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प्रसतािना

संतिाङ्म्यविष्यक सितंत्र कोशारी आिश्यकता

मरयाठी कोश ियाङ्मय अतयंत समृद्ध आहे. तययात मोलसि्थिपयासून ते महयारयाष्ट्र कोश, हंसकोश, शबदरतनयाकर 
अगदी विश्वकोशयासयारखे कोश असतयानया संतियाङ्मययासयाठी सितंरि शबदया्थि-संदरथि-कोशयाची कयाय आिशयकतया 
आहे, असया प्श्न सहिच मनयात उपलस्त होतो. इतर सयामयानय शबदकोश ि वयुतपवत्कोश नेहमीच आपलयया 
हयातयाशी असतयातच असे नयाही; वशियाय ते सयामयानय ियाचकयालयाही उपलबि असतयातच असे नयाही. दुसरे महणिे 
अशया कोशयात शबदयांचे वरन्न-वरन्न अ्थि नोंदविलेले असलययाने एखयाद्या ओिी-अरंगयातील शबदयाचया तयया 
ओिी-अरंगयाचयया संदरयाथिनुसयार कोणतया अ्थि आहे, हे शोिणे विवकरीचे ठरते; तययामुळेच संतियाङ्मयविषयक 
सितंरि कोशयाची कलपनया समोर आली ि तसे संपयादन करणययात आले.

संतिाङ्म्यविष्यक कोश 

प्यारंरीचयया कयाळयात ज्यानदेिीचे तीन कोश उपलबि करून देणयाऱययात कै. श्ी. वशियािीरयाि रयािे, कै. डॉ. 
मु. ग. पयानसे ि कै. श्ी. रया. नया. िेवलंगकर ययांचया नयामोल्ेख करणे अगतययाचे आहे. तययानंतरचयया कयाळयात 
मया. रया. शं. नगरकर ि डॉ. मु. श्ी. कयानडे ययांनी ‘श्ी तुकयारयामगया्या: शबदया्थि संदरथिकोश’ (२००१), 
‘श्ीनयामदेिगया्या शबदया्थि संदरथिकोश’ (२००२), ‘श्ीसम्थिरयामदयास ियाङ्मय: शबदया्थि संदरथिकोश’ (२००९) हे 
संदरथिकोश प्यतनपूिथिक प्कयावशत केले. तसेच डॉ. मु. श्ी. कयानडे ययांनी तययांचयया पीएच्.डी.चयया प्बंियासयाठी 
तययार केलेलया ‘श्ीमत् ग्ं्रयाि दयासबोियाचया शबदया्थि-संदरथि-कोश’ (२००१) तययाच िेळी प्वसद्ध केलया.

महयारयाष्ट्रयातील ज्यानदेि, नयामदेि, एकनया्, तुकयारयाम आवण रयामदयास यया संतपंचयायतनयाचयया ग्ं्यांचे शबदकोश 
अभययासकयांचयया हयाती अ्थिवनवचितीसयाठी आिशयक असलययाचे प्वतपयादन संपयादकद्वययाने केले आहे. यया पयाच 
संतयांचयया सयावहतययाबद्दल ते महणतयात, ‘हे मरयाठी रयाषेतील पयाच िेद होत.’ (‘श्ीसम्थि रयामदयास ियाङ्मय शबदया्थि 
संदरथि कोश’, पृ.४९५-९६) संपयादकद्वययाने प्कट केलेले मत लक्यात घेतया, संतियाङ्मययाचयया सितंरि कोशयाची 
गरि धययानयात येईल. तययांनी िरील ग्ं्याचयया प्सतयािनेत सपष्पणे नोंदिले आहे की ‘आििर संतयांचयया सितंरि 
ग्ं्यांचे कोश तययार झयालेले आहेत. ज्यानेश्वरीचे वशियािीरयाि रयािे, रया. नया. िेवलंगकर, डॉ. मु. ग. पयानसे ययांनी 
कोश तययार केले. तययाचप्कयारे आमहीही एकनया्ी रयागितयाचया कोश केलया. परंतु संतयांचयया समग् सयावहतययाचया 
कोश अद्याप झयालेलया नयाही, असे लक्यात आले. ‘ज्यानेश्वरी’, ‘अमृतयानुरि’, ‘चयांगदेिपयासष्ी’ आवण ‘गया्या’ 
ययांचया एकवरित कोश झयालेलया नयाही; संत एकनया्यांचयया संदरयाथितही अशया प्कयारची कोशवनवमथिती झयालेली ददसत 
नयाही.’ ते पुढे महणतयात, ‘संत एकनया्यांचयया समग् सयावहतययाचया कोश करणे आिशयक असले तरीही ती 
अशकय कोटीतील गोष् आहे. तययासयाठी लयागणयारया कयाळ, पैशयांचे पयाठबळ, आवण सहकयारी यया सिथिच गोष्ी 
दुममीळ आहेत. ……. पण ययाची गरि मयारि वनतयांत आहे हे वनवचित!’ (उपदरवनददथिष्). संपयादकद्वययाचे हे मत 
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संतियाङ्मययाचयया कोशयाची वनकड तर सपष् करतेच, वशियाय तययातील अडचणीही सपष् करते.
मधययुगीन कयाळयातील संतियाङ्मययाचे ियाचन आि मोठ्या प्मयाणयािर होत असले, तरी तयया कयाळयापयासून 

आपण िसिसे दूर ियात आहोत, तसतसे ग्ं्यातील शबदयांचे अ्थिही सहि धययानयात येणे अिघड बनत आहे. 
यया रयावषक दुरयावययामुळे निीन वपढीसयाठी शबदयांचे मूळ अ्थि सयांगणे तसेच तययांचे संदरथि देणे अतयंत अतययािशयक 
बनत आहे. शबदकोश ही तयया दृष्ीने एक सयांसककृवतक िुळणी, एक समलनित ककृती ठरत आहे. तययातच 
अभययासयाचयया विकयासियाटया सयापडणयार आहेत महणून, ‘पुढचयया वपढीचयया मयागथिदशथिनयासयाठी हया उद्ोग 
आरंवरलययाचे’ ते नोंदितयात. 

शबदा््चकोश : एक रावषक व्यिहारदश्चन 

संतियाङ्मययाचयया कोशवनवमथितीमयागील रूवमकया लक्यात घेतयानया तययाचया विविियांगी विचयार संरितो. एखयाद्या 
समयाियाचया रयािकीय, सयामयाविक अंगयाने िसया इवतहयास वलवहलया ियातो, तसयाच सयांसककृवतक अंगयाने विचयार 
करतयानया ‘रयावषक’ दृष्ीने तययाचया अभययास करणेही गरिेचे असते. रयाषेत ‘शबद’ हया महत्ियाचया घटक आहे. 
समयाििीिनयातील लस्तयंतरयाचया प्रयाि ि पदरणयाम शबदघडणीिर, शबदयांचयया अ्याथििरही पडत असतो. कयाही 
नवयया शबदयांची सिीककृती, तर कयाहींत पदरितथिनेही होत असतयात. सयामयाविक, रयािकीय, सयांसककृवतक 
अवरसरणयाचयया कयाळयात हे सियारयाविकच असते. तयया दृष्ीने संतियाङ्मययात तययाचे प्वतवबंब कसे पडले, 
लोकवयिहयारयातील कोणती शबदरूपे प्चवलत झयाली, ती ग्ं्वनविष् झयाली कया? नसलययास कया नयाही? 
ययाचीही चचयाथि उपयुक्त ठरते.

यया दृष्ीने श्ी. नगरकर ि डॉ. कयानडे ययांनी नोंदिलेले वनरीक्ण मोलयाचे ठरते. तययांचे वनरीक्ण असे की, 
‘नयामदेि गयाथययातील ९ हियार शबदयात फिक्त ५० शबद फियासमी आहेत, एकनया्ी रयागितयातील सुमयारे १८ हियार 
शबदयांपैकी केिळ २०१ शबद फियासमी, अरबी आहेत. तुकयारयाम गया्ेतील ८८०० शबदयात १६४ शबद फियासमी, 
तर सम्याांचयया दयासबोियातील ९,००० शबदयात ११० शबद फियासमी आढळतयात.’ संपयादकद्वय पुढे नोंदिते की, 
‘हे वनषकषथि पयावहले महणिे मरयाठीचे मरयाठीपण सयांरयाळणययात यया संतकिींनी केिढी मोठी कयामवगरी केली 
आहे, ययाचया प्तयय येतो.’ (उपदरवनददथिष्, पृ.४९६)

मरयाठी रयाषेिर कन्नड, कयाही प्मयाणयात तेलुगु, वहंदी, उदूथि, फियासमी यया रयाषयांचे कमी-अविक प्रयाि पडलेले 
ददसून येतयात. संसककृतवनष्ठ शबदकळया ही संसककृतचयया अधययनयातून ि संसककृतचयया प्रयाियातून सहिच आली 
असली तरी संत ज्यानेश्वरयांचयया कयाळी प्यामुखययाने कन्नड शबद ि तययानंतर मुलसलम आक्रमणयाचयया प्रयाियातून 
उदूथि-फियासमी शबदयांचया प्रयाि सियारयाविकच होतया. वहंदी ही लोकयांची संपक्करयाषया बनलययाने ि लोकसंपकयाथिचे 
रयावषक मयाधयम असलययाने वहंदी शबदकळयाही आढळते.

प्श्न एिढयाच की, तययाचया पदरणयाम महणून संतियाङ्मययात तययाचया सिीकयार संतयांनी वकती प्मयाणयात केलया? 
एकीकडे छरिपती वशियािी महयारयाियांचे ‘मरयाठी रयाजयवयिहयार कोशया’सयारखे प्यतन सुरू होते, तययामुळे 
रयाजयवयिहयारयात, परियात, देशयात ‘मरयाठीपण’ दटकविणययाचे कयायथि सुरू असतयानयाच संतयांनीदेखील ‘मरयाठीपण’ 
दटकविणययाचे केलेले प्यतन नोंद घेणययासयारखे आहेत. यया शबदया्थिकोशयांचयया आियारे असया केलेलया अभययास 
ततकयालीन रयावषक वयिहयारयाचयया दृष्ीने लक्णीय ठरयािया.

चयार
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संतियाङ्मययातील प्यामुखययाने ‘ज्यानेश्वरी’ हयाच एक ग्ं् असया आहे की, जययाचयया शबदया्थि-संदरथिकोशयाचे 
प्यतन अनेकयांनी केले आहेत. पूिमीचे कै. श्ी. रयािे, कै. िेवलंगकर, प्या. पयानसे ययांचययावशियाय गोंिळेकर, 
देिस्ळी, मयाडगयािकर ययांचया उल्ेख करयािया लयागेल. श्ी. कै. मयामयासयाहेब दयांडेकर ययांनी संपयाददत केलेली 
‘ज्यानेश्वरी’, डॉ. अशोक कयामत ययांनी वसद्ध केलेलया ‘ज्यानेश्वरीविषयक कोश’, (‘गुरुकुल प्वतष्ठयान’) तसेच 
प्याचयायथि कै. रयामदयास डयांगे ययांनीही ‘प्वतशुद्ध ज्यानेश्वरी शबदया्थिकोश’ (िुलै २०१६) ठयाकुरबुिया संस्यानचयया 
ितीने प्वसद्ध केलया आहे. ययावशियाय विविि संतयांचयया गया्या, अरंग-अधययाययांची संपयादने ययांचययामधयेही 
शबदया्याांची नोंद असते.

प्या. मया. नया. आचयायथि ययांनी नुकतयाच ‘संतसयावहतय-क्यासंदरथिकोश’ मौि प्कयाशनयाचयया ितीने प्वसद्ध 
केलया आहे. (२०१६) हे सिथि कोश उपयुक्त आहेतच! तययातून संतियाङ्मययातील अधययातमतत्ि, रयाषयािैरि, 
दृष्यांत, पुरयाणक्यानुबंि, ततकयालीन िीिन संदरथि, ियाकप्चयार, िमथि, श्द्धया, लोकिीिन, लोकश्द्धया, पयाखंडमत, 
इतययादी ियारणया, लोककलया, ततकयालीन िृक्, िनसपती, औषिी, िस्यालंकयार, खयाद्पदया्थि, प्याणी विशेष, 
शेती, ियानयप्कयार इतययादींची मयावहती होऊ शकते. संतयांनी वयक्त केलेलया िीिनयानुरि िेिढया सखोल, तययाची 
वययाप्ती ि आियाकया िेिढया मोठया, तेिढया िीिनदशथिनयाचया विसतयार असलययाने हया शबदया्थि संदरथिकोश एकया 
अ्याथिने समग् मधययुगीन िीिनयाचयाच कोश ठरतो.

संत दासोपंतांच्या िाङ्म्यकोशारी गरज 

मधययुगीन कयाळयात श्ी संत ज्यानेश्वर, श्ी संत नयामदेि, श्ी संत एकनया्, श्ी संत तुकयारयाम ि श्ी संत 
रयामदयास हे पंचक िसे महत्ियाचे आहे, तसेच एकनया् पंचकयातील संतकिी श्ी दयासोपंत हेही महयान तत्िज्, 
रयाषयकयार ि पदकयार आहेत. संत एकनया्यांप्मयाणेच चौफिेर लेखन करणयारे हे किी लोकिीिनयाचे सयाकलययाने 
दशथिन घडविणयारे, तसेच तत्िज्यानयाचे ममथिग्याही विश्ेषक आहेत; तययांनी मरयाठी ियाङ्मयविश्वयात मोलयाची रर 
घयातलेली आहे. जययाप्मयाणे संत एकनया्यांचयया समग् ियाङ्मययासंबंिीचया कोश करणे दुरयापयासत कयाम आहे, 
तययाचप्मयाणे संत दयासोपंतयांचयया समग् ियाङ्मययाचया शबदया्थि संदरथिकोश करणे, तययाहूनही अविक कठीण, दुरयापयासत 
आहे. वनदयान तययाचयया ‘गीतयाणथििया’सयारखयया ग्ं्याचया शबदया्थिसंदरथि-कोश ददशयादशथिक ठरू शकतो, महणून सदर 
प्कलप हयाती घेतलया आहे.

दयासोपंतयांची ‘पयासोडी’ तर मरयाठीचे महयािस्त्रच होय. तययांचयया ियाङ्मययालया ‘अणथिि’ असे तययांनी सित:च 
संबोिले आहे. ‘गीतयाणथिि, ‘पदयाणथिि’, ‘गीतया्थिबोिचंवद्रकया’, ‘ग्ं्रयाि’, ‘प्बोिोदय’, ‘अििूत गीतया’, 
‘दत्मयाहयातमय’, ‘वसद्धरयाि’, ‘आगम’ ि उपवनषदयांिरील संसककृतरयाषये सतोरिे, यंरि, मयाहयातमयपर रचनया इतययादी 
विपुल लेखन तययांनी केले आहे. ययावशियाय ‘अििूतरयाि’, ‘िेदयानत वयिहयार संग्ह’, ‘गीतयाणथििबोि’, 
‘स्ूलगीतया’, ‘प्बोि पंचीकरण’, ‘अनुगीतया’, ‘सया्थि गीतया’, ‘ग्ं्संग्ह’ तसेच कन्नड रयाषेतील, तसेच 
तेलुगू, दखनी, वहंदीतील अनेक पदे तययांचयया नयाियािर आहेत. कन्नड ही तययांची मयातृरयाषया होती; परंतु 
मरयाठीिरील असयामयानय प्रुति ि मरयाठी प्ेम तययांचयया सिथिच रचनयांतून ददसून येते. असया हया बहुरयावषक किी, 
संगीत, नृतय, वचरि, नयाट्य यया कलयांचयाही ममथिज् ियाणकयार ि ियागगेयकयार होतया. ते सित: गयायक ि ियादक 
असयािेत असे तययांचयया पदरचनेचयया तयालयािरून, रयागदयारीिरून ियाणिते. संत दयासोपंतयांची एिढी अियाढवय 

पयाच
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ियाङ्मयसेिया पयावहलययािर डोळे ददपून ियातयात, ऊर दडपून ियातो; आपण ्क्क होतो!
परंतु यया एिढ्या रचनयांपैकी वकती सयावहतय उपलबि आहे? ययाचया शोि घेतयानया फियार मोठी वनरयाशया पदरी 

पडते. मरयाठी सयावहतययाचयया यया कुबेरयाची ियाङ्मयसंपत्ी आपण िपू-िोपयासू शकलो नयाही, ती प्वसद्ध करून 
लोकयांसमोर आणू शकलो नयाही ययाची प्चंड खंत मनयालया असिस् करते.

दयासोपंतयांचयया ‘गीतयाणथििया’चया १८ िया अधययाय ‘मरयाठियाडया विद्यापीठयाने’ मरयाठी विरयागयातफिफे डॉ. सुिीर 
रसयाळ ययांनी प्कयावशत केलया होतया (१९८५). तसेच ‘गीतया्थिबोिचंवद्रकया’ ही लघुटीकयाही प्वसद्ध आहे. 
‘ग्ं्रयाि’ हया ग्ं् पूिमी कै. शंकररयाि देि, िुळे ययांनी ि तययानंतर नुकतयाच रया. द. अरगडे, दयासोपंत संशोिन 
मंडळ प्कयाशन, अंबयािोगयाई ययांनी गद् रयाियानुियादयासह प्कयावशत केलया आहे. तययांचयया सुप्वसद्ध ‘पयासोडी’चे 
संपयादन ि प्कयाशन प्या. न. शे. पोहनेरकर ययांनी केले होते (१९६४). तययाचे पुनमुथिद्रण नुकतेच शयासनयाचयया 
ितीने करणययात आले आहे. (वतसरी आिृत्ी १९१४)

दयासोपंतयांचयया ‘पदयाणथििया’तील १६०५ पदे कया. िया. लेले ययांनी प्कयावशत केली (१९०३). इतर सफिुट पदे 
‘ियाङ्मयेवतहयास’, ‘प्याचीन गीत रयांडयार’, ‘प्याचीन गीत मंिूषया’ यया पदसंग्हयात प्कयावशत आहेत. ‘दयासोपंतयांचयया 
पदयाणथिियाचया सियाांगीण अभययास’ हया पीएच्.डी. प्बंि डॉ. विद्यासयागर पयाटंगणकर ययांचयया मयागथिदशथिनयाखयाली 
दयासोपंतिंशयातील १७ िी िंशि डॉ. िैशयाली गोसियामी (कुळकणमी) ययांनी डॉ. बया. आं. मरयाठियाडया विद्यापीठयास 
सयादर करून डॉकटरेट संपयादन केली (२०११).

दयासोपंतयांचयया नयाियािर असलेलयया संसककृत ग्ं्यांचेही कतृथिति आहे. तययापैकी दशोपवनषदयांिरील संसककृत 
रयाषययांपैकी  ‘कठ’, ‘केन’, ‘ईश’ यया उपवनषदयांिरील रयाषये आनंदयाश्म संसककृत ग्ं्यािलीमिून प्कयावशत 
झयाली आहेत.

दयासोपंतयांचयया देिघरची कयाही कयागदपरिे रयारत इवतहयास संशोिक मंडळ, पुणे हयांनीही तययांचयया संस्ेचयया 
अहियालयात प्कयावशत केली आहेत. 

‘गीतयाणथिि’ ही तययांची अतयंत नयाियािलेली मरयाठी गीतयाटीकया होय. मयारि तीही पदरपूणथि सिरूपयात प्कयावशत 
झयाली नयाही. अिगयांिकर, नयाईक ि अंबेियाडी यया रियीने २० किींचयया मरयाठी टीकयांसवहत श्ीमद्भगिद्ीतेचे 
प्कयाशन करणययाचया प्यतन बेळगयांि ये्े केलयाहोतया. परंतु तयया योिनेत केिळ पवहलयाच अधययाय प्कयावशत 
होऊ शकलया. तययात दयासोपंतयांचयया गीतयाणथिि ि गीतया्थिबोिचंवद्रकया हया दोन टीकयांचया (पवहलयया अधययाययािरील 
टीकयारयाग) समयािेश आहे. गीतयाणथिियाचे अधययाय क्रमयांक १, २, १२, १६, १८ एिढेच पयाचच अधययाय आि 
पूणथि प्कयावशत आहेत. पैकी अधययाय क्रमयांक १, २, १२ ि १३ (ओिी क्रमयांक ३२७० पयांत) हे फियार पूिमी 
‘महयारयाष्ट्र  ग्ं्मयाले’मधये प्कयावशत झयाले आहेत. अठरयािया अधययाय मरयाठियाडया विद्यापीठयाद्वयारया, तर सोळयािया 
अधययाय महयारयाष्ट्र रयाजय सयावहतय आवण संसककृती मंडळ, मुंबई द्वयारया प्कयावशत झयालया आहे.  

‘कोश’ नवहहे जीिनदश्चन

दयासोपंत मरयाठी रयाषेचया कैियार घेतयानया ददसतयात. संसककृतज् असूनही मरयाठीची ्ोरिी गयातयात; खोट्यया 
अिडंबरयाचया बुरखया फियाडतयात, िमयाथिचरणयातील विककृतींिर बोट ठेिून सतयिमयाथिचे ममथि प्वतपयादन करतयात. हे 
करतयानया सिथिच विषययांत तययांची गती आढळते. िेदयानततत्िज्यानयाची पदररयाषया तययांनया मरयाठीत रुिियायची आहे, 

सहया
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तययामुळे िेदयानत मरयाठीचयया पदरिेषयात येतो. िेदयानतयातील कूट रयाषया, पदररयाषया, संज्या ते सहितेने ियापरतयात. 
दृष्यांतयाचयया वनवमत्याने कयावयशयास्त्र, समयािशयास्त्र, अ्थिशयास्त्र, ककृवषशयास्त्र, आयुिवेद, नीवतशयास्त्र, कपटनीती 
(गवनमी कयािया), विविि प्याणी, पक्ी, ियानयप्कयार, मयाती(िवमनी)चे प्कयार, लोकसिरयाि, िृक्प्कयार, 
लोकरीती, उपयासनयापद्धती, लोकदैिते, तययातील अवनष् चयाली-रीती, रोिनपद्धती, रयािगृहरचनया, नगररचनया, 
शरीरशयास्त्र, खगोल विज्यान, पंचयांग (जयोवतषशयास्त्र) संगीतशयास्त्र, कौमयाररृतयतंरि, स्त्रीरोग, स्त्रीिमथि, यज्-
ययाग-विवि-विियाने, कमथिकयांड, औपवनषददक गुह ज्यान, पुरयाणक्या इतययादी वकतीतरी गोष्ींचे केिळ ज्यानच 
नवहे तर ज्यानयाचया एक अपयार-असीम महयासयागरच ‘गीतयाणथििया’तून समोर येतो. यया सियाांचया अभययास 
शबदकोशयाचयया मयाधयमयातून करणे गरिेचे नयाही असे कोण महणेल? अशया संदरथिकोशयाद्वयारे ‘गीतयाणथििया’तील 
शबदयांचया अ्थि-अनिय, तययाचे तयातपयथि ि संदरथि ियाणतया येऊ शकतो.

दयासोपंतयांचयया ‘गीतयाणथििया’चयया १८ वयया अधययाययातील क्या ि ियाङ्मयविशेषयांचया लेखयािोखया मयांडणयारे दोन 
लेख मरयाठीतील जयेष्ठ समीक्क कै. िया. ल. कुलकणमी ि डॉ. सुिीर रसयाळ ययांनी प्कयावशत केले होते. 
(मरयाठियाडया विद्यापीठ पवरिकया, १९६० – िषथि १ ले, अंक १ ि १९६१ - िषथि २ रे, अंक १) तययात ककृवष, 
ियावणजय, गोरक्या हे शबद ि समकयालीन िीिनसंदरथि ययाविषयी मयावमथिक वििरण केलेले आढळते. तसेच 
‘दयासोपंतरवचत एक सितंरि क्या’ यया लेखयात अठरयावयया अधययाययातील ४४ वयया श्ोकयािरील रयाषययाचयया 
वनवमत्याने आलेलयया क्ेचयया संबंियाने दयासोपंतयांचयया  क्नशैलीचे विशेष मयांडले आहेत. िैशयकमथि सिरयाििम् 
ययािरील रयाषययात िीिनसंदरथि ि क्ेतून प्कटणयारे क्नशैलीचे िैवशष्ट्य तययांनी नोंदिले आहेत. 

ययािरून दयासोपंतयांचयया लेखनशैलीची िैवशष्ट्ये सपष् होतयात.

राषाविशहेष 

दयासोपंतयांचयया गीतयाणथिियाचयया ियाङ्मयीन िैवशष्ट्ययांप्मयाणेच तययातील रयावषक िैवशष्ट्ययांचयाही सितंरि अभययास 
करतया येणययासयारखया आहे. तयया दृष्ीने डॉ. गो. मु. मोहोळकरवललखत ‘दयासोपंतविरवचत गीतयाणथिि १८िया 
अधययाय : एक रयावषक अभययास’ (मुकुंदरयाि प्कयाशन, उमरगया, सन १९८९) हया ग्ं् आपले लक् िेिून 
घेतो. (डॉ. मोहोळकरयांनी संतसयावहतययाचे जयेष्ठ वचंतक ि रयाषया-अभययासक डॉ. यू. म. पठयाण ययांचयया 
मयागथिदशथिनयाखयाली मरयाठियाडया विद्यापीठयास (आतयाचे डॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकर मरयाठियाडया विद्यापीठ) सयादर 
केलेलया प्बंि पुसतकरूपयाने प्वसद्ध केलया आहे.) हया ग्ं्यामधये रयाषयाविज्यान ि वययाकरणयाचयया अंगयाने 
दयासोपंतकयालीन रयाषया, तययाची रूपे; रूपवसद्धी, शबदसंग्ह, ियाकप्चयार इतययादी अभययास करून १८ वयया 
अधययाययातील कयाही शबदया्याांची नोंद केली आहे. तययांनी तययांचयया मूळ प्बंियात सुमयारे सयाडे आठ हियार 
शबदयांची नोंद केलययाचे मनोगतयात महटले आहे. यया ग्ं्यालया ददलेलयया पुरसकयारयात -

जयेष्ठ रयाषयाकोविद डॉ. देिीवसंग चौहयान महणतयात, ‘दयासोपंत हे सद्कयालीन मरयाठीचे पयाययारूत ग्ं्कयार 
आहेत.’ ते पुढे महणतयात, ‘तययांची शबदवसद्धी, संग्ह, ियाकप्चयार ययातून मरयाठियाडी मरयाठीचे दशथिन अभययासूंनया 
होईल.’ (‘दयासोपंत विरवचत गीतयाणथिि- १८ िया अधययाय : एक रयावषक अभययास’ पृ. १४.) ‘मरयाठी रयाषेचयया 
विकयासयात एकनया् ि दयासोपंत हे पव्ककृत आहेत’ असया गौरिपूणथि वनदवेशही तययांनी केलया आहे. (उपदरवनददथिष्)

‘रयावषक कयालखंडयाचयया दृष्ीने विचयार करतया दयासोपंत हे ‘संसककृतवनष्ठ मरयाठी’ वकंिया ‘पंवडती मरयाठी 

सयात
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कयालखंडयातील’ किी ठरतयात. कयारण यया कयाळयात रयाषेचे संसककृतीकरण झयालेले आढळते’ असया वनषकषथि डॉ. 
मोहोळकर तययांचयया अभययासयातून कयाढतयात. (उपदरवनददथिष्). तर डॉ. चौहयान महणतयात, ‘दयासोपंतीकयाल 
मयागीलयाचया असत ि पुढीलयाचया उदय यया दोहोंनया वययापणयारया ि िोडणयारया आहे. मरयाठीचयया दोन विकयासयािस्या 
प्याप्त आहेत, दयासोपंत पवहली ि दुसरीचयया सीमयाकयालयात ियािरले. यया कयाळयात उच्यार ि अ्थि प्वक्रयेत बदल 
झयाले’ (उपदरवनददथिष्). जयेष्ठ अभययासक डॉ. ककृ. पयां. कुळकणमी ययांनीही दयासोपंतकयालीन सयािुसंतयांनी मरयाठीचे 
सत्ि कयायम रयाखलययाची पयािती ददली आहे. (‘मरयाठी रयाषया उद्म आवण विकयास’ पृ.२४१)

गीतार्चि : एक गीताराष्य

श्ी संत दयासोपंत हे १६ वयया शतकयातील श्ी संत एकनया् पंचकयातील महयान किी, तत्िवचंतक, 
रयाषयकयार, ियागगेयकयार होते. तययांचे वयवक्तमत्ि बहुआययामी, बहुरयावषक, बहुविि सिरूपयाचे होते. विविि 
शयास्त्रे ि कलया ययांचययात गती असणयारे रयारतीय पयातळीिरील सयाक्यातकयारी संत होते. मरयाठीचे ‘निकोट 
नयारयायण’, ‘शबदकुबेर’ अशया वबरुदयांनी तययांनया य्या्थिपणे गौरविणययात येते.

मधययुगीन कयाळयात श्ीमद्भगिद्ीतेिर जयया अनेक टीकया झयालयया, तययात प्मुख तीन टीकया उल्ेखनीय 
आहेत. तययात ‘श्ीज्यानदेिी’ (‘रयािया्थिदीवपकया’), ‘य्या्थिदीवपकया’ (ियामनपंवडत) ि ‘गीतयाणथिि’ (दयासोपंत) 
अशी रयाषयरियी महणून गौरविणययात येते. तरीही दयासोपंतयांचयया ‘गीतयाणथिि’ यया मरयाठी रयाषेतील विसतयारदृष्ीने 
सियाांत मोठया ि महत्िपूणथि गीतयाटीकेचया विचयार डॉ. वि. रया. करंदीकर ययांनी ‘रगिद्ीतेचे तीन टीकयाकयार’ यया 
ग्ं्यात केलया नसलययाबद्दलची खंत डॉ. हदरहर मयातेकर ययांनी वयक्त केली आहे. (दयासोपंतककृत गीतयाणथिि 
सोळयािया अधययाय – प्सतयािनया). मयारि डॉ. करंदीकरयांनी ‘सयांसककृवतक संवचत’ यया तययांचयया ग्ं्यात दयासोपंतयांचे 
तत्िज्यान आवण मरयाठी सयावहतय ययाबद्दल वििेचन करतयानया गीतयाणथिि, गीतया्थिबोिचंवद्रकया, ग्ं्रयाि ययांची 
दखल घेतलययाचेही डॉ. मयातेकर नोंदितयात. (उपदरवनददथिष्, प्सतयािनया).

‘गीतयाणथिियाचया १८ िया अधययाय’ ि इतर कयाही सफिुट ियाङ्मय अभययासकयांसमोर असलययाने अभययासकयांनी तयया 
आियारे कयाही वनषकषथि मयांडले. मयारि दयासोपंतयांचयया समग् सयावहतययाचया महयासयागर ओलयांडून ियाणययाचे ियाडस 
कोणी दयाखिू शकले नयाही. गीतयाणथिियाचे पूिथिप्वसद्ध पयाच अधययाय ि ‘दयासोपंत संशोिन मंडळ’ िया इतररि 
हसतवललखत संग्हयात उपलबि असलेले टंवकत/हसतवललखत सिरूपयातील ११ अधययाय ययांचयया आियारे प्सतुत 
शबदया्थिसंदरथिकोश वसद्ध होऊ शकलया. तययाचयया आियारे अभययासकयांनया यया टीकेचया ततकयालीन रयाषया, समयाि-
संसककृती ि लोकवयिहयार इ. संदरयाथिने अभययास करणययासयाठी प्सतुत संदरथिकोश उपयुक्त ठरू शकतो.

‘गीतार्चि’ शबदा््च संदर्चकोश संकलपना: रूवमका

संतकिी दयासोपंत ययांचयया सयावहतययातील मरयाठी रयाषेचे आवण मरयाठी सयावहतययाचे मधययुगीन कयालखंडयातील 
रयाषयािैरि मरयाठीरयाषकयांनया कळयािे ि अभययासकयांनया तययाचया उपयोग वहयािया, तसेच हया ग्ं् सयावहतय ि 
तत्िज्यानयाचयया दृष्ीने अभययासकयांनया समिणययात अडचण येऊ नये महणून ‘दयासोपंतककृत गीतयाणथिि शबदया्थि संदरथि 
कोश’ हया अतयंत महत्ियाचया शोिप्कलप करणययाविषयी रयाजय मरयाठी विकयास संस्या, मुंबई आवण ज्यानेश्वरीचे 

आठ
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ममथिज् अभययासक त्या मरयाठी रयाषया विज्यानयाचे गयाढे वचंतक, तजज् प्याचयायथि (कै.) रयामदयास डयांगे ययांचययामधये 
करयार झयालया (२०१४). परंतु दुददैियाने प्याचयायथि रयामदयास डयांगे ययांचयया दु:खद वनिनयामुळे तो करयार सियारयाविकपणे 
संपुष्यात आलया. मयारि २०१७ सयाली पुनहया नवययाने करयार करून सदर प्कलप सधययाचयया संपयादक मंडळयाकडे 
सोपविणययात आलया. सदर प्कलप िुलै २०१७ रोिी प्कलपयाचे प्रयारी संचयालक डॉ. आनंद कयाटीकर, डॉ. 
अशोक सोलनकर, श्ी. रयासकर बयािड (सहयायक) ययांचयया सहकयाययाथिने खयालीलप्मयाणे सदसय वनवचित करून 
नोंदणीककृत झयालया –

डॉ. विद्यासयागर ि. पयाटंगणकर (बीड) (मुखय संपयादक)
श्ी. ज्यानोबया मुंढे (पररणी) (प्शयासकीय संपयादक)
डॉ. लीलया गोविलकर (अहमदनगर) (सदसय)
प्या. वितेंद्र देशपयांडे (अंबयािोगयाई) (विश्वसत, दयासोपंत संशोिन मंडळ, अंबयािोगयाई)
डॉ. िैशयाली गोसियामी (अंबयािोगयाई) (सदसय)
डॉ. सुवप्यया महयािन (पुणे) (सदसय)
डॉ. शययामया घोणसे, श्ी. अमर हबीब (वनययामक मंडळ सदसय)

प्रकलपारहे उद्दिष्ट

गीतयाणथिि हया ग्ं्याचया शबदया्थिसंदरथिकोश हया आिचयया कयाळयातील रयावषक ि सयांसककृवतक दृष्ीने अभययास 
करणययासयाठी वनकडीचया आहे, हे सपष् करणययात आले आहे.

कोशररना

शीषथिकयाप्मयाणे शबदया्थि नोंदिणे, तययाचया अधययाय ि ओिी संदरथि देऊन ओिी वलवहणे; संदरथि देऊन मयावहती 
सपष् करणे, सयामयानय मरयाठी ियाचक समोर ठेिून कठीण शबदयांचे अ्थि, आिशयक ते्े सपष्ीकरणयातमक दटपया 
देणे, असे ठरविणययात आले.

प्रकलप का्य्चप्रराली

दयासोपंतककृत गीतयाणथिियाचयया शबदया्थिसंदरथिकोशयाचे कयाम दद.२४-०७-२०१७ चयया करयारयानुसयार प्यारंवरत 
केले. प्या्वमक बैठकीनंतर कयाही कयायथिपद्धतीची आखणी ि वनयोिन करणययात आले. तययानुसयार गीतयाणथिियाचे 
फिक्त ५ अधययाय िे प्कयावशत आहेत, तययाचे पवहलयया टपपययात कयाम करणययाचे वनवचित करून उिथिदरत दोन 
टपपययात टंवकत िया हसतवललखत अधययाययांचया शोि, उपलबिी ि नंतर कयाम करणे असे सिरूप ठरले. 
गीतयाणथिियाचे प्वसद्ध अधययाय क्र.१, २, १२, १६, १८ हे प्कयावशत असून १३ वयया अधययाययाचयया कयाही 
ओवयया प्वसद्ध आहेत. बयाकीचे अधययाय टंवकत िया हसतवललखत सिरूपयात ‘दयासोपंत संशोिन मंडळ’, 

नऊ
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अंबयािोगयाई ययांचयया संग्ही ि इतर कयाही संशोिनसंस्या / हसतवललखत संग्हयात आहेत, असे मंडळयाकडून 
सयांगणययात आले. अशया पदरलस्तीत समग् ‘गीतयाणथििया’चया शबदया्थि-संदरथि-कोश वसद्ध करणययाचे कयाम हे एक 
मोठे आवहयान होते. ‘गीतयाणथििया’ची समग् ओिी संखयया सविया लक् असून एकट्यया १८ वयया अधययाययाचीच 
ओिीसंखयया १६,२८४ एिढी आहे. तर १२वयया अधययाययाची ओिीसंखयया अलप महणिे ९९७ आहे, ययािरून 
गीतयाणथिियाचयया विसतयारयाची कलपनया येते. तययातही इतर अप्कयावशत अधययाय टंवकत िया हसतवललखत सिरूपयातील 
असून तययांची उपलबिी, तययांचे ियाचन, तययातील शबदसंहतीचया - शबदया्याथिचया विचयार करून कयाही पयादररयावषक 
संज्या, संकलपनयांचया अ्थि देणे ही अतयंत वलिष् प्वक्रयया होय. तरीही हे कयाम सुरू करून सिथि सदसययांनी अपयार 
कष् ि मेहनत घेऊन हे कयायथि पूणथितियाप्त नेले.

प्सतुत कोश वसद्ध करतयानया केिळ शबदया्थि नोंदिून कयाम रयागणयार नवहते, कयारण समग् ‘गीतयाणथिि’ 
प्कयावशत झयालेलया नसलययाने ियाचक / अभययासक तो संदरथि कुठे पयाहणयार? प्कयावशत अधययायही दुममीळ 
आहेत. ही गैरसोय टयाळणययासयाठी शबद, तययाचया अ्थि देऊन संदरयाथिची ओिी नोंदिणययाची पद्धती सिीकयारणययात 
आली. ओिीचया पत्या अधययाय क्रमयांक(.)ओिी क्रमयांक उदया. १.१ अशया रीतीने ददलया आहे. इतर संतयांचयया 
ियाङ्मययाचे शबदया्थि-संदरथि-कोश ि ‘गीतयाणथििया’चया शबदया्थि-संदरथि-कोश ययातील हया महत्ियाचया रेद लक्यात घेणे 
आिशयक आहे. संत ज्यानेश्वर, संत नयामदेि, संत एकनया्, संत तुकयारयाम, संत रयामदयास ययांचयया सयावहतययाचे 
िे शबदया्थि-संदरथि-कोश वसद्ध झयाले, तययांचययासमोर मूळ ग्ं्च अप्कयावशत, अनुपलबि असणययाची अडचण 
नवहती. ‘ज्यानेश्वरी’, ‘नयामदेिगया्या’, ‘एकनया्ी रयागित’, ‘तुकयारयाम गया्या’ िया ‘सम्थि ियाङ्मय’ हे सिथि सयावहतय 
प्कयावशत, सुप्वसद्ध ि सहि उपलबि आहे, अनेकयांचयया संग्हीदेखील ते असते. पण दयासोपंतयांचयया 
‘गीतयाणथििया’बयाबत असे वचरि नयाही. ययाचे केिळ पयाचच अधययाय प्कयावशत  झयाले आहेत ि तेही दुममीळ 
आहेत. कयाही अधययाय ३०-४० िषयाांपूिमी टंवकत केलेले आहेत, परंतु अप्कयावशत आहेत. तर कयाही अधययाय 
अिूनही केिळ हसतवललखत सिरूपयात ि तेही फिक्त ‘दयासोपंत संशोिन मंडळया’कडेच आहेत. अशया प्वतकूल 
पदरलस्तीत ियाचक / अभययासक शबदया्थि कोठे पयाहणयार? ययासयाठी शबदया्याथिनंतर आियाररूत ओिी देऊन 
गैरसोय दूर करणययाचया प्यतन केलया आहे. ‘गीतयाणथििया’चयया आसियादयास प्िृत् करणययाचे मययाथिददत प्योिन समोर 
ठेिून हया शबदया्थि संदरथि कोशयाची रचनया केली.

‘गीतयाणथििया’चयया हसतवललखत, टंवकत, मुवद्रत अशया सिथिच प्तींमधये अनेक लेखनदोष, टंकदोष, मुद्रणदोष 
आढळतयात. अशया िेळी शबदया्याांचयया बयाबतीत, अ्थिवनणथिययाचयया बयाबतीत गोंिळयाची, संभ्रमयाची लस्ती 
वनमयाथिण होऊन अ्याथिचया अन्थि होतो, हे लक्यात घेऊन ओिीनंतर  गोल कंसयात मुदो. (महणिे ‘मुद्रणदोष’) 
असे नोंदिून योगय तो पयाठ िया बदल सुचविलया आहे.

अविकृत प्रत कोरती?

शबदया्थि-संदरथि-कोशयाकदरतया प्मयावणत प्त कोणती ियापरयािी? ि तययाची प्यामयावणकतया / प्यामयाणय कयाय, 
यया प्श्नयासंबंिी सपष्ीकरण देणे आिशयक आहे. ‘रयाजय मरयाठी विकयास संस्े’शी झयालेलयया प््म करयारयातच 
प्याचयायथि कै. रयामदयास डयांगे ययांनी ‘गीतयाणथिियाचे’ मुवद्रत-प्वसद्ध असलेले पयाच अधययाय प्मयाण मयानून पवहलयया 
टपपययात ते कयाम करणययाचे मयानय केले होते. तययानंतरचयया टपपययात उिथिदरत अधययाय ‘दयासोपंत संशोिन 

दहया
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मंडळया’कडून प्याप्त करून घेऊन तयया आियारे प्सतुत कोश तययार करयािया अशी नोंद करयारयात आहे. तययासयाठी 
‘दयासोपंत संशोिन मंडळ, अंबयािोगयाईचे संचयालक प्या. वितेंद्र देशपयांडे ययांचययािर िबयाबदयारी सोपिली गेली 
ि तययांनी उपलबि करून ददलेलययाच प्ती प्मयावणत महणून ग्याह मयानणययात आलयया आहेत. दयासोपंत संशोिन 
मंडळयाकडून कयाही अधययाय टंवकत सिरूपयात उपलबि झयाले असून अधययाय १४ चे िुने हसतवललखत तययांनी 
झेरॉकस करून उपलबि करून ददले. तययाचे अक्रिळण मोडी प्रयाियातील असून ‘ल’चयया ियागी सिथिरि ‘ळ’ 
ि ‘र’, ‘म’, ‘क’ ही अक्रे मोडी िळणयाची आहेत. ही प्त वकमयान २०० िषयाांपूिमीची असयािी. तसेच 
अधययाय ४ चयया हसतवललखत प्तीत मोडी िळण ददसते. ‘९’ महणिे ‘य’ अक्र नोंदले आहे. (४.१५)

शबदसंकलन ि अ््चवनर्च्य 

गीतयाणथिियाचयया शबदया्थि-संदरथि-कोशयासयाठी िी सवमती वनयुक्त केली, तययाचया तपशील मयागे नोंदिलयाच 
आहे. सिथि संपयादक सदसययांत गीतयाणथिियाचयया अधययाययांचे / ओवययांचे ियाटप करून नंतर तययांनी वनिडलेले शबद 
संकवलत करणययात आले. तययासयाठी वनवचित कयालमययाथिदया घयालून देणययात आली. शबदयांचया बैठकीत िेळोिेळी 
शबदया्याांचया पुनविथिचयार ि चचयाथि करणययात येऊन अ्थिवनवचिती करणययात आली. प्याचयायथि कै. डयांगे सरयांनी 
मयांडलेलयया आरयाखड्यानुसयारच प््म उपलबि प्वसद्ध अधययाययांचे कयाम ि उिथिदरत टपपययात टंवकत अधययाययांचे 
कयाम करणययात आले. बैठकीत शंकयासपद स्याने, तययाविषयी चचयाथि, मते अिमयािून अ्थिवनणथियन केले. योगय 
दठकयाणी सपष्ीकरणे नोंदिली. 

सपष्ीकरणे कशयासयाठी ? तर, दयासोपंतयांची ‘गीतयाणथििया’तील रयाषया संसककृतवनष्ठ आहे. वकतीतरी शबद िेष 
बदलून मरयाठीत आले आहेत. तत्िज्यानयाची पदररयाषया, पयादररयावषक संज्या, प््मच मरयाठीत आलयया आहेत. 
तययात प्यामुखययाने शयांकर अद्वैत तत्िज्यान, तययातील दृष्यांत, िेदयानत, सयांखय, तक्क, योग, ययाग ययांची पदररयाषया 
मरयाठीत आणली आहे. िहल्क्णया, अिहल्क्णया, िहज्जहललक्णया ययासयारखी िेदयानती रयाषया, षडरयाि 
विकयार, अरयाि, अधययास इ. शबद, तत्िमवस सयारखयया महयाियाकययांचे वििरण, रयाषय, उपवनषदयातील िैचयादरक 
सूरिे; ‘विरिया होम’ सयारखी यज्ीय पदररयाषया तययांनी ियापरली आहे. तययांचया उलगडया वहयािया हयासयाठी प्सतुत 
कोशयालया पौरयावणक विशेषनयाम – संदरथि, कयाही शयास्त्रीय संकलपनया आवण पौरयावणक क्यांश-दृष्यांत अशी तीन 
पदरवशष्े िोडली आहेत. सयामयानय ियाचकयालया, संशोिकयांनया, विज्यासूंनया तययांचया उपयोग वहयािया.

दयासोपंतयांनी यया पदररयाषेप्मयाणेच अपदरवचत संसककृत शबदही सहिपणे ियापरले आहेत. यया सियाांची चचयाथि 
आपण सितंरिपणे करूच! परंतु ियातया-ियातया उल्ेख करतो. उदया. ‘रोही’ ययाचया अ्थि ‘एकया ियातीचे हदरण’ 
असया संसककृत कोशयात नोंदिलया आहे. ये्े नुसतया अ्थि देऊन रयागत नयाही. ‘रयानीचया िसया रोही’ (गीतयाणथिि 
१५.४२८९) असे दयासोपंत महणतयात. अपदरवचत शबदयाप्मयाणेच दीघथि सयामयावसक शबदही विपुल आहेत. आि 
अनेक शबदयांचे अ्थि लयागत नयाहीत; कदयावचत मुद्रणदोष - लेखनदोषही असतील. परंतु िे अधययाय प्वसद्ध 
केले, तययांचयया संपयादकयांनी शबदयांची अ्थिवनणथियनयाचयया कसोटीिर तपयासणी करून शुद्धीकरण केले असते, तर 
हे प्मयाद न घडते! प्क्ेप - अिक्ेपयांचया विचयार अविक प्ती उपलबि असतील तरच शकय आहे, परंतु वनदयान 
अ्थिपूणथितेचया तरी वकमयान विचयार करयायलया हिया होतया; असे नम्रपणे सुचियािेसे ियाटते.

तययात उल्ेखनीय बयाब महणिे ‘दयासोपंत संशोिन मंडळया’कडून प्याप्त झयालेली अधययाय १५ ची टंवकत प्त! 

अकरया
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प्तलेखकयाने शबदया्थि देणययाचया प्यतन तययात केलया असून शबदया्थि तळटीपेत नोंदिले आहेत. एिढेच नवहे तर 
मूळ (तययाचयया समोरील प्तीत) एखयादया अयोगय अ्थि देणयारया शबद नोंदिलया असेल, तर तो ते्े तसयाच ठेिून 
तळदटपेत दुरुसत-योगय-केलया आहे. उदया. ‘सूयया तो वनतय िमूथि’ (गीतयाणथिि १५.४२८७) ययात ‘असूयया’ असे 
हिे, पण प्त लेखकयाने तो ओिीत तसयाच कयायम ठेिून तळटीपेत ‘असूयया’ असे नोंदिले आहे. प्त 
लेखकयाचे रयान ि अिियान महत्ियाचे आहे.

गीतयाणथिियाचयया हसतवललखत / टंवकत प्तींचयया आियारे तययातील शबदया्थि संदरथि नोंदी करणेही अतयंत 
कठीण, विवकरीचे कयाम होते. कयारण हसतवललखत प्तीत शबद कुठे तोडयायचे हे अभययासकयालया ठरियािे 
लयागते, ते मूळ ओिीचया अ्थि लक्यात घेऊनच ! तेही ओिीचया अ्थि मनयालया ियाटेल तसया लयािून चयालत नयाही. 
दयासोपंतयांनया अपेवक्त असलेलया िया तययाचयया अतयंत वनकट ियाणयारया अपेवक्तया्थि, शबदयांचे विविि अ्थि िया 
तययाचयया छटया लक्यात घेऊन नोंदियािया लयागतो; तययासयाठी मूलया्याथिचयया ियासतीत ियासत ििळ ियाणयारया, 
दयासोपंतयांचयया मनयातील अ्थि कोणतया असयािया, ययाची शहयावनशया करयािी लयागते आवण योगय ियाटलेलयाच अ्थि 
ते्े नोंदियािया लयागतो. उदया. ‘कडसणी’ सयारखया शबद. वकतीतरी वरन्नवरन्न अ्याांनी तययाचयया विविि छटयांसह 
येतो. तययाचया ओिीतील आशय पयाहूनच अ्थि करयािया लयागतो. तसेच ‘युक्ती’ सयारखया शबदही बहुरूपी आहे. 
‘िरपडया’, ‘िरपडी’ सयारखयया शबदयात असंखय छटया आहेत. तसेच ‘बुझ’ सयारखया शबद ‘बुझयािणे’, बुझे’ असे 
रूप पयालटतो.

‘महयाआंवि’ वकंिया ‘अवि’चया अ्थि कोणतययाच कोशयात नयाही. परंतु एकूण ओिी समूहयाचया अ्थि लक्यात 
घेतया हे िणथिन आंबययाचे असलययाने ‘कैरी’ (कच्या आंबया)चयया अिस्ेतील आंबययाचया ‘आंबटपणया’ दयासोपंतयांनया 
अपेवक्त असयािया, असे ियाटते. ‘महया आंवि चढे’ (गीतयाणथिि १६.१२१६) ये्े खूप आंबट होणययाचया अ्थि 
असयािया हे तक्कशुद्ध ियाटते. ‘आमलतया’ अ्याथिने ओिीचया अ्थि िुळतो. वकतयेक शबदयांचे अ्थि कोशयात सयापडत 
नयाहीत, तेवहया सत्क्क उपयोगी पडतो. दयासोपंतयांनी १५वयया अधययाययात ‘अनयावमकेचे सनयान’ असया उल्ेख केलया 
आहे. अनयावमकया महणिे ‘करयांगुली ििळचे बोट’ एिढया अ्थि कोशकयार देतयात. परंतु ‘अनयावमकेचे सनयान’ हया 
कयाय सनयानयाचया प्कयार हे सपष् करीत नयाहीत. तययासयाठी तक्कबुद्धी लढिून योगय अ्थि शोियािया लयागतो.

ब्याह्मणी कुटुंबयात मौंिीविियान झयालययािर संधययािंदन करतयानया ‘आपो वह ष्ठया मयोरुिसतया न ऊिवे दियातन’ 
िगैरे मंरि महणून अनयावमकेने पयाणी अंगयािर वशंपडून घययायचे असया एक वििी आहे. पळीत पयाणी घेऊन िरील 
मंरियाने सित:चयया अंगयािर प्ोक्ण करणे यया ककृतीलया ‘अनयावमकेचे सनयान’ दयासोपंतयांनी महटले असयािे. अनयावमकया 
पळीत बुडिून ते पयाणी अंगयािर घेणे हे अनयावमकेचे सनयान होय. पण हया अ्थि कोणतययाही कोशयात असणे शकय 
नयाही; कयारण हया अ्थि िीिनयातील एकया वनतयवििीशी - तेही ब्याह्मण कुटुंबयाशी अनुबंवित आहे, तो 
िीिनयातच शोियािया लयागतो.

आठवयया अधययाययातील ‘लिणयावच आणिणे’ हयाचया अ्थि कोशयात नयाहीच! मीठ हे प्यामयावणकतेचे प्तीक 
आहे. ‘वमठयालया ियागणे’ हया िीिनयातील एकवनष्ठेचया प्कयार होय. तययातून ‘लिणयावच आणिणे’ सयारखया शबद 
प्योग ते करतयात. ‘सुहुसेन’ यया महणणययात मुलसलम िमथि सिीकयारलेलयया वहंदूची दटंगल-टियाळी ददसते, पण 
हया कोशगत अ्थि नवहे! ‘कयासबेन’, ‘सुहुसेन’ असे शबद ते नयामरूपयात ियापरतयात.

दयासोपंतयांनी कयाही तत्िज्यानयातील संज्या ियापरलयया आहेत. तययाचया अ्थिही कोशयात सयापडलया नयाही. उदया. 
‘सुलीनतया’ ययाचया अ्थि कोशयात आहे, पण तययापुढे एकेक अिस्या नोंदिलयया आहेत. तयया ‘िेदयानतसयारयात’ही 

बयारया
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आढळत नयाहीत. तययापुढीलप्मयाणे- कमथि > उपयासनया > वििेक > योग > िैरयागय > प्तयक्कृत्ी > समयावहततया 
> लय विक्ेप विहीनतया (विवक्प्तया) > ययातयाययात (गतयाययातया) > संवश्ष्तया > सुलीनतया. यया दहया रूवमकया 
तत्िज्यानविषयक ग्ं्यात अशया रीतीने सयापडत नयाहीत. हे तययांचे सितंरि वचंतन असयािे.

मुवरित-प्रकावशत अध्या्यातील सदोषता 

दयासोपंतयांचयया गीतयाणथिियाचयया मुवद्रत (टंवकत) ि प्कयावशत अधययाययांमधये मुद्रणदोष तसेच रयाहून गेलययामुळे 
ओिीचया अ्थि लयाितयानया; शबदया्याथिसयाठी बरेच बौवद्धक कष् घययािे लयागतयात. कयाही ियानगीदयाखल शबदयांची 
ये्े चचयाथि अस्यानी ठरू नये.

अधययाय १६ मधये ‘बकु िै सयाधययानशीळ’ (गीतयाणथिि १६.१०२१) ये्े नीट अ्थि लयागत नयाही. ियासतविक 
ते्े ‘बकु िैसया धययानशीळ’ असे हिे होते. तसेच ‘कयाळी उसिी लुगिे’ (गीतयाणथिि १६.१५२०) ये्े ‘लुगडे’ 
असे असयािे. तययाचप्मयाणे ‘िरुषयावि सयांतीसयांची मुळे’ यया ओिीचया अ्थि अगमय ियाटतो. पटत तययाचे लेखन 
‘िरुषया विसयां तीसयांची मुले । सयांगयाते िेििी ।।’ (गीतयाणथिि १६.९८४) असे केलययास अ्थि सपष् होतो. अशी 
वकतीतरी उदयाहरणे देतया येतील.  अधययाय १८ मधये एकया ओळीत ‘वचडयाल’ असया शबद येतो. शेतीसयाठी 
नुकसयान करणयाऱयया प्याणययाचयया ययादीत हे नयाि आहे. ससे, हदरण इतययादी ततसदृश प्याणी शेतीचे कसे नुकसयान 
करतयात ययाचे िणथिन ययात आहे. ओिीचयया दृष्ीने तययाचया अ्थि लयागत नयाही. डॉ. मोहोळकरयांनी ‘गीतयाणथिियाचया 
रयावषक अभययासया’त तययाचया अ्थि ‘वचडणे’ असया नोंदिलया आहे; पण तो योगय नयाही. ये्े मुद्रणदोष असून 
‘वचडयाल’ नसून ‘वबडयाल’ (गीतयाणथिि १८.९१५५) असयािे. ‘वबडयाल’ महणिे संसककृतमधये ‘मयांिरी’ पण ये्े 
‘वबडयाल’ (ल) वबळयात रयाहणयारे असयाही अ्थि दयासोपंतयांनी निशबदवनवमथिती करून घेतलया असयािया. ‘बीड > 
बीळ ‘ड’ चे ‘ळ/ल’ होऊ शकते. ‘बीड’ गयाियाची वयुतपत्ी ययाच पद्धतीने संशोिक सयांगतयात. 

मुद्रणप्त तययार करतयानया मूळ लेखन कयायम ठेिून कंसयात िया तळटीपेत नोंद करून शुद्ध प्त वसद्ध करतया 
आली असती, तर तययाचया विशेष उपयोग झयालया असतया.

प्वसद्ध िया मुवद्रत प्तीत सदोषतया असलययाने शबदया्थि देतयानया प््म ओिीचया तक्कसंगत अ्थि लक्यात घेऊन 
अ्थिवनणथियन कसे करयािे लयागते, ययाची एक-दोन उदयाहरणेच फिक्त ददली आहेत. अशी अनेक स्ळे आहेत. 
अ्याथित ययात तयया-तयया संपयादक मंडळींनया दोष देणययाचया मयाझया उद्देश नयाही. कयाम करतयानयाचयया अडचणींसंबंिीची 
फिक्त नोंद केली.

शबदा््चकोश : एक निसज्चन

‘शबदया्थिकोश हया उघड उघड चोरीचया मुक्त हसत मयामलया असतो- इतरयांनया ‘ियाटयािी’ अशी ही चोरी होय’ 
असे प्याचयायथि कै. रयामदयास डयांगे ययांनी महटले आहे. (‘ज्यानेश्वरीचया शबदया्थि कोश’, प्सतयािनया). प्याचयायथि डयांगे 
सरयांचयया मतयाशी मी कयाही अंशी सहमत आहे. ‘कयाही अंशी’ महणणययाचे कयारण असे की, शबदया्थि देतयानया 
विविि कोशयातील अ्याांची चोरीच करयािी लयागते. उघड चोरी! पण ‘गीतयाणथििया’बयाबत ही केिळ ‘चोरी’ ठरत 
नयाही. वशियािीरयाि रयािे ययांचयया ज्यानेश्वरविषयक कोशयाबद्दल वलवहतयानया ‘कोश हे एक नि सिथिन असते’ ययाचया 
सयाक्यातकयार घडयािया असया हया कोश आहे’ असे प्याचयायथि डयांगे ययांनी नमूद केले आहे. (उपदरवनददथिष्). महणिे 

तेरया
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‘कोश’ ही चोरी नसून निवनवमथिती ठरते! कयारण कोशयात नसलेले वकतीतरी शबद, िे शबदकोशयात नयाहीत, 
पण ‘िीिनयाचयया कोशयात’ आहेत, ते दयासोपंत ियापरतयात! शबदकोशयातून वकतीतरी वरन्न अ्थि ि तययाचयया 
विवरन्न छटया प्कट करतयात! वकतयेक शबद कोशयात सयापडतच नयाहीत. रूढया्याथिहून वरन्न अ्याथिने ते ियापरलेले 
असतयात. वकतयेक संसककृत शबद रूप बदलून मरयाठी िळणयाने ियापरले आहेत. उदया. ‘कयापथिणय’ सयारखया शबद; 
तर ‘िोसरे’ हया शबद किी ‘िषयाथिि करणे’, तर किी ‘ओसरणे’ यया अ्मी (‘अभ्रया आडूवन िोसरे’ ि ‘िीिति 
िोसरे’) ियापरतयात.

८ वयया अधययाययात ‘एकयानंद’, ‘दशयानंद’ हे आनंदयाचे ‘नयानया रेद’ केिळ ‘एक आनंद’- ‘दहया आनंद’ 
असया अ्थि देऊन रयागले कया? तययासयाठी ‘तैवत्रीय उपवनषदया’कडे ियािे लयागते. तययातील ‘ब्ह्मिल्ी’मधये हे 
आनंदयाचे रेद ददसतयात. ‘ते ये शतं मयानुषया आनंदया: स एको मनुषय गंिियाथिणयामयानंद: ते ये शतं मनुषय 
गंिियाथिणयामयानंदया: स ए को देिगंिियाथिणयामयानंद:’ इ. यया मंरियात आनंदयाची चढती पयातळी ब्ह्मयानंदपयांत ददली 
आहे. हे फिक्त ियानगीदयाखल नोंदिले आहे. दयासोपंतयांचयया ‘गीतयाणथिियातील’ शबदयांशी ि तययातील अ्याांशी 
वरडतयानया तययाचया विसतयार, विविि ग्ं्, शयास्त्र, संकलपनया, तत्िज्यान आदींचया समग्तेने विचयार करूनच 
अ्थिवनणथिय करयािया लयागतो; महणून ही निवनवमथितीच ठरते, केिळ चोरी नवहे!

शबदा््च-संदर्च-कोशारा ‘अ््चसंिाद’

हया कोश वसद्ध करतयानया कयाही शबदयांचे केिळ अ्थि देऊन कयाम रयागत नयाही, असे लक्यात येते. उदया. 
तत्िज्यानयातील कयाही पदररयाषया िसे की, ‘िहदिहल्क्णया’ ययाचया केिळ सयावहतयशयास्त्रीय पयादररयावषक अ्थि 
देऊन चयालणयार नयाही, कयारण ही संकलपनया अनयाकलनीयच रयाहील; महणून लक्णेचे अ्थि ि तययाचे तयातपयथि 
्ोडकययात द्यािे लयागले. ‘तत्िमवस’ ययातील प्तयेक पदयाचया ‘तत्’, ‘तिम्’, ‘अवस’ ययाचे तयातपयथि कसे ऐकययात 
आहे, हे वसद्ध करतयानया ही लक्णया ियापरली आहे. तसेच ‘विरिया होम’ ही संकलपनया होय.

‘वििी’सयाठी दयासोपंत ‘वििु’ असेच वलवहतयात. एरवही ‘वििु’चया कोशयांतगथित अ्थि ‘चंद्र’ आहे; पण 
दयासोपंत तो वििी-विियान यया िेदोक्त आचरणयाचयया अ्याथिने ियापरतयात. तसेच ‘प्याचीन’ (प्याचीन्न) हया  शबद 
दैि, नशीब यया अ्याथिने येतो, हे तययांचे िैवशष्ट्यही लक्यात घययािे लयागते. परंतु अधययाय ४ मधये एके दठकयाणी 
‘प्याचीन’ ि ‘प्यारबि’ ययात ्ोडया रेदही दयाखिलया आहे. (गीतयाणथिि ४.४१०४ – हसतवललखत प्त)

गीतयाणथिियातील शबदया्थि देतयानया शबद िोडून घेतलययाखेरीि ते अ्थिदृष्ट्यया योगय ठरत नयाहीत; शबद िोडून 
न घेतलययास मूलया्याथिशी मेळ खयात नयाहीत, नेमकी अ्याथिवरवयक्ती होत नयाही, असे लक्यात येते. उदया. ‘षडरयाि 
विकयार’ ययातील षड् (षट्) महणिे ‘सहया’ एिढया शबद िेगळया करून अ्थि देणे अयोगय ठरते; तययासयाठी 
‘षडरयािविकयार’ हया पूणथि शबद घययािया लयागतो. िसतूचे सहया रयािविकयार (अलसत, ियायते, ििथिते, विपदरणमते, 
अपक्ीयते ि विनशयवत) दयासोपंतयांनया अपेवक्त आहेत.

कयाही दठकयाणी ओिीचया एखयादया पूणथि चरण देऊन अ्थि करयािया लयागतो. उदया. ‘सिरृतयरतयाथिकलपतरु’, 
‘द्वैतयावरवनिेषयाचया उचछेदु’, ‘लयविक्ेपविहीन’, ‘िनमयानमदयानिये’, ‘रसनयावशश्नयाश्ये’, ‘चयाळीस गेली ब्ह्मचयवे’, 
‘श्वयानगुंपे मै्ुनी’, ‘खरयाची क्रीडया िुमयाळी’, ‘रतयाथिवच घयातलया रगी’, ‘आरयासकयाळी अरयासकयाळी’ इ. केिळ 
एकेक शबद तोडणययाऐििी शबदसमूहयाचया अ्थि नोंदिलया आहे; तो उवचत ियाटतो. शबदया्थि नोंदितयानया नेहमीच 

चौदया
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मूळ शबद नोंदिलया नयाही. तययाचे कयारण मूळ शबदयाचे वरन्न वरन्न अ्थि सयापडतयात. दयासोपंतयांनया अपेवक्त अ्थि 
कोणतया, हे लक्यात घेऊन शबदयाचे रूप िसेचयया तसे ठेिून अ्थि नोंदिलया आहे, उदया. ‘धयेलया’, ‘धयेले’ 
(१८.१४३६३) ये्े मूळ शबद ‘धयेणे’ आहे.

शबदयाचयया अ्याांची नोंद ही अधययायक्रमयानेच केली आहे. महणिे एकयाच शबदयाचे एकयाहून अविक अ्थि 
िेगिेगळयया अधययाययांमधये वमळत असतील तेवहया तयया अधययाययांमिील सियाथित आिीचयया अधययाययातील अ्थि 
प््म नोंदिलया आहे. तसेच, एखयादया शबद एकयाच अ्याथिने अनेक अधययाययांमधये आलया असलययास तययातील 
सियाथित आिीचयया अधययाययातील ओिी संदरयाथिसयाठी ददली आहे. तययामुळे सियारयाविकपणे हया कोशयात 
सुरुियातीचयया अधययाययातील ओिीसंदरथि अविक आलेले ददसून येतील. 

कयाही शबद फिक्त गीतयाणथिियातच आढळतयात. उदया. ‘गहयाळ’ हया शबद. शबदकोशयातही केिळ तययांचययाच 
संदरयाथिची नोंद आहे. तसेच ‘होतसयातया.’ अियाथिचीन कयालखंडयात म. िोतीरयाि फिुले ययांचयया वनबंियात हया शबद 
आढळतो. कोशयात हया शबद नोंदलेलया नयाही. ययावशियाय- ‘वििु’, ‘प्याचीन’, ‘धयेलया’ इ. ययावशियाय तययांचयया 
रयाषेिर वहंदी, उदूथि, फियासमीचे कयाही प्रयाि आढळतयात. ‘हरयासु’ सयारखया शबद मूळ ‘ऱहयास’ > हरयास असे 
सिररक्तीतून झयालेले ददसते. ‘सयारद्रतया हया शबदही असयाच आहे. (सयाद्रथि > सयारद्र) वशियाय ‘गयाली’ (गयावलयया- 
गयावळयया) असे शबद ते ियापरतयात. ‘एकयानंद’, ‘दशयानंद’ सयारखयया शबदयाबद्दल मयागे चचयाथि केलीच आहे. 
‘तैवत्रीय उपवनषदया’तील ‘ब्ह्मिल्ी’मधये ‘मयानियाचया आनंद’, ‘गंिियाथिनंद’, ‘देिगंिियाथिनंद’, ‘ब्ह्मयानंद’ असे 
एकयाहून एक शतपट चढतयया क्रमयाने आनंदरेद िवणथिले आहेत. केिळ ‘एकयानंद’, ‘दशयानंद’ यया शबदयांचे 
शबदश: अ्थि देऊन अ्थिवनणथिय करतया आलया नसतया.

रूपकशैली

गीतयाणथिियाचया शबदया्थिसंदरथिकोश वसद्ध करतयानया दयासोपंतयांनी ियापरलेली शैली, रूपकयातमकतया ि तययांची 
ियाङ्मयविषयक ियारणयाही समिून घययािी लयागली. तययांचयया ियाङ्मयविषयक ियारणेचया पदरणयाम तययांचयया शबद-
उपयोिनयािर होत असलययाने अ्थिवनवचितीिरही होतो. उदया. १५ वयया शतकयात ‘सयावहतय’ शबदयालया ‘रूपकयातम 
सयावहतय’ – रूपकयातमकतया असया अ्थि होतया. दयासोपंतयांनी १५ वयया अधययाययात तीन-चयार दठकयाणी ‘सयावहतय’ 
शबद ियापरलया आहे. सयावहतय महणिे ‘ियाङ्मय’ एिढयाच मयानय अ्थि देऊन दयासोपंतयांचयया संकेतयाचया उलगडया 
झयालया नसतया. कयारण प्या. रया. श्ी. परयांिपे ययांनी दयासोपंतकयाळी ‘सयावहतय‘ शबदयालया ‘रूपक’ हया अ्थि प्याप्त 
होत असलययाचे महटले आहे. (‘रसज्यांचयया खुणया’, वििय प्कयाशन, नयागपूर, आ.१.) महणून ‘सयावहतय’ 
महणिे ‘रूपक’ असया अ्थि देणे योगय ठरेल. रया. श्ी. पंवडतयांनीच ‘गीतयाणथििया’चयया १ लयया अधययाययातील एकया 
ओिीचया संदरथि देऊन ‘मग हनुमंतया सयावहतय किण?’ यया प्श्नयातील ‘सयावहतय’ महणिे रूपक- हनुमंतयासयाठी 
कोणते रूपक आहे? असया प्श्न श्ोते विचयारत असलययाचे उल्ेखले आहे. 

१५ वयया अधययाययात ‘विहंगम’, ‘पवक्द्वय’ (गीतयाणथिि १५.४५९१, ४५९४) असे शबद येतयात. ययाचया अ्थि 
केिळ ‘दोन पक्ी’ िया ‘पक्ी’ असया देऊन रयागत नयाही, कयारण हया संदरथि देतयानया दयासोपंतयांनी श्ुतीचया उल्ेख 
केलया आहे. ‘द्वया सुपणयाथि सयुिया सखयायया’ यया श्ुतीमिील उल्ेखयात दोन पक्ी हे िीि आवण वशि आहेत, 
महणिे हे पक्ी रूपकयातमक ठरतयात. दोन पकययांचयया वनवमत्याने दयासोपंत िीि (रोगलोलुप), वशि (अरोगी) 

पंिरया 
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ययांचे रूपकयाचयया सयाहयाने दशथिन घडितयात. महणून केिळ ‘पक्ी’ हया अ्थि देणे कसे चुकीचे ठरते, तययासयाठी 
रूपक सयांगयािे लयागते ि तययाकयाळी हया अ्थि ‘सयावहतय’ शबदयाने कसया वयक्त झयालया, हेही लक्यात घययािे लयागते.

‘गीतयाणथिियाचयया १८ वयया अधययाययाचया रयावषक अभययास’ करणयारे डॉ. मोहोळकर ययांनी रयावषक अंगयांनी 
घेतलेलया शोि ि केलेले विश्ेषण महत्िपूणथि आहेच! तययावनवमत्याने तययाकयाळचयया रयाषेचे सिरूप विशेष समोर 
आले, ते अभययासकयांनया उपयोगी पडणयारेच आहे.

िहेदानतविष्यक संज्ा

दयासोपंतयांनी िेदयानतयातील, तत्िज्यानयातील कयाही संज्या ियापरलयया आहेत. तयया लक्यात न घेतलययाने कयाही 
शबदयांचे अ्थि ओढून-तयाणून, वयुतपत्ीचयया अनुषंगयाने बौवद्धक कसरत करून नोंदिले आहेत; ते दूरयानिययाने 
वसद्ध केले आहेत. उदया. ‘अमुरि’ हया शबद. ययाचया अ्थि रयावषक प्वक्रयेद्वयारे दूरयानिययाने वसद्ध करून ‘अमृत’ 
असया अ्थि ददलया आहे. ियासतविक तययाचया सरळ अ्थि ‘सिगथि’ असया आहे. तत्िज्यानयात ‘इहयामुरि’ असया शबद 
आढळतो. िेदयानतयाचयया दृष्ीने अविकयारी महणिे आतमज्यानयालया पयारि वयक्तीचयया दठकयाणी ‘सयािनचतुष्य’ पूणथि 
असते ते महणिे ‘वनतययावनतयिसतु-वििेक’, ‘इहयामुरियादद-फिलरोग-विरयाग’, ‘शमयाददषटक-संपत्ी’ ि 
‘मुमुक्ुति’ हे होय. ययात ‘इहयामुरियादद-फिलरोग-विरयाग’ महणिे इह अ्याथित पृथिीिरील ि अमुरि महणिे 
सिगयाथितील फिळयाबद्दल सुखयाबद्दलचे िैरयागय - विरक्ती असणे होय. ‘अमुरि’चया अ्थि ‘सिगथि’ असया असतयानया 
डॉ. मोहोळकरयांनी अमुरि > अमृत > अमुरि. असया रयावषक दूरयानिययाने तक्कशयास्त्रीय रयावषक प्वक्रयेचययाद्वयारे 
मयांडणी करून ‘अमृत’ हया अ्थि नोंदिलया आहे, तो अयोगय ियाटतो.

तसेच ‘अरणी’चया अ्थि ‘यज्यातील अग्ी वनमयाथिण करणययाचे लयाकडी सयािन’ असया असतयानया ‘ओटया’ असया 
अ्थि नोंदिलया आहे; िो सिथि्या अयोगय आहे! महणिे दयासोपंतयांचयया िेदयानतयातील ममथि समिून न घेतया ददलेले 
अ्थि कसे प्मयादपूणथि आहेत ि चुकीचयया गृहीतकयािर आियादरत आहेत, हे ये्े लक्यात घययािे. तययातून रयावषक 
कसरतच तेिढी ददसून येते. पण रयावषक वयुतपत्ी िया िणथिविपयथिय आदींचयया नयादयात आपण मूळ अ्थि मयारि 
गमयािून बसतो, ययाचे हे एक उदयाहरण होय. ‘गीतयाणथिियाचया शबदया्थिसंदरथिकोश’ वसद्ध करतयानया तो वकती 
कयाळिीपूिथिक मूलया्याथिलया िक्कया न लयाितया करयािया लयागलया, एिढे िरी ययातून लक्यात आले, तरी पुरेसे आहे.

बाबुळी : तृरिहेल

डॉ. मोहोळकरयांनी ‘बयाबुळी’चया ददलेलया संदरथि मयारि दयासोपंतयांचयया शबदया्याथितील बयारकयािया ि सूकम 
अ्थिचछटेचयया दृष्ीने वचंतनीय आहे. ‘बयाबुळी’चया अ्थि सयामयानयपणे ‘शैियाल’ (शेियाळे) असया केलया ियातो. 
पण डॉ. मोहोळकरयांनी तययाचया ‘बयाबरी’ असया अ्थि नोंदिलया आहे. दयासोपंतयांनी सित: बयाबऱययाचे ‘वतपयानी’ 
ि गोंडयाळू’ असे दोन प्कयार नोंदविले असून (पहयाः गीतयाणथिि अ. १८.९२९८, ११४९४) बयाबरी पयाणययािर 
प्बलतेने ियाढते, वतचयया मुळयया पयाणययातच असतयात हे वतचे गुणविशेष नोंदिून डॉ. मोहोळकर िनसपवतशयास्त्रज्यांनी 
बयाबऱययाचे १३ प्कयार उल्ेखलययाचे नमूद करतयात. (‘गीतयाणथिि अधययाय १८ एक रयावषक अभययास’ पृ.२५३)

‘अभ्रे िैसे सूयथिमंडळ । बयाबुवळयया िैसे िळ ।

सोळया
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मयातेचया गरमी बयाळ । िैसे आछयादले ।।’ (गीतयाणथिि १८.११४९४)
‘बयाबुळी वतपयानी गोंडयाळु। यययाते न लगे तळु।
िळी उगयावच प्बळु। पयालया फिुटे।।’ (गीतयाणथिि १८.९२९८)
चौथयया अधययाययातही ‘हयातियारूवन बयाबुळीतें। पयावििे वनमथिल िळयातें (गीतयाणथिि अ. ४ पृ.२४३, हसतवललखत 

प्त) असया उल्ेख आहे. प्वसद्ध रयाषयाकोविद डॉ. देिीवसंह चौहयान ययांनी ययासंबंिी वनरीक्ण नोंदवितयानया महटले 
आहे की, ‘तययांचयया (दयासोपंतयांचयया) सयावहतययात ग्यामीण रयाषेचे अिशेष विपुल प्मयाणयात सयापडलययाचे प्तयंतर 
येते. गित प्कयारयाचे सूकम ज्यान ग्यामीण िीिनयाचयया युियािस्ेतील वनकट सयाहचययाथिचे वनदशथिक आहे असे मी 
मयानतो. दयासोपंतयांचयया ग्ं्यात केिळ खेड्यातच प्याप्त अशया गितयांचयया ियाती वनददथिष् आहेत. ‘गोंडयाळ’ हे गित 
हलकयया ि मयाळरयान िवमनीत सयापडते आवण ‘मो्याळ’ हे गित ओढे, नद्यांचयया पुरयाचे पयाणी कयाठयािरील 
िवमनीतून ियाहून ियाते अशया िवमनीत विशेषत: येते. ‘वनबर’ हे विशेषणही ग्यामीण िीिनयाचे सयाहचयथि वयक्त 
करते. ‘वनबर’ शबद प्सतुत सयावहतययात आलया आहे. तसेच ‘टयाळकया’ हया गित प्कयारही ग्यामीण िीिनयाचया 
ििळकीचया सयाक्ीदयार आहे. ययािरून गयािगयाड्यातील शबद किीचयया तोंडयात होते, असे ददसून येते.’ 
(‘दयासोपंत विरवचत गीतयाणथिि १८ िया अधययाय एक रयावषक अभययास : पुरसकयार’ पृ. ९)

शबदवसद्धी, शबदसंग्ह, ियाकप्चयार ययातून ‘मरयाठियाडी मरयाठीचे’ दशथिन घडते असेही डॉ. चौहयान महणतयात. 
(तरिैि) यया तययांचयया उद्यारयांिरूनच दयासोपंतयांचयया रयाषयाविषकयारयाचे वयिचछेदकति लक्यात येईल.

आ्युिवेदातील संज्ा ि इतर

गीतयाणथिियात दृष्यांतयाचयया वनवमत्याने विविि शयास्त्रयांतील संज्या, पदररयाषया, संदरथि ययांचे उल्ेख िसे येतयात, तसेच 
आयुविथिज्यानयातील रोगविशेष, तययािरील आयुिवेददक उपचयार, औषिी ययांचेही उल्ेख येतयात. परंतु सिथिसयामयानययांनया 
पदरवचत नसणयारे हे शबद अ्थिवनणथिययाचयया दृष्ीने अनयाकलनीय ियाटतयात. उदया. ‘पंचकुळ’ सयारखया शबद. 
‘पंचकुळ’चया अ्थि कोणतययाही मरयाठी कोशयात नयाही. ‘गीियाथिणलघुकोशयात’ (संसककृत) तययाचया अ्थि ‘अधयक्’ 
असया नोंदिलया आहे. मयारि तो संदरयाथिचयया दृष्ीने लयागू पडत नयाही. शबदया्याथिचयया शोियात आयुिवेदयाचयाययाांशी चचयाथि 
करतया, तययांनी तययाचया अ्थि ‘पयाच उषण गुण असणयारे पदया्थि’ (वमरे, वचरिक, सुंठ, वपंपळी, चिक/वपंपळ 
मूळ) असया सयांवगतलया. ‘रयािप्कयाश’ नयामक ग्ं्यात ययाचया दयाखलया वमळतो. हया अ्थि संदरयाथिचयया दृष्ीने 
अनि्थिक आहे. कयारण दयासोपंतयांनी हगिण लयागलेलयया ि बद्धकोष्ठ झयालेलयया रुगणयाचया दृष्यांत ददलया आहे. ते 
महणतयात, ‘तरळेवचयया पंचकुळ । विष्ंवरयया िैसे केळ ।। (गीतयाणथिि १८.५६०) हगिण (अवतसयार) 
लयागलेलययास उषण गुणिमथियुक्त पदया्थि ददलययास ि बद्धकोष्ठ झयालेलययास केळी खयाऊ घयातलययास ते मरणप्यायच 
ठरेल, असया दयासोपंतयांचया इतय्थि आहे. परंतु ‘पंचकुळ’ हे सयामयानययांनया तर नयाहीच पण आपणया सयारखययांनयाही 
अनयाकलनीय ठरते. ‘गीतयाणथििया’तील अ्थिवनणथियनयासयाठी वकती शयास्त्रयांचया आियार घययािया लयागतो, ते ययातून सपष् 
होईल.  

‘गीतयाणथििया’चयया अधययाय ८ मधये ‘आतुरसंनययासया’चया उल्ेख आहे. (गीतयाणथिि ८.१२४१) आि 
‘आतुरसंनययास’ हया प्कयार सयामयानययांनया अनयाकलनीय ियाटणे सियारयाविकच आहे; हया संदरथि शबदकोशयात आहे. 
(‘महयारयाष्ट्र शबदकोश’) एखयाद्या मरणयासन्न मयाहयातमययाचयया अंगयािर मृतयूपूिमी संनययाशयाची िस्त्रे टयाकणे ि तययास 

सतरया 
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संनययास देणे ययास ‘आतुरसंनययास’ महणतयात. (पहयाः श्ी शंकरयाचयायथि, समग्ज्यानकलश, डॉ. ददलीप सयाठे, 
आनंदआश्म चॅदरटेबल टट्रसट, मुंबई – २०१८, पृ.८८१). दयासोपंतयांनी ‘सुहुसेन’, ‘कयासबेन’ यया सयारखी फियासमी 
प्रयाियातून आलेली नयामरूपे ियापरली. िमयाांतर करून मुलसलम िमथि सिीकयारलेलयया वहंदूंची दटंगलटियाळी ते 
अशया शबदयातून करतयात.

दयासोपंतयांनी ‘आणिणे’ सयारखया शबद नवययानेच ियापरलया आहे. ‘लिणयावच आणिणे’ (‘वमठयाची शप् 
घेणे’- नमक हरयाम- न होणे – यया अ्मी) ‘आण’ महणिे शप्- तययातून ‘आणिणे’ हया शबद ते घडितयात. 
(गीतयाणथिि ८.१२४६) तसेच ‘वचल्यािळी’, हया शबदही िैवशष्ट्यपूणथि आहे. (गीतयाणथिि ८.१२२७, १२२८) 
‘वपल्यािळी’ प्मयाणेच ‘वचल्यािळी’ असया धिवनयुक्त शबद ते घडितयात. ‘वचल्रपयागया’ ‘लहयान मुले’ यया अ्याथिचया 
तो द्ोतक ियाटतो.

दयासोपंतयांचे शबदविशेष यया दृष्ीने लक्िेिी ठरतयात. दयासोपंतयांनी वकतीतरी पुरयाणक्यानुबंि ियापरले आहेत. 
परंतु तययाचया उल्ेख िया संदरथि कोणतययाही कोशकयारयांनी केलेलया ददसत नयाही. ‘संतसयावहतय-क्यासंदरथि-
कोशया’चे संपयादन करणयारे प्या. मया. नया. आचयायथि ययांनीही तययांचयया पुसतकयात दयासोपंतयांचया संदरथि ददलेलया नयाही, 
ययाचे आचियथि ियाटते! कयारण तययांचया कोश अगदी अलीकडचया महणिे गेलयया दोन-तीन िषयाांपूिमीचया आहे. 
दयासोपंतयांनी सोळयावयया अधययाययात ‘दंडयाचया करयािया ददनकरू’ (१६.१०५१), ‘पुरिु िैरी केलया’ (१६.७२) 
वकंिया, ‘वपंगळ नयागु तो अविकयारी । दक्ु ियालया ।।’ (१६.२६), ‘अनंतु समवपथिलया दयानी’ (१६.१६५) हे 
पुरयाणक्यानुबंि उल्ेखले आहेत. हे उल्ेख महयारयाष्ट्र रयाजय सयावहतय आवण संसककृती मंडळयाने प्कयावशत केलेलयया 
१६ वयया अधययाययातील आहेत. ययातून ‘गीतयाणथििया’चया शबदया्थिसंदरथिकोश वनतयांत आिशयक आहे, हे सपष् होते.

दयासोपंतयांची रयाषया ही अनेक संदरयाांनी युक्त असलययाने तययात अितरणक्मतया ददसते. तसेच ते शबदयाचयया 
वयुतपत्ीचयया अनुसयार अ्याथिवरवयंिन करतयात; ययामुळे शबदया्थिकोशयाचे संपयादन करतयानया संसककृतकोश ििळ 
असयाियाच लयागे. १५ वयया अधययाययात ते अतयंत सूरिमय वययाखयया करतयात. उदया. ‘कूटस्’ शबदयाचयया विविि 
छटया समियािून घेऊन ते तययाचया अ्थि देतयात, अवरनि अ्थि! ‘कयां कूट महवणिे मयायया । तेवच िसवतस्यान 
ियया ।।’ ये्े ‘कूट’ शबदयाचया अ्थि ‘मयायया’ ददलया आहे. कोशकयारयांनी ‘कूट’ (गीतयाणथिि १५.४४४८) शबद, 
असतय, खोटे; इतययादी अ्याांनी नोंदिलया आहे; पण दयासोपंत तययाचया वयुतपन्न अ्थि देतयात! तययांची वयुतपन्नतया 
ये्े ददसून येते. 

सूरिमयतया हे तययांचयया रयाषेचे िैवशष्ट्य आहे. ‘कमथि मोक्याचे आदयान’ (गीतयाणथिि १०.६१७), ‘गुणवनरसे 
कमथि वनरसन’, ‘लयो महवणिे विसमरण’ अशी सूरिमयतया तययांचयया रयाषेत ददसते. ततकयालीन िीिनिमथि, 
वयिहयार ययातून कयाही शबद-ियाकप्चयार येतयात. उदया. ‘रिसिलेचे सोिळे’ (गीतयाणथिि १५.४२१३) यया 
उल्ेखयातील तयातपयथि लक्यात घेतले पयावहिे. ‘रिसिलया’ ही अपविरि मयानली ियाते, मग वतचे ‘सोिळे’ वकतीक 
उपयोगी, ‘पविरि’ ठरू शकते? यया अ्मी दयासोपंत हया ियाकप्चयार ियापरतयात.

कयाही दठकयाणी मुद्रणदोषयामुळे शबद उमिून अ्थि नीटपणे धययानयात घययािया लयागतो. ‘ऋक्’ (गीतयाणथिि 
१८.१४०२) ऋक् सेवितया वरक्यान्न । कयामयाचे नोहे उद्दीपन । (१८.१४०२) ये्े ‘रुक्’ असे हिे, अनय्या 
‘ऋक्’ महणिे ‘असिल’ हया अ्थि घेतलययास ये्े अ्थिविपययाथिस होतो; महणून मुद्रणदोषही धययानयात घययािे 
लयागतयात.

दयासोपंतयांचयया लेखनयातील शबदविशेष धययानयात घेतयानया सिग रयाहणे आिशयक ठरते.

अठरया



   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

कोशात सिीकारलहेला िर्चक्रम

प्सतुत कोशयात ‘क्’ आवण ‘ज्’ हे िणथि ‘ह’ िणयाथिनंतर येतील. तसेच अनेक कोशकयारयांनी  ‘अं’ पयासून 
प्यारंर केलया आहे, मयारि आमही प्याचयायथि डयांगे ययांचे अनुसरण केले असून ‘ॐ’ नंतर ‘अ’ यया िणयाथिपयासून प्यारंर 
केलया आहे. अ, आ इ. सिरयांनंतर अं, आं, इं. इतययादीप्मयाणे क्रम सिीकयारलया आहे. ऱहसि-दीघयाथिचयया 
बयाबतीत कयाही दठकयाणी मुद्रणदोषयांमुळे िया लेखन दोषयांमुळे एकच शबद कुठे ऱहसि तर कुठे दीघथि ददसतो, 
तसेच ‘मयालिलया’ सयारखया शबद ‘मयालहिलया’ असया महयाप्याणयुक्त ददसतो. तो एकयाच दठकयाणी नोंदिलया आहे. 
िेगिेगळे लेखन असून एकयाच अ्याथिचे शबद एकयाच दठकयाणी घेऊन तययाचे ओिी-अधययाय संदरथि िेगिेगळे 
नोंदिून ओिी मयारि एकच उद्धृत केली आहे. तसेच विविि पययाथियही नोंदिले आहेत. संदरमीय ओिी एकच 
नोंदिून इतर अधययाय क्रमयांकयांची ओिी क्रमयांकयांची नोंद केली आहे. पुनरयािृत्ीचया दोष शकयतो टयाळणययाचया 
प्यतन केलया आहे.

काही लहेखनविशहेष- राषाविशहेष

ष > ख
दयासोपंतयांचयया गीतयाणथिियातच नवहे तर मधययुगीन मरयाठी ियाङ्मययात सिथिरि ‘ख’ ऐििी ‘ष’ वकंिया ‘ष’ ऐििी 

‘ख’ हया िणथि ियापरलययाचे ददसते. गीतयाणथिियात अशी अनेक उदयाहरणे आहेत. उदया. ‘अपयाषंड’, ‘पयाषंवडयया’, 
‘मुखक’, ‘मुखकरयाि’, ‘महयाविख’, ‘विख’ इतययादी. ययासंबंिी मत प्कट करतयानया डॉ. मोहोळकर महणतयात 
- ‘ष’- ‘ख’चे िैकललपक लेखन हया वलपयंतरयाचया प्कयार असयािया’ (‘गीतयाणथिि अधययाय १८ एक रयावषक 
अभययास’, पृ.११) 

षर > षल
गीतयाणथिियात ‘षणु’ ऐििी षलु’ असे वलवहलेले आढळते. उदया. ‘अतयुषल’, ‘असवहषलु’ ‘ककृषल’ यया 

ियापरयासंबंिीचया उल्ेख डॉ. वि. वर. कोलते (महयानुरयाि ियाङ्मययाचे तजज् संशोिक ि समीक्क) ययांनी 
‘िछयाहरणया’चयया प्सतयािनेत (आ.२) केलया आहे. यया पो्ीचया कयाळ शके १४५७ महणिे संत एकनया्कयालीन 
आहे. डॉ. मोहोळकरयांनी शके १२०१ चयया उनहकदेि वशलयालेखयाचया संदरथि देऊन तययातील ५ वयया ओळीत 
‘षण’ ऐििी ‘षल’ वलवहलययाचे सपष् केले आहे. डॉ. कोलते ि डॉ. शं. गो. तुळपुळे (मरयाठी कोरीि लेख) 
दोघयांनीही यया लेखनविशेषयाची मीमयांसया केली नयाही. डॉ. मोहोळकर महणतयात, ‘षण’चयया ियागी ‘षल’ वलवहणे 
ही दयासोपंतयांची िैवयक्तक लेखनयाची लकब आहे असे मयानतया येत नयाही, मयाझयया मते हया वलपी-विकयासयाचया 
रयाग आहे.’ मंदसौर ये्ील वशलयालेखयाचे संदरथि देऊन ते नोंदितयात की, ‘षण’ चयया ियागी ियापरलया गेलेलया 
‘षल’ हया वलपी विकयासयातील टपपया आहे असे मयानतया येईल ि तययाचे मूळ कुदटल वलपीत दयाखितया येईल.’ 
(उपदरवनददथिष्). 

् > छ
‘्’ चयया ऐििी ‘छ’ असेही लेखन ‘गीतयाणथििया’त आढळते. उदया. ‘सछल’, ‘सछयान’, इतययादी.
ययाचयाही शोि घेतयानया डॉ. मोहोळकरयांनी वलपयंतरयाचया प्कयार मयानलया आहे. ‘्’चयया ियागी ‘सछ’ चया ियापर 

  एकोणीस 
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ही वलपयंतरयाची, लेखनविपयथिययाची बयाब असयािी असे नोंदिून तययासयाठी मोडीतील अक्रिदटकयांचयया िळणयाचया 
ते संदरथि देतयात. (उपदरवनददथिष्)

गीतयाणथिियातील लेखनयािरील मोडीचया प्रयाि ‘र’ यया अक्रयातही ददसून येतो. डॉ. मोहोळकरयांनी १८ वयया 
अधययाययाचयया हसतवललखतयांिरून नोंदिलेले वनरीक्ण प्सतुत केलययास उपलबि झयालेलयया गीतयाणथिियाचयया १४ 
वयया अधययाययाचयया हसतवललखत प्तीशी िुळणयारेच आहेत. हया अधययायदेखील दयासोपंतवललखतच असयािया असे 
ियाटते.

 िो > ॐ – 
ॐ वलवहणययाची अनेक उदयाहरणे सयापडतयात. हयाच प्कयार कोरीि मरयाठी लेखयातही ददसतो, असे डॉ. 

मोहोळकर सयांगतयात. ययाचे कयारण देतयानया ते महणतयात - ‘ल’चयया ियागी ‘ळ’ वकंिया ‘स्’चयया ियागी ‘सछ’ हे 
लेखनविषयक अक्र पययाथिय असले तरी ‘िो’ वकंिया ‘ओ’ ऐििी ‘ॐ’ हया केिळ लेखनविषयक अक्रपययाथिय 
नसून धिवनसयादृशययािर आियादरत उच्यारप्वक्रयया मयानयािययास हरकत नयाही.’ (उपदरवनददथिष्) दयासोपंतयांचयया 
लेखनयात हे ददसून येते. उदया. ‘अरया ॐ’, ‘ठयाॐ’, ‘अहं रया ॐ’, ‘अवरप्याॐ’ इतययादी.

 ववित्त – 
वयंिनयाचे वद्वत् करणययाची प्िृत्ी १८ वयया अधययाययात प्यामुखययाने आढळते. उदया. प्याचीन्न (प्याचीन), 

दयानशील् (शीळ), दु:कयाल्ं (दुषकयाळ), विकल्ं (विकल), सकल् (सकळ), वपत्र (वपतर), अपेययपयान 
(अपेयपयान) इतययादी.

ऱहसि-दीरा्चबाबत अवन्यवमतता

गीतयाणथिियात ऱहसि-दीघयाथिविषयी अवनयवमततया ददसून येते. उदया. ‘ईछयाचयारी’, ‘अमीतियादी’, ‘अश्य’ 
इतययादी तसे सिरसंिी, विसगथिसंिी बयाबतही अवनयवमततया ददसते. ‘ही रयावषक प्िृत्ी’ असलययाचे डॉ. 
मोहोळकरयांचे मत आहे. (तरिैि, पृ.१६) उदया. (‘दु:कयाल्’) वन:कयामु, वन:कयाम (गीतयाणथिि अधययाय ४, 
पृ.१९३, हसतवललखतप्त), वनफिू्कल (गीतयाणथिि अधययाय ४, २८८० पृ.२०,) अधययाय ४ मधये ४-५ िेळया 
‘वनफि्कळ’ असया शबद ददसतो.

‘ऋ’री प्रवक्र्या

‘ऋ’चयया प्वक्रयेत गीतयाणथिियात ‘वगि’ (गृध्र) ‘असंिरु’, ‘असमसयासु’, ‘उिु’ अशी रूपे आढळतयात. मयारि 
डॉ. मोहोळकरयांनी ‘अमुरिलोक’ची वसद्ध केलेली वयुतपत्ी ओढून-तयाणून बौवद्धक कसरतीचया नमुनया ठरते, 
ती अयोगय ियाटते. कयारण ‘अमुरि’ हया मूळ संसककृत शबद ‘सिगथि’ यया अ्याथिचया आहे. तययाची चचयाथि आपण मयागे 
केली आहे. ययादिकयालीन मरयाठीतील ‘वक्रयया’, ‘वभ्रतय’ ही रूपे ये्े ‘ककृपया’, ‘रृतय’ अशी संसककृत ततसम 
ददसतयात, ‘मरयाठी पुनहया संसककृतचयया िळणयािर गेलययाचे ये्े ददसून येते’ असया वनषकषथि डॉ. मोहोळकरयांनी 
नोंदिलया आहे, तसेच डॉ. देिीवसंह चौहयान ययांनीही हेच वनरीक्ण नोंदिले आहे. (तरिैि).

िीस
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‘्य’ श्ुती, ‘ि’ श्ुती

ययावशियाय ‘य’ श्ुती ि ‘ि’ श्ुती मधये ‘ि’ श्ुतीची उदयाहरणे ‘य’ श्ुतीपेक्या अविक आढळतयात. उदया. 
(नययािो > नययाय). 

अनतय सिरयाचया लोप वकंिया दीघथि सिरयाचे ऱहसिीकरण (कदरतयावस, आलयावस) तसेच ययादिकयालीन 
मरयाठीतील ‘ओह’, ‘प्सौ’ यया रूपयांऐििी ‘अऊट’, ‘प्सि’ अशी रूपे ये्े ददसतयात.

गीतयाणथिियात ‘द्ध’ ऐििी ‘धि’ असेही अनेक दठकयाणी ददसते. ‘ती तययांची लकब मयानयािी’ असे डॉ. 
मोहोळकरयांनया ियाटते. दंततयालवय उच्यारयासयाठी ‘चययादर’ ‘चययाऱही’ असे ‘य’ युक्त लेखन आढळते. तसेच ‘श’ 
ऐििी ‘श्’चया ियापर उदया. शि > श्ि (गीतयाणथिि ४.४०३) असे लेखन आढळते. 

िरीलपैकी कयाही उदयाहरणे हया गीतयाणयाथिियाचयया रयाषयाविशेषयात घयालयािया की प्तलेखकयाचयया ते ठरियािे 
लयागेल.

रूपविशहेष –

गीतयाणथिियात एक-दोन दठकयाणी ‘अवश्वनौ’ सयारखयया उदयाहरणयात संसककृतमिील वद्विचनयाचे रूप ददसून येते.
‘कतथिययापयासयाि’, ‘ियाणतययाप्वत’ यया सयारखयया उदयाहरणयात ितथिमयान मरयाठीत रूढ झयालेलयया सयामयानयरूपयाची 

निीकची पूियाथििस्या सपष्पणे ददसते’ असे वनरीक्ण डॉ. मोहोळकरयांनी नोंदिले आहे. (तरिैि, पृ.२०) 
‘गीतयाणथििया’त उकयारलोपयाची प्वक्रयया सुरू झयालययाचे िरी डॉ. मोहोळकरयांचे वनरीक्ण असले, तरी दयासोपंतयांनी 
‘उ’कयार बहुलरूपे ियापरलययाचे प्सतुत लेखकयास आढळले आहे. उदया. ‘वििु, ‘योगु’, ‘रसु’, ‘मंडपु’, 
‘पयालटु’ इतययादी.

डॉ. मोहोळकर महणतयात की, ‘इतुकं’, ‘एतुकं’, ‘एसण’, ‘केसण’, ‘िेतुक’ इतययादी सयािथिनयावमक विशेषणे 
ये्े आढळत नयाहीत, परंतु प्सतुत लेखकयास ‘गीतयाणथििया’चयया इतर अधययाययांचयया अभययासयात ‘केसणं’, ‘एसणं’ 
ही सयािथिनयावमक विशेषणे आढळली आहेत, हे मुद्दयाम नोंदविले पयावहिे.

दयासोपंतयांनी ‘इंद्रयािण’ ि ‘इंद्रियारुणी’ अशी दोनही रूपे ियापरली आहेत. 
उपयानतय सिर विककृत झयालययाची उदयाहरणे ‘आधयेन’, ‘सिज्ेप्ती’ सयारखयया शबदयात आढळतयात.
गीतयाणथिियात संसककृत, ततसम, तद्भि शबद तर आहेतच, वशियाय कयाही कन्नड, अरबी वकंिया फियासमी मूळ 

असलेले शबद ये्े ददसतयात. डॉ. मोहोळकरयांनी तययाची नोंद केली आहे. (क्रमयांक १५१, १५२) तययातील 
कयाही शबद ययादिकयालीन मरयाठीत आढळत नयाहीत.

दयासोपंत हे तेलंगणयातील नयारयायणपेठचे रयाहणयारे! तययांचया वबदरशी वयिहयार असलययाने कयानडी, तेलुगु यया 
दोनही रयाषया तययांनया अिगत होतयया. ययावशियाय वहंदी रयाषेचयाही तययांचया वययासंग होतया. तययामुळे तययातील 
शबदयांचया उपयोग तययांनी सहितेने केलया असलययास निल नयाही. तरीदेखील ‘गीतयाणथििया’त पररयावषक फियासमी / 
वहंदी शबदयांची संखयया १५ िर ररत नयाही, हे नोंदिणे आिशयक आहे.

गीतयाणथिियात मरयाठीचे रूप संसककृतवनष्ठ बनलेले आहे. संसककृत सयामयावसक शबद तययांनी िैपुलययाने ियापरले; 
शुद्ध संसककृत रूपेही ियापरली. ‘संसककृत प्तयययांचयया ि उपसगयाथिचयया योिनेतून रयाषेलया प्ौढपणया आलेलया 

  एकिीस 
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असलया, तरी मरयाठीचया ठसया सिथिरि असलययाची’ सयाक् डॉ. मोहोळकरयांनी ददली आहे. (तरिैि, पृ.२१)
लौवकक वयिहयारयातील िणथिन करतयानया शेतिवमनी, वपकयांिरील रोग, झयाडेझुडपे ययांसयाठी ियापरलेले शबद 

लोक वयिहयारयातील मरयाठीचे दशथिन घडितयात. मरयाठियाड्यातील मरयाठीचे िैवशष्ट्य दशथिविणयारे शबद आवण 
ियाकप्चयारही तययांनी सहितेने ियापरले आहेत. संसककृतवनष्ठ नयागर मरयाठीचे प्गलर रूप ये्े आढळते. डॉ. 
मोहोळकरयांचे तययांचयया अभययासयातील वनषकषथि मुद्दयाम नोंदितो.

१) गीतयाणथिियाचयया १८ वयया अधययाययाचे रयावषक अधययन तययांचयया कयालखंडयातील रयावषक िैवशष्ट्ययांचयया 
वययापक अभययासयात उपयुक्त ठरणयारे आहे. 

२) ययादिकयालीन मरयाठीची उच्यार प्वक्रयया, रूप प्वक्रयया ययात बरेच सयामय असले, तरी कयाही प्िृत्ींचया 
लोप, कयाहींचे क्ीणति ि कयाहींची सुरुियात झयालययाचे ियाणिते; तययाआियारे ितथिमयान मरयाठीत अवनयवमत 
ियाटणयाऱयया रूपयांची मीमयांसया करणययात मदत होते. तययामुळे ितथिमयान मरयाठी ि ययादिकयालीन मरयाठी ययामिील 
ये्ील रयाषया दुिया ठरते. 

३) ययादिकयालीन मरयाठीचे नयागर रयाषेचे सिरूप ये्े अविकच संसककृतवनष्ठ झयालययाने रयाषया अविक समृद्ध 
झयालेली ददसते. संसककृत उपसगथि, प्तयय ययांचययाद्वयारे झयालेली शबदवसद्धी ि शबदसंग्ह यया दोनही दृष्ींनी वनमयाथिण 
झयालेली समृद्धी परंपरेने ितथिमयान मरयाठीपयांत पोचली आहे, हे तययांचे वनषकषथि अतयंत मोलयाचे आहेत. 
(‘गीतयाणथिि १८ िया अधययाय, रयावषक अभययास’) हे तययांचे वनषकषथि गीतयाणथिियाचयया रयावषक अभययासयालया िसे 
उपयुक्त आहेत, तसेच शबदया्थि कोशयासयाठीही उपयुक्त ठरतयात.

रावषक िैवशष्टहे : 
गीतयाणथिियात अ > आ, अ > ऊ, अ > ए, अ > ओ आवण आ > ई, ई, ऊ > उ, ऐ > अई, तसेच 

ओ > ि अशी सिरप्वक्रयया झयालेली ददसते.
उदया. आंग < अंग, पयाद < पद:, घमुथि < िमथि, प्ेतनु < प्यतन, द्रोहो < द्रोह, विउ < िीि, अईक < 

ऐक.
महाप्रार : 
गीतयाणथिियात ‘ह’ हया महयाप्याण आलेलया ददसतो. उदया. ‘मयालहिलया’, कणहणं’, ‘होणहर’.
दयासोपंतयांचया कल संसककृत ततसम शबदयांचयया ियापरयाकडे अविक असलययाने ियागया > ियागृती, तहयान > 

तृषणया; मऊ > मृदुपणया इतययादी रूपे आढळतयात. िणथिप्वक्रयेचयया संदरयाथित – समिणथि लोप – (आधयेन), 
कळयासु (कलया + उल्यासु) ही प्वक्रयया तर कयाही दठकयाणी सिररक्ती आढळते. उदया. ‘आुषतयां’ (आषथि), 
सयारद्रतयां (सयाद्रथितया), ‘हरयासु’ (ऱहयास) इतययादी शबदयात सिररक्ती ददसते. िणथिविपयथिय – कयाही शबदयांत िणथिविपयथिय 
आढळतो. उदया. मयाळिे, (मयािळे), तडथिक (तक्कट), चुबकळले (बुचकळले), फिोडीपयान (पयानफिोडी) 
इतययादी. तर गीतयाणथिियात कयाही दठकयाणी सिरसंिी आढळत नयाही, वकंिया क्वचत् दठकयाणी संसककृत वययाकरणयाचयया 
वनयमयात न बसणयारी विसगथि संिी आढळते. उदया. ‘वनरयाथिगयतया’ (१६.१५३४), ‘वनफि्कळ’ (४.६८७/६९४) 
(९.२६८९)  कयाही दठकयाणी विसगथि तसयाच ठेिलया आहे. ‘वन:कयाम’ (६.६५२), ‘दु:कयाल्’, ‘दु:पूर’ इतययादी 
तर कयाही दठकयाणी चुकीचयया पद्धतीने संिी केली आहे. ‘वनक्कयाम’ (१८.४९५). संत तुकयारयामयांचययाही एकया 
अरंगयात ‘वनफि्कळ’ असया शबदप्योग ददसतो (२७५) (गीतयाणथिि ४.२८८०).  गुणअिगुण, दयानया अिीन, 

बयािीस
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परोक् अपरोक् इतययादी शबदयात संिी केली नयाही, ‘मयारि एिढ्यािरून दयासोपंतयांनया बेतयाचे संसककृत येत असयािे 
असया वनषकषथि कयाढणे दयासोपंतयांिर अनययाय करणयारे ठरेल’ अशी दटपपणी डॉ. मोहोळकरयांनी केली आहे; ती 
योगयच आहे. कयारण दयासोपंतयांनी वकतयेक उपवनषदयांिर संसककृतमिून टीकया वलवहलयया आहेत; तयया पयाहतया, 
तसेच तययांचे सितंरि संसककृतग्ं् पयाहतया तययांचयया संसककृतचयया ज्यानयाबद्दल शंकया रयाहत नयाही.

संिी न करणययामयागे कयाही एक विवशष् रूवमकया असेल, िया शबदयातील दोनही पदयांचे महत्ि चटकन् लक्यात 
ययािे असयाही उद्देश असू शकेल वकंिया तययांचयया समोरील श्ोतृिगयाथिलया ते शबद सहि कळयािेत असयाही उद्देश 
असू शकेल, हे डॉ. मोहोळकरयांचे मत ग्याह ियाटते.

सामावसक शबद

दयासोपंतयांनी संसककृत ततसम सयामयावसक शबदयांचया ियापर विपुल प्मयाणयात केलया आहे. शुद्ध मरयाठी ि 
संसककृतवमश् मरयाठी ययांचे संसककृत ततसम समयासयाशी ‘गीतयाणथििया’तील प्मयाण १:२८ असे असलययाचे डॉ. 
मोहोळकरयांनी १८ वयया अधययाययािरून नोंदिले आहे. (‘दयासोपंत विरवचत गीतयाणथिि, १८ िया अधययाय, एक 
रयावषक अभययास’ पृ.२२८) ययािरून तययांचययािरील संसककृतचया प्रयाि ददसतो.

नामिातु – 
रयािियाचक नयामयापयासून तसेच वक्रययाविशेषणयापयासून तययार झयालेले ियातू दयासोपंतयांचयया लेखनयात आढळतयात; 

तययांनयाही ‘नयामियातूच’ महणतयात. उदया. रयािियाचक नयामयापयासून तययार झयालेले ियातू - ‘अंकुरणे’, ‘अंतरणे’, 
‘कंटयाळणे’, ‘दंशणे’, ‘पयांगुळणे’, ‘पयालिणे’, ‘असतयािले’, ‘क्वपिे’, ‘मोहले’, ‘पुंिली’, ‘पयायरिली’ 
इतययादी. वक्रययाविशेषणयापयासून तययार झयालेले ियातू - उदया. ‘दुरयािणे’, ‘मंदयािणे’, ‘ििथिणे’, ‘श्यांतणे’ इतययादी. 
तसेच अवहयांटया शबदयापयासून अवहयांटले (गीतयाणथिि १८.८४४४)

राििारक नामहे – 
ति (अकतृथिति), तया (अनम्रतया), पण (चोखटपण), पणे (सियादुळपणे), शीळु (दपथिशीळु), वय 

(आनंदैतवय), य (आलसतकय), ई (चहयाडी), ळे (ियातुळे, वपतुळे), िंतु (अवरलयाषिंतु), णी (झगटणी), 
न (आरंरण), उक् इक् असेही प्तयय देऊन रयािियाचक नयामे ददसतयात. कयाही दठकयाणी रयािियाचक नयामयांनयाही 
‘तया’ ‘ति’ िोडले आहे. उदया. सियातंत्यतया, गौळयतया, लोलयतया, सयासुरियासीपण इतययादी.

शबदवसद्ी : 
गीतयाणथिियातील शबदवसद्धीचया विविि अंगयांनी विचयार करतया येतो. तययात प्तययघदटत शबद – उदया. आ 

(विकरया), आर (गवहयार), आरया (उबयारया), आळु (गोंिळु), कर (दोषकर), कयारी (अविकयारी), गया 
(ियाडगया), टया (वचकटया), ण (वचकण), िट (चुनिट), रया (पयागोरया), िण (इंद्रिण), ियाणी (केडलियाणी), 
ियाड (सुरियाड), िे (अठिे), सु (अडोळसु), सरया (एकसरया), ळ (चवहयाळ), खोळयािळया.

अभ्यसत शबद – 
‘गरगरया’, ‘कटकटया’, ‘करकरया’, ‘चळचळया’, ‘ियालहीदुलही’, ‘दंिंदवित’ असे नयादयानुकयारी, गवतियाचक, 

िणथिनपर अभयसतशबद आढळतयात. तसेच संबोिक ि उतकट रयािियाचक शबद- ‘आलया रे आलया’; ‘िैरी रे 
िैरी’, ‘सपुथि रे सपुथि’ इतययादी. ययावशियाय सयाद शबद - कयापडचोपड, अवहयासवहया, झळफिळ, ‘िृषळीरंडया’, 

तेिीस 
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‘पदप्बंि’, ‘चयाडरीड’, ‘ककृवमकीट’, ‘किडयािटी’, ‘कमयाथिकमथि’, ‘शुरयाशुर’, ‘कयाययाथिकयायथि’ असे परसपर विरुद्ध 
शबदही येतयात. 

‘अ’ उपसगथि लयािून  नकयारदशथिक अ्थि देणययात निशबदवनवमथिती ते करतयात. उदया. अवकंचन, अचतुरपण, 
अडोळसु, अमीतपण, असद्ोगु तसेच अरयािसूचक – उदया. अवनमथिळ, अपयाषयांडी, अविवहळ, अशूनयू, 
अलयारू इतययादी शबद आढळतयात.

अ््चप्रवक्र्या

वरन्ा््चदश्चक शबद – 
दयासोपंतयांनी गीतयाणथिियात ियापरलेलयया कयाही शबदयांचया ततकयालीन अ्थि ि तययाचया ितथिमयानकयालीन अ्थि ययात 

फिरक ददसतो. दयासोपंतयांनी कयाही शबद मूळया्याथिलया िरून ियापरले आहेत. आि मयारि तययाहून िेगळयया 
संकुवचत, विपरीत अ्याथिनी ते ियापरले ियातयात. उदया. 

अपरोक्ष – ययाचया आिचया रूढया्थि अप्तयक् असया आहे, मयारि तययाचया खरया संसककृतमिील अ्थि प्तयक्-समोर 
असया आहे, दयासोपंतयांचयया यया मूलया्याथिनुसयार तो ियापरतयात. (पहयाः गीतयाणथिि अ. १८ मिील ६९०३, २२८७, 
२२९१, ३८६२, ६९००, ६९०४, ७८३९, ९८४६ इ. क्रमयांकयांचयया ओवयया )

आपरूप – ययाचया अ्थि सित:चे रूप, सित:ची ओळख होणे; पण ‘अप्ूप’ असे तययाचे रूप बनून तययाच 
कौतुकयासपद बयाब असया अ्थि घेतलया ियातो. (गीतयाणथिि १८.४३२७, ६४९७)

आरुष – महयाकयावयकयालीन संसककृतयात ‘ऋवषप्वणत’ हया अ्थि यया शबदयालया होतया, तर पयावणनीय संसककृतयात 
िेदकयालीन शबदप्योगयासयाठी ‘आषथि’ हया शबद ियापरत होतो. मयारि दयासोपंत ‘िेडेियाकडे बोल’, ‘असंमिस’, 
‘असंसककृत’ यया अ्याथिने ियापरतयात. 

राड - (चयाडया) हया शबद आिड, प्ीती, गोडी, इचछया इतययादी विविि अ्याांनी येतो. (गीतयाणथिि 
१८.४९१०, ४६१४, ७९५३ इ.) पण ‘लयाि-लज्जया’ यया हीनया्याथिने तययांनी तो ियापरलया नयाही.

रहेष्टा – हया शबद संसककृतमधये हयालचयाल यया अ्याथिने येतो, दयासोपंत तययाच अ्याथिने ियापरतयात. ्ट्यामसकरी 
हया उत्रकयालीन अ्थि होय.

रहेि – (चेिो, चेॐ) हया शबद ‘ियागृती’ ययाच अ्याथिने ियापरलया आहे. मरयाठियाड्यात आिही ग्यामीण 
रयागयात हया शबद प्चवलत आहे. मयारि डॉ. तुळपुळे महणतयात तसे िोर, आिेश हया अ्याथिने तो ियापरलया नयाही.

िूम्रपान – ययाचया िूम्रपयान यया वयसनयाशी कयाही संबंि नसून ियानप्स्यातील कयाययालिेश, यौवगक प्वक्रयेतील 
तपयाचरणयाचया हया एक प्कयार होय. (गीतयाणथिि १८.२२५१)

महानुराऊँ - यया शबदयाचया मूळया्थि महयान अनुरिी. अधययातम क्ेरियातील ज्यानिंत अनुरिसंपन्न असया आहे. 
दयासोपंत ययाच अ्याथिनुसयार हया शबद ियापरतयात. तययाचया महयानुरयाि पं्ीययांशी कयाही संबंि नयाही.

संत-असंत – हया शबद ते सतय-असतय यया अ्याांनी ियापरतयात.
ययावशियाय ‘देखणे’, ‘फियािणे’, ‘प्शसत’ शबदयाचेही दयासोपंतकयालीन अ्थि ितथिमयानकयालीन रूढ अ्याथिहून 

वरन्न आहेत. ‘अप्ूप’, ‘चूकरूल’ शबदयाचे मूळ गीतयाणथिियात सयापडू शकते. ययावशियाय कयाही शबद ये्े 
नोंदितो.

चोिीस
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शबद   रूढा््च   दासोपंतांना अपहेवक्षत अ््च
प्वमत   पदरवमत   अपदरवमत
बलयातकयार  लैंवगक िबरदसती  िबरदसती, बळयाचया ियापर.
ग्याहक  वगऱहयाइक   गृहस्ी
शौच   मलवन:सयारण  शुद्धतया
वशिी   अियाथिचय शबद  वशियाची पतनी
वििु   चंद्र   वििी
शरीरसुख  लैंवगक सुख  रसनेंवद्रययाची आिड
पयारुषय  कठीणतया (परुषतया)  पयारसेपणया
अमेधय  हिन करणययास अयोगय अशुद्ध
अबद्धया  बोबडया   न बयांिलेलया, मोकयाट
विियांग  --   पोटयात
शुलि-िीयथि  पयांढरे-िीयथि  रेत-रि
संत   सयािु   सतय
श्यािक  िैन, िममी ग्हस्ी  श्िण करणयारया.
ययावशियाय ‘श्ेषयाळे’, ‘पंचयागशुद्धी’, ‘आतुरसंनययास’ यया संज्या लक्यात घययावयया लयागतयात. दयासोपंतयांनी 

‘रयाक्स’ ि ‘असुर’ यया संज्याही दोन वरन्न अ्याांनी ियापरलयया आहेत. िनलोरी ते असुर ि वहंसक दुष् ते रयाक्स 
असे तययांनी अधययाय १५ मधये महटले आहे.

शबदसंग्रह
गीतयाणथिियात संसककृतवनष्ठ शबदकळया विपुल प्मयाणयात ददसते, तसेच देशी (बोली), वहंदी, दखनी, उदूथि-

फियासमी-अरबी, कन्नड, तेलुगु ययाही रयाषयांतील शबद आढळतयात. तययाचया ये्े विचयार करू.
संसकृत – अनयालसत, अहं कदरषये, आलसय, दितया, नयालसतियादु, िदंती, गते मृते, ओदन, कव्कया, 

पुरोडयाश, ययािनळ, हिी (हविती), वबडयाल इ.
ततसम – वनवमषोनमेष, बोिवय, मृणमय, फिेनमयालया, बुद्ुद्, गवयपय, अमेधय, वनिथिचु, परयापरियाद, 

कयाकियादु, मदयावश्त, देियांगे इ.
तद्भि – िोटर, मयाययािण.
दहेश्य – बयाळरंडया, फिुडे, आिया मुमुर, सुततठी, ियावनिटे, घुरट, मयाियाड, खोमट, िोहर, रयातुके, पयारि, 

उबगु, िोडिेलु (ियाडुळ), िोखयारे ‘ियाडुल’ हया शबद ग्यामिीिनयात िेळ-अििी यया अ्याथिने प्चवलत आहे. 
(१८.८८१३)

कन्ड – वबढयार, आळमयाळ, आळुकी, कुसरी, बरडी, िोिरी, चिी, वमरविती, बयाप, तूप, सोसु, उंडी, 
अडपते, आरोगणया, कयाकुळती, कोंब, कोळपणे, चयाहयाडखोर, तुकणे, वनरीयया, पयाडु, मयातु इ.

तहेलुगु – लेकरु (लेक)
तमीळ – पेि, बरडी, मण.

पंचिीस  
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ययातील बरेच शबद मरयाठीने आपलेसे केले आहेत, पण तययाचे मूळ कन्नड, तेलुगु यया दवक्णयातय रयाषेत 
सयापडते.

वहंदी – गिब, गिंबु, गयाळी, खयान, होनपर (होणहयार), पढयािी, पयास बैसले, गौरयासया (गौरसे) ‘पुरयािया’ 
सयारखया अनय रयाषेतील शबद. वहंदी ही संपक्क रयाषया असलययाने तययातील शबद सहितेने आले आहेत. फियासमी-
अरबी ‘कयासबेन’, ‘सुहुसेन’ ही नयामे. तसेच कदरणे, कुलफि, मोहोर, गुममी, दुकयानु, महयाल, मिुरी, रयाबतया, 
दयादुवनयया इ.

दयासोपंतयांनी ि एकूणच मरयाठी संतयांनी अरबी-फियासमीचया ियापर अतयलप प्मयाणयात केलेलया आढळतो. 
तययामयागे तययांची रूवमकया सपष् होती. परकीय शबद ियापरणे महणिे अिमयाथिचरण हया तययांचया दृवष्कोन ददसतो. 
डॉ. रया. शं. नगरकर ि डॉ. मु. श्ी. कयानडे ययांनी संतियाङ्मययाचे कोश संपयादन करतयानया तययातील पररयाषेचे 
प्मयाण नोंदिून िो वनषकषथि कयाढलया आहे. तो दयासोपंतयांनयाही लयागू पडतो. (श्ी सम्थि रयामदयास ियाङ्मय शबदया्थि 
संदरथि कोश, पृ.४९६) दयासोपंत महणतयात -

सवये अपसवये लेखने । मलेंछयाची रयाषया अिलंवबणे ।
तोवच अभययासु करविणे । बयाळकयांवस ।। (गीतयाणथिि १८.५६८३)
लौवकक वयिहयारयात अरबी-फियासमी गरिेची असली, तरी परमया्याथित तययालया ्यारया नवहतया. महणून ्ोडेफियार 

शबद आलेले आहेत. संतयांनी अरंग-पदयात कयाही दठकयाणी हे ियापरले असले, तरी प्बंि-ियाङ्मययात फियारसे 
ियापरलेले ददसत नयाहीत. पदे-अरंग ही आतमवनष्ठ अवरवयक्ती होती, तर प्बंि-टीकया ग्ं् ही तत्िज्यानयातमक 
िसतुवनष्ठ अवरवयक्ती होती. महणून तययातील रयावषक आविषकयारयात फिरक ियाणितो. ‘गीतयाणथििया’तील 
शबदसंग्हयाची चचयाथि करतयानया, तययांची शबद संपत्ी वकती विविियांगयाने समृद्ध आहे, ययाचया प्तयय येतो. तययांचयया 
शबद संपत्ीत िेदयानत पदररयाषया, योग पदररयाषया, विवििशयास्त्रयांचे शबद, संज्या; जयोवतष, वयिहयार, वययापयार, 
शेती, पशू-पक्ी, िनसपती, प्याणी ययांचया पदरचय घडतो. तययाचया ये्े नयामवनदवेश करतया येईल.

िहेदानत पद्रराषा – 
गीतयाणथिियाचया विषयच िेदयानत असलययाने तययाची पदररयाषया - पयादररयावषक संज्या ये्े येतयात. उदया. सयांखय, 

मीमयांसक, चयाियाथिक, बौद्ध, पयाखंड, िेदयानत, इहयामुरि, सुलीनतया, अनिय, वयवतरेक, वमथययारयान, पंचीकरण, 
सयािनचतुष्य, अरयाि, अधययास, विितथि, सयामययािस्या, प्याज्-तैिस इ. तसेच विविि संज्या- खपुषप, 
िंधययापुरि, नंपुसकसुत, अश्ववशंग, षडरयाि, देहचतुष्य, अिस्या चतुष्य, अंत:करण पंचक, कयावय-वनतय इ. 
कमथि. पंचमहयारूते, तनमयारिे, प्याण-उपप्याण तययाची कयायवे, समयािी प्कयार, लय-विक्ेप-उपक्रम-उपसंहयार इ.

्यज्ी्य संकलपना ि पद्रराषा – 
हविषययान्न, प्ोक्णे, गोदयान, अिदयान, यिन, तपथिण, अरणी, शोरवनकया, पुरोडयाश, विरिया होम, यूप, दरथि, 

स्क स्िे, इधम, गयाहथिसपतययाग्ी, दवक्णयाग्ी, होतया, अधियुथि, ब्ह्मया उद्यातया, आहिनीय, होमशयाळया, ियािपेय, 
सोमययाग, अश्वमेि, नरमेि, रयािसूय, अश्वदयान.

्योगपद्रराषा – 
यम, वनयम, प्याणयाययाम, प्तययाहयार, दम, पंचयावग्सयािन, िूम्रपयान, िळशयन, गोमुख, मुद्रयाबंिन, आसन.
ज्योवतष – 

सविीस
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घदटत, ग्हमैरिी, गोरि.
अरोरी विद्ा – 
ियारण, मयारण, उच्याटन, स्यापन, सतंरन, रेदन.
आ्युिवेद – 
सयारक, जिदरत, अिीणथििंत, बद्धक, पंचकुळ, ऊधिथिियातु, वरिदोष, लयास, पंचकोश, हदरतकी, पयालिदटकया.
लोकव्यिहार/कला – 
कयाष्ठयंरि, खयांबसूरि.
विविि रोग- 
ियात, वपत्, कफि, क्य, कुष्ठरोग, अपसमयार, पंडुरोग, वपनस, कयास, श्वयास, अशथि, ग्हणी, ककृचछट्र 

(मूरियािरोि), पडळ, कयामीणी (कयाविळ), पोटशूळ, गुलम (ियायगोळया), िलोदर, ियातोदर, वपत्ोदर, फिोड, 
व्रण इ.

विविि जाती-जमाती – गीतयाणथिियात विविि ियाती-िमयातींचे वनदवेश आढळतयात. िनगर, कोष्ी, सुतयार, 
चयांरयार, परीटया, नहयािी, सयाळी, मयाळी, ब्याह्मण, तयारु इ.

विविि व्यिसा्य ि व्यािसाव्यक –
विविि वयिसयाययांचे वनदवेश गीतयाणथिियात आहेत. तययात शेती-शेतकरी, मिूर, खयादटक, वययापयारी (िवणक्), 

घयाणययाचया वयिसयाय करणयारे, सोने वययापयारी- तसेच चलन प्कयारयात.
व्यिहारातील रलन – 
रुकया, मोहोर, नयाणे, मुद्रया, होन, तयांबययाचे नयाणे ददसतयात.
विविि रालीरीती – 
िेठवबगयार, बवळप््या (पयाययाबळी) ददसून येते.
नगरररना – 
नगररचनेत विविि ‘शयाळया’, ‘गृह’ आढळतयात. तययात पयाकशयाळया, पट्शयाळया, गिशयाळया, अश्वशयाळया, 

ददियाणखयानया, परकोट, द्वयारपयाल, क्रीडोद्याने, उपिने, सोने-चयांदीची दुकयाने, कयापडदुकयाने, ियानयदुकयाने, 
लेखनकयायथि करणयाऱययांची स्याने इ. आढळतयात.

कौटुंवबक व्यिस्ा – 
गृहस्याश्मिमथि, ब्ह्मचययाथिश्म, ियानप्स्याश्म, संनययास. संनययासयाश्मयातून पुनहया गृहस्याश्मी होणयाऱययाबद्दल 

अनुदयार उद्यार (गीतयाणथिि १८.१६५०, ९, ३८.४१) कयाढले असून ‘यती’चयया संततीबद्दल वतरसकयार वयक्त 
केलया आहे. (गीतयाणथिि १५.३९९०) वतलया ियाळीत टयाकणययाचीही प््या ददसते. (गीतयाणथिि ९.३८४०)

क्रीडाविष्यक – 
सयाईखडे, ५४ खडे मयांडणे असे क्रीडयाविषयक उल्ेख येतयात, सयारीपयाटयाचयाही उल्ेख येतो.
ररकामाविष्यी – 
कंडन (कयांडणे), पेशन (पेषण- दळणे) इ.
ररगुती िापराच्या िसतू – 
सयाबण.

सत्यािीस  
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दयासोपंतयांनी ककृवषकमयाथिसंबंिी ि शेतिवमनीसंबंिीचे अतयंत बयारकयावययावनशी िणथिन केले आहे.
कृवषकम्च संबंवित शबद – 
वनंदण, खुरपण, खनन हे उल्ेख असून बुिगयािणे, मोटेचया बैल, रहयाटमयावलकया (रहयाटगयाडगे) ययांचयाही 

वनदवेश केलया आहे.
जवमनीरहे प्रकार – 
अडसरु, उखयारी, उतळ, कयारि, खडयाळ, खरब, खयातिड, खयारी, खयाबडी, गवहयाळी, गोटळ, चवहयाळ, 

वचकण, चुनिट, चोपण, चोळमळी, तळिट, पयांढरी, तळहयाण, तळु, तळौली, पनहिट, पयातळ, पया्रट, 
बदखली, ररिटया, मया्या, मयाळ, मौरयाडी, मौरयान, मोळिण, िळण, ियांक, ियािर, सनिट, सेडू, ियाळसरया, 
शीतळ, सेल, सोंडी, लिण एिढे प्कयार सयांवगतले आहेत.

शेत औियारयात ‘मोगडया’ वनदवेवशत आहे.
वपकािरील रोग – 
अंगी, उिळया, करपया, तयांबयारया, तेलया, मिया, मया्ेसुळु, हीि, उषणतया, कोडे इ.
विविििृक्ष – 
आम्र, ियांबू, नयादरकेल, फिणस, औदुंबर, शमी, खदीर, अश्वत्, पयालयाश, चयांदिडया, सल्की (शयालपणमी), 

बयाबुळ, बयािन चंदनु, बेल, बोरी, शमी, शेर, सिंिडे.
फुलझाडहे – 
चंपक, कदळी.
िनसपतीप्रकार – 
बोंडफिळ (वनिडुंग), वचरिपणथिकु (एरंड), अक्क (रूटी), हदरतकी- उनहयाळी, कुंदया, गयांियाणी, गुसळी, 

गोंगडी, गुलमलतया, टयाळकया, गोंडयाळु, वतपयाती, ्डसरु, पिनया, पयांढरफिळी, पया्री, पयानिेली, बरबडे, 
बयाबुवलयया, मयाकया, मयारिेलु, हरयाळ, सरयाटया. 

बाबुवल्या महरजहे बाबरा- 
ययाचे तीन प्कयार : वतपयानी, गोंडयाळू ि बयाबरया ययांचे दयासोपंत िणथिन करतयात. आिुवनक िनसपवतशयास्त्रज् 

ययाचयया १३ ियाती सयांगतयात.
िान्यप्रकार – 
उडीद, कुळी्, गोिूम, तयांदूळ, मूग, वमरे, रयाई, लसूण, लयांचणक (लयाख), रयादली, कुटकी
फळहे ि राजी – 
केळ, आिळया, वरल्ीफिळ (विषयारी फिळ - वबबबया), इंद्रयािण (इंद्रियारुण) दोवडकया.
खाद्पदा््च – 
दही, लोणी, तयाक, मयांडे (मंडक), अनयारसे (अपूप), गुडु, शक्करया, मनोहर (गीतयाणथिि ६.२५४२), 

ययाियानळ (रयाकरी - ययाियानली), रोदटगया (रोडगया), पुरणपोळी, पपदटक (पयापड), वचंचिण, कव्कया, ठेचया. 
‘अनयारस’ दयासोपंतयांनी गवहयाचयया वपठयाचे (कणकेचे) महटले आहे. ियासतविक आि तयांदळयाचयया वपठयाचे 
करतयात! तयया कयाळी गवहयाचे करीत असयािेत!

अ्ठ्याविीस
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प्रारी-पक्षी –
 श्वयान, वययाघ्र, मृगिनचर (पंचयानन), ससयाणया, सयाळ, ियाघु, वबडयाल, गि, रोही (हदरण), लयांडगे, तरस, 

रयालू, ियानर, घोडया, महयांदुळ (महयांडुळ- ६.५७०), बक (अ. ४), मयाियाथिर, मुखक, गो, मवहषी, गयाढि 
(रयासर), ससया (शशक), कीट (क), 

पक्षी – 
ियायस, बक, वगियाड, कुक्कुट, कयािळया (कयागवलयया), गरुड, घयार, पयाणकयािळया, वचमणी.
कीटक – 
पतंग, मशक, मवक्कया, पयाल, वपपीवलकया, मयाकुडे, डयास, ढेकूण, मुरकुट, चयांचण, कदथिमकीट, िठरिंतू 

विष्ठयाकीट इ.
इतर प्रारी – 
रुिंग, िृवचिक, सरडया, केंकडया, सपथि, ददुथिर; विरोळया, िळकयापथिण, िळिया, पणथििळुकया, अळी, 

(सपथिप्कयार,) निनयागकुळे, डोंबे, झडकयांबळे, कयांबळे, शंखपयाळ, अिगर, ककृषणरुिंग, ियावमणी, मयांडुळे, 
शेष इ.

ययावशियाय देििमथि, िणथि-ियाती, िृत्ी-प्िृत्ी, आयुषययाचयया अिस्या, ददिस-रयारि, दुगििनय पदया्थि – 
िीिनियारक घटक इ. संदरयाथितील शबदसंग्ह आढळतो.

दयासोपंतयांनी सयांगीवतक क्ेरियाशी संबंवित ‘मेळयापकु’ सयारखया शबद अनेकदया ियापरलया आहे. ‘वमलयाफि’ यया 
अ्याथिने तो येतो. िलवययापयारयासंदरयाथित ‘तयारु’ शबद येतो.

लोकदैितहे, उपासक – 
रक्तगण (दयानपयारि) – ततकयालीन लोकदैिते; लोकसंसककृतीचयया, प््या-परंपरयांचयया विषयक शबदयांचया 

उपयोग गीतयाणथिियात आढळतो. उदया. मयागते, रैरि, क्ेरिपयाल, डयाक, रोगी, कोलहयाटी, बहुरूपी, रयाट, 
पंचयाक्री, देिीचे रगत, मुंढे, मदरआई, रुते-खेते, गणेश, हनुमंत, चयांडयाळणी, शैि, शयाक्त, िती, रैरिगण, 
येसयाई, िैषणि – तसेच खयांबसूरि, वचरिमंडळीची बयाहुली, पयाययाळ, गोंिळ ियागरण (िगगहज्जया) इ. ‘दयानपयारि’ 
महणिे लोककलयाकयार- गयानोपिीिी, कलयािीिी समयाि ययांचया वनदवेश केलया आहे.

कूटपद्रराषा – 
कयाही दठकयाणी आधययालतमक कूटपदररयाषया ददसते. तययात मयायेचे कूटयातम िणथिन पहया - ‘चयारीसतन नवहे 

िेनु। रूपे ति पंचयाननु’ वकंिया ‘सियाांगी ददसली योनी। नीचनिी बयाळंवतणी’ वकंिया ‘रतयाथिवच घयावतलया रगी’ इ. 
शबद ियापर पयाहया.

पौरावरक दहेिता / व्यवतिनामहे – 
गीतयाणथिियात पौरयावणक वयवक्तनयामे आढळतयात. उदया. मिु, कंसु, चयाणौरु, केवशमदथिन, िनक, िवसष्ठ, 

अयथिमया, उिथिशी, रंरया, वतलोत्मया, अवश्वनौदेि, िरुण, इंद्र, चंद्र, सूयथि, विश्वयावमरि, अगरुची, वहरणयकवशपु, 
हदरहर, वपंगळनयागु, अंबरीश, दुियाथिस, रुकमयांगद, अियामीळ.

पौरावरक क्ांश / संदर्च – 
दयानयाितथि क्या, महयाबळ, विमलयािुथिन (यमलयािुथिन). पहयाः पदरवशष् अ ि आ मधये देणययात आलेली आहे. 

एकोणतीस  
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िाक्प्ररार – 
दयासोपंतयांनी गीतयारयाषययाचयया वनवमत्याने तत्िज्यान सुगम करणययाकदरतया लौवकक िीिनयातील दृष्यांत देतयानया 

कयाही ियाकप्योग ियाकप्चयार ियापरले आहेत. तययातून लोक वयिहयारयाचे दशथिन घडते. तययाचे खयालील प्कयारे 
िगमीकरण करून वििरण करतया येईल.

१) शरीर-अियियासंबंिी – अंगयािर येणे, आंग घयालणे, दीप करणे, आंग मोडया देणे, पयाऊल करणे, 
मुख चुकविणे, िोटी करणे, मुखयाचया चंद्र उतरणे, ककृषणमुख करणे, मुख पयाहणे, रिुण िरणे, रययाचया ियारया 
ियािणे, अनयावमकेचे सनयान.

२) मन-बुद्धी – अंतरी चयालणे, मन घयालणे, िीिया िरणे, मौन पयाळणे, विसरी पडणे, प्याण िोियालणे, 
प्याण िेचणे.

३) सुष्-दुष् – आड करणे, आड ठयाकणे, एकयाचे एकयापुढे घयालणे, चटपटी लयागणे, झयाडया घेणे, तृण 
ऐसे मयानणे, संखयया करणे.

४) िमीन – ओिया ठेिणे, कणयालया आणणे, ियानयकणयात येणे, कुळि देणे, कोळ करणे, परवतिरी; 
तृणयाचया मेरु.

५) अधययातम – अदृष् वफिरणे, रसम होणे, वसद्धयानत करणे.
६) समयािवयिहयार – कयाडीचया वययापयार, बळी देणे, पयायबळी देणे, मूळ करणे, आण ियाहणे, लेखया 

घयालणे, सिणथि पुटी घयालणे, लिणयावच आण घेणे, खटीचया पशू, वबठयार सयांडणे, परवत िरी, अवहयासवहया, गौरया 
सयापयाटणे, मुरकुंडी िळणे, तृणयाचया मेरु, विटु घेणे (िीट येणे).

७) इतर – उिेडयास येणे, उणया पडणे, कयािया न येणे, चकटी पडणे, पदर पडणे, पयालिी बयांिणे, ियादढ 
न िरणे, वनवमत् पडणे, दुियाथिउ पडणे, पयासी घेणे, बीिे करणे, क्ेरि पयाळणे, रिसिलेचे सोिळे, इ.

महरी – 
येकयाचया आहयारु येकयांवस विष परते!, िीि आहयारी िीियाते, िीिो िीिसय िीिनम् इ. महणी ददसतयात.
दीर्चसमास – 
दयासोपंतयांचयया लेखनयाचे कयाही विशेष ये्े मुद्दयाम नोंदियािे लयागतील. संसककृतवनष्ठ रयाषया तर तययांचे िैवशष्ट्य 

आहेच. परंतु दीघथि सयामयावसक शबद ि वलिष् शबद योिनयाही तययांचे लेखनिैवशष्ट्य आहे. उदया. रिोपसककृतज्यान, 
ककृतयापूियाथिभययास, तयापरिययावग्शयन, द्वैतयावरवनिेश, लयविक्ेपविहीन, दयारद्रवयपुरियाददकम्, िनमयानमदयालनित, 
रसनयावशश्नयाश्य, अकतयाथितमज्तया, सिरृतयरतयाथिकलपतरु इ.

वलिष्टता – 

‘रयािी अरयािी रयािो । पदर यययाचया नसे अरयािो’ (गीतयाणथिि १८.३७०५) वकंिया ‘अरयािी अरयािो रयािी। 
रयािो विितयाथिचया पदिी’ (गीतयाणथिि १८.३९१०), ियाणत ियाणत ियाणणे। ियाणो नेणसे ियाणे । ियाणिययावच 
लक्णे। ऐसी ियाणयािी।।’ (गीतयाणथिि १४.१२६४) इ.

तीसतीस
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अपद्रवरत संसकृत शबद – 

आि पदरवचत नसलेले, सयामयानययांचयया आकलनयात न येणयारे वकतीतरी संसककृत शबद दयासोपंत ियापरतयात. 
तययात ‘प्स्या’ सयारखया शबद येतो. लग्-मुंि प्संगी ददलेले रोिन असया तययाचया अ्थि आहे. आि तो शबद 
अनयाकलनीय ियाटतो. तसेच उपसमदशथिन, आतमरयावित, अनम्रसतबि, प्यागदेशे, कयाकियाद, आमय, प्मन, 
गोचररयाि, गवयपय, अिदयान, शैतययांशु, आिरणोदक, विविक्तियावसयया, सत्िोपसककृत, रैकये, वनरयायणु, 
आतुरसंनययास, ियालयाग्, खंडयाग्, गुरुतलप इ.

अ््च न लागरारहे – 

गीतयाणथिियात लेखनदोष, मुद्रणदोष, टंकदोष िया इतर कयाही कयारणयांनी शबदयांचे रूप ि अ्थि कळेनयासया होतो. 
उदया. अवियया, महया आंवि, वययारु, पयांरळे, खतया, सोफिया, खयानघे, सफियार, आस्याळयांबया, लोकयांिुवनययाचे 
ढोकळे, लोवसष्ठ  इ. 

दयासोपंत शबदप्रू आहेत. तययांनी निशबद वनवमथितीचे प्योग केलेले ददसतयात. वकतयेक शबद ते सितंरिरीतयया 
बनितयात. महणून हे शबद कोशयातही सयापडत नयाहीत. संदरयाथिनुसयार तकयाथिविवष्ठत तययाचे अ्थि घययािे लयागतयात. 
उदया. सयांगीकरण, मुखदुष्, बयाळरंडया, रुचिी, अरयािली, दीपले, कयाष्ठचर, ियानयचर, अवछन्नया, अिीणथििंत, 
अयोगी, रविष्ठु कयामठु, जिदरत, कयामरूल, पडेखयान, कोळीक, िृषळीरंडया, बेंदउत्े, सूययािंतु, सयांपे सयांपे, 
चयांडियाळी, रग्छुट्ी, अळसुियारी, गणयपय, अवग्द, करद, दु:पूर, अरयािनया, पवचली, िकयमयाण इ.

वनरयाथिगयतया, वनफि्कळ, दु:दूर असे शबद वययाकरण वनयमयात न बसणयारे आहेत. तसेच पयाषयाणबद्ध सोपयान हया 
शबद घयाटयासयाठी ियापरलया आहे. नदीिरील घयाट ययासयाठी संसककृतवनष्ठ शबद ते तययार करतयात. मया सयारखया 
संबोिनया्मी उद्यार ियाचक ियापरणययाची लकब तययांची कोठे कोठे ददसते तर रिथिसेनी, सिसिया्थि, अिसिर, 
ियातुियाद, ियाटयािटी, पल्याळु (पयालया असलेले) असे मयावमथिक शबद ते ियापरतयात.

गहयाळ शबद फिक्त दयासोपंतयांनीच मधययुगीन कयाळयात ियापरलया आहे. (गीतयाणथिि १.१४२६, ९.७४८) 
मयाओपयासनया महणिे मयायोपयासनया असयािी असया तक्क आपण करतो, पण तो शेिटी तक्कच!

काही लक््यिहेिी शबद – 

उदया. असतिे, दोषफिळ, अिनयू, ियाणयी, धयेले, असयाचयार, मनम्हयालया, आहयाळून, बीििडु इ.

गीतयाणथिियाचे प्वसद्ध असलेले ५ अधययाय ि इतर टंवकत हसतवललखत अधययाय वमळून एकूण १६ अधययाय 
उपलबि झयाले ि तययांचयया आियारेच शबदया्थिकोशयाचे कयाम पूणथितियास नेणययाचया प्यतन केलया आहे.

प्सतुत कोशयासयाठी विविि शबदकोशयांचया आियार घेतलया असलया तरी गीतयाणथिियातील संबंवित ओिीचयया 
संदरयाथिने येणयारया शबदयाचया अ्थि नोंदविणे अपेवक्त होते. तयया उद्देशयाशी प्यामयावणक रयाहून, तरीही शबदयाचया 

एकतीस  एकतीस  
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दयासोपंतकयालीन रूढ अ्थि लक्यात घेऊन तयारतमययाने तक्कशुद्ध अ्थि नोंदविणययाचया प्यतन केलया आहे.
यया प्कलपयाचयया वनवमत्याने तययातील सदसययांचययासह आवण कयाही विशेष प्संगी प्रयारी संचयालक ि तययांचयया 

सहकयाऱययांसोबत मुंबई, पुणे, नगर, बीड, पररणी, अंबयािोगयाई ये्े एकूण १३ बैठकया पयार पडलयया तयया 
अनुक्रमे- २४-७-१७ (मुंबई), १३-९-१७ (अंबयािोगयाई प्रयारी संचयालकयांसह), १६-११-१७ (पररणी), 
९-३-१८ (अहमदनगर), ८-७-१८ (अहमदनगर), ३१-१०-१८ (अहमदनगर), ५-११-१८ (बीड), 
२०-२-१९ (अहमदनगर), १३-३-१९ (पुणे – प्रयारी संचयालकयासह), ३१-३-१९ (अहमदनगर), 
२७-५-१९ (पुणे – प्रयारी संचयालकयांसह), ३०-६-१९ (अहमदनगर), १७-२-२१ (पुणे). सहरयागी 
जयेष्ठ सदसययांची सोय ि मधयितमी महणून अहमदनगरलया प्याियानय ददले. यया बैठकयांचयया मयाधयमयातून शबदया्थि 
संदरथि कोशयाचे कयाम गवतमयान होत गेले.

प्सतुत कोश वसद्ध करतयानया दयासोपंतयांचयया गीतयाणथिियाचे अधययाय उपलबि करून देणययाचयया कयामी ियाकटे 
देिघर (अंबेिोगयाई) ि ् ोरले देिघर (अंबेिोगयाई) ये्ील सियाांचे खूप सयाह झयाले, तययावशियाय हे कयायथि करणे 
अशकयच होते. तययांचयया ऋणयात आमही रयाहू इलचछतो. यया प्कलपयाचे सदसय ि दयासोपंत संशोिन मंडळयाचे 
प्मुख प्या. वितेंद्र देशपयांडे ययांचे तसेच तययांचयया सिथि सहकयाऱययांचे मन:पूिथिक आरयार. रयाजय मरयाठी विकयास 
संस्ेचे ततकयालीन प्रयारी संचयालक मया. डॉ. आनंद कयाटीकर, विद्मयान प्रयारी संचयालक डॉ. अशोक 
सोलनकर, सहयायक श्ी. रयासकर बयािड ि इतरयांचे मी सियाांचयया ितीने मनःपूिथिक आरयार वयक्त करतो. 
िनयियाद.

रयाषयाविज्यानयाचयया जयेष्ठ अभययासक ि प्कलपयाचयया सदसय डॉ. लीलया गोविलकर ययांचययाशी िेळोिेळी 
झयालेलयया चचयाथि यया कयामी मलया उपयुक्त ठरलयया. तसेच डॉ. सुवप्यया महयािन ययांनी सदसय यया नयातययाने सहकयायथि 
केलेच, वशियाय कोशवनवमथितीविषयक तययांचया अनुरि ि तयांवरिक बयाबींसह विशेष पदरश्म घेऊन ददलेलया 
सहयोग शबदयातीत आहे. डॉ. िैशयाली गोसियामी ययांनीही मोलयाचे सयाह केले. श्ी. ज्यानोबया मुंडे ययांनी 
प्शयासकीय कयामयाची िबयाबदयारी कौशलययाने ि समयाियानकयारकपणे पयार पयाडली. तयया सियाांचयया मी ऋणयात रयाहू 
इलचछतो. तसेच अक्रिुळणीचे कयाम तिदरत, अचूक ि वनददोष केलययाबद्दल सौ. संगीतया िोशी ि श्ी. वििय 
िोशी ययांचेही आरयार.

हया कोशप्कलप िंदनीय कै. प्याचयायथि रयामदयास डयांगे ययांचयया पयािनसमृतीस ि तययांचयया संतविषयक संशोिन 
कयाययाथिस समवपथित.

हया प्कलप रयाजय मरयाठी विकयास संस्या, मुंबई ययांचया मंिुरी आदेश क्रमयांक रयामविसं/प्करण ६६/
गीशसं/६४९-२०१७, दद.१-९-२०१७ अनुसयार प्याप्त झयालेलयया आव्थिक अनुदयानयातून हयाती घेणययात आलया. 

 डॉ. विद्ासागर पाटंगरकर
मुखय संपयादक, 

दयासोपंतककृत गीतयाणथिि-शबदया्थिसंदरथि-कोश
दद. ३१.०३.२०२१

बत्ीस
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अकपटी – निषकपटी, कपटी वा कावेबाज 
िसरारा. आंगी लावुनि अकपटी । 
कलहावसािी गोड गोष्ी । अैसे निर्णळतव 
पोटी । दुनर्णत्ा तया ।।६.११९५।।

अकरण – अकर्णता, कर्ण ि कररे. सांग जें 
करा्णचरर । तेंनच करा्णचें अकरर । ययां 
नवरुद्ा एकपर । योगें संपादे. ।।२.४३४६।।

अकरणीं – कर्ण ि करणयािे. कर्णकररीं रज वाढे 
। अकररीं तर गाढे,। उरयपक्ीं िातुडे । 
सत्वाची नसनद्. ।।२.४३४१।। 

अकर्ता – अहंरावािे कर्ण ि कररारा. तो तू 
अशस्ती, अकता्ण, । सववीं सव्णरूपें सव्णकता्ण, । 
हें री काये गोनपिारा । नवसरलाजी? 
।।२.९६।।

अकर्तात्मज्ञर् – री देह आहे अशा सवरूपाची 
अहंररता ि उरलेलया अवसरेत जगातील 
वयवहार कररे. अकता्णतरज्ञता आचरर,। तें 
करी ब्रह्ाप्णर,। जयाचें कर्णफळीं रि । 
अिासक्त सदा. ।।२.२०६४।।

अकर्तात्मज्ञ्न – प्रपंचात राहूि सव्ण कत्णवये पार 
पाडत असतािाही करा्णनवषयी अहंररतव ि 
बाळगरे. अकता्णतरज्ञाि निपजे,। आनर फळीं 
निराशा देखिजे,। तेरें करमें ि पनवजे । संसारु, 
गा. ।।२.२०६६।।

अकर्तात्मज्ञ्नविविनु – अकता्ण + आतरज्ञािनवनहिु 
– जो कता्ण िाही (जयाचया ठिकारी कत््णतवराव 
िाही) व जयाला ‘आतरा महरजेच री’ असे 
ज्ञाि झालेले िाही असा. जो पै बुद्ीचा 

साधाररु,। अकता्णतरज्ञािनवनहिु,। आपरपयां 
पूर्ण िेरु,। गुरीं रोहला ।।२.६६९।।

अकर्तात्मज्ञ्नशीळु – अहंररतव ि िेवता 
प्रपंचातील वयवहार करणयाचा  जयाचा 
सवराव, सरायीराव आहे असा. 
अकता्णतरज्ञािशीळु । फलापेक्ा जया नवटाळु,। 
रोक्नसद्ी नवनिर्णळु । नवनहत आचरे. 
।।२.४३२४।।

अकर्तातिवे – ‘री करतो’ असा राव ि िेवता. संगु 
सांडोनि कर्ण कीजे। तेनरचे नकया फळही 
सांनडजे । अकत््णतवे अरोक्तृतवे वनत््णजे । नियते 
करमी ।।१८.१७८७।।

अकर््तात्मज्ञर् – री अकता्ण आहे असे ज्ञाि. 
आतरज्ञािे गुरातीतता । तेनच करमी 
अकत्ा्णतरज्ञता । पठर उगानच री िवहे कता्ण । 
हा रावो ि घडे ।।१८.१८००।।

अक्मता – कर्णरनहतता. वेदेनच कळे सवकर्ण । अकर्ण 
आनर नवकर्ण । सकार केवळ नि:कार । बंधु 
रोक्ु ॥९.२२०८॥

अक्मतार् – कर्णफळानवषयी अिासक्ती असरे. 
तैसा अंतरींनचया अकर्णता । बाह्य करवीं प्रवतते, 
पारा्ण.। हे निवा्णरयोगाची करा । तूतें 
निरोनपली. ।।२.४०८७।।

अक्ममें – अकरा्णरुळे, करा्णचया अिासक्तीरुळे. 
अफळकर्ण ये साहों,। अकरमें जनरु होये, तठर 
हो;। परंतु कर्णफळसंग ि हो । प्रानरयातें. 
।।२.३६९८।।

अक्ममे विक्ममे – नवनहत कर्ण ि कररे व निनषद् 
कर्ण कररे यारुळे. साधुकारी सवगु्ण पावती । 
पापकारी िरकु रोनगती । िािा योिी रजती । 
अकरते नवकरते ।। १८.९०९।।

अकपटी अक्ममे विक्ममे
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अकल्परु – अचािकपरे. रग दुब्णळ, नवदेशी, 
पांरु,। जो िेरे राक्सांचा व्त्ांतु,। तो सांपडता 
जाला अकखलपतु । तेरेंनच क्रें. ।।२.२४२०।।

अक्रें – अ-कारािे, प्ररवातील अकार. अकारें 
वासुदेवो बोनलजे, । तयावठर आघातु कैसा 
कीजे?। वासुदेवातें दंनडजे । सव्णरैव. 
।।२.२२२२।।

अक्लु – दुषकाळ. ऐसे िािा नवध दुषकृत । 
जोनडले जोडी असंखयात । रग राहता िये तेर 
। अकालु जाला ।। १६.२४२०।।

अक्लें – अयोगय काळी (अपक्व खसरतीत). रायी 
नरल्ाठद जाती फळे । उनरादके द्रवये सकळे । 
हनवनत आकाळ रेळउनि अकालें । देती 
अवदाि ।।१६.१६७७।।

अक्वळचें – अयोगय काळचे, अपठरपक्व 
अवसरेतले. जालेही वैरागय बरवे । काळी 
उपजले तेनच हयाते । येर अकानळचें सांडावे । 
दुब्णळ महरौनि ।।१८.२२१९।।

अक्ळी-ळीं – अवकाळी, काळवेळ िसतािा. 
रेघवषा्णवा अकाळी । जळा अग्ी चांडवाळी । 
हारोि हृदयकरळी । दु:िसत हा 
।।१६.१०४८।। (रुदो. हारोि – ह्रोंि); 
अक्ळीं ।।२.३४५६।।

अवकंचन – १. पूर्ण अराव. आता हें बाह्य गगि 
। आनर चराचराठद ठदसे राि । हे नचदाकाशीं 
अनकंचि । असतय सव्ण ॥१.१२६८।।; २. 
दठरद्री, कंगाल. निनव्णकलप संवेदि । प्रपंचोनरुि 
अंतःकरर, । तें सवरूपदृष्ी अनकंचि । 
काहींनच ि वतते ।।२.६४६।।; ३. निरुपानधक, 
उपाधीरनहत. हे अजु्णिा औपीनचक राि । 
योगदृष्ी अनकंचि । तेरे गतीचे अिुबंधि । हे 

काय घडे ॥८.३५८३।।

अवकंचनु – यखतकंनचतही, रोडेही. (दासोपंतांिी 
‘अनकंचि’ शबद अनकंनचत या अरा्णिे वापरला 
आहे.) तैसा ज्ञात्तवरावनवनहिु, । ज्ञाता 
सहजीं निरग्ु, । तेरें ज्ञािरावो अनकंचिु । तो 
आरीनचिा ।।२.६६१।।, अवकंचन 
॥९.१२०३॥

अकींवचन – साधिहीिता.  कासया प्ररवाभयासि 
। काय करावे अकींचि । हे िसे कर्ण साधि 
। राजयोगी तवये ॥९.३४७॥ 

अकुशळ – अज्ञािी, अकुशल. अजु्णिा कर्णतयागु 
सवरावतयागु । अकुशळांचा हा रागु्ण । अगा 
कर्ण तयागाचा संगु । तो सवरावो िवहे ।। 
१८.१२८९।।

अकृत्य – वाईट कर्ण, पाप. जे देिे ते असतय । 
बोनलजे ते ि रिी सतय । करी आपरु अकृतय 
। तैसे जग पाहे ।। १६.१०८२।।( रुदो. ि 
रिी – ि रािी)

अकृप् – अवकृपा, कोप, रोष. ईश्वराची अकृपा 
रात् । तै याचेनच हा तयाचे शस्त । याचेनच 
र्तय सरग्र । वैरी होती ।।१८.८६०२।।

अकोंचन – आकुंचि. चलि गरि धावि । 
निरोधि अकोंचि । चंचळ हे वायो गुर । 
जार चर देही ॥९.२२३६॥

अवरि्य् – अयोगय नरिया, करू िये ते कर्ण. 
तीर्णदाि व्रतपूजा । िाही राउँ जया कनपधवजा 
। अनरिया आचरे राजा । आलेपरे 
।।१६.१००३।।

अवरि्यु – नरियारनहत, अकता्ण. आता ज्ञाि 
नवज्ञािरयु । आतरधरु्ण ता हानच ज्ञेयु । तुं 

अकल्परु अवरि्यु
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महरसील अनरियु ।  आतरारारु नकं ॥९.२९८॥ 

अक्लेदन – (सं. नलिद् - नरजवरे) सुकनवरे. उदकीं 
अधरु्ण रुक्ता । अलिेदि अकाय्ण सव्णरा । 
कवरें देखिलें पारा्ण । महरौनि वावो 
॥१८.५५४३।।

अखंड-डु – १. नितय. कंिापासाव सफुरे सवरु । 
तो अिंड ठदसे निधा्णरु । परंतु पनहली धवनि 
सरीरु । घेत गगिीं ठरघे ।।२.३५०।।; २. 
पठरपूर्ण. ... प्रपंच राि । आतां हें कधींनच ि 
सफुरावें । अिंड ज्ञाि तुतें होआवें । येरें 
प्रपंचेंसीं रासावें । आतरा ब्रह् ॥१८.१४०९६।।

अखंडर् – नितयतव. ब्रह्नच केवळ सफुरे,। 
अिंडता तेरेंनच नवचारें,। सवसवरूपसाक्ातकारे 
। सव्णत् ब्रह्बोधु. ।।२.३८०६।।

अखंडति – नितयतव. सव्ण शूनयता अिंडतवें,। 
काय रारी आतरा आतरातवें ?। प्रकृनतगुर 
रनहततवें । निनव्णकारु जो ।।२.८६१।।

अखंडैकरस – एकरेवानवितीय. रग प्रकृनतवियोपसंहारें 
। उरयतव नरथया वारे,। अिंडैकरसब्रह् िरें,। 
तेंनच असे ।।२.८४८।।

अगम्य – अिाकलिीय, बुद्ीचया पलीकडचे. 
अगमय तुझे सराि राि । विेषा योगय िवहे 
महरौि । आनर सवा्णतरया तुझे ज्ञाि । कैचे 
तया ।।१६.२३०१।। (रुदो. सवा्णतर या – 
सवा्णतरया)

अगम्य्ग्मन – जया स्तीशी संरोग कररे निनषद् 
रािले आहे, अशा स्तीशी संरोग कररे. 
अरक्य रक्र जार बारे । अपेययपाि रद्ाठद 
िरे । अगमयागरि शरीरे । घडले जऱही ।। 
१८.३२६१।।

अग् – अरे, हे असे संबोधिदश्णक. अगा येकीनच 
असतां जाग्नत । आिा करराचें आिाप्रनत । 
सुिदुःिराि पुडती । पाहे कैसे ?।।२.४६७।। 

अग्ध् – हे अरया्णदा, जयाचा अंत, िाव लागत 
िाही अशा हे ईश्वरा. जयजया आिंदकंदा । श्ी 
अवधूता पूर्णबोधा । परब्रह्ा अगाधा । 
पाष्णदपनत ।।१२.२।।

अग्धु – वयापक, सव्णसरावेशक, अिाकलिीय. 
महरौनि नहंसाही असो नवधु । फळ इखचछिता 
िाही बाधु । वैठदकु धरु्ण अगाधु । तोनच पाळरे 
।।१८.४९३।।

अगुप्त - प्रकट, उघड, वयक्त. तोनह रौनि ि 
महरावा । अवधाठर गा पांडवा । परे वाचेनचया 
रावा । अगुप्त करी ॥१८.१२६५७।।

अगोचर, अगोचरु-रू – इंनद्रयाला अिाकलिीय. 
शरीर अनत सुकुरार । पररपूर्ण नवसार । 
अिुपमय अवाचय अगोचर । हेनच महरावे 
।।१८.२०।।; अगोचरु ।।२.१२७९।।; 
अगोचरू ।।१६.२३००।।

अगोचरर्ं - अगोचर असरे, इंनद्रयगाह्य िसरे. 
धयािें हानरतली अगोचरतां । काये रािावें 
तया रक्ता । अजु्णिा जार तो िेरता। रक्तीचें 
अंग ॥१८.१३२००।।

अगोचरी – एका रुद्रेचे िाव.  रूचरी, िेचरी, 
चांचरी,। सहजा, शांरवी, अगोचरी । हा 
लक्योगु, अवधारीं. ।।२.१९०४।।

अग्निोत्ी (अवग्निोत्ी) – अग्ीचे उपासक. अनग्होत् 
धारर कररारा. अग्होत्ी आमही महरौि । 
सवरुिेनच करी सतवि ।  रूढा कां श्ीरंता 
पूजि । करी अनतरी रावे ।। १६.७४७।।

अक्लेदन अग्निोत्ी (अवग्निोत्ी) 
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अवग्न – नवसतव. त्रें गादनळये वसुंधरे । अंशाध्णरात्ु 
अनग् पुरे,। रग अयतिें जैसा पसरे । तोनच तो, 
पारा्ण. ।।२.१९४९।।, अवग्न्म्जी – अग्ीत. 
।।२.१९६५।।, अवग्नसंगें – अग्ीसोबत. 
।।२.१९५३।।, अग्नीसी  –  अग्ीला.।।२.९२२।।

अवग्नद – वेदिादायक (पोळरारा, आग कररारा). 
वयाघ्र सिाि (श्वाि) श्वापद । सप्ण व्नचिक िािा 
नवध । अनग्द आनर करद । आठदकरूंनि 
।।१६.१६४५।। (रुदो. सिाि – श्वाि)

अवग्नसिरूप –  अग्ीसारिे (तेजसवी). दाह्य, 
दाहकु, दहि,। नत्पुटी हे जेरें रासराि,। 
अनग्सवरूप, निगु्णर । जो, ते नत्पुटीचें 
।।२.९३९।।

अग्रजु – रोरला राऊ. नपताराता िा अग्रजु । 
गुरुनरत्ु िा गोत्जु । िाहीं जयांचा देहीं उरजु । 
तो काये करी ।।१६.८०७।।

अग्र्म्नु - पनहला राि. आपरा िाही अग्ररािु । 
परावा रानिजे जिु । तैं ईश्वराचा नत्नतय ियिु 
। ऐसा जो उिी ॥१८.१२९८५।।

अग्र्ह्य – सवीकारणयास अयोगय. तोनच जिपद धरु्ण 
घेरे । येरू अग्राह्य तो सांडरे । एवं रोक्ार्ण 
जेरे कररे । तोनच सवधरु्ण ।।१६.१९२।।

अवग्रकु – सव्णश्ेष्ठ, अग्ररी. तूं क्नत्यांराजी अनग्रकु 
। पूरु्णप्रतापाचा अकुकु । अठरवग्णगव्णग्रासकु । 
रहावीरु ।।२.४३।।

अघट – १. ठदिाऊ. कपटाचारु तें धयाि,। असतय 
बोलरें प्ररार,। ऐसें अघट जारपर । आरुचें 
कीं ।।२.३४०३।।; २. अतरय्ण, ि घडरारे. 
जीवेश्वरा वेगळा रेदु । तैं जीवा ईश्वरा अरेदु । 
आतां तयांचा पुडती रेदु । अघट बोलरे 
।।१६.५९४।।

अघट्म्न – असंरव. आपुलया ररराची िूर । 
सांगरें, हें अघटराि,। कां तें रानयक रेलेपर 
। काजा िये ।।२.१२९७।।

अघि्-िी-िवे – अवघा, संपूर्ण. इतपलयाही वरी 
पांडवा, । िेरे जो गुरनवकार रावा,। आतरा 
कररहीिु अघवा,। निनव्णकलपु ।।२.८५९।।; 
अघिी ।।२.२३८६।।; अघिें ।।२.१४५।।

अचरुरु – अजार. आमही तुमही; हा नवचारु । 
बाळकेंही जारती, निधा्णरु;। यये अरवीं अचतुरु 
। तो कवरु आहे? ।।२.३८३४।।

अचर – १. खसरर राहरारे (व्क्, विसपती इ.). 
िेचर रूचर जळचर । एक ते केवळ अचर । 
एक पाद चतुरषपाद येर । बहुपाद केले 
।।१८.८९९।।; अचरें (अचर अिेकवचि) 
।।२.१११५।।; २. जड, चेतिाहीि. पांच 
रौनतक देह रचले । तेय देहाकार प्रार 
आकारले । जडतवे तनरय िाले । तें अचरयोनि 
गा ।। १८.२९५१।।

अचर-रु – अनवकारी. तैसें वठरवरी सरूळशरीर । 
रि, बुनद्, इंनद्रय नवकार,। पाहातां दीसती 
चर,। अचर निरजि ।।२.९७२।।; अचरु 
।।२.९९९।।

अचर्योवन – जड, एकाच जागी खसरर राहराऱया 
जातीत जनरलेले. पांच रौनतक देह रचले । 
तेय देहाकार प्रार आकारले । जडतवे तनरय 
िाले । तें अचर योनि गा ॥१८.२९५१।।

अचर्ददकें – सरावर वगैरे. ऐसी अिेका जीवा 
अिेकें। सरूळें, चरें, अचराठदकें,। तेरें नलंगदेहें 
सारासातरकें,। तें अवयक्तें कीं ।।२.११२७।।

अचर््योनी – प्थवीवरील व्क्ाठदक अचरा महरजे 
एका ठिकाराहूि दुसऱया ठिकारी जाऊ ि 

अवग्न अचर््योनी
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शकराऱया, योिी महरजे जाती. त्रे व्क्े 
गुलरलता । धानयाठद औषधी सरसता । या 
अचरायोिी नवचाठरता । रिुजेनच झाली 
॥९.२२२२॥

अचरेंचरें – चराचर स्ष्ी, जड व चेति स्ष्ी. 
धानयातें िाही निषपनत् । तैं अन्े कासयाची 
होती । रूते कासेि जीती । अचरेंचरें 
।।१८.३७५।।

अचळ – अिंड, ि रंगरारी, ि ढळरारी; खसरर. 
करूनि अकता्ण आिंदी । लय नवक्ेप िेरे कदी 
। अचळ जयानच सराधी । तो पुरुष 
जारावा.।।८.१०१६।।

अचळवचर् – जयाचे नचत् खसरर आहे असा, 
खसररबुद्ी. ऐसें अजु्णिा, अवधारीं,। कानरकजि 
संसारीं,। सवग्णपरायर, निधा्णरीं । अचळनचत्. 
।।२.३५१५।।

अचळ्मवर – जयाचे नचत् खसरर आहे असा, 
खसररबुद्ी. इंनद्रयतव जाये हारपोिी,। आतरतव 
िुरे धिुःपारी,। अचळ रनत सराधािीं । राहेल 
जैं. ।।२.४५३५।।

अचळु – अचल, खसरर. निःभांतपरें सागरु,। 
अधूधव्णरधय, निरंतरु,। पठरपूर्णतवें अपारु,। 
अचळु जैसा; ।।२.१०१०।।

अचंचळ – खसरर. ऐसें सवप्रकाश, सुनिर्णळ,। 
खसरर, पूर्ण, अचंचळ, । रायाअनवद्ार्गजळ 
। अरावेल जेरें,।।२.८५४।।

अवचदंशु – अचेतिाचा अंश. अनचदंशु तो अंधकारु 
। आरासेनच रात्गोचरु । परंतु सतय रूळ 
आधारु । तो ययातें िाहीं ।।१५.१९७७।।

अवचद््िेंसीं – चैतनयरूप िसणयाला. एवं 

असद्ावेंसीं सनरयता । अनचद्ावेंसीं नचनरयता 
। दु:िेंसीं आिंदरयता । आपुली जाररें 
॥१८.१२२१८।।

अवचंत्य – जयाचे नचंतिही कररे अशरय आहे 
असा, नवचारांचया, कलपिेचया पार असलेले, 
अतरय्ण. कैसे, कवर, केसरें । हें सव्णरा 
िािुरािे । महरौनि अनचंतय ऐसें जारे । 
अगोचर ।।१२.६८।।

अचूक – अटळ, निनचित. महरौनि रोगावे ते 
प्रारबधनच । तें िलगे अपेक्ावे कानहंनच । 
अचूक अनिवार जयाची । प्राप्ती असे 
।।१२.६४३।।

अचैरन्यरूप् – जयात चैतनय िाही असे, जड. 
अचैतनयरूपा शरीरा । चैतनय कवरें, नवचारा;। 
कासया सवानरतव धरा । ईश्वरु असतां? 
।।२.३५९९।।

अछीन्न - अिंड, सतत. आयुषय आरोगय संताि । 
रागे सव्णदा अछिीन् । अवनघयांते कलयार । 
आचारी रनत ॥१८.९९१८।।

अछवेद्ु – अचछवेद् – जयाचा कोरीही छिेद करू 
शकत िाही, जयाला कोरी रारू शकत िाही 
असा. ऐसा निरवयव, निराकारु । देहीं असोनि 
देहपरु,। अछिेद्ु आतरा अक्रुं, । दृशयु िवहें 
।।२.९३५।। 

अज – जनररनहत. आतां शोकु कठरसी सतयाचा । 
तठर नविाशु नितया तया कैंचा । अजा अवयया 
शुद्ाचा । महरोनि ि घडे ।।२.२७५।।

अज – बोकड, एडका. अजा आवी गोरहीशी । 
अश्व अश्वीिी निचियेंसी । गजव्षर पठरयेसी । 
ि होती असुर ।।१६.२३९२।।

अचरेंचरें अज
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अजअद्व्यलक्षण – जनररनहत व रेदरनहत असे 
लक्र असलेले. रग लाहोनि सवनवषईं ज्ञाि,। 
करीं ... अज्ञािचछिेदि,। रग अजअवियलक्र,। 
वोळिों लागे ।।२.८१५।।

अजग् – सव्ण नवश्वाला. कारु चेष्कु कररातें,। 
कारु चाळकु देहातें,। कारें उपजनवलीं रूतें । 
अजगा जगें पैं ।।२.४५९०।।

अजड – चेति. जेरें नवर सव्ण जड । जेरें जड तेहीं 
अजड । िािायोिीचे कोड । जो कीं रोगी 
।।१५.२७०३।।

अजति – जनररनहततव. तठर आधीं अजतव, आरी 
िरें,। तठरनच नविाशकाळी ि ररे,। लयोद्व 
हे बानहरे,। जयानचया संनचतीं ।।२.८१०।।

अज्मवेळ (अज््मीळ) – एक नवषरुरक्त, पूवा्णयुषयात 
अतयंत पापी, परंतु ‘िारायर’ एवढ्ा रुलाचया 
उद्ेशािे केलेलया उच्ारािे पापरुक्त. 
अजारेळाची पातके । काय जाळी सकळैक । 
रील्ा ऐसा कौतुके । तरला जागररे 
।।४.३६८८/३६९२? ।। पहाः पदरवशष्ट अ

अज्यो – परारव. आतां लारा कारर जयो,। 
अलारा रावें अजयो,। ययेनच संग्रारीं नवषयो 
। वत्णतु असे. ।।२.१६८१।।

अजिल्लक्षण् – जया लक्राप्रकारात वाचयार्ण ि 
सोडता अनधक अरा्णचे, ग्रहर केलेले असते 
ती लक्रा. तेरें येनक जे जहल्क्रा,। दुजी ते 
अजहल्क्रा,। नतजी जहदजहल्क्रा, । ऐसें 
लक्रत्य ।।२.८३९।।, अजिल्लक्षण 
।।१५.४५८२।। पहाः पदरवशष्ट आ

अज् – बकरी, शेळी. अजा गौ अनश्विी िरा । 
श्वािा शूकरा अपारा । ग्रारचरा विचरा । 
रातरा तया ।।१५.३७५९।।

अज्गळसरन – बोकडाचया गळयािाली असलेला 
सतिासारिा रांसल राग. सरडें तुकानवजे राि 
। तयातें ि बीनहती सुजार । अजु्णिा 
अजागळसति । ते हालोंनि काये 
।।१५.४०१०।।

अज्रवे – जो जनरलेलाच िाही अशा (ईश्वराला). 
अजाते िाही जिि । राते अवयया ररर । या 
लागी राते पावोि । रक्त राझे ।।४.२५६५।।

अज्पुत्ु – बोकड, रेंढा. (नवशेषतः यज्ञात बळी 
ठदला जारारा बोकड.) आला रे आला ग्हसरु 
। नपंपळा पळसा रांनडला घातु । ते देिोनि 
दुनचितु । अजापुत्ु तो ।।१८.३६१।।

अजीन – कातडे. हे बसणयासािी, पांघरणयासािी 
वापरतात. पनवत् चैल जार । रिरेनच तयातळी 
अजीि । तेनवची जे दरा्णसि । तया िाली 
।।६.३२९६।।

अजीणता – अपचि. अन्े जाले अजीर्ण । हरीतकीिे 
नवरेचि । तेर कवर प्राचीि । तये िाइं 
।।१६.१५४७।।

अजीणतािंर – जयाला अपचि, अजीर्ण झाले आहे 
असा. घ्ते राठरले जवठरत । अन्े अजीर्णवंत । 
उपवास तेनच नहत । पठरअन् िवहे ।।१८.५५९।।

अजीण्तािदर व्मष्ट्न्न – अपचि झालेले असतािा 
गोडधोड िारे. अजीरा्णवठर नरष्ान् । वांनतष्ठा 
पय सवादहीि । िािा रोनगया लागुि । जैसे 
पथय ।।१८.२४७५।।

अजु (अज) – जनररनहत, नितय. रोगेंनच प्रारबधातें 
क्यो, । क्ीरें प्रारबधे देहनवलयो, । आतरा तो 
अजु, अवययो, । सरूळ, िाशवंत, तरा 
।।२.६३१।।

अजअद्व्यलक्षण अजु (अजु)
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अझुवण-णी – अजूिही. रहापंनडतांते महरे पोरें । 
अझुनर तुमही लेकुरे ।। आधी बोलोनस का 
उत्रे । रग वादु करा ।।१६.७८२।।

अटव्य – अटवी महरजे वि, वेशीवरचे जंगल. 
सेवावें अटवय वि,। रोहावें कापट्ें जि,। वा 
उगेंनच धरावें धयाि । साहवें दुःि. 
।।२.२५३४।। 

अठर््य्रीचवे नर – अिरा पगड जाती (रहाराष्ट्ातील 
प्ररुि जाती). ते अिरा यातीचे िर । रग ते 
वेगळालेनच साचार । ते याती कुळ सरग्र । 
वेगळेनच तयाचे ॥९.२२१८॥

अठर्िी ्य्री – अिरापगड जाती (वर्णसंकर). 
रग अिुलोर प्रनतलोरता । चारी वर्ण नवचठरता 
। संताि होय पारा्ण । तया अिराही याती 
।।८.२९९७।।

अडखुर् – अडिळत असरे. सोकलया राते 
नचत्ा । तोनच संदु चानलता । अडिुता 
वयावहाठरक बोलता । िारनच घे  ।।८.२३३९।।

अडखुळरी – अडकूि पडतात. आपुलें नवसरले 
िांव,। रा परावें नवसरती; काय अपूव्ण?। 
वाटेवठर पडलें देव । अडिुळती तयां. 
।।२.३१०८।।

अडखुळें – (दुसऱया वसतूला, रिुषयाला लागूि) 
धडपडतो. रारुस रारुसा अडिुळें,। रारुसा 
देिोनि रारुस पळें,। रारुस रारुसा ि कळे 
। आपपरावें. ।।२.३१०७।।

अडपरें – आड बाजूचे, बाजूला पडलेले. 
परहखसतचे बुडाले । तेर अडपतें तव उरले । 
अरवा ऐसे जालें  । गेली दोनही  ।।१८.९१६५।।

अडळवे – प्रनतबंध, अडरळे. वयरा परावी ि देिवे 

। अडळे सांडुनि िवचिे । परनहता सवनहत 
वेचावे । ऐसा आदरू ।।१६.३४०।। (दोनही 
ओवयांचया अंतय यरकात ‘वे’ असे अक्र 
आले असूि, ‘वचिे’ याचा योगय अर्ण लागत 
िाही. ‘ि वचवे’ याचा अर्ण योगय रीतीिे 
लागतो. रुदो. िवचिे – ि वचवे)

अडी्यवे – आढीरधये. रहा तें अडीये बैसनवता । 
आंबट फूट पठर सव्णरा । पावे अतयंत पक्वता 
। ते कवरे घातली ।।१६.१२१८।।

अडु – आड (कूप). टांकें, बानव, पोिररी,। 
बारव, नवनहठर, अडु, धररी,। नवनहरा, तळें, 
रािी,। हळता, घुरें, ।।२.२६८०।।

अढळ-ळु –अढळ, खसरर; नितय. घटु भरे 
देशांतरें,।  पठर िावो ि सोनडजे घटांबरे, । तैसें 
नवचरतेनि शरीरें,।  अढळु आतरा ।।२.९७३।।

अणु – सूक्र. चले िा ढळे अढळ,। उपजे िा ररे 
केवळ,। िवहे अरु, िा सरूल,। आपरपयां 
।।२.१०३५।।

अणुति – सूक्ररूपतव. देहातें नितय जडतव । 
जीवाते अरुतव अवयक्ततव । दोहो पासूनि 
प्रकटतव । िाही करा्ण ।।१८.२९१३।।

अणु्म्त्ु – अरुएवढा, रोडाही. अनररािु, रदु, 
रतसरु,। ययाचाही हा बनडवारु,। तुरतें 
अपराधु अरुरात्ु । लानवता िये. ।।२.३४२८।।

अणूप्म – अरूसारिे सूक्र. तये शूनयीं अनत सूक्र 
। दृशय उिी अरूपर,। दृनष्योगें रि सर । 
तेरेंनच कठरती. ।।२.१९०६।।

अणि्द््क्र – प्रारंरी अरुरात् असरारे.  
अणवाद्ाकार शूनयातें । देिरें ि घडे हें निरुते 
। तै लक्य सव्ण दृष्ीचें तें । वायांनच गेले 

अझुवण-णी अणि्द््क्र
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।।१५.२३५६।। 

अरतपरु – (ततपरु – कत्णवय पार पाडणयात 
सावध) असावध, प्ररादी, ठढसाळ. अजु्णिा 
जो कीं िरु । अभयास नवषयीं अततपरु । जया 
पानहजे सेजारू । नवषयीकांचा ॥१८.१४६९७।।

अरद्व्दु – काय्णरूप असरारा प्रपंच सतय रािूि 
काररतत्वाचा (ब्रह्) नवचार ि कररारा. येकु 
तो रािी तविादु । दुसरा तेरेंसी अतविादु । 
नतसरा तो आतरवादु । ऐसें वादत्य 
।।१५.२२८४।।, अरद्व्दें – अतविादाचया  
आधारे. ।।२.१२५७।।

अवर – अनधकच. गादलें अनत महातारें, । शरीर 
िवहे तें पोतारें,। धूरार उबगलें विारें । रळीं 
कोंदाटलीं ।।२.९०५।।

अवररि्मलवे – संपले, सरले. ऐसे सोळा ठदवस 
पनहले । रासाचे अनतरिरले । पुढे ठदि चौदा 
उरले । तेरे आंकोचि ।।१६.१२६७।।

अवररि्ंर – उल्ंनघलेले. कृतरुक्त अनतरिांत । 
आिवे अंतरीहूंनि अभयसत । ते सर्नत जार 
निनचित । पासाव रज ।।१५.४३७७।।

अवरथीिदर – नरक्ेकऱयावर. आश्रार्ण वेचू करी । 
आनर क्ोरे अनतरीवठर । ते आपनच 
सवरुिावठर । लाजा हारावे ।।१६.३७६।।

अवरप्रकट् – अतयंत सपष्, प्रकट. ऐनसया 
अनतप्रकटा नवगुप्ता । राते िेरावया पारा्ण । 
कारर तेनच री आता । सांगेि तुजप्रती 
॥९.२४१३॥

अवर्म्नवे – आनधरयािे. तेजाचे नि अनतरािे । 
विैताचा सपशु्ण ि साहरे । संग्रारी ि साहे उरे 
। क्त्ी जैसा ।।१६.४०५।।

अवररुद्र – रुद्रपूजेचा, रुद्रानरषेकाचा एक प्रकार. 
(रुद्राची ११ आवत्णिे = १ एकादशिी) अरा्णत 
लघुरुद्र. ११ लघुरुद्र = १ रहारुद्र, ११ रहारुद्र 
= १ अनतरुद्र अरा्णत १३३१ एकादशणया.) 
येकी रुद्र आरंनरले । येकी अनतरुद्र संपाठदले 
। येकी लक् होर केले । िारालागी 
।।१६.२१७४।।

अवरिरमे – अनधकपरािे राहते. तेनव नवय्णकोष्ठी 
जयातें । िाशक तेज अनतवतते । तेरे ते वीय्ण 
उकडते । नपकेनचिा ।।१६.११७०।।

अवर विचक्षणु – अनतशय चतुर, अतयंत लायक. 
साधिचतुष्यसंपन्ु । नशषयु, जो अनत 
नवचक्रु,। गुरुदासयें ि पवे शीरु,। तोनच 
अनधकारी ।।२.८३४।।

अवरि्ष्टी – एका वेळी प्ररारापेक्ा अनधक, अनत 
पाऊस पडरे. कां अनतव्नष्, अिाव्नष्,। 
दुरभैक्य एक उिी,। तेरें संहारों लागे स्ष्ी । 
तैचें दुःि;।।२.४६५६।।

अवरश्यें – वयापते. अिेकें पातकें संचरती,। रोग 
जैसे क्या अंतीं,। सरसतां सुकृतांची शांनत । 
अनतशयें, गा ।।२.१५२१।।

अवरंवद्र्य – अतींनद्रय, इंनद्रयज्ञािाचया पलीकडे, 
इंनद्रयातीत. शरदर तेर आइते । अनतंनद्रय 
निरुते । रुक्ती िा तरी आिु तेरे । कवरु अरु्ण 
॥९.१९७०॥

अरीर – रूतकाळ. अतीत अिागत वत्णराि । 
सांगती जो तापसजि । रग तेनच जीवनरुक्त 
महरौि । रािू लागती ।।१५.४०२९।।

अरीरपण - रुक्तपर. नवपरीत रासे राि । ि 
पालटे तेरें अनधष्ठाि । असतनच असंत होऊि 
। असे तो नववतु्ण । तेरेंसीं ते अतीतपर। तें 

अरतपरु अरीरपण
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तयाचेंनच सतय दृढीकरर। करूनि बळे 
निराकरर। आंगीनच धररें ॥१८.१२०५९।। 

अरीर्ं – रेलेलयाला. एकां जीवातें वनधती,। 
अतीतां त्प्त कठरती,। ते तेरें करमें ि सूटती । 
कर्णिजि. ।।२.१७६२।।

अरीर्न्गर (अरीर + अन्गर) – (अतीत = 
पलीकडील, रागे झालेला. अिागत = ि 
आलेला, पुढे येरारा.) रूतरनवषय.  दूरदश्णि 
दूरश्वर । यया संजयाते री देईि ॥ 
अतीतािागत वत्णराि । करीि कळे असें 
॥१.२४४।।

अरीरु – होऊि गेलेला, रूतकाळी असरारा. री 
ग्ही, री विसरु । री ब्रह्चारी, संनयसतु । री 
अितीतु अतीतु । ऐसा अहंराि ॥१.९१६।।

अरीथी  – नतरीनशवाय येरारा नरक्ुक, याचक. 
तेरे रागु ईश्वराचा । आनर यज्ञांगे देवांचा । 
अतीरी नवप्रा नपतरांचा । अंशु वतते 
।।१६.२५०६।।

अरी शैत्यवे – अनतशय रंडपरारुळे. तेही अपार 
रीिती । जळाकारु ये वयक्ती । अती शैतये 
गोिती । तया पै गारा ॥९.२१२०॥

अरींवद्र्यीं – इंनद्रयांचया ग्रहरशक्तीचया पनलकडे. 
अतींनद्रयीं तयाचें सराि,। आरासु रोगु ऐसें 
जार,। येनरचेंही आतरया ज्ञाि,। महरौनि 
प्रतयगातरा तो. ।।२.१७९७।।

अरवेि, अरैि (अरः एि) – १. महरूिच, अरा्णत 
महरूिच. अंतवंत अर्ण सकळ । अतेव सुिनह 
अनिचिळ । देह अखसरर निरू्णळ । अतेव राजय 
हे ।।२.२३७।।; २. याप्ररारे. सकळा रात्ांचा 
लोपु करी.। अतेव प्रळयवाता्ण अवधारी । 
रकारु ओंकारू ययापरी । रात्ांचा ईश्वरू 

।।८.२२२७।।; अरैि ।।१६.५१६।।

अर:पर  – येरूि पुढे. निद्रा काळी बोलती । 
अपार झाली राती । केली पानहजे नवश्ांती । 
अत:पर ।।६.८४०।।

अर्ु (अर््) – (सं. अद् = िारे) रोक्ता, 
िारारा. वयोराकारू री अत्ु । सनच्दािंदरयु 
सवसरु ॥१८.१३०६८।।

अत्म्न्त्म विच्र – आतरा (चैतनय) व अिातरा 
(जड तत्व) यांचा नवचार, तत्वनवचार. एवं 
जनरापासूनि असतसंगे । जो तरू वाढला प्रसंगे 
। तयाची बुठद ि लगे । अतरािातर नवचारी 
।।१८.३३६९।।

अत्यंर बद्ध – संसारी, अज्ञािी. ऐसे अलपबद् ते 
भरती । दारोदार ते ग्रासु रेळनवती । अतयंत 
बद् ते िुिीती । िाइंहूिी ।।१६.२४१५।।

अत्यंर्भ्िो – संपूर्ण अराव. (नतनही कालांरधील 
अराव महरजे अतयंत अराव. जी वसतू कधी 
िसतेच. उदा. वांझेचा पुत्, सशाचे नशंग, 
र्गजळ.) अतयंतारावो गुराचा । येरेनच 
काय्णकारराचा । नविाशु प्रकृनतपुरुषाचा । 
अनयरा िवहे ।।८.३०५९।। 

अत्यंवरक वनर्करण – आतयंनतक महरजे संपूर्ण 
अराव. उदा. वंधयापुत्, िपुषप, शशश्ंग इ. 
चौरे ते उपानध िंडर । अतयंनतक पाचवे 
जार । साहावे पारा्ण निराकरर । ते नववत्णहािी 
गा ॥९.८०१॥

अत्यंबुप्नें - (अनत + अमबु + पाि) – अंबु 
– पारी. पाि – नपरे. अनत प्ररारात पारी 
पयालयारुळे. अतयंबुपािें आरय । लोकांते 
जाले दु:िरय । ऐसे सूया्णचे काय्ण । परपीडक 
असता ।।१८.५०६।।

अरीर्ं अत्यंबुप्नें
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अत्य्गी - (अिेकवचिी) – कर्णफलाचा तयाग ि 
कररारे. अतयागी जे असंनयासी । कर्णतयागु ि 
कळे जयांनस । ज्ञािहीि जे वेषांनस । नररनवत 
बैसले ।।१८.२७२८।।

अत्य्गु – तयाग ि कररे. जहल्क्रा िारें तयागु,। 
अजहल्क्रा अतयागु,। जहदजहल्क्रा 
तयागातयागु,। ऐसें जारावें ।।२.८४०।।

अत्य्सक्ती – नवशेष ओढा, अतयंत आवड. 
अरा्णनचया अतयासक्ती । दातयावठर उपजे 
प्रीनत । येर िावडे नचत्ी । ि सुधानच जो 
।।१२.१११।।

अत्ैि - (अत् + एव) येरेच, याच ठिकारी. गेले 
ते िये पुडती । शेषीं राऊँ काहीनच िारी । 
अत्ैव नवश्वाचा आठद अंती । शूनय साचार 
।।१६.१०८६।। (रुदो. अत्ैव – अतएव. 
पहाः अरवेि)

अथिताण – अरव्णवेद. ऋक सार यजु: अरव्णर ।  
सदाचार हे चौघे ब्राह्र ।  ... यांचे रािूनि 
वचि ।  येक रजती ॥५.२९१०।।

अथि् – नकंवा. अरवा आि असेल कारर । 
यया दुःिाचें असाधारर । तें बोलतां वचि । 
येईल उरजों ।।२.८५।।

अथिीं (अथिी) – िोल, अरांग. अरवीं बुडाला 
सागरी । सूक्र हरळ जयापठर । तैसा तो 
बुडाला संसारी । बाहेरी ि पडे ।।१६.२३५९।। 
(रुदो. अरवी - अरवां)

अथिवेवच जरी र्िील् – तळाशी रानहला तरी. 
जीविी घटु बुडाला । तो अरवेनच जरी राहीला 
। तरानप तया रानज आवरला । जळांशु नकं 
॥९.७६०॥ 

अथीवचन् – िाहीच (असतच िाही). तैं रोक् 
साधि ते कासया । केले कर्ण जाये वायां । 
सतसंगे काज पुरुषा तया । ते अरीनचिा 
।।१८.८०३।।

अदर्ु – जयािे काही दािधर्ण केलेला िाही असा. 
तठर अदत्ु पूव्ण शरीरी । तोनच येरे देह दठरद्री 
। आतांही रुसे दािावठर । तेवहळी कैसे 
।।१८.२५०१।।

अददक – (स्ष्ीचया) अगोदर, आधी. तें 
पूवमीलाहूनि अठदक,। तेरें सत्वही तदातरक;। 
पुडती सत्वें कर्ण, करते आनरक । सत्व 
आगळें. ।।२.१९४३।। 

अदृष्ट रवेख् – िनशबाची रेषा, दैव, िशीब. की हे 
कृपा देवाची । अदृष् रेिा रुलीची । दृष्ी 
चुकली पापीष्ाची । नवचारा पां ।।६.९७८।।

अद््य्च् - (आद्याचा?  आद्.) सवा्णठद 
असराऱयाचा. (अद् = महरूि नितय 
अखसततवदश्णक). आतरया अद्याचा सतयपरी 
। आरासे रेदु जो गुरी । ते आतरसत्ेचानच 
आिंडपरी । सव्णरैव ॥१८.१६२६४।।

अद्व्य – एकरूप, अविैतरूप अशा हे दत्ात्ेया. 
चैतनयिारा सनच्नरया । रायातीता, अविया । 
आठदगुरू, दत्ात्ेया । दीिोद्ाररा ॥१.५।।

अद्व्यर् – नविदल धानय जसें दोि असूिही एकच 
असतात, तयाप्ररारे ब्रह्, राया असतात. 
उपनिषदात ‘ब्दलनरव’ असा उल्ेि आहे. 
(अविय आनर अविैत यात सूक्र फरक आहे). 
तेर अवियता ते असंगता । फळ तयागु राि 
शूनयता । यया वेगळे ते पारा्ण । अरररत 
।।१८.२१८१।।

अद्व्य् – अरेदरूप असलेलया चैतनयाला. 

अत्य्गी अद्व्य्
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अनवद्ागुररयी पांडूसुता । पनवत्ी हेनच 
अपनवत्ता । जे अविया गुरातीता । लावी 
जीवरळु ॥९.२०६॥

अद्ववेष्ट् – विेष ि कररारा, अजातशत्ू. का ब्रह्ाठद 
सतंववरी । रूताचा विेषु ि करी । अविेष्ा सवाांचा 
ययापरी । राजा दासु ।।१२.५९२।। 

अद्वैर – रेदरनहत, एकरेवानवितीय. जयजयाजी 
नवश्विारा,। नवश्वंररा, अविैता,। आठदगुरो, 
श्ीअवधूता । पुणयकीनत्ण ।।२.१।।

अद्वैरर् (अद्वैर) – ‘जीव व नशव (पररातरा) 
एकच’ असे रत. ‘जड स्ष्ी आरासातरक 
असलयारुळे िोटी व ब्रह् हेच एक सतय व 
आतरतत्व आहे, जीव हा पररातमयापासूि 
अनरन् असलयारुळे तो व नशव एकच होय.’ 
हे शांकररत, अविैतपर, विैत िसरे. येरे विैतेसी 
पारा्ण । रोगी रक्तु अविैतता । िा िा सवत: 
नसद्ाची दुल्णरता । ते काये महरे? 
।।१२.७८८।। (रुदो. िा िा - िािा)

अद्वैरपद - ‘तत्’ व ‘तवर्’ हे दोनही एकच आहेत 
अशी अवसरा; जीवब्रह्ैकतवाचा राव. आतां 
विैतातें छिेदावें । अविैतपद रोगावें । तठर हे रि 
रारावें । महरती योगी ॥ १८.१४१६०।।

अधकु – अधर्ण. कानरकाचा वाढे कारु । तैसानच 
रिोनधयाचा रिोधधरु्ण । जारपरें वाढे अधकु । 
िरकप्रदु वो ।।१५.४२२१।। 

अधनी (अ + धनी) – निध्णि, दठरद्री, निषकांचि. 
अज्ञु ज्ञाता करी िारु । ज्ञाता अज्ञािु तो सररु्ण 
। अधिी कुतो धिवंतु । कृपायोगे ।।१२.५७७।।

अधन्यु – वाईट, अधरमी. धनयधनय तो की पसू । 
जो यागी जाला द्रवय नवशेषु । तये धरते ि वतते 
पुरुषु । अधनयु तोनच ।। १८.१०९९।।

अध्म – िीच. येक बोलती अधर,। ‘गुरुवारयें 
जारावें ब्रह्’। तया रूिाांतें ज्ञािवर्ण । सव्णरा 
ि कळे. ।।२.३४४७।।

अध्मगरी – दुग्णती, वाईट गती. असो िरदेही रातें 
िेरती । तयांते िाही आतरप्रानप्त । रग पावती 
अधरगती । असुरजि ।।१६.२४५५।।

अधरसपंदु – रीतीिे होरारा ओिांचा कंप. कीं 
वैठरयां हातीं पनडला,। तेरें कुवांसा जै पावला,। 
तैं अधरसपंदु उपजला । सांटेनचिा ।।२.३१७२।।

अधरोष्ट – िालचा व वरचा ओि. अधरोष् येक 
लनक्ती,। कर्णरूषरें येक पाहती,। करवल्वेलीं 
जाती । तेनच येक. ।।२.३५३९।।

अधरोष्टरळ – अधर +ओष्(ष्ठ) + तळ – 
िालचा व वरचा ओि. तैं कररीं गव्ण 
सानडले,। दंतीं िाये सोनडले,। अधरोष्तळ 
पाळे,। रुिानच राजी ।।२.७४९।।

अधरोष्टट्् (चुकतीचवे रूप) – िालचया व वरचा 
ओिाला. दंता अधरोष्ट्ा वैर लागे । रुष्ी 
वळती वेगे । वदि हे उगे । करी सपंदि ।। 
१६.८०३।।

अध्मता, अध्मुता – शास्तनवरुद् आचरर. तैं ज्ञाि िा 
अनयराज्ञाि,। धरु्ण िा अधर्ण करर,। ऐसें तर 
अप्रकाशलक्र । वोळिावें तुवां. 
।।२.१९९५।।, अध्मुता ।।२.४३०८।।, अध्ममें 
।।२.४१७५।। 

अध्मतार् – शास्तबाह्य वागरे. तठर आनरकु केला 
नपता । कां वर्णसंकरु अधर्णता,। रािु देउनि 
अनहता । नहता िानशलें. ।।२.४१४८।।

अध्मतास्ध्य – अधरा्णिे वागि जे नरळते ते. 
अधर्णसाधय तें िेंघरें । आनर तें तंव सव्ण 

अद्ववेष्ट् अध्मतास्ध्य
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िेरें,। ययानचये वासिेकाररें । प्रवत्णलें ऐसें. 
।।२.३३८५।।

अध्म्तावजतार – धरा्णनवरुद् वागूि केलेले, 
नरळवलेले. तें आमहीं िेघों सव्णरा,। करील तें 
पुढें अिरा्ण,। अधरा्णनज्णत तत्वता । महरौनियां. 
।।२.३३८८।।

अध्ममोतकरुता – (अधर्ण + उतकषु्ण) अधरा्णचा 
उतकष्ण, वाईट करा्णत, पापकरा्णत वाढ. उगेंनच 
वाटे बोलावे । उगेंनच वाटे काये करावे । 
अधरमोतकषु्ण ि साहावे । धर्णवंता 
।।१८.९९६८।।

अधश्ोधिता – िाली आनर वर. रग सुषुमिािाळें 
तेरें । अधचिोधव्ण कीजे परें,। पविा िांदीं रिें 
। बैसलें असतां,।।२.१८८२।।

अवधक-कु – जासत. तयाही आिंदाचें सराि,। 
सतयलोकु ब्रह् सिाति, । येरेंसीं अनधक, 
सराि । दुसरें िाहीं ।।२.३५०७।।, अवधकु 
।।२.८६७।।

अवधक्र्चवे – (अधयातरक्ेत्ातील) अनधकाऱयाचे, 
पात् वयक्तीचे. आता ऐसे जारावया ज्ञाि । 
अनधकाराचे कैचे लक्र । आनर अिानधकारू 
नचनह । तयाचें कैसे ।। १६.५२।।

अवधक्रभवेदें – पात्तेतील रेदािे. जारावया । 
प्रवत्णले जे आपरपयां,। ते अनधकाररेदें, 
वीरराया,। कैसें? अवधारीं ।।२.१२०६।।

अवधक्रशून्यु – पात्ताहीि. यापरी अनधकारशूनयु,। 
री अपरोक्ज्ञािहीिु । साच रािे अजु्णिु,। ऐसें 
जैं महरसी; ।।२.१४७०।।

अवधक्र् –  पात्तेला. ययालागीं जार, वीरा,। 
वोळिोनिया अनधकारा,। वेदीं सवप्रयोजिु 

िरा । तोनच संपादावा. ।।२.४०४१।।

अवधक्दर्य् – अनधकारी, पात् असराऱया 
(तयाला). तया अनधकाठरया नशषयातें,। 
रहावारयाचेनि अरमें,। सद्ुरू जाले उपदेनशते, 
। गुह्यज्ञाि ।।२.८३५।।

अवधक्री – पात्, योगय वयक्ती. (वेदानतशास्ताचा 
अनधकारी - शास्तोक्त पद्तीिे षडङ्ग वेदाचे 
अधययि करूि वेदाचा अर्ण जयाला उरगला 
आहे, जयािे निनषद् करा्णचा तयाग केला 
आहे, नितय-िैनरनत्क इ. उपासिा नियनरतपरे 
केलया आहेत, अशा आचररािे जयाचयातील 
सव्ण दोष, नचत्लेप दूर झाले आहेत व 
तयारुळेच जयाला साधिचतुष्यदेिील प्राप्त 
झाले आहे असा रिुषय.) साधिचतुष्यसंपन्ु 
। नशषयु, जो अनत नवचक्रु,। गुरुदासयें ि पवे 
शीरु,। तोनच अनधकारी ।।२.८३४।।

अवधक्रु – १. पात्ता. आतां, इतुला अनधकारु 
। जयां िारी नवनवक्तु नवचारु,। तयां, सरेतचा 
प्रकारु,। तो येकु आरी. ।।२.१७२१।।; २. 
आतरसाक्ातकार होणयाची पात्ता. पूरु्ण पावला 
अनधकारु । अनधष्ठाि ज्ञािे चतुरु । तया 
नशषयातें श्ीगुरू । नसद्ांतु सांगे ।।१८.३८६९।।

अवधगर – आतरसात, ग्रहर केलेले. अिुसयूत 
आनर अनधगत । ज्ञाि रािावेनच िा येर । 
नववतु्ण महनरजे रत । तयाचे ऐसे ।।१८.३९३९।।

अवधदैिर (विशवेरण) – दैवािे प्राप्त होरारे. 
अनधदैवतानच अधयातर जाले । अनधरूत 
तेरूनि उपजले । ते कर्ण येरे केले । हे सव्णरा 
िघडे ।।१८.१२१५।।

अवधदैिर्चवे – रािलेललया, सरापि केलेलया, 
अनधनष्ठत देवतेचे. रिुषयाचया नवनशष् 

अध्म्तावजतार अवधदैिर्चवे
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अवयवांत, इंनद्रयात, शक्तींत अनधनष्ठत 
असलेली देवता. उदा. सूय्ण िेत्ांरधये. अनधरूत 
महनरजे ते कवर । अनधदैवताचे लक्र । 
अनधयज्ञानवषयी ज्ञाि । सफुरो लागले 
॥८.३५९८।।

अवधभूर – १. साक्ात वसतू, ज्ञािाचा नवषय 
होणयासारिी वसतू. अनधरूत महनरजे ते कवर 
। अनधदैवताचे लक्र । अनधयज्ञानवषयी ज्ञाि 
। सफुरो लागले ।।८.३५९८।।; २. रूतजात. 
अनधदैवतानच अधयातर जाले । अनधरूत 
तेरूनि उपजले । ते कर्ण येरे केले । हे सव्णरा 
िघडे ।।१८.१२१५।।

अवधि्सु – वासतवय, वसनतसराि. जारवे जेरूनि 
रसु,। जेरें गंधज्ञािा अनधवासु,। नवषय 
िुरऊप्रकाशु । जेरूनि सफुरे ।।२.६३८।।

अवधष््न – आधार, सराि. री िाही अनधष्ठाि । 
राझेि अरावे रासे राि । तेरें पळरात्नह 
तऱही चैतनय । िाहीं ऐसें ।।२.३१०।।, 
अवधष््न् ।।२.४५२०।।, अवधष््नीं 
।।२.२०४७।। 

अवधष््नवनष् ज्ञवप्त – ब्रह्ज्ञािारुळे झालेली जाग्ती, 
अंत:कररातील सफुरर, जारीव. असो 
सतवाची नितयखसरनत । रज तरांची िाही प्रव्नत् 
। तेर अनधष्ठािनिष्ठ ज्ञनप्त । ते जारेनच रजतरा 
।।१८.२४१६।।

अवधष््नभुरु - वास, निवास, सराि ह्या सवरूपाचे. 
अनितयतवें क्रू तो िाशवंतु । शबळं तवंपदारु्ण 
वयक्तु । आतां याचेनि निरासें अनधष्ठाि रु तु । 
उरे तो दुसरा ॥१८.४१९६।।

अवधष््न्म्त् – केवळ आधार महरूि. उतपनत्काळीं 
उपजलें,। तेरें अनधष्ठािरात् जें संचलें,। 

नकररीं जालेनि र्गजळें,। नकरर ि जनरे 
।।२.७७३।।

अवधष््न ज्ञ्नवे – सव्ण चराचराचे आधाररूत जे 
चैतनय तयाचया ज्ञािािे. पूरु्ण पावला अनधकारु 
। अनधष्ठाि ज्ञािे चतुरु । तया नशषयातें श्ीगुरू 
। नसद्ांतु सांगे ।। १८.३८६९।।

अवधष्ट्न्क्रवे - अनधष्ठाता, निवास अनधष्ठाि 
संगती – आतरतत्वाची संगती, करा्णचया 
पंचकाररांपैकी प्ररर देह. ते प्रकाशयािे िुरवीत 
। प्रकाशु प्रकाशें िात । प्रकाशली अद्ुत । 
अनधष्ािाकारे ॥१.१७६।।

अवधष््न् प्स्ि – रूळ आधारापासूि 
(चैतनयापासूि). अनधष्ठािा पासाव जार । 
निरसावे आतरतवे गुर । संनचत प्राचीि 
नरियरार । सांडावे एकुदांनच ।।१८.१७७३।।

अवधष््नीवच – रूळ आश्यसरािी. असता ऐनसया 
सहजखसरती । अनधष्ठािीनच गुर सारावती । 
तेरेसी निनव्णकलप खसरती । तया आतरयाची 
॥९.३७३॥

अवधष्ठून – अनधष्ठाि, आधार बिवूि. अतेव 
प्रकृतीचे गुर । तीतें ते आपुले सराि । येका 
गुरातें अनधष्ठूि । ि सोडी येरांतें 
॥१८.१२०२४।।

अधीन – अनधकारातील. यरु दाढाग्र किीरे । 
तया अधीि दंडीरे । प्रलयकाली ग्रासिे । 
रूतांसकळा ।।८.२९२६।।, अधीनु 
।।१६.२१००।।

अधीन् – अवलंबूि असलेलयाला, ताबयात 
असलेलयाला. असो सकळा प्रकारी अजु्णिा । 
सारिेनच देिे यया जिा । रानझया रज 
अधीिा । सरसतांतें ।।१२.५९८।।

अवधभूर अधीन्
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अधूधिता्मध्य – अध + ऊधव्ण + रधय – िाली + 
वर + रधयरागी. निःभांतपरें सागरु,। 
अधूधव्णरधय, निरंतरु,। पठरपूर्णतवें अपारु,। 
अचळु जैसा; ।।२.१०१०।।

अध्री – रिाची अखसररता, चंचलव्त्ी. दुरतेधा 
दाटावी कवरे?। अध्ती रोकळी बारा रािे । 
रामहाटीघर कलपिे । नवनक्प्तेचे ॥१.२७०९।।, 
अध्नत ।।१८.१११५७।।

अधै्यतापण – अधीरता, धीर ि धरवरे. दश्णिािंतरे 
संराषर । तेरे अनधकनच अधैय्णपर । काराते 
िाही निवारर । ऐसा होये ।। १८.१३७५।।

अधै्यमे – धैय्ण िसरे, िंबीरपरा िसरे. अधैयते 
धूलवटे रि । रांते काय वाचवी प्रार । 
धर्णिाशक महरौि । तेंनच ि धरावे 
।।१८.८१४५।।

अधोगरी – घसरर; िाली घसररे. तयाचे दुष् देह 
कैसे । चांडाळु पतीतु तो पठरयेसे । पुढे 
अधोगती होरे असे । महरौनि होये ।। 
१६.२४५३।।

अधोगरीवच – निमिरागमी जाणयाची प्रव्त्ी, िाली 
जाणयाचा सवराव. अधोगतीनच धररी । 
पूव्णगतीचा रीिे जीवती । रग गतीनवरोधे 
करुनि । कैसे होय ॥९.१५८२॥

अधःश्ख् – (संसारव्क्ाचया) िालचया ठदशेिे 
वाढलेलया फांद्ा. अधःशािा गुरत्य,। 
प्ररवाचें जें पादत्य,। ऊधव्णरूल, शुद् सत्वरय 
। तें अध्णरात्ा महनरजे, ।।२.१८०३।। 

अध:वशरु – िाली डोके केलेला. अध:नशरु 
लोटला । तो पडतांनच तळा गेला । तळ ि 
लागे रग परतला । राजूं िीनच ।।१५.३४९८।।

अध्य्यन – वेदाधययि, वेदांचे दैिंठदि पािांतर. 
जेर अधययि िा अधयापि । यजििा याजि । 
प्रनतग्रहो िा दाि । ऐसे आहे ।।१८.१०५।।

अध्य्त्मिवेर्् – जयाला आतमयासंबंधीचे ज्ञाि 
आहे असा. दासरानज प्रवरु । िारदु रहारुनिश्वरु 
। तत्ववादी चतुरु । अधयतरवेत्ा ।।१०.६४७।।

अध्य्त्म – १. शरीरासंबंधी, देहासंबंधीचे. 
अनधदैवतानच अधयातर जाले । अनधरूत 
तेरूनि उपजले । ते कर्ण येरे केले । हे सव्णरा 
ि घडे ॥१८.१२१५।।; २. शरीराचे इंनद्रय 
(देहनवषयक अवयव). सूयु्ण दैवत करर । चक्ु 
अधयातर ते तयापासूि । द्रष्वया कठरता ियि 
। अनधरूत तें ॥१८.३००५।।

अध्य्पन – वेदशास्तांचे नशक्र देरे, ब्राह्राच् 
षटकराांपैकी एक. जेर अधययि िा अधयापि 
। यजि िा याजि । प्रनतग्रहो िा दाि । ऐसे 
आहे ।।१८.१०५।।

अध्य्रु – अधीरु? आतरानच व्नत्रुपे जुिा । 
अधयारु रधयें चंचळपरा । अठररूपाची राविा 
। आतरानच तो ।।१५.१५४८।।

अध्य्स-सु – रलतया वसतूवर रलतया धरा्णचा 
आरोप. जंवं तो रोडे अधयासु । तंवं कैसा 
आवदी पुरुषु । आपपर हा रासू । अवगरे जे 
॥१६.२४३।।; अधयासु ।।१६.९२२।।

अधि्युता – (यज्ञ पार पाडरारे जे चार ऋखतवज 
असतात, तयांपैकी यजुवतेदाचा प्रनतनिधी 
ऋखतवज. हा सव्ण नवधी करतो. तयाप्ररारे) 
शरीरात िरलयाप्ररारे कायते पार पाडरारा वायू. 
प्रारु होता जारावा । अपािु उद्ाता रािावा । 
वयािु ब्रह्ा पांडवा । उदािु अधव्णयु ।। 
१८.२०१९।।

अधूधिता्मध्य अधि्युता
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अनरीरु – जयाला अतीत िाही असा. जे नितय 
आहे तयाला रूत वा रनवषय काळ असत 
िाही, तयाअरमी. री ग्ही, री विसरु । री 
ब्रह्चारी, संनयसतु । री अितीतु अतीतु । 
ऐसा अहंराि ॥१.९१६।।

अनवधक्री – अनधकार महरजे योगयता, पात्ता 
िसलेला. कर्णशीळु होय परी । महरसी ज्ञािी 
अिनधकारी । तरी अजु्णिा; अवधारी । परर 
दक्ु ।।१२.७७९।।

अनवधक्रु – अनधकाररानहतय, अपात्ता. जनरानच 
पासाव फेडावी । तराची दशा अघवी । परंतु 
अिनधकारू जीवीं । तो दूठर िवहे ।। 
१८.८१३।।

अनन्यभ्ि – तुझयानशवाय दुसरा कोरी िाही असा 
राव. ऐसा आपरपयां अिुवादतु । जिातें प्रेर 
उपजनवतु,। अिनयराव दानवतु,। रंजवी लोकां. 
।।२.३५९३।।

अनपवेक्षणवे – उपेक्ा, अपेक्ा ि िेवरे, निरपेक् 
वागरे. अिपेक्रे तयाचे । ि वर्णवे राते वाचे 
। तरानप संक्ेपे रक्तांचे । बोलैि उदारपर 
।।१२.७५९।। 

अनभ्यसर्रें – (अिभयसत = अभयसत िाही तो.  
अभयास जयाला आहे तो = अभयसत. अभयास 
= सराव. तयावरूि – अिभयसत महरजे – जो 
सरावाचा िाही, रानहतीचा िाही असा.) 
िवखयाला. सांगातें देऊनि शूद्रातें । नवदेनशया, 
अिभयसतातें,। आनर दुब्णळ अतयंत ऐसें तें । 
अश्व येक. ।।२.२९५९।।

अनभ्् – (रिात) काही ि िेवता (बोलरारा). 
ऐसा किीर वाचेचा । अिभा वचिाचा । 
प्रधािु तो रायाचा । अप्रीयु होय ।।१८.८२८५।। 

अन्म्गगीं – अन्म्गता – चुकीचया रागा्णला, ठदशेला. 
तेरें तारूं तें संचलें । पनहलया िायाप्रनत िेलें,। 
कां अिरागवीं घातलें । रुरडेनचिा ।।२.५४१२।। 

अनम्रति – तािा, गव्ण. तठर धिरािरदाखनवयें । 
अिम्रतव तें येक आहे । तें असुरांचा आंगी 
पाहे । वतते पांडुपुत्ा ।। १६.२१४५।।

अनगताळ – (अग्णला महरजे सािळी, अरा्णत् 
बंधि. तयािे रनहत. तयावरूि लक्रेिे जयाला 
वेळेच् बंधिाचे सोयरसुतक िाही असा) सुसत, 
रंद, संरगती. बोले तयांसी तो हळुवटु । ि 
बोले लबधु तो घिवटु । दीघ्णसूत्ी तो सुष्ठु । 
तवरेचा अिग्णळ ।।१६.२१३७।। 

अनथ्ता – अिर्णकारक. अवैठदकें रतें जातां,। 
नवषयकारु संपाठदतां,। वठर पनडजे अिरा्ण । 
महरौनियां. ।।२.४०३४।।

अनथ्ताचवेवन रसवे – अिर्णकारक गोष्ींचया शक्तीिे 
(हानिकारक बाबींचया). आता कारु पुरे 
आयासें । पदार्ण जोडती अिायासें । जे कीं 
अिरा्णचेनि रसे । पुष् झाले ।।१६.२४८०।।

अनल्मुखी – नवसतवात. अिलरुिी काष्े । 
घानलता तो लागला प्रकटे । जळी सहजता 
उिे । तेरे गंधु ।।५.१४५८।।

अनल् – (अिल) – अग्ीला, नवसतवाला. 
ब्रह्ांड जळैल धडधडा । तैं ि नवहें रीं तया 
प्रचंडा । अिला; रग वेगाडा । तूतेंनच सररैि. 
।।२.४१९१।।, अिले ।।२.१४४।।

अनिध्न – बेसावधपरा. सानक्तव चौरे गुरांचे । 
पांचवे अिवधाि साचे । तेरुनि सफुरर प्रपंचाचे 
। ते सावे आवरर ।।१८.६४५।।

अनिध्नति – बेसावध असरे. सवखसरती असतां 

अनरीरु अनिध्नति
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सावधाि । उगेनच पडे अज्ञाि । अिवधाितव 
जार । अधयासु तो ।। १८.३५१५।।

अनिसथ् – १. नसद्ानत-प्रनतपादिातील दोषाचा 
एक प्रकार. (हा प्रनतपादिातील, रतातील 
एक प्रकारचा दोष रािला जातो. जे काही 
प्रनतपादि वा रानयता असेल तयात वयवसरा 
महरजे काय्णकाररराव, तककुशुद्ता, आधार 
इ. िसरे. या दोषारुळे आपले प्रनतपादि 
करकुवत व पठररारी चुकीचे िरते.) रािावी 
सदसनविलक्रता । तवै ते केवळ अिवसरा । 
आश्योनच िाही सव्णरा । वचिानस तया 
।।१५.१८८६।।; २. नवसकनळत खसरती, 
अवयवसरा. आंगाचे गोचरपर । आगेंसी 
असते नरन् । ते अिवसरा रागुते । ि तेरे 
होती ।।१६.१३७६।। (रुदो. आगेंसी – 
आंगेसी, रागुते । ि – रागुतेि)

अनिसथ्प्र्म्ण – अिवसरा िारक प्ररार. (असे 
प्ररार असू शकत िाही असे सांगायचे आहे.) 
तयाही पुडती जीउ सराि । तेरेही जीव 
ईश्वरपर । तठर हे अिवसराप्ररार । कवररािी 
।।१६.५८७।।

अनिोळख् – ि ओळिता, ि जारता नकंवा 
जयाला ओळिले वा जारले िाही तयाचे. 
पदारमी करी पूजि । िाहीं तया राझें ज्ञाि । 
आत्ां अिवोळिा रजि । ते रजि 
िवहे॥१८.१३१९६।।

अनिोळखी – अिोळिी. अिवोळिी लंपटपरें । 
कीजती करा्णचररें,। वोळिी लानजरवारें । 
कैसें िवटे?।।२.११८५।।

अनश््र (अनुस्यूर?) – एकरूपता. आता महरावे 
सिाि ईश्वरी । तैं तेि घडे ययानच पठर । रग 

अिश््त रेदु करी । कवरी येकु ।। १६.५८८।। 

अनलसरि्ली – अिासरा – निषकाळजीपरा,  
हाली- हारली, हाररे. सदृपतवें अिखसतहाली 
। नचदृपतवे जडता गेली । ऐसी सनच्नरयता 
कोंदली । आंगेआंग ।। १८.५३९४।। 

अनस्यूर – अनवयरूपािे, अखसततव, असरेपरा. 
रावाराव ज्ञािाज्ञाि । ज्ञािनच यया उपादाि । 
अिसयूत सरवाईकारर । जारावे सवािुरवें 
।।८.२१३१।।

अनिरधिवन – अिाहत धविी, योगसाधिेिे ऐकू 
येराऱया दहा िादाचया धविींपैकी एक नकंवा 
दहा धविी. ब्रह्रंध्र एक असें, । तेरें 
अिहतधवनि नवकासे, । शूनयाकारीं सररसें । 
रिपविेसीं. ।।२.१८९८।।

अनळ-ळु – अग्ी. तव सव्णत् तेजतया । तेजा 
रानजनि गेले शोषोनिया । आता तो अिळ 
धिंजया । ि संहे वयोरी ।।८.२६९७।।, 
अनळ् – अग्ीला. ।।२.४१९२।।, अनळीं 
– अग्ीत. ।।२.९५८।।, अनळ ु – अग्ी. 
।।२.९२३।।

अनंर – १. अनतरनहत. नचंनततां चेति संहारे,। 
तरंगु नचत्ाचा जेर नवरे,। अिंत अपरांपर उरे 
। आपरनच तेरें ।।२.१०२९।।, २. नवशाल, 
रहाकाय. शरीरावेगळ िालेपरें, । अरावाचें 
एक देिरें, । अिंतें ब्रह्ांडें तेरें गुरें । ठदसोंनच 
लागती ।।२.१२१९।।, ३. अिेक. यापरी 
अिंतें फेनडलीं । िवीं बहुतें रोनगलीं । पुढें 
सखया सांनडली ।  शरीरधाररीं, गा ।।२.९१३।।

अनंरकोदटब्रह्ंडें – अिेक नकंवा अिेक प्रकारची 
ब्रह्ांडे. अिंतकोठटब्रह्ांडें । रायेचीं पोटीं 
नपंडें,। ते राया नवराली, ि पडे । जेर दृष्ी. 

अनिसथ् अनंरकोदटब्रह्ंडें
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।।२.४६२९।।

अनंरध् – अिेक प्रकारचे. ऐसा आतरा 
आतरखसरनत,। अवयक्त जार, वीरपनत,। तोनच 
प्रकृनतगुरसंगती । अिंतधा ।।२.११७।।

अनंर् – अराप, अगनरत, अिेक. एवं, अिंता 
यया रूतवयक्तीं, । तया सरूळा अंतरंगतवें 
सरसती,। अवयक्ता नवषयो िवहती,। यया 
बाह्यकाररा ।।२.११२९।।

अनंर ु – अपार. अिंतु संसारु हा नजतुला । 
िािानवधु बासला,। तो अवघानच वेगळाला । 
नवषयो नजये. ।।२.२०८७।।

अनंरु स्मवपताल् द्नी – (करा) सतयरारेिे 
कृषरालाच दाि केले होते अशी पुरारकरा. 
की अिंतु सरनप्णला दािी । सनहतु चौदा रुवनि 
।। ब्रह् प्रपंचु दोनही । दाि केले ।।१६.१६५।।

अन्करण – निनर्णतीपूवमी वसतू िसते हा प्रागराव. 
एक ते अिाकरर । दुजे प्रधवंसी करर । नतजे 
अनयोनयता जार । वसतुदश्णिी ॥९.८००॥ 

अन्गर – ि आलेले, महरजेच पुढे येरारे, 
रनवषयातले. एक महरती, पुनसलें । हे येक 
बरवेंनच  जाले,। अिागत अठरष् कळले । तेरें 
उपायें ।।२.३०५१।।

अन्च्रपरु – धर्णनवरुद् आचरर करणयात ततपर. 
पानहजे तो िकरी आचारु । तातपयते अिाचारपरु 
। िेघे कवराचा नवचारु । तो दैतयु जारावा 
।।१६.१००९।।

अन्च्रीं – अिाचारारधये – वाईट कराांरधये. रग 
तसकरांराजी रीिला,। अिाचारीं प्रवत्णला;। 
ययापरी िाशला । कानरकु पुरुषु. ।।२.२१६६।।

अन्च्री – वाईट आचरर कररारा. ऐनसया 

आक्ेप पठरहारू । आई कें जिु तो आसुरु । 
तो अिाचारी अपनवत्ु । ऐसाही असता 
।।१६.१०१७।।

अन्च्रु – अिाचार – वाईट कर्ण. नवश्वासघातु, 
रतसरु,। रिोधु, कुतकुकु, अिाचारु,। गुरुतलपु, 
कुंड रंत्ु । इष्ां नरत्ांनस,।।२.४३१३।।

अन्ठ्ि् – नवसरररािे. गुरांनचया अिािावा । 
सवसफुरर दीपु रालहवावा । तंव तो कासेि 
आछिादावा । हेनच पडे ।। १८.२४२५।।

अन्त्मक – अशाश्वत, आतरेतर, जड. तद््ष्ीं जें 
प्रपंचराि । तें अिातरक साच जार । 
नवराटउतपनत् ब्रह्ा महर । असतपदारु्ण हा 
।।२.५१४।।

अन्त्मति्च् – जडतवाचा. तठर ज्ञािसनहत 
पठरयेसी । हे जारता ज्ञाि ज्ञेयेसी । 
अिातरतवाचा ग्रासी । सहजातरखसरती 
॥९.११३॥

अन्त्मभ्िन् – री आतरा आहे हे नवसरूि हा 
देह महरजे री इ. प्रकारे केला जारारा नवचार. 
सांडूनि अिातरराविा । तद््ष्ीं पाहातां अजु्णिा 
। आतरा अनरन्ु असता गुरा । िलगतु असे 
।।२.३०७।।

अन्त्मररी – अिातर महरजे नरथया, जड 
गोष्ींरधये आसक्ती.  अनयराबोधें अिातररती 
। ऐसे अहंराव क्ुद्र उिती । तेनच बंधु 
बोनलजती । शत दुयमोधिाचा ।।१.९२५।। 

अन्त्मरूप्चवे – आतरनवरनहत, रायारय, िश्वर, 
अशाश्वत जडरूपाचे ज्ञाि. आतरज्ञािाचे 
ब्रह्ज्ञाि । तठर आतरया ब्रह् इतर कवर । 
तया अिातररुपाचे ज्ञाि । आपरां काये 
॥१८.१०९००।।

अनंरध् अन्त्मरूप्चवे
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अन्त्म संबंधु – जडतवाचा संबंध. आतरया 
अिातर संबंधु । अनवया गुरकृतु बंधू । करूंनि 
तयाचा छिेदू । ततवप्रकाशी ।। १६.८४९।।

अन्त्मसथ्नीं – जड वसतूचया ठिकारी. कररधर्ण 
सानक्तवें,। तें अिातरसरािीं वतते,। आंतरातरा 
महरौनि तेरें । रिनच जारावें ।।२.१४४४।।

अन्त्म् – अिातर महरजे अचेति, िानशवंत. 
अिातरा कीरु असंतु । जरी तो वारे अरासतु 
। जैसा सागरु हेलावतु । र्गजळाचा 
।।२.३०४।।, अन्त्म्य् ं ।।२.३०३।।, 
अन्त्म्वच ।।२.५२५।।, आन्त्म् 
।।२.१८०५।।

अन्थ् ं – अिार, निराधार वयक्तीला. रग तो 
अिारां कृपा करू,। अरवा शापू, रारू,। 
परंतु वांचावया नवचारु । आरीकु 
िसे.।।२.३१३६।।

अन्दरर् – अपराि. िाखसतरुिी रांडे वनिता । 
तीसी वादु प्रनतवादु कठरता । जारात रुसले 
अिादरता । ते गेले निघोनि ।।१८.१७१४।।

अन्दद-दी – जयाला आठद िाही, जयाची उतपत्ी 
सांगता येत िाही असे. नवचारूनि ि पानहजे,। 
तव तें अिाठद देखिजे, । संसारबीज महनरजे । 
गुरत्यातरक ।।२.६३४।।; अन्दी ।।१.३।।

अन्ददगुण – जयाचा आठद सांगता येत िाही असे 
गुर. यापरी प्रव्नत् निव्नत् लक्र । राये 
अनवद्ेचे अिाठदगुर । प्रकाशु प्रव्नत् रोहो 
जार । नतनही ऐसे ।। १६.९२३।।

अन्ददजीिीं – अिंत काळापासूि असराऱया 
जीवाचया ठिकारी. बहुतां जनराचां सांगातीं । 
अिाठदजीवीं वासिावतमी । िािापदार्णसंप्राप्ती । 
िाशेनचिा ।।२.२३५।।

अन्ददति्च् – आरंररनहत सवरूपाचा. पुढती 
जीऊ िा तो ईश्वरू । िवहे प्रपंचु हा गोचरू । 
रोडला अिाठदतवाचा आकारू । पुिरनप ि 
प्रनतष्ठे ॥८.३०२६।।

अन्ददसंसक्रवे  – फार प्राचीि काळापासूि, 
जयाचा प्रारंरनबंदू सांगता येत िाही अशा 
काळापासूि झालेलया संसकारांिी. जीवतवनच 
सदोष जाले । अिाठद संसकारे बांधले । तें ि 
पालटे काही केले । रहाप्रळयी हो ।। 
१६.२४४६।।

अन्ददवसद्ध – अिाठद काळापासूि असलेला. ते 
अिाठदनसद् अनधष्ठाि,। रहारायेचें 
जनरसराि,। प्रकृनत पुरुष हे जेरूि । ये 
नवसफूतमी ।।२.७८२।।

अन््म – िाररनहत. सनरात्पूर्ण ब्रह् । अरुप अवर्ण 
अिार । निरुपानधक सर । पूर्ण चैतनय 
॥९.२२८२॥

अन््म्य – आरयरनहत, दुःिरनहत. आरय – 
रोग, दुःि. ऐसें अनिवा्णचय, अिारय,। निगु्णर, 
ब्रह्, अविय,। नितय, शुद्, बुद्, प्रकाशरय । 
जारनत योगी. ।।२.४४०७।।

अन््म् – जयाचे कोरतेही िार िाही, जयाला 
िाराची उपाधी लागत िाही अशा तयाला. 
अिारा िारे िेनवली ।  रूपें अरूपा लावीली 
।  श्वेत पीते कृषराठद शोरनवली ।  वरमी िािा 
।।५.३९५८।।

अन्व्मक्च् संघ्रु – अिेक नििावी गोष्ींचा 
सरूह. रिोधुं िरकाचा पंरु । रिोध अिानरकाचा 
संघातु । रिोधें केला घातु । आप परावी 
॥१८.१२९८७।। (रिोध हा िरकाकडे िेरारा 
नवकार. कोर जारे कोरकोरतया वाईट 

अन्त्म संबंधु अन्व्मक्च् संघ्रु



19   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

गोष्ींचा पठररारांचा तो संघात आहे! अशा 
अरा्णिे पुढचा चरर?)

अन्व्मवकणी – अिेक नस्तया. ब्राह्री क्ेनत्री 
वैनशरी । दासी वेशया शूनद्ररी । मलेंनछिरी 
अिानरनकरी । आठद करुंनियां ।।१५.३७५८।।

अन्व्मकु – अिानरक, जयाला िाव िाही असा; 
अिोळिी. िांदावठरची नसदोरी । ते जैं 
अिानरकु धरी,। तैं वायांनच गेली, अवधारीं,। 
तयाजय होये. ।।२.३८१९।।

अन््य्सें – अिायासािे, नविाश्र, सहज. 
तेरेंनचसीं अनरन् । आलें जें वाध्णरय, जार,। 
तेंनह क्ीर, प्रनतक्रीं आि । तुझ अिायासें 
।।२.३५४।।

अन्रबध्वच्य् र्शी – संनचत आनर नरियरार 
कराांचा सरूह. रोगे सारी प्रारबधानस । तव 
अिारबधानचया राशी । पारू िाही संनचतानस । 
ि झडे प्रायनचित्े ।। १८.३३२५।।

अन्र्वधर – आराधिा ि केलेले. अिारानधत देव 
सकळ । कासया वष्णती रेघजळ । तैं ते 
रहीरंडळ । कासेनि पीके ।। १८.३७४।।

अन्दरस् – वेगळा, नरन्. नजये काळीजे गुरदशा 
। पानहजे उपदेशु तैसातैसा । योगु घडे अिाठरसा 
। तो वायां जाये ।। १८.८५८।।

अन्दरसी – अनयरा, नवपरीत. आतां हेंनच जरी 
वाढनवसी,। तरी अवधारीं रातु ऐसी,। जे 
लौनककी अिाठरसी,। वदती पैं ।।२.६६८।।

अन्दरसवे – १. नवलक्र, वेगळा. इये दृष्ीचेनि 
सावकाशे । निचियें पाहता तें कैसें । ठदसे, 
सांगैि तें अिाठरसें । झरे रािा ॥१.६३०।।; 
२. रलतेच. करी येक बोले येक । असे येक 

सांगे आनरक । ठदसे येक संपादी देि । 
अिाठरसेनच तें ।। १६.१०२२।। 

अन्िर-रू – सवैर, अनियंनत्त. पशू अरवा रासर 
श्वाि । हे ि ररे ऋतु काळा वांचूि । रिुषया 
रातलें रग ते जार । अिावर होये 
।।१८.१३५९।।, अन्िरू ।। १८.१५१०।।

अन्ि्वर् – रिाची निचिल खसरती, नचंतारनहतता. 
आइके निधा्णरे धिु:पारी । आव्त्ी अिाव्त्ी 
जेरे करुिी । योगीया होय प्रयारी । ि चुके 
सव्णरा ।।८.३३९४।।

अन्ि्वष्ट – पाऊस ि पडरे. कां अनतव्नष्, 
अिाव्नष्,। दुरभैक्य एक उिी,। तेरें संहारों 
लागे स्ष्ी । तैचें दुःि;।।२.४६५६।।

अन्सक् – आसनक्तरनहत, निलमोरी. अकता्णतरज्ञता 
आचरर,। तें करी ब्रह्ाप्णर,। जयाचें कर्णफळीं 
रि । अिासक्त सदा. ।।२.२०६४।।

अवनर – अनितय. द्रवय कां िेघा रे अनित । 
रोगािा सकळ पदार्ण । तुमहानच लानग हे 
सरसत । नसद् केले ।। १८.९९९।।

अवनत्य, अवनत्य ु – नितय िाही तो, नविाशी. 
प्रनरत आरी नजरें । तया रागें पुढें रररें । 
अनितयें शरीरें येरें । अनितय रोग ।।२.१४३।।, 
अवनत्यु ।।२.७७४।।,  अवनत्य् ।।२.५०५।।

अवन्यर – ि िेरलेले. आनर नियताचेनि संनयासे 
। अठरष्ठ ते कवर असे । अनियत तयागी ते 
कां िसे । ऐसी आशंका ।। १८.१३३२।।

अवनरोधवे – निरोध, प्रनतबंध ि केलयािे. जेरे 
अनिरोधे रि चळे । जेरे निरोधे योगा ि नरळे 
।। रि ते धाररा कुशळे । तये अवलंबु ।। 
१६.४३०।।

अन्व्मवकणी अवनरोधवे
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अवनदमेश ु– जयाचा निदतेश करता येत िाही असा, 
महरजे जयाचे कोरतेही लक्र, िाररूप इ. 
िाही असा. आमहीं रिुषयें, हा रिुषयु । गुरु, 
पररातरा अनिदतेशु । ययाचां शबदीं नवश्वासु । 
धरावा कासया ॥ १८.१३८०९।।

अवनदमेश्य – दािनवता येत िाही असा. असो 
अक्र ते अनविाशी । अनिदतेशय अिार पठरयेसी 
। आनर वयनक्त, वरु्ण जयासी । तो असेनचिा 
।।१२.६३।।

अवन्मताळ ु – निर्णळ िसलेला अरा्णत रलीि, 
वासिेिे बरबटलेला. आपुलेनि कुरतें कुशळु । 
बहुसाल होय वाचाळु । वयापारी दक्ु अनिर्णळु 
। वासिेचा ।।१६.२५५९।।

अवनि्ताच्य – जयाचे निव्णचि (महरजे सपष्ीकरर) 
करता येत िाही असे. ऐसें अनिवा्णचय, 
अिारय,। निगु्णर, ब्रह्, अविय,। नितय, शुद्, 
बुद्, प्रकाशरय । जारनत योगी. 
।।२.४४०७।।; अवनि्ताच्यवे ।।१८.११३५७।।

अवनिड – अतुलिीय; निवड करता येत िाही 
असा. अनिवड उठिला टरकु । अंबरीं िादु 
येकु; । रानज तया रेळापकु । नसंहिादांचा 
॥१.७७८।।; अनिवडु ।।५.१९८१।।

अवनि्र – अटळ, निनचित प्राप्त होरारे. रग 
पावोनि रनहराि नवठरंचीचे । तेरुनि निगु्णरा 
ब्रह्ाचे । ऐसे फळ तया योगाचे । अनिवार तें 
॥ १८.२१२२।।

अवनि्र-रु – अनतशय, आवर घालणयापनलकडे. 
कपू्णराची होतु नशिरें,। तेर दीपकळी रात् 
पुरे,। ते पेटवावी िलगे, बा रे,। उिी अनिवार. 
।।२.१९५०।।, अवनि्रु ।।२.७४५।।

अवनि्र् – संबोधि. हे अरया्णदा! जयजयाजी 

अररेंद्रा । जयजया सवबोधचंद्रा । जयजया 
अनिवारा । संसारदहिा ॥१.१५२।।

अवनश्ळ – अ + निचिळ – निचिल िाही असा, 
अखसरर. अंतवंत अर्ण सकळ । अतेव सुिनह 
अनिचिळ । देह अखसरर निरू्णळ । अतेव राजय 
हे ।।२.२३७।।

अवनश्वर (अनीश्वर) – ईश्वररनहत (निरीश्वरता). 
अनिश्वर नवश्व केवळ । महरौनि बनळयांचे हे 
सकळ । राती प्थवीचे ईशिशीळ । तोनच 
ईश्वरू ।।१६.१९६१।।

अवनश्वरि्दद्य्वच – िाखसतकाची. अनिश्वर 
वादीयानच कररी । कवर तेरे अनररािी । 
यालागी कराांग प्रायनचित्ाहुनि । रजि आगळे 
।।६.२७८०।।

अवनळ् – वाऱयाला. जो तया जीविातें प्राशी,। तो 
अिलु अनिळा ग्राशी,। जया पडे तेरेसीं,। 
योनजला आतरा ।।२.९३०।।

अवनळ्नळ संसपशमे – वायू आनर अग्ी यांचया 
संपका्णिे. धररी जळ सररसे । ि सुधा कद्णर 
जार ऐसे । रग अनिलािल संसपशते । आंड 
होय ॥९.२१०८॥

अनुकुलें – १. (अिुकूल अिेकवचि) पूरक. 
अिुकुलें, प्रनतकुळें रूतें,। साधकें, बाधकें, 
रूतांते । आतरा निराकारु, तयातें । ि घेनषजेची 
।।२.९१७।।; २. अपेनक्त, इष् नवषयाचया 
उपरोगािे नकंवा लारािे. अिुकूलें अरते होये 
सुि । प्रनतकूले तेरे दु:ि । अरवा 
अरयनिरारयातरक । देही उपजे ।।१२.६१५।। 

अनुकुळ – आवडरारे. प्रनतकुळ सांडूनि सकळ । 
घेता होय अिुकुळ । द्रवय पदार्ण तांबोळ । 
आठद करूनि ।।५.१७४६।।

अवनदमेशु अनुकुळ
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अनुरि्मेंवच – अिुरिरािे, एकारागे एक रिरािे. 
तो रनक्तयोगु आचरतां । नचत्ातें होये 
खसररता;। रग सांडावी सावलंबता । 
अिुरिरेंनच. ।।२.१८७१।।

अनुगर भ्िो – चया सोबत असलेला, गुरधर्ण.  
प्रळयकाळी हा ऐसा । सवगत रावो वीरेशा । 
आता उतपत्ीकाळी कैसा । अिुगत रावो तो 
॥९.१६२०॥

अनुग्रि्च् – कृपेचा. देिोनि रावारु्ण सकळांचा,। 
बोलु बोनलला अिुग्रहाचा,। ‘काये अनरप्रावो 
तुरचा । तो सांगा’ महरे. ।।२.२७६१।।

अनुग्रिीर ु– अिुग्रनहत – गुरुरंत् जयाला नरळाला 
आहे, नकंवा जयाला गुरूिे नशषय महरूि 
सवीकारले आहे. आतां रजतरदोषरनहतु । 
आनर सत्वें केवळें युक्तु,। सद्ुरूचा अिुग्रहीतु 
। तो काय करी?।।२.४७३४।।

अनुग्रिवे – कृपेिे. अिुग्रहे देही अरीष् । शापे शप्तांचे 
इष् । या लागी वता्णवेिीय । ब्राह्रेंसी 
॥१८.९२५१।।

अनुवचर – अयोगय. धि, धानय, रुपे, सोिे,। राशी 
दानवनलया कनिष्ठ तेरें.। जयेष्ठु महरे,‘राहरें । 
येर अिुनचत’ ।।।२.२७०६।।

अनुतकशुता – उतकषा्णचा अराव, तोटा. ि साहे 
उतकशु्ण पराचा । अिुतकशु्ण आंगाचा । तरोगुरें 
प्रेरी वाचा । तो अहंकारी गा ॥१८.१३८१७।।

अनुर््म – श्ेष्ठ. एवं नितयानितय हे अिुत्र । एक 
एक होय सर । एकेवीर िुरे िार । दुजयाचे 
॥९.२३३॥

अनुद्स ु– सेवकांचा सेवक. री ब्राह्रु...। कारु 
कुबजु उदासु । अिुदासु री ॥ १८.१२८९१।।

अनुद्स्य – (उदासपराचा अराव नवषयांबद्ल 
उदासीिता िसरे) लोर. क्ुधा त्ुषा आलसय 
। निद्रा रैरुि वैरसय । कार रिोध अिुदासय । 
ही दुष्ें दुग्णरें ॥१८.१३७७०।।

अनुद्भूर – वयक्त ि झालेला, निरा्णर ि झालेला, 
अवयक्त. अिुद्ूत कोिे आहे । आश्य 
नवलक्रु कैसा काये । आनरतां प्रतीती ये । 
गुरुप्रकृतीचा ।।१५.२२४५।।

अनुद्ववेगकर – उविेग ि कररारे, शांती उतपन् कररारे. 
अिुविेगकर वचि । सतयनप्रय प्रळपि । 
सवपरनहत वेदाधययि । सररर देवाचे 
।।१८.११४८।।

अनुपक्री – त्ासदायक, निरुपयोगी. येक सवेदज 
अंगावरी । येक अपनवत् रळ सागरी । तैसेनच 
गोरयी जीव अिुपकारी । कचिळात 
।।१६.२३७५।।

अनुपवर् – उतपन् ि होरे, अिुतपत्ी. अिुपनत् 
जाली वाचेतें । उपपनत् बहू तेर रिातें । 
श्रावे लागे वैिरीतें । आपुला वयापारी ।। 
१८.३२९१।।

अनुपपवर् – साधिसारग्री िसरे. अिुपपनत् 
देिोनि घरीं । रिोधु उपजे स्तीशरीरीं,। रग तो 
तया रता्णरावठर ,। वाजता होये. ।।२.२१४२।।

अनुपम्य – जयाला उपरा िाही असे, अनवितीय. 
ऐसी सद्ुरूची रनहरा,। िाहीं की नजयेते 
सीरा,। वरी ि साहेनच उपरा, । अिुपमय जे 
।।२.१६।।

अनुपश्म ु – उपशररनहतता, अशांती. चंचळता 
रय भरु । सरु रागु नवरागु । नवरागु आनर 
अिुपशरु । अशांनत सप्हा ॥१८.१२५९८।।

अनुरि्मेंवच अनुपश्मु
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अनुप््यें – पूर्णपरे, सपष्. प्रेतिशीळ बुनद् होये,। 
ते महरसील कैसी आहे? । तठर, अवधाि 
देईं, अिुपायें । निरोपीि. ।।२.२०१७।।

अनुपवेग्च् – निरुपयोगी, निषफळ, निकारी. 
आता नरत्ु तंवं होये साचा । पठर री जया 
अिुपेगाचा । राउँनच जारोनि प्रीनतचा । ऐसा 
पानहजे ॥१८.९८३५।।

अनुपवेगी – निरुपयोगी. पाका येवुनि िाशले । 
लोकां अिुपेगी झाले । परंतु बीज अंतरी 
अनरले । अनविाश जे ।।६.१९१३।।

अनुबंधन – पाश, बंधि. हे अजु्णिा औपीनचक 
राि । योगदृनष् अनकंचि । तेरे गतीचे 
अिुबंधि । हे काय घडे ॥८.३५८३।।

अनुबंध ु – संबंध. येर आिाचां करवीं ठरघरें,। 
करा्णचा रारु वाहारें,। तैं अिुबंधु करमें तेरें । 
िानरला पडे. ।।२.४३७३।।

अनुभऊ-उ – अिुरव. आता वाचे अिुरऊ 
िसता,। तठर शबद कैंचा सफुरता? । रा संशयो 
तया नविाशता । सखचछिषयाचा; ।।२.१२६८।।, 
अनुभउ ।।२.१२६९।।

अनुभिणें – िारासारिा वापर - प्रतीनत, बोध. 
जाररें, िेररें, बुद्ीचें । अिुरवरें तेर रिाचें 
। धर्ण िवहती आतरयाचे । तो अविैतु सदा 
।।२.१४३५।।

अनुभिदृष्टी – प्रतयक् अिुरव घेऊि. प्रपंचसफुरर 
रजाचें,। आि अज्ञाि केवळ तराचें,। निरसि 
देिसी दोहींचे । अिुरवदृष्ी. ।।२.३९४६।।

अनुभि्युक्ती – जयांिी अिुरव घेतला आहे असे. 
ऐसें शाखबदक वठर कुशल । प्रकानशती 
वागजाळ,। कां अिुरवयुक्ती चपळ । चाळिा 

कठरती ।।२.१३५७।।

अनुभििवेद् – अिुरवािेच कळरारे. आतां 
निजातरततव तें कैसें,। काहींनच अज्ञाि ि 
प्रकाशे,। अिुरववेद् तें पठरयसें,। ययेनच देही 
।।२.७९६।।

अनुभविणवे – प्रतीनत घेरे. पादु करी गरिातें । एवं 
नत्पुटीचेनियेरें रतें । अिुरनवजे रूपातें । 
पांडुपुत्ा ।।२.३९६।।

अनुभवि्येंवच – अिुरवयािेच, अिुरवी 
रिुषयािेच? अिुरनवयेंनच हें ऐकावें । 
अिुरवदृष्ीची पाहावें । येर प्ररार ि संरवें । 
अिुरवें नवर ॥१८.१४११०।।

अनुभिी – (सुरताचा) अिुरव घेतो (रोगतो). 
रद्रांस नितय जेवी । बळेनच नवटाळ कालवी 
। रूतवंती अिुरवी । कारीिी जो 
।।१६.१००५।।

अनुभिीवि – अिुरव घेतलेलेही. आतां तें कैसें 
आरी? । सांगैि रीं तुजप्रती, । जारावया 
योगी शंकती, । अिुरवीनह जे ।।२.१००७।।

अनुभिु – प्रतीनत. हें ि वता्णवेंनच सवरूपीं,। सवरूप 
तें यांचां लोपीं । आतां अिुरवु निनव्णकलपीं । 
तो वतते केंनव? ।।२.१३०७।।

अनुभूर – अिुरवलेले. चरर लागती चलों,। 
वाचा अिुरूत सव्ण बोलों, । अहंताररता 
गुरीं, डोलों । लागे सरूळ ।।२.११७२।।

अनुभू्य – अिुरवूि. (सं. अिु + रू, लयबनत 
रूप) हे कौरारतवाद्वसरात्य । सरूळ देहीं 
अिुरूय । पुरुषातें होये प्रतीय-। राि कैसे ? 
।।२.३४२।।

अनुप््यें अनुभू्य
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अनु्म्नखंड – नयायशास्तातील एक प्रकरर. ह्यात 
ज्ञात गोष्ीवरूि अज्ञात गोष्ीनवषयी निर्णय 
कररे ह्या अिुरािप्रराराचे नववेचि केले 
आहे. ऐसें वचि बोलोनि । अिुराििंड तेरूनि 
। आरंनरलें, तें श्वरीं । पनडलें तया. 
।।२.२५४०।।

अनु्म्न गोचरू – अिुराि या प्ररारािे होरारे 
ज्ञाि. प्राचीि आनर ईश्वरू । हा पदार्ण साचारू 
। केवळ अिुराि गोचरू । नरथया जारावा 
।।१६.१५६८।।

अनु्म्न्वच्य् – अिुरािाचया. अिुरािानचया 
िुरा । ऐसें सवरूप जारे देिरा । तो िािुसरतु 
तुं रीपरा । आपरु राहे ॥१८.१३७२६।।

अनु्म्नु  – १.  तककु. क्रेकु हासयवदिु । क्रेकु 
नवखसरतु िारायरु । क्रेकु करी अिुरािु । 
राता तुकी ।।२.२६२।।, २. अिुराि हे 
प्ररार. प्रतयक्, अिुराि, उपरािें,। शबदु, यीं 
साठरिींनच प्ररारें. । येक येकाचेनि प्रयोजिें । 
िवहे बळवंत. ।।२.२१९६।।

अनु्म्नवेवच – अिुरािािेच केवळ, अंदाजािे. 
अिुराि हे एक शास्तीय प्ररार असूि 
तककुशास्तात तयाचे नववरर येते. शबदेनच श्वरे 
आइकावे । अिुरािेनच कलपावे । नवचारेनच 
रािावे । पठर जारवे िा ॥९.२३९॥

अनु्मीळण – सरनवय. यांचे परसपरा अिुरीळर । 
कर्ण ि चले तेरें वीर । िा तठर देखिले 
तयाचेअनरधाि । वाचा िेरावे ।।१६.१३५६।।

अनुरंजन – गुंतूि राहरे, गुंग होरे. राजसाचे होय 
नवंदाि । नवषयाचे िायी अिुरंजि । आता 
तयाचे प्रवत्णि । तेनच नरियाशक्ती ।।८.२८४३।।

अनुरंजनवे – आिंदािे, उपरोगाचया िशेिे. नरियेची 

उपजे चेष्ा । अिुरंजिे रंजे द्रष्ा । तो कर्णरुपु 
लािा । नवकारु रजाचा ॥९.१३१६॥

अनुलो्म – उच्वरमीय पुरुषािे िीच वरमीय स्तीशी 
नववाह कररे. रग अिुलोर प्रनतलोरता । 
चारी वर्ण नवचरता । संताि होय पारा्ण । तया 
अिराही याती ।।८.२९९७।।

अनुलो्मर् – १. सवारानवक रिरािे. अिुरिरे 
उपरिरु कळे । अिुलोरता नवश्व रनचले । ते 
प्ररवेनच जानरतले । पठर िाही दुजा 
।।८.२२४१।।; २. उच् वरा्णचा पुरुष व 
कनिष्ठ वरा्णची स्ती यांचा नववाह होरे. काराचे 
नि भरे बारे । पर स्तीसी पुरुषु नवचरे । 
अिुलोरता प्रनतलोरता अनवचारे । तेरे जे 
होती ॥९.२२१७॥

अनुलो्मप्रवरलो्मर् – उच्वरमीय पुरुषािे िीच 
वरमीय स्तीशी नववाह कररे.  (हा अिुलोर) 
आनर िीचवरमीय पुरुषािे उच्वरमीय स्तीशी 
नववाह कररे (हा प्रनतलोर) अशी सराजरीती. 
रग अिुलोर प्रनतलोरता । चारी वर्ण नवचरता 
। संताि होय पारा्ण । तया अिराही याती 
।।८.२९९७।।

अनुि्द – नववरर. सवरूपानवये शबद सरले । सर 
नवषर हे नजतुले । तेही अिुवाद पानळले । 
लक्राचे ॥९.१५॥

अनुि्दर् – सांगत, बोलत असतािा. परदूतेसी 
बोलतां । अरवा परराजेंसी अिुवादता । 
चयाठर जारे तो वक्ता । चतुरु जारावा 
॥१८.८१५३।। 

अनुि्दल् –सपष् करूि सांगता झाला. एरें प्रकारें 
अिुवादला । तो अनरप्राओ रागां कनरला । 
अवधाि देई वनहला । पुडती काय महरे? 

अनु्म्नखंड अनुि्दल्



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 24 

।।२.२४९।।, अनुि्दली ।।१८.१०५४।।

अनुि्द् – वर्णि करा, सपष् करा. िािा जीवेश्वरेसी 
रेदा । रेदु की अरेदु अिुवादा । ऐरय ते ि 
वदा । कोिेनच रेदु ।। १६.५९३।।

अनुि्द ु – सपष्ीकरर. रग ररंवसयाचा वेदु,। 
तयाचा आरंरीं अिुवादु.। अरू्णनि पाहे शबदु,। 
कारर िसंपडे. ।।२.२३४३।।

अनुि्दों –  सपष् करो. तया श्ीगुरुपररातरया । 
िरसकारूनि योनगराया,। परोपकारू येरूनिया । 
पाहों, अिुवादों ।।२.१७।।

अनुि्र – अनिवार – वारंवार, पुिःपुनहा. तया 
आतरकारािंतरे । स्तीकारु उपजे येकसरें;। 
रग तया काराचें वारें । अिुवार िेळे. 
।।२.२१२१।।

अनुश्ुर (अिुस्त) – श्ुतीत सांनगतलयाप्ररारे 
असलेला. सव्णवयापी अिुश्ुत । बाह्यांतरी 
तवित । पूर्ण परब्रह् सरसत । परंतु कैसे 
।।१२.६६५।।

अनुश््रपण (अिुसयूतपर) – ऐरय, एकता. असो 
जीवेश्वरा अिुश््तपर । तैं रेदेनच केले येकपर 
।। आता रेदु हे अनरधाि । रेदा िसावे 
।।१६.५८९।।

अनुश््रवे (अिुसयूत) – अबानधत, एकरूप, सरानवष् 
असरे. सातांही धातूंचे बळ । अवयक्त अिुश्ुत 
सकळ । ते अवयक्ते अिुश््ते केवळ । असे 
पविे ।।१६.११९६।।

अनुष्टील् – नवनधपूव्णक आचरर करणयास हवा. 
ऐसा ओंकारू संरीतला । ब्रह् महरौनि बोधु 
केला । आता पानहजे अिुष्ीला । तो कवरे 
युक्ती ।।८.२२६१।।

अनुष््न – इष्पूतमीसािी नवनधपूव्णक धर्ण, कर्ण यांचे 
आचरर. रिरेंनच अिुष्ठाि सरलें,। अवसािीं 
जि अिुवादले । ‘देवें पानहजे सांगीतलें । 
आनजचें वत्णराि.’ ।।२.२८२४।।

अनुसदरजवे – अिुसरर कर. अज्ञािु रेदवादी रजें । 
तवितनच तुवा अिुसठरजे । दासत्वानच धठरजे । 
अनररािु बळे ॥१८.१३५२८।।

अनुसरु – अवसर, संधी. सांडूनि आपुला रत्ा्णरु 
। आनरका ठदधला अिुसरू । तंवं ती सारे 
येकु सुंदरु । देखिला असती ।।१४.१४६२।।

अनुसरवे – िादी लागतो, रागे जातो.  लोकांतेनच 
अिुसरे । लोकांचे अिुसर रािी बारे । ते 
वेशयादासी िा िरे । व्षळी रंडा ।।१६.७६३।।

अनुसंध्न – नचत्ाची एकाग्रता, तनरयता, धयाि. 
तुझे कठरता सररर । राझे काही करू री 
अिुसंधाि । तातपय्ण िेवू सराि । कैनशयापरी?॥ 
१.४८।।; अिुसंधािेंसीं ।।२.२०२३।।

अनुसंध्न्म्यु – अवधाियुक्त. निचियातरकु 
व्तयंकुरु, । तेनच बुनद्, हा निधा्णरु,। 
अिुसंधािरयु नवकारु, । नचत् तें ते 
।।२.११४८।। 

अनुसंध्न ्म्त् – केवळ अवधािरात्. संकलपरनहत 
जार । निचियापूववीं सवेदि ।अहंता िा 
अिुसंधाि । रात् जेरें ।।२.४५१।।

अनुसंध्न ि्वर् – एकरूप होणयाची व्त्ी. तये 
काररदेहीं अज्ञािीं,। अिुसंधाि व्नत् आटोिी 
। जाये, तेरें निदािीं । नवसररर उरे 
।।२.११४२।। 

अनुसंध्न्क्रें – अिुसंधाि होऊि. अिुसंधािाकारें 
प्रकटे । तैं नचत् महररें घटे;। अहंतवयाकारें 

अनुि्द् अनुसंध्न्क्रें 
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उिे । तैं तेनच अहंता. ।।२.४७५५।।

अनुसंध्न्त्मक – धयािातरक. ते अिुसंधािातरक 
व्नत् । नचत्ाची गा वीरपनत । तेरेंनच नरिया 
योगें अहंकृनत । उिी ते अहंता ।।२.४४८।।

अनुसपंद – सूक्र हालचाल. ऐसा पुरुषा आंगी 
तदाकृती । अिुसपंदा पनहले आरी । जो िसता 
वीरपती । िवहे अिुसपंदु ॥९.१५०६॥

अनुसपंदन – सुिद जारीव, सुिािे रोरांच, सपंदि 
होरे. रायेसी बोलता वचि । सुिनच करी 
अिुसपंदि । जे सुिाचे होय कारर । श्ोतयानस 
।।१८.८६७८।।

अनुस्मरण – नितय, पुिःपुनहा सररर. िाहीं देवाचें 
अिुसररर,। िवहे कर्णरनक्तयोगसाधि; । वरा 
करा, करवा पीटर । इये वाचेचें. ।।२.२९७७।।

अनुस्यूर – ओवलेले, संबंनधत, जोडलेले. यालागी 
वतते ज्ञाि । ते तुते िसावें जार । अंती रधयेही 
तेनच जार । अिुसयूत असे ।।५.९०८।।

अनवेक – एकानधक, पुषकळ. अिेक रूतातरे 
सफुरती,। पुडती नवलया जाती,। तैं पंचरूतें 
रीिती । पांचां िाईं ।।२.१०७४।।; अनवेकु 
।।२.१०४८।।

अनवेकध् – अिेक प्रकारची. इंनद्रये अरा्णकारे 
रोहरली । तेनच नचत्ोव्नत् फाकली । येकीनच 
अिेकधा जाली  । चैतनय कळा  ।।१६.२०६३।।

अन्नकोश – अन्रय कोश. अन्रय, प्राररय, 
रिोरय, नवज्ञािरय व आिंदरय अशा पाच 
कोशांरधये जीव तयात राहतो. ते रेठटते चेनि 
आधारे । अन्कोश असे बारे । आइक 
युक्तीवंत नवचरे । अजु्णिा तूं ।।१३.२३६।।

अन्नज्रवे – अन्ातूि उतपन् होरारे, अन्ावर 

पोसरारे. यापठर अन् जाते सरसते । रीिती 
येक येकातें । पींडु आकारे तेरे । अंकुर होती 
।।१६.१२९९।।

अन्नप्न – िारेनपरे, जेवरिार. ऐसी करूनि 
नवचाररा । सवसर जाले येका क्रा,। संतोषें 
घेऊनि अन्पािा । निनसराि रिनरलें. 
।।२.३१९८।।

अन्न्म्य – अन्ापासूि बिलेले. आहारु तयाचें 
जीवि,। आहारुव्द्ीचें कारर,। अतेव अन्रय 
जार,। शरीरकोशु हा ।।२.७४०।।

अन्यगुणुभ्री – इतर कोरतेच, सवराव दोष. तेरे 
रिोधा कैंची उतपनत् । नवषरबोधु जेर िारी । 
अनयगुरुराती । तयाची िसे ।। १६.२८७।।

अन्यथ् – १. िाही तर. तद्श्णिार्तपािें । र्तां 
आमहां पुिः जीरें;। अनयरा सतय रररें,। तें 
पूववींनच पावलो. ।।२.२४७२।।; २. रलतेच, 
दुसरेच, नवपरीत. येक असोनि अनयरा सांगे । 
अिुरनवता प्रतयक् िलगे । तयाचे आप्तपर 
येरे जगे । कैसे रािावे ।। १६.१५७३।।

अन्यथ् क्मता – नवपरीत अरा्णत वेदप्रनरत िसलेले 
कर्ण. वेदोक्त नवरनहत करते. ते िकररे तो जया 
नवधु । कररे तो रहानिशेधु । ऐसा आसुरु तो 
बद्ु । अनयरा करते ।।१६.१०१२।।

अन्यथ् बोधु – १. प्रपंचनवषयक ज्ञाि, 
सविसतूनशवाय इतर गोष्ींचे ज्ञाि. ब्राह्रीसीं 
संगु कठरतां । अबोधु जाला संरवता । अनयरा 
बोधु ततवता । धाकुला तया ।।१८.४१४।।; 
२. नवपरीत ज्ञाि. महरौनि सतयािुरवु तो िरा 
। येय अनयरा बोधु उिी दुसरा । तोनच 
जारावा चतुरा । नववत््ण रूपे ।।१८.३८२६।।, 
अन्यथ्बोधवे ।।१.९२५।।

अनुसंध्न्त्मक अन्यथ् बोधु
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अन्यथ्भ्न – प्रापंनचक जडपदार्ण नवषयक 
जारीव. अनयरा रािावरी आगरु । तो 
छिेठदताही होय श्रु । पाहातीये दृष्ी तोनच 
उगरु । असे तयाचा ।।१३.५३२१।।

अन्यथ् भ्स ु – जे जसे आहे तयाहूि वेगळेच 
रासरे. ज्ञािािंदरय सररसु । सनरात् तुं 
निरारासु । वयक्तु तैं अनयरारासु । कैचा तेरे 
॥९.२६॥

अन्यथ््म्त् – केवळ अनयरा, वेगळे, नरन्. तें 
अनयरारात् सफुरर,। नवसतारलें गुरत्य 
प्रधाि,। कता्ण, काय्ण, करर,। येरें आकारें 
।।२.११२०।।

अन्यथ्संग ु – नवषयांशी होरारी संगती. तैं 
अनयरासंगु घडेतेरे । ज्ञाि सवग्हीं पठर उतूं 
िेरे । िाही ती रजाची लक्रे । नसद् होती 
।।१८.८४०।।

अन्यथ् स्ुरण – प्रापंनचक प्रेररा, संवेदिा. 
अनयरा सफुररापासूि । व्नत्रूप जंव सफुरर 
। तव सतव ते तरप्रधाि । ऐसे बोनलजे 
।।१८.६५७।।

अन्यथ् ज्ञ्न –१. नवपरीत ज्ञाि. अज्ञाि अनयराज्ञाि 
। हेनच जयाचे आचछिादि । या दोहीची िाशी 
िुर । ययानच कळे ॥९.३२७॥; २. रलतेच, 
प्रपंचाचे ज्ञाि. अनयरा ज्ञाता अनयरा ज्ञाि । 
अनयरा ज्ञेयाचे राि । यापरी राया प्रधाि । 
गुरत्य हे ।।१८.७२४।।; ३. नवश्वनवषयक, 
रानयक वसतूनवषयीचे ज्ञाि. अहं महरता 
अनयरा ज्ञाि । अहं महरता आतरा ज्ञाि । 
अहं महरता आपुले ज्ञाि । ऐसे जारावे 
।।१८.१२२५।।

अन्यथ्ज्ञ्नप्रक्रु – नवपरीत, रलतेच ज्ञाि 

होणयाचा प्रकार. –  विैतज्ञाि होणयाचा प्रकार. 
अहंतारूपें  अहंकारु । उिी अंतःकरर 
व्नत्नवकारु, । ऐसा अनयराज्ञािप्रकारु,। तूतें 
निरोनपला ।।२.११४९।।

अन्यथ्ज्ञ्नशीळ् – जयाला नवपरीत ज्ञाि झाले 
आहे अशाला. तया अज्ञािगुरशबळा,। 
अनयराज्ञािशीळा । अशांता, अनत कुनचिळा,। 
काय होये? ।।२.५३५८।।

अन्यदृष्टी– रलतया ठिकारी रलतयाचे (चैतनयाचया 
जागी अचेतिाचे दश्णि अशा प्रकारचे) ज्ञाि 
जयाला होते असा. ऐसा अनयदृष्ी इदंतवें । 
कांहींनच िसे सारासतवें,। तो आपरपयाही 
आतरतवें । िसे िा असे ।।२.८६५।।

अन्यव्य्प्रीं – दुसरी कृती करणयाचया बाबतीत. 
अंतःकररें सफुरर । पठर तें िेरें री कवर,। 
अनयवयापारीं क्ीर । एकदेशी जें. ।।२.४३५७।।

अन्यसंगी – जयाचे नचत् राझयानशवाय) इतर 
कोरतयाही नवषयाशी आसक्त होत िाही 
असा. यापरी ि होत अनयसंगी । नचत् राझां 
धयाि योगी । िेवूि रक्त अंतरंगी । काये 
कठरती ।।१२.२७७।। 

अन्य्दरवे (अनय + आदरे) – इतरांवर. अवलंबूनिया 
अनयादरें । काररिोध राजनवती ररें । रग 
तयाचे नि संचारे । कैसे होती ।।१६.१६१२।।

अन्य्िसथवे – इतर अवसरेत. आता नजये अवस्ते 
जे आरासे । ते सतय तें अनयावसरे िसे । या 
परी द्रष्ेनच एक साच असे । ऐसे जारावे जी 
।।१८.११३३।।

अन्योन्यर् - (निराकरर) एका ठिकारी वसतूचा 
अराव असता दुसऱया ठिकारी अखसततव 
असरे. एक ते अिाकरर । दुजे प्रधवंसी करर 

अन्यथ्भ्न अन्योन्यर्
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। नतजे अनयोनयता जार । वसतुदश्णिी 
॥९.८००॥

अन्योन्यर्ि्वर् – एकरेकांसी संबंनधत असणयाची 
व्त्ी. एरें अनयोनयताव्नत् वेचू,। सवकीयाव्तया 
गुरसंचु,। आतरा अवययो, निःप्रपंचु,। तो 
िलगे गुरातें ।।२.८२४।।

अन्योन्यवसद्धी – एकावरूि दुसऱया गोष्ीची 
नसद्ता. ऐसा प्रकृनतगुरसाक्ी,। सानक्तवही ते 
िापेक्ी,। अवसराचतुष्यातें लक्ी, । 
अनयोनयनसद्ी ।।२.८२६।।

अन्योन्य्भ्ि – परसपरांरधील परसपरांचा अराव. 
घट तो पट िवहे, पट तो घट िवहे अशा 
प्रतीतीिे सरज, पूर्णरेद. प्रागरावो जार एकु । 
प्रतयगरावो ही आनरकु । अनयोनयारावो 
संहारकु । जारे नतसरा ॥८.३०६६।।

अनि्य – १. ईश्वर जारणयाची पद्ती, सूत्रूपािे 
अखसततव. उदा. तंतू आनर पट. ऐसा अनवयें, 
वयनतरेकें, । सवरूप जारोनि िाइकें, । नरथया 
विैतें अनवद्कें, । रानयकें ि रुलतां, 
।।२.१६१६।।; २. रेळ, सरनवय. आता 
नचदाकाशा अंतराकाशा । इंनद्रयाकाशा 
बाह्यकाशा । अनवय असे वीरेशा । सवािुरव 
युक्ती ॥९.१८७२॥; ३. गुंफर, हे सव्णच ब्रह् 
आहे ही जारीव. वयनतरेके जाले आतरज्ञाि । 
तेरे कळले शुद् अनधष्ठाि । आता अनवये 
नवश्वब्रह् बोधि । आज्णव महनरजे ।।१६.२२६।।

अनि्यदृष्टीं – अनवयाचया दृष्ीिे, अनवयािे, ईश्वर 
नवश्वाला वयापूि रानहला आहे ह्या राविेिे. 
िाहींसे असणहारिहो । असोंनच अराव ि 
साहों । तेरेंनच नवचारें पाहों । अनवयदृष्ीं 
।।२.३१९।।

अनि्यज्ञ्न – अनवयािे होरारे ज्ञाि. हे आहे 
महरजे तेही आहे असे ज्ञाि. महरौनि 
अनवयज्ञाि आश्यावे, । सवसवरूप नितय 
रजावें, । हेनच काय्ण करावे, । येर वावो. 
।।२.४०४०।। पहाः पदरवशष्ट आ

अनि्य्त्मबोध ु– ईश्वरनवषयक अखसततवाचे ज्ञाि. 
तयापािींचा बुनद्वंतु । अनवयातरबोधु 
नवखयातु । सवरनतनच यया हेतु । पाचा जराते 
॥१.८८९।। 

अलनिर – १. -चया सनहत, -िे युक्त. बुद्ीवेगळे 
िाही रि । रिावेगळे कैंचे राि । महरौनि 
सवरुपे ज्ञाि । अखनवत जारता ।।१०.४१४।।; 
२. -शी संयुक्त, चया सह, संबद्; युक्त, 
सनहत.  रिाकाशे सी अनरन् । गवाक् संबंधी 
गगि । आनर रहादकाश जार । जैसे अखनवत 
असे ॥९.१८७३॥

अपद् – पद िसलेला, सरािरनहत. दारा द्रवयाठद 
संपदा । ग्रहपुत्ाठद बंधि सदा । जो कारु तठर 
अपदा । आपदा होये ।।१६.२४६४।।

अपद् (आपद्) – त्ास, कष्. देवांची हे जै संपदा 
। तैं इचीनवर देवतव तें अपदा । रानय िवहे 
सव्णदा । चळ ि रावे ।।१६.५२६।।

अपद्ददकें – पाय िसरारे, सरपटरारे वगैरे प्रारी. 
ते रूप िािानवधे । चौऱयांशी लक् योिी रेदे । 
एकपादे नविपादे बहुपादे । अपदाठदके 
।।११.८०।। 

अप्म्त्येंवच – अपघाती र्तयूिेच. रग अपर्तयेंनच 
ररें । अरवा सांपडे परचरिे । राजया गेलया 
वोसरे । अकृपा आंगूंनि ॥१८.८६१४।।

अपर – १. सगुर ब्रह्. (रूळ निराकार– निनव्णकार 
असलेले परब्रह्रायेरुळे सगुर रासते.) तया 

अन्योन्यर्ि्वर् अपर
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पासाव अपर जाले । अिवधाि जे आपुले । 
अवयक्त महरोनि िेनवले । तयाचे िार 
।।१६.६६६।।; २. सवत:, आतरि्. पुरुषातें 
परसरािी । स्ती येकी असे महरौनि । िेंसीं 
अपरतव रािी । आपुलां िाइ ।।१६.११५७।।; 
३. निराळे, वेगळे. शरीरजनयु हा अपर । 
बुनद्योगु बुनद्परु,। हा संसारी, तेर संसारु । 
तो आरीनचिा. ।।२.४२६८।।

अपरदीनी – दुसऱया ठदवशी. अैसे निधा्णरीले रिी 
। तवं तो पुसे अपरदीिी । रुकुंदा सांग सांग 
महरौनि । यरापूव्ण ।।६.५७२।।

अपर्मर – इतरांचे रत; नवचारसररी. तेर अवियता 
ते असंगता । फळ तयागु राि शूनयता । यया 
वेगळे ते पारा्ण । अपररत ।। १८.२१८१।।

अपर्म्थुता – पररार्ण महरजे रोक् ि देरारा. तेरें 
योगें तो अरु्ण । आमहीं सानधला सरसतु;। 
तरानप तो अपररारु्ण,। महरौनि आइका. 
।।२.३३८७।।

अपरसथ्न – दुसरे सराि. िरकाठद िािा योिी । 
िरदेहा अपर सरािी । नतया पापजनिता 
पापयोिी । पापेनवर कैंनचया ।।१८.२७८६।।

अपरसपर संभूर – पर आनर अपर (सवत: व इतर 
अरा्णत पुरुष व स्ती/ स्ती–पुरुष) यांचयापासूि 
नवश्व झाले. अहो नवश्व कोिूंनि होत । ऐसें 
आक्ेनपले येर । तठर अपरसपरसंरूत । जग 
जारावें ।।१६.११५५, ११६०।।

अपर्वजर ु– जयाला कोरीही हरवू शकले िाही 
असा. संग्रारनवषईं चतुरु । अपरानजतु रहारेरु 
। क्ेत्ी वनर्णती बनडवारु । तया तुझां िाईं 
।।२.४४।।

अपर्धी – अपराध कररारा, गुनहेगार. आमही 

अपराधी, चुकलों.। अरावो धरू प्रवत्णलों.। 
आतां िये उरें बोलं । येरूि कांहीं.’ 
।।२.२८९२।।, अपर्वध्य्रें – अपराधयाला. 
।।२.२८९५ ।।

अपर्धु – अपराध, गुनहा. ययापरी सकल सवर । 
देवरूपनच ते हें साचार.। पीठटतां अपराधु, पाप 
रोर । आंगी वाजे. ।।२.२२३०।।

अपर्नि – अपर-अह्न, ठदवसाचे दोि राग केले 
असता दुपारिंतरचा दुसरा राग. दक्रायि 
कृषरपक्ु । वठर अपरानह रानत् आनर जसु । 
प्रज्ञा लोपी नत्दोषु । तोही ि वत्णता ॥८.३४६७।।

अपर््यण ु – पनचिर रागा्णिे जारारा (अपर + 
अयिु). ब्रह्ांडी तैसानच अपरायरु । अधोरुि 
चाले आपरु । पाताळी वसे तेरूिु । वयापार 
करी ॥९.२०६०॥

अपर्ंपर – १. वेगळी - वेगळी. ऐशीं सांनडलीं 
अपारें । आनर घेतलीं ही अपरांपरें । पुढेंही, 
देहो तंव ि सरे,। तयाचें तैसेंची ।।२.८९२।।, 
२. अपरंपार, पुषकळ. नचंनततां चेति संहारे,। 
तरंगु नचत्ाचा जेर नवरे,। अिंत अपरांपर उरे 
। आपरनच तेरें ।।२.१०२९।।

अपदरवछन्न – रेदरनहत, अिंड. देश काळे 
अपठरनछिन् । वसतुतवे िार रुप शूनय । निधा्णठरजे 
ऐसी िूर । ते िाहीनच जया ।।१२.५८।।

अपदरलचछन्नति – अिंनडतपरा. यावें सकळांचें 
ईश्वरतव । आनर सतयनच असपतितव । 
अपठरखचछिन्तव पूर्णतव । सुिनच जैं ।।२.२३९।।

अपदरि््यता – जयाचा पठरहार करता येत िाही, 
अटळ. अपठरहायते अरवीं इये । केला उपाओ 
वायां जाये,। ऐसेंनच साच जरी आहे । रत 
तुझें,।।२.१११०।।

अपरदीनी अपदरि््यता
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अपरु – १. वेगळा, निराळा. ययाहूनि वरुतें काईं? 
। सतयाहूनि पद िाहीं;। गुरु तो श्ेष्ठु कवरे िईं 
। अपरु पडला? ।।२.३५०९।।; २. 
अधोरागा्णिे. आपािु अपरु चाले । गुढीवसे 
अधोरुि िेळे । नवसग्ण करी वनहले । जार 
वर्ण ॥९.२०५८॥; ३. अनधक. तरानप 
सकळां रानज योगकता्ण । ईश्वरू रोरू वेददाता 
। तया अपरू आपरा देता । ब्राह्रु श्ेष्ठु 
।।१८.१०६६।।

अपरवे – दुसरे, अनय. आता तयाहूनि अपरे । पैले 
पाच सात पोरे । रज रहावीरासी वैरे । उरी 
िाकली ।।१६.१९४६।।

अपरोक्ष – साक्ात्, डोळयाला ठदसरारे, प्रतयक्. 
हां जी, अपरोक् रेदराि,। आनर परोक् ते 
आतरज्ञाि,। आतां देहबुद्ीचें निरसि । होये 
कैसें?।।२.१४६८।।

अपरोक्षरति(?त्ि) – प्रतयक् तत्व. सव्णदा 
सवखसरती ि सवे । तठर नववेके तऱही सावध 
असावे । परंतु अपरोक्ततव अिुरवे । तरीनच 
संनयासु ।।१८.२२८७।।

अपरोक्षस्क्ष्तक्रें– साक्ात् अिुरवािे, प्रतयक् 
ज्ञािािे. केलीं शास्तश्वरें,। वैरागयता, विसेंिें,। 
परंतु विसेविें,। परंतु अपरोक्साक्ातकारें तेरें-
। वांचूनिया ।।२.१२५५।।

अपरोक्षवसवद्धसंज्ञ् – साक्ात् तो की जयािे 
आतमयाचे प्रतयक् दश्णि घेतले आहे, साक्ात् 
आतरािुरव हेच जयाचे िाव आहे (अशा 
गुरूला). (नवितीयेचे रूप.) जो जारे गुरुप्रज्ञा,। 
अपरोक्नसनद्संज्ञा,। आइके सद्ुरूची आज्ञा,। 
कैसी एर नवषईं ।।२.८३३।।

अपरोक्षज्ञ्निीन ु– साक्ात् दश्णि, ज्ञाि िसलेला. 

यापरी अनधकारशूनयु,। री अपरोक्ज्ञािहीिु । 
साच रािे अजु्णिु, ।  ऐसें जैं महरसी; 
।।२.१४७०।।

अपरोक्षु – प्रतयक्. आतरा ऐसा आइनकला,। 
रिींही नवश्वसु रािला,। तरानप िाहीं कळला 
। अपरोक्ु जंव ।।२.१४६७।।

अपि्द ु – अपवाद. घट रि-रावें गगिातें । 
रेदाचा अपवादु वतते,। घटरिारावें येक तें । 
ि रेदे गगि ।।२.१२०५।।

अपस्म्र - फेफरे, घुरे, रुरे, नररगी. बधीरा ऐसे 
कळले । ययांते अपसरार आले । तेंही तया 
रनक्ले । दडपूनियां ।।१८.१०६६१।।

अपिरें - अपहररे- दूर होतो. जयाचे प्रेर रहुरे । 
तैं योगें ज्ञािे येरे पुरें । संसाठरश्र अपहरें । होये 
सुि ॥१८.१२७६७।।

अपि्स - रट्ा, चेष्ा, ठटंगलटवाळी. तेरें ते 
अधीक हांसती । चेष्ा अपहास कठरती । उरे 
उत्र बोलती । कैसे साहावेल ॥१८.९५४८।।

अपक्षि्दु – जे नवचारले तयाचयाशी संबंध िसलेले 
काहीतरीच, रलतेच बोलरे. कोरानच पक्ा ि 
नरळे । काय बोनललो हे ि कळे । बोनलजे 
प्रसंगानच वेगळे । तो अपक्वादु ।।१०.९०८।।

अपक्षी्यरवे – क्य होतो, ऱहास होतो. (सं. 
अपक्ीयते - अप + क्ी – वत्णरािकाळी 
त्.पु.ए.व.) अखसत, जायते, वध्णते,। 
नवपठरररते, अपक्ीयते,। नविशयनत हे जारावे 
ते । नवकार साही. ।।२.१७७८।।

अपंचीकृर – जयारधये इतर चार रहारूतांचे अंश 
नरसळले गेलेले िाहीत असा. ऐसा पंचकृत 
नवरागु । तयाचा सूक्रदेह योगु । सेषु 

अपरु अपंचीकृर
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अपंचीकृत रूतरागु । तयाचे सरूळ देह हे 
॥९.१७२९॥

अप्ड्चवे – अनतशय, फार, अप्रनतर. आता तया 
नप्रयाचे । आईक लक्र रक्ताचे । सांगैि 
अपाडाचे । अजु्णिा तुजप्रनत ।।१२.५६७।।

अप्डें  – अप्रनतर. तेरें अर्ताचें रेघुडें । रािीं 
कलपतरूचीं झाडें । असों तें राजय अपाडें । 
कैसें पुडतीं? ।।२.२२५।।

अप्डवेसीं – १. अपात्. जालाही अनत पनवत्ु । 
सांडी अपुला आचारु । तो अपनवत्ांहूनि 
अपनवत्ु । अपाडेसीं ।।१८.६२२।।; २. 
अप्रनतर. री येकु लक्रीवंतु । राजरानयु सररु्ण 
। काय्णकता्ण युनक्तवंतु । अपाडेसीं 
।।१६.२१५६।।

अप्णु – आपरु – सवतःला. तोनच पुरुषु अपारु 
। जारोनि जानरवे नवलक्रु । सकाय्ण 
अज्ञािनवहीिु । असे तो कैसा ? ।।२.४१७।।

अप्नचवेष्ट् – अपाििारक वायूचया हालचाली. 
घ्रारापायूचे वयापार । अहंकारेनच होती सरग्र 
। अपािचेष्ा निरंतर । देही कर्ण निपजे 
।।१८.३४४०।।

अप्निवेगवे – अपािवायूचया गतीिे. वीय्ण कारें 
हालनवलें । अपािवेगे योनिरुिा गेलें । तें तया 
संयोग बळें । पविाचेि ।।१५.३६८६।।

अप्न्ंशें - अपािांश – अपािवायूचया अंशािे, 
एका रागािे. अहंता अपािांशें । घ्रारीं येऊनि 
प्रवेशे । गंध तेनरचे आपैसे । लागे जारों 
।।२.१९९।।

अप्न ु - पंचवायूंपैकी (पंचप्रारांपैकी) दुसरा. 
याची गती अधोगारी असूि याचयारुळे 

रलरूत्ांचे नि:सारर होते. रोक्ता कता्ण अहंकारु 
। तेरें अप्नु घ्रारु पायु हा प्रकारु । करर 
बोनलजे पठरकरु । जैं गंधु सारे ।।२.४००।।;  
अप्नें ।।२.४०१।। 

अप्र-रु – जयाला पार, रांग िाही असे; 
अनतशय. महरसी अनविाशु, हें साचार,। पठर 
नवयोगें दुःि अपार,। देहीं देहयोगें अपरांपर । 
प्रीनत होती, ।।२.१२०१।।, अप्र् 
।।२.२२९०।।, अप्रें ।।२.८९२।।; अप्रु 
।।२.१०१०।।

अप्ि्र – उघडे, िुले. िीघु कठरतां बाहेरी । 
वाररागी अवधारी । विार ते बरवयापठर । 
अपाव्त ।।५.२७३६।।

अपीडक ु – त्ास, वेदिा, पीडा नकंवा दु:ि ि 
देरारा. सव्णदा हासयवदिु । अपीडकु, वठर 
सुप्रसन्ु । जया देितांनच जिु । नवसरे श्रातें 
।।१२.७२४।।

अपुण्य – पाप. अनधकें पुणयें देवलोकु । अपुणये 
अनधकें िरकु । सरािें रिुषय लोकु । प्राप्तु 
होये ॥१८.१४४१९।।

अपुत्कले – संतािरनहत, निपुनत्क असणयािे. 
कवहरी करील येर युनक्त । तठर येकें अपुत्के 
कां असनत ।। वीय्ण योगेनच उतपनत् । हैं जें 
साचारू । १६.११६४।।

अपुरर् – अपुरा, अपूर्ण, पुरता होत िाही. पविु 
निजगुरे डोलता । तो जेरं होय अपुरता । ते 
गर्ण वाठढ धठरता । उगेनच सुके ।। १६.१४२९।।

अपुरुर् – िपुंसकाला. अपुरुषा देइजे कनया । 
अवधारी गा राजरानया । आनग लाउनि धानय 
। तापरे तें ॥१८.१४७९९।।

अप्ड्चवे अपुरुर्
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अपुरुर्थमे – पौरुषहीि, िपुंसकासारिे. रसिानशश्यें 
दोनही । प्रारु द्ावा यांचा पाळरी । िातठर 
अपुरुषारमें जीउनि । काये काज ।।१६.१८०७।।

अपूप्ददकले – अिारसे वगैरे पदार्ण. घ्तपक्वे अन्े 
पनचली । ती वारूंनि र्तया वाठटली । 
अपूपाठदके फेनडली । िावडतीची 
।।१६.१९७५।।

अपूररवेन - पूर्ण ि झालयािे. अपूरतेि कारे रिोधु 
। उपजला करी बाधु । आतां पुरलें ि कारे 
नविोदु । नवकारू कैसा पां ॥ १८.१२९९०।।

अपूिता – नवलक्र. तो जारतां, जारतयां । अपूव्ण 
वाचे बोलतयां । तो कें आरी महरोनियां । 
जरी पुससील, ।।२.१४३०।।

अपूिताकु सिरू – ‘अ’ सवरातूिच ‘उ’ सवराची 
निनर्णती महरूि ‘अ’ पूव्ण, सवर नगळंकृत करूि 
‘उ’ प्रकटला. ऐसा सांनगतला अकारू । 
तयाचा ध्नतसरािी उकारु । प्ररर अपूव्णकु 
सवरू । जेरे प्रानशला ।।८.२०३३।।

अपूितार् – िवलाई. ग्राराराजी वाता्ण गेली.। तेरूनि 
रांदी अपार आली.। अपूव्णता पाहों लागलीं । 
सािीं, रोरें. ।।२.२३६३।।

अपूि्ता – पूवमी ि रोगलेली, िविवीि. अपूवा्ण 
रोगानवया अंगिा । आरुते कवहरी दंडावे िा 
। पानहजे तो नवषयो रिा । नरळोनच लागावा 
।।१८.१००४।।

अपवेटी – (पोहणयाचा) अिुरव िसलेला. (पोहरारा 
रिुषय बुडाला नकंवा पलयाड गेला तरी ओला 
होतोच!) अपेटी झाला पवहरारू । आनर 
पावलाही पैलतीरू । पठर उदकें तेरे िरू । तो 
नलंपेनच कीं ।।५.२२५५।।

अपवेटु – राजलेला, उनरत्. रानिचा जैसा रोहीं । 
अपेटु गजु जैसा कांहीं । येकेही अरमी िाही । 
खसररता रिाची ।।१५.४२८९।। 

अपवे्यप्न – रद्, रठदराप्राशि कररे. अपेयपाि ते 
ऐसे । रसी नचत्सोकें जे आपैसे । देही रोक्तेपरे 
प्रकाशे । सव्ण पाप ।।१८.४४३।।, अपवेय्यप्न 
।।१८.३२६१।।

अपवेवक्षर – इखचछित. महरोनि तेरें वेदपुरुषें । जयाचें 
अपेनक्त जसे । ते तेरेंनच सवधर्णनवशेषे । केले 
संप्राप्त.।।२.३९२२।।

अपवेवक्षरी – अपेक्ा करतात. िातठर महरती एक,। 
‘सवगु्ण इखचछिती साखत्वक,। राजस इहलोकसुि 
। अपेनक्ती ।।२.३९२७।।

अपवेवक्षरु – इखचछित. अपेनक्ता तो री कवरु । 
अपेनक्तु आतरा आिु । देगा देवा महरौिु । 
बाहेरी पाहें ।।१५.३१४९।।

अपवेक्षी – अपेक्ा करतो.  महरौनि कररगुरसाक्ी,। 
नवषयािुरउ अपेक्ी,। तो अिुरनवता प्रतयक्ीं,। 
वावरेनच िा ।।२.९८७।।

अपवेक्षी्य (अपक्ीय) – क्ीर होरारे. ठदवसेंठदवसु 
क्ीरता । होंनच लागे पारा्ण । ऐसे वाध्णरय तें 
तुं ततवता । अपेक्ीय जार ।।१५.४४९६।।

अपवेक्षूनी (येरे उपेक्ूिी असा शबद हवा) – उपेक्ा 
करूि, िाकारूि. पररार्ताची आरोगरा । 
बाळकेवीर नवषासराि । जैंते अपेक्ूनि रोजि 
। पांसीं असे ।। १६.२८।। (रुदो. अपेक्ूनि 
- उपेक्ूनि)

अपपल््यन – अपलायि, पळूि ि जारे, शत्ूला 
पाि ि दािवरे, पलायि ि कररे (पलायिचा 
नवरुद् अरमी शबद महरूि ‘अपलायि’ हा शबद 

अपुरुर्थमे अपपल््यन
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योजलेला आहे. ‘प’चे नवित् करूि व ‘अ’ 
जोडूि िवशबदनिनर्णती.) आता व्रत महरसील 
कवर । तठर युद्ी सव्णरा अपपलायि । येरे 
जीरे ररर । तोनच रोक् पावो ।।१८.८०१९।।

अप्य््यन (आपयायि) – वयाप्त. क्ुधा त्षरा 
प्राराची । निसगु्ण नरिया आपािाची । शरीरी 
अपयायि वयािाची । वयापका कररी 
॥९.१४८४॥ 

अप्रकट – सूक्र सवरूपात, अवयक्त सवरूपात. 
जिरीचे रिीरकीट । नवष्ठेराजी वत्णती अप्रकट 
। तेही ि ररे पोट । पठर कठरती बाधा ।। 
१६.२३७३।।

अप्रक्शति– जयाचया ठिकारी प्रकाशतव महरजे 
ज्ञाि होणयाचा, कळणयाचा गुरधर्ण िाही तो 
अप्रकाश. अशा लक्रािे युक्त असरे. 
अप्रकाशतवें ि घडे अज्ञाि । करवीं कता्ण 
महरसी ज्ञाि,। तरी सवतंत् िवहे कततेपर । 
कैंचें पराधीिां? ।।२.४३५९।।

अप्रक्शलक्षण – अप्रकाश, प्रकाश िसरे हे 
जयाचे लक्र आहे असा. तैं ज्ञाि िा 
अनयराज्ञाि,। धरु्ण िा अधर्ण करर,। ऐसें तर 
अप्रकाशलक्र । वोळिावें तुवां. 
।।२.१९९५।।

अप्रक्श ु– अज्ञािरूप. अप्रकाशु जडतव रिोधु । 
तरोगुर हा प्रनसद्ु । देहानररािें गुररेदु । हा 
देहींनच उपजे ।।२.४५७।।

अप्रक्शें – अज्ञािारुळे. पारा्ण, महरशील तूं ऐसें 
। तया आपुलेनि अप्रकाशें,। जरा ररर ... 
ठदसे,। आपुलां िाईं ।।२.८१४।।

अप्रवर्म – अनत उतकृष्, जयाचे वर्णि करणयासािी 
कोरतीही प्रनतरा िाही असे. दुजेपरें ि 

प्रकाशे,। एक एकपरातेंही रुसे,। वरी अप्रनतर 
कैसें,। कवरें नचंतावें? ।।२.१०३०।।

अप्रपवे्य ु(अप्ररेयु) – अगाध, कोरतयाही प्ररारािे 
नसद् ि करता येरारा. आतरा सनच्दािंदरयु 
। ज्ञाता ज्ञाि िा ज्ञेयु । िाही अैसा अप्रपेयु । 
िवहे काळत्यी ।।६.४८४०।।

अप्र्म्ण – (प्रराररनहत, आधारहीि महरूि) 
अरानय, असवीकृत. वेदपािनच ब्रह्ज्ञाि,। 
वेदनच रोक्ाचें साधि,। वेदवारय तेंनच 
प्ररार,। अप्ररार येर. ।।२.२१९३।। 

अप्रव्मर-र ु – अपठरनरत, अरया्णद. हे काये 
आनरकां साधैल । अप्रनरत राझे बळ । 
महरौनि पदार्ण नसद् सकळ । जाले रोगासी 
।।१६.१९९९।।, अप्रनरतु ।।२.१९६३।। 

अप्र्मीरुर् – अप्ररारता. महरौनि जे काळी जे 
जैसे । देही ते घडो तैसे । काररीनवरोधु रेदु 
असे । अप्ररीतुता ।।१६.१५४५।।

अप्र्मवे्य ु– प्रराराला नसद् करतायेत िाही असे. 
आदी रात्ारूपें ज्ञेयु । अंती रात्ा शुनयतवें धयेयु 
। ऐसा िादपुरुषु अप्रेरेयु । तो कवरे वािारावा 
।।८.२११३।।

अप्रज्ञ् – अज्ञाि. सवपर प्रज्ञातें अप्रज्ञा । सवरूपी 
उिी संज्ञा । ते ब्रह्ाकार सुज्ञा । होउनि राहे 
।।१८.२४३७।।

अप्र्प्ती – प्राप्तीचा अराव. ज्ञािानचये अप्राप्ती,। 
देहरावनच साच गरती,। शबदरात्ेंनच तुटती । 
केंनव संसार ?।।२.१४६६।।

अप्र्प्तु – अज्ञािी.  सांडूनि शरीर जाहजे । तै राझा 
सवरूपी रीनळजे । ऐसे जया िुरजे । तो अप्राप्तु 
जारावा ।।८.१३८६।।

अप्य््यन अप्र्प्तु
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अप्री्यि्दद - एिाद्ाला आवडरार िाही असे 
बोलरारा. ऐसा अनरतवादी असतयवादी । 
अप्रीयवाठद वर्णवाठद । व्रावाठद बहुवाठद । 
अनियतु जो ॥१८.१२६२८।।

अप्रवेतनवे – प्रयति ि करता. तैसा ज्ञेय सांडूनि तो 
ज्ञािी । असता सहज सवसरािी । बुनद् अप्रेतिे 
येऊनि । आंगी संचरे ।।१२.३८६।।

अप्ररौढ-ढ ु – प्रौढ िसलेला, लहािसा. सतवाचा 
ठदिेठदि उतारु । अप्रौढु रजाचा अंकुरु । तेरे 
नरश्गुरे िरू । कैसा होय ।।१८.७७१।।

अ्ळक्मता – जयाला फळ िाही असे कर्ण. 
अफळकर्ण ये साहों,। अकरमें जनरु होये, तठर 
हो;। परंतु कर्णफळसंग ि हो । प्रानरयातें. 
।।२.३६९८।।

अ्ळ् पडवल्य् मिैसी - वांझ नकंवा गर्ण ि िरत 
असराऱया महशीला. अफळा पडनलया महैसी 
। आरा पा िुलगे पासी । हेलया महरता 
दोहीसी । पररारु्ण लागेल ।।६.२१५१।।

अबद्ध – १. अवरोधरनहत, रुक्त. असंसकृतु शबदु 
जारोि । नवचारीं प्रवत्णलें रि, । अबद् हें 
शंिाचें सफुरर । कैसें करावें? ।।२.२२४०।।; 
२. ि बांधलेला, दावे िसलेला. तो अबद् 
पशू परी । इंनद्रया गराचां वयापारी । नवषया 
सक्तु इचछिाचारी । तेरे कुकरते ।।१८.२५८०।।; 
३. अशुद् (वयाकररदृष्टा). िाही संगु 
संतांचा । अिुग्रहो िाही गुरुचा । असंसकृत 
अबद् वाचा । बोले शूद्रांची ।।१८.३३५३।।

अबलति – नरत्ेपरा. हृदयीं धेलें दुब्णळतव । 
धैय्णिाशक, असतव । तें कैसें लोकदृष्ीं 
अबलतव । आश्नयलें जें तुवां ।।२.७८।।

अबळ – निब्णळ, अशक्त, शनक्तहीि. तया शुलिा 
रक्ताचा रेळ । भरवी तो वायो सबळ । 
नकंनचत डोलवीं तो अबळ । नपडपात्ी 
।।१६.११७७।। (रुदो. नपडपात्ी - नपंडपात्ी), 
अबळ् – निब्णलांिा. ।।१६.८११।।

अब्धकर् – बाधकता िसरे, निनचितपरा असरे. 
ऐसी नववंचिा कठरतां । िादा िये अबाधकता;। 
रग नििा्णद शेि कठरता । जाला ते वहेळीं. 
।।२.३३६७।।

अब्धक ु –जयाचे निराकरर होरार िाही असे, 
निनचित. अबाधकु करावा शबदु,। तठर िये 
करूं सवरबाधु,। केला होये देववधु । तेरें 
करमें. ।।२.३३६४।।

अब्वधर – जयाला बाधा िाही, जे िोटे होरार 
िाही असे. अबानधत राझें वचि,। अष्नवध 
जारें वैयाकरर,। वठर वेदशास्तपुरार । निरमीत 
असतां, ।।२.२३९०।।

अब्ध्य – निनचित, ि बदलरारे, सतय. अब्ध्य 
बोलावें वचि । तैसेंनच शंिाचें सफुरर;। 
महरौनि अष्नवध वैयाकरर । तेरें पाहे. 
।।२.३३६५।।

अबुद्ध् – अज्ञािी रारसाला. सहस्ाराजी एकाधा 
। परपारु रावैल गा शुद्ा । येरा परती अबुद्ा 
। ऐसे असता ।।१२.१५४।।

अबोध ु– अज्ञाि. प्ररादु जळाला वरवां,। अबोधु 
सांडला अवघा,। नवसरु रेटों अरावा । गेला 
पनहलेनच. ।।२.२००५।।

अबोधें  – अज्ञािारुळे. तेरेंनच तें सत्व अछिादे,। 
आनर तरोगुर संबंधें । सवसवरूपाचेनि अबोधें 
। जाये झांकवोिी, ।।२.४४४३।।

अप्री्यि्दद अबोधें
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अभवक् – तककुट, अनवश्वास; श्द्ेचा अराव. तेरे 
हेतु पाहतानच अरनक्त । करू िये आपुली 
युक्ती । पानहजे आपरा उत्र गती । तठर हे 
ऐसे ।।१६.२५९८।।

अभक््य – रांसाहार, सानरष अन् (जे ब्राह्र तरा 
यतींिा वजय्ण आहे.). रग रूते रूतांतें आहाठरता 
। तेर धठर जै अहंता । तैं आपर अरक्य ते 
सव्णरा । रनक्ले होये ।।१८.४४०।।

अभ्य – सुरनक्ततेची हरी. नशिा, सूत् नवसनज्णलें,। 
रूतांतें अरय ठदधलें,। यज्ञाठदक कर्ण सांनडलें 
। निःशेष पैं;।।२.१७६४।।

अभ्यंकर – रयािक िसलेले, सौमय. नहतनप्रय 
अरयंकर । बोले रवाळ उत्र । वेदाधययि 
जार साचार । पनवत्ु तापसी ।।१८.१४९८।।

अभ्यद्न – निर्णय कररे. नवरक्त देती अरयदाि । 
गुरुसव्णज्ञ नवद्ादाि । ग्ही कठरती अन्दाि । 
ब्राह्र जे ।।१८.११५७।।

अभ्यिसर ु– अरय आहे असे दािनवरारी हाताची 
रुद्रा. ऐसें संनरश् वचि आइकोनि । देवातरा 
हासें रिीं; । रग अरयहसतु उचलुनि । बोलता 
जाला, ।।२.३१८५ ।।

अभिोवन - संपूि, पुनहा निरा्णर ि होऊि. 
अहंकारू गेला अरवोनि  । निरालें बळ 
काररी । दपा्ण दंरा धूनर । जानल तेरे 
॥१८.१३०७५।।

अभंग – सदैव. िारे रूढ जेजे याग । सांग अरवा 
वयंग । तेही यनजता अरंग । देवताचरि 
।।१६.२१७३।।

अभंगु – अिंड. सरता तठर तो रनक्तयोगु,। सरता 
धयाियोगु अरंगु,। सरता तठरनच सांगु । 

निवा्णरयोगु घडे. ।।२.४१६२।।

अभ्ओ – अराव, रानहतय. आकारु रोडे तरंगीं,। 
तो अराओ वाजे गांगीं,। ऐसी सांगतयाची 
सांगी । साच ि रािावी ।।२.७९०।।

अभ्ि – िसरे, शूनयतव. तो जळारासु अनितयु,। 
प्रकाशु तो िाश रनहतु,। तैसा अरानवतां 
रायानववतु्ण,। जें अरावावेगळें ।।२.७७४।।

अभ्िदृष्टीचवेवन – अराव आहे ह्या नवचारािे. 
जेरूि जातें नचत्गुरें । अरावाचें देिरें,। 
अरावदृष्ीचेनि काररें । तेनच घेतां,।। 
२.४८१०।।

अभ्िद्रष्ट् - अराव पाहरारा (वयनतरेक दृष्ीचा). 
राव द्रष्ा रावातीतु । अरावद्रष्ा अरावनवरहीतु 
। एवं रावाराव साक्ी सवसरु । रािी आतरा 
॥१८.१२७५२।।

अभ्िन् – १. जयाला राव िाही व तयारुळे 
अरावही िाही असा. रावाराव अराविा, । 
ते जयाची संराविा । व्नत्कठरतां अजु्णिा,। 
नवषयो िवहे ।।२.८६४।।; २. शूनयतव. 
अरावे राविा अराविा । कीरु रासे यया 
रिा । परंतु अरावो तो वयक्ती येिा । रावेवीर 
॥९.७॥; ३. द्रवय तें कैंचे अजु्णिा । पदार्ण 
प्राप्तीची अराविा । परंतु अरा्णशा झोंनबिली 
रिा । अनिवार ते ॥१६.१८३८॥

अभ्िल् – िाहीसा झाला (येरे िार 
नरियापदाप्ररारे वापरले आहे.). अनचदंशु तो 
अरावला । नचदंशु ब्रह्ी बुडाला । नचदनचभदागु 
निवडला । िाही होय ।।१८.१०८०५।। (रुदो. 
नचदनचभदागु - नचदनचद्ागु)

अभ्िली – उरली िाहीत, िष् झाली. रूतेंनच जेरे 
िासली । यज्ञाठदकें अरावली । इहलोकाची 

अभवक् अभ्िली



35   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

शांनत झाली । ऐसे असतां ।। १८.३८१।।

अभ्िवेल – िारधातू – संपेल. ऐसें सवप्रकाश, 
सुनिर्णळ,। खसरर, पूर्ण, अचंचळ, । राया 
अनवद्ा र्गजळ । अरावेल जेरें, ।।२.८५४।।

अभ्िलवेपणवे - अराव असतािा, अिुपखसरतीत. 
रूप देखिजे ते देिरें । रूपाचेनि अरावलेपरें 
। देिरें देिरें देिरें । ऐसें आहे 
॥१८.१२०६६।।

अभ्िविरिीर ु - जयाचा कधीही अराव होत 
िाही. रावद्रष्ा रावातीतु । अरावद्रष्ा 
अरावनवरहीतु । एवं रावाराव साक्ी सवसरु 
। रािी आतरा ॥१८.१२७५२।।

अभ्िीं – अराव असतािा. नचंनतजे ऐसा गुर 
जया । िारी, िार, रूप, वरु्ण, आतरया,। 
अरावीं जयांचें, धिंजया,। रायाराव हे 
।।२.१०३२।। 

अभ्िवे (अरावरे – ि प्राप्त होरे, ि नरळरे.) 
अखसततवात िसलयािे, होत िसलयारुळे, 
शूनयतवांरुळे. फळ प्राप्तीचेनि अरावे । कारिा 
ते शांत िवहे । तैं रोषावेषु उद्वे । प्रळयंकर 
।।१६.२४७६।।

अभ्िो (अराव) – िसरेपरा. आता अरावो 
रावो गोचरु । तो रावेनच असे सव्णत्ु । अरावो 
वावो इतरु । रावो कवरु ॥९.८॥

अभ्सक्ळी – रासरनहत काळ, पूर्णज्ञाि, नवभांत 
खसरती. आरासकाळी अरासकाळी । गुरांचा 
गावळी अबळी । आतरा असंगु सतयबोली । 
येरेंनस सनहतु ।।१८.२६९५।।

अभ्सल् – आरासला, जारवला. अहं ऐसा 
अरासला । व्नत् नवसतारें नवसतारला । 

आतरबोधु प्रकटला । विैतसंहारी 
॥१८.१४९२५।।

अभ्सु भ्सवे – अरासाचा रास, भांनतरािता. 
इहलोकु अरुत्लोकु । हा जाग्ती प्रपंचु 
सकळैकु । ऐसानच सवपिी आनरकु । अरासु 
रासे ।।१८.११३४।।

अवभग्मवे – वाटते. ऐसें गुरसामय निरुतें । अनरगरें 
सत जेरें । जेरें तें सद्ुरुिारें । सवयेनच 
होइजे,।।२.१३।।

अवभच्रक्मता – रौनतक गोष्ींचया प्राप्तीसािी 
काहीही करणयासािी करतात ती करते, 
तांनत्कांचे जादूटोरे इ. (रंत्तंत् वापरूि 
केलेली करते, जादूटोरा. बहुतेकदा वाईट 
इचछिांसािी अशी करते केली जात असलयािे 
अनरचार महरजे वाईट कर्ण असा अर्ण रूढ 
झाला.) अनरचारकर्ण तारसांचें,। ऐसें 
नत्गुरातरक जि साचें; । वेदु पुरवी कार 
ययांचे । सवधर्णविारा. ।।२.३९२८।।

अवभज्र् – हे रोर रिाचया, सभय, उच्कुलीिा! 
ऐनसया या अिासक्ता । नवश्वपठरग्रहो आसक्ता 
। परकृपेसतव अनरजाता । जाले आपपरावे 
।।१६.३४३।।

अवभध्न – िार. असोनि ऐसें वत्णराि,। शबदेवीर 
ि रानिती प्ररार.। िेघती पदारा्णचें अनरधाि 
। प्राकृतें शबदें. ।।२.२१९९।।

अवभध्नपूिताक –  िाव घेऊि, संबोधूि. पासीं 
नतवासी जंबसरािा । चौगनलया पाल आसिा,। 
ऐसे बोले, तो शाहरा । अनरधािपूव्णक. 
।।२.२६८७।।

अवभन्न – जयात कसलाही रेद, अवयव िाही असे 
ते. तें सतय अनविाश अनरन् । प्रापय होय 

अभ्िवेल अवभन्न
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असाधारर । राजय तैं या दहि । शोकांचें होय 
।।२.२४१।।

अवभप्र्ऊँ, अवभप्र्ओ, अवभप्र्िो – रावार्ण. एरें 
प्रकारें अिुवादला । तो अनरप्राओ रागां 
कनरला । अवधाि देई वनहला । पुडती काय 
महरे? ।।२.२४९।।, अवभप्र््य्चवे ॥ 
१८.८२५५।।

अवभ्म्न – री, राझे अशी राविा.  तेरें अवतरर 
काराचें,। दंरा, दपा्ण, अनररािाचें;। आसनक्त, 
त्षरा, कलपिेचें,। टेंक फुटे. ।।२.१९८४।।

अवभ्म्नत््य – जीवाचया ठिकारी आढळरारी 
जाग्ती, सवपि व सुषुप्ती ह्या तीि अवसरा व 
रिरािे सरूल, सूक्र व कारर ह्या तीि 
देहांवरील री अशी राविा. जीवीं ऐसे देहत्य,। 
अवसरात्य, अनरराित्य,। एरींचें सानक्तव 
धयेय,। तें शुद्सतव(त्व), आनवद्क 
।।२.७६६।।

अवभ्म्नरसें – शास्तानवषयी गव्ण बाळगणयातील 
आवडीरुळे, शास्त कशासािी आहे ते नवसरूि 
केवळ तयाचया ज्ञािानवषयी बाळगलेला गव्ण. 
शास्ताचेनि अनररािरसें । सरता बुडाली, ि 
ठदसे,। महरौनि नजतानच नपसें । राक्सपर. 
।।२.३४१२।।

अवभ्म्नशीळ - गव्ण, तािा, आढ्तािोर. एवं 
अनररािशीळ जो पारा्ण । ज्ञाि ज्ञेयीं प्रवत्णता 
। रीं जारें ऐसी अहंता । जया पुरुषाची 
॥१८.४१०९।।

अवभ्म्नस्क्षी – सवनवषयक जानरवेचा साक्ी, 
तयाला पाहरारा. अहतवयाठदधर्णहरासीं। द्रष्ा 
होये अनररािसाक्ी,। तैं असता तया 
अनवद्ारयासी । िेरें सवरूपें ।।२.६४२।।

अवभ्म्नी – सवतःला कता्ण व रोक्ता असे 
रािरारा. असंगु वत्णता प्रकृती,। तो तो तेरें 
अनररािी महरती,। प्रकृतीची संखया कठरती,। 
निरसावया. ।।२.१८०।।

अवभ्म्नु – १. अहंकार. तो ररे जंवजंव अनररािु,। 
तंव तंव आतरानच सराश्ु,। आतां कैसा रारी 
आपरु ?। आपरांतेंही ।।२.८७४।।; २. 
सवानरराि. अपार रोनगली अवकला,। परंतु 
अनररािु जो आपुला । तो बरवयापरी रनक्ला 
। गौरवेसीं. ।।२.२५५३।।

अवभ्म्नें – गवा्णरुळे. नवद्ाहीिाचीं नचह्नें । 
शोरनवती तुजकाररें.। सव्णज्ञतेचेनि अनररािें । 
झरें फुंज. ।।२.२५३८।।

अवभ्मुखर् (अनररुि) – सारोरे असरे, सनरुि 
असरे. महरौनि आपुला अवकाशु । पाहोनि 
रायाचा संतोषु । अनररुिता उल्ासु । 
सावधािपरे ॥१८.८२४८।।

अवभ्मुख ु– १. उद्ेशूि. कवरा अनररुिु हा कीजे 
। रग फळातें पानवजे । धर्णगोप्ता महनरजे । 
कवर देवातें ।।८.११११।।; २. सारोरा, 
सनरुि. आता नवचारता यये जिी । सरसता 
कैसा धिु:पारी । तो सांगैल तुजलागूिी । होई 
अनररुिु ।।१२.७१५।।

अवभररु – १. पूर्णपरे नकंवा रिापासूि रग्; 
धरा्णचररात ततपर. शरीरी वरा्णश्रवुंतु । 
सवधरमी आपुला अनररतु । ि धरी जो सोंगातु 
। कर्ण यागवंताचा ।।५.१६७२।।; २. 
रनतनवलासात बुडालेला. रग स्ती कारी 
अनररतु । त्ुप्तीतें ि पवेनचत्ु । द्रवये रनक्ती 
बहुतु । शोषके ती ।।१६.२५५४।।

अवभल्रिंर ु – लालसा कररारा. कारे निकारु 

अवभप्र्ऊँ, अवभप्र्ओ, 
अवभप्र्िो

अवभल्रिंरु
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चेववीला । आतरा अनरलाषवंतु केला । 
सकळा गुरा लागला । वयापारी रंजउं 
।।१६.२४७२।।

अवभल्रबुवद्धसिभ्िें – अनरलाषा महरजे 
नवषयप्राप्तीची इचछिा हा रिाचा सरायीराव 
असलयािे. अनरलाषबुनद्सवरावें,। अरा्णचां 
िायीं रि पावे,। रग तो पदारु्ण ि सोडवे । 
रोनगलेिनवर. ।।२.१९८०।।

अवभल्री – नरळावे अशी इचछिा करत असतािाच. 
इहा रुत्ार्ण रोगु ऐसा । अनरलाषी गुडाकेशा 
। तो रहा काळाचां वळसा । पनडला जारावा 
॥१८.१२९७२।।

अवभल्रु – इचछिा. असो, ते कैसें बोलरे,। 
अनरलाषु उपजे जेरें?। शबदुनच कानरकां 
पाररें । रहासुिाचें. ।।२.३७३१।।

अवभिदन – अनरवादि, प्ररार. सरंवते िागठरक 
जि । नितय बैसती येऊि;। रग दूरुनि 
अनरवदि । करूनि जाती. ।।२.२७४६।।

अवभि्वद्ध – वाढ, उतकष्ण, रररराट. सकळा अरमी 
अनरव्नद् । होंनच लागली नत्शुद्ी । िकळता 
ब्राह्रा रहानसनद् ।  प्राप्त झाली ॥१८.९९२०।।

अवभळ्वरर् (अनरलाषरे) – इचछिा करता. तऱही 
ते दृष्ी अनरळानषता । निर्णळ महरौनि सेनवता 
। पाकी आपुली कुनचिळता । प्रकट करी 
॥१८.११६६९।।

अवभज्ञ – जारकार, ज्ञािी. अनरत राझे सव्णज्ञपर 
। रवंते लोक अनरज्ञ । नतहीयुक्तु रीि । 
शोरैिा कैनसया परी ।।१६.२०१८।।

अभवेदरत्िदशशी – रेदरनहत आतरतत्वाचा अिुरव 
जयािे घेतला आहे, जयािे अिंड परब्रह् 

साक्ात् पानहले आहे तो. ते अरेदतत्वदशमी । 
वयनतरेकानवये नसद्ी जयासी । वेदांतवेत्े 
निचियेसी । अिुरवनसद् ।।५.२२०५।।

अभवेदर् – एकतव. अंतरीं रेदबुनद् उडाली,। 
बाह्यातरीं अरेदता उरली,। एवं विैतानरनिवेशा 
जाली । शांनत असतां, ।।२.४६८७।।

अभवेद्मवर-री –एकतवबुद्ी. रौि पाडीजे नवचारा 
। सोनड तया ि सोडी, धीरा,। अरेदरतीचा 
रातेरा । करूंनच लागे; ।।२.४६७५।।

अभवेद्िसथ् – एक झालेली खसरती. ऐसी जे 
अरेदावसरा, । ते सरानध जार, पारा्ण,। 
बुद्ीतें वत्णत असतां । ते पुडती कैसी? 
।।२.४५३३।।

अभवेदीं – अरेद – एकतवाचया िायी. अरेदीं असे 
जें सफुरर, । सवसवरूपाचें अिुसंधाि,। 
तेंहीकरूनि सुलीि, । निवांत असावें. 
।।२.१८६६।।

अभवेदु –अरेद  – एकतव. रेदु िा तया अरेदु । 
केवळ वादु िा अवादु, । सहजु, अवययो, 
नसद्ु,। निराकारु तो. ।।२.४२२०।।

अभोक्ृति – कर्णफळाचा उपरोग ‘री रोगरारा’ 
असा अहंराव ि िेवता. संगु सांडोनि कर्ण 
कीजे । तेनरचे नकया फळही सांनडजे । 
अकत््णतवे अरोक्तृतवे वनत््णजे । नियते करमी 
।।१८.१७८७।।

अभोगी  – अिासक्त, निलतेप. तो ि रोगूनि सव्ण 
रोगी । रोगूनि सववीं अरोगी । संगसनहतु 
असंगी । असंगी सगसी ।।२.५००।।

अभ्यसर – पुि:पुनहा. िािा शास्तें, वीरपनत,। नचत्ीं 
अभयसतें सफुरनत,। तऱहीं तें जंव ि नवसठरजनत 

अवभल्रबुवद्धसिभ्िें अभ्यसर
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। जंव नवश्ांनतकें. ।।२.४४७२।। 

अभ्यंररें – आतूि. कृषरा एरें अनिवारें । राझीं 
कररें सकुरारें । तीं पैं सबाह्य अभयंतरें । िेली 
शोषूनियां ।।२.२१३।।

अभ्य्स – एिाद्ा नवषयाचे ज्ञाि करूि घेणयासािी 
करणयाचा सराव. आश्यो करूनि तयांचा,। 
केला अभयासु शास्ताचा.।  नवद्ाकारु आरुचा 
। संपूर्ण जाला. ।।२.३३५१।।

अभ्य्सदु:खें – योगाभयासाचया सरावाची दुःिे. 
ययांतें रारूनि आरुतें । काये सुि होईल 
योगरत्ें । अभयासदु:िें अिंते । आंगीं वाजती 
॥१.२४८८।।

अभ्य्स्योगिीन् – (हा शबद ‘योगाभयासहीिा’ 
अशा अरा्णचा असावा. ओवी छिंदासािी 
शबदरिर बदलला असावा. ग्रंरगत तत्वज्ञाि 
आनर  गुरूपदेश यािुसार ‘सव’रूप 
जारणयासािी (धयािाठद साधिांचा) केलेला 
सराव = अभयास. योग - योगराग्ण.) जयािे 
योगाचा सराव केलेला िाही अशा साधकाला. 
रनक्तयोगानच अराविा । तीचे फळ हे अजु्णिा। 
आतां अभयासयोगहीिा । कैसे होय 
।।५.११४४।।

अभ्य्सि्र्ता – योगाभयासाचया गोष्ी, बाता. 
अभयासवाता्ण सांगती,। नततुलेि योगी ि 
होती,। रिाचें अरि कठरता,। तेनच धनय. 
।।२.२६४६।।

अभ्य्स् – आतरसात् करा. नपता पावला लयातें;। 
तेरें आज्ञानपलें आरुतें, । ‘तुमहीं अभयासा 
शास्तातें,। िार रक्ा.’ ।।२.३३४६।।

अभ्य्स्िें – पुिःपुिः वाचूि सरजूि घयावे. तरीनच 
तें अभयासावें,। अभयासूनि तत्व जारावें,। रग 

शबद अवघे सांडावें, । ि वहावें आसक्त. 
।।२.२६६१।।

अभ्य्वसजवे –आतरसात् करावी. जे जे नवद्ा 
अभयानसजे । ते तो बुद्ीरेदु कीजे;। रग 
नरथयाज्ञािें  फुंनजजे, ।  हे रूि्णलक्र. 
।।२.४५१५।।

अभ्य्वस्यें – अभयास करावा. अभयास = 
पुिराव्नत्. तव रेचकु, पूरकु, कुंरकु,। ऐसा 
प्रारायारु एकु । करूनि, केला त्ाहाटकु । 
अभयानसयें. ।।२.१८८०।।

अभ्य्वसलवे – एिाद्ा नवषयाचे ज्ञाि करूि घेतले. 
चाऱही वेद अभयानसले,। शास्तांचे संग्रह केले,। 
योगयता दावी वाचाबळें,। चाडा अरा्णनचया. 
।।२.२१५३।।

अभ्य्स ु – अभयास, पुि:पुनहा आव्त्ी कररे. 
अनत गौपये वेदाक्रे । ती श्ोत्ा जारवती सरग्रे 
। रिे बुद्ी वाचेविारे । अभयासु जयाचा 
॥९.१७१॥

अभ्य्सूवन – अभयास करूि, ज्ञाि नरळवूि. 
िाइकें प्राकृत आदरें,। बोले संसकृतेंनच उत्रें,। 
अभयासूनि सकळें शास्तें । रदा आला. 
।।२.२२१६।।

अभ् - ढग. वयोरी िंड अभ एकदेशी । तैसे 
वयक्ता अवयक्ता येके कुशी । दावोनि सवेनच 
ग्रासी । ऐनसया उपरा ॥८.३२२५।।

अ्मन – रिाचा लय. अभयासवाता्ण सांगती,। 
नततुलेि योगी ि होती,। रिाचें अरि कठरता,। 
तेनच धनय. ।।२.२६४६।।

अ्मनति – रिाचा लय होरे. रग संकलपव्नत्नविाशीं 
। रि पडे जेर ग्रासीं । रग अरितव प्रकाशी 

अभ्यंररें अ्मनति 
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। जयेनि बळें, ।।२.२०२२।।

अ्मर – ररररनहत. तेंनच अर्तपाि महरती, । 
अरर जालों रानवती, । पठरता नसद्ांतु िेरती 
। रंदरागय जे. ।।२.१९०१।।

अ्मरक््य् – र्तयूचया आधीि िसलेले शरीर. 
काळवंचिा अररकाया । रहानसनद् साधीजया 
। नवनहता काररे धिंजया । हे नसद् करी 
।।१२.५११।।

अ्मरणपण – जीवनरुक्ती.  अर्ता ि कळे ररर । 
महरौनि अंगीचे अरररपर । तयानच कैस 
िूर । नपयूष िेरे ।।८.१५४१।।

अ्मरलोक – देवलोक, सवग्ण. कवरें वसवावा तो 
सवगु्ण । िाही यज्ञु िा कता्ण जगु । वायांनच गेला 
रोगु । अररलोनकचा ।।१८.३८२।।; 
अ्मरलोकती – देवलोकात. ।।२.२५७०।।

अ्मर् – देवांिा. अरवा ज्ञाि पावोनि अंतरी । 
नवनहत ि संडावे शरीरी । अररा अर्ताची 
नशदोरी । ि लगे कडुवट ।।१८.२५५३।।

अ्मर्िरी – इंद्राची राजधािी. आता अररावती 
इंद्राची । तीनच गोष्ी ते सवरावेनच । करावी ि 
लगे ग्रहगराची । सरािे निराळी ।।८.२६९३।।

अ्मरु – अंतरनहत, ररररनहत. रनक्त श्द्ेतें प्रकटी, 
। श्द्ा रक्तीसींनच उिी,। एवं उपरिरु नकरीटी,। 
अररु ययाचा. ।।२.१९४४।।

अ्मरु – देव. तापनसयां तरीं हा तसकरु । नवश्वासे 
लागला तप हरू । रहाप्रळयीं ही हा अररु । 
रिोधु जातो ।। १६.७९९।।

अ्मथुता – अिर्णकारक. उगेंनच असावे सकळी जरी 
। प्रेतिाची करुनि सांडरी । प्रेतिेनच अररु्ण 
येउनि । आमहांवरी पडे ।।१८.१०२४४।। 

(रुदो. अिरु्ण ?)

अ्मि्ळ – आंबट, आमलयुक्त (आरयुक्त). 
वातुळ नपत्ळ श्रेषरळ । ि साहे रुक्, क्ार, 
अरवाळ । तेरे रोग होती केवळ । आसि ि 
राहे ।।१२.१८१।।

अ्मळ – निर्णळ, शुद्. तो पनततु कीं तो चांडाळ 
। अरळातें लावी रळ । िािा योिींचा नवटाळ 
। आंगावठर घे ।। १८.३३७४।।

अ्मंगळ – १. अशुनच, अशुद्, पारोसा. शौचुहीिु 
तो कुनचिळ । ब्राह्रु ि महरावा अरंगळ,। 
गंडूषनवनध केवळ । अनतसूक्रु तो. 
।।२.३६३७।।, २. निनषद्. हें कंद, रूळ, 
शािा, फळ, । ग्राह्य रक्ूं ये केवळ;। हें 
अग्राह्य, अरंगळ । रक्ूंनच िये. ।।२.३६४९।।

अ्म्इक ु– अरानयक – रायानिनर्णत िाही असा, 
सतय. यालागुिी अराइकु । कैसा ि महरावा 
रानयकु? । गुरा ि सपशमें गुनरकु । गुरदृष्ी 
आतरा ।।२.८७७।।

अ्म्गें – उरगे, उरजते, सरजते. आता ज्ञािें कळे 
साधि । ते अरागें तेरे जार । ि भंशे महरौनि 
ज्ञाि । रोर महनरतले ।।१२.५४१।।

अ्म्नु – अपराि. रनक्केचा चररघातु । अप्रनतष्ठे 
िवहे हेतु;। रानिजे तैं रािवंतु । अरािु पावे. 
।।२.२३९३।। 

अ्म्नें – अपराि करूि. रग शूळारूढ कररें । 
महरौनि नररनवला अरािें.। सरसत महरती 
प्रारें । घयावानच हा. ।।२.२९५४।।

अ्म््यीक – सतय, रायारनहत. करतेसी सहीत फुडे 
। अरानयक कर्ण हे घडे । ब्रह्ाठदका िातुडे । 
निष्ा ययाची ॥९.३२८॥

अ्मर अ्म््यीक
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अ्म्गुता – अयोगयराग्ण. या लानगनियताचा तयागु । 
हा बोलोनच िये प्रसंगु । राझे निरते अरागु्ण । 
जारवे रज ।। १८.१५९९।।

अव्मर-र ु – अरठरनरत, रोजता ि येणयाइतके. 
अनरत राझे सव्णज्ञपर । रवंते लोक अनरज्ञ । 
नतहीयुक्तु रीि । शोरैिा कैनसया परी 
।।१६.२०१८।।, अव्मर ु।।१६.१२२३।।

अव्मरि्दी - बडबड्ा, सतत बोलरारा. ऐसा 
अनरतवादी असतयवादी । अप्रीयवाठद वर्णवाठद 
। व्रावाठद बहुवाठद । अनियतु जो 
॥१८.१२६२८।।

अव्मर्ि्री – िादाड. अनरताहारी जो, वीरपनत,। 
ि गरे जया एकांतीं । इंनद्रयें योगीं िांवरती,। 
ऐनसयातें. ।।२.५३६६।।

अव्मर् ं– जयाला कोरतयाही प्रकारे रोजता येत 
िाही अशा तयाला. वयापका रातें अिंता । 
तया बुनद् गनरतां अनरतां; । दुसरा संखयाकता्ण 
। आतां कवरु? ।।२.२०८६।।

अ्मुक् ु – बद्, रुक्त िसलेला. शौचु करी तो 
अरुक्तु । उरानच िाये तो रुक्तु । चहुवरमी 
नरक्ावंतु । संतु तो हो ।।१६.१११३।।

अ्मुत्लोक ु – सवग्ण. इहलोकु अरुत्लोकु । हा 
जाग्ती प्रपंचु सकळैकु । ऐसानच सवपिी 
आनरकु । अरासु रासे ।।१८.११३४।।

अ्मूप – रोजता येरार िाही असे, अपरंपार. यज्ञु 
नवषरूचें सवरूप,। तदरु्ण नहंसा िवहे पाप । दोष 
निरसती अरूप । उपरािे येरें. ।।२.१९५७।।, 
अ्मूप ु।।२.८२१, ९५८।।

अ्मूरुता – अरूत्ण – निराकार. पठर तो श्वेताठदवर्णरनहतु,। 
सवप्रकाशें सोजवळु, अरूतु्ण, । जैसा दप्णरु 

प्रनतरासतु,। निर्णळपरें ।।२.१०१५।।

अ्म्र – सवगमीय पेय. प्रतयक् ररों घातला,। तो 
अर्त महरतांनच जाला,। हे काय घडे, 
लागला । ियि भरवूं ।।२.१४६९।।

अ्म्र् – जो र्तयूचया पलीकडे गेला आहे तयाला, 
जीवनरुक्त. – अर्ता ि कळे ररर । महरौनि 
अंगीचे अरररपर । तयानच कैसी िूर । 
नपयूष िेरे ।।८.१५४१।।

अ्म्र्त्मक ु – अर्तरय, अर्तरूप. सोरु तो 
अर्तातरकु । सकळा ओषधीतें पोषकु । 
तेरेनच आंगे उतपादकु । धाता नवश्वातें 
।।८.२९२५।।

अ्म्रोप्म – अर्तासारिे. र्तां सकळां नजवनवलें 
। अर्तोपरें बोलें, । तरी आतां येरूनि केलें 
।तें नयायें सेवटा. ।।२.३२०९।।

अ्मवेध्य – यज्ञात आहुती देणयास अयोगय; अरा्णत् 
अपनवत्, नवष्ठा, घारेरडे. नशळे आनर 
नवटाळले । का अरेधया सराि महनरतले । 
धर्णशास्ती दूनशले । िये सेऊ ।।१६.१४९७।।, 
अ्मवेध्य्िदर - यज्ञात हवि करणयास अयोगय, 
अपनवत् वसतूंवर. ।।१८.१४७९५।।

अ्मवे्य – अपठरनरत अरेय ज्ञेय गुरहीि । कता्ण 
काय्ण कररहीि । देह चतुष्य जेरूि । सफुरे 
लागे ।।१४.१२४५।। 

अ्मैत्ी – नवरोध, शत्ुतव. प्रनतकूळ पठरग्रहो सरग्रु 
। राते तो हा तद्ुसारू । दाठरद्र्य दोषु असंवरू 
। लोकांची अरैत्ी ।।१८.२४८०।।

अ्मोघ – वाया ि जारारे, निषफळ ि होरारे. 
अरोघ फळ पावाल । जैसी वासिा धराल,। 
कारधेिु हे केवळ । आपुली नरिया 

अ्म्गुता अ्मोघ
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।।२.३७५४।।

अ्मो््य – अरूलय. अरोलय िरदेह पावोि । आनर 
आयुषय प्रनरत जारोि,। वयर्ण कालाचें क्पर 
। करा, करवा. ।।२.२९७८।।

अ्मरौन – रौिरानहतय. आता आतरनिष्ठ अरौि । 
चहुं वाचांचे जार । तें आतर निनव्णकारतवें 
जार । रौि महनरजे ॥ १८.१२७८६।।

अ्यतनें – काहीही ि करता, प्रयतिांनशवाय. त्रें 
गादनळये वसुंधरे । अंशाध्णरात्ु अनग् पुरे,। रग 
अयतिें जैसा पसरे । तोनच तो, पारा्ण. 
।।२.१९४९।।

अ्यथ्थता ज्ञ्न – ईश्वरानशवाय इतर वसतू पदाराांचे 
ज्ञाि. आता आपुले अयरार्ण ज्ञाि । तेरे सव्ण 
नवपरीत रासे राि । सव्णत् अनयरा ज्ञाि । 
तेनच होये ।।१६.८३६।।

अ्यन – राहणयाचे सराि. ऐसे देहनच करा्णचे अयि 
। लयोद्वा खसरती सराि । यालानग कज्ण 
आधेय अनधष्ठाि । देह तयाचे ।।१८.२८३८।।

अ्यन्ळ – दनक्रायि व उत्रायर असे दोि 
अयि. तयांचे गरा्णधाि, जनर इ. प्रसंगीचे 
फळ. रासफळ पक्फळ । ठदवसफळ निनशफळ 
। अयिफळ संनधफळ । फळ प्रहरांचे 
।।१६.१५३२।। दासोपंतांिी गरा्णधाि, 
जनरप्रसंग यासंबंधी फळाचा नवचार रांडला 
आहे. तयात रनहिा, पक्, रात्, ठदवस, 
संनधकाळ, रुहूत्ण, घठटका, ठदिशुद्ी, ग्रहबळ, 
अध्णपळ, निनरष यांचाही जातकावर कसा 
पठररार होतो, तयावर तयाचे रागय िरते, हे 
रांडले आहे.

अ्यश – अकीतमी. अरवा जोनडले अयश,। कौरवीं 
नजंनकलें आमहांस,। ररीं रुकलों प्रारास ।। 

ऐसेंही हो, ।।२.४१४३।।

अ्युक् – अयोगय. निरशूनि अनयरा ज्ञाि । करा 
रेदाचें दश्णि । ऐसे हे अयुक्त वचि । बोलतांनच 
आता प्रकरर ।। १६.७११।।

अ्योगर् – योगयता िसतािा. अयोगता संनयासु 
घेतला । तो िेदूनि संनयासफळा । िािा दु:िे 
प्रसवला । पांडुपुत्ा ।।५.१३६६।।

अ्योगी – योगाभयास ि कररारा, रिावर नियंत्र 
ि नरळवलेला. निंदकारानज अनग्रकु । 
दांनरकारानज तोनच येकु । रुिा्णरानज रहारूिु्ण 
। अयोगी जो ।।५.१२६४।।

अ्योग्य – चुकीचे. ब्राह्रु नवचारी अंतःकररीं,। 
येंहीं आघानतला जो धवनि । तो देवतारयु, 
महरोनि । अयोगय हें. ।।२.२२९६।।

अरणी – यज्ञात अग्ी उतपन् करणयासािी उपयोगात 
आरलेले साधि. ॐकार यूपवेठदकाप्नष्ठ । 
प्थवी अररी नकरीटी । दुसरी हृदय गोरटी । 
अरनर जार पां ।।१८.२०२१।।

अरण्य – वि. केवळ रागु्ण ि चले.। अरणय रयंकर 
वाढलें.। वयाघ्र, रीस, वसों लागले । तये 
िायीं. ।।२.२३३०।।

अदर – शत्ू. अठररय नरत्रय । अजु्णिा देवरय 
गुरूरय गापुि: । रयेनवर सरािनच असेिा । 
ऐसे आहे ।।१६.७९।।

अदरगिता हुर्शन् – शत्ूचा गव्ण जाळूि टाकरारा 
(जरू) अग्ी (अजु्णिा). ररतकुळ सरुतपिा । 
राया कुंतीनचया िंदिा । अठरगव्ण हुताशता । 
रहाबाहो ।।१८.५९३।।

अदरद्मन – शत्ूवर नवजय प्राप्त कररे. तयांते देता 
उदारपर । ते रहाकीनत्णचे कारर । यश आनर 

अ्मो््य अदरद्मन
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अठरदरि । देवाची पूजा ॥१८.८१२२।।

अदरव्मत् – शत्ू व नरत्. तेर अठरनरत् सराि । 
आतरानच आपपरावे राि ।। आपरा वेगळे 
गुर । तेहीिसे ।।१६.२३५।।

अदरव्मत्भ्ि – हा शत्ू व हा नरत् असा राव, 
नवचार. तेरें अठरनरत्राव कवर?। कैंचें 
धिुषय? कैसंचें बार?। कवर योद्े? निरंजि 
। ब्रह् सकळ. ।।२.१६९३।।

अदरिगतागिताग्र्सक ु – शत्ुसरूहाचया गवा्णचा घास 
घेरारा, तो नगळूि टाकरारा. तूं क्नत्यांराजी 
अनग्रकु । पूरु्णप्रतापाचा अकुकु, । 
अठरवग्णगव्णग्रासकु, । रहावीरु ।।२.४३।।

अदरिगतागितादिन ु – शत्ुसरूहाचा गव्ण रसरसात् 
कररारा तो तया पंडूचा िंदिु । अठरवग्णगव्णदहिु 
। शोरता जाला अजु्णिु । अवधारीं, कैसा 
।।२.२६।।

अदरिगताहुर्शन् – शत्ूसरूहाचा जो यज्ञीय 
अग्ीप्ररारे घास घेतो अशा हे कृषरा ! 
रवदुःिदैनयदळिा । अठरवग्णहुताशिा । 
देवअसुरारी रद्णिा । पुरत्येशा ।।८.१२७३।।

अदरष्ट – १. संकट. िाका कािावठर आलें । होतें, 
तें अठरष् चुकलें,। पुडती हें येरें काळें । 
देखिलें सरळ. ।।२.२५५२।।; २. अयोगय, 
अनिष्. बरवे आनर वाइट । सुष् अरवा दुष् 
। इष् आनर अठरष् । ऐसी जारावी 
।।१५.१५२१। । (अठरष् महरजे संकट हा 
सारानय अर्ण, पर येरे इष्चया नवरुद् येत 
असलयािे अनिष्. दासोपंतांिा ‘अनिष्’ 
अनरप्रेत असेल तर हा लेििदोष रािावा.)

अरीव्मत्पण – शत्ु-नरत् हा राव. हािी, लार, 
नजरे ररर । आप-पर अरी नरत्पर । देह 

वयनतरेके करुि । बुनद्विारा ।।१२.११६।।  

अरीिगता – शत्ुपक्. देव नविज गुरुपूजिी । सरनप्णनलया 
रुजा दोनही । आजािुबाहो तुजदेिोनि । कंपती 
अरीवग्ण ।। १८.२७९८।।

अरुचीकर – तोंडाची चव घालवरारे, िाणयाची 
इचछिा घालवरारे. नतक्तामल क्ार रधुर तुरट । 
नि:सवाद अरुचीकर । एकाचे बरवे नवकार । 
बाधक होती ।।१८.५५८।।

अरुणोद्य्च् ं– सूय्ण उगनवणयापूवमीचया वेळचया. 
सूय्ण आकाशात पूवतेकडूि पनचिरेकडे ररातूि 
गरि करतो, अशी सरजूत आहे. तयाचया 
सारथयाचे िाव अरुर. आकाशात सूया्णपूवमी 
साररी अरुराचे दश्णि आधी होते. महरूि 
अरुरोदय ही सूयमोदयापूवमीची वेळ होय. 
......... सिािा, संधयेनस । अरुरोदयाचां 
प्रकाशीं । काय कठरता जाला?।।२.२८१७ ।।

अरुप – रूपरनहत. सनरात्पूर्ण ब्रह् । अरुप अवर्ण 
अिार । निरुपानधक सर । पूर्ण चैतनय 
॥९.२२८२॥

अरुंि्र – अलवार, िाजूक, हळुवार, र्दू. 
सहजप्रकाशु तो अंतरी । सहज खसरतीचा 
अरुंवारी । सहजा असतां अवधारी । आतरया 
रज ।।१४.१०४।।

अरोगणी – निरोगयािे. शककुरा पय घालुनि । वठर 
सद्सतप्त घ्त घालुनि । प्ररर घयावे अरोगरी 
। नपत् शारक ।।५.११९६।।

अरोपूंवन (आरोपरे) – (बीज) पेरूि. पांच रौनतक 
ते रेठदिी । पांच रौनतक बीज अरोपूंनि । पांच 
रौनतक वठर पारी । रक्त चाले ।। १६.१२८८।।

अक्क – तांबडी रुई. यज्ञात तयाची लाकडे इंधि व 

अदरव्मत् अक्क
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हविीय द्रवय महरूि वापरतातपालाश अश्वतर 
औदुंबर । अककु शरी आनर िठदर । नितय 
ययांनस वैर । छिेदी अंगे ।। १८.३२०।।

अकु्क – सूय्ण. ज्ञािनवज्ञािाचा अकुकु । तो आमहा तु 
अवधूतु । येकु अता ययावेगळा नववेकु । तो 
िातळे री ॥९.१९॥

अर्यता – ओंजळीत वा लहाि पात्ांत पारी घेऊि 
तयात गंधाक्ताफुलाठद घालूि देवाठदकांस, 
ब्राह्रांस, पूजासरयी जे अप्णर करतात ते. 
अघय्ण पाद् रुिराज्णि । ते रूलरंत्ेकरूि । रग 
पंचार्त सिाि । पादपूजा ।।१२.२८२।।

अचताणवे – पूजरे. सजीवें रूतें तोडावीं,। निजमीवें 
शैलाठदकें अचा्णवीं,। ऐसीं दोषयुक्तें जारावीं । 
करते नहएं.।।२.१७५५।।

अवचतार्वभ्म्नी दवेि – प्रकाश, ठदवयतवयुक्त देवता. 
र्तयूिंतर जीवाचया गरिाचे दोि राग्ण. 
अनच्णराठद  व धूर. अनच्णराठद राग्ण - 
ब्रह्लोकाचा राग्ण महरजे देवयाि, उत्रायर 
राग्ण. या रागा्णचया सव्ण गोष्ी प्रकाशासंबंधातील 
आहेत. ह्या रागा्णचे अनररािी देव. तेरे 
अनच्णरानररािी देव । तें पदनच येक अपूव्ण । 
तेंनच पाहोंनि पूव्ण । साधि नवसरे ।।१५.३३१३।। 
पहाः पदरवशष्ट आ

अजतानी – नरळवत असता, प्राप्त करीत असता. 
अज्णिी दु:ि नवषयांचा । संकलप घालावा 
देहाचा । देहो करावा आनर काचा । तया 
अर्णलारा ।।८.२४८१।।

अथता – नवषय, प्राप्तवय, हवी असरारी गोष्. 
श्ोत्ाठद ज्ञािकररे । जारती नवषयाकाररे,। 
तेरें ज्ञेय अर्ण सांडरें,। दृशय महरौनि 
।।२.१४४२।।,  तेंनवनच संसपशु्ण उषराचा । तो 

काळ रेदें सुिादुःिाचा । आिुनह सपशु्ण 
अरा्णचा । तो नविनवधूनच ।।२.४२४।।, अथगीं 
।।२.१११०।।, अथुता ।।२.११५१।।, अथ्ता 
।।२.१२७२।।

अथताक््मु  – धिानरलाषा. ऐसें शंनकतां परोपरी,। 
देिोनि, अिुरवूनि शरीरीं,। अर्णकारु तयावठर 
। अपारु उपजला. ।।२.२१४९।। 

अथताच्ड – शबदाचया अरा्णनवषयी नजज्ञासा. 
अर्णचाड श्ोतयां रोडी,। परंतु शबदीं, रूपीं 
तयांची अवनड,। चयाठर प्रहर ते घडी । येनक 
होये. ।।२.३६२७।।

अथताच्ड् – पैशाचया लोरापायी. ज्ञािनवज्ञाि 
सनहत । तेरे िरिे सवनहत । परदासयी गुंतले 
नचत् । अर्णचाडा ।।१६.१८८४।।

अथताप्र्योजनु  – धिाची इचछिा, गरज. अर्णप्रयोजिु 
जया असे,। चया नरियेची चाडनच िसे,। 
सवनहत सवपिीं ि ठदसे । तेरें शास्तें. 
।।२.२६६७।।

अथताल्भ  – धिाची प्राप्ती. अर्णलार ते अिेक,। 
क्ेर स्तीपशपुत्ाठदक,। वठर पदार्णनसनद् 
आनरक । ते होंनच लागे. ।।२.४६६६।।

अथतासंपन्न्क्रणें – जयाचयाकडे पुषकळ धिदौलत 
आहे, सत्ा आहे अशा रिुषयाला. 
अर्णसंपन्ाकाररें । दारापुत् काय उरे? । 
इष्नरत् देहें येरें । बहुसाळ होती ।।२.२१८।।

अथतासंपक्क  – नवषयाचा संबंध. प्रनतकूळें अर्णसंपकके 
। उपजनत िािा दुःिें,। नवरुद्ें होती अवनशकें,। 
कां िाशती क्रेंनच; ।।२.४७१३।।

अथतासं्योग – नवषयांचा संबंध. राजसा पानहजनत 
रोग,। िािा अर्णसंयोग,। शरीरनप्रय बनहरंग । 

अकु्क अथतासं्योग
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पंचरौनतत हे. ।।२.३९०४।।

अथतास्क्ष्तक्र – नवषयाचे दश्णि, प्राप्ती. तेरें 
ज्ञािेंनद्रयविारा । पावे अर्णसाक्ातकारा, । 
कर्णकररीं, वीरा, । करमें निपजवी. 
।।२.१७१५।।

अथतास्धन – धिप्राप्ती.  तेरें िवहे अर्णसाधि,। 
रग उद्रावठर घाली रि.। बैल रेळवी, 
कोंकर । बाहों अपेक्ी. ।।२.२१५४।।

अथतासथ्न – नवषयाचया ठिकारी. जेवहेळीं काढूनि, 
अवधारीं,। जेनरंचें तेरें नचत् धरी,। पुडती 
येऊ िेदी बाहेठर । अर्णसरािा. ।।२.४७५९।।

अथतास्फूवरता  – नवषयसफुरर. बुनद् आधारें वावरे,। 
तये रिीं रज संचरे,। रग तें अर्णसफूनत्ण अभयंतरें 
। सपनश्णले सांतें ।।२.१९७८।।

अथतासि्थताक््मन्  – नवषय, आवडते उपरोग प्राप्त 
वहावेत ही अनरलाषा. घेऊनि उिे कलपिा,। 
रोगाची दृढवासिा,। अर्णसवार्णकारिा । 
उिूंनच लागे.।।२.१९७९।।

अथताि्वनवरवथ – (अर्ण = पुरुषार्ण, रुखयतवे 
रोक्.) – पुरुषार्ण साधणयाची शरयता 
संपणयाची वेळ. (रिात नवनवध कारिा उिरे, 
तया पूर्ण ि झालयािे शोक होरे हे चरि चालूच 
राहते. रिुषय पुरुषार्ण साधरार केवहा? महरूि 
जयाचया रिात शोक उतपन् झाला, तयाचया 
हातूि पुरुषार्ण निसटला असे येरे सांगायचे 
आहे.) अर्णहानिनतनर अवधारीं । सवजि 
नविाश वासरीं । ररराशाठरिां िक्त्ीं । सरयो 
धयेला ।।२.२०८।।

अथतािीन – धिहीि. देवा! अर्णहीिाचें नजरें,। 
तयाहूनि गोड रररें. उपवास देिावे कवरें । 
बालकांचे? ।।२.२१५०।।

अथताज्ञ्न – शबदाचा अर्ण कळरे एवढेच ज्ञाि, 
अिुरवरनहत ज्ञाि. प्रयोजिु शबदीं िारी,। तो 
अर्णज्ञािें कांहीं आती,। तत्वता, ब्रह्प्रानप्त । 
गुरुवीर िसे. ।।२.२६३८।।

अथ्तावभल्र – अरा्ण (पैसा)ची इचछिा, धिाचा 
लोर. तेरे अरा्णनरलाष तुटले । कारराग 
नवसंचले । सतवे रजतरनजंनकले । ऐसें असतां 
।।१६.१२०।।

अथ्तािभ्सक – सतयारास निरा्णर कररारे. 
(अरा्णचा आरास). सतव अरा्णवरासक । रज 
प्रव्नत्कारक । तर आद्ंती वयारोहक । ऐसे 
असता ।।१८.८७८।।

अथ्ताश् – धिप्राप्तीची अपेक्ा. द्रवय ते कैंचे अजु्णिा 
। पदार्ण प्राप्तीची अराविा । परंतु अरा्णशा 
झोंनबिली रिा । अनिवार तें ।।१६.१८३८।।

अथ्तासक्ीं – धिाचया लोरात. महरौनि हा 
उरजला,। प्राकृत बोलों लागला,। परंतु 
अरा्णसक्तीं गुंतला, । ि सोडी तें सरळ. 
।।२.३३८४।।

अवथतालवे – सपष् केले. ऐसे श्रोकविय अनर्णलें । 
पुरुषत्य रुप केले । तंवं आि येक उपजले । 
रिा राझाठर ।।१५.४६३२।।

अथुता – संपत्ी, पैसा. कांही नवद्ा िा काही अरु्ण । 
उगानच गवु्ण अतयंतु । अजु्णिा रदु तो वयरु्ण । 
आसुरांचा ।।१६.१६६८।।

अथमे – संपत्ी. यज्ञ साम्रगी काररे । वेचती अरते 
देहेप्रारे । शरयिुसार घडे देरे । पदारु्ण जया 
।।१८.१०२७।। 

अथमोन्मुख  – नवषयाप्रनत उतसुक. रिा बुद्ी 
इंनद्रयाची । व्नत् अरमोनरुि गुराची, । नतया 

अथतास्क्ष्तक्र अथमोन्मुख
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आतरा तो ि प्रकाशेनच । गोचरपरें 
।।२.१३१२।।

अथमोपलबधी – नवषयाचया प्राप्तीसािी. एवं रि, 
बुनद्, इंनद्रयगर । अरमोपलबधीलागूि । 
निजवयापारीं, जार, । प्रवततों लागती. 
।।२.१९८३।।

अधतापळ – पलाध्ण, पळाचा अधा्ण राग (कालरापि 
पठररार). रुहूत्णफळ घठटका फळ । नवचाठरता 
ठदिशुद्ी ग्रहबळ । पळाहूनि अध्णपळ । निनरष 
उनरेषु ।। १६.१५३३।।

अधताभोजनी – अध्णवट जेवर झालेले असता. 
नवटाळ दावा महरे दृष्ी । अध्णरोजिी बैसे 
उिी । रळ सोनडतां गोष्ी । सांगे जारा 
।।१६.९९७।।

अधता्म्त्् – प्ररवाची अधमी रात्ा (शुद् सत्व). 
अधःशािा गुरत्य,। प्ररवाचें जें पादत्य,। 
ऊधव्णरूल, शुद् सत्वरय । तें अध्णरात्ा 
महनरजे, ।।२.१८०३।। 

अधमोद्यो – सूयमोदयाला अध्णवट नतरी असरे (६० 
नरनिटांपेक्ा करी). व्रत पैत्ुक देवताराधि । 
आरा सोरवासरी ग्रहर । अधमोदयो तीर्ण सेवि 
। यज्ञाचा नियरु ।।१८.१५१६।।

अप्तािवे – अप्णर करावे. एकाचीं गात्ें िांडूनि,। 
चढूि अपा्णवे पाषारीं,। पत्ीं, पुषपीं, फळीं, 
जीविीं,। घडे रूतनहंसा. ।।२.१९५४।।

अ्यता्म् – सूय्ण. ठदशा उजनळतु अय्णरा । पािी उदया 
हारे तरा । निनशराि असूनि सीरा । टाकी 
ठदवसाची ॥१८.४७०२।।

अरता (अशता) – गुदविाराचया ठिकारी येरारा कोंर, 
रूळवयाध. ताप सफोटक पुनळका । अषा्णठद 

वयाधी अिेका । इंनद्रय वयाधी आईका । आठद 
करूिी ।।१६.१४६९।।

अलक्ष् – जयाचे कोरतेही लक्र सांगता येत 
िाही, जो अवर्णिीय आहे अशा तयाला. 
प्रकृनतचेनि दृशयपरे । अनरन्ा पुरुषा रूप कररे 
। रग इचा लक्री लक्रे । अलक्ा तया 
।।५.२८७१।।

अलक्षु – बेसावध. धरु्ण, अरु्ण, कारु, रोक्ु । 
येरेही परी निरपेक्ु । दाता सव्णरा अलक्ु । 
बळी जैसा ।।१२.७६५।। 

अलक््मी - दुदभैव, दुरा्णगय, दाठरद्र्य, नवपनत्, 
अवदसा, अक्ाबाई (लक्री आनर अलक्री 
या दोि बनहरी असूि तया सरुद्रातूि निघालया,  
अशी साव्णनत्क सरजूत आहे. पनहलीिे 
नवषरूशी लग् लानवले व दुसरी िवरा पाहत 
दारोदार रटकते. जयेष्ठा व कनिष्ठा). संकटी 
धैय्ण ि सांडरे । असावी रायायें नचनहें । आता 
अलक्री हारे । तऱही तेर  ॥१८.८१४७।।

अलक््य - दुल्णक्. अलक्य करूनि िाइकसीनच । 
नकं आइकोनि अहंकारें ि रिीसीनच । परंतु 
बोली तंवं आरुची । उदास केली 
॥१८.१३८४४।।

अलदवे – अलंदे – रातीचे रोठ्ा तोंडाचे एक 
प्रकारचे रांडे. घडी, घागरी, घडौली,। अलदें, 
वानच कें वौळी । नचटकी, रोरवा, पातली,। 
रां२जवरें तें, ।।२.२६७५।।

अलसु – आळस. आशेचा िावो पुसावा,। त्षरोचा 
रारा रोडावा, । प्ररादु,अलसु वधावा । 
योगवेत्ीं. ।।२.१८६०।।

अलंक्र-रु – दानगिा. तींनच वस्तें, ते अलंकार । 
अपूव्ण लेइला सरग्र.। धिुषयबार, हानतयेर । 

अथमोपलबधी अलंक्र-रु
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घेतलें वेंस. ।।२.२३५४।।, अलंक्रु 
।।२.२१२०।।

अलंकृर ु – नवरूनषत, सुशोनरत, सजलेले. ऐसा 
अलंकृतु लक्री । रक्तु देिसी धिु:पारी । 
सतय दुजे रजवाचूनि । ि रिे जया 
।।१२.७५५।।

अवलउळ  – रुंगयांचा रवा. िािा नप्रयपठररळ,। 
महरे, धनय धनय अनलउळ । िािवे आि 
सकळ । सुवास येता.? ।।२.५३९२।।

अवलकुळें – रुंगयांचे रवे. आरक्तें ती पावले,। जेर 
शंकलीं रातोतपलें, । कारातुरे अनलकुळे । 
रुंजी कठरती. ॥२.५१०८ ॥

अलुक् – रुकेला. ऐसें नवचारूनि क्राएका । 
देओ निजरक्तांचा अलुका ।  बोनलला तें हें 
आइकें कां । राया वचि ।।२.२६५।।

अ्पबद्ध – करी प्ररारात बद्, अज्ञािी असलेले. 
ऐसे अलपबद् ते भरती । दारोदार ते ग्रासु 
रेळनवती । अतयंत बद् ते िुिीती । िाइंहूिी 
।।१६.२४१५।।

अिकळ् – तेजोहीि अवसरा. तेरें जे जें कळा, 
ते अवकळा,। तो नवचारुनि तेनरंचा वेगळा,। 
तंव येकीं आनरलें गोपाळां । आिरे गावया. 
।।२.२०९३।। 

अिक््यता – कुकर्ण, वाईटकाय्ण. तयांचे कठरता 
अवकाय्ण । रायाचे िाशें काय्ण । युद्े वीर हे 
शौय्ण । रायायुद्ाचे ॥१८.८७२३।।

अिक्श ु– अवकाश, जागा, पोकळी, रोकळी 
जागा. गगिीं शबदातें िेरे,। सनछिद्रें ि सटे 
गगिें,। अरवा अवकाशु देरे । आरींनचिा 
।।२.९५०।। 

अिरि – सरळ. वाकडे िसरे. रािराजू शरीर । 
िीट धरावे अवरि ।। निवा्णत दीपापरी सरीर । 
देह रािावे ।।१६.१७४।।

अिगवर –अधोगती. ऐनसया अरा्णतें देती । हो 
वाचा, गा, वीरपनत!। रोक्ाकाररें अवगनत । 
अवाट हे. ।।२.३६७३; ८.३४०६।।

अिग्मरें िो्यवे – जानरवेला येरे, कळरे. जे 
जयाचे जेरे जेरें । राि होये अवगरतें । ते 
तयाते तेरे तेरे । तैसे नचनरात् ॥१८.१२८६८।।

अिग्मल् – जारवला. होतानच पुरे सपशु्ण । तीते 
होतां जाग्नत नवशेषु । तीते अवगरला आरासु 
। तसकराचा ।।६.१३४७।।

अिगव्मरु – जारतो. रग तें रानत्रािनच पाहातु । 
जाउ राहे वासिां वंतु । तोनच येक अवगनरतु 
। लोकु तया ।।१५.३२५५।।

अिग्मवे – कळतो, उरगतो, अिुरवाला येतो. 
ऐसा अवगरे अरु्ण । हा ही िवहे यरारु्ण । येरे 
अनधकारू सररु्ण । श्ोतयांचा ।।५.२४७८।।

अिवघ्य् – अवघया, संपूर्ण (जगा)ला. यापरीं 
आश्यूनि योगराया । असंगु पठर तोही नतया । 
युक्तु वयापकु अवनघया । चराचरातें 
॥१८.१३९८६।।

अिघें – सरसत, सारे. देहतवें अवघें हारपरें,। 
कीजे अिंता ब्रह्ांडाचें लेरें,। अजु्णिा, आचिय्ण 
केसरें?। रीं काय सांगों? ।।२.१२३४।।

अिघवेनसीं - सगळयासह. सफुरे तै तैं अवघेि 
आकारें । नवरे तैं अवघेिसीं नवरे । सफुररें 
नवररें आदरें । येक ि करी ॥१८.१२२८८।।

अिचट – आकखसरक, दैवयोगािे. येरे असुरू जैं 
आला । तैं अवचट िाही की सुटला । ऐनसया 

अलंकृरु अिचट
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तुनझया बोला । उत्र अवधारी ।।१६.२४००।।

अिचटें – अचािकपरे. रारु सवाठरयांचे 
संयोनगले,। वऱहाडी नसद् जाले,। तंव तयांवठर 
येऊनि पनडले । अवचटें चोर. ।।२.२२९१।।

अिवचर् – अचािक, एकाएकी, ि कळत. 
उत्राचा उदरी ततवता । उत्र अन्सेनवता । 
पुत्ु होये अवनचता । अिाठरसा जैं 
।।१६.१५२६।।

अिच्च – अवा्णचय, नशवी. गतेर्तेवीर रडवी । 
आय्णरया्णदा सांडवी । अवच् केवळ बोलवी । 
साधूं ते वचि ।।१६.१८५६।।

अिजरन – हेळसांड. कहींनच िवहे अप्ररार । 
ऐसे ते रायाचे वचि । जेरे िवहे अवजति । 
प्रनतज्ञेची ॥१८.८१७७।।

अिररण – १. जनर. तैसें वयक्तीचें अवतरर,। 
नफटलें रात् प्रावरर,। अवयक्त, सतय, 
सिाति,। तेंनच उरलें ।।२.११८९।।, २. 
आनवरा्णव, प्रकट होरे. तेरें अवतरर काराचें, 
। दंरा, दपा्ण, अनररािाचें; । आसनक्त, त्षरा, 
कलपिेचें, । टेंक फुटे. ।।२.१९८४।।, ३. 
अवतार. देवािे रिुषयरूपािे घेतलेला जनर. 
ऐसे हे राझेनच वचि । कवर करी अप्ररार । 
सवधर्णलोपी घे अवतरर । जैं अधरु्ण वाढें 
।।८.११२०।।

अिररणवे – (धातू) – प्रकट होरे. आतां 
हतेपरानचया व्त्ी,। जो की अवतरला 
आरी,। तो आपरा कीं आिाप्रती,। ऐसें पाहे 
पां ।।२.८७०।।

अिररणवे – (िार) – जनर. अवतररे ठदधीली 
नवषरूते ।  लानवले जनररररातें ॥ वि भरनवले 
रुद्रातें ।  केले तापसी ॥५.३९५६।।

अिर्र – रूळ अर्ण – िाली येरे, रूढ अर्ण – 
पौरानरक कलपिेिुसार नवनशष् रहाि 
काररासािी ईश्वरािे, दैवी शक्तीिे रािवरूपात 
अरवा इतर देह धारर करूि जनर घेरे. हे 
अवतार पररेश्वराचे अंश सरजले जातात. 
(अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार व 
पूरा्णवतार हे अवताराचे चार प्रकार.) िािा 
अवतार, िािा लीळा, । ह्या हृदयसराची 
सकळ,। आनर पुडती पुसे वेळोवेशां । तेंनच 
आइके. ।।२.४४८६।।

अिद्न - अग्ीत टाकावयाचया एका आहुतीस 
पुरणयाएवढे होरद्रवय. रायी नरल्ाठद जाती 
फळे । उनरादके द्रवये सकळे । हनवनत आकाळ 
रेळ उनि अकाळे । देती अवदाि 
॥१६.१६७७।।

अिद्नवे – यज्ञातील आहुती. पनवत्े अपनवत्े िेरे 
। प्रेत गीळी अवदािे । तेरे प्रकारे सेवरे । 
रूती रूतांतें ।।१८.४५०।।

अिध्न – लक्. एरें प्रकारें अिुवादला । तो 
अनरप्राओ रागां कनरला । अवधाि देई 
वनहला । पुडती काय महरे ? ।।२.२४९।।

अिध्र् (अवधाररे) - ऐका, लक्ात घया. शर 
दराचा तेर वारा । तो येर िाही अवधारा । 
बाह्यांतरी व्नत्नवकारा । प्रेरनच प्राशी 
॥१.१०९।।

अिध्री (अवधाररे) – १. (तू) निचियािे जार, 
सरज, लक्ात घे. यये लोकीं वत्णता । अवधारी 
गा गोनपिारा । रैक्यसेवि ततवता । राजयाहूनि 
।।२.१२४।।, २. ऐक. ि शोनचती अनतरािें,। 
नरथया जयां नजरें रररें,। सव्णदा सववीं 
साठरिेपरें । जेरें तें अवधारीं ।।२.३०२।।

अिचटें अिध्री
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अिवध – शरीर नजवंत राहणयाचा काळ. हा करी 
तैं आनधवयानध । हा करी तैं कररनसनद् । यया 
अधीि अवनध । शरीराची ।। १८.११९२।।

अिधूर् – हे सव्ण उपाधींिी रनहत असाराऱया 
(दत्ा)!  राझें तूं सकल क्ेर । राझें रागय तूं 
परर । रातें, अवधूता, ब्रह् । तूनच साकार 
॥१.४३।।

अिनी – प्थवी, धठरत्ी. बीजाते क्ीनत जार । 
काळे प्ररीत रेघवष्णर । रग अविी जळसंयोगे 
जार । अन्े निपजवी ॥८.३००७; ९.८३०।।

अिनीजलसं्योगें – राती आनर पारी यांचा 
संयोग. अविीजलसंयोगें, । झाड ते वाढोंनच 
लागे, । तैसीं सरूलदेहाचीं आगें, । व्नद् 
पातलीं ।।२.७३९।। अिनीजळ सं्योग ु
।।१५.३६४१।।

अिबोधन – ज्ञाि. अवबोधि नरियेचे । आनर 
अनरधाि पदारा्णचें,। लक्र कळावें वसतूचें । 
इतुलें रात् ।।२.२६५४।।

अिबोवधलें – उलगडूि सांनगतले. रग लक्रत्य 
कनरलें,। गुरुिारें अवबोनधलें,। तें सांगैि 
पारा्ण वनहलें,। देईं अवधाि ।।२.८३८।।

अिबोधीं – ज्ञाि झाले असता. वारयारा्णचया 
अवबोधीं,। नशषयें धयेिी रेदबुद्ी,। तें नवरुद् 
तये सराधी । ऐसें जारोिी; ।।२.८३७।।

अिभ्न – भररूलक जारीव, देहानरराि. तो तरी 
अवसरा गुर । देहें अनररािी अवराि । तेरें 
नवश्व हे सगुर । पोषलें गुरी ।।१५.४६७२।। 

अिभ्थ सन्न – यज्ञसराप्तीिंतर केलेले रंगल 
सिाि. जीरे ते ब्रह्रूप नवश्वेसी । रररनच 
रोक्ु तयानस । अवर्र सिाि पठरयेसी । ब्रह्ी 

निरग्ता ।।१८.२०९९।।

अि्यि – राग. येके बुद्ीचे अवयव । पाहतां 
बहुसाल पल्व.। आतां रया्णदा कररें, हें हांव 
। पुरे जाली. ।।२.२०८४।।

अि्यि्चें – अंगाचे.  अिंड अवयवाचें धयाि,। 
िुपडती दोनही ियि । स्तीकारकद्णरीं रि । 
बुडोनि गेलें ।।२.२१२९।।

अिरण – आवरर, झाकरारे काही. तुतें कासया 
रया्णदा । अवरर पूरा्ण अगाधा । सुिेंनच असें 
सदा । जीवनरुक्तु ॥१८.१४६७४।। 

अिरुंवधलवे – अवरोध केला, दाबूि िेवले. 
निनरषोनरेषाचे वयापार । अवरुंनधले घ्राररंध्र । 
श्वासोश्वासही सरग्र । तयाजय केले 
।।१८.२६२०।।

अिरोधन – नवरोध, प्रनतबंध, अटकाव, सतंरि, 
रांबवरे. ते दुनचित आपर सावधाि । तया ि 
कवे तै रारावे आपर । करावे रागा्णचे 
अवरोधि । साव्णकाळ ॥१८.८७१६।।

अिरोध्वच्य् – गनतरुद्तेचया, प्रनतबंधाचया. तठर 
येनरचे प्रार निरोधावे । रिे चडफडूनि ि यावे 
। यया अिुरवा िेरावे । अवरोधानचया 
।।१६.१३९३।।

अिरोधी – अडवतो. आता ययानचये नितय नसद्ी 
। हटयोगु येकु नत्शुद्ी । करावा महरती जो 
अवरोधी । रिा-पविांते ।।१२.२०९।। 

अिणता – वर्णरनहत. सनरात्पूर्ण ब्रह् । अरुप अवर्ण 
अिार । निरुपानधक सर । पूर्ण चैतनय 
॥९.२२८२॥

अिरता्म्नें – अिुपखसरत असरे. सुंदरा आनर 
तरुरी । लावणय गुराची िारी । परंतु पुरुषें 

अिवध अिरता्म्नें
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येकें धिु:पारी । अवत्णरािें ।।१५.४०१९।।

अिरताण – (िार) पाऊस ि पडरे, दुषकाळ. 
अवष्णरावरी अवष्णर । सूया्णचे िडतर कीरर 
। या पठर पावे ररर । रूतग्रारु तो ।।८.२६४०।। 

अिरताणवे – पाऊस ि पडरे. की रेघाचे नि जारे । 
वष्णरे का अवष्णरे । जीव ररती सूय्ण कीररे । 
ते सवतंत् ि होती ॥९.२३१७॥

अिलिण – नबिनरिाचे, रीि िसलेले. सलवर 
िा अवलवर । रात्ी अवघी नरक्ी अन् । 
काकुळती िेघे जीवि । अन्नच घे ।।६.३५३९।। 

अिलक्षण ु – १. अपात्. आनर सव्णज्ञ ज्ञािी 
अनररािु । धरी, तो दासु अवलक्रु । तुजहूनि 
असाधाररु । राव जयाचा ॥१.३८।।; वेदज्ञाि 
हे लक्र जयाचया ठिकारी िाही असा, वाईट 
लक्राचा, कुलक्री. अहो वेदवादी तो 
ब्राह्रु, । येरु तो शूद्रासरािु, । सपशमो िये 
अवलक्रु । संनयासीही. ।।२.२१९२।।

अिलंबन – सवीकार, ग्रहर. सदसदग्रंनर हे 
अहंकरर । शुद्ा प्रकृतीचे अवलंबि । 
आंगीगुरांचे अवतरर । ते येरे री परे ।। 
१८.३५६३।।

अिलंब्ि्य् – आश्य घेणयासािी. कीं इदंतव 
नवषयतवें हाले,। आनर िेनत िेनत महररें 
सरलें,। रग पािीं रौि उरलें । अवलंबावया 
।।२.१२५९।।

अिलंब्िवे (अवलंबरे) – सवीकारावे, अंगीकारावे. 
सतयतेनच अवलंबावे । सतयनच सतय बोलावे 
। बोनलले सतय करावे । राये वचि 
॥१८.८१५६।। 

अिलंवबर् – आश्य घेतला असता. करवीं प्रवत्णतां 

कर्णकरर,। अरु्ण अवलंनबता नवषय जार,। 
एव पंचवीस ततवे नरळोि । नलंग देह, हे 
।।२.११५१।।

अिलंवबलें – आचरले. तैं एक महरती, सवारी,। 
अवलंनबलें रौि तुमहीं,। तठर 
नगठरनशषयोपदेशरिरीं । काय करावें? 
।।२.१२६४।।

अिलंब ु – आधार. तोही अवलंबु सांनडतां । 
केवळु उरे शूनयता,। तेनच नचंतावी निरवयवता,। 
योगरागमें येरें. ।।२.१८७३।। 

अिलील् – सहज, लीलया. तया अवयया 
गुरातीता,। राझा िरसकारु श्ीअवधूता;। जें 
अवलीला री रता । जारू केला ।।२.१४।।

अिलीळ् – लीलया, सहज, सुलरपरे. 
अवलीळानच उरा िाला । परसैनय पाहों 
लागला । आतरशुद्तवे जाला । साक्ी गुराचा 
॥१.१३०७॥

अिलोकन – निरीक्र. तूं ि बोलसी वचि,। 
आमही ि करूं तुझें अवलोकि;। ऐनसया काये 
कारर,। तेंनच अवधारीं. ।।२.२५१६।।

अिलोवकर ु – पाहत, अवलोकि करीत. ऐसा 
अजु्णिेसी साशंनकतु । रागेपुढे अवलोनकतु । 
बोलता जाला कांतु । रुखरररीचा 
।।१८.२७२२।।

अिलोवकलवे – पानहले, निरीक्र केले. ते सवरींनच 
वर्ण ररले,। अतेव देवतारय सव्ण जाले;। 
आिे पक्ें अवलोनकलें,। तंव ते कैसे? 
।।२.२२३२।।

अिलोकती – पाहतो. रागवींचा नवटपु नवसतीर्ण । 
तयावठर वळंघला ब्राह्रु.। अवलोकी येतां 

अिरताण अिलोकती
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जातां जिु । दुरूनियां. ।।२.२२७५।।

अिलोकफूवन – पाहूि. सरसतें कठरती रुदि,। परंतु 
तयातें रौि.। बंधु अवलोकूनि तें नचह्न । 
बोलता जाला. ।।२.२५०४।।

अिश – आवेशािे. रुद्ल तोरर, फरश । िडगाचे 
हानरती अवश । जटायुद् असरसास । ऐसें 
प्रवत्णतां ॥१.३५४।।, अिशु ।।१८.१२८९१।।

अिश – ताबयात, नियंत्रात िसरे. आता तुं ऐसे 
महरसील । नवश्व सवतंत् की केवळ । सवसव 
उपाधी वेगळे । अवश सदा ॥९.२२९५॥

अिश्म्न (अ + वशराि) – नियंत्रात, ताबयात 
ि येरारे, वश ि होरारे. रिानचनय पोटी गगि 
। निरंतरी अवशराि । तयारानज कलपिाराि 
। रिनच तेही ।।१८.३९८०।।

अिवशकें – अध्णवट ज्ञािी. प्रनतकूळें अर्णसंपकके । 
उपजनत िािा दुःिें,। नवरुद्ें होती अवनशकें,। 
कां िाशती क्रेंनच; ।।२.४७१३।।

अिश्य – िक्ी. नवनहतां, वैठदकां करमी । अनधकारु 
आपुला सवधरमी,। धर्णरूपे संग्रारी । अवशय 
असे. ।।२.४०४८।।

अिसरीं – १. (दोघींचया) रधये. चौदानह रतिें 
रांडारी । राझां वत्णती श्ीहठर । उव्णशी रंरा 
अवसरीं । रेिका उरी ।।२.२२८।।, २.  
वेळी. िदीतटाकीं, सरोवरीं । साचळु िसे ते 
अवसरीं । कूरु्ण निघोनि बाहेठर । 
आहारासतव,।।२.४७६१।।

अिस्न – १. शेवट. रंत्ािुष्ठािा अवसािीं । पुसते 
जाले रागुतेनि,। आधीं सतवि करूनि । 
प्रेरपनडररें. ।।२.२९७३।।; २. शक्ती, 
सारथय्ण. नववता्ण सत्ानच अनधष्ठाि । नववता्ण 

सत्ानच अवसाि । नववतमी वतते सतयपर । 
सनरािा आतरयाचे ।। १८.३९६४।।

अिस्नीं – शेवटी; अंती. कीर्ण असतां सवसरािीं 
। तेरेनच र्गजळ उिे निवा्णरीं । आठदरधये 
अवसािीं । र्ग जळनच वाॐ ।।१४.२२६।।

अिसथ् – १. बालय, यौवि, व्द्तव आदी दशा. 
यापरी उदरी होता, । तो जाला जनरु पावता,। 
रग तयाउपरी जे अवसरा, । तेही आतरया 
िसे ।।२.७३६।।, २. जाग्ती, सवपि, सुषुप्ती, 
तुरीय ह्या चार अवसरा. जागराठद चाऱही 
अवसरा, । तू, िा तूतें, या पारा्ण, । सराि, 
रोगु, िा रोक्ता, । काहींनच तू ।।२.१०४७।।, 
३. (सारानय अर्ण.) दशा, खसरती. काररें, 
रहाकाररें । वयक्तें िवहती जारें, । अवसरा, 
गुरलक्रें । तया नवधेंची ।।२.११२८।।

अिसथ् अवभ्म्नी – जाग्त, सवपि, सुषुप्ती ह्या 
अवसरा रला येतात असे रािरारा. देहे 
अवसरा अनररािी । गुर प्रपंचु सव्ण काररी । 
आप परावे रुखय करुंनि । सव्ण शूनय 
॥१६.१४२०।।

अिसथ्चरुष्ट्य – जाग्ती, सवपि, सुषुप्ती, तुरीय 
ह्या चार अवसरांचा सरूह. ऐसा 
प्रकृनतगुरसाक्ी, । सानक्तवही ते िापेक्ी,। 
अवसराचतुष्यातें लक्ी, । अनयोनयनसद्ी 
।।२.८२६।।, अिसथ्चरुष्टी – सवपिाठद 
चारही अवसरांरधये. ।।१२.५६।।

अिसथ् जवनर – खसरतयिुसार, खसरतीिे निरा्णर 
केलेले. आता आरुते रािले हे अनहत । 
बाह्यसुि नरथया सरसत । राि जे अवसरा 
जनित । तें सवपिा ऐसे ।। १८.११३२।।

अिलोकफूवन अिसथ् जवनर
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अिसथ्त््य – १. जगाचया उतपत्ी, खसरती व 
प्रलय या तीि अवसरा. पासाव प्रकृनत गुरत्य, 
। नवराट, नहरणयगर्ण, राया, ततकाय्ण । उतपनत्, 
खसरनत, प्रलयो, हे ज्ञेय । अवसरात्य, तेरें 
।।२.७६०।।, २. जीवाचया ठिकारी 
आढळराऱया जाग्ती, सवपि व सुषुप्ती या तीि 
अवसरांचा सरूह. जीवीं ऐसे देहत्य,। 
अवसरात्य, अनरराित्य, । एरींचें सानक्तव 
धयेय। तें शुद्सतव(त्व) आनवद्क ।।२.७६६।।

अिसथ्त््यी – जाग्ती, सवपि, सुषुप्ती ह्या तीि 
अवसरांरधये. तैसानच उपजे आरासे लयाजाये 
। रजोगुरजेर साराये । तो सतवगुरु नितय 
आहे । अवसरात्यी ।। ८.२०४४।।

अिसथ्ददक – अवसरा वगैरे. देहसरूहाहूनि 
पनहलें,। जें रग अवसराठदक उठिलें,। 
जीवेश्वरतव रचलें,। ते सत्ा जयाची ।।२.७८४।।

अिसथ्द्व्य – (जाग्ती व सवपि ह्या) दोि 
अवसरांचा सरूह.  सवपि लठटक जागररीं,। 
जाग्नत तेंनवनच सवपिीं,। ि वतते सुषुप्तीचां 
सरािीं । अवसराविय तें. ।।२.१६६६।। 

अिसथ्भवेद – वेगळी अवसराही. गुरकृतें देहरेदें,। 
अवसरारेदुही िादे,। रग तयाचेनि संबंधें,। 
पुरुषीं रेदु ।।२.११३४।।

अिसथ्भोगस्धन – जाग्ताठद अवसरांरधये 
नवषय उपरोगरे.  एवं प्रकृत गुरराि । असंत 
देह, ऐसें जार;। असंता अवसरारोगसाधि,। 
तें साच ि वतते. ।।२.१६७९।।

अिसथ््म्न – अवसरारेद, अवसरेिुसार. ऐसे 
गुरत्य उपसंहारे । तेरे देवतात्य हे िुरे । 
अवसराराि शरीरे । काररी सारावती ।। 
८.२७९९।।

अिसथ्विशवेरें – नवनवध अवसरांिी. 
कारकलपिेचेनि संनयासें,। ऐसेनि 
अवसरानवशेषें, । सवसवािुरवें संतोषें । योगी 
जेवहेळीं, ।।२.४६३९।।

अिसथीं – अवसरेत. ते दृशय आनर षखडवकारी । 
आरासे एके जागरीं । िरसेनच अवसरीं एरीं । 
वठर नितय िवहे ।।२.५०७।।

अिसपंदवे – रररर लागरे. आिंदें अवसपंदे वदि । 
आंिदें द्रवती ियि । आिंदे सपंदती प्रार । रि 
उल्ासे ॥१.१०३।।

अिसिरी – वेळ, प्रसंग, क्र. कनयेची आशा करी 
। काररूल तेनच अवसरी । कलपिा रोगाची 
परोपरी । रिी सररे ।।१६.१८४६।।

अिज्ञ् – चुकीची, धर्ण नकंवा शास्ताचया नवरुद् 
असरारी आज्ञा. अवज्ञा गुरूिे दीधली । 
गुरुतलपाठदके येरे रागीतली । राता घेऊनि 
आली । रात्ागरिे ।।१६.२४१२।। 

अिंचक – प्रारानरक, प्रताररा ि कररारा. तरी 
जारता कला चौरी । तीरेंनच प्रधािा रुनक्त । 
जे अवंचक राजरनक्त । अिनयरावे 
॥१८.८४७४।।

अिंचकपणवे– १. िरेपरािे. (वंचक = फसवरारा) 
महरौनि आपुलाले निकत्णवये जार । श्ेष्ठनच ते 
साहीजर । सवशनक्त अवंचकपर । सराि 
सवाांचे ।।१८.१०७७।।; २. तयागराविेिे, 
ररतवरनहत रावािे. तैसे सद्ुरूचे आराधि । 
आज्ञा सुश्ुषा पूजि ।  देहाठदपदार्ण सरप्णर ।  
अवंचकपरे ।।८.३३२७।।

अिंचक ु– ि फसवरारा. तयाग बुद्ीअवंचकु । 
गतार्ताचा िाही शोकु । सांडुनि लोक लोकीकु 
। सुकी जाला ।।१६.३०८।।

अिसथ्त््य अिंचकु
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अि्ंट् – आडरसता, आडराग्ण, िाचिळगयांचा 
रसता. या परीआशा लंपटा । काररिोध 
उपजती सुरटा । तेंनच आश्यूनि अवांटा । 
धावती असुर ।।१६.१८५९।।

अि्ग्मन – येरझार (जनर्तयूचया संदरा्णत). 
महरौनि उत्रायरी ररर । चुकवी अवागरि । 
ते असावे उदगवि । ररराचा काळी 
॥८.३४३२।।

अि्च्चि्द – अवाचय, बोलणयास अयोगय शबद. 
रोषु हें धिुष कठिर । आवेषु हेंनच संधाि । 
अवाच्वाद ते बार । येती सरसरा ॥१.९६४।।

अि्च्य – गोपिीय, उघड नकंवा सरसकट सांगू 
िये असे (शबदात सांगता ि येरारे); 
अनिव्णचिीय. रग करचरर आंवठरती,। गात्े 
गोळा कठरती,। सवरूप अवाचय महरती,। 
परसपरा ।।२.१२६३।।

अि्च्यि्द – शबदांचया पनलकडचा, शबदात 
सांगता ि येणयाजोगा संवाद. ऐसा तकुकु कठरती 
जि,। रधयें रधयें होये रांडर,। अनिवार 
शबददाि,। अवाचयवाद. ।।२.३०५७ ।।

अि्ट – आडराग्ण. ग्राराची सोये चुकली,। अवाट 
वाटेपरी रासली,। नवसरोनि धावे, चाली,। 
गडबडूनच लागले. ।।२.३०८४।।

अि्ड – रोकळी, वयापक. सतयावररेसी ब्रह्ांड 
। अवयक्तपोटी प्रचंड । ते राया अवयक्त अवाड 
। एकदेशी शबली ॥९.२१५५॥

अि्ड – वाव, नवसत्तपरा. सनछिद्री िावो 
रासावया । िाही दप्णरी प्रनतनबंबा तया । तें 
अवाडी लोहानचया । पैसे िांदे ।।१८.३९१२।।

अि्डी – परस, अंगर, घरारोवतीची बंठदसत 

जागा. आंगेंनच आंगा अवाडी, । आंनगची 
आंगा प्रनतवाडी, । अवाडी वाडी वाडी । 
वाडीं ि वतते. ।।२.४६३३।।

अि्दी - रौि पाळलेला, ि बोलरारा. सतयवादी 
प्रीयवादी । हीतवादी अनयरा अवादी । तो 
वाख्ियरी गा नत्शुद्ी । जार बापा 
॥१८.१२७३५।।

अि्िो – ‘वावो’चया नवरुद् महरजे सतय, िरा. 
संतोषा वावो अवावो । अवावो तुझा तो वावो 
। गुळा आंगी िावो । गोनडये जैसा ॥९.२४॥

अविरन – नविा अडचर, अडरळा, आपनत् 
िसलेले, नविानवघि, नविासंकट. तयाराजी 
नवचक्र । श्ेष्ठ योगी ते कवर । जयांचे 
अनवघि साधि । नसद्ी पावे ।।१२.३८।।

अविरर्ग ्ळ – नवषयासक्तीचे फळ 
(‘वीतराग’चया नवरुद्. वीत = गेलेला. राग 
= प्रेर. रिातला नवषयांबद्लची इचछिा संपरे, 
सुिदुःिाठद राव लोपरे महरजे वीतराग. तसे 
ि होरे, अरा्णत नवषयासक्ती असरे इ. महरजे 
अवीतराग.) तेनवची अनवतराग फळ । आनर 
अनिधा्णराचे केवळ । सांगेि दु:िरूळ । 
नवसतारेसी ।।६.४१६४।। (रुदो. अनवतराग = 
अवीतराग) 

अविदुरें – अनवविाि, अज्ञािी रारसािे. ‘वेदावेगळें 
ब्रह् असे’। ऐसें बोलती ते अनवदुषें,। 
पाषांनडये, राक्सें,। रिुषयें ि होती. 
।।२.३४४५।।

अविद्कें – अनवद्ेपासूि झालेले. ऐसा अनवयें, 
वयनतरेकें,। सवरूप जारोनि िाइकें,। नरथया 
विैतें अनवद्कें,। रानयकें ि रुलतां, 
।।२.१६१६।।

अि्ंट् अविद्कें
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अविद्् – जीवाचे सवरूपनवषयक अज्ञाि. आनर 
रायाअनवद्ानविाशीं । ब्रह् तेनच प्रकाशी । 
निगु्णर सायोजयता पुरुषासी । संप्राप्त करी ।। 
१६.८४६।।

अविद््गुणवनर्शीं – अनवद्ेचेया गुरांचा िाश, 
निरास .झालयािंतर. रग अनवद्ा-गुर-
निराशीं,। द्रष्ादृशयदश्णिग्राशीं,। सफुरनलये 
सफूनत्ण ऱहासीं । सहजें सहजा ।।२.१२११।।

अविद््गुणभ्न – अज्ञािनिनर्णत गुरांचे राि, 
जारीव. राया अनवद्ागुरराि । आपुलेनि 
प्रकाशे करूि । आतररयनच जार । नवज्ञाि 
सफुररीत असे ॥९.१७॥

अविद््गुण्म्यी – नत्गुरयुक्त राया. अनवद्ागुररयी 
पांडूसुता । पनवत्ी हेनच अपनवत्ता । जे अइया 
गुरातीता । लावी जीवरळु ॥९.२०६॥

अविद््गुणरविर ु – अनवद्ेचया, रायेचया गुरांिी 
रनहत. अनवद्ागुररनहतु । ते शुद्लक्ु 
तवंपदारु्ण,। आतां उरयपदीं पररार्ण,। तो 
सांनगजैल ।।२.८४५।।

अविद््गुणविक्रु – रायेचया गुरांचे रेद, प्रकार. 
कारु तपे अनिवारु,। रिोधु, रोहो, रतसरु,। 
अनवद्ागुरनवकारु,। नवसतारता जाला 
।।२.७४५।।

अविद््गुणी – अज्ञािारुळे. अनवद्ागुरी भनरतु । 
ब्रह् राया रोनहतु । िािा अजु्णिा रातु । 
आईकेबापा ।। १८.९२३।।

अविद््त्मक ु– रायेचया गुरांचे रेद, प्रकार. एक 
रेदूनच बोलती,। प्रपंचु संतु कठरती,। एक तो 
महरती,। ‘राया अनवद्ातरकु’; ।।२.४४२२।।

अविद््वनर्शें – अनवद्ेचे निराकरर केले असता. 

सवरूपनचंता कठरती । इतुलेनि कर्णत्या शांनत,। 
अनवद्ानिराशें उरती । केवळें सवरूपें. 
।।२.४३९६।।

अविद््भ्न – वासतव िसलेलया गोष्ी वासतव 
वाटरे. गुरांची वतते सारास,। गुर अनवद्ेचे, 
पठरयस;। अनवद्ाराि निःशेष । नरथया 
आतरया. ।।२.१६६४।।

अविद्््म्य्सी – अनवद्ारयाला.– अनवद्ारय -  
अहतवयाठदधर्णहरासीं । द्रष्ा होये 
अनररािसाक्ी,। त(?तैं, ते) असता तया 
अनवद्ारयासी । िेरें सवरूपें ।।२.६४२।।

अविद्््युक् ु – अज्ञाियुक्त, रायायुक्त. तेवींनच 
तवंपदारमें जीवातरा,। तोही शबलु शुद्ु 
वीरोत्रा,। अनवद्ायुक्तु प्रतयगातरा,। तो 
शबलु वाचयु ।।२.८४४।।

अविद्वेरें– अज्ञािाला. हा अजु, अनविाशी, 
नचदातरकु,। सनरात्, आतरा, वयापकु,। 
आिंदरयु, प्रकाशकु। राये अनवद्ेतें।।२.७१७।।

अविद्ोप्वधतिवे – अनवद्ा-अज्ञाि यांचया 
उपाधीिे, अज्ञािरूपी आवररािे. रायोपानधतवे 
पररातरा । अनवद्ोपानधतवे जीवातरा । 
उरयारावे अुरयातरा । ब्रह् सतय 
।।६.२७९३।।

अविध् (अनवद्ा) – राया. िग अनवधा वोसरे 
आडूि । अज्ञाि अनयरा ज्ञाि । ते आपेआप 
ईश्वरनचनह । उरटे अंश ।।१६.५३५।। (रुदो.
अनवधा – अनवद्ा)

अविध्नवे – योगय संकलप, नवधाि ि करता. 
अशास्तीय पद्तीिे. अनवधािे कठरती पूजि । 
सवपर काया बंधि । नहंसा पाप गहि । तो 
नवधु जेरे ।।१६.१६७९।।

अविद्् अविध्नवे
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अविवध्म्गमे – अधरा्णिे. तेरेनकत्ी पशू राठरले । 
रिुषये लोक संहाठरले । अनवनधरागते वनधले । 
पुरत्य हे ।।१८.३८७।।

अविवध्य्रवे (अवनधयाते) – अधर्ण, सवैराचार 
(?), सव्णजरात. येकेवीर अनवनधयाते । गुर 
िाही हे निरुते । तैं यरावीर तेजतें । कवरे 
वसतूचें ।।१६.१४५८।। (रुदो. अनवनधयातें – 
अवनधयातें)

अविन्श – िाशरनहत. तें सतय अनविाश अनरन् 
। प्रापय होय असाधारर । राजय तैं या दहि । 
शोकांचें होय ।।२.२४१।।

अविन्शसथ्न – कधीही िाश ि पावरारे, नितय 
असे सराि. जेरें शोकाचें होय दहि । पानवजे 
अनविाशसराि । तें पूनसलें असतां श्ीकृषर । 
काय महरतील? ।।२.२५५।।

अविन्श्ल्गीं – अनविाशी, अनवकारी 
आतमयासािी. वेदां, शास्तां ि संपडे,। जारतां 
योनगयां कुवाडें,। तया अनविाशालागीं रडे,। 
तो रहारूिु्ण कीं ।।२.१२००।।

अवि्य्(?) – अनवद्ा – गुररयी राया. आतरया 
अिातर संबंधु । अनवया गुरकृत बंधु ।। 
करूंनि तयाचा छिेदु । ततवप्रकाशी ।। 
१६.८४९।।

अविरवक् – नवरनक्तरनहततव - आसक्ती. कार, 
राग बळावती,। दंरु, लोरु, अशाखनत,। 
असूया, रतसरु,अनवरनक्त । उरई िाके. 
।।२.१९८५।।

अविर्गी – नवरागी िसलेला. तठर री अपराधी, 
री अरक्तु । वंचकु, सवरावासक्तु । अज्ञािु, 
अनत अनवरागी, सवतंत्ु । रया्णदे सुटला 
॥१.१९।।

अविरुद्ध – १. एकच, सराि. परर श्ेष्ठ श्ेयकर । 
सवगु्ण पावावया विार । इहपरलोकीं पठरकर । 
अनवरुद् जें ।।२.१२५।।, २. नवरोधी 
िसलेला. आनर वरा्णश्रोक्त करतेसी । तोनच 
आयमोपदेशु कुळाचारानस । ि संडवीजो ।। 
ऐसा अनवरुद् रोक्ेसी ।। १६.१९०।।

अविविक्् –  एकातरदृष्ीचा. असो अनवनवक्ता 
ज्ञािता । नवषयरोगु हा तत्वतां । जीवातें कैसा 
वत्णता । देखिजतु असे ।।२.४२१।।

अविविधु – एकच प्रकारचा (नवनवध िसरे). 
जळो गा तयांचा आचारू । जळो जळो 
असुरांचा नवचारू । जेरे अनवनवधु उपकारू । 
नवधुपर पीडा (नवधु) (परपीडा) ।। 
१६.१६५७।। (रुदो. नवधुपर पीडा - 
नवधुपरपीडा) 

अवििवेकबल् – अनववेकबल - अनववेक हेच 
जयाचे बळ आहे अशा (तयाचे इ.). तो 
आमहीं करि केला,। उिं, रािु देई बोला,। 
िाश्यीं अनववेकबला । आग्रहातें ।।२.१४६४।।

अविविळ – नवषयवश ि होरारे, सराधािी. 
उतकृष् देिो फळ । पठर रि जयाचे अनववहळ 
। इतर लार सकळ । तुचछि तया ।।१५.३५६२।।

अविश्वस्मवर – नवश्वास िसरे. िावें रोरां, 
साियांनस.। आतां अनवश्वसरनत काइसी?। 
ईश्वरु देवातरा; ययानस । नितय रजावें. 
।।२.२९६६।।

अविसर्प्रीं - नवसरणयाचया पलीकडचे, कायर 
सर्तीत राहरारे. सररे तै सरररा रारी । नवसरे 
अनवसरापारीं । करी तै केवळ ि करी । सवरूप 
सफुरर ॥१८.१४८७२।।

अविवध्म्गमे अविसर्प्रीं
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अविस्मरण – अिंड सररर, आिवर, अिुसंधाि. 
नरथया अवयाकृतकारर,। नवचारदृष्ी कें 
अज्ञाि, । नचनरात्ीं अनवसररर, । नवसररर 
कें? ।।२.१०२६।।

अविविर – शास्तनवरुद्. प्रनतकूळें प्राचीिें । तो 
अरु्ण िसधे तयाकाररें,। आनर दुष्ें, अनवनहते 
आचररें । आंगीं जडती. ।।२.३७७८।।

अविविरी – आतरज्ञािाचया साधिानशवाय धरा्णस 
अरानय असे. काही ती प्रवत््णरे । अनहती 
अनवनहती ि प्रवत्रे । प्रव्नत् निव्नत् रािरे । 
ऐसी तऱही ।।१६.९४८।।

अि्वर् – व्नत्रनहत खसरती, रुक्तावसरा. नवरूतीयोग 
पुसता । अव्नत् उपजावी पारा्ण । महरोनि 
नवश्वरूप गोपीिारा । आवडी सांगरे घडले 
।।११.२७।। 

अवेगळ – एकातर, वेगळे दािवता येत िाही 
असे. र्गजळ नकररी अवेगळ । परंतु दुरास 
धावती कल्ोळ । तैसे गुरासतव चंचळ । रि 
नववत्णरुपे ।।६.४३४२।। 

अिवेगळवे – वेगळे िसरे; एकरूप असरे. िािा 
लोहाचे निर्णळपर । िवहे तेरेसी नवलक्र । 
तैसे तेजांश होती गहि । पठर रूतां अवेगळे 
।।१६.१४३९।।

अिवेर्् – अ + वेत्ा – अज्ञािी. ऐसी नवलक्रता 
असंगता । आतरया लींगी सव्णरा । हे िरी तो 
अवेत्ा । नसद्ांतु िेरे ।।५.२०७०।।

अिवेद् – जारता ि येणयाजोगे. तें आपरपयां 
सवसंवेद्,। अनयदृष्ी अवेद्,। साधकु, साधि, 
साधय । निरनशलें हें ।।२.१२९१।।

अिवेि (अवयव) - अंग; इंनद्रय. शरीरावेगळे 

करचरर । तठर शरीरा ि वहावे गरि । देहातें 
जाते सांडूि । अवेव ते ।।१६.१३८४।।

अिैददक – वेदबाह्य, वेदनवरुद्, वेदप्राराणय 
िसलेले. येक महरती, ‘सकार । अवघां वेदीं 
असे कर्ण;। येर तें अवैठदक, नवषर । ब्रह्ज्ञाि 
जें.’ ।।२.४०२०।।

अव्यक् – प्रकृती. हा तरी अहंकारु उिी,। हा तरी 
रत्हतव नकरीटी,। हा तरी रायादृष्ी,। अवयक्त 
पडे, ।।२.९६१।।, अव्यक््प्स्ि – 
प्रकृतीपासूि. ।।२.१११६।।, 

अव्यक्प्रध्नें – प्रकृती व प्रधाि. (संसकृतात िपुं. 
प्रररा व नवितीया नविवचि एकारानत असते तसे 
येरे झाले. कारर प्रधाि हा दुसरा शबदघटक 
िपुं. आहे.) तैं अवयक्तापासाव जालीं,। िािा 
अवयक्तेंनच वयक्तें सफुरलीं,। अवयक्तप्रधािें 
बोनललीं । रहािुरावीं ।।२.१११६।।

अव्यक्ती - अप्रकट. अप्रकट अशा प्रकृतीरधये. 
अवयक्तीं ि लोपे धिंजया,। लोपे अवयाकृत 
जेरें राया, । जेरे सवरूपें रहाप्रळया,। प्रळयो 
कीजे ।।२.८००॥

अव्यक् ु– अवयक्त. आंगाचा रोहो लावी, । वयक्त 
वयक्तींनच रोहवी, । अवयक्तु ठदसेिा, देिे 
दावी । लपालेपरें ।।२.११८०।।

अव्य्य – १. अनविाशी, अिंडािंदरूप. सहज 
असे तो जयो । सहज आतरा अवययो । सहज 
सेवेसी अनवयो । वयनतरेकु सहजनच 
॥९.३५९॥; २.  वययरनहत, अनविाशी, 
शाश्वत. ब्रह् अवयय गुरातीत । शुद् निनव्णकार 
संत । तेनच जाले रहारायायुक्त । ईश्वरू महरवी 
।।१८.६३१।।

अव्य्यपण – अनविानशतव. तठर अवधारीं येर 

अविस्मरण अव्य्यपण
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वचि,।  आतरयाचें अवययपर,। ररु, वोसरु, 
हे िूर,। िेरे आतरा ।।२.८१७।।

अव्य्य्ंरवे – अिंड, नितय (अशा रला).  
साधािची नसद्ी होता । रज अवययाते पावता 
। उरे आगळे सव्णरा । ते आरीनचिा 
।।१२.१४४।। 

अव्यिस्व्यक – चंचल. का सुकृत सवग्णदायक,। 
दुषकृत िरकसूचक,। जि अवयवसानयक । 
आचरती जें. ।।२.४३२२।।

अव्यिस््यी – वयवसाय महरजे निचिय. जयाला 
निचिय करता येत िाही तो, चंचल. आता 
अवयवसायी जि,। तयाचें कैसे लक्र?। तें 
सैगैि, रि सावधाि । करूनि, आइकें. 
।।२.२०७३।।

अव्य्कृर – अवयक्त, जे प्रकट िाही असे, अज्ञाि, 
(सांखयरते-) राया. अवयक्तीं ि लोपे 
धिंजया,। लोपे अवयाकृत जेरें राया,। जेरे 
सवरूपें रहाप्रळया,। प्रळयो कीजे ।।२.८००।।

अव्य्कृरक्रण – रायाकारर. नरथया 
अवयाकृतकारर, । नवचारदृष्ी कें अज्ञाि, । 
नचनरात्ीं अनवसररर, । नवसररर कें? 
।।२.१०२६।।

अव्य्प्र – वयापाराचा, काया्णचा अराव. तेरें 
सूक्रातसूक्रतरें । गगि कोंदलें सफुरे,। तेंनच 
रिियि अवयापारें । वयापारें पाहती. 
।।२.१९०९।।

अव्युतपन्न ु – अनवविाि्, अज्ञािी. जारोंनि केली 
प्रव्नत् । ऐसा प्रकारू तंवं िारी । अवयुतपन्ु 
री शास्तारवीं । महरौनिया ॥१८.१५९०५।।

अवि्टवे – आडराग्ण. वरी इंनद्रये सुिाटे । वोढाळे 

धावती कारटे । ते योगावेगळे अवहाटे । 
हारोनच लागला ।।५.२५००।।

अवि्सवि् – १. सवैर, कसेही. वाहाटुलीं पडलें 
पाि । अवहासवहा करी भरर,। उपजरें, 
रोगरें, ररर । तैसेंनच हें. ।।२.३६७८।।, २. 
बेसुरार. येक घेऊनि लागु पळती । बहुतांतूनि 
रोडे काठढती । तयावठर आि उठिती । 
अवहासवहा ।।१८.८७१८।।

अवि्ंटलवे – ररकटले, रलतीकडेच गेले. 
नहतापासाव फांकलें । निनत सांडूि अवहांटले 
। राजनचत् नवसरले । काया्णकाय्ण 
।।१८.८४४४।।

अविवेर्िवे (अवहेररे) – उपेक्ावे. िीनत सांगावी 
प्रधािे । तें आइकावी राये तेरें । सेवकु 
महरौनि बोलरे । अवहेरावे िा ॥१८.८८९८।।

अशंक् (आशंका) – शंका, संशय. असो प्राचीि 
काररनपंडाते । तठर अशंका हेनच येरे । जे 
पापपुणया दोहीतें । येकतव िसे ।। १६.१५८१।।

अशक््क्रणें – दुबळयासािी. शक्तीं ग्रारु सुिें 
कररें,। कृनष अशक्ताकाररें,। येरही वयापार 
तेरें गुरें । बहुसाल चालती. ।।२.२३४८।।

अशक् ु– असरर्ण, करकुवत. ब्रह्ा अशक्तु झाला 
। उतपनत् करू रागला । तो रारू आंगी 
घेतला । जेरे बळवंते ।।५.२८३३।।

अश्लनर – शांनतरानहतय, असवसरपरा. कार, 
राग बळावती,। दंरु, लोरु, अशाखनत,। 
असूया, रतसरु, अनवरनक्त । उरई िाके. 
।।२.१९८५।।

अश्स्त्रविविर – अ + शास्तनवनहत – शास्तात जे 
करणयास सांनगतले आहे तयात ि रोडरारे;  

अव्य्य्ंरवे अश्स्त्रविविर
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शास्तानवरुद् केलेले. अशास्तनवनहत कररे । तें 
पाप रािूनि जेरे । रानझये रनक्त काररे । 
ठदधले सांडूिी ।।१२.७७६।। 

अश्स्त्रज्ञ – (धर्ण, वेद इ.) शास्त ि जाररारे. 
सिाद केले रुिशंि,। ब्राह्र होतसातें 
रहारूि्ण,। अशास्तज्ञ लोक । ते हे  ऐसे. 
।।२.२२९८।।

अशुच ु– अशुद्, ओवळा. नवहीततयागे सरररी । 
िाही अनधकार धिुःपारी । अशुचु संधया 
वंदिी । बैसे कैसा ? ।।८.१२९४।। 

अशुद्ध – रक्त. हसतनरियातें रल्युद् । तेरेंनच द्रवे 
जैं अशुद् । तैं तें जारा गदायुद् । रोकडेंनच 
।।१.९६५।।

अशुभ – वाईट. आतां पूवमोक्त अर्ण सकळ । तेनच 
होती दुःिरूळ,। अशुरा कराांचें फळ । अशुर 
जें कां, ।।२.४७१२।।

अशुरू – शूर िसलेला, नरत्ा, निब्णल, दुबळा. 
कवर शुरू अशुरू । कवराते कवरु आधरू 
। कवरु सेवकु निराधारू । राते रजे 
॥१८.८२१७।। (रुदो. आधरू – आधारू)

अशूच – अशुद्, अपनवत्, अरंगल. शौचहीि ते 
अवधारी । अशूच अरंगळता हयंतरी । अतयंतु 
कुनचिळ शरीरी । तोही कांटाळे ।। १६.९५९।। 

अशूचपण – अशुद्तव, अरंगळपरा, अज्ञाि 
अरवा ज्ञाि । हृदयी अपार दुष्गुर । अजु्णिा 
अंतरीचें तें अशूचपर । ऐसें आहे ।।१६.९७७।।

अशून्य् – हे अरावरनहता (ईश्वरा). अशूनय शूनय 
महरती । पूरा्ण अपूर्णता अरोनपती । अनविाशातें 
िानशती । आपुलेनि रातें ।। १६.२३२५।। 
(रुदो. अशूनय - अशूनया)

अशवेरिी – नि:शेष, पठरपूर्ण. आपुलेनि सतयपरे । 
िाही तेही सतय दावरे । सवरूप अखसत 
रासवरे । अशेषही ॥९.८८९॥

अशोष्यु – जयाचे शोषर करता येत िाही असा, 
जयाला सुकवता येत िाही. नत्पुटी जयानचया 
सत्ा,। नत्पुटीते जो वेत्ा,। तो अशोषयु 
आतरा, रारुता । नवषयो िवहे ।।२.९४२।।

अशरौच ु – अशुद्ता. शौचुजया अशौचु । 
असतयवादाचा निव्णचु । अिाचारू तो साचु । 
आचारु जया ।। १६.१६७२।।

अश्ीर् (आनश्ता) – आश्य करूि राहरारा, 
आनश्त. यानचया प्रकृतीया आधीिा । पठर 
रतप्रकृतीहूनि साधाररा । अश्ीता वत्णती 
अजु्णिा । िाही संदेहो ॥९.२३२१॥

अश्ू्य - ि ऐकताही. श्ोता श्ूय श्वर । श्वरीं 
नत्पुटीचें छिेदि । अश्ूय राया निरोपर । श्वरें 
कळे ॥१८.१५११४।।

अश््र अनभ्यसर ु – (अश्ुत, अिभयसत) ि 
ऐकलेली व पुनहा-पुनहा ि उच्ारलेली. अश््त 
अिभयसतु । राषा आइकी जे परसतु तु । ते 
काये कळे सरसतु । श्ोत्विारा ॥९.१८९१॥

अश्वरवे – घोडेपराला, ‘घोडा’ ह्या जातीला. 
श्ोरावरी बैसावे । अश्व ते पै ि सपशा्णवे । तैसे 
जारपर धरावे । कवरें आतां ।।५.२८७७।।

अश्वतथ – नपंपळ. याची लाकडे यज्ञात इंधि महरूि 
वापरली जातात. पालाश अश्वतर औदुंबर । 
अककु शरी आनर िठदर । नितय ययांनस वैर । 
छिेदी अंगे ।।१८.३२०।।

अश्वतथश्ख्ग्रसथ्नीं – अश्वतराचया झाडाचया 
शेंड्ावर. अश्वतरशािाग्रसरािीं । राक्सु 

अश्स्त्रज्ञ अश्वतथश्ख्ग्रसथ्नीं
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आरावा आवाहिूनि,। रग जयाप्रनत सव्ण 
पुसोनि । सांगावें तुमहां.’ ।।२.२८५६ ।।

अश्वद्न – घोड्ाचे दाि. येकी वोवानळले सवर्ण । 
दुजी केले अश्वदाि । यापरी सरा नजंनकली 
महरौि । संतोषती ।। १६.२१८०।।

अश्व्मवेध – राजािे करणयाचा एक प्रकारचा 
सोरयाग. अश्वरेधाचा घोडा ससैनय सव्ण 
राजयांरधये नफरवला जात असे. इतर राजांिी 
घोड्ाला ि अडवता आपली रानयता ठदली 
व घोडा वष्णररात परत आला तर तो राजा 
साव्णरौर रािला जाई, अडवलयस राजािे 
वष्णररात तयांचा परारव करावा लागे. तसे 
झाले िाही तर हा यज्ञ रद् होत असे. अश्वरेध 
िररेध । इतयादी राग बहुनवध । रूढींचे जे जे 
प्रनसद् । ते ते आचारती ॥१६.२१७६।। 

अश्वश्ळ् – घोड्ांची पागा. अश्वशाळा पानहजे 
केली । रंठदरा रवती रहापौनळ । दासीदास 
वेगळी । तयांची ग्हें ।।१६.२२६८।।

अश्व्वच्य् वसंग् ऐसवे – घोड्ाचया नशंगाप्ररारे. 
(घोड्ाला नशंगे िसतात, येरे अतयंताराव 
महरजे पूर्णत: अराव संकलपिेचे हे उदाहरर.) 
अश्वानचया नसंगा ऐसे । ि पुषप वाटोते असे । 
वंधयजु सांगेतया पुसे । िंपुसकु सत्ु 
।।१६.१५७९।।

अवश्वनी – घोडी. अजा गौ अनश्विी िरा । श्वािा 
शूकरा अपारा । ग्रारचरा विचरा । रातरा तया 
।।१५.३७५९।।

अवश्वनी दवेि – अनश्विीकुरार हे जोडदेव आहेत. 
घ्रारु या जीवाचा िायी । ईश्वरी अनश्विी देव 
जारयी । ऐसा काय्णकारर रेदु आइकयी । 
नवसतारता झाला ॥९.२०६३॥

अवश्वनो दवेिो - अनश्विीकुरार ही जोडदेवता, 
ओषधींचे देव. हे दोि देव आहेत. तयारुळे 
संसकृत राषेत तयांचयासािी ‘अनश्विौ’ असे 
नविवचिच कायर वापरले जाते. येरेही 
तयाप्ररारेच नविवचिी रूप आले आहे.  श्ोत् 
ठदशा तवक् पविु । चक्ु सूयमो रसिा वरुरु । 
अनश्विो देवो ते घ्रारु । कैसी ज्ञािेंनद्रयें 
।।५.६४३।।

अष्टध् – आि प्रकारचे (वयवसाय). अष्घा 
वयवसायें द्रवयनसनद् । द्रवये वयवसाया आर 
व्नद् । महरौनि उद्रु तो आधीं । ऐसा करावा 
॥१८.९१४८।। (रुदो. अष्घा – अष्धा)

अष्टध्पुरी – (प्रसतुत अधयायात वनर्णलेलया) ह्या 
आि पुरांरधये. परसपरा वतते नववतु्ण ।  सनरात् 
आतरा शांतु ।  अतेव कता्ण निद्रीतु ।  ये 
अष्धापुरी ।।५.३१६६।।

अष्ट्मि्वसवद्ध  – अनररा, गठररा, लनघरा, 
रनहरा, प्राकामय, प्रानप्त, ईशतव व वनशतव 
ह्या आि प्रकारचया नसद्ी. जयानचये आड 
रनक्त । अष्रहानसनद् येती,। जे िको महरौनि 
वोडवती । सवगा्णठदकें; ।।२.४१९९।।

अष्ट्कुलकरण – कौलरागा्णचे अिुसरर, 
तंत्साधिा, यातुनरिया. आता जारराठद जे 
अष्ाकुलकरर । तया तसकराचे नशरछिेदि । 
होईल राजाज्ञेवरुि । हाती पडनलया ॥९.१४९॥

असद्व्प्रवे – अयोगय वयवहारािे, अधरा्णिे. तेरे 
नपते नि तो पुत्ु ि तरे । जो प्रवत्णवी असद्वापारे 
। येक येकातें सोयरे । काय कठरती 
।।१४.१८६।।

असक् – सगळा. पुरुष देती हांका,। येक बोरातीं 
येकां,। येकुनच जाला असका,। शबदु 

अश्वद्न असक्
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तयांचा.।।२.३१०३।।

असकले – सगळा, संपूर्ण. श्ीकृषरा धाडी ि विारके 
। युद्नच झालें असके; । हें मया करावें येकें 
। पाहवें तुमहीं ॥१.६२४।।

असणें – देहाचया सहा अवसरांपैकी पनहली 
अवसरा. जनरापूववीं असरें । असतयांपािीं 
जनररें,। जनराउपरी वाढरें,। रिररें बालदशा 
।।२.७५६।।

असणि्र - असरार. िाहींसे असणहार िहो । 
असोंनच अराव ि साहों । तेरेंनच नवचारें पाहों 
। अनवयदृष्ीं ।।२.३१९।।

असर – नरथया. सनरात्ु आतरतवें सरारु। 
सवा्णश्यतवें सनहषरु । असतें येरें सीरु । ि 
पवेनच जो तो ।।२.५०१।।

असर् – असतयाला. कत्णया पासाव काय्ण झाले । 
तेनच आतरा ऐसे रासले । तये असता सपनश्णले 
। उपजु कैचा ॥९.१३४६॥

असर्ं रवे वरनिी – असत् (असतयांची त्यी) राग, 
लोर, कार. असतां यें नतनही नरिली । आता 
िरकुतो अनतजवळी । संसारी येरे रागते 
नयाहाळी । तो देिे पुरुषु ।। १६.२५०९।।

असरीच – असरारी. आसि, रुद्रा आनर धयाि 
। ि लगे अवरोधु साधि । असतीच सकल 
गुर । ईश्वरीं नरळती ॥१.११३।।

असतपद्थुता (असतपदार्ण ) – नरथया जगत्.  तद््ष्ीं 
जें प्रपंचराि । तें अिातरक साच जार । 
नवराटउतपनत् ब्रह्ा महर । असतपदारु्ण हा 
।।२.५१४।।

असत्य – िोटे, नरथया. कवर नितय, अनितय;। 
कवर सतय, असतय;। ऐसें चुकोनि यारातथय 

। जाररें तें. ।।२.२१७८।।

असत्यि्द – िोटेपरा, लबाडी. शौचु जया 
अशौचु । असतयवादाचा निव्णचु । अिाचारू 
तो साचु । आचारु जया ।।१६.१६७२।।

असत्यें – िोट्ािे. आठद, अंतीं असंत, । रधयेंही 
र्गजळ तवित, । येरें सतय तें ि घोनषजत, । 
येरें असतयें ।।२.६६५।।

असदसंर (असत् + असंत) – असत् व असतय.  
सदसंत महरती नवरुद् । असदसंत ते निनशद् 
। या परी जारता बद् । िेरे झाले ॥९.२३७९॥

असद्ुण – वाईट गुर, अवगुर, दोष. प्रीयाचे 
असद्ुर वािारी । तयाचानच विेषु बैसे रिी । 
सतय कलोंिीही रिी । तया अवगुरा 
।।१८.८८०२।।

असद््न – नरथया, जयाला िरे अखसततव िाही 
अशा वयावहाठरक प्रपंचाची तो ‘आहे’ अशी 
जारीव. आतां रायेचे लक्र । ते साव्णकाळ 
असद्ाि । असे हे िसे आपर । तत्वािुरवे 
।।५.७१४।।

असद््िविलक्षणर् – (असणयाचा अराव तो 
असद्ाव, तयाचयाहूि वेगळे लक्र असरे 
महरज ेसद्ावता) अखसततव असद्ावनवलक्रता 
। आपरपां उरजोनि सत्ा । सांखय कठरती 
आतरनचंता । अजु्णिा, जे ।।२.४३९४।।

असद््िवे – वाईट राविेिे (असतय आहे या 
राविेिे). असद्ावे देवदश्णि । असद्ावे 
साधुसेवि । असतय जारोनि गुरुवचि । 
आइकत असता ।।१६.१०८०।।

असद्वसरुचवेवन - नरथया वसतूचे. ... असविसतुचेनि 
निरासे। सूय्ण आतरतत्व प्रकाशे । ... 

असकले असद्वसरुचवेवन
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।।१८.१२८६०।।

असपतनति – सावत्परा िसणयाची राविा. यावें 
सकळांचें ईश्वरतव । आनर सतयनच असपतितव 
। अपठरखचछिन्तव पूर्णतव । सुिनच जैं 
।।२.२३९।।

असरु (आसुर) – आसुरी, रोक्ाला प्रनतबंधक 
िररारा. आंता नसद् तु ऐसे िेरसी । पंडूचानच 
री महरसी । तहमी पठर असरु ि होसी । कुंती 
सुता ।।१६.८८१।। 

असितार् – सव्णवयानपतवाचा अराव. तो असव्णता 
सव्णरूपी । विैतराविेतां लोपूं । ज्ञािाज्ञाि 
सवरूपीं । जयाचां ि वतते ।।२.१४३३।।

असंक्प् – संकलपरनहततवाला. िाकळत 
असंकलपा । उिा िात संकलपा,। रि तैं 
अरूपा । दृष्ीं ठदसे ।।२.३।।

असंग – संग, आसक्ती िसलेला, अिासक्त, 
निलतेप. पुिरनप अजु्णिा जारईं,। आतरा वत्णता 
देहीं,। तो असंगु तये िाईं,। महरौनि कैसा? 
।।२.७२७।।; असंगु ।।२.७२७।। 

असंगर् – अिासक्ती. गुरानचया असंगता,। उरे 
आतरा निःप्रपंचता,। तेरेही जो सवरूपता । 
िेरें चढुं उतारु ।।२.८३१।।

असंगति् – निलतेपतवापासूि, निरुपानधकतवापासूि. 
तैसा असंगतवा ि चळे,। आतरा प्रकृनतसंगें 
िेळे । तो कैसा येरें सरूळें । साकारलेनि ? 
।।२.८८३।।

असंगपण – १. उपानधरनहतता. असंगपराचेनि 
अंगे । गगिानचया आंगा ि लगे । रावाराव  
हे अवघे । रावेनच लोटती ॥१.१६१।।; २. 
नि:संगव्त्ी, अनलप्तव्त्ी. सवरूपी नववता्णचे 

ज्ञाि । आनर आतरयाचे असंगपर । हेही एक 
अवलंबि । उपाधीचे ॥९.७९२॥

असंगी  – अिासक्त. तो ि रोगूनि सव्ण रोगी । 
रोगूनि सववीं अरोगी । संगसनहतु असंगी । 
असंगी सगसी ।।२.५००।।

असंर-रु – १. नरथया, रासराि, असत्, िसलेले. 
आठद, अंतीं असंत, । रधयेंही र्गजळ तवित, 
। येरें सतय तें ि घोनषजत, । येरें असतयें 
।।२.२४०।।, असंरु ।।१६.५६३।।; २. 
असतय. असंत अनितय अिानरक । योगे 
सुटले हें सकळैक ।। आता सवखसरती आले 
वेदक । ते वहेळी कैसें ।।१६.३१२।।

असंरति –नरथयापर. पुरत्याठद दृशय सकळ । 
राजय असंततवें शोकरूळ । एरें ि प्रशरनत 
जाळ । तया शोकाग्ीचे ।।२.२८७।।

असंरदृष्टी – नरथया, रासराि, असत् आहे  ह्या 
दृष्ीिे. रग तें प्रारबधें सरूळें । सुिें, दुःिें 
घेइजती सरूळें,। ते असंतदृष्ी सकळें । 
जारावीं तुवां. ।।२.१६७२।।

असंरभ्न – असतयाची जारीव (रासरािता). 
तठर असंत राि हे असाचार । निरशोनि जावे 
सरग्र । सतय सिाति अक्र । तेंनच प्रकाशावे 
।।१८.११३६।।

असंरव्य – असतयपर. एका दोषाचे सतयपर । 
आनर नितय तयाचे राि । यये अरमी करर । 
असंतवय येरांचे ।।१८.२६५४।।

असंरुभ्िो – जड देहाठदक िरे हा राव. 
अनधष्ठाितत्व बुझला,। असंतुरावो जयाचा 
निरसला,। रग योगनिषपनत् जाला । साव्णकाळ 
निष्ठु, ।।२.४६९६।।

असपतनति असंरुभ्िो



61   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

असंदवेिी - संशयरनहत, नि:संशयअसलेला. योगी 
सवसवरूपाचेनि ज्ञािे । नितयत्प्तीचेनि रािे । 
संतुष् जो पूर्णपरे । असंदेही ॥८.३५६२।।

असंन्य्सी – संनयास धारर करूिही कर्ण फलाचे 
अनररािी (वेषधारी संनयासी) व्त्ींिे संनयासी 
िसलेले. अतयागी जे असंनयासी । कर्णतयागु 
ि कलेनच जयांनस । ज्ञािहीि जे वेषांनस । 
नररनवत बैसले ।।१८.२७२८।।

असंप्रज्ञ्र – सराधीचा एक प्रकार. ‘री आहे’ या 
व्त्ीचाही निरोध. संसाराचया बीजरूत वासिेचे 
संसकार िष् होतात. तो पूवमोक्ते तये शांती । 
निनव्णकलप ब्रह्खसरती । का असंप्रज्ञातें दशेप्रनत 
। पावता होये. ।।२.५६०१।।

असंभ्िन् – जीव व ब्रह्ाचया एकतवानवषयी 
असलेला संशय. लय जाईल असतरािा । 
नवक्ेपे खसरती राहे िा । असंराविा नवपरीत 
राविा । पुढे वोढवती ॥९.४००॥

असंभ्िन्सं्युक् ु – असंराविेिे युक्त. (जीव व 
ब्रह् यांचा रेद सांनगतला आहे की अरेद? हा 
प्ररारगत संशय आनर जीव व ब्रह् यांचा रेद 
सतय आहे हा प्ररेयगत संशय या दोनही 
संशयांिा असंराविा महरतात.) रग 
असंराविासंयुक्तु । सवरूपसद्ावरनहतु । तो 
अनयराज्ञािें जाग्तु । देहीं जाला.।।२.५३४८।।

असंिर – ि सावररारे; अपरंपार. निचियो आया्ण 
अंतरी । प्रेरहीिु सररर करी । तया प्रेरिारेनच 
शरीरी । उपजे असंवर ॥१.१३१।।

असंिरपण – असह्यपरा, बेछिूटपरा. रिोधाचे 
असंवरपर । ते परदेहां करी पीडर । या 
पठरआतरपर देहीदूषर । आरंनरले राझे ।। 
१६.२३१८।।

असंिरु –आवरणयाजोगा िाही असा. आरुचा 
शापु अनिवारु,। वठर राक्सु हा असंिरु,। 
जीरतयां तुरनचया आधारु । कवरु आतां? 
।।२.३१७९; १२.७१८; १६.२४७९; 
१८.९६४।।

असंस्दर्य् – असंसाऱयाला, जनरररररूप संसरर 
जयाचया ठिकारी िाही अशा (आतमयाला). 
तेरें असंसाठरया संसारू । प्रपंचु जीवु ईश्वरु । 
बंधु रोक्ु साचारु । केला शुद्ा ॥१८.१३७४५।। 

असंसकृरु – संसकृतेतर, प्राकृत, लोकराषेतील. 
असंसकृतु शबदु जारोि। नवचारीं प्रवत्णलें रि,। 
अबद् हें शंिाचें सफुरर । कैसें करावें? 
।।२.२२४०।।

अस्च – (अ + साच) िोटे. तठर निचियें रातें 
रािलें । तें सव्णरा असाच केलें । कवहरा ि 
वचे रंनगलें । राझें वचि ॥१८.१४९४९।।; 
असाचा – िोट्ाला. ।।२.८८०।।

अस्च्र – असतय. तठर असंतराि हे असाचार । 
निरशोनि जावे सरग्र । सतयसिाति अक्र । 
तेंनच प्रकाशावे । १८.११३६।।

अस्ध्रण – १. दुसरे, वेगळे. अरवा आि 
असेल कारर । यया दुःिाचें असाधारर ।  तें 
बोलतां वचि । येईल उरजों ।।२.८५।।, २. 
नवलक्र. तें सतय अनविाश अनरन् । प्रापय 
होय असाधारर । राजय तैं या दहि । शोकांचें 
होय ।।२.२४१।।

अस्ध्रणु –  असारानय,  नवलक्र. तो 
रहाप्रळयो असाधाररु, । तया धाकला 
दैनयठदिु, । तयातें सांवरी कवरु ? । 
संहारकाळीं ।।२.१०९३।।

अस्रीं – असार महरजे क्ुद्र गोष्ींचया ठिकारी. 

अस्रींअसंदवेिी
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तठर खसरतप्रज्ञु तो, अवधारीं,। जयाची बुनद् 
सारासारीं । जारों प्रवत्णली; असारीं । 
खसररावेनच िा.।।२.४७२०।।

अस्िध्न ु – सावध, ततपर िाही असा. आता 
रििशीळु ज्ञािी कैसा ?। तठर तयाची हे निशा 
। प्रपंचज्ञािीं,। गुडाकेशा । असावधािु जो. 
।।२.५४९६।।

अवसवद्ध – नसद्ीचा अराव. तेरें नसनद् अरवा 
अनसनद् । हो, परी काहानडता युनद् । दंड्ु 
होईि नत्शुद्ी । ईश्वरातें. ।।२.४१५१।।

अवसपदें, असीपदवे – अनस ह्या पदािे. (‘तत्वरनस’ 
ह्या रहावारयातील ‘अनस’ ह्या पदािे जीव व 
पररेश्वर ह्यांचे ऐरय सांनगतले आहे.) यापरी 
प्रकृनतप्रधाि,। निरनसतां उरयसफुरर,। 
अिंडैकरस निरंजि,। संपाठदलें अनसपदें 
।।२.८५०।।

अवसलवेनींवि – असणयािेही.  एवं अहंता सफुरे, 
वोसरे,। ततसाक्ी अचरु, बारे,। जो अनसलेिींही 
वयापारें,। िाइं कािाईं ।।२.९९९।।

असुख – दु:ि. रविद अजु्णिा जार । असुि वाहे 
जीवि । उरमी िािा ते रीि । कचछिपाठदक 
।।८.२४६५।।

असुर्ंच् – राक्सांचा. सुरा असुरांचा नियंता,। 
सव्णत् रीएकनच कता्ण,। ऐसा पुरुषारु्ण तो आतां 
। साधावा कीं. ।।२.२१७१।।

असू्य् – दुसऱयाला नरळालेलया सुिानवषयी, 
दुसऱयाचे नहत झालयाबद्ल राग येरे. कार, 
राग बळावती,। दंरु, लोरु, अशाखनत,। 
असूया, रतसरु, अनवरनक्त । उरई िाके. 
।।२.१९८५।।

असवे – १. असते, आहे, राहते. आकाश ररी 
नविुरे,। श्वरु शबदीं संचरे,। श्ोता ततसंगें ि 
नवचरे,। तो असे िाईंनच ।।२.९७८।।, २. 
जगतो. सहज जनरे, सहज ररे, । सहज असे, 
वावरे,। देहांतीं कांहीं िुरे,। तैं काय शोकु? 
।।२.१०७८।।, ३. (केवळ) असते. (अखसत, 
जायते, वध्णते, नवपठरररते, अपक्ीयते, 
िशयनत ह्या सहा अवसरांपैकी पनहलया 
अवसरेचा निदतेश असे ह्या शबदात आहे.) 
असे िा उपजे, वाढे, । तरुर, व्द्, िा फुडें,। 
घडे अरवा रोडे, । यतिा यतिीं ।।२.१०३६।।, 
४. होते, घडते. जंव जंव पदार्णसंप्रानप्त,। रोग 
अिुकूल, यश, कीनत्ण,। तंव तंव असे उतपनत् 
। जयाची, तें सुि. ।।२.१६५१।।

असवेव्य – १. जयाची सेवा करावी असा. वैठदक 
कर्ण ि कठरतां । अवघी जाये ब्राह्रता,। रग 
अब्राह्रु तो सव्णरा । असेवय गुरु. 
।।२.३४५२।।; २. सेवि करणयास अयोगय. 
रद्रांस पूजा द्रवय । असेवय कठरती सेवय । 
रानिती तेनच ठदवय । रहाव्रत ।।१६.१६७५।।

असवेर् – नि:शेष, अशेष, पठरपूर्ण. असेषा रुपा 
आरूंनि । साचार आरासवी जिी । हा जीउ 
हा ईश्वरु महरौनि । रुप संपादी ।।१५.४७७५।।

असो – १. एिाद्ा ठिकारी असते. पठर तो 
श्वेताठदवर्णरनहतु,। सवप्रकाशें सोजवळु, अरूतु्ण,। 
जैसा दप्णरु प्रनतरासतु, । निर्णळपरें ।। असो, 
तें नरंगाचेनि गगि, । ग्रासूनि प्रपंचाचें राि,। 
प्रलयकालीं जीवि । जैसें कां दाटे; 
।।२.१०१६।।, २. असू दे. देहोनच तूं, हें 
साचार,। जिरुररर रािु नवकार,। ऐसेंनच 
रूतजात चराचर,। असो सुिें ।।२.१०७१।। 

अस्िध्नु असो
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असर्म्न् – असताला, रावळतीला. केला ि चे 
प्रेतिु  तेरें । रिोधु होये उतपन्ु ।  तै असतरािा 
पावे ठदिु । नववेकाचा ।।१६.२४७५।।

असर्म्नीं – सूया्णसताचया वेळी. उदयां तें 
असतवरें,। असतरािीं उदय पावरें,। 
येकवाटलें नजरें, रररें । तये बुद्ीनस 
।।२.१३८२।।

असरिणें – असत पावरे. उदयां तें असतवरें,। 
असतरािीं उदय पावरें,। येकवाटलें नजरें, 
रररें । तये बुद्ीनस ।।२.१३८२।।

असरिली – रावळली, असतराि पावली. जाग्ती 
सवळा निरांली । सुषुनप्त सव्णदा अरावली । 
तुरीया सरानध असतवली । उदैजेनचिा 
।।१८.३६१२।।

असरिवे – रावळतो, असत पावतो. स्तीनवयोगे लिेश 
पावे । योगु अवघा असतवे । रग स्तीयोगे 
िादावे । अगतय पडले ।।१२.१९२।। 

अलसर – १. असते, आहे. (< सं. अखसत – अस् 
वत्णरािकाळी त्.पु.ए.व.) अखसत, जायते, 
वध्णते,। नवपठरररते, अपक्ीयते,। नविशयनत हे 
जारावे ते । नवकार साही. ।।२.१७७८।।; २. 
अखसततव. आपुलेनि सतयपरे । िाही तेही 
सतय दावरे । सवरूप अखसत रासवरे । 
अशेषही ॥९.८८९॥

अलसरतिबुवद्ध – ‘अखसत’ महरजे आहे, हे जग 
सतय आहे अशी िार राविा. सिेहरात् िसे 
जया,। अखसततवबुनद्, धिंजया,। नवचरे 
उदासीिु योनगया । खसरतप्रज्ञु.।।२.४७०५।।

अलसररुपर् – अखसततवराव, सत्ाराव, सगुर-
साकार असरे. सवरूपेनच अखसतरुपता । 
सवरूपे सवािंदरयता । निनव्णकलप निनव्णकारता 

। सवसवरुपेनच ।।१८.११८००।। 

अलसर न्लसर – आहे आनर िाही. अखसत िाखसत 
ज्ञािा ज्ञाि । देरें घेरें विंवि जार । नहतानहत ऐसे 
अनरधाि । येका विंविाचे ।।१५.१५१९।।

अलसर्म्न - अखसततव असरे. नवरळ सांगीतलें 
ज्ञाि। तें आतरारेदेंनच अखसतराि । दुजे या 
वेगळें युक्तपर । तें काये कररें ॥१८.१२२३१।।

अलसरिीन - अखसततवहीि. राते काये होआवें । 
कवरा पदा मया जावें । कवर कैसे रोगावें । 
अखसतहीि ॥१८.१३१३७।।

असरी (अखसर) – हाडे. तो बाह्ये आनर अभयंतरे 
। सकळ देही संचरे । असती िाडी रांस रुधीरे 
। वयानपली तेरे ॥९.१९०६॥ 

असरीणता – अंररूर. कवरें करावें सिाि?। कवरें 
िावें तें अन्?। असो, िसो असतीर्ण,। 
शयिनच रलें. ।।२.३९१०।।

असत्य्ददक – हाडे इतयादी. आगळे जाले पुरुषाचे 
। ते वध्णक असतयाठदकांचे । तेरेकारर 
पुत्तवाचे । ते काये असे ।।१६.१२३१।।(रुदो. 
असतयाठदक - असथयाठदक)

अस्त्र – रंत्ािे आघात करणयाचे शस्तसाधि. ते 
शरीररेदके शस्तें,। रुद्ल, तोरर, अस्तें,। 
नतिटें कठिरें रयंकरें,। हारीतलीं हीं 
।।२.९२०।।

अलसथ – हाड. रळरूत्ांचें रांडार । येरें 
वातनपत्कफपाझर;। अखसर, रक्त, रांस सरग्र 
। येकवाटलें असे.।।२.३५६१।।

अलसथखंड – हाडांचे तुकडे. देवाळयीचे अखसरिंड 
। कवर काढील हे प्रचंड । जेरे पुणया हे झाड 
। करुपोनि गेले ।। १६.२३५१।।

असर्म्न् अलसथखंड
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अलसथ्मज्जसन््यू – शरीरातील हाडे, रज्ा, सिायू. 
शुलिवीय्ण पुरुषाचे । चयारीपदार्ण तयाचे । 
अखसररज्सिायु देहीचे । िाडी सरूह 
।।१६.११९४।।

अलसथर – अ + खसरर – खसरर महरजे नितय िाही 
असा, नविाशी. अंतवंत अर्ण सकळ । अतेव 
सुिनह अनिचिळ । देह अखसरर निरू्णळ । अतेव 
राजय हे ।।२.२३७।।

अस्ुरण – अज्ञािरूप सफुरर. तेरूनि तरोगुर 
प्रधाि । उिी सवसवरूपाचे असफुरर । ते 
अवयक्त महरौि । रागानच कनरले ।। 
८.२९८५।। (नवशेष सूचिा -  ‘असफुरर’ 
यात सफुररनवरोधी अर्ण िसूि अज्ञाितवरूप 
सफुरर असा घयावा.)

अस्फूवरता – ि जारवरे, अज्ञाि. घटां रिांनचया 
आकृनत,। घटाकाशें रिाकाशें होती, । घट 
रिारावें असफूनत्ण,। तया रेदाची ।।२.८४९।।

अस्मस्स – अरया्णद. रुद्ल, तोरर,  फरश । 
िडगाचे हानरती अवश । गदायुद् असरसास 
। ऐसें प्रवत्णतां ॥ १.३५४।।

अस्मस्सु (असरत् + आसु) – आरचया प्राराची. 
यज्ञीं नहंसा ठदसे दोषु । तो ि कठरता नहंसा 
नवशेषु । रूतवधू असरसासु । घडे नहंसा 
।।१८.३८४।।

अि्मर - अिं्मर – अहंकार, रीपरा. कलीनच 
पठर हे उठिले । दानवती अनिवारे बळे । आमहीं 
अहरत सानडलें । महरोनि बरे ॥१.६४१।।

अिरुता – दु:ि, िंत, नवरस. (हष्णचया नवरुद् 
अहष्ण.) लोक कठरती अरािु । तै नवषादु होये 
उतपन्ु । हषा्ण बाधी जैसा दहिु । तैसा तो 
अहषु्ण ।।१२.७४५।।

अि्म ्– री. अहं ऐसें एक सफुरर,। जेरें उपजलें 
देिे राि,। रग तें जालया लीि,। जार िेजे. 
।।२.२०२४।।

अिं कदरष्यवे – ‘हे री करीत आहे’ अशा अरा्णचे हे 
वारय धर्णकाया्णत संकलप करतािा महरतात. 
(यात ‘री’परा हा अहंकार.) सिाि संधया 
देवताच्णि । कठरता रलयते आचरर । अहं 
कठरषये हे वचि । बोले आधी ।।१८.३३१८।।

अिंकरण – री अशी जारीव, कत््णराव उतपन् 
होणयाचे ठिकार, अहंकार. अंतःकरर, रि, 
जार । बुनद्, नचत्, अहंकरर,। हें कत््णव्त्ीचें 
सफुरर,। पंचधा यापरी. ।।२.१७८४।।

अिंक्र – ‘री’चे सफुरर, अहंकृती. अहंकार 
प्थवीचे गगि । वायो अपािु आइका वचि । 
तेज प्थवीचे ते प्रार । रव्णसेिी ।। १६.१३१७।।

अिंक्र-रु – री अशी जारीव, एक 
अंतःकररव्त्ी. कररविारा काया्णतें । कता्ण 
अंतरंगुसाक्ी वतते । साखत्वकें अहंकारे तें । 
अंतःकररचतुष्य ।।२.२०३; १६.१३१७।।, 
अिंक्रु ।।२.४००।। 

अिंक्र्क्रवे – अहंकाराचया आकाराचे. अहं 
महरता हे गुरत्य । नत्पुटीरूपे अहंततवज्ञेय । 
नलंगदेह ततवरय । अहंकाराकारे ।। 
१८.१२२४।।

अिंरव्य – री अशी जारीवेिे करणयाचा राव, 
कत््णतवराव. अिुसंधाि सफुरे नचत्ें,। अहंतवय 
अहंतेतें,। हें व्नत्पंचक निरुतें । 
साखत्वकाचें.।।२.१७०४।।

अिंरव्य्क्रें – ‘री’परा ह्या रूपात. अिुसंधािाकारें 
प्रकटे । तैं नचत् महररें घटे;। अहंतवयाकारें 
उिे । तैं तेनच अहंता.।।२.४७५५।।

अलसथ्मज्जसन््यू अिंरव्य्क्रें
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अिंरव्य्च् – ‘री’चे सफुरराचा. अहंता धरमी 
अहंकारु । तया होता अर्ण गोचरु । रोक्तृतवे 
सफुरे नवकारु । अहंतवयाचा ॥९.१३७४॥

अिंरव्य्त्मक – अहंकाररूप. ऐसी अहंतवयातरक 
गळे । ते व्नत् काररीं नरळे, । तें निसतरंग 
सचलें । उरे ततव, ॥ २.४८१३ ॥ 

अिंरव्य्ददध्मतािर्सीं – अहंतवयाठदधर्णहर –  
रीपरा इतयादी धर्ण िष् होणयाला. 
अहंतवयाठदधर्णहरासीं । द्रष्ा होये 
अनररािसाक्ी, । त (?तैं, ते) असता तया 
अनवद्ारयासी । िेरें सवरूपें ।।२.६४२।।

अिंर् – री अशी जारीव. अहंता अपािांशें । 
घ्रारीं येऊनि प्रवेशे । गंध तेनरचे आपैसे । 
लागे जारों ।।२.१९९।।

अिंर्वनष् – अहंकारावर आधाठरत. अहंतानिष्ठ 
गुरत्य । तेरें नलंग नत्पुटीरय ।आतां प्रकृनतनिष्ठ 
गुरकाय्ण । तें असे वेगळेंची ।।२.४५८।।

अिंर््म्मर् – री व राझे ह्या राविा. चरर 
लागती चलों,। वाचा अिुरूत सव्ण बोलों,। 
अहंताररता गुरीं, डोलों । लागे सरूळ 
।।२.११७२।।

अिंर्रूपें – रीपराचया राविेिे. अहंतारूपें 
अहंकारु । उिी अंतःकररव्नत्नवकारु,। ऐसा 
अनयराज्ञािप्रकारु, । तूतें निरोनपला 
।।२.११४९।।

अिंति – अहंपरा, अहंकार. शास्तही िाही कळले 
। आनर ररतव अहंतव आगळे । तया संसारू 
हा सतयकळे । तैं सुठटका कैची ।। १६.१७२७।।

अिंभ्िो – अहंकार, रीपरा. तयाचा लोपु असता 
। तठर अहंरावोनच तो िुिीता । सवरूपनिचियो 

होता । तो कवरा कासेि ॥९.२६२॥

अिं्म्मर्– रीपरा आनर राझेपरा. अहंररता हें 
अठरष्;। नचंता, शोकु, व्रा कष्;। कलपिा 
सांडा रे! येकट । रजा देवीं. ।।२.३६०२।।

अिंि्द – अहंपराचे नववरर. अज्ञाि अनयरा 
बोधा । करूनि लागे सव्णदा । वठर रांनडलें 
अहंवादा । ि संडी ते ॥१.२४६०।।

अि्रू - आहार, अन्. कंदरूळ फळ अहारू । 
रेळनवला नरळे सरग् ॥१८.१२८२७।।

अविरकर – अकलयारकारक. ते सदोष जारोनि 
सांनडती । ते रूि्ण काहींनच िेरती । धर्ण प्रव्नत् 
िानशती । अनहतकर ।।१८.११०२।।

अविरी – अकलयारात. तेरेनच साधूतें छिनळले । 
रागा्णते कुचिळ केले । नहत िाशूनि बुडनवले । 
अनहती जिा ।।१६.७६५।।

अविरी – आतरज्ञाि सोडूि (नहत = आतरज्ञाि 
अशी रूनरका). काही ती प्रवत््णरे । अनहती 
अनवनहती ि प्रवत्रे । प्रव्नत् निव्नत् रािरे । 
ऐसी तऱही ।।१६.९४८।।

अिोर्त्  – ठदवस आनर रात्. लव त्ुटी पळ 
निनरष । रिनरतां यार अहोरात्ें रास । लोटती 
संवतसर बहुवय । होतां काळक्पर ।।२.३३६।।

अळक् – आसक्ती. लोकरये लोकशंका । यये 
अरमी अळका । िवहे जो रानझया सुिा । 
नविटला रक्तु ।।१२.७३३।। 

अळ्म्ळ – हळूच. परंतु तो िोहेकाळ । पुरुषु 
आसक्तु कारशीळ । रग तीसांवठर अळराळ 
। सतवगुरु उपजे ।। १८.८२८।।

अळिणी – अळरी, रीि ि घातलेले. सवलप, 
रूक्, अळवरी । अन् रक्ी रोजिीं,। पुरावें 

अिंरव्य्च् अळिणी
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स्तीपुत्ालागूनि । ऐसी वासिा. ।।२.२१४१।।

अळसी – आळशी, कर्णकंटाळी. नवधािें शोधु ि 
करी । सिाि संधयेचा वैरी । येकु तो अळसी 
शरीरी । महरौनि सांडी ।।१६.२५७२।।

अळंक्र् - अलंकाराचे. िोटीचा होरे लयो । 
अळंकारा तोनच उदयो । अळंकारा होये क्यो 
। तेंनच िोटी होरें ॥ १८.१२१६०।।

अळुक् – रुकेलेला. रोक्ार्ण होय अळुका । तैं 
चुकली ते आतररूनरका ।। असो पदारमी 
कुरूठटलका । अलोलुपपर ।।१६.३५३।।

अळुकलेपण – लालचावलेपर, अन् चािणयासािीचे 
लोरीपर. रसिेचा िाई अळुकेपर । जळों हें 
राझें ज्ञाि । दंरार्णनच जारपर । अवघे गेले 
।।१६.३८५।।

अळु्म्ळ - रोडेसे, नकंनचत. दुयमोधिाठदक सरूळ 
। बंधुवग्णठद सती केवळ । तयानच पासीं 
अळुराळ । वेगळें पाहता ॥१.१५७०।।

अक्षर् – पूजेत वगैरे वापरणयाचे अिंड तांदूळ. 
रग वठर अक्ता टाकूनि । नसंपता जाला पारी. 
। तीनि आवररें दरमेंकरूनि । केली अश्वतरा. 
।।२.२८६०।।

अक्ष्म्ल् – रुद्राक्ाची राळ. कडेलु-पीतांबरु 
सोिेसला, । कडेलु श्वेतु वठर पांघुरला, । रधये 
रुक्ताफळें, अक्राला । शोरती कंिीं. 
।।२.३५२४।।

अक्ष्यी – कायर, सदैव. शबदनच नवश्वासें घयाल,। 
तठर अक्यी सवग्ण रोगाल,। कष् ि कठरतां 
बहुसाल । रोकडी गनत. ।।२.३६१२।।

अक्षर-रुं – क्र = नविाशी, क्र िाही ते = अक्र 
= िाशरनहत. राठरला ऐसें रानिती । अवधारीं 

गा, वीरपनत । अनधष्ठाि ततव िेरती । अज, 
अक्र, जें ।।२.६८७।।; अक्षरुं ।।२.९३५।। 

अक्षोभ्य – शांत, सौमय. रीिु हे राझे रि । नप्रये 
तुझे दश्णि । ते तया जीवि । अक्ोभय होते 
।।६.१८५१।। 

अज्ञप्ती – िेरीव, जानरवेचा अराव. सवसवरूपानच 
अज्ञप्ती । तेनच काय्णसरािी वीरपती । 
आतराज्ञाि बोलती । कारर शरीर ॥९.२०२५॥

अज्ञ्नगुणशबळ् – अज्ञािाचया गुरांची उपानध 
लागलयािे जे अशुद्, अपारदसमी झाले आहे 
अशा तयाला. तया अज्ञािगुरशबळा,। 
अनयराज्ञािशीळा । अशांता, अनत कुनचिळा,। 
काय होये? ।।२.५३५८।।

अज्ञ्नजवनर - अज्ञािातूि जनरलेले. (‘री आतरा 
आहे’ हे नवसररे = अज्ञाि). ऐसे अज्ञािजनित 
सवपि। रोनगतां दुगर गहि । तेंर होतांनच 
जागरर । तें काय जालें ॥१८.१३७५०।।

अज्ञ्नति –अज्ञािािे युक्त असरे. रहेंद्रजाळीची 
रचिा । रोनडतां अज्ञाितव अजु्णिा । जेरें 
साचाचया सरािा । पानवजत असे ।।२.४७७।।

अज्ञ्नपूिताक – अज्ञािातूि. अज्ञािपूव्णक ज्ञाि सफुरे 
। सवसवरूपाचेनि नवसरें,। तेंनच अंतःकरर 
आकारें,। व्नत्चतुष्येसीं ।।२.११४६।।

अज्ञ्न्मर – रेदबुद्ी. अज्ञािरत अिाठरसें । 
नरथया, तें तया साच ठदसे,। आनर साचाऐसें 
तें ि रसे । जवळीनच पठर ।।२.७९३।।

अज्ञ्न्म्गशी– अज्ञािाचया रागा्णिे चालरारे, जड 
संसाराला सतय रािरारे. अज्ञािरागवीं चुकलें । 
तयारािरठर जेरें केलें,। तो रला िवहे, वनधलें 
। बाळक जयापरी. ।।२.३८९७।।

अळसी अज्ञ्न्म्गशी
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अज्ञ्नसंगत्य्गवे –  अज्ञािाचा संग तयागला 
असता. तेरें अज्ञािसंगतयागे । देहविय नफरे 
अवघें,। रग पािीं वाट लागे । तया रोक्ाची. 
।।२.४१३५।।

अज्ञ्न्ची – अनवद्ेची, िेरीवेची. अज्ञािाची 
कडसरी । कठरता ज्ञािा हानि,। आपुली 
आपुलां सरािीं । रग ते सारावे ।।२.१५।।

अज्ञ्नी– नव. १. अज्ञािी. सुषुनप्तकाळात जीवाला 
काही कळत िसते. निद्रे प्रपंचु संहारे,। तो 
अज्ञािी सचला उरे,। ररर दुजें, तें िावरे । 
जनरूनि सांघाती ।।२.१०९५।।, २. 
अज्ञािावसरेत. तये काररदेहीं अज्ञािीं,। 
अिुसंधाि व्नत् आटोिी । जाये, तेरें निदािीं 
। नवसररर उरे ।।२.११४२।। 

अज्ञ्नें (आज्ञािे) – व्त्ीचया प्रेरक शक्तीिे. 
आज्ञािें प्रज्ञा सवरूपरयी । कां केवळ िाही 
आपुला िायी । गुरांची ते जारयी । पुढे 
वोिटी ।। १८.२४३८।।(रुदो. आज्ञािे – 
अज्ञािें)

अज्ञवे्य – जारणयापलीकडचा, अिाकलिीय. 
अज्ञेय ऐसा रािे । योगु नवचारे येरे । तो 
ज्ञािाचेनि निराकररे । प्रतयक् बोधु ॥९.२८०॥, 
अज्ञवे्यु ।।२.१४३७।।

अंक्रें – अं-कारािे. अंकारें परब्रह्;। तें दंनडता 
पाप परर.। अःकारें पुडती िार । नत्ियिाचें. 
।।२.२२२९।।

अंवकरु – १. सेवक. इकारें कारु नवखयातु,। तोही 
लक्रीचा अंनकतु,। करूं िये आघातु । 
तयावठर ।।२.२२२४।।; २. रक्त. सद्ुरुचा जो 
अंनकतु। तो नितय अपेक्ी ये कांतु॥ लया 
नवक्ेपाचा धातु। करुं प्रवत्णला ॥ १६.२१०।। 

(रुदो. ये - कांतु - येकांतु)

अंकुर-रु – कोंर. ऐसे ज्ञािव्नत्लोपकर,। तराचें 
फुटले अंकुर,। येरें रि, बुनद्, सरग्र । करर 
वेढानळलें, ।।२.१९९४।।, अंकुरु ।।२.७९९।।

अंकुरली – अंकुररे - कोंब फुटला, उगवली, 
प्रकट झाली. तैसी योगनिष्ठा अंकुरली,। ते 
ठदिेठदिु वाढोनच लागली,। परंतु लोपों 
नवसरली । राझारीनच जे. ।।२.१९४१।।

अंकुरलें – उपखसरत झाले, पुढे आले. पासाव 
रिीयराराजाळें,। तैसेंनच तें प्राचीितवें 
अंकुरलें,। तें रोगावया जिलें,। सरूळ शरीर हें 
।।२.१०८७।।

अंकुरवे – उतपन् होते. उतपनत्खसरनतसंहारें । 
सफुरररात् एक अंकुरे,। आनर जयाचें तो 
वयापारें । िारी सपनश्णला ।।२.१२३६।।

अंगन् – (स्ती.) अपूवा्ण रोगानवया अंगिा । आरुते 
कवहरी दंडावेंिा । पानहजे तो नवषयो रिा । 
नरळोनच लागावा ॥ १८.१००४।।

अंगभवेदवेवन – सवरूपाचया वेगळेपरािे; 
रूपनरन्तवारुळे. महरौनि येकीनच ते ज्ञािव्नत् 
। येकीनच तैसी कर्ण प्रव्नत् । अंगरेदेनि 
निपजती । वयापार नरन् ॥ १६.१३६२।।

अंगिळ् – शारीठरक बळाचा वापर कररे. वादीही 
ठदसे आगळा । रग आग्रही ये अंगवळा । 
दोही हाती धरुंनि गळा । रारु पाहे ॥ 
१६.२२१८।।

अंगि्रें – वेगािे चालतािा निरा्णर होरारी 
वाऱयाची झुळूक. ठदसे दीपकनळका निचिळ । 
कनलची ऐसी केवळ । परंतु अंगवातें चंचळ । 
कैसी वतते ? ।।२.३४८।।

अज्ञ्नसंगत्य्गवे अंगि्रें



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 68 

अंगिीन – सारथय्णहीि, सैनयहीि(?). परर्तया 
देता दाि । वैरी होता अंगहीि । यालानग दाि 
संग्रारु दारुर । युद् तेनरचे ।।१८.८१०७।। 

अंगिीनति – इंनद्रयघात; अपंगतव. गेले देिरे 
आरावे । आइकरे िाही ते करावे । अंगहीितवे 
संरवे । ययातें कदा ॥१८.११८९।।

अंगिीन ु– लुळा-पांगळा. रग तेरूनि परतनवला,। 
हातीं, पायीं बांनधला,। अंगहीिु पानहजे केला 
। लोक महरती. ।।२.२९५७।।

अंग् – शरीराला. ि लगतु प्रकृनतनचया । अंगा, 
आतरा, धिंजया,। परतु ते वेगळी तया । असे 
ि शकेनच ।।२.८७६।।

अंग्रदशवेच् – नििाऱयाचया सवरूपातला. 
अंगारदशेचा पावकु । जैसा होये अंतरु्णिु,। तैं 
नवरूनत िेवूनि सकळेकु । शांतु होये, 
।।२.४७६५।।

अंवगक्रु, अंगीक्रु – सवीकार. प्रारावठर 
आलेंहीपरी । अंनगकारु कवहरी ि करी.। 
शूद्रु, ब्राह्रु, नरकारी । कवहरी िवचे. 
।।२.२४१९।।, अंगीक्रु ।।२.२७५१।।

अंगीक्री – सवीकार कर. ऐसा पुढती जनर धरी । 
ते देह िवहे अवधारी । जीविरुक्तता अंगीकारी 
। योगीराजू ।।८.३४४८।।

अंगुळत््य्ंची ्मुष्टी जैसी – तीि बोटांची रूि 
केलयास जसा आकार होतो तेवढा तसा. 
अंगुळ त्यांची रुष्ी जैसी । अंडाची आकृती 
होय तैसी । दुसरे रासी देहासी । कार लागे 
।।१५.३७०३।।

अंगूवळक् - बोटे. अक्रांनचया पंक्ती । अंगूनळका 
नयासूनि वानचती । ते आपर आईकोनि िेरती 

। तैं वाचरेनच ि घडे ॥ १६.१३६१।।

अंगें – अंगािे, योगे. तेरें नवषयेंनद्रयसंयोगें,। 
रोरतया अंतःकररा वेगें,। रोगवासिेचेनि अंगें 
। व्नत् होती ।।२.११५३।।

अंगवेिीन – अपंग. कररे चेष्े वांचूि । रिेनच िवहे 
अर्ण साधि । डोळस जैसे अंगेहीि। काय्ण ि 
करी ॥१८.३१३२।।

अंजन – डोळयात घालणयाचे एक औषध, एका 
नवनशष् प्रकारचे काजळ, ते डोळयात घातले 
असता रूनरगत धि ठदसते तैंनच डोळा बैसले 
अंजि । सापडले नवश्व ब्रह् धि । तया रानज 
अरोलय रति । गीताखय हे ॥१६.४५।।

अंजुळी – ओंजळी. दों चौं अंजुळी पुरे जालें,। येर 
जळ असतां संचलें । रि ि प्रवतते कांहीं केले 
। पुिःप्राशिा. ।।२.३९७२।।

अंडज – अंड्ातूि जनर पावरारे, पक्ी. सवेदज 
जारज अंडज। चौनर िारी ते उनद्ज। प्रळयी 
होती सहज। िुरे त्ररात् तें ।।८.२६४१।।

अंरक ु– अंतक, यर. कलपांचा रांडे अंतु,। कां 
प्रळयाचा प्रवतु्ण,। तैं सकलां रूतातें घातु । 
अंतकु करी. ।।२.४६५४।।

अंर्मसथु (अंतसर) – अंतरंगातील, हृदयातील. 
गुराश्यो री आतरा । सवपरदेही नचदातरा । 
अंतरसरु पररातरा । सव्ण वयापी ॥१६.२३०६।।

अंरर – १. रेद. तेंवीनच करमेंनद्रयवयापार, । सफुरती 
वाचेविारा सरग्र,। तठर वक्तानच तो कता्ण, 
अंतर। येर ि ठदसे ।।२.९८४।।, २. 
अंतःकरर. नतिट कठिर िडतर । बार जे 
हे अनत उग्र । रेठदते वैठरयाचें अंतर । येहीं 
करूिी ।।२.१०६।।, ३. अवकाश. घटरि 

अंगिीन अंरर
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र्नत्कानवरेद, । अंतरीं गगि एकनवध, । जें 
िेरे सवपक्ें रेद। आवररोपानध. ।।२.१६८४।।, 
४. आत. (< सं. अनतः) तये धविीचा 
गजरीं,। रहाशूनयाचां अंतरीं,। जयोनत प्रकाशे  
एकसरी,। परर कळा जे ।।२.१८९९।।

अंररकोशी - आत, आतील रागात. रग तयांचा 
अंतरकोशी । उतपनत् होय प्रपंचासी । जीव 
शरीर तयासी । कवरु घडी ।।८.२९०५।।

अंररवचनिवे - अंतरंगातील िूर. की आंतरनचनहे 
वीरपती। बाह्य वयापारी जारती। साठरिी 
असोनि वयनक्त। काज काये?॥ १६.८८६।।

अंररदृष्टी – अनतदृ्णष्ी – आत वळलेली दृष्ी. ते 
पाहाता सिोलें ज्ञािें,। अंतरदृष्ी आतरिुरें,। 
जालेनि चंचळें येरें,। शरीरें कैसें? ।।२.९६९।।

अंररवनष् – रिाची एकतािता. रग नतयाची खसरती 
साव्णकाळ । अंतरनिष्ठ जे निचिळ । सांडूिी सव्ण 
चळबळ । इंनद्रयांची ।।१२.४४।।

अंररलवेवच – वंनचत झाले. राझेनि अज्ञािे जार । 
राझी प्रानप्त तयां लागूि । कैनच महरौनि जार 
। अंतरलेनच ते ॥ १६.२४४७।।

अंररसथ – आतील, रिातील. ऐसी अंतरसर 
कलपिा,। सवपि महरवी जे, अजु्णिा,। तेनच 
बनहरु्णि ज्ञािकररा । जाग्नत हे ।।२.११७३।।; 
अंररसथ् ।।१८.८६३६।।; अंररसथवे ॥ 
१८.३२९७।।

अंररसथ, अंररसथू – अनतरातरा, हृदयात असरारा. 
येक जैसा शरीरीं,। तैसा रूतजातचराचरीं,। 
अंतरसर, साक्ी, योगेश्वरीं । रानिला हा 
।।२.१४५२।।, अंररसथ्ची ।।२.११४०।।, 
अंररसथ् प्सून १६.१२४९।।, अंररसथू 
।।२.४५२८।।

अंररसन्न – अंतरंगशुद्ी. येक तें रसरसिाि 
जारावें,। रंत्सिाि येक बरवें,। अंतरसिाि 
सवरावें । वेगळेंनच. ।।२.३६४३।।

अंररज्ञ्न - रेदाची जारीव? जयातें िाहीं 
अंतरज्ञाि । साकलयें अरु्ण अिुसंधाि । आनर 
आवडे राझे रजि । महरौनिया ॥ 
१८.१४९६३।।

अंररंग, अंररंगु – १. आतील. व्नत्नवकार 
बनहरंग,। तें रज निरसलें चांग,। व्नत्नवकार 
अंतरंग । सत्वहानि तुटलें. ।।२.३९४८।।, २. 
आत. नतयेही निज बुद्ीतें,। आपुनलये रूळ 
प्रकृतीतें,। अंतरंगु साक्ी वतते । पुरुष, तो 
आतरा ।।२.१४४६।।

अंररंगति –अंतरंगीचे असलयािे -  एवं, अिंता 
यया रूतवयक्तीं,। तया सरूळा अंतरंगतवें 
सरसती,। अवयक्ता नवषयो िवहती,। यया 
बाह्यकाररा ।।२.११२९।।

अंररंगु – रि. राष्ट्क्ये दळरंगु । तैसानच नवचाठरता 
योगु । वैरी नजंनकजे अंतरंगु । संग्रारु हा 
।।१८.८२१३।। 

अंरर्- आतरधये. रग ज्ञाि कररानचया व्त्ी । 
बाह्य नवषयांवरी धांवती । नतया आवरुंनि 
सुरद्रापती । अंतरा आरानवया ॥१६.१७५।।

अंरर्क्श – देहातील आकाश, देह व िाडी 
रधील पोकळी. देहा िाडीचे अंतर । ते 
अंतराकाश सरग्र । वयािाठद सरसता रंठदर । 
प्राराचे तें ॥९.१८६९॥

अंरर्क्शी – अंतरंगातील आकाशात, 
अंत:कररात. अक्रु अंतराकाशी वतते । ते 
वयाि बोनलजे तयातें । वर्ण कर्ण धर्ण तेरे । 
बोलेनच िये ॥९.१०३६॥

अंररकोशी अंरर्क्शी
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अंरर्त्म् – जीवातरा. एक महरती रूतातरा,। एक 
महरती अंतरातरा,। येक महरती जीवातरा,। 
उपानधरेदें ।।२.१४५३।।

अंरर्ळ - पोकळी. करळ कोशाचे अंतराळ । 
शुलि रक्त जेरे निचिळ । ते पांच रौनतक केवळ 
। प्रतयक् जारावें ॥१६.१२७२।।; अंरर्ळीं 
।।२.४३९।।

अंरदर - अंतरात, हृदयात. ज्ञाि गुरुरुिें उदैजल । 
नशषया अंतठर प्रकाशलें ॥१८.१३३७७।।

अंरदरक्ष – आकाश. युद् होईल दारुर,। ऐसें 
सवगवीं इकोि,। कौतुक पाहों सुरगर । अंतठरक् 
िेले.।।२.१५५९।।

अंरदृताष्टी –आत, सवकडे वळालेली दृष्ी. तेंनव 
करमेंनद्रयाची चळवळ । सांडूनि, बाह्यप्रव्नत् 
निचिळ । िाता, अंतदृ्णनष् सकळ, । कर्णकरर 
िसे ।।२.६३६।।

अंरवनताष्् – अंतधया्णिािे झालेली रिाची एकाग्रता. 
सवारानवक श्वासोचछ्ास । होती निनरष 
उनरेष,। ि कलपे फलाचीही आश । अंतनि्णष्ठा. 
।।२.४३६७।।

अंर्मुताख – आत, आतमयाकडे वळालेले, बाह्य 
जगानवषयी अिुतसुक, आतरनचंतिपर.

अंर्मुताखतिवे – नचत्व्त्ी आतमयाकडे वळलया 
असलयािे. रग अंतरु्णितवे आतरखसरती । 
ज्ञािेंनद्रय प्रतयक्वृत्ी । द्रष्ेपर एक आरी । 
तयाचा रुळी ॥९.८५८॥

अंर्यताज्ञु (अंरिमो्म) – आतरतत्व जारूि गुरांचा 
सवरूपात लय कररे. एकु अंतय्णज्ञु बोनलंजे । 
दुसरा बाह्ययज्ञु रानिजे। नतसरा या यज्ञु महनरजे 
। प्रारानग् होय ॥१८.१८३५।।

अंर्य्ताव्मति – जीवचि कंिचि असरे. रग जया 
अंतीं, राजयविारा । जे रोग होती जया शरीरा,। 
तेरें रिा अंतया्णनरतवें िरा । ईश्वरनच रोगी. 
।।२.१७३६।।

अंरलताक्षण – आतूि, व्त्ीिे कसा असतो तयाचे 
लक्र.असो तें रत रूिाांचें,। हें अंतल्णक्र 
खसरतप्रज्ञाचें;। आतां बाह्यनचह्न तयाचें । तेंनच 
सांगों. ।।२.४६४३।।

अंरिंर – नविाशी. अंतवंत अर्ण सकळ । अतेव 
सुिनह अनिचिळ । देह अखसरर निरू्णळ । अतेव 
राजय हे ।।२.२३७।।

अंर्दद्मध्यभ्िवििीन ु – अंत, आठद, रधय हे 
तीिही राव महरजे अवसरा जयाचया ठिकारी 
िाहीत असा, अनवकारी. जया िार िा रूप 
गुर वरु्ण । अंताठदरधयरावनवहीिु ।  सनच्दािंदु 
निरंजिु । ब्रह् परर ।।२.३२४।।

अंर्दद्मध्यविगर - शेवट/िाश, आरंर/उतपत्ी 
व खसरती ह्या तीिही अवसरांिी रनहत. निरंतर 
सव्णगत । अंताठदरधयनवगत । रि साराउनि 
प्रशांत । नचनरात् जें ॥१८.१४१८२।।

अंरीं – १. अंतकाळी, प्रलयाचया वेळी. पूववीं 
कांहींनच ि होता, । अंतीं ि उरे रागुता, । 
आरासकाळींही नवचाठरतां । कांहीनच िसे 
।।२.६६४।।, २. िंतर, रनवषयात, शेवटी. तें 
नरियरार जालें संनचत,। अंतीं प्रारबध तेंनच 
होत । रोगावयालागीं उनचत । सुिदुःि तेरें 
।।२.८९६।।

अंत््ळी (अंरर्ळ?) – आकाशीचया पोकळीत. 
पायीं तोडर ब्रीदावळी । वारू नहंसु कठरती 
अंत्ाळी । तेरें शबदें टाळी । बैसो आली 
॥१.३१९।। अंत््ळवे - अंतराळात 

अंरर्त्म् अंत््ळी (अंरर्ळ?)
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।।१८.९९२१।।

अंत्ी – नपकांवर पडरारा रोग (अळी), नपकांवरील 
कीड, नवघि, रोग. अंत्ी िरपडा टोळ । हीवें 
रराडे सकळ । उतळ पातळ राळ । वाळती 
उषरे ।।१८.९१५२।।

अंरःकरण – अनतठरननद्रय, नचत्. तू रि, बुनद्, िा 
अंतःकरर,। देहो, इंनद्रयें, िा प्रार,। ज्ञाि, 
अज्ञाि, िा सफुरर । रात् काहीं ।।२.१०४६।।

अंरःकरणचरुष्ट्य – रि, बुद्ी, नचत् व अहंकार 
हे चार. कररविारा काया्णतें । कता्ण अंतरंगुसाक्ी 
वतते । साखत्वकें अहंकारे तें । अंतःकररचतुष्य 
।।२.२०३।।

अंरःकरणि्वर् – नचत्व्त्ी. तेनच पुरुषाची प्रकृनत 
। रजोगुर होये आश्नयती,। तैं तया  
अंतःकररव्त्ींप्रनत । कर्णप्रव्नत् सफुरे 
।।२.११५६।।

अंरःकरणि्वर्चरुष्ट्य – नचत्ाचया चार व्त्ींचा 
सरूह. अंतःकररव्नत्चतुष्य,। तें रोक्तें येनरंचें 
सारासरय,। सुिदुःअिुरूय,। तें तयातेंनच. 
।।२.१६६२।।

अंरःकरणि्वर्पंचक ु  – नचत्ाचया पाच व्त्ींचा 
सरूह. अंतःकररव्नत्पंचकु,। ज्ञाता, रोक्ता, 
कता्ण, साधकु,। बाह्यकररां प्रवत्णकु । होये 
निजवयापारीं. ।।२.१७१२।।

अंरःकरणि्वर्प्रस्रें – नचत्ाचया पाच व्त्ींचया 
नवसतारािे. ते रसोनरुि नचत्ाकारें । 
अंतःकररव्नत्प्रसारें,। तें िाईंची िाईं नजरे । 
तयेनच अंतःकररीं. ।।२.४७८९।।

अंरःकरणि्वर्विक्रु – वेगळी, दुसरी रिोव्त्ी. 
अहंतारूपें अहंकारु । उिी अंतःकरर 

व्नत्नवकारु,। ऐसा अनयराज्ञािप्रकारु,। तूतें 
निरोनपला ।।२.११४९।।

अंर:करण स्मूि – रि, बुद्ी, नचत्, अहंकार 
(अंत:करर चतुष्य). येरूनि प्ररंजिु झाला । 
गगिे प्रवेशु तेरे केला । तैं अंत:करर सरूह 
चानलला । शबदानच रागे ।।८.२८९६।।

अंर:करण्ददकें – अंत:कररपंचक, रि, बुद्ी, 
नचत्, अहंकार, अंत:करर. साखत्वकाची 
पांचजरे । अंत:करराठदकें कततेपरे । जाली 
तया काररें । तोनच सवरावी ॥१८.४१७।।

अंर:प्रि्वर् – अंत:प्रेररा.  ऐसे करोनि आतरश्वर 
। तयाचे करीता रिि ।  बनहरु्णिता नफटोि । 
अंत:प्रव्नत् होये  ॥१८.१२७५४।।  अंध, 
अंधु - आंधळा.  महरौनि इहलोकु रोगावा,। 
परलोकु अिुरवावा, । रोक्ु तो काये करावा?। 
अंध, रूकु. ।।२.२०७५।।, अंधु  ।।२.१२२२।।

अंर:प्रज्ञ – अंतरंगातील ज्ञािरूप आतरा. यापरी 
नवराटाकारे । नहरणयगर्णतेनच सफुरे । अंत:प्रज्ञ 
तेनच प्रसारे । बाहेंनद्रयविारा ॥९.२१६३॥

अंर:प्रज्ञवेचवेवन बळवे – अंतग्णत ज्ञािशक्तीिे. अंतरी 
काहीनच ि कळे । तै बाहेठरल अकर्ण पळे । 
अंत:प्रज्ञेचेनि बळे । धठरले पानहजे 
॥१८.२६४६।।

अंध्क्रु – अंधार. तरें ि ... रासकरु,। तैसा 
आतरा हा निधा्णरु,। जनर ररर तो अंधाकारु 
। िस... प्रकाशीं ।।२.८१३।।

अंबर – आकाश. घटा, दंडु, एकसरा, । वाचें जे 
तो िवजे अंबरा, । तें सव्णदा साठरिें, वीरा,। 
जैसें तैसेंनच ।।२.८०७।।, अंबरी - आकाशात. 
॥९.७६१॥

अंत्ी अंबर
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अंबरशी (अंबरीश) – साधिविादशीचे व्रत कररारा 
नवषरुरक्त. याचयाकडे नवषरूिे आपले सुदश्णि 
चरि ठदले. दुवा्णस ऋषींिी विादशी पारराप्रसंगी 
रागावूि राजावर कृतयेचा प्रयोग केला, तेवहा 
अंबरीशािे सुदश्णिाचा उपयोग करूि तयांिा 
त्ैलोरयात नफरवले. रात् अिेर दुवा्णस शरर 
आले. अंबषमी तें शापु जाळ (ला) । रग तो 
कैसा निवारला । दुवा्णस पािैसा जाला । 
परार्तु तो ।।४.३६८६।। पहाः पदरवशष्ट अ

अंबिण – आंबोर (महशीला िाऊ घालतात). 
अहो तुमही येसरे संपन् । आनर रोक्ते रहाजि 
। आनर ि घाला महैंसीते अंबवर । हे काय 
महनरजे ।।५.११९३।।

अंबुध्र् – पावसाचया धारा, जलवषा्णव. 
वषा्णवकाळी अंबुधारा । आनर पाषारा ऐनसया 
गारा । वरुनि पडती धिुध्णरा । तया कवर 
सराि ॥९.२११५॥

अंश – राग. तेरें िािा तरंग दृशयाचे,। दीघ्ण, वतु्णळ 
भर दृष्ीचे;। जाती, रग पररारूचे । अंश 
गरती.।।२.१९०८।।

अंशकळ् – एकेक अंशरूप राग.  एकेका अंशाचे 
तेज. जैसा प्रकृनतरेदु नवसतारला । तैसा तो 
नरन्ु नरन्ुनच, ि्पाळा.। येका ईशानचया 
अंशकळा,। अिंत जीव. ।।२.२०८०।।

अंश्ंश ु – कराचाही कर, कररराहूिही करी 
(अरा्णत िाहीच). महरौनि विेषकाचा विेषु । 
िाही जया अंशांशु । रा इतराचा करील विेषु । 
ऐसे बोलरे ॥ १६.४७०।।

अंश्ंशवे – अंशाचा अंशराग, अरा्णत अतयंत 
बारीक कर रूपािे. तयाचा पाकु होये पुडती 
। तेनरचे रळ नत्दोष निवडती । सतव उरे 

उधव्णगती । सांचे अंशांशे ॥ १६.१२८१।।

अंश्धता्म्त् – अंशाचा केवळ अधा्ण राग. त्रें 
गादनळये वसुंधरे । अंशाध्णरात्ु अनग् पुरे,। रग 
अयतिें जैसा पसरे । तोनच तो, पारा्ण. 
।।२.१९४९।। 

अंशी – जयापासूि जीवाचे अंश निरा्णर होतात. 
अंशाचा आधार- निरा्णता. महरौनि अंशी तो 
सवतेश्वरु । तदंशु जीवु सनवकारु । नबंब प्रनतनबंब 
आकारु । ऐसे जाले ॥१८.६७१।।

अंशी अंश भवेद्चवे – एिादी वसतू व नतचा अंश, 
राग हे िरे तर एकच असतात, रेद केवळ 
शबदापुरता असतो. उदा. सरुद्र व लाट. अशा 
रेदाचे. तठर ते तैसे िवहे जार । अंशी अंश 
रेदाचे लक्र । एका दीपा पासोि । जेनव 
अिंतदीप ।।१५.२६८५।।

अंशु – अंश, राग, तुकडा. अंशु अरवा तो अंशी 
। प्रकाशकु की निवासी । सवराऊ की गुर 
दोघानस । जया रेदु महनरजे ॥१६.७१८।।

अंशु्म्त् ु– रेंबही. कांनजयाचा अंशुरात्ु । िाशी 
पयाचा सागरु । दुषकर्णफळ संचारु । सुकरमी 
तैसा ॥ १८.२४८२।।

अःक्र – नवसगा्णचा उच्ार. अंकारें परब्रह्;। तें 
दंनडता पाप परर.। अःकारें पुडती िार । 
नत्ियिाचें. ।।२.२२२९।।

आ

आंकोड् – आकडा.  येकु उरा येकु वाकुडा । 
येकु सुळु येकु आंकोडा । कांटा रोबी देवढा । 
िेदी फळ ॥१८.९३९३।।

अंबरशी (अंबरीश) आंकोड्
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आंचिण – हातधुरी. आता सागरीचे आंचवर । 
के चुळकी ररे ते जीवि । गगिापोटी आपर 
। ग्रासी तयातें ।।१८.९६८।।

आंचवले – वंनचत झाले, दुरावले. गोधुरनच रंडक 
जाले । आपूपाठदक रासले । ते पनहलेपरा 
आंचवले । गोधुर िवहती ॥९.६८९॥

आंठी – १. अिळी, कोय, फळातील बी, गाि. 
प्थवीनचया अंशा घोंटी । उदकरी घे बीजा 
पोटीं । रग ते उकली आंिी । आरूनि र्दपर 
।।१६.१२९२।।(रुदो. उदकरी घे - उदक 
रीघे); २. गाि. सोलुंनि शककुराघ्त । रुिी 
घाली नरनश्त । तयाही राझारी तेर । आंिी 
सांडी ।।१६.१९७३।।

आंरी – आतडी. आंती हातावरी काढावी । 
काळजे उिळी कांडावी । िेत्करळे द्ावी । 
दाि काय ।।६.३६५।।

आंर ु – आत. ज्ञािकररें आंतु वोढी । प्रारेंसी 
सनहत फेडी,। रिोरािसें आवडीं । सांनडली 
जेरें ।।२.९०७।।

आंतुवटां – रिात, अंतःकररात. जे जे आले 
आंतुवटां । ते बाहेरी ि पडे नतया वाटा । 
नवकरा उद्रु रोिा । लागला चालो 
।।५.२८१८।।, आंरुिटी ।।१८.१९७०।।

आंवठरती – संकोचूि, रागे घेतात. रग करचरर 
आंवठरती, । गात्े गोळा कठरती, । सवरूप 
अवाचय महरती, । परसपरा ।।२.१२६३।।

आंिदरसी – करी करतोस. जेरें देितीं तूतें,। 
ऐसेंनच बोलत तेरें तेरें, । रग तूं आंवठरसी 
क्ोरातें,। हे काय घडे? ।।२.१५९६।।

आंिरूवन – संकोच करूि, रिाला वश करूि, 

ताबयात िेवूि. करमेंनद्रयातें दरि,। ज्ञािेंनद्रयां 
प्रतयाहरर,। अंतरीं आंवरूनि रि । खसरर 
कीजे. ।।२.१८५७।।

आंिदरर् ं– आवरूि, ओढूि धरले असतािा. एक 
रिानचया जया,। पविु नशंकवी, धिंजया,। 
आंवठरतां पविनरिया । रि येकवाटे. 
।।२.१७७७, १८६९।।

आंिवे – आंबटपरा. नचबाची बहुत आवनड । 
सेवटी नचंचवरी ि सोडी । दनधतरि याची 
गोडी । आंवे तंवतंव ।।१७.७३१।। 

आंसुिी – अश्ूंिी. आंसुवी ररले ियि । नवकळ 
पनडले ईक्र ।कंिु दाटी वदि । लागलें सपंदो 
।।२.३६।।

आंसूंवन – प्रारापासूि. नववेकु पळाला आंसूंनि । 
गेला सतवांशु जळोनि । रग नवधुनिशेध ि 
रािी । ते बुद्ी करपली ।।१६.८०६।।

आॐ (आवो) – प्रनतष्ठा, डौल, प्राप्ती. महरौनि 
पदारा्णचा रावो । तोनच अरावाचा आवो । 
िावो आनरवावो । तेरेनच तो ।।१६.६६७।।

आइक – ऐक. तया सवधरा्णतें िाशक । ररतव 
धठरसी बाधक,। हें पाप िेरसी आइक । कैसा 
ठदसतोनस ।।२.१४७५।।

आइकईं-इं-यीं – ऐक. महरौनि अखसरर जारईं । 
सुिदुःिद आगरापायी । एरें सांनगजैल तें 
आइकईं । कारर बापा ।।२.४२९।।

आइकर असर् ं– ऐकत असतािा महरजे सरजूि 
घेत असतािा. तेरें यया अश्ुता, अरूता्ण,। 
आतरया आइकत असतां,। कैसे महरौनि? 
पांडुसुता, । अवधारीं, ते ।।२.१३९४।।

आइकर् ं– सरजूि घयायचा झाला तर. रहाकारर 

आंचिण आइकर्ं
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तुया्णवसरा । हें शुद् सत्वकाय्ण पारा्ण । हा 
गुराठदव्नत्नवकारु आइकतां । बहुतु असे 
।।२.४६०।। 

आइकरी – ऐकतात. देिती, आनर आइकती,। 
तेनह िावेक दुःखिनच होती,। परंतु हा एकु ि 
महरती । धनयु ऐसें.।।२.५५।।

आइकलवेवन – ऐकलयािे. आइकलेनि काये येरें?। 
िेरों कवहराचें गाऱहारें,। बापु, बापु! 
उिाहररें,। अंतःकरर निवे ।। २.१४०५।।

आइक् – ऐका. महरौनि गुरव्नत् अरमोनरुिा । 
तया सांनडजती सकनळका,। रग सहज 
निनव्णकारता आइका । जे वेळी उरे 
।।२.१३१४।।

आइक्ि्य् –  ऐकणयासािी. तंव तें कांहींनच 
िकळे,। पानरयें पुनसती डोळे,। जवळी 
आनरती गळे । आइकावया;।।२.१३९६।।

आइवकल् – ऐकला. काळा कीं गोरा, सांवळा,। 
िारी कीं िरु जो गेला?। पारा्ण, तो िाही 
आइनकला,। देखिला कवहरी ।।२.११९९।।

आइकें – ऐक. पािनवलें कवरें पापें?। हें तव 
नवघि िवहे सोपें,। आता उरजौनि आपर पें,। 
आइकें उपदेशु ।।२.६५।। 

आइकों – ऐको, ऐकावा. ते हा आतरा यरानवधु,। 
ऐसा आइकों महरती शबदु,। तंव तो एकपक्ी 
िादु । संपादेनचिा ।।२.१३६०।।

आइकोवन – १. ऐकूि. ऐसें गुरुसवरूप निकें । 
आइकोनि जारों नववेकें;। ते हे श्ीकृषरा, 
आइकें । द्रोराठदक. ।।२.११४।।; २. ऐकूि. 
(महरजे ‘आतरा वा अरे गानग्ण श्ोतवयो 
रनतवयो निठदधयानसतवयः’ ह्या 

ब्हदारणयकोपनिषदातील वारयात  
सांनगतलेलया ह्या आतरसाक्ातकाराचया 
उपायांपैकी ‘श्ोतवयः’ हा  शबद जो श्वर हा 
आतरसाक्ातकाराचा उपाय सांगतो तेच येरे 
आइकरे हा धातू येरे सांनगतला आहे.) 
उपदेश ऐकूि आतमयाचया सवरूपाचा नवचार 
करावा. महरोनि आतरा आइकावा,। 
आइकोनि रिा आरावा,। रिा आरला 
जारावा । नवशुद्ा बुद्ी ।।२.१३०३।।

आइवर – सवरावािे घडूि नकंवा जरूि आलेली, 
सहज. गुरगुरी येक होती । तेर येकरूपता ते 
आइनत ।।१८.१३६११।।

आइरी – नसद्ता, तयारी, सारग्री. अैसे परसपरा 
अिुवाठदती । कांहीं दुिी कांहीं सुिी नचत्ी । 
असो आता आइती । करो लग्ाची 
।।६.१७७८।।

आइरें – आपोआप. येकनच डोळांचें पाहारें । पठर 
रूप पदार्णरेदें तेरें । पुणय पाप पहातया काररें 
। आइतें करी।।१८.१४२३७।।

आईरी, आईर्ी – १. सहजच. लीलेिे. उतपत्ीनच 
प्रतीरा जाग्ती । निरा्णर केली आईती । रग 
काया्ण काररानच नवरक्ती । वत्णती जाली 
।।८.२०२७।।, २.  सहज उपलबध. अरवा 
सतवाची केवळ खसरती । नववेकाची दशा 
आइत्ी । तेरे रजतरानचया व्त्ी । 
आडळतीनचिा ।।१६.११९।।

आउट्म्त्् – साडेतीि रात्ा ॐकारारधील अ, 
उ, र ह्या तीि रात्ा व अधा्ण अिुसवार. 
महरौनि ओंकार बीजसार । आउटरात्ासी एक 
अक्र । ते ब्रह्नच तेरे अंतर । ि पहावे तुवा 
।।८.१२११।।

आइकरी आउट्म्त््
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आऊठ्म्र्क् – ॐकाराचया अ + उ + र 
आनर िाद अशा साडेतीि रात्ा. नत्पाद पुरुषु 
तो ओंकारु । तेरें आऊि रात्कांचा उच्ारु । 
गुरचतुष्य आकारु । तया पुरुषाचा 
।।१५.४४४८।।

आउटि्र (औट) – साडेतीि हात. आउट हात 
राझी वयक्ती । िरा देहानच आकृती । िार 
गोत् कूळ याती । राझी संज्ञा ।।८.६६१।।

आउट् – साडे तीि. प्ररवाचे नववरर । आउटा 
रात्ुकाचे ज्ञाि । तयाचे नकजैल निरोपर । 
अवधारा पा ।।५.१२९९।।

आऊ ँ(आवो) – प्रनतष्ठा, डौल, सौंदय्ण. महरौनि 
पदारा्णचा राओ । तोनच अरावाचा आओ । 
िाओ आनर वाओ । तेरेनच तो ।।१६.६६७।।

आकरताण – काळया नवद्ेतील अघोरी प्रकार. 
लोकांिा आकनष्णत कररे (गारुड नवद्ा). 
वशीकरर उच्ाटर । सरापि आनर नवधवंसि 
। निग्रहीकरर आकष्णर । पंचाक्र नवद्ा 
।।१४.७१४।।

आकलीलवे (आकनळले) – आवळूि धरले, 
बांधले, आकळूि घेतले. आग्रहे सवदेही 
आकलीले । येकदेशी देही बांधले । आग्रहे 
परावे केले । िेद क्ीर ।।१६.२३१४।।

आकलवे – नियंत्रात आरता येतो. देहे अरसु 
िाकळे । तो ज्ञािोग बिे आकळे । शरीरसुिाडें 
नवर चळे । जाले ज्ञाि ।।१८.८४५।। (रुदो. 
ज्ञािोगबळे - ज्ञाियोगबळे)

आक्रिंर्  – जयाला आकार आहे असे. कर्ण, 
करर, गुरव्नत् । आकारवंता ठदसती,। 
ज्ञािेंनद्रयें, सुरद्रापनत,। रासती साकारें 
।.२.११५९।।

आक्रीं – आकारात, आकृतीत. शुराशुरें करमें 
करी,। रग तें रोगावया देहो धरी । तया 
देहाचां आकारीं,। रींनच आकारें ।।२.१०८०।।

आक्रु – आकृती, रूप. आकारु रोडे तरंगीं,। तो 
अराओ वाजे गांगीं,। ऐसी सांगतयाची सांगी 
। साच ि रािावी ।।२.७९०।।

आक्रें – आकार घेतो. शुराशुरें करमें करी,। रग 
तें रोगावया देहो धरी । तया देहाचां आकारीं,। 
रींनच आकारें ।।२.१०८० ।।

आक्श – अवकाश, पोकळी, गगि. देश तयजूनि 
भरती, । घट ते घटनच होती, । तेरें करूिीनह 
वसती,। आकाश ि चळे, ।।२.९७१।।, 
आक्श भरी – आकाशरर. ।।२.९७८।।, 
आक्श् – आकाशाला. ।।२.१२४३।।

आक्शि्स – (आकाशात वासतवय) व्क्ाठदकांवर 
राहरे, उंच राहरे. जळशि धूररपाि । 
आकाशवास पंचानग्साधि । एका ठदवसाआड 
जार । आहार सेवावे ।।१८.२२५१।।

आक्ळ – काळवेळ िसतािा. रायी नरल्ाठद 
जाली फळे । उनरादके द्रवये सकळे । हनवनत 
आकाळ रेळउंनि अकाले । देती अवदाि 
।।१६.१६७७।।

आकृवर – आकार. जव ररती िवरास,। तंव 
आकृनत होये देहास । जनरापूववीं पठरयस,। 
असरें तें हें ।।२.७३४।।

आरिंदवे – आरिंदतो, आकांत करतो. रर रर 
पावला वैरी,। काये जालानस? गा श्ीहरी । 
राठरलों कीं, येहीं उत्रीं । आरिंदे फुडा 
।।२.६८४।।

आख्यति – सव्ण प्रकारची संपन्ता (धिाढ्, 

आऊठ्म्र्क् आख्यति
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बलाढ्, गुराढ् इ.). िरिे दुजयाचे केले । 
िरिे दुजयाचे बोनलले । बळ आढ्तवा 
आपुले । अतुलय जार पर ।।१६.२०३०।।

आख्य् – १. िाव, प्रनसद्ी. पूवमील हारपे आखया 
। वत्णरािी िेदी सौखया । कारर होईजे रौखया्ण 
। ररवसेनि ।। २.५६।।,  २. संज्ञा. यापठर 
धाररा योगानच । सांनगतली तुते योनगयाची । 
आता योगु ही आखया जयाची । तोनच कैसा 
।।६.३७२७।।

आख्य्न – गोष्, करा, कहारी. आरचे हठरलें 
ज्ञािधि । ते ययांचें नच वाढलें आखयाि । गुर 
आततायी महरोि िसा जाला ।।१.२४९७; 
२.१४०७।।

आगरवे ि्ढवे – एिादे अंग जासतीचे वाढरे. (उदा. 
दहाऐवजी ११ बोटे असरे इ.). िुळे लुळें 
उडे । कांयेक अंग आगते वाढे । अरवा येक 
ि चढे । आरंरानच पासूि ।।१६.१४३१।।

आग्म – १. वेद, श्ुती, तत्वज्ञाि. तैं राजय हें 
कवराचें । प्राचीि सारावें पूवमीचें । अनिवार 
आगर तयाचे । ते आपें आप येती 
।।१.२५७६।।; २. तंत्पद्ती, तंत्शास्त. येक 
वेदोक्त प्रवत्णती । एक आगर पूजा पद्ती । 
येक दोही वेगळे सानधती । साधय कांहीं 
।।१६.१६८२।।

आग्म्मंत््नुष््न – सिािांती संधयावंदि,। अनग्होत् 
औपासि,। अंतीं आगररंत्ािुष्ठाि । आचरे 
कैसें?।।२.२७४२।।

आग्म्प््यी – येरारा-जारारा, अशाश्वत. महरौनि 
अखसरर जारईं । सुिदुःिद आगरापायी । 
एरें सांनगजैल तें आइकईं । कारर बापा 
।।२.४२९।।

आग्मीवनग्मी – तंत्शास्त व वैठदक (ज्ञाि). दुसरे 
िावडे आश्री । प्रवत्ते शुनचतवहीिा करमी । ि 
पानहजे आगरी निगरी । िाशक स्ती 
।।१८.२२०४।।

आग्मु – १. आगरि, प्रवेश. निनव्णकलप सपुरर 
रिरु । हानच तेनरचा धरु्ण । आिनव शबदी 
प्रव्त्ी आगरु । करा्णचा असे ॥९.१३६३॥; 
२. कर्णप्रवर धर्ण, कर्णकांड, तंत्प्रधाि धर्ण. 
नशिा सूत् िा आश्रु । सुटला करमोगु आगरु 
। ऐसा संि सु उत्रधरु्ण । तगुनक 
रेला।।१८.१०७।।; ३. प्राप्ती. दािा अधीि 
धरु्ण । रोक्ु अरु्ण कारु । दािेनच अरा्णचा 
आगरु । दािे रुक्ती ।।१८.८०४५।।

आग्मोक् – तंत्ाविारे सांनगतलेले. (आगर- 
तंत्शास्त, षटकर्ण साधि व चतुनव्णध धयाियोग 
या सात लक्रांिी युक्त असलेले ग्रंर. वेद, 
इनतहास, पुरार व तंत् हे वैठदक आगर होत.) 
येकां रंत् वेदाक्त । येकां तें पुरारोक्त । येक 
जपती आगरोक्त । रंत् िािा ।।१५.२३७७।।

आगलु – अग्णला, दरवाजाचया आत आडवा 
लावणयाचा लाकडी / लोिंडी िांब. राजा 
बोले धर्णशीलु । जारे अधरु्ण हा केवलु । रग 
हाती घेऊनि आगलु । पािी लागला 
।।१८.८८६९।।

आगळ् – वेगळा. जाहलानच रात्ु पुरे,। ठदिेठदिु 
आगळा, बा रे,। वाढेनच, परंतु एकसरें । िाशु 
ययाचा.।।२.१९३६।।

आगळवे – १. श्ेष्ठ, नवशेष. िकुल सहदेव धाकुले 
। परंतु आंगवरा असती आगळे । हे पांडूचे 
पुत्क नरले । पांचही जर ।।१.३१५।।; २. 
वेगळे, निराळे. तें पूवमीलाहूनि अठदक,। तेरें 

आख्य् आगळवे



77   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

सत्वही तदातरक; । पुडती सत्वें कर्ण, करते 
आनरक । सत्व आगळें. ।।२.१९४३।।; ३. 
अिपेनक्त, प्रनतकूल नकंवा सवत:चया 
अहंकाराला दुिावरारे. (आगनळक) दुजयाचें 
आगळें ि साहरे । आपुले उरे बोलें िेंदरें । 
री श्ेष्ठ येंनच वचिें । योगयतेनच।।१८.१२९५४।।

आग्री – अंकुर, धुरारा. सत्ानच िादरय झाली 
। लहरी जैसी सागरजळी । की बेजेची आगारी 
धयेली । सरळ होये ।।८.२१८४।।

आगवेसी (आंगेसी)? – शरीराचया ठिकारी. प्रकृती 
लागली आपरानस । गुर जडले आगेसी । 
राि गुर आय्ण दृष्ीनस । राषों आलो 
।।१.३११२।।

आगोटीच् – आगटी. वाळहवंटीचा जैसा झरा । 
गनरता ि येवीरा । िािा आगोटीचा वारा । 
अवहासवा तो ।।१८.१२६०९।।

आगोठ् – पावसाळयाचा प्रारंर. आगोिी रेघ 
वष्णले । तैं रुंनगया अरवा रुंगळे । सांडुनि येकें 
नबळें । नबळी प्रवेशती ।।१.२३९१।।

आगोडु – आवडत िाही. पानजले अर्त लागे कडू 
। युक्तवादही तो आगोडु । तया प्रधािाचा पाडू 
। उतरोंनच लागे ।।१८.८२८७।। 

आग्रवे – सुरुवातीलाच, प्रारंरीच; अग्रसरािी. 
महरौनि अराॐ जीवेश्वरांचा । सतयराॐ 
असे तयाचा । आग्रेनच नवरोधु येनरचा । ि 
रािरे जें ।।१६.६४५।।

आघ्रें – प्रहारािे, राऱयािे. निब्णला घावो पडे । 
ते येकेनच आघाते उडे । दाि ऐसे घडे । 
सवपरनरत्ाचेनि ।।१८.८१३९।।

आच्मन – संधया करतािा पळीिे तळहातावर 

पारी प्राशि कररे. पुरे जाले आचरिे । रा 
उगानच तरी चूळ रररे । हे काये जया िरिे । 
पनवत्ापनवत् ।।१६.९९६।।

आच्मनीच प्र्म्ण – संधया करावयाचया पळीिे 
तळहातावर पळीरर घेतलेले पारी इतकेच 
राप. आचरिीच प्ररार । उदक करावे प्राशि 
। नयूिे अनधके सुरापाि । हे का महरे 
।।१६.२५६२।।

आचर – वागरूक. ज्ञािेंनद्रया विारा गोचर । 
करमेंनद्रयाचे जे आचर । हें रयसरािनच सरग्र 
। ऐसें आहे ।।१६.८०।।

आचरणूक – आचरर; वत्णरूक. असो सांगीतलया 
ऐसी कांही । आचररूक घडे देही । हाही पठर 
प्रकारु कांही । ि देखिजे तेरे ।।१६.९९५।।

आचरो – आचरणयास. ऐसे दुल्णर आनर सोपाि । 
आनर फळ ते असाधारर । तुते ते ययानचलागूि 
। सांगीतले आचरो ।।८.१३८७।।

आच्री – आचररात (आररे). संग रहावे 
वेदपठर । ि प्रव्त्ावे आचारी । तैं पांडुपुत्ा 
अवधारी । उछिेठदले कर्ण ।।१८.४८४।।

आच्रु – वत्णरूक, वागरूक. शौचु जया अशौचु 
। असतयवादाचा निव्णचु । अिाचारू तो साचु 
। आचारु जया ।।१६.१६७२।।

आचछ्दलीं  – झाकली. एरेंनच सरूळें शरीरें । 
धठरजती रूतें चराचरें,। आनर लोकदृष्ी योगेंद्रें 
। आचछिादलीं ।।२.१२३५।।

आचछ्दवे – झाकले जाते. महरोनि आरावे 
तेजाचेनि । रूप आचछिादे तरावररी । प्रकाशु 
ि फुटे ियिी । उघडी ताही ॥९.१९४६॥

आछ्द्ि् – झाकावा. गुरांनचया अिािावा । 

आग्री आछ्द्ि्
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सवसफुररदीपु रालहवावा । तंवं तो कासेि 
आछिादावा । हेनच पडे ।।१८.२४२५।।

आछ्दवे (आचछ्दवे) – झाकले जारे. केवळ रजेनच 
रग जार । उपजे सवरूपािुसंधाि । आिंदरताते 
क्ीर । रानज आछिादे ।।१८.७०८।।

आजन्मिरी – जनररर. आता नतही आश्रांचे कर्ण 
। सांडावे हे संनयासवर्ण । तंवं तयाजय ि होती 
धर्ण । आजनरवरी।।१८.२२६५।।

आज्नुब्िो – कृषरासािी नवशेषर. गुडघपांत हात 
लांब असलेला. श्ीकृषर. (गुडघयापयांत लांब 
हात असरे हे शुरतव.  देवतवसूचक लक्र 
राितात.) तुझे प्रवत्णले रुजाबळ । हृषीकेशा 
प्रबळ । आजािुबाहो निर्णळ । चठरत् तुझे 
।।१८.९३।।

आझुणीं – अजूिही. तेंनच आमहीं आइनकलें । 
ययेनच क्रीं ययेनच काळें । आझुरीं ते शबद 
निराले । िसतां वयोरीं ।।१८.१५१७३।।

आटरी – करी होती, िष् होती. धातु आटती 
बराबरी । काहीनच िुरे सारग्री । तेरे शुलि िा 
रक्तशरीरी । बीजनच िारी ।।१६.१२४६।।

आटल् – सारावला, लीि झाला, लय पावला. 
आतरज्ञािाचा पठरलोपीं । प्रपंचु आटला 
सवरूपीं । आता ज्ञािावेगळा कलपी । तो 
कवरु तया ।।१८.१२१३७।।

आट्ल्य्प्सीं – अटाळी ? सोंडगें, तांगडी 
िेती,। आटालयापासीं िेनवती,। कुिे बकर 
घानलती,। ऐसें बोल, पां. ।।२.२६८८।।

आदटवल्य् – आटवलेलया. आठटनलया अळंकारा 
। हेरनच कुसरी रारा । तैसा सवपि ग्रासे जागरा 
। आतरा पावे ।।१८.११००३।।

आटी – श्र, यति. वेराचे सांडूनि रुळ । देिरे 
देिे केवळ । आटी रग निर्णळ । निचिळ पावे 
।।८.२३७२।।

आटोनी – आटूि. तये काररदेहीं अज्ञािीं,। 
अिुसंधाि व्नत् आटोिी । जाये, तेरें निदािीं 
। नवसररर उरे ।।२.११४२।। 

आटोप – १. जोर, आवेश, सारथय्ण. तैं पळालें ते 
दंर दप्ण । आनर इंनद्रयांचे आटोप । कळों 
लागे पुणयपाप । तंव देहे ि िके ।।२.३३८।।; 
२. अनरराि. गुराचा कठरता कंप । िे रग 
आटोप । सांडी तव निनव्णकलप । जैसा तैसा 
।।८.२३७०।।

आटोपु – १. (काराचा) उरक. शास्तेनच पोषला 
दपु्ण । तो रावारा्णचा करी लोपु । वयाकर्ण बिे 
आटोपु । कंरुनिया ।।१६.७८१।।; २. 
सारथय्ण, प्रराव.  आगा सांगता अनत साक्ेपु 
। वठर आइकता करी आक्ेपु । तेरे िवा िवा 
आटोपु । युक्तीचा होये ।।१८.१३०।।

आठउ – आिव, आिवर.  आिउ आिवरें 
नवरोधी,। रीपराहूनि जो री आधीं । तेरें 
अिुसंधाि कें संनध । नवशेषें िसे ।।२.१०३१।।

आठर् ध्न्यवे – अिरा प्रकारची धानये (गहू, साळ, 
तूर, जव, जोंधळे, वाटारा, लाि, चरा, 
जवस, रसूर, रूग, राळा, तीळ, हठरक, 
कुळरे, सावा, उडीद, चवळी). आिराही 
धानये निपजनवली । ताचे अन्े योनजली । 
यापठर स्नजली । रूते चराचरे ।।८.३००५।।

आठर्िी – अिराही. साही शास्तांचे दुकाि । 
प्रक्ेरे आि आि । आिराही फडसाि । 
पुरारांचे ।।५.२७१९।।

आछ्दवे (आचछ्दवे) आठर्िी



79   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

आठिणें – आिवणयाची नरिया. आिउ आिवरें 
नवरोधी, । रीपराहूनि जो री आधीं । तेरें 
अिुसंधाि कें संनध । नवशेषें िसे ।।२.१०३१।।

आठविर्ं – आिवले असता. निवांत िातां जें पडे 
ग्रासीं, । जारो कांहींनच िाहींसी, । आिनवतां 
जैसी तैसी, । आिवोंनच लागे ।।२.९९३।।

आठिवे – अष्ांगयोगातील आिवी अवसरा महरजे 
सराधी. आिवे केला पैसु । तै जो तेर उदासु 
। नववेकें जऱहीं ठदवसु । उगवला असे 
।।१६.२१९।।

आठिोंवच ल्गवे – आिवू लागते. निवांत िातां जें 
पडे ग्रासीं, । जारो कांहींनच िाहींसी,। 
आिनवतां जैसी तैसी, । आिवोंनच लागे 
।।२.९९३।।

आठिी वसद्धी – (अनररा, लनघरा, रनहरा, 
प्राप्ती, प्रकाशय, ईनशता, वनशता, प्राकामय 
ह्या) अष्रहानसद्ी. शरीर अरर होरे । का 
आिही नसद्ी साधरे । देहेनच सुि रोगरे । 
ब्रह् सुिरावी ।।८.२३०७।।

आड  – पािीरागे, रागे. राहोग्रसत शनशकला । 
ठदसों लागे जेंनव डोळां । तैसा अजु्णिु लपाला 
। रोहा आड ।।२.२७।।

आडक – प्रनतबंध, अडरळा. (प्रनतबंनधत, 
अडरळयाची?) तसकरा वाट रोकळी । 
आनर आडक केली । ते जतिवारी झाली । 
कवरे रािावी ।।६.४२३७।।

आडकदरशी (आड घालरे) – रधये उरे राहरे, 
आड कररे. शबदप्रयोग िाही. ि उपजे तुझी 
आिवर । ते सुिदु:िाचे कारर । अरक्ता 
दंडालागूि । आड कठरशी । दंडास धरूि दूर 
करतो ।।१.११।।

आडक्ठी – अडवरूक. साचनच हें सवग्णविार,। 
सकळा सुकृताचें नशिर,। प्रवेशकाळीं 
सुिकर,। िाहीं आडकािी ।।२.१४८३।।

आडगवेल – बाजूला केलवर, दूर सारलवर. सत् 
अजु्णिा जारावे । याचेनि काहीनच िवहे । 
आडगेल ि रोडावे (रोडवे)। वाळले त्र 
।।१८.११९७।।

आडर्चवे – (अडती) दलालाचे. कवरे िारावे 
िुंट । ब…. पालवी आनर बेट । ठदवा रात्ौ 
कष् । करावे आडताचे ।।१८.९२१६।। 

आडपदर – आडपडदा, प्रनतबंध. दृष्ी देखिले जे 
दृषय । ते तंव िवहे प्रतयक् । आडपदर बहुवश 
। असती तया ॥९.२४३॥

आडिळस् – आडबाजूला (नवश्ांती घेरे, 
वारकुक्ी). राधयानही क्ुधा नपपासा । 
घरांरानज आडवळसा । सिाि संध ते गरासा 
। रानज अवघी ।।१६.२५५१।।

आडि्र् – अडरळा, प्रनतबंध. करीं योनगयां 
आडवारा । संसाठरकांतें संसारा । ते नजंनकली 
जेरें निद्रा । अजु्णिु तो ।।२.२४७।।

आडसें – आड, ि ठदसणयाजोगी जागा. तळघरापासी 
आले । आडसें पाहोनि बैसले,। रग ते सररर 
करूं लागले । तया देवाचें. ।।२.३१४२।।

आडळ – नवकलप, अडरळा, सपश्ण.  आडळ 
कळे काररीं । तया कळरयांची एकपरीं । 
नवषयो नवषयज्ञु दोनही । एक होता 
।।१८.४३०५।।

आडळरी – आढळतात.  प्रनतकूळ अर्ण कररां । 
आडळती बुधी, रिा,। तद्ोगें उपजे, अजु्णिा,। 
तें दुःि बा रे. ।।२.१६५४।।,

आठिणें आडळरी
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आडळरीवचन् – आढळत िाहीत. अरवा सतवाची 
केवळ खसरती । नववेकाची दशा आइत्ी । तेरे 
रजतरानचया व्त्ी । आडळतीनचिा 
।।१६.११९।।

आडळल् – आदळला. श्ोत्ी शबद आडळला । 
तेरे जो नत्पुटी वेगळा । सतयसवरूपे प्रकटला 
। अवघेनच जो ।।६.४०६५।।

आडळलवेनिीण – प्रनतबंध ि होता (िसतािा), 
अवरोधि होता (िसतािा). शरीरी आडळलेि 
वीर । कडतरती ते बार कवर । झडकरी 
सांगा राझे रि । सरीर िवहे.।।१८.९९५८।।

आडळ् – रातीचया नरंतीचे कुंपर. तवगेंनद्रय जारे 
आडळा । िेरें ते देिावयानच कळा । रसिारस 
घेतो काळा । की नपवळा िेरे ।।१८.६९९९।।

आडळ्वच्यवे – अडसराचया. तवगेंनद्रय ि पाहे 
सपशा्णतें । आडळानचये पठरक्ेतें । अंतरु्णि ती 
सरसते । करूनि िेनवलीं ।।१८.५८५७।।

आडळठू/आडल ु– पािीशी घालरे. धीटु, दाटुगा, 
दरिशीलु । युधारनयु तो प्रळयािळु । जेरेसीं 
होतां आडळू । पुरे नजरे ।।१.४३४।।

आडळवे – जानरवेस येतो. रि सरािाचेनि बळें । 
तवचेचां सरािी नरसळे । तेरें तो सपशु्ण आडळे 
। िािानवधु ।। २.१९३।।

आडळवेन् – आढळत िाही, सापडेिा. तेरे 
निनरषाध्णही अजु्णिा । करमी निष्ठा रानहिा । 
अकर्ण ते आडळेिा । निद्रेवाचूनि ।।८.२३१२।।

आडंबरू – अवडंबर, बाह्य डौल. अजु्णिा, 
उपाधीवियाचा आडंबरू । ठदसे वेगळाला 
अपारू । तयाचा ि रोडे प्रकाकारू । ऐसेही 
गरे ।।८.३१७८।।

आडी (पाडी) – बाजूस, पलीकडे आडवे, कलरे 
(आडवानतडवा). पाहतां नहराची हुडहुडी । 
कदळी कापे रोडी । पविु लागे आडीपाडी । 
ऐसे असतां ।।१.१६५४।।

आढळु – जारीव. वदिा ि राहे वाचाळु । तंव 
पातळा राधयानहकाळु । रग क्ुधा त्षरा 
आढळु । करू लागनलया ।।५.१२१८।।

आढी – आढा, गाि. वायु गुंतला पोकळी । 
बैसोनि रा(ला)हे सव(ि)रंडळी । कवरु 
आढी उकली । सांगपां गा ।।१८.२५६५।।

आढ्यति – गव्ण, तािा.रोगु रोक्ु रहत्व । तेरे 
आले आढ्तव । निरू्णळता जाउनि सरूळतव । 
प्रनतनष्ठले ।।१८.९३३७।।

आण – शपर. ऋरातते घातली आर । गुरू रागती 
पूजि । संनचत होते धि । ते िेले तसकरी 
।।१८.१७१७।।

आणिणवे – शपरा. गंगा महरे पुत्ु महरे । तंव 
पादुका नशरी धररे । लवराची आरवरे । 
तेरें आरंनरली ।।८.१२४६।।

आवण (आरी) – आरते. िािा आनर दशेची पठर 
। ते बाहेठर कैसी अंतरी । हे वत्णरूकेची कुसरी 
। कळावी कीं ।।१८.१४१००।।

आणी – आरतो.  सवगू्णनि आरी संसारा,। तये 
रातेनचया राजी उदरा,। िवां रासां बानहरा,। 
आरी जनर दशे ।।२.११०४।।

आणुरुपवे, आणुसिरूपवे – अरुरात्, अंशरात्, 
कररर. दहिी प्थवी आरुरुपे । पविी प्रती 
आरुसवरूपे । तेनच धररी वयोरी लपे । तै 
पररारु पैं ॥९.१५८५॥

आडळरीवचन् आणुरुपवे, आणुसिरूपवे
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आरर््यी – अपराधी, गुनहेगार (आततायी 
रिुषयाचे सहा प्रकार शुरििीतीत ठदले आहेत.)  
कळला तेधवानच तो वजा्णवा । िा तठर घातु 
करावा । आततायी रारावा । जयापरी 
।।१८.८२९६।।

आरलो  (आटलो < आटणवे) –  त्ासलो, 
संतापलो. आसुरी संपदेते पावलो ।  असुर 
रव्णसेि जालो । देवद्रोही आतलो ।  येरे रते 
।।१६.८६६।।

आरळवे – सपश्ण कररे, नशवरे.  सोनवळे वोनवळे 
ि कळे । रोजिी रलते आतळे । वरुषानव 
सांती सांची रुळे । सांगाते जेववी ।।१६.९८४।। 
(रुदो. वरुषानव सांती सांची रुळे – वरुषा 
नवसांनतसांची रुले)

आरुरू संन्य्स ु – जीव जात असतािा, अगदी 
शेवटचया क्री देहाठदक सरूल जगाचया 
क्ररंगुरतवाचा बोध झालयािे घेतलेलला 
संनयास. आतुरू संनयासु देती । तो महरे 
चर्णकानच याती । झोंबावे ते काय नकती । ि 
सुटे रुका ।।८.१२४१।।

आररौर् – आतरधये. बाहेरुनि अंतरी प्रवेशता । 
हा प्थवीचा महरोनि पारा्ण । बाह्यगंधु आतौता 
। आपरा घरी ॥९.१९९३॥

आत्मइररज्ञवेभ्न – (आतर - सव) सवेतर 
वसतूंबद्लची जारीव (ज्ञाि). रग आतरइतरज्ञे 
राि । रासे ते दहावे आवरर । ऐसे हे दश 
देह जार । सवतेश्वराचे ।।१८.६४८।।

आत्मक्र – आतररूप. गज रर िाठर िर । सवपिीं 
देखिले अपार । प्रबोनधते सरग्र । आतरकार 
जैसें ।।१८.१३०४६।।

आत्मखर् – आतरसवता, आतरवशता, रिोनिग्रह. 

आतरिता सुटला । ग्रारी तयानचया कुळा । 
िा नतरीर सांनडता डोळा । तें आपरानच िुरे 
।।१८.७१३७।।

आत्मखुणें – आतरिुरेिे. ते पाहाता सिोलें 
ज्ञािें,। अंतरदृष्ी आतरिुरें,। जालेनि चंचळें 
येरें,। शरीरें कैसें? ।।२.९६९।।

आत्मग्म्सु – आपरच आपरास िारे, आपलाच 
घास घेरे. तें आपुलेनि रुिे आतरगरासु । 
आपुला हाती आपुला िाशु । अनहते नहतनवशेषु 
। ठदसो लागे ।।१८.९७८।।

आत्मघ्र, परघ्र – सवत:चा घात. करोधाराजूंनि 
पाहतां । देखिजे आतरघाता परघाता । गुरू 
देॐ रातानपता । नवटंबावी वाटली 
।।१६.२५०१।। 

आत्मघ्रवक्य् – सवत:चाच घात करूि 
घेराऱयाला. आतरघातनकया तुतें । केवहाही 
रोक्ु तो ि वतते । अवघेिही ते नवनहते । 
सुटलासी ।।१८.१३८४८।।

आत्मचैरन्य – आतरा. अवयक्ते प्रकृनत अनधष्ठाि,। 
निराकार, आतरचैतनय,। परब्रह्, सिाति,। 
निरुपानधक ।।२.११३१।।

आत्मरत्ि – सविसतू. परंतु देह नितय सनविाश,। 
नितय आतरतत्व अनविाश,। जें शूनय िा 
सारास,। आहे  िा िाहीं ।।२.१४१८।।

आत्मरतिीवच – आतररूपी तत्वात, 
चैतनयतत्वातच. रिबुद्ी इंनद्रयातें । फुटो िेदी 
निरुते । आतरततवीनच तयाते । निरग् करी 
।।१६.२१२।।

आत्मतिें – सवतः महरूि, री महरूि. ऐसा 
अनयदृष्ी इदंतवें । कांहींनच िसे सारासतवें,। 

आरर््यी आत्मतिें
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तो आपरपयाही आतरतवें । िसे िा असे 
।।२.८६५।।

आत्मद्न – हौतातमय पतकररे, बळी जारे. 
आतरदाि करवे कवहरा । की दातयारनज 
अजु्णिा । पाहे पायाबळी येसरा । कवरु आहे 
।।१६.१५०।।

आत्मदृष्टीं-वष्ट – सव्ण काही आतरा आहे ह्या 
नवचारािे, दृनष्कोिातूि. तैसें आतरदृष्ीं 
निरसलें । नरथया शरीर सुिदुःिरेळें । 
प्रारबधाश्यें उरलें । यरापूव्ण ।।२.४८०।।, 
आत्मदृवष्ट ।।२.४९६।।

आत्मन्थ – आतमयाचे.  वनडलांचें पुसती साि,। 
अहो, हें कवर पुरार?। तंव ते महरती, 
आखयाि । आतरिाराचें; ।।२.१४०७।।, 
तठर या आतरिारा । कवर राता? कवरु 
नपता?। तंव एरु महरे, वक्ता । चुकला येरें; 
।।२.१४०८।।

आत्मवन्य्म ु – सवत:चे नियंत्र, रिाचे नियरि 
(आतरा = रि?).  असो आतरज्ञानिया संता 
। पानहजे सरानधची खसररता ।  तठर आतरनियरु 
सव्णरा । तेरें करावा ।।१८.१२४४२।।

आत्मनि्यवे (आतरा + अनवये) (आपलया 
अिुरवाविारे आपर लावलेला अर्ण, 
सवािुरवािे) अनवय– संबंध, खसरती. 
आतरानवयो ि ठदसे । ऐशी वसतु तव कांही 
िसे । रावाराव रावें आरासे । द्रष्ानच जै 
।।१.१९७।।

आत्मप्रकृरी – राया, नत्गुरातरक, अष्धा प्रकृती. 
महरौनि राि तें गुरानच । गुर ते आतरप्रकृतीनच 
। प्रकृनत महनरजो तो आतरानच । ऐसें असतां 
।।१६.२२९।। 

आत्मबोध िचनें – आतमयाचे ज्ञाि करवराऱया 
वारयांिी. शोकु करावया काररें । योगयु ि 
होसी, तूं जारें,। आतरबोध वचिें । येरें तूतें 
हो आतां ।।२.१४६३।।

आत्मबोधवे – अधयातरज्ञाि, बोध, आतरज्ञािाची 
प्रसन्ता. आतरयोगें तेरेंनच रनरजे । आतरबोधें 
ही नवचठरजे । निरनररािता रोनगजे । तेनच 
खसरनत ।।१.८४९।।

आत्मभ्विर – आतरसतुती कररारे. ऐसे आपुलेनच 
रनहराि । सवरुिे वािानरती आपर । 
आतररानवत आसुरगर । पराचे विेष्े 
।।१६.२१०५।।

आत्मभ्िवे – आतरसवरूपाची जानरवेिे पाहरे. 
आतरराव विैतराविा । तेंनच अरयसराि 
अजु्णि । सव्णत् रयानचया छिेदिा । करुनि असे 
।।१६.९२।।

आत्मभवेदीं – आतरा, चैतनय शरीरापासूि वेगळा 
झाला असता.  आतां हे राजे वेगळाले । 
ययांचींनवनवधें सरूळें । तीं आतररेदीं सकळें । 
नजरोिी जाती ।।२.३१४।।

आत्म्मिंरी – सवत:ची रोरवी, आतरप्रौढी. असुर 
बोलती वचि । अहो आमही श्ेष्ठ सव्णज्ञ । 
आतर रहंती आपर । आंगो आंग वािानरती 
।।१६.२०९१।।

आत्म्य्–्य् ं – १. हे आतरतत्वा. (संबोधि.) 
जयजयाजी योनगराया । पुरा्ण, परब्रह्ा, 
अखयया । पररातरा, आतरया । नवश्वबीजा 
।।१.१।।; २. आतमयाचा–ची–चे. नचंनतजे 
ऐसा गुर जया । िारी, िार, रूप, वरु्ण, 
आतरया,। अरावीं जयांचें, धिंजया,। 
रायाराव हे ।।२.७५८।। , ३. आतमयाला. 

आत्मद्न आत्म्य्–्य्ं
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तया सकळेंनद्रयनियारका । कररधर्णज्ञा 
वयापका ।  आतरया विारकािायका । प्रसन्ऊिी 
।।२.२५०।।, आत्म्य्वस–सीं  - आतमयाला. 
।।२.५०६।।,  आत्म्य्रें – आतमयाला. 
।।२.९१९।।, आत्म्य्ंचें–्य्चवे – आतमयाचे. 
।।२.५२६।।, आत्म्य्क्रणें –आतमयासािी. 
।।२.१२७६।। 

आत्म्योग – अधयातरयोग, आतरसाक्ातकार. 
आतरयोगें तेनरनच रनरजे । आतरबोधे ही 
नवचठरजे । तेनच खसरनत।।१.८४९।।

आत्मलोपें –  री आतरा आहे हे ि जारलयारुळे. 
अनविाशु आतरा िेरती,। राठरला, रेला, जे 
महरती,। ते आतरलोपें पावती । रहा पापें 
।।२.६९५।।

आत्मिरशी – सवदेहाचया ठिकारी. देवसरािी ते 
अनधदैवत । आतरवतमी अधतरनिनचित । 
रूतांचा योगी ठदसत । तें अनधरूत गा 
।।१८.३४९२।।

आत्मि्दु – आतरा हाच ब्रह् रािरारा पक्. येकु 
तो रािी तविादु । दुसरा तेरेंसी अतविादु । 
नतसरा तो आतरवादु । ऐसें वादत्य 
।।१५.२४८४।।

आत्मविच्रण् – आतमयाचे सवरूप कसे आहे 
ह्याचा नवचार. तेनच आतरनवचाररा । सांगेि 
तुजप्रनत, अजु्णिा,। जे कळतां अराविा । 
रेदबुद्ीची ।।२.१२०६।।

आत्मवि्मुख  – आतमयाकडे पाि नफरवलेले 
महरजे आतरा सोडूि इतर सवा्णनवषयीचे.
जवळील ठदसे, दूरील । ि ठदसे दृष्ी दृष्ीचें 
रूळ,। आतरनवरुि ज्ञाि सकळ । तें अज्ञािनच 
कीं. ।।२.५४५४।।

आत्मविश्््म्मंददरीं – आतमयाचया नवश्ांती 
घेणयाचया सरािी. आतरनवश्ाररंठदरीं । 
ज्ञािदीपु सांडा बाहेठर । सूया्ण दीनप्त दुसरी । 
साहेनचिा ।।१८.१२३७६।।

आत्मविक्षवेपक – आतर कलयारात अडरळा 
आररारे. संसारसुि सवग्णसुि । साठरिेनच 
आतरनवक्ेपक । रोक्शीळा रािे दु:ि । 
सव्णरैव ।। १८.११०८।।

आत्मिवेदन – आतरज्ञाि, आतरजारीव. ... 
महनरजे नवसररर । सुषुनप्त केवळ अज्ञाि । 
गरसी नि:शेष आतरवेदि । प्रकट जाला 
।।१८.३६०३।।

आत्मव्यवररवेकले अवकंचन – आतरतत्व वजा केले 
तर बाकी काहीच नशल्क उरत िाही. सपश्ण 
नवषी कततेपर। आतरानच ताचे कारर । 
आतरवयनतरेके अनकंचि । िसे काहीनच 
।।१८.३९५०।। 

आत्मशून्य – री शूनय आहे अशी जारीव. यापरी 
आतरशूनय हे राि । चराचर वसतु अनकंचि । 
असत् सवरूप आखसतहीि । ऐसा शूनयवादु 
।।१६.१०९५।।

आत्मशून्यर् – आतरा िसरे (आतरतत्व 
देहावेगळे िाही, ही रूनरका). ऐसा देहीनच 
आतराततवता । देहनवलयें आतरशूनयता । 
प्रतयक्नच प्ररार ततवता । हे आसुर बोलती 
।।१६.१४२१।।

आत्मसंविरी – आतरसवरूपाची शुद् जारीव; 
आतरज्ञाि. पुडती ते दोष उपजती। पठर ि 
लगावे आतरसंनवती। तठर कवर सराि तांप्रनत। 
आरी उरले।।१८.३६२९।।

आत्म्योग आत्मसंविरी
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आत्मसर्् – आतमयाचे अखसततव. वयक्ताचें राि, 
अराि, । नजया सत्या रासे जार, । तो 
रावीं अरावीं संपूर्ण । असेनच आतरसत्ा 
।।२.३१६।।

आत्मवसवद्ध – (बुद्ीचया ठिकारी) ‘ती सवतः 
आतरा असणयाची पात्ता वा कुवत’ (िाही). 
बोद्वयातरक जार बुनद् । तीतें िाहीं 
आतरनसनद् ।  आतरा जारे नत्शुनद् । महरोनि 
वेगळा ।।२.५२४।।

आत्मसुख – आतरािुरवाचे सुि. इंनद्रयें अरा्ण 
उबगलीं,। उपरािीनच चालों लागलीं,। तरीं 
जारावीं कीं तीं रातलीं,। तया आतरसुिा. 
।।२.१२७२।।

आत्मलसथवर – ब्रह्रूप खसरती. ऐसा आतरा 
आतरखसरनत,। अवयक्त जार, वीरपनत,। तोनच 
प्रकृनतगुरसंगती । अिंतधा ।।२.११७५।।

आत्मसिरूप – आतमयासारिी, आतररूप. आतां 
तेरें निजाकारें । आतरसवरूपें अक्रें,। हे 
िसती ऐसें, वा रे,। कहींनच ि घडे ।।२.३१५.।।

आत्मित्य् – सवतःचा जीव देरे, आतरिाश. 
आतरहतया, ब्रह्हतया । घडली तयां 
सव्णहतया,। जेहीं आतरयां सुनितया । अनितय 
केले ।।२.६९६।।

आत्मिन – सवतःची हतया कररारे, सवतःचे 
अनहत कररारे. िािा तुमहीं आतरहि;। नवष 
घेऊनि करा शयि,। परंतु िारार्तपाि । ि 
करा फुकाचें. ।।२.३६०७।।

आत्म् – देहात राहरारे चैतनय. प्रकृनत आतरा 
अनधष्ठाि,। अतेव ि रोहे तो नतचेि । असंतें, 
नतये संतपर । जेरें सनरात्ें ।।२.२६१।।

आत्मज्ञप्ती –  आतरज्ञाि, अंत:कररातील सफुरर. 
आतरज्ञप्तीची अिंडता । ते बुद्ीची धाररा 
ततवता । आतरनवये देखिजे सरता । ते 
सवरुपधाररा ।।१६.४४८।।

आत्मज्ञ्न – आतमयाचे, पररार्णतत्वाचे ज्ञाि. हां 
जी, अपरोक् रेदराि,। आनर परोक् ते 
आतरज्ञाि,। आतां देहबुद्ीचें निरसि । होये 
कैसें? ।।२.१४६८।।

आत्म्तिें – आतरसवरूप असतािा. सव्ण शूनयता 
अिंडतवें,। काय रारी आतरा आतरातवें ?। 
प्रकृनतगुर रनहततवें । निनव्णकारु जो ।।२.८६१।।

आत्म्दवेितिें – देह महरजे आतरा असे राित 
असलयारुळे. ऐसें एक महरती राठरता,। 
अवधारीं गा पांडुसुता । एक महरती ररता । 
आतरादेहतवें ।।२.६८८।।

आत्म्न्त्म – आतरा व अिातरा अरा्णत चैतनय 
व जड वसतू यांचे ज्ञाि. बुद्ी महनरजे ज्ञाि। 
तेरे आतरिातरदश्णि॥ अिातररावाचे निरसि। 
आतरनिष्ठा।।१६.४४७।।

आत्म्नि्यें – आतमयाचया दृष्ीिे. कीं आतरानवयें 
पाहता । गुरातें िाहीं प्रक् सत्ा,। नकररेंसीं 
नरन् निवनडता । र्गजल जैसे. ।।२.३८०१।।

आत्म्लनिर – आतमयाशी संबंनधत. महरौनि 
आतरज्ञािनच शुद् ज्ञाि । पठर आतराखनवत 
इतर ज्ञाि । तयाचां िांईं अज्ञाि । अंशरूपें 
असे ।।१८.१२०८४।।

आत्म्ंधक्रू – आतमयानवषयीचा अज्ञािरूपी 
अंधार. अनवद्ा आतरांधकारू । अज्ञािरयु 
सागरु ।।१८.१३७५६।।

आत्म्वभन्न –आतरा + अनरन् – आतरा महरजे 

आत्मसर्् आत्म्वभन्न
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चैतनय तयािे युक्त. तैसें आतरानरन् । जग 
अनविाश जार । परंतु वयनतरेकें तुज लागुि । 
बुझानवतसे ।।२.३२२।।

आत्म्र््म् – आतरारार – आतरसवरूप 
असरारा– चैतन्ूप ईश्वर. आतां तु रानिसील 
रिी । विेषु कठरती कवरे सछिािी । तू अगोचरू 
निवा्णरी । आतरारारा ।।१६.२३००।।

आत्म्थता – सवत:कठरता. सवकरमी ज्ञाि संपूर्ण। पठर 
आतरार्ण ि करी आचरर। लोकी देिावे 
कर्णिपर। हेनच दावी।।१६.७४५।।

आत्म्ज्ञ्नें (आतर + अज्ञाि) – सवनवषयक, 
आतरनवषयक अज्ञािारुळे. आतरज्ञािे का 
गुरदश्णि। आतराज्ञािे सानक्तव कवर । या 
लानग ज्ञाि आनर अज्ञाि । सठरसी दोनही 
।।१८.७१४।।

आत्मवेरर – आतमयाहूि वेगळे, निराळे, इतर. 
आपुला आपर नवसर । दृशय साकार ठदसे 
गोचर । तरी ते पदार्ण आतरेतर । ऐसे जारवे 
॥९.१२३०॥

आत्मवेन – आतमयािे महरजे चैतनयािे (युक्त). 
(सं. आतरि् या शबदाचे त्तीयेचे रूप 
‘आतरिा’ ( = सवतः) असे होते. तयाचया  
प्ररावात हे (अपभष्) रूप ठदसते.) तठर जें 
आतरेि ि होईजे । गुरयुक्त ऐसें देखिजे । तें 
सनविलक्र जानरजे । असत महरोनि 
।।२.५०४।।, तया व्नत्सरररा, िांवें । सुषुनप्त 
ऐसें महरावें,। यया दोनहींतें जारावें,। तें 
आतरेि सवप्ररा ।।२.११४३।।, 

आत्मवेनसीं – आतमयासोबत. आतरेिसीं अनरन्ता 
। अिुरवु आरी तत्वता,। जववठर ते सुलीिता 
। व्त्ीची असे,।।२.१३२७।।

आत्मोदरीं – सवतःचया पोटात. रातेहूनि, 
अवधारीं,। दुल्णर िाहीं संसारीं,। िव रास 
आतरोदरीं । वानहलें नजया. ।।२.२५०८।।

आत्मोप्धी – सवरूपावरील, आतरतत्वावरील 
उपाधी  महरजे बाह्य–आवरर. निचिळपरे 
सागरू । करी आतरोपाधीचा संहारू । रग 
जैसातैसा निरंतरू । आपरूनच ढाके 
।।१८.३९९८।।

आत्यंवरक्भ्िो (आतयंनतक अराव) – 
वैशेनषकांचया अरावसंकलपिेतील शेवटचा 
प्रकार. पहाः अत्यंर्भ्ि. पठरधवंसारावो 
चौरा जार । पांचवा आतयंनतकारावो महर । 
आता रिरेनच ययाचे लक्र । सांनगजैल 
।।८.३०६८।।

आत््टणवे – रापटरे, ताडि कररे, राररे. 
सवरावव्नत्सफुररें । तींनच शंिांची आत्ाटरें 
। आतां तो िादु गगिें । कैसा वयक्तु जाला ? 
।।१.११४३।।

आथवि (अराव) – िोल पाणयात रुिनहि कूंरी 
जेवी । की दुधयाबुडे आरनव । तेनव उदकारानज 
अघवी । आकृनत आंडाची ॥९.२११२॥

आवथवचन् – असू शकत िाही, राहेनचिा. वठर 
अिंतु तो पाठिरािा । अनधकार हा आइका । 
यये अरवीं आशंका । ते आनरनचिा ।।१.३७७।।

आवथलवे – असलेले. तठर शरीराची संवें निपजले । 
वैरी देहींनच गुप्त आनरले । ते वातनपत् वाढो 
लागले । कफाठदक ।।१६.१२२२।।

आथी – आहे. निचियो आरी अंतरीं । प्रेरहीिु 
सररर कर । तया प्रेर िारैनच शरीरी । उपजे 
असंवर ।।१.१३१।।

आत्म्र््म् आथी
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आथें (आथी) – असलेले. ऐसी धर्णशास्त आचाररे 
। नवश्वरेदु हा पाळरे । आरें कें चतुवरते । धरु्ण 
हे खसरती ।।१६.११२१।।

आददरलवे – सादर केले, रांडले. तव प्रारवादी 
उिीले । तेही तया राहा महनरतले । रग प्रनतष्ठु 
आदठरले । आपुले रत ॥९.१४८१॥

आदरु – १. आदर. तये देहीं निजाचारु,। पाविु, 
रोक्दु, पठरकरु,। जेर री तूतें आदरु । धरूं 
सांगें, ।।२.१७१७।।; २. सवीकार; रानय. 
ऐसे आइकोनि बोलरें । आदरु केला राझेनि 
रतें । तव पाररानर्णक वचरसलिें । काहीनच ि 
दीसती ।।१४.७९८।।

आदरें – आदरािे, आवडीिे. उत्रें आनर पनवत्ें,। 
िूतिें, निर्णळें वस्तें,। पठरधाि करी आदरें,। 
वेष्ी, वेढी ।।२.८८५।।

आदळरी – आदळतात, आपटतात. छिेदू ि 
शकती, गा पनवत्ा,। घाओ जैसा तया अ(?अं)
बरा,। ते आदळती गात्ां, । देहाचया 
।।२.९२१।।

आद्न – घेरे. कर्णरोक्ाचें आदाि । ज्ञािाकता्ण 
उपादाि । कर्ण पापनविाशि । कत्तेानस 
।।१८.६१७।।

आद्िळींसी (अदावळ) –िोडसाळपरा, 
तोहरत, िोटादोषारोप, आळ. यापरी 
कवचकुंडलें । इंद्रे िेली पूव्णकाळें । करु्ण उरला 
येरें काळें । इचछिे आदावळींसी ।।१.९५३।।

आदद – १. (स्ष्ीचया) आधी. (सप्तरीसारिा 
अर्ण लागतो, शबद रात् प्रानतपठदक वाटतो.) 
आठद, अंतीं असंत, । रधयेंही र्गजळ तवित, 
। येरें सतय तें ि घोनषजत, । येरें असतयें 
।।२.६६५।।, २. इतयादी. देहीं लागे र्दु 

कठिर । आधयाखतरकआनधदेनवक जार । 
दंडुपूजाआठदकरूि । जें देहीं आडळे 
।।२.४२५।।; ३. पूवमीचा. जो या नवश्वातें 
कता्ण । जो पुरुषोत्रु नवश्वराता । जगद्ुरू 
वेदगोप्ता । वेदांचा आठद ।।१८.१२६९।।

आददक्रण – रूळ कारर (नवश्वनिनर्णतीचे). अहो 
ईश्वरु िाही रूतांते । ते कोिुनि उतपत्ी जगातें 
। ऐसे आठदकारर आरुतें । सांगा तुमही 
।।१६.११५३।। 

आददगुरू (आदी + गुरू) – रूळ गुरू. चैतनयिारा, 
सनच्नरया । रायातीता, अविय । आठदगुरू, 
दत्ात्ेया । दीिोद्ाररा ।।१.५।।

आददगुरो – संबोधि – हे आठदगुरु. जयजयाजी 
नवश्विारा,। नवश्वंररा, अविैता,। आठदगुरो, 
श्ीअवधूता । पुणयकीनत्ण ।।२.१।।

आददभूर  – कारररूत.  नलंगदेह तऱहीं सारास । 
अज्ञाि केवळ निरारास,। तें आठदरूत 
देहवियास,। जारावें अवयाकृत जें ।।२.११२२।।

आदद्म््य्  – नवश्वनिरा्णती शक्ती. आठदरायेचा 
ईशु,। योनगहृदयनवलासु,। पररातरा, पररपुरुषु 
। महरे अजु्णिा ।।२.४२।।

आदी – सव्णप्ररर, रूळ. अिादीची तू आदी । 
नसद्ीची पररनसद्ी । सराधीची सराधी । 
साव्णकाल ।।१.३।।

आदृष्ट (अदृष्) – िशीब, दैव. आपुले आदृष् 
रािूि । रानहनलये री येर गुंतोि । आतां तुं 
आपले प्रार । जति करी ।।१८.९६४७।।

आद्ंरी – आठद + अंती – प्रारंरी व शेवटी. एवं 
रात्ा िादकारर । आनर आद्ंती तचेनच 
सररर । ऐसे िादरूपी राि । जया प्ररवाचे 

आथें (आथी) आद्ंरी
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।।८.२११४।।

आध्नी – आधरात. रधु रसांचा आधािी । 
शककुरा वैरे सुग्रहरी । रग ते पाकावसरे आरुनि 
। पुरर वाढी ।।१५.२९२२।।

आधस ु– आद्, िाली. शरु तो जयो रिाचा । 
दरु तो बाह्यकरराचा । सरादी आधसु ययाचा 
। हे केनव सांडावे ।।१८.७८७६।।

आध्रीं – रूलाधाराचया ठिकारी. आधारीं कीजे 
प्रवेशु, । तंव तेरें देवता गरेशु,। ठरद्ींनस 
अनधवासु । तये सरािीं. ।।२.१८८३।। 

आध्रें – आधारािे. करांचेनि वयापारें,। तें रिनच 
सव्ण वोसरे,। ती जी उदािाचेनि आधारें,। बुनद् 
कैसी ।।२.११६४।।

आवधदु:खवे – रािनसक वयरा, वेदिा. जनरदु:िे 
गर्णदु:िे । जरादु:िे रररदु:िे । वयानधदु:िे 
आनधदु:िे । रोगवी िािा ।।१६.२४२२।।

आवधदवेविक – देवकृत, दैवी, पररेश्वरी प्रेररेिे 
उतपन् झालेले. देहीं लागे र्दु कठिर । 
आधयाखतरक आनधदेनवक जार । दंडुपूजा 
आठदकरूि । जें देहीं आडळे ।।२.४२५।।

आवधिवध – आधी, वयाधी - रािनसक व 
शारीठरक रोग. हा करी तैं आनधवनध । हा करी 
तैं कररनसनद् । या अधीि अवनध । शरीराची 
।।१८.११९२।।

आवधव्य्वधिरण – रािनसक व शारीठरक रोग दूर 
कररारा. षडरावनवकारनवहीि,। निरोपद्रव, 
सवसराि,। आनधवयानधहरर । आतरतत्व. 
।।२.४४०१।।

आधीनपणवे – ताबेदारी, पराधीिता. िािा 
प्रकाशलेपरे । प्रकाशें की ये उरे । परंतु 

परावया आधीिपरे । प्रकाशों िये 
।।१८.१११४७।।

आधीनु – ताबयातला, अवलंबूि असलेला, 
हातातला. आतां तुं सांडी सानररािु । रोक्ुही 
िाहीं तुजआधीिु । सांगैि तो आइक प्रेतिु । 
जठर रुनक्त पानहजे ।।१८.१४०२२।।

आधीलवे – सरानपले. ऐसे वीय्णवियें निपजले । 
सातही पदार्ण बोनलले । आतां पविें काये 
आधीले । यये नपंडी ।।१६.११९५।।

आधवे – आनश्त (असरे), आधाठरत. ऐसे देहनच 
करा्णचे । अिलोद्वाखसरती सराि । यालानग 
कर्ण आधे अनधष्ठाि । देहताचे ।।१८.२८३८।।

आधवेवधष््न (आधे + अनधष्ठाि) – आनश्त आनर 
आधार (आश्य). को कवरेसी वेगळे एक । 
आधेनधष्ठाि िारक । सव्णत् सव्णदा आनरक । 
िसे जाते ।।१८.३३९५।।

आध्य्लत्मक –  ईश्वर, परब्रह्, आतरा ह्यासंबंधी.  
देहीं लागे र्दु कठिर । आधयाखतरक 
आनधदेनवक जार । दंडुपूजाआठदकरूि । जें 
देहीं आडळे ।।४.४२५।।

आध्यवेन – १. अधययि. नितय प्रायनचित् आधयेि 
। लोपले कर्ण आनर ज्ञाि । वेदाचे झाले 
उचछिेदि । ऐसे होतसे ।।८.१२९२।।; २. 
वेदाभयास (पािांतर). वेदाक्रे राहे जार । 
‘नितय कठरता आधयेि’ । िा तरी पडे िाि । 
हृदयाराझारी ।।१६.२००।।

आध्यवे्य – आधेय, जे (अनधष्ठािावर) िेवायचे ते. 
कता्ण काय्ण करर । ज्ञाता ज्ञेय ज्ञाि । अधयेय 
आनर अनधष्ठाि । रिनच सव्ण ।।१८.१४१५४।।

आन – अनय. अरवा आि असेल कारर । यया 

आध्नी आन
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दुःिाचें असाधारर । तें बोलतां वचि । येईल 
उरजों ।।२.८५।।, आन् – इतराला. 
।।६.८७।।, आन्प्ररी - दुसऱयाला. 
।।२.८७०।।, आनु – अनय. ।।२.३४९।।, 
आनुवि ।।२.४२४।।, आनें – दुसऱयािे. 
।।२.२८५।।, आनेंसीं ।।२.१६१४।।

आनक – िगारा, दुंदुरी. परवशबदें ढोल । आिक 
तेपें रद्णळ । गोरुिें काहाळा केवळ । 
बुरगाठदक ।।१.७७२।।

आनक ु– अिेकतव, वैनवधय. सव्णत् आतरा एकु । 
तै आतरभरु िवहे आिकु । सवाज्ञाि सवनववेकु 
। एकुनच सव्णत् ।।८.३१८१।।

आनव्यक – आरिी एक, आनरक. राझे राझे 
महरती । ते रररी सांडूंनि जाती । तेरे 
आिनयक रजती । राजे महरौनि 
।।१६.२०५६।।

आनि्रु (अनिवारु) – निवारर ि करता 
येणयाजोगे. कर्ण पूवमील आिवारु । तेरे रोगु 
आनर वयापारु । ते सारावे की धर्णशास्तु । 
आड करावे ।।१६.१५९४।।

आनंदकंद वनध्न् – आिंदाचा सािा असराऱया 
हे ईश्वरा. आिंदकंद निधािा । आिंदरयपूर्ण 
घिा । सांडू तै आिंद सव्णज्ञा । कैचा पावो 
॥९.२५॥

आनंदरव्यें – आिंद घेणयाचया, उपरोगणयाचया 
धरा्णिे. नशश् आिंदतवयें बांधलें । पायुनवसगमें 
िवहे रोकळें । प्रारपंचकु वेष्ले । निजधरमें 
तेवीनच ।।१८.१३९१४।।

आनंद्म्यवनद्नीं – पंचकोशांरधला अगदी आत 
असराऱया आिंदरयकोशाचया ठिकारी. 
आिंदरयनिदािीं । अिुपमय सुि तें निवा्णरीं । 

निद्रेचें अज्ञाि सांडूनि । जारों घेतलें 
।।१८.१४१८४।।

आनंद्म्यु – आिंदसवरूप, जीवातमयावरील पनहला 
कोश. हा अजु, अनविाशी, नचदातरकु, । 
सनरात्, आतरा, वयापकु,। आिंदरयु, 
प्रकाशकु । राये अनवद्ेतें ।।२.७१७।।

आनंदव्यरव्य – आिंद हा जििेननद्रयाचा धर्ण.  
तयागादाि कराचें । वक्तवय तये वाचेचें । 
आिंदनयतवय नशश्ाचें । पायूचा नवसगु्ण 
।।२.४३६।।

आनंदैरव्य  – आिंदनयतवय असा रूळ शबद - 
आिंद उपरोगणयाची इचछिा, शक्ती. ( कत्णवय 
= करणयाजोगे. तयाप्ररारे हे रूप.) घ्रारु 
पठररळातें जारें,। कर उठिती तयागादािें, 
आिंदैतवय सफुरे नशश्ें,। पायू नवसगु्ण 
।।२.११७१।।

आनंदैरव्यवे – आिंद या व्त्ीचा आधार. रसिा रस 
योगे जार । रनयधाचे उद्ीपि । आिंदैतवये 
नचत्ापासूि । कर्णव्त्ी उपजे ॥९.१४४३॥

आन्च् – इतरांचा, दुसऱयाचा. हे विादशराव 
वेगळाले । आिाचा अिुरव आिा िकळे । 
इतुलेनि िािातव कळे । अनवद्े जीवा 
।।८.३१८९।।

आन्च्र – इतर आचार, पूजानवधी इ. 
काररिोधरदरछिर । लौनकक आनर आिाचार 
। सांडुनि नवषयांचे आदर । रजावे देनव 
।।१८.१३२३५।।

आन्प्दप्रसळवे – (अनय पादपा रसाळे) अनय 
व्क्ांचया फळांपेक्ा (तयाचा रसाळपरा 
वेगळाच असतो.) कलपतरुनच फळे । आिा 
पादपा रसाळे । ि येती ऐसे आगळे । ते 

आनक आन्प्दप्रसळवे
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आगळेनच पद ।।८.३५।।

आन््मी (अिारी) – नििावी, जयाला िाव िाही 
असा. असंगु आिारी निरारासु । प्रपंचु 
रतसतया सारासु । सतये कीरते पाउसु । 
र्गजळाचा जैसा ।।१६.२३०४।।

आन्रक् – अिारक्त, रक्तानशवाय (स्तीबीजानशवाय) 
आता तेनच बीज आनरले । आिारक्त 
रेलनवले। आनरके िाईं बैसनवले । वाढेनचिा 
।।१६.१२९६।।

आन्दरसवे, अन्दरस – अपूव्ण. तंवं सप्तराधयायाचा 
अंती । आिाठरसे साधि बोले श्ीपती । तेरे 
परब्रह्ची संप्राप्ती । महरोनिया ।।८.४१७।। 

आन ु– इतर. पहाः आन. तेरे रोक्धरु्ण प्रधािु । 
रोक्ा अपरु आिु । वर्णधरु्ण सिातिु । वत्णतु 
असे ।।१६.१८४।।

आनुपर्ी – निवा्णहाचया साधिाचा अराव, 
आपतकाल. आता ऐसेिसी येरे । जातां 
ययाचेनि सांगाते । लघुतव येईल आपरांते । 
आिुपत्ीपासाव ॥१८.९४७६।। 

आनेंकती – अनय, नरन्. आता इंनद्रयांचा वयापारू 
। आिेंकी जे तो अिाचारू । इंनद्रया आपुला 
वयापारू । तें पापनच िवहे ।।१६.११०६।।

आनवेक ु– अजूि, आरिी, दुसरा एक. वाढ या िे 
राझी सेवा । ररागें पुढें पठरवारू अघवा । 
आिेकु नवसावा । राते आहे ।।१६.२०२५।।

आनवेपक्षवे – इतर ठिकारी. सुंदरा पानहजे वनिता । 
ठदवारात्ौ हेनच नचंता । आिे पक्े रंजनवता । ि 
रंजे नचत् ।।१६.२२५६।।

आलनिर ु (अखनवत) – संबद्, जोडलेला. एवं 
धिापासाव रातु रदु । दोहीचा जाला उविेधु । 

तेही आखनवतु प्रनसद्ु । असरुजिु 
।।१६.२१६४।।

आप – आपर, सवत:. अनधष्ठािज्ञािा वेगळेंनच । 
आतरज्ञाि तें कीरू िवहेनच । जें आतर इतरा 
ज्ञेयाची । वयनक्त अवलंबी । आतरज्ञािा हें 
नवलक्र । तठर यया कवर अनधष्ठाि । 
आतरयां वेगळें आप कवर । जें इतरा जारे 
।।१८.१२०९२।।

आप – पारी. सरस आप निर्णळ । गंधे प्थवी 
केवळ । ऐसे रूतपंचक सकळ । असे वीय्णरुपे 
।।१६.१२६२।।

आपपर्िवे – आपले व परके (सव आनर सवेतर). 
देहे अवसरा अनररािी । गुरप्रपंचु सव्ण काररी 
। आपपरावे रुखय करुंनि । सव्णशूनय 
।।१६.१४२०।।

आपजवे – उतपन् होते. नवनहते नवरजें  कीजे । तें 
पापनच देहा आपजे । करा्ण करमें दोषु उपजे । 
साठरिानच ।।१.२४८४।।

आपण, आपणु – सवतः. पािनवलें कवरें पापें? 
। हे तव नवघि िवहे सोपें,। आता उरजौनि 
आपर पें,। आइकें उपदेशु ।।२.६५।।,  
आपणु ।।२.३०८।।

आपणवच – सहजच. आसिाठद अभयासु वाढे । 
तैसी तैसी क्ुधा काढे । अन् उदक रोडे । 
आपरनच होयें ।।१८.१२५५६।।

आपण् – सवतःला. आंगानचया चंचळपरा । िार 
कायी सांगे अजु्णिा । जै तो प्ररंजिु आपरा । 
आपरु िवहे ।।२.६५९।।

आपणूवच पद – आपलचपािे. काही सांडरे िा 
घेरे । जैसे तैसेनच असरे । पावरे िा कोिे 

आन््मी आपणूवच पद
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पवरे । आपरूनच पद ।।१८.२४५४।।

आपणें – पावरे, प्राप्त होरे. ऐसी कर्णकररें 
ज्ञािकररें, । धांवती सवप्रयोजिीं आपरें,। 
तरानप पुरुषु तो तेरें गुरें, । ढळेनचिा 
।।२.९८५।।

आपवर्क्ळी – संकटकाळी, आपतकाली. 
आपनत्काळी िेता । सवें ि येते सव्णरा । 
आनरकानचया घरा जाता । सुिे जाये 
।।१८.८१३०।।

आपद् – दु:ि, त्ास, संकट. दाराद्रवयाठद संपदा 
। ग्रहपुत्ाठद बंधि सदा । जो कारु तठर अपदा 
। आपदा होये ।।१६.२४६४।।

आपनपुष्टी (आप + आि) – शरीरातील रस 
(पारी) राहणयाचे सराि; तयाचे पोषर. 
अन्रसु राच उरला । तो सवाांगी जेरे पावनवला 
। आपि पुनष् सरूळा । करीतो विू 
।।१८.२०१०।।

आपपर – आपले आनर परके, राझे-तुझे. जीते 
िाही आपपर । नविरुि तीचे शरीर । वदि 
पसरूनि सरोर । चानलली असता 
।।१८.९६३।।, आपपर् ं – राझया-तुझया 
।।१८.१९६९।।

आपपर्िी – आपले आनर परके. आपपरावी िेदु 
कठरती । रोहाचे पाश घानलती । हृदयाराजूनि 
काकुळती । उपजे जैं ।।८.१५५५।।

आपपर्िें  – आपले व पररयाचे. आइनकलें 
श्वरीं तें पाहवें,। पानहलें रग वाटे घयावें. । 
ि नवचारी आपपरावें । कानरकु जो. 
।।२.२१०८।।

आपभरी – जलरूप. झाला तो आपररी । रग 

घ्रारविारा बाहेरी । पडला प्थवीवरी । प्रकाशी 
तीचे गुर ।।६.४२१२।।

आप््यवेवच – िुकसािच, हािीच. निदां रछिरू 
पराशा। विेषु रोहो वीरेशा । नचत् गुंपले अळसा 
। तैं आपायेनच िा ।।१६.९६३।।

आपीं – पाणयात. आपीं गगि नचत् होये । प्रारवायू 
आपीं आहे । रसिा तेज उपाये । सार निवडले 
।।१६.१३१५।।

आपुणवन – आपरच सवत:ला. ते बलेंनच आपुरनि 
बांधले । कवरे सोडवावे िाशले । जैं हीं 
धरा्णधर्ण सांनडले । सवार्णसंभरे ।।१६.२०७९।। 
(रुदो. आपुरानि - आपुलेरी) 

आपुल्य् – सवतःचया. तेरें आपुलया पालटा । 
िेरें देनहंचा देहद्रष्ा ।  पठर देह कैसें सुरटा । 
वत्णत असे ।।२.३४४।।, आपुल्य्वच – 
सवतःचयाच. ।।२.१०९।।    

आपुल्ं-ल्-ली – सवतःचया. अज्ञािाची 
कडसरी । कठरता ज्ञािा हानि,। आपुली 
आपुलां सरािीं । रग ते सारावे ।।२.१५।।, 
आपुल्ंवच – सवतःचाच. ।।२.८६७।।

आपुल्ंवि – सवतःचया. तव सत्या गुरारासु । 
रासे िरसे जानरजसु,। अरावीं आपुलांनह 
पुरुषु । तूं सिातिु आतरा.।।२.३१३।।

आपुल्लपरी – आपापलया परीिे. नशश् उिे 
रनतवठर, । ते कर्णव्नत् नचत्ीं अवधारीं; । ये 
चाऱही आपुलालपरी । देहीं वत्णती.।।२.१९८।।

आपुल्लें – आपापले. तें प्रकृतीचें गुरत्य,। 
कठरतां आपुलालें काय्ण,। कैसें वतते तातपय्ण.... 
तेंनच अवधारी ।।२.८१९।।

आपुवल्य्िी – सवतःचयाही. वाडें सािांप्रनत 

आपणें आपुवल्य्िी
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कनरती,। तीं आइकतांनच व्द्ें होती,। रग 
आपुनलयाही सांगती । पुत्ां, पौत्ां ।।२.१५३०।।

आपुवल्यवे–्य् –सवतःचया. सहज निनव्णकार संवेदि 
। आपुनलये वोळिीवीर । महरवीत असे 
अंतःकरर । जेरूनि व्नत् सफुररें ।।२.४५२।।

आपुली – सवतःची. तठर तूं एरेंनच असतां,-। 
अवधाि दईं, पांडुसुता,-। आपुली कीनत्ण 
जातां । देिसी सवगा्ण. ।।२.१६१७।।

आपुलें – सवतःचे. आपुलें सैनय बहुवस । पठर 
राघारें सांनडलें दुरास, । सरीप परदळ 
असरसास । तेरें वेढानळलों. ।।२.५९।।

आपुलवेवन –  सवतःचयाच. रहािुरावा गुरूतें । 
वधावें आपुलेंनि हातें, । हे वैरी, येरें रतें, । 
गोनपिारा; ।।२.१२७।।

आपुलवेनीवच – सवतःचयाच. आपुलेिीनच युनक्तजालें 
। बोले सद्ुरुपुढां आगळें, । तयां जनरूनि 
िकळे । कांहींनच तत्वज्ञाि. ।।२.२९१।।

आपुलवे्य् – सवतःचया.  आपुलेया रती तूतें । 
काय्ण ि उरजे एरें,। तठर री सांगैि निरुतें,। 
नहता तुनझया. ।।२.१६०७।।

आपु््य् – सवतःचया.  आपुलया ररराची िूर । 
सांगरें, हें अघटराि,। कां तें रानयक रेलेपर 
। काजा िये ।।२.१२३७।।     

आपुस्य् – आपसूक, आपोआप, सहज, 
सवारानवकपरे. रग ययावठर जें होईल । ते 
आपुसया तूनच जारसील । तरानप बोलावे 
लागैल । कांही येक ।।१२.४१०।।

आपुस् (आपसा) – आपोआप, आपसूक. पहाः 
आपैस्. सवराव तगे आपुसा । गुरनच ि 
लगती आश्ा । कर्णतगु तोता । घडोनि जो 

।।१८.१२९०।।

आपुळ् – सवत:चा. तो नितय धयाियोगपर । जया 
िाही आपुळा नवसर । निनव्णकलप निरंतर । 
सवािुसंधानि ।।१८.१२८६३।।

आपूप्ददक – अिारसे इ. पक्वान्े. गोधुरनच रंडक 
जाले । आपूपाठदक रासले । ते पनहलेपरा 
आंचवले । गोधुर िवहती ॥९.६८९॥

आपेंआप – आपोआप, अपसूक, नविासायास. 
गरमीपासाव होये पति । शरीर शरीरा नवलक्र। 
आपे आपपर ती दीि । ते काळी ।।१६.१२०५।।

आपवेआप – आपोआप, सवतःच, बाह्य 
प्रयतिांनशवाय. हा तरी रूप अिळीं रूप,। हा 
तरी तेज अरूप,। हा तरी उषरता आपेआप,। 
प्रकटती जाली ।।२.९५८।।, आपेंआपची – 
आपसूकच. ।।२.११६५।।

आपवेवक्षरी – अपेक्ा करतात, इचछिा धरतात. तठर 
िेरोनि आपरातें । आनर आतरदृष्ीया सवाांते 
। प्रपंचु देिती अज्ञािरते । तोनच आपेनक्ती 
।।१६.१७२५।।

आपैरी–र् – (जरी) आपलीशी झाली, प्राप्त. 
इंद्राची ही अररावती । जाली कृषरा आपैती 
। सकळ देव कठरती । शुश्ूषा जऱही 
।।२.२२७।।, ऐसा प्रारायारु कठरतां,। पविु 
जाला आपैता,। तो प्रतयाहारे झानडतां,। सूक्रु 
उरे. ।।२.१८८१।।

आपैस्-सवे – आपोआप. तेरें प्ररर बाळदशा । 
रिरली अज्ञािवयसा । रग चालों बोलों 
आपैसा । नशकता जाला ।।२.३२९।।, आपैसवे 
।।२.१९९।।

आपोशन – आपोषरी. कैसें करावें आचरि? । 

आपुवल्यवे–्य् आपोशन
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कैसें करावें सिाि? । कैसें करावें आपोशि? 
। रोजि कैसें? ।।२.३६४८।।

आप्तपण – नितांत जवळची, नहतकरि कररारी 
रूनरका. पहाः आप्तु. शबदाचे रािावे प्ररार । 
केवळ आप्ताचे वचि । तठर आधी तयाचे 
आप्तपर । कैसे वोळिावे ।।१६.१५७२।।

आप्ति्क्य्चवेवन – आप्तािे सांनगतलेलया 
(उपदेशाचया नवश्वासािे). पहाः आप्तु. 
आप्तवारयाचेनि नवश्वासें । ज्ञािाते संदेह िसे । 
यालानग सव्णरा पठरयसें । िवहे तें परोक् 
।।१८.१३२५८।।

आप्तु – सतयकरि कररारा, नहतनचंतक, निकटचा. 
(आप्तसतु यरार्णवक्ता । - अन्ंरट्रनचत 
तककुसंग्रह). आप्त = यरार्णवक्ता महरजे जे 
जसे आहे तसे बोलरारा. आप परावा वैरी 
नरत्ु । ऐसानच सवाांनस जो िरु । अविेष्ा आप्तु 
कृपाकरु । चराचरी ।।१२.५९७।।

आप्य््यन – (< सं. आ + पयै ) – वध्णि, 
पोषर. वयािु करी त्प्तीतें । आपयायि शरीरातें 
। िाडीगतु अंतराळीं वतते । शरीरातें ।।२.४३९।।

आब्ध्य ु– जयाचा बाध होत िाही असा. सतयु 
सिातिु नवशुद् । प्रकृनतगुरी आबाधयु । 
काय्णकाररोपानधसंबंधु। ि वतते जेरें ।।२.४१८।।

आभरणें – अलंकार. िािावस्तें पट्कूळे, | िािा 
आरररें केवळें । िािा अलंकार सरूळे । 
रोनगती जे. ॥ ५११० ॥ 

आभ् – तेज.  तें तंवनच सार सानक्तव । जंव 
आरा, गुनरक तत्व,। गुरऱहासें पूर्ण संततव,। 
जैसें तैंसें ।।२.१४४७।।

आभ्स – रास. देवातरा बोले वचि,। ‘अिंत 

राक्स ते कवर?’ । येरू महरती,‘ते दुरूि । 
आरास देखिले,’ ।।२.३२९१।।

आभ्सक्ळी – भरंतीचा काळ. आरासकाळी 
अरासकाळी । गुरांचा गा बळी अबळी । 
आतरा असुंग सतबोली । येरेंनस सनहतु 
।।१८.२६९५।।

आभ्सक्ळीं – आरास होतो तेवहा, 
वयवहारकाळी. पूववीं कांहींनच ि होता, । अंतीं 
ि उरे रागुता, । आरासकाळीं ही नवचाठरतां 
। कांहीनच िसे ।।२.६६४।।

आभ्सरी – रासतात. सुिदुःिाचा सांचपरीं । 
गुरनच आरासती नतनही ।आनर गुराचां 
तवदश्णिीं । प्रकृनत साच ।।२.४९०।।

आभ्सरें – आहे असे वाटते. ते सुषुनप्त तुठरये ि 
वतते,। एवं अवसराचतुष्य आतरयातें । 
परसपरनसद्ी आरासतें । िरसतें होये. 
।।२.१६६७।।

आभ्सल् – रासला, आहे असा भर झाला. 
रज्ुसरािीं आरासला । तो बुजंगु कवरें 
राठरला । जेरें अजु्णिु हा जाला । शोकारूढु? 
।।२.२७३।।

आभ्सलें – रासवले. चतुराििें नवश्वजाळें,। तैजस 
नवषरुचें रचलें, । रुद्रें प्राज्ञ आरासलें,। येकें 
अिेक ।।२.७६५।।

आभ्सु – केवळ रास, िोटे दृशय. तेरें तो ि वचे 
छिेठदला,। देहवधें आतरा वनधला,। नरथया 
आरासु तोनच रोडला । शरीराचा यया 
।।२.७८८।।

आभ्सुरसवे – रासराि होतो. सकनळ जानरजे 
प्रपंचु,। जागरावसरेचा संचु,। जये शरीरीं साचु 

आप्तपण आभ्सुरसवे
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। आरासुतसे, ।।२.१७७६।।

आभ्सवे-सें – रासते. ते दृशय आनर षखडवकारी 
। आरासे एके जागरीं । िरसेनच अवसरीं एरीं 
। वठर नितय िवहे ।।२.५०७।।

आभ्सोवन – भर होऊि. आरासोनि राि 
नवतुळे,। तेरें जसें तैसें सचलें । आतरसवरूप 
एकलें । अविैत ब्रह् ।।२.७८०।।

आभ्ळ – आकाश. चंद्रतेजें रंडळ । चंद्राचें पोळे 
(लोपे?) केवळ । निनरषीं सदाट आराळ । 
तें लोपी सूया्ण ।।२.२७७।।

आवभल्री – अनरलाष धरी, इचछिा करी. ऐसे 
िािा पदार्ण वीरा । आनरलाषी कलपिेविारा । 
फुटकु कवडा दोरा । िापरनचंधी 
।।१६.१७२२।।

आभुरें – सव्णरूतरात्ांसह. दंरु तो सव्णरा लोकीकु 
। आरुतें धरू्णनच आवनशकु । करुं तो सकळ 
अनववेकु । ऐसे असता ।।१६.९६५।।

आभ्यसबळें – अभयासबळे, सरावारुळे. ... 
आनर योगु महनरजे निचिळपर । आभयसबळें 
।।१८.१२८७३।।

आ्म – दु:ि. पांचरौनतक सरूळ जार । जया 
नलंगाचे बाह्य आवरर । तया तेंनच जनरररर 
। आर जरा ।।८.२०६५।।

आ्मकले – लालचावले, चटावले. रांसा रद्ातें 
सोकले । अन्ार्ण आरके जाले । पापें करू 
लागले । कारिाबुद्ी ।।१८.१०९३।।

आ्म्य – रोग. रय आनर नचंताठदक । सवपिीं ि 
देिा यांचें रुि,। शोकु, आरय, दुःि,। 
नतहींची अराविा. ।।२.३७४१।।, अतयंबुपािे 
आरय । लोकातें जाले दु:ि । ऐसे सूया्णचे 

काय्ण । परपीडक असतां ।।१८.५०६।।

आ्म्यघन ु – रोगांचा ढग. जिरू महरे हा नवसावा 
। आरयघिु नरत् बरवा । अरोगयानचया देवा । 
सांपडला लारु ।।५.२८४६।।

आ्म्यवनर््म्यत्मक – दु:ि आनर सुि यांिी 
नरनश्त,  हषा्णरषा्णसनहत. अिुकूले अरते होये 
सुि । प्रनतकूले तेरे दु:ि । अरर 
आरयनिरारयातरक । देही उपजे ।।१२.६१५।।

आ्म् – अरावासया. व्रत पैत्ुक देवताराधि । 
आरा सोरवासरी ग्रहर । अधमोदये तीर्णसेवि 
। यज्ञाचा नियरु ।।१८.१५१६।। 

आ्म्ळ – आराळ. तव तो महरे आराळ । ठदसे 
झावळ झावळ । अैसे दृष्ी बळ । ते कैचे 
आतां ।।६.२५५७।। (रुदो. आराळ-
आराळ?)

आ्मीश् – रांसाला. गळी गुंपनलया आरीशा । 
गौलयु सवादु जैसा । सेनवतया प्रारें झाला । 
घेवुनच लागे ।।५.४२७८।।

आ्मुच्–ची–चें – आरचे, राझे. ते रोगावे सप्राप्त 
। हें काये देवा उनचत? । येरेंनच देिा नहत । 
आरुचें जी ।।२.१३१।।

आ्मुप – असंखय, अगनरत. वायोरूप वेगरूप । 
प्राराचे नविनवध सवरूप । आता सरािरेदे 
आरुप । हेनच झाले ॥९.१४९९॥

आमल – आंबट. केवळ शीतळ केवळ उषर । 
केवळ रुक् किीर । तीक्त आमल लवर । 
कटु ऐसे ।।१६.१४८९।।

आ्यरवे – अिायास नरळालेले. अरक्य जें सद्ावें,। 
नवषयजात आयते । रनक्ती, ते जारावे । 
चांडाळ कीं ।।२.६९८।।

आभ्सवे-सें आ्यरवे
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आ्यतन ु – प्रयति ि करणयाची व्त्ी. सांडूनि 
आयतिु आळसु । नितय करावा अभयासु । 
सवखसरती आला दोषु । निवारावा ।।६.३३२४।।

आ्यन – १. सूया्णचे उत्र-दनक्रगरि, अयि. 
िािाराि, तया आयि । रािसनहत ते गरि । 
तयाचे जें गरिसराि । तेंनच िरे ।।१.१२४८।।, 
२. सराि, आधार. सराि, राहणयाचे ठिकार. 
बाह्याकाश ते हे जार । चहू रूताचे सराि । 
जे सचराचर आयि । नवषय पंचकाचे 
॥९.१८७१॥

आ्य्स – सायास, प्रयति. तरी काररोपानधचे 
लक्र । ते येकनवधनच महरोि । बुझता आयास 
कवर । महरोनि असे ॥९.२१७८॥

आ्य्स–सु – श्र, कष्, त्ास. वोपूनि शरीर लिेशां 
। साहों वठर पडलया आयासा । रुक् तऱही 
हृषीकेशा । नरक्ा करूं ।। २.१२१।।, आ्य्सु 
।।२.९१२।।

आ्य्सि्चून – प्रयतिांनशवाय. आपर कठरता 
देहरक्र । आनरके आयासेवाचूि । या 
नवश्वाचे स्जि । पाळर करावे ।।१८.२०६६।।

आ्य्सि्वर्िवेश् – दुःि, शोक ही व्त्ीची खसरती. 
जीवा िावडे जीवदशा । ते वेधो पाहे आकाशा 
। आयासव्नत्वेशा । नवसरली ते ।।५.१४९८।।

आ्य्स् (आयास) – सायास, प्रयति, यति, 
पठरश्र, कष्. समयरप्रकारे वीरेशा । रोक्ाची 
चररदशा । तीते पावले आयासा । वाचूनि 
याजे ।।८.२५०९।।

आ्य्स ु– अखसततव.  िाही तो ठदसे ठदवसु । िाही 
तो वस आयासु । िाही तो ज्ञािप्रकाशु । िाही 
ते ज्ञेय ।।१६.२०७१।।

आ्य्सवे – प्रयतिािे. आता कारु पुरे आयासे । 
पदार्ण जो तुती अिायासें । जे की अिरा्णचे 
निरसे । पुष् जाले ।।१६.२४८०।।

आरक् – लाल. आतरइतर आतरघात । जेरे केले 
हे नवनहत । ि जाले आरक्त । सवाांग सररे 
।।१६.१८५७।।, आरक्ें (िपुं. बहुवचि) 
।।२.५१०८ ॥

आरक््क्षर् – लाल रंगाचया, नपंजर लावू रंगवलेले 
तांदळाचे अिंड दारे. पीतगंध ललाटीं,। वठर 
कसतुरीची नविबोटी,। आरक्ताक्ता निहटीं । 
रेखिनलया जारों, ।।२.३५२०।। 

आरंभीजरु – सुरुवात, आरंर करत आहे.  ऐसा 
िरूनि श्ी अवधूतु । आरंरीजतु असें गीतारु्ण । 
तो नसद्ी पावो सरसतु । तयाचेनि सरररें 
।।१२.१७।।

आर्णूक – नवश्ांती, शांती. रूढाचें रत कैसें? । 
श्वरीं आरारूक िसे,। रीं काळु रिरीं नवशेषें 
। ऐसें रािी. ।।२.४४८२।।

आर्धन – सररर; श्ाद्. नपतयाचे कठरतां आराधि 
। तवा रोक्ाचे साधि । अश्वतरा घानलता 
जीवि । पुरुषार्ण दोनही ।।१८.११२१।।

आर्ध्ि् (आराधरे) – पूजावा, पूजि करावे. 
आपुला हानच प्रयोजिु । जे आराधावा ब्राह्रु 
। ऐसे जारे क्ेनत्जिु । तो उत्रु दाता 
।।१८.८०३५।।

आर्वधर् (आराधरे)– प्रार्णिा, सेवा, उपासिा 
केलयास. तयापूनव्णनच आरानधता । कर्णयोगे गा 
सरसता । प्रसन् होऊनि सव्णरा । राग्ण दानवती 
।।८.३५२८।।

आर्धूवन (आराधरे) – आराधिा करूि. सेवा, 

आ्यतनु आर्धूवन
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प्रार्णिा करूि. तठर आसरेचा अनत ररू । 
सवसरे युक्तु नवरक्तु िरू । प्रज्ञेतें पावला गुरू । 
आराधूनि ।।१६.२५४२।।

आदरिगतापंच्नन ु – अठरवग्ण = शत्ूंचा सरूह, 
पंचािि =  नसंह. शत्ुसैनयातील नसंहासारिा 
शूर. कौरवराजा, दुयमोधिु । जो कीं तुझा िंदिु 
। आठरवग्णपंचाििु । प्रतानपया ।।१.२८५।।

आरी – एक निगांध व्क्, बेलया िैर. आरी, बोरी, 
कठटवि,। वायो ि नसरे ऐसें वि,। तयाराजी 
रूत्र । तेंनच कैसें ।।२.५२८५।।

आरुर् – योगयता. निर्ऋनत देव जार देवता । पायु 
तीपासूनि पारा्ण । नवसगभैतवयु धरु्ण आरुता । जो 
वयापारू पायूचा ।।१८.३०२०।।

आरुरवे – (नरिनव.) अगोदर, जवळ. आतरतवे 
जारता तुते । राझे रीपर आरुते । रग ते दृष्ी 
होते । पाहारे िवहे ॥९.६॥

आरुरर्ं – नवरागी खसरती, रुक्ता. आरुषा िाही 
पदवी । नवप्राचांनच आंगी ते असावी । 
आरुषता िवहे बरवी । क्ेनत्यांसी 
।।१८.८१७३।।

आरुरपण् – अजागळपरा, गावंढळपरा. 
शरीरीरोगता रोग । चातुय्ण असावे निवयांग । 
आरुषपराचे योग । ि दवावे राये 
।।१८.८१७२।। (रुदो. दवावे – दावावे)

आरुरि्णवे (आरुष) – (आष्ण = ऋनषप्रनरत, जसे 
रिात आले तसे.) ओबडधोबड. रनक्तरावाचे 
बोलरे । असेनच आरुषवारे । हे जारता 
सव्णज्ञु जारे । आतरा दत्ु ।।१.१५१।।

आरुर् ं– (ऋषीचे ते आष्ण. आष्णचे अपभष् रूप 
आरुष.) बैरागयाला, नवरक्ताला. आरुषा िाही 

पदवी । नवप्राचानच आंगी ते असावी । 
आरुषता िवहे बरवी । क्ेनत्यांसी 
।।१८.८१७३।।

आरुर्ंरें – साधया, सरळ गोष्ीला. िातरी प्रसंग 
उचलुनि । आक्ेपु प्रकट करुंनि । तेरे आरुषांतें 
युक्ती गोउंनि । आपर हांसती ।।१६.५५१।।

आरुरें –  अज्ञािारुळे. तेरें नचदािंदैकरसें,। आरुचें 
हृदय पूर्ण असे,। तें रुि तुमही आरुषें,। 
जारानचिा.’।।२.२७७९।।

आरोगण् – रोजि. पररार्ताची आरोगरा । 
बाळकेंवीर नवषासराि । जैं ते अपेक्ूंनि रोजि 
। पासीं असे ।।१६.२८।।

आरोपण – रोप लावरे. उदकाचे करूनि सराि । 
पाषारबद् सोपाि । िािाव्क्ाचे आरोपर । 
बीज कडू घाली ।।१८.१७५१।।

आरोवपरी – दोष देरे, िपका िेवरे. आपली 
वाढावया रहंती । पक्ु दुजयाचा दूनषती । 
सरेरानज आक्ेनपती । आरोनपती दूषर 
।।१२.५७०।।

आरोिपवरर – योगभष्, उच्रागा्णवरूि िाली 
घसररे. खयाती लानवली देवांते । वि सेवनवले 
साधूतें । आरोह पनतत येकांते । केले कारें 
।।१६.१६९६।।

आजतान (अज्णि) – प्राप्त कररे, नरळवरे. आज्णि 
दु:कर सांडूि । करावे कामय करा्णचरर । तेरे 
सुि ते असाधारर । साधकासी ।।८.२४९०।।

आजतानी – आज्णव, रिधररी. आज्णिीं तैसा रांडरीं 
। वयवहारी ि देिें दोनही । जेरें ज्ञािें धिु:पारी 
। विैतग्रासे ।।१८.४३०८।।

आजतानी (अज्णि) – नरळवरे; नरळवणयात. 

आदरिगतापंच्ननु आजतानी
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तयांची कैसी वासिा । अरा्णचा आज्णिी 
अजु्णिा । ते तुजप्रनत नवचक्रा । सांनगजैल 
।।१६.१८९४।।

आजताि – (ऋजुता) अनवयरूपािे. (तंतुपटनयायािे) 
नवश्वात ईश्वराचे अखसततव पाहरे. उदा. नवश्व 
पट ब्रह् दोरा. – रुक्ताबाई. वयनतरेकें जाले 
आतरज्ञाि । तेरे कळले शुद् अनधष्ठाि । 
आता अनवये नवश्व ब्रह् बोधि । आज्णव 
महनरजे ।।१६.२२६।। 

आरशी – आत्णपरे केलेली नविवरी. अगा नजये 
जेरे दुल्णर िाही । तयाची आतमी ती कायी । 
आवधूता तुझे पायी । नचनहे ज्ञािकरे ॥९.२२॥

आ्यतानीवर–री –  सभय लोकांची वागणयाची रीत. 
आय्णिीतीं हें ि नरळे । जारतां जिीं तयाजय 
केलें । जें की आंगीं संचरलें । काय करी 
।।२.४६।।, आ्यतानीरीचवे ।।१६.२५९९।।

आ्यता्म्य्ताद् – सभय लोकांची आचारसंनहता. तेरें 
िरसकारू ि कररें. तैं अहंकारूनच महरां 
साधरें । मयां प्रनतनष्ठली ते रंगरें । आय्णरया्णदा 
।।१८.१४३०८।।

आ्यतािचनें – आय्ण महरजे सभय. तयांची वचिे 
महरजे बोलरे, अरा्णत् उपदेश. वेद, वेदार्ण, 
पुरारें,। सर्नत, निबंध, आय्णवचिें,। 
निनव्णकलपा ययाकाररें । िेठदती आधारु. 
।।२.२२४५।।

आल्य् – आलेलया. कंिीं धरूनि प्रारांतें,। शरीर 
सरपू्णि श्वापदांतें,। ि रिूि आलया रररातें. । 
लिेशा वठर पडलया, ।।२.२५११।।

आलस –आळस. एक आलसचे सागर । एका 
िावडती आचर । एकां आपुले शरीर । करमो 
ि घलवे ।।१८.१७५७।।

आलस्य – आळस, कंटाळा. लयो सुषुनप्त नवसररर 
। प्ररादु आलसय अज्ञाि । यापरी असावधािता 
प्रधाि । संताि तयाचे ।।१८.४१०।।

आल्प्ल् – जाडेररडे अन्, अरबट-चरब.  
कोंडा कनरया रेळवी । आलापाला बहु पचवी 
। दों ठदसा येकुदा जेवी । लोरी पुरुष 
।।१६.१९१९।।

आलीप्ततिेंवच – अनलप्तपरेच. आलीप्ततवेंनच 
चाळी सकळें । यंत्ारूढें सूक्रें सरूळें । नरिया 
येकाची ि रीळे । येकाप्रनत ।।१८.१३९६७।।

आलु – कंदरूळ. आगर हे वाजे आलु । पठर ि 
संडी आपुला बोलु । तेरे आगर हे चांडाळु । 
पनततु होये ।।१६.२२२६।।

आलु्म्ल ु– रोडे-रोडे, अलप, नकंनचत्.  जव तो 
वैरी शबलु । तंवं दंडु ि करावा आलुरालु । 
क्ीरांते सामयनच ि्पालु । रािी रले 
।।१८.८६५१।।

आिघी – सव्ण. नत्नवधा तपाचे आचरर । ज्ञाठदक 
आनर दाि । ये वैठदके नवनहते जार । आवघी 
ही करते ।।१८.११७१।।

आिडी – आवड, इचछिा. बहुता जनराची जोडी । 
तया गुरुचररीं रातें आवडी । ि नवसंबावें एनक 
घनड । रूप जयाचें ।।२.११०।।

आिडवे – आवडते. तैसें िवहे हें, अजु्णिा; । बहुतां 
ययां दुज्णिा । काये आवडे रिा,। गानळया 
देतां? ।।२.१५९१।।

आिडी ्मवेळवे –  प्राप्त होईल तसे.  टप करूनि रोडी 
घडी,। पांघुरें, वेष्ी, आवडी । रेचे, तैसे वेढी, 
फेडी । परी ि करी दुःि ।।२.८९०।।

आिध्री (अवधारी) – ऐक ! (उद्ारवाचक). 

आजताि आिध्री
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नक बीज पेरले वावरी । तै वाया गेले घडे जरी 
। तरी परोपकारू आवधारी । वयर्ण होय 
।।१८.८११९।।

आिरक – आवरर कररारे, झाकूि टाकरारे. 
आगा जेरे नवर जे िसे । ते तया आवरक घडे 
कैसे । महरोनि र्गजळेसी िसे । संगु तया 
॥९.७७३॥, आिरक ु।।१५.१९४० ।।

आिरण – १. आचछिादि ( प्थवीचे आवरर 
दसपट जलाचे. असे प्रतयेक रहारूतांचे दसपट 
वाढत जारारे आचछिादि). प्थवीनच 
आवरराहूनि । उदक दशगुरा । ब्रह्ांडाबाहेठर 
अजु्णिा । सहज होते ।।८.२६८७।।; २. 
प्रनतबंधक (दश्णिाला अडरळा आररारे, 
ज्ञािाला बाधक असरारे). ते आनरताचे ज्ञाि 
। या अज्ञािाचेनच आवरर । महरौनि रािूिे 
प्ररार । उक्त तेही ।।१६.२०६६।। आवररें 
(िपुं. बहुवचि) ।।२.२८६० ।।

आिरणवे – संकोच कररे, गोळा कररे. रि चंचळा 
आवठरती । ऐसी जे नववेकव्नत् ।ते 
बोद्वयातरक सुरद्रापनत । बुनद् महरावी 
।।२.४४६।।

आिरणोदक्ंरें – गर्णजलाला, नवश्वारंरी 
असराऱया जलाला. प्रळनयचे तेज ग्रासील । 
आवररोदकातें प्राशील । अिंता ब्रह्ांडाचे 
कवळ । नगळी उगळी ।।१८.९६५।। 

आिरणोदक्ंचवे – सरुद्रांचे (प्थवीला सरुद्राचे 
आवरर आहे या अरमी). द्रवय ि पुरे कुबेराचे 
। ि पुरे धानय प्थवीचे । उदक आवररोदकांचे 
। तेरे ि धाये ।।१६.१६९२।।

आिदरर् – संपनवता, पूर्ण करता. जयाचें अजु्णिा 
फळ । दरी रि होय निचिळ । सोपाि आवठरतां 

चळबळ । इंनद्रयांची ।।१६.१७९।।

आिदरली – झाकूि टाकली; आचछिाठदली. 
महरौनि िवहे तो ज्ञाताज्ञाता । िेरे आपराही 
जारता । एवं सकळताची योगयता । अज्ञािे 
आवठरली ।।१६.२०७२।।

आिरता – रोवरा, पाणयाची चरिाकार गती. आवत्ण 
रे हा अवतु्ण । आघातु रे हा आघातु । ऐसा 
नवकलपु अिंतु । उपजनवत असता 
।।१८.९९१।।

आिवरतालवेन – आवत्णि केलयािे. गीतापािकें एकें 
। राक्सु प्रोनक्ला उदकें । गीताअधयायें एकें । 
आवनत्णलेि ।।१८.१५३०७।। 

आिरुता – चरिाकार गती. प्ररर भरे आवतु्ण । रग 
तो खसररु राहे सरसतु । तेरे सरूळ सूक्र रागु 
नवनवक्तु । सवरावें होये ।।१६.१३०१।।

आिवशकु – अवशय करता येईल असा, आवशयक.  
दंरु तो सव्णरा लोकीकु । आरुते धरु्णनच 
आवनशकु । करूं तो सकळ अनववेकु । ऐसा 
असता ।।१६.८६५।।

आिशी – पूव्णरात्, प्रदोषसरय, नतिी सांज (र. 
श. को.). प्रकाशा प्रकषु्ण आवशी । ऐसी 
संराविा कैसी । पांडुपुत्ा पठरयसी । तो प्रकाशु 
िा ।।१८.१११४६।। 

आिळकदट – आवळयाचे वाळलेले तुकडे. 
सवारीचा आहारु तो नकतुला । तरी आज 
आग्रहो केला । आवळकठटचा घातला । िेचा 
करुनि ।।६.२३६२।।

आिळंबन – अवलंबि, आधार, अनधष्ठाि, 
अिुसंधाि. सतयातरतत्वाचे आवळंबि । ... 
धयेयाकार नकजे ।।१८.१२८६१।।

आिरक आिळंबन
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आि् – कुंराराची रट्ी. दीप प्रकाशे नबहाला । 
अंधकारी पळो लागला । तो आवांचा रुरुरी 
पडला । जळो नतररे ।।१८.१७४१।।

आि्ंक् – तवाका, शक्ती, उतसाह. आंगे आंग 
झोंबवी । अबळा आवांका दे जीवीं । रोषावेषु 
तो िाचवी । हाट चोहोटां ।।१६.८११।।

आि्र – कुंपराचया आतील जागा, परसू, रोकळी 
जागा.  रोर  आवार दारविे । ग्हे पट्शाळा 
गोिे । उपठरया कळस गोरटे । िाइं िाइं 
।।१८.१०३७९।।

आि्रु – सवैर, निःसंग. जिा देितां आवारु । 
जिा देिता उदारु । जिा देिता नवचारु । ऐसे 
दावी ।।१६.२१९१।। 

आि्रू – पठरसर. आवारू रिोररु केला । तो 
रोरीवीर वाया गेला । कुनचिळु सांगे वसनवला 
। कवरी पुरुषी ।।५.२८४२।।

आि्िन – आरंत्र, बोलावरे, देवतेची 
प्रारप्रनतष्ठा कररे. तेरे ि कठरतानच आवाहि 
। केलया िवहेनच नवसज्णि । ऐसे राझेनि रंगे 
जार । रंगले नचत् ।।१२.२७४।।

आि्िनी – वेदरंत्ाविारा आगरिार्ण प्रार्णिा केली 
असता. आवाहिी अनग् यावा । सुयमो वरुरु 
पाचारावा । िा तठर वेदु सतय रािावा । 
कैनसयापठर ।।१६.१०५६।।

आि्ि्न (आवाहि) – बोलावरे, रंत्ोच्ार 
करूि बोलावरे. अग्ीचे कठरता आवाहाि । 
कुंड पेटावे इंधिावीर । वरूरसूक्ते जीवि । 
प्रतक् होवावे ।।१६.२५६९।।

आविद्क – अनवद्ेतूि, अनवद्ेपासूि उतपन् 
झालेले. जीवीं ऐसे देहत्य,। अवसरात्य, 

अनरराित्य,। एरींचें सानक्तव धयेय,। तें 
शुद्सतव(त्व), आनवद्क ।।२.७६६।।

आि्ंत् – आवांतर, इतर, बाकी. शत्ु नरत् नरत् 
जाले । तै शत्ुचे पालवले दले । िा आवांत् 
रूलकूनह जले । पादपाचे ।।१८.८१३६।।

आि्ंत्ुक – अवांतर, इतर. िाग्ण(?िाग)कूरा्णठद 
पंचप्रार । आवांत्ुक देहीं वत्णराि । 
निनरषोनरेषाठद चंचळपर । ते तयांची चेष्ा 
।।२.४४२।।

आिी (< सं. अनव) – रेंढी.  अजा आनव 
गोरटीशी । अश्व अश्वीिी निचियेंसी । गज 
व्षर पठरयेसी । ि होती असुर ।।१६.२३९२।।

आिवेशल् – आत नशरला. (सं. आ + नवश् = 
प्रवेशरे. ‘आ’ ह्या उपसगा्णरुळे आत नशरूि 
पूर्ण वयापरे, पूर्ण कळरे असा अर्ण प्राप्त 
होतो.) रग हुंकारला नतसरेि । अवघेनच 
ग्रासावे जि,। चयाऱही रूतग्रार, चयाऱही वर्ण,। 
ऐसा आवेशला. ।।२.२८८१ ।।

आिवेशु – आव. गुरुप्रज्ञेची अप्रकाशु,। वठर शास्तीं 
िारी प्रवेशु,। आनर जारपराचा आवेशु,। 
तुझां िाईं ।।२.१०६०।।

आिवेशें – आवेशािे, अनरनिवेशािे. रारकपराचेनि 
आवेशें,। उिी तो तोनच असे,। वीर तया 
आि िसे,। योगय रारावया ।।२.८७१।।

आिों – अखसततव. रावारावी अरावों । अरावा 
रावीं तो रावों । या परी प्रकतवे आवों । 
तया दोघांचा ।।१५.२०३३।।

आश – आस, आशा. सवारानवक श्वासोचछ्ास । 
होती निनरष उनरेष,। ि कलपे फलाचीही 
आश । अंतनि्णष्ठा. ।।२.४३६७।।

आि् आश
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आशंक् – शंका, संशय. आशंका धरूनि रािसीं,। 
रग ते नविनवती देवानस,। ‘देवा, ताठरलें 
आमहांनस । संसारापासाव. ।।२.२७८९।।

आश् – (निनचितपरािे राहीत िसलेलया, इष् 
गोष्ीचया प्राप्तीची) इचछिा. तठर कानरकु जिु 
कैसा? । आइक सांगेि जैसा तैसा. । साव्णकाळ 
जीवीं आशा । अरा्णची जया. ।।२.२१०४।।

आश्प्शी – इचछिारूपी बंधिात. आशापाशी 
राते बांधोि । आशेसतव परपीडि । ऐसे 
सवपरदेहीं अनधष्ठाि । तेनच दूनषती 
।।१६.२३१३।।

आशीि्ताद – आपलयाहूि लहािांसािी वयक्त 
केलेली शुर इचछिा. र्दें, रंजुळें, प्रीनतपरें,। 
क्रा बोले प्रकृतें उत्रें,। क्ेर पुसे तदिंतरें,। दे 
आशीवा्णद.।।२.२७५६।।

आश््यता – िवल. रिनच संकलपविारा । प्रसवे दुःिा 
अपारा । आचिय्ण अवधारी वीरा । पुडती कैंसे? 
।।२.५४।।

आश्इलें – सवीकारले िाही. महरौनि जारतां जिीं 
। िारी आश्इलें कवहरीं । पुढती पापरूप 
महरौनि; । कैसे पां तें? ।।२.४९।।

आश्वरव्यवच – आश्य घेताच. कत््णतव तेरे 
अहंकारे । आश्नतनयनच, करा्णवरर िरे । 
आनर कर्णसंगुता साचोकारे । नचरकाळ पडे 
।।१८.१२३३।।

आश््मदु:ख – ग्हसराश्रातील दु:ि. जनरदु:ि 
जरादु:ि  ।  रररदु:ि वयानधदु:ि । 
पठरग्रहदु:ि आश्रदु:ि । ठदसोनच लागले 
।।१८.२२१६।।

आश््मध्मता्योग – आश्राचया कत्णवयांचया 

संबंधािे. काष्ठसंगें, जळसंगें,। येरें 
आश्रधर्णयोगें,। येक धानयजीव अनग्संगें । 
पचावे कीं, ।।२.१९५३।। 

आश््मध्मगीं – धर्णशास्तािे सांनगतलेलया ब्रह्चया्णठद 
आश्रांचया कत्णवयांचे पालि करीत, तया 
नियरात. येर राहतां यये ग्रारीं । सतय राक्स 
जालों आमही. । पुढे वत्णतां आश्रधरवीं । 
हौतील प्रजा. ।।२.२७०७।।

आश््मध्मुता – ब्रह्चया्णठद चार आश्रांची कत्णवये. 
वर्णधरू्ण यानतवंतां । आश्रधरू्ण आश्रसरां 
।।१८.१४९६७।।

आश््मिणशी – (कोरतयाही) आश्रात व वरा्णत. 
शयिी रोजिी रैरूनि । रात्ा िाही जयालागूनि 
। उगवला आश्रवरमी । वाउगानच 
।।५.२५०४।।

आश््मसथ् – ब्रह्चया्णठद चार आश्र रािराऱयाला. 
वर्णधरु्ण यानतवंता । आश्रधरु्ण आश्रसरां 
।।१८.१४९६७।।

आश््मिीन ु – चार प्रकारचे आश्र (ब्रह्चय्ण, 
ग्हसराश्र, वािप्रसराश्र, संनयासाश्र) 
सांनगतले आहेत. तया आश्रानशवाय राहरे. 
तरी वरा्णराजे सुवरु्ण । प्राप्त झाला ब्राह्रवरु्ण 
। तेर पुरुषु आश्रहीिू । तो असोनच िये 
।।१६.१९६।।

आश््म् – आश्रात, वसनतसरािी. राक्सरय ि 
धररें,। आश्रा आपुनलया जारें. । हा राक्सु 
रीं जारें; । पठर एक असे. ।।२.३१८८।।

आश््म्च् – ग्हसराश्राचा, घराचा. ठदवारात्ौ 
स्तीसंगु । क्रार्ण(ध्ण) िाही नवयोगु । तेरे 
उपजला उद्ोगु । आश्राचा ।।१६.२२६५।।

आशंक् आश््म्च्
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आश््म्थता – आश्रधर्ण चालनवणयासािी (द्रवय 
िच्ण कररे). आश्रार्ण वेचु करी । आनर 
क्ोरे अनतरीवठर । तैं आपनच सवरुिावठर । 
लाजा हारावे ।।१६.३७६।।

आश््म ु– १. ब्रह्चारी इ.आश्र. रग तू देही, िा 
देहो, ऐसा । सवसरु, निर्णळु, जैसा तैसा,। 
वरु्ण, आश्रु, आपैसा । नवसरसील 
।।२.१०४५।।, आश््मीं – आश्रधर्ण 
आचरणयात. ।।२.१९२२।।; २. आश्र. 
सेवटीलु आश्रु रोरू । तो ि कारी गायत्ीचा 
अंनगकारू । कर्णतयागेंनच ईसवरू । रुक्तु जाला 
।।१८.१५८७४।।

आश््यर् – आधारततव, अवलंनबतव. तेनच 
सव्णज्ञतव आश्नयता । नवसरला आपुली 
आश्यता । दृढ झाली अहंता । प्रव्त्ी रुपजे 
॥९.१२८५॥

आश््य्िी – आश्य घयावा. साधय िाहीं जया 
नवद्ा,। तेरें आश्यावी अनवद्ा,। जीचेनि गुरें 
वंद्ां । वंद् होइंजे. ।।२.२५२९।।

आश््य्िें – आश्य घयावा. तरी हें पूववींनच 
नवचारावें,। कीं रागें पुढें आता पाहावें,। 
िपूसकतव आश्यावें । उनचत िवहे.।।२.७०।।

आश्व्यर्ं – आश्य घेतला असता. आतां संततवें 
सं अिुरवी । कीं असंततवें संत रासवी;। 
आश्नयतां उरयरावीं । प्रकृनत कैसी? 
।।२.१३३८।।

आश्व्यरी िो्यवे  – आश्य घेती होते, आश्य घेते. 
तेनच पुरुषाची प्रकृनत । रजोगुर होये 
आश्नयती,। तैं तया अंतःकररव्त्ींप्रनत । 
कर्णप्रव्नत् सफुरे ।।२.११५६।।

आश्व्यली – आश्य घेती झाली. कां शांनत 

आरावी शरीरीं,। उदासीिता ज्ञािावठर,। 
सरता जैसी योगेश्वरीं । आश्नयली असे. 
।।२.२५३३।।

आश्व्यलें – आश्य घेतला. रज दुब्णळा हें कीं धि 
। .... रातें पंचप्रार । रयंकर कैसें रर । 
आश्नयलें येहीं; ।।२.३३।।

आश्व्य््य् – आश्य घेतला. सतकाय्ण अज्ञाि 
उिी,। तें यया नवज्ञािाचा पोटीं । वयक्ता 
शरीराचया कोटी । आश्नयलया जेरें, 
।।२.११२४।।

आश््यी – आश्य घेतो. तेनच प्रकृनत गा नचनरयी,। 
आपुलया तरोगुरा आश्यी,। रग दशा पालटी 
जारईं । परुषा अंतरसराची ।।२.११४०।। 

आश््य्वश्रभ्िें – आधेय व आधार या दृष्ीिे. 
आश्यानश्त रावें पाहतां । साक्ी द्रष्ा जारता 
। ज्ञािाश्यो जो पारा्ण । तो आतरा अक्रु 
।।१५.४५५२।।

आश््यो – आधार, अनधष्ठाि. रूतराविु, रूतरता्ण,। 
आश्यो जो रहा रूता । रूतसाक्ी, सतयता । 
रूतातें जेरें ।।२.९४३।।

आवश्वनरौदवेि – अनश्विीकुरार दोघेजर (देवांचे 
वैद्). पविाशे तवचा जार । आनश्विौदेवांचे 
घरार । ऐसे देवता अंशे ज्ञािकरर । उपजते 
जाले ।।१८.१२०१।।

आर्ढी – आषाढ रनहनयात. आषाढी वाजे जारा 
। उठर ि ठदसे ढोरागुरा । बरवा चाले वीकरा । 
तया धानयाचा ।।५.१२०४।।

आसक् – लोरी. तंव आि एक संसारी,। केवळ 
आसक्त वयापारीं,। श्वरीं अिानधकारी,। 
आसराहीि ।।२.१३९१।।

आश््म्थता आसक्
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आसवक् – लोर. तेरें अवतरर काराचें,। दंरा, 
दपा्ण, अनररािाचें; । आसनक्त, त्षरा, 
कलपिेचें, । टेंक फुटे. ।।२.१९८४।।

आसक् ु– १. ओढा, रक्ती, लोर. ऐसा वयक्ता 
उबगला । अवयक्ती आसक्तु िेला । तो जिु 
कष्ी झाला । काय कठरल? ।।१२.२१५।।, 
२. वश. ऐसा पापी तो जारोंनि । ि संगे हे 
ज्ञाि । आसक्तु स्तीचां वचिीं । तो योगय िवहे 
।।१८.१४७१९।।

आसन – १. योगशास्तातील हात, पाय व अंगाची 
नवनशष् रचिा, योगशास्तीय बैिक. आसि, 
रुद्रा आनर धयाि । ि लगे अवरोधु साधि । 
असतीच सकल गुर । ईश्वरी नरळती 
।।१.११३।।, २. बसणयाची नवनशष् खसरती. 
शीत, वातु, जल, नकरर, । करूनि ययांचें 
निवारर,। पािीं खसररानवजे आसि । तये 
सरािीं. ।।२.१८५३।।, आसन्च् 
।।२.१८५१।।, आसनें ।।२.१९०२।।, ३. 
जयावर बसायचे ते कापडी इ. साधि, बसकर. 
जाडी, घोंगडें, चवाळें, । कंबळशबदें कैसें 
कळे? । कांबळा, आसि, गबाळें, । िोगीर, 
जेि, ।।२.२६८२।।

आसनवरि्य् – बैिकीची खसरती (पद्ासि, 
सुिासि इ. (अष्ांगयोग साधिेतील एक 
नरिया). आसिनरिया चररांची । रौिकररी 
वाचेची । असो गादरु महनरजे तो योगूनच । जैं 
िवहे ि करता ।।१८.२६३०।।

आसनध्रण् – अष्ांगयोगातील पद्ासि, सुिासि 
इ. योगनरिया आतरसात् कररे. प्रारधाररा, 
देहधाररा । रिधाररा, आसिधाररा। नजंकावे 
रिा इंनद्रयगरा । ययाचेनि बळे ।।१२.८६।। 

आसनवे – अष्ांगयोगशास्तातील पनहले अंग, आसि 
(बैिक). तयाचया साह्यािे, आसिबंध घालूि 
असा अर्ण. वाचेचा िाईं रौि । आसिे 
नियनरलें करचरर । नशश्पाय ते दरि । करुि 
नरिया ।।१६.१७३।।

आस्म्न-नु – असराि. तैसें हें विैत दृशयराि । 
रासलें ही कीरु आसराि । िवहे, महरौनि 
निगु्णर । तेनच िरें ।।२.७१५।।, आस्म्न ु
।।२.८६७।।

आसरु (आस + रु) – इचछिा, वासिा धररारा. 
रजतरातरकु आसरु । वेदी िाहीं तया अनधकारु 
। आनर डंबासतव िरु । नसकेंनच जै 
।।१६.७४२।।

आसुवडलवे (वस्त) – कपड्ािे फटकारले. येकी 
वस्त आसुनडले । रुिी कुज्ळ रठद्णले । येके 
ठटकले लानवले । तयावरी ।।६.२६६१।।

आसुरजन – आसुरी, राक्सी प्रव्त्ीचे लोक. 
रानवक रोळे गोउंनि । योगयता जिी दाउंनि । 
दंरु पोनषती ज्ञािी । आसुरजि ।।१६.७४१।।

आसुरू (आश्यी) – तारसी प्रकृती (आसूर) 
(आश्याला असलेले?). येरें कृषरेसी जुंझावें 
। यापुढें काइसीं पांडवें; । परंतु परररक्तु तो 
िवहे । आसुरू कही ।।१.७४९।।

आसूरभ्िसविर ु – आसुरी (कार, रिोध, लोर 
इ.) गुरांिी युक्त असरारा. अज्ञािुवठर अरक्तु 
। आसूररावसनहतु । ... ।।१८.१३८४५।।

आलसरणता – अंररूर. प्रक्ालीती येक जर । रग 
शीतळ व्ंदावि । तेरे घालुनि आखसतर्ण। शयि 
करवीले ।।५.१२४८, असरीणता ५.१२५१।।

आलसरिीन – अश्द्, िाखसतकवादी. यापरी 

आसवक् आलसरिीन
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आतरशूनय हे राि । चराचरवसतु अनकंचि । 
असतसवरूप आखसतहीि । ऐसा शूनयवादु  
॥१६.१०९५।।

आसरीणता – अंररूर. पविाचा पािी जेवर । 
वयोराचा फाळका आसतीर्ण । ऐसी प्रतीनत 
जार । आहे कवहरा ।।१५.२९७१।।

आसरीणता – नवसतीर्ण. उत्रसेज आसतीर्ण । तयातें 
िापेक्ी रि । अनितया सेनवती कवर । आनर 
फळ श्ेय ।।१६.३०३।।, आसरीण्ता – 
अंररुराला. ।।८.३३८२।।, आसरीणशी – 
अंररुरावर. ।।१६.२१२५।।

आसथ् – श्द्ा. अिुष्ठािाचां सेवटीं । प्रसंगेंनच 
कठरती गोष्ी । चठरत पुसावयाची रोिी । 
आसरा धरूनि. ।।२.२८५२।।

आसथ्पर – उतसुक. ब्रह्ा, नवषरु रहेश्वर । जें 
आइकावया आसरापर । नवश्ांनत पावतें रंठदर 
। तयांचें जें ।।१८.१४६८४।।

आसथ््योग ु – आसराबुद्ी, श्द्ायुक्त रक्ती, 
आतरा महरूि काही आहे अशी कळकळ. 
नवरिातु आनर युधारनयु । नविनवध आसरायोगु 
संपूरु्ण । उत्रौजु सुरािु । तो सवासरायोगु 
अकरावा ।।१.८७२।।

आसथ्ळ्ंब् (?) – आसरेवाइकाला, प्रेरळाला, 
कळवळा असराऱयाला. क्ुनधता जैसे अन् । 
आसराळांबा तैसे हे जार । येर जारतही 
ब्राह्र । पात् ि होती ।।१६.१५६।। (रुदो. 
आसराळांबा – आसरालांबा)

आसथ्ळुि् – आसराळू, जयाला आसरा, 
ऐकणया–जारणयानवषयी इचछिा,  नजज्ञासा 
आहे अशा तुला. आतां ते वसतु कवर?। 
कैसें तेनरंचें अज्ञाि? । पुसतानस महरौनि 

सांघेि । तूतें आसराळुवा.।।२.५४३७।।

आसथ्शीळ – आसराराव असरारा, श्द्ाळू. 
तंव तेरेंनच कवहरी एक । जि, अजु्णिा, 
रानवक । श्वरानधकारी लोक,। आसराशीळ 
पैं ।।२.१३५८।।

आसथ्िीन – श्द्ाहीि. तंव आि एक संसारी,। 
केवळ आसक्त वयापारीं,। श्वरीं अिानधकारी,। 
आसराहीि ।।२.१३९१।।

आसथवेच् अवरभरू – श्द्ायुक्त अंत:करराचा. 
तठर आसरेचा अनतररू । सवसयेुक्तु नवरक्तु िरू 
। प्रज्ञेतें पावला गुरू । आराधूनि ।।१६.२५४२।।

आिरी  (क््यवे) – (काय) िातो? तो देहनिवा्णहो 
कैसा करी? । काये घे? काये आहरी? । 
काये सेवी? नवचारी । कैसें तत्व? 
।।२.४५६७।।

आििनी्य – हवि करणयाचे द्रवय. रुि हृद िानर 
तीनही । येर आहविीय गाह्णसपतय दनक्राग्ी 
। जारकररेनच धिु:पारी । शरीर ये 
।।१८.२०१८।।

आिि्िन (आवाहि) – देवाला पूजेसािी सरानपत 
करणयासािी रंत्ािे प्रानर्णले जाते, यास 
आवाहि महरतात. सवरूपें सवरूप आहवाहि 
। सवरूपें सवरूप आसि । सवरूपें 
सवरूपािुसंधाि । तेनच पूजा ।।१८.१३२०७।। 

आिळलवे दीपनवे – जाळाचया हाळीिे, उषरतेिे. 
एक ते धूरेनच गेले प्रारे । एक आहळले दीपिे 
। यापरी नहसा दोष अन्े । अपार होती 
।।१८.३३२।।

आि्च – आहेच. हा कैसा काये बोलवे,। 
बोलतया नवषयो िवहे,। द्रष्ेपर ही सवरावें,। 

आसरीणता आि्च
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आहाच जया ।।२.१००२।।

आि्चपण – िोटेपर, वयर्णपरा. वरील आहाच 
परजा । अिुरवाचे संग राहे । रग लाहे कीरू 
सोये । तासवरूप सुिाची ।।८.२३७७।।

आि्चि्णवे – वयर्ण, िोटे. नवद्ानहिाचे जगरे । 
घरी ठदसे आहाचवारे । उरी पुरी वचिे । 
बोलो लागती ।।६.५४८।।

आि्चि्णवे - (अहं च तवं च – बाचाबाची) 
री-तू कररे, अरेतुरे.  संनडता सुटे ते होरे । 
घेता वरी आहाचवारे । आतां असे तयाचे 
असरे । कीतमी वािानरजे ।।१८.७७१।।

आि्णें – आहारा (अिेकवचि) -कोडी, 
उिारे. तेंनच होती पुरारें,। करा गोष्ी 
आहारें; । नविोद कठरती रेहुरे । घरोघरीचें. 
।।२.१५३२।।

आि्री – आहेत. ब्रह्ांडीं दोिी हे वत्णती,। तैसेनच 
नपंडीं दोिी आहाती,। निद्रा, ररर महरती,। 
एरें प्रकारें ।।२.१०९४, ११९५।।

आि्र, आि्रु – आहार, अन्, िारें. आहार, 
वयाहार तयाचें । रिर साधिावसरेचे,। 
पूर्णदशाप्राप्तीचें । लक्र निरोपावें 
।।२.४५६९।।, आि्रु  ।।२.७४०।।

आि्दरर् – िात असता. रग रूते रूताते 
आहाठरता । तेर धठरजे अहंता । तैं आपर 
अरक्ाते सव्णरा । रनक्ले होये ।।१८.४४०।।

आि्दररी – िातात. िेरतयांराजी अनग्रक,। रूि्ण 
महरनत रोर लोक । पशुवाठदकांचे बाळक,। 
त्रें आहाठरती ।।२.६९०।।

आि्रवेज्यो – आहारावर नवजय (आहारे < सं. 
आहार –  सप्तरीचे एकवचि? संसकृतात 

जसा सप्तरीचा लोप ि होता सरास सरनसज 
इ. शबदांरधये  ददसरो, तसा हा असावा. 
नकंवा रद्ररदोष रािूि आहारजयो असा पाि 
घयावा.) रिजयो प्रारजयो । प्रारजयो 
कररजयो । कररजयो कायाजयो । आहारेजयो 
तेरें ।।१८.१२५९४।।

आि्वस–सी – आहेस. कठरतु आहानस शोकातें । 
हे िाशतील एरे रतें ।ते ि साहेनच आरुतें । 
महरौनि वाठरलें ।।२.२८१।।

आि्ळोवन – आगीची धग लागूि (आहळ). एक 
ते आहाळोनि पनडले ।  तळी एक रक् जाले 
। एक जीव दीपले । प्रवेशती होरी 
।।१८.३२२।।

आविर (अनहत) – हािी, अपाय. तयानचया आज्ञा 
वत्णता । आनहत िवहे तेरे रूता । यापरी सव्णज्ञु 
सव्णकता्ण । सवाांचा िारु ।।१८.८०६८।।

आवनिकक्मता्युक्ती – सकाळचया प्रहरी करणयाची 
सिािसंधयाठद करते.  ठदवा रात्ौ वसनत,। 
तेरेंनच केली खसरनत । आनह्नककर्णयुक्ती । 
चालनवता जाला. ।।२.२७४०।।

आह्य्, आिी/आि् – जवालेत, जवाला (आही 
- अिेकवचि). पठररळु दाटला गगिी । 
शीतलता प्रवत्णली जिी । रधये सप्णसवासें 
तुटोनि । आह्या पडती ।।१८.९८०४।।

आळ – आरोप. द्रष्ेपराचा आळ । वाडगानच 
आतरया आळराळ । पाहाता द्रष्ेपरेसी केवळ 
। आपरूनच तो ।।१८.३९७५।।

आळक्, अळक् – धयास, छिंद, पािीरागे 
लागलेला. अन्वस्तांचा आळका । उपकारू ि 
करी आनरका । शरीर प्रीती आइकें कां । 
पांडुिंदिा ।।१८.४९०८।।

आि्चपण आळक्, अळक्
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आळणी – नफके, नरळनरळीत. ि सुधेनच आळरी 
। वठर ध्तशककुरा हे हृद । ते चानवतां महरे का 
। किीर जाले ।।१६.१९७६।। 

आळ्म्ळ – अलप. नकंनचत. द्रष्ेपराचा आळ । 
वाडगानच आतरया आळराळ । पाहाता 
द्रष्ेपरेसी केवळ । आपरूनच तो ।।१८.३९७५।। 

आळवस्य् – आळशी रिुषयाला. येका आवडे 
कर्ण । येका नप्रय ते कुकर्ण । येका आळनसया 
अकर्ण । उगेंनच असरे ।।१२.७३५।।

आवळ – गल्ी. व्क् तेनह कांटाळाले । पाषार तेही 
उलले ।  आनळ सांडोनि पळाले । इष्नरत् 
।।१८.१२६१२।। 

आवळवपवळ्य् – आळोिेनपळोिे. रुद्रा 
परोपरीनचया । बोला घाली वठर तया । सवाांगें 
आनळनपनळया । देता होये. ।।२.३२२४।।

आळीभरलवे – हट्ािे ररलेले; हट्ी. जिकूंनच 
श्ीकृषरु जििी । दुजें िाही तया महरौनि । 
पारु्ण बाळक अज्ञािी । आळी ररले 
।।१८.१५८२८।।

आळुकले(पण) – आळुकी, आवड, छिंद, रुकेिे 
वयाकुळलेले. बहुतां ठदवसांचे पाररें । तै 
देखिजें नरष्ट्ान्ें । तेरें आळुकपर ब्राह्रें । 
जैसें कीजे ।।१.४९३।।

आळुवच – रीतरीत; घाबरत. पदारा्णचा िाशु होये 
। आगीचे रहत्व जाये । आळुनच येकाधा ये 
। ठदसे साचारु ।।१२.७४४।।

आळु्म्ळ ु– रोडे, नकंनचत. रहाअग्ीचा करोळु 
। प्रदीपु असता जवाळु । पासी पदार्ण आळुराळु 
। येऊ पुरे ।।१६.२२४३।।

आळवे – रोपासािी केलेली िोलगट जागा, 

व्क्ाचया बुंधयाशी पारी साचणयाकठरता 
केलेला िड्ा. आळे करुनिया निरा्णर । तेरे 
कीजे बीजारोपर । वठर पावनवता जीवि । 
यराकाळी ।।१६.१२९१।।

आक्षवेप, आक्षवेपु – शंका, रत. ऐनसया आक्ेपा 
पठरहारु । आईकें जिु जो आसुरु । तो 
अिाचारी अपनवत्ु । ऐसाही असतां 
।।१६.१०१७।।; आक्षवेपु ।।८.१००५।।

आक्षवेवपजैल – संशय, शंका नवचारली असता.. 
सांडूनि नरश् सवरावा । तींही गुरनच हे पांडवा 
। कोिुंनि जाले ऐसे तुवां । आक्ेनपजैल जठर 
।।१४.२१९।।

आक्षवेवपसी  – आक्ेप घेत असलयास. िेनरव काज 
िेनरवे, । ...र जानरवा कीरु िवहे, । िुरे 
सा(?सां)गतयानचये सवरावे, । जठर आक्ेनपसी 
।।२.६५३।।

आक्षवेपु – प्रश्, प्चछिा. इतुले आइकोनि बोलरें । 
रग पांडुिंदिे तेरें । आक्ेपु केला अनतरािें । 
तोनचकसा ।।१४.७९२।।

आज्ञ् – आदेश. जो जारे गुरुप्रज्ञा,। 
अपरोक्नसनद्संज्ञा, । आइके सद्ुरूची आज्ञा,। 
कैसी एर नवषईं ।।२.८३३।।

आज्ञ्वपर् – रालक. तैं री नवश्वाचा शासता । 
ईशिशीळ निंता । सवारी सकळ आज्ञानपता । 
येकलानच ।।१६.१९६५।।

आंकोचन – आकुंनचत पावरे, करी-करी होत 
जारे; संकोच पावरे. ऐसे सोळा ठदवस 
पानहले । रासाचे अनतरिरले । पुढे ठदि चौदा 
उरले । तेरे आंकोचि ।।१६.१२६७।। (रुदो. 
पानहले - पनहले, आंकोचि – आकुंचि)

आळणी आंकोचन
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आंकोचन – आकुंचि, संकोच कररे. आंकोचि 
प्रकाशि । साच पविें प्रसारर । महरौनि 
पविातें सराि । असे करळ कोशीं 
।।१६.१२७६।।

आंग – १. सवतः. सफठटकु कां काशरीरु, गारां । 
आंगची आंगाची प्ररा,। नतया ररलानच ठरता 
हे शोरा । जेंनव दावी; ।।२.१०१४।।, २. 
शरीर, देह. रसिा रसिेतें चािे,। डोळां 
आपरपयां देिें,। वोळिी सांडूनि वोळिे । 
आंग आंगा ।।२.१२२७।।, ३. सवरूप. 
नवचारापासाव वोसरली । तें सवरूपीं बुद्ी 
हारपली,। आता सवरूपाकार उरली । ते कवरे 
आंगें ।।२.१३१७।।, ४. राग, अवयव. 
व्क्ाचीं आंगें छिेठदती,। सनरधा होरीं हनवती,। 
निरपराधी राठरती । यज्ञी पशू,।।२.१६४०।। 
५. तोंडाला. कवरें रे गगि हालें । अर्ता 
नवष पानजलें । आंगीं तर लानवलें । तया 
ठदिकरा ।।२.२७६।।, ६. चया ठिकारी.  
पुरुषाआंगीं पुरुषतव,। (तें)नच तनन्ष् ईश्वरतव,। 
यतिा तयानचया सतव । क्ेत्ींनच धेलें ।।२.७१।।

आंग घ्ली – उडी घालतो. पानहजे िरक सागरु । 
तठर येरे विारे ठरघे िरु । तो रौरवीचा पोहोरारु 
। आंग घाली ।।१६.२४९७।।

आंगडवे – लहाि रुलाचा अंगरिा,  झबले. चोगा, 
आंगडें, दुताई,। कडां, गडेंट, कोचा, पाहीं । 
ऐसे रेद, िायीं िायीं,। िारें वेगळालीं. 
।।२.२६८३।।

आंगणीं – अंगरात. सकळ संग्रह नवसंचले. । 
महरती, ‘हें कवरें केलें? । देव आंगरीं 
पनडले । आडळती पायीं. ।।२.३१९६।।

आंग दवेईन– (तोंड देईि, सहि करीि) अंग, आंग, 

शरीर. सागरी बुडतांही ि संडी । वयाघ्रारुिी 
पडो उडी । दंडु कठरता क दंडी । आंग देईि 
।।१.७०।।

आंगधूप – (रालीश कररे) अंगाला उटरे, सुगंधी 
द्रवय लावूि (सिाि कररे). नितय िाहे 
आंगधूपी । देवाचे आंगर ि चेपी । ब्राह्रा 
िातळे पापी । चोिटपर ।।१६.९८६।।

आंग न लग्िवे – (धक्ा लागरे?) वाटेला जारे. 
परंतु ईश्वरें ि करावें । तेरेंसी आंग ि लगावे । 
लागनलया तो िागवे । गारुनडयांही ।।१.७४६।।

आंगबळेंवच ्यवेरी – अंगावर धावूि येरे. येक 
राररक्ा जपती,। येक आंगबळेंनच येती,। 
अवघे नरळोनि डंवनचती,। बोलती कठिर. 
।।२.३२४२।।

आंगिण – अंगर. करी करावे पूजि । बाह्य 
प्रनतरेचे अच्णि । सेवा उपचार आंगवर । 
झाडावे राझे ।।१२.४४६।। 

आंगिण – शक्ती, सारथय्ण. प्रव्नत् जाली क्ीर । 
निव्त्ीची आंगवर । वैरागय पावे रि । सांडी 
नवषय संगू ।।१८.७६२।।

आंगिण् – परारिर. देिोनिया रीषरा, द्रोरा । 
सुटलानस तू आंगवरा । ि नजंकवे दुयमोधिा 
करा्ण । महरौनि ।।२.६७, १८.८५१।।

आंगिण् – अंगाला. नवनहतु धरु्ण आचरतां, । 
युद्ीं परानरुि िवहता, । आंगवरा नरडतां । 
निःकपटा बुद्ी, ।।२.१६०९।।

आंगिण्-णी – सारथया्णिे, शक्तीिे, जानत 
सवरावािे. तठर अवधाि देइ अजु्णिा । प्ररर 
निववावे बाह्य कररा । तया दरानचया 
आंगवरा । लानहजे ज्ञाि ।।१६.१७१।।, 

आंकोचन आंगिण्-णी
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आंगिणी ।।१६.१८३२।। (रुदो. आशा 
निरानशरी - आशा निराशेिी)

आंगिू ्यवेरी – लढणयास येतील. ययांवेगळे जे 
असती । ते प्रेतिें आंगवूं येती । परंतु दुज्णय 
रहाररी । अिराही हे ।।१.४६९।। 

आंगिून – बळ एकवटूि. आतां रीषराचायते ऐसेि 
। आंगवूनि आपुलें त्ार । उंचें घोषें करूि । 
कायते कठरतां जाला ।।१.७५१।।

आंग् अंगवे आंगी – सव्ण अंगात; सवाांगात. रता्णनच 
घातला रगी । संगु तो आंगा अंगे आंगी । 
हाक देतै अवघी । रुविे कोसळती 
।।१८.९६७।।

आंग्चवे प्स्ि – अंगापासूि. राया ते कोिोनि 
आली । ऐसी बोलसील जठर बोली । तठर 
अंगानच पासाव साउली । जैसी उरटे 
।।१८.६९२।।

आंगुवन – अंगापासूि (सवरावत:च असलेली). 
सवप्रकृनत येनक निरानशली । पुडती अनय 
उपानध यया रासली । तया रूिा्णनच िाही 
गेली । आंगुनि अनवद्ा ।।८.३१८०।। 

आंगवे – प्रकारे. यज्ञीं रातेंनच आराधावें । मयानच 
यज्ञाचे फळ द्ावे । येरे आंगे पाळावे । सकळ 
नवश्व ।।८.१११७।।

आंगवे – १. शक्तीिे, शारीर क्रतेिे. अरवा री येकु 
पोनषता । सकळांचा आंगे नियंता । राजी 
अवज्ञा रातानपता । कैसी करतील 
।।१६.७९०।।; २. सवत:ला. आदरें वीर जें 
घेइजे । तें काये यतिें िेनवजे । तुवांनच आंगे 
नवचाठरजे । पांडुपुत्ा ।।१८.१४७८४।।

आंगवे आंगवे – आपलया अंगातूि. आता नरिया 

शक्ती सरवेतु । अहंकारु रजयुक्तु । पंचदशकररा 
प्रसनवतु । आंगे आंगे ।।८.२८४४।।

आंगें – अवयव. अविीजलसंयोगें,। झाड ते 
वाढोंनच लागे,। तैसीं सरूलदेहाचीं आंगें,। 
व्नद् पातलीं ।।२.७३९।।

आंगोली – बोट. रक्ीका बैसोनि गेली । नपनपलीका 
संशूनि गेली । कां अंधकारीते लागली । 
आंगोली आंगी ॥९.१९१२॥

आंगोळी – १. बोट. नवश्वासु उपजला नचत्ीं; । 
दांतें आंगोळी चानवती, । काि धरूनि, 
महरती, । ‘सतय देवातरा. ।।२.२८९१।।; २. 
बोटांचया िुरांची राषा, करपल्वी. बनधरा 
िावडे राडोळी । रूकया सहज आंगोळी । 
गद्णर पूनजजे िाठरयेळी । ऐसे िवहे 
।।१५.४०४१।।

आंथरुणीं – अंररुरात. तांतडी काढावें पारी,। 
महरौनि घेतला वनह्न. । लेकरूं महरौनि 
आंररुरीं । निजनवला तो. ।।२.३११६।।

आंदोवळल – हलवले.  र्नत्केचे घट केले । तया 
कुल्ाळाचे सतय आगळे । पविे जळ आंदोनवले 
। केले तरंग ॥९.८३१॥

आंदोळी-ळ – अखसरर, नवचनलत करतो. श्वरी 
आइके कांता । तैं कारु आंदोळी नचत्ा । 
बाहेरी निवा्णहो असता । तैं छिेदता तो 
।।१८.१६१२।।

आंदोळीर ु – हलवरे, हेलकावे देरे. आंदोळीतु 
तया अिळा । आंगावरी अनिळु आला,। 
तरानप रटळें री बोला । दासु महरवीि. 
।।२.४१९२।।

आंधळ् – पाहणयाची शक्ती िसलेला. तेरें बनधरु 

आंगिू ्यवेरी आंधळ्



107   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

श्वर करी,। श्ोता पडे बाहेरी,। अंधु देिे, बा 
रे, परी । डोळसु आंधळा ।।२.१२२२।।

आंध्रें – काळोिे. श्वराचेनि वयापारें । सवगा्णचीं 
उघडलीं विारें,। डोळे लावूनि आंधारें । बळें 
कां करा? ।।२.३६१३।।

आंब्डी – अंबा. अपक्वे फुटें चूतफळें । आंबाडीं 
अनत रसाळें । निषेकररकें आवळे । आठद 
करुनि ।।१७.७२९ ।।

इ

इक्रें – इ ह्या वरा्णिे. इकारें कारु नवखयातु,। 
तोही लक्रीचा अंनकतु,। करूं िये आघातु । 
तयावठर ।।२. २२२४।।

इचछ् – वांछिा. सनरुि राडले रांडरी । युद्ाची 
इचछिा करूिी । राजय नजंकों महरौनि । पासाव 
आमहां ।।२.१३९।।

इचछ्च्री – आपलया इचछिेिुसार नफररारा. 
प्रकृनतगुरांचेनि रेळें । आला, गेलानच, परी ि 
कळे,। इचछिाचारी, योगबळें । जारावा तो 
।।२.११७७।।

इचछ्च्रवे –  इचछिेिुसार. इचछिाचारे वत्णता । पुढे 
वत्णली कैसी करा । ते आईकतानच पारा्ण । 
कांटाळा उपजे ।।१८.९३५।।

इचछ््म्त्ें – केवळ इचछिा करूि. वनधसी कौरवें 
सरग्रें;। तै यांचेनच हात हानतयेरें । संहाठरती 
इचछिारात्े । सकळ सैनय ।।२.९५।।

इरपल्य्िी िरी –  इतरयावरही, एवढ्ावरही. 
इतपलयाही वरी पांडवा, । िेरे जो गुरनवकार 

रावा,। आतरा कररहीिु अघवा,। निनव्णकलपु 
।।२.८५९।। 

इररीं  – इतरांिी. तुमहींनच राजय करावें,। इतरीं 
सेवाव्रत आचरावें;। पुिरनप वचिें आइकावें । 
यागाचें फळ.।।२.३७४०।।

इररु – अनय. आिवीं पूववींचा नववेकु;। तूनच 
जििी, तूंनच जिकु,। इतरु हा पाठरिा लोकु;। 
कवराचा, काई? ।।२.३५८४।।

इवरि्स – रूतकाळात एिाद्ा देशात झालेलया 
घडारोडींची संगतवार रानहती. यये अरवीं 
प्ररारा । इनतहास असती िािा;। परंतु करा 
येनक सुजारा । संगैि री. ।।२.२२००।।

इरुल्य्वचस्ठीं  – एवढ्ाचसािी. पंचावेगळें 
फुडे,। तठर प्रपंचु कैसा निवडे?। इतुलयानचसािीं 
कुडें । जालें निःप्रपंचतव ।।२.१३४४।।

इरुल्य्नंररें – एवढ्ािंतर. रग इतुलयािंतरें,। 
दुःि वाटेल आभयतरें,। ते येरें ररतवें अपारें 
। निरसे केंनव? ।।२.१६०४।।

इरुल्य्िदर–री – एवढ्ािंतर. ऐसा नजंनकला 
देिोनि रोहें । अजु्णिु सवजिसिेहें,। रग 
इतुलयावठर लाहें लाहें । तया प्रनत.।।२.३८।।

इरुल् – एवढा. आतां, इतुला अनधकारु । जयां 
िारी नवनवक्तु नवचारु,। तयां, सरेतचा प्रकारु,। 
तो येकु आरी. ।।२.१७२१।।

इरुलें – असे. इतुलें बोनललें श्ीकृषरें । तठर रौि 
धेलेंनच अजु्णिें;। तें हृदयसरें िारायरें । 
जारीतलें वर्ण. ।।२.१६२८।। 

इरु््य् – ह्या. रग हानिकाळें उपजला, । तो 
प्रानप्तकाळें शोकु रेला, । तठर यया इतुलया 
बोला । वचि आरी.।।२.२१९।।

आंध्रें इरु््य्
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इरुळवेवन – ह्यारुळे. पनहला वेगु नरळे गगिीं । तंव 
सवेंनच आिु नरळे नरळरीं । दीपु अनरन् 
इतुळेंनि । अिंडु ठदसे ।।२.३४९।।

इत्यथुता – सारांश, तातपय्ण, याचा अर्ण. देरे रागरे 
उदारपरे । पैके यांचा लेिा िेरे । रग 
परावयाचेनि वचिें । इतयरु्ण करी ।।१८.९०३४।।

इदंरददत्य्सपदें  –  हे - जवळचे, ते - दूरचे वगैरे 
अंतरदश्णक शबदांिी. इदंतठदतयासपदें,। बोलरीं 
जालीं नवरुद्ें,। रग तेरें अतविादें,। तकुकु कठरती 
।।२.१२५७।।

इदंरदैस्  –  हे आतरत्व महरजेच ब्रह् असा. जो 
जो कररें नवचारु । तो तो कारिेचा अंकुरु,। 
री तू पर कें निधा्णरु । इदंतदैसा.।।२.४६११।।

इदंति – हे जग (िाररूपातरक). अैसे निरोपर 
कठरता । आशंका धठरसील पारा्ण । अिातरया 
इदंतव असता । ते कैसेनि घडे ।।१३.९१।। 

इदंतिें – हे असा जयाचा निदतेश करता येतो तशा 
सवरूपािे युक्त असणयािे. ऐसा अनयदृष्ी इदंतवें 
। कांहींनच िसे सारासतवें,। तो आपरपयाही 
आतरतवें । िसे िा असे ।।२.८६५।।

इध्म – सनरधा, इंधि. आतरानच यज्ञाचा कता्ण । 
आतरश्द्ा स्तीततवता । शरीर इधर पारा्ण । 
उरुप्रदेशु वेठदका ।।१८.२०८२।।

इ्यवे – ह्या. अपठरहायते अरवीं इये । केला उपाओ 
वायां जाये । ऐसेंनच साच जरी आहे । रत तुझें 
।।२.१११०।।, इ्यवेसीं – नहला. ।।२.१३३२।।

इशनशीळ (ईशिशील) –  नियंत्र कररारी शक्ती. 
अनिश्वर नवश्व केवळ । महरौनि बनलयांचे हे 
सकळ । रािी प्थवीचे इशिशीळ । तोनच 
ईश्वरु ।।१६.१९६१।।

इशवे –  ईश्वरािे, पररेश्वरािे. रग का असाती धररी 
। वेश्वािरू िा अन् पारी । आता ठरते ब्रह्ांड 
महरोनि । इशे सांनडले ।।१६.११२६।।

इष्ट – शुर गोष्. अनिष्ें िरिी रय,। इष्े ि नचंती 
जें नप्रय,। जयातें आवडे धयेय । रूप राझें. 
।।२.४२१५।।

इष्टक््म – अपेनक्त ते वष्णवरारा. इष्कार रेघु 
जेरें । वषमें तेनच आतां कररें,। यया प्रेतिा 
चुकरें । तेंनच आतरवैर.’ ।।२.३७८९।।

इष्टव्मत् –  इष् – आवडते. नरत् –  सुहृद. 
नरत्रंडळी. इष्नरत् जे जे येती, । तयां उदंडें 
रंठदरें आइतीं. । कृनषधरवीं संपाठदती । 
आपुलालें निवा्णह. ।।२.२३४७।।

इष्टें – इष् करते; यज्ञयागादी करते, सिािदीक्ादी 
आवशयक करते. आतां नवनहतें, वैठदकें, इष्ें,। 
आपुलीं करमें नवनशष्ें,। यज्ञदािाठदकें उतकृष्ें,। 
रजिें देवांचीं, ।।२.४३१७।।

इसस – वेदिेरुळे उरटरारा उद्ार. फोक, चर्ण, दंड 
तारस। आंगीं वाजती असरसास;। पठर प्राकृतें 
शबदें ‘इसस’ । ऐसें ि महरे. ।।२.२३८१।।

इिपरलोकती – र्तयुलोक, सवग्णलोक. धैय्ण रोक्ानच 
पाऊटरी । धैय्ण सवधरा्णची लावरी । धैय्ण 
कीनत्णची िारी । इहपरलोकी ।।१८.८१४९।।

इिलोक-क ु – प्थवी; र्तयुलोक. रूतैंनच जेर 
िासली । यज्ञाठदके अरावली । इहलोकाची 
शांनत झाली । ऐसे असतां ।।१८.३८१।।; 
इिलोक ु।।२.२०७५।।

इिलोकसुख – र्तयुलोकीचया नवषयसेविािे 
नरळरारे सुि. िातठर महरती एक, । ‘सवगु्ण 
इखचछिती साखत्वक, । राजस इहलोकसुि । 

इरुळवेवन इिलोकसुख
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अपेनक्ती ।।२.३९२७।।

इि््मुत् –  प्थवीवरील व सवगा्णतील. तठर इहारुत् 
अर्ण सकळ । देवा अधीि ब्रह्ांड रंडळ । ते 
आपुले होये केवळ । देवी ठदधलीया 
।।१८.९०३।।

इि््मुत््थता – र्तयुलोकीचे व सवग्णलोकीचे नवषय. 
कीं, इहारुत्ार्ण सकळ । रोग तेंनच ऐश्वय्ण 
केवळ,। तयाची प्रानप्त सरूळ । तीप्रनत वारी. 
।।२.३७३०।।, इि््मुत््थुता ।।१८.१९१।।, 
इि््मूत््थता ।।८.२४८९।।

इि््मुत््थता्लवसवद्ध – र्तयुलोकीचया व 
सवग्णलोकीचया नवषयरोगांची प्राप्ती. 
इहारुत्ार्णफलनसनद् । रारीव पावला निरवनध,। 
ऐसां पैं सुिसंबंधीं । योगी कैसा?।।२.४६६७।।

इि््मुत््थताभोगी – र्तयुलोकीचया व सवग्णलोकीचया 
नवषयरोगांचया बाबतीत. हे रुरुक्ुजि बहुत । 
वयवसायाखतरकाबुनद्युक्त,। इहारुत्ार्णरोगीं 
नवरक्त;। वासिाशूनय. ।।२.४३८७।।

इिी –  यांिीही. नवश्वानरत्े श््नष् केली । तैसी 
नरिया इही दानवली । तरी ते गायत्ी रािली । 
ययानच आनहा ।।१६.१०५०।।

इक्षुदंड – ऊसाची कांडी. इक्ुदंडानच कांडी । 
अविी जळ योगे फुडी । कांड्ापुढे कांडी । 
वाढोनच लागे ॥९.१३९७॥

इंक्रणवे – िकार देरे, रिाई कररे. (‘इनकार’ हा 
उदू्ण शबद असूि यांस ‘रे’ हा ररािी प्रतयय 
लावलेला आहे.) अन्, रािु आनर दनक्र । 
नत्नवध बंधि तया ब्राह्र । स्ती सवारु्ण रसिा 
। इंकाररे नतनही ।।१८.१०,५११।। 

इंगल्वच – लालरडक नििारा. कनरके ि घलवे 

हातु । इंगलानच वठर रक्य िातु । सकळ 
शािांचा संघातु । काढे पात्ी ।।१७.७४७ ।। 

इंगळ –  अतयंत नवषारी नवंचू. येकांती सेजी 
पहुडला । तो इंगळावठर निदैला । पठररळ 
सुरि राळा । लागती रुजंग ।।१६.२२५८।।

इंद्र – देवांची राजा. इंद्राची ही अररावती । जाली 
कृषरा आपैती । सकळ देव कठरती । शुश्ूषा 
जऱही ।।२.२२७।।

इंद्रपदीं – इंद्राचया आसिावर. देवतारय तें शरीर,। 
अर्तपाि निरंतर,। नवषयरोग अपार । इंद्रपदीं 
तये. ।।२.२१७३।। 

इंद्रि्रणी –  पहाः इंद्र्िण. इंद्रवाररीचे बीज 
पेठरले । तेरे झाड ते तैसेनच उपजे । सेवटी 
फल पाका आले । तवित तेही ।।१६.१६३९।।

इंद्र ि्रुण्स्म्न (इंद्रावरासराि) – कडू व्ंदावि. 
हे फळ ठदसणयास सुंदर पर िाणयास कडू 
असते. (सुंदरपर निरुपयोगी पदार्ण या अरमी.) 
तया पनवत्ाचे पनवत्पर । ते इंद्रवारुरा सराि 
। अिानरकेचे सिाि । काजा िये ॥९.२१०॥

इंद्र्िण – कडू व्ंदाविाची वेल. पािे कनलंगडाचया 
पािासारिी पर बारीक. फळे आकारािे सुंदर, 
रसरशीत, नपवळी, पर कडू असतात. ओवीत 
तोच संदर्ण आहे. करळीं शोरे सरोवरु,। तैसा 
नतया वाचा तो िरु;। इंद्रावराचा आकारु । 
बरवा जैसा. ।।२.३६२९।।

इंवद्र्यगण – इंनद्रयांचा सरूह. एवं रि, बुनद्, 
इंनद्रयगर । अरमोपलबधीलागूि । निजवयापारीं, 
जार,। प्रवततों लागती. ।।२.१९८३।।

इंवद्र्यग्र््म, इंवद्र्यग्र््म ु –  इंठदयांचा सरुदाय. 
ब्रह्चारी योगेंनद्रय नियर । तेरेसी नवद्ाभयास 

इि््मुत् इंवद्र्यग्र््म, इंवद्र्यग्र््मु
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दुग्णर । आवरेिा इंनद्रयग्रार । कैनच नवद्ा 
।।८.२३१७।।; इंवद्र्यग्र््मु ।।२.२१०९।।

इंवद्र्यति – इंनद्रयांची जारीव, इंनद्रयांवरचा 
अहंररतवाचा राव. इंनद्रयतव जाये हारपोिी,। 
आतरतव िुरे धिुःपारी,। अचळ रनत सराधािीं 
। राहे ल जैं. ।।२.४५३५।।

इंवद्र्यद्व्र् – इंनद्रयांचया राधयारातूि. तोनच पूवमोक्त 
रिोररु,। बाह्य प्रपंचीं जाला वयक्तु,। इंनद्रयविारा 
सफुरतु,। तेवहेळीं कैसा ।।२.११६९।।

इंवद्र्यसंगें – इंनद्रयांचया सोबतीिे. संवकलया िाया 
जाये,। इंनद्रयसंगें ि राहे,। तरी तें देखिलें कीरु 
आहे । एरें रिें ।।२.१२७४।।

इंवद्र्यप्र्णसं्युक्र् – इंनद्रये व प्रार यांचा संयोग. 
इंनद्रयप्रारसंयुक्तता, । रिातें ही निपुरता,। 
रिागनवेंही पांडुसुता, । बुद्ीतें ही ।।२.७४२।।

इंवद्र्यबळ – इंनद्रयांचे सारथय्ण.पानहजे तैसें कलयार,। 
इंनद्रयबळ आनर तारुणय,। वय सुवय संपूर्ण,। 
सुिरूप सव्ण. ।।२.३७४२।।

इंवद्र्य र््म ु– इंनद्रय ग्रारु? इंनद्रयांचा सरूह. जिरू 
नजंनकता येकु । इंनद्रय रारु नजंनकला सकळैकु 
। तया प्राराचा पंचकु । क्ीरु जाला 
।।१८.१२८१५।।

इंवद्र्यिगगीं – सव्ण इंनद्रयांिी. जयाचें श्ीरुि कोरायलें 
। इंनद्रयवगवीं जया सांनडलें । जो कांहींनच 
कवहरेसीं ि बोले । तेरें अजु्णिेसीं ।।२.२६०।।

इंवद्र्यविक्र – नवकार पावलेले. तैसें वठरवरी 
सरूळशरीर । रि, बुनद्, इंनद्रय नवकार,। 
पाहातां दीसती चर,। अचर निर (?रं)जि 
।।२.९७२।। 

इंवद्र्यविक्रकें – नवनवध इंनद्रयांविारा. तूं महरशील 

एक वचि । जें निनव्णकारें नचत्करूि । इंनद्रय 
नवकारकें निरा्णर । तया कराांचें, ।।२.४०८३।।

इंवद्र्यसंग् – इंनद्रयांचया जोडीला. निःकार रािस  
जालें । तें इंनद्रयसंगा ि नरळें,। सरूळेसीं िाये 
वेगळें । िातळे तया. ।।२.४६०४।।

इंवद्र्य्क्श – इंनद्रयांरधील पोकळीत. इंनद्रयाकाशी 
धिंजया । वतते ज्ञाि आनर रिीया । इंनद्रयेसंबंधी 
महरोनिया । इंनद्रयाकाश ते ॥९.१८७०॥

इंवद्र्य्रें – इंनद्रयांिा. रग ज्ञाता, कता्ण जो वतते,। तो 
प्रारी पावे संयोगातें,। प्रारसंगें इंनद्रयातें । 
वयापूनि िाये. ।।२.१७१४।।

इंवद्र्य्ध्य्स (इंनद्रय + अधयास) –  इंनद्रयज्ञािाविारे 
झालेला भर. तेंनच नियत जै सांनडजे । रग 
इंनद्रया धयासे जे जे कीजे । तें अनवनहत पाप 
सहजें । कैसे पुडती ।।१८.१७३६।। 

इंवद्र्य्ं – ज्ञाि करूि घेणयासािी व कर्ण करणयासािी 
साधिरूत अंग. अशा इंनद्रयांिा. 
सकळानतःकरर चाळकु, । सकळां इंनद्रयां 
नियारकु, । तो तूं विारकािायकु । जारों 
आमही ।।२.९४।।

इंवद्र्य्ंकरिी – इंनद्रयांचया द्रारे. आतां हे अवयक्त 
महरवी। तठर वयक्त वतते गुररावीं,। रग इंनद्रयां 
करवीं प्रकटवी । सवरूपािुरवु ।।२.१३३६।।

इंधन्िीण – इंधिानशवाय, लाकडानशवाय. 
अग्ीचेकठरता आवाहाि । कुंड पेटावे 
इंधिावीर । वरुर सूक्ते जीवि । प्रतयक् होवावे 
।।१६.२५६९।।

इंधनीं – इंधिािे. घ्तें ि शरे पावकु । इंधिीं होये 
अनधकु । जैसा नवषईं  नवषइकु । धाला ि 
महरवे ।।२.२३६।।

इंवद्र्यति इंधनीं
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ईच् ं –  नहचया. तुझी प्रकृनत हेनच नवश्वरयी । 
रायाही दुसरी िाही । यालानग ईचां नवलयीं । 
िुरे प्रपंच शेष ।।१८.१४४४५।।

ईचछ्च्री – इचछिेप्ररारे, सवतंत् वागरूक, 
इचछिेप्ररारे वत्णि, आचार. सकळा जिांचे 
वयवहार । राजाज्ञेनच वठर चालती सरग्र । 
ईचछिाचारी जि सवतंत् । वतमो ि शकती 
।।१८.८०६५।।

ईरें –  नहला. तैनसनच बुनद्िारें प्रकृनत। निजगुर 
ईतें ि साहाती। महरौनि आपुनलया नवशुद्ता 
वीरपती। िेली आपर।।१८.१२२९५।।

ईर्ुल् –  एवढाच, इतकाच. वादुकाचा अिुवादु 
। जीवेश्वरांचा कैसा रेदु ॥ ईत्ुला येकुनच शबदु 
। प्रकारे रेदा चा ।।१६.७१४।।

ई्म्न –  नवश्वास. रात्ी िरीनच हे जारो िरे । तठर 
ठदवसु होये ईराि उतरें । तैसे आग्रहाचे वारे । 
आले येकी ।।१६.६४७।। 

ईशनशीळ ु – नियंता, नियंत्र कररारा. महरौनि 
हानच गुरेश्वरु । ईशिशीळु ईश्वरु । काया्णकाररा 
सरग्रु । हानच नवसतारी ।।१५.४६७९।।

ईश्ची –  ईश्वराची, पररेश्वराची. वेदुवारी ईशाची 
। शास्ती बोली जे अरु्ण तोनच । वचिे 
अरा्णशास्तज्ञाची । ती तदिुसारनच जारावी 
।।१६.२५९७।।

ईश्वरआर्धन – ईश्वराची आराधिा, पूजा. अरवा 
ईश्वरआराधि,। िवनवधरनक्तसाधि,। कठरतां 
शुद् रि । निचिळ होये.।।२.१९२४।।

ईश्वरइचछ् – ईश्वराची इचछिा.सुिदुःिाठद देहरोग,। 
लारालार नवराग,। जयाजयाचें प्रसंग,। 
ईश्वरइचछिा. ।।२.१७२७।।

ईश्वररंत् – ईश्वराची इचछिा.येरें रनक्ता आनर 
राठरता,। यशापयश रगवंतु दाता,। एवं 
ईश्वरतंत्ें वत्णतां, । सवारु्ण ि धरीं.  ।।२.१७२९।।

ईश्वरति – ऐश्वय्णशानलतव, सवानरतव. पुरुषाआंगीं 
पुरुषतव,। (तें) नचतनन्ष् ईश्वरतव,। यतिा 
तयानचया सतव। क्ेत्ींनच धेलें ।।२.७१, 
२३९।।

ईश्वर पर््यवेण ु –  ईश्वराराधिेत रग्. यापरी ईश्वर 
परायेरु । गुरुरक्त असाधाररु । ... आचार ि 
संनड ।।१८.१३५२६।।

ईश्वरप्ररंत््यर्  – ईश्वराचया तंत्ारधये, शासिारधये 
असरे; कर्ण कररारा री असलो तरी ते 
करवरारा व तयाचे फळ देरारा ईश्वर आहे 
असे रािरे. अरवा कर्णयोगु आचरता,। ि 
रिी जो री कता्ण,। ईश्वरपारतंत्यता । कर्ण देिें. 
।।२.२०६१।।

ईश्वरबुद्धी  – रातें सवधरु्ण जो आपुला । तोनच श्ेष्ठु 
पुणया सकळा,। ईश्वरबुद्ी तया निर्णळा । 
अिुसरेि री ।।२.४१०६।।

ईश्वरभक्ती  – ईश्वराचया रक्तीला, ती करणयाला. 
ि कठरता सवधरु्ण आपुला । अवज्ञा कता्ण री 
जाला,। ईश्वररक्ती अंतरला । ऐसें रािीं. 
।।२.४१०४।।

ईश्वरभजनें  – ईश्वराची सतुती कररारी पद्े. आनर 
िािा ईश्वररजिें । पूववींनच कैली जेरें,। महनर 
रगवंतािुग्रहें तेरें । सद्ुरु रेटला. ।।२.४७३३।।

ईश्वर्ंशवेवच –  ईश्वराचया अंशापासूिच. दाहाही 

ईच्ं ईश्वर्ंशवेवच
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आवररी युक्तु । जीउ जाला देहे युक्तु । तो 
ईश्वरांशेनच प्रादुरू्णतु । नवराटविारा ।।१८.८८४।। 

ईश्वर्ज्ञवेवस  – पररेश्वराचया आज्ञेला. हें फळे अरवा 
ि फळे;। पठर ईश्वराज्ञेनस री ि टळें,। हेनच 
रनक्त निर्णळें । रािसीं करूं. ।।२.४१४९।।

ईश्वर्धीन  – ईश्वराचया नियंत्रात असलेले. महरे, 
कवराचें रे नवत्? । तुमही कां येर आसक्त? 
। ईश्वराधीि सरसत । ऐसें असतां. ।।२.३५९४।।

ईश्वर्धीनतिें  – ईश्वराचया नियंत्रात असणयािे. 
यापरी प्रकृनतपारतनत्ें,। ईश्वराधीितवें, बा रे,। 
कर्ण करी,। परी ि सररे । तेरें कत््णतव 
।।२.२०६३।।

ईश्वर्नुग्रिें –  देवाचया कृपेिे. तेंनचरनक्तरुपे कठरता। 
लानहजे ईश्वराची प्रसन्ता। सद्ुरु रेटे पांडुसुता। 
ईश्वरािुग्रहें।।१८.१३७।।

ईश्वर्र्धन – ईश्वराचे सदैव अिुसंधाि. रग 
ईश्वराराधिें पारा्ण,। पावसील तयाची प्रसन्ता,। 
तेरें सुप्रसन्ें तत्वता । रेटैल गुरु. ।।२.४३८२।।

ईश्वर्पताणभवक्तिें करूवन  – जे जे कर्ण करायचे ते 
ते ईश्वराची सेवा महरूि अशा रनक्तयुक्त 
अंतःकररािे. दृशय जारोनि असततवें । ि 
इचछिी फळ नरथयातवें,। कां ईश्वराप्णररनक्ततवें 
। करूनि, पांडवा. ।।२.४७२७।।

ईश्वरवेचछ्  – पररेश्वराची इचछिा.असवतंत्तवें अकता्ण 
। तो फळातें केंनव आश्नयता?। ईश्वरेचछिा 
वत्णतां । देिे सव्ण. ।।२.४३७०।।

ईरणशीलर् –  नियंत्र करणयाची क्रता. ऐसी 
आपुली ईषरशीलता । आनर नवश्वाकारे 
सवरूपसत्ा । अविैत सुि रोनगता । काये केले 
होये ।।१८.१९४४।।

ईरण् – हाव, तीव्र इचछिा. (तीि प्रकारचया एषरा 
आहेत - नवत्ेषरा, पुत्ेषरा, लोकेषरा). 
त्षरा वासिा कलपिा । अहंता ररता ईषरा । 
नचंता विेष हे रि । ि झोंबती राव ।।१३.९००।।

ईक्षण – दृष्ी. आंसुवी ररले ियि । नवकळ पनडले 
ईक्र ।  कंिु दाटी, वदि । लागले सपंदो 
।।२.३६।।

ईक्षण् –  ईक्र,  पाहरे, बघरे. अजु्णिु महरे 
जिाद्णिा । जिाकारे तुझी ईक्रा । जगदसतष्टा, 
श्ीकृषरा । वचिे अवधारी ।।१.२३९८।।

उ

उऊठ (औट) – साडेतीि. (प्रतयेकाचे शरीर 
तयाचया साडेतीि हात इतरया लांबीचे असते.) 
पांचरौनतक साकार । उऊि हात सरूळशरीर । 
चहूं काररांचे रंठदर । िािा एक देह 
।।१८.३१५३।।

उकडवे –  उकडूि निघरे. तेनव नवय्णकोष्ठी जयातें । 
िाशकतेज अनतवतते । तेरे ते वीय्ण उकडे ते । 
नपकेनचिा ।।१६.११७०।।

उकरडवे – उनकरडे, कचऱयाचा ढीग. रग ते धाती 
उकरडे,। श्वािें घारी, राकोडे । कां रसररूत 
निवाडें, । शरीर होये ।।२.९०८।।

उकली – उकलतो, उलगडतो, सोडवतो. रग 
पोरीची पािेंनच चाळी,। रेडी तेनरंचया वर 
वोळी,। घडी करी, उकली । वेष्राची. 
।।२.३८५०।।

ईश्वर्ज्ञवेवस उकली
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उकलवे –  सुटें. ठरसाची उकले नरिी । पळता धाप 
ि संटे पोटी । रागुती घेरू येता रेदी । िे घे 
रि ।।१६.२५२९।।

उकवळर् ं – उकललयावर, उघडलयावर. दगध 
पटाची जेंनव घडी । तंतुरय ठदसे फुडी ।  जे 
उकनळतां रोकडी । रसररूत ।।२.४८१।।

उकळी – आवेशयुक्त उनरुिता. कुंतीतें कवर 
पाळी ? । काये करील पांचाळी । ऐसें 
आिऊनि उकळी । ते सांटेनचिा ।।२.६९।।

उवक्, उक्ती – राषर, वाचि, बोलरे. आनरक 
दुजी कृषरगती । यया गेनलया होय परती । 
नरथया िवहे हे उनक्त । लोक प्रनरत जे 
।।८.३४७४।।, उक्ती ।।१६.२३०३।।

उरि्मण (उतरिरर) – उडरे. पविी उरिरर 
नसनद्कारर । िेचरा वायो ध्ती साधि । 
जळचरा नरिया नवशेषे जीवि । सोधि 
कर्णनरिया ॥९.२२५४॥ 

उख्री – लागवड होत िाही अशी रेताड, बरडाची 
जरीि, डोंगराळ जरीि. (रशको.) िारीड ते 
पांढरी । िातवड सेडू अवधारी । उतळ पातळ 
उिारी । सोंडी सैल ।।१८.८९८०।।

उख्ळ्ची – ओकारीची. सारगायि कररें । तठर 
उिाळाची रात्ाघेरें,। ऐसी जाररीनच रूि्णपरें 
। आचछिादलीिा? ।।२.२०९८।।

उग्म – उतपत्ीचे सराि. तैं उपरािा रागु्ण जाला,। 
पनचिरे सूयमो उगवला,। उगरा उजू चानलला । 
सठरताबोधु. ।।२.४१५६।।, उग्म्प्स्ि – 
उगरापासूि. ।।२.१९३९।।

उगर्िवे –  उकलावे, सोडवावे. यापरी नवरुद्ा 
एकतव ि घडे। आवनघयां संततव केनव फुडे। 

आि एक कुवाडे। ते कवरे उगरावे 
।।१८.३६५३।।

उगल् –  शांत, निवांत. तैसा वैरी राते सापडला 
। केनवराहो री उगला । रग ऐसा काही 
सानधला । जो होये महनरजे ।।१६.२३६८।।

उगलोवच (उगलेनच) –  उगवलेलेच; पुढे, सरोर 
आलेलेच. असुरे येक करावे । उगलेनच कर्ण 
रोगावे । करीि तोनच पाहावे । पांडुपुत्ा 
।।१६.२४३६।।

उगि्रें –  उगरसरािाला. सांडुनि सठरता उगवातें 
। रीळे जंव सागरातें ।।१८.१३४३२।।

उगविलवे – सोडनवले. रघानच सिाि संपाठदले । 
जपाचे नह अत् साठरले । रहावारयोचे उगनवले 
। कोडे आमही ।।५.१२३०।।

उगिवेवचन् –  बाहेर येईिा (गुंतूि पडले). सराधी 
आधी नवराले । िाही तव कैचे आलें । रि जे 
प्रेरीं गुतले । उगवेनचिा ।।१८.४२।।

उगिैल –वर येईल; उदयाला येईल. केधवा ठदवसु 
राळवैल,। केधवा आनरकु उगवैल,। ऐसी 
कलपिा उतानवळ। कठरते जाले. ।।२.२९४०।।, 
उगवला - उदय पावला. ।।२.४१५६।।

उगळ् –  त्ास. ऐसा आक्ेप उपजला । तरी 
परीहाठरजैल आइक उगळा । योनग वादें 
प्रवत््णला । ि सोनड रौि ।।१८.१२६९४।।

उगळी –  ओकतो. प्रळनयचे तेज ग्रासील। 
आवररोदकातें प्राशील । अिंता ब्रह्ाडाचे 
कवळ । गीळी उगळी ।।१८.९६५।। 

उगळवे –  उगी - गपप राहरे. तुवा अनयाय केले । 
ते सांगै ि राहे उगळे । िवे राजदूत आले । 
िकसी कासया ।।१६.२२२२।।

उकलवे उगळवे
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उगंड्, उगंड ु – उद्ार, सुटका. बैसा महरजे 
बैसलानच । सहसा उगंडु िाहीनच । नचंता िसे 
वठर नरियेची । सफूनतां रंदावे ।।१८.५१५६।।

उग् –   गपप, रूक. नगळूनि वाचेनचया वेगा । 
आनर रात्ासरूह अवघा । कांहीनच ि बोले 
उगा । जैसा तो रौिी ।।२.२५३।।

उग्ण् –  १. िाश. नशवनशवा श्ीकृषरा । काय 
करु यया चंचळरिा । योगार्त उगारा । होतु 
से ।।६.४७४४।।, २. झाडा, अिुरव, प्रतयय. 
आनलया गुरगुरा । गुराचा तो उगारा । 
चांदचांदा चांठदरा । प्रकाशे गा ।।८.२३७३।।

उग्ल-ळ –   तोंडातूि काढूि टाकलेला पदार्ण. 
सारथय्णशूनय तुजप्रनत । रुिींचें उगाल 
सरनप्णती;। रुि पाहोनि हांसती । पाररें 
हीं.।।२.१६०३।।, उगाळ।।२.२१६२।।

उवग्य्वच –   उगीचच. बुनद् परतली गुरेंसीं,। 
आतां आतरा कवर प्रकाशी?। रग उनगयानच 
रौिेसीं । योगी िेले ।।२.१२६१।।

उगी – गपप रहा. रीही आपुलां आंगीं,। तेंनच 
दावीं, पाहें जगीं,। बुद्ीतें महरें उगी । कायाां 
कारर ।।२.११०८।।

उगीर – उग्र वासाचे. तुरट सरट गुळगुळे । निटुस 
िपु्णस रळरळे । उगीर पारट डहुळे । ऐसे येक 
।।५.२८०४।।

उगवे –  गपपा, शांत, खसरर. नितय नहंडावयानच 
िोडी । उगेि बैसवे येकी घडी । जीकडे 
कलपिा वोढी । जाय नतकडे ।।५.२४९६।।

उगेंवच – शांतपरे, नबितरिार. तठर लठटकेंनि देहे 
तेरे । लठटकें सुिदुःि जें रािे । तें उगेंनच 
लागे साहारें । पांडवा तुवां ।।२.४७५।।

उघळ् – नपकांवर पडरारा एक प्रकारचा रोग. गेरा 
तांबोरा तेला । नचकटा करपा उघळा । बांड 
रारेसूळु तीळा । फूल झडे ।।१८.९१५१।। 
(रुदो. उधळा)

उचवलजवे – वर उचलला. रग दोघीं चौघीं 
उचनलजे,। ग्राराराझारी आनरजे,। तेरेंही ि 
बोले सहजें । प्राकृता वचिीं. ।।२.२२५३।।

उचलुवन – वर उचलूि. ऐसें संनरश् वचि आइकोनि 
। देवातरा हासें रिीं;। रग अरयहसतु उचलुनि 
। बोलता जाला, ।।२.३१८५।।

उचंबळवेन् – ररूि येत िाही, उकळी येऊि 
ररतीस येत िाही, कािोकाि ररूि वाहत 
िाही. नप्रय आनर गुराचे । सोइरें रेटे देहाचें । 
तऱही हषते नचत् जयाचें । उचंबळेिा 
।।१२.८२४।।

उच्टवे (उचटरे) –  वर येरे. नितय आसिाचेनि 
िेटें । अपािु वरुता उचाटे ।।१८.१२५४७।।

उवचर – योगय. तें नरियरार जालें संनचत,। अंतीं 
प्रारबध तेंनच होत । रोगावयालागीं उनचत । 
सुिदुःि तेरें ।।२.८९६।।

उच्च्टण –  यातुनवद्ेतील एक प्रकार. (जारररारर 
–  उच्ाटर. वशीकरर उच्ाटर । सरापि 
आनर नवधवंसि । निग्रहीकरर आकष्णर । 
पंचाक्र नवद्ा ।।१४.७१४।। 

उवच्चष्ट्वस – उष्टा अन्ाशी, (ताटांतले उष्े 
िरकटे अन्). तो झोंबे उनच्ष्ानस । येकु 
आनर करप्रक्ालरांसी । येकु नवडा घेवुनि 
िांबेसी । नतष्त असे ।।६.२४०९।। 

उचछछंखल – चंचळ, उतावळा, सवैर. ऐसा आपुलया 
गुरी शांतु । आनर रद्क्तगुरी निवतु । 

उगंड्, उगंडु उचछछंखल
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उचछिछंिल िवहे तो दुतू । पट्ाचा गा 
।।१२.५८६।।

उचछवेद-दु –  तोडूि टाकरे. ततपद तवंपद अनसपद 
। ययाचे कळती रेद । रग तयाचे करी उचछिेद 
। अिंडता दावी ।।८.२२४४।।, उचछवेदु 
।।२.२३८७।।

उचछवेदन – उचछिेद. नितय प्रायनचित् आधयेि । 
लोपले कर्ण आनर ज्ञाि । वेदाचे झाले उचछिेदि 
। ऐसे होतसे ।।८.१२९२।। 

उछ्पणें –  उ:शाप देरे (उचछिाप = शापावर 
तोडगा, उपाय). येकें छिानपलें उछिापरें । 
अहंकार बळाचें ऐसें कररें । आपर सतानप ते 
प्रनतष्रें । राहा वादें ।।१८.१२९३३।।

उवछन्न्ं क्मशी –  कर्णचछिेद झालेला, करा्णत 
(फलतयाग केलेला). रग उनछिन्ां करमी 
वीरपती । जि कासया गा प्रवत्णती । ते ते 
करतेनच सांठदती । वेदोक्ते कामयें ।।१८.४८५।।

उछवेदन (उचछिेदि) –  छिेदरे, तोडरे. सहजरोक्ु 
सहजबंधि । सहज गुराधयास महरौि । की 
रोक्ाचे उछिेदि । सव्णत् काये ।।१८.८०४।।

उछवेददलवे –  उचछिेदि केलेले; तोडलेले (फलाशा 
रनहत कज्ण). संग्रहावे वेद पठर । ि प्रव्त्ावे 
आचारी । तैं पांडुपुत्ा अवधारी । उछिेठदले कर्ण 
।।१८.४८४।।

उछवेदु – सरूळ िाश, िायिाट. सवधरा्णचा िवहे छिेदु 
। िवहे पररधर्ण उछिेदु । किीर ि वटे शबदु । 
ऐसा बोलावा ।।१८.८२४७।।

उजगर् – १. जगासरोर अगदी प्रनसद्परे, 
उजळराथयािे, धीटपरे. द्रष्ेपराचा उजगरा । 
जया रावो निदसुरा । आटी रग नवचारा । 

कारे उिी ।।६.३१४१।।,  २. जाग्ती. 
अवधारी गा रीत्ा । तुवाही करावी निद्रा । 
बहुसाळ कठरता उजगरा । िवहे शरीर हीत 
।।६.५७७।। 

उजि् – उजवया िाकपुडीतूि, सूय्णिाडीतूि. उजवा 
चाले सरीरू । तै तो जारावा रासकरू । तया 
वेला िये करू । प्रयार ते वेळी ।।५.२७६४।। 
पहाः पठरनशष् आ

उजळ्ि्य् (नवद्ा) –  नवद्ेची पािांतराची 
उजळरी करणयासािी; तल्ि करणयासािी. 
सरें बैसलो येकाकी । तंवं नवविज्िते की । 
नवद्ा उजळावया अिेकी । येती रजपासी 
।।१६.२०२१।।

उजळैल –  शुद् होईल (ज्ञािािे), तेजसवी होईल. 
तया सतय ते काये फळैल। बुद्ी कैसी उजळैल 
। रिपरनत धरील । ऐसे ि घडे ।।१६.१०८१।।

उजु – अिुकूल. तयाचा निग्रहो कठरता । योगी 
वळूनि कवनळता । पुडती फाको िेठदता । 
नवषया उजु ।।६.४७७१।।

उजुगवर – सरळ व सराि. अहंकारु वयापी 
आपािातें । आपािु राघारा प्रवतते । तेनच 
उजुगनत तयाते । प्रवेशे घ्रारी ॥९.१९९२॥

उजू – सरोर, कडे. शस्तें वाजती िरिरा । सूटती 
बार सरसरा । धांवती पायदळें दरदरा । 
आमहां उजू ।।२.६०।।

उजूपंथी – िीट राग्ण. असोनि प्रयोजिा ि येनत । 
िानसले तैं ि पडे गुंनत । रोक्ाचा उजूपंरी । 
काही िोहे ।।१८.१८२।।

उजवेडवे – उजाडलयावर, सकाळी.उजेडे तंव पळाले,। 
सरलांतरप्रनत गेले,। बोलती चोरीं हठरलें । 

उचछवेद-दु उजवेडवे



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 116 

आरुचें सव्णसव. ।।२.२३२३।।

उजवेरी – उतकष्ण, उदय, उजळा. निरासव्नत् ते 
सारग्री । असंगता रागयाची उजेरी । आता 
िरजे तो वैरी । कैसा ि ररावा ।।६.४६१९।।

उटंक – उंचवटा व उतररीची. अतयंत उच्सरािी 
। आनर घनडवरी घनड घालुनि । उटंक कीजे 
धिु:पारी । िवहे तैसे ।।६.३२९३।।

उट्िवे (उटरे) –  धुवावे, घासावे. प्रात:कानळचे 
रुिराज्णि। सायंकाळी करी जार। जनरुनि 
जेरे दश्णि। कैसे उटावे?।।१६.९८०।।

उठ्उठी – तरी परसपरा देहदृष्ी । ि वतते उरयतां 
रेटी । देह नवनवक्तां उिाउिी,। तेनच असे 
।।२.१२०२।।

उठ्ि्य् – िष् होणयाला. परंतु तेरुनि राया । 
उिावया कारर कृषरराया ।काय ते राते 
उरजोनिया । सांगावे तुमही ।।५.६१०।।

उदठलवे – उतपन् झाले. देहसरूहाहूनि पनहलें,। जें 
रग अवसराठदक उठिलें,। जीवेश्वरतव रचलें,। 
ते सत्ा जयाची ।।२.७८४।। 

उठी – उितो, तयार होतो. रग सवरूपानचया 
दृष्ी,। नववतु्ण रायावी ततवीं । उिी,। जैसें 
नकररानचये दाटी,। राजीं र्गजळ ।।२.७७०।।

उठवे – १. उिते, जागी, सनरिय होते. अहंता अपािें 
उिे । घ्रारविारा बाह्य प्रगटे । रग गंधाचा तये 
पेिें । सुकाळु करी ।।२.४०१।।, २. उितो, 
उसळतो. ऐसा रारकतवें प्रकटे,। तव दुजें तया 
ि रेटे,। रग आपरपया उिें, । राठरतु जो कां 
।।२.८७३।।

उडळ –  निरुद्ोग, उिली. होडी उलटू िये महरूि 
तोल सांराळणयासािी नतचया बाहेरचया बाजूस 

असलेली दोि वाकडी लाकडे जोडूि तयावर 
टाकलेले आडवे लाकूड. प्रकृनतसंगूनच उडळ 
। गुरसंगु वाॐ होईल । देहे आवसरा राि 
सकळ । निराकरैल या ।।१८.६८६६।।

उडिी – उडवतो. ब्रह्ांडाऐसीं हळुवटें,। वायो 
उडवी सदाटें,। तो शोषावया िेटें । उठिला 
जऱहीं,।।२.९३१।।

उडवे –  कोरेजरे, निसतेज होरे. िुळे लुळे उडे। 
का येक अंग आगते वाढे। अरवा येक ि 
चढे। आरंरानचपासूंि।।१६.१४३१।।

उडोंवच – उडू (लागले). सनछिद्रें ज्ञािकररें । गेलीं 
नवतळोनि अर्णज्ञािें,। उडोंनच लागलें पविें,। 
नकती सांरानळजे ।।२.९०४।।

उड््ण – उडी. कर्णकतते ते कवर । कवरा करावे 
सरप्णर । ऐसे रूिा्णचे उड्ार । ि टानकती जे 
।।१२.२४३।।

उड््णिवेगु – उडीचा टपपा. उड्ारवेगु पूरु्ण जाला.। 
राक्सु अरणयाराजी पडला.। अपराधु आपुला 
जाला,। ऐसें जारे. ।।२.२८७४।।

उणी –  करीपरा, नयूि. जया नजतुली शनक्त जाली 
। तेरे ते सारग्री अनप्णली । येर उरी कवर 
आगळी । कवर बोलावी ।।१८.१०६०।।

उणवे –  करीपरा, दोष. परावयाचे उरे । रागे पुढे 
िाही बोलरे । बोले तैं दूषरे । पूवमोक्त नचनह 
।।१६.३२७।।

उणवे आगळवे – उरेदुरे, उलट प्रतयुत्र देरे. 
िाइकपतीचे नसकनवले । बोले उत्र उरे 
आगळे । देिता रि कांटाळे । ऐसी िाठर 
।।१८.२२०३।।

उरटो प्िरी – फुटू पाहतात. तैसानच जीवि प्राशी 

उजवेरी उरटो प्िरी
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। तेरे उतटो पाहती कुसी । उगानच रुत्पुरीशासी 
। जायीि महरे ।।५.१२५३।।

उररल् – मलाि होरे. जैसा होता फुगारला,। 
तैसानच िरिरां उतरला;। रुिचंद्र 
आचछिादला,। कानळक आली. ।।२.३८५१।।

उरर्ई – ऋररुक्त. तया, तुझया उपकारा । उतराई 
ि हों, सवतेश्वरा;। देवो, आतरा, गुरु, सोयेरा । 
तूंनच आरुतें. ।।२.३२०८।।

उरदरलवे – काढरे. आंगीं ि साहती फुले,। राळांचें 
रार उतठरले,। श्ुते आपुलया वारले,। िेला 
रौिी. ।।२.३८५२।।

उररी – िाहीसा होरे. रग आंगा पाडी उतरी,। 
नवरची गरवीं कुसरी । लेइला, िेसला बाहेरी,। 
ये संसार चहोटां ।।२.९११।।

उररवे िींचु रोवच ्मंत्ु –  नवंचवाचे नवष उतरनवणयाचया 
प्रसंगी महरावयाचया उच्ारालाच रंत् महरतो. 
(तयाला दुसरे रंत् राहीत िाहीत). वयवहारू 
सांग तोनच गुरू । उतरे वींचु तोनच रंत्ु । वरू 
उपदेश वयवहारू । जारे इतुलेनच 
।।१८.३३४९।।

उररोवन्य् ं(जाती) – िाली येतात. निःशबद हाक 
सफुटे । ते त्ैलोकीं, वीरा, ि सटे,। अिेकें 
ब्रह्ांडकुवंटें । जाती उतरोनियां ।।२.१२२९।।

उरळ – १. उरळ, िोल िाही असे. नितळ, 
निर्णळ, नवशाळ, । उदपाि सव्णत् उतळ,। 
िेनरजे नकती जळ । ऐसें जें की;।।२.३९६७।।, 
२. पनडक, िापीक झालेली शेतजरीि. बीज 
िावनड रोराळ । आंतूनि गेले वोहोळ । 
वावर पडले उतळ । पीक िये. ।।१८.९१५७।।

उर्ण् – तोंड आकाशाकडे करूि झोपलेला. 

उतारा, पालरा वळतु,। रौिेंनच आळेनपळे 
देतु,। परंतु ि धरी नतये सांगातु । प्राकृते 
वारीचा.।।२.२३८२।।

उर्रू– उतार (नवषाला पडरारा). संसारसपमें री 
दंशला । उतारू ि चले वेळु झाला । आतां 
पावला रे पावला । राझा गरुडिायकु 
।।८.११६७।।

उर्िीळ ु – घाईघाईिे, नवचार ि करता कृती 
कररारा. सवधरु्ण जाला सुफळु । 
सकळकारदािशीळु । तऱही जो रवहे उतावीळु 
। तेरें अर्णसवारते. ।।२.४१६८।।

उरें – जरीि ि राजता जेरे राताचे रोप काढले 
आहे ती राती. उतें, गोटल, िडाळ,। पांढरी, 
सेडू, रुरुंबाळ,। तांबट, काळी, करळ,। रेद 
र्नत्केचे. ।।२.२६७८।।

उरें –  उचंबळेल, उतू येईल. ऐसी अवसरा जैं 
उपजली । तैं सवयुनक्त पानहजे सांनडली । रग 
ऐनसये वासिांचा काली । ज्ञािार्ण उते 
।।१६.२६०२।।

उतकशुता –  उतकष्ण, रररराट, रोिेपरा. ि साहे 
उतकशु्ण पराचा । अिुतकशु्ण आंगाचा ॥... 
।।१८.१३८१७।।

उतरि्मण – देह सोडूि जारे. महरौनि जें शरीर 
वत्णराि । तेरूनि करी उतरिरर । तयाची कैसी 
िूर । हेनच अवधारीं ।।१५.३१६३।।

उर्न –  रक्र. री िेरे तया वेदातें । उत्ि कररे 
हवयातें । नहरणय कैचे राते । जे री देवो 
।।१८.१०५५।।

उर््म – १. सवाांहूि अनधक गुराचा, वरचढ. 
धर्णपुरी िारें येकु ग्रारु.। तेरें धरा्णतरा नविजु 

उररल् उर््म
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उत्रु,। परर साखत्वकु, निःकारु,। वसत 
असतां, ।।२.२२०१।।, २.  उंची. उत्रें 
आनर पनवत्ें,। िूतिें, निर्णळें वस्तें,। पठरधाि 
करी आदरें,। वेष्ी, वेढी ।।२.८८५।।

उर््म् – उत्र, श्ेष्ठ पुरुषा!  तरी सतपदारमें 
पररातरा,। तो शबलु, शुद्ु, गा उत्रा,। 
नविनवध असे रनहरा,। तया पुरुषाची 
।।२.८४२।।

उर्र् – १. शबदाला, आज्ञेला. कनिष्ठु बोले 
नवचारा,। ‘रा ऐसानच योगु करा,। आमही 
तुरचा उत्रा । उल्ंघूिा.’ ।।२.२७२९।।, २. 
प्रनतसाद. आनसपासींचे पाहों आले.। ते 
बोलनवती, तो ि बोले.। प्राकृत आइकोनि 
कांटाळे,। उत्र िेदी. ।।२.२२५२।।, उत्रें 
।।२.२२१६।।

उर्र्वधक्री –  ज्ञािानधकारी. अहो प्रररानधकाठरया 
प्रनतकर्ण । रग उत्रानधकारे ज्ञािवर्ण । कर्ण 
सांडोनि निषकर्ण । संपाठदजे संनयासे 
।।१८.१२७२।।

उर्र्पोशन – जेवरािंतर घेतलेले पळीरर पारी 
(आपोशि) (‘अर्तानपधािरनस सवाहा’ असे 
महरूि) नपरे. देऊिी उत्रापोशि । 
अनयसरळाप्रनत िेऊि । अनत उत्र आसि । 
तेरे अनपती ।।१२.२९४।।

उर्र््यण – सूय्ण नकंवा इतर ग्रहिक्त्े यांचे उत्रेकडे 
जारे. दुसरे अयि. हा अयिकाल 
रकरव्त्ापासूि कककुव्त्ापयांत सूया्णचया 
रिांतीस जो ६ रनहनयांचा तो काळ. आनर 
उत्रायराचे सारास । तेनह असावे पठरयस । 
वरुष अहोरात् एकांस । सवगा्णचा िायी 
।।८.३४३१।।

उर्रीं – चचतेविारे. बोनलजे वेदीं शास्तीं,। पुरारीं, 
ब्रह्सूत्ीं,। रहािुरावांचां उत्रीं । नसद्ांतु हा 
।।२.१०४१।।

उर्रें –  उत्र ठदशेला. उत्रे गेला जयेष्ठु,। ठदशे 
दनक्रे कनिष्ठु;। संगु पाहोनि उतकष्ु । रानहले 
ते. ।।२.२२१३।। 

उर्ळु –  उरळ. िरांराजी चांडाळू । तेरे रािावा 
याचा नवटाळु । जो रदानश्तांसी उत्ळु । 
बोलोनिया ।।१६.२३३६।।

उर््रवे – उपायािे. कार संचीरे अर्तोपय । कार 
उत्ारे  नवषा सराि । कार भरेनच रिोरर । 
जारावें की ।।१८.७४०६।।

उवर्ष्टर ु – (उनत्ष्ठतु उत् सरा आज्ञार्ण संसकृत 
शबदाचा वापर =) उिूि उरे रहावे, उिावे. 
– रारु रारु महरती सररा । तो महरे उनत्ष्ठतु 
नपतरा । रारु महरता उच्ारा । गोत् महरे 
।।८.१२५२।।

उर्ीणता – उतराई होरे; ऋरातूि रुक्त होरे. 
आतरार्ण िेनवले िाही । ऐसे सव्णदाि केले जे 
ही । तया रक्ताचे री कानय । उत्ीर्ण होईि 
।।१२.२५०।।

उतथ्पन् –  उिवरे. कर्ण, रक्ती आनर सरसत । 
... सांनडते जै ते अजु्णिा । तै वेदशास्ताची 
अराविा । कर्णयोगाची उतरापिा । होती 
रक्तीची ।।१८.१४२६९।।

उतपवर् – निनर्णती. पासाव प्रकृनतगुरत्य,। नवराट, 
नहरणयगर्ण, राया, ततकाय्ण । उतपनत्, खसरनत, 
प्रलयो, हे ज्ञेय । अवसरात्य, तेरें ।।२.७६०।।

उतपवर्लसथवरल्यीं – उतपत्ी, खसरती व लय ह्या 
तीिही अवसरांरधये.सवरूपसुिाचें वाड,। 

उर््म् उतपवर्लसथवरल्यीं
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सनच्दैकरस निनबड,। उतपनत्खसरनतलयीं 
अिंड । जैसें तैसें ।।२.७७७।।

उतपवर्लसथवरसंि्रें – उतपत्ी, खसरती व संहार ह्या 
जीिही काळात. उतपनत्खसरनतसंहारें । 
सफुरररात् एक अंकुरे,। आनर जयाचें तो 
वयापारें । िारी सपनश्णला ।।२.१२३६।।

उतपर्ी क्रण – रूळ कारर, जनराचे कारर. 
रातेनपतया पासूि,। राझें असे निरा्णर,। कारु 
उतपत्ी कारर,। योनिविारा ।।२.१०६२।।

उतप्टण – उपटणयाची कृती. वंधयज सांग काये 
ररे । खिरे र्गजळ िोंकरे ।  उतपाटर कीजे 
चतुरें । श्ंग ससयाचें? ।।२.२७१।।

उतप्टीली – उपठटली, रुळांसह उपटूि टाकली. 
गुरव्रनत्नच जारे । उतपाटीली नशिा जेरे । तो 
असती परी काय जारे । रोरानच नशता 
।।६.९६।।

उतप्र् – उतपाताचा, संकटांचा. तू ब्रह्ाठदकांतें 
नियंता,। सकळ स्नष् उतपाता,। खसरनत 
लयाचा कता्ण,। सवतेश्वरू. ।।२.४५४९।।

उतप्दन –  फनलत. रनक्त रोक्ाचे साधि। रनक्त 
ज्ञािाचे उतपादि। करीं रनक्त सुिी जि। सवरूप 
नवश्ारें।।१८.१४२४३।। 

उतसगता –  नवसज्णि; निग्णरि. हा िकरी उतसगा्णतें । 
तैं तेरे उधव्णवाते । शांत की जे जिरातें । 
देहनच पडे ।।१८.२००७।।

उदक – पारी. ग्रारा येसरा नवसतारु,। पव्णता ऐसा 
रोरु,। शीतळछिाया तरु । तळीं उदक. 
।।२.२२७७।।

उदकप्र्शन्चें  – पारी नपणयाचे. सव्णत् जळ 
संपूर्ण,। हे सागराचें उपराि,। उदकप्राशिाचें 

सराि । रूतां सकळां. ।।२.३९६५।।

उदकशोधनी –  जलशुद्ी. सराज्णिानच सठरसेठद्णले 
। एक गोरयसर प्रारें गेले । उदकशोधिी 
राठरले । जीव एक ।।१८.३२७।।

उदकसथ्न – पारविा. तयाचेनि सारासपरें । 
काय्ण िा अकाय्ण जारे । ि ररती उदकसरािें 
। िा सदिें पडती ।।२.३०५।।

उदक्िस्नी (उदक + अवसािी) – 
पारवठ्ाचया, िदी वगैरेचया कािावर. 
उदकावसािी वोवाळुि । केले वस्ताचे सरप्णर 
। पूजासरािी आसि । संपादुनि ।।६.१६२६।। 

उदगिन –  उत्रायर. महरौनि उत्रायरी ररर । 
चुकवी अवागरि । ते असावे उदगवि । 
ररराचा काळी ।।८.३४३२।।

उदप्न – नवहीर. नितळ, निर्णळ, नवशाळ, । 
उदपाि सव्णत् उतळ,। िेनरजे नकती जळ । ऐसें 
जें की; ।।२.३९६७।।

उद्यक्रवे – उदयप्रसंगी, उगवणयाचया वेळी. 
संकलपाचेनि आकारे । सनविलक्र असते िरे 
। तैं ययाचेनि उदयकारे । काये होते रा 
।।१८.३३७२।।

उद्य्म्न – उदयाची वेळ. रोर रोर आइकोनि 
आले,। तेंहीं सरसतीं देखिलें,। रग उदयराि 
पातलें । तया सूया्णचें. ।।२.२८२० ।।

उद्य्ं – उदयाचलावर नकंवा उदयाचया वेळी. 
उदयां तें असतवरें,। असतरािीं उदय पावरें,। 
येकवाटलें नजरें, रररें । तये बुद्ीनस 
।।२.१३८२।।

उद्यीक – उद्ा. सुरती बोले वचि । उदयीक 
काय्ण करीि । ि करी तरी आर । तुरचे 

उतपवर्लसथवरसंि्रें उद्यीक
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पायाची ।।६.१५५६।।

उदर – गरा्णशय. ते वीय्ण योनिविारा,। पावे रातेनचया 
उदरा,। तेरें रक्तयोगु येकसरा,। होता होये 
।।२.७३२।।

उदरपर््यण – पोटररू. रशीचे करूिी वदि,। 
हांसनवती जे परजि,। सव्णरा उदरपरायर,। 
भरती विारें ।।२.६९२।।

उदरपूरशीक्रणें – पोटासािी, उपजीनवकेसािी. 
अरवा उदरपूतमीकाररें,। योगयतेचेनि गुरें,। 
रूिाां लोका िकरें,। ऐसें जै, ।।२.२६६३।।

उदरपूरशीची –  पोटापाणयाची. प्रात:काळीनच 
उठिता । रूत् पुरीशाची वयरा । तयापठर जे 
नचंता । ते उदरपूतमीची ।।१६.२५५०।।

उदरब्ध् –  पोटदुिी. नविदळ उनडद वाटरे । चरे 
कोरडे िा फुटारे । कुनलर रोहाळ जेरे । 
उदरबाधा ।।१६.१४९३।।

उदर्मुसवे – उदररूपी रुशीतूि, साचयातूि. 
उदररुसेवोतला,। रदिु रूपा आला,। 
कठटप्रदेशी ठरघाला । परतेनचिा ॥२.५१०५ ॥ 

उदर्थता – पोटासािी, उपजीनवकेसािी. आइकोनि 
तयाचें वत्णराि,। शूद्र बोलें वचि.। ‘राझें 
उदरार्ण भरर,। वठर तीर्णयात्ा. ।।२.२४७८।।

उद्न-न ु –  पंचवायूंपैकी चौरा. तें ऊधव्णगती 
उदािे। उच् शरीर वाढवरे। ऊधव्णगती तैज 
गुरे। उदािा तया ।।१८.२०१३।।, उदािु 
।।६.४४६६।।

उद्नग्दद्यवे –  उदािवायुरूपी गादीवर, आसिावर 
(गललयावर). तेजानचया पंनक्त दोनही । 
नवराजती रूपें करूनि । तेरें बुद्ी बैिे दुकानि 
। उदािगाठदये ।।५.३१७६।।

उद्निवेगें – उदाि वायूचया गतीिे. उदािवेगें उडोनि 
। बुनद् बैसे ियिीं । रूपनवषयो तेरूनि । रोगी 
तेजसरू ।।२.१९५।।

उद्न्ध्रें – उदाि वायूचया आधारािे. ते बुनद् 
उदािाधारें । चक्ुइंनद्रयीं संचरे । रूपनवषईं सफुरे 
। द्रष्वय तेरें ।।२.३९५।।

उद्नु – उदाि िावाचा  शरीरातील पंचप्रारांपैकी 
एक प्रार, ढेकर आररारा (शरीरातील) वायू. 
...... तेरें उदािु, चक्ु, पादु, बुझे,। करर 
रग अिुरनवजे । तया रूपातें ।।२.३९४।। 
(ओवीचा पनहला चरर अिुपलबध.)

उद््यनु – वयापकतवािे राहरारा, सवगा्णतील वायु. 
उदािु तो कंिी वसे । उदायिु तो सवगमी असे । 
सरािुधर्ण पठरयसे । कठरती पींडी ब्रह्ांडी 
॥९.२०५५॥

उद्रु – रोठ्ा रिाचा, रोर. तू एकु उदारु,। तू 
सवधरवीं निष्ठापरु,। तुजसीं िारी जुझारु । यये 
पुरत्यीं, ।।२.१५६८।।

उद्स-स ु – उदासीि, नवरक्त. रग तें रात्ांचे 
संसपश्ण । होतु सुिदुःिाकारे सारास । परंतु 
जयाचें उदास । सवरूप नत्पुटीसीं ।।२.४९७।।, 
उद्स ु।।१८.१२८९१।।

उद्स् –  नि:संग, उदासीि, तटसर,नवरक्त, 
नवरागी, निरपेक्,अिासक्त, अनलप्त, असवसर. 
देवदेवाजी, देवेशा । पुरुषोत्रा, नवश्वरासा । 
पररातरया, उदासा । गुरातीता ।।१.४,१६७।।

उदीरु –  उद्ुक्त (रशको.). कता्ण काय्ण नवषयी 
उदीतु । तो प्रारपुराप्रनत येतु । रग प्राराचा 
संघातु। धरूनियां ।।१६.१३३५।।

उदैजल् –  उदैजरे - उगवला, प्रकट झाला. 

उदर उदैजल्
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साियां जीवा प्रलयकाळ । कैंचा उदैजला 
दीिशीळ । हा िेंदी अन्ाचा कवळ । तैं कवर 
ररे ।।१८.३६४।।

उदैजलें –  उदैजरे - उदयाला आले, प्रकट झाले. 
उदैजले –  उगवले; निरा्णर झाले. दराचे बळ 
आगळे । करा्णचे राि उदैजले । वेदाभयासि 
साह्य जाले । रज छिेदावया ।।१८.१४०१।।

उदैजवेवचन् – उगवेचिा, उगवतच िाही. जाग्ती 
सवपि निरांली । सुषुनक्त सव्णदा अरावली । 
तुठरया सरानध असतवली । उदैजेनचिा 
।।१८.३६१२।।

उद््रवे – उद्ाता अिेकवचि. यज्ञसरारंरात 
सारवेदाचा प्रनतनिधी ऋखतवज. हा रंत्गाि 
करतो. होते, प्रोते, उद्ाते,। कवर धर्ण 
कवरातें?। कवरें अंगें पुरतें । कैसें संपादावें? 
।।२.३६५६।।, उद््र ु।।१८.२०१९।।

उद्ीपन –  उिाव. ऋक्सेनवता नरक्ान् । काराचे 
िोहे उद्ीपि । तेर व्नत्वेग ते इंधि । जळे 
दराग्ी ।।१८.१४०२।।

उद्ी्मु –  उद्र, उद्ोग. नवकरया तव हेनच पेि । 
उद्ीरु बहुत िाहींत कष् । परंतु रठरतां पोट ि 
ररे लोकांचे ।।५.२७२६।।

उद्वेवशलवे – अपेनक्ले, इखचछिले.  नरत्ु तो कैसा 
आहे । नरत्ु तो करी काये । नरत्े उद्ेनशले 
काये । ते सव्ण नचंतावे ।।१८.८१९३।।

उद्धरणवे –  उद्ार कररे, रुक्ती प्राप्त कररे. संपकके 
जीवा उद्ररे । हे काय रिुषयाचे कररे । जीत 
जीवतव राररे । ऐसे जे कर्ण ।।१६.५१८।।

उद्धरू –  उद्ार कररे. तठर कवरु कोिे कैचा । 
लनहकानत् राऊँ तयाचा । लयो उद्रू रूतांचा 

। तो जै करी ।।१६.११४४।।

उद्ीज (उनद्ज) –  धानय; बीजातूि निरा्णर 
होरारे. उद्ीज फलीं अरवा जली । पडतो 
अन्रसी निर्णळी । ते उपकारी हे बोली । 
बोलोनच िये ।।१६.२३७६।।

उद्ि – उतपत्ी, निनर्णती. महरौनि कता्ण कवरु हे 
कळे । जयाचा तोनच ऐसे कळे । काय करील 
कवर काळे । लय उद्व ।।८.३१५०।।

उवद्ज –  जनरिीतूि उगवरारे (धानय, त्र इ.). 
सवेदज जारज अंडज । चौनर िारी ते उनद्ज 
। प्रळयो होती सहज । िुरे त्र रात् जे 
।।८.२६४१।।

उद्भूरु – निरा्णर होरारा, जयाला जनर आहे असा.  
ऐसे बोलसील तुं । जें दृशय प्रकाशी तर हा 
नववतु्ण । तठर दृशय प्रकाशु उद्ूतु । नितयु तंवं 
िवहे ।।१५.२०१४।।

उद््म् – उद्ोगाला. पुरपंचकी वसती । आपुलीला 
या उद्रा जाती । तरानप घर ि सोनडती । 
िागरीक जैसे ॥९.१८४८॥

उद््म्थता –  उद्ोगासािी. संनयासी करी वयापारा । 
उद्रार्ण रारी पारा । तो तेरे वेषेनच धिुध्णरा । 
रुक्तु होये ।।१८.२३०१।। 

उवद्र ु– उद्ुक्त (झाला). पलाशे पसरनलया बाह्या 
। उनद्तु क्ेर द्ावया । तंवं हा परते छिेदावया 
। जाला प्रवत्णता ।।१८.९५८४।।

उद्वसु – उदधवसत, ओसाड, निज्णि. ययाचेनि गरें 
हा राक्सु,। ग्रारु जाला उविसु,। तुरतें तुटला 
देशु । नकती काळ? ।।२.३३९६।।

उद्वसवे – उदधवसत करते, िाश करते. सकृत संसारी 
िाशे । तै सरसते सवगते उविसे । यालागी 

उदैजलें उद्वसवे



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 122 

सुकृतेनच वसे । िवसे येरे ।।६.५०६३।। 
(रुदो. िवसे - ि वसे)

उद्ववेग ु– वैताग. अगा जो नवचारतां जिीं । तयातें 
आला देिोिी । लोकांते उविेगु रिी । तो 
उपजेनचिा ।।१२.७१६।।

उद्ववेध ु–  उविेगु, त्ास. एवं धिापासाव रािु रदु । 
दोहींचा जाला उविेधु । तेहीं आखनवतु प्रनसद्ु । 
असरूजिु ।।१६.२१६४।।

उध्यी –  पांढऱया वाळवीिे. उघयी तोनडला ि 
चळे । ि बोलें ि ढलें िुचळी डोळें । ऐसें सुि 
कै रीळे । महरोनिया ।।१८.७५०२।। 

उधवळल् – उडवला. िािावरा्ण पुषपराळा । नतया 
घालूनियां गळां,। बुका सवाांगीं उधनळला,। 
श्ोत्ीं गंधराजु, ।।२.३५२३।।

उवध्म् (उदीर) – वयापाराला.  अपार जाले 
देिोनि । िेवावे आश्री निक्ेपूनि । उनधरा 
अिुसार रागुतेनि  । घेऊनि जावे ।।१८.९१३३।।

उन्मर्, उन्मर्ु – १. राजलेला, रसतवाल, बेराि. 
सवेदे घार तो असे िरू । उनरत्ु जैसा कुंजरू। 
रलीि ठदसे आकारू । वर्णलोपकु 
।।१६.९८२।।, उनरत्ु ।।२.७४६।।; २. 
वेडा, जडवत्. निनव्णकलपनच येक तटसर । 
जड नवकळ उनरत् । बाह्य शरीरीं भांत । ऐसे 
शोरतीं ।।१८.१४६१९।।

उन्मनी (अवसरा)– रिरनहत खसरती, सव्ण रिोव्त्ी 
लीि पावलेली, जाग्ती, सवपि, सुषुप्ती व 
तुरीया याहूि पलीकडची पाचवी अवसरा. या 
अवसरेत व्त्ी रायेचया उपाधीपासूि रुक्त 
होऊि ब्रह्ाचया ठिकारी लीि होते. 
पररेश्वराचया ठिकारी लय, तंद्री; सव्ण रिोव्त्ी 
लय पावलेली निनव्णकलप अवसरा. तेही 

गुरसामयी पारा्ण । गुरांसकळा सामयावसरा । 
उनरिी बोनलजे अवसरा । आिंदरयी 
।।१६.६९८।।, उन्मनीवस ।।१.२५५७।।

उन्म्दघनपटल – उनरादरूपी ढगाचे पटल महरजे 
पडदा. ऐसें उनरादघिपटल । तारुणय नवतुळलें 
आराळ,। तंव वाध्णरयगुर नवकळ,। तें जाले 
पावतें ।।२.७४८।।

उन्मूळवेल –  रुळापासूि उिडूि पडेल. रिेंनच व्क्ू 
उनरूळेल । रिे पव्णतु कोसळैल । रिे कखलपला 
ररैल । वैरी काये ।।१८.३१३०।।

उन्मवेश्चवे प्र्म्ण – पापरी उघडणयाचया वेळेचे 
प्ररार. सहस्ाचौकनडया जार । उनरेशाचे 
प्ररार । नततुलेनि चेते नतनतलि । पातयाचे 
।।८.२८१३।।

उन्मवेर ु –  अंकुर. तेरे शुद्तवाचा आवेशु । 
सवरूपव्त्ी उनरेषु । तंववठर तो साक्ी पुरुषु । 
परराला महनरजे ।।८.२८००।।

उन्मवेरें – उनरेषािे. ते सुिदुःिद अर्ण कैसे । 
नववेकाचेनि उनरेषें । पांडु पुत्ा पठरयसें । 
प्रकाशीि री ।।२.४२७।।

उनि्ळी – एक विसपती, रािटी तीळ. (नहची फुले 
लाल व पांढऱया रंगाची असूि शेंगा चपट्ा व 
पािे लहाि व लांबट असतात.) कुंदा सोंगडी 
हाराळी । रडसरू रारवेलु उनहाळी । बरबडे 
पांढरफळी । सरूळ तुटे ।।१८.८९८७।।

उनिें – ऊि, नकरर. कठरतां ि वतते कररें,। ि 
कठरतां तीं कततेपरें । आश्यो महरौनि उनहें । 
कोरयलीं येती ।।२.१२४६।।

उपकरणस््मग्री – यज्ञसाधिे, पात्े. कुंडनरिया 
अनत दुग्णर,। वेठदकारंडपांचे नियर,। 

उद्ववेगु उपकरणस््मग्री
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उपकररसारग्री परर । जारतां कष्. 
।।२.३६५५।।

उपकणता – उपकररे, वसतू-साधिे. सडा संरानज्णिे 
रंग रानळका । उिती उपकर्ण वात्णका । 
िािानवध आनरका । संपाठदती ।।६.१६१९।। 

उपक्र – कृपेला, दयेला. तया, तुझया उपकारा । 
उतराई ि हों, सवतेश्वरा;। देवो, आतरा, गुरु, 
सोयेरा । तूंनच आरुतें. ।।२.३२०८।।

उपरि्म आवण उपसंि्र – ग्रंराचया नवषयवसतूचे, 
उद्ेशाचे करि महरजे उपरिर. तो नवषय पूर्ण 
कसा झाला याचे शेवटी करि महरजे 
उपसंहार. ह्या दोहोंत एकवारयता असरे 
आवशयक आहे. शास्तीय नवषयाचया रांडरीत 
याला रहत्व  असते. उपरिर आनर उपसंहार 
। जेरे कळती सरग्रे । काया्णकाररांचे अंतर । 
फीटे जेरे  ॥९.१०२॥

उपरि्म ु – आरंर.  रोनगता रग तो दारकारु । 
पुडती उपजला रिोधरु्ण । पुत्काराचा उपरिरु 
। होता जाला. ।।२.२१३०।।

उपरि्मोपसंि्र – १. आरंर  व अंत.  तें रायाज्ञाि, 
ईश्वरज्ञाि,। जीवा अनवद्ेचे वत्णराि,। 
उपरिरोपसंहार लक्र । यया प्रपंचाचें. 
।।२.४५०७।।, २. प्रसताविा व शेवट 
(प्रारंरापासूि अिेरपयांत). तु तें कळैल 
स्नष्ज्ञाि। उपरिरोपसंहारे करूि। सांखयरतें 
पंचीकरर। बोधले तें ।।१८.२८१५।।

उपच्र्ंवच्य् –  शीतलोपचारांचया, श्ंगाराचया 
उपचारांचया. बळानचया सोळा वनिता । 
आरारे महरे येकांता । येरां उपचारांनचया 
अिंता । करा राशी ।।१६.१९८१।।

उपच्र्िें न्ं –  चोचले पुरवू ियेत, रहत्व देऊ 

िये. ... रसिेतें कपाटीं घालावें । उपचारावें 
िा ।।१८.१२४०९।।

उपवचनि – संकेत. क्ेर तयांचे पाळि । सुष् दुष् 
उपनचनह । नितय तयाचे नचंति । राज्ञे करावे 
।।१८.८२०१।। 

उपज –  निनर्णती. उपज नविाशा ि पवत । असे 
खसरतीरूप शाश्वत । तेनच सतवगुर जनित । 
काय्ण जारावे ।।१८.२०३८।।

उपजणें – जनररे. उपजरें, रररे, येकट;। रधयें 
संसारु, हे िटपट;। ररतायोगें कष् । तेनच 
रोगावे. ।।२.३३९०।।

उपजर् (उपजरे) – उपजत, प्रतीतीला येत 
असतािा. िाइकोनि राझें वचि,। देहोनच 
आतरा हें रािूि,। नितय उपजता, हें ज्ञाि । 
संपाठदसी ।।२.१०६१।।

उपजर् ज्ल् (उपजरे)  – उतपन् झाला. तो 
शबलापासाव गुरविारा,। उपजता जाला, 
वीरा,। शबलब्रह् तें, वीरा, साक्ी तेरें 
।।२.७६१।।

उपजरी (उपजरे) –  उतपन् होतात. शीतळेंनच 
सपशमें एकें । कालरेदें पारा्ण आइकें । उपजती 
सुिें दुःिें । तें कखलपतेंनच ।।२.४२३।।

उपजरें ज्लें (उपजरे) – उतपन् झाले. प्ररर 
प्रबोधानच सरींसें, ।  कवहरें एकें व्नत्नवशेषें, 
। रहदाचिय्ण रािसें । उपजतें जालें, 
।।२.१२१३।।

उपजल्य्प्स्ि – जनरलयापासूि. 
उपजलयापासाव दीिा, । प्रारबध रोनगतां, 
अजु्णिा,। प्रनतठदिीं क्रक्रा । क्ीर होये 
।।२.१०९६।।

उपकणता उपजल्य्प्स्ि
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उपजल् (उपजरे)  – उतपन् झाला. तो रजो गुरें 
उपजला, । तरोगुरा प्रकाशूं लागला, । 
सतवगुराचा केला । ग्रासु जेरें. ।।२.२०५।।

उपजलवे-लें (उपजरे) – उतपन् झाले. कवरें हेतु 
हें उपजलें ? । कवरा काया्ण तुवां धयेलें? । 
कीं काय िेरों आलें । कोिूनि कशरल ? 
।।२.६४।। 

उपजविर् – निरा्णता, स्ष्ी कररारा. गुरदृष्ी ठदसे 
कता्ण । उपजनवता पाळीतां संहाठरता । तरानप 
गुरसाक्ीरूपता । ि सपश्ण गुरातें.।।८.१०१०।।

उपज् – उतपनत्. उपजा तयांनचया कवर । खसरनत 
अवसाि सराि । आतरयावेगळें आि । 
तत्वनच िसें ।।१८.१२०५०।।

उपज््यरवे – संसकृत शबद. उतपन् होरे. उपजायते 
महनरजे उपजरे । योनिरुिी बाहेठर पडरे । 
संसारक्ेत्ा प्रनत येरे । हा नवकारु दुसरा 
।।१५.४४९० ।।

उपज्ि्य् – जनर घेणयासािी. तरी येर शोकु 
कासया । कठरतु आहासी ? धिंजया,। गेला 
देहो उपजावया,। पुडती िुरे ।।२.१०७३।। 

उपजानविाशाजोगें – जे उतपन् होते व िाशही 
पावते असे, जयाला आठद व अंत आहे असे. 
तेरें तेरें गुरसंगें । असोनि, पठर निजांगें । 
उपजानविाशाजोगें जें । ततव िवहे ।।२.७७९।।

उपज ु – निनर्णती, उपजरे. कत्णया पासाव काय्ण 
झाले । तेनच आतरा ऐसे रासले । तये असता 
सपनश्णले । उपजु कैचा ॥९.१३४६॥

उपजवे– जें, उपजते – उतपन् होते, जनरते. वैरी 
दुजा िाइनकजे, । एकछित् रारीव कीजे, । जो 
जो नवषयो उपजें, । तो नसद् जेरें; ।।२.२२६।।

उपजैल (उपजरे) – उतपन् होईल. रयनच धेलें 
असैल,। तरी येरें तेज उपजैल;। तें क्राधतेनच 
करील । रसर तयाचें. ।।२.८४।।

उपजोंवच ल्गवे – उतपन् होऊ लागते. 
कता्णकररकाय्णयोगें,। कर्ण तें उपजोंनच लागे,। 
रग वासिाशक्तीचेनि आंगें,। देह धरी 
।।२.११५७।।

उपडवे – उनरळूि पडतो.दोषें घेतनलये दृष्ी । आरासु 
उपडे, गा, नकरीटी.। तेरें आसनक्त ते िोटी । 
वाउगीनच. ।।२.२१७९।।

उपण्िवे – उपररे - धानयातील रुसा, टरफले 
काढणयाकठरता धानय वारवावे, वाऱयािे 
उडवावे, वरूि िाली ओतावे. जोनपले जति 
रािावे । राखिले गोळा करावे । धानय आइतें 
उपरावे । दाबावी रास ।।१८.९११८।।

उपवणर् – वाऱयावर धररे, वाऱयावर पािडरे. 
(फोल, कोंडा, कचरा काढणयासािी धानय 
टोपलयात घेऊि उंचावरूि वाऱयावर धररे.) 
धुता ि नफटे सवर्णवरु्ण । असे आंगीचा आंगी 
गुरु । कपु्णरु उपनरता नवलक्रु । वासु ि पडे 
।।१२.२७५।।

उपवरष्वे –  संसकाठरत होरे. जेरें देइजे येकगुरा । 
ते उपनतष्ठे सत्वगुरा । अिुसार जार सहस्गुरा 
। दातयानस ।।१.२५४।।

उपदृष्ट् – उपद्रष्ा, साक्ी, जवळूि पाहरारा. 
तरापी ते दु:ि इतरा । िवहे जार धिुधरी । 
तेनव गुरानचया वयापारा । उपदृष्ा री 
॥९.२३५५॥

उपदवेशणें – उपदेश कररे. अहो, वनडलांचें हेंनच 
कररें;। बुनद् साियां उपदेशरें,। तेंहीं तयांची 
कररें । आज्ञारात्. ।।२.२२८५।।

उपजल् उपदवेशणें
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उपदवेशव्यिि्रु –   उपदेश करणयाची कृती. तया 
जालानह सद्ुरु । काये करी उपदेशवयवहारु । 
पूवा्णभयासु अंधकारु । निनबडु जया ।।२.२९३।।

उपदवेवशरवे ज्लवे – उपदेश करते झाले. तया 
अनधकाठरया नशषयातें,। रहावारयाचेनि अरमें,। 
सद्ुरू जाले उपदेनशते, । गुह्यज्ञाि ।।२.८३५।।

उपदवेशी – उपदेश करतो. बोलता िये निचियेंसीं,। 
तरी सवरूपोपलखबध कैसी?। शबदेवीर उपदेशी 
। कैसें गुरु? ।।२.१२६५।।

उपदवेश ु –   नशकवर. आता इतुला उपदेशु । 
िाइकाल तुमही पशु,। तठर आमहां तंव त्ासु । 
आला येरें. ।।२.२९८९।।

उपद्रविरी – त्ास देतात.  ि बोले कवहरेंसीं वचि 
। आनर अतयंत उपद्रनवती जि,। रग रािे 
येकानचये जाऊि । झोंबता जाला. 
।।२.२८७८।।

उपद्रष्ट् – अंतरातरा, ईश्वर. परंतु अवधारी सुरटा 
। िवही विार िवही वाटा । अंतरी असे उपद्रष्ा 
। ते बाह्य देिे ।।१३.५१७६ ।। 

उपद्रो – उपद्रव, पीडा, त्ास, जाच, छिळ, दु:ि. 
सतयवादी शुरवादी । नप्रयवादी नहतवादी । 
आंगे साहे पठर िेदी । उपद्रो कवरा 
।।१२.७२५।।

उपनवेत् – चषरा. दृष्ीहीितवें पाटलें,। तया वेळीं 
नरगळ लानवलें,। उपिेत् योनजलें कांचेचे जे 
।।२.९०२।।

उपपर्ी – १. उद्रसंपत्ी, दात्तवक्रतेचा उद्र. 
धनिक नहरणय देती । रूनरदाि टाके रूपती । 
ऐसी जया जैसी उपपनत् । तैसी दाि 
।।१८.११५८।।; २. निनर्णतीकारराचे नसद्ांत 

(रत). ते तें कत्णवयरात् सुरती। कर्णनच ऐसी 
जार प्रतीनत। आता तया कर्णनचया निषपत्ी। 
उपपत्ी लागी ।।१८.२८०४।।; ३. निनर्णती 
(निनर्णतीनवषयक रत). अिुपनत् जाली वाचेतें 
। उपपनत बहू तेर रिातें । श्रावे लागे वैिरीतें 
। आपुला वयापारी ।।१८.३२९१।।

उपपददलें –  उपपादि केले,  पुरावयािे, आधार 
देऊि नसद् केले. प्रनतपादि केले. ऐसें येकीं 
उपपठदलें। तंव दुसरीं वचि केलें। अहो अनवय 
नसद्ी ि नरळे। ऐसें बोलरें।।१८.१२०४६।।–

उपप्ददरी –  सांगतात, नववेचि करतात. आपावया 
ततवप्रतीती । प्रकृतीते रया्णदा कठरती । द्रष्ा 
आतरा उपपाठदती । नवलक्रु नतये 
।।१८.४१७२।।

उपप्ददली –  प्रनतपाठदली, वर्णि केली. दैवीसंपदा 
वािनरली। रोक्ीकारर जैं सूनचली । सतवरयी 
उपपाठदली। प्रकृनतजे ।।१६.८७०।।

उपप्ददलें – उपपादरे, सपष् करूि सांनगतले, 
नसद् केले. हा काळुवरी सांनगतलें,। जैसें तत्व 
उपपाठदलें,। साधि ज्ञािें सूनचलें । उपायें 
एरेंनच ।।२.१०४३।।

उपप्दी –  प्रनतपादि करतो. शास्तनवनधते सांडूनि। 
तेरे दोषु आरोपुनि । हे वयर्ण अवघे महरौनि । 
जिी उपपादी ।।१६.२५६१।।

उपप्दभू –  प्रनतपादू; वर्णि करूि सांगू. करा्णिें देह 
कारर। िावेक असो हे वचि । तैसेनच कता्ण 
कारर । आता उपपादूं ।।१८.२८४०।।

उप्म् – १. तुलिा. ऐसी सद्ुरूची रनहरा,। िाहीं 
की नजयेते सीरा,। वरी ि साहेनच उपरा,। 
अिुपमय जे ।।२.१६।।, २. सारिेपरा 
दश्णनवणयासािी ठदलेले उदाहरर.  उपरा ि 

उपदवेशव्यिि्रु उप्म्
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बोलावे काही । तठर प्रतयक्ेवीर ते काही । 
कवरा कैसे महनरजे तैं । काये दावावे 
।।१६.१५७७।। 

उप्म्न – उपरा देणयाची वसतू. आडलेंनवर परी 
ररला,। वयोरा ऐसा संचला,। तरानप तया 
निर्णळा,। िारी उपराि ।।२.१०१२।।

उप्म्न ु – उपराि हे प्ररार. प्रतयक्, अिुराि, 
उपरािें,। शबदु, यीं साठरिींनच प्ररारें.। येक 
येकाचेनि प्रयोजिें। िवहे बळवंत. ।।२.२१९६।।

उप्मवे्य –  जयाची उपरा द्ायची ती वसतू. 
उदाहरर. जयाचे सामय, तुलिा करावयाची ती 
वसतू. प्रतयक्ेवीर उपरेय । उपराि िवहे ज्ञेय। 
बोधु बोधकु तेर काये। बोधय बोधे 
।।१६.१५७८।।

उप्योग– प्रयोजि. सागराचाही प्रयोजिु । दों चौं 
अंजुळीं होये पूरु्ण,। तठर नहंडावयाचा कवरु । 
उपयोगु,  गा? ।।२.३९७३।।

उपरण् – उपररे, िांद्ावर घेणयाचे वस्त. पासीं 
झारी सुवर्णवरा्ण,। वठर चोि घडी उपररा,। 
िािा वराांनचया वेष्रां । उपरा िारी. 
।।२.३५२९।।

उपरवर –  वैरागय. रािनसक शुर धयाि ज्ञाि । 
उत्रा अरा्णचे नचंति । श्वर रिि निठदधयासि 
। उपरनत रिातें ।।१८.३२७३।।

उपररी –  वैरागय (रतीचया नवरुद् उपरती). वैरागय 
ज्ञािरनक्त । शांनत धैय्ण निव्नत् । नतनतक्ा क्रा 
उपरती । संतोषु दया ।।१८.४०८।।

उपर्म ु– रांबरे, शेवट, नवश्ांती. सवरूपीं उपररु 
व्नत्लयो । निनव्णकलपु आतरा आश्यो । ऐसा 
बोधु क्यो । तयाते िसावा ।।१.१२४३।।

उपर्ठर् – उलटेपरा. िािा ि पवतीची पररें । 
उपरािता गेलीं प्रारें,। रि नवरालें, कलपिें । 
रारु जाला ।।२.१२६०।।

उपर्ठ् – उलटा. जो री साधूचा गुरविेष्ा । तो 
चालता नयया सवग्णवाटा । ि पवतु उपरािा । 
िरक पो(?पा।।वेि ।।२.१५३।।

उपदर –  िंतर. तया उपठर पठरयस । ठदि तेरास 
नवकास । प्रवाहो िाही रक्तास । ते अंतरीनच 
राहे ।।१६.१२६६।।

उपदर्य् – उपठर अ.व. राडी, बैठ्ा घराची वरची 
िोली. उपठरया आनर धवलारे,। सप्तिनरकें. 
दारोदरें,। रिीडाविें पठरकरें, । तेरें रंचक; 
॥२.५११२ ॥ 

उपलबधी –  आढळ. सतयावेगळे ते काये । तयाची 
उपलबधी कै आहे । यापरी  िार रूप अवघे 
हे । रीनच आतरा ।।५.२३९९।।

उपलक्षणी – नचनह, लक्रे, प्रनतक. दाहांही वठर 
उपलक्री । राजा असावा सवसरािी । येरु 
राजाररु वाटूंनि । परसपरा देरें ।।१८.८५६२।।

उपलक्षी – प्रकानशत करतो. तेजांशु तेजीवसे । 
प्रनतअंशु पविाचेनि अंशे । अरु तो अंशु 
आकाशे । उपलक्ी तेजे ॥९.१६१६॥

उपल्िणी – रसपूर्ण, सुंदर नववेचि, रसाळ 
निवेदि, वर्णि. बोले तव ते देववारी । वेदां 
शास्तांची उपलावरी । योगयतेची पररिारी । 
संतोषरुद्रा ।।१८.९३१३।।

उपलोचन – चषरा. सफठटकाचे उपलोचि । तेरे 
पाहातां तसे दश्णि । दप्णरा आधारे द्रष्ेपरा । 
अरुप जैसे ।।१५.१६०६।।

उपिन – बाग नकंवा छिोटे अरणय. रागमी लागले 

उप्म्न उपिन
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दोघेजर, । लंनघती वि, उपवि,। रिरेंनच 
ग्रारसीरा टाकूि । आिंदते जाले. 
।।२.२४२२।।

उपि्स – उपाशी राहरे. देवा! अर्णहीिाचें नजरें,। 
तयाहूनि गोड रररें । उपवास देिावे कवरें । 
बालकांचे? ।।२.२१५०।।

उपश्म ु–  उतारा; औषध. अजु्णिा कत््णतवाचा जो 
श्रु । ज्ञािे तयाचा उपशरु । आिंदरयु 
आतरारारु । जारता अकता्ण ।।१८.२५३७।।

उपश्ंर ु– शांत. चांचलयता धर्णरनहतु । गगिीं िुरे 
रारुतु । कीं जलकल्ोळ उपशांतु,। कांहींनच 
िुरे ।।२.१२८५।।

उपसंि्र –  ग्रंराचा अिेरचा  राग. अधयातरानच 
हे िूर । सांनगतले उपरिरज्ञाि । तरानप 
उपसंहारवाचूि । तत्व ि कळे ।।८.६४९।।

उपसंि्रवे –  प्रलयाचया वेळी. ऐसे गुरत्य उपसंहारे 
। तेर देवतात्य हे िुरे । अवसराराि शरीरे । 
काररी सारावती ।।८.२७९९।।

उपस्मदशतान – उतारा, उपाय. सव्ण ब्रह् ऐसे वचि 
। येकांचे घेववी उपसरदश्णि । तयाही वरी 
।।१६.१५७४।।

उपसगता  – संबंधािे, संसगा्णिे. रजोगुराचे उपसगते । 
पूवा्णधयासाचेनि अंगें,। असंयराचेनि योगे ? 
इंनद्रयें तें ।।२.५४०३।।

उपस्िें – उपसरे, बाहेर ओतरे.  सांग र्गजळ 
उपसावें । कीं वंधयासुतातें वधावें । छिायेचें पठर 
छिेदावें । नशरकरल काये ।।२.४७६।।

उपसथ – जििेंनद्रय. वाचा पानर पाद पाय उपसर 
। हे कर्णकरर आतरया सररत । ज्ञेय महरौनि 
नरथयारूत । बोनलजे अिातरा ।।२.५१९।।

उपिर –  रारलेला, जिर झालेला, उदधवसत, 
दु:िी, पीनडत. ऐसे लोरे उपहत । िाशले 
असता नचत् । कौरव ते अनतभांत । काये 
कठरती ।।१.२५६९।।

उपि्स  – निंदा. हें पैं लिैबय असाधारर,। जिीं 
उपहासाचें कारर,। तरानप चुकवी ररर । 
ऐसेंनह िवहे ।।२.७४।।

उप्ओ – उपाय, इलाज, काढलेला राग्ण.पळावया 
िाही वाओ । वाजैल आतां रग घाओ । 
प्राररक्रीं उपाओ । तो आरीनचिा ।।२.६२।।

उप्द्न – प्राप्ती, संपादि, नरळकत. ते ि महरावे 
देह धारर । ि बोलावे पुिरागरि । रोक्फळाचे 
उपादाि । ऐसे जारावे ।।८.३४४०।।

उप्द्न (कारर)– काय्ण उतपन् होणयासािी अतयंत 
आवशयक असे, जयाचयानशवाय काय्ण होऊ 
शकत िाही असे द्रवय. रावाराव ज्ञािाज्ञाि । 
ज्ञािनच यया उपादाि । अिसयूत सरताई 
कारर । जारावे सवािुरवे ।।८.२१३१।।

उप्वध – राि. उपानध होता जो घ्रारीं,। तो वठरचा 
गेला वांचूनि । नछिद्रें उरलीं दोनहीं । तीं सांनडती 
श्वासातें. ।।२.२५५६।।

उप्वध खंडण – िाररूपातरक उपाधीचा िाश. 
उदा. घटाचा िाश झालयावर घट ही उपाधी 
िष्होते व रूळ राती उरते. चौरे ते उपानध 
िंडर । अतयंनतक पाचवे जशर । साहावे 
पारा्ण निराकरर । ते नववत्णहािी गा ॥९.८०१॥

उप्वधद्व्य –  दोि प्रकारचया उपाधी (अडसर) 
कारर उपाधी व काय्ण उपाधी. आनर उपानधविय 
नितय जंवं । चराचर नरथया िवहे तव । 
गरागरि हे ध्व । लागले सरसता ।।८.३०१६।।

उपि्स उप्वधद्व्य
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उप्वधभवेदें – उपाधींचया नरन्तवािे. एक महरती 
रूतातरा, । एक महरती अंतरातरा, । येक 
महरती जीवातरा, । उपानधरेदें ।।२.१४५३।।

उप्वधसंग ु –  रूळ सवरूप सरजणयात रायेरुळे 
उतपन् होरारे देहाठद प्रपंचरूप लेपाची संगत. 
अहं महरतानच ते सवखसरती । आिंदरयी 
पुरुषखसरनत । अहं महरता वीरपती । उपानधसंगु 
।।१८.१२२६।।

उप्धी िवेगळें –  उपाधीहूि वेगळे. आतराभयासु हो 
तप । कठरता होइजे नि:पाप । केवळ परब्रह् 
सवरूप । उपाधी वेगळें ।।१६.२२२।।

उप्ध्य् (उपाधयाय) – पुरोनहत. उपाधया िाही 
आरुते। तठर ते आमहीं दीधलें तुरतें । आरुनचये 
परंपरेते । नहत उपदेशावे ।।१८.१०४९०।।

उप््यें – उपायािे, साधिािे. तव तो वीररारा काये 
। आरी पीटला युद्रयें । रा उतरे तेरें उपाये 
। रोहो तयाचा ।।२.८७।।

उप्ि –  उपाय. ब्रह्ा स्नज वेदाते । सप्तऋषी 
कठरती उपाय तेरे । ज्ञाि उपजावया रूतातें । 
करा्ण करमी ।।८.२९३८।।

उप्िो – उपाय. वेदरागतेनच कारु रोगावा,। ऐसा 
उपावो बरवा,। परंतु हानच अिुरवा । कारर 
िवहे. ।।२.४०३५।।

उप्सन् – कर्णकांडातरक व्रत, आराधिा, 
पूजाअचा्ण. ज्ञािकांड वेदाचें,। तें प्ररार 
सांखयशास्ताचे, । तेंनवनच नविनवधा योगाचें,। 
कर्ण, उपासिा. ।।२.१९३१।।

उप्सी –  पूजा, अचा्ण, आराधिा, रक्ती. रूते कर्ण 
आचरती । तेरे देवतांतरांची उपासती । रग ते 
संतुष् होती । करीती व्ष्ी तें ।।८.२९३९।।

उप्सरी – उपासिा, पूजा, अचा्ण, आराधिा. ऐसी 
एकनिष्ठ गुरुरनक्त । दुजी िाही उपासती । 
अिनयश्द्ा वीरपती । ते ऐसी जारावी 
।।८.३३३०।।

उप्सरी –  उपासिेत. गुरुनचये उपासती । पांच दोष 
परर असती । प्रायनचित् जयां िारी । वठर 
अप्रयासाचें ।।१८.१६०५३।।

उप्ंग – र्दंग तालात लावरे.  र्दांगु येकु वांचूनत 
। आनर टाळु वीरा तये सरािीं । उपांग आनर 
श्ुनत दोनही । लानवनलया ततकाळें. 
।।२.३५३२।। 

उपवेग्च् –  उपयोगाचे. रुरुक्ा कर्णनच साधि । 
रुक्ता िवहे तेरे बंधि । परंतु परोपकारा लागूि 
। उपेगाचा ।।१८.१३३९५।।

उपेंद्र, उपेंद्र ु– नवषरू (वारि). ईश्वरीपारी तो इंद्र 
। येरे पादु तेरे उपेंद्र । येर नशश् तेरे प्रजेंद्र । 
कररवतते ॥९.२०६५॥,  उपेंद्रु ।।१८.३०१६।।

उ्णें – उतते. नरल्कें आंग उफरें,। तोही एके 
गुरें । सेनवती, अजु्णिा, जारें । रठद्णती आंगीं. 
।।२.४२८७।।

उ्रदट –  उफराटी, उलट. अनवनहत ठदसे काज । 
नवनहत ि रूपेनच सहज । उफरठट ज्ञािबुझ । 
होये अज्ञािा ।।१६.२५९१।।

उबगल् – कंटाळला, नवटला, त्ासला. ऐसा 
वयक्ता उबगला । अवयक्ती आसक्तु िेला । तो 
जिु कष्ी झाला । काय कठरल? ।।१२.२१५।।

उबगलीं – कंटाळली आहेत. इंनद्रयें अरा्ण 
उबगलीं,। उपरािीनच चालों लागलीं,। तरीं 
जारावीं कीं तीं रातलीं,। तया आतरसुिा. 
।।२.१२७२।।

उप्वधभवेदें उबगलीं
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उबगलवे-लें – १. गुदररलें. गादलें अनत महातारें, 
। शरीर िवहे तें पोतारें,। धूरार उबगलें विारें । 
रळीं कोंदाटलीं ।।२.९०५।।; २. नवटले. 
येक उद्रे श्रती । उबगले नहतीनवनहती । 
अपार आशा नचत्ी । द्रवयाची तयां 
।।१६.१८२०।।

उबगु – कंटाळा, वीट. देरें ते पाचांरूनि देरे । घेरे 
ते जारोनि रागरे । तानहेनलया रुकेनलया 
िारे । अळस उबगु ।।१८.९१८४।।

उबगोवन्य् ं– उबग येऊि. परसपरां सवपिें सांगती,। 
रनळया नविोद कठरती,। एक ते उिूनि जाती । 
उबगोनियां; ।।२.१४००।।

उबड् – उपडा, पालरा. उबडा घटु रठरतां । केला 
आयासु होय व्रा । काष्ठांते पारी घानलता । 
अंकुर ि फुटती ।।६.५६९।।

उबडवे – पालरे. धयाि धरी तें नवटक,। िवाटां 
िेवूनि रुि,। िेचरी रुद्रा आनरक । आसि 
उबडें. ।।२.३२२५।।

उब्रल् –  उबगूि गेला. रीपरे उबारला साता । 
अज्ञाि सांडी रग पारा्ण । आतर इतरा अरा्ण । 
लागेनचिा ।।८.२३७०।।

उब्र् –  उषरता, गररी. ियिी लोटती अश्ुधारा 
। तैं ते शैतय िा तो उबारा॥ तापु आनर कंपु 
गात्ां। ये कुहांची ।।१६.८०४।।

उभडु – उराळा. कुंदु बोले पुडती । स्ती बहु रली 
होती । तीची आिनवता प्रीती । उरडु आला 
।।६.११०४।।

उभ्य – दोनही. श्ोत्ाचें तेज आगळें । दशिांनचया 
तेजा नरिलें,। उरय तेज फांकलें । रुिावठर. 
।।२.३५२७।।

उभ्य िग्ता –  दोनही वगाांिा. तेरें सतें हें रासराि,। 
इरें सफुरें तयाचें ज्ञाि,। सुिाचे एका सेवि,। 
उरय वगाां ।।२.१३२२।।

उभ्यउप्वधविविक्तु–अनवद्ा व नवद्ा या दोनही 
उपाधींिी रनहत, तयांहूि निराळा. 
अनवद्ाठदगुररनहतु । नवद्ागुरसाक्ीरूतु ।  तो 
उरयउपानधनवनवक्तु । आतरा कैसा ? 
।।२.३२३।।

उभ्यक््म ू –  दोघांचा कारनवकार. स्तीपुरुषें 
उरयकारु। येरे केला ऐसा धरु्ण। रळतयागाचा 
नियरु। लानवला पायूतें ।।१८.११८६।।

उभ्यर् ं– दोघांवर. िाटेया आंगावरी वेषु । एनक 
दारा, एकु पुरुषु,। तेरें उरयतां प्रीनतनवशेषु । 
नरथया जैसा ।।२.११८४।।

उभ्यति – दोिपर, नरन्तव.रग प्रकृनतवियोपसंहारें,। 
उरयतव नरथया वारे,। अिंडैकरसब्रह् िरें,। 
तेंनच असे ।।२.८४८।।

उभ्यदळीं – उरयदळ, दोि दळांरधये महरजे 
सैनयांरधये. सव्ण देहीं आतरा संतु,। अिातरा 
सकळु असंतु;। उरयदळीं नसद्ांतु,। वोळिें 
ऐसा. ।।२.१६८३।।

उभ्यपदीं – दोनही पदांिी. अनवद्ागुररनहतु । ते 
शुद्लक्ु तवंपदारु्ण,। आतां उरयपदीं पररार्ण,। 
तो सांनगजैल ।।२.८४५।।

उभ्यपक्षीं – दोनही बाजूंिी. एकें रोक्ु पानवजे,। 
एकें संसारु रोनगजे,। उरयपक्ीं देखिजे । तव 
तेनच नरिया. ।।२.३८६९।। 

उभ्यपक्षें – दोनही संबंधात. क्रेकु कठरती वचिें,। 
क्रेकु धठरती रौिें,। रग उरयपक्ें येरें । 
काज ि देिती ।।२.१३५५।।

उबगलवे-लें उभ्यपक्षें
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उभ्यभ्िीं – दोनही दृष्टा. आतां संततवें सं 
अिुरवी । कीं असंततवें संत रासवी;। 
आश्नयतां उरयरावीं । प्रकृनत कैसी? 
।।२.१३३८।।

उभ्यलक्ष्ंश – दोनही वारयांचा लक्रेिे होरारा 
अर्ण. उरयवाचयांश शबळ,। तें सांडावेंनच गा 
सरूळ,। उरयलक्ांश जे केवळ,। तेनच घयावें 
।।२.८४६।।

उभ्यि्च्य्ंश – दोनही वारयांचा अनरधेिे होरारा 
अर्ण. उरयवाचयांश शबळ,। तें सांडावेंनच गा 
सरूळ,। उरयलक्ांश जे केवळ,। तेनच घयावें 
।।२.८४६।।

उभ्यिी्यमे –  दोघांचे (स्ती-पुरुषांचे) रज व रेत 
कर. स्ती पुरुषी संगु जाला । वीयतेवीर तो 
वायांनच गेला । महरौनि उरयनवयते रचला । 
नपंडु साकारू ।।१६.११६३।।

उभ्यस्ुरण – दोघांची वेगळी जारीव. यापरी 
प्रकृनतप्रधाि,। निरनसतां उरयसफुरर,। 
अिंडैकरस निरंजि,। संपाठदलें अनसपदें 
।।२.८५०।।

उभ्य्वभ्म्वनतिें – (नलंगदेह व सवपिावसरा ह्या) 
दोहोंचा अनररािी महरूि. उरयानररानितवें 
वतते । तो आतरानच प्रतयगातरा, हें निरुतें,। एवं 
प्रकृनततें येरें रतें,। शुद्सतव ऐसें ।।२.११३८।। 

उभ्य्वभ्म्नी – (नलंगदेह व सवपिावसरा ह्या) 
दोनही अवसरांचा अनररािी. नलंगदेह, 
सवपिावसरा,। उरयानररािी आतरा वेत्ा । 
प्राज्ञु, प्रतयगातरा होता । तोनच तैजसु 
।।२.११५५।।

उभिणी – उराररी. सतय सागरांची रांडरी । जेरें 
सप्त विीप उरवरी । सप्त पाताळासीं रेदिी । 

नवसतीर्ण हे ।।२.२२०।।

उभ्र् – रचिा, उराररी, रांडरी. तेही नविनवध 
जार वीरा । काय्णकाररतवे धिुध्णरा । आईके 
तयाचा उरारा । सांनगजैल तो ॥९.२०३२॥

उभ् र्िी – सज् हो. प्ररुि पातले वैरी । धिुषबार 
घेतु करी ।उराराही झडकरी । युद्ीं वयवसाइकु 
।।२.८१।।

उभ्िणी –  उराररी, साकाररूपात उरे कररे. 
नवराट नहरणयगर्ण दोनही। सरूळा सूक्राची 
उरावरी। आता देहविया पासूनि। कर्ण 
वनपजवे।।८.२९१९।।

उभवेरवे (उनरेषे) –  अंकुर. की िाइंची नच कुष्युक्ते 
। वातुलेनपतुले रोगवंते । असती उनरेष तेरे । 
तैसेनच वीय्ण निपजे ।।१६.१४०२।। (रुदो. 
उरेषे – उनरेषे)

उभवेर्ंच् (उरयतांचा) – दोघांचा. संनयासु संनयासी 
वािाखिरीती । अजु्णिा योगी योग बोलती । 
तो व्रावादु वीरपती । उरेषांचा ।।६.११६।।

उभैरी – उरयतांिी, दोघांिी. अैसे जारातु बोनलले 
। सकळ पररारु्ण रानिले । तैसेनच आचरर 
अवलंबीले । व्रताचे उरैषी ।।६.९९५।।

उ्मगणवे – १. सरजरे.  नवषयेंनद्रयसंयोगें । सुिदुःि 
जें रिा उरगे,। तें आगरपायी अवघें । ऐसें 
जारोिी,।।२.४८६।।, २. ठदसरे. तेंनच हें 
राझे सकल नवत्;। अश्वआठदकरूनि येर,। 
ययापासीं. सरसत । नचनह उरगलें. 
।।२.२३७०।।

उ्मजऊनी – सरजावूि, सपष् करूि. (नत्पुटी) 
गुरांची वतते सारास । तें गुरत्य पठरयस । 
सांनगजैल सनवशेष । उरजऊिी ।।२.४०४।।

उभ्यभ्िीं उ्मजऊनी
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उ्मज धरी – उरजूि घे, लक्ात घे. आकाश वायू 
या दोनही याती । सव्णरानरन्ा िाहोती । 
आइकोनि इतुली युक्ती । उरज धरी ॥९.९७२॥

उ्मजविली –  ज्ञाि करूि ठदले. जारीव प्राप्त 
केली. रसिा रसातें जारे । हे कत्णवय केले येरें 
। तवगींनद्रयातें शीतोषरे । येरे उरजनवती 
।।१८.११८१।।

उ्मजिूं ज्र् ं – सरजवायला गेले असता. 
आइकोनि देिरा ऐसा, । महरती, द्रष्ा 
महनरजेतो कैसा?। तंव घट सापेक्ु आपैसा,। 
उरजवूं जातां ।।२.१४१७।।, 

उ्मजसीन् – (तुला) सरज पडत िाही. ‘कुतसतवा’ 
श्रोकें येरें । वाठरतां नववेकवचिें, । तू 
आपुलेनचिी जारपरें । उरजसीिा. 
।।२.२८२।।

उ्मज् न्यवे – (तुला) सरज पडत िाही. रग सहजीं 
सहज सहज, । िुरे येतेंनच ततव(?त्व) बुझ, 
। बुझावें पडे तें तूज । उरजा िये ।।२.१००६।।

उ्मजवे – सरजते. देहीं उरजे सुिदुःि,। तें 
आपरनच रोगी सकनळक,। लोहसंगतीं पावक 
। सवरूप जैसें ।।२.११६३।।

उ्मजवे (न) – (तुला) सरज पडत िाही. आपुलेया 
रती तूतें । काय्ण ि उरजे एरें,। तठर री सांगैि 
निरुतें,। नहता तुनझया. ।।२.१६०७।।, 

उ्मजवेवच (न) – (तुला) सरज पडत िाही. रग 
रोहसागरीं ... कळे,। नवषादोतकषते आंदोळे,। 
पानरयें ररी डोळे,। ि उरजेनच. ।।२.२३।।

उ्मजैल – सरजेल. सांखयें अरवा योगरतें । 
सवरूप उरजैल जैं तूतें,। गुरुवारयार्ण नसद्ांतें 
। बोधलेनि, ।।२.४४६५।।

उ्मजों – सरजूि येईल, कळेल. अरवा आि 
असेल कारर । यया दुःिाचें असाधारर,।  तें 
बोलतां वचि । येईल उरजों. ।।२.८५।।

उ्मजरौवन – सरजूि घेऊि. पािनवलें कवरें पापें?। 
हें तव नवघि िवहे सोपें,। आता उरजौनि 
आपर पें,। आइकें उपदेशु ।।२.६५।।

उ्मटरी – प्रकट होती. वर व्रर गुलर हरळ। या 
वयाधीसीनच जनरे सरुळ । कां बाळपरीच 
प्रबळ । उरटती रोग ।।१६.१४७०।।

उ्मटवे – उगवे, ठदसते. राहोपासूनि सुटे,। रग 
शनशनबंब उरटे,। तैसें निर्णळ रािस वाटे । 
राझेंनच रज. ।।२.४५५१।।

उ्मटवेवचन् – खसरर होईिा. धूम्रें पावकु झांकोळे,। 
ररारी दीपु अनिळें,। तैसा पारु्ण रोह (जाळें) 
उरटेनचिा ।।२.२९।।

उ्मटों नवेद्िें – होऊ ि द्ावे. िेदावीं कररें फुटों,। 
अंतरींचें रािस सुटों,। पदार्णसफुरर उरटों । 
िेदावें योगीं. ।।२.१८६१।।

उ्मवेर्ंचें –  (उरा-ईश) उरा आनर रहेशाचे. जीवें 
जीवा येकपर । येकानच सुिाचें सेवि । येक 
सवरूप निगु्णर । उरेषांचे ।।१८.१४९५९।।

उररी (न) – उरत िाही. पूववीं काहींची िवहतीं । 
काहींनच ि उरती अंतीं । रधयेनह जे आरासतीं 
। नरथयारात्ें ।।२.६३०।।

उर््ट् –  उफराटा, उलटा, पालरा. आमल तीक्त 
क्ार उषर । आंगी लागती हे बार । रग 
प्रसुती काळी वि । पावे उरफाटा ।।५.१३४०।।

उरल्-ल्ं-ली-लवे – नशल्क रानहला. दाराकारु 
पालटला । ररता िेरों तोनच जाला । बुनद् 
जाऊनि उरला । रिोधु बहुवसु ।।२.३३९।।  

उ्मज धरी उरल्-ल्ं-ली-लवे
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उदर – नशल्क. आषाढी वाजे जारा । उठर ि ठदसे 
ढोरागुरा । बरवा चाले वीकरा । तया धानयाचा 
।।५.१२०४।।

उरुप्रदवेशी – रांडीचया रागातूि. रज तर सरािवतते 
। उरु प्रदेशी जनर तयाते । वैशय महनरजती 
जीव ते । नरश्ीता गुरु ॥९.२१८८॥

उरुप्रदवेश ु –  रांडी. आतरानच यज्ञाचा कता्ण । 
आतरश्द्ा स्ती ततवता । शरीर इशर पारा्ण । 
उरुप्रदेशु वेठदका ।।१८.२०८२।।

उरुप्रदवेशवे –  रांडीपासूि. एक जाले रुिापासूि । 
एक बाहुपासाव उतपन् । एका उरुप्रदेशे जार 
। निग्णरु जाला ।।१८.८८७।।

उरवे – उरतो, नशल्क राहतो. रग असंगु िाला गुरीं, 
। तैं गुर रीिती काररीं,। सरानध, नवक्ेप, 
लय ग्रासूिी, । सवयेंनच उरे ।।२.८२८।। 

उवजतार – रोरवी, लौनकक, प्रनसद्ी. महरौनि हें 
गौतर रत । प्रवत्णले नयायशास्त येर । ययां 
योनगयांचे उनज्णत । करावया ।।१५.२२८७।।

उण्ता – लोकर. उरा्ण ततवाची अिंडता । येईल 
काय तया सुता । सफठटका पोटी निरंतरता । 
तैसी धाररा ती ।।६.३७२३।।

उधिताजलन – अग्ीची जवाळा वरती जारे. 
उधव्णजलि तेजाते । ते अंतरसरे पवि वतते॥ 
तेज चंचळ आरासे । ते प्ररंजिेनच ॥९.९३०॥

उधिताि्र –  वायूचा ऊधव्णबाजूस प्रकोप होरे (वात 
नवकार). हा िकरी उतसगा्णतें । तैं तेरे ऊधव्णवातें 
। शांत की जे जिरातें । देहनच पडे 
।।१८.२००७।।

उिताशी – एक अपसरा. (िरिारायराचया रांडीपासूि 
झाली महरूि उव्णशी). उव्णशी रंरा नतळोत्रा 

। नस्तया रोगा उत्रा । येरी परनस्तया अधरा्ण । 
निर्णळा ि होती।।१८.१०१६।। पहाः पदरवशष्ट 
आ

उलथवे –  उलटूि पडरे. अर्ता ऐसेंही उलरे । रा 
येर रेषज काय तेरे । अंतर कोरडें ही तें । ते 
अनधकानधकनच ।।१६.५४६।।

उललवे –  उलरे, दुरंगले. व्क् तेही कांटाळले । 
पाषार तेही उलले । आनळ सोडूनि पळाले । 
इष्नरत् ।।१८.१२६११।। 

उलंडलें – ओलांडले. ऐसें अंतःकरर एकलें । 
एवरेवप्रकारें फांकलें,। ज्ञािेंनद्रयविारा उलंडलें,। 
नवषईं ठदसे; ।।२.४७९३।।

उलंड्िवे – ओलांडूि जावे, उल्ंघूि जावे, दुल्णक् 
करूि पुढे जावे. नवटले अर्त उलंडावे । रा 
येर रस ते अघवे । नकरातरक अिुरवे । 
सवसवािंदानचया ।।१८.११८४९।। 

उलंवडल् – उलरूि टाकला. जारो हा पवतु्ण 
(पव्णतु) उलंनडला । की रेरू पादघाते रगनडला 
। हा वैरी िळ राठरला । प्रतापवंतु 
।।१६.१९३८।।

उलंडी –  सांडरे, टाकरे. इचछिूनि सवरुिदश्णिा । 
येस उलंडी आंगवरा । पाहूनच लागले अजु्णिा 
। दृष्ादृष् ।।८.२३९९।।

उलुक ज्ंभण्ददक – उचकी, जांरई वगैरे. 
उधव्णसपंद उदािे । उलुक ज्ंरराठदक तेरें । 
निनगय्णर कररे । अन्पािाचे ।।१५.३७३१।।

उलुक्दद ध्मता –  वायूचे सपश्णधर्ण (फुगवरे इ.). 
उदािु वसे कंिदेशी । उल्लुकाठद धर्ण प्रकाशी । 
महरौनि तो आतां प्रारांनस । नरळेनचिा 
।।१८.४३८६।। 

उदर उलुक्दद ध्मता
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उलूखल् –  (उलूिल)  उिळाला. येसरा ग्रारु 
असोनिया । पाररटु िेरे रचे नरिया । कांहींनच 
उलूिला जानतया । वोजिसे ।।५.१२०३।।

उल्लसवे – १. आिंठदत होतो. री महरतानच होये 
कैसे । दावी तो सवाहंकारू ठदसे । तवंनच 
द्रष्छतवे तेर उल्से । जंवं ि पाहे तया 
।।१८.२३५०।।; २. उसळत असते 
(लाटारूपािे वयक्त होरे). सागरू उल्से 
सवखसरती । उिी कल्ोळानचया वयक्ती । रग 
आपरनच वीरपती । आपरु रिीडे 
।।१८.३९८६।।

उल्लंघ्ि्य् – ओलांडणयासािी, पार करणयाकठरता. 
आता धुरानररानििी राया । ते रोही पुरुषा 
ज्ञािरया । तीते अजु्णिा उल्ंघावया । शक्त ि 
होती ।।८.३५३१।।

उल्ल्स – (रिाची) ऊरमी, तरंग. काही एक सांगरे 
असे । िेरसी तु पुसावे ऐसे । तरानप रिाचेनि 
उल्ासे । बोलावे पडैल ॥९.८७॥

उल्ल्स् –  (रिातील) ऊरमीला. देिरा होये तव 
ऐसा । आता सांडी तया उल्ासा । ते आंगेनच 
जानलया आरासा । आंगे ग्रासी ।।१८.३९९७।।

उल्ल्सू (उल्ास) –  संतोष, आिंद. आता सोळा 
वयाचा उल्ासू । नचत्ाते रिीडवी संतोषु । 
तेनरचा अरु्ण नवशेषु । गरो लागे ।।१६.४८।।, 
उल्ल्स ु।।१८.१५०७।।

उल्ल्सवे –  १. उलहनसत होते.  वेनचता रररा सराि 
। दु:ि होय अनतगहि । संनचत होता रि । 
अतयंत उल्ासे ।।१६.१९२२।।; २. उचंबळते. 
चैतनय गुर नवशेषें । सनरात्नच आतरतवें 
उल्ासे । ते व्नत् सवरुपींनच सररसे । सफुरे 
आिंदरय ।।१५.४५६८।।; ३. उल्ासरे, 

शोरतो, कळतो. कता्ण कततेपरें उल्ासें । करर 
कररतवें प्रकाशे । ... ।।१८.१२१९९।।

उिसवे – दर, धाप. वयाघ्रा रुिीचें सुटे । तया 
जिकु, का जििी रेटे; । तैं उवसे पोट फुटे,। 
प्रकटे रुदि. ।।२.३१७० ।।

उषण – गरर. उषर िा शीतल, ऐसें । र्गजल 
ववहरी असे,। ते ठदसोिीनह पठर िसे । कांहींनच 
कोिें ।।२.७१३।।

उषण्ंशवेसीं – उषर अंशािे. तेज तेजी संचरे । 
उषराशेसीं, वारे,। देहसरें चंचलें सरीरें । पविीं 
प्रवेनशजे ।।२.७२३।।

उषणोदकले –  कढत पाणयािे. येक निबु्णजनवले धूम्रे 
। येक सराज्णिे साक्ातकारे । येक उषरोदके 
बारे । करपनवले जीव ।।१६.२३८०।।

उष्मध्मता – उषरता. सवाांगीं काठिणय प्थवीचें । 
साद्रपर तया जीविाचे । शोषक उषलधर्ण 
तेजाचे । ऐसें जारावें ।।१८.५४२६।। 

उसंर-रु – रोकळीक, ठरकारा वेळ. दारा द्रवयाची 
सोसरी । कठरता उसंतु िाहीं रिीं । तुतें 
नवसरलो, जनरोिी । गेलो वाया ।।८.११६४।।, 
उसंरु ।।१६.९६९।।

उवसणवे –  उसिे, उधार. ... िेवा यतिे । उदेके 
घेयीि महरे । जारो हे राझे उनसरे । तुमहावरी 
।।५.१२४६।।

उवसरु – उशीर, नवलंब. रोजिा उनसरु जाला,। 
आराही तया बहुडा ठदधला.। तुमहीही वयापारु 
आपुलाला । संपादावा.’ ।।२.२९२५।।

उंची – उंचवी. आतां जपाची कररी,। उंची 
रानलका लांबूनि,। दोहीं हातीं वोढी रनर । 
पावो होरें. ।।२.३२२६।।

उलूखल् उंची
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उंडणी – आळी, कीड. पर्ण जळुका कोडे कीनड । 
उंडरी करपवी वाठढ । टोळ रुिक राजधानड 
। ऐसी पावे ।।१८.९१५३।।

उंबर् – दाराचया चोकटीचे िालचे लाकूड, 
उंबरिा. अश्व धरावयाची तवरा,। रानजचा 
काढूनि कडदोरा,। िुंटीनस घानलती; उंबरा । 
दाराचा उचनलला. ।।२.३११२ ।।

ऊ

ऊक्रें – ऊ ह्या अक्रािे. उकारु शंकरु नत्ियिु;। 
ऊकारें साधुतवाचा गुरु;। देवरातारयु, सािु । 
ऋकारु िवहे. ।।२.२२२५।।

ऊभ्यसैन्य्मध्यदवेशीं – दोनही सैनयांचया रधये. 
ऊरयसैनयरधयदेशीं । वत्णतां काळाचां ग्रासीं । 
ि वतते रय रािसीं । कैसा कोंवळा ।।२.२५८।।

ऊरी –  उरात/ हृदयात अंत:कररात. रिोधु िाही 
देशांतरी । रदा रछिरा िाही ऊरी । वासिा 
त्ुषरा िगरी । ि शकतीची राहो ।।१६.१२१।।

ऊधिताग्मन –  वरती जारे. ि तपता सूया्णचे नकरर 
। प्थवीवठरल संनचत जीवि । तया सव्णरा 
ऊधव्णगरि । होतेनच िा ।।१८.५१०।।

ऊधितापथें – सवगा्णतील रसतयािे. तयाहूनि जें वरुतें 
। शतगुरा आिंदु तेरें,। चालतां ऊधव्णपरें । 
शतगुरा तैंसेंनच. ।।२.३५०३।।

ऊधितापदीं – सवगा्णतील. रेठदतां सवगा्णचीं रंडलें । 
रिुषयािंदा रूप केलें,। तयाहूनि शतगुरा 
आगळें । ऊधव्णपदीं सुि. ।।२.३५०२।।

ऊधिताि्र ु–  वरचा राग आिडरे. बैसता होये 

ऊधव्णवातु । ि राहे आसिी देहसवसरु । जळो 
हा रोगप्रदु एकांतु। जळो हे आकुंचिा 
।।१८.१४३०।। 

ऊषलें (?) उष्मवे? उषणवे –  उसिे, तापरे, गरर 
होरे. रजोगुरांचे हेंनच कररें । संसारप्रव्नत् 
पोषे जेरें । निव्नत् आटे ऊषलें । वयवसायाचेनि 
।।१८.५०३२।।

ऋ

ऋक –  ऋगवेद. ऋकसारयजु: अरव्णर । सदाचार 
हे चौघे ब्राह्र ।  ... यांचे रािूनि वचि । 
येक रजती ।।५.२९१०।।

ऋण्व्यरवे –  उपकृताला, ऋरांनकताला. ऋरानयते 
घातली आर । गुरूरागती पूजि । संनचत होते 
धि । ते िेले तसकरी ।।१८.१७१७।।

ऋर, ऋरु, ऋरुक्ळ –  प्रतयेक रानसक 
रजोदश्णिािंतरचा फलिकाल, स्तीचया 
रानसकधरा्णिंतरचा बीजांडोतपत्ीचा, 
सरागरास योगय  काल. पशु अरवा रासर 
श्वाि । हे ि ररे ऋतुकाळा वांचूि । रिुषय 
रातले रग ते जार । अिावर होये 
।।१८.१३५९।।

ऋरु दवेणवे – पतिीशी नतचया रानसक धरा्णिंतरचया 
गरा्णधािास अिुकूल काळात सरागर कररे. 
आला ऋतु तो देरेनच । ऐसाही धरु्ण िवहेनच । 
तेर ठदवसा ऋतु निंद्ुनच । िरकप्रदू 
।।१८.१५१३।।

ऋक्ष (रुक्ष) – कोरडे, रुक्. ऋक् सेनवता नरक्ान् 
। काराचे िोहे उद्ीपर । तेय व्नत् वेग ते 

उंडणी ऋक्ष (रुक्ष)
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इंधि । जळे दराग्ी ।।१८.१४०२।। (रुदो. 
ऋक् - रुक्)

ऋक्ष – व्क्, झाड. साद्र्णता सांडी जीवि । तैं नवश्व 
हे जाय वाळेि । अनग् उिी ऋक्ापासोि । तो 
ग्रासी तयातें ।।१८.५७२।।

ए

एक – १. कोरी एक. ऐसें एक महरती राठरता,। 
अवधारीं गा पांडुसुता । एक महरती ररता । 
आतरादेहतवें ।।२.६८८।।, २.  केवळ. 
दुजेपरें ि प्रकाशे,। एक एकपरातेंही रुसे,। 
वरी अप्रनतर कैसें,। कवरें नचंतावें? 
।।२.१०३०।।, ३.  सराि. जयातें गुर, देह, 
िा अवसरा,। प्रपंचु, पररारु्ण, िा वयवसरा,। 
तें आतरसवरूप यया रूता,। सव्णत् एक 
।।२.११३२।।

एकति – एकपरा, एकरूपता. बीजातेंनच व्क्तव,। 
आनर व्क्ातेंबीजरूपतव,। तैसें जीवा देहा 
एकतव । अिाठद असे ।।२.१०८४।।

एकदंरवे – एका दाताचया, फाळाचया िांगरािे. 
एकदंते केलेनच रर । सवतेनच दुरावे पडतालुि 
। रूनरका ि सुटे महरौि । हलेंनच नत्गुरावे 
।।१८.८९८५।।

एकदवेवशति्चें – रया्णठदततवाचे.आरुते जाले चयवि 
। तये लंकापुरीपासूि;। ते येक तुटलें बंधि । 
एकदेनशतवाचें. ।।२.३००६ ।।

एकदवेशी –  एकांगी. ते नवनवक्तातर तत्वदशमी । 
सानक्तवेनच असंगता जयांनस । सांखयरत ते 
एकदेशी । एके नवकलपे ।।१८.३७६४।।

एकदवेशीति – एका ठिकारी असरे. सनच्दािंदा 
अविया । आतरयाचा धिंजया । सवरूपधरु्ण 
बोनलजे तया । एकदेशीतव ि साहे ॥९.३१८॥

एकवनष् – एकाच ठिकारी निष्ठा असरारे. ते 
एकाग्र, एकनिष्ठ,। पदारमी िवहे लंपट,। जे 
साधावया कष् । पूववींनच केले. ।।२.२०१८।।

एकवनष्र् – एकाच ठिकारी निष्ठा असरे. जे जे 
करा ते ते युनक्त,। इतुलेनि एकनिष्ठता िारी;। 
उपरािी रूढ रहंती । रोनगती तेरें. 
।।२.४५१२।।

एकप्द– एक पायाचे. िेचर रूचर जळचर । एक 
ते केवळ अचर । एकपाद चतुषपाद येर । 
बहुपाद केले ।।१८.८९९।।

एकरसर् – एकरूपता. तेरें तनरयाकारें असतां । 
बुद्ीतें िाहीं िािाकारता,। जे पावली एकरसता 
। तये अिंडीं. ।।२.२०४०।।

एकलें – एक, अनवितीय. आरासोनि राि नवतुळे,। 
तेरें जसें तैसें सचलें । आतरसवरूप एकलें । 
अविैत ब्रह् ।।२.७८०।।

एकि्टैल – एकवटेल, एकाच ठिकारी गोळा 
होईल  (तेवहा). ते जेवहेळीं एकवाटैल,। 
सवाांवरूनि काढैल,। जेनरंची तेरें खसररावैल । 
आपुलां अनधष्ठािीं. ।।२.४५२१।।

एकसर् – घटा, दंडु, एकसरा,। वाचें जे तो िवजे 
अंबरा,। तें सव्णदा साठरिें, वीरा,। जैसें तैसेंनच 
।।२.८०७।।

एक्ंशवे – एका अंशािे. प्राचीि रोगनवशेषे । सरे 
जंवं एकांशे । तव नरियरार सहस्ांशे । संनचती 
रीळे ।।१८.८८१।।

एक्ग्र – एकाच ठिकारी खसरर असरारे. ते 

ऋक्ष एक्ग्र
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एकाग्र, एकनिष्ठ,। पदारमी िवहे लंपट,। जे 
साधावया कष् । पूववींनच केले. ।।२.२०१८।।

एक्ग्रर् – एकाच ठिकारी खसरर असरे.तेरें 
रिानचया एकाग्रता । एकनिष्ठ  बुनद् जार, 
पारा्ण;। कंपु िारी धयािसरा,। निरा्णतीं 
दीपापरी. ।।२.२०५१।।

एक्ध् – एकदाच. सत्ववतु, संसकारी । एकाधा 
श्वर करी,। तठर तो दोंनच उत्रीं । होये 
कृतकृतयु. ।।२.४४१५।।

एक्नंद –  तैनत्रीय उपनिषदात आिंदाचे सतर 
ठदले असूि रािवाचा आिंद महरजे एकािंद, 
राजाचा आिंद दशािंद, तर गंधवा्णचा आिंद 
शतािंद व देवगंधवाांचा सहस्ािंद रािवाचया 
हजारपट रािला आहे. एकािंद दशािंद । 
शतािंद सहस्ािंद । रुक्ताचे ऐसे रेद । 
वािानरतीं ते।।८.२५१९।। पहाः पदरवशष्ट आ

एक्नैक – झाडूि सव्ण. तेरें दुजेनिनवर आइक;। 
ि रोनगतां रोनगजे सुि.। सगट रुसे एकािैक 
। तों आटोंनच लागे. ।।२.४६३२।।

एवकि्चूनु – एकट्ानविा. जें जें काहीं ठदसे । तें 
तू िा, तुझा िाईं वसे,। तू एकुवाचूिु िसे । 
आि वसतुरात् ।।२.१०४९।।

एकती – १. एकटी, एक, केवळ. सकळा व्त्ी 
सूटती,। रींतूपरें नवतुळती,। तेरें उरे एकी 
ज्ञप्ती,। नतचे जो रूळ, ।।२.१०००।।; २. 
कोरी एक (स्ती.) िाटेया आंगावरी वेषु । 
एनक दारा, एकु पुरुषु,। तेरें उरयतां प्रीनतनवशेषु 
। नरथया जैसा ।।२.११८४।।

एकु – १. एक. दृष्ांत रुिें सांगेि,। तरी अवधारीं 
तें वचि,। कवहरी एकु पुरुषु जार,। वत्णत 
असतां ।।२.८८४।।; २. एक ईश्वर, ब्रह्तत्व. 

ठदसे एकु असे एकु । एकां ि कळे याचा 
नववेकु । एकी जानरतला बाधकु । तेनच रेले 
।।१८.९४९।।

एकें – एकािे. प्ररर प्रबोधानच सरींसें,। कवहरें 
एकें व्नत्नवशेषें,। रहदाचिय्ण रािसें । उपजतें 
जालें, ।।२.१२१३।।

एणें प्रक्रवे – अशा प्रकारे. एरें प्रकारें अिुवादला 
। तो अनरप्राओ रागां कनरला । अवधाि देई 
वनहला । पुडती काय महरे? ।।२.२४९।।

एरवद्वर्यीची वििंचन् – यासंबंधीचे नववेचि. 
शरयु िवहे गा अजु्णिा । धरु्ण तो ि सूटे कवहरा 
। आइक एतनविषनयची नववंचिा । सांनगजैल ते 
।।१८.२५६१।।

एरद्क्रु – या प्रकारचा. शुद् सतवाचा जो प्रकारु 
। तोनच तरोगुरे एतदाकारु । वाचूनि तेरेसी 
इतरु । तो काहींनच िसे ॥९.२०२९॥

एरद्त्मक, एरद्लत्मक – यांिी बिलेला. एवं 
कता्ण काय्ण करर । एतदातरक नलंग जार । जें 
कर्णविारा कारर । होये सरूळ देहा ।।२.५१६।।, 
एरद्लत्मक ।।१६.८४७।।

एरद्ुध्य् –  याप्ररारे बुनद्पूव्णक (जारीवपूव्णक). 
एवं पंचादशाधयाया अंती । अजु्णिाप्रती 
रगवदुनक्त । एतद् बुधया हे निरुती । संपादला 
।।१६.४९।।

एरवद्वलक्षण ु –याहूि जो वेगळा आहे. तोनह 
अनररािु सगुरु। आतरा येरींचा जारु । अतेव 
एतनविलक्रु । बोनलजे अिातरा ।।२.५११।।

एरुलवेवन –  एवढ्ािेच. आचारु रािु आचरे । रिे 
बुद्ी इंनद्रयी शरीरे । एतुलेनि कत््णतव ऐसे सफुरे 
। महरौनि बोलसी ।।१८.११७९।।

एक्ग्रर् एरुलवेवन
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एथ – ह्या (नवषयात). री एकु एर नवषईं जारु । 
ऐसा धठरतानस अनररािु । आनर सवेंनच 
रागुता िेरु । होऊनि पुसतासी ।।२.२८४।।

एथ विरईं – ह्यानवषयी. जो जारे गुरुप्रज्ञा,। 
अपरोक्नसनद्संज्ञा,। आइके सद्ुरूची आज्ञा,। 
कैसी एरनवषईं ।।२.८३३।।

एवथचें – इहलोकीचे. तयक्तदेह ऐसें गेलें,। तंव 
एनरचें कर्ण उरलें,। तें प्रारबध रोगा आलें । 
देहाचां अंतीं ।।२.९०९।।

एथींचें – या देहातील. जीवीं ऐसे देहत्य,। 
अवसरात्य, अनरराित्य,। एरींचें सानक्तव 
धयेय,। तें शुद्सतव, आनवद्क ।।२.७६६।।

एथें – १. ह्या. िाशवंत वसतु झोंबतां । शोकु ि 
तुटे देवा सव्णरा । एरें राझया नचत्ा । एक 
रािलें ।।२.२३८।।, २. ह्यावर, ह्यारधये, ह्या 
ठिकारी. (सरूलदेहारधये व जागरावसरेत जो 
‘हा री, हे राझे’ इ. प्ररारे अनरराि महरजे 
अहंररतव धरूि राहतो तो नवश्व आतरा.।। 
सरूळदेह जागरावसरा । एरें अनररानितवें 
वत्णता । तो नवश्वु आतरानच ततव(?त्व।।ता । 
तदाश्यो ।।२.५१०।।; ३. येरे. आनर 
रारावया योगयु िवहे । गुराचेनि अरावें,। एरें 
सांनगजेल, तें बरेंच । धरावें जीवीं ।।२.७०६।।

एरीं – दुसरी. ते दृशय आनर षखडवकारी । आरासे 
एके जागरीं । िरसेनच अवसरीं एरीं । वठर 
नितय िवहे ।।२.५०७।।

एिं – अशा प्रकारे. एवं एकु गुरु एकु राजा । जे 
की आले येर जुंझा । करावी तयांची पूजा । 
ऐसे दोघ ।।२.१०२।।

ऐ

ऐक्यें –  एकरूपता असलयाकाररािे. गुर गुरी 
येक होती । तेर येकरूपता ते आइनत । गुनर 
गुर नवषर पोषती । ते परसपरा ऐरयें 
।।१८.१३६११।।

ऐचण – गवत, राि, झाडाझुडपे राजलेली जागा. 
रोर ग्ह रोर आंगर । रागे पुढे िाही ऐचर । 
तयानचया नविगुरा नवसतीर्ण । जाले सरळ 
।।१८.१०६१७।।

ऐल्कडवे – अलीकडे. वर्णधरा्ण ऐलाकडे । 
आश्रधरु्ण जार फुडे । कुळधरु्ण येकु घडे । तो 
अपरु तया ।।१६.१८५।।

ऐशीं – अशी अिेक. ऐशीं सांनडलीं अपारें । आनर 
घेतलीं ही अपरांपरें । पुढेंही, देहो तंव ि सरे, 
। तयाचें तैसेंची ।।२.८९२।।

ऐश्वरी –  ईश्वराची शक्ती (राया). ज्ञािरयी ते 
ऐश्वरी । िािा सफूतमीतें करी । नवद्ा िारे 
अवधारी । रोहिी जे ।।१८.९२६।।

ऐश्व्यताभोगवनष््-श्ीरंतीचया उपरोगाबद्ल आसक्ती.

ऐस्-सी-सवे-सें – असा, अशी, असे. कठरतां 
संग्रारीं येर लाहो । ....(हा)रपली कें पाहों,। 
ऐसा अजु्णिीं सिेहो । जाला उचंबळता 
।।२.३४।।,ऐसी ।।२.१६।।, ऐसवे ।।२.३०८९।। 

ओ

ओदनु –  रात. वरान् ओदिु कनरका । नवनवधा 
आिवती शाका । रक्ानचया रुची अिेका । 

एथ ओदनु
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तेर रि ठरघे ।।१८.१६२०।।

ओिटों – ओहोटी. निरंतर वाहे साररी । परंतु 
ओहटों िेरे पारी । आतां उपसर-हारी जिी 
। नकती उपसावे ।।१५.४५४०।।

ओळगवेन – नचकटरे, आश्य घेरे. तुं सतयाचे 
सतयसार । बाह्यांतरी सव्णत् । ओळगेि रा तेर 
इतर । ततव कायीसे ॥९.५॥ 

औ

औकती – (जारज, अंडज, सवदेज, उनद्ज ह्या) 
चार प्रकारचया योिी. येके ते पूवमीचे पातकी । 
योिी पावले औकी । वत्णती यये लोकी । 
आपुलाले रावे ।।६.३२०७।। (रुदो. चौकी)

औदुंबर –  उंबर, याची लाकडे यज्ञात इंधि महरूि, 
हविीय महरूि वापरतात. पालाश अश्वतर 
औदुंबर । अककु शरी आनर िठदर । नितय 
ययांनस वैर । छिेदी अंगे ।।१८.३२०।।

औप्वधक – उपानधनवषयक. अरु तो वायोचा 
अंशु । प्रतयरु वयोरी जानर जसु । औपानधक 
अंश नवशेषु । जो ये गरीता ॥९.१६१५॥

औप्वधकु भवेद ु –  उपाधीसंबंधीचा, उपाधीरुळे 
रेद, बाह्य रेद. एकीनच जैसी सठरता । नसंधू 
सागरा रीिे पारा्ण । औपानधकु रेदु व्रा । 
महरऊनिया ।।१८.३९४५।।

औप्सन – उपासिा पद्ती, प्रकार, उपासिेचे 
नवधी, उपचार पद्ती. सिाि संधया देवताच्णि 
। नवश्वदैनवक औपासि । रंत्जपु अनधष्ठाि । 
यज्ञ याग ।।१२.४६९।।

क

ककोळ – कंकोळ, कापूरनचिी, कबाबनचिी, एक 
नरऱयाएवढे काळे फळ. हे रंड असते. सुगंधी 
पदारा्णत व औषधांत नहचा उपयोग करतात, 
नवड्ांत घालूिही िातात. कपू्णर, ककोळ, 
येळा । लवंगा तेनजका रसाळा । यापरी आईके 
ि्पाळा । तांबूल सरप्णर ।।१२.३००।। (रुदो. 
ककोळ – कंकोळ)

कचुकु (कच) – रेतीचे बारीक कर, रेवा. (च 
- दंततालवय उच्ार). प्थवीचा कचुकु 
वीराला । क्ार हरळु जैसे नसपीला । पुडती 
ऐक ि्पाळा । काय झाले ।।८.३६८६।।

कचोरु (कचरी) – एक सुगंधी द्रवय, कापूरकाचरी. 
विीपांतरीचा कापुरु । आनरता संदेहो अपारु । 
येरु डोंगठरया कचोरु । सेरुता पैका 
।।८.२४२६।।

कचछप्ददक –  कासव इतयादी जलचर. रविद 
अजु्णिा जार । असुि वाहे जीवि । उरमी िािा 
ते रीि । कचछिपाठदक ।।८.२४६५।।

कज्जळ – काजळ. येकी वस्त आसुनडले । रुिी 
कज्ळ रठद्णले । येके ठटकले लानवले । 
तयावरी ।।६.२६६१।।

कटक – सुवर्ण. िािा कटकाचे कुंडल केले । 
पुढती कटक पाहू  महरतले । तरी कुंडल 
आधी रोनडयले । पानहजेनच की  
।।१३.१३२१।।

कटकट् – दुःि, त्ास इतयाठददश्णक उद्ार. अरे रे! 
रिा, रककुटा,। व्रा भरसी दहा वाटा! । 

ओिटों कटकट्
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वाउगा गेला, कटकटा! । िरदेहो हा. 
।।२.३५५६।।

कदटिन – काटेरी वि. आरी, बोरी,कठटवि,। 
वायो ि नसरे ऐसें वि,।  तयाराजी रूत्र । 
तेंनच कैसें ।।२.५२८५।।

कटु –  कडू. केवळ शीतळ केवळ उषर । केवळ 
रूक् किीर । तीक्त आमलं लवर । कटु ऐसे 
।।१६.१४८९।।

कटुक –  नतिट. कटुक उषर अनतक्ार । नतक्त 
अमल अनतरधुर । आवडती ते प्रकार । सेउंनच 
लागे ।।१८.१२४९३।।

कदठण – १. कष्प्रद. वाडें धाकुलीं संसारीं । 
रा...इ रुळींनच ये सोइरीं । कठिर जालों री 
वैरी । धीगयनजरें ।।२.३२।।, २. धारदार. 
नतिट कठिर िडतर । बार जे हे अनत उग्र 
।रेठदते वैठरयाचें अंतर । येहीं करूिी 
।।२.१०६।।

कदठण्ंश ु – असह्य. बाह्यसपशु्ण शरीरा,। र्दु, 
कठिरांशु, वीरा,। शीतळ, उषर, जळ वारा,। 
लागता होये ।।२.९८०।।

कडणी – कंडरी. रुसळािे कांडणयाची कृती. एक 
पशु वधावे यज्ञीं,। व्क्ाचीं आंगें हविीं,। 
कडरी, पेषरी, राज्णिीं,। वधावे जीव, 
।।२.१९५२।।

कडररें – कडतररे - अंगी नरितात, बोचतात. 
तर ि पडे ठदिकरा,। ि दही दाहकु अंबरा,। 
वारु ि कडतरे, वीरा,। पोकळीसीं. 
।।२.१८२८।।

कडरोि्पोटी – कडतोबाचया पोटी जनराला 
(आला का?). गदोबा आरुचा रेला । तो 

सवगमी तुवा देखिला । कडतोवापोटी आला । 
तो होय कां िाही ।।६.१७२५।। (रुदो. 
कडतोवापोटी - कडतोबापोटी)

कडदोर् –  कररेचा दोरा. अश्व धरावयाची तवरा,। 
रानजचा काढूनि कडदोरा,। िुंटीनस घानलती; 
उंबरा । दाराचा उचनलला. ।।२.३११२ ।।

कड्मोडी – एक प्रकारची वेल. एकनच जीवि 
निर्णळ । तेरें द्राक्ी,कडरोडी दोनही वेल,। 
रुळीं प्रवेशलें पालहाळ । साठरिे करी. 
।।२.३८७०।। 

कडसणी –  १. नवचाररंरि, घुसळरी. अज्ञािाची 
कडसरी । कठरता ज्ञािा हानि,। आपुली 
आपुलां सरािीं । रग ते सारावे ।।२.१५।।; 
२. वाटा, रेद. री तू पराची कडसरी । सहजे 
इनच सांडरी । रग दोनही वेगळे निदािी । 
पूर्णतेनच उरे ॥९.३६९॥

कडवसलवे – निवडले, शुद् केले; कसास उतरनवले. 
राझे रत हे इतुले । तुजप्रनत उपदेनशले । ते 
िािा युक्ती कडनसले । युक्त होय  ।।१८.१३००।।

कडसूवन (कडसरें) – कसास लावूि. रानयक 
नरथयाही परी । सहसा जो की िावहेरी । 
नववेकी कडसूंनि परोपरी । करी नसधध 
।।१८.८४२८।।

कड् –  १. एक प्रकारचे हसतरूषर. चोगा, 
आंगडें, दुताई,। कडा, गडेंट, कोचा, पाहीं । 
ऐसे रेद, िायीं िायीं,। िारें वेगळालीं. 
।।२.२६८३।।; २. डोंगराचा सुळका, 
डोंगराची तुटलेली बाजू, कड. येक ते देती 
बळी । येक बंधि कठरती सरुळीं । देह घानलती 
अंत्ाळां । कडां येक ।।१६.१६८३।।

कदटिन कड्
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कड्सन – गवतापासूि बिवलेले आसि. दंड, 
करंडलु,कडासि, । बैसला घालूि पद्ासि; 
। रौि, रुद्रा, बंधि,। दर इंनद्रयांचे, 
।।२.२७३९।।

कडवेलु – जरीकािी, रेशरी लुगडे. कडेलु पीतांबरु 
सोिेसला,। कडेलु श्वेतु वठर पांघुरला,। रधये 
रुक्ताफळें, अक्राला । शोरती कंिीं. 
।।२.३५२४।।

कढरी (कढरे) – गरर होतात. ियिीं पडली 
झापडी,। कढती सवाांगींचया िाडी,। रसिेची 
जाली घडी. । शबदु हारपला, ।।२.३०८०।।

कणकुटी – करगीत. कोरडां करी करकुटीं । ऐसे 
वयक्त अिंत कोटी । अविीजळ संयोगु नकरीटी 
। बीज तयांचे ।।१५.३६४१।। 

कणिट्य् ं– धानयबीज. रूसा, करवट्ां कारर 
। येकनच बीज सिाति; । तरानप यानतगुरें 
नरन् । सवरावेंनच. ।।२.२५२३।। 

कणिटवे – धानयाचे करीस. नहरवे करवटे रक्ी । 
नरष् रीळे अरुलक्यी । कोरलपाला अपेक्ी । 
सल्कीचा ।।६.३५३६।। 

कण् –  दारा रररे. जव ती धानये येती 
करा।औषधे फळती बीजेत्रा । तंव तया सूय्ण 
नकररा । कवरे निवारावे ।।१८.५३६।। 

कवणक् – कर, रवाळपरा. निनरतयें वाचूनि घ्त 
। कनरकारेदे होये अिंत । तैसे शुद्ब्रह् 
शाश्वत । सहजरेद ।।१५.२८०६।।

कणी – धानय. कोरडां करी कर कुटी । ऐसे 
वयक्त अिंत कोटी । अविीजळ संयोगु नकरीटी 
। बीज तयांचे ।।१५.३६४१।।

कथन – निवेदि. तो आमहीं करि केला,। उिं, 

रािु देई बोला,। िाश्यीं अनववेकबला । 
आग्रहातें ।।२.१४६४।।

कथ् – १. अवसरा, वत्णराि. ऐसी प्रवत्णराि 
वयवसरा । अजु्णिाची करा । प्रनत ध्तराष्ट्ा 
अिुवादता । जाला संजयो ।।२.२४।।, २. 
गोष्. गुरवयनतरेकें पाहतां,। तो तो आपरुची, 
पारा्ण,। नवयोगाची करा, वाता्ण । िाइनकजे 
श्वरीं ।।२.१२०३।।

कथ्नुसंध्नें – करेचया संबंधािे, विारा. महरौनि 
करािुसंधािें । देवेंसीं नितय बोलरें, । दश्णि, 
सपश्णि, संराषरें । तरों रवसागरु ।।२.२९००।।

कथ्रस््म्रप्न  –  रसाळ करा हेच अर्त, 
तयाचे प्राशि. येक महरती, ‘करा श्वर,। 
करारसार्तपाि,। जळो तुरचे वनडलपर । 
बुनद्हीिाचें.’ ।।२.३०५२ ।।

कवथकलेचवे – कढीचे. कनरका – ताकाची वगैरे 
कढी. रि क्ुनधत प्रवत्णले । तैं वोदिाचे पव्णत 
आले,। कोरडें तळें पनडलें । नतये कनरकेचे. 
।।१.२४४१।। कनरके – कढीत ।।१७.७४७।।

कवथल् – उलगडूि सांनगतला. जो वयनतरेके अरु्ण 
कनरला । तो धयाियोगेंनच जो बुझला । 
जीवेश्वर रेदु ग्रासला । अनधष्ठािी ।।१२.७०३।।

कवथलें – सांनगतले (पानहजे). महरौनि जनरा 
पनहलें,। नपंडु आहे महनरतलें । आतां कवर 
रूप? कनरलें । ते पानहजेनच कीं ।।२.७३०।।

कदन्न –  वाईट, निकृष् दजा्णचे अन्. गोड कडू ते 
सराि । नतक्त आमल क्ार जार । सदन् आनर 
कदन् । सारिेंनच ।।१८.१२५६९।।, कदन्नवे 
(अिेकवचि) ।।१२.१९९।।

कदलीगभता – केळीचया िांबाचया आतला राग. 

कड्सन कदलीगभता
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कदलीगरा्णची र्दुता,। जािुवियातें सुकुरारता,। 
चंपकपुषपाची बरवता । काये तेरें ? 
॥२.५१०६।।

कदळी ्ळें –  केळीं. राषान् कदळी फळें । 
आनर पय ते रूची । तैंदुरी आगते. । सेउनच 
लागे ।।१८.१२४९४।।

कद्क्ली –  कोरतयाही वेळी. तेरे काये नवनहत 
करावे । अनवनहत काय ि करावे । हा 
नवचारूंनच िसंवें । कदाकाली ।।१६.२५८९।।

कनकबीज –  धोतऱयाचे बी. किकबीजाची 
गोलयता । ि सेनवजे जैसा जारता । तैसे 
प्रनतबंधक अिुरनवता । नवषयसुि हे 
।।८.२५०३।।

कनकस्टीं – सोनयासािी. किकसाटी र्खतपंडु । ि 
नरले काये प्रचंडु ?। राजयसाटी पवाडु । 
िोनलयेसी? ।।२.३८९१।।

कवनष्र् – करीपराला. ि पवसी, गा पांडुसुता,। 
केवळ धरते कनिष्ठता,। सवधरवीं ईश्वरु कता्ण,। 
रोक्ता महरौनि. ।।२.१७३४।।

कवनष् ु– छिोटी, िालची. जयेष्ठु रुयेरां ठरघाला,। 
विारनिग्रहो बरवा केला.। कनिष्ठु शािा 
वळघला । अश्वतराची. ।।२.३०७४ ।।

कपट््स – कपटािे िेळलेला फाशांचा िेळ, 
कपटद्ूत. कवरें कपटफास केले ?। द्ूतकरवीं 
धरा्ण नजंनकलें? राजय कवरें हठरलें ?। सांग 
पा, गा.।।।२.१५७८।।

कपट्च्रु –कपटािे केलेली कृती. ते महरती, 
‘हा तसकरु,। तैं जया केला रारु; । धरूनि 
होता कपटाचारु । तो हा िवहे? ।।२.३२५०।।

कपद्रवे (कपदा्णतें) – कवडी चुंबकास. 

दुजयापासाव बलवता । आपुला नविाशु देिता 
। कपदांते उपजे सव्णरा । ते रय जारावे 
।।१२.७४६।। 

कप्ट – कवाड, दरवाजा. सदृढ तयाचे कपाट,। 
साकड येकपाऊली वाट,। चोरिीनळ बळकट; 
। तेनच कैसी? ।।२.३०२८।।

कप्टी – दरीत. धैया्णचा जार, वोहटी । सामयांचया 
येती गोष्ी । पुरुषारु्ण कपाटीं । पडोनि जाय 
।।१.३०६।।

कप्टी – कपाट, कपार, गुहा. शबदे प्रनतशबदु 
कपाटी । तळघरीं जैसा उिी । तेरेंनच प्रकारें 
िादस्ष्ी । िादें उपजनवली ।।१.११५५।।

कप्टीं घ्ल्िें –  कपाटी घालरे - कोंडरे.       
यालानग श्वरी कांही िाइकावे । ियिी अंधनच 
केवळ होआवे । रसिेतें कपाटीं घालावें । 
उपचारावें िा ।।१८.१२४०९।। 

कप्टवे – कवाड, दरवाजा. राये निद्रा केली । 
सुबुद्े कपाटे झाली । तयावरी िेनवली । रक्रे 
असता ।।८.३५४३।। (रुदो. झाली - 
झाकली)

कप्टें – दरीत, गुहेत. इंनद्रयबंधि करुनि हटें । 
सेनवली येकीं कपाटें । येकी पानडले वोिटें । 
देवानच वठर ।।१६.१६८६।। 

कप्ळीं शूळु – जयाचे डोके दुिते आहे असा. 
(कारुकाला जसे निषकार कर्ण आवडत िाही 
तसे जयाचे डोके दुिते आहे तयाला सुरेल 
गारे सुद्ा रुचत िाही, तयात तो ररत िाही.) 
कानरकाजता अजु्णिा । नि:कार तैसे आवडेिा 
। कपाळीं शूळु, तया रुचेिा । गारे जैसे 
।।१५.४०४२।। 

कदळी ्ळें कप्ळीं शूळु



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 142 

कवपधिज –  जयाचया झेंड्ावर हिुरंत आहे असा 
- अजु्णि. तीर्ण दाि व्रत पूजा । िाही राऊँ 
जया कनवधवजा ॥ अनरिया आचरे राजा । 
आलेपरे ।।१६.१००३।।

कपोलीं – गालावर. केतकीदलें िाईं िाईं । 
आरोनपत कपोलीं दोहीं,। पुषपघोंस ते जेंहीं । 
श्ीरुि शोरे, ।।२.३५२२।।

कबरीभ्र – केशसंरार. कबरीरार प्ष्ठीं, । सुरि 
िोपा वीरगुंिी,। चंदि चनच्णलें कंिीं । पातळ 
नजया; ॥२.५१०२ ॥

कब्ड – लाकूड, वैरर, कडबा, गवत यांचे 
ओझे. रू सनवदळ कबाड । केरें वािे कापड 
। सोिे रुपे उदंड । िारे वेगळाले ।।१८.९१३१।। 

क्मल्सन-न ु –  नवषरूचया िानरकरलात 
बसलेला आहे असा तो ब्रह्देव. तो 
उदयापासाव असतराि वरी । एक दीि ब्रह्या 
अवधारी । तयावरी निद्रा करी । करलासि तो 
।।८.२५७३।।, क्मल्सन ु–।।२.२२२७।।

क्मळकोश् अंररंगु – स्तीचया ओटीपोटी 
(करळाकार कोषाचया आत). पुरुषेंसी होये 
संयोगु । शुलिरक्त होये योगु । करळकोशा 
अंतरंगु । खसररावतो ।।१६.१२६९।।

क्मळरंरु – करळाचया देिातील तंतू. तें योगबुद्ी 
तूं नतया । रघांनच तोनडसी, धिंजया,। 
करळतंतु गजा तया,। जैसा सुलरु; 
।।२.१८४२।।

क्मळ्सनवे –  ब्रह्देवािे. पहाः क्मल्सन. आता 
ब्रह्स्नष् ते कैसी । नचत् देऊनि पठरयेसीं । 
उपजनलया नवश्वा ययानस । तेरे करळासिे 
।।१८.८९०।।

क्मळीं – करळाचया असणयािे. करळीं शोरे 
सरोवरु,। तैसा नतया वाचा तो िरु;। इंद्रावराचा 
आकारु । बरवा जैसा. ।।२.३६२९।।

कर – हात. घ्रारु पठररळातें जारें,। कर उठिती 
तयागादािें,। आिंदैतवय सफुरे नशश्ें,। पायू 
नवसगु्ण ।।२.११७१।।

करकर – कर (= हात) + कर (कररे). तयागादाि 
करकर । ते रिापासाव नवकार । जेवहेळीं तें 
सादर । करवीं होये ।।२.१९४।।

करचरण – कर आनर पाय. रग करचरर 
आंवठरती,। गात्े गोळा कठरती,। सवरूप 
अवाचय महरती,। परसपरा ।।२.१२६३।।

करडी – करडई िावाचे धानय. करडी गोधूर 
याचंिळ । ययाचे साठरिेनच पळ । सांनपला 
लारे ते सकळ । रुिकासी ।।५.२५१७।।

करण – १. इंनद्रय. तठर बाह्यांतरसरें कररें । कता्ण 
कायते निजगुरें । वत्णत असती कवरें । प्रकारें 
पैं? ।।२.१९०।।, २. साधि. कर्ण करणयाचे 
साधि. ज्ञाि करराचें र्दपर । तें 
नववेकाअधीिपर । सुपतिी वनळता किीरपर 
। ती ि करीतीनच ।।१६.३६९।।

करणगण –  इंनद्रयांचा सरुदाय (साधिरूप). 
निरोधु तयाचे साधि । हा होय निरोधेनच नवर 
। की, उगेनच कररगर । येर नियरती 
।।१.१०८।।

करणगुणध्मुता – इंनद्रयांचा सवराव. देहाठदप्रपंचु 
बुडाला,। कीं िाहींनच, ऐसा तो जाला,। 
कररगुरधरु्ण लोपला, । जेनरंचा तेरें 
।।२.८५२।।

करणगुणव्य्प्रें – इंनद्रयांिी आपापलया गुराप्ररारे 

कवपधिज करणगुणव्य्प्रें
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कृती केलयावरही. कररगुरवयापारें । ि प्रवतते 
बुनद् बाह्यातकारें,। आनर असतोनि शरीरें । 
नवनवक्त सफुरे. ।।२.२०१९।।

करणगुणस्क्षी – इंनद्रये व तयांचे गुर यांचा साक्ी. 
महरौनि कररगुरसाक्ी, । नवषयािुरउ 
अपेक्ी, । तो अिुरनवता प्रतयक्ीं, । वावरेनच 
िा ।।२.९८७।।

करणजन्य – इंनद्रयजनय. आतां तें सरूळदेह कर्णज 
। कर्ण तें कररजनय बुझ ।तें करर नवचरे सहज 
। आगे कत्णया ।।२.५१५।।

करणध्मतास्वक्षति – इंनद्रयांचया सवरावाचा साक्ी 
असरे. कररधर्ण सानक्तवें,। तें अिातरसरािीं 
वतते । आंतरातरा महरौ ि । रिनच जारावें 
।।२.१४४४।।

करणध्मताज्ञ् – इंनद्रयांचा सवराव जारराऱया 
तयाला. तया सकळेंनद्रयनियारका । कररधर्णज्ञा 
वयापका । आतरया विारकािायका । प्रसन्ऊिी 
।।२.२५०।।

करणबळ –  इंनद्रयांचे बळ, सारथय्ण. देहबळ 
कररबळ । अनररािबळ नरियाबळ । ऐसे 
तीसा वषा्ण केवळ । सीगे आले ।।१८.७५३।।

करणभ्ओ – इंनद्रय हा राव. पनहला पंचकु 
प्राराचा । दशकु तया इंनद्रयांचा । कररराओ 
ययाचा । असे निरंतरु ।।२.४०७।।

करणि्वर् – इंनद्रयांची व्त्ी. तेरेंकररव्नत् ि 
चरती,। रि ि भरे बाह्यारमी,। अवलंबूनि िेलें 
रूनत्ण । एकाग्र रि. ।।२.२०५०।।

करणिवेग् – इंनद्रयांचा आवेग. क्रेकु इंनद्रयेकारातुरु 
। धावो पाहती नवषय वयापारे । तंवं दराचे 
लागे वारे । तया कररवेगा ।।१८.१३९८।।

करणव्य्प्रलक्षण ु  – इंनद्रयांचे वयापार नकंवा 
प्रव्त्ी जयाचयारुळे होतात तो. तैसा उठिला 
रजोगुरु । कररवयापारलक्रु । तो अंतकु 
प्ररंजिु । अनिवारु कीं. ।।२.५४१४।।

करणव्य्प्रू –  इंनद्रयांचा वयवहार. ईश्वरें दरु 
केला । तोनच रूि्णपरे सोनडला । कररवयापारू 
सोनडला । पानहजे महरौनि ।।१.२४४५।।

करणस्मूिवनर्कुळ – इंनद्रयांकडूि जे वयाकुळ 
केले जात िाही असे. इंनद्रये उपरोगांसािी 
धावलयािे रि अखसरर होते. पर इंनद्रये 
नवषयांपासूि रागे नफरलयािे आता रि शांत 
आहे. तयाची प्रज्ञा निचिळ । सरानध जाली 
केवळ । कररसरूहनिराकुळ । रि जयाचें, 
।।२.५४३१।।

करणस्मूहु – इंनद्रयसरूह. दृशयु निरसे अिातरा,।तंव 
कररसरूहु रानिजे आतरा,। रग दृशयनिराशीं 
धरा्ण । जारावें तयानचया ।।२.१४४३।।

करणसंघ्र ु– इंनद्रयांचा सरूह. जो कवहरी देहवंतु 
। योगाची इचछिा कठरतु,। प्रवत्णला कररसंघातु 
। प्रवततेनचिा ॥ २.४८२७।।

करणस्क्षी – इंनद्रयांचे वत्णि पाहरारा. येक महरती 
परोक्ु । येक महरती प्रतयक्ु,। येक महरती 
दक्ु,। कररसाक्ी; ।।२.१४५५।।

करणवसद्धी – १. इंनद्रयांचे सारथय्ण. तो परसपरा 
कररनसद्ी । निपजे, अजु्णिा, नत्शुद्ी,। 
आतरा साक्ी तो  कधीं । ि नलंपे येरें. 
।।२.१७१८।।; २. इंनद्रयांची नसद्ता. हा करी 
तैं आनधवयानध । हा करी तैं कररनसनद् । 
ययाअधीि अवनध । शरीराची ।।१८.११९२।।

करणिीन ु – इंनद्रयांहूि नवलक्र.इतपलयाही वरी 
पांडवा, । िेरे जो गुरनवकार रावा,। आतरा 

करणिीनुकरणगुणस्क्षी
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कररहीिु अघवा,। निनव्णकलपु ।।२.८५९।।

करण् – इंनद्रयाला, कर्ण करणयाचया साधिास. 
तठर अवधाि देई अजु्णिा । प्ररर निववावें 
बाह्य कररा ।।  तया दरानचया आंगवरा । 
लानहजे ज्ञाि ।।१६.१७१।।

करण्ंगण – (कररािां गरः = इंनद्रयांचा सरूह) 
अवयवसरूह. प्रवत्णले असता रि । उगेनच 
िसती कररांगर । रग िािा करा्णचे आरोपर 
। होये शरीरे ।।१४.५६०।। 

करणीं –  इंनद्रयांिी. तैं कररीं गव्ण सांनडले,। दंतीं 
िाये सोनडले,। अधरोष्तळ पाळे,। रुिानच 
राजी ।।२.७४९।।

करणी – उपाय, साधिा, कृती. ऐसी दशा जेरें 
होये । ते कररी सांगरें आहे । आनर उरले ि 
देहें काये । करूंनि असरें ।।१८.१४०९८।।

करणवे – एिादी कृती कररे. वयानधपरीक्ा कररें । 
तें रेषजें साधाररे । रग योजावीं रसायिें । तये 
रोगनिव्त्ी ।।२.८६।।

करणें – कृती, सारथय्ण. पयपारी निवडरें । हें 
राजहंसाचें कररें । कवरें करावें अिुरािें । 
काळउिी? ।।२.२९५।।

कररळें – हाताचे तळवे. यज्ञदािाठद सकळ नरिया 
। करतळें नवधु नवप्रां ययां । आनर करप्ष्ठें 
आरंरु ययां । शंिां कठरती. ।।२.२३०२।।

करद (करदि, कद्णि) – अतयंत रिूर. वयाघ्र श्वाि 
श्वापद । सप्ण व्नचिक िािानवध । अनग्द आनर 
करद । आठदकरूंनि ।।१६.१६४५।। 
(‘अनग्द’चा शबदार्ण कोशात ठदला िाही. 
तातपया्णिे घेतला आहे. ‘करद’चा अर्ण कर 
देरारा असा कोशात आहे. तो योगय ि 

वाटलयािे करदि असावा, असे वाटते. 
ररािीत कद्णिकाळ असा शबद आहे.)

करप् – नपकांवर पडरारी एक कीड, जंतू, रोग. 
गेरा तांबारा तेला । नचकटा करपा उधळा । 
बांड रारे सुळू । तीळा । फुल झडे 
।।१८.९१५१।।

करप्त्वभक्ष् –  तळहात हेच पात्. रांडे ि घेता 
हात हेच रांडे सरजूि हातातच नरक्ा घेरे. 
रहािुरावीयांत पानरपात् हेच नरक्ेसािी 
वापरत, तयावर रोि ठदसतो. अगा गोरुिे 
अन् िारे । अरवा करपात् नरक्ा कररे । ती 
रते येरे यज्ञें । लाजोनि गेली ।।१८.२०६१।।

करप्दवििीन ू – हात-पाय िसलेला. जैं री 
करपादनवहीिू,। तैं सपतेसीं होतो सरािु. । राझें 
लेरें नत्ियिु । करूनि शोरता. ।।२.२५८३।।

करप्ल् (करपला) – जळाला, जळूि झडूि 
गेला. आनर सवशरीरी अहंकारु । करपाला 
तयाचा अंकुरु । इतुलेनि परविेषा रारु । तो 
करावानच लागे ।।१२.६०२।।

करप्ष्ें – हाताचा रागचा राग. यज्ञदािाठद सकळ 
नरिया । करतळेंनवधु नवप्रां ययां । आनर 
करप्ष्ठें आरंरु ययां । शंिां कठरती. 
।।२.२३०२।।

करव्य्प्रेंकरून – हातांिी टाळया वाजवूि. 
करवयापारेंकरूि । कठरतां देवाचें रजि । 
सवग्णसुि असाधारर । असे रोकडेंनच 
।।२.३६१६।।

करळ – काळया जनरिीचा एक प्रकार. नहचयातूि 
पारी नझरपूि जात िाही. पारी पडले असतािा 
नरिासारिा पांढरा क्ार येतो. नहचे काळा व 
पांढरा असे दोि प्रकार आहेत. उतें, गोटल, 

करण् करळ
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िडाळ,। पांढरी, सेडू, रुरुंबाळ, । तांबट, 
काळी, करळ, । रेद र्नत्केचे. ।।२.२६७८।।

करंट् –  दुरा्णगी, अरागी. सानररािे जो तािा । 
तयाते पाहे तो करंटा । सारास ि ये वाटा । 
शुरानचया ।।१६.२३४७।।

करंटवे – करिनशबी, दुदभैवी. रूि्ण शास्ताचे विेष्े । 
निंदी ती वेद करंटे । जयाचे वाचे ि फुटे । शुद् 
शबद ॥९.७७॥

कर्ि्य् – करणयासािी. रग इतुलयावठर धिंजया,। 
ऐसा हा शोकु करावया,। योगयु िवहसी 
महरोनिया,। घेईं नवचारु ।।२.१०५५।।

कर्ंरवे –  हातांिा. करांते लानवले ग्रहरदाि । 
लानवले पादांते गरि । नलंग तयाचे निरा्णर । 
येरे केले ।।१८.११८५।।

कर्ंगोळी – करंगळी, हाताचे सवाांत लहाि बोट. 
रग क्रा येका नपंपळीं । दावी डावी करांगोळी. 
। तीनि आवररें तळीं । करी दूवमोदकाचीं. 
।।२.२९०३।।

कर्ंच् –  हातािे िरसकार करणयाचा. करांचा 
नियरु केला । तेरें सरूळाचा घातु जाला । रग 
रि दु:िरूपा तयाला । आश्यीनचिा 
।।१.२४२५।।

कदरर्ं – केले असता. कठरतां संग्रारीं येर लाहो 
। ... (हारपली कें पाहों,। ऐसा अजु्णिीं सिेहो 
। जाला उचंबळता ।।२.३४।।

कदररी – करतात. इदंतठदतयासपदें,। बोलरीं जालीं 
नवरुद्ें,। रग तेरें अतविादें,। तकुकु कठरती 
।।२.१२५७।।

कदररु आि्सी – करत आहेस. तरी येर शोकु 
कासया । कठरतु आहासी? धिंजया, । गेला 

देहो उपजावया,। पुडती िुरे ।।२.१०७३।।

कदरसी –  करतोस. कवराप्रती तूं सांगसी? । 
कासया गा शोकु कठरसी? । केलेंनि शोकें, 
ययासी । प्रेतिु आहे ? ।।२.१११२।।

करी, करीं – (तू) कर. सता सुिसंवेदि,। सतरासें 
सवसफुरर, । रग पािी निराकरर । करी 
नगरावें ।।२.११।।

करी –  करतात. रंत्ु िार सतुनत सतोत् । सांगतया 
तेंनच आधीं पनवत् । करी रग अनवद्ा सुत् । 
तोडी आइक तयाचे।।१८.१४८९७।।

करील – काय करेल, कसे जगेल ह्या अरमी. 
कुंतीतें कवर पाळी ? । काये करील पांचाळी 
। ऐसें आिऊनि उकळी । ते सांटेनचिा 
।।२.६९।।

करुण् –दया.एवं येकें आंगें करुरा,। येके आंगे 
पाप, श्ीकृषरा,। पळवें, श्ीकृषरा,। िा री 
महरौनि आपरां । आड घालावें ।।२.१८४।।, 
तें असो, गा, पांडुिंदिा,। जयाची कठरतानस तू 
करुरा,। ते तुज पळालया अजु्णिा । काय 
महरतील? ।।२.१५७५।।

करू (कर) – हात. अवाचये बोले उत्रे । उचनलला 
करू हारे सरारें । देवतासि ते पापरे । हारोनि 
पाडी ।।१६.८०८।।

करून - पूव्णक ह्या अरमी लागरारा प्रतयय. उदा. 
रिोरावेकरूि इ. तो नपंडु पुडती जार,। 
रूतनवयोगें करूि,। पावें कालें ररर । ऐसें 
जरी, ।।२.१०७७।।

करूपोवन –  करपूि, जळूि. देवाळयीचे अखसरिंड 
। कवर कािील हे प्रचंड । जेरे पुणया हे झाड 
। करूपोनि गेल ।।१६.२३५१।।

करंट् करूपोवन
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कणताध्रबळ – जहाजाला ठदशा देणयाचे सारथय्ण. 
कर्णधारबळ आहे, । तारूं चाले सुवायें,। 
परपारु िाकत होये, । तंव इतुलयाराजी. 
।।२.५४१०।।

कणुता – कुंतीपुत् कर्ण. वनडलु रीषरु, गुरु द्रोरु,। 
कौतुक जयाचें तो करु्ण,। कौरवरारु आिु । 
रीिला असतां, ।।२.१५५८।।

करता्य् (षष्ठी) – कर्ण करराऱयाचे. आतां तें 
सरूळदेह कर्णज । कर्ण तें कररजनय बुझ । तें 
करर नवचरे सहज । आगे कत्णया ।।२.५१५।।

करता्य् (त्तीया) – कतया्णसह, कतया्णशी. कत्णया 
कररसंयोगे । काय्णवशे उपजो लागे । 
बाह्यावलंबि ज्ञाि तदंगे । पाळराठदक 
।।५.६५५।।

करता्य् प्स्ि – कतया्णपासूि. कत्णया पासाव काय्ण 
झाले । तेनच आतरा ऐसे रासले । तये असता 
सपनश्णले । उपजु कैचा ॥९.१३४६॥

कर्ताकरणक््यता्योगें – कता्ण, करर, काय्ण हे एकत् 
आले असता. कता्णकररकाय्णयोगें,। कर्ण तें 
उपजोंनच लागे,। रग वासिाशक्तीचेनि आगें,। 
देहधरी ।।२.११५७।।

कर्ताति – कतया्णचे सारथय्ण. कत््णतवातें रानितु,। 
उठिला अहंकारु वयक्त,। तो सरािीं कवरे 
सारावतु ? । तैं तें काये ? ।।२.९९८।।

कर्ताति्वभ्म्नबळ – री कता्ण अशा अनररािाचे 
सारथय्ण. कर्णजनय जें केवळ । तें निःशेष 
सांनडती फळ,। आनर कत््णतवानररािबळ । 
िाश्यूनि. ।।२.४३८९।।

कर्ताति्वभ्म्न्रें –  कत््णतवानवषयीचा अनरराि 
(अहंकार). यापरी सांडूनिसव्ण संगाते । करमी 

कत््णतवानररािातें । कर्ण वैठदकनवनहत तें । 
आधी करावे ।।१८.१२४२।।

कर्ताति्वभ्म्नें –‘री कता्ण आहे’ अशा राविेिे. 
कत््णतवानररािें आश्नयता । हा वैरी परतला, 
पारा्ण, । रोगवी तापत्यवेरा । रानवकातें. 
।।२.४२७६।।

करमेनसीं – कत््णतवािे. कततेिसीं जो आपरा । िुरवी 
प्रळयो, अजु्णिा,। तयाचां रुिीं रचिा । स्ष्ीची 
हे ।।२.१०९२।।

कर्मे्य् –  कतया्णचया. कत्तेया रिातें संतोषु । कर्ण 
तो एकु उल्ासु । आनर तेरे ि पानवजे िाशु । 
ऐसे आहे ।।१८.१५०७।।

कदता्मकतीट – नचिलातील नकडे जीवजंतू. रुिक 
रुरकुट चांचर । पाली सरड ढेकूर । गोवी 
दावरवे आि । कद्णरकीट ।।१६.२३७७।।

कदता्मीं – नचिलात. कोसलां नकटकुलें गुपे,। 
कद्णरीं कुंजरु रुपे, । कीं दीपीं पतंगु दीपे,। 
िपवे निग्णरानस. ।।२.३६८३।।

कदता्मु – नचिल, गाळ. अंतरी प्ररंजिु आनरला । 
तेरे तरंगाकृती कद्णरु धला । तोनच शबल दशे 
आला । अंडाकृती ॥९.२१०७॥ 

कदताळीपणता – केळीचे पाि. राळा आनर कद्णळीपर्ण 
। ययाचा िायीं रेदु जार ।परंतु झानलया 
रोजि । त्नप्त सारखिची ।।५.१०५०।।

कपतारू –  कापूर. कप्णरू अवधा सरे । तैंनच तो 
पावकुटी िुरे । की जळी उषरता सहज िरे । 
तें िसे तेरे वीर ।।१६.१४६२।। (रुदो. 
कीजळी – काजळी)

कपूतार्ची – कापराची. कपू्णराची होतु नशिरें,। तेर 
दीपकळी रात् पुरे,। ते पेटवावी िलगे, बा रे,। 

कणताध्रबळ कपूतार्ची
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उिी अनिवार. ।।२.१९५०।।

क्मता – कत्णवय कृतय. तयक्तदेह ऐसें गेलें,। तंव 
एनरचें कर्ण उरलें,। तें प्रारबध रोगा आलें । 
देहाचां अंतीं ।।२.५३।।

क्मताकर – कर्ण कररारे. कर्णकररें कर्णकरें,। 
ज्ञािकररें ज्ञािपरें,। येरें चेष्ा धर्णनवकारें,। ते 
तया प्राराची. ।।२.१६६०।। (कर्णपरे असा 
पाि असावा.)

क्मताकरण – कर्ण करणयाचे साधि, करमेंनद्रय. 
िेत्श्ोत्ज्ञािहीि । कर्णकररा क्ीरपर । ऐसी 
जरा ये नकं जार । तारुणयाअंतीं ।।२.२०१।।

क्मताकरणी – करा्णची कररी, करा्णचा बंध. नकंवा 
करमेंनद्रयावर. सकळां वरमी, सकळां । आश्रीं, 
अजु्णिा डोळां । जैं हे पडे अवलीळा । 
कर्णकररी ।।२.५२।।

क्मताकरमे – कर्ण कररारे. ऐसें चेष्क, प्रकाशवंत,। 
कर्णकतते, ज्ञातें, अवयक्त,। पांचरौनतकाकृती, 
वयक्त । होतें जालें ।।२.११६८।।

क्मताज – करा्णतूि उतपन् होरारा. (रागचया जनरात 
जसे कर्ण केलेले असेल तयािुसार जीवाला देह 
प्राप्त होतो. महरूि तो कर्णज होय.) आतां तें 
सरूळदेह कर्णज । कर्ण तें कररजनय बुझ । तें 
करर नवचरे सहज । आगे कत्णया. ।।२.५१५।।; 
क्मताज् – करा्णपासूि उतपन् झालेलया(चा). 
।।८.३००२।।

क्मताजवनर –  करा्णरुळे निरा्णर होरारे (कर्ण 
निनर्णत) एवं कळे ते कर्णनच । ि कळे तऱही 
ते तैसेनच । सांग की जे तेही िवहेनच । कर्ण 
जनित ।।१८.२६४७।।

क्मताठजन – कर्णकांड रािरारे, तयाचा अनरराि 

बाळगरारे लोक. एकां जीवातें वनधती,। 
अतीतां त्प्त कठरती,। ते तेरें करमें ि सूटती । 
कर्णिजि. ।।२.१७६२।।

क्मताठु – शास्तनवनहत सिािसंधया इ. करा्णनवषयी 
निष्ठावंत, धरा्णसंबंधीचया बारीकसारीकही 
गोष्ी श्द्ेिे नकंवा आग्रहािे पाळरारा. शौच, 
सिाि संपन्ु । कर्णिु; पनवत् ब्राह्रु । नवकर्ण 
अकर्ण सांडुिु । वतते करमी ।।१२.७७४।।

क्मताद्व्र् ं – करा्णविारे, कर्ण करूि.कर्णविारां सरूळें 
रचलीं, । तीं करमें नलंगदेहें निपजलीं, । तें 
नलंगदेह वतते रूळीं, । सूक्र जें का, 
।।२.१११८।।

क्मतापर््यणु –  धरमोक्त कराांरधये ततपर. वेदशास्त 
संपन्ु । आनर नवियवंतु ब्राह्रु । सव्णदा 
कर्णपरायरु । पुडती कैसा ।।१८.१३३४८।।

क्मताप्श ु – कर्णरूपी पाश, बंधि.तेरें योगरतें 
वत्णतां,। जो कवहरी योगवेत्ा,। तो कवरें 
युक्ती छिेठदता । होये कर्णपाशु, ।।२.१८३२।।

क्मतापुरी –  कर्णरूपी गाव (ठिकार) पांचही 
जळांची रीिली । कर्णपुरी तेही वसवली । 
कर्ण कररे लागली । वेगळीनच िांदो 
।।१६.१३२१।।

क्मताप्रि्िो – कराांचा प्रवाह, अिेक करते.तैसीनच 
जार पांडवा । देहांतरप्रानप्त जीवा ।  कर्णप्रवाहो 
हा िवा । महरौनियां ।।२.३६०।।

क्मताप्रि्वर् – करा्णची  इचछिा.तेनच पुरुषाची प्रकृनत 
। रजोगुर होये आश्नयती,। तैं तया अंतःकरर 
व्त्ींप्रनत । कर्णप्रव्नत् सफुरे ।।२.११५६।।

क्मता्ळसंग – करा्णचया फळानवषयीची आसक्ती. 
अफळकर्ण ये साहों,। अकरमें जनरु होये, तठर 

क्मता क्मता्ळसंग
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हो; । परंतु कर्णफळसंग ि हो । प्रानरयातें. 
।।२.३६९८।।

क्मताभवक््योग्भ्यसन – कर्ण, रक्ती व योग ह्या 
रागाांचा सराव.आतां ब्रह्ज्ञािाचें साधि । तेंही 
शाखबदक िवहे जार,। कर्ण रनक्त योगाभयसि 
। वैरागयाठदक, ।।२.२६४०।।

क्मताभवक्ज्ञ्निीन – कर्ण, रक्ती व ज्ञाि ह्यांपैकी 
कोरतयाही रागा्णचा अवलंब जयािे केलेला 
िाही तो.िाहीं सद्ुरूचें दश्णि,। िेरती वेद, 
शास्त, पुरार,। कर्णरनक्तज्ञािहीि,। पशुदेही 
जे, ।।२.१३९२।।

क्मताभ्रु –  करा्णचा कत््णतवानरराि. करमी संगु 
महरसी कैसा । तठर अवधारी गा िरेशा । 
कर्णरारु घेरे पुरुषा । आपरावठर 
।।१८.११७३।।

क्मताभ्ष्ट –  करा्णपासूि भष् झालेला, घसरलेला. 
बाह्यरागी पनवत्पर । कर्णभष्ा िाही जार॥ 
आनर इंनद्रयां ि करी बंधि । तयाप्रनत 
।।१६.४५६।।

क्मता्मुक्र् –  कर्णकांडापासूि रुक्ती, सव्ण करा्णचया 
पलीकडे गेलेला (ज्ञािी) कुनचिळ ते बळे सेवी 
। वाइट तेनच अिुरवी । कर्णरुक्तता दावी । 
अनररािें तो ।।१६.१११४।।

क्मता्योग – कर्ण कररे ि सोडता निषकार बुद्ीिे ते  
करीत राहणयाचा योग. लययोग लक्योग । 
कर्णयोग, हटयोग । ज्ञाियोग, राजयोग । आठद 
करुनि ।।१२.२६५।।

क्मता्योगु – १. फळाची आशा ि करता केवळ 
कर्ण करीत राहरे. प्ररर कर्णयोगु महरजे; । 
आतां तो कैसा आचठरजे? । नवनहतु सवधरु्ण 
कीजे । आपुला देहीं. ।।२.१८४७।।; २. 

दैिंठदि, ठदिरिर, कर्ण करणयाची सवय. शौचा 
उपठर रळोतसगु्ण । ऐसा तयाचा कर्णयोगु । जेरे 
अंतठरचा कारवेगु । दवनडला िसे 
।।१८.१४९४।।

क्मतािशवे – करा्णचया शक्तीिे, कर्ण प्ररावािे. ऐसें 
असता कर्णवशें । वैरी िाशती अिायासें । 
नततुलेनि आसुरु नवशेषें । तो काये महरे 
।।१६.१९५८।।,  सवकरा्णिुसार. योनिरुिे 
नवश्वाहोरे । कर्णवशे येरे जारे । शत्ु नरत्ु पुत्ु 
तेरे । कर्णयोगे होये ।।१८.९१२।।

क्मताि्रवे –  करा्णचया वाऱयािे. तैसे पुढती कैं गा 
घडैल । कर्णवाते जीऊ उडैल । कवरे योिी 
सापडैल । कवर जारे।।१८.३४०५।।

क्मताि्वर् – कर्ण करणयाची व्त्ी, इचछिा. पादु करी 
गरिातें । ते कर्णव्नत् तये बुद्ीतें,। यया परीतें 
रूतें । िांदती सरूलसूक्रें ।।२.१९६।।

क्मताशीळ – कर्ण करणयाची व्त्ी, सवराव 
असरारा. यये योगीं प्रवत्णतां,। अवधारीं, हा 
पांडुसुता,। कर्णशीळां सुरक्तां । धयािनिष्ठा ते. 
।।२.१९३४।।

क्मतासविरु – करा्णिे युक्त. प्रारबध रोगूनि वोसरे,। 
तैं देहऐरयें रींनच ररे,। रग जीवरूपी उरे । 
कर्णसनहतु ।।२.१०८१।।

क्मतासंग्रिो – कराांचा सािा. या परी देह नवसनज्णलें,। 
तैं जें वासिारय धयेलें,। तें कर्णसंग्रहो बोनललें 
। पुरुषा बंधि ।।२.११०२।।

क्मतास्धन – कर्ण करणयाची साधिे. बाह्यार्णपठरज्ञािें 
। उपजती कर्णसाधिें, । तें रिनचपासाव, 
जारें,। करमेंनद्रयविारा. ।।२.१९८२।।

क्मतास््मर््यमें – करा्णचया बळािे. तयाचेनि 

क्मताभवक््योग्भ्यसन क्मतास््मर््यमें
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कर्णसारथयमें,। क्यो आला आरुतें. । ि देिों 
आमही आहारातें, । सुिातेंही. ।।२.२८३५।।

क्मतासूत् – कर्णरूपी धागा. पाहतां तव लहाि 
रोलें, । ब्रह्ांड जयाराजी गुंपलें,। ते कर्णसूत् 
आनरलें, । बंधि जें, ।।२.१८४१।।

क्मताहु – कर्णि. एवं कर्णहु रक्तु अरवा ज्ञािी । 
करमी आराधय जो जे रािी । ते जगाकारर 
येकवाचूनि । दुसरे िसे ।।१८.१०,८३१।। 
(रुदो. कर्णहु  - कर्णिु ?)

क्म्ताकरण्ची – नवनहत कत्णवय ि करणयाची. 
कामय निनशद् कर्ण सांडी । नवधनिषेधी गोडी 
रारी । करा्णकरराची िोडी । ि वतते देही 
।।५.१६५९।।

क्म्ताकरणीं –  कर्ण + अकररीं -  वरा्णश्रािुसार 
धर्णशास्तोक्त कर्ण ि करणयारधये. तठर, 
करा्णकररीं रहादोषु,। रजतरव्नत्नवकाशु,। 
सत्वाचा होईल िाशु । महरौनि तूतें. 
।।२.४०५८।।

क्म्ताचरणें – शास्तनवनहत कत्णवये पार पाडरे. 
अिवोळिी लंपटपरें । कीजती करा्णचररें,। 
वोळिी लानजरवारें । कैसें िवटे? 
।।२.११८५।।

क्म्तारीरतिवे (कर्ण + अतीतत्वे) – करा्णचया 
पलीकडे गेलयारुळे. सवगु्ण िरकु संसारू । िाही 
संनयानसया हा प्रकारू । िारायरूनच तो िरू । 
करा्णतीततवे ।।१८.२७६१।।

क्म्तािरण –  करा्णचे आवरर, री कर्ण करतो असे 
अज्ञाि. कत््णतव तेरे अहंकारे । आश्नयतांनच 
करा्णवरर िरे । आनर कर्णसंगु तो साचोकारे 
। नचरकाळ पडे ।।१८.१२३३।।

क्म्ांगिवेर्वे –  करा्णचया अंगोपांगाचे ज्ञाि असरारे. 
ययांची कैसी युनक्त । तेनच अवधारी गावीरपती 
। योगी काये महरती । कराांगवेत्े  ।।१८.३७१।।

कव्मताष््ं्म्झ्री – कर्ण करणयास उतसुक 
असराऱयांरधये. तयां कनर्णष्ठांराझारी । येकाधा 
देवरिुषयु, संसारी,। असैल तो निजाचारीं । 
वत्णतु असतां. ।।२.२८३४ ।।

क्ममेंवद्र्य – कर्ण कररारे इंनद्रय. उदा. वाक्, हसत, 
पाद, पायु, उपसर. बाह्यार्णपठरज्ञािें । उपजती 
कर्णसाधिें,। तें रिनचपासाव, जारें,। 
करमेंनद्रयविारा. ।।२.१९८२।।

क्ममेंवद्र्यव्य्प्र – करमेंनद्रयांचे वयापार महरजे 
तयांचयाकडूि होरारे वयवहार. तेंवीनच 
करमेंनद्रयवयापार,। सफुरती वाचेविारा सरग्र,। 
तठर वक्तानच तो कता्ण, अंतर । येर ि ठदसे 
।।२.९८४।।

कऱििवेळु – हरळीसारिे रऊ, गुरांिा िाणयाजोगे 
गवत. कुदा, गोगडी, हराळी,। नतकांडी, 
घोडेकुसळी,। कऱहवेळु, रारवेळु, गोंडाळी,। 
तांबडी अपार, ।।२.५२८६।।

कलत् – बायको. री रुकला की प्रारातें । श्ीकृषरु 
अशस्ती येरे । रागां सुता आनर कलत्ातें । 
काये होईल ? ।।२.६८।।

कलि्िस्नी (कलह + अवसािी) –अवसाि 
महरजे शेवट. तयारुळे रांडराचया शेवटी. 
आंगी लावुनि अकपटी । कलहावसािी गोड 
गोष्ी । अैसे निर्णळतव पोटी । दुनर्णत्ा तया 
।।६.११९५।। 

कलिो – तंटा, रांडर. राजय बुडे निधा्णरेसी । 
उपजे कलहो दूतांनस । यालानग जयाचा धरु्ण 
तयानस । सांडूनच िये ।।१८.८५७०।।

क्मतासूत् कलिो
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कल् – १. अंश. अगा, निनव्णकलपा आतरयाची । 
प्रकृनत कला आंगाची,। नतचेनि शुद्सतवें(?त्वें) 
। हाची । शबलु रासे ।।२.११३९।।; २. 
कळा, कांती, सौंदय्ण. ... (ओवी अपूर्ण 
उपलबध झाली.) कला िाहीं तें वदि । 
जयापरी, ।।२.१५१६।।

कलोळ –  कल्ोळ, ऊरमी, लाटा. शककुराहूंनि 
असावे सवादुळ । अर्ताचे तया कलोळ । 
पुडती तैसेनच असता केवळ । िाशेनि जाये 
।।१६.१२१९।। (रुदो. िाशेनि – िाशोनि)

क्प –  प्राचीि कालगरिेिुसार कलप महरजे १४ 
रनवंतरांचा काळ, ४३२ कोटी सौरवष्ण.  (येरे 
लक्रेिे-) अरया्णद. निद्रा ि पुरे कृतये येके । 
चट गोष्ींचे रातुके । नविोदु रिीडा तेरे सुिे 
। रंजवी रि ।।१६.९७४।।

क्पणवे – कलपिा कररे. महरौनि नवनहताचररीं । 
िकलपावा दोषु रिीं. । युनक्त सांगैि तुजलागूनि 
। अरवीं यये. ।।२.१६४६।।

क्पररु – कलपव्क्, इखचछित वसतू देरारा सवगमीय 
व्क्. रिनच कलपतरु जाले,। ि उिी, तयाचें 
नडवाळें,। करतळीं सराि केलें । नचंताररीिें 
जैं. ।।२.१९६७।।

क्पन – कलपिा कररे. िािा ि पवतीची पररें । 
उपरािता गेलीं प्रारें,। रि नवरालें,कलपिें । 
रारु जाला ।।२.१२६०।।, 

क्पन् – १. रिातील नवचारतरंग; प्रतयक्ात 
काही िसतािा एिाद्ा बाबतीत नवनवध पया्णय 
बुद्ीसरोर िेवरारी, अिुरािाप्ररारे कार 
कररारी एक रिोव्त्ी.  ऐसें बोलोनि पुिः 
पुिः। करूं पाहे प्रनतज्ञा ।  तंव तें दीघ्ण कलपिा 
। महरौनि काय करी ? ।।२.२५२।।; २. 

संशय, नवपरीत ज्ञाि. वेचूनि तरंग सांडावे । 
उरनलया सागरा पाहावे । िािा कलपिे तें 
छिेदावे । आपुनलया नकती ।।१८.२१९१।।

क्पन्भ्य –  री आनर राझे ही कलपिा. (सत् 
कलपिा व असत् कलपिा यारुळे संसारकर्ण 
उतपन् होते.) जनररय ररररय । जरारय 
अज्ञािरय । कलपिारय नवक्ेपरय । रय 
लिेशांचे ।।१६.८२।।

क्पन्स्फूरशीच् ं – नवचारतरंगाची जी सफूतमी 
नतचया. तरी वाचे पैलां शेवटीं,। 
कलपिासफूतमीचां पोटी,। जये अनधष्ठािीं उिी,। 
तो आतरा अढळु ।।२.९९४।।

क्पनें – कलपिाशक्तीला. िािा ि पवतीची पररें 
। उपरािता गेलीं प्रारें,। रि नवरालें,कलपिें । 
रारु जाला ।।२.१२६०।।

क्पि्क्ष – रिातील कलपिेप्ररारे इखचछित 
वसतूदेरारा व्क्. की नवज्ञािदािी पारा्ण । 
ठदधली या कारधेिू अिंता । कलपव्क्ाची 
गनरता । कवरें करावे ।।१६.१६३।।

क्प्ददत्य्च् क्ष्यो – कलपातील सूया्णचा नविाश. 
निनरष तें कलपांतु प्रळयो । उनरेषु 
कलपाठदतयाचा क्यो । निद्रा महनरजे रहाप्रळयो 
। ररर तें रोक्ु ।।१६.१७३०।।

क्प्ि्य् – नवचार करणयासािी, कलपिा 
करणयासािी. बुनद्ते नजतुला कळे । 
निजप्रकाशाचे नि बळे । तीतुला तो रिा 
िाकळे । कलपावया ॥९.१७४॥

क्प्ंरक – कलपाचा अंत कररारा.आतां सांवतु्णक 
रेघु वषते,। कलपांतकही तया सठरसें,। 
सांवतसरक अिायासें, । पातलें जऱही, 
।।२.९२७।।

क्प्ंरककल्
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क्प्ंवरच् –  प्रलयकालचा; नवश्वाचया 
नविाशाचया कालचा. धरु्ण आपुला वैश्वािरा । 
तो कारर लोकसंहारा । कलपांनतचा सोइरा । 
पावकु तो ।।१८.५४५।।

क्प्ंरु प्रळ्यो – पहाः क्प. कलपाचया शेवटी 
होरारा प्रलय. कलपातील सूया्णचा नविाश. 
निनरषते कलपांतु प्रळयो । उनरेषु कलपाठदतयाचा 
क्यो । निद्रा महनरजे रहाप्रळयो । ररर तें 
रोक्ु ।।१६.१७३०।।

कल्पर-र ु – कलपिारात्, रासराि, नरथया. 
शीतळेंनच सपशमें एकें । कालरेदें पारा्ण आइकें 
। उपजती सुिें दुःिें । तें कखलपतेंनच 
।।२.४२३।।, कल्परु ।।२.९९१।।

क्पवेन – इचछिेिे. कलपेि बोलवे वाचेते । क्रेनच 
कलपवे ते रिातें । शुराशुरकर्ण आइते । 
केलेनच होये ।।१८.३२९२।।

क््मश –  पातक, वाईट गोष्. तूं ते िरोजी रुनक्त 
पारी । राया निवाररा ठदिररी । संसार 
कलरशाची धुरी । होय तव पादोदके 
।।१६.३३२३।।

कल्ल्िो – कलह, रांडर, तंटा. नरत्ासी कल्ाहो 
करी । वैठरयानचया कां रारी । तो रुिु्ण जारावा 
वैरी । प्थवीपाळे ।।१८.८५५१।।

कल्लोळ – लाटा. संदेहो फेडी इतरांचा । उविेगु हरी 
रिुजांचा । ऐसा रुतु्ण आिंदाचा । कल्ोळ जो 
।।१२.७२३।।

किड् – रोिी कवडी; पैसा. आचारशूनयु नवशेषें 
। आपरु दुजया हांसे । वययें त्ासे उल्ासे । 
कवडा सांपडतां ।।१५.४२३२।।

किड्बटी – पैसा-अडका. चांडाळाचे घयावे दाि 

। नवटाळाचे िावे अन् । परंतु जोडावे 
पोफळपाि । कवडाबटी ।।१६.१८८७।।

किड््ल –  कवड्ासारिे ठिपके अंगावर 
असलेला साप. रीि रग नवरोळे । ददु्णर पार 
काउळे । बक कवड्ाल आगळे । िाडे 
सावज ।।१६.२३८३।।

किण – १. कोरते. ऐसें संकट आतां नवषर । 
असतां रांडलें दुग्णर । वोडवलें कवर कर्ण । 
अजु्णिा तूतें ।।२.६३।।; २. कोर. कुंतीतें 
कवर पाळी ? । काये करील पांचाळी ।ऐसें 
आिऊनि उकळी । ते सांटेनचिा ।।२.६९।।

किण ्म्गुता किण् ग्ि् ज््य – कोरता रसता 
कोरतया गावाला जातो. द्रोरु कैसा करावा । 
हा अनरप्राओनच िवहता िावा । कवर रागु्ण 
कवरा गावा । जाय हे िेरती ॥९.६९॥

किण् – १. कोरतया. कवरें हेतु हें उपजलें ?। 
कवरा काया्ण तुवां धयेलें । कीं काय िेरों 
आलें । कोिूनि कशरल ? ।।२.६४।।, २. 
कोरता. तो रारूनि कैसा घेईल ? । कवरा 
नवषयो होईल ? । तयाची तयाही सिोल । 
दृनष् िेरे ।।२.८६६।।, ३. कोरासही, 
कोरालाही. सतयवादी शुरवादी । नप्रयवादी, 
नहतवादी । आंगे साहे पठर िेठद । उपद्रो कवरा 
।।१२.७२५।।

किण्च्–ची-चवे – कोराला, कोराचा. कवर 
कवराची हे राता,। कवरु कवराचा सांग 
नपता ? । कवरु सुतु, कवरु वनिता ? । रीं 
तो कवरु? ।।२.११८२।।

किण्रें – कोराला, कोराचा.पूववीं काहींनच 
िसतां । तैं जनरु कवरातें होता,। पािीं रग 
ररता,। तो कवर सागै? ।।२.७२९।।

क्प्ंवरच् किण्रें
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किण्प्ररी –कोराला.कवराप्रती तूं सांगसी? । 
कासया गा शोकु कठरसी? । केलेंनि शोकें, 
ययासी । प्रेतिु आहे ? ।।२.१११२।।

किण्वस – कोराला.तेरें पाप पुणय कवरें । 
रोगावें? सांग वचिें; । सवग्ण िरक– पतिें । 
कवरानस गा ? ।।२.१०७५।।

किणीकडवे – कोरीकडे, कोिे.तयातें रयनच 
नबहालें,। िेरो कवरीकडे तें गेलें,। पाप 
आंगूनि पळाले,। ते दृष्ी ि पडे. ।।२.१९६८।।

किणु – १. कोरता. रावीं अरावीं र्गजलाचां । 
सव्णत् अराओ िसे सतयाचा । आता असतां 
तया रािाचा । कवरु नवचारु ? ।।२.३२१।।; 
२. कोर. धैयमें सांनडलें हृतकोश,। ररतवें धयेलें 
तें बहुवस,। रीं कवरु हेनह राष । नवसरला तो 
।।२.३०।।

किणें – १. कोरी, कोराचयािे. रज्ुसरािीं 
आरासला । तो रुजंगु कवरें राठरला । जेरें 
अजु्णिु हा जाला । शोकारूढु ? ।।२.२७३।।; 
२. कसे. दुजेपरें ि प्रकाशे,। एक एकपरातेंही 
रुसे,। वरी अप्रनतर कैसें,। कवरें नचंतावें? 
।।२.१०३०।।; ३. कोरतया. सांगा, तो 
कवराचा सुतु?। कवरे कानरिीचा कांतु?। 
कवरे कुळींचा अवयक्तु? । आतरा जो कीं; 
।।२.११९८।।

किरीं – कौरवांिी. कवरीं धरूनि द्रुपदीतें । सरे 
आनरलें सततें । वस्तहररीं रातें । सररली 
पांचाळी ।।२.१५७९।।

किळ – घास. साियां जीवा प्रलयकाळ । कैंचा 
उदैजला दािशीळ । हा िेंदी अन्ाचा कवळ । 
तैं कवर ररे ।।१८.३६४।।; किळ्सी 
(कवळ) – घासाला. ।।१६.२१२२।।

किळण िवेरु – सरजणयाचे साधि; कारर. सोरे 
तर िाशलयां । कवळर हेतु रानत् कळावया । 
ठदवसूनच ि वहावया । कवर कारर 
।।१५.१७०१।। (रुदो. कवळर – कवर)

किळीं –  कवळतो, नरिी घालतो, जवळ करतो. 
ज्ञािा अंगे उपजली । ते तुठरया आतरया वेगळी 
। तीचा निराशी जो कवळीं । निनव्णकलपदशा 
।।५.२१७१।।

किळठू –  घास; कावीळ. रयेनच परते कवळू । 
रये िुचले देहो सरूळू । रर करी नवटाळु । तैं 
देती प्रारु ।।१६.७०।। (रयािे िाल्ेला घास 
परत येतो नकंवा रयािे कावीळ उलटते. 
(रुदो. रर – रय)

कविकरता्य् –  कावय करराऱयाला. राटा देती 
दनक्रा । कनवकत्णया नवचक्रा । पदी प्रबंधी 
आपरा । वािारनवती ।।१६.२१७७।।

किवे क्सवेन –  कंबर कसरे. आता तू बोलसी 
वचि । हे पाषांड जे कवेकासेि । तठर पनवत् 
शुद् ज्ञाि । ते कां प्रेरावे ।।१६.६८०।।

कविण्च् – कोराचा. तुरचा तो आरी सवरावें 
। गेला, तो कवहराचा कांहीं िवहे, । परसपरा 
वोळिी ि संरवे । महरोनियां ।।२.११९७।।

कविण् – कोरालाही. कवहरा कहीं ि बोलवे । 
तें सुिेंनच आतां बोलावें, । काय येकदेशीया 
रािावें । आमहीं संकोच ।।२.१३५०।।

कविण्चें – कोराचे. आइकलेनि काये येरें?। 
िेरों कवहराचें गाऱहारें,। बापु, बापु! 
उिाहररें, । अंतःकरर निवे ।।२.१४०५।।

कविणी – कोरी. दृष्ांत रुिें सांगेि,। तरी अवधारीं 
तें वचि,। कवहरी एकु पुरुषु जार,। वत्णत 

किण्प्ररी कविणी
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असतां ।।२.८८४।।

कविणें – कोरतया तरी. प्ररर प्रबोधानच सरींसें,। 
कवहरें एकें व्नत्नवशेषें,। रहदाचिय्ण रािसें । 
उपजतें जालें, ।।२.१२१३।।

कविणवेसीं – कोराशीही. जयाचें श्ीरुि कोरायलें 
। इंनद्रयवगवीं जया सांनडलें, । जो कांहींनच 
कवहरेसीं ि बोले । तेरें अजु्णिेसीं, ।।२.२६०।।

कविणवेिी – कोरतयाही. आपुनलया निजखसरती । 
निनव्णकलपु, गा सुरती । तो कवहरेही काळें 
प्रकृती । वशु होऊनियां ।।२.७१८।।

कश्मल –नचिल, दोष, निंद् गोष्. हें दुःि अतयंत 
सरल,। रोहिारक कशरल। पुिरनप हें 
प्रीनतजाल । पाहातां कैसें? ।।२.४५।।

कश्यप्ददक – कासव इतयादी. लोक देवग्रह गर 
। ऋषी रािव आि । सप्ण पक्ी रीि । 
कशयपाठदक  ।।८.२५५५।। (रुदो. 
कशयपाठदक - कचछिपाठदक)

कष्ट – श्र. देखिजे सवपि वाईट,। तठर जाग्त 
होती सुरट,। नततुलेिीनच ते कष् । सव्ण हरती 
।।२.१०५६।।

कसर् – रळर, ढग. तठर अवधाि देइं वीरा । वैरी 
रक्तु होये िरा । तै सुटेल राये कसरा । 
महरौनिये ।।१६.२४२८।।

कसूदें  –  कनशद्ाचे. पडदा, पडर, पडदरी,। 
नझळ, नवरळ, सागरवािी. । कसूदे नवरकरीचें 
महरौनि । काय महरसी? ।।२.२६९२।।

कळ – १. रांडर, कली. परद्रोहो मया सांनडला । 
क्रावंतु री रला । नहंसा ि करी प्रवत्णनवला । 
ि प्रवतते कळ हा ।।१६.५०२।।; २. िुबी, 
नकल्ी. सोरकांतु द्रवे जळ । तेर वादु कठरती 

सकळ । पठर चंद्रूनच एकु कळ । जारे तेनरची 
।।१८.५९४।।

कळण्य्ंच् – कडधानयाचा, ररडलेलया डाळीचा 
चुरा. आडळ कळे काररीं । तया कळरयांचा 
एकपरीं । नवषयोनवषयज्ञु दोनही । एक होता 
।।१८.४३०५।।

कळण् – (गुर आनर नवषय परसपरांिा सोडूि 
िसतात याअरमी) गुरावरूि नवषय कळतो. 
नवषयपंचक अजु्णिा । गुराची असे कळरा । 
आता गुर जयानच वासिा । तो गुरी येकु 
।।६.४६७०।। 

कळत्िंरु – (कळत् - कलत् महरजे पतिी.) लग् 
झालेला, नववानहत. (संनयासी असूि पतिीही 
आहे हे धर्णबाह्य वत्णि झाले. महरूि तसे 
कररारा रिुषय आसुरू होय.) ब्रह्चारीनच 
पुत्वंतु । ग्ही षटकर्ण नवरनहतु । संनयासी 
आनर कळत्वंतु । आसुरू जो ।।१६.१००१।।

कळली्यवे –  अिुरवलेली. आतरािुरवाची धाररा 
। तेनच जार पां अजु्णिा । कळलीये खसरती 
नवसठरजेिा । सहजरावें ।।१८.१२३५६।।

कळवि (करवी) – करवतो, करूि घेतो. नितय 
अनग्होत् कळनव(र)। याग यज्ञ नरिया जार 
बरवी । नितय िैनरनत्क अघनव । संपादी ते 
।।१८.१३३४०।।

कळस् आवल्य्ं – कळसाला, पूर्णतवाला, नशगेला 
पोहोचली असतािा. ऐसी रिरूनि बालदशा,। 
व्नद्ही आनलयां कळसा । बळावला देहविय 
िसा,। तंव तारुणय पावलें ।।२.७४३।।

कळस् ्यवे –  कळसाला येरे, साधय होरे. आता 
अन् नियरु तो कैसा । सांगैि अवधारीं 
गुडाकेशा । योनगयां योगु कळसा । ये जेरें गा 

कविणें कळस् ्यवे
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।।१८.१२५२९।।

कळिवेसी –  कलह, रांडर करणयास. कुटीळ 
परावे रािसी । बोलतांनच ऊिी कळहेसी । 
तया प्रनतकानयसी । ज्ञाि वाता्ण हे  ।।१६.९७३।। 

कळिो –  कलह, रांडर. कळहो नितय नजये 
पानहजे । पुरुषा देिोनि िलजे । परावे क्ुद्र गुजे 
। प्रकट करी ।।१८.२२०१।।

कळंक – तांबे अरवा नपतळ यातील नहरकस 
राग. रग कुंदाते प्रानर्णले । ताम्र रुस आठटले 
। कळंक घालुनि केले । सुवर्ण तयाचे 
।।६.१५३०।।

कळंक ु– १. कळंक, कीट. यरोक्त कळंकु निपजे 
। तठर अरया्णद हेर पानवजे । अनयरा वेनचले 
गवानवजे । नवत् जैसे ।।८.२३२४।।; २. 
रांडर, तंटा. येक सानधती कळंकु । येक 
वोळगती रंडळीकु । येकी सांनडले नववेकु । 
िग् आचरती ।।१६.१८२४।।

कळंबीणी – एक क्ुद्रदैवत. योगीरी रांनगिी 
रािवीरी । वीर वीताळ कळंबीरी । जळी 
सरळी काष्ी पाषारी । देवता जया 
।।८.१२२८।। 

कळ् – १. कळ, कुलूप.आतुनि का बाहेरूनि 
घानलजे,। रग काठढते अंग िुरजे; । ऐसी 
कळा सहजे । केली विारा. ।।२.३०२९ ।।; 
२. कला, कौशलय. प्रेतिु साधावयाची कळा। 
कवरु जारें रज वेगळा । उपायेनच राजा 
नजंनकला । तो अधीिु वतते ।।१६.२१००।।; 
३. तेज, प्रकाश. रदिु येकी राझी कळा । 
लावणयाचा री पुतळा । दप्णरी पाहें वेळांवेळां 
। करीं निंबोलोर ।।१६.२०९४।।; ४. 
अंशातरक राग. श्ोतु हे कळा ठदशांची । 

ियिु तैसीनच सूया्णची । रसिा प्रनतरा वरुराची 
। ते तेरेनच केली ।।१८.१२००।।

कळ्रूपें – नकरररूपािे, जवालारूपािे. 
पावकारूळीं जे निरालेनि । पावकु जालें जें 
धिु: पारी । रग बाहेठर फांके तेरूनि । 
कळारूपें ।।१५.४३२० ।।

कळ्िंरवे –  कला सादर कररारे, कलावंत, 
लोककलावंत. तंव ती पातळी कळावंते । 
नितय िेळवीि तयातें । देईि जेरे रारे । 
तुनकती राये ।।१६.२०३९।।

कवळ्य् ं – उभया नपकांचा अंदाज, आरेवारी. 
(फलप्राप्ती कशी होईल ह्या अरा्णिे.) 
करसांनचया घुररी येती, । रोडरी, रळरी, 
राशी होती,। कनळयां केशां फळप्रानप्त । होयें 
ऐसेि. ।।२.५२९१।।

कळी –  रांडर, कुरांड. राझीये स्तीवर दे गाली 
। री चावी आपुली आंगोली । इतुनलयांनच 
वरी कळी । राजनवली येरे ।।५.१२८६।।

कळीरेंवच –  ग्रासरारे, वयापरारे. तेही कळी तेंनच 
काढावें । परावे दव फोडावें ॥ युद् िेऊनि 
घालावें । रानगलावठर ।।१.३४६।।

कळवे – सरजते. जलाचेनि सांघातें,। जारे रसिा 
रसातें । ते रसु कळे वाचेतें,। हे सफूतवीं रसज्ञाची 
।।२.९८२।।

कळों ्यवेरी – उरगतात. जनरांतरीं वैरी असती,। ते 
देहसंबंधी होऊनि सानधती,।  रघानच कळों 
येती । प्रीनतयोगें. ।।२.१५७७।।

कळिंक अंजन – कळंकावरील,धातूतील नहरकस 
रागावरील उपाय. कळहंक अंजि धातुसतंरु । 
ळावक िाटक ग्हक्ोरु । जेरे जेरे होय ळारु 

कळिवेसी कळिंक अंजन
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। पदाराांचा ।।१४.७१६।। 

कक्ष् – परीघ, वयाप्ती. प्रश्ीनच कक्ा घेईजे । तो 
कक्ा वादु महनरजे । तोनच संक्ेपे उरजे । ऐसे 
करीि री ।।१६.६८९।।

कंकण – हातात घालणयाचा एक अलंकार. 
रुजादंड सरळ, । करतळ पुष् सकोरळ, । 
शबद होती केवळ ।  कंकरांचे; ॥२. ५१०४॥ 

कंगुको द्रि स्य््मक – नप्रयंगु िारक धानयापासूि 
तयार झालेले व उडीद. नप्रकंगुकोद्रवसयारक । 
तेनच प्रीय अन् येक । परंतु रात्े ते अनधक । 
िाही घेरे ।।६.२३५१।। (रुदो. नप्रयंगुरकोद्व 
शारक) 

कंचुक – आवरर. तो करराकृती वाढला । 
देहाकारे जार रचला । प्रारा ते कंचुक झाला 
। सरूळाकृतीचा ॥९.२१६०॥

कंचुक्रें –  कवचापयांत. प्थवीपासूनि वरूतें । 
तया सतयलोकाही परुतें । पानवजें, जंव 
कंचुकातें । ब्रह्ांडानचया ।।१.११४५।।

कंचुकती – काचोळी. कुचसरािीं सुकुरारता,। 
नवश्ांनत जेरे रनररा,। कंचुकी अिुपमय 
पाहतां,।पांगुळे रि, ॥२.५१०३।। 

कंचुकोप्म – आवरराप्ररारे. जळतरंग कंचुकोपर 
। सव्णत् ररीव वयोर । ऐसें रुद्रायोगे वर्ण । येक 
नचंनतती ।।१५.२३२३।।

कंटकती (कंटकारी) – सावरी, काटेसावरीचे झाड. 
कंटकी बोले वचि । राझे तव सािे पाि । 
धरूि असे रौराि । आपुलेनि सुिे 
।।१८.९३५०।।

कंठन्ळ – गळयाची िनलका. जेर पडैल तुळसीदल 
। तयाचे छिेदी कंििाळ । तेर पडे नशरकरळ 

। हे करी चरिा ।।१८.१०१६४।।

कंठप्रदवेश –कंि. कंिप्रदेशीं नवशुद्,। षोडशदळ 
चरि प्रनसद्,। शुभवर्ण, यरानवध । नचंतावें 
कीं. ।।२.१८९१।।

कंठ्मळ् – गळयातील हार. कंिी घालूंनि कंिरळा 
। शोरावी श््ंघारी सरूळा । सहसा ि बोले 
डोळा । िु चली नवदगधपरे ।।१६.१९८६।। 
(रुदो. कंिरळा - कंिराळा, श््ंघार – 
श्ंगारी)

कंठश्ुवर – कंिातील सवर,आवाज. ऐसें वेळोवेळां 
बोंबातीं । प्रनतउत्र िपवती,। रग चढवूनि 
कंिश्ुनत । कठरतू सररर. ।।२.३१४४।।

कंठसथ् –  कंिातील, गळयातील. तो कंिसरानवषा 
वष्णतु । नचतीय ियिु उघनडतु । तेरे सुरलोकु 
सरसतु । जळोनि जाय ।।८.३६७९।।

कंडन – कांडरे. कंडिावरी पेशि । करुंनि सेवी 
अन् । तो धानय तयागु हे वचि । असे रूिाांचे 
।।४.१३६०।।

कंडनपवेशन– कांडरे आनर दळरे. दंतीनच 
कंडिपेशि । जिरेनच कठरती पचि । उदरनच 
पात् जीवि । तयावरी ।।८.१७२१।।

कंडन्वच –  रुसळािे. कांनडले कंडिानच सठरसे । 
पेशिी रगडती आपैसे । पेटवरी इंधिासवे 
पठरयेसें । जानळजती जीव।।१८.३२८।।

कंदपता –  रदि. तारुणयबळ जाले क्ीर । िचले 
काराचे नवंदार । रग तया कंदपा्ण लागूि । 
उपजले रय ।।१८.१४६९।।

कंद् –  गारा, रूळ, उगरसराि. कुंनतरोजा 
अरिोधा । कौरव िाडळती कंदा । तयाचा 
रागु्णनच सव्णदा । िाश्यी जो ।।१.१३३७।।

कक्ष् कंद्



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 156 

कंपणवे – कांपरे, रररररे.रग लावूनि दोनहीं पातीं, 
। तये तरीं एक लनक्ती, । दृनष् करूनि कंपती 
। भूरधयसरािीं. ।।२.१९११।।

कंपु–  रररर. ियिी लोटती अश्ुधारा । तैं ते 
शैतयिा तो उबारा । तापु आनर कंपु गात्ा । 
येकुदाची ।।१६.८०४।।

कंबळशबदें – कंबळ ह्या शबदािे. जाडी, घोंगडें, 
चवाळें,। कंबळशबदें कैसें कळे? । कांबळा, 
आसि, गबाळें,। िोगीर, जेि, ।।२.२६८२।।

क्ंचवेचवे – काचेचे. दृष्ीहीितवें पाटलें,। तया वेळीं 
नरगळ लानवलें,। उपिेत् योनजलें । कांचेचे जे 
।।२.९०२।।, क्ंचवेस्ठीं ।।२.१६१३।।

क्ंटिन्परी – काटेरी झुडपाप्ररारे. तैसें आजनर 
रोकळें । जयाचें रि िेळों । कांटविापरी 
दाटलें । दुष्गुरतया. ।।२.५२९२।।

क्ंट्ळवे –  शहारे. नहराचे येती कांटाळे । तेजीचे 
सवराव डोहाळे । रोरांच उरे होती वेळे । 
शांत होती ।।१६.१४४६।।

क्उळ् –  कावळा. रुरुक्ा राजूनि उिनवला । 
रक्ता राजूंनि दूठर केला । देवसरे हा काउळा 
। कोिे होता ।।१६.२३५५।।

क्क – कावळा. काक कोनकळ सराि । साठरिें 
दोहीचें उडार । परंतु अनधकाराचें नचनह । तें 
वेगळेंनच गा ।।१६.८८५।।

क्ककक्ष् प्रकरण – काय? कोर? कोिे? अशी 
‘क’ पासूि सुरू होरारी प्रश्ार्णक वारये. 
काककक्ा प्रकरर । तया वादाचें हें नत्नवरपर। 
संक्ेपें कठरि निरोपर । तनविषनयचे ।।१६.६८२।।

क्कुलरी – घाबराघुबरा झालयािे, कशीबशी. 
िािा चूरमें अनग्करें । सेवी काकुलती जीविें 

बा रे । वाठढ धठरली उदरें । रग बैसवेिा 
।।१८.१२५१२।।

क्कुळरी – कीव. तयां दोहींचां वीरपनत । 
साक्ातकारीं ज्ञाि युनक्त ।  हें रेलें कां ररेल 
काकुळती । ऐनसया या ।।२.३०१।।

क्क:ि्द ु– कोर काय आनर कोिे? अशी ‘क’ 
पासूि सुरू होरारे तीि प्रश्. कवरु कवरी 
कवर । ऐसेनच जेरे वचि । तो काक:वादु 
महरौि । युनक्त केली ।।१६.६८८।।

क्गवळ्य्घरी – कावळयाचे घरी. कागनळया घरी 
जैसरु । तैं अर्तें ररला रांजरु । महनरजे 
नवष्ठा कीटक आरिु । संग्रहो कठरती 
।।४.७०७।।

क्चणी – घट् पकड, आवळरी. उतपनत्प्रलयाची 
काचरी । जनराररराची पीटरी । राजदश्णिाची 
सीरारी । पापीयासी ॥९.१३८॥

क्चरी –  वाळलेलया राजीसारिा देह ह्याअरमी. 
रिोधु िेरे पुणय पापा । ि चलती तऱही दे शापा 
। वाळउंनि काचरी सोपा । शरीर करी 
।।१६.८१२।। 

क्ज – १. कार, उपयोग. रग तें झझ्णरेवारी । 
काजा ि येती देिोिी, । प्रनतष्ठनवतु तो फेडूनि 
। सांनडतां होये ।।२.८८७।।; २. प्रयोजि, 
कारर. जयातें बोलरें तेनच िाही । तया 
आइकोनि देिोनि काज काइ ।।१८.१२८०२।।

क्जवसलधध – काय्णनसद्ी, काराची पूत्णता. 
सहजनच जाली काजनसखधध । आतां करावी 
हेनच बुद्ी । यये अरमी अवघी । वयवधाि ि 
साहे ।।१८.९८०२।।

क्ज् न्यवे – कारास, उपयोगास येत िाही. रयें 

कंपणवे क्ज् न्यवे
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धयेला पदरु । रग जाला ही क्ेत्ी वीरु । 
तयाचा शस्तास्त रारु । तो िये काजा 
।।१६.६३।। 

क्दठण्यध्मता – कठिरता हा गुर. प्थवीनचया 
ग(?ग)।धा ि लगे,। काठिणयधर्ण आगीं ि 
घे,। नवश्व धरूनिया आगें,। वेगळाची 
।।२.९४६।।

क्ठीक्र (काटीकर?) – कािी हाती धररारा. 
दोनही पाश्वमी कािीकार । रधयें रधयें कांबीकार 
। आडवेनतडवे वीर । येती कैसे? ।।१.७०२।। 

क्डी –  गवताचा वगैरे तुकडा. हृदयीं काडी घसा 
। वाळोनि गेला घसा । कांनत कळा पुरुषा । 
सांडूनि गेली ।।१.६०६।।

क्ढ्िीं – आतूि बाहेर, िालूि वर आरावीत.  
िेत्करळें काढावीं,। जयाचीं तया सरपा्णवीं,। 
आंगें िांडूनि वावीं । रक्तीसतव; ।।२.१७५७।।

क्ढ्िें – दूर करावे. डोळांचें देिरें काढावें,। 
सफूतमीचां रुळीं िेवावें,। पोटीं श्वराचां 
ठरघावें,। आरानयजोनि ।।२.१३६४।।

क्ढी – आतूि बाहेर, िालूि वर आरतो. रग तो 
देही फुडी,। प्राचीि चौकडी सोडी,। आनरकें 
िवीं काढी,। शरीरांबरे ।।२.९१०।। 

क्ढवे –  काढा, कषाय, उकळलेले द्रवय. सव्णत् 
काढे ऊषरता । तैं राजलेपर सांनयपाता । 
िाडी होती प्रगुप्ता । जाती प्रार ।।१८.५५१।।

क्वणक् – कर, रवाळपरा. कानरका वेनचता 
घ्त्िुरे । तैसीनच गुरा वेगळी बारे । प्रकृनत 
महनरजे ते िुरे । काहीनच कीं ।।१४.२०३।।

क्णु-णू  – कारा, नतरळा. री कृशु रीनच सरूळु 
। री कारु रूकु गौरु शारलु । एवं दृशयु देहो 

सकळु । जो आपरु जाला ।।२.३२८।।; 
क्णू ।।१८.३३२८।।

क्णवे – नतरपे, चकरे (डोळे). कवरे उपाये हा 
टळे । महरौनि कठरती कारे डोळे । येक ते 
एकावेगळे । फांकोनि जाती ।।१२.७१९।।

क्ररू – रयरीत, नरत्ा. वानरजय कता्ण जो िरू 
। तो िसावा षिु कातरू । पनत वानरजय 
आधारू । रोरला असे ।।१८.९१७४।। (रुदो. 
षिु – शिु)

क्ध्य् – काय, कसे. यद्नप वाचलों येरें । तेरें 
काधया अपघातें । िाशों ि जे वहेळीं तें । 
आयुषय वोसरे ।।२.१४२।।

क्नडें – कन्डप्रांतीय, कन्डराषक. महरती 
रऱहािें िा कािडें,। बोली बोलाप्रनत केडें,। 
लागलें आमहा वेडें,। येरें आलों;।।२.१४०३।।

क्नडवे जैसवे – कािडी राषेसारिे (ि कळरारे). 
तो आइकतया प्रनत कुवाडे । तेरे अनधकारी 
याही साकडे । येरा महराटे िा कािडे । जैसे 
दुग्णर ॥९.१७६॥

क्न दवेणवे – ऐकरे. एक उगेनच देती काि,। 
वयवहारीं घालूनि रि,। काय हो जालें पुरार 
। महरती एक ।।२.१४२०।।

क्नीं – कािािे.एक महरत, आइका कािीं । एक 
महरती, जळो महरोनि,। अश्व रानहलें रािीं । 
आरावें कवरें? ।।२.१४०२।।

क्पट्ें –  कपटािे. सेवावें अटवय वि, । रोहावें 
कापट्ें जि,। वा उगेंनच धरावें धयाि । साहवें 
दुःि. ।।२.२५३४।। 

क्पडीं – प्रवासी, यात्ेकरू. ते िरकपंरीचे कापडी 
। आंगी सारग्री िाही रोडी । जे परतती कां 

क्दठण्यध्मता क्पडीं



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 158 

वाकुडी । कठरती वाट ।।१६.२०८९।।

क्पलग – कापडाचा एक प्रकार. नसट, 
रानसटें,कापलग,। िाराउं, झुरे, दुरंग,। सेला, 
पासोटी, सांग । पातळ महनरजे. ।।२.२६९१।।

क्पवस रंरूंची –कापसाचया दोऱयांची. कापनस 
तंतूंची गरिा । िये वारी नशवपूजिा । तैसे 
केवळ कामय अजु्णिा । देतां ईश्वरी ।।१८.२३६।। 

क्ब्डी – काबाडकष् कररारा, अकुशल रजूर. 
वयवसायवंतु तो काबाडी । शीघ्र रोक्ता तो 
बाराडी । अनत बोनलका तो तांतडी । काया्णचा 
िाशकु ।।१६.२१३५।।

क््म – १. इचछिा. रग तो आपरु कार करी,। 
उत्रें िवीं दूसरीं,। निर्णळें पारा्ण अवधारीं । 
काढूनियां ।।२.८८९।।, क््म्सरि – 
इचछिेपायी. ।।२.१०७६।।, क््म्चें – इचछिेचे. 
।।२.१९८४।।; २. कारनवकार, वासिा. ऋक् 
सेनवता नरक्ान् । काराचे िोहे उद्ीपि । तेर 
व्नत्वेग ते इंधि । जळे दराग्ी ।।१८.१४०२।।

क््मट् ं–  नवषयी रिुषयाला. ययाही वेगळी सुरटा 
। अवधारी दुसरी निष्ठा । जे कीं दुल्णर कारटां 
। कर्णिातें ।।१८.१४३५२।।, 

क््मटवे – कारराविेिे वयापलेली. (िपुं. अव.) 
वरी इंनद्रये सुिाटे । वोढाळे धावती कारटे । ते 
योगावेगळे अवहाटे । हारोनच लागला 
।।५.२५००।।

क््मठ-ठ ु–  आसक्त. नरियरार ि घडावे दुष् । 
ि वहावे ययातें कष् । यापरी अतयंत कारि । 
तेही तरावे ।।१८.४७७।।, क््मठ ु –  
कारासक्त; कारी. ।।१८.८७०।।

क््मठ् – (अरे कार नवकारािे वयाप्त असराऱया 

रिा!) कारुक, नवषयांचया नवचारात 
बुडालेला. अरेरे रिा पानपष्ा । नवषयी भरसी 
कारिा । पंरु सांडोनि आडवाटा । धावा घेसी 
।।६.४७४७।।

क््मधवेन ू – इखचछित गोष् देरारी सवगमीय गाय. 
कांचेसािीं नचंतारनर । जोडी नरळे, तैं कें 
हानि?। कारधेिूची दुररी,। पल्ाळ  साटी. 
।।२.१६१३।।

क््मन् – १. वासिा. कारिा, कलपिा, त्षरा,। 
आशा, ररता, भांनत, वेदिा,। निंदापारुषयाठदक 
त्रा । पारुनच िसे. ।।२.५२९५।।; २. 
काररोगाची इचछिा. उत्र रक्ी सदन् । तेरे 
शांत िवहे ते रि । कारिा होये गहि । 
रनरराची ।।१६.२२५७।।

क््मन््मळ –  निनषद् नकंवा जीवाला कर्णबंधिात 
अडकवरारे कर्ण करणयाची वासिा हाच रळ. 
अंतठरचे कारिारळ । रोगे क्या जाती सकळ 
। महरौनि ग्हसराचेनच निर्णळ । रािस होये 
।।१८.१४९९।।

क््मन्शून्यतिें –  फळाची इचछिा ि िेवता. नितय 
कीजे आराधि । प्रनतरेचे परी पूजि । कृतपुणय 
सरप्णर । कारिाशूनयतवें ।।१८.१३२३३।।

क््मन्शून्यु – कारिानवरनहत, अिासक्त, उदासीि, 
रिांत कसलीही इचछिा िसलेला. तैसा सहजे 
कारिाशूनय । वरी दासतवरते निपुरु । तो 
अपेक्ा कररे हा सीरु । कासया वाहेल 
।।१२.६५५।।

क््मवनर्शें – इचछिा, आसक्ती ह्यांचे संपूर्ण 
निराकरर करूि. तठर एरनवषयीं, चतुरा,। 
आइकें रातु, धिुध्णरा,। कारनिराशें येरा । 
निरशावें िलगे. ।।२.४६००।।

क्पलग क््मवनर्शें
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क््मपंकले –  नवषयसुिाचा इचछिारूपी नचिल. 
नवषयमबळ कारपंके । राते आतरया लेनपले 
देिे । रग परनहता असके । तेरे नवधंनसले 
।।१६.२३१६।।

क््मभूर –  वासिायुक्त इचछिा, आशासक्त. 
आशानच द्रवयाची आहे । तंवं काररूत रि 
होये । रिोरय लीरी पाहे । कारातुरू 
।।१६.१८४७।।

क््मभूल –  कारुक इचछिेरुळे झालेली चूक, 
चकवा, फसगत. कनयेची आशा करी । 
काररूल तेनच अवसवरी । कलपिा रोगाची 
परोपरी । रिी सररे ।।१६.१८४६।। 
(रािरूलप्ररारे काररूल असा िवीिच शबद 
येरे निरा्णर केला आहे.)

क््मर्ग –  रोगानरलाष आनर आसक्ती. तेर 
अरा्णनरळाष तुटले । कारराग नवसंचले । 
सतवे रज तर नजंनकले । ऐसे असता 
।।१६.१२०।। 

क््मर्गबद्ध् – रोगानरलाष आनर आसक्ती आदी 
नवकारांिी बद् झालेलयाला. तेही बंधिनच 
रािावे । प्रव्नत्रूप अघवे । काररागबद्ा ि 
संरवे । रोक्ाची नसनद् ।।१८.८७६।। 

क््मशीळ –  कारासक्त. परंतु तो िोहे काळ । 
पुरुषु आसक्तु कारशीळ । रग तो तीसांवठर 
अळराळ । सतवगुरु उपजे ।।१८.८२८।।

क््मसंक्पी – सांसाठरक इचछिेची वांछिा. िाशले 
तयाचे रि । कार संकलपी करूंि । ठदवा रात्ौ 
नचंति । अिरा्णचे ।।१६.२५१६।।

क््मिैरुक –  कार, वासिा हा जयाचा हेतु महरजे 
कारर आहे असे. तयानिनरत् नवश्व. ऐसे 
कवहरी बोलैल । तया हे उत्र पावैल । अहो 

कारहैतुक सकळ । नवश्व आहे ।।१६.१५६४।। 

क््म्कुलें – कारराविेिे वयाकुळ. नतया वारी 
हठरलीं । जयाचीं नचत्ें आकनष्णलीं,। काराकुलें 
रिें जालीं । पुरुषाचीं जया,।।२.३७६४।।

क््म्कुल्ल (काराकुल) – कारप्रव्त्ीिे ग्रसत; 
कारी, कारवयाकूळ. ऐसा बाहेठर आनर 
अंतरी । काराकुल् जो अवधारी । तो 
प्रवत््णताइंनद्रय वयापारी । कैसा ठरघे 
।।१८.१३५४।।

क््म्ची – देहसुिाची इचछिा. ऐसा सायंकाळ 
पावतां । काराची उपजे नचंता । तेनच सोसरी 
कठरता । सरयो पावे ।।१६.२५५३।।

क््म्रुर, क््म्रुरु – कारोपरोगासािी उतावीळ 
झालेला. कारातुरा पशूतें,। राता हे ज्ञाि वतते? 
। तैसीं कौरवांचीं रतें । िवहती काये? 
।।२.१५८७।।, क््म्रुरु ।।२.२११०।।

क््म्ददक्ंचवे अंकुर –  कार, रिोध, लोर, रोह, 
रद, रतसर या रिोनवकारांचे कोंर. रधये रज 
सनवकार । ते वयवहारी प्रव्त्ीकर । 
काराठदकांचे अंकुर । उपजती तेरे 
।।१८.८७५।। 

क््म्धीनपणवे – नवषयलोलुपतेिे. ऐसी िवळली 
कररे । ती आवरावी जेरे रिे । तेनच 
काराधीिपरे । प्रवत््णवी तया ।।१८.१४३२।।

क््म्वभभूरतिें – नवषयासक्तीिे ताबा घेतला 
असलयािे. ऐसा सवरूपोपररनवहीिु । बुद्ीचा 
जो अप्राज्ञु,। चंचळु जयाचा रिु । 
कारानररूततवें. ।।२.५३४९।।

क््म्िल् –  श्रलेला. कारावला जैसा वारू । 
ि साहे तरु दुिां करू । दोरे ि धारे धरू । 

क््मपंकले क््म्िल्
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धारक जऱही ।।१६.३६०।।

क्व्मक –  १. नवनशष् फळाचया इचछिेिे, अपेक्ेिे 
केलेले. अजु्णिा नितय िा िैनरनत्क । दाि जे 
केवळ कानरक । तेही आदरपूव्णक । सकळ 
सांडावे ।।१८.१९०।।; क्व्मकती – कामय 
करा्णत. ।।१८.११२५५।।; २. कामय कर्ण, 
इचछिापूतमीसािी कर्ण कररारे. कानरक प्रवत्णले 
अधरा्ण । ते वेदे लानवले ययाधरा्ण । संपादूनि 
तयांनचया कारा । वैठदक केले ।।१८.११०६।।

क्व्मक-क ु– सकार, कारनिक. रानझये रूतमीचे 
धयाि । कानरक तरी श्ेष्ठ जार । कांही तरी 
तेरे करुि । प्रानप्त असे ।।१२.५२८।। 

क्व्मर – इखचछित, वांनछित. तठर सतय ि होती 
असत । ग्राह्य जे कानरत पदार्ण । ते हृदयी 
धरूंनि नचत् । साधिी प्रवत्णनतले  
।।१६.१७०७।।

क्व्मनी –  सुंदर, कारिा पूर्ण कररारी, 
रोगासािीची स्ती. रिोरयराजय कलपूनि । 
सकळ रोग रोगी रिी । कखलपता कलपूनि 
कानरिी । तेर नवचरी ।।१८.१३५३।।

क््मु-्मू – १. कार हा रिोनवकार. कारु तपे 
अनिवारु, । रिोधु, रोहो, रतसरु,। 
अनवद्ागुरनवकारु,। नवसतारता जाला 
।।२.७४५।।; २. संरोगवासिा. रातेनपतया 
पासूि,। राझें असे निरा्णर,। कारु उतपत्ी 
कारर,। योनिविारा ।।२.१०६२।।; क््मू 
।।१८.७५०।।; ३. कारदेव, रदि. इकारें 
कारु नवखयातु,। तोही लक्रीचा अंनकतु,। 
करूं िये आघातु । तयावठर ।।२. २२२४।।

क््मु ्योनी – कारराविेचे जििसराि. रिीडा 
िेळर बालपरी । तें सोनबले रारां जार रिी 

। तंवं स्ती कारु योिी । आश्नयला असता 
।।१६.२२५५।।

क््मवे – कारनवकारारुळे, नवषयांचया इचछिेरुळे. 
यातीचा आनर निर्णळ । तया कारे लागे 
बाह्यरळ । कांचिा िता केवळ । ि चढे जैसा 
।।१६.८८०।। 

क््मोपभोगवेविण –  नवषयोपरोगानशवाय. जो जो 
नवचारु अंकुरे देही । तो कारोपरोगेनवर िाही 
। अहंता ररता हृदयी । निरंतर ।।१८.१३५२।।

क्म्य – नवनशष् इचछिा धरूि केलेले कर्ण; 
फळाचया आशेिे केलेले कर्ण. कामय निनशद् 
करा्णकरर । सांडूनि ययांचे राि । नवनहत 
वैठदक आचरर । तयांचे कीजे  ।।१८.११३०२।।

क्म्य करणवे –  कारनिक कर्ण. आता जनरोनि 
कामय कररे । कर्ण वैठदक आचररे । इहारुत्ार्ण 
रोगरे । ते सुिनच सुि ।।८.२४८९।।

क्म्यक्मता –  नवनशष् इचछिापूतमीसािी केलेले 
धर्णकर्ण. कवहरी ऐसे महरैल । जे कामयकर्ण 
ते दूनषतील । तठर सव्णरा ऐसे ि घडैल । 
पासाव तया ।।१८.४६४।।

क्म्यक्ममे –  कामय कराांचया विारा, यज्ञाठद कामय 
करते करूि. नवश्व बुडतां अधरते । ईश्वरे रनक्ले 
कामयकरते । महरौनि यागाठदक उत्रे । तारके 
गा ।।१८.१०९७।।

क्म्य्य्ग –  नवनशष् कारिापूतमीसािी केलेले 
यज्ञ. नितयिैनरनत्क ि होती । ऐसे कामययाग 
जे वीरपती । संसारफळेसी उठिती । ते यज्ञ 
सांडावे ।।१८.१८७।।

क्म्यि्दु – कारिापूतमीसािी केलेलया 
करा्णसंबंधीचा नवचार. वेदाचा हानच प्रयोजिु । 

क्व्मक क्म्यि्दु
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जो तुमही केला प्रश्ु । येरु कामयवादु साधाररु 
। तो प्रव्त्ी काररे ।।१८.११४३।। 

क्म्य् वनवरद्ध् –  कामय व निनषद् कर्ण ह्या 
दोहोंहूि वेगळे. यज्ञदाि तपव्रत । हे कर्ण 
जारावे नियत । कामयानिनषद्ा यरोक्त । 
अकरा्ण वेगळे ।।१८.१७७७।। 

क्म्यीं –  कामय अिेकवचि. कामयें –  सप्तरी 
अव. कामयीं -  कामय (कराांरधये). रग तो 
कत््णतवानचया सफूतमी । फळानचया आसक्ती । 
कामयीं आनर नवनहतीं । करवीं सांपडे 
।।१८.१३७५९।।

क्म्यु ध्मुता –  इचछिापूतमीचा धर्ण, रोग, इचछिापूतमी 
हाच धर्ण. रद्रांस नि पूजा । परस्ती आरी ती 
रोगकाज । कामयु धरु्ण हा दुजा । आसुरातें 
।।१६.१११५।।

क््य – प्रश्ार्णक अवयय. देहतवें अवघें हारपरें,। 
कीजे अिंता ब्रह्ांडाचें लेरें,। अजु्णिा, आचिय्ण 
केसरें? । रीं काय सांगों? ।।२.१२३४।।

क््यक्लेशभ्य –  शरीराला होराऱया दु:िाची 
रीती. दु:ि ऐसे हे जारोि । कायलिेश रये 
करूि । उदासीि जाले रि । आश्रावरुनि 
।।१८.१७२६।।

क््यभवेदें – शरीर-नरन्तवािे. राया गुरा रासोपपत्ी 
। पररातरतव जें हे वीरपती । तेंनच अिंत धा 
सफूतमी । सफुरे कायरेदें ।।१५.३१२७।।

क््य् – शरीर. िूतिें जीरते जालीं,। फाटोनियां वस्तें 
गेलीं । पठर िीच िवी ते उरली । काया जैसी 
।।२.९१४।।  

क््य्ज्यो –  शरीरावरील नवजय, शरीरावर ताबा. 
रिजयो... । कररजयो कायाजयो । आहारे 

जयो तेरें ।।१८.१२५९४।।

क््य्पुरीवच –  शरीररूपी िगरीरधये. ऐसा जो 
लारु झाला । तो कायापुरीनच सांटवला । ऐसा 
रागु्ण िा जीवाला दारवटा हा ।।५.२८२४।।

क्व्यक –  शारीठरक. यालानग कानयक तप । ते 
ययाचे नि निलतेप । वानचक तैसेनच निषपाप । 
स्ती संनगयाचे ।।१८.१४९७।।

क्व्यकले – शरीरािे. कानयके कीजे वरा्णचारु । 
सिािसंधया शौच प्रकारु । रहािुराव देव गुरु 
। ययांची पूजा ।।१८.११४६।।

क््यी – काय अशा अरा्णचे अवयय. आंगानचया 
चंचळपरा । िार कायी सांगे अजु्णिा । जै तो 
प्ररंजिु आपरा । आपरु िवहे ।।२.६५९।।

क््यवे – काय अशा अरा्णचा प्रश्ार्णक शबद. तूं 
महरसील, गा वीरपनत,। नविाशकाळीं िाशु 
िारी । ते उतपनत्काळीं उतपनत् । साठरिें 
काये? ।।२.८०९।।

क््यवे – शरीर, देह. ययानच काये धररी । 
आकाशवायो तेज पारी । पदार्ण निपजती 
ययापासूिी । ते कवराचे गा ।।१८.१२१७।।, 
क््यवे – शरीराला. ।।१५.१६०७।।

क्रण – निनरत्. आतरयाचें जें अज्ञाि,। तें जेवेळी 
येरें कारर,। ते वेळीं तजज्ञािेंनच निरसि,। ऐसें 
आहे ।।२.५६।।

क्रणक््य्ताच् विल्यी –  कारर हे काया्णत 
नवलीि होते. काया्णत कारर सरानवष् असते. 
तेर गुरां वेगळे कर्ण िाही । अतेव कर्णसंगीनच 
िोही । काररकाया्णचा नवलयी । ते कायतेसीं 
जारावे ।।१८.१२३७।।  

क्रणदवेि – काररशरीर. सवरूपाचे अज्ञाि हेच 

क्म्य् वनवरद्ध् क्रणदवेि
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ह्याचे सवरूप आहे ते काररशरीर. पहाः 
२.११४२. तया नलंगदेहा प्रागदेश,। 
सवरूपाज्ञािरात् असे, । तें काररदेह पठरयसें,। 
जीवाचें यया ।।२.११२१।।

क्रणीं – १. काररारधये. रग असंगु िाला गुरीं,। 
तैं गुर रीिती काररीं,। सरानध, नवक्ेप, लय 
ग्रासूिी, । सवयेंनच उरे ।।२.८२८।।, २. 
काररदेहारधये. सरूळीं जाग्नत ते वयक्त,। 
नलंगीं सवपि अवयक्त,। काररीं सुषुनप्त निनचित,। 
अवयक्तनच ते ।।२.११२५।।

क्रणें – १. काररापासूि. रूतीं रूतें उपजती,। 
रौनतकीं रौनतकें निपजती,। गुरीं गुर, 
द्रुपदीपनत,। काररें कायते ।।२.७५९।।, २. 
कारर (अिेकवचि) काररें, रहाकाररें । 
वयक्तें िवहती जारें,। अवसरा, गुरलक्रें । 
तया नवधेंची ।।२.११२८।।

क्रणोप्वध-धी – कारर हीच नजची उपाधी 
महरजे िाव, लक्र आहे अशी. तठर 
काररोपानध राया । तेनच शक्ती जार जया । 
जो प्रसवोिी पुरत्या । कैसा तेरे ।।८.१००८।।, 
क्रणोप्धी ।।१८.२५७९।।

क्रणोप्वधरूप् दवेिर् – गुरिाररूप देवता. 
कारररूप उपाधी असराऱया देवता. या 
काररोपानधरूपा देवता । कायमोपानधरया 
सरसता । ऐसे कर्ण सकळ नवचाठरता । असे 
काररोपानधरया ।।१८.३०६६।। 

क्रुन्रु – शेतीत नपकलेलया धानयाचे वाटेकरी, 
नहससेदार, अलुतेदार, बलुतेदार. देवरागु 
देवाचा । अनतरीरागु अनतरीचा । कारूिारू 
तयाचा । रोगु देऊनि ।।१८.८९९९।।

क्पताण्य – १. रिाचे दौब्णलय, कृपाराव, दया, 

ररतव. ऐसें काप्णणय उपजलें । तें नवचारें कैसे 
जी टळे । वठर आि येक सफुरलें । राझा रिी 
।।२.१५१।।, २. कृपरता, दाि ि देणयाची 
संकुनचत व्त्ी. जो जनरु ते काप्णणय । दठरद्रनच 
पीकले हीि । या लानग जार ते अनकंचि । ते 
काये कठरती ।।१८.२५०२।।

क्प्तास् – कापूस. कापा्णसा ऐसें कृषर । तयाचे 
रूप रािुि । आग्रही कठरती वचि । अरावाचा 
सतयपरी ।।१६.६४६।।

क्प्तासरंरुचछवेदनीं – कापसाचा धागा तोडणयात. 
कापा्णसतंतुचछिेदिीं । श्रु तो कवहरीं सािीं? । 
कीं अर्ताचां रोजिीं । ररर साठरतां? 
।।२.१८४४।।

क्प्तासपूणता – कापसािे ररलेले. धानयाची अपारे 
। बळदे पेंवें वोिारे । कापा्णसपूर्ण रंठदरे । 
कोर जारे नकती? ।।१८.९०८०।। 

क््यता – कत्णवय कर्ण.  तेरें शबदाठदनवषयकपंचक । 
ज्ञेय, रोगय, काय्ण, सकळैक । तारसाहंकारें 
सारासातरक । येरें रूतपंचक हें ।।२.२०२।।

क््यताक्रण – काय्ण आनर कारर. आतां ययां 
शरीराचांनह अरावीं । कां प्रलयाचां प्रादुरा्णवीं 
। काय्णकारराचा गांवीं । संहारु होतां 
।।२.३१७।।

क््यताक्रणोप्वध उपसंि्र – काररब्रह् (राया), 
काय्णब्रह् (जग) व इतर उपाधी रायाजनित 
वसतू यांचया शेवटािंतर. जानरतलेनच रात् पुरे 
। साधि ि लगे दुसरे । काय्णकाररोपानध 
उपसंहारे । उरे परब्रह् जे ॥९.११४॥ पहाः 
पदरवशष्ट आ

क््यताक्रणगुण्नि्यवे – काय्ण व कारर ह्या दोहोंचया 
गुरांचया संबंधािे. काय्ण काररगुरानवये । 

क्रणीं क््यताक्रणगुण्नि्यवे
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सुटले आधींनच तव आहे । परंतु नवर जेरें ि 
लाहे । साचानह साच पर; ।।२.९।।

क््यताक्रणप्रकृवरगुणीं – काय्ण व कारर ह्या 
प्रकृतीचया सवरावारुळे. काय्णकाररप्रकृनतगुरीं 
। आरासे दृशय अनधष्ठािीं,। ते िाशत असतां 
निदािीं । अनविाश जें ।।२.७७५।।

क््यताक्रणोप्वधसंबंध ु – काय्ण व कारर या 
उपाधींचा संबंध.सतयु सिातिु नवशुद् । 
प्रकृनतगुरी आबाधयु ।  काय्णकाररोपानधसंबंधु 
। ि वतते जेरें ।।२.४१८।।

क््यताधिंसु – काया्णचा िाश. काररी काया्णचा प्रवेशु 
। होता होय काय्णधवंसु । रग काररीकारर 
रूपे वासु । काय्णरूत करी ॥९.१५८१॥

क््यतासथ् –  काय्ण कररारे (इंनद्रय). कत्णयापासूनि 
सफुरे । सवरूपी ज्ञातया जंव जीरे । तंव रधये 
काय्णसरारे । वाव रे करर ।।१८.३९५६।। 

क््य्ता अक््य्ताची व्यिसथ् –  शास्तीय दृष्ीिे 
योगय-अयोगय कत्णवयाची पद्ती. काया्ण 
अकाया्णची वयवसरा । जारो उपजली असता 
। काये करावे मया आता । ि ररावे काय 
।।१६.२६०१।।

क््य्ताक्रण (काय्णकाररराव) – काररानशवाय 
काय्ण घडत िाही. उदा. ईश्वर हा जगतकारर 
असूि जग हे तयाचे काय्ण होय. काया्णकाररांचा 
अरावी । प्रकृती परूते दावी ।  तो देऊँ िा 
तरी पदवी । कवरा येसरी ।।१६.५१९।।

क््य्ताक्रण्चवे अंरर  – नवश्व हे काय्ण व ईश्वर हा 
कारर हे दोनही एकच असलयाची प्रनचती 
येरे. उपरिर आनर उपसंहार । जेरे कळती 
सरग्रे । काया्णकारराचे अंतर । नफटे जेरे 
॥९.१०२॥

क््य्ताथशी –  काय्णसाधक, काय्ण साधूि घेरारा. 
कवरु सवारमी काया्णरमी । कवराचे शैनयबळ 
नकती । कवरु राझा अरमी । सांडी प्रारु 
।।१८.८२१८।।

क््य्तािलंबन –  काय्ण कररारा री असे काया्णचे 
अवलंनबतव रािरे. अहं महनर जार । सरूळ 
देह संगु आवरर । अहं महरता काया्णवलंबि 
। बंधि दुसरे ।।१८.१२२३।। 

क््यमोद्वेश ु – काया्णचा उद्ेश, हेतू. कायमोदेशु 
वैठरयाचा । नवचारु नचंतावा तयाचा । रिोरावे 
शत्ुचा । नितय वोळिावा ।।१८.८१९६।।

क््यमोप्वध्म्य् –  काय्णरूप उपाधी असराऱया 
जीवाचया सवरूपाचया. या या काररोपानधरूपा 
देवता । कायमोपानधरया सरसता । ऐसे कर्ण 
सकळ नवचाठरता । असे काररोपानधरया 
।।१८.३०६६।। पहाः पदरवशष्ट आ

क््यमोप्धी – १. काय्ण(जग)रूप उपाधी, काय्णब्रह्. 
कायमोपाधी ती पासूनि । ते तव आश्य 
वयारोनहिी । आश्नयली असता गुरकररी । 
कैसी सुटैल ।।१८.२५८०।।; २. काय्णरूपािे. 
अंत:करर रिबुद्ी नचत् अहंता । ययातें 
प्रसवनलया तया देवता । कायमोपाधी जीवी 
वत्णता । अधयातर महरनवती ।।१८.३४६२।।

क््यमोप्धीचवे ठ््यी – जीवाचया ठिकारी. काररी 
ते तरोरयी । राया बोनलजे जारयी । 
कायमोपाधीचा िायी । अज्ञाि कलपावे 
॥९.२०२०॥ पहाः पदरवशष्ट आ

क्लत््यी – तीिही काळात (रूतकाळ, 
वत्णरािकाळ आनर रनवषयकाळ या तीिही 
काळी महरजेच कधीही या अरा्णिे). ऐसे 
जारोनि जो रक्तु । नि:शंकु रजिी वत्णतु । 

क््यताक्रणप्रकृवरगुणीं क्लत््यी



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 164 

लोकवादी दु:खितु । कालत्यी िवहे 
।।१२.७४०।।

क्लिण – जेवरातले आरटी, राजी वगैरे 
कालवणयाजोगे, पातळ पदार्ण; कोरड्ास. 
रोजिी बैसला वीरपती । पंक्ती वरी पंक्ती 
उिती । परंतु कालवर यांची सरानप्त । तेनच 
िाही ।।१६.२१२१।।

क्लें – १. काळी, (‘काळ’चे सप्तरीचे रूप) - 
वेळेवर. प्रसतुत ओवीरुळे तयाला ‘योगय वेळी, 
ररराची वेळ आलयावर’ असा अर्ण नरळाला 
आहे. तो नपंडु पुडती जार,। रूतनवयोगें 
करूि,। पावें कालें ररर । ऐसें जरी, 
।।२.१०७७।।; २. बऱयाच काळािंतर. ऐसा 
कर्णयोगु आचरता । बहुता जनरी ठदसे फलता 
। व्क्ारोपर पांडूसुता । काले फलद होय 
।।५.१४६४।।

क्िटी – काटेरी झुडूप. प्रपंचें ि यावें दृष्ी । योग 
नवरुधांत कावटी । साधे कां सोसरी रोिी । 
दुग्णरु हा ।।१.१०९०।। 

क्श्मीरु – (कशरीरचे ते काशरीर, महरजे केशर. 
केशराचा रंग लाल. तयावरूि –) लाल रंग. 
सफठटकु कां काशरीरु, गारां । आंगची 
आंगाची प्ररा,। नतया ररलानच ठरता हे शोरा 
। जेंनव दावी; ।।२.१०१४।।

क्ष्ट – कुंराराचा दंड. (कुंरार दंडािे चाकाला 
गती देतो.) र्त्ेचे िािा घट । उगेनच ि होती 
प्रकट । तेरे कुल्ाळ चरिे काष् । कारर असे 
।।८.१००३।।

क्ष्टी – लाकडात. काष्ी वसे दाहक । तो िवहे 
काष्ेसी आनरक । पाहाता काष्लेशनच एक । 
आपुलेनि गुरे ॥९.९६५॥

क्ष्टीकें – लाकडात. कोरडीं करी काष्ींकें जळ । 
तठर रसरुपें जार केवल । येक रसर सारद्रता 
ते वेगळ । सव्णनच जें ।।१५.३६४२।।

क्ष् –  लाकूड. आता ज्ञातयाचा देही । अवसरा 
सरूह कायी िाही । काष्ठ ऐसी रुयी । पडली 
काया ।।१८.३६९७।। 

क्ष्चर –  लाकडाचया आश्यािे राहरारे. जळचर 
निवडावे जलेंसी । काष्ठचर तैसेनच काष्ठेंसी । 
धानयचर ते धानयांनस । निवडरेंनच राररे 
।।१८.३३१।।

क्ष््यंत् – कळसूत् बाहुली. काष्ठयंत्ाचे नवकार । 
पासाव सुत् धठरया सरग्र । ि्तय करी तै सवतंत् 
। बाउले िवहे ।।४.१४८०।।

क्ष्िर ु (काष्ठवत्) – लाकडाप्ररारे (निजमीव 
वसतूप्ररारे). ऐसाही काष्ठवतु बैसला । वठर 
अकर्ण िवहे ते ि्पाळा । तैसे ि राहवे देहशीळा 
। महरौनिया ।।१८.२६४०।।

क्सबवेन – एक िार.  काशी काशी सुहुसेि । 
विारका विारका कासबेि । ऐसे बोले आि आि 
। तंव आि एकु ।।८.१२४८।।

क्स्य् – कशासािी, कशाबद्ल, का. तरी येर 
शोकु कासया । कठरतु आहासी? धिंजया,। 
गेला देहो उपजावया, । पुडती िुरे  ।।२.१०७३।।

क्सिीचवेवन रुपें – कासवीचया तुपािे. (हे 
अतयंतारावाचे उदाहरर आहे. कासवीचे दूध 
ही कनवकलपिा असूि नतचे तूप हे तर 
अशरयप्राय होय.) आकाशपुषपाचा पठररळ । 
कवरे अिुरनवला केवल । कासवीचेनि तुपें 
बाळ । कवराचा नहाला ।।१५.२७७१।।

क्सवे – १. कशािेही, काही केलया. तैसे धठर जे 

क्सवेक्लिण
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सावधािता । तेनच होय ज्ञाि अनयरा । 
नचरकाळ बंधि जे आतां । कासे ि तुटे 
।।१६.८५७।।; २.  का? कशारुळे, प्रश्ार्णक. 
जनरतांनच येकु बधीरू । अंधूरूकु पाउडा िरू 
। िुळलुला हा प्रकारू । कासे ि जाला 
।।१६.१४२६।।

क्सवेन – (कररारमी) कशािे. काये  कसें आता 
कीजे ?। कासेि उत्ीर्ण होईजे ?। तया उरे पा 
येरें जुझें । पाचारूिी ।।२.१०५।।

क्सवेवन –  कशािे? (प्रश्ार्णक) अिारानधत देव 
सकळ । कासया वष्णती रेघजळ । तैं ते 
रहीरंडळ । कासेनि पीके ।।१८.३७४।।

क्ि्ळ् –  एक चर्णवाद्, िगारा.  परवशबदे 
ढोल । आिक ते पें रद्णळ । गोरुिें काहाळा 
केवळ । बुरगाठदक ।।१.७७२।।

क्ंिींवच – काहीही, रोडाही, अनजबात. पूववीं 
कांहींनच ि होता, । अंतीं ि उरे रागुता, । 
आरासकाळींही नवचाठरतां । कांहीनच िसे 
।।२.६६४।।

क्ळउनी – कालवरे - कालवूि, एकत् करूि. 
पयपारी निवडरें । हें राजहंसाचें कररें । 
कवरें करावें अिुरािें । काळउिी? 
।।२.२९५।।

क्ळरि्मण् – काळ घालवरे. ययातें करूनि 
यातिा,। पािनवला पूव्णसतािा; । राक्सग्रारीं 
काळरिररा । येरें केली. ।।२.३३७६।।

क्ळक्षपण  – काळ + क्पर - काळाचा वयय. 
लव त्ुटी पळ निनरष । रिनरतां यार अहोरात्ें 
रास । लोटती संवतसर बहुवस । होतां 
काळक्पर ।।२.३३६।।

क्ळिख् ं – काळोिात, अंधारात. काळविां 
िद्ोतु कळे । तैसें तरी तरे तेज उजळे । 
उजळोंनि रग रावळे । तयेनच तरी 
।।१५.१६८२।।

क्ळिटवे –  काळािे. काररदेह काळवटे । 
वसनलये सुषुनप्तपेिे । िरे िा िोटे ऐसे घटे । 
आले केरे ।।५.३२०२।।

क्ळिखवे – अंधार (काळोि). टरक येक 
काळविे । तदंश घरोघरीचीं अिेकें । तेनव 
राया कायते आइंके । अज्ञािें िािा 
।।१५.३१०७।। 

क्ळिंचन् – र्तयूला फसनवरे, योगसाधिेरुळे 
श्वासावर नवजय नरळवलेले योगी आपलया 
र्तयूची वेळ पुढे िेतात. महरजेच यराला 
फसवतात. श्वास संपले की र्तयू येतो, पर 
योगीजिांचे श्वासप्रारनियंत्रारुळे िरानवक 
काळात संपत िाहीत व तीच काळाची 
फसवरूक होय.  काळवंचिा अररकाया । 
रहानसनद् साधीनतया । नवनहताकररे धिंजया 
। हे नसद् करी ।।१२.५११।।

क्वळची क्ळी –  तया-तया काळात. करावी 
नितय िैनरनत्के । कानळची काळी सकळैके । 
आता ती कवरे नववेके । कैसे महरतानस 
।।१८.११७२।। 

क्ळी –  काळया रंगाची व सुपीक, सकस 
(जरीि, राती). उतें, गोटल, िडाळ,। 
पांढरी, सेडू, रुरुंबाळ, । तांबट,काळी, 
करळ,। रेद र्नत्केचे. ।।२.२६७८।।

क्ळीक – काळेपरा. परस्तीवठर होता वासिा । 
काळीक यावी वदिा ।  रिरुकी रिा । नधगय 
महरे ।।१६.३८०।।

क्सवेन क्ळीक
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क्ळें  – १. काळी, वेळेला, वेळी. लज्ा िारी 
काळें तेरें । कारु अनरलाषु सवारु्ण िेरे । 
साचें रयें रय ि रिे । तें रािे लठटकेि 
।।२.३३१।।; २. कालांतरािे.  सुिाची घडी 
ते सरे । सवेंनच दुःि संचरे । तेंनह काळें वोसरे 
। रोगीत असतां ।।२.४२८।।; ३. काळािे, 
र्तयूिे. कर्णकररें नवकळे, । केशरात् पालटले 
। आज्ञा, पािनवली काळें,। ते हे जरा 
।।२.७५२।।

क्ळवेचवे क्ळवे –  वेळचया वेळी.  सागरे आपुनलया 
खसरती । रया्णदे ते िुल्ंनघती । काळेचे काळे 
पावती । ऋतु सकळ ।।८.२६५१।।

क्ंटवळजैल –  कंटाळूि जाईल. तयाते जाली 
हानि । ते रीनच येकुं जारे रिी । ते आइकतांनच 
साधू जिी । कां टानळजैल ।।१६.२३६५।। 
(रुदो. कां टनळजैल – कांटानळजैल)

क्ंचन –  सुवर्ण, सोिे. यातीचा आनर निर्णळ । 
तया कारे लागे बाह्यरळ । कांचिा िता 
केवळ । ि चढे जैसा ।।१६.८८०।।

क्ंवज्य्च् – ताक. कांनजयाचा अंशुरात्ु । िाशी 
पयाचा सागरू । दुषकर्ण फळ संचारू । सुकरमी 
तैसा ।।१८.२४८२।। (रुदो. कां नजयाचा – 
कांनजयाचा)

क्ंवज्य्ची – राताची पेज नकंवा धानय, डाळी, 
राजया इ. कोरताही पदार्ण नशजवला असता 
निघालेले तयाचे पारी. िपुंसकु, वरी ब्रह्चारी 
। की प्रारहीिु निद्रा करी । की धाला इचछिा 
ि करी । कांनजयाची ।।१२.६५४।।

क्ंवज्य्चवे – आंबलेलया पेजेचे. कांनजयाचे 
नलप्तपात् । ि प्रक्ानळता तयाचे अंतर । पय 
तानवजे तें सरग्र । िाशोनि जाये ।।१५.४२१०।।

क्ंवज्यें – कांजीरुळे, ताकारुळे. कांनजयें दुगध 
िाशलें । तें पुिरनप िवहे पनहलें,। तैसें नचत् 
वायां गेलें । कानरकांचें. ।।२.३८१७।। 

क्ंट्ळ् –  कंटाळा. इचछिाचारे वत्णता । पुढे 
वत््णली कैसी करा । ते आईकतानच पारा्ण । 
कांटाळा उपजे ।।१८.९३५।।

क्ंट्ळवे – कंटाळतो, नवटतो. श्वरी रािस 
कांटाळे । कु वादु तो रागे बळें । बाह्य नवषयी 
सोकले । रातले रि ।।१६.९७५।।

क्ंटी – एक काटेरी झुडूप. फळां आली सराटी,। 
ठरगरी पालहावली कांटी । तारुणयदशा हे 
वोिटी,। जीवांनस गां ।।२.७४६।।

क्ंडत््य – तीि कांडाचा सरूह; वेदाची उपासिा, 
कर्ण, ज्ञाि ही तीिकांडे. कांडत्य जें वेदाचें,। 
तें प्ररार सांखया योगाचें,। अवधारीं, 
येरनवषयींचें । वचि एक. ।।२.१९३०।।

क्ंडवबकें – कवडीचुंबक, काडीही वाया ि 
घालवरारा. हारोनि रारूंनि सांगरे । 
कांडनबकें नशषयु कररें । अरवा अनधकारू 
कैसा हें िेरे । िूर जो कां ।।१८.१४७९४।।

क्ंडोरी – तुकडा, िांडोळे. एका भयाडा पािररी 
। एकांते गुलर उदरीं । तयाचे हातपाय कांडोरी 
। गेली कांचेनिया ।।१३.२४९५।।

क्ंवर्य् – तेजखसवता, चरकदारपरा. गारा उदकी 
वीरपती । तव तेरे कांनतया ि द्रवती । ऐसा 
अिुरवु जगती । काय नरथया असे ॥९.२११६॥

क्ंरी – कळा, तेज. ढळढळां आसुलें ढळती,। 
चळचळां गात्ें कांपती,।रुळरुळां वोष्ठ 
सपंदती,। कांती सांनडलानस ।।२.१४७६।।

क्ंरु – कांत, नप्रयकर, नप्रय पती. सांगा, तो 

क्ळें क्ंरु
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कवराचा सुतु ? । कवरे कानरिीचा कांतु? 
। कवरे कुळींचा अवयक्तु? । आतरा जो कीं; 
।।२.११९८।।

क्ंबल् – कांबळे, घोंगडे. बंधीहूनि पळाला । तो 
पुडती ि येतया सरळा । नवसरलो जीर्ण कांबळा 
। महरौनिया ।।१६.२५२७।।

क्ंबळ् – लोकरीचे पांघरुर. जाडी, घोंगडें, 
चवाळें, । कंबळशबदें कैसें कळे? । कांबळा, 
आसि, गबाळें, । िोगीर, जेि, ।।२.२६८२।।

क्ंबीक्र –  धिुधा्णरी. दोनही पाश्ववीं कािीकार । 
रधयें रधयें कांबीकार । आडवेनतडवे वीर । 
येती कैसे?।।१.७०२।। 

वकं – काय. नकं तेरुलें अधरमें धर्ण होती । ते 
तठदतर वीरपती । सव्ण धर्ण महरती । सांडवे 
सवरूपें ।।१८.१४४५६।।

वकटकुलें – लहाि नकडा. कोसलां नकटकुलें गुपे,। 
कद्णरीं कुंजरु रुपे,। कीं दीपीं पतंगु दीपे,। िपवे 
निग्णरानस. ।।२.३६८३।।

वकनरी – िदीकािची जरीि. गोटा, गोटनल, 
घोंटाळा,। नचरा, बंडा, नसरसाळा,। कोदवा, 
नकिरी, महैसाळा, । रति िीळु, ।।२.२६९५।।

वक्म्त्मक-क ु– संसकृत शबद - नकर् आतरक 
– काय सवरूपाचे, कसे. तेरें रौमय सुि 
नकरातरक । सवग्णसुि तें अलौनलक । 
पावसील, हें एक । शरीर वेंनचतां ।।२.१६१२।।,  
वक्म्त्मक ु।।१८.२१२९।।

वकरण – प्रकाशनकरर. उतपनत्काळीं उपजलें,। 
तेरें अनधष्ठािरात् जें संचलें,। नकररीं जालेनि 
र्गजळें,। नकरर ि जनरे ।।२.७७३।।

वकरीटी – अजु्णिासािी योजलेले संबोधि.रनक्त 

श्द्ेतें प्रकटी,। श्द्ा रक्तीसींनच उिी,। एवं 
उपरिरु नकरीटी,। अररु ययाचा. ।।२.१९४४।।

वकरुर – िात्ीिे. जें नकरुत ये सतसफूतमी । दृष्े 
पवरानचये वयनक्त । सांचसे सपाठदती । शूनयाचें 
शूनय ।।२.६।।

वकरू –  िरोिर, िरे पानहले तर, निनचितच. 
पहाः कीरु-रू. जो नजये िेरे वसतूते । तो 
अज्ञािुनच नकरू तेरे । महरौनि पारखितांही 
तयातें । विेषु ि संपडे ।।१६.४६७।।

वकल््मर – पाप. ऐसे जारोनि कर्ण केले । ते 
सदोषही निदमोष जाले । तेरे नकखलरष जडले । 
हे बोलोनच िये ।।१८.११४५२।।

वकंकरु – सेवक, चाकर. अरवा सवधरु्ण हा 
पठरकरु । एरे आराधीि ईश्वरु,। रीं तया 
पुरुषाचा नकंकरु । यया बुद्ी.।।२.४१०३।।

कीं – की हे अवयय. आतां हतेपरानचया व्त्ी,। 
जो की अवतरला आरी,। तो आपरा कीं 
आिाप्रती,। ऐसें पाहे पां ।।२.८७०।।

कतीजरी – करतात. अिवोळिी लंपटपरें। कीजती 
करा्णचररें,। वोळिी लानजरवारें । कैसें 
िवटे? ।।२.११८५।।

कतीजर ु– केले/ केली, केला जाते/ जातो. िािा 
असो ये लोकाचारी । परानहत जो नवचारी । 
तयाचानच घातु सरग्री । कीजतु असे 
।।१६.१६४४।। (रुदो. की जतु - कीजतु)

कतीजल – कसा, कशा सवरूपाचा. ऐनसया आक्ेपा 
पठरहारू । कीजल आइकें नवचारू । रेदपक्ु 
हा सरग्रु । जेरे उडे ।।१८.१२२४५।।

कतीजवे – कर. वैरी दुजा िाइनकजे । एकछित् रारीव 
कीजे । जो जो नवषयो उपजें । तो नसद् जेरें 

क्ंबल् कतीजवे
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।।२.२२६।।

कतीट – कीटक, नकडा. चौऱयांशी लक्े योिी । पशु 
पक्ी आठदकरूिी । कीट सप्ण धिु:पारी । 
जलचररेद ।।१८.३००१।।

कतीटन्चवे –  रररूपािे जरलेलया रळाचे, गंजाचे. 
आइकोनिची सुिी होरे । अिुरवी तेरे काय 
पाहारे । कीटिाचे लेरे । अंतरी जैसे 
।।८.४०२।।

कतीट ु – कीटक, नकडे. रिीरु कीटू पक्ुपक्ी  । 
आठदकरूंनि सकळा रूतांनस । बरवें हें हें 
अपेक्ी । आपुलेनि सुकृते ।।१६.३४४।।

कतीटठूिनी – नकर्णर्ण रािात, निज्णि विात. की 
दीघ्णघंटेचा िादु । रधये िाही तयाते छिेदु । 
कांपेरा करी शबदु । कीटूविी ।।६.३७२२।।

कतीर – निनचितच. वसतूचा अराव िसे । रासे ते 
कीर काही असे । परंतु दीसे ते अिाठरसे । तैसे 
िवहे ॥९.८४३॥

कतीरु-रू – िात्ीिे. अिातरा कीरु असंतु । जरी 
तो वारे अरासतु । जैसा सागरु हेलावतु । 
र्गजळाचा ।।२.३०४ ।।

कतीणता –  नकरर. चक्ूनच... आळी? निर्णळ । 
कीर्ण सूया्णचे सौजवळ । पठर द्रष्वयाचे सुकाळ 
। नवशेषे तेरे ।।५.३०८०।।, कतीण्ताचवे – 
नकरराचे ।।१८.२५६३।।, कतीणशी – नकररात. 
।।५.१३८३।।

कतीवरता – प्रनसद्ी. िाराची आखया गेली,। कीनत्ण 
सांडूनि पळाली,। पुढें अकीनत्ण उरी िाकली; 
। ते कैसी? आइकें.।।२.१५२९।।

कतीवरता्मंर – यशोवंत, जयाचा िावलौनकक आहे 
असा.तूं तंव रानयु रानियांतें,। श्ेष्ठ सकळां 

कीनत्णरंतांतें; । रहाजिसरे तेवहेळीं तें । कैसें 
वाटेल? ।।२.१५४९।।

कतीवरता्मुखें – कीनत्णरुिािे, लोकांचया तोंडी 
असराऱया कीतमीचया रूपािे. कीनत्ण तंवनच 
जीजे,। आनर कीतमीकाररें रठरजे,। ररोनि 
कीनत्णरुिें जीजे । लोकत्यीं. ।।२.१५५४।।

कतीळ – तेज. सवरा्ण वरा्णचें शरीर । रतिेंसींकीळ 
निरंतर,। अनग् वेगळी पठरकर । िवहे प्ररा; 
।।२.४४३९।।

कुकट (कुक्ुट) – कोंबडे. कुकट वायस घारी । 
पीडक गीध अवधारी । रक्तारांसाचां आहारी 
। पोषले जे ।।१६.२३८५।।

कुक्मता – पाप, अपराध, वयनरचार. येका आवडे 
कर्ण । येका नप्रय ते कुकर्ण । येकां आळनसया 
अकर्ण । उगेंनच असरे ।।१२.७३५।।

कुक्ममें –  वाईट करा्णिे. तो अबद् पशू परी । 
इंनद्रया गराचां वयापारी । नवषयासक्तु 
इचछिआचारी. तेरें कुकरमें ।।१६.२५८०।।

कुचरपण – कारचुकारपरा. परतोनि ते अिुवादती,। 
‘अपार िोडी तुमहाप्रनत । कुचरपर तें नकती । 
आता सांगावें. ।।२.३०४५।।

कुचरवेसी – कुखतसत कर्ण कररारा, लुच्ा अशा 
दुष्ांशी. राव ि करावी नरत्ेंसी । राव ि 
बोलावे चाहाडापासी । अनतसखयतव कुचरेंसी 
। करुनच िये ।।१८.८९१९।।

कुचसथ्नीं – सतिांचया ठिकारची. कुचसरािीं 
सुकुरारता, । नवश्ांनत जेरे रनररा, । कंचुकी 
अिुपमय पाहतां,। पांगुळे रि, ॥२.५१०३।। 

कुचसिवेद – सतिांवरील घार. नक तयांचे सति 
प्रानशले । नक तयांचे कुचसवेद चाटले । नक 

कतीट कुचसिवेद



169   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

तयांचे रुंके घोंठटले । गळाले घुटानकया 
।।१५.३७६०।।

कुज्पु  – (जलप = बडबड) वयर्ण बडबड. तंव 
एक महरती, नवक्ेपु । कां करा आिु संकलपु 
?। एकसरयावचछिेदें कुजलपु । अवघेनच 
बोलों. ।।२.१५९४।।

कुटकती – सडीचया तांदळातील चुरी, बारीक कर. 
कुटकी रादली कुनळर । ये ही धािये वाटे 
हीत ।  लांकचर नरनश्त ।  राकरी आवडे 
।।१७.७६०।। 

कुदटळ – दुष् हेतू, कावा. कुठटळ रािसीं संग्रहरे 
। रोगू िये ते रिें रोगरे । काररिोध बळे तेरें 
। वासिा उिती ।।१८.३२८०।।

कुटी –  दोष, हीितव. ज्ञािशक्ती होती रूळी । 
नततुलेनिनचते नरिया झाली । राजसपरानच 
आली । कुटी तेरे ।।८.२७१८।।

कुटीळ – कुठटल, धूत्ण. कुटीळ परावे रािसी । 
बोलतांनच ऊिी कळहेसी । तया प्रनतकानयसी 
। ज्ञािवाता्ण हे ।।१६.९७३।।

कुठ्र – कुऱहाड. वासलें कुिार करवत । पुरुष 
रेळउनि बहुत । उरानच छिेठदती तेर । चंदिु 
तो ।।१८.९८१६।।

कुडि्वड – कुरबी, शेतकरी. कुडवानड सेतातें 
आधारू । सेतें कुळवाडीचा नवसतारू । तीचेनि 
पसरे नवसतारू । चाले क्ेत्ाचा ।।१८.९०३९।।

कुडी – प्रकार, तऱहा. साधिी प्रवत््णला ि सोडी । 
ज्ञािी योगी आवडी । असाधाररातें ऐसी कुडी 
। तुतें सांगीतली ।।१६.४५२।।

कुडें –  िोटे. यापरी िीट आनर वांकुडें । िरें 
आनर कुडें । निरोपर तुज पुढें । सांगीतलें 

असतां ।।१८.१४०७५।।

कुर्कु्कि्द – जयातूि सतय नकंवा तत्व निषपन् होत 
िाही असा युनक्तवाद. वादु महनरजे तो चतुनव्णधु 
। तयारानज येकु तो ततवबोधु । येरू तो कुत्कुकु 
वादु । पररत िंडि ।।१६.६८१।।

कुदळ –  िरणयासािी वापरणयाचे एक साधि. 
आरावया जाये कुदळी,। तंव आरी सहार 
वाटोळी. । बुधला ि राये. रग िेनवली । 
तैसीनच ते. ।।२.३११३ ।।

कुद् – एक प्रकारचे गवत. हे हरळीसारिे असते. 
ह्याचया रुळया जाड असूि, तया जनरिीत फार 
िोल जातात, तया काढणयास फार त्ास होतो.  
कुदा, गोगडी, हराळी, । नतकांडी, घोडेकुसळी, 
। कऱहवेळु, रारवेळु, गोंडाळी,। तांबडी 
अपार, ।।२.५२८६; कुंद् ।।१८.८९८७।।

कुनरीनंदन् – कुंतीपुत्ा ! असे अजु्णिाला संबोधि. 
अवधारीं, कुनतीिंदिा,। आनलया संग्रारार्ण 
ररा । केलेनि युद्ें ठदसेिा । नविाशु कांहीं 
।।२.१६०८।।

कुपर््य –  शरीरास हािीकारक, आरोगयघातक 
िाद्, पेय. रोनगया कुपथयानच रावे । सुपथय 
तया रुचवावे । आवडीचे रेजष द्ावे । ते 
तुवांनच एके ।।१८.११३१।।

कुबवेर –  देवांचा धिाधयक्, कोषाधयाक्. द्रवय ि 
पुरे कुबेराचे । ि पुरे धानय प्थवीचे । उदक 
आवररोदकांचे । तेरे ि धाये. ।।१६.१६९२।।

कुबज ु – कुबड असलेला, शरीराला वाकडेपरा 
असलेला.  ............ कारु कुबजु उदासु । 
अिुदासु री ।।१८.१२८९१।।

कु्मर्वभ्म्नवे – वेदप्राराणयरनहत, वाईट, नवकृत 

कुज्पु कु्मर्वभ्म्नवे
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रताचया अनररािािे. (वेदाठद शास्ते रिुषयाचया 
आनर पया्णयािे सराजाचया सवसर जीविासािी 
नियर सांगतात. तयारुळे अरा्णतच ती योगय 
रते होत. तयानवरुद् ती कुरते.) देहानररािे 
आतरनिंदा । नवद्ानररािे परनिंदा । 
कुरतानररािे सव्णनिंदा । कठरती असुर 
।।१६.२३२४।।

कु्मरवे – वाईट बुद्ीिे, कुबुद्ीिे. आपुलेनिनच 
कुरते । आश्नयले अहंकार ययातें । तो कां ि 
सोडवे येरांते । ऐसे महरसील ।।१६.२२११।।

कु्मनुष्य – वाईट, दुष् रारूस. ते तयांचे 
वादअिुनचत,। वाचा ि बोलवती रातें एर,। 
जे कुरिुषय नवनहत,। परसपरां रांडरीं. 
।।२.१५८५।।

कु्युक्ती – कुबुद्ी, नवकृत नवचार, तककुट. ऐसा 
कुयुक्तीचेनि बळे । वाचळु बोले सगळे । रग 
शास्त नवधाि नजतुले । नततुले सांडोनि 
।।१६.२५७०।।

कुरठ् – (रतीचा कुरिा – बुनद्राि) राहेरघर. 
वासिेचा अनत निर्णळु । रतीचा कुरिा केवळु 
। ज्ञािवाठद अनत चपळु । दक्ु जो की 
।।६.४४५०।। 

कुरिंडी – ओवाळरी. देवतारजिानच कुरवंडी । 
जयावरी वारीजे कुडी । तया गुरुरजिाची 
गोडी । सतवीनत ब्रह्ादीपक ॥९.२४२२॥

कुरंदु  – तांबूस रंगाचा, जाते वगैरे बिवणयाचया 
उपयोगी दगड. िवला, रुरंबाळा, कुरंदु,। 
सेलू, गारगोटी, हेदु,। ऐसा पाषारांचा रेदु । 
बोल बोल पां. ।।२.२६९६।।

कुरुकुलोर््म – कुरुकुळातील श्ेष्ठ. तठर अवधा 
देईं, सुरटा,। कुरुकुलोत्रा, श्ेष्ठा,। यया 

योगाची निष्ठा । सांगैि तें. ।।२.१९७२।।

कुरुदटलक् –  अजु्णिासािी वापरलेले उद्ारवाचक 
नवशेषर. रोक्ार्ण होये अळुका । तैं चुकली ते 
आतररूनरका । असो पदारमी कुरुठटलका । 
अलोलुपपर ।।१६.३५३।।

कु्मता (कूर्ण) – कासव (कचछिरूप रगवंत). तेरे 
सातही पाताळे जळती । कुर्ण सांडो पाहे क्ीती 
। ते देिोनि वीरपती । रुद्र िवळे ।।८.२६७८।।

कुल  – कूळ, वंश. राझें कुल, राझें गोत्,। राझा 
वंशु, राझें क्ेत्,। ठदसे शरीर साकार,। हेंनच री 
कीं; ।।२.१०६८।।

कुल्लचरिीं – कुंराराचया चाकावर. कुलालचरिीं 
रांनडला । जैसा र्नत्केचा गोळा,। तो तयाचेनि 
लागला । भरें भरों. ।।२.५३३४।।

कुल्ळवेविण – कुंरारानशवाय. कुलाळेनवर धररी 
। िेरे तया घटाची कररी । कत्ा्ण काया्णचां 
निरा्णरी । आपर दक्ु ।।१८.२८४२।।

कुल्लळ, कुल्ल्ळ – कुंरार. र्त्ेचे िािा घट । उगेनच 
ि होती प्रकट । तेरे कुल्ाळ चरिे काष् । 
कारर असे ।।८.१००३।।, कुल्ल्ळु – कुंरार. 
।।५.१२१०।।

कुि्म्ता –  कुबुद्ी रिुषय? गुर वयापारेंसीं आतरानच 
। येर संदेहो तो िाहींनच । पठर पदवी नतये 
रक्तीची । िये येरा कुवरा्ण ।।१८.१४२३४।।

कुि्डें – कोडे, कूट प्रश्. वेदां, शास्तां ि संपडे,। 
जारतां योनगयां कुवाडें,। तया अनविाशालागीं 
रडे,। तो रहारूिु्ण कीं ।।२.१२००।।

कुि्दु – रांडर. श्वरी रािस कां टाळे । कुवादु 
तो रागे बळे । बाह्य नवषयीं सोकलें । रातलें 
रि ।।१६.९७५।।

कु्मरवे कुि्दु
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कुि्स् – आश्य. आता राजयोगु कुवासा । प्रकटु 
ि कळे रािसा । सांगता कुवाडे नवदुषा । 
बोवडी पडे ॥९.१७३॥

कुशबद – वाईट बोलरे, कुचाळरया. रनळया नविु 
कठरती,। कुशबदें काळु क्नपती,। ते कवहरें 
येके येती । प्रसंगें पुरारा; ।।२.१३९३।।

कुशल – निपुर, पटाईत. ऐसें शाखबदक वठर कुशल 
। प्रकानशती वागजाळ,। कां अिुरवयुक्ती 
चपळ । चाळिा कठरती ।।२.१३५७; 
१८.१२३००।। 

कुशळपण –  चातुय्ण. ऐनसया आक्ेपा वचि । 
अवधाठर पारा्ण निरोपर । शबदु जारावया 
कुशळपर । पानहजे गा ।।१८.१३४०८।।

कुश्सन – गवताचे आसि. तळीं रांनडजे 
कुशासि,। वरी र्दु ऐसें अनजि,। धूतवस्त 
शुभवर्ण । तयाही वठर. ।।२.१८५४।।

कुश्ळ –  वाईट. तेरेंनच साधूतें छिनळले । रागा्ण ते 
कुचिळ केले । नहत िाशूनि बुडनवले । अनहती 
जिा।।१६.७६५।।

कुवश्ळ –  १. वाईट, अरद्र. नहंसारूप कुनचिळ । 
कर्ण जयातें ते चांडाळ । आतातय तेही 
अरंगळ । यज्ञी नवधाि ।।१८.३१३।।; २. 
अपनवत्, अरंगल, घार. शौचहीि ते अवधारी 
। अशूच अरंगळ बाह्यंतरी । अतयंतु कुचिळ 
शरीरी । तोही कांटाळे ।।१६.९५९।।

कुवश्ळर् – अपनवत्ता, अशुद्ता. तऱही ते दृनष् 
अनरळानषता । निर्णळ महरौनि सेनवता । 
पाकी आपुली कुनचिळता । प्रकट करी 
।।१८.११६६९।।

कुवश्ळपण –  अंरगलतव, अपनवत्पर, आता 

अंतरीचे कुनचिळपर । ज्ञाि अप्राप्तीचे कारर । 
तयाचे कैसे लक्र । सांनगजैल ।।१६.९६०।।

कुवश्ळप्त् (कुचिळ) – अपनवत् ठिकार, अरंगळ 
सरळ. या लागी सराि दु:िाचे । जनररे रूळ 
ररराचे । देह महनरजे रोगाचे । कुनचिळपात् 
।।८.२५०५।।

कुवश्ळु – उनकरडा, अशुद् जरीि. दपा्णचा लानयला 
रळु । सवदेही केलो री कुनचिळु । आनर 
परदेही तो अिळु । रातेनच लानवला 
।।१६.२३१५।।; कुश्ळ्र – उनकरड्ावर. 
।।१६.२३७५।।

कुवश्ळें ्म्गमे – गनलचछि (योिी) रागा्णिे. रग 
कुनचिळें रागते तेरें । रातेनचया उदरा येरें । तेरें 
देहो धररे । उपजरे रग ।।१५.३२९३।।

कुष्ट –  कोड. की िाइंची नच कुष्े युक्ते । वातुले 
नपतुळे रोगवंते । असती उरेषे तेरे । तैसेनच 
वीय्ण निपजे ।।१६.१४७२।। (रुदो. उरेषे - 
उनरेषे)

कुष्ें भरलें िदन – कोड फुटलेले तोंड. िा तें 
यतीचे संताि । सवपचा घठरचें अन् । कुष्ठें 
ररले वदि । काये बरवें ।।१५.३९९०।।

कुसरी – १. रहत्व, वेगळेपरा. सकळे करते 
अंगीकारी । तयांचा फलतयागु तऱही करी । 
सांनगजैल आता कुसरी । तया कर्णयोगाची 
।।१२.४९९; १८.८५१८।।; २. चातुय्ण, 
शहारपर, कौशलय. कुशलता, युक्ती, चातुय्ण. 
ज्ञाि नवज्ञाि अवधारी । राजयोगाची कुसरी । 
महनरजे ते हेनच आताधरी । ह्णदयी आपुला 
॥९.१०६५॥; कुसरी-रीं – कुशलपरे, 
काळजीिे. ।।२.८९८।।, कुसरीसीं –  
कौशलयािे. ।।१८.१४२१५।।; ३. रूस. 

कुि्स् कुसरी



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 172 

अलंकारानचये कुसरी । सगट सोिे साचार जठर 
। तठर सोिया वेगळे उरी । तयातें िसे 
।।१८.३३६२।।, कुसरीचवेवन – रुशीचया. 
।।१५.३०४१।।

कुसळ – कुशल, ज्ञािवंत. महरौनि योगी आनर 
कुसळ । ते कर्ण ि सांनडती सकळ । बह्रूप 
केवळ । संपाठदती ।।१८.२१४७।।

कुविजोवन –  कुनहजरे, कुजरे. आतां सारावलें 
तेंनच उदैजलें । येर िसे तया वेगळें । कुनहजोनि 
बीज जालें । सांकूर जैसें ।।१८.१२१५९।।

कुळचछवेद –  वंशचछिेद. गुरुवधु, गोत्वधु,। जये 
सवधरवीं कुळचछिेदु,। तो सवधरु्ण िा पापिदु । 
कैसा तरावा? ।।२.१६३१।।

कुळदरजवे – कुळवरी करावी. दुनरजे, नतगुनरजे, 
फनरजे,। फोनडजे, लोनडजे, कुळठरजे,। वोले 
वाफे पेठरजे । िारा उतरलें. ।।२.५२८९।।

कुळिवे – िांगरलेली जरीि सपाट करणयाचे एक 
शेतकीचे अवजार. यािे जरीि रुसरुशीत 
करतात व गवत इ. काढतात. कुळवे देऊनि 
पानळया । लोडूनि वोरंबा तया । रोडूनि 
वावरछिाया । आनरली तेर ।।१८.८९९०।।

कुळ् – कुळाला; वंशाला. प्रतयक् पाहता डोळा । 
िरलोकी जो वरु्ण कुळा । तोनच रिुजा सकाळा 
। वत््णतु असे ।।१६.१५२४।। (रुदो. सकाळा 
- सकळा)

कुवळथ –  हुलगे, एक प्रकारचे धानय. नविदल 
उनडद वाटरे । चरे कोरडे िा फुटारे । कुनळर 
रोहोळ जेरे । उदरबाधा ।।१६.१४९३।।

कुज्ञ्न –  वाईट ज्ञाि. क्रे कुज्ञािाची वासिा । 
क्रु एकु नवषयाची कलपिा । जैसा संगु तैसा 

रिा । रावो उपजे ।।१८.७५६।।

कुंसी –  कूस, पोट. रािनसका अन्राशी । रनक्ता 
ि ररती कुंसी । क्ुधाते जैसी तैसी । नरष्ान्ाची 
।।१८.१६२२।।

कुंजर –  हत्ी. गवते रातले कुंजर । प्रतापे धानविले 
वयाघ्र । प्रकोपे करकरा शूकर । दशि रेठटती 
।।१८.९८५।।

कुंजरु – हत्ी. कोसलां नकटकुलें गुपे,। कद्णरीं 
कुंजरु रुपे,। कीं दीपीं पतंगु दीपे,। िपवे 
निग्णरानस. ।।२.३६८३।।, कुंजरवे – हत्ीिे. 
।।६.४७६२।।

कुंटल् –  िुंटला, कुंठित झाला. वैद्ांचा गेला 
िांगरू । कुंटला नसवावयाचा नवचारू । तेरे 
झालाही पवहरारू । काय करील ।।५.१२१६।।

कुंठर् – रांबता. गुरुसी प्रवतते वादा । वादु कुंिता 
रिोधा । रग बोलोियेसायेर बाधा । बोलु बोले 
।।१६.२२२७।।

कुंठल् –  कुंठित झाला, रांबला. पुरावाकुंटला 
योगाचा । ि चले उपावो आनरकाचा । आता 
कृता पूवा्णभयासाचा । नकत्ी परारिरू 
।।१८.१४११।।

कुंठली –  कुंठित झाली, रांबली. तठर हेकासयाचे 
जी केले । िािा तूनच हे रुसावले । आता 
सतवि पांगुळले । कुंिली प्रज्ञा ।।१८.३२।।

कुंदठरी –  गती रुद् करतात. ते अवलंबूनि रतवादु 
। कुंठिती एकरेकांचा शबदु । तेर युक्तु िा 
अयुक्तुवादु । वाचाळ नजंके ।।१८.६०४।।

कुंठीर –  रुद्. यापठर अरावा िाही अखसत । रावी 
रेदु तो कैसा आनर । उरयपक्ी युनक्त । कुंिीत 
झाली ।।१६.६७९।।

कुसळ कुंठीर
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कुंड –  यज्ञकुंड. अग्ीचे कठरता आवाहि । कुंड 
पेटावे इंधिावीर । वरूर सूक्ते जीवि । प्रतयक् 
होवावे ।।१६.२५६९।।

कुंडवरि्य् – यज्ञकुंड रचणयाची कृती. कुंडनरिया 
अनत दुग्णर,। वेठदकारंडपांचे नियर,। 
उपकररसारग्री परर । जारतां कष्. 
।।२.३६५५।।

कुंड्मंडप्ची – यज्ञकुंडासािी रंडपाची. यानज्ञकाची 
कुशलता । ते धूळी रीिली सव्णरा. । 
कुंडरंडपाची करा । तेर काइशी? 
।।२.२०९७।।

कुंडवलनी – शरीरातील रनरपूर चरिाचया ठिकारी 
सपा्णचया आकृनतरूपािे राहरारी प्राररूप 
शक्ती. कवहरी येनक कुंडनलिी । ते चेतनवती 
वज्ासिीं,। वोड्ािा दृढु करूनि,। ढुढानवती 
ते. ।।२.१८७८।।

कुंभकु – एक प्रारायार, पूरकािे आत घेतलेला 
वायू रेचक होईपयांत कोंडूि धररे.तव रेचकु, 
पूरकु, कुंरकु,। ऐसा प्रारायारु एकु । करूनि, 
केला त्ाहाटकु । अभयानसयें. ।।२.१८८०।।

कुंभ्ि् – रोधावा, कोंडावा. (कुंरक प्रकारात 
प्रारवायूचा निरोध करतात.) कासया कुंरावा 
पविु । लावावा कां लक्ी रिु । सुिे 
सहजखसरती आपरु । ब्रह् असतां 
।।६.४३८१।।

कफूटसथु – रूळ रायेचया आश्याचे सराि असरारे 
परब्रह्.  निगु्णर, निराकार ब्रह्तत्व. कां कूट 
महनरजे राया । तेंनच वसतीसराि जया । तो 
कूटसरु जो धिंजया । रायावतमी  ।।१५.४६४८।।

कफूदट-टी – आळ; निंदा. सहज निनव्णकारा नकरीटी 
। आंगी कर्ण हे कां कूठट । तरी तेनरची निष्ठा 

गोरटी । रुपा िेनरता ।।१८.११६१४।। 

कफू्मुता –  पाच उपप्रारांपैकी एक. िागु कूरु्ण कृकुलासु 
। देवदत्ु जानरजसु । धिंजयो अनविाशु । 
तयाचा... घा ।।५.२९२५।।

कफूळ – घरारे, वंश. सांगा, तो कवराचा सुतु ?। 
कवरे कानरिीचा कांतु?। कवरे कुळींचा 
अवयक्तु?। आतरा जो कीं; ।।२.११९८।।

कृकुल्स ु – पाच उपप्रारांपैकी एक. िागु कूरु्ण 
कृकुलासु । देवदत्ु जानरजसु । धिंजयो 
अनविाशु । तयाचा... घा ।।५.२९२५।।

कृरकृत्यर् – सार्णकता. गुरानचये निव्त्ी । ि 
कठरता वीरा प्रव्नत् । कृतकृतयता वीरपती । 
पशुही रुक्त ।।१६.९४२।।

कृरकृत्य ु –  सराधािी. तुझेनि री कृतकृतयु । 
तुझेनि री सररु्ण । तुझेनि री नवखयातु । पुरत्यी 
।।१.४६।।

कृरदोर – केलेले पाप, दुषकर्ण. करा्णकरर कृतदोष 
। तनरय आयुषय बहुवस । साधि ऐनसया 
योगास । ते नरियेचे वज्णि ।।१२.५१४।।

कृर्पूि्ताभ्य्स –  पूवमी केलेला अभयास. पुरावा 
कुंटला योगाचा । ि चले उपायो आनरकाचा 
। आता कृतापूवा्णभयासाचा । नकत्ी परारिरू 
।।१८.१४११।।

कृतसन च्ंद्र््यणवे – कृतसि – कष्साधय. चांद्रायर 
- हे एक व्रत असूि, चंद्राचया कलेिुसार रोज 
एकेक घास फक्त घेरे व पौनर्णरेिंतर एकेक 
घास करी कररे असे रोजिव्रत कररे. तपे 
कृतसि चांद्रायरे । आनर पंचानग्ची साधिे । 
आकाशवासु धूम्रपािे । आठद करुनि 
।।६.५५२१।।

कुंड कृतसन च्ंद्र््यणवे
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कृवशक ु – शेतकरी / शेतीची. कृनशकु रेठदिी 
काळी । ते काय फळे ततकाळीं । रिरेनच पीके 
ते घाली । धानयाची टेके ।।५.१४६५।।

कृवशिळ – कृषीवल, शेतकरी. येक आजनर 
कृनशवळ । नत्काळ जाले बरळ । तयाची 
वासिा केवळ । तेनच सररे ।।१५.३४६९।।

कृशु – कृश, सूक्र. यया वेगळा तो रीं कवरु ?। 
नववेकु महनरजे अिुरािु,। प्रतयक् ठदसें कृशु, 
कारु,। हे कें नरथया? ।।२.१०६६।।

कृवरक्मता  – शेतीचे कार. तेंनवनच संग्रारीं 
क्ेनत्यातें,। आनर कृनषकरवीं वैशयातें,। 
सेवाकरवीं शूद्रातें,। नहंसानच घडे. ।।२.१९५५।।

कृवरिल–ल ु – शेतकरी. पाताळ पावें तंवं येकु 
िारें । येकु पूजी येकू हारे । येकु कृनषवल 
अनतरािे।पाठि फोडी ।।१६.४१८।।

कृषण – काळया रंगाचे/ची. आरक्त पीत श्वेत कृषर 
। इंगळी व्नचिक गहि । तै परपीडेनच लागूि । 
उदैजले ।।१६.२३७८।।

कृषण्मुख – काळे तोंड (तोंड काळे कररे या 
अरमी). रेरू सराि सुवर्णराशी । केनलया त्ुनप्त 
िाही जयासी । जो घेऊंनिही प्रारासी । 
कृषररुि ि करी ।।१६.१६९३।।

कृषणिदन्चवे –  काळया तोंडाचा, काळया रंगाचे 
रुि. कृषरवदिाचे कृषरवदि । ताम्राििाचे 
ताम्रािि । ऐनसया का आले प्राचीि । वीय्ण 
दोषु तो ।।१६.१५२५।।

कृतसन ु(नविारू) – पूर्ण, प्रचंड. नचंता हृदयींचा 
अंधकारू । नचंता हा कृषरु नविारू । नचंता 
िाशी तोनच गुरु । संसारत्ाता ।।१.२७१।। 

कृंरी –  हतयेिे, वधािे. सवरनत जाली देहरनत । 

नवद्ा चयवली कुंती । ते देहाबाहेठर आतौती । 
िरकी वसे ।।१.२७६८।। (रुदो. कृंती - 
कृती? कृतीला, सवतःचया कत्णवयाला.)

कें – १. कसा, कोरतया तोंडािे. ररीं हारपलया 
दुयमोधिा । कें पाहों रीषरा द्रोरा ।करा्णसाठरिा 
श्ीकृषरा । पुडती कैंचा ।।२.१५०।।; २. 
कोर, काय. (आतमयाला कोर शोषू शकरार 
नकंवा आतमयाला तयाचे काय? ।। देहीं प्रारु 
देहवासी,। जिराग्ीतें प्रकाशी,। सातही धातु 
शोषी,। पठर आतरया कें? ।।२.९३४।।; ३. 
कोरते? नरथया अवयाकृतकारर,। नवचारदृष्ी 
कें अज्ञाि,। नचनरात्ीं अनवसररर,। नवसररर 
कें? ।।२.१०२६।।; ४. कोिे. कोिूनि सफुरे 
ते कलपिा ? । कोिूनि जारवे आरी रिा ?। 
कवरु तेरीचां देिरा? । कें तो वसे? 
।।२.९९०।।; ५. कशाची? (प्रश्ार्णक) तया 
कैचे सुि कें नवश्ांनत । जीतु राठरला गा सुयती 
। ऐसा दंडू कवहराप्रनत । मया केलानच िसे 
।।१६.२३६६।।

कलेउरी –  कोरती. तेर हे की उती निष्ठा । ऐसे 
बोल शील सुरटा । तठर सव्णत्ा रेद द्रष्ा । 
आतरतवे जो ।।१८.३४००।।

केंकडवे – िेकडे. श्वाि शूकर व्नचिक । सरड वायस 
आइक । केंकडे ददु्णर रुिक । राजरी होती 
।।१५.३५०८।।

कलेडें – वयर्ण िाश. महरती रऱहािें िा कािडें,। 
बोली बोलाप्रनत केडें,। लागलें आमहा वेडें,। 
येरें आलों; ।।२.१४०३।।

कलेणवे – नवनवध वसतू. साही शास्तांचे दुकाि । 
प्रक्ेरे आि आि । आििराही फडसाि । 
पुरारांचे ।।५.२७१९।।

कृवशकु कलेणवे
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केंणें – कोरतया अशा अरा्णचा प्रश्ार्णक शबद. रू 
सनवदळ कबाड । केंरें वािें कापड । सोिे रुपे 
उदंड । िारे वेगळाले ।।१८.९१३१।।

कलेरकतीदलें – केवड्ाची पािे. केतकीदलें िाईं 
िाईं । आरोनपत कपोलीं दोहीं,। पुषपघोंस ते 
जेंहीं । श्ीरुि शोरे,।।२.३५२२।।

कलेरें – केरात. आतां तें संतयक्तें वस्तें,। जातीं जालीं 
जैसीं केरें,। पुरुषु ि करी अभयंतरें । नक्नत 
तयांची ।।२.८८८।।

कलेल् – केलेला. अपठरहायते अरवीं इये । केला 
उपाओ वायां जाये,। ऐसेंनच साच जरी आहे । 
रत तुझें, ।।२.१११०।।

कलेली–लीं – कररे रूतकाळी रूप. केलीं 
शास्तश्वरें,। वैरागयता, विसेंिें,। परंतु 
विसेविें,। परंतु अपरोक्साक्ातकारें तेरें– । 
वांचूनिया ।।२.१२५५।।

कलेलवे –  कृतय, कर्ण. नसंह जैसे यातीचे । साठरिेनच 
परारिर तयांचे । तेरें केलें गजांचे । काय्ण 
चाले? ।।१.३७१।।

कलेलवे–लें – कररे - रूतकाळी रूप. षडट्साची सोये 
ि कळे,। तया रसिशूनया रस कळे,। डोळस 
केले आंधळे,। अिुरवें येरें ।।२.१२२४।।

कलेलेंवन – केलयािे. कवराप्रती तूं सांगसी? । 
कासया गा शोकु कठरसी? । केलेंनि शोकें, 
ययासी । प्रेतिु आहे? ।।२.१११२।।, कलेलवेवन 
।।२.१६०८।।

कलेलवेवनविण – केलयानशवाय, केलयानविा. केलेनि 
नवर प्रेतिे । निरसिनसद्ी िाही जारे । तयागु 
बोनलला वचिे । तो केला पानहजेनच 
।।६.१४९।।

कलेिळ-ळु – उपानधरनहत. आपरपया ज्ञािशीळु । 
होतांची होये शबळु ।  रग अज्ञािें अनयराज्ञािें 
केवळु । महरे री जीवातरा ।।२.४१९।।

कलेिळ – फक्त. तें यश येरें रतें केवळ । आमहा 
वाट्ा येईल । नजंनकजती कौरव सकळ । 
पडती द्रोराठदक ।।२.१३६।। 

कलेिळ (कवळ) – घास. की तयाचे रुिी धरवी 
रळ । की तयांचे सेववी केवळ । की तया 
योिीचे नवटाळ । तया रानज घाली 
।।१६.२४२३।। (रुदो. केवळ – कवळ)

कलेिळपण – एकाच एक असरे, केवलतव. 
सतवाचे केवळपर । रावरनहत तेरे ज्ञाि । तेरे 
दुजयाचे गुरा गुर । कळोनच ि यावे 
।।१६.२८६।।

केंविं – कसा, कोरतया तोंडािे.कानळरा येईल 
रुिातें । केंनवं पाहों देवा तुरते ।कें रीं 
आपुलेंनि हातें । नपतर रारूं ।।२.१५४।।

कलेश्म्त् – केस ि् केस. कर्णकररें नवकळे,। 
केशरात् पालटले । आज्ञा, पािनवली काळें,। 
ते हे जरा ।।२.७५२।।

कलेवश्मदतान् –  केशीिारक दैतयाचा वध कररारा. 
ऐसा नवश्वातरा तू अिंता । नवश्वाचे नहत 
पानळता । केनशरद्णिा अचयुता । ि वर्णवे 
सीरातें ।।१८.७०।।

कलेसण् – केवढा. रूपे कैसा िारे कैसा । नकं 
वयवहारे गुरें कैसा । केसरा की कासया ऐसा 
। कैसा हे काये? ।।१६.७२०।।

कलेसण् प्िवे – केवढा पाहा?  नवंझरा तो केसरा 
पाहे । तेरे गगि हाले होये । रग तयेनच क्रे 
नवये । तया प्ररंजिातें ॥९.९९९॥

केंणें कलेसण् प्िवे
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कलेसवण्य्ं –  केवढ्ा. केसनरयां नकत्ी ब्रह्हतया 
। वेदाचा लोपु कठरतां । महरौनि संनयासी तो 
आता । ब्रह्हतयारा होये ।।१८.३९६।।

कलेसणें – कसले? देहतवें अवघें हारपरें, । कीजे 
अिंता ब्रह्ांडाचें लेरें, । अजु्णिा, आचिय्ण 
केसरें? । रीं काय सांगों? ।।२.१२३४।।

कैक्डी –  एका जातीचे िाव. यातील लोक 
बुरड्ा, टोपलया इ. नवकूि व नरक्ा रागूि 
उदरनिवा्णह करतात. उरली कांही डीरी । ते 
सेळी रनक्ली आगारी । सडा फोकु वाटसरी । 
कैकाडी िेला ।।१८.९३६८।। 

कैंच् – कोरता. आता वाचे अिुरऊ िसता,। तठर 
शबद कैंचा सफुरता? । रा संशयो तया नविाशता 
। सखचछिषयाचा; ।।२.१२६८।।

कैल्सप्ळ् – कैलासपवा्णचा पालक, सवारी 
असाराऱया शंकराला. (ब्रह्ा, नवषरू, रहेश, 
दत् हे दासोपंतांचे दैवत असलयािे ते रहेशाला 
संतोषनवले असे महरतात. नजंकले, हारनवले 
असे महरत िाहीत.) अंशा शेजे तुझी कळा । 
नतया या अजु्णि आगळा । संग्रारें जेरें 
कैलासपाळा । संतोषनवलें ।।१.५०८।।

कैि्डु – कैवार, नवचार. र्नत्का .....दंडु । 
ययांते असता पवाडु । वरी घट सतयतेचा 
कैवाडु । संचला हृदयी ।।८.३०७०।।

कैसचें – कोरते. तेरें अठरनरत्राव कवर? । 
कैंचें धिुषय? कैसंचें बार? । कवर योद्े? 
निरंजि । ब्रह् सकळ. ।।२.१६९३।।

कैस् – कसा. (प्रश्ार्णक अवयय.)  तो राठरता 
कैसा होईल? । गगिा पल्व फुटतील,। सवरूप 
जयाचें निचिळ,। अविैत सदा ।।२.८६०।।

कैसी – कशी. जो जारे गुरुप्रज्ञा, । 
अपरोक्नसनद्संज्ञा, । आइके सद्ुरूची आज्ञा,। 
कैसी एर नवषईं ।।२.८३३।।

कैसें – कसे. तें व्द्ी घालूनियां पोटीं,। रिरनच 
बाळदशा लोटी । तारुणय सारावीत उिी,। 
तेवहेळीं कैसें ।।२.८९९।।

कोंिळ् – हळवा. ऊरयसैनयरधयदेशीं । वत्णतां 
काळाचां ग्रासीं । ि वतते रय रािसीं । कैसा 
कोंवळा ।।२.२५८।।

कोंिळें – रऊ, दयाळू, हळवे. रुि पाहोिी 
सकळांचें । हृदय कोंवळें पारा्णचें । तें गनहवरलें 
दुःिाचें । आलें रठरतें ।।२.३५।।

कोक – कारशास्त. साळोत् पाि आरुते । कोक 
चाराक् असे आईते । जारो सारुनद्रकालक्राते 
। प्रश्ाते पाहो ।।५.१२०६।।

कोंकड – िोकड. तठर वयाघ्र रीस रुजंग । कोलहे 
कोंकड चांग । तरसा लांनडगे रग । शूकरविी 
।।१५.३५०६।।

कोकश्स्त्र – कारशास्त. धर्णशास्त कर्णशास्त । 
रनक्तशास्त ज्ञािशास्त । हे िेरोनि कोकशास्त । 
नितय पाहे ।।१८.३३५२।।

कोच् – लहाि तोंडाचा गडू. चोगा, आंगडें, 
दुताई, । कडां, गडेंट, कोचा, पाहीं । ऐसे 
रेद, िायीं िायीं,। िारें वेगळालीं. 
।।२.२६८३।।

कोदटिदर – करोड, अिेकसंखयावाचक. करां येतां 
संरक्र । तयासी हो ररर । अरवा कोठटवठर 
धि । तेर लागो ।।१८.८९९५।।

कोटी – कोटी अिेकवचि-प्रकार. सतकाय्ण अज्ञाि 
उिी,। तें यया नवज्ञािाचा पोटीं । वयक्ता 

कलेसवण्य्ं कोटी
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शरीराचया कोटी । आश्नयलया जेरें, 
।।२.११२४।।

कोठठून –कशातूि, कुिूि. अहं ऐसें हे सफुरर,। 
सांग उपजलें कोिूि? । कवर जारे िूर,। 
तये अहंतेची? ।।२.९९७।।, कोिूनि सफुरे ते 
कलपिा? । कोिूनि जारवे आरी रिा? । 
कवरु तेरीचां देिरा? । कें तो वसे? 
।।२.९९०।।

कोठवे –कोरतया ठिकारी.जंव जव पाहे हारपों,। 
जंव जंव तो िेरें लपों,। कोिें ि तप तैं तपों । 
लागे सव्णत्ु, ।।२.१२४१।।

कोड – हौस.नियंते तुमही सवाांचे । ईश्वर होआल 
जारा साचें, । कोड पुरैल रिाचें । 
संरोगनवषयी. ।।२.३७३६।।

कोण ज्ण वकरी – नकती ते कोराला राहीत’, 
अगनरत असतील अशा अरा्णचे उद्ार. देिोनि 
तुझे कार रिोध । निंदारूप बोलती शबद । 
गानळया अवाचयवाद । कोर जार नकती 
।।१८.१३८७९।।

कोदि् – हलरया प्रतीचे धानय येराऱया निकृष्, 
दगडाळ जनरिीतील एक दगड. गोटा, गोटनल, 
घोंटाळा, । नचरा, बंडा, नसरसाळा, । कोदवा, 
नकिरी, महैसाळा, । रति िीळु, ।।२.२६९५।।

कोनी –  कोपऱयात. बैसे ते येके कोिी । नवळूवठर 
तटसरु रौिी । रळोतसगते वाचूंनि । उदर फुगे 
।।१६.२१२६।।

कोपु – राग. तेरें दुरावैल कोपु,। बरवयाचाही 
संतापु,। तव तव तो आरोपु,। िरानच होईल. 
।।२.१५७३।।

को्म्यलीं – सुकली, कोरेजली. कठरतां ि वतते 

कररें, । ि कठरतां तीं कततेपरें । आश्यो 
महरौनि उनहें । कोरयलीं येती ।।२.१२४६।।

को्म््यलवे (कोराइरे) – कोरेजले. जयाचें श्ीरुि 
कोरायलें । इंनद्रयवगवीं जया सांनडलें ।जो 
कांहींनच कवहरेसीं ि बोले । तेरें अजु्णिेसीं 
।।२.२६०।।

कोरडें –सुके.गगि पविें ि उडे, । रा काय होये 
कोरडें? । तें अंग ि चळे, झाडें । जेरें 
रोडती,।।२.९३३।।

को्ि्ंट – कसरतीचा िेळ.झाडोझाडी नयास 
कररें,। ऐसें कत्णवय वेडेपरें,। रुद्रा महनरजे 
िेळरें । तें येक कोलहांट. ।।२.३४०२।।

को्ि्ळ – आवाज, गोंधळ, कोलाहल. 
गलबलानच बहुसालु । चयाऱही ठदवस कोलहाळु 
। इतुलेनि संपाठदला िेळु । रहारागाचा 
।।१६.२१९९।।

कोशपंचक –  आतमयावरील अन्रय, प्राररय, 
रिोरय, नवज्ञािरय व आिंदरय असे पाच 
कोश, आवररे. नवज्ञािरय कोश हवूनि । 
आिंदरय घेतले अवदािी । या परी कोशपंचक 
निवा्णरी । हूत केले ।।१८.१८८४।। 

कोष्ट््म्जी – कोठ्ारधे, पोटात (पोटांतील 
अन्ाची जागा, कपपा). एवं त्प्त होये वासिा 
। तव अन् घेतो अजु्णिा । तेरे पैसु िाही 
जीविा । कोष्ाराजी ।।१२.१८७।। 

कोसल्ं – रेशराचा नकडा. कोसलां नकटकुलें 
गुपे,। कद्णरीं कुंजरु रुपे,। कीं दीपीं पतंगु 
दीपे,। िपवे निग्णरानस. ।।२.३६८३।।

कोिवेजोन – कोरेजूि, सुकूि, वाळूि. ि शोषे 
प्थवीचे जीवि । िवहेनच रेघांचे निरा्णर । 

कोठठून कोिवेजोन
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गेनलया औषधी कोहेजोि । तपरीवीर 
।।१८.११५४९।।

कोळपणवे – कोळपरी कररे, कोळपयािे बेररे, 
पेरलेलया जनरिीतील तर काढरे, िुरपरी 
कररे. पेरावा फळा तो जोपरे । उपजले त्र 
राररे । नतसरा नियरु कोळपरे । निंदर ि 
चुकावे ।।१८.८९९४।।

कोळसवेन –  कोळशािे. आतां सवरूपनसद्ी हे 
जारावे । की रेदु महरोनि िाइकावे ।  अजु्णिा 
कोळसेि रािावें । अरक्तांचे रुि 
।।१८.१३५८६।।

कोळ्िळ –  गलबला, गोंधळ. गाई, वांसुरें 
चुकलीं,। ‘हंबा’शबदें गजतों लागली;। 
कोळाहळ रांनडलें रूलीं,। रडती नस्तया. 
।।२.३१०२।।

कोवळस् – कोळसा, नवझलेला नििारा. कोनळसा 
फुंनकता वाती लागे । ऐसे घडे काय गा प्रसंगे 
। तेवी जयाचे रि अवघे । नि:कार आता 
।।१२.६५२।।

कोंड्कवण्य् – धानयातील रुसकट व धानयकर. 
कोंडाकनरया रेळवी । आलापाला बहु पचवी 
। दो ठदसा एकुदा जेवी । लोरी पुरुषु 
।।१६.१९१९।।

कोंड्ि् – कोंडरे - बंद करावा. पूवमी आभयानसला 
सांगु । शर दराठद अष्ांगु । तेरे योगबळे रागु्ण 
। कोंडावा रिाचा ।।८.१५८८।।

कोंद्टलवे (कोंदाटरे) – गच् ररले. सजल रेघ 
कोंदाटले । तेरें रनवनबंब हारपलें । असोनि 
तापितव गेलें । गरे िावेक ।।२.२८।।, 
कोंद्टलीं ।।२.९०५।।

करौरुक– १. अनरराि. वनडलु रीषरु, गुरु द्रोरु,। 
कौतुक जयाचें तो करु्ण, । कौरवरारु आिु । 
रीिला असतां, । ।।२.१५५८।। २. रौज, 
नवसक्र गोष्. युद् होईल दारुर, । ऐसें सवगवीं 
इकोि, । कौतुक पाहों सुरगर । अंतठरक् िेले. 
।।२.१५५९।।

करौरुकले – आचिया्णिे, नवसरयािे. पाहे लय याचा 
कौतुके । तो िाशैल तयाचे नि नववेके । आगीं 
असे ते ि देिे । भांतु होय ।।१६.१७०४।।

करौ्म्रति्द्िसथ्त््य – कौरार, तारुणय व जरा 
महरजे महातारपर ह्या तीि अवसरा. हे 
कौरारतवाद्वसरात्य । सरूळ देहीं अिुरूय । 
पुरुषातें होये प्रतीय । राि कैसे? ।।२.३४२।।

करौरिभ्रु – कौरवांचया पक्ातील लोकांची गदमी. 
वनडलु रीषरु, गुरु द्रोरु,। कौतुक जयाचें तो 
करु्ण,। कौरवरारु आिु । रीिला असतां, 
।।२.१५५८।।

करौलध्मता – शाक्तधर्ण, रद्-रांस, रैरुि इ.चया 
(कौलराग्ण) धर्णनरिया महरूि सवीकार कररारा 
उपासिा पंर. रूतप्रेत उपासिा । कौल धर्ण जे 
िािा । ते यया ईश्वर रजिा । रानज ि घालावे 
।।१५.३६१९।।

रि्मवच – रिरेनच? - रिरािे. तें व्द्ी घालूनियां 
पोटीं, । रिरनच बाळदशा लोटी । तारुणय 
सारावीत उिी, । तेवहेळीं कैसें ।।२.८९९।।

रि्मणें – घालवरे. जनरापूववीं असरें । असरयांपािीं 
जनररं, । जनराउपरी वाढरें, । रिररें 
बालदशा ।।२.७५६।।

रि्मूवन – घालवूि, उलटलयावर. ऐसी रिरूनि 
बालदशा, । व्नद्ही आनलयां कळसा । 
बळावला देहविय िसा, । तंव तारुणय पावलें 

कोळपणवे रि्मूवन
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।।२.७४३।।

रि्मवेवच – रिरािे. तैं काढावी पां रिरेनच 
।।१६.७३२।।

वरि्म, वरि्मी –  कृरी, कीटक. पू रक्त रूत् नवष्ा । 
तेनरचे नरिरी ते सुरटा । बहुकाळ चुकले 
कटकटा । असुरगर ।।१६.२०८७।।

वरि्य्म्ण – १. रि व इंनद्रयांकडूि होरारा वयापार, 
होरारे कर्ण. कां प्रारबधरोगीं वत्णराि । देहीं 
िांदती पंचप्रार । तैं देह सजीव तें नरियरार । 
आचरतें ठदसें ।।२.३००।।, २. आता जे 
आपलयाकडूि घडत आहे व जयाचे 
पापपुणयातरक फल संनचतास जाऊि नरळत 
आहे असे कर्ण. देहविारा नरियरार । ठदसे, तें 
गुरकर्ण ऐसें जार, । गुरीं प्रवेशला आपर,। 
करूंनच लागे ।।२.८९५।।; वरि्य््म्ण 
(चुकीचे रूप.) ।।१२.५५४।।

वरि्य् कळ् – कला, कौशलय. दांनरकु अज्ञाता 
द्रवय । ही नरिया कळा संपत्ी । हासोनि बोले 
पुडती । अयुक्ते यें ।।१६.७६७।।

वरि्य्भ्िी – नरिया काय्णरावािे, काय्णरूपािे. ऐसा 
वत्णता सवािुरवी । संदेह रुक्त जाली बरवी । 
रग प्रवत्णला नरियारावी । तेवहळी कैसा 
।।१८.२४५८।।

वरि्य्रूप स्ुरण –  कर्णशक्ती, रजोगुरी करते 
करनवरारी शक्ती. तराची व्नत् ते अज्ञाि । 
रजाची प्रव्त्ी साधि । नरियारूप सफुरर । 
नवशेषेसी ।।१६.१११।।

रितीडण – िेळरे. नतरे नत्पुटीचे जे रिीडर । 
आिंदरयनच अिुरंजि । जेरे तया तत्वांची 
िुर । अिुरवा ये ।।१८.१०९९४।।

रितीडिी (रिीडरे) – िेळवी. आता सोळावयाचा 
उल्ासु । नचत्ाते रिीडवी संतोषु । तेनरचा अरु्ण 
नवशेषु । गरो लागे ।।१६.४८।।

रितीड्िन – रिीडा करणयासािीचे उद्ाि. रिीडावि 
तया वेगळे । ते निपजावे येकेंनच काळे । तेरे 
रंदीर योनजले । ते साता िरांचे  ।।१६.२२७०।।

रिती्म –  कृरी, नकडे. तैसे रळरुत् नरश्ीत । पू 
रिीर कफ रक्त । तयारानज नरिडत । वासिादेह 
।।५.१३३२।।, रिती्मु ।।१६.३४४।।

रिती्य्म्ण्ज्ळें प्स्ि – नजवाकडूि केलया 
जाराऱया करा्णचया जाळयापासूि. पासाव 
रिीयराराजाळें, । तैसेंनच तें प्राचीितवें 
अंकुरलें,। तें रोगावया जिलें, । सरूळ शरीर 
हें ।।२.१०८७।।

रिोध, रिोधु – रिोध. कारु तपे अनिवारु,। रिोधु, 
रोहो, रतसरु,। अनवद्ागुरनवकारु,। नवसतारता 
जाला ।।२.७४५।।

रिोश – कोस (अंतर रोजणयाचे एक जुिे पठररार). 
ग्रारा दो अंतरे रडी । पाच रिोश रागे सांगडी 
। तेर रद्ेनच दे बुडी । तो पोहरारू काये 
।।१८.३१४८।।

रिोसु –  एक कोसरर अंतर. (एक कोस महरजे 
साधारर २ रैल अंतर, साधारर ४ हजार 
हातांचे अंतर ४५५८ याड्ण.) नवळे रिोसु येकी 
चालरे । तेही परावयाचेनि यतिे । बैसला रग 
उिु िेरे । ऐसा सतबधु ।।१६.२१२४।।

क््मु (क््म) – शीर, नशरवटा. भरोनि वोसरलया 
भरु । आगीं तो काठढतां व्रा श्रु । सहज 
िाशे लिरु । नवश्ांताचा ।।२.४७९।।

क््प्त – निपुर, तरबेज. हारो जारे शस्तांतें । प्रेरू 

रि्मवेवच क््प्त
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जारे बारांतें । अस्तनवद्ा ते जयांतें । लि्प्तनच 
असे ।।१८.८००३।।

क्लेर्् – नरजनवरारा. लिेद्, लिेदि, लिेत्ा,। फुरे 
जयानचया सत्ा,। आनर तयाते दृशय, देिता 
। तो आतरानच कीं ।।२.९४०।।

क्लेदन – १. नरजवरे ही नरिया. लिेद्, लिेदि, 
लिेत्ा,। फुरे जयानचया सत्ा,। आनर तयाते 
दृशय, देिता । तो आतरानच कीं ।।२.९४०।।; 
२. ओलावा. पानर्णव पररारु रीिले । ते अंश 
दशेप्रती आले । तव जळयोगे वत्णले । लिेदि 
तेरे ॥९.२१०५॥; ३. ओले करणयाचा, 
नरजनवणयाचा गुरधर्ण, आद्र्णता. पानरया आंगी 
लिेदि । आले ते सांग कोिूि । उदकानच सवे 
ते उतपन् । असे तया आंगी ।।१८.११४५९।। 

क्लेद् – नरजनवणयाजोगे. लिेद्, लिेदि, लिेत्ा,। फुरे 
जयानचया सत्ा,। आनर तयाते दृशय, देिता 
। तो आतरानच कीं ।।२.९४०।।

क्लेशंकर – त्ासदायक, कष्नवरारे, लिेशदायक. 
ऐसे हे लिेशंकर साधि । सहसा िवहे निषपन् । 
आनर निराधार महरौि । यया काररे 
।।१२.२२०।।

क्लेश् क्रणें – लिेश, त्ास, वेदिा होणयास 
(कारर). ऐसें आपुलेनि अज्ञािें,। जें घेतलें 
तुझेनि रिें,। तें नरथया,लिेशा काररें । कारर 
बापा ।।२.१०५७।।

क्ैब्य – लिीबतव, षंढपरा. हें पैं लिैबय असाधारर,। 
जिीं उपहासाचें कारर,। तरानप चुकवी ररर 
। ऐसेंनह िवहे ।।२.७४।।

ख

खपूषप –  आकाशाचे फूल. (वासतनवक 
आकाशाला फूल येत िाही, महरूि आतयंनतक 
अरावाचे उदाहरर महरूि वेदानतात देतात.) 
अश्वानचया नसंगा ऐसे । िपूषप वाटोळे असे । 
वंधयजु सांगे तया पुसे । िपुंसक सुत्ु 
।।१६.१५७९।।

खटीं – जिरेत. एक महरती तये वेळीं,। ‘तुरचीनच 
नजवहा वळवळी,। िटीं पडल अळी । 
जयापरी. ।।२.३०३८।।

खटीच् पशू –  िाटकाकडे बांधलेले जिावर. 
ग्हसराश्रु हा कैसा । िटीचा पशू तैसा । 
करुरा ि ये वायसा । तैं टोचू नच लागती 
।।१८.१७२१।।

खडरर-रु – किोर. नतिट कठिर िडतर । बार 
जे हे अनत उग्र । रेठदते वैठरयाचें अंतर । येहीं 
करूिी ।।२.१०६।।, खडररु ।।२.२७६७।।, 
खडरर् –  किोराला. ।।१८.५००।।

खडसरू – िडतर ? घ्रारप्रदेशु िडसरू । रीळे 
पठररळु अपारू । काढूं  ि शके रारू । प्थवी 
तयाचा ।।५.३०८२।।

खड्ळ – दगडगोट्ांिी ररलेली. उतें, गोटल, 
िडाळ,। पांढरी, सेडू, रुरुंबाळ,। तांबट, 
काळी, करळ,। रेद र्नत्केचे. ।।२.२६७८।।

खडी – लहाि दगड. ठरकारी असता ...िरी । 
िडीचा रारु होये शरीरी,। ऐसाही येकाधे िरीं 
। सवरावो असे. ।।२.३०४० ।।

खणखण् – िर् िर् असा आवाज करीत. शस्तें 

क्लेर्् खणखण्
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वाजती िरिरा, । सूटती बार सरसरा,। 
धांवती पायदलें दरदरा, । आमहां उजू 
।।२.६०।।

खर् – (लोिंडाला लागरारा) जंग, गंज. यातीचा 
आनर निर्णळ । तया कारे लागे बाह्य कळ । 
कांचिा िता केवळ । ि चढे जैसा 
।।१६.८८०।। 

खददर –  िैर. या झाडाचे लाकूड यज्ञासािी इंधि 
महरूि वापरतात. यज्ञीय द्रवय महरूि उपयोगी. 
पालाश अश्वतर औदुंबर । अककु शरी आनर 
िठदर । नितय ययांनस वैर । छिेदी अंगे 
।।१८.३२०।।

खददरस्र – िठदर महरजे िैर. तयाचे सार महरजे 
कात. हा नवड्ात घालतात. क्ाराचा योगु 
करुिी । नवनडया सरनप्णती रजलागूिी । 
िठदरसार निवडूिी । सरनप्णला ।।१२.२९९।।

खददरी – िैराचया झाडात. का श्ीगंदाचा परीरळू 
। िठदरी िसे अळुराळ । गुळ महरोि घेईजे 
बोळ । तेरे गोडी िसे ॥९.८०४॥

खद्ोर-रु – काजवा. िद्ोत रीिले गगिी । 
ठदवसा ते करु महरौनि । तरी तया सूया्णची 
कररी । ते कवरे करावी ।।६.४९९८।।

खन –  िरती, (दुसऱयाचे घर िरले जावो = 
िाश होवो.) रातें हो अपार धि । दुजयाघरी 
पडो िि । राझा वाडा गोधि । अनरत ररावे 
।।१८.१२९६५।।

खनन – िरणयाची नरिया. ग्ही आश्रु कठरती,। 
प्थवीतें दुःि देती,। कीं िििीं र्तयु पावती । 
प्रारधारी. ।।२.१७५८।।

खर-रू – गाढव. ते प्थवीवरील पाषार,। िर, 

कां सूकर, श्वाि, । रिुषय िवहती जि । 
नवषयासक्त ।।२.१४२५।।, खरू 
।।१६.२२१४।।

खरखर् – घोर, काळजी. प्रधािे रानिला िरिरा 
। रायीकु बोले उत्रा । कटकटा महरे शंकरा 
। वाइट झाले ।।१८.८८२४।।

खरपड् – बारीक टो ळाची एक जात. हे जनरिीवर 
व कोवळया नपकांवर पडता. अंत्ी िरपडा 
टोळ । हीवें रराडे सकळ । उतळपातळ राळ 
। वाळती उषरे ।।१८.९१५२।।

खरब – िडकाळ जरीि, िडबडीत, चढउताराची 
जरीि. गवहाळी चोपर सिवट । रौरोडी 
नचकरी पनहवट । िरब राळ तळवट । 
चोळरळी ।।१८.८९७९।।

खर् – सतय. जीवतवाची साहे, वीरा,। तुटी रग, 
धिुध्णरा,। सकळा शरीरीं िरा,। सवयंनच होये 
।।२.१२४०।।, खर्वच ।।२.१५७३।।

खर् – गाढवीर. अजा गौ अनश्विी िरा । श्वािा 
शूकरा अपारा । ग्रारचरा विचरा । रातरा तया 
।।१५.३७५९।।

खरी –  गाढनवरीला. ते सुसवर करी गायि । 
रधुरा फळाचे सेवि । तो कककुशु जाउि । झोंबे 
िरी ।।१६.८८७।।

खरू – गाढव. येरें संदेहवंतु जो िरु । तो अरक्तु 
पाररु िरु । ि धरावा तयाचा शेजारु । सुरक्तीं 
पै ।।१५.३६१५।।

खरें – सतय. िसेनच जार निधा्णरें,। अतेव असे 
हेंनच िरें,। रावाराव निरंतरें । मयांनच उपटती 
।।२.३११।।

खपतारिी – िापरसुद्ा. ग्हसरावेगळे कांही । 

खर् खपतारिी
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िप्णरही उरले िाही । श्ी जाता तेरे सरई । 
कवरे रक्ावी ।।१८.१०५५२।।

खपुतास – अनधक नकंवा िरंग राजलेले. तुरट 
सरट गुळगुळे । निटुस िपु्णस रळरळे । उगीर 
पारट डहुळे । ऐसे येक ।।५.२८०४।।

खिखिवे – गळयात िाज उतपन् कररारे. दुघळ 
घुरट िविवे । नचकर सकर बरवे । वासळ 
सवादळ िेरवे । रूप येकाचे ।।५.२८०५।।

खिणी क्ढी – िरवडूि काढतो. प्राराहूंनि 
आगळा । अर्ण संग्रहो जरें रानिला । आनर 
इतरां दािशीळां । िवरी काढी  ।।१५.४२३१।।

खिदि – िटपट, उपद्वाप. काजेवाचूनि सव्ण । 
येका उगीनच िवदव । उगे िसती रिोराव । 
कायते वाचूनि ।।६.२३१३।।

खिल् – िडबडीत प्ष्ठराग असलेला दगड. 
िवला, रुरंबाळा, कुरंदु,। सेलू, गारगोटी, 
हेदु,। ऐसा पाषारांचा रेदु । बोल बोल पां. 
।।२.२६९६।।

खि्ट् ं– िांदा व हात ह्यांचा सांधा. धयाि धरी 
तें नवटक,। िवाटां िेवूनि रुि,। िेचरी रुद्रा 
आनरक । आसि उबडें. ।।२.३२२५।।

खळ –  दुष्. जारो हा पव्णतु उलंनडला । कींरेरू 
पादघाते रगनडला । हा वैरी िळ राठरला । 
प्रतापवंतु ।।१६.१९३८।।

खळग् – िदीकािची रेगाळलेली जरीि. िरवट, 
चोपर, गवहाळी,। नचकरी, पनहवट, रळी,। 
चुिवट, राळवट, िळी, । िळगा, िात, 
।।२.२६७७।।

खळग््मळी – िोलगट राग. तंव ते राळवट 
चोळवट । चोपरनच फरी पनहवट । गवहाळी 

रोरबंडी सिवट । िळगारळी ।।१७.३४३।। 

खळ्ळ – िळिळ आवाज करीत उंचसिल 
जनरिीवरूि वेगािे वाहरारा जलप्रवाह. िदु, 
िदी, वोहळ,। झोनत, नझरपें,िळाळ,। धार, 
घाळरी, पीळ,। रंवरा, धोधें. ।।२.२६७९।।

खळी – िड्े. पापापुणयानच दोनही िळी । ग्रहे 
बलुती... तली । यरा धरा्ण वसली । अपूव्ण 
आली ।।५.२९२१।।

खळी – िरवट, चोपर, गवहाळी,। नचकरी, 
पनहवट, रळी,। चुिवट, राळवट, िळी,। 
िळगा, िात, ।।२.२६७७।।

खंडण – अडरळा, रंग. फळ तयागेसी ि्पाळा । 
रोक्ु तो असेनच लागला । रधये िंडर तयाला 
। अंतर िसे ।।१२.५५६।।

खंडल् –  िंनडत झाला, तुटला, संपला. असो 
जीवीं तो येकु की नविनवधु । येकतव हा िंडला 
वादु॥ तेरे ही रेदु नविनवधु । ऐसे जाले 
।।१६.५८६।। (रुदो. िंड लावादु - िंडला 
वादुं); तैं तेरेंसीया रेदा नरन्ु रेदु । ऐसाही 
पडला वादु । असो जीवी.... ।।१६.५८६।। 
(ओवी अपूर्ण)

खंडलें – िंडि केले. आतां दुवा्णयते एरें हालें,। 
रररें देहा ग्रानसलें,। तरानप िाहीं िंडलें,। 
पांडवा गा ।।२.१०९९।।

खंड्भ्वे – नवरळ रेघ. िंडाभे जाती नवतुळोनिं । िा 
िा ती वयोरीनच नजरोनि । निर्णळता उरे गगिी 
। तेरें प्रकारे ।।१५.४८११।। 

खंवडजवे –  तोडावा; िंनडत करावा. जे जे आपर 
सांनडजे । नततुलेिीनच तो उपकारु िंनडजे । 
महरौनि आवघेनच कीजे । सकार निक्ार 

खपुतास खंवडजवे



183   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

।।१८.४९५।।

ख्ंच् –  कंगोरा. तो जो घोषु अनतटरकु । 
अवनघया िांचा येकु । उपजतांनच रयदातरकु 
। पुढती कैसार ।।१.११४४।। 

ख्दटक्ं –  नतरडीपेक्ा. देवाळयी ठदपु प्रनतनष्ठला 
। तो दहां िाठटकां आगळा । देवो िवहे ते 
नशळा । ऐसे असता ।।१८.३४१।। (रुदो. 
दहां – दाह) 

ख्ड – (नतरसकारारमी) दाढी व कल्े. वरतयाचें 
िाड हाले । तेरेंनच येक लोधले,। एकीं पाये 
पसठरले,। लागलें डोलों; ।।२.१३९८; 
१८.१०४२४।।

ख्वण –  उगरसराि, िार. आतरा प्रकाशानच 
िानरं । नचद्रुपा गा धिु:पानर । तयानचया 
ज्ञािा गवसरी । आतरा संनवतीची 
।।१८.१२८८४।।

ख्णी – िार, आगर, सािा, उतपनत्सराि. 
रक्तजि नचंतारनर । निजातरनवद्ेची तू िारी 
। तुझेनि सरररे धूरी । दोषांची होये ।।१२.३।।

ख्र – िाच. िरवट, चोपर, गवहाळी,। नचकरी, 
पनहवट, रळी,। चुिवट, राळवट, िळी,। 
िळगा, िात, ।।२.२६७७।।

ख्रिड – पुषकळ ठदवसपयांत ित घातलेली. 
िारी उते पांढरी । िातवड सेडू अवधारी । 
उतळ पातळ उिारी । सोंडी सैल 
।।१८.८९८०।।

ख्वर्य् – िाराऱया.  गोफर नफरऊिी गरगरा । 
हारी गुंडा फोडी पागोरा । उडवी िानतया 
पािरा । ि पवे दोषु ।।१८.९०१५।।

ख्द् – चावूि िाणयाजोगा (पदार्ण), अन्. लेह्य, 

पेय, चोषय जार,। िाद्, रक्य, दधयोदि,। 
तरिाठद शीतल जीवि । आिवतें होये 
।।२.५०९६।।

ख्न – दरोडा. आइकतांनच जें वचि । ि धठरजती 
दोनही श्वर,। तैं सकळा सुकृता िाि,। 
नपत्गर चयवती ।।२.१५८८; १६.१८८८।।

ख्न घवे –  िरती लावूि दरोडा घालतो. परद्रवय 
घालरे हातु । हा कवहरी येकु पुरुषारु्ण । 
येसरा पानहजे कीं बळवंतु । जो ठदवसा िाि 
घे ।।१६.१८०६।।

ख्न घवेरलें –  दरोडा घातला. येरें तारू रनगलें,। 
ईश्वरीं िाि घेतलें,। देवालय रंनगलें,’ । ऐसें 
महरतीं. ।।२.३४२५।।

ख्न पडलें –  दरोडा पडला, (तातपय्ण - धैय्ण 
हरवले). नवचारू हारपला देही । रि ि बैसे 
येके िाई । िाि पडले हृदयीं । धैय्ण गेले 
।।१.१६६३।।; प्डी ख्न – दरोडा घालतो. 
।।२.४७।।

ख्नोरी – घरफोड्ा, िाणयानपणयाचया पदाराांची 
चोरी कररारा, नकरकोळ चोऱया कररारा. हे 
दंद कठरता बरवे िवहे । राया प्रनत री ि पवे । 
आता िािोरी होऊनि ठरघावे । जेरे राजा असे 
।।१८.८८६०।।

ख्र्उं – सेंदरी नकंवा तांबडे, हलरया नकरतीचे 
कापड. नसट, रानसटें, कापलग,। िाराउं, 
झुरे, दुरंग,। सेला, पासोटी, सांग । पातळ 
महनरजे. ।।२.२६९१।।

ख्रीउ (ख्रीि) – क्ारयुक्त, िारट. िारी उते 
पांढरी । िातवड सेडू अवधारी । उतळ पातळ 
उिारी । सोंडी सैल ।।१८.८९८०।।

ख्ंच् ख्रीउ (ख्रीि)
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ख्िवड (िावडें) – िांगरलेलया  नकंवा पेरलेलया 
शेतांतील नबि िांगरलेली अरवा नबि पेरलेली 
जागा, लागवडीचया शेतातील ओसाड जागा. 
बीज िावडी रोराळ । आंतूनि गेले वोहोळ । 
वावर पडले उतळ । पीक िये ।।१८.९१५७।।

ख्सु – िास, नििालसपरे. तेजाचे संदीपिे । 
जीकडे पाहे कृरपरें । तीकडे िासुतीया घोरा 
बोलरे । रहावीरी ।।१८.७९६३।।

ख्ंड –  तुकडा, राग. रिोधे शरीर नवटाळलें । ते 
जनरूनि नवचारे सांनडलें । व रिी सुरस पनडले 
। िांड जैसे ।।१६.८१५।।

ख्ंड –  सािर. बाळा शूळाचे रेषज । देता िघेते 
बुझ । ते िांड दानवजे सहज । प्रव्त्ीनच काररे 
।।१८.१२६५।।

ख्ंडव्मवस्य् –  दाढीनरशी. िांडनरनसया 
सरसानवती । आमहा उजू रारे तुनकती । 
रयनच िाही नचत्ीं । जया आरुचें ।।१.६३६।।

ख्ंडव्मश् – दाढी, नरशया. अपूव्ण सकळा ते रािे 
। पाहाता पाहाता तेरेनच क्रे । िांडनरशा 
पुरुष लक्रे । देखिली तयाची ।।६.८९८।।

ख्ंडल्य्िदर –  िांदूि काढलयावर. डोहोनच 
िांडलयावठर । सागरपयांत जाये लहरी । ते 
जळीजळ निरंतरी । निरंतरु वाहे  ।।१८.३९०६।।

ख्ंडिी – एक प्रकारचे पक्वान्. वड्ा आले रोडे 
। िांडवी घ्तेसी गेले । येळारीरे उदंडे । 
आसावी तया ।।६.२३५८।। 

ख्ंड्िी – तोडावी. आधीं िांडावी रसिा,। रग 
रसज्ञाि अजु्णिा, । रसु जारे तो िेरा– । राजी 
बैसनवला ।।२.१२२३।।

ख्ंडठूवन – तोडूि. िेत्करळें काढावीं,। जयाचीं 

तया सरपा्णवीं,। आंगें िांडूनि वावीं । 
रक्तीसतव; ।।२.१७५७।।

ख्ंडवे – तुकडे. निसार घेतले रारूनि । कोपीिु 
गेला नफटोनि । दंडकरंडलानच दोनही । झाली 
िांडे ।।५.१२८२।।

ख्ंदीं – िांद्ावर. रग सुषुमिािाळें तेरें । 
अधचिोधव्ण कीजे परें,। पविा िांदीं रिें । 
बैसलें असतां, ।।२.१८८२।।

ख्ंदु (ख्ंद्) –  आधार. तठर जीवैश्वरांचा रेदु । 
महनरजे डोंगठरचा िुदु । वयोराचा िांदु । 
नविोदु विसपतींचा ।।१६.७०१।।

ख्ंबसूत् – कळसूत्ी बाहुलयांचा िेळ. नरंती 
आधारें नचत् । जैसें ठदसे नवनचत्,। कीं तें 
िांबसूत् । पुरुषाधारें. ।।२.२०२७।।

लखरपोंवन – खितपत पडूि, क्ीर होऊि. ययातें 
लागावा ग्रहो । खितपोंनि प्रारु जावो । तंवं 
पळसु महर राहा हो । ऐसें िवहे ।।१८.९९३५।।

लखरवे (खिररे) – गळते, वाहते. वंधयज सांग काये 
ररे । खिरे र्गजळ िोंकरें ।  उतपाटर कीजे 
चतुरें । श्ंग ससयाचें? ।।२.२७१।।

लखलवेर् ं – खिलाराला, बैलाला. चोळी बांधे 
खिलेरां,। पालारावयाची तवरा. । रांजरांताल 
रातेरा । बाहेठर काढी. ।।२.३११८।।

लखळणी – खिळवरे, जागचया जागी सतबध कररे. 
रग रंत्योगबळें करूनि । कठरता जाला 
खिळरी,। हातीं, पायीं, वदिीं । सपशते 
राक्सातें. ।।२.३२३४।।

खीजवेसी – नचरडीला (येरे). रासरासी करी 
लाताळी । िीजेसी कवर ढवाळी । िग् िाचे 
गोंदळी । दोंदे िांडेसी ।।६.३६२६।।

ख्िवड खीजवेसी
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खीरवल्य् – वस् प्रावरर घालरे,  िटरे, सजरे. 
तेरे िीरनलया कठर । रौिेनच िुरावी सेजारी 
। ऐसी पनतव्रता अवधारी । अिरांयांतीसी 
।।१४.१४६३।।

खुज्णें – (सुजारे असा योगय पाि) शहाणयािे. 
आग्रहो वादु प्रनत रटर । िुजारें ि करावें 
जार । वता्णवे रया्णदा जारोि । साव्णकाळ 
।।१८.८९३२।। (रुदो. िुजारें - सुजारे?)

खुड् – अलप, उल्ंघूि जाणयाजोगा. हा सदसनविचारु 
चोिडा । जो जारे अिुरवें फुडा,। तया 
संसारु हा िुडा, । सापडवूं ि शके. 
।।२.१८२५।।

खुड्ि् –  ििांिी तोडरे. ... अहं हा व्तयंकुरु 
। ... सवरूपीं उपजतांनच डीरू । िुडावा तो 
।।१८.१४४८८।।

खुलगवे – रेडा. अफळा पडनलया महैसी । आरा पा 
िुलगे पासी । हेलया महरता दोहीसी । पररारु्ण 
लागेल ।।६.२१५९।।

खुळलुल् – िुळा व लुळा (वेडा व अपंग). 
जनरतानच येकु बधीरु । अंधुरूकु पाउडा िरु । 
िुळलुला हा प्रकारु । कासे ि जाला 
।।१६.१४२६।।

खुळवे –  िुळेपरा, हाताचे अपंगतव. िुळेलुळे उडे 
। का येक अंग आगळे वाढे । अरवा येक ि 
चढे । आरंरानच पासूि ।।१६.१४३१।।

खूण – नचह्न. रि, आनर अंतःकरर,। आतरानच 
जारे याची िूर,। यालागी अिातरानच ते 
जार । पठर आतरा िवहे ।।२.५२५।।

खवेचर –  आकाशात नवहार कररारे (पक्ी). िेचर 
रुचर जळचर । याचे कैसे प्रकार । अवधारी 

ते सरग्र । सांनगजतील ॥९.२२५१॥

खवेचरी – हियोगातील एक रुद्रा. गुरूंिी 
सांनगतलेलया पद्तीिे दृष्ी भूरधयावर िेवूि 
इडा, नपंगला व सुषुमिा या तीि िाड्ांचा राग्ण 
असराऱया कपाळाचया आतील नछिद्रात 
नजरेचे टोक वळवूि रािणयाची नरिया. ही 
रुद्रा सव्ण रुद्रांत श्ेष्ठ आहे. रूचरी, िेचरी, 
चांचरी,। सहजा, शांरवी, अगोचरी । हा 
लक्योगु, अवधारीं.।।२.१९०४।।

खवेदक्षीण – दु:ि करी (कररे). आग्रहे सवदेही 
आकलीले । येकेदेशी देही बांधले । आग्रहे 
परावे केले । िेदक्ीर ।।१६.२३१४।। 

खवेळरी – हलतात. जळीं तरंग उठिती,। िेळती, 
नवलया जाती,। पांच रौनतक सफुरती,। देह 
तैसे ।।२.१०७२।।

खवेळवे – (िेळरे) - लोळे. धूळीवीर तो ि िेळे,। 
शीतळे रूरीवरी लोळे,। नवरूनतराझारी घोळे । 
आवडीसी ।।२.३३०,८८३।।

खोकरी – फुटरया रांड्ात. िोकरी पय घातले । 
वठर झांकोनिया ही बाधले । तेरे यतिे दुगध 
राखिले । अैसे ि घडे ।।६.४२३८।। 

खोंकरें (िोकर) – १. कोरडे. वंधयज सांग काये 
ररे । खिरे र्गजळ िोंकरें । उतपाटर कीजे 
चतुरें । श्ंग ससयाचें? ।।२.२७१, ४३१।।, 
रोगें प्राचीि सव्ण सरे,। रग प्रार खिरती 
िोंकरे,। देहीं तेरे ि ररे, । तो ररे नपंडु 
।।२.७२१।। उिे अवघेनि साकारें,। जेवहेळीं 
देितवें ररे,। नसरकलाही िोकरें,। ि नसरके 
जिीं ।।२.१२३९।।; २. पोकळ, फुटके रांडे. 
जानरवेनच सरळ अंकुरे । तो अंकुरुनच रूळी 
जीरे । ज्ञात्तवारावी िोंकरे । ि ठदसे ज्ञेय 

खीरवल्य् खोंकरें
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।।१८.११७६१।।, खोंकलेरें ।।१.९७८।।

खोंचल् – वररला, अनतशय दु:खित झाला. 
इतुला आइकोनि नवचारू । जीवी िोंचला 
उदुंबरु । तेरे केला िरसकारू । ब्राह्रांतें 
।।१८.१०२९६।।

खोकरी –  फुटके रांडे. िोकरी ि राहे पारी । का 
रग्छिुटी जाये निघोनि । तैसे पडतांनच वीय्ण 
द्रवोनि । जाये सवरावे ।।१६.११६६।।

खोगीर – घोड्ाचया पािीवर रिुषयाला 
बसणयासािी घालतात ते आसि. जाडी, 
घोंगडें, चवाळें,। कंबळशबदें कैसें कळे? । 
कांबळा, आसि, गबाळें,। िोगीर, जेि, 
।।२.२६८२।।

खोचल् – जिरी झाला. (एराको.) धांउनि येकु 
बैसला । येकु उपवासीनच महरे घाला । परंतु 
रिी तव िोचला । लाजावी रे ।।१६.१०२६।।

खोचल्वस –  दु:िी, कष्ी झालास. अवधारी 
पारा्णवचि । पनवत् तुझे अंत:करर । 
आइकतानच प्रकृनत निरोपर । िोचलानस 
।।१६.८७२।।

खोची –  जिर कररे, टोचरे. आधी िोची 
आपरातें।रग लोरे परदेहातें । असो की जे 
अज्ञाि रतें । ते काय्ण सकळ ।।१६.२३२०।।

खोच ु – टोचरे. घारी लागती लोचु । गीधपक्ी 
टोचु । दूत यराचे िोचु । आनरयावरी 
।।५.१३३४।।

खोचें – घाव, िोक लागरे. िोंचलयासवें ि 
िोंचे,। वेचलटासवें ि वेचें,। तैसें शरीर हे 
नवसंचे,। आतरा अजु, अवययो ।।२.९१५।।

खोंचें – आघातािे; रारािे. हािी पदारा्णनचया 

िोंचें । कानळज आता ऐसे कैंचे । जारो 
नजतनच तयाचे । देह गेले ।।१२.८०१।।

खोट्री – िोटा, िोडसाळ, िोटेपरा. आमहांरानज 
िोटारी । सकंटक कंटकी रारी । चुकउनि 
गेली पठर । ि संगेनच राते ।।१८.९४७०।।

खोदट – लगड. अलंकार रुसे आटूनि । िोठट िेवी 
निक्ेपूनि । तेरें अलंकार सांनडले महरौनि । 
कैसे बोलावे ।।४.१३५९।। 

खोदट्य् – िोट्ा. एवं बनहरंगा युनक्त । तया 
िोठटया येर ि सरती । यालागी आइकें पुडती 
। सांनगजैल ते ।।२.२९६।।

खोटीं – िोटे. (िपुं. अिेकवचि) असतय. शुद्ेंनच 
शुद् सफुरे,। गुराची व्नत् ि संचरे । तैं 
गुरुनशषय, वेद, शास्तें,। पुरारें िोटीं 
।।२.१३०२।।

खोटें – असतय. संत संतावरी उिे । तरी तें वेगळें 
ि फुटे,। महरौनि बोलरें िोटें । िये बोलतां 
।।२.७०८।।

खोवडरी –  हात-पाय झाडरे. एक हात पाय 
िोनडती । येक ते ियि लानवती । कासानवस 
होती । कौरववीर ।।१.११७३।।

खोडी –  वाईट सवय. कामय निनशद् कर्ण सांडी 
। नवधनिषेधी गोडी रारी । करा्णकरराची 
िोडी । ि वतते देही ।।५.१६५९।।

खोडी (िोडा) –  लाकडी बंडी, लाकडाचे 
अडकर. सकळां िोडी सुटले । सकळां 
लक्रीं आनरले । वसती अळंकारी आचछिाठदले 
। ठदसतीनच िा ।।१.४८१।।

खोप् – एक प्रकारची केशरचिा. कबरीरार प्ष्ठीं,। 
सुरि िोपा वीरगुंिी,। चंदि चनच्णलें कंिीं । 

खोंचल् खोप्
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पातळ नजया; ॥२. ५१०२ ॥

खो्मट – िऊट (िवट). तुरट घुरट िोरट । 
सेनवता सेनवनलया होती कष् । आरय जेरे पुष् 
। देह कवळावया ।।१६.१४९०।।

खोल – िोळ, आवरर. प्रज्ञेची िोल सांनडजे,। 
रग जें सहजनच अनसजे,। बुझों जारपरें ि 
लानहजे । उपजलेनि ।।२.५४५८।।

खोळ्िळ् – आवरर, िोळ. आंग आंगाची 
कसवटी । रुसे देिरे आटी । ठरघे रीपराचा 
पोटी । िोळावळा ।।४.३१९७।। 

खोळवे – आवररािे. वारलेपरानचये िोळे । पनहले 
वेदि िुचंबळे । रग सतयािंदे िेळे । वारेनचिा 
॥९.३१६॥

खोळवे –  बाह्य आवरर (वरचा राग). दुरूंनि देिे 
तो पळे । सनरुिु कोनहीं िाडले । सांपडला 
पाषारु कोळे । दुरागु होये ।।१८.१४७०९।।

खोळवेवसवच –  िोल. फळी फोडूनि जेरें जावें । 
तेरें िोळेनसनच पडावें । रागुतें परतोनि ि यावें 
। ऐसें केलें ।।१.३४२।।

ख्य्वर – प्रनसद्ी, कीतमी. दािीं, सवधरवीं, 
सररांगरीं,। का सरेराजी, नसंहासिीं,। वनर्णतां 
खयानत वचिीं,। ययांराजी. ।।२.१५६७।।

ग

गगन – आकाश. कवरें रे गगि हालें । अर्ता 
नवष पानजलें । आंगीं तर लानवलें । तया 
ठदिकरा ।।२.२७६।।

गगनपुषप – आकाशाला लागलेले फूल. 

अतयंताराव, अशरय कोटीतील गोष्. आता 
असंत हे दोषचारी । तैं िाखसततव पडलेयांवरी 
। रग सवरूप ते गगिपुषपापरी । कळो आले 
।।१८.३६६९।।

गगन्य्नवे –  आकाशयािातूि. नहंडता गगियािे । 
ऐसी रारावी कवरे । शूनयाचा पोटी नतरे । 
केले िीड ।।५.३१९४।।

गगन्रविंद् – आकाशाला लागलेलया करळाचया 
बाबतीत. हे अतयंतारावाचे उदाहरर. 
असंताचा शोकु कररें । तठर सवरावें ते 
असोंनच िेरे । गगिारनवंदा सुकरें । हा बोलु 
ि साहे ।।२.२७०।।

गजकलेप्ट – साधारर ३३ इंचांचा एक गज. या 
रापाप्ररारे रोिाले पाट (बसणयासािी). सात 
पांच द्रोर असावे । उदकपात् रोर द्ावे । 
दोनि जुळले रांडावे । गजकेपाट ।।६.२३४९।।

गजबवडलवे – गडबडूि गेले, सैररैर झाले. आघातेनच 
गजबनडले । वायस जैसे पळाले । नकं वरवारर 
जळाले । येकायेकी ।।६.२७८९।।

गजंबु –  १. गदमी. आघातु पडतानच श्वरीं । 
गजंबु उिी आरुचा सैनयीं  ॥ नवसरोनि युद्ाची 
कररी । अपेनक्ती पळो ।।१.६१०।।, २. 
गोंधळ. क्रेकु गजंबु कठरती । क्रेकु निवांत 
िाती । ऐसी पडली नवसर्ती । रहावीराते 
।।१.११९२।।

गजू –  हत्ीला. गजू आकनळजे श्ंिला । रुिी 
आवनळ जेवळा । िािा नपशाचु तो ि्पाळा । 
सोडूंनच िे ।।१८.१५९५।।

गडेंट – गडवा, गडू. चोगा, आंगडें, दुताई,। कडां, 
गडेंट, कोचा, पाहीं । ऐसे रेद, िायीं िायीं,। 
िारें वेगळालीं. ।।२.२६८३।।

खो्मट गडेंट
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गण –  सरूह, सरुदाय. रग इंनद्रयां अंतरंग पनवत्पर 
। तें जारता पनवत् जि । रा आपुले कररगर 
। अपनवत् कैसे? ।।१६.४८१।।

गण्वधपरी – गरेशोपासकांिा, गारपतयांिा. शैव 
निंदीती नवषरूतें । वैषरव नशवा नशवातें । शाक्त 
गरानधपती ययाते । तयातें हे ॥९.७४॥

गवणर् न ्यवे –  रोजता येत िाही. वाळवंटीचा 
जैसा झरा । गनरता ि ये वीरा ।।१८.१२६०९।।

गर््म्र्च् – हातूि निसटलेलया अर्ताचा.  
आधीच अर्त ही दुषप्रापय, कलपिेतील गोष् 
आहे. ती रिुषयाला कधीच नरळत िाही. 
तरीही ते नरळाले िाही महरूि शोक कररे 
निरर्णक आहे. तयागबुद्ी अवंचकु । 
गतार्ताचा िाही शोकु । सांडुनि लोकु लोकीकु 
। सुिी जाला ।।१६.३०८।।

गर््य्र् –  अंत:करराचया चार रूनरकांपैकी 
एक; रिाचे नवषयांकडे धाव घेरे व 
सवरूपाकडे परत येरे. नवनक्प्ता गतायाता । 
संनश्रष्ता सुलीिता । चयाऱही रूनरका पारा्ण । 
नजंकती योगी ।।१८.१४५३९।।

गरी – खसरती, सराि. तो रूतरेदें ि रेदेची,। रूत 
धरवीं िाकळेची,। गती जारोनि ययाची,। कैसा 
असे? ।।२.९४४।।

गद्धरवे –  गदा धारर कररारा दुयमोधि. पांचांही 
पांडवा येकु पुरे । निवारा कवर यया दुसरें? । 
पठर सद्ुरु गदाधरे । बळवंत ते ।।१.९६९।। 

गदोब् – गदोबा िारक एक (कालपनिक) वयक्ती. 
गदोबा आरुचा रेला । तो सवगमी तुवा देखिला 
। कडतोबापोटी आला । तो हाय कां िाही 
।।६.१७२५।।

गब्ळें – फाटके वस्त. जाडी, घोंगडें, चवाळें,। 
कंबळशबदें कैसें कळे? । कांबळा, आसि, 
गबाळें,। िोगीर, जेि, ।।२.२६८२।।

ग्मर आथी – वाटत आहे. युद् ि कठरतां नवनहत 
। रज ि ठदसे तुझें नहत;। कठरतां श्ेय अद्ुत । 
गरत आरी; ।।२.१६२४।।

ग्मरी – वाटतात. ज्ञािानचये अप्राप्ती,। देहरावनच 
साच गरती,। शबदरात्ेंनच तुटती । केंनव 
संसार? ।।२.१४६६।।

ग्मनशीळ – चालरारे. गरिशीळाचे चरर । ते 
कैसे होती गनतहीि । यापरी ज्ञािकर्णकरर । 
आपुलाला रावे ।।१८.२५८८।।

ग्मन्ग्मन (गर + आगरि) – ये-जा, येरझार, 
वारंवार येरे–जारे. तरी या रूतांचे गरागरि । 
आता तुजप्रती सांगेि । संदेहो होईल दहि । 
तुझा रग ।।८.२९४८, ३२१२; १८.१५३१।।

ग्मन्ग्मनें विण – जाणया-येणयानशवाय. नवर 
गरिागरिें । सव्णत् कैसें पावरें ?। चराचर 
आंगीं धररें,। सारानय िवहे ।।२.१३७५।।

ग्मन्रें – चालरे ही नरिया. पादु करी गरिातें । 
ते कर्णव्नत् तये बुद्ीतें,। यया परीतें रूतें । 
िांदती सरूलसूक्रें ।।२.१९६।।

गव्मजवे –  जारतो. जे नसद्ांता नसद्दशे । योगी 
गनरजे आयासें । जया परुतें काहीं िसे । पुडती 
सार ।।१८.१४६८१।।

ग्मवे – १. वाटते (आहे). िगरत गरे दश्णिा । 
रुिाचा सचु जुिा । तोनह राजी (सतािा?)। 
नजरे जयानचया; ।।२.५।।; २. कळते, 
सरजते. ज्ञािेंनद्रयी ज्ञेयगरे । वाचा बोनधती ती 
िारे । ऐसे जड ही ती ज्ञािधरते । कवरे वा 

गण ग्मवे
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गठदले ।।१८.११८३।।

गम्य –  जेरे सवाांिी जावे, जे सवाांिी जारूि घयावे 
(सवरूपािे) असे. जो यया नवश्वाचें कारर । 
पररातरा गमय सराि । जेनरचे तरंग तेरें लीि 
। होती रूतांतें ।।१८.१४०२४।।

गम्यग्मक –  जाररे व जारणयाचे साधि. सकळा 
नवद्ांचे तू रांडार । वेदांशास्ताचे अर्ण सार । 
गमय गरक सुिकर । तुनझया कृपा ।।१६.४।।

ग्य्ि्जतान, ग्य् व्रजन – गयेला जाऊि करणयाचे 
नपंडदाि. श्ाद्ी संनयासी ि नरळे । तरी 
गयावाज्णि पानहजे केले । यतीते रुखय सराि 
ठदधले । तै रुक्त पीतर  ।।५.१२२६।।, ग्य् 
व्रजन ।।१४.१८५।।

गरुडन््यक–ु गरुडाचा सवारी, गरुड जयाचे वाहि 
आहे तो. संसारसपमें री दंशला । उतारू ि चले 
वेळु झाला । आतां पावला रे पावला । राझा 
गरुडिायकु ।।८.११६७।।

गरुडविद्् – गारुडनवद्ा, रूल घालणयाची नवद्ा. 
गरुड नवद्ा तरर नवद्ा । धातुवा्णद सांबर नवद्ा 
। रतिपारिी वैशयनवद्ा । रिय नवरियाठदक  
।।१४.७१९।। 

गजतान – जयजयकार, घोषरा, आरोळी, प्रचंड 
आवाज. श्ोत्ी रतकरार्तश्वर । वाचा करी 
संकीत्णि । रानझया िाराचे गज्णि । पदोपदी 
।।१२.४४४।।

गर््ता – िळगा, िड्ा, िाच. रागे पुढे अंगरी । 
हसता हसता येका रािी । गत्ा्ण होतु अधाांगरी 
। ताडप्ररीता ।।१८.१०६४७।।

गभता गळरी –  गर्ण पडतात. शबदेनच येक ररती । 
पाहांतानच गर्ण गळती । ऐसे पीडक ये नक्ती । 

असुर ते ।।१६.२३३२।।

गभताप्र –  गर्ण पडरे. तानच अिुसारबळा । नपंडु 
गरमी रचते आळा । तयाचा क्ोरुनि राला । तैं 
गर्णपातु होये ।।१६.११८०।।

गभतासथ्न –  गर्ण वाढणयाचे ठिकार, गरा्णशय. 
महरौनि बीजरूत आनर प्रवध्णक । सतरूपरक्त 
येक । रूतसराि आनरक । येक गर्णसराि 
।।१६.१२९७।।

गभ्ताध्न्प्सूवन  – त्ैवनर्णकांत केलया जाराऱया 
सोळा संसकारांपैकी गरा्णधाि ह्या 
संसकारापासूि. (गरा्णधाि – गर्णसरािाची 
शुद्ी होऊि गर्णधाररा सुलर वहावी महरूि 
प्ररर रजोदश्णिािंतर सोळा ठदवसांत करणयाचा 
एक संसकार.) गरा्णधािापासूनि । निवा्णरपयांत 
ब्राह्रीं । सोळा करते नवचारूनि । सव्णरा 
करावीं. ।।२.३६५२।।

गभ्ांध् – जनरतः आंधळा असराऱयाला. 
पुरानरकीं लानवलें ियि,। नवचारूनि पाहती 
आतरज्ञाि,। तव गराांधा सूय्णदश्णि । तैसें 
जालें. ।।२.३८४८।।

गभगीं – गरा्णत. रररानचये प्रागदशे,। जनरु ही 
होरेंनच असें,। तव ि ठदसे, परंतु वसे । गरवीं 
नपंडु ।।२.७२८।।

गिसनी – पाश, ताबा. सांनड नरिया कररानच । 
आनर चंचळता तया रिानच । पडो िेदी 
रूलीनच । हृदयीं गवसिी ।।८.१५६१।।

गिसूंवन –  नचकटूि; कवटाळूि. तैसी शुलिरक्ते 
रीिली । ती वायोतें गवसूनि रानहली । ऐसी 
प्रतयहीं नवधी घडली । पानहजे की 
।।१६.११९१।।

गम्य गिसूंवन



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 190 

गि्दी (गवांदी) – अन्छित्. देिोनि रूषकांची 
रांदी । राजा्णरां रांडे गवादी । तीं आकनळनल 
पदीं  (रादी) । नफसकारू कठरती ।।१.४९४।। 

गि्विजवे –  गरावूि बसाल (गरावूि बसावे 
लागेल). रोरच कळंकु निपजे । तठर अरया्णद 
हेर पानवजे । अनयरा वेचले गवानवजे । नवत् 
जैसे ।।८.२३२४।।

गि्विली – गरनवली. तेरे सवाधािे चयाऱही केली 
। ती उगा उगीची गवानवली । तीनही धर्ण 
ततकाळी । वाया गेली ।।१८.१०३५४।।

गि्ळीं (गवाळें) – सोवळे, उपकररी, देव 
िेवणयाचे लोकरीचे वस्त नकंवा नपशवी. आसिे 
गोरुिे गवाळी । हठरते सवेते नपवळी । आरक्त 
नचत्े पोफळी । परोपरीनच ।।६.२३०६।।

गि्क्ष – खिडकी, झरोका. रिाकाशे सी अनरन् 
। गवाक् संबंधी गगि । आनर रहादकाश 
जार । जैसे अखनवत असे ॥९.१८७३॥

गिवे –  पकडता येरे, धरता येरे (िांगवे = पकडता 
ि येरे). हाती नचरटीत धरता येतो, पकडता 
येतो. नकत्ी ते रोगे सारावें । करा्णचा झरा 
िांगवे । रग सागराऐसे संरवे । पुरुषा कर्ण 
।।१८.९१८।।

गव्य –  (गोरय, गोरूत्, दूध, दही, तूप हे) 
गायीपासूि नरळरारे पदार्ण. याला पंचगवय 
महरतात. रुगध तंदुळ गोधुर । गवप घ्त उत्र 
। दनध रधु शककुरा ये ततसर । शांतद्रवय 
।।१६.१४८७।।

गव्यें – गाईचे रूत्, शेर, दूध, तयाचे दही व 
तयातूि निघरारे तूप ही पाच द्रवये. पश्वाठदकें 
यज्ञद्रवयें,। धानयें तंदुलाठदकें,गवयें, । जें जें 
रािती, सेवयें । तया देवा. ।।२.१९५९।।

गविर – हृद्त, अनरप्राय, अंतरंग. तरी या दृष्ांताचे 
गवहर । जारता सिोल अपार । तुते ि कळेनच 
सनवसतर । सांगेि अवधारी ॥९.९५६॥

गवि्ण – गुरे बांधणयाची जागा. रयंकर अवघें 
वि,। राजी उविस येक गवहार; । तेरें मयानच 
सोडूि । ठदधला तो पुरुषु; ।।२.२४८३।।

गवि्णी –  आश्याचया जागी. तंवं कवरे एके 
गवहारी । संरिांनतचा ठदिी । वोहळी उतरले 
सिािी । आरंरु कठरती ।।६.१३८०।।

गवि्र् –  रूिा्णला. आली रे आली सांवरा । 
राघारी तुमही परनत धरा । ऐसे बोलताही 
गवहारा । निव्त्ी िुपजे ।।१८.९६९।।

गवि्रु – अज्ञािी, जयाला काय्णकारर कळत िाही 
असा. आतरतवे जार निधा्णरु । तो जारे 
निरोपराचा पारु । जारो चुके गवहारु । तो 
वेगळे नवचारी ।।१३.४१५०।। 

गवि्ळी – गहू नपकणयासारिी जरीि. िरवट, 
चोपर, गवहाळी,। नचकरी, पनहवट, रळी,। 
चुिवट, राळवट, िळी,। िळगा, िात, 
।।२.२६७७।।

गिन –  १. संकट, दुघ्णट, दुषकर. आसि रुद्रा ि 
ररे रि । उगेंनच पडताही लिेश गहि । यापरी 
ते सदन् । पाका आले ।।१२.१९०।।; २. 
अतयंत, िूप, गाढ. उत्र रक्ी सदन् । तेरे 
शांत िवहे ते रि । कारिा होये गहि । 
रनरराची ।।१६.२२५७।।

गि्ळवे –  नवसररर, नवसर्ती. सवसवरूपाचेनि 
गहाळे । प्रपंचोनरुितवे प्रकाशले । ते 
रायाप्रधाि बोले । ईश्वरज्ञाि ।।८.२७२८।।

गंग् – गंगा िदी. उगरापासाव निघाली,। ते 

गि्दी गंग्
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राजूनिनच गंगा रुरडली,। कीं सागरा नरळी,। 
जाली सागरु सवयें. ।।२.१९३९।।

गंडठूरविवध – गुळरा कररे. शौचुहीिु तो कुनचिळ । 
ब्राह्रु ि महरावा अरंगळ,। गंडूषनवनध 
केवळ । अनतसूक्रु तो. ।।२.३६३७।।

गंरव्य–  जाणयाची नरिया, जारे. पादे गंतवय जाले 
। पादांसी िसे वेगळे । पाद राहता सारावले । 
जेनरचे तेर ।।१८.२९२७।।

गंर्करण्ं – जाणयायेणयाचया उपयोगी इंनद्रयांिा. 
तेरें सवप्रयोजिीं वत्णतां,। गंत्कररां सरसतां,। 
लावणय पालहानयलें पारा्ण,। तये शरीरीं 
।।२.७४४।।

गंध–धु – वास. अहंता अपािांशें । घ्रारीं येऊनि 
प्रवेशे । गंध तेनरचे आपैसे । लागे जारों 
।।२.१९९।।, गंधु ।।२.४००।।

गंध्योगें – वासाचा संबंध आलयािे, वास आलयािे. 
रसयोगें जारे रसिा,। गंधयोगें कळे घ्रारा,। 
यापरी रौनतकां गुरां । जानरजत असतां, 
।।२.१७७५।।

गंधितानगर – आकाशातील ढगांचया कालपनिक 
आकारांवरूि िगराची कलपिा. (हाही 
अतयंताराव आहे, कारर तेरे ‘िगर’ िसतेच.) 
गंधव्णिगर जळाले । रयोरपक्ाचे िेत् फूटले । 
िािातें असतनच आंधळे । दृष्ी सांडवते 
।।१५.३३९२।।

गंधितानगरी – आकाशातील ढगांचे नरन् आकार व 
तयाची केलेली कालपनिक आकृती. गंधव्णिगरी 
रारु जार । तया बाह्यांतरी गगि । तळी उपरी 
िसे आि । उत्र दक्ीरे  ॥९.७५४॥

गंवध्य्च् – अत्ठरयाचया. (गांधी - अत्राचा 

वयापारी.) तो गंनधयाचा दुकािी । काजाची 
वसतु महरौनि । वैद् घेती रसायिी । घालावया 
।।५.१२१५।।

गंधु – अलपांशािेही. रूिा्णचेनि संगे जार । 
देहातरबुद्ी येनच दृढपर । तेर नवनवधातर 
ततवज्ञाि । तो गंधु कैचा ।।१८.३३७०।।

गंधोन्मुख – सुवासाकठरता योगय. आवडे ते 
शरीरसुि । रोगावेनच जार सकळैक । 
घ्रारेंनद्रय गंधोनरुि । ते नवचरे रलते िायी 
।।१८.१३४४।।

ग्ंठीं – गाि.  कर्णकरर िेहटीं,। पाटलें रग दे 
गांिीं,। काष्ठाची धरी कािी,। तव सुटे 
क्रक्रा ।।२.९०३।।

ग्ंठी ब्ंधवे –  जवळ बाळगरे (करा्णच गािी). 
लोरानच दृष्ी अजु्णिा । नवश्ातो आगळा प्रारा 
। देवेसी करूंनि वंचिा । गांिी बांधे   
।।१६.२५०३।।

ग्डोर् – इरारतीचा पाया, पायांतील रर नकंवा 
पायशोधिी. चंदिाचा केला पेरा । सरवता 
आरुचा गाडोरा । तयातें ि लगे वारा । तो 
आमहांनच कठरता की ।।१८.९७२२।।

ग्णु – गायक. िारायरिारे कौपीिु । राधविारे 
घिु । श्ीधरू िठटया गारु । पुरुषोत्रु जो  
।।८.१२५८।।

ग्त्ें – अवयव, अंगे. बाळदशेचीं सकोरळें । तीं 
गात्ें जालीं सबळें ।  तेरें िािा साधिोपायरेळें 
। नवषयबुरुतसा ।।२.३३५।।

ग्थ् –  लोककखलपत करा. येर नवचारे पाहता । 
ते हे गायत्ीची िवहे ततवता । पोटाकाररे 
गारा । रनचला येकु ।।१६.१०५२।।

गंडठूरविवध ग्थ्
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ग्दनी – नलप्त होरारा. पुरे आईकोनि श्वरी । 
ग्रामयवादी गादिी । रि ि बैसे धिु:पारी । 
शास्तांचा वादी ।।१६.२९८।।

ग्दलें –  रोगािे पछिाडरे, पीडा पावरे, रनलि 
होरे. गादलें अनत महातारें,। शरीर िवहे तें 
पोतारें,। धूरार उबगलें विारें । रळीं कोंदाटलीं 
।।२.९०५।।

ग्दवळ्यवे – गादळरे, झाकरे. त्रें गादनळये वसुंधरे 
। अंशाध्णरात्ु अनग् पुरे,। रग अयतिें जैसा 
पसरे । तोनच तो, पारा्ण. ।।२.१९४९।।

ग्भ् – आतला राग. सफठटकु कां काशरीरु,गारां 
। आंगची आंगाची प्ररा,। नतया ररलानच 
ठरता हे शोरा । जेंनव दावी; ।।२.१०१४।।

ग््यत्ी –  एक वैठदक देवता. सूया्णचया उपासिेतील 
रुखय रहाछिंद. द्रष्ा ऋषी - नवश्वानरत्. 
नवश्वानरत्े श््ष्ी केली । तैसी नरिया इही 
दानवली । तरी ते गायत्ी रािली । ययाची 
आमहा ।।१६.१०५०।।

ग््यत्ी्मंत् –  सूया्णचा अतयंत प्ररावी रंत्. नजवहा 
तेरे सवरस्वे । द्रवय अन् जारावे । गायत्ीरंत्े 
वरवे । संसकाठरले ।।१८.२०२३।।

ग््यीजरी –  गातात. जे कीं वेद् वेदांतें । गनरता 
दुग्णर शास्ताते । जे जारते जयाते । ते पुरारी 
गायीजती ।।५.१३७३।।

ग्रगोटी  – जयांची चकरक करूि नवसतवाची 
ठिरगी पडते असा गुळगुळीत दगड. िवला, 
रुरंबाळा, कुरंदु,। सेलू, गारगोटी, हेदु,। ऐसा 
पाषारांचा रेदु । बोल बोल पां. ।।२.२६९६।।

ग्दर – झाडाचे आळे, िड्ा. तंवं जें जें फुटे 
आगारी । ते ते छिेठद वठरनचया वठर । आता ि 

सोडी री गाठर । ि दवी रुि ।।१८.९६२९।।

ग्रूडी –  सप्ण पकडरारे व तयांिा िेळवरारे 
(दृगभर कररारे). गरूड गारूडी गज्णती । परी 
सनरुि याते ि होती । ररोनि उतारू पावती । 
तया सपा्णचा ।।१८.९५६।।

ग्ितासथी –  ग्हसराश्रधर्ण. वेदारसु हातु तें रळला 
। गाह्णसरी अनधकारू जाला । ज्ञाठदकांचा 
आला । आचररकार ।।१८.१४४६।।

ग्ितासर््य – ग्हसराश्राचे आचरर. गाह्णसर जैसे 
यतीते । आनर तया ब्रह्चाठरयाते । यतीतव 
ब्रह्चय्ण ग्हसराते । तैसेनच आहे 
।।१८.११२३२।।

ग्ितासर््यध्मुता –  ग्हसराश्रधर्ण. तेरे देहो सरपा्णवा 
। येरे धरा्णरु्ण कारु तो ते द्ावा । दोघी 
गाह्णसथयधरु्ण आचरावा । तोनच कैसा 
।।१८.१४८६।।

ग्ितासपत्य दवक्षण्ग्नी – ग्हसराश्री वयक्तीला 
अनग्होत् कररे बंधिकारक असे, अग्ीतच 
सोबतच असे,  गाह्णसपतय अग्ी, दनक्राग्ी 
महरतात.  रुि हृद िानर तीनही । येरे 
आहविीय गाह्णसपतय दनक्राग्ी । जार करतेनच 
धिु:पारी । शरीरत्े ।।१८.२०१८।।

ग्ऱि्णवे – प्रार्णिा, नविंती, नविवरी. रागे पुढे 
कवरा पाहरे । देईजे कवहरा प्रीती गाऱहारे 
। गांनजला आपुलेनिनच अज्ञािे । तया कवर 
सोडवी? ।।१२.२१६।। (रुदो. ‘प्रनत’ 
असावे.)

ग्िली-ल ु – गवळी. रायाजी िारे गावलु । 
रनहपनत िारे कृनषवलु । प्रधािु महनरजे केवलु 
। व्षरु घाराचा ।।१८.८५८४।। 

ग्दनी ग्िली-लु
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ग्िीं – रूळसरािी, उतपनत्सरािी. आतां ययां 
शरीराचांनह अरावीं । कां प्रलयाचां प्रादुरा्णवीं 
। काय्णकारराचा गांवीं । संहारु होतां 
।।२.३१७।।

ग्ि्ळवे – िसणयािे, उनरवेिे.  तेर दुजे काहीनच 
तसे । अिुरव वेदि ते ऐसे । याचेनि गाहाले 
आरासे । जैं जे काही ।।१८.३८२८।।

ग्ळ्िवे – गाळूि द्ावे. शबद घारारा गाळावे,। रस 
श्वरें चािावे,। ब्रह्ांडाहूनि देिावें । परुतें 
केंनव ।।२.१३७४।।

ग्वळ–ळी –  नशवी. तैं प्रतयक् देता गाळी । हाकां 
आरुते ि जळी । सेवा कठरता रूरंडळी । 
पावेि का ।।१६.१०६७।।

ग्वळ्य् – नशवया. अिानरकां घरी िांदे । तयांते 
गानळया दे । जाऊंनि वासिा िांदे । तयांचां 
गेही ।।१५.३४६५।।

ग्ळठूवन्य् ं – वस्तात ओतूि सवचछि करूि. तैं 
व्नत्नवशेषाचेंनि रारें,। सहज जें सवरूप अरे,। 
घेपे वयोराचेनि पदरें,। गाळूनियां ।।२.१००९।।

ग्ंगी – गंगेतील पाणयात. आकारु रोडे तरंगीं,। तो 
अराओ वाजे गांगीं,। ऐसी सांगतयाची सांगी 
। साच ि रािावी ।।२.७९०।।

ग्ंदल् (गादला) – गांजला, त्ासला, पीनडत 
झाला. बहुता ठदसाचा रूकेला । नियताहारे 
गांदला । साहीरसाचा झाला । वेळाइतु जो 
।।६.३५३४।।

ग्ंध्वण – पडीक जनरिीवर उगवरारी 
‘वेल’प्रकारातील विसपती. रुसळी रवाळी 
टाळका । तांबट गोटे पविा राका । गांधानर 
पाररी अिेका । वल्ी उपडतां ।।१८.८९८८।।

ग्ंवध्यवे –  दुकािदार, वयापारी. घातला गांनधये 
पसारा । करूंनच लागला नवकरा । तेरें ग्राहकु 
तो धिुध्णरा । घे पानहजे तें ।।१८.१४०८३।।

वगध –  नगधाड. कुकट वास घारी । पीडक गीध 
अवधारी । रक्तारांसाचा आहारी । पोषले जे 
।।१६.२३८५।।

गीर् – रगवद्ीता. जे रवरोनगया संजीविी । 
अजु्णिाप्रनत श्ीकृषरवारी । गीता रागवती 
महरौनि । वयासें रनचली,।।२.१८।।

गीधपक्षी –  नगधाड िावाचा पक्ी. घारी लागती 
लोचु । गीध पक्ी टोचु । दूत यराचे िोचु । 
आनरयावरी ।।५.१३३४।।

गीळ –  नगळलेले अन्, घास. गात्ें करी चंचळे । 
जडदेह तेरें चलें । रुिींचें गीळ उगळें । हे 
धर्ण उदािीं ।।२.४४१।।

गुज –  अंतरंगातील गुप्त गोष्. कळहो नितय पानहजे 
। पुरुषा देिोनि ि लजे । परावे क्ुद्रगुरे । 
प्रकट ररी ।।१८.२२०१।।

गुज््यवे (गुंजरे) – गुजगोष्ी. अहो महरौनि आचियते 
। रिींनच नवचाठरता होये । आपरपयानच 
गुजाये । दुजेि वीर ।।१.३००१।। 

गुडख्ंड –  गुळाचा िडा. ता रेषजाचे रळ । 
दावी गुळिांड कांकळे । सेनवता जें ररररूळ 
। ऐसे परंतू ।।१८.२६८।।

गुड्क् –  झोप. गुडाका निद्रा जें तत्वता । नतचा 
ईशु जो नजंनकता । नजतनिद्रु पारु्ण सव्णरा । 
ऐसेनि तेरें ।।१.१४६२।। 

गुड्कलेश् – गुडाकेश, अजु्णिासािीचे संबोधि - 
सं. गुडाका (= झोप) + ईश (= प्ररु) झोप 
जयाचया नियंत्रात आहे अशा हे अजु्णिा ! तो 

ग्िीं गुड्कलेश्
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काये रारील कैसा?। आतां असो जैसा तैसा,। 
पठर राठरला जाय, गुडाकेशा । ऐसाही िवहे 
।।२.८६२।।

गुड्र्ची –  जाजर, झोऱया, तंबू. पंनडत सरा 
रायाची । योगयता पाहावया ययांची । पुत्ु 
बोनलला गुडाराची । रातु ते हे ।।८.१८२।।

गुडी – गुळात. गुडी रसु काही ठदसे । पाहता 
गुडिंडनच आरासे । तो गुडानवयें ठदसे । 
डोळाही रसू ।।१८.४०२१।।

गुण – १. धर्ण, सत्वाठद तीि गुर. जो पै बुद्ीचा 
साधाररु,। अकता्णतरज्ञािनवनहिु,। आपरपयां 
पूर्ण िेरु,। गुरीं रोहला ।।२.६६९।।, २. 
शक्ती, सारथय्ण. द्रव ते हुत कररें । हेनच होईल 
राझेनि गुरे । येर िेटके ऐसे रािे । राझेनच 
रज ।।१८.१०५१।।

गुणअवभ्म्नी – ‘हा राझा गुर आहे’ असे 
रािरारा. रहाकाररीं तुरीयावसरा,। ते 
अवयक्त, पांडुसुता,। गुरअनररािी वत्णता,। 
तवित तेरें ।।२.११२६।।

गुणक्मता – गुर आनर कर्ण. देहविारा नरियरार । 
ठदसे, तें गुरकर्ण ऐसें जार,। गुरीं प्रवेशला 
आपर,। करूंनच लागे ।।२.८९५।।

गुणकंपु – गुरांचा सरूह. उतपनत्, खसरनत, 
नविाशु,। हा गुरकंपु व्नत्नवशेषु,। जये ततवीं 
सारासु,। निवतु्ण बापा ।।२.७८१।।

गुणक््यता – ( सत्व, रजस्, तरस् या तीि) गुरांचे 
काय्ण. अहंतानिष्ठ गुरत्य । तेरें नलंग नत्पुटीरय 
। आतां प्रकृनतनिष्ठ गुरकाय्ण । तें असे वेगळेंची 
।।२.४५८।।

गुणकृर भ्न – गुरांरुळे (रायेरुळे) निरा्णर 

झालेली जारीव. काचाचेनि जेनव दोषे । 
श्वेतही हठरत रासे । गुरविारा आरासे । 
गुरकृतनच राि ॥९.२४९॥

गुणकृरु –  नत्गुरारुळे निरा्णर झालेला. आतरां 
आिातरसंबंधु । अनवद्ा गुरकृतु बंधू । करूंनि 
तयाचा छिेदु । तत्वप्रकाशी ।।१६.८४९।। 

गुणकृरें – गुरांिी केलेलया. गुरकृतें देहरेदें,। 
अवसरारेदुही िादे,। रग तयाचेनि संबंधें,। 
पुरुषीं रेदु ।।२.११३४।।

गुणगोप्त् – गुररक्क. राये सवकीयेचा नियंता । 
रायावतमी गुरगोप्ता । वयापकु रािा सरसता । 
सव्णदा सरु ।।१५.४७०७।।

गुणग्र्स –  गुर नगळूि टाकरे. ऐसा वयनतरेके 
असंगु जारावा । तो गुरग्रासेनच की पांडवा । 
परंतु गुर ते वेगळे सद्ावा । ऐसे ि घडे 
।।१८.२६९३।।

गुणग्र्सवे – गुर आपलासा केला असता. गुरग्रासे 
गुर पोषती । गुरी गुर ग्रासती ।... 
।।१८.१३६१६।।

गुणचरुष्ट्य – सत्व, रजस्, तरस् व शुद् तत्व ह्या 
चारही गुरांचा सरूह. ते ते रोग, तें तें सरािें,। 
यापरी प्रकृनत वाठटती तेरें । गुरचतुष्याचेनि 
सफुररें । नववेकदृष्ी. ।।२.१८०८।।

गुणचरुष्ट्यवनर्स ु – सत्व, रजस्, तरस् व शुद् 
तत्व ह्या चारही गुरांचे निराकरर. ऐसा 
झानडतां दृशयलेशु । गुरचतुष्यनिरासु,। बोनलजे 
ज्ञािसंनयासु,। तो येरें आकारें. ।।२.१८१५।।

गुणत््य –  (प्रकृतीचया सत्व, रजस् व तरस् ह्या) 
तीि गुरांचा सरूह. अहंतानिष्ठ गुरत्य । तेरें 
नलंग नत्पुटीरय । आतां प्रकृनतनिष्ठ गुरकाय्ण । 

गुणत््यगुड्र्ची
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तें असे वेगळेंची ।।२.४५८।।

गुणत््यकृरविक्रें – (सत्व, रजस्, तरस् ह्या) 
तीि गुरांरधील बदलारुळे. गुरत्यकृतनवकारें 
। यये नत्पुटीचेनि आकारें,। एनक अहंता अंकुरे 
। तें नलंगदेह, गा ।।२.३९३९।।

गुणत््यप्रध्न – सत्वाठद तीि गुरांचा नवसतार 
असरारी प्रकृती, जगाचे उपादाकारर, राया. 
तें अनयरारात् सफुरर,। नवसतारलें 
गुरत्यप्रधाि,। कता्ण, काय्ण, करर,। येरें 
आकारें ।।२.११२०।।

गुणत््यभवेदवे –  तीि गुरांचया रेदािे (सत्व, रज, 
तर). तो गुरत्यरेदे ि्पाळा । नत्नवधु असे 
प्रकीनत्णला । साखतवकु राजसु वेगळा । तारसु 
सवरावे ।।१८.६०८।।

गुणत््यसंर्न – (सत्व, रज, तर ह्या) तीि गुररूपी 
अपतय. अनयराबोधापासूि । जालें एक 
अहंकरर । रग गुरत्यसंताि । ते तया पोठट ये 
।।१८.४१५।।

गुणत््यसूत् – तीि गुरांचा संबंध. गुरत्यसूत् 
तुटलें,। देहचतुष्य निरालें,। पुढती सफुरर तें 
करपले । बीजानच आधी ।।२.५६१५।।

गुणत््य्त्मक – सत्व, रजस्, व तरस् ह्या तीि 
गुरांिी बिलेले. नवचारूनि ि पानहजे,। तव तें 
अिाठद देखिजे,। संसारबीज महनरजे । 
गुरत्यातरक ।।२.६३४।।

गुणदृष्टी – गुरांचया दृष्ीिे युक्त. यालागुिी अराइकु 
। कैसा ि महरावा रानयकु ? । गुरा ि सपशमें 
गुनरकु । गुरदृष्ी आतरा ।।२.८७७।।

गुणपंचक – आकाशाठद द्रवयांचया पाच गुरांचा 
सरूह. श्ोत्, तवक्, चक्ु, रसिा । जारे 

गुरवशें तया जीविा;। रग प्थवीचां िायीं, 
अजु्णिा,। गुरपंचक वतते. ।।२.१७७३।।

गुणप्रपंचु – नत्गुरांचा नवसतार. देहे अवसरा 
अनररािी । गुरप्रपंचु सव्णकाररी । आपपरावे 
करूंनि। सव्णशूनय ।।१६.१४२०।।

गुणबुवद्ध – गुरांचा प्रराव असरारी बुद्ी. तो पुरुषु 
ततवज्ञु,। ि पवे गुरबुनद् सीरु,। प्रसंगें वयवहारीं 
प्रवत्णरािु,। ते वेळीं कैसा ।।२.८५७।।

गुणभ्न – नत्गुरांची जारीव. सवाांचेंही अनधष्ठाि 
। पद, अिाठदनसद्, पुरार,। आरासे नरथया 
गुरराि,। तें कांहींनच िसे ।।२.७८५।।

गुणभ्िीं – गुर असतािा. आतां हे अवयक्त 
महरवी । तठर वयक्त वतते गुररावीं,। रग 
इंनद्रयांकरवीं प्रकटवी । सवरूपािुरवु 
।।२.१३३६।।

गुणभवेदें– गुरांरधील नरन्तवारुळे. जेरें प्रकृनत हा 
नववतु्ण । गुररेदें चतुधा्ण सफुरतु,। तोनच 
देहचतुष्या रासु होतु,। वयक्तावयक्त रूपें 
।।२.११३३।।

गुण्मुक्् –  सतव, रज, तर आदी गुरांपासूि 
रुक्त; अनलप्त. आता गुररुक्तां आतरां ते । 
आवास तो कळरुवते । रूते ग्रानसती रूतातें । 
हा तव िवहे ।।१८.४३७।।

गुण्मुक्ु –  गुरांिी रनहत. सवतेसीं सवा्णतीतु । 
गुरसनहतु गुररुक्तु । वयनक्त ि रोडतां अवयक्तु 
। येरें वयक्तेसीं ।।१८.१२२१६।।

गुण्युक््वस –  सत्वाठद तीि गुरांिी युक्त 
असलेलयाला. िािागुरयुक्तु तो संनयासी । नकं 
गुररुक्ता संनयासु रातु ऐसी । आतां संनयसतव 
। ते घडेनचिा ।।१८.४३६।।

गुणत््यकृरविक्रें गुण्युक््वस
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गुणऱि्स – गुरांचा िाश. तें तंवनच सार सानक्तव 
। जंव आरा, गुनरक तत्व,। गुरऱहासें पूर्ण 
संततव,। जैसें तैंसें ।।२.१४४७।।

गुणलक्षणें – गुरांची लक्रे, िुरा. काररें, 
रहाकाररें । वयक्तें िवहती जारें,। अवसरा, 
गुरलक्रें । तया नवधेंची ।।२.११२८।।

गुणल्य्नुभऊ – गुरांचया लयाचा अिुरव. 
सराधीगुरांचा आिऊ । सवरूपज्ञािेसी ये बहू 
। तोनच गुरलािुरऊ । येरु तो िोहे 
।।१८.२४२२।।

गुणिशें – गुरांचया योगे. श्ोत्, तवक्, चक्ु, रसिा 
। जारे गुरवशें तया जीविा;। रग प्थवीचां 
िायीं, अजु्णिा,। गुरपंचक वतते.।।२.१७७३।।

गुणविक्रभ्ि् – सत्व, रजस्, तरस् ह्या गुरांचया 
नवकारांचया रावािे. इतपलयाही वरी पांडवा,। 
िेरे जो गुरनवकाररावा,। आतरा कररहीिु 
अघवा,। निनव्णकलपु ।।२.८५९।।

गुणविशवेरु – नवनशष् गुर. जो जो व्त्ीचा नविाशु,। 
तो तो सहजातरप्रकाशु । सफुरे, जो गुरनवशेषु,। 
तो तदाधारेंची ।।२.८६८।।

गुणविविन ु –  जयाचया ठिकारी सत्वाठद गुर 
िाहीत आसा. ऐसा निनव्णकारु, निरंजिु,। 
निनव्णकलपु, आतरा आपरु,। गुरी असोंनि 
गुरनवनहिु,। ऐनसया यातें ।।२.६७६।।

गुणि्वर्  – नत्गुरांचे सवराव. कर्ण, करर, 
गुरव्नत् । आकारवंता ठदसती,। ज्ञािेंनद्रयें, 
सुरद्रापनत,। रासती साकारें ।।२.११५९।।

गुणव्यवररवेकें – गुरांचया अरावािे. गुरवयनतरेकें 
पाहतां,। तो तो आपरुची, पारा्ण,। नवयोगाची 
करा, वाता्ण । िाइनकजे श्वरीं ।।२.१२०३।।

गुणशीण – गुरनवशेष. ब्रह्ा नवषरू नत्ियि । जेरे 
नवसरती गुरशीर । सारावे ईश्वरसगुर । तो 
उरटेनचिा ।।८.३२६०।।

गुणसविरु – गुरयुक्त. सवतेसीं सवा्णतीतु । गुरसनहतु 
गुररुक्तु । वयनक्त ि रोडतां अवयक्तु । येरें 
वयक्तेसीं ।।१८.१२२१६।।

गुणसंख्य्न –  स्ष् पदारा्णचे सत्व, रज, तर हे 
गुर. नवसतारे हेंनच धिु:पारी । करि बोनललें 
गुरसंखयािीं । आता गुरसंखयाि महरौनि । 
कवर जारावे ।।१८.४१७१।।

गुणसंगी – नत्गुरांिी युक्त. आपरपयां जारे, 
रोगी,। ऐसा िवहे जो गुरसंगी । आनर 
रिबुद्धाठदकां लागीं । नवषयो िवहे 
।।२.१४३६।।

गुणसंगें – गुरांचया संबंधािे. तेरें तेरें गुरसंगें । 
असोनि, पठर निजांगें । उपजानविाशाजोगें जें । 
ततव(?त्व।।िवहे ।।२.७७९।।

गुणसंचु – नत्गुरांचा सरूह. एरें अनयोनयता व्नत् 
वेचू,। सवकीयाव्तया(त्या ।। गुरसंचु,। आतरा 
अवययो, निःप्रपंचु,। तो िलगे गुरातें 
।।२.८२४।।

गुणस््मिसथ् –  सव्ण गुर एकत् येणयाची खसरती. 
तेनच गुरसारवसरा । आतर इतरतवे जारता । 
आतरा असंगु सव्णरा । सवरूपधरमी 
।।१८.१८६७।।

गुणस््म्िसथवे –  प्रलयािंतर सव्ण गुरांचया 
एकाकार अवसरेत. तैसे ब्रह् निगु्णर सिाति । 
तेर अिाठद नववतु्ण राया जार । गुरसारावसरे 
लीि । तेरनच होता ।।१८.६३४।।

गुणस्म्य – गुरांची सरािावसरा. ऐसें गुरसामय 

गुणऱि्स गुणस्म्य
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निरुतें । अनरगरें सत जेरें । जेरें तें सद्ुरुिारें 
। सवयेनच होइजे, ।।२.१३।।

गुणस्वक्षति्ददि्वर्कंप ू (गुर + सानक्तव + 
आठद + व्नत् + कंपु) – गुरांचे सानक्तव इ. 
व्त्ीिे चंचल, अखसरर. व्त्ीचे गुरसानक्तव 
इतयादी कंप (तरंग) चंचलतव, गुरव्त्ी, 
साक्ी व्त्ी इ. लयो लक् आनर नवक्ेपु । 
गुरसानक्तवाठदव्नत्कंपु । सांडुनि संकलपु 
नवकलपु । फळाची इचछिा ।।१२.२६९।।

गुणस्क्षी – नत्गुरांचे सव्ण काया्णठद पाहरारा. एवं 
गुरोपानध गुरसाक्ी,। आतरा रिबुद्धाठदकां 
लक्ी,। हें योनगयांचें रि प्रतयक्ीं । वेगळें होतां 
।।२.१४४९।।

गुणस्क्षीरूपर् – नत्गुरांचा साक्ी असरे. गुरदृष्ी 
ठदसे कता्ण । उपजनवता पाळीतां संहाठरता । 
तरानप गुरसाक्ीरूपता । ि सपश्ण गुरातें. 
।।८.१०१०।।

गुणसपंदु –  गुरनवषयक सपंदि, जारीव. वयनतरेके 
गुरसपंदु ररे। कां अनवें असंतूनच नजरे । 
सवबोधी गुररेदु सररे । तो साधिनच होये 
।।१८.२४२१।।

गुण्क्रवे – गुर आनर आकार यांिी. तेरे उिनलया 
गुराकारे । दुजे काय ते अवतरे । सरवायीकारर 
िरे । गुराचे जो ॥९.३२१॥

गुण्रीर –  गुरांचया पलीकडचे, गुररनहत. ब्रह् 
अवयय गुरातीत । शुद् निनव्णकार संत । तेनच 
जाले रहारायायुक्त । ईश्वरू महरवी 
।।१८.६३१।।

गुण्रीरर् –  गुरांचया पलीकडची खसरती 
(निगु्णरावसरा). निर्णळता तेर निचिलता । 
निचिळा लयनवक्ेपशूनयता । तया वेगळी 

गुरातीतता । ती को असे ।।१८.१५००।।

गुण्रीर् – १. (संबो.) (सत्व, रज, तर या) 
नतनही गुरांचया पलीकडे असराऱया हे देवा! 
देवदेवाजी, देवेशा । पुरुषोत्रा, नवश्वरासा । 
पररातरया, उदासा । गुरातीता ॥१.४।।; २. 
गुरांचया पलीकडे असलेला जो ईश्वर, तयाला. 
अनवद्ागुररयी पांडूसुता । पनवत्ी हेनच 
अपनवत्ता । जे अविया गुरातीता । लावी 
जीवरळु ॥९.२०६॥

गुण्वधष््न – गुरांचे अनधष्ठाि; आधार. यालागूनि 
गुरानधष्ठाि । तें अनधकारा तेंनच कारर । परंतु 
गुरांचे प्रवध्णि । ि कठरता िवहे ।।१८.८५७।।

गुण्ध्य्स-सु –  गुरांचा, धरा्णचा वसतूवर आरोप. 
तठर अजु्णिा येक जार । जयांचा देही ज्ञाि ॥ 
तया आतरशीर राि । गरे गुरांधते 
।।१६.२४७।।

गुण्नुि्दु – गुरगाि. श्वरे घेतला शबदु । 
आतरानच जै तोिादु । तठर राजानच गुरािुवादु 
। तो कां िाइकावा ।।१८.१४२५४।।

गुण्भ्सें – नत्गुरांचा रास होत असलयािे. एवं 
गुरी वतते गुरारासें,। राि प्रकाशी सवप्रकाशें,। 
तरानप संचेिा नवसकुसे । जो आतरा, तेरें 
।।२.८३०।।

गुण्िवेगळ् –  गुररनहत, जो गुररूप उपाधीिे युक्त 
िाही असा. गुरावेगळा निषकलंकु । आतरा 
प्रकाशी ।।१८.१४८९३।।

गुण्श््यो –  गुरांचया आश्यािे, साह्यािे प्रकट 
होरारा. गुराश्यो री आतरा । सवपरदेही 
नचदातरा । अंतरसरु पररातरा । सव्णवयापी 
।।१६.२३०६।।

गुणस्वक्षति्ददि्वर्कंपू गुण्श््यो
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गुवणक-क ु – गुरयुक्त, गुरी. तें तंवनच सार 
सानक्तव । जंव आरा, गुनरक तत्व,। 
गुरऱहासें पूर्ण संततव, । जैसें तैंसें  
।।२.१४४७।।, गुवणकु  ।।२.८७७।।

गुणी – जयाचया ठिकारी गुर आहेत असा. तठर 
गुरी गुराकारें वत्णतां । लयोद्वु तया होतां । 
कवरेनह काळीं पारा्ण । तयांचा रावीं अरावीं 
।।२.३०९।।

गुणी अब्ध्य – गुरांिी ि बांधला जारारा, गुरात 
ि अडकरारा. तु निनव्णकलप ब्रह्सिाति । 
गुरी अबाधय निगु्णर । तया तुजरानज सराि । 
येकदेशी रायेते ॥९.२३३८॥

गुणु  – धर्ण. अनवद्ेचा हा सत्व गुरु । प्ररवा 
नवितीय चररु,। उकारु महरजे तो सगुरु । 
िवहेनच आतरा ।।२.५३१।।

गुणुस्म्य्दद – गुरांची सराि अवसरा इ. यापरी 
गुरुसामयाठद सकळ,। रािरात् रायाजाळ,। 
जये अनधष्ठािीं केवळ, । सफुरो लागे 
।।२.७७१।।

गुणवे –  निरूटपरे. रि तें गुपे श्वरी । कारु उपजे 
अंत:कररी । आतां आि प्रीय तयांहुनि । 
कांहीनच िावडे ।।१८.७३३४।।

गुणोपसंि्र् – गुरांचया उपसंहाराला महरजे 
एकनत्त अवसरेला. जानरजे गुरोपसंहारा,। 
निगु्णरािुरनव तो िरा,। यया बोला दुसरा । 
काय महरें? ।।२.१३०९।।

गुणोपसगमें – गुरांचया उपसगा्णिे महरजे योगािे, 
संबंधािे. गुरानचये सपष्दशे,। जें जैसें तैसें 
सवसर असे,। गुरोपसगमें नवसकुसे,। ऐसें 
िवहेंनच ।।२.१०२१।।

गुणोप्वध – गुररूप उपाधी, लेप जयाला लागला 
आहे असा. एवं गुरोपानध गुरसाक्ी,। आतरा 
रिबुद्धाठदकां लक्ी, । हें योनगयांचें रि 
प्रतयक्ीं । वेगळें होतां ।।२.१४४९।।

गुद –  अपािसराि, रलराग्ण. उदक प्थवीचे ते गुद 
। गंधु प्थवी आपरनसद् । ऐसे पांचांचे पंचवीस 
रेद । होत जाते ।।१६.१३१८।।

गुरु – उपदेशक. गुरु गोत् ...िी । ि पडावा शबदुनह 
श्वरीं । तो आपरां घडतु देिोिी,। अजु्णिु तो 
।।२.२१।।, गुरुसविर् – गुरू जयाचया 
सोबित आहे अशा तयाला. ।।२.१४०।।

गुरुगोत्िधें – गुरु व गोत्ातील महरजे वंशातील 
लोकांचा, आप्तजिांचा वध केलयािे. ते तेरें 
अशुद्ें ररले । रांसें रेदे घोळले । गुरुगोत्वधें 
हठरले । पदार्ण जे ।।२.१३०।।

गुरुचरणीं – गुरूंचया चररांचया ठिकारी. बहुता 
जनराची जोडी । तया गुरुचररीं रातें आवडी । 
ि नवसंबावें एनक घनड । रूप जयाचें 
।।२.११०।।

गुरुर्प-्प ु– (गुरूंचे तलप = गुरूंची शयया) 
गुरुपतिीशी सरागर (करणयाचे रहापाप). 
रात्ा गरिे सुरापािें । ब्रह्हतया येरें काररें । 
गुरुतलप सवर्ण चोररें । हे ययाची काररी 
।।१८.१२९४१।।

गुरुद्स्यपर््यण – गुरुसेवेरधये ततपर.  
साधिचतुष्यसंपन्,। कवहरी एक नवचक्र,। 
गुरुदासयपरायर,। शास्तवादी, ।।२.१२०७।।

गुरुद्स्यी – गुरूंचया सेवेत. गुरू गुरूस्ती गुरुपुत्ु । 
येरे सरािुनच आदरू । गुरुदासयी अती ततपरू 
। रिोरावे ।।८.१७७८।।

गुवणक-कु गुरुद्स्यी
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गुरुद्स्यें – गुरूंचे दासयतव पतकरूि, तयांचा सेवक 
बिूि. साधिचतुष्यसंपन्ु । नशषयु, जो अनत 
नवचक्रु, । गुरुदासयें ि पवे शीरु,। तोनच 
अनधकारी ।।२.८३४।।

गुरुद्रोि –  गुरूचा विेष कररारे. देवद्रोही नपतरद्रोही 
। गुरुद्रोही सव्णद्रोही । रिोधे कारे आइकई । 
पाप केले ।।१६.२३३५।।

गुरुन्थ – गुरुिारांिी. रग लक्रत्य कनरलें,। 
गुरुिारें अवबोनधलें,। तें सांगैि पारा्ण वनहलें,। 
देईं अवधाि ।।२.८३८।।

गुरुप्रज्ञ् – गुरूंची प्रज्ञा, तयांचे आतरज्ञाि. जो 
जारे गुरुप्रज्ञा,। अपरोक्नसनद्संज्ञा,। आइके 
सद्ुरूची आज्ञा, । कैसी एर नवषईं ।।२.८३३।।

गुरुप्रज्ञ्संसपशमें – गुरूंिी ठदलेलया नवद्ेचया 
सपशा्णिे. रग गुरुप्रज्ञासंसपशते । आपुली बुनद् 
प्रकाशे । तैं निवा्णरयोगी आपसें । पावे रि. 
।।२.४३८३।।

गुरु्मुद्र् –  गुरूपदेश. रजोगुराची असता खसरनत । 
होआवी सतवाची उतपनत् । तठर पाररार्ण करा 
संगती । असावी गुरुरुद्रा ।।१८.८५५।। 

गुरुिचनें – गुरूपदेशाविारे. शास्तसंरत्े, गुरुवचिें । 
सवरूपािुरवाचें देिरें । जयां जालें, निरशिें । 
अनवद्ेचेिी ।।२.१२१०।।

गुरुिधु – (द्रोराठदक) गुरुजिांचा वध. गोत्वधु, 
गुरुवधु,। नरत्द्रोहो, रूतबाधु,। हा पापसागरु 
प्रनसद्ु । बुडवील रातें ।।२.१५२।।

गुरुविश्व्सें – गुरूंवरील श्द्ेरुळे. गुरुनवश्वासें 
फळला । आसरा सवासरे प्रपोषला । ज्ञाियोगे 
नररवला । अभयासयोगु तो ।।८.१५९७।।

गुरुसंप्रद््य – नवनशष् गुरूंचया नशषयांचा आचार. 

वयक्ते अवयक्त अिुरनवलें । िाहीं, तैं सांगों 
कैसें आलें? । गुरुसंप्रदाय जानळले । ते 
वयक्तीनच पासाव ।।२.१३३७।।

गुरुसिरूप – गुरूंचे सवरूप, लक्र. ऐसें गुरुसवरूप 
निकें । आइकोनि जारों नववेकें । ते हे 
श्ीकृषरा आइकें । द्रोराठदक ।।२.११४।।

गुरू – (पचायला) जड. गुरू संग्राही सारक । ... 
सेनवतां जालेंहीं अनधक । पुरे ि महरे 
।।१८.१२४९२।।

गुरू्युक्ती – गुरूपदेशािे. निरोधा निरोध वाळीत । 
ज्ञाियोगे गुर वीगत । गुरूयुक्ती झाला सवसर 
। राव राझा ।।८.२३८२।।

गु््द्व्य – दोनही घोटे.गुलफवियरिोरर,। पोटठरया 
धयाती सकार,। पादविय अनतसर,। साठरिेच; 
॥२.५१०७ ।।

गु््म – १. वायगोळा (वातनवकारािे पोटात 
होरारा नवकार.) वर व्रर गुलर हरळ । यां 
वयाधीसीनच  जनरे सरूळ । कांबाळपरीच 
प्रबळ । उरटती रोग ।।१६.१४७०।।; २. 
झुडूप. असो त्र व्क् गुलर लता । धानये 
औषधी अिंता । यातें सवरावगुर सव्णरा । 
ईश्वरेनच लानवले ।।१८.५५५।।

गु््मलर् – गुलर = झुडूप, लता = वेल. अन्विारा 
धानयविारा । पज्णनयासतव धिुध्णरा । त्र व्क् 
गुलरलता सरग्रा । वीय्णरयानच होती 
।।८.१०२३।।

गुल्ल् कर्ि् – पळ काढावा. आधी शौचु संपादावा 
। नकंवा गुल्ा करावा । यापठर लोलुपानचया 
जीवा । लिेश होती ।।५.१२५६।।

गुह्य – अतयंत सिोल, गूढ. अरु्ण सतवीजे नरिया । 

गुरुद्स्यें गुह्य
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ते तयाहुनि गौपय धिंजया । आतां तीचे फळ 
ते करा्णतया । हूनि गुह्य ॥९.९१॥

गुह्यर्म –  अतयंत गूढ, गहि. तेनरचे वर्ण सुवर्ण । 
श्ीकृषर सांगे परर । अजु्णिा हे गुह्यतर । ऐसे 
आहे ।।१६.५०।।

गुह्यरर –  अनधक गुप्त. अधतर गुप्त सव्णत् । तयाही 
रानज हे गुह्यतर । कैसे बोलावे उत्र । अजु्णिा 
आमही ।।१८.२७१९।।

गुह्यज्ञ्न – गुप्त ज्ञाि. तया अनधकाठरया नशषयातें,। 
रहावारयाचेनि अरमें,। सद्ुरू जाले उपदेनशते,। 
गुह्यज्ञाि ।।२.८३५।।

गुळगुळवे – गुळगुळीत? तुरट सरट गुळगुळे । निटुस 
िपु्णस रळरळे । उगीर पारट डहुळे । ऐसे येक 
।।५.२८०४।।

गुळी – चूळ (रररे), गुळरा कररे. रुखिचा गुळी 
टाकरे । पनडले तेरुनि दूरी जारे । नशषय 
धावती अनतरािे । पुढा रागे ।।६.२३४०।।

गुंज् – एका विसपतीचे बीज. शुनक्त जीं ि नरळे 
ती गुंजा,। नचंताररीसाटीं पुंजा,। सुरतरुसाटीं 
विजा । बाबुळा काये? ।।२.३८९३।।

गुंज्ि्रू –  गुंजांचा हार. येकें दीधला कलपतरु । 
येकें सवपिीचा गुंजाहारू । ऐसेनि उनत्र्णपरे 
ठरर रारू । फेनडला जी ।।१८.१५०९६।।

गुंड् – वाटोळा, रोिा दगड, गोटा. गोफर 
नफरऊिी गरगरा । हारी गुंडा फोडी पागोरा । 
उडवी िानतया पािरा । ि पवे दोषु 
।।१८.९०१५।।

गुंरी –  गुंतयात, बंधिात. नवसरा रानझानच नसरारी 
। आिवा धरावे ि लगे आरूनि । नितय गुंती 
पडली श्वरी । ते प्रेरानच सतव ।।८.२३५६।।

गुंपलवे – गुंतले, अडकले.  राता नपतरें दुःिदाती 
। आपुली कवरी िवहेती । हे रि गुंपले भांती 
। सुटेनचिा ।।८.११६३।।

गुंपवे –  गुंतूि पडते, अडकते. श्वािु गुंपे रैरुिी । 
रिुषय गुंते ते पाहुनि । ररे तव स्ती सोडूनि । 
जावो ि शके ।।१८.१३६६।।

गुंपोवच नवेणवे –  गुंतरे जारत िाही. तो काई बधु 
तेरे गुरे । नकं सुटला तो गुंपोनच िेरे । िवधी 
गुरांचे कररे । नवरुक्तानस ।।१८.२७१३।।

गूढति –  लपलेले, झाकलेले राहरे. तेवीनच 
असतां सतव । रज तराचें वतते गूढतव । प्रकाशे 
तैं तत्व । नवपरीत करी ।।१८.१२०२६।।

ग्िक््मु –  घरासंबंधीच अिेक रोगेचछिा. वाढतूनच 
आहे ग्हकारु । तव उपजता जाला अर्णकारु 
। तेरे रिीडे रिोधरु्ण । कानरकाचा 
।।१६.२२७१।।

ग्ििरी – ग्हपती. देवा येयीचा ग्हवती । तेरे 
केली पीडा सांगो नकती । तयाची वेळा येती 
। हेनच हे आता ।।१८.१००३९।।

ग्िक्षोभु – घरातील दृष्शक्तींचा प्रकोप. कलहंक 
अंजि धातुसतंरु । लावक िाटक ग्हक्ोरु । 
जेरे जेरे होये लारु । पदाराांचा ।।१४.७१६।।

ग्ि्च्रु – घरातील सवयंपाक, रांधरे इ. कार. 
शीळे सुलीळे कठरता । आमही सांडूि सकळ 
नचंता । जारां ते करा रारा । घातला ग्हाचारु 
।।१८.१०२२६।।

ग्ि्ंरु – घराचया आतूि. ग्हांतु सांगे वाता्ण,। रीं 
येर िाहीसें महरता,। तो जारावा जारता । 
आहे कीं िाहीं?।।२.१२९८।।

ग्िी – ग्हसराश्री. ग्ही आश्रु कठरती,। प्थवीतें 

गुह्यर्म ग्िी
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दुःि देती,। कीं िििीं र्तयु पावती । 
प्रारधारी. ।।२.१७५८।।, ग्वि ।।१८.४५३।।

ग्िीरव्यें –  ग्हीतवय घरे, आदाि ह्या हाताचया 
सवरावािे. वाचा बांधली वक्तवयें । कर 
ग्हीतवयें दातवयें । पाद तेरें गंतवयें । सुटतीनचिा 
।।१८.१३९१३।।

गेंठ् घ्लुंवन बैसवे –  कंबर व पाय यांिा 
(गुडघयािाली) उपररे गुंडाळूि बसरे. गेंिा 
घालुंनि बैसे । तया आकनळती यरफांसे । 
िरकीं बुडाला ि दीसे । कहींनच रग 
।।१८.१५७६५।। 

गवेर् (गेरवा, गेरू) – रंडी वगैरेरुळे धानयांवर 
पडरारा तांबेरा रोग, गवहाचा एक रोग. यारुळे 
गहू बारीक होतो. गेरा तांबारा तेला । नचकटा 
करपा उधळा । बांड रारे सुळू तीळा । फूल 
झडे ।।१८.९१५१।।

गवेल्-ली-लवे – जारे. रूतकाळी पुं. रूप. १. 
निसटला. येरें हातूनि गेला सवगु्ण,। ठदसों 
लागला िरकरागु्ण,। ि नफटे हा संसारडागु । 
येरें कशरलें ।।२.५१।।, २. िष् झाली. 
गंधाची आवडी गेली,। शका उिूनि पळाली,। 
िाईंची िाई, पालटली,। आंगी तवचा 
।।२.७५१।।, ३. िाहीसे झाले. सजल रेघ 
कोंदाटले । तेरें रनवनबंब हारपलें । असोनि 
तापितव गेलें । गरे िावेक ।।२.२८।।, ४. 
पडले. अंधता जाले दंत । ते पै गेले सरसत । 
केश पडले नवपठरत । गात्ें कंपती ।।२.३४०।।, 
५. रेला. सरसतां देितां गेला,। सकळीं 
गजंबु केला,। आनर प्रेताचा धरूिी गळा,। 
रूिते रडती ।।२.११९६।।

गवेि – घर. बोलतांनच िािवे देह,। िांदतां िांदतेंही 

गेह,। हारपलेंनच आहे सिेह,। असोनि वसे 
।।२.१२४५।।

गोखर् (रानज) – गोक्ुर; सराटे. योनगया राजूनि 
अिनवला । रिुषयधरमीही सांडनवला । रग 
गोिरारानज उरा केला । आहारशीळु तो 
।।६.३५६३।। (रुदो. अिनवला - उिनवला?)

गोगडी – एक प्रकारचे गवत. कुदा, गोगडी, 
हराळी,। नतकांडी, घोडेकुसळी,। कऱहवेळु, 
रारवेळु, गोंडाळी,। तांबडी अपार, 
।।२.५२८६।।

गोगडीिन – गोगडी िावाचया गवताचे राळराि. 
तेरे रज तर उठिले त्र । वासिा सराटी राि 
। कलपिा गोगडीवि । गदळु जाले 
।।५.१३६२।।

गोघ्री – गवळी, रािोळी कररारा. तव तयेनच 
अवसवरी । रािींहूनि आला गोघारी । गोधिे 
िेली जी तसकरी । महरौनिया ।।१८.१०५४७।। 
(रुदो. गोघारी - गोधारी?)

गोचर–रु – इंनद्रयग्राह्य. रूतजात चराचर,। दृशय, 
अनितय, साकार,। सवरूप, नितय, निराकार,। 
गोचर िवहे  ।।२.९५३।।, गोचरु ।।२.१६६९।।, 
गोचरू ।।८.३०२६।।

गोचरगम्य –  इंनद्रयांविारे  ज्ञाि ग्रहर कररारे. 
अवयक्त नवरोधी वयक्त । लय नवक्ेप हे सरसत 
। गोचरगमय नचत् । यांची रूपे ।।१८.३७२७।।

गोचरति –  इंनद्रयगमयतव. गोचरतवे िवहे अगोचर 
। अगोचरतवे गोचर । ऐसे अगोचर िागोचर । 
दोहीचे कारर ।।१८.२२।।

गोचरभ्ि – इंनद्रयांिा कळरारे असरे, 
दृशयतवगुरािे युक्त. कता्णनच नकराव्नत् । ते 

गोचरभ्िग्िीरव्यें
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पाहातां कता्णनच आधी । नवष ते तया प्रती । 
गोचरराव ।।१६.१३७५।।

गोचवे – गोनचडाप्ररारे. गोचे साठरिे वदि । राशरा 
अैसे तयाचे वचि । अनविाश योग लक्र । 
िानशले जेरे ।।६.३५६४।। (रुदो. राशरा - 
रोशरा)

गोटल-ळ – दगडगोट्ांची, ि िांगरलेली जरीि. 
उतें,गोटल, िडाळ,। पांढरी, सेडू, रुरुंबाळ,। 
तांबट, काळी, करळ,। रेद र्नत्केचे. 
।।२.२६७८।।, गोटळ ।।१८.८९८२।।

गोटवल  – लहाि दगडगोटे. गोटा, गोटनल, 
घोंटाळा,। नचरा, बंडा, नसरसाळा,। कोदवा, 
नकिरी, महैसाळा,। रति िीळु, ।।२.२६९५।।

गोट्  – छिोटा, गोल दगड. गोटा, गोटनल, 
घोंटाळा,। नचरा, बंडा, नसरसाळा,। कोदवा, 
नकिरी, महैसाळा,। रति िीळु, ।।२.२६९५।।

गोटवे – शेतांतील तर प्रकारातील झुडूप, िुरटी 
विसपती. रुसळी रवाळी टाळका । तांबळ 
गोटे पविा राका । गांधानर पाररी अिेका । 
वल्ी उपडता ।।१८.८९८८।।

गोदठ –  गोष्. महरौनि गुर तयागापािी । कत््णतव 
तयागाची काईसी गोठि । कर्णतयागु योगुपोटी । 
गुरांचानच वतते ।।१८.२६६३।।

गोठी – (र्ंगराजाची) गोष्च िको, काय गोष्, 
काय उपयोग.  पडे सनिपातानच नरिी । तेरें 
र्नगराजु हे कें गोिी । महरौिु अजु्णिु तो िुिी 
। नततुलेिीनच ।।२.८८।।

गोठवे – गोिते, घट् होते (घिरूप पावते). ते गोिें 
प्थवीचेनि गुरे । द्रवे रक्तसारद्र जीविे । उषरता 
तयारानज ते दहिें । असे जार  ।।१६.१२८५।।

गोठवे (गोिा अिेकवचि) – गुरे बांधणयाचे ठिकार. 
रोर आवार दारविे । ग्हे पट्ठशाळा गोिे । 
उपठरया कळस गोरटे । िाइंिाई 
।।१८.१०३७९।।

गोत्  – वंश. राझें कुल, राझें गोत्,। राझा वंशु, 
राझें क्ेत्,। ठदसे शरीर साकार,। हेंनच री कीं 
; ।।२.१०६८।।

गोत्रन –  गोत्, वंश. आता आतताई, गोत्घि । 
हें ि पडे ययां अनरधाि? । परलोक प्रानप्त िा 
वदि । इहलोकी दावावया ।।१.२४१२।।

गोत्ज् (गोत्ज) – आपलयाच वंशात जनरलेलयांिा, 
रावांिा. ययां गुरुसनहता गरुडधवजा । वाडा 
अवाडा गोत्जा । राजयानरलाषें जुंझा– । राजी 
वधूिी  ।।२.१४०।।

गोत्णु –  सवत:चया गोत्ातला; सवत:चा वंशज, 
रक्ताचया िातयातला. नपता राता िा ग्ररु । 
गुरू नरत्ु िा गोत्रु ॥ िाही जांचा देहीं उररू 
। तो काये करी ।।१६.८०७।।

गोत्धन (गोत्धि) – गोत्ातील लोक, राऊ हीच 
संपत्ी. कौरव राझें गोत्धि । कौरव राझे 
पंचप्रार । येंही सुिें असावे रि । ऐसें रािी 
।।२.१४८।।

गोत्िधु (गोत्वध) – सवतःचया रावांचा वध. 
गोत्वधु, गुरुवधु,। नरत्द्रोहो, रूतबाधु,। हा 
पापसागरु प्रनसद्ु । बुडवील रातें ।।२.१५२।।

गोद्न – ब्राह्राला गाय दाि देरे. ब्राह्र द्ा 
महरती गोदाि । तो महरे ते रीषेकरूि । 
परसतेय री काढीि । सहस् बारा ।।८.१२४७।।

गोधनवे – गाईगुरे. तसकरी िेली गोधिे । रानिचे 
आले गाऱहारे । पुसतक सोनडले ब्राह्रे । 

गोचवे गोधनवे
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पुरार सांगावया ।।१८.१७१९।।

गोधू्म –  गहू िावाचे धानय. करडी गोधूर याचंिळ 
। ययाचे साठरिे नचपळ । सांनपला लारे ते 
सकळ । रुिकासी ।।५.२५१७।।, गोधु्म 
॥९.६८९॥

गोधोडी –  गोधडी (अिेक फाटरया वस्तांचे 
नशवलेले पांघरूर). घोनडाला गोधोडी । जुिी 
नरळो पासोडी । रुिी िाही पािरोडी । तठर 
नरळो तीळवोवा ।।१६.१७२१।।

गोवपन्थु – कृषर. तो रधुरद्णिु, रुराठर,। अजु्णिाचा 
साह्यकारी,। गोनपिारु, ब्रह्चारी,। तयानचया 
कृपा ।।२.३९।।, गोवपन्थ ।।१८.२७९६।।

गोप्त् –  रक्क. सकळां इंनद्रयांचा निंता । गोिारु 
गोनवंद गोप्ता । अंतया्णनरतवे सकळां रूतां । 
तूंनच वागनवतासी ।।१८.६९।।

गोप्य – गोपिीय, गुप्त. ते प्ररीतनच बोलावे । 
बोलोनि उत्र पावावे । पावोिी गोपय करावे । 
जैसी रया्णदा ।।१८.८२५६।।

गो्ण – दगड रारणयासािी दोरीचे, चारड्ाचे, 
रबराचे केलेले नवशेष प्रकारचे साधि, दगड 
फेकणयाचे साधि. गोफर भरऊनि गरागरां । 
हारे गुंडा फोडी पागोरा । उडवी िानतया 
पािुरां । ि पवे दोषु ।।१८.९०१५।।

गो्मटवे –  सुंदर, गोड. बहुरूनपया ऐसा िटे । 
सुकुरारपर आरी रोटे । रंदीर करी गोरटे । 
रिोरर ।।१६.७५४।।

गो्म्य – गाईचे शेर. घ्ता गोरय सोइरें,। घडे हे 
कवरें नवचारें? । ययांसीं बोलतां, चतुरें । 
आमहा शंनकती. ।।२.२५२४।।, गो्म्यी – 
शेरात. ।।१५.३६३४।।

गो्मसथ –  शेरात असलेले. सराज्णिानच सठरसे 
रठद्णले । एक गोरसर प्रारे गेले । उदक 
शोधती राठरले । जीव येक ।।१८.३२७।।

गो्मिीशी (गो–रनहषी) – गाई व महशी. अरावी 
गोरहीशी । अश्व अश्वीिी निचियेंसीं । गज 
व्षर पठरयसी । ि होती असुर ।।१६.२३९२।।

गो्मी –  शेरात. येक सवेदज अंगावरी । येक 
अपनवत् रळ सागरी । तैसेनच गोरी जीव 
अिुपकारी । कुचिळात ।।१६.२३७५।।

गो्मुखें (गोरुि) –  एक प्रकारचे ररवाद्. 
परवशबदे ढोल । आिक तेरें रद्णळ । गोरुिें 
काहाळा केवळ । बुरगानवरू ।।१.७७२।। 

गो्मुखवे अन्न ख्णवे –  गोचया्ण धारर करूि गायी 
(पशू)प्ररारे केवळ तोंडािेच अन् ग्रहर 
कररे. अगा गोरुिे अन् िारे । अरवा 
करपात्नरक्ा कररे । ती रतें यज्ञें येरे । 
लाजोनि गेली ।।१८.२०६१।। (संनयाशािे 
वस्तपात्ाठदकांचा संग्रह करू िये ह्या नियराचे 
पालि करणयाचा पुढचा प्रकार. हात हेच पात् 
असे रािूि हातातच नरक्ा घेरे महरजे 
करपात्नरक्ा हा एक प्रकार व गोरुिािे अन् 
िारे हा दुसरा प्रकार. गाय जशी अन्ाला रेट 
तोंड लावते तयाप्ररारे रेट तोंडािे, हातािे 
घास ि घेता अन् िारे. शरीरधाररेपुरतेच 
अन् संनयाशािे िावे ह्यासािी तयाला सवय 
वहावी महरूि केलेले हे पुढचे-पुढचे नियर 
आहेत. रुकेवर व नजवहालौलयावर उत्रोत्र 
नवजय नरळवलेलाच संनयासी ह्याचे आचरर 
करू शकतो.)

गोरक्षु – गायींचा नकंवा इंनद्रयांचा रक्रकता्ण.  
गोनवंदु महरे गोरक्ु । केशविारे बेडकु । 

गोधू्म गोरक्षु
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रारिार एकु । प्रहरू जारावा  ।।८.१२५७।।

गोरजसन्न – गायींचया पायािालचया रातीिे, 
धुळीिे सिाि. संधयाकाळी गायी घरी परततािा 
वासरांचया ओढीिे धावत येतात, तयाचया 
िुरांिी धूळ उडते. ती अंगावर बसरे हेच 
सिाि. गोरजसिाि पनवत्,। तीर्णसिाि सरंत्,। 
जळसिाि सव्णत् । केवळ येक. ।।२.३६४४।।

गोर् – उजळ रंगाचा. काळा कीं गोरा, सांवळा,। 
िारी कीं िरु जो गेला?। पारा्ण, तो िाही 
आइनकला,। देखिला कवहरी ।।२.११९९।।

गो््यर् –  गोलपरा. किकबीजाची गोलयता । ि 
सेनवजे जैसा जारता । तैसे प्रनतबंनधक 
अिुरनवता । नवषयसुि हे ।।८.२५०३।।

गोळ् करणवे – एकत् जरवरे. रग करचरर 
आंवठरती,। गात्े गोळा कठरती,। सवरूप 
अवाचय महरती,। परसपरा ।।२.१२६३।।

गोिधनें – अिेक गाईंचया हतया. रात्ागरिे, 
सुरापािें, । ब्रह्हतया, गोवधिें,। 
दाराक्ेत्व्नत्हररें, । यातीसंकराठदकें, 
।।२.४३१४।।

गोिवल ं(गोवरे) – गुंफली. शककुरा गोवनलं साची 
। आड राविा िाठरकेळानच । ते बाह्यांतरी 
तीची । ि लोपी गोडी ।।१८.१३५३५।।

गोिळ –  गुरािी. शूद्र पुसें गोवळातें,। ‘तूं िेरें 
महरतोनस जठर ययातें,। तठर पूव्णरैत्ीचे बाव 
येतें । ते कां प्रकटले? ।।२.३३०५।।

गोिळ –  गोवळगारा, घोटाळा. ये अरवीं नसद्ानतु 
कररें । कासया पूव्णपक् सरापरें । देहो रीं ऐसें 
िेरे । गोवळ काये ।।१८.४४७३।।

गोि्री (गवार)–  रूि्ण, गांवढळ, िेडवळ. तुझा 

नपता गोवारी । राता नवचरे परिरी । हे देिोनि 
सेजारी । गजंबु केला ।।१६.२२२१।।

गोविरी – ओवतात, गुंफतात. शबदेंनच निष्ठा 
संपाठदती । ज्ञािवादेंनच गोनवती । पदें-प्रबंध 
कठरती । अिुरवाचे ।।१२.२२९।।

गोिी (गोवरे) –  गुंतूि िेवते. ऐसा वाचाबळे 
िावािावे । रुक्ती गोवी परावे । नततुलेसी पुरे 
अघवें । सव्ण जाले ।।१६.५६१।।

गोवष्ट िवे्ि्ळु –  गखपपष्. आला रे आला आला 
। जिातें धाकु पनडला । गोनष् वेलहाळु बैसला 
। तो काये करी ।।१८.१४७१०।।

गोष्टीरें –  गपपांिा. परग्हीं सदा बसती । गोष्ीतें 
िाही रीती । असज्िाची संगती । फळली 
तया  ।।१८.१२६१३।।

गोंड्ळी, गोंड्ळ ु– एक प्रकारचे झुबकेदार गवत. 
पाणयावर शेवाळासारिी पसररारी, पारी शुद् 
रािरारी (बाबऱया जातीची) विसपती. 
बाबुळी, गोंडाळु व नतपािी या बाबऱयाचया 
तीि जाती दासोपंत सांगतात. शेवाळापेक्ा या 
वेगळया असतात. कुदा, गोगडी, हराळी,। 
नतकांडी, घोडेकुसळी,। कऱहवेळु, रारवेळु, 
गोंडाळी,। तांबडी अपार, ।।२.५२८६।।, 
गोंड्ळ ु।।१८.९२९८।।

गोंदली – गोंधळी, गोंधळात. अंतरी दृष्ीनच िाही 
उघडली । देहातर बुनद् तयाची निराली । 
वरा्णश्राचया गोंदली । पनडली िाचे 
।।१५.३२३८।।

गोंदळवे –  गोंधळी, देवीचे उपासक. राट िागरी 
वानर्णती । रुंढे बोनडके िाचती । गोंदळे षंढ 
िेळती । दाि पात्े ।।१६.२०४२।।

गोरजसन्न गोंदळवे
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गरौ – गाय. अजा गौ अनश्विी िरा । श्वािा शूकरा 
अपारा । ग्रारचरा विचरा । रातरा तया 
।।१५.३७५९।।

गरौर्म्मर – गौतरऋषींचे रत, नयायदश्णि. महरौनि 
हे गौतर रत । प्रवनत्णले नयायशास्त येर । ययां 
योनगयांचे उनज्णत । करावया ।।१५.२२८७।।

गरौप्य –  गुप्तता. निंदकांचा हा आतरा । निंदकु 
याचा वीरोत्रा । गुह्य सकळ कारा । गौपय 
करी ।।१६.४१०।।

गरौप्यस्र – अतयंत गुप्त. शबदारानज गौपयसार । ते 
जारावे वेदाक्र । बोलो िये सव्णत् । सव्णदा 
सवमी ॥९.८९॥

गरौर्स् – बारकाईिे. जया तोनच गौरासा पाहे । 
अपूव्ण रानितु आहे । आलींगि देतो काय । 
िवहे चूकला ।।६.२६०।।

गरौरु – उजळ रंगाचा. री कृशु, रीनच सरूळु । री 
कारु, रूकु,गौरु, शारलु ।,एवं दृशयु देहो 
सकळु । जो आपरु जाला ।।२.३२८।।

गरौ््य – गोड. रक्ीतै जारेरसु । तीक्तामलगौलय 
नवशेषु । कटुकक्ार सररसु । रधुरसवादुकीं 
।।५.१७२५।।

गरौ््यु सि्दु – गोड चव. गळी गुंपनलया आरीशा 
। गौलयु सवादु जैसा । सेनवतया प्रारें झाला । 
घेवुनच लागे ।।५.४२७८।।

गरौळ्यर् – गोडवा, गोड चव. सािरे सवाांगी 
गौळयता । िािा कलरष पहा अर्ता । िाही 
तैसी सेनवतां । शांतु सवाांगे ।।१६.३२३।।

ग्रसनें (ग्रसि) –  ग्रासणयािे. ग्रासी ग्रसें ग्रसिें । 
आंगें आंगा तेरें । िाइकेनि निर्णलपरें । पसु 
घेतला ।।१८.१२३७२।।

ग्रसी –  नगळूि टाकते; नगळंकृत करते. लयो 
महनरजे नवसररर । सुषुनप्त केवळ अज्ञाि । 
ग्रसी नि:शेष आतरवेदि । प्रकट जाला 
।।१८.३६०३।।

ग्रसवे (ग्रसरे) –  घास घेतो, नगळतो. ग्रासी ग्रसें 
ग्रसिें । आंगें आंगा तेरें । िाइकेनि निर्णलपरें 
। पसु घेतला ।।१८.१२३७२।।

ग्रि – घर. दारा, पुत्, पशु, धि,। पुरुष, आश्रु,ग्रह, 
वि,। हे परसपरापारे रौि । पानडलें जेरें 
।।२.११८१।।

ग्रिण –  सूय्ण अरवा चंद्रग्रहर. जवरावठर पनडले 
सिाि । ि कठरजे ते प्राप्त ग्रहर । अरवा 
सिािेनवर अन् ।  ते घेतानज तैं रे  
।।१८.२४६९।।

ग्रिणद्न –  घेरे आनर देरे. करांते लानवते 
ग्रहरदाि । लानवले पादांते गरि । नलंग ि 
याचे निरा्णर ।  येरे केले  ।।१८.११८५,२९२८।।

ग्रिप्रकृरपीड् – रुतािेतादींिी झपाटरे यासारिे 
त्ास. ग्रहप्रकृतपीडा जार,। अजु्णिा दैनवक 
महरौि; । ऐसें तापत्याठद दुःि गहि । वत्णत 
असतां. ।।२.४६५८।।

ग्रिबळ – (शुर) ग्रहांची बनलष्ठता. रुहूत्णबळ 
घठटकाबळ । नवचाठरतां ठदिशुद्ी ग्रहबळ । 
पळाहुनि अध्णपळ । निनरष उनरेषु 
।।१६.१५३३।।

ग्रि्मैत्ी – दोि राशींचा सवारी असरारा ग्रह एक 
असरे. राशी राशी चंद्रबळें । ग्रहरैत्ी सांगे 
बोले । पुत् महरती येरे काळे । रारु सररावा 
।।८.१२५०।।

ग्रििंरी – ग्हवंत - ग्हसराश्री लोकांिी. सानग्का 

गरौ ग्रििंरी
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अनतरी देवो । हा ऐसानच वेदाचा रावो । 
ग्रहवंती अनरप्रावो । जारावा हा ।।८.१८४५।।

ग्रिसथ व्य्प्रू – ग्हसराची कत्णवये.  कंद रूळ 
रूळ फळ आहारू । आश्र रावे तरूवरू । 
सांडूनि ग्रहसर वयापारू । कैसे वत्णती 
।।८.१७२१।।

ग्रिो –  दांनरकता. आता ययानच दपा्ण ऐसा । 
अनररािु ग्रहो राजसां । तोनच आतां कैसा । 
हे जैं पुसतील ।।१६.७७४।।

ग्रंवथ – गाि. प्रारबधाचेनि सेवटे । प्रारानपंडाची 
ग्रंनर सुटे । पांच रौनतक येक वाटे । जे वहेळीं 
रूतपंचकीं ।।२.२९९।।

ग्र््मक –  गावकरी, गावातले लोक.ग्रारक बोलती 
वचि,। ‘तें कैसें पूव्णवत्णराि?। तयाचें करावें 
ज्ञाि । सव्णरैव.’ ।।२.३३४१।।

ग्र््मचर –  गावात राहरारे. ग्रारचरां रानज विचर 
। कां रिुषरानज वािर । तैसे संतसरे अचतुर 
। बनहरु्णि तें ॥१८.३३६८।।, ग्र््मचर्ं 
।।१८.५४६।।

ग्र््मच्री –  चार प्रकारचे जीवसरूह (जारज, 
अंडज, सवेदज, उनद्ज). राझी आज्ञा चराचरीं 
। रज अधाररूत ग्रार चयाऱही । आत्ा इतुले 
िाही तठर । येक हो कां ।।१६.१७१०।।

ग्र््मप्ळक्ंरवे – गावाचा रुखय अनधकारी, 
काररारी, गावाचे पालि-पोषर कररारा. 
पौषयां आपुली िाही । पोषका वतते नचत्ा देही 
। ग्रारपाळकांते जारई । ग्राराची नचंता 
।।१८.८१८३।।

ग्र््मसथु –  गावात राहरारा, ग्हसराश्री रिुषय. 
जळकीर्ण आनर वातुं । जिु जेर ि पवे ग्रारसरु 

। ऐसा सेविे येकांतु । तेरे योनगराजे 
।।५.२५८४।।

ग्र््म्धीपु – गावाचा रुखय, रुखिया. अहो आरुतें 
सांगा हा नवचारु । आनर तुरचा कैसा आचारु 
। येनरचा ग्राराधीपु रोरु । तो काये करी 
।।१८.१३८०३।।

ग्र््मी –  गावात. विीं लागला विचरा । ग्रारी 
लागला ग्रारचरा । ऐसा कृपाहीिू रूचरां । 
झोंबे दाहकु ।।१८.५४६।।

ग्र््मुची – गावच. ग्रारुची िारी िावा,। ते सीरा 
पुसतासी, पांडवा,। होसी नवचारी तूं बरवा । 
इतुलयावरी? ।।२.११९४।।

ग्र््मुन्थ ु –  इंनद्रयसरूहाचा रुखय. देही आतरा 
ग्रारुिारु । तो सवखसरती असे निद्रीतु । ततसत्ा 
कर्ण वत्णतु । जिु आपुलाला ।।५.२८५८।।

ग्र्म्यगीर – अश्रील गीते. निंदेनच ररली सांत । 
ग्रामयवाद ग्रामयगीत । अपहास आले बहुत । 
शबदसारुग्रीया ।।५.२७२४।।

ग्र्म्यि्द –  असभय राषेतील रांडर, वाद. 
निंदेनच ररली सांत । ग्रामयवाद ग्रामयगीत । 
अपहास आले बहुत । शबदसारुग्रीया 
।।५.२७२४।।

ग्र्म्यि्द –  कारुक नवषयाचे श्वर (अनररुचीहीि, 
वैषनयक गोष्ी ऐकरे. ग्रारवादी जो श्वर । तें 
ि परतनवतां तेरुि । साररी होता रि । ि चले 
नववेकु ।।१८.१४१९।।

ग्र्म्यि्दविनोद – गावातलया लोकांचया 
आपापसांतील अनररुचीहीि गपपा व 
हासयनविोद. ग्रामयवादनविोद,। वाद्नवशेष 
िािानवध, । जे जे आइनकजनत, बुनद्रेद । ते 

ग्रिसथ व्य्प्रू ग्र्म्यि्दविनोद
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ते नततुलेही. ।।२.४५१७।।

ग्र्म्यि्दी – अनररुचीहीि वादनववादात. पुरे 
आईकोनि श्वरी । ग्रामयवादी गादिी । रि ि 
बैसे धिु:पारी । शास्तांचा वादी ।।१६.२९८।।

ग्र्ऱिणें –  गाऱहारे, तरिार. सासा सुिांचीं रांडरें 
। आइको नितय ग्राऱहरें । तेरें येनकचें बोलरे 
उरे । येकीप्रती ।।१८.१२६०४।।

ग्र्शी – घास घेते. अनवघिाची तू रानश,। सररर 
तुझें ग्राशी,। तो तूं साररी हृषीकेंशी । असतां 
येर, ।।२.९२।।

ग्र्शु – ग्रास - घास, नपंड. नपतर ि रागती ग्राशु 
। रोक्पदीं तया वासु । ऐसा बळवंतु संनयासु 
। अक्रें जेरे ।।८.१७४५।।

ग्र्स –  घास. ययातें पुरवावया जे गेले । ते सव्णसवे 
दु:िी जाले । रग आपरनच ग्रासी पडले । ि 
सुटतीची ।।१६.१६९८।।

ग्र्वसलें – वयापले. आतां दुवा्णयें एरें हालें,। रररें 
देहा ग्रानसलें,। तरानप िाहीं िंडलें,। पांडवा 
गा ।।२.१०९९।।

ग्र्सीं  –  घासात. ऊरयसैनयरधयदेशीं । वत्णतां 
काळाचां ग्रासीं । ि वतते रय रािसीं । कैसा 
कोंवळा ।।२.२५८।।

ग्र्सी – घास घेते, झाकूि टाकते. पुरुषारवीं पाडी 
िाि । दैनयाचें घडवी वदि । आधीं ग्रासी 
शहारेपर । प्रवत्णतांची ।।२.४७।।

ग्र्सु (ग्रास) – घास, कवळ. तो रजो गुरे उपजला 
। तरोगुरा प्रकाशूं लागला । सतवगुराचा 
केला । ग्रासु जेरें ।।२.२०५।।

ग्र्सुभरी –  घासरर. वांकुनड करूनि राि । रुि 
पसठरती दीिवदि । आशा करूनि अन् । 

रागती ग्रासुररी ।।१६.१८२६।।

ग्र्सूनी – (ग्रासरे) - नगळूि, िाहीसे करूि. रग 
असंगु िाला गुरीं,। चैं गुर रीिती काररीं,। 
सरानध, नवक्ेप, लय ग्रासूिी,। सवयेंनच उरे 
।।२.८२८।।

ग्र्सवे – नगळूि टाकते, घास घेते. स्नष्काळीं जें 
आरासे,। नवलयकाळीं तें सव्ण िाशे,। रग 
आपरपयांही ग्रासे,। ऐसा अनिवारु 
।।२.१०९१।।

ग्र्िक््म्वज –  ग्रहर करराऱयांरधये. द्रवयांरानज 
श्ेष्ठु पशु । पनवत्ांरानज घ्त जारीजसू । आनर 
ग्राहकारानज हुताशु । सव्णरैव ।।१८.१०७३।।

घ

घटनवे –  प्रनरिया. अनग्संगे र्दपर । पावले असतां 
कांचि । घटिे तेरे वाचूंि । अलंकारू ि 
निपजे ।।१८.८१२।।

घट्मठ्ंवच्य् – रडरयांचया आनर घरांचया. 
घटरिांनचया आकृनत । धररीवरी होती, 
नवरती,। ते जैसी तैसी निजखसरनत। अिाठद 
असे ।।२.७८३।।

घट्म्न – रापि करता येणयासारिे, शरयप्राय. 
येके महनरतले अघटराि  । तेनच करावे 
घटराि  । युनक्त पावली ते प्ररार  । जालोनच 
की ।।१६.२२१६।।

घटशकलें – रडरयाचे तुकडे, िापरे. एकरेकातें 
लोनचती, । घटानस देह घानलती, । घटशकलें 
वेंनचती, । आ रा महरोनि  ।।२.१४१८।।

ग्र्म्यि्दी घटशकलें
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घटसंगें – घटाचया महरजे रडरयाचया जवळ, 
घटात. घटसंगें घटावर,। तरंगसंगें जळ सरुद्र,। 
र्गजळसंगें सव्णत्,। नकरर हालवे ।।२.९६८।।

घट्क्श – घटातील पोकळी. घटां रिांनचया 
आकृनत,। घटाकाशें रिाकाशें होती,। घट 
रिारावें असफूनत्ण,। तया रेदाची ।।२.८४९।।

घट्भ्िो – घटाचा अराव (घटाचया निनर्णतीपूवमी 
घट अखसततवात िसतो, महरूि घटाचा अराव, 
यास प्रागराव महरतात.) निषपत्ीपूवमी घटारावो 
। तेर ि वतते तयाचा आवो । तरानप कारराचा 
अरावो । तो वततेनच िा ।।८.३०६९।।

घट्िर – घटाचया महरजे रडरयाचया जवळ, 
घटात. घटसंगें घटावर,। तरंगसंगें जळ सरुद्र,। 
र्गजळसंगें सव्णत्,। नकरर हालवे ।।२.९६८।। 
(रुदो. घटावर – घटांबर)

घट्ंबरवे – घटाकाशािे, घटातील आकाशािे. घटु 
भरे देशांतरें,। पठर िावो ि सोनडजे घटांबरे,। 
तैसें नवचरतेनि शरीरें,। अढळु आतरा 
।।२.९७३।।

घदटक् – कालरापिाचे एक पठररार, साि पळे 
(चोवीस नरनिटे) नरळूि होरारा काळ. रुहूत्ण 
फळ घठटका फळ । नवचाठरता ठदिशुद्ी 
ग्रहबळ । पळाहूनि अध्णपळ । निनरष उनरेषु 
।।१६.१५३३।।

घदटर – वधूवरांचया जनरपनत्केतील गुररीलि 
(ग्रहरैत्ी ते िाडीपयांतचे गुर). सुंदरा आनर 
गुराची । कनया पाहोनि परगोनत्ची । ग्रहरैत्ी 
घठटताची । करुनि नवचाररा ।।१८.१४५३।।

घटी – घठटकापात्ात. आता रिा ज्ञािाचे अवलंबि 
। तेरे ि प्रवेशे रि ज्ञाि । घटी दृनष्संरिरर । 
िाही जयापरी ।।१२.६७६।।

घडरी – होतात. गोत्ज सकळ ररती,। तीं पापें 
अंगीं ि लगती,। वठर सुकृतें िािा घडती,। ऐसें 
वर्ण ।।२.१६३६।।

घडरु – होतािा. गुरु गोत् ...िी । ि पडावा शबदुनह 
श्वरीं । तो आपरां घडतु देिोिी, । अजु्णिु 
तो ।।२.२१।।

घडल्य् –  झाला असता. ऐसा सवलपुनच हा 
धरु्ण,। काहीं रात्ु उपरिरु । घडलया, अजु्णिा, 
श्रु । वरी ि पडे ।।२.१९४८।।

घडल् – (हातूि पाप) झाले. गुरु ईश्वराची शनक्त,। 
तेरेंनच ते ररती । गुरुतलपु तो तयांप्रती । दोषु 
घडला ।।२.७००।।

घडली – झाली. आतरहतया, ब्रह्हतया । घडली 
तयां सव्णहतया, । जेहीं आतरयां सुनितया । 
अनितय केले ।।२.६९६।।

घडलें – (सांगावे) लागले. रला तूं, महरौनि 
प्रसतुत । सांगरें घडलें येर,। क्ेत्ी हेनच देित 
देित । काये महरती? ।।२.१५५६।।

घडिटवे – पायघड्ा. नितय रांनडले घडवटे । 
ठदवसा िीशीचे ज्ञािघटे । पररहंस वठरष्े । 
जारती ते ।।५.२७६५।।

घडिी – दािवतो. पुरुषारवीं पाडी िाि । दैनयाचें 
घडवी वदि । आधीं ग्रासी शहारेपर । 
प्रवत्णतांची ।।२.४७।।, 

घडी –  (नरिनव.?) क्ररर. नितय नहंडावयानच 
िोडी । उगे ि बैसवे येकी घडी । जीकडे 
कलपिा वोढी । जाय नतकडे ।।५.२४९६।।

घडी – १. वेळ. सुिाची घडी ते सरे । सवेंनच 
दुःि संचरे । तेंनह काळें वोसरे । रोगीत 
असतां ।।२.४२८।।; २. दुरड, चूर, निरी. 

घटसंगें घडी
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दगध पटाची जेंनव घडी । तंतुरय ठदसे फुडी । 
जे उकनळतां रोकडी । रसररूत ।।२.४८१।।; 
३. छिोटे रडके. घडी, घागरी, घडौली,। 
अलदें, वानच कें वौळी । नचटकी, रोरवा, 
पातली,। सांजवरें तें, ।।२.२६७५।।

घडीिु – घडवलेला, बिवलेला. घटाचा तो िवहे 
रिाचा। रिाचा तो पटाचा । ऐसा अराव रेदु 
तो रावाचा । घडीवु जारावा ।।१५.२२४५।।

घडुर् (घडता) –  घडला असता? प्रश्ार्णक. का 
घडुता हा दुचाचारु ऐसा कारु असंवरु । तो ि 
पुरता येरु । रिोध उिी ।।१६.२४७९।। (रुदो. 
दुचाचारु – दुराचारु)

घडवे – घडत िाही. (अखसत, जायते, वध्णते, 
नवपठरररते, अपक्ीयते, िशयनत ह्या सहा 
अवसरांपैकी नतसऱया अवसरेचा निदतेश असे 
ह्या शबदात आहे.) श्ोत् तवक् चक्ु रसिा प्रार 
। आतरयावेद् हे ज्ञािकरर । तो हेंनच िवहेगा 
महरौि । अिातरा घडें ।।२.५२०।। 

घडरौली – छिोटा घडा. घडी, घागरी, घडौली,। 
अलदें, वानच कें वौळी । नचटकी, रोरवा, 
पातली,। सांजवरें तें, ।।२.२६७५।।

घनिट – रजबूत, जाड, घट् नवरीचे. बोले तयांसी 
तो हळवटु । ि बोले लबधु तो घिवटु  । 
दीघ्णसूत्ी तो सुष्ु । तवरेचा अिग्णळ 
।।१६.२१३७।।

घनिटपण – घिीरूत असलेले, ररलेपरािे युक्त 
(ढग). रेग तुसार गारा पारी । पविाधारे असे 
गगिी । रग घिवटपर तेरूनि । द्रवो लागे 
॥९.२१२२॥

घनु – रेघ. िारायरिारे कौपीिु । राधविारे घिु 
। श्ीधरू िठटया गारु । पुरुषोत्रु जो 

।।८.१२५८।।

घ्मघ््य –  घराचे घाव. अनग् या लोहसंगें । 
घरघाय साहे आंगें,। रुसीराजी धानय ठरघे । 
तें पावें दंडघातु. ।।२.४१२८।।

घरजैल –  गज्णिा करेल, जनर घेईल, उतपन् 
होईल. आि येकी आशंका येरे । घरजैल 
तुनझया नचत्े । जे हे जारावया कवराते । 
अनधकारू जी ।।५.४०६४।।

घरट् – घरें, वसती. ब्रह्ग्रहो, राक्सु । ग्रारु, घरटा 
पडला वोसु,। वडीं, नपंपळीं निवासु । ऐसानच 
करी. ।।२.३४१५।।

घरठ्िो – (अभयसत शबद) िावठिकारा. खसरती 
खसरतीचा रावो । नवर नवक्ेपे तोही वावो । 
तरापी रावाचा घरिावो । ते सवरूप संचले 
॥९.१२॥

घरसंचु – घरदार. कवरी कायी देयील । रा घरसंचु 
रोडेल । रात्ीं ठदवसु तळरळ । हेनच जया 
।।६.३२५४।।

घल्िवे, घलणवे –  उडी राररे. आनजचें पाहेि 
घलावें । जे रोग ते सकळ रोगावें । नजरें 
अखसररसवरावें । वठर िश्वर रागय 
।।१८.६१३८।।

घििें –  घेता येते. आहाराचें केलें सेवि । तयाचा 
चतुर्ण रागु अन् । रागुतें घववें आनर पचि । 
घेतलया होये ।।१८.१२५५४।।

घसन – (गुचछि), घस, तोटा, सतत चुलीवर 
िेवलेलया रांड्ाचया तळाशी जररारा रर 
आदी. आयास असंतुष्पर । अंती ते 
नवषासराि । रधें कंडुवेता त्ोटर । घसि जैसें 
।।१८.७४०३।।

घडीिु घसन
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घ्ईं – युद्ात. आतरा निरारासु देही,। देहोनच री 
महरे ऐसाही । असता, देह ते घाईं । सुिेनच 
पडो ।।२.९१८।।

घ्ओ – घाव, जिर. पळावया िाही वाओ । 
वाजैल आतां रग घाओ । प्राररक्रीं उपाओ 
। तो आरीनचिा ।।२.६२।।

घ्गर – लहाि रडके. घडी, घागरी, घडौली,। 
अलदें, वानच कें वौळी । नचटकी, रोरवा, 
पातली,। सांजवरें तें,।।२.२६७५।।

घ्ण् – तेल काढणयाचे यंत्, चरक. सुिातें गाळी 
घारा । हांसवी देितयां जिां । ररतव महनरजे 
दीिा । दीितवापादक ।।२.४८।।

घ्रबुद्धी –  घात करणयाची व्त्ी. कृपाहीि वठर 
रिोधी । अनररािे धरी घातबुद्ी । तो येक 
सांग पां आधी । कवरे निवारावा ।।१६.८२६।।

घ््य – घाव. िाशोनिया देह जाये,। शस्ताचेनि येके 
घायें,। कां शेवटा आलेनि ययें,। रोगाठदकीं 
।।२.७८७।।

घ््य्क्षु –  जयाचे शरीर घायाळ झाले आहे तो. 
रग तो ररररां कांपतु,। कां घायाक्ु रूनर 
हुंबतु,। िेरोनि आपरा, काये महरतु,। 
देहातररावें ।।२.६८१।।

घ्री – घार अिेकवचि. एक नशकारी पक्ी. रग 
ते धाती उकरडे,। श्वािें घारी, राकोडे । कां 
रसररूत निवाडें,। शरीर होये ।।२.९०८।।

घ्री –  पुरर घालूि तळलेली गवहाची पुरी, 
घारगा. तांदुलाची जाली घारी । गोधूराची 
जैसी पुरी । तैसी ते पुडती प्रकारी । गोधुरु 
िवहे ।।१.१९७४।।

घ्ळणी – पाणयाचया प्रवाहारुळे गुहेत, डोंगरात 

घळ तयार होते. उदा. नशवररघळ. िदु, िदी, 
वोहळ, । झोनत, नझरपें, िळाळ,। 
धार,घाळरी, पीळ,। रंवरा, धोधें. 
।।२.२६७९।।

घु्मट –  एक चर्णवाद्. दुघळ घुरट िविवे । 
नचकर सकर बरवे । वासळ सवादळ िेरवे । 
रूप येकाचे ।।५.२८०५।। 

घु्मरी – बक्ळ दारा रररे, पीक येरे.  करसांनचया 
घुररी येती,। रोडरी, रळरी, राशी होती,। 
कनळयां केशां फळप्रानप्त । होयें ऐसेि. 
।।२.५२९१।।

घु्में – एक प्रकारचे पारी सािवणयाचे साधि. 
टांकें, बानव, पोिररी,। बारव, नवनहठर, अडु, 
धररी,। नवनहरा, तळें, रािी,। हळता, 
घुरें,।।२.२६८०।।

घुरट – कुजट, उग्र, घार वासाचे. तुरट घुरट घोरट 
। सेनवता सेनवनलयां होती कष् । आरय जेरे 
पुष् । देह कवळावया ।।१६.१४९०।।

घु्मशी –  धुंदी. सोफा चाले जें सेनवता । घुरमी उरजू 
ि पडे नचत्ा । शूळाठद वयग्र कठरती वयरा । 
तयािें जें करी ।।१६.१४९१।।

घूव्मता –  झापड, निद्रेची तंद्रा. नत्दोषाची हे 
घूनर्णनिकी । कवर भांनत यये लोकी । आली 
रे आली तुमही की । दुठर पळा ।।१८.९८०।।

घ्र –  तूप. िाद् रक्य पायस । लेह्य चोषषय 
नवशेष । सद्सतप्त पठरयस । घ्त पात्ी 
।।५.१७३७।। 

घ्ररंडुळ्ददकु – तूप, तांदूळ इ. नहरणयालागी या 
रांदुसा  । धयानया रहाबहुवशा  । घ्ततंडुळाठदकु 
ऐसा  । नसद् संग्रहो ।।१६.२१७२।।

घ्ईं घ्ररंडुळ्ददकु
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घ्रध्र् – तुपाचया धारेिे. घ्तधारा पावकु,। 
वाढला होये अनधकु,। तैसा योगबुद्ी अनधकु 
। तूंनच होसी. ।।२.१८४३।।

घ्रपक्ले – तुपात तयार केलेली. घ्तपक्वे अन्े 
पनचली  । ती वारुंनि र्तया वाठटली  । 
अपूपाठदके फेनडली  । िावडतीची 
।।१६.१९७५।।

घ्रव्य – वास घेरे हे कर्ण. जार श्वरें श्ोतवय । 
तवचेचें सपश्णनयतवय । िेत्ांचें द्रष्वय । घ्तवय 
घ्रारें ।।२.४३७।।

घ्र् – तुपाला. घ्ता गोरय सोइरें,। घडे हे कवरें 
नवचारें?। ययांसीं बोलतां, चतुरें । आमहा 
शंनकती. ।।२.२५२४।।

घ्रें – तुपाचया योगे. घ्तें ि शरे पावकु. । इंधिीं 
होये अनधकु. । जैसा नवषईं  नवषइकु । धाला 
ि महरवे ।।२.२३६।।

घ्ंरव्य – वास घेणयाचे ज्ञाि. तै अपािाधारे 
दुरागला । अहंकारु गंधज्ञािाकरे फांकला । 
तों घ्रारु अनधनष्ठला । घ्ंतवय निपजे 
।।१५.३९०३।।

घवेइजरी –  सवीकारतात.  रग तें प्रारबधें सरूळें । 
सुिें, दुःिें घेइजती सरूळें,। ते असंतदृष्ी 
सकळें । जारावीं तुवां. ।।२.१६७२।।

घवेइजवे –  प्राप्त कररे. आता सवधर्णपुणयसागरीं । 
नहंसा िदी प्रनवष् जठर,। ते घेइजे पुणयाची 
वारी,। सागरदृष्ांतें. ।।२.१६४५।।

घवेइजवेरी –  सवीकारती. रग तें रळें घेइजेती,। धूतां 
धूतां फाटती,। जीरा्णवसरा पावती,। नवतुळती 
सवरावें ।।२.८८६।।

घवेईं – घयावे. जारोनि घेई आपरपया,। यया 

निनव्णकारा आतरया,। गुरेंसीं अनवद्ा राया । 
सफे(सफो?)टर नसद्ी ।।२.१०४४।। 

घवेऊवन – नरळवूि. जारोनि दृशये प्रकृतीतें,। द्रष्या 
जारावें तेरें,। तोनच घेऊनि, दृशय तें । 
नवसरावें, गा. ।।२.१८१९।।   

घवेणें – सवीकाररे. देखिजे, तें िवहे ठदसरें,। 
यरातथय घेरें देरें,। रग अरावाचें वािें । 
प्रकट करी ।।२.१२२०।।

घवेर – घेतो. धिुषयबार घेत करी । वैठरयांतें 
पाचारीं,। अभयसत नवद्ा पुरी । द्रोरा दावावया 
।।२.१६२६।।

घवेर्य्च् – घेराऱयाचा. ि फोडी पाषारी पाषरु,। 
तयातें तठद्िीं अपरािु;। िार घेतयाचा ियिु । 
आसुवें सांडी ।।२.१५४२।।

घवेरली –  सवीकारली. ऐशीं सांनडलीं अपारें । 
आनर घेतलीं ही अपरांपरें । पुढेंही, देहो तंव 
ि सरे, । तयाचें तैसेंची ।।२.८९२।।

घवेरलें –  िार िरवले. पारा्ण, हें तंव री जारे, । 
जें घेतलें तुझेनि रिें, । तें वाचा ि बोलावें, 
पठर येरें । नचत्ें ि संटे. ।।२.६६।।    

घवेर््य् – घेतलयास. अिले घेतलया रठदरा-। 
रानज िेवा नवसोरा;।  तो काजा िये, येकसरा 
। जाये जळोनि; ।।२.१४४।। 

घवेरु –  घेऊि. प्ररुि पातले वैरी; । धिुषबार घेतु 
करीं,। उरा राहीं झडकरी । युद्ीं 
वयवसाइकु.।।२.८१।। 

घवेपिल् – ग्रहर करू शकला, सवीकारू शकला. 
प्रकृनतपासाव सुटला । ि वचे गुराते घेपवला 
। तेरे संगु सांनडला । यापरी करा्णचा 
।।५.२४४४।।

घवेपिल्घ्रध्र्
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घवेवपजरी – नलप्त होतात. जाग्ती जागे अधारे । 
पठर ि घेनपजती तेरें वयापारें । ि डोळवी 
गुराचे वारें । तयां सवसरां ।।१५.१४२५।। 

घवेपवे –  वेढले जारे. तैं व्नत्नवशेषाचेंनि रारें,। 
सहज जें सवरूप अरे,। घेपे वयोराचेनि पदरें,। 
गाळूनियां ।।२.१००९।।

घोंट्ळ् – गवंड्ाकडील गुळगुळीत करणयाचा 
दगड. गोटा, गोटनल, घोंटाळा,। नचरा, बंडा, 
नसरसाळा,। कोदवा, नकिरी, महैसाळा,। रति 
िीळु, ।।२.२६९५।।

घोटी्ोडी – एक लहाि आकाराचया आंबयाचे 
झाड. कोवळी पािे घोटीफोडी । सवारीते रारी 
आवडी । रग तैसेनच परवनड । करुनिया 
।।६.२३६५।।

घोंटु – घोट. रीं येकलानच, पठर धीटु,। िागवें 
परारिरपुष्ु । ररीि ययां घोंटु । वैठरयांचा 
।।२.६७१।।

घोटवेवचन् – घोट घेरे शरय होईिा. कंिपयांत अन् 
आले । तव तरि अपुव्ण देखिले । तेही उचलोनि 
घेतीले । घोटेनचिा ।।५.१२४२।।

घोडवेकुसळी – कुसळ अंगाला, कपड्ाला 
नचकटरारे गवताचे काटेरी बी. घोडेकुसळ 
महरजे रोिे कुसळ असरारा गवताचा एक 
प्रकार. कुदा, गोगडी, हराळी,। नतकांडी, 
घोडेकुसळी,। कऱहवेळु, रारवेळु, गोंडाळी,। 
तांबडी अपार, ।।२.५२८६।।

घोण् (बोलरे) –  ओरडूि बोलरे. तेजाचे संदीपिे 
। जीकडे पाहे कृरपरें । तीकडे िासुतीया 
घोरा बोलरें । रहावीरी ।।१८.७९६३।। 

घोण् – खिळा रिािे दु:िािे गुडघयात राि िाली 

घालूि बसणयाची अवसरा. िालुनतया घोरा 
पाहे । रररर पानपरी जाले काये । ययाचा 
पाडु नकत्ी आहे । जे सांनडली रैत्ी 
।।१८.९३९९।।

घोवरजर (न) – घोषरा (ि) केली जारे. आठद, 
अंतीं असंत,। रधयेंही र्गजळ तवित,। येरें 
सतय तें ि घोनषजत,। येरें असतयें  ।।२.६६५।।

घोळणवे – १. रािरे. ते तेरें अशुद्ें ररले । रांसें 
रेदे घोळले । गुरुगोत्वधें हठरले । पदार्ण जे 
।।२.१३०।।,२. लडबडरे, लोळरे. धूळीवीर 
तो ि िेळे, । शीतळे रूरीवरी लोळे,। 
नवरूनतराझारी घोळे । आवडीसी ।।२.३३०।।

घोंगडें – रेंढीचया केसापासूि, लोकरीपासूि केलेले 
जाड पांघरूर. जाडी, घोंगडें, चवाळें,। 
कंबळशबदें कैसें कळे?। कांबळा, आसि, 
गबाळें,। िोगीर, जेि, ।।२.२६८२।।

घ््ण – िाक. श्ोत्, तवक्, चक्ु, रसिा, घ्रार,। हें 
बाह्यनवषयीं ज्ञािकरर,। कत्णया व्नत्पंचका 
ज्ञाि । नवषयांचें जें. ।।२.१७८६।।, घ््णु 
।।२.४००।।

घ््णरंध्र – (िाकाचया) िाकपुड्ा. निनरषोनरेषाचे 
वयापार । अवरुंनधले घ्राररंध्र । श्वासाश्वासही 
सरग्र । तयाजय केले ।।१८.२६२०।।

घ््णेंवद्र्य – श्वास, वास घेणयाचे इंनद्रय. अहंकाराची 
ज्ञािकळा,। तें घ्रारेंनद्रय जारे पठररळा,। 
आतरा साक्ी निराळा । येर नत्पुटीचा. 
।।२.१७०९।।

घ्ुंरव्य –  घ्रारेंनद्रयािे ग्रहर कररे हा धर्ण. रसिा 
रसैतवयें बांधली । घ्रार घ्रुंतवय बंधि रूळीं । 
आतरधरमेंनच बद्ें जालीं । तुझीं ज्ञािेंनद्रये 
।।१८.१३९१२।।

घवेवपजरी घ्ुंरव्य
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चकल् – (चकरे) - फसला. रद्पु जैसा 
उनरत्ु,। तैसा तारुणयरदें डोलतु,। 
रिबुद्ींनद्रयसांगातु । वोळिी चकला 
।।२.७४६।।

चरििरशी –  सम्राट राजा. सापडावा निक्ेपु ऐसा। 
जो पाठरता िसरे सहसा। इतुलेनि री आपैसा। 
होईि चरिवतमी ।।१६.१७११।।

चरिले – कुंराराची रांडी घडवणयाची चाके. र्त्ेचे 
िािा घट । उगेनच ि होती प्रकट । तेरे कुल्ाळ 
चरिे काष् । कारर असे ।।८.१००३।।

चट गोष्टी –  गोड वाटराऱया, चटावराऱया गोष्ी. 
गोष्ी वेलहाळता. निद्रा ि पुरे कलपें येकें । चट 
गोनष्ंचे रातुकें । नविोदु रिीडा तेरें सुिें । 
रजवी रि ।।१६.९७४।। 

चटपट –  असवसरता. सदर उदरीं फुगारा । चटपट 
लागें शरीरा ॥१८.१२५१६।।

चटपदटर – लवकर, घाईिे, शीघ्र, जलद. चटपठटत 
निवत्णली । रज देिता स्ती गेली । पुत्ीं शरीरी 
सांनडली । तेरेनच प्रकारे ।।६.५१३।।

चड्डठूवन – तडफडूि, घालरेल करूि. तठर 
येनरचे प्रार निरोधावे । रिे चडफडूनि ि यावे 
। यया अिुरवा िेरावे । अवरोधानचया 
।।१६.१३९३।।

चढु – चढ, ररती.  जयातें चढु िा वोहटु,। आठद, 
रधयु, िा शेंवटु, । िाहींसा िवहे, एक दाटु । 
आपुलां िाईं ।।२.१०३७।।

चढु उर्रु – चढउतार. गुरानचया असंगता,। उरे 

आतरा निःप्रपंचता,। तेरेही जो सवरूपता । 
िेरें चढुं उतारु ।।२.८३१।।

चणवे – हरररे. नविदळ उनडद वाटरे । चरे कोरडे 
िा फुटारे । कुनळर रोहोळ जेरे । उदरबाधा 
।।१६.१४९३।।

चरुर –  सुज्ञ, वयवहारज्ञ. तयाचे नि वचिे काय्ण । 
काय्ण चतुरातें आहे । प्रतयक्ािुरऊ पाहे । 
तोनच जारता ।।१६.१३५९।।

चरुर्नन-नु – चार रुिे असरारा ब्रह्देव. अकरमी 
प्रतयवायो सूनचला । तो दोषा आश्यो जाला । 
यापरी सवधरू्णनच श्ेष्ठु केला । तेरे चतुराििे 
।।१८.८९७।।, चतुराििु ।।१८.१०३६।।; 
चरुर्ननवे – ब्रह्देवािे. ।।२.७६५।।

चरुरी – ज्ञािी वयक्तीिे. शबदु धरूंनि चतुरी । 
पुसेनच जारावे ।।१६.७३८।।

चरुरु (चतुर) – कुशल, निपुर. ग्रारनवषईं चतुरु 
। अपरानजतु रहारेरु ।  क्ेत्ी वनर्णती बनडवारु 
। तया तुझां िाईं ।।२.४४।।

चरुरें – शहाणया रारसािे. वंधयजु, सांग, काये 
ररे, । खिरे र्गजळ िोंकरें, । उतपाटर कीजे 
चतुरें । श्ंग ससयाचें? ।।२.२७१।।

चरुरवे – (चतुर अ.व.) शहारे, बुनद्रंत. हे जारोनि 
साचोकारें । जालेनि आतर नवचारें । कृतकृतय 
होती चतुरें । तूही हो पां ।।१६.५१।। 

चरुरैसी – चतुर ऐसी. चतुरैसी संपादी आसिे । 
फळ अेषक्ूनिया रिे । तव दोष जडती 
करा्णकररे । हे ज्ञाि ि वतते ।।१२.५१०।।

चरुगुताण् –  चारपट. पारखिया हाता जाये । ते 
दु:ि चतुगु्णरा होये । सहसा रागता िये । तै 
रररप्राय ।।८.२४८३।।

चकल् चरुगुताण्
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चरुथता – चौरे. रग शुद्सत्व चतुर्ण,। तें 
पादत्याऊधव्ण वत्णत,। नत्पाद पुरुषा बोनलजत,। 
सकळ शरीर. ।।२.१८०१।।

चरुथ्ताश््म – (ब्रह्चय्ण, ग्हसर, वािप्रसर, संनयास 
यांपैकी) चौरा संनयासाश्र. परोपकारा देह 
देरे । अरवा चतुरा्णश्रें  वत्णरे । जीर्ण प्रासाद 
बांधरे । ऐसेंही हो ।।१८.३२५७।।

चरुथ्ताश््मी – संनयाशी, संनयास घेतलेले. चौरा 
आश्र यापरी कर्णतयागलक्र । संनयासु 
रोक्ाचे साधि । चतुरा्णश्री ब्राह्र । वततेती 
जेरे ।।१८.१०४।।

चरुदताशभुिन्त्मक –  ७ पाताळ व ७ सवग्ण असे 
एकूर १४ रुविे. तयांिा युक्त. ऐसे चतुद्णश 
रुविातरक । नवराट देह एक । साकार सराि 
रौनतक । नवरंनचचे ।।८.२०२२।।

चरुदताळ – चार दलांिी युक्त. तें आरक्तपरें करळ 
। शोरत असे चतुद्णळ,। व, स, श, ..., 
केवळ,। रात्ाचतुष्यें. ।।२.१८८४।।

चरुध्ता – १. (रि, बुद्ी, नचत् व अहंकार या) 
चार प्रकारांिी युक्त, चार प्रकारचे. जीवाचें जें 
प्ररर सफुरर । तें सतवातरक ऐसें जार । 
ज्ञािरूप अंतःकरर । चतुधा्ण जें ।।२.४०५।।; 
२. चार प्रकारे. चार प्रकारे. हेंनच चतुधा्ण व्त्ीं 
नरन् । बोनलजे अंतःकरर । नवषय, इंनद्रयें, 
प्रार । उपजती येरूिीनच ।।२.४५३।।

चरु्मुताखी –  चार तोंडांचा ब्रह्देव. अवतरैल 
रहानवषरू । चतुरु्णिी नत्ियिु । िांगीकारी ईशु 
सगुरु । पानपयांतें ।।१६.११४२।।

चरुविताध ्मोक्षु –  चार प्रकारचया रुक्ती (सलोकता, 
सरूपता, सरीपता, सायुजयता). चतुनव्णध 
रोक्ु उत्रु । आनर इहा रुत्ार्ण रोग कारु । 

येरे फळे सवधरु्ण । फळे आपुलाला 
।।१८.८९५।।

चरुविताधु ईश्वरभ्िो – सव्णज्ञतव, कत््णतव, नियंत्तव, 
रोक्तृतव ह्या चार प्रकारचा ईश्वरराव. हे 
राजपदाचे लक्र. ईश्वररावो तो येकनवधु । 
पाहातां तोनच चतुनव्णधु ।  तयाचा आइके रेदु 
। वेगळानच तु ।।१८.८०५८।।

चरुविताधु दोरु – लय, लक्, नवक्ेप व साक्ेप हे 
चार प्रकारचे दोष. निनव्णकलपे असतां सराधी 
। सवरूपी नवसरू िारी कधी । चतुनव्णधु दोषु 
तो शुद्बुद्ी । लागेनचिा ।।१८.३६००।।

चरुविताधु प्कु –  िाद्, पेय, चोषय, लेह्य ह्या चार 
प्रकारचा पाक. जालाही तो रनसकु । पठर 
सवग्हीचा पनवत्ु पाकु । चतुनव्णधु षडट्तातरकु । 
अपाडेसी ।।१८.१५२२।।

चरुविताधु ्यज्ञु –  बनहय्णज्ञ, अंतय्णज्ञ, प्रारानग्होत्, 
सहजात् ह्या चार प्रकारचे यज्ञ. ऐसा ब्रह्युक्तु 
कर्णयोग । चतुनव्णधु यज्ञु सांग । तुजप्रनत प्रसंगु 
। संपाठदला ।।१८.२१४८।।

चरुविताधवे व्मष्ट्न्नवे –  पहाः चरुविताधु प्कु. नरक्ान्े 
ि रुचती रसिे । ते नजंनकली षडट्से तेरे । 
चतुनव्णधें नरष्ान्े । साव्णकाळ ।।१८.१४२४।।

चरुषप्द – चार पायांचे (प्रारी). िेचर रूचर 
जळचर । एक ते केवळ अचर । एकपाद 
चतुषपाद येर । बहुपाद केले ।।१८.८९९।।

चपलर् – चंचलता. या व्नत्पंचकाची चपलता,। 
तें प्रारपंचक, पारा्ण,। हेंनच बाह्यार्णज्ञािी 
वापरता,। पांचही ज्ञािकररें ।।२.११५०।।

चपळ – तरल, चंचल. ऐसें शाखबदक वठर कुशल 
। प्रकानशती वागजाळ,। कां अिुरवयुक्ती 

चरुथता चपळ
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चपळ । चाळिा कठरती ।।२.१३५७।।

चर – जंगर, नवकारी. तैसें वठरवरी सरूळशरीर । 
रि, बुनद्, इंनद्रय नवकार,। पाहातां दीसती 
चर,। अचर निरंजि ।।२.९७२।।, चरें (चर 
अिेकवचि) – जंगर वसतू. ।।२.१११५।।

चरज्र – एका ठिकाराहूि दुसऱया ठिकारी जाऊ 
शकरारे सरसत जीव. चरी प्रारी चररात । 
अचरी प्रारी अचररूत । प्राररय नवश्व सरसत 
। जार पां गा ।।१८.२९५४।।

चरण – पावले. (पाऊल अ.व.) चरर लागती 
चलों,। वाचा अिुरूत सव्ण बोलों,। अहंताररता 
गुरीं, डोलों । लागे सरूळ ।।२.११७२।।

चरणघ्रु – लारेचा प्रहार. रनक्केचा चररघातु । 
अप्रनतष्ठे िवहे हेतु;। रानिजे तैं रािवंतु । 
अरािु पावे. ।।२.२३९३।। 

चरणीं –  िक्त्ाचया चररात (िक्त्ाचे चार राग 
महरजे चार चरर). तयातील प्रतयेकाची 
चरराक्ारे नरन् असतात. करर फळ तया 
नवरुद् । नियरुव्रत नवनवध । चररीं िाही हे । 
वेगळाले राव ।।१६.१५४४।।

चर्मदश् – शेवटची, सवाांत वरची खसरती; 
अंनतर, निनव्णकलप अवसरा. बुनद् सराधी 
खसररावली,। कलपिा निःशेष रेली,। चररदशा 
पातली । तया योनगयातें. ।।२.४७२२।।, 
चर्मदशवेची – निनव्णकलप सराधी अवसरेची. 
।।८.३३५३।।

चर्चर – चर व अचर, जंगर व सरावर. रूतजात 
चराचर,। दृशय, अनितय, साकार,। सवरूप, 
नितय, निराकार,। गोचर िवहे ।।२.९५३।।

चर्चरीं – जड व चेति अशा सवाांरधये. राझी 

आज्ञा चराचरीं । रज आधाररूत ग्रार चयाऱही 
। आत्ां इतुलें िाहीं तठर । येक हो कां 
।।१६.१७१०।।

चर््योनी – चर महरजे एका ठिकाराहूि दुसऱया 
ठिकारी जाऊ शकराऱया योिी, प्रानरजाती. 
एवं चरायोिी तया ऐसीया । तुजप्रती 
सांगीतलीया । अचरा योिी वीरराया । तया तू 
अवधारी ॥९.२२२१॥

चरवे (चररे) –  नफररे, चालरे. जे जे राग्ण, जीं 
जीं विारें । तेरें रक्क आंतु बानहरे । पाठरिा 
आंतु बाहेठर ि चरे । रागमी कवहरी ।।१.७१७।।

च्मताक्वच –  चांराराची. आतुरू संनयासु देती । 
तो महरे चर्णकानच याती । झोंबावे ते काय 
नकती । ि सुटे रुका ।।८.१२४१।।

चलन – चंचल. हा तरी वचि प्रकाशि,। हा तरी 
पविीं सपशु्ण जार,। हा तरी आधी चलि,। 
नवहरर हा तरी, ।।२.९५९।।

चिणवे – चळरे, ढळरे, हालरे. चंचल नचत् 
निचिळ कररे । रिोनियरु तो िारे येरे । 
रूनत्णपासाव ि चवरे । ऐसा तो दृढ निचियो 
।।१२.६७।।

चिन – चयवि, पति, अधोगती. कत््णतवाचे 
संसफुरर । तेनच जारोनि कर्णबंधि । आनर 
फळाशा दे चवि । रोगवी संसारु ।।६.७८।। 

चि्ळें – पोतड्ांचे नशवलेले, जाडेररडे वस्त. 
जाडी, घोंगडें, चवाळें,। कंबळशबदें कैसें 
कळे?। कांबळा, आसि, गबाळें,। िोगीर, 
जेि, ।।२.२६८२।।

चिैल (चयवरे) – घसरेल. िा तठर जालें ज्ञाि 
जाइल । पावला ही तो चवैल । नववेका िाहीं 

चर चिैल
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बळ । पुरावा युक्तीचा ।।१५.२२८४।।

चवि्ळ – १. जनरिीचा नवशेष प्रकार. िडाळ 
आनर गोटाळ । पाररट ते शीतळ । वाळसरा 
ररवटा चवहाळ । तळे चळौली 
।।१८.८९८२।।; २. जाड्ाररड्ा कपड्ाचे 
चार-पाच तुकडे जोडूि केलेले आसतरर. एवं 
बत्ीसा पासाव चवहाळ । पानहजे वैरागय जे 
बळ । वािप्रसराश्रें केवळ । आचरोनिया 
।।१८.२२४७।।

चि्ड्प्सी – चुगलिोराजवळ, चहाडी 
करराराजवळ, निंदकाजवळ. रांवि करावी 
नरत्ेसी । राव ि बोलावे चाहाडापासी । 
अनतसखयतव कुचरेसी । करुनच िये 
।।१८.८९१९।।

चहु पुरुर्थ्ताचवे –  धर्ण, अर्ण, कार व रोक् ह्या 
चार पुरुषारा्णचे. आता दुष्ांचे कठरसी निद्णळर 
। आनर साधूचे प्रनतपाळर । चहु पुरुषारा्णचे 
दाि । हेळारात्े ।।१८.६६।।

चहुखंडी –  सव्णत्, चारी ठदशांत. कोलहाट 
साव्णकाळ पठरसरे । रग तया ऐसे देरे । 
चहुिंडी जेरे । िाव होय ।।१६.२०४०।।

चहुिणशी – ब्राह्र, क्नत्य, वैशय, शूद्र अशा 
चारही वरा्णचया लोकांकडे. चहूं वरमी रागे 
अन् । सिािसंधया राओंपासिा । चयाऱही 
आश्रवर्ण । ययां जो वेगळा ।।१६.९९९।।

चहूभवेरी – चहू ठदशांिा, चारीकडे. येक ते कठरती 
नव(चारी) । येक िाती नशदोरी । येक उगेनच 
चहूरेरीं । घेती धांवां ।।१५.३४७१।।

चिोट्ं – चवहाटा. रग आंगा पाडी उतरी,। नवरची 
गरवीं कुसरी । लेइला, िेसला बाहेरी,। ये 
संसार चहोटां ।।२.९११।।

चळकपणवच – िेत्तव, प्रधाितव, प्रनतनिनधतव 
(सरुदायाचे). आपुनलया इछिा िेनवले । परंतु 
सरसतही आपुले । चळकपरनच येक घेतले । 
राये तैंसे ।।१८.८५६५।।

चळचळ् ं – रररर. ढळढळां आसुलें ढळती,। 
चळचळां गात्ें कांपती,। रुळरुळां वोष्ठ 
सपंदती,। कांती सांनडलानस ।।२.१४७६।।

चळणी – चंचलतवािे. चळरी भरे पेटे । ते कोिूनि 
आले जाय कोिे । चळि असोनि ि घटे । 
सराि चळत तया ।।६.१४१५।।

चळनिळन – हालचाल. रसिेचा िाइं सनछिद्रपर । 
तेनच जारावे गगि । चंचळता चळिवळि । 
ते तया पविाचे ।।१६.१४५१।।

चळबळ – वळवळ, चांचलय, अशांतता सांडूनि 
रिानच चळबळ । आनर ज्ञािाचे ज्ञाि जाळ । 
री पर पडे नशरळ । िुरे आटोपु ।।६.३१५४।।

चळिळ – हालचाल. तेंनव करमेंनद्रयाची चळवळ । 
सा(?सां)डूनि, बाह्यप्रव्नत् निचिळ । िाता, 
अंतदृ्णनष् सकळ, । कर्णकरर िसे ।।२.६३६।।

चळवे-ळें –  चनलत, भष्, नवचनलत होरे, घसररे.  
येऱही सवरावीं जो सुटला । ि चळे गुरी 
डोलनवला । रेरु जैसा ि्पाळा । येरे पविे 
।।१२.७५१।।

चळवेवच – सरािापासूि हलतो. ि नवरे रळयाचेनि 
जळधरें,। ि जळे तदग्रासकें वैश्वािरें,। ि शोषे, 
ि चळेनच सरीरें,। जेरें दहिु ररे ।।२.७९७।।

चळैल – नवचनलत होईल. आतां हा नियरातें 
चळैल । पशूहूनि पशू होईल । यालानग उपाये 
बळ । करावे योगानस ।।१८.१४४१।।

चक्षु – िेत्ेंनद्रय. तेरें उदािु, चक्ु, पादु, बुझे,। 

चवि्ळ चक्षु
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करर रग अिुरनवजे । तया रूपातें ।।२.३९४।।

चक्षू – ओवीत सप्तरी नवरक्तीचा अर्ण अपेनक्त 
आहे - डोळयांरधये. चक्ू, पादीं प्रवेशली,। 
िािा ते तें सवयं जाली,। रूपातें जारों 
लागली,। आपेंआपची ।।२.११६५।।

चंचल – लु – अखसरर. तेज तेजी संचरे । 
उषराशेसीं, वारे,। देहसरें चंचलें सरीरें । पविीं 
प्रवेनशजे ।।२.७२३।।, चंचल ु ।।२.९६७।।, 
चंचल ।।२.११६०।।, चंचल् ।।२.१८९४।।

चंचळ – १. चंचल, अखसरर. ठदसे दीपकनळका 
निचिळ । कनलची ऐसी केवळ । परंतु अंगवातें 
चंचळ । कैसी वतते?।।२.३४८।।, चंचळ् 
।।२.४४६।।, २. काय्णप्रवर. (शरीराला शारीर 
वायू काय्णप्रव्त् करतो, तो नरळाला िाही तर 
शरीर धडधाकट असूिही राि हरपते.) नचत् 
प्रारें चंचळ । रसिेसीं नरळे केवळ,। तेरें 
रससरूह सकळ । कळों लागे, ।।२.१९७।।, 
चंचळवे (अ.व.) ।।२.४४१।।

चंचळर् – अखसररता, अनिनचितता, अशाश्वतता, 
संरिरावसरा. रग सवखसरती निचिळ असता । 
आंगी सारावे चंचळता । तेनच रि नरळाले 
पारा्ण । जारावे सवरूपी ।।१२.६८३।।

चंचळध्मताविविन – चंचलतव या गुरािे रनहत. 
चंचळधर्णनवनहि । जालें सहज जीवि, । ते 
तेरीचेंसडोळसपर । बुडतां ि संपडे, 
।।२.६६०।।

चंचळपण् – अखसररपरा. ओवीतील शबद 
चंचळपराला ह्या अरा्णचा आहे. नवितीया. 
आंगानचया चंचळपरा । िार कायी सांगे 
अजु्णिा । जै तो प्ररंजिु आपरा । आपरु िवहे  
।।२.६५९।।

चंद्रकळ् – चंद्राची कला, कोर. नवितीये देखिली 
चंद्रकळा,। ते ठदिेठदिु वाढेनच कीं, ि्पाळा,। 
जंव पूर्णचंद्र तो डोळां । ठदसों लागे. 
।।२.१९४०।।

चंद्ररवेज – चंद्रप्रकाश, चंद्राची कांती, चांदरे. 
चंद्रतेजें रंडळ । चंद्राचें पोळेकेवळ । निनरषीं 
सदाट आराळ । तें लोपी सूया्ण ।।२.२७७।।

चंद्रबळें – चंद्राची जनरराशीला असलेली 
अिुकूलता. राशी राशी चंद्रबळें । ग्रहरैत्ी 
सांगे बोले । पुत् महरती येरे काळे । रारु 
सररावा ।।८.१२५०।।

चंद्र्ंशवे –  चंद्राचया अंशािे. नवषरूचे जाले 
अंत:करर । चंद्राशे उपजले रि । बुनद् नवरंची 
पासूि । होती जाली ।।१८.१२०४।।

चंपक –  चाफा. आम्र जांबू चंपक । कदळी 
िाठरकेळी अिेक । व्क् लानवले फरसाठदक । 
कौतुकेनच ।।१८.१७५२।।

च्ंचण – डास, रचछिर, नचलट. रुिक रुरकुट 
चांचर । पाली सरड ढेकुर । गोवी दावरावे 
आि । कद्णरकीट ।।१६.२३७७।।

च्ंपवेगोरटी – चाफयासारिी वरा्णची. रग 
रसनवषयानच पािीं । आिवे चांपेगोरटी, 
षोडशवरुषी, रुष्ी । राजु सारावे; 
।।२.५०९७।।

च्टवेपण – वयापारीपरा, धंदेवाईकपरा. कवरी 
येक चाटेपर । सोयिपर रूसारपि । तैसेनच हे 
रहािुरावपर । पोटा लागी ।।६.२४३६।।

च्ड – १. इचछिा, गोडी. प्रीनत महरजे आवडी । 
ि सुटे रुपाची गोडी । जीवाची चाड रोडी । 
देवाहूि ।।१.८२।।; २. रहत्व, पत्ास. तरी 

चक्षू च्ड
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चाड िारी राजयें येरें । यें परलोकनवरुद्ें 
साधिें । दुःिदातीं आमहा काररें । वोडवतील 
।।२.११९।।; ३. पवा्ण, रीड. कवहराची 
चाड ि करी । पदार्ण देिे त्रापरी । री ररलो 
तया अंतरी । महरौनिया ।।१२.७९१।।

च्ड् – आसक्ती. आता तीसरे लक्र । प्रीनत 
नचनहाचे सांगैि । जयानचया चाडा ररर । 
संतोशे साहे ।।४.३७०।।

च्ड् – प्राप्तीकठरता. जयानचया चाडा अजु्णिा । 
आश्रवर्ण ब्राह्रा । कर्णरनक्त सुजारा । 
वैरागय पानहजे ।।१५.१५६६।। 

च्डवे – बी पेरणयाकठरता पाररीवर जी लाकडाची 
वाटी असते ती. यातूि धानयाची रूि सोडतात. 
जुंनपनलये नतफरी चाडें । नतनही िळे रागाफुढे 
। बळाचे बैल पुढे । दोनही चयाठर 
।।१८.९००६।।

च्रुथताक –  दर चौथया ठदवशी येरारा नहवताप.  
चळचळां कापती हातपयें । हृदयें तें सपंदत 
आहे । चातुर्णक जठर िोहे । पठर कैसे जाले 
।।१.१६४९।।

च्दिड् – चांदवड, एक व्क्नवशेष. याची पािे 
एका बाजूस वाटोळी व शेवटी निरुळती होत 
जातात व देि रधयरागी असतो. तयाचा 
कारता झाडा । चहुंवांचा चादवडा । अवसराचा 
उघाडा । वोवाळूनि ।।१८.१११२६।। (रुदो.
कारता - करता)

च्री अिसथ् – जाग्त, सवपि, सुषुप्ती, तुया्ण ह्या 
जावाचया चार अवसरा. चारी अवसरा चारी 
गुर । चारी देह अनरराि । यांचा योगी 
प्रतयक्राि । ते भरु जारता ॥९.२४८॥

च्री गुण – सत्व, रज, तर व शुद् सत्व हे चार 

गुर. यापरी हे प्रकृनत जार,। जीचां आंगीं 
चारी गुर,। देहें, अवसरा, रोग, सराि,। 
प्रपंच तयाचे. ।।२.१७९९।।

च्री दवेि अवभ्म्न – नवश्व, तैजस, प्राज्ञ, प्रतयगातरा 
हे जाग्तयाठद चार अवसरांचा अनररािी. 
चारी अवसरा चारी गुर । चारी देह अनरराि 
। यांचा योगी प्रतयक्राि । ते भरु जारता 
॥९.२४८॥

च्री पंचक – पाच ज्ञािेंनद्रय, पाच करमेंनद्रय, 
कररपंचक व व्नत्पंचक.  हे चारी पंचक 
जार । नवषयपंचकी या एकपर । आता तोही 
रेळवीता प्ररार । पाचा पंचकाचे ॥९.१७१८॥

च्री ि्वर् – संशय, निचिय, गव्ण, सररर ह्या चार 
व्त्ी. ऐनसया चारी व्नत् । पासाव जया सफुरती 
। सकळां व्त्ींचां अंतीं । ज्ञािरात् जें 
।।२.४४९।।

च्रु – गोड राषक. सनरुिु िये तो चारु । उगानच 
बोले तो कुचरु । राया देितां इतरु । इतरांसी 
बोले ।।१८.८५३९।।

च्ि्ताक – एक दश्णिकार. हा देहालाच आतरा 
रािरारा, ईश्वर, पुिज्णनर इ. कलपिा 
िाकाररारा, िाखसतकरताचा पुरसकता्ण आहे. 
देहोनच आतरा महरती । रररनच रुनक्त रानिती 
। प्रतयक् प्ररार जयाप्रनत । ते चावा्णक गा 
।।१८.३७८०।।

च्ऱिी – नरिया, द्रवय, इचछिा व ज्ञाि  ह्या चार 
कर्णव्त्ी. प्रार, वयाि, उदाि, सराि हे चार 
प्रार. नशश् उिे रनतवठर । ते कर्णव्नत् नचत्ीं 
अवधारीं ।ये चाऱही आपुलालपरी । देहीं 
वत्णती ।।२.१९८।।

च्ऱिी अिसथ् –  जाग्ती, सवपि, सुषुनप्त व तुरीय 

च्ड् च्ऱिी अिसथ्
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ह्या देहाचया चारही अवसरा. जागराठद चाऱही 
अवसरा,। तू, िा तूतें, या पारा्ण,। सराि, 
रोगु, िा रोक्ता,। काहींनच तू ।।२.१०४७।।

च्ऱिी पुरुर्थुता – धर्ण, अर्ण, कार व रोक् हे चार 
पुरुषार्ण. नवषयाचें करी अर्ता । नवश्व हे 
अिाशवंता । चाऱही पुरुषार्ण जेर । देरेघेरे 
।।१६.५२१।।

च्लणवे – राग्णरिरर कररे. जो री साधूचा 
गुरविेष्ा,। तो चालता नयया सवग्णवाटा । ि 
पवतु, देवा, उपरािा । िरक पावेि ।।२.१५३।।

च्िर्िी – रुपयाचया एक अष्रांश नकंरतीचे 
रुपयाचे जुिे िारे. अहो कृषरा महरा कृषरा 
महरा । हानत चावराही उसरा । अझुनर िेदा 
कवरा । रारुसाचे ।।८.१२३७।। (रुदो. 
हानतचावराही –  हानत चावराही )

च्ि्डीचवेवन ्मरवे – चुगली, लावालावी, चहाडी 
करणयाचया उद्ेशािे नकंवा इचछिेिे. रय उपजले 
पांचांते । रक्ावे महरती ययाते । हा चाहाडीचेनि 
रते । उरा िाकला ।।१८.९६८३।।

च्ि्डु – चुगलिोर. रायातें करी आइकवरे । तो 
सवारमीकां चाहाडु जाररे । ऐसी िळांची 
लक्रे । पठरक्ावी ।।१८.८५४०।।

च्ळण् – हे की ते, असे की तसे अशी उलट-
सुलट चचा्ण. िागठरक उठिले तेरूि,। बैसले 
पारीं येऊि,। नरळोनियां रोर, साि,। कठरती 
चाळरा. ।।२.२८८६।।

च्ळविलवे (चाळनवरे उनरि.) –  िादी लावले, 
रुलनवले, वेडे केले. रोनगजे नततुलोनच फावले 
। येराचे देह वाया गेले । करते नवश्व चाळनवलें 
। वैठदके येरे ।।१६.१८०३ अ।।

च्वळजवे – साफसूफ कररे. कठरता रूनरकेचे शोधि 
। चानळजे प्थवी कीजे ििि । तेर  रारावे 
अपराधेनवर । जीव नकत्ी ।।१८.३२४।।

च्वळरी –  प्रेररा देती. आि येनक सद्प्रतीती । 
रजसी नवरोधु जे चानळती । ते नरिरी पडो नि 
िाशती । झडती सवाांगे ।।१६.१९५३।।

च्ळी – १. करतो. धरतेसी चाळी वैर । कर्ण 
िाशले सरग्र । गुरु देव नपतर । ययांचा क्ोरु 
।।१६.२५०५।।; २. चालनवतो. तै तुं जीउ 
असवतंत्ु । तुतें चाळकु सवतेश्वरु । अंतया्णरी 
निरंतरु । चाळी बुद्ीतें ।।१८.१४०५०।।

च्ळीर – चलि–वलि करतो. पंचधा रेदे िांदत 
। शरीरा तोनच चाळीत । येर आत बाहेरी जात 
। येत िा उगानच ॥९.१०४०॥

च्ंगइं – चांगली. परपीडा परसतेय । पर निंदा जया 
प्रीय । परस्ती चांगइं तातपय्ण । ठदवा रात्ौ 
।।१४.१८० ।।

च्ंगु – चांगला. एवं नवषयपंचकु चांगु,। आनर हा 
पंचदशकररयोगु,। येकवाटे तैं संयोगु । सफुरे 
सुिदुःितवें. ।।२.१६६१।।

च्ंगवे –  चांगले. बाह्य शौचुकर्ण योगे । दराठद 
अभयासे चांगे ।।१६.४५५।।

च्ंच््यर् – चंचलता. चांचलयता धर्णरनहतु । 
गगिीं िुरे रारुतु । कीं जलकल्ोळ उपशांतु,। 
कांहींनच िुरे ।।२.१२८५।।

च्ंच््यध्मगीं – चंचलता ह्या गुरात. पविीं िाडळे 
सपशा्णतें, । चांचलयधरवीं ि वतते,। नवनहरे प्ररजिु 
तेरें,। आतरा नवलक्रु ।।२.९४९।। 

च्ंचुपुटीं – चंचुपुटी, चोचीरधये. चारा चांचुपुटीं 
धरूंनि । ... आपुला आहारू पनक्नर । 

च्ऱिी पुरुर्थुता च्ंचुपुटीं



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 220 

बाळका दे ।।१८.१५८३९।।

च्ंडि्ळी –  चंडवात (प्रचंड वारा, वडवािल व 
अग्ी). रेघवषा्णवा अकाळी। जळा अग्ी 
चांडवाळी । हारोंनि हृदय करळी । दु:िसत 
हा ।।१६.१०४८।। (रुदो. हारोंि – ह्रोंि)

च्ंड्ळ – शूद्रानतशूद्र. अरक्यजें सद्ावें,। 
नवषयजात आयते । रनक्ती, ते जारावे । 
चांडाळ कीं ।।२.६९८।।

च्ंड्ळभ्र् – िीचसतरावरील राषा (असंसकृत 
राषा). चांडाळराषेचा प्रवत्ु्ण । मलेंछिराषा 
आि िेरतु । शबदेनच सवपरे घातु । ऐसे जे 
बोलरे ।।१८.३२७०।।

च्ंड्ळु – अंतयज. आगा तू आरुचा वनडलु । उरा 
बोलता ि ये बोलु । परंतु तुजहुनि चांडाळु । 
तोनच रला ।।१८.९५४५।। 

वचकट् – नपकांवरील रोगाचा एक प्रकार. डाळीवर 
नकंवा धानयांवर बुरशीसारिा रर जरतो. गेरा 
तांबारा तेला । नचकटा करपा उघळा । बांड 
रारे सुळू तीळा । फूल झडे ।।१८.९१५१।।

वचकण – जयात करी िाही असे, अगदी बारीक. 
दुघळ घुरट िविवे । नचकर सकर बरवे । 
वासळ सवादळ िेरवे । रूप येकाचे 
।।५.२८०५।।

वचकणपक्षी –  कंजूष, नचवट, ओशट पदार्ण. हा 
अवरें वठर पाषाि । क्ीप्रा घ्रुत पय जार । 
रािुनि अर्तासराि । नचकरपक्ी 
।।१८.७४५१।।

वचकणी – जीत वीस रागांपेक्ा रेतीचा राग करी 
असतो व ऐंशी रागांपेक्ा नचकररातीचा राग 
अनधक असतो अशी जरीि. िरवट, चोपर, 

गवहाळी,। नचकरी, पनहवट, रळी,। चुिवट, 
राळवट, िळी,। िळगा, िात, ।।२.२६७७।।

वचटकती – एक प्रकारचे रांडे.घडी, घागरी, 
घडौली,।अलदें, वानच कें वौळी । नचटकी, 
रोरवा, पातली, । सांजवरें तें, ।।२.२६७५।।

वचडवबडी – नगचनरड. रसतकी रेंदु नचडनबडी । 
प्रारी श्रेषरा नबडनवडी । उगरी िंडी-ठदडिंडी 
। आहे िेरे ।।६.४७२।।

वचड्ण – कुजकेपरा, घार. आंतु बाहेठर रररर 
। काळी वोसरी आंगर । रनक्का आनर 
नचडार । तेंनच उरले ।।१८.१०५२५।।

वचड्ल (नचडां) – उंदीर. राजे धानय केवळ । 
गळे सेंग पाि फूल । हरर ससे नचडाल । 
पांिरुं पडे ।।१८.९१५५।। 

वचवडवबवडर –  डोळयातील घारीिे, नचपड्ांिी 
ररलेले. गंधी ररले ते वदि । नचनडनबनडत 
दोनही ियि । र्नरळाचे नवलेपि । बहुसाले 
आंगी ।।१६.९८१।।

वचतकळ् –  चैतनयाची कळा, नचत् सवरूप राया. 
प्ररर सद्रूप ईशातें । आिंदु आवरर एकवतते । 
तयावठर नचतकळातें । दुसरे आवरर 
।।१८.६४३।।

वचर् – रि. तें वचि महरती कैंसें,। तठर नचत् 
देऊनि पठरयसें । जें हें पुढां विारकाधीशे । 
बोनलजत असे ।।२.४१।।

वचर्द्रष्ट् – नचत्ाचे वयापार पाहरारा, साक्ी 
आतरा. चेतेतवय संनयसत । करूनि, नचत्द्रष्ा 
नचत् । पाहे, तव ते नरथयारूत, । काहींनच ि 
वतते ।।२.६४३।।

वचर्प्रस्दर् – रिाची प्रसन्ता. सतकरा्णिुष्ठािता 

च्ंडि्ळी वचर्प्रस्दर्
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। जाली जे नचत्प्रसादता,। नतया जें कर्ण, 
पारा्ण,। निपजों लागे, ।।२.१९४२।।

वचर्विभ््मु – रिाचा अतयंत गोंधळ. तें महरसील 
कैसे काये । हृदयीं तुझां बेसलें आहे । तठर तें 
सांगेि जेरें होये । नचत्नवभरु ।।२.१४७।।

वचर्सथै्यता – रिाची खसररता. जंव जंव कीजे 
धयाि,। तंव तंव नचत्सरैय्ण जार । रग 
नचत्सरैयमें अिुसंधाि । तें अनधकनच होये. 
।।२.१९४५।।

वचर्सपंद ु –  रिाची हालचाल, तयाची व्त्ी. 
निनव्णकारता निर्णळता । निनव्णकलप निचिळता । 
नचत्सपंदु नवरतां । उरे जें तत्व  ।।१८.१४१७६।।

वचर्ोि्वर् – नचत्व्त्ी, रि. ते परीनक्तां यरारती 
। हारपोनि जाय नचत्ोव्नत् । तरानप ि संटे 
जयोनत । तया रतिाची ।।१६.४६।।

वचत््मंडवपची ब्हुली –  रंगरंठदरातील बाहुलयांचया 
िेळातली बाहुली. करतात. नचत्रंडनपची 
बाहुली । िाचती वाडे धाकुली । तयांची 
नरिया बोली । तयां काये ।।१८.२९४१।।

वचत््मंडपींच् – नचत्शाळेतील. नचत्रंडपींचा 
दीपकु,। िािावयनक्तप्रकाशकु,। परंतु सवसरािीं 
एकु । तो जैसा तैसानच. ।।२.२०२८।।

वचतस्गरीं –  चैतनयरूप सागरात. .... यालानग 
राि तें नचतसागरीं। सारावोंनि िेले 
।।१८.१२११५।।

वचदंबर –  चैतनयरूपी आकाश. िादें वयानपलें 
नचदंबर । िादें वयानपलें नत्पुर । िादें वयानपलें 
चराचर । काय्णकारर ।।१.१२९०।। 

वचदंश ु –  चैतनयाचा, नचत् सवरूपाचा अंश. 
सवािंदी प्रव्नत् होता । तेनच नचनरयता सफुरे 

पारा्ण । या लानग सतवी रज नरळता । नचदंशु 
आगळा ।।१८.७०४।।

वचद्क्श – चैतनयरूप आकाश. ज्ञािेंनद्रयाचे 
अतराळ,। सफुरनलये सफुतवींचें रूळ, । 
नचदाकाश सुनिर्णळ, । तनन्ष्ठतया  ।।२.६३९।।, 
वचद्क्शीं – चैतनयरूपी अवकाशात. 
।।२.१८६३।।

वचद्त्मकु – नचत्, चैतनय हे जयाचे सवरूप आहे 
असा तो. हा अजु, अनविाशी,नचदातरकु, । 
सनरात्, आतरा, वयापकु, । आिंदरयु, 
प्रकाशकु । राये अनवद्ेतें ।।२.७१७।।

वचद्त्म्य् –  नचदातरा - नचत्, चैतनय हे जयाचे 
सवरूप आहे असा तो – तयाला. तया अिंड 
नचदातरया,। देहें गुरअवसरा या । दृशया 
असंता रासनलया,। तऱही नववतु्ण जैसा. 
।।२.१६८८।। 

वचद्त्म् –  चैतनयरूप आतरा. गुराश्यो री 
आतरा । सवपरदेही नचदातरा । अंतरसरु 
पररातरा । सव्णवयापी ।।१६.२३०६।।

वचद्नंदबोध –  चैतनयरय आिंदाचे ज्ञाि. 
नचदािंदबोधे जार । जे खसरती सवािुसंधाि । 
तेनच तयावठर आवरर । नतसरे बोनलजे 
।।१८.६४४।।

वचद्रतन – चैतनयरूपी रति. ते केवळ नचद्रतिाची 
िारी । श्ी अवधूता ठदिररी । तुझेंनि राजा 
ियिी । प्रतयक् जाली ।।१८.४५।।

वचद्रभूपी – चैतनयरूपी. तैसा सव्णत्ु सव्णरूपी,। 
आतरा वतते नचद्रूपी,। महरौनि सकळ हे 
नरथयारूपी,। साच जालें, ।।२.९६६।।

वचवद्वशवेरु – चैतनयसवरूपनवशेषी. तठर जी उरूळी 

वचर्विभ््मु वचवद्वशवेरु
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सवप्रकाशु । आतर तयाचा नचनविशेषु । तेरे 
सवगुराचा प्रकाशु । केला असतां  
।।१८.२८३३।।

वचन्म्य – ज्ञािसवरूप, चैतनयरूप, शुद्ज्ञािरय. 
सनरय तेनच नचनरय । तेनच आिंदरय । 
आिंदरयतवे प्रीय । आपरापयांनच जे 
।।१८.१०७२८।।

वचन्म्यर् – चैतनयतत्व. सनरात्तेचेनि आघारे । 
आतरता स्जी चराचरे । नचनरयता नसद्ी सफुरे 
। िािाव्नत्रागे ।।८.३१४६।। (रुदो. आघारे 
- आधारे)

वचन्म्यी – चैतनयरयी. तेनच प्रकृनत गा नचनरयी,। 
आपुलया तरोगुरा आश्यी,। रग दशा पालटी 
जारईं । परुषा अंतरसराची ।।२.११४०।। 

वचन्म्त् – केवळ चैतनयरूप आतरा. तेरें कवर 
कौरव, कवर । पांडव, कृषर, अजु्णि?। 
नचनरात् सदा निरंजि, । आतरसवरूप जें. 
।।२.१६८९।।, वचन्म्त्ीं – आतमयाचया 
ठिकारी. ।।२.१०२६।।

वचन्म्त्(र्) – केवळ ज्ञाि, केवळ जारीव. तेरे 
सनरात्तेचे असरे । नचनरात्ता ते रासरे । 
सुिरयता संपूर्णपरे । ते आगेंआग 
।।१२.६९१।।

वचब्ची – आंबटनचबट िाणयाची. नचबाची बहुत 
आवनड । सेवटी नचंचवरी ि सोडी । 
दनधतरियाची गोडी । आंबे तंवतंव 
।।१७.७३१।।

वचरक्ळ – दीघ्ण काळपयांत. बरे नचरकाळ आिवरे 
। वाईट ते नवसरोिी जारे । ऐसी प्रीतीची 
लक्रे । नरत्तवा आचरे ।।१२.५८३।।

वचरंजीवि्यवे – नजवंत. (‘युद्ात राझया हातूि 
कौरवाठदकरेले तर आमही आरचयासािीच 
रेलो असे होईल’ असा ओवीचा अर्ण.) 
सकळ कौरव िाशती । रीषर द्रोर ररीं पडती 
। रग आमहीं ही आमहां प्रनत । ि हों नचरंजीनवये 
।।२.२१५।।

वचर्  – कोकरात लाल रुरराचया जनरिीतूि 
निघतो तो दगड. तो सारानयतः चौकोिी 
करतात. गोटा, गोटनल, घोंटाळा,। नचरा, 
बंडा, नसरसाळा,। कोदवा, नकिरी, महैसाळा,। 
रति िीळु, ।।२.२६९५।।

वचर््युरी –  नचरंजीव, दीघा्णयुषी. याग जाले 
नचरायुषी । करते रंत्े नवधान्ेसी । आतां अग्ी 
तो पठरयेसी । तया अपरू ।।१८.१०६८।।

वचर््यू –  नचरंजीव, दीघा्णयुषी. ब्राह्रा ईश्वरे वेद 
ठदधले । आपरा तेरे वेदा वोनपले । एके एक 
नचरायू जाले । ऐसे असता ।।१८.१०६७।।

वचरीि –  रेिीव. दंतपंक्तीची झळाळे । वठर सुरंग 
रंगलें तांबोळ,। नचरीव ियि नवशाळ,। रेिा 
काजळाची;।।२.५०९९।।

वचल्ल्िळी – अनतरािवी शक्तीचा प्रकार ? पावे 
ि्सीहा झोठटंगा । यक्री राझी गंगा । 
नचल्ावळी येयी अंगा । रक्ी प्रार ।।८.१२२७।। 

वचळसली – नकळस निरा्णर झाली. पुरे महरे 
वोसरलीं,। नवषयरसा नचळसलीं,। देहसंगा 
उबगलीं । बोधलेपरें.।।२.५४२४।।

वचळसलवे – नवटले. नवषयरसी जे नचळसले । 
नितयातर दु:ि नितय घाले । संसाररये जे 
भयाले । ते शरर येती ।।६.५२०७।।

वचळसी – नकळस, घ्रा. नवषयी नचळसी उपजली 

वचन्म्य वचळसी
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। ते निधा्णर तैसेनच बैसली । बाह्यारमीनच गेली 
। आवडी जें का ।।६.२८०।।

वचळसवे – उबगते, नवटते. बाळदशेचे अज्ञाि । तें 
आिवतां नचळसे रि । आपुलेनच रळ रक्र 
। केलें कीं मया ।।१५.३७४२।।

वचंचिणी – नचंचेची कढी. नचबाची बहुत आवनड 
। सेवटी नचंचवरी ि सोडी । दनधतरियाची 
गोडी । आंवे तंवतंव ।।१७.७३१।।

वचंचोक् – नचंचेतील बी. फोडी गोटा,नचंचोका.। 
ि नवसंबे सांपडला रुका;। झगझनगता निवडी 
रुंका । रारुसांचा. ।।२.२१०७।।

वचंर्िी – नचंति, नवचार करावा. तोही अवलंबु 
सांनडतां । केवळु उरे शूनयता,। तेनच नचंतावी 
निरवयवता,। योगरागमें येरें. ।।२.१८७३।।

वचंर्िें – नचंति करावे. दुजेपरें ि प्रकाशे,। एक 
एकपरातेंही रुसे,। वरी अप्रनतर कैसें,। कवरें 
नचंतावें? ।।२.१०३०।।

वचंर् – १. काळजी, एक रिोराव. हें सांगावें 
तुवां येरें,। तठर ि कळे काये आरुतें?। नचंता 
ि करीं; बा रे, तूतें । रक्ीि री. ।।२.१६३८।।; 
२. नचंति, दृढ नवचार. िािा पठररळ रोनगतां। 
योगी होये दुनचता। सुटे सरानधची नचंता। रोग 
वोडवती ।।१८.१२४०८।।

वचंर््मवण–णी - इखचछित वसतू प्राप्त करूि देरारा 
दगड, ठदवय ररी. कांचेसािीं नचंतारनर । 
जोडी नरळे, तैं कें हानि? । कारधेिूची 
दुररी,। पल्ाळ  साटी. ।।२.१६१३।।

वचंर्रूढ – नचंतारिांत, नचंताग्रसत. देशांतठरचे 
वत्णराि । पुसती सांगती आपर । नचंतारूढ 
कठरती रि । वाउगेनच ।।१६.१७९०।।

वचंर्ळुि्प्रवर –  बाह्य नवषयांचे, उपाधींचे इ. 
नचंति करणयाची, तोच नवचार करणयाची 
आवड जयाला आहे, तो नचंताळू. बनधराप्रनत 
गायि। अंधाप्रनत ठदवय रति। तैसें नचंताळुवाप्रनत 
ज्ञाि। संजयें सांगीतलें ।।१८.१५२२५।।

वचंवरजवे – नचंतावा असा, जयाचे नचंति करता 
येईल असा. (नवचार करणयासािी काहीतरी 
सवरूप लक्ात घयाव लागते, आतमयाचे रात् 
काही सवरूपच सांगता येत िाही. महरूि असे 
महटले आहे.) नचंनतजे ऐसा गुर जया । िारी, 
िार, रूप, वरु्ण, आतरया,। अरावीं जयांचें, 
धिंजया,। रायाराव हे ।।२.१०३२।।

वचंवरर् ं – नचंति केले असता. नचंनततां चेति 
संहारे,। तरंगु नचत्ाचा जेर नवरे,। अिंत 
अपरांपर उरे । आपरनच तेरें ।।२.१०२९।।

वचंवररी – रािले जातात. तेरें पररहंस देवता;। 
ऐसीं षटचरिें हे, पारा्ण,। नचंनतती, चंचला 
नचत्ा । जीं िावें महरौनि.  ।।२.१८९४।।

वचंरी – (कोराचे) नचंति करू. नचंनतजे ऐसें तत्व 
िवहे,। नचंति व्नत्हािी ि फवे,। नचंती 
कवरु? तें सवरावें ।।।२.१०३३।।

चुनिट – चुििडी असलेली. िरवट, चोपर, 
गवहाळी,। नचकरी, पनहवट, रळी,। चुिवट, 
राळवट, िळी,। िळगा, िात, ।।२.२६७७; 
१८.८९८१।।

चुबकळलवे –  बुचकळले, बुडाले. एक तें सिेहीं 
चुबकळले। एक तातकालेंनच जळाले । एक 
अध्णरररे रेले । गुंतले एक ।।१८.३४३।।

चुबकवळर्ंवच – (बुडवरे) बुडनवताच, टाकताच, 
नरसळताच. सैंधव चुबकनळतांनच सागरी । 
वीरेनचिा गा जयापरी । तैसे रि हे निनव्णकारी 

वचळसवे चुबकवळर्ंवच
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। सारावेिा ।।१८.११६३८।।

चूर्ळवे – आंबा हे फळ. अपक्वे फुटें चूतफळें । 
आंबाडी अनतरसाळें । निषेकररकें आवळें । 
आठद करुनि ।।१७.७२९।।

चूळ भरणवे –  गुळरा कररे. पुरे जाले आचरिे । 
रा उगानच तऱही चूळ रररे । हे काये जया 
िरिे । पनवत्ा पनवत् ।।१६.९९६।।

चेंवपल् –  नचरडला, दाबला. पठरग्रहे जीवु दाटला 
। जारों तो पव्णतें चेंनपला । ि चळे ि ढळे 
काही केला । ि शके उिू ।।१८.९२०।।

चवेईल् – जागा केला, उिवला. नतया 
सतवशुद्प्रधािा । प्रकृती पुरुषा अजु्णिा । 
चेईला सांता आपरा । आपरु जारे 
।।८.२८२५।।

चवेइलवे – जागे झाले. रग चतुर्ण यारे चेइले । ते 
तेरेनच जाग्त झाले । पूव्णवत करु लागले । 
राझे पूजि ।।१२.३१३।।

चवेरन – १. चैतनय.  जें जें उिी करर,। करी 
अरा्णचें सेवि,। तयाची सफूतमी आनर चेति,। 
तें िाईंनच असे ।।२.९८६।।, २. सचेति, 
नजवंत. नचंनततां चेति संहारे,। तरंगु नचत्ाचा 
जेर नवरे,। अिंत अपरांपर उरे । आपरनच तेरें 
।।२.१०२९।।

चवेरें –  जाग्त असलेले ते चेत. येकें सूप्तें येकें चेतें 
। येकें जडें येकें चेष्तें । येकें राठरती येकांते । 
ऐसे वयापार ।।१८.१३९५८।।

चवेरवेरव्य – १. चेतवणयाजोगे. चेतेतवय संनयसत । 
करूनि, नचत्द्रष्ा नचत् । पाहे, तव ते 
नरथयारूत, । काहींनच ि वतते ।।२.६४३।।; 
२. नचत्ाचा नवषय. इंनद्रया अरमी प्रवत्णिे । हे 

चेतेतवया नचत्ा काररे । आनर बाह्यारमी 
आसक्त होरे । हे लागतेनच िा ॥९.१९६९॥

चवेरैरव्य – चैतनयतव. चेतैतवय करमी कारर । 
चेतैतवय नचत् जार । नचत्ा क्ेत्ज्ञु कारर । 
दैवत जे ।।१८.२९९३।।

चवेरैरव्य्ददक – चेतिा, संवेद्, जारीव. बुद्ी 
तेनच नचत् झाले । अिुसंधािाठदके धर्ण शोरले 
। चेतैवयाठदक लागले । कर्णतया ॥९.१३७१॥

चवेिविली – चेतनवली, जागनवली, प्रेररा ठदली 
गेली, अनधक शनक्तशाली झाली. रजोगुरें 
चेवनवलीं,। इंनद्रयें बनहरु्णिें जालीं,। निजअरवीं 
प्रवत्णलीं । धर्णशीळें. ।।२.४५७६।। 

चवेििील् – वाढवला. कारेनि कारु चेववीला । 
आतरा अनरलाषवंतु केला । सकळां गुरा 
लागला । वयापारीं रंजउं ।।१६.२४७२।।

चवेष्टक-कु – चालक; नरिया, हालचाल करवरारे. 
ऐसें चेष्क, प्रकाशवंत,। कर्णकतते, ज्ञातें, 
अवयक्त,। पांचरौनतकाकृती, वयक्त । होतें 
जालें ।।२.११६८।।, चवेष्टक ु।।१५.३०७०।।

चवेष्टरें –  चेष्ा कररारे, हालचाल कररारे. महरजे 
चेति. येकें सूप्तें येकें चेतें । येकें जडें येकें 
चेष्तें । येकें राठरती येकांतें । ऐसे वयापार 
।।१८.१३९५८।।

चवेष्टविर् – नरिया करायला लावरारा, प्रेरक. िािा 
चेष्ाकरर नवशेषे । ते चेष्क िवहे आपैसे । 
चेष्का चेष्नवता असे । करर जैं की कैसे 
॥९.१४१६॥

चवेष्ट् – कर्ण, हालचाल. िागकूरा्णठद पंचप्रार । 
आवांत्ुक देहीं वत्णराि । निनरषोनरेषाठद 
चंचळपर । ते तयांची चेष्ा ।।२.४४२।।

चूर्ळवे चवेष्ट्
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चवेष्ट्करण – इंनद्रये, रि, शरीर इतयादींिा काया्णची 
इचछिा व शक्ती देऊि हालचालीला प्रव्त् 
कररारे, बळ देरारे पंचप्राररूपी इंनद्रय. 
चेष्ाकरर बोनलजे । ते पंचधा नरन् जानरजे । 
... वयािु सरािु उदािु । चौरा प्रारु पांचवा 
अपािु । हा पंचधा बोनलजे पविु । चेष्ाकरर 
देही ।।५.१७९५।।

चवेष्ट्ग्र््मु – करमेंनद्रयसरूह. पंचधा पविु रीिला । 
चेष्ाग्रारु देहीं केला । प्रारपंचकु वेगळा । तो 
आपुलेनि रावें ।।१६.१३२३।। (रुदो. 
चेष्ाग्रारुदेही – चेष्ाग्रारु देही) 

चवेष्ट्रूप – नरियारूप. प्रारांवेगळे कर्ण िारी । 
चेष्ारूप प्रारनच आरी । प्रारांरानज रूपती । 
सकळ कर्ण ।।१८.२९६९।।

चवेष्ट – (चेष्ा = कृती) करणयाजोगे (= काय्ण). 
ज्ञाि कररें रोगरें । नचनरय चेष्ट चेष्वरें । 
या लानग प्रव्नत् चैतनयें । वयानपली असे 
।।१८.१२१८१।।

चैरन्य – शरीरातील प्रेरक शक्ती. री िाही अनधष्ठाि 
। राझेि अरावे रासे राि । तेरें पळरात्नह 
तऱही चैतनय । िाहीं ऐसें ।।२.३१०।।

चैरन्यन्थ् –  चैतनयरूपाचे संबोधि. चैतनयिारा, 
सनच्नरया । रायातीता, अविया । आठदगुरू 
देत्ात्ेया । दीिोद्ाररा ।।१.५।। 

चैरव्य्वधभूर – नचतसवरूप आनधरौनतक. नचत् 
अधयातर सहजे । चैतवयानधरूत बोनलजे । 
क्ेत्ज्ञु तो जानरजे । अनधदैवत तेरे 
।।८.१०६७।।

चैल – वस्त, कपडा. पनवत् चैल जार । रिरेनच 
तयातळी अजीि । तेनवची ते दरा्णसि । तया 
िाली ।।६.३२९६।।

चैल्सन –  कापडाचे आसि. येरें श्रोकें आसि 
। संपादावें तंतू करूंि । दर्ण अनजि चैलासि 
। संपादूंनि पूववीं ।।१८.१५४७६।।

चोंचप्ष्टीं –  चंचुपुटात, चोचीरधये. कवरी येकी 
घारी । पक्हीि चरे अंबरी । सातही सागर धरी 
। येकली चोंचप्ष्ीं  ।।५.३१९३।।

चोखट – शुद्ता, साखत्वकता. एवं अंतरी चोिट 
काही । पानहजे ते वसतू िाही । जेनव िरकाचा 
रहाडोही । वासुकापुराचा ।।१६.९७६।।

चोखड् – सवचछि, सपष्. हा सदसनविचारु चोिडा 
। जो जारे अिुरवें फुडा,। तया संसारु हा 
िुडा,। सापडवूं ि शके. ।।२.१८२५।।

चोखडवे – िरे. ज्ञािवैरागयें चोिडे,। शांनतबीज गुर 
रुडे,। सतवानरलें ज्ञािदुरडे । नववेकाचें, 
।।२.१२०८।।

चोख्वललवे – (धुवूि) शुद्, सवचछि केले. श्वाि 
धूतले जयापठर । राषर चोिानलले जऱही 
।।१६.९८९।।

चोख्ळी –  चोिाळतो. सवचछि, शुद् करतो. येरें 
वासिा रळली । महरौनि संसकृतें चोिाळी,। 
प्राकृतें रचिा केली । िरिीं तीतें. ।।२.३३५९।।

चोख्ळवे – शोधले जातात. दंडे धातू चोिाळे । 
दंडे चाले आंधळे । दंडु आढोनलया डोळे । 
वाटा लावी ।।१८.८७४४।।

चोग् – पायघोळ अंगरिा. चोगा, आंगडें, दुताई,। 
कडां, गडेंट, कोचा, पाहीं । ऐसे रेद, िायीं 
िायीं,। िारें वेगळालीं. ।।२.२६८३।।

चोपण – एक प्रकारची नचकरराती, दलदलीची 
जरीि. िरवट,चोपर, गवहाळी,। नचकरी, 
पनहवट, रळी,। चुिवट, राळवट, िळी,। 

चवेष्ट्करण चोपण
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िळगा, िात, ।।२.२६७७।।

चोप्िवे –  िोकूि जरीि गुळगुळीत करावी. चंदिे 
रंठदर सारवावे । आंगरी कपू्णर चोपावे । धूपूंनि 
वोवरा घालावे । रंचकासी ।।१६.१९८२।।

चोरखीवळ – चटकि् ि ठदसूि येरारी िीळ. सदृढ 
तयाचे कपाट,। साकड येकपाऊली वाट,। 
चोरिीनळ बळकट;। तेनच कैसी? 
।।२.३०२८।।

चोरल् –  चोरूि िेला. री महरौनि आपरातें । 
िेरतु जारें रात्ें । रजि नवधु तयातें । चोरला 
गा ।।१८.१३२०५।।

चोष्य – शोषूि, चोिूि िाणयाजोगा (पदार्ण). 
लेह्य, पेय, चोषय जार,। िाद्, रक्य, 
दधयोदि,। तरिाठद शीतल जीवि ।  आिवतें 
होये ।।२.५०९६।।

चोळ्मळी – गुरांिी तुडवूि िराब केलेली जरीि. 
गवहाळी चोपर सिवट । रौरौडी नचकरी 
पनहवट । िरब राळ तळवट । चोळरळी 
।।१८.८९७९।।

चोळिट – जनरिीचया प्रकारापैकी एक. तंव ते 
राळवट चोळवट । चोपरनच फरी पनहवट । 
गवहाळी रोिंडी सिवट । िळगा रळी 
।।१७.३४२।।

चरौ वसद्धी –  नतरी, िक्त्, करर, योग हे संबंनधत 
ठदवशी शुद्, पुणयकारक असरे. तया रे येके 
निपजावे । ते वासरा चौ नसद्ी ि पवे । सूयमो 
उगवला रालवे । तंव पनहली संधया 
।।१६.२११७।।

चरौकडी – चौकट. रग तो देही फुडी,। प्राचीि 
चौकडी सोडी,। आनरकें िवीं काढी,। 

शरीरांबरे ।।२.९१०।।

चरौक्ळवे  – पुरूि उरणयाइतके पुषकळ, नवपुल. 
केशव कृषरा महरा िरहरी । महरे नवत् 
चौकाळे रारी । घरा िेला धिगरी । तेरे जारे 
असे ।।८.१२३९।।  

चरौखर् (चौिररे) – जिडूि बांधा. रूतद्रोही होय 
िरा । महरौनि महरती चौिरा । बांधोनि दूठर 
उरा करा । रायापुढे ।।१८.८८७५।। 

चरौख्णी –  चार िरांची. राझी रंठदरे नतिारी । 
चौिारी पांच सा सप्तिारी । येरां  नरत्ां 
दुिरी । गोत्जा देइि ।।१६.२२७८।।

चरौगवल्यवे – चौंगाळ - चार बोटे लांब-रुंद असे 
राप. पासीं नतवासी जंबसरािा । चौगनलया 
पाल आसिा,। ऐसे बोले, तो शाहरा । 
अनरधािपूव्णक. ।।२.२६८७।।

चरौघी शक्ती –  चार प्रकारचया शक्ती (नरिया, 
द्रवय, इचछिा, ज्ञाि). साठरिेनच ते साही जर 
। दशठदशा दाही सैनय । चौघी शक्ती निवा्णर । 
करू प्रवततेनलया ।।१८.९८४।।

चरौद् भुिनी – ७ सवग्ण, ७ पाताळ अशा १४ 
रुविांसनहत. की अिंतु सरनप्णला दािी । 
सनहतु चौदा रुविी । ब्रह्ा प्रपंचु दोनही । दाि 
केले ।।१६.१६५।।

चरौद्वि रतनें – लक्री, कौसतुर रनर, पाठरजातक 
व्क्, सुरा, धनवनतठर, चंद्ररा, रंरा िावाची 
अपसरा, उच्ैःश्वस् िावाचा घोडा, ऐरावत 
िावाचा हत्ी, अर्त, हालाहल नवष, 
कारधेिू, शंि, नवषरूचे शाङ्ग्ण धिुषय ही चौदा 
रतिे. चौदानह रतिें रांडारी । राझां वत्णती 
श्ीहठर । उव्णशी रंरा अवसरीं । रेिका उरी 
।।२.२२८।।

चोप्िवे चरौद्वि रतनें



227   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

चरौधदर्यवे – चारी प्रकारचे. चौपाळां जेि घातलें,। 
चौधठरयें सुि केलें,। इतुलेनच बोल बोलें । 
संसकृतें तूं. ।।२.२६८६।।

चरौपद्र् – झोळीसारिा, चार पदर एके ठिकारी 
बांधलेला. हातीं पायीं धठरला, । रग चौपद्रा 
केला,। काळांचां हातीं पडला, । लागले 
रारू. ।।२.२३८०।।

चरौप्ळ् – झुला. चौपाळां जेि घातलें,। चौधठरयें 
सुि केलें,। इतुलेनच बोल बोलें । संसकृतें तूं. 
।।२.२६८६।।

चरौब्र् – सोंगट्ांचया िेळातील पाठररानषक 
शबद. चार एकरंगी सोंगट्ा रेलयािे होरारा 
नकंवा येरारा डाव, बाजू, चौसष्ी. तेरे चौबारा 
चौसार । सवेग पातले घेरार । (?)षय किीर 
िडतर । िेले तेही ।।५.२८१५।।

चरौ्युग – चार युगे (कृत, त्ेता, विापार, कली). 
चौयुगाचे सवरावे । रहायुग एक जारावे । 
कृतेनच कृत गरावे । ऐसीया संखया 
।।८.२५७१।।

चरौल –  सोडरुंज. एकाचे जाले लग् । तव एकाचे 
रौंजी बंधि । एकाचे िारकरर । तंव चौल 
एकाचे ।।१८.१७०५।।

चरौस्र – सोंगट्ांचा िेळ,  सोंगट्ांचया 
िेळातील पाठररानषक शबद. चार तेरे चौबारा 
चौसार । सवेग पातले घेरार । (?)षय किीर 
िडतर । िेले तेही ।।५.२८१५।।

च्यिन –  पति, घसरर.  तेरें सुकृतें चयवि । 
िवहे यां नपतरांलागूि । यालागीं पनवत् संताि 
। इखचछिती लोक ।।१.२७२७।।

च्यिली – घसरली, ढळली. रनक्त अरक्ती 

धरा्णवेगळी । ते दंराची स्ती जाली । तयापासाव 
चयवली । ररे िािापदारमी ।।१.२६८९।।

च्य्दर न्यन च्री खंडवे –  चतुनव्णध गोष्ी असे रि, 
बुद्ी,  नचत्, अहंकार हे अंत:कररचतुष्य. 
चयाठर ियि चयारी िंडे । धठरता चौघाते 
सापडे । चौघे जारती निवाडे । ययाचे बळ 
।।१८.९४६।।

च्य्ऱिी आश््मिणता –  ब्रह्चय्ण, ग्हसर, वािप्रसर, 
संनयास हे चारही आश्र. चहुवरमी रागे अन् 
। सिाि संधया रायोपासिा । चयाऱही आश्रवर्ण 
। ययां जो वेगळा ।।१६.९९९।।

च्य्ऱिी ि्च् –  परा, पशयंती, रधयरा, वैिरी 
अशा चारही वारी. (जयाचया व्त्ी शांत 
झालया िाहीत तयाचीच वाचा सुरू राहते. 
चंचलता संपली की वारीही शांत होते.) 
वाचा निरानलया चारी । चंचळता िुपजे बाह्य 
शरीरी । रग जैसानच तैसा अवधारीं । जेनरचा 
तेरें ।।१६.३९२।।

छ

छत्ु –  छित्. आरुकीनच व्नत् कां वयापारु । छित्ु 
सुिासि वारु । गजररदळरारु । राजय प्थवीचे 
।।१६.१९०६।।

छळणि्द ु –  छिळवाद, त्ास देरे. छिळरवादु 
अरैत्ी । वर्ण कुकर्ण अवधारी । वानचक 
अशुर िािापरी । नकत्ी सांगावे ।।१८.३२७२।।

छंद ऋरी दवेिर् –  वैठदक रंत्ाची वणय्ण देवता, 
तयाचा द्रष्ा ऋषी व तयाचया छिंदाचा उच्ार 
कररे. छिंदऋषी देवता । उच्ारुनि पांडुसुता । 

चरौधदर्यवे छंद ऋरी दवेिर्
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रंत्पूव्णक सर्णरा । अवदाि क्पावे 
।।१८.२०२६।।

छंदु –  तोडरे, रेदूि टाकरे. आतरया आिातरसंबंधु 
। अनवया गुरकृतु बंधु । करुनि तयाचा छिेदु । 
ततव प्रकाशू ।।१६.८४९।।

छ््य् – सावली. सांग र्गजळ उपसावें । कीं 
वंधयासुतातें वधावें । छिायेचें पठर छिेदावें । 
नशरकरल काये ।।२.४७६।।

छ््य्भ्यवे –  सावलीचया रीतीिे. छिायारये पळाला 
। तो उडोंनच आडवा लागला । इतुलेनि काय 
रागु्ण जाला । साधूतें तो ।।१८.२३२३।।

छवेदन –  तोडरे. आता सवा्ण नवद्ा छिेदि ।सकळ 
राया संहरर । होये या जीवातें ररर । तैं 
नचंता ररे ।।१६.१७८१।।

छवेद्िें – तोडावे. सांग र्गजळ उपसावें । कीं 
वंधयासुतातें वधावें । छिायेचें पठर छिेदावें । 
नशरकरल काये ।।२.४७६।।

छवेददर् – तोनडतो. तेरें योगरतें वत्णतां,। जो 
कवहरी योगवेत्ा,। तो कवरें युक्ती छिेठदता । 
होये कर्णपाशु, ।।२.१८३२।।

छवेददल् – तोडला. तेरें तो ि वचे छिेठदला,। देहवधें 
आतरा वनधला,। नरथया आरासु तोनच 
रोडला । शरीराचा यया ।।२.७८८।।

छवेदभू न शकरी – छिेद देऊ शकत िाहीत. छिेदू ि 
शकती, गा पनवत्ा,। घाओ जैसा तया अंबरा,। 
ते आदळती गात्ां, । देहाचया ।।२.९२१।।

छवेदें विण – छिेदलयानविा, कापलयानविा. नवर छिेदें 
जयानचया । सुठटका िारी प्रानरयां, । िाशु 
जयाचा, धिंजया, । रोक्ु महनरजे. 
।।२.१८३७।।

छवेदु – िाश कररे, तोडरे, कापरे. सवधरा्णचा िवहे 
छिेदु । िवहे पररधर्ण उचछिेदु । किीरु ि वटे 
शबदु । ऐसा बोलावा ।।१८.८१७५।।

ज

जंि जंि – जसजसा. तो ररे जंव जंव अनररािु,। 
तंव तंव आतरानच सराश्ु,। आतां कैसा रारी 
आपरु ?। आपरांतेंही ।।२.८७४।।

जगक्ष्यो –  नवचिाचा नविाश. सकळा प्रपंचाचा 
लयो । अधरते होये जगक्यो । महरौनि धरु्ण हा 
आश्यो । खसरनत सवाांची ।।१६.११२७।।

जगजवेठी – जगाहूि श्ेष्ठ. जयापासाव जीवसािीं । 
नवद्ा अभयानसली जगजेिी । नतरेंनच री तया 
पािीं । कैसा लागों? ।।२.१०८।।

जग – सरावरजंगर नवश्व. तंव आतरा, ब्रह्, 
सिाति । तेरेंसीं नरन् िसे सव्णराि । आतां 
अनविाश जग सगुर । हेंनह कां िवहे? 
।।२.३२०।।

जगर् – सरावरजंगर नवश्व. तुचछि जारनच जगती । 
जळो जळो ययाची प्रानप्त । परर लघुतव नकती 
। काय री सांगो ? ।।२.७९।।

जगद्भ्स ु – जगरूपी आरास (नववत्ण). हा 
सकाय्णकारर रजोगुरु । अकारे अजु्णिा 
प्रोचयरािु । प्ररवा प्ररर चररु । जगदारासु 
हा ।।८.२०३२।।

जगद्व्पकु – जगाला वयापरारा, सवाांरधये ररूि 
रानहलेला. एकु, िा तू अिेकु,। आतरा 
जगद्वापकु, । साधय, साधि, साधकु,। 
नसद्रूपा ।।२.१०४८।।

छंदु जगद्व्पकु
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जगगिज्ज् – गोंधळ, जागरर (सुंबराि रांडलं) हा 
नवधी. धिगर घालाती जगगहज्ा । तो कवरु 
नवधु कवरु पुजा । सवयुक्ती केले ते काजा । 
िये तैसे ।।६.३०१३।।

जदटर (जडीत?) – जोडूि िेवते, नचकटनवते. 
रोहालीं पािरांपरी झांटा । पायीं िोपुरें, 
क्ुद्रघंटा । कंिी राळा, रुिीं पट्ा । जठटतसूत्ी 
।।१.४८२; १८.८१११।।

जदटरी – जडवलेले, रढवलेले. रतिा आधारे 
वयनक्त । अरवा आिु पदारु्ण जठटती । तो 
तयानचया जयोती । िाशे काये ।।१५.२१८५।।

जठरजंरु उवद्जवे – जिरारधील जंतू, कृरी 
(दासोपंत यांिा उनद्ज ही संज्ञा देतात॥.  
देहेसी सवतंत् बुझे । जैसी वत्णती सवेदजे । 
जिरजंतु उनद्जे । तेही तैसेची ॥९.२३१८॥

जठर्ग्नीरें – जिराग्ीला, अन्पचि करराऱया 
पोटातील अग्ीला. देहीं प्रारु देहवासी,। 
जिराग्ीतें प्रकाशी,। सातही धातु शोषी,। पठर 
आतरया कें? ।।२.९३४।।

जठरीचवे रिती्मकतीट –  पोटातील कृरी, कीटक, 
जंत. जिरीचे रिीरकीट । नवष्ठेरानज वत्णती 
अप्रकट । तेही ि ररे पोट । पठर कठरती बाधा 
।।१६.२३७३।।

जड –  १. अचेति, चैतनयरनहत. तंव नवषया िाही 
आपुले ज्ञाि । चेष्ा ज्ञात्ुतव साधि । ते 
अवघेनच जड महरौि । वयापारु ि चले 
।।१६.१३२६।; २. रंदरती. निनव्णकलपनच 
येक तटसर । जड नवकळ उनरत् । बाह्य 
शरीरीं भांत । ऐसें शोरतीं ।।१८.१४६१९।।

जडर्–  जडतव, बुनद्रंदता. संकलप नवकलप 
कारिा । परदारा द्रवयी वासिा । वठर सांनगजे 

ते कळेिा । ऐसी जडता ।।१६.९६२।।

जडपण – जडतव, अचेतितव. शुद् सतवाचे सफुरर 
। तेनच तरयुक्त धठर जडपर । तठर राया 
प्रळयो रुद्रजार । तेनच होय ॥९.२०२४॥

जडु – जड, रौनतक, अचेति, रौनतक शरीर. 
देिरे प्रकाशु द्रष्टाचा । की तया घडे दृशयाचा 
। दृशयगोचर तयाचा । रावो तो जडु 
।।१२.६७७।।

जडठू – रंद. आता असो हा प्रकारु । जनरला 
असता कुररु । येकु तो अतयंत चतुरु । येकु 
जडु कां ।।१६.१४७५।।, जडु ।।१८.१९६६।।

जडैल –  जडेल, नचकटेल. गुरुवधु रातें घडैल। 
गोत्वधु पाप जडैल । ... ।।१८.१३७७४।।

जरनि्री – रािर. तसकरा वाट रोकळी । आनर 
आडक केली । ते जतिवारी झाली । कवरे 
रािावी ।।६.४२३७।।

जन – लोक. िेरो महरती जि बहुत,। िकळे हें 
सवाांचे रत,। परंतु जारते नवरुलेगा येर,। 
निजातरनवषईं ।।२.७९५।।

जनक्ददक –  राजा जिक व इतर ऋनषगर. येरे 
नवर काय्णनच ि होते । तैं रहषमी हानच सेनवतें 
। जिकाठदक ि सूटते । रुंडरे वीर 
।।१८.१६०।।

जनज्ळ –  लोकांची गदमी. (जंजाळ?) तया 
येकांतु िेदी फळ । सवयेनच सांनडता ते सरळ 
। नितय पानहजे जिजाळ । महरौनियां 
।।१८.१२६२९।।

जनन – जनर. तंव येर महरती िवल, । ऐसेंही 
साच असैल । तठर जििनच जालें सफळ, । 
आरुचें ये जगीं ।।२.१३८९।।

जगगिज्ज् जनन
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जननी – आई. पूववीं आइनकला श्वरीं । राककंडेयाचां 
पुत् महरोनि, । द्रुपदी तयाची जििी,। 
िागकनया ।।२.१४१०।।

जनपदध्मुता –  गावाचा धर्ण, सराजधर्ण. तोनच 
जिपदधरु्ण घेरे । येरू अग्राह्य तो सांडरे । एवं 
रोक्ार्ण जे जे कररे । तोनच सवधरु्ण 
।।१६.१९२।।

जनलें – जनरले. (सं.‘जि्’वरूि रूप) पासाव 
रिीयराराजाळें, । तैसेंनच तें प्राचीितवें 
अंकुरलें, । तें रोगावया जिलें, । सरूळ शरीर 
हें ।।२.१०८७।।

जनि्दु –  लोकसंपककु, लोकांशी चचा्ण; बोलरे. 
एकांताची होये वासिा । जिवादु ि साहे रिा 
। सतयतेनच अजु्णिा । आवडे ते ।।१८.७६४।।

जन्क्रवे – सव्णसारानयांची चालरीत. अजु्णिु महरे, 
जिाद्णिा । जिाकारे तुझी ईक्रा । जगतसतष्टा, 
श्ीकृषरा । वचिें अवधारी ।।१.२३९८।।

जन्नंदु –  लोकांचा आिंद. तोनह जिािंदु देिैि 
। परर हषा्णतेनच पावैि । वठर याग फळ लाहीि 
। ि तयावठर ।।१६.२०४५।।

जन्दतान –  जि + अद्णि - दुज्णिाचा संहार 
कररारा तो, रक्तजि जयाचयाकडे अभयुदय व 
निःश्ेयसाचे, रोक्ाची रागरी करतात तो 
नवषरू. अजु्णिु महरे, गा जिाद्णिा । गोपीपते, 
ररारररा । सद्ुरो, सवारी, सव्णज्ञा । ज्ञािरूनत्ण 
।।१.२४१५।।

जवनर – निनर्णत. उपज नविाशा ि पवत । असे 
खसरतीरूप शाश्वत । तेनच सतवगुर जनित । 
काय्ण जारावे ।।८.२०३८।।

जनु – १. लोक. अरवा पैलें पैल राठरलें,। ऐसेंनह 

जिु बोले,। िा तरी वैरी आले । रारावयासी 
।।२.६७८।।; २. रिुषय. ऐसा एकु जिु 
पारा्ण,। आइकें दुजयाची वाता्ण,। जि रुलले 
पररारा्ण । काय कठरती ।।२.६७९।।

जन्मक्ळ – जनराचया वेळी. जनरकाळीं येक 
वाटे,। ररर काळीं वेगळें फुटे,। एवं सूतपंचक 
प्रगटे,। प्रपंचाकारें ।।२.७२५।।

जन्म दशवे – जनरावसरेला. सवगू्णनि आरी संसारा,। 
तये रातेनचया राजी उदरा, । िवां रासां 
बानहरा, । आरी जनर दशे ।।२.११०४।।

जन्मबीज – जनराचे कारर, पुिज्णनराचे निनरत्. 
जनरोनि प्रारबध सारी,। तोनच र्तयु आंगीं 
शेजारी । जनरला, करमें करी,। तेंनच जनरबीज 
।।२.११०५।।

जन्म ्मरण – जनरररर - जनर व ररर. सागरीं 
तरंगां आपैसें,। नितय जनरररर असे,। 
पंचरौनतक हें तैसें,। उपजे, ररे ।।२.१०६५।।

जन्म्मरणशील – जनराला येरे आनर रररे हा 
जयाचा सवराव आहे असे. ऐसेनच राजे हे 
सकळ,। नितय जनररररशील,। ऐसें पाषांड 
शबल । घेतलें तुवां; ।।२.१०६९।।

जन्म ्मरण्दद – जनर व ररर वगैरे. जनर ररराठद 
जारईं,। षखडवकार सरूलाचां िाईं,। 
देहांतरप्रानप्त नलंगदेहीं । ते िसे सवरूपी 
।।२.८११।।

जन्मल् – निपजला. आपुलयानच कुळावरी । 
नधक् जनरला री वैरी । हेनच दुःि श्ीहरी । 
आिवे रातें ।।२.१०९।।

जन्मसथ्न – उतपनत्सराि. ते अिाठदनसद् 
अनधष्ठाि, । रहारायेचें जनरसराि,। प्रकृनत 

जननी जन्मसथ्न
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पुरुष हे जेरूि ये नवसफूतमी ।।२.७८२।।

जन्म्वच प्स्ि –  जनरररराचा पाश, फास. 
(ररािी वयुतपनत्कोश) जनरानच पासाव 
फेडावी । तराची दशा अघवी । परंतु 
अिानधकारु जीवी । तो दूठर िवहे ।।१८.८१३।।

जन्म्वच्य् – जनराचया. एवं जनरानचया सवें 
ररर,। सवेंनच रररा जनरु जार,। हें 
अिाठदनसद्, कवर, । पठरहरूं शके? 
।।२.११०६।।

जन्म्ररवे (जनरांतरे) –  अिेक जनर घयावे लागरे. 
शेष ते काहीनचं िुरे । वचि हे सव्णरा िरे । 
कवरा कैंची जनरातरे । पािी राग 
।।१६.१४१७।।

जन्म् पविलें – जनरापूवमी. महरौनि जनरा पनहलें,। 
नपंडु आहे महनरतलें । आतां कवर रूप? 
कनरलें । ते पानहजेनच कीं ।।२.७३०।।

जन्म्प्ठीं – जनरािंतर. तेरें देहनच गरवीं रचलें,। 
देहनच जनरतें जालें,। रग जनरापािीं लागलें । 
शरीर वाढों ।।२.७३७।।

जन्म्ंरर –  दुसरा जनर. देह पाती जीरु उरता । 
रग ते जनरांतर पावता । तैं पूव्णजखनरची करा 
। सांगा तुमही ।।१६.१०९०।। (रुदो. जीरु – 
नजउ)

जन्मु – प्रसव. रग प्रारबधरोग डोहेळे । रोनगतां 
िवरास ररले । रग कवरें येकें नविासकाळें 
। जनरु ययाचा  ।।२.२०७।।

जन्मु्मरण – जनर आनर ररर.देहीनच तूं, हें 
साचार,। जनरुररर रािु नवकार,। ऐसेंनच 
रूतजात चराचर,। असो सुिें ।।२.१०७१।। 

जन्मूवन – जनराला येऊि. निद्रे प्रपंचु संहारे,। तो 

अज्ञािी सचला उरे,। ररर दुजें, तें िावरे । 
जनरूनि सांघाती ।।२.१०९५।।

जवप्यवे – जप करायला लावलेले ब्राह्र. ग्रहसरे 
केली निद्रा । उठिला असतरािी येकसरा । 
तेवहेवही अन्ाचाच दरारा । धावती जनपये 
।।१६.२१९६।।

ज्य् – जयाला. ि शोनचती अनतरािें । नरथया 
जयां नजरें रररें ।सव्णदा सववीं साठरिेपरें । 
जेरें तें अवधारीं ।।२.३०२।।

ज्य्च् – जयाचा. प्रज्ञािज्ञािें संहारे,। तेरें लोपुची 
जयाचा ररे,। आतरा सवप्रकाशु, निधा्णरें । 
अनविाशी तो ।।२.८०४।।

ज्य्वच्य् – जयाचया. तठर आधीं अजतव, आरी 
िरें,। तठरनच नविाशकाळी ि ररे,। लयोद्व 
हे बानहरे,। जयानचया संनचतीं ।।२.८१०।।

ज्य्चें – जयाचे. तो राठरता कैसा होईल?। गगिा 
पल्व फुटतील,। सवरूप जयाचें निचिळ,। 
अविैत सदा ।।२.८६०।।

ज्य्चवेवन – जयाचयारुळे. असे तंव सवा्णरावें,। 
आनर सववीं िाहीं ऐसा िवहे,। असाचा साचुपर 
अघवें,। जयाचेनि ।।२.८८०।।

ज्य्रें – जयाला. ऐसे देहधर्ण कनरले,। ते 
षखडवकार सांनगतले,। आतरा जयातें िातळे,। 
ते कैसे पुिरनप ।।२.७५५।।

ज्य् परी  – जयाप्ररारे. तो असतांही शरीरीं, । 
वस्त पांघरलें जया परी, । ते तुटो, फाटो 
बाहेरी,। आपरु वेगळा ।।२.९१६।।

ज्य्प्स्ि – जयाचयापासूि. तेरें सफुरे जें रीपर,। 
तें जया पासाव सगुर,। तेनरचें आतरानच 
साचपर,। निधा्णठरतां ।।२.८६९।।

जन्म्वच प्स्ि ज्य्प्स्ि
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ज्य्प्सीं – जयाचयाजवळ. जनरररराचें हें 
येसरें,। अजु्णिा, दुःिगाऱहारें । जयापासीं 
सांगरें,। तें तोनच सांगे ।।२.११०७।।

ज्य्सी – जयाला. सनच्दािंरय निगु्णर,। तें रीनच 
ब्रह् सिाति । ऐसें सवािुरवें सवरूपज्ञाि,। 
जालें जयासी ।।२.८५६।।

ज्यीं –  जे जयात. महरौनि राजसा तारसांचा िाई 
। दंराठद राव वत्णती जयी । तद्रुप नततुलेही 
अज्ञाि तइ । तेरे जारावे ।।१६.८३८।।

ज्यवे – जया(वर, रधये). यापरी गुरुसामयाठद 
सकळ,। रािरात् रायाजाळ,। जये अनधष्ठािीं 
केवळ,। सफुरो लागे ।।२.७७१।।

जर् – महातारपरा. जेरें जेरें कीं बापा रे । पाउलें 
तारुणय वोसरे । तेरें तेरेंनच संचरे । जरा आंगीं 
।।२.३३७।।

जर्दु:खवे –  महातारपराचे दु:ि. जनरदु:िे 
गर्णदु:िे । जरादु:िे रररदु:िे । वयानधदु:िे 
आनधदु:िे । रोगवी िािा ।।१६.२४२२।।

जर्भूरलवे – महातारे झाले. प्रारबध शेवटा गेलें,। 
शरीर जरारूतलें । जीरा्णवसरा पातले,। वस्त 
जैसें ।।२.९००।।

जर् ्मरण – व्द्तव व ररर. पारा्ण, महरशील तूं 
ऐसें । तया आपुलेनि अप्रकाशें,। जरा ररर 
... ठदसे,। आपुलां िाईं ।।२.८१४।।

जऱिीं – जर. रग देहरंगें जो अर(?रं।।गु,। 
आतरा देहीं असंगु,। तया अग्ीसी सयोगु । 
केला जऱहीं ।।२.९२२।।

जल – पारी. परंतु आइकें धिंजया,। ि सपशमें जल 
तें आतरया,। ि नरजे, ि नवरे, ि बुडे, तया । 
गगिापरी तो ।।२.९२९।।

जलकल्लोळ – पाणयाचया लाटा. चांचलयता 
धर्णरनहतु । गगिीं िुरे रारुतु । कीं जलकल्ोळ 
उपशांतु,। कांहींनच िुरे ।।२.१२८५।।

जलक्लेदैरें – (जल = पारी, लिेद = घार, बाषप).
पाणयाचया स्ावाला. हा तरी जळीं रसु वतते,। 
हा तरी सारद्रता तेरें,। हा तरी जललिेदैतें,। 
होत असे, ।।२.९५७।।

जलचर – पाणयातील प्रारी. चौऱयांशी लक्योिी । 
पक्ुपक्ी आठदकरूिी । कीट सप्ण धिु:पारी । 
जलचररेद ।।८.३००१।।

जलभ्न – पाणयाचा रास. सव्णत् र्गजळीं नकरर,। 
तरीनच तें गा जलराि,। शेिी तयावेगळें 
नकरर । ते जैसें तैसेंची ।।२.९६५।।

जल्ंशु –  पाणयाचा अंश, रेंब. नवषनच काघेतला 
तरु । तयातें कठरता उपचारु । जलांशु तोही 
सरग्रु । बाहेरी पडे ।।१६.५४५।।

ज्पर् – (सं. जलप् = बोलरे. जलपिा = 
वलगिा, रलतेच बोलरे) दंडीं रुजंगु वाओ,। 
आनर तोनच तया जलपता िाओ,। रजतराओ 
अराओ, । शुनक्तिंडीं ।।२.८८२।।

ज्पसी – (जलपरे. सं. जलप् = वलगिा कररे) 
– सांगतोस, बाता रारतोस. ऐसा नसद्ातु 
जलपसी । असंत रारीव सांनडसी ।आनर 
तयाचा शोकु कठरसी । िाशैल महरोनि 
।।२.२८८।।

ज्पु – बडबड, वलगिा, प्रौढीचे राषर. रायाचां 
हृदयीं नवकलपु । वठर आपर केला जलपु । 
तठर तो केला प्रलापु । हृदयी ि बैसे 
।।१८.८२४४।।

जि, जंि – १. जोपयांत. नलंगदेह जव  ि ररे । 

ज्य्प्सीं जि, जंि
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तव हें सरूळ देह िरे ।यालागीं तेंनच आधी 
चतुरें । नवचारावें ।।२.५१७।।, २. जेवहा. 
जव ररती िवरास,। तंव आकृनत होये देहास 
। जनरापूववीं पठरयस, । असरें तें हें ।।२.७३४, 
७६९।।

जिळीवच – जवळच. अज्ञािरत अिाठरसें । 
नरथया, तें तया साच ठदसे,। आनर साचाऐसें 
तें ि रसे । जवळीनच पठर ।।२.७९३।।

जिदजिल्लक्षण् – वाचयारा्णचा पूर्ण तयाग ि करता 
फक्त नवरुद् अंगाचा तयाग केला जातो आनर 
अनवरुद् अंशात तातपय्ण पानहले जाते. नहला 
रागतयागलक्राही महरतात. तेरें येनक जे 
जहल्क्रा, । दुजी ते अजहल्क्रा, । नतजी 
जहदजहल्क्रा, । ऐसें लक्रत्य ।।२.८३९।।

जिल्लक्षण् – वाचयारा्णचा पूर्णपरे तयाग करूि 
दुसरा अर्ण सवीकारला जातो. तेरें येनक जे 
जहल्क्रा,। दुजी ते अजहल्क्रा,। नतजी 
जहदजहल्क्रा, । ऐसें लक्रत्य ।।२.८३८।।, 
जहल्क्रीं ।।२.८४७।।

जळ – जल हे रहारूत, पारी. जळ कल्ोळेंसी 
सुंसाटे । बहुतां ठदवसांची िदी वाटे ।जीवि 
जीविेंसीं ि फुटे । ठदसे कानलचेंची 
।।२.३४५।।, जळी – पाणयात. ।।२.९४७।।

जळक्ं – जळू िावाचा नकडा. नकती येक काळुवरी 
। बुडोनि होता अंतरी । तेरे जळकां कीट 
अवधारी । तोडु लागती ।।५.१३३०।।

जळक्पताण (जळ + काप्णर) –  जळूचे नवशेषर 
महरूि येते. येकी रनक्का नपपयनलका । डांस 
जळकाप्णर जळका । या परी जे बानधती 
आनरका । ते असुरजि ।।१६.२३८२।।

जळकतीणता –  पारवठ्ालगत प्रदेश. जळकीर्ण 

आनर वातुं । जिु जेर ि पवे ग्रारसरु । ऐसा 
सेविे येकांतु । तेरे योनगराजे ।।५.२५८४।।

जळचर –  पाणयात वास कररारे, प्रारी (रासे). 
िेचर रुचर जळचर । याचे कैसे प्रकार । 
अवधारी ते सरग्र । सांनगजतील ॥९.२२५१॥

जळदृष्टी – ‘पारी’ या दृनष्कोिातूि पानहले असता. 
र्नत्कादृष्ी घट िाही । जळदृष्ी तरंग कायी । 
सवर्णदृष्ी जारयी । अलंकार जैसा ॥९.८२१॥

जळधर-रू –  पाणयािे ररलेला ढग. वष्णता 
जळधर नक्ती । कृनर कीट नकत्ी ररती । 
कवर रक्ी तयांप्रती । काळे तेरे ।।१८.५२४।। 
(रुदो.जळध रनक्ती - जळधर नक्ती)।।, 
जळधरू ।।१.११४७।।, जळधरें – पाणयािे 
ररलेलया ढगािे ।।२.७९७।।

जळप्रि्िो – पाणयाचा प्रवाह. ऐसा जळप्रवाहो 
पाहे । नितय िवा िवा आहे । आनर पाहातया 
आि िोहे । कनलचेनच जळ ।।२.३४७।।

जळश्यन –  नहवाळयाचया ठदवसांत फक्त पाणयात 
पोहत राहरे, पाणयात बसरे. जळशयि 
धूम्रपाि । आकाशवास पंचानग्साधि । एका 
ठदवसाआड जार । आहार सेवावे 
।।१८.२२५१।।

जळस्रद्र्मुद्रर् –  पाणयाचा ओलेपरा. ऐसी पवि 
कळा ततवता । तेज ते आंगीची उषरता । 
जळसारद्ररुद्रता । रुक्ता रहीची ।।१६.१४०८।। 
(रुदो. जळसार द्ररुद्रता (जळसाद्र्णरुद्रता)

जळवसंचन – पारी घालरे. करूनि बीजारोपर,। 
वरी कीजे जळनसंचि,। तेरे प्रररावसरेनदुपाि 
। व्क्ाचें फुटे ।।२.७३८।।

जळसि््मी –  पाणयाचा अनधपती. जळसवारी तो 

जिळीवच जळसि््मी
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वरुरु। रेघ हा तया अनधिु । या परी आपरु 
। होय रसाधीप ।।८.२९३२।।

जळ्भ्सु – पाणयाचा रास. तो जळारासु 
अनितयु,। प्रकाशु तो िाश रनहतु,। तैसा 
अरानवतां रायानववतु्ण,। जें अरावावेगळें 
।।२.७७४।। 

जळ््युक् – जळुका (जळू). तव वज्रुिा 
जळायुका । झोंबती शरीरा घ्रारारुिा । 
सवाांगी लागती दु:िा । कठरती तया 
।।१५.३५००।।

जळ्ंशु –  पाणयाचा अंश. आतां प्थवी रागुते 
नवषये । पाचांचे जळांशु ज्ञेय । ते पंचकरमेंनद्रय 
। ऐसे जारावे ।।१६.१३०७।।

जळीं – जलारधये, जलाचया ठिकारी. हा तरी 
जळीं रसु वतते,। हा तरी सारद्रता तेरें,। हा तरी 
जललिेदैतें, । होत असे, ।।२.९५७।।

जळुक् – जळवा, जलकीटकाचा एक प्रकार; 
जळू, एक जलजंतू. हे वलयाखनवत प्रारी 
जनरिीचया आश्यािे राहरारे आहेत. यांिा 
करवतीसारिे तीि दांत असूि तया योगे हा 
प्रारी एिाद्ा प्राणयास दंश करूि तयाचे रक्त 
शोषूि घेतो.  शरीरातील अशुद् रक्त काढूि 
टाकणयासािी जळवांचा उपयोग करतात. पर्ण 
जळुका कोडे कीडी । उंडरी करपरी वाढी । 
टोळ, रुिकराज, धानड । ऐसी पावें 
।।१८.९१५३।।

जळोदर – पोटात पारी सािलयारुळे होरारा रोग, 
उदररोग. शरी बोले उत्र । ब्राह्राचा वाढो 
जळोदर । यया देिता कुरर । ररतु ययाचे 
।।१८.९९२५।।

जंबसथ्न् –  जंबुविीप. पासीं नतवासी जंबसरािा । 

चौगनलया पाल आसिा,। ऐसे बोले, तो 
शाहरा । अनरधािपूव्णक. ।।२.२६८७।।

जंबुक, जंबूक –  कोलहा. अहो गजेसी नवरोधु 
कररे । कवरा जंबुका बळ येसरे । परंतु 
हेमया पंचवदिे । आरिनरला तो ।।१६.१९४१।।

जंबुकले – कोलहे. तऱही तेरे असंसकारें । तें वयर्ण 
िवहे बा रे । तया रनक्ते तीं पनवत्ें । जंबुके 
होती ।।१५.३६१४।।

ज्गरण –१. जाग्तावसरा. सुषुनप्त िारी 
अवसराविय,। तेनरचें सुिनह नरथयारय,। तेंनह 
निद्रासुि काये । वतते जागररीं? ।।२.४६५।।; 
२. सवरूपाचे ज्ञाि, ‘री आतरा आहे’ अशी 
दृढ जारीव. ऐसें अज्ञािजनित सवपि । रोनगतां 
दुगर गहि । तेर होतांनच जागरर । तें काये 
जालें ।।१८.१३७५०।।

ज्गर्दद – जाग्ती वगैरे. जागराठद चाऱही 
अवसरा,। तू, िा तूतें, या पारा्ण,। सराि, 
रोगु, िा रोक्ता,। काहींनच तू ।।२.१०४७।।

ज्गर्िसथ् – जया अवसरेत सरूल जगाचे सरूल 
देहाविारा ग्रहर करता येते ती अवसरा.येरींची 
जे जागरावसरा । तीतेंनह आतरा जारता । 
अतेव अिातरा ते ततवता । दृशय महरौनि 
।।२.५०९।।

ज्गरीं –  जाग्तावसरेरुळे, जाग आलयािे. सवरूप 
बोधें जार । संनचत िाशे महरौि । जागरीं जैसें 
सवपि । वाऊँ होये ।।१८.१४६१३।।

ज्गरीं – जाग्तावसरेत. जाग्नत रासे तें सीवरा । 
सीवराचें जागरीं अजु्णिा । िारी सुिदुःि 
पुिः पुिः । िीच िवें जें ।।२.४६४।।

ज्गरु – जागरावसरा. अतेव सवपिजनय जागरु,। 

जळ्भ्सु ज्गरु
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नलंगदेहें सरूळाचा आकारु,। तया नलंगदेहाचा 
नवचारु । सांगैि री. ।।२.१७८३।। 

ज्ग्र –  जागा. देखिजे सवपि वाईट, । तठर जाग्त 
होती सुरट, । नततुलेिीनच ते कष् । सव्ण हरती 
।।२.१०५६।।

ज्ग्र् – जाग्तावसरेत असराऱयाला. सूय्णदृष्ीं 
िारी तर,। जाग्ता सवपि रिोरर; । सतय, 
सिाति, निःसीर,। तेरें असतय िसे 
।।२.४७३।।

ज्ग्वर – जाग्ती ह्या अवसरेत. जाग्नत रासे तें 
सीवरा । सीवराचें जागरीं अजु्णिा । िारी 
सुिदुःि पुिः पुिः । िीच िवें जें ।।२.४६४।।

ज्ग्वरलोपीं –  जाग्तावसरेचा लोप झालेला 
असतािा, महरजे सवपिावसरेत. आता 
सरूळानचया नवनवक्तता । सरूळ नरथया जार, 
पारा्ण,। जाग्नतलोपीं पाहता । आरासें जैसे 
।।२.६३५।।

ज्ग्रें – जाग्तावसरेत. तें नरथयारात् नविाशे,। 
अवयक्त उरे जैसें तैसें,। जाग्तें जेंनव रारुसें । 
सवपि नवसरती ।।२.११८७।।

ज्गवे – जागे होते. अहंता अपािाचेनि अंगें । घ्रारी 
पायूरानज ठरघे,। तेरूनि सवनवषईं जागे,। 
गंधाठदकीं ।।२.११६७।।

ज्वच्य्ं – जयानचया, जयाचया. नवष रनक्यलया 
भरु वाढे । िािा रद् घेतनलया जैसे चढे । 
नवद्ा जानचया पुढे । तैसा जो उिी 
।।१६.१६६३।।

ज्ज्िरी – त्ासतात, वैतागतात. तै बुडे योगसाधि 
। कष्ांते पावे रि । जाजावती पांचही प्रार । 
देह ि ररे ।।१२.१८३।।

ज्ज्िल् –  रागवरे, कातनवरे.  ऐसा निचियो 
ययाचा जाला । तठर प्रश्ु  येकु आरी उरला । 
येरें पुरुषु जाजावला । सांडू कां पाहे 
।।१.२०७८।।

ज्डी – जाडेररडे वस्त. जाडी, घोंगडें, चवाळें,। 
कंबळशबदें कैसें कळे?। कांबळा,आसि, 
गबाळें,। िोगीर, जेि, ।।२.२६८२।।

ज्ण – (जाररे) – (तू) लक्ात घे. संग्रारु सवधरु्ण 
क्ेनत्यांतें । सवगु्ण पानवजु जेरें रतें । हें नवघिकर 
जार तेरें । सरयीं वोडवलें ।।२.५०।।, 
ज्णवच ।।२.७९।।

ज्णईं – हे तू जार. महरौनि अखसरर जारईं । 
सुिदुःिद आगरापायी ।  एरें सांनगजैल तें 
आइकईं । कारर बापा ।।२.४२९।। 

ज्णणें – जारूि घेरे. पुरुष आपरपयां अज्ञाि,। 
तेंनह जाररें आवरर रािे,। अज्ञािें अनयरा 
ज्ञािें । पासाव जया ।।२.४१५।। 

ज्णर असर्ं – कळतो, जारतो महरूिच. रग 
इतलयावठर, पांडवा,। सानक्तवें एकेंनच सवाां । 
जारत असतां, करावा । संग्रारु, गा. 
।।२.१६९८।।

ज्णर् – १. ज्ञािी. आय्णिीतीं हें ि नरळे । जारतां 
जिीं तयाजय केलें । जें की आंगीं संचरलें । 
काय करी ।।२.४६।। २. जाररारा. एवं, 
सरूळ देह जागरावसरा,। आनर येनरनचया 
प्रपंचा जारता,। तो आतरा नवश्वु रोक्ता । 
सरूळां रोगातें. ।।२.१७७९।।, ३. अनररािी. 
नलंगदेह, सवपिावसरा । ययां दोहींचें री 
जारता, । अनररािु हानह तत्वतां । आतरया 
दृशयुनच ।।२.५२८।

ज्ग्र ज्णर्
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ज्णर्-र्ं – जारले असता. असंत दृशय हें 
जारता । तूनच शोकु कठरतासी पारा्ण । यया 
जारपराची वाता्ण । जाली पुरत्यीं ।।२.२८९।।

ज्णर् क्ं – कळतो का –  महरौनि महनरजे हा 
देही,। येरवहीं आरोपु जया िाही,। बाह्यांतरराव 
कांही । जारता कां ।।२.१४५०।।, 

ज्णर्वच  – कळलयाक्री. जारतानच काहीं 
िसे, । िेनरवेचें रत कैसें ? । जे रानत् करी 
ठदवसें । असते िही ।।२.६५४।। 

ज्णरी –  जारतात. प्रकृनतगुरवयनतरेकें । जे 
जारती तत्व िाईके । तें नवशुद्ें सुनववेकें । 
कैसें पुिरनप ।।२.२९८।। 

ज्णरी – जारतयािे, ज्ञानयािे. अज्ञािाचेनि आधारें 
। नवपठरत होउंनि ज्ञाि सफुरे । अनयरा ज्ञाि 
तेंनच िरे । जारतीं जारावे ।।१६.८३५।।

ज्णपण –  जारतेपरा, ज्ञािीपरा. तैं तयाअरमी 
िाहीं ज्ञाि। ि करी तैसे आचरर। पठर 
लोकाराजी जारपर। तोनच दावी ।।१६.७४३।।

ज्णपण् – ज्ञाि, शहारपरा. ‘कुतसतवा’ श्रोकें 
येरें । वाठरतां नववेकवचिें । तू आपुलेनचिी 
जारपरें । उरजसीिा ।।२.२८२।।

ज्ण्यीं –  जानरवेला येते, जारवते. तो अनधष्ठािा 
वेगळा िाही । अनधष्ठाि िवहे तैसेंही । नकरर 
र्गजळ जारयीं । जयापरी ।।१८.१३५६३।।

ज्णि् (जारवरे) – सरजावूि सांगावा. तू 
महरशील जरी पांडवा । अिातरराओ रातें 
जारवा । तठर अनितया असता सवा्ण । रूप 
करू ।।२.५०५।।

ज्णिवे – अिुरवाला येतो. आनर जेरवरी शबद 
पावे, । सपशु्ण जेरूनि जारवे, । रूपावबोधु 

धावे । जेरें लागावया ।।२.६३७।। 

ज्णिवे – जानरवेला. कोिूनि सफुरे ते कलपिा ?। 
कोिूनि जारवे आरी रिा?। कवरु तेरीचां 
देिरा?। कें तो वसे? ।।२.९९०।।

ज्ण्ि्य् – सरजूि घेणयासािी. जें जें राि 
जारावया । योगय रासे आपरपया, । ततसाक्ी 
तू, वठर तया । िवहनस सानक्तवही, 
।।२.१०५१।।

ज्ण्ि् – सरजूि घयावा. तो रुक्त महरावया 
पांडवा । योगयु जारावा तुवां । देहीं असोनि 
देहरावा । िाडळेनच जो ।।२.५०२।।

ज्ण्िी – सरजूि घयावी. तें रूतांनच अवयक्त 
खसरनत । जारावी, नवनवध प्रकृनत,। आइकें 
नतयेची सफूतमी,। सांगैि ते ।।२.१११७।। 

ज्ण्िें – सरजूि घयावे. कता्ण रोक्ता नचत् वतते । 
प्रारु नशश् रसिा करर तेरें ।रसु नवषेया निभांतें 
। रािसें जारावें ।।२.३९७।।

ज्वणजर असर् – ओळित असतािा –  रसयोगें 
जारे रसिा,। गंधयोगें कळे घ्रारा,। यापरी 
रौनतकां गुरां । जानरजत असतां, 
।।२.१७७५।।

ज्वणजसु – जारतो. तव सत्या गुरारासु । रासे 
िरसे जानरजसु, ।अरावीं आपुलांनह पुरुषु । 
तूं सिातिु आतरा. ।।२.३१३।।

ज्वणजवे – सरज. तठर जें आतरेि ि होईजे । 
गुरयुक्त ऐसें देखिजे ।तें सनविलक्र जानरजे । 
असत महरोनि ।।२.५०४।।

ज्वणरल् – अिुरवला. सनन्धािें पुरुषाचेनि । 
आिंदु जाला नरळरी,। तो जानरतला नतचा 
गुरीं । तेरें पुरुषें ।।२.१३२३।। 

ज्णर्-र्ं ज्वणरल्
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ज्वणरलवे – जारले. तयांचें जळो ऱयाळें,। केलें 
अरवा जानरतलें । जें राठरतें, कां वनधले । 
सवरूप महरती ।।२.६९४।।

ज्णीजसू –  जारूि घया. वेदें प्रनतनष्ठला संनयासु 
। आरोपूनि तयातें दोषु । तो िेघता जारीजसू 
। धर्णलोपु होये ।।१८.४९६।।

ज्णीि – ज्ञाि, शहारपर. ‘करं रीषररहं 
संखये’।‘गुरूिहतवा’ श्रोकें एकें । ‘ि चैतनविद्ः’ 
इतयाठदकें । जारीव बोलसी ।।२.२८३।।

ज्णु –  जारीव (संवेदि, ज्ञाि). िेरोनि िेनरवेचा 
जारु । जारता आपुला िायी आपरु । तेर 
िेनरवेचा कवरु । रावो आधी ।।१८.३३५३।।

ज्णु (जारा) – जारता, शहारा. री एकु एर 
नवषईं जारु । ऐसा धठरतानस अनररािु । आनर 
सवेंनच रागुता िेरु । होऊनि पुसतासी 
।।२.२८४।।

ज्णु्मरें (जारुरत) – ज्ञािी लोकांचे रत. िेरोनि 
तये िेनरवेतें, । िेरे जेरे जारुरतें, ।  तें 
जारोनच लागे, तेरें । िेरपर िुरे ।।२.६५१।।

ज्णू कलेल् – सरजेल असा केला. तया अवयया 
गुरातीता,। राझा िरसकारु श्ीअवधूता;। जें 
अवलीला री रता । जारू केला ।।२.१४।।

ज्णवे – जारतो. जो जारे गुरुप्रज्ञा,। 
अपरोक्नसनद्संज्ञा,। आइके सद्ुरूची आज्ञा,। 
कैसी एर नवषईं ।।२.८३३।। 

ज्णो – सरज (पडत िाही). निवांत िातां जें पडे 
ग्रासीं,। जारो कांहींनच िाहींसी,। आिनवतां 
जैसी तैसी,। आिवोंनच लागे ।।२.९९३।।

ज्णोंकरी –  जारकार. जाररें जो जारोंकरी । 
तो कलपिानच कीरू नवसतारी । जारेतें वाऊँ 

कखलपतवठर । जाररें तें जाररें 
।।१८.१२२७९।।

ज्णोनी – जारूि. नवषयेंनद्रयसंयोगें । सुिदुःि जें 
रिा उरगे,। तें आगरपायी अवघें । ऐसें 
जारोिी, ।।२.४८६।।

ज्णि्र –  जारार, देह देरार. दुयमोधिार्ण आपुलें 
नजरें । सांनडलें राजयसुि येसरें । तयाचां 
काजीं प्रारें । जाणहार जे ।।१.१०३७।।

ज्रिवेड – जातीसंबंधीचा वेडेपरा. आंगीचे गेलें 
वेड । लेईि महरे जातवेड । तैसा वयवसानयकु 
चाड । नसद्ीची करी ।।२.४१५७।।

ज्वर्य् – (धानय दळणयाचया दगडी) जातयाला. 
येसरा ग्रारु असोनिया । पाररटु िेरे रचे नरिया 
। कांहींनच उलूिला जानतया । वोज िसे 
।।५.१२०३।।

ज्री झ्ली – गेली. आतां तें संतयक्तें वस्तें,। जातीं 
जालीं जैसीं केरें,। पुरुषु ि करी अभयंतरें । 
नक्नत तयांची ।।२.८८८।।

ज्नु – गुडघा. (गुडघयावर नकंवा गुडघयाजवळ 
असलेला रोवरा, हे घोड्ांचे अशुर लक्र 
राितात.) शास्तज्ञां आंगी संचला । वेडानच 
पुरुष येरें केला । दासतव देऊनि सरानपला । 
जारता जािु ।।१.९८८।। 

ज्नू –  रांडी. येक उरे येक जािूवरी । राता 
बाळका ऐसे करी । तैं पोटी घालावी सुरी । 
घेवावा प्रारु ।।१६.२७।।

ज््म्र-रु –  जावई. िाखसतरुिी रांडे वनिता । 
तीसी वादुप्रनतवादु कठरता । जारात रुसले 
अिादरता । ते गेले निघोनि ।।१८.१७१४।।, 
ज््म्र ु।।६.९०३।।

ज्वणरलवे ज््म्र-रु
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ज््मुन –  िुजा, िेंगू. जारुि वारि महनरजे । 
डाविरे येरेनच निपजे । ऐसा नवय्णसरा बोनलजे 
। क्ोरु पविाचा ।।१६.१४३२।।

ज््यवे – जाई, जातो. अिले घेतलया रठदरा – । 
रानज िेवा नवसोरा ।  तो काजा िये येकसरा 
। जाये जळोनि ।।२.१४४।। 

ज्रज –  िर-रादीसंयोगातूि उतपन् होरारे प्रारी. 
सवेदज जारज अंडज । चौनरिारी ते उनद्ज 
। प्रळया ि होती सहज । िुरे त्ररात् जें 
।।८.२६४१।। 

ज्रण्म्रण – काळी नवद्ा, रूि राररे, यातुनवद्ा, 
रािारती इतयादी. हे िाही तठर आि । साधावे 
जारर रारर । रौि सतंरि वशीकर्ण । देहे येरे 
।।१६.१७१६।।

ज्रण्दद – जारर, रारर, उच्ाटि इ. अघोरी 
नवद्ा (काळी नवद्ा॥ यातुनवद्ा. आता 
जारराठद जे अष्ाकुलकरर । तया तसकराचे 
नशरछिेदि । होईल राजाज्ञेवरुि । हाती पडनलया 
॥९.१४९॥

ज्र् – जारस, दारा पुरता वाळू ि देता कापलेले 
पीक. आषाढी वाजे जारा । उठर ि ठदसे ढोरा 
गुरा । बरवा चाले वीकरा । तया धानयाचा 
।।५.१२०४।।

ज्ल् – झाला. रज्ुसरािीं आरासला । तो रुजंगु 
कवरें राठरला । जेरें अजु्णिु हा जाला । 
शोकारूढु? ।।२.२७३।।

ज्लवेवन – झालयािे. उतपनत्काळीं उपजलें,। तेरें 
अनधष्ठािरात् जें संचलें,। नकररीं जालेनि 
र्गजळें,। नकरर ि जनरे ।।२.७७३।।

ज्िळी – आवळेजावळे. अहो दोनि अपतये 

जावळी । संरवती येके काळी । आयुषये 
रनवषये वेगळी । ती तयांते कां  ।।१६.१५५५।।

ज्ळ – जवाळा. पुरत्याठद दृशय सकळ । राजय 
असंततवें शोकरूळ । एरें ि प्रशरनत जाळ । 
तया शोकाग्ीचे ।।२.२८६।।

ज्ंबू –  जांरूळ. आम्र जांबू चंपक । कदळी 
िाठरकेळी अिेक । व्क् लानवले फरसाठदक । 
कौतुकेनच ।।१८.१७५२।।

वजईल – जगेल. आतां हे कैसे नजईल । आहारु 
कवरा रागैल । वरुषा तचे केवळ । अज्ञाि हे 
।।६.५२१।। (रुदो. वरुषा तचे – वरुषातचे 
(= वषा्णचया आतलेच)?)

वजणवे –  नजंकरे, जगरे.  रिाचें हेंनच कररे । 
प्रेरयुक्त रूपीं रररे ॥ नतयानच प्रव्नत् नजरे । 
इंनद्रयविारां ।।१.१२०।।

वजणवे ्मरणवे उपजणवे –  जगरे (जीवि जगरे), 
र्तयू व पुनहा जनर पावरे. नजरे रररे उपजरे 
। हे केले ि होये जेरे । तैं नितय देह रक्रे । 
ऐसे का िवहे ।।१८.११९१।। 

वजणें – जगरे. वाडें धाकुलीं संसारीं । रा...इ 
रुळींनच ये सोइरीं । कठिर जालों री वैरी । 
धीगयनजरें ।।२.३२।।

वजरुल् – नजतका, जेवढा. बुनद्ते नजतुला कळे । 
निजप्रकाशाचे नि बळे । तीतुला तो रिािाकळे 
। कलपावया ॥९.१७४॥

वजरुली – जेवढी. आता नजतुली तुरची ।  तै 
काढावी पां रिरेनच । तेरे उरैल तू परावयाची 
।  तेनच पाहो ।।१६.७३२।।

वजरुलवे – जेवढे. जीवनरुक्ताचें हारपलें । तें पुडती 
िाहीं देखिलें । देहाठदसुिदुःि नजतुलें । 

ज््मुन वजरुलवे
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प्रपंचराि ।।२.४८४।।

वजरूवच  – नजवंत असतािाच, नजवंतपरीच. 
नजतूनच रुक्तु नवदेही । ि बनधजे देहाचा िाईं । 
यालागी सागैि तें आइकई । वचि राझें 
।।२.५०३।।

वज्यवेरवे  – नजला. ऐसी सद्ुरूची रनहरा,। िाहीं की 
नजयेते सीरा,। वरी ि साहेनच उपरा,। अिुपमय 
जे ।।२.१६।।

वजर्िलवे –  अनय पदारा्णत एकरूप झाले. ज्ञािही 
रेदीं सारावलें । सफुरर तेंहीं नजरावलें । परंतु 
राझें प्रेर आगळें । आगळेंनच ।।१८.१३३७३।।

वजरवे – नजरते, (दुसऱया कशात तरी) एकरूप होते. 
िगरत गरे दश्णिा । रुिाचा सचु जुिा । तोनह 
राजी नजरे जयानचया; ।।२.५।।

वजरोनी ज्री – (दुसऱया कशात तरी) एकरूप 
होतात. आतां हे राजे वेगळाले, । ययांचीं 
नवनवधें सरूळें, । तीं आतरारेदीं सकळें । 
नजरोिी जाती ।।२.३१४।।

वजज्ञ्स्रें –  नजज्ञासा असलेलयाला. (निषकार 
कर्ण-उपासिेरुळे जयाची निनषद् कर्ण 
करणयाची वासिा व रिाची चंचलता हे दोष 
जाऊि आतरज्ञाि प्राप्तीची तीव्र इचछिा 
असरारा. रुरुक्ा आनर नजज्ञासातें । 
प्रररानधकारी िीरुतें । बुझावावे येरेनच रते । 
ऐसे आहे ।।१८.३८५१।।

वजंकणवे – रात कररे, शत्ूपक्ावर नवजय नरळनवरे. 
नकंवा जाऊ ि नजंनकले । दुयमोधिा हातीं पनडले 
।पळाले की सव्ण रेले । होईल ऐसे ।।२.१३७।।

वजंकिरी(न) –  नजंकले जात िाहीत. आता तू 
महरसील एक । ि वनधता पैं द्रोराठदक । येहीं 

कौरव टरक । ते ि नजंकवती ररीं ।।२.११६।। 

वजंकिवे (न) – नजंकले जात िाही. देिोनिया 
रीषरा, द्रोरा । सुटलानस तू आंगवरा । ि 
नजंकवे दुयमोधिा करा्ण । महरौनि ।।२.६७।। 

वजंक्ि्य् – नजंकूि घयायला, वश करायला. 
यापरी योगरतें िािा,। अवधारीं, गा अजु्णिा,। 
नजंकावया चंचला रिा । योगीं कखलपलीं. 
।।२.१९१७।। 

वजंवकजरी – नजंकले जातील (महरजे आपलयाकडूि 
हरतील.) तें यश येरें रतें केवळ । आमहा 
वाट्ा येईल । नजंनकजती कौरव सकळ । 
पडती द्रोराठदक ।।२.१३६।। 

वजंवकजवे – नजंकतो. जो कवहरी नजंनकजे ररीं,। 
कां ररे अवचटें वारीं,। कीं रारावया आला 
महरौनि,। पळोंनच लागे ।। ।।२.६८०।।

वजंवकल् – नजंकला, अधीि केला. ऐसा नजंनकला 
देिोनि रोहें । अजु्णिु सवजिसिेहें,। रग 
इतुलयावठर लाहे लाहें । तया प्रनत ।।२.३८।। 

वजंवकली – ताबयात आरली. करीं योनगयां 
आडवारा । संसाठरकांतें संसारा । ते नजंनकली 
जेरें निद्रा । अजु्णिु तो ।।२.२४७।।

वजंकले – नजंकते, अधीि करते. एवं रिनच नजंके 
रिातें,। करी कर्णनच करा्णतें,। धयाि व्नद्कर 
धयािातें,। रक्तीिें रनक्त. ।।२.१९४७।।

वजंकों – नजंकूि घेऊ. सनरुि रांडले रांडरी । 
युद्ाची इचछिा करूिी । राजय नजंकों महरौनि 
। पासाव आमहां ।।२.१३९।। 

वजंकोवन – नजंकूि घेऊ. तरी नजंकोनि कौरवातें । 
कारर काये आरुतें ? । गोत्वधु निनरयें । 
तेरेंनच ि करू ।।२.२१७।।

वजरूवच वजंकोवन
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जीउ-ऊ – जीव. तेरेंसी युक्त वत्णतां । जीउ महनरजे 
पांडुसुता । तेंनच देहविय नवचाठरतां । जीवप्रकृनत 
।।२.४१३।।, जीऊ ।।१०३९।।

जीण –  जगरे, नजवंत होरे. प्रीतीचें हेनच लक्र 
। जें तेरूनि ि सुटे वेगळे रि । तेरें योगें जीर 
ररर । रलयते हो ।।१.८८।।

जीणें – जगरे. एवं, जीरें, आनर रररें,। हें 
बहुकाळ रजकाररें । लागलें आरी, एरें । 
करमें कठरतां ।।२.१०८३।।

जीरवच – नजवंतपरीच. जीतनच ररर संपादुनि । 
शववत वत्णती रुिी । वयापार नवषयीं प्रारी । 
सांडवले जैसे ।।८.१७१०।।

जीरी – जगती, नजवंत राहतात. धानयातें िाही 
निषपनत् । तैं अन्े कासयाची होती । रूतें 
कासेि जीती । अचरेंचरें ।।१८.३७५।।

जीरुल् – जेवढा, नजतका. आता प्रकृतीयुक्त 
जीतुला । कता्ण ईश्वरु री नततुला । येरु 
निनव्णकलप संचला । पूर्णब्रह् ॥९.२२६५॥

जीरें भवेदवे – जारीवरेदािे. तवचेचेनि संबंधे । वयक्तु 
सपशु्ण जीते रेदे । रग तवचा तेनव िोदे । जे 
जाग्त करी ।।१६.१४४७।। (रुदो. तेनव िोदे 
- ते नविोदे)

जी्यवे –  जया. नजये दृष्ी जया ज्ञािातें । नजये 
अवसरे जो प्रपंचु वतते । तो अनयाज्ञािा अवसरे 
। दृनष् ते नवषयोनच िवहे ।।१६.७०७।।

जी्यो – जगरार (िाही). आमही ि जीयों सकळ 
। शस्तेंसीं ि चलें बळ । रररातें संग्रारु रूळ । 
क्नत्यासी ।।२.१४१।।

जीर्लवेपण –  रुरलेपर, एकरूप झालेले तत्व. 
जळी तरंग वीरे । तैसा री रानज रीपर जीरे । 

रग जीरालेपर उरे। तो संचलानच  ।।८.२४५३।।

जीणताकथ् –  पुरारकरा, प्राचीिकरा. तठर 
सगा्णदीची जीर्णकरा । सांगैि तुजप्रनत आता । 
जे नवचारे श्वर कठरतां । सव्णज्ञु होसी 
।।१८.६२८।।

जीण्तािसथ् – जीरा्णवसरेला, नवसनवनशतपराला. 
रग तें रळें घेइजेती,। धूतां धूतां फाटती,। 
जीरा्णवसरा पावती,। नवतुळती सवरावें 
।।२.८८६।।

जीणमे – जीर्ण, जुिी, नवसनवनशत. िूतिें जीरते 
जालीं,। फाटोनियां वस्तें गेलीं । पठर िीच िवी 
ते उरली । काया जैसी ।।२.९१४।।  

जीिति – जीवरूप खसरती, सवरूपज्ञाि झाले 
िसलयािे संसार िरा रािूि तयातच रररारी 
आतमयाची अवसरा. जीवतवाची साहे, वीरा,। 
तुटी रग, धिुध्णरा,। सकळा शरीरीं िरा,। 
सवयंनच होये ।।२.१२४०।।

जीिदश् – जीवरूप खसरती, सवरूपज्ञाि झाले 
िसलयािे संसार िरा रािूि तयातच रररारी 
आतमयाची अवसरा. आतां जीवदशा कैसी 
कवरा । पुसलील हे अजु्णिा । तठर सांनगजैल 
तें रिा । आनर निरुतें ।।२.४११।।

जीिन – १. पारी. जळ कल्ोळेंसी सुंसाटे । बहुतां 
ठदवसांची िदी वाटे । जीवि जीविेंसीं ि फुटे 
। ठदसे कानलचेंची ।।२.३४५।।, जीिनी –  
पाणयात. ।।१६.११३५।।; २. जलरूपी 
रहारूताला. जो तया जीविातें प्राशी,। तो 
अिलु अनिळा ग्राशी,। जया पडे तेरेसीं,। 
योनजला आतरा ।।२.९३०।।

जीिन – आयुषय. आहारु तयाचें जीवि,। आहारु 
व्द्ीचें कारर,। अतेव अन्रय जार,। 

जीउ-ऊ जीिन
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शरीरकोशु हा ।।२.७४०।।

जीिन्मुक् – देहधारी असूिही री आतरा आहे हे 
ज्ञाि झालयािे देहानररािापासूि, पया्णयािे 
संसारबंधिातूि रुक्त झालेला. तवं वरी जे 
जीविरुक्त । ते सतयलोकी िांदती सरसत । 
रग तेरे प्ररये रुक्त । सकळ सुटती 
।।८.३०२९।।

जीिन्मुक् –  जीवि जगत असताही रुक्ततेचा 
अिुरव घेरारे ज्ञािी. वाचाळपर बहुसाल । 
साधि िारी केवळ । आमही नसद् निर्णळ । 
जीवनरुक्त ।।१६.५५७।।, जीिन्मुक््चें 
।।२.४८४।।

जीिप्रकृवर – जीवातरा आनर प्रकृती. तेरेंसी युक्त 
वत्णतां । जीउ महनरजे पांडुसुता । तेंनच देहविय 
नवचाठरतां । जीवप्रकृनत ।।२.४१३।।

जीि्मळु – जीवरूपी रळ, जीव अवसरेचा अज्ञाि 
हा रल. अनवद्ागुररयी पांडूसुता । पनवत्ी 
हेनच अपनवत्ता । जे अविया गुरातीता । लावी 
जीवरळु ॥९.२०६॥

जीिरूपी – जीवरूपािे. प्रारबध रोगूनि वोसरे,। तैं 
देहऐरयें रींनच ररे,। रग जीवरूपी उरे । 
कर्णसनहतु ।।२.१०८१।।

जीिविलें –  जगनवले. असतयें सतय केलें । र्तें 
जीतें जीवनवलें । चोरे रग प्रकटलें । राविा 
दावी ।।१८.१२१६४।।

जीििी –  जगवतो, पालिपोषर करतो. उपजनव 
जीववी रारी । वागवी रूतें सूत्धारी 
।।१८.१३३५२।।

जीिस्ठीं – जगणयासािी, शास्तोक्त धर्ण महरूि.   
नकंवा   रक्रासािी,  शत्ूपासूि आप्तसवकीयांचे, 

प्रजेचे, निषपापांचे रक्र करावे यासािी. 
जयापासाव जीवसािीं । नवद्ा अभयानसली 
जगजेिी । नतरेंनच री तया पािीं। कैसा 
लागों? ।।२.१०८।।

जीिस्ष्टीसंि्रवे –  जीवस्ष्ीचा नविाश, अरा्णत 
प्रलयकाल. एवं जीवस्नष्संहारे । तैं का तपावे 
ठदिकरे । रेघ बोलावे अंबरे । ते चाड रानहली 
।।१६.११२५।।

जीि् – जीवाला. बीजातेंनच व्क्तव,। आनर 
व्क्ातें बीजरूपतव,। तैसें जीवा देहा एकतव । 
अिाठद असे ।।२.१०८४।।

जीि्त्मबुवद्ध –  जीवच पररातरा आहे बुद्ी. ते 
रिरेनच देह बुनद् आटे । जीवातर बुनद् उरटे 
। रोक्ाची इचछिा प्रकटे । ज्ञािाची चाड 
।।१८.३८४५।। 

जीि्त्म् – देहात री महरूि राहरारा आतरा. 
आपरपया ज्ञािशीळु । होतांची होये शबळु ।  
रग अज्ञािें अनयराज्ञािें केवळु । महरे री 
जीवातरा ।।२.४१९।।

जीि्ंरें – जीवाला. उतपनत्पासाव जाग्नत,। 
सवपिेंपासाव तये खसरनत,। पासाव प्रलया 
सुषुनप्त,। जीवांतें ययां ।।२.७६४।।

जीिीं – १. रिात, बुद्ीत. आनर रारावया योगयु 
िवहे । गुराचेनि अरावें,। एरें सांनगजेल, तें 
बरेंच । धरावें जीवीं ।।२.७०६।।; २. 
जीवाचया ठिकारी. जीवीं ऐसे देहत्य,। 
अवसरात्य, अनरराित्य,। एरींचें सानक्तव 
धयेय, । तें शुद्सतव(त्व), आनवद्क 
।।२.७६६।।

जीिुवन –  नजचयापेक्ा. परा महरजे उतकृष्ा । 
रनक्त जार सुरटा । जीवुनि आरीक निष्ठा । 

जीिन्मुक् जीिुवन
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िसे रक्तांतें ।।१८.१३२१०।।

जीिेंवच –  जीवारुळेच (आतरतत्वारुळेच). देह 
जड अचेति । ययातें जीवेंनच चेति । तया 
जीवाचे निरा्णर । िसे वीया्णपासाव 
।।१६.१२५१।। 

जीिवेश्वरति – जीव आनर ईश्वर असा नरन् राव.
देहसरूहाहूनि पनहलें,। जें रग अवसराठदक 
उठिलें,। जीवेश्वरतव रचलें,। ते सत्ा जयाची 
।।२.७८४।।

जीिवेश्वरभवेदग्र्सु –  जीवातरा व पररातरा हे दोि 
नरन् आहेत ह्या विैतराविेचा घास. ... 
नववेकेंनच अनवद्ा हरासु । जीवेश्वररेदग्रासु । 
नववेकेंनच ।।१८.१२४५५।।

जीिवेश्वर भवेदु –  जीव आनर ईश्वर असा रेद. 
गुरांचेनि सतयपरे । जीवेश्वर रेदु सतय रािरे 
। रग जीवेश्वर सतयपरे । सतयता प्रपंचानस 
।।१८.३७७०।।

जीिैश्वरभवेदु –  जीव व ईश्वर हा रेद. रचूनि तो 
जीवैश्वर रेदु । तेनरचा निरसूनि दृशयवादु । 
उरयोनसपररारमें अरेदु । नसद्ांतु सरानपती 
।।१८.४१८०।।

जीवि्र – काळीज. जें वेदांतें वेध नवसार । 
उपनिषदाचें जीवहार । योनगयांचे अंतर । निवे 
जेरें ।।१५.१५६३।।

जुन् –  िोलवर रुजलेला, फोफावलेला. ... 
धानयातें िाही गररा । ऐसें आपेक्ी जो अजु्णिा 
। तो तयाचा जुिा । कार जारावा 
।।१८.१२९६६।।

जुंग – कुशल, तरबेज. जुंग,ताचूं कीं होडें?। ऐसा 
संदेहो पडे,। तैं संसकृत पडे,। तैं संसकृत निवाडें 

। कैसें बोलैल? ।।२.२६९०।।

जुंझवे – झुंझरे, लढरे, रांडर कररे. आंगाचा 
रारी वेगु । बहुतांचे साहे लागु । आनर रोरेते 
िाही रंगू । ऐसा जुंझे ।।१८.८००५।।

जवेणें–णवे – जयािे, जया काररािे.काय्ण 
काररगुरानवये । सुटले आधींनच तव आहे । 
परंतु नवर जेरें ि लाहे । साचानह साच पर; 
।।२.९।।, जेरेंसी युक्त असता । जीतनच ररर 
गा पारा्ण । आता सांडूनिया सव्णरा । सावधु 
होई ।।२.८०।।

जवेथ – जयाचया िायी. नचंनततां चेति संहारे,। तरंगु 
नचत्ाचा जेर नवरे,। अिंत अपरांपर उरे । 
आपरनच तेरें ।।२.१०२९।।

जवेथिरी – जेरपयांत. आनर जेरवरी शबद पावे, । 
सपशु्ण जेरूनि जारवे, । रूपावबोधु धावे । जेरें 
लागावया ।।२.६३७।।

जवेवथच् रवेथें – नजरलया नतरे. जेरूनि सफुरे चेति,। 
नवषयािुरवाची िूर,। तो सफूतमीचां रूळीं 
जार,। असे जेनरचा तेरें ।।२.९८८।।, 
संकलपवातें उडालें,। ठदगंतरा रि गेलें,। 
तरानप गेलें ऐसें कळे,। तें जेनरचे तेरेंनच 
।।२.९८९।।, सूय्णनकररें धांवती,। देशुररी 
प्रकाशती,। पठर रंडळ तें वीरपनत । जेरेंनच 
तेरे ।।२.९७७।।

जवेथूवन – जया ठिकाराहूि. सहज निनव्णकार संवेदि 
। आपुनलये वोळिीवीर ।महरवीत असे 
अंतःकरर । जेरूनि व्नत् सफुररें ।।२.४५२।।

जवेथें – जया ठिकारी. ऐसें गुरसामय निरुतें । 
अनरगरें सत जेरें । जेरें तें सद्ुरुिारें । 
सवयानच होइजे,।।२.१३।।

जीिेंवच जवेथें
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जवेन – नजि, घोड्ाचया पािीवर घालणयाचे 
कापड. जाडी, घोंगडें, चवाळें,। कंबळशबदें 
कैसें कळे?। कांबळा, आसि, गबाळें,। 
िोगीर, जेि, ।।२.२६८२।।

जेंवि – जसे, जयाप्ररारे. राहोग्रसत शनशकला । 
ठदसों लागे जेंनव डोळां । तैसा अजु्णिु लपाला 
। रोहा आड ।।२.२७।।

जवेिवेळी – जया वेळी. आतरयाचें जें अज्ञाि,। तें 
जेवेळी येरें कारर,। ते वेळीं तजज्ञािेंनच 
निरसि,। ऐसें आहे ।।२.८१२।।

जवेविवेली, रवेविवेली –  जेवहा, तेवहा. राझी नवतपनत् 
रीनच जारे । रिे येराचे कवरे । पडैल जेवहेली 
वेचरे । तेवहेली ि सरे रागा ।।१६.२२०५।।

जवेविवेळी – जया वेळी. जें सफुरतीयसज्ञेप्ती । 
रायकारर बोलती । सवसवरूपाची अतयानत्ण । 
जेवहेळीं करी ।।२.१२।।

जै – १. जे. यावें सकळांचें ईश्वरतव । आनर 
सतयनच असपतितव । अपठरखचछिन्तव पूर्णतव । 
सुिनच जैं ।।२.२३९।।; २. जर. श्ेष् बोलती 
रातु । हा होता जै जारातु । तै चोरा अैसा 
रीत रीतु । प्रवेशता कां ।।६.९०४।। 

जैि –  जीवनवषयक, जनरत:. अरावाचा कठरता 
बोधू । रावो रासेिा जैव नसद्ु । तव अराॐ 
ि कळे शबदु । साच जार ।।१६.६६५।।

जैस् – जसा. घ्तें ि शरे पावकु । इंधिीं होये 
अनधकु । जैसा नवषईं नवषइकु । धाला ि 
महरवे ।।२.२३६।।

जैसी – जशी. रथया वस्तें िेसनलया । रोल िाहीं 
रानरकां रोनतयां । आंगरीं नविुठरती वैडूयाां । 
जैसी वाळु ।।२.२२४।।

जैसें–सवे – जयाप्ररारे, जसे. आता सरूळानचया 
नवनवक्तता । सरूळ नरथया जार, पारा्ण,। 
जाग्नतलोपीं पाहता । आरासें जैंसे ।।२.६३५।।

जो जो – जसजसा. जो जो व्त्ीचा नविाशु,। तो 
तो सहजातरप्रकाशु । सफुरे, जो गुरनवशेषु,। 
तो तदाधारेंची ।।२.८६८।।

जोड्िी – नरळवावी. अवघी जोनडली हारवावी । 
कीनत्ण पुढें ि वहावी । अकीनत्ण जोडी जोडावी 
। तठर हें असो ।। २.५७।। 

जोड्िवे –  प्राप्त करावे, नरळवावे. येरे जोडावे 
संवछिरे । ते जोडे या पलरात्े । आता रोनगता 
बहुसाल रसरे । िािा योिी ।।१६.२४३३।।

जोवडजवे – जोड, नरळव. वायो ऐसें शरीर । जोडी 
जोनडजे साचार;। रग पवहतां सातही सागर,। 
राि ि लगे. ।।२.१९६६।।

जोवडसी – जोडतोस, नरळवतोस. येरें परलोक 
नवरोधें । महरसील सुिें िांदें,। तठर अकीनत्ण 
संबंधें । जोडी जोनडसी ।।२.१५१९।।

जोडी – संग्रह, सार. बहुता जनराची जोडी । तया 
गुरुचररीं रातें आवडी । ि नवसंबावें एनक 
घनड । रूप जयाचें ।।२.११०।।

जोडवे – प्राप्त करतो. जोनडतां ऐसा पुरुषारु्ण । जोडे 
िरकपदपंरु । बहुकाळ पररारु्ण । तो दूरीनच 
िाके ।।१.१३२।।

जोप्णवे – वाढरे. पेरावा फळा तो जोपारे । 
उपजले त्र राररे । नतसरा नियरु कोळपरे । 
निंदर ि चुकावे ।।१८.८९९४।।

जोप्विलवे –  जोपासले, जपले (पानहजे). तयारानज 
वैरागय उपजले । ते पानहजे सव्णरा जोपानवले । 
तयागे नहत आपुले । ठदसे महरौनि 

जवेन जोप्विलवे
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।।१८.२२३७।।

ज्योवरष्टो्म्ददक –  जयोनतष्ोर हा एक यज्ञप्रकार, 
तयासारिे इतर. अश्वरेध यज्ञ कररे । पानवजे 
इंद्रपद तेरे । सवग्ण कारा तया काररे । 
जयोनतष्ोराठदक ।।१८.१८८।।

जिदरर –  ताप आलेला. घ्तें राठरले जवठरत । 
अन्े अजीर्णवंत । उपवासतेनच नहत । पठर अन् 
िवहे ।।१८.५५९।।

झ

झकणवे –  राग्ण सोडूि जारे, बहकरे, फसरे. 
आनलये प्रतीती वाचूि । उगेनच रािे जे वचि 
। तें झकरे परंतु ज्ञाि । िवहे नररवी जैसे 
।।१६.१२५७।। (रुदो. रानि जे – रानिजे)

झकलवे –  चुकले, फसले, गोंधळूि गेले. ज्ञािवादी 
ते झकले । संसार तयांचे वांयां गेले । 
नवषयरोक्ते तेही नजंनकले । फावलें तया 
।।१६.१८०४।।

झगटणी –  जोरािे झोंबणयािे, नबलगणयािे, 
आदळणयािे. िा सागरानचये झगटरी । 
तरंगाकार होये पारी । तेर पानरया वेगळे 
रािी । तो कवरु काये ।।१८.३३६२।।

झगटल् –  झोंबला. वायो उदका झगटला । तो 
सपशमोनि वेगळा गेला । ते तरंग फेिराला । ि 
होती बुद्ुदांनचया ।।१६.११८८।। (रुदो. 
बुद्ुदांनचया – बुद्ुदानचया)

झगटोंवन – झोंबूि. पविु नवचरे अंबरीं । तो ये 
पुणययाते वरी । झगटोंनि पुषपीं अवधारीं । 
काये करीतो ।।१५.३१६९।। 

झडकरी – लगेच, या क्रीच. प्ररुि पातले वैरी । 
धिुषबार घेतु करी । उरा राही झडकरी । 
युद्ीं वयवसाइकु ।।२.८१।।

झडझवडल् – तुटूि पडरे, तावातावािे (अंगावर) 
जारे, झपाट्ािे जारे. पांचही जरे येउंनि । 
नरळती जाली व्ंदाविी । ते जारोनि तये क्री 
। अश्वतरु झडझनडला ।।१८.९६८२।।

झडें –  झडूि जारे, गळूि पडरे. तें सहजनच फळ 
झडे । उरले फळ सहज वाढे । तया ते 
रहाआंनव चढे । ते कवरे घातली 
।।१६.१२१६।।

झणें – १. िात्ीपूव्णक. जें सफुरर उिी पारा्ण,। तू 
िा, तूतें तें तत्वता,। जें तेंनच आहासी वसतुता,। 
रूल झरे ।।२.१०५०।।; २. तवठरत, ततकाळ. 
महरौनि नितय प्रकाशरय । योग हा प्रतयक् 
ज्ञेय । झरे महरसी अज्ञेय । जो अज्ञािा ि 
लोपवे ॥९.२७९॥; ३. निःसंशय. महरौनि 
सवपि तो भरु वीरा । जीव स्ष्ीं काय्ण ईश्वरा । 
तें तया ऐसे चतुरा । झरें बोल ।।१५.३०२४।। 

झर –  झीज, तोशीस. तें आलयां काये िगर । 
गेलयां काये विांतर । जयातें िाही झर । 
आपुलां कांही ।।१८.१३५६४।।

झझतारवेि्णी – शबद चटकि् प्रकट होतात, वारी 
झऱयासारिी वाहू लागते. रग तें झझ्णरेवारी । 
काजा ि येती देिोिी, । प्रनतष्ठनवतु तो फेडूनि 
। सांनडतां होये ।।२.८८७।।

झळ्ळ –  चरक, बडेजाव, चरकोनगरी. येक 
धर्ण नवरुद् केवळ । उगीनच लावी झळफळ । 
तेही शरीर कुनचिळ ।  रािावे जिी ।।१६.९८५।।

झ्कोळल् – आड जारे, झाकला जारे. तठर 
आपुलेनिनच अज्ञािे ।  झाकोळला आपरु िेरे 

ज्योवरष्टो्म्ददक झ्कोळल्
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। रग आतरज्ञािे तेरे ।  काय केले ।।६.३१६।।

झ्जर –  नवरनवरीत जीर्ण कपडा.  .... फुटकें 
रडकें की झाजर पाटोरें तें ।।१८.१२६३२।।

झ्ड – व्क्. अविीजलसंयोगें,। झाड ते वाढोंनच 
लागे,। तैसीं सरूलदेहाचीं आगें,। व्नद् पातलीं 
।।२.७३९।।

झ्वडर्ं – दूर केला असता. ऐसा झानडतां दृशयलेशु 
। गुरचतुष्यनिरासु, । बोनलजे ज्ञािसंनयासु,। 
तो येरें आकारें. ।।२.१८१५।।

झ्वडर्ं –  शोधूि पाहरे. झानडतां नििळ सोिें । 
अलंकारातेंनच उररें । ... ।।१८.१३५४९।।

झ्र् –  सोिाराचे एक हतयार, गाळरी. झारा 
गाळुनि र्नरळु । सवराांशु घे केवळु । तैसा 
ज्ञािा संनयासाचा िेळु । असे अिुरवे 
।।५.१६२९।।

झ्ंट् –  दाटी, गदमी. रोहालीं पांिरांपरी झांटा । 
पायीं िोपुरें, क्ुद्रघंटा । कंिीं राळा, रुिी पट्ा 
। जठटतसूत्ी ।।१.४८२।।

झ्ंजवड-डी – संधयाकाळचा प्रकाश. येक सांपडले 
हातीं, । ते यातिेतें रोनगती; । ऐसी झांजनड 
जाली राती । तये क्री. ।।२.२९१८।।

वझरपें – जनरिीतूि पाझररारा पाणयाचा अगदी 
छिोटा प्रवाह. िदु, िदी, वोहळ, । झोनत, 
नझरपें, िळाळ, । धार, घाळरी, पीळ, । 
रंवरा, धोधें. ।।२.२६७९।।

वझळ  – रासे पकडणयाचे जाळे. पडदा, पडर, 
पडदरी, । नझळ, नवरळ, सागरवािी. । कसूदे 
नवरकरीचें महरौनि । काय महरसी? 
।।२.२६९२।।

झुकविणवेवच –  िकनवरे, फसवरे. ते झुकनवरेनच 

का ि रिावे । साच कासया तें महरावें । सतय 
िवहे अवघे । चराचर ।।१६.१०६५।। 

झुणें – लहाि लुगडे, परकर. नसट, रानसटें, 
कापलग,। िाराउं, झुरे, दुरंग, । सेला, 
पासोटी, सांग ।  पातळ महनरजे.  ।।२.२६९१।।

झोदटंगु – रूत, नपशाच्. वसे झोठटंगु नपंपळी । 
रारुसी वानग सांनडली । चंदिु महरे यये सरळी 
। कवर काज ।।१८.१०५३०।।

झोटी – शेंडी. सेला आंगडे िा पाग । अैसा पळाला 
सवेग । रोकळी झोटी आंग । केवळ उघडे 
।।६.९१३।।

झोटींग् – एक क्ुद्र दैवत. पावे ि्सीहा झोटींगा । 
यक्री राझी गंगा । नचल्ावळी येयी अंगा । 
रक्ी प्रार ।।८.१२२७।। 

झोवर – झोत, धबधबयासारिा जोराचा प्रवाह. 
िदु, िदी, वोहळ। झोनत, नझरपें, िळाळ। 
धार, घाळरी, पीळ । रंवरा, धोधें 
।।२.२६७९।।

झोंबडवे –  लचांड. लागले झोंबडे संधयेचे । रय 
लागले अतीरीचे । वैश्वदेनवक कपाळीचे । 
चुकेनचिा ।।१८.१६९४।।

झोंबर्ं – नचकटूि बसरे. िाशवंत वसतु झोंबतां । 
शोकु ि तुटे देवा सव्णरा । एरें राझया नचत्ा 
। एक रािलें ।।२.२३८।।

झोंबिीन –  लावीि, एकाग्र करीि. प्रार रीं देईि 
दक्रा । रि झोंबवीि श्ीचररा । निरंतर 
रूनत्णधयािा । करीि जी री ।।२.१०४।।

झोंवबनली –  अतयंत घट् नचकटली, नरडली. द्रवय 
ते कैंचे अजु्णिा । पदार्ण प्राप्तीची अराविा । 
परंतु अरा्णशा झोंनबिली रिा । अनिवारतें 

झ्जर झोंवबनली



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 246 

।।१६.१८३८।।

झोंवबन्नल् – झटला, झोंबला. तेरे स्तीकारु िरा 
केला । तो तया नचत् झोंनबन्ला । दुब्णळा 
बकावर पडला । ससारा जैसा ।।१२.१९१।।

ट

टक्मक – निचिलता. टकरक जाली कररा,। 
रिा, बुद्ी, अंतःकररा,। राओ िाकळे 
निजज्ञािा,। जयाचा तयानचया ।।२.१२४४।।

टकले –  प्राप्त होरे. ज्ञािाश्येनच जे साधि । तें 
सानधता अनत किीर । शीघ्र ि टके राझे 
सराि । सवसवरूप ।।१२.१४८।।

टणक – १. लढवयये, शूर. आता तू महरसील 
एक । ि वनधता पैं द्रोराठदक । येहीं कौरव 
टरक । ते ि नजंकवती ररीं ।।२.११६।।; २. 
गडद. टरक येक काळविें । तदंश घरोघरीचीं 
अिेकें । तेनव राया कायते आइंकें । अज्ञािें 
िािा ।।१५.३१०७।।

टणकु – पठरपक्व. निर्णळ सफुरे नववेकु । तपै 
वैरागययोगु अकुकु । सतसंगु होय टरकु । तेरे 
आधारे ।।१८.८३९।।

टपकदर-री – ततक्री, तवठरत. टपकरी क्ुधा गेली 
। त्षातेंही शांत जाली । बापुबापु चांपेकळी । 
रोक्दाती ।।१३.२२७५।।

टपकरी – लक्वेधी. उगे असरे जडपर । चैतनय 
गुरांते अवलक्र । महरौनि टपकरी उगेपर । 
केलेसी िवहे ।।६.३८५२।। 

टि्ळ – १. निरर्णक, निरुपयोगी. धरा्णर्णकार हीं 

सकळ । संसारपोषकतवें नवफळ; । येके 
रोक्ेंवीर टवाळ । काय करावें. ।।२.२९८४; 
६.४३४१।।;  २. ओढाळपरा. उदकाकारे 
निर्णळ । नतये वोळी रसकल्ोळ । नचत्ाचे 
चाले टवाळ । उधरनवषयीं ।।५.३१७८।।; 
३. रानयक निनर्णती. प्रव्नत्रूप रज केवळ । 
नरियारूप तेर टवाळ । तयापासूनि सकळ । 
संताि जाले ।।१८.४११।। 

ट्ंकें – टाकी, दगडी हौद, छिोटे तळे. टांकें, बानव, 
पोिररी,। बारव, नवनहठर, अडु, धररी,। 
नवनहरा, तळें, रािी,। हळता, घुरें, 
।।२.२६८०।।

ट्वक – आवड. अिुकूल तठर घयावी । प्रनतकूल 
स्ती सांडावी । चहुं आश्री नवचारावी । टानक 
आपुली ।।१.२८९२।।

ट्कले – टाकरे. तेनच आसि । टाके तेंनच वयवधाि,। 
हें आपुलें साधि । आपरनच जारावे 
।।१.२९१४।। 

ट्कु (टकू) – आटोका. कंदरूळ फळ अहारु । 
रेळनवळा नरळे सरग् । ि क्ोरे इतरु सवतंत्ु । 
ऐसा टाकु ।।१८.१२८२८।।

ट्लणवे – दूर कररे. प्रनतज्ञा करुनिं हाररे । 
हानरतला परे टालरे । ऐसी कला जाररे । 
तेनच दक्पर ।।१८.८००६।।

ट्ळक् – एक विसपती, पडीक जनरिीत उगवरारे 
झुडूप (फुटफुटी). रुसळी रवाळी टाळका । 
तांबळ गोटे पविा राका । गांधानर पाररी 
अिेका । वल्ी उपडता ।।१८.८९८८।।

ट्ळणी (दवे) – दुल्णक् करतो, काराडोळा करतो. 
सांनगतले तैसे ि करी । आनर केले ते पुसतापठर 
। सांगेनचिा परोपरी । टाळरी दे ।।६.२४११।।

ट्ळणी (दवे)झोंवबन्नल्
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ट्ळी बैसली –  कांटाळी. टाळी बैसली श्वरीं । 
आंधारी आली ियिीं । सरळ सांनडलें प्रारी । 
तेरें काळे ।।१.११७६।।

ट्ळीची आिडी – टाळया वाजवूि रजि करणयाची 
आवड. टाळीची आवडी रोटी । जि झोंबती 
नकरीटी । तया ब्रह्ज्ञािाची गोठि । ते दुल्णरनच 
गा ।।१५.२४१२।।

ट्ळु – टाळ िावाचे एक तालवाद्, झांजरी. र्दांगु 
येकु वांचूनत । आनर टाळु वीरा तये सरािीं । 
उपांग आनर श्ुनत दोनही । लानवनलया 
ततकाळें. ।।२.३५३२।।

ट्ळुिवेसी – टाळूला. रिोधाचा वळसा रोिा । 
भांती भरु तो वोिटा । अशांतीचा की काटा 
। टाळुवेसी ।।६.५१३०।।

दटकोरवे –  टुकार, पोरेसोर.  सकळ पंनडत तीं पोरें 
। योगु बोलती तीं ठटकोरे । आतरनिष्ठातें लेंकुरें 
। नसकावीं महरे ।।१८.६३४८।।

दटळक –  नतलक, ठटळा. आंग पुसुनि ठटळक 
रिी । सायं प्रात: नवनध साठरिी । नत्काळसंधया 
पाठरखि । धोत्े रंगाची ।।१६.७५८।।

दटळकोद्ध्रण –  कपाळाला नतलक, गंध लावरे. 
प्रहरा येका आचरि । नशळे राहे संधयावंदि । 
नवसरोनि ठटळकोद्ारर । कर्ण चालवी 
।।१६.२११९।। 

टेंक (फुटे) –  सरूह, पेव फुटते. सरूह जरे पेव 
फुटे । बोलता बोलता प्रीनत तुटे । नवकलयांचे 
टेंक फुटे ।  रिें रि पालटे उिे । चाडरीड 
।।१८.६३२०।।

टेंक् –  टेकर. योगु दंडु हातीं टेंका । सवयं गुरू 
होये आनरकां । नशषय करी शंका । ि धरीत 

जो ।।१८.१५९८३।।

टेंकुली –  टेकडी. तुठरये ऐसी टेंकुली । ररु िेइजे 
नतये जवळी । रग उचूनि सव्ण री नयाहाळीं । 
ऐसें कररे ।।१.१३७४।।

टवेकुळवे – टेकाड. प्थवीवर टेकुळे । घट रट ढीवळे 
वावरले । तेरुनिची उठिले । ते तेनच ि होती 
।।८.१०४६।। 

टोणप् – अडारी. हारोनि पावो रोनडला । पठर 
िसंडी गुरु आपुला,। लंनघत पळे, रग गळां । 
बांधी टोरपा; ।।२.३७१०।।

टोळ – एक कीटकाची जात जी नपकांचा िाश 
करते. अंत्ी िरपडा टोळ । हीवें रराडे सकळ 
। उतळ पातळ राळ । वालती उषरे 
।।१८.९१५२।।

ठ

ठक – फसगत, रूल. कररे ते करू वोसररें । 
वोसररे ते केवळ कररें । हे अिुरवी तो जारे 
। येरांते िक ।।१६.९३९।। 

ठकल् – फसला. तो आपरु सव्णसवे िकला । 
देवारूता चोरू जाला । वठर ईश्वर रावो 
नवनकला । ऐसा द्रोही ।।१८.१२६१।।

ठकसी (िकरे) –  फसतोस. तुवा अनयाय केले 
। ते सांगैि राहे उगळे । िवे राजदूत आले । 
िकसी कासया ।।१६.२२२२।।

ठस् – िसिशीतपरा. ऐसी रिरूनि बालदशा,। 
व्नद्ही आनलयां कळसा । बळावला देहविय 
िसा,। तंव तारुणय पावलें ।।२.७४३।।

ट्ळी बैसली ठस्
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ठस्िणवे – प्रकट होरे, नबंबरे. रग जो शबद 
िसावला,। तो अनधक नवसतारोंनच लागला; । 
अनविाशु, अजु्णिा, वाढला । तुझा अकीनत्णवादु. 
।।२.१५३३।।

ठ्इं, ठ्ंई – ठिकारी. एवं अहंता सफुरे, वोसरे,। 
ततसाक्ी अचरु, बारे,। जो अनसलेिींही 
वयापारें,। िाइं कािाईं  ।।२.९९९।।

ठ्इकें – तसेच. तैं देहाद्वसरावयनतरेकें,। 
गुरानरराि प्रतयकें,। निर्णळ सवरूप िाइकें,। 
िाई जारे ।।२.८५१।।

ठ्उवन –  जागेवरूि. ग्ह सांडोनि आता जावे । 
ययांनच उदरपूनत्ण ि करवे । बैसले िाउनि िुिवे 
। आता रज ।।१८.१७०८।।

ठ्ओ – िाव. दंडीं रुजंगु वाओ,। आनर तोनच 
तया जलपता िाओ,। रजतराओ अराओ, । 
शुनक्तिंडीं ।।२.८८२।।

ठ्कले –  १. राहतो. जोनडतां ऐसा पुरुषारु्ण । जोडे 
िरकपदपंरु । बहुकाळ पररारु्ण । तो दूरीनच 
िाके ।।१.१३२।।; २. प्रतयक् प्रतययास येरे. 
जे जे नवनहत िाके शरीरी । ते रजकाररे तऱही 
करी । रग होईल पुणयसारग्री । रिरे रिरे 
।।१२.४६७।।

ठ्कली – रानहली. िाराची आखया गेली,। कीनत्ण 
सांडूनि पळाली,। पुढें अकीनत्ण उरी िाकली;। 
ते कैसी? आइकें. ।।२.१५२९।।

ठ्कफून आलो – िारपरे, दत् महरूि उरे रानहलो. 
तुमही उदार सव्णज्ञ । ईश्वर आवतार महरौि । 
आमही आलो िाकूि । अिुग्रहा धररे।।८.९४।।

ठ्र्ं – िाकले असता, उरे रानहले, रांबले 
असता. तेंनव करमेंनद्रयाची चळवळ । सांडूनि, 

बाह्यप्रव्नत् निचिळ । िाता, अंतदृ्णनष् सकळ, 
। कर्णकरर िसे ।।२.६३६।।

ठ््य् ं – ठिकारी. नचत् प्राराचेनि आश्यें । 
रसिेनचया िायां जाये । तैं रसिािुरउ होये । 
जीवानस पैं ।।२.३९८।।

ठ््यीकलेवच ठ््यी – जागचया जागीच नजरलया 
नतरेच. सफुरे ि वोसरे असे । िायीकेनच िायी 
असे । तयाचा पूर्णतवे ि ठदसे । चराचर हे 
॥९.८८२॥

ठ््यवे – ठिकार, आपली रूळ जागा. तैं कररीं गव्ण 
सांनडले,। दंतीं िाये सोनडले,। अधरोष्तळ 
पाळे,। रुिानच राजी ।।२.७४९।।

ठ्ल् – िारे - खसरर झाला. रग असंगु िाला 
गुरीं,। तैं गुर रीिती काररीं,। सरानध, 
नवक्ेप, लय ग्रासूिी,। सवयेंनच उरे ।।२.८२८।।

ठ्लवे –  िेले, रानहले. पांच रौनतक देह रनचले।तेर 
देहाकारे प्रार आकारले । जडतवे तनरय िाले 
। ते अचर योनि गा ।।१८.२९५१।।

ठ्ि् – राहीत. हा काळुवरी पांडवा । ररसा होता 
जीवा,। आता एरें आंगें िावा । पनडलानस रा 
।।२.७३।।

ठ्िो – िाव, ठिकार, जागा. घटु भरे देशांतरें,। 
पठर िावो ि सोनडजे घटांबरे, । तैसें नवचरतेनि 
शरीरें,। अढळु आतरा ।।२.९७३।।

दठकडवे – ठिरगया. तयारानज अरोलय ठिकडे । 
जयाचे तया दृष्ी ि पडे । पठर जयाचेनि उजैडे 
। वागे नवश्व  ।।५.२४५७।।

ठवेकले – दुकािे? तेरे वयोरानचये वोळी । ठदशांची 
वीके पोकळी । शबदांची िेके पडली । िायीं 
िायीं ।।५.३०७१।।

ठस्िणवे ठवेकले



249   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

ठवेल् (िेरे) – उरे राहरे, ताि उरे राहरे, राहरे, 
रांबरे, बंद पडरे, कुंठित होरे, करतरता 
येरे. ऐसा सावधािु सुरटा । अजु्णिु िेला 
ररतश्ेष्ठा । कैसा धीटु यया धीटा । राझाठर तो 
।।२.२५७।।

ठवेिणी – रानर्णकपरा, िुबी. जैसा बैसला पुरारीं 
। तैसानच शास्त वािारी, । फांकी बोले 
िेवरी । शबदरचिेनचये. ।।२.३६२४।।

ठवेि् – रोलाचा सािा. अिले घेतलया रठदरा । 
रानज िेवा नवसोरा । तो काजा िये येकसरा । 
जाये जळोनि ।।२.१४४।।

ठवेि्िवे – रािावे. डोळांचें देिरें काढावें,। सफूतमीचां 
रुळीं िेवावें,। पोटीं श्वराचां ठरघावें,। 
आरानयजोनि ।।२.१३६४।।

ड

डिरल् – शोरला. डवरला गुरी रायेचां । ईश्वरु 
आश्यो तीचा । तो साकारु सारासु िांइंचा । 
सगुरु आरासे ।।१५.३०४०।।

डंब-बु – अवडंबर, ढोंग. तैं कार रिोध रद रतसर 
। डंब प्रपंच वयापार । अिेक गुरधर्ण अपार । 
अहंता ररता ।।२.४५५।।, डंबु ।।६.२५५४।।

डंब्रेंवच – अवडंबरालाच. वठर जो धठरला वेषु । 
तो डंबातेंनच दे पैसु । क्रे बारीं अळसु । पुढें 
करी ।।१५.४३०४।।

डंबें –  दंरािे. नितय हत्यापरू रिोधी । वेदां देवाचा 
नवरोधी । करा्ण आचारे सवार्णबुद्ी । डंबें 
अहंकारे ।।१८.७६१८।।

ड्िखरवे –  डावया हातािे कार कररारा, डाविुरा. 
जारुि वारि महनरजे । डाविरे येरेनच निपजे 
। ऐसा नवय्णसरा बोनलजे । क्ोरु पविाचा 
।।१६.१४३२।।

ड्ंग – कोंब. निराशव्त्ीची डांग । ... हे निराशाचें 
आग । तेरें कवरी एक अरोघ । अबाधय जे 
।।२.८।।

ड्ंबीक-कु –  (डंब-र– डांबीक) - दांनरक. 
आता जो चालवी वयवहाठरका । संपाठद तो 
आपुलानच डांनबक । नहतानहताचे बोले क्नरक 
। बोले वचि रात् ।।६.२४१०।।, ड्ंबीकु 
।।५.१२६३।।

ड्ंब्य (दांभय) –  दांनरक. योगयता तवकाही िसे 
। पठर अनररािु आंगी वसे । तेरे री सव्णज्ञु 
ऐसे । डांबय बोनलजे ।।१६.२०५०।।

ड्ंभ् – सरळसोट लांब दुबळका. रग ते अंकुर 
सरळ । पालहाळ होती प्रबळ,। येकुनच डांरा 
नवरळ । िसे वांज तास. ।।२.५२९०।।

वडखळी – रातीचे ढेकूळ. जीउ वयक्तु िवहे धूळीं 
। फु पे पाषारी नडिळी । दहिी पविी पोकळी 
। पांडवा गा ।।१५.३६४३।।

वडंब – आरास. आतां आपुलेनि निर्णळपरें । तुंतें 
असतांनच अयतिें । राया नडंब हे येसरें । 
िेरवे काये  जालें ।।१८.१३७३४।।

वडंब – आरास. अज्ञािापासाव झाले । अनयराज्ञाि 
जे आपुले । रवतर नडंब उरटले । सवपि 
जयापठर ।।८.५८१।।

डीरी – कोरल अंकुर, कोंर, रोड. उरली कांही 
डीरी । तेसेळी रनक्ली आगारी । सडा फोकु 
वाटसरी । कैकाडी िेला ।।१८.९३६८।।

ठवेल् डीरी
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डीरू – अंकुर, कोंर. तठर अहं हा व्तयंकुरु । 
प्रपंचु ययाचा नवसतारु । सवरूपीं उपजतांनच 
डीरु । िुडावा तो ।।१८.१४४८८।।

डवेर् –  रातीचा रोिा राि. हारा, डेरा, रांजरु,। 
रुढा, पडगा, आिु । सुगड, तौली, सुजारु । 
कैसी बोलैल? ।।२.२६७४।।

डोई – डोके. एक महरती दुघ्णट,। आतरा घेतां 
रहाकष्,। झरें फुटे ललाट,। गुडघा, डोई 
।।२.१४१९।।

डोघ्ळी – गळयाला दोि बोटे लावूि शबद कररे. 
हुंबलीवीर कैसी जासी । डोघाळी घाली 
ऱहषीकेशी । रागेजोनि काय कठरसी । ते 
घडलेनच आहे ।।११.७९९।।

डोलरु – डौल दािवतो. रद्पु जैसा उनरत्ु,। तैसा 
तारुणयरदें डोलतु,। रिबुद्ींनद्रयसांघातु । 
वोळिी चकला ।।२.७४६।।

डोलों ल्गवे – डोलायला लागते. चरर लागती 
चलों,। वाचा अिुरूत सव्ण बोलों,। अहंताररता 
गुरीं, डोलों । लागे सरूळ ।।२.११७२।।

डोलवे (न) – हलरे. वठरवरी डोले सागरु,। परी ि 
डोले तयाचा रीतरु,। र्गजळाचा वाहे पुरु,। 
तेरें नकरर जैसे, ।।२.९७०।।

डोि्ळवे –  गर्णवती स्तीला होरारी इचछिा. नहराचे 
येतील कांटाळे । तेजीचे सवराव डोहाळे । 
रोरांच उरे होती वेळे । शांत होती 
।।१६.१४४६।।

डोिवेळवे – डोहाळे, इचछिा. (गर्णसर जीवाचया 
प्रारबधािुसार गनर्णरीला इचछिा होतात. रग 
प्रारबधरोग डोहेळे । रोनगतां िवरास ररले । 
रग कवरें येकें नविासकाळें । जनरु ययाचा  

।।२.२०७।।

डोिोळवे – डोहाळे. जीवदशेचेनि नवटाळें । जयाचे 
सवरूप ि नवटाळे । ईश्वरतवाचे दु:ि डोहोळे । 
िुपजती जेर ।।१५.४८१२।। 

डोळिी – डोलवी, हालवी. जाग्ती जागे अधारें । 
पठर ि घेनपजती स तेरें वयापारें । ि डोळवी 
गुराचे वारें । तयां सवसरां ।।१५.१४२५।।

डोळसु–स – पाहणयाची शक्ती असलेला. की 
जयाला डोळे आहेत असा. तेरें बनधरु श्वर 
करी,। श्ोता पडे बाहेरी,। अंधु देिे, बा रे, 
परी । डोळसु आंधळा ।।२.१२२२।।, डोळस 
।।२.१२२४।।

डोळ् ल्गल् – झोप लागली (महरजे बुद्ी 
अज्ञािरूप काररात लीि झाली) .नचत्चांचलयें 
हालवला, । बुद्ीचा डोळा लागला,। 
असंराविे निजैला । नशवरा देिे ।।२.५३४९।।

डोळु घवेरल् – (वारप्रचार - डोळु घेरे) – एिाद्ा 
गोष्ीचा धयास, प्राप्तीची तीव्र इचछिा धररे. 
रजतरव्नत्वातें । डोळु घेतला जयाचेनि नचत्ें,। 
कररें नविुरली सरसतें । ि एकवाटतनच. 
।।२.५३३७।।

डोंबवे – काळा सप्ण. एक ते शुद् शंिपाळ । डोंबे 
गवहारे । वयाळ अजगर रहानवशाळ । कृषर 
रुजंग ।।११.२४८।।  

ढ

ढक् –  धक्ा. उदरीं असनतया बाळका । बाहेरीलु 
िलगे ढका । नचंता िाहीं बाळका । ताियांतें 
।।१८.१४६०२।।

डीरू ढक्
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ढळरी – वाहतात. ढळढळां आसुवें ढळती,। 
चळचळां गात्ें कांपती, । रुळरुळां वोष्ठ 
सपंदती,। कांती सांनडलानस ।।२.१४७६।।

ढळवे (न्) – सरािावरूि हलत िाही. चले िा ढळे 
अढळ,। उपजे िा ररे केवळ,। िवहे अरु, िा 
सरूल,। आपरपयां ।।२.१०३५।।

ढळवेवचन् – सरािावरूि हलतच िाही. ऐसी 
कर्णकररें ज्ञािकररें,। धांवती सवप्रयोजिीं 
आपरें,। तरानप पुरुषु तो तेरें गुरें, । ढळेनचिा 
।।२.९८५।।

ढ्कले –  आचछिादरे, झाकूि टाकरे. निचिळपरे 
सागरू । करी आतरोपाधीचा संहारू । रग 
जैसा तैसा निरंतरु । आपरूनच ढाके 
।।१८.३९९८।।

ढ्ळीं – नचिल. वळरीं, ढाळीं, एनक िदी;। 
वोि, चांग तैसेनच शबदी;। तीरवीं, वावरीं, 
बीदी । एक रेघोदक. ।।२.३८७५।।

दढिळु – नडिळ, ढेकूळ, िडा, घि. काप्णरू नरिे 
तया तोया । रग ठढवळु िुरे दावावया । परंतु 
नरळोनि असे तया । तो जारवे सुवासु 
।।५.९२६।।

ढीिळवे – नडिळ, ढेकूळ. बाह्यगुद प्रक्ानलले । 
अंतरी जैसे तैसेनच असे ररले । िाशी र्नत्केचे 
ढीवळे । तो शूचु कैसा ।।६.४७६।।

ढेंसवे – कांडे, कांडके, पेरें. परते पर्ण आगारी । 
िुंटूनि िे रंजरी । ते िाहीतठर डीरी । तोडी ढेंसें 
।।१८.१०१४०।।

ढोकळवे –चणयाचया ररड्ाचा वडा. िवेनच कोद्रवय 
राळ। वाल निबर कोवळे । लोकाजुनिया चे 
ढोकळे । रनहषीचे तरि ।।१६.१४९२।।

ढोल –  एक चर्णवाद्. परवशबदें ढोल । आि रूते 
पें रद्णळ । गोरुिें काहाळा केवळ । बुरगाठदक 
।।१.७७२।।

र

रंि – १. तर, तेवहा, तयावर. निरपरानधया रातें,। 
पैले हाले शस्तघातें,। तंव दुजा महरे, येरें  । 
ररीं पनडलों ।।२.६८२।।; २. तसतसा. तो 
ररे जंवजंव अनररािु,। तंव तंव आतरानच 
सराश्ु,। आतां कैसा रारी आपरु?। 
आपरांतेंही ।।२.८७४।।

रंिक् – नतरीनररी, राग. क्राक्रा रनक्का । 
वाठरतां वठर बैसे िानसका । तै तो चढोनि 
तंवका । िानसकनच छिेदी ।।१५.३४३२।।

रंिकें – आवेशािे. तर जाळुं पावकें  । रजतभरु 
तुकुंतुके । कीं रज्ुसपा्ण तंवकें  । हारत उिावें? 
।।२.४७८।।

रइं –  तें, तयात. महरौनि राजसां तारसांचा िाइं 
। दंराठदराव वत्णतीजयी । तद्रुप नततुलेही 
अज्ञाि तइं । तेरे जारावें ।।१६.८३८।।

ररि – ताक. अर्त वेंनचतां तरि । ि नरळे काये 
साचार?। गजसाटी शूकर  । रोनड कैसे? 
।।२.३८९२।।

रगबग – तगरग, असवसरता, बेचैिी. रिाची 
तगबग रोडे । इंनद्रयाचे बळ काढे । वासिेचे 
उकलती वेढे । उडे कलपिा ।।६.३६५२।।

रगवे – तग धरूि राहतो, ठटकतो. रनवियोगे नववतू्ण 
िसे । राझेनि योगे तो आरासे । आरासला 
पुढती िसे । तगे रद्ोग बळेनच ॥९.८९५॥

ढळरी रगवे
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रज्जवनर-रु – तयातूि जनरलेला. पुडती तें कर्ण 
संनचत,। प्राचीि होये निनचित,। देह रचे 
तज्नित,। तें री नच होये ।।२.१०८२।।, 
रज्जवनर ु।।१८.३०११।।

रजज्ञ्नेंवच – तयाचया ज्ञािािेच. आतरयाचें जें 
अज्ञाि,। तें जेवेळी येरें कारर,। ते वेळीं 
तजज्ञािेंनच निरसि,। ऐसें आहे ।।२.८१२।।

रठसथ –  सतबध, पापणयांची उघडझाप रांबली 
आहे असे. तिसर िेले ियि । रंद वाहाती 
प्रार । ररर निद्रा कीं धयाि । ऐसे जालें 
।।१८.१४६२६।।

रणपरें – तिपरें? देहाशी संबंनधत. तीर्णपरें 
देवतापरें;। पुरारें एकें क्ेत्परें,। व्रतपरें,तरपरें,। 
ऐसीं िािा. ।।२.४४२६।।

रर् –  ‘तत्वरनस’ या रहावारयातील पनहले पद, 
ते या अरमी. रुरुक्े फळ सांडावे  । तत् हे 
अनरधाि सररावे  । ईश्वराप्णर करावे  । पठर 
तेनच कर्ण ।।१८.९७।।

रतक््यमें – तया काया्णरुळे. रग तयानचये सारासते  
। सवें उपजे ततकायमें ते,। तरानप अज, 
अनधष्ठाि तें  । असे, जैसें तैसेंची ।।२.७७२।।

रतक्ळवेवच – तयाच वेळी ततक्री. स्तीपुरुषे संगा 
येती । तेरे उरय वीय्ण रीिती । तेरे ततकालेनच 
रारूती । संचरता होये ।।१६.११७२।।

रतग्र्सवे – तयाचया लुप्त होणयािे (काय्णकारराचे 
राि लुप्त होणयािे). काय्णकारराचें राि । 
नवतळोनि जाय जीवेश्वरपर । तेरे निर्णळ 
आतरा अनधष्ठाि । उरे ततग्रासे ।।१५.४८४४।।

रत््य्गवे (तत् + तयागे) –  तया तयागारुळे. सांनडले 
ते कर्ण नियत । तत्यागे केले अनवनहत । नहत 

सांडोनि अनहत । नहतार्ण घेतले ।।१८.१७६१।।

रत्ि्नुसंध्न (तत्व + अिुसंधाि) – रूळ सतयाशी 
अिुबंध. सतवशुद्ीनवर िाही ज्ञाि । ज्ञािेनवर 
के सराधाि । अरेद तत्वािुसंधाि । लागेनचिा 
।।६.१९०।।

रतपदतिं पद अवसपद –  ‘तत्वरनस’ या रहा 
वारयातील तत् (ते - ब्रह्, तवं – तू महरजे 
जीव, अनस- आहेस या पदासंबंधी) ऐरयज्ञाि. 
ततपदतवंपद अनसपद । ययाचे कळती रेद । 
रग तयाचे करी उचछिेद । अिंडता दावी 
।।८.२२४४।। 

रतपद्थता – ‘तत्+ तवर्+ अनस’ या रहावारयातील 
तत् महरजे ‘ते’ परब्रह् (चैतनयपुरुष) पदार्ण 
= पदाचा अर्ण. ततपदारते जो वािनरला । तो 
पररार्ण दृष्ीं ि्पाळा । पररातरा महरौनि 
बोनलला । संशयो िाही ।।१५.४७१४।।

रतपद्थुता –  सव्णज्ञ, सवतेश्वर, सव्णशनक्तराि असा 
वाचय ईश्वर व तयाचे लक्य ब्रह् नरळूि. 
अशस्ती महनरजेल कैसा । जो शुद्ु ततपदारु्ण 
पठरयसा? । सांगैि तयाची दशा । गुरातीत 
॥१.७९९।। 

रतपद्थुता – नवराट, नहरणयगर्ण, अवयाकृत. शुद्ु 
ततपदारुां पररातरा । तोनच श्ीकृषरु नवज्ञािातरा 
। ऐनसया दोघा उपरा । कासयाची ।।१.८०३।। 
ततवपदार्ण शुद् दोनही । आता हे रीिलें जयें 
सरािी । तो ररु कवरू निवा्णरीं । ऐसे जारावे 
।।१.७९८।। 

रतपीडक्रें – तत् + पीडक -  तयांिा (सज्िांिा) 
पीडा, त्ास देराऱयांिा.  नियंता सरळ रूतांतें  
। प्रनतपाळकु साधूतें  । दंडकु ततपीडकातें  । 
रक्तातें त्ाता ।।८.१४७०।।

रज्जवनर-रु रतपीडक्रें
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रत्सथ् – तत् – तेरे,  सर – असलेले. तेरे गोळा 
झालेले. रािूनि तया वचिातें, । आनसपाशी 
पािवूनि र्तयातें,। बोलावूनि आनरलें लोकांतें  
। तत्सरा सकळां. ।।२.२८८९।।

रति – रत्ि -  सविसतू. आपुलेनि युनक्तबळें  । 
ततवतां ततव ि कळे  । तेरें सद्ुरूचे पाऊले  
। सेवावे पडती ।।२.२९४।।

रतिज्ञु – जयाला तत्व, चैतनयरूप आतरा साक्ात् 
झाला आहे असा. तो पुरुषु ततवज्ञु,। ि पवे 
गुरबुनद्सीरु,। प्रसंगें वयवहारीं प्रवत्णरािु,। ते 
वेळीं कैसा ।।२.८५७।।

रतिर् ं– तत्वतः, िरे तर. यये लोकीं वत्णता  । 
अवधारी गा गोनपिारा । रैक्यसेवि ततवता  । 
राजयाहूनि ।।२.१२४।।

रति्त्मक वलंग शरीर –  १७ तत्वांचे नलंग महरजे 
सूक्र असलेले शरीर. (५ ज्ञािेंनद्रय, ५ 
करमेंनद्रय, ५ तनरात्ा, रि व बुद्ी). ततवातरक 
नलंग शरीर । तेनच जारावे सनवकार । पुरुषे 
अनधनष्ठत नवकार । प्रकट करी ।।१८.२५९४।।

रतसर््य् –  तयाचया सत्ेवर, अनधष्ठािावर. आतर 
सव्णत्ु निरंतरू । ततसत्या हा वयापारू । सतय 
आरासे आधारू । तेनच सत्ेचा ।।१८.३९२०।।

रतस्म –  तया सारिे. रुगध तंदुळ गोधुर । 
गवयपयध्त उत्र । दनधरधुशककुरा ये ततसर । 
शांत द्रवय ।।१६.१४८७।।

रतसंगीं – तयांचया संगतीत. असतांही प्रकृनतआंगीं,। 
जो आपुनलये शुद्तेलागीं,। ि रुले, िवहे 
ततसंगीं,। प्रकाशूिही ।।२.८०२।।

रतसंगें – तयाचयासह, तयाचया सोबतीिे. आकाश 
ररी नविुरे,। श्वरु शबदीं संचरे,। श्ोता ततसंगें 

ि नवचरे, । तो असे िाईंनच ।।२.९७८।।

रर् स्वक्षतिवे – तयाचया सानक्तवािे, साक्ीपरािे, 
अखसततवरािािे (आतरा केवळ साक्ी आहे. 
तो कर्ण करीत िाही.) अंत:कररे केले सफुरर 
। तत् सानक्तवे आपुले ज्ञाि । रग आतरज्ञािे 
अनकंचि । सवरावें तें ।।१८.३३५२।।

रतस्क्षी – नतचा साक्ी असरारा आतरा.एवं 
अहंता सफुरे, वोसरे, । ततसाक्ी अचरु, बारे,। 
जो अनसलेिींही वयापारें, । िाइं कािाईं  
।।२.९९९।।

रतसथ्नी – तया सरािात, तया ठिकारी. जीवी 
श्ोत् वीरेशा । ईश्वरी श्वरु तया ठदशा । तवक् 
आतरया परेशा । वायो ततसरािी ॥९.२०६१॥

रतज्ञ्न – ते ज्ञाि (ईश्वरी ज्ञाि). तैसे ईश्वरा 
अिवधाि । तेनच प्रपंच तेनच ततज्ञाि । तेनच 
तेनरचे ज्ञातेपर । तेनच अहंता ॥९.१२८१॥

रथदधशगतारी – रनरपूर नकंवा िानरचरि. (रंग 
निळा. पाकळया दहा. तयावर टं ते रं, तं ते 
िं आनर पं, फं ही बीजाक्रे रात्कावर्ण 
आहेत. देवता नवषरू. वज्ासिाचया िेहटी । 
संिरी एक उिी । तरदधशग्णती सुटे गािी । 
साही चरिाची ।।१३.५७०३।। 

रथ्वप – तरीदेिील. हें पैं लिैबय असाधारर,। 
जिीं उपहासाचें कारर,। तरानप चुकवी ररर  
। ऐसेंनह िवहे ।।२.७४।।

रथ्विध ु –  तयािुसार, तया नवधीप्ररारे. एवं 
नवषया नवषयाआरेदु । कर्णकररा तरानवधु । 
ते नवज्ञाि कररा नसधु । िवहे कठरता 
।।१६.१३६८।।

रदधीनु –  तयाचया अधीि. एरें री तो असें 

रत्सथ् रदधीनु
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कवरु? । परतंत्ु, तदधीिु?। कां शुद् आतरा 
सिातिु,। उपाधी वेगळा ?।।२.१७३७।।

रदनकुल (तदिुकूल) – तयाचया अिुकूलतेप्ररारे. 
तयाचे साधिज्ञाि । तयाचे पाळर जेरे करूि 
। तेनच सतय रािूि । तदिकुल जे ।।१६.२८१।।

रदनुकफूळ  –  तयाप्ररारे, तयािुसार. तेही केले जे 
सवरत । तदिुकूळ नियरव्रत । ते अपनवत् गा 
सरसत । शास्त बानहयांचे ।।१६.१६७३।।

रदनुस्रवच – तया प्ररारेच; तया अिुसारच. 
वेदुवारी ईशाची । शास्तीबोली जे अरु्ण तोनच 
। वचिे अरा्णशास्तज्ञाची । ती तदिुसारनच 
जारावी ।।१६.२५९७।।

रदनुस्रवे –  तया अिुसार, तयाप्ररारे. तदिुसारे 
प्रेतिुकठरता । ज्ञाियोगरते पारा्ण । जाली 
असता योगयता । तयािंतरे ।।१६.२५४३।।

रदलनिर आन (तत् + अखनवत) –  तयासह इतर. 
सरािाचेनि वेगे रि । तवगेंनद्रयी करी संरिरर 
। तदखनवत आि । चाळी प्रारींनद्रय 
।।१८.३४३६।।

रदपरददनी – तयाचया दुसऱया ठदवशी. ते रात्ी 
तैसेनच रिरुिी । रग तदपरठदिी । आनरला 
सोिार बोलावुनि । घडनवले िग ।।६.१५५७।।

रदपवेक्ष् (तत् + अपेक्ा) – तया अपेक्ेिे, तया 
तुलिेिे. सनवकार ते पादेंनद्रय । तेजी जळ 
जारावे ज्ञेय । तदपेक्ा जडकाय्ण । रूप ते 
धररी ॥९.१७९७॥

रदभ्ओ (तदराव) –  तयाचा अराव. 
प्रारपंचकाची चळवळ  । रौनतकरूतदृष्ी 
सकळ  । नचदाकाश जेंनव निर्णळ,  । तेरें 
तदराओ सदा ।।२.६४१।।

रदभ्िरुप – तें अराव (अखसततवहीि) रूप 
असलेले. तेजाचां अरावी ठदसें । तें तदरावरुप 
सहज असे । परंतु प्रतयक् तेज तरे ग्रासे । कीं 
तेजें तर ।।१५.१७५०।।

रदथता, रदथुता –  तयासािी. येरे उदर एक साचार । 
तदर्ण िािा आचार । नवचाठरतां लठटके सरग्र। 
रिोंरािसे ।।१६.२७२।।, रदथुता ।।२.१९५७।।

रदंगतिें – तयाचयात अंगरूत असराऱयारुळे. तें 
तरकाय्ण ि रोडेनच । तदंगतवें तेरें असेनच । 
जेरे अनसलेनि प्ररानच । अंतरसये उरटे 
।।१५.१७५३।।

रदंगवे (तत् + अंगे) – तयातच, तया ठिकारीच. 
तयारानज शुलि नरळे । पवि तदंगे िेळे । 
तोही तैसानच तयाचा केवळे । अग्ें जाला 
।।१६.१२९८।।

रदंश-श ु (तद् + अंश) – तयाचा अंश, राग. 
आता तदंशरूत सकळ । महरौनि कैसे िाशेल 
। आता जाईल येईल असेल । अिाठद ऐसेनच 
।।८.३०१४।।

रदंशु – तयाचा अंश असलेले. तठर जे ऐसे वचि 
। करी चंद्राचें निराकरर । तेरें तदंशु रि । तें 
निरसावेंनच ि लगे ।।१५.२४२४।।

रद्क्र – तयाचयाशी एकरूप झालेले. तेरें 
तदाकार संवेदि,। सुिोद्ोध लक्र,। वत्णत 
असे अनरन्  । आतरयासीं ।।२.१३२०।।, 
रद्क्रवे–  तया तया आकाराचे. ।।१६.२०६१।।

रद्कृरी (तत् + आकृती) – तयाचे रूप, आकार. 
यापरी रजरानज िसती । ते रजरानज रूते 
होती । रीनच असे तदाकृती । परंतु ि नवकारे 
॥९.९१९॥

रदनकुल रद्कृरी
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रद्त्मक – तया सवरूपाचे. तें पूवमीलाहूनि अठदक,। 
तेरें सत्वही तदातरक;। पुडती सत्वें कर्ण, 
करते आनरक । सत्व आगळें. ।।२.१९४३।।, 
रद्त्मकले –  तयाचप्ररारे. ।।१६.१५१२।।

रद्ध्रेंवच – तया आधारािे. जो जो व्त्ीचा 
नविाशु,। तो तो सहजातरप्रकाशु  । सफुरे, जो 
गुरनवशेषु,। तो तदाधारेंची ।।२.८६८।।

रद्श््यो – तयाचा आश्य, जयाचया आश्यािे 
सरूलदेहाठद राहतात तो. सरूळदेह जागरावसरा  
। एरें अनररानितवें वत्णता । तो नवश्वु आतरानच 
ततवता  । तदाश्यो ।।२.५१०।।

रददरर (तत् + इतर) –  तयाचयानशवाय. तठदतर 
ि सफुरे ज्ञाि । ज्ञात्तव कर्ण साधि । कत््णतव 
काय्ण करर । तोनच आरासे ।।१८.२०४७।।

रदीररु (तत् + इतरु) – तयानशवाय इतर लोक. 
इतरांचा िांदी रारू । िसीरे तेरे तदीतरु । 
तयाते रारी चोरु । हारी सव्णसव ॥९.२३५४॥

रदैक्य (तद् + ऐरय) – तयाचयाशी एकरूपता. 
वदिी अरवा श्ीचररी । रि लावावे 
येकसरािी । नततुलीनच खसररता पावोिी । 
पावावे तदैरय ।।१२.४३४।।

रद्र – तयात असरारे. लोपकाचे नि आरासे । 
लुप्त तद्त िेरावें कैसें । महरौनि ठदवस असे 
। अंतरंग तर ।।१५.१७६५।।

रद्ग्र्सकें – तत् + ग्रासक – तयाचा घास घेराऱया 
(अग्ी)विारा. ि नवरे रळयाचेनि जळधरें,। ि 
जळे तदग्रासकें वैश्वािरें,। ि शोषे, ि चळेनच 
सरीरें,। जेरें दहिु ररे ।।२.७९७।।

रद्शतान््म्रप्नें – तयाचया दश्णिरूपी अर्ताचया 
प्राशिािे. तद्श्णिार्तपािें  । र्तां आमहां पुिः 

जीरें;। अनयरासतय रररें, । तें पूववींनच 
पावलो.’ ।।२.२४७२।।

रद््िें – तयाच रावािे, अदृशय तैसा जीउ अदृशय 
सवरावें । रिाठद ज्ञािकररे तद्ावें । तयातें 
आकशमी प्ररावें । आश्यतवाचे नि 
।।१५.३१७२।।

रद्रविरु – तयानशवाय, तयावयनतठरक्त. वयक्तरावो 
जो अिातरा । तद्रनहतु शुद् आतरा । जयाते 
िाही उपरा । पाररुक्ता ।।८.३२४६।।

रद्रुप – एकरूप. महरौनि राजसां तारसांचा िाइं  । 
दंराठदराव वत्णतीजयी  । तद्रुप नततुलेनह 
अज्ञाि तई  । तेरे जारावे ।।१६.८३८।।

रद्रभूप ज्णवे – (रोगय) वसतू व री एकच आहे 
अशी व्त्ी, राविा. रोक्ता रोगी रोगयाते । 
तद्रूप जारे आपराते । या पठर राहक कर्णकतते 
। काय्णसरािी ॥९.१३४७॥

रद्वर-रु – तयाप्ररारे.ऐसा प्रवाहो िवा िवा 
शरीरीं,। रग पावे तारुणयलहरी,। तेनह तवित 
अवधारीं  । क्रक्रा िवी,  ।।२.३५३।।, 
रद्वरु ।।१६.१५२३।।

रद्वजतान (तत् + वज्णि) –  तयाला वजय्ण करूि. 
कर्ण महरता नशकवर । तठर जे ज्ञािाचे साधि 
। अकर्ण ते तविज्णि । तेवहळी कैसे 
।।१८.२३१६।।

रद्व्दु – ब्रह्तत्वाचे नववरर ‘तत्’ पदािे कररे 
(तत्= तें). येकु तो रािी तविादु । दुसरा 
तेरेंसीं अतविादु । नतसरा तो आतरवादु । ऐसें 
वादत्य ।।१५.२४८४।।

रवद्वरव्यचवे ज्ञ्न –  तया नवषयासंबंधीचे ज्ञाि. 
अजु्णिा नवश्वोतपत्ीचे लक्र । तें नत्नवध असे 

रद्त्मक रवद्वरव्यचवे ज्ञ्न
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सतयजार । आईके तनविषनयचे ज्ञाि । कीजैल 
तुंते ।।१८.८८२।।

रद् विर्यीचवे –  तया नवषयाचे. काक कक्ाप्रकरर 
। तया वादाचे हे नत्नवरपर । संक्ेपे करीि 
निरोपर । तद् नवषयीचे ।।१६.६८२।।

रद्वैरी (तद् + वैरी) – तयाचे वैरी. आता तविैरी 
जाले नरत् । रग तेनच िरे सानधती वैर । तेरे 
काजा ि येती येर । सुटले रजै रैनत्या 
।।१८.८१३८।।

रद्वैरवे (तत् + वैरे) –  तया नवरोधािे. अवयक्तीसरानध 
वयक्त सफुरे । तैं वेगळी ते तविैरे । अवयक्तातरबोधी 
ि सरे । वयक्त महरौि ।।१८.३७२२।।

रन्न्शवेवच (ति् + िाशेनच) – अंधार िष् झालयािे. 
सव्णत् रेदु नतनररा । तो तन्ाशेनच िवहे िरा । 
तैसे देिरे अनवद्ेविारा। रेदु दावी ।।६.४५३६।।

रवन्नर्सें – तयाचा निरास, िाश दूर झाला असता. 
तेंनच सनवकलपक आिातरा,। तनन्रासें शुद्ु तो 
आतरा,। हेनच सारासार वीरोत्रा, । एक 
महरती. ।।२.१८०५।।

रवन्नष् – तया ठिकारी निष्ठा असलेले. पुरुषाआंगीं 
पुरुषतव,। तेंनच तनन्ष्ठ ईश्वरतव,। यतिा 
तयानचया सतव  । क्ेत्ींनच धेलें ।।२.७१।।

रवन्नष्र्य् (तनन्ष्ठता) – तयाचया ठिकारी निष्ठा 
असणयािे. ज्ञािेंनद्रयाचे अतराळ,। सफुरनलये 
सफुतवींचें रूळ, । नचदाकाश सुनिर्णळ, । 
तनन्ष्ठतया ।।२.६३९।।

रन्म्त् – तत् रात्. रहारूतांची पंचीकरर पूवमीची 
खसरती. तयाचे कारर अपनवत् । ते काय्णही 
तनरात् । येरे काय संदेहो सव्णत् । ऐसेनच हे 
॥९.२०४॥

रप – १. नवनशष् हेतूिे केलेली प्रयतिरूप उपासिा. 
जंव जंव पाहे हारपों,। जंव जंव तो िेरें लपों,। 
कोिें ि तप तैं तपों । लागे सव्णत्ु, ।।२.१२४१।।; 
२. धरा्णचररासािी घेतलेले कष्, केलेला 
निग्रह. कानयक तप हे इतुले । नवनहत जे शरीरें 
केले । आता जे वानचक महनरतले । ते तप 
कैसे ।।१८.११४७।।

रपरु –  शेिी नररवतो? अनत गवमें डोळतु । अनत 
उग्रपरें तपतु । अनररािबळें दप्णवंतु । ऐसा 
जारावा ।।१८.१२९६२।।

रप्योग – शरीरशुद्ीकठरता, देवतेला प्रसन् 
करणयाकठरता केलेले देहदंडियुक्त उपोषर 
इतयादीसारिे आचरर, धयाि, रिि, 
कष्साधय आचरर, अशा तपाचरराचे नवनवध 
राग्ण. लक्योग लययोग । कर्णयोग वैरागययोग। 
रनक्तयोग हटयोग । तपयोग िािा ।।८.३३६७।।

रपिर््ता –  तपव्रती, तपाचरर कररारा. कष्ीं करी 
आचरर । तपवत्ा्ण नहतीर्ण दाि । रनक्त वैरागय 
पूव्णज्ञाि । संपादूंनि ।।१६.७६२।।

रपक्ष्यो –  तपचियतेचा, तपाचरराविारे प्राप्त पुणयाचा 
नविाश. परनिंदा आतरसतवि । अधर्णकरा 
ग्रार गायि । देवनिंदा दुष्वचि । आइकता 
तपक्यो ।।१८.१५३१।।

रप्िवे –  प्रकानशत वहावे, तळपावे. तेररहीिे 
काये धरावे । शनश सूयते कां तपावे । या परी 
ब्रह्ांड हे अघवे । बुडोनच लागले।।१८.९४२।।

रपवे – तपािे, तपचियतेिे. ज्ञेयातें सांडुनि ज्ञाि । ज्ञाता 
पुरुषी करी संरिरर । तेरे लय िा नवक्ेप 
सावधाि । ऐसे तपे।।१६.१३३।।

रपवे – १. तापतो. कारु तपे अनिवारु,। रिोधु, 
रोहो, रतसरु,। अनवद्ागुरनवकारु,। नवसतारता 

रद् विर्यीचवे रपवे
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जाला ।।२.७४५।।; २. तळपतो. तपे हा जै 
ठदवाकरु । देवो ऐसा निधा्णरु । तैसानच सोरु 
इतरु । हे जै होते ।।१६.१०६६।।

रपों ल्गवे – तापू लागतो. जंव जंव पाहे हारपों,। 
जंव जंव तो िेरें लपों,। कोिें ि तप तैं तपों । 
लागे सव्णत्ु, ।।२.१२४१।।

र्म – १. अंधार. कवरें रे गगि हालें  । अर्ता 
नवष पानजलें  । आंगीं तर लानवलें  । तया 
ठदिकरा ।।२.२७६।।; २. तरोगुर. तर, 
सतय, रज हे गुरत्य,। प्रकृतीचें जें ज्ञेय,। तेनच 
महरती पादत्य  । प्ररवपुरुषाचें. ।।२.१८००।। 

र्मप्रध्न – जयारधये तरोगुर रुखय आहे असे. 
पूवमील शुद्सतव, नकरीटी,। तरप्रधाि जैं 
उिी,। तैं अनयराज्ञािा प्रकटी । अनधष्ठािीं तेर 
।।२.११४५।।

र्मव्मस्ु (तर + नरश्ु) –  तरोगुरयुक्त (सत्वगुर). 
तरनरस्ु सतवगुरु । कररसरािी आपरु । 
सवपि रिोररु तयापासूिु । नवकार चेष्ा 
।।१८.३५१७।।

र्म लोपक –  तरोगुराचा लोप कररारे. तयाचे 
तर लोपक । अिवधाि रायातरक । ते 
तरोरय आईक । राि कैसे ।।१८.६५५।।

र्म्भ्िवे – अज्ञािाचा वा तरोगुराचा अराव. 
रजाचे िाही प्रपंच ज्ञाि । िाही तरारावे अज्ञाि 
। रग नितय उरे ते आतरज्ञाि । ते प्रकाशे शुद् 
सतवे ।।१८.१५१।।

र्म्िरणी (तर + आवररी) – अंधाराचया 
आवररारुळे. महरोनि आरावे तेजाचेनि । 
रूप आचछिादे तरावररी । प्रकाशु ि फुटे 
ियिी । उघडी ताही ॥९.१९४६॥

र्मोगुण् – तरोगुराला. प्रकृतीचया तीि गुरांपैकी 
एक तरोगुर. ह्याचया पासूि काररिोधाठदक 
उतपन् होतात. तो रजो गुरे उपजला । तरोगुरा 
प्रकाशूं लागला  । सतवगुराचा केला  । ग्रासु 
जेरें ।।२.२०५।।

र्मोद्व्र – अज्ञािाचे, अंधकाराचे प्रवेशविार 
(िरकाचे दार). येहीं िरकाप्रनत जानयजे । ते 
सहसा पुिरनप ि परनतजे । महरौनि पांडवा 
जानरजे । यां नतहीं तरोविार ।।१६.२५३६।।

र्मो्म्यी – तरोगुरांिी युक्त. (तर - प्रकृतीचया 
तीि गुरांपैकी आवरर घालरारा तसेच 
गनतरोधक गुर.) सरूळ देहा झाला क्यो । 
सवरूपा ज्ञािी जीवालयो । तया अज्ञािाते 
आश्यो । जार तरोरयी राया ।।८.३०८१।।

ररण विद्् – पाणयावर चालरे. गरुड नवद्ा तरर 
नवद्ा । धातुवा्णद सांबर नवद्ा । रतिपारिी 
वैशयनवद्ा । रियनवरियाठदक ।।१४.७१९।। 

ररणोप्ऊ ँ– तररोपाय. उद्ाराचा उपाय. ऐसें ि 
कठरते हे रहषमी । तै आतां तररोपाऊँ याजीवांनस 
। कर्ण िा रनक्त पठरयसीं । ज्ञािही िसतें 
।।१८.१४२७२।।

रररें –  तरले असते. पूवमील रुक्त हे सांनडते । तठर 
पुढें लोक कैसे तरते । .... ।।१८.१३५१५ ।।

ररस् – एक नहंस् प्रारी. तठर वयाघ्र रीस रुजंग । 
कोलहे कोंकड चांग । तरसा लांनडगे रग । 
शूकरविी ।।१५.३५०६।।

ररळ – हगवर. तरळेनचया पंचकुळ । नवष्ंनरयारारी 
केळ । उटरी घातले नरल्ीफळ । देह िासी 
।।१८.५६०।।

ररंग-गु – लहर, लाट. तरंग दशेचा नवरे,। तंव तंव 

रपों ल्गवे ररंग-गु



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 258 

सागरुं सागरें,। िाहींसा िवहे वारे,। असे जैसा 
तैसा ।।२.८७५।।, ररंगु ।।२.१०१९।।

रदर – तर, महरजेच.तेंवीनच करमेंनद्रयवयापार,। 
सफुरती वाचेविारा सरग्र,। तठर वक्तानच तो 
कता्ण, अंतर  । येर ि ठदसे ।।२.९८४।।

रदर अवप – ‘तह्य्णनप’ (= तरीसुद्ा) ह्या संसकृत 
अवययाचे अपभष् रूप, तरीदेिील. कर्णरनक्त 
दोनही सरािे । या प्रानप्त ज्ञाि साधिें । तठर 
अनप नवकळपें येरें । कर्ण कां बोनललें 
।।१८.१३३६६।।

ररुण – युवा. असे िा उपजे, वाढे,। तरुर, व्द्, 
िा फुडें,। घडे अरवा रोडे,। यतिा यतिीं 
।।२.१०३६।।

ररुिर – रोिरोिे व्क्. ‘सवारी, आमही निशाचर;। 
क्ुधा आरुतें अपार;। दृष्ी तरुवर, पारर । 
तेही िुरती.।।२.३००१।।

ररवे –  तरूि जातो, उद्रूि जातो. दांनरकु अज्ञाता 
द्रवय हीिु । िेदी लोके जया रािु । तो तरे पठर 
वयुसन्ु । ि तरे सव्णरा ।।१६.७७६।।

रडताक (तरडक्) –  पालहाळ, चऱहाट. पुरारावरुनि 
रािावे । तेहीं कां असतय िवहे । पोटार्ण तड्णक 
िवे । ब्राह्री केले ।।१६.१०६०।। 

रपताण – नपतरांप्रीतयर्ण पारी देरे. श्ाद् तप्णर गया 
व्रजि । वयर्ण तयाचे ऐसे जार । तेर आपुलाले 
कर्ण आपर । तो गावें नपतरी ।।१४.१८५।।

रऱिीं – तर. तऱहीं आमही तंव, अजु्णिा,। तुझे 
िवहेसें महरोिा,। तरानप पुनसनलया वचिा  । 
पठरहाठरजों ।।२.१०७०।।

रलिटी-टीं – रुळाशी, पायथयाशी.लयानवक्ेपा 
तलवटीं,। सुिेसीं युक्त उिी,। सवरूपप्रकाशें 

लािी  । निनव्णकार जे, ।।२.४४४२।।

रल्वल (तलीली/नळ) – वस्त. तलानल सूटली 
रुलांची । इकडे वेळा होराची । चाड करी 
स्तीची । तंवं ते कोिे ।।१८.१०४६२।। 

रवलिदर (तळी) –  वतु्णळाकार दोि दगडांपैकी 
एका दगडावर, जातयावर. रंठदर चानलले 
िरोनि । तनलवठर केली रेठदिी । पोषया ि 
नरळे अन्पारी । तयानचया ।।१६.१९३७।।

र्िणवे (तऱहार) – पारी-नचिल यांची रेवड, 
नचडनबड. तलहरें घेतली चवहाळी । वाळोनि 
गेले राळी । चोपर आवळे बीज गीळी । 
अंकुरु िुिी ।।१८.९१५६।।

रि – १. तोपयांत. नलंगदेह जव  ि ररे  । तव हें 
सरूळ देह िरे ।यालागीं तेंनच आधी चतुरें  । 
नवचारावें ।।२.५१७।।, २. तर. परसपरा प्रीनत 
जेरें,। देहीं वोळिी वतते,। तें तव जेनरंचें तेरें  
। असे शरीर ।।२.११९२।।

रसकर-रु – चोर. तयां हे देती उत्र. । ‘अहो, ते 
अनय यातीचे तसकर,। हे ब्रह्हतया; धर्णशास्त  
। निवारूं ि शके.’ ।।२.२४०७।।; रसकरु-
रू ।।२.३२५९।।

रसकरपण – चोरतव.परद्रवयहररेंवीर  । रािूं िये 
तसकरपर,। तंव सरसत महरती, ‘प्ररार  । 
बोलरें हें.’।।२.३२६५।।

रसकरि्दी – चोर आहे असे रािरारे.आइकोनि 
इतुलें वचि,। उरे िाले पुढें येऊि  । 
तसकरवादी जि  । देवातरयाप्रनत. ।।२.३२६२।।

रसकरी – चोरािे. ऋरानयते घातली आर । 
गुरुरागती पूजि । संनचत होते धि । ते िेले 
तसकरी ।।१८.१७१७।।

रदर रसकरी
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रळ रळ्रळ भूरळ –  सप्त पाताळांपैकी तीि 
पाताळे. (सात पाताळे : अतल, नवतल, 
सुतल, तलातल, रूतल, पाताळ, रसातल ही 
सात जनरिीचया िालील रुविे आहेत, अशी 
कलपिा यांिा नबलसवग्ण महरतात). तळ 
तळातळ रूतळ । अतळ सुतळ नवतळ । जार 
सातवे रसातळ । ते पाताळे सातही 
।।८.२५५०।। 

रळघर – जनरिीिाली असलेले घर, िोली. इतुलें 
वचि बोलोनि । प्रवत्णला रूनरिििीं;। आयासें 
अपारें करूनि  । तळघर केले. ।।२.३०२७ ।।

रळप – नस्तयांचे एक कर्णरूषर. सरी तळप या 
दोनही । पाहातां वेगळानलया वािी । परंतु हेर 
येक महरौनि । कैसे होय ।।१८.११०२५।।

रळपरवे (तळपरे) –  चलिवलि कररे, तापरे, 
चरकरे. पुढें तळपते वारुवांचे । दानवती वेग 
अश्वाचें । शबद बोलती पैजेचे । उपजनवती 
आवेश ।।१.३४५।। 

रळिट – दबलेली, िोलगट, िोलवट जरीि. 
गवहाळी चोपर सिवट । रौरौडी नचकरी 
पनहवट । िरब राळ तळवट । चोळरळी 
।।१८.८९७९।।

रळि्ण (तळहाि) – डोंगराचया पायथयाचा 
रुलूि, रैदाि. वाक वळर रोळवि । काि 
डोंगराची तळहार । अडसरू रारा रौराि । 
चुिवट जे ।।१८.८९८१।।

रळिोणी – तळाशी, बुडाशी. जये प्रदेशी वीरेश्वरा 
। ि संचरे सािुही वारा । तळहोरी तळघरी का 
वोवरां । लानवला दीपु ।।६.३७१५।।

रळरौली – लहाि तळे; तलाव; सरोवर. िडाळ 
आनर गोटाळ । पाररट ते शीतळ । वाळसरा 

ररवटा चवहाळ । तळे तळौली ।।१८.८९८२।।

रंड् ज््यवे –  रांडायला उितो, हररीतुररीवर येतो. 
सवनहतां परनह ि पाहे  । बोले बोले तंडा जाये 
।।१८.१२६१९।।

रंरु्म्य – तंतूंिी बिलेले. दगध पटाची जेंनव घडी  
। तंतुरय ठदसे फुडी  । जे उकनळतां रोकडी  । 
रसररूत ।।२.४८१।।

रंदुल – तांदळाचा दारा, रात. रुसीचा अंशुनिरसिे  
। आनर शुद् तंदुल तो घेरे  । संनयासु ज्ञाि 
तेरे  । प्रकारे जारावे ।।५.१६२८।।

रंदुल्ददकें – तांदूळ वगैरे द्रवये. पश्वाठदकें यज्ञद्रवयें,। 
धानयें तंदुलाठदकें, गवयें,। जें जें रािती, सेवयें  
। तया देवा. ।।२.१९५९।।

रंदुळ – तांदूळ (रात). रुगध तंदुळ गोधुर । 
गवयपयध्त उत्र  । दनधरधुशककुरा ये ततसर  
। शांत द्रवय ।।१६.१४८७।।

र्ं्म्णें –  तामहि, देवपूजेसािी वापरणयाचे 
तांबयाचे पसरट कािाचे ताट. पारी वोतूनि 
रानजघरीं,। ठरनतया कठरती घागरी. । ताटें, 
तांरारें तयारीतरी । घालूनि पाहती. 
।।२.३११० ।।

र्गडी, र्ंगडी –  तराजू. प्राराची र्दु गादी  । 
रसिा तागडी नत्शुद्ी  । राप कठरतां िाहीं 
कधी  । आरारुक ।।५.३१७९।।, र्ंगडी – 
तराजू.  ।।२.२६८८।।

र्चू – तारू ? होडीचा एक प्रकार. जुंग, ताचूं कीं 
होडें? । ऐसा संदेहो पडे,। तैं संसकृत पडे,। तैं 
संसकृत निवाडें  । कैसें बोलैल? ।।२.२६९०।।

र्जि् – तराजू. योगी सािकूळ पाहोि । प्रनरत 
निद्रा प्रनरत जागरर । यापठर ताजवा तुकूि । 

रळ रळ्रळ भूरळ र्जि्
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देहधर्ण संपादी ।।६.३६७७।।

र्ड – िारळी, पोफळी या जातीतील एक उंच 
व्क्. तालव्क्, याचया फुलांचया देिांतूि रस 
गळतो, तयांस ताडी असे महरतात. पालाशु 
महरे रेताडा । तुविीचा राते सवंगडा । आलो 
री येर वऱहाडा । येक चूकलो ।।१८.९४१२।।

र्डण – आघात, प्रहार, रार. धार धठरनलया 
तुरंगरा । गुरु देिोनि रािु रनहरा । आगुरे 
ताडर वीरोत्रा । तैसे र्तया ।।१८.८९४०।।

र्रल् –  पोळूि निघाला, दु:िी झाला. कोरी 
िडतरे तातला । तो रहाहृदी निवाला । 
तैसानज पाडू जाला । सवरूपािुसंधािे 
।।१८.२५२०।।

र्तप्यता – रनरतार्ण, अनरप्राय. तें प्रकृतीचें 
गुरत्य,। कठरतां आपुलालें काय्ण,। कैसें वतते 
तातपय्ण.... तेंनच अवधारी ।।२.८१९।।, 
र्तप्यमें – ततपरतेिे. ।।१८.१२४०६।।

र्लतिक –  यरार्ण, वासतनवक. नहत जोडो 
ताखतवक । तेंही परी िेघे; आनरक । रानिती 
सकल लोक । पठरते काये? ।।१.७४।।

र्न  – तहाि. तेरें ताि, रूक पळाली;। नचंता 
िेरों काय जाली;। उद्रु िलगे, जाली  । 
एकनिष्ठा तेरें. ।।२.५३८५।।

र्न्य्ंरें – तानह्याला. उदरीं असनतया बाळका । 
बाहेरील िलगे ढका । नचंता िाही बाळका । 
ताियांतें ।।१८.१४६०२।।

र्निडवे – एक प्रकारचे कर्णरूषर. चंद्र लोपले 
वदिीं  । तािवडे, रंवठरया श्वरी,  । िासापुटीं 
सुपारी । रोती झळके. ।।२.५१००; 
६.१७२०।। 

र्ंररखोडवे –   .... कीं तांतरिोडे आरा काढोनि 
। रग घडील कैसा रूपी सोिी । ि नरळे वो 
वादुकािी । तयाचां रग ।।५.१२१३।।

र्ंदळ् – देवाचया रूतमीचा दगड. देिे सेंदुराचा 
दगडु,। वाटेचा नपंपळु, वडु,। नहंवरुतरनड 
प्रचंडु  । तांदळा हो. ।।२.२१६३।। 

र्प – जवर. ताप सफोट पुनळका । अषा्णठदवयाधी 
अिेका । इंनद्रय वयाधी आईका । आठद करुनि 
।।१६.१४६९।।

र्पणें –  शेक घेरे. अपुरुषा देइजे कनया । 
अवधारी गा राजरानया । आनग लाउंनि धानया 
। तापरें तें ।।१८.१४७९९।।

र्पत््य – तीि प्रकारचे दु:ि (आनधदैनवक, 
आनधरौनतक, आधयाखतरक). अधरते पाप 
असाधारर । िािा योिी तयापासूि । तापत्य 
रोग दारुर । निपजते होती ।।१८.८९६।।

र्पत््यद्ि्नळवे (ताप + त्य + दाव + अिळे) 
–  आधयाखतरक, आनधदैनवक, आनधरौनतक 
अशा तापत्यरूपी विेषांचा अग्ी. 
तापत्यदावािळें । येहीं आरुतें जानळले । 
लािा जोहार रनचलें । पापरूपीं ।।१.२४६८।। 

र्पत््यविधिंसन् – कृषरासािीचे संबोधि. 
आधयाखतरक, आनधदैनवक व आनधरौनतक 
अशा तीिही प्रकारचया तापांचा जो िाश 
करतो अशा (हे कृषरा!). योगीजिरेदहररा  
। तापत्यनवधवंसिा  । योगीराया निधािा  । 
अवधूतरूनत्ण ।।८.१२७६।।

र्पत््यिवेथ् – आधयाखतरक, आनधदैनवक व 
आनधरौनतक अशा तीिही प्रकारचया तापांची 
पीडा. कत््णतवानररािें आश्नयता । हा वैरी 
परतला, पारा्ण,। रोगवी तापत्यवेरा । 

र्ड र्पत््यिवेथ्
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रानवकातें. ।।२.४२७६।।

र्पत््य्वग्नप्रश्मन –  तीि प्रकारचया दु:िाचा 
अग्ी शांत कररारे. नवश्वंररा तुझे सररर । ते 
तापत्यानग्प्रशरि । नवश्वातें करी पावि । 
रव्णसेनि ।।१६.९१२।।

र्पनति – तप्त करणयाची, तापनवणयाची शक्ती. 
सजल रेघ कोंदाटले,। तेरें रनवनबंब हारपलें  । 
असोनि, तापितव गेलें;। गरे िावेक ।।२.२८।।

र्पवनि्रण –  आधयाखतरक, आनधदैनवक व 
आनधरौनतक अशा तीिही प्रकारचया तापांची 
पीडा दूर कररारे. सकळां नवद्ाचे कारर । 
वेद् नवशेष अनधष्ठाि । िार ताप निवारर । 
पावि तुझे ।।१८.०२।।

र्पस्ददकीं – तापस वगैरेंिी, तपचिया्ण करराऱयांिी. 
तेरें पूव्णरेद हारपले,  । जळातें प्रायनचित् 
जालें,। तीर्णरावें वंठदलें । तापसाठदकीं. 
।।२.५५३२।।

र्प्चवे – उषरतेचे. तापाचे करावया निवारर । 
संतप्तेकीजे गंगासिाि । ते श्ेयाही तया कारर 
। सहज होये ।।१८.१११८।।

र््मस –  १. कोनपष्. की िरकाची बेंद उत्े । 
कवरु नसंतोडा घे तेरे । तारस ररे तयाते । 
कवरे धरावे।।१६.८१४।।; २. तरोगुरयुक्त. 
आतां पाप घडे जेंसेनवतां । प्रसवे रोगां अिंतां 
। भराते करी सव्णरा । तारस ते ।।१६.१५०२।।

र्म्र्नन – तांबडे (असलेला), लाल तोंड. 
कृषरवरा्णचे कृषरवर्ण । ताम्राििाचे ताम्रािि । 
ऐनसया का आले प्राचीि । वीय्णदोषु तो 
।।१६.१५२५।।

र्म्र्पुठ – तांबे या धातूचे पुट; जोड. अहो 

धातुशोध निवाडें । रानज प्ररीतूनच कळंकु पडे 
। तठरं ताम्रापुि देता जोडे । सवरा्णऐसे 
।।१६.१२३४।।

र््य् (तावा) – रयरयाट कररे (तावरे). 
राइकनच येती ताया । राइका देती गालीया । 
राइका गोष्ी नरिया । रायीक सव्ण ।।६.२२९९।।

र्रक् –  तारराऱयाला, उद्ार करराऱयाला. येते 
उपजली आशंका  । तया नशषय ठटळका  । 
रग तो बोले तारका  । सद्ुरूसी ।।५.३५२१।।

र्रकफू –  तारक; त्ाता. तैसा जो नवश्वाचा कता्ण । 
आनर वेदा शास्ताचा निरा्णता । करा्णकर्ण 
प्रवत्णनवता । तारकु रूतांते ।।१८.६०२।।

र्रकले –  तारर कररारी. नवश्व बुडता अधरते । 
ईश्वरे रनक्लें कामय करते । महरौनि यागाठदक 
उत्रे । तारके गा ।।१८.१०९७।।

र्रकें –  तारक  - िाव, तारू चालवराऱयािे. 
तारुवीं उगेंनच बैसावें । तारकें पर पारु पाववावे 
। तैसें बरें वाईट अघवें । तुजें री जारे 
।।१८.१४६०३।।

र्र् – चांदरी, िक्त्. सोरु, तारा आनर दीपक  
। प्रकाशवया गेले आइक  । तंव तेंनच लोपले 
सकळैक  । प्रकाशी सूया्णचा ।।८.१५३४।।

र्रु-रू –  िाव, तारक असरारी. रानज 
नवचरतेधर्ण तारु । तया लागला कारु रगरु । 
ते फुटले आता आधारु । तोनच िाही 
।।१८.९८९।।, र्रू ।।१.९।।

र्रुण्य – यौवि. ऐसें उनरादघिपटल  । तारुणय 
नवतुळलें आराळ,। तंव वाध्णरयगुर नवकळ,। 
तें जाले पावतें ।।२.७४८।।

र्रुण्यदश् – यौविावसरा. फळां आली सराटी,। 

र्पत््य्वग्नप्रश्मन र्रुण्यदश्
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ठरगरी पालहावली कांटी । तारुणयदशा हे 
वोिटी, । जीवांनस गां ।।२.७४६।।

र्रुण्य्मदें – तरुरपराचया रदािे, रसतीिे. रद्पु 
जैसा उनरत्ु, । तैसा तारुणयरदें डोलतु, । 
रिबुद्ींनद्रयसाघातु । वोळिी चकला 
।।२.७४६।।

र्रुवि –  िावाडी महरूि तारुवर बसलेला. तारुनव 
बैसला िरु । सांडी जगाचा वयापारु । तो 
अिायास परपारु । पावे जैसा ।।८.२४२०।।, 

र्रुिीं - तारवयात, िावेत. तारुवीं उगेंनच बैसावें। 
तारकें पर पारु पाववावें। तैसें बरें वाईट अघवें। 
तुजें री जारे॥१८.१४६०३॥

र्रुिवे – िावेत, होडीत. रतप्रकृती रोर महरोि । 
या सवतंत्ा होती आधीि । तारुवे बैसले जि 
। सवतंत् तेरेसी ॥९.२३२५॥

र्रुिों – िौकेत, जहाजात, तरराचया साधिांरधये. 
आंगेनच सागरु तररे । रुजांचेनि बळे जारे । 
वयाहूनि तारुवों बैसरे । तया रय िाही 
।।१२.१५१।।

र्विजवे – तापनवले (तर), गरर केलयास. 
कांनजयाचे नलप्त पात् । ि प्रक्ानळतां तयाचे 
अंतर । पय तानवजे तें सरग्र । िाशोनि जाये 
।।१५.४२१०।।

र्स – उभया नपकातील दोि रांगारधील अरुंद 
जागा. रग ते अंकुर सरळ । पालहाळ होती 
प्रबळ, । येकुनच डांरा नवरळ  । िसे वांज 
तास. ।।२.५२९०।।

र्ळ –  तालु. ताळ रूधिमी दंत वोष्ट् । ययाचे 
सांडूनि वयापार।.... ।।१८.१२६४५।।

र्ंबट – लाल रातीची जरीि. उतें, गोटल, 

िडाळ,। पांढरी, सेडू, रुरुंबाळ,। तांबट, 
काळी, करळ,। रेद र्नत्केचे. ।।२.२६७८।।

र्ंबडी – एक प्रकारचे गवत. कुदा, गोगडी, 
हराळी, । नतकांडी, घोडेकुसळी, । कऱहवेळु, 
रारवेळु, गोंडाळी, । तांबडी अपार, 
।।२.५२८६।।

र्ंबळ – तर प्रकारातील कुरटी विसपती. रुसळी 
रवाळी टाळका । तांबळ गोटे पविा राका । 
गांधानर पाररी अिेका । वल्ी उपडता 
।।१८.८९८८।। 

र्ंब्र् – गहू, जवारी, बाजरी इ. नपकांवर पडरारा 
एक प्रकारचा तांबडा रोग, तांब. गेरा तांबारा 
तेला । नचकटा करपा उघळा । बांड रारे सुळू 
तीळा । फूल झडे ।।१८.९१५१।।

र्ंबोळ – तांबूल, नवड्ाचे पाि. प्रनतकुळ सांडूनि 
सकळ । घेता होय अिुकुळ । द्रवयपदार्ण 
तांबोळ । आठदकरूनि ।।५.१७४६।। 

र्ंबोळ-ळवे – तांबूल, नवडा. दंतपंक्तीची झळाळे  
। वठर सुरंग रंगलें तांबोळ,  । नचरीव ियि 
नवशाळ, । रेिा काजळाची; ।।२.५०९९।।, 
र्ंबोळवे  ।।६.४६१५।।

वरक्ंडी – एक प्रकारचे गवत. कुदा, गोगडी, 
हराळी,। नतकांडी, घोडेकुसळी, । कऱहवेळु, 
रारवेळु, गोंडाळी, । तांबडी अपार, 
।।२.५२८६।।

वरक् –  कडू. .. नतक्त आमल अनत रधुर । ... 
सेंउनच लागे ।।१८.१२४९३।।

वरक््मल –  कडू आनर आंबट. नतक्तामल क्ाररधुर 
तुरट । नि:सवाद अरुचीकर । एकाचे बरवे 
नवकार । बाधक होती ।।१८.५५८।।

र्रुण्य्मदें वरक््मल
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वरक््मलरस – कडू, आंबट रस. नतक्तामलरस सेवी 
जििी । ते बाधा होये तया लागूंनि । अज्ञािु 
तो सरराहूंनि । ते वयरा रोगी ।।१५.३७३६।।

वरखटें – धारदार, अरकुचीदार, तीक्र. ते 
शरीररेदके शस्तें,। रुद्ल, तोरर, अस्तें,। 
नतिटें कठिरें रयंकरें, । हारीतलीं हीं 
।।२.९२०।।

वरख्णी –  तीि िरांची. राझी रंठदरे नतिारी । 
चौिारी पाचसा सप्तिारी । येरां नरत्ा दुिरी 
। गोत्जा देईि ।।१६.२२७८।।

वरगुवणजवे – शेतीची सरळ रेषेत िांगररी झालयावर 
पुनहा दोि रागांत नतरपे िांगररे. दुनरजे, 
नतगुनरजे, फनरजे,। फोनडजे, लोनडजे, 
कुळठरजे,। वोले वाफे पेठरजे  । िारा उतरलें. 
।।२.५२८९।।

वरचवेन – नतचयारुळे. प्रकृनत आतरा अनधष्ठाि,। 
अतेव ि रोहे तो नतचेि  । असंतें, नतये संतपर  
। जेरें सनरात्ें ।।२.८०१।। 

वरजी – नतसरी. तेरें येनक जे जहल्क्रा, । दुजी 
ते अजहल्क्रा,। नतजी जहदजहल्क्रा, । 
ऐसें लक्रत्य ।।२.८३९।।

वरडकती –  ठिरगी. िा िा तूं अंशु रीं अंशी । 
अजु्णिा वेगनळक कैसी । आनगची नतडकी 
जैसी । आि िवहे ।।१८.१४१२२।।

वरडीवक – ठिरगी. गारे पोटी नतडीनकअसे । गारे 
वेगळी तीि दीसे । तैसा तो पवि वसे । 
आपुला काररी ॥९.९६६॥

वरणेंवच – नतचयारुळेच. जयापासाव जीवसािीं  । 
नवद्ा अभयानसली जगजेिी  । नतरेंनच री तया 
पािीं  । कैसा लागों? ।।२.१०८।।

वरवरक्ष् –  दु:ि सहि करणयाची क्रता. वैरागय 
ज्ञाि रनक्त । शांनत धैय्ण निव्नत् । नतनतक्ा क्रा 
उपरती । संतोषु दया ।।१८.४०८।।

वररुल् –  तेवढा, नततका. निषकारा नवषयो 
नजतुला । नततुलानच वेदु संग्रनहला । तैं येराचा 
धातु केला । ऐसे होईल ।।१८.४८२।।

वरपट – तीि पट. नत्नवधकर्ण, नतपट । बंधि अनत 
बनळकट,। वज्ा ऐसें घिवट । ि तोडी जया, 
।।२.१८३९।।

वरप्नी – पाणयावर तरंगरारी, वाढरारी विसपती. 
बाबुळी, नतपािी व गोंडाळू हे प्रकार शेवाळाहूि 
वेगळे असतात. शेवाळाचया रुळया िडकावर 
- जनरिीवर तर बाबऱयाचया रुळया पाणयावर 
असतात, हे दासोपंत सपष् करतात. बाबुळी 
नतपािी गोंडाळु । ययातें ि लगे तळु । जळी 
उगानच प्रबलु । पाला फुटे ।।१८.९२९८।। 

वरव्मर – अंधार. एकनच नतनरर डोळांचे । नवश्वरठर 
राि रेदाचे । ऐसे ते ज्ञाि तयाचे । कारा िये 
।।१६.२४४२।।

वरव्मरदोरें – अंधारारुळे. निर्णळ देिरें जसें  । 
नतनररदोषें िाशे,। तेंनव श्वरे तेरें रािसें  । 
पालटतीं जालीं. ।।२.३७९६।।

वर्य् –  नतिे. नतचां िांइं जो संरवला । नतया जो 
पुरुषु घेतला । तो अज्ञािुवठररूतला । अनयरा 
ज्ञािे ।।१६.८४०।।

वरळोर््म् –  नतलोत्रा, एका अपसरेचे िाव. 
(नहला सुंदोपसुंदाचया वधार्ण नवश्वकरा्ण यािे 
निनर्णले.) उव्णशी रंरा नतळोत्रा । नस्तया रोगा 
उत्रा । येरी परनस्तया अधरा्ण । निर्णळा ि 
होती ।।१८.१०१६।।

वरक््मलरस वरळोर््म्
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वरि्सी – कनशदा काढलेली लहाि बैिक. पासीं 
नतवासी जंबसरािा । चौगनलया पाल आसिा,। 
ऐसे बोले, तो शाहरा । अनरधािपूव्णक. 
।।२.२६८७।।

वरष्रवच – वाट पाहत बसरे, प्रतीक्ा कररे. 
युक्तेही आहेत प्ररीते । ऐसीया प्रधािा निरुतें । 
रायापासाव अनहत तें । नतष्ठतनच असे 
।।१८.८२९५।।

रीक् –  नतिट. केशर शीतळ केवल उषर । 
केवळ रुक् किीर । तीक्त आमल लवर । 
कटु ऐसे ।।१६.१४८९।।

रीणवेसी –  तीयेसी? वाचा पाहता कैसी । िीच 
राषा जे तीरेंसी । सव्णपक्ीं जयांनस । चोिठट 
वसे ।।१८.४९७९।।

रीरुल् (नततुला) – नततका, तेवढा. बुनद्ते 
नजतुला कळे । निजप्रकाशाचे नि बळे । 
तीतुला तो रिािाकळे । कलपावया ॥९.१७४॥

रीवनसेंस्दठ –  तीिशे साि; असंखय. यापरीं 
तीनिसें साठि आचरिें । शौच तया 
।।१८.१२५१४।।

रीनी ददिस – रजोदश्णिाचया तीि ठदवसांचया 
काळात. तेरे तीिी ठदवस प्रसारर । अशुद् 
वाहे जार । तोनच रूतु जार िूर । प्रतयक् हे 
।।१६.१२६५।।

रीथताभ्िें  – तीर्ण, पनवत् जलसराि ह्या श्द्ेिे. 
तेरें पूव्णरेद हारपले,  । जळातें प्रायनचित् 
जालें,। तीर्णरावें वंठदलें । तापसाठदकीं. 
।।२.५५३२।।

रीथताि्सु – तीरा्णचया ठिकारी राहरे. ऐसे कृनषकतते 
सांनगतले । जे धर्ण आचठरती आपुलाले । 

आता वानरजे निघाले । ते पैं तीर्णवासु 
॥९.१४२॥

रीथतासवेिन –  तीर्णयात्ा, तीर्णक्ेत्ाचे ठिकार. व्रत 
पैत्ुक देवताराधि । आरा सोरवासरी ग्रहर । 
अधमोदयो तीर्ण सेवि । यज्ञाचा नियरु 
।।१८.१५१६।।

रीथ्ताटण – तीर्णयात्ा. येक महरती, ‘तीरा्णटर,’ । 
येक महरती, ‘व्रताचरर’ । येक महरती,  
‘पूजि  । करावें ईश्वराचें.’ ।।२.३७८५।।

री्यतागगरी (नतय्णरगती) – आकाशात संचार 
करणयाची क्रता. तीय्णगगती पविाची । तैसेची 
चाली रिाची । तेरुला गती सरािाची । 
अिाठरसा िवहे ॥९.१८५२॥

रीि् (तीव्रा?) –  रागीट (सवराव). आंगीं होती 
अहंता । तीचेनि संगें ररता  तीवा । चढु की 
उतारु पारा्ण । ऐसें सांग ।।१८.१५०४०।।

रीस्ं दंड् ि्र्ींची – क्नत्यासािी आनवीनक्की, 
वात्ा्ण व दंडिीती ह्या तीि नवद्ांचे. तीसां दंडा 
व्त्ींची । साधिा जारोिी धिुषाची । नवद्ा 
क्ेनत्या अवघीची । पूर्ण असावी 
।।१८.८०१५।। 

रीिी सिभ्िी –  तीि प्रकारचे सवराव, सत्व, 
रज, तर. तीही सवरावी अिावरू । नतही 
देवांचा करी संहारू । नतहीरानज िाही िरु । 
जो रारी तया ।।१८.९४७।।

रीळ िोि् – (रुिशुद्ीसािी) तीळ आनर ओवा. 
घोनडयाला गोधोडी । जुिी नरळो पासोडी । 
रुिी िाही पाि फोडी । तठर नरळो तीळ वोवा 
।।१६.१७२१।।

रु –  संसकृत राषेतील एक अवयय. हे जया 

वरि्सी रु 
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शबदापुढे येते तयाचा तयापुढील शबदाशी वा 
रजकुराशी संबंध असतो. तैसा आतरा शुद्ु तु 
निराकारु । राया शूनयु ।।१८.१३७३५।।

रुक –  तुकरे, तोलरे, तुलिा, बरोबरी, योगयता. 
रेरूशीं तुकसा हे । पव्ण तुकें आहे? । नवराटु, 
हो जोगा िोहे । आमहांतुमहां ।।१.३८६।।

रुक्ि् –  तोलावा, रोजराप कररे. रेरु कासेि 
तुकावा । सागरु रांजरासरु करावा । तैसा री 
येकु यया सवा्णरानज श्ेष्ठु ।।१६.२०३१।।

रुक्विजवे – िाली वाकवरे. सरडें तुकानवजे राि 
। तयातें ि बीनहती सुजार । अजु्णिा 
अजाळतसति । ते हालोंनि काये 
।।१५.४०१०।।

रुवकजवे – (िम्रतेिे राि नकंवा डोके) झुकवावे, 
हलवावे. क्रेकु रारा तुनकजे  । सतयं वांचूनि 
हा ि सरजे । आतां हा रक्तु यातें सहजें  । 
सांगावेंनच ।।२.२६४।।

रुवकर्ं – तोलले असता, रोजले असता. िाशवंत 
देह ि चुके । अनविाश जोडे जें येरें एकें,। तैं 
तुझें रागय ि तुके । तुनकतां आिेंसीं. 
।।२.१६१४।।

रुवकरी – वाकवतात. वया उचलूनि आइकती,। 
पातं गोळा कठरती,। सठरसे होऊनि बैसती,। 
तुनकती राि; ।।२.१३९५।।

रुवकरी र््यवे – राजे-रजवाड्ांचया रािा िाली 
जातील अशी. तव ती पातली कळावंते । 
नितय िेळवीि तयातें । देईि जेरे रारे । 
तुनकती राये ।।१६.२०३९।।

रुवकलवे – तुलिा केली. प्रनतनबंबरनहत तुनकलें । 
रग प्रनतनबंब सनहत पानहलें । लोह उरे िा 

आगळे । तै कैंचें प्रनतनबंब ।।१५.२८५५।।

रुकती – तुकवतो. क्रेकु हासयवदिु, । क्रेकु 
नवखसरतु, िारायरु । क्रेकु करी अिुरािु । 
रारा तुकी. ।।२.२६२।।

रुकफून – तुळिा करूि. योगी सािकूळ पाहोि । 
प्रनरत निद्रा प्रनरत जागरर । यापठर ताजवा 
तुकूि । देहधर्ण संपादी ।।६.३६७७।।

रुकले – वाकते. िाशवंत देह ि चुके । अनविाश 
जोडे जें येरें एकें,। तैं तुझें रागय ि तुके । 
तुनकतां आिेंसीं. ।।२.१६१४।।

रुटरी  – तुटतात. ज्ञािानचये अप्राप्ती,। देहरावनच 
साच गरती,। शबदरात्ेंनच तुटती । केंनव संसार 
? ।।२.१४६६।।

रुटी  – ताटातूट. जीवतवाची साहे, वीरा,। तुटी 
रग, धिुध्णरा, । सकळा शरीरीं िरा, । सवयंनच 
होये ।।२.१२४०।।

रुटवेर – तुटतील. आतां रेदानचया सफूतमी । या 
तुटेत नजयां युनक्त । तया सव्णरा पानहजनत । 
ऐसें जालें कीं ।।१५.२२८३।।

रुटो – तुटू दे. तो असतांही शरीरीं, । वस्त पांघरलें 
जया परी,। ते तुटो, फाटो बाहेरी,। आपरु 
वेगळा ।।२.९१६।।

रुठ्रु – तूट, तुटवडा, करतरता, करी. धानयाचा 
जेर तुिारु । तेरें िेला करु अपारु । साधला 
पाडु सरग्रु । नवकरा कीजे ।।१८.९१२६।। 
(रुदो. रुठ्रु - तुटारु)

रु्मचवेवन – तुरचयारुळे.जी जी सज्ञािता तुरचेनि  । 
सािुग्रहें रुक्ती पारी,। आठदगुरो निदािीं  । 
कैसें होये ।।२.२।।

रुक रु्मचवेवन
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रुरठ –  तुरट चवीचे. आंब्र व्क्ाचे फळ । पुषपारागे 
कोरल । ते सवरावे तुरि केवळ । घसा बैसे 
।।१६.१२१५।।

रुरंग्म् – घोड्ाला. धार धठरनलया तुरंगरा । गुरु 
देिोिी रािु रनहरा । आगुरे ताडर वीरोत्रा 
। तैसे र्तया ।।१८.८९४०।।

रुरंग्क्रू – घोड्ाचया आकारासारिा. येकु 
आपर येकु इतरू । येकु वैरीये कुनरत्ु । गज 
िर तुरंगाकारू । वेगळानच ।।१८.१०९९९।।

रुदर्य्िसथ्, रुदर्य् –  चौरी, आतमयाचा चौरा 
पाद, शुद् आतरा, उपानधरनहत चैतनय. 
रहाकारर देह तेरें । प्रपंचाराव दश्णिें । 
सवरूपीं अिुसंधाि कररें । ते तुठरयावसरा 
।।१.१५१३।। 

रुदर्यवे (तुया्ण) –  सराधीसवरूप चतुर्ण अवसरेला. 
तुठरये ऐसी टेंकुली । ररु िेइजे नतये जवळी । 
रग उचुनि सव्ण री नयाहाळी । ऐसें कररें 
।।१.१३७४।।

रुदर्यवेसथु – तुया्णवसरेत असरारा. उदासीिाची या 
परी । गुरांची करते बाहेरी । सवरूपे जार दूरी 
। तुठरयेसरु री ॥९.२३५०॥

रुरी्य्िसथ् – निनव्णकलप सराधी ही जीवाची 
चौरी अवसरा. तेरें येकेनच रायेपरेचीं,। अिंत 
रहाकाररें जीवांचीं,। तुरीयावसरा एकेंची,। 
सानक्तवें जानलया ।।२.७६७।।

रु्य्तािसथ् – निनव्णकलप सराधी ही जीवाची चौरी 
अवसरा. रहाकारर तुया्णवसरा  । हें शुद् 
सत्वकाय्ण पारा्ण । हा गुराठदव्नत्नवकारु 
आइकतां  । बहुतु असे ।।२.४६०।।

रुली – तोलरे (तराजूत तोलरे, रोजरे). अिासरा 

पानहजेनच तुली । नहतनवनहत नवषयी ररली । 
सवासरा िाही रुळी । निनरष निनरषाध्ण 
।।१६.९७०।।

रुस्र – रेंब. रेग तुसार गारा पारी । पविाधारे 
असे गगिी । रग घिवटपर तेरूनि । द्रवो 
लागे ॥९.२१२२॥

रूदट –  तूट, त्ुटी, करी. चहू वाचीं येनक गोनष् । 
तीया कवरेंसीं तूठट । रेठट रासे वोिटी । 
पराठदकीं तें ।।१८.१२०३८।।

र्णजळ््युक – सुरवंटाचया जातीचा एक प्रारी 
(त्रजळुका). जैसा त्र जळायुका । अवधारीं 
कुरुकुळ दीपका । ते सराि सांडूंनि आनरका 
। सरळां जाता ।।१५.३१७७।।

र्णसरंबिरी – गवताचया काडीपासूि ते 
ब्रह्देवापयांत. लक् घालूनि सवैश्वरी । तो 
देखिजे त्र सतंबवरी । अजु्णिा ज्ञािदृष्ी करी । 
ते काई एक िवहे ।।१८.३९९५।।

र्ण्च् ्मवेरु – राईचा पव्णत कररे ह्याप्ररारे छिोट्ा 
गोष्ीला रोिे कररे ह्या अरा्णचा एक वारप्रयोग. 
षड् नवध बोनलले करर । तें यज्ञाठदक नरियेनच 
पासूि । रेरुचे करावे त्र । त्राचा रेरु 
।।१८.१०२०।।

र्णीं – गवतावर. ि वतते, गा धिुःपानर; । पावकु 
जैसा त्रीं,। कीं सूयमोदयरािीं । वाढोंनच लागे. 
।।२.१९३७।।

र्णें – गवत. िेरतयांराजी अनग्रक,। रूि्ण महरनत 
रोर लोक । पशुवाठदकांचे बाळक,। त्रें 
आहाठरती ।।२.६९०।।

र्री्यदवेिआिरण – कारररूपी नतसऱया देहाचे 
आवरर. तया देहवियाचें कारर । जें 

रुरठ र्री्यदवेिआिरण
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आतरनवषईंचें अज्ञाि । तेंनह त्तीयदेहआवरर  
। असेनच जीवदशे ।।२.४१४।।

र्प्त – सराधािी. एकां जीवातें वनधती, । अतीतां 
त्प्त कठरती,। ते तेरें करमें ि सूटती  । कर्णिजि. 
।।२.१७६२।।

र्प्ती – सराधाि. वयािु करी त्प्तीतें  । आपयायि 
शरीरातें  । िाडीगतु अंतराळीं वतते  । शरीरातें 
।।२.४३९।।

र्र् – तहाि. रसनयतवय रसिेचें । षखडवकार यया 
सरूळाचे । क्ुधा त्षा धर्ण प्राराचे । पांडवा 
।।२.४३८।।

र्षण् – एिाद्ा गोष्ीचया प्राप्तीची, रौनतक 
उपरोगाची अतयंत इचछिा, लालसा. सुिदुःि 
जाररें शरीरीं । त्षरा कलपिा, अवधारीं,। 
लज्ारोह शोकवयापारीं, । रिनच दक् 
।।२.४४३।।

र्षण्भ्य – तहािेची रीती, तहािेचा त्ास. आता 
देही वातरय नपत्रय । कफरय रोगरय । 
क्ुधारय त्ुषा रय । बाधी महरौनि ।।१६.८१।।

र्षण्शोकविगर ु – हाव व दु:िाचा नविाश. 
कारकलपिारनहतु । त्षराशोकनवगतु। नितय 
संतुष्ु, अपेक्ावंतु । सव्णदा िवहे ।।१२.६३७।।

रवेज – १. ओजगुर. रयनच धेलें असैल,। तरी येरें 
तेज उपजैल;। तें क्राधतेनच करील  । रसर 
तयाचें ।।२.८४।।; २. पंचरहारूतांपैकी एक. 
बा रे प्थवी आप तेज वायो गगि  । यया 
रहारूताचें निरा्णर  । सरूळ शरीर ऐसें जार  । 
आतरयासी ।।२.५०६।।; ३. तेज. हा तरी 
रूप अिळीं रूप,। हा तरी तेज अरूप,। हा 
तरी उषरता आपेआप,। प्रकटती जाली 
।।२.९५८।।

रवेजऊंन – चलािीिे. परदारा बळे रोगावी । िातठर 
पा तेजउि नयावी । पठर वासिा िुरो द्ावी । 
रोगनवषयीची ।।९.११०९।।

रवेजसथू – तेजारधये खसरत. उदािवेगें उडोनि  । 
बुनद् बैसे ियिीं । रूपनवषयो तेरूनि  । रोगी 
तेजसरू ।।२.१९५।।

रवेज्क्रु –  तेजसवी रूप असलेला (सूय्ण). या 
लागूनि ठदिकरु । तो िवहे देऊँ साकारु । 
कवर जारे ते जाकारु । काये असे 
।।१६.१०६९।।(रुदो. ते जाकारु – तेजाकारु)

रवेज्ंशु – तेजाचा अंश. शरीरी अग्ी असावा । 
महनरजे सनन्पातु ि वहावा । तेजांशु वत्णता 
पांडवा । ररर ते बरे  ।।८.३४०७।।

रवेजीं गुणु –  तेजाचा गुर. रुप नवषयो तेरवतते । तो 
तेजी गुरु ते जातें । यापरी वेगळी पठर तें । येके 
येकाची ।।१६.१३५१।। (रुदो. ते जातें – 
तेजातें)

रवेजीसी ्युक्ु –  तेजसवी. तेजीसी युक्तु जो जिु । 
तो ईश्वरांशु अवतारू  । रिुजा ऐसा साकारू । 
जठर रिुज िवहे ।।१६.५१७।।

रवेणवेवच आंगवे –  तयाच गुरारुळे, अंगचया शक्तीिे. 
सोरु तो अर्तातरकु । सकळा ओषधीतें 
पोषकु । तेरेनच आंगे उतपादकु । धाता नवश्वातें 
।।८.२९२५।।

रवेल् – नपकांवरील रोग. यात नपकांवर तेल 
सांडलयाप्ररारे पीक ठदसते व पीक चांगले येत 
िाही. गेरा तांबारा तेला । नचकटा करपा 
उघळा । बांड रारेसुळू तीळा । फूल झडे 
।।१८.९१५१।।

रवेवि, रेंवि – तसा. तेंनवनच संसपशु्ण उषराचा । तो 

रवेवि, रेंविर्प्त
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काळ रेदें । सुिादुःिाचा । आिुनह सपशु्ण 
अरा्णचा । तो नविनवधूनच ।।२.४२४।।

रवेविवेळीं – तया वेळी. तें व्द्ी घालूनियां पोटीं,। 
रिरनच बाळदशा लोटी  । तारुणय सारावीत 
उिी,। तेवहेळीं कैसें ।।२.८९९।।

रैं – तर. पुरुषारते नजरे गोड  । पुरुषारमेंनच ररर 
वाड  । पुरुषारुां िाहीं तैं उघड  । रुि ि दवावे 
।।२.७२।।

रैंच् –  तयाचा.  रग तेंनच पाडा येउंनि । आपेंआप 
तुटे देटूंनि । तैंचा सवादु पालटूंनि । कवरे 
िेनवला ।।१६.१२१७।।

रैजस-सु – नलंगदेह व सवपिावसरा ह्या दोहोंचा 
अनररािी आतरा. सवपि पडत असतािा 
वावररारा ‘री’ तो तैजस होय. यालागीं तैजसु 
तोनह । आतरया वेद् आइकईं ।महरौनि संततवें 
पारा्ण जारईं  । आतरा निराळा ।।२.५२९।।, 
तैजसु ।।१८.१२११।।

रोंडिदट – तोंडावाटे. आलें तोंडवठटं तेरें । कद्णरें 
दुगांधे असाधररें । रग तो रोगु तया काररे । 
दािनवते होती ।।१५.३४९७।।

रो रो – तसतसा. जो जो व्त्ीचा नविाशु,। तो तो 
सहजातरप्रकाशु । सफुरे, जो गुरनवशेषु,। तो 
तदाधारेंची ।।२.८६८।।

रो्मर – रवीचया आकाराचे लोिंडी आयुध. ते 
शरीररेदके शस्तें,। रुद्ल, तोरर, अस्तें,। 
नतिटें कठिरें रयंकरें,। हारीतलीं हीं 
।।२.९२०।।, तोररू ।।१.३०४२।।

रो्य्ददक –  पारी व इतर द्रवय. वठर जे 
प्राशीतोयाठदक । ते अर्तपािाहुनि अनधक । 
ब्रह्रसे रनसक । सवादा आले ।।१८.२०९४।।

रोळ् – एक रोजणयाचे एकक (अंदाजे १० ग्ररॅर). 
सवातोळा पुरुषाचे । तेर तोळा येकू रक्त स्तीचे 
। तेरे वो ते कुराराचे । रूपरुस ।।१६.११७६।।

रोरउ – आिंद, सराधाि देरे. महरौि केवळ 
तोषउ । परंतु राये रानिला इष्ु । प्रीनतयोगु 
उतकृष्ु । असतां तेरे ।।१८.८८०४।।

रोंडवपटी – िूप बडबड कररे, सतत तोंड नपटरे, 
वाजवरे. येका वयर्ण वायगोष्ी । नवळुवरी 
कठरती तोंडनपटी । प्रसंगु प्रसंगापािी । काठढती 
वाता्णचा ।।६.२३१४।।

रोंड्िरुवन ि्र उररीरी – दृष् काढरे, अलाबला 
काढरे. अैसे येकी बोलती । तोंडावरुनि हात 
उतरीती । आनरकी येकी पुढे सांनगती । काय 
महरोिी ।।६.१६६२।।

ररौली – धातूचे, रातीचे पसरट आकाराचे 
राळीसारिे रांडे. हारा, डेरा, रांजरु,। रुढा, 
पडगा, आिु  । सुगड, तौली, सुजारु । कैसी 
बोलैल? ।।२.२६७४।।

त्यक्दवेि – जयांिी शरीर सोडले ते (प्राराठद). 
तयक्तदेह ऐसें गेलें,। तंव एनरचें कर्ण उरलें,। तें 
प्रारबध रोगा आलें  । देहाचां अंतीं ।।२.९०९।।

त्यजूवन – सोडूि. देश तयजूनि भरती,। घट ते 
घटनच होती,। तेरें करूिीनह वसती,। आकाश 
ि चळे, ।।२.९७१। । 

त्य्ग्त्य्गु – तयाग + अतयाग. रहावारयाचया 
अरा्णचया काही रागाचा सवीकार व काही 
रागाचा तयाग कररे. तत्वरनस ह्या 
रहावारयातील तत् आनर तवर् ह्या पदांचे 
परोक्तवाठद नवनशष्तव आनर अपरोक्तवाठद 
नवनशष्तव ह्या नवरुद् अंशाचा तयाग करूि 
अनरन् अरा्णचे तातपय्ण घेरे. जहल्क्रा िारें 

रवेविवेळीं त्य्ग्त्य्गु



269   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

तयागु,। अजहल्क्रा अतयागु,। जहदजहल्क्रा 
तयागातयागु,। ऐसें जारावें ।।२.८४०, ८४१।।

त्य्ग्द्न – देरे-घेरे ही हाताची सवारानवक 
करते. तयागादाि करकर  । ते रिापासाव 
नवकार  । जे वहेळीं तें सादर  । करवीं होये 
।।२.१९४।।

त्य्गु – तयाग, टाकरे, वाचयारा्णचा तयाग करूि 
लक्यारा्णचा तयाग. जहल्क्रा िारें तयागु,। 
अजहल्क्रा अतयागु,। जहदजहल्क्रा 
तयागातयागु,। ऐसें जारावें ।।२.८४०।।

त्य्गवे – तयाग करते. प्रकृतेचेनि अंगें । गुरातें व्नत् 
तयागे,। रिा इंनद्रया, प्रसंगें। बुद्ीतेंही 
।।२.१३२६।।

त्य्ज्ि् – सोडावा. जाला सांडावा नवक्ेपु,। 
तयाजावा लयो पापरूपु,। लक्ीं ि करावा 
आरोपु,। तये व्त्ींचा. ।।२.१८६५।।

त्य्ज्य–ज्यु – तयाग करणयाजोगे. आय्णिीतीं हें ि 
नरळे  । जारतां जिीं तयाजय केलें । जें की 
आंगीं संचरलें । काय करी ।।२.४६।।, त्य्ज्यु 
।।२.१४७२।।

त््ण – शक्ती, सारथय्ण. जऱही महरालपविेवीर । 
वीया्णतें िाही त्ार । पविसनहतनच ते संरिरर 
। श्ोनरती करी ।।१६.११८४।।

त््ि्टक ु – त्ाटक, धयेयाकडे एकटक दृष्ी 
लावणयाची योगशास्तातील एक नरिया. तव 
रेचकु, पूरकु, कुंरकु, । ऐसा प्रारायारु एकु । 
करूनि, केला त्ाहाटकु । अभयानसयें. 
।।२.१८८०।।

त््ि्टण (त्ाहाटरे) – रापटरे, वाजनवरे, िोकरे. 
येकेनच सरयें त्ाहाटर । घिातें केलें नपटर । 

आनर सुसवरें पविें दाटुि । िाद केला 
।।१.७७६।।

त््वि त््वि ्मवेघश्य््म् –  ‘हे रेघशयारा! राझे रक्र 
कर’ असा उद्ार. री पापी री दुरातरा । राते 
ि कळे राझा आतरा । त्ानह त्ानहरेघशयारा । 
पानपयातें ।।१८.३३२१।।

त््िी – त्ानह < त्ै धातू –  राझे रक्र कर, रला 
वाचव. नचनविलासा नचदंबरा । चैतनयरूक्ती 
ईश्वरा । त्ाही त्ाही ठदगंबरा । अंतकाळीं. 
।।८.११७६।।

वत्क्ल-ळ –  नतनही वेळेस (सूयमोदय, राधयानह, 
सूया्णसत). अहो पैल ते कर्णि ब्राह्र । ययांचे 
नरथया ज्ञाि । नत्काल संधयावंदि । जपु कठरती 
।।१६.१०४९।।; वत्क्ळ ।।१६.७५८।।

नत्कुट्क्रें – नतघांचया (वीय्ण, रज व वायू यांचया) 
संयुक्तपरािे. अंतठरचा सपंदे पविु । चंचळ 
तयाचा गुरु । अंडाकारु सघिु । होये 
नत्कुटाकारें ।।१५.३७०२।।

वत्गुणवे – सत्व, रज व तर ह्या तीि गुरांविारा. ऐसा 
पंचनवसा तत्वांचा । योगु बोनलजे नत्पुटीचा, । 
नवसतारु नत्गुरे अहंतेचा । नलंगुदेहो. 
।।२.१७८८।।

वत्गुण्त्मक – सत्व, रज व तर ह्या तीि गुरांिी 
युक्त. ते नत्गुरातरक नलंगदेह,। रागा कनरलें 
निःसंदेह,। तें नत्पुटीरूप तत्वरय,। दृशय 
रािूनि. ।।२.१८११।।

वत्गुण्िवे – नतपपट, तीि वेळा. एकदंते केलेनच रर 
। सवतेनच दुरावे पडतालुि । रूनरका ि सुटे 
महरौि । हलेंनच नत्गुरावे ।।१८.८९८५।।

वत्गुण्िंक्रु – सत्व, रज, तर गुरांिी युक्त 

त्य्ग्द्न वत्गुण्िंक्रु
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अहंकार. तोनच नत्गुराहंकारु । सकळा 
ततवाचा नवसतारु । तेरे उपजनवला आकारु । 
ती पंच रहारूते ।।१८.६६८।।

वत्री्यप्दु –  नतसरा पाद; नतसरे पद. तो रकारु 
सपष् जारावा । महरौनि नत्तीयपादु का ि 
रिावा । जो आश्यो गुरविया रावा । नतये 
प्रकृनतनचया ।।८.२१०३।।

वत्दोरिर –  वात, नपत् आनर कफ ह्या तीिही 
दोषांचे हरर कररारे. ....लघु अन् नत्दोषहर 
। तेनच सेवय ।।१८.१२५३१।।

वत्दोर् ऐस् – शरीरातील वात, नपत्, कफ ह्या 
तीि दोषांसारिा. नवषेनच परते ऋरु  । तैं तो 
अर्ताचा िा गुरु । िा तठर नत्दोषा ऐसा कवरु 
। दूठर करी ।।१६.४७७।।

वत्दोर्ची – सत्व, रज, तर ह्या नत्गुरांची. 
नत्दोषाची हे घूनर्ण निकी । कवर भांनत यये 
लोकी । आली रे आली तुमही की । दुठर पळा 
।। १८.९८०।।

वत्दोरें – तीि दोषांरुळे. नत्दोषें हाले नचत्,। जालें 
िािाकारतया भांत,। रग आरोगयदशे सवसर । 
जैसें होये; ।।२.४५२३।।

वत्ध्ति –  नत्नवधतव, तीि प्रकारे असणयाची 
खसरती. आनर नत्धातव पाहा तें सवरूपें । 
नत्धा अनरराि िा रोपे । यानत याती साक्ेपें । 
आदरु ि करीं ।।१८.१२२६८।।

वत्न्यनु – रहादेव. शस्तास्तनवद्ानिपुरु,। राजीं 
योद्यां नत्ियिु,। सव्णरा घेईि प्रारु, । यया 
अठरकुलाचा ।।२.६७३।।

वत्प्द – जाग्ती, सवपि व सुषुप्ती ह्या तीि 
अवसरांचे अनररािी असे आतमयाचे पादत्य. 

रग शुद्सत्व चतुर्ण,। तें पादत्याऊधव्ण वत्णत,। 
नत्पाद पुरुषा बोनलजत, । सकळ शरीर. 
।।२.१८०१।।

वत्पुटी – एक िसेल तर उव्णठरत दोहोंची नसद्ी 
होरार िाही अशा रीतीिे संबंनधत असराऱया 
तीि गोष्ींचा सरुच्य, कता्ण-कर्ण-नरिया 
अशा संबंधािे परसपरसंबद् तीि गोष्ींचा 
सरूह, विैतरावातूि जनर घेराऱया अिुरवांचया 
रचिेतील तीि घटक (उदा. धयाता–धयेय–
धयाि, ज्ञाता–ज्ञेय–ज्ञाि इ.). कता्ण काय्ण 
कारर । रोक्ता रोगय रोगरें जार ।  ज्ञाता 
ज्ञेय आनर ज्ञाि । ऐसी हे नत्पुटी ।।२.४०३।।

वत्पुटीक्प ु– ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञाि अशी नत्सतरीय 
कलपिा. तैं जाग्ती जाला लोपु । ग्रासला 
नत्पुटीकलपु । जेनरचा तेरेंनच सनवकलपु । 
राओ सारावला ।।१८.१२१२६।।

वत्पुटी्म्य – नत्पुटीचया संबंधािे युक्त. अहंतानिष्ठ 
गुरत्य । तेरें नलंग नत्पुटीरय । आतां 
प्रकृनतनिष्ठ गुरकाय्ण । तें असे वेगळेंची 
।।२.४५८।।

वत्भुिनीं – सवग्ण, प्थवी व पाताळ अशा तीिही 
लोकांरधये. रग हा पसरला नत्रुविीं । 
आपुलया रक्तांलागूनि,। हे करा रारायरीं । 
बोनलली असे ।।२.१४१२।।

वत्ि्च् –  नत्वार (तीि वेळेस उच्ार महरजे सतय 
हा अर्ण). प्राचीिे संगु नवषयांचा । प्राचीिे 
योगु रिुजांचा । प्राचीि कारर नत्वाचा । 
रोगानस रूळ ।।१८.१७०।।

वत्विरि्मु – (तीि पावलांत तीि लोक वयापरारा) 
नवषरू. अधयातर पाद इंनद्रय  । अनधरूत गंतवय 
ज्ञेय । नत्नवरिरु ... दैवत धयेय । तें तयें 

वत्री्यप्दु वत्विरि्मु
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सरािीं. ।।८.१०५६।।

वत्विणपण – नत्नवधता. काक:कक्ा प्रकरर । 
तया वादाचे हे नत्नवरपर । संक्ेपे कठरि 
निरोपर । तद् नवषयीचे ।।१६.६८२।।

वत्विध – तीि प्रकारचे. ऐसे गुरत्य प्रकृतीचें  । 
लायोनि संनिधाि आतरयाचें,। प्रवत्णलें काय्ण 
तयांचे,। तें हेंनच नत्नवध ।।२.८२३।।

वत्विध नरकद्व्र – तीि प्रकारचे िरकाचे तोंड 
(कार, रिोध, लोर). नतघांचे येक शरीर । ते 
नत्नवध िरकविार । वाट पाहोनि जाणहार । जातु 
सुिे ।।१६.२४९६।।

वत्विध रप – (कानयक, वानचक, रािनसक अशा) 
तीि प्रकारचया तपांचे. नत्नवधा तपाचे आचरर 
। यज्ञाठदक आनर दाि । येवैठदके नवनहते जार 
। आवघी ही करते ।।१८.११७१।।

वत्शुवद्ध – द्ी – १. सरूल, नलंग व कारर या 
तीिही देहांचा लेप िसरे. बोद्वयातरक जार 
बुनद्  । तीतें िाहीं आतरनसनद् । आतरा जारे 
नत्शुनद् । महरोनि वेगळा ।।२.५२४।।, 
वत्शुद्धी ।।२.१६८२।।, २. कानयक, वानचक 
व रािनसक शुद्ता. महरोनि रोक्ानचये नसद्ी 
। इंनद्रयनियरु तो आधी । पानहजे का नत्शुद्ी 
। दराठद साधि ।।१२.८४।।, ३. सतयता. 
तयांही रानज पंचांगशुद्ी । जो काळ उतरला 
नत्शुद्ी । तेरे व्रततपदाि नवनध । ऐसी 
नवचारतां ।।१६.१५३०।। 

त्ुटी  – एक कालनवशेष, १८ निरेष इतका काळ. 
लव त्ुटी पळ निनरष  । रिनरतां यार अहोरात्ें 
रास । लोटती संवतसर बहुवस । होतां 
काळक्पर ।।२.३३६।।

त्ुण (त्र) – गवत. सव्णकत््णतवाचे लक्र । जे 

आज्ञेवांचूनि शुषक त्ुर । कवहरी ि तोडी 
आपर । ऐसे असावे ।।१८.८०६४।।

त्ुणचर (त्रचर) – गवत िाऊि राहरारे, 
उपजीनवका कररारे (शाकाहारी प्रारी). येर ते 
त्ुरचर धानयचर । पीडा ि कठरती साचार । 
शरीरे सकळा उपकार । जयाचे नि 
।।१६.२३९१।।

त्ुप्तीरें न पिवे –  त्प्ती प्राप्त होत िाही. रग स्ती 
कारी अनररतु । त्ुप्तीतें ि पवे नचत्ु । द्रवये 
रनक्ती बहुतु । शोषकें ती ।।१६.२५५४।। 
(रुदो. त्ुप्ती तें ि पवे - त्ुप्तीतें ि पवे)

त्ुर् –  त्षा, तहाि. अजीरमें पीडा केली । महरे 
रात्ीं त्ुषां रंगली ।... ।।१८.१२५०४।।

त्ुषण् (त्षरा) –  लालसा. (वासतनवक रूळ अर्ण 
तहाि, पर येरे वासिेची ि शररारी तहाि). 
रिोधु िाही देशांतरी । रदा रछिरा िाही ऊरी । 
वासिा त्ुषरा िगरी । ि शक्तीची राहो 
।।१६.१२१।।

त्ोटण –  तुकडे करणयाची नरिया, नवरागरी. 
आदी आयास असंतुष्पर । अंती ते नवषासराि 
। रधें कंडु (िंड।)वेत्ा त्ोटर । घसि जैसें 
।।१८.७४०३।।

तिक ्– तवचा. श्ोत्, तवक्, चक्ु, रसिा  । जारे 
गुरवशें तया जीविा;। रग प्थवीचां िायीं, 
अजु्णिा, । गुरपंचक वतते. ।।२.१७७३।।

तिक्कर (तवक्+कर) – तवचा व हात. इंनद्रयाकाशी 
धिुः पारी । तवक्र हे दोनही । बाह्याकाशी 
पविी । तो सपशु्ण जारावा ॥९.१८९९॥

तिवक््य् ं–  देहसपशा्णिे. बाह्य सपशाांनचया याती । 
तवनक्तयां ते जारती ॥ तोनच वयापारी वीरपती 

वत्विणपण तिवक््य्ं
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। तया कररे ।।१८.५८०२।। 

तिकपरीक्षी – तवक् परीक्ी - तवचा ओळिते. 
चक्ु जारे रूपातें, । श्ोत्ु आइके शबदातें, । 
तवरपरीक्ी सपशा्णतें, । रसातें रसिा 
।।२.११७०।।

तिगेंवद्र्य (तवक् + इंनद्रय) –  तवचारूपी इंनद्रय. 
रिनच जेरे ज्ञाता । तेरे सरािाची चंचलतां । 
तवगेंनद्रय ज्ञाि ततवता । तया रिातें 
।।१६.१३४५।।

तिलगिक्रू –  तवचेचा नवकार. तवगेंनद्रयाचा 
वयापारू । सपशतेतवयेसी िसे इतरू । साशतेतवये 
तवखगवकारू । तवक् तेरेसी ।।१८.३०४६।।

तिच् – अंगावरची चारडी. गंधाची आवडी 
गेली,। शका उिूनि पळाली,। िाईंची िाई, 
पालटली,। आंगी तवचा ।।२.७५१।।

तिर् – घाई. राग्ण िेरोनिया तवरा कररे । 
रलतयेिीनच सगरें जारे । याहूनि वाट िाई 
घालरे । तेनच श्ेष्ठ ।।१२.५२०।।

तिंपद – ‘तवं’ हे पद (‘तत् तवं अनस’ या 
रहावारयातील ‘तवं’ = तू हे पद), तयािे 
जीवातरा सूनचत होतो. तेरे प्ररर ज्ञािाचे 
लक्र । कीजे तवंपदाचे शोधि । जारता 
आपरा आपर । कैसे झाले ।।६.४४५२।।

तिंपद्थुता –  रायेरधये प्रनतनबंनबत चैतनय, जीवातरा. 
एवं शुद् तवंपदारु्ण नििळु । तोनच अजु्णि योद्ा 
सबळु ॥ तया साररी गोपाळु । पररातरा तो 
।।१.७९८।।

तिंप्दथुता – ‘तत्वरनस’ या रहावारयातील ‘तत्+ 
तवर्+ अनस’ पैकी ‘तवं’ या पदाचा अर्ण 
(‘जीव’ पदाचा अर्ण). तठर जो क्रु सांगीतला 

। अवधाि देइं गा ि्पाळा । तो आनवद्कु 
संचला । जारावा तवंपादरु्ण ।।१५.४६९१।। 

थ

थडसरु – शेतांतील (बांधावर, कािावर, 
पारवठ्ाचया, ओढ्ाचया कािावर) 
उगवरारे गवत, तर. कुंदा सोंगडी हाराळी । 
रडसरु रारवेलु उनहाळी । बरबडे पांढरफळी 
। सरूळ तुटे ।।१८.८९८७।।

थडी –  (िदीचा) नकिारा, काि. ग्रारा दो 
अंतरेरडी । पाच रिोशरागे सांगडी । तेर 
रधयेनच दे बुडी । तो पोहरारू काये 
।।१८.३१४८।।

थरणवे – राहरे, खसरर राहरे. रोगें प्राचीि सव्ण 
सरे,। रग प्रार खिरती िोंकरे,। देहीं तेरे ि 
ररे,। तो ररे नपंडु ।।२.७२१।।

थररी (रररे) –  रांबती, खसरर राहतात. असंवर 
बळाची उसळी । वारू ि ररती रूरंडळी । 
योद्े आंगवर आगळी । बोलती बहुसाल 
।।१.३२८।।

थर्री – हलरे, रररररे. धूम्रें पावकु झांकोळे,। 
ररारी दीपु अनिळें,। तैसा पारु्ण रोह (जाळें) 
। उरटेनचिा ।।२.२९।।

थरवे –  िरे, राहे, खसरर होरे, खसररावरे. आसिरुद्रा 
ि ररे रि । उगेंनच पडताही लिेश गहि । 
यापरी ते सदन् । पाका आले ।।१२.१९०।।

थ्टें –  कळप, सरुदाय. पशूंनच पळती राटें । 
जलचरे पळती कोिे । तव लानवला तेरे 
पानपष्ें । िंदादीपु ।।१८.३६२।।

तिकपरीक्षी थ्टें
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थ्र् – आधार. आशेचा िावो पुसावा,। त्षरेचा 
रारा रोडावा,। प्ररादु, अलसु वधावा । 
योगवेत्ीं. ।।२.१८६०।। 

थ्रवेवचन् – रांबेचिा. रोगेनच प्राचीि सरे । तेरें 
सरसरां देह वोसरे । आयुषयजळ िोकरे । 
रारेनचिा देहीं ।।२.४३१।।

थ्िरुवन्य् –  रावरे, जोरािे, आवेशािे. हसती 
रावरुनिया नवशाळ । रधये रधये पायेदळ । 
येकयेकाते बळ । ऐसें केलें ।।१.३४८।।

थ्ळ् –  (जेवराचे) ताट. राळा आनर कद्णळीपर्ण 
। ययाचा िायी रेदु जार । परंतु झानलया 
रोजि । त्नप्त साठरिीची ।।५.१०५०।।

थ्वळ –  छिोटे कुरर. दूवा्ण िुनडतां वठर वठर । 
असतां रूळीं वोल रारीं । रागुती फुटे पनहनलया 
परीं । रानळ हराळीची ।।१८.१२४३८।।

वथगळ – ठिगळ. दृष्ीहीितवें पाटलें,। तया वेळीं 
नरगळ लानवलें,। उपिेत् योनजलें । कांचेचे जे 
।।२.९०२।।

वथल्लर –  डबरयातील पाणयात होरारा कीटक. 
ऐसा राठरला हा शत्ु । केला सकळ संहारू । 
नरल्र कीटांवठर रासकरू । तपलो तैसा 
।।१६.१९४५।।

थुकती –  रुंकते. परस्तीवठर होता वासिा । काळीक 
यावी वदिा । रि रुकी रिा । नधगय महरें 
।।१६.३८०।।

थोंट –  तुटका हात. आनरक येक रूषर । रोंट 
महनरजे असाधारर. । पुढें कठरतां शोरि । 
गजदंतापरी. ।।२.२५७४।।

थोक्िवे (रोकरे) –  रांबरे. येरेंनच आमही रहावे 
। तेरेंनच तेही रोकावे । ऐसे घडे ते बरवें । 

पठर घडावें कीं? ।।१.३२७।।

थोटु – वरचा शेंडा, झुपका गेलेले, िोड झालेले 
झाड. रोटु जाला बेलु महरे । अश्वतरा आता 
काय कररे । अंगहीितवे जारे । कैसे आमही 
।।१८.९५४४।।

थोर – १. ज्ञािी. िेरतयांराजी अनग्रक,। रूि्ण 
महरनत रोर लोक । पशुवाठदकांचे बाळक,। 
त्रें आहाठरती ।।२.६९०।।; २. रोिे. 
अजु्णिा, जे साधुसज्ि,। तयांतें ररराहीहूि । 
अकीनत्ण रोर ररर,। ऐसें रािे. ।।२.१५५३।।; 
३. रहाि (लोक). रग लज्ा प्रारु देइजे,। 
का निल्णज् होऊनि जीजे,। रोरांनचये ि वनचजे 
। सरेप्रनत. ।।२.१५६६।।

थोर् अदृष्ट्चें – रोठ्ा िनशबाचे. तैं ते सरसत 
चुकले.। रोरा अदृष्ाचे वांचले.। राक्स 
आहारें पूर्ण जाले, । वर पडतीनचिा.’ 
।।२.२९२३।।

थोर्िर् – वाढला. तो पविाचा गुरु सपशु्ण । 
महरौनि सकळा तेरेनच प्रवेशु । तेरे वायो 
सारासु । तो रोरावता झाला ।।८.२८६९।। 

थोरी –  रोरवी, रोिेपरा, प्रनतष्ठा. आमहांनच ऐसे 
संसारी । आसक्त ग्ही वयापारी । आता 
ययातेनच कायीसी रोरी । रहािुरावपराची 
।।१६.१०४३।।

थोरीि – रोिेपरा. देवातरा बोले वारी,। ‘अपूव्ण 
देखिलें आनज ियिीं, । आपुली रोरीव 
आतरवचिीं । प्रकाशूं िये. ।।२.२८२५ ।।

थोरु – रोिा, रहाि. अजु्णिा, जे साधुसज्ि,। 
तयांतें ररराहीहूि । अकीनत्ण रोर ररर,। ऐसें 
रािे. ।।२.१५५३।।

थ्र् थोरु
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थोंगी (रोकी?) – िायी िायी. रोंगी, रोंगी इतर 
। राजे जे तयाचे रार । आरुते लक्ूनि सरोर 
। उरे केले ।।१.३४०।।

द

दंिदविरी –  दलदलीतील पाझरात लडबडतात. 
कळहोनच करूंनि ररती । परंतु आशा तेनरची 
ि संनडती । तैंसी असुरें दंवदनवती । ती कवरे 
वीराची ।।१६.१८६२।।

दगध – जळालेले, रसरसात् झालेले. दगध पटाची 
जेंनव घडी । तंतुरय ठदसे फुडी । जे उकनळतां 
रोकडी । रसररूत ।।२.४८१।।

दगधपटन्य््य – तंतू जळाला तर वस्तही जळते, 
तयाप्ररारे काररातील कायमोतपादकता िाहीशी 
झाली महरजे काय्ण घडूि येत िाही. 
खसरतप्रज्ञाचें साकार,। प्रारबधसनहत शरीर । 
दगधपटनयायें सनवकार । उरलें असे. 
।।२.४६४४।।

दगध्मठीं – दगधरि. जळलेलया घरात. दगधरिीं 
जेवीं गगि,। जैसें तैसें सिाति,। तैसें ि जळतें 
निगु्णर,। आतरसवरूप जें, ।।२.९२५।।

दचकु – धाक. बैसोनि अवघे येके सरािीं । बोलते 
जाले वचिीं. । दचकु पडला रिीं । राक्साचा. 
।।२.३०३५; १६.१७००।।

दडपवे –  दडपूि जारे, दबूि जारे. रानवकु तो येरे 
गुंपे । सांगे तयानच राते हारपे । पुसे तोनच 
दडपे । ययेवादी ।।१६.७३९।।

दर््त्वे्य् –  दत्संप्रदायाचे दैवत, जगतोद्ारासािी 
श्ीदत्ािे सवत:लाच ठदले महरूि तो दत्. 

ब्रह्ा, नवषरू, रहेश या स्ष्ीचया उतपत्ी, 
खसरती, लय यांचया दैवतांचे एकरूपतव. 
चैतनयिारा, सनच्नरया । रायातीता, अविया 
। आठदगुरु दत्ात्ेया । दीिोद्ाररा ।।१.५।।

दवध – दही. पय रुखय उपादाि । सवयेनच दनध 
झाले आपर । तेरे गेले ते काररपर । पुढती 
ि ये ॥९.६८६॥

दवधरु – दु:िी, कष्ी. आला रे आला ग्हसरु । 
नपंपळा पळसा रांनडला धातु । ते देिोनि 
दुनचितु । अजापुत्ु तो ।।१८.३६१।।

दधी –  दही. पया देउनि रुरवर । की जे दधीचे 
रंरि । तेरे सार असार नरन् । राग 
निवडती।।१६.१३०२।।

दध्योदन – दहीरात. लेह्य, पेय, चोषय जार, ।  
िाद्, रक्य, दधयोदि, । तरिाठद शीतल 
जीवि । आिवतें होये ।।२.५०९६।।

द्म-्मु – बाह्य इंनद्रयांचे नियरि. रय अभयासातें 
सांडवी । रय शरदरातें पाळवी । नवनवक्त 
वानसया लावी । खयानतरय ।।१६.७१।।, द्मु 
।।१८.२६३०।।

द्मन – १. संयर. इंनद्रय सरूहाचे दरि । कठरतां 
िावरे ते रि । आनर चंचल रिे करुि । 
नववेकु ि सफुरे ।।१२.८१।।; २. नियंत्र. 
अनयरा करी जो आचरर । ततकाळे तया ते 
दरि । सव्णत् रायाचे नियंतेपर । ते नतसरेंयापरी 
।।१८.८०६९।।

द्म्ग्नी – इंनद्रयनिग्रहरूपी अग्ीिे. ऋक् सेनवता 
नरक्ान् । काराचे िोहे उद्ीपि । तेर व्नत्वेग 
ते इंधि । जळे दराग्ी ।।१८.१४०२।। 

द्म्दद – शरदर इतयादी. सुंदरे स्तीचा संगू । तया 

थोंगी द्म्दद
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िरिे दराठद नियर योगु । आवघा ग्रासूनि 
कारवेगू । रोडी वासिा ।।१८.१४६१।।

द्मीं (दर) –  बाह्य इंनद्रयांचे दरि, रिोनवकारांवर 
ताबा जयाचा धवनि आइको ि । दरीं पडलें 
कररागर । शरीं लपाले रि । बाहेठर ि पडे 
।।१.१०९५।।

ददुतार – बेडूक. जळीं ददु्णर उदंड । पाषार असती 
प्रचंड,। रतसय, कूर्ण निनबड । ठदवा रात्ौ. 
।।२.३६३९।।, ददुतारवे (अिेकवचि)।।१.३६९।।

दपता, दपुता – गव्ण. दंर दप्ण अनरराि । बळ पारुषय 
बुरुतसा जार । रानत्ठदवसु धयाि । तये 
कानरिीचें।।२.३३४।।, दपुता ।।१६.७७३।।

दपताण ु – आरसा. पठर तो श्वेताठदवर्णरनहतु,। 
सवप्रकाशें सोजवळु, अरूतु्ण,। जैसा दप्णरु 
प्रनतरासतु,। निर्णळपरें ।।२.१०१५।।

दपताल् – गवा्णिे वागला. या पठर सव्णत् दप्णला । 
आपरातेनच देिो लागला । तो दपु्ण आमही 
महरीतला । राजसां देही ।।१६.७७३।।

दपताशीळुं – िुसतया (वासािे) सहवासािे प्ररानवत 
कररारा. तेनव जयाचेनत प्रतापे । दुजे रारूस 
करपे । असे अंगाचे निदीपे । दप्णशीळु 
।।१६.२२४५।।

दवपताजवे – अहंकारािे वागतो, गवमोक्ती करतो. जेरे 
करुनि दनप्णजे । अजु्णिा जार प्रनतनबंनबजे । 
दप्णरी आपरा देखिजे । आपरा जैसे 
।।१६.७६९।। 

दपुताल –  दप्णयुक्त. तैसा अहंकारू वाहे बळें । वठर 
दपु्णल हठरयांचां कुळें । अहं अहं महरौनि 
प्रबाळें । नरिडो लागती ।।१८.१२९६०।।

दभता – कुश (यज्ञादी करा्णत उपयोगात येरारे पनवत् 

त्र). रिे रिि ररिनरिया । जयोनत अनग् 
धिंजया । दर्ण जार देहानचया । रोरावळी तू 
।।१८.२०२२।।

दभ्तासन – दर्ण िावाचया गवताचे बसणयाचया 
उपयोगी केलेली अंरररी. पनवत् चैल जार । 
रिरेनच तयातळी अजीि । तेनवची ते दरा्णसि 
। तया िाली ।।६.३२९६।।

दशतान्नुबंधु – दृष्ीचा संबंध, नवषय. परंतु ते िवहे 
सुषुनप्त । देिर याची नच शांनत । दश्णिािुबंधु 
वीरपती । ऐसा तो धूरु ।।१५.३२४५।।

दिवडजवे, दविवडजवे (दवडरे) – १. घालवूि द्ावा, 
सोडूि द्ावे. कांटालोनि तया दवनडजे । पुडती 
रेटावा हे िुपजे । महरौनि चहूंलक्री देखिजे 
। तोनच प्रधािु ।।१८.८३१८।।; २. धाडरे, 
पािवरे. नवप्र पंक्तीचा रुिावरी । हांरोनि 
चांडाळु जया पठर । दनवनडजे तैसा संसारी । 
घातला हा ।।१६.२३५४।। 

दिवडल् (दवडरे) – तयागला, घालवला. रये 
वरा्णश्रु सांडनवला । गुरु तो उपजतानच 
दवनडला । पुत्ु वैरी केला । तें हें िवहे 
।।१६.७२।।

दशगुण् – दहा पटीिे जासत. (हा पंचीकरराचा 
नसद्ांत आहे.) जे जे रहारूत निपजे । दुजे 
तयापोटी उपजे । तेरे काया्णदशगुरा सहजे । 
असे कारर रोर ।।८.२८७६।। 

दशदवेि – दहा प्रकारचे देह. तें हें एकत् येतां । 
दशदेह बोनलजे ततवता । पूवमीला पंचक 
रेळनवतां । पंधरा पुरुष ।।१५.४४७०।। पहाः 
पदरवशष्ट आ

दशन – दात. कुंकुर लानवलें हीये वदि । तैसेनच 
आरक्त िरि । करकरा वाजती दशि । जैं 

द्मीं दशन
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रिोधु पावे ।।१६.८०१।।

दशविध –  दहा प्रकारचे. तें रायाकृत ब्रह्ीराि । 
दशनवध असे जार । एक एकांते आवरर । 
येरे प्रकारे ।।१८.६४०।।

दशविध आिरण पहाः दश्िरण

दशश्स्त्रपुर्ण – १० शास्ते व पुरारे. असुरें केलें 
रजि । ते पापातेंनच होये कारर । तयाचे 
दशशास्तपुरार । हे ज्ञािनच िाये ।।१६.२४३४।।

दश् – १. अवसरा. तरंग दशेचा नवरे,। तंव तंव 
सागरुं सागरें,। िाहींसा िवहे वारे,। असे जैसा 
तैसा ।।२.८७५।।; २. काळ. तर आले 
असता खसरती । रजाची होय प्रव्त्ी । पुढे वषते 
दहा वीरपती । रजाची पूर्ण दशा ।।१८.७४५।।

दश्नंद पहाः एक्नंद

दश्िरण – जीवारोवती असलेलया दहा देहांचे 
आवरर. एवं दश देहाचे आवरर । ते आतरया 
एक अहंकरर । या पासाव सूटता जार । 
दशावरर रेदु ।।१८.१२२७।। पहाः पदरवशष्ट 
आ

दश्ंश –  दहावा राग. जया रूता जे कारर । तया 
काररा काय्ण अधीि । दशांशे कमय्ण साि । 
काररी वसे ।।१८.३२१९।।

दश्ंशवे –  शंरराचा दहावा राग. वय जे जे नजतुले 
पुरुषा । तें तें तद्रूप गुरदशा । दशांशे जार 
गुडाकेशा । एकेका गुराची।।१८.७३८।।

दिन-न ु– जाळरे ही नरिया. तें सतय अनविाश 
अनरन् । प्रापय होय असाधारर । राजय तैं या 
दहि । शोकांचें होय ।।२.२४१।।, दिन–ुअग्ी 
।।२.७९७।।, दिन् – अग्ीला ।।८.२७००।।, 
दिनी–अग्ीत ।।१५.३६४३।।, दिनवे– 

अग्ीरुळे. ।।१६.१२८५।।

दिर – हृदयावकाश. दहर करूनि निर्णळ । 
श्वासोचछ्ास हे जपराळ । यया िारी साव्णकाळ 
। करी जपु ।।८.१२७७।।

दि् प्र्ण – प्रार, अपाि, वयाि, उदाि व सराि, 
िाग, कूर्ण, कृकल, देवदत्, धिंजय हे दहा 
प्रारवायू. महरौनि अजु्णिा जार । दाहाही हे 
प्रार । आता अपर ययाहूि । ते पंधरावे वेगळे 
॥९.१४९५॥

दिी (दाहरे) –  दहि करतो, जाळतो. दही क्ुधा 
निरंतर । ते जारावी आनधवयानध हर 
।।१८.१२५७७।।

दळभंगु – सैनयदलाची दारादार, नवसकनळत 
अवसरा. राष्ट्क्ये दळरंगु । तैसानच नवचठरता 
योगु । वैरी नजंनकजे अंतरंगु । संग्रारु हा 
।।१८.८२१३।।

दळि्यी (दळवै) –  सैनयाचा रुखय, सेिापती. 
दळवयी येर पाहतां । तुझा नशषयु तो सव्णरा 
। कवरु महरशील तठर आतां । सांनगजैल 
।।१.३३५।।

दळि्डवे – सरुदाय, गदमी. ते अनधदैनवक जारावे । 
हे तापत्य अिुरवे । तव शोक रोह नचंता पावे 
। आधीचे दळवाडे ।।८.२४७५।। 

दक्ष – सावध. उतरवयी रज जार । तयातें आधारु 
ते रि । वाचूनिं दक् ि होती करर गर । तया 
रक्ावया ।।१८.७७६।।

दक्षपण – ततपरता, सावधपर. प्रनतज्ञा करूनि 
हाररे । हानरतला परे टालरें । ऐसी कला 
जाररे । तेनच दक्पर ।।१८.८००६।।

दवक्षणिसरीं – उजवया हातात. दनक्रहसतीं वारू,। 

दशविध दवक्षणिसरीं
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वारहसती आपुला िर,। आता जो जेर 
बैसरार । बसो तेर. ।।२.३७५९।।

दक्ष – दक्, सावधनचत् असलेला. रि बुद्ी 
राझया िायी । घालावया दक्ु तईं । होसी 
सवरुपे जारई । रिरे जनरांतरी ।।१२.४७८।।

दंड – नशक्ा. अकरा्णर्ण केले िरक । सवगमी 
र्तयूलोकी अिेक । दंड आनर यातिाठदक । 
तापत्य बाध ।।१८.९०१।।

दंड आवण ्य्रन्ददक –  नशक्ा आनर वेदिा देरे. 
अकरा्णर्ण केले िरक । सवगमी र्तयूलोकी अिेक 
। दंड आनर यातिाठदक । तापत्य बाध 
।।१८.९०१।।

दंडक-क ु –  शासक, काराग्हाचे पहारेकरी. 
सवपिीं पडला बंनधशाळे । तो तेर पळे सांपडे 
पळे । दंनडती दंडक आपुले । वैरी जे कीं 
।।१८.१३७४८।।, दंडकु-क ।।८.१४७०; 
१६.१९६३।। 

दंडघ्रु –  रुसळाचा आघात. अनग् या लोहसंगें 
। घरघाय साहे आंगें,। रुसीराजी धानय ठरघे 
। तें पावें दंडघातु. ।।२.४१२८।।

दंड चरि क्ष्ट – कुंराराची घट तयार करणयाची 
साधिे, दांडा, चाक व रापटरे. प्थवीचे 
घटरि होती । तेर कुल्ाळनिनरत् आरी । दंड 
चरि काष् वीरपती । नवरूती तेज ॥९.७१७॥

दंड्ल्गून –  अरक्तास नशक्ा करूि. ि उपजे 
तुझी आिवर । ते सुिदु:िाचे कारर । 
अरक्ता दंडालागूि । आड कठरशी ।।१.११।।

दंड्च् कर्ि् ददनकरू –  पुरारकरा संदर्ण - 
वनसष्ठऋषींिी आपला जवळचया कािीला 
छिाटी लटकावूि आकाशात फेकली व ती 

सूया्णप्ररारे प्रकाशली. दंडाचा करावा ठदिकरू 
। दंरावरी धरावा रेरू । तठरतो रािूंि 
साक्ातकारू । ययांचा आमही ।।१६.१०५१।। 

दंवडजवे –  नशक्ा द्ावी. या लानग ययतों दंनडजे । 
तठर दुषकर्ण आंगी पानहजे । ते िरदेहेवीर ि 
निपजे । ऐसे असता ।।१६.२३९७।।

दंवडर् –  शासि कररारा. दंनडता िाही ईश्वरू । 
बनळया तोनच प्रजेंद्रु । यया वेगळे गुरू । काय 
सांगैल ।।१६.२०८२।।

दंवडरी – शासि करतात, रारहार, नशक्ा देतात. 
सतेय घडले केले निनवर । तयातें दंनडती 
बहुतजर । ते ईश्वरें बहुता लागूि । वाटयां 
ठदधले ।।१८.१२४९।।

दंडी – नशक्ा करेल. आसुर बोलती जि । अहो हे 
ईश्वर हीि । येरे कवरा दंडी कवर । आि 
येक आइकां ।।१६.११४०।।

दंडीणवे – दंड कररे, नशक्ा कररे (पापाची नशक्ा 
कररे). यरु दाढाग्र किीरे । तया अधीि 
दंडीरे । प्रलयकाली ग्रासिे । रूतां सकळां 
।।८.२९२६।।

दंडु – १. नशक्ा. दंडु होता देहानस । सराधी ि 
कळता रिानस । तठर वेगळीक देहेंसी । 
होतीतया ।।१६.१३९४।।; २. कािी, सोटा. 
घटा, दंडु, एकसरा,। वाचें जे तो िवजे 
अंबरा,। तें सव्णदा साठरिें, वीरा,। जैसें तैसेंनच 
।।२.८०७।।, दंडीं ।।२.८८२।।

दंडुपूज्आददकरून – सोट्ाचा रार, पूजा महरजे 
आदरयुक्त वत्णिातूि होरारा सपश्ण वगैरे. देहीं 
लागे र्दु कठिर । आधयाखतरक आनधदेनवक 
जार । दंडुपूजाआठदकरूि । जें देहीं आडळे 
।।४.४२५।।

दक्ष दंडुपूज्आददकरून



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 278 

दंड् –  जयाला दंड, शासि करावयाचे तो. येक 
ररती राठरती । येक दंड् येक दंनडती । येक 
सेवक येक होती । सवानर तयांचे 
।।१८.१३७४९।।

दंर – दात. अंधता जाले दंत । ते पै गेले सरसत । 
केश पडले नवपठरत । गात्ें कंपती ।।२.३४०।।

दंररवेजकतीळ – दातांचया तेजाचे नकरर. कर्णरूषरें 
झळकती,। दंततेजकीळ फांकती,। 
हसतरात्ानचया पंनक्त । दावी प्रेतिें. 
।।२.३५३५।।

दंरोतप्टन – दात काढरे, उपटरे. सपा्णचे 
दंतोतपाटि । ि कठरता सोनडजे बंधि । तेंनच 
प्रारांते नवघि । ऐसे होये ।।१८.१६५६।।

दंरोष्र्लु्मूलधनता – दात, ओि, टाळू, रूधा्ण ही 
रुिातील चार उच्ाररसरािे. दंतोष्ठतालुरूखधि्ण 
। यांहूनि परती ते धविी,। रूपबोधु तो 
तीहापासूनि । अंतरंगु असे. ।।२.४७८४।।

दंद – विंवि, रांडर. तंवं तसकुरु ऐसे बोले । राया 
दंद ते मया केले । रारीिे िुरा जानरतले । ते 
काय करी ।।१८.८८६६।।

दंदी – वैरी. इखचछिली कनयािेदी । जो जनरांतठरचा 
दंदी । रािु घे आपर आधीं । तो प्रतयक्ु 
रारावा ।।१६.१८६५।।

दंभ, दंभु – िोटा अनरराि. दंर दप्ण अनरराि । 
बळ पारुषय बुरुतसा जार । रानत्ठदवसु धयाि। 
तये कानरिीचें ।।२.३३४।।, दंभु ।।२.१९८५।।

दंभ्दद – ढोंगीपरा, प्रदश्णि इतयादी (दंर, राि, 
रद). दंराठद आसुर राव । रागांनच सांनगतले 
सव्ण । तयारानज नितयध्व । तीिी श्ेष्ठ 
।।१६.१६५९।।

दंभ्थता – दांनरकतेपोटी, ठदिाऊपरासािी. तैं 
दंराय्ण वेध धारर । पानहजे तैसे नवषयसेवि । 
रिोधाचे नितय राधयानह । ते टळेनच िा 
।।१८.१४७।।

दंभ्िदर धर्ि् ्यवेरू –  दरा्णवर रेरूपव्णत धारर 
कररे महरजे अशरयप्राय गोष् शरय करूि 
दािवरे, चरतकार कररे. दंडाचा करावा 
ठदिकरू । दंरावरी धरावा रेरू । तठर तो 
रािूंि साक्ातकारू । ययांचा आमही 
।।१६.१०५१।। (रुदो. दंरावठर – दरा्णवठर)

द्ऊवन – दािवूि, करूि.तो िायक वासिेविारा । 
आड दाऊनि सरूळ शरीरा,। लपालेपरें 
धिुध्णरा,। वयवहारीं वतते ।।२.११७८।।

द्टणी – १. पक्ेपरा. वेदाभयासानचये दाटरी । 
रजोव्त्ीचे होये पारी । युद् रांनडले निवा्णरी 
। उपजतांनच तयां ।।१८.१४००।।; २. 
दाटलयािे. उदरीं सारावेंिा जीवि । दाटरी 
निबु्णजती प्रार ... ।।१८.१२५०८।।

द्टणवे –  रररे, वयापरे. अंबर दाटलें धूळीं,। रर 
धांवती रूरंडळीं,। हातु पावते जवळी । कौरव 
हे ।।२.६१।।, दाटे ।।२.१०१६।।

द्टलवेपणवे – आनधरय, घट्परा. दंरे दाटलेपरे । 
कठरतांनच िये पेरे । रग उदारें ती सुजारे । 
तेरेनच येती ।।१६.२४१७।।

द्दटली (दाटरे) –  दबली. रौिें दाठटली वैिरी । 
ते नतहींते प्रव्नत् करी । रग रौिें तेरें अंतरीं । 
कवर सुि ।।१.२४२२।।

द्टी – १. गदमी. रग सवरूपानचया दृष्ी,। नववतु्ण 
रायावी ततवीं । उिी,। जैसें नकररानचये 
दाटी,। राजीं र्गजळ ।।२.७७०।।, २. रर, 
आनधरय. आलसय आलें रेटी,। प्ररादु प्रसारे, 

दंड् द्टी
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नकरीटी,। आंगें निद्रेचेनि दाटी । होंनच लागे. 
।।२.१९९२।।

द्टी – धरकावतो, दरदाटी करतो. शबदेंनच दाटी 
येकांते । दृष्ीनच दावी जिातें । शबदु ि फुटे 
सनरुिांतें । ऐसा तपे ।।१६.७६८।।

द्ट ु– ररीवपरा. जयातें चढु िा वोहटु,। आठद, 
रधयु, िा शेंवटु,। िाहींसा िवहे, एक दाटु । 
आपुलां िाईं ।।२.१०३७।।

द्टुवन,  द्टठूंवन –  १. दटावूि (रुद्ार). परद्रवय 
नयावें चोरुनि । परस्ती रोगावी दाटुनि । 
िाइकावा उपदेशु कािीं । आनरकाचा 
।।१८.१२०१९।।; २. रुद्ार, हटकूि. श्वािे 
अपारे पोषुनि । जीव रारनवती दाटूंनि । 
वयाघ्रापुढे बांधोनि । गाये घानलती 
।।१६.१६२८।।

द्ढ्ग्र – दाढांची अरकुचीदार टोके. यरु दाढाग्र 
किीरे । तया अधीि दंडीरे । प्रलयकाली 
ग्रासिे । रूतां सकळां ।।८.२९२६।।

द्र्य््म्जी –  दािशूर वयक्तींरधये. की दातयाराजी 
अजु्णिा । आतरदाि करवे कवहरा । पाहे 
पायाबळी येसरा । कवरु आहे ।।१६.१५०।।

द्रव्यें – दातवय अिेकवचि. देरे हा हाताचा 
धर्ण. वाचा बांधली वक्तवयें । कर ग्हीतवयें 
दातवयें । पाद तेरें गंतवयें । सुटतीनचिा 
।।१८.१३९१३।।

द्थरीं – उषर वाफारा. रळांचा दाररींपाकु । 
वयरा साहे अंधरुकू । नतक्तामल क्रु रसु येकु 
। आंगी झोंबे ।।१५.३७६८।।

द्दभूवन्य् – दादानगरीिे (?). वेदांचा उच्ारू 
सांनडला । ज्ञािाचा राग्ण रोनडला । जिु 

आतराज्ञािे बांनधला । दादूनिया ।।१८.५८९।।

द्न –  दनक्रा, वसतू इ. अप्णर कररे. जेर 
अधययि िा अधयापि । यजि िा याजि । 
प्रनतग्रहो िा दाि । ऐसे आहे ।।१८.१०५।।

द्नप्त्वे –  याचक, गुरीजि वगैरे. राट िागरी 
वानर्णती । रुंढे बोनडके िाचती । रोंदळे षंढ 
िेळती । दािपात्े ।।१६.२०४२।।

द्पवे – दापरे, दटावरे. आंगाचेनि निर्णलपरें । 
दापें जयाचें तया जाररें,। रग तें नवरालेंपरें । 
सुिाकार उरे ।।२.१०१७।।

द््मोदरें – दारोदर अिेकवचि. हवेलया. िािा विीपें 
देश िगरें । िािानवधें दारोदरें । िािा सतुनतसतोत्ें 
। लोक कठरती ।।२.२२२।।

द््य्द – वारसदार, वनडलोपानज्णत संपत्ीतील 
वाटेकरी, सनपंडातले िातलग. येकापासाव 
झाले । येके नवटाळे नवटाळले । येके गोत्ी 
वत्णले । ते दायाद सकळ ।।६.३१९६।।

द्रणें – रेद कररे. या....लय नवक्ेपें तेरें,। वयरो 
सवरूपाचेनि अज्ञािें । प्रपंचोपसगमें दाररें,। 
आतरयानस; ।।२.८१६।।

द्रिंट्, द्रिट-ट् – उंबरिा, चौकट. जैसा आड 
करू गोटा । आनर वाडा दुग्ण दारवंटा । तेरे 
ठदधनलया कपाटा । रेदु िाही ।।८.३०३०।।

द्र् – पतिी. दारा, पुत्, पशु, धि,। पुरुष, आश्रु, 
ग्रह, वि,। हे परसपरापारे रौि । पानडलें जेरें 
।।२.११८१।।

द्र्क््म ु – बायकोचया नवषयातला कारराव, 
संरोगेचछिा.दाराकारु पालटला । ररता िेरों 
तोनच जाला ।बुनद् जाऊनि उरला । रिोधु 
बहुवसु ।।२.३३९।।

द्टी द्र्क््मु
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द्र्ददक ु (दारा- आठदकु) – पतिी, बायको व 
इतर (इतयादी). सवपिी देिोनि हषते पावे । तेरे 
ते दु:िनच दुरावे । धयािी प्रपंचु आिवे । 
दाराठदकु ।।६.३२५२।।

द्र्पुत् – बायकापोरे. अर्णसंपन्ाकाररें । दारापुत् 
काय उरे? । इष्नरत् देहें येरें । बहुसाळ होती 
।।२.२१८।।

द्र्क्षवेत्ि्वर्िरणें – दुसऱयाची बायको, शेत, 
उपजीनवकेचे साधि ह्यांचा अपहार करणयािे. 
रात्ागरिे, सुरापािें,। ब्रह्हतया, गोवधिें,। 
दाराक्ेत्व्नत्हररें,। यातीसंकराठदकें, 
।।२.४३१४।।

द्रुण-ण ु – रयंकर. युद् होईल दारुर,। ऐसें 
सवगवीं इकोि,। कौतुक पाहों सुरगर । अंतठरक् 
िेले. ।।२.१५५९।।, द्रुणु ।।१८.८१०७।।

द्ि्ता्यंत्वेसी – किपुतळीहूि. (दारू = लाकूड, 
यंत् = पुतळी इ.) दावा्ण यंत्ेंसीं निराळा । 
सुत्धारी असे वेगळा,। परंतु तेनरंनचया 
कर्णकळा । सवयं चेष्वी. ।।२.४०९६।।

द्िण्िवे –  गुरे बांधायचया लांब दोरीिे. रुिक 
रुरकुट चांचर । पाली सरड ढेकुर । गोवी 
दावरावे आि । कद्णर कीट ।।१६.२३७७।।

द्िणीच् – गोठ्ांतील िुंटीचया बांधलेली दोरी 
महरजे दावर. तयाला बांधलेला (बैल). तेरे 
दावरीचा सुटला । तो व्षरु रुक्त झाला । 
इचछिा तेरे लागला । बैसो सुिे ।।८.३०३१।।

द्िणवे – दािवरे. अनसलेपरे पूर्ण तेरे । सूया्णचेनि 
एकेनकरते । िाही ते र्गजळ दावरे । प्रवाहरूप 
॥९.८९०॥, द्ंिणवे ।।१६.२२००।।

द्ि् –  दािवा. निद्रेतें करूनि संहारू । जाग्ती 

दावा वारू । सवपिी देखिला रोरू । तो या 
दृष्ी ।।१६.७०८।।

द्विजैल –  दािवेल. तठर अवधारीं गा अजु्णिा । 
पुरुषा आतरज्ञािनवहीिा । वाचा नियरु वचिा 
। रानज दानवजैल ।।१८.१२७३२।।

द्िी – दावते, दािनवते. सफठटकु कां काशरीरु, 
गारां । आंगची आंगाची प्ररा,। नतया 
ररलानच ठरता हे शोरा । जेंनव दावी; 
।।२.१०१४।।

द्सति्मरवे – उपासिा रागा्णतील िवनवधा 
रनक्तरागा्णतील साधिांचे ‘सेवा’ िारक सातवे 
अंग, दासय-रक्ती. या रक्तीचया वचिाप्ररारे, 
रताप्ररारे दासय रक्तीची लक्रे प्रनतपादि 
कररारे वचि, नवचार, रत. दासतवरते हेनच 
कररे । ईश्वरा आधीि होरे । आनर तयावेगळे 
ि रजरे । निचिये प्रीनत ।।१२.४९०।। (रुदो. 
प्रनत असावे काय?)

द्सीपुत् ु – अिैनतक संबंधातूि जनरलेला. 
कवराचा दासीपुत्ु । सांगावया उपदेशवयवहारू 
। आतां दंडवरी रारू । करीि तुते ।।५.१२७४।।

द्सोिंभ्िें –  ‘दासोऽहर्’ महरजे ‘री दास आहे’ 
या रावािे. महरौनि तू रनरिु पठर । दासतवाचा 
अंगीकारू करी । ... सोहंरावे जोडावें । 
दासोहंरावें तेंनच फावे । तठर अज्ञािा नचत् रंगु 
िवहे । तें कां ि करावें ।।१८.१४२५८।।

द्िक – अग्ी. काष्ी वसे दाहक । तो िवहे 
काष्ेसी आनरक । पाहाता काष् लेशानच एक 
। आपुलेनि गुरे ॥९.९६५॥

द्िक ु– जाळरारा (अग्ी) .अिळाहूनि हा दाहकु 
। नवषाहूि अनत रारकु ।प्रळयकता्ण तो पीडकु 
। ि ये सरािते ।।२.२१२।।

द्िकुद्र्ददकु
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द्ि् इंवद्र्यवे –  पाच ज्ञािेंनद्रय व पाच करमेंनद्रय. 
दाहा इंनद्रये पांच प्रार । हे तया रजाचे संताि 
। पांचाही नवषयाचे राि । तें तरे जाले 
।।१८.४१८।।

द्ह्य – जळरारे, जाळणयायोगय.दाह्य, दाहकु, 
दहि,। नत्पुटी हे जेरें रासराि,। अनग्सवरूप, 
निगु्णर । जो, ते नत्पुटीचें ।।२.९३९।।

द्ह्य्म्न – जळरारे. खसिगध आनर रुक्जात,। 
दाह्यराि जें सरसत,। तें दृशयसरािीं वत्णत,। 
आतरयांतें ।।२.९३७।।

द्ळवे (दाळेडोळे) –  डाळकर, राजी. दाळे डोळे 
नपडुपडें । ऐसें एका सांपडे । येक सवखपिनच 
निवाडे । नरथया रोनगती ।।१८.७४९६।।

द्क््यर् – सावध, ततपर हालचाल. सवये वारे 
साठरिानच । हसते कला युद्ाची । जारे 
निपुरता तयाची । तेनच दाक्यता 
।।१८.८००९।। 

द्ंवभक –  ढोंगीपरा. आपुली वाढावया रहंती । 
उगानच आक्ेपु कठरती । प्रसंगेवीर बोलती । 
दांनरक गा ।।१६.५५०।। 

ददगंरर् – दुसऱया ठदशेला, दूरवर. संकलपवातें 
उडालें,। ठदगंतरा रि गेलें,। तरानप गेलें ऐसें 
कळे,। तें जेनरचे तेरेंनच ।।२.९८९।।

ददगंबर्नुचरु – ठदंगबराचा नशषय, दासोपंत.ते 
प्राकृतें बोलेि वचिें,। श्ीठदगंबरािुचरु ऐसें 
महरें; । नसद्ी पावो िारसरररें । अवधूताचेनि 
।।२.१९।।

ददगंबरवे –  िागवी, िग् (ि झाकलेली रांडी इ.). 
घठरची उघडी ठदगंबरे । राहाटी र्णरये पात्े । 
येरे नझजतील ती सरग्रे । रूनरगत केली 

।।१६.१९२०।।

ददग्ंररी – आकाशांत. प्रधवंसु तरी ि घडे । आनर 
घटानच राविा तेनच रोडे । वासिा ठदगांतरी 
उडे । िाही होय ।।८.३११४।।

ददगदवेिर् – दहा ठदशांचया देवता. येरे मयां उरे 
असता । प्रतयक् देिेल हासनवता । सोरु वायो 
ठदगदेवता । काये महरतील ।।१८.९९०७।।

ददन रवेर्स विक्स –  रजोदश्णिािंतर चौथया 
ठदवशीपासूि पुढील तेरा ठदवसपयांत (करळाचा 
नवकास होतो). तया उपठर पठरयस । ठदि 
तेरास नवकास । प्रवाहो िाही रक्तास । ते 
अंतरीनच राहे ।।१६.१२६६।। 

ददनकरू –  सूय्ण. दंडाचा करावा ठदिकरू । 
दंरावठर धरावा रेरू । तठर तो रािूं साक्ातकारू 
। ययांचा आमही ।।१६.१०५१।।

ददनशुद्धी –  ठदवस शुर, चांगला असरे (वयनतपात, 
अरावसया इ. िसरे.) क्य, नतरी. रुहूत्ण फळ 
घठटका फळ । नवचाठरता ठदिशुद्ी ग्रहबळ । 
पळाहूनि अध्णपळ । निनरष उनरेषु 
।।१६.१५३३।।

ददन्ंरु –  संधयाकाळ, रात्. ऐसा ठदिांतु ब्रह्याचा 
। तो प्रळयो सकळा रूतांचा । िाशु होय 
रचिेचा । तसे नितय प्रळयी ।।८.२६३८।।

ददि्करू –  सूय्ण. तपे हा जै ठदवाकरू । देवी ऐसा 
निधा्णरू । तैसानच सोरु इतरु । हे जैं होते 
।।१६.१०६६।।, ददि्क्रू ।।१८.१३७३५।।

ददि्करवे – सूया्णचया रूपािे. तेज एक ठदवाकरे । 
दुजे सोराचा रूपी सफुरे । तीनज नवद्ुलता 
िक्त्े । चौरे तेज ॥९.२१३४॥

ददि् र्त्ो – ठदवारात्ौ - ठदवस व रात् अशा २४ 

द्ि् इंवद्र्यवे ददि् र्त्ो
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ही तासांचया काळात. तयाते तेनच सररर । 
ठदवारात्ो महराि । रररकाळीं रि । तेरेनच 
झोंबे ।।८.१२१६।।

ददि्र्त्रौ – ठदवसा आनर रात्ी दोनहीवेळ, पूर्ण 
ठदवसाचा. सिािाचाही अराओ, । वैश्वदेवा 
िाहीं िाओ, । ठदवारात्ौ उपाओ । ऐसा 
कठरतां, ।।२.२१५७।।

ददसणवे, दीसणवे – दृष्ीस पडरे. देखिजे, तें िवहे 
ठदसरें, । यरातथय घेरें देरें, । रग अरावाचें 
वािें । प्रकट करी ।।२.१२२०।।

ददसरवेवन – ठदसराऱया. रानज ि ठदसतेनि अंगे । 
असें ते नकररनच अवघें । आतां साच रािावीं 
ते दोघें,। ती येकनच तें? ।।२.७१४।।

ददक्ष् (दीक्ा) – व्रताचरराची नशकवर. तेनच 
ठदक्ा पावोनि । प्रवत्ा्णवे तये दािी ।  हा 
धरु्णनच धिु: पारी । तया रुक्तातें ।।१६.१६७।।

दीनति्प्दक – दैनय आररारे. सुिातें गाळी 
घारा । हांसवी देितयां जिां । ररतव महनरजे 
दीिा । दीितवापादक ।।२.४८।।

दीनतिोप्दक – दया उतपन् कररारी. _ हातीचा 
सांडूनि नचंताररी । उदर पोनषजे नरक्ाटरी । 
ऐसी दीितवोपादक कररी । ते कासया करावी 
।।८.१७५७।।

दीन्म्न (ददन्म्न) –  ठदवस उगवरे. अवयक्ताि् 
तठर पावतानच दीिराि । वयक्ती उिनलया जार 
। तया अवयक्त तयापासूि । पांडुपुत्ा।।८.२६०१।।

दीन् (प्स्ि) – ठदवसापासूि. (‘उपजलया दीिा 
पासाव’ असा अनवय असातािा हे वेगळया 
तऱहेिे श्ीदासोपंतांिी ओवीत बसवले आहे. 
उपजलयापासाव दीिा,। प्रारबध रोनगतां, 

अजु्णिा, । प्रनतठदिीं क्रक्रा । क्ीर होये 
।।२.१०९६।।

दीनोद्ध्रण् – दीिांचा उद्ारकता्ण. चैतनयिारा, 
सनच्नरया । रायातीता, अविया । आठदगुरु 
दत्ात्ेया । दीिोद्ाररा ।।१.५।।

दीप–पु – ठदवा. धूम्रें पावकु झांकोळे,। ररारी दीपु 
अनिळें,। तैसा पारु्ण रोह(जाळें)। उरटेनचिा 
।।२.२९।।

दीपक – ठदवा. प्रारीं सांनडलें शरर,। दीपकेंवीर 
रंदीर,। अरािें नजरें अपार । काये करावें? 
।।२.१५१७।।

दीपकवळक् – ठदवयाची जयोत. ठदसे दीपकनळका 
निचिळ । कनलची ऐसी केवळ । परंतु अंगवातें 
चंचळ । कैसी वतते ? ।।२.३४८।।

दीपकळी – ठदवयाची जयोत. कपू्णराची होतु 
नशिरें,। तेर दीपकळी रात् पुरे,। ते पेटवावी 
िलगे, बा रे, । उिी अनिवार. ।।२.१९५०।।

दीपलवे –  जळालेले. एक ते आहाळोनि पनडले । 
तळी एक रक् जाले । एक जीव दीपले । 
प्रवेशती होरी ।।१८.३२२।।

दीघता – रोिी. ऐसें बोलोनि पुिः पुिः । करूं पाहे 
प्रनतज्ञा ।  तंव तें दीघ्ण कलपिा । महरौनि काय 
करी? ।।२.२५२।।

दीघताशंक् –  रलनवसज्णि. क्रक्रां वाटें 
लघुशंका,। क्रक्रां दीघ्णशंका,। रग ते 
सांडूनि लोकशंका । तेरेंनच बैसती. 
।।२.३०९७।।

दीघतासूत्ी –  सुसतपरे कार कररारा, प्रतयेक 
कारात उशीर लावरारा. बोले तयांसी तो 
हळुवटु । ि बोले लबधु तो घिवटु । दीघ्णसूत्ी 

ददि्र्त्रौ दीघतासूत्ी



283   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

तो सुष्ु । तवरेचा अिग्णळ ।।१६.२१३७।।

दीस (ठदसरे) – दृष्ीला गोचर हो. निरसूनि 
बोधनयतवयातें । आतरा पाहे बुद्ीतें, । ते ते 
तया वंधयासुताते । दीस महरे ।।२.६४४।।

दीवक्षर ु –  यज्ञ कररारा पुरुष. आता रहायागु 
करीि । तेरे दीनक्तु री होईि । पररश्ेष्ठता 
पावैि । यानज्ञकारांनज।।१६.२०३३।।

दीक््य् –  दीक्ा, यज्ञकर्ण करणयासािी सवीकृत 
व्रताचरर नियर. नजया खसरती रानहजे । तेनच 
दीक्या जार सहजे । सव्ण ब्रह् बुनझजे । 
महरौनि ऐसे ।।१८.२०८९।।

दुकफू –  देिील? तैसे आनश्यीजे फळदविैतानरनिवेशे 
ते दुकू दु:िरूल । तदर्ण कर्ण सकळ । 
तेिाशकनच ।।५.२५१९।।

दुखंड –  दोि तुकडे. येक ते जाले दुिंड । एकाचे 
दुिवले धड । एक चूर्णरय उदंड । जीव जाले 
।।१८.३२६।।

दुखणी –  दोि िरांची. राझी रंठदरे नतिारी । 
चौिारी । पाच सा सप्तिरी । यरां नरत्ा 
दुिरी । गोत्जा देईि ।।१६.२२७८।।

दुगध्णी, दुगध् –  संठदगध रि:खसरती, अनिनचितपर. 
इतुके आइकोनि ततक्रा । उदुंबरे पालठटले 
आपरां । रग पाढी अतयंत सािा । दुगधारी 
झाला ।।१८.९६२१।।

दुघळ – किीर. दुघळ घुरट िविवे । नचकर 
सकर बरवे । वासळ सवादळ िेरवे । रूप 
येकाचे ।।५.२८०५।।

दुच्(र्)च्रु – दुष्, वाईट आचरर पापाचरर. 
का घडुता हा दुचा(रा।।चारु । ऐसा कारु 
असंवरु । तो ि पुरता येरू । रिोध उिी 

।।१६.२४७९।।

दुवचरपण –  अवधािरनहतता. कलपिे वेगळे प्रार 
। आशे वासिे िाही अन् । पाहो जाता 
दुनचतपर । दु:काळ तयाचा ।।१६.१२२।।

दुवचरवेपण – बेसावधपरा, अिवधािता. अवयक्ताचे 
लक्र । ते सवरूपी दुनचतेपर । तयाचे नविनवधा 
जार । सवरूप तुं ॥९.२०१९॥

दुवचर् –  दुःनचित्, जयाचे रि दोलायराि झाले 
असा. िािा पठररळ रोनगतां । योगी होये 
दुनचता । सुटे सरानधनच नचंता । रोग वोडवती 
।।१८.१२४०८।।

दुज्य्चवे –  दुजेपराचे, विैताचे, दुसऱयाचे. सतवाचे 
केवळपर । रावरनहत तेरे ज्ञाि । तेरे दुजयाचे 
गुरागुर । कळोनच ि यावे ।।१६.२८६।।

दुज्-जी-जवे – अनय, दुसरे, इतर. दुजा सरािु 
तेरेंसीं । द्रोराचायमो पठरयसी । हे क्ात्व्नत् 
जयापाशी । रागीतली आमही ।।२.१०१।।, 
दुजी ।।२.३४३।।, दुजें ।।२.८७३।।

दुजवेवनिीण – विैतानशवाय. ज्ञाि ज्ञािा प्रनतकूळ,। 
पठर अज्ञाि तें निरू्णळ,। दुजेनिवीर सकळ,। 
सकळिाशें ।।२.१२३२।।

दुजवेपणें – दुसरा, अनय महरूि.दुजेपरें ि प्रकाशे,। 
एक एकपरातेंही रुसे,। वरी अप्रनतर कैसें,। 
कवरें नचंतावें? ।।२.१०३०।।

दुण्िी – दुपपट होई, वाढे. काळांतरी तऱही दुरावी 
। आपुले सतय करूंनि दावी । बोलीले िवीि 
जीवी । िाही नवश्ांती ।।१६.२२३१।।

दुण्िवे – १. वाढत जातो. ऐसा अनररािु दुरावे । 
जंवजंव तो योगु पावे ।  करी तें चाले सवरावें 
। इतरावठर ।।१६.७९४।।; २. दोिदा, 

दीस दुण्िवे
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दुसऱयांदा करावे. एकदंते केलेनच रर । सवतेनच 
दुरावे पडता लुि । रूनरका ि सुटे महरौि । 
हलेंनच नत्गुरावे ।।१८.८९८५।। 

दुवणजवे – दुररे, एकदा सरळ िांगरलेली जरीि 
पुनहा नतरपया ठदशेिे िांगररे. दुनरजे, नतगुनरजे, 
फनरजे,। फोनडजे, लोनडजे, कुळठरजे,। वोले 
वाफे पेठरजे । िारा उतरलें. ।।२.५२८९।।

दुणी –  दुपपट. ... रुचे ते दुरी आगळें । सेउनच 
लागे ।।१८.४९४।।

दुणीचवे – दुपटीिे वाढरे. नरत्पदार्ण नचंतुनि । रावो 
उपजे जो रिी । दुरीचे बळ रािी । रायाचे 
रि ।।१८.८२०५।।

दुणीनवे ् ्ंकरी –  दुपपट (वेगािे) वाढतात. रडे ररे 
नचंता करी । पुवा्णश्रु अंगीकारी । गुराचे वेग 
शरीरी । दुरीिे फांकती ।।१८.१६६३।।

दुर् –  शस्ताचे मयाि. जारं जारपरे दुता गावे । 
ते जारतें ि जारते जारावे । िातरी जाररें 
करावे । कवरें तेर ।।१८.७१२४।।

दुर्ई – दुरडरे, घडी घालरे. चोगा, आंगडें,दुताई,। 
कडां, गडेंट, कोचा, पाहीं । ऐसे रेद, िायीं 
िायीं,। िारें वेगळालीं. ।।२.२६८३।।

दुरोळवे – दोि तोळे. रग ते आज्ञे… अवसािी । 
धाकुट्ा पुत्ा पाचारोनि । सवर्ण िांड तोडूनि 
। ठदधले दुतोळे ।।६.१४४६।।

दुधडो – तुटो, कापो. पव्णतु तुटोनि वठर पडो । 
प्रळयािळु आंगेसीं जडो । शरीर िडगे दुधडो 
। पडो रूधा्ण ।।१५.३५५३।।

दुध्णें – दूध तापनवणयाचे रातीचे रांडे. रडका 
शांतु कररें,। महरौनि पेवें िारें. । राजी 
ठरचवूनि दुधारें,। राती घातली. ।।२.३११७।।

दुध्य् बुडवे आथवि – दुधी रोपळयाला जसे बूड 
िाही तसे. रुिनहि कूंरी जेवी । की दुधया बुडे 
आरनव । तेनव उदकारानज अघवी । आकृनत 
आंडाची ॥९.२११२॥ 

दुभणी – दूध काढणयाची कृती.नचंताररीची 
पाउिरी । कारधेिूची दुररी । नवश्वकरा्ण 
उरवरी । करता जाला ।।२.२२३।।

दुभर्य्ची  –  दूधदुरतयाची. दुरतयाची आशा 
जीवीं । तरी कारधेिु पाउदीद्ावी । कीं कारु 
सांडूनि करावी । तेनच जति. ।।२.४१७०।।

दुभरी –  दूध देते/देतो. सप्ण असोनि ये ये नक्ती 
। तेही उपकारु कवरु्ण आरी । वयाघ्र काये 
दुरती । सांग पां गा ।।१६.१६५५।।

दुभ्गल् (दुरागरे) –  दोि राग झाले, दुरंगलो. 
पाचानच िाई याचा अरेदु । तयांचांनच िाई 
तयाचा नसद्ु॥ ऐसा कठरता वादु । अरेदु 
दुरागला।।१६.६१७।।

दुभ्ंग –  दोि राग होरे (जरीि फाटरे). दुरांग 
महरे रेठदिी ते । रागंबादो सागरातें॥ ऐसे 
जारोनि तुवां रातें । किीर केले ।।१६.३९।।

दुरड् – वेताची नवरलेली टोपली, परडी, रोिी 
दुरडी. ऐसा करुनि निधा्णरु । पासी आला 
नविजवरु । पनवत्ु दुरडा रोरु । घेऊनिया 
।।१८.९४९६।।

दुरड्वच  – परागंदा (होऊि). देशांतरी जज्णरु जाये 
। तो दुरडानच भरतु आहे,। पठर आकाश योगय 
काय । तेरें भरावया? ।।२.५४८१।।

दुरंग – दोि रंगाचा (नफरतया रंगाचा?) दुपट्ा. 
नसट, रानसटें, कापलग,। िाराउं, झुरे, दुरंग,। 
सेला, पासोटी, सांग । पातळ 

दुवणजवे दुरंग
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महनरजे.।।२.२६९१।।

दुर्त्मवे – दुष्ातरे. िािा पापकर पापातरे,। संतीं 
वनज्णले दुरातरे,। आतां संत ते प्रज्ञािातरे । 
कैसे देिती ।।२.७०३।।

दुर्िणवे – दूर होरे. तैं कर्ण, रनक्त आनर ज्ञाि । 
िाशे वैरागाखय धि । वोडवे िरकुपति । सवगु्ण 
दुरावे ।। २.५३।।

दुर्स – दुराशा, िोट्ा आशा. आपुलें सैनय 
बहुवस । पठर राघारें सांनडलें दुरास । सरीप 
परदळ असरसास । तेरें वेढानळलों ।।२.५९।।

दुदरल – फार दूरचया ठिकारचा, लांबचा. आंगी 
असे नितय सवेदु । ऐसा आचरावा नवधु । 
दुठरल साचल शबदु । आइकतनच असावे 
।।१८.९०२५।।

दुगता्म – १. जयातूि बाहेर पडरे कठिर आहे असे. 
ऐसें संकट आतां नवषर । असतां रांडलें दुग्णर 
। वोडवलें कवर कर्ण । अजु्णिा तूतें ।।२.६३।।; 
२. किीर, आचरणयास अवघड. ब्रह्चारी 
योगेंनद्रय नियर । तेरेसी नवद्ाभयास तो दुग्णर 
। आवरेिा इंनद्रयग्रार । कैनच नवद्ा 
।।८.२३१७।।, दुगता्मू ।।१८.१४८।।; ३. 
(गतयर्णक धातू ज्ञािार्णकही असतात, 
तयारुळे) जाणयास अवघड, जारणयास 
अवघड, जयाचे ज्ञाि होरे अशरयप्राय आहे 
असे. तू महरसील अजु्णिा । हे सव्णरा साच 
रािेिा । दुग्णर निगु्णर उपासिा । परर जे की 
।।१२.३५४।।, दुगता्में –  दुग्णर अिेकवचि. 
जाणयास अतयंत किीर अशी ।।१८.१३७२९।।

दुगमे –  जाणयास अवघड ठिकार. सकळे दुगते जीं 
दुग्णरें । तीं तरसील जार संभरें... आतरा 
असंगु तो गुरकरमें । लींपेनचिा ।।१८.१३७२९।।

दुघताट – किीर, अवघड. अरा्णज्णिी रहा कष् । 
आचरतां नरिया दुघ्णट । सांग ि निपजे तैं अठरष् 
। तेंनच होये ।।१८.२२९।।

दुबताळति – बलहीितव. हृदयीं धेलें दुब्णळतव । 
धैय्णिाशक, असतव । तें कैसें लोकदृष्ी 
अबलतव । आश्नयलें जें तुवां ।।२.७८।।

दुबताळ् – बलहीिाला. रज दुब्णळा हें कीं धि । 
.... रातें पंचप्रार । रयंकर कैसें रर । 
आश्नयलें येहीं; ।।२.३३।।

दुवभताक्षी – दुषकाळांत, रहागाईचया, टंचाईचया 
काळात. िेऊिी वेचाची रात्ा । दुनर्णक्ी 
करावा नवकरा । आले द्रवय पदरा । िेंदावे 
कवहरा ।।१८.९१३८।।

दुभभैक््य – दुषकाळ. कां अनतव्नष्, अिाव्नष्,। 
दुरभैक्य एक उिी,। तेरें संहारों लागे स्ष्ी । 
तैचें दुःि; ।।२.४६५६।।

दुव्मतात् ु – वाईट नरत्, नरत्ांनवषयी शत्ुराव 
बाळगरारा नरत्, कपटी नरत्. अिर्ण ठदनपचा 
रागाडा । सरयी घातकु वेगोडा । प्रीयेवाठदया 
येवढा । िाही दुनर्णत्ु ।।१८.८३४६।।

दु्यमोधन – ध्तराष्ट्ाचा रोरलया पुत्ाचे िाव. नकंवा 
जाऊ ि नजंनकले । दुयमोधिा हातीं पनडले । 
पळाले की सव्ण रेले । होईल ऐसे ।।२.१३७।।

दुलताभ – नरळणयास किीर, अलभय, दुनर्णळ, 
दुषप्रापय, नवरळा. रग िेऊनि अविैतरजि । पुढे 
कैंचे महरे हे सगुर? । दासतव दुल्णर महरोि 
। तेनच आश्यी ।।१२.७८९।।

दुि्ताडठू (दुवा्णडी) – किीर प्रसंग. तवचेंतें सपश्णि 
पवें । ऐसे सराि ते सवरावें । नवषयो पंचकावें 
नििावें । पनडला दुवा्णडू ।।१८.७६४८।। 

दुर्त्मवे दुि्ताडठू
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दुि्तादु –  वाईट राषा. िाखसतवादु अनप्रयवादु । 
दुवा्णदु दुराचार वादु । गुरुरािूनि नविोदु । 
तेरेनस कररे ।।१८.३२७१।।

दुि्ता्यता – जयाचे वारर कररे किीर आहे असा. 
आतां दुवा्णयते एरें हालें,। रररें देहा ग्रानसलें,। 
तरानप िाहीं िंडलें,। पांडवा गा ।।२.१०९९।।

दुि्तास – एक कोनपष् ऋषी महरूि प्रनसद्. 
अंबरीशाकडे विादशीला रोजिारमी महरूि 
नशषयासह आले, परंतु सिािसंधयेला उशीर 
लागलयािे व विादशी फार अलप रानहलयािे 
राजािे तीर्ण पाररा केली; पर दुवा्णसांिा हे 
सहि ि होऊि तयांिी कृतया सोडली. पर 
अंबरीशािे चरिािे नतचा प्रनतकार केला. 
अंबषमी तें शापु जाळा (ला) । रग तो कैसा 
निवारला । दुवा्णस पािैसा जाला । परार्तु तो 
।।४.३६८६।।

दुविताज्ञवे्य – जारणयास अतयंत किीर. आकलिास 
अवघड. पठरप्रानप्त दुनव्णज्ञेय वशे । दुग्णर 
महरौनििसे । राजगुह्य नकरु ऐसे । असे महरोंनि 
॥९.२३८॥

दुि्टवे – किीर, अवघड. जैसी जैसी कारिा आटे 
। तैसे तैसे दुवाटे । नववेकु हृदयीं प्रकटे । 
कानरकतया ।।१८.७४१०।।

दुवश्र् – अिवधाि, बेसावध, नवचनलत, 
दोलायराि. आता होईल देहपति । ऐसे 
असोनिही ज्ञाि । दुनचित् ि करी रि । नववेकेनच 
।।८.३४२४।।

दुषकरु – करणयास अतयंत किीर असे, अवघड, 
नबकट. दुजयाचा िाही आधारु । आनर 
योगसंग्रारु हा दुषकरु । जालाही योगु, वीरू । 
काय करील? ।।१२.२१७।।

दुषरिुरवे (दुषकृतये) –  पापाचरर, वाईट आचरर. 
साधावे कृपाळपर । तेर साधले वा राििंडि 
। गवते बांधले यािे ब्राह्र । देती दुषरिुते 
।।१६.२४१८।।

दु:कर –  दुषकर, किीर. आज्णि दु:कर सांडूि । 
करावे कामय करा्णचरर । तेरे सुि ते 
असाधारर । साधकासी ।।८.२४९०।।

दु:कृरवे (दुषकृते) –  पाप. एवं सव पर अनहत कतैं 
। तेरेनच देहे फळे पावते । अजु्णिा दु:कृते ती 
दु:कृते । सुकृते ि होती ।।१६.१६४२।।

दु:खसर –  दु:िी, कष्ी. रेघ वषा्णवा अकाळी । 
जळाअग्ी चांडवाळी । हारोनि हृदयकरळी । 
दु:िसत हा ।।१६.१०४८।।

दु:पूर –  वाईट देहाचा. येरे रपूरर शबद देह या 
अरमी. कारे केले स्जि । कारे वयानपले हे 
जि । काराचे दु:पूर लक्र । पावका ऐसे 
।।१६.१७०१।।

दुःख – रिाला दुिावरारी गोष्.हें दुःि अतयंत 
सरल, । रोहिारक कशरल । पुिरनप हें 
प्रीनतजाल । पाहातां कैसें? ।।२.४५।।

दुःखग्ऱि्णें – आपलया दुःिाचे रडगारे. 
जनरररराचें हें येसरें,। अजु्णिा,दुःिगाऱहारें । 
जयापासीं सांगरें,। तें तोनच सांगे ।।२.११०७।।

दुःखद्रीं – दुःि देरारी. तरी चाडिारी राजयें 
येरें । यें परलोकनवरुद्ें साधिें । दुःिदातीं 
आमहा काररें । वोडवतील ।।२.११९।।

दुःख्मूळ – दुःिाचे रूळ, कारर. असो, तें देहांतीं 
सकळ.। प्रसतुत वताां हें सरूळ,। सोनककीं 
नजरें दुःिरूळ । रांडैल, अवधारीं. 
।।२.१५२६।।

दुि्तादु दुःख्मूळ
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दुःखिवेरुक – दुःिारुळे झालेले. बोलता जाला 
वचि । पाहोनि अजु्णिाचें राि । निरसावया 
पठर रौि । दुःिहेतुक ।।२.४०।।

दभूर –  सेवक. येक देव येक रक्त । येक रारे येक 
दूत।.... ।।१८.१३१५२।।

दभूरी – दूरवर. जोनडतां ऐसा पुरुषारु्ण । जोडे 
िरकपदपंरु । बहुकाळ पररारु्ण । तो दूरीनच 
िाके ।।१.१३२।।

दभूि्ता –  हरळी. पशू तो द्रवयनच केवळ । तैसेनच 
पालाश नपंपळ । दूवा्ण औदुंबराठद सकळ । 
यज्ञीया तरु ।।१८.१०७१।।

दभूवशलवे (दूनषले) –  दोषासपद, सदोष गरले गेलेले. 
नशळे आनर नवटाळले । का अरेधया सराि 
महनरतले । धर्णशास्ती दूनशले । िये सेऊं 
।।१६.१४९७।।

दभूरण – दोष. ि लगे शूरतवा दूषर । तेज ि लोपी 
जे वचि । धैय्ण सूटले ऐसें नचनह । ि कळे 
परावया ।।१८.८१६२।।

दभूरणवे –  िावे िेवरे, निंदा कररे. परावयाचे उरें 
। रागेपुढें िाही बोलरें॥ बोले तैं दूषरे । 
पूवमोक्त नचह्न ।।१६.३२७।।

दभूवररी – दोष देतात, कलंक लावतात. आपुली 
वाढावया रहंती । पक्ु दुजयाचा दूनषती । 
सरेराजी आक्ेनपती । आरोनपती दूषर 
।।१२.५७०।।

दभूरूवन – दोष देऊि, निंदा करूि. ऐसे कवहरी एक 
बोलती । संनयासु दूषूनि हे सरानपती । 
यज्ञदाितप करावे महरती । रहािुराव 
।।१८.४६३।।

दभूसरीं – दुसरी, अनय. रग तो आपरु कार करी,। 

उत्रें िवीं दूसरीं, । निर्णळें पारा्ण अवधारीं । 
काढूनियां ।।२.८८९।।

दृढरर – अनतशय पक्े, रजबूत. जनरांतरीचे वैर । 
ि तुटे ऐसे दृढतर । ते येरे योगे सरग्र । 
देिोनि जाये ।।१८.८११५।।

दृढि्सन् – अनतशय नचवट इचछिा. घेऊनि उिे 
कलपिा,। रोगाची दृढवासिा,। अर्णसवार्ण 
कारिा । उिूंनच लागे. ।।२.१९७९।।

दृढ्िणवे – दृढ होरे. पुसतानस शोकनविाशु । 
आनर तोनच दृढानवसी बहुवसु । रानितानस 
शबदीं नवश्वासु । तो रायीकु अघवा ।।२.२८६।।

दृढ्िली –  दृढ झाली. प्रकृनतसंगानचया दृढता । 
दृढावली गुनरकावसरा; । तेरें रीपराची 
सपष्ता । ठदसों लागे. ।।२.४११७।।

दृढ्िळें –  दृढ झाले. रळ रुत् वेग आंवरलें । 
नततुलेची आसि दृढावळें । संयरें नशश् पायु 
नियनरले । ययापरी ।।१८.१२८०८।।

दृढु – घट्. कवहरी येनक कुंडनलिी । ते चेतनवती 
वज्ासिीं,। वोड्ािा दृढु करूनि,। ढुढानवती 
ते. ।।२.१८७८।।

दृवर –  सुवास. जळी वतते जार सवादु । जळेसी 
िारी तेया रेदु । दृनत आनर रकरंदु । पूषपी 
जैसा ।।५.६०६।।

दृत्यंकुरु – दृनष्रूप अंकुर, ऐंनद्रय नवषय.वक्तवयातें 
करी वाचा । तो ही दृतयंकुरु साचा । रोक्तया 
अंतःकरराचा । करा्णवरी ।।२.१९२।।

दृश्य-श्य ु – केवळ ठदसरारे, रासराि, नरथया. 
पुरत्याठद दृशय सकळ । राजय असंततवें 
शोकरूळ । एरें ि प्रशरनत जाळ । तया 
शोकाग्ीचे ।।२.२८७।।, दृश्यु ।।२.३२८।।

दुःखिवेरुक दृश्य-श्यु
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दृश्यगोचर – ठदसरे (डोळयाला ठदसरे), दृगगोचर 
होरे. देिरे प्रकाशु द्रष्ाचा । की तया घडे 
दृशयाचा  । दृशयगोचर तयाचा । रावो तो जडु 
।।१२.६७७।।

दृश्यति – ठदसरे ह्या गुरािे युक्त असरे. प्रनवनवक्तु 
रोगु कंिसराि । यातें आतरयाचें ज्ञाि. । 
जारें दृशयतवें महरौि । आतरानच तें ि घडे 
।।२.५३०।।

दृश्यदशतान्च्ं विल्यीं – दृशय आनर दश्णि यांचा 
पूर्णपरे लय, िाश झालयावर. दृशयदश्णिाचां 
नवलयीं,। द्रष्छतव िाइकेंनच िाईं । नवरोनि जाये, 
सनरयीं । जैं सफुरर रात्, ।।२.१००८।।

दृश्यद्रष्टछति – दृशय आनर द्रष्ा ह्या रावांिी युक्त 
असरे.तेरेंनच होतां खसररतव । सफुरे निर्णलतव, 
पूर्णतव; । रग सांडूनि दृशयद्रष्छतव,। उगेंनच 
असतां, ।।२.१७७४।।

दृश्यभ्न – ठदसराऱया, जड जगाचे ज्ञाि. तैसें हें 
विैत दृशयराि । रासलें ही कीरु आसराि । 
िवहे, महरौनि निगु्णर । तेनच िरें ।।२.७१५।।

दृश्य्म्त् – केवळ सरूल, ठदसरारे, रासरारे. 
तयाचेनि दृशयपरें,। आतरया द्रष्या जाररें,। 
जारोनि तो, हें निरसरें । दृशयरात्. 
।।२.१८१३।। 

दृश्य्म्न – सरूल, ठदसरारे, रासरारे. जे तूं 
देितानस कौरव । ते शोकायोगय िवहती सव्ण । 
नरथया हें रायालाघव । दृशयराि ।।२.२६७।।

दृश्यलवेश ु– दृशय अंश. ऐसा झानडतां दृशयलेशु । 
गुरचतुष्यनिरासु,। बोनलजे ज्ञािसंनयासु,। तो 
येरें आकारें. ।।२.१८१५।।

दृश्यि्द ु – दृशयनवश्व, आतरसवरूपाहूि नरन् 

रासरारे, ठदसरारे नवश्व. रचूनि ते जीवैश्वररेदु 
। तेनरचा निरसूनि दृशयवादु । उरयोनस पररारमें 
अरेदु । नसद्ांतु सरानपती ।।१८.४१८०।।

दृश्यस्पवेक्ष – दृशयाशी तुलिा करता. तें दृशयसापेक् 
द्रष्ेपर,। अतेव करावें लीि,। रग सहज उरे, 
तें आपर । सहज असावें. ।।२.१८२०।।

दृश्यसथ्नीं – दृशयाचया ठिकारी महरजे दृशय, 
इंनद्रयग्राह्य, जड अवसरेत. खसिगध आनर 
रुक्जात,। दाह्यराि जें सरसत,। तें दृशयसरािीं 
वत्णत,। आतरयांतें ।।२.९३७।।

दृष्ट – पानहलेले, प्रतयक् प्ररारािे कळरारे. इतुलेंही 
कळत असोि,। प्रतयक् दृष् पाहोि,। धठरतानस 
जरी पनवत्पर,। तरी तें ऐसें ।।२.१४७३।।

दृष्टति्ची – पानहले ह्या अनररािाची. व्त्ींची 
लगबग सांडीं,। गांिी दृष्तवाची सोडी, । 
रीपर नवरे रग आवडी,। आपरपयां पाहे 
।।२.१००४।।

दृष्ट्दृष्ट –  सरूल आनर सूक्र. इचछिूनि सवरुिदश्णिा 
। येरू उलंडी अंगवरा । पाहूनच लागेल अजु्णिा 
। दृष्ादृष् ।।८.२३९९।।

दृष्ट्ंर-रु –  उदाहरर. दृष्ांत आनर सराधािा,। 
दृशय पाहे रूळ िुरा,। महरोनि तत्व ियिा,। 
कां कळलें िवहे? ।।२.१२७१।।, दृष्ट्ंरु 
।।१२.८।। 

दृष्ट्ंर ्मुखें – दृष्ांताचया विारे नकंवा आधारे. दृष्ांत 
रुिें सांगेि,। तरी अवधारीं तें वचि,। कवहरी 
एकु पुरुषु जार,। वत्णत असतां ।।२.८८४।।

दृवष्ट्योगें – दृष्ीचया योगािे. तये शूनयीं अनत सूक्र 
। दृशय उिी अरूपर,। दृनष्योगें रि सर । 
तेरेंनच कठरती. ।।२.१९०६।।

दृश्यगोचर दृवष्ट्योगें
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दृवष्टसंरि्मण – िजर नशररे. आता रिां ज्ञािाचे 
अवलंबि । तेरे ि प्रवेशे रि ज्ञाि । घटीं 
दृनष्संरिरर । िाही जयापरी ।।१२.६७६।।

दृष्टी – िजर. रग सवरूपानचया दृष्ी,। नववतु्ण 
रायावी ततवीं (त्वीं। । उिी,। जैसें नकररानचये 
दाटी,। राजीं र्गजळ ।।२.७७०।।

दृष्टीिीनतिें – दृष्ीला हीितव आलयािे, िजर क्ीर 
झालयािे. दृष्ीहीितवें पाटलें,। तया वेळीं 
नरगळ लानवलें,। उपिेत् योनजलें कांचेचे जे 
।।२.९०२।।

दृष्टिरोध – दृष्ीला अडरळा, पाहणयास बंठदसत.  
रूचरी िेचरी चाचरी । सहजा शांरवी अगोचरी 
। ऐसी रुद्रा परोपरी । दृष्टवरोध  ।।१५.४१००।।

दवेखण् – १. दृशयतवगुरािे  युक्त, ठदसरारा. ि 
सपश्णतु प्रकृनतगुरा,। प्रकृनतगुरीं तो देिरा,। 
असंगु तयाही द्रष्ेपरा,। जैसा तैसाची 
।।२.९५२।।, २. पाहरारा. कोिूनि सफुरे ते 
कलपिा?। कोिूनि जारवे आरी रिा? । 
कवरु तेरीचां देिरा?। कें तो वसे? 
।।२.९९०।।

दवेखणें – १. दृष्ी. जेरवरी रूप फावे,। यया 
तेजाचेनि सवरावें, । देिरें तेरवरी धांवे,। 
तया द्रष्याचें ।।२.९७४।।, २. साक्ातकार. 
शास्तसंरत्े, गुरुवचिें । सवरूपािुरवाचें देिरें 
। जयां जालें, निरशिें । अनवद्ेचेिी 
।।२.१२१०।।, दवेखणें ।।२.१२१९।।; ३. 
दृशयपरा. रूप देखिजे तें देिरें । रूपाचेनि 
अरावलेपरें । देिरें देिरें देिरें । ऐसें आहे 
।।१८.१२०६६।।

दवेखर – प्रतयक् पाहत. रला तूं, महरौनि प्रसतुत । 
सांगरें घडलें येर,। क्ेत्ी हेनच देित देित । 

काये महरती?।।२.१५५६।। 

दवेखर् – (देिरे = पाहरे) पाहरारा. लिेद्, 
लिेदि, लिेत्ा,। फुरे जयानचया सत्ा,। आनर 
तयाते दृशय, देिता । तो आतरानच कीं 
।।२.९४०।। 

दवेखवे – पाहतो. आंगाचा रोहो लावी,। वयक्त 
वयक्तींनच रोहवी,। अवयक्तु ठदसेिा, देिे दावी 
। लपालेपरें ।।२.११८०।।

दवेखोन-वन-नी – पाहूि. ते महरतोनस तूं सवजि,। 
तठर नरथया तुझें ररतव, रौि. । असो. अनहत 
देिोि । काय महरती? ।।२.१५८४।।, 
दवेखोवन ।।२.३८।।, दवेखोवन्य् ।।२.६७।।, 
दवेखोनी ।।२.२१।।

दवेटठूंवन – देिापासूि. रग तेंनच पाडा येउंनि । 
आपेंआप तुटे देटूंनि । तैचा सवादु पालटूनि । 
कवर िेनवला ।।१६.१२१७।।

दवेिअसुर्री्मदतान् (देवा असुराठररद्णिा नकंवा 
असुराठदरद्णिा?) – हे देवा, हे असुरांचा व 
शत्ूंचा िाश करराऱया हे कृषरा (संबोधि). 
रवदुःिदैनयदळिा । अठरवग्णहुताशिा । 
देवअसुरारीरद्णिा । पुरत्येशा ।।८.१२७३।। 
(रूळ शबदाचा अर्ण लागत िसलयािे तो 
रुद्ररदोष  असावा अशा शंकेिे देवा 
असुराठररद्णिा नकंवा असुराठदरद्णिा असा योगय 
पाि असू शकतो का अशी एक शरयता 
उपखसरत केली आहे.)

दवेिढ् – वाकडा, देहुडा, वरि. येकु उरा येकु 
वाकडा । येकु सुळु एकु आंकोडा । कांटा 
रोवी देवढा । िेदी फळ ।।१८.९३९३।।

दवेिर् – अनधष्ठात्ी ठदवय शक्ती. आधारीं कीजे 
प्रवेशु, । तंव तेरें देवता गरेशु,। ठरद्ींनस 

दृवष्टसंरि्मण दवेिर्
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अनधवासु । तये सरािीं. ।।२.१८८३।। 

दवेिर्चरि –  देवतांचा सरूह. िारेरूढ जे जे याग 
। सांग अरवा वयंग । तेही यानजता अरंग । 
देवताचरि ।।१६.२१७३।।

दवेिर्त््य – ब्रह्ा, नवषरू, रहेश ह्या तीि देवता. 
ऐसे गुरत्य उपसंहारे । तेरे देवतात्य हे िुरे । 
अवसराराि शरीरे । काररी सारावती 
।।८.२७९९।।

दवेिर्र्धन – देवतांचे कामयकर्ण िैनरनत्क 
पूजापाि. व्रत पैत्ुक देवताराधि । आरा 
सोरवासरी ग्रहर । अधमोदयो तीर्ण सेवि । 
यज्ञाचा नियरु ।।१८.१५१६।।

दवेिर्चतान – देवांची पूजा-अचा्ण. सिािसंधया 
देवताच्णि । रीक संपादी अिुष्ठाि  । जिाची 
प्रव्नत् पाहो ि । आसि घाली ।।१६.७४९।। 
(रुदो. पाहो ि - पाहोि)

दवेिर्सन –  देवतेचे आसि, पीि. अवाचयें बोले 
उत्रें । उचनलला करू हारे सरारें । देवतासि 
तें पापरें । हारो नि पाडी ।।१६.८०८।।

दवेिदर्ु –  पाच उपप्रारांपैकी एक. िागु कूरु्ण 
कृकुलासु । देवदत्ु जानरजसु । धिंजयो 
अनविाशु । तयाचा... घा ।।५.२९२५।।

दवेिद्रोिी – देवांचा द्रोह महरजे विेष कररारा. 
महरौिी सुि-दु:ि दाता । तो ईश्वरुनच तेरे 
सव्णरा । महरौनि आगळे बोलतां । होईजे 
देवद्रोही ।।१२.६२९।।

दवेिद्रोिो– देवांचा विेष. अपार रागे देवद्रोहो । 
वेदद्रोहो शास्तद्रोहो । साधुद्रोहो सव्णद्रोहो । घडे 
जेरे ।।१६.२४३१।।

दवेि्यजि् – देवयज्ञ करराऱयाला.रंत्ार्ण केले 

ब्राह्र,। वैश्वािुरु तो वदि,। कत्णया िारी 
पति,। ते देवयजवा. ।।२.१९६०।।

दवेि्यज्ञु –  ब्राह्राचया नितय कत्णवय पंचयज्ञांपैकी 
एक. देवयज्ञु नपत्यज्ञु । ... सांग संपादी ... । 
ब्राह्रु तो ।।१८.१३३४३।।

दवेि्ंगवे – पीतांबर, देवाची वस्ते. रहािुराव 
वाङ्मयातला शबद). वस्ते देवांगे दासीतें । नसद्ी 
वोळगती आरुते । गनरत िाही पश्वांठदकाते । 
ऐसे पूर्ण ।।१६.२०१६।।

दवेिी रुलक्मणीवच्य् िर् – रुखरररी देवीचया 
कांता, हे कृषरा! रधुरद्णिा नवश्वंररा। देवी 
रुखरररीनचया वरा । रहालक्रीप्रारेश्वरा । 
रवपाशरोचिा ।।८.१२७२।।

दवेवि –  देवाला. ... सांडुनि नवषयांचे आदर । 
रजावें देनव ।।१८.१३२३५।।

दवेिीं –  देवािे. नचत् क्ेत्ज्ञे उपजनवले । अहंकारा 
रुद्रे केले । या पठर देनव निपजनवले । नलंगदेह 
हे।।१८.१२०५।।

दवेश – प्रदेश, ठिकार. िािा विीपें देश िगरें । 
िािानवधें दारोदरें । िािा सतुनतसतोत्ें । लोक 
कठरती ।।२.२२२।।, दवेशुभरी – सव्णत्.  
।।२.९७७।।

दवेशपरतिवे – प्रादेनशक नरन्तवािे. रोक्धरु्ण वर्णधरु्ण 
। आश्रधरु्ण कुळधरु्ण । आय्णधरु्ण । लोकधरु्ण 
देशपरतवे ।।१६.१८३।।

दवेशप्ळक् ं– देशाचे पालि-पोषर करराऱयास. 
देशपाळका देशाची । आता राये नचंता राष्ट्ाची 
। ते कैस ... । ि करावी ।।१८.८१८४।। 

दवेश्ंरर् – दूरदेशी. आता ते काय रा सारावे । 
रंगावे देशांतरा नयावे । कवर देशी पाहावे । 

दवेिर्चरि दवेश्ंरर्



291   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

याचे रूळ ॥९.८५१॥

दवेश्ंररी – अनय देशी. यापठर प्रागरावो तो िोटा । 
प्रतयगरावो जारे सुरटा । घेऊि जायी जे घटा 
। देशांतरी प्रती ।।८.३०७५।।

दवेश्ंररें – इतर, दुसऱया ठिकारी; या ठिकाराहूि 
तया ठिकारी. घटु भरे देशांतरें,। पठर िावो ि 
सोनडजे घटांबरे, । तैसें नवचरतेनि शरीरें,। 
अढळु आतरा ।।२.९७३।।

दवेशुक्ल द्रव्य विध्न –  सरल, काल, आहूतीचे 
द्रवय. याचे शास्तप्ररीत नियर नवशेष. देशुकाल 
द्रवय नवधाि । जारोनि सतपात्ी की जे सरप्णर 
। तेनच जारावे दाि । पांडुिंदिा ।।१८.६१२।। 

दवेि – शरीर. तैसें पातकी जोडावे । तें रोनगता देह 
नितय िवहे । वठर लोकानवरुद् अघवें । दुःिनच 
होईल ।।२.१४५।।

दवेिऐक्यें – देह एक झालयािे. प्रारबध रोगूनि 
वोसरे,। तैं देहऐरयें रींनच ररे,। रग जीवरूपी 
उरे । कर्णसनहतु ।।२.१०८१।।

दवेिक्रण – देहाला (पया्णयािे पुिज्णनराला) कारर 
िररारे. तराचेनि प्रादुरा्णवें,। सवरूपसफुरर 
रालवे,। रग तयानच अज्ञािा, िावें । देहकारर 
।।२.११४१। । 

दवेिगुणध्मता – देहाचा सवराव. अवसरा आंगींची 
वोसरे,। दुजी आंगीं सचरे,। तेरें देहगुरधर्ण, 
बा रे,। सवराव पालटती ।।२.३४३।।

दवेिगवेि –  शरीर आनर घर. तया देहगेह पुत् वनिता 
। िरेश्वरतव िावडे ततवता । सुरेश्वरतवाची वाता्ण 
। नतया जे उबगले ।।१८.११०९।।

दवेिचरुष्ट्य – सरूल, नलंग, कारर व रहाकारर ह्या 
चार देहांचा सरुदाय. सरूळ सूक्र कारर जार 

। चौरे ज्ञाि रूप रहाकारर । हे देहचतुष्ट 
सगुर । कायमोपाधी ॥९.२१७२॥

दवेिचवेष्ट् – शरीराचे वयवहार. जळो तयांची प्रनतष्ठा,। 
जळो जळो देहचेष्ा,। अजा, अवययातें कटा 
। रळु लानवती ।।२.६९१।।

दवेिज – शरीरासूि जनरलेले. पडावेंनच आरीं 
सरूल,। तव तें देहज सकळ । येकवटोनि, 
शबल । देह करी; ।।२.११००।।

दवेित््य – सरूल, सूक्र व कारर हे तीि देह. जीवीं 
ऐसे देहत्य,। अवसरात्य, अनरराित्य,। 
एरींचें सानक्तव धयेय,। तें शुद्सतव(त्व।।, 
आनवद्क ।।२.७६६।।

दवेिति – देह महरजे री हा राव. ऐसें एक महरती 
राठरता,। अवधारीं गा पांडुसुता । एक महरती 
ररता । आतरा देहतवें ।।२.६८८।।

दवेिदृष्टी – देह महरजेच आतरा अशा दृष्ीिे.तरी 
परसपरा देह दृष्ी । ि वतते उरयतां रेटी । देह 
नवनवक्तां उिाउिी,। तेनच असे ।।२.१२०२।।

दवेिद्रष्ट् – देहारधये वसरारा साक्ी आतरा. तेरें 
आपुलया पालटा । िेरें देनहंचा देहद्रष्ा । पठर 
देह कैसें सुरटा । वत्णत असे ।।२.३४४।।

दवेिद्व्य – सरूल-सूक्र हे दोि देह. तेरेंसी युक्त 
वत्णतां । जीउ महनरजे पांडुसुता । तेंनच देहविय 
नवचाठरतां । जीवप्रकृनत ।।२.४१३।।

दवेिद्व्य्योगु – सरूल-सूक्र ह्या दोि देहांचा संबंध.
जो प्रकृतीसीं अंतरंगु,। प्रकृनतसाक्ी, असंगु,। 
तो आतरा देहविययोगु । िा जारे सुिे, दुःिें; 
।।२.१६७१।।

दवेिद्व्य्प्सूवन – दोि देहांपासूि (नवराट देह जो 
ब्रह्ांडाचा सरूलदेह, नहरणयगर्ण जो नवश्वाचा 

दवेश्ंररी दवेिद्व्य्प्सूवन
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देह सूक्र). नवराट नहरणयगर्ण दोनही । सरूळा 
सूक्राची उरावरी । आता देहविया पासूनि । 
कर्ण निपजे ।।८.२९१९।।

दवेिध्मता – शरीराचे गुरधर्ण. ऐसे देहधर्ण कनरले,। 
ते षखडवकार सांनगतले, । आतरा जयातें 
िातळे,। ते कैसे पुिरनप ।।२.७५५।।

दवेिध्रण् – िाणयानपणयावर नियंत्र, तहाि-
रुकेवर नवजय नरळवरे. प्रारधाररा, देहधाररा 
। रिधाररा, आसिधाररा । नजंकावे रिा, 
इंनद्रयगरा । ययाचेनि बळे ।।१२.८६।।

दवेिवनि्तािो – शरीराची धाररा. तेरें अनतनरपूजि । 
यया धरा्णचें संरक्र । पठरग्रहाचें पाळर । करू 
देहनिवा्णहो ।।२.१२२।।

दवेिपरन – देहपात, र्तयू. वयापकां नवकारांचें गगि 
। गगिीं होये सुलीि,। जालयां देहपति, । 
रूतनवयोगु हा ।।२.७२४।।

दवेिपरु – देहाहूि पर, वेगळा.ऐसा निरवयव, 
निराकारु । देहीं असोनि देहपरु,। अछिेद्ु 
आतरा अक्रुं, । दृशयु िवहें ।।२.९३५। । 

दवेिप्र्नंररवे –  देहावसािािंतर (र्तयूिंतर). आता 
देहपातािंतरे । हा ब्रह्रूत हेनच िरे । परंतु 
यज्ञांगे योगीश्वरे । केले देवताराधि 
।।१८.२१०१।।

दवेिप्री – देहावसाि होतािा, ररर सरयी. शुलि 
आनर रीिे रक्त । जीवरूप ते कैचे तेर । 
देहपाती प्रतयक् जात । कवरे देखिले 
।।१६.१२५४।।

दवेिप्री –  र्तयूिंतर (शरीर निचिेष् पडलयािंतर). 
देहपाती जीवु उरता । रग ते जनरांतर पावता 
। तैं पूव्ण जखनरची करा । सांगा तुमही 

।।१६.१०९०।। (रुदो. जीरू – जीवु)

दवेिपीडन – देहाला त्ास देरे.जयाहूनि रौलय 
ररर,। नवषाहूनि जे दारुर,। रिेंनद्रयां 
देहपीडि,। करूंनच लागे. ।।२.१६५६।।

दवेिबुवद्ध –  शरीरनवषयक आसक्ती, प्रेर. ते रिरेनच 
देहबुनद् आटे । जीवातर बुनद् उरटे । रोक्ाची 
इचछिा प्रकटे । ज्ञािाची चाड ।।१८.३८४५।।

दवेिभंगें – शरीराचा िाश झालयािंतर.रग देहरंगें जो 
अरंगु । आतरा देहीं असंगु,। तया अग्ीसी 
सयोगु । केला जऱहीं ।।२.९२२।।

दवेिभ्ि – देह महरजे री असा दृढ नवचार.
ज्ञािानचये अप्राप्ती,। देहरावनच साच गरती,। 
शबदरात्ेंनच तुटती । केंनव संसार? 
।।२.१४६६।।

दवेिभवेदें – देहारधये रेद, नरन्ता असलयािे. गुरकृतें 
देहरेदें,। अवसरारेदुही िादे,। रग तयाचेनि 
संबंधें,। पुरुषीं रेदु ।।२.११३४।।

दवेिभोग – देहाला प्राप्त होरारे रोग.सुिदुःिाठद 
देहरोग,। लारालार नवराग,। जयाजयाचें 
प्रसंग,। ईश्वरइचछिा. ।।२.१७२७।।

दवेि्म्रें – शरीराला राररारा, िार कररारा (हात). 
तयाकाररें कौरवांतें, । आनर िासतील कीं 
सवते रूतें,। आतरा ररेल राझेि हातें । देहरारें, 
।।२.१४६१।।

दवेि्मुक््ं – देहरूपी उपाधीिे रनहत असराऱयाला.
ऐसी लयोद्व अवसरा,। रौनतकदेहातें पारा्ण । 
ते आतरयां देहरुक्तां,। ि वततेची ।।२.७२६।।

दवेि्योगें – देहोपाधीिे युक्त असलयािे.गुरी जारता 
गुरातें,। अवसरायोगें अवसरातें । देहयोगें 
देहातें,। सतय नरथया ।।२.८२७।।

दवेिध्मता दवेि्योगें
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दवेििधें – शरीराची हतया केली असता, शरीर िष् 
केलयािे.तेरें तो ि वचे छिेठदला,। देहवधें 
आतरा वनधला,। नरथया आरासु तोनच 
रोडला । शरीराचा यया ।।२.७८८।।

दवेिि्सी – देहारधये राहरारा.देहीं प्रारु देहवासी,। 
जिराग्ीतें प्रकाशी, । सातही धातु शोषी, । 
पठर आतरया कें? ।।२.९३४।।

दवेिविन्श – देहाचा िाश, शरीराचा अंत झाला 
असता, रेलयावर. आतां वत्णतां येयेदेहीं,। 
देहनविाशे िाशु िाहीं । अनयराज्ञािाचया 
नवलयीं,। नवलयो िेरे ।।२.८०३।।

दवेिविल्यो (देहनवलय) –  देहाचा िाश. रोगेंनच 
प्रारबधातें क्यो, । क्ीरें प्रारबधे देहनवलयो, । 
आतरा तो अजु, अवययो, । सरूळ, िाशवंत, 
तरा ।।२.६३१।।

दवेिि्द्धीसिें – शरीराची वाढ जसजशी होते तसतसे 
महरजे वाढीसोबत. कर्णकररें, ज्ञािकररें,। 
पारा्ण, प्रारपंचक जारें,। देहव्द्ीसवें सयाहरें,। 
सवप्रयोजिीं होये ।।२.७४१।।

दवेिशीळ् – देहधारी, शरीरधारी. ऐसाही काष्ठवतु 
बैसला । वठर अकर्ण िवहे ते ि्पाळा । तैसे ि 
राहवे देहशीळा । महरौनतया ।।१८.२६४०।।

दवेिसंगें – देह महरजे री अशी उपाधी राित 
असलयािे. आतां तूं महरसील वचि,। री 
जीवरूपी असेि, । देहसंगें जनरु, ररर, । 
नितय पावतां; ।।२.१०७९। । 

दवेिसंबंधी – शरीराचया संबंधािे बिरारे िातेवाईक, 
रक्ताचे िातलग. जनरांतरीं वैरी असती,। ते 
देहसंबंधी होऊनि सानधती, ।  रघानच कळों 
येती । प्रीनतयोगें. ।।२.१५७७।।

दवेिस्मूि्हूवन – सव्ण प्रकारचया देहसरुच्यापासूि. 
देहसरूहाहूनि पनहलें, । जें रग अवसराठदक 
उठिलें,। जीवेश्वरतव रचलें,। ते सत्ा जयाची 
।।२.७८४।।

दवेिसथें – देहारधये असलेलया (वायूिे). तेज तेजी 
संचरे । उषराशेसीं, वारे,। देहसरें चंचलें सरीरें 
। पविीं प्रवेनशजे ।।२.७२३।।

दवेि्आररौरें – देहाचया आत, अंतरंगात. इंनद्रयां 
देहाआतौतें,। रिा अनररािपरुतें,। अपर बुनद् 
जयातें । तें पर निरंजि की.।।२.५४५९।।

दवेि्क्र  – शरीराचा आकार. रि सरािचेनि 
बनडवारें,। सकळें देहीं देहाकारें । होऊिी, 
सपश्ण बानहरे । लागें जारों ।।२.११६२।।

दवेि्क्शी – देहाचया आतील पोकळीत. झाला तो 
पुरुषाकृती । प्रकाशी चंचळा रिोव्त्ी । देही 
देहाकाशी वसती । जया पविातें ॥९.१०४६॥

दवेि्त्मबुवद्धचवेवन –  देह महरजेच आतरा असे 
सरजणयारुळे. देहातरबुनद्चेनि गुरें, । राठरता 
री, येरें अनररािें,। हििशीळता जारे । 
निरुपानधकातें ।।२.६७७।।

दवेि्त्म बुद्धी – देह हाच आतरा अशी नवचारसररी. 
रूिा्णचेनि संगे जार । देहातर बुद्ीचे दृढपर । 
तेर नवनवक्तातर ततवज्ञाि । तो गंधु कैचा 
।।१८.३३७०।।

दवेि्त्मबोध –  देह आनर आतरा यांचया नरन्तवाचे 
ज्ञाि. गुरांवेगळा री कवरु । यये अरमी असे 
अिुरािु । देहातरबोधु तो गहिु । वत्णरुकेनस 
।।१८.२२९७।।

दवेि्त्मभ्ि –  देह हाच आतरा असा नवचार. तें 
देहातर रावी वत्णती । वर्ण आश्र सतय 

दवेििधें दवेि्त्मभ्ि
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रानिती । वेदी धरूनि आसनक्त । आचरती 
नरिया ।।१८.३७७३।।, दवेि्त्मभ्िें –  देह 
महरजेच आतरा असे सरजणयारुळे. 
।।२.६८१।।

दवेि्ददकें – (देहाठदक अिेकवचि।) देह वगैरे. 
सहजीं सहज निनव्णकारता, । सहजखसरनत 
असतां, । आतरया नितया, संता । ययें 
देहाठदकें ।।२.६६२।।

दवेि्ददप्रपंच ु– देह, घरदार इ. प्रपंच. देहाठदप्रपंचु 
बुडाला,। कीं िाहींनच, ऐसा तो जाला,। 
कररगुरधरु्ण लोपला,। जेनरंचा तेरें 
।।२.८५२।।

दवेि्ददसुखदुःख – देहाला सवारानवकपरे उपरोग 
नरळालयाचे सुि व रूक. तहाि लागरे, 
दुिापत अशा काररांिी होरारे दुःि.
जीवनरुक्ताचें हारपलें । तें पुडती िाहीं देखिलें 
। देहाठदसुिदुःि नजतुलें । प्रपंचराि 
।।२.४८४।।

दवेि्द्िसथ्वनरशनवे –  कारराठद देह, जाग्रदाठद 
अवसरा वगैरेंचे निरसि महरजे ते सव्ण रासराि 
आहे याचे ज्ञाि झालयावर. देहाद्वसरानिरशिे 
। आपुलेनि शुद्ज्ञािे । सवािुसंधािरात् जारे 
। ते शुद् सानक्तव ।।५.६८४।।

दवेि्द्िसथ्गुण – (जीवाचया) सरूल-नलंग-
कारराठद देह,  जाग्ताठद तीि अवसरा व 
सत्वाठद तीि गुर. एवं देहाद्वसरागुर,। 
आतरा ययाचें अनधष्ठाि,। आता जालें ययांचें 
निरा्णर । कैसें? तें अवधारीं ।।२.११३५।।

दवेि्द्िसथ्गुणद्रष्ट् – (जीवाचया) सरूल-नलंग-
कारराठद देह,  जाग्ताठद तीि अवसरा व 
सत्वाठद तीि गुर ह्यांिा पाहरारा साक्ी 

आतरा. देहाद्वसरागुरद्रष्ा,। येक महरती  
आतरा सुरटा,। योगी पावतां निष्ठा,। आरोपु 
कठरती; ।।२.१४५६।।

दवेि्द्िसथ्त््यस्वक्षतिें –  (जीवाचया) सरूल-
नलंग-कारराठद देह,  जाग्ताठद तीि अवसरा 
व सत्वाठद तीि गुरह्यांिा पाहरारा असलयािे. 
देहाद्वसरात्यसानक्तवें । पाही प्रकृतीचेनि 
शुद्सत्वें,। गुरत्य नरथयारूततवें । देित 
असता. ।।२.३९४५।।

दवेि्द्िसथ्भ्न – (जीवाचया) सरूल-नलंग-
कारराठद देह, जागठरताठद अवसरा ह्यांची 
जारीव. हें आतरया दृशय वतते,। आतरा 
नवलक्रु येरें,। सवपिीं कांहींनच ि वतते । 
देहाद्वसराराि. ।।२.१७८१।।

दवेि्द्िसथ्व्यवररवेकें – (जीवाचया) सरूल-नलंग-
कारराठद देह, जाग्ताठद तीि अवसरा इ. 
ह्यांचा अराव असतािा. तैं देहाद्वसरावयनतरेकें 
। गुरानरराि प्रतयकें,। निर्णळ सवरूप िाइकें,। 
िाई जारे ।।२.८५१।।

दवेि्परुर् (देहापरता) – देहाहूि वेगळा, निराळा. 
सकळां करमी अहंता । िुपजे रावो देहापरुता 
। तो रूिा्णरानज िेरता । नशषयु तयाचा 
।।१८.३३९०।।

दवेि्भ्सवििीन् – देहाचया आरासािे रनहत. परंतु 
देहारासनवहीिा,। निनव्णकलपा, निरंजिा,। 
निरवयवा सिातिा,। आतरयातें,।।२.९१९।।

दवेि्वभ्म्न – देह महरजे री असा दृढ नवचार.
अप्रकाशु जडतव रिोधु । तरोगुरु हा प्रनसद्ु 
।देहानररािें गुररेदु । हा देहींनच उपजे 
।।२.४५७।।, दवेि्वभ्म्नवे – देहाचया 
अनररािारुळे. ।।१८.४५३।।

दवेि्ददकें दवेि्वभ्म्न
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दवेि्वभ्म्नी – देह महरजे री असा दृढ नवचार 
कररारा. प्रकृनतयोगें युक्तु, गुरी, । आतरा 
जाला देहानररािी । देही देहो रीनच महरौिी,। 
आतरतवें प्रकाशी ।।२.८९४।।

दवेि्सक् ु – देहवयापारात आसक्त, रोगासक्त. 
इंनद्रयसंगेनच रंगला । राझीं राझीं महरो लागला 
। संनयासी ररतवे िाशला । देहासक्तु 
।।१८.४२२।।

दवेि्ंर – देहाचा अंत, ररर.सहज जनरे, सहज ररे, 
। सहज असे, वावरे, । देहांतीं कांहीं िुरे,। तैं 
काय शोकु? ।।२.१०७८।। 

दवेि्ंरर – १. दुसरा देह धारर कररे.िागठरकांचें हें 
जैसें,। आतरया देहांतर तैसें,। तें पुडती सांगैि, 
पठरयसे । दृष्ांतीं तुज ।।२.८९३।।, २. दुसरा 
देह.अवसराजनय, वीरा, । तन्ाशें िाशे, 
धिुध्णरा, । तें सुिदुःि देहांतरां । कैसे पुरैल? 
।।२.४६६।।

दवेि्ंररप्र्वप्त – दुसरा देह धारर कररे.तेरें वत्णतां 
तद्रूपु देही । पालट िेरें आपरा कहीं ।  तैसीनच 
जार पांडवा । देहांतरप्रानप्त जीवा ।  कर्णप्रवाहो 
हा िवा । महरौनियां ।।२.३६०।।

दवेि्ंरीं – देह पडलयािंतर, रेलयावर. सहज जनरे, 
सहज ररे,। सहज असे, वावरे,। देहांतीं कांहीं 
िुरे,। तैं काय शोकु? ।।२.१०७८। । 

दवेिी – देहावर री असा अनरराि बाळगूि राहरारा 
साक्ी आतरा, जीवातरा.साही नवकार ते िवे,। 
देह पालटे सवरावें,। अवसरा अवसरेपािी 
पावे । हें िेरे देही ।।२.३५६।।, दवेिीवच 
।।२.६७०।।

दवेहुशंक् – देहानवषयीची जारीव. अगा, द्रुपदीचीं 
वस्तें हठरलीं,। तेंही देहुशंका कांहीं धयेली? । 

तयां निल्णज्ांची बोली । कैसी मयां बोनलजे? 
।।२.१५८६।।

दवेिेंवद्र्यसंगें – देह व इंनद्रये यांचयासोबत. देहेंनद्रयसंगें, 
रि, प्रार, । जाली बुनद्ही धर्णहीि,। पातलें 
देिोनर ररर । गात्ें कंपती ।।२.७५३।।

दवेिो –  देह, शरीर. री कृशु, रीनच सरूळु । री 
कारु, रूकु, गौरु, शारलु।, एवं दृशयु देहो 
सकळु । जो आपरु जाला ।।२.३२८।।

दैन्य –  दीिपरा, दु:ि. पूवमी असे जठर ते पुणय । 
तठरनच उपजे िैपुणय । सद्ुरुचे होय दश्णि । दैनय 
नफटे ।।१६.१८०।।

दैन्यददन ु – दैिंठदि प्रलय, महरजे सुषुप्ती. गाढ 
झोपेचया काळात जगाचे राि िसते, महरजेच 
जगाचा अरावच असलयाप्ररारे आहे. महरूि 
गाढ झोपेला रोज येरारा प्रलय असे महरतात. 
तो रहाप्रळयो असाधाररु,। तया धाकला 
दैनयठदिु,। तयातें सांवरी कवरु? । संहारकाळीं 
।।२.१०९३।।

दैविक – दैवािुसार.ते यातिा िािा दावी,। दैनवक 
रोग रोगवी,। रग प्रारबध आपरा महरवी । 
तेवहेळीं कैसें? ।।२.११०३।।

दैिी संपर्ी –  सद्ुर, सनविचार, हीच संपत्ी. तू 
दैवी संपत्ी युक्तु । नवशेषे राझा रक्तु । रानवकु 
आनर नवरक्तु । ऐनसया तूं तें ।।१६.२६००।।

दोवडक्–दोडक् (एक फळराजी). अधयातर 
ततवरय एकले । शरीररोग कर्ण तैंनच जाले । 
बीजनच दोनडका िा जाळे (िा जाले।  आपर 
जैसे ।।१८.३०२८।। (रुदो. िा जाळे -  िा 
जाले. येरे जाळणयाचा काहीच संबंध िाही. 
बीजच (दोडका) फळ झाले हा अर्ण.)

दवेि्वभ्म्नी दोवडक्–दोडक्



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 296 

दोनी – दोनही. ब्रह्ांडीं दोिी हे वत्णती,। तैसेनच 
नपंडीं दोिी आहाती,। निद्रा, ररर महरती,। 
एरें प्रकारें ।।२.१०९४।।

दोरत््य – वात, कफ व नपत् हे शरीरातील तीि 
दोष. दोषत्य एकवटले । देहीचे सारथय्ण 
गळाले । इंनद्रय होती नवकळे । ऐसा सरयीं 
।।८.१२०७।।

दोरत््य जनक –  वात, नपत् व कफ ह्या तीि दोष 
निरा्णर कररारा. जड शोषक आवरक । अन् 
दोषत्य जिक ।... ।।१८.१२५०६।।

दोर्ळ – फलदोष; दोषांचे फनलत; दोषरूपफळ. 
आनर तयांही नहत असे । दोषफळ साक्ातकारे 
ठदसे । सांडावयानच कां ि प्रकाशे । प्रव्नत् रग 
।।१८.९०।। 

दोर्रोपणविख्य्र ु – दोषारोप करणयात प्रनसद् 
असलेला. अयोगयु देता दृष्ांत । सतुतीचा िवहे 
प्रवतु्ण । परंतु दोषारोपरनवखयातु । नवधु संपादे 
।।१२.८।। 

दोर्रोपण् – दोष द्ायला. प्रबंध, कनवतवरचिा । 
प्राकृत केली, ते रािीिा; । रती करावी 
दोषारोपरा । िािा युक्ती. ।।२.३३६०।।

दोिण्रू –  दोहि कररारा, दूध (= सार) 
काढरारा. तेनरचा जो अर्णनवशेषु । तो कृषरा 
सवरूपाचानच रसु । येर दोहरारू पुरूषु । तो 
आरीनचिा ।।१८.१५८४७।।

दोिनविर्यी अज्ञु – धार काढणयाचे (कासेतूि दूध 
काढणयाचे) कौशलय िसरारा. चयाठर सति 
िवहे धेिू । रूपे तव पंचाििु । दोहिनवषयी 
अज्ञु । तो नवषयनच दोहे ।।१८.९६१।।

दोिीं –   दोनही (डोळयांिी).निचियो बैसला हृदईं 

। युद् हें कररेंनच िाहीं । पाहे परंतु तो दोहीं 
। ियिीं कृषरा उजू ।।२.२५४।।

दोिीपक्ष् –  दोनही बाजू. ज्ञाि शबदे सांखयु जार 
। योगु तो योग साधि । या दोही पक्ा येकपर 
। ऐसी जे निष्ठा ।।१६.१३७।।

दोिीपक्षी –  रायेचे दोि सवराव. सत् आनर 
असत् असे दोि पक्. दोही पक्ी साचारपर । 
दोिी ती जयापासूि । नविनवध आपुले लक्र । 
दोघां दावी ।।१८.९४८।। 

द्रिसी (न) – पाझर फुटत िाही. देवा जळो हे राझे 
जीरें । जैं ि द्रवनसअर्त वचिे । ।  जिी 
रुिनच ि द्रवरे । ऐसे जाले ।।१६.३५।।

द्रिवे – १. पातळ होते. ते गोिे प्थवीचेनि गुरे । द्रवे 
रक्त सारद्र जीविे । उषरता तयारानज दहिें । 
असे जार ।।१६.१२८५।।; २. पाझरते, 
द्रवीरूत होते (= कळते). शास्तांची करूनि 
कडसरी । जेरें सद्ुरूची वारी । द्रवे रग 
अंत:कररी । प्रतीती ये ।।१८.१४११७।।

द्रव्यज्ल –  पैसा हेच जरू जाळे (पैसारूपी 
जाळे). कां द्रवयजाल यां बहु साल । राते 
रािव केवळ । ते परावे रागय सकळ । दृष्ी 
िारी ।।१६.१६६५।।

द्रव्यद्र् –  धि देरारा, दािी. द्रवयदाता तोनच 
अनतरािें । प्रीयु होये ययांकाररें ।.... 
।।१८.१४८४५।।

द्रव्यिंरु – सप्तद्रवयांिी युक्त. नतजा तारसु अहंकारु 
। तेरें पंच तनरात्कानवचारु । द्रवयवंतु साकारु 
। अतेव काय्ण ते ।।२.४०८।।

द्रव्यस्धनें – धिाची वयवसरा करूि.ग्राराबाहेठर 
घालरें । तठर रोडेिीनच नवधािें,। रोडेनि 

दोनी द्रव्यस्धनें
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द्रवयसाधिें । संपादैल तें. ।।२.३१९०।।

द्रव्यिरण – धिाची चोरी.ऐसें ि घडावया कारर । 
आहे तें सांगा कवर? । यालागीं द्रवयहरर । 
लावा आंगीं? ।।२.३२७५।।

द्रव्यिो्म – सप्तद्रवयांचा होर. महरौनि सवधरु्ण 
आचरावा,। सोरयागीं पशु रारावा,। हा दोषु 
िारी, पांडवा, । ते द्रवयहोरीं. ।।२.१९६१।।

द्रव्य््म्वज –  अग्ीत हवि करणयाचया द्रवयारधये 
(वसतूंरधये). द्रवयांरानज श्ेष्ठु पशू । पनवत्ां 
रानज घ्त जारीजसू । आनर ग्राहकांरानज 
हुताशु । सव्णरैव ।।१८.१०७३।।

द्रव्य्थता –  यज्ञात आहुती देणयासािी द्रवय महरूि, 
हनवद्र्णवय. पनवत् कराल येर । तठर रांस देईल 
द्रवयार्ण । यया वेगळे नचत् । तें िसें काही 
।।१८.१०५८।।

द्रष्टव्य – १. दृष्ीचा नवषय, जे पाहायचे आहे ते, 
पाहणयाची वसतू. ते बुनद् उदािाधारें । 
चक्ुइंनद्रयीं संचरे । रूपनवषईं सफुरे । द्रष्वय 
तेरें ।।२.३९५।।; २. पाहणयाचे काय्ण. द्रष्वय 
जाले ियिे । अनधरूत तेंनच रािरे । शुराशुर 
घडे तेरे । ते उपपनत् करा्णनच ।।१८.३४७३।।

द्रष्टव्यें –  पाहरे ह्या चक्ुठरंनद्रयाचया धरा्णिे. श्ोत्ु 
बांधला श्ोतवयें । बांधली तवक् सपशतेतवयें । 
चक्ु तसानच द्रष्वयें । नितय बद्ु 
।।१८.१३९११।।

द्रष्ट् – पाहरारा. कठरता धर्णनवनहिें । काहींनच ि 
रसती ज्ञािकररें, । सवता निवडलेपरें । जैं 
द्रष्ा पाहे ।।२.६४०।।

द्रष्ट्दृष्टदशतानलसथर – द्रष्ा, दृष्, दश्णि ह्या 
तीिांरधयेही अिुसयूत असरारे. चर अचर 

रूतजात,। द्रष्ादृष्दश्णिखसरत,। वयोरीं लपवी 
सरसत,। हारपों िेदी ।।२.१२५२।।

द्रष्टुतिवे – पाहणयाची शक्ती, साधि (रशको). री 
महरतानच होये कैसे । दावी तो सवाहांकारु 
ठदसे । तव द्रष्ुतवे तेर उल्से । जंवंि पाहे तया 
।।१८.२३५०।।

द्रष्टछति – द्रष्ेपरा, दश्णिगुरािे युक्त असरे. दृशय 
दश्णिाचा नवलयीं,। द्रष्छतव िाइकेंनच िाईं । 
नवरोनि जाये, सनरयीं । जैं सफुरर रात्, 
।।२.१००८।।

द्रष्टेंवच – ज्ञािदृष्ी असलेलाच. आता नजये अवसरे 
जे आरासे । ते सतय ते अनयावसरे िसे । या 
परी द्रष्ेनच एक साच असे । ऐसे जारावे जी 
।।१८.११३३।।

द्रष्टवेपण–ण् – १. सानक्तव. हा कैसा काये 
बोलवे,। बोलतया नवषयो िवहे,। द्रष्ेपर ही 
सवरावें,। आहाच जया ।।२.१००२।।; २. 
पाहणयाची शक्ती. असरे. ि सपश्णतु 
प्रकृनतगुरा,। प्रकृनतगुरीं तो देिरा,। असंगु 
तयाही द्रष्ेपरा,। जैसा तैसाची ।।२.९५२।।

द्र्िो (द्रर) –  प्रेर ओलावा. इतुली राकतांही 
करुरा । द्रावो िुपजे तुझया रिा । आता 
कवरे व्क्े संबोिरा । करावी राझी 
।।१६.४१।।

द्रुपदी – द्रुपदराजाची रुलगी, द्रौपदी. रूतीं रूतें 
उपजती,। रौनतकीं रौनतकें निपजती,। गुरीं 
गुर, द्रुपदीपनत,। काररें कायते ।।२.७५९।।

द्रुपदीपवर – संबोधि - हे द्रौपतीचया पते ! 
अजु्णिा! रूतीं रूतें उपजती,। रौनतकीं रौनतकें 
निपजती,। गुरीं गुर, द्रुपदीपनत,। काररें कायते 
।।२.७५९।।

द्रव्यिरण द्रुपदीपवर
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द्रोणु कैस् कर्ि् – द्रोर कसा तयार करावा 
(पूवमीचया काळी पळसाची पािे घेऊि तयाचया 
द्रोर, पत्ावळी सवत: कररारा हुशार 
सरजणयात येई.) द्रोरु कैसा करावा । हा 
अनरप्राओनच िवहता िावा । कवर रागु्ण 
कवरा गावा । जाय हे िेरती ॥९.६९॥

द्रोि –  विेष, नवरोध. द्रोहोकठरता िाही परती । 
नहंसा महनरजे तया रीती । परपीडेिे नवश्ांती । 
वाटे जया ।।१६.१६२३।।

द्रोिी – वैर कररारे, नवरोधक, विेष कररारे. रग ते 
राझेनच विेष्े । वैरी साधूतें वोिटे । द्रोही ि 
चलती वाटे । रतप्राप्तीनचये ।।१६.२३३०।।

द्रोिो –  रांडर, संघष्ण, नवरोध. ईशे लानवला धरु्ण 
ि सुटे । ईश्वरेनस द्रोहो घटे । वठर जि नहंसा 
पाप रोिे । नसद् होय ।।१८.५४४।।

द्वंद्व् (विंवि) – विंविातरक महरजे रेदातरक जगाला. 
तया आतरया निजािंदा । गुरेंसी प्रकृनत िसे 
कदा । यापरी नरथयातवें विंविा । देिें साठरिेंनच 
।।२.४९२।। 

द्व्दशवरलक –  शरीरावर १२ ठिकारी िाररुद्रा 
उरटनवरे. विादशनतलक िारातरक । तयावठर 
कर्ण संधयाठदक । यज्ञाचा अंती आइक । 
नवरूनत धाररा ।।१८.१५४४।।

द्व्दशदळ – बारा पाकळया. हृदयीं अि... 
बोनलजे,। तें विादशदळ महनरजे,। अनग्वर्ण 
कखलपजे,। रुद्र देवता.  ।।२.१८८९।।

द्व्दश्म्त्् – अ ते अः हे बारा रूळ सवर. क 
आठद, ि अंतीं, । विादशरात्ा असती, । तया 
लक्ानवया, वीरपनत, । पद्नयसता. 
।।२.१८९०।।

द्व्र – १. प्रवेश. परर श्ेष्ठ श्ेयकर । सवगु्ण पावावया 
विार । इहपरलोकीं पठरकर । अनवरुद् जें 
।।२.१२५।।; २. दार. अंतःकरर वयािवेगें । 
श्ोत्ांचा विारीं ठरघे । शबदनवषईं  रग जागे । 
तेरें रजोगुरें ।।२.१९१।।, द्व्रें ।।२.४६८।।

द्व्रक्धीश – विारकािगरीचा राजा, कृषर. तें 
वचि महरती कैंसें,। तठर नचत् देऊनि पठरयसें 
। जें हें पुढां विारकाधीशे । बोनलजत असे 
।।२.४१।।

द्व्रक्न््यक ु – विारकािगरीचा राजा, कृषर. 
सकळानतःकररचाळकु,। सकळां इंनद्रयां 
नियारकु,। तो तूं विारकािायकु । जारों आमही 
।।२.९४।।, द्व्रक्न््यक् ।।२.२५०।।

द्व्रवनग्रिो –  दार अडवरे. जयेष्ठु रुयेरां ठरघाला,। 
विारनिग्रहो बरवा केला.। कनिष्ठु शािा 
वळघला । अश्वतराची. ।।२.३०७४ ।।

द्व्रप्ल –  विाररक्क, दरवाजाजवळ, वेशीपाशी 
असरारे रक्क. सात दारवंटे नवशाळ । 
नततुलेही असावे विारपाळ । रागे पुढे पूर्ण जळ 
। ऐनसया वापी ।।१६.२२६९।।

वद्वगुण –  दुपपट. शौचु महनरजे ते एक नवघि । 
दोनि सिािे नविगुर ररर । नहवांची पोटी 
करकर । तुषरे प्रात:काळी ।।१८.१६९३।। 

वद्वजोर््मी – उत्र वर्ण असलेलया ब्राह्रांिी. 
िररांस घानलजे होरी । सेनवजे शेष नविजोत्री 
। एवं ब्रह्हतया जये धरमी । आहार रांसांचे 
।।१८.३१८।।

वद्वरी्यवे – नवितीयेला, नवितीया नतरीला. नवितीये 
देखिली चंद्रकळा, । ते ठदिेठदिु वाढेनच कीं, 
ि्पाळा, । जंव पूर्णचंद्र तो डोळां । ठदसों 
लागे. ।।२.१९४०।।

द्रोणु कैस् कर्ि् वद्वरी्यवे
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वद्वदळ – दोि दलांचा सरुच्य. भूरधयें अनग्चरि,। 
तें नविदळ अनत पनवत्,। पीतवर्ण पठरकर,। 
हंसेनत रात्ा. ।।२.१८९३।।

वद्वध् –  दोि नवरागांत नवरागलेले. एकी िारी 
एक िर । ऐसे नविधा केले सरग्र । रूतरात् 
चराचर । तेनच कखलपले।।१८.८९१।।

वद्वपी – प्रांतात, देशांत, िंडात. सवंग घेऊनि ये 
नविपी । रहग्ण नवकावे परनविपी । यापरी 
किकसवरूपी । नरळे नहरणय ।।१८.८१३२।।

वद्व्मुख –  दोि तोंडे (असलेली). जी ते िाही 
आपपर । नविरुि तीचे शरीर । वदि पसरूनि 
सरोर । चानलली असता ।।१८.९६३।।

वद्वविध-ध ु – दोि प्रकारचा. तरी सतपदारमें 
पररातरा,। तो शबलु, शुद्ु, गा उत्रा,। 
नविनवध असे रनहरा, । तया पुरुषाची 
।।२.८४२।।, वद्वविधु ।।१२.६३०।।

वद्वविध् – दोि प्रकारची. असो सगरते रहारूत । ती 
नवरागीली कवरे रत । नविनवधा केली सरसत 
। ऐसा जो वादु ॥९.१७३३॥

द्वीप्ंररीच् – दुसऱया विीपावरील; परविीपावरील. 
विीपांतरीचा कापुरु । आठरता संदेहो अपारू । 
येरू डोंगठरया कचोरू । सेरूतो पैका 
।।८.२४२६।।

द्ववेष्यु – विेषपात्, शत्ू. राझा विेषयु, राझा भात्,। ... 
राझें राझें ि महरे सकळ... ।।२.५५८६-
८७।।

द्वैर –  रेद. तैसें हें विैत दृशयराि । रासलें ही कीरु 
आसराि । िवहे, महरौनि निगु्णर । तेनच िरें 
।।२.७१५।।

द्वैरभ्िन् – रेदबुद्ी. आतररावे विैतराविा । 

तेनच अरयसराि अजु्णिा । सव्णत् रयानचया 
छिेदिा । करुनि असे ।।१६.९२।।

द्वैर्म्त्स्ुरण – नरन् अखसततवाचे सफुरर. शरीर 
आठदकरूि । जें कांहीं दृशयराि,। 
विैतरात्सफुरर । वसतूचां िाईं, ।।२.४६७३।।

द्वैरि्दद –  वयवहारात विैत लक्ात िेवूि. रा 
ईश्वराप्णर कर्ण कररें । काय िाशलें शबदें येरे 
। विैतवाठद रोगरें । अविैतरसु ।।१८.१३५०२।।

द्वैरशून्यति –  अविैतता, एकातर रूपतव. सतयनच 
सव्ण आरासे । करा्णकरमी जैसे तैसे । येर 
असंगपर हेनच असे । जे विैतशूनयतव 
।।१८.२१७६।।

द्वैर संि्रीं – विैतराविेचा िाश झालयावर. अहं 
ऐसा अरासला । व्नत् नवसतारें नवसतारला । 
आतरबोधु प्रकटला । विैत संहारी 
।।१८.१४९२५।। (रुदो. विैत संहारी - 
विैतसंहारी)

द्वैर्वभवनिवेश-र – विैतराविेचा अनरनिवेश. सव्ण 
नरथयारी नसद्ु । का सव्ण रुपतवें आतरबोध । 
विैतानरनिवेशाचा उचछिेदू । केवळ जो 
।।१६.९३।।

द्वैर्वभवनिवेरवे करून – विैतनसद्ीचा नहरीरीिे पुरसकार 
करूि. ऐसे अविैत नवषनयक ज्ञाि । सवरूपसय 
बुनद्वेदि । तें विैतानरनिवेषेकरूि । नलंपेंनचिा 
।।१८.३८३४।।

ध

धड्ुड् –  निचियातरक. येकु उपजतानच वेडा । 
येकु ज्ञािी योगी धडफुडा । येकु सरागयु येकु 

वद्वदळ धड्ुड्
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उघडा । दाठरद्री का ।।१६.१४७७।।

धड्ुडवे – उग्र, निचियातरक. अहंकारू अधयातर 
निवाडे । अहंतवयानधरूत फुडे । रुद्रदैवत 
धडफुडे । जारे वर्ण तु ।।८.१०६८।।

धन – १. रौलयवाि गोष्. रज दुब्णळा हें कीं धि 
। .... रातें पंचप्रार । रयंकर कैसें रर । 
आश्नयलें येहीं;।।२.३३।।, २. संपत्ी. तैं 
कर्ण, रनक्त आनर ज्ञाि । िाशे वैरागाखय धि 
। वोडवे िरकुपति । सवगु्ण दुरावे । । २.५३।। 

धन्म्न्मद्लनिर – पैसा, प्रनतष्ठा व गव्ण यांिी 
युक्त. ते असुर सरसत । धिराि रदाखनवत । 
अपार देिोनि नवत् । काये महरती 
।।१६.२१६६।।

धनंज्य् – हे धिंजया, अजु्णिा ! असे संबोधि. ि 
लगतु प्रकृनतनचया । अंगा, आतरा, धिंजया,। 
परंतु ते वेगळी तया । असे ि शकेनच 
।।२.८७६।।

धिंजयो –  पाच उपप्रारांपैकी एक. िागु कूरु्ण 
कृकुलासु । देवदत्ु जानरजसु । धिंजयो 
अनविाशु । तयाचा... घा ।।५.२९२५।।

धन्िंक्रवे –  पैशाचया रदािे. िटावयां देतीवस्ते । 
तेरे दुजे धिाहंकारे । पट्कुळे अपारे । तींनच 
वोडनवती ।।१६.२१७९।।

धनुधतार् – हे धिुषय धारर केलेलया व धिुनव्णद्ेत 
पारंगत असलेलया अजु्णिा. रग तें कौरारतव 
धिुध्णरा । वोसरों लागे सरसरा । ठदवसां रासां 
संवतसरीं । सांनडते होय ।।२.३३२।।

धनुि्डवे –  धिुवडे, धिुधा्णरी. बहुसाल असती शूर 
। वीर श्ुतवाडे अपार । परंतु कैसे, हें उत्र । 
आइकें राझें ।।१.५५६।।

धनुरब्ण – धिुषयबार. सांनडला सांता ....बळें । 
र्तयुनहपासाव िटळे । धिुष बारी नवसनज्णले,। 
ि करी संग्रारु ।।२.२२, ८१।।

धनुष्य – बार सोडणयाचे साधि. तेरें अठरनरत्राव 
कवर ?। कैंचें धिुषय ? कैसंचें बार ?। 
कवर योद्े? निरंजि । ब्रह् सकळ. 
।।२.१६९३।।

धनुःप्णी – १. हे धिुषय हाती धारर केलेलया 
अजु्णिा. तेरें कठिरांशे धररी । रीिती जाली 
सवसरािीं,। सारद्रांशें धिुःपारी । जीविीं 
जीवि ।।२.७२२।।, २. जयाचया हाती 
(गांडीव) धिुषय आहे असा तो अजु्णि. 
आचारु महनरजे धिु:पारी । रलयती नवनहत 
कररी । रोक्ो पाया लागुनि । वेदोक्त जे 
।।१६.१०११।।

धरणी – १. प्थवी हे रहारूत. तेरें कठिरांशे 
धररी । रीिती जाली सवसरािीं,। सारद्रांशें 
धिुःपारी । जीविीं जीवि ।।२.७२२।।, 
धरणीरें ।।२.९५६।।, २. राती. घटरिांनचया 
आकृनत । धररीवरी होती, नवरती,। ते जैसी 
तैसी निजखसरनत । अिाठद असे ।।२.७८३।।; 
३. पारी अडवणयासािी िदीला घालतात तो 
बांध, छिोटे धरर. टांकें, बानव, पोिररी,। 
बारव, नवनहठर, अडु, धररी,। नवनहरा, तळें, 
रािी,। हळता, घुरें,  ।।२.२६८०।।

धरणीजवनर – प्थवीपासूि निरा्णर झालेले. उदक 
प्थवीचे कारर । अतेव उदके तया सांतवि । 
रालवे पविे करूि । धररीजनित ॥९.२१३९॥

धरणवे प्रणवे उपि्स –  एक ठदवस उपवास, दुसरे 
ठदवशी जेवर असा उपवास. धररे पाररे 
उपवास । अयुक्त कठरती आयास । नवसरले 

धड्ुडवे धरणवे प्रणवे उपि्स
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सिाि संधयेस । पुरुष ऐसे ।।१६.१६८४।।

धरणें – धारर कररे, वागवरे, पेलरे. नवर 
गरिागरिें । सव्णत् कैसें पावरें? । चराचर 
आंगीं धररें,। सारानय िवहे ।।२.१३७५।।

धदरजरी – धारर करतात,पकडतात. एरेंनच सरूळें 
शरीरें । धठरजती रूतें चराचरें,। आनर लोकदृष्ी 
योगेंद्रें । आचछिादलीं ।।२.१२३५, १५८८।।

धदरजवे – धरावा. हा तरी धररीतें गंधु,। हा तरी 
काठिणयधर्ण प्रनसद्ु । हा तरी रूतरेदु,। नतरें 
धठरजे ।।२.९५६।।

धदरर्ं – सवीकारले असता. सवरूपाज्ञािें पाहातां । 
सुिदुःिराि ठदसे पारा्ण,। तें नवचारें हाती 
धठरतां । ि संपडेची ।।२.४७०।।

धदररी – पाळतात. क्रेकु कठरती वचिें,। क्रेकु 
धठरती रौिें,। रग उरयपक्ें येरें । काज ि 
देिती ।।२.१३५५।।

धदरलीं – पकडली. जांरया देतां रुि फाटे,। एकीं 
धठरलीं ललाटें,। एक महरती रोिें । पडलें 
राहार; ।।२.१३९९।।

धदरसी – राितोस. तया सवधरा्णतें िाशक । ररतव 
धठरसी बाधक,। हें पाप िेरसी आइक । कैसा 
ठदसतोनस ।।२.१४७५।।

धदरर्ं – खसरर केले असता. भूरधयें लक्य धठरतां,। 
जयोनत उपजे सूक्रता,। तोही सांडूनि लनक्तां 
। केवळ गगि; ।।२.१९०७।।

धर्िवे –  धारर करावे. तेर रहीिे काय धरावे।शनश 
सूयते कां तापावे । या परी ब्रह्ांड हे अघवे । 
बुडोनच लागले ।।१८.९४२।।

धरूवन्य् – धारर करूि. प्थवीनचया गंधा ि 
लगे,। काठिणयधर्ण आगीं ि घे, । नवश्व 

धरूनिया आंगें,। वेगळाची ।।२.९४६।।

धरूनी – पकडूि. सरसतां देितां गेला,। सकळीं 
गजंबु केला,। आनर प्रेताचा धरूिी गळा,। 
रूिते रडती ।।२.११९६।।, धरूनि द्रुपदीतें 
।।२.१५७९, १७२४।।

ध्मता – १.सवराव, गुर. रसनयतवय रसिेचें । 
षखडवकार यया सरूळाचे । क्ुधा त्षा धर्ण 
प्राराचे । पांडवा ।।२.४३८।।, ध्म्तारें 
।।२.९४७।।, २. (अिेकवचिी रूप) कत्णवये. 
वेदाची आज्ञा चालें । यज्ञाठदक धर्ण जीतुलें । 
तयाचा उछिेदु ि बोलें । कवहरी जिु 
।।१८.१२८२१।।

ध्मताकें – धरा्णचे. तरी शोषूं ि शके,। तेरें शोषती 
देहाठदकें,। जें कीं सारद्रता धर्णकें,। पांडुपुत्ा 
।।२.९३२।।

ध्मतागोप्त् – धरा्णचे रक्र कररारा. कवरा अनररुिु 
हा कीजे । रग फळातें पानवजे । धर्णगोप्ता 
महनरजे । कवर देवातें ।।८.११११; 
१८.३८४८।।

ध्मतात्य्गें –  सवकत्णवयांचा तयाग केलयािे. घडो 
द्रोहो देवांसी । धर्णतयागें वेदानसं । परंतु रािेिा 
करा्णनस । िाहीं कररे ।।१८.१३८३६।।

ध्मतालोपु –  धर्ण िष् होरे. वेदे प्रनतनष्ठला संनयासु 
। आरोपूनि तयातें दोषु । तो िेघता जारीजसू 
। धर्णलोपु होये ।।१८.४९६।।

ध्मतािचन – धर्णराजाचया वचिाला, शबदाला. 
ततकाळेंनच रीं अजु्णिा । िाशु कठरतों तुझया 
सवजिा, । पठर अि्तयता धर्णवचिा । येईल 
महरौनि ।।२.१५८०।।

ध्मताविविनें – गुरधरा्णिे रनहत. कठरता धर्णनवनहिें । 

धरणें ध्मताविविनें 
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काहींनच ि रसती ज्ञािकररें,। सवता 
निवडलेपरें । जैं द्रष्ा पाहे ।।२.६४०।।

ध्मताश्स्त्र – रिुषयािे कसे वागावे, नवनधनिषेध, 
कत्णवये इ. सांगरारे शास्त. सवधरा्णपासाव 
चयवावें,। नरथया अनररािें वधावे । सवजि, 
हें धर्णशास्त िवें । करूं पाहतासी. ।।२.१५९८।।

ध्मतािीन – गुरधरा्णिे रनहत. (निचिय हा बुद्ीचा 
धर्ण. तयािे रनहत.) देहेंनद्रयसंगें, रि, प्रार,। 
जाली बुनद्ही धर्णहीि, । पातलें देिोनि ररर 
। गात्ें कंपती ।।२.७५३।।, ध्मतािीनु 
॥९.१०५८॥

ध्मताज्ञवे – नवनधनियर उत्र प्रकारे जारराऱयािे. ते 
अवघेनच आपर घयावे । पठर कष्राग प्रजांचे 
द्ावे । धर्णज्ञे तें पाळावे । रूपाले जै 
।।१८.८०८४।।

ध्म्ताध्मता व्यिसथ् –  धर्ण व अधर्ण यासंबंधीची 
तककुशुद् नवचारसररी. अहो हे जि अता । 
यया धरा्णधर्ण वयवसरा । ते का आली सव्णरा 
। अनसजे जंवं ।।१६.१०९९।।

ध्म्ताध्मताज्ञ्ची –  धर्ण व अधर्ण यांचयानवषयी ज्ञाि 
असराऱयांची. जयातें प्रव्नत् आनर निव्नत् । 
यये अरमी ज्ञािनच िारी । धरा्णधर्णज्ञाची संगती 
। साधेनच ।।१६.१६७०।।

ध्म्ताध्मताज्ञ्न – धर्ण व अधर्ण (शास्तनवनहत व 
शास्तनिनषद्) याची िेरकी जारीव. करूं िये 
तें कठरती,। िये रोगूं तेंनच रोनगती,। 
धरा्णधर्णज्ञाि िारी । भांती भरतां. 
।।२.१९८७।।

ध्म्ताध्मताविच्रण् – धरा्णला रानय काय अरानय 
काय नकंवा धर्ण कोरता, अधर्ण कोरता 
ह्यानवषयीचा नवचार. धरा्णधर्णनवचाररा । 

जारोनि कवरु शहारा? । रुखय पानहजे 
ब्राह्रा । तेंनच िाहीं. ।।२.३६४७।।

ध्म्ताथुता क््मु –  धरा्णला रानय असलेला कारोपरोग. 
(महरजे फक्त स्तीचया ऋतुकाळीच सरागर. 
संततीचया उतपत्ीसािीचा सरागर धर्णरानय 
आहे.) तीरे देहो सरजा्णवा । येरे धरा्णरु्ण कारु 
तो ते द्ावा । दोघी गाह्णसथयूधरु्ण आचरावा । 
तोनच कैसा ।।१८.१४८६।।

ध्मुता – कत्णवय. नवनहतु धरु्ण आचरतां,। युद्ीं 
परानरुि िवहता, । आंगवरा नरडतां । 
निःकपटा बुद्ी, ।।२.१६०९।।

धिल्रें – चुिेगच्ी घर, प्रासाद, राडी. 
उपठरयाआनर धवलारे,। सप्तिनरके दारोदरें,। 
रिीडाविें पठरकरें,। तेरें रंचक; ॥२.५११२॥ 

धिलवे – धवल, पांढरे. रसीसाठरिे घवले । 
कोळसेया ऐसे पीवळे । सेंदुरा परी काळे । 
उपरा देता ।।५.३२०६।।

ध्ंिर्वस – धावलास तरी. धांवतानस रूढपक्ें,। 
तऱहीं शोकु तों फळदु ि लक्े,। आतां नवचारु 
घेईं प्रतयक्ें,। रूतें कैसीं ।।२.१११४।।

ध्ंिरी – धावतात. शस्तें वाजती िरिरा,। 
सूटती बार सरसरा, । धांवती पायदळें 
दरदरा,। आमहां उजू. ।।२.६०।।

ध्ंिीनल् –  वेगािे गेला, पळाला, धावला. वीय्ण 
संगेनच धांवीिला । श्ोनरती जाऊनि संचरला 
। वायो वीय्ण ह्यासी गुतला । निवडेनच िा 
।।१६.११८६।।

ध्कल् – धाकटा, लहाि. तो रहाप्रळयो 
असाधाररु,। तया धाकला दैनयठदिु,। तयातें 
सांवरी कवरु? । संहारकाळीं ।।२.१०९३।।

ध्मताश्स्त्र ध्कल्
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ध्कुल्ली –  धाकटी, लहाि, बालयावसरेतली. 
एके ररतेंनच हानरतली । एके ती बाळे 
धाकुलाली । सगरते एकी छिेठदली । पापरुपे 
।।१८.३३७।।

ध्कुली –  लहाि. प्ररर नचंता आपुली । 
कुरारदशेची धाकुली । देहांचानच जनर काळी 
। आली सांघातें ।।१६.१७४१।।

ध्कुलवे –  धाकटे, लहाि. जयापासूंनि जे झाले।ते 
बाळक जऱही धाकुले । तऱही ते कळो आले 
। वेगळेनच ।।१६.१५१४।।

ध्र् – परब्रह्. उपजनवता आनर धाता । रक्तजि 
रोक्दाता । सव्णवयापी पारा्ण । पररातरा जो 
।।१८.१०८८०।।  

ध्र् विश्व्रें –  नवश्वाची धाररा कररारा. सोरु तो 
अर्तातरकु । सकळा ओषधीतें पोषकु । 
तेरेनच आंगे उतपादकु । धाता नवश्वातें 
।।८.२९२५।।

ध्री – शोधतात. रग ते धाती उकरडे,। श्वािें 
घारी, राकोडे । कां रसररूत निवाडें,। शरीर 
होये ।।२.९०८।।

ध्रु-रू – १. रस, रक्त, रांस, रज्ा, अखसर, 
रेद, शुरि हे शरीरात तयार होरारे धातू. 
अन्ापासाव सांचे । ते धातु देहधरमें वेंचे । कां 
ग्रासे रोगाचें । जैं उिरें होये ।।२.३५७।।; २. 
सत्वांश, अककु. ऐनसया औषधी जानलया । तैं 
रेषज िाही रोनगयां । पथयपािें धातू नतया । ि 
पोनषतीनच ।।१८.५६४।।

ध्रु –  देहातील रक्त, रांस, रज्ा, रेद, अखसर, 
िि, रोर इ. घटक. पठर ते रळाची रादूस । 
धातू ही रळ आवरर तयास । िवाविारी पठरयस 
। वोसडे रळी ।।१.२७४२।।

ध्रुवरि्यवेरवे – नकरया, लोिंड, नपतळ, तांबे इ. 
धातूंचे सुवरा्णत रूपांतर करणयाची नवद्ा. तो 
धातुनरियेते जारे । परंतु पररानर्णचेनि गुरे । 
तैनसया करा्णकाररे । िेदी रािु ।।६.१०७७।।

ध्रुत््य –  तीि धातू. अहो आगळे जाले स्तीरक्त 
। तठर वाढावें तवचा रास रक्त । जैं धातुत्य 
निपजत । नस्तचे निरुतें ।।१६.१२३०।।

ध्रुि्द – धातुपठरवत्णि करणयाची नवद्ा. उदा. 
तांबयाचे सोनयात रूपांतर कररे. गरुड नवद्ा 
तरर नवद्ा । धातुवा्णद सांबर नवद्ा । रतिपारिी 
वैशय नवद्ा । रियनवरियाठदक ।।१४.७१९।।

ध्रुशोध वनि्डवे –  धातूंचया शुद्ाशुद्तेनवषयीचा 
निर्णय, निवाडा. अहो धातु शोध निवाडें । 
रानज प्ररी तूनच कळंकु पडे । तठरं ताम्रा पुि 
देतां जोडे । सवरा्ण ऐसे ।।१६.१२३४।।

ध्रु सप्तक – सात धातू. रस, रक्त, रांस, रेद, 
रज्ा, असरी व (रेत) वीय्ण (अन्ापासूि 
बिलेले सव्ण अंश). रज्ा पाकी निवडलें । ते 
रेत जार वनहले । जें की बीज बोनलले । धातु 
सप्तकाचे ।।१६.३६७७।।

ध्रुसरंभु – धातूचे सतंरि कररे. कलहंकु अंजि 
धातुसतंरु । लावक िाटक ग्हक्ोरु । जेरे जेरे 
होये लारु । पदाराांचा ।।१४.७१६।।

ध्रूसंगवे – अन्ाचा सत्वांश राग (ओजोगुरयुक्त). 
(शरीरात अन्ापासूि रस, रक्त, रांस, रेद, 
रज्ा, असरी, वीय्ण हे सात धातू बितात. 
पैकी सातवा, सवाांत श्ेष्ठ राग). आतां 
अन्संगे पचला । धातू संगे निवडला । 
वीया्णप्रनत आला । जीवउ जोंकी ।।१५.३२९१।।

ध्न् (धयाि) –  धयाि, सररर करता. ऐसे हें 
िवलाचे आहे । प्रेर हृदयी ि साराये । धािा 

ध्कुल्ली ध्न्
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आनरता पाये । आंगे तेरे ।।१८.४३।। (रुदो. 
धािा – धयािा)

ध्न्य – तांदूळ, गहू वगैरे शरीरपोषर कररारा 
पदार्ण. पश्वाठदकें यज्ञद्रवयें,। धानयें तंदुलाठदकें, 
गवयें,। जें जें रािती, सेवयें । तया देवा. 
।।२.१९५९।।

ध्न्यचर –  धानयात राहरारे (धानय िाऊि 
जगरारे). येर ते त्ुरचर धानयचर । पीडा ि 
कठरती साचार । शरीरे सकळा उपकार । 
जयाचेनि ।।१६.२३९१, १८.३३१।।

ध््मीण – सप्णनवशेष. िािेटी रुखिया धारीर । 
आंगे फोडीसी बहु करुनि ।।११.२४९।।

ध्व्यल् –  सराधाि पावला. इंद्रपदें हा धानयला 
। तठर इं कां कीं करू होईला । नवष अर्त 
प्राशील । ि धाये पठर ।।१६.१६९४।।

ध््यवे –  सराधाि पावला. द्रवय ि पुरे कुबेराचे।ि 
पुरे धानय प्थवीचे । उदक आवररोदकांचे । 
तेरे ि धाये ।।१६.१६९२।।

ध्र – पाणयाची धार. िदु, िदी, वोहळ,। झोनत, 
नझरपें, िळाळ,। धार, घाळरी, पीळ,। 
रंवरा, धोधें.।।२.२६७९।।

ध्रण् – अष्ांगयोगातील सहावी पायरी, नचत् 
एकाग्र कररे. (यर, नियर, आसि, प्रारायार, 
प्रतयाहार, धाररा, धयाि व सराधी.) कासया 
धरावी धाररा । ध्नत पनहलेनच हा जुिा । 
जारावे कवर कवरा । राजयोगी यये 
॥९.३५४॥

ध्रण्चरुष्ट्य – आसि, धाररा, धयाि, सराधी 
ह्या चारांचा सरूह. प्रतयाहारु प्रारनियरु । 
नजंकावा देहधरु्ण । धारराचतुष्य आगरु । 

संपाठदजे ।।१२.८५।।

ध्रवेवचन् –  धरता येईिा. तठर आतरज्ञािानचये 
दृष्ी । असतनच गुर अविैत उिी;। ते गुर 
रारावे हे गोष्ी । धारेनचिा ।।१.२४९१।।

ध््युता – धारर कररारा. अनग् तो धायु्ण सवरावे । 
देवसहीतु प्रतयक्ु संरवे । दुजे रनक्त ि सोडवे 
। ब्राह्राची ।।१८.९९९५।।

ध्ल् – संतुष्ला. घ्तें ि शरे पावकु. । इंधिीं होये 
अनधकु. । जैसा नवषईं  नवषइकु । धाला ि 
महरवे ।।२.२३६।।

ध्ल् – पोट ररूि जेवलेला, त्प्त झालेला. 
िपुंसकु वरी ब्रह्चारी । की प्रारहीिु निद्रा 
करी । की धाला इचछिा ि करी । कांनजयाची 
।।१२.६५४।।

ध्लवे – प्रसन् झाले. ऐसें अिुरवें एक धाले,। ते 
अंतरीं नवसरयो पावले,। पुडती संसारु 
नवसरले,। यया पूव्ण ।।२.१४२१; ८.२३०९।।

ध्िणवे करी –  ‘धाव घे’, ‘रदतीला धावूि ये’ 
नकंवा ‘री धावा करतो’. संसारबंधिी री 
पडला । तो तुझेनि िारेसी सापडला  । आतां 
ि सोडी वहीला । धावरे करी ।।८.११७९। । 

ध्िर् – पळतािा. युद् देिोनि पळाला,। धावतां 
अडिुळोनि रेला,। लोक महरती आला । 
अजु्णि दुजा ।।२.१५३७।।

ध्िवे – पोहोचतो. आनर जेरवरी शबद पावे, । 
सपशु्ण जेरूनि जारवे, । रूपावबोधु धावे । जेरें 
लागावया ।।२.६३७।।

वधंिस् –  धैय्ण. दुयमोधिु संतोषावा । सैनयातें 
नधंवसा हो आवा । आपुला परारिरु जारावा 
। सरसता वैरी ।।१.७५६।।

ध्न्य वधंिस्
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वधग्य –  नधक्ार, नतरसकार कररे, नधक्ारदश्णि 
शबद. परस्तीवठर होता वासिा । काळीक यावी 
वदिा । रि रुकी रिा । नधगय महरें 
।।१६.३८०।।, धीगय ।।२.३२।।

धीट्ं्म्झ्दर – सव्ण शूरांरधये. ऐसा सावधािु सुरटा 
। अजु्णिु िेला ररतश्ेष्ठा । कैसा धीटु यया 
धीटां -। राझाठर तो ।।२.२५७।।

धीटु – निचियी, धीराचा. ऐसा सावधािु सुरटा । 
अजु्णिु िेला ररतश्ेष्ठा । कैसा धीटु यया धीटां 
। राझाठर तो ।।२.२५७।।

धुधुक्र – फूतकार, नवषाचे वाफारे. धुधुकार तया 
सेषाचे । तेनच कल्ोळ तया अनग्चे । रग 
सरुदाय तयाचे । ते कोंदले पाताळी 
।।८.२६७७।।

धुरवच (धुरा) – िेत्तव, श्ेष्ठपरा, पुढारी. आिही 
येकु, श्ीकृषरा । धुरनच ये जेर ररा । तेरे ि 
नजंकता, येठर सेिा । नजंनकली होये 
।।१.१४०६।।

धुळिट –  धुळीिे रािरे. धुळवट जाली रेठदिी 
। अजु्णिा आपुला रज:करी । तैं वयवधाि ते 
कररी । सानधली काये ।।१८.२४३५।।

धूण्र – धुरारे. गादलें अनत महातारें,। शरीर िवहे 
तें पोतारें,। धूरार उबगलें विारें । रळीं कोंदाटलीं 
।।२.९०५।।

धूवण-णी – क्ालि. रक्तजि नचंताररी । 
निजातरनवद्ेची तू िारी । तुझेनि सरररे धूरी 
। दोषांची होये ।।१२.३।।

धूरपूर –  धूत = धुतलेले, पूत = पनवत् केलेले. 
येरें श्रोकें अनररंनत्त । वस्त करूंनि धूतपूत । 
घेइजे रग नवनधवत् । ततप्रकारें कर्ण 

।।१८.१५४५८।।

धूरिस्त्र – धुतलेले, सवचछि, रलरनहत वस्त. तळीं 
रांनडजे कुशासि,। वरी र्दु ऐसें अनजि,। 
धूतवस्त शुभवर्ण । तयाहीवठर. ।।२.१८५४।।

धूर्ं धूर् ं– धुवूि धुवूि. रग तें रळें घेइजेती,। 
धूतां धूतां फाटती, । जीरा्णवसरा पावती,। 
नवतुळती सवरावें ।।२.८८६।।

धूपलवे – सव्ण दोष जळूि गेलेले, सवचछि, रलरनहत. 
तू ते तेरे पुणयबळे । सतवशुनद् होईल सकाळे 
। रग रज तप दोषी धूपले । उरैल नचत् 
।।१२.४७६।। 

धूवपरु – सुगंनधत करतो. दुजा धुनपतु वोवरा । ते 
सरळ जारात नरत्ा । ऐसे संज्ञारुपा उत्रा । 
बोलोनिया ।।६.८३४।।

धू्म्म्गता – धूर महरजे शरीरातील धुरसरारा अग्ी, 
अरा्णत कफ, वात, नपत् ह्यांचा प्रकोप झाला 
असता, रात्ीचा सरय असता, कृषरपक् 
असता तसेच दनक्रायि चालू असता, 
योगयास र्तयू आला तर तो चंद्रलोकास जाऊि 
पोचतो आनर पुनहा जनराला येतो. या तयाचया 
प्रयाराचया रागा्णस धूम्रराग्ण नकंवा कृषरगती 
महरतात. येकीते धूरराग्ण महरती । दीपुरागु्ण 
दुजी ते कखलपती । यये अरमी नवतपनत् । 
सांगीजैल ।।८.३४८०।।

धू्में – धुरािे. धूरें जैसा अिळु । आचछिादला असे 
जवाळु । की चंदिु तो शीतळु । वेनष्ला पन्गे 
।।१८.११४९३।।

धूम्र – धूर. धूम्रें पावकु झांकोळे,। ररारी दीपु 
अनिळें,। तैसा पारु्ण रोहजाळें । उरटेनचिा 
।।२.२९।।, धूम्रवे – धुरािे. ।।१६.२३८०।।, 
धूम्रवेवच –  धुरािेच.।।१८.३३२।।

वधग्य धूम्र
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धूम्रप्न –  धुिीवर उलटे टांगूि घेऊि धूरपोटात 
घेरे, केवळ धुराचे पाि कररे, धूर प्राशि 
कररे असा यौनगक तपचियतेचा प्रकार. 
जळशयि धूम्रपाि । आकाशवास पंचानग्साधि 
। एका ठदवसाआड जार । आहार सेवावे 
।।१८.२२५१।।

धूम्रिणता – धुरासारखया रुरकट रंगाचा. रग 
िानरसरािीं रनरपूर,। तेरें नवषरु दैवत 
पठरकर,। दशदळ, धूम्रवर्ण, साचार । कलपावें, 
गा. ।।२.१८८७।।

धूम्रव्य्कुळ प्र्ण – धुरािे कासावीस झालेला 
जीव. नितय सडे संराज्णिें,। तें एकांतें होती 
नवघिें,। एक ते धूम्रवयाकुळ प्रार,। जीवें 
जाती; ।।२.१७५९।।

धूलिटवे – रळूि जाते, रलीि होते. अधैयते धूलवटे 
रि । रांते काये वाचवी प्रार । धर्णिाशक 
महरौि । तेनच ि धरावे ।।१८.८१४५।।

धूळ – बारीक राती. अंबर दाटलें धूळीं,। रर 
धांवती रूरंडळीं,। हातुपावते जवळी । कौरव 
हे ।।२.६१।।, धूळीवीर ।।२.३३०।।

ध्रकरु – हात धरूि, िेवूि. वात्णका दुरोनि पाचारी 
। रग तयाते करी धरी । ध्तकरु हृदयावरी । 
िेवुनिया ।।६.५१२।।

ध्वर-री – १. धाररा. सव सवाकारे सवखसरती । 
सवसंवेद्ता आइती । ऐसी अिुरवाची ध्ती । 
येकनिष्ठ धाररा ।।१६.४२६; १८.१२७६९।।; 
२. धैय्ण. शौय्णतेज आनर ध्नत । पळतया 
दक्ता ही िारी । इतुलेनि क्ात्धरू्णनच वीरपती 
। सकळ िाशाला ।।१८.८०२३।।; ३. रिाची 
खसररता, कुिलयाही नवचारात, प्रसंगात बळ व 
उतसाह कायर िेवरारी व्त्ी. ध्नत अध्नत 

धररें । िा धठरली धाररां सोडरें । सुटरे तेंनच 
नरळरे । निष्ठें निष्ठेचे ।।१८.१११५७।।

ध्वरसथ्न –  धारर केलेलया सरािी. ऐसा 
सांनगतला अकारु । तयाचा ध्नतसरािी उकारु 
। प्ररर अपूव्णकु सवरु । जेरे प्रानशला 
।।८.२०३३।।

ध्ि (योगय शबद – ध्रुव) –  निनचितच. आनर 
उपानधविय नितय जंवं । चराचर नरथया िवहे 
तव । गरागरि हे ध्व । लागले सरसता 
।।८.३०१६।।

ध्ि (ध्रुव) – अढळ, अचल. ऐसा सवा्णसव्ण शुनय 
सव्ण । अनवकारी अचल ध्व । निर्णळ 
सवरूपशीळ । सिाति राझे ॥९.८८३॥

धवेनू –  गाय. चयाठर सति िवहे धेिू । रुपे तव 
पंचाििु । दोहिनवषयी अज्ञु । तो नवषयाचे 
दोहे ।।१८.९६१।।

धवेली (धेरे) – धारर केली. अनररािें धेली 
सावधािता । तीरें हाली अज्ञािता । रग ते 
अनररािा अिंता । प्रसवों ि शके ।।१.२४६३।।

धवेलवे, धवेलें – धरले, धारर केले.आसता सुि धेले 
सुिें । वेदका वेदक वेदकें । व्त्ीचेनि जें झोंकें 
। डोळें ि डोळची ।।२.१०।।

धै्यता – धीर. धैयमें सांनडलें हृतकोश,। ररतवें धयेलें 
तें बहुवस,। रीं कवरु हेनह राष । नवसरला तो 
।।२.३०।। 

धै्यतान्शक – धीर िष् कररारे. हृदयीं धेलें दुब्णळतव 
। धैय्णिाशक, असतव(त्व।। । तें कैसें लोकदृष्ी 
अबलतव । आश्नयलें जें तुवां ।।२.७८।।

धोत्ेंसीं – िेसतया धोतरांनिशी. येक सांरानळती 
कुररें; । येक पाहती वधुवरे; । येकीं सांनडलीं 

धूम्रप्न धोत्ेंसीं
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वस्तें । धोत्ेंसीं पळती. ।।२.२३१८।।

धोधें – उंचावरूि पडूि सुसाट वेगािे वाहरारा 
जलप्रवाह.  िदु, िदी, वोहळ,। झोनत, नझरपें, 
िळाळ,। धार, घाळरी, पीळ,। रंवरा, 
धोधें. ।।२.२६७९।।

धोंडठू –  रोिा दगड. की अर्ती धोंडू पडे । तेनरचे 
अर्तरय नसंतोडे । पोटी िाहीनच वाकुडे । तें 
यें कोिूंनि ।।१६.४६८।।

ध्य्र् – धयाि कररारा. नचत् करी अिुसंधाि,। 
सफूनत्णरुळीं तयाची िूर,। जारे धयेय, धयाता, 
धयाि,। जेनरचा तेरूनिची ।।२.९९५।।

ध्य्र् ध्यवे्य ध्य्न –  ही नत्पुटी आहे.धयाता - 
धयाि कररारा, धयेय –  ईश्वर (अंनतर लक्य), 
धयाि - कर्ण. नचत् गुंपलें अिुसंधािी । तें 
तेरेनच नवरे र्द महरौनि । धयाता धयेय धयाि 
नतनही । गळोनि जाती ।।१६.३६३।।

ध्य्री – धयाि करती. िैक दळें येक महरती,। 
िैकी रात्का धयाती,। हानच नसद्ांतु जे कठरती 
। ते वचले प्रारी. ।।२.१८९५।।

ध्य्न – १. नवचार. दंर दप्ण अनरराि । बळ 
पारुषय बुरुतसा जार । रानत्ठदवसु धयाि । तये 
कानरिीचें ।।२.३३४।।, २. नचंति, 
अष्ांगयोगातील एक अंग, धयेयसवरूपाशी 
तादातमय होणयाचा प्रयति कररे. आसि, रुद्रा 
आनर धयाि । ि लगे अवरोधु साधि । 
असतीच सकल गुर । ईश्वरी नरळती 
।।१.११३।।

ध्य्नवनष्् – धयािारधली एकतािता.यये योगीं 
प्रवत्णतां, । अवधारीं, हा पांडुसुता,। कर्णशीळां 
सुरक्तां । धयािनिष्ठा ते. ।।२.१९३४।।

ध्य्न्योगु – ईश्वरप्राप्तीचे  धयािरूप साधि.बनहरंगु 
संपाठदजे,। रग ययाचें फळ लानहजे; । 
धयाियोगु आचठरजे । तयापािीं. ।।२.१८५०।।, 
ध्य्न्योग्चें ।।२.१८६८।।

ध्य्नशीळ –  धयािात दंग असलेला (येरे 
बकधयाि हे संदरा्णिे घयावे). बकु जै 
साधयािशीळ । बहुरुपी िेळे िेळ । रैदांचा 
आचारुनिर्णळ । परघाता काररे ।।१६.१०२१।। 
(रुदो. बकु जै साधयािशीळ -  बकु जैसा 
धयािशीळ)

ध्यवेनी – धयािावसरेत. वारयारा्णचया अवबोधीं,। 
नशषयें धयेिी रेदबुद्ी,। तें नवरुद् तये सराधी 
। ऐसें जारोिी; ।।२.८३७।।

ध्यवे्य – जयाचे धयाि करावयाचे, ते. जीवीं ऐसे 
देहत्य,। अवसरात्य, अनरराित्य,। एरींचें 
सानक्तव धयेय,। तें शुद्सतव, आनवद्क 
।।२.७६६।।

ध्यवे्य्िलंबन – धयेयप्राप्त कररे, ईनप्ततनसद्ी. की 
रजवेगळे काही । धयेयावलंबि दुजे िाही । 
हेनच ईश्वरु हृदयी । ऐसा नवश्वासु ।।१२.६६८।।

ध्यवेल् –  धरला. रये धयेला पदरु । रग जालाही 
क्ेत्ी वीरु । तयाचा शस्तास्त रारू । तो िये का 
जा ।।१६.६३।।

ध्यवेली (धेरे) – धरली. सत्ानच िादरय झाली । 
लहरी जैसी सागर जळी । की बीजेनच आगारी 
धयेली । सरळ होय ।।८.२१८४।।

ध्यवेलवे – धारर केले. धैयमें सांनडले हृतकोश । ररतवें 
धयेले तें बहुवस । रीं कवरु हेनह राष । 
नवसरला तो ।।२.३०।।, ध्यवेली ।।२.१५८६।।

ध्यवेलवे (धेरे) –  सवीकारले. ऐसे दु:ि महरौनि 

धोधें ध्यवेलवे



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 308 

सांनडले । ते दु:िहर कर्ण सुटले । सुिार्ण 
अकर्ण धयेले । ते दु:िकर सदा ।।१८.१७४३।।

ध्यवेलवे, ध्यवेणवे –  धेरे, धररे. आतरयोगा जाले 
चयवि । अिातरयोगी धयेलें सराि । देह 
िरकी देहाधीि । रूप तयाचे ।।१.२७६४।।

धिंसु – िाश. नत्नवधा करा्णचा धवंसु । सकळा 
संसाराचा नविाशु । सरानधखसरनतदशा पुरुषु । 
रिरेनच पावे ।।१२.५५०।।

धिंसवे –  िष् झालयारुळे. नतये द्रवयशक्तीचे ग्रासे । 
रिीया शक्ती तेनच असे । तारसाहंकाराचे धवंसे 
। राजसु तैसानच ।।८.२७१३।।

न

नकळवे – कळत िाही. आपुलेिीनच युनक्तजालें । 
बोले सद्ुरुपुढां आगळें । तयां जनरूनि िकळे 
। कांहींनच तत्वज्ञाि ।।२.२९१।।

नक् – िक्त महरजे रात्. ठदवसरर उपवास करूि 
रात्ी जेवर करणयाचे व्रत. येका िक्त येका व्रत 
। शैनवया दीक्ा तिसय । येक िारराळा पित 
। सतवि कठरती ।।१८.१००६७।।

नक्ंचर्ंरक ु – राक्सांचा अंत कररारा, अजु्णि. 
इतुकें विारकािायकु । बोनलला श्ीकृषरु वयापकु 
। रग तो िक्तंचरांतकु । उगानच िेला 
।।२.५६५५।।

न गणिरी –  रोजवत (िाहीत). ि गरवती 
रेघधारा । ि गरवे पररारु वींधरा । वाळवंठटचा 
नवनहरा । रनवतांनच ि ये ।।१८.१५८५५।।

नग – १. दानगिा. जळ तरीनच तरंग । सवर्ण तरीनच 

तें िग,। रही तरीनच सवांग, । घट रिाठदकाचे 
।।२.९६४।।; २. पव्णत, डोंगर. सव तेजें कळे 
रासकरू । सवतेजे तो शीतंकुरूं । जै तो 
अभाचा डोंगरू । आडूनि वोसरे ।।१६.५३३।।

नगर – १. शहर. िािा विीपें देश िगरें । िािानवधें 
दारोदरें । िािा सतुनतसतोत्ें । लोक कठरती 
।।२.२२२।।; २. शरीररूपी गाव. पठर हे िगर 
साधूचे । येरे बळ नवहीताचे । ते लक्ुनि 
चाडेचे । ठरघु निघु कठरती ।।५.२८४०।।

नगरन्थ –  शहरातील श्ेष्ठी, सवाांत धिवानरिुषय, 
िगरशेि. िगरिार निवत्णला । रहाजिाचा पुत्ु 
रेला । ि वनधती यया चांडाळा । ि कठरती 
िंडे िंडे ।।५.१२८८।।

नगरन्शु – देहरूपी िगराचा अंत, ररर. हा जै 
रागु्ण रोनडला । तै िगरिाशु रांनडला । 
अंतकाळीं रेटी आला । ऊधव्णवायो 
।।५.२८४४।।

न घडवरची – ि जुळरारी. काशी हृदयीं आिवरे 
। तंव तो महरे हे ते केसरे । ि घडनतची लग्े 
। लानवली आमही  ।।८.१२५३।।

न घडवे – घडत िाही. तेनरचां नविाशदश्णिीं । शोकु 
ि चुके रागुतेिी । यालागीं नविाशु तेरेंकरूिी 
। िघडे ययाचा ।।२.२३४।।

न चलवे – चालत िाही. असो, हे ऐसें रुखय आतां 
। रत ि चले आरुचें, पारा्ण,। तूंही एरनवषईं 
जारता । महरवीतासी ।।२.१०५९।।

न चळ्िवे – ढळू िये, चनलत होऊ िये. केनलया 
नियरा ि चळावे । राजरठरयादे िुल्ंघावे । 
उल्ंघीतया नियरावे । ऐसे नियंत्ुतव 
।।१८.८०७०।।

ध्यवेलवे, ध्यवेणवे न चळ्िवे
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न चळवे –  १. ि हालरे. बैसला तेरेनच सवसरू । 
िचळे जैसा पव्णतु । सरीप पावलाही धातु । 
वयाकूळ िवहे ।।१६.१०४।।; २. नवचनलत 
होत िाही. विैतशूनय सवरूप निष्ठु । तो तयागी 
सतव सरानवष्ु । सवरूपे िचळे एकटु । एकाकी 
योगी ।।१८.२४०४।।

न चोरवे – चोरत िाही, लपनवत िाही. तरी जे झाले 
जगदाकारे । आपुनलये खसरती ि चोरे । पुढती 
जगही तेरे आकारे । आकारे तद्रूप होय 
॥९.६९३॥

नट, नटु – अनरिेता. िट िाट्कला नवसनज्णतां,। 
पुरुषा वेळु िारी ततवता,। आनर आपरपया 
सव्णरा,। हानि िेरें ।।२.११८८।।, राझा 
राझा सकळें महरती । परी देहाआड, तया 
िोळिती, । िटु िाट्ें, वीरपनत,। दावी जगीं 
।।२.११७९।।

न टकंर –  ि राहवूि. तें ि टकंत येका गेलें । यया 
धर्णशास्ताचेनि बोलें । कर्णयोनग रि गुंपलें । 
उगवेनचिा ।।१८.१३३३४।।

न टकले –  ठटकत िाही. सोपाि चालरें  । परंतु ि 
टके आसिीं बैसरें । अंतरीं रजोगुर तेरे । 
अनधकु होये ।।१.२४२७।।  

न टल्िवे – बाजूला वा दूर होऊ िये. (सुरतािंदापासूि 
दूर होऊ िये ही इचछिा). सांप्रत घेतले येरे 
जीवे । अररावतीचे राजय करावे । सुरतरूनच 
वरूंनि ि टलावे । कारधेिु हो ।।१६.१९०८।।

न टळवे – टळत िाही. सांनडला सांता ....बळें । 
र्तयुनहपासाव िटळे । धिुष बारी नवसनज्णले,। 
ि करी संग्रारु ।।२.२२।।

न टंकरवे –  ठटकत िाही. तैं ि टंकते ि सवकरते । 
ि चलते ि अकरमें । नवकरमें पापें दुगरें । तींनच 

करावीं की ।।१.३०२२।। 

नट्ददक – अनरिय कररारा कलावंत व इतर. 
असतपात्े ती कवरे । नवद्ावंते रागती आिे । 
नवट िटाठदक जारे । आठद करुनि 
।।१८.८०९९।।

नदट्य् – िट. िारायरिारे कौपीिु । राधविारे 
घिु । श्ीधरू िठटया गारु । पुरुषोत्रु जो  
।।८.१२५८।।

नदु – िद, रोिी िदी. िदु, िदी, वोहळ,। झोनत, 
नझरपें, िळाळ,। धार, घाळरी, पीळ,। 
रंवरा, धोधें. ।।२.२६७९।।

न पिरी –  ि पावरे. ते सवगवींहूनि चयवनत । 
सवरूपसर संसारा येती । रागुतें निष्ठा ि पवती 
। ऐसें होईल ।।१.२७६०।।

न पविजवे – (काय) प्राप्त होरार िाही? प्रश्ार्णक 
ि नरळरे. ऐसे सवरूप रनजजे । ते काय एक 
ि पनवजे । सद्ुरो अवधूता तुझे । ि कळे 
रनहराि ॥९.३०॥

न पिवे –  पोहचू शकत िाहीत. नितय कठरता साधि 
। लिेशनच होती वध्णराि । पठर व्नद् िपवे िूर 
। सवरूप निष्ठेची ।।१२.१६७।।

नपुंसकसुर्ु – िपुंसक रारसाचा पुत्. (वासतनवक 
िपुंसकाला रुलगा होरे शरय िाही, महरूि 
आतयंनतक अरावाचे उदाहरर महरूि हे 
वेदानतात देतात. ही संपूर्ण ओवीच आतयंनतक 
अरावाचे दृष्ानत देते.) अश्वानचया नसंगा ऐसे 
। िपूषप वाटोळे असे । वंधयजु सांगे तया पुसे 
। िपुंसक सुत्ु ।।१६.१५७९।। 

नपुंसकु – षंढ. िपुंसकु वरी ब्रह्चारी । की 
प्रारहीिु निद्रा करी । की धाला इचछिा ि करी 

न चळवे नपुंसकु
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। कांनजयाची ।।१२.६५४।।

न ्िवे  –  फावत िाही, प्राप्त होत िाही. नचंनतजे 
ऐसें तत्व िवहे,। नचंति व्नत्हािी ि फवे,। 
नचंती कवरु? तें सवरावें ।।२.१०३३।।

न व्टवे  – जात िाही, िष् होत िाही. येरें हातूनि 
गेला सवगु्ण,। ठदसों लागला िरकरागु्ण,। ि नफटे 
हा सं(?सं)सारडागु । येरें कशरलें. ।।२.५१।।

न ्ुटवे – वेगळे कररे. जळ कल्ोळेंसी सुंसाटे । 
बहुतां ठदवसांची िदी वाटे । जीवि जीविेंसीं 
ि फुटे । ठदसे कानलचेंची ।।२.३४५।। 

न ्ोडी – फोडत िाही. ि फोडी पाषारी पाषरु,। 
तयातें तठद्िीं अपरािु;। िार घेचयाचा ियिु 
। सुवें सांडी ।।२.१५४२।।, 

न बवधरी –  बाधा करीत िाहीत. सूक्र देह 
निरारय । तया ि बनधती आरय । तैं करर 
गर सवकीय । ते कां गेले ।।१६.१४१४।।

न बधी –  बाधत िाहीत. तो काई बद्ु तेरे गुरें । 
नकं सुटला तो गुंपोनच िेरे । ि बधी गुरांचे 
कररे । नवरुक्तानस ।।१८.२७१३।।

न बीविरी – घाबरत िाहीत, रीत िाहीत. सरडे 
तुकनवजे राि । तयातें ि बीनहती सुजार । 
अजु्णिा अजाळगसति । ते हालोंनि काये 
।।१५.४०१०।।

नभ – आकाश. असोनि परी पठरयसीं,। ि नशरके 
िर पाशीं,। नकररें र्गजळा सठरसीं । 
लोटतीिा. ।।२.१८२६।।

नभसरीवच – रासत िाहीत. आतां सवरूपाचेनि 
निचियें । सुिदुःिदें जें नवषयें । तें नरथया कीरु 
अनवद्ारयें । िरसतीनच ।।२.४७१।।, 

न भसरें – रासत िाही.  ते सुषुनप्त तुठरये ि वतते,। 

एवं अवसराचतुष्य आतरयातें । परसपरनसद्ी 
आरासतें । िरसतें होये. ।।२.१६६७।।

न भसवे –  रासत िाही. तव सत्या गुरारासु । 
रासे िरसे जानरजसु, ।अरावीं आपुलांनह 
पुरुषु । तूं सिातिु आतरा. ।।२.३१३।।

न ्मन्िवे  –  ि रािावे, ि सवीकारावे. हे ि कळे 
जया तें कारर । ते स्ष्ीरानज रिुज अज्ञाि । 
ि रिावे तयाचे वचि । प्ररार कवहरी 
।।१८.१०९६।।

न ्मवनसी – राित िाहीस. इहलोकीं रािु िारी,। 
तोही तूं ि रनिसी नचत्,। तठर, अवधाि देईं, 
पुडती । एक आहे ।।२.१५२०।।, न ्मन्िीं 
।।२.१६५८।।

न ्मनी – राितिाही. असुरां िाही रोक्ु  । ऐसाही 
येकाचा पक्ु  । पठर तो ि रिी दक्ु  । सव्णज्ञ 
श्ोता ।।१६.१४५७।।

न ्मनीसीवच –  राित िाहीस, रानय करीत िाहीस. 
अलक्य करूनि िाइकसीनच । नकं आइकोनि 
अहंकारें ि रिीसीनच ।.... ।।१८.१३८४४।।

न्मनु – राित िाही. यया जाले ब्रह्ज्ञाि  । येर 
काये जारावे प्ररार  । साच ि रिु वाचाळपर  
। अिुरउ दावा ।।१६.१०४७।।

न्मसक्रु – वंदि. तया अवयया गुरातीता,। राझा 
िरसकारु श्ीअवधूता; । जें अवलीला री रता 
। जारू केला ।।२.१४।।

न्मसक्रूवन – वंदि करूि. तया श्ीगुरुपररातरया 
। िरसकारूनि योनगराया,। परोपकारू येरूनिया 
। पाहों, अिुवादों ।।२.१७।।

न्यन – १. डोळा. ियि िावेक संबोधी रिातें,। 
सावरीतु प(?पं)चप्रारांतें, । ियि पुसूनि हातें 

न ्िवे न्यन
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। अिुवादता जाला. ।।२.९०।।, न्यनु 
।।२.१२८०।।, २. दृष्ीरूप तेज. निशीवीर 
ठदिराि,। लोपे सूया्णचें नकरर,। शशी, तारा, 
पावक, ियि,। तेरें ि संरतीनच ।।२.१२३०।।

न्यनव्य्प्र् (करूनि) –  दश्णि घेऊि. देवदश्णि 
नितय यात्ा;। फुकाचें हें कां ि करा?। करूनि 
ियिवयापारा । पावा रोक्ु. ।।२.३६१४।।

न्य ि्डरी – प्रकाश देऊ शकत िाहीत. चंद्र सूय्ण 
ियवाडती । तेनरनचया तराप्रनत । लागोंनि 
पावकु अिुरूती । रूपाची जागवी 
।।१५.१६१४।।

नरक – पापी लोकांिा रररािंतर प्राप्त होरारा 
यातिारय लोक. जो री साधूचा गुरविेष्ा,। तो 
चालता नयया सवग्णवाटा । ि पवतु, देवा, 
उपरािा । िरक पावेि ।।२.१५३।।

नरकपदपंथु – िरक या सरािाचा रसता, वाट.
जोनडतां ऐसा पुरुषारु्ण । जोडे िरकपदपंरु । 
बहुकाळ पररारु्ण । तो दूरीनच िाके ।।१.१३२।।

नरकप्रदें – िरकाची प्राप्ती करवरारे. िािा पातकें 
प्रनसद्ें । आचरतां िरकप्रदें,। काया, रिसा, 
अिुवादें । निःशेष सांनडलीं. ।।२.४३१५।।

नरक्म्गुता – िरक या सरािाचा रसता, वाट. येरें 
हातूनि गेला सवगु्ण,। ठदसों लागला िरकरागु्ण,। 
ि नफटे हा संसारडागु । येरें कशरलें ।।२.५१।।

नरक्णतािी –  िरकरूपी सागरात. दुषकृताचे नि 
आंगे । जीउ उडाला संसकार वेगे । रग 
िरकार्णवी ठरघे । कीटु होये ।।१६.२४५१।।

नरकुपरन – िरकात पडरे, जारे. तैं कर्ण, रनक्त 
आनर ज्ञाि । िाशे वैरागाखय धि । वोडवे 
िरकुपति । सवगु्ण दुरावे ।।२.५३।।

नरदवेिरतन – रिषयाचया देहाचया रूपात असरारे 
साक्ात् रति, रतिासारिा रिुषय. हाहाशबदें 
महरे,‘गेलें,। िरदेहरति हारपलें,। ठदवसानच 
िाि पडलें । कवहरा ि कळे. ।।२.३५६५।।

नर्म्ंस –  िरबळी ठदलेलयाचे रांस. िररांस 
घानलजे होरी । सेनवजे शेष नविजोतरी । एवं 
ब्रह्हतया जये धरमी । आहार रांसांचे 
।।१८.३१८।।

नर्मवेदु (िररेध) –  पहाः नर्मवेध. िररेदु यज्ञु जार 
। ब्रह्हतया तेर प्रधाि । ब्राह्रांचेनत रांसे 
हवि । तें काय पनवत् ।।१८.३१७।।

नर्मवेध –  जया यज्ञात रिुषयबळी ठदला जातो असा 
यज्ञ. अश्वरेध िररेध । इतयादी याग बहुनवध । 
रूढींचे जे जे प्रनसद् । ते ते आचारती 
।।१६.२१७६।। 

नर्क्रू –  रिुषयाकार, रािवी रूपाचा देह. पांच 
रौनतक हे अयि । ययातें रीिले करर गर । 
िराकारू हा तेरूि । जाला तेरे ।।१८.३१६४।।

न र्िवे – रांबत िाही. वदिा ि राहे वाचाळु  । तंव 
पातळा राधयानहकाळु । रग क्ुधा त्षरा 
आढळु  । करू लागनलया ।।५.१२१८।।

न रूपवेवच –  तयाचे रूप ठदसत िाही. ठदसूि येत 
िाही. अनवनहत ठदसे काज । नवनहत ि रूपेनच 
सहज । उफरठट ज्ञाि बुझ । होय अज्ञािा 
।।१६.२५९१।।

नरु – िर, पुरुष. काळा कीं गोरा, सांवळा,। िारी 
कीं िरु जो गेला? । पारा्ण, तो िाही 
आइनकला,। देखिला कवहरी ।।२.११९९।।

न रूपलें –  रोवले िाही, पेरले िाही. येकी कडूनि 
ि रूपले । तैं दुसरीकडूनि आवळे । सव्णत् पाश 

न रूपलेंन्यनव्य्प्र्
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लागले । तैं कैसे उगवती ।।१६.१८६९।।

नरेंद्रु – राजा. असंखयु राझा पठरवारू । राते महरती 
िरेंद्रु । काराचा ऐसा बनडवारू । कलपिा 
उिवी ।।१६.१७१२।।

नरवेश्वरति – राजेपरा. तया देहगेह पुत् वनिता । 
िरेश्वरतव िावडे ततवता । सुरेश्वरतवाची वाता्ण । 
नतया जे उबगले ।।१८.११०९।।

नरोधध्र (िरोद्ार) – रारसांचा उद्ार 
(करणयासािी). महरोनि िर प्रीयु िारायरु । 
िरोधधारा लागुि । िररूपी री आपरु । वयक्त 
झालो ॥९.२४२०॥

नलगरु – निलतेप.  सांडूनि अिातरराविा । तद््ष्ीं 
पाहातां अजु्णिा । आतरा अनरन्ु असता गुरा 
। िलगतु असे ।।२.३०७।।

नलगवे – नचकटत िाही. सारासता आनर शूनयता,। 
असंताची जे पारा्ण,। ते िलगे तया सता,। ऐसें 
आहे ।।२.७९२।।

नलगवे (ि लागे) –  लागत िाही, गरजेचे िाही. 
िलगे संधया िलगे सिाि । िलगे यज्ञु यागु 
हवि । देवकरापूजि । लागेनच िा 
।।१६.११०२।।

न िचरीची –  ि टाळरे, ि चुकवरे. जनरकाळेचे 
नि रेदे । रनवषयही वेगळाले साधे । वठर प्रेति 
ते ि सुधे । ि वचतीची ।।१६.१५६१।।

निवचट्क ्म्त्् – अदपाव शेर वजि. शाक 
बानधती शरीरा । वरान् रुगाचेनच करा । 
िवनचटाक रात्ा । तयानच असे ।।६.२३५५।। 

निचवे –  १. टाळता येत िाही. ररता उपजैल 
येकातरतवें । रग काये करावें शत्ुतवें? । पोटीं 
घाव घातकतवें । घातला िवचे ।।१.१३८६।।; 

२. राहत िाही; नशल्क असत िाही.  प्रकट 
अरवा अप्रकट । अरंगला रंगलाही घट । 
प्थवीवेगळा येकट । िेनवला िवचे 
।।८.३२९६।। (रुदो. अरंगला– अरंगला?) 

निज््यवे  – जात िाही. ऐसीं दहाही इंनद्रयें । 
नियरलीं आतरोपायें,। रि जयाचें िवजाये । 
संकलपवातें ।।२.५४३०।।

निजवे – ि कळरे. घटा, दंडु, एकसरा,। वाचें जे 
तो िवजे अंबरा,। तें सव्णदा साठरिें, वीरा,। 
जैसें तैसेंनच ।।२.८०७।।

निजिरवे – िवजवरािे. िवजवर हा एक प्रकारचा 
ताप आहे.  सुि आनर स्ंघारु । चंदि पुरुषा 
अलंकारु । तानप िवजवरे तो सरग् । वांयांनच 
गेला ।।१५.३९७५।।

न िटवे  –  (ि) वाटरे, वाटत िाही. उगानच वाटे 
त्ासु । काही ि वटे संतोषु । नि:शेषु होय 
उल्ासु । धैयतेवीर ।।१.३०५।।

निटवे – वाटत िाही. अिवोळिी लंपटपरें । 
कीजती करा्णचररें,। वोळिी लानजरवारें । 
कैसें िवटे? ।।२.११८५।।

निरी –  िसतात. ते सरसत यया सरूळाचे । धर्ण 
िवती आतरयाचे,। कैसे सवरूप तयाचें ? । 
महरोनियां ।।२.७५८।।

निवनर (िविीत)  – लोरी. तेही कठरता रंरि । 
गेले दनधतवहीि ये जार । तरि िवनित तेरूि 
। तेनच होय ॥९.६८७॥

नििी द्व्र – शरीरातील दोि डोळे, दोि काि, दोि 
िाकपुड्ा, रुि हे सात व गुदविार आनर 
नशश्/रग हे दोि अशी ९ नछिद्रे. परंतु अवधारी 
सुरटा । िवही विार िवही वाटा । अंतरी असे 

नरेंद्रु नििी द्व्र
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उपद्रवय । ते बाह्य देिे ।।१३.५१७६।। 

नि्म्स – िऊ रनहनयांचा काळ. रग प्रारबधरोग 
डोहेळे । रोनगतां िवरास ररले । रग कवरें 
येकें नविासकाळें । जनरु ययाचा  ।।२.२०७।।

न िरतार् –  ि नफरकता, ि जाता. तयानचया संदे 
ि वत्णता । अिाठरसे काही बोलता । रिोधे 
िाही नवत् करतां । क्रार्ण(ध्ण)तया 
।।१६.२२८८।।

निरमेसें – वत्णत िाही. हे जाररें रत कवरातें? । 
आनर निवया्णपारी रिाठदक तें । कांहींनच 
िवततेसें निरुतें,। देिे कवर? ।।२.१२९५।।

निल – आचिय्ण. तंव येर महरती िवल,। ऐसेंही 
साच असैल । तठर जििनच जालें सफळ,। 
आरुचें ये जगीं ।।२.१३८९।।

निविधभवक्स्धन – ईश्वररक्तीचे िऊ प्रकार 
साधय कररे, नकंवा िऊही प्रकारे ईश्वररक्ती 
साधरे वा ईश्वरआराधि, । िवनवधरनक्तसाधि, 
। कठरतां शुद् रि । निचिळ होये. ।।२.१९२४।।

न विसंब्िवे – अवलंबूि ि रहावे. बहुता जनराची 
जोडी । तया गुरुचररीं रातें आवडी । ि 
नवसंबावें 

निसथ –  विवासी. चारी आश्र तयाचे श्ेष् । 
चारी आश्र तयाचे सपष् । ग्ही ब्रह्चारी 
नवनशष् । विसर संनयासी ।।५.२२८३।।

नि् – १. िूति, िवीि. ऐसा जळप्रवाहो पाहे । 
नितय िवा िवा आहे । आनर पाहातया आि 
िोहे । कनलचेनच जळ ।।२.३४७।।, 
िवािवानच ।।२.३५१।।, २. िऊ (रनहनयांिी). 
सवगू्णनि आरी संसारा,। तये रातेनचया राजी 
उदरा,। िवां रासां बानहरा,। आरी जनर दशे 

।।२.११०४।।, नि्ंवच ्म्स् ।।१६.१२१२।।

नि्ळी –  िवेपरा, ताजेपरा. चहु अवसरांचा जो 
िेळी । िरंजे जो कवरे काळी । नितयािंदाची 
िवाळी । तेरूनि ि सुटे ।।१६.२१४।।

न विरवे – नवरत, संपत िाही. ि नवरे रळयाचेनि 
जळधरें । ि जळे तदग्रासकें वैश्वािरें,। ि शोषे 
ि चळेनच सरीरें,। जेरें दहिु ररे. ।।२.७९७।।

न विसकुसवे – नवसकटत िाही. रानत्राि तंवं जैसें 
तैसें । काळ गररा ि नवसकुसे । आनर रूते 
प्रवत्णती प्रकाशें । ऐसें केलें ।।१५.१६४५।।

निी-िवे-िें – िवीि. ऐसा प्रवाहो िवा िवा 
शरीरीं,। रग पावे तारुणयलहरी,। तेनह तवित 
अवधारीं । क्रक्रा िवी, ।।२.३५३।।, निवे, 
निें ।।२.३५६।।

नविरी – १. िाहीत, होत िाहीत. जे तूं देितानस 
कौरव । ते शोकायोगय िवहती सव्ण । नरथया हें 
रायालाघव । दृशयराि ।।२.२६७।।, २. 
िवहते. पूववीं काहींची िवहतीं । काहींनच ि 
उरती (अंतीं) । रधयेनह जे आरासती (?तीं)।  
नरथयारात्ें ।।२.६३०।।, ३. ि होऊि. नवनहतु 
धरु्ण आचरतां, । युद्ीं परानरुि िवहता,। 
आंगवरा नरडतां । निःकपटा बुद्ी, 
।।२.१६०९।।

नविसी – िाहीस. ऐसा सवा्णश्यो, सव्णरूनत्ण । 
सारावूनि आपुनलये वयक्ती,। िवहसी रि 
बुधयाठदकारराप्रती । नवषयो शुद्ा 
।।२.१०२८।।

नविवे – होत िाही. श्ोत्, तवक्, चक्ु, रसिा, प्रार 
। आतरया वेद् हे ज्ञािकरर । तो हेंनच िवहेगा 
महरौि । अिातरा घडें ।।२.५२०।।

नि्म्स नविवे
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नविवेसें – िाही असे. तऱहीं आमही तंव, अजु्णिा,। 
तुझे िवहेसें महरोिा,। तरानप पुनसनलया वचिा 
। पठरहाठरजों ।।२.१०७०।।

न शोरी – शोक करीत िाही, दु:ि करीत िाही. 
दाता रागता ि कळे । येतिे ि िेनव साधीले । 
ि शोषी गेले रेले । योगी जो की ।।६.४६९५।। 
(रुदो. ि शोषी - िशोकी ?)

नष्ट – ितद्रष्, दुष्. ते नहरणयसतयई जारावे,। 
नलंगरेदी रािावे,। िष् महरौनि पाचारावे,। 
असतयवादी ।।२.७०२।।

नस्म््यवे – रावत िाही. तो पैंएरें सरयें । राझां 
हृदई जनरला आहे । कृषरा आकाशीं िसराये 
। ऐसा वाढे ।।२.२०९।।

नसिवे – राहू शकत िाही. शरीराश्यें वांचूि । 
जीवातें िसवे जार । रधये िावेक नवसररर । 
महरौनि ि साहे ।।१५.३१९५।।

न संिरवे –  सहि ि होरे. एकुदानच ररर ते बरें । 
पठर जीत ररर हे ि संवरे । आता जरो हा 
संनयासु वैराकारे । लागला रज ।।१८.१६४४।।

न संटवे –  साित िाही. ठरसाची उकले नरिी । 
पळता धाप ि संटे पोटी । रागुती घेउ येता 
रेदी । िे घे रि ।।१६.२५२९।।

न संटवे – ि रावे, सािवला जात िाही, रावत 
िाही. तव सव्णत् तेज तया  । तेजारानजनच गेले 
शोषोनिया  । आता  तो अिळ धिंजया  । ि 
संटे वयोरी ।।८.२६९७।।

न संडिवेवच –  सोडू शकत िाहीच. रजोगुर आंगी 
आहेनच । तयाचा नवषयो ि संडवेनच । सतव 
प्रवेशु महरौिीनच । ज्ञाि उपदेशावे 
।।१८.८३१।।

नसंडी –  सोडत िाही, टाकूि देत िाही. िरां राजी 
जो अधरु । तयाचा पंरी सरागरु । ि संडी 
तयाचा धरु्ण । वयरु्ण होये ।।१६.२३४१।।

न संपडवे – सापडत (िाही). चंचळधर्णनवनहि । 
जालें सहज जीवि,। ते तेरीचेंसडोळसपर । 
बुडतां ि संपडे, ।।२.६६०।।

न संडी –  सोडत िाही. येके महनरतले हे घडे । तें 
आपर महरावेनच ि घडे । वचि िीट अरवा 
वांकुडे । पठर वादु ि संडी ।।१६.२२१५।।

न सिवे –  सव्णकाळ िसरे. सव्णदा सवखसतती ि सवे 
। तठर नववेके तऱही सावध असावे । परंतु 
अपरोक् ततव अिुरवे । तरीनज संनयासु 
।।१८.२२८७।।

नसंिें –  ि पडे. तेरे काये नवनहत करावे । अनवनहत 
काय ि करावे । हा नवचारूंनच िसंवें । 
कदाकाली ।।१६.२५८९।।

न स्िवे – साहवत िाही, कररत िाही. सनच्दािंदा 
अविया । आतरयाचा धिंजया । सवरूपधरु्ण 
बोनलजे तया । एकदेशीतव ि साहे ॥९.३१८॥

न सुटवे – िच्ण करवत िाही. आतुरू संनयासु देती । 
तो महरे चर्णकानच याती । झोंबावे ते काय 
नकती । ि सुटे रुका ।।८.१२४१।।

नसुधवे – िुसते. तेंनच सूक्र सिाति । ब्रह् रानिती 
पूर्ण । येक िसुधे गगि । निनबड धयाती 
।।१५.२३२२।।

न सीणवे – नशरत िाही, रकूि जात िाही. इतरांचा 
िांदी रारू । ि सीरे तेरे तदीतरु । तयाते 
रारी चोरु । हारी सव्णसव ॥९.२३५४॥

नळ्य्वच्यवे – पोकळ िळीप्ररारे. िळयानचये 
पुटपुटे । कािु देरें आहे कोिें । पायािोळा 

नविवेसें नळ्य्वच्यवे
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साहें । कापुराचे ।।१५.४०१४।।

नंदनु – पुत्. तो तया पंडूचा िंदिु । अठरवग्णगव्णदहिु 
। शोरता जाला अजु्णिु । अवधारीं, कैसा 
।।२.२६।।

न्इकिवे – १. ऐकवेिा. ऐकू ि शकरे. हिुवटी 
आली घ्रारा,। शबदु िाइकवे श्वरा,। ि 
ठदसेनच रूप ियिीं,। तैं रसिे रसु ।।२.७५०।। 
२. द्रवय अरवा रानयता । येरे जैं होये पोषता 
। तैं आनर काची श्ेष्ठता । िाइकवे श्वरी 
।।१६.७८४।।

न्इवकजवे –  १. ऐकू ि येवो. गुरवयनतरेकें पाहतां,। 
तो तो आपरुची, पारा्ण,। नवयोगाची करा, 
वाता्ण । िाइनकजे श्वरीं ।।२.१२०३।।; २. 
िावही ऐकायला योरार िाही असे कर / 
करशील. वैरी दुजा िाइनकजे । एकछित् रारीव 
कीजे । जो जो नवषयो उपजें । तो नसद् जेरें 
।।२.२२६।।

न्इकले –  ऐकत िाही. िाइके पतीचे नसकनवले । 
बोले उत्रे उरे आगळे । देिता रि कांटाळे 
। ऐसी िाठर ।।१८.२२०३।।

न्इको –  ऐकरार िाही. महरौिी रय ऐसें श्वरीं 
। िाइकों आमही तुझेनि,। प्रवत्णलें राझां रिीं  
। तें अवाठरसें जीं ।।२.९८।।

न्इकोवन –  ि ऐकता. िाइकोनि राझें वचि,। 
देहोनच आतरा हें रािूि,। नितय उपजता, हें 
ज्ञाि । संपाठदसी ।।२.१०६१।।

न्कळर – िकळत, आपोआप. िाकळत 
असंकलपा । उिा िात संकलपा,। रि तैं 
अरूपा । दृष्ीं ठदसे ।।२.३।।

न्कळें – १. कळत िाही. तो रूतरेदें ि रेदेची,। 

रूत धरवीं िाकळेची,। गती जारोनि ययाची,। 
कैसा असे? ।।२.९४४।।; २.  नियंत्रात 
आरता येत िाही. देहें अभयासु िाकळे । तो 
ज्ञाियोग बिे आकळे । शरीर सुिादेंनवर चळे 
। जालें ज्ञाि ।।१८.८४५।।; ३. आिडता 
येत िाही, आवरता येत िाही; नियंत्रात येत 
िाही. तारुणये रातला कुंजरू । योगे िाकले हा 
पंचशरू । वैरागय सतसंगु प्रतयाहास । तीघे 
टरकले ।।१८.१४६६।।

न्ग –  हत्ी. िाग गज्णती सत्ारे । वीरांची होती 
गज्णिे । ऐसे  ते शबदगगिे । सांितीनचिा 
।।१.३२३।।

न्गकन्य् – िागयोिीतील स्ती. पूववीं आइनकला 
श्वरीं । राककंडेयाचां पुत् महरोनि,। द्रुपदी 
तयाची जििी,। िागकनया ।।२.१४१०।।

न्गकु्म्ताददक – िाग, कूर्ण, कृकल, देवदत् व 
धिंजय हे पाच उपप्रार. तयांची कायतेही 
नरन्नरन् आहेत. निनरषोनरेषे आठद करुि । 
सवारानवक देही चंचळपर । ते िागकूरा्णठदक 
जार । प्रार पांचही ॥९.१४९७॥

न्गर – रेिीव, सुंदर. सुरंग रंगलें अधरोष्ठ,। हिुवटी 
पाहतां िागर,। हासयवदिा, सकुरार,। धयाि 
प्रकटे ॥२.५१०१॥ 

न्गदरक – १. लोक, रारूस. िागठरकांचें हें जैसें,। 
आतरया देहांतर तैसें,। तें पुडती सांगैि, 
पठरयसे । दृष्ांतीं तुज ।।२.८९३।।, २. 
प्रजाजि. यशाचे पव्णत होतील,। पुरत्यीं कीनत्ण 
पसरेल,। तुझया िाराचे सकळ । राट 
िागठरक. ।।२.१६१८।।

न्गदरकजन – िगराचे रनहवासी  लोक. िागठरकजि 
बहुवस,। तयां हेनच रुचैल, पठरयस; । रग 

नंदनु न्गदरकजन
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तुझेया िाराचं रारुस । देईल प्रारु. 
।।२.१५३४।।

न्गरी – १. िागठरकांिी, लोकांिी. ऐसा रिोधे 
िाशला । रग साधुजिी बुझावला । कलहो 
िागरी तोडला । उरेशांचा ।।५.१२९०।।; २.  
िगरनवषयक, सुसंसकृत. राट िागरी वानर्णती । 
रुंढे बोनडके िाचती । गोंदले षंढ िेळती । 
दािपात्े ।।१६.२०४२।।

न्गरी – राटांसारिा एक सतुनतपािक. राट िागरी 
िगरवासी । रागते आले नवदेशी । असतपात्ां 
ययांनस । देता कैंसे ।।१८.८१०१।। (रुदो. 
िागरी - िागारी?)

न्गिरी –  १. लुटती. इंनद्रये िागवती रिातें । 
िागव रि बुद्ीतें । बुनद्वश जाती कारातें । 
अनिवारु जो ।।१८.७५१।।; २. दु:ि देती; 
सव्णसवहरर करतो. तंवं नशषयु बोलेवचि । 
काराचे बळ असाधारर । तेरे राझेनच 
इंनद्रयगर । रातें िागवती  ।।१८.१४१८।। 
(रुदो. िा गवती – िागवती)

न्गि् – िग्. इंद्र होऊनि इंद्रातें,। िागवा आपुलया 
देहातें,। पदार्ण रोगी पदारते,। सूटला सांता 
।।२.१२३७।।

न् गिवे –  सापडत िाही. िागवे ऐसें जालया । 
पािीनस यावें यया । रागूि पुढूि तया । रीषरा 
रक्ावे ।।१.६९३।। 

न्गिवे –  १. आटोरयात ि येरे. द्रुपदु जो जारें 
निका । क्ेत्ी िागवे आनरका । तारनक्तयोगु हें 
लोका । सानहतय बुझानवजे ।।१.११३५।।; 
२. हरवेि. िागवीि, हरवीि. रीं येकलानच, 
पठर धीटु,। िागवें परारिरपुष्ु । ररीि ययां 
घोंटु । वैठरयांचा ।।२.६७१।।

न्गु –  पाच उपप्रारांपैकी एक. िागु कूरु्ण कृकुलासु 
। देवदत्ु जानरजसु । धिंजयो अनविाशु । 
तयाचा... घा ।।५.२९२५।।

न्चरवे –  आचरर करीत िाही. धर्णशास्ताची 
सारग्री । तो नवधु िाचरे शरीरी । पराप्रती 
योगयता रारी । दावी दांनरकु ।।१६.७५०।।

न्चलवे –  ि चले, चालत िाही. िा तठर कष् 
बहुसाल । ि चले योगाभयासाचें बल । अतयंत 
रि चंचल । ि सोडी नवषयसंगा ।।१.२४२०।।

न्छ्दी –  आचछिाठदत िाही, झाकूि टाकीत 
िाही. पांचही बोनलली कर्णकाररे । ज्ञाि ि 
लोपे तयांचे निगुरे । घटु िाछिादी जेनव देिरे 
। द्रष्याचे ।।१८.३५३८।।

न्टक – जादू-टोरा (वाईट शक्तीचा प्रराव). 
कलहंक अंजि धातुसतंरु । लावक िाटक 
ग्हक्ोरु । जेरे जेरे होये लारु । पदाराांचा 
।।१४.७१६।।

न्टिीर –  िटवतात/ रासवतात. सव्ण राव 
अराविा । ग्रासूंनि सवरूपें ते अजु्णिा । िाटवीत 
आपर आपरा । येकपरें जें ।।१८.१४४४०।।

न्टवे्य् – अनरिेतयाचया, िटाचया. िाटेया आंगावरी 
वेषु । एनक दारा, एकु पुरुषु,। तेरें उरयतां 
प्रीनतनवशेषु । नरथया जैसा ।।२.११८४।।

न्ट् – िाटक. राझा राझा सकळें महरती । परी 
देहाआड, तया िोळिती,। िटु िाट्ें, 
वीरपनत,। दावी जगीं ।।२.११७९।।

न्ट्कल् – घेतलेला वेष, रूनरका. िट 
िाट्कला नवसनज्णतां,। पुरुषा वेळु िारी 
ततवता,। आनर आपरपया सव्णरा,। हानि 
िेरें ।।२.११८८।।

न्गरी न्ट्कल्
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न्ठिवे – आिवत िाही. बोलतांनच िािवे देह,। 
िांदतां िांदतेंही गेह,। हारपलेंनच आहे सिेह,। 
असोनि वसे ।।२.१२४५।।

न्ठ्ऊँ –   िावठिकारा. सिािाचा सव्णदा अराऊँ 
। िुपजे संधयावठर राऊँ । तेरे देवाचा िािाऊँ 
। तो कैचा असेल ।।१६.९७९।। (रुदो. 
िािाऊँ – िा िाऊँ)

न्डळरूवच – आढळत िाही. जे पुरुषु नवनवक्तातरा 
। ि लगतु प्रकृनतगुरधरा्ण । करा्णकर्णनवकरा्ण । 
िाडळतूनच ।।२.४८७।।

न्डळरी – ढळत िाहीत, नवचनलत होत िाहीत. 
कुंनतरोजा अरिोधा । कौरव िाडळती कंदा । 
तयांचा रागु्णनच सव्णदा । िाश्यी  जो 
।।१.१३३७।।

न्डळवे (ि + ढळे) – ढळत िाही. निनव्णकलपता 
सनवकलपता । दोनही वेगळी सवखसररता । 
सहज िाडळे संघाता । पैसु िेदी ॥९.३१५॥

न्डी क्ढीरी – िाडीचे िोके उतररे. गरगरा ियि 
भरती । िरिरा िाडी काढीती । सरसरा प्रार 
वाहाती । रूली पावे ।।८.११५९।।

न्डीज्ञ्न – रोगयाचया धरिीचया गतीवरूि 
प्रकृतीचे, रोगाचे निदाि करणयाची नवद्ा. 
प्रारज्ञािे िाडीज्ञाि । िाडीज्ञािे रोगज्ञाि । 
रोगज्ञािे प्रारीरक्र  । रेजषयुक्ती ।।८.२९३४।।

न्डीस्मूि –  िाड्ांचा सरुदाय. शुलिवीय्ण पुरुषांचे 
। चयारी पदार्ण तयाचे । अखसररज् सिायु 
देहीचे । िाडीसरूह ।।१६.११९४।।

न्डवे –  अडवरे, िाडरे. रीि रग नवरोळे । ददु्णर 
पार काडळे । बक कवड्ाल आगळे । िाडे 
सावज ।।१६.२३८३।।

न्णणवे (ि + आररे) – ि आररे. दुजया िाररे 
दृष्ी  । िरिें इतराची गोष्ी । गव्ण बहुसाल 
पोटी । तो रदु जारावा ।।१६.२१५८।।

न्ण्िलवे – िावाजले, प्रनसद्ी पावले. िारावले 
वानिवटे । पेठरता संतोषु वाटे । वोल रूनरके 
चोिटे । पानहजे ऐसी ।।१८.९००४।।

न्णी –  ि आरी. एवं कर्णरनक्त ये दोनही । साधिे 
साठरिीनच ज्ञािी । नतसरे येरे िारी । पापरुप 
।।१२.५६४।।, कां द्रवयजालयां बहुसाल । 
रातेरािव केवळ । तें परावे रागय सकळ । 
दृष्ी िारी ।।१६.१६६५।।

न्णवेि्टी (िारेवटी) – सराफ, िारे वटवरारा.  
िारे वाटी तुटी आली । राजबाधा चोरबाधा 
झाली । रोळा गेला पळाली । ऋराइते 
।।१८.९१६०।।

न्रणवे (ि + आतरे) –  सपश्ण करीत िाही. सव्णत् 
विैत जेरे सांनडले । दुजेपर जयातें िातरे । 
सोगे नवरोगे संचले । अिंडतव जया 
।।१८.२५४८।।

न् रलें (ि + आतळे) – सपश्ण ि कररे. आनर 
काळाचेनि बळे । रागयवंतु उपजला यराकाळे 
। तयापुढे दठरद्र िा तले । ऐसे असावे 
।।१६.१५४०।।

न्रळवे – १. सपश्ण करीत िाही. ऐसे देहधर्ण 
कनरले, । ते षखडवकार सांनगतले,। आतरा 
जयातें िातळे,। ते कैसे पुिरनप ।।२.७५५।।, 
२. पावत िाही. उदकनच लवर जालें । परंतु 
लवराकारातें वेगळे । तया रूपािारा िातळे । 
पूव्ण सवरुप ।।१५.२४४२।।

न्थ्च् न्थ –  सव्ण नवश्वाचा िार अरा्णत पररेश्वर. 
तो िािा दुषकृती जोडावा । िाराचा िारा 

न्ठिवे न्थ्च् न्थ
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िेदावा । यतिे िेवावा तो यतिु । कैसा करूंनि 
।।१६.२५०४।।

न्थी – िाही. महरौनि जारतां जिीं । िारी 
आश्इलें कवहरीं ।  पुढती पापरूप महरौनि । 
कैसे पां तें ।।२.४९।।

न्दलुबध – वाद्ाचया िादावर जयाचे रि गुंतले 
आहे, लोरावले आहे असा. येक रागरचिा 
पाहती,। येक िादलुबध होता,। येक अरा्णचां 
िाईं ररती । निर्णळें रिें.।।२.३६२३।।

न् नसीं िसवे उणवे –  इतरांचया करीपराचा रोडाही 
वासदेिील सहि ि होरे. वाकुंडेनच जारे येरे 
। िीट गोष्ी िाही बोलरे । िा िसीं वसे उरे 
। दुसरेयाचे ।।१६.९६७।।

न्न् – नवनवध. िािा अर्ण सकळ,। ते ते कार 
प्रबळ,। आनर रोग जे अिुकूळ,। पासाव 
तयां ।।२.१२९।। 

न्न्पद्थतासंप्र्प्ती – नवनवध पदाराांची महरजे 
उपरोगय वसतूंची प्राप्ती. बहुतां जनराचां 
सांगातीं । अिाठदजीवीं वासिावतमी । 
िािापदार्णसंप्राप्ती । िाशेनचिा ।।२.२३५।।

न्न्व्यवक्प्रक्शक ु– वेगवेगळया अिेक वसतूंिा, 
नचत्ांिा प्रकानशत कररारा. नचत्रंडपींचा 
दीपकु, । िािावयनक्तप्रकाशकु,। परंतु सवसरािीं 
एकु । तो जैसा तैसानच. ।।२.२०२८।।

न्नुभिवे (ि + अिुरवे) –  अिुरूती िसरे. 
िेरतेि जाररे िेरावे । िेरे हे कैसे महरावे । 
महरता िेरपर िािुरवे । जारतया आतरतवे 
।।१८.३३५४।।

न्नुसररी (ि + अिुसरती) – अिुसरत िाहीत. 
र्रौनतपरसपर नरलती । पठर सवयातीवीर 

िािुसरती । या लागी प्रतयरू प्रतयरूती । 
नत्पुटीवतते ।।१६.१३४१।।

न्नवेटी – सप्णनवशेष. िािेटी रुखिया धारीर । आंगे 
फोडीसी बहु करुनि ।।११.२४९।।

न्पवेक्षी (ि + अपेक्ी) – अपेक्ा करत िाही. ऐसा 
प्रकृनतगुरसाक्ी, । सानक्तवही ते िापेक्ी,। 
अवसराचतुष्यातें लक्ी, । अनयोनयनसद्ी 
।।२.८२६।।

न् भी – नरऊ िकोस. एवं येकें आंगें करुरा,। 
येके आंगे पाप, श्ीकृषरा,। पळवें, श्ीकृषरा,। 
िा री महरौनि आपरां । आड घालावें 
।।२.१८४।।

न््म – संज्ञा. जया िार िा रूप गुर वरु्ण । 
अंताठदरधयरावनवहीिु । सनच्दािंदु निरंजिु । 
ब्रह् परर ।।२.३२४।।

न््मकरण –  िाव िेवरे, िारांकि कररे. शुद् हें 
िेनवतां िारकरर । पूनव्णचें लागे अशुद्पर । 
पासींनच पुढे नवशुद्पर । तें लागों पाहे 
।।१८.१२२६२।।

न््मरूप – संज्ञा व रूप. जारोनि पाहाता तया,। 
िाररूप िा अखसततव तया,। आतां तें नरथयाही 
महरावया । सांग काय असे? ।।२.६५६।।

न््मरूपगुण्भ्िें – िार, रूप, गुर हे तीिही 
िसलयािे. िाररूपगुरारावें । आपरुही आपरु 
िवहे,। रग उरे नचनरात्ु सवरावें । 
सदािंदरयु.।।२.४६३८।।

न््मस्मरण – िारजप कररे. अिुरवुं महरतां 
कुवाडें,। तें अिुरवा रनत पाडें, । िारसरररीं 
बोबडें,। तेंही जी के ।।२.१३५१।।, न््मस्मरणें 
।।२.१९।।

न्थी न््मस्मरण
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न््में – महरजे, ह्याचा अर्ण. जहल्क्रा िारें तयागु, 
। अजहल्क्रा अतयागु, । जहदजहल्क्रा 
तयागातयागु,। ऐसें जारावें ।।२.८४०।।

न््यक  – रुखय. तो िायक वासिेविारा । आड 
दाऊनि सरूळ शरीरा, । लपालेपरें धिुध्णरा,। 
वयवहारीं वतते ।।२.११७८।।

न्रकती –  िरकास राहणयास योगय. िारकी िरकी 
ररे । तो िरकविारेस रिरे । िरकसरािी सभरे 
। वासु करी ।।१.२७४५।।

न्र्गण् (ि + आरागरे) –  असराधाि. ऐसा 
यानतसंकरू जो कृषरा । तो िरकानच काररे, 
िारागरा । िरकसाधि केवळ महरा । यये 
संसारी ।।१.२७१९।।

न्दरकलेळ्वच –  िारळाची. शककुरा गोनवनलं साची 
। आड राविा िाठरकेळानच । .... 
।।१८.१३५३५।।

न्दरकलेळी –  िारळ, श्ीफळ. आम्र जांबू चंपक । 
कदळी िाठरकेळी अिेक । व्क् लानवले 
फरसाठदक । कौतुकेनच ।।१८.१७५२।।

न्री – स्ती. काळा कीं गोरा, सांवळा,। िारी कीं 
िरु जो गेला? । पारा्ण, तो िाही आइनकला,। 
देखिला कवहरी ।।२.११९९।।

न्िरवे – आवरत िाही. निद्रे प्रपंचु संहारे,। तो 
अज्ञािी सचला उरे,। ररर दुजें, तें िावरे । 
जनरूनि सांघाती ।।२.१०९५।।

न्िें – १. िाव अिेकवचि. तेरें पररहंस देवता; 
। ऐसीं षटचरिें हे, पारा्ण,। नचंनतती, चंचला 
नचत्ा । जीं िावें महरौनि. ।।२.१८९४।।; २. 
िावािे. तराचेनि प्रादुरा्णवें,। सवरूपसफुरर 
रालवे,। रग तयानच अज्ञािा, िावें । देहकारर 

।।२.११४१।। 

न्िवेक – १. काहीही. सजल रेघ कोंदाटले । तेरें 
रनवनबंब हारपलें । असोनि तापितव गेलें । गरे 
िावेक ।।२.२८।। (सूय्ण ढगांआड गेलयािे 
अंधारले आनर काहीही ठदसेिासे झाले. 
अरा्णत्, उजेडात जे सगळे वेगळे-वेगळे ठदसत 
होते, ते आता अंधारात एकरूप झाले, तयांचे 
दृशयतव संपलयािे तयांचया ठिकारी असलेले 
अिेकतव गेले असा अर्ण आहे.); २. अिेक. 
देिती आनर आइकती । तेनह िावेक दुःखिनच 
होती । परंतु हा एकु ि महरती । धनयु ऐसे 
।।२.५५।।; ३. अिेकदा. िावेक संबोधी 
रिातें । सावरीतु पंचप्रारांतें । ियि पुसूनि 
हातें । अिुवादता जाला ।।२.९०।।; ४. 
क्ररर, अलपकाळ. आता हे असो िावेक । 
इचछिा कठरती आनरक । ते करुं िेरती रूि्ण । 
कैसी करावी ।।१२.६३९।।

न्िवेक – क्नरक. शरीराश्यें वांचूि । जीवातें िसवे 
जार । रधयें िावेक नवसररर । महरौनि ि 
साहे ।।१५.३१९५।।

न्िो क्स्री –  िावेरधये बसूि तलावात. िावो 
कासारी ती रोजि । रग रिीडावी िोदे 
काळक्ेपि । द्ुतसाठरपाटु जीवि । लालि 
अपतयाचे ।।१६.२५५२।। (रुदो. िावो 
कासारीती – िावोकासारीती), रिीडावी िोदे 
- रिीडा नविोदे)

न्शक – िष् कररारे. तया सवधरा्णतें िाशक । 
ररतव धठरसी बाधक,। हें पाप िेरसी आइक 
। कैसा ठदसतोनस ।।२.१४७५।।

न्शकरवेज –  िाश कररारी उषरता. तेनव नवय्ण 
कोष्ी जयाते । िाशकतेज अनतवतते॥ तेरे ते 

न््में न्शकरवेज
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वीय्ण उकडेतें । नपकेचिा ।।१६.११७०।।

न्शरी – िष् होतात, ररतात. सकळ कौरव 
िाशती । रीषर द्रोर ररीं पडती । रग आमहीं 
ही आमहां प्रनत । िहों नचरंजीनवये ।।२.२१५।।

न्शरील – िष् होतील. कठरतु आहानस शोकातें । 
हे िाशतील एरे रतें, । ते ि साहेनच आरुतें । 
महरौनि वाठरलें. ।।२.२८१।।

न्श्मूळ –  सव्णिाशाचे रूळ. आता तो आपरूनच 
उरजैल । ऐसे जे रिी धरशील । तठर आि 
येक नि िाशरूळ । तेरे आश्नयले 
।।१६.२२५३।।

न्शरविरु–र – जयाला अंत िाही असे. तो 
जळारासु अनितयु,। प्रकाशु तो िाश रनहतु,। 
तैसा अरानवतां रायानववतु्ण,। जें अरावावेगळें 
।।२.७७४।।, न्श रविर् ।।२.८०६।।

न्शिंर – िष् होरारे. िाशवंत वसतु झोंबतां । 
शोकु ि तुटे देवा सव्णरा । एरें राझया नचत्ा 
। एक रािलें ।।२.२३८।।

न्श्ग्रीं –  (िासा + अग्रीं) िाकाचया अग्री, 
टोकावर. िाशाग्रीं घालुनि दृनष्।... बाह्य लक् 
नकरीटी । सांडावें तें ।।१८.१२८४०।।

न्श्िवे –  िष् कररे. असतय आरोनि जारपर । 
असतय धरुनिया धयाि । िाशावे की येरे जि 
। योगयते पासाव ।।१६.१०२३।।

न्शी –  िाश करतो. केवळ अनरराि पुरसकारें । 
... िाशी रैत्ी ।।१८.१२६१८।।

न्शी प्य्च् स्गरू –  दुधाचा सरुद्र िासवूि 
टाकतो. कांसरीयाचा अंशु रात्ु । िाशी 
पयाचा सागरू । दुषकर्ण फळ संचारू । सुकरमी 
तैसा ।।१८.२४८२।।

न्शु – िाश, अंत. आतां वत्णतां यये देहीं,। 
देहनविाशे िाशु िाहीं । अनयराज्ञािाचया 
नवलयीं,। नवलयो िेरे ।।२.८०३।।

न्शवे – िष् होते, उरत िाही. स्नष्काळीं जें 
आरासे,। नवलयकाळीं तें सव्ण िाशे,। रग 
आपरपयांही ग्रासे, । ऐसा अनिवारु 
।।२.१०९१।।

न्शैल मिणोवन – िष् होईल महरूि. ऐसा नसद्ांतु 
जलपसी । असंत रारीव सांनडसी, ।आनर 
तयाचा शोकु कठरसी । िाशैल महरोनि. 
।।२.२८८।।

न्शोवन्य् – ररूि जातो. िाशोनिया देह जाये,। 
शस्ताचेनि येके घायें,। कां शेवटा आलेनि 
ययें,। रोगाठदकीं ।।२.७८७।।

न्शोनी ज््यवे – ररूव जाई. अवसरा पालटती 
गुरीं । प्रपंचु पालटे तये सरािीं । उपजे येकु, 
तंव िाशोिी । दुसरा जाये ।।२.७७८।।

न्श्व्यजवे – -चा आश्य करू िये; (सोडूि द्ावे). 
अकुशल तऱही कीजे । कुशळ तठर ते सहजे । 
संगुफळ हे िाश्नयजे । आतरज्ञािे 
।।१८.२५५४।।

न्श््यी –  आश्य घेत िाही. नचत िाश्यी पदारा्णतें 
। बुद्ीिे घे बोधणयातें । ऐसे वयोरापरी सवसरतें 
। सवरूप िेले ।।१६.३९५।। 

न्श््यी – आश्य घेत िाही. िाश्यी अवसरा, 
शरीरें,। तैं तया सकळाचेंनि संहारें,। जैसा तैसा 
सवसरु उरे । निनव्णकलपु आतरा ।।२.८२९।।, 
न्श््य्िी ।।२.१८१४।।

न्श््यीरवे –  कोराचा आश्य करीत िाही. ज्ञािे 
वाचूनि अजु्णिा । नरियाव्नत् ते सफुरेिा । 

न्शरी न्श््यीरवे
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ज्ञािया वाचूनि आिा । िाश्यीते ।।८.२७१६।।

न्सली – िाश पावली. रूतेंनच जेर िासली । 
यज्ञाठदकें अरावली । इहलोकाची शांनत झाली 
। ऐसें असतां ।।१८.३८१।।

न्स्ग्री –  िाकाचया शेंड्ावर. िासाग्री दृष्ी धररे 
। निनरषोनरेष पठर वर्णि । ऐसी धाररा जारे 
। डोळे यांची ।।१६.४४४।।

न्स्पुटी – िाकपुडीत. चंद्र लोपले वदिीं । 
तािवडे, रंवठरया श्वरी, । िासापुटीं सुपारी 
। रोती झळके. ।।२. ५१०० ॥ 

न्स्पुष्टवे –  िाकपुड्ा. चळाचळा गात्े कांपती । 
िासापुष्े सफुरसफुठरती । शरीरी लागे जयोनत । 
सपंदती प्रार ।।१६.८०२।।

न्सी –  िासूि टाकतो. उरानच सोडी रळरूत् । 
निदैलानच िासी घर । राझा येता शरीरी । 
ओले ि करी ।।१६.२५७३।।

न्लसर – िाही. (संसकृत शबद) दरारावें शरु 
िारी,। शरारावें ज्ञाि िाखसत । ज्ञािारावें 
सवरूपप्रानप्त । ते आरीनचिा. ।।२.५३७४।।

न्लसरति –  अखसततवाचा अराव. आता असंत हे 
दोष तयाऱही । तैं िाखसततव पडले ययांवरी । 
रग सवरूप ते गगि पुषपपरी । कळो आले 
।।१८.३६६९।।

न्लसर्मुखी –  िकारघंटा वाजवूि, ि ि चा पाढा 
महरूि. िाखसतरुिी रांडे वनिता । तीसी वादु 
प्रनतवादु कठरता । जारात रूसले अिादरता । 
ते गेले निघोनि ।।१८.१७१४।।

न्लसरि्दु –  िकारवाद. िाखसतवादु िाही वदिी । 
रोगाची वासिा रिी । अिुकूल जे सवाांगुरी 
। धरा्णज्ञा पुरुषातें ।।१८.१४७७।।

न्िंि्दी – रीपराचा अहंकार िसलेला. आपरु 
िवहे जो कता्ण । ि धरी कोिेही अहंता । 
गुरासाक्ी पांडुसुता । िाहंवादी ।।१८.३५३०।।

न्ि्रु (ि + आहारु) – आहार ि केलेला (आहार 
ि कररे). प्राप्त झाला जो आहारु । तो तेरे 
संत्प्त करी तो कुररु । आपर अन् िाहारु । 
अैसा राहे ।।६.५०८।।

न्िी – िसरे, िसतो. पळावया िाही वाओ । 
वाजैल आतां रग घाओ । प्राररक्रीं उपाओ 
। तो आरीनचिा ।।२.६२।।

न्िींस् – िष्. तरंगदशेचा नवरे,। तंव तंव सागरुं 
सागरें,। िाहींसा िवहे वारे,। असे जैसा तैसा 
।।२.८७५।।

न्िवे – सिाि कररे, नहारे. नितय िाहे आंगधूपी । 
देवाचे आंगर ि चेपी । ब्राह्रा िातळे पापी 
। चोिटपर ।।१६.९८६।।

न्ंकुरवे – अंकुर ि फुटरे, निरा्णर ि होरे. रिाची 
कलपिा बारे । धवनिचेनि आकारे सफुरे । 
कलपिेवेगळी िांकुरे । रधयरे धविी 
।।८.२१५६।।

न्ंगरु धदरजवे – िांगर धररे, िांगरािे जरीि िांगररे. 
सरूळ िारोनि छिेदानवया । आरी, बोरी, 
पालनवया,। रग जाळूनि त्रा तया । िांगरु 
धठरजे. ।।२.५२८८।।

न्ंगरू –  होडीला दोरी लावलेला दगड. वैद्ांचा 
गेला िांगरू । कुंटला नसवावयाचा नवचारू । 
तेरे झालाही पवहरारू । काय करील 
।।५.१२१६।।

न्ंगिवे –  वश होत िाही. जयातें िांगवे रसिा । 
रसांवठर धावे वासिा । ... ।।१८.१२४९१।।

न्सली न्ंगिवे
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न्ंगीक्री – सवीकार, अंगीकार करीत िाही. 
अवतरैल रहानवषरु । चतुरु्णिी नत्ियिु । 
िांगीकारी ईशु सगुरु । पानपयातें ।।१६.११४२।।

न्ंदरी – राहतात. तववरी जे जीविरुक्त । ते 
सतयलोकी िांदती सरसत । रग तेरे प्रलये 
रुक्त । सकळ सुटती ।।८.३०२९।।

न्ंदवे – िांदतो, राहतो. गुरकृतें देहरेदें,। 
अवसरारेदुही िादे,। रग तयाचेनि संबंधें,। 
पुरुषीं रेदु ।।२.११३४।।

वनऋवर दवेि –  र्तयूची देवता. निऋनत देव जार 
देवता । पायु अधयातर ती पासूनि पारा्ण । 
नवसगतेतवयु धरु्ण आसता । जो वयापारू पायू या 
।।१८.३०२०।।

वनऋवरदवेि –  र्तयुदेवता. निऋनतदेव देवता । पायु 
तदंशु जाला पारा्ण । तो आपुला िायी वत्णता 
। अधयातर बोनलजे ।।१८.३४८६।।

वनकें – नहतकारी. ऐसें गुरुसवरूप निकें । आइकोनि 
जारों नववेकें । ते हे श्ीकृषरा आइकें । 
द्रोराठदक ।।२.११४।।

वनक्क््म –  निषकार. जे जे आपर सांनडजे । 
नततुलेिीनच तो उपकारू िंनडजे । महरौनि 
आवघेनच कीजे । सकार निक्ार ।।१८.४९५।।

वनखळ –  निववळ, शुद्, केवळ. झानडतां नििळ 
सोिें । अलंकारातेंनच उररें ।.. ।।१८.१३५४९।।

वनगी्यताण – पूर्ण वयापरे. सारािु चाळी गात्े । 
उदािी निगीय्णर िरे । उधव्ण गतीचेनि वयापारे 
। शोरती वायो ॥९.१४८५॥

वनगुवर –  निचियािे, नि:संदेह, िात्ीिे. तैनसया 
धातु निपजती । तेरे साही पाक होती । तेरे 
शुलकरक्त निगुनत । वायोनच असे 

।।१६.१२३५।। (रुदो. शुलकरक्त – शुलिरक्त)

वनगुदर्य्ंची ्युक्ती – गुरूपदेश िसलेलयांची, 
अरक्ताची, अश्द्ांची कलपिा, तककु. तुं 
महरसील वीरपती । सहजा िांइं यतिूनच िारी 
। तठर हे निगुठरयांची युक्ती । कैसी रािावी 
।।१५.१२७७।। सगुरा आनर निगुरा असे शबद 
िारपंरात आढळतात. 

वनग्रिीकरण – काळया नवद्ेतील अघोरी प्रकार, 
लोकांिा खिळवूि िेवरे. वशीकरर उच्ाटर 
। सरापि आनर नवधवंसि । निग्रहीकरर 
आकष्णर । पंचाक्र नवद्ा ।।१४.७१४।।

वनग्रहूवन –  नियंत्र करूि. रग सवेनच तया 
निग्रहूनि । पीकवी ईश्वरू अन्पारी । तेर उरेल 
जळ ते असोनि । काये काज ।।१८.५१९।।

वनघंट – निघंटु, वैठदक शबदकोश. तीव्र रुिशंि 
कररें,। तंव आगरु पानहला होता येरें,। 
निघंट, निबंध, रिें । लागले सररों. 
।।२.३३६३।।

वनघ्रीं – संघातािे, लक्पूव्णक. ययांची वरते राझया 
हाती । आता प्रवत्णलो री निघातीं । सव्णरैव 
कृपािारी । शरीरीं राझया  ।।१६.१९५०।। 
(रुदो. नि घाती – निघाती)

वनघ्ल् स्र् ब्िवेरी – देहांतील सप्तधातूंचया 
बाहेर.  देह सांडूनि कवचापठर । निघाला साता 
बाहेरी । जाय तो अजु्णिा अवधारी  । परंगतीते 
।।८.३२५५।।

वनज – सवतःचे. नतयेही निज बुद्ीतें,। आपुनलये 
रूळ प्रकृतीतें,। अंतरंगु साक्ी वतते । पुरुष, तो 
आतरा ।।२.१४४६।।

वनजगण – निज + गर, सवकीय, आपले लोक, 

न्ंगीक्री वनजगण



323   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

आतरीय जि. श्द्ापूव्णक अवलोकि । रूतमीचे 
करावे जार । राझे सरारंर निजगर । तेनच 
अवलोकावे ।।१२.४४९।।

वनजगुण – सवतःचा गुर, सवराव. तठर बाह्यांतरसरें 
कररें । कता्ण कायते निजगुरें । वत्णत असती 
कवरें । प्रकारें पैं? ।।२.१९०।।

वनजध्मूतावच – बुद्ीत आतमयाला धरूि िेवणयाचा 
धर्ण, आतरधाररा. आपुनलया आनश्तांते देता 
। राया िसावी कृपरता । जो निजधरू्णनच 
तत्वता । आपुला जै ।।१८.८१०८।।

वनजध्ममेवच –  सवरावािुसार. तैसे देह असता 
साकार । पांच रौनतक नवकार । ते निजधरतेनच 
वयापार । करी आपुलां िायी ।।१८.२८३५।।

वनजप्रकृवरस्म्त्यवेगें – निजप्रकृनतसरातयागें? - 
सवतःचया प्रकृनतधरा्णचा तयाग करूि. रग 
निजप्रकृनतसरातयेगें । गुराचां िाईं  ठरघे । तया 
तया अवसरा दृष्ीं जागें । तें ते शरीरीं 
।।२.३२५।।

वनजभक् – सवतःचा रक्त. ऐसें नवचारूनि क्रा 
एका । देओ निजरक्तांचा अलुका ।  बोनलला 
तें हें आइकें कां । राया वचि ।।२.२६५।।

वनजव्य्प्रीं – सवतःचया वयवहारात. 
अंतःकररव्नत्पंचकु,। ज्ञाता, रोक्ता, कता्ण, 
साधकु,। बाह्यकररां प्रवत्णकु । होये 
निजवयापारीं. ।।२.१७१२।।

वनजलसथरी – सवतःचया ठिकारी. आपुनलया 
निजखसरती । निनव्णकलपु, गा सुरती । तो 
कवहरेही काळें प्रकृती । वशु होऊनियां 
।।२.७१८।।

वनजज्ञ्न – सवतःचे ज्ञाि. टकरक जाली कररा,। 

रिा, बुद्ी, अंतःकररा,। राओ िाकळे 
निजज्ञािा,। जयाचा तयानचया ।।२.१२४४।।

वनज्क्रें – सवतःचया आकारािे. आमही अवघेनच 
निजाकारें । प्रकृनतगुरराव अभयंतरें । आतरा 
ब्रह् निरंतरें । बोधेसे ि ।।२.३१८।।

वनज्च्रु – सवतःचे कत्णवय. तये देहीं निजाचारु,। 
पाविु, रोक्दु, पठरकरु,। जेर री तूतें आदरु 
। धरूं सांगें, ।।२.१७१७।।

वनज्त्मरति – आतरतत्व. आतां निजातरततव तें 
कैसें,। काहींनच अज्ञाि ि प्रकाशे,। अिुरववेद् 
तें पठरयसें,। ययेनच देही ।।२.७९६।।

वनज्त्मविद्वेची – वेदानत, अधयातर, आतरतत्वाची 
नवद्ेची. रक्तजि नचंताररी । निजातरनवद्ेची 
तू िारी । तुझेनि सरररें धूरी । दोषांची होय 
।।१२.३।।

वनज्त्मविरईं – सवतःनवषयी.  िेरो महरती जि 
बहुत,। िकळे हें सवाांचे रत,। परंतु जारते 
नवरुलेगा येर,। निजातरनवषईं ।।२.७९५।।

वनज्नंद – आिंदरूप. तया आतरया निजािंदा । 
गुरेंसी प्रकृनत िसे कदा । यापरी नरथयातवें 
विंविा । देिें साठरिेंनच ।।२.४९२।।

वनज्ंग्रवे –  आपलया शरीरात. येक घानलंती 
अग्ीवठर । येक तेनव जांगाते सुरी । येक 
शीतोषर शरीरी । उगेनच साहती  ।।१६.१६८५।। 
(रुदो. ते नवजांगते – ते निजांगाते) 

वनज्ंगें – सवतः, प्रतयक्. तेरें तेरें गुरसंगें । 
असोनि, पठर निजांगें । उपजानविाशाजोगें जें । 
ततव िवहे ।।२.७७९।।

वनजवेल् – निजलेला. आनज साठरपाटु अंतरला,। 
येक महरे होतों निजेला, । एकु महरे रुकेला 

वनजगुण वनजवेल्
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। पाहुरा घरीं; ।।२.१४०६।।

वनजैल्-लवे – १. निजलेला, झोपलेला. तो पैं 
बहुकाल निजैला,। सवपिसागरीं बुडाला,। तेरें 
जारता जिु आरीला,। तो कैसा अवधारीं 
।।२.७९४।।; २. लीि झालेला, झाकलेला. 
अवयक्ती होते सारावले । सवाज्ञािी जीव 
निजैले । ते जाग्त करूनि आनरले । संसाराप्रती 
।।८.३०८७।।

वनटुस – ि नशजलेले, कच्े.(?) तुरट सरट 
गुळगुळे । निटुस िपु्णस रळरळे । उगीर पारट 
डहुळे । ऐसे येक ।।५.२८०४।।

वनरर ै(नितररे) –  नझरपूि जारे, निवररे. देनच 
देिरें नवकारें । दृशयाचेनि आकारे सफुरे । तै 
आतरनच तो इतर नितरे । रािे रासे 
।।१८.४८४१।।

वनत्यक्षर – िश्वर. तरी तें पुडती िश्वर । देह तेंही 
नितयक्र । शाश्वत िवहे साकार । ब्रह्ांड हें 
।।२.२३३।।

वनत्यर् – अिंडपरा. तरी नितयता िेदी रोडो,। 
तेनरंचें सानक्तवही नविडों । आनर सववीं 
लागला पवाडों । कैसा तेवहेळीं? ।।२.९५५।।

वनत्य-त्यु – १. अनविाशी. तैसें पातकी जोडावे । 
तें रोनगता देह नितय िवहे । वठर लोकानवरुद् 
अघवें । दुःिनच होईल ।।२.१४५।।, २. 
कायर, प्रतयेक वेळी. ऐसा जळप्रवाहो पाहे । 
नितय िवा िवा आहे । आनर पाहातया आि 
िोहे । कनलचेनच जळ ।।२.३४७।।, ३. 
वारंवार. िाइकोनि राझें वचि,। देहोनच आतरा 
हें रािूि,। नितय उपजता, हें ज्ञाि । संपाठदसी 
।।२.१०६१।।

वनत्यनैव्मवर्क –  रोजचे व प्रसंगनवशेषी करावयाचे 

कर्ण, नियर – व्रत. शरीरे आरोगय सांनडले । 
वठर नितय िैनरनत्क वोडवले । सिाि ते बाधू 
लागले । प्रात:काळी ।।१८.२४५९।।, 
वनत्यनैव्मवर्कले (अिेकवचिी प्रयोग) 
।।१८.११७२।।

वनत्यबद्धु –  कायर संसारात अडकलेला, अज्ञािी. 
तो नितयबद्ु संसारी । असुरराव तयाचा शरीरी 
। सुि ि पवे सवाांप्रकारी । कष्ी होय 
।।१६.२५८२।।

वनत्य्युक् – नितय, िेहरी एकत्, एकरेकांसह. एवं 
दंरु रािु रदु नतनही । नितययुक्त जेरेही करुंनि 
। ते आसुर गा धिु:पारी । पुडती कैसे 
।।१६.१६६९।।

वनत्यसरर् – सव्ण काळांत असरे. तेरें सुरारकु िा 
ररता । अवययता, नितयसतता । तें आतरसवरूप 
पारा्ण । कैसें पुिरनप? ।।२.७१६।।

वनत्य् – अनविाशी अशा तयाला. सहजीं सहज 
निनव्णकारता, । सहजखसरनत असतां, । आतरया 
नितया, संता । ययें देहाठदकें ।।२.६६२।। 

वनत्य्त्मज्ञ्नवशळ् – कायरसवरूप आतरज्ञािािे 
पठरपूर्ण – ज्ञाि सवरूपाला. एवं नितयातर 
ज्ञािनशळा । शुद्ा आतरया निर्णळा । कर्ण ि 
पडे केवळ गळा । रािले हे ॥९.२३६६॥

वनत्य्नंद्ची – अक्य पररािंदाची. चहु अवसरांचा 
िेळी । ि रंजे जो कवरे काळीं । नितयािंदाची 
िवाळी । तेरूंनि तुटे ।।१६.२१४।।

वनत्य्वनत्य िसरु विच्रू –  शाश्वत काय, रंगुर 
काय याबद्लचा नववेक (साधिचतुष्यारधील 
पनहले साधि). नितयानितय वसतु नवचारू । 
तोनच घडला ययाचा आचारू । ऐसें री 
पररातरा ईश्वरू । रािूं लागें ।।१८.१४९७८।।

वनजैल्-लवे वनत्य्वनत्य िसरु विच्रू
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वनत्य्वनत्य वििवेक – शाश्वत काय, रंगुर काय 
याबद्लचा नववेक (रुरुक्ूचया साधि-
चतुष्यारधील पनहले साधि). नितयानितय 
नववेके । रि सवरूपी सोके । अनवये आनर 
वयनतरेके । बुद्ीचे तप ।।१८.२१६६।।

वनत्य्वनत्यरत्िदशतान –  नितय काय, अनितय काय 
याचे िऱया अरा्णिे झालेले ज्ञाि. श्वर, 
रिि, निठदधयासि । साक्ातकारू िा शबदाज्ञाि 
। नितयानितयदश्णि । शूनय जालें ।।१.२४८१।। 

वनत्य्वनत्यिसरुज्ञर् – नितय काय व अनितय काय 
ह्यासंबंधीचे ज्ञािािे युक्त असरे. 
नितयानितयवसतुज्ञता । पुरे आइकोनि, काज 
आतां । िाहीं महरौनि पारा्ण,। तूतें रािैल 
।।२.४४८०।।

वनत्य्वनत्यिसरुिवेदन –  नितय काय व अनितय 
काय ह्यासंबंधीचे ज्ञाि. तेरें नितयानितयवसतुवेदि 
। ि उरजे आप कवर,। केवळ रोहरय 
अज्ञाि,। पांडवा, तें. ।।२.४४४४।।

वनत्य्वनत्यवििवेकवसवद्ध – नितय व अनितय ह्यांचे 
नवचारपूव्णक प्रक्रर करता येरे. तयातें 
निचिळबुनद् । ि वतते जार सरानध । 
नितयानितयनववेकनसनद् । ते आरीनचिा 
।।२.५३३२।।

वनत्य्निी – दररोज, प्रतयेक ठदवशी. पौरोनहतय 
नितयाह्नी । चालनवता संतोषे रिीं । जेरे तेरे 
दनक्रेवाचूनि। संकलपु ि चले  ।।१८.१०४९७।।

वनदध्य्स (निठदधयास) –  सतत एकाग्र नचंति 
कररे, निरंतर, अहोरात् एक धयेयाकार व्त्ी 
असरे ही खसरती, खसरर आतरािुसंधाि, 
आतमयाचा प्रतयक् अिुरव. नितयश्वर । 
नितयरिि । निदधयासाचे साक्ातकारी ररर । 

निरंतर ।।१६.२०९।। 

वनदशतानें –  निदश्णि, उदाहररादािल, उदाहरररूप. 
येकाते देिोनि दृष्ी । येकाते अनत रिोध उिी 
। तया रिोधाची पुनष्ठ । याचे निदश्णिें 
।।१८.१३६१४।।

वनदसुर् – अध्णवट झोपलेला, भांत. ऐसें 
प्राकृतगुरविारा,। प्रकृनतपासाव वीरा,। उिी 
पुरुषु निदसुरा,। सवरूपीं जव ।।२.७६९।।

वनद्नपूिशी –  शेवटापूवमी. ते रग हृदयीप्रकाशे । 
ठदसावे ते तेरे ठदसे । महरौनि निदािपूवमी असे 
। ते ऐसे साधिा ।।१६.२०६।।

वनद्नी – अवसरा, पठररारी (शेवटची खसरती). 
अहंकारू बळ दोनही । दपु्ण कारु धिु:पारी । 
पाचवा रिोधु निदािी । सेवटील ।।१६.२२९७।। 

वनद्नी (निदाि) –  पठररारी. पुसा तंवं येकु 
वचिीं । आनर रेदु महरतां ते दोनि । तेनरचाही 
ऐकू निदािी । येकु िसावा ।।१६.७२२।।

वनद्नीं – १. प्रलयाचया वेळी की आतरज्ञाि झाले 
असता? जी जी सज्ञािता तुरचेनि । सािुग्रहें 
रुक्ती पारी,। आठदगुरो निदािीं । कैसें होये 
।।२.२।।, २. शेवटी, अंतकाळी. तये 
काररदेहीं अज्ञािीं,। अिुसंधाि व्नत् आटोिी 
। जाये, तेरें निदािीं । नवसररर उरे 
।।२.११४२।।; ३. परीक्र करतािा; शास्त 
कसोटीवर. जया कामयाची आचररी । नवनहत 
आहे निदािीं । प्रशसते िोहे धिु:पारी । 
पांडुिंदिा ।।१८.२३७।।

वनददध्य्स ु – बाह्य जगाचा नवचार दूर करूि 
आतरनवषयाचे सतत नचंति, रििाची पुढची 
अवसरा. श्वर रिि निठदधयासु । ज्ञािार्णनच 
जानरजसु । ज्ञाि तो वसतु प्रकाशु । महरौनिया 

वनत्य्वनत्य वििवेक वनददध्य्सु
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॥९.२८९॥

वनदवे –  झोपतो, झोपी जातो. लोळे निदे वयायारु 
करी । अवरोधु वायोचा ि करी । बैसका ते 
तया वैरी । साहेनचिा ।।१८.१२५१३।।

वनदवेि्ं – कपाळकरंटे, फुटरया िनशबाचे. नपतरांची 
कठरती सेवा । कांही िेदेव तया निदेवां । 
रेनलया सरािें होती देवां । हे काये सतयं 
।।१६.१०७०।। 

वनदैल् –  झोपला, निजला. येकांती सेजी पहुडला 
। तो इंगळावठर निदैला । पठररळ सुरि राळा 
। लागती रुजंग ।।१६.२२५८।। 

वनदैि्ं – दुदभैवी. तेनरचा अिुरउ पांडवा । 
नत्नवधुरिें जारावा । अनधष्ठाि नसनद् निदैवां 
। कैंची तया ।।१५.२४०८।।

वनद्र्य् – (निद्रा ह्या संसकृत स्ती. शबदाचे त्तीयेचे 
एकवचि. ते तसेच ररािीत वापरले.) झोपेिे, 
झोपूि. ऐसी कठरता सोसरी । असतराि पडलें 
ियिीं, । निद्रया रानत्राि सारूनि । पाहटा 
उठिले. ।।२.२९४१।।

वनद्रि् –  कोरडी? द्रवरनहत. घालुनिया िालुनतया 
रािा । वीरूउरे; आइके, द्रोरा । निद्रवा 
जानलया रसिा । येकायेकी ।।१.५९९।।

वनद्र् – गाढ झोप, सुषुप्ती. करीं योनगयां आडवारा 
। संसाठरकांतें संसारा । ते नजंनकली जेरें निद्रा 
। अजु्णिु तो ।।२.२४७।।

वनद्र्भरू –  झोपेचा रर, गाढ झोपेची अवसरा. 
रररा पासाव उठिला । तो ररर देिों लागला 
। तैसा निद्राररू पानहला । जागोनिया 
।।१८.१२१४२।।

वनद्र्सुख – गाढ झोपेचे, सुषुप्तीचे सुि. सुषुनप्त 

िारी अवसराविय,। तेनरचें सुिनह नरथयारय,। 
तेंनह निद्रासुि काये । वतते जागररीं? 
।।२.४६५।।

वनद्र्ळु – झोपाळु, सतत झोपरारा. अतयंतु निद्राळु 
जैसा । िेरे निद्रेचीही दशा । लोठटलाही सहसा 
। जाग्तु िवहे ।।६.४११८।।

वनधनिंरु (नि-धिवंतु) – दठरद्री, निध्णि. पुरे सवारु्ण 
पररारु्ण । सपश्णिेंनच पापनिरु्णक्तु । गोधिी 
निधिवंतु । धिाढ्ु ठदसे ।।१८.९०७१।।

वनवध –  धि, पैसा. ि सापडे तैं असो निनध । होतु 
रातें रहानसद्ी । रग बैसेि उच्ेपदी । रायाहूि 
।।१६.१७१३।।

वनवधवनवध – अनतशय वेगािे भरर.  रुिावठर 
गोंगानर । रनक्कांची निनध निनध घ्रारी । 
निपरी सुिें आहे महरौनि । निवारीनच िा 
।।१८.७५०८।।

वनपजरी – उतपन् होतात. रूतीं रूतें उपजती,। 
रौनतकीं रौनतकें निपजती,। गुरीं गुर, 
द्रुपदीपनत,। काररें कायते ।।२.७५९।।

वनपजरवे – उतपन् होते, पैदा होते, उपजते. निपजते 
गुरकाय्ण साधि । आता गुरी िाकळे निगु्णर । 
यालागी संनयासावलंबि । तेनच रुखय 
।।१२.१६१।।

वनपजलीं – निरा्णर झाली. कर्णविारां सरूळें रचलीं,। 
तीं करमें नलंगदेहें निपजलीं,। तें नलंगदेह वतते 
रूळीं,। सूक्र जें का, ।।२.१११८।।

वनपजलवे – निरा्णर झाले. रग अशुद्ें ययांचेनि । 
खसिगध जाली रेठदिी, । तीपासाव,  चरिपारी,। 
निपजले जे, ।।२.१२८।।, वन्जलवे 
।।१८.२३०।।

वनदवे वनपजलवे
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वनपजिी –  निरा्णर करतो. तेरें ज्ञािेंनद्रयविारा । 
पावे अर्णसाक्ातकारा,। कर्णकररीं, वीरा,। 
करमें निपजवी. ।।२.१७१५।।

वनपजवे –  निरा्णर होतो, जनरतो. शांनत, सनहषरुता, 
प्रकाशु,। हा सत्वगुरुसारासु ।अखसररता, 
प्रव्नत्, अनरलाषु । निपजे रजोगुरें 
।।२.४५६।।, निफजे ।।१८. ५३८।।

वनपजों ल्गवे –  निरा्णर होऊ लागतो. 
सतकरा्णिुष्ठािता । जाली जे नचत्प्रसादता,। 
नतया जें कर्ण, पारा्ण,। निपजों लागे, 
।।२.१९४२।।

वनपुणर् – कौशलय. इंनद्रयप्रारसंयुक्तता,। रिातें 
ही निपुरता,। रिागनवेंही पांडुसुता,। बुद्ीतें 
ही ।।२.७४२।।

वनपुणु – ज्ञािी, कुशल. तैसा सांखयरतें निपुरु,। 
जो नवनवक्तज्ञािें धनयु,। तो अवयक्तु, 
वयनक्तअधीिु । कहीनच िवहे. ।।२.१८३०।।

वन्जलवे, वन्जवे इ. पहाः वनपजलवे, वनपजवे इ.

वनबद्ध –  पूर्णबद्. निबद् जाले असुर । रग 
तयांचे िाशले नवचार । आता पुडती निशाते 
िर । कैसे जाले ।।१६.१८३७।।

वनबंध – एक ग्रंरप्रकार. वेद, वेदार्ण, पुरारें,। 
सर्नत, निबंध, आय्णवचिें,। निनव्णकलपा 
ययाकाररें । िेठदती आधारु. ।।२.२२४५।।

वनवबड – घट् नचकटूि बसरे. ऐसे बोले तव 
वाडवाड । सवकायमी तातपय्ण निनबड । िाही 
तया चाडरीड । कृपा परावयाची 
।।१६.२१०६।। 

वनवबड-डु – घिदाट, एकरूप, वेगळेपरािे ि 
कळरारे, गंरीर.  सकळ सर्द्ीची चाड । 

सुि पानहजे जैं वाड । तैं सहज सतय निनबड 
। असें तें आश्यावें ।।२.२४४।।, वनवबडु 
।।२.२९३।।

वनवबडपण – नलिष्ता. तैसे साधिाचेंनच निनबडपर 
। िीच िवे िवे दाउि । सव्णरा काळहरर । 
तेंनच करावे ।।१८.८३९३।।

वनबीड – घिदाट. सािेपरे गगिा आड । वाडपरे 
ग्रासी ब्रह्ांड । ऐसे रूपहीि निबीड । सवरूप 
जें नकं ॥९.३१४॥

वनबीडर् – नचकाटी. वादें आसरा उपजें । सवासरा 
वादेंनच सहजें । प्रज्ञावादे राजे । प्रेतिाची 
निबीडता ।।१५.२२९०।।

वनबोधन –  ज्ञािाचे साधि. जें कळों ये सुनिनचित 
। तें बोधधय ऐसे जार निभांत । जेरें कळे तें 
निबोधि तेर । बुनद् महनरजे ।।१८.१२२७२।।

वनभ््ंर –  नि:संशयपरे, िात्ीिे. कता्ण रोक्ता 
नचत् वतते । प्रारु नशश् रसिा करर तेरें । रसु 
नवषेया निभांतें । रािसें जारावें ।।२.३९७।।

वनभ््ंर– र ु – संशयरनहत. तठर असंत आनर 
िाशवंत । तें निरसावें सरसत । रग जें सतय 
निभांत । असेल कांहीं ।।२.२४०।।, असो तो 
नरथया भरु । नितयु निभांतु आतरारारु ।तो या 
जनर ररराचा श्रु । िेरे केवहांही ।।२.३०६।।

वन्मग्न –  एकरूप. आतरतत्वीनच तयाते । निरग् 
करी॥ रिाबुद्ी इंनद्रयांते । फुटोिेंदीं जो निरूतें 
। आतरततवीनच तयाते । निरग् करी 
।।१६.२१२।।

वन्मग्नर् –  एकरूपता, तल्ीिता. सवसवरूपी नजया 
युक्ती अिंडता । ि रंगे सराधीची पारा्ण । 
रिाबुद्ी निरग्ता । सवसवरूपी ।।१६.४३६।।

वनपजिी वन्मग्नर्
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वन्मग्नरवेचवे असणवे – एकरूपतव, तल्ीिता. व्नत्रात्े 
िुररे । जेनरचे तेरे नवरोनि जारे । तेनच 
निरग्तेचे असरे । साक्ीतवे बीज ।।८.२८०६।।

वन्मरी – वन्मणवे - लय, िाश पावरे. उपजती 
निरती रासती । जळाचेनच तरंग होदी । पठर 
सवतंत् महरोि येती । जळेसी ते ।।८.१०४३।।

वन्म्न –  निरार, शेवट, निराि शबद िाही. यतिा 
अयतिाचें निराकरर । ि कठरतांनच असे जार 
। जैसें सूयमोदयीं निराि । फेडावेंनच ि लगे 
।।१८.६०२४।।

वन्म्ल् –  िष् पावला. एवं देह आनर अनररािी 
। गुर गुरांची कररी । आनर निराला गुरू 
जेरें करूनि । िरा होय ।।१८.३५२२।।

वन्म्ल्-लवे – निरारे – १. बुडूि गेला, एकरूप 
झाला. ब्रह्ांडकंचुकु नवराला,। प्रपंचु 
हारपोनियां गेला,। तये प्रळयार्णवीं निराला,। 
तो सरूळदेहोची ।।२.९२८।।, वन्म्लवे 
।।२.६३२।।; २. संपला, िष् झाला. 
तयानचया अिुसाबळा । नपंडु गरमी रचिे आला 
। तयाचा क्ोरु निराला । तैं गर्णपातु होये 
।।१६.११८०।।

वन्म्वल्य्ं –  निराले असता, लयास गेलयावर. 
येक निरानलयां जीवपर । रिोलयें उरे 
अनधष्ठाि । तेरें अिंता जीवाचे जीवपर । 
वावो होये ।।१८.१३१७१।।

वनव्मर्, वनव्मर्क्रण, वनव्मत्य – जयाचया 
असणयारुळे काय्ण होते व िसणयारुळे होत 
िाही व जयाचा काया्णत प्रवेश िसतो तयास 
निनरत्कारर महरतात. कोरताही पदार्ण 
निरा्णर करणयास लागरारा कता्ण. उदा. 
सोनयाचया दानगनयांचे निनरत्कारर सोिार 

होय. तू महरसील ऐसे वचि । यया दशदेहा 
कवर कारर । निनरत् आनर उपादाि । तठर 
वचि अवधारी ।।१८.६८३।।

वनव्मर्क्रण – जयारुळे उपादाि काररात गुरांचा 
व अवसरांचा बदल घडूि येतो ते कारर. 
(उदा. कुंरार हे घटाचा निनरत्कारर).  
सरावायीकारर निनरत् कारर । यापठर घटाचे 
निरा्णर । प्रतयक् तयाचे दश्णि । द्रष्यांसी 
॥९.८१६॥

वनव्मत्य क्रण – निनर्णतीला दोि काररे (१) 
निनरत् कारर, (२) उपादाि कारर. 
निनरत्रात् असलेले कारर, जे बदलत राहते. 
(उदा. घटाचे निनरत्कारर कुंरार व 
उपादािकारर राती. (पाणयाचया लाटेसािी 
वारा हे निनरत्कारर.) तेर निनरतय कारर 
पांडूसुता । उदकाते सपश्णला वायो असता । 
उतपत्ी तरंगा बहुता । ते होनच लागे ॥९.७१४॥

वनव्मर  – डोळा नरटणयासािी लागरारा वेळ. त्ुटी 
पळ निनरष । रिनरतां यार अहोरात्ें रास । 
लोटती संवतसर बहुवस । होतां काळक्पर 
।।२.३३६।।

वनव्मर उन्मवेरु –  पहाः वनव्मरोन्मवेर. पापरीची 
उघडझाप. रुहूत्ण फळघठटका फळ । नवचाठरता 
ठदिशुद्ी ग्रहबळ । पळाहूनि अध्णपळ । 
निनरषउनरेषु ।।१६.१५३३।। 

वनव्मर्धता  – डोळा नरटणयासािी लागराऱया 
वेळाचया अधा्ण वेळ. निनरषाध्ण जयाचें तुनळतां 
। वरुषा येसरें, पारा्ण,। तया दुःिाची वयवसरा 
। अिुरवी जारे. ।।२.१६५५।।

वनव्मर्रोन्मवेर्दद  – डोळा नरटरे व उघडरे वगैरे. 
िागकूरा्णठद पंचप्रार । आवांत्ुक देहीं वत्णराि 

वन्मग्नरवेचवे असणवे वनव्मर्रोन्मवेर्दद
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। निनरषोनरेषाठद चंचळपर । ते तयांची चेष्ा 
।।२.४४२।।

वनव्मरोन्मवेर –  पापणयांची उघडझाप हे काय्ण, 
निनरष महरजे डोळयांचा नरटणयाचा वयापार व 
उनरेष महरजे डोळयांचा उघडणयाचा वयापार. 
रकराचया जेवीं ियिीं । निनरषोनरेष िसती 
दोनही । तैसे नितय सावधाि, धिु:पानर । 
जयाचे रि ।।१२.६६२।।

वनव्मरोन्मवेरण –  डोळयांचया पापणयांची उघडझाप. 
ते अहोरात् चतुराििा । युगा दो सहस्ाचे 
अजु्णिा । ते सवखसरती पुरुषा पूर्ण । निनरषोनरेषर 
की ।।८.२८१४।।

वनव्मरोन्मवेरी – पापरी नरटतािा व उघडतािा, 
महरजे प्रनतक्री. चालता प्रनतपदी सररर । 
निनरषोनरेषी रारकृषर । तैसेनच कठरता रोजि 
। सररावे प्रनत ग्रासी ।।८.१२७८।।

वन्यर –  िेरलेले; निनचित केलेले. तू बोलसी ऐसे 
वचि । नियत हे कां तया अनरधाि । दुजे 
अनियत कर्ण कवर । ऐसे सांगा ।।१८.१३३१।।

वन्य्मरी –  अधीि िेवतात, नियंत्रात आरतात. 
निरोधु तयाचे साधि । हा होय निरोधेनच नवर 
। कीं, उगेनच कररगर । नियरती ।।१.१०८।।

वन्य्म्िवे न लगरी – नियनरत महरजे नवनशष् 
लयीत वा गतीत आरावे लागत िाहीत. प्रार 
ि लगती नियरावे । आसि ि लगे बद् करावे 
। रुद्रा रागते श्रावे । ते काहीनच िलगे 
॥९.३३३॥

वन्यव्मलें –  नियंनत्त केले. सैनयासंरवते पठरसतरर 
। र्नत्का, काष्ठें, पाषार । अंतरीं यावयालागूि 
। राग्ण नियनरलें ।।१.७१५।।

वन्यंर् –  नियारक, नियंत्र कररारा. रवचरिाचा 
तू नियंता । सायुजयरोक्ाचा दाता । त्ानह त्ानह 
अवधूता । कृपाळूवा ।।१२.४।।

वन्यंत्ुति – नियंत्तव, अंकुश असरे, नियंत्र 
असरे. केनलया नियरा ि चळावे । राज 
रठरयादे िुल्ंघावे । उल्ंघी तया नियरावे । ऐसे 
नियंत्ुतव ।।१८.८०७०।। (रुदो. नियंत्ुतव – 
नियंत्तव)

वनरवग्नकु – (निर + अनग्कु) संनयासी (ग्हसरी हा 
गाह्णसपतय अग्ी धारर कररारा असतो- रात् 
संनयासी तसा िसतो). निरनग्कु दंडधारी । 
नशिा सुत्ाचा तयागु करी । तैसा िवहे अवधारी 
। अजु्णिा हा ।।६.९२।।

वनरग्नी – अनग्रनहत, दैिंठदि वयवहारासािी 
लागराऱया ग्ह्याग्ीचा जयािे तयाग केला आहे 
असा. वािप्रसरु ही पठर । निरग्ी िवहे अवधारी 
। अनतरीरूपी हरी । तेरेही रािावा 
।।८.१८७१।।

वनरपरी (निरपरे) –  धुवूि काढरे, िेचरे, 
निरडरे, पुसूि काढरे, निपटूि काढरे. येक 
परनजती हानतयेरा । येक निरपती िडगधारा । 
येक धिुषयां येकसरा । लानवती बारु 
।।१.१३०३।।

वनरपर्वध्य् – निरपराध असराऱया (रला). 
निरपरानधया रातें,। पैलेहाले शस्तघातें,। तंव 
दुजा महरे, येरें । ररीं पनडलों ।।२.६८२।।

वनरपवेक्ष्चवे – जयाला कोरतयाही ऐनहक सुिाची 
अपेक्ा िाही अशाचे. निरपेक्ाचे लक्र । 
राजा रंकु तया सराि । ि धरी कवहराचे रि 
। वरी किीरु िवहे ।।१२.७६५।।

वनर्य् –  िरकाला. एकासिीं बैसो िये । बैसे तो 

वनव्मरोन्मवेर वनर्य्
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निरया जाये ।।१८.१५९९३।।

वनरि्यि – अवयवरनहत (रेदरनहत). ऐसा 
निरवयव, निराकारु । देहीं असोनि देहपरु,। 
अछिेद्ु आतरा अक्रुं, । दृशयु िवहें 
।।२.९३५।।, निरवयवा – रेदरनहत, अिंड 
अशा आतमयाला. ।।२.९१९।।

वनरिैर – वैररावरनहत. येक वर्ण बीज नििळ । 
निरवैर सूक्र केवळ । ते आपरनच सरळ । 
अंकुरानच ।।१८.१०९९५।।

वनरिैि (निरवयव) – अवयवरनहत. निरवैव 
आकाश जार । हे सतवगुराचे लक्र । 
निनव्णकाराखसरती महरोि । साखतवक ते 
॥९.१५३९॥

वनरिैिर् –  निरवयवता, अवयवरनहतता. 
वयोराऐसी निरवैवता । उदकांऐसी पूर्णता । 
सफठटकाऐसी सोजवळता । पठर निराकार ते 
।।१८.१४१७९।।

वनरशन – निरसि. सराधनचये िुरेनवर । िसतें 
लयनवक्ेपही ज्ञाि,। आनर कां लागतें निरशि 
। प्रव्त्ीचें? ।।२.१३००।।

वनरशन् – निरास कररे (उपाधी िष् कररे). 
आतरनववेकेनच अजु्णिा । उरी िाही काया्णकाररा 
। सवमोपानधनिरशिा । जारती योगी 
।।८.३१६२।।

वनरवशर् (निरसरे) – दूर केलयास, बाजूला 
सारलयास. सवारीचा हृदयी अिाठरसे । 
प्रधािाचे बैसले असे । तेि निरनशता पठरयसे । 
प्रधािु जो ।।१८.८३००।।

वनरशोवन –  निरसूि, िष् होऊि. तठर असंतराि हे 
असाचार । निरशोनि जावे सरग्र । सतय 

सिाति अक्र । तेनच प्रकाशावे ।।१८.११३६।।

वनरसणवे – दूर होरे, नरथया आहे असे कळरे. तें 
आपरपयां सवसंवेद्,। अनयदृष्ी अवेद्,। 
साधकु, साधि, साधय । निरनशलें हें 
।।२.१२९१।।

वनरसरी – िष् होतात. यज्ञु नवषरूचें सवरूप,। तदरु्ण 
नहंसा िवहे पाप । दोष निरसती अरूप । उपरािे 
येरें.।।२.१९५७।।

वनरसन – निराकरर. तेंनरचें जें सुिदुःिराि । 
तयांचें तेनच निरसि । जें नरथयातवें नरथया 
सहि । नरथया दृष्ी ।।२.४८२।।

वनरसलें – निराकृत झाले (देहानवषयीची तो सतय 
आहे अशी बुद्ी िष् झाली). तैसें आतरदृष्ीं 
निरसलें । नरथया शरीर सुिदुःिरेळें । 
प्रारबधाश्यें उरलें । यरापूव्ण ।।२.४८०।।

वनरस्ि्य् – सोडणयासािी. बोलता जाला वचि । 
पाहोनि अजु्णिाचें राि । निरसावया पठर रौि । 
दुःिहेतुक. ।।२.४०।।

वनरस्िीं – िष् करावी. रग चाऱह देहें निरसावीं,। 
ते ते अवसरा िाश्यावी,। गुरां चहूंचां अरावीं 
। आतरया जारावें. ।।२.१८१४।।

वनरस्िें – िष् करावे, नरथयातव जारावे. तठर 
असंत आनर िाशवंत । तें निरसावें सरसत । 
रग जें सतय निभांत । असेल कांहीं ।।२.२४०।।

वनरवसर् ं – नरथया आहे असे जारले असता. 
यापरी प्रकृनतप्रधाि,। निरनसतां उरयसफुरर,। 
अिंडैकरस निरंजि, । संपाठदलें अनसपदें 
।।२.८५०।।

वनरसी –  निरसि कर, दूर कर. तेंनच अवलंबूनि 
आतरज्ञािा । विैत निरसी अजु्णिा । गुरातीत 

वनरसीवनरि्यि
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जारे आपरा । शुद् महरवी ।।१८.१२२८४।।

वनरसीं –  निरसि झालयावर. सकळां धराांचां 
निरसीं । सकळां गुरांचां हरासीं । देह अवसरा 
ग्रासीं । सकळ रािाचा ।।१८.१४४३६।।

वनरसुवन –  (असंत राग) नरथया आहे असे 
(तयाचे) निराकरर करूि. असंत संत जारोनि 
। रग असंत रागु निरसुनि । संत नवशुद् 
रािुनि । तेनच अिुरवावें ।।१८.१२३०५।।

वनरसूवन – िष् करूि, नरथया आहे असे जारूि. 
निरसूनि बोधनयतवयातें । आतरा पाहे बुद्ीतें,। 
ते ते तया वंधयासुतातें । दीस महरे ।।२.६४४।।

वनरसवे – िष् होतो, नरथया आहे असे कळते. दृशयु 
निरसे अिातरा,। तंव कररसरूहु रानिजे 
आतरा,। रग दृशयनिराशीं धरा्ण । जारावें 
तयानचया ।।२.१४४३।।

वनरसर – जयाचे निरसि, िंडि झाले आहे असे. 
रग अतविादें निरसत । तेंही तेनच जारती 
सरसत,। आता निराशव्नत् सांनडत,। रौिा 
आलें ।।२.१२५८।।

वनरसर् गुण् – गुर िष् होरे, रूप, िार, गुर यांचे 
िाहीसे होरे. वयनतरेकाचा नसद्ांती । रांडला 
जो नकं सवखसरती । तेरे निरसता गुरा आरी । 
तोनच सराि ॥९.३१९॥ 

वनरसरवे (अवसरेतें) – शूनयावसरेला, काही िसरे 
ह्या खसरतीला. ऐसे अरावाचे लक्र । 
तयाचांनि आंगे वसे राि । जै निरसते अवसरेतें 
ते सराि । वत्णराि अवसरा ।।८.३०९५।।

वनरंजन– नु – रायानवरनहत परब्रह्, शुद् सत्वातरक 
चैतनय. यापरी प्रकृनतप्रधाि,। निरनसतां 
उरयसफुरर,। अिंडैकरस निरंजि,। संपाठदलें 

अनसपदें ।।२.८५०।।, वनरंजन ु।।२.३२४।।

वनरंरर-रु – जे देश, काळ, प्रदेश इ. नरतींिी 
रया्णठदत िाही ते. प्रार रीं देईि दक्रा । रि 
झोंबवीि श्ीचररा । निरंतर रूनत्णधयािा । करीि 
जी री ।।२.१०४।।, निःभांतपरें सागरु,। 
अधूधव्णरधय, निरंतरु,। पठरपूर्णतवें अपारु,। 
अचळु जैसा; ।।२.४०७।।

वनर्करण – (संशयाचा) निरास कररे. सता 
सुिसंवेदि,। सतरासें सवसफुरर,। रग पािी 
निराकरर । करी नगरावें; ।।२.११।।

वनर्क्र – आकाररनहत. रूतजात चराचर,। दृशय, 
अनितय, साकार,। सवरूप, नितय, निराकार,। 
गोचर िवहे. ।।२.९५३।।, वनर्क्र् – 
संबोधि ।।१२.१६०।।

वनर्क्रर्य् –  निराकार सवरूपािे. गुरांतें कारर 
प्रकृनत । आपुली सांडावी सवसफूनत्ण । सेष 
उरनलया संनवती । निराकारतया 
।।१८.१४५२८।।

वनर्क्री –  आकारहीि ब्रह्तत्वात. नि:शेष 
लवर सागरी । नवराली िुिे ते लहरी । तैसे 
ज्ञाियोगे निराकारी । बुडाले नचत् 
।।१८.२४०८।।

वनर्क्रु – निराकार, आकाररनहत. अिुकुलें, 
प्रनतकुळें रूतें,। साधकें, बाधकें, रूतांते । 
आतरा निराकारु, तयातें । ि घेनषजेची 
।।२.९१७।।

वनर्कुलु – निराकुल, आकुल िाही तो. आतरा 
सव्णदृष्टा अंतरनहत असलयािे तो आकुल 
असणयाचे काररच िसते हा अर्ण. ऐसा 
निर्णळु, निराकुलु,। आतरा सवसरु, निचिळु,। 
तरानप तेरेसीं वेगळु । नववतु्ण िसे ।।२.८७९।।

वनरसीं वनर्कुलु
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वनर्कुळ –  कुळरनहत. ऐसे आतरततव निराकुळ । 
नितयनिरूपानधक निचिळ । तया रासोनि राि 
सकळ । काये करील ।।१८.३९६५।।

वनर्कुळ – रायारनहत, केवल ब्रह् (अनवकारी). 
शुद्ब्रह् निराकुळ । तेनच रायायुक्त शबळ । 
सवरूपािुसंधािशीळ । बोनलजे पररातरा 
।।१८.३१८९।।

वनर्भ्स्म्य – आरासरनहत. निनव्णशेषीं, निरंजिीं,। 
निरारासरये, निगु्णरीं । तया आचिया्णलागूिी,। 
काये कारर? ।।२.१२१४।।

वनर्भ्स-सु – आरासरनहत. आतरा निरारासु 
देही,। देहोनच री महरे ऐसाही । असता, देह 
ते घाईं । सुिेनच पडो ।।२.९१८।।

वनर््म्य –  रोगरनहत; निरोगी. सूक्रदेह निरारय । 
तया ि बनधती आरय । तैं करर गर सवकीय 
। ते कां गेले ।।१६.१४१४।।

वनर््यणु – येरूि तेरे ि जारारा, ि हालरारा. 
ररूि रानहलेला. (तयारुळे एका ठिकाराहूि 
दुसऱया ठिकारी जाणयाची गरजच िाही.) 
पींडी वयापक वयािु । आकाशनिष् सुलक्रु । 
तैसानच ब्रह्ांडी निरायरु । अंतराळ निष्ु 
॥९.२०५३॥ 

वनर्लंब – आधाररनहत. षटचरिाहूनि वरुतें,। 
सहस्दळा अपर वतते,। िािावर्ण, निरालंब, तें 
। एक धयाती. ।।२.१८९६।।

वनर्ळ – निराकार. ऐसें निनव्णकार, निर्णळ,। 
निनव्णकलप, रि निचिळ । अंतरीं िेनवतां निराळ 
। नचदाकाश सफुरे; ।।२.१८६२।।

वनर्ळ् – नवलक्र. यालागीं तैजसु तोनह । 
आतरया वेद् आइकईं । महरौनि संततवें पारा्ण 

जारईं । आतरा निराळा ।।२.५२९।।

वनर्िरण –  आवरररनहत (जलाचे आवरर िष् 
झालयारुळे). झाले असता निरावरर । उदक 
ि ररे पात्े वाचूि । रग ते पावे पति । 
अधोगती ।।८.२६९६।।

वनर्िलंब – आधाररनहत, जयाला अखसततवासािी 
कोरतेही अनधष्ठाि असावे लागत िाही ते. 
निरावलंब कीजे रि,। तंव तंव कलपिा क्ीर,। 
रग निनव्णकलपतवें जार । अनधक खसररावे. 
।।२.१९४६।।, वनर्िलंबीं – जयाला 
अखसततवासािी कोरतेही अनधष्ठाि असावे 
लागत िाही अशा तत्वावर.।।२.१८६९।।

वनर्शि्र्ी – निरपेक् व्त्ी. निराशव्त्ीची डांग । 
... हे निराशाचें आंग । तेरें कवरीएक अरोघ 
। अबाधय जे ।।२.८।।

वनर्शी – निरसि करतो, नरथयातव सपष् दािवतो. 
ऐसा सवरावनवलक्रु,। सवरूपेंनच जो 
आसरािु,। आपुलांनच निराशी आपरु,। 
अनधकु सफुरे ।।२.८६७।।

वनर्श ु(निरास ?) – पठरहार. जारोनि जारीवे ि 
साहे । प्रकृतीचा निराशु साहे ।  तये प्रकृती ि 
साहे । येरेंसीं वेगळेपर ।।२.४९३।।

वनर्सीं –  निरास केलयावर,बाजूला सारलयावर. 
देहचतुष्य कखलपती । अवसरा चतुष्य तया 
आरोनपती । तयांचा निरासीं बोलती । ब्रह्ैक 
सराधी ।।१६.१३९१।। 

वनर्सु –  िष् कररे. नत्नवधा करा्णचा निरासी । 
निरासु सकळा प्रपंचानस । महरौनि सव्ण तयागु 
ययानस । बोलती ज्ञािी ।।१८.२८१।।

वनरुरी-रें – निनचितपरे. प्रेरवंते निचियवंते । काय 

वनर्कुळ वनरुरी-रें
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कररे निरुते? कां, जेरेंकरुनि पुरुषाते । होवे 
निचियो प्रेर ।।१.११७।।, वनरुरी ।।१२.७५।।, 
वनरुरवे ।।१२.६३६।।

वनरुक् – वेदाचया ६ अंगांपैकी एक. वैठदक 
शबदांचे अर्णनववरराचा ग्रंर. याचे लेिक 
यासकाचाय्ण होत. वेदाचे अंग निरुक्त । तेरे हे 
ऐसे उक्त । महरौनि ते कर्णवंत । पावती 
पुिरागरिातें ।।१५.३२९५।।

वनरुपरी – उदाहररे वगैरे देऊि, सपष् करूि 
सांगतात. तैसी ययांची जे यानत । ते 
लोकक्यारा्णनच जार निरुपती । प्रयोजिु िाही 
पुडती । आसुरांचा ।।१६.१६५६।।

वनरुप्वधक – उपानधरनहत, निलतेप. हा तरी केवळ 
निरुपानधक,। ब्रह् ऐसेंही येक,। नवर येरें 
रूतरौनतक,। काहीनच िसे ।।२.९६३।।, 
वनरुप्वधक्रें – उपानधरनहत, निलतेप 
(आतरतत्वाला). ।।२.६७७।।

वनरूरी –  िनचत. तव पंच दशाधयाया अंती । 
अजु्णिाप्रनत रगवदुनक्त । एतद्ुद्धा हे निरूती । 
संपाठदली ।।१६.४९।। 

वनरोध-धु – अडनवरे, अटकाव, संयर, निग्रह. 
तुझा कठरता आचारु । रोक्, निरोध अरवा 
संसारु । तेरे िाही आदरु । रानझया रिा 
।।१.६०।।, वनरोधें – संयनरत केलयावर, 
अडवलयावर.।।१६.४३०।।

वनरोध्िवे – अडवावेत, आवरावेत. तठर येनरचे 
प्रार निरोधावे । रिे चडफडूनि ि यावे । यया 
अिुरवा िेरावे । अवरोधानचया 
।।१६.१३९३।। 

वनरोवधलवे – अवरोधूि, अडवूि धरले. तंव एरींही 
ते निरोनधले । ते श्वास हळूनच सोनडले,। रग 

परसपरां लागले । नववादु करूं ।।२.१२७७।।

वनरोधीजवे – अवरोध करावा. कासया रिे कखलपजे 
। कासया ते निरोधीजे । तया रिा वेगळे सहजे 
। राजयोगु तो ॥९.३४८॥

वनरोपण – निरूपर, करावर्णि, निवेदि, नववेचि, 
वयाखयाि, लक्र-सवरूप प्राराणयाठदके करूि 
केलेले करि. ऐनसया आक्ेपा पठरहारु । 
कठरता झाला श्ीचरिधरु । महरे, ‘‘अजु्णिा, 
खसररु, खसररु । आइके निरोपर’’ ।।१२.१३८।।

वनरोपण्हुवन – निरूपरातूि. तयानच नचनविशेषाते । 
गुरसामय बोनलले अिंते । ते निरोपराहुनि 
राते । उरजले कीं ।।५.६०९।।

वनरोपणीं – निरूपराचया वेळी, वयाखयािात. 
आतां एरें पावे तो कवरु ? । ऐसा कठरसील 
जठर प्ररु । तठर निरोपरीं सावधािु । होऊनि 
आइकें. ।।२.५५७२।।

वनरोपणवे –  निरूपर कररे, नवसतार करूि सांगरे. 
की सवािुरावेचे बोलरे । प्रव्त्ी निव्त्ी रूप 
कररें । तेनच येरे निरोपरे । सूनचजत आहे 
।।१६.९३६।।

वनरोपद्रि – निरुपद्रव.  षडराव नवकारनवहीि,। 
निरोपद्रव, सवसराि,। आनध-वयानध-हरर । 
आतरतत्व. ।।२.४४०१।।

वनरोप्धी – हे उपाधीरनहता. तु महरसील 
सव्णज्ञिारा । परातरारया सदचयुता । वयापका 
निगु्णरा अिंता । निरोपाधी ॥९.२३३७॥

वनरोवपजवेल – जे निरूपर करूि सांगेि तयाकडे. 
आतां तूं महरशील, सव्णरूपा । योगी केंनव 
जारती सद्रूपा;। तठर अवधाि देईं, बापा,। 
निरोनपजेल ।।२.१४३४।।

वनरुक् वनरोवपजवेल
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वनरोवपल् – निरूपर करूि सांनगतले, सपष् करूि 
सांनगतले. अहंतारूपें अहंकारु । उिी 
अंतःकरर व्नत्नवकारु,। ऐसा अनयरा 
ज्ञािप्रकारु, । तूतें निरोनपला ।।२.११४९।।

वनर्ऋ्वर –  र्तयू. नशश् जारावा प्रजेश्वरू । पायु 
निर्ऋ्नत जार निधा्णरू । ऐसा इंनद्रयांचा 
आकारू । तो देवीनच रनचला ।।१८.१२०३।।

वनगता्मु –  निनर्णती. एक जाले रुिापासूि । एक 
बहुपासाव उतपन् । एकां उरूप्रदेशे जार । 
निग्णरु जाला ।।१८.८८७।।

वनगुताण-णु – गुररनहत, उपानधरनहत, पररातर 
तत्वाची वयक्त व अवयक्त दोि रूपे. जे 
इंनद्रयांिा गोचर होते ते सगुर. इंनद्रयांिा 
अगोचर असलेले ते निगु्णर रूप होय. नवश्वबीज 
तू सिाति । नवश्वाकारे ब्रह् निगु्णर । नवश्ववयापी 
पठरपूर्ण । रावातीत ॥१.६।।, वनगुताणु 
।।२.१०४०।।

वनगुताण्नंद्चवे – गुररनहत आिंदाचे, महरजेच 
आतरािंदाचे. त्रतुलय सवगु्ण जेरें । 
निगु्णरािंदाचे पुरे पाररे । रोक्ाते आरी उरे । 
हे सगुर प्रेर ।।१.१११।।

वनगुताण्िसथवेसी – गुररनहत, उपानधरनहत अवसरेत. 
तंव एक महरती, रलें । अिुरवा रूप केलें,। 
प्रकृनतपुरुषराव रेले । निगु्णरावसरेसी 
।।२.१३३१।।

वनजतार्ददक्ं – (निज्णर – जयांिा जरा महरजे व्द्तव 
ही अवसरा येत िाही असे ते देव.) 
देवाठदकांिा. पुरोनहता राजी महरोि । ब्हसपती 
रूपें वार । कठर हीत नवहीत निरोपर । 
निज्णरांठदकां ।।१०.८०४।।

वनजताल् –  पाणयानशवाय असलेलया. तपाग्ीनचया 

जवाळा । रिरेनच शोनषती तया जळा । रग 
निज्णला रहीरंडळा । देिती ब्रह्ाठदक 
।।८.२६५०।।

वनध्तादरर् ं – निनचित केले असता. निधा्णठरतां ते 
प्रकृनत । नववतु्ण रात् रूपनत । तेरें आतरानच 
तो सतयप्रतीनत । येऊं लागे ।।२.४९१।।

वनध्तारु-र – निनचितपरे. महरौनि निधा्णरु पठरयसीं 
। ऐसा वतते रािसीं । सव्णरा ि वधू ययासी । 
यये संग्रारीं ।।२.११५।।

वनध्तारू – पक्ा निचिय, दृढ नवश्वास. तपे हा जै 
ठदिकरू  । देवो ऐसा निधा्णरू  । तैसानच सोरु 
इतरु  । हे जै होते ।।१६.१०६६।।

वनध्तारें – निचियािे. िसेनच जार निधा्णरें,। अतेव 
असे हेंनच िरें,। रावाराव निरंतरें । मयांनच 
उपटती ।।२.३११।।

वनन्ताद – िादानशवाय. ऐसी नववंचिा कठरतां । 
िादा िये अबाधकता; । रग नििा्णद शंि 
कठरता । जाला ते वहेळीं. ।।२.३३६७।।

वनन्तावशक – पूर्ण िाश केलेलया, सव्णिाशक. 
नििा्णनशकाचे (ता)दश्णि । रुहूतते कठरता गरि 
। बरवे पठर प्रसन्वदि । अशुर याचे 
।।१६.२३४५।। (रुदो. नविा्णनशत– नििा्णनशक)

वनबताल् – अशक्तांवर, शनक्तहीिांवर, दुब्णळांवर. 
निब्णला घाउँ पडे । ते येकेनच आघाते घडे । 
दाि ऐसे घडे । सवपरनरत्ाचेनि ।।१८.८१३९।।

वनबताळ – शनक्तहीि. आता आनश्त रूत ते निब्णळ 
। आश्य रूतवतते सबळ । या लागी अंतराळी 
सकळ । धठरले तेरे ॥९.२१२७॥

वनबुताज – रूढ, रंद, गोंधळलेले. सूया्णचे िडतर 
तेज । प्रवेशेिा जेर सहज । नचत् िवहे निबु्णज 

वनरोवपल् वनबुताज
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। जेर बैसनलयां ।।१८.१२४७२।।

वनबुताजरी – अडकतात, घाबरलयासारिे होतात. 
... दाटरी निबु्णजती प्रार । शरीर ि धरे 
।।१८.१२५०८।।

वनबुताजविलवे – अगनतक केले; घाबरवूि टाकले. 
येक निबु्णजनवले धूम्रे । येक सराज्णिे साक्ातकारे 
। येक उषरोदके बारे । करपनवले जीव 
।।१६.२३८०।।

वनबुताजवे – कंटाळरे, अगनतक होरे. लयो का 
जडतव राजे । संकलप उपजती नवर काजे । 
योगाभयासी नचत् निबु्णजे । दु:ि धरी 
।।१२.४४२।।

वनबुताजवेन् – बुजत िाही, दचकत, रीत िाही. िा 
तठर गराांधु कैसा । उजळािुजळ िेरें ठदशा । 
िेरें तरा प्रकाशा । पठर निबु्णजेिा ।।१५.३२४८।।

वनभ्ताग्यर् – रागयहीितव. सरागयता आनर 
निरा्णगयता  । पनवत्ता आनर अनपवत्ता  । 
गुरागुर सव्णरा  । होती काळदोषें 
।।१६.१५३४।। (रुदो. अनपवत्ता - 
अपनवत्ता, काळदोषें - काळदोषें)

वन्मताल – दोषरनहत, नवकाररनहत, शुद्. देशोदेशींचें 
ि्पाळ । असंगे रीिले सकळ,। रहारनरये, 
निर्णल,। क्ात्धरमी.।।२.१५५७।।

वन्मतालति – दोष-नवकार-रल-उपाधीरनहत, शुद् 
असरे. तेरेंनच होतां खसररतव । सफुरे निर्णलतव, 
पूर्णतव; । रग सांडूनि दृशयद्रष्छतव,। उगेंनच 
असतां, ।।२.१७७४।।

वन्मताळ–ळु – १. रलरनहत, दोषरनहत. प्रारपंचकाची 
चळवळ । रौनतकरूतदृष्ी सकळ । नचदाकाश 
जेंनव निर्णळ,। तेरें तदराओ सदा ।।२.६४१।।; 

२. सवचछि. उत्रें आनर पनवत्ें,। िूतिें, निर्णळें 
वस्तें,। पठरधाि करी आदरें,। वेष्ी, वेढी 
।।२.८८५।।, ३. पनवत्. अजु्णिा, क्ेत्ी 
पनवत्,। निर्णळ जयाचें कुळ, गोत्,। तयालागूनि 
शास्त । काये प्रनतपादी? ।।२.१४७७।।

वन्मताळति – रलरनहतपरा. फोडूनि लोहतव 
दप्णराचें,। िसुधें निर्णळतव जें तयाचें,। तें 
आकाशा येसरें जयाचें । ऐसें रूप ।।२.१२४३।।

वन्मताळपण – सवचछिता, रलरनहतता. िािा लोहाचे 
निर्णळपर  । िवहे तेरेसी नवलक्र  । तैसे 
तेजांश होती गहि  । पठर रूतां अवेगरे 
।।१६.१४३९।।

वन्म्ताण – १. निनर्णती. बा रे प्थवी आप तेज वायो 
गगि । यया रहारूताचें निरा्णर । सरूळ शरीर 
ऐसें जार । आतरयासी ।।२.५०६।।, २. 
जनर. रातेनपतया पासूि,। राझें असे निरा्णर,। 
कारु उतपत्ी कारर,। योनिविारा  ।।२.१०६२।।

वन्मुताक्ु – रुक्त. पुरे सवारु्ण पररारु्ण । सपश्णिेनच 
पापनिरु्णक्तु । गोधिी निधिवंतु । धिाढ्ु ठदसे 
।।१८.९०७१।।

वन्मूताळ – रूळरनहत, निराधार. अंतवंत अर्ण सकळ 
। अतेव सुिनह अनिचिळ । देह अखसरर निरू्णळ 
। अतेव राजय हे ।।२.२३७।।

वनवलताप्त –  नलप्त िसरे; नलप्ततारनहत असरे. 
निनव्णकलप सराधाि । ते दोष रनहत आतरज्ञाि 
। निनल्णप्त बुनद् महरौि । करि कठरता 
।।१८.३७५५।।

वनलमेप –  शुद्. या लानग कानयक तप । तें ययाचेनत 
निलतेप । वानचक तैसेनच निषपाप । स्ती संनगयाचे 
।।१८.१४९७।।

वनबुताजरी वनलमेप
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वनिताचु – नसद्ांत, निव्णचि, नववेचि. नवषयाकारे 
प्रपंचु । सकळा येक साचु । पुढती आइके 
निव्णचु । पांडुपुत्ा ॥९.२०८३॥, वनिताच 
।।१०.५६९।।

वनि्ताण –  १. अिर्ण. तठर नचंते िाही प्ररार । 
निचिये रािी वचि । आनर नचंते ऐसे निवा्णर 
। ि करी दुजे ।।१६.१७४०।।; २. शेवट, 
अंत. साठरिेनच ते साहीजर । दशठदशादाही 
सैनय । चौघी शक्ती निवा्णर । करू प्रवत्तेनलया 
।।१८.९८४।।

वनि्ताण्योगु – अंनतर खसरती. बुद्ीची सुलीिावसरा 
। तोनच निवा्णरयोगु, पारा्ण; । निनव्णकलपीं 
व्नत्शूनयता । सवरावें होये. ।।२.४६१३।।

वनि्ताणी – १. अंतयसरयी, र्तयुसरयी, अंतकाळी. 
पविी सपशु्ण ते धररी । ऐसी पाच पविा पासूनि 
। वेगळी जाली निवा्णरी । येकरेकातें 
।।१६.१३१२।।; २. अंनतर खसरतीचा. 
(नकंवा इंनद्रयांप्ररारेच जो वारीचाही नवषय 
िाही असा.) आता तू रानिसील रिी ।  विेषु 
कठरती कवरे सरािी । तूं अगोचरू निवा्णरी । 
आतरया रारा ।।१६.२३००।।; ३. अंनतर, 
आरपारीचे. रग निरासे तयाचेनि । शुद् उरे जे 
निवा्णरी । तेनच अिुरवा आरुनि । उगेनच 
असावे ॥९.१०७०॥; ४. संपलयावर. एवं 
रीपराचा निवा्णरी । ज्ञनप्त उरली जे काररी । 
ते लये नवक्ेपे गुरी । नितय ि असे 
।।१८.३५९९।।

वनि्ताणवे –  शेवटी, अंनतरप्रसंगी. तेरुंनि पडती 
परतरे । िाही प्रकारे येरे । ऐसा री घाली 
निवा्णरे । ते िांई ।।१६.२३५८।।

वनि्तार दीप्पदर लसथर – जेरे वाहता वारा िाही 

अशा ठिकारी लावलेलया ठदवयाचया 
जयोतीसारिा निषकंप, खसरर. रािराजु शरीर  
। िीट धरावे अवरि । निवा्णत दीपापठर खसरर । 
देह रािावे ।।१६.१७४।। 

वनि्तारी –  जेरे वाहता वारा िाही अशा ठिकारी. 
हारपलेनि लयें, नवक्ेपें । येकाग्र जालें ि कंपे 
। निवा्णतीं जळता दीपें । ि डोनलजे जेनव  
।।१२.६६१।।

वनि्तारु – अनिवार. जारातु िवहे हा निवा्णरु । राते 
रानिले तखनरत्ु । तयावठर रारु । बहुसाळ 
केला ।।६.११६५।।

वनि्तासन – कोरतीही अपेक्ा ि िेवता. गुरुवेगळे 
दैवत जार । पाप तयाचे पूजि । महरोनि श्ेष्ठ 
गुरुरजि । निवा्णसि कीजे ।।८.१७८२।।

वनि्तासनबुद्धी –  वासिारनहत बुद्ी. तऱही तें 
साठरिेनच जारावें,। नवनहतीं फळ िाश्यावें,। 
सवकर्ण महरौनि करावे । निवा्णसिबुद्ी. 
।।२.४१४४।।

वनि्तासनु – वासिारनहत, निठरचछि. रोनगतां वासिा 
िुरे । तोनच निवा्णसिु साचोकारें । महरौनि दृष्ी 
पडलें बरें । ते सोडूंनच िये ।।१६.१११०।।

वनि्तािवेविण – चठरतारा्णनवर. नत्नवध ताप जऱही 
जाले । तऱही देव निवा्णहेपर ि चले । महरौनि 
दाि तेंही केले । पानहजे रतिे ।।१८.११५४।।

वनि्तािो –  रूक शरि कररारी वसतू (िाद्). 
नशश्ातें िाही निवा्णहो । तेरे धडाधडा जळे 
देहो । िावडे अरु्ण पदारु्ण पाहा हो । तेरेनवर 
।।१८.१४३१।।

वनविताक्पति –  संशयरनहतता, नि:संशय खसरती. 
गुरसामय जे प्रकृतीचे । तेनच कतते केवळ 

वनिताचु वनविताक्पति
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खसरतीचे । निनव्णकलपतव आतरयांचे । ते जैसे 
तैसेनच ।।१८.१८६८।।

वनविताक्प-्पु – १. नवकलपरनहत, अिंड, 
नत्पुटीरािरनहत. निनव्णकलप संवेदि । 
प्रपंचोनरुि अंतःकरर,। तें सवरूपदृष्ी 
अनकंचि । काहींनच ि वतते ।।२.६४६।।; २. 
रेदरनहत. तठर तेनच हे राझे सवरूप । शुद् बुद् 
निनव्णकलप । आतरसवरूप निषकंप । जे या 
सवाांचे ।।८.३२७९।।; ३. संशयरनहत. 
निनव्णकलप लयातीत । रि कीजे सरानहत । 
तेर नवषय सफुरर सरसत । िाशोनि जावे 
।।१८.११५०।।; ४. जयारधये रिोव्ततींचा 
संपूर्ण लय झाला आहे अशी. निनव्णकलप 
सरानध पारा्ण । हेनच गुरी असंगता । चहूदोषा 
ि लगता । िेनवली जे ।।१८.३६२२।।

वनविताक्पर् – लय, नवक्ेप, रसासवाद व कषाय 
या नवघिांनशवाय असलेली अवसरा. 
निनव्णकलपता सनवकलपता । दोनही वेगळी 
सवखसररता । सहज िाडळे संघाता । पैसु िेदी 
॥९.३१५॥

वनविताक्पतिवे – नवकलपरनहत तेरे, नि:संशयपरे. 
रौिे जयाचा वादु । निनव्णकलपतवे संवादु । 
बोधे ि कळे प्रबोधु । ऐसे गौपय ॥९.९६॥

वनविताक्पी –  नवकलपरनहत रिोऽवसरेत. अहंकारू 
राद्णवा आला । तो कठिरा अहंकृती सुटला । 
निनव्णकलपी असता िेनवली । निटु िवहे 
।।१६.३६४।।

वनविताक्ररत्ि – नवकाररनहत, नितय तत्व. तें ही 
सानक्तव सवतेश्वरतव,। रहारायेचे शुद्सत्व,। 
आतां शुद्, निनव्णकारततव,। तें असंग तेरें 
।।२.७६२।।

वनविताक्रर् – नवकाररनहतता. सहजीं सहज 
निनव्णकारता,। सहजखसरनत असतां,। आतरया 
नितया, संता । ययें देहाठदकें ।।२.६६२।।

वनविताक्र-रु – नवकाररनहत. सहज निनव्णकार 
संवेदि । आपुनलये वोळिीवीर । महरवीत 
असे अंतःकरर । जेरूनि व्नत् सफुररें 
।।२.४५२।।, 

वनविताक्रर् – नवकार िसलेली व्त्ी, नवकाररनहत 
आचरर. होती, जाती अवसरा । परी पालटु 
िाही जया सवसरा । जें आपुली निनव्णकारता । 
ती पासाव ि ढळे ।।१२.७७।। 

वनिभैर  – वैररनहत, विेषरनहत. आतां तये सतयरानरवे 
। निवभैर जठर असावें । पानहजे तया सांडावे । 
यरा रेददश्णिा ।।२.२४३।।

वनव्यांग – वयंग िसलेले, अवयंग अपंग, पंगु 
िसलेले. शरीरी रोगता रोग । चातुय्ण असावे 
निवयांग । आरुषपराचे योग । ि दवावे राये 
।।१८.८१७२।।

वनव्य्ताप्री – वयापाररनहत, काय्णरनहत. रग 
अंतराकाशी वयािु । तोही निवया्णपरी आपरु । 
वयापकु तया गुरु । हे रागानच सांनगतले 
॥९.१८७६॥

वनिटवे (निवटरे) –  १. िष् होईल, निरेल, निव्त् 
होईल, िाश पावेल. तै कलपिा कै तुटे । कै 
सद्ुरु तैसा रेटे । त्षरा ररता निवटे । कवरे 
उपाये ।।६.२०२।।; २. लय पावरे. ऐसा 
प्रीनत ि सुटे । तंवं नवषय तयागु तो ि घटे । 
आता हे केवळ निवटे । ते येनक दुजी 
।।१८.१२४३०।।

वनिडणवे – १. वेगळे कररे. पयपारी निवडरें । हें 
राजहंसाचें कररें । कवरें करावें अिुरािें । 

वनविताक्प-्पु वनिडणवे
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काळउिी? ।।२.२९५।।; २. वेगळे जारावे. 
देहापासाव निवडरे । निरावलंबी रि धररे । 
रि जैसा निष्ा जारे । योनगयाची ।।५.५४९।।

वनिडर् – निवडरारा. जीवरूपें जारईं,। संरिरला 
नपत्देहीं,। तो वीय्णसंगें आइकईं,। निवडता  
होये ।।२.७३१।।

वनिडर्ं –  बाजूला केले असता. करा्णपासूनि री 
निवडतां । करा्णतें िाही आखसतरूपतां । एवं 
करा्णकारें आतरसत्ा । तेनच आरासनल 
।।१८.१३४७७।।

वनिडरी (निवडरे) –  बाजूला, वेगळे करतात. 
तयाचा पाकु होये पुडती । तेनरचे रळ नत्दोष 
निवडती । सतव उरे उधव्णगती । सांचे अंशांशे 
।।१६.१२८१।।

वनिडलवेपणें – प्रक्रर, नववेक करूि. कठरता 
धर्णनवनहिें । काहींनच ि रसती ज्ञािकररें,। 
सवता निवडलेपरें । जैं द्रष्ा पाहे ।।२.६४०।।

वनिड् –  बाजूला करा. तैसे देह असतां पीनडत । 
निवडा पां देहाहूंनि नचत् । री ि तठर िेदु येर 
। महरौनि जावे ।।१६.१४०४।।

वनिड्िवे –  बाजूला करावे, अलग काढावे, वेगळे 
करावे. जळचर निवडावे जळेंसी । काष्ठचर 
तैसेनच काष्ठेसी । धानयचर ते धानयांनस । 
निवडरेनच राररे ।।१८.३३१।।

वनिवडर्, वनिडवेवचन् –  वेगळे करणयाचा प्रयति 
केला असता, वेगळे होईिा. अळंकाराकारें 
जालें । तें सोिें सोियां रीिलें । निवनडता 
कांहीं केलें । निवडेनचिा ।।१८.१३६४४।।

वनिडवे –  बाजूला कररे; वेगळा कररे. वीय्ण 
संगेनच धांवीिला । श्ोनरतीं जाऊनि संचरला 

। वायो वीय्ण हयानस गुंतला । निवडेनचिा 
।।१६.११८६।।

वनिडवे –  वेगळा होतो. प्रपंचावेगळें फुडे,। तठर 
प्रपंचु कैसा निवडे?। इतुलयानचसािीं कुडें । 
जालें निःप्रपंचतव ।।२.१३४४।।

वनिणवे – रांडे कलंडू िये महरूि िालती िेवायचे 
बूड, रडरयाचया िालची काथयाची, गवताची 
चुंबळ. रांडे कलंडू िये महरूि िालती 
िेवायचे.) बैसला तेर घाली निवरे । देित 
पाखिरू ि हारे । शीत वातु उषर िेरे । रेंबुटा 
साहो ।।१८.९०२९।।

वनिर्िें – निवारर, नवरोध कररे, अरानय कररे. 
अिुरवुनच िार महरा । तठर वेदशास्तपुरारां,। 
गुरुनशषयानचया वचिा । कवरें निवरावें? 
।।२.१३४१।।

वनिरुता – िाश, लय. उतपनत्, खसरनत, नविाशु,। हा 
गुरकंपु व्नत्नवशेषु,। जये ततवीं सारासु,। 
निवतु्ण बापा ।।२.७८१।।

वनिल्लवे – निवळे, करी होरे, ढळरे. दक्ता ि 
संगता कळे । दृढता वचिे निवल्े । औदाय्ण 
ठदसे आपुले । आपेआप ।।१८.८१६३।।

वनिसणवे- राहरे. तीरते दािे तपे व्रते । यज्ञपुजिे 
सुकृते । ऐसे निवसरे बहुते । नतयाप्रजा 
॥९.१३५॥

वनिि्िवे –  शांत करावे. तठर अवधाि देई अजु्णिा 
। प्ररर निववावे बाह्य कररा । तया दरानचया 
आंगवरा । लानहजे ज्ञाि ।।१६.१७१।।

वनिविसील – शांत करशील. संसारदुःिहाळाहळें 
। सवाांग राझें हें जळे । कवरे अर्तें रसाळे । 
निवनवसील ।।२.१८६।।

वनिडर् वनिविसील
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वनिळ – शुद्, जयात काहीही नरसळलेले िाही. 
पाहातीये दृष्ी रोकळ,। आनर आपरपयां जे 
केवळ,। सनरात्, निवळ, निर्णळ,। निचिल 
कोंदाटलें ।।२.१०१८।।

वनिळवे – शांत, सवचछि होते. आहे तें सव्ण ि ठदसे,। 
िाहीनच केवळ तें ठदसे,। ठदसरें, ि ठदसरें 
ग्राशे,। निवळे रग ।।२.१२२५।।

वनि्ंर – शांत, काहीही ि करता. निवांत िातां जें 
पडे ग्रासीं,। जारो कांहींनच िाहींसी,। 
आिनवतां जैसी तैसी,। आिवोंनच लागे 
।।२.९९३।।

वनि्डु – नवशद. आता ते अनधदैवत कवर । 
पुससील ऐसे वचि । तठर निवाडु करूनि सांगैि 
। तया वारयाचा ।।८.१००७।।

वनि्डठू – नरन्ता, वेगळेपरा. सांडरें जयाचें कररे 
। नवसरु तें बळें आिवरें । ऐनसये ज्ञनप्तकाररे 
। निवाडूनच िसे ।।१५.४५६२।।

वनि्डवे-डें  – १. निषपत्ी. जनरे ऐसा ि पडे,। तो 
जनरु जार निवाडे,। यया सरूळ शरीरातें घडे,। 
योनिविारा ।।२.७१९।।; २. निर्णय, नसद्ांत. 
या परी दोही निवाडे । आनर अरेद तेरे ि 
िंडे । जारता येकु कुवाडे । ज्ञािवंतासी 
॥९.९२३॥ 

वनि्डवे – निचियािे. ब्रह् यावयांतु रांडे  । तेचेनि 
प्रळयो काय रोडे  । तैं सांगजैल निवाडे  । 
कठर श्वर ।।८.२६७०।। 

वनि्रण – दूर कररे. शीत, वातु, जल, नकरर,। 
करूनि ययांचें निवारर,। पािीं खसररानवजे 
आसि । तये सरािीं. ।।२.१८५३।।

वनि्र्ि् – अडवावा, दूर करावा. सहस्ां नकररीं 

रासकरु । खसरल्रेसीं नवरोध करूं । लागला तैं 
अनिवारू । कवरें निवारावा?।।२.२११।।

वनि्री – अडवी. ब्रह्ा, नवषरु, रहेश्वरीं,। घेतलें 
आरी आंगावरी,। आतां कवरु निवारी । 
तुझें, िा यांचें? ।।२.११०९।।

वनि्ल् (निवरे) –  शांत झाला. तेरे ब्रह्ािंदे 
निवाला । सद्ुरूसी एकतव पावला । रग 
अनवयदृष्ी चेदूला । जाग्तीरानज ।।१६.४४।।

वनि्सी –  कायर रनहवास करूि राहरारा, 
रालक. अंशु अरवा ते अंशी । रप्रकाशकु 
की निवासीर । सवराउ की गुर दोशानस । 
जया रेदु महनरजे ।।१६.७१८।।

वनि्वर्-र्ी – नवरक्ती, अिासक्ती. ऐसा सगुरु, िा 
निगु्णरु,। आतरा हा नवकारनवहीिु,। प्रव्नत् 
निव्नत् सीरु । िाहीं जया ।।२.१०४०।।

वनिवे – शांत होतो. आइकलेनि काये येरें? । िेरों 
कवहराचें गाऱहारें,। बापु, बापु! उिाहररें,। 
अंतःकरर निवे ।।२.१४०५।।

वनिवेन – शांत होईि. काय असैल पां तें कैसें । 
निवेि री जेरें सद्रसें । शोकसरूह नविाशे । 
पठरसतांची ।।२.२५६।।

वनश् –  रात्. सोरु सुयु्ण ठदवसु निशा । धिधानय 
पदार्ण वीरेशा । ययाचे नि होती गुडाकेशा । 
पदार्ण ईशाचे ।।१८.१२१८।।

वनश्चरु – रात्ी संचार कररारे, राक्स. रग 
कठरती नवचारु,। देवातरानच करू हा निधा्णरु; 
। केवळ तसकरु, कीं निशाचरु । हा होये 
महरोनि.।।२.३२५९।।

वनश्प्ठी – रात्ीचया रागूि. एवं निशापािी ठदवस  
। ठदवासापािी निशी जारीजस । ब्रह्ारूताचा 

वनिळ वनश्प्ठी



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 340 

ईश  । जारे सवरावे ।।८.२५७५।।

वनवशक्ळ –  रात्. ठदवसा राहे होये असुरू । 
संधयाकाळी निशाचरू । आतां निनशकाल 
पनवत्ु । संयोगाचा ।।१६.१५२९।।

वनवशद्ध (निनषद्) – वजय्ण, शास्तािे असवीकृत 
केलेले, गह्णरीय रािलेले कर्ण. कामय निनशद् 
करा्णकरर । सांडूनि ययांचे राि । नवनहत 
वैठदक आचरर । तयांचें कीजे ।।१८.११३०२।।

वनवश्म्न –  रात्, अंधकार. निनशराि कैसे हरले 
। नवश्व जाग्त केनव जाले । हे उरजनवता 
िुरजले । ि वचे लोकां ।।१८.६००।।

वनशीिीण – रात्ीनशवाय. निशीवीर ठदिराि,। 
लोपे सूया्णचें नकरर,। शशी, तारा, पावक, 
ियि,। तेरें ि संरतीनच ।।२.१२३०।।

वनश््यें – निनचितपरािे. आतां सवरूपाचेनि निचियें 
। सुिदुःिदें जें नवषयें । तें नरथया कीरु 
अनवद्ारयें । िरसतीनच ।।२.४७१।।

वनश््य्त्मक – निचिय कररारी. तया रजानचया 
प्रव्त्ी । पदारमी निचियातरक होय व्त्ी । रग 
बुद्ी ऐसे महरती । रिातेनच तया ॥९.१३६७॥

वनश््य्त्मकु – निचियरूपी. निचियातरकु व्तयंकुरु,। 
तेनच बुनद्, हा निधा्णरु,। अिुसंधािरयु 
नवकारु,। नचत् तें ते ।।२.११४८।।

वनश््यो – निचिय, दृढ नवचार. निचियो बैसला हृदईं 
। युद् हें कररेंनच िाहीं । पाहे परंतु तो दोहीं 
। ियिीं कृषरा उजू ।।२.२५४।।

वनश्ल-ळ – ि हलरारे, खसरर. पाहातीये दृष्ी 
रोकळ,। आनर आपरपयां जे केवळ,। 
सनरात्, निवळ, निर्णळ,। निचिल कोंदाटलें 
।।२.१०१८।।

वनश्ळी –  ि बदलराऱया, अनवकारी तत्वाचया 
ठिकारी. तये सव्णत्े नवनिर्णळी । दोष ते कैचे 
केवळी । कैसे कां हे निचिळी । ततवी प्रवत्णते 
।।१८.३७५६।। 

वनवश्र – निचियािे. हे तव ि कळे निनचित । कैसे 
रािावें जी नहत । यशाचां हातीं नवत् । आरी 
सापडलें ।।२.१३५।।

वनरदवेवच (निषधेनच) – िाकबूल करतािाच. 
जागानच वा निजैला । अज्ञाि महरती रेला । 
ऐसे निषदेनच गेला । तयाचा प्रारु 
।।१८.१३४५८।।

वनवरद्ध – शास्त आनर सराज यांिी जो तयाजय 
िरवला आहे, जे करू िये असे सांनगतले 
आहे; रूढीस असंरत, तयाजय, वजय्ण. हां हो 
बोलतां बोलरें निनषद्,। आनर बोनलजे तेंही 
जें प्रनसद्; । येरें नजंनकलें नवरुद् । रात्ही हें 
।।२.१३४९।।

वनरवेधु – बाध कररे. आता उरयलक्ांशीं रेदु,। तो 
प्रकृनतवियेंनच प्रनसद्ु,। प्रकृनतविय तें निषेधु । 
वापलें जहल्क्रीं ।।२.८४७।।

वनषकळ – कलारनहत, रेदरनहत, अिंड. ज्ञनप्तरात् 
निषकळ । जारते गुरसामय केवळ । सफुरर 
िवहे वेगळ । परब्रह्ेसी ।।५.६८९।।

वनषकंप, वनषकंपु – कंपरनहत, खसरर. ऐसें हें 
आतरसवरूप । अज, अनविाश, निषकंप,। 
पुराति, निनव्णकलप,। देहीं वत्णतां ।।२.७८६।।; 
वनषकंपु ।।१२.४४५।।

वनष्ट – (अनिष्चया नवरुद्) इष्. यापरी धयाि योग 
दोनही । नितय निष् ययाचा सरािी । तो नितय 
धयाि योगपरू महरौनि । वािानरला 
।।१८.१२८७५।।

वनवशक्ळ वनष्ट
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वनष्् – दृढ रक्ती. अवधारीं गा सुरटा । पुरुषारानज  
अनतश्ेष्ठा । सांनगजैल ते निष्ठा । पांडुकुररा 
।।२.४८५।।

वनष््पर-रु – दृढ प्रेर, श्द्ा असलेला. वेदवादीं 
अनत सादर, । शबदब्रह्ीं निष्ठापर,। ते हा 
आतरा चतुर । कैसा वािानरती? 
।।२.१२५६।।, वनष््परु ।।२.१५६८।।

वनषपवर –  निनर्णती; उतपादि. धानयातें िाही 
निषपनत् । तैं अन्े कासयाची होती । रूते 
कासेि जीती । अचरे चरे ।।१८.३७५।।

वनस्र – रसर (?).  निसार घेतले रारूनि । 
कोपीिु गेला नफटोनि । दंड करंडलानच दोनही 
। झाली िांडे ।।५.१२८२।।

वनवस्म्न – रात्ीचया वेळेचा अवसर. पहाः 
वनवश्म्न. आहे ते िकळे निनसराि । आहे ते 
िकळे शयि । आहे ते आतरनवसररर । 
कळनच िा ।।१६.२०७०।।, वनवस्म्नीं – 
रात्ीचया वेळी. ।।२.२४७४।।

वनवस्य्– नरशा. एक िाड दोनि निनसया । राते 
जठर का असनतया । तै कीती कठरतें वयवसाया 
। जारवतें तें ।।१८.१०४२४।। (रुदो. निनसया 
- नरनसया?)

वनसूर –  निवतेध, नबिघोर. उगवला ठदवसु वैरी । 
निसूर असो कवरेपरी । धाकु उपजला शरीरी 
। कानळज कांपे ।।१८.१७१२।।

वनसररंग – लाटानवरनहत, शांत, खसरर. निसतरंग 
जैसे जीवि । िािा ते निषकंप जीविगगि । 
निनव्णकलप सराधाि । तें ि चळें तैसें 
।।१५.१४७७।।

वनसररैन –  निसतारीि, बाजूला करीि. पैल तो 

वाढे कुररू । याचे नि आधारे संसारू । री 
निसतरैि आशा तुरू । ऐसे बोले ।।१६.१८१६।। 
(रुदो. तुरू – तर)

वनसि्द –  बेचव. रानजरे आनर अपनवत् । निसवाद 
आनर भरकर । रहाआरय अपार । तयांते 
करी ।।१६.१४९८।।

वनससी्म – अरया्णद. संग्रारी धैय्ण परर । राया 
असावे निससीर । जयातें तेनच वर्ण । येक 
आहे ।।१८.८१४३।।

वनिटीं – कपाळावर. पीतगंध ललाटीं,। वठर 
कसतुरीची नविबोटी,। आरक्ताक्ता निहटीं । 
रेखिनलया जारों, ।।२.३५२०।।

वनि्ळें –  नयाहाळरे, निरिूि पाहरे. पापपुणय ते 
ि निहाळे । वेदशास्तपक्ा ि नरळे । सतवप्रकाश 
िुचेल (िुचलें)। ऐनस दृष्ीतें ।।१६.१६११।।

वनिी – वयवखसरत, जवळ. घटीं आकाशें ररती,। 
ते वोरयू निही घेइजती,। पठर तया गगिाप्रनत 
। ररु, िा वोहटु. ।।२.५५४१।।

वनळी्म् – निळा रंग. निर्णळा तया वयोरा । रूप 
कीरु असे रा । आनर निनरला आंगी निळीरा 
। प्रकट दावी ॥९.८९२॥

वनवक्षप्त – १. जनरिीत झाकलेले, पुरूि िेवलेले, 
गुप्त. पायाला डोळआ अंजि ।तयातें निनक्प्त 
ठदसे धि ।।१८.२४८।।; २. काढूि  िेवलेले, 
बाजूला रािीव िेवलेले. येर ते घेरे देरे । 
नितय राहोनच िेंदरें । आता निनक्प्त धानय तेरे 
। काये कीजे ।।१८.९१३७।।

वनक्षवेप –  जवळ िेवरे, रािरे. निक्ेप जाले 
बहुसाल । द्रवय उचंबळले प्रबळ । उदरे िाते 
केवळ । काहीनच ि सरे ।।१६.२१६७।।

वनष्् वनक्षवेप
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वनक्षवेवपर् – रािरारा. रग री या जिांचा नहतकता्ण 
। अवधाि देई गा पारा्ण । संसारी होय निक्ेनपता 
। असुरांते ।।१६.२३५३।। 

वनक्षवेपीन –  टाकीि, फेकीि. रुंडे लोळवीि 
रहीतळी । करीि तवचा आंगावेगळी । रळरूत् 
कुंडी सगळी । निक्ेपीि ती ।।१६.१९५२।।

वनक्षवेपु –  १. पुरलेले धि. सापडावा निक्ेपु ऐसा 
। जो पाठरज्ञांि सरे सहसा । इतुलेनि री आपैसा 
। होईि चरिवतमी ।।१६.१७११।।; २. िेव. 
येका रागाचा निक्ेपु कीजे । येकु पािवावा 
वनरजे । येकु िवा जुिा पालठटजे । देईजे 
वाढी ।।१८.९१२३।।

वनंदक – निंदा कररारा. ियिीं देिोनि अश्ुधारा,। 
महरती, अजु्णिपर कां करां? । तयां लोकां 
निंदकां सरग्रां । कवर वारी? ।।२.१५३८।।

वनंदण – नपकांतील तर काढरे, नपकांत उगवलेले 
आडगवत काढरे. पेरावा फळा तो जोपरे । 
उपजले त्र राररे । नतसरा नियरु कोळपरे । 
निंदर ि चुकावे ।।१८.८९९४।।

वनंद् – निर्णतस्णिा. अनत लघुतव पावसील,। रग ते 
सतुतीही निंदा रािैल,। आनर निंदा ते येईल । 
सहज वाटया ।।२.१५७१।।

वनंद्रूप –  निंदा कररारे. देिोनि तुझे कार रिोध 
। निंदारूप बोलती शबद । गानळया अवाचयवाद 
। कोर जार नकती ।।१८.१३८७९।।

वनंददरी – वाईट बोलतात, अवगुर सांगतात. 
नबहाला, हेंनच वाढनवती,। पठर कृपाळु, ऐसें ि 
महरती । रीषरद्रोरही निंठदती । सारथय्ण तुझें 
।।२.१६००।।

वनंददली – निंदा केली असता. ऐसी सारथय्णसारग्री 

। निंठदली असतां वैरीं,। आचाया्ण द्रोरातें रारी 
। उपजैल शंका. ।।२.१६०२।।

वनंद् – निंदा करणयाजोगे, दोष देणयाजोगे. रग तें 
सरुदाये सकळ,। तैसें जयाचें वाचाबळ,। तैसे 
निंद् शबद केवळ । बोलोंनच लागती. 
।।२.१५९५।।

वनंबु नवेसरी – नलंबाची पािे कंबरेला बांधतात. 
वैठदकरंत्नवनहि । कठरती रूतांचे यजि । 
अकाळी होऊंनि िग् । निंबु िेसती 
।।१६.१६७४।। (गीतार्णव १६.१६७४ ते 
।।१६.१६८०।। - ततकालीि अशास्तीय 
लोकनवधी, शाक्त काराचाराचे दश्णि.)

वनंबोलोण (निंबलोर)–  ओवाळरी, दृष् काढरे. 
रदिु येकी राझी कळा । लावणयाचा री 
पुतळा । दप्णरी पाहे वेळावेळा । करी निंबोलोर 
।।१६.२०९४।।

वनःकपट – कपटरनहत. उनचतु आपला सवधरु्ण,। 
करावा निःकपट संग्रारु,। ययावेगळें ते अधरु्ण 
। पाप क्ेनत्या ।।२.१४७८।।

वन:क््मर् –  निषकार अवसरा. कारिारनहत 
खसरती. रग रिरेरिरे नि:कारता । उपजती 
होईल नचत्ा । रग तोही नितया नवनहता । 
प्रवतभैल ।।१८.२२४।।

वन:क््मी – निषकारता, कारिारनहतता, 
निठरचछिता. रग रोक्ु द्ावया रूताते । नि:कारी 
प्रवत्णवी तयाते । ज्ञाि रक्ती वैरागयरते । 
कर्णविारा ॥९.२१९७॥

वनःप्पु – पापरनहत. रातें नितय सररता । निःपापु 
होसी पांडुसुता । अंती री सोडनवता । होयीि 
निधा्णरे  ।।८.१२९२।।

वनक्षवेवपर् वनःप्पु
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वनःप्रपंच-चु – प्रपंचरनहत. सकळ गगि तें वोस,। 
रानज प्रपंचु यया पठरस,। निःप्रप(?पं।।च, 
निरारास, । तें ततव कैसें? ।।२.१०१३।।, 
वनःप्रपंच ु।।२.८२४।।

वनःप्रपंचर् – प्रपंचरनहत अवसरा. गुरानचया 
असंगता,। उरे आतरा निःप्रपंचता,। तेरेही जो 
सवरूपता । िेरें चढुं उतारु ।।२.८३१।।

वनःप्रपंचति – प्रपंचरनहत असरे. प्रपंचावेगळें 
फुडे,। तठर प्रपंचु कैसा निवडे? । 
इतुलयानचसािीं कुडें । जालें निःप्रपंचतव 
।।२.१३४४।।

वन:शंकु –  शंकारनहत; नि:संशय. नि:शंकु जो 
प्रवेशला । तो शीघ्रनच तेरे गेला । िरक सागरू 
संचला । जयेिाईं।।१६.२५१०।।

वन:शवेर –  पठरपूर्ण, सव्ण. नि:शेष तर फीटले । तेरे 
अज्ञाितव सव्ण गेले । जारपर प्रौढ उरले । 
अरावीतयाचा ।।१८.१४०७।।

वनःशबद – आवाज ि करता. निःशबद हाक सफुटे 
। ते त्ैलोकीं, वीरा, ि सटे,। अिेकें ब्रह्ांडकुवंटें 
। जाती उतरोनियां ।।२.१२२९।।

वनःशवस्त्र्य्ं – हाती शस्त िसलेलयांिा. रग हांसतयां 
निःशनस्तयां । वधतां पुरुषारु्ण गेला वायां,। 
आनर साहतां दुःिा तया । पारु िारीं. 
।।२.१६०५।।

वनःशवेर – पूर्णपरे. पांगुळलें िाईं रि,। जालें 
संकलपदहि, । निःशेष नफटोनि अज्ञाि,। ज्ञाि 
सारावलें ।।२.८५३, १६६४, १७६४।।

वनःशवेरि्वर्स्ुरण – व्त्ींचे सफुरर निःशेष महरजे 
िष् होरे. तें सत्वशुद्ीचें कारर,। 
रजतरव्नत्निरसि,। जेरें निःशेष व्नत्सफुरर । 

बुनद् एकनिष्ठ. ।।२.२०६७।।

वनःसंदवेि – सपष्, सरजावूि. ते नत्गुरातरक 
नलंगदेह, । रागा कनरलें निःसंदेह,। तें 
नत्पुटीरूप तत्वरय । दृशय रािूनि ।।२.१८११।।

वनःसी्म – १. अिंत, नितय. सूय्णदृष्ीं िारी तर,। 
जाग्ता सवपि रिोरर; । सतय, 
सिाति,निःसीर,। तेरें असतय िसे 
।।२.४७३।।; २. अपार. िािा यातिा, िािा 
जनर,। तेरेंही निपजे कुकर्ण,। रग जुडताजुडती 
निःसीर । तेंनच पावसी ।।२.१५२३।।

वन:सि्द – बेचव. नतक्तामल क्ार रधुर तुरट  । 
नि:सवाद अरुचीकर  । एकाचे बरवे नवकार  । 
बाधक होती ।।१८.५५८।।

नीच – नितय या शबदाचे रूप - नितय, कायर. 
आतां काररनच जेरें क्र । तेरें काय्ण कैंचे 
खसरर । महरौनि सुिदुःि शरीर । तें िीच िवें 
।।२.४६२।।

नीचनिी –  नितय िवी. सवाांगी ठदसती योिी । 
िीच िवी बाळंनतरी । बाळकनच िाये पानपरी 
। दंडावी कवरे ।।१८.९६६।।

नीच सवेिन –  वाईटाची संगत. ... सतेय नहंसा 
िीच सेवि । अरवा साही कररें 
।।१८.१२०१७।।

नीट –  निवडलेले, नववेकाचे, सरळ, सपष् नकंवा 
सोपे केलेले, नववेचि केलेले.  यापरी िीट 
आनर वांकुडें।.... निरोपर तुज पुढें । सांनगतलें 
असतां ।।१८.१४०७५।।

नीड –  घरटे, सराि. नहंडता गगियािे । ऐसी 
रारावी कवरे । शूनयाचा पोटी नतरे । केले 
िीड ।।५.३१९२।।

वनःप्रपंच-चु नीड
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नीरुरी –  निनचितपरे. पहाः निरुती-ते. राये कारर 
रहाशक्ती । ते गुरातीता िवहे िीरुती । गुररयी 
तरीच सफूनत्ण । उिी गुररूपे ।।१८.६९६।।

नीरूरवे –  सपष्, वासतनवक िरे; निनचितपरे. पहाः 
निरुती-ते. ऐसे असोनतिी रूते । जि आपुलेनि 
रतें । वादुकठरती तेरे । तोनच कैसा 
।।१८.३००।।

नीवळ्म् – निळेपरा. िीनळरा ठदसता गगिी । कैसे 
गगि तये सरािी । तेनव िारी रूपी गुरी । 
निगु्णरु आतरा ।।१८.११०५५।।

नीळु – निळे. गोटा, गोटनल, घोंटाळा,। नचरा, 
बंडा, नसरसाळा, । कोदवा, नकिरी, महैसाळा,। 
रति िीळु, ।।२.२६९५।।

नुकली – ि उकली; उगलडत िाही. सत्ा चेतिा 
कररांची । कवर भांती तयांची । पुसता घडी 
वाचेची । िुकली रूिू्ण ।।१८.३४१३।।

नुगिवेवच – उगवतच िाही. करील सकळांचा संहारू 
। प्रतापु इयेचा असंवरू । रये जीचेनि ठदिकरू 
। िुगवेनच अंतरी ।।१८.९६४।।

नुघडवे ्मवेघ ु– आराळ निरभ होत िाही, आकाशातील 
पावसाळी ढग दूर होत िाहीत; पाऊस रांबला 
िाही. सांवत्णक रेघ दाटले । ते रुसळधारी 
वष्णले । शत संवछिर गेले । िुघडे रेघु 
।।८.२६८४।।

नुचलवे –  ि उचले, चालू शकत िाही. रये िुचले 
देहो सरूळू । रयेंनच परते कवळु । रयकरी 
नवटाळू । तैं देती प्रारु ।।१६.७०।।

नुजगर्ं (ि + उजगरा) –  सवरूपज्ञाि उजागर ि 
झालयािे. जें आइकतांनच धिुध्णरा । सवरूप 
व्त्ीचां िुजगरां । अिातर ततवा रानतयरा । 

अनहताचा होये ।।१८.१४११२।।

नुठ्ि् –  िुिरे - लक्ात येऊ िये. सपशु्ण सपशू्णनच 
कळावा । रसबोधु तेरें िुिावा । तैं प्रकाशरूपु 
ि महरावा । कैसेनि तो ।।१८.१२१९१।।

नुठी  – १. जात िाही. पडे संनिपातानच नरिी । 
तेरें र्नगराजु हे कें गोिी । महरौिु अजु्णिु तो 
िुिी । नततुलेिीनच ।।२.८८।।; २. हालत 
िाही. धरूि िेइजे वेिी । तैं िैसनवला तेरूंिी 
िुिी । घागठर बळे घे रोटी । पाटी वाटे ।। 
१६.४१३, २४१५।।; ३. उतपन् होत िाही. 
प्रज्ञेचा रालहवला दीपु । प्रेतिाचा िुिी संकलपु 
। बहु बोलताये कोपु । परावयाचा  ।।१६.९७१; 
१८.२४०८।।

नुररवे (ि + उतरे) – उतरत िाही, करी होत िाही. 
सतसंगे िुतरे तो कारु । श्वरी ि बैसे रिोधरु्ण 
। ठदवा रात्ौ आश्रू । आिवे नचत्ी 
।।१८.२२३१।।

नुदु (िदु) –  रहािदीचा प्रवाह. तठर जीवेश्वराचा 
रेदु । महनरजे डोंगठरचा िुदु । वयाराचा िांदु 
नविोदु । विसपतींचा ।।१६.७०१।।

नुपजवे (ि + उपजे) –  उतपन् होत िाही. इतुली 
राकतांही करुरा । द्रावो िुपजे तुझया रिा । 
आता कवरे व्क्ें संबोिरा । करावी राझी 
।।१६.४१।।

नुपजवे (ि + उपजे) – उतपन् होरार िाही (अशा 
प्रकारे). तठर अवधाि देयी आता । सांनगजैल 
तेनच पारा्ण । संशयो िुपजे रागुता । जेरे प्रकारे 
।।१८.११७०।।

नुपडवे –उपटरे, रुळासकट उपटूि पडरे. राता 
नपता देव गुरु । ययांचा िावडे साक्ातकारू । 
स्तीरुिाचा आकारू । िुपडे तेरूनि 

नीरुरी नुपडवे
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।।१८.७३४५।।

नुपरर्य्िरी (िुपरते) –  नवषयासक्त. िुपरतयावरी 
। शस्तें घेऊनि आमहांवरी । आले अराव 
परोपठर । आरुचा करावया ।।१.२४७१।।

नु्मजवे – उरजत िाही, कळत िाही. री कवरु हे 
काये कैसें । भरासतव िुरजे ऐसे । संसाठरक 
हे नितय ठदसे । सतयतवे जया ।।१८.३३५९।।

नुरलेंपण – नशल्क ि राहरे. ज्ञेयाचेनि उपसंहारें । 
ज्ञातानच ज्ञाि संचरे,। तेंनच िुरलेंपर िरें । 
तया ज्ञािाचें ।।२.१३१८।।

नुरिी – उरवत िाही. कततेिसीं जो आपरा । िुरवी 
प्रळयो, अजु्णिा,। तयाचां रुिीं रचिा । स्ष्ीची 
हे ।।२.१०९२।।

नुरवे – राहत िाही, उरत िाही. िेरोनि तये िेनरवेतें, 
। िेरे जेरे जारुरतें, ।  तें जारोनच लागे, तेरें 
। िेरपर िुरे ।।२.६५१।।

नुलंघी –  ि उल्ंघी, ओलांडत िाही. रया्णदा 
िुलंघी सागरू । तैसा वयवहारीं तु चतुरु । 
वयापारु आतरतवें सरग् । कठरतां ऐसा 
।।१८.१४३३६।।

नुल्लंघ्िवे – उल्ंघि करू िये, राजाज्ञा रोडू िये. 
केनलया नियरा ि चळावे । राजरया्णदे िुल्ंघावे 
। उल्ंघी तया नियरावे । ऐसे नियंत्तव 
।।१८.८०७०।।

नुल्लंवघरी (ि + उल्ंनघती) –  ओलांडत िाहीत; 
(रया्णदा सोडत िाहीत). सागरे आपुनलया 
खसरती । रया्णदेते िुल्ंनघती । वगळेचे काळे 
पावती । ऋतु सकळ ।।८.२६५१।।

नुसि्य् – केवल. यालागी िुसवया ज्ञािातूि । 
आगळे राझे रूतमीधयाि । फलाशा धरुनि जार 

। केले जऱही ।।१२.५३१।। (रुदो. िुसवया 
- िुसतया?)

नुसिवे – केवल. इहलोकी परलोकी । नचंनतला 
कारु तो पानवजे की । तैसे शबदज्ञाि लोकी । 
िुसवे फोल ।।१२.५२९।। (रुदो. िुसवे - 
िुसते)

नूरनें – िवीि. उत्रें आनर पनवत्ें,। िूतिें, निर्णळें 
वस्तें,। पठरधाि करी आदरें,। वेष्ी, वेढी 
।।२.८८५।।

नवेऋरी (निऋती) –  र्तयूदेवता. वाचा अग्ी पारी 
इंद्र । पाद जारावा उपेंद्र । नशश् प्रजेश्वरू 
साकार । पायु िेऋती देव ।।८.२९१७।।

नवेघर् – ि सवीकारता. वेदें प्रनतनष्ठला संनयासु । 
आरोपूनि तयातें दोषु । तो िेघता जारीजसू । 
धर्णलोपु होये ।।१८.४९६।।

नवेघ्िवे – ि घयावे, घेऊ िये. सूयंकाचे िेघावे 
आरंत्र । रीक्ुकांतेनच द्ावे दाि । ि करावे 
परहसते रोजि । िीनत ऐसी ।।१८.८९२६।।

नवेघवे –  सवीकारत िाही, घेत िाही. रािला तऱही 
तो ि संगे । सांगीतलेही तो िेघे । घेतले ते 
जाय अवघे । तेवहाचे तेवहानच ।।१६.९५५।।

नवेटठू – प्रयास, पठरश्र. अरवा बुडे घटु । तयाते 
िलगे िेटु । आनर दशठदशाकडे कािू । तो 
आनरनचिा ॥९.७५५॥

नवेटें – िेटािे. ब्रह्ांडाऐसीं हळुवटें,। वायो उडवी 
सदाटें,। तो शोषावया िेटें । उठिला 
जऱहीं,।।२.९३१।।

नवेटवे प्टवे – निचियािे, िेटािे. आचाय्ण रूपे प्रगटे । 
अज्ञाि िाशी िेटे पाटे । आरवा आिे पक्े धटे 
। येर अरु्ण ।।१०.५८७।।

नुपरर्य्िरी नवेटवे प्टवे
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नवेणणवे –  ि कळरे, ि जाररे. यापरी अरु्ण िेररें 
। शबदी प्रकारू नवसताररें । प्रकर्ण वादु महररें 
। तयाचे िार ।।१६.७३७।।

नवेणणवे – अज्ञाि. अजु्णिा आपुलें िेररे । बोलावया 
तऱही काररें,। िेनरजे तव जारपरें,। साच 
केलें ।।२.६५५।।

नवेणर् – अज्ञािी. िेरतयांराजी अनग्रक,। रूि्ण 
महरनत रोर लोक । पशुवाठदकांचे बाळक,। 
त्रे आहाठरती ।।२.६९०।।

नवेणरी – जारत िाहीत. राठरला ऐसें रानिती । 
अवधारीं गा, वीरपनत । अनधष्ठाि ततव(?त्व) 
िेरती । अज, अक्र, जें ।।२.६८७।।

नवेणपण –  िेरतेपर, अज्ञाि. िेरोनि तये िेनरवेतें,। 
िेरे जेरे जारुरतें,।  तें जारोनच लागे, तेरें । 
िेरपर िुरे ।।२.६५१।।

नवेणिवे – कळत िाही. जया सवसवरूपािुरवे । 
ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञाि, सवरावें, । प्रपंचराि िेरवे 
। ब्रह्निष्ठा, ।।२.११३।।

नवेणसी – जारत िाहीस. तया सवधरा्णतें िाशक । 
ररतव धठरसी बाधक,। हें पाप िेरसी आइक 
। कैसा ठदसतोनस ।।२.१४७५।।

नवेण््म्जी – अज्ञािी लोकांरधये.आधीं िांडावी 
रसिा,। रग रसज्ञाि अजु्णिा,। रसु जारे तो 
िेरा । राजी बैसनवला ।।२.१२२३।।

नवेण्ि्य्वच्यवे – जारीव व िेरीव, ज्ञाि व अज्ञाि 
ह्यांचया पलीकडचे. िेरावयानचये िुरे । िेरे 
आनगचेनि जारपरें,। रग जारूनि तो री िेरे 
। ऐसें रावीं ।।२.६५२।।

नवेण्िवे –  जारू ि शकावे. देवा मया तूतें िेरावे । 
हे अज्ञािातें अपूर्ण िवहे । परंतु तुवा उपेक्ावें 

। हेनच कैसे ।।१६.३०।।

नवेवणजवे – जारत िाही. अजु्णिा आपुलें िेररे । 
बोलावया तऱही काररें, । िेनरजे तव जारपरें, 
। साच केलें ।।२.६५५।।

नवेणीि  – जारीवरनहत अवसरा. िेरोनि तये 
िेनरवेतें,। िेरे जेरे जारुरतें,।  तें जारोनच 
लागे, तेरें । िेरपर िुरे ।।२.६५१।।

नवेणु – जो जारत िाही तो, ि जाररारा. री एकु 
एर नवषईं जारु । ऐसा धठरतानस अनररािु । 
आनर सवेंनच रागुता िेरु । होऊनि पुसतासी 
।।२.२८४।।

नवेणवे – जारत िाही. असंताचा शोकु कररें, । तठर 
सवरावें ते असोंनच िेरे, । गगिारनवंदा सुकरें 
। हा बोलु ि साहे. ।।२.२७०।।

नवेणों – ि जारो. कवरें हेतु हें उपजलें ? । कवरा 
काया्ण तुवां धयेलें? । कीं काय िेरों आलें । 
कोिूनि कशरल? ।।२.६४।।

नवेणोन-वन – जारत िसलयारुळे. आपरपयां िेरोि 
। आतरया होये नवषयसफुरर ।तेंनच देहवियाचें 
कारर । प्रसवे नत्पुटीतें ।।२.४१२।।, िेरोनि 
।।२.६५१।।

नवेत्क्मळ – (करळासारिे सुंदर) डोळे. शरीरें 
दासतव कीजे,। वाचा कीत्णिीं गाइजे,। यां 
िेत्करळीं पूनजजे,। सद्ुरूतें ।।२.१०३।।

नवेत्श्ोत्ज्ञ्निीन – िेत्ेंनद्रय व श्ोत्ेंनद्रय यांचयाविारा 
होराऱया ज्ञािािे रनहत. िेत्श्ोत्ज्ञािहीि । 
कर्णकररा क्ीरपर । ऐसी जरा ये नकं जार । 
तारुणयाअंतीं ।।२.३४१।।

नवेत्सथ्न – िेत्ेंनद्रयाचे सराि, डोळा. एरें िेत्सराि 
ते दृशयनच । सरूल रोगु आतरया वेद्ुनच,। 

नवेणणवे नवेत्सथ्न
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पंचनवध प्रव्नत् रजोगुराची । दृशयु तोनह 
।।२.५१२।।

नवेद्िी –  देऊ िये. परदारा बळे रोगावी । िातठर 
पातेजऊि नयावी । पठर वासिा उरो िेदावी । 
रोगा नवषयीची ।।१६.११०९।।

नवेददर् र्य्ंचवे र्य्ंरवे –  तयांचे तयांिा िाही ठदले 
तर. िेठदता तयांचे तयांतें । तयांचा क्ोरु तेरे 
वतते । आनर जोनडता जोनडली असतये । 
दुषकृते िािा ।।१६.२५०७।।

नवेदी – देत िाही. पूवमील हारपे आखया । वत्णरािी 
िेदी सौखया । कारर होईजे रौखया्ण । ररवसेनि 
।।२.५६।।

नवेदभूवन –  ि देता. अयोगता संनयासु घेतला । तो 
िेदूनि संनयासफळा । िािा दु:िे प्रसवला । 
पांडुपुत्ा ।।५.१३६६।।

नवे्म्चें –  निचियाचे. नसद्ांताही वठरचें । आतां 
बोलरें तें िेराचें । आनरकां वचिां जयाचें । 
श्ेष्ठपर िैये ।।१८.१४१०३।।

नवेििवे – घेऊि जाता येईल एवढी, िेता येईल 
नततकी. उत्रे अन्े ब्राह्रां । वठर िेववे 
नततुली दनक्रा । अपार लक्री ब्राह्रां । 
आनश्ता जाली ।।१८.१०,४१९।।

नवेसल् – िेसरे - (तयािे) पठरधाि केले. रग 
आंगा पाडी उतरी,। नवरची गरवीं कुसरी । 
लेइला, िेसला बाहेरी,। ये संसार चहोटां 
।।२.९११।।

नवेसवल्य् – िेसरे - रथया वस्तें िेसनलया, । रोल 
िाहीं रानरकां रोनतयां, । आंगरीं नविुठरती 
वैडूयाां । जैसी वाळु. ।।२.२२४।।

नवेिटी – निचियािे, िेटािे. कर्णकरर िेहटीं,। पाटलें 

रग दे गांिीं,। काष्ठाची धरी कािी,। तव सुटे 
क्रक्रा ।।२.९०३।।

नवेिवेटु (िेहटरे) –  आपटरे, आदळरे, फरपटत 
िेरे, बळ लावरे. जंववरी िेहेटु पडे । तंव 
ऐसेंनच हे युद्गाडें । रग गज गजां सोंडा दंडे 
(शुंडादंडे)। पेनलत असता ।।१.३५०।।

नेंदिवे –  देऊ शकरार िाही. ऐसे देईल दाि । जे 
िेंदवे इंद्रा लागूि । रग तेरें करूंनि कीत्णि । 
आइकेि आपुले ।।१६.२०४३।।

नेंदी –  देत िाही. सािया जीवां प्रलयकाळ । कैंचा 
उदैजला दािशीळ । हा िेंदी अन्ाचा कवळ । 
तैं कवर ररें ।।१८.३६४।।

नेंदभूंवन – ि देऊि, ि देता. तेरे निज तेज अवलंबूनि 
। रळातें आश्यो िेंदूंनि । नवशुद्परें आपुलेनि 
। अक्यी आनसजे ।।१८.१२२९४।। 

नेंसीं (ि + येसीं) – येत िाही. पुरुषातें परसरािी  
। स्ती येकी असे महरोनि । िेंसीं अपरतव रािी  
। आपुलां िाइं ।।१६.११५७।।

नैऋत्यदवेि – निर्ऋती ही र्तयूची देवता 
(नि+ऋती). िैर्ऋतय ठदशेचा सवारी. येर 
पायुनद्रंय फुडे । तेरे िैऋतय देव रोकडे । ऐसा 
करमेंनद्रय रेदु घडे । काया्णकारराचा 
॥९.२०६६॥

नैव्मवर्क् –  प्रसंगोपात्, नवनशष् निनरत्ािे केलेले 
कर्ण (कुळधर्ण, कुळाचार). नितया िैनरनत्का 
नवलक्र । तप जे नत्नवध साधि । कानयक 
वानचक आि । रािनसक ही ।।१८.१९६।।

नै्य््यीक – िैयानयक, वैठदक षडदश्णिातील 
नयायदश्णि रािरारे. गौतरऋषी याचे प्ररेता 
असूि तयांिी ‘कता्ण’ हाच ईश्वर रािला. तयांिी 

नवेद्िी नै्य््यीक
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अिुराि प्रराराला रहत्व ठदले. ऐसे बोलसील 
वीरपती । तठर िैयायीक कां उपपाठदती । तठर 
तयांची युनक्त वयुतपनत् । सव्ण अिुरािु 
।।१५.२२६७।।

नै्यवे, नै ्यवे –  ि ये, येत िाही. सरानधसरु येनरचा 
साधकु । येरू जिु बनहरु्णिु । तयाप्रनत हा 
नववेकु । सांगतानच िै ये ।।१८.१४१०९।।

नैय्य्व्यक्मरें –  नयायदश्णि जारराऱयांचया रते. 
आरुनचया वचिा प्ररार । िैययानयकरतें 
आरी, जार । सावध करीं अंतःकरर,। 
सांनगजैल. ।।२.२५३९।।

नैरूवर – निर्ऋनत ही देवता. नशश्ें प्रजापतीचे अंश 
। पायु िैरूनत देव नवशेष । यापठर नहरणयगराांशे 
सारास । लींग देह ।।८.१०३५।।

नैिवेद् – देवाला अप्णर करावयाचा िाणयाचा 
पदार्ण. फळ िैवेद् सरपू्णनि । रुिकर प्रक्ाळर 
करुनि । करोविवत्णि करुनि । सवेंनच प्रक्ानळती 
।।१२.२९६।।

नैवश्री – निनचितपरा. स्ती बोले ब्राह्राची । आहे 
िैनचिती अन्ाची । आता देरे घेरे येर अवघेनच 
। तुवा करावे ।।१८.१०२२५।।

नोळखरी – ओळित िाही. राझा राझा सकळें 
महरती । परी देहाआड, तया िोळिती,। िटु 
िाट्ें, वीरपनत,। दावी जगीं ।।२.११७९।।

नोसरवे (ि + ओसरे) –  ओसरूि जात िाही. 
तोनच काळ चुकै जै वीरा । तैं बाळतव िोसरे 
धिुध्णरा । पुठढला दाहावषा्ण एकसरा । राजे 
रजोगुरु ।।१८.८१७।।

नोिवे – िाही. ऐसा जळप्रवाहो पाहे । नितय िवा 
िवा आहे । आनर पाहातया आि िोहे । 

कनलचेनच जळ ।।२.३४७।।

न्य््योप्वजतार – नयायािे, महरजे धरा्णिे नरळवलेले 
द्रवय; उनचत, वैध रागा्णिे प्राप्त केलेले धि.  
दािेच नयायोपानज्णत द्रवये जार । 
देशकाळपात्नवधाि । जारोनि रेरू प्ररार । 
राशी देयीजती ।।८.३५९४।।

न्य्स – जपाठद करा्णचया प्रारंरी रंत्बीजाचे 
आपलया शरीरावयवांचया ठिकारी अनधष्ठाि 
कलपूि तया-तया ठिकारी सपश्ण कररे. रग तो 
देवातरा रागुतेि । आचरे रंत्ाठद नवधाि,। 
नयास, रुद्रा, अिुष्ठाि,। पूव्णवतप्रकारें. 
।।२.२९४५।।

न्य्सूवन –  िेवूि. अक्रांनचया पंक्ती । अंगुनिका 
नयासूनि वानचती । ते आपर आइकोनि िेरती 
। तैं वाचरेनच िघडे ।।१६.१३६१।।

न्य्ि्रू – १. दृष्ी. आतरबोधु सांजवले । देिरे 
ते झाकली डोळे । तेरे नयाहारू घेती ते 
आंधळे । रहापनरचे ।।१६.२४४१।। ; २. 
धुके. सूया्ण पाहातां अंधकारू । तेर नपचकें 
घेइजे नयाहारू । तैसा गीतेचा नवचारू । करावा 
हा ।।१८.१५९१२।।

न्य्ि्रु – निरीक्र. तो नयाहारु अंधाचा । आनर 
पुरुष वेषु षंढाचा । आतरज्ञािी ज्ञािाचा । 
रावो तैसा ।।१५.३९८८।।

न्य्ि्ळी – बारकाईिे पाहतो. असतां ये नतनही 
नरिली । आता िरकु तो अनतजवळी । संसारी 
येरे रागते नयाहाळी । तो देिे पुरुषु 
।।१६.२५०९।।

न्यूनवे अवधकले –  करी-अनधक. आचरिीयच 
प्ररार । उदक करावे प्राशि । नयूिे अनधके 
सुरापाि । हे काये महरे ।।१६.२५६२।।

नै्यवे, नै ्यवे न्यूनवे अवधकले
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पख्ल् –  पिाल अिेकवचि. पारी वाहूि 
िेणयासािी वापरतात ती चारड्ाची नपशवी. 
ऐसेिही सवारु्ण केला । तठर दहा, वीस 
पिाला;। परंतु येरा जळा सुनिर्णला । 
सांडावेंनच कीं. ।।२.३९७६।।

पचन – िाल्ेलया अन्ाचे शरीरावशयक द्रवयात 
रूपांतर होरे. ि सपश्णतु रूप तेजीं,। ते नरळेनच 
उषरते राजी,। पचि, प्रकाशि, सहजीं । 
जारेनचिा ।।२.९४८।। 

पचनी – सवयंपाकात (पाचिी). नक्प्रा पचिी 
वायसु । रानज घाली नवष्ठारसु । तया घरी 
राजहंसु । तो काय जायील ।।६.४७५८।।

पचल् – पठरपक्व झाला. आतां अन्संगे पचला । 
धातूसंगे निवडला । वीया्णप्रनत आला । जीउ 
जो कीं ।।१५.३२९१।।

पवचली – नसद् केली, नशजनवली. घ्तपक्वे अन्े 
पनचली । ती वारूंनि र्तया वाठटली । 
अपूपाठदके फेनडली । िावडतीची 
।।१६.१९७५।।

पवचलवे – नशजवले, तयार केले. तरानप आतरात्ण 
अन् पनचले । ते पापाकारररूत जाले । 
यज्ञाकाररे संपाठदले । तेंनच ग्राह्य 
।।१८.१५२३।।

पट – वस्त, कपडा. अराऊँ नकरू जो घटाचा । तो 
क्रा का होतो रिाचा । पटाचा तो काष्ाचा 
। ऐसे ि घडे ।।१६.६६१।।

पटज्ञ्न – तंतुरय वस्ताचे ज्ञाि (तंतू जारला महरजे 

वस्ताचे ज्ञाि होते. तंतू िसेल तर वस्त उररारच 
िाही तवित). घटी घटज्ञािे पटज्ञाि । हे जया 
रािैल प्ररार । तोंनच आतरज्ञािे पररातरज्ञाि 
। साधलें महरें ।।१८.१०,९०९।।

पटुवल (पोटुली) – गरोदरपरा, पोटाची व्द्ी. 
वाजे गाईचे फलरे । तें होये आशेनच काररे । 
सेवटु गरु्ण िा दुररे । पटुनल कैंनच 
।।१८.८३९४।।

पट्टकुळवे – उंची लोकरीची वस्ते, रेशीरवस्ते 
(पाटोळा). िटावया देती वस्ते । तेरे दुजे 
धिाहंकारे । पट्कुळे अपारे । तीनच वोडनवती 
।।१६.२१७९।।

पट्टकफूल – उंची रेशरी वस्त, सुंदर रंगीत कापड तेरे 
अिुपमय नसंहासि । वरी र्दु पट्कूल आसिं । 
ते सरनप्णती रजलागूि । रक्त राझे 
।।१२.२८७।।

पट्टश्ळ् – प्ररुि दालिे. उदा. होरशाळा, 
गोशाळा, अश्वशाळा, ि्तयशाळा, रतिशाळा 
वगैरे. बाहेठर आंगर पट्शाळा । कैं देिेि री 
या डोळां । रानत्ठदवसु उतानवळा । केवहा 
होईल ।।१६.२२६७।।

पठकुळें – उंची लोकरीची वस्ते, रेशीरवस्ते. सेजे 
िुपती पिकुळे । िावडे कसतुरीचें काळे । 
सुरिे सांडूंनि पठररळे । सेजररा  ।।१६.१९७७।। 

पडग् – लहाि कारवट. हारा, डेरा, रांजरु,। 
रुढा, पडगा, आिु । सुगड, तौली, सुजारु । 
कैसी बोलैल? ।।२.२६७४।।

पडरी – हरतील. तें यश येरें रतें केवळ । आमहा 
वाट्ा येईल । नजंनकजती कौरव सकळ । 
पडती द्रोराठदक ।।२.१३६, २१५।।

पख्ल् पडरी
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पडदणी – एक लहािसे आडवस्त. पडदा, 
पडर,पडदरी,। नझळ, नवरळ, सागरवािी.। 
कसूदे नवरकरीचें महरौनि । काय महरसी? 
।।२.२६९२।।

पडद् – पनलकडचयाला ठदसू िये महरूि टांगलेले 
कापड. पडदा, पडर, पडदरी,। नझळ, नवरळ, 
सागरवािी.। कसूदे नवरकरीचें महरौनि । काय 
महरसी? ।।२.२६९२।।

पड्म – जाड गोरपाट, सुती कापड. पडदा, पडर, 
पडदरी,। नझळ, नवरळ, सागरवािी.। कसूदे 
नवरकरीचें महरौनि । काय महरसी? 
।।२.२६९२।।

पडल्य् – पडले, आले, गुदरले असता. कंिीं 
धरूनि प्रारांतें,। शरीर सरपू्णि श्वापदांतें,। ि 
रिूि आलया रररातें.। लिेशा वठर पडलया, 
।।२.२५११।।

पडल् – आला. वाचेवीर वदावें दृष्ीं,। श्वरु 
पडला रसिे पोटीं,। घ्रारु आला रेटी । तया 
िायां ।।२.१३७०।।

पडल्वस – पडला आहेस. जठर तूं एकला, हे 
बहुत । ि नजंकवती वैरी येर,। शस्तास्तघायीं 
प्रसतुत । पडलानस ररीं ।।२.१६१०।।

पडली(ळी) – शेतात, रोकळया जागेत. पानरये 
जाली बाबुळी । पठर आवरक ती दो जळी । 
ते काढूनि सांडावी पडली । शोधूनिया 
।।१८.८५।।

पडसरी – बागाईत जरीि देरे घेरे पडसरी । 
नतहींचा लेिा नितय करी । आलसया िाही 
शरीरी । अंशांशे जया ।।१८.९०२६।।

पडसील – जाशील, प्राप्त होशील. घाओ घानलसी 

सवजिां,। सवार्णबुद्ी रीषरा द्रोरा,। तेरें 
पापसागरीं, अजु्णिा,। पडसील तूं. 
।।२.१७२६।।

पड्िेंवच – तळ, डेरा, रुक्ार.  पडावेंनच आरीं 
सरूल,। तव तें देहज सकळ । येकवटोनि, 
शबल । देह करी;।।२.११००।।

पवडलों – रेलो. निरपरानधयां रातें,। पैलें हालें 
शस्तघातें,। तंव दुजा महरे, येरें । ररीं पनडलों. 
।।२.६८२।। 

पडवे ख्न – धैय्ण हरवते. नितय कठरता आधयेि । 
वेदाक्र राहे जार । िा तरी पडे िाि । हृदया 
राझारी ।।१६.२००।। 

पडैल – गळूि पडेल. अकरते देहो पडैल । अकरते 
ज्ञाि बुडैल । कररी सांनडला सकळ । साधि 
उडाले ।।१८.१३५१३।।

पढ्िी – अभयासावीत, वाचावीत, ‘पढ’ या 
धातूचे नरियापद ‘पढावी’ असे केले. कासया 
पढावी शास्ते । कासया नशकावी रतांतरे । ि 
साहे कररीचे वारे । राजयोगु ॥९.३३९॥

पणि – एक प्रकारचे वाद्. परवशबदें ढोल । 
आिक तेपें रद्णळ । गोरुिें काहाळा केवळ । 
करगाठदक ।।१.७७२।।

परन – १. घसररे, पडरे. दांनरकाचे वयर्णज्ञाि । 
रनक्तवैरागय करा्णचरर । िािा पापा संग्रहो 
पति । घातक तें ।।१६.७६६।।; २. पडरे, 
गर्णपात होरे.पवि सांडी दोहोते । ते बळ व्त्ी 
ि वतते । पति होये नपंडातें । तयेनच क्री 
।।१६.११९७।।

परंग – ठदवयावर झडप घालूि रररारा एक पंिाचा 
नकडा. पतंग झोंबती रहाजवाला । लागला 

पडदणी परंग
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वोळंबा इंगळा । िेरती राझे या बळा । उपाया 
येकी ।।१६.१९४९; १८.३४२।।

पवर प्उग – प्रनतष्ठा, पैसा (?) (राि व धि). 
दक्ु आनर वयवसायी । असतय ि वतते काही 
। पनत पाउग देही िाही । आळसु 
।।१८.९१७५।।

परीरु (पनतत) – संसारातील दु:िात पडलेला; 
दीिदुबळा. तयाचे दुष् देह कैसे । चांडाळु 
पतीतु तो पठरयेसे । पुढे अधोगती होरे असे । 
महरौनि होय ।।१६.२४५३।।

पत््रुढ – पत्ांत नलनहलेली, पत्ांत असलेली. रग 
ते पनत्का उकनलली । अंत:कररेनच वानचली 
। पत्ारुढ सांनगतली । वयवसरा सकळा 
।।६.१०३२।। 

पद – सराि. सवाांचेंही अनधष्ठाि । पद, अिाठदनसद्, 
पुरार,। आरासे नरथया गुरराि,। तें कांहींनच 
िसे ।।२.७८५।।

पदत््य – तत्, तवर् व अनस ह्या तीि पदांचा 
सरुच्य. रहावारयार्णतातपय्ण । नवचाठरतां तें 
पदत्य । परोक्, चैतनय, जें धयेय,। तें तूंनच 
महरौनि ।।२.८३६।।

पद्मोडी – पदचछिेद. संसकृत रचिेत शबदांचे संधी 
झालेले असतात. तयातील प्रतयेक शबद वेगळा 
करूि सांगणयाची पद्त आहे. तसे करणयाला 
पदरोड महटले आहे. आलापानचवठर घोनळतु 
। श्रोकु बोले सरसतु,। रग पदरोडी कठरतु । 
ते वैयाकररशुद्. ।।२.३५४३।।

पदर – १. कापड. तैं व्नत्नवशेषाचेंनि रारें,। सहज 
जें सवरूप अरे,। घेपे वयोराचेनि पदरें,। 
गाळूनियां ।।२.१००९।।, २. वस्ताची चारही 
टोके.तैसेनच आि, अवधारीं,। कवहरी एक 

संसारीं,। सूटले चहू पदरीं । वासिेनचया 
।।२.१२५४।।

पदरक्ष्रें – पादत्ाराला, चपलेला. रग सांडूनि 
उद्रातें । सेवावयापारीं प्रवतते.। िीचांचें 
पदरक्ातें । हातीं धरीं. ।।२.२१६०।।

पद्नि्यें – श्रोकांतील पदांची कता्ण, कर्ण, नरियापद 
असा अनवय लावूि, तयाचे सरळ वारय 
बिवूि, तयािुसार. पदानवयें बोले अरु्ण । पठर 
आलापानचवठर सरसतु;। आला शबदु प्राकृतु । 
तािेनच संपादी. ।।२.३५४४।।

पद्थता – सव्ण रौनतक वसतू. िाशवंत हे शरीर । 
आनर पदार्ण सरग्र । याचा िाइं ररता पर । 
अज्ञाि ते ।।१६.२०४८।।

पद्थताद्न – नवनवध वसतूंचे दाि. सररर, कीत्णि, 
पूजि,। कठरती सेवा,पदार्णदाि,। रक्ती लागले 
जि । सरग्रही. ।।२.२७८७ ।।

पद्थ्तारूढविपरीरज्ञ्न – रौनतक वसतूवर 
आधारलेले भररूलक ज्ञाि. तयारागुिी उिी 
सररर । पदारा्णरूढनवपरीतज्ञाि । तयातें 
बोनलजे सवपि । निनद्रतासी ।।१६.२०६८।।

पदीप्रबंधी – पदात, कावयरचिेत, प्रबंध रचिेत 
(गाि प्रबंधात). राटा देतील दनक्रा । कनव 
कत्णया नवचक्रा । पदी प्रबंधी आपरा । 
वािारनवती ।।१६.२१७७।।

पद््िरी – एक क्ुद्रदैवत. रैरवा रैरवा महरती । 
एक पद्ावती सररती । एक रनहषासूर नचंतीती 
। अंतकाळी ।।८.१२२५।। 

पद््सन – उजवा पाय डावया रांडीवर व डावा 
पाय उजवया रांडीवर व उजवया गुडघयावर 
उजवा; डावया गुडघयावर डावा हात ताि 

पवर प्उग पद््सन
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िेवूि राि व पाि ताि सरळ करूि बसरे. 
सवसतीकासि ते तीसरे । पद्ासि चौरे बरे । 
चारी आसिे आदरे । योगीये रजावे ।।६.६४; 
१८.१२८३८।।

पद्ीणीपत् – करळाचे पाि. उदक असोनि सव्णत् 
। अनलप्त जैसे पद्ीरीपत् । तैसे प्रकृतीसी 
निरंतर । शुद् चैतनय ि नरळे ।।५.१६२०।।

पन्नगप्री्यु – श्ीशंकराचे नवशेषर  (पन्ग महरजे 
साप आहेत नप्रय जयाला असा तो महरजे 
शंकर). आता प्रतिु हानच करावा । पन्गप्रीयु 
आरावा । सवेंनच सरुहु अघवा । येइल 
नविाराचा ।।१८.९७६१।।

पन्नगवे – िागांिी, सापांिी, रुजंगािे. धूरे जैसा 
अिळु । आचछिादला असे जवाळु । की चंदिु 
तो शीतळु । वेनष्ला पन्गे ।।१८.११४९३।।

पनििट – पारी सािवूि िेवरारी जरीि, नचबडीचे 
राि. िरवट, चोपर, गवहाळी,। 
नचकरी,पनहवट, रळी,। चुिवट, राळवट, 
िळी,। िळगा, िात,।।२.२६७७।।

प्य – दूध. शककुरा पय घालुनि । वठर सद्सतप्त घ्त 
घालुनि । प्ररर घयावे अरोगरी । नपत्शारक 
।।५.११९६।।

प्यप्णी – दूध आनर पारी (वेगळे कररे). 
पयपारी निवडरें । हें राजहंसाचें कररें । 
कवरें करावें अिुरािें । काळउिी? 
।।२.२९५।।

प्य् – दुधाला. पया देउनि रुरवर । कीजे दधीचे 
रंरि । तेरें सार असार नरन् । राग निवडती 
।।१६.१३०२।।

पर – सवत:नशवाय इतर (आतरेतर). पर महनरजे 

आतर इतर । तेरेसी आपर अपर । एवं 
आपपरावया पासाव । सरग्र नवश्वजाले 
।।१६.११५६।।

परकृर – सवारानवक, िैसनग्णक. केवळ आपुले 
केले । रोडी तया ररर आले । आनर परकृत 
िाही रोनडले । तंव नवश्ांती कैची 
।।१६.२२५०।। 

परगोवत्ची – आपलया गोत्ाहूि वेगळया 
गोत्ांरधली.  सुंदरा आनर गुराची । कनया 
पाहोनि परगोनत्ची । ग्रहरैत्ी घठटताची । 
करुनि नवचाररा ।।१८.१४५३।।

परघ्र-रु – इतरांचा घात, लोकांचे िुकसाि. 
बकु जैसा धयािशीळ । बहुरूपी िेळे िेळ । 
रैंदाचा आचारू निर्णळ । परघाता काररे 
।।१६.१०२१।।, परघ्रु ।।१६.१८००।।

परजणी – चरकावरे, नफरवरे. नववेकदंडाची 
परजरी  । परजु रग धिु:पारी  । बोलावा 
ज्ञाताज्ञािी  । ज्ञािनशळ जो ।।८.२३७६।।

परजन –  इतरांिा. रशीचे करूिी वदि,। हांसनवती 
जे परजि,। सव्णरा उदरपरायर,। भरती विारें 
।।२.६९२।।

परवजर् – परजलयावर, परजले असता. 
प्रकृनतगुरसंयुक्ता,। देहीनच रीं, हे रािीतु सांता 
। जाला हानतयेरु परनजता । काये महरे ! 
।।२.६७०।।

परवजरी (परजरे) – धार लावरे, तल्ि कररे. 
कारवेग प्रवत््णले बार । रिोध परनजती दारुर। 
रायासत वयारोहि  । तेही प्रेठरले ।।१८.९८२।।

परजुं ज्णवे – तलवार, पट्ा इ. कशी चालवायची 
ते जारतो.  िािा शस्तांची सारग्री । नततुलीही 

पद्ीणीपत् परजुं ज्णवे
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नवद्ापुरी । परजुं जारे परोपरी । क्ेत्ी सुरटु 
।।१८.८००२।।

परणी, परणन – वररे, नववाह कररे. राजलेपरें 
अनययाती । पररी, तेरें होये संतनत । नततुलेंही 
कुळ, श्ीपनत । येकें िानशलें ।।१.२७८४।।

परणू न्यवे – वरू िये. सव्ण लक्र संपूरा्ण । पठर जे 
भंशली वरा्ण । ते सदाचार ब्राह्रा । पररू िये 
।।१५.३९८४।।

परररी – परत येतात, पुिज्णनर घेतात. तेरे जे 
ब्रह्निष्ठ असती । तेनच ब्रह्ी नरळोनि जाती । 
येरा िाही ऐरयखसरती । परतती तें  ।।८.२९८०।।

पररलीं – (पुिज्णनर घेऊि) परत येतात. जें जें 
गेलीं रेलीं,। तीं काय शोकें परतलीं?। रा तूं 
येसरी उकळी । सारासवीसिा ।।२.१११३।।

पररंत्ें – दुसऱयावर अवलंबूि, पराधीि असलयािे. 
परतंत्ें आहारनवहार । परतंत्ें वागे शरीर । क्ुधा 
त्ुषा देहनवकार । नवसरु ययांचा 
।।१८.१४६२९।।

परवर धरी – परत नफररे. तैं धरा्णधर्णज्ञािश्वर  । 
बळातकारे करावे ज्ञाि  । तैं काही एक रि  । 
परनत धरी ।।१८.८२७।।

पररी दीन – प्रनतठदि, प्रतयेक ठदवशी, दररोज. 
गरमी पासाव होये पति । शरीर शरीरा नवलक्र 
। आपेआप परती दीि । तये काळी 
।।१६.१२०५।। (रुदो. परतीदीि - प्रनतठदि)

परदळ – शत्ूचे सैनय. आपुलें सैनय बहुवस । पठर 
राघारें सांनडलें दुरास ।  सरीप परदळ 
असरसास । तेरें वेढानळलों ।।२.५९।।

परदळवे – इतरांची, शत्ूंची सैनये. तेरें काळें ये ररीं 
। रांडले असतां रांडरी । नवचारुनर आपुले 

रिीं । परदळें अवलोकी. ।।१.२८४।।

परद्र सवेिन – दुसऱयाचया पतिीचा, परस्तीचा 
उपरोग घेरे. परदार सेवि कररे । तै ि करवे 
श्वािा येसरे । निचाचा पुत्ु होरे । हे आगळे 
रिुजा ।।१८.१३६५।।

परद्र् – दुसऱयाची पतिी, परस्ती. बळेनच परदारा 
रोगावी । ऐसा साक्ेपु बहुजीवी । धरा्ण 
अधरा्णची पदवी । रोनडली तेरे ।।१६.१००८।।

परदभूरवेसी – दुसऱया राजयाचया दूताला, सेवकाला. 
परदूतेसी बोलतां । अरवा परराजेसी अिुवादतां 
। चयाठर जारे तो वक्ता । चतुरु जारावा 
।।१८.८१५३।।

परद्रव्यसि्थुता – दुसऱयाचया धिाची अपेक्ा. सतेय, 
असतय, द्रोहो,। परद्रवयसवारु्ण, रोहो,। पारुषय, 
परस्तीसंग्रहो,। अपवादु परावा, ।।२.४३१२।।

परद्रव्यिरणेंिीण – दुसऱयाचे धि चोरले िसेल 
तर, चोरलयानशवाय. परद्रवयहररेंवीर । रािूं 
िये तसकरपर,। तंव सरसत महरती, ‘प्ररार 
। बोलरें हें.’ ।।२.३२६५।।

परद्रोिो – इतरांचा विेष कररे. बाह्यांतरी पनवत्पर 
। आपुलें आपर रािूि । परद्रोहो करीजार । 
पुरुषु जो की ।।१६.४६२।।

परद्व्र सवेिणवे – दुसऱयाचया पतिीचा, परस्तीचा 
उपरोग घेरे. नकत्ी वयापारी श्रावे । नकत्ी 
असतय वदावे । नकत्ी परविार सेवावे । 
आशेसतव ।।१८.२५१५।।

परनरी – परपुरुषासोबत. तुझा नपता गोवारी । राता 
नवचरे परिरी । हे देिोनि सेजारी । गजंबु 
केला ।।१६.२२२१।।

परपक्षि्द ु – सवतःची बुद्ी ि वापरता दुसरा 

परणी, परणन परपक्षि्दु
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महरेल ते िरे रािूि वागरे. जेरे जैसे बोनलजे 
। तरानच ऐसे हो महनरजे । युनक्तनच चाळिा 
ि नकजे सव्णरैव ।। बुद्ीचेनि रंदपरे । पररती 
नरळोनि जारे । उगेनच हो हो महररे । तो 
परपक्वादु ।।१०.९०७।।

परप्रु – पनलकडचा तीर. रोजि महरतां ढेंकरु । 
दे, ऐसा कवरु िरु?। पावे शबदेनच परपारु । 
रहािदीचा? ।।२.२६४९।।

परपीडण – इतरांिा दु:ि देरे, त्ास देरे. 
आशापाशी रातें बांधोि । आशेसतव परपीडर 
। ऐसे सवपरदेहीं अनधष्ठाि । तेनच दूनषती 
।।१६.२३१३।।

परबुद्धी – (री आतरा आहे असे ि जारता तया 
उलट.) ‘री इंनद्रये, देह इ. आहे’ अशी दृढ 
सरजूत. ऐसे हे दुग्ण पारा्ण । परबुद्ी िये घेतां 
। आतरबुद्ी लागु कठरतां । जावु शके 
।।५.३०२२।।

परब्रह – पररेश्वराचे निरुपानधक सवरूप. अवयक्ते 
प्रकृनत अनधष्ठाि,। निराकार, आतरचैतनय,। 
परब्रह्, सिाति,। निरुपानधक ।।२.११३१।।, 

परब्रह् (संबोधि) – हे निरुपानधका ईश्वरा. 
जयजयाजी योनगराया । पुरा्ण, परब्रह्ा, 
अवयया,।  पररातरा तू आतरया, ।  नवश्वबीजा. 
।।१.१।।

परभ्रू – इतरांचे ओझे. करमी कता्ण महरौनि पाहे 
। आंगीनच पररारू साहे । शुराशुर सव्ण होये 
। तेर कैसा ।।१८.३३१३।।

पर्म – १. सव्णश्ेष्ठ. अिादीची तू आदी । नसद्ीची 
पररनसद्ी । सराधीची सराधी । साव्णकाल 
।।१.३।।; २. अतयंत. तुचछि जारनच जगती । 
जळो जळो ययाची प्रानप्त । परर लघुतव नकती 

। काय री सांगो? ।।२.७९।।, ३. सव्णश्ेष्ठ 
(िाराप्ररारे वापर). जया िार िा रूप गुर 
वरु्ण । अंताठदरधयरावनवहीिु । सनच्दािंदु 
निरंजिु । ब्रह् परर ।।२.३२४।।

पर्मरी – दुसऱयाचया रतारधये. बुद्ीचेनि रंदपरे 
। पररतीं नरळोनि जारे । उगेनच हो हो महररे 
। तो परपक्वादु ।।१०.९०७।।

पर्मपुरुरु – अतयुच् पुरुष. आठदरायेचा ईशु,। 
योनगहृदयनवलासु,। पररातरा, पररपुरुषु । 
महरे अजु्णिा ।।२.४२।।

पर्मश्वेष् – सव्णश्ेष्ठ. परर श्ेष्ठ श्ेयकर । सवगु्ण 
पावावया विार । इहपरलोकीं पठरकर । अनवरुद् 
जें ।।२.१२५।।

पर्मिंस्ची दीक्ष् – संनयासदीक्ा. पररहंसाची 
दीक्ापुरी । घेउनि रानहला शरीरी । लिेश ि 
साहता क्रुररी । सुिवासीपरे ।।१८.१७४७।।

पर्म्णु – १. अरूपेक्ाही सूक्र कर. अरुचा 
१/३० वा राग. परंतु येरे अरू ह्या अरा्णिे 
वापरला असावा. तेरें िािा तरंग दृशयाचे,। 
दीघ्ण, वतु्णळ भर दृष्ीचे; । जाती, रग पररारूचे 
। अंश गरती. ।।२.१९०८।।; २. 
कालरापिाचे अतयंत सूक्र पठररार. पररारु 
पठरयंत तुटे । पठर दोनिपर तेनच उरटे । आता 
अिंत वांटे फांटो । अंश रेदनच ।।१६.७२३।। 
(रुदो. फांटो - फांटे) 

पर्म्णु ध्य्री – पररारूलाच जगतकारर राितात. 
येक सूक्र पररारु धयाती । जे आकाशी ररले 
असती । सव्णगत सूक्र महरती । ब्रह् आतरा 
।।१५.२३०६।।

पर्म्त्म् – नवश्वाचा आतरा, रगवंत. जयजयाजी 
योनगराया । पूरा्ण, अवयया । पररातरा तू 

परप्रु पर्म्त्म्
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आतरया । नवश्वबीजा ।।१.१; २.४२।।

पर्म्त्मवे – ईश्वर. क्ेत्ज्ञ िािा प्रतयगातरे । ते 
पररातरे, ि येके जीवातरे, । अनवद्ा 
गुरकाय्णधरते, । वत्णतीं जे, ।।२.७६८।।

पर्म्थता, पर्म्थुता – १. परर अर्ण, केवल सतय, 
ब्रह्. अनवद्ागुररनहतु । ते शुद्लक्ु तवंपदारु्ण,। 
आतां उरयपदीं पररार्ण, । तो सांनगजैल 
।।२.८४५।।, पररारु्ण ।।२.११३२।।; २. 
परर प्राप्तवय. (दासोपंतांिी औपरोनधकपरािे 
येरे असुरांचया लेिी पररार्ण महरजे फक्त 
पैसा प्राप्त कररे असा अर्ण धवनित करूि 
उपरोग हेच जीविाचे अंनतर साधय असलयाचा 
आसुरी नवचार रांडूि उपहास प्रकट केला 
आहे.) एवं सकळ कारु रोगावा । हा पररारु्ण 
पुरुषारु्ण आघवा ।  जयाचा ते पांडवा । असुर 
कैसे ।।१६.१८०८।।

पर्म्थताबोधकवळक् – पररारा्णचे ज्ञाि करवरारी 
जयोत.  गीता हे पररार्णबोधकनळका । 
योगाठदसंसरापका ।।१८.१५८१५ ।।

परलोकविरुद्धें – सवग्णप्राप्तीला अडरळा आररारी, 
िरकात धाडरारी. (परलोक महरजे सवग्ण. 
तयानवरुद् महरजे िरक.) तरी चाड िारी 
राजयें येरें । यें परलोकनवरुद्ें साधिें । 
दुःिदातीं आमहा काररें । वोडवतील 
।।२.११९।।

परलोकविरोधें – परलोक महरजे सवग्ण. तयाला 
नवरोध करणयािे. येरें परलोकनवरोधें । 
महरसील सुिें िांदें,। तठर अकीनत्ण संबंधें । 
जोडी जोनडसी ।।२.१५१९।।

परिडी – १. िाद्पदाराांचे अिेक प्रकार, आवड, 
आिंद. षडट्सा अन्ाची परवडी । सांडावी 

नजवहेची आवनड । तेरें देहरक्र रात् पुडी । 
तेनच करावी ।।१.२८९८।।; २. तऱहा, 
चरतकाठरक पद्त. तोंडीं घालूनियां फोनड,। 
घेइजे नवडीपािीं नवडी,। ऐशी नवड्ाची 
परवडी । महरौि बोल. ।।२.२६८९।।

परि्क्य – दुसऱयाचे रत. आपलानच पक्ु पाळरे 
। बळे आग्रहे प्रेतिें । परवारय िांनगकाररे । 
तो सवपक्वादु ।।१०.९०५।।

परविर् – दुसऱयाचे धि. शस्तेनच हाररे हा सवराऊँ 
। हररे परनवत् व्नत् िाऊँ । सुचूि बळयुनक्त 
उपाऊँ । परदारा हठरती ।।१६.१६३१।।

परसंिवेदन – इतरांनवषयीचे राि, जारीव. नक 
सांनडता परसंवेदि । आनर आदरें सवािुसंधाि 
। सतय येक जे सिाति । तेनच उरे 
।।१८.१३२८७।।

परसवेि् – पररयाची चाकरी. द्रवयाकाररे परसेवा । 
कठरती िाही नवसावा । रात्ी ठदवसु अघवा । 
तयानच वारी ।।१६.२५७६।।

परसरुरु – इतरांची सतुती कररारी. अश््त अिभयसतु 
। राषा आइकी जे परसतुतु । ते काय कळे 
सरसतु । श्ोत्विारा ॥९.१८९१॥

परसरवे्य – इतरांचे चोरूि.  ब्राह्र द्ा महरती 
गोदाि । तो महरे ते रीषेकरूि । परसतेय री 
काढीि । सहस् बारा ।।८.१२४७।।

परस्त्रीसंग्रिो – दुसऱयाचया स्तीशी संग. सतेय, 
असतय, द्रोहो, । परद्रवयसवारु्ण, रोहो,। 
पारुषय, परस्तीसंग्रहो,। अपवादु परावा, 
।।२.४३१२।।

परसपरवसद्धी – एकरेकांची नसद्ी, पूतमी. ते सुषुनप्त 
तुठरये ि वतते,। एवं अवसराचतुष्य आतरयातें 

पर्म्त्मवे परसपरवसद्धी
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। परसपरनसद्ी आरासतें । िरसतें होये. 
।।२.१६६७।।

परसपर्-रीं – एकरेकांवर, परसपरांिा. परसपरा 
रोहें रुलती, । परी येकरेकां िोळिती, । 
अतेव सकळ भाती निरुती, । निभांतु आतरा 
।।२.११८३।।, परसपरीं – एकरेकांचया 
बाबतीत. ।।२.१२५०।।

परविर्ल्गी – दुसऱयाचया नहतािातर, इतरांचया 
कलयारासािी. अपेक्ा ि करी कांहीं । 
रागतया िेंदीं हे िाहीं । परनहतालागी जारई । 
वेंची देह ।।१२.७२२।।

परंगरी – पररगती, रोक्, रुक्ती. देह सांडूनि 
कवचापठर । निघाला साता बाहेरी । जाय तो 
अजु्णिा अवधारी । परंगतीते ।।८.३२५५।।

परंपर् – वयवसरा. तेही पुिरनप, वीरा,। तुझी 
अकीनत्ण, धिुध्णरा,। नवसतारू लागती परंपरा । 
यये स्ष्ी ।।२.१५३१।।

पर् – िारीचया ठिकारी असरारी वारी. 
उगरसराि िारी. परा, पशयंती, रधयरा वैिरी 
। येका िादाचे प्रनतिादा चयारी । देहचतुष्यांचया 
तळघरीं । प्रनतिादु जाला ।।१.१२८५।।

पर् – सव्णश्ेष्ठ महरजेच निरपेक्, निषकार रक्ती. 
परा महरजे उतकृष्ा । रनक्त जार सुरटा । 
जीवुनि आरी कनिष्ठा । िसे रक्तातें 
।।१८.१३२१०।।

पर्रि्म्चवे – शौर. परारिराचे लािे,। वीर राठरले 
रोिे रोिे,। तो री येकलानच सुटें,। तैं वाईटु 
सवाां. ।।२.६७२।।, पर्रि्में ।।२.१६१५।।

पर्रि्मपुष्टु –  परारिरािे पुष्, परारिरी. रीं 
येकलानच, पठर धीटु,। िागवें परारिरपुष्ु । 

ररीि ययां घोंटु । वैठरयांचा ।।२.६७१।।

पर्ङ्मुख – नवनरुि. स्तीचा तयाग करुनि  । अनतरी 
पराङ्मलुि दवडूनि  । ग्रहसर अग्ी सांडूनि  । 
करीप्ररवजप ।।८.२३२८।।

पर्ची (परा) – चार वारींपैकी पनहली वारी, 
परावारी. शास्ताची की वेदाची । पुरारा की 
पराची । रेदराविा कवराची । ऐसी सांगा 
।।१६.७२९।।

पर्न्मुख – पाि नफरवलेला. नवनहतु धरु्ण आचरतां,। 
युद्ीं परानरुि िवहता,। आंगवरा नरडतां । 
निःकपटा बुद्ी, ।।२.१६०९।।

पर्पि्द –इतरांिा दोष देणयाची व्त्ी. अनवश्वासाची 
रोर िारी । परापवादाची उरवरी । आसुरू 
जिु धिु:पारी । सूयावंतु ।।१६.९६६।। 

पर्भ्रु – (परारूतु ?) परारव झालेला, दुसऱयांवर 
पोसलेला (शबदारा्णिुसार). अंबषमी तें शापु 
जाळा(ला) । रग तो कैसा निवारला । दुवा्णस 
पािैसा जाला । परार्तु तो ।।४.३६८६।। 

पर््यणी – (पर + अयिी) वयापक ठिकारी, 
पूव्णरागा्णिे जारारा. प्रारु क्ुधेते द्ोतकु । 
परायरी अनग्प्रवत्णकु । दोहीचा धरु्ण येकु । 
पठरवेगळे हे ॥९.२०५७॥

पर्थता – दुसऱयाकठरता. सवार्ण-परार्ण सोसरी । 
नचंता कीजे रिी । तो उविेगु धिु:पारी । 
जारावा तुवा ।।१२.७४७।।

पर्ि्म्न वचंर््मणी - दुसऱयांचया अवराि 
कररारा, अवरािाचीच इचछिा बाळगरारा. 
परावराि नचंताररी । आग्रहाची अक्यिानर 
। दंरादपा्णची रांडनर । रूनत्णकां जो 
।।१५.३५२४।।

परसपर्-रीं पर्ि्म्न वचंर््मणी
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पर्ि्य्च्-ची-चवे – पररयाचा, दुसऱयाचा. 
सवनहतां परनह ि पाहे । बोले बोले तंडा जाये 
। ... वर्णवादें रािु िाये । परावयाचा 
।।१८.१२६१९।।, पर्ि्य्ची ।।१६.७३२।।, 
पर्ि्य्चवे ।।१६.३२७।।

पर्ि्य्चवेवन – इतरांचया, दुसऱयांचया. नवरे रिोसु 
येकु चालरे । तेही परावयाचे नि यतिें । 
बैसला रग उिू िेरे । ऐसा सतबधु 
।।१६.२१२४।।

पर्ि्-िवे – परका, नतऱहाईत. अवचटे सापडलया 
संकटी । प्रारावठर परावा उिी । तरी धैय्ण तेनच 
पोटी । येक धरावे ।।८.८१४४; १६.१०६।।, 
पर्िवे ।।१६.२९४।।

पर्िी-िवे – परकी, इतरांची. साधली तेनच रोगावी 
। स्ती तें येकीनच अघवी । आपुली आनर 
परावी । हे व्रा कलपिा ।।१६.२५७८।।, 
पर्िवे  ।।१६.१६६५।।

पर्शरूनंदनवे – पराशरऋषींचया पुत्ािे महरजे 
वयासरहषवींिी. इतुले आइकोनि बोलरें । तेरें 
पराशरूिंदिे । तया ध्तराष्ट्ाकाररें । आश्वानसले 
।।१.२४२।।

पर्श् – दुसऱयाचया धिाची अनरलाषा. निंदा 
रछिरू पराशा । विेषु रोहो वीरेशा । नचत् गुंपले 
अळसा । तैं आपयेनचिा ।।१६.९६३।।

पर्वश्र् – पररयांचा आश्य घेतलेलयाला. 
सवानश्ता परानश्ता । सवनरत्ा परनरत्ा पारा्ण । 
सवर्तया परर्तया सव्णरा । देरेनच राये 
।।१८.८०९७।।

पर्विर – दुसऱयाचे अनहत. परानहत आचरोंि । 
सवनहताचे करी साधि ॥ .... ॥ १८.१२०१७।।

पर्ज्ञ्न – सूक्र ईश्वरनवषयक ज्ञाि. ईश्वरतत्वाचा 
अिुरव घेऊि होरारे ज्ञाि. रग आतरज्ञािे 
पराज्ञाि । आतरपराज्ञािी जे जारपर । ते 
पाषांड आसुरगर । आश्नयती अनयरा 
।।१६.२४४०।। पर अज्ञाि आहे.

पदर-री – तरीही, तरीसुद्ा, पर. बोलता जाला 
वचि । पाहोनि अजु्णिाचें राि । निरसावया 
पठर रौि । दुःिहेतुक ।।२.४०।।

पदरकर-रु – १. पद्त. परर श्ेष्ठ श्ेयकर । सवगु्ण 
पावावया विार । इहपरलोकीं पठरकर । अनवरुद् 
जें ।।२.१२५।।; २. नवसतार. रोक्ता कता्ण 
अहंकारु । तेरें अपािु घ्रारु पायु हा प्रकारु । 
करर बोनलजे पठरकरु । जैं गंधु सारे 
।।२.४००।।; ३. रक्य, रोजय, अपार । 
लेह्य, चोषय पठरकर । घ्तयुक्त रोघार । उपहार 
सरनप्णती ।।१२.२९२।।; ४. पठरवार. 
रूतजातचराचर  । पांचरौनतक सरग्र  । दाहावे 
देहपठरकर  । यया आतरयाचे ।।१८.६९२।। 

पदरखवेदक – दुःि, वेदिा देरारे. तेरें इंनद्रयाठद 
रिातें । प्रनतकूळु नवषयरोगु वतते, । तेरें 
पठरिेदक उपजे तें । दुःि महनरजे 
।।२.४६४६।।

पदरग्रसन – नगळूि टाकरे. तेज काया्णचे पठरग्रसि 
। हेंनच कर्ण जया लागुि । प्रतयक् राि 
कृषरवर्ण । तेनच प्रतीनत ।।१५.१७२४।।

पदरग्रि-िो – १. िटला, पसारा, प्रपंच, 
पठरवारावरील आसक्ती. तें आइकोनिनच एक 
नवराले । येका अश्ुयात आले । पठरग्रह 
आपुलाले । आिवोनिया ।।१.६१२।।; २. 
दाि सवीकाररे. (‘अपठरग्रह’ हा नवरक्तीरधील 
रहत्वाचा गुर आहे. पठरग्रह हे आसक्तीचे 

पर्ि्य्च्-ची-चवे पदरग्रि-िो
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लक्र). तेरें(नच) अनतनरपूजि । यया धरा्णचें 
संरक्र । पठरग्रहाचें पाळर । करू देहनिवा्णहो 
।।२.१२२।।

पदरग्रि त्य्ग – दनक्रा, दाि इ. ि घेरे. तयाग 
संनयास बनहरंग । जयातें रािी जग । रुंडर 
आनर पठरग्रह तयाग । साधकांनस ।।१८.१८१।।

पदरग्रिदु:ख – दाि घेणयातील दु:ि. जनरदु:ि 
जरादु:ि । रररदु:ि वयानधदु:ि । पठरग्रहदु:ि 
आश्रदु:ि । ठदसोनच लागले ।।१८.२२१६।।

पदरग्रि्मुक्ुआश््मवे – ब्रह्चया्णश्र. रग तो नियतु 
जाला सतकरते । वेदाचा अभयासी नवररे । 
पठरग्रहरुक्तु आश्रें । ब्रह्चारी ।।१८.१३९३।।

पदरग्रि्िलंबनवे – दाि सवीकारणयािे. संनयासापासूनि 
चयवि । पठरग्रहावलंबिे जार । आता तयाहूनि 
असाधारर । घडले ययातें ।।१८.४२९।।

पदरग्रिो – सवीकृती, दाि घेरे. पठरग्रहो ि सूटता हे 
सूटती । तै सूटलेनच बाधक होती । यापरी 
कष्ाची प्राप्ती । आगळीनच होय ।।१२.१९८।।

पदरग्र्सवे – नगळणयािे. नववता्णचेनि पठरग्रासे । 
आतरयांचे असंगतव असे । दुजे िाहीनच 
पठरयेसें । महरऊनिया ।।१८.२६८७।। 

पदरलचछनतिवे – िंनडतता, तुकडे, रागश:. सगुरतवे 
अरवा निगु्णरतवे । आतरतवे िापरराततवे । 
पठरखचछिितवे वयापकतवे । अनधकारप्राप्ती 
।।८.२२८६।।

पदरवछन्न – नवनवध. अिंत ब्रह्ांडाचे सराि  । ते 
रायारूप देह सगुर  । पठरनछिन्नच संपुर्ण  । 
दानवले साकार ।।१८.०९।। (रुदो. पठरनछिन्नच 
– पठरखचछिन्नच), पदरवछन्न् – निरनिराळया; 
नरन्. ।।१५.२०१०।।

पदरण्मल्य्ं – पठररार महरूि, फळरूपािे पावला 
असता. तो कळलयां रावारु्ण । पठरररलयां 
पररारु्ण । रग हा पररवारयारु्ण । श्वर करावा 
।।१८.१४१०८।।

पदरण््म ि्दु – सतत पठररार पावरे (बदल) हा 
नत्गुरांचा सवराव आहे. महरूि जगातील 
वसतू सतत पठररार पावत असतात. अवयक्त 
अवसरेतूि वयक्त अवसरेस येरे व पुनहा 
अवयक्त अवसरेत नवलीि होरे हाही पठररारच 
असतो. बीजाचा व्क् हाही पठररारच होय.

पदरण््मी – शेवटी, र्तयूिंतर. बोबडेयाही वाचा । 
कठरता उच्ारू जयाचा । साठरिानच रागु 
फळाचा । देते पठररारी ।।८.१३७३।। 

पदरत्य्गु – तयाग कररे, सोडरे. तेर रळ ते 
प्थवीचा रागु । तयाचा करी पठरतयागु । वरी 
अहंकाराचा व्त्ी वेगु । तो चाळी काररातें 
॥९.१९९७॥

पदरध्न करणवे – धारर कररे. उत्रें आनर पनवत्ें,। 
िूतिें, निर्णळें वस्तें,। पठरधाि करी आदरें,। 
वेष्ी, वेढी ।।२.८८५।।

पदरधिंस्भ्ि (प्रधवंसाराव) – पदारा्णचा सरूळ 
िाश झालयारुळे उतपन् होरारा अराव, 
अवसरा. षटदश्णिातील अरावसंकलपिेतील 
एक संकलपिा. पठरधवंसारावो संहारकु चौरा 
जार । पाचवा आतयंनतकरावो महर । आता 
रिरेनच ययाचे लक्र । सांनगजैल ।।८.३०६८।।

पदरधिंसु – िाश. पठरधवंसु घटाचा,। तो िवहे तया 
गगिाचा,। सहजसवराओ आतरयाचा । तैसा 
असे ।।२.७८९।।

पदरधिंसवे – िष् होणयािे. देवतािाशे ठदवयिाशे । 
उदके पविा रौर नवसुकसे । पदारा्णचेनि 

पदरग्रि त्य्ग पदरधिंसवे
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पठरधवंसे । जाय पादारमीक ॥९.२१४७॥

पदरप्टें – रोजचया पद्तीिे. रग ते तयाहूनि िेटें । 
बोंबाते जाले पठरपाटें; । तैसी कैसी शंका नफटे 
। राक्साची. ।।२.३१४७ ।।

पदरपूणतातिें – पठरपूर्णतवाचया बाबतीत. निःभांतपरें 
सागरु,। अधूधव्णरधय, निरंतरु,। पठरपूर्णतवें 
अपारु,। अचळु जैसा;।।२.१०१०।।

पदर्मळ – १. गंध. घ्रारु पठररळातें जारें,। कर 
उठिती तयागादािें,। आिंदैतवय सफुरे नशश्ें,। 
पायू नवसगु्ण ।।२.११७१।।; २. सुगंधी, 
सुवानसक. येकांती सेजी पहुडला । तो 
इंगळावठर निदैला । पठररळ सुरिराळा । 
लागती रुजंग ।।१६.२२५८।।

पदर्यस – ऐक. (नत्पुटी) गुरांची वतते सारास । तें 
गुरत्य पठरयस । सांनगजैल सनवशेष । 
उरजऊिी ।।२.४०४।।

पदर्यस् – ऐका. तंव वक्ते महरती, पठरयसा,। 
आतरा ते तुमहीनच असा,। येर महरती कां 
हांसा?। िकळे महरौनि ।।२.१३८४।।

पदर्यसी – ऐक, लक्ात घे. दुजा सरािु तेरेंसीं । 
द्रोराचायमो, पठरयसी । हे क्ात्व्नत् जयापाशी 
। रागीतली आमही.।।२.१०१।।, पदर्यसीं 
।।२.११५।। 

पदर्यसें – ऐक, सरजूि घे. तें वचि महरती कैंसें,। 
तठर नचत् देऊनि पठरयसें । जें हें पुढां विारकाधीशे 
। बोनलजत असें ।।२.४१।।, पदर्यसवे 
।।२.८९३।।

पदर्यवेसी – ऐक!, लक् दे! ते राझया िायी पठरयेसी 
। खसरर िेवू ि शकसी । पूवमी केले अभयासासी 
। िसैल तुवां ।।१२.४२०।।

पदरलोपकु – झाकूि टाकरारे (आवरर आररारे). 
हे बुद्ीचे पठरलोपकु । नवषाहूंनि बादी अनधकु 
। अरागमी पडती लोकु । येरे दुष्े ।।१६.२५१२।।

पदरलोपें – संपूर्ण लोप, लय झालयावर. जाग्तीचेनि 
पठरलोपें । व्नत् उिे सवपिसवरूपें ।  तेरे 
साचोकारें नरथयासंकलपें । रोनगजती रोग 
।।२.४२०।।

पदरिजतानवे –  वजय्ण कररे, सोडरे, बाहेर टाकरे. 
िासाग्री दृष्ी धररें । निनरषोनरेष पठरवज्णिे । 
ऐसी धाररा जारें । डोळेयांची ।।१६.४४४।। 

पदरि्रू – गोतावळा, पठरवार. अन्ापासाव सात 
धातु । वाढेयां रोगांचा संधातु । रग तीहीपासूंनि 
अनरतु । पठरवारू होये ।।१६.१२२३।।

पदरशोधन – शास्तात सांनगतलेलया पद्तीिे 
साक्ातकार होईपयांत घेतलेला शोध. ततवंपदाचे 
पठरशोधि । तें येरे जारावें निरोपर । 
जीवेश्ववरा ऐरय सफुरर । अनस पदारते जें 
।।१५.२६६०।।

पदरस – पेक्ा. सकळ गगि तें वोस,। रानज प्रपंचु 
यया पठरस,। निःप्रपंच, निरारास,। तें ततव 
कैसें? ।।२.१०१३।।

पदरसर्ंची – ऐकताच. काय असैल पां तें कैसें । 
निवेि री जेरें सद्रसें । शोकसरूह नविाशे । 
पठरसतांची ।।२.२५६।।

पदरसररण – १. अडसर. सैनयासंरवते पठरसतरर । 
र्नतका, काष्ठे पाषार;। अंतरीं यावयालागूि । 
राग्ण नियनरले ।।१.७१५।।; २. यज्ञातील 
अग्ीरोवती पाणयाचे चारी बाजूंिी नसंचि 
कररे. नवनधवदापप्राशि । तेनच तेर पठरसतरर 
। करूनि अग्ीचे संप्रोक्र । शुद्ु केला 
।।१६.२०२४।। 

पदरप्टें पदरसररण
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पदरसर्र – पसरा. (पठर सव्णत्, सत्त – सत् धातू  
पसररे.) जपोनि रंत्ु, अवसािीं । 
वारकरकनिनष्ठका दावूनि, । व्क्ु तीं आवररीं 
। पठरसत्त करा. ।।२.२९४६।।

पदरिदरल् (पानहजे) – पठरहार केला पानहजे. 
संशयाचा निरास केला पानहजे. ऐसा आक्ेपु 
तुवां केला । संशयोनच जैं धठरला । तैं पानहजे 
पठरहठरला । पररार्णज्ञािे ।।१८.३७६०।।

पदरिरूं शकले – पठरहार, निराकरर करू शकते. एवं 
जनरानचया सवें ररर,। सवेंनच रररा जनरु 
जार,। हें अिाठदनसद्, कवर,। पठरहरूं 
शके? ।।२.११०६।।

पदरिरवे – निवारर होते. अठरष् पठरहरे इष् होये । 
जेरे वचिे श्रु जाये । एवं रोक्ातें कारर होये 
। आपरा परावया ।।१८.३२६७।।

पदरि्र – दूर कररे, काढूि टाकरे, तयाग कररे, 
निरसि (कररे). तठर आतांते अपेक्ीं कवर । 
सवराजय कवरालागूि । येरें आि एक वचि 
। पठरहाराचे ।।१.१९७६।।

पदरि्दर – पठरहार, निराकरर करतो. तऱहीं आमही 
तंव, अजु्णिा,। तुझे िवहेसें महरोिा,। तरानप 
पुनसनलया वचिा । पठरहाठर जों ।।२.१०७०।।

पदरि्रु – १.  उत्र. सद्ुरु जाला सुप्रसन्ु । तेरें 
नशषयु महरे री जारु ।  पठरहारु आनर प्रश्ु । 
सवयंनच करी ।।२.२९०।।; २. निरसि. 
ऐनसया आक्ेपा पठरहारु । कठरता झाला श्ी 
चरिधरु । महरे, ‘‘अजु्णिा, खसररु खसररु । 
आइके निरोपर ।।१२.१३८ ।।; ३. निवारर. 
अठरष् पठरहारू इष् प्राप्ती । स्ती पासाव दोहीची 
उतपत्ी । ययालानग नरत्ु तो िारी । स्ती येसरा 
गा ।।१८.१४८०।।

परीि्दरजैल – पठरहार करेि. ऐसा आक्ेप उपजला 
। तरी परीहाठरजैल आइक उगळा । योनग वादे 
प्रवत््णला । ि सोनड रौि ।।१८.१२६९४।।

पदरज्ञ्र् – पूर्णज्ञािी. ज्ञाि हें जयाचा प्रकाशु । 
जारे ज्ञािें जो क्ेयनवशेषु । ज्ञािानररािी पुरुषु 
। पठरज्ञाता तो ।।१८.४१०७।।

परीक्ष् – कसोटी.तैं तेरीनच परीक्ा जारे,। प्रकट 
करी वचिें,। तो सपश्णज्ञु अगें तेरें,। जारावा 
अंतरीं ।।२.९८१।।

परीवक्षर्ं – परीक्ा करूि, सूक्र रूपािे पाहूि. ते 
परीनक्तां यरारती । हारपोनि जाय नचत्ोव्नत् 
।  तरानप ि संटे जयोनत । तया रतिाची 
।।१६.४६।।

परुर् – पलयाडचा, पलीकडचा, अतीत. शबदु ि 
ये अिुवाठदता । सवरूपदृष्ी पाहता । रिबुद्ी 
परुता । बोधु जयाचा ॥९.९३॥

परुरवे – पलीकडे. काय्णकाररांचा अरावी । प्रकृती 
परुते दावी । तो देऊँ िा तरी पदवी । कवरा 
येसरी ।।१६.५१९।।

परू – निराळा, वेगळा. आतरा बुद्ीहूनि परू । 
सवािंदु तयाचा आहारू । जैं तो संनयासु 
साचारू । तैं हे ऐसे ।।१८.४३९।।

परें –  परा वारीची. ते रधयरे वैिरीची निव्नत् । 
पठर परें पशयंनतची प्रव्नत् । ... ।।१८.१२६४६।।

परवेश् – ईश्वराचया िायी. जीवी श्ोत् वीरेशा । 
ईश्वरीश्वरु तया ठदशा । तवक् आतरया परेशा 
। वायो ततसरािी ॥९.२०६१॥

परोतकरुता – दुसऱयाचा उतकष्ण. उगानच बैसला 
सवसरािीं । परोतकषु्ण ि साहे श्वरीं,। 
आइकतां रिोधु फरफरीं । वेदीनचया परी. 

पदरसर्र परोतकरुता
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।।२.५२९५।।

परोपक्र्ल्गून – सारानय लोकांिा आपलया 
आचररातूि कळावे यासािी.  रुरुक्ा कर्णनच 
साधि । रुक्ता िवहे तेरें बंधि । परंतु 
परोपकारालागूि । उपेगाचा ।।१८.१३३९५।।

परोपक्रु – कृपा, इतरांवरील उपकार. तया 
श्ीगुरुपररातरया । िरसकारूनि योनगराया,। 
परोपकारू येरूनिया । पाहों, अिुवादों 
।।२.१७।।

परोपरी – परोपरीिे, कसेही करूि. हे वांचतया 
काये रारी,। कीं ररतया रािे परोपरी,। वयर्ण 
नविाशु करी । तया पुरुषारा्णचा ।।२.७५।।

परोक्ष – १. इंनद्रयाचया आवारयाचया पनलकडचे, 
ि ठदसरारे. रहावारयार्णतातपय्ण । नवचाठरतां तें 
पदत्य । परोक्, चैतनय, जें धयेय,। तें तूंनच 
महरौनि ।।२.८३६।।; २. (कोरी िसतािा, 
नवशेषतः पररया स्तीचा पती उपखसरत 
िसतािा) गैरहजेरीत, दृनष्आड. (वयवहारात 
रात् अपरोक् महरजे पािीरागे असा अर्ण रूढ 
झाला आहे.) ि पाहावे साधूचे निवा्णर । ि 
रिावे बकाचे धयाि । परोक् परदारराषर । 
िये करू ।।१८.८९२४।।

परोक्ष द्रभ्रणवे –  पररया स्तीशी बोलरे. परोक् 
दारराषरें । रैत्ीते जो हारे । शीळराव तुटती 
जेरें । वैषमय वाढे ।।१८.६३१२।। 

पजतान्य्सरि – पावसारुळे. अन्विारा धानयविारा । 
पज्णनयासतव धिुध्णरा । त्र व्क् गुलरलता 
सरग्रा । वीय्णरयानच होती ।।८.१०२३।।

पपतादटक – पापड. कनरका सवादळे आगळी । 
शािांनचया प्ररावळी । वटक पप्णठटक तये 
वेळी । आनर रुनचते ।।५.१७२६।।

पप्ताटक – पापड वगैरे. शाक पाक पपा्णटक । 
सांडावे अन् गुरु रनसक । रुक् नवदाही आरयक 
। जे शोषु करी ।।६.३६३८।।

प्य्तालोचन – नवचार, पूर्णअवलोकि. येरें श्रोकें 
एकें करूंि । प्ररराधयायाचें पया्णलोचि । केलें 
होये धयाि । रव्णसेनि ।।१८.१५५१४।।

पिताक्ळ-ळु – जया काळात पुणयकरते केली 
असता अनधक पुणयप्राप्ती होते तो कनपलाषष्ठी, 
संरिांती, पौनर्णरा, अरावासया वगैरे योगांचा, 
नतरींचा काळ. तंव तो पसरी हातु । 
प्रायनचित्ाचा रुका रागतु । पव्णकाळु वािारीतु 
। या या महरे ।।८.१२५१।।, पिताक्ळ 
।।१८.१५१७।।

पऱिि्णवे  – गाडी, घोडा इतयादीचे वाहि. आइतीं 
अश्वें पालारे,। आइते बैल पऱहवारे,। िेऊ 
महरतां, येकेनच क्रें । जाईल हें. ।।२.२७१४।।

पऱि्ं – शेवटी. लहठरया धावती सरसरा । नरळती 
जाऊिी पऱहा । तेर सागठरनचया सागरा । 
सागरी रिीडती ।।१८.११४४०।। 

पल्म्त्वे – पळररात. येरे जोडावे संवछिरे । तें जोडे 
पलरात्े । आता रोनगता बहुसाल रसरे । 
िािायोिी ।।१६.२४३३।।

पल्लि – पािे, पालवी. तो राठरता कैसा होईल?। 
गगिा पल्व फुटतील, । सवरूप जयाचें 
निचिळ,। अविैत सदा ।।२.८६०।।

प्ि््हु – धानयाची करगी. पलहालहु तोही पठर 
नवकावा । रुका तो पदरीं बांधावा । आपरा 
काररे वेचावा । संनचतुं असा ।।१४.५५२।।

पिन – वायू. कवहरी महरैल ऐसें । शुलिरक्त पवि 
सररसें । नपंडाची उतपनत् असे । हें जै साचार 

परोपक्र्ल्गून पिन
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।।१६.११८१।।, २. शरीरसर वायू, प्रारवायू. 
तो शुलिरक्तसररसु,। राजी पवि सरावेशु । 
आरी जीवा अनधवासु । तये िाईं ।।२.७३३।।

पिनवरि्य् – श्वासोचछ्ास नरिया. एक रिानचया 
जया,। पविु नशंकवी, धिंजया,। आंवठरतां 
पविनरिया । रि येकवाटे. ।।२.१७७७।।

पिनप्रज – वायूतूि निरा्णर झालेले. तयाचा आंगी 
वयोरतेज । महरजे तें याचेनच सहज । आत्ा 
तवगेंनद्रय पविप्रज । तेज जें कां ।।१६.१४४४।।

पिन्योगु – वायूचा संयोग, प्रवेश. शुलि रक्त होये 
संगु । नतसरा ि घडे पवियोगु । तेरे तो उरय 
वीय्ण रागु । वाठढ ि धरी ।।१६.११८३।।

पिन् – हरळीसारिे एक गवत. रुसळी रवाळी 
टाळका । तांबळ गोट पविा राका । गांधानर 
पाररी अिेका । वल्ी उपडता ।।१८.८९८८।।

पिन्सरि – वाऱयारुळे. अनग्नचये एक जाती । 
तेरे दीपक उगेनच ि होती । उदक सफुरे 
तरंगाकृती । ते पविासतव ।।८.१००२।।

पिन्ंशु – वायूचा अंश. तेजांशु पाचांचा निवडे । 
रिरेनच पविांशु पडे कडे । अवनधया सेवटी 
जोडे । सार ते आकाश ।।१६.१३०६।।

पिल्य्ंिदर – पावलयावर. नसद्ी पवलयांवठर । 
दशा तुं हेंनच करीं । ईश्वरू जैसा गुरवयापारीं । 
देिेनचिा ।।१८.१४३३४।।

पि्डु –  १. कीतमी, रोरवी. किकसाटी र्खतपंडु । 
ि नरले काये प्रचंडु?। राजयसाटी पवाडु । 
िोनलयेसी? ।।२.३८९१।।; २. िाव, 
अवकाश. एकु सव्णत्ु अिंडु । रहारायेहुनि 
वाडु । विैतरावातें पवाडु । जेरे ि ठदसे 
।।८.३२४७।।; ३. रहत्व. र्नत्का कुल्ाळ 

दंडु । ययाते असता पवाडु । वरी घट सतयतेचा 
कैवाडु । संचला हृदयी ।।८.३०७०।।

पि्डों (लागला) – िावाजरे; सतुती कररे. तरी 
नितयता िेदी रोडो,। तेनरंचें सानक्तवही 
नविडों । आनर सववीं लागला पवाडों । कैसा 
तेवहेळीं? ।।२.९५५।।

पविजवे – लागत िाही. अरावा आली असतयता । 
तैं जीवेश्वरांचा काये तो आता । जयांचा प्रतीनत 
पाहता । पारू ि पनवजे ।।१६.६४३।।

पवित् – उच्, रहाि. अजु्णिा, क्ेत्ी पनवत्,। 
निर्णळ जयाचें कुळ, गोत्,। तयालागूनि शास्त 
। काये प्रनतपादी? ।।२.१४७७।।

पवित्र् – आचारातील पानवत्य, सवित्णि. जेरें 
तीर्णक्ेत् देवता । ... राया प्रधािाची पनवत्ता 
। अपूव्ण जेरें ।।१८.१२८२४।।

पवित्पण – चांगुलपरा, सोवळेपरा. इतुलेंही 
कळत असोि,। प्रतयक् दृष् पाहोि,। धठरतानस 
जरी पनवत्पर,। तरी तें ऐसें ।।२.१४७३।।

पवित्् – अजु्णिासािी संबोधि, आतील 
पानवत्याला, निगु्णरतवाला उद्ेशूि संबोधि.छिेदू 
ि शकती, गा पनवत्ा,। घाओ जैसा तया 
अंबरा,। ते आदळती गात्ां,। देहाचया 
।।२.९२१।।

पवित्ें – उंची, रेशरी, दोषरनहत. उत्रें आनर 
पनवत्ें,। िूतिें, निर्णळें वस्तें,। पठरधाि करी 
आदरें,। वेष्ी, वेढी ।।२.८८५।। 

पिवे – पावरे, प्राप्त होरे, पोहोचरे. रयानचये 
रहासठरते । पडला ि पवे प्रांताते ।।  तया येक 
सरािनच ि वतते । तै कैंचे साधि ।।१६.६५।। 

पविण्रु – पोहरारा. नवषय वासिेचा अनत रारु । 

पिनवरि्य् पविण्रु
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त्षरा ररता िेरे उतारु । रिु बुडाला पवहरारु 
। कलपिा जळी ।।६.२००।। (रुदो. पवहरारु 
- पवहराऊ ?)

पशु लक्षणु – यज्ञीय हविार्ण बांधलेला पशु. सरािु 
महनरजे यजरािु । अहंकार पशु लक्रु । 
बुनद्पािी सावधािू । श्वर करी 
।।१८.२०२०।।

पशुदवेिी – प्रानरदेह धारर केलेले, साक्ात् पशू. 
िाहीं सद्ुरूचें दश्णि, । िेरती वेद, शास्त, 
पुरार, । कर्णरनक्तज्ञािहीि, । पशुदेही जे, 
।।२.१३९२।।

पशुधन – गाई, बैल इतयादी पाळीव प्रारी असा 
होतो. दारा, पुत्, पशुधि,। पुरुष, आश्रु, 
ग्रह, वि,। हे परसपरापारे रौि । पानडलें जेरें 
।।२.११८१।।

पशुि्ददक – प्रारी वगैरे. (सं. पशु + आठदक = 
पश्वाठदक. ह्या शबदाचे अपभष् /अशुद् नकंवा 
चुकीचे रूप येरे वापरले आहे.) िेरतयांराजी 
अनग्रक,। रूि्ण महरनत रोर लोक । 
पशुवाठदकांचे बाळक, । त्रें आहाठरती 
।।२.६९०।।

पशू – यज्ञीय पशू (बळी देणयात येरारा यज्ञीय पशू 
- बोकड नकंवा घोडा). पशू बोनलला वचि 
। राझा देही िाही ज्ञाि । वेदाचे राझेनि पाळर 
। तें ि करवेनच ।।१८.१०५६।।

पशू वद्वप्दु – दोि पायांचा पशू. उठिता पूव्णवत् 
प्रकारे । ठदिु घाली तेरेंनच वयापारे । तो पशू 
नविपादु निधा्णरे । आमही महनरतला 
।।१६.२५५६।।

पश््तभ्िी – िंतर होरारे. तेजाराल सवरुप । तै 
तेजा अंधकारु पूव्णरुप । पचिातरावी प्रकाशरुप 

। तेज जाले ।।१५.१६८१।।

पश्यंरी – परा, पशयंती, रधयरा व वैिरी ह्या 
वारीपैकी एक. ही हृदयसरािी असते. केवळ 
सपंदिरात्. रूलाधारापासूि ते रनरचरिापयांत. 
रिाशी संयोग. परा, पशयंती, रधयरा वैिरी । 
येका िादाचे प्रनतिादा चयारी । देहचतुष्यांचया 
तळघरीं । प्रनतिादु जाला ।।१.१२८५।।

पश्य्पश्य – आरोगयास नहतकारक व अनहतकारक 
(पदार्ण). एवं औषधीनवशेष सकळ । तयांरानज 
नवष असेनच केवळ । पशयापशय ररररूळ । जैं 
योगु ि कळे ।।१८.५६१।। (रुदो. पशयापशय 
-पथयापथय?)

पश्व्दद – पशू, पक्ी इतयादी. पश्वाठद िािा योिी । 
कर्णघ हे इचा िािी । तरानप संनचत िा प्राचीि 
महरौनि । रिीयरारही िवहे ।।१४.६४३।।

पश्व्ददकले – हत्ी, घोडे, गायी इ. पशू. अवधारी 
पारा्ण नववेके । श्वािे शूकरे पश्वाठदके । याहूनि 
आगळी सकलैके । रारुसे जाली 
।।१८.१३७८।।

पसरल् – नवसतार पावला. रग हा पसरला 
नत्रुविीं । आपुलया रक्तांलागूनि, । हे करा 
रारायरीं । बोनलली असे ।।२.१४१२।।

पसदरलवे – (पाय) सरळ केले, लांब केले. वरतयाचें 
िाड हाले । तेरेंनच येक लोधले,। एकीं पाये 
पसठरले,। लागलें डोलों; ।।२.१३९८।।

पसरु – पसारा, नवसतार. आतां ययानचया नविाशा 
। िेरे राधवा पठरधवसा ।  काय आवरू कैसा 
। पसरु ययाचा? ।।२.२१४।।

पसरूवन – वासूि, आ करूि. रुि पसरूनि 
बोराये,। पळे, रागें पुढें पाहे,। ययाचें िार 

पशु लक्षणु पसरूवन
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काये । अजु्णिाचें असे? ।।२.१५३६।।

पसरवे – वाढतो, रडकतो. त्रें गादनळये वसुंधरे । 
अंशाध्णरात्ु अनग् पुरे,। रग अयतिें जैसा पसरे 
। तोनच तो, पारा्ण. ।।२.१९४९।।

पसरवेल – वाढेल. यशाचे पव्णत होतील,। पुरत्यीं 
कीनत्ण पसरेल,। तुझया िाराचे सकळ । राट 
िागठरक. ।।२.१६१८।।

पसु (पासु) – फास. ग्रासी ग्रसें ग्रसिें । आंगें 
आंगा तेरें । िाइकेनि निर्णलपरें । पसु घेतला 
।।१८.१२३७२।।

पसुरीर् – पसरलेला. सागरू संपूर्ण सव्णरा । परंतु 
वठरता पसु रीता । महरौनि आकाशाचा रागुता 
। सगुनच होय ।।१.२००९।। 

पसुंबरी – कोनशंनबरी. दधयोधि अवधारी । लवर 
शािा पसुंबरी । तरि प्राशी तयावरी । ढेकरू 
दे  ।।५.१७३८।।

पि्णवे – बघरे, अवलोकि, दश्णि. पाहतां पाहतां 
पहारें । हारपे ि हारपलेपरें,। उपवासु तेनच 
पाररें । रिा नवषनयकानस;।।२.१३८१।।

पि्र् – पानहले असता. आता जारोनि तू 
आपरा,। संहारीं प्रपंच रहानसवरा,। ररे, 
रारी, तें  असेिा,। पहाता येरें ।।२.१०५८।।

पविल्-ली-लवे – १. सवा्णत आधीचा. पनहला 
वेगु नरळे गगिीं । तंव सवेंनच आिु नरळे 
नरळरीं । दीपु अनरन् इतुळेंनि । अिंडु ठदसे 
।।२.३४९।।, पविली ।।२.३५०।।, पविलवे 
।।२.३४६।।; २. अगोदरचा, जुिा. वायो 
पारा्ण नवचरे । तो रागें िवािवानच ररे । कीं 
पनहला तोनच हें िरें । रानिसील ।।२.३५१।।, 
पविलवे ।।२.७८४।।

पविलवेपण् – पूव्णरूपाला. (जसे दह्याचे पूव्णरूप 
दूध, तुपाचे पूव्णरूप लोरी इ. याप्ररारे 
पक्वान्ाचे पूव्णरूप गहू.) गोधुरनच रंडक जाले 
। आपूपाठदक रासले । ते पनहलेपरा आंचवले 
। गोधुर िवहती ॥९.६८९॥

पळ – कालरापिाचे अतयंत लहाि प्ररार. 
घठटकेचा सािावा अंश, तासाचा १५० वा 
राग. लव त्ुटी पळ निनरष । रिनरतां यार 
अहोरात्ें रास । लोटती संवतसर बहुवस । 
होतां काळक्पर ।।२.३३६।।

पळठ्ण – सरूह. रािे धाकुले ते नतघेजर । परंतु 
सारनग्रया असती पुर्ण । शािा पत्े पळिार । 
सव्ण आगळे ।।१८.९४७९।।

पळण – पालि. तें तयाचें रात् पळर । ज्ञाियज्ञु तुं 
ऐसें जार । ... ।।१८.१४९७५।।

पळ्म्त् – क्रररही. री िाही अनधष्ठाि । राझेि 
अरावे रासे राि । तेरें पळरात्नह तऱही 
चैतनय । िाहीं ऐसें ।।२.३१०।।

पळिें – सैररैर करते, घाबरवते. एवं येकें आंगें 
करुरा,। येके आंगे पाप, श्ीकृषरा,। पळवें, 
श्ीकृषरा,। िा री महरौनि आपरां । आड 
घालावें ।।२.१८४।।

पळ्धता – अध्णपळ, क्राध्ण. बुद्ी घेईजे नवचारू । 
तेर पनडला अंधकारू । िाही पळाध्ण नवसरू । 
एका नवषयाचा ।।१८.१४३३।।

पळ्ल्य् – पळ काढलास तर, की पळपुट्ाला 
तुला. तें असो, गा, पांडुिंदिा,। जयाची 
कठरतानस तू करुरा,। ते तुज पळालया अजु्णिा 
। काय महरतील? ।।२.१५७५।।

पळ्ल् – (घाबरूि) पळ काढला. युद् देिोनि 

पसरवे पळ्ल्
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पळाला,। धावतां अडिुळोनि रेला,। लोक 
महरती आला । अजु्णि दुजा ।।२.१५३७।।

पळ्ि्य् – पळूि जायला. पळावया िाही वाओ 
। वाजैल आतां रग घाओ । प्राररक्रीं 
उपाओ । तो आरीनचिा ।।२.६२।।

पक्ष्ळ – पंधरा ठदवसांचा एक पक्. तयाचे फळ. 
एका चांद्ररासात शुलि व कृषर असे दोि पक् 
असतात. रासफळ पक्फळ । ठदवसफळ 
निनशफळ । अयिफळ संनधफळ । फळ 
प्रहारीचे ।।१६.१५३२।।

पक्षिीन – पंि िसलेली.  कवरी येकी घारी । 
पक्हीि चरे अंबरी । सातही सागर धरी । 
येकली चोंचप्ष्ीं ।।५.३१९३।।

पक्षू – बाजू, नवचारांचा राग. तोनच अंतु नजयेचा 
। अरेदु जीवा ब्रह्ाचा । आतां हा पक्ूनच 
िवहे जयांचा । तया नचंता ि सुटे  ।।१६.१७८४।।

परोक्षज्ञ्न – साक्ात् ज्ञाि. शास्तीय ते परोक्ज्ञाि । 
आता अपरोक् ततव निगु्णर । तये नवषयी 
साधि । तें केवळ िवहे ।।१५.२५५७।।

पंकती – नचिलात. येकु अष्ादशा धानयावठर । जी 
उपडे अवधारीं । पंकी गोरयीं सारद्री । सव्णत् 
जीवि ।।१५.३६३४।।

पंचकु – पाचांचा सरुदाय. पंचकु ज्ञात्तव व्नत्चा 
। तयानच सवे चेष्ा करराचा । नतजा जो 
ज्ञािेंनद्रयचा । करमेंनद्रयाचा चौरा ॥९.१७१७॥

पंचकोश्म्य – (अन्रय, प्राररय, रिोरय, 
नवज्ञािरय, आिंदरय अशा) पाच कोशांचया 
रूपाचा. ऐसें हें सरूळ शरीर । षडधातुक 
साकार । पंचकोशरय सनवकार । हेंनच महरती 
।।१५.३७९०।।

पंचविध असंगर् – (इंनद्रय, कलपिा, वासिा, 
धर्ण, लय-नवसर, सवरूप ह्या) पाच प्रकारचया 
बाबींसंबंधी नि:संगव्त्ी. आता असंगता ते 
पंचनवध । आइके नतयेचे रेद । जेरूनि निवडले 
सावध । वेचावे रि ।।४.१४९९।। 

पंच रन्म्र्क्विच्रु – पाच रहारूतांचया शबदाठद 
पाच तनरात्ांचा नवचार. तनरात्ा - अपंचीकृत 
रूळ सूक्ररूत तत्व. नतजा तारसु अहंकारु । 
तेरें पंच तनरात्कानवचारु । द्रवयवंतु साकारु । 
अतेव काय्ण ते ।।२.४०८।।

पंच रन्म्त्् – पाच रहारूतांचे शबद, सपश्ण, रूप, 
रस, गंध हे सूक्र अंश. जया योगया जया । पंच 
तनरात्ा रोगया,। तया शीता, उषरा, सुिा, 
दुःिा, तया । देती नवनवधा ।।२.४२२।।

पंचकु – पाचांचा, प्रार, अपाि, वयाि, उदाि व 
सराि ह्या पाच प्रारांचा सरूह. पनहला पंचकु 
प्राराचा । दशकु तया इंनद्रयांचा । कररराओ 
ययाचा । असे निरंतरु ।।२.४०७, १७१३।।

पंचकुळ – सुंि, नररे, नपंपळी, चबक, नपंपळरूळ 
नकंवा नचत्क ही पाच उषर द्रवये. तरळेनचया 
पंचकुळ । नवष्ंनरया रारी केळ । उटरी घातले 
नरल्ीफळ । देह िासी ।।१८.५६०।।

पंचकृर्-रवे – पाचांचा केलेला, जयांचे पंचीकरर 
केले तो. पंचरहारूतांचे एकाचा १/२ व 
इतरांचा १/८ राग असे नवनशष् नरश्र. 
अहंकाये जाली रूते । ती पंचीकृता पंचीकृते । 
ऐसी प्रव्त्ी महनरजे । ते उतपनत् जारावी 
।।१६.९१७।।

पंचगव्य – गाईपासूि नरळरारे पाच पदार्ण - दूध, 
दही, तूप, गोरूत् व शेर यांचे नरश्र. ( याचा 
धानर्णक काया्णत शुद्ीसािी उपयोग करतात.) 

पळ्ि्य् पंचगव्य
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गोरय गोरूत् गोघ्त । गोदनध गोक्ीर प्रशसत । 
पंचगवय हे सरसत । दोष िाशी  ।।१८.९०६०।।

पंचदशकरण – नरिया कररारी पंधरा इंनद्रये (५ 
ज्ञािेंनद्रये, ५ करमेंनद्रये, रि, बुद्ी, नचत्, 
अहंकार, अंत:करर). आता नरियाशक्ती 
सरवेतु  । अहंकार रजयुक्तु  । पंचदश कररा 
प्रसनवतु  । आंगे आंगे ।।८.२८४४।।

पंचध् – पाच वेळेला नवरागरे. नशश्जळ तये 
जळीं । रसधररी निवडली । पंचधा रेदुिी 
जाली । प्रकारे येरे ।।१६.१३१६।।

पंचध् वभन्नु – पाच प्रकारांिी वेगवेगळा (शबद, 
रूप, रस, गंध व सपश्ण हे पंच नवषय). आत 
जो कता्ण अनररािु । तो गुर रेदे पंचधा नरन्ु 
। पाचा नरनन् महरौिु । करर शबद 
॥९.१४२१॥

पंचध् भवेदवे – प्रार, अपाि, वयाि, उदाि व सराि 
ह्या पाच प्रकारांिी. पंचधा रेदे िांदत । शरीरा 
तोनच चाळीत । येर आत बाहेरी जात । येत 
िा उगानच ॥९.१०४०॥

पंचप्र्ण –१. प्रार, अपाि, वयाि, उदाि व सराि 
हे पाच रुखय वायू. रज दुब्णळा हें कीं धि । 
.... रातें पंचप्रार । रयंकर कैसें रर । 
आश्नयलें येहीं; ।।२.३३।।, २. िाग, कूर्ण इ. 
उपप्रार. िाग्ण(?िाग)कूरा्णठद पंचप्रार । 
आवांत्ुक देहीं वत्णराि । निनरषोनरेषाठद 
चंचळपर । ते तयांची चेष्ा ।।२.४४२।।

पंचभूरें – पाच रहारूते. अिेक रूतातरे सफुरती,। 
पुडती नवलया जाती,। तैं पंचरूतें रीिती । 
पांचां िाईं ।।२.१०७४।। 

पंचभरौवरक – प्थवी आठद पाच रहारूतांपासूि 
बिलेले. सागरीं तरंगां आपैसें,। नितय जनरररर 

असे,। पंचरौनतक हें तैसें,। उपजे, ररे 
।।२.१०६५।।

पंचिक्ृ – पाच रुिे असलेला तो रहादेव, श्ी 
शंकर. जीवाचा िायी अहंकारु । तैसानच ईश्वरा 
तो रुद्रु । ऐसा सतवगुरे पंचवक्तृ । कता्ण 
जारावा ॥९.२०५०॥

पंचिदन – १. (जयाला चार ठदशांिा चार व 
ऊधव्णठदशेला एक अशी पाच तोंडे आहेत 
असा) रहादेव. राया प्रळयो पंचवदिु । 
प्रकृतीचा हा तरोगुरु । कारर सुषनप्त प्राज्ञु । 
येरे आकारे ।।८.१०७७; १६.७९७।।; २.  
नसंह. अहो गजेसी नवरोधु कररे । कवरा 
जंबुका बळ येसरे । परंतु हे मया पंचवदिे । 
आरिनरला तो ।।१६.१९४१।।

पंचविध-ध ु – पाच प्रकारचे. एरें िेत्सराि ते 
दृशयनच । सरूल रोगु आतरया वेद्ुनच,। 
पंचनवध प्रव्नत् रजोगुराची । दृशयु तोनह 
।।२.५१२।।, पंचनवधु ।।२.१७९८।।

पंचविध ज्ञ्नकरण – ज्ञाि प्राप्त कररारी (डोळे, 
काि, िाक, जीर व तवचा ही) पाच इंनद्रये. 
नवषयपंचकाचे ज्ञाि । पंचनवध ज्ञािकरर । 
जीवा अंतरसरापासूि । बाहेठर प्रकाशे 
।।१६.१२४९।।

पंचविध् – पाच प्रकारचया (वायूंिा). वयािु, 
सरािु, उदािु । प्रारु, आनर अपािु,। यया 
पंचनवधा पविा, जारू,। तो आतरा वेगळानच 
।।२.५२१।।

पंचविस, पंचिीस – पंचवीस तत्वे. (२५ तत्वे 
सांखयशास्त – प्रकृनत, पुरुष, बुद्ी नकंवा 
रहत्त्व, अहंकार, रि,  ५ ज्ञािेंनद्रये, ५. 
करमेंनद्रये, ५ तनरात्ा, ५ रहारूते.) ऐसें 

पंचदशकरण पंचविस, पंचिीस
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पंचनवसा ततवांचें । नलंगुदेह आतरयांचें । 
आतरानच जारे िाईचें । महरौनि अिातरा 
।।२.५२६।।

पंचिीस् रति्चवे स्ुरणवे – पाच ज्ञािेंनद्रय, पाच 
करमेंनद्रय, पंचनवषय, पंचव्त्ी (अंत:करर), 
पंच रहारूते असे पंचवीस पदार्ण, ततव. 
पाचही पंचक हे जार । पंचवीसा ततवाचे 
सफुरर । बोनलजे नत्गुर अहंकरर । नत्पुटी 
रूप ॥९.१७१९॥

पंचशरू – रदि, कारदेव. (रदि आपलया 
धिुषयािे फुलांचे बार रारूि सजीवांिा 
कारप्रेठरत करतो असा संकेत. ते पाच बार 
– अरनवंद, अशोक, चूत (आम्ररंजरी), 
िवरनल्का, िीलोतपल(िीलकरल). महरूि 
कारदेवाला पंचबार, पुषपधनवा इ. िावे 
आहेत.)  तारुणये रातला कुंजरू । योगे 
िाकले हा पंचशरू । वैरागय सतसंगु प्रतयाहारू 
। तीघे टरकले ।।१८.१४६६।।

पंचसून् – दैिंठदि ग्हकृतये पार पाडतािा जया 
ठिकारी जीवहतया होणयाचा संरव असतो, 
नकंवा ती होते अशी घरातली पाच ठिकारे. 
(रिुसर्तीत(३.६८) चूल, पाटा-वरवंटा-
जाते इ., उिळ-रुसळ, सडासंराज्णि, 
पाणयाची रांडी ही पाच ठिकारे पंचसूिा 
महरजे जेरे प्राणयांची हतया होते अशी ठिकारे 
महरूि सांनगतली आहेत. कारर ह्यांचा वापर 
करतािा कळत-िकळत नहंसा होते. तयारुळे 
पंचसूिा ह्या शबदाचा अर्ण करतािा पाच 
प्रकारचया हतया असा करणयापेक्ा येरे 
सांनगतलेलया पाच ठिकारी कार करतािा, ती 
पाच प्रकारची साधिे वापरतािा होराऱया 
नहंसा असा लक्ात घयावा.) रती नहसा ठदसे 

दोषु । आश्री पंचसूिा जारीजसु । सनरधा 
दूवा्णतें त्ासु । ऐसे असता ।।१८.५७५।।

पंचसून्दोरभ्विर – पंचसूिादोषािे युक्त असलेले. 
पहाः पंचसून्. पंचसूिादोषरानवत । अन् 
अपनवत् तयाचे रत । यज्ञे िाही प्रायनचित् । 
ऐसे जठर ।।१८.४४५।।

पंच्वग्नस्धन – उनहाळयाचया ठदवसांत चारही 
बाजूला अग्ी पेटवूि रधये बसरे. जळशयि 
धूम्रपाि । आकाशवास पंचानग्साधि । एका 
ठदवसाआड जार । आहार सेवावे 
।।१८.२२५१।।

पंच्ननु-नू – १. नसंह. पुरुषांरानज पंचाििु  । 
राया पंडूचा िंदिु  । रक्तनशरोररी श्ीकृषरु  । 
महरे अजु्णिा ।।१८.५९४।।; पंचाििा 
।।१८.३३६।।, पंच्नन् – नसंहाला. 
।।१८.३३६।।; २. पाच रुिे असलेला; 
श्ीशंकर. आिंदविी हा प्रवत्णला  । नवश्वाते 
ग्रासू लागला  । परता परता रे पावला  । 
पंचाििू ।।१८.९५०।।

पंच्क्षर विद्् – रंत्, तंत्-यंत् इ.चे ज्ञाि. 
वशीकरर उच्ाटर । सरापि आनर नवधवंसि 
। निग्रहीकरर आकष्णर । पंचाक्र नवद्ा 
।।१४.७१४।।

पंच्ंगशुद्धी– नतरी, वार, िक्त्, करर आनर योग 
यांची अिुकूलता, निदमोषता. तयाही रानज 
पंचांग शुद्ी । जो काळ उतरला नत्शुद्ी । तेरे 
व्रततप दािनवनध । ऐसी नवचारता 
।।१६.१५३०।।

पंचीकरण – सरूलस्ष्ी करता ईश्वरेचछिेिे होरारे 
पंचरहारूतांचे एकाचा १/२ व इतरांचे १/८ 
राग असे नवनशष् नरश्र. तुंते कळैल स्नष्ज्ञाि 

पंचिीस् रति्चवे स्ुरणवे पंचीकरण
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। उपरिरोपसंहारे करूि । सांखयरते पंचीकरर 
। बोधले तें ।।१८.२८१५।।

पंचीकृर – जयाचे पंचीकरर केले तो. ऐनसया 
आक्ेपा पठरहारू । कठरता होये आसुरू । अहो 
तो पंचीकृत प्रकारू । वेगळानच असे 
।।१६.१२५२।।

पंचुब्णु – पहाः पंचशरू. आपुलेि काळे पावला 
। तो पंचुबारु िवचे उगला । तवं हा संनयासे 
घेतला । देिोनि ऐसे ।।१८.१६२८।।

पंडठूच् नंदनु – पंडुराजाचा पुत्, अजु्णि. तो तया 
पंडूचा िंदिु । अठरवग्णगव्णदहिु । शोरता जाला 
अजु्णिु । अवधारीं, कैसा ।।२.२६, ८९।।

पंधर् – पाच ज्ञािेंनद्रये, पाच करमेंनद्रये, रि, बुद्ी, 
नचत्, अहंकार, अंत:करर अशी १५ इंनद्रये. 
वायो गरि तेजी संचरे । शबदसपशते रूपाकारे । 
तेरे तयाचेनि अंतरे । सूक्रे पंधरा ।।८.२८९८।।

पंधर् पुरुर – पुरुषांचे पंधरा प्रकार. काय्ण, कारर, 
उपानधविय (राया व सगुर ब्रह्), शुद् सत्व हे 
पाच, ब्रह्ा-नवषरू-रुद्र-सवतेश्वर हे चार 
अनररािी,  नवश्व, तैजस, प्राज्ञ, प्रतयगातरा, 
आिंदरय, नवज्ञािरय असे पंधरा. तें हें एकत् 
येतां । दशदेह बोनलजे ततवता । पूवमीला पंचक 
रेळनवतां । पंधरा पुरुष ।।१५.४४७०।। 

पंधर् िवेगळवे – पंधराहूि वेगळे. ३ गुर गुनरले ५ 
वायू = १५) कररवेगािुसार १० व 
देहवेगािुसार अनधक ५ नरळूि १५). महरौनि 
अजु्णिा जार । दाहाही हे प्रार । आता अपर 
ययाहूि । ते पंधरावे वेगळे ॥९.१४९५॥

प्ंलखरु – पािरू, पक्ी. िष्ाचा िष्ु रातनलजे । 
सुष्ाचा सुष्ु सहजे । गाइचा पोटी उपजे । तें 
पांखिरु िवहे ।।१६.१५४९।।

प्ंसवेउं – सेवि करणयासािी आले. बीजापोटीं 
धानय जालें । सवेंनच रूस उपजलें । सांग 
पांसेउं आले । काये श्ीरंतां ।।१८.१२२९९।।

प्ंच प्रल्य – पाच प्रकारचे प्रलय. (निद्रा, र्तयू, 
ब्रह्देवाची निद्रा, ब्रह्देवाचा र्तयू (रहाप्रलय) 
व आतयंनतक प्रलय). संहार महनरजे ज्ञेय । ते 
पांच प्रलय । तयांचे लक्र धयेय । तेंनच कैसे 
।।१५.४५२५।।

प्ंच िदनवे, प्ंच वजवि् – पाच बाबींिी युक्त अशा 
संसाराचे वर्णि आधयाखतरक कूटाचया पद्तीिे 
केले आहे. (पंचज्ञािेंनद्रये, पंचकरमेंनद्रये, 
पंचनवषय, पंचतनरात्ा, पंचरहारूते इ. ५ सव्ण 
पदार्ण.) पांच वदिे पांच नजवहा । पांचा 
चररांचा हा आघवा । पंचातरकु काळ सवा्ण 
। पांची आकनवला ।।१८.९४५।।

प्ंचि् – पाचवया रिरांकाचा. वयािु, सरािु, 
उदािु, । प्रारु, पांचवा अपािु, । कत्णया 
व्नत्पंचकापासूिु । प्रारपंचक हा ।।२.१७८५।।

प्ंच्ंच्-चवे – पंचरहारूतांचा (प्थवी, जल, तेज, 
वायू, आकाश). तेजांशु पाचांचा निवडे । 
रिरेनच पविांशु पडे कडे । अवनधया सेवटी 
जोडे । सार ते आकाश ।।१६.१३०६।।, 
प्ंच्चवे ।।१६.१०९२।।

प्ंच्चवेवन संगवे – पंचरहारूतांसोबत (प्थवी, आप, 
तेज, वायू, आकाश). पांचाचेनि संगे नजरे । 
योगे पांचाचेनि उपजरे । नवयोग तेनच रररे । 
रहारूतांचा ।।१६.१०९२।।

प्ंभळ – व्ष्ी, वषा्णव. तया तूं तें सुरेश । असुरतव 
िये सहसा । तू वतते पांरळे तैसा । बाधु िाही 
।।१६.८७९।।

पंचीकृर प्ंभळ
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प्, प्ं – अरे, अहो ! काये  कसें आता कीजे ? 
। कासेि उत्ीर्ण होईजे ? । तया उरे पा येरें 
जुझें । पाचारूिी ।।२.१०५।।, महरौनि 
जारतां जिीं । िारी आश्इलें कवहरीं । 
पुढती पापरूप महरौनि । कैसे पां तें ।।२.४९।।

प्उठ(ट)णी – पाविरी, पायरी.  नचंताररीची 
पाउिरी । कारधेिूची दुररी । नवश्वकरा्ण 
उरवरी । करता जाला ।।२.२२३।।, प्उटणी 
।।१८.७८२६।।

प्उल –  एकेका पावलािे. जेरें जेरें कीं बापा रे 
। पाउलें तारुणय वोसरे । तेरें तेरेंनच संचरे । 
जराआंगीं  ।।२.३३७।।

प्ऊड्ं – लंगडा, पंगू. जनरतांनच येकु बनधरू । 
अंधु रूकु पाऊडां िरू । िुळलुला हा प्रकारू 
। कासे ि जाला ।।१६.१४२६।।

प्क – शुद्. तैनसया धातु निपजती । तेरे साही 
पाक होती । तेरे शुलि रक्त निगुनत । वायोनच 
असे ।।१६.१२३५।।

प्क् आलवे – पठरपक्वता पावले. ते अग्ीसंगे पाका 
आले । तेरे िविीतपरही गेले । तरि तरिपरही 
पनहले । ते दुल्णरनच की ॥९.६८८॥

प्क्सथळ – सवयंपाकासािी िोली. रंठदर पानहजे 
निराळे । येरा संपका्ण लागी वेगळे । पाकासछिळ 
ते चांगले । केलेनच पानहजे ।।१६.२२६६।। 

प्कींस्र – परसपर सरनवय, एकनत्तपरा. पुरुषाचे 
आगरे ते उरे । तेरे पुरुष रेते पुरुषतव िरे । 
सातां पाकीं सार उतरे । ते शेष की 
।।१६.१२४३।। (रुदो. पाकी सार उत्रे - 
पाकीसार उतरे)

प्कती – सवयंपाकात. पाकी रोगसरूह उिी । जैसे 

असतांही नकरीटी । करीतां अन्ानच गोिी । 
उिी रेला ।।५.१३१३।।

प्कु – १. पचि, अन्ावर होरारा जािररसाचा 
पठररार, अन्प्रचिनरिया. तयाचा पाकु होये 
पुडती । तेनरचे रळ नत्दोष निवडती । सतव 
उरे ऊधव्णगती । सांचे अंशांशे ।।२.१२८१।।, 
२. सवयंपाक, अन्नसद्ी. अरेधयपात्ीं पाकु । 
केला होये रनसकु । परंतु सदाचारु लोकु । तो 
ि सीवे तया ।।१८.१४८६१।।

प्ग ब्ंधो – बुचडा बांधो. पाग बांधो घालु वेरी 
। पठर तीं लठटकीं दोिी । आतां कोळसानच तो 
कसूनि । काये पाहारें ।।१५.३४२८।।

प्ग् –  गुरांचया गळयातला कासरा. अवघेनच ऐसें 
महरती;। पागा काढूनि उरे िाती;। तें देिोनि 
नविजरूतमी । हांसें आलें. ।।२.३२१३।।

प्गोर – अंकुर, पागोरे, सूक्रतंतू. काराचे बळ 
अनिवार । रिी उपजती तेनच अंकुर । रग 
इंनद्रयविारा पागोर । बाहेर पडती ।।६.१२२९।।

प्गोर् – गोफरीचे दुसरे बारीक टोक, जे गोफर 
नफरवूि सोडलयािंतर तयाचा दोरा/दोरी सुटूि 
दगड बाहेर पडताच फटकि चाबकाप्ररारे 
आवाज करते. गोफर भरऊनि गरगरा । हारी 
गुंडा फोडी पागोरा । उडवी िानतया पािरां । 
ि पवे दोषु ।।१८.९०१५।।

प्च – दंरासह इतर अनरराि, दप्ण, रिोध आनर 
पारुषय असे पाच दुगु्णर. तठर दंराठद पाचही 
बोनलली । अज्ञािापासाव ती जाली । आनर 
येही पाचा बारली । दृढता अज्ञािा 
।।१६.८३०।।

प्च ्मि्प्रकले – ब्रह्हतया, चोरी, रद्पाि, 
वयनरचार, पापी लोकांची संगतीही पाच 

प्, प्ं प्च ्मि्प्रकले
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प्रकारची रहापातके. पांचही रहापातके । 
सहजनच केली कौतुके । तेरे दोषु तो िोळिे 
। पुडती करी ।।१६.१००७।।

प्चक् – सवयंपाक करराऱयाला (आचाऱयाला). 
येक उपदेष्े पाचका । पाकु सांगती तया लोका 
। येक प्रेरुनि गायकां । ताळु धठरती 
।।१५.३४७६।।

प्च(खणी) – पाच िरी, जयाला पाच िर, 
दालिे आहेत अशी. राझी रंठदरे नतिारी । 
चौिारी पाच सा सप्तिरी । येरां नरत्ा दुिरी 
। गोत्जा देईि ।।१६.२२७८।।

प्चवच ठ््यी – पंचरहारूतें. पाचानच िायी याचा 
अरेदु । तयांचानच िाई तयाचा नसद्ु । ऐसा 
कठरता वादु । अरेदु दुरागला ।।१६.६१७।।

प्चिीं ्मि्प्रकले – ब्रह्हतया, चोरी, रद्पाि, 
वयनरचार, िलसंगती अशी पाच प्रकारची 
रहापातके. पांचही रहापातके । सहजनच 
केली कौतुके । तेरे दोषु तो िोळिे । पुडती 
करी ।।१६.१००७, २३३८।।

प्च्ं ठ्ईं – पाच रहारूतांचया ठिकारी. अिेक 
रूतातरे सफुरती,। पुडती नवलया जाती,। तैं 
पंचरूतें रीिती । पांचां िाईं ।।२.१०७४।। 

प्च्कोशी – अन्रय, प्राररय, रिोरय, 
नवज्ञािरय, आिंदरय ह्या पाचही कोशांत. की 
पाचा कोशी बांदला  । तेर एकुनच कोश रंगा 
गेला  । नततुलेनि काय सुटला  । रािावा जीउ 
।।८.२९७६।।

प्च्वच – पंचरहारूतांचया. पाचानच िायी याचा 
अरेदु । तयांचानच िाई तयाचा नसद्ु ।  ऐसा 
कठरता वादु । अरेदु दुरागला ।।१६.६१७।।

प्च्रणवे – बोलावरे, आरंत्र. दासी घेउनि र्तय 
गेले । नतकडेही धांवरे पनडले । तयेनच सरये 
आले । रायाचे पाचाररे ।।१८.१७१६।।

प्च्र्ि् – बोलवावा. आवाहिी अनग् यावा । 
सुयमो वरुरु पाचारावा ।।१६.१०५६।।

प्च्र्िवे –  ओळिावे. ते नहरणयसतयई जारावे,। 
नलंगरेदी रािावे,। िष् महरौनि पाचारावे,। 
असतयवादी ।।२.७०२।।

प्च्र्िवे – बोलवावे. आहेत ऐसे जारावे । 
जारोनि सुिे पाचारावे । सवपर वैरी ते रारावे 
। आसुरजि ।।१६.१६५३।।

प्चीची– पाचू, रतिांची. डोळसु रतिांचा पारिी । 
जारे काये पाचीची ओळिी । येरांते तयाची 
देिी । तैं कैसी लागेल ।।१८.२४९।।

प्झरवे – पाझरते. बुनद् प्रवतते नवचारें,। ते सफूतमी 
जेरूनि  पाझरे,। तें सफुरराचेनि अभयंतरें,। 
िाइकें सवरूप ।।२.९९६।।

प्टलें – रेशरी कपड्ाला. पाटोळा = रेशरी 
वस्त. दृष्ीहीितवें पाटलें,। तया वेळीं नरगळ 
लानवलें,। उपिेत् योनजलें कांचेचे जे 
।।२.९०२।।

प्ट् – फाटा. तयांतें संगु ि सुटे । रागुता पाटा 
फुटे । लयो नवक्ेपु प्रकटे । घटे पुि: संसारीं 
।।१५.१४६९।।

प्ट्ि्टी –  िष् कररारे. सांखयरते ज्ञािउिी । ते 
संदेहा पाटावाटी । सव्णज्ञता कीठरटी । आंगी 
जडे ।।५.१११४।।

प्टी –  िंतर. सवनचंता केनलया पाटी । नरत्नचंता 
करावी नकरीटी । जारावी वोिटी गोरटी । 
तयाची नरिया ।।१८.८१९२।।

प्चक् प्टी
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प्टोरें – दुरडी. ... फुटकें रडकें की झाजर । 
पाटोरें तें ।।१८.१२६३२।।

प्टोळी – कडू पडवळ. नवषासाठरिी पाटोळी । ते 
अर्तासराि जाली,। रोगनिव्त्ी जाली । 
कारर जरी.।।२.४२८६।।

प्दठ – प्ष्ठराग, ढेकळे फोडरे.  पाताळ पावें तंवं 
येकु िारे । येकु पूजी येकु हारे । येकु 
कृनषवल अनतरािे । पाठि फोडी  ।।१६.४१८।।

प्ठीं – िंतर. पूववीं काहींनच िसतां । तैं जनरु 
कवरातें होता, । पािीं रग ररता,। तो कवर 
सांगै? ।।२.७२९।। 

प्ठीर्ख्य् – हे पािीराखया. संसारपरचरिसंकटी 
। सांपडलो घाया तळवटी । आगा पािीरािया 
जगजेिी । नवसंबलासी का ।।८.११६६।।

प्ड् ्यवेउंवन – नपकूि. रग तेनच पाडा येउंनि । 
आपेआप तुटे देटूंनि । तैंचा सवादु पालटूनि । 
कवरे िेनवला ।।१६.१२१७।।

प्डी (आडी) – १. जरीि उदधवसत कररे, 
िासाडी कररे (आडवा, नतडवा.) पाहतां 
नहराची हुडहुडी । करळी काये रोडी । पविु 
लागे आडीपाडी । ऐसें असता ।।१.१६५४।।; 
२. िाली आरतो. पुरुषारवीं पाडी िाि । 
दैनयाचें घडवी वदि । आधीं ग्रासी शहारेपर 
। प्रवत्णतांची ।।२.४७, ९११।।

प्डु – १. योगयता, रहत्व, बरोबरी, राि.  योगी 
ररोिी सवगा्ण गेला । आनरकाचा पाडु तो 
नपतुला । आता र्तयुलोकी जनरला । करमीची 
होय ।।८.३४७१।।; २. सारिेपरा, सामय. 
कोरी िडतरे तातला । तो रहाहादी निवाला 
। तैसानच पाडु जाला । सवरूपािुसंधािे 
।।१८.२५२०।।

प्डठूवच न्िी – निराव िाही. एवं अक्राचा िायी 
। क्राचा पाडुनच िाही । असो या व्क्ाचा देही 
। प्रारुकवर ॥९.१०४३॥

प्डवे – चया रुळे, अरुक काररािे. सतपात्ी देरेंनच 
दाि । ते आवडे बहुत करुि । असतपात्ीही 
जार । तेरेनच पाडे ।।१८.८०९६।।

प्डवे – सारिे.  इष्नरत् सोईरे । ते तेरेंनच पाडे बा 
रे । नितय कळहाची उत्रे  । तींनच बोलती 
।।१८.२२०९।।

प्ढी – पािी. इतुके आइकोनि ततक्रा । उदंबरे 
पालठटले आपरां । रग पाढी अतयंत सािा । 
दुगधारी झाला ।।१८.९६२१।। (रुदो. पाढी 
– पािी ?) 

प्णक्ड(उ)ळवे – पारकावळे. रीि रग नवरोळे । 
ददु्णर पारकाउळे । बक कवड्ाल आगळे । 
िाडे सावज ।।१६.२३८३।।

प्णपीसी (पारनपसा) – पोचट, दारे झडूि 
गेलेले, ि ररलेले धानयाचे करीस. वापारपीसी 
आते । पेठरले घडी घडी परते । का वाफ चूके 
तें । जाये सुिोनि ।।१८.९१५४।।

प्णिथ् ं – पारवठ्ावर. पारवरां बैसला 
निवांतु.। आतां नवचारावा दूतु;। तंव तो जिु 
प्राकृतु,। संसकृत िेरे. ।।२.२३५७।।

प्वण – हात, एक करमेंनद्रय. वाचा, पानर, पाद, 
पाय, उपसर । हें कर्णकरर आतरया सरसत । 
ज्ञेय महरौनि नरथयारूत । बोनलजे अिातरा 
।।२.५१९; १६.१३४६।।

प्वण्य््म्जी – पाणयारधये. तें पानरयाराजी 
घानलता,। शरीरसनहत पारा्ण,। नरजोनि बुडो 
कां सारद्रता । लागो ययातें ।।२.९२६।।

प्टोरें प्वण्य््म्जी
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प्वण्यवे – १. पाणयािे. रग रोहसागरीं ... कळे,। 
नवषादोतकषते आंदोळे,। पानरयें ररी डोळे,। ि 
उरजेनच ।।२.२३।।; २. हातािे. तंव तें 
कांहींनच िकळे,। पानरयें पुनसती डोळे,। 
जवळी आनरती गळे । आइकावया; 
।।२.१३९६।।; ३. हातात. पानरये घेतला 
पोतासु ।।१५.१४४४।।

प्णी – हात. ईश्वरी पारी तो इंद्र । येरे पादु तेरे 
उपेंद्र । येर नशश् तेरे प्रजेंद्र । कररवतते 
॥९.२०६५॥

प्णींवद्र्य – हातिारक इंनद्रय. वाचा अग्ीची कळा 
। पारींनद्रय शरिुजाळा । पाद वारिु प्रनतनबंनबला 
। अंशे एक ।।१८.१२०२।।

प्रक – पाप. सवधर्णभंशें पुणयग्रासु,। पातकां 
िािांचा प्रवेंशु,। तेरेंही रानिसी संतोषु,। तो 
वयर्ण तुझा  ।।२.१५२२।।

प्रकती – पापी. तैसें पातकी जोडावे । तें रोनगता 
देह नितय िवहे । वठर लोकानवरुद् अघवें । 
दुःिनच होईल ।।२.१४५।।

प्र्य्चवे – डोळयांचया पापणयांचे. सहस्ा 
चौकनडया जार । उनरेशाचे प्ररार । नततुलेनिचे 
ते नतनतउि । पातयाचे ।।८.२८१३।।

प्रलीं – प्राप्त झाली, आली. अविीजलसंयोगें,। 
झाड ते वाढोंनच लागे,। तैसीं सरूलदेहाचीं 
आगें,। व्नद् पातलीं ।।२.७३९।।

प्रलवे-लें – आले. प्ररुि पातले वैरी; । धिुषबार 
घेतु करीं,। उरा राहीं झडकरी । युद्ीं 
वयवसाइकु. ।।२.८१।।

प्रलवेवन – परतलयािे. सवपिीं पदार्णपनडररें,। 
सुिदुःि वाटे िरें,। तें पातलेनि जागरें । 

कांहीनच ि वतते. ।।२.१६६५।।

प्रळ – लुगडे.  नसट, रानसटें, कापलग,। िाराउं, 
झुरे, दुरंग,। सेला, पासोटी, सांग । पातळ 
महनरजे.।।२.२६९१।।

प्री – डोळयांचया पापणया. पाती सहसा ि लगती 
। लागली पुडती िचलती ॥ अधरोष्ट्ा नवयोगु 
पुडती । तो योगु िवहे ।।१६.२१३३।। (रुदो. 
िचलती - िुचलती।।, अधरोष्ट्ा –अधरोष्ठा)

प्रु – पति, पातरे, पडरे. तो अलपवायो वीय्णसतु 
। प्रररू ि शके संघातु । आनर गरा्णनस तव 
पातु । ऐसे ि घडे ।।१६.११७९।।

प्रवे – डोळयांची पापरी. लागले पाते उघडरे । 
उघडले पाते लावरे । जे आतरया 
जारावयाकाररे । ते लागेनचिा ।।८.२३८८।।

प्रवेजिुंन (पातेजरे) – नवश्वासात घेऊि, नवश्वास 
टाकूि. परदारा बळे रोगावी । िा तठर 
पातेजवुंि नयावी । पठर वासिा उरो िेदावी । 
रोगनवषयीची ।।१६.११०९।।

प्रवेजरौनी (पातेजरे) – धारदार हतयारािे. येकांचे 
द्रवय चोरी । येकांचे सव्णसव हरी । येकांचा वधु 
करी । पातेजौिी ।।१.१६२७।। 

प्रवेली – रातीचे अगर धातूचे उरट कािांचे रांडे. 
घडी, घागरी, घडौली,। अलदें, वानच कें 
वौळी । नचटकी, रोरवा, पातली,। सांजवरें 
तें, ।।२.२६७५।।

प्त् – रांडे. सागरा येसरें रोर पात् । सांगें अजु्णिा 
तठदतर । औषधारानज वर । पीयूष जैसे 
।।१८.१४९५४।।

प्त् – लायक, योगयतेचे. क्ुनधता जैसे अन् । 
आसराळांबा तैसे हे जार । येर जारत ही 

प्वण्यवे प्त्
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ब्राह्र । पात् ि होती ।।१६.१५६।। (रुदो. 
आसराळांबा – आसरालांबा)

प्त्भूरु – योगय. तैसा देिोनि पात्रूतु । सनछिषयु 
राझा रक्तु । वक्ता गुरू वोसंडतु । आपुलेि 
सवरूपावबोधे ।।१८.१४९१४।।

प्त्वे – रांडी. नजतेनच रारावी नपतरे । चोरावी 
गुरूची पात्ें । पुसतके दव धोत्े । ऐसी वासिा 
।।१६.१८८५।।

प्थर – दगडधोंडे. ‘सवारी, आमही निशाचर;। 
क्ुधा आरुतें अपार; । दृष्ी तरुवर, पारर । 
तेही िुरती. ।।२.३००१।।

प्थरट – दगडांची, दगडाळ. िडाळ आनर 
गोटाळ । पाररट तें शीतळ । वाळसरा ररवटा 
चवहाळ । तळे तळौली ।।१८.८९८२।।

प्थरटु – दगड फोडरे, दगडाचया वसतू बिवरे इ. 
कारे कररारा, पाररवट. येसरा ग्रारु 
असोनिया । पाररटु िेरे रचे नरिया । कांहींनच 
उलूिला जानतया । वोज िसे ।।५.१२०३।।

प्थरी– एक रािराजी. रुसळी रवाळी टाळका । 
तांबळ गोटे पविा राका । गांधानर पाररी  
अिेका । वल्ी उपडतां ।।१८.८९८८।।

प्थरु-रू – दगड. हाती घेवुनि पाररु । कपाळावरी 
करु पररारु्ण । शबदु िाइके कुररु । पररारमी ररे 
।।६.२१५०।।

प्द – पाय. वाचा, पानर, पाद, पाय, उपसर । हें 
कर्णकरर आतरया सरसत । ज्ञेय महरौनि 
नरथयारूत । बोनलजे अिातरा ।।२.५१९।।

प्दघ्रु – पादघात, लार राररे. फोनडि करंडलु 
रसतकी । पादघातु येकु चौकी । रुष्ीपवा्णची 
रातुकी । आतां िाशील ।।५.१२७५।।, 

प्दघ्रवे ।।१६.१९३८।।

प्दरळवे – तळपायापयांत. िारीपासूनि पादतळे  । 
ती जारावी सातही पाताळे  । िारीपासाव 
उधव्णसरािे  । ती सवगते सातही ।।८.२०२१।।

प्दत््य – तीि पाद, तीि रात्ा.तर, सतय, रज हे 
गुरत्य,। प्रकृतीचें जें ज्ञेय,। तेनच महरती 
पादत्य । प्ररवपुरुषाचें. ।।२.१८००।। 

प्दत््य्ऊधिता – तीि पादांचया वर. रग शुद्सत्व 
चतुर्ण,। तें पादत्याऊधव्ण वत्णत,। नत्पाद पुरुषा 
बोनलजत,। सकळ शरीर. ।।२.१८०१।।

प्दत््णवे – पायतार, जोडे. हरूंनि दुब्णलाची धिें । 
वेनचती िावाकाररे । पांरा कठरती पादत्ारें । 
वधूनि पशु ।।१६.२१८३।।

प्दप्चवे (पादप = झाड) – झाडाचे. शत्ु नरत् 
नरत् झाले । तै शत्ुचे पालवले दले । िा 
आवांत् रूलकू नहजले । पादपांचे 
।।१८.८१३६।।

प्द्ंगुष् – पायाचा अंगिा. पादांगुष्ठ धरोनि रसतक 
। सजीवनच असे सकळैक । तठर िेत्ेनवर 
वेदक । िवहे का रूपाचे ।।१८.२८८३।।

प्द्ंरवे – पायांिा. करातें लानवले ग्रहरदाि । 
लानवले पादातें गरि । नलंगि याचे निरा्णर । 
येरे केले ।।१८.११८५।।

प्द्वथताक – पदार्णनवषयक. येरे येके तयागेनवर । 
तयाग पादानर्णक आि । ते नत्नवधा करा्णचे 
छिेदि । करूंनच ि शकती ।।१८.२८२।।

प्दीं – पायांरधये. चक्ू, पादीं प्रवेशली,। िािा ते 
तें सवयं जाली,। रूपातें जारों लागली,। 
आपेंआपची ।।२.११६५।।

प्दु – पाय. ईश्वरीपारी तो इंद्र । येरे पादु तेरे 

प्त्भूरु प्दु
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उपेंद्र । येर नशश् तेरे प्रजेंद्र । कररवतते 
॥९.२०६५॥

प्दोदक (पाद + उदक) – पायाचे तीर्ण. तूते 
िरोजी रुनक्त पारी । राया निवाररा ठदिररी 
। संसार कलरशाची धुनर । होये तव पादोदके 
।।१६.३।।

प्न्ोडी – पािसुपारी. घोनडयाला गोधोडी । जुिी 
नरळो पासोडी । रुिी िाही पािफोडी । तठर 
नरळो तीळ वोवा ।।१६.१७२१।।

प्प – १. अधर्ण, वाईट कर्ण. एवं येकें आंगें 
करुरा,। येके आंगे पाप, श्ीकृषरा,। पळवें, 
श्ीकृषरा,। िा री महरौनि आपरां । आड 
घालावें ।।२.१८४।।, प्प्च् ।।२.१७३८।।; 
२. पररातमयाचया ठिकारी जडाचे राि, 
रलतया ठिकारी रलतेच वाटरे, अधयास. ि 
नलंपे पापेकरूि । आता पाप महरसी तूं कवर 
। तठर ते अनयराराि परब्रह्ीं ।।५.२२४३।।

प्पकर (पापाकर?) –  पाप + आकर, पापाची 
िार. िािा पापकर पापातरे,। संतीं वनज्णले 
दुरातरे,।  आतां संत ते प्रज्ञािातरे । कैसे 
देिती ।।२.७०३।।

प्पक्रण – पाप लागायला कारर, निनरत्. ऐसीं 
पानपयांचीं वचिें,। श्ोतयां वक्तयां पापकाररें,। 
तें बोनलजती एकेंनचजरें,। एकुदां एकांतीं. 
।।२.१५९०।।

प्पपोरकवच (प्प + पोरक + वच) – पापाचे 
पोषर कररारे. तयानचया नसद्ी ि्पाळा । 
पापपोषकनच सकळा । अपार आयुषय गळा । 
पडे ते कैसे? ।।१२.५१३।।

प्प परिडी – रडकरा, चऱहाट. प्ररर िरकींनच 
पडे उडी । रग रिरेनच पाप परवडी । असुर 

योनि जेवढी । ती रानज ठरघे ।।१६.२४५६।।

प्पपोरकु – पाप वाढवरारा. िा तठर देहनच 
आतरसरापी । युनक्तबळें येर उतरापी । जीकडे 
ररला पापी । तीकडे पापपोषकु 
।।१८.१४७६१।।

प्पप्रपोरकले – पापाला पुष्ी देरारी (करते). निनशद् 
कामयें दोनही ... परंतु संसारदायके । होती 
पापप्रपोषके । यालागी तो आइके । तो अयुक्तु 
कता्ण ।।५.२५१४।।

प्परूप – अधर्ण, वाईट कर्ण ह्या सवरूपाचे. 
महरौनि जारतां जिीं । िारी आश्इलें कवहरीं 
। पुढती पापरूप महरौनि । कैसे पां तें 
।।२.४९।।

प्पिचन – कपटाचे, िोटे बोलरे. यापठर रि, 
बुनद्, कररें,। ये जारती आतरयाकाररें,। 
तेरें काय पापवचिें । केलें आरी? 
।।२.१२७६।।

प्पस्गरु – कपटाचा, कुकराांचा सरुद्र. गोत्वधु, 
गुरुवधु,। नरत्द्रोहो, रूतबाधु,। हा पापसागरु 
प्रनसद्ु । बुडवील रातें ।।२.१५२।।

प्प्त्म् –  पाप कररारा. िािा पापकर पापातरे,। 
संतीं वनज्णले दुरातरे,।  आतां संत ते प्रज्ञािातरे 
। कैसे देिती ।।२.७०३।।

प्प्वजतार – पापािे, कपटािे नरळवलेले. पापानज्णत 
राजय जार । तयाहूनि तें रैक्यान् ।  सेनवता 
वाटे कलयार । पुडेती कैसें? ।।२.१२३।।

प्प्णतािी – पापरूपी सागरात. पाषंनडया घरा हे 
जाईल । तैं बहुतांचा घातु होईल । नवश्व 
आवघे बुडैल । पापार्णवी ।।१८.२७२०।।

प्पी – पाप कररारा. ऐसीं पानपयांचीं वचिें,। 

प्दोदक प्पी
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श्ोतयां वक्तयां पापकाररें, । तें बोनलजती 
एकेंनचजरें,। एकुदां एकांतीं. ।।२.१५९०।।

प्पवेकरून – पापािे. ि नलंपे पापेकरूि । आता 
पाप महरसी तूं कवर । तठर ते अनयराराि 
परब्रह्ीं ।।५.२२४३।। 

प््मट – बेचव. (?)  तुरट सरट गुळगुळे । निटुस 
िपु्णस रळरळे । उगीर पारट डहुळे । ऐसे येक 
।।५.२८०४।।

प््मरजन – पठरखसरतीिे क्ुद्र, दीिदुबळा. ते दोघेही 
अवधारीं,। पाररजि संसारीं,। जारती शबदाची 
कुसरी,। परंतु कैसे! ।।२.६८९।।

प््मर्ंच् – सारानयांचा. ... आवडे जया िेळु । 
पाररांचा ।।१८.१४७२०।।

प््मरु (पारर) – अज्ञािी. राजा रंकु देवगरु । 
पाररु पंनडत ब्राह्रु । सवपिीचा आतरतवे 
सरािु । जाग्नत जैसा ।।१८.१३१५९।। 

प््मरू (पारर) – य:कनचित्, क्ुद्र जीव. तया रोक्ु 
िा नवचारु । सुिाचा िवहे संसारू । सवग्णसुि 
पाररू । काय जारैल ।।१६.२४५४।।

प््मरवे – अज्ञािी लोक. सफुरे लाही दृशयाकारे । 
आतरा सवरूपें ि नवकारे । आता यया बोला 
पाररे । काय जारतील ॥९.९१४॥

प््यखोळ्ं – शौचघरात. सवयंपाकपात्ें नवटानळलीं, 
। िेऊनि पायिोळां िेनवलीं;। पुसतकें अडीं 
घातलीं । जतिेंलागीं. ।।२.३११४।।

प््यरिली (पायरवरे) – रळलेली पायवाट झाली,  
पायंडा पडला. रि हठरले तेरे धयािे । वाचा 
िेली िारगज्णिे । प्रीती पायरवली कीत्णिे । ते 
उपजेनच िा ।।८.२३५३।।

प््यरि्ची – लोकांचया िजरेची, तयातूि 

लागराऱया तयांचया वाईट इचछिेची. महरे 
अन्ावठर पडली दृनष् । पायरवाची रारी वोिटी 
। सवे रातें ।।१८.१२५०४।।

प््यिणी – पायाचे तीर्ण, पाय धुतलेले पारी. 
जळचराचें पायवरी । जारता कवहरी रािी?। 
तैसी रूिा्णची कररी । रािूं िये. ।।२.२३९४।।।

प््यस – िीर. िाद् रक्य पायस । लेह्य चोष्ा 
नवशेष । सद्सतप्त पठरयस । घ्तपात्ी ।। 
।।५.१७३७।।

प््य्बळी – इरारतीचया पायात घालावयाचा बळी 
(बनलदाि). की दातया रानज अजु्णिा । 
आतरदाि करवे कवहरा । पाहे पायाबळी 
येसरा । कवरु आहे ।।१६.१५०।।

प््य्ळ् – पायाळू, पायाकडूि जनरलेला. याला 
जनरिीिालचे गुप्त धि, पाणयाचा स्ोत इ. 
ठदसते असे राितात. पायाळा डोळा अंजि । 
तयाते निनक्प्त ठदसे धि । येर गाढ रूढ अज्ञाि 
। ते वाता िेरें ।।१८.२४८।।

प््यु-्यू – गुदेंनद्रय. तेरें नवसग्णनयतवयाकठरती । 
पायु कर्णव्नत् बोलती । जै अहंता करा्णप्रनत । 
करूं पाहे ।।२.२००।।, पायू ।।२.११७१।।

प््युइंवद्र्य – गुदविार.  नवसग्णतवयातें कठर  । ते 
पायुइंनद्रय अवधारी  । चंचळता उिी वयापारी  
। तो अपािवायु ।।८.२८५४।।

प््युवद्रं्य – गुदविार. येर पायुनद्रंय फुडे । तेरे िैऋतय 
देव रोकडे । ऐसा करमेंनद्रय रेदु घडे । 
काया्णकारराचा ॥९.२०६६॥

प्रलखर् ं– शोधूि, निरिूि पाहूि. जो नजये िेरे 
वसतूतें । तो अज्ञािुनच नकरू तेर । महरौनि 
पारखितांही तयातें । विेषु ि संपडे ।।१६.४६७।।

प्रलखर्ंप्पवेकरून
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प्रलख्य् – निषरात नचनकतसकाचया. पारखिया 
हाता जाए  । ते दु:ि चतुगु्णरा होये  । सहसा 
रागता तये  । तै रररप्राय ।।८.२४८३।। 

प्रण्इर – पाररे फेडणयासािी आलेले, रुकेलेले 
लोक. िांइं िांइं रोहोळे । डास रशकांचे गोळे 
। रतकुर झोंबती बळे । परराइत 
।।१८.१०५२६।।

प्रणवेविवध – एिाद्ा व्रताचे उद्ापि, संकलप पूर्ण 
केलेलया व्रताचया पूर्णतेनिनरत् ब्राह्ररोजि 
पूजापाि. आनज री व्तासरु उपवासी । आनर 
पाररेनवनध ऐसी । री ग्हीं री संनयासी । 
ब्रह्चारी री ।।१८.३३१६।।

प्रप्त्य – वयवसरा, देिरेि.  सवराष्ट् कैसे हे 
जारावे । नितय नितय नवचारावे । नवचारूनि 
हृदयी नचंतावे । तेनरचे पारपातय  
।।१८.८२०७।।

प्र्म्वथताक – िरे, आतमयानवषयी. पाररानर्णक 
पांडवा । देिोनि सुटले गवा्ण । ते प्रापंनचक 
प्रौढरावा । कौरव कसे? ।।१.१२७७।। 

प्र्म्र््यता– पररारा्णची, अधयातराची. रजोगुराची 
असता खसरती । होआवी सतवाची उतपनत् । 
तठर पारराथय्ण करासंगती । असावी गुरुरुद्रा 
।।१८.८५५।।

प्र् ्म्री – औषधात पाऱयाची योजिा कररे, 
पारा औषधात वापररे. संनयासी करी वयापारा 
। उद्रार्ण रारीपारा । तो तेरे वेषेनच धिुध्णरा 
। रुक्तु होये ।।१८.२३०१।।

प्र्ि्रु – रया्णदा. िाहीं जया पारावारु । गुररेदु 
प्रपंचु गोचरु । जयाचा ि कळे निधा्णरु । 
सुरवरांठदकां ।।१८.१४०३६।।

प्दरख् – १. परका. जें जे राग्ण, जीं जी विारें । 
तेरें रक्क आंतुबानहरें । पाठरिा आंतु बाहेठर 
ि चरे । रागमी कवहरी ।।१.७१७।।; २. शत्ू. 
कवर ठदशा तुझी पाहो । कवरु काळ उगाराहो 
। राझानच रज हादेहो । पाठरिा ठदसे 
।।१६.२४।।

प्दरखी (पारिरे) – पारितो, निरीक्र करतो. 
आंग पुसूंनि ठटळक रिी । सायं प्रात: नवनध 
साठरखि । नत्काळ संधया पाठरिी । धोत्े 
रंगाची ।।१६.७५८।। (रुदो. रिी – रेिी)

प्दरखवेपण – पारिीपरा. आरुतेंनच िेनवती दूषर 
। िेघती पैलांचे अनरधाि । ऐसें आपुलें 
पाठरिेपर । ययांपासीं ।।१८.१४८४८।।

प्दरखवे िो्यवे – रुकतो. राजनियरु जेर चूके । ते 
रघानच होये पाठरिे । रग तेंनच जि देिे । 
अिरा्णसी ।।१८.८०७१।।

प्दरर् – संपता. सापडावा निक्ेपु ऐसा । जो 
पाठरता ि सरे सहसा । इतुले नि री आपैसा । 
होईि चरिवतमी ।।१६.१७११।।

प्रीं – पारावर. रोठ्ा झाडाचया िाली 
बुंधयारोवती बांधलेला कट्ा. गावातले लोक 
गपपा रारायला येऊि बसतात. िागठरक उठिले 
तेरूि,। बैसले पारीं येऊि,। नरळोनियां रोर, 
साि,। कठरती चाळरा. ।।२.२८८६।।

प्रु  – पार, अंत. सकळां इंनद्रयां प्रकाशूनि,। 
आतरा प्रकाशे तयाचां गुरीं । पारु िेरती रौिी 
। िाडले ते ।।२.१२७८।।

प्रुष्य  – परुषता, निष्ठुरता. दंर दप्ण अनरराि । 
बळ पारुषय बुरुतसा जार । रानत्ठदवसु धयाि 
। तये कानरिीचें ।।२.३३४।।

प्रलख्य् प्रुष्य
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प्रू (पार)–शेवट, अंत, सीरा, रया्णदा. आिंदाचा 
तू सागरू । ज्ञािनवज्ञाि ठदवाकरू । ि कळे 
तुनझया पारू  । सवरूपाचा ।।१.२।।

प्थता – प्रापुत्, कुंतीपुत्, अजु्णि. रुि पाहोिी 
सकळांचें । हृदय कोंवळें पारा्णचें । तें गनहवरलें 
दुःिाचें । आलें रठरतें ।।२.३५।।, प्थ्ता 
(संबोधि) ।।२.६६।।, प्थुता ।।२.२९, १८८।।

प्वथताि – र्तवत्, अचेति. रजनवर हे अज्ञाि । 
तेरे शीतोषर र्दकिीर । िुरे यालागी 
रजवांचूि । पानर्णव हे ।।१८.१९६८।।

प्थशीि प्द्वथताक – प्थवीतत्वापासूि निरा्णर 
झालेले पदार्ण. तैसेनच पारमीव पादानर्णक । 
प्थवीचा आंगी आइक । रति वैडुया्णठदक । 
सफुरती जेरे तेरे ॥९.२१४१॥

प्श्वशी – बाजूंिा. दोहीं पाश्वमी कािीकार । रधयें 
रधये कांबीकार । आडवेनतडवे वीर । येतील 
कैसे ।।१.७०२।।

प्ल – जाजराचा एक प्रकार. पासीं नतवासी 
जंबसरािा । चौगनलया पाल आसिा,। ऐसे 
बोले, तो शाहरा । अनरधािपूव्णक. 
।।२.२६८७।।

प्लकतीच् – पालिीचा. िा री अलंकारू 
पालकीचा । शोरा श्ंघारू सरेचा । ठदवयद्रष्ा 
पहा चातुया्णचा । राजा ये री ।।१६.२०२८।।

प्लट-टु – १. बदल, पठरवत्णि. तेरें वत्णतां तद्रूपु 
देही। पालट िेरें आपरा कहीं ।  रािी री 
िाईंचां िाईं । असें जैसा तैसा ।।२.३५९।।, 
प्लटु ।।२.१०२२।।; २. फरक, रेद. 
कपीला कृषरा गौ दोनही । पठर पालटु िाहीं 
घ्तसरािीं । तेनच सांखये योगे निदािीं । येकेनच 
पानवजे ।।५.१०५१।।

प्लटरी – बदलतात. अवसरा आंगींची वोसरे,। 
दुजी आंगीं सचरे,। तेरें देहगुरधर्ण, बा रे,। 
सवराव पालटती ।।२.३४३।।

प्लटल् – बदलला. दाराकारु पालटला । ररता 
िेरों तोनच जाला । बुनद् जाऊनि उरला । 
रिोधु बहुवसु ।।२.३३९।।

प्लटली – वेगळी झाली. गंधाची आवडी गेली,। 
शंका उिूनि पळाली,। िाईंची िाई, पालटली,। 
आंगी तवचा ।।२.७५१।।

प्लटलवे – वेगळे ठदसी लागले. कर्णकररें नवकळे,। 
केशरात् पालटले । आज्ञा, पािनवली काळें,। 
ते हे जरा ।।२.७५२।।

प्लट् – बदलाला, पठरवत्णिाला. तेरें आपुलया 
पालटा । िेरें देनहंचा देहद्रष्ा ।  पठर देह कैसें 
सुरटा । वत्णत असे ।।२.३४४।। 

प्लटी – वेगळी. तेनच प्रकृनत गा नचनरयी,। 
आपुलया तरोगुरा आश्यी,। रग दशा पालटी 
जारईं । परुषा अंतरसराची ।।२.११४०।। 

प्लटवे – पठररार पावतो. साही नवकार ते िवे,। 
देह पालटे सवरावें,। अवसरा अवसरेपािी 
पावे । हें िेरे देही ।।२.३५६।।

प्लि – पालवी, पाि. पालवापुढे पालव । घेऊंनच 
लागले धाव ॥ रग आपुली रया्णदा तव । झाड 
नवसतारलें ।।१.१८२।।

प्लिवल्य्ं – पालवली, अंकुठरत झाली असता. 
सहज निनव्णकारा आतरखसरती । असतां 
पालवनलया सवसफुतमी । रीनच रीते प्रवेशती । 
रांझा िाई ।।१८.१३३२३।।

प्लिळवे (पालररे) – िोगीर चढनवले, घोड्ावर 
पलार घालूि सज् केले, तयार केले, नसद् 

प्रू प्लिळवे
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केले.  शत्ु नरत् नरत् जाले । तै शत्ुचे पालवळे 
दळे । िा आवांत्रुलकूनह जलें । पादपाचे 
।।१८.८१३६।।

प्लवि्य् – पाचोळा. सरूळ िारोनि छिेदानवया । 
आरी, बोरी, पालनवया,। रग जाळूनि त्रा 
तया । िांगरु धठरजे. ।।२.५२८८।।

प्लिी – (पालनवरे - प्रगट कररे, बोलावरें) 
बोलवीि, िुरावीि. इतुलाही योगु घडला । 
री पालवीि सरसताला । रयोर कुचा भरला 
। तेनच संज्ञा ।।१.६५१।।

प्लिी पडवे – पदरात पडतो. योगी ज्ञािी ग्राहक । 
गोडी करीती जे लोक । तया दोिी वेचती येक 
। पालवी पडे ।।५.३२१९।।

प्लिीं ब्ंध्िवे – पदरात बांधावे. टपकरी गगि 
फाडावें,। पालवीं आपरा बांधावें,। तेरेंही 
गळोनि जावें । हा शबदनच ि कळे ।।२.१३६९।।

प्ल्ण्ि्य्ची – पालाररे - घोड्ावर िोगीर 
बांधूि तयाला निघणयासािी तयार करणयाची. 
चोळी बांधे खिलेरां,। पालारावयाची तवरा.। 
रांजरांताल रातेरा । बाहेठर काढी. 
।।२.३११८।।

प्ल्णूवन – घोड्ावर िोगीर बांधूि तयाला 
निघणयासािी तयार करूि. अैसी आज्ञा देवुनि 
। ठदधली पत्े नलहुनि । पह्णवारे ते पालारुनि 
। नसद् केली ।।६.२५१२।।

प्ल्णवे – िोगीर, घोड्ाचा साज. आइतीं अश्वें 
पालारे,। आइते बैल पऱहवारे,। िेऊ महरतां, 
येकेनच क्रें । जाईल हें.’।।२.२७१४।।

प्ल्श-शु – पळस. याची लाकडे हविीय द्रवय 
महरूि वापरतात. पालाश अश्वतर औदुंबर । 

अककु शरी आनर िठदर । नितय ययानस वैर । 
छिेदी अंगे ।।१८.३२०।।

प्ल्शपत् – पळसाचे पाि. कररी केले िवहे केले 
। प्रार धरमीनच कर्ण जाले । पालाशपत् पविे 
हाले । तो धरु्ण कवराचा ।।१८.२९३७।।

प््ि्इल् – पालवलयािंतर, िवती फुटलयावर. 
उपजतांनच वेगुि ि सुटे । ते नचनह जारावे 
वोिटे । पालहाइला रग ि तुवे(टे)। कारु 
रिोधु लोरु ।।१६.२५३१।।

प््ि्इली – फोफावली, पालवली. रनहरा रािूनि 
आली । श्ीतुळसीते पालहाइली । अवघी 
रंजूरी ररली । शोरो लागे ।।१८.९४९४।।

प््ि्इळवे – पल्नवत झाले. दपा्णचे बीज पानहले । 
ते ज्ञाियोगे अंकुरले । नवतपत्ीसी पालहाइळे । 
ऐसे पैंकी ।।१६.७७९।।

प््ि्व्यलवे – पालवले, रोहरले. तेरें सवप्रयोजिीं 
वत्णतां,। गंत्कररां सरसतां,। लावणय 
पालहानयलें पारा्ण,। तये शरीरीं ।।२.७४४।। 

प््ि्ळ – १. पािांिी युक्त, पालवलेले. रग ते 
अंकुर सरळ । पालहाळ होती प्रबळ,। येकुनच 
डांरा नवरळ । िसे वांज तास. ।।२.५२९०।।; 
२. लांबलचक चऱहाट. असो आता हे 
पालहाळ । हे प्थवी पंचधा सकळ । येका 
ततवाचे बळ । असे येका ॥९.२००४॥

प्िक-कु – अग्ी. धूम्रें पावकु झांकोळे,। ररारी 
दीपु अनिळें,। तैसा पारु्ण रोह–(जाळें)। 
उरटेनचिा ।।२.२९।।, प्िक ु – अग्ी. 
।।१६.१४६२।।

प्िक रुप – अग्ीचे रूप. जे प्थवी पासाव अंकुरे 
। प्थवी वेगळे ि सफुरे । ते पावक रुप बारे । 

प्लवि्य् प्िक रुप
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रौरतेज ॥९.२१३८॥ (रुदो. पाव करुप - 
पावकरूप)

प्िकवशख् – अग्ीची जवाळा. बुद्ी चतुरु्णिें 
केली । ते वारेनि तेरे गेली । पावकनशिा 
नपनळली । दृष्ीं देितां ।।५.३२२१।।

प्िक्ंशु – अग्ीचा अंश. सवधर्ण करतेसी एकेवारी 
। ते पावकांशु होये महरौनि । वानचक कर्ण 
धिु:पारी । पावकु सव्ण ।।१८.३०५५।।

प्िक् ऐसवे – अग्ीप्ररारे. कारे केलें स्जि । 
कारे वयानपलें हें जि । काराचें दुःपूर लक्र 
।  पावका ऐसे ।।१६.१७०१।।

प्िक्स्म्न – अग्ीसराि. नकरर सूया्णचे 
अतरुषल(तयुषर)। ते तया पावका सराि । 
तेर तनविरोधी जीवि । तैसे आरासे 
।।१८.३८१९।।

प्िकले – अग्ीरुळे. तर जाळुं पावकें । रजतभरु 
तुकुंतुके । कीं रज्ुसपा्ण तंवकें । हारत उिावें? 
।।२.४७८।।

प्िणवे – पोहोचरे, नरळरे. असतरािीं उदय 
पावरें,। येकवाटलें नजरें, रररें । तये बुद्ीनस 
।।२.१३८२।।

प्िर्ं – प्राप्त झाला असता. आतां तूं महरसील 
वचि,। री जीवरूपी असेि,। देहसंगें जनरु, 
ररर,। नितय पावतां; ।।२.१०७९।। 

प्िर्ंवच – प्राप्त होताच. रग आंगानचया प्रव्त्ी । 
रिबुद्ींनद्रयें साचें होती,। तें पावतांनच 
निव्नत्,। गेली हारपोनियां ।।२.१२८४।।

प्िरी – प्राप्त होतात. अनविाशु आतरा िेरती,। 
राठरला, रेला, जे महरती,। ते आतरलोपें 
पावती । रहा पापें ।।२.६९५।।

प्िन ु – पावि कररारा, पनवत्. तये देहीं 
निजाचारु,। पाविु, रोक्दु, पठरकरु,। जेर री 
तूतें आदरु । धरूं सांगें, ।।२.१७१७।।

प्िल्य् (पावरे) – प्राप्त झालयावर.  तेनच सवाांचे 
अनधष्ठाि । जेरे पावलया पुिरागरि । िवहे ते 
सवरूप जार । शुद् राझे ।।८.३२८१।।

प्िल्वच – प्राप्त झाला. पावलानच पुरे सकाळें,। 
रग श्ेष्ठयातेंही िटळे,। मयांनच निर्णळा परी 
िाकळे,। रातें राझा ।।२.१०९०।।

प्िली – प्राप्त झाली, आली. अरे हे नवष निद्रा 
रोटकी  । पावली येरे काळी लोकी  । 
जाग्नत धरा नववेकी  । सांडा भरू ।।१८.९७०।।

प्िलें – प्राप्त झाले. ऐसें अिुरवें एक धाले,। ते 
अंतरीं नवसरयो पावले,। पुडती संसारु 
नवसरले,। यया पूव्ण ।।२.१४२१।।

प्िि्िवे – पाववरे, पोहोचवावे. तारुवीं उगेंनच 
बैसावें । तारकें परपारु पाववावे 
।।१८.१४६०३।।

प्विजर असवे – प्राप्त होते. रहेंद्रजाळीची रचिा । 
रोनडतां अज्ञाितव अजु्णिा । जेरें साचाचया 
सरािा । पानवजत असे ।।२.४७७।।

प्विज ु– लारेल. संग्रारु सवधरु्ण क्ेनत्यांतें,। सवगु्ण 
पानवजु जेरें रतें,। हें नवघिकर जार तेरें । 
सरयीं वोडवलें. ।।२.५०।।

प्विजवे – पोहोचशील. जेरें शोकाचें होय दहि, । 
पानवजे अनविाशसराि, । तें पूनसलें असतां 
श्ीकृषर । काय महरतील? ।।२.२५५।।

प्िुटवन – पायरी. तया सराि बैसोनि । ते शाश्वत 
रोग रोगोनि । रग तेनच पावुटनि करुनि । 
पावे परब्रह्ाते ।।६.५०७५।।

प्िकवशख् प्िुटवन
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प्िवे – प्राप्त होते. अनररािु रिोधु निष्ठुरता । 
कासाया पासूनि तया पूर्णता । आनरयेहीं पावे 
पुष्ता । ते कवर महरसी ।।१६.८२९।।

प्िवेवच न् – पोहोचत िाही. तेरें पाहारें पाहे 
पाहातां,। ि पाहारें आरी पारा्ण,। केवळ 
पाहारें नसद्ांता,। पावेनच िा ।।२.१००५।।

प्िवेन – प्राप्त होईि. जो री साधूचा गुरविेष्ा,। तो 
चालता नयया सवग्णवाटा । ि पवतु, देवा, 
उपरािा । िरक पावेि. ।।२.१५३।।

प्रंडी, प्र्ंडी (पािंडी) – पािंडाचरर कररारे, 
बेगडी, भष्धरा्णचररी. अज्ञाि अवैठदक ते 
पाषंडी । अज्ञाि वैठदकते अपाषांडी । करमी 
जयातें आवनड । ते रीरांसक रले 
।।१८.३७८२।।, प्र्ंडी ।।१६.१०८४।।

प्र्णबद्ध सोप्न – रोिरोठ्ा दगडांिी बांधलेला 
(िदी इ. पारवठ्ांवरचा) घाट. उदकाचे 
करुनि सराि । पाषारबद् सोपाि । िािाव्क्ाचे 
आरोपर । बीजवडु घाली ।।१८.१७५१।।

प्र्ंवड्यवे – पािंड रिुषयाला. ‘वेदावेगळें ब्रह् 
असे’। ऐसें बोलती ते अनवदुषें,। पाषांनडये, 
राक्सें,। रिुषयें ि होती. ।।२.३४४५।।

प्र्ंड – पािंड, िोटेपरा, रोतांड. ऐसेनच राजे 
हे सकळ,। नितय जनररररशील,। ऐसें पाषांड 
शबल । घेतलें तुवां; ।।२.१०६९।।

प्स्ि – पासूि. (संपूर्ण गीतार्णवात हे कधी 
शबदाला जोडूि आलेले ठदसते, तर कधी 
वेगळे आलेलेही ठदसते. जया शबदाबरोबर 
याची योजिा असते, तया शबदाचया पूवमीही हे 
अवयय ओवीत आलेले अिेकदा ठदसते.) तठर 
सांते तुजहूनि । नप्रय जार जालो महरोनि । 
आता प्रेर ते गेले लाजोनि । पासाव रज 

।।१.२१।।; २. पेक्ा. अरये दृढता हा गुरु । 
सतवे प्रज्ञा प्रकाशु सतप्रयतिु । या दोही पासाव 
कवरु । रावो उिी ।।१६.१२६।।; ३. 
आश्यािें. उदका पासाव ये जाली । जऱही 
वेगळालीं बैसली । तऱही काय्णसाधु प्रवत््णली । 
तै ऐसी येके ।।१६.१३५३।।

प्सीं असवे – जवळ असतो. पररार्ताची आरोगरा 
। बालकेनवर नवष सरािा । जैं ते अपेक्ूनि 
रोजिा । पासीं असे ।।१६.२८।। (रुदो. 
अपेक्ूनि – उपेक्ूनि)

प्सी – जवळ. पासीं नतवासी जंबसरािा । 
चौगनलया पाल आसिा,। ऐसे बोले, तो 
शाहरा । अनरधािपूव्णक. ।।२.२६८७।। 

प्सोटी – पासोडी? तलर वस्त.  नसट, रानसटें, 
कापलग,। िाराउं, झुरे, दुरंग,। सेला, 
पासोटी, सांग । पातळ महनरजे. ।।२.२६९१।। 

प्सोडी – जाडेररडे वस्त. घोनडयाला गोधोडी । 
जुिी नरळो पासोडी । रुिी िाही पाि फोडी । 
तठर नरळो तीळ वोवा ।।१६.१७२१।।

प्िट् – पहाटे. ऐसी कठरता सोसरी । असतराि 
पडलें ियिीं,। निद्रया रानत्राि सारूनि । 
पाहटा उठिले. ।।२.२९४१।।

प्िर् – नवचार केला असता. आता सरूळानचया 
नवनवक्तता । सरूळ नरथया जार, पारा्ण,। 
जाग्नतलोपीं पाहता । आरासें जैसे ।।२.६३५।।

प्ि्री्यवे – पाहराऱयाचया. पाहातीये दृष्ी रोकळ,। 
आनर आपरपयां जे केवळ,। सनरात्, निवळ, 
निर्णळ,। निचिल कोंदाटलें ।।२.१०१८।।

प्विजवे – १. हवे (असरे). पुरुषार्ण रात् ि फळे,। 
ि पानहजे तें तें जेरें नरळे, । वठर रररनच ये 

प्िवे प्विजवे
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वेळे । वोडवलें हें ।।२.५८।।, २. पाहरे.
आतां तये सतयरानरवे । निवभैर जठर असावें । 
पानहजे तया सांडावे । यरा रेददश्णिा 
।।२.२४३।।

प्विलेंवच – पनहलेच, रुळातच, अगोदरच. (जे 
रुळातच िाही तया असतयाला कसे राररार?) 
असता कैसा रारी,। जें पानहलेंनच िारीं 
अवधारीं, । आतां संत तें याचां अंतरीं, । 
प्रकाशू ि यया ।।२.८७२।।

प्हुणरु – पाहुरेर, पाहुरचार, आनतथय. सकळा 
घरी पाहुररु । नतये रनक्के ऐसा जो िरु । 
जया िाही रहकारु । येके िायी ।।१२.७९८।।

प्ळण – सांराळ. तेरें(नच) अनतनरपूजि । यया 
धरा्णचें संरक्र । पठरग्रहाचें पाळर । करू 
देहनिवा्णहो ।।२.१२२।।

प्ळणी – पालि करणयात, पठरपालिासािी. 
रसिानशश्ये दोनही । प्रारु द्ावा यांचा पाळरी 
। िा तठर अपुरुषारते जीउनि । काये काज 
।।१६.१८०७।। (रुदो. रसिानशश्ये – 
रसिानशश्यें)

प्ळन् – पालि करणयािे. ‘आता तयानचया 
पाळिा’। काय करावे अजु्णिा । तैं री सांगेि 
सुजारा । तुजप्रती ।।१६.२०८।।

प्ळ् – घेराव, वेढा. तो करुंनि यातिे वेगळा । 
पांईि वेढे ऐसी शंकळा । संरवता दूताचा 
पाळा । जाइल कैसा ।।१६.२४०३।।

प्ळ् – बंधि, वेष्र. हातीं पायीं पडे पाळा । ऐसे 
शैलय ि्पाळा । आनर तापु ि साहे तनपला । 
ऐसा तपे ।।१८.६२६४।। 

प्ळ्िवे – पालि करावे. यज्ञीं रातेंनच आराधावें । 

मयानच यज्ञाचे फळ द्ावे । येरे आंगे पाळावे 
। सकळ नवश्व ।।८.१११७।।

प्ळीं – पाटा, जातयाचा एक राग. सुलीितेनचये 
पाळी । अनवयें प्रपंचु गीळी । क्रा येका 
उगळीं । जैसा तैसा ।।१८.१४६४५।।

प्ळी – सांराळरे. कुंतीतें कवर पाळी? । काये 
करील पांचाळी । ऐसें आिऊनि उकळी । ते 
सांटेनचिा ।।२.६९।।

प्ळीर्ं – पालक, स्ष्ीचे पालि कररारा. गुरदृष्ी 
ठदसे कता्ण । उपजनवता पाळीतां संहाठरता । 
तरानप गुरसाक्ीरूपता । ि सपश्ण गुरातें. 
।।८.१०१०।।

प्ळवे – सरूळ, सरुदाय, रेळा.  नत्पुटीचा तठर 
संदुपाळे । पठर नतहीतें रेदु तो ि कळे । यापठर 
विैतनरषें िेळे । अविैत तें ।।१८.४०३७।।

प्ळििदटक् – पालेदार- वडी (पालेराजया टाकूि 
केलेली वडी). जे पाळहवठटका रक्ूरी । 
आगलही उपोषराहूिी । केवळ हठरतकीचा 
रोजिी । अजीर्ण िवहे ।।४.१४६३।।

प्ंगडी – बैल बांधणयाचा, होडीचा दोर. वाघुरकीं 
हे पांगडी । जोडावी, पारा्ण, जोनड,। तठर 
तयाची वाचा आवडी । आइकावी श्वरीं. 
।।२.३६८४।।

प्ंगुळ – पांगळे करते. डोळां ररले रूपस । रूप 
तें बुद्ी उदास । जारता जारीव नि:शेष । 
पांगुळ करी ।।१.१६७।।

प्ंगुळरी – शनक्तहीि, पांगळे होतात. तेजानच जे 
ततवे ि होती । ते आपुला धरमोनि सुटती । तेज 
जनि तेनच पांगुळती । तेजे वाचूनि ॥९.१९४५॥

प्ंगुळलें – पांगळे, कुंठित झाले. पांगुळलें िाईं 

प्ंगुळलेंप्विलेंवच
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रि,। जालें संकलपदहि,। निःशेष नफटोनि 
अज्ञाि,। ज्ञाि सारावलें ।।२.८५३।।

प्ंगुळवे – जयाला पाय िाहीत, जो चालू शकत 
िाही तयािे. पांगुळे कैसे चालावे । अंधे कासेि 
पहावे । ऐनसया ईश्वरें दंडावे । हें अिुनचत की 
।।१६.२१४१।।

प्ंघरलें – िेसले, लपेटूि घेतले. तो असतांही 
शरीरीं, । वस्त पांघरलें जया परी,। ते तुटो, 
फाटो बाहेरी,। आपरु वेगळा ।।२.९१६।।

प्ंघुरर् – िेसली असता. तेही पावती जीरा्णवसरा,। 
रग फेडूनि सांडी रागुता । आनरकें हें होये 
पांघुरता,। आवडीचीं ।।२.८९१।।

प्ंघुरें – अंगावर घेतो. टप करूनि रोडी घडी,। 
पांघुरें, वेष्ी, आवडी । रेचे, तैसे वेढी, फेडी 
। परी ि करी दुःि ।।२.८९०।।

प्ंच भरौवरक – पंचरहारूतांपासूि उतपन् झालेले. 
प्रारबधाचेनि सेवटे । प्रारानपंडाची ग्रंनर सुटे । 
पांच रौनतक येक वाटे । जे वहेळीं रूतपंचकीं 
।।२.२९९।।, प्ंचभरौवरकें  ।।२.१११५।।

प्ंचभरौवरकविक्र– पांचरौनतक वसतू (प्थवी, 
जल, तेज, वायू, आकाश). तैसे देह असता 
साकार । पांचरौनतक नवकार । ते निजधनर्णची 
वयापार । करी आपुलां िायी ।।१८.२८३५।।

प्ंचभरौवरकसं्योग ु – पाच रहारूतांचा संयोग. 
तेरेंही आतरा असंगु,। िेरें पांचरौनतकसंयोगु 
। शुलिरक्तसरायोगु,। जो पविें वाढे ।।२.७३५।।

प्ंचभरौवरक्कृरी – पाच रहारूतांचया एकनत्त 
आकारािे. ऐसें चेष्क, प्रकाशवंत,। कर्णकतते, 
ज्ञातें, अवयक्त,। पांचरौनतकाकृती, वयक्त । 
होतें जालें ।।२.११६८।।

प्ंच्ळी – पांचाल देशाची राजकनया, द्रौपदी. 
कुंतीतें कवर पाळी ? । काये करील पांचाळी 
। ऐसें आिऊनि उकळी । ते सांटेनचिा 
।।२.६९।।

प्ंडि – पंडुपुत्. तेरें कवर कौरव, कवर । 
पांडव, कृषर, अजु्णि?। नचनरात् सदा निरंजि,। 
आतरसवरूप जें. ।।२.१६८९।।

प्ंडि् – हे पंडुपुत्ा, अजु्णिा. (संबोधि) हा 
काळुवरी पांडवा । ररसा होता जीवा,। आता 
एरें आंगें िावा । पनडलानस रा ।।२.७३।।

प्ंडुकु्मर् – अजु्णिासािीचे संबोधि, हे पंडूचया 
रुला. अवधारीं गा सुरटा । पुरुषारानज  
अनतश्ेष्ठा । सांनगजैल ते निष्ठा । पांडुकुररा 
।।२.४८५।।

प्ंडुनंदन् – अजु्णिासािीचे संबोधि, हे पंडूचया 
रुला. तें असो, गा, पांडुिंदिा,। जयाची 
कठरतानस तू करुरा,। ते तुज पळालया अजु्णिा 
। काय महरतील? ।।२.१५७५।।

प्ंडुपुत्् –  अजु्णिासािीचे संबोधि, हे पंडूचया 
रुला. प्रकाशा प्रकषु्ण आवशी । ऐसी संराविा 
कैसी । पांडुपुत्ा पठरयसी । तो प्रकाशु िा 
।।१८.१११४६।।

प्ंडुसुर् – पंडूचया रुला. तेरेंसीयुक्त वत्णतां । जीउ 
महनरजे पांडुसुता । तेंनच देहविय नवचाठरतां । 
जीवप्रकृनत ।।२.४१३।।

प्ंढरी –  गावातली वसतीची जरीि. उतें, गोटल, 
िडाळ,। पांढरी, सेडू, रुरुंबाळ,। तांबट, 
काळी, करळ,। रेद र्नत्केचे. ।।२.२६७८।।

प्ंथजन – वाटसरू. कवहरेंसीं ि बोले वचि.। 
दुःिें कठरतां रुिपीटर । रागमी चालतां 

प्ंगुळवे प्ंथजन
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पांरजि । देखिला तेंहीं. ।।२.२८७६ ।।

प्ंथ् – प्रवासी वयक्तीला पांरसराला. हरूंनि 
दुब्णलाची धिें । वेनचती िावा काररे । पांरा 
कठरती पादत्ारें । वधूनि पशु ।।१६.२१८३।।

प्ंथू – प्रवासी. रांगमी जातां पांरू । पहाता ठदसे 
दुरूंनि सवसरू । तेरे उरा आहे तटसरु । हा 
अिुरािु जैसा ।।१६.१५६९।।

प्ंदी – पांती, पंगत, पाय. देिोनि रूषकांची रांदी 
। राजा्णरां रांडे गवांदी । तीं आकनळ नलही 
पांदी । नफसकारू कठरती ।।१.४९४।।

वपचकले – डोळयाची उघडझाप. सूया्ण पाहातां 
अंधकारु । तेर नपचकें घेइजे नयाहारु । तैसा 
गीतेचा नवचारु । करावा हा ।।१८.१५९१२।।

वपदटर्ं (नपटरे) – रारता; रारा करता. पुसे तो 
जाला सांगेता । सांगे तो जाला पुसता ।।  रग 
पूव्ण वादें नपठटता । तोनच गुंते ।।१६.६८७।।

वपठठूवन – नपसूि, चूर्ण करूि. गुरुगोत्वध देिोिी । 
नवषादु वतते जया रिीं । जो कीं ररतवें नपिूनि 
। रौिी केला ।।२.२५९।।

वपर्य्चवे – वनडलांचे. नपतयाचे कठरता आराधि । 
ररतव रोक्ाचे साधि । अश्वतरा घानलंता 
जीवि । पुरुषार्ण दोनही ।।१८.११२१।।

वपरर – सवतःचया कुळातलेच र्त पूव्णज. कानळरा 
येईल रुिातें । केंनवं पाहों देवा तुरते । कें रीं 
आपुलेंनि हातें । नपतर रारूं ।।२.१५४।।

वपररद्रोिी – नपतरांचा (रातानपतयांचा) विेष कररारे. 
देव द्रोही नपतरद्रोही । गुरुद्रोही सव्ण द्रोही । 
रिोधे कारे आइकई । पाप केले  ।।१६.२३३५।।

वपरर् – आईवडलांिा. रारु रारु महरती सररा । 
तो महरे उनत्ष्ठतु नपतरा । रारु महरता उच्ारा 

। गोत् महरे ।।८.१२५२।।

वपर् – जनरदाता. कवर कवराची हे राता,। 
कवरु कवराचा सांग नपता? ।कवरु सुतु, 
कवरु वनिता? । रीं तो कवरु?।।२.११८२।।

वपरुळ – नपत्दोषवाढवरारे. ... वातुळ, नपतुळ, 
शोषक । सेनवतां जालेंहीं अनधक । पुरे ि महरे 
।।१८.१२४९२।।

वपत््यज्ञु – नपत्यज्ञ, पंचयज्ञांपैकी चौरा, नपतरांिा 
उद्ेशूि अन्दाि. देवयज्ञु नपत्यज्ञु । रिुषययज्ञु... 
सांग संपादी .. । ब्राह्रु तो ।।१८.१३३४३।।

वपपीवलक् – रुंगया. आंडी घेउनि दाती । काकुलती 
नपपीनलका पळती । तया एकेनच घायें घेई जती 
। पापरूपे ।।१८.३२५।।

वपपपवळक् – रुंगी. दु:िािुरवे आपुलेनि । परावया 
प्रनत जाले रािी । पैल नपपपनळकेचां रररी । 
सवयें रेळा होये ।।१६.२५०।।

वपप्यवलक् – रुंगया (नपपीनलका). येकी रनक्का 
नपपयनलका । डांस जळकाप्णर जळका । या 
पठरजे बानधती आनरका । ते असुरजि 
।।१६.२३८२।।

वपष्टपवेशन – पुि: पुि: तेच ते सांगरे नकंवा कररे, 
एिाद्ा गोष्ीचा निरर्णक िल कररे, चनव्णत 
चव्णर रंठदरविार रूषर । येक जि रिोहरर । 
येक ते नपष्पेशि । जारती करु ।।६.२३१२।।

वपळ्– नपळलेले वस्त (वस्ताला पीळ घालूि पैज 
घेरे). घालूनि पदरी नपळा । आनळ कठरती जे 
गोपाळा । आनजवरी पानळला । लळा जयांचा 
आमही ।।१.२१३५।।

वपंगळन्गु – एक दत्रक्त ब्राह्र. येकाते 
सारानवले उदरी । आमहीनच काये जालो दुरी 

प्ंथ् वपंगळन्गु
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। नपंगळिागु तो अनधकारी । दक्ु जाला 
।।१६.२६।।

वपंडपोरण – शरीरपुष्ी, केवळ शरीर पोसरे.
जिाप्रनत बोले वचि,। ‘नकती कराल 
नपंडपोषर?। आनज कीं पाहें ररर । पासीं 
आलें. ।।२.३५५७।।

वपंडरचन् – देहातील इंनद्रयांची निनर्णती व वाढ. 
जव होवे नपंड रचिा । तव िवरास तया 
आंकोचि । आता ऐसे सरा । कैसे रौनतक 
।।१६.१२७१।।

वपंडीं – जीवाचया ठिकारी, देहात. ब्रह्ांडीं दोिी 
हे वत्णती,। तैसेनच नपंडीं दोिी आहाती,। निद्रा, 
ररर महरती,। एरें प्रकारें ।।२.१०९४।।

वपंडु – देह. रोगें प्राचीि सव्ण सरे,। रग प्रार 
खिरती िोंकरे,। देहीं तेरे ि ररे,। तो ररे नपंडु 
।।२.७२१।।

पीकले – पक्व होते, संपूर्ण उकलते. ऐसें हे पुणय परर 
। येरें पीके परब्रह् । तुतैं निवा्णरवर्ण । आमहीं 
सांगींतलें ।।१८.१५०१६।। हा अर्ण इरे 

पीटण – रार. िाहीं देवाचें अिुसररर,। िवहे 
कर्णरनक्तयोगसाधि;। वेरा करा, करवा पीटर 
। इये वाचेचें. ।।२.२९७७।।

पीटल् – रार िाता झाला. तव तो वीररारा काये 
। आरी पीटला युद्रयें । रा उतरे तेरें उपाये 
। रोहो तयाचा ।।२.८७।।

पीडक्ंिी – दु:ि देराऱयांसािी सुद्ा. ऐसा िवहे 
जो अजु्णिा । निरपेक्ु काही रागेिा । आनर 
पीडकांही जिा । कलयार इचछिी ।।१२.७२१।।

पीडण – त्ास, पीडा, दु:ि. जळ संयोगे पचि । 
प्थवी संयोगे दहि । या परी रूतविये पीडर । 

कर्ण हेनच ॥९.१५५९॥ 

पीडीं (नपंडी)  – शरीरात, देहात. कवहरी महरैल 
ऐसे । पीडीं शुलि रक्तानच ठदसे । नतसरा वायो 
तो ि ठदसे । ऐसे जैं ।।१६.११९२।। (रुदो. 
रक्तानच – रक्तनच)

पीडीकरण (नपंडीकरर) – गोळा करणयाची नरिया.  
लिेदि आनर पीडीकरर । हे नविनवध जळी कर्ण 
जार । आता सांनगजैल लक्र । सवरावेसी 
॥९.१५६६॥ 

पीर – नपवळे. शुद् सवेत शालयोदि । वठरते 
पीतवरान् । योगु पावे तेनच लवर । नरश्ीत 
करी  ।।५.१७३५।।

पीरिणता – नपवळया रंगाचे. भूरधयें अनग्चरि,। तें 
नविदळ अनत पनवत्,। पीतवर्ण पठरकर,। हंसेनत 
रात्ा. ।।२.१८९३।। 

पीर्सु – नपवळे चंदि. जळी वीरे पीतासु । देयीजे 
धुपाचा वासु । तो जळी वतते दोषु । जळाकारे 
।।५.२४२८।।

पी्यूश (पीयूष) – अर्त. अहो शूद्रा देही रक्तरांस 
। ब्राह्रा देही काय पीयूश । अन्नच कारर 
सवाांस । धातूचा िाइं ।।१६.११३०।।

पी्यूरघन ु – अर्ताचा रेघ. आला रे आलां, 
आला,। पीयूषघिु वोळला,। पव्णतु आड 
केला,। पानपष्हो! ।।२.३६१०।।

पीसवे – वेड. एवं रावा अरावाचे पीसे । असो 
सवरूपे काईसे । लक्रवादु नवदुषे । िरितीनच 
॥९.१०॥

पीळ – पाणयाचे वळर. िदु, िदी, वोहळ, । 
झोनत, नझरपें, िळाळ, । धार, घाळरी, 
पीळ,। रंवरा, धोधें. ।।२.२६७९।।

वपंडपोरण पीळ
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पुंश्ळीचें – पुंचिली, वेशया. यानतभष्ा जैसें सिाि । 
पुंचिळीचें पनवत्पर । गुरुहीिाचें ज्ञाि । तैसें 
आहे ।।१८.१५९७१।।

पुक्विसि् – (साधी सुपारीही नरळेिा या अरमी) 
फुकटचे. िािा देवांची उपासिा,। आगर 
शोधी िािा,। तरानप पुकानवसवा नरळेिा,। 
बटीपोफळ. ।।२.२१६५।।

पुछ – शेपटी. (हे नवराटसवरूप ईश्वराचे वर्णि 
आहे). ययाते पुछि तें िाही । एकुनच ठदसे हों 
िायीं वज्ाचे पव्णत जारयी । ऐसी दाढारे 
।।१८.९५१।।

पुटी (पुट) – गाभयात. आता अवसराचा पोटी । 
जें राि, जे जेनव पुटीं । तें रायेरानज उिी । 
ऐसे आरासे ।।१.१२५३।।

पुडरी, पुडवेरी – १. िंतर. संजयो महरे रहीपनत । 
राया, अवधारीं सुरनत,। संग्रारसंकटीं पुडती । 
काय अपूव्ण वत्णलें ।।२.२५।।, पुडवेरी 
।।२.१२३।।; २. पुढील. ऐसा असेतोनच 
तयागु । चौरेया लक्राचा योगु । पुडती 
आईक प्रसंगु । पांचवयाचा ।।१६.३११।।; 
३. पुढे. दांनरकु अज्ञाता द्रवय । ही नरियाकळा 
संपत्ी । हासोनि बोले पुडती । अयुक्त यें 
।।१६.७६७।।

पुडरो पुडरी – परत-परत, पुि:पुनहा, पुढचा–
पुढचा. पुडजी उपजु पुडती खसरती । प्रळयो ही 
पुडतो पुडती । अनिवार हे रीती । कवरें 
निवारावी ।।१८.१३७३७।।

पुड्पुडी – सपष्परे, निनचितपरे. शुद्तवाचा 
सवराव सांडी । ते ईश्वरतव िुरवी पुडापुडी । 
पुरुष सवािंदानचया आवडी । सवरतु होये 
।।८.२८०२।।

पुडी – संनयाशाला घालणयाची नरक्ा. (संनयाशािे 
देहधाररेपुरते अन् घयावे असा नियर आहे. 
तयारुळे तयाला नरक्ाही रोडीच घालतात. ते 
दश्णनवणयासािी प्रसतुत शबद.) षडट्सा अन्ाची 
परवडी । सांडावी नजवहेची आवनड । तेरें 
देहरक्ररात् पुडी । तेनच करावी ।।१.२८९८।।

पुढें – रनवषयात. अवघी जोनडली हारवावी । 
कीनत्ण पुढें ि वहावी । अकीनत्णजोडी जोडावी । 
तठर हें असो ।। २.५७।।

पुण्य्ंश ु – पुणयाचा अंश. महरती पापपुणय हो 
सराि । पठरतया िाही येकपर । यालानग 
होआवेनच देहपति । पुणयांशु सरता 
।।१६.१५८७।।

पुत्-त्ु – पोटचा रुलगा, पुर् िावाचया िरकापासूि 
ताररारा तो पुत्. अर्णसंपन्ाकाररें । दारापुत् 
काय उरे? । इष्नरत् देहें येरें । बहुसाळ होती 
।।२.२१८।।, पुत्ु ।।२.६८३।।

पुत्क््मु – पुत्ेचछिा, संतािइचछिा. हा कारु होतुनच 
आहे । तव पुत्कारु बानधता होये । रानत् 
ठदवसु हाये हाये । ऐसे महरता ।।१६.२२७९।।

पुत््मणी – पुत्वंत िारक झाडाचे बी. धिावरूंनि 
ओवाळरे । आपरातें लोरें जेरे । पुत्ररी 
रररे । ऐसा लोरु ।।१६.२४७०।।

पुत्िंरु – पुत्संताि असलेला. ब्रह्चठरनच पुत्वंतु । 
ग्रही षटकर्ण नवरनहतु । संनयासी आनर 
कळत्वंतु । आसरु जो ।।१६.१००१।।

पुत्वेरण् – पुत्ानवषयी लोर, प्रीनत, आदर. 
लोकेषरा नवत्ेषरा । पुत्ेषरा रोगेषरा । 
आसनक्त, कलपिा, वासिा । िािा होती 
।।१२.१९४।।, पुत्वेशण् ।।१५.३५७५।।

पुंश्ळीचें पुत्वेरण्
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पुनरवप-पी – पुनहा. नफरुि राझया करा्णसािी । 
तुवां आपरा द्ावे नकरीटी । सवनहता, 
नवनहताची गोष्ी । ि करावी पुिरनप 
।।१२.४६०।।, पुनरपी ।।८.२८२१।।

पुनर्ग्मन – पुनहा परत येरे, राघारी येरे, 
निघालेलया ठिकारी परत येरे.  महरोनि 
अजु्णिा जार । सरसता हो पुिरागरि । 
सतयलोकनिवासी आठदकरूि । जाती येती 
।।८.३०११।।

पुण्तािलवे – पठरपूर्ण झाले. रूपा अरूपा आटोनि । 
आंगे आंग कसोनि । जाररे रुसें वोतोनि । 
पुरा्णवले ॥९.३१३॥

पुनभतार्ता – दुसरा िवरा, जार. इतुले बोलोनि उठिला 
। रूजा नपटु लागला । महरे तुनझये स्तीचा 
आला । पुिर्णता्ण री ।।५.१२७६।।

पुपत्ण – पुत्पर, रूलपर, बालकराव. नवश्वा 
आले पुपत्र । तठर उगेंनच करावें सतिपाि।  
...।।१८.१५८४८।। (रुदो. पुपत्र – पुत्पर)

पुरत््य – १. (सरूल, सूक्र, कारर ह्या तीि पुरांचा 
महरजे शरीरांचा सरूह. प्रलयाचेनत रहारािे । 
वठर पनडलेनि अवष्णरे । पुरत्य हे दहिे  । 
घेईजत असता ।।८.२९४८।।; २. नत्रुवि, 
तीि लोक (सवग्ण, र्तयू, पाताळ). पुरत्यीचे 
राजय पानहजे । तठर यागधरु्णनच आचठरजे । 
वैरी रोकडा राठरजे । तेरेंनच अंगे 
।।१८.१०१९।।

पुरत््य् – तीि पुरांिा, नकंवा ती शरीरांिा. तीि 
शरीरे – कारर, नलंग व सरूल. तठर काररोपानध 
राया । तेनच शक्ती जार जया । जो प्रसवोिी 
पुरत्या । कैसा तेरे ।।८.१००८।। 

पुरत््य्दद – सवगा्णठद तीि रुविे; कारर, नलंग व 

सरूल ही तीि शरीरे हीच तीि पुरे. पुरत्याठद 
दृशय सकळ । राजय असंततवें शोकरूळ । एरें 
ि प्रशरनत जाळ । तया शोकाग्ीचे ।।२.२८६।।

पुरत््यीं – नत्रुविात. तुझेनि री कृतकृतयु । तुझेि 
री सररु्ण । तुझे री नवखयातु । पुरत्यीं 
।।१.४६।। 

पुरत््यीचवे (पुरत्यी) – नतनही लोकांचे (सवग्ण, 
प्थवी, पाताळ). पुरत्यीचे राजय पानहजे । तठर 
याग धरु्णनच आचठरजे । वैरी रोकडा राठरजे । 
तेरेंनच अंगे ।।१८.१०१९।।

पुरत््यवेश् – कारर, नलंग व सरूल अशा तीि 
देहरूपी पुरांचा नकंवा सवगा्णठद तीि लोकांचा 
जो सवारी आहे अशा हे कृषरा! असे संबोधि. 
रवदुःिदैनयदळिा । अठरवग्णहुताशिा । 
देवअसुरारी रद्णिा । पुरत्येशा ।।८.१२७३।।

पुरपंचकती – पाचांचया घरात, िगरात.  पुरपंचकी 
वसती । आपुलीला या उद्रा जाती । तरानप 
घर ि सोनडती । िागरीक जैसे ॥९.१८४८॥

पुरश्रण्ंरवे – रंत्सारथय्ण नरळनवणयासािी 
रंत्शास्तात सांनगतलयाप्ररारे रंत्ाचे जपािुष्ठाि 
कररे. सांडूनि ततवनवचारातें । यती करी तपातें 
। यंत्योग पुरचिररांतें । तेरे पाप 
।।१८.११२२९।।

पुरश्रणी – रंत्सारथया्णचया प्राप्तीसािी रंत्शास्तात 
सांनगतलयाप्ररारे रंत्ाचे जपािुष्ठाि कररे. 
पुरचिररी जाले सवपि । सव्णरा िवहे अप्ररार 
। सवपि रंत्ाचे अिुष्ठाि । जाग्ती फळे 
।।१५.२८७६।।

पुर् – पूवमी. (संसकृत शबद) अहंकारीं अहंकारा । 
ि सपशते आतरा, वीरा, । रहत्तवीं असोनि 
पुरा, । तेनच िवहे ।।२.९५१।।

पुनरवप-पी पुर्
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पुर्ण – १. पूवमीचे, जुिे. सवाांचेंही अनधष्ठाि । 
पद, अिाठदनसद्, पुरार,। आरासे नरथया 
गुरराि,। तें कांहींनच िसे ।।२.७८५।।, २. 
पुरारग्रंर. िाहीं सद्ुरूचें दश्णि,। िेरती वेद, 
शास्त, पुरार, । कर्णरनक्तज्ञािहीि,। पशुदेही 
जे, ।।२.१३९२।।

पुर्वणक् – पुरार सांगरारा. श्ुतकरेचा धरू 
रारी,। पुरानरका आक्ेपु करी,। रग योगयता 
नवसतारी । आपुली तेरें. ।।२.४४८४।।

पुर्रन – प्राचीि. ऐसें हें आतरसवरूप । अज, 
अनविाश, निषकंप,। पुराति, निनव्णकलप,। 
देहीं वत्णतां ।।२.७८६।।

पुर्ि् – रदत, साह्य. जैसे युद् कठरता आंगवरा 
। पुरावा चाले क्ीरा । रग तोनच बळीकटु 
अजु्णिा । रारी इतरांते ।।१८.१४०५।।

पुर्ष्टक –  (प्रसतुत अधयायात सपष् केलेलया) 
आि पुरांचा सरूह. यालागीं हे पुराष्क । 
प्रकृतीनच जार वेदक । तूं महरसील आरीक 
। येरे वचि ।।५.३१५९।।

पुरी –  पुरी. तांदुळाची जाली घारी । गोधूराची 
जैसी पुरी । तैसी ते पुडती प्रकारी । गोधूरु 
िवहे ।।१.१९७४।। 

पुरु – पूर. वठरवरी डोले सागरु,। परी ि डोले 
तयाचा रीतरु,। र्गजळाचा वाहे पुरु,। तेरें 
नकरर जैसे, ।।२.९७०।।

पुरुर-रु – १. पररातरा, जीव. तव सत्या 
गुरारासु । रासे िरसे जानरजसु । अरावीं 
आपुलांनह पुरुषु । तूं सिातिु आतरा 
।।२.३१३।।; २. स्ती-पुरुष ह्यांपैकी पुरुष. 
दृष्ांत रुिें सांगेि,। तरी अवधारीं तें वचि,। 
कवहरी एकु पुरुषु जार,। वत्णत असतां 

।।२.८८४।।

पुरुर चरुष्ट्य – चार प्रकारचया पुरुषांचा सरुच्य 
(ब्रह्ा, नवषरू, रहेश, सवतेश्वर). ऐसे हे पुरुष 
चतुष्य । तैसेनच दुजे अनवद्ारय । नवधु तैजसु 
प्राज्ञु प्रतयगातराधयेय । येरे आकारे 
।।१५.४४६७।।

पुरुरति – रिुषयतव. पुरुषाआंगीं पुरुषतव, । (तें)
नच तनन्ष्ठ ईश्वरतव, । यतिा तयानचया सतव । 
क्ेत्ींनच धेलें ।।२.७१।।

पुरुरद्व्य – गीतेत दोि पुरुषांची केलेली कलपिा, 
जीव व नशव यांिा पक्ी संबोधूि केलेले 
रूपक. ऐसें हें वचि वेदाचें । हेनच तातपय्ण 
येनरचें । सानहतय बोलोनि नवहंगराचे । 
पुरुषविय कनरले ।।१५.४५९१।।

पुरुर्थता–थुता – रिुषयजनरात नरळवावयात अशा 
धर्ण, अर्ण, कार व रोक् ह्या चार गोष्ी. 
पुरुषार्ण रात् ि फळे,। ि पानहजे तें तें जेरें 
नरळे,। वठर रररनच ये वेळे । वोडवलें हें 
।।२.५८।।, पुरुर्थुां ।।२.७२।।

पुरुरोर््म् – हे सव्ण पुरुषश्ेष्ठा असे संबोधि. 
देवदेवाजी देवेशा । पुरुषोत्रा, नवश्वरासा । 
पररातरया, उदासा । गुरातीता ।।१.४।। 

पुरें – (५ ज्ञािेंनद्रये, ५ करमेंनद्रये, ५ रहारूते, ५ 
तनरात्ा, रि, बुद्ी, नचत्, अहंकार, आतरा 
ह्या) पंचवीस पदाराांचा देह. पंचवीसही ये 
सारे । येही केली पाच पुरे । नतची कैंसी 
नवचारे । करा श्वर ।।१६.१३१९।। 

पुरवे – पूर्ण. पावलानच पुरे सकाळें,। रग श्ेष्ठयातेंही 
िटळे,। मयांनच निर्णळा परी िाकळे,। रातें 
राझा ।।२.१०९०।।

पुर्ण पुरवे
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पुरवे – रया्णदा झाली. अजु्णिा, उपदेशू काये? 
नकती?। पुरे; तपीं, दािीं, सुकृतीं,। 
यज्ञाठदकींही ि पवती । एरेसीं सरािता 
।।२.१४८१।। 

पुरोविर् ्म्जी – पुरोनहतारधये, धर्णकृतये करवरारा 
यानज्ञक. पुरोनहता राजी महरोि । ब्हसपती 
रूपे वार । कठर हीत नवहीत निरोपर । 
निज्णराठदकां ।।१०.८०४।।

पुण्ता (पूर्ण) – सरग्र, पूर्ण, उच् अवसरेस 
पोहोचलेला. जयजयाजी योनगराया । पुरा्ण, 
परब्रह्ा अवयया । पररातरा तू, आतरया । 
नवश्वबीजा ।।१.१।।

पुि्ताश््मु – (पूवमीचा आश्र महरजे) ग्हसराश्र. 
रडे ररे नचंता करी । पुवा्णश्रु अंगीकारी । 
गुराचे वेग शरीरी । दुरीिे फांकती 
।।१८.१६६४।।

पुष्ट – १. गोंडस, रऊ. रुजादंड सरळ,। करतळ 
पुष् सकोरळ,। शबद होती केवळ | कंकरांचे; 
॥२.५१०४॥; २. शनक्तवाि, सारथय्णसंपन् 
झाले. आता कारु पुरे आयासे । पदार्ण जोडती 
अिायासें । जें की अिरा्णचे नि रसे । पुष् जाले 
।।१६.२४८०।।

पुष्टर् – शक्ती, सारथय्ण, बळ. अनररािु रिोधु 
निष्ठुरता । कासाया पासूनि तया पूर्णता । 
आनरयेहीं पावे पुष्ता । ते कवर महरसी 
।।१६.८२९।।

पुवष्टप्रदवेशु – नितंबराग. पांचवेि पुनष्प्रदेशु । कळो 
लागे वासु । ििे रोरा जानरजसु । पाठिपोट 
कळे ।।१५.३७१५।।

पुषप् स्म्न – फुलाचया रंगाप्ररारे. येक पातती 
कृषरतर । येक लोनहत शयार । येक तैसी 

पुषपा सराि । रूप येक ।।१५.२३२७।।

पुवष् – पुष्ी, वाढ, पुष्ता. येकाते देिोनि दृष्ी । 
येकाते अनत रिोध उिी । तया रिोधाची पुनष्ठ 
। याचेनि दश्णिें ।।१८.१३६१४।।

पुसर् (पुसरे) – नवचाररारा, प्रश् कररारा. पुसे 
तो जाला सांगेता । सांगे तो जाला पुसता । 
रग पूव्णवादें नपठटता । तोनच गुंते ।।१६.६८७।।

पुसर्सी – नवचाररे. री एकु एर नवषईं जारु । 
ऐसा धठरतानस अनररािु । आनर सवेंनच 
रागुता िेरु । होऊनि पुसतासी ।।२.२८४।।

पुसरी – नवचारतात. वनडलांचें पुसती साि,। 
अहो, हें कवर पुरार?। तंव ते महरती, 
आखयाि । आतरिाराचें; ।।२.१४०७।।

पुससील – नवचारशील. आतां जीवदशा कैसी 
कवरा । पुससील हे अजु्णिा । तठर सांनगजैल 
तें रिा । आनर निरुतें ।।२.४११।।

पुवसवल्य् – नवचारलेलया. तऱहीं आमही तंव, 
अजु्णिा,। तुझे िवहेसें महरोिा,। तरानप 
पुनसनलया वचिा । पठरहाठरजों ।।२.१०७०।।

पुवसलें – नवचारले. असो पुनसलें ते बरवे । तठर 
आता एक करावे । तप नत्नवध आचरावे । 
सतयाचे साधि ।।१८.११४४।।

पुसीं – नवचारणयात. रािशूनयता ते कैसी । महरता 
जारावी रािेंसीं । कीं सतयवचि ययें पुसीं । 
दुसरें आहे ।।१५.३१४२।।

पुसो (पुसरे) – नवचाररे, जारूि घेरे. येकारेकां 
वैररावें । रीिले कुरुक्ेत्ी अघवे । पुसों घेतले 
जीवें । तयांचे क्ेर ।।१.२६५।। 

पुवळक् – पुरळ, कांजणया. ताप सफोटक पुनळका 
। अषा्णठद वयाधी अिेका । इंनद्रय वयाधी 

पुरवे पुवळक्



389   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

आईका । आठद करूिी ।।१६.१४६९।।

पुंज – ढीग. हें साराहूनि पररसार । रज अवययाचें 
रांडार । तुजपासीं सरग्र । पुंज केले 
।।१८.१३७९५।।

पुंजरी – एकत् गोळा होतात.  िािा नवषनिद्रेचे 
लक्र  । प्रारनच होती लीि  । पुंजती जाग्ती 
कररगर  । पुडती हे ि घडे ।।१८.९७१।।

पुंज् – राशी, ढीग.  सतवशरा्ण सवाश्रा आला । 
द्रवयाचा पुंजा केला । रग बैसोनि लागला । 
अन्े वािारूं ।।१८.१०४८५।।

पुंड्चवे – दांनरकाचे, गुंडाचे. सवासनिक सकार । 
ते पुंडाचे देशग्रार । जे करुनिया कर्ण । सवयेनच 
फळ िेती ॥९.१३६॥

पूगी्ळ्चवे – सुपारीचे (सुपारी फळाचे). 
पूगीफळाचे अंतरसार । कपू्णरयुक्त पठरकर । 
िागवेली दळसार । सोलूनिया ।।१२.२९८।।

पूरत््यी – पहाः पुरत््यी. त्ैलोरयात. पूरत्यी रीनच 
ईश्वरू । हो आवा ऐसा प्रकारू । वैरी िा नरत्ु 
इतरु । िसावा रातें ।।१६.१७०९।।

पूणता –१. अिंड, एक अरा्णत् आतरा. यया 
दृशयाचा साचपरीं । िाितव जाय नफटोिी । 
एकतव उरे निदािीं । पूर्ण ब्रह् ।।२.२६८।।, 
२. पूर्णपरे.जो पै बुद्ीचा साधाररु,। 
अकता्णतरज्ञािनवनहिु, । आपरपयां पूर्ण िेरु,। 
गुरीं रोहला ।।२.६६९।।

पूणतार् – अिंडता. सहजनच सफुरे सवरूपता,। 
सनच्तसुिैकरसता, । नितय, निर्णळ पूर्णता,। 
िानयंची िायीं. ।।२.१८६७।।

पूणताति – सव्ण कलांिी युक्त असरे.यावें सकळांचें 
ईश्वरतव । आनर सतयनच असपतितव । 

अपठरखचछिन्तव पूर्णतव । सुिनच जैं 
।।२.२३९।।, पूणताति्चवेवन ।।२.४९४।।

पूणताबोध् – संबोधि, हे ज्ञािसवरूप असराऱया 
दत्गुरो! जयजया आिंदकंदा । श्ी अवधूता 
पूर्णबोधा । परब्रह्ा अगाधा । पाष्णदपनत 
।।१२.२।।

पूण्ता – जयाचया ठिकारी कोरतीही रया्णदा, अंत 
वा नवकार िाही तयारुळे जो अिंड अरा्णत् 
पूर्ण अशा (ईश्वराचया) ठिकारी. अशूनय शूनय 
महरती । पूरा्ण अपूर्णता आरोनपनत । 
अनविाशातें िानशती । आपुलेनि रातें 
।।१६.२३२५।। 

पूण्ताणतािी – पूरा्णर्णव, पूर्णसरुद्रात. तेरवठर अनवद्ा 
संहारी । सवरूप तें अिंडता करी । रिीडे 
नचत्ाचां लहरी । पूरा्णर्णवी ते ।।१८.१४९००।।

पूिताकृर – पूव्णकर्ण. पूव्णकर्ण शुराशुर पूव्णकृत । ते 
रजनच पासाव सरसत । आता तयाचे फळ 
उनचत । ते रोगावेनच की ।।१२.६१७।।

पूितादश् – पूवमीची अवसरा. अहंकारानचये पूव्णदशे  
। रहततवनच एक असे  । तयारानज गुरत्य 
िसे  । तैं कोिूनि आले ।।१८.६९४।।

पूितापक्ष वसद्ध्ंर – शास्तचचतेत नकंवा वादनववादात 
शंका नवचारराऱया बाजूचे रत. (तयाचे िंडि 
करूि वादी पक् आपलया रताचे रंडि, महरजे 
सरापिा करतो. तया राझे हे रत । इतरांचे 
िवहे जे कखलपत । जेही पूवमीपक् नसद्ांत । 
आपरनच कखलपले ।।१८.१२७१।। 

पूितापक्षी – शास्तचचतेत नकंवा वादनववादात शंका 
नवचारराऱया बाजूचा रतवादी. एकदेशी 
शास्तांचा नवचारू । ययाचा करूनि अंगीकारू। 
पूव्णपक्ी हा सरग्रु । ऐसे सरापी  ।।१८.३८३६।।  

पुंज पूितापक्षी
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पूितापक्ष ु – (नयायशास्त) शास्तचचतेत नकंवा 
वादनववादात शंका नवचारराऱया बाजूचे रत. 
ऐसी नवरुद्ेही वचिे । कवर प्ररार रािरे । 
येरे पूव्ण पक्ु नसद्ांत कररे । आपुनलया रती 
।।१६.१५७५।। 

पूितार्वत् – रात्ीचा पनहला प्रहर. पूव्णरानत् ऐसी 
रिरूनि,। लोकांची दृष्ी चुकवूनि,। बाहेठर 
आला तेरूनि, । काय करी? ।।२.३०३१ ।।

पूितािर् प्रक्रवे – पूवमीचया प्ररारेच. उठिता पूव्णवत् 
प्रकारे । ठदिु घाली तेरेनच वयापारे । तो पशू 
नविपादु निधा्णरे । आमही महनरतला 
।।१६.२५५६।।

पूितािरता्म्न –  अगोदरची करा, ह्यापूवमी जे घडले 
ते. ग्रारक बोलती वचि, । ‘तें कैसें 
पूव्णवत्णराि? । तयाचें करावें ज्ञाि । सव्णरैव.’ 
।।२.३३४१।।

पूितास्धन – पूवमीचे साधि, रक्ती करणयाची पात्ता 
अंगी येणयासािीचे (ज्ञाि हे) साधि. ऐसें 
कठरता निरोपर । आशंका धरील तुझें रि । 
रक्तीचें पूव्णसाधि । ज्ञाि हे जै ।।१८.१३२१५।। 

पूितासुकृर्ंश ु– पूव्णजनरी, पूवमी केलेलया पुणयाईचा 
अंश. रह देहांतु आरंरला, । पूव्णसुकृतांशु 
उरा िाला, । काये िेरों आरानधला । होता 
ईश्वरु? ।।२.५६३२।।

पूितासुकृरवे – पूव्णपुणयाईिे. दुःिातरकु धर्णलोपकु । 
आश्रुपावे एकु ।। तया पूव्णसुकृते नववेकु । 
वैरागय उपजे ।।१८.२२१४।।

पूि्ताध्य्सवे (पूव्ण + अधयास) – पहाः अध्य्स. 
आता पूवा्णधयासे करूि । रासलेही आतर 
इतर राि ।  तेरे येक ज्ञािे येक अज्ञाि । 
ऐसेही जऱही ।।१६.३३४।। 

पूि्तापर दशवे –पूवमीचया व िंतरचया अवसरेत. ऐसा 
वयाचा अंतु असे । रग यानचये पूवा्णपर दशे । 
नचत्ाचेनि सावकाशे । लवाध्णरात् 
।।८.११६०।।

पूि्ताभ्यसर – पूवमी अभयास केलेले, पािांतर केलेले. 
सतवाची दशा क्ीर । रजाची दशा वध्णराि । 
तैं पूवा्णभयरुत ज्ञाि । ते िये सांडू ।।१८.८४३।। 

पूविताल् ऐस् – अगोदरचयासारिा. पूनव्णला ऐसा 
होये । शाबदीकनच ज्ञाि ि राहे । संसारु नवलया 
ि जाये । योगभष्ाचा ।।१८.१२३५२।।

पूिगीं –१. स्ष्ीचया अगोदर. पूववीं काहींची िवहतीं 
। काहींनच ि उरती । अंतीं । रधयेनह जे 
आरासती । नरथयारात्ें ।।२.६३०, ६६४।।, 
२. जनरापूवमी. पूववीं काहींनच िसतां । तैं जनरु 
कवरातें होता, । पािीं रग ररता,। तो कवर 
सांगै? ।।२.७२९।।, ३. अगोदर, आधी. तरी 
हें पूववींनच नवचारावें,। कीं रागें पुढें आता 
पाहावें,। िपूंसकतव आश्यावें । उनचत िवहे 
।।२.७०।।

पूिशील-ळ – पूवमीची. पूवमील हारपे आखया । 
वत्णरािी िेदी सौखया ।  कारर होईजे रौखया्ण 
। ररवसेनि ।। २.५६।।, पूविताल् ऐस् –
अगोदरसारिा ।।१८.१२३५२।।

पूिशील्हूवन – अगोदरचयाचया पेक्ा. तें पूवमीलाहूनि 
अठदक,। तेरें सत्वही तदातरक;। पुडती सत्वें 
कर्ण, करते आनरक । सत्व आगळें. 
।।२.१९४३।। 

पूिशीळ – अगोदरचे. अहो जीवां ईश्वरां अरेदु । तो 
असंतु की सत् नसद्ु । असंतु महरता रेदु । 
पूवमीळ सतरा ।।१६.६०२।।

पूिमोक् – आधी सांनगतलेले, पूवमी वर्णि केलेले. 

पूितापक्षु पूिमोक्
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तोनच पूवमोक्त रिोररु,। बाह्य प्रपंचीं जाला 
वयक्तु,। इंनद्रयविारा सफुरतु,। तेवहेळीं कैसा 
।।२.११६९।।

पूिमोर्रपक्ष –  शास्तचचतेत नकंवा वादनववादात 
राग घेरारे वादी आनर प्रनतवादी असे दोि 
नवरुद् रतांचे पक्. आतां हा कैसा योगु?। 
सांगैि, अवधारीं प्रसंगु,। नविनवधु बुझावा चांगु 
। पूवमोत्रपक्. ।।२.१८४६।।

पूवसलें – नवचारले (असता). जेरें शोकाचें होय 
दहि । पानवजे अनविाशसराि । तें पूनसलें 
असतां श्ीकृषर । काय महरतील? 
।।२.२५५।।

प्छिा (प्चछिा) – प्रश्. आता तें जाले कोिोनि । हे 
प्छिा धरसील रिी ।  तरी रया काररें नकती 
महरौनि । सांगावी आमही ।।१६.७५।।

प्थक्क्रू (प्रक्–आकारू) – निराळा आकार. 
अजु्णिा उपानधवियाचा आडंबरू । ठदसे 
वेगळाला अपारू । तयाचा ि रोडे प्रकाकारू 
। ऐसेही गरे ।।८.३१७८।।

प्थक्् – वेगळेपरा, प्रकतव. तठर सवपिदृष्ी तो 
अंशी । दृशय जीव अंश तयासी । तयांची 
प्रक्ता प्रतीतीनस । कैसी ये यां ।।१५.२८७०।।

प्र्िी – प्थवी हे रहारूत. बा रे प्थवी आप तेज 
वायो गगि । यया रहारूताचें निरा्णर । सरूळ 
शरीर ऐसें जार । आतरयासी ।।२.५०६।। 

प्र्िीप्ळवे – प्थवीचे पालि करराऱया राजािे. 
नरत्ासी कल्ाहो करी । वैठरयानचया कां रारी 
। तो रुिु्ण जारावा वैरी । प्थवीपाळे 
।।१८.८५५१।। 

प्ष्ीं – पािीवर. कबरीरार प्ष्ठीं,। सुरि िोपा 

वीरगुंिी,। चंदि चनच्णलें कंिीं । पातळ नजया; 
॥२. ५१०२॥

पवेटि्िी – आग लावावी. कपू्णराची होतु नशिरें,। 
तेर दीपकळी रात् पुरे,। ते पेटवावी गे, बा रे, 
। उिी अनिवार. ।।२.१९५०।।

पवेदट्यवे – पेटीत. रतिें सांिनवलीं पेठटये । तीं काये 
सोइरीं होती नतये?। यानत याती नरळों िये । 
महरौनियां.  ।।२.२५२२।।

पवेटु नवेिवे – पेट घेत िाही.आतरया पावकु ि जाळी,। 
देहाचीनच होये होळी,। पेटो घातलीही 
पोकळी,। पेटु िेवे ।।२.९२४।।

पवेटो घ्रलीिी – पेटवलयावरही.आतरया पावकु ि 
जाळी,। देहाचीनच होये होळी,। पेटो घातलीही 
पोकळी,। पेटु िेवे ।।२.९२४।।, 

पवेठ वपकिी – सरूह जरवतो; बाजार ररवतो. 
इहलोकीं िापरलोकीं । सेनवतां ते सुररािवाठदकी 
। चहु पुरुषारा्णचां कीं । पेि नपकवी 
।।१८.१२७६८।। 

पवेठें – प्रदेशात, बाजारात. अहंता अपािेंउिे । 
घ्रारविारा बाह्य प्रगटे । रग गंधाचा तये पेिें । 
सुकाळु करी ।।२.४०१।।

पवेणें – रुक्ार, रजल, टपपा. दंरे दाटलेपरें । 
कठरतांनच ि ये नपरे । रग उदारेती सुजारे । 
तेरेंनच येती ।।१६.२४१७।।

पवे्य – नपणयाजोगा (पदार्ण). लेह्य, पेय, चोषय 
जार,। िाद्, रक्य, दधयोदि,। तरिाठद 
शीतल जीवि | आिवतें होये ।।२.५०९६।। 

पवेर् – पेररी, बी, बीज पेररी. वाफे करावानच पेरा 
। हा नियरु तो दुसरा । तेरे अशरय हो शरीरा 
। अरवा ररर ।।१८.८९९३।।

पूिमोर्रपक्ष पवेर्
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पवेि – पेव, जनरिीत धानय सािवूि िेवणयासािी 
रूनरगत िोल िड्े, कोिार. (करगीत 
धानयाऐवजी रुसा िेवरे हे जसे निरर्णक या 
अरमी प्रयोग.) करेवीर जैसी रुसी । पेवं पालें 
काये नतयेनस । अिुरवे वाचूंनिं तैसी । 
ज्ञािकळा हे ।।१५.३९८५।। 

पवेशन (पेषर) – दळरे. कंडिावरी पेशि । करुंनि 
सेवी अन् । तो धानय तयागु हे वचि । असे 
रूिाांचे ।।४.१३६०।।

पवेशनी (पवेसण) – पाट्ावर. कांनडले कंडिानच 
सठरसे । पेशिी रगडती आपैसे । पेटवरी 
इंधिासवे पठरयेसे । जानळजती जीव 
।।१८.३२८।। 

पवेळ्िदरलें – पनहलया, वरचया सालीचे. चर्ण 
निघालें आंगींतें,। ते नचह्न रहारागयाचें.। 
पेळावठरलें सालीचें । कवर रहत्व? 
।।२.२५९१।।

पैक् – पैसा, रुपये. विीपांतरीचा कापुरु । आनर तो 
संदेहो अपारु । येऊ डोंगठरया कचोरु । 
सेरुतोपैका ।।८.२४२६।।

पैकले्य्ंच्– पै-पैशाचा, द्रवयाचा. देरे रागरे 
उदारपरे । पैकेयांचा लेिा िेरे । रग 
परावयाचेनि वचिे । इतयरु्ण करी ।।१८.९०३४।।

पैर्क – नपतरांप्रीतयर्ण केलेले श्ाद्, पक् इ. कर्ण. 
व्रत पैत्क देवताराधि । आरा सोरवासरी 
ग्रहर । अधमोदयो तीर्णसेवि । यज्ञाचा नियरु 
।।१८.१५१६।।

पैत्यस्गरु – नपत्ाचा सरुद्र. अजीरमें तापु केला । 
... पैतयसागरु क्ोरला ।... ।।१८.१२५०३।।

पैत्ुक पहाः पैर्क. धरा्णधर्णनिर्णय । ते एक सरळ 

होय । पैत्ुक अवघे काय्ण । ते येके सरळी 
।।१८.१०३८२।।

पैल, पैलु – पलीकडचा, दुसरा. अरवा पैलेंपैल 
राठरलें,। ऐसेंनह जिु बोले,। िा तरी वैरी आले 
। रारावयासी ।।२.६७८।।, पैलु ।।२.१००।।

पैल्डी – पलीकडचया कािावर. रररानचये प्रागदशे 
। सफुतमी पैलाडी जै वसे । तेरे जीरे रररे ि 
ठदसे । शरीराचे ।।८.२३९४।।

पैशून – चहाडी. पैशूि बोलतांनच अजु्णि । पैसु होये 
अनरराि । उतपत्ीतेनच रजोगुर । तराचे बीज 
।।१६.३२८।। 

पैस  – राग्ण. तेरें शोषाठदक पातले । तंव अन्ेनच 
पैस रुंनधले । रग लोळती रूरी शीतळे । जैसे 
ददु्णर ।।२.५३८२।।

पैसु – १. रोकळी जागा. प्रेर अंकुरले हृदयीं । 
तयािें राझा देहीं । पैसु ि पुरे रग पायीं । 
िेनवलें ते ।।१.१७४।।, नि:शबदानचये अडचरी 
। पैसु करावा धिु:पारी । हेनच ि कळे ते 
रौिी । िा... निगेले ।।५.३००२।।; २. 
प्रवेश. आिवे केला पैसु । तै जो तेरे उदासु । 
नववेके जऱही ठदवसु । उगवला असे 
।।१६.२१९।।, ३. पसारा, नवसतार. पैशूि 
बोलतांनच अजु्णि । पैसु होये अनरराि । 
उतपनत् तेनच रजोगुर । तराचे बीज 
।।१६.३२८।।, ४. वाव. नकरराचा पोटी 
अजु्णिा । दुजया पैसु असेिा । सरािरािनिनरत् 
काररा । ते ि वततेची ॥९.७२६॥, पैसू 
॥९.३१५॥, ५. रोकळीक. कारु ररे वासिेनस 
। पैसु होये वैरागयानस । रग स्ती तयागु ही तो 
रािनस । नितय राहे ।।१८.१४६२।।, पैसवे – 
रोकळेपरािे. ।।१८.२९१२।।

पवेि पैसु
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पोकळ–ळु – अवकाश, आकाश. शूनयाचें शोधावें 
रूळ,। तोडावें वोराचें फळ,। आकाशापरी 
पोकळ,। होऊनि जावें ।।२.१३७३।।, पोकळु 
।।२.१२४२।।

पोकळी – अवकाश, आकाश.आतरया पावकु ि 
जाळी,। देहाचीनच होये होळी,। पेटो घातलीही 
पोकळी,। पेटु िेवे ।।२.९२४।।

पोकळी (सप्तरी नवरक्ती) – पोकळीत, 
अवकाशात. जैसा तरंगु नवरे जळीं । हारपे िादु 
पोकळी । रतसवरूपीं निर्णळीं । नचत् जैसें 
।।१८.१३६४३।।

पोखरणी – पुषकठररी, नवनहरीचा एक प्रकार. 
टांकें, बानव, पोिररी,। बारव, नवनहठर, अडु, 
धररी,। नवनहरा, तळें, रािी,। हळता, 
घुरें,।।२.२६८०।।

पोच्र् – प्रक्ालि कररे. ऐस िदोकां प्रहरा । 
जाउनि गंगेनचया तीरा । आंगा रुिातें पोचारा 
। ते ठटळक लावी ।।५.१२६१।।

पोटदर्य् – पोटऱया. गुलफविय रिोरर,। पोटठरया 
धयाती सकार,। पादविय अनतसर,। साठरिेच; 
॥२. ५१०७।। 

पोटिडी – गािोडे, बोचके. ऐनसया रूरी पाहोनि । 
तेनरची पालवी िांडूनि । राबु कीजे रािी । 
पोटवडी पडी ।।१८.८९८३।।

पोट्वच ल्गीं –  पोटासािी. तैसी ते जारीव ते 
वीरपती,। जे आपुला भंशु साहाती । पोटानच 
लागीं भरती । िेरती सवरूप ।।२.६९३।।

पोट्थता – पोटासािी, केवळ पोट ररणयाचया 
इचछिेिे, रुकेसािी. पोटार्ण केले ब्राह्री। ि 
करू आमही ऐसी कररी । पूवमीले वेद 

सतयरािी। तोही रुिू्ण ।।१६.१०५८।।

पोट्ळणवे – जाळूि टाकरे. डोळेि डोळा पाहारें । 
आगे आंग पोटाळरे । सागरे सागर प्राशरें । 
ऐसे ि घडे ।।१५.२६६८।। 

पोट्ळविरी – कवटाळणयास लावरे, आनलंगि 
द्ावरास लावरे. ियिी राले िोंनचती । 
तप्तसतंर पोटाळनवती । तयांची करते सररनरती 
। तया दुज्णिा ।।१५.३४९४।।

पोटीं – पोटात, आत. तये कारिेचां पोटीं । होती 
शोकाची गािी, । ते रजतरव्नत् सकटीं । 
वाठढ धरी ।।२.२०६।।

पोर्रें – पोतेरे. गादलें अनत महातारें,। शरीर िवहे 
तें पोतारें, । धूरार उबगलें विारें । रळीं 
कोंदाटलीं ।।२.९०५।।

पोर्सु – कापूर (रीरसेिी कापूर). पानरये घेतला 
पोतासु । तयाचा िुरे रूप नवशेषु । तैसा प्रकृनत 
गुर संगदोषु । आठटला सवरुपी ।।१५.१४४४।। 

पो्ळ – ओली सुपारी, सुपारीचे झाड. िािा 
देवांची उपासिा,। आगर शोधी िािा,। तरानप 
पुकानवसवा नरळेिा,। बटी पोफळ. 
।।२.२१६५।।

पो्ळप्न – पािसुपारी. चांडाळाचे घयावे दाि । 
नवटाळाचे िावे अन् । परंतु जोडावे पोफळ 
पाि । कवडा बही ।।१६.१८८७।।

पोरक्– पालि करराऱयाला, पोसराऱयाला. 
पौषया आपुली िाही । पोषकां वतते देही । 
ग्रारपाळकांते जारई । ग्राराची नचंता 
।।१८.८१८३।।

पोरकु – पोषर कररारा. एकु पोषकु रागयाचा । 
तेर नवरागु बहुतां पोषयांचा । ऐसा प्रवाहो 

पोकळ–ळु पोरकु



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 394 

ऋरािुबंधाचा । चालता जाला ।।१८.९१३।।

पोरल्-लवे – पठरपुष् झाला, पोषर पावला. 
शास्तेनच पोषला दपु्ण । तो रावारा्णचा करी 
लोपु ।।  वयाकर्ण बळे आटोपु । करुनिया 
।।१६.७८१।।

पोरों ल्गवे – पुष् होऊ लागतो. तये देहीं जे जे 
जारीव । तीचे तीचे घेत राव । पोषों लागे 
सवरेव । अहंकारू तो ।।१८.१३७९८।।

पोष्य्ंच्– जयांचे पोषर केले जात आहे तयांचा. 
एकु पोषकु रागयाचा । तेर नवरागु बहुतां 
पोषयांचा । ऐसा प्रवाहो ऋरािुबंधाचा । 
चालता जाला ।।१८.९१३।।

पोष्य्ंसि – कुटुंबातील लोक. रूतनवरागु रूतांते । 
रिुषय नवरागु रिुषयातें । शेष नरष्ान् उरे तें । 
पोषयांसह वत्णराि ।।१८.१५२५।।

पोष्य्ंसी – जयांचे पोषर करावयास पानहजे अशा, 
पुत्, कनया, चाकर यांचयाशी.  तयारानज 
अवधारी । संपदावी करसारग्री । उरे ते 
आपुले घरी । रक्ावे पोषयांसी ।।१८.९००१।।

पोष्यवे – पालय, जयांचे पोषर केले जाते असे. 
पुरारी बैसले वीरपती । तेरे तोनच निर्णय 
कठरती । पैल रेला काये िाती । तयाची पोषयें 
।।१६.१७९३,।।

पोष्यवे पोष्यू – पालिपोषर कररे. एक सांनडले एक 
सुटले । पठरग्रहहीि जाले । एक पोषये पोषयु 
उबगले । आले तयागा ।।१८.१७५५।।

पोिवे घ्लणवे – पारपोई घालरे. ययातें जे प्रनतनष्ठती 
। ते आडवाटे पोहे घानलती । चुकले श्ांतोनि 
ररती । महरऊनिया ।।१८.२३३७।।

पोळवे – होरपळते, राजते. अिळारुिी पविु जळे 

। तो अविीजलकल्ोळे । शांतु होय पोळे । 
आकाश तै ।।५.३१८७।।

प्रउक् – निदतेनशत केलेले. तेरे ब्रह् येक निराव्त । 
अनस पदारते प्रउक्त । आता जानरजे ते रत । 
कैसे जानरवेचे ।।६.४५१२।।

प्रकट करी – प्रकट, वयक्त करतो.तै तेरीनच परीक्ा 
जारे,। प्रकट करी वचिें,। तो सपश्णज्ञु अगें 
तेरें,। जारावा अंतरीं ।।२.९८१।।

प्रकटणवे – १. प्रकट, प्रतयक् होरे. ऐसा रारकतवें 
प्रकटे, । तव दुजें तया ि रेटे, । रग आपरपया 
उिें, । राठरतु जो कां ।।२.८७३।।, २. ठदसत 
िाही. ययां दोहींचा नविाशु । ि वतते जंव, 
जानरजसु, । तंव शुद्सत्वाचा प्रकाशु । 
प्रकटेनचिा ।।२.१९९६।।, ३. प्रतयक् होऊ 
लागते. तेनरचें सत्ासफुरर, । सफूनत्णरूळीं असे 
जार,। प्रकटों लागे रूपज्ञाि,। तें तयेनच िाईं 
।।२.९७५।।

प्रकटरी (जाली) – प्रकट, आनवरू्णत झाली. हा 
तरी रूप अिळीं रूप,। हा तरी तेज अरूप,। 
हा तरी उषरता आपेआप,। प्रकटती जाली 
।।२.९५८।।, रज होये प्रकटतें, । तैं तये 
निर्णळे बुद्ीतें । नवषयज्ञािसररर तें । होंनच 
लागे. ।।२.१९७७।।

प्रकटिी – प्रकट कररे. आतां हे अवयक्त महरवी 
। तठर वयक्त वतते गुररावीं, । रग इंनद्रयांकरवीं 
प्रकटवी । सवरूपािुरवु ।।२.१३३६।।

प्रकट् – सपष्परे, सनवसतर. िवही विारे या वाटा 
। बाह्यप्रदेशी रहापेिा । सांनगतलया प्रकटा । 
तुजप्रनत ।।५.२८५६।।

प्रकटी-टीं – प्रकट करतो. शबदारमी बोधलेपर,। 
वाचेविारा प्रकटी िूर, । तो सफूतमीचां रूळीं 

पोरल्-लवे प्रकटी-टीं



395   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

जार, । श्ोता असे ।।२.९७९।।

प्रकटु – प्रकट. ऐसा जनरतांनच सांगाती, । देही 
वतते देहाप्रती । प्रकटु होये जै अ(?अं)तीं । तैं 
अनिवारु तो ।।२.१०९८।।

प्रकरुता – आनधरय, नवपुलता. प्रकाशा प्रकषु्ण 
आवशी । ऐसी संराविा कैसी । पांडुपुत्ा 
पठरयसी । तो प्रकाशु िा ।।१८.१११४६।।

प्रकंपवे – नवशेष कंप पावतो. नचदाकाशी पविरूपे 
। रि तो बोनलजे साक्ेपे । अंतराकाशी प्रकंपे 
। तो सराि वायो ॥९.२८९८॥

प्रक्र-रु – नवधा. तठर बाह्यांतरसरें कररें । कता्ण 
कायते निजगुरें । वत्णत असती कवरें । प्रकारें 
पैं? ।।२.१९०।।, प्रक्रु ।।२.४००।।

प्रक्शकु (प्रकाशक) – प्रकानशत कररारा, प्रेररा 
देरारा. हा अजु, अनविाशी, नचदातरकु,। 
सनरात्, आतरा, वयापकु,। आिंदरयु, 
प्रकाशकु । राये अनवद्ेतें ।।२.७१७।।

प्रक्शर् – दृशयतव हा गुर. सागरीं वतते सारद्रता,। 
आनर आंगाची प्रकाशता । तेर िसती 
सरसता,। योगयु तैं तो ।।२.१०११।।

प्रक्शरी – १. उजळवतात, अंधार दूर करतात. 
सूय्णनकररें धांवती,। देशुररी प्रकाशती,। पठर 
रंडळ तें वीरपनत । जेरेंनच तेरे ।।२.९७७।।; 
२. उजळले, अंधार दूर झाला. नवरउदयें 
प्रकाशलें,। नवरतेजें तेज फांकलें। नवरे 
नत्पुठटया देखिलें,। पठर ि बोलवेनच 
।।२.१२३१।।

प्रक्शन – प्रकानशत करणयाची नरिया. ि सपश्णतु 
रूप तेजीं,। ते नरळेनच उषरते राजी,। पचि, 
प्रकाशि, सहजीं । जारेनचिा ।।२.९४८।। 

प्रक्शिंर – सवप्रकाशी, सवतःचे अखसततव 
सवतःच जारवूि देणयाची शक्ती असरे. ऐसें 
चेष्क, प्रकाशवंत,। कर्णकतते, ज्ञातें, अवयक्त,। 
पांचरौनतकाकृती, वयक्त । होतें जालें 
।।२.११६८।।

प्रक्शी – वयक्त, सपष् करतो. एवं गुरी वतते 
गुरारासें,। राि प्रकाशी सवप्रकाशें,। तरानप 
संचेिा नवसकुसे । जो आतरा, तेरें ।।२.८३०।।

प्रक्शीन – सपष्, कळेल असे करेि. ते सुिदुःिद 
अर्ण कैसे । नववेकाचेनि उनरेषें । पांडु पुत्ा 
पठरयसें । प्रकाशीि री ।।२.४२७।।

प्रक्शू – प्रकाश. असता कैसा रारी,। जें पानहलेंनच  
िारीं अवधारीं, । आतां संत तें याचां अंतरीं,। 
प्रकाशू ि यया ।।२.८७२।।

प्रक्शैल – प्रकाशेल, प्रकानशत, सपष् होईल. तेरें 
रनक्तयोगाचें आचरर । अनवद्ेंनच होईल ज्ञाि 
। विैतेंसीं अविैतसफुरर । प्रकाशैल 
।।१८.१३५४०।।

प्रक्श्य – प्रकानशत होते ती. सूय्ण प्रकाशे वीरपती 
। घटरिपट आरासती । प्रकाशे प्रकाशया एक 
संगती । प्रकाशका जरी ॥९.१७३६॥

प्रकतीवरताल्– गरला गेला, महटला गेला. तो 
गुरत्यरेदे ि्पाळा । नत्नवधु असे प्रकीनत्णला । 
साखतवकु राजसु वेगळा । तारसु सवरावें 
।।१८.६०८।।

प्रकृवर–री – प्रधाि, नत्गुरांची सामयावसरा, 
जगतकत्मी. एवं ज्ञािाज्ञािकृत जार । आतरया 
जें व्नत्सफुररें । तेनच प्रकृनत सगुर । जीवदशा 
महनरजे ।।२.४१६।।

प्रकृवरगुण – प्रकृतीचे गुर (सत्व, रजस् व तरस्). 

प्रकटु प्रकृवरगुण
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प्रकृनतगुरी सतयु सिातिु नवशुद् । प्रकृनतगुरी 
आबाधयु । काय्णकाररोपानधसंबंधु । ि वतते 
जेरें ।।२.४१८।।

प्रकृवरगुणत््य (पासाव) – प्रकृनतरूत सत्व, रजस् 
व तरस् हे तीि गुर (ह्यांचयापासूि). 
(नत्गुरांची सामयावसरा महरजे प्रकृती.) 
पासाव प्रकृनतगुरत्य,। नवराट, नहरणयगर्ण, 
राया, ततकाय्ण । उतपनत्, खसरनत, प्रलयो, हे 
ज्ञेय । अवसरात्य, तेरें ।।२.७६०।।

प्रकृवरगुणभ्िअभ्यंररें – प्रकृतीचया गुरांचया व 
रावांचया आत. आमही अवघेनच निजाकारें । 
प्रकृनतगुररावअभयंतरें । आतरा ब्रह् निरंतरें । 
बोधे से ि ।।२.३१८।। 

प्रकृवरगुणरविरतिें – प्रकृतीचे जे सत्वाठद नत्गुर, 
तयांिी रनहत असणयािे. सव्ण शूनयता अिंडतवें,। 
काय रारी आतरा आतरातवें ?। 
प्रकृनतगुररनहततवें । निनव्णकारु जो ।।२.८६१।।

प्रकृवरगुणविविक्ु – प्रकृतीचया सत्वाठद गुरांिी 
रनहत असरारा. जो प्रकृनतगुरनवनवक्तु,। 
काय्णकारररेदरुक्तु,। असतयाही ि सपश्णतु,। 
कततेपरा जो ।।२.६७५।।

प्रकृवरगुणव्यवररवेकें – रानयक उपाधीचया गुरांचया 
अरावारुळे. प्रकृनतगुरवयनतरेकें । जे जारती 
ततव िाईके । तें नवशुद्ें सुनववेकें । कैसें 
पुिरनप ।।२.२९८।।

प्रकृवरगुणसंगर् – प्रकृतीचया गुरांचया संगतीिे, 
तयांिी युक्त झालयािे. तेर प्रकृनतगुरसंगता । 
एकुनच अिेकु जाला होता,। तरानप अवयक्त, 
तो वयक्ता । साठरिा िवहे ।।२.११७६।।

प्रकृवरगुणसंगरी – प्रकृतीचया गुरांचया संगतीिे, 
तयांिी युक्त झालयािे. ऐसा आतरा 

आतरखसरनत,। अवयक्त जार, वीरपनत,। तोनच 
प्रकृनतगुरसंगती । अिंतधा ।।२.११७५।।

प्रकृवरगुणसं्युक्् – प्रकृतीचया सत्वाठद गुरांिी 
युक्त असराऱया. प्रकृनतगुरसंयुक्ता,। देहीनच 
रीं, हे रािीतु सांता । जाला हानतयेरु परनजता 
। काये महरे! ।।२.६७०।।

प्रकृवरगुणस्क्षी – प्रकृतीचया सत्वाठद तीिही 
गुरांचा द्रष्ा. ऐसा प्रकृनतगुरसाक्ी,। 
सानक्तवही ते िापेक्ी,। अवसराचतुष्यातें 
लक्ी,। अनयोनयनसद्ी ।।२.८२६।।

प्रकृवरवच्य् – प्रकृतीचया. ि लगतु प्रकृनतनचया । 
अंगा, आतरा, धिंजया,। परंतु ते वेगळी तया 
। असे ि शकेनच ।।२.८७६।।

प्रकृवररें, प्रकृरीरें – प्रकृतीला. उरयानररानितवें 
वतते । तो आतरानच प्रतयगातरा, हें निरुतें,। एवं 
प्रकृनततें येरें रतें,। शुद्सतव(?त्व) ऐसें 
।।२.११३८।। 

प्रकृवरद्व्य – परा व अपरा ही प्रकृतीची दोि रूपे. 
आता उरयलक्ांशीं रेदु,। तो प्रकृनतवियेंनच 
प्रनसद्ु,। प्रकृनतविय तें निषेधु । वापलें 
जहल्क्रीं ।।२.८४७।।

प्रकृवरद्व्योपसंि्रें – दोि प्रकृतींचा उपसंहार महरजे 
रेळ बसलयावर, महरजे नरन्तवाचा िाश 
झाला असता. रग प्रकृनतवियोपसंहारें,। 
उरयतव नरथया वारे, । अिंडैकरसब्रह् िरें,। 
तेंनच असे ।।२.८४८।।

प्रकृवरद्व्र् – प्रकृतीचया  रदतीिे, योगे. शुद्सतव 
(?त्व) प्रधािता,। प्रकृनतविारा आतरसत्ा,। 
रीं आतरा, हें वसतुता । सफुरर उिी 
।।२.११३६।।

प्रकृवरगुणत््य प्रकृवरद्व्र्
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प्रकृवरन्थ – प्रकृतीचा सवारी. आतां निर्णळा दृष्ी 
पाहतां, । जयाजयो प्रकृनतिारां, । ते शुद्ीं ि 
वतते सव्णरा । प्रकृनत कहीं. ।।२.१६९५।।

प्रकृवरवनष् – प्रकृतीवर अवलंबूि असलेले. 
अहंतानिष्ठ गुरत्य । तेरें नलंग नत्पुटीरय 
।आतां प्रकृनतनिष्ठ गुरकाय्ण । तें असे वेगळेंची 
।।२.४५८।।

प्रकृवरप्स्ि – प्रकृतीपासूि. ऐसें प्राकृतगुरविारा,। 
प्रकृनतपासाव वीरा, । उिी पुरुषु निदसुरा,। 
सवरूपीं जव ।।२.७६९।।

प्रकृवरपुरुर – प्रकृनत आनर पुरुष, सांखयरते 
जगाचे कारर असरारे घटक. हे अिाठद 
येकरसता,। प्रकृनतपुरुषाची असता,। 
अिुरवाची सपष्ता । कळो लागे ।।२.१३२५।।

प्रकृवरपुरुरभ्ि – प्रकृनत आनर पुरुष हे दोि 
राव, तो रेद. तंव एक महरती, रलें । 
अिुरवा रूप केलें,। प्रकृनतपुरुषराव रेले । 
निगु्णरावसरेसी ।।२.१३३१।।

प्रकृवरप्रध्न – प्रकृनत आनर प्रधाि असे नरन्तव. 
यापरी प्रकृनतप्रधाि,। निरनसतां उरयसफुरर,। 
अिंडैकरस निरंजि, । संपाठदलें अनसपदें 
।।२.८५०।।

प्रकृवरभ्नें – प्रकृतीची जारीव झाली असता. 
आतां वेगळी पुरुषीं कररें; तैं असंतें िुरावें 
येरें,। गुरसनहत प्रकृनतरािें । साव्णकाळ 
।।२.१३३४।।

प्रकृवर्योगें – प्रकृतीरुळे. प्रकृनतयोगें युक्तु, गुरी,। 
आतरा जाला देहानररािी । देही देहो रीनच 
महरौिी,। आतरतवें प्रकाशी ।।२.८९४।।

प्रकृवरसंगें – प्रकृतीसोबत. तैसा असंगतवा ि 

चळे,। आतरा प्रकृनतसंगें िेळे । तो कैसा येरें 
सरूळें । साकारलेनि ? ।।२.८८३।।

प्रकृवरल्य – प्रकृतीचा लोप. पुरुषेसीं अनरन्ता,। 
प्रकृनतलया नवक्ेपु िसतां,। आनर नवर तेरें 
प्रगटतां । काय अिुरवु? ।।२.१३३३।।

प्रकृवरस्क्षी – प्रकृतीचा साक्ी, नतला पाहरारा. 
जो प्रकृतीसीं अंतरंगु,। प्रकृनतसाक्ी, असंगु,। 
तो आतरा देहविययोगु । िा जारे सुिे, दुःिें; 
।।२.१६७१।।

प्रकृरी अवरर ु – रायेचया पलीकडचा. महरोनि 
प्रकृती अनततु अकता्ण । तोनच प्रकृती योगे री 
कता्ण । दोही िायी राझी सत्ा । अिंड जै 
॥९.२२६६॥

प्रकृत्यध्य्सु – प्रकृती (रायेते)चे आवरर. 
सवरूपाधयासु सवरूपनचंता । सतवे होये तो 
शुद्ता । प्रकृतयधयासु पारा्ण । लयो तरोगुरे 
।।१८.३५०४।।

प्रगटवे – प्रकट, दुसऱयाला कळेल अशी सपष् होते. 
अहंता अपािेंउिे । घ्रारविारा बाह्य प्रगटे । रग 
गंधाचा तये पेिें । सुकाळु करी ।।२.४०१।।

प्रगुप्त – नवशेष प्रकारे गूढ, गुप्त. जे व्त्ी प्रकाशे । 
लोपालोप नवशेषे । ते आतरप्रकटतवे िसे । 
प्रगुप्त जया ॥९.२७६॥

प्रगुप्त् – रंद. सव्णत् काढेऊषरता । तैं राजले पर 
सांनयपाता । िाडी होती प्रगुप्ता । जाती प्रार 
।।१८.५५१।।

प्रगुह्य – अतयंत गुप्त असे. राया हे शरीर कारर । 
लयो हे अवसरा जार । दोहींचा िांइं री पर 
। प्रगुह्य जे ।।१५.३०६१।।

प्रग्रसरु (प्र + ग्रसत) (रूळ शबद प्रगट) – नवशेष 

प्रकृवरन्थ प्रग्रसरु
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प्रकारे. नियनरत केलेला, बांधलेला. तैसा 
सवखसरती असता सवसरु । आरासी आला 
नववतु्ण । तो सफूतमी पूवमी प्रग्रसतु । ऐसे जारावे 
।।१८.२४३६।।

प्रवचरी – अिुरव, दािला. सररा्ण घालती अन्े। 
िार पुढैल अनतरािे। महरौनि तया काररे। 
प्रनचती येक ।।१६.२१८२।।

प्रजळली – प्रजवनलत झाली, निरा्णर झाली. 
पन्ास वषते जाली । सतवव्त्ी नसगे आली । 
तंवं रजव्नत् पुि: प्रजळली । सतवापासूि 
।।१८.७६९।।

प्रज्क्रू – प्रजेचे; संतािाचे सवरूप. जे योनि 
तोनच आहारू । तैसानच प्रजाकारू । तवितु 
तैसा नवचारू । यये चराचरी ।।१६.१५२३।।

प्रज्पवर – ब्रह्देव. प्रजापनत दैवत िीरूते । 
तज्नित नशश् अधयातर तें । आिंदैतवय धरु्ण 
तयातें । तेनच अनधरूत गा ।।१८.३०१८।।

प्रजवेश्वरू – ब्रह्देव. नशश् जारावा प्रजेश्वरू । पायु 
निर्ऋनत जार निधा्णरू । ऐसा इंनद्रयांचा 
आकारू । तो देवीनच रनचला ।।१८.१२०३।।

प्रजेंद्र, प्रजेंद्रु – प्रजेचा निरा्णता, ब्रह्देव. वाचा 
अनग् पानर इंद्र । पाद वारिु नशश् प्रजेंद्र । पायु 
निऋनत देव नवकार । करमेंनद्रयाचा हा 
।।८.२०५१।।, प्रजेंद्रु ।।१६.२०८२।।

प्रजोतपर्ीवच –  रूल जनराला घालणयाची. 
प्रजोतपत्ीनच पुरती । दक्ता तुरतें आरी,। 
परंतु अरु्ण पानहजे हें नचत्ीं । धरानचिा. 
।।२.२१४४।।

प्रजिळवे – प्रजवनलत होते. ते अन्े उदकेनच आगळे 
। वठर पविवषते प्रजवळे । आता पुव्ण तेज या 

वेगळे । ते पा कैसे ॥९.२१४४॥

प्रणि – ओंकार. नरक्ा आनर नत्काळ सिाि। 
नितय एकांत सेवि । ततव नवचारू प्ररव 
सररर । यें पनवत्ें करते ।।१८.३५८।।, प्रणि् 
– ॐकाराला. ।।८.२००८।।

प्रणिध्य्न – ओंकाराचे धयाि. नत्काळ सांनडले 
सिाि । दंडाचे केले नवसज्णि । येर कर्ण 
प्ररवधयाि । सांनडला जपू ।।१८.१७४६।।

प्रणि्भ्य्सन – ॐकाराचा अभयास, जप. कासया 
प्ररवाभयासि । काय करावे अकींचि । हे िसे 
कर्ण साधि । राजयोगी तवये ॥९.३४७॥

प्रणें – प्रनतज्ञेिे. आकाशा ऐसें होरें । ययें अरमी 
नजंके प्ररें । तेनच िाशक जेरें । नवकारु उिी 
।।१४.१३८२।।

प्ररदर (प्रत्यिी) – िेहरी. अहं दुयोधिाठदक अवघे 
। प्रतठर मया हे दृष्ी पाहावे । वर्ण जारोनि 
रारावे । रहावैरी ।।१.१३६७।।

प्रवरअंशतिवे – प्रतयेक अंशात. अंशतवे प्थवी 
सवसरािी । प्रनतअंशतवे राहे जीविी । ते 
जीवि रीळे काररी । तै ते कैसी ॥९.१५८४॥

प्रवरकुळ – ि आवडरारे. प्रनतकुळ सांडूनि सकळ 
। घेता होय अिुकुळ । द्रवयपदार्ण तांबोळ । 
आठदकरूनि ।।५.१७४६।।

प्रवरग्रिो – दािदनक्रा घेरे. जेर अधययि िा 
अधयापि । यजि िा याजि । प्रनतग्रहो िा दाि 
। ऐसे आहे ।।१८.१०५।।

प्रवर ग्र्सी– प्रतयेक घासाला. चालता प्रनतपदी 
सररर । निनरषोनरेषी रारकृषर । तैसेनच 
कठरता रोजि । सररावे प्रनतग्रासी  ।।८.१२७८।। 

प्रवरददनीं – प्रतयेक ठदवशी. उपजलया पासाव 

प्रवचरी प्रवरददनीं
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दीिा, । प्रारबध रोनगतां, अजु्णिा,। प्रनतठदिीं 
क्रक्रा । क्ीर होये ।।२.१०९६।।

प्रवरपदी – प्रतयेक पावलाला. चालता प्रनतपदी 
सररर । निनरषोनरेषी रारकृषर । तैसेनच 
कठरता रोजि । सररावे प्रनत ग्रासी 
।।८.१२७८।। 

प्रवरबंध-धु – अडरळयासारिे. (हे जग िरे आहे 
असे रासते, तोच तत्वज्ञािाला अडरळा 
आहे.) उपजे आरासे नविाशे । प्रनतबंधा ऐसे 
ठदसे । तरानप आतरसत्ेनवर िसे । काहीनच 
तें ।।१८.३८१४।।, प्रवरबंधु ।।८.३४६०।।

प्रवरबंधक – (रोक्ास) अडरळा कररारे. कर्ण 
प्रनतबंधक कीरू िवहे  पठर संगूनच बाधे सवरावे 
। संसारबीज कर्ण संरवे । ते संगासतवनच 
।।१८.११७३।।

प्रवरबंध दोरवे – अडरळा. रानज जे जे ततव असे 
। ठदसे तयाचे नि प्रनतबंध दोषे । ते भरुनच पठर 
अरासे । ते िवहे साच ॥९.२४४॥

प्रवरभटण – नवरोध,  शत्ुतव, सपधा्ण. आग्रहो वादु 
प्रनत रटर । िुजारें ि करावें जार । वता्णवे 
रया्णदा जारोि । साव्णकाळ ।।१८.८९३२।। 

प्रवरभ्सर ु – प्रनतरासतो, ठदसतो. पठर तो 
श्वेताठदवर्णरनहतु, । सवप्रकाशें सोजवळु, 
अरूतु्ण,। जैसा दप्णरु प्रनतरासतु, । निर्णळपरें 
।।२.१०१५।।

प्रवर्म् – रूतमी. प्रनतरा तंवं पाषाराची । पठर 
राविा तेर अिंताची । बुनद् करूनि तत्वज्ञतेची 
। िरसकारु ि कररें ।।१८.१४३१४।।

प्रवर्म्नवेवच – प्रनतरािािे, रूपक, प्रतीकाविारे. 
सनरय तेनच नचनरय । नचनरय तेनच प्रपंचरय 

। तैं प्रनतरािेनच अविय । ब्रह् कां िवहे 
।।१८.१३५८३।।

प्रवर्योवगति – प्रनतसपधा्ण. तो अनतकृशु सत्ानहितवे 
। क्रु आरासु गुरानितयतवे । सराि साठरिे 
पठर प्रनतयोनगते । ऐसे नवरुद् ।।१५.४५९८।।

प्रवर्योगी – उलट, नवरुद्. अनितया साठदवंताचा 
रावो । तया प्रनतयोगी अरावो । आता तयाचा 
सद्ावों । तो यया युक्ती ।।१५.२०२२।।

प्रवरलो्मर् – उच्वरा्णचया स्तीचा िीचवरा्णचया 
पुरुषाशी नववाह होरे. उदा. ब्राह्रीचा क्नत्य, 
वैशय नकंवा शूद्रपु रुषाशी, क्नत्य स्तीचा वैशय 
नकंवा शूद्र पुरुषाशी, वैशयेचा शूद्राशी. 
(रशको.) रग अिुलोर प्रनतलोरता । चारी 
वर्ण नवचठरता । संता ि होय पारा्ण । तया 
अिराही याती ।।८.२९९७।।

प्रवरिचन – उत्र, प्रतयुत्र, उत्रादािल बोलरे. 
वाउगीनच हालवी राि.। हुंकारें बोले 
प्रनतवचि.। रग क्रा येका आपर । बोलता 
जाला. ।।२.२९०४।।

प्रवरिचनवे – उत्रादािल बोलणयािे. जीवेश्वरांचा 
का पां रेदु ।  करायां बोधु । रग प्रनतवचिे 
नसद्ु । रावारु्ण जाराल ।।१६.७१५।।

प्रवरि्दी – उत्रपक्ी, वाद प्रसंगात- नववादात 
उत्र देरारा वक्ता. जाला युक्तींचा वक्ता । तया 
पानहजे येकु बोलनवता । प्रनतवादी पुरता । 
सरािापरी ।।१५.२२८६।।

प्रवरष्विरु – प्रनतनष्ठत महरजे खसरर कररारा.रग तें 
झझ्णरेवारी । काजा ि येती देिोिी, । 
प्रनतष्ठनवतु तो फेडूनि । सांनडतां होये 
।।२.८८७।।

प्रवरपदी प्रवरष्विरु
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प्रवरष््क््मु –  जयाला प्रनतष्ठेची इचछिा असरारा. 
ऐसा रािूनि निधा्णरु,। प्रनतष्ठाकारु तो नविजवरु 
। आंगीं साहे रारु । तसकरपरें ।।२.२३८५।।

प्रवरवष्ली-लवे– खसरर, निनचित केलेली. तेरें 
िरसकारू ि कररें । तैं अहंकारूनच महरां 
साधरें । मयां प्रनतनष्ठली ते रंगरें । आय्णरया्णदा 
।।१८.१४३०८।।, प्रवरवष्लवे ।।८.३०१०।।

प्ररीवर – जारीव. क्ुधे त्षेची प्रतीनत,। लपवावी 
आतां नकती,। सुिदुःिरोग होती,। ते काय 
लठटकी? ।।२.१०६७।।

प्ररीवरचवे – सवािुरूतीचे, आतरप्रतययाचे. या पठर 
वयनतरेके अनवये । कर्ण ते आतरानच आहे । 
ऐसे जाररे अिुपाये । प्रतीनतचे ॥९.३२५॥

प्ररी्य्म्न – जारवरारे. हे कौरारतवाद्वसरात्य । 
सरूळ देहीं अिुरूय । पुरुषातें होये प्रतीय । 
राि कैसे ? ।।२.३४२।।

प्रत्यकें – प्रतयगातमयाचया ठिकारी. तैं 
देहाद्वसरावयनतरेकें,। गुरानरराि प्रतयकें,। 
निर्णळ सवरूप िाइकें,। िाई जारे ।।२.८५१।।

प्रत्यकप्रत्यक ् – प्ररप्रक्, वेगवेगळे. सकळां 
इंनद्रया आकषू्ण । कठरतां अंतरसरा तुज लागुि 
। प्रतयरप्रतयरजीवपर । तें आलें कीं 
।।१५.४४२६।।

प्रत्यक् ि्र्ी – चैतनय राि देरारी व्त्ी. रग 
अंतरु्णितवे आतरखसरती । ज्ञािेंनद्रय प्रतयक्वृत्ी 
। द्रष्ेपर एक आरी । तयाचा रुळी ॥९.८५८॥

प्रत्यग्त्म्, प्रत्य्ग्त्म् – देहाला ‘री’ ह्या राविेिे 
वयापूि रानहलेले चैतनय, कूटसर ब्रह्. तेवींनच 
तवंपदारमें जीवातरा,। तोही शबलु शुद्ु 
वीरोत्रा,। अनवद्ायुक्तु प्रतयगातरा,। तो 

शबलु वाचयु ।।२.८४४।।, प्रत्य्ग्त्म् 
।।१८.३२२३।।

प्रत्यग ू (प्रतयक्) – सव्णवयापी, सव्णत् वयापूि 
असरारा. महरौनि परसपर नरलती । पठर 
सवयाती वीर िािुसरती । या लागी प्रतयगु 
प्रतयरूती । नत्पुटी वतते ।।१६.१३४१।।

प्रत्यगभ्िो – वसतू सरोर िसरे. प्रागरावो जार 
एकु । प्रतयगरावो ही आनरकु । अनयोनयारावो 
संहारकु । जारे नतसरा ।।८.३०६६।। पहाः 
पदरवशष्ट आ

प्रत्यभूरी – प्रतयेक रूतात, प्रतयेक जीवाचया 
ठिकारी. महरौनि परसपर नरलती। पठर 
सवयाती वीर िािुसरती। या लागी प्रतयगु 
प्रतयरूती। नत्पुटी वतते ।।१६.१३४१।।

प्रत्यि््य-्यो – अडसर, आडकािी. देह असोनि 
कर्ण सांनडता। अकररी प्रतयवायो सव्णरा। 
महरौनि जीतनच आरावी अवसरा। तया 
ररराची ।।१८.२२६६।।, प्रत्यि््यो 
।।१८.८९७।।

प्रत्यिी – प्रतयेक वेळी; साततयािे. तैसी शुलि रक्ते 
रीिली । ती वायों ते गवसूंनि रानहली । ऐसी 
प्रतयही नवधी घडली । पानहजे की 
।।१६.११९१।।

प्रत्यक्ष  –  साक्ात्, प्रतयक् ह्या प्ररारािे. यया 
वेगळा तो रीं कवरु? । नववेकु महनरजे 
अिुरािु,। प्रतयक् ठदसें कृशु, कारु,। हे कें 
नरथया? ।।२.१०६६।।

प्रत्यक्ष – प्रतयक् हे प्ररार. प्रतयक्, अिुराि, 
उपरािें,। शबदु, हीं साठरिींनच प्ररारें.। येक 
येकाचेनि प्रयोजिें । िवहे बळवंत. 
।।२.२१९६।। 

प्रवरष््क््मु प्रत्यक्ष
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प्रत्यक्ष प्र्म्णवसद्ध – प्रतयक्, अिुराि, शाबद, 
अिुपलबधी, ऐनतह्य इ. ज्ञािाची प्ररारे आहेत. 
तयातील पनहलया महरजे प्रतयक् प्ररारािे 
निनचित होरारे. वेद ते धर्णसंवाद । तयाचे 
अिंतरेद । परंतु प्रतयक् प्ररार नसद् । ि होती 
।।१६.२५६८।।

प्रत्यक्षीं – प्रतयक्ात. महरौनि कररगुरसाक्ी,। 
नवषयािुरउ अपेक्ी,। तो अिुरनवता प्रतयक्ीं,। 
वावरेनच िा ।।२.९८७।।

प्रत्यक्षें अनु्म्नें – ईश्वरनसद्ीसािी शास्तकारांिी 
प्ररार रीरांसा केली आहे; तयात चावा्णकांिी 
(इंनद्रयग्राह्य) प्रतयक् (दृष्) हे एकच प्ररार 
रािले, तर वैशेनषक, बौद् हे प्रतयक् व 
अिुराि प्ररार राितात, तयासािी जेरे धूर 
तेरे अग्ी असतो, हे उदाहरर सव्णश्ुत आहे. 
प्रतयक्ें अिुरािें वीरपती । शबदे उपरािे 
ययाप्रनत । जो रेदु बाह्य युक्ती । सांपडे तया 
।।१५.२२७१।। 

प्रत्य्ग्त्म् – पहाः प्रत्यग्त्म्. काररी पररातरा 
। कायमोपाधी प्रतयगातरा । या परी काय्णकारर 
गुरधरा्ण । नवरानगले असता ।।१८.३२२३।।

प्रत्य्िरणि्वर् – रागे ओढणयाची, परतनवणयाचा 
सवराव. नवियापासूनि परनत । ऐसी 
प्रतयाहररव्नत् । ते पनहली नरिया बोलती । 
रािसाची ।।५.१६८४।।

प्रत्य्ि्र-रू – इंनद्रयदरि, अष्ांगयोगातील पाचवे 
अंग. प्रतयाहारु प्रारनियरु । नजंकावा देहधरु्ण 
। धारराचतुष्य आगरु । संपाठदजे ।।१२.८५।।

प्रत्य्ि्स(?र) – अष्ांगयोगापैकी एक अंग, 
इंनद्रयांचा संकोच कररे. शरु, दरु, प्रारायारु 
। प्रतयाहास, सव्णनियरु । ऐसा अभयासयोगु 

उत्रु । ध्ष्केतु तो ।।१.८६३।। 

प्रथगसन्न्यतिवे (प्रगसनरयतवे - प्रक् + 
सनरयतव) – चैतनयाचे निराळेपर. 
प्ररगसनरयतवे जार । सदनवयेनच तीचे राि । 
महरौनि नचद्रुपाचे साचपर । सनरात्ानच ते 
।।६.४३३७।।

प्रथ्म्वधक्री – उत्र अनधकारी. तैसे पुणय 
आचरता । प्रररानधकारी पारा्ण । बहुत जनर 
वोसरता । देखिजतानत ।।५.१४६३।।

प्रथ्म्श््म – ब्रह्चय्ण हा पनहला आश्र. महरौनि 
प्ररराश्रेनच करूि । साधावा तो ।।१६.१९८।।

प्रदवक्षण् – फेरी राररे, आपलया डावीकडूि 
उजवीकडे गोल फेरी राररे पादी यात्ा 
प्रदनक्रा । ि्तय हा धरु्णचररा । अवलंबूिी 
दूतपरा । करावी दासाज्ञा ।।१२.४५०।।

प्रधिंसी करण – १. वसतूचा िाश झालयािंतर 
ठदसरारा वसतूचा अराव. एकते अिाकरर । 
दुजे प्रधवंसी करर । नतजे अनयोनयता जार । 
वसतुदश्णिी ॥९.८००॥; २. सरूळ उचछिेद 
कररे. काळया नवद्ेतील (यातुनवद्ेतील) एक 
वाईट प्रकार. उच्ाटर प्रधवंसीकरर । येरे 
रूताराजी श्ेष्ठपर । येईल सतय महरौि । 
आचरे नरिया ।।१६.१७१७।। 

प्रपंच सपूरशी (सफूतमी) – प्रपंचनवषयक राि, 
जारीव. गुरनच गुरानचये व्नत् । गुरनच प्रपंच 
सपूतमी । या परी आतरवयनतरेके िारी । सकळ 
दृशय ॥९.३७८॥

प्रपंच्चें – जगाचे. असो, तें नरंगाचेनि गगि,। 
ग्रासूनि प्रपंचाचें राि,। प्रलयकालीं जीवि । 
जैसें कां दाटे; ।।२.१०१६।।

प्रत्यक्ष प्र्म्णवसद्ध प्रपंच्चें



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 402 

प्रपंच अडचणीं – संसाराचया संकटात. घेतलां 
असतां रिें नसडें । बुद्ी तें तारू रुरडे,। 
प्रपंचअडचरी  पडे । जाऊनिया तें 
।।२.५४१५।।

प्रपंचभ्न – जग आहे याची जारीव. (जीवनरुक्त 
महरजे जयाला सव्ण काही री, आतरा आहे 
असे ज्ञाि झाले आहे असा नवरागी. तयाला 
सवतःहूि वेगळे काही आहे अशी रेददृष्ीच 
उरत िाही. येरेही अशा जीवनरुक्ताला देहाला 
होराऱया सुिाचया व दुःिाचया िैसनग्णक 
जानरवांरुळेच केवळ  वयावहाठरक जगाची 
जारीव होते, अनयरा रेदज्ञािच उरलेले िाही 
असे महटले आहे.) जीवनरुक्ताचें हारपलें । तें 
पुडती िाहीं देखिलें । देहाठदसुिदुःि नजतुलें । 
प्रपंचराि ।।२.४८४।।

प्रपंचवििरण – संसाराचा नवसतार. 
सवरूपाज्ञािकृतसफुरर । काररागातरक जार । 
करीत प्रपंचनववरर । उिी कलपिारूपें 
।।२.४४४।।

प्रपंचस्ुरण – एकाचे अिेक वहावे अशी, 
नवश्वनिनर्णतीची (परब्रह्ाची) इचछिा. 
प्रपंचसफुरर रजाचें,। आि अज्ञाि केवळ 
तराचें,। निरसि देिसी दोहींचे । अिुरवदृष्ी. 
।।२.३९४६।।

प्रपंच्क्रें – प्रपंचाचया रूपािे. जनरकाळीं येक 
वाटे,। ररर काळीं वेगळें फुटे,। एवं सूतपंचक 
प्रगटे,। प्रपंचाकारें ।।२.७२५।।

प्रपंच्िलोकन– जगाचे निरीक्र, जगातली प्रतयेक 
वसतू वेगळी महरूि पाहरे. रूप ि पाहावें 
ियिें । प्रपंचावलोकि सांडरें । सवरूपखसरती 
अिुरवरें । अिंड जै ।।१८.१२४०५।।

प्रपंचु – संसार. अवसरा पालटती गुरीं । प्रपंचु 
पालटे तये सरािीं । उपजे येकु, तंव िाशोिी 
। दुसरा जाये ।।२.७७८।।

प्रपंचोन्मुख – प्रपंचाकडे महरजे नवषयांकडे 
पाहरारे. प्रपंचोनरुि रंतवय । जेरें तें 
रिसंरावय । कार संकलपसेवय सुिदुःि जया 
।।२.४४५।।

प्रपंचोन्मुखसंस्ुरण – प्रपंचाकडे वळलेली 
अंत:कररातील व्त्ीची ऊरमी. तेनच 
प्रपंचोनरुिसंसफुरर । करी त्ीपुटीचे अवलंबि 
। कता्ण काय्ण करर । येरे आकारे  ।।८.२७२३।।

प्रपंचोपसगमें – जगाचया त्ासािे. या....लय नवक्ेपें 
तेरें,। वयरो सवरूपाचेनि अज्ञािें । प्रपंचोपसगमें 
दाररें,। आतरयानस; ।।२.८१६।।

प्रपीडकच्डवेचवे – दुसऱयाला त्ास देराऱया प्रव्त्ीचे.  
पराधीि प्रार तयांचे । जि प्रपीडक चाडेचे । 
यापरी पात् दु:िाचे । जनररे हे ।।८.२४७९।।

प्रपोरी – नवशेष प्रकारे ररर पोषर करतो. ऐसी 
प्रपोषी वासिा । द्रवय अवलोकी पुि:पुनहः। 
रग अवघेयानच गरा । करू लागे 
।।१६.१९१०।।

प्रबुद्ध – जारता, ज्ञािी, ज्ञािवंत. तेंनच आवरर 
दशनवध । दशदेह बोनलजे प्रनसद् । जारती ते 
जि प्रबुद् । ऐसे जारावे ।।१८.६४१।।, 
प्रबुद्धु ।।२.१०५२।।

प्रबोध्म्त्ें – प्रबोध महरजे आतरज्ञाि. 
आतरािुराऊ प्रकाशला । सवयंबोधु उदीतु 
जाला । सव्णत् रेदु गेला । प्रबोधरात्ें 
।।१८.१४०८९।।

प्रबोवध– जागेपरी, जाग आलयावर. ... देखिलें 

प्रपंच अडचणीं प्रबोवध
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सवपिीं अपार । प्रबोनध ते सरग्र । आतरकारजैसें 
।।१८.१३०४६।।

प्रभिक्ळी – उतपत्ीचया, निनर्णतीचया वेळी. 
महरौनि सतवाचा प्ररवकाळी । ज्ञािोपदेशनवनध 
संपठदली । तैं ते सतवव्द्ी पनडली । वाढोनच 
लागे ।।१८.८३४।।

प्रभंजनु – वारा, वादळ. पविीं िाडळे सपशा्णतें,। 
चांचलयधरवीं ि वतते,। नवनहरे प्ररंजिु तेरें,। 
आतरा नवलक्रु ।।२.९४९; ६.४७७४।।

प्रभंजनवेवच – वाया्णरुळे. उधव्णजलि तेजाते । ते 
अंतरसरे पवि वतते॥ तेज चंचळ आरासे । ते 
प्ररंजिेनच ॥९.९३०॥

प्रभ् – तेज. सफठटकु कां काशरीरु, गारां । 
आंगची आंगाची प्ररा,। नतया ररलानच ठरता 
हे शोरा । जेंनव दावी; ।।२.१०१४।।

प्रभ्िली – प्ररावळ, रनहरप, अध्णचंद्राकृती रांग. 
कनरका सवादळे आगळी । शािांनचया 
प्ररावळी । वटक पप्णठटक तये वेळी । आनर 
रूनचते ।।५.१७२६।।

प्र्मथू  (प्र + रररे) – घुसळूि काढरे. तो 
अलपवायो वीय्णसतु । प्रररू ि शके संघातु । 
आनर गरा्णनस तव पातु । ऐसे ि घडे 
।।१६.११७९।।

प्र्मन (? प्र्मथन) – िळबळ. पुडती होता रंरि 
। पांचाचे निवडे जीवि । तयावठर प्ररि । 
होतनच असता ।।१६.१३०५।। (रुदो. प्ररि 
- प्रररि)

प्र्म्ण – १. ज्ञािाची साधिे. प्रतयक्, अिुराि, 
उपरािें,। शबदु, यीं साठरिींनच प्ररारें.। येक 
येकाचेनि प्रयोजिें । िवहे बळवंत. 

।।२.२१९६।।; २. आधार, पुरावा. पूवमी 
वेदाचे वचि । सतय होय महरौि । यये 
अरमीप्ररार । काये असे  ।।१६.१०५९।।; 
३. पठररार, रया्णदा, तंतोतंत बरोबर संखया. 
तैसे ये के येके वाचूि । वाढो ि शके जार । 
येते आहे प्ररार । जारावें तें ।।१६.१२४१।।

प्र्म्ण् – यरार्णज्ञािाचया साधिाला. लनक्लया 
लक्ी लक्रा । अरावदृष्ी जो देिरा । तो 
आंगानचया प्ररारा । आंगे करी ॥९.९॥

प्र्म्ण्ि्य् – रोजणयासािी. चालतां पविानचये 
वौळी । सपशु्ण सपुरू जवळी । तवचेनच रापे 
केली । ते प्ररारावया ।।५.३१७४।।

प्र्म्णवे ।।१८.११६।। पहाः प्र्म्ण 

प्र्म्दु – दुल्णक्, हयगय, अिवधािता. वयनतरेकानवये 
बोधु । परी जयाचा सवरावो नसद्ु । तयापासाव 
प्ररादु । घेऊनि ि ढळे ।।१२.७८; १८.४१०।।

प्रव्मर – १. पठरनरत, रया्णठदत. प्रनरत आरी नजरें 
। तया रागें पुढें रररें । अनितयें शरीरें येरें । 
अनितय रोग ।।२.१४३।।; २. प्रनतपादलेले, 
नसद् केलेले. कवहरे एकाधेि काळे। सवादुळ 
अन् जैं रीळे। ते वोनवळे का सोनवळे । प्रनरत 
ि पाहे ।।१८.१६२३।।; ४. अपठरनरत. राजय 
बुडावयाचे क्र । हेनच तेरेनच नचनह । जेरे 
प्रनरत कृपरपर । रायापासी ।।१८.८१४१।।

प्र्मीरूवच – अपठरनरत. अहो धातुशोध निवाडे । 
राजी प्ररीतूनच कळंकु पडे । तठरं ताम्रापुि 
देता जोडे । सवरा्ण ऐसे ।।१६.१२३४।।  

प्र्य्वण – (जातािा, प्रार जातािा) ररराचे वेळी. 
प्रारप्रयानर अजु्णिा । योगानच करूनि धाररा 
। प्ररवाठद उक्ता धयािा । धठरले असता 
।।८.३२५४।।

प्रभिक्ळी प्र्य्वण
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प्र्योजनु – कारर. तैसी ययांची जे यायनत। ते 
लोकक्यार्णनच जार निरुपती। प्रयोजिु िाही 
पुडती। आसुराचा ।।१६.१६५६।।

प्ररीग्र्सी – नगळंकृत करुि. सवव्त्ीचा प्ररीग्रासी । 
पराव्त्ी िाही आपैसी । तेरे व्नत्शूनयता 
आतरयासी । असे सवरावे ।।६.४०३।। 
(रुदो. प्ररीग्रासी - परीग्रासी?)

प्ररोचन – १. उद्ीपि. सतय ब्रह् सिाति । तदर्ण 
असतयही साधि ।  प्रव्त्ी प्रकाश प्ररोचि । 
ते असतयही सतय ।।१६.२७३; 
१८.१०७२६।।; २. प्रसताव, प्रारंर. प्रतयाहारें 
तेरें जार । घेइजें तेनच रुचे अन् । क्ुधा करी 
प्ररोचि । केवळा रुक्ाचें ।।१८.१२८०३।।

प्ररोचन्म्त् – आवड निरा्णर होणयापुरते. नवनहता 
दानवली फळाशा । ते प्ररोचि रात् पुरुषा । ते 
पाहोनि वीरेशा । नवनहती प्रवत्ा्णवे 
।।१८.१२६४।।

प्ररोचन्थता – प्ररोचिेसािी, आवड वाटावी महरूि. 
फळाशा जे अजु्णिा । तीनच प्रेरोचिार्ण संराविा 
। नवनहत िावडे जिा । कानरकांते ।।१८.२६२।।

प्ररोचवे – आवडते. असे तेंनच आरासे प्ररोचे । 
धर्णकर्ण ते राव तयाचे । अरावाअंगीं हें कैचें 
। रावसपंद ।।१८.५५५१।।

प्रलपनें – बोलणयािे, बडबडीिे. आतां असो बहु 
बोलरें । चाड िाहीं येरें प्रलपिें । तुझें कत्णवय 
तु कररें । तेंनच सांगो ।।१८.१३३९०।।

प्रल्य – नवश्वाचा लय, संहार. रिोधु हे अनरराि 
जयातें । प्रनसद् कवर िेरे तयाते । रुद्रा 
प्रलयी वतते । सारथय्ण जयाचे ।।१६.७९६।।

प्रल्यक्लीं – प्रलयाचया वेळी. असो, तें नरंगाचेनि 

गगि, । ग्रासूनि प्रपंचाचें राि,। प्रलयकालीं 
जीवि । जैसें कां दाटे; ।।२.१०१६।।

प्रल्य् प्स्ि – प्रलयापासिू. उतपनत्पासावजागन्त,। 
सवपिेंपासाव तये खसरनत,। पासाव प्रलया 
सुषुनप्त,। जींवांतें ययां ।।२.७६४।।

प्रल्यो, प्रळ्यो – पहाः प्रल्य. पासावप्रकृनतगुरत्य,। 
नवराट, नहरणयगर्ण, राया, ततकाय्ण । उतपनत्, 
खसरनत,प्रलयो, हे ज्ञेय । अवसरात्य, तेरें 
।।२.७६०।।, प्रळ्यो ।।२.८००।।

प्रल्पु – असंबद्; निरर्णक बडबड, वयर्ण राषर.  
रायाचा हृदयी नवकलपु । वठर आपर केला 
जलपु । तठर तो केला प्रलापु । हृदयी ि बैसे 
।।१८.८२४४।।

प्रलीन – पूर्णपरे नवलीि, एकरूप. प्रलीि होउनि 
राहे । एवं प्राररयनच कर्ण हे । प्रारा वेगळे 
िोहे । िाररूपें ।।१८.२९७०।।, प्रलीनवे – 
एकरूप झालेलया(सह). ।।१८.७००।।

प्रलीन् – पूर्णपरे नवलीि, एकरूप. प्रलीिा होती 
या सवा्ण । तया रूतवयक्ती पांडवा । आश्यूनि 
सवरावा । प्रकृनतनचया ।।८.२५९८।।

प्रिचन – निरूपर. रििेवांचुनि रौि । ि सुधेतें 
अप्ररार । तयांहूनि प्रवचि । तेंनच बरें 
।।१८.१२७६१।।

प्रिरू – वरू, उत्र, श्ेष्ठ. द्रोराचायमो नवद्ागुरू । 
कौरवरानयु प्रवरू । तया प्रनत सतवरू । 
जाऊनिया ।।१.२९३।।

प्रिरताक – प्रेठरत कररारे, करणयास राग पाडरारे. 
राग विेष हे दोनहीं । प्रवत्णक नवषयसाधिीं ।... 
।।१८.१२४१७।।

प्रिरतार्ं –प्रवत्णरे - प्रव्त् झाले असतािा. करवीं 

प्र्योजनु प्रिरतार्ं
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प्रवत्णतां कर्णकरर,। अरु्ण अवलंनबता नवषय 
जार, । एव(वं) पंचवीस ततवे नरळोि । नलंग 
देह, हे ।।२.११५१।। प्रिरतार्ंची ।।२.४७।।

प्रिरतान – काया्णचे दृशयसवरूप. राजसाचे होय 
नवंदाि । नवषयाचा िायी अिुरंजि । आता 
तयाचे प्रवत्णि । तेनच नरियाशक्ती ।।८.२८४३।।

प्रिरता्म्न-नु – चालू काळात अखसततवात आहे 
असे. ऐसी प्रवत्णराि अवसरा । (राया?) 
अजु्णिाची करा । प्रनत ध्तराष्ट्ा अिुवादता । 
जाला संजयो ।।२.२४।।, प्रिरता्म्नु 
।।२.८५७।।

प्रिरतालवे – प्रव्त् झाले. जया साधकाचे नचत् । 
केवळ अवयक्ती आसक्त । नरथया रािूनि वयक्त 
। साधिी प्रवत्णले ।।१२.१५७।।

प्रिर्तािवे – तसे वागावे. तेनच ठदक्ा पावोंिी । 
प्रवता्णवे तये दािी । हा धरु्णनच धिु:पारी । 
तया रुक्ताते ।।१६.१६७।।

प्रिरताविर् – प्रवत्णि कररारा, प्रवत्णक. तैसा जो 
नवश्वाचा कता्ण । आनर वेदाशास्ताचा निरा्णता । 
करा्णकर्ण प्रवत्णनवता । तारकु रूतांते 
।।१८.६०२।।

प्रिर्तािवे – प्रव्त् वहावे. बाह्य देिोनि प्रवत्ा्णवे । 
तठर शरीर ते शरीर िवहे । अशूच अपनवत् 
पहावे । साधूतें दृष्ी ।।१६.९७८।।

प्रिर्तालवे –प्रव्त् झाले, नसद् झाले. यागाचे करावया 
साधि । पावावया यागकृत पुणय । आनर 
परोपकारा लागूि । साहीपर प्रवत््णले 
।।१८.१०८०।।

प्रिर््ताि्य् – प्रव्त्ी होणयाकठरता, -चयाकडे 
वळणयासािी. तठर नि:कार रोक्ाचे साधि । 

आनर कामय संसारप्रद गहि । तरानप वेदी 
प्रवत्ा्णवया जि । निनरत् होये ।।१८.४६९।।

प्रिरुता – वयापार, वयवहार अयोगयु देता दृष्ांतु । 
सतुतीचा िवहे प्रवतु्ण । परंतु दोषारोपर नवखयातु 
। नवधु संपादे ।।१२.८।।

प्रिर्ता – प्रकट होते. ईश्वराची जैसी वारी । प्रवत््ण 
असूया लागूनि । तैसानच राजा संराषरी । 
सतय प्रनतज्ञु ।।१८.८१५७।। (रुदो. प्रवतते)

प्रिधताक – वाढनवरारा. महरौनि बीजरूत आनर 
प्रवध्णक । रूत रूप रक्त येक । रूतसराि 
आनरक । येक गर्णसराि ।।१६.१२९७।।

प्रिधतान – वाढ. विसपतीते प्रवध्णि । बीजी अंकुराचे 
निरा्णर । हे सवराव झाले जार । रजोगुरे तेरे 
॥९.१५६९॥

प्रविविक्-क् ु– नवशेष प्रकारे, रेद, निराळेपर. 
प्रनवनवक्त रोगु कंिसराि । तैजसु नलंग आनर 
सवपि । हे कायमोपानध सतव जार । बोनलंजेत 
असे ।।८.२०७६।।, प्रविविक्ु ।।१४.१०३६।।

प्रविविक्ु – एकानत, शुद् जागी राहरारा. सरूळ 
प्रनवनवक्तु आिंदु । आरास नवषयी जया बोधु 
। तो आतरा पररािंदु । क्ेत्ज्ञु जारावा 
।।१३.२०९।।

प्रिीण – बुद्ी खसरर झालयावर, गंरीर झालयावर 
रि खसरर होते असे महरायचे असरार. बुनद् 
जालया प्रवीर । प्रव्नत् धरी रि । आचरेिा 
का साधि । पानवत्यपर ि धरी ।।१६.१०१६।। 

प्रि्र््िवे – प्रव्त् वहावे. संग्रहावे वेद पठर । ि 
प्रव्त्ावे आचारी । तैं पांडुपुत्ा अवधारी । 
उछिेठदले कर्ण ।।१८.४८४।।

प्रि्वर् – इचछिा. ऐसा सगुरु, िा निगु्णरु,। आतरा 

प्रिरतान प्रि्वर्
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हा नवकारनवहीिु, । प्रव्नत् निव्नत् सीरु । 
िाहीं जया ।।२.१०४०; १६.१६७०।।

प्रि्वर्कर – प्रव्त्ीकारक, इचछिा निरा्णर कररारे. 
रधये रज सनवकार । ते वयवहारी प्रव्नत्कर । 
काराठदकांचेअंकुर । उपजती तेरे 
।।१८.८७५।।

प्रिवेशली – नशरली. चक्ू, पादीं प्रवेशली,। िािा ते 
तें सवयं जाली,। रूपातें जारों लागली,। 
आपेंआपची ।।२.११६५।।

प्रिवेशलें – नशरले. अंतःकरर वयािवेगें,। श्वरा, 
वाचेरानज ठरघे,। शबदीं प्रवेशलें उरगें । 
बाह्याकाशीं ।।२.११६१।।

प्रिवेवशजवे – नशरते. तेज तेजी संचरे । उषराशेसीं, 
वारे,। देहसरें चंचलें सरीरें । पविीं प्रवेनशजे 
।।२.७२३।।

प्रश्मवर – शांत होत (िाहीत). पुरत्याठद दृशय 
सकळ । राजय असंततवें शोकरूळ । एरें ि 
प्रशरनत जाळ । तया शोकाग्ीचे ।।२.२८७।।

प्रश्मु – शरि. तंवं रिाचा िायी कारू । इंनद्रयसराि 
नवषयभरू । यौवितवे हाला प्रशरु । दंरू 
लोठटला ।।१८.७५०।।

प्रश्मवे – शांत, खसरर होतो. कल्ोळ प्रशरे सागरी । 
तो आपरनच आपरा अंतरी । सारावे रग 
निरंतरी । उरे जैसा तैसा ।।८.२४५४।।

प्रशसथ (प्रशसत) – रोिे, लांब रुंद. ... दरा्णसि 
घालावे तेर । वरी अजीि प्रशसर । सांग 
वयाघ्राचे ।।१८.१२८३२।।

प्रशसथ् – ईश्वराला. जारतां ज्ञेया प्रशररा । कळे 
ज्ञाि कळे ज्ञाता । तेर आपुली असंगता । 
तेही जारे ।।१८.४६९६।।

प्रश्ंर – शरवाि्, संयरी. पंनडत जे कां बुनद्वंत । 
ज्ञािी अिुरवें निनचित । सारासारज्ञ प्रशांत । 
सांखयसंप्रदाई ।।२.२९७।।

प्रसन्नऊनी – प्रसन् करूि. तया सकळेंनद्रयनियारका 
। कररधर्णज्ञा वयापका । आतरया विारकािायका 
। प्रसन्ऊिी ।।२.२५०।।

प्रसिल् (प्रसवरे) – निरा्णर करता झाला. 
आंगेंनच रळा प्रसवला । तो दप्णरु तेरें 
आचछिाठदला । िािाउनि रेळनवला । र्नत्केतें 
।।१८.१२२९३।।

प्रसंगु – नवषय, नवराग, प्रकरर. आतां तयागु, 
अतयागु, तयागातयागु,। कैसा? हा असे 
प्रसंगु,। तो सांनगजैल सांखययोगु, । रुखयु बोले 
।।२.८४१।।; 

प्रसंगें – योगय वेळी. तो पुरुषु ततवज्ञु,। ि पवे 
गुरबुनद्सीरु, । प्रसंगें वयवहारीं प्रवत्णरािु, । 
ते वेळीं कैसा ।।२.८५७।।

प्रसंगवे – काही वेळा. केवळ नवषयपठरतयागे । 
रजोकृत कारु अंतरंगे । रिा झोंबोनि प्रसंगे । 
िाशी सतव ।।१८.८३२।। 

प्रस्रण – नवसतार, फैलाव. तेरे तीिी ठदवस 
प्रसारर । अशुद् वाहे जार । तोनच रुतु जार 
िूर । प्रतयक् हे ।।१६.१२६५।।

प्रस्रवे – प्रकट, वयक्त होते. यापरी नवराटाकारे । 
नहरणयगर्णतेनच सफुरे । अंत:प्रज्ञ तेनच प्रसारे । 
बाहेंनद्रयविारा ॥९.२१६३॥

प्रस्िवे (प्रसवरे) – प्रसवते, उतपन् करते. 
प्रकृनतसवरावा प्रसावे । ते सवराव सांगैि 
अघवे । तरी सावधाितवे आईकावे । पांडवा 
तुवा ।।१८.८०९१।।

प्रि्वर्कर प्रस्िवे
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प्रवसद्धु – प्रखयात. आता उरयलक्ांशीं रेदु,। तो 
प्रकृनतवियेंनच प्रनसद्ु,। प्रकृनतविय तें निषेधु । 
वापलें जहल्क्रीं ।।२.८४७, ९५६।।

प्रसथ् – लग्, रुंज प्रसंगी ठदलेले रोजि. प्रसरा 
येकाचे अन् । सांडावे नवटाळले महरौि । 
तेनच बहुसाल प्रोक्ूि । शुद् करावे 
।।१६.२५६४।।

प्रिरू – ठदवसाचा १/८ राग, ३ तासांचा काळ. 
सिाि करुंनि बैसला । वस्त घेरे हे नवसरला । 
प्रहरु ठदिु रिरला । तेसैनच असता 
।।१६.२११८।।

प्रळपन – १. बोलरे. बोलतां ऐसें वचि । शुद्ा 
आता या कै अज्ञाि? । यालागीं तेंही प्रळपि 
। सांनडले सव्ण ।।१.२०४४।।; २. दीघसूत्ी 
बोलरे, बाषकळ बडबड. सरयो साधला 
देिोि । बोलोनच लागे बहुकरूि । अनरप्राॐ 
राहे प्रळपि । वयर्ण वाढे ।।१८.८२५३।।

प्रळ्यक्ळ –  र्तयूचे तांडव कररारा यरराज, 
जगाचा अंत कररारा. साियां जीवा 
प्रळयकाळ। कैचा उदैजला दािशीळ। हा िेंदी 
अन्ाचा कवळ। तैं कवर ररे ।।१८.३६४।।

प्रळ्यद्व्य – दोि प्रकारचे प्रलय  (नितय प्रलय व 
िैनरनत्क प्रलय). प्रळयद्रवय हे वीरपती । वतते 
जयाचे तयानच प्रनत । वाचूनि एकाचेनि िारी 
। इतरा प्रळयो ।।८.२६३३।।

प्रळ्यपण– कलपांती होरारा अंत. असो आतां 
प्रळयपर । येरूनि गीतेचे वयाखयाि । रागां 
करेचें अिुसंधाि । तेंनच कैसे? ।।१.२२६।।

प्रळ्यंकरू – प्रलयकारी, रयािक. रिोधु महनरजे 
प्रळयंकरू । जेरे िरा केला रुद्रु । तयाते 
आश्नयले निधा्णरू । ऐसे असता ।।१६.२२८७।।

प्रळ्य्चवे – सरग्र नवश्वाचया, ब्रह्ांडाचया लयाचे. 
पंचर प्रळयाचे लक्र । ते तेनच ऐसे जार । 
आतयंनतक लयो महरौि । जयाते महरती 
।।८.३०२२।।

प्रळ्य्नळु  - प्रलय + अिळु – प्रलयकालीि 
अग्ी.  कवहराचा बोलु आइके । तेरे घ्तें 
तैलाठदके । प्रळयािळु तंवके । रिोधु होये 
।।१६.२२९५।।

प्रळ्य्णतािीं – प्रलयरूपी सरुद्रात, प्रलयकाळचया 
सरुद्रात. ब्रह्ांडकंचुकु नवराला,। प्रपंचु 
हारपोनियां गेला,। तये प्रळयार्णवीं निराला,। 
तो सरूळदेहोची ।।२.९२८।।

प्रळ्यी – प्रलयाचया वेळी. ते अवयक्त जारे 
पांडवा,। जारे सरूळानचया रावारावा,। 
प्रळयी ि ररे, तें जीवा । लागलें असे 
।।२.१११९।।

प्रक्ष्वळर् (प्रक्ाळरे) – धुवूि टाकले असता. 
सवधरु्ण सांनडतानच अंशु । यानतवठर पडला दोषु 
। तो प्रक्ानळता अंशु। रळाचा ि नफटे 
।।१६.९९०।।

प्रज्ञ् – बुद्ी, साखत्वक व शुद् बुद्ी. आंगाचेनि 
शुद् सतवांशे । गुरुप्रज्ञाते प्रकाशे । नतया 
सतयातरततव ठदसे । परब्रह् ।।१८.१३८।।

प्रज्ञ्नज्ञ्नें –‘प्रज्ञािं ब्रह्’ असे उपनिषविारय आहे, 
ज्ञाि महरजेच ब्रह् हे कळरे. प्रज्ञािज्ञािें 
संहारे,। तेरें लोपुची जयाचा ररे,। आतरा 
सवप्रकाशु, निधा्णरें । अनविाशी तो ।।२.८०४।।

प्रज्ञ्न–ब्रह (व्त्ीची प्रेरक शक्ती). ऐसे प्रज्ञािनितय 
सेवि । करुनि काये जे कारर । तेही पावला 
आपर । रेधेचेनि बळे ।।१८.२४४६।।

प्रवसद्धु प्रज्ञ्न–ब्रह
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प्रज्ञ्न्त्मवे – प्रज्ञाि जे आतरतत्व, तद्रूप झालेले; 
ज्ञािी. िािा पापकर पापातरे, । संतीं वनज्णले 
दुरातरे,। आतां संत ते प्रज्ञािातरे । कैसे देिती 
।।२.७०३।।

प्रज्ञ््मंदी – बुनद्रंदािे. आता हे ऐसे िेनरजे । तंवं 
ज्ञािे जे ज्ञेय गनरजे । तेनच सुिरय कखलपजे । 
प्रज्ञारंदी ।।६.२२।।

प्रज्ञ््मंदु – बुद्ू, ढ, रंदबुद्ी. रग कुंदुपुत्ु आपुला 
। तो अनत प्रज्ञारंदु देखिला । तयाहुनि रुकुंदु 
रला । अैसे जारवले ।।६.५३८।।

प्रज्ञवेरें प्िल् – ज्ञािी, ज्ञािसंपन् झाला. तठर 
आसरेचा अनतररु । सवसरेयुक्तु नवरक्तु िरु । 
प्रज्ञेते पावला गुरु । आराधुनि ।।१६.२५४२।।

प्र्कृरगुणद्व्र् – प्रकृतीचया सत्वाठद नत्नवध 
गुरांचया विारा. ऐसें प्राकृतगुरविारा,। 
प्रकृनतपासाव वीरा, । उिी पुरुषु निदसुरा,। 
सवरूपीं जव ।।२.७६९।।

प्र्कृरगुणवनरसनें – प्रकृतीचे सत्वाठद गुर निरसत, 
िष् झाले असता. प्राकृतगुरनिरसिें । आतरा 
ब्रह् सतय जाररें, । जारोनि निनव्णकलप 
असरे । तेनच सरानध. ।।२.३८००।।

प्र्कृरि्णी – प्राकृत बोली. आमहां यया रेठट 
जाली;। परंतु ि बोले कांहीं बोली,। 
प्राकृतवारी आइनकली ।आरुची महरौि. 
।।२.३३८०।।

प्र्कृरें िचनें –  प्राकृत राषेत, ररािीत. ते प्राकृतें 
बोलेि वचिें,। श्ीठदगंबरािुचरु ऐसें महरें;। 
नसद्ी पावो िारसरररें । अवधूताचेनि 
।।२.१९।।

प्र्गदशवे – अगोदरचया अवसरेत. रररानचये 

प्रागदशे, । जनरु ही होरेंनच असें, । तव ि 
ठदसे, परंतु वसे । गरवीं नपंडु ।।२.७२८।।

प्र्गभ्िी (प्राग् + रावी) – प्रारंरीचया अवसरेत, 
प्रारंरकाळी. सतवशुद्ी प्रागरावी । संनयासु तो 
पतिानच दावी । जालया सतवशुद्ी बरवी । 
संनयासु अर्ण ।।१८.१५४।।

प्र्गभ्िो – निनर्णतीपूवमीचा अराव. प्रागरावो जार 
एकु । प्रतयगरावो ही आनरकु । अनयोनयारावो 
संहारकु । जारे नतसरा ।।८.३०६७।।

प्र्ङ्मुख – पराङ्मलुि, नवनरुि. पदारा्णचेनि पूर्णपरे । 
आनलया प्रात्ाकाररे । कवहरेही नवषयी ि 
होरे । प्राङ्मलुि तुवा ।।१८.१०१९३।।

प्र्चीन – अगोदरचे, रागचया जनरीचे (कर्ण). 
(करा्णचे तीि उपप्रकार : संनचत, नरियरार व 
प्रारबध.) एक रोनगलें प्राचीि । दुजें रोगा 
आलें तें आि । तेंनह सरे सरे तंव जार । पावे 
तें िवें ।।२.३५५।।, प्र्चीनवे (प्राचीि 
अिेकवचि) – पूिताक्ममे. ।।१.९५२।।, 
प्राचीितवें – प्राचीिाचया, प्रारबधाचया रूपािे. 
।।२.१०८७।।

प्र्चीनिशेंिनी (एक शबद?) – प्रारबधारुळे. ते 
वत्णतां यये जिीं । अरवा प्राचीिवशेंविी । 
रहारद्रीं नसंहासिीं । राजय कठरतां 
।।१८.४०५९।।

प्र्चीन्धीनु – िनशबाचया ताबयात असरारा. रग 
प्राचीिाधीिु तुं सव्णरा । नसद्ी ि पवे सवतंत्ता 
। यालानग आपुली अहंता । सांनड वेगीं 
।।१८.१४०४२।।

प्र्च्यु –  पनहला. एव(?वं) प्ररवीं प्ररर पादु । 
अकारें प्राचयु जों प्रनसद्ु । तो जारे आतरा 
यरानवधु । प्रकृनतविारा ।।२.५१३।।

प्रज्ञ्न्त्मवे प्र्च्यु
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प्र्ण – जीव. ज्ञािकररें आंतु वोढी । प्रारेंसी 
सनहत फेडी,। रिोरािसें आवडीं । सांनडली 
जेरें ।।२.९०७, १०४६, ११६६।।

प्र्णध्रण् – प्रारायारािे श्वासोचछ्ासावर नियंत्र. 
प्रारधाररा, देहधाररा । रिधाररा, 
आसिधाररा । नजंकावे रिा, इंनद्रयगरा । 
ययाचेनि बळे ।।१२.८६।।

प्र्णवन्य्मु – प्राराचे नियरि, देहांतील पाच 
वायुंचे (प्रार, अपाि, वयाि, उदाि व सराि) 
नियंत्र, नियरि कररे. प्रतयाहारु, प्रारानियरु 
। नजंकावा देहधरु्ण । धारराचतुष्ट आगरु । 
संपाठदजे ।।१२.८५।।

प्र्णपूर – पाच प्राररूपी िगर/ नकंवा पाच प्रारांचा 
सरूह. ज्ञािकर पूर ऐसे । अर्णज्ञािें पूर्ण असे । 
आतां प्रारपूर पठरयसे । चौरे सांनगजैल 
।।५.३०८३।।, प्र्णपुर ।।१६.१३३५।।

प्र्णल्यवे – प्राराचा, श्वासाचा, जीविाचा शेवट 
करूि. तैसा री कां होईि? । परी संगु तयाचा 
लाहीि । पठर प्रारलये घेईि । प्रायनचित् 
।।१.३९।। 

प्र्णि्दी – प्रार हाच आतरा रािरारे रतवादी. 
तव प्रारवादी उिीले । तेही तया राहा महनरतले 
। रग प्रनतष्ठु आदठरले । आपुले रत 
॥९.१४८१॥

प्र्णिीनु – प्रार िसलेला, प्रार गेलेला, र्त, 
रेलेला. िपुंसकु वरी ब्रह्चारी । की प्रारहीिु 
निद्रा करी । की धाला इचछिा ि करी । 
कांनजयाची ।।१२.६५४।।

प्र्णज्ञ्नवे – प्रार, अपाि, वयाि, उदाि, सराि या 
पंचप्रारांचया ज्ञािािे. (वायू)चे ज्ञाि. प्रारज्ञािे 
िाडीज्ञाि । िाडीज्ञािे रोगज्ञाि । रोगज्ञािे 

प्रारीरक्र । रेषजयुक्ती ।।८.२९३४।।

प्र्ण्वग्निोत् – प्राररूपी अग्ीला हवी अन् अप्णर 
कररे. तया प्रारातें अवदािे । अन्ानच नितय 
देरे । प्रारानग्होत् महररे । यया िारें 
।।१८.१९५४।।

प्र्ण्वग्निोत्स्म्यीं – प्राररूपी अग्ीला हवी अप्णर 
करतािा, करणयाचया वेळी. आगा आपुलां 
देही । प्रारानग्होत्सरयीं सरयीं । सकळ 
देवता जारयीं । वत्णती प्रारांतरी ।।८.१८६७।।

प्र्ण्वग्निोत्ी – प्राररूपी अग्ीला हवी अप्णर 
कररे. अरा्णत रोजि हेच अनग्होत् तयात. 
तेनच प्रारानग्होत्ी हनवजे । देवानच यज्ञुकीजे। 
तो आहारूनच केला ि रनिजे । आपरे गा 
।।१८.४४८।।

प्र्ण्ंररी – प्रारांरधये. आगा आपुलां देही । 
प्रारानग्होत्सरयींसरयीं । सकळ देवता 
जारयीं । वत्णती प्रारांतरी ।।८.१८६७।।

प्र्ण््य््म – रू:, रुव: इ. सात वयाहृती महरूि 
उजवया िाकपुडीिे श्वास आंत घेरे, पुि: तया 
सात वयाहृती महरूि श्वास कोंडूि धररे व 
पुनहा तया तास वयाहृती महरूि डावया 
िाकपुडीिे श्वास बाहेर सोडरे, या तीि नरियांस 
कुंरक, पूरक व रेचक असे महरतात. 
श्वासाचया गतीचा निरोध प्रारायार, प्रतयाहार 
। बळे पावावे ब्रह्रंध्र । ऐसे ि रिी अंतर । 
तया रक्ताचे ।।१२.२६४।।

प्र्णु – शरीरांतील पाच वायूंपैकी पनहला, 
हृदयातील वायू, प्रारवायू. देहीं प्रारु 
देहवासी,। जिराग्ीतें प्रकाशी,। सातही धातु 
शोषी,। पठर आतरया कें ? ।।२.९३४; 
६.४४६६।।

प्र्ण प्र्णु
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प्र्दुभ्तािें – प्रादुरा्णव, प्रवेश झालयािे. तराचेनि 
प्रादुरा्णवें, । सवरूपसफुरर रालवे, । रग 
तयानच अज्ञािा, िावें । देहकारर ।।२.११४१।। 

प्र्न्मुखर् – पराङ्मलुिता. तयाची देिोनि प्रानरुिता 
। पलु सुटे सरसता । तरानप वैरी दनरता । दंडू 
ि संडावा ।।१८.८७३४।।

प्र्पक – प्राप्त करवरारे (ईश्वरी ज्ञाि). तयाचे जे 
प्रापक । गुह्य परर एक । एकांती हरीहराठदक 
। अिुवादी ती जैं ॥९.९८॥

प्र्वप्तक्ळें – लाराचया काळात. रग हानिकाळें 
उपजला । तो प्रानप्तकाळें शोकु रेला ।तठर यया 
इतुलया बोला । वचि आरी ।।२.२१९।।

प्र्प्य्ळ – प्राप्त होरारे इखचछित फल. एवं नवनहता 
धरा्णचे निर्णळ । शुद् जे प्रापयफळ । तेनच ज्ञाि 
नवज्ञाि केवळ । ऐसे असे ॥९.२९१॥

प्र््यवश्र्– करा्णतील प्ररादाचया पठरराज्णिाप्रीतयर्ण, 
क्रायाचिार्ण केलेले नवनधनवधाि. जेर यज्ञ 
िा अिुष्ठाि । रंत्ु िा देवताच्णि । प्रायनचित् 
संधयावंदि । तप्णर िा श्ाद् ।।१८.१०६।।

प्र्रबध – रागील करा्णचे फळ. ते रोगनह 
प्रारबधजनित । यालागूनि क्र सरसत । आतां 
प्रारबध अखसरर येर । एक कारर ।।२.४३२।।

प्र्रबधजवनर – रागील करा्णचे फळ महरूि उतपन् 
झालेले. ते रोगनह प्रारबधजनित । यालागूनि 
क्र सरसत । आतां प्रारबध अखसरर येर । एक 
कारर ।।२.४३२; १२.७३०।।

प्र्रबध्प्स्ि – प्रारबधारुळे, प्रारबधापासूि. 
प्रारबधापासाव शरीर । सरूळ आनर रोग सरग्र 
। रोगीजत असतां क्र । नितय िवे ।।२.४३०।।

प्र्रबध्श््यें – केवळ िनशबाचया आधारािे. तैसें 

आतरदृष्ीं निरसलें । नरथया शरीर सुिदुःिरेळें 
। प्रारबधाश्यें उरलें । यरापूव्ण ।।२.४८०।।

प्र्वथताजर – प्रार्णिा, नविंती करीत असता. देवीं 
प्रानर्णजत असतां । देवा प्रनत हे देवता । की 
नयरें युक्ता देवता । महरौनि देवी ।।१६.५२७।।

प्र्िरण – आवरर, आचछिादि. तैसें वयक्तीचें 
अवतरर, । नफटलें रात् प्रावरर,। अवयक्त, 
सतय, सिाति,। तेंनच उरलें ।।२.११८९।।

प्र्िणता – (रूळ शबद - प्रावरर) आचछिादि, 
पांघरुर, झाकणयाचे साधि. काय्ण कारर 
साधि । हे िवहे की कारराचे प्रावर्ण । 
जयानचये चाडे रि । झोंबीिले ययाचे 
।।१८.८५१४।।

प्र्वशरी – नपतात, शोषूि घेतात. आंगीचे ज्ञािे 
झडती । ऐसे हे रास होती । योगा-ज्ञािाते 
प्रानशती । सव्णरैव ।।१२.१९६।।

प्र्शी – (प्राशरे) नपतो. जो तया जीविातें प्राशी,। 
तो अिलु अनिळा ग्राशी,। जया पडे तेरेसीं,। 
योनजला आतरा ।।२.९३०।।

प्र्स्द – इरारती, रवय वासतू.  परोपकारा देह 
देरे । अरवा चतुरा्णश्रें वत्णरे । जीर्ण प्रासाद 
बांधरे । ऐसेंही हो ।।१८.३२५७।।

प्र्ज्ञ-ज्ञ ु – सुषुप्तावसरेचा अनररािी आतरा. 
चतुराििें नवश्वजाळें, । तैजस नवषरुचें रचलें,। 
रुद्रें प्राज्ञ आरासलें, । येकें अिेक ।।२.७६५; 
१८.१२११।।

प्र्ज्ञपण – हुशारी, नववित्ा, तीव्र बुनद्रत्ा, 
योगयता. कुंदु बोले वचि । येसरे कैसे जी 
प्राज्ञपर । राझे अंगी रूि्णपर । अपार असे 
।।६.८६।।

प्र्दुभ्तािें प्र्ज्ञपण
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वप्र्यि्दी – नप्रयंवदी, गोड बोलरारा, रधुरराषी 
सतयवादी शुरवादी । नप्रयवादी नहतवादी । 
आंगे साहे परी िेदी । उपद्रो कवरा 
।।१२.७२५।।

प्रीवर – प्रेर. परसपरा प्रीनत जेरें,। देहीं वोळिी 
वतते, । तें तव जेनरंचें तेरें । असे शरीर ।। 
२.११९२।।

प्रीवरलक्षण – प्रेराची  वयाखया व सवरूप. 
प्रीनतलक्र निरोनपलें,। आतां दुजें रय 
बोनललें; । तें सांनगजैल वनहलें । वचि, 
अवधारीं. ।।२.४६७७।।

प्रीवरविशवेरु – नवशेष प्रेर. िाटेया आंगावरी वेषु । 
एनक दारा, एकु पुरुषु,। तेरें उरयतां प्रीनतनवशेषु 
। नरथया जैसा ।।२.११८४।।

प्रवेतनु, प्रवेतनू – प्रयति. कवराप्रती तूं सांगसी?। 
कासया गा शोकु कठरसी?। केलेंनि शोकें, 
ययासी । प्रेतिु आहे? ।।२.१११२।।

प्रवे्मडोिी – प्रेराचया डोहांत, िूप प्रेरांत. तया 
शरीरी अनररािु िाही । ररतव सवजिांचया 
िायी । जे राझयानच प्रेरडोही । बुडोिी गेले 
।।१२.६११।।

प्रवे्मपवडभरें – प्रेरानतशयािे. रंत्ािुष्ठािा अवसािीं । 
पुसते जाले रागुतेनि,। आधीं सतवि करूनि । 
प्रेरपनडररें. ।।२.२९७३।।

प्रवे्मपुष्ट् – १. प्रेराचा पुखिा, िुराक. रग पानहजे 
तेरे अविेष्ा । पानहजे तेरे नरत्ु रोिा । पानहजे 
तया प्रेरपुष्ा । कृपा करी ।।१२.५९९।।; २. 
प्रेरािे पठरपुष् झालेला. वेगळानलया गुरचेष्ा । 
चौरे कारर सुरटा । दैवसंसकारू प्रेरपुष्ा । 
अधयासु जो ।।१८.३५०३।। 

प्रवे्मिंर – प्रेरळ, प्रेरािे ररलेलया अंत:करराचा, 
प्रेरराविेिे सर्द्, संप्क्त, प्रीनत; सिेह; दया; 
राया कररारा. तैसे नचत् प्रेरवंत । प्रेर ते 
रद्रुपेसी युक्त । यापरी येकपर तेर । ते 
रोडेनचिा ।।१२.२७६।।

प्रवेर्िवे – प्रेठरत करावे. तेरे कर्ण यज्ञ वाढवे । देवी 
रेघ प्रेरावे । पदार्ण प्थवीवठर पीकावे । 
अपठरनरत ।।१८.१२५०।।

प्रवेदरजवे – प्रव्त्, प्रेठरत करावे. बलातकारे उपदेशु । 
प्रेठरजे नवनहतनवशेषु । परी आपुले नहतपुरुषु । 
जारेनचिा ।।१८.८०९।।

प्रवेदररु – प्रेररा देरारा. मया प्रेठरतु रदप्णर । करी 
नवनहताचे आचरर । सव्णदा दुष् नरियारार । 
ि घडे जया ।।१८.१३३५५।।

प्रवेरूं ज्णें – बार सोडणयाचे जारतो. हारो जारे 
शस्तांतें । प्रेरू जारें बारांतें । अस्तनवद्ाते 
जयातें । कृप्तनच असे ।।१८.८००३।।

प्रवेरूंची – प्रेठरत करतोच. नवश्वतापिा ठदिकरातें । 
करुरा काही वतते । तो िडतरा नकररातें । 
प्रेरूंनच लागे ।।१८.५००।।

प्रोच्य्म्न-नु – जे सांनगतले जात आहे ते. अरवा 
हे महनरजे पुरुष कवर । तठर जे आतां 
प्रोचयराि । तेनच कैसे हे करि । कठरजत 
असे ।।१५.४६३८।।, प्रोच्य्म्न ु।।८.२०३२।।

प्रोरवे – ऋखतवज. होते, प्रोते, उद्ाते, । कवर धर्ण 
कवरातें? । कवरें अंगें पुरतें । कैसें संपादावें? 
।।२.३६५६।।

प्रोक्षी – नशंपतो. ऐसें बोलोनि वचि, । टाकी 
अक्ता,प्रोक्ी जीवि, । नयास, रुद्रा, 
रंत्ािुष्ठाि,। धयाि करूनि. ।।२.२९०२।।

वप्र्यि्दी प्रोक्षी
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प्रोक्षून – रंत्ोच्ाररासह पारी नशंपडूि. प्रसरा 
येकाचे अन् । सांडावे नवटाळले महरौि । 
तेनच बहुसाल प्रोक्ूि । शुद् करावे 
।।१६.२५६४।।

प्ररौढ –  वाढलेले, फोफावलेले, दृढ. ऐसें वक्तवय 
अनतदृढ । अज्ञाि िाशीं प्रौढ । सांगावया उघड 
। कवर कारर ।।१८.१४१२०।।

प्ररौढी – रोर. गड दुगते आनर सारग्री । वीर तेनरचे 
क्ेत्ी । तयाची प्रौढी रैत्ी । राविा नचंतावी 
।।१८.८२००।।

्

्ड्डी – फडफड असा आवाज. नपसाळलेलया 
कुत्याला फडफड असा आवाज ऐकू येतो. 
येक येकाची कोडी । शबदश्वरानचया आवडी 
। श्वाि बाळेरा फडफडी । तेनच आइके. 
।।२.३०४८।।

्डस्ण – फरसार? एक िाद्पदार्ण. साही 
शास्तांचे दुकाि । प्रक्ेरे आि आि । 
आििराही फडसाि । पुरारांचे ।।५.२७१९।।

्ड्िदर – शेतावर, शेतजनरिीवर. येकु रागु 
फडावठर । रोकडानच नवकरा करी । पुडती घेत 
यानच परी । पुडती नवकी ।।१८.९१२४।।

्वणजवे – िांगररे. दुनरजे, नतगुनरजे, फनरजे,। 
फोनडजे, लोनडजे, कुळठरजे,। वोले वाफे पेठरजे 
। िारा उतरलें. ।।२.५२८९।।

्णी – िांगरलेली. तव ते राळवट चोळवट । 
चोपरानच फरी पनहवट । गवहाळी रोरवंडी 
सिवट । िळगा रळी ।।१७.३४२।।  

्ळ – १. फळ. शूनयाचें शोधावें रूळ, । तोडावें 
वयोराचें फळ, । आकाशापरी पोकळ,। 
होऊनि जावें ।।२.१३७३।।, २. पठररार. तैंचे 
कर्ण तें निर्णळ; । अतेव शुराशुर फळ । तेरें 
िाहींनच केवळ, । ऐशी नरिया. ।।२.२११८।।, 
३. लार, रोबदला. तुमहींनच राजय करावें,। 
इतरीं सेवाव्रत आचरावें; । पुिरनप वचिें 
आइकावें । यागाचें फळ. ।।२.३७४०।।, 
्ळें ।।२.२७१५।।

्ळत्य्ग – फलाचा तयाग करूि, फळाचा नवचार 
ि करता. फळतयागें कर्ण कठरतां । रिरेंनच गा, 
पांडुसुता, । निवा्णरयोगीं योगवेत्ा । पावें 
अिायासें. ।।२.४४१०।।

्ळदक्ळीं – धयाियोग साधलयावर, फळ 
नरळणयाचया, पूर्ण होणयाचया वेळी. 
धयाियोगाचा फळदकाळीं । नचत् ि चले िेले 
अंतराळी । रग निवा्णरयोगु तये वेळी । संपादे 
सोपािु ।।५.१०३४।।

्ळद-दु – फळ देरारा-री-रे. कानरकां िारी 
रोक्नसनद्,। तेर फळद तयाची बुनद्; । जनरु, 
ररर, आनध, वयानध । संप्रापय तयां. 
।।२.३८७८; ५.१४६४।।, ्ळदु 
।।२.१११४।।, ्ळद् –  जयांिा फळे 
लागतात अशा, फळ देराऱया (फळझाडे). 
।।१८.१२४७७।।

्ळप्कु  – फळरूपी पठररार. सूक्र गती हा 
जारावा । योगु सांगु आचरावा । ऐसा 
फळपाकु पावावा । पािीं रग ।।५.१५९४।।

्ळभोगीं – फळाचा रोग घेणयारधये. नरियेिें 
गुंपला पुंसा, । रीिु जैसा तया आनरषा; । 
फळरोगीं पुरुषु तैसा । आसक्तु होये. 

प्रोक्षून ्ळभोगीं
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।।२.३६९४।।

्ळली – लारकारक झाली. उगाळ हातीं झेली,। 
ऐसीही सेवा केली,। परंतु िाही फळली । 
अर्णकारें तया. ।।२.२१६२।।

्ळलें – लारकारक झाले. जयेष्ठु वचि काये 
बोले,। ‘पूववीं तुवां हौचें िेलें,। तें कवरें फळें 
फळलें?। सांग पा, गा. ।।२.२७१५।।

्ळश्वे्य –  श्ेयरूपी फळ (प्रेय - रौनतक सुिाची 
प्राप्ती व श्ेय - पाररानर्णक आिंद प्राप्ती). 
उत्र सेज आसतीर्ण । तयातें िापेक्ी रि । 
अनितया सेनवता कवर । आरी फळश्ेय 
।।१६.३०३।।

्ळसंग ु – फळानवषयीची आसक्ती. फळसंगु 
सांडोनि । नितय कठरतां आचरर । श्द्ारूपें 
रिे जार । वत्णत आतां ।।५.१४६७।।

्ळ्ं ्यवेणवे – तयार, पक्व होरे. फळां आली 
सराटी,। ठरगरी पालहावली कांटी । तारुणयदशा 
हे वोिटी,। जीवांनस गां ।।२.७४६।।

्ळ्श् – फलाबद्लची इचछिा, प्रव्त्ी. ऐसी 
उपजउनि फळाशा । करमी आसक्त केले पुरुषां 
। वेदी प्रव्नत् गुडाकेशा । प्रवत््णनवली गुरु ईश्वरे 
।।१८.१०२१।।

्ळ्ि्र –  फराळ, अलपोपाहार. वयाघ्रेसी वैराचारे 
। आली जंबूक अपारे । ती अवघीनच फळा 
हारे । गेली तयाचे नि ।।१६.१९४८।।

्ळवेछ् –  फलाची इचछिा, फलाशा. नवनहत 
ईश्वराचे आराधि । तेर फळेछिा की जे ते 
नवघि । ईश्वर प्राप्तीचे कारर । सव्णरा िवहे 
।।१८.२७२।।

्ळैल (फळरे) –  फळ येईल; फनलत होईल. 

तया सतय ते काये फळैल । बुनद् कैसी 
उजळैल । रिपरनत धरील । ऐसे ि घडे 
।।१६.१०८१।।

््ंकती – नवसतारपूव्णक. जैसा बैसला पुरारीं । 
तैसानच शास्त वािारी,। फांकी बोले िेवरी । 
शबदरचिेनचये. ।।२.३६२४।।

््ंकले – नवसतारते; प्रकाशते. प्रतीतीचे नि प्ररावें । 
फांके तें फांकरें िवहे । जाररें जारते पर 
राळवे । जाररें फांके ।।१५.४१६९।।

््ंकोवन – रटकत दूर होरे, नवलग होरे, 
(एकरेकांपासूि) वेगळे होरे, निरनिराळया 
ठदशांिी जारे. कवरे उपाये हा टळे । महरौनि 
कठरती कारे डोळे । येक ते एकावेगळे । 
फांकोनि जाती ।।१२.७१९।।

््ंट् –  १. अंकुर, कोंर. दृशय सांडूनि द्रष्ा । 
पाहतां आपुनलया निष्ठा । तया दश्णिाचा फाटा 
। तो पोटीनच संचरे ।।१२.३८४।।; २. शािा, 
(दृषय, दश्णि व द्रष्ा या नत्पुटीपैकी एक) दल. 
दृशय नवलक्रु द्रष्ा । जारोनि दश्णिाचा फांटा 
। आवरूनि आपर सूरटा । िांइंनच नवरावें 
।।१८.१४२०१।। 

््ंटो – नवनवध शािा, फाटे. पररारु पठरयंत तुटे 
। पठर दोनिपर तेंनच उरटे । आता अिंत वांटे 
फांटो । अंशरेदाचे ।।१६.७२३।।

््करी – दूर होतात, सोडूि जातात. रररापुढे 
अजु्णिा । यांचीच असे सेिा । रररापूवमी 
आपरा । फाकती हे ।।५.४३३१।।

््टरी – फाटतात. रग तें रळें घेइजेती,। धूतां 
धूतां फाटती,। जीरा्णवसरा पावती,। नवतुळती 
सवरावें ।।२.८८६।।

्ळली ््टरी
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््टवे – फाटते. जांरया देतां रुि फाटे, । एकीं 
धठरलीं ललाटें, । एक महरती रोिें । पडलें 
राहार; ।।२.१३९९।।

््टो – दोि तुकडे होवोत. तो असतांही शरीरीं, । 
वस्त पांघरलें जया परी, । ते तुटो, फाटो 
बाहेरी, । आपरु वेगळा ।।२.९१६।।

््टोवन्य् (गेलीं) – तुकडे होऊि गेले. िूतिें 
जीरते जालीं,। फाटोनियां वस्तें गेलीं । पठर िीच 
िवी ते उरली । काया जैसी ।।२.९१४।।  

््ड्िें – राग कररे. टपकरी गगि फाडावें,। 
पालवीं आपरा बांधावें,। तेरेंही गळोनि जावें 
। हा शबदनच ि कळे ।।२.१३६९।।

््िल्य्ंिदर – १. संधी नरळालयावर. आता परू 
महनरजे वैरी। तयाचे नरत् अरवा अठर । प्रसंगु 
फावलयांवठर । तयांतें देतां ।।१८.८१३४।।; 
२. प्राप्त झालयावर, आतरसात केलयावर. 
तैसा िवहे जो अनधकारी । पांडुपुत्ा अवधारीं 
। सरानध फांवलयांवठर । जो राहे खसरती 
।।१८.१२३५३।।

््िल् – पावरे, साधरे, प्राप्त होते, शरय होते, 
ग्रहर होते. ठरकारा अवकाशु फावला,। 
महरौनि सव्ण व्त्ांतु सांनगतला.। तया शूद्रातें 
आिवला । ब्राह्रु तो. ।।२.२४७७।।

््िलवे – १. प्राप्त झाले, नरळाले. िाही पठर 
ि्पाळा । आतरदाि करू चुकला । तेरे का 
ज्ञाियोग शीळा । फावले आरीं ।।१६.१५१।।; 
२. संधी सापडली, संधी नरळाली. रोनगजे 
नततुलोनच फावलें । येराचे देह वांयां गेलें । 
करते नवश्व चाळनवले । वैठदके येरे ।।१६.१८०३ 
अ।।

््िवे – १. ठदसते. जेरवरी रूप फावे, । यया 

तेजाचेनि सवरावें, । देिरें तेरवरी धांवे,। 
तया द्रष्याचें ।।२.९७४।।; २. नरळते, 
पोहोचते. कांचि फावे सोिारा । तो पीटोनि 
करी अलंकारा । तैसे ब्रह् या जगयाकारा । 
कवर जानरले॥९.८३२॥; ३.अिुरवास 
येरे. नजया युक्ती रि फावे । फावलातें चंचल 
िवहे। नतयानच युक्ती धरावे। पाचही प्रार 
।।१६.४३१।।

््ळक् – तुकडा. केळीचया पािाचा एक राग 
तोडूि जेवावयास वापरतात. तयाला फाळका 
महरतात. पविाचा पािी जेवर । वयोराचा 
फाळका आसतीर्ण । ऐसी प्रतीती जार । आहे 
कवहरा ।।१५.२९७१।।

व्टणवे – दूर होरे. यापरी यें नतनही गेलीं । महनरजे 
रेदबुनद् उनरूळली,। िा कीं रेदरनत नफटली,। 
नतचीं हीं नचनहें. ।।२.४६८९।।

व्टलें ्म्त् – दूर झालया-झालया. तैसें वयक्तीचें 
अवतरर,। नफटलें रात् प्रावरर,। अवयक्त, 
सतय, सिाति, । तेंनच उरलें ।।२.११८९।।

व्टवे – धुवूि सवचछि होरे. सवधरु्ण सांनडतानच अंशु 
। यानत वठर पनडला दोषु । तो प्रक्ानळता अंशु 
। रळाचा ि नफटे ।।१६.९९०।।

व्टवे – िाहीशी होते. नवचारु पळोनि जाये रािा,। 
साठरिें होइजे पंचाििा,। वोळखि नफटे, 
अजु्णिा;। चढे तर. ।।२.४६८४।।

व्टोवन – िष् झालयावर. तैसें कर्णयोगें रजतर । 
नफटोनि, सत्व उरे उत्र,। रग योगरागवीं सुगर 
। रिोजयाचें. ।।२.४२४२।।

व्टोनी  ज््य – िाहीसे होऊि जाते. यया दृशयांचा 
साचपरीं । िािातव जाय नफटोिी । एकतव उरे 
निदािीं । पूर्ण ब्रह् ।।२.२६८, ८५३, ४३९१।।

््टवे व्टोनी  ज््य
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व्रणवे – येरूि तेरे जारे, तयाच-तयाच रागा्णिे फेरे 
घालरे. तेरें अज्ञािसंगतयागे । देहविय नफरे 
अवघें, । रग पािीं वाट लागे । तया रोक्ाची. 
।।२.४१३५।।

्ुक्ची –  उगीचच, फुकटच. ऐसे येरे अज्ञािे । 
रोहले जे अजु्णिा जारे । असुर जि वचिे । 
फुकाची बोलती ।।१६.२०४७।।

्ुटकु किड् –  फुटकी कवडी. ऐसे िािा पदार्ण 
वीरा । अनरलाषी कलपिेविारा । फुटकू कवडा 
दोरा । िापर नचंधी ।।१६.१७२२।।

्ुटरील – अंकुरतील, उद्वतील. तो राठरता 
कैसा होईल? । गगिा पल्व फुटतील,। सवरूप 
जयाचें निचिळ, । अविैत सदा ।।२.८६०।।

्ुटलवे – अंकुरले. ऐसे ज्ञािव्नत्लोपकर,। तराचें 
फुटले अंकुर,। येरें रि, बुनद्, सरग्र । करर 
वेढानळलें,।।२.१९९४।।

्ुटवे – उद्वतात. करूनि बीजारोपर,। वरी कीजे 
जळनसंचि,। तेरे प्रररावसरेनदुपाि । व्क्ाचें 
फुटे ।।२.७३८।।

्ुटवे – दोि राग होरे. वयाघ्रा रुिीचें सुटे । तया 
जिकु, का जििी रेटे; । तै उवसे पोट फुटे,। 
प्रकटे रुदि. ।।२.३१७०।।, ्ुटरी 
।।२.३७१२।।

्ुटवेल – अंकुरेल, उद्वेल. ऐसे पुढें नवसतारेल,। 
ते आतानचपासूनि केवळ,। अकीतमीचे फुटेल । 
दुपािें नबरुढें. ।।२.१५४७।।

्ुटों करी –  फुटायला आले. जंवं ते पोट फुटों 
करी । जेवं ते चाले वोकारी । जंवं ते नवकृनत 
अन्ावठर । उपजे कांटाळा ।।१८.१२५०७।।

्ुटों नवेद्िीं – (इंनद्रयांिा) फाटे फुटू देऊ ियेत, 

तरत् आकनष्णत होऊ देऊ िये. िेदावीं कररें 
फुटों,। अंतरींचें रािस सुटों,। पदार्णसफुरर 
उरटों । िेदावें योगीं. ।।२.१८६१, ४२७५।।

्ुड् – सरोर. रर रर पावला वैरी,। काये 
जालानस? गा श्ीहरी । राठरलों कीं, येहीं 
उत्रीं । आरिंदे फुडा ।।२.६८४।।, 

्ुड््ुडी – िरोिर.रग ते वळर सांडी, । 
सुषुमिेची वाट सोडी, । षटचरिें फुडाफुडी । 
रोकळीं पडती. ।।२.१८७९, २०९२।।

्ुडी – िरोिर. दगध पटाची जेंनव घडी । तंतुरय 
ठदसे फुडी । जे उकनळतां रोकडी । रसररूत 
।।२.४८१, ९१०, ४२०४।।

्ुडवे – १. निनचितपरे. करतेसी सहीत फुडे । 
अरनयक कर्ण हे घडे । ब्रह्ाठदका िातुडे । 
निष्ा ययाची ॥९.३२८॥; २. िरे, सपष्. 
जैसे जैसे रजवाढे । तैसे तैसे प्रपंचज्ञाि फुडे । 
पदारा्णज्ञािातें काढे । तराचेनि क्ये 
।।१८.८२२।।; ३. पुढे. रोक्साधि ज्ञाि फुडे 
। पठरज्ञाि साधिसंनयासु घडे । महरसील तठर 
निवाडे । वचि अवधारा ।।१८.२३१२।।

्ुडवे न् – निनचितपरे, िरेच िाही. असे िा उपजे, 
वाढे,। तरुर, व्द्, िा फुडें,। घडे अरवा 
रोडे,। यतिा यतिीं ।।२.१०३६।।

्ुपवे – फुंफाट्ात. जीउ वयक्तु िवहे धूळीं । फुपें 
पाषारी नडिळी । दहिी पविी पोकळी । 
पांडवा गा ।।१५.३६४३।।

्ुरवे – फुररे < सफुररे - सफुरे, जनर घेते. लिेद्, 
लिेदि, लिेत्ा,। फुरे जयानचया सत्ा,। आनर 
तयाते दृशय, देिता । तो आतरानच कीं 
।।२.९४०।।

व्रणवे ्ुरवे
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्ुल दवेसी –  फूल देरे, कौल देरे, रत देरे. डावें 
की उगवें फुल देसी । आतां काये पां तुं सांगसी 
। श्ीकृषरु महरजे अजु्णिानस । बोल पां गा 
।।१८.१५०४२।।

्ुंज – गव्ण, तािा. नवद्ा हीिाचीं नचह्नें । शोरनवती 
तुजकाररें.। सव्णज्ञतेचेनि अनररािें । झरें 
फुंज. ।।२.२५३८।।

्लेड्ि्य् – दूर करणयासािी. नशषयाचे फेडावया 
अज्ञाि । गुरूवाचूनि ि शके आि । देवा देवता 
रनहराि । िसे जयाचे ।।८.१८३४।।

्लेड्ि् – दूर करावा. पुत्ु महरे रातेतें,। ‘जाऊ िा 
कां चैघें तेरे? । बाधी संशयो रिातें, । 
फेडावा तो. ।।२.२४९१।।

्लेड्िी (फेडरे) – तोडावी, छिेदूि टाकावी. 
जनरानच पासाव फेडावी । तराची दशा अघवी 
। परंतु अिनधकारू जीवी । तो दूठर िवहे 
।।१८.८१३।।

्लेडी – १. दूर कररे. परंतु सिा श्ीकृषरु । जो 
फेडी संसारशीरु,। बोनलला देिोनि िंदिु । 
तया पंडूचा ।।२.८९।।, २. वस्त, देहरूपी 
आवरर इ. सोडरे. टप करूनि रोडी घडी,। 
पांघुरें, वेष्ी, आवडी । रेचे, तैसे वेढी, फेडी 
। परी ि करी दुःि ।।२.८९०।।, ३.  हरर 
करतो.  ज्ञािकररें आंतु वोढी । प्रारेंसी सनहत 
फेडी,। रिोरािसें आवडीं । सांनडली जेरें 
।।२.९०७।।, ४. िष् करी. सतवशुद्ीचे हा 
कारर । ज्ञािोतपत्ी बीज महरौि । रजतरदोष 
दारूर । तयातें फेडी ।।१८.२४२।।

्लेडठून – दूर करूि. जीतनच पाहवें ररर,। 
गेनलयापािीं जालेपर,। देहचतुष्य फेडूि । 
सांडावें कैसें? ।।२.१३६६।।

्लेन-नु – फेस. वठर वठर तरंग सागरीं । कल्ोळ, 
फेि, लहरी, । परंतु निचिळ तो अंतरीं । असे 
तैसा, ।।२.४०८६।। 

्लेन्म्ल् – फेसांची रानलका, फेसांची राळ. 
वायो उदका झगटला । तो सपशमोनि वेगळा 
गेला । ते तरंग फेिराला । ि होती बुद्ुदानचया 
।।१६.११८८।।

्ोक – १. नहरवी, ि वाळलेली, बारीक कािी, 
छिडी. फोक, चर्ण, दंड तारस । आंगीं वाजती 
असरसास;। पठर प्राकृतें शबदें ‘इसस’ । ऐसें ि 
महरे.  ।।२.२३८१।।, २. (लक्रेिे) पोकळ, 
िोटे. परंतु नतये ग्रारींचे सकळैक । रेळवािा 
कां लोक? । सतय कीं सांगरें फोक,। ऐसें 
जारवेल. ।।२.२८८८।।

्ोकिरी घवेरल् – कािीिे रार ठदला. येरें अपार 
पीनडला, । रग तो ग्राराराजी िेला,। फोकवरी 
घेतला, । बोलेनचिा. ।।२.२९५३।।

्ोवड – फोडतो. तोंडीं घालूनियां फोनड । घेइजे 
नवडीपािी नवडी । ऐशी नवड्ाची परवटी । 
महरौि बोल.।।२.२६८९।।

्ोवडजवे – फोडावे. दुनरजे, नतगुनरजे, फनरजे,। 
फोनडजे, लोनडजे, कुळठरजे,। वोले वाफे पेठरजे 
। िारा उतरलें. ।।२.५२८९।।

्ोडी – फोडतो. फोडी गोटा, नचंचोका.। ि नवसंबे 
सांपडला रुका;। झगझनगता निवडी रुंका । 
रारुसांचा.।।२.२१०७।।

्ोडठूवन – रेद, चुरा कररे. फोडूनि लोहतव 
दप्णराचें, । िसुधें निर्णळतव जें तयाचें, । तें 
आकाशा येसरें जयाचें  । ऐसें रूप 
।।२.१२४३।।

्ुल दवेसी ्ोडठूवन
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्ोल– निषफळ श्र, प्रयति, पोकळ व अनवश्वासाचे 
बोलरे, वचि, निरर्णक बडबड, िोटे, वयर्ण, 
कोरडे, नि:सत्व इहलोकी िा परलोकी । 
नचंनतला कारु तो पानवजे की । तैसे शबदज्ञाि 
लोकीं । िुसधे । फोलं ।।१२.५२९।।

ब

बऊरवे – अिेकांिा. सावा रोगु रायाते । उरे शेष ते 
आपरांते । तयारानज बऊते । संतोषवावी 
।।१८.९०००।। (रुदो. बऊते - बहुते)

बक-कु –  बगळे. रीि रग नवरोळे । ददु्णर 
पारकाऊळे । बक कवड्ाल आगळे । िाडे 
सावज ।।१६.२३८३।।, बकु ।।१६.१०२१।।

बक्म – बुक्ी. सोंडगें, तांगडी िेती, । 
आटालयापासीं िेनवती, । कुिे बकर घानलती, 
। ऐसें बोल, पां. ।।२.२६८८।।

बक्ि्र – बगळयावर. तेरे स्तीकारु िरा केला । 
तो तया नचत्ा झोंनबिला । दुब्णळा बकावार 
पडला । ससारा जैसा ।।१२.१९१।।(रुदो. 
बकावार- बकवठर ?)

बटी पो्ळ - सुकी सुपारी आनर ओली सुपारी. 
(कन्ड बडी, तुळू बाडी महरजे वाळलेले, 
सुकलेले. यावरूि ररािीत प्रचनलत असलेला 
बटी (सुपारी) महरजे सुकी (सुपारी) हा शबद 
आला असावा. संदर्ण - A Dravidian 
etymological dictionary, संपादक -  T. 
Burrow, M. B. Emeneau. पोफळ - 
ओली, कच्ी सुपारी.). िािा देवांची 
उपासिा। आगर शोधी िािा । तरानप 

पुकानवसवा नरळेिा । बटी पोफळ.।।२.२१६५।।

बडबड – वयर्ण बोलरे. तुरचेनि वेडें वेड । 
आरुतेंही लागलें उदंड,। िोटी, िरी बडबड 
। बहुसाल केली. ।।२.३४०१।।

बवडि्रु-रू – (कन्ड बनडवार) रोरवी, प्रौढी. 
संग्रारनवषईं चतुरु,।अपरानजतु रहारेरु,।  क्ेत्ी 
वनर्णती बनडवारु । तया तुझां िाईं ।।२.४४।।

बवडि्रें – वाढीरुळे. रि सरािाचेनि बनडवारें,। 
सकळें देहीं देहाकारें । होऊिी, सपश्ण बानहरे । 
लागें जारों ।।२.११६२।।

बदखली – दबलेली; िोलगट जरीि, लवराची 
जरीि. बदिली वषते रेघु । ि फुटे तयाते वोघु 
। चहुकडुनि अंतरंगु । वेगु चाले ।।१८.९११५।।

बदरपण – जूि, निबबर. तवगेंनद्रयाचे ज्ञाि । आंतु 
गेले पोि । आता उरले बदरपर । तये तवचेते 
।।६.३१७२।। 

बदरी – बोरीचे झाड. वनिची जीवलग सोइरी । 
शरी महरे राते बदरी । आता वऱहाडे आनलये 
येरवठर । तरी जायें रागों ।।१८.९३९१।।

बदरी आश्(्म) – बोरीचया झाडांचया बिात 
असलेला आश्र. रेले वा गेले रूषीश्वर । तठर 
दावा तांचे घर । बदरी आश्  । हे जे बोलरे 
।।१६.१०६४।। (रुदो. आश् - आश्र)

बद्ध –  संसारात अडकलेला,  अज्ञािी जीव. 
बद्ाचा रुक्तु करावा । रुिु्ण तोही जिु तारावा 
। महरौनि धरु्ण हा बरवा । पठर वाईटु िवहे 
।।१८.४८१।।

बद्धउदक –  िारळातील पारी (िरोटीचया आतील 
बंठदसत पारी).  जैसे सावरर आनरले । 
िाठरकेल सागरी हानकले । परंतु बद्उदक ते ि 

्ोल बद्धउदक
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रीळे । ता जलधरा ।।८.२९७३।।

बद्धक –  बद्कोष्कारक. एकसारकपरेंनच घातक 
। एक पदार्ण ते बद्क । एका पदारा्णतें सुि । 
ि वटे सेनवता ।।१८.५५७।।

बद्ध्चवे (बद्) – अज्ञािी जीवाचे, अज्ञािी 
(सांसाठरक जीव). तरी हे रुक्ता आनर बद्ाचे 
। नचनह जानरतले अनधकाराचे । परंतु तया 
योगीया साधकाचे । कांही ि कळेनच 
।।८.३३६३।।

बद्धु –  संसारात बद् (अज्ञािी) देहालाच आतरा 
रािरारा. (जीवाचया अवसरांपैकी बद्, 
रुरुक्ू, रुक्त ह्या तीिपैकी एक अवसरा.) ते ि 
कररे हा जो नवधु । कररे तो रहानिशेधु । 
ऐसा आसरू तो बद्ु । अनयराकरमी 
।।१६.१०१२।।

बवधरति –  बनहरेपरा. जंव जीऊ तंव ताते । 
बनधरतव प्रतीती ि येते । श्ोत्ींनच आइनकले 
होते । ऐसे कासा ।।१८.२८८८।।

बवधर-रु-रू  – जयाला ऐकू येत िाही, ऐकणयाची 
शक्ती िाही असा. येरें नवचारें आनरले । ते 
पुशाच भरो लागले,। अंध, रूक, बनधर 
जाले,। ि उरजतीनच. ।।२.३८५९।।, बवधरु 
।।२.१२२२।।, बवधरू ।।१६.१२४७।।

बभ्म्यरल – सवानधष्ठाि नकंवा नलंगचरि आहेत. 
देवता ब्रह्देव. बररयरल रात्ा । या साही 
तेरे पनवत्ा । येही आराधावे नवश्वकरा । 
नवरंनचतें ।।१३.५७१६।। नलंगाचया पािीरागे 
असूि तयाचा रंग नपवळा आहे. तयाला सहा 
पाकळया आहेत. बीजनचनहे- ‘बंरंरंयंरंलं’ 

बरबडवे – एक त्रधानय (बहुधा चवळी) व  तयाचे 
गवत. यांचया नबयांची राकरी होते.  

(बरबडीचा पाला औषध महरूि जिरेवर 
वापरतात). कुंदा सोंगडी हाराळी । रडसरू 
रािेलु उनहाळी । बरबडे पांढरफळी । सरुळ 
तुटे ।।१८.८९८७।।

बरि  – शोरा. रग तारुणय पावे रिरेंनच । तैं 
पूवमील रिीडा कैंची । कारु रिोधु लज्ा रोहो 
आंगाची । बरव पाहे ।।२.३३३।।

बरि्य् – १. योगय, चांगले. निजग्रारा यावया । 
इतुके काळ कां तया । लागावे, महरौनि 
बरवया । कारर ि ठदसे ।।२.२४६३।।, 
बरि्य्च्िी ।।२.१५७३।।, २. शहाणया-
सारिे. महरौनि तूतें क्नत्या । अिुनचत हें 
धिंजया ।  आधीं रािसीं बरवया । परी 
नवचारी ।।२.७६।।

बरि् – चांगला, नहतकारी. ग्रारुची िारी िावा,। 
ते सीरा पुसतासी, पांडवा,। होसी नवचारी तूं 
बरवा । इतुलयावरी? ।।२.११९४।।

बरि्पदर, बरवि्य्पदर-री –  चांगलयाप्रकारे, 
योगयप्रकारे. एवं पूव्णसाधि अवधारी । जाले 
असता बरवापठर । सद्ुरू तो कृपा करी । दें 
ज्ञािाखय धिा ।।१६.२०७।।, बरवि्य्परी 
।।१६.१५०१।। 

बरवि्य् –  बरवेपरा, चांगुलपरा. कर्णयोगा 
ज्ञािानचया । वाता्ण सांगे बरनवया । वैरागवागारी 
धिंजया । वयवहारी दक्ता ।।१६.७५९।।

बरिी – चांगली, छिािदार, सुंदर, िारी सकळाही 
राझया अवेवी । येकुदानच रि िेवी । तेरे 
सावधािता बरवी । असो देई ।।१२.३६६।।

बरिवे – १. बरे, िीक, योगय. आतां राजयाचेंनि 
अरावें । शरीरनिवा्णहो ि संरवे । तरी तेनह एक 
बरवें । आरी नवचाठरलें ।।२.१२०।।; २. 

बद्धक बरिवे
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योगयप्रकारे. का करावे ि करावे । िेरती 
नवनधनिशेध बरवे । रग आपुिीनच रिे अघवे 
। नसद्ांत कठरती ।।१६.१६७१।।

बरिवेन – चांगलयािे. बरवे ि अरवा वाइटे । 
निचियो रक्तीचा ि तुटे । हाच राव बाह्य प्रगटे 
। ऐसें बोलता ।।१.७८।।

बरिवेसवे –  चांगले. बरवेसे िाईक श्वरी । िदीसे 
बरवेसे पािी । रोग ि कळती निदािी । ऐसे 
प्रवत्णले ।।१८.२२१२।।

बरळ – झोपेत, रद्ापाि केलयावर होरारी नकंवा 
अनवचारी रारूस करतो ती निरर्णक बडबड. 
येक आजनर कृनशवळ । नत्काळ जालें बरळ 
। तयानच वासिा केवळ । तेनच सररे 
।।१५.३४६९।।

बर्डी (बरडी) – िादाड, हावरट. कुबेरू िारे 
बराडी । इंद्रिारे काबाडी । यरु वठरटा रोले 
घडी । आरी धोऊंनिया ।।१८.८५८३।।  

बर्बदर –  बरोबरीिे, सारखया प्ररारात. धातू 
आटती बराबठर । काहीनच िुरे सारगरी । तेरे 
शुलि िा रक्त शरीरीं । बीजनच िारी 
।।१६.१२४६।।

बलिर् – बळकटी, सशक्तपरा, सारथय्ण, 
बलाढ्ता. दुजयापासाव बलवता । आपुला 
नविाशु देिता । कपदाते उपजे सव्णरा । तें 
रय जारावे ।।१२.७४६।।

बलुरी –पूवमी १२ बलुतेदारांची सराजवयवसरा 
होती. उदा. लोहार इ. तयांचा उल्ेि. 
पापापुणयानच दोनही िळी । ग्रहे बलुती... 
तली । यरा धरा्ण वसली । अपूव्णआली 
।।५.२९२१।।

बविरंग् – बाह्य ....एवं बनहरंगा युनक्त । तया 
िोठटया येर ि सरती । यालागी आइकें पुडती 
। सांनगजैल ते ।।२.२९६।।

बवि्मुताख-खु – बाहेरचया ठदशेला, जगाकडे तोंड 
केलेली, तयाचे ग्रहर कररारी. शास्तवादीं 
तूटली  । पुरारश्वरें रांबावली । बुनद् जयाची 
नविुरली । बनहरु्णि ।।२.२९२।।

बवि्मुताखर् –  बाह्य जगाकडे प्रव्त् होरे, तयाकडे 
आकनष्णले जाणयाची प्रव्त्ी असरे. ऐसे करूनि 
आतरश्वर । तयाचे करीता रिि । बनहरु्णिता 
नफटोि । अंत:प्रव्नत् ते ।।१८.१२७५४।।

बहु – पुषकळ, अनत. आतां असो हें बहु राषर,। 
नकती करावें वागपीटर? । वयवहारु येरेंकरूि 
। ि चले तुझा. ।।२.२६९७।।

बहुक्ल-ळ – पुषकळ काळ. तो पैं बहुकाल 
निजैला, । सवपिसागरीं बुडाला, । तेरें जारता 
जिु आरीला, । तो कैसा अवधारीं 
।।२.७९४।।, बहुक्ळ ।।१.१३२।।

बहुगुणें – अिेक पटींिी. कनिष्ठु बोले बोलरें । 
‘आतां तें रागय काये सांगरें? । प्रनतष्ठा 
वाढली बहुगुरे । तये काळीं. ।।२.२५८६।।

बहुजन – बहुसंखय लोक. असो,बहुजिें नवटनवता 
। कवरानस परनजजे, पारा्ण? । अगा, पुढील 
चुकवावें आतां । तठर शहारेपर ।।२.१५७४।।

बहुज्प – अतयंत बडबड. काये बहुजलपें काज?। 
सांगैि तें गुरत्य बुझ; । रग सांडावया सहज 
। उपजों लागे. ।।२.३९३४।।

बहुड् – निरोप देरे. रोजिा उनसरु जाला,। 
आराही तया बहुडा ठदधला. । तुमहीही 
वयापारु आपुलाला । संपादावा. ।।२.२९२५, 

बरिवेन बहुड्
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३९३१।।

बहुर – अिेक. िेरो महरती जि बहुत,। िकळे हें 
सवाांचे रत,। परंतु जारते नवरुलेगा येर,। 
निजातरनवषईं ।।२.७९५।।

बहुरु – बराच रोिा. रहाकारर तुया्णवसरा । हें 
शुद् सत्वकाय्ण पारा्ण । हा गुराठदव्नत्नवकारु 
आइकतां । बहुतु असे ।।२.४६०।।

बहुप्द –  अिेक पाय असलेले (प्रारी). िेचर 
रूचर जळचर । एक ते केवळ अचर । एकपाद 
चतुरषपाद्ेर । बहुपाद केले ।।१८.८९९।।

बहुरूवप्य् –  निरनिराळी सोंगे घेरारा. बहुरूनपया 
ऐसा िटे । सुकुरारपर आनर रोटे । रंदीर 
करी गोरटे । रिोरर ।।१६.७५४।।

बहुरूपी –  गारुडी, वेषांतर करूि िेळ कररारा 
एक लोककलावंत. बकु जैसा धिशीळ । 
बहुरूपी िेळे िेळ ।।१६.१०२१, २०४१ ।।

बहुिंशवे – बांबूचया कािीचया (रारािे). 
दारापुत्धििाशें । पशुहािी, कां निवांशे,। 
निंदया, दंडें, बहुवंशें । आघातें उिी. 
।।२.४६५२।। 

बहुिश् –  नवनवध प्रकारचे, पुषकळ. नहररलागी 
रांदुसा । धनय रहा बहुवशा । घ्ततंडुलाठदकु 
ऐसा । नसद्संगर हो ।।१६.२२७२।।

बहुिस-सु – फार, पुषकळ. धैयमें सांनडले हृतकोश 
। ररतवें धयेले तें बहुवस । रीं कवरु हेनह 
राष । नवसरला तो ।।२.३०।।

बहुि्दद –  वाचाळ, विैतवादी. ऐसा अनरतवादी 
असतयवादी । अप्रीयवादी वर्णवाठद । व्रावाठद 
बहुवाठद । अनियतु जो ।।१८.१२६२८।।

बहुविध – अिेक प्रकारचे. जें जें राि, तें तें ज्ञाि;। 

तया तयाचें जें साधि । तेंहीं बहुनवध, जार,। 
ऐसा बुनद्बेदु हा. ।।२.२०८८; १२.७३४।।

बहुश्ुर – अिेक गोष्ींचे ज्ञाि जयाला आहे असा. 
ऐसा हा बोलु िरा । आला तुरनचया नवचारा,। 
तव येर महरती, महातारा । बहुश्ुत असे 
।।२.१४१३।।

बहुस्ल–ळ – फार काळ. येके बुद्ीचे अवयव । 
पाहतां बहुसाल पल्व.। आतां रया्णदा कररें, 
हें हांव । पुरे जाली. ।।२.२०८४।।

बहुस्ल् ं – फार. वि महरतां विवासु । साच 
रािी, तो पशु; । यालागीं नवरक्तां त्ासु । 
बहुसालां बोलांचा.।।२.२६४५।।

बहुस्लें – वेगवेगळी. व्रतांचीं िारें बहुसालें । घे 
पािाचेनि बळें,। रग तयाचें तयाचें बोले । 
नरियानवधाि. ।।२.३६५९; १८.८२४९।।

बळ – शक्ती. तू सतयसंकलपी हें निरुतें । रारी 
महरतानस कौरवांतें,। अतःपर काय रागुते । 
पानहजे बळ?।।२.९७।।

बळकट – शनक्तराि. सदृढ तयाचे कपाट,। साकड 
येकपाऊली वाट,। चोरिीनळ बळकट;। तेनच 
कैसी? ।।२.३०२८।।

बळद-दवे – धानय  सािनवणयासािी नरंतीतील 
पोकळ जागा, कोिार. (यांत वरूि धानय 
ओतूि िालचया बाजूस असलेलया रोकांतूि 
ते काढतात.) धानयाचे अपारे । बळदे पेंवें 
वोिारें । कापा्णस पूर्ण रंठदरे । कोर जारे 
नकती ।।१८.९०८०।।

बळ्युवक् –  बळाचा उपयोग करूि, बळजबरीिे 
(बलातकारािे). शस्तेनच हाररे हा सवराऊँ । 
हररे परनवत्व्नत् िाऊँ । सूचूि बळयुनक्त 

बहुर बळ्युवक्
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उपाऊँ । परदारा िठरती ।।१६.१६३१।।

बळिंर – शनक्तराि. प्रतयक्, अिुराि, उपरािें,। 
शबदु, यीं साठरिींनच प्ररारें.। येक येकाचेनि 
प्रयोजिें । िवहे बळवंत. ।।२.२१९६।।

बळ्वच्य् –  सशक्त. धष्पुष्. बळानचया सोळा 
वनिता। आरारे महरे येकांता। येरां 
उपचारानचया अिंता। करा राशी।।१६.१९८१।।

बळ्तक्रवे –  जबरदसतीिे, बळेच. बळातकारे 
उपदेशु । प्रेठरजे नवनहत नवशेषु । परी आपुले 
नहत पुरुषु । जारेनचिा ।।१८.८०९, ८२७।।

बळ्िरी – बनलष्ठ, पुष् होतात. कार, राग 
बळावती,। दंरु, लोरु, अशाखनत,। असूया, 
रतसरु, अनवरनक्त । उरई िाके. ।।२.१९८५।।

बळ्िवे – बनलष्ठ, पुष् होतो. तैसानच सतवगुर 
बळावे,। तैं रजतर लोपु पावे,। लयो, नवक्ेपु 
रालवे,। तो तयां वययो ।।२.८२२।।

बळ्ंशु – शनक्तशाली, अंश बलवाि राग. कारर 
रूताजळा । बळांशु होता आगळा । तेरे 
काया्णचा रंगु झाला । ऐसे असता ॥९.१५८३॥

बवळ्य् –  बलवाि. दंनडता िाही ईश्वरू । बनळया 
तोनच प्रजेंद्रु । रावे गरे गुरू । का सांगैल 
।।१६.२०८२।।

बळवे, बळवेवच –  बळेच; आगरहपूव्णक; बळािे. 
श्वरी रािस कांटाळें । कुवादु तो रागे बळे 
। बाह्य नवषयी  सोकलें । रातले रि 
।।१६.९७५।। (रुदो. काटाळें - कांटाळें), 
बळवेवच ।।१६.१००८।।

बंड्  – नवटकरीचा टोरा, रोडा. गोटा, गोटनल, 
घोंटाळा,। नचरा,बंडा, नसरसाळा,। कोदवा, 
नकिरी, महैसाळा,। रति िीळु, ।।२.२६९५।।

बंधकले –  प्रनतबंध. आनर बोनललो तठर सुिें । 
ब्रह्नच सव्ण असके । आतरापरती बंधके । 
तेही आतरा ।।१६.५६०।।

बंधन – पाश, अडकवरारी गोष्. या परी देह 
नवसनज्णलें,। तैं जें वासिारय धयेलें,। तें 
कर्णसंग्रहो बोनललें । पुरुषा बंधि ।।२.११०२।।, 
बंधनीं ।।२.३००८।।

बंध्मोचन –  बंधिातूि (अज्ञािातूि) रुक्ती. करीतु 
जे आराधि । प्रसंगे येके जार । तैं कैसे िवहे 
बंधरोचि । प्रारीयांसी ।।१६.२४२७।।

बंध्नी –  बंधिी, बंधिात पडलेला. (या ओळीत 
दासोपंत पूव्णजीविातील संदर्ण देत असावेत.) 
नपता हो रागवंतु । पठर पुत्ेवीर तो दु:खितु । 
जठर का बंधािी सुतु । सापडला असे 
।।१६.२९।।

बंवधश्ळवे –  बंठदशाळेत, तुरुंगात. सवपिीं पडला 
बंनधशाळे । जो तेर पळे सांपडे पळे । दंनडती 
दंडक आपुले । वैरी जे की ।।१८.१३७४८।।

बंवधहूवर –  काराग्हातूि,  बंठदवासातूि. बंनधहूनत 
पळाला । तो पुडती ि येत सरळा । नवसरलो 
जीर्ण कांबला (कांबला)। महरौनत 
।।१६.२५२७।।

बंधु – १. राऊ. जयेष्ठ बंधु ग्रारीं होता.। तयातें 
उपजली नचंता.। रग तो बोसवूनि रराता । 
नवचारु करी. ।।२.२४३४।।, २. बंधि. 
आतरा अिातरसंबंधु । अनव(अनवद्ा) गुरकृतु 
बंधु । करूंनि ताचा छिंदु । तत्वप्रकाशी 
।।१६.८४९।। (रुदो. अनव – अनवद्ा)

बंधु्मोक्षु – बंधि (संसाररूपी) व रुक्ती. वेदेनच 
कळे सवकर्ण । अकर्ण आनर नवकर्ण । सकार 
केवळ नि:कार । बंधु रोक्ु ॥९.२२०८॥

बळिंर बंधु्मोक्षु
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बंधुिग्ांचवेवन – राऊ, आप्त, िातलग वगैरे. रग 
जो तेरेंनच वयारोहें । बंधुवगाांचेनि सिेहें । 
(वयारोनहत) सांता काये । जाला कठरता? 
।।२.३१।।

ब्ंिळ –  दाट बि, विसरूह, आनधरय (झाडाला) 
पुषकळ कोवळी पालवी फुटरे. सवधर्ण 
गुरनिरीतयी रोक्ु बारे । अनयधरते अधरते बंदु 
सफुरें । गुराचें बांबळ अंकुरे । पीकें संसारू 
।।१८.७५६८।।

ब्गुल – लहाि रुलांिा रीती दािनवणयासािी 
कखलपलेला एक रयंकर प्रारी.  लेकुरी बागुल 
रानिला । तोतया तेनच रयदु झाला । परंतु 
जारता िरू सळला । कवर तेरे ।।८.३५८१।।

ब्धक – बाधा उतपन् कररारे. तया सवधरा्णतें 
िाशक । ररतव धठरसी बाधक,। हें पाप 
िेरसी आइक । कैसा  ठदसतोनस ।।२.१४७५।।, 
ब्धक ु।।१६.१०४५।। 

ब्धकु –  अडसर, आडकािी िरलेला. पेटला 
जाळी अग्ीतें । लागला पोळी सूया्णतें । बाधकु 
हो पंचवदिातें । तैं तो सव्णसव िुरे ।।१६.७९७।। 
(रुदो. अग्ीते – अग्ीतें)

ब्धी –  बाधा करते. कर्ण प्रनतबंधक कीरू िवहे 
। पठर संरूनच बाधी सवरावें । संसारबीज कर्ण 
संरवे । ते संगासतवनच ।।१८.११७३।।

ब्धु – बाधा, अडसर. तैं रय आनर रिोधु । 
ययांचा िलगे बाधु,। ऐसा आतरबोधु । जयाचा 
कां; ।।२.४६९१; १८.४९४।।

ब्बुळखोडीं – बारळीचया िोडावर. बाबुळिोडीं 
रांकोडा । जैसा जाये सेंड्ा बुढा,। एका 
चरिाचा गाडा । चालनवतां जैसा. ।।२.३६७९।।

ब्बुळ् – बारूळ, एक काटेरी झाड. शुनक्त जीं ि 
नरळे ती गुंजा, । नचंताररीसाटीं पुंजा,। 
सुरतरुसाटीं विजा । बाबुळा काये? 
।।२.३८९३।।

ब्बुळी – पाणयातील एक विसपती, शेवाळ, 
बाबरा. (दासोपंतांिी पाणयावर वाढराऱया 
शैवालसदृश विसपतीचे तीि प्रकार िोंदवले 
आहेत. बाबुळी, नतपािी व गोंडाळु. सधयाचे 
विसपनतशास्तज्ञ १३ प्रकार सांगतात.) उदक 
बाबुळीतें वयाले । आनर तीरेंनच ते आचछिाठदले 
। लोट आंगाचे निरलें । राती िवहे 
।।१५.३९५५।।

ब्रि – रोिी नवहीर. टांकें, बानव, पोिररी,। 
बारव, नवनहठर, अडु, धररी, । नवनहरा, तळें, 
रािी,। हळता, घुरें,  ।।२.२६८०।।

ब्र् खुळगवे्य्ंचवे त््ण –बारा रेड्ांची शक्ती. 
कुंकुरे रंनगले वदि । गरगरां भरती ियि । 
बारां िुळगेयांचे त्ार । येकानस ये 
।।१५.३४३५।। 

ब्र्डी –  हावरा, रोगी. वयवसायवंतु तो काबाडी 
। शीघ्र रोक्ता तो बाराडी । अनत बोलका तो 
तांतडी । काया्णचा िाशकु ।।१६.२१३५।।

ब्िनकशी – पूर्ण कसास उतरलेले. रूळाक्रे ५२ 
आहेत व कसही ५२ आहेत. बाविकशी 
उतरले । रात्कायुक्त शोरले । टाकसाळी 
िारे पनडले । रुद्रा सररा्णची ॥९.३६॥

ब्वि – लहाि, ि बांधलेली नवहीर. टांकें, बानव, 
पोिररी,। बारव, नवनहठर, अडु, धररी,। 
नवनहरा, तळें, रािी,। हळता, घुरें,।।२.२६८०।।

ब्विर् – बाहेर, ह्या जगात. सवगू्णनि आरी 
संसारा,। तये रातेनचया राजी उदरा,। िवां 

बंधुिग्ांचवेवन ब्विर्
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रासां बानहरा,। आरी जनर दशे ।।२.११०४।।

ब्विरवे – बाह्य, वरवरचे. तठर आधीं अजतव, 
आरी िरें, । तठरनच नविाशकाळी ि ररे,। 
लयोद्व हे बानहरे, । जयानचया संनचतीं 
।।२.८१०।।

ब्िी –  बाह्य. शास्तबाही ते निंदक । सवधरमी 
दोषारोपक । जांचे रत अवैठदक । राझी निंदा 
।।१६.२३२३।।

ब्िवेरी – बाह्य, वरवरचे. रग आंगा पाडी उतरी,। 
नवरची गरवीं कुसरी । लेइला, िेसला बाहेरी,। 
ये संसार चहोटां ।।२.९११।।

ब्ह्य – बाहेरचे, महरजे दृशय, ठदसरारे. तयारानज 
रजोगुरें । जागरावसरेजेनि सफुररें । नवश्वु 
होऊनि जारे । तया बाह्य प्रपंचा ।।२.३२६।।

ब्ह्यदृष्टी – बनहरु्णि व्त्ी. अजु्णिा बाह्यदृष्ी हे 
सरूळ । रासे प्रपंच राि सकळ । रज 
आतरयाचे सरळ । अंतरी गरे ॥९.८५७॥

ब्ह्यप्रज्ञ् –  बाह्यज्ञािािे. दश देह कीरू असे । 
पठर बाह्य प्रज्ञा प्रकाशे । ते वयपरतवे ऐसें । 
जारावे तुवां ।।१८.७३७।।

ब्ह्य्मळ –  बाहेरची रलीिता, दोष. रातीचा 
आनर निर्णळ । तया कारे लागे बाह्यरळ 
।।१६.८८०।।

ब्ह्यसिभ्िवशवथळ् – जयाचया रिोव्त्ी  शांत 
झालया आहेत, नवषयांकडे धावत िाहीत अशा 
अजु्णिा. तया नवनवक्तातरज्ञा, ज्ञािशीला,। 
बाह्यसवरावनशनरळा,। अवधाि देईं, ि्पाळा,। 
काये महनरजे. ।।२.४७१९।।

ब्ह्यिो्म –  बाह्यत: केलेले, नितय यज्ञ. (वैश्वदेव, 
अनग्होत्, देव, नपत्, रूतयज्ञ.) हे अंतय्णज्ञाचे 

लक्र । तुजप्रनत केले करि । आता 
बाह्यहोराचे नचनह । सांनगजैल  ।।१८.१९०३।।

ब्ह्यंररी –  बाहेर व आत, अरा्णत सव्णत्. नतरे 
आशेचेिी ची आधारें । कारिा रािसी अंकुरे 
। ते बाह्यंतरी पसरे  । वाॐ िेदी  ।।१६.१८३९।।

ब्ह्य्क्श – चार प्रकारचया जीवस्ष्ीचे उद्र व 
संचार सराि व पंच नवषयाचे सराि, ठिकार. 
बाह्याकाश ते हे जार । चहू रूताचे सराि । 
जे सचराचर आयि । नवषय पंचकाचे 
॥९.१८७१॥

ब्ह्य्तक्रें – बाहेरील प्रव्त्ी. कररगुरवयापारें । 
ि प्रवतते बुनद् बाह्यातकारें,। आनर असतोनि 
शरीरें । नवनवक्त सफुरे. ।।२.२०१९।।

ब्ह्य्थताज्ञ्नी – शरीराबाहेरील नवषयांचे ज्ञाि करूि 
घेणयासािी. या व्नत्पंचकाची चपलता,। तें 
प्रारपंचक, पारा्ण, । हेंनच बाह्यार्णज्ञािी 
वापरता, । पांचही ज्ञािकररें ।।२.११५०।।

ब्ह्य्थगीं – शरीराचया बाहेर असराऱया अिेको 
नवषयांचया बाबतीत. तेरें कररव्नत् ि चरती,। 
रि ि भरे बाह्यारमी,। अवलंबूनि िेलें रूनत्ण । 
एकाग्र रि. ।।२.२०५०।।

ब्ळक –  वासरू, नपल्लू. िेरतयांराजी अनग्रक,। 
रूि्ण महरनत रोर लोक । पशुवाठदकांचे 
बाळक,। त्रे आहाठरती ।।२.६९०।।

ब्ळदश् – बालय. तें व्द्ी घालूनियां पोटीं,। 
रिरनच बाळदशा लोटी । तारुणय सारावीत 
उिी,। तेवहेळीं कैसें ।।२.८९९।।

ब्ळपण – बालय. तैसें ठदवसेंठदवस बाळपर । 
गेलें तें िये रागुतेि । क्रक्राचें आि आि । 
अिुरवत असे ।।२.३५२।।

ब्विरवे ब्ळपण
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ब्ळरंड् – बालपरीच वैधवय प्राप्त झालेली. 
बाळरंडा आनर ब्रह्चारी । दोघे ररवावी 
अवधारी । जे यज्ञसरागरी । ऐसी पानहजे 
।।१८.३१६।।

ब्ळु्मरी – बाळरती, अज्ञािी जीवाची अपठरपक्व 
बुद्ी. ऐसी नवतपत्ी करीती । सरूळा पासाव 
सूक्र रनचती । तयानच जारावी बाळुरती । 
तुवा अजु्णिा ॥९.१७३०॥

ब्ंड – रोगांरुळे चेंबट व िुरटलेले पीक नकंवा 
बारीक झालेले धानय (डाळ वगैरे), नपकांवरील 
एक प्रकारची कीड; रोग. गेरा तांबारा तेला । 
नचकटा करपा उघळा । बांड रारे सुळू नतळा 
। फूल झडे ।।१८.९१५१।।

ब्ंबल – दाट वि, विसरूह, आनधकच, वाढ का 
वाळती िा यरार्ण । तयांचे बांबल बहुत । 
नरथया नकं गा सरसत । कांनहनच िसे 
।।१८.८३२६।।

वबडविडी – लबडबडलेला, ररलेला. रसतकी रेंदु 
नचडनबडी । प्रारी श्रेषरा नबडनवडी । उगरी 
िंडी ठदडिंडी । आहे िेरे ।।६.४७२।।

वबढ्र – नबऱहाड, ठिकार. या परी जीवाचें नबढार 
। आिंदरय कोश तें घर । येर पुराष्क िगर । 
जया परी ।।१५.३८०६।।

वबरडी – गाि. नतकडे चोर, इकडे वऱहाडी । पळों 
लागले तांतडी; । तंव राक्सांचीं  नबरडीं । 
पडलीं तयां. ।।२.२९२२।।

वबरडें – १. दावे, दोरीचया वळशात अडकवणयाची 
दोरीची गाि, गुंडी. संसारदावरीचें हें नबरडें,। 
रववानसयांचें बेडें,। स्ष्या िुगवे कुवाडें । जें 
नवठरंची. ।।२.१८३८।।; २. बंधि, रय. येंक 
महरती,‘घोडें, घोडें.’। येक महरती, ‘पळा 

पुढें;। रागें पावलें नबरडें। राक्सांचें.’ 
।।२.२३१५।।

वबर्रवे –  नवकार. पनहलेिीनच अनधकारे । नवरालेपरें 
ररे । आिंदाची नबरारें । प्रकट करी 
।।१८.५२८५।।

वबि्ल् –  घाबरला. जायाकरा्णते नबहाला । तेनच 
कर्ण सोधू लागला । काळरयें पळाला । 
काळानच वठर पडे ।।१८.१७४०।।

वबिीसी –  नरतोस का? यरा केउता गेलासी । 
काळा तुंही नबहीसी । ि िरसकारु करी 
अनग्सी । लाग महरौनिया ।।५.१२८९।।

वबिवे, वबि्(णवे) – नरतात, नररे. परावयाचा साहे 
। आपरे नवसनज्णला आहे । िािा तयातेंही जिु 
नबहे । तरी आरी िरा ।।१८.८७४७।।

वबंदु ल्गल् –  सपश्ण झाला. लठटकेनि रररें रेला 
। लठटकेनि अर्तें तो वांचला । सतयचा नबंदु 
लागला । कासया तया ।।१८.१४५०४।।

वबंबप्रवरवबंब –  ईश्वर नबंबरूप तर जीव प्रनतनबंबरूप 
हा अर्ण. महरौनि अंशी तो सववौश्वरू । तदंशु 
जीवु सनवकारू । नबंबप्रनतनबंब आकारू । ऐसे 
जाले ।।१८.६७१।।

वबंब प्रवरवबंब न्य््य – रूळ ईश्वराचे प्रनतनबंब महरजे 
जीव. हों महरौनि प्रसतुतु । ऐसानच रानिला 
नसद्ांतु । नबंब प्रनतनबंब नयाय शाश्वतु । 
जीवेश्वर रेदु हा ।।१५.२८४९।। 

बीज – बी. व्क्ाकार अंकुरलें,। तें बीज वाढोंनच 
लागलें,। कीं रागुतें बीजी ठरघालें । रोप 
काये? ।।२.१९३८।।

बीज ख्िवड – बीज िारारी (जरीि) (बी 
जनरिीत पेरलयािंतर ते िाऊि टाकरारी) 

ब्ळरंड् बीज ख्िवड
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बीज ि उगवरारी जरीि. बीज िावनड 
रोराळ । आंतूनि गेले वोहोळ । वावर पडले 
उतळ । पीक ि ये ।।१८.९१५७।।

बीजभूरपंचक –  शबद, रूप, रस, गंध, सपश्ण (या 
पंचतनरात्ा पंचरहारूतांचे बीजरूप अखसततव 
होत). जेवमी सरूळदेहाचे । तें बीज रूतपंचकांचे 
। आता गरमी शरीर रचे । तेर सारगरी 
।।१६.१२६०।।

बीजरूपति – बीजपरा. बीजातेंनच व्क्तव,। 
आनर व्क्ातें बीजरूपतव, । तैसें जीवा देहा 
एकतव । अिाठद असे ।।२.१०८४।।

बीजिडु घ्लणवे – बीज पेररे. उदकाचे करूनि 
सिाि । पाषारबद् सोपाि । िािा व्क्ांचे 
आरोपर । बीजवडु घाली ।।१८.१७५१।।

बीज्रेंवच – बीजालाच. बीजातेंनच व्क्तव,। 
आनर व्क्ातेंबीजरूपतव,। तैसें जीवा देहा 
एकतव । अिाठद असे ।।२.१०८४।।

बीज्रोपण – (बीज + आरोपर) बी पेररे. 
करूनि बीजारोपर,। वरी कीजे जळनसंचि,। 
तेरे प्रररावसरेनदुपाि। व्क्ाचें फुटे।।२.७३८।।

बीजवेवच –  बीजच धुराऱयाचया रूपािे फुटते. 
सत्ानच िादर झाली । लहरी जैसी सागरजळी 
। की बीजेनच आगरी धयेली । सरळ हो 
।।८.२१८४।।

बीदी –  १. बीळ, रगदाड, छिोटे विार. चोरा तया 
प्रवेशावया । रागु्ण िाहीं बीदी ऐनसया । पठर 
कुनचिळा रारी नतया । िाहीं राजरय (?रय) 
।।५.१२०९।।, २. डबरयात. वळरीं, ढाळीं, 
एनक िदी; । वोि, चांग तैसेनच शबदी; । 
तीरवीं, वावरीं, बीदी । एक रेघोदक. 
।।२.३८७५।।, ३. रागा्णवर. रसिेनचया बीदी 

शीतळ। उदका सवादु निर्णळ। पठर रसैतवयानचया 
सुकाळ । रया्णदा िसे ।।५.३०८१।।

बीदीच् – गावांतील रसतयातूि वाहरारे घारेरडे 
पारी, गावांतील रसता, गल्ी वदिी गू बीदीचा 
। पडो रसतक रेलयाचा । काळा फोडु 
सवाांगाचा । येकनच होय ।।६.१६९७।।

बीिड – बेवड, रुखय धानय पेरणयापूवमी काढलेले 
आडपीक, ित. बीज बीवड रेठदिी । निर्णळ 
रािावी नतनही । रग दैवाधीि पारी । तें देवो 
देता ।।१८.९०२१।।

बुजिणवे –  बुजगावरे. बुजवरे देिोनि उडे । 
वाघुरे हठररु सांपडे । ससावध रेदडे । 
श्वािापोटी ।।१८.१७४२।।

बुजीरी (बुजरे) –  घाबरूि बुजत, गोंधळत होते. 
हृदयीं कालवे काये, िेरों.। येक ते लागले 
िरों;। रग उगेनच बुजीती, जारों । पुठरलें 
कांहीं. ।।२.३१०५ ।।

बुझ – (तू) जार. (फासमी प्रराव) आतां तें 
सरूळदेह कर्णज । कर्ण तें कररजनय बुझ । तें 
करर नवचरे सहज । आगे कत्णया  ।।२.५१५।।

बुझ –  सरजूत. बाळा शूळाचे रेषज । देता ि घेतें 
बुझ । तै िांड दानवजे ते सहज । प्रव्त्ीनच 
काररे ।।१८.१२६५।।

बुझ –  घाबरूि टाकरारे. सतवे सतव रजे रज । 
तर आले बुझ । शुद् सतवतां बीज । अिंता 
शुद्सतवाचे ।।१८.१२१३।।

बुझ –  शांत. तर सतवा रीिे रज । तें नत्पुटीरूपा 
सहज । देहातें करी बुझ । अिारसे ।।१८.६८८।।

बुझल् – सरजला, जारला, कळला. जो वयनतरेकें 
अरु्ण कनरला । तो धयाियोगेंनच जो बुझला । 

बीजभूरपंचक बुझल्
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जीवेश्वर रेदु ग्रासला । अनधष्ठािी ।।१२.७०३।।

बुझल्सी – (फासमी प्रराव) जारले आहेस. 
अज्ञाि निनरत्कारर । पठर ज्ञािसरवायी 
उपादाि । आत्ां रहत्तवा जनरसराि । ज्ञािनच 
अज्ञािेसी ।।५.३१५५।। हे पूवमी निरोपरी 
बुझलासी ।।५.३१५६।।

बुझ् (बुझरे) – (फासमी प्रराव) जारावा, 
सरजावा, सरजरे, जाररे, आकलि होरे. 
(रशको.) तो ईश्वरदत्ु ईश्वरराउँ । राजशरीरी 
तया िाउँ । तया ईश्वररावाचा अनरप्राउँ । बूझा 
कैसा ।।१८.८०५५।।

बुझ्णी (बुझावरी) – सरजावरी ऐसे अजु्णि 
धठरले रिी । ते वासुदेवे जारोनि । दृष्ांतरुिे 
बुझारी । कठरता झाला ॥९.९२४॥

बुझ्िणवे – (फासमी प्रराव) सरजावूि देरे, 
सराधाि कररे. पुसतानच सांगता कररे । 
तंचांचवचिीता बुझावरें । तोनच नवचारू 
निरोपरें । आईक राझेनि ।।१६.७१३।।

बुझ्ि् – (फासमी प्रराव) जारावा. आतां हा 
कैसा योगु?। सांगैि, अवधारीं प्रसंगु,। नविनवधु 
बुझावा चांगु । पूवमोत्रपक्. ।।२.१८४६।।

बुझ्विजवे –  (फासमी प्रराव) सरजूि घेरे. दुपटु 
जो जािें निका । क्ेत्ीं िागवे आनरका । तो 
रनक्तयोगु लोकां । सानहतय बुझानवजे 
।।१.११३५।।

बुझ्विरसवे – सरजानवतो. (फासमी प्रराव). तैसें 
आतरानरन् । जग अनविाश जार । परंतु 
वयनतरेकें तुज लागुि । बुझानवतसे ।।२.३२२।।

बुझ्विवर – (फासमी प्रराव) सरजूत घालतात. 
लेिा बुझानवनत ब्राह्र । तेंही करावे तेंनच 

लेिि । ऐसी कारिा गहि । वाढत असता 
।।१६.२२७५।।

बुझ्विविलवे – सरजानवले, सपष् केले. तें आइकतां 
शास्तरतें । आयुषय ि पुरे गा, तूतें,। महरौनि 
सांखयें योगेंनच निरुतें । तत्व बुझानवनवलें. 
।।२.४४१३।।

बुझ्िें पडवे – बोध करूि द्ावे लागते, उलगडूि 
सांगावे लागते. (फासमी प्रराव). रग सहजीं 
सहज सहज, । िुरे येतेंनच ततव(?त्व) बुझ, 
। बुझावें पडे तें तूज । उरजा िये  ।।२.१००६।।

बुवझजवे – सरजावे, रािावे. पवि जयाते महनरजे । 
ते सवरपू वयोरनच जानरजे । आनर वयोर ऐसे 
बुनझजे । ते सवरूप वायूचे ॥९.९७१॥

बुझवे – १. सरजते, रािते. देहेसी सवतंत् बुझे । 
जैसी वत्णती सवेदजे । जिरजंतु उनद्जे । तेही 
तैसेची ॥९.२३१८॥; २. जार, सरजावूि  
घे. ज्ञािी जारती महनरजे । याचा अनरप्रावो 
तूं बुझें । ज्ञािसाधिनच सहजें । संिसुहा 
।।१८.२४१।।

बुड्ल् (बुडरे) - नवरला, िाहीसा झाला.
देहाठदप्रपंचु बुडाला, । कीं िाहींनच, ऐसा तो 
जाला,। कररगुरधरु्ण लोपला, । जेनरंचा तेरें 
।।२.८५२।।

बुडैल  (बुडरे) –  लयाला जाईल. अकरते देहो 
पडैल । अकरते ज्ञाि बुडैल ॥ .... 
।।१८.१३५१३।।

बुढ् – बुडाला, बुंधयाकडे. बाबुळिोडीं रांकोडा 
। जैसा जाये सेंड्ा बुढा,। एका चरिाचा गाडा 
। चालनवतां जैसा. ।।२.३६७९।।

बुदद –  बुद्ी. एवं जनरापासूनि असतसंगे । जो िरू 

बुझल्सी बुदद
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वाढला प्रसंगे । ताची बुठद ि लगे । 
अतरािातरनवचारी ।।१८.३३६९।।

बुवद्ध – ज्ञाि करूि घेरारी, योगयायोगयतव िरवरारी 
अंतःकरराची निचियाखतरका व्त्ी. उदािवेगें 
उडोनि । बुनद् बैसे ियिीं । रूपनवषयो तेरूनि 
। रोगी तेजसरू ।।२.१९५।।

बुवद्धज्ल –  बुद्ीचे जाळे. बुनद् जालया प्रवीर 
। प्रव्नत् धरी रि । आचरे िा का साधि । 
पानवत्पर ि धरी ।।१६.१०१६।।

बुद्धी – ज्ञाि करूि घेरारी, योगयायोगयतव िरवरारी 
अंतःकरराची निचियाखतरका व्त्ी.टकरक 
जाली कररा, । रिा,बुद्ी, अंतःकररा,। 
राओ िाकळे निजज्ञािा, । जयाचा तयानचया 
।।२.१२४४।।

बुद्धीपरु – बुद्ीचया पलीकडचे. कासया करावा 
नवचारु । धरावा कासया निधा्णरु । राजयोगी 
बुद्ीपरु । असे सवरावेनच ॥९.३५१॥

बुद्धुद्ंवच –  बुडबुड्ांचे. वाओ उदका झगटला । 
तो सपशमोनि वेगळा गेला । ते तरंगरे िराला । 
ि होती बुद्ुदांनच ।।१६.११८८।।

बुधल् –  पातळ पदार्ण िेवणयास उपयोगी रोिे 
रांडे. आरावया जाये कुदळी,। तंव आरी 
सहार वाटोळी.। बुधला ि राये. रग िेनवली 
। तैसीनच ते. ।।२.३११३ ।।

बुबळ्ं – डोळयातील बुबुळांिा. हातांपाया  बुबळां 
। रािे ते नितय चाळा । इंनद्रया अनत वोढाळा 
। पेरूनच लागे ।।५.२४९८।।

बुभुतस् – िाणयाची इचछिा, रोग घेणयाची इचछिा. 
दंर दप्ण अनरराि । बळ पारुषय बुरुतसा जार। 
रानत्ठदवसु धयाि । तये कानरिीचें ।।२.३३४।।

बुभुतसु –  सांसाठरक. बुरुतसु करी आचरर । 
ॐकारसरररे करूि । तप कर्ण यज्ञ दाि । 
आठदकरूनि ।।१८.९६।। 

बुद्ुद्क्रु – बुडबुड्ाचा आकार. पाचा अहोरात् 
तो सररसु । बुद्ुदाकारु होये जानरजसु । 
नचकरता धरी रसु । तया वठर ।।१५.३६९०।।

बुभुतसु  – जयाला रोग घेणयाची इचछिा आहे असा. 
एक रुरुक्ु वयवसायी,। एक बुरुतसु 
अवयवसायी;। तयाचीं साधिें तेंही । प्रकट 
केलीं. ।।२.३८६८।। 

बुरगवे (बुरग) –  शानहरांचे एक वाद्नवशेष. 
परवशबदे ढोल । आत रूते पें रद्णळ । गोरुिें 
काहाळा केवळ । बुरगाठदक ।।१.७७२।।

बुंवथ – बुरिा, घुंगट, िोळ. लाजेनच सांनडली 
बुंनर । तयाची कैसी खसरती । उरीपुरी जिउनक्त 
। साहोनच लागो ।।१८.१०५८१।।

ब्िद्ऋवणकती – ब्हदारणयक उपनिषदात. ऐसा 
प्रारा करराचा वादु । ब्हदाऋनरकी केला 
नसद्ु । आनर अिुरवाचा शबदु । तो तव ऐसा 
॥९.१५१५॥

ब्िद्रण्यी –  (शुलि यजुवतेदाचया शतपर ब्राह्राचा 
अंनतर राग महरजे ब्हदारणयकोपनिषद होय. 
ह्यात काही अंशी कर्णकांडही आहे व 
रोक्ाचाही उपदेश आहे )  ब्हदारणयकोपनिषदा-
रधये. साधुकारी होये साधु । पापकारी पापी 
बद्ु । ऐसें बोले यजुवतेदु । ब्हदारणयी 
।।१.२९५९।। 

बेंदउर्वे – बेंदाड, घारीचा सािा. की िरकाची बेंद 
उत्े । कवरु नसंतोडा घे तेरे । तारस ररे तातें 
।कवरे धरावे ।।१६.८१४।।

बुवद्ध बेंदउर्वे
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बवेच्ळीस पूिताज –  ४२ नपढ्ा. बेताळीस पूव्णज 
पाहाता । रजनच ऐसी तयांची योगयता । पुढे 
संताि नवचाठरता । ज्ञािेनच सव्ण ।।१६.२०२०।। 
(रुदो. बेताळीस – बेचाळीस)

बवेडकु – बेडूक. गोनवंदु महरे गोरक्ु । केशविारे 
बेडकु । रारिार एकु । प्रहरू जारावा  
।।८.१२५७।।

बवेडें – बेडी, श्ंिला. संसारदावरीचें हें नबरडें,। 
रववानसयांचें बेडें,। स्ष्या िुगवे कुवाडें । जें 
नवठरंची. ।।२.१८३८।।

बवेसलें  आिवे – बसले आहे, रिािे घेतले, िार 
िरवले आहे. तें महरसील कैसे काये । हृदयीं 
तुझां बेसलें आहे ।तठर तें सांगेि जेरें होये । 
नचत्नवभरु ।।२.१४७।।

बैठवे –  बसते.  तेजानचया पंनक्त दोनही । नवराजती 
रूपें करूनि । तेरें बुद्ी बैिे दुकानि । 
उदािगाठदये ।।५.३१७६।।

बैठ्् –  बसलेला. ि जे नचत्ां ि ररे पोट । बैठ्ा 
ि कररे वाट । चालेता वाकुडे िीट । निजता 
िे ।।१६.१५५१।।

बैसक् –  बैिक, बसरे. लोळे निदे वयायारु करी 
। अवरोधु वायोचा ि करी । बैसका ते तया 
वैरी । साहेनचिा ।।१८.१२५१३।।

बैसकार – बैिक, बसकर, गानलचा, सतरंजी इ. 
येकत् झाले बैसकार । कुंदे केले उपचार । 
ठटळे नवडे आदर । बैसकेचे ।।६.२५७२।। 

बोवडकले –  उघडेबोडके. राट िागरी वानर्णती । रुंढे 
बोडके िाचती । गांदरे षंढ िेळती । दािपात्े 
।।१६.२०४२।।

बोधरव्य्दद – ज्ञाि, जाररे इ. बोधतवयाठद तेरे 

कर्ण । ऐसे जार अजु्णिा वर्ण । रग बुद्ीचा 
रजी तर । निनचित होय ॥९.१३६९॥

बोद्धव्य्त्मक – जारूि घेणयारी, आतररूपाचे 
ग्रहर कररारी. रि चंचळा आवठरती । ऐसी 
जे नववेकव्नत् । ते बोद्वयातरक सुरद्रापनत । 
बुनद् महरावी ।।२.४४६।।

बोधणरें –  ज्ञािाला. नचत् िाश्ी पदारा्णतें । बुनद् 
िेघे बोधरतें । ऐसे वेर परी सवसरतें । सवरूप 
िेलें ।।१६.३९५।।

बोधन –  ज्ञाि. तया रयाचे कैसें लक्र । आईकें 
पां आधीं सांगैि । रग अराचे बोधि । 
अरावेतचेनि ।।१६.५६।।

बोधन्रें  –  उपदेशाला. बुनद् बोधिातें करी । 
जारता तीरेंसी तो दूरी । सवरूपदृष्ी पाहे तरी 
। बुनद् िाबोधव् ।।१८.२३४५।।

बोधव्यरव्य्रें (बोधव्यरव्य) – जयाचा बोध करूि 
घेरे अपेनक्त आहे अशा(सवरूपा)ला. 
निरसूनि बोधनयतवयातें । आतरा पाहें बुद्ीतें,। 
ते ते तया वंधयासुतातें । दीस महरे ।।२.६४४।।

बोधलवेवन – सपष् केलयािे. सांखयें अरवा योगरतें 
। सवरूप उरजैल जैं तूतें,। गुरुवारयार्ण नसद्ांतें 
। बोधलेनि, ।।२.४४६५।।

बोधलवेपण – ज्ञानितव. शबदारमी बोधलेपर,। 
वाचेविारा प्रकटी िूर,। तो सफूतमीचां रूळीं 
जार,। श्ोता असे ।।२.९७९।।

बोधलवेपणें – जागरूकपरे. कां शबदब्रह् बोधलेपरें 
। गुरी गुर असंत जारे । रग अवसरांचे 
सांडरें । करूनि पाहातां ।।२.४८८।।

बोधव्य – बोध (ज्ञाि) करणयासारिे. ते 
बोधवयकारर करा्णतें । बुनद्ता बोधवते । ब्रह् 

बवेच्ळीस पूिताज बोधव्य
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दैवत तेरे । तें सवाांचे कारर ।।१६.२९९०।।

बोधुबोधकु –  ज्ञाि आनर ज्ञाि करूि देरारा.  
प्रतयक्ेवीर उपरे । उपराि िवहे ज्ञे । बोधु 
बोधकु तेर कोर । बोधयबोधे ।।१६.१५७८।।

बोधेंसीं संिीरु –  बोधािे युक्त, ज्ञािी. रग तेरें 
बोधेंसी संहीतु । राझां िांइं होये रवितु । यये 
अरवीं दृष्ांतु । सांनगजैल ।।१८.१४९१०।।

बोध्य –  ज्ञाि. इंनद्रया परतउनि सांनडले । रुरडउनि 
रिातें सांनडलें । बोधूनि बोधय घेतले । 
सांनडली बुनद् ।।१८.४३८।।

बोध्यबोधनबोधकु –  ज्ञेय, ज्ञाि, ज्ञाता (ही नत्पुटी 
आहे). बोधयबोधिबोधकु । तीहीचा 
रावारावो एकु । कवरास रागनववेकु । 
उरजैल हा ।।१८.३३८३।। 

बोध्यबोधवे –  बोध (आतरज्ञाि) करणयासारिे 
ज्ञाि, उपदेश. प्रतयक्ेवीर उपरे । उपराि िवहे 
ज्ञे । बोधु बोधकु तेर कोर । बोधयबोधे 
।।१६.१५७८।।

बोबडवे्य्िी– बोबड्ालाही, तोतरे बोलराऱयालाही. 
बोबडेयाही वाचा । कठरता उच्ारू जयाचा । 
साठरिानच रागु फळाचा । देते पठररारी 
।।८.१३७३।। 

बोभ््यवे – ओरडरे (बोंबलरे या अरा्णिे). देवा 
महरौनि बोराये । तवं दुजा देव कवरु आहे । 
जो आतरा कागा महरौनिये । रक्ावया 
।।६.३२८।।

बोरबटी – बोरीचे फळ. ठरंगरी ऐसी बोरबटी । 
िाहीं यये राजी स्ष्ी । परंतु तेही गोरटी । एके 
गुरें; ।।२.४२८८।।

बोरी – बोर, एक काटेरी झाड. आरी, बोरी, 

कठटवि,। वायो ि नसरे ऐसें वि,। तयाराजी 
रूत्र । तेंनच कैसें ।।२.५२८५।।

बोलर्य् – बोलणयाचा, शबदातूि सांगणयाचा. हा 
कैसा काये बोलवे, । बोलतया नवषयो िवहे, 
। द्रष्ेपर ही सवरावें, । आहाच जया 
।।२.१००२।।

बोलर् गोष्टीरें सेंड् असवेवच न् – बोलणयाला 
काही रया्णदा िसरे. गपपांचया ररात बोलणयात 
रापा, निरर्णकपरा वाढलयावर असे महरतात. 
आला तो सापडला रीडा । नबरे िाही उगंडा 
। बोलता गोष्ीतें सेंडा । असेनच िा  
।।१८.१२६११।।

बोलिवे – कसे सांगावे, शबदात कसे रांडावे. हा 
कैसा काये बोलवे,। बोलतया नवषयो िवहे,। 
द्रष्ेपर ही सवरावें, । आहाच जया 
।।२.१००२।।

बोलु – बोलरे, वचि, उपदेश. तैं र्तयु होय 
आपैसा, । अढळु तो, गा वीरेशा, । हा बोलु 
राझा अिाठरसा । कवरें करावा? 
।।२.१०८९।।

बोिडी पडवे – बोबडी वळरे, तारांबळ होरे. आता 
राजयोगु कुवासा । प्रकटु ि कळे रािसा । 
सांगता कुवाडे नवदुषा । बोवडी पडे ॥९.१७३॥

बोळ – एक प्रकारचा औषधी चीक नकंवा नडंक. 
याचे अिेक प्रकार असतात. उदा. ररतयाबोळ, 
कडूबोळ इ. का श्ीगंदाचा परीरळू । िठदरी 
िसे अळुराळ । गुळ महरोि घेईजे बोळ । 
तेरे गोडी िसे ॥९.८०४॥

बरौध –  बौद्रतवादी. (बौद्रते बुद्ी हाच आतरा 
होय.) बुनद् आतरा महरती एक । ते बौध 
जारावे लोक । शूनयवादी ते रूि्ण । ते जैि 

बोधुबोधकु बरौध
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रािावे ।।१८.३७८१।।

ब्रह –  पररतत्व. हे सूक्र व सव्णवयापी आहे. 
नवश्वबीज तू सिाति । नवश्वाकारे ब्रह् निगु्णर । 
नवश्ववयापी पठरपूर्ण । रावातीत ।।१.६।।, 
सनच्दािंदरय निगु्णर, । तें रीनच ब्रह् सिाति 
। ऐसें सवािुरवें सवरूपज्ञाि,। जालें जयासी 
।।२.८५६।।

ब्रहक्मभैक्य –  ब्रह् आनर कर्ण यांत एकतव 
पाहरे. करूनि िोहे कर्णयोगु । ब्रह्करभैरय 
प्रसंगु । ऐसा तो साखत्वक तयागु । पांडुपुत्ा 
।।१८.२१८२।।

ब्रहग्रिो – ब्रह्राक्स. ब्रह्ग्रहो, राक्सु । ग्रारु, 
घरटा पडला वोसु, । वडीं, नपंपळीं निवासु । 
ऐसानच करी. ।।२.३४१५।।

ब्रहच्य्ताचवे –  ब्रह्चया्णश्राचे. ग्हसराश्रा लागूि 
। प्रररनच नविनवध साधि । ब्रह्चया्णचे नवसज्णि 
। अवलंबि स्तीचे ।।१८.१४५२।।

ब्रहच्री – ब्रह्चया्णचे व्रत पाळरारा (नववाह ि 
झालेला), स्तीसंग पठरतयागाचे व्रत आजनर 
नकंवा नवनशष्, काही काळापयांत पाळरारा. 
िपुंसकु वरी ब्रह्चारी । कीं प्रारहीिु निद्रा 
करी । कीं धाला इचछिा ि करी । कांनजयाची 
।।१२.६५४।।

ब्रहदृष्टी –  सव्ण चराचर ब्रह्च आहे असा नवचार, 
सरदृष्ी. येरे तयागे जार । करा्णचे ब्रह्दृष्ी 
निरसि । किक िवहे कांचि । येरे िे 
।।१८.२१८३।।

ब्रहवनष् –  ब्रह्ज्ञािी. तेरे जे ब्रह्निष्ठ असती । 
तेनच ब्रह्ी नरळोनि जाती । येरा िाही ऐरयप्रानप्त 
। परतती ते ।।८.२९८०।।

ब्रह्यज्ञु –  पंचयज्ञांपैकी एक. देवयज्ञु... रूतयज्ञु । 
सांग संपादी ब्रह्यज्ञु । ब्राह्रु तो 
।।१८.१३३४३।।

ब्रहरंध्री – तालुसरािावरचे नछिद्र (जयांची 
योगसाधिा पठरपूर्ण झालेली आहे, अशा 
योगयांचे ब्रह्रंध्र उघडूि तयांची कुंडनलिी 
प्रारशक्ती नशवाशी एकरूप होते.) रेदूनि साही 
रंडळे । रिु पविु उधव्ण चाले । रग ब्रह्रंध्री 
ि चळे । खसररावे ऐसा ।।१२.२१२।।

ब्रहविद्् – री महरजे जीव आनर ब्रह् यात 
काहीच रेद िाही, सव्ण काही ब्रह्रूप आहे 
असे ज्ञाि. साधुसंगराचा तुं नवश्ारु । नवश्वगोप्ता 
आतरारारु । तुझा संप्रदावो तो उगरु । 
ब्रह्नवद्ेचा ॥९.२॥

ब्रहस््युज्य –  ब्रह्पदाशी एकरूपता, तनरयता. 
यापरी ऐसे नतयेरे । ज्ञेय जीरे रररे । 
ब्रह्सायुजय रोगरे । संशयो िारी 
।।१८.२१००।।

ब्रहसूत्ीं – वयासप्ररीत ब्रह्सूत्ांरधये. बोनलजे 
वेदीं शास्तीं,। पुरारीं,ब्रह्सूत्ीं,। रहािुरावांचां 
उत्रीं । नसद्ांतु हा ।।२.१०४१।।

ब्रहित्य् – ब्राह्राची हतया. आतरहतया, 
ब्रह्हतया । घडली तयां सव्णहतया, । जेहीं 
आतरयां सुनितया । अनितय केले ।।२.६९६।।

ब्रह् – १. ब्रह्देव. तद््ष्ीं जें प्रपंचराि । तें 
अिातरक साच जार । नवराटउतपनत् ब्रह्ा 
महर । असतपदारु्ण हा ।।२.५१४।।, २. यज्ञ 
करराऱया चार वेदांचया चार ऋखतवजांपैकी 
अरव्णवेदाचा ऋखतवज. हा सव्ण कररावर 
देिरेि िेवतो. प्रारु होता जारावा । अपािु 
उद्ाता रािावा । वयािु ब्रह्ा पांडवा । उदािु 

ब्रह ब्रह्
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अधवयु्ण ।।१८.२०१९।।

ब्रह्त्म्भवेदस्ुरण – ब्रह्ा आनर आतरा 
ह्यांचयातील अरेदाचे महरजे ऐरयाचे सफुरर 
महरजे जारीव. परंतु ब्रह्ातरारेदसफुरर । तें 
सराधीचें लक्र; । तये सराधीचां िाईं, 
जार,। तयां कानरकांतें. ।।२.३८११।।

ब्रह्नंदु – ब्रह्ज्ञािाचा आिंद. महरौनि ब्रह्याचा 
आिंदु । तोनच जारावा ब्रह्ािंदु; । रिुषयगुरु 
तो अंधु । जेर जारावया. ।।२.३५०६।।

ब्रह्नुसंध्न –  ब्रह्तत्वाशी असलेले तादातमय, 
एकरूपता. सांडुनि ते ब्रह्ािुसंधाि ।अरेदनिष्ठा 
सराधाि । तेर ब्राह्रीतें देिोि । सकारु 
जाला ।।१८.४०२।।

ब्रह्पताण – ब्रह्ाला अप्णर कररे, कत््णतवराविेचा 
तयाग कररे. रीं कर्णविारा सवगा्णतें । पावैि, 
येरें रतें । कर्ण ि करी; करीं ते । सव्ण 
ब्रह्ाप्णर, ।।२.४०५२।।

ब्रह्विषणु्मिवेश्वरीं – ब्रह्देव, नवषरू व नशव ह्या 
नतघांिी. ब्रह्ा, नवषरु, रहेश्वरीं,। घेतलें आरी 
आंगावरी,। आतां कवरु निवारी । तुझें, िा 
यांचें? ।।२.११०९।। 

ब्रह्लस्म –  ‘री ब्रह् आहे, असे रहावारय. 
ब्रह्ाखसर हे राविा  करूनि आईकवी जिा । 
प्रकट सांगे िूरा । अिुरवानचया ।।१६.५५६।।

ब्रह्ंड  – नवश्व. तरी तें पुडती िश्वर । देह तेंही 
नितयक्र । शाश्वत िवहे साकार । ब्रह्ांड हें 
।।२.२३३।।

ब्रह्ंडकंचुकु – ब्रह्ांडरूपी कंचुक, कवच. 
ब्रह्ांडकंचुकु नवराला, । प्रपंचु हारपोनियां 
गेला, । तये प्रळयार्णवीं निराला,। तो 

सरूळदेहोची ।।२.९२८।।

ब्रह्ंडकुिंटें – अिेक ब्रह्ांडांचे क्ुद्र अखसततव. 
निःशबद हाक सफुटे । ते त्ैलोकीं, वीरा, ि 
सटे,। अिेकें ब्रह्ांडकुवंटें । जाती उतरोनियां 
।।२.१२२९।।

ब्रह्ंडिरशी – ब्रह्ांडारधये ररूि रानहलेला. ऐसा 
ब्रह्ांडवतमी इश्वरू । जालों री अजु्णिवीरु,। 
तऱहीं द्रोराऐसा गुरु । गेला तो ि संपडे 
।।२.२३०।।

ब्रहैकस्म्धी –  निनव्णकलप सराधी. (ब्रह्तत्वाशी 
एकरूप होरे). देहचतुष्ट कखलपती । अवसरा 
चतुष्टता आरोनपती । तयांचा निरासीं बोलती 
। ब्रह्ैकसराधी ।।१६.१३९१।। 

ब्र्ही – ब्रह्ाची (नचचछिक्ती, राया). 
सरूलासूक्राचा नवसतारू । तेरूनि प्रपंचु 
सरागरु । ब्राह्ी विारा हा नवकारू । होतु जातु 
।।१८.४१९।।

ब्रीद्ंचवेवन – पदकांचया, राजनचह्नांचया. कंपु घेतला 
शरीरें । आली हुडहुडी शारे (शहारे?) । दाटले 
ब्रीदांचेनि रारे । तीं सानडती काढुनि 
।।१.६१५।। 

भ

भंिर् – पाणयाचया प्रवाह गोलाकार नफरणयािे 
तयार होरारा रोवरा. िदु, िदी, वोहळ,। 
झोनत, नझरपें, िळाळ,। धार, घाळरी, पीळ, 
। रंवरा, धोधें.।।२.२६७९।।

भंिर् – रोवरा, जलप्रवाहातील पारी गोल नफरते 
ती जागा. िदु, िदी, वोहळ,। झोनत, नझरपें, 

ब्रह्त्म्भवेदस्ुरण भंिर्
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िळाळ, । धार, घाळरी, पीळ, । रंवरा, 
धोधें. ।।२.२६७९।।

भंिदर्य् – रोवरे, कािात घालणयाचा एक 
अलंकार. चंद्र लोपले वदिीं । तािवडे, 
रंवठरया श्वरी, । िासापुटीं सुपारी । रोती 
झळके ॥२.५१००॥

भक््य् –  रक्तीिे. रक्तया जारौनि राते रजावे ॥ 
... ॥१८.१३२२२।।

भक््दरष्टवनि्रण – रक्तांवरील संकटाचे निराकरर. 
रक्ताठरष्निवारर । शस्तरूपु हे ज्ञाि, । येरे 
का, रे, साधुजि, । रक्त हानरतले? 
।।२.३४२३।।

भवक्पुष्ट – रक्तीिे पोसलेले, रारलेले. तनऱह 
पूजाकारें एकनिष्ठ । रि तयाचें रनक्तपुष्, । 
बाह्यवयापारीं लंपट । िवहेनच कीं. 
।।२.२०५३।। 

भवक््योग – ईश्वरप्रनरधाि. लक्योग लययोग । 
कर्णयोग वैरागययोग । रनक्तयोग हटयोग । 
तपयोग िािा ।।८.३३६७।।

भवक््योगु – श्वरकीत्णिादी रनक्तयोग. िवनवधु 
रनक्तयोगु । देहें आचरोनि सांगु,। िेवूनि 
रिोराओ अरंगु । तये सवतेश्वरीं, ।।२.२०५६।।

भगिदुवक् –  रगवाि श्ीकृषराचे बोलरे. आता 
संनयानसया ये ि वत्णती । तो कवरु संनयासी 
यती। तठर रगवदुनक्त येनच अरमी । ते कैसीअसे 
।।१८.२७८०।।

भगिदुक्ती – रगवंताची उक्ती (श्ीकृषराचे 
सांगरे). तंव पंचदशाधयायी । अजु्णिाप्रती 
रगवदुनक्त । एतद् बुधया हे निरुती । संपाठदली 
।।१६.४९।।

भगी –  योिीत. रता्णनच घानतला रगी । संगु तो 
आंगाआंगो आंगी । हाक दे तै अवघी । रुविे 
कोसळती ।।१८.९६७।।

भग्नछुटी –  रंगलेलया जागेतूि (नचरेतूि). िोकरी 
ि राहे पारी । कां रग् छिुटी जाये निघोनि । 
तैसे पडतानच वीय्ण द्रवोनि । जाये सवरावे 
।।१६.११६६।।

भजनविधु – रजिाची पद्त, रजिाचा नवधी, 
आराधिेची प्रनरिया, पूजेचा नियर, पद्ती. 
नवधी निषेध सव्ण जारे । राझा रजिनवधु ज्ञािे 
। दुसरा निपरु री िेरें । तया ऐसां ।।१२.७८१।।

भटी –  रट्ी. जैसा हरळु चुियाचा । रटीरानज 
पाकु तयाचा । होये जैसा ब्रह्ांडाचा । 
रसरलेशु ।।८.२६८२।।

भणभण – शूनय, रयार, ओसाड ठदसरे. आंतु 
बाहेठर रररर । काळी वोसरी आंगर । 
रनक्का आनर नचडार । तेंनच उरले 
।।१८.१०५२५।।

भणसी – (ररनस – रर् वत्ण. नवि. पु. ए. व.) 
बोलतोस, महरतोस. तुं ऐसे ररसी । जें सत्ा 
िाही उपाधीनस । महरौनि िाररूपा गुरासी । 
आतरतव कखलपले ।।१८.१४२२८।।

भदलवे (भवेदलवे?) – विैतयुक्त झाले. 
एकतवनिचियापासूि ढळले । तुझें नचत् 
नवकारलें । जीवेश्वररेदें रदलें । तें तुझां िांइं 
निरालें । तेरेंसीं सनहत ।।१८.१३७१८।।

भद्र्सन – नसंहासि, यौनगक आसिाचया 
प्रकारापैकी एक यारानज येरीचे वज्ासि । 
योगी महरती नसद्ासि । दुसरे ते रद्रासि । 
संतोषाचे ।।६.३३६३।।

भंिदर्य् भद्र्सन
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भद्री –  नसंहासिावर. कवरे एके अवसरी । राजा 
बसला असतां रद्री । तया पुत्ाते पाचारी । 
पठरक्ा घयावया ।।८.१७५।।

भ्य – रीती. रयनच धेलें असैल, । तरी येरें तेज 
उपजैल; । तें क्राधतेनच करील । रसर तयाचें 
।।२.८४।।

भ्यकंपु – रीतीिे ररलेले कापरे. आवेशाहूनि 
आवेशु ।  देखिला राक्साचा रोषु  ।  रयकंपु 
असरसासु  । उपजला सकळां.  ।।२.२३०९।।

भ्यचवकर – रीतीिे सतबध झालेला.गेलयाचें िाहीं 
दुःि,। प्रारें वांचलों हेनच सुि; । तें व्त् 
आइकोनि लोक । रयचनकत जाले. 
।।२.२३२६।।

भ्यद –  रीती देरारे, र्तयूला कारर िररारे. ते 
कर्ण रयद रवद ।  नवसतारे होवोनि नत्नवध । 
ि निरशे पठर नसद्  ।  केवळ बंधि 
।।५.१४५५।।

भ्यदति – घाबरवणयाचा गुर.वैयाकररयुनक्तबळें । 
बोलें जें रती आकले;। परंतु आंगीं रयदतव 
िाडळ । कोिेंनच तें. ।।२.२३४४।।

भ्यदु – रीनतदायक, रयावह. लेकुरी बागुल 
रानिला । ते तयातेनच रयदु झाला । परंतु 
जारता ि रूसळला ।  कवर तेरे ।।८.३५८१।।

भ्यभीर–रु – घाबरलेले. ऐसें देिोनि रयरीत । 
जि जाले पैं सरसत.। ‘प्रकारु कवरु पां येर 
। आरंरला’? । महरती. ।।२.२२६८।।, 
भ्यभीर ु।।२.३२३३।।

भ्यक्षीण – रीतीिे क्ीर झालेला. ते सववीं सव्णदा 
प्रीनतहीि, ।  सव्णत्ीं सव्णदा रयक्ीर, ।  सव्णरा 
रिोधाचें अनरधाि  ।  ते जे िेरती; 

।।२.४६८६।।

भ्य्रुरु –  रीतीिे वयाकुळ झालेला.  कवहरी 
येकु िरु  ।  बोलता जाला रयातुरु,  ।  
‘कवरु, हो, हा प्रकारु ।  रांडला येरें?’  
।।२.३३१०।।

भरंिस्य्च् – ररवशयाचा, जयाचयावर श्द्ा आहे 
असा. रग ररंवसयाचा वेदु,। तयाचा आरंरीं 
अिुवादु.। अरू्णनि पाहे शबदु,। कारर िसंपडे. 
।।२.२३४३।।

भरण – रोजि. सवपिीं देखिलें ररर । जयाळा 
करूनि अर्तपाि । तें जीरें रररें सराि । 
जागठर जैसें ।।१८.१३१५८।।

भरिट् – जनरिीचा एक प्रकार. िडाळ आनर 
गोटळ । पाररट ते शीतळ । वाळसरा ररवटा 
चवहाळ । तळें तळौली ।।१८.८९८२।।

भरंिसवेची –  िक्ीच. अरानयक ततव िेरती,। 
रारा गुरी नवचरती,। रात्ागरिी होती,। 
ररंवसेची ।।२.६९७।। 

भरिसेंवन – निनचितपरे. पूवमील हारपे आखया । 
वत्णरािी िेदी सौखया ।  कारर होईजे रौखया्ण 
। ररवसेंनि ।। २.५६।। 

भर्डवे – बरडी जरीि. अंत्ी िरपडे टोळ । हीवें 
रराडे सकळ । उतळ पातळ राळ । वाळती 
उषरें ।।१८.९१५२।।

भर्डें (रराडी) –गोसावयांचा एक पंर. बौद् रराडें 
चावा्णक । हे जि राझे निंदक । रत जयांचें 
अवैठदक । तयां ि संगावे हें ।।१८.१४८३७।।

भरीन – घेईि. रीं येकलानच, पठर धीटु, । िागवें 
परारिरपुष्ु । ररीि ययां घोंटु । वैठरयांचा 
।।२.६७१।।

भद्री भरीन
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भरु – १. ऊरमी. तठर अवधारीं येर वचि,।  
आतरयाचें अवययपर, । ररु, वोसरु, हे िूर, 
। िेरे आतरा ।।२.८१७।।, २. ररवसा, जोर. 
धर्णशास्तीं अनत ररु । रावेनि वधीं दृढतरु । 
पररारु्ण रानिती आचारु । शरीराचा. 
।।२.२१९५।।

भरोिरी – गदमी, दाटी.  िािा युक्तीची ररोवरी । 
द्रवयशक्ती तींते प्रेरी । रग रचिेची परी । तें ि 
सरे बोलतां  ।।१८.१०३८७।।

भर्ता – पालिपोषर कररारा. र्तय रता्ण जै उदरू 
। तै र्तयानच तयाचा आधारू । आपरु जीं 
की जे परु । ऐसे होय ।।१८.८१०५।।

भर्तार – पती.अिुपपनत् देिोनि घरीं । रिोधु उपजे 
स्तीशरीरीं,। रग तो तया रता्णरावठर, । वाजता 
होये. ।।२.२१४२।।

भरूताची –  भताराची, पतीची. रिुषयवेषे राक्नसरी 
। रतू्णची रोडे कररी । असो गा सुि राय 
जीचा गुरी । काही िसे ।।१८.२२०६।।

भर््ता –  पती, भतार. रता्णनच घानतला रगी । संगु 
तो आंगाआंगो आंगी । हाक दे तै अवघी । 
रुविे कोसळती ।।१८.९६७।।

भर््तारु –  भतार, अरा्णत रररपोषर कररारा. 
जिातें दावी रुिाकारु । राळावे महरौनि वैशये 
ते िाही रता्णरु । ते करुनिया आलंकारु 
।।१६.७६०।।

भितासन – निनचितपरे, िात्ीिे, निचियािे. नवप्र 
महरती िाही नचंता । अिुष्ठाियोगे तो 
आरानधता । होईल तुरचे काय्णकता्ण । रव्णसेि 
।।१८.१०३१३।। (रुदो. काय्णकता्ण-काय्ण 
कता्ण)

भितासवेन – ररवशािे, िात्ीिे, नवश्वासािे, 
निनचितपरे, नि:संदेहपरे. जऱही हे िवहे सहसा 
। तरी ि संडावे अभयासा । साधिे नसद्ी 
गुडाकेशा । असे रव्णसेि ।।१२.४३५।।

भितासवेन् – ररवशािे, निनचितच. असो सकळे 
उपाधीचे िंडर । आतरा ब्रह् ऐसे ज्ञाि । दैवी 
ययाचे कारर । रव्णसेिा ।।१६.८५०।।

भलर्य्ंचवे –  कोराचेही, वाट्ेल तयाचे. रलतयांचे 
असो अन् । चोिट ते करी सेवि । शीतळ 
निर्णळ जीवि । वार करे घे ।।१६.९८७।।

भल्यर् – रलयारलयांिा, रोठ्ारोठ्ांिा.  सदोष 
अन् सेनवतां । रानजरे द्रवयवठर नचत्ा । तेरे 
रये रलयता । नवसररर पडे ।।१६.१५०९।।

भल्यरवे –  रलतयालाच, वाट्ेल तयाला. सोनवळे 
वोनवळे ि कळे । रोजिी रलयते आतळे । 
वरुषानव सांतीसांची रुले । सांगाते जेववी 
।।१६.९८४।।

भिचरि्च् – जनरररराचया चरिाचा, संसारातील 
भरर, (जनर, उतपत्ी, सत्ा, अखसततव या 
स्नष्चरिाचा). रवचरिाचा तू नियंता । 
सायुजयरोक्ाचा दाता । त्ानह त्ानह अवधूता । 
कृपाळूवा ।।१२.४।।

भिद –  रव = प्रपंच, जनर. ते कर्ण रयद रवद  
। नवसतारे होवोनि नत्नवध । ि निरशे पठर नसद् 
। केवळ बंधि ।।५.१४५५।।

भिद््यक – संसार, पुिज्णनर देरारा, तयाला कारर 
िररारा. यये करवीं जें फळ । तें रवदायक, 
दुःिरूळ, । अतेव ब्रह्ाप्णर सकळ । कठरती 
योगी. ।।२.४३७४।।

भिदुःखदैन्यदळन् – संसाररूपी दुःिारुळे 

भरु भिदुःखदैन्यदळन्
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जीवाला येरारे दैनय जो दूर करतो अशा हे 
कृषरा !   रवदुःिदैनयदळिा ।   अठरवग्णहुताशिा 
।  देवअसुरारी रद्णिा  ।  पुरत्येशा  
।।८.१२७३।।

भिनद –  संसाररूपी रहािदी. रविद अजु्णिा 
जार । असुि वाहे जीवि । उरमी िािा ते रीि 
। कचछिपाठदक ।।८.२४६५।।

भिप्श्मोचन्  –  संसाराचया जनर– र्तयूरूपी 
पाशातूि जो जीवाला रुक्त करतो अशा हे 
कृषरा!  रधुरद्णिा नवश्वंररा । देवी रुखरररीनचया 
वरा । रहालक्रीप्रारेश्वरा । रवपाशरोचिा 
।।८.१२७२।।

भिबंधन –  संसाराचे बंधि. येरे सतवशुद्ी येरे 
ज्ञाि । येरे रवबंध नवछिेदि । येरे रोक्ु येरे 
पति । आले निवारे ।।१८.१७८०।।

भिभवेदभ्िदळण् –  संसारातील सव्ण रेदरावांचे 
निदा्णलि कररारी.  गीताते रवरेदरावदळरा 
िारायराची करा ।।१८.१५८१५ + १।।

भिरोवग्य् – रवरोगयाला, पुिः पुिः संसारात 
अडकराऱयाला. जे रवरोनगया संजीविी । 
अजु्णिाप्रनत श्ीकृषरवारी । गीता रागवती 
महरौनि । वयासें रनचली, ।।२.१८।।

भिि्वस्य् – रववासी – संसारात अडकलेला. 
संसारदावरीचें हें नबरडें, ।  रववानसयांचें 
बेडें,। स्ष्या िुगवे कुवाडें । जें नवठरंची. 
।।२.१८३८।।

भि्ककीं –  संसाररूपी तळपतया, ररररतया 
सूया्णिाली – उनहात. गीता रवा्णरवींचे 
तारूं.... रवाककीं नशतळ दृरराया । पीयूषवल्ी 
हे रवरोनगयां ।।१८.१५२७०।।

भसरी(न) – (ज्ञािेंनद्रयांविारे) रक्ती होत िाही. 
कठरता धर्णनवनहिें । काहींनच ि रसती 
ज्ञािकररें, । सवता निवडलेपरें । जैं द्रष्ा पाहे 
।।२.६४०।।

भसवे (न) – रासत (िाही). आतां तू महरसील 
ऐसें । सवरूप दृष्ी जें ि रसे । ते उरलां देहीं 
रासे । काय कररें ।।२.४७४।।

भस्म – राि.रयनच धेलें असैल,। तरी येरें तेज 
उपजैल;। तें क्राधतेनच करील । रसर तयाचें 
।।२.८४।।

भस्मभूर – राि झालेले. दगध पटाची जेंनव घडी । 
तंतुरय ठदसे फुडी । जे उकनळतां रोकडी । 
रसररूत ।।२.४८१।।

भस्मलवेशु –  रािेचा  कर. वैकुंिाचा रसरलेशु । 
जळी झाला सररसु । लवरा परी कैलासु । तो 
नवरोनि गेला ।।८.२६९२।।

भस्मसन्न – राि अंगाला लावरे ह्या सवरूपाचे 
योगीजिांिी करणयासारखया सिािांपैकी एक 
सिाि, सिािाचे रंत् महरत रसर अंगाला 
लावूि केलेले सिाि. येक तें रसरसिाि 
जारावें, । रंत्सिाि येक बरवें,। अंतरसिाि 
सवरावें । वेगळेंनच. ।।२.३६४३।।

भवक्षणवे – उपरोग घेरे, िारे.  अरक्यजें सद्ावें,। 
नवषयजात आयते ।  रनक्ती, ते जारावे । 
चांडाळ कीं ।।२.६९८।।  भवक्षलें 
।।२.३२९२।।

भक््य – िाणयाजोगा (पदार्ण), दातांिी चावावे 
लागरारे अन् पदार्ण.  लेह्य, पेय, चोषय जार, 
। िाद्, रक्य, दधयोदि, । तरिाठद शीतल 
जीवि । आिवतें होये ।।२.५०९६।। 

भक््यभिनद
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भंगलें – िष् झाले (अचेति झाले). बुडालें, रे! हें 
बुडालें,। िरदेहतारूं रंगलें,। ज्ञािनवत् वायां 
गेलें,। िागवलेत. ।।२.३५६६।।

भंवगलें – िष् केले. येरें तारू रनगलें,। ईश्वरीं िाि 
घेतलें,। देवालय रंनगलें,’। ऐसें महरतीं. 
।।२.३४२५।।

भंगू नक् – तोडू िका. इतलें आनजचें वत्णराि । 
सांगीतलें रनवषयनचह्न.। आता आरुचें अिुष्ठाि 
। रंगू िका. ।।२.३०२५।।

भ्ऊ –  राव. नवश्व सुिी असावें । नवश्व ईश्वरी 
रजावे । नवश्व नवरुक्त होआवे । ऐसा राऊ 
।।१६.३४२।।

भ्ऊ – सैनयाचे एक अंग महरूि संखयाबल (जसे 
–  अश्वरार, कुंजररार, दळरार, रररार). 
तेरे सवशैनये घेतला पळू । ि राहे कवरु 
निचिळु । राऊ वैठरयाचा शबळु । देिोनिया 
।।१८.८०१७।।

भ्ओ  –  राव. ऐसें महरोनि गोनपिारु । 
अजु्णिाकडे असे पाहातु । राओ कळावा 
हृदयसरु । आरिंदे जेरे ।।२.८३।।

भ्कर् –  नविवरी करता. इतुली राकताही 
करुरा । द्रावो िुपजे तुझया रिा । आता 
कवरे व्क्े संबोिरा । करावी राझी 
।।१६.४१।।

भ्गल् –  दरला. ब्रह्ा अशक्तु झाला । उतपनत् 
करू रागला । तो रारू आंगी घेतला । जेरे 
बळवंते ।।५.२८३३।।

भ्गवल्य् –  दरलेलयाला. िुिवे रागनलया ढोरा  
। छिाया सांडोनि वीरा । तैसी जारतया नवचारा 
। व्नत् ि करवे ।।५.२७०५।।

भ्ग्य नैवश्री –  रागयाची निनचिती. िािा दािे 
होती । ते स्ती पासुिीनच हाता नसद्ी पावती । 
सकळ रागय िैनचिती । एनक ते जया 
।।१८.१४९०।।

भ्ट – सतुनतपािक, राजदरबारी असरारे, 
गावोपजीवी. राजे, रजवाडे, सरदार इ.ची 
सतुती– सतोत्े गारारांची एक जात व तयांतील 
वयक्ती.  (हा एक अलुतेदार असूि, घराणयाचया 
वंशावळी िेवरे, लग्े जरनवरे, लोकांस 
लग्ाचा रुहूत्ण काढूि देरे, अशी यांची कारे 
असत.)  खयानत जाली लोकाचारी । सतनवली 
राट िगरी । येसरी राझी रोरी । हे कवर 
िेरे ।।१६.१९३९।।, राट िागरी िगरवासी । 
रागते आले नवदेशी । असतपात्ा ययांसी । 
देता कैसे ।।१८.८१०१।।

भ्णिस् – उतरंड लावणयाची जागा, उतरंडघर. 
आज्ञा नशवाची पावोि । पाव्णती निघाली तेरूि 
। ब्राह्रीचे रूप धरूि । गेली रारवसा 
।।१८.१००९०।।

भ्र्य्परी – लोहाराचया रातयासारिे. फुगे तै 
रातयापरी,। कां वेळीं जाये तै अंबरीं; । बोले 
तें अर्तापरी । वचिनच गोड. ।।२.३६२६।।

भ्वर –  सवसंवेदिा. सव्णदा ययांची प्रतीनत । 
प्रतीनत तेरे नितय रानत । नितये  रािे  तयांप्रनत। 
सतयतानच संपादे ।।१८.३६८०।।

भ्री –  संवेद् होती. देहेनवर कैसी उतपनत् । 
देहेनवर लयो िा खसरती । देहेनवर राती । 
राि ते कवरा ।।१८.३०९३।।

भ्रु – रीती, पद्ती. नवचारू आइकरे सांगरे । 
सकल रातु चालनवरे । राजआज्ञेप्ररारे । 
हेलानवले प्रधािा ।।१८.८५५९।।

भंगलें भ्रु
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भ्रुकती – जेवरानशवाय लहाि रुलांिा देतात तो 
िाऊ, रातुकलीचया िेळातील िाऊ, चनवष् 
पदार्ण. फोनडि करंडलु रसतकी  । पादघातु 
येकु चौकी । रुष्ीपवा्णची रातुकी । आतां 
िाशील ।।५.१२७५।।

भ्रुकें –  िाऊ (अलप उपाहार). निद्रा िपुरे 
कलपे येके । चट गोष्ींचे रातुकें ॥ नविोदु 
रिीडा तेरें सुिें। रंजवी रि ।।१६.९७४।।

भ्दली – िाचरीसारिे हलके धानय. कुटकी 
रादली कुळीर । येंही धािये वाटे हीि । 
लांचकर नरनश्त । राकरी आवडे 
।।१७.७६०।।

भ्न – जारीव. री िाही अनधष्ठाि । राझेि अरावे 
रासे राि । तेरें पळरात्नह तऱही चैतनय । 
िाहीं ऐसें ।।२.३१०।।

भ्नक्ळीं –  राि होते तेवहा. तरानप तें राि 
काळीं । सतय आरासे निर्णळीं । प्रकृनत 
गुरांचां रेळीं । रुहूत्ण येक ।।१८.१४२२५।।

भ्न्म्त् – केवळ रास होणयापुरते, नरथया. यापरी 
गुरुसामयाठद सकळ,। रािरात् रायाजाळ,। 
जये अनधष्ठािीं केवळ,। सफुरो लागे 
।।२.७७१।।

भ्नशून्यर् –  जारीवेचा अराव. तेर अवियता ते 
असंगता । फळ तयागु रािशूनयता  । ययावेगळे 
ते पारा्ण । अपररत ।।१८.२१८१।।

भ्लि् –  महाताऱया कोलहीला. तरस जंबूक 
रालवा । रीस अवधारी पांडवा । लांनडगे 
आठद यया सवा्ण । रांसाचे आहार 
।।१८.२३८६।। 

भ्ि –  १. नवकार, व्त्ी, राग इ. नचत्व्त्ी. की 

सतय महरीजे ते काही । राव ते जगाराजी 
िाही । ऐसा पररारु्ण वयवहारु तोही । सतयाची 
प्रनतष्ठा ।।१६.२८३।।; २. जनरपनत्केतील 
ग्रहसरािे व तयाआधारे होरारे पठररार. 
(रावचनलत पनत्का). करर फळ तयानवरुद् 
। नियरु व्रत नवनवध । चररीं िाही हें । 
वेगळाले राव ।।१६.१५४४।।

भ्ित््य – तीि नरन् राविा. साखतवक (प्रकाश– 
ज्ञाि), राजस (प्रव्त्ी– साधि), पदार्ण 
(साधय–राि). एकेनच दृष्टाचे सफुरर । हे 
रावत्य तेरे जार । नत्नवध महनरजे अहंकरर 
। ते एकनच असे ॥९.१३०१॥

भ्िद्रष्ट् –  सव्ण जगाचे अखसततव, सवाांची करते 
(राव = नरिया) पाहरारा. रावद्रष्ा रावातीतु 
। ... रािी आतरा ।।१८.१२७५२।।

भ्ि्रीर – रूपरनहत. नवश्वबीज तू सिाति । 
नवश्वाकारे, ब्रह्, निगु्णर । नवश्ववयापी पठरपूर्ण 
। रावातीत ।।१.६।।

भ्ि्भ्ि – िाखसततवसवरूप (राव– कलपिा, 
बुद्ी पररेश्वरी वसतू. रावाराव रासो आले । 
ते देिोनि, जया आपुले । िाररूप नवसरले । 
तेनच होती ।।१.७।।

भ्ि्भ्िवनर्करण –  पदार्ण/वसतु आहे नकंवा 
ती िाही अशा दोनही नवचारांचा िाश,  
विंविराविेचा िाश.  रावारावनिराकरर । 
सवपर सांडूनि सफुरर । रद्रूप करीं रि । येरेंनच 
प्रकारें ।।१८.१४२००।।

भ्ि्भ्िपर््यणु –  राव आनर अराव जाररारा 
(सवपि, सतय जाररारा). रावारावपरायरु । 
आतरतवेंनच िवहे जारु । सवखसत ती आटी रिु 
। ऐसा नजंके ।।१८.१२३।।

भ्रुकती भ्ि्भ्िपर््यणु
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भ्ि्भ्िो –  िरे-िोटे, अखसततव–िाखसततव. 
बोधय बोधि बोधकु । तीहीचा रावारावो एकु 
। कवरास रागया नववेकु । उरजैल हा 
।।१८.३३८३।।

भ्विजवे –  रावेल, अंत:करराला जारवेल. 
जयाची राविा महराल । तठर तोनच ते नतचा 
रूळ । लक्र तठर केवळ । रानवजें तैसे 
।।१६.७३०।।

भ्विल् – वाटला. नतरे रानवला तसकरु । नकं हा 
पापी कारातुरु । गजंबु केला रहारोरु । घरांतु 
पळाली ।।६.१०६०।।

भ्विष्ट् –  रानवकतेिे. तोनच सवरूपधरु्ण ते निष्ठा 
। अवधारी गा सुरटा । येर प्रकृनतरानवष्ा । 
प्रलीि असे ।।१८.५३९७।।

भ्विवस –  रनवषयकाळात. ... महरौनि ज्ञािनच 
कीरू सवपिावसरा । तेनरचें सव्ण । तयाचा 
रानवनस आराऊँ । ... ।।१८.१२११३।।

भ्िीं – राितो. िेरावयानचये िुरे । िेरे आंनगचेनि 
जारपरें, । रग जारूनि तो री िेरे । ऐसें 
रावीं ।।२.६५२।।

भ्िवे (किण् भ्िवे) – रावते, रुचते, आवडते. 
आपरा वाईट हो आवें । ऐसे सांग कवरा 
रावे?॥ आता नवश्व हे नवश्व िवहे । आपरुनच 
जरी ।।१६.२४०।।

भ्िें – सवरावािे; निसग्ण नियरािुसार. पंचधा 
पविु नरिला । चेष्ा ग्रारु देहीं केला । प्रार 
पंचकु वेगळा । तो आपुलेनि रावें 
।।१६.१३२३।।

भ्िो –  राविा, रािनसक प्रेररा. अरये दृढता हा 
गुरु । सतवे प्रज्ञा प्रकाशु सतप्रेतिु ॥ या दोनही 

पासाव कवरु । रावो उिी ।।१६.१२६।।

भ्सरी  –  दृगगोचर होतात,  ठदसतात. कर्ण, 
करर, गुरव्नत् ।  आकारवंता ठदसती, ।  
ज्ञािेंनद्रयें, सुरद्रापनत, ।  रासती साकारें  
।।२.११५९।। 

भ्स्म्न – रासरारे.दाह्य, दाहकु, दहि,। नत्पुटी 
हे जेरें रासराि,। अनग्सवरूप, निगु्णर । जो, 
ते नत्पुटीचें ।।२.९३९।।

भ्सवल्य् – रासला असता. तया अिंड 
नचदातरया,। देहें गुरअवसरा या । दृशया 
असंता रासनलया,। तऱही नववतु्ण जैसा. 
।।२.१६८८।। 

भ्सली – वाटला. ग्राराची सोये चुकली,। अवाट 
वाटेपरी रासली,। नवसरोनि धावे, चाली,। 
गडबडूनच लागले. ।।२.३०८४ ।।

भ्सलें – वाटले. तैसें हें विैत दृशयराि । रासलें ही 
कीरु आसराि । िवहे, महरौनि निगु्णर । तेनच 
िरें ।।२.७१५।।

भ्सिी – जारवूि देतो. आतां संततवें सं अिुरवी 
। कीं असंततवें संत रासवी;। आश्नयतां 
उरयरावीं । प्रकृनत कैसी? ।।२.१३३८।।

भ्स्ि्य् – रास होणयाला, रासणयाचे (कारर), 
कळणयाला. रारकु, राररें, ररर,। हे नत्पुटी 
जया दृशयराि,। आनर नत्पुटीचें तये कारर,। 
रासावया ।।२.९३६।।

भ्सु – रास. ते री आतरा अनविाशु,। रत्ा येरु 
तो नरथया रासु, । यये वचिीं नवश्वासु । तूतें 
होईल ।।२.१०५४, ११३३।।

भ्सकरु , भ्सकरू - सूय्ण. सहस्ां नकररीं रासकरु 
। खसरल्रेसीं नवरोध करूं । लागला तैं अनिवारू 

भ्ि्भ्िो भ्सकरु , भ्सकरू 
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। कवरें निवारावा? ।।२.२११।। उजवा चाले 
सरीरू । तै तो जारावा रासकरू । तया वेला 
िये करू  । प्रयार ते वेळी ।।५.२७६४।।

भ्ळ्िवे –  रुलावे, लोरावे.  जिातें दावी रुिाकारु 
। राळावे महरौनि  ।  वैशये ते िाही रता्णरु । 
ते करुनिया आलंकारु ।।१६.७६०।।

भ्ंडणीं – वादात, कलहात. ते तयांचे वाद 
अिुनचत, । वाचा ि बोलवती रातें एर,। जे 
कुरिुषय नवनहत,। परसपरां रांडरीं. 
।।२.१५८५।।

भ्ंड्र – संग्रह, सािा. चौदानह रतिें रांडारी । 
राझां वत्णती श्ीहठर । उव्णशी रंरा अवसरीं । 
रेिका उरी ।।२.२२८ ।।

भ्ंब्िणवे – गोंधळरे. शास्तवादीं तूटली  । 
पुरारश्वरें रांबावली । बुनद् जयाची नविुरली 
। बनहरु्णि ।।२.२९२।।

भ्ंभ्िवे – सवत:चे राि िाहीसे होरे, गोंधळरे, 
भर पावरे, चुकरे राजकुळी शरीरसुि । पठर 
योगु (?) घडता अती दु:ि । नवषयसंगे 
आइक । रि रांरावे ।।६.५२३४।।

वभजवेन् – ओले होत िाही. जळी असोनि रसातें, 
। ि लगेनच साद्रता धरा्णतें,। नरजे िा, नरजवी 
तेरे,। ऐसा वतते ।।२.९४७।।

वभल्लकु –  नरलावा, नबबया, नबबबयाचे झाड, 
आक्ेप काढरे. रोडला नतडके कंटकु । ि 
नरळे तया तेरें नरल्कु । प्रपंच सवाधीि 
सकळैकु । तो कैसा री िेरें ।।१.२३०८।।

वभल्लकें – नबबबयारुळे. नरल्कें आंग उफरें, । 
तोही एके गुरें । सेनवती, अजु्णिा, जारें । 
रठद्णती आंगीं. ।।२.४२८७।।

वभल्ली्ळ –  नबबवयाची फळे. नरल्ीफळ जैसें 
गुरांचें । तैसे का जि कठरतें सुि तयाचें । 
अर्तपािे हुनि अन्ाचें । कवर रनहराि 
।।१.१९०१।।

वभल्ली्ळरसें – नबबबयाचया फळाचया रसािे. 
नरल्ीफळरसें काटलें, । वस्त जें काळें जालें,। 
तें पूव्णरूप आपुले । सहसा िपवे. ।।२.३८१३।।

वभक्ष् करू ं– अन्ाची याचिा करू, रीक रागू.
वोपूनि शरीर लिेशां । साहों वठर पडलया 
आयासा । रुक् तऱही हृषीकेशा । नरक्ा करूं 
।। २.१२१।।

वभक्ष्न्न –  नरक्ा रागूि नरळालेले अन्. ऋक् 
सेनवता नरक्ान् । काराचे िोहे उद्ीपर । तेर 
व्नत् वेग ते इंधि । जळें दराग्ी ।।१८.१४०२।।

वभक्ष्न्नें – नरक्ा रागूि नरळवलेलया अन्ाचया 
आधारावर, ते अन् िाऊि. एवं चराचररूतनहंसा 
। तयनजला करा्णनच सठरसा, । देहो रनक्ती, 
गुडाकेशा,। नरक्ान्ें ते. ।।२.१७६६।।

वभक्ष्ि्वर् – नरक्ा रागूि नरळालेलया अन् वर 
उपजीनवका कररे. (प्रररेतील रूपाचा 
कररारमी उपयोग.) रग पुत्ु महरे रातेतें,। 
‘अवघींनच जाऊं सांगातें. । नरक्ाव्नत् देहातें 
। रक्र करूं. ।।२.२४४९।।

वभक्ष्ि्वर्परु – नरक्ा रागूि नरळालेलया अन् वर 
उपजीनवका कररारा. तो नवदेशीं नितय भरतां,। 
उदारारमी शूद्र तत्वता । जाला तीर्णयात्ा कठरता 
। नरक्ाव्नत्परु. ।।२.२४३२।।

वभंग्चवेवन – नरंगारुळे. असो, तें नरंगाचेनि गगि, 
। ग्रासूनि प्रपंचाचें राि, । प्रलयकालीं जीवि 
। जैसें कां दाटे; ।।२.१०१६।।

भ्ळ्िवे वभंग्चवेवन
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भीड – संकोच. स्तीची रातें िाहीं चाड,। गेली 
रनहलांचीही रीड,। धर्णशास्तानचया कवाड । 
घातलें घरा. ।।२.२७२३।।

भीड् –  गदमीत. आला तो सांपडला रीडा । नवळे 
िाही उगंडा । बोलता गोष्ीतें सेंडा । तो 
असेनचिा ।।१८.१२६१०।।

भीररु – आतला राग, गारा. वठरवरी डोले 
सागरु, । परी ि डोले तयाचा रीतरु, । 
र्गजळाचा वाहे पुरु, । तेरें नकरर जैसे, 
।।२.९७०।।

भीरीवच – रय. रग तया देशा आलीं। रयंकर वि 
प्रवेशलीं। शंका ररराची गेली, । रीतीनच िा 
।।२.२५००।।

भीरवेकरून – रीतीिे. ब्राह्र द्ा महरती गोदाि । 
तो महरे ते रीषेकरूि । परसतेय री काढीि । 
सहस् बारा ।।८.१२४७।।

भीक्षुक्ंरवेवच (नरक्ुक) – याजि, प्रनतग्रह व 
अधयापि ही करते करूि निवा्णह करराया्ण 
ब्राह्रांस. सूयकांचे िेघावे आरंत्र । 
रीक्ुकांतेनच द्ावे दाि । ि करावे परहसते 
रोजि । िीनत ऐसी ।।१८.८९२६।।

रुक्ळु – जयाला कडकडूि रूक लागली आहे 
असा, रुकेलेला. बहुतां ठदवसांचा रुकाळु,। 
राक्सें केला येकुनच कवळु । ऐसा कवहरी 
येकु िेळु । रागां जाला. ।।२.२९६१।।

भुकलेल् – जयाला कडकडूि रूक लागली आहे 
असा. आनज साठरपाटु अंतरला, । येक महरे 
होतों निजेला, । एकु महरे रुकेला । पाहुरा 
घरीं; ।।२.१४०६।।

भुक्भोग – पूवमी नवषयांचा घेतलेला उपरोग. तैसे 

रुक्तरोग सररती । ते काराची एनक व्त्ी । 
पुरोंनच लागे पदारवीं । सतय जे का. 
।।२.४५८६।।

भुचर – जनरिीवर राहरारे. िेचर रुचर जळचर । 
याचे कैसे प्रकार । अवधारी ते सरग्र । 
सांनगजतील ॥९.२२५१॥

भुजंग –  सप्ण; िाग. येकांती सेजी पहुडला । तो 
इंगळावठर निदैला । पठररळ सुरि राळा । 
लागती रुजंग ।।१६.२२५८।।

भुजंगु – सप्ण. दंडीं रुजंगु वाओ,। आनर तोनच तया 
जलपता िाओ, । रजतराओ अराओ, । 
शुनक्तिंडीं ।।२.८८२।।, रुजंगाचा, । अराओ 
तो िवहे रज्ूचा, । तेनवं जैसा तैसा िाईंचा । 
असेनच आतरा ।।२.७९१।।

भुज्दंड – हाताचा दंड. रुजादंड सरळ, । करतळ 
पुष् सकोरळ, । शबद होती केवळ । कंकरांचे; 
॥२. ५१०४ ॥

भुज्ंचवे – हात. निःसीर तुझेयां रुजांचें । सारथय्ण 
जें क्ात्नवद्ेचें, । तया आचछिादि रोहाचें 
जालें असतां, ।।२.१५९९।।

भुभुक्र – वािराचा आवाज, वािरािे ठदलेला, 
काढलेला आवाज. नत्दोषे घेतला िरु । तो 
आपरा रािी री िरु । की होवुनि वािरु । 
रुरुकार दे ।।६.४२१।।

भुव्यगळ –  जनरिीतील िड्ा. वोिनतया रुनयगळ 
। उपवास कोरडे केवळ । रुि सनवती चांडाळ 
। चालती अग्ीवठर ।।१६.१६३६।।

भु्यवेर्ं – रुयार – रुयारातूि. जयेष्ठु रुयेरां ठरघाला,। 
विारनिग्रहो बरवा केला. । कनिष्ठु शािा 
वळघला । अश्वतराची. ।।२.३०७४।।

भीड भु्यवेर्ं
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भुररवे – नपसे, चेटूक, जादुटोरा आपरुनच नरत् 
निधा्णरे । सतय जारे साचोकारे । आपुले 
अनवद्क रुररे । उतठरले महरौनि ।।६.४१२।।

भुलर्ं – रोहात ि पडता. ऐसा अनवयें, वयनतरेकें,। 
सवरूप जारोनि िाइकें, । नरथया विैतें 
अनवद्कें,। रानयकें ि रुलतां, ।।२.१६९६।।

भुलरी – रोहात पडतात. परसपरा रोहें रुलती,। 
परी येकरेकां िोळिती,। अतेव सकळ भाती 
निरुती,। निभांतु आतरा ।।२.११८३।।

भुलल् –  राि नवसरला. रूप देिोनि दीपला,। 
दीपीं पतंगु पनडला,। िादें सपु्ण रुलला,। हररु 
दुसरा. ।।२.३६९३।।

भुललवे –  नवसरले. ऐसा एकु जिु पारा्ण,। आइकें 
दुजयाची वाता्ण,। जि रुलले पररारा्ण । काय 
कठरती ।।२.६७९।।

भुलिणें –  राि नवसररे.  रैंदाचें जें जें दावरें । 
रिोरंजि तें रुलवरें,। ि गुपे रारुस शाहरे । 
तये िाईं.।।२.३६८५।।

भुस्र – नकरारा राल; नकरकोळ धानयवयापार. 
आयास कठरतां अपार । आंगींचें िवचे दठरद्र,। 
रग तें सांडी रुसार; । करी चाटेपर. 
।।२.२१५५।।

भुसीच् –  रुसाचा, तुसाचा, टरफलाचा. रुसीचा 
अंशुनिरसिे । आनर शुद् तंदुल तो घेरे  । 
संनयासु ज्ञाि तेरे । प्रकारे जारावे ।।५.१६२८।।

भुसी्म्जी – रुशारधये, टरफलारधये. अनग् या 
लोहसंगें । घरघाय साहे आंगें,। रुसीराजी 
धानय ठरघे । तें पावें दंडघातु. ।।२.४१२८।।

भुसवे – भुस् – धानयावरचे टरफल.तेरें दुजेनिनवर 
आइक;। ि रोनगतां रोनगजे सुि.। सगट रुसे 

एकािैक । तों आटोंनच लागे. ।।२.४६३२।।

भूचर्ं –  जनरिीवर वावरराऱयांिा. विी लागला 
विचरां । ग्रारी लागला ग्रारचरां । ऐसा 
कृपाहीिू रूचरां । झोंबे दाहकु ।।१८.५४६।।

भूचरी – योगाचा चार रुद्रांपैकी एक. िानसकाग्रावरूि 
रूरीकडे िजर लावरे अशी रुद्रा. रूचरी रुद्रा 
सुिकर । योगी सेनवती निरंतर । निद्रा बाधी 
अपार । तठरनच िेचरी ।।६.३३७२।।

भूचरवे –  जनरिीवरील प्रारी. रूचरे िेचरे जळचरे 
। वाचाहीिे सरग्रे । ररती परसपरा वैरे । पुढती 
कैसी ।।८.२४७७।।

भूरद्रोिी – प्रारीरात्, जीव, (पंचरहारूते) 
यांचयाशी द्रोह कररारा. रूतद्रोही होय िरा । 
महरौनि महरती चौिरा । बांधोिी दूरी उरा 
करा । रायापुढे ।।१८.८८७५।।

भूरपंचक – प्थवी, आप, तेज, वायू व आकाश 
ह्या पाच रहारूतांचा सरुदाय. जनरकाळीं येक 
वाटे,। ररर काळीं वेगळें फुटे, । एवं सूतपंचक 
प्रगटे,। प्रपंचाकारें ।।२.७२५।।

भूरपंचकविल्यें – आकाश, जल, प्थवी, तेज, 
वायू ह्या पाच रहारूतांचा नवलय, लय पावरे. 
अजु्णिा, आकाशीं ि सराये, । पुडेती तें कैसें 
पां आहे, । अरे रूतपंचकनवलयें । 
अनधकानधकची ।।२.७९८।।

भूरब्धु – प्रारनहंसा. गोत्वधु, गुरुवधु, । 
नरत्द्रोहो, रूतबाधु, । हा पापसागरु प्रनसद्ु । 
बुडवील रातें ।।२.१५२।।

भूरब्धवेचें ि्रें – अनतरािवी योिी असराऱया 
रूताठदकांची बाधा, तयांिी झपाटरे वगैरे. येक 
ते जाले सारोरे । आमहीं ‘हिुरंताचे पुजारे । 

भुररवे भूरब्धवेचें ि्रें
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नयये रूतबाधेचें वारें । िेरों सवपिीं 
।।२.३२४१।।

भूरभर्ता – सव्ण रूतरात्ांचे पालि कररारा. 
रूतराविु, रूतरता्ण, । आश्यो जो रहारूता । 
रूतसाक्ी, सतयता । रूतातें जेरें ।।२.९४३।।

भूरभ्िनु – जग ह्या कलपिेचा आश्य, जगाचा 
निरा्णता. रूतराविु, रूतरता्ण, । आश्यो जो 
रहा रूता । रूतसाक्ी, सतयता । रूतातें जेरें 
।।२.९४३।।

भूरभ्ि् – प्रानररात्ांिा. आता तू महरसील, 
पाडवा,। सववीं असोनि िलगे सवा्ण,। तरी 
सकळा या रूतरावा । कवर करी? 
।।२.९५४।।

भूरभवेदु – रूतांरधील नरन्ता, वेगळेपरा, वेगळा 
गुरधर्ण. हा तरी धररीतें गंधु, । हा तरी 
काठिणयधर्ण प्रनसद्ु । हा तरी रूतरेदु,। नतरें 
धठरजे ।।२.९५६।।

भूरभवेदें – जीव नरन् असूिही. तो रूतरेदें ि 
रेदेची, । रूत धरवीं िाकळेची, । गती जारोनि 
ययाची, । कैसा असे ? ।।२.९४४।।

भूरभरौवरक – पाच रहारूते व तयांचया बिलेले 
(चराचर जगत्). हा तरी केवळ निरुपानधक,। 
ब्रह् ऐसेंही येक, । नवर येरें रूतरौनतक,। 
काहीनच िसे ।।२.९६३।।

भूर्म्त् – सव्ण रूते. रूतरात् चराचर । असे ईश्वराचें 
शरीर । तेरें दुःि देतां सरग्र । पावे सवतेश्वरीं; 
।।२.१७५६।।

भूर्यज्ञु –  पंचयज्ञांपैकी एक. देवयज्ञु ... रूतयज्ञु 
। सांग संपादी ब्रह्यज्ञु । ब्राह्रु तो 
।।१८.१३३४३।।

भूरिधवच – रूतांची, जीवांची हतया.तेरें षोडश 
उपचार,। तो रूतवधनच सरग्र; । श्रधर्ण ते 
साचार । सदोष अवघे; ।।२.१७६१।।

भूरिधु – रूतांची, जीवांची हतया. सव्णधातुरयु 
ऌकारु, । करूं िये तयाचा रारु; । रूतवधु 
सरग्रु । केला होये. ।।२.२२२६।।

भूरवि्योगु – पाच रहारूतांचा नवयोग. वयापकां 
नवकारांचें गगि । गगिीं होये सुलीि,। जालयां 
देहपति, । रूतनवयोगु हा ।।२.७२४।।

भूरव्यक्ीं – रूतरात्ांचया रूपािे वयक्त झालेला. 
एवं, अिंता यया रूतवयक्तीं, । तया सरूळा 
अंतरंगतवें सरसती, । अवयक्ता नवषयो िवहती,। 
यया बाह्यकाररा ।।२.११२९।।

भूरसंगु –  जीवांचा परसपरांशी असलेला सहवास, 
संबंध. रूतसंगुनच ठदसे वत्णता । येर नजता ि 
कोरी ररता । िावेक देहाची साकारता। 
इतुलानचसंसारु।।१६.१८९४।।

भूरसंग्रि – पंचरहारूतांचया सरूहापासूि? 
अनधरूतदुःि कवर? । अवधारीं, पारा्ण, 
सांगैि, । जें रूतसंग्रहापासूि । निपजतें होये. 
।।२.४६५१।।

भूरस्क्षी – सव्ण  प्रानररात्ांचया सव्ण गोष्ींचा 
साक्ी असरारे चैतनय. रूतराविु, रूतरता्ण,। 
आश्यो जो रहा रूता । रूतसाक्ी, सतयता । 
रूतातें जेरें ।।२.९४३।।

भूरविंस् – प्रानररात्ांिा िार कररे, तयांचा जीव 
घेरे, जीवहािी. एकाचीं गात्ें िांडूनि, । चढूि 
अपा्णवे पाषारीं, । पत्ीं, पुषपीं, फळीं, जीविीं, 
। घडे रूतनहंसा. ।।२.१९५४।।

भूर्ं –  जीवांिा. यज्ञे रूतां खसरती उतपनत् । दािे 

भूरभर्ता भूर्ं
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सकळ निनचिती । तपरोक्ाची संप्रानप्त । ऐसे 
आहे ।।१८.११६६।।

भूर् ऐस् –  नपशाचासारिा. आश्या लागला 
तया िुरवी । रोरही वरु्ण तो सांडवी । रूता 
ऐसा िाचवी । रिुजा रिोधु ।।१६.८०९।।

भूर्रें – पंचरहारूतांिा, जीवांिा. रूतराविु, 
रूतरता्ण, । आश्यो जो रहारूता । रूतसाक्ी, 
सतयता । रूतातें जेरें ।।२.९४३।।

भूर्त्म् – जीव. अिेक रूतातरे सफुरती,। पुडती 
नवलया जाती, । तैं पंचरूतें रीिती । पांचां 
िाईं ।।२.१०७४।।, रूतातरा ।।२.१४५३।।

भूर्प्स्ि – रूतांपासूि, सव्ण जीवस्ष्ीपासूि 
(सवग्ण लोक, र्तयुलोक इ. लोक). हानच 
पाळी यज्ञातें । यज्ञविारा रूतांते । रूतां 
पासावलोकांते। हानच रची ।।१८.४५६।।

भूरीं –  प्थवयाठद पाच रहारूतांपासूि. रूतीं रूतें 
उपजती, । रौनतकीं रौनतकें निपजती, । गुरीं 
गुर, द्रुपदीपनत,। काररें कायते ।।२.७५९।।

भूर्ण – एक प्रकारचे गवत. आरी, बोरी, कठटवि, 
। वायो ि नसरे ऐसें वि, । तयाराजी रूत्र । 
तेंनच कैसें ।।२.५२८५।।

भूरें – प्थवयाठद पाच रहारूतांपासूि तयार झालेले 
सव्ण प्रकारचे जीव. रूतीं रूतें उपजती,। 
रौनतकीं रौनतकें निपजती, । गुरीं गुर, 
द्रुपदीपनत,। काररें कायते ।।२.७५९।।

भूपवर –  राजा. तेरे िािा योिी िािा यानत । 
परीग्रहें ययाची प्रानप्त । तोनह पठरग्रहोनच रूपनत 
। पांडुपुत्ा ।।१८.१३००४।।

भूव्मक् –  जरीि, रूरी. कठरता रूनरकेचे शोधि 
। चानळजे प्थवी की जे ििि । तेर रारावे 

अपराधेनवर । जीव नकत्ी ।।१८.३२४।।

भूव्मक् – रूरी, जागा, जरीि. सरािरूनरका 
निवा्णत । दरा्णसि घालावे तेर । वरी अजीि 
प्रशसर । सांग वयाघ्राचे ।।१८.१२८३२।।

भूव्मखननीं – जरीि िरणयारधये. इतुलें वचि 
बोलोनि । प्रवत्णला रूनरिििीं;। आयासें 
अपारें करूनि । तळघर केले. ।।२.३०२७।।

भूव्मगर –  पुरुि टाकरे. घठरची उघडी ठदगंबरे । 
राहाटी र्णरये पात्े । येरे नझजतील ती सरग्रे । 
रूनरगते केली ।।१६.१९२०।।

भूद्ध्ता (पडो) – रुडदा पडू दे, ररू दे (ररर येऊ 
दे). उदंबरु बोले वाचा । रूद्ा्ण पडो ययाचा । 
ऐसा संकलपु सकळांचा । पठर येकुही ि फळे 
।।१८.९९२८।। (रुदो. रूद्ा्ण - रूद्ा्ण?)

भूल – रोह. जें सफुरर उिी पारा्ण,। तू िा, तूतें तें 
तत्वता,। जें तेंनच आहासी वसतुता,। रूल झरे 
।।२.१०५०।।

भूली प्िवे – बेशुद्ावसरेला जातो, बेशुद् होतो. 
गरगरा ियि भरती । िरिरा िाडी काढीती । 
सरसरा प्रार वाहाती । रूली पावे ।।८.११५९।।

भूसंबंधू –  प्थवीतलाशी संबंनधत. आता तू 
महरसील ऐसे । आमही क्ेत्ी करावे कैसे  ॥ 
रू संबंधूनच धरु्ण असे । जया आरुचा 
।।१६.८६०।।

भूस्रपन – धानयाचा वयापार कररे, दुकाि िेवूि 
नकरकोळ नवरिी कररे कवरी येक चाटेपर । 
सोयिपर रूसारपि । तैसेनच हे रहािुरावपर 
। पोटा लागी ।।६.२४३६।।

भ्गुिल्लीच् – किोपनिषदाचया र्गुवल्ी िावाचया 
अधयायात. आतरज्ञाि निव्नत् >  हाच उपावो 

भूर् ऐस् भ्गुिल्लीच्
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वेदी आती । यजुशािे रतीतारमी । र्गुवल्ीचा 
।।५.३४८०।।

भ्त्य – (अिेकवचि) सेवक. दासी घेउनि र्तय 
गेले । नतकडेही धांवरे पनडले । तयेनच सरयी 
आले । रायाचे पाचाररे ।।१८.१७१६।।

भ्त्यस््मग्री  –  अिेक सेवक व साधिसारग्री. 
अपार र्तयसारग्री । सांगातें देऊि पुरी,। तयां 
पांचांतें गांववठर । पावनवते जाले. ।।२.३४३८।।

भ्त्य् –  सेवकांिा, िोकरांिा. घ्तपक्वे अन्े पनचली 
। ती वारुंनि र्तया वानहली । अपूपाठदके 
फेनडली । िावडतीची ।।१६.१९७५।।

भ्त्य् ऐस् –  सेवकाप्ररारे. कर्णरात् यया देरें,। 
र्तया ऐसा हा कररें, । आरुचेनि संनन्धािें । 
असावा हा ।।२.२४९६।।

भ्त्य्क्रणें –  सेवकासािी. ययानच र्तयाकाररें 
। कांहीं नवत् देरें, । आपुनलया ग्रारा पािवरें 
। तयांनचये शुद्ी. ।।२.२४२७।।

भ्त्य्रें  –  सेवकाला. पालारूनि अश्वातें । 
नवचाठरती जंव र्तयातें, । तंव राक्ससरळ 
सरसतातें । िावेंनच असे. ।।२.२४१८।।

भ्ंवगर्जु  – र्ंगराज ही औषधी विसपती. पडे 
संनिपातानच नरिी । तेरें र्ंनगराजु हे कें गोिी 
। महरौिु अजु्णिु तो िुिी । नततुलेिीनच 
।।२.८८।।

भवेओ – रय. अर्ता ऐसें सेनवजे । आनर वज्ाचे 
देह लानहजे, । तैं अनग्राजी ठरनघजे, । रेओ 
िारी ।।२.१९६५।।

भवेवक् – रनक्त? रक्ताला. बोलता प्रेराचे उत्र । 
तेनच दावोनिया साचार । रेनक्त पुस गुह्यंतर । 
ज्ञाि सांनगतले ।।१८.७१७३।। (रुदो. रेनक्त 

पसे – रनक्त पुसे)

भवेटणवे – गाि पडरे. ऐसा रारकतवें प्रकटे,। तव 
दुजें तया ि रेटे,। रग आपरपया उिें,। राठरतु 
जो कां ।।२.८७३।।

भवेटरवच नसवे –  गाि पडत िाही. अिेक कनिष्ठु 
बोले वारी.। ‘श्ोत्ेसंबंधु काये वदिीं?। येक 
येकालागोनि रेटतनच िसे.।।२.२५६१।।

भवेटर् ज्ल् –  गाि पडला. पुिरनप भरर कठरतां 
। येकु शूद्र जाला रेटता,। तेरें सांगोनि व्त्ांता 
। िेलें िायां तया. ।।२.३३७९।।

भवेटरें (कैसवे) – रेटतील (कसे). आतां सवाांचें 
कारर । कैसें रेटतें सवजि?। तयां हे राझे 
पुणयसराि । कळें अंगें कवरें? ।।२.२४२६।।

भवेटल् मिवणजवे –  रेटलयावर. वाटे जातया बैसव,। 
करेचें अिुसंधाि लावी, । रेटला महनरजे राय 
गोवीं । रिुषयातें. ।।२.३०४३ ।।

भवेटलेंपण – प्रतयक् रेटीची जारीव.धठरतां रिोधरते 
सुटे,। रिें सूटलेनि रिा रेटे, । रेटलेंपर 
वोिटें । रेटावया जया ।।२.१२४८।।

भवेटी – रेटरे, ठदसरे. सनवकारा अनववेकदृष्ी । 
नलंग देहेंसीं असे रेटी ?। तें नवचाठरता, गा 
नकरीटी,। र्गजला ऐसें ।।२.६४९।।

भवेटवे –  गाि पडते. धठरतां रिोधरते सुटे,। रिें 
सूटलेनि रिा रेटे,। रेटलेंपर वोिटें । रेटावया 
जया ।।२.१२४८।।

भवेटैल –  लारेल. रग ईश्वराराधिें पारा्ण, । पावसील 
तयाची प्रसन्ता, । तेरें सुप्रसन्ें तत्वता । 
रेटैल गुरु. ।।२.४३८२।।

भवेटों – रेटीला (येईि). तें आमहीनच आकोि 
श्वरीं,। देिोनि यरानच ियिीं, ।  त्ैलोरय 

भ्त्य भवेटों
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ररोनि अजु्णिीं । येईल रेटों ।।२.१५४८।।

भवेद–दु – १. वेगळेपरा, नरन्ता.  गुर, रेद आनर 
नवकार, । आतरया व्नत्नवशेष सरग्र । ि 
वत्णती, जैसें अंबर । अंबराचां सरािीं 
।।२.१०३४।।; २. प्रकार. संसकृतें घटु 
महरती, । आता तयाचें रेद नकती? । कवरा 
घटाची प्रानप्त । पावावी तेरें? ।।२.२६७३।।, 
s ।।२.२६९६।।

भवेदणवे – दोि राग होरे. घट रि– रावें गगिातें । 
रेदाचा अपवादु वतते, । घटरिारावें येक तें । 
ि रेदे गगि ।।२.१२०५।।

भवेददशतान् –रेददृष्ीला, हे जग विैत वसतुसवरूप 
आहे अशा नवचाराला. आतां तये सतयरानरवे 
। निवभैर जठर असावें । पानहजे तया सांडावे । 
यरा रेददश्णिा ।।२.२४३।।

भवेदबुद्धी – सव्ण काही वेगळे, आतरनरन् पाहणयाची 
बुद्ी. वारयारा्णचया अवबोधीं, । नशषयें धयेिी 
रेदबुद्ी, । तें नवरुद् तये सराधी । ऐसें 
जारोिी; ।।२.८३७।।

भवेदभ्न – सव्ण काही वेगळे, आतरनरन् पाहरे.हां 
जी, अपरोक् रेदराि, । आनर परोक् ते 
आतरज्ञाि, । आतां देहबुद्ीचें निरसि । होये 
कैसें? ।।२.१४६८।।

भवेद्मवर – सव्ण काही वेगळे, आतरनरन् पाहणयाची 
बुद्ी. यापरी यें नतनही गेलीं । महनरजे रेदबुनद् 
उनरूळली, । िा कीं रेदरनत नफटली, । नतचीं 
हीं नचनहें. ।।२.४६८९।।

भवेदि्वर् – सव्ण काही वेगळे, आतरनरन् पाहणयाची 
बुद्ी. यापरी ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञाि, । हे रेदव्नत् 
सांडूि, । कीं सवसवरूपीं सारावूि, । योगी 
जारती ।।२.१४४८।।

भवेद्चवे –  विैताचे. येकनच नतनरर डोळांचे । नवश्वरठर 
राि रेदाचे । ऐसे ते ज्ञाि तयाचे । काजा ि 
ये ।।१६.२४४२।।

भवेददक –  प्रक् कररारे. बुद्ीचे केवळ र्दपर । 
ते रेठदक सव्णदा जार ॥ होआवेनच आरी 
निरोपर । तंव िूर पावे ।।१६.३५९।।

भवेददर्ं – पार केली असता,  ओलांडली असता. 
रेठदतां सवगा्णचीं रंडलें । रिुषयािंदा रूप 
केलें,। तयाहूनि शतगुरा आगळें । ऊधव्णपदीं 
सुि. ।।२.३५०२।।

भवेददरवे – फोडते, दुरंग करते. नतिट कठिर िडतर 
। बार जे हे अनत उग्र । रेठदते वैठरयाचें अंतर 
। येहीं करूिी ।।२.१०६।।

भवेदें – नरन्तवारुळे. ययां दोहींतें जारतां । 
प्रतयगातरा तो पूववीं होता । तोनच प्राज्ञु जाला, 
पारा्ण,। रेदें प्रकृनतगुरानचया ।।२.११४४।।

भवेदवेची (न) – वेगळा (होत िाही). तो रूतरेदें ि 
रेदेची, । रूत धरवीं िाकळेची,। गती जारोनि 
ययाची, । कैसा असे? ।।२.९४४।।

भवेरी –  डंका, िौबत. रेरी वाजनवती अपारा । 
जारनवती येरयेरा ॥ ऐसा रेरीशबदनच तो अपरा 
। राजी सटे ।।१.७७१।। 

भवेरज –  १. औषध, उपाय. रररापासाव रनक्ती 
। ती रेजषे रेषज ि होती । अर्ते अर्त होती 
श्ीपती । पुि:पुि: महरावी ।।८.२२९३।।; २. 
औषध. अज्ञािा जेनव बाळकातें । रेजष देरे 
पडे रातेतें । तैं ते रुिदुष् तयातें । कसे रुचवी 
।।१८.२६७।। 

भवेरजवचंर् – औषधाची रीती. रोगनचंता 
अरोगयनचंता । रेषजनचंता रररनचंता । 

भवेद–दु भवेरजवचंर्
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प्रेतिनचंता पदार्णनचंता । येऊनि पडे 
।।१६.१७५७।।

भवेरज्युक्ती –  योगय औषधी योजिा. प्रारज्ञािे 
िाडीज्ञाि । िाडीज्ञािे रोगज्ञाि । रोगज्ञािे 
प्रारीरक्र । रेषजयुक्ती ।।८.२९३४।।

भवेरज्थता –  औषधी महरूि. रेषजार्ण सेनवता 
तुळसी । गनत ते रोग निव्त्ी सठरसी । 
आरोगयार्ण अर्त प्राशी । तो अररु ही होय 
।।१८.१११९।।

भवेरजवे – औषधे. रररापासाव रनक्ती । ती रेजषे 
रेषज ि होती । अर्ते अर्त होती श्ीपती । 
पुि:पुि: महरावी ।।८.२२९३।।

भवेरजें – वैद्ािे. वयानधपरीक्ा कररें । तें रेषजें 
साधाररे । रग योजावीं रसायिें । तये 
रोगनिव्त्ी ।।२.८६।।

भैक््यसवेिन – नरक्ा रागूि िारे (व जगरे), 
नरक्ेवर जगरे. यये लोकीं वत्णता । अवधारी 
गा गोनपिारा ।  रैक्यसेवि ततवता । राजयाहूनि 
।।२.१२४।।

भैक््य्न्न – नरक्ा रागूि नरळालेले अन्. पापानज्णत 
राजय जार । तयाहूनि तें रैक्यान् ।  सेनवता 
वाटे कलयार । पुडेती कैसें? ।।२.१२३।।

भैक््यवे – नरक्ा रागूि (उदरनिवा्णह कररे). रैक्ये 
देहरक्ूनि । इंनद्रये अवघी दंडूनि ॥ वेदुनच 
आधीं धिु:पारी । साधय करावा ।।१६.१९९।।

भैक््येंवच – नरक्ा रागूि नरळालेलया अन्ािे. तऱही 
यतीते कठरता दोषु । रैक्येंनच तया संतोषु । 
दािप्रनतग्रहे श्ेयांशु । बुडे तयाचा 
।।१८.११२२८।।

भैरि् – एक क्ुद्रदैवत. रैरवा रैरवा महरती । एक 

पद्ावती सररती । एक रनहषासूर नचंतीती । 
अंतकाळी ।।८.१२२५।।

भोक्पण – रोग रोगणयाचा धर्ण. जिाहूंनि आगळे 
जार । नवदगध ययाचें रोक्तेपर । िािा री 
रोगी महरौि । काये करी ।।१६.१९८०।।

भोक््य् – रोरतयाचया, जीवातमयाचया. वक्तवयातें 
करी वाचा । तो ही दृतयंकुरु साचा । रोक्तया 
अंतःकरराचा । करा्णवरी, ।।२.१९२।।

भोक््य्चवे –  रोगराऱयाचे. पांचही अंश प्थवीचें 
। नवषयपूर तयाचें । ज्ञेयकाय्ण रोक्तयांचे । 
रोगय तें तें ।।१६.१३२०।।

भोक््य््म्वज –  रोरतयांरधये (रोग घेराऱयात). 
रोक्तयारानज िारायरु । पररातरा ब्रह् सगुरु । 
िाही दुजा सरािु । रा अधीकु कैचा 
।।१८.१०७५।।

भोक्् – उपरोग रोग घेरारा, जीवातरा. सकळां 
यज्ञीं री रोक्ता । सकळ यज्ञ फलदाता । सुरां 
असुरां नियंता । रािवातें ।।२.२२९।।

भोक्ृर् – नवषयांचा उपरोग घेणयाची इचछिा 
असरे. एवं आंगानच सत्ा । प्रकृनतयोगे 
नचनरयता । गुरयोगे रोक्तृता । अहंकारीवतते 
॥९.१३११॥

भोक्ृति – प्रारबधयोगािे जे रोगले पानहजे असे 
रोग. सव्ण रोक्तृतव हेनच जार । जे सव्ण पदारा्ण 
सवकीयपर । आपरनच होऊनि जि । नवरागु 
देती ।।१८.८०८५।। 

भोक्ृतिभ्ि – री रोग घेतो अशी जारीव. तेर 
रोक्तृतवराव िुपजती । तरीनच होय तो यती । 
अिुरवी रसानचया आसक्ती । तैं पापनच िाये 
।।१८.४५१।।

भवेरज्युक्ती भोक्ृतिभ्ि
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भोक्ले – िारारे. जये करमी अपनवत् । वोलया 
रांसाचे आहार । उत्रा वरा्णचे नवप्र । तेर 
रोक्ते ।।१८.३१२।।

भोकत्य् –  रोरतयाचया, जीवातमयाचया. तेरें 
नवषयेंनद्रयसंयोगें,। रोरतया अंतःकररा वेगें,। 
रोगवासिेचेनि अंगें । व्नत् होती ।।२.११५३।।

भोग – १. उपरोग. दे हें गुर, िा अवसरा,। सरािें 
रोग, िा रोक्ता, । जीऊ िा ईश्वरु तत्वता,। 
ब्रह्ही िवहे ।।२.१०३९।।, २. कर्णफल. 
प्रनरत आरी नजरें । तया रागें पुढें रररें । 
अनितयें शरीरें येरें । अनितय रोग ।।२.१४३।।

भोगक्ज् –  रोगणयाकठरता. रद् रांस नि पूजा 
। परस्ती आरीती रोग काजा । कामयु धरु्ण हा 
दुजा । आसुरातें ।।१६.१११५।। (रुदो. नि 
पूजा- योनिपूजा?)

भोगणवे – रोग घेरे ही नरिया. कता्ण काय्ण कारर । 
रोक्ता रोगय रोगरें जार ।  ज्ञाता ज्ञेय आनर 
ज्ञाि । ऐसी हे नत्पुटी ।।२.४०३।।

भोगद – रोगय वसतू, रोग देरारे. ते वेदोक्त कर्ण 
अघवे । रोगद रोक्द आचरावे । इतुले 
निरोपर बरवे । कळले अजु्णिासी ।।८.११०६।।

भोग्मूळ – रोगाचे रूळ, उपरोगाचा उगर (पुढ्ात 
आलेलया कर्णरोगाचे रूळ कारर) सुि-
दु:िाचया अिुरवाचया उतपत्ीचे रूळ कारर. 
प्रारबध देही रोगरूळ । तयावरी घालूिी सकळ 
। निनचित जाला केवळ । िापेक्ी कांही 
।।१२.७६७।।

भोगि्सन्  – रोग घेणयाची इचछिा. तेरें 
नवषयेंनद्रयसंयोगें, । रोरतया अंतःकररा वेगें,। 
रोगवासिेचेनि अंगें । व्नत् होती ।।२.११५३।।

भोगिी – रोगायला लावते. ते यातिा िािा दावी,। 
दैनवक रोग रोगवी, । रग प्रारबध आपरा 
महरवी । तेवहेळीं कैसें? ।।२.११०३।। 

भोग् – रोगाला. तयक्तदेह ऐसें गेलें,। तंव एनरचें 
कर्ण उरलें,। तें प्रारबध रोगा आलें । देहाचां 
अंतीं ।।२.९०९।।

भोग्वप्त – नवषयोपरोगांचा लार. शुर तेंनच प्राप्त 
होये, । अिुकूळ रोगानप्त ये, । अवघे सुिनच 
होये, । जेरें रि, ।।२.४७०९।।

भोग्ल – रोग घयाल, सेवि कराल. शबदनच 
नवश्वासें घयाल, । तठर अक्यी सवग्ण रोगाल,। 
कष् ि कठरतां बहुसाल । रोकडी गनत. 
।।२.३६१२।।

भोग्ि्य् – पूव्णकरा्णचे फळ रोगणयासािी. तें 
पांचरौनतक देह जार, । कर्ण रोगावया प्राचीि 
। जनरते जालें, नरियरार । करी पुरिनप 
(?पुिरनप) ।।२.७२०।।

भोग्ि्य्ल्गीं – फळरूपािे रोगणयासािी. तें 
नरियरार जालें संनचत,। अंतीं प्रारबध तेंनच 
होत । रोगावयालागीं उनचत । सुिदुःि तेरें 
।।२.८९६।।

भोग्िसथ् – रोगखसरती. तूं नवषयज्ञु, तें 
नवषयज्ञता; । तूं रोक्ता, तें रोगावसरा; । तूं 
देही, तैं पारा्ण, । तुझी ते रनत. ।।२.४४९५।।

भोग्ि् – अिुरवावा, सेवावा. वेदरागतेनच कारु 
रोगावा, । ऐसा उपावो बरवा, । परंतु हानच 
अिुरवा । कारर िवहे. ।।२.४०३५।।

भोग्िी – सेवावी, उपरोगावी. निनव्णकलपा, 
सरानहता । नवश्व, ब्रह् ि कळे वाता्ण, । तेरें 
साव्णकाळ अिंडता । कैसी रोगावी? 

भोक्ले भोग्िी
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।।२.४०३९।।

भोग्िवे – रोग घयावे, फळ महरूि सवीकारावे. ते 
रोगावे संप्राप्त, । हें काये देवा उनचत ?। 
येरेंनच देिा नहत । आरुचें जी.।।२.१३१।।

भोवगजरी – रोगतात. ते रिोरररात्रचिा,। 
सवपिावसरा, गा अजु्णिा । जेरें वासिारय 
िािा । रोग रोनगजती ।।२.११५४।।

भोवगर्ं – रोगली असता. तयाची बरव रोनगतां, 
। तेंही पावे जीरा्णवसरा, । पुडती आयासु 
सांनडसां, । िसेनच तया ।।२.९१२।। 

भोगी – रोगतो. देहीं उरजे सुिदुःि,। तें आपरनच 
रोगी सकनळक, । लोहसंगतीं पावक । सवरूप 
जैसें ।।२.११६३।।

भोगूवन – रोगूि, फळाचा सवीकार करूि. प्रारबध 
रोगूनि वोसरे, । तैं देहऐरयें रींनच ररे,। रग 
जीवरूपी उरे । कर्णसनहतु ।।२.१०८१।।

भोगेंवच – रोग घेऊिच, रोगूिच. रोगेंनच प्रारबधातें 
क्यो, । क्ीरें प्रारबधे देहनवलयो, । आतरा तो 
अजु, अवययो, । सरूळ, िाशवंत, तरा 
।।२.६३१।।

भोगवेरण् – उपरोगाची इचछिा, रोगप्राप्तीची इचछिा, 
रोगानवषयीची आसक्ती, रिीषा. लोकेपरा 
नवत्ेषरा । पुत्ेषरा रोगेपरा । आसक्ती, 
कलपिा, वासिा । िािा होती ।।१२.१९४।।

भोगैश्व्यताप्रसक््रें – उपरोग आनर ऐश्वय्ण ह्यांचयात 
रि गुंतले आहे अशा रिुषयाला. तया कानरका 
जिातें । रोगैश्वय्णप्रसक्तातें । पुढे नहत केसें तेरें 
रतें,। तेंनच अवधारी. ।।२.३७९९।।

भोगोवन – रोगूि, फळाचा सवीकार करूि. तया 
सरूळातें निधा्णरें,। जे वेळीं प्रारबध सरे,। 

नवकारपंचक वोसरे,। रोगोनि जैं, ।।२.१०८८।।

भोग्य –उपरोग घेणयाजोगे, करमेंनद्रयांचे नवषय 
असरारे.तेरें शबदाठदनवषयकपंचक । ज्ञेय, 
रोगय, काय्ण, सकळैक । तारसाहंकारें 
सारासातरक । येरें रूतपंचक हें ।।२.२०२।।

भोज्य – िाद्, रात वगैरे पदार्ण, दातांनशवाय 
फक्त नजरेिे नगळावयाचे पदार्ण. रक्य रोजय 
अपार । लेह्य चोषय पठरकर । घ्तयुक्त रोघार 
। उपहार सरनप्णती ।।१२.२९२।। (दासोपंतांिी 
अधयाय १५ रधये याचे नववेचि केले आहे. 
१५.४३४६)

भरौवरक – रूतांपासूि बिलेले. प्रारपंचकाची 
चळवळ । रौनतक रूतदृष्ी सकळ । नचदाकाश 
जेंनव निर्णळ, । तेरें तदराओ सदा ।।२.६४१।।

भरौवरकदवेि्रें – पंचरहारूतांपासूि बिलेलया जड 
शरीराला. ऐसी लयोद्व अवसरा,। 
रौनतकदेहातें पारा्ण । ते आतरयां देहरुक्तां, । 
ि वततेची ।।२.७२६।।

भरौवरक ्मवेळ – पांचरौनतक तत्वांचा सरनवय. 
संरवता जाला येकु काळ । तरानप वेगळा 
रौनतक रेळ । तेरे सरूळ सूक्र रागु वेगळु । 
तो येकु िवहे ।।१६.१५५८।।

भरौपत्यस्धनीं – रूपती महरजे राजा होणयारधये. 
सकळपदार्णसंपूनत्ण, । रौपतयसाधिीं यश 
कीनत्ण,। नवषयोपरोगसंप्रानप्त, । पांडवा गा. 
।।२.१६४७।।

भरौ्मरवेज – प्थवीपासूि निरा्णर झालेले तेज. तठर 
अजु्णिा जार । रौर तेज ते प्थवीपासूि । तेनच 
उदके जाय नवझोि । जाता ठदसे ॥९.२१३०॥

भरौम्य – रूरीवर नरळरारे, पानर्णव. जसे सवगमीय 

भोग्िवे भरौम्य
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तसे रौमय. तेरें रौमय सुि नकरातरक । 
सवग्णसुि तें अलौनलक । पावसील, हें एक । 
शरीर वेंनचतां ।।२.१६१२।।

भ््म, भ््मु – रास. तेरें िािा तरंग दृशयाचे,। दीघ्ण, 
वतु्णळ भर दृष्ीचे;। जाती, रग पररारूचे । 
अंश गरती. ।।२.१९०८।।, असो तो नरथया 
भरु । नितयु निभातु आतरारारु । तो या जनर 
ररराचा श्रु । िेरे केवहांही ।।२.३०६, 
४७९।।

भ््मकर –  चक्र आररारे. रानजरे आनर अपनवत् 
। निसवाद आनर भरकर । रहाआरय अपार। 
तयांते करी ।।१६.१४९८।।

भ््मण – संचार. सातही वार भरर,। उरें उरेंनच 
करी सिाि । संधयावनज्णतु रोजि । शीघअर 
संपादी. ।।२.२१५६।।

भ््मणशीळ – रटका. सहजनच हा नवदेशी,। 
भररशीळ, प्रवासी;। प्रसंगें जारें ययानस । 
नतयेनच ठदशे. ।।२.२४२८।।

भ््मरी – १. नफरतात, जातात. रशीचे करूिी 
वदि,। हांसनवती जे परजि,। सव्णरा 
उदरपरायर,। भरती विारें ।।२.६९२।।; २. 
गोल  नफरतात. गरगरा ियि भरती । िरिरा 
िाडी काढीती । सरसरा प्रार वाहाती । रूली 
पावे ।।८.११५९।।

भ््म्िें – नफरावे. कर्णयोगबळें येरें । येसरें श्ेष्ठतव 
जैं पावरें, । तैं तें सांडूनि पराधीिपरें । भरावें 
कां? ।।२.२१७२।।

भ््मीर करी – गोंधळवूि टाकते. उठिले ज्ञािाते 
नवरोधी । भरीत करी बुद्ी । जेरे दोषत्य 
वयाधी । एकत् झाली ।।६.३४५८।।

भ््मु –  चक्र, धुंदी येरे. नवष रनक्यलया भरु वाढे 
। िािा रद् घेतनलया जैसे चढे । नवद्ा 
जानचया पुढे । तैसा जो उिी ।।१६.१६६३।।

भ््मवे – नफरतो. घटु भरे देशांतरें, । पठर िावो ि 
सोनडजे घटांबरे, । तैसें नवचरतेनि शरीरें,। 
अढळु आतरा ।।२.९७३।।

भ््मोवन – नफरूि. भरोनि वोसरलया भरु । आगीं 
तो काठढतां व्रा श्रु । सहज िाशे लिरु । 
नवश्ांताचा ।। २.४७९।।

भ्ंशलवे – चयुत झाले. ब्रह्ा रहेश्वर दोनही । महरती 
तयापासुिी, । ऐसे भंशले पुरारीं । बहुत जि. 
।।२.४४३२।।

भ्ंशु – पति. तैसी ते जारीव ते वीरपती,। जे 
आपुला भंशु साहाती । पोटानच लागीं भरती 
। िेरती सवरूप ।।२.६९३।।

भ््ंर – भर, गोंधळलेले. नरियानच तुरची सरर्ण,। 
रागावें िलगें कवहरा येर; । भांत ि करा 
नचत्, । याग करा. ।।२.३७४४।।

भ््ंवर-री – १. नरथयाज्ञाि, भर. परसपरा रोहें 
रुलती,। परी येकरेकां िोळिती,। अतेव 
सकळ भांती निरुती,। निभांतु आतरा 
।।२.११८३।।; २. गोंधळ, अनिनचितता. 
कारिा, कलपिा, त्षरा,। आशा, ररता, 
भांनत, वेदिा,। निंदापारुषयाठदक त्रा । पारुनच 
िसे. ।।२.५२९५।।; ३.  नवसर. सतवानचये 
नवज्ञािव्त्ी । तराचे नियोगे पडे भांती ॥ रग 
रजोपसगते प्रव्त्ी । अनयरा होये ।।१६.११२।।

भ््ंरी – भरारधये, रोहारधये. राता नपतरें दुःिदाती 
। आपुली कवरी िवहेती । हे रि गुंपले भांती 
। सुटेनचिा ।।८.११६३।।

भ््म, भ््मु भ््ंरी
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भ््ंरु – संभर. नवभरे दृनष् रालवे । हृदयी संतापु 
कालवे । बुद्ी ते पुरे ि करवे । ते भांतु पडे 
।।१६.२२९२।।

भ्ु्मध्यदवेशी – दोि रुवयांचया रधये. करुनि 
षटचरिाचे रेदि  । भुरधयदेशी राहोि। देहाते 
होतानच पति । येरीकडे ।।८.२२९९।।

भ्ूद्व्य् – दोनही रुवया. भूविया रधये पाहारे । 
िेचरी ते येरेप्रकारे । ते ही दु:िरुप महरोनि 
सांडरे । घडले तीचे ।।६.३३७१।।

्म

्मकरंदु – रध. जळी वतते जार सवादु । जळेसी 
िारी तेया रेदु । दृनत आनर रकरंदु । पूषपी 
जैसा ।।५.६०६।।

्मकर्च्य् – रगरीचया, सुसरीचया. रकराचया 
जेवी ियिी । निनरषोनरेष िसती दोनही । तैसे 
नितय सावधाि धिु:पानर । जयाचे रि 
।।१२.६६२।।

्मक्रु – प्ररवाचा नतसरा पाद, रकार. पकारु िा 
हा फकारु, । वकारु िा केवळ रकारु,। वरु्ण 
कवरु, निधा्णरु । हानच िलगे. ।।२.२२३९।।

्मघ्वच – इंद्राला. राजनियरु जेर चूके । ते रघांनच 
होय पाठरिे । रग तेंनच जि देिे । अिरा्णसी 
।।१८.८०७१।।

्मवच्चर ु – जयाचे नचत् राझयाशी एकरूप झाले 
आहे असा.  रनच्त्ु असें गा सव्णदा । ... 
।।१८.१३६३५।।

्मवच्चर्र् –  नचत् राझया िायी असरे.  निनव्णकलप 

रनच्त्ता । ते निनव्णकार रनरयता । तरंगग्रासे 
पूर्णता । उदकाची जैसी ।।१८.१३६३७।। 

्मचछर-रु –  रतसर, विेष. शोक रोह नवषाद । 
रचछिर दु:िद रद । हे नवचारती श्वापद । 
संसारविी ।।८.२४६३।।

्मछर् – रतसराला. रिोधु िाही देशांतरी ।  रदा 
रछिरा िाही ऊरी ।  वासिा त्ुषरा िगरी ।  ि 
शकतीची राहो ।।१६.१२१।।

्मज –  रला. रज दुब्णळा हें कीं धि । .... रातें 
पंचप्रार । रयंकर कैसें रर । आश्नयलें येहीं; 
।।२.३३।।

्मजक्रणें – राझयासािी. एवं, जीरें, आनर 
रररें, । हें बहुकाळ रजकाररें । लागलें 
आरी, एरें । करमें कठरतां ।।२.१०८३।।

्मज ध्कुट् – राझयापेक्ा लहाि. अवधारा, तो 
नपता आमहां;। राझें िाव सतयधारा,। रज 
धाकुटा हा सुवरा्ण,। राझा बंधु. ।।२.३३४४।।

्मठ –  वयापक आकाश. अराऊँ नकरू जो घटाचा 
। तो क्रा का होतो रिाचा । पटाचा तो 
काष्ाचा । ऐसें ि घडे।।१६.६६१।।

्मवणगण – रणयासारिे तुकडे. पाडीि रसतक 
येकांचे । रनरगर करीि अखसरचे । पुरवीि 
रिोरर श्वािाचे । तोडवीि जीता ।।१६.१९५१।। 
(रुदो. रनर गर - रनरगर)

्मवणपुर्च् रळिटी –  रनरपूरचरिाचया िाली. 
आता सवानधष्ठािा उंचवटी । रनरपुराचा 
तळवटी । येक नतये स्तीचा पोटी । करळ असे 
।।१६.१२६४।। योगशास्तािुसार शरीरात 
गुदविार ते रसतकापयांत असराऱया सहा 
चरिांची िावे व सरािे अिुरिरे - रूलाधार 

भ््ंरु ्मवणपुर्च् रळिटी
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(गुदविार), सवानधष्ठाि (कंबर), रनरपूर 
(हृदय), अिाहत (कंि), आज्ञा (भूरधय), 
सहस्ार (रेंदू, रसतक).

्मर – महररे, नसद्ानत. जारतानच काहीं िसे, । 
िेनरवेचें रत कैसें? । जे रानत् करी ठदवसें । 
असते िही ।।२.६५४।।

्मरभवेदु-द – रतरेद. ऐसा सहज खसरती, नितय, 
नसद्ु । होऊनि सवनवषईं प्रबुद्ु,। नवचाठरसी 
रतरेदु । कैसा ते वेळीं? ।।२.१०५२।।

्मरळोवन गवेली – नरसळूि. साधयें साधिे रोलानवली 
। कां रतळोनि गेली । परग्रहाची नपकली । 
रहापेढ ।।५.३१८५।।

्मरि्दु – रत. एर आरुचा निचियो ऐसा । अविैत 
ब्रह्, गुडाकेशा, । रतवादु अिाठरसा, । पठर 
साठरिेंनच तें. ।।२.४२२९।।

्मरविशवेरु – रतप्रकार. शास्तीं कठरतां प्रवेशु, । तेरें 
िािा रतनवशेषु; । तो आइकतां जानरजसु । 
रतीनच फांके. ।।२.४५०९।।

्मरी – बुद्ी. ऐसीं नवरुद्ेंही वचिे । कवर प्ररार 
रािरें । येरें पूव्णपक्ु नसद्ांत कररें । आपुनलया 
रती ।।१६.१५७५।।

्मतकथ््म्रश्िण (रत् + करा + अर्त + 
श्वर) – अर्ताप्ररारे असलेलया राझया 
करेचे श्वर. श्ोत्ी रतकरार्तश्वर । वाचा 
करी संकीत्णि । रानझया िाराचे गज्णि । 
पदोपदी ।।१२.४४४।।

्मतकुण – ढेकूर. िांइं िांइं रोहोळे । डास रशकांचे 
गोळे । रतकुर झोंबती बळे । पारराइत 
।।१८.१०५२६।।

्मर्् – (< सं. रत्ः)  राझयापासूि, राझयापेक्ा. 

ते री आतरा अनविाशु, । रत्ा येरु तो नरथया 
रासु, । यये वचिीं नवश्वासु । तूतें होईल 
।।२.१०५४।।

्मतप्रकृरी आश्ीर् – राझया रायेचा आश्य 
केलेले. जीव प्रकृती अिंता । या रतप्रकृती 
आश्ीता । सारानये गा सरसता । जीवशक्ती 
॥९.२३१२॥

्मतप्र्प्तीवच्यवे (्मर् + प्र्प्तवच्यवे) –  राझयाप्राप्तीचया. 
रग तेराझेनच विेष्े । वैरी साधूतें वोिटे । द्रोही 
ि चलती वाटे । रतप्राप्तीनचये  ।।१६.२३३०।।

्मतसर्य् स्भ्सू – राझया नितय अनधष्ठािारुळे 
रानसत होराऱया, वयावहाठरक अखसततवाला 
प्राप्त होरारे. असंगु आिारी निरारासु । प्रपंतु 
रतसतया सारासु । सतयें  कीरते पाऊसु । 
र्गजळाचा जैसा ।।१६.२३०४।। 

्मतसर– रु – रतसर. तैं कार रिोध रद रतसर । डंब 
प्रपंच वयापार । अिेक गुरधर्ण अपार । अहंता 
ररता।।२.४५५।।, ्मतसरु ।।२.७४५।।

्मतसिरूप्चवेवन गि्ळवे – राझया सवरूपाला 
नवसरलयारुळे, चुकलयारुळे. रतसवरूपाचे नि 
गहाळे । रूतग्रारनच साच कळे । जिी जितव 
िानरले । होय जिा ॥९.७४८॥

्मथन – रंरि, घुसळरे, घासरे. रिे रिि 
ररिनरिया । जयोनत अनग् धिंजया । दर्ण जार 
देहानचया । रोरावळी तू ।।१८.२०२२।।

्मथवल्य् – घुसळर झालयावर. ररनलया दोनही 
धातु । रग नतया राहाती निवांतु । येका 
अहोरात्ा आंतु । ऐसे होये ।।१५.३६८९।।

्मथलवे –  घुसळले. रग ते निसारा वेगळे । सारता 
पैं ि नरले । तैसेनच पांचरौनतक ररले । लागे 

्मर ्मथलवे
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निवडो ।।१६.१३०३।।

्मदग्मसथ (रद्रसत) –  रदोनरत्. येकांते आली 
संपदा । तेनच कारर जाली रदा । येक वेंनच 
बहुधा । रदगरसर ।।१६.२१५२।।

्मदधीनु  (योगय रूप - रदधीिु, रद् + अधीिु) 
– राझया अधीि, राझया आनधपतयािाली. 
यालागी रीनच पानहजे महरौिु । राते कर्ण 
सरपू्णिु । रतप्राप्ती रदधीिु । रक्तजिु िेला 
।।१२.२६१।।

्मदथता –  रला उद्ेशूि. जारतां कर्ण रदर्ण । जार 
कर्ण रतप्रीतयर्ण । जारतां कर्ण रदातरक । 
कततेिसीं ।।१८.१४२९३।।

्मदिंर् – रदोनरत वयक्तीला. रदवंता रातानपतरे । 
िावडती पनवत्ा नत्घरे । भष् तो करी आदरे । 
निंदा कर्णिाची ॥९.७९॥

्मद् – गव्ण, उनरत्परा. रिोधु िाही देशांतरी । रदा 
रछिरा िाही ऊरी । वासिा त्ुषरा िगरी । ि 
शकतीची राहो ।।१६.१२१।।

्मद्क्रू –  राझा आकार/रदाचा आकार महरजे 
अंगचा सगळा रद. सतसंगी केला िरसकारू । 
तेरें रोडला रदाकारू । तैं अडिळौनि पडे 
पाररू । तेवहेळी कैसें ।।१८.१४३१०।।

्मद्ज्ञ्नवे (रत् + अज्ञािे) –  राझयानवषयीचया 
अज्ञािािें. रदाज्ञािे रदाप्रानप्त । तया कैसी हो 
गती । हे पुससील वीरपती । तठर आइकें वचि 
।।१६.२४४८।।

्मद्वश्र्ंसी (रत् + आनश्तांसी) – राझा आश्य 
करराऱयास. िरांराजी चांडाळु । तेरे रािावा 
याचा नवटाळु । जो  रदानश्तांसी उत्ळु । 
बोलोनिया।।१६.२३३६।।

्मदुप्सन् –  राझी उपासिा. आतरा ब्रह् री 
सिाति । तठर आतरज्ञात ते राझें ज्ञाि । 
तयाचे यरायोगय सेवि । तेनच रदुपासिा 
।।१८.१३२०६।।

्मद्र-रु – राझयाशी एकरूप. एवं नवशेषे राझा 
रक्त । जो राझा िायी रद्त । तो रीनच ब्रह् 
अिंनडत । जैसा तैसा ।।८.२५६४।।, ्मद्रु 
।।१८.१४९१०।।

्मद्पु – रद्पी, दारू नपरारा, दारुडा.रद्पु जैसा 
उनरत्ु,। तैसा तारुणयरदें डोलतु,। 
रिबुद्ींनद्रयसाघातु । वोळिी चकला 
।।२.७४६।।

्मद्ोगबळवे (रत् + योगबळे) – राझया अखसततव 
– अनधष्ठािाचया बळािेच, सारथया्णिेच. 
रनवियोगे नववतू्ण िसे । राझेनि योगे तो आरासे 
। आरासला पुढती िसे । तगे रद्ोग बळेनच 
॥९.८९५॥

्मद्वचनें – राझया वचिातील शबदािे. तेनव तुझेनि 
एकें प्रश्े । प्रकाशले राझे जाररे । आता 
पानहजे ते रविवचिें । ततव ओळिावे 
।।१८.१३३।।

्मवद्व्योगवे (रत् + नवयोगे) – राझया 
अनधष्ठािानशवाय. रनवियोगे नववतू्ण िसे । 
राझेनि योगे तो आरासे । आरासला पुढती 
िसे । तगे रद्ोग बळेनच ॥९.८९५॥

्मधु –  रधुिारक राक्स. रधु रठद्णला असुरू । 
कंसु आनर चारौरु । तुनझया रुजबळाचा 
बनडवारु । तो कवरे जारावा ।।१८.६५।।

्मधु्मदतान् – रधुिारक दैतयाला जयािे िार केले 
अशा हे कृषरा!, हे नवषरो! रधुरद्णिा 
लोकपाळा । केशवा रारा गोपाळा । नशवा 

्मदग्मसथ ्मधु्मदतान्
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परर रंगळा । गोपीपती ।।८.११७२।।

्मध्य्म् – वारीचया चार प्रकारांपैकी एक , 
कंिाचया सरािी असरारी वारी. वैिरीतें 
अंतरंगु,। रधयरेपूववीं चांगु,। िवहे पशयंती 
बनहरंगु । जो महरौनि ते. ।।२.४७८७।।

्मध्यसरु – दोघांचया रधये दुवयाचे कार कररारा. 
नरत्ु अरवा वैरी । रधयसतु अरवा शेजारी । 
सरयो आलयावरी । तयाची आनश्ता 
।।१८.८१२१।।

्मध्यु, ्मध्य – आठद, रधय, अनत ह्यांपैकी रधय 
महरजे ‘खसरती’. जयातें चढु िा वोहटु,। 
आठद, रधयु, िा शेंवटु,। िाहींसा िवहे, एक 
दाटु । आपुलां िाईं ।।२.१०३७।।

्मन – नचत्. िाकळत असंकलपा । उिा िात 
संकलपा, । रि तैं अरूपा । दृष्ीं ठदसे ।।२.३।। 

्मनध्रण् – रिाची खसररता. प्रारधाररा, 
देहधाररा । रिधाररा, आसिधाररा । 
नजंकावे रिा इंनद्रयगरा । ययाचेनि बळे 
।।१२.८६।।

्मनन – (अधयातराचे) सवाांगीर ज्ञाि होणयासािी 
अिेक युरतया–प्रयुरतया व शंका–सराधाि 
यांचया साह्यािे तो नवषय सरजावूि घेतला 
जातो, तयास रिि महरतात. रिि महरजे 
श्ुतयिुकूल तककुविारा नवचार. श्वर रिि 
निठदधयासु । ज्ञािार्णनच जानरजसु । ज्ञाि तो 
वसतु प्रकाशु । महरौनिया ॥९.२८९॥

्मननशीळ् – रिि कररारास, जो नचंति-
रििशील आहे तयांस. रिाचे जाले निराकरर 
। पुडती रिोधरा्ण आरी सराि । यालानग 
रिसनहत वेगळेपर । रिेंसी रििशीळा 
।।१८.११,०६३।।

्मनपरवर –  रिास झालेली उपरती, वैरागय. तया 
सत्े कोरलैल । बुनद् कैसी उजळैल । रिपरनत 
धरील । ऐसे ि घडे ।।१६.१०८१।।

्मनबुवद्धकरणें – रि, बुद्ी व इंनद्रये. रजोगुराचेनि 
आधारें । रीिलीं इतयाठदकें अपारें,। आतां 
ययांचेनि संचारें । कैसीं रिबुनद्कररें? 
।।२.१९८६।।

्मनबुद्धींवद्र्यस्ंघ्रु – रि + बुद्ी + इंनद्रय + 
साघातु (< संघात = सरूह). रि, बुद्ी व 
इंनद्रयांचा सरूह. रद्पु जैसा उनरत्ु, । तैसा 
तारुणयरदें डोलतु, । रिबुद्ींनद्रयसांघातु । 
वोळिी चकला.।।२.७४७।।

्मनबुद्धींवद्र्य् –  रि, बुद्ी आनर इंनद्रये यांिा. 
सरिबुद्ींनद्रया असपशयु्ण । आतरा अजु, 
अप्रकाशयु । तो देहीनच, हा अवशयु । राओ 
धरूिी,  ।।२.६८६।। ्मनबुद्धींवद्र्यें 
।।२.१२८४।।

्मनबुद्ध्ददइंवद्र्यगण्ं – रि, बुद्ी, इंनद्रये वगैरे 
सरूहाला. रिबुद्धाठदइंनद्रयगरां । सवव्नत् 
जारतां येिा,। तो अपरु आपुलेनि आपरा । 
आतरा जारे ।।२.१२९४।।

्मनबुद्ध्ददक – रि, बुद्ी वगैरे. नवक्ेपकाळीं 
जाग्तें,। तेंनच रिबुद्धाठदके येरें । होती रग 
अिुरवातें । लागती प्रगटू ।।२.१३२९।।, 
रिबुद्धाठदकां ।।२.१४३६।।

्मनबुद्ध्ददक्रण्प्ररी – रि, बुद्ी वगैरे 
काररांचया बाबतीत. ऐसा सवा्णश्यो, सव्णरूनत्ण। 
सारावूनि आपुनलये वयक्ती, । िवहसी रि 
बुधयाठदकारराप्रती  । नवषयो शुद्ा।।२.१०२८।।

्मनसंभ्व्य –  रिापासूि जनररारे. प्रपंचोनरुिरंतवय 
। जेरें तें रिसंरावय । कार संकलपसेवय । 

्मध्य्म् ्मनसंभ्व्य 
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सुिदुःि जया।।२.४४५।।

्मनस् –  रिीषा. आशा रिसा त्ुषरा । सवार्णकारिा 
कलपिा । ...।।१८.१२९९५।।

्मन्गनिेंिी – रिाक्(ग्) + अनवे(नह)ही. रिाक् 
- संसकृत अवयय – रोडेही. अनवेनह = अिु 
+ एनह (इ हा गतयर्णक धातू). 

्मन्रूळ – रिसवी. हे रंदीर आपुले िवहे । अवघी 
येरेनच असावे । रिातूळ वोढा सवरावे । दूठर 
जाला ।।१८.१०,५४५।।

्मनीरी – नवविाि, ज्ञािी. रिीषी जे साधुकारी । 
तयां इये करते अवधारी । पावतें सव्णरा सवाां 
प्रकारी । तयाजये ि होती।।१८.६२०।।

्मनुज –  रािव, रिुषप्रारी. रग रिुजदेहेवाचूि । 
रोगािे, नकररार । तेधवा करमो गीते कवर । 
बीज उरले ।।१६.११२४।। 

्मनुष्यभक्षणेंि्चून –  रारूस िारे ह्यानशवाय. 
देवातरा बोले वचि,। ‘रौिें ि ये राक्सपर । 
रिुषयरक्रेंवांचूि । सव्णरा, कीं  ।।२.३३१४।।

्मनुष्य्यज्ञु – पंचयज्ञांपैकी एक. ... रिुषययज्ञु 
रूतयज्ञु । सांग संपादी ब्रह्यज्ञु । ब्राह्रु तो 
।।१८.१३३४३।।

्मनेंवद्र्यध्मता – रिुषयाचया रि व इंनद्रये यांची 
सवारानवक करते. (= रिेंनद्रयवयापार. आधार 
ओवी २.४३५). आतां रिेंनद्रयधर्ण क्र । 
तज्नित कर्ण नितयक्र । महरौनि आगरापायी 
सरग्र । पांच रौनतक ।।२.४३४।।

्मनेंवद्र्यबुवद्धबळ – रि, इंनद्रय, बुद्ी ह्यांचे बळ. 
रोगयनवषय अिुकूळ, । लाहोनि 
रिेंनद्रयबुनद्बळ, । रोनगजत असतां, केवळ । 
सुि उपज. ।।२.१६४८।।

्मनेंवद्र्यव्य्प्र – रिुषयाचया रि व इंनद्रये यांची 
सवारानवक करते. (= रिेंनद्रयधर्ण. आधारओवी 
२.४३५). प्रारबध संनचताचें रचलें । तें संनचत 
नरियरारांचें जालें । आतां नरियरार महनरतलें 
। तें रिेंनद्रयवयापार ।।२.४३३।।

्मनों्म्नसवे –  रिोरि. येरे उदर येक साचार । 
तदर्ण िािा आचार । नवचाठरतां लठटके सरगर 
। रिोंरािसे।।१६.१०७७।।

्मनोक्पीरु –  केवळ रिाचा िेळ असे, जे िरे 
िाही असे, नरथया. सांनडतांनच बनहरु्णिता । 
देह िां प्रपंचु पारा्ण । रिोकलपीतु तो सव्णरा । 
महरौनि िुरे ।।१८.१४१६९।।

्मनोज्य्थता – रिावर नियंत्र, नवजय 
नरळनवणयासािी. रिोजयार्ण नवषयतयागु । 
नवषयतयागा अंतरंगु... ।।१८.१२४५२।।

्मनोज्य्वस – रिावर नियंत्र नरळवणयासािी. व, 
र, र, य, र, ल, ऐसें,। रात्ाषटक तेरें असे,। 
तें नचंतावें रािसें । रिोजयानस.।।२.१८८६।।

्मनोज्यो – रिावर ताबा, नियंत्र. रिोजयो तया 
आतरनवचारू । पशु ऐसा जो िरु । जयातें 
नितय सेजारू । नवषनयकांचा ।।१८.३३५६।।

्मनोध्मता, ्मनोध्मुता – रिाचा सरायीराव. धठरतां 
रिोधरते सुटे, । रिें सूटलेनि रिा रेटे,। 
रेटलेंपर वोिटें । रेटावया जया  
।।२.१२४८।।, ्मनोध्मुता ।।२.२१३०।।

्मनोध्मताज्ञ्र्ति – रिाचा सरायीराव जारणयाचा 
राव. कररधर्णसानक्तवें, । रिोधर्णज्ञात्तवें,। 
बुनद् ि चळे आतरतवें, । तनऱह काये कनिष्ठ 
ते? ।।२.२०४८।।

्मनोभ्ओ – रिाचा सरायीराव. िवनवधु रनक्तयोगु 

्मनस् ्मनोभ्ओ
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। देहें आचरोनि सांगु, । िेवूनि रिोराओ 
अरंगु । तये सवतेश्वरीं, ।।२.२०५६।।

्मनो्म्यर्ज्य –  रिोराजय, रिातच रिोरि नवचार 
कररे. रिोरय राजय कलपूनि । सकळ रोग 
रोगी रिी । कखलपता कलपूनि कानरिी । तेर 
नवचरे।।१८.१३५३।।

्मनो्म्नसें – रि आनर बुद्ीला. ज्ञािकररें आंतु 
वोढी । प्रारेंसी सनहत फेडी, । रिोरािसें 
आवडीं । सांनडली जेरें।।२.९०७।।

्मनोरंजन – रिाला ररनवरे. बाळतव गेलें िेळरें,। 
हासयें, नविोदें, रिोरंजिें । तारुणय रदे तेरें । 
इंनद्रयांनचया. ।।२.२९७९।।

्मनोरथ-थ ु – रिातील सव्ण इचछिा, संसकार. 
सारास नलंगदेह दुजें,। तुझा िाईं ि देखिजे,। 
सवपि रिोरर सहजें । ि वत्णतीच ।।२.१०२५।।, 
्मनोरथु ।।२.११६९।।, ्मनोरथें ।।२.४५२४।।

्मनोरथ्म्त्रचन् – केवळ रिोरर हेच जयाचे 
सवरूप आहे, प्रतयक्ात काही िाही असे 
अखसततव. ते रिोरररात्रचिा, । सवपिावसरा, 
गा अजु्णिा । जेरें वासिारय िािा । रोग 
रोनगजती ।।२.११५४।।

्मनोर्म – रिाला ररनवरारे, रिाविारा ठदसरारे.
सूय्णदृष्ीं िारी तर, । जाग्ता सवपि रिोरर;। 
सतय, सिाति, निःसीर, । तेरें असतय िसे 
।।२.४७३।।

्मनोर्ज्य – रिािे केलेलया कलपिा. रोनगतां 
रिोराजय अपार, । तेरींची संरूनत, संरार,। 
लारा, अलारा सरग्र, । नवषयो िवहती. 
।।२.१६७७।।

्मनोिवेग –  रिाचे आवेग, इचछिा. दे हेइंनद्रयें आनर 

प्रार । ययांतें करमी प्रवत्णवी रि । ययांलागूनि 
क्ीर । करावे रिोवेग ।।१८.१२५९३।।

्मनोिर – पक्वान्ाचा एक प्रकार. नवशेषतः 
वयंकटेशाचया िैवेद्ासािी करतात. रग पूजेचा 
अवसािी । रागतेचा श्रु पूसोनि । इष्े नरत्ा 
लागूनि । केले रिोहर ।।६.२५४२।।

्मन्मथ्ं – कारदेवाला. कुचसरािीं सुकुरारता,।। 
नवश्ांनत जेरे रनररा, । कंचुकी अिुपमय 
पाहतां, । पांगुळे रि, ॥२.५१०३।। 

्मन्मथ्ची – रदिाची, सुरताची (संरोगाची). 
उत्र रक्ी सदन् । तेरें शांत िवहे तें रि । 
कारिा होये गहि । रनरराची  ।।१६.२२५७।।

्मन्मथवे ि्ंल् – रदिबाधेची िशा, कारासक्तीचया 
धुंदीिे. रनररे हांला दरू । धैयते सूटला सवधरु्ण 
। वेदाभयसिी श्रु । उरा टाकला 
।।१८.१४१३।।

्मन्यु –  अहंकार. कारु महनरते ते घ्त । रनयु पशू 
जार निनचित । आतरनिष्ठा तप तेर । हुताशिु 
तो ।।१८.२०८४।।

्मवपर – पठरनरत, रोजके, राफक, कारापुरतेच. 
रनपत र्नत्का जीवि । रािोनि असे री प्रार 
। रवंता रवे रागुतेि । काये करील पा? 
।।१८.९६४३।।

्म्मर् – ‘राझे’ हा राव. दाराकारु पालटला । 
ररता िेरों तोनच जाला । बुनद् जाऊनि उरला 
। रिोधु बहुवसु ।।२.३३९।।, ्म्मर््योगें - 
ररतेपायी. ।।२.३३९०।।

्म्मति – ‘राझे’ हा राव. सुिातें गाळी घारा । 
हांसवी देितयां जिां । ररतव महनरजे दीिा । 
दीितवापादक ।।२.४८।।, ्म्मतिें ।।२.३०।।

्मनो्म्यर्ज्य ्म्मति
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्म्योरकुच् – रयोर – रोर. रोराचया नपसांची 
चवरी. इतलाही योगु घडला । री पालवीि 
सरसताला । रयोरकुचा भरला । तेनच संज्ञा 
।।१.६५१।।

्म्योरपक्ष न्यन्कृरी – रोराचया नपसाऱयावरील  
डोळयाचया आकृतीतील निळा-जांरळा रंग. 
सेंदूर वर्ण येक धयाती । हठरत शयार येक 
रानिती । रयोरपक् ियिाकृती । नचंनतती वरु्ण 
।।१५.२३२८।।

्मरणवच – र्तयूच. पुरुषार्ण रात् ि फळे,। ि पानहजे 
तें तें जेरें नरळे,। वठर रररनच ये वेळे । 
वोडवलें हें ।।२.५८।।

्मरणभूव्मकले – शरशािात. ग्राराबाहेठर काठढला,। 
ररररूनरके आनरला,। तंव ग्रारसरां ब्राह्रां 
उपजला । रहारेवो. ।।२.२४०२।।

्मरर् –  रररारा. ऐसें एक महरती राठरता,। 
अवधारीं गा पांडुसुता । एक महरती ररता । 
आतरादेहतवें ।।२.६८८।।, ्मरर्य् ।।२.७५।।

्मदरजवे – ररेपयांत, देह पडेपयांत, ररर येईपयांत. 
पुरुषे प्रेतिु ि संडावा । रठरजे तव करावा । रग 
फळ अफळ दैवा । अधीि असे 
।।१८.१०२४६।।

्मरवे – ररतो. वंधयज सांग काये ररे । खिरे र्गजळ 
िोंकरे । उतपाटर कीजे चतुरें । श्ंग ससयाचें? 
।।२.२७१।।

्मगताज –  पाचू, ररकत. येक रग्णजाचे नििळ । 
रतिजनडत येक केवळ । येक कांचिाचे निर्णल 
। वोप देती ।।१.४७६।।

्मदतान – चोळरे, रगडरे, रानलश कररे. तैले 
करुनि रद्णि । कसतुरी सिेह सफेटर । रारा 

रदू्णनि चंदि । योगु कठरती ।।१२.२८४।।

्मदताळ – एक वाद्, तबला, ररवाद्नवशेष, ढोल. 
परवशबदे ढोल । आिक तेपें रद्णळ । गोरुिें 
काहाळा केवळ । बुरगाठदक।।१.७७२।।

्मददतालवे – तुडवले गेले, नचरडले. सराज्णिानच सठरसे 
रठद्णले । एक गोरयसय प्रारे गेले । उदक 
शोधिी राठरले । जीव येक ।।१८.३२७।।

्मल – नवष्ठा. राती सेवी अन्पाि । तयाचा रसु जैसें 
जीवि । सुटले रलांपांसूि । सार निवडे 
।।१६.१२८०।।

्मलोतसगुता – रळरूत्नवसज्णि. शौचाउपठर रळोतसगु्ण 
। ऐसा तयाचा कर्णयोगु । जेरे अंतठरचा 
कारवेगु । दवनडला िसे ।।१८.१४९४।।, 
्मळोतसगमे ।।१६.२१२६।।

्मि् – नवनशष् नपकांवर पडरारा एक रोग. रवा 
पारनपसी आतें । पेठरले घडी घडी परते । 
कावा फचूके ते । जाये सुिोनि ।।१८.९१५४।।

्मि्ंदी – रोरवी. पररनरत्ु नप्रयवादी । ठदधले साहे 
दु:ि िेदी । येकेनच रक्तीची रवांदी । ऐसें 
जारोनिया ।।१२.५८१।।

्मशक – नचलट. कवरा सरािु हा करावा । रेरू 
रशकेसी तुळावा । योगी िा हा पांडवा । ब्रह् 
साकार ।।१८.२१३५।।

्मशी – शाई. रशीचे करूिी वदि, । हांसनवती जे 
परजि,। सव्णरा उदरपरायर, । भरती विारें 
।।२.६९२।।

्मसरवे (रसैरे) – अंधार, काळोि. येरे जोडावे 
संवछिरे । ते जोडे यापल रात्े । आता रोनगता 
बहुसाल रसरे । िािा योिी ।।१६.२४३३।। 
(रुदो. रसरे – रसैरे)

्म्योरकुच् ्मसरवे
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्मसी-वस –  शाई. गुरदृष्ी गुरी असंगता । तीते 
ि रिी जिु जारता । रसीं कोळसा उठटता । 
उजळेनविा ।।१८.३५५७।।

्मसीस्दरखवे – शाईसारिे (काळे). रसीसाठरिे 
घवले ।  कोळसेया ऐसे पीवळे ।  सेंदुरापरी 
काळे ।  उपरा देता ॥५.३२०६।।

्मिरी, ्मिंरी –  राहातमय, रोिेपरा. कनिष्ठु बोले 
पुडती. ।‘अजी, ते आगळी रहती. । कर, 
पाद सपा्णप्रनत । असती काहीं? ।।२.२५८२।।, 
्मिंरी ।।१२.५७०।।

्मिर्त्ि  – बुद्ी हे तत्व. स्ष्ीचया निनर्णतीतील 
पनहले ततव. हे सतवगुरप्रधाि असते. 
उतपत्ीसािी प्रकृती नवसतार पावते, तेच रहत्, 
संपूर्ण नवश्वाचे बीज. हा तरी अहंकारु उिी,। 
हा तरी रहत्त्व नकरीटी,। हा तरी रायादृष्ी,। 
अवयक्त पडे,।।२.९६१।।

्मित्ि – रोिेपर. निल्णज्परें शबदु सानहजे,। 
क्रक्रा हासय कीजे,। इतुलेनिनच रोनगजे । 
रहत्व जिीं.।।२.२५३५।।

्मिदिंकरण –  रहतत्व व अहंकार. तठर शुद्नच 
ते शबळ । तेरे अवयक्त झाले प्रबळ । 
रहदहंकरर केवळ । पांसूनि तया ।।१६.९१६।।

्मिद्क्श – सव्णत् ररलेले आकाश. घटाकाश 
रहदाकाशी । नरळे हे गोिी काइसी । जेरे 
अिंनडता पठरयसी । रूपारेदे ।।८.२४५।।

्मिद्श््यता – फार रोिे िवल. प्ररर प्रबोधानच 
सरींसें,। कवहरें एकें व्नत्नवशेषें, । रहदाचिय्ण 
रािसें । उपजतें जालें, ।।२.१२१३।।

्मिगता (रहाघ्ण) – रहाग, दुषप्रापय. सवंग घेऊनि ये 
नविपी । रहग्ण नवकावे परनविपी । यापरी 

किकसवरूपी । नरळे नहरणय ।।१८.९१३२।।

्मिवरता – फार रोिे ऋषी. तुमहां अधीिु वरुरु,। 
यरु, वायो, आनश्विु,। रहनष्ण कठरती सनरािु,। 
ऐसें होईल. ।।२.३७३४।।

्मि्अनवधक्री – अतयंत, अपात्. केवळ 
रहाअिनधकारी । पांडुिंदिा अवधारीं । हा 
शबदु तु कांही तऱही । सांगसील हो 
।।१८.१४७८१।।

्मि्आ्म्य –  रोग, वयाधी. रानजरे आनर अपनवत् 
। निसवाद आनर भरकर । रहाआरय अपार 
। तयांते करी ।।१६.१४९८।।

्मि्आंवब –  अनत आंबटपरा. तें सहजनच रळ 
झडे । उरले रळ सहज वाढे । तयाते रहाआंनब 
चढे । ते कवरे घातली ।।१६.१२१६।।

्मि्क्रण – देहाचया सरूलाठद प्ररुि चार 
प्रकारांपैकी ‘री ब्रह् आहे’ ह्या ज्ञािाला 
अनररािी महरजे रहाकारर देह, प्रतयगातरा. 
रहाकारर तुया्णवसरा । हें शुद् सत्वकाय्ण पारा्ण 
। हा गुराठदव्नत्नवकारु आइकतां । बहुतु असे 
।।२.४६०।।, ्मि्क्रणें ।।२.७६७।।, 
्मि्क्रणीं ।।२.११२६।।

्मि्जन –  रोिरोिे, सदाचररी, नववेकी लोक. 
अहंकारबळ... सनरानग्ण हें अठरष् । 
गुरुनशषयोपदेश भष् । येरें केले पानपष् । 
रहाजि  ।।१८.१२९४३।।

्मि्जनसभवे – जारतया, अनधकारी लोकांचया 
सरोर,  तयांचया सरेत. तूं तंव रानयु रानियांतें, 
। श्ेष्ठ सकळां कीनत्णरंतांतें; । रहाजिसरे 
तेवहेळीं तें । कैसें वाटेल? ।।२.१५४९।।

्मि्र््मसु – रहा + तारसु, अनतशय तरोगुरी. 

्मसी-वस ्मि्र््मसु
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हा आला काय करील । काय्ण पां कांही रागैल 
। कवरे संदेही घालील । रहातारसु 
।।१२.७१७।।

्मि्वनशवेधु – हा? वेदांची धरा्णचररासंबंधी 
िकारातरक आज्ञा. ते ि कररे हा जा नवधु । 
कररे तो रहानिशेधु । ऐसा आसरू जो बद्ु । 
अनयरा करते ।।१६.१०१२।। 

्मि्नुभ्ि –  काररिोधाठद नवकारांवर जय 
नरळवलेला रहातरा, ब्रह्ािुरवी. तेंनच गुरत्य 
पुडती । शबल ब्रह् महरती; । सगुर महरौनि 
वािानरती । रहािुराव.।।२.१८०४।।

्मि्नुभ्िपण्ची – पाररानर्णक अिुरवसंपन्तेची. 
आमहानच ऐसे हे िाती ।  गोड कडू सव्ण 
जारती । ते आमही िहों हे होनत ।  रहंत कैसे 
।।१६.१०४३।।

्मि्पथीचवे – रहारागा्णवरचे (अधयातररागा्णवरचे). 
आतरोबोधु सांजवले । देिरे ते झानकती 
डोळे । तेरे नयाहारू घेती आंधळे । रहापरीचे 
।।१६.२४४१।।

्मि्प्पें –  रहापातकाला, रोठ्ा पापाला. 
अनविाशु आतरा िेरती,। राठरला, रेला, जे 
महरती,। ते आतरलोपें पावती । रहा 
पापें।।२.६९५।।

्मि्पुण्य – कत्णवयपूतमीिे लाररारे रोिे पुणय. ऐसें 
जारोनि युद् कठरतां । रहापुणय घडे, पारा्ण;। 
िाशु होये संनचता । पापाचा येरें. ।।२.१७३८।।

्मि्पुरुरीं – रोर, अनधकारी, रहाि रिुषयािे. 
कैसे तरों सांगा आमहीं । पापसागरीं दुग्णरीं? । 
अिुग्रहो करावा तुमहीं ।  रहापुरुषीं; 
।।२.३३९३।।

्मि्परौवळ – रोिी तटरक्क नरंत, तटबंदी. 
अश्वशाळा पानहजे केली । रंठदरारवंती 
रहापौनळ । दासी दास वेगळी । तयांची ग्रहे 
।।१६.२२६८।।

्मि्प्रळ्य – प्रलय अिेक प्रकारचे रािले आहेत. 
नितयप्रलय (निद्रा), िैनरनत्क, युगानत, 
रहाप्रलय (कलपानत, ४,३२,०००००० 
एवढ्ा वषाांिी होरारा). निनरष ते कलपांतु 
प्रळयो । उनरेषु कलपाठद तयाचा क्यो । निद्रा 
महनरजे रहाप्रळयो । ररर ते रोक्ु 
।।१६.१७३०।।

्मि्प्रळ्य् – १. जगाचा अंत. अवयक्तीं ि लोपे 
धिंजया, । लोपे अवयाकृत जेरें राया,। जेरे 
सवरूपें रहाप्रळया,। प्रळयो कीजे ।।२.८००।।, 
२. ररर. तो रहाप्रळयो असाधाररु,। तया 
धाकला दैनयठदिु, । तयातें सांवरी कवरु?। 
संहारकाळीं।।२.१०९३।।

्मि्प्रळ्य्वग्न्मुखी – नवश्वाचा अंत करराऱया 
रहाप्रलयाचया वेळचया अग्ीचया रुिात. युद् 
ि कठरसी जेरे ये । ते रय कवर के आहे । 
रहाप्रळयानग् रुिी काये । खसिगध रूक् 
।।८.१३१२।। 

्मि्बळ – कृषराचया गोकुळातील बालचठरत्ातील 
कराप्रसंगात आलेलया ब्राह्राचे िाव. 
तयाचया दुष् हेतूरुळे कृषरािे तयाचया रागे 
दंडुके लावूि तयाची फनजती केली. (संत 
एकिार यांिी ही करा सुरसपरे करि केली 
आहे.) रहाबळ रटातें पीनडले । ते तुरचे देह 
या कुळे । सतिपाि जे केले । …. ।।४.१५७।।

्मि्बळ – रहाशक्ती. अवघेया साधिा रूळ । 
अंतरी रि करावे निचिळ । धयाियोगाचे 

्मि्वनशवेधु ्मि्बळ
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रहाबळ । करुनियां ।।१२.४३९।।

्मि्भूर् – पंचरहारूतांिा. रूतराविु, रूतरता्ण,। 
आश्यो जो रहारूता । रूतसाक्ी, सतयता । 
रूतातें जेरें ।।२.९४३।।

्मि््मंडवलकु –  रंडळ, रवा, परक इतयादीचा 
िायक. दुसरा तैसानच आनरकु । परारिरी 
रहारंडनलकु । कुंनतरोजु, ग्रासकु । काळुदुजा 
।।१.४२२।।

्मि््म््य् – सव्ण काही निनर्णरारी ईश्वरशक्ती. 
ज्ञािरूपें बहुवसें । रहा काररें जीवां, पठरयसें,। 
ततकारर ईश्वरीं असे,। तेरें नकं 
रहाराया.।।२.५८९।।

्मि््मूचछतान् –  अनतरूचछिा्ण, परकोटीची बेशुद्ी. 
नकं रहारूचछि्णिा हे तुरते । पातली आतराज्ञाि 
रतें । येनरचे जारपर ते । निद्रेसराि 
।।१८.९७२।।

्मि््मवेरु – जगातील सवमोच् रेरुपव्णतासारिा 
रहाि. संग्रारनवषईं चतुरु । अपरानजतु रहारेरु 
। क्ेत्ी वनर्णती बनडवारु । तया तुझां 
िाईं।।२.४४।।

्मि््युग –  चार युगांचा कालावधी एक हजार 
वेळा नफरला महरजे एक रहायुग. चौ युगाचे 
सवरावे । रहायुग एक जारावे । कृतेनच कृत 
गरावे । ऐसीया संखया ।।८.२५७१।।

्मि्रवथ्यवे – रहाररीला, फार रोठ्ा परारिरी 
रिुषयाला. देशोदेशींचें ि्पाळ । असंगे रीिले 
सकळ, । रहारनरये, निर्णल,। क्ात्धरमी. 
।।२.१५५७।।

्मि्लक््मीप्र्णवेश्वर् – हे रहालक्रीचया प्राराचा 
ईश्वर असराऱया महरजे नप्रय पती असराऱया 

कृषरा ! रधुरद्णिा नवश्वंररा । देवी रुखरररीनचया 
वरा । रहालक्रीप्रारेश्वरा । रवपाशरोचिा 
।।८.१२७२।।

्मि्ि्क्य –  ऋगवेद, यजुवतेद, सारवेद व अरव्णवेद 
ह्या चार वेदांचया उपनिषदांत येरारे, तयाचे 
सार सांगरारे, आतरज्ञाि करवरारे, 
तत्वज्ञािातरक वारय. प्रज्ञािं ब्रह् (ऋगवेद- 
ऐतरेयोपनिषद), अहं ब्रह्ाखसर (यजुवतेद – 
ब्हदारणयकोपनिषद), तत्वरनस (सारवेद - 
छिांदोगयोपनिषद), अयरातरा ब्रह् (अरव्णवेद 
– रांडूरयोपनिषद) अशी चार रहावारये 
आहेत.  तठर सांखयरत आश्यावे । रहावारय 
नवचारावे । गुरी असंग असावे । निरंतर 
।।१८.२२८८।।

्मि्ि्क्य्थतार्तप्यता – रहावारयातूि जो अर्ण 
कळतो तयाविारा अनधकाऱयाला जयाचा बोध 
घडायला हवा ते तत्व. रहावारयार्णतातपय्ण । 
नवचाठरतां तें पदत्य । परोक्, चैतनय, जें 
धयेय,। तें तूंनच महरौनि ।।२.८३६।।

्मि्िीरसभवे – रहापरारिरी लोकांचया सरूहात. तैं 
नवष घोंठटतां घोंटे, । पठर अकीतमीचा ि घोंटे । 
शबदु, जो श्ोत्ां रेटे । रहावीरसरे. 
।।२.१५५२।।

्मि्िीरु – रहाि योद्ा. तूं क्नत्यांराजी अनग्रकु । 
पूरु्णप्रतापाचा अकुकु । अठरवग्णगव्णग्रासकु । 
रहावीरु।।२.४३।।

्मि्शबद – रोिा आवाज. येक ते दूठर पळालें,। 
तेंहीं रहाशबद केले; । येक ते दडोनि िेले । 
झाडीं झुडपीं; ।।२.२९१७।।

्मि्शून्य्च्ं – रायेपलीकडचया सवा्णतरक 
एकरेवानवितीय तत्वाचया. तये धविीचा गजरीं, 

्मि्भूर् ्मि्शून्य्च्ं
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। रहाशूनयाचां अंतरीं, । जयोनत प्रकाशे  
एकसरी, । परर कळा जे ।।२.१८९९।।

्मि्वसद्धी –  रोिरोठ्ा नसद्ी (प्राप्त होरे).  
(अनररा, गठररा, लनघरा इ. आि प्रकारचया 
रहानसद्ी). ि सापडें तै असो निनध । होतु 
रातें रहानसद्ी । रग बैसेि उच्े पदी । रायाहूि 
।।१६.१७१३।।

्मि्वसिण् – प्रचंड, फार रोिे सवपि, (महरजे 
नरथया). आता जारोनि तू आपरा,। संहारीं 
प्रपंच रहानसवरा,। ररे, रारी, तें  असेिा,। 
पहाता येरें ।।२.१०५८।।

्मि्हृदी –  सागरात (रोठ्ा जलाशयात). कोरी 
िडतरे तयातला । तो रहाहृदी निवाला । 
तैसानच पाडु जाला । सवरूपािुसंधािे 
।।१८.२५२०।।

्मि्ंडुळवे (महांडुळे) – एक प्रकारचा दोि तोंडे 
असरारा सप्ण. िािेटी रुखिया धारीर । आंगे 
फोडीसी बहु करुनि ।।११.२४९।।

्मविप्ळ् – राजाला. राव परीक्ूनि रूतांचे । संग्रह 
करावे तयांचे । योगया अयोगयाचे । रनहपाळा 
।।१८.८५५७।।

्मवि्म् – (स्तीनलंगी) रहती. ऐसी सद्ुरूची 
रनहरा,। िाहीं की नजयेते सीरा, । वरी ि 
साहेनच उपरा,। अिुपमय जे ।।२.१६।।

्मवि्म्न – रोिेपर, रहती. तये जाग्तीं िेत्सराि,। 
एवं पंचनवध ऐसें हें जार,। रजोगुराचें रनहराि 
। वत्णत असे. ।।२.१७८०।।

्मविर्सूर – एक क्ुद्रदैवत. रैरवा रैरवा महरती । 
एक पद्ावती सररती । एक रनहषासूर नचंतीती 
। अंतकाळी ।।८.१२२५।। 

्मविरीचवे ररि –  महशीचया दुधाचे, दह्याचेताक. 
िवेनच कोद्रवय राळ । वाल निबर कोवळे । 
लोंका जुनतयाचे ढोकळे । रनहषीचे तरि 
।।१६.१४९२।।

्मविरीसुरु –  रेडा (रूपकारा्णिे-) निबु्णद्. कुंजरु 
की रनहषीसुतु । ऐसा शोरे सरे आतु । रदे 
रातला गनव्णतु । ि संराळी ।।१८.३३५८।।, 
्मिीरीसुर ु– रेडा (रेड्ाप्ररारे बळकट, पर 
निबु्णद्). ।।१६.२२१९।।

्मिी – प्थवी. जळ तरीनच तरंग । सवर्ण तरीनच तें 
िग, । रही तरीनच सवाग,। घट रिाठदकाचे 
।।२.९६४।।

्मिीगुणु –  प्थवीतत्वाचा गुर. पनहला आला रेिु 
। तैसा सारांशु तो रहीगुरु । पांचाचाही 
नवलक्रू । जाला निवडता ।।१६.१३०४।।

्मिीरळी –  प्थवीवर. रुंडे लोळवीि रहीतळी । 
करीि तवचा अंगावेगळी । रळरूत् कुंडो 
सगळी । निक्ेपीि ती ।।१६.१९५२।।

्मिीपवर – राजा. संजयो महरे रहीपनत । राया, 
अवधारीं सुरनत,। संग्रारसंकटीं पुडती । काय 
अपूव्ण वत्णलें ।।२.२५।।

्मिी्मंडळ – रूरंडळ, संपूर्ण प्थवी. रोडानच पंरु 
चालरें,। श्रु होतांनच राहरे,। ऐसेनि प्रकारें 
येरें । भरो रहीरंडळ. ।।२.२४५०।।

्महुरवर – रोहती, रोहरू ियेती. सत्वाची शुद्ी 
आइती । अकाळेनच करते रहुरनत । अभयासव्क् 
फळती । आतरज्ञाि कळी ।।८.३३९०।।

्महुरवे –  रहुररे, रोहतरे, गोडीला येते. जयाचे प्रेर 
रहुरे । तैं योगें ज्ञािे येरे पुरें । संसाठर श्र 
अपहरें । होये सुि ।।१८.१२७६७।।

्महुरवे्मि्वसद्धी
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्मिवेश् – नशवाला. काया, वाचा, रिसा, । आरुचा 
संकलप ते ऐसा; । उदक घया, जी, रहेशा,। 
आपुलां करीं. ।।२.३२१२।।

्मिवेश्वर – नशव. ब्रह्ा रहेश्वर दोनही । महरती 
तयापासुिी, । ऐसे भंशले पुरारीं । बहुत 
जि.।।२.४४३२।।

्मिेंद्रज्ळीची – इंद्रजालाची. रहेंद्रजाळीची रचिा 
। रोनडतां अज्ञाितव अजु्णिा । जेरें साचाचया 
सरािा । पानवजत असे ।।२.४७७।।

्मळ – पापवासिा, दोष.  ऐसा अंतरी झाला निर्णळ 
। ि धरी प्रकृतीचा रळ । आता बाहेरी देहो 
सरूळ । तेरे कैसा ।।१२.७७३।।

्मळपंकती – रलरूत्ाचया नचिलात. येक कद्णरी 
आकारले । येक जळी वयक्त जालें । रळपंकी 
वयक्ती आले । जीव येक ।।१५.३६३९।।

्मळणी – करसे रळयात रद्णि घालूि व बैलांचया 
पायांिाली तुडवूि दारे रोकळे कररे. 
करसांनचया घुररी येती, । रोडरी, रळरी, 
राशी होती, । कनळयां केशां फळप्रानप्त । होयें 
ऐसेि. ।।२.५२९१।।

्मळ्मळवे –  उचरळरे. तुरट सरट गुळगुळे । निटुस 
िपु्णस रळरळे । उगीर पारट डहुळे । ऐसे येक 
।।५.२८०४।।

्मळ्य्चवेवन – रलय पव्णतावरूि आलेलया. ि नवरे 
रळयाचेनि जळधरें, । ि जळे तदग्रासकें 
वैश्वािरें, । ि शोषे, ि चळेनच सरीरें,। जेरें 
दहिु ररे।।२.७९७।।

्मळ सोवडर्ं – नवष्ठातयाग करीत असता. नवटाळ 
दावा महरे दृष्ी । अध्णरोजिी बैसे उिी । रळ 
सोनडतां गोष्ी । सांगे जारा ।।१६.९९७।।

्मळ्च् –  पापाचा, दोषाचा. सवधरु्ण सांनडतानच 
अंशु । .... तो प्रक्ानळता अंशु । रळाचा ि 
नफटे ।।१६.९९०।।

्मळ्रीरु –  निर्णल. सवरावेंनच िेळे िेळु । 
सवराऊँ सवरावें निर्णळु । रळातीतु निषफळु । 
राऊँ ज्ञािाचा ।।१८.१२१६७।।

्मवळिटु – रळवट, कपाळावर आडवे लावलेले 
कुंकू. सौरागयवती, सुशीला । िेसली आरी 
सोिेसळा । ललाटी रनळवटु शोरला । 
कुंकुराचा; ।।२.५०९८।। 

्मळी – गाळाची (पावसािे िदीपात्ातील गाळ 
वाहूि येऊि तयार होते ती) जरीि. िरवट, 
चोपर, गवहाळी, । नचकरी, पनहवट, रळी,। 
चुिवट, राळवट, िळी,। िळगा, िात, 
।।२.२६७७।।

्मळु –  दोष, उपानधरूप कलंक. जळो तयांची 
प्रनतष्ठा,। जळो जळो देहचेष्ा,। अजा, 
अवययातें कटा । रळु लानवती ।।२.६९१।।

्मवक्षक् – राशा. येकी रनक्का नपपयनलका । डांस 
जळकाप्णर जळका । यापठर जे बानधती 
आनरका । ते असुरजि ।।१६.२३८२।। 

्मवक्षकें ऐस् – राशीसारिा. सकळां घरी पाहुररु 
। नतये रनक्के ऐसा जो िरु । जया िाही 
रहकारु । येके िायी ।।१२.७९८।।

्मंगळ्चरण – काया्णरंरी देवतासतुती इ. सवरूपािे 
पुणयकृतय. रंगळाचरर संपादलें, । क्रेकु 
ियि लानवले, । जैसें गुरुधयािीं गुंतले । सुरक्त 
जि; ।।२.३५४१।।

्मंजुळ – कािाला गोड वाटरारे. र्दें,रंजुळें, 
प्रीनतपरें,। क्रा बोले प्रकृतें उत्रें,। क्ेर पुसे 

्मिवेश् ्मंजुळ
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तदिंतरें,। दे आशीवा्णद. ।।२.२७५६।।

्मंडक – रांडे, एक पक्वान् प्रकार. गोधुरनच रंडक 
जाले । आपूपाठदक रासले । ते पनहलेपरा 
आंचवले । गोधुर िवहती ॥९.६८९॥ 

्मंडन – अलंकार, रूषर, दानगिा. दुजया रागाचे 
सवर्ण । वठर असावे ते रंडि । िोठट 
अलंकाररूषर । ि वेचावे ।।१८.९१४१।।

्मंडवलक ु – रांडनलक. शके तो होये दंडकु । 
सव्णरा शके तो िायकु । साव्णरौर रंडनळकु । 
शके तो होये ।।१६.१९६३।।

्मंडलें – सवग्ण महरूि रािलया गेलेलया सरािाचया 
सीरा. रेठदतां सवगा्णचीं रंडलें । रिुषयािंदा 
रूप केलें,। तयाहूनि शतगुरा आगळें । 
ऊधव्णपदीं सुि. ।।२.३५०२।।

्मंडळ – नबंब, गोल. चंद्रतेजें रंडळ । चंद्राचें पोळे 
केवळ । निनरषीं सदाट आराळ । तें लोपी 
सूया्ण ।।२.२७७, ९७७।।

्मंरव्य – रिि करणयाजोगे. प्रपंचोनरुि रंतवय । 
जेरें तें रिसंरावय । कार संकलपसेवय । 
सुिदुःि जया ।।२.४४५।।

्मंरव्य्ददक क्मता – रिि कररे. रंतवयाठदक कर्ण 
तेरे । ऐसे रिनच जव वतते । तव लोपु करुनि 
सतवाते उरे रज ॥९.१३६६॥

्मंत् आवण विध्नवे – रंत्, तंत्, नवनधनवधाि. रंत् 
आनर नवधािे । तांनत्के नरियेकाररे । वेदु 
एनक कररे । लागैल सारग्री ।।१८.१०३७।।

्मंत्बीज – रंत्ाचे बीज महरजे तयाची शक्ती जया 
एका वरा्णत आहे तो वर्ण. कीं वागवाठदिी 
रंत्बीजे । देवांचीं वीयते सहजें;। िादब्रह् तें 
पीठटजे । कवरे अंगें? ।।२.२२३४।।

्मंत््मुखें – रंत्ाचया साहाययािे. ते कवरें येकें 
कौतुकें । नकंवा गतवाततेचेनि सुिें । नितय िेती 
रंत्रुिें पाचारूनि. ।।२.३०१७।।

्मंत््म्वर्क्विध्न – रंत् महररे व राती लावरे. 
रंत्र्नत्कानवधाि । दूवा्ण आनर जीवि,। 
ययांचां योगीं सिाि । शारीरी तें. ।।२.३६४२।।

्मंत््योगबळें – रंत्ाचया सारथया्णिे. रग रंत्योगबळें 
करूनि । कठरता जाला खिळरी,। हातीं, 
पायीं, वदिीं । सपशते राक्सातें. ।।२.३२३४।।

्मंत््योग्नुष््नें – रंत्ाचा जप करूि. ऐसें 
प्ररारपूव्णक बोलरें । आइकोनि, देवातरा 
‘साधु’ महरे. । रग रंत्योगािुष्ठािें । आवाहिी 
तया. ।।२.२९९४।।

्मंत्ि्दी – रांनत्क. िातठर रंत्वादी रेटे,। तै पळावे 
रग कोिे? । देशु अरवा येकवाटे । पाठि 
घेणहारु. ।।२.२७१०।।

्मंत्ि्दु – रंत्ोपदेश. एक िेवोनि एकांती । रंत्वादु 
प्रकट करीती । तो सांगतया आइकतया प्रनत 
। गौपयु िवहे ॥९.१७०॥

्मंत्िी्यता – रंत्ाचे सारथय्ण. ‘राजेनि तुरतें अरय,। 
झरे धरा तुमही रय,। असाधारर रंत्वीय्ण । 
असे रजपासीं. ।।२.३१८६।।

्मंत्सन्न – रंत् महरूि केलेले सिाि, महरजे 
रंत्जप हेच सिाि. येक तें रसरसिाि जारावें,। 
रंत्सिाि येक बरवें,। अंतरसिाि सवरावें । 
वेगळेंनच. ।।२.३६४३।।

्मंत््ग्म – रंत् व तंत् (आगर = तंत्). नि:शबद 
रागी शरदर । सशबद रागी रंत्ागर । प्रौढ 
येर ते निससीर । उरे असली ॥९.१२४॥

्मंत्ु – १. युक्ती, शक्ल. तठर तुमहीं सांनगतला जो 

्मंडक ्मंत्ु
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रंत्ु, । तोनच सरसताचा नवचारु; । ऐसें 
बोलोनि रारु । उतठरला सवाठरयांचा. 
।।२.२२८६।।, २. नवनशष् शक्तीिे राठरत 
शबदसरूह. जपोनि रंत्ु, अवसािीं । 
वारकरकनिनष्ठका दावूनि,। व्क्ु तीं आवररीं 
। पठरसत्त करा. ।।२.२९४६, ४३१३।।

्मंथन –  घुसळर. आतां शुलि रक्त नरसळले । 
अंकुरे पविाचेनि बळे । तेरे रहारूते सकळें । 
रंरि होती ।।१६.१३००।।

्मंद्मवर – करी बुद्ी असलेला. अरे, अरे, 
रंदरनत,। पुढें तुझी कैसी गनत?’ । ययापरी 
निभनशती । िागठरक. ।।२.३२४४।।

्मंददर् –  घराला. रंठदरा लागो वखनह । ररो पां 
घठरचें कवहरी । नवसरे अन् पारी । गोष्ीचेनि 
सेदें ।।१८.१४७११।।

्म् – १. (= िाही.) संसकृत अवयय, िकारदश्णक. 
(रूळ – लिैबयं रा सर गरः पार्ण । (येरे ‘उतरे’ 
या नरियापदाशी संबंध. तयारुळे ‘रा उतरे’ 
याचा अर्ण  ‘उतरेिा, जाईिा’ असा होतो.) हा 
काळुवरी पांडवा । ररसा होता जीवा,। आता 
एरें आंगें िावा । पनडलानस रा ।।२.७३।।; 
२. संबोधिार्णक. तैसे पनवत्ाचा देही । द्रोहो 
हे अपनवत् पाप िाही । रां विेष का प्रनतकायीं 
। कैचे आरावे ।।१६.४६९।। (रहािुरावीय 
यादवकालीि राषेतील ही लकब 
दासोपंतांचयाही कावयात ठदसते.); ३. रग, 
तर. आदरें घेसी रा कळैल । कळलें हृदयीं रा 
फळैल । आतरबोधु उपजैल। तुझां िांइं 
।।१८.१३८४२।। 

्म्उरी –  राहूताला. राजलया ि कळे राउती । 
तोच नयाय जाला आमहानस । नसद् असनतया 

रिुषयपरानस । आमही सांनडले ।।१.२१८५।। 

्म्ओंप्सन् – ॐकाराची उपासिा, रायोपासिा 
(?). चहुवरमी रागे अन् । सिािसंधया 
राओंपासिा । चयाहमी आश्रवर्ण । यां जो 
वेगळा ।।१६.९९९।। असा शबद कुिेच 
सापडत िाही. कदानचत रुद्ररदोष असावा. 
नकंवा ‘रा’ वेगळा शबद करूि ओंप्सन् = 
ॐकाराची उपासिा असा अर्ण देता येईल.

्म्क् – र्ंनगराज, एक औषधी विसपती, ही 
ओलसर जनरिीत बाराही रनहिे होते. ही 
वातहारक आहे. श्ाद्ारधये नपतरांचया पूजेस 
वापरतात.  रुसळी रवाळी टाळका । तांबळ 
गोटे पविा राका । गांदानर पाररी अिेका । 
वल्ी उपडतां ।।१८.८९८८।।

्म्कोडवे – रुंगळा, डोंगळा. (झाडी बोली) नहंदीत 
नकडेरकोडे असं महरतात, तयातला शबद 
असावा. असलयास ‘नकडे’ असा अर्ण होईल. 
नहंदीचा, फारसीचा प्रराव. रग ते धाती 
उकरडे,। श्वािें घारी, राकोडे । कां रसररूत 
निवाडें, । शरीर होये ।।२.९०८।।

्म्गर्-रवे – अलुतेदार, बलुतेदार, याचक. 
लोकपरंपरेत रागते. हे कृनषवयवसायाशी 
संबंनधत असतात. रागतानच जाला पुरे । तया 
वंचावे हे सफुरे । रागमी रेटलेनि तसकरे । संवादु 
करी ।।१६.३०७।।, ्म्गरवे ।।१८.२५००।।

्म्गरवेन – रागराऱयािे, याचकािे. कलपव्क्ें कांहीं 
ि वेचावें । रागतेि नहत जारावें 
।।१८.१४०८४।।

्म्ग्ं – यापूवमी. एरें प्रकारें अिुवादला । तो 
अनरप्राओ रागां कनरला । अवधाि देई 
वनहला । पुडती काय महरे? ।।२.२४९।।

्मंथन ्म्ग्ं
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्म्ग्ड् – याचक. अिर्ण ठदनपचा रागाडा । सरयी 
घातकु वेगोडा । प्रीये वाठदया एवढा । िाही 
दुनर्णत्ु ।।१८.८३४६।।

्म्गुर् – िंतर, पुनहा, नफरूि. री एकु एर नवषईं 
जारु । ऐसा धठरतानस अनररािु । आनर 
सवेंनच रागुता िेरु । होऊनि पुसतासी 
।।२.२८४।।

्म्गुरवे – रागरारे, याचक. देऊंनि ि होती दाते । 
ि हो रागोंनि रागुते । ग्ही ि ब्रह्चारी ते । 
ग्हीनच ब्रह्चारी ।।१५.१४२९।।

्म्गुरवेन-नी – िंतर. तैसें ठदवसेंठदवस बाळपर । 
गेलें तें िये रागुतेि । क्रक्राचें आि आि । 
अिुरवत असे ।।२.३५२।।, ्म्गुरवेनी 
।।२.२३४।।

्म्जलवेपणवे (राजलेपर) – रसतीिे, उनरत्परे. 
असो अराऊँ राजलेपरें । पादारा्णवठर करी 
दावरें  । तैं सतयपदारु्ण ही अरावरें । तया 
पानहजे ।।१६.६५८।। (रुदो. पादारा्णवठर – 
पदारा्णवरी)

्म्ज्ड् –  कंबरडे. झोंबता हाडनच फोडी । हारता 
राजाडानच रोडी । प्रार घेउंनि पाडी । रूरीवठर 
।।१६.८२०।।

्म्वजघरीं – राजघर? राजघरात, घराचया 
साधाररपरे रधयरागी असरारी िोली. परंतु 
येरे दासोपंतांिा ‘घरारानज’ असे महरायचे 
असावे व पुढचया चरराशी अिुप्रास जुळावा 
महरूि घरी असे ईकारानत रूप योजले असावे. 
पारी वोतूनि रानजघरीं,। ठरनतया कठरती 
घागरी. । ताटें, तांरारें तयारीतरी । घालूनि 
पाहती. ।।२.३११०।।

्म्वजरवे –  राजवरारे, उनरत् कररारे. रानजरे 

आनर अपनवत् । निसवाद आनर भरकर । 
रहाआरय अपार । तयांते करी ।।१६.१४९८।।

्म्वजि् –  रधला. जयेष्ठु तो शुद्ु सत्वगुरु । रानज 
वातो शुद्ु तरोगुरु । सेवठटले शुद्ु रजोगुरु । 
ऐसे तीघे ।।१८.४०५।।

्म्जु – रसतवाल, रदोनरत्. जीवाचा सिा सहजु 
। येरे धठरला होये राजु । तठर ि पडे जीवा 
उरजु । ऐसे करी ।।१६.१६९५।।

्म्जूंवन – रधूि. रुरुक्ाराजूंनि उिनवला । 
रक्ताराजूंनि दूठर केला । देवसरे हा काउळा । 
कोिे होता ।।१६.२३५५।।

्म्झ्ं – राझया. चौदानह रतिें रांडारी । राझां 
वत्णती श्ीहठर । उव्णशी रंरा अवसरी । रेनिका 
उरी ।।२.२२८।।

्म्टिल् (पाटवला, पाटोला) –  रेशरी वस्त. हा 
काये शबदु फुकाचा । इंद्राठदकां लभयु कैंचा । 
कां राटवला (पाटवला  अरोलाचा । कठरता 
नसतुं ।।१८.१४७८३।।

्म्णुसवे – रारूस अिेकवचि. रारसे. तें नरथयारात् 
नविाशे, । अवयक्त उरे जैसें तैसें, । जाग्तें 
जेंनव रारुसें । सवपि नवसरती ।।२.११८७।।

्म्रल् –  राजलेला. कानरकु धावे कैसा । 
रातला िरू तैसा । िािा तो तऱही यानतनवशेषा 
। आपुनलया जारे ।।१८.१३५८।।

्म्रवलजवे –  रातरे, वाढीस लागरे. ि वहाचा िष्ु 
रातनलजे । सुष्ाचा सुष्ु सहजे । गाइचा पोटी 
उपजे । ते पांखिरू िवहे ।।१६.१५४९।।

्म्रलवे – उनरत् झाले. सद्रसापासाव चुकले,। 
असद्रसे लोक रातले,। ते सुरापािी लागले 
रले, । तेंनच करूं ।।२.६९९।।

्म्ग्ड् ्म्रलवे
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्म्र् – जनरदात्ी. कवर कवराची हे राता,। 
कवरु कवराचा सांग नपता ? । कवरु सुतु, 
कवरु वनिता ? । रीं तो कवरु?।।२.११८२।।

्म्र्वपररें – आई आनर वडील. तेनरंचीं 
रातानपतरें,। पुत्, स्ती, पोषयें अपारें,। तीं 
तंवनचवठर साचारें । जंव तो देहो. ।।२.३५८६।।

्म्वर्यवेर्, ्म्रवेर् –  वाटोळे. पायसाचा जेनव डेरा 
। वरि पडे ि्पवरा । तेरे तयाचा रानतयेरा । 
धूळी होय ।।१६.४६४।।, ्म्रवेर् ।।२.४६७५।।

्म्रु – रोरवी, रोिेपरा, िवलाची गोष्. आतां 
हेंनच जरी वाढनवसी,। तरी अवधारीं रातु 
ऐसी,। जे लौनककी अिाठरसी,। वदती पैं 
।।२.६६८ ।।

्म्र्क् – पंचरहारूतांचया पंचतनरात्ांपैकी एकेक 
राग (येरे रूळाक्रे हा अर्ण िाही.) 
अवयक्तीपासाव रहततव । पासाव तया 
अहंततव । अहंकारे झाले सपष्तव । पांचा 
रात्काचे ॥९.१७२३॥

्म्र्क््युक् – (५२ रुळाक्रे) रूळाक्रयुक्त. 
बाविकशी उतरले । रात्कायुक्त शोरले । 
टाकसाळी िारे पनडले । रुद्रा सररा्णची 
॥९.३६॥ 

्म्रें – १. रला. रज दुब्णळा हें कीं धि । .... 
रातें पंचप्रार । रयंकर कैसें रर । आश्नयलें 
येहीं;।।२.३३।।; २. राझयाकडूि. गुरुवधु 
रातें घडैल । गोत्वधु पाप जडैल । नरत्द्रोहो 
होईल । सव्णरूतनहंसा ।।१८.१३७७४।।

्म्रवे – राजरे, उनरत् होरे. कां द्रवय जालयां 
बहुसाल । राते रािव केवळ । ते परावे रागय 
सकळ । दृष्ी िारी ।।१६.१६६५।।

्म्रवेवच – रलाच. यज्ञीं रातेंनच आराधावें । मयानच 
यज्ञाचे फळ द्ावे । येरे आंगे पाळावे । सकळ 
नवश्व ।।८.१११७।।

्म्रवेवपर्य् – आई व वडील यांचयापासूि. 
रातेनपतया पासूि,। राझें असे निरा्णर,। कारु 
उतपत्ी कारर,। योनिविारा ।।२.१०६२।।

्म्रवेर् – रातेरे, वाटोळे. रौि पाडीजे नवचारा । 
सोनड तया ि सोडी, धीरा,। अरेदरतीचा 
रातेरा । करूंनच लागे; ।।२.४६७५।।

्म्त् – केवळ. नवचाठरतां अनयराज्ञाि,। तें ज्ञाि 
रात् अंतःकरर । तयाचे व्नत्नवकार जार,। तें 
ये ततवें. ।।२.११५२।।

्म्त्् –  प्ररवाचे अ, उ, र् हे तीि अवयव; ह्रसव 
सवर नकंवा कोरताही वर्ण उच्ारणयास 
लागरारा काळ. यापठर रात्ा नगळूि,। वाचा 
पोटी घालूि,। हातें दानवत िूर,। तेंही ि घडे 
।।२.१२६२।।

्म्त््ग्मन्दद – आईशी संरोग इतयादी. कटा मया 
चानहले रळविार । कटा मया केले अिाचार । 
रात्ागरिाठद अपार ।  िािा देहीं  
।।१५.३७६१।।

्म्त््ग्मनी –  सवतःचया आईशी सरागर कररारा, 
रहापातकी. अरानयकततव िेरती, । रारा 
गुरी नवचरती,। रात्ागरिी होती,। ररंवसेची 
।।२.६९७।।

्म्त््ग्मनें – सवतःचया आईशी संरोग. रात्ागरिे, 
सुरापािें, । ब्रह्हतया, गोवधिें,। दाराक्ेत् 
व्नत्हररें, । यातीसंकराठदकें, ।।२.४३१४।।

्म्त््चरुष्ट्य – चार रात्ांचा सरूह. (उदा. शं, षं, 
सं, हं इतयादी) तें आरक्तपरें करळ । शोरत 

्म्र् ्म्त््चरुष्ट्य
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असे चतुद्णळ, । व, स, श, ..., केवळ, । 
रात्ाचतुष्यें. ।।२.१८८४।।

्म्त््त््य् – तीि रात्ांसािी (अ, उ, र). एवं 
रात्ात्या िादकारर । आनर आद्ंती तयाचेनच 
सफुरर । ऐसे िादरूपी राि । जया प्ररवाचे 
।।८.२११४।।

्म्त््रटक – सहा रात्ांचा सरूह. व, र, र, य, 
र, ल, ऐसें, । रात्ाषटक तेरें असे, । तें 
नचंतावें रािसें । रिोजयानस. ।।२.१८८६।।

्म्त््स्मूि – ५२ रात्का, अ ते ज्ञ ही अक्रे. 
नगळूनि वाचेनचया वेगा । आनर रात्ासरूह 
अवघा । कांहीनच ि बोले उगा । जैसा तो 
रौिी ।।२.२५३।।

्म्त्ुक् – रूळाक्रे, ५२ रात्का. शबदपदें अनरधािें 
। रात्ुका रूळें जारें । तयां रात्ांची िारकररें 
। वेगळालीनच तीं ।।१५.४३६३।।

्म्त्ुक््मूळ – वर्णरालेतील वर्ण, अ ते ह –  
अक्रे, वर्णरालेतील एकेका वरा्णचा रूळ 
धविी.  रात्ुकारूळ धवनि । ते कलपिा निरािी 
। आता तेनच रात्ारूपें गगिी । प्रकटती जाली 
।।१८.७७६३।।

्म्थवेसुळठू (रारेशूळ) – एक सरळ वाढरारी 
विसपती. गेरा तांबारा तेला । नचकटा करपा 
उघळा । बांड रारे सुळू तीळा । फूल झडे 
।।१८.९१५१।।

्म्दळ् – महांडुळ िावाचा साप. रादळा अैसा 
दुतोंडे । राप रठरतां तळी सोडी । सळे कैसेनि 
होय पुढते । श्रु कठरता ही ।।६.५७०।। 

्म्दळवेिीण – ररवाद्ानशवाय. अर्त नवषा ऐसें 
सांडवी । नवष अर्तापरी घोंटवी । रय साधूतें 

िाचवी । रादळेवीर ।।१६.७३।।

्म्ध्यनीक – राधयाह्नसरयी करावयाचे धर्णकृतय. 
सुरती बोले वचि । नसद् झाले घरी अन् । 
करुनि राधयिीक सिाि । चला सवारी 
।।६.१४९०।।

्म्न – (िपुंसकनलंगी) कल, रत, नवचार. (अंदाज 
घेऊि, तािराि पाहूि असे महरतो ते.) 
बोलता जाला वचि । पाहोनि अजु्णिाचें राि 
।  निरसावया पठर रौि । दुःिहेतुक ।।२.४०।।

्म्न – (स्तीनलंगी) डोके व धड जोडरारा अवयव. 
अक्ता रंत्ूनि टानकतु, । क्रेक रानहला 
तटसरु; । रग हासे राि हालनवतु, । देतु 
हुहुकार. ।।२.२८६६।।

्म्नखंडन – गवा्णचे िंडि. साधावे कृपाळपर । 
तेर साधले वा राििंडि । गवते बांधले या ते 
ब्राह्र । देती दृषकृते ।।१६.२४१८।।

्म्न्म्जू – रािेचा राग व रधयराग, कंबर. राि 
राजू शरीर । िीट धरावे अवरि । निवा्णतदीपापरी 
सरीर । देह रािावे ।।१६.१७४।।

्म्नलवे – वाटले. सवा्णपक्ीं नवचाठरता । रोर रािले 
राते पारा्ण । महरौनि तुतें सव्णरा । करू सांगे 
।।८.१३७७।। 

्म्निीणी –एक क्ुद्र दैवत. योगीरी रांनगिी 
रािवीरी । वीर वीताळ कळंबीरी । जळी 
सरळी काष्ी पाषारी । देवता जया 
।।८.१२२८।। 

्म्निवे –  राि देते, सनराि करते. सांग अरवा 
वयंग । िार रूढ करी यज्ञयाग । जेरे रािवे 
की सजग । तेनच नवनहततया ।।१६.७४६।।

्म्नव्यें – रािवय, रािवािे केलेले. देवांचेनि 

्म्त््त््य् ्म्नव्यें
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ईश्वरपरें । लोकेश्वरतव रोगरें, । रािवयें 
रहीकृतें येरे । राजयें पुरे. ।।२.२१७४।।

्म्नवसक – (ि बोलरे हा अर्ण येरे अनरप्रेत 
िाही.) रिात नवषयाची अनरलाषा ि उरटरे 
हे रिाचे रौि. अरवा रौि ते आतरज्ञाि । 
रौि तें तयाचें रिि । रौि तें नकरु आराधि । 
रािनसक देवाचें ।।१८.१२७७७।।

्म्नसीं –  रिाला, रिात, सवतःला. महरौनि तूंतें 
क्नत्या । अिुनचत हें, धिंजया, । आधीं 
रािसीं बरवया । परी नवचारी ।।२.७६।।

्म्वनरु, ्म्नीरु – रािरारा. कत््णतवातें रानितु,। 
उठिला अहंकारु वयक्त,। तो सरािीं कवरे 
सारावतु? । तैं तें काये? ।।२.९९८।।, ्म्नीरु 
।।२.९९८।।

्म्नी – (कोर) रानय करील, रानयता देईल. 
तयाही पुडती जीउसराि । तेरें ही जीव 
ईश्वरपर । तठर हे अिवसराप्ररार । कवर 
रािी? ।।१६.५८७।।

्म्नु ख््यवे – रािीपरा करतो, अपरानित होतो. 
सवनहता पर नह ि पाहे ।  बोले बोले तंडा जाये 
। वर्णवादें रािु िाये । परावयाचा 
।।१८.१२६१९।।

्म्नवेल – रानय होईल. सकल रूतचराचरीं, । रीनच 
सबाह्य अंतरीं, । हे िूर बरवया परी, । तूतें 
रािेल ।।२.१०५३।।

्म्न्यु – रानय, रानयताप्राप्त. जया हे ऐसी प्रकृनत । 
तोनच देऊँ यये नक्ती । हा शबदु गानत् जगती 
। रानयु राझा ।।१६.५३८।।

्म््यक्रण – रूळ कारर. जें सफुरतीयसज्ञेप्ती । 
रायकारर बोलती ।  सवसवरूपाची अतयानत्ण 

। जेवहेळीं करी ।।२.१२।।

्म््य् – प्रकृती, अनवद्ा, नवश्व निरा्णर कररारी 
ईश्वराची शक्ती. एततकारर चतुरा । राया 
प्रळयोरु... । आतरया अक्रा । अपरसरािीं. 
।।२.५३९।। 

्म््य्अविद्््म्गजळ – राया-अनवद्ारूपी 
र्गजळ. ऐसें सवप्रकाश, सुनिर्णळ,। खसरर, 
पूर्ण, अचंचळ, । रायाअनवद्ार्गजळ । 
अरावेल जेरें, ।।२.८५४।।

्म््य्कप्टी – रायारूपी कपारीत, गुहेत. 
काय्णकाररांचां संकटीं । ि संटे याची वाठढ 
रोिी । ज्ञाि ये रायाकपाटी । साटेनचिा 
।।१.१८६।।

्म््य्कृर – रायेिे केलेले; रायेरुळे झालेले. ते 
रायाकृत ब्रह्ी राि । दशनवध असे जार । 
एक एकातें आवरर । येरे प्रकारे ।।१८.६४०।।

्म््य्ग्र्सक – रायेला नगळंकृत कररारा (ईश्वर). 
आरासोनि पुढनत राया । एकप्रदेशी जाय 
नवलया । रायाग्रासक श्ीयोनगराया । तु रूप 
तुझे ।।१८.१२।।

्म््य्जवनर –  रायेपासूि उतपन् झालेले 
(अनवद्ेपासूि निरा्णर झालेले). नवराटांशे 
जाले सरूळ । नहरणयगराांशे नलंग सकळ । 
रायाजनित केवळ । अज्ञाि आपुले 
।।१८.१२०६।।

्म््य्ज्ळ – रायेिे निरा्णर केलेला पसारा. तो 
जीवाला बद् करतो, महरूि तयाला जाळे असे 
महटले आहे. यापरी गुरुसामयाठद सकळ,। 
रािरात् रायाजाळ, । जये अनधष्ठािीं केवळ, 
। सफुरो लागे ।।२.७७१।।

्म्नवसक ्म््य्ज्ळ
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्म््य्रीर् –  रायेचयाही पलीकडे असराऱया (हे 
ईश्वरा!). चैतनयिारा सनच्नरया । रायातीता 
अविया । आठदगुरु दत्ात्ेया । दीिोद्ाररा 
।।१.५।।

्म््य्ददर्म –  रायेसनहत येरारे अज्ञाि, अंधकार 
इतयादी. ॐ िरोजी ठदगंबरा । ज्ञािउदय 
ठदिकरा । रायाठदतरसंहारा । कृपारुतमी 
।।१८.०१।।

्म््य्दृष्टी – रायेचया दृष्ीिे. हा तरी अहंकारु 
उिी,। हा तरी रत्हतव नकरीटी,। हा तरी 
रायादृष्ी, । अवयक्त पडे, ।।२.९६१।।

्म््य्वनिरताकतिें – रायेचे निराकरर कररारे 
असलयािे. सतय महनरजे सनरय । आिंदरयतवें 
तेनच प्रीय । नहत् तें आतरज्ञािरय । 
रायानिवत्णकतवें ।।१८.१२६८०।।

्म््य्भ्ि – रायेपुरतेच जयांचे अखसततव आहे. 
नचंनतजे ऐसा गुर जया । िारी, िार, रूप, 
वरु्ण, आतरया, । अरावीं जयांचें, धिंजया,। 
रायाराव हे ।।२.१०३२।।

्म््य््म्य – रायारूप. सवदेह आनर परदेह । दृशय 
पांचरौनतक काय्ण । सारिेनच रायारय । 
नववतु्ण जया ।।१२.९७।।

्म््य््मळ –  रायेरुळे लागरारे उपानधसवरूप लेप. 
रक्तीयोगें नचत् निर्णळ । रनक्तयोगे तूटती 
रायारळ । अनवद्ा होये निरू्णळ । येरे 
रक्तीयोगें ।।१८.१३३२६।।

्म््य््मोिें – रायेिे, प्रेरािे. गरवीं कुसरी रनचलें,। 
जनरोनि संसारा आनरलें,। रायारोहें वाढनवलें, 
। रातेिें जे ।।२.८९८।।

्म््य््युद्ध – गनिरी कावा, शत्ू बेसावध असतािा, 

गुप्तपरे शत्ूवर अचािक हल्ा कररे. गुप्त 
आनर प्रकट शेिा । ऐसी करुिी रार रचिा । 
रायायुद् अजु्णिा । करावे गुप्तागुप्त 
।।१८.८७०७।।

्म््य्ल्घि – रायेची लीला, कररी. जे तूं 
देितानस कौरव । ते शोकायोगय िवहती सव्ण । 
नरथया हें रायालाघव । दृशयराि ।।२.२६७, 
११९०।।

्म््य्िण –  रायारूपी वि. आरुचें आमही ज्ञाि । 
कोिुनि आनरलें अज्ञाि । हे रायावर । उल्ंघू 
शके ।।१६.१५।।

्म््य्ि्दी – हे जग ईश्वराची राया आहे असे 
महररारे. गुर ते राया नरथयाराि । जारती 
रायावादी ते जार । नवनवक्तातरदशमी महरौि । 
सांखय महनरतले ।।१८.१७८४।।

्म््य्ि्दु – िोटेपरा, असतय, फसवेनगरी. बोलावे 
ते सतयनच वचि । रग हो िेदावे अप्ररार । 
रायावादु ते नचनह । असररा्णचे ।।१८.८१५५।।

्म््य्वि्युवक् – िाटकीपरािे, आव आरूि, 
युक्तीिे. रग िािा प्रकारे संबोखिती । तो नरत्ु 
कैसा हे पुसती । येऊ रायानवयुनक्त । बोले 
दीघ्णश्वासे ।।६.९४२।।

्म््य्वििरुता –रायारूपी रास, भर. जग ब्रह्रूपावर 
आरानसत होते, हा नववत्ण महरजे रायावाद, 
नववत्णवाद होय. तो जळारासु अनितयु, । 
प्रकाशु तो िाश रनहतु, । तैसा अरानवतां 
रायानववतु्ण, । जें अरावावेगळें ।।२.७७४।।

्म््य्िी – १. रायानिनर्णत, िोटा. रग सवरूपानचया 
दृष्ी, । नववतु्ण रायावी ततवीं(त्वीं) उिी,। जैसें 
नकररानचये दाटी,। राजीं र्गजळ ।।२.७७०।।; 
२. िोटा, जादूटोरे कररारा. तया 

्म््य्रीर् ्म््य्िी
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तसकरारानजलु । नवप्रु तसकरु शेवटीलु । रैंदु, 
रायावी, कुठटळु । येके काळें. ।।२.२९४९।।

्म््य्सं्युक्ु – (वाचय) रायेिे युक्त.शबलु तो 
रायासंयुक्तु, । वाचयु बोनलजेत ततपदारु्ण,। 
शुद्ु तो रायारनहतु,। लक्ु जारावा ।।२.८४३।।

्म््य्स्त्र (वयारोहि) – रायारूपी अस्त  
(संसारभराचे रायारूपी अस्त). कारवेग 
प्रवत््णले बार । रिोध परनजती दारूर । 
रायास्तवयारोहि । तेही प्रेठरले ।।१८.९८२।।

्म्व्यक-कु, ्म््यीक ु – रायानिनर्णत, िोटे, 
रासराि. शुनक्तिनडचें रजत । हारनवलें पारा्ण 
तुवां येर । नरथया रानयक प्रसतुत । जठर 
शोनचतासी ।।२.२७४।।, ्म्व्यकु ।।२.८७७।।, 
्म््यीक ु।।२.२८६।। 

्म््यवे – रायेला, पररेश्वराचया शक्तीला. हा अजु, 
अनविाशी, नचदातरकु, । सनरात्, आतरा, 
वयापकु,। आिंदरयु, प्रकाशकु । राये अनवद्ेतें 
।।२.७१७।।

्म््यवेपरवेचीं – रायेपलीकडील. तेरें येकेनच 
रायेपरेचीं,। अिंत रहाकाररें जीवांचीं,। 
तुरीयावसरा एकेंची,। सानक्तवें जानलया 
।।२.७६७।।

्म््यवेप्स्ि – रायेपासूि. नवराटापासाव सरूळें 
(िािा सरूळें), । नहरणयगरा्णपासाव नलंगें 
सकळें, । रायेपासाव केवळें, । अज्ञािें 
जीवांची ।।२.७६३।।

्म्रकतिें – रारक, राररारा महरूि. ऐसा रारकतवें 
प्रकटे, । तव दुजें तया ि रेटे, ।  रग 
आपरपया उिें, । राठरतु जो कां ।।२.८७३।।

्म्रकपण्चवेवन – री राररारा अशा आवेशािे. 

रारकपराचेनि आवेशें, । उिी तो तोनच असे,। 
वीर तया आि िसे, । योगय रारावया 
।।२.८७१।।

्म्रकु – राररारा. अिळाहूनि हा दाहकु । नवषाहूि 
अनत रारकु । प्रळयकता्ण तो पीडकु । ि ये 
सरािते ।।२.२१२।।

्म्रणें – िार कररे. रररें, नजरें, राररें,। जयाचेंनि 
साचें निदािें, । तया अनविानशया काररे । 
कवर वधी? ।।२.६१६।।

्म्र्म्रवे –  राराला महरजे रदिाला राररारा 
महरजेच रहादेव. राररारे रररु । ररे सराधी 
नत्ियिु । तै रंरे ऐशींचा शीरु । तो कवरे 
हरावा ।।१.२०३।। 

्म्रिवेलु – प्राय: सरुद्रनकिाऱयावर उगनवरारा वेल, 
एक प्रकारचे हरळीसारिे गवत, हे गुरांिा 
चांगले रािवते. कुंदा सोंगाडी हाराळी । 
रडसरू रारवेलु उनहाळी । बरबडे पांढरफळी 
। सरूळ तुटे ।।१८.८९८७।।

्म्रिवेळु – हरळीसारिे  एक प्रकारचे  गवत. कुदा, 
गोगडी, हराळी, । नतकांडी, घोडेकुसळी,। 
कऱहवेळु, रारवेळु, गोंडाळी, । तांबडी अपार, 
।।२.५२८६।।

्म्र्ची – कारदेवाची. अनवद्ा अज्ञािनिव्नत् । 
शुद् नवद्ा, ज्ञाि, कुंती । नववेकें जाली शांनत 
। तया राराची ।।१.९४५।। 

्म्दरर् –  राररारा, हनता. देहातरबुनद्चेनि गुरें,। 
राठरता री, येरें अनररािें, । हििशीळता 
जारे । निरुपानधकातें ।।२.६७७।।

्म्दररु –  राररारा. ऐसा रारकतवें प्रकटे, । तव 
दुजें तया ि रेटे, । रग आपरपया उिें, । 

्म््य्सं्युक्ु ्म्दररु
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राठरतु जो कां ।।२.८७३।।

्म्रु –  रार, कारदेव. जानरवे कठरतां आदरु । 
नवसरा होये रारु । तेरें ि ररे नवसरु । तोनच 
वैरी ।।१८.१४४९२।।

्म्रु ज्ल् – राररारा झाला. िािा ि पवतीची 
पररें । उपरािता गेलीं प्रारें, । रि नवरालें, 
कलपिें । रारु जाला ।।२.१२६०।।

्म्रुर् – रारुताला, वायूला. नत्पुटी जयानचया 
सत्ा,। नत्पुटीते जो वेत्ा,। तो अशोषयु 
आतरा,रारुता । नवषयो िवहे ।।२.९४२।।

्म्रुरी – वारा. गगिी चरता रारुतु । प्रतयंश तयाचे 
रीिती । ते अंश होउनि साचती । बहुसाळ जे 
॥९.१६२४॥

्म्रें – राऱयािे, ओघािे. तैं व्नत्नवशेषाचेंनि रारें,। 
सहज जें सवरूप अरे,। घेपे वयोराचेनि पदरें,। 
गाळूनियां ।।२.१००९।।

्म्गतास््मग्री  – प्रवासासािी घेतलेली नशदोरी इ. 
राग्णसारग्री पुरती । आनर जे वसतु तेरें िेइजती 
। िेती रिुषयें वीरपती । बैसलीं असतां 
।।२.५४०९।।

्म्गशी ल्गवे – अधयातररागा्णला लागतो. पररार्णरागमी 
होतो (योगय रागमी लागतो). तैसा उपजतानच 
वेगु । योगी होये असंगु । सांडी अवाट अरागु्ण 
। रागमी लागे ।।१६.२५३०।।

्म्लिवे – १. (शोकािल) रालवेल, िष् होईल, 
जाईल. हेंनच पुिः पुिः आिवे । नवसरु ि पडे 
येरें जीवें । महरौनि शोकु सरूळु रालवे । 
तेंनच करावें ।।२.२१६।।; २. संपूि जारे, 
िाहीसा होरे. निष्ठेचा अनररािु गळे । अहंकार 
तो रालवे । वयोराठदकाय्णसगळे । घेऊनिया 

।।८.३१३५।।

्म्ल्ल (राल) – सराि, नवत्, द्रवय, संपत्ी. 
राजग्हा लाउनि राल् । पावला रायाचे सरळ 
। तव राजा रारी केवळ । जाग्ते दोघे 
।।१८.८८६४।।

्म््ििल् –  रालवला, नवझला. प्रज्ञेचा 
रालहवला दीपु । प्रेतिाचा िुिी संकलपु । बहु 
बोलता ये कोपु । परावाचा ।।१६.९७१।।

्म््िि्ि् – नवझवूि टाकावा, रालवावा. 
गुरांनचया अिािवा । सवसफुरर दीपु 
रालहवावा । तंव तो कासेि आछिादावा । हेंनच 
पडे ।।१८.२४२५।।

्म््ििवेरवे –  रालवते, नवझूि जाते. ती उपजतीयां 
अंगा हानरती । पांचांराजी येक पानडती । तेरे 
रालहवे तेजेती । सव्णरैव ।।१६.१४५७।।

्म्ि – रानयकपरा. महरौनि असो राव । सांगैि 
आइंके सव्ण । रक्ता िाही दैव । ते दूठर घातळी 
।।१४.१४८७।।

्म्िस – नरथया, नरथयारास. तैं प्रार होता निचिळ 
। तैसेनच रािावे ते सकळ । जया युक्ती चंचळ 
। रावस िवहे ।।१६.४२९।।

्म्िळलवे – िष् झाले, अदृशय झाले. सहज रि 
सुलीि । सहज क्ीर हाती प्रार । रावळले 
पदी गुर । लक्र तयाचे ।।१६.३३२।।

्म्ि्  (राव) – रया्णदा. आता राजनहताचे पाळि 
। तठर राजाची रावा रोडूि । दुष् चे करुनि 
उछिेदि । राजय पाळावे ।।१८.८८०६।। (रुदो. 
दुष् चे - दुष्ांचे)

्म्ि् – रानयक गोष्ीला; िोटेपराला. तुतें रावा 
रोहावें । रातें काये आपरा िवहे । आनर 

्म्रु ्म्ि्
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प्रीतीची िांइं ि संरवे । कुडे सहज 
।।१८.१४३४५।।

्म्वििळ् –  रावळला. अनिळें अिळु हाळा । 
तो ठदपावरी रावहवळा । पानहजे पठर बैसळा । 
तो राजयोगी की ।।१८.१२५४८।।

्म्र्न्न – उडीद. राषान् कदळीफळें । ... सेउनच 
लागे ।।१८.१२४९४।।

्म्स्ळ – रनहनयाचया नवशेषाचे फळ. रासफळ 
पक्फळ । ठदवसफळ निनशफळ । अयिफळ 
संनधफळ । फळ प्रहराचे ।।१६.१५३२।।

्म्सळ –  रांसुक्त, रांसल. उषरता वतते तेजाची । 
सारद्रता ते तया जळाची । वयनक्त रासळ 
प्थवीची । ऐसी पांचही ।।१६.१४५४।।

्म्स्ं – रनहनयांिी. सवगू्णनि आरी संसारा,। तये 
रातेनचया राजी उदरा,। िवां रासां बानहरा,। 
आरी जनर दशे ।।२.११०४।।

्म्स्चवे – रनहनयाचे. एका रनहनयाचे १६ ठदवस 
रजोदश्णि व नवकसि यात संपलयावर पुढचे 
१४ ठदवस आकुंचि सुरू होते. स्तीचया 
गरा्णशयाला करळ ग्हीत धरूि ही कलपिा 
दासोपंतांिी आयुवतेदािुसार रांडली आहे. ऐसे 
सोळा ठदवस पा(प)नहले । रासाचे अनतरिरले 
। पुढे ठदि चौदा उरले । तेरे आंकोचि 
।।१६.१२६७।।

्म्स्चवे ्मोल – रनहनयाचे दार (वेति). िा 
रािवळी रािली कारधेिू । तीरे दानयला 
आपुला गुरु । रग रासाचे रोल सोडूिु । 
उगानच रािे ।।१८.११२२।।

्म्स्रल् – नपसाटला? उदका आला पूरू । 
रासातला सरीरू । तेरे बुडे पवहरारू । येरू 

तरे ।।५.३१८८।।

्म्वसटें – कापडाचा एक प्रकार. नसट, रानसटें, 
कापलग,। िाराउं, झुरे, दुरंग, । सेला, 
पासोटी, सांग । पातळ महनरजे. ।।२.२६९१।।

्म्ळ – डोंगरराळावरची िडकाळ नकंवा िापीक 
जरीि. गवहाळी चोपर सिवट । रौरोडीनच 
करी पनहवट । िरब राळ तळवट । चोळरळी 
।।१८.८९७९।।

्म्ळरी – रावळवी. अनररािी जडतव पावला । 
कवरु प्रकाशी सरूळा । अवसरा राळती 
सकळा । आपुलां काररी ।।१५.२२१७।।

्म्ळिट – डोंगरराळावरची िडकाळ नकंवा 
िापीक जरीि. िरवट, चोपर, गवहाळी,। 
नचकरी, पनहवट, रळी,। चुिवट,राळवट, 
िळी,। िळगा, िात, ।।२.२६७७।।

्म्ळिवे –  १. रालवले.  प्रतीतीचे नि प्ररावें । 
फांके ते फांकरे िवहे । जाररे जारतेपर 
राळवे । जाररें फांके ।।१५.४१६९।।; २. 
िष् होते, अदृशय होते. आता तें देह िाशु पावे 
। तवं पूवमीचे हे राळवे । नवक्ेपु आधी दु:िािुवे 
। नसद्ु जाला ।।१६.१४०५।। (रुदो. राळवे 
- रावळे, दु:िािुवे  - दु:िािुरवे)

्म्ंकोड् – रुंगळा. बाबुळिोडीं रांकोडा । जैसा 
जाये सेंड्ा बुढा, । एका चरिाचा गाडा । 
चालनवतां जैसा. ।।२.३६७९।।

्म्ंवगनी – एक क्ुद्रदैवत. योगीरी रांनगिी रािवीरी 
। वीर वीताळ कळंबीरी । जळी सरळी काष्ी 
पाषारी । देवता जया ।।८.१२२८।। 

्म्ंडणी – रचिा. सनरुि रांडले रांडरी । युद्ाची 
इचछिा करूिी । राजय नजंकों महरौनि । पासाव 

्म्वििळ् ्म्ंडणी
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आमहां ।।२.१३९।।

्म्ंडल् – वर्णि केला. आरपते रािा, राक्सु । 
ब्रह् रांडला जासु.। आरुनचये हतयेचा दोषू । 
तुमहांवठर. ।।२.३१६६ ।।

्म्ंडलें – ओढवले. ऐसें संकट आतां नवषर । 
असतां रांडलें दुग्णर ।  वोडवलें कवर कर्ण । 
अजु्णिा तूतें ।।२.६३।।

्म्ंवडजवे – रांडावे. रांनडजे कुशासि,। वरी र्दु ऐसें 
अनजि,। धूतवस्त शुभवर्ण । तयाहीवठर. 
।।२.१८५४।।

्म्ंड्- गुळवरी – रांडा हे गवहाचया नपिाचे 
केलेले अनतशय पातळ पापुद्र्याचे पक्वान्. 
गुळवरी महरजे पाणयात (नकंवा दुधात) गूळ 
कालवूि तयांस उकळी आरूि तयार केलेला 
पातळ पदार्ण. आरचे घरी सोवासरी । काल 
जेनवली रांडा गुळवरी । आनज ते आपरनच 
देवो होवुनि । बैसली पाहे ।।६.१६६४।।

्म्ंवडलें – सुरु केले. घातलें नवटंक आसि,। 
रांनडलें नयासनरियानवधाि,। जयां रुद्रांतें प्ररार 
। कोिेंनच ि ठदसे. ।।२.२८५८ ।।

्म्ंडवे – -ला प्राप्त होतो. उपजे लयो तरोगुरें,। तैं 
राजसतवा लोपुं जा.. । सरानधनवक्ेपा काररें,। 
रांडे वयरो,।।२.८२०।।

्म्ंडैल – सांगेि. असो, तें देहांतीं सकळ. । प्रसतुत 
वताां हें सरूळ, । सोनककीं नजरें दुःिरूळ । 
रांडैल, अवधारीं. ।।२.१५२६।।

्म्ंडों – नसद् होतो. री कैसा नवंधों सत्ारें,। रांडों 
प्रनतयुद्ाकाररे, । वरी महरौनि ि महरे । 
अवज्ञा हे. ।।२.१०७।।

्म्ंदलु – कुंराराचे चाक. असोनि ग्रारी कुल्ाळु । 

तांबोलविाचा दु:काळु । आतां तयाचा रांदलु 
। जेगट हरावे ।।५.१२१०।।

्म्ंदळ – ररवाद्नवशेष, ढोल. दुदंरी, ढोल रांदळ 
। हे आठदकरूनि सकळ । घिवाद्नवशेष 
केवळ । नसद् असता ।।१.७७४।। 

्म्ंदी –  सरुदाय, रेळावा, गदमी. देिोनि रूषकांची 
रांदी । राजा्णरां रांडे गवादी । ती आकनळनल 
ही पांदी । नफसकारू कठरती ।।१.४९४।।

्म्ंदुस् – पेटी, संदूक. नहरणयालागी या रांदुसा । 
धयानया रहाबहुवशा । घ्ततंडुळाठदकु ऐसा । 
नसद्संग्रहो ।।१६.२२७२।। (रुदो. धयानया – 
धानया) 

्म्ंदभूस –  नतजोरी, रोिी पेटी. पठर ते रळाची 
रांदूस । धातुही रळ आवरर तयास । िवा 
विारी पठरयस । वासेडे रळी ।।१.२७४२।।

्म्ंस्मज्ज् – शरीरातील रांसपेशी व रज्ा. अन्ाची 
रसधातु निपजे । रक्तें रांसरज्ा सनहजे । 
तेरेंनच असरीसिायु आपजे । आपेआप 
।।१६.१२४०।।

व्मवर-री – रया्णदा, गरिा. येरेंनच नवचारें पाहें,। 
पदार्णरेदां नरनत आहे ?। आतां तयांचें िार 
काये । येकनच सव्णत्? ।।२.२६८४।।; व्मरी 
॥९.२१७५॥

व्मथ – असत्, आरासातरक. अहो पैल ते 
रहािुराव । आमही जारो महरती सव्ण । ते 
नरर अवघी राव । पदार्ण दानवती 
।।१६.१०४०।।

व्मर््य् – लटके, केवळ रासरारे, पररारा्णिे सतय 
िवहे असे. जे तूं देितानस कौरव । ते 
शोकायोगय िवहती सव्ण । नरथया हें रायालाघव 

्म्ंडल् व्मर््य्
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। दृशयराि ।।२.२६७।। 

व्मर््य्च्रु – िोटे वागरारे, दांनरक. जये योगीं 
तें ि ठदसे,। तो योगु िवहे, जार ऐसें,। 
नरथयाचारु, पठरयसें, । पांडुपुत्ा. ।।२.४२३२।।

व्मर््य्ति – नरथया असरे, पररारा्णिे सतय िसरे, 
आरासी असरे. तेरें जीवतव िा नशवतव,। 
सारासता िा शूनयतव,। सववीं सव्ण नरथयातव । 
संपादलें असे.।।२.४२२१।।

व्मर््य्तिें – रासातरक असलयािे. तेंनरचें जें 
सुिदुःिराि । तयांचें तेनच निरसि । जें 
नरथयातवें नरथया सहि । नरथया दृष्ी 
।।२.४८२।।

व्मर््य्भ्न – िोटे, रासरारे. अिातरक, 
नरथयाराि, । आतां शुराशुर ततसराि, । 
सतयसवरूप, निरंजि । तेंनच जाला. 
।।२.४७१८।।

व्मर््य्भूर – नरथया असरारे, रासातरक, 
वयवहारात रासरारे. वाचा पानर पाद पाय 
उपसर । हें कर्णकरर आतरया सरसत । ज्ञेय 
महरौनि नरथयारूत । बोनलजे अिातरा 
।।२.५१९।।

व्मर््य्भूरतिें – नरथया असलयारुळे. देहाद्वसरा-
त्यसानक्तवें । पाही प्रकृतीचेनि शुद्सत्वें,। 
गुरत्य नरथयारूततवें । देित असता. 
।।२.३९४५।।

व्मर््य््म्त् – निववळ रासराि. तें नरथयारात् 
नविाशे, । अवयक्त उरे जैसें तैसें, । जाग्तें 
जेंनव रारुसें । सवपि नवसरती ।।२.११८७।।

व्मर््य््म्त्ें – केवळ रास महरूि. पूववीं काहींची 
िवहतीं । काहींनच ि उरती अंतीं । रधयेनह जे 

आरासतीं  । नरथयारात्ें ।।२.६३०।।

व्मर््य्रूपी – नरथया असे जयाचे सवरूप आहे, 
महरजे जे नरथया आहे. तैसा सव्णत्ु सव्णरूपी,। 
आतरा वतते नचद्रूपी, । महरौनि सकळ हे 
नरथयारूपी, । साच जालें, ।।२.९६६।।

व्मनली – नरळाली, एकरूप पावली. वेदगुरु आनर 
आतरा । नतनही नरिली वीरोत्रा । जयाची 
दावीती नसरा । दुरुिीनच ॥९.९५॥

व्मरिणी – रपका दािवीत, छिािछिौकीिे, डौलािे 
नफररे. सेवकाचया घरी श्ी वसे । ते दावरी 
िा नररवरी पठरयसे । आचछिाठदजे पाप जैसे । 
तैसी आचछिादावी ।।१८.९०९२।।

व्मष्ट्न्न – गोडाधोडाचे जेवर, गोड नकंवा आवडीचे 
अन्, नरिाई. नरष्ान् आनर स्तीसंगु । यां 
दोहीचा सव्णदा तयागू । ऐसा नियतु कर्णवेगु । 
केला तयाचा ।।१८.१३९२।।

व्मस् (नरश्) – पाप आनर पुणय दोनही सराि 
(असे झालयास रािवजनर प्राप्त होतो, असा 
संकेत). नरस् कठरता कर्ण जार । रिुजदेह 
होये निरा्णर । यापरी करा्णचे बंधि । ते काये 
करी ।।१८.९१०।।

व्मळवे – प्राप्त होरे, लाररे. पुरुषार्ण रात् ि फळे,। 
ि पानहजे तें तें जेरें नरळे, । वठर रररनच ये 
वेळे । वोडवलें हें ।।२.५८।।

व्मळवेवच – नरसळते, एकत् होते. ि सपश्णतु रूप 
तेजीं, । ते नरळेनच उषरते राजी, । पचि, 
प्रकाशि, सहजीं । जारेनचिा ।।२.९४८।।

व्मळोन – एकत् होऊि. प्रवत्णतां कर्णकरर, । अरु्ण 
अवलंनबता नवषय जार,। एवं पंचवीस ततवे 
नरळोि । नलंग देह, हे ।।२.११५१।।

व्मर््य्च्रु व्मळोन
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व्मळोवन ज्णवे – एक होरे, वेगळे ि राहरे. जेरे 
जैसे बोनलजे । तरानच ऐसे हो महनरजे । 
युनक्तनच चाळिा ि नकजे सव्णरैव ।। बुद्ीचेनि 
रंदपरे । पररती नरळोनि जारे । उगेनच हो हो 
महररे । तो परपक्वादु ।।१०.९०७।।

्मी – ‘री’ (महरजे शुद् आतरा). आिउ आिवरें 
नवरोधी,। रीपराहूनि जो री आधीं । तेरें 
अिुसंधाि कें संनध । नवशेषें िसे ।।२.१०३१।।

्मीवच – ‘री’ची जारीव असलेला जीव. पुडती तें 
कर्ण संनचत, । प्राचीि होये निनचित,। देह रचे 
तज्नित, । तें रीनच होये ।।२.१०८२।।

्मीरी –  नरती, रया्णदा. पराग्ही सदा बसती । 
गोष्ीतें िाही रीती । ... ।।१८.१२६११।।

्मीन – रासे. रविद अजु्णिा जार । असुि वाटे 
जीवि । उरमी िािा ते रीि । कचछिपाठदक 
।।८.२४६५।।

्मीनरी – रेटती, नरळती. िागठरक रीिती जि । 
तया वोडवदानच आरूि । अन् उदक पुषप पाि 
। वेची तेरे ।।१६.७५६।।

्मीनरी ज्ली – एकरूप होती झाली, एकरूप 
झाली. तेरें कठिरांशे धररी । रीिती जाली 
सवसरािीं, । सारद्रांशें धिुःपारी । जीविीं 
जीवि ।।२.७२२।।

्मीनली्य् – एकरूप झालयावर, एकत् 
नरसळलयावर. प्रकृती पुरुषानचया दातु । 
रीिलीया अहंकारा आतु । महरौनि दोही 
वेगळी वसतु । तीसरी िसे ॥९.१३४८॥

्मीनलवे – एकत् आले. देशोदेशींचें ि्पाळ । असंगे 
रीिले सकळ, । रहारनरये, निर्णल, । 
क्ात्धरमी. ।।२.१५५७।।

्मीनवे – नरळते, एकरूप होते. उदका पूव्णगती 
कपीधवजा । ते उधव्णगती नचया रीिे तेजा । 
तेरे कारररूत वीरराजा । बळवंत असता 
॥९.१५८६॥

्मीनवे –  नरळूि (नरसळूि). शुलि आनर रीिे रक्त 
। जीवरूप ते कैसे तेर । देहपाती प्रतयक्जात 
। कवरे देखिले ।।१६.१२५४।।

्मी्म्ंसक – करा्णला ईश्वर रािरारे. ते रीरांसक 
जारावे । सवगु्ण रोक्ु जया रावे । नरियाचे 
ईश्वरू सवरावे । ऐसे रत ।।१८.३७७५।।

्मीरी – नररे. राइ लवर सुररु । रीरी कोरडा लसुरु 
। नचंचा फुटे सलवरु । पदार्ण बहु 
।।१६.१४९४।।

्मीळ –  एकरूप हो. तयानच एका ईशातें । 
कारररूपा पुरुषातें । शरर रीघ रीळ तेरें । 
सांडी अनररािु ।।१८.१४०२५।।

्मीळीिदर – नरळालयावर, प्राप्त झालयावर. ‘अहो, 
रुदला हातु िलवरें, । तें िोवूनि अपारें यतिें 
। रीळीवठर संपादरे । आपुला कारु. 
।।२.३७७१।।

्मुकु – रुका (वाचा िसलेला). तोनच निपजे 
िपुंसकू । ऐसा नलंगत्याचा नववेकु । आता 
अंगहीिु रुकु । बनधक कां होये ।।१६.१२४७।।

्मुक् – प्रपंचाठद बंधिापासूि सुटलेला, 
रुक्तावसरेतला, रोक्ाप्रत गेलेला. तरी हे रुक्ता 
आनर बद्ाचे । नचनह जानरतले अनधकाराचे 
। परंतु तया योनगया साधकाचे । कांही ि 
कळेची ।।८.३३६३।।

्मुवक्प्णी – जयािे हाती रोक् देणयासािी उंचावला 
आहे असा. रोक् देरारा (जयाचया हाती रोक् 

व्मळोवन ज्णवे ्मुवक्प्णी
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आहे असा ईश्वर). तूते ि रोजी रुनक्तपारी । 
रायानिवाररा ठदिररीं । संसार कलरशाची 
धुनर । होये तंवं पादोदकें ।।१६.०३।।

्मुखक (रूषक) –१. उंदीर.  श्वाि शूकर व्नचिक। 
सरड वायस आइक । केंकडे ददु्णर रुिक । 
राजरी होती ।।१५.३५०८।।; २. ढेकूर. 
रुिक रुरकुट चांचर । पाली सरड ढेकुर । 
गोवी दावरवे आत । कद्णरकीट ।।१६.२३७७।।

्मुखकर्ज – रूषकराज, उंदीर. पर्ण जळुका कोडे 
कीनड । उंडरी करपवी वाठढ । टोळ रुिकराज 
धानड । ऐसी पावें ।।१८.९१५३।।

्मुखदुष्ट – कडू लागरारे. अज्ञािा जेनव बाळकातें 
। रेषज देरे पडे रातेतें । तैं ते रुिदुष् तयातें 
। कैसे रूचवी ।।१८.२६७।।

्मुखपीटण – तोंडात रारूि घेरे. जि बोलती 
वचि,। ‘विीं कठरती रुिपीटर । देिते आले 
जि । रागु्ण चालते; ।।२.३२९७।।

्मुख्म्जतान –  तोंड धुरे. प्रात:कानळचे रुिराज्णि 
। सायंकाळी करी जार । जनरुनि िेरे दश्णि । 
कैसे उटावे ।।१६.९८०।।

्मुख्क्रू –  रुिवटा. जिातें दावी रुिाकारू । 
ते करूनिया अलंकारू । वैशयेतें िाही रता्णरु । 
राळावे महरौनि ।।१६.७६०।। (रुदो. वैशयेतें 
– वेशयेतें)

्मुख्विन कफूंभी जवेिी – तोंड िसलेली, जशी घागर. 
रुिनहि कूंरी जेवी । की दुधयाबुडे आरनव । 
तेनव उदकारानज अघवी । आकृनत आंडाची 
॥९.२११२॥ रुदो. कूंरोजेवी – कुंरजेवी)

्मुखीं – रुिात, तोंडात. कततेिसीं जो आपरा । 
िुरवी प्रळयो, अजु्णिा, । तयाचां रुिीं रचिा । 

स्ष्ीची हे ।।२.१०९२।। 

्मुख्य, ्मुख्यु – पनहला, प्रधाि, प्ररुि. असो, हे 
ऐसें रुखय आतां । रत ि चले आरुचें, पारा्ण,। 
तूंही एरनवषईं जारता । महरवीतासी 
।।२.१०५९।।, रुखयु ।।२.८४१।।

्मुख्यतिें – रुखय रूपािे. पुनसला तुवां खसरतप्रज्ञु,। 
सरानधसरु, तत्वज्ञु,। तरी तो अवधारीं, प्राज्ञु । 
रुखयतवें कैसा.।।२.४५७२।।

्मुगद – रुद्, रूग. अतयंत तंदुळ सुकुरार । गोधूराचे 
परर सार । रुगद गवय पठरकर । पय दनध घ्त 
।।१८.१२५३७।।

्मुगध – रूग. रुगध तंदुळ गोधुर । गवय पय घ्त 
उत्र । दनध रधु शककुरा ये ततसर । शांत द्रवय 
।।१६.१४८७।।

्मुड्ंचवे (रुडा-ढा) – पहाः ्मुढ्. रात नकंवा इतर 
धानय आत घालूि, बाहेरूि पेंढा अगर गवत 
यांचे आवरर घालूि, सुंरािे अगर दोरीिे 
बांधूि केलेले गोलाकार नकंवा अंडाकृती 
गािोडे, करगा, बीजाचे सािवर, सािा. 
रुडांचे घेऊनि पदरी । पदठरचे वोटा अवधारी 
। वोटांचे रुष्ी चाड्ावरी । बीज रठरता 
।।१८.९००७।।

्मुढ् – करगा नकंवा रडके. हारा, डेरा, रांजरु,। 
रुढा, पडगा, आिु । सुगड, तौली, सुजारु । 
कैसी बोलैल? ।।२.२६७४।।

्मुदल् – रुद्लाला, रूळ रांडवलाला. ‘अहो, 
रुदला हातु िलवरें, । तें िोवूनि अपारें यतिें 
। रीळीवठर संपादरे । आपुला कारु. 
।।२.३७७१।।

्मुदळ – रुद्ल, रूळ रांडवल, रूळ रक्र (रूळचे 

्मुखक ्मुदळ
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पुणय?). सवाांची पठरक्ा जारे । उद्रु करावा 
येके तेरे । अपठरनक्का लाहारे । रुदळ िवहे 
।।१८.९२०८।।

्मुद्ल – एक प्रकारचे आयुध. ते शरीररेदके शस्तें,। 
रुद्ल, तोरर, अस्तें, । नतिटें कठिरें रयंकरें,। 
हारीतलीं हीं ।।२.९२०।।

्मुद्ल – गुंतनवलेले (रूळ) रांडवल. आिंदैतैवय 
नशश्ाचे । तें रियनवरियेनच साचे । रुद्ल तुटे 
देतयाचे । घेतया लारु ।।५.३१८०।।

्मुद्र् – पूजेचया वेळी धेिु, शंि वगैरेसारिी केलेली 
हाताचया बोटांची रचिा, योगनवद्ेत नकंवा 
धानर्णक नवधीत सांनगतलेली कररेचया वरील 
रागाची, हाताचया बोटांची िेवर, नवनशष् 
रुिचया्ण. आसि, रुद्रा आनर धयाि । ि लगे 
अवरोधु साधि । असतीच सकलगुर । ईश्वरी 
नरळती ।।१.११३।।

्मुद्र्पंथ – हियोगातील रूचरी–िेचरी रुद्रा, 
योगरागा्णतील रुद्रा. धावता कासावीस होती । 
येकाचे ियि भरती । चुकोिी वाट पाहती । 
रुद्रापंरे ॥९.१२७॥ 

्मुद्र्बंधन – योगी लोकांचया यौनगक नरिया. 
रूचरी, िेचरी इ. रुद्राबंध. सहज असे ते 
आसि । सहज असे ते रुद्राबंधि । सहज 
सहजनच धयाि । ते िंडीता िंडेिा ॥९.३५९॥ 

्मुद्र््म्गमे – योगरागा्णतील नवनवध रुद्रा रूचरी, 
िेचरी इ. करूि. प्रार ि लगती नियरावे । 
आसि ि लगे बद् करावे । रुद्रारागते श्रावे । 
ते काहीनच िलगे ॥९.३३३॥

्मुद्र््योगवे – हियोगातील रूचरी, िेचरी, चांचरी, 
अगोचरी, सहज इ. रुद्रांचया योगािे. जळतरंग 
कंचुकोपर । सव्णत् ररीव वयोर । ऐसे रुद्रायोगे 

वर्ण । येक नचंनतती ।।१५.२३२३।।

्मु्मुक्ष््म्जूंवन – रुक्तीची, रोक्ाची इचछिा 
करराऱयांरधूि. रुरुक्ाराजूंनि उिनवला । 
रक्ताराजूंनि दूठर केला । देवसरे हा काउळा । 
कोिे होता ।।१६.२३५५।। 

्मु्मुक्षु – रोक्ाची इचछिा कररारा, रुक्ती इखचछिरारा. 
(साधकांचया प्रकारांत आत्ण, अरा्णरमी, रुरुरक्ू 
आनर रुक्त अशा चारपैकी नतसऱया 
रिरांकाचा). िािा जनरी रुरुक्ु । कर्णयोगी 
अनतदक्ु । रुक्तु नवरक्तु अभयासपक्ु । पानळला 
जेरे ।।८.३४९४।।

्मु्मुरी –  तूस, रूस. दीप प्रकाशरये नबहाला । 
अंधकारी पळो लागला । तो आवांचा रुरुरी 
पडला । जळोनि ररे ।।१८.१७४१।।

्मुरकुंडी – १. शरीराची झालेली संकुनचत खसरती, 
नवकलता. क्ुधा त्षा ि सफुरावी । देहाची 
रुरकुंडी पडावी । निनव्णकलप सराधी बरवी । 
तया िावें ।।५.१७०६।।; २. देहराि िाहीसे 
होरे; गात्वैकलय. कीं नवषाची केवळ कांडी 
। सेवी तयाची रुरकुंडी । पडे ऐसें तें कुंडी । 
रारक संचरे ।।१६.२२४६।।

्मुरकुट –  डास, नचलट. रुिक रुरकुट चांचर । 
पाली सरड ढेकुर । गोवी दावरवे आि । 
कद्णरकीट ।।१६.२३७७।।

्मुरडउवन – वळवूि; रुरड घालूि. इंनद्रया परतउनि 
सांनडले । रुरडउनि रिातें सांनडले । बोधूनि 
बोधय घेतले । सांनडली बुनद् ।।१८.४३८।।

्मुरडवे –  रागे नपरत िाही. पांडवा गेले रग ि संपडे 
। िदीचे जळ पुढे । वेगु तो राघारा ि रुरडे । 
महरऊनिया ।।१८.३४०३।।

्मुद्ल ्मुरडवे
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्मुरिण – नवरजर. पया देऊनि रुरवर । कीजे 
दधीचे रंरि । तेरे सार असार नरन् । राग 
निवडती ।।१६.१३०२।।

्मुरंब्ळ् – रुरराचे िडक असलेली, रुरराड 
जरीि. िवला, रुरंबाळा, कुरंदु,। सेलू, 
गारगोटी, हेदु, । ऐसा पाषारांचा रेदु । बोल 
बोल पां. ।।२.२६९६।।

्मुर्लवेन – रुरलयािे, एकरूप झालयािे. व्त्ीचा 
संचु रािें । उिी सवाांगाचें देिरें,। रुरालेंि 
सवरूपवेदिें । लागे ठदसों. ।।२.४६२१।।

्मुरुंब्ळ – पहाः ्मुरंब्ळ. रुरूर जासत असरारी. 
उतें, गोटल, िडाळ, । पांढरी, सेडू, रुरुंबाळ,। 
तांबट, काळी, करळ, । रेद र्नत्केचे. 
।।२.२६७८।।

्मुल््म्चवे कलेलवे स्दरजवे न्णवे –  रुलारा ठदलेले 
िोटे िारे बाजूस सारावे (तसे). तैं अंतरी कर्ण 
आचछिाठदले । बाहेठर अकर्ण दानवले । जैसे 
रुलाराचे केले । साठरजे िारे ।।१८.२६४५।। 

्मुष्टी –  (अिेकवचिी) रुिी. अधरोष्ट्ा वैर लागे । 
रुष्ी वळती वेगे । वदि ि हेउगें । करी सपंदि 
।।१६.८०३।।

्मुष्टीची – रूिरर (धानयाची). रुष्ीची वाइली 
आर । सव्णदा रोकळे कर जार । हाती 
पडलेही जति । िेरे करु ।।१२.७९५।।

्मुष्टीपि्ताची – रुिीचया प्रहाराची. फोनडि करंडलु 
रसतकी । पादघातु येकु चौकी । रुष्ी पवा्णची 
रातुकी । आतां िाशील ।।५.१२७५।। 

्मुसळी – एक औषधी विसपती नकंवा नतचा कांदा. 
ही झाडे लहाि असूि, पावसाळयात रािात 
उगवतात. नहला िारकेचया रोपाचया 

पािासारिी परंतु अनधक पातळ व रुंद अशी 
पािे असतात. कांदे नकंवा रुळया बोटाइतरया 
जाड वपाच- सहा अंगुळे लांब असतात. हे 
कंद पौनष्क असतात. सफेद व काळी असे 
रुसळीचे दोि प्रकार आहेत. रुसळी रवाळी 
टाळका । तांबल गोटे पविा राका । गांधानर 
पाररी अिेका । वल्ी उपडता ।।१८.८९८८।।

्मुस्ंवडल् –  रुसंडीराररे, गदमीतूि पुढे घुसरे. 
सुि तठर कार जाला । सुि तरी रुसांनडला । 
सुि तरी उपजला । लीि होये ।।१८.७२२७।।

्मुस्िल्-लें – रुसेचया आकाराला प्राप्त झाला, 
रूपाला आला. साकारला. जारतेनि जारावा 
जाररे । गाळी रग िेरू िेरिे । तैसा िवहे रग 
संज्ञािे । रुसावला ।।८.२३६९।।, ्मुस्िलें 
।।१८.३२।।

्मुसवे –  रुशीत, साचयात. रुसे आठटतां अलंकार । 
उरती ते काय सोिार । साव्णकाळ सोिे साचार 
। तेंनच बरवे ।।५.२९८७।।

्मुहूरता –  कालरापिाचे पठररार दोि घठटकांचा 
काळ, (४८नरनिटे)  शुर वेळा. रुहूत्णफळ 
घठटकाफळ । नवचाठरतां ठदिशुद्ी ग्रहबळ । 
पळाहुनि अध्णपळ । निनरष उनरेषु 
।।१६.१५३३।।, रुहुत्ण ।।६.८५१।।

्मुंडणपूिताकें – डोरयावरचे सव्ण केस काढूि, शेंडीही 
ि िेवता. रुंडरपूव्णकें संनयासे । काजनच िाही 
पठरयेसें । तो साधि िवहे नवशेषे । महरउनिया 
।।१८.१५६।।

्मुंड् – रुंढा. रि क्ररात्ु िावरी । योगानचया 
गोष्ी करी । डांबीकु रायावी वेशधारी । रुंडा 
िा रगवा ।।६.४८६९।। 

्मुंवडलवे (िाही) – आवरले, वळवले (िाही). 

्मुरिण ्मुंवडलवे
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नशिासूत् ते सांनडले । कानरक रि िाही 
रुंनडले । ते रागुते नवषयी प्रवत््णले । आवरेनचिा 
।।१८.१६०८।। 

्मुंडी – डोरयावरील सव्ण केस शेंडीसह काढूि 
टक्ल कररारा संनयासी. एक महरती योगी । 
रुंडी तो िवहे कर्णतयागी । िािा करा्णचा संगी 
। तो हानच रािावा ।।१८.२७६२।।

्मुंढवे – नरक्ा रागतािा नहजड्ांचया बरोबर 
नफररारा व नरक्ा घेरारा रिुषय, नहजड्ाचा 
सोबती. राट िागरी वानर्णती । रुंढें बोनडके 
िाचती । गोंदळे षंढ िेळती । दािपात्े 
।।१६.२०४२।।

्मूढ – नववेकहीि. जे जे करा ते ते युनक्त,। इतुलेनि 
एकनिष्ठता िारी; । उपरािी रूढ रहंती । 
रोनगती तेरें. ।।२.४५१२।।

्मूढपण – नववेकहीिता. सवपिींचें देिोनि राि । 
तयाचां िायीं साचपर । रानिजे, तें काये ज्ञाि 
। कीं रूढपर, गा? ।।२.२१८०।।

्मूढपक्षें – रूढांचया, रूिाांचया पक्ात. धांवतानस 
रूढपक्ें, । तऱहीं शोकु तों फळदु ि लक्े,। 
आतां नवचारु घेईं प्रतयक्ें, । रूतें कैसीं 
।।२.१११४।।

्मूत्पुरीश्ची व्यथ् – रलरूत्नवसज्णिाची नचंता. 
प्रात:काळींनच उठिता । रूत्पुरीशाची वयरा । 
तयावठर जे नचंता । उदरपूतमीची ।।१६.२५५०।।

्मूत्पुरीश् नंररवे –  लघवी केलयावर, 
रलनवसज्णिािंतर. रूत्पुरीशा िंतरे । शौचु 
करावा हे ि सररे । रग प्रहरा दोते सररे । तैं 
अळसुवारी ।।१६.२१२०।।

्मूखता – १. अज्ञािी, सारासार नवचार जयाला करता 

येत िाही असा. िेरतयांराजी अनग्रक,। रूि्ण 
महरनत रोर लोक । पशुवाठदकांचे बाळक,। 
त्रें आहाठरती ।।२.६९०।।; २. अज्ञािारुळे 
बोललेले, अज्ञािातूि जनरलेले. अज्ञािी 
रिुषयाचे बोलरे. पठर युद् िाहीं कररें,। 
गुरुगोत्वधु ि कररें,। ऐसें ि बोलावें येरें । 
रूि्ण वचि. ।।२.४५४६।।

्मूखताति – नववेक करता ि येरे, बरे-वाईट िरवता 
ि येरे. आलापप्रलापगज्णिें,। आपुलेनि 
सव्णज्ञपरें, । ते तया रूि्णतवनच काररें । पात् 
जाले. ।।२.२०९१।।

्मूखताति् – रूि्णपराला. जयोनतषी वेळा सानधती,। 
तयाची तयातें तंव ते युनक्त,। आता प्रेठरता यये 
अरवीं । प्रसवे रूि्णतवा. ।।२.२०९४।।

्मूखतालक्षण – अज्ञािी, रूढ असलयाची िूर. जे जे 
नवद्ा अभयानसजे । ते तो बुद्ीरेदु कीजे;। रग 
नरथयाज्ञािें  फुंनजजे, ।  हे  रूि्णलक्र. 
।।२.४५१५।।

्मूखताि्दु –  रूि्ण लोकांचे, रूि्णपराचे बोलरे. 
रोक् ऐसा जानरजे । अिुरवरे दृष्ी देखिजे । 
तो रूि्णवादु ि रनिजे । आता तुवां 
।।८.२५२५।।

्मूखमे – रूि्ण लोक. क्ुद्रता दािनवणयासािी 
िपुंसकनलंगी प्रयोग. सरसतां देितां गेला,। 
सकळीं गजंबु केला,। आनर प्रेताचा धरूिी 
गळा,। रूिते रडती ।।२.११९६।।

्मूचछतान् –  बेशुद्ावसरा, रूचछिा्ण येरे. देहेनवर 
िाही कलपिा । देहपाती रिा रूचछि्णिा । 
देहाआधारे अजु्णिा । नचत्ा अिुसंधाि 
।।१८.३०९८।।

्मूलचछतार –  बेशुद्. प्रारी रूखचछि्णती रि । रूखचछि्णत 

्मुंडी ्मूलचछतार
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देहकररगर । यालागूनि ज्ञािसपंदि । दोनही 
प्रारांची ।।१८.२९७४।।, ्मूलचछतारवे 
(अिेकवचिी रूप) ।।१८.१४१२।।

्मूछतान्, ्मूचछतान् – बेशुद्ी. गवते बांधले सवाांगी । 
अहंकारे रूछि्णिा आंगी । बोलोि लाहाती जगी 
। ऐसे जाले ।।१६.२४१६।।, ्मूचछतान् 
।।१८.३०९८।।

्मूछ्तािंर् – रूखचछि्णत झालेला; बेशुद् पडलेला. 
रूछिा्णवंता पुरुषातें । ियिी अंधकारु वतते । रग 
क्रा एका तेरे । देिरे जैसें तैसें ।।१५.१८८९।।

्मूवरता – आकार. सवसरािीं सहजखसरनत,। काहींनच 
िवहे ऐसी रूनत्ण,। यया नववता्णची संगती । ि 
वतते जया ।।२.८७८।।

्मूवरताध्य्न – आकाराचे नचंति. प्रार रीं देईि 
दक्रा । रि झोंबवीि श्ीचररा । निरंतर 
रूनत्णधयािा । करीि जी री ।।२.१०४।।

्मूध्ता – डोके, शीर. आज्ञा प्रसादु रायाचा । जे प्रारु 
घयावा ययाचा । रूधा्ण िेचुनि तवचा । काढावी 
देहाची ।।१८.८८२२।।

्मूध्तावच –  रुडदाच. येकाचा रूधा्णनच पाडावा । 
प्रारूनच येकाचा घयावा । येके पुरुषु दंडावा । 
ऐसी व्त्ी ।।१८.१२९७७।। 

्मूलधनतासथ्न – रसतक, नशरोराग. एवं राहाकारर 
तुठरयावसरा । येनरचा प्रतयगातरा जारता । 
आरासु रोगु ततवता । रूखधि्णसराि 
।।८.२१४१।।

्मूधनगीं – रूध्णनयसराि, टाळू. ताळ रूधिमी दंत वोष्ट् 
। ययाचे सांडूनि वयापार । रौि तें अनतपनवत् 
। योनगयाचें ।।१८.१२६४५।।

्मूलकफूवि – रुळे (झाडांची). शत्ु नरत् नरत् झाले 

। तै शत्ुचे पालवले दले । िा आवांत् रूलकूनह 
जले । पादपांचे ।।१८.८१३६।।

्मूळ – १. कारर. आमही ि जीयों सकळ । शस्तेंसीं 
ि चलें बळ । रररातें संग्रारु रूळ । क्नत्यासी 
।।२.१४१।।; २. पूवमीचया. दृष्ांत आनर 
सराधािा,। दृशय पाहे रूळ िुरा,। महरोनि 
तत्व ियिा,। कां कळलें िवहे? ।।२.१२७१।।; 
३. आरंत्र. उनसरें नकंवा जाइजरें,। वया 
क्ीर क्रक्रें;। रूळ पािनवलें रररे । वाध्णरय 
हें. ।।२.२९८८।।; ४. झाडाचे रूळ. हें 
कंद,रूळ, शािा, फळ,। ग्राह्य रक्ूं ये 
केवळ;। हें अग्राह्य, अरंगळ । रक्ूंनच िये. 
।।२.३६४९।।

्मूळप्रकृवर – अज्ञाि. तरी अवधारीं, गा सुरनत,। 
तुज आतरयाची ज्ञेनप्त । नचनरयी रूळप्रकृनत । 
अनरन् जे कां. ।।२.४४३७।।

्मूळप्रज्ञ् – रूळ प्रकृनत. तेरे अंगें प्रसारली,। 
अनधष्ठािा बुनद् चुकली,। िािाकारता पातली 
। रूळ प्रज्ञा. ।।२.४५२०।।

्मूळ्वच – रूळ जाणयासािी, आरंत्र घेऊि 
आरावयास जारे (रूळ जारे). एवं परसपरा 
आले रिा । कठरती रूळाची नवचाररा । रग 
बहुतारानज येकु शहारा । नशषयु होता 
।।६.२५०४।।

्म्गजल पहाः ्म्गजळ

्म्गजळ –  वाळवंटात उनहारुळे होरारा पाणयाचया 
प्रवाहाचा रास. वंधयज सांग काये ररे । खिरे 
र्गजळ िोंकरे । उतपाटर कीजे चतुरें । श्ंग 
ससयाचें? ।।२.२७१।। 

्म्गजळिंर – र्गजळाप्ररारे आरासी. सकळही 
राि असंत । सवपि िािा र्गजळवंत । तेरे 

्मूछतान्, ्मूचछतान् ्म्गजळिंर
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घालुनि नचत् । प्रेतिु कठरती ।।१६.१७२३।।

्म्गजीिन – र्गजळ. परसत्या जयाचे राि । ते 
अरावी कें र्गजीवि । नकररांचे सदाटपर । 
वावो जया ।।१८.३९०९।। 

्म्वच्चंर् – रातीसंबंधीची नचंता. काष्नचंता 
पाषारनचंता । त्ुरानचंता र्नच्ंता । जळनचंता 
बळनचंता । नचंता सवपरजिाची ।।१६.१७५३।।

्म्ण्मप्त् कोरवे – रातीचे कोरे रांडे (रातीचा 
राजलेला कोरा घडा एक-दोि ठदवस 
पाझरतो, गळतो). येकांते ततकाळेनच क्रे । 
येकीते अहोरात् पाझरे । र्णरपात् कोरे । कां 
िोकरे जैसे  ।।१६.११६७।।

्म्रभर्ताक् – नजचा िवरा रेला आहे अशी, 
नवधवा. नवर संसकृतें वारी । र्तरत््णका 
सोवानसरी । एकें गुरुकृपेवांचूंनि । योगयता 
तैसी ।।१८.१५९७५।।

्म्वर् –  राती. र्नत्का लउनि धूतले । नवष्ठापात् 
िोहे सोनवले । तैसे रि जयाचे वोनवले । तो 
पनवत् िवहे ।।१८.१४९५।।

्म्वर्क् दृष्टी – ‘राती’ या दृनष्कोिातूि पाहता. 
र्नत्कादृष्ी घट िाही । जळदृष्ी तरंग कायी । 
सवर्णदृष्ी जारयी । अलंकार जैसा ॥९.८२१॥

्म्वर्क््मळ ु – रातीचा रल, रनलितव. पात्ीं 
बैसला र्नत्कारळु । तो र्नत्का लेपूनि सकळु 
। अनग्संगें केवळु । काढावानच कीं. 
।।२.४२८०।।

्म्वर्क्शरौच ु– राती अंगास लावूि सिाि कररे. 
ही एक प्रकारची अंगाची शुद्ता. र्नत्काशौचु 
र्नत्कासिाि । नत्काळ संधयावंदि । ... 
।।१८.१३३३९।।

्म्वर्क्सन्न – राती अंगास लावूि सिाि कररे. 
र्नत्काशौचु र्नत्कासिाि । नत्काळ संधयावंदि 
। ... ।।१८.१३३३९।।

्म्वर्कलेच् – रातीचा. र्नत्केचा घटु जैसा । 
उदकाचा तरंगु कैसा । राझा रक्तु जो तैसा । 
रीनच होये ।।१२.७११।।

्म्तपींडु – रातीचा गोळा. जो की केवळ ज्ञािहीिु 
। र्तपींडु अरवा पाषारु । तोनच री िेरें 
महरौिु । सुिे महरो ।।१५.२०१९।।

्म्त्यु – ररर. तैं र्तयु होय आपैसा,। अढळु तो, 
गा वीरेशा, । हा बोलु राझा अिाठरसा । 
कवरें करावा? ।।२.१०८९।।

्म्दकदठण – रऊ आनर कडक (किीर) असा 
सपश्ण. रजनवर हे अज्ञाि । िेरे शीतोषर 
र्दकठिर । िुरे यालानग रजवांचूि । पानर्णव 
हे ।।१८.१९६८।।

्म्दपण – र्दुपरा, रऊपरा. प्थवीचीया अंशां 
घोंटी । उदकरी घे बीजापोटी । रग तें उकली 
आंिी । आरूंनि र्दपर ।।१६.१२९२।। 
(रुदो. उदकरीघे - उदक रीघे)

्म्द् –  राती. रिाचा िाई कोरलपर । िािा 
र्दाचे कैसे लक्र । जैसे केले आपर । 
तैसेनच होये ।।१६.३५७।।

्म्द्ंगु – र्दंग िावाचे एक तालवाद्. र्दांगु येकु 
वांचूनत । आनर टाळु वीरा तये सरािीं । 
उपांग आनर श्ुनत दोनही । लानवनलया 
ततकाळें. ।।२.३५३२।।

्म्दु – रऊ. बाह्यसपशु्ण शरीरा,। र्दु, कठिरांशु, 
वीरा,। शीतळ, उषर, जळ वारा, । लागता 
होये ।।२.९८०।।

्म्गजीिन ्म्दु
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्म्न्मळ-ळु – रातीचा रळ, धुळीिे रािलेले. 
गंधीं ररले ते वदि । नचडनबनडत दोनही ियि 
। र्नरळाचे नवलेपि । बहुसाले आंगी 
।।१६.९८१।।, र्नरळु ।।५.१६२९।।

्म्न्मळ् – रातीचा रळाला. तये र्नरळा झोंबे 
जार । वसतुचा आंगी जे आपर । तव रजयोगे 
निर्णळपर । ते ि फुटे आंगुनि ॥९.१५६७॥

्म्न्मळठू – धुळीचा डाग. वयोराते ि लगे र्नरळू । 
सूया्ण अप्रकाशु केवळु । तैसा ज्ञािाज्ञािव्नत्रळु 
। ि झोंबे तया ॥९.२२६॥

्म्र् – िोटे, आरासरय. तेरे निद्रेचे सुि पाहे । 
तया ऐसा रुिु्ण आहे । महरौनि येके वीर सव्ण 
होये । र्षा राि ।।१४.१०६६।।

्मवेघपटळ –  ढगांचे आवरर, पडदा. आता कीर्ण 
तीतुलेही र्गजळ । तैसे अवयक्ती वयक्त सकळ 
। िसे महरौनि रेघपटळ । आनरले सामया 
।।८.३२२४।।

्मवेघु – रेघ, पाणयाचा ढग. आतां सांवतु्णक रेघु 
वषते,। कलपांतकही तया सठरसें,। सांवतसरक 
अिायासें, । पातलें जऱही, ।।२.९२७।।

्मवेघुडें  – ढग. तेरें अर्ताचें रेघुडें । रािीं 
कलपतरूचीं झाडें । असों तें राजय अपाडें । 
कैसें पुडतीं?।।२.२२५।।

्मवेघोदक – ढगातूि पडरारे पारी, पावसाचे पारी. 
वळरीं, ढाळीं, एनक िदी;। वोि, चांग 
तैसेनच शबदी;। तीरवीं, वावरीं, बीदी । एक 
रेघोदक. ।।२.३८७५।।

्मवेघोदकें –  ढगातील पाणयािे, पावसािे. तैसा 
अयोगु फळला । सतव(त्व) गुराचा लोपु 
झाला । जैसा अनग् नवझाला । रोघोदकें ।। 

५.१३६१।।

्मवेजबळ –  चपळ, बलशाली. ऐसें शुद्, शुभ, 
निर्णळ । आगळें वारुवां रेजबळ । सरसतां 
अवगुरांवेगळ । तेहीं घोडा ।।१.७८५।। 

्मवेजी (रेजरे) – रोजतो. आतां बुद्ीतें आरी 
अिुरािा । तो करी छिायेची गररा । कीं 
शबदाची धवनि अजु्णिा । हातें रेजी 
।।१८.१२२७७।। 

्मवेरें (रेत) – रतािे. आततायी हे निरुते । जारावे 
येरें रेतें । गोत्घातकी ययांते । लोक महरतील 
।।१.२४०२।। (रुदो. रेतें - रतें)

्मवेददनी –  प्थवी, जरीि. ि धरी तठर, ि धरू 
रेठदिी । सवाांग पडो वनही  । पठर हे ि संडी 
कररी । तुनझया दासतवाची ।।१.६७।।

्मवेदीवन (रेठदिी) – प्थवी. जळापासाव झाली 
रेदीनि । किीर सपशते तीचा सरािी । तो येरे 
पविे करुनि । प्रकट होय ॥९.९३४॥

्मवेध् –  बुद्ी. श्ीं ऱही कीनत्ण वागदेवता । सर्नत 
रेधा रय कारुनचंता । क्ुधा त्षाठदका सरसता 
। अवदाि अनपले ।।१८.१८९४।।

्मवेध्िी –  ज्ञािवंत. रेधावी महनरजे प्रज्ञावंतु । 
उगानच िसे तटसरु । वयनतरेकानवये जानरतु । 
सवपरप्रपंचु ।।१८.२४४३।।

्मवेरू – रेरू पव्णत. हा केंद्रसरािी धरूि सव्ण २१ 
रुविे सांगतात. सवाांत उंच पव्णत अशी 
पुरारसंकलपिा. ये रेरूआधारे सरसते । रूविे 
जार निरूते । आता सतयलोक महरीजेते । 
रेरूचे नशिर ।।८.२५५३।।

्मवेल्य्िदर – एकत् नरळालयावर. असंवर वेग 
जयाचे । अनरत पुरावे बाराचे । रेलया वठर 

्म्न्मळ-ळु ्मवेल्य्िदर
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येकाचे । अनरत होती ।।१.१०४०।।

्मवेिण् – जवळचा िातेवाईक, रेहुरा. तै रले तया 
साधाररा । प्रनत सांगोनि सुजारा । जिु करावा 
रेहरा । पठर काय्ण िवहे ।।१८.९८३८।। 
(रुदो. रले तया - रलतया)

्मवेिर्रति –  रहत्त्व (नवश्वोतपत्ीचे बीज, ईश्वराचा 
अहंकार). अहंकारू रेहत्ततव सुटले । 
रायािदीसे ऐसे जाले । पडलेया शरीरावेगळे । 
शरीरनच िसे ।।१८.२७८।।

्मवेहुडवे – रेघ. ऐसे प्रळयाग्ी घेतले । ब्रह्ांड चुिा 
आतले । तंवं रेहुडे वोळले । तये आकाशी 
।।८.२६८३।।

्मवेिवेडवे (रेहुडे) –  रेघ. आता यया पांडवांचे । 
सैनयबळ जें साचें । रांडले प्रलयकाळीचे । 
जैसे रेहेडे ।।१.६२९।।

्मवेळिण – गाई-महशींिा (तयांिी दूध अनधक द्ावे 
ह्यासािी) घालणयाचे िाद्, आंबवर. रेळवर 
िसतां केवळ । दुरतें कैंचें होयील । हातसार 
जो ि करील । तया दूगध कैसे ।।५.११९४।।

्मवेळ्पक-कु – नरलाप, जुळरी, एकत् नरळरी 
(हा शबद संगीतशास्तातला आहे. वाद्सरूहांचा 
सुसंवाद (हार्णिी). सव्ण वाद्ांचे एकत् 
सादरीकरर. ही किा्णटक संगीतातील संज्ञा 
आहे. नवशेषत: रंठदरसंगीत.) बाह्य अिळ 
जार एक । दुजा देनह वयापक । या दोहीचा 
रेळापक । िाशी दुर्णतीतें ।।८.३३९९।।, 
्मवेळ्पक ु।।१.७७८।। 

्मवेळु  – नरश्र, सरूह. तो प्रलयकाळींचा अिळु,। 
लागला ब्रह्ांडातें जाळुं,। तया राजी रौनतकु 
रेळु,। देहोही जळतां ।।२.९२३।।

्मैळलवे – रनलि झालेले (नवटाळलेले). तारुणय 
राजले अंगी । रि रैळले कारसंगी । तयाचे 
पनवत्पर बाह्यरागी । ते काये करावे 
।।१८.१४९३।। 

्मैंद-द ु – दांनरक; दुज्णि. िा तठर बक काय 
धयािसर । बीजरुिीं राजा्णर सवसर । राइक 
रैंद तटसर । ते ि होती योगी ।।१५.४२२६।। 
(रुदो. बीजरुिीं - बीडारुिी?), ्मैंदु 
।।२.२९४९।।

्मोकळ – रोकळया, रुक्त, निदमोष दृष्ीिे. पाहातीये 
दृष्ी रोकळ,। आनर आपरपयां जे केवळ,। 
सनरात्, निवळ, निर्णळ,। निचिल कोंदाटलें 
।।२.१०१८।।

्मोकळ् – िुला. ययाचें छिेदावें घ्रार । आनर 
िांडावे दोनही श्वर,। उजवें ररगट घेऊि । 
रोकळा करावा. ।।२.२४०९।।

्मोकळीं – (िपुं. अिेक) ठरकारी. रग ते वळर 
सांडी,। सुषुमिेची वाट सोडी,। षटचरिें 
फुडाफुडी । रोकळीं पडती. ।।२.१८७९।।

्मोकळवेन (रिें) – रोकळया रिािे, सव्ण शक्तीनिशी.
रग निचियातें धरूनि,। आंगीं सत्व आरूनि,। 
रोकळेि रिें शंिधविी । प्रवत्णता जाला. 
।।२.२२४९।।

्मोघ –  वयर्ण. रोघ आड वोडवती । ते आपनच 
तेरें प्रकाशती । परंतु असतराि कठरनत । 
राधयह्नवेळें ।।१८.१३५३४।।

्मोघ्र – ‘रोगरा’ पुरर घालूि केलेली पुरी/पोळी. 
(‘रोगरा’) अपभंश रूप- ‘रोघार’. रक्य 
रोजय अपार । लेह्य चोषय पठरकर । घ्तयुक्त 
रोघार । उपहार सरनप्णती ।।१२.२९२।।

्मवेिण् ्मोघ्र
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्मोटक् – रोर, रोिा. रुिापासु दीपु िेती । रोटका 
पाहुरा रां महरती । आता जारातु की सांगाती 
। अैसा संशयो ।।६.९०३।।

्मोटकती – िेरकी, लगेच, योगय वेळी. आइकोनि 
तयाचें बोलरें, । रोटकी धांव घेतली येरें, । 
तें देिोनि, पुरुषें तेरें । केलें पलायि. 
।।२.३३११।।

्मोटकें –  रोिे. नकं हें राया सवपि रोटकें । देिरें 
अपरातेंनच देिें । प्रपंचराि जो वोळिें । 
सवरूपनच तो ।।१८.१३०५४।।

्मोटकले – रोजूि. आनर कृषरपक्ाचे ठदि । रोटके 
पंधराजार । तयारानज प्रयार । ते प्रानप्तिाशके 
।।८.३४६४।।

्मोटली – बोचके. येक ते रोटली बांनधती,। 
वाड्ाबाहेठर टानकती,। तयांतें चोर िेती । ऐसें 
कवर! ।।२.३१०६।।

्मोटवे – रोिे, फार. बहुरूनपया ऐसा िटे । सुकुरारपर 
आनर रोटे । रंदीर करी गोरटे । रिोरर 
।।१६.७५४।।

्मोडणी – धानयाची करसे रोडूि तयाचे रदि 
घालरे, िळयात रास घालरे. करसांनचया 
घुररी येती,। रोडरी, रळरी, राशी होती,। 
कनळयां केशां फळप्रानप्त । होयें ऐसेि. 
।।२.५२९१।।

्मोथ्ळ – िापीक, कस िसलेली, वांझ. बीज 
िावनड रोराळ । आंतूनि गेले वोहोळ । 
वावर पडले उतळ । पीक ि ये ।।१८.९१५७।।

्मोरि् – रोघा, पाररहाटाचा लोटा, रातीचा 
नकंवा धातूचा लोटा. घडी, घागरी, घडौली,। 
अलदें, वानच कें वौळी । नचटकी, रोरवा, 

पातली, । सांजवरें तें, ।।२.२६७५।।

्मोरिंडी, ्मोरबंडी – चुििडीची जरीि. तव ते 
राळवट चोळवट । चोपरनच फरी पनहवट । 
गवहाळी रोरबंडी सिवट । िळगारळी 
।।१७.३४२।।

्मोरीिीण – घरातील सांडपारी बाहेर वाहूि 
जाणयासािी केलेलया िहारी इ. वयवसरेनशवाय. 
आवारू रिोररु केला । तो रोरीवीर वाया 
गेला । कुनचिळु सांगे वसनवला । कवरी पुरुषी 
।।५.२८४२।।

्मोल्विली – रहत्वाला आरली, (तयांिा) रोल 
प्राप्त करूि ठदले. साधयें साधिे रोलानवली । 
कां रतळोनि गेली । परग्रहाची नपकली । 
रहापेढ ।।५.३१८५।।

्मोिक – रोहवरारे. ऐसी वाचा, वीरपनत,। रोहक, 
गा, नत्जगतीं;। परंतु ते प्रवत्णनवती । दावूनि 
नवषयो.।।२.३६९९।।

्मोिज्ळें – रोहाचया आवररारुळे. धूम्रें पावकु 
झांकोळे,। ररारी दीपु अनिळें,। तैसा पारु्ण 
रोहजाळें । उरटेनचिा ।।२.२९।।

्मोिणवे – आकनष्णत करतो. आंगाचा रोहो लावी,। 
वयक्त वयक्तींनच रोहवी,। अवयक्तु ठदसेिा, देिे 
दावी । लपालेपरें ।।२.११८०।।

्मोिन – गोंधळ, निनचित ज्ञािाचा अराव. ऐसे 
अष्नवध ज्ञाि । जीवाते झाले रोहि । रग 
करी ती इतुलेि । तै यरार्ण िवहे ।।५.३४२३।।

्मोि्म्य – रिुषयाला बंधि घालरारे. तुवां जें धेलें 
रय, । तें नरथया, गा रोहरय, । सवधरु्ण लोपे, 
पठर श्ेय । ि पवसी येरे ।।२.६६७।।

्मोिरणवे – तयार होरे, बदलले. (युद् िको ह्या 

्मोटक् ्मोिरणवे
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रतावरूि युद् करावे ह्या रताकडे वळले 
का?।। हा काळुवरी सांनगतलें । तें फळा 
ियेनच, कीं आलें, । रि अजु्णिाचें रोहरलें । 
कांहीं काये? ।।२.४५४४।।

्मोिरी – रोहवूि टाकतो, रुलवतो. धिुषयबार हे 
सारग्री, । वठर वेषु रैंदापरी;। ग्रंर दावूनि 
रोहरी । रारुसातें. ।।२.२३७२।।

्मोिल् – (िारधातू) रोनहत झाला. तरोगुरेनच 
उपजला । तरोगुरीची लीिु जाला । आठद 
अंती हला । तो सुटे कैसेनि ।।१८.८७४।।

्मोिस्गरीं – रोहरूपी सरुद्रात. रग रोहसागरीं ... 
कळे,। नवषादोतकषते आंदोळे,। पानरयें ररी 
डोळे,। ि उरजेनच ।।२.२३।।

्मोि्ली –  रोनहली, रोनहत झाली. रोहाली 
पािरांपरी झांटा । पायीं िोपुरें, क्ुद्रघंटा । 
कंिी राळा, रुिी पट्ा । जठटतसूत्ी 
।।१.४८२।।

्मोि्ळ –  वातकारक. नविदळ उनडद वाटरे । चरे 
कोरडे िा फुटारे । कुनळर रोहाळ जेरे । 
उदरबाधा ।।१६.१४९३।। 

्मोविरी – रोहात पाडतात, चुकीचया रागा्णला 
लावतात. ... उदरार्ण गुरुजिीं । रोनहती 
नशषयातें ।।१८.१३८०७।।

्मोिवे – रोहािे. ऐसा नजंनकला देिोनि रोहें । अजु्णिु 
सवजिसिेहें,। रग इतुलयावठर लाहे लाहें । 
तया प्रनत ।।२.३८।।

्मोिो – रोह. तव तो वीररारा काये । आरी 
पीटला युद्रयें । रा उतरे तेरें उपाये । रोहो 
तयाचा ।।२.८७।।

्मोिोळ – रधराशांचे पोळे, रधाचे पोळे. िांइं िांइं 

रोहोळे । डास रशकांचे गोळे । रतकुर 
झोंबती बळे । पारराइत ।।१८.१०५२६।।

्मोळिन, ्मोळ – एक प्रकारचे गवत, एक 
प्रकारचया गवताचे वि, रोळ गवताचे वि. 
याचे झाडू, कुंचा इ. करतात. वाक वळर 
रोळवि । काि डोंगराची तळहार । अडसरु 
राता रौराि । चुिवट जे ।।१८.८९८१।।

्मोक्ष –  जीवाला सवतःचया आतरतवाचा साक्ातकार 
झालयािे तयाची जनरररराचया चरिातूि रुक्ती 
होरे. तुझा कठरतां आचारु । रोक् निरोधे 
अरवा संसारु । तेरे िाही आदरु । रानझया 
रिा ।।१.६०।। 

्मोक्षद – रोक्देरारे. ते वेदोक्त कर्ण अघवे । रोगद 
रोक्द आचरावे । इतुले निरोपर बरवे । 
कळले अजु्णिासी ।।८.११०६।।

्मोक्षशीळ –  रोक्ाची इचछिा धररारे (रुरुक्ू). 
संसारसुि सवग्णसुि । साठरिेनच आतरनवक्ेपक 
। रोक्शीळा रािे दु:ि । सव्णरैव 
।।१८.११०८।।

्मोक्षो प््य्ल्गूंवन –  रोक् नरळनवणयाचा उपाय 
महरूि नकंवा तो नरळनवणयासािी. आचारू 
महनरजे ..... । रोक्ोपायालागूंनि । वेदोक्त जें 
।।१६.१०११।। (रुदो. रोक्ो पायालागूंनि - 
रोक्ोपायालागूंनि) 

्मरौगड्् (रोघडा, रोगरा) – रुखय धानयासोबत 
दुसरे धानय पेरणयाचा िळ, पेररी करतािा 
पाररीचया दर चौथया तासांत रुखय 
धानयानशवाय पेरतात ते दुसरे धानय. एकाच 
वेळी दोि धानये पेरणयासािी पाररीला 
जोडलेला सवतंत् िळा, रोघडा, रोगरा. 
नवितेवाही अवहासवहा । रोडा तोकरी रौगड्ा । 

्मोिरी ्मरौगड््
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तेरे कानसया तया उघंडा । बाहेठर पडती 
।।१८.८९८६।। 

्मरौन – उगी राहरे. बोलता जाला वचि । पाहोनि 
अजु्णिाचें राि । निरसावया पठर रौि । 
दुःिहेतुक ।।२.४०।।

्मरौनिंर  – रुका. घघ्णराट शबदें आले,। चोरीं 
आपरा घाये केलें, । हें रौिवंता बोलें । िये 
अिुवादतां. ।।२.३३२६।।

्मरौनव्ररी – रुळीच ि बोलणयाचा नियर केलेला. 
येरें रानहला हें साचारें,। तुरचे पदार्ण हेंही 
िरें. । रौिव्रती तो रारें । बोलेनचिा; 
।।२.३२७४।।

्मरौनसथें – रौिव्रतात असलेलया तयािे. ‘चुः’शबदें 
चोरु रािरें । ऐसें हें शास्तीं बोलरें,। तोनच 
चोरु देखिला, येरें । रौिसरें जो. ।।२.३३२२।।

्मरौवन – रौिात, रौि धारर करूि. ऐसे अजु्णिे 
नविउनि । उगानच िेला रौनि । तो रिोरावी 
वोळिोनि । रगवंतु बोले ।।१८.१२८।।

्मरौनी – रुका. नगळूनि वाचेनचया वेगा । आनर 
रात्ासरूह अवघा । कांहीनच ि बोले उगा । 
जैसा तो रौिी ।।२.२५३।।

्मरौर्न – राळराि. वाक वळर रोळवि । काि 
डोंगराची तळहार । अडसरु रारा रौराि । 
चुिवट जे ।।१८.८९८१।।

्मरौरोडी – वाळुनरनश्त जरीि, रोरवंडी, रोरवंड. 
गवहाळी चोपर सिवट । रौरोडी नचकरी 
पनहवट । िरब राळ तळवट । चोळरळी 
।।१८.८९७९।।

्मरौख्य्ता – रूि्णपराला. पूवमील हारपे आखया । 
वत्णरािी िेदी सौखया ।  कारर होईजे रौखया्ण 

। ररवसेनि ।।२.५६।। 

्मरौ््य – रोलाचे, रूलयवाि. जयाहूनि रौलय 
ररर,। नवषाहूनि जे दारुर,। रिेंनद्रयां 
देहपीडि,। करूंनच लागे. ।।२.१६५६।।

्मरौवळ्य् (रोळा) –  रोळा, रीत, पद्त, वासराला 
रातेचे दूध नपता येऊ िये महरूि बांधलेले 
रुिबंधि. रौनळया पावे अन् । तै धठरता ि 
धरे दाटूि । देह पडे, कारर गर । नवरोनि 
जाती ।।१.२८४३।।

म्य् – री. यत्दाकार मया देखिलें । वाचेविारा प्रगट 
केलें,। तठर द्रष्ें तें जारावें रुळें,। तये वाचेनचया 
।।२.९७६।।, म्य्ंवच ।।२.१०९०।।

मलेंचछ –  असंसकृत, धर्णबनहषकृत, जयांिा काही 
आचारनियर िाहीत असे लोक. ब्राह्र क्ेत्ी 
वैशय शूद्र । यानतरेद जेरे आचार । केवळ 
मलेंचछिराष्ट् । ऐसें िवहे ।।१८.१२८२०।।

मलेंछभ्र् – जया राषेवर कोरतेही संसकार 
झालेले िाहीत, महरजे जया राषेचे सवतःचे 
असे काही नियर, वयाकरर िाही अशी राषा. 
चांडाळराषेचा प्रवत्ु्ण । मलेंछिराषा आि िेरतु 
। शबदेनच सवपरधातु । ऐसे जे बोलरे 
।।१८.३२७०।। 

मलेंछश्स्त्र –  धर्ण जात बनहषकृत केलेलयांचे 
शास्त, नहंदूवयनतठरक्त अनय धरमीयांचे शास्त. 
अनयरती ठरघु कठरती । मलेंछिशास्त अभयानसती 
। सवनहत अरुरात्ही नचत्ी । िािवे जया 
।।१६.१८८१।। मलेंछि –  धर्णबाह्य वत्णि 
करराऱयास मलेंछि महरत असत. तयांिा 
बनहषकृत केले जाई.

मलेंवधणी – मलेंछि (धर्णबनहषकृत) नस्तया. ब्राह्री 
क्ेनत्री वैनशरी । दासी वेशया शूनद्ररी । 

्मरौन मलेंवधणी
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मलेंनधरी अिानरनकरी । आठद करुंनियां 
।।१५.३७५८।।

मिणणवे – सांगरे, बोलरे. रग तो ररररां कांपतु,। 
कां घायाक्ु रूनर हुंबतु, । िेरोनि आपरा, 
काये महरतु, । देहातररावें ।।२.६८१।। 

मिणरी – रािले जातात. ब्रह्ांडीं दोिी हे वत्णती,। 
तैसेनच नपंडीं दोिी आहाती,। निद्रा, ररर 
महरती,। एरें प्रकारें ।।२.१०९४।।

मिणिीर्सी – महरवतोस. असो, हे ऐसें रुखय 
आतां । रत ि चले आरुचें, पारा्ण,। तूंही 
एरनवषईं जारता । महरवीतासी ।।२.१०५९।।

मिणसी – सांगतोस. एरेंनच प्रकारें चराचर,। 
जीवरूप आरी सरग्र । जनरररर निरंतर,। 
येरें महरसी, ।।२.१०८५।।

मिण्िें – जारावे. तया व्नत्सरररा, िांवें । सुषुनप्त 
ऐसें महरावें, । यया दोनहींतें जारावें,। तें 
आतरेि सवप्ररा ।।२.११४३।।

मिवणजवे – महरजे. यया वेगळा तो रीं कवरु? । 
नववेकु महनरजे अिुरािु, । प्रतयक् ठदसें कृशु, 
कारु, । हे कें नरथया? ।।२.१०६६।।

मिणें – सांगतो. रीही आपुलां आंगीं,। तेंनच दावीं, 
पाहें जगीं, । बुद्ीतें महरें उगी । कायाां कारर 
।।२.११०८।।

मिणोन् – महररार िाही. तऱहीं आमही तंव, 
अजु्णिा,। तुझे िवहेसें महरोिा,। तरानप 
पुनसनलया वचिा । पठरहाठरजों ।।२.१०७०।।

मिणोवन – महरूि. तठर आतां उगेंनच असावें, । 
सवपक्ेंनच नवचारावें,। अनिवार हें सवरावें । 
आहे महरोनि; ।।२.११११।।

मिणोवन्य् – महरूि. रग इतुलयावठर धिंजया,। 

ऐसा हा शोकु करावया,। योगयु िवहसी 
महरोनिया, । घेईं नवचारु ।।२.१०५५।।

मिणरौवन–नी – महरूि. जो कवहरी नजंनकजे ररीं,। 
कां ररे अवचटें वारीं,। कीं रारावया आला 
महरौनि,। पळोंनच लागे ।।२.६८०।।

मिर्टवे – ररािी राषा. तो आइकतया प्रनत कुवाडे 
। तेरे अनधकारी याही साकडे । येरा महराटे िा 
कािडे । जैसे दुग्णर ॥९.१७६॥

मिैस्ळ् – रोिा धोंडा. गोटा, गोटनल, घोंटाळा,। 
नचरा, बंडा, नसरसाळा,। कोदवा, नकिरी, 
महैसाळा,। रति िीळु, ।।२.२६९५।।

्य

्यकदवेशी (एकदेशी) – एकाच एका प्रकारची, 
सवरूपाची. शरीराचया एके प्रदेशी । अिंता 
ब्रह्ानचया राशी । ते तुझी व्नत् यकदेशी । 
कवरे रािानव ।।१८.०८।।

्यजन – (रूतयज्ञ, नपत्यज्ञ, देवयज्ञ, वैश्वदेव इ.) 
दैिंठदि होरारधये आहुती देरे. वैठदक रंत् 
नवहीि । कठरती रूतांचे यजि । अकाळी 
होऊंनि िग् । निंबु िेसती ।।१६.१६७४।।

्यज्म्न –  यज्ञकर्ण कररारा, आश्यदाता, 
यज्ञासािी िच्ण इ. चालवरारा रुखय. सरािु 
महनरजे यजरािु । अहंकारु पशु लक्रु । 
बुनद्पािी सावधािू । श्वर करी 
।।१८.२०२०।।

्यजुिमेद – दुसरा वेद. या वेदारधये यज्ञकांडाबद्ल 
नवशेष रानहती आहे. साधुकारी होये साधू । 
पापकारी पापी बद्ु । ऐसें बोले यजुवतेदु । 

मिणणवे ्यजुिमेद
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ब्हदारणयी ।।१.२९५९।।

्यजुश्खवे्मरीर्थशी –  यजुवतेदाचया रनरत महरजे 
तयाचे रंरि करूि काढलेलया साररूत रागात 
महरजे ब्हदारणयक उपनिषदात. (ओवीत 
र्गुवल्ीचा संदर्ण आहे.) आतरज्ञािनिव्नत् । 
हाच उपावो वेदी आती । यजुशािेरतीतारमी । 
र्गुवल्ीचा ।।५.३४८०।।

्यजु: –  यजुवतेद. ऋकसारयजु: अरव्णर । सदाचार 
हे चौघे ब्राह्र ।  ... यांचे रािूनि वचि । 
येक रजती ।।५.२९१०।।

्यरी – संनयासी. आंगी वेषु यतीचा । वठर संग घडे 
स्तीचा । तैं साधूंतें देिोनि रुिाचा । चंद्र 
उतरावा ।।१६.३७४।।

्यर्द्क्र – जसे आहे तसे. यत्दाकार मया देखिलें 
। वाचेविारा प्रगट केलें,। तठर द्रष्ें तें जारावें 
रुळें,। तये वाचेनचया ।।२.९७६।।

्यतन््यतनीं – १. नकतीही प्रयति केले करी, 
प्रयतिांरधये. असे िा उपजे, वाढे,। तरुर, 
व्द्, िा फुडें,। घडे अरवा रोडे,। यतिा यतिीं 
।।२.१०३६।।; २. प्रयतिांची चढाओढ, 
सारिा प्रयति कररे. आता ते प्रव्नत् ि कीजे 
। ते निव्नत्नच साच बुझे । यतिायतिी राजे । 
ते काये करावी ।।१६.९४४।। 

्यतनुि्वर् – प्रयति करणयाचा सवराव. तेनच साधि 
सवखसरती । यतिुव्नत् आसनक्त । ये तीि नवघिे 
असती । साधकांते ।।६.२५४।।

्यथ्पूिता – पूवमीप्ररारे, जे पूव्णजनरात केले ते. तैसें 
आतरदृष्ीं निरसलें । नरथया शरीर सुिदुःिरेळें 
। प्रारबधाश्यें उरलें । यरापूव्ण ।।२.४८०।।

्यथ््मरी –  आपलया बुद्ीप्ररारे. तें परीनक्ता 

यरारनत । हारपोनि जाय नचत्ोव्त्ी । तरानप 
ि संहे जयोनत । तया रतिाची ।।१६.४६।।

्यथ्थता िसरु अज्ञ्न – वसतूचया िऱया 
सवरूपाबद्लचे अज्ञाि. तेरे यरार्णवसतुअज्ञाि 
। आनर अनयरा ज्ञािा अनधष्ठाि ।  रज्ुनवषयीक 
ज्ञाि । तेनच असे ।।८.१३२९।। 

्यथ्थतािवेदन– (यरार्णज्ञाि). रजतररळ सुटती । तैं 
अज्ञािा अनयराज्ञािा शांती । यरार्णवेदि 
वीरपती । तेनच उरे ।।१६.११४।।

्यथोक् (यरा+उक्त) – (शास्तात) सांनगतलयािुसार. 
यज्ञ दाि तप व्रत । हे कर्ण जारावे नियत । 
कामया निनषधया यरोक्त । अकरा्ण वेगळे 
।।१८.१७७७।।

्य्म् – यराला. सतयातरवेदिें अवधारी,। असतय 
तें का यरा रारी? । आतां संत संताचा करी,। 
वधु काये? ।।२.८५८।।

्य्मु –  यरराज, यरधर्ण. कवहरी ऐसे महरैल । 
पानपया यरुदंडील । ते वचि आइकोनि हासैल 
। आसूरजिु ।।१६.११३९।।

्य्यं – हेच. येहीं गुरी रासराि । िा जे हे पांचही 
गुर । ययं ऐसे हें ही िुर । िवहे जयाची 
।।१५.२५३६।।

्य्य् – १. जया. रग हानिकाळें उपजला । तो 
प्रानप्तकाळें शोकु रेला । तठर यया इतुलया 
बोला । वचि आरी ।।२.२१९।।, २. 
जयाला. असता कैसा रारी, । जें पानहलेंनच  
िारीं अवधारीं, । आतां संत तें याचां अंतरीं,। 
प्रकाशू ि यया ।।२.८७२।।

्य्य्ं – १. जयांिा. ययां गुरुसनहता गरुडधवजा । 
वाडा अवाडा गोत्जा । राजयानरलाषें जुंझा । 

्यजुश्खवे्मरीर्थशी ्य्य्ं
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राजी वधूिी ।।२.१४०।।, २. जयांचा. रीं 
येकलानच, पठर धीटु, । िागवें परारिरपुष्ु । 
ररीि ययां घोंटु । वैठरयांचा ।।२.६७१।।

्य्य्ंचीं –  जयांची. आतां हे राजे वेगळाले । 
ययांचीं नवनवधें सरूळें । तीं आतररेदीं सकळें 
। नजरोिी जाती ।।२.३१४; १६.१०५०।।

्य्य्ंचें – जयाचे. एवं देहाद्वसरा गुर,। आतरा 
ययाचें अनधष्ठाि,। आता जालें ययांचें निरा्णर 
। कैसें? तें अवधारीं ।।२.११३५।।

्य्य्ंचवेवन – यांचया. रग अशुद्ें ययांचेनि । खसिगध 
जाली रेठदिी । तीपासाव  चरिपारी । निपजले 
जे ।।२.१२८, १४९।।

्य्य्अधीन – याचया ताबयात. हा करी तैं 
आनधवयानध । हा करी तैं करर नसनद्॥ 
ययाअधीि अवानध । शरीराची  ।।१८.११८२।।

्य्य्च् – याचा. रग प्रारबधरोग डोहेळे । रोनगतां 
िवरास ररले । रग कवरें येकें नविासकाळें 
। जनरु ययाचा  ।।२.२०७।।

्य्य्वच्य् – याचया. आतां ययानचया नविाशा । 
िेरे राधवा पठरधवसा । काय आवरू कैसा । 
पसरु ययाचा? ।।२.२१४।।

्य्य्वचसथि (्य्य्वच सरि) –  याचसािी. पूवमील 
रुक्त हे सांनडते । तठर पुढें लोक कैसे तरते? 
वेदु सरापरें आरुत्ें । पडलें ययानचसरव 
।।१८.१३५१५।।

्य्य्ची – जयाची. तो रूतरेदें ि रेदेची, । रूत 
धरवीं िाकळेची, । गती जारोनि ययाची,। 
कैसा असे? ।।२.९४४।।

्य्य्रें – ह्याला. आतां रीं ययातें नवसरला । जारों 
पुडती जनरु पावला । री तो िवहें एकला । 

त्ैलोरयिारु ।।२.२३२।।

्य्य् पदरस – जयाचयापेक्ा. सकळ गगि तें वोस,। 
रानज प्रपंचु यया पठरस, । निःप्रप(?पं)च, 
निरारास,। तें ततव (?त्व)  कैसें ? 
।।२.१०१३।।

्य्य्प्स्ि –  ह्याचयापासूि. आिु महरे धांवा 
धांवा,। ययापासाव रज वांचवा,। पुत्ु होईि 
सवाां । क्ेनत्यांचा री ।।२.६८३।।

्य्य्प्सूवन – जयाचयापासूि. दहि, दाहकु, यें 
दोनही । आतरयां वेद्सरािीं,। वेत्ा तो 
ययापासूनि । वेगळा सदा ।।२.९३८।।

्य्य्ल्गुनी – यांचयाकठरता. शबदाठदनवषय सरसत 
। ते अिुकूळ प्रनतकूळ अर्ण । सुिदुःिराव 
दांत । यया लागुिी ।।२.४२६।।

्य्य्िी – ह्याही, ह्यादेिील. एवं सकळां द्रष्ां 
व्त्ीचां,। तो ययाही द्रष्ेपराचा । तो आतरा 
िाईं िाईंचा,। सरारु सव्णदा ।।२.१००१।।

्य्यवे – १. (सप्तरी नवरक्ती)  ह्यारधये. महरौनि 
निधा्णरु पठरयसीं । ऐसा वतते रािसीं । सव्णरा ि 
वधू ययासी । यये संग्रारीं ।।२.११५।।; २. 
जयाचे, नजचे. शोषय, शोषकु, शोषि,। यये 
नत्पुटीचें राि,। ते नकररा आगें जीवि । साच 
जैसे ।।२.९४१।।; ३. जया. जे योनि तोनच 
आहारु । तैसानच प्रजाकारु । तवितु तैसा 
नवचारु । यये चराचरी ।।१६.१५२३।।

्य्यवेवच – ह्याच. आतां निजातरततवतें कैसें, । 
कहींनच अज्ञािा ि प्रकाशे,। अिुरववेद् तें 
पठरयसें, । ययेनच देही ।।२.७९६।।

्य्यवेि्दी – या वादनववादात. रानवकु तो येरे गुंपे 
। सांगे तयाची रनत हारपें । पुसे तोनच दडपे । 

्य्य्ंचीं ्य्यवेि्दी
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यये वादी ।।१६.७३९।।

्यक्षणी – एक क्ुद्रदैवत. पावे ि्सीहा झोटींगा । 
यक्री राझी गंगा । नचल्ावळी येयी अंगा । 
रक्ी प्रार ।।८.१२२७।। 

्यवक्षणी – यक्ाची स्ती, यक् स्ती. (या रंत्तंत्ाचया 
साह्यािे रिुषयास वश होऊि अलौनकक 
सारथय्ण देतात.) सुलीळे महरौनि पाचारी । 
तंवं यनक्री रूप तीचे घरी । ॐ महरौनि 
सेजारी । उरी िाके ।।१८.१०५३९।।

्यज्ञगोप्त् – यज्ञाचे रक्र कररारा. जयाते महनरजे 
यज्ञु । तेरे अनररािी री श्ीनवषरु । यज्ञ गोप्ता 
अनध यज्ञु । रोक्ता दाता ।।८.१११६।।

्यज्ञवनणता्य्ल्गूवन –  यज्ञनिर्णयालागूनि । पाचारूनि 
आनरले कीत्णिीं. । तेंहीं ताल सरसावूनि । 
श्ुनत चढनवनलया. ।।२.२०९०।।

्यज्ञपंचक – देवयज्ञ, नपत्यज्ञ, रूतयज्ञ, रिुषययज्ञ, 
ब्रह्यज्ञ ह्या पाच नितय यज्ञांचा सरूह. देवयज्ञु 
नपत्ुयज्ञु । रूतयज्ञु रिुषय यज्ञु । पाचवा तो 
ब्रह्यज्ञु । ऐसे यज्ञपंचक ।।४.७३८।।

्यज्ञपूर –  यज्ञािे पनवत् झालेले. यज्ञपूत शेष अन् 
। वठर अतीरीचे पूजि ।। जालया की जे सेवि 
। अर्तापरी ।।१८.४४७।।

्यज्ञशवेर –  यज्ञातील हवि पूर्ण झालयािंतरचे अन् 
(प्रसाद). यज्ञशेष ग्ही सेवी । यज्ञी बाही काये 
अिुरवी । तेनच जारावी बरवी । वारी राझी 
।।१८.४४४।।

्यज्ञशवेर््म्ररस ु –  यज्ञातील अनतरी रोजि 
झालयावर उरलेले अन्, हे अर्त सराि 
असते. सेनवता िाही दोषु । जोडे अन्े 
पुणयनवशेषु । यज्ञशेषार्तरसु । पाप ताप हरी 

।।१८.१५२६।।

्यज्ञ्ंगवे दवेिर् –  यज्ञातील अंतरू्णत देवता. तेरे रागु 
ईश्वराचा । आनर यज्ञांगे देवांचा । अतीरी 
नवप्रा नपतरांचा । अंशु वतते ।।१६.२५०६।।

्यज्ञी्यररु – यज्ञासािी उपयोगी पडरारे व्क्. 
(जयांचया सनरधा यज्ञात हविासािी उपयोगात 
आरलया जातात ते). पशू तो द्रवयनच केवळ 
। तैसेनच पालाश नपंपळ । दूवा्ण औदुंबरा ठद 
सकळ । यज्ञीग(य ।। तरु ।।१८.१०७१।।

्य्ंजनळ – नशजवलेला रात. करडी गोधूर 
यांजिळ । ययाचे साठरिे नचपळ । सांनपला 
लारे ते सकळ । रुिकासी ।।५.२५१७।।

्य्गकृर – यज्ञ केलयाचे. यागाचे करावया साधि 
। पावावया यागकृत पुणय । आनर 
परोपकारालागूि । साहीजर प्रवत्णले 
।।१८.१०८०।।

्य्गु –  याग, यज्ञ. पिरेंनच राझी प्रानप्त । लगे 
साधि यागु ती । हेनच साचार राझी रनत । 
रािावी तुवां ।।१८.१४९८५।।

्य्च्ं – याचया. असता कैसा रारी, । जें पानहलेंनच  
िारीं अवधारीं, । आतां संत तें याचां अंतरीं,। 
प्रकाशू ि यया ।।२.८७२।।

्य्वच्य् – याचया. र्गजळासंगें वतमें,। तें नकरर 
जैसें तैसें तेरें,। परंतु यानचया साचपरातें । 
आपरची करी ।।२.८८१।।

्य्वच्यवे – याचया. ऐसा वयाचा अंतु असे । रग 
यानचये पूवा्णपर दशे । नचत्ाचेनि सावकाशे । 
लवाध्णरात् ।।८.११६०।।

्य्जन – पौरोनहतय , यज्ञ करनवरे, ऋखतवज होरे. 
जेरे अधययि िा अधयापि । यजि िा याजि 

्यक्षणी ्य्जन



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 490 

। प्रनतग्रहो िा दाि । ऐसे आहे ।।१८.१०५।।

्य्रन् – वेदिा, त्ास. ते यातिा िािा दावी,। 
दैनवक रोग रोगवी, । रग प्रारबध आपरा 
महरवी । तेवहेळीं कैसें? ।।२.११०३।।

्य्वर–री – जात. तैसी ययांची जे यानत । ते लोक 
क्रार्णनच जार निरुपती । प्रयोजिु िाही पुडती 
। आसुरांचा ।।१६.१६५६।।, ्य्री 
।।८.१२४१।।

्य्वरभवेद –  जानतरेद. ब्राह्र क्ेत्ी वैशय शूद्र । 
यानतरेद जेरे आचार । केवळ मलेंचछि राष्ट् । 
ऐसें िवहे ।।१८.१२८२०।।

्य्वरिंर्ं –  जानतवंताला. वर्णधरु्ण यानतवंतां । 
आश्रधरु्ण आश्रसरां । दासतव धरु्ण रक्तां । 
वर्ण जेरें ।।१८.१४९६७।।

्य्रीअ्य्री –  जात, पात ि पाहता. याती अयाती 
ऋतूनवर । रिुषयकरी स्ती गरि । आतां 
कारवेगे करर गर । प्रेठरले असतां 
।।१८.१३६०।।

्य्रीच्-ची – जातीचा (येरे अंतयज). यातीचा 
आनर निर्णळ । तया कारे लागे बाह्यरळ । 
कांचिा िता केवळ । ि चढे जैसा 
।।१६.८८०।।

्य्रीसंकर्ददकें – वर्णसंकर केलयािे. रात्ागरिे, 
सुरापािें, । ब्रह्हतया, गोवधिें, । 
दाराक्ेत्व्नत्हररें, । यातीसंकराठदकें, 
।।२.४३१४।।

्य्रें – याला. क्रेकु रारा तुनकजे । सतयंवांचूनि 
हा ि सरजे । आतां हा रक्तु यातें सहजें । 
सांगावेंनच ।।२.२६४।।

्य्थ्रर््य (यरातथय) – िरे, सतय. जग हे 

अवघेंनच असतय । कोिे आहे यारातथय । 
राव दाउंनि अतयंत । सवारु्ण पोनषता 
।।१६.१०३९।।

्य्परी – ह्याप्ररारे. यापरी उदरीं होता,। तो जाला 
जनरु पावता,। रग तयाउपरी जे अवसरा,। 
तेही आतरया िसे ।।२.७३६।।

्य््म  – एक नवनशष् कालनवराग. लव त्ुटी पळ 
निनरष । रिनरतां यारअहोरात्ें रास । लोटती 
संवतसर बहुवस । होतां काळक्पर ।।२.३३६।।

्य््मद्व्य –  रात्ीचे दोि प्रहर. पूवा्णपर रात्ी राि । 
यारविय ते सांडूि । रधयर केवळ निनशराि । 
नवचारता काळ ।।१८.१५१४।।

्य््मु (्य््म) – प्रहर. नवितीय यारु प्रवत्णता । शजे 
पहुडनवती पारा्ण । आरनतया करुि अिंता । 
रौिी होती ।।१२.३११।।

्य््यें –  याला. यायें आइकोनि काये चालु । याची 
काइसी रातें रीड । ऐसे काया्णरमी उदंड । 
कवरेंसी बोनलजे ।।१६.२१६३।।

्य्ल्गीं – महरूि. एवं बनहरंगा युनक्त । तया 
िोठटया येर ि सरती ।  यालागीं आइकें 
पुडती । सांनगजैल ते ।।२.२९६।।

्य्ल्गुनी – या काररासतव, महरूि. यालागुिी 
अराइकु । कैसा ि महरावा रानयकु? । गुरा 
ि सपशमें गुनरकु । गुरदृष्ी आतरा ।।२.८७७।।

्य्िनळ (यावािली संसकृत) – जोंधळयाची 
राकरी. याविळ रक्ये आदरु । असे सवारीते 
अपारु । र्दु िावडे अपारु । पातळु असावा 
।।६.२३५२।।

्य्िन्नळ – पोकळ वेळू. यावन्ळाचेनि सरें । संधाि 
कठरती लेंकुरें । तयाचां िांइं चतुरें । सतयतव ि 

्य्रन् ्य्िन्नळ
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रनिती ।।१५.२५६१।। 

्य्वज्ञकजन – यज्ञयाग, सारानयत: यज्ञसरारंर, 
लग्, रुंज यांतील अिुष्ठाि, पौरोनहतय कररारे 
ब्राह्र. उदंबरू बोले वचि । रज जारती 
यानज्ञकजि । शोरते करावया लग् । येरे 
आलो. ।।१८.९४००।।

्य्वज्ञक्ं्म्वज –  यज्ञयाग, सारानयत: यज्ञसरारंर, 
लग्, रुंज यांतील अिुष्ठाि, पौरोनहतय 
करराऱया ब्राह्रांरधये. आता रहायागु करीि 
। तेरे दीनक्तु होईि । पररश्ेष्ठता पावैि । 
यानज्ञकांरानज ।।१६.२०३३।।

्य्ज्ञीक – यज्ञयाग, सारानयत: यज्ञसरारंर 
कररारा, लग्, रुंज यांतील अिुष्ठाि कररारा 
उदंबरु बोले वचि । रज जारती याज्ञीक जि 
। शोरते करावया लग् । येरे आलो 
।।१८.९४००।।

व्य्य् – ह्या. (ही, स्ती. प्र.ब.व.) जो री साधूचा 
गुरविेष्ा । तो चालता नयया सवग्णवाटा । ि 
पवतु उपरािा । िरक पो(?पा ।।वेि 
।।२.१५३।।

्युक् –  योगय, प्ररानरत. ते आनर तयाचे ज्ञाि । 
यया अज्ञािाचेनच आवरर । महरौनि रािू िये 
प्ररार । युक्त तेही ।।१६.२०६६।।

्युक्््युक् (युक्त + अयुक्त) – योगयायोगय, उनचत-
अिुनचत. कवर सुि दु:ि कवरा । कवराचे 
का आरावे रिा । तेरे युक्तायुक्त नवचाररा । 
करुंनिया ।।१८.८२०८।।

्युवक्-क्ती – १. शंका, प्रश्. कवहरी करील येर 
युक्ती । तठर येकें अपुत्कें कां असनत । 
वीय्णयोगेनच उतपनत् । हैं जे साचारु 
।।१६.११६४।।; २. नववेक. युनक्त तेनच जया 

साधि । युनक्त तेनच निवढे कारर । युनक्त तेनच 
सराधाि । सव्णत् ऐरय ।।१८.२४४४।।; ३. 
कलपिा, कौशलय. आगा सांगतया अनतसाक्ेपु 
। वठर आइकता करी आक्ेपु । तेरे िवािवा 
आटोपु । युक्तीचा होय ।।१८.१३०।।; ४. 
कानयक, वानचक, रािनसक अशा तीि 
प्रकारचया युक्ती, रि खसरर करणयाचया 
योगयुक्ती व वयवहारातील आहार, नवहार इ. 
बाबी पठरनरत असरे. तैं प्रार होता निचिळ । 
तैसेनच रािावे ते सकळ । जया युक्ती चंचळ 
। रावस िवहे ।।१६.४२९।।

्युवक् – (नरिनव.) शोधक बुद्ीिे, कलपकतेिे. 
नरन्ही ये प्रतीती । अनरन्ही तयानच ठरती । 
आता नरन्ानरन् हे युक्ती । युनक्त आनरता 
।।१८.३७४८।।

्युवक्बळवे – (शबद ।। कौशलयाचयाबळावर. एकाते 
का हीि कळे । ते आपुलेनि युनक्तबळे । वैठदके 
करते सकळे । सांडूनिया ।।१८.१७७९।।

्युक्ु – युक्त – योगय, उनचत. प्रकृनतयोगें युक्तु, 
गुरी,। आतरा जाला देहानररािी । देही देहो 
रीनच महरौिी,। आतरतवें प्रकाशी ।।२.८९४।।

्युग् दो सिस््चवे – दोि हजार युगांचे. ते अहोरात् 
चतुरािि । युगा दो सहस्ाचे अजु्णि । ते 
सवखसरती पुरुषा पूर्ण । निनरषोतरेषर की 
।।८.२८१४।।

्युपिवेददक् – यज्ञाचया प्रसंगी हविार्ण आरलेला 
पशु बांधणयाचा सतंर. ॐकार यूप वेठदकाप्नष्ठ 
। प्थवी अररी नकरीटी । दुसरी हृदय गोरटी । 
अरनर जार पां ।।१८.२०२१।।

्यवे – येते. ते अिाठदनसद् अनधष्ठाि,। रहारायेचें 
जनरसराि,। प्रकृनत पुरुष हे जेरूि । ये 

्य्वज्ञकजन ्यवे
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नवसफूतमी ।।२.७८२, ९११।।

्यें – हे. दहि, दाहकु, यें दोनही । आतरयां 
वेद्सरािीं,। वेत्ा तो ययापासूनि । वेगळा 
सदा ।।२.९३८।।

्येंिी – जयांिी, जे. कौरव राझें गोत्धि । कौरव 
राझे पंचप्रार । येंही सुिें असावे रि । ऐसें 
रािी ।।२.१४८।।

्यवेक – १. (आरिी) एक, वेगळेच. ऐसें काप्णणय 
उपजलें । तें नवचारें कैसे जी टळे ।  वठर आि 
येक सफुरलें । राझा रिी ।।२.१५१।।, २. 
एक (एकजीव या अरमी), एकवटलेले. 
प्रारबधाचेनि सेवटे । प्रारानपंडाची ग्रंनर सुटे । 
पांच रौनतक येक वाटे । जे वहेळीं रूतपंचकीं 
।।२.२९९।।, ३. एक. देखिलेंनच सवपि ि 
ठदसे । सुिदुःि जार तैसें । आतां आि येक 
पठरयसें । रोकडेंची ।।२.४६३।।

्यवेकट – एकटा, सवतंत्. प्रकट अरवा अप्रकट । 
अरंगला रंगला ही घट । प्थवीवेगळा येकट 
। िेनवला ि वचे ।।८.३३१६।। (रुदो. 
रंगला- रंगला)

्यवेकदवेशीपण (येकदेसी) – एकनिष्ठा. वयापकतेहूनि 
जार । रक्तांपासील येकदेशीपर । ते रज 
नप्रय, महरौि । सोडू ि महरे ।।१२.३३०।। 

्यवेकपणेंिीण –  एकपरानशवाय, अरेदानशवाय. 
तेर तयाचेनि प्ररावें । सतय पोषलें जारवें । 
हेही येकपरेंवीर िवहे । जार पां गा 
।।१८.१३६०७।।

्यवेक्मवेक्ं – एकरेकांिा. परसपरा रोहें रुलती,। परी 
येकरेकां िोळिती, । अतेव सकळ भाती 
निरुती, । निभांतु आतरा ।।२.११८३।।

्यवेकल्वच –  एकटाच. रीं येकलानच, पठर धीटु,। 
िागवें परारिरपुष्ु । ररीि ययां घोंटु । वैठरयांचा 
।।२.६७१।।

्यवेकिटोवन – एकवटूि, एकत् आरूि. पडावेंनच 
आरीं सरूल,। तव तें देहज सकळ । 
येकवटोनि, शबल । देह करी; ।।२.११००।।

्यवेकविधु (एकनवध) – एकातर, एकरूप. ईश्वररावो 
तो येकनवधु । पाहातां तोनच चतुनव्णधु । तयाचा 
आइके रेदु । वेगळानच तू ।।१८.८०५८।। 

्यवेकसर् – १. एकाच वेळी. अिले घेतलया रठदरा 
। रानज िेवा नवसोरा । तो काजा िये येकसरा 
। जाये जळोनि ।।२.१४४।।; २. एकवेळ. ते 
वीय्ण योनिविारा,। पावे रातेनचया उदरा,। तेरें 
रक्तयोगु येकसरा, । होता होये ।।२.७३२।।

्यवेकसरें – एकदाच, एकदर. ज्ञािेनच रीपर वीरे । 
नवसरत नवसरा नवसरे । तेरे राि रोह येकसरें 
। जाती फीटोिी ।।१५.१४०१।।

्यवेक्ग्रतिवे – एकाग्र नचत्ािे, एकाग्रतेिे. येकाग्रतवे 
पांडवा । चंचळ रि नजंनकले तुवा । आता तो 
काय करावा । रावो येकाग्रतेचा ।।

्यवेक्ग्रतिवे – एकाग्र नचत्ािे, एकाग्रतेिे. येकाग्रतवे 
पांडवा । चंचळ रि नजंनकले तुवा । आता तो 
काय करावा । रावो येकाग्रतेचा ।।

्यवेक्रवे –  एिाद्ाला. येकाते देिोनि दृष्ी । येकाते 
अनत रिोध उिी ॥... ॥१८.१३६१४।।

्यवेक्ध् – एिादा. पदारा्णचा िाशु होये । आगीचे 
रहतव जाये । आळुनच येकाधा ये । ठदसे 
साचारु ।।१२.७४४।।

्यवेक्नवेकति (येक + अिेकतव) – एकलेपर 
आनर बहुपर, एक आनर अिेकतव. अनवद्ा 

्यें ्यवेक्नवेकति
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तेनच वावो होये । कैचे येकािेकतव नतचे । 
नजऊ महनरजे ते काये । िसे कांहीची 
।।८.३१९६।।

्यवेक्नवेकतिें – सव्ण काही रीच असलयािे, 
सवा्णकाररेरुळे. रीनच जीउ रीनच ईश्वरू । 
राया अनवद्ा गुर नवसताररू । रीनच राते 
गोनचरु । येकािेकतवें ।।१८.१३१८५।।

्यवेक्णतािवे (एकार्णवे, एक + अर्णवे?) –  
कलपांतीचा जलप्रलय. पुठढला वंशा ऐसी गनत 
। रानगला पूव्णजां सवगमी खसरनत । ते येरें काय 
पावनत यानत । येकार्णवे? ।।१.२७२१।। 

्यवेक्ंर सवेिनें –  नवषयसुिाचा उपरोग. येकांत 
सेविें नियरु । बाह्य कररांतें दरु । अंत:प्रव्त्ी 
उपररु । शरु रािसें ।।१८.१३।।

्यवेक्ंरु – एकांतवास, निज्णि ठिकारी राहरे. 
जळकीर्ण आनर वातुं । जिु जेर ि पवे ग्रारसरु 
। ऐसा सेविे येकांतु । तेरे योनगराजे 
।।५.२५८४।।

्यवेक्ंभरू –  एक िाद्पदार्ण. करवंदें निंबें नचंचा 
। येकांररू आंबटांचा । योगु करूनि नतक्ता 
क्ाराचा । तेनच सेनवती ।।१८.१२४९९।।

्यवेक्ंशें –  एका अंशािे, करररािे. येकांशें, 
प्रारबध झडे । सहस्ांशीं नरियरार पुढें । यापरीं 
संनचत ि िंडे । रोक्ु कैंचा ।।१८.१३७६४।।

्यवेवक-कती – एक. नशश् प्रवतमें रतीं । ते येनकं 
नचत्ाची कर्णव्नत् । रस तनरात्ा वीरपनत । 
यापरी रोगावे ।।२.३९९॥

्यवेकु – एक. अवसरा पालटती गुरीं । प्रपंचु पालटे 
तये सरािीं । उपजे येकु, तंव िाशोिी । दुसरा 
जाये ।।२.७७८।।

्यवेकुद्ंची –  एकदाच, एकाच वेळी, एकदरच. 
ियिी लोटती अश्ुधारा । तैं ते शैतय िा तो 
उबारा । तापु आनर कंपु गात्ा । येकुदांची 
।।१६.८०४।।

्यवेकें – १. एकातूि. चतुराििें नवश्वजाळें,। तैजस 
नवषरुचें रचलें,। रुद्रें प्राज्ञ आरासलें,। येकें 
अिेक ।।२.७६५।।; २. एकािे. िाशोनिया 
देह जाये,। शस्ताचेनि येके घायें,। कां शेवटा 
आलेनि ययें,। रोगाठदकीं ।।२.७८७।।

्यवेकलेवच – एकाच. तेरें येकेनच रायेपरेचीं,। अिंत 
रहाकाररें जीवांचीं,। तुरीयावसरा एकेंची,। 
सानक्तवें जानलया ।।२.७६७।।

्यवेकलेदवेशीपणें –  रया्णठदत आहे असे रािूि. राझा 
जनरकाळ लनक्ती । ते अिाठदतां राझी 
रोडीत्ी । प्रनतरा करुनि आनरती । येकेदेशीपरें 
।।१८.१३१९९।।

्यवेणें – १. जया(िे). रहािुरावा गुरूतें । वधावें 
आपुलेंनि हातें । हे वैरी येरें रतें । गोनपिारा 
।।२.११७।।; २. याचया योगािे.  ते पाहाता 
सिोलें ज्ञािें,। अंतरदृष्ी आतरिुरें,। जालेनि 
चंचळें येरें,। शरीरें कैसें? ।।२.९६९।।

्यवेणें(विण) – ह्याचया(नशवाय). हा तरी केवळ 
निरुपानधक,। ब्रह् ऐसेंही येक,। नवर येरें 
रूतरौनतक,। काहीनच िसे ।।२.९६३।।

्यवेणेंवच – ह्या (तऱहेिे). ते (अशुद् पदार्ण) रोगावे 
सप्राप्त । हें काये देवा उनचत?।  येरेंनच देिा 
नहत । आरुचें जी ।।२.१३१।।

्यवेवर्य – येराऱया. येनतय सुषुनप्त पठरहाररे । 
आनलये नतये अिुरवरे । पठरहारू नतयेचा 
जाररे । तो आतरयािेनच कीं ।।५.२१५०।।

्यवेक्नवेकतिें ्यवेवर्य
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्यवेरुलवेवच – इतकेच (रया्णठदत) अरा्णिे. येतुलेनच 
आइकावे श्वरी । येतुलेनच देिावे ियिी । 
येतुलेनच शरीरे आपुलेनि । प्राप्त रोगावे 
।।१८.१३८८।।

्यवेथ – येरे. तठर अवधारीं येर वचि,।  आतरयाचें 
अवययपर, । ररु, वोसरु, हे िूर,। िेरे 
आतरा ।।२.८१७।।

्यवेव्यंचें – जयांचे.  येनयंचें राजय श्ीकृषरा । तपें दािें 
रक्ती आंगवरा । प्राप्त जालें रज अजु्णिा । 
पुडती कैसें? ।।२.२२१।। 

्यवे्यवे – यये ? जया (देहारधये). आतां वत्णतां येये 
देहीं,। देहनविाशे िाशु िाहीं । अनयराज्ञािाचया 
नवलयीं, । नवलयो िेरे ।।२.८०३।।

्यवेर-दर – इतर, दुसरा. क्ुनधता जैसे अन् । 
आररालांबा तैसे हे जार । येर जारतही 
ब्राह्र । पात् ि होती ।।१६.१५६।।

्यवेरविी – इतर वेळी, िाही तर. तरी जे वेळी ते 
रोगा ये । ते वेळी लोठटताही िव जाये । 
येरवही येवो महरता ि ये । जै िसे रोगु 
।।१२.६४२।।

्यवेदर –  इतर. तैसे प्रतयक्ते वांचूंि । उडाले ि सुधे 
उपराि । या लानग प्रतयक्तेनच प्ररार । येठर 
व्रा कलपिा ।।१६.१५८०।।

्यवेरु – १. अनय, इतर, दुसरा. रक्तीचा जो 
उपसरापकु । तो दंडुनच नप्रय रातें एकु । पठर 
अरक्तीचा पोषकु । येरु िेघें ।।१.२६।।; २. 
तुचछितादश्णक शबद. वेदाचा हानच प्रयोजिु । 
जो तुमही केला प्रश्ु । येरु कामयवादु साधाररु 
। तों प्रव्त्ी काररे ।।१८.११४३।।

्यवेश –  यश, िावलौनकक, सफलता. नकनत्ण श्ी 

नवद्ा सफुनत्ण । जेरें सगुरें ध्नतसर्ती । दय 
येश रहती । सव्ण होये ।।१८.१२७६९।।

्यवेसण् – १. एवढा. ऐसा हट निश्यो तो घटु । 
वीरू जारावा उतकृष्ु । तया येसरा बनलष्ु । 
िाहीं कवहरी ।।१.९०१।।; २. दुसरा. ऐसा 
येसरा तो री कवरु । ऐसा कठरनशल प्रश्ु । 
तठर आतरानच री महरौिु । जारती आतरतवें 
।।१८.१३२४९।।

्यवेसवण्य् –  अशा. युनक्त सवारतेवांचूि । येसनरया 
निधा्णरा कारर । काये? तठर प्रेर गहि । येरें 
हेतु ।।१.८०।। 

्यवेसणी – १. अशी. जें जें गेलीं रेलीं,। तीं काय 
शोकें परतलीं?। रा तूं येसरी उकळी । 
सारासवीस िा ।।२.१११३।।; २. इतकी, 
एवढी. दीिदयाळुवा सुरपनत । येसरी कैंची 
राझी रनत । तू तें सतवावया युनक्त । ते 
सफुरेनचिा, जी ।।१२.६।।

्यवेसणवे – १. यारुळे.  अपराधु क्रा कररे । हेतूतें 
आज्ञा देरे । काय रोरपर येसरे । राझा अंगी 
।।१.२२।।; २. असले. जनरररराचें हें 
येसरें,। अजु्णिा, दुःिगाऱहारें । जयापासीं 
सांगरें,। तें तोनच सांगे ।।२.११०७।।; ३. 
एवढे. इंद्राचा कलपतरुनच घेरे । येर परद्रवय 
काये िारे । कारधेिू नचंताररी येसरे । रति 
जोडािा ।।१८.१०१७।।

्यवेळ््मीरवे – (येळा – एला) वेलची आनर नररी. 
वड्ा आले रोडे । िांडनव घ्तेसी गेले । 
येळारीरे उदंडे । आसावी तया ।।६.२३५८।। 

्योक््य् (योगतया) – तया यौनगक कृतीिे. वायोनच 
वायोते चाळी । योगी तैसा योगा आकळी । 
रग पररदशेनच िवहाळी । पाववी योक्तया 

्यवेरुलवेवच ्योक््य्
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।।६.३६९१।।

्योगवनद्र् –  नवश्वप्रलयािंतरची व नवश्वोतपत्ीपूवमीची 
ब्रह्देवाची झोप, निद्रावसरा; ईश्वराची 
सहजसवरूप खसरती. रग नततुलेनच ते रानत्राि 
। सहस् रहायुगे प्ररार । ब्रह्ाकरी शयि । 
योगनिद्रे ।।८.२५७४।।

्योगवनषपवर् – योगाचा पठररार. तेरें रजतरबीज 
करपे,। अज्ञाि, अनयराज्ञाि हारपे,। केवळ  
शुद्सत्व तपे । योगनिषपनत्. ।।२.२०७१।।

्योगबळें – योगशक्तीिे. प्रकृनतगुरांचेनि रेळें । 
आला, गेलानच, परी ि कळे,। इचछिाचारी, 
योगबळें । जारावा तो ।।२.११७७।।

्योग्मरें – योगशास्ताचया रते. ययांते रारुनत आरुतें 
। काये सुि होईल योगरतें?। अभयासदु:िें 
अिंतें । आंगीं वाजती ।।१.२४८८।। 

्योगिट् – योगीपराचे ढोंग करराऱया. पाइं पादुका 
योगवटा । गुरु सरीप ये जो करंटा । तयांतें 
ज्ञाि सुरटा । िये सांगों ।।१८.१४८१७।। 

्योगसंग्र््मु – योग हेच जरू युद् (योगसंग्रार हा 
शबदप्रयोग संतकवी शेि रहंरद यांिी आपलया 
ग्रंरासािी केला आहे.) तो कदानचत ऐनकवात 
असावा. दुजयाचा िाही आधारु । आनर 
योगसंग्रारु हा दुषकरु । जालाही योगु वीरु । 
काय करील? ।।१२.२१७।।

्योगवसवद्धविचक्षण् – जयाला योगनसद्ी झाली 
आहे असा, ज्ञािी. तैं जार कां गा अजु्णिा,। 
योगनसनद्नवचक्रा,। रातें जाली संराविा । 
महरौनिया. ।।२.४५३७।।

्योग्रुढ – योगांवर आरूढ झालेला, योग रागा्णवर 
जाणयास तयार, योगसारथया्णस ततपर. अैसा 

सव्णतयागी संनयासी । जे वेळी झाला निचियेसी 
। ते वेळी बोनलजे तयासी । योगारुढ 
।।६.३१३।।

्योवगणी – योनगिी, एक क्ुद्रदैवत.  (ह्या ६४ 
प्रकारचया असतात.) योगीरी रांनगिी 
रािवीरी । वीर वीताळ कळंबीरी । जळी 
सरळी काष्ी पाषारी । देवता जया 
।।८.१२२८।।

्योवग्य् ं – योगयाला. वेदां, शास्तां ि संपडे,। 
जारतां योनगयां कुवाडें,। तया अनविाशालागीं 
रडे,। तो रहारूिु्ण कीं ।।२.१२००।।

्योवगर््य् –  योगयांरधये श्ेष्ठ. जयजयाजी योनगराया 
। पुरा्णपरब्रह्, अवयया । पररातरा तू आतरया 
। नवश्वबीजा ।।१.१।। 

्योगी – नसद्, जयाचा सव्ण इंनद्रयांवर, नवशेषतः 
रिावर ताबा आहे असा. आतां तें कैसें आरी 
?। सांगैि रीं तुजप्रती,। जारावया योगी 
शंकती,। अिुरवीनह जे ।।२.१००७।।

्योगीजनभवेदिरण् – ‘योगी लोकाचया बुद्ीतील 
रेदराविा जो दूर करतो असा अशा हे कृषरा!’ 
असे संबोधि. योगीजिरेदहररा । 
तापत्यनवधवंसिा । योगीराया निधािा । 
अवधूतरूनत्ण ।।८.१२७६।।

्योगु –  संयोग, एकत् नरळरे. पुरुषेसी होये संयोगु 
। शुलि रक्त होये योगु । करळ कोशा अंतरंगु 
। खसररावतो ।।१६.१२६९।।

्योगवे (योग) – (युज् धातू, ‘जुळरे’ असा अर्ण) 
एकत् येणयािे. पाचांचेनि संगे नजरें । योगें 
पांचांचेनि उपजरे । नवयोग तेनच रररें । 
रहारूतांचा ।।१६.१०९२।।

्योगवनद्र् ्योगवे
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्योगेंवद्र्य –  योगी (ब्रह्चारी  वयक्तींचा इंनद्रयसंयर 
नवषयक (नियर). ब्रह्चारी योगेंनद्रय नियर । 
तेरेसी नवद्ाभयास तो दुग्णर । आवरेिा 
इंनद्रयग्रार । कैनच नवद्ा ।।८.२३१७।। 

्योगवेश्वरीं –  योगी रिुषयाचया अंगी. कां शांनत 
आरावी शरीरीं,। उदासीिता ज्ञािावठर,। 
सरता जैसी योगेश्वरीं । आश्नयली असे. 
।।२.२५३३।। 

्योग्यु – योगय. सागरीं वतते सारद्रता,। आनर 
आंगाची प्रकाशता । तेर िसती सरसता,। 
योगयु तैं तो ।।२.१०११।।

्योवजजर – योजत आहे, योजिा करीत आहे. 
कवहरी बोले ऐसे वचि । गरे कां गर्ण राहोि॥ 
तयाप्रती हे प्रनतवचि । योनजजत असे 
।।१६.११७१।।

्योवजलें – लावले, धारर केले. ...... दृष्ीहीितवें 
पाटलें, । तया वेळीं नरगळ लानवलें, । उपिेत् 
योनजलें कांचेचे जे ।।२.९०२, ९३०।।

्योवन – ८४लक् योिी, जानत. जे योनि तोनच 
आहारु । तैसानच प्रजाकारु । तवितु तैसा 
नवचारु । यये चराचरी ।।१६.१५२३।।

्योवनभवेद –  नवनवध (८४ लक्) योिी. अधा्णिफळ 
रोगसराि । योनिरेद केले आि । तयांचे 
नकत्ी प्ररार । करवैल आता ।।१८.८९८।। 

्योवन्मुखी – योिीचया, स्तीजििेंनद्रयाचया विाराशी. 
योनिरुिी आकोंचि । तैसेनच करळ रुिी 
जार । पठर करावे तया लांगूि । सहज होरे 
।।१६.१२७५।।

्योवन्मुखवे – जनरसरािातूि. योनिरुिे नवश्वा होरे । 
कर्णवशे येरे जारे । शत्ु नरत्ु पुत्ु तेरे । 

कर्णयोगे होय ।।१८.९१२।।

्योनी – १. जनरजाती; प्राणयांची जाती. अशूच 
िरक रौरव । तेरे पडती जार सव्ण । पुडती 
िेरती िाव । शुरे योिीचें ।।१६.२०८६।।; 
२. स्तीजििेंनद्रय. सवाांगी ठदसती योिी । िीच 
िवी बाळंनतरी । बाळकनच िाये पानपरी । 
दंडावी कवरे ।।१८.९६६।।

्योवरर् –  स्ती. संनयासी करुनि योनषता । प्ररव 
होय अभयानसता । रग अंतकाळी सररता । तो 
काजा िये ।।८.२३२७।।

र

रक्स्रद्र जीिनवे –  लाल रंगाचया द्रवयातील 
पाणयारुळे (द्रवते). ते गोिे प्थवीची निगुरे । 
द्रवे रक्तसारद्र जीविे । उषरता तयारानज ते 
दहिे । असे जार ।।१६.१२८५।।

रघुन्थदशतान – राराचे दश्णि.‘अयोधयेनस तुवां 
जाइजे,। रघुिारदश्णि कीजे,। हे आरुचें पत् 
पावनवजे,। आनरजे प्रतयुत्र.’ ।।२.२८७० ।।

रचन् – रांडरी, निनर्णती. कततेिसीं जो आपरा । 
िुरवी प्रळयो, अजु्णिा, । तयाचां रुिीं रचिा । 
स्ष्ीची हे ।।२.१०९२।।

रचलें, रवचलें – घडवरे. तेरें देहनच गरवीं रचलें,। 
देहनच जनरतें जालें,। रग जनरापािीं लागलें । 
शरीर वाढों ।।२.७३७।।

रचवे – रचला जातो, बितो. पुडती तें कर्ण संनचत,। 
प्राचीि होये निनचित,। देह रचे तज्नित, । तें 
रीनच होये ।।२.१०८२।।

्योगेंवद्र्य रचवे
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रज –  रजोगुर. केवळ प्रकाश लक्र । सतवाची 
व्त्ी ते ज्ञाि । रजतराचे नरनश्तपर । तेरे 
असे ।।१६.११०।।

रजकणी –  धुळीचे कर; रातीचे कर. धुळवट 
जाली रेठदिी । अजु्णिा आपुला रजकरी । तैं 
वयवधाि ते कररी । सानधली काये 
।।१८.२४३५।।

रजजवनरें –  रजोगुरांिी उतपन् केलेले. बाह्य 
ज्ञािाचे आवरर । ते रजजनितें सतवे जार । 
तरे तेरुले जे उतपन् । ते साकार ज्ञेय 
।।१८.६९१।।

रजर –  चांदी. अिुरािे कखलपले जळ । तंव ते 
प्रतयक् र्गजळ । शुनक्त देिोनि केवळ । रजत 
महनरजे ।।१६.१५७०, १९१२।।

रजरभ्ओ – चांदीचा राव. दंडीं रुजंगु वाओ,। 
आनर तोनच तया जलपता िाओ, । रजतराओ 
अराओ, । शुनक्तिंडीं ।।२.८८२।।

रजर्म –  रजोगुर व तरोगुर. तैसानच सतवगुर 
बळावे,। तैं रजतर लोपु पावे,। लयो, नवक्ेपु 
रालवे,। तो तयां वययो ।।२.८२२।। 

रजर्मजवनर – रजतराविारे उतपन्. िािा योिी 
आधी वयाधी । आवररे होती नत्शुद्ी । धठर 
रजतरजनित रांदी । दोषांची नरळे 
।।१८.११६५४।।

रजर्मबीज – रजोगुर व तरोगुर ह्या दोहोंचे बीज. 
तेरें रजतरबीज करपे,। अज्ञाि, अनयराज्ञाि 
हारपे,। केवळ  शुद्सत्व तपे । योगनिषपनत्. 
।।२.२०७१।।

रजर्म्मलवनरसनें – रज, तर गुररूपी रलाचे 
निराकरर केलयािे. तें तया योगानचकाररें । 

सत्वशुनद् होईल तेरें । रग रजतररलनिरसिें 
। निरसैल संसारु. ।।२.४३८०।।

रजर्मव्मश्गुणें – रजोगुर व तरोगुर यांचया 
नरश्राचया गुरािे. रजतरनरश्गुरें । सत्व 
हारपलें, ऐसें जारें,। रग सतवारावें तेरें । 
तेंनच प्रबळ. ।।२.३८२८।।

रजर्म्मूसवे – रजोगुर व तरोगुर ह्या दोि गुरांचया 
रुशीत. सत्वहीितवें आनरली, । रजतररूसे 
वोतली, । अतेव कैसी बोनलली । निधा्णरें ते? 
।।२.२०७८।।

रजर्मि्वर्वनरसन – रजोगुर व तरोगुर ह्या दोही 
गुरांरुळे उतपन् होराऱया व्त्ींचे निरसि. तें 
सत्वशुद्ीचें कारर,। रजतरव्नत्निरसि,। जेरें 
निःशेषव्नत् सफुरर । बुनद् एकनिष्ठ. 
।।२.२०६७।।

रजर्मि्वर्ि्रें – रजोगुरारुळे व तरोगुरारुळे 
अंतःकररात जया नवनवध व्त्ी उितात, तद्रूपी 
वाऱयािे. रजतरव्नत्वातें । डोळु घेतला 
जयाचेनि नचत्ें, । कररें नविुरली सरसतें । ि 
एकवाटतनच. ।।२.५३३७।।

रजर्मि्वर्विक्शु –  रजस् व तरस् ह्या दोि 
गुरांची व्द्ी. तठर, करा्णकररीं रहादोषु,। 
रजतरव्नत्नवकाशु, । सत्वाचा होईल िाशु । 
महरौनि तूतें. ।।२.४०५८।।

रजर्म्त्मकु – रजोगुरी व तरोगुरी प्रव्त्ीचे. 
रजतरातरकु आसरू । वेदी िाही तया 
अनधकारू । आनर डंबासतव िरू । नसकेंनच 
जैं ।।१६.७४२।।

रजर्ची भ्र् – चांदी अशी सरजूत. राषा ि 
रोडता रजताची । असे ती शुक्तीिंडनच । 
अजु्णिा र्गजळ हा शबदु वायानच । असे ती 

रज रजर्ची भ्र्
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कीर्ण ।।८.३११२।।

रजवश्वलवेचें सोविळें – रजसवलेचे सोवळे – 
नवटाळशी स्तीचे सोवळे. रजनश्वलेचे सोनवळें । 
काजा िये कवहरेंही काळें । श्वाि जैसें गंगे 
नहालें । पनवत् िवहे ।।१५.४२११।।

रज्चवे –  रजोगुराचे (रोगप्रव्त्ी). रजाचे िाहीं 
प्रपंच ज्ञाि । िाही तरारावे अज्ञाि । रग 
नितय उरे आतरज्ञाि । ते प्रकाशे शुद्सत्वे 
।।१८.१५१।।

रवजष्ु –  रजोगुरी. आवनघये रतीचा पालटु । 
सातवेनि दशके रनजष्ठु । रिोरावी कारिु । 
उगानच होय ।।१८.८७०।।

रजोकृर क््मु –  रजोगुरातूि उतपन् झालेला 
कारनवकार. केवळ नवषय पठरतयागे । रजोकृत 
कारु अंतरंगे । रिा झोंबोनि प्रसंगे । िाशी 
सतव ।।१८.८३२।।

रजोगुण – रजोगुराचा (आश्य घेतात.) (रजोगुर 
- करा्णसािी प्रव्त् कररारा प्रकृतीचा गुर.) 
तेनच पुरुषाची प्रकृनत । रजोगुर होये 
आश्नयती,। तैं तया अंतःकररव्त्ींप्रनत । 
कर्णप्रव्नत् सफुरे ।।२.११५६।। (शबद प्रररेत 
िाही.)

रजोगुणें – रजोगुरािे. तैसानच, रजोगुरें नवक्ेपु,। तैं 
सतवतरव्नत्लोपु, । लयो रांडे अरूपु, । लया 
सराधी, ।।२.८२१।।

रजोपसगमे – रजोगुराचया प्रेररेिे, प्राबलयािे.  
सतवानचये नवज्ञािव्त्ी । तराचेनि योगे पडे 
भांती । रग रजोपसगते प्रव्त्ी । अनयरा होय 
।।१६.११२।। 

रजोपसकृरवे ज्ञ्नवे –  रजोगुरापासूि प्राप्त झालेले 

ज्ञाि. रजोपसकृते ज्ञािे । अनररािपूव्णके 
जारपरे । सांगरे बोलरे पुसरे । नसकरे हे 
रानहले ।।१८.१४१०।।

रज्जुच् – दोरीचया.  रज्ुचा िायी सप्णराि । तया 
ि साहे निराकरर । साच तेरे रज्ुवाचूि । 
कांहीनच िसे ।।८.३१११।।

रज्जुसप्तापदर – सप्ण आनर रज्ू दृष्ांत, दोरीवर 
सपा्णचा आरास होरे = भर. अंधुक 
प्रकाशारुळे दोरीचया ठिकारी सपा्णचा रास 
होतो व प्रकाश पुरेसा झाला की तो साप 
िाही, दोरी आहे सतय कळते तयाप्ररारे. हा 
वेदानतातील प्रनसद् दृष्ानत आहे. अनयराव्नत् 
आरासे । यरार्ण कांनहनच िसे । ते रज्ुसपा्णपठर 
कैसे । रािावे िा ।।६.२८५।। 

रज्जुसथ्नीं – दोरीचया ठिकारी. रज्ुसरािीं 
रुजंगाचा,। अराओ तो िवहे रज्ूचा,। तेनवं 
जैसा तैसा िाईंचा । असेनच आतरा ।।२.७९१।।

रज्जू सपुता – दोरीवर सपा्णचा आरास होरे. 
(शंकराचायाांचा हा नववत्णवादाचा, रायावादाचा 
नसद्ांत सांगरारा दृष्ांत). राठरला टानकला 
रसर केला । रज्ू सपु्ण तो असानच संचला । 
िािनवता िरा झाला । वंधयासुतु 
।।१८.२४२८।।

रण – िांगरर. एकदंते केलेनच रर । सवतेनच दुरावे 
पडतालुि । रूनरका ि सुटे महरौि । हलेनच 
नत्गुरावे ।।१८.८९८५।।

रणरंग् – अजु्णिासािी कृषरािे वापरलेले संबोधिार्ण 
नवशेषर – ररवीर या अरा्णिे. श्ीरररु महरे 
रररंगा । संग्रारी रुजाबळे अनतवेगा । ि 
टळसी संरूनतरार रागा । ययांचा दािी 
।।१८.२७९७।।

रजवश्वलवेचें सोविळें रणरंग्
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रर – एकरूप, ररलेला, निरग्. महरौनि अहंता 
ररतारनहत । यालागी हे ऐसे रक्त । की राझया 
िायी रत । महरौनिया ।।१२.६०९।।

रवर – १. आिंद, प्रेर. निनव्णकारा सहजखसरनत,। 
अवधारीं, गा वीरपनत,। आपुलांनच िाईं रनत । 
योनगया जया; ।।२.४६३६।।; २. स्तीसंयोग. 
वािप्रसरे विी वनसजे । स्ती असोनत रनत 
सांनडजे । आश्रुद तेरेही ि कीजे । ऐसे आहे 
।।१८.२२४८।।

रवरक््मुवरि्य् –  संरोगनरिया. ते नशश् तो प्रजापती 
। नशश्करतेसी तया रेदु िारी । महरौनि 
रनतकारुनरिया वीरपती । प्रजापनतनच अवतरला 
।।१८.३०६२।।

ररीरें –  संरोगासािी. ज्ञािव्नत्नचत्ातें । रसिा 
महनरजे ते ते । तेनच करी रतीते । तैं नशश् 
निपजे ।।८.२८५१।।

रतन िैडु्य्ताददक – वैदूय्ण वगैरेसारिे रूलयवाि ररी, 
रतिे वगैरे. तैसेनच पारमीव पादानर्णक । प्थवीचा 
आंगी आइक । रति वैडुया्णठदक । सफुरती जेरे 
तेरे ॥९.२१४३॥

रर््य् – वीरािे. रथया वस्तें िेसनलया । रोल िाहीं 
रानरकां रोनतयां । आंगरीं नविुठरती वैडूयाां । 
जैसी वाळु ।।२.२२४।।

रर््योदकें – रसतयावरचया ओहळाचे, गटाराचे 
पारी. नरिली एकुदा सकनळकें । निवडोंि 
शकती उदकें । गंगा आनर रथयोदकें । सागरुनच 
सवयं. ।।२.५५३९।।

र्मण विर्मण –  रररे व एकरूप होरे. सवरारी 
ररर नवररर । सागरी जैसे सैंधव घि । तेरे 
जीवेश्वर हे राि । अशीनचिा ।।१८.३३९२।। 

र्मरींवच –  संरोगावसरेत. एके ररतींनच हानरतली 
। एके ती बाळे धाकुलाली । सगरते येकी 
छिेठदली । पापरूपे ।।१८.३३७।।

र्म्र्मणें –  श्ीकृषरािे. ... ऐसेंनि ररारररें । 
बोनललें तें सवाांकाररें । जालें प्रेरकर 
।।१८.१५१५१।।

रम्य् करून – िुलवूि. संग्रारवाता्ण आइकनत,। 
आइकोनि रिीं धठरनत,। रग रमया करूनि 
सांगनत । आिा पुढां. ।।२.४५१६।।

रसध्रु –  रसातूि, सत्वांशातूि निरा्णर होरारा 
पदार्ण. अन्ाची रसधातू निपजे । रक्ते 
रांसरज्ासनहजे । तेरेनच अखसरसिायु आपजे 
। आपेआप ।।१६.१२४०।।

रसन् – रस ह्या नवषयाचे ग्रहर कररारे इंनद्रय; 
जीर. जलाचेनि सांघातें, । जारे रसिा रसातें 
। ते रसु कळे वाचेतें, । हे सफूतवीं रसज्ञाची 
।।२.९८२।।

रसन्नुभउ – रसिािुरव चवीचा अिुरव. नचत् 
प्राराचेनि आश्यें । रसिेनचया िायां जाये । तैं 
रसिािुरउ होये । जीवानस पैं ।। २.३९८।।

रसनवे – नजरेला. हिुवटी आली घ्रारा,। शबदु 
िाइकवे श्वरा, । ि ठदसेनच रूप ियिीं, । तैं 
रसिे रसु ।।२.७५०।।

रसव्यरव्य – चव घेरे हे कर्ण. रसनयतवय रसिेचें । 
षखडवकार यया सरूळाचे ।  क्ुधा त्षा धर्ण 
प्राराचे । पांडवा ।।२.४३८।।

रसज्ञ्ची – रसनवषयाचा अिुरव घेराऱयाची. 
जलाचेनि सांघातें,। जारे रसिा रसातें । ते रसु 
कळे वाचेतें, । हे सफूतवीं रसज्ञाची ।।२.९८२।।

रस्रें – रसाला. जळी असोनि रसातें, । ि लगेनच 

रर रस्रें
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साद्रता धरा्णतें, । नरजेिा, नरजवी तेरे, । ऐसा 
वतते ।।२.९४७।।

रस््म्त््रें –  पाणयाचया अंशाला. रसरात्ातें 
जानरतु । अिळ जाला प्रदीप्तु । सकळ दाह्य 
प्रानशतु । पविे अपारे ।।८.२६९८।।

रस््यनी – औषधारधये. तो गंनधयाचा दुकािी । 
काजाची वसतु महरौनि । वैद्  घेती रसायिी 
। घालावया ।।५.१२१५।।

रस्ळ – रसपूर्ण. नचत् प्राराचें लाहे बळ,। अपेक्ूनि 
रसु रसाळ । रसिें, नशश्ीं केवळ । अनधष्ठाि 
करी ।।२.११६६।।

रवसक  – रसपूर्ण, चनवष्. रनसक नरळे रोजि । तैं 
जाजावती जऱही प्रार, । तऱही ि सोडवे अन् 
। पात्ीं पनडलें. ।।२.५३७९।।

रवसक-कु – रसपूर्ण, चरचरीत, चवदार. आगळी 
लागे ताि रूक । आवडे िारे रनसक । ि 
साहती पासी लोक । आपपरावे ।।१८.७७९।।, 
रवसक ु।।१८.१४८६१।।

रसु – रस, चव. हिुवटी आली घ्रारा,। शबदु 
िाइकवे श्वरा,। ि ठदसेनच रूप ियिीं,। तैं 
रसिे रसु ।।२.७५०।।

रसैरव्य – रसज्ञता, रसरूपतव. रसै तवय धरु्ण 
जीवातें । इतुलेनच कर्ण तया घडते । तैं शबदा 
सपशा्ण रूपातें । जारावे कवरे ।।१८.२८९१।।

रिक्रु – राहरे. सकळा घरी पाहुररु । नतये 
रनक्के ऐसा जो िरु । जया िाही रहकारु । 
येके िायी ।।१२.७९८।।

रवळ्य् – रट्ा, रसकरी. सतय सव्णदा ि बोले । 
रिाठद इंनद्रयगर रोकळे । पशुनचयां पठर िेळे 
। काळेसी रनळया ।।१०.४०३।।

रळी – रट्ा, रसकरी. हासयनच पठर हा बोधु । िवहे 
रळी नविोदु । आिंदाचा रहानसंधु । पौनर्णरे 
जैसा ।।१५.३५६९।।

रक्ष् – राि. प्रदेनशयें दोघें जरें,। रंठदर हे 
कवराकाररें? । हातीं पायीं लावरें । केवळ 
रक्ा. ।।२.२१३६।।

रंग्म्वळकती –  रंगरंगोटी व राळा फुलांिी सजवरे. 
सांडुनि नलंगाचे पूजि । आपुलें नवनहत 
संधयासिाि । रंगरानळकी अंगर । रेखिजे जैसे 
।।१८.२३४।।

रंघन – (अन्) नशजवरे. हा गे देवाचे घरी । रंघि 
कोर गे करी । राजी रोजी कोंडी िीरी । 
सांगेसिा का ।।६.१६७४।। (रुदो. रंघि - 
रंधि?)

रंजविर् –  ररनवता, आिंदनवता. सुंदरा पानहजे 
वनिता । ठदवारात्ौ हेनच नचंता । आिेपक्े 
रंजनवता । ि रंजे नचत् ।।१६.२२५६।।

रंजवे (रंजरे) – रोनहत होरे. चहु अवसरांचा िेळी 
। ि रंजे जो कवरे काळी । नितयािंदाची 
िवाळी । तेरूनि ि सुटे ।।१६.२१४।।

रंधपधर्चवे (रंधप + घराचे) – रांधपघराचे - 
सवयंपाकघराचे. (रांधपरे, रांधरे - सवयंपाक 
कररे) नकतुलेनि येकेकाळे । तयाते विार 
गवसले । रंधपधराचे रोकळे । सहज होते 
।।६.८८३।। 

रंभ् – सवगा्णतील एक अपसरा. (ही सरुद्ररंरिातूि 
उतपन् झाली). उव्णशी रंरा नतलोत्रा । नस्तया 
रोगा उत्रा । येरी परनस्तया अधरा्ण । निर्णळा 
ि होती ।।१८.१०१६।।

र्खिळी –  रािोळी, गुरे रािणयाचे रोलािे कार 

रस््म्त््रें र्खिळी
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कररे. िा रािवळी राखिली कारधेिू । तीरे 
दानवला आपुला गुरू । रग रासाचे रोल 
सोडुिु । उगानच रािे ।।१८.११२२।।

र्जभ्गु – राजाचा राग, सरकारास द्ावयाचा 
कोरतयाही उतपन्ाचा राग. प्थवीवठर जे 
निपजती । पदार्ण जारा वीरपती । तेर तेर 
राजरागु आरी । ऐसे जारोनि ।।१८.८०८१।।

र्ज्मशकले – एिादी नवषारी (गांधील) राशी. 
सवजिे नवषदायेके । परजिे होती निंदके । रग 
तो राजरशके । हाळा ररे ।।१८.८६०३।।

र्ज्म्नु –  राजरानयता. राझा चालावा अनररािु 
। यातें हो यावा राजरािु । जंव जवं रीं पराधीिु 
। तंवं तंवं बरें ।।१८.१२०१२।।

र्ज्योग – योगसाधिेिे आिंदरय पररेश्वराशी 
तादातमय पावरे हाच राजयोग. रोग रोगूिही 
अनलप्त राहरे. हे जारोनि श्ीकृषरे । नवचाठरले 
आपुलेनि रिे । राजयोगानचये िुरे । िेरेनच 
हा ॥९.५७॥

र्जस –  रजोगुरयुक्त. सेनवतां पाप िाही परी । 
बाधव पापी रोगा करी । ते राजस बरनवया परी 
। अन्ाठद द्रवय ।।१६.१५०१।।

र्जसति् – राजस + तव - रजोगुरारुळे. उपजे 
लयो तरोगुरें, । तैं राजसतवा लोपुं जा.. । 
सरानधनवक्ेपा काररें, । रांडे वयरो, 
।।२.८२०।।

र्जस्ं –  राजसप्रकृतीधर्ण, रोगवादी. तो दपु्ण 
आमही महरीतला । राजसां देह या पठरसव्णत् 
दप्णला । आपरा तेनच देिो लागला । तो दपु्ण 
आमही महरीतला । राजसां देही ।।१६.७७३।।

र्जसू्य – एक यज्ञनवधी प्रकार. यात चारी ठदशा 

नजंकावया लागतात. येकी आरंनरले वाजपेय । 
येकी सोरयाग ज्ञेय । येकी ते राजसूय । याग 
आरंनरले ।।१६.२१७५।।

र्जसें – रजोगुरारुळे. सवरूपीं लयो.... । आनर 
नवक्ेपु राजसें तेरे, । सरानधसफुरर सतवगुरें,। 
ऐसें आहे ।।२.८१८।।

र्जसथ्न् – जेरे आतरतत्वरूपी ईश्वर राहतो तेरे. 
तेरूनि राजसरािा । जाता जाता अजु्णिा । 
तुठरया सांडी गुरा । उरे उनरिी रूपे 
।।५.३२२२।।

र्ज्य्वभल्रें – राजयप्राप्तीचया दृढ इचछिेपायी. 
ययां गुरुसनहता गरुडधवजा । वाडा अवाडा 
गोत्जा । राजयानरलाषें जुंझा । राजी वधूिी  
।।२.१४०।।

र्डोळी – रट्ारसकरी, नविोद. बनधरा िावडे 
राडोळी । रूकया सहज आंगोळी । गध्णर 
पूनजजे िाठरयेळी । ऐसे िवहे ।।१५.४०४१।। 
(रुदो. राडोळी– रांडोळी?)

र्वणि – सत्ा; वैरव. स्ती कारानच तेर रानरव । 
रोगावे वाटती रोग सव्ण । िांगवती इंनद्रयगव्ण 
। ऐसा काळी ।।१८.२२२३।।

र्वणिस् – रारीचया दालिात रहालात. हा तो 
तुमही जानरतला । जो रानरवसा प्रवेशला । 
पापी दुरातरा राठरला । दवनडला जो 
।।६.२५५०।।

र्णीि – अंरल, सत्ा. वैरी दुजा िाइनकजे । 
एकछित् रारीव कीजे ।  जो जो नवषयो उपजें 
। तो नसद् जेरें ।।२.२२६।।

र्णवे –  राजा. येक देव येक रक्त । येक रारे येक 
दूत । येक रूि्ण येक पंनडत । हा राओ िाही 

र्जभ्गु र्णवे
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।।१८.१३१५२।।

र्रलवे – रत झाले; रररार झाले. श्वरी रािस 
कांटाळे । कुवादुतो रागे बळें । बाह्यनवषयी 
सोकलें । रातले रि ।।१६.९७५।। (रुदो. कां 
टाळे – कांटाळे)

र्वर्म्नी –  रात्ीचया वेळी. ऐसा नवचारु करूनि 
। दोघे निगाले तेरूनि.। सरळ पावले रानतरािीं 
। आपुलें तें. ।।२.३०७३।।

र्रोतपलें – (रक्त > रात = लाल. उतपल = 
करळ. पावलांचा तांबूसपरा पाहूि करळेही 
लनज्त झाली असे महटले आहे. महरूि येरे 
रात ह्या शबदािे लाल हाच अर्ण अपेनक्त 
आहे, रात्ी उरलरारी असा िाही. तयातही 
लाल करळ सूय्णनवकासी असते व पांढरे 
करल चंद्रनवकासी असते.) लाल करळे. 
आरक्तें ती पावले, । जेर शंकलीं रातोतपलें, 
। कारातुरे अनलकुळे । रुंजी कठरती  
॥२.५१०८॥ 

र्त्ीं ददिसें – रात्ी आनर ठदवसा. ठदसेिा, केवळु 
ि ठदसे,। िरसे, िा रासे, ऐसा असे;। साठरिा 
रात्ी ठदवसें,। सवप्रकाशरयु ।।२.१०३८।।

र्दभू –  रोहरी. रादू लवर सुररु । रीरी कोरडा 
लसरु । नचंचाफुटे सलवरु । पदार्ण बहु 
।।१६.१४९४।।

र्नघोड् –  जंगली घोडा. उपजतनच रािघोडे । ते 
अिावर होयें पुढे । रागु्ण िेरे वाकुडे । जाये 
अह्यसह्य ।।१८.३३६४।।

र्नरोिी – रािटी, रािात उगवरारी. रशका िावरे 
रािरोही । तैसे रि जयाचा देही । ते आवरवे 
ऐसा कांहीं । उपावो िसे ।।५.११४६।।

र्मि्टी (रारािी) –  एक प्रकारचे फूल. रारवंशी. 
दुरतेधा दाटावी कवरें? । अध्ती रोकळीं बारा 
रािे । रामहाटी घर कलपिे । नवनक्प्तेचें. 
।।१.२७०९।।

र््य्वस –  रायाला, राजाला (येरे ध्तराष्ट्ाला). 
संजयो नवचारी रािसीं । हेनच आसरा उपजउं 
रायानस । रग पररार्ण करा नवसतारेंसीं । तेनच 
सांगों ।।१८.१५२१०।।

र््यी – राई, बाग. सुरतरूची रािे रायी । तो जारे 
संज्ञाते जयीं । रि वेति ि रगे (रा) काही । 
उगानच रािे ।।१८.११२३।।

र््यी वभल्ल्दद –  रोहरी व तांबडी गुंज या जातीची 
फळे. रायी नरल्ाठद जातीफळे । उनरादके 
द्रवये सकळे । हनवनत आकाळ रेळउनि 
अकाले । देती अवदाि ।।१६.१६७७।। 

र्शभ (र्सभ) –  गाढव. व्रा अनररािु धररे । 
री हे काये रशक िेरे । राशरांची सव्णज्ञपरे । 
ती राशरांनच राजी ।।१६.२०५२।।, र्शभें 
(रासर अिेकवचि) ।।१८.१२९२०।।

र्श्म् – गाढवाप्ररारे. गोचे साठरिे वदि । राशरा 
अैसे तयाचे वचि । अनविाश योग लक्र । 
िानशले जेरे ।।६.३५६४।। (रुदो. राशरा - 
राशरा?)

र्शी िोरी  – (रास अिेकवचि) ढीग, सािा. 
करसांनचया घुररी येती, । रोडरी, रळरी, 
राशी होती, । कनळयां केशां फळप्रानप्त । होयें 
ऐसेि. ।।२.५२९१।।

र्रभ (रासर) –  गाढव. श्वाि धूतलें जयापरी । 
राषर चोिानललें जऱही । तऱही यानतदोषु तो 
शरीरीं । अपनवत्ुगा ।।१६.९८९।।

र्रलवे र्रभ
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र्सभ –  गाढव. पशू अरवा रासरश्वाि । हे 
िररेऋतु काळांवांचूि । रिुषय रातले रगतें 
जार । अिावर होये ।।१८.१३५९।।

र्ळ –  राळे हे एक धानय असूि तयाचा रात 
करतात. िवेनच कोद्रवय राळ । वाल निबर 
कोवळे । लोका जुनियाचे ढोकळे । रनहषीचे 
तरि ।।१६.१४५२।।

र्ज्ञवे – राजािे. क्ेर तयांचे पाळि । सुष् दुष् 
उपनचनह । नितय तयाचे नचंति । राज्ञे करावे 
।।१८.८२०१।।

र्ंजण ु – रातीचे वा धातूचे पारी सािनवणयाचे 
डेऱयासारिे रोिे रांडे. हारा, डेरा, रांजरु,। 
रुढा, पडगा, आिु । सुगड, तौली, सुजारु । 
कैसी बोलैल? ।।२.२६७४।।

र्ंडोळी – रंडीबाजी. िराची रिीडा धुराळी । 
रिुजाची तयाहूनि आगळी । िर िेरे रांडोळी 
। होते जारे ।।१८.१३७०।।

दरक् गर्ता – ठरकारा िड्ा (पोट). ठरक्त गता्ण रठरजे 
। ऐसे रािूनि अन् िाइजे । रलतया पठर देह 
रानक्जे । वैरागयवंती ।।१८.२०६२।।

दरगणी – ठरंगरी, एक प्रकारचे फळ. फळां आली 
सराटी,। ठरगरी पालहावली कांटी । तारुणयदशा 
हे वोिटी,। जीवांनस गां ।।२.७४६।।

दरघ –  रांग. सकळा आयुषय पाटराचे । प्रारु हे 
िार जयाचे । ते विारविय तयाचे । ठरघ िीघा 
लागी ।।५.२७६१।।

दरघ्लवे – आत गेले, नशरले, घुसलो. हृदयी नवष 
ठरघाले । अरवा देह रररी पडले । परंतु 
वयरेचे िार रुप गेले । ते कैंचे आरावे? 
।।१२.८००।।

दरघ्ि्य् –  परत येरे. वादी तंव अपारू । 
अनववेकी अिावरू । नवचारा िाही पदरू । 
राजीठर घावया ।।१६.९६८।। (रुदो. रानजठर 
घावया – रानज ठरघावया)

दरघ्ि् –  सुटका, प्रवेश. जेरें जेरें रागते ठरघावा 
। करील तैसा तैसा रक्ावा । नजवावेगळा ि 
करावा । नजवाचा जीवुं ।।१.६९४।।

दरघु – प्रवेश, ज्ञाि. अनयरती ठरघु कठरती । 
मलेंछिशास्त अभयानसती । सवनहत अरुरात्ही 
नचंत्ी । िािवे जया ।।१६.१८८१।। 

दरघुकरी –  जारे करते. पनवत्े िायी ठरघुकरी । दंडु 
साहे आंगावठर । तया ऐसे संसारी । रारुसतें 
।।१८.१३५६।।

दरघुवनघु – जारे-येरे. आपुलाले सुजारपरे । जो 
रागु्ण आश्नयला जेरें ॥ संग्रारीं ठरघु निघु जारे 
। यया हेतु ।।१.६८३।।

दरघवे – निघूि जातो. अंतःकरर वयािवेगें । श्ोत्ांचा 
विारीं ठरघे । शबदनवषईं रग जागे । तेरें रजोगुरें 
।।२.१९१।।

दरघोवन – जाऊि. येकांती घानलजे आसि । ठरघोनि 
सद्ुरुतें शरर । बाह्यचंचळ कर्ण करर । तेनच 
दराचे ।।१६.१७२।।

दरर् – ठरकारा. सफठटकु कां काशरीरु, गारां । 
आंगची आंगाची प्ररा, । नतया ररलानच ठरता 
हे शोरा । जेंनव दावी; ।।२.१०१४।।

दरस्ची – असवलाची. ठरसाची उकलेनरिी । 
पळता धाप ि संटें पोटी । रागुती घेउ येता 
रेदी । ि घे रि ।।१६.२५२९।।

रीक्सथ्न – ठरक्तसराि, ठरकारी जागा. येरे नवर 
रीक्तसराि । अरुरात् ही िाही जार । सव्णत् 

र्सभ रीक्सथ्न
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असे संरिरर । सव्णगा जया ॥९.९२८॥

रीघवे – निघते. रतप्रकृतीते गुररयी । तरोगुर प्रधाि 
करी जै । तैं सकळे वयक्तीचा लयी । रीघे 
रद्रूपी ॥९.२३१३॥

रीस – असवल. केवळ रागु्ण ि चले. । अरणय 
रयंकर वाढलें. । वयाघ्र,रीस, वसों लागले । 
तये िायीं. ।।२.२३३०।।, रींस्ददक (दरस) 
–  असवलाठदक पशू. ।।१६.४१४।।

रुक् – पूवमी चलिात असरारे एक िारे. फोडी 
गोटा, नचंचोका. । ि नवसंबे सांपडला रुका; 
। झगझनगता निवडी रुंका । रारुसांचा. 
।।२.२१०७।।

रुक्म्ंगद्ची भ्र – एकादशीचे निससीर व्रत 
कररारा एक राजा. रोनहिीिारक तयाचया 
रारीिे रुररांगचया पुत्ाचा नशरचछिेद करूि 
रसतक रानगतले, तरी एकादशी व्रताचा रंग 
केला िाही. राजािे पूर्ण िगरच सवगा्णला िेले. 
रुररांगदाची राष । नरथया जाली तयास । 
कवर दंनडल सवगा्णस । िगर गेले ।।४.३६८७।। 
पहाः पदरवशष्ट आ

रुढ् –  सव्णप्रनसद्, लोकरानय. अग्होत्ी आमही 
महरौि । सवरुिेनच करी सतवि । रुढा कां 
श्ीरंता पूजि  । करी अनतरी रावें 
।।१६.७४७।।

रुण्इर् ं – ऋराईत लोकांिा, ऋरकोंिा, 
देरेकऱयांिा. नवत्ाचा पाहे लेिा । आिनवता 
रुराइतां लोकां । देरे घेरे रुका । सररो लागे 
।।१५.३४६४।।

रुरसथ्न –  ऋतसराि - आत्णवाचे सराि 
(स्तीबीजसराि). महरौनि बीजरूत आनर 
प्रवध्णक । रुतरुप रक्त येक । रुतसराि आनरक 

। येक गर्णसराि ।।१६.१२९७।।

रुर्च् – नस्तयांचया रानसक नवटाळाचा. सांडोनि 
आतरया नवनिर्णळा । िरकरांडे बांधले गळा । 
आला हो आला सोनवळा । रुताचा नपंडु 
।।६.४७८।। (रुदो. रुताचा - ऋताचा)

रुरु –  ऋतु - रज:स्ाव (नवटाळ). तेरे तीिी 
ठदवस प्रसारर । अशुद् वाटे जार । तोनच रुतू 
जार िूर । प्रतयक् हे ।।१६.१२६५।।

रुरें –  ऋतु -आत्णवािें (ऋतुस्ावािे). अहो 
आगळें जालें स्ती रक्त । तठर वाढावें तवचा 
रास रक्त । जै धातुत्य निपजत । नस्तचेनि रुतें 
।।१६.१२३०।।

रुदन –  रडरे. ि महरे रुदि गायि, । प्रेतेंसीं लावी 
काि, । का िळाळीचें जीवि । बोलतें 
आइकें. ।।२.३०४९।।

रुद्र – रुद्रानरषेक, यजुवतेदांतग्णत रुद्रसूक्तािे अनरषेक. 
येकी रुद्र आरंनरले । येकी अनतरुद्र संपाठदले 
। येकी लक् होर केले । िारा लागी 
।।१६.२१७४।।

रुद्रें – रुद्र ह्या देवतेिे. चतुराििें नवश्वजाळें, । तैजस 
नवषरुचें रचलें, । रुद्रें प्राज्ञ आरासलें, । येकें 
अिेक ।।२.७६५।।

रुपवे – रुपरे - रुततो. कोसलां नकटकुलें गुपे,। 
कद्णरीं कुंजरु रुपे, । कीं दीपीं पतंगु दीपे, । 
िपवे निग्णरानस. ।।२.३६८३।।

रुपैल – रुतेल, टोचेल, िुपेल. काटा कोिे रुपैल 
। कोिे िडा िुपैल । आंगनच हे आंररुजैल 
। निजरक्तांिाली ।।१२.३३७।।

रुपोपलबधी (रुप + उपलबधी) – रूप ठदसरे. 
िेत्हीिाचा हाती । दीपु ठदधलाही पुढती । 

रीघवे रुपोपलबधी



505   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

रुपोपलबधी रागुती । िघडे ते िघडे ।।६.८९०।।

रुसवे – रुसते, कंटाळते. दुजेपरें ि प्रकाशे,। एक 
एकपरातेंही रुसे, । वरी अप्रनतर कैसें, । 
कवरें नचंतावें? ।।२.१०३०।।

रुक्ष – १. सुकी, धानयसवरूप. वोपूनि शरीर लिेशां 
। साहों वठर पडलया आयासा । रुक् तऱही 
हृषीकेशा । नरक्ा करूं ।।२.१२१।।, २. 
खसिगधतारनहत. वातुळ, नपत्ळ श्रेषरळ । ि 
राहे रुक् क्ार अरवाळ । तेरे रोग होती केवळ 
। आसि ि राहे ।।१२.१८१।।; ३. नशळे. 
तैलघ्ततया सराि । रुक् अरवा सनचव अन् 
।।१८.१२५७२।।

रुक्षज्र – रुक्, शुषक असे सव्ण काही. खसिगध 
आनर रुक्जात, । दाह्यराि जें सरसत,। तें 
दृशयसरािीं वत्णत,। आतरयांतें ।।२.९३७।।

रुंडवे – रुंड अिेकवचि - रसतके, नशरे. रुंडे 
लोळवीि रहीतळी । करीि तवचा अंगा वेगळी 
। रळरूत् कुंडी सगळी । निक्ेपीि ती 
।।१६.१९५२।।

रुंधी– रोधतो, अडवतो काय? र्गजळा आला पुर 
। तेरें काय गुंपे पवहरार । सूया्णआड आंधारू 
। रुंधी रागा्णतें ।।५.७५९।।

रूक् –  पैसा. ग्नहरीपािी पुरनवली । पैल 
वैठदकांची धानड आली । रूका िेंदवे आंगोळी 
। ि कररे राते ।।१८.१६९९।।

रूचिी –  रोचक; आसवाद् करेल. अज्ञािाजेनव 
बाळकातें । रेजष देरे पडे रातेतें । तैं ते 
रुिदुष् तयाते । कैसे रूचवी ।।१८.२६७।।

रूवचकर – सवाठदष्, रुचकर. रातें पानहजे रूनचकर 
। हे नरक्त (नतक्त) हे क्ार सरग्र । घ्तपय 

अपार । सुरस अपेक्ी ।।१८.४४१।।

रूरिंरी – ऋतुवती – रानसक पाळी आलेली स्ती, 
नवटाळशी. रद्रांस नितयसेवी । बळेनच 
नवटाळ कालवी । रूतवंती अिुरवी । कारीिी 
जो ।।१६.१००५।।

रूप – १. रूप हा गुर. ि सपश्णतु रूप तेजीं,। ते 
नरळेनच उषरते राजी, । पचि, प्रकाशि, 
सहजीं । जारेनचिा ।।२.९४८।।; २. रूप हा 
नवषय. जेरवरी रूप फावे, । यया तेजाचेनि 
सवरावें, । देिरें तेरवरी धांवे, । तया द्रष्याचें 
।।२.९७४।।

रूप करणवे – वर्णि कररे, अिुरवाला आररे. 
प्रकृनतचेनि दृशयपरे । अनरन्ा पुरुषा रूप कररे 
। रग इचा लक्री लक्रे । अलक्ा तया 
।।५.२८७१।।

रूप कदर (वारप्रयोग) – वर्णि करूि सांगरे. 
द्रष्ेपर ते इतरा ।  देिरा याचा उरारा  । तेरे 
तयानचया आिव नवसरा  । रूप कठर 
॥९.२७३॥

रूप करू – वर्णि करू. तू महरशील जरी पांडवा 
। अिातरराओ रातें जारवा । तठर अनितया 
असता सवा्ण । रूप करू ।।२.५०५।।

रूप्मुस –  देह; शरीराची रूस (घडर), देहाकृती. 
सवा तोळा पुरुषाचे । तेर तोळा येकु रक्त 
स्तीचे । तेरे वोते कुराराचे । रुपरुस 
।।१६.११७६।। (रुदो. वो ते - वोते) 

रूप्रें – रूपाला. चक्ू, पादीं प्रवेशली,। िािा ते 
तें सवयं जाली, । रूपातें जारों लागली,। 
आपेंआपची ।।२.११६५।।

रूप्िबोध ु – रूपाचे ज्ञाि.आनर जेरवरी शबद 

रुसवे रूप्िबोधु
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पावे, ।  सपशु्ण जेरूनि जारवे, । रूपावबोधु 
धावे । जेरें लागावया ।।२.६३७।।

रूपीसोनी –  चांदी-सोनयात कीं तांतरिोडे आरा 
काढोनि । रग घडील कैसा रूपी सोिी । ि 
नरळे वोवा दुकािी । तयाचां रग ।।५.१२१३।।

रूवर –  ऋषी - रुिी, तपचाररारुळे ज्ञाि प्राप्त 
झालेले श्ेष्ठ रािव. तुझें देह साकार । तेंनच 
नवश्वरूप चराचर । रूनष रािव सुरासुर । 
आठदकरूनि ।।१८.१४१८७।।

रवेचकले – प्रारायार करतािा पूरक करूि ओढलेला 
वायू कुंरकात खसरर केलयािंतर तो बाहेर 
सोडरे. क्रला जो रेचके । तो कवनतला 
वर्णधरा्णठदके । रग एकसरािी आइके । 
िसवेनच तया ॥९.९८८॥

रवेच्िी – रेचक प्रारायार करावा, श्वास सोडावा. 
इडा पूरके ररूि । नपंगळा रेचावी जार । 
रानज कुंरके प्रारापाि । सर धरूनिया 
।।८.१४०३।। 

रवेची (रेचरे) – बाहेर टाकतो, उतसग्ण करतो. 
अपािु रेची रूत्रळ । तठर जिरू प्रदीप्तु केवळ 
। येरेनवर सांडी सरळ । हुताशिू तो 
।।१८.२००६।। 

रवेर – पुरुषाचे वीय्ण, बीज. नवराट सरूळ देह ईशाचे 
। व्ष्ी हे रेत तयाचे  । तेरूनि होरे धानयाचे । 
अन्ाचे तेरे ।।८.१०२२।।

रवेररक् – स्तीला होरारा तांबड्ा रंगाचा रानसक 
रजस्ाव. तैं रातेचे रेतरक्त । तयाचे तीनि पदार्ण 
। तवाचा रांस श्ोनरता । तयानच ऐसे 
।।१६.११९३।। (रुदो. तवाचा रांस श्ोनरता 
-  तवचा रांस शोनरत)

रोकडी – (उकलता) क्रीच. दगध पटाची जेंनव 
घडी । तंतुरय ठदसे फुडी ।   जे उकनळतां 
रोकडी । रसररूत ।।२.४८१।।

रोकडीवच (रोकडी) – १. रोि-िोक, प्रतयक्, 
सपष्. तठर अवधारी गा वीरपनत । ते रोकडीनच 
असे प्रतीनत । प्रकट करीि तुजप्रनत । देई 
अवधाि ।।१२.३५७।।; २. ताबडतोब. असो 
रोकडे जे अन् सेनवता । सवाांगा जीवि 
निरारयता । बुनद्ते होय सुप्रसन्ता । रोकडीनच 
।।१६.१५०४।।

रोकडवे –  शंकारनहत. असो रोकडे जे अन् सेनवता 
। सवाांगा जीवि निरारयता । बुनद्ते होय 
सुप्रसन्ता । रोकडीनच ।।१६.१५०४।।

रोकडवेवच-ची –  १. प्रतयक्. तुनझया िारानच 
आिवर । ते रवरोनगया अर्तपाि । सतयें 
सवरूपें अनविाशपर । प्रकटे रोकडेनच 
।।१.१५३।।; २. िरेच. देखिलेंनच सवपि ि 
ठदसे । सुिदुःि जार तैसें । आतां आि येक 
पठरयसें । रोकडेंची ।।२.४६३।।

रोगत््य –  तीि प्रकारचे रोग (वातज, नपत्ज, 
कफज). जेरे अन् पोषे देह । तेरेनच रुखय 
रोगत्य । तया पासाव आरय । िािा होती 
।।१६.१४२४।।

रोग्ददकीं – रोग वगैरे काररांरुळे. िाशोनिया देह 
जाये, । शस्ताचेनि येके घायें, । कां शेवटा 
आलेनि ययें, । रोगाठदकीं ।।२.७८७।।

रोवड – कृश. अर्त वेंनचतां तरि । ि नरळे काये 
साचार? । गजसाटी शूकर । रोनड कैसे? 
।।२.३८९२।।

रोपकळ्ं – बार. कारिा ि धाये पुरत्यें । रोपकळां 
रता्णरां िाये । वासिा िाही सोये । ते ररे 

रूपीसोनी रोपकळ्ं 
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सवपरजिी ।।१.२७१०।।

रो्म – शरीरांवरील केस, लव. आंगाचा रारी वेगु 
।  बहुतांचे साहे लागु । आनर रोरे ते िाही 
रंगु । ऐसा जुंझे ।।१८.८००५।।

रो्म्िळी – अंगावरील केस; लव. रिे रिि ररि 
नरिया । जयोनत अनग् धिंजया । दर्ण 
जारदेहीनचया । रोरावळी तू ।।१८.२०२२।।

रो्म्ंचगणु – रोरांचगर, अिेक रोरांच. देहो जाला 
नववरु्ण,। वारंगला रोरांचगरु । कर्णकरर 
क्ीरु,। अतयंत तो ।।२.९०१।।

रोरि – रौरव िारक िरक. काशीवासु तो सवग्णवासु 
। िािा तयाहुनि नवशेषु । ि रिी सतय तो पुरुषु 
। रोरव रोगी ।।६.५०६७।। 

रोर्िवेशु – रागावलेला. असनहषरुता ऐसी राषे । 
रोषावेशु वतते गरे ऐसें । तठर तो राऊँ रािसें । 
तुवा ि कलपा वा ।।१६.४०७।। 

रोर्िवेशु-र ु – रागाचा आवेश, नचडनचडेपरा. 
करावे काही वाटे । केलया सुि िवटे । 
रोषावेशु प्रकटे । क्रक्रा ।।१८.७८७।।, 
रोर्िवेरु ।।१६.२४७६।।

रोर्िवेशवे – (रोष+आवेशे) - रागाचया ररािे. हा 
अनरप्रावो सांगावा । इंद्रुनच वैरी करावा । रग 
रोषोवेशें चालवावा । ब्राह्रावठर ।१८.९९५१।

रोिी – एका जातीचा हठरर. रानिचा जैसा रोहीं । 
अपेटु गजुजैसा काही । येकेही अरमी िाहीं । 
खसररता रिाची ।।१५.४२८९।।

ररौरि – रुरु जातीचे नकडे असरारा सवाांत वाईट 
िरक. अशूच िरक रौरव । तेरे पडती जार 
सव्ण । पुडती िेरती िाव । शुरे योिीचें 
।।१६.२०८६।।

ररौरिीच् पोिण्रू – रौरव िारक िरकात यातिा 
रोगरारा. पानहजे िरक सागरू । तठर येरे विारे 
ठरघे िरू । तो रौरवीचा पोहोरारू । आंग 
घाली ।।१६.२४९७।।

ऱ्य्ळें – लहाि रुलांप्ररारे हताश होऊि केलेले 
रुदि, अरेरे असे महररे. तयांचें जळो ऱयाळें,। 
केलें अरवा जानरतलें । जें राठरतें, कां वनधले 
। सवरूप महरती ।।२.६९४।।

िताष्टी – हृष्ी, आिंद. सवाांगी उगेनच ह्णष्ी । झाली 
रासे पुष्ीतुष्ी । रसिा रसावरी उिी । ते प्रांजळ 
देिे ।।६.३८९३।।

ऱि्स् – िाशाला. अवधारीं, गा गुडाकेशा,। तो तू 
आतरा आपरु कैसा? । सकळ व्त्ीनचया 
ऱहासा । करूनि पाहता ।।२.१०२३।।

ऱि्सीं – ऱहास, िाश झाला असता. सकळा 
गुरांचां ऱहासीं । पालटु िारी जयानस,। तें 
आतरसवरूप निचियेसीं । जार आपरपयां 
।।२.१०२२।।

ऱि्सु – िाश, नविाश, संपनवरे, िष् कररे. 
महरौनि तेरेनह ठदसे आरासु । कीजे तयाचा 
ऱहासु । ज्ञािाचा व्नत्नवशेषु । तो उरटोनच 
िेदावा ।।१२.६८८।।

ऱि्सु – िाश, नविाश, संपनवरे, िष् कररे. 
महरौनि तेरेनह ठदसे आरासु । कीजे तयाचा 
ऱहासु । ज्ञािाचा व्नत्नवशेषु । तो उरटोनच 
िेदावा ।।१२.६८८।।

ऱिी – देवीचा वैठदक बीजरंत्. श्ीं ऱहीकीनत्ण 
वागदेवता । सर्नत रेधा रय कारुनचंता । क्ुधा 
त्षाठदका सरसता । अवदाि अनपले 
।।१८.१८९४।।

रो्म ऱिी
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ल

लगरु (न) – लागत, नचकटत, -िे युक्त होत 
िाही. जे पुरुषु नवनवक्तातरा । ि लगतु 
प्रकृनतगुरधरा्ण ।  करा्णकर्णनवकरा्ण । िाडळतूनच 
।।२.४८७, ८७६।।

लगबग – चंचलपरा. व्त्ींची लगबग सांडीं,। 
गांिी दृष्तवाची सोडी, । रीपर नवरे रग 
आवडी, । आपरपयां पाहे ।।२.१००४।।

लघु –  नरत, करी (अन्). महरौनि जो नवनवक्तसेवी 
। तो लघु अन् नियरें जेवी । येरु तो दुःि 
अिुरवी ।  येरें येकांत  ।।१८.१२४९०।।

लघुति – क्ुद्रतव, लानजरवारी अवसरा. तुचछि 
जारनच जगती । जळो जळो ययाची प्रानप्त । 
परर लघुतव नकती । काय री सांगो? 
।।२.७९।।

लघुशंक् –  लघवीची राविा. क्रक्रां वाटें 
लघुशंका, । क्रक्रां दीघ्णशंका, । रग ते 
सांडूनि लोकशंका । तेरेंनच बैसती.  
।।२.३०९७ ।।

लरि्शी –  लघु अशि कररारा, रोजके अन् 
घेरारा. योगाचां साधनि अनररतु । ... 
लघवाशी आसिसरु ।।१८.१२५९६।।

लज्ज्य् –  (सं. लज्ा स्ती. त्. एव.) लाजेिे. वरी 
रसिा पािीरािे । दोहीचा सुिाडी नशश् सोके 
। ते िावरे नववेके । बळे लज्या ।।५.११४८।।

लदटक-कती-कले – िोटे. देह आनर देनहक । 
साठरिेंनच सुिदुःि ।  सवपिराि लठटक । 
तैसे देिे ।।२.४८९।।,  लदटकती  ।।२.१०६७।।,  

लदटकले ।।२.४७५।। 

लदटकपण – िोटेपरा, रानयकपरा. महरौनि 
वेदशास्तपुरार । जारोनि आर्ण रुिेज्ञाि । 
रेदाचे सव्णदा लठटकेपर । दृढ करावे 
।।१६.१०२।।

लदटक् – िोटे. लठटकाही साच रािसी । राझा 
वचिी श्द्ा ऐसी । राझी दूषरे गरसी । 
रूषरेनच तुं ॥९.८५॥

लर् – १. वेल. असो त्रव्क् गुलरलता । 
धानयेओषधी अिंता । ययातें सवरावगुर 
सव्णरा । ईश्वरेनच लानवले ।।१८.५५५।।; २. 
लाट. जेनव सागरानच लता । सागरुनच नतया 
सरसता । सागराधारें वाहातां । सागरींची 
दीसती ।।१८.१३४३७।।

लपणी –  लपरे, अदृशय होरे. िा साकार निराकार 
दोनही । ठदसनत रुनप सगुरी । तया दोघानच 
लपरी । ते रूप तुझे ।।१८.१५।।

लप्ली –  लपरे, दडरे. ऐसी ज्ञािाची लागलीरुळी 
। अज्ञािी रूप ि दावील पाली । ते महरो िये 
निराली । िाशली नचंता ।।१६.१७८०।। 
(रुदो. दावील पाली – दावी लपाली)

लप्लवेपणें – चोरूि. तो िायक वासिेविारा । आड 
दाऊनि सरूळ शरीरा,। लपालेपरें धिुध्णरा,। 
वयवहारीं वतते ।।२.११७८।।

ल्य – १. िाश, नवलय, स्ष्ीचा संहार, रूळ 
काररात लीि होरे. रग असंगु िाला गुरीं,। 
चैं गुर रीिती काररीं,। सरानध, नवक्ेप, लय 
ग्रासूिी, । सवयेंनच उरे ।।२.८२८।।; २. 
निनव्णकलप सराधीरधये येरारा अडरळा, रधये 
येरारे पनहले नवघि. ग्रासूनि लय नवक्ेपा । 
सवरूपसफुररा आनर लोपा । अभयासबळें 

लगरु (न) ल्य
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बापा । ज्ञाियोग युक्ती ।।१८.१३६८२।।

ल्य्योग – नवनवध नवषयांकडे धावराऱया व्त्ीचा 
एका नवनशष् ठिकारी लय कररे, याला 
लययोग महरतात. वासिांवर आवर घालूि 
तयांचा क्य करता करता व्त्ीचया सव्ण 
अवसरांसह तयांचा आतरसवरूपात लय कररे. 
हे लययोगाचे साधय आहे. िादािुसंधाि, 
प्रकाशािुसंधाि व प्ररवजप करीत असता 
प्ररवाचया रात्ांचया ठिकारी रिाचा लय, 
अहंरावाचा लय कररे, कुंडनलिी जाग्त 
झालयावर सहस्दल करलात प्रकृनतपुरुषाचया 
विैतरावाचा लय कररे, इ. अिेक प्रकारे 
लययोग साधय केला जातो. लक्योग लययोग 
। कर्णयोग वैरागययोग । रनक्तयोग हटयोग । 
तपयोग िािा ।।८.३३६७।।

ल्यविक्षवेपशून्यर् –  रिाचया एकाग्रतेत, सराधीत 
येरारी ही दोि नवघिे िसरे. निर्णळता तेर 
निचिळता । निचिळा लय नवक्ेपशूनयता । तया 
वेगळी गुरातीतता । ते काय असे 
।।१८.१५००।।

ल्यसथ्न –  नवलय पावणयाचे ठिकार. 
रायेचेकेवळ लयसराि । साकारनच ब्रहश् तुनच 
पुर्ण । ऐसी देवे िुर । ते नवसरतांनच िये 
।।१८.१३।।

ल्यसथु –  प्रलयाचया प्रसंगी, ठिकारी. अिवधाि 
राया ततवता । व्नत् लयो प्रलयावसरा । 
लयसरु दोनही प्रकानशता । तो ईश्वरु रुद्रु 
।।१८.६५६।।

ल्य्ची सोसणी – निनव्णकलप सराधीरधील चार 
नवघिांपैकी एक लय. (लय, नवक्ेप, कषाय 
आनर रसासवाद ही चार नवघिे. लय महरजे 

अिंड वसतूचे अवलंबि सुटलयारुळे 
नचत्व्त्ीला येरारी झोप, निद्रा.) कासया 
लयाची सोसरी । का नवसरावे सव्ण निदािी । 
यया राजयोगाचा सरािी । अज्ञािनच िसे 
॥९.३५३॥

ल्य्रीर –  अंतरनहत. निनव्णकलप लयातीत । रि 
कीजे सरानहत । तेर नवषय सफुरर सरसत । 
िाशोनि जावे ।।१८.११५०।।

ल्यो –  १. नवसर्ती (सवरूपाचे नवसररर) 
आळसािे नकंवा झोपेरुळे होरारा व्त्ींचा 
अराव. लयो महनरजे नवसररर । सुषुनप्त 
केवळ अज्ञाि । ग्रसी नि:शेष आतरवेदि । 
प्रकट जालया ।।१८.३६०३।।; २. नवलय, 
िष् हारे, प्रलय. सकळा प्रपंचाचा लयो । 
अधरते होये जग क्यो । महरौनि धरु्ण हा 
आश्यो । खसरती सवाांची ।।१६.११२७।।

ल्योद्ि-िु –  िाश व उतपत्ी हे दोनही. तठर 
आधीं अजतव, आरी िरें, । तठरनच 
नविाशकाळी ि ररे, । लयोद्व हे बानहरे,। 
जयानचया संनचतीं ।।२.८१०।।, लयोद्वु 
।।२.३०९।।

ल्योद्ि अिसथ् – लय व उतपत्ी ह्या दोि 
अवसरा. ऐसी लयोद्व अवसरा,। 
रौनतकदेहातें पारा्ण । ते आतरयां देहरुक्तां, । 
ि वततेची ।।२.७२६।। 

ल्योद्िक्ळी –  नविाश, उतपत्ीचया वेळी 
(प्रलय व उतपत्ीचया काळी). ज्ञातानच 
आश्यो ज्ञेया ज्ञािा । सवपिी जैसा अजु्णिा । 
लयोद्वकाळी कवरा । तेरे आश्यावे 
।।१८.३५४७।।

ल्योद्िलसथवरसथळ – जगाचया िाशाचे, जनराचे 

ल्य्योग ल्योद्िलसथवरसथळ
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व खसरतीचे ठिकार. तया तुमहांपासाव सकळ 
। पुरत्य रासे केवळ, । लयोद्वखसरनतसरळ 
। तेंनच सवाां. ।।२.३८४३।।

ल्योद्ि लसथरी –  नवश्वाचा लय (संहार), उद्व 
(निनर्णती), खसरती (पालि). आनर 
लयोद्वखसरती कतते । ते आनरक कैचे रागुते 
। उरीिाही प्रकृती पुरुषातें । ऐसे असता 
।।८.२७५८।।

ल्योद्िलसथरीसथ्न – लय पावरे, निरा्णरहोरे, 
अखसततवात राहरे यांच सराि. ऐसे देहनच 
करा्णचे अयि । लयोद्व खसरती सराि । 
यालानग कर्ण आधेय अनधष्ठाि । देह तयाचे 
।।१८.२८३८।।

लिण –  १. िारट. केवळ शीतळ केवळ उषर । 
केवळ रुक्  किीर । तीक्त आमल लवर । 
कटु ऐसे ।।१६.१४८९।।; २. रीि. राइ लवर 
सुररु । रीरी कोरडालसरु । नचंचा फुटें सलवरु 
। पदार्ण बहु ।।१६.१४९४।।

लिण्क्र – नरिाचा आकार, िडे. उदकनच 
लवर जालें । परंतु लवराकारातें वेगळें । तया 
रुपा िारा िातळे । पूव्ण सवरुप ।।१५.२४४२।।

लिरी (लवरे) –  वाकती, िम्र होती. दरा 
अधीि लवती । कर चरर आसि युनक्त । येरां 
कर्ण कररारानच गती । ते अधीि योगा 
।।१६.३६८।।

लि्धता्म्त् – लवाचाही अधा्ण राग इतकाच वेळ. 
ऐसा वयाचा अंतु असे । रग यानचये पूवा्णपर 
दशे । नचत्ाचेनि सावकाशे । लवाध्णरात् 
।।८.११६०।।

लि्िवे –  लवरे, झुकावे, जावे. कर वयापारु ि 
सुटे । कांहीं तऱही कररें घटे । तठर ईश्वर 

रक्तीनचये वाटे । ते कां ि लवावे 
।।१८.१४२५०।।

लिी (लवरे) –  पापरी बंद करत िाही. उघडी 
तठर ि लवी ियिा । लावी तैं िुघडी रागुते िा 
। वांकुडे तेही करचररा । िीट ि करी 
।।१६.४४०।।

लिों नवेदी –  िम्रतव घएऊ देत िाही. अपार नवद्ा 
जया होये । रग दुजयाकडे तो ि पाहे । 
आपुलेनि गवते तािा होये । तो िेदी लवों 
।।१६.१६६४।।

लसणु –  लसूर. राइ लवर सुररु । रीरी कोरडा 
लसरु । नचंचा फुटे सलवरु । पदार्ण बहु 
।।१६.१४९४।।

लसन् क्रणवे – लसराचया वासारुळे. कपू्णरु 
कसतुठर चंदिें । पुढे देइजनत लसिा काररें । 
तरानप तो ि पालटे तेरे । तींनच पालटती 
।।१५.४२२४।।

लिरी –  लाट, तरंग (एकवचि ईकारानत). 
जेरवरी लहरी धावे । तेरवरी उदकनच असावे 
। रानज तूटीते पावे । कैसीया परी ।।५.३६०४।।

लक्ष – आपरच पूवमीचया आपरास पाहरे, 
अज्ञािाचया दृष्ीिे. आपरु आपरा पूव्णव्त्ी । 
पाहे ते लक् वीरपती । आतर इतर रासे रानत 
। ते िवहे आतरा ।।१८.३६०६।।

लक्षणत््य – सत्, नचत् व आिंद ही तीि लक्रे. 
रग लक्रत्य कनरलें,। गुरुिारें अवबोनधलें,। 
तें सांगैि पारा्ण वनहलें,। देईं अवधाि 
।।२.८३८, ८३९।।

लक्षणत््य्च् – (सत्, नचत् व आिंद ह्या) तीि 
लक्रांचा. तव येक महरती नविोदु । तुमहा 

ल्योद्ि लसथरी लक्षणत््य्च्
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संनयासीया कां हो रिोधु । लक्रत्याचा 
अिुवादु । तुमहीनच करा ।।५.१२६८।।

लक्षणत््यीं – जहद्, अजहद् व जहदजहद् ह्या 
तीिही लक्रांिी. नहरणयगरा्ण अिैरयता,। 
तदंशा आपरा पारा्ण । िेरती रहावारयारा्ण,। 
लक्रत्यीं ।।२.७०१।।

लक्षणवे – कलपिा कररे. प्रकृनतचेनि दृशयपरे । 
अनरन्ा पुरुषा रूपकररे । रग इचा लक्री 
लक्रे । अलक्ा तया ।।५.२८७१।।

लक्षध् – लक् प्रकारे. बोनललो जे की बोले । 
तयाहूनि लक्धा आगळे । सुकृत तया जोडले 
। जेरे जानरतले सात प्रश् ।।८.३६०७।।

लक्ष्योग – योगसाधिेतील एक यौनगक नरिया. 
लक्यावर (धयेयावर) नचत् एकाग्र कररे. 
लक्योग लययोग । कर्णयोग वैरागययोग । 
रनक्तयोग हटयोग । तपयोग िािा  ।।८.३३६७।।

लक्ष्ंश – परब्रह्ाचे वर्णि कररारा तातपया्णर्ण. 
लक्ांशें शुद्ें तेरें । आिंदरय सवरूप बोधिे । 
सदनवयेनच ऐरय जाररें । जीवां ईश्वरेसीं 
।।१५.४५८४।।

लक्ष्ंशी –  लािातील एक अंश. शकुिाची 
रीरानश । शकूि ते रातेंनच एकांशी । बोले ते 
लक्ांशी । फळे वचि ।।१८.३३३१।।

लक्षी – वेध घेतो. ऐसा प्रकृनतगुरसाक्ी,। 
सानक्तवही ते िापेक्ी,। अवसराचतुष्यातें 
लक्ी,। अनयोनयनसद्ी ।।२.८२६।।

लक्षु – लक््य -  धयेय. शबलु तो रायासंयुक्तु,। 
वाचयु बोनलजेत ततपदारु्ण,। शुद्ु तो 
रायारनहतु,। लक्ु जारावा ।।२.८४३।।

लक्षवे (न) – लक् देत िाही. धांवतानस रूढपक्ें,। 

तऱहीं शोकु तों फळदु ि लक्े,। आतां नवचारु 
घेईं प्रतयक्ें,। रूतें कैसीं ।।२.१११४।।

लक््य्ंश –  सूनचतार्ण, गनर्णतार्ण. दोहीचे वाचयांश 
सांडूि । लक्यांश दोहीचे रांडूि । उरयानस 
नसद् एकपर । उरजावे तें ।।१८.२२८२।।

लंवघर – ओलांडत. हारोनि पावो रोनडला । पठर 
िसंडी गुरु आपुला,। लंनघत पळे, रग गळां । 
बांधी टोरपा; ।।२.३७१०।।

लंपट – आसक्त. ते एकाग्र, एकनिष्ठ,। पदारमी 
िवहे लंपट,। जे साधावया कष् । पूववींनच केले. 
।।२.२०१८।।

लंपट – नवषयी, कारी, आसक्त. अशा लंपटाचेनजरे 
। श्वािाही हूनि उरे । उगेनच दुजयाचे साहारे 
। क्ोरोहीिये ।।१६.१८३३।।, लंपटपणें – 
लंपटपरािे. ।।२.११८५।।

ल्ंक –  एक हलके धानय. ब्राह्र निबांध बैसउनि 
। अनवधी पूजा संपादूनि । कोरडे लांक आरूनि 
। रक्ावे महरे ।।१८.४६३३।।

ल्ंकचण – लाििार धानयाचे दारे, चरे. कुटकी 
रादली कुनळर । येंही धानये वाटे हीत  
लांकचर नरनश्त । राकरी आवडे ।।१७.७७।। 

ल्ंिडी (लाव) –  चेटकीर, राक्सी, लांडगी. 
रातानच लांवडी होये । तैं ते बाळ कैसे नजये 
। तेर रुदिनच आहे । प्रेतिू तया ।।१६.२१।।

ल्ख्जोि्र –  (लाक्ाग्हातील जोहार) लािेचया 
घरातील जळरे. रागां लािा जोहार केलें । 
तेरें काये रलेपर आलें?। रीरसेिा नवष 
ठदधलों । केली अकीनत्ण ।।१.२४०४।।

ल्गर् िो्यवे – लागतो. बाह्यसपशु्ण शरीरा,। र्दु, 
कठिरांशु, वीरा, । शीतळ, उषर, जळ वारा,। 

लक्षणत््यीं ल्गर् िो्यवे
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लागता होये ।।२.९८०।।

ल्गस –  जवळ. नगनळता नवष परतलें । तैसें 
लागस आंगा चुकलें । तें पाप येरें काळें । 
कैसें कवर ।।१.२९७१।।

ल्ग्ि्य् – नचकटणयासािी. आनर जेरवरी शबद 
पावे,। सपशु्ण जेरूनि जारवे,। रूपावबोधु धावे 
। जेरें लागावया ।।२.६३७।।

ल्गी पडवे –  हल्ा, फास पडतो. आय्ण नितीतें रंनग 
। िोटें धैय्ण प्रसंगी । जयावठर पडे लागी । 
यरदुतानच ।।१८.१२९४०।।

ल्गवे ज्णों – जारवू लागतो. रि सरािाचेनि 
बनडवारें,। सकळें देहीं देहाकारें । होऊिी, 
सपश्ण बानहरे । लागें जारों ।।२.११६२।।

ल्ज्रोपणी – साळीचया लाह्या लावलया असता. 
शाळीचा पोटी त्ुर । तो लाजारोपरी जार । 
अंकुरेिा रागुतेि । तेनव जारे ।।४.३११६।।

ल्वजरि्णें – अंगावर. अिवोळिी लंपटपरें । 
कीजती करा्णचररें,। वोळिी लानजरवारें । 
कैसें िवटे?।।२.११८५।।

ल्ट् – सोनयाची कांब. रुसे आटनलया आळंकारा 
। येरें िाहीं पूवा्णकारा । रग सोिेंनच सोिे िरा 
। लाटा होये ।।१५.२४३२।।

ल्ठ् – बलवाि, दांडगा, परारिरी.  रुद्रातें 
नजकोंनि लािा । नवषरु ि वचे जयानचया वाटा 
। नसंहावतारी येकटा । होता सापडला 
।।१.९६७।।

ल्ठवे – तेजखसवता, बलशालीपरा. परारिराचे 
लािे,। वीर राठरले रोिे रोिे,। तो री 
येकलानच सुटें, । तैं वाईटु सवाां ।।२.२७२।।

ल्डिणें – लाड कररे. पुत्ातें लाडवरें । हेनच 

नवश्ांनत तुमहां रािे. । पठर रागतील तेवहां देरें 
। रांस काय? ।।२.२१४५।।

ल्धलवे –  प्राप्त होरे. ऐसें जेरे जानरतलें । नवश्वेसीं 
आपरा देखिलें । तयातें काये लाधलें । ऐसे 
जारावें ।।१८.१३१९१।।

ल््योवन – पहाः ल्िोवन. ऐसे गुरत्य प्रकृतीचें । 
लायोनि संनिधाि आतरयाचें,। प्रवत्णलें काय्ण 
तयांचे,। तें हेंनच नत्नवध ।।२.८२३।।

ल्िक (लाव = रूतीर) – रांडरतंटा. कलहंकु 
अंजि धातुसतंरु । लावक िाटक ग्हक्ोरु । 
जेरे जेरे होये लारु । पदाराांचा ।।१४.७१६।।, 
साटें करी स्तीचें । रोटें लावक तयाचें । लागलें 
ि सुटे नवद्ेचें । येसरें बळ ।।१८.४५९४।।

ल्िणी – पेररी, सरापिा, रांडरी, धैय्ण रोक्ाची 
पाऊटरी  । धैय्ण सवधरा्णची लावरी  । धैय्ण 
कीनत्णची िारी  । इहपर लोकी  ।।१८.८१४९।।

ल्िण्य – सौंदय्ण. तेरें सवप्रयोजिीं वत्णतां,। 
गंत्कररां सरसतां, । लावणय पालहानयलें 
पारा्ण, । तये शरीरीं ।।२.७४४।।

ल्िी – लावतो. आंगाचा रोहो लावी,। वयक्त 
वयक्तींनच रोहवी,। अवयक्तु ठदसेिा, देिे दावी 
। लपालेपरें ।।२.११८०।।

ल्स –  डागरी; डाग देरे. नत्दोनषया लास देती 
। ते आरोगयवंता नवश्व होती । वैरागये संनयासु 
घेती । ते दोषासतवा ।।१८.२३३३।।

ल्सु-््स ु – उपचार, रोग बरा करणयाकठरता 
शरीरावर केलेले उपचार, िुरा-नरिया. जव 
तो वयाधी शरीरी  । तवंनच लासु फासु वैद्ु 
करी । अरोगय झानलया पािीवरी । तेनच 
वयाधीक ।।६.२३८।।

ल्गस ल्सु-््सु
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ल्ि्री –  प्राप्त कठरती. इंनद्रये तव नवषयो लाहाती 
। आनर ते रोग सवधर्णनच होती । रोक्ु पानवजे 
अंती । सवारु्ण पोनषता ।।१८.१५०६।।

ल्ि्सी – प्राप्त कठरसी. तयाची लाहासी प्रसन्ता 
। रग तीपासाव तुं पारा्ण । सवानवद्ेचेनि िाशें 
सव्णरा । सवरूप ज्ञािें ।।१८.१४०३१।।

ल्विजवे –  प्राप्त (करा ।। करावे, नरळवावे.तठर 
अवधाि देई अजु्णिा । प्ररर निववावे बाह्य 
कररा । तया दरानचया आंगवरा । लानहजे 
ज्ञाि ।।१६.१७१।। 

ल्िीन –  नरळवीि, प्राप्त करूि घेईि. तैसा री 
का होईि । परी संगु तयाचा लाहीि । तठर 
प्रारलयें घेईि । प्रायनचित् ।।१.३९।।

ल्िें – प्राप्त होरे, नरळरे. ऐसा नजंनकला देिोनि 
रोहें । अजु्णिु सवजिसिेहें ।  रग इतुलयावठर 
लाहें लाहें । तया प्रनत ।।२.३८।।, २. 
प्रारवायूचे. नचत् प्राराचें लाहे बळ,। अपेक्ूनि 
रसु रसाळ । रसिें, नशश्ीं केवळ । अनधष्ठाि 
करी ।।२.११६६।।

ल्िो – आरिोश. कठरतां संग्रारीं येर लाहो । 
...(हा)रपलीं कें पाहों ।  ऐसा अजु्णिीं सिेहो 
। जाला उचंबळता ।।२.३४।।

ल्िोवन – प्राप्त करूि. रग लाहोनि सवनवषईं 
ज्ञाि,। करीं ... अज्ञािचछिेदि,। रग 
अजअवियलक्र,। वोळिों लागे ।।२.८१५।।

ल्ंछन – कानळरा, बट्ा. रातु ऐकती शेजारी । 
गोष्ी लागैल दुरवरी । लांछिि रोर कुळाचारी 
। लागेल हे ।।६.९०८।।

वलंग – नलंगदेह. अहंतानिष्ठ गुरत्य । तेरें नलंग 
नत्पुटीरय । आतां प्रकृनतनिष्ठ गुरकाय्ण । तें 

असे वेगळेंची ।।२.४५८।।

वलंगत््य –  तीि नलंगे (पुरुष, स्ती व िपुंसक). 
तोनच निपजे िपुंसकु । ऐसा नलंगत्याचा नववेकु 
। आता अंगहीिु रुकु । बनधरु कांहोये 
।।१६.१२४७।।

वलंगदवेि, वलंगुदवेि – पाच करमेंनद्रय, पाच ज्ञािेंनद्रये, 
पाच प्रार, रि व बुद्ी ह्यांचा सरूह, 
सूक्रशरीर. नलंगदेह जव  ि ररे । तव हें सरूळ 
देह िरे । यालागीं तेंनच आधी चतुरें । नवचारावें 
।।२.५१७।।

वलंगदवेिप्र्गदशवे  – सूक्रशरीराचया अगोदर असरारे.  
तया नलंगदेहा प्रागदशे,। सवरूपाज्ञािरात् असे,। 
तें काररदेह पठरयसें,। जीवाचें यया 
।।२.११२१।।

वलंगदवेिस्भ्स – रायारय सूक्र देह. 
नलंगदेहसारास अवघें । हेंनच सरूळ देहाचेनि 
संगें । देहबुद्ीते लागे । प्रकाशु करूं 
।।२.४५४।।

वलंगन –  जििेंनद्रय. करांते लानवले ग्रहरदाि । 
लानवले पादांते गरि । नलंगि याचे निरा्णर । 
येरे केले ।।१८.११८५।।

वलंगभवेदी – नलंगरेदािुसार. ते नहरणयसतयई 
जारावे,। नलंगरेदी रािावे,। िष् महरौनि 
पाचारावे,। असतयवादी ।।२.७०२।।

लीन ज्लवे – एकरूप झाले, सररूप पावले. 
कलपिा गेली नवतुळोनि । री पर आटले 
सवसरािी । रि चळबळ सांडूनि । लीि जाले 
।।१८.२४१०।।

लीळ् – लीला; रिीडा. नवनचत् राझी लीळा । 
हृदयीचा बहु री कोवळा । पाळकु पोषकु 

ल्ि्री लीळ्
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लोकपाळा । ईश्वरू री ।।१६.२२०८।।

लींपवेवचन् –  नचकटत िाही. सकळे दुगते जी दुग्णरे 
। ती तरसील जार संभरे । आतरा असंगु तो 
गुरकरमें । लींपेनचिा ।।१८.१३७२९।।

लुवर – घार द्रव.लवरतीत लोंबे रांस । िये 
कांटाळा तयास । आतां िवाही विारा पठरयस । 
लुनत वाहे ।।६.४७०।।

लुळवे –  लुळेपरा, पंगु. िुळेलुळे उडे । कांयेक 
अंग आगळे वाढे । अरवा येक ि चढे । 
आरंरानच पासूि ।।१६.१४३१।।

लवेइल् – (लेरे) - धारर केला. रग आंगा पाडी 
उतरी, । नवरची गरवीं कुसरी । लेइला, िेसला 
बाहेरी, । ये संसार चहोटां ।।२.९११।।

लवेख –  लक्य? रजकांवठर आहे लेि । तयांचे 
धरावे रासर एक । ऐसे तंवं लोक । वाठदती 
तया ।।१८.५००३।।

लवेख् – लेिी नहशेब, जरािचा्णचया िोंदी. 
नवत्ाचा पाहे लेिा । आिनवता रुराइतां 
लोकां । देरे घेरे रुका । सररो लागे 
।।१५.३४६४।।

लवेपणवे – रािरे, सारवरे, नलंपरे, लेप देरे दृशय 
अराव लेपरे । अरावाचे ते जाररे । ते 
आपरा जारोनि प्रवेशवरे । सवरुपी तुवां 
।।१२.४०१।।

लवेवपलवे –  नलंपले, बरबटूि टाकले. नवषय रळकार 
पंके । राते आतरया लेनपले देिे  । रग 
परनहता असके  । तेरे नवधंनसले ।।१६.२३१६।।

लवेह्य – चाटूि िाणयास योगय पदार्ण. लेह्य, पेय, 
चोषय जार, । िाद्, रक्य, दधयोदि,। 
तरिाठद शीतल जीवि । आिवतें होये 

।।२.५०९६।। 

लोकक्ष्य्थताच –  (वाईट) लोकांचया अंतासािीच, 
वाईट लोकांिा रारणयासािीच. तैसी ययांची 
जे याती । ते लोकक्यारा्णनच जार निरुपती । 
प्रयोजिु िाही पुडती । आसुरांचा 
।।१६.१६५६।।

लोकदृष्टीं – लोकांचया िजरेत. हृदयीं धेलें दुब्णळतव 
। धैय्णिाशक, असतव(त्व) । तें कैसें लोकदृष्ीं 
अबलतव । आश्नयलें जें तुवां ।।२.७८।।

लोकप्ल –  नतनही लोकांचया प्ररुि देवता व 
अष् ठदरपाल. नवनचत् राझी लीळा । हृदयीचा 
बहु री कोवळा । पाळकु पोषकु लोकपाळा । 
ईश्वरू री ।।१६.२२०८।।

लोकप्रवणर – सराजनिनर्णत, लोकनिनर्णत. आनरक 
दुजी कृषरगती । यया गेलीया होय परती । 
नरथया िवहे हे उक्ती । लोकप्रनरत  
।।८.३४७८।।

लोकभ्यवे – लोकप्रवादाचया रीतीिे. लोकरये, 
लोकशंका । यये अरमी अळका । िवहे जो 
रानझया सुिा । नविटला रक्तु ।।१२.७३३।।

लोकशंक् –  लोकांची रीती, लोकापवाद. 
क्रक्रां वाटें लघुशंका, । क्रक्रां दीघ्णशंका, 
। रग ते सांडूनि लोकशंका । तेरेंनच बैसती. 
।।२.३०९७ ।।

लोक्ंरु – लोकांत नरळूि-नरसळूि असलेला 
वावर. िेरे नचंता वयग्रता । उगानच होये 
बोलता । येकांतु लोकांतु सव्णरा । नवचारीिा 
।।१८.८३०२।।

लोक्च्री –  नवनवध लोकांची आचररूक, 
वागरूक. िािा असो ये लोकाचारी । परानहत 

लींपवेवचन् लोक्च्री
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जो नवचारी । तयाचानच धातु सारग्री । की 
जतु असे ।।१६.१६४४।।

लोक्थता – लोकांसािी; सराजासािी. तीर्णअसतय 
रािूंि । लोकार्ण करी सिाि । ते असतयाचे 
वाचूि । तया सतय िवहे ।।१६.१०७९।।

लोकती – सराजात. ऐसे नकती एक उपदेश । आमहा 
पासाव ययास । अहो लोकी वत्णता बहुवस । 
युक्ती पानहजे ॥९.७०॥

लोकतीकु – लौनकक, जिसवराव संबंनधत. दंरुतो 
सव्णरा लोकीकु । आरूतें धरू्णनच आवनशकु॥ 
करुं तो सकळ अनववेकु । ऐसे असता 
।।१६.८६५।।

लोकु, लोवकक ु(लौनकक) – सारानजक प्रनतष्ठा, 
रोरवी; रोिेपरा, लोकेषरा. तयाग बु्द्ी 
अवंचकु । गतार्ताचा िाही शोकु । सांडुनि 
लोकुलोनककु । सुिी जाला ।।१६.३०८।।

लोकलेशन् – (लोकेषरा) लौनकक, प्रनसद्ीची 
इचछिा. उडोनि गेली लोकेशिा । पुत्ेशरा 
नवत्ेषरा । रि ि बीहे रररा । ऐसे जाले 
।।१५.३५७५।।

लोकलेश्वरति – रारसांचे राजेपर. देवांचेनि ईश्वरपरें 
। लोकेश्वरतव रोगरें,। रािवयें रहीकृतें येरे । 
राजयें पुरे. ।।२.२१७४।।

लोकलेरण् –  प्रनसद्ीची नकंवा कीतमीची इचछिा. 
लोकेषरा गेली पळोनि । उगानच प्रवतते गायिी 
। युक्तायुक्त ि रिूनि । सतुनत करी ।।१.९२।।

लोचु ल्गरी –  लचके तोडू लागतात. घारी 
लागती लोचु । गीधपक्ी टोचु । दूत यराचे 
िोचु । आनरयावरी ।।५.१३३४।।

लोटी –  लोटतो, पुढे िेतो. तें व्द्ी घालूनियां 

पोटीं,। रिरनच बाळदशा लोटी । तारुणय 
सारावीत उिी,। तेवहेळीं कैसें ।।२.८९९।।

लोडठूवन – पारर, कुळव इ. औतास एक असलेले 
अवयवरूत आडवे लाकूड, यांत जुवाचा दांडा 
अडकवूि.  लोड = विर, कुळव यांचे दांडे. 
कुळवे देऊनि पानळया । लोडूनि वोरंबातया । 
रोडूनि वावर छिाया । आनरली तेर 
।।१८.८९९०।।

लोणवे –  ओवाळरे, उतारा. आधी िोची आपरातें 
। रग लोरे परदेहातें । असो की जे अज्ञािरतें 
। तें काय्ण सकळ ।।१६.२३२०।।

लोधलवेपणवे – लोरावूि. ियि हे लोधलेपरे । 
निनरषोनरेषांचे सांडरे । करुनि श्ीदत्गुरें । 
तनरय झाले ।।१.९८।।

लोपक – लोप कररारे. आनर आतमयाचे दृष्ेपर 
। तयाचे लोपक रि । ते आतरा रिाचे 
अनधष्ठाि । अैसे ि घडावे ।।६.४८३६।। 
(रुदो. दृष्ेपर - द्रष्ेपर)

लोपल् – िाहीसा झाला. देहाठद प्रपंचु बुडाला,। 
कीं िाहींनच, ऐसा तो जाला,। कररगुरधरु्ण 
लोपला,। जेनरंचा तेरें ।।२.८५२।।

लोप्लोपविशवेरवे – झाकरे व उघडरे असे 
करणयािे. जे व्त्ी प्रकाशे । लोपालोप नवशेषे 
। ते आतरप्रकटतवे िसे । प्रगुप्त जया 
॥९.२७६॥

लोपुं – लोप, सवत:चया आतरसवरूपाचा नवसर 
पडरे हा सराधीतील प्रनतबंध. उपजे लयो 
तरोगुरें, । तैं राजसतवा लोपुं जा.. । 
सरानधनवक्ेपा काररें, ।  रांडे वयरो, 
।।२.८२०।।

लोक्थता लोपुं
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लोपवे (लोपरे) – लोप पावते, संपते, िष् होते. 
तुवां जें धेलें रय, । तें नरथया, गा रोहरय,। 
सवधरु्ण लोपे, पठर श्ेय । ि पवसी येरे 
।।२.६६७।।

लोलुप-पु  – लालची, आसक्त. लागे परतु कवळु 
। तऱही जेनवती हळूहळू । जालाही िरनिती 
नवटाळु । लोलुप ऐसें. ।।२.५३७९।।

लोविर – लाल, रक्तवर्ण. येक पाहती कृषरतर । 
येक लोनहत शयार । येक तैसी पुषपा सराि । 
रुप येक ।।१५.२३२७।।

लरौवकक –  लोकवयवहारातील रीती. कार रिोध 
रद रछिर । लौनकक आनर आिाचार । सांडुनि 
नवषयांचे आदर । रजावे देनव ।।१८.१३२३५।।

लरौवककती – लोकवयवहारात. आतां हेंनच जरी 
वाढनवसी,। तरी अवधारीं रातु ऐसी,। जे 
लौनककी अिाठरसी,। वदती पैं ।।२.६६८।।

लरौ््यर् –  लोलुपतव. काप्णणयदैनय नवनहिा । 
देहींनच लौलयता असेिा॥ संसारी रोक्ी 
आकांक्रा । रात् िाही ।।१६.३५१।।

््यवेह्य –  लेह्य, चाटणयाजोगे. िाद्रक्यपायस । 
लयेह्य चोष्ा नवशेष । सद्सतप्त पठरयस । 
घ्तपात्ी ।।५.१७३७।।

ि

िक्व्य – बोलरे हा वारीचा धर्ण. तयागादाि 
कराचें । वक्तवय तये वाचेचें । आिंदनयतवय 
नशश्ाचें । पायूचा नवसगु्ण ।।२.४३६।।

िक्व्यें – बोलरे ह्या वारीचया सवरावािे. वाचा 

बांधली वक्तवयें ।.... पाद तेरें गंतवयें । 
सुटतीनचिा ।।१८.१३९१३।।

िक्् –  बोलरारा. तेंवीनच करमेंनद्रयवयापार,। 
सफुरती वाचेविारा सरग्र,। तठर वक्तानच तो 
कता्ण, अंतर । येर ि ठदसे ।।२.९८४।।

िवक्प्द् – राषराची शैली. रुनक्तहसता, 
वनक्तपादा । अवधुता, पररािंदा । गुरुरूनत्ण, 
आगाधा । गगिोपरा ।।१.१५८।।

िचवर न(वचरे) –  पोहोचत िाहीत. पांडव ि 
वचनत नजंनकले । जो तो ऐसेंनच बोले । रुि 
काजळे उठटलें । ऐसें शोरें ।।१.६१३।। 

िचन – १. बोलरे. तठर अवधारीं येर वचि,। 
आतरयाचें अवययपर,। ररु, वोसरु, हे िूर,। 
िेरे आतरा ।।२.८१७।।; २. प्रश्. तऱहीं 
आमही तंव, अजु्णिा,। तुझे िवहेसें महरोिा,। 
तरानप पुनसनलया वचिा । पठरहाठरजों 
।।२.१०७०।।; ३. (कधीही िोटे िररार 
िाही असे) आश्वासि.  ऐसे हे राझेनच वचि 
। कवर करी अप्ररार । सवधर्णलोपी घे 
अवतरर । जैं अधरु्ण वाढें ।।८.११२०।।

िचन्थुता – वचिाचा अर्ण. तयांतें पाहोनि काज 
िाही । अरावो जारावा तये िायी । ऐसा 
होसील; रग घेई । राझा वचिारु्ण 
।।१२.३९७।।

िचनीं – बोलणयावर, सांगणयावर. ते री आतरा 
अनविाशु, । रत्ा येरु तो नरथया रासु,। यये 
वचिीं नवश्वासु । तूतें होईल ।।२.१०५४।।

िवचलवे (न) – सांनगतले, करि केले. अहो तुरचे 
काय सांगीतले । ते आरुते िाही की वनचले । 
तव एक महरती झाले । करावा गुरु ॥९.६४॥

लोपवे िवचलवे (न)
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िचवे (न) – शबदािे. तेरें तो ि वचे छिेठदला,। 
देहवधें आतरा वनधला, । नरथया आरासु 
तोनच रोडला । शरीराचा यया ।।२.७८८।।

िज्र –  इंद्राचे (अरोघ, किीर) शस्त. अहो 
वज्ेसी घेता रडक । फुटले पव्णताचे रसतक । 
तेनव रजसी वैर िावेक । केले येरे 
।।१६.१९४३।। 

िज्रच्ंचुि् –  इंद्राचया वज् ह्या आयुधाप्ररारे 
किीर चोची. रसतकु निघाला बाहेरी । तंव 
वरी भरती घारी । िोक हानरती अवधारी । 
वज्चांचुवा ।।५.१३३३।।

िज्र्मुख् – किोर दंश कररारा. तव वज्रुिा 
जळायुका । झोंबती शरीरा घ्रारारुिा । 
सवाांगी लागती दु:िा । कठरती तया 
।।१५.३५००।।

िज्र्सन – एक प्रकारचे योगासि. दोनही गुडघे 
दुरडूि चवड्ावर बसरे. यारानज घेयीजे 
वज्ासि । योगी महरती नसद्ासि । दुसरे ते 
रद्रासि । संतोषाचे ।।६.३३६३।।

िटक – वडा. कनरका सवादळे आगळी । 
शािांनचया प्ररावळी । वटक पप्णठटक तये 
वेळी । आनर रूनचते ।।५.१७२६।।

िटु –  डौल, नरजास. बोलवी तोनच हळवटु । 
जिातें आला वीटु । ऐसेनि बोले तैसे वटु । 
दावी रैत्ीचा ।।१६.२११५।।

िटवे (ि) – वाटत िाही. शोक कररें सुिसाधि । 
िा शोकु सुिाचें जालेंपर । सुि ि वटे तै 
कवर । करील शोकु ॥१८.७२३१।। 

िडि्वग्न – सरुद्रातला अग्ी. येरें वडवानग् 
संप्राशावा, । गोवध्णिु करें उचलावा,। 

अिंतांरूपीं दावावा । आपला देहारासु 
।।२.३४८८।।

िवडली – रोरारोठ्ांिी, जारतयांिी. मयां केला 
हा यज्ञु यागु। राझा आचारू कर्णयोगु । वनडली 
दानवली रागु्ण । तैसा वत्ते ।।१८.३३१४।।

िण –  चट्ा. वर व्रर गुलर हरळ । या वयाधीसीनच 
जनरे सरूळ । कां बाळपरीच प्रबळ । उरटती 
रोग ।।१६.१४७०।।

िवणज –  वयापार. वनरज कठरता राग्ण नचंता । 
नवत्ाची यतिे वागनवता । राष्ट्नचंता राजनचंता 
। उपजोनच लागली ।।१६.१७५०।।

िवणजवे – वयापारी लोक. वनरजे जातां उद्रा । 
अवधारी गा वीरोत्रा । वोलांडू पूरे सीरा । 
तंवं आक्ेपु सांपडे ।।१८.१०८७०।।

िदन घडिी – दश्णि घडवते, तोंड दािवते. 
पुरुषारवीं पाडी िाि । दैनयाचें घडवी वदि ।  
आधीं ग्रासी शहारेपर । प्रवत्णतांची ।।२.४७।।

िदंरी –  वदंता, अफवा. रररापुढे जनरु िारी । 
पापपुणय ते कवराप्रती । रोगावे रोगाये 
रोनगती । वदंती हे ।।१६.११०१।।

िवधजरी – वनधले महरजे रारले जातील. (‘जरी 
ि वनधजती’ असा प्रयोग असलयािे जर रारले 
गेले िाहीत तर, नकंवा कौरवांचा निःपात केला 
िाही तर असा अर्ण.) तू महरशील गा श्ीपनत 
। कौरव जरी ि वनधजती ।  तरी राजयरागु हा 
िारी । निचियेंसी ।।२.२१८।।

िवधल् – रारला, िार केला. तेरें तो ि वचे 
छिेठदला, । देहवधें आतरा वनधला, । नरथया 
आरासु तोनच रोडला । शरीराचा यया 
।।२.७८८।।

िचवे (न) िवधल्
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िधी –  वध करतो. तो राठरता िवहे अजु्णिा । 
कैसा कासेि कवरा । वधी?  सवरूपें आपर 
। आपरु सव्ण ।।२.७०५।।

िधु – (वध) सतयातरवेदिें अवधारी,। असतय तें 
का यरा रारी ?। आतां संत संताचा करी,। 
वधु काये ?।।२.८५८।।

िनचर् –  रािाविात राहराऱयांिा. विी लागला 
विचरा । ग्रारी लागला ग्रारचरा । ऐसा 
कृपाहीिू रूचरा । झोंबे दाहकु ।।१८.५४६।।

िनज् – रािात उगवलेली, कोिेही उगवलेली, 
सारानय. शुनक्त जीं ि नरळे ती गुंजा,। 
नचंताररीसाटीं पुंजा, । सुरतरुसाटीं विजा । 
बाबुळा काये? ।।२.३८९३।।

िवनर् – १. रूळ अर्ण - स्ती, येरील अर्ण –  
पतिी. कवर कवराची हे राता, । कवरु 
कवराचा सांग नपता? । कवरु सुतु, कवरु 
वनिता? । रीं तो कवरु? ।।२.११८२।।; २. 
स्ती. रग प्रवत््णली हृदयीनचंता । तयागीलया 
पदार्ण वयरा । हृदयी आिवे वनिता । बारु 
लागे ।।१८.१६१०।।, वनिता (अिेकवचि) 
।।१६.१९८१।। 

िपनु पडवे – (सं. वप् – पेररे) पेररी केली जाते 
(गर्णसरापि). तो वपिु पडे सपूरा । तैं नपंडु 
रचला जार वीरा । तो जै होये अपूरा । तैं गळे 
गरु्ण ।।१५.३६९६।। 

ि्मन – ओकारी, उलटी. नवष्ठापात् नकरु धूतले । 
वरि वोजा वोगठरले । श्वास सोवळे केले । 
तैसा नवचारु ॥९.२११॥

ि ्मनी –  ओकारी, वांती. रिोधें शरीर नवटाळलें 
। ते जनरू नि नवचारें सांनडले । व रिी सुरस 
पनडलें । िांड जैसे ।।१६.८१५।। (रुदो. व 

रिी – वरिी)

ि्मी (वररे) – ओकत आहे. वरी नवषाचे कल्ोळ 
। जाळी ब्रह्ांड रंडळ । जयाची रारी गरळ । 
सवादुळपरे ।।१८.९५५।।

ि्मूवन –  ओकारी करूि, वांती करूि. हृदयसर 
नवष जारोनि । सांनडजे जैसे वरूंनि । रग ते 
पुडती परतोनि । ि घानलजे रुिी  
।।१६.२५२५।।

ि्यपरतिवे –  वयाचया नरन्तेिुसार. दश देह कीरू 
असे । पठर बाह्य प्रज्ञा प्रकाशे । ते वय परतवे 
ऐसे । जारावे तुवां ।।१८.७३७।।

ि्य्च् – आयुषयाचा. ऐसा वयाचा अंतु असे । 
रग यानचये पूवा्णपर दशे । नचत्ाचेनि सावकाशे 
। लवाध्णरात्  ।।८.११६०।।

िर –  श्ेष्ठ. सागरा येसरें रोर पात् । सांगे अजु्णिा 
तठदतर । औषधांरानज वर । पीयूष जैसें 
।।१८.१४९५४।।

िरकड – वच्णसव, वरचढपरा. ऐसा कृनषकता्ण जेर 
असे । तेर वैरी तो का ि हांसे । देिे आइके 
तो ि संतोषे । वरकडु जिु ।।१८.९०३४।।

िरपडी –  प्राप्त झालयािे. रि नवषयांनच आवडी । 
बाह्य वयापारी धरी गोडी । तंवं नियते करते 
वरपडी । कीजे तेर ।।१८.१३९९।।

िरपडी – गदमी. सुिी ि करी वरपडी । अरवा तें 
व्नत् रोनडं । कासेिहीिा गोडी । तया उदासीिा 
।।१४.१३८६।।

िर्वड्य् – वऱहाड्ाला, लग्ाला आलेलयाला. 
वरानडया नरळे अन् । तो ि कढी तेरूनि वदि। 
तैसे जयाचे अंत:करर ।  गुंतले रज 
।।१२.३२१।। 

िधी िर्वड्य्
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िर्नन् – नस्तया, बायका, रनहला. तेर पुसती 
वराििा । कवराची वो तू अंगिा । कां 
आलानस अनरधाि । सांग आपुनलया 
।।१८.१००९१।।

िर्न्न – वरर. शुद् सवेत शालयोदि । वठर ते पीत 
वरान् । योगु पावे तेनच लवर । नरश्ीत करी 
।।५.१७३५; ६.२३५५।। 

िदर –  एवढेच िाही तर. गुरुप्रज्ञेची अप्रकाशु,। 
वठर शास्तीं िारी प्रवेशु,। आनर जारपराचा 
आवेशु,। तुझां िाईं ।।२.१०६०।।

िदर (वररे) –  सवीकारतो. नतचा िांइं जो संरवला 
। नतया जो पुरुषु घेतला । तो अज्ञािु वठर 
रूतला । अनयरा ज्ञािे ।।१६.८४०।।

िदरठ् – परीट, धोबी, कपडे धुरारा. (ही कारे 
रोल घेऊि कररारा). कुबेरु िारे बराडी । इंद्र 
िारे काबाडी । यरु वठरिा रोले घडी । आरी 
धोऊनिया ।।१८.८५८३।।

िदररें – वरचया ठदशेिे. आइकोनियां हुंकारातें । 
चोरीं पानहलें वठरतें,। तैं देिोनि राक्सातें । 
पळाले रयें. ।।२.२९२१।।

िदरपड् – आसक्त, वश. प्रनतठदिी तेरनच नरक्ा । 
करूनि नरष्ान् अपेक्ा । जाता जाता रूक्ा । 
वठरपडा होये।।१८.१६२४।।

िदरपडवेवच – घेरते, ग्रासते. सकळां व्त्ीची हानि । 
वठर रावो िाहीं आतरसरािी । तेरें सुषुनप्त 
रहारोहिी । ते वठरपडेनच गा ।।१५.१३८९।।

िदरिरी – वरवर.  वठरवरी डोले सागरु,। परी ि 
डोले तयाचा रीतरु,। र्गजळाचा वाहे पुरु,। 
तेरें नकरर जैसे,।।२.९७०।।

िरुण –  पाणयाची देवता. श्ोतु हे कळा ठदशांची 

। ियिु तैसीनच सूया्णची । रसिा प्रनतरा 
वरुराची । ते तेरे केली ।।१८.१२००।।

िरुणसूक्ले जीिन –  वरुर ही पाणयाची देवता. 
वरुराचया रंत्ािे पारी प्रतयक् उतपन् वहावे. 
अग्ीचे कठरता आवाहाि । कुंड पेटावे 
इंधिावीर । वरुर सूक्ते जीवि । प्रतयक् होवावे 
।।१६.२५६९।।

िरुणु –  वरुर देवता (पाणयाची देवता). आवाहिी 
अनग् यावा । सुयमो वरुरु पाचारावा । िा तठर 
वेदु सतय रािावा  ।  कैनसया परी 
।।१६.१०५६।।

िरुर् विस्ंवरस्ंची ्मुळवे –  २०-३० वषाांची 
रुले. सोनवळे वोवळे ि कळे । रोजिी रलयते 
आतळे । वरुषा नवसांनतसांची रुळे । सांगाते 
जेववी ।।१६.९८४।।

िजतान –  १. तयाग. करा्णकरर कृत दोष । तनरय 
आयुषय बहुवस । साधि ऐनसया योगांस । ते 
नरियेचे वज्णि ।।१२.५१४।।; २. बाजूला 
कररे, दूर साररे. निनव्णकलप सराधाि । तें 
यया दोषांचे वर्णि । होतानच खसरती चळर । 
उपजती तें ।।१८.३७५७।।

िजतान – टाकरे, तयाग कररे. करा्णकरर कृत दोष 
। तनरय आयुषय बहुवस । साधि ऐनसया 
योगांस । ते नरियेचे वज्णि ।।१२.५१४।।

िज्ताि् – वगळावा, गाळावा. कळला, तेधवांनच 
तो वजा्णवा । िा तठर धातु करावा । आततायी 
रारावा । जयापरी ।।१८.८२९६।।

िज्तािवे – तयागावे. जयाचा हृदयी हा असे। तयातें 
ि सेनवती नवदूषे । पडनलया सपा्ण ऐसे । दूठर 
वजा्णवे ।।१६.८१३।।

िर्नन् िज्तािवे
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िवजताली – टाकली, वजय्ण केली. जयाची सरा 
अजु्णिा । संती वनज्णली नवचक्रा । कार 
रिोधा संरव िा  ।  लोराची जेरे 
।।१६.२५५७।।

िवजतालवे – दूर केले, टाकले. िािा पापकर पापातरे,। 
संतीं वनज्णले दुरातरे,। आतां संत ते प्रज्ञािातरे 
। कैसे देिती ।।२.७०३।।

िणताध्मूता –  ब्राह्राठद चार वराांची कत्णवये. वर्णधरू्ण 
यानतवंतां । आश्रधरु्ण आश्रसरां । ... 
।।१८.१४९६७।।

िणतालोपकु – रूळचा रंग उडालेला. सवेदें घार तो 
असे िरू । उनरत्ु जैसा कुंजरू॥ रलीि ठदसे 
आकारू । वर्णलोपकु ।।१६.९८२।।

िणतासंकरु – दोि वेगळया वरा्णतील स्ती-पुरुषांिी 
केलेलया नववाहातूि होरारी संतती. तठर 
आनरकु केला नपता ।  कां वर्णसंकरु अधर्णता, 
। रािु देउनि अनहता । नहता िानशलें. 
।।२.४१४८।।

िण्ताच्रू –  चातुव्णणया्णिुसार नवनहत असलेले 
आचरर. कानयकें कीजे वरा्णचारू । सिाि 
संधया शौच प्रकारू । रहािुराव देव गुरू । 
ययांची पूजा ।।१८.११४६।।

िण्ताश््मु – ब्राह्र, क्नत्य, वैशय, शूद्र हे चार वर्ण 
व ब्रह्चय्ण, गाह्णसथय, वािप्रसर, संनयास हे 
चार आश्र ह्यारधये सुनिनचित केलेली 
जीविपद्ती. रये वरा्णश्रु सांडनवला । गुरु तो 
उपजतानच दवनडला । पुत्ु वैरी केला । ते हे 
िवहे ।।१६.७२।। 

िणशी –  वर्णि करतो, सतुनतयुक्त वर्णि करतो. 
येकापुढें येकातें । वरमी कां दूषीं कुरतें । जार 
अहंकारें तयातें  ।  ग्रानसलें असें।।१८.१३८१८।।

िणुता – (वर्ण) १. रंग. जया िार, रूप, िा गुर,वरु्ण, 
। सहजसवरावें अनकंचिु, । वयोराहीहूनि 
सािु, । कांहीनच िवहे ।।२.८६३।।; २. 
ब्राह्राठद वर्ण. रग तू देही, िा देहो, ऐसा । 
सवसरु, निर्णळु, जैसा तैसा, । वरु्ण, आश्रु, 
आपैसा । नवसरसील ।।२.१०४५।।

िरतार – आहे. खसिगध आनर रुक्जात,। दाह्यराि 
जें सरसत,। तें दृशयसरािीं वत्णत,। आतरयांतें 
।।२.९३७।।

िरतार असर्ं – राहत असतािा. दृष्ांत रुिें सांगेि,। 
तरी अवधारीं तें वचि,। कवहरी एकु पुरुषु 
जार,। वत्णत असतां ।।२.८८४।।

िरतार्ं – असतािा. ऊरयसैनयरधयदेशीं । वत्णतां 
काळाचां ग्रासीं । ि वतते रय रािसीं । कैसा 
कोंवळा ।।२.२५८।।

िरतारीं – राहतात, वसतात. क्ेत्ज्ञ िािाप्रतयगातरे । 
ते पररातरे, ि येके जीवातरे, । अनवद्ा 
गुरकाय्णधरते, । वत्णतीं जे, ।।२.७६८।।

िरतारी (न) – वसतात, राहतात. गुर, रेद आनर 
नवकार,। आतरया व्नत्नवशेष सरग्र । ि 
वत्णती, जैसें अंबर । अंबराचां सरािीं 
।।२.१०३४।।

िरतारवेवन –  वत्णत, राहत असतािा. महरौनि तुं 
गुराधारें । वत्णतेनि देहाकारें । राझानच रीनच 
साचोकारे । होसी रक्तु ।।१८.१४२२७।।

िरतारो – राहतात, असतात. जिरीचे रिीरकीट । 
नवष्ठेरानज वत्णतो अप्रकट । तेही ि ररे पोट । 
पठर कठरती बाधा ।।१६.२३७३।।

िरता्म्न – १. खसरती. जि पूसती शूद्रातें. । हें 
वत्णराि सांग आरुतें. । तो महरे, ‘री ययातें 

िवजताली िरता्म्न
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। जारेंनचिा.’ ।।२.२२५७।।।, २. चालू 
काळ. रूत, रनवषय, वत्णराि,। वेदीं ययांचें 
असे ज्ञाि. । आनर गुरु, रिुषय, तया ररर । 
आपुलें ि कळे. ।।२.३४५०।।

िरमे –  अखसततवात असरे, राहरे. सतयु सिातिु 
नवशुद् । प्रकृनतगुरी आबाधयु ।  
काय्णकाररोपानध संबंधु । ि वतते जेरें 
।।२.४१८।।

िरमो (ि शकती) – वागू शकत िाहीत. सकळ 
जिांचे वयवहार । राजाज्ञेनच वठर चालती सरग्र 
। ईचछिाचारी जि सवतंत् । वतमो ि शकती 
।।१८.८०६५।।

िधताक –  वाढ कररारे, व्नद्ंगत कररारे. आगळे 
जाले पुरुषाचे । ते वध्णक असतयाठदकांचे । तेरे 
कारर पुत्तवाचें । ते काये असे ।।१६.१२३१।।

िधता्म्न – वाढता. नितय कठरता साधि । लिेशनच 
होती वध्णराि । पठर व्नद् ि पवे िूर । सवरुप 
निष्ठेची ।।१२.१६७।।

ि्मता – रहसय, तत्व, गुह्य. येनरचे रुखय वर्ण जार 
। धयेय ते आतरतवे जारूि । रि बुद्ी आवरूि 
। पूवमी सांनगतले सांगू ।।१२.६९८।।

ि्मताध्म्ताददक – गुरवैनशष्टे इतयादी. क्रला जो 
रेचके । तो कवनळला वर्ण धरा्णठदके । रग 
एकसरािी आइके । िसवेनच तया ॥९.९८८॥

ि्मताि्दी – रहसय जाररारा. दूषनरची दृनष् अजु्णिा 
। ि पाहाती परावया गुरां । वर्णवादी तो 
आपरां । आपर रानिती ।।१२.५७१।।, 
ि्मताि्दद ।।१८.१२६२८।।

ि्मताि्दें – दुसऱयाचया गुनपतानवषयी, उनरवेनवषयी 
बोलूि. सवनहतापर नह ि पाहे । बोले बोले 

तंडा जाये । वर्णवादें रािु िाये । परावयाचा 
।।१८.१२६१९।।

िरताण –  (पावसाचा) वषा्णव. प्थवीवठर होय वष्णर 
। ते प्रनरतनच द्रवे जीवि । नजतुले आहार 
निरा्णर । होती सवाांते ।।१८.५१८, ११६३।।

िर्तािक्ळीं  – पावसाळयात. वषा्णवकाळीं वष्णती 
। जळधर जेवहेळी नक्ती । रग तीं उदकें 
रीिती । िठदयांप्रनत कैसी?।।२.५५२८।।

िरमे – बरसतो. आतां सांवतु्णक रेघु वषते,। 
कलपांतकही तया सठरसें,। सांवतसरक 
अिायासें,। पातलें जऱही,।।२.९२७।।

िऱि्डी – लग्ासािी जरलेले लोक. तसकर आले 
बहुत.। हठरलें वऱहानडयांचें नवत्.। घायें पाररें 
सरसत । वऱहाडी दुिावले. ।।२.२९१६।।

िविणी – वाहरी. उषर िा शीतल, ऐसें । र्गजल 
ववहरी असे,। ते ठदसोिीनह पठर िसे । कांहींनच 
कोरें ।।२.७१३।। 

िशीकरण – लोकांिा आपलयाकडे आकनष्णत 
करणयाची नवद्ा (काळया नवद्ेतील एक 
अघोरी प्रकार). वशीकरर उच्ाटर । सरापि 
आनर नवधवंसि । निग्रहीकरर आकष्णर । 
पंचाक्र नवद्ा ।।१४.७१४।।

िशु – अधीि. आपुनलया निजखसरती । निनव्णकलपु, 
गा सुरती । तो कवहरेही काळें प्रकृती । वशु 
होऊनियां ।।२.७१८।।

िरटक्रें –  अग्ीत आहुती देतािा करणयाचया 
‘वषट्’ अशा उच्ारािे. श्रोकत्याचेनि उच्ारें 
। सफटकारें वषटकारें । ठदगबंधि चतुरें । करावें 
कृषर िरिें ।।१८.१५५१२।।

िवसनली –  वसलेली आहेत, राहत आहेत. 

िरमे िवसनली
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पाचही पुरे वेगळाली । रानज जीं ततवे वनसिली 
। ती वयापारी प्रवत्णली । आपुलाला पुरी 
।।१६.१३२५।।

िवसष््ददक – वनसष्ठ वगैरे ऋषी. राते साधू काये 
महरतील । वनसष्ठाठदक हांसतील । जळो हे 
ज्ञाि नवफळ । ऐसे रािावें ।।१६.३८३।।

िसवे – राहतो, असतो. रररानचये प्रागदशे,। जनरु 
ही होरेंनच असें,। तव ि ठदसे, परंतु वसे । 
गरवीं नपंडु ।।२.७२८।।

िसैठ् –  वसौटा, वसतीचे घर. कुरु क्ेत्ज्ञ, क्ेत्द्रष्ा 
। तयाचें क्ेत् हें वसैिा । आता तेंनच कैसें? 
प्रकटा । वारी बोलो ।।१.१०४४।।

िसरी – रनहवास. देश तयजूनि भरती, । घट ते 
घटनच होती, । तेरें करूिीनह वसती, । 
आकाश ि चळे, ।।२.९७१।। 

िसरुज्र –  जगात निरा्णर झालेलया वसतू. ऐसे जे 
जे काही वसतुजात । ते चढे रद्ापठर सरसत । 
आता आसुरांचे रत । ते अिाठरसेंनच 
।।१६.१६६७।।

िसरुर् – वसतुतः, िरे तर. शुद्सतवप्रधािता,। 
प्रकृनतविारा आतरसत्ा,। रीं आतरा, हें वसतुता 
। सफुरर उिी ।।२.११३६।।

िसरुप्टणी –  सविसतूचा, आतरतत्वाचा शोध 
घेतािा. तेवी सांखय योग हे दोनही । रीिती 
राग्ण वसतुपाटरी । तरानप सुिकर सेविी । तो 
रागु्ण ।।५.१०५८।।

िसरुबोध् –  वसतूचे ज्ञािाला, वसतू? आतरवसतू? 
की कोरतीही? ज्ञाता ज्ञेय आनर ज्ञाि । 
नत्पुटी हे गुरकृत नरन् । परंतु वसतुबोधा 
नत्नवधपर । तें आरीनचिा ।।१८.१२११०।।

िसरु्म्त् – वसतुसवरूप, िरे. जें जें काहीं ठदसे । 
तें तू िा, तुझा िाईं वसे, । तू एकुवाचूिु िसे 
। आि वसतुरात् ।।२.१०४९।।

िस्त्र – कपडा. तो असतांही शरीरीं, । वस्त पांघरलें 
जया परी, । ते तुटो, फाटो बाहेरी, । आपरु 
वेगळा ।।२.९१६।।

िस्त्रग्िवे –  कपड्ांची दुकािे. तयालानग हे वोवरे 
। यीं वस्तग्हे रांडारे । येय ि ठरघावे दुसरे । 
येके वाचूंनि ।।१६.२२७३।।

िि्टुवळवच्य् – वावटळीचया. वहाटुनळनचया 
अंगा । वाहाटुनळची उनचली वेगी वेगा । तैसे 
हे आइके गा । अजु्णिा असे ।।५.१८२१।।

िविलवे – १. प्ररर, आधी. प्रररतः, अगोदर. रग 
लक्रत्य कनरलें, । गुरुिारें अवबोनधलें,। तें 
सांगैि पारा्ण वनहलें, । देईं अवधाि 
।।२.८३८।।; २. तातडीिे, तवठरत. आपािु 
अपरु चाले । गुढीवसे अधोरुि िेळे । नवसग्ण 
करी वनहले । जार वर्ण ॥९.२०५८॥

िळघलवे –  ओघळले. अंत:करर िेचरा । वळघले 
ठदगंतरा । गेनलया श्वरा चारा । शबदरोनतयांचा 
।।५.३२१७।।

िळघ्िें –  वळघरे, वळरे. तेरें आंगापुढें धांवावें 
। आपुनलयें रािे वळघावें । देिरें डोळांचें 
पारिावें । काढूंनियां ।।१८.१२२७८।।

िळणीं –  प्रवाहाचे वळर. वळरीं, ढाळीं, एनक 
िदी; । वोि, चांग तैसेनच शबदी; । तीरवीं, 
वावरीं, बीदी । एक रेघोदक. ।।२.३८७५।।

िवळर पवळर (वनलत-पनलत) – वळया, सुरकुतया 
पडलेले. रिरेनच तारुणय वोसरे । वाध्णरय 
सहज तेरे उरे । वनळत पनळत होये गात्े । बळें 

िवसष््ददक िवळर पवळर
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सांडनवती ।।१६.१२०९।।

िक््य्म्णें – शबदाविारे. ऐनसया प्रश्ा काररे । 
लागैल आता बोलरे । तठर येनच अजु्णिा 
वक्यरारें । पाचही जारावी ।।१८.२८१२।। 

िंचकु –  फसनवरारा. तठर री अपराधी री अरक्तु 
। वंचकु, सवरावासक्तु । अज्ञािु अनतनवरागी 
सवतंत्ु । रया्णदे सुटला ।।१.१९।।

िंचन् –  फसवरूक, लबाडी. लोरानचया दृष्ी 
अजु्णिा । नवश्वा तो आगळा प्रारा । देवेसी 
करूंनि वंचिा । गांिी बांधे ।।१६.२५०३।।

िंच्िवे (वंचरे) –  फसवावे. रागतानच झाला पुरे 
। तया वंचावे हे ि सफुरे । रागमी रेटले नि 
तसकरे । संवादु करी ।।१६.३०७।।

िंवचलवे  – फसनवले. आनश्ताकाररे संपदा । 
आपर इचछिावी सदा । तया वंनचले सुबुधा । 
वायानच गेले ।।१८.८११०।।

िंच्च – कृपर. संसारविनवसंची । कररांतें बळेंनच 
वंची । नरिी िुकले तयाची । रहावीरातें 
।।१.९०२।।

िंध्य –  वंधया, वांझ. तठर तेर जारावी वंधय स्ती 
। अरवा वांज पुरुष तऱही । वीय्ण िरा ते उत्री 
। नतरे वंधय तें ।।१६.११६५।।

िंध्यज्च् स्क्ष्तक्रू – वांझेचया रुलाला 
झालेला साक्ातकार. (वंधया = वांझ. नजला 
पुत् झाला िाही अशी स्ती. तयारुळे वंधयज 
महरजे वंधयेचा पुत्, रुलगा असरे ही गोष् 
शरय िाही, महरूि जी गोष् रुळीच शरय 
िाही ती सांगतािा, एिाद्ा गोष्ीचा अतयंत 
अराव सांगतािा वेदानतात ही संकलपिा 
वापरतात.) आतरदृष्ी अहंकारू । तयाचा 

अंकुरू िा नवकारू । वंधयजाचा साक्ातकारू 
। तैसे िा होये ।।१८.२३५१।। 

िंध्यजु – वंधया = वांझ. नजला पुत् झाला िाही 
अशी स्ती. तयारुळे वंधयज महरजे वंधयेचा 
पुत्, रुलगा असरे ही गोष् शरय िाही, महरूि 
जी गोष् रुळीच शरय िाही ती सांगतािा, 
एिाद्ा गोष्ीचा अतयंत अराव सांगतािा 
वेदानतात ही संकलपिा वापरतात. येरे तयाही 
पुढे जाऊि वांझेचा रुलगा नवचारतो आनर 
िपुंसकाचा रुलगा तयाला उत्र देतो अशी 
अतयंतारावाची पराकोटी सांनगतली आहे.) 
अश्वानचया नसंगा ऐसे । िपूषप वाटोळे असे । 
वंधयजु सांगे तया पुसे । िपुंसक सुत्ु 
।।१६.१५७९।। 

िंध्य्पुत््रवे – वांझेचया रुलाला. अतयंताराव 
सांगरारी वेदानतातील एक संकलपिा. पहाः 
वंधयजु जीवेश्वरांचा असंतपरी । संता अरेदा 
कोर रािी । वंधयापुत्ाते नरळरी । साहेनचिा 
।।१६.६०६।।

िंध्य्सुरु –  अतयंताराव सांगरारी वेदानतातील 
एक संकलपिा. पहाः वंधयजु. राठरला टानकला 
रसर केला । रज्ू सपु्ण तो असेनच संचला । 
िािनवता िरा जाला । वंधयासुतु 
।।१८.२४२८।।

ि्ंक – वाकडेपरा, बाक, वरिपरा. वाक वळर 
रोळवि । काि डोंगराची तळहार । अडसरू 
रारा रौराि । चुिवट जे ।।१८.८९८१।।

ि्ंकुडवे –  वाकडेपरा, दुष्परा, विेषबुद्ी. की 
अर्ती धोंडुपडे । तेनरचे अर्तरय नसंतोडे । 
पोटी िाहीनच वांकुडे । ते यें कोिूंनि 
।।१६.४६८।।

िक््य्म्णें ि्ंकुडवे
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ि्ंट्य् –  वाटणयासािी. सतेय घडले केले निनवर 
। तयातें दंनडती बहुत जर । ते ईश्वरें बहुतां 
लागूि । वांटया ठदधले ।।१८.१२४९।।

ि्ंसलें – सुताराचे लाकूड तासणयाचे हतयार, 
वाकस. वांसलें कुिार करवत । पुरुष रेळउनि 
बहुत । उरानच छिेठदती तेर । चंदिु तो 
।।१८.९८१६।।

ि्इलवे (वाइरे) – वेगळा, निराळा, वाजनवरे. 
पांडवसैनया जारवलें । जें सरसती कौरवीं 
वाइले । युद् प्रेतिा प्रवत्णले । ऐसे जारोनि 
।।१.७८३।।

ि्ई – वयर्ण, निरर्णक. आपुली शुनद् जया िाहीं । 
री कवरु कैसा कायी । तया वेनडयातें वाई । 
व्रा जानरवेची ।।१५.४०१५।।

ि्ईटु – १. वाईट. परारिराचे लािे, । वीर राठरले 
रोिे रोिे,। तो री येकलानच सुटें,। तैं वाईटु 
सवाां ।।२.२७२।।; २. रयंकर. देखिजे सवपि 
वाईट,। तठर जाग्त होती सुरट,। नततुलेिीनच 
ते कष् । सव्ण हरती ।।२.१०५६।।

ि्उगीवच – उगीचच, निषकारर. वाउगीनच हालवी 
राि. । हुंकारें बोले प्रनतवचि. । रग क्रा 
येका आपर । बोलता जाला. ।।२.२९०४।।

ि्ऊ-ऊँ –  नरथया, िोटे. इंनद्रया विेषु कठरता । 
आपरातें लागे अपनवत्ता । तयातें सोडूनि 
पळता । वाऊँ ि पुरे ।।१६.४८०।।

ि्ओ – वाव, जागा. पळावया िाही वाओ । 
वाजैल आतां रग घाओ । प्ररकक्रीं उपाओ 
। तो आरीनचिा ।।२.६२।।

ि्ओ –  वयर्ण. या परी वाओ अज्ञाि, । आतां 
ततकाया्ण कैसें राि ?। साच एक तें ज्ञाि । तये 

िाईं ।।२.६५७।।

ि्क्य्वच प्र्म्ण जीिवे –  रहावारय हेच जीवाला 
प्ररार आहे. तें ततवता राते सांगावे । 
वारयानच प्ररार जीवें । राझे नि रानिले ते 
िवहें । अिाठरसे जी ।।१८.१२४।।

ि्क्य्थता बोधनवे –  रहावारयाचया अरा्णचया 
ज्ञािािे. इतयाठद वारयार्ण बोधिें । ब्रह्ींनच 
नववेकें रिें । संनयानसये निष्ठा कररें । ऐसे 
असतां ।।१८.४०१।।

ि्क्य्थ्ताच्य् – उपनिषदाचे सार सांगराऱया 
वारयाचया अरा्णचा.  वारयारा्णचया अवबोधीं, 
। नशषयें धयेिी रेदबुद्ी, । तें नवरुद् तये 
सराधी । ऐसें जारोिी; ।।२.८३७।।

ि्ख्णिी – उहापोह, चचा्ण करतो. वेद वािारवी 
आशा । शास्त पुरार पुरुषा । धरवी येका नसद् 
दशा । जीवनरुक्तता ।।१६.१८२८।।

ि्ख्ण्ि् – वर्णि करूि सांगावा. आदी रात्ारूपे 
ज्ञेयु । अंती रात्ाशुनयतवे धयेयु । ऐसा िादपुरुषु 
अप्ररेयु । तो कवरे वािारावा ।।८.२११३।।

ि्ख्वणजवे – सपष् करूि सांगावे, वयाखयाि 
करावे. तया प्रकृनत ईशाची । अंशतवे झाली 
अनवद्ा तेनच । जे प्रकृनत जीवाची । महरोनि 
वािानरजे ।।८.१०१८।।

ि्ख्वणर्ं – सपष् करूि सांनगतले असता. 
सव्णगततव वािानरतां,। संपादे सव्णरूपता,। 
तया सव्ण दृष्ीं पाहतां,। चंचलु रासे,।।२.९६७।।

ि्ख्वणरी – सतुती करतात, कौतुक करतात, 
वाहवा करतात. आपरु सुिी याचेि । आनर 
ती सुखिये आपुलेि । दोघांचेनि सुिे जि । 
कीनत्ण वािानरती ।।१८.८११३।।

ि्ंट्य् ि्ख्वणरी
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ि्ख्वणली (वािाररे) –  वर्णि करूि 
सांनगतली. अरयाठदके िव बोनलली । ती 
सवरूप लक्रे वािानरली ॥ तयानच बाह्यनचनहे 
बोनलली । ती ये सतरा ।।१६.५३६।।, 
ि्ख्णीली ।।१८.१२२१०।।

ि्ख्णी – शास्ताचे वयाखयाि करतो. जैसा बैसला 
पुरारीं । तैसानच शास्त वािारी, । फांकी 
बोले िेवरी । शबदरचिेनचये. ।।२.३६२४।।

ि्ख्ण ु (नकती) – (नकती) वर्णि करू. तैसी 
आपुली सरािता  । ठदधली ि वचे या सरसता 
। महरौनि ज्ञािानच आनधरयता । ते नकती 
वािारु ॥९.२२१॥

ि्ख्ण ु (वािारी) – सतुती, िावाजरी. ऐसी 
असंगतानच वािारु । तरी वयक्त अवयक्ता 
नवलक्रु । रावो काहींनच िसे सुगुरु । 
निजानरवयनक्त ।।८.३२४०।।

ि्गिी –  वागवतो, धारर करतो. उपजनव जीववी 
रारी । वागवी रूतें सूत्धारी ।।१८.१३३५२।।

ि्ग्णी – पहाः ि्ख्णी –  वर्णि करतो, नववरर 
करतो. कर्णयोगा ज्ञािानचया । वाता्ण सांगे 
बरनवया । वैरागय वागारी धिंयजा । वयवहारी 
दक्ता ।।१६.७५९।।

ि्ग्रवे –  लगार. हळूनच आंवठरती वागारे । वठर 
पाहती राघारे । येकु येका आधारे । आगळे 
फुटी ।।१.६१८।।

ि्गजूवच – बोलणयासारिे तै वाचे ते गोचरु असैल 
। आतरबोधु वाचयु सफुरैल । िािा वागजूनच 
होइल । रंत् रात् ।।१५.२३६५।।

ि्गदवेिर् –  वारीची देवता, सरसवती. श्ी ऱही, 
कीनत्ण वागदेवता । सर्नत रेधा रय कारु नचंता 

। क्ुधा त्षाठदका सरसता । अवदाि क्नपले 
।।१८.१८९४।।

ि्गपीटण – वाक्ताडि, शबदांचा रार. आतां असो 
हें बहु राषर, । नकती करावें वागपीटर?। 
वयवहारु येरेंकरूि । ि चले तुझा ।।२.२६९७।।

ि्घुरकीं – जाळे. वाघुरकीं हे पांगडी । जोडावी, 
पारा्ण, जोनड, । तठर तयाची वाचा आवडी । 
आइकावी श्वरीं. ।।२.३६८४।।

ि्ङ््यी – बोलरारा, वायफळ बोलरारा. तो कां 
ि महरावा रौनि । वाङ्मयी महरौनि । ऐसा 
आक्ेपु धिु:पारी । प्रवत््णला असतां 
।।१८.१२६६५।।

ि्चळु –  वाचाळ, केवळ बोलघेवडा, कर्णशूनय. 
ऐसा कुयुनक्तचेनि बळे । वाचळु बोले सगळे । 
रग शास्तनवधाि नजतुले । नततुले सांडोनि 
।।१६.२५७०।।

ि्च् – १. वारी. चरर लागती चलों,। वाचा 
अिुरूत सव्ण बोलों,। अहंताररता गुरीं, डोलों 
। लागे सरूळ ।।२.११७२।।; २. उपदेश, 
बोलरे. केवळ लोलुपु रसिेचा । उदरनच 
पररारु्ण जयाचा । तयाप्रनत हे वाचा । प्रकट ि 
करावी ।।१८.१४७०३।।

ि्च्रंभण् –  बडबड. प्रसंगेंवीर अजु्णिा । करी 
जो वाचारंररा । तयातें योगु असेिा 
।।१८.१२६००।।

ि्च्ळपण –  अर्णहीि बडबड, केवळ तोंडािेच 
बोलरे (अिुरवशूनयता). वाचाळपर बहुसाल 
। साधि िारी केवळ । आमही नसद् निर्णळ । 
जीवनरुक्त ।।१६.५५७।।

ि्च्ळ-ळु –बाषकळ बडबड कररारा. ते 

ि्ख्वणली ि्च्ळ-ळु
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अवलंबूनि रतवादु । कुंठिती एकरेकांचा शबदु 
। तेर युक्तु िा अयुक्तीवादु । वाचाळ नजंके 
।।१८.६०४।।, ि्च्ळ ु।।१६.२५५९।।

ि्वचक –  रुिातील वारीचे, शबदाचे. कानयक 
तप हे इतुले । नवनहत जे शरीरें केलें । आता 
जे वानचक महनरतले । ते तप कैसे 
।।१८.११४७।।

ि्चें – वाचतो, राहतो. घटा, दंडु, एकसरा, । 
वाचें जे तो िवजे अंबरा, । तें सव्णदा साठरिें, 
वीरा, । जैसें तैसेंनच ।।२.८०७।।

ि्चवेच् अधरू –  फक्त बोलरारा. ऐसा जो का 
िरू । जया िाही शास्त गुरू । तो वाचेचा 
अधरू । काये करी ।।१६.२५६०।।

ि्चवेवच्य् – वारीचया. यत्दाकार मया देखिलें । 
वाचेविारा प्रगट केलें,। तठर द्रष्ें तें जारावें 
रुळें,। तये वाचेनचया ।।२.९७६।।

ि्चवेवच्य् िवेग् –   बोलणयाचया आवेगाला. 
नगळूनि वाचेनचया वेगा । आनर रात्ासरूह 
अवघा । कांहीनच ि बोले उगा । जैसा तो 
रौिी ।।२.२५३।।

ि्चवेरें – वारीला. जलाचेनि सांघातें,। जारे रसिा 
रसातें । ते रसु कळे वाचेतें,। हे सफूतवीं रसज्ञाची 
।।२.९८२।।

ि्चवेद्व्र् – वारीतूि, शबदातूि. यत्दाकार मया 
देखिलें । वाचेविारा प्रगट केलें,। तठर द्रष्ें तें 
जारावें रुळें,। तये वाचेनचया ।।२.९७६।।

ि्चवे पैल् – वारीचया पलीकडे. तरी वाचे पैलां 
शेवटीं, । कलपिासफूतमीचां पोटी, । जये 
अनधष्ठािीं उिी, । तो आतरा अढळु 
।।२.९९४।।

ि्चवे्म्वज – वारीरधये. अंतःकरर वयािवेगें,। 
श्वरा, वाचेरानज ठरघे, । शबदीं प्रवेशलें उरगें 
। बाह्याकाशीं ।।२.११६१।।

ि्च्य्ंश –  केवळ शबदाचा अर्ण. दोहीचे वाचयांश 
सांडूि । लक्यांश दोहीचे रांडूि । उरयानस 
नसद् एकपर । उरजावे ते ।।१८.२२८२।।

ि्च्यु – शबदाविारे प्रकट होरारा अर्ण. शबलु तो 
रायासंयुक्तु, । वाचयु बोनलजेत ततपदारु्ण,। 
शुद्ु तो रायारनहतु, । लक्ु जारावा 
।।२.८४३।।

ि्जपवे्य –  यज्ञाचा एक प्रकार. येकी आरंरले 
वाजपेय । येकी सोरराग ज्ञेय । येकी ते 
राजसूय । राग आरंनरले।।१६.२१७५।।

ि्जवे –  सोसावे, रोगावे लागे. रिेसीं द्रोहो कीजे 
। तैं संसारू दु:ितर वाजे । रिाचे पनवत्पर 
पानहजे । तैं रोक्ु होये ।।१६.४७९।।

ि्टणवे –  वाटारें. नविदळ उनडद वाटरे । चरे 
कोरडे िा फुटारे । कुनळर रोहोळ जेरे । 
उदरबाधा ।।१६.१४९३।।

ि्टल् –  कखलपला, कलपिेत आला. जुंझारू हा 
येकु । िाहीं जयाते कलंकु । युद्ीं वाटला 
क्रेकु । ऐसा िवहे ।।१.४३५।।

ि्ट्िटी (वाटावाटी) – नवरागलेले; अिेक 
ठिकारी वाटलेले (नवकेंनद्रत). कीर्ण सतयतानच 
तयासें । र्गजळह उदका ऐसें । तेरेंनच सांपडले 
ठदसे । वाटावटी कीर्ण ।।१४.२४२।।

ि्टवे – वाटते. जनरकाळीं येक वाटे,। ररर काळीं 
वेगळें फुटे, । एवं सूतपंचक प्रगटे, । प्रपंचाकारें 
।।२.७२५।।

ि्टोळवे –  गोल. अश्वानचया नसंगा ऐसे । िपूषप 

ि्वचक ि्टोळवे
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वाटोळे असे । वंधयजु सांगे तया पुसे । िपुंसक 
सुत्ु ।।१६.१५७९।।

ि्ठ्णी (वािार/ विार) – िोली, घर की 
वािारी ि लगे दीपु । तैसा रिाठद इंनद्रय कंपु 
। तो नववेकाचा आटोपु । िेदी उरटो 
।।१२.९२।।

ि्ड – रोर, रोिे. पुरुषारते नजरे गोड । पुरुषारमेंनच 
ररर वाड । पुरुषारुां िाहीं तैं उघड । रुि ि 
दवावे ।।२.७२।।

ि्डपणवे – रोरपरािे. सािेपरे गगिा आड । 
वाडपरे ग्रासी ब्रह्ांड । ऐसे रूपहीि निबीड । 
सवरूप जें नकं ॥९.३१४॥

ि्डि्ड – पुषकळ, प्रचंड. ऐसे बोले तव वाडवाड 
। सवकाया्ण तातपय्ण निनबड । िाही तया 
चाडरीड । कृपा परावयाची ।।१६.२१०६।।

ि्डिवेलु – बराच वेळ, बराच काळ (वाडूळ = 
आज ग्रारीर राषेत ठदसतो). ऐसे आइकोनि 
तो िलु । तेरेनच बैसला वाडवेलु । रग 
कलपिा जिु सकलु । काये करी ।।१८.८८१३।।

ि्डिवेलु – वाढवेळ, उशीर. ऐसे आइकोनि तो 
िलु । तेरेनच बैसला वाडवेलु । रग कलपिा 
जिु सकलु । काये करी ।।१८.८८१३।।

ि्ड्(?ड्ं) – वडीलधाऱयांिा. ययां गुरुसनहता 
गरुडधवजा । वाडा अवाडा गोत्जा । 
राजयानरलाषें जुंझा-। राजी वधूिी  
।।२.१४०।।

ि्डु – १. ठरकारी जागा. नपतरा अर्ताहुनि गोडु 
। याहूनि िाही तेर वाडु । ि इखचछिती नबघडु 
। नपतर जयाचा ।।१८.२१२६।।; २. अरया्णद, 
नवसतीर्ण. एकु सव्णत्ु अिंडु । रहारायेहुनि 

वाडु । विैतरावाते पवाडु । जेरे ि ठदसे 
।।८.३२४७।।

ि्दढ धदरर् – वाढीला लागलयावर, बाळसे धेतले 
असता. पविु निजगुरे डोलता । तो जेर होय 
अपुरता । तें गर्ण वाठढ धठरता । उगेनच सुके 
।।१६.१४२९।।

ि्ढवे – (वाढरे)  वाढ होते. तेरेंही आतरा असंगु,। 
िेरें पांचरौनतकसंयोगु । शुलिरक्तसरायोगु,। 
जो पविें वाढे ।।२.७३५।।

ि्वणजवे – वयापाराकठरता. ऐसे कृनषकतते सांनगतले 
। जे धर्ण आचठरती आपुलाले । आता वानरजे 
निघाले । ते पैं तीर्णवासु ॥९.१४२॥

ि्णीं –  वारीिे, बोलणयािे, बोलणयारुळे. जो 
कवहरी नजंनकजे ररीं, । कां ररे अवचटें 
वारीं, ।  कीं रारावया आला महरौनि, । 
पळोंनच लागे ।।२.६८०।।

ि्रवपर् – आयुवतेदािुसार शरीरातील तीि दोषांपैकी 
दोि. तठर शरीराची संवे निपजले । वैरी देहीनच 
गुप्त आनरले । ते वातनपत् वाढो लागले । 
कफाठदक ।।१६.१२२२।। 

ि्रुि्तादु – वाऱयाशी बोलरारा, अरा्णत िूप 
बडबड कररारा. आतां हा राझा नरत्ु । 
वातुवा्णदु दृढतरु । ययासी करतील गुरु । तरी 
येक आहे ।।६.१५२४।।

ि्रुळ-ळवे –  वातकारक, जयारुळे वातनवकार 
उतपन् होतो असे अन्. वातुळ, नपत्ळ, 
श्रेषरळ । ि साहे रुक्, क्ार, अरवाळ । तेरे 
रोग होती केवळ । आसि ि राहे ।।१२.१८१।।, 
ि्रुळवे ।।१६.१४६७।। 

ि्रवे –  ररररू लागते. पाहोनि रीराचें नचनह । 

ि्ठ्णी ि्रवे
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क्ेत्ीं रात् अवघे जर । तया िंतरे आपर । 
वाते जाले ।।१.७६७।।

ि्रें – वाऱयािे. वातें नशरोवेष्र उडालें,। तें सागरीं 
जाऊनि पनडलें. । येरें ‘हा! हा!’ शबद केले. 
। ि चले प्रेतिु. ।।२.२८७३ ।।

ि्दी –  वादनववाद कररारा. वादी बोले वारी । 
दोनही रेद कवरे सरािी । जीवीं ईश्वरीं कीं 
दोघापासूनि । रधये रेद ।।१६.५८०।।

ि्दु प्रवरि्दु – वादनववाद, रांडर. िाखसतरुिी 
रांडे वनिता । तीसी वादु प्रनतवादु कठरता । 
जारात रुसले अिादरता । ते गेले निघोनि 
।।१८.१७१४।।

ि्ध्िणवे –  आगरिसूचक वाद्वादि, आगरिाची 
सूचिा.  ऐसेनि िकुळें तेरें । आनर सहदेवें 
सुजारें । शंिा केले वाधावरें । तेनच 
कवर?।।१.१११३।। 

ि्नप्रसथु –  ब्रह्चय्ण, ग्हसराश्र, वािप्रसर, 
संनयास पैकी नतसऱया रिरांकाचा आश्र. 
ग्हसराश्रातील सव्ण गोष्ींचा तयाग करूि 
विात गरि कररे. आता वािप्रसरु आनर 
संनयासी । नशिासूत् िाही जयासी । तयाची 
गनत कैसी । तेनच सांगा।।१८.२१९४।।

ि्निडठू – वर्णि करणयासारिा. रग पंचांगे सांगे 
कैसा  । महरौनि द्ाद्ा आठरसा । पािी 
वािवडू सठरसा । कापी ि केवी ।।५.१२११।।

ि्वनिटवे (वािवटे) – कसदार बी. िारावले 
वानिवटे । पेठरता संतोषु वाटे । वोल रूनरके 
चोिटे । पानहजे ऐसी ।।१८.९००४।।

ि्वनिटवे कलेलवे –  शुद्ाशुद् परीक्ा, कस. उषरे 
बीज उकडले । का अनग्संगे राजले । ते सेती 

वानिवटे केले । नपकेनचिा ।।१६.११६९।।

ि्नवे – रसालयाचे पदार्ण. रू सनवदळ कबाड । 
केरे वािे कापड । सोिे रुपे उदंड । िारे 
वेगळाले ।।१८.९१३१।। 

ि्नवे रें कें –  गुरवर्णि ते काय करावे? सवर्ण वर्ण 
वयनतरेके । कुसरीचे वािे तें कें । निवनडजेसे 
िसे देिे । देिरा जे दृशय ।।१८.३३६४।।

ि्परर् – योनजली असता. या व्नत्पंचकाची 
चपलता,। तें प्रारपंचक, पारा्ण, । हेंनच 
बाह्यार्णज्ञािी वापरता, । पांचही ज्ञािकररें 
।।२.११५०।।

ि्पलें – उतपन् झाले. आता उरयलक्ांशीं रेदु,। 
तो प्रकृनतवियेंनच प्रनसद्ु, । प्रकृनतविय तें निषेधु 
। वापलें जहल्क्रीं ।।२.८४७।। 

ि्पी –  बारव, पायऱयांची नवहीर. सात दारवंटे 
नवशाळ । नततुलेही असावे विारपाळ । रागे 
पुढे पूर्ण जळ । ऐनसया वापी ।।१६.२२६९।।

ि्् –  वाफसा, जनरिीची पेरणयायोगय उबदार 
खसरती. ऐसे पांच रौनतक सराि । तेनच 
रूनरका क्ेत्ा सराि । तेरे जाले बीजारोपर । 
साधली वाफ ।।१६.१२७८।।

ि््ले – पेररीसािी, रोपाला पारी देणयासािी 
जनरिीत रोपारोवती केलेला चर. दुनरजे, 
नतगुनरजे, फनरजे, । फोनडजे, लोनडजे, 
कुळठरजे, । वोले वाफे पेठरजे । िारा उतरलें. 
।।२.५२८९।।

ि््मकवनवष्क्ग्रें – डावया हाताचया करंगळीचया 
टोकािे. रार जपोनि रंत्ाकारें, । सुटलें देिोनि 
कांही वारें, । अश्वतरु वारकनिनष्ठकाग्रें । 
दािनवला ि बोलोनि. ।।२.२८५९।।

ि्रें ि््मकवनवष्क्ग्रें
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ि््मकरकवनवष्क् – डावया हाताची करंगळी. 
जपोनि रंत्ु, अवसािीं । वारकरकनिनष्ठका 
दावूनि,। व्क्ु तीं आवररीं । पठरसत्त करा. 
।।२.२९४६।।

ि््मन – िेंगरा. जारुि वारि महनरजे । डाविरे 
येरेनच निपजे । ऐसा नवय्णसरा बोनलजे । क्ोरु 
पविाचा ।।१६.१४३२।।

ि््मनू – वारि, नवषरूचा एक अवतार. पादकर्ण 
गंतवयेसी । गंतवय अनरन् पादांसी । ऐसे 
पादेंनद्रय ते पठरयसी । वारिूनच जें 
।।१८.३०५९।।

ि््मिसरीं – डावया हातात. दनक्रहसतीं वारू,। 
वारहसती आपुला िर, । आता जो जेर 
बैसरार । बसो तेर. ।।२.३७५९।।

ि््मवे – डावया बाजूचे. सवये वारे साठरिानच । 
हसते कला युद्ाची । जारे निपुरता तयाची । 
तेंनच दक्यता ।।१८.८००९।।

ि््मवे कुंसी –  डावी कुशी. येरें श्रोकें गीता ऐसी 
। नयसावी वारेकुंसी । गीतारूपें शरीरानस । 
जठर कां नकजे ।।१८.१५४८२।।

ि््यगोष्टी – वायफळ गोष्ी, अर्णहीि, बाषकळ 
गोष्ी. येका वयर्ण वायगोष्ी । नवळुवरी कठरती 
तोंडनपटी । प्रसंगु प्रसंगापािी । काठढती 
वाता्णचा ।।६.२३१४।। (रुदो. नवळुवरी - 
नवळुररी?)

ि््यस – कावळा. श्वाि शूकर व्नचिक । सरड 
वायस आइक । केंकडे ददु्णर रुिक । राजरी 
होती ।।१५.३५०८।।

ि््यस् –  कावळयाला. ग्हसराश्रु हा कैसा। 
िटीचा पशू तैसा। करुरा ि ये वायसा। तैं 

टोचू नच लागती ।।१८.१७२१।।

ि््यस्ं –  कावळयांची. अिंड घाली पारी। साद्र्ण 
देवाची िाहारी। तेर कीट पडले ते धरी । 
वायसां जाली ।।१८.३४६।।

ि््यसवे – (वायस पुं. परंतु िपुं. अिेकवचिी 
योजिा.) कावळे. नचिली रुतली गाय । 
वायसे टोचती करी काय ।  परावया काकुलती 
िये । ऐसे जाले ।।८.१८१६।।

ि््यसें – लटके, िोटे. तेही दृशयु आतरा ि प्रकाशे 
। डोळया प्रतयक्ु दीसे । हेनच रतें वायसें । 
उडनवली ती ।।१५.४१०१।।

ि््यो –  वायू, वारा.  ब्रह्ांडाऐसीं हळुवटें,। वायो 
उडवी सदाटें, । तो शोषावया िेटें । उठिला 
जऱहीं, ।।२.९३१।।

ि््योरूपीं – वायुरूपाचे. प्रारपंचक चंचल,। तें 
वायोरूपीं होये केवळ, । रग अंतःकररव्नत् 
सकळ । संरिरे तेरें ।।२.११६०।।

ि्रणवे –  दूर कररे. वावो अवावो तैं वाररे । 
अवावो वावो तैं रासरे । िावो िाही तेर 
असरे । ऐसी रनहरा ।।१८.३९११।।

ि्रलवेपण –  दूर साररेपरा. सहज िेरे वारों । 
वारलेंपर सहज सफुरों । नवसरो सहज जारे 
िुरों । उरलेनच असे ।।१८.१४४९३।।

ि्रलवेपण् – पराव्त् होरे. वारलेपरानचये िोळे । 
पनहले वेदि िुचंबळे । रग सतयािंदे िेळे । 
वारेनचिा ॥९.३१६॥ 

ि्रळ (वरळ) –  धानय व रुसा यांचे नरश्र. 
ज्ञािा ज्ञेय वारळ । दोहींचे रािें बळ । तें 
तेरेंसी केवळ । आतरा जालें ।।१८.१६१६१।।

ि्रंगल् – वारंगरे – निघूि गेला.  देहो जाला 

ि््मकरकवनवष्क् ि्रंगल्
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नववरु्ण, । वारंगला रोरांचगरु । कर्णकरर 
क्ीरु, । अतयंत तो ।।२.९०१।।

ि्र् – वायू. बाह्यसपशु्ण शरीरा, । र्दु, कठिरांशु, 
वीरा, । शीतळ, उषर, जळ वारा, । लागता 
होये ।।२.९८०।।

ि्दरजवे –  दूर करावे. अगा आपुले वाठरजे अज्ञाि 
। ते तया बालकासराि । नहता अनहताचे ज्ञाि 
। कांहीची िेरे ।।१६.११।।

ि्दरलवे –  निनषद्, करू िये असे सांनगतलेले. 
सांगीतले ते ि कररे । वाठरले ते बळेनच कररे 
। केले ते सव्णरा ि संगरे । हा धरु्ण 
नजरे।।१८.२४६३।।

ि्दरलें – अडवले, रांबवले. कठरतु आहानस 
शोकातें । हे िाशतील एरे रतें । ते ि साहेनच 
आरुतें । महरौनि वाठरलें ।।२.२८१।।

ि्री –  वारंवार जारे. द्रवया काररे परसेवा । 
कठरती िाही नवसावा । रात्ी ठदवसु अघवा । 
तयानच वारी ।।१६.२५७६।।

ि्रीं –  (वाररे) दूर करतो, अडवतो. रानझ 
वोळिी वारीं । आपुनलनच आनध करी । रजि 
संडी तंवंवठर । रजतां िवहे ।।१८.१३२०३।।

ि्रीजवे कुडी – देह सरनप्णत करावी. देवतारजिानच 
कुरवंडी । जयावरी वारीजे कुडी । तया 
गुरुरजिाची गोडी । सतवीनत ब्रह्ादीपक 
॥९.२४२२॥

ि्रुि् प््यीं –  घोड्ासािी. किकदंडे चाररें । 
वठर ढळती साधीं, नवनचत्ें । तोडर, वीद्रे, 
अपारे । वारूवा पायीं ।।१.४७४।।

ि्रूंवन –  बाजूला करूि, दूर लोटूि. घ्तपक्वे अन्े 
पनचली । ती वारूंनि र्तया वानहली । 

अपुपाठदके फेनडली । िावडतीची 
।।१६.१९७५।।

ि्रू – घोडा. दनक्रहसतीं वारू,। वारहसती 
आपुला िर,। आता जो जेर बैसरार । बसो 
तेर. ।।२.३७५९।।

ि्रूण – रद्. सतेय अरवा हरर । रागरे अरवा 
वारूर । घेउनि रक्ावे प्रार । हेनच आतर 
उपासिा ।।१६.११०८।। (रुदो. वारूर- 
वारूि)

ि्रवे – जाते, िष् होते. अिातरा कीरु असंतु । जरी 
तो वारे अरासतु । जैसा सागरु हेलावतु । 
र्गजळाचा ।।२.३०४।।

ि्रवे – वाऱयािे. तेज तेजी संचरे । उषराशेसीं, वारे, 
। देहसरें चंचलें सरीरें । पविीं प्रवेनशजे 
।।२.७२३।।

ि्रवेवचन् – दूर जात िाही, बाजूला जात िाही. 
वारलेपरानचये िोळे । पनहले वेदि िुचंबळे । 
रग सतयािंदे िेळे । वारेनचिा ॥९.३१६॥

ि्र्ता – १. गोष्ी. कर्णयोगा ज्ञािानचया । वाता्ण 
सांगे बरनवया । वैरागय वागारी धिंयजा । 
वयवहारी दक्ता ।।१६.७५९।।; २.  बोलरे, 
नवषय, उल्ेि. वाता्ण िावडे नहताची । चाड 
िुपजे रोक्ाची । आवनड बहु बंधिाची । नजया 
बुद्ी ।।१८.१२०१०।।

ि्धताकती –  महातारपरी, व्द्परी. वाध्णकी काया 
पालटली । ते सहजकी कवरो केली । तैसीनच 
आपेआप िासली । वयनक्त देहाची 
।।१६.१२१४।।

ि्धताक्यगुण – वाध्णरयाचा गुर. ऐसें उनरादघिपटल 
। तारुणय नवतुळलें आराळ, । तंव वाध्णरयगुर 

ि्र् ि्धताक्यगुण
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नवकळ, । तें जाले पावतें ।।२.७४८।।

ि्ल –  एक नविदल धानय. िवेनच को द्रवय राळ 
। वाल निबर कोवळे । लोंक जुनियाचे ढोकळे 
। रनहषीचे तरि ।।१६.१४९२।।

ि्ल्ग्र – वालाग्रे? केसाचया टोकािे. वालाग्र 
धरूनि पव्णतु । रानज रूपांचा संकेतु । तो 
तानरळे सरसतु । पेिे जातां ।।५.२७३८।।

ि््कल – (वलकल- झाडांची अंतसा्णल, 
अंतसतवचा. यांपासूि केलेले वस्त.) वलकले 
िेसलेले. तंवं ते ब्राह्र तापस । वालकल 
नवरक्त उदास । नत्काळज्ञाि जयांस । ि 
प्रानर्णता असे ।।१८.१०२७१।।

ि््िी दु्िी – वाढली. तैसी सव सफूनत्ण उपजली 
। पांडवा वालही दुलही । ते येनक नत्धा जाली 
। देह अवसता अनरराि रे दे ।।१५.३०५७।।

ि्ि – िोटे, भररूलक. िाके नततुला वावरे । रग 
तरंगापरी शबद वीरे । वचि वक्ता जीरे । 
जेनरचा तेरे ॥९.१४॥

ि्िर – शेत, राि. बीज िावडी रोराळ । आंतुनि 
गेले वोहोळ । वावर पडले उतळ । पीक िये 
।।१८.९१५७।।

ि्िरीं – शेतात. वळरीं, ढाळीं, एनक िदी; । 
वोि, चांग तैसेनच शबदी; । तीरवीं, वावरीं, 
बीदी । एक रेघोदक. ।।२.३८७५।।

ि्िरवे – वावरतो, वयावहार करतो. सहज जनरे, 
सहज ररे, । सहज असे,वावरे, । देहांतीं कांहीं 
िुरे, । तैं काय शोकु? ।।२.१०७८।। 

ि्िो – वयर्ण, निषफळ, निरुपयोगी. अवलंबूनि 
असता आतररावो । तेरे दृशय ठदसे ते सव्ण 
वावो । ते ज्ञािाचा जनरता िावो । ते तव ज्ञेय 

।।१२.३९२।।, पहाः ि्ओ

ि्वश्य्, ि्सी्य्, धि्वश्य् (जळवानसया) –  
जलात राहूि उपासिा कररारे. आतु्ण जीज्ञासु 
अरा्णरमी । तीघे चूकलें नजये रक्ती । जळ 
धवानशया वानशया येकांतीं । दुल्णर सांपडनवत्ां 
।।१८.१३२०१।। 

ि्स – वाट, प्रतीक्ा. कवर तीर्ण िाहील । 
कवरानच वास पानहल । कवरु यया पावैल । 
ईश्वरा तें ।।६.३२९।। 

ि्सन् – इचछिा. सूया्णचां अरावीं केवळ । आरुचें 
कर्ण राहैल,। महरौनि रक्ावें सूय्णरंडळ । हे 
वासिा उपजली. ।।२.२८३८।।

ि्सन्त्य्गु –  जी रिाला नवषयात बसनवते ती 
वासिा, नतचा तयाग. येरें प्रकारें सतसंगु । 
आनर जाला वासिातयागु । गुरुरजिीं अरंगु । 
हषु्ण तोही ।।१.१२३४।।

ि्सन््म्य – वासिांिी ररलेले. या परी देह 
नवसनज्णलें,। तैं जें वासिारय धयेलें,। तें 
कर्णसंग्रहो बोनललें । पुरुषा बंधि ।।२.११०२।।

ि्सन््म्यें – वासिांिी नलप्त असलेलया (शरीरात). 
तये वासिारयें शरीरीं, । आधीं जाऊ ठरघे, 
अवधारीं, । रग हें सरूळ बाहेरी । सांनगता 
होये ।।२.११०१।।

ि्सन्िरशी – वासिेत अडकलेले. बहुतां जनराचां 
सांगातीं । अिाठदजीवीं वासिावतमी । 
िािापदार्णसंप्राप्ती । िाशेनचिा ।।२.२३५।।

ि्सन्शक्तीचवेवन – वासिाशक्तीचया. कता्णकरर 
काय्णयोगें, । कर्ण तें उपजोंनच लागे, । रग 
वासिाशक्तीचेनि आंगें, । देह धरी 
।।२.११५७।।

ि्सन्शक्तीचवेवनि्ल
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ि्सन्शून्य – जयाचया सव्ण वासिांचा लोप झाला 
आहे असा. हे रुरुक्ु जि बहुत । 
वयवसायाखतरकाबुनद्युक्त, । इहारुत्ार्णरोगीं 
नवरक्त; । वासिाशूनय. ।।२.४३८७।।

ि्सर –  वार, ठदवस (सोरवार, रंगळवार इ.). 
तया रे येके निपजावे । ते वासरा चौनसद्ी व 
पावे । सूयमो उगवला रालवे । तंव पनहली 
संधया ।।१६.२११७।।

ि्सरु – वास करूि, राहूि वासतवय करूि. येरां 
पांचां तो वासरु । येकु जाला संवररु । केंवहा 
पडेल अंधकारु । ऐसे पाहाती ।।१८.९६८०।। 

ि्सळ –  जयाला (अिपेनक्त) वास येतो असे. 
दुघळ घुरट िविवे । नचकर सकर बरवे । 
वासळ सवादळ िेरवे । रूप येकाचे 
।।५.२८०५।।

ि्िळ् – ओहळ. वाहळा संपूर्ण ररती । तया 
िठदयांप्रनत येती । िठदया ह्या नरिती । तयां 
रहािठदयां ।।२.५५३१।।

ि्ि्टुलीं – चरिाकार नफरराऱया वाऱयाचा झोतािे, 
वावटळीिे. वाहाटुलीं पडलें पाि । अवहासवहा 
करी भरर,। उपजरें, रोगरें, ररर । तैसेंनच 
हें. ।।२.३६७८।।

ि्ि्टुळीचवेवन आक्रवे – वावटळीचया रूपािे. नकं 
दुजेनिनवर दुसरे । आपर पया लोटी बारे । 
तेर वाहाटुळीचेनि आकारे । तेंनच होये 
।।१८.२५६४।।

ि्िवे – ि्िणवे -  वाहतो.  वठरवरी डोले सागरु,। 
परी ि डोले तयाचा रीतरु,। र्गजळाचा वाहे 
पुरु,। तेरें नकरर जैसे,।।२.९७०।।

ि्िोटळी – वावटळ. गगिी कवळीत धूळी । जैसी 

भरे वाहोटळी । तो रळु तये पोकळी । 
लागेनचिा ।।६.३०४।।

ि्ळसर् – वाळूचे प्ररार अनधक असलेली 
जरीि. िडाळ आनर गोटळ । पाररट तें 
शीतळ । वाळसरा ररवटा चवहाळ । तळे 
तळौली ।।१८.८९८२।।

ि्ंज – निषफळ, फलहीि. रग ते अंकुर सरळ । 
पालहाळ होती प्रबळ,। येकुनच डांरा नवरळ । 
िसे वांज तास.।।२.५२९०।।

ि्ंज (ि्ंझ) –  वांझ, पुत् जनराला घालू ि 
शकरारी. तठर तेर जारावी वंधय स्ती । अरवा 
वांज पुरुष तऱही । वीय्ण िरा हे उत्री । नतरे 
वंधय ते ।।१६.११६५।। दासोपंत स्ती व पुरुष 
दोघांतही ‘वंधयतव’ हा दोष ग्हीत धरतात. 
(‘िपुंसक’ ऐवजी ‘वांज’ ही संकलपिा सूक्र 
व शास्तीय आहे.)

ि्ंवरष्् – जयाला सतत ओकाऱया होतात तयाला. 
अजीरा्णवठर नरष्ान् । वांनतष्ठा पय सवादहीि । 
िािा रोनगया लागुि । जैसे पथय ।।१८.२४७५।।

विकर्य् –  नवकत घयायला. आगर निगर 
रंत्ाठदक । नवकरया आले लोक । प्रकार 
पाहातां अिेक । येकानच शबदाचे ।।५.२७२०।।

विकर्  –  नवरिी. नचंताररीचा नवकरा । कवरा 
करवैल पाररा? । आतां फळ िको, पठर घरा 
। राजी तो असो. ।।२.४१७१।।

विक्मता – शास्तानवरुद् असलेले, निनषद् कर्ण. 
वैठदकी नरिया ि घटे । ततफळ ज्ञाि ि उरटे । 
वठर नवकर्ण िोटे । ते नकरु िवहे ॥९.१४७॥

विक्मतािंर् – अयोगय, शास्तनवरुद् कर्ण 
करराऱयाला. ि पवे सायोजता । िा सवरूपता 

ि्सन्शून्य विक्मतािंर्
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सानरपयता िा सलोकता । रोक्ु िाही 
नवकर्णवंता । रव्णसेि ।।१६.२५८१।।

विक्पबहुळ – शंकांिी ररलेले. रेदवाठदयाचें 
अंत:करर । नवकलपबहुल महरौि । येरें 
बोलेल वचि । आक्ेपाचें ।।१८.१२३०८।।

विक्पवे –  रतप्रवाहाप्ररारे. ते नवनवक्तातर 
ततवदशमी । सानक्तवेनच असंगता जयानस । 
सांखयरत ते एकदेशी । एके नवकलपे 
।।१८.३७६४।। 

विकल्ल –  नवकल. पदार्ण तयागे रोक्ु होता । तैं 
नवकल् िग्ु का ि तरता । तसकरू तो रोक्दाता 
। प्राराठद हरू ।।१८.१७४।।

विकळ – (िार) नवकलता. ऐसें उनरादघिपटल । 
तारुणय नवतुळलें आराळ,। तंव वाध्णरयगुर 
नवकळ,। तें जाले पावतें ।।२.७४८।।

विकळ – (नवशेषर) १. धूसर ( आसवांिी डोळे 
ररलयािे दृष्ी धूसर झाली), असपष्. आंसुवी 
ररले ियि । नवकळ पनडले ईक्र । कंिु दाटी 
वदि । लागलें सपंदो ।।२.३६।।; २. निसतेज, 
नि:सत्व, गनलतगात्, असहाय, अतयंत जज्णर. 
द्रवया जाले बहुसाल । ररतवे सेनवले ते 
हळाहळ । तेरे शरीर जाले नवकळ । रदे 
अहंकारे ।।१६.२१५५।।

विकळपें –  नवकलपे, तकाांिी. कर्णरनक्त दोनही 
सरािे । या प्रानप्त ज्ञाि साधिें । तठर अनप 
नवकळपें येरें । कर्ण कां बोनललें 
।।१८.१३३६६।।

विक्र – पठररार. गुर, रेद आनर नवकार,। 
आतरया व्नत्नवशेष सरग्र । ि वत्णती, जैसें 
अंबर । अंबराचां सरािीं ।।२.१०३४।।

विक्र स्िी – वसतूचे सहा नवकार. (अखसत, 
जायते, वध्णते, नवपठरररते, अपक्ीयते, 
नविशयनत. (कोरतयाही रौनतक वसतू 
अखसततवात येते, उतपन् होते, वाढते, बदलते, 
जीर्ण होते व िष् होते.) अखसत ते जायते वध्णते 
। नवपठरररते अपेक्ीयते । नविशयनत हे निरुते 
। नवकार साही ।।१५.४४८१।। 

विक्रपंचक – पाच इंनद्रयांचे शबदाठद पाच नवकार. 
तया सरूळातें निधा्णरें, । जे वेळीं प्रारबध सरे,। 
नवकारपंचक वोसरे,। रोगोनि जैं, ।।२.१०८८।।

विक्रभ्िविविन – षखडवकारांिी रनहत. कीं 
बुद्ीचें बुद्ी गुर । ि पाहती दोष महरौि । 
यापरीं नवकाररावनवनहि । जाररें जें 
।।१८.१२०३३।।

विक्रलवे –  नवसतारले, नवनवध रूपािे आकाराला 
आले. यापरी कर्ण आनर कर्णज । देवतनज 
एक बुझ । सवगुरेनच नवकारले सहज । 
आपेआप ।।१८.३०६५।।

विक्रवििीनु – अनवकारी, नवकाररनहत. ऐसा 
सगुरु, िा निगु्णरु, । आतरा हा नवकारनवहीिु,। 
प्रव्नत् निव्नत् सीरु । िाहीं जया  ।।२.१०४०।।

विक्रशून्यतिेंकरून –  नवकारशूनय होऊि, 
नचत्ाचे नवकार नियनरत करूि. चंचळपरें रि 
। तयातें रािे नियरूि । नवकाशूनयतवें करूि । 
सवरूपाकारें ।।१८.१२३५८।।

विक्र् घ्रली –  नवरिीला काढली. नवकारा 
घातली कारधेिु । सांटी घेतला पंचाििु । 
तयातें लारु तो कवरु । कैसा जाला 
।।१८.१२५८।।

विक्र्ंचें – नवनवध आकारांचे. वयापकां नवकारांचें 
गगि । गगिीं होये सुलीि,। जालयां देहपति, 

विक्पबहुळ विक्र्ंचें
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। रूतनवयोगु हा ।।२.७२४।।

विक्रू – नवकार (शरीराचे सहा नवकार. जनर, 
अखसततव, व्नद्, प्रौढतव, क्ीरता, र्तयू). हा 
उगानच येकु नवकारू । जारे जिु चतुरु । 
यावठर कैसा नवचारू । दुजया नवकाराचा 
।।१६.१२०२।। 

विक्शु –  नवकास, फुलरे. तंव तो वेदपुरुषु । 
कठरता जाला उपदेशु । जेरे कार व्त्ीचा 
नवकाशु । होऊं ि शके ।।१८.१३८५।।

विक्शवे – (=नवकासे) नवकसते, फुलते, नवसतारते. 
महरौनि गुरसामय(?) नचद्रूप । तेही रायेचेनच 
सवरूप । संकोचे नवकाशे आपेआप । 
आपुसयानच ।।५.६२१।।

विरि्य –  नवकरे. रसनवरिय हयनवरिय । पशूनवरिय 
िरनवरिय । कनया नवरिय रांसनवरिय । इचछिा 
ते कररे ।।१६.२५७७।।

विखडों – तुटो. तरी नितयता िेदी रोडो,। तेनरंचें 
सानक्तवही नविडों । आनर सववीं लागला 
पवाडों । कैसा तेवहेळीं? ।।२.९५५।।

विख्रू –  नवषारी, नवषाक्त. वैरी नरत्ु आपपरू । 
अरयदाता आनर तसकरू । साठरिानच पुत्ु 
नविारू । रुजंगु तया ।।१६.२५४।।

विख्रू –  नवषारीपर. सपते दंनशला िरू । निद्रा 
िवहे नवषोत्ारू । जऱही तो िािवे नविारू । 
ऐसे जाले ।।१८.३५८३।।

विलख – नवषयी. महरौनि जारतींनच जारावें । रेरीं 
टकरकां पाहावें । देिो नवखिते सवरावें । िये 
काजा ।।१५.४३०९।।

विखुरवे – नविुरते, पसरते. आकाश ररी नविुरे, । 
श्वरु शबदीं संचरे, । श्ोता ततसंगें ि नवचरे, 

। तो असे िाईंनच ।।२.९७८।।

विगुणु – प्रनतकूल गुरांचा, जयाचा गुर दूनषत; 
भष्; नबघडलेला आहे असा. सदोषु अरवा 
साधाररु । आपुला सवधर्ण नवगुरु । तया 
पररधरा्णते सांडुिु । केला असता 
।।१८.११२१५।।

विगुप्त् – नवशेष प्रकारे गुप्त असलेला. ऐनसया 
अनतप्रकटा नवगुप्ता । राते िेरावया पारा्ण । 
कारर तेनच री आता । सांगेि तुजप्रती 
॥९.२४१३॥

विरनकरवे – नवघिकारक, अडसर. तैं संगु आनर 
फळ दोनही । नवघिकरे होती साधिी । आता 
तयांचा निवाररी । सांडावे सवतंत्परा 
।।१८.३८४६।।

विचरर् –  वागतािा, वैवानहक वयवहार करतािा, 
सोबत, सहवासात असतािा. रग अिुलोर 
प्रनतलोरता । चारी वर्ण नवचठरता । संताि 
होय पारा्ण । तया अिराही याती ।।८.२९९७।।

विचरर्ं – नहंडत असतािा. अगा जो नवचरता 
जिी । तयातें आला देिोिी । लोकांते उविेगु 
रिी । तो उपजेनचिा ।।१२.७१६।। 

विचररी – संचार करतात. अरानयकततव िेरती,। 
रारा गुरी नवचरती,। रात्ागरिी होती,। 
ररंवसेची ।।२.६९७।।

विचररवेवन – नवचरत असता, येरूि तेरे अशी 
हालचाल, नवहार करीत असतािा / एक 
शरीर जाऊि दुसरे जनर घेत असते तरी. घटु 
भरे देशांतरें, । पठर िावो ि सोनडजे घटांबरे, 
। तैसें नवचरतेनि शरीरें, । अढळु आतरा 
।।२.९७३।।

विक्रू विचररवेवन
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विचरवे –  १. वावरतो, वागतो, आचरतो. वायो 
पारा्ण नवचरे । तो रागें िवािवानच ररे । कीं 
पनहला तोनच हें िरें । रानिसील ।।२.३५१।।; 
२. सहवास करतो. काराचेनि भरे बारे । 
परस्तीसी पुरुषु नवचरे । अिुलोरता प्रनतलोरता 
अनवचारे । तेरे जे होती ॥९.२२१७॥

विचक्षण – नववेकी, ज्ञािी. महरौनि नवनहती 
फळाचा तयागु । तोनच बोलती साच प्रसंगु । 
नवचक्र ज्ञाते सव्ण तयागु । महरउनिया 
।।१८.२७३।।

विचक्षण् –  (स्तीनलंगी िार) सूक्र नवचार, 
नचनकतसा. नववेका बळ अजु्णिा । सवािुरवें 
सवरूप धाररा । तेनह नववेकेंनच नवचक्रा । 
रोकडी असे ।।१८.१२४६०।।

विचक्षण् – (नवचक्र, संबोधि) हे शहाणया, हे 
चतुरा अशा तऱहेचे संबोधि. ऐसें हें, गा 
नवचक्रा,। रायालाघव, अजु्णिा, । असती 
वयक्तीची कलपिा । गेली हारपोिी 
।।२.११९०।।

विचंबवल्य् – चुकलेलया, हरवलेलया. रररापूवमीनच 
यासीं । देवत उरे ते तयानस । राता जैसी 
बाळकासी । नवचंबनलया ।।१५.३५८३।।

विचंबुन न पडवे – संकट, त्ास, कष् पडत िाहीत. 
केवळ ि ठदसे ियिा । ते गती िुंटे चररा । 
नवचंबुि ि पडे येरा कररा । ती वेगळी महरोनि 
॥९.१९४२॥

विच्रदृष्टी – ज्ञािदृष्ी. नरथया अवयाकृतकारर,। 
नवचारदृष्ी कें अज्ञाि,। नचनरात्ीं अनवसररर,। 
नवसररर कें ?।।२.१०२६।।

विच्र्िें – (तया नलंगदेहानवषयी) नवचार करावा, 
महरजे तयाचे सवरूप जारणयाचा प्रयति 

करावा. (नलंगदेहाचया इचछिेरुळे िवा सरूल 
देह उतपन् होतो. जयाला जनररररातूि सुटायचे 
आहे तयािे या नलंगदेहाचे अिातरतव नववेकािे 
जारले पानहजे, तर तो चालू सरूल देह 
पडलयावर परत िवा सरूल देह धारर कररार 
िाही, महरजे पुिः जनर घेणयाची इचछिा 
कररार िाही.) नलंगदेह जंव  ि ररे । तव हें 
सरूळ देह िरे । यालागीं तेंनच आधी चतुरें । 
नवचारावें ।।२.५१७।।

विच्दरर्ं – नवचार केला असता. पूववीं कांहींनच ि 
होता, । अंतीं ि उरे रागुता, । आरासकाळीं 
ही नवचाठरतां । कांहीनच िसे ।।२.६६४।।

विच्दरल् – रािला. सवपिीं प्रपंचु देखिला । तो 
सतय रूपे नवचाठरला । तंवं रिनच सव्ण ि्पाळा 
। आपुले तराकृती ।।१०.४५३।।

विच्दरसी (कैसा?) –  नवचारात कसा घेतोस? 
ऐला सहज खसरती, नितय, नस द्ु,। होऊनि 
सवनवषईं प्रबुद्ु, । नवचाठरसी रतरेदु । कैसा 
ते वेळी?।।२.१०५२।।

विच्री – नवचार कररारा, नववेकी. ग्रारुची िारी 
िावा,। ते सीरा पुसतासी, पांडवा,। होसी 
नवचारी तूं बरवा । इतुलयावरी? ।।२.११९४।।

विच्रु-रू – नवचार, रत. रग इतुलयावठर 
धिंजया, । ऐसा हा शोकु करावया, । योगयु 
िवहसी महरोनिया, । घेईं  नवचारु ।।२.१०५५।।

विच्रूवन – नवचार करूि. ऐसें नवचारूनि क्रा 
एका । देओ निजरक्तांचा अलुका । बोनलला 
तें हें आइकें कां । राया वचि ।।२.२६५, 
६३४।।

विच्रें – नवचारािे. बुनद् प्रवतते नवचारें, । ते सफूतमी 
जेरूनि  पाझरे, । तें सफुरराचेनि अभयंतरें,। 

विचरवे विच्रें
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िाइकें सवरूप ।।२.९९६।।

विवचक (नवचक) – असतावयसत (होऊि). 
अंतरसरू बाह्य सफुरें । आतरावाचाचेनि आकारें 
। नवनचक होउनि सागरें । नरिनडजे जेनव 
।।१८.१२७२१।।

विवचक् (वीनचका) – लाट. सागरेनचिी आंगे 
झाली । गती तव नवनचका गेली । पुढती 
सागरीनच सारावली । रेदु िेरे ।।८.३२२६।।

विछवेदन – तोडरे. येरे सतवशुद्ी येरे ज्ञाि । येरे 
रवबंधि नवछिेदि । येरे रोक्ु येरे पति । 
आले निवारे ।।१८.१७८०।।

विज्री्यु – नरन् जातीचा, वगा्णचा, प्रकारचा, 
अनय. शबदुनच नवजातीय असता । तै श्ोतां तो 
कैसा नरळतां । वतते तीहीचा अिंडता । तरीनच 
बोधु ।।१८.११३८०।।

विवजर्ं – नजंकलेले. यापरी नितय अिंडता । 
आतरबोधाची प्रसन्ता । वतते संगदोष नवनजतां 
। रहािुरावां तें ।।१५.१४८८।।

विजीगीचछ् – नवनजगीषा, नजंकणयाची इचछिा. 
उदकाचेनि निचिळपरे । लहरी उगेनच नवररे । 
तेनव जीगीचछिा ि लगे कररे । सवशांतासी 
।।५.२६०१।।

विट – िाटकातील गनरकाग्हातील सेवक, 
वेशयावयवहारातील रधयसर, रंगेल व लुच्ा 
रारूस. िािा नवनचत् नवट, िट,। इंद्रजाळ, 
कोलहांट,। ...?।।२.५३८९।।

विटप – व्क्, झाड. नवटपरंडप छिाया कैसी । 
शोरा आली आश्रानस । रानज पविानच सवे 
गंधानस । प्रेठरती विसपती ।।१८.९२९०।।, 
विटप्हूवन – झाडापेक्ा. ।।२.३०१९ ।।

विटंक् (सं. नवट) – अतयंत गनलचछि, घार. आरे 
हे नवटंका राक्नसरी । धरा धरा रारा कवहरी 
। जयाची तयािां गवे महरौनि । हानतची 
सुटली ।।१८.९६०।।

विटंक ु – िकली, ढोंगीपरािे केलेले. नवकट 
नयास, नवकटा रुद्रा, । नवटंकु जपु तो जाला 
पुरा; । रग वारकनिनष्ठकाग्रा । दांवूनियां, 
।।२.२९९५।।

विटंब्िी –  नवटंबिा करावी, अपरानित करावी. 
रिोधा राजूंनि पाहता । देखिजे आतरघाता 
परघाता । गुरुदेऊँ रातानपता । नवटंबावी 
वाटती ।।१६.२५०१।।

विट्ळलवे – अशुद्, दूनषत, भष्, अपनवत् झाले. 
ते सानन्धयही पावले । रक्त परी िरकी घातले 
। परविेषे असती नवटाळले । पापरुप 
।।१२.५७२।।

विट्ळु  – अपनवत्ता, दोष. लागे परतु कवळु । 
तऱही जेनवती हळूहळू । जालाही िरनिती 
नवटाळु । लोलुप ऐसें.।।२.५३७९।।

विटु (नवटरे) – कंटाळरे, नतरसकार वाटरे, 
ओकारी येरे आता हा असो दुग्णरु । राझा 
रनक्तयोगु अनतसुगरु । जो आइकतां कठरता 
रिोधरु्ण । नवटु िे घे ।।१२.२४१।।

विरकरु – संशय. अगा जो की अंधकारु । तो 
प्रतयक्ु दृनष् गोचरु । यया बोला नवतकरु । िसे 
काही ।।१५.१८०८।।

विरकरवे – नवसताररे. सवरूपी वेदिरूरे । सफुररातीत 
निष्ठा उरे । तें रागुतीि नवतकरे । कदाकाळीं 
।।१५.१४७६।।

विरळोवन – नवतळूि, गळूि. सनछिद्रें ज्ञािकररें । 

विवचक विरळोवन
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गेलीं नवतळोनि अर्णज्ञािें, । उडोंनच लागलें 
पविें, । नकती सांरानळजे ।।२.९०४।।

विरुळरी – नवरतात, फाटतात. रग तें रळें 
घेइजेती, । धूतां धूतां फाटती, । जीरा्णवसरा 
पावती, । नवतुळती सवरावें ।।२.८८६।।

विरुळलें – (नवतुळरे, नवतळरे) नवतळले. ऐसें 
उनरादघिपटल । तारुणय नवतुळलें आराळ, । 
तंव वाध्णरयगुर नवकळ,। तें जाले पावतें 
।।२.७४८।।

विरुळवे – नवतळते, िाहीसे होते. आरासोनि राि 
नवतुळे,। तेरें जसें तैसें सचलें । आतरसवरूप 
एकलें । अविैत ब्रह् ।।२.७८०।।

विरुळोवन –  नवतळूि. कलपिा गेली नवतुळोनि । 
रीपर आटले सवसरािी । रि चळबळ सांडूनि 
। लीि जाले ।।१८.२४१०।।

विर् –  पैसा, संपत्ी. शरतयिुसार जे केले । 
नवत्ािुसार ठदधले । ते उदारपर बोनलले । 
सरािनच ।।१८.१०७९।।

विर्वेरण् – द्रवयानवषयी इचछिा, धिलोर लोकेषरा, 
नवत्ेषरा । पुत्ेषरा, रोगेषरा । आसनक्त, 
कलपिा, वासिा । िािा होती ।।१२.१९४।।

वितपर्ी – १. उतपत्ी, निनर्णती. ऐसी नवतपत्ी 
करीती । सरूळा पासाव सूक्र रनचती । तयानच 
जारावी बाळुरती । तुवा अजु्णिा ॥९.१७३०॥; 
२. रांडरी, चचा्ण. (< सं. वयुतपत्ी. अर्ण - 
शबदाचया धातूचा रूलार्ण.) गुराचा उद्व ते 
प्रव्नत् । लयो गुराचा तो निव्नत् ॥ हेही येकी 
नवतपनत् । ऐसी आहे ।।१६.८९४।।

वितपन्नु –  वयुतपन् पंनडत, सव्ण शास्तांचा जारकार. 
दांनरकु अज्ञाता द्रवयहीिु । िेदी लोके जया 

रािु । तो तरे पठर नवतपन्ु । ि तरे सव्णरा 
।।१६.७७६।।

विदगध –  नवशेष उच् दजा्णची, अनत सुसंसकृत. 
जिांहूनि आगळे जार । नवदगध याचे रोक्तेपर 
। िा िा रोगी री महरौि । काये करी 
।।१६.१९८०।।

विदुशवे (नवदुषे) –  ज्ञािवंतांिी. आता गुरुदश्णिा 
प्रागदशे । दरापूवमी जें असे । ते ज्ञािनचनह 
नवदुषे । कवर रािावे ।।१६.१८१।।

विदुर्ं – नवविाि ब्राह्रांसािी. ब्राह्री जाली 
वेशया । तीचा सवयंपाकु काये नवदुषां । चांडाळु 
होउंनि वीरेशा । गायत्ी जपे ।।१८.११५०५।।

विदुरें (अिेकवचि) – नवविाि, ज्ञािवंत. तेजोतपत्ी 
प्रागदशे । तुं रानितानस तर असे । यया 
अिुरािा नवदुषें । रानितीनच िा ।।१५.१८०७।।

विदवेश्वस –  दुसऱया देशी. तें वचि करूनि प्ररार, 
। करावया नवद्ाभयसि । आमही केलें प्रयार 
। नवदेशानस. ।।२.३३४७।।

विदवेवश्य् – दुसऱया देशातील, पररयाला. सांगातें 
देऊनि शूद्रातें । नवदेनशया, अिभयसतातें,। 
आनर दुब्णळ अतयंत ऐसें तें । अश्व 
येक.।।२.२९५९।।

विदवेिी –  देहातीत. (देह महरजे री िाही असे 
जयाला अिुरवािे कळले आहे असा.) 
नजतूनच रुक्तु नवदेही । ि बनधजे देहाचा िाईं । 
यालागी सांगैि तें आइकई । वचि राझें 
।।२.५०३।।

विद््गुणस्क्षीभूर ु – नवद्ा वगैरे गुरांचा साक्ी 
असरारा. अनवद्ाठदगुररनहतु । 
नवद्ागुरसाक्ीरूतु । तो उरयउपानधनवनवक्तु । 

विरुळरी विद््गुणस्क्षीभूरु
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आतरा कैसा? ।।२.३२३।।

विद्््मदें – ज्ञािाचया राजािे. कनिष्ठुही संपूर्ण 
जाला, । पठर नवद्ारदें आगळा. । रािूं 
प्रवत्णला नवटाळा । प्राकृतानचया. ।।२.२२१५।।

विद््स्ंवध – नवद्ाप्राप्त कररारा. अैसे काळु 
चुकनवतु । तेवीनच उपदेश कठरतु । तव 
नवद्ासांनध हा अरु्ण । ि देिेनच ।।६.५५१।।

विद्ुतिणुता – अग्ीचया रंगाचा, तेजसवी. निवडतांनच 
सूय्ण रंडळा । वैद्ुत जीउ पावला । रहा 
तेजाचा गोळा । नवद्ुतवरु्ण ।।१५.३३३०।।

विद्ुलर् – नवद्ुल्ता, वीज. तेज एक ठदवाकरे । 
दुजे सोराचा रूपी सफुरे । तीनज नवद्ुलता 
िक्त्े । चौरे तेज ॥९.२१३४॥

विध –  नियर, रीत. नत्दोनषया लास देती । ते 
आरोगयवंता नवध होती । वैरागये संनयासु होती 
। ते दोषासतव ।।१८.२३३३।।

विधंवसलवे –  िष् केले. नवषयरळ कारपंके । राते 
आतरया लेनपले देिे । रग परनहता असके । 
तेरे नवधंनसले ।।१६.२३१६।।

विध्न –  संकलपािुसार कर्ण करणयाची रीती. 
रूतनहंसा जेर नवधाि । ि वहे सुिाचे आचरर 
। द्रवयाचे बहुसाल आज्णि । पानहजे तें 
।।१८.२२८।।

विध्नवे – संकलपातील दािीय वसतू. ते ते नवधािे 
देईजे । पूजा करुनि संतोषनवजे । वयर्ण जाऊ 
ि ठदजे । रागरे नवप्राचे ।।१८.८०३७।। 

विवध –  नरिया. तैसी शुलि रक्ते रीिली । ती वायो 
ते गावसुंनि रानहली । ऐसी प्रतयही नवनध 
घडली । पानहजे की ।।१६.११९१।।

विवधवनशवेध (नवनधनिषेध) –  काय करावे व काय 

करू िये यासंबंधी धर्णशास्तात सांनगतलेले 
नियर. काये करावे ि करावे । िेरती 
नवनधनिशेध बरवे । रग आपुिीनच रिे अघवे 
। नसद्ांत कठरती ।।१६.१६७१।।, विधुवनशवेध 
।।१६.८०६।।

विवधिद्पप्र्शन –  नवनधवत् अरा्णत नवनधयुक्त 
पारी नपरे. नवनधवदापप्राशि । तेनच तेर 
पठरसतरर । करूनि अग्ीचे संप्रोक्र । शुद्ु 
केला ।।१८.२०२४।।

विवधिद्र्धन –  नवनधपूव्णक आराधि, पूजि. 
तेरेंनच करावे गुरुरजि । अतीरी रहािुरावांचे 
पूजि । देवांचे नवनधवदाराधि । रिोंरावें 
।।१८.१४९१।।

विधी-वनरवेध – रिुषयािे काय कररे योगय ते 
सांगरारे वारय महरजे नवनधवारय व काय 
कररे अयोगय तांगरारे वारय महरजे निषेधाचे 
वारय. हे दोनही. नवधी-निषेध सव्ण जारे । 
राझा रजिनवधु ज्ञािे । दुसरा निपरु री िेरे । 
तया ऐसा ।।१२.७८१।।

विधु – नवधी, शास्ताची आज्ञा. तेरे गुरूनशषयनिरोपरे 
। सांग निवारावी कवरे । सव्ण असोिी संहाररे 
। जेरे नवधु ।।८.३१५९।।

विधु विध्न –  करा्णसंबंधीचा संकलप, रीती. 
करूनि वेदांचे पाळर । आनर वैठदका करा्णचे 
आचरर । यानग नवधु नवधाि । संपादूि आमही 
।।१८.१०४९।।

विधुवनशवेध पहाः विवधवनशवेध 

विधुर् (नवदुषा) –  ज्ञािी वयक्तीकडूि. कारु 
सांनगतला ऐसा । आता रिोधु दुजा तो कैसा । 
जो प्रवत्णला नवधुषा । नवकर्ण करवी 
।।१६.२४६६।।

विद्््मदें विधुर्
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विधवेच् (रुद्ररदोष असावा. नवद्ेचा.) – ज्ञािाचा. 
नवधेचा पूर्ण सागरु । धर्णवंतु ि चले रेरु । 
िीनत जारे युद् करुं । वो दक्ु जारावा 
।।१८.८००७।। 

विध्युक् – नवनध + उक्त – शास्तािे सांनगतलेले. 
नवधयुक्त कर्ण संपाठदले । तेरें ग्रहसरे आपुले । 
रग पूजि आरंनरले । अतीनरचे ।।५.११३३।।

विनटल् – िटला, रंगूि गेला, रग् झाला, गककु 
झाला. लोकरये लोकशंका । यये अतमी 
अळका । िवहे जो रानझया सुिा । नविटला 
रक्तु ।।१२.७३३।।

विन्शक्ळीं – प्रलयाचया वेळी. तूं महरसील, गा 
वीरपनत,। नविाशकाळीं िाशु िारी । ते 
उतपनत्काळीं उतपनत् । साठरिें काये? 
।।२.८०९।।

विन्शदशतानीं – नविाश पानहलयावर. तेनरचां 
नविाशदश्णिीं । शोकु ि चुके रागुतेिी । 
यालागीं नविाशु तेरेंकरूिी ।िघडे ययाचा 
।।२.२३४।।

विन्शु – िाश. तया आतरया, िाश रनहता, । 
नितया, निगु्णरा, शांता,। नविाश काळें वत्णतां 
। नविाशु िारी ।।२.८०६।।

विन्शवे – िष् होते. तैसें अिातरक, अनितय,। 
नविाशे तेंनच नरथयारूत, । आतरसवरूप, 
नितय, संत, । तें जैंसें तैसेंनच ।।२.८०८।।

विवन्मताळी – नवशेषप्रकारे सवचछि, अतयंत शुद्. 
तये सव्णत्े नवनिर्णळी । दोष हे कैचे केवळी । 
कैसे कां हे निचिळी । ततवी प्रवत््णले 
।।१८.३७५६।।

विनोद ु – १. हसणयाचा, नवरंगुळयाचा नवषय. 

वयावहाठरक ही शबदु । पठर बोनलजे तोनच 
ब्रह्वादु । हाटचौहाटा नविोदु । एकांतु जे 
॥९.३८७॥; २. िेळ, चरतकार, कौतुक, 
आिंद. तरी जीवेश्वरांचा रेदु । महनरजे 
डोंगठरचा िदु । वयोराचा िांदु । नविोदु 
विसपतींचा ।।१६.७०१।।

विनोदवे – सहज, रजेिे हसत-िेळत. सामयें दंडें 
रात्ारेदें । परदळ रंगावें नविोदें । पठर आपर 
तेरें प्ररादें । रुलावे िा ।।१.६९९।।

विपर्ी (वयुतपत्ी) – ज्ञाि, शास्तीय रूनरका. येकी 
ते धूरराग्ण महरती । दीपुरागु्ण दुजी ते कखलपती 
। यये अरमी नवतपनत् । सांगीजैल ।।८.३४८०।।

विपदरण््मु – पठरवत्णि, बदल घडरे. रिरूंनि ते 
बाळदशा । व्नद् आली कळसा । रग 
नवपठररारु तो कैसा । यया शरीराचा 
।।१५.४४९२।।

विपदरर – नवपरीत, उलटे. अंधता जाले, दंत । ते 
पैं गेले सरसत । केश पडले नवपठरत । गात्ें 
कंपती ।।२.३४०।।

विपरीर भ्िन् –लय जाईल असतरािा । नवक्ेपे 
खसरती राहेिा । असंराविा नवपरीत राविा । 
पुढे वोढवती ॥९.४००॥

विपरीरभ्िन् – जे जसे आहे तयापेक्ा रलतेच 
वाटरे. हा ज्ञाि होणयातला एक प्रनतबंध 
रािला जातो. जीव व ब्रह् ह्यारधये रेद आहे, 
देह हाच आतरा होय अशी रलतीच, उलटीच 
सरजूत. एकें असंराविा तरें,। नवपरीतराविा 
रजें गरे,। यया दोहींचेनि िारें । अराओ 
पीटला. ।।२.२००८।।

विपक्षि्दु – केवळ नवरोधासािी नवरोध कररे. 
कवरी कांहीं बोनलजे । तेरें अनय पक् ते 

विधवेच् विपक्षि्दु
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िंनडजे । नवर प्रयोजिे वाद कीजे । नवपक्वादु 
।।१०.९११।।

विप्र्वपरर्ंच् – ब्राह्रांचा आनर नपतरांचा. तेरे 
रागु ईश्वराचा । आनर यज्ञांगे देवांचा । अतीरी 
नवप्रानपतरांचा । अंशु वतते ।।१६.२५०६।। 

विप्र्स्म्ग्में – ब्राह्राचया सोबतीिे. तयांनचपासीं 
तो उतरला । शूद्रु, जो रागां कनरला,। 
नवप्रासरागरें गेला । राक्सग्रारा. ।।२.२४७५।।

विप्री –  ब्राह्रांिी. अगा जयाते कळलेनच िाही 
। तो बोलैत ते अपराधु कायी । आता कानरक 
धर्ण ऐसेही । काये नवप्री केले ।।१८.१०९४।।

वि्ळ – निषफळ, वयर्ण, निरर्णक, फुकट. 
देवऋषी लोकपाळ । रोक्ोपाय गेले नवफळ । 
ऐसे ठदसे ।।८.३०१७।।

विभवक् – वेगळेपरा. नवनवक्तु बैसोंनि येकांती । 
आवरुंनियां नवषयव्त्ी । साधीतु देहेंसीं नवरनक्त 
। साक्ी जालें ।।१५.४२६५।।

विभवक्क्मता्योगु – नवशेष प्रकारचया रक्तीसनहत 
कर्णयोग. तैसा नवरनक्तकर्णयोगु । नवनहत 
आचरता सांगु । साठरिानच असे चांगु । 
साधकांतें. ।।२.३८७६।।

विभक्ती –  वेगळे होरे, निरनिराळेपरा, सवतंत्परा. 
उतपत्ीनच प्रतीरा जाग्ती । निरा्णर केली 
आईती । रग काया्णकाररानच नवरक्ती । वत्णती 
जाली ।।८.२०२७।।

विभूवर – अंश. सांडूनिया हे चारी वाद । आनर 
वयावहाठरक शबद । जे तत्वज्ञािािुसपंद । ते 
नवरूनत राझी ।।१०.९१५।।

विभूवर्म्झ्री – रािेरधये. धूळीवीर तो ि िेळे 
। शीतळे रूरीवरी लोळे । नवरूनतराझारी घोरे 

। आवडीसी ।।२.३३०।।

विभ््मु –  हालचाल, चांचलय. कारिा भरु ये 
दोनही । आिवेनि दशके करूनि । केवळु 
नवभरु निवा्णरी । िववेि तेरे ।।१८.८७१।।

विभ््मवे –  रिोधारुळे. नवभरे दृनष् रालवे । हृदयी 
संतापु कालवे । बुद्ी ते पुरे ि करवे । ते भांतु 
पडे ।।१६.२२९२।। 

वि्मरुता (नवरश्ण) –  चचा्ण. निचिये अजु्णिा जानरजसु 
। राजा कठरती पूर्णविेषु । रात्ौ ठदवा नवरषु्ण । 
तो राझेनि वैरे ।।१६.२२९९।।

वि्म्ि्जुतान – यरलाजु्णि व्क्. अजु्णि सादाड्ाचे 
दोि जुळे व्क् कृषराचया उिळाचया धररयािे 
पडले. ही करा रागवतपुरारातील 
बालचठरत्ात येते. िेळता नवरलहाजु्णि । 
तयाचे केले उतपाटर । काकबक पक्ापासोि 
। …. ।।४.१५८।।

वि्मुक् – रोकळा, सवतंत् असराऱयाला. नवरुक्ता 
आतरयाते । उपानधचा सपशु्ण ि वतते । आता हे 
दोनही राग्ण केऊते । कोिे पावावया 
।।८.३५७०।।

वि्मुखवे – प्रनतकूल. राष्ट्े नवरुि राजय बुडे । 
राष्ट्सुिी राजय ि बुडे । राष्ट्क्ये सापडे । 
सबलुही वैरी ।।१८.८२१२।।

वि्यवे – निरा्णर करतो. नवंझरा तो केसरा पाहे । 
तेरे गगि हाले होये । रग तयेनच क्रे नवये । 
तया प्ररंजिातें ॥९.९९९॥

वि्योग-गु –  योगाचया नवरुद् खसरती, तुटरे, 
नवलगपरा. पांचाचेनि संगे नजरें । योगे 
पांचांचेनि उपजरे । नवयोग तेनच रररें । 
रहारूतांचा ।।१६.१०९२।।

विप्र्वपरर्ंच् वि्योग-गु
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विरक्ु –  नवरागी. तठर आसरेचा अनतररू । 
सवसछिे युक्तु नवरक्तु िरू । प्रज्ञेते पावला गुरू । 
आराधूनि ।।१६.२५४२।।

विरचन – रचिा, रांडरी. ते करा री सांगेि । 
सावधाि करी श्वर । या ब्रह्ांडाचे नवरचि । 
ऐसे असे ॥९.२१०४॥

विरची – नवशेषपरे, काळजीपूव्णक रचिा करतो. 
रग आंगा पाडी उतरी,। नवरची गरवीं कुसरी । 
लेइला, िेसला बाहेरी, । ये संसार चहोटां 
।।२.९११।।

विरज्िो्मु –  एक होरनवशेष. संनयासग्रहराचया 
वेळी करावयाचा होर. आतां गुरयुक्तु तो 
संनयासी । कर्ण तयागुि घडेनच तयानस । 
नवरजाहोरु तो पठरयसी । नरियानच संपादी 
।।१८.१२७८।।

विरर – नवरक्त, निव्त्, तयागव्त्ी. तयांचे एक 
लक्र । बनहरंग पारा्ण जार । सव्णरूतनहती रि 
। नवरत होय ।।१२.११९।।

विररी – (नवररे) नवरूि जातात, लोपतात, 
नजरतात, लीि होतात. घटरिांनचया आकृनत 
। धररीवरी होती, नवरती, । ते जैसी तैसी 
निजखसरनत । अिाठद असे ।।२.७८३।।

विर्मवे –  ररतो, तल्ीि होतो (नवशेष प्रकारे). रग 
तो नियतु जाला सतकरते । वेदाचा अभयासी 
नवररे । पठरग्रहरुक्तु आश्रे । ब्रह्चारी 
।।१८.१३९३।।

विरळ  –  नझरनझरीत.पडदा, पडर, पडदरी,। 
नझळ, नवरळ, सागरवािी. । कसूदे नवरकरीचें 
महरौनि । काय महरसी? ।।२.२६९२।।

विरंवचनवे – ब्रह्देवािे. कर्ण हे जेरे नियनरले । तेरे 

ततफळ पानहजे रोनगले । महरोनि तेरे काय 
केले । नवरंनचिे ॥९.२१९४॥

विरंची – ब्रह्देव. ऐसे चतुद्णश रुविातरक । नवराट 
देह एक । साकारसराि रौनतक । नवरंनचचे 
।।८.२०२२।।

विर् –  हे वीरा! (संबोधि) अनवद्ा दोष हे नवरा 
। ज्ञाि नवरोधी गा धिुध्णरा । योनगयांचे योगपंनरं 
वारा । सनरूि ययाचा ।।१८.१३००७।।

विर्ट –  नवश्ववयापक ईश्वर रूप, ब्रह्ांडसवरूप, 
सव्णवयापी पुरुष, ब्रह्ांडाचा सरूलदेह, नवश्वंरर 
रगवंत. पासावप्रकृनतगुरत्य, । नवराट, 
नहरणयगर्ण, राया, ततकाय्ण । उतपनत्, खसरनत, 
प्रलयो, हे ज्ञेय । अवसरात्य, तेरें ।।२.७६०।।

विर्टद्व्र् – नवराट सवरूपापासूि, ईश्वराचया 
सव्णवयापक जगद्वाळ रूपापासूि. दाहाही 
आवररी युक्तु। जीऊ जाला देहे वयक्तु। तो 
ईश्वरांशेनच प्रादुरु्णतु। नवराटविारा ।।१८.८८४।।

विर्ट्प्स्ि – नवराट्-तत्वापासूि. नवराटापासाव 
सरूळें (िािा सरूळें), । नहरणयगरा्णपासाव 
नलंगें सकळें, । रायेपासाव केवळें, । अज्ञािें 
जीवांची ।।२.७६३।। 

विर्ल् –  (नवररे) नवरूि गेला. ब्रह्ांडकंचुकु 
नवराला, । प्रपंचु हारपोनियां गेला,। तये 
प्रळयार्णवीं निराला । तो सरूळदेहोची. 
।।२.९२८।।

विर्ली –  नवरूि, नवरघळूि गेली. नि:शेष लवर 
सागरी । नवराली िुिे ते लहरी । तैसे ज्ञाियोगे 
निराकारी । बुडाले नचत्ा ।।१८.२४०८।।

विर्लवे –  नवरूि गेले, िष् झाले. व्त्ीचे रोडले 
सराि । तेरे नवराले री तू पर । सुटोनि गेले 

विरक्ु विर्लवे
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अिुसंधाि । सवपरनवषयी।।१६.१३०।।

विर्लेंपणें – नवरूि गेलयाप्ररारे. आंगाचेनि 
निर्णलपरें । दापें जयाचें तया जाररें,। रग तें 
नवरालेंपरें । सुिाकार उरे ।।२.१०१७।।

विर्िें –  नवररे, लय पावावे, नजरावे. तरंगा ऐसे 
नवरावें । रग सागरू होऊनि सफुरावें । सागरेंनच 
काये करावें । ऐसें कर्ण ।।१८.१४६६२।।

विर्ट्ंशवे – नवराट सवरूपाचया, ईश्वराचया 
सव्णवयापक सवरूपाचया अंशापासूि. सवांशे 
काय्णसरािी । नवश्व केला अनररािी । रग 
नवराटांशे तया लागूनि । सरूळदेह रनचले 
।।८.२०२६।।

विदर (नवरता?) –  वीय्ण, तेज, बळ. पूनव्ण नवठर 
होते कांही । तें कांहीनच धैय्ण िाहीं । बुडोनि 
गेला कारडोही । रिोधरु्ण ।।१८.७३४३।।

विदरंचीचवे – ब्रह्देवाचे. रग पावोनि रनहराि 
नवठरंचीचे । तेरूनि निगु्णर ब्रह्ाचे । ऐसे फळ 
तया योगाचे । अनिवार तें ।।१८.२१२२।।

विरुढैल – रुजेल. रूनरकानच शुद् जेरे िाही । तेर 
बीज नवरुढैल कायी । उपजला अंकुरु तोही । 
वाठढ ि धरी ।।१८.३८३९।।

विरुद्ध – उलट. वारयारा्णचया अवबोधीं,। नशषयें 
धयेिी रेदबुद्ी,। तें नवरुद् तये सराधी । ऐसें 
जारोिी; ।।२.८३७।।

विरुद्धि्णें  – नवपरीत. तठर बुनद्रेदाचें हें कररें 
। असो पां नवरुद्वारें,। सवरावनसद् फळ 
येरें । योगें कैसें? ।।२.३८८६।।

विरुलवेग् –लोपले, ररले, नरसळले. िेरो महरती 
जि बहुत, । िकळे हें सवाांचे रत, । पर(रं)तु 
जारते नवरुलेगा येर, । निजातरनवषईं 

।।२.७९५।।

विरुळवे – नवरळ, अलप. ऐसे संत ते नवरुळे । ज्ञाि 
नवज्ञाि जयां डोळे । ते जारती गुरुबळे । 
योगवंत ।।१५.४२४७।।

विरूढवेणवे –  अंकुररे, रुजरे. नततुलयारानज उपदेशु 
। ब्रह्चय्ण वेदाभयासु । नवरुढे नवषय रोगाचा 
सोसु । अनिवार तो ।।१८.१६८२।।

विरवे –  (नवररे) नवरूि जातो, नजरतो. तरंगदशेचा 
नवरे । तंव तंव सागरुं सागरें,। िाहींसा िवहे 
वारे,। असे जैसा तैसा ।।२.८७५।।

विरवेचन –  रलशुनद्कारक, सारक औषध (रेचक). 
अन्े जाले अजीर्ण । हरीतकीिे नवरेचि । तेरे 
कवर प्राचीि । तये िाइं ।।१६.१५४७।।

विरोधी – एकरेकांचया नवपरीत. आिउ आिवरें 
नवरोधी, । रीपराहूनि जो री आधीं । तेरें 
अिुसंधाि कें संनध । नवशेषें िसे ।।२.१०३१।।

विरोवन उर्िवे –  एकरूप, एकातर होऊि 
अखसततवराि रूपािे उरावे. लया नवक्ेपातीत 
करावे । पुडती लय नवक्ेप ि वहावे । सवखसरती 
नवरोनि उरावे । हे रािनसक तप ।।१८.११५१।। 
(रुदो. नवक्ेपि - नवक्ेप ि)

विरोवन ज््यवे – (नवररे) नवरूि जाते. दृषयदश्णिाचा 
नवलयीं,। द्रष्छतव िाइकेंनच िाईं । नवरोनि जाये, 
सनरयी । जैं सफुरर रात्, ।।२.१००८।।

विरोळवे – पारसप्ण. रीि रग नवरोळे । ददु्णर 
पारकाडळे । बक कवड्ाल आगळे । िाडे 
सावज ।।१६.२३८३।। (रुदो. पारकाडळे – 
पारकाउळे)

वि्यताकोष्टी – अंडाशयात. तेनव नवय्णकोष्ी जयातें । 
िाशक तेज अनतवतते । तेरे ते वीय्ण उकडेते । 

विर्लेंपणें वि्यताकोष्टी
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नपकेनचिा ।।१६.११७०।।

वि्यतासथ् –  वीया्णरधील. जारुि वारि महनरजे । 
डाविरे येरेनच निपजे । ऐसा नवय्णसरा बोनलजे 
। क्ोरु पविाचा ।।१६.१४३२।।, 
s।।१६.१४२८।।

विल्यक्ळीं – जगाचया नविाशाचया वेळी, 
प्रलयकाळी. स्नष्काळीं जें आरासे,। 
नवलयकाळीं तें सव्ण िाशे, । रग आपरपयांही 
ग्रासे, । ऐसा अनिवारु ।।२.१०९१।।

विल्य् (जाती) – लयाला (जातात). जळीं तरंग 
उठिती,। िेळती, नवलया जाती,। पांच 
रौनतक सफुरती,। देह तैसे ।।२.१०७२।।

विल्यीं – िाशाला. आतां वत्णतां यये देहीं,। 
देहनविाशे िाशु िाहीं । अनयराज्ञािाचया 
नवलयीं, । नवलयो िेरे ।।२.८०३।।

विल्यो – िाश. आतां वत्णतां यये देहीं,। देहनविाशे 
िाशु िाहीं । अनयराज्ञािाचया नवलयीं,। 
नवलयो िेरे ।।२.८०३।।

विलक्षण-णु –  निराळे, वेगळे. गरमी पासाव होये 
पति । शरीर शरीरा नवलक्र । आपेआप 
परती दीि । तये काळी ।।१६.१२०५।।, 
विलक्षण ु।।२.९४९।। 

विलक्षण् –  लक्र (वयाखया) करणयाचया 
पलीकडे असराऱया आतरतत्वाला. नवलक्रा 
लक्ी सानक्तवे । तया कररा ि देिे आतरतवे 
। ऐसा एकु संपूर्णतवे । तो असंगु आतरा 
।।१८.३३४६।।

विलंबन – उशीर, अवकाश. साधिनच नवलंबि । 
कायमोतपत्ीलागूंि । ऐसे नवचारावे आपर । 
नवचारवेत ।।१८.८३८८।।

विलंबु – उशीर. रग तयातें बहुडा ठदधला. । तो 
आपुलया सरळा गेला. । रोजिातें नवलंबु 
जाला । उिआ आतां. ।।२.२८८५ ।।

विलवेपन –  लेपि, लेप, रािूि टाकरे. गंधीं ररलें 
ते वदि । नचनडनबडीत दोनही िय । र्नरळाचे 
नवलेपि । बहुसाल आंगी ।।१६.९८१।।

वििरण् – नचनकतसा, नवचार, सबब. तयाकाररें 
अजु्णिा । ि करी दुजी नववररा, । सवधरा्णपासाव 
चळेिा । युद् करीं ।।२.६६६।।

वििरर् – नवसतार करूि सांगता, वर्णि करता. 
महरौनि प्रपंच रचीता । हा अहंकारु नववरल । 
धातुसाही पारा्ण । सांनगतलया येरे ॥९.१३५२॥

वििणुता – कळाहीि. देहो जाला नववरु्ण,। वारंगला 
रोरांचगरु । कर्णकरर क्ीरु,। अतयंत तो 
।।२.९०१।।

वििरताि्द –  रूळ अनधष्ठािावर (ईश्वर) आपलया 
कलपिेिे (जग) रानसत होरे (श्ीरत् आद् 
शंकराचायाांचा हा नसद्ांत आहे). सदसंतका 
सदसनविलक्र । हे बोलावेनच ि लगे वचि । 
नववत्णवादाचे संसरापि । ते येरे प्रकारे 
।।१८.३७९६।।

वििरताि्नी – िाररूपातरक अखसततव िसरे. ि 
कठरता घट िाही, ऐसे जग राजा गयी 
॥९.८१४॥ चौरे ते उपानध िंडर । अतयंतीक 
पाचवे जार । साहावे पारी निराकरर । ते 
नववत्णहािी गा ॥९.८०१॥

वििर्ताची-चवे – रासाची. सवसरािीं सहजखसरनत,। 
काहींनच िवहे ऐसी रूनत्ण,। यया नववता्णची 
संगती । ि वतते जया ।।२.८७८।।

वििर्ताचवे – रूळ ब्रह्ावर रासराि होराऱया 

वि्यतासथ् वििर्ताचवे
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प्रपंचाचे. नववत्ा्णचे कायी निरसावे । महरौनि 
सांनडजेसे कर्ण िवहे । सतय रजता ते िेरवे । 
तोनच तयागु ।।१८.२१८९।।

वििरुता –  रास, भर, भांती, राया. िाररूप हा 
नववतु्ण । आतरा शुद्ु तद्रठरतु: । रग तेरेसी 
सनहतु । अवघा सफुरे ।।१.१९८१।।

वििरमेसी –  पाणयाचया रोवऱयाला. यज्ञदाितपनरिया 
। सहज देिावी आतरया । सागरु जैसा 
आपुनलया । नववततेसी ।।१८.२१७१।।

वििर्तारूपवे –  आरासरूपािे, रानसत होरारा. 
महरौनि सतयािुरवु तो िरा । येय अनयारा 
बोधु उिी दुसरा । तोनच जारावा चतुरा । 
नववत््णरूपे ।।१८.३८२६।।

वििशी – राक्सी, अवदसा. पुरुषु नवचारीिसी । हे 
काय आली नववशी । काय सांनगतले स्तीसी । 
येरे पापरुपे ।।६.१८०६।।

विविक्र् – रेददृष्ीिे, वेगवेगळेपरािे पाहरे.तें 
ज्ञाि जारावें नवनवक्तता, । ज्ञातेि 
सवसवरूपसत्ा, । जंव तंव वेदिवेत्ा । सवयेंनच 
तेरें ।।२.६५८।।

विविक्ि्सी – निज्णि, एकांत ठिकारी राहरारा. 
सांडूनि जिसंपका्णनस । जाला नवनवक्तवासी. । 
यरोक्त आसि, पठरयसीं,। संपाठदलें. 
।।२.४७३५।।

विविक्सथ्न – प्ररसराि, अलगसराि. येकांतु 
नवनवक्तसराि । तेरे आचरे अिुष्ठाि । िदींतीरी 
व्क्ासि । संपादुनि ।।१८.१०३१६।।

विविक्ज्ञ्न – निरनिराळे, वेगळेपराचे ज्ञाि, 
नरन्तवाचे ज्ञाि. आतरया वेगळी तें काहीनच 
िसे । तैं आतरया वेगळेपर हे कैसे । यालानग 

नवनवक्त ज्ञाि हे आरूषे । नसद् प्रनतनष्ठती 
।।१८.१८२०।।

विविक््त्मज्ञर् – जडाहूि वेगळेपराची 
आतरजारीव, ज्ञाि.  ि लगे अजु्णिा सव्णरा । 
पाचांही काररा ि लगता । बोधु नवनवक्तातरज्ञता 
। नितयु जयातें ।।१८.३५४३।।

विविक््त्मज्ञ्न – वेगळेपराचे आतरज्ञाि, देव ह 
आतरा नरन् असणयाचे ज्ञाि. अहो नवनवक्तातर 
ज्ञाि श्वर । आइनकले आमही संपूर्ण । आतां 
येरे दहि । रािावे पापाचे ।।६.२८९०।।

विविक््त्मज्ञ्न्युवक् – जड वसतूहूि चैतनय निराले 
असलयाचया ज्ञािाची तत्वरीरांसा. 
सवरूपसाक्ातकारु िारी,। अिुरवशूनयु, गा 
वीरपनत, । नवनवक्तातरज्ञाियुनक्त । नबंबेनचिा. 
।।२.५३७०।।

विविक््त्मज्ञ्नसंज्ञ् – आतरज्ञाि हे रौनतकाहूि 
वेगळे असलयाची िूर. जेवहेळीं तुझी प्रज्ञा । 
उल्ंनघल गा सुप्राज्ञा, । नवनवक्तातरज्ञािसंज्ञा । 
कळैल जैं, ।।२.४४६४।।

विविक््त्मज्ञ्नवे –  आतरतत्व व जडतत्व यातील 
वेगळेपरा जाररे; नरन्ताचे ज्ञाि. सांखयी 
केला नसद्ांतु । तेर बोनलली यराची रातु । 
नवनवक्तातरज्ञािे पररारु्ण । तो ययातें जारता 
।।१८.२८०६।।

विविक््त्म् – केवल पुरुष. जे पुरुषु नवनवक्तातरा 
। ि लगतु प्रकृनतगुरधरा्ण ।  करा्णकर्णनवकरा्ण 
। िाडळतूनच ।।२.४८७।।

विविक्ु – एकटे. नवनवक्तु बैसोंनि येकांती । 
आवरुनिया नवषयव्त्ी । साधीतु देहेंसी नवरनक्त 
। साक्ीजालें ।।१५.४२६५।।; २. वेगवेगळे 
केलेले, नरन्. प्ररर भरे आवतु्ण । रग तो 

वििरुता विविक्ु
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खसररू राहे सरसतु । तेरे सरूळ सूक्र रागु 
नवनवक्तु । सवरावें होये ।।१६.१३०१।।

विविध – नरन्-नरन्. तें रूतांनच अवयक्त खसरनत । 
जारावी, नवनवध प्रकृनत,। आइकें नतयेची 
सफूतमी, । सांगैि ते ।।२.१११७।।

वििवेक सुरररु – नववेकरूपी कलपव्क्. गीता 
नववेक सागरू । गीता नववेक सुरतरु 
।।१८.१५२७५।।

वििवेक्चवेवन – नववेकाचया. ते सुिदुःिद अर्ण 
कैसे । नववेकाचेनि उनरेषें । पांडु पुत्ा पठरयसें 
। प्रकाशीि री ।।२.४२७।।

वििवेकु  – सारासार, योगयायोगय असे प्रक्रर 
करू शकरारी नवचारशक्ती.  यया वेगळा तो 
रीं कवरु? । नववेकु महनरजे अिुरािु, । 
प्रतयक् ठदसें कृशु, कारु, । हे कें नरथया? 
।।२.१०६६।।

वििवेकोन्मुखर् – चेति-अचेति इ. प्रक्रर 
करणयास उतसुक नकंवा अिुकूल. तंव 
नववेकोनरुिता । उिी, तेही जेरूनि, पारा्ण, । 
वेत्ा आश्यो आंवठरता । होये नतयेतेंही 
।।२.४८१४॥ 

विशोर््रू –  नवषाचा पठररार, प्रराव. सपते 
दंनशला िरू । निद्रा िवहे नवषोत्ारू । जऱही 
तो िािवे नविारू । ऐसे जाले ।।१८.३५८३।।

विश््ंर्च् – दरलेलयाचा. (नवशेषेर श्ानतः - 
अनधक दरलेला.) भरोनि वोसरलया भरु । 
आंगीं तो काठढतां व्रा श्रु । सहज िाशे लिरु 
। नवश्ांताचा ।। २.४७९।।

विश्व – चतुषपाद आतमयाचा प्ररर पाद, सरूलदेहाचा 
व जाग्तावसरेचा अनररािी आतरा. सरूळदेह 

जागरावसरा, । उरयानररानितवें वत्णतां । नवश्व 
ऐसें सव्णरा, । आतरया महनरजे ।।२.११७४।।

विश्वकर् – नवश्व निरा्णर करराऱयाला. बररयरल 
रात्ा । या साही तेरे पनवत्ा । येही आराधावे 
नवश्वकरा । नवरंनचतें ।।१३.५७१६।। 

विश्वगोप्त् – नवश्वपालक. साधुसंगराचा तुं नवश्ारु  
। नवश्वगोप्ता आतरारारु । तुझा संप्रदावो तो 
उगरु । बह्नवद्ेचा ॥९.२॥

विश्वज्ळें – नवश्वरूपी जाळे. चतुराििें नवश्वजाळें,। 
तैजस नवषरुचें रचलें, । रुद्रें प्राज्ञ आरासलें,। 
येकें अिेक ।।२.७६५।।

विश्वर्प – नवश्वाला त्ास (उषरतेचा त्ास). 
नवश्वताप िा ठदिकरातें । करुरा काही वत्ते । 
तो िडतरा नकररांते । प्रेरूंनच लागे 
।।१८.५००।।

विश्वबीज – नवश्वाचे बीज, रूळ कारर. नवश्वबीज 
तू सिाति । नवश्वाकारे ब्रह् निगु्णर । नवश्ववयापी 
पठरपूर्ण । रावातीत ।।१.६।।

विश्वबीज् – नवश्वाचे रूळ कारर, उतपनत्सराि 
असराऱया हे (पररातमया). जयजयाजी 
योनगराया ।  पुरा्ण, परब्रह्, अवयया । 
पररातरा, आतरया । नवश्वबीजा ।।१.१।।

विश्वभ्न  – जगाची जारीव. ठदसें तें सव्ण साचार 
। नवश्वराि िािाकार । देह प्रकृनतगुरनवकार । 
असत केंनव? ।।२.५४९१।।

विश्वभ्स् – प्रपंचभर, रास बाह्यसादृशय, रीत. 
देवदेवाजी,  देवेशा । पुरुषोत्रा नवश्वरासा । 
पररातरया, उदासा । गुरातीता ।।१.४।। 

विश्वव्य्पी – संपूर्ण नवश्वात ररूि रानहलेला. 
नवश्वबीज तू सिाति । नवश्वाकारे ब्रह् निगु्णर । 

विविध विश्वव्य्पी
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नवश्ववयापी पठरपूर्ण । रावातीत ।।१.६।। 

विश्वश््र्य् – संबोधि. संपर्ण नवश्वाला जो सतुती 
करणयाजोगा, उपासय वाटतो तया हे देवा, 
दत्ात्ेयासािी योजलेले संबोधि. नवश्वबीजा 
नवश्वपती । नवश्वश्राघया अनरतकीतमी । 
योनगराया रंगळरूतमी । अत्ीसुता ।।८.११७४।।

विश्व्क्रवे – नवश्वाचया रूपािे. नवश्वबीज तू सिाति 
। नवश्वाकारे ब्रह् निगु्णर । नवश्ववयापी पठरपूर्ण 
। रावातीत ।।१.६।। 

विश्व्भ्स् – जयाचया अनधष्ठािावर हे नवश्व रासते 
तया हे पररेश्वरा. देवदेवाजी देवेशा । पुरुषोत्रा 
नवश्वारासा । पररातरया,  उदासा । गुरातीता 
।।१.४।। 

विश्व्व्मत् –  एका ऋषीचे िाव, जयािे प्रनतस्ष्ी 
निरा्णर केली. नवश्वानरत्े श््ष्ी केली । तैसी 
नरिया इही दािनवली । तरी ते गायत्ी रािली 
। ययांची आमहा ।।१६.१०५०।।

विश्व्सु – नवश्वास, ररवसा. ते री आतरा 
अनविाशु,। रत्ा येरु तो नरथया रासु,। यये 
वचिीं नवश्वासु । तूतें होईल ।।२.१०५४।।

विश्वु – पहाः विश्व. चतुषपाद आतमयाचा पनहला 
पाद. तयारानज रजोगुरें । जागरावसरेजेनि 
सफुररें । नवश्वु होऊनि जारे । तया बाह्य 
प्रपंचा ।।२.३२६।।

विरइक –  नवषयांबद्लचे, उपरोगनवषयक. 
नवषइक िा पाररानर्णक । याही वेगळें आनरक 
। तेरे जें सगुरेंवीर सुि । संप्राप्त िवहे 
।।१८.१२७७०।।

विरइकु – नवषयी रिुषय. घ्तें ि शरे पावकु । 
इंधिीं होये अनधकु । जैसा नवषईं  नवषइकु । 

धाला ि महरवे ।।२.२३६।।

विरईं – १. नवषयोपरोगाचया बाबतीत. घ्तें ि 
शरे पावकु । इंधिीं होये अनधकु । जैसा नवषईं  
नवषइकु । धाला ि महरवे ।।२.२३६।।; २. 
नवषयात. जो जारे गुरुप्रज्ञा,। 
अपरोक्नसनद्संज्ञा,। आइके सद्ुरूची आज्ञा,। 
कैसी एर नवषईं ।।२.८३३।।

विरवनद्र् –  नवषारुळे आलेली गुंगी, गुंगीतली 
झोप, नवषाचया प्ररावािे आलेली बेधुंदी. 
आता संपत्ी तेरेंसीं दुसरी । ते बंधाते कारर 
आसुरी । आश्या पुरुषा पडे वरी । जैसी 
नवषनिद्रा ।।१६.८५१।।

विर्मु – नवरुद्, प्रनतकूल. सांरालुनि आपुला धरु्ण 
। वचिा कठरता उपरिरु । रैत्ी िाशे हा नवषरु 
। शबदु ि बोलावा ।।१८.८१६५।।

विर्य – १. इंनद्रयांचे शबदाठद प्राप्तवय. करवीं 
प्रवत्णतां कर्णकरर,। अरु्ण अवलंनबता नवषय 
जार, । एव(वं) पंचवीस ततवे(त्वें) नरळोि । 
नलंग देह, हे ।।२.११५१।।; २. कारनवषय, 
संरोगासक्ती. सव्णदा नवषय कलपिा । नवषय 
रोगाची नितयवासिा । रानत् ठदवसु कारिा । 
स्ती सुिाची तया।।१८.१३५०।।

विर्यज्र – सव्ण नवषय. अरक्यजें सद्ावें,। 
नवषयजात आयते । रनक्ती, ते जारावे । 
चांडाळ कीं ।।२.६९८।।

विर्यपूर –  पंचनवषयरूपी शहर, सराि. पांचही 
अंश प्थवीचे । नवषयपूर तयाचे । ज्ञेय काय्ण 
रोक्तयाचे । रोगय ते ते ।।१६.१३२०।।

विर्यबुभुतस् – नवषयांचे रोग घेणयाची अनिवार 
इचछिा. बाळदशेचीं सकोरळें । तीं गात्ें जालीं 
सबळें । तेरें िािा साधिोपायरेळें । 

विश्वश््र्य् विर्यबुभुतस्
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नवषयबुरुतसा ।।२.३३५।।

विर्यबोधु –  आपपर राव, विैतराव. तेरे रिोधा 
कैंची उतपत्ी । नवषर बोधु जेरे िारी॥ 
अनयगुरु रानत । तयाची िसे ।।१६.२८७।।

विर्यभ््मू –  वासिेचछिेरुळे अज्ञािवश भर. तंव 
रिाचा िायी कारू । इंनद्रय सराि नवषयभरू । 
यौवितवे हाला प्रशरु । दंरू लोठटला 
।।१८.७५०।।

विर्य्मळ –  नवषय (सांसाठरक इचछिा) रूपी, 
रळ, घार. नवषयरळ कारपंके । राते 
आतरया लेनपले देिे । रग परनहता असके । 
तेरे नवधंनसले ।।१६.२३१६।।

विर्य्य्ग्रें – नवषयांचा याग महरजे दहि कररे. 
आतरनियरानचये नितयतवे । नवषयतयागु कीजे 
हें निरुतें । आतां नितय रोगावें नवषययागातें । 
महरौनियां ।।१८.१२४४३।।

विर्यस्धनीं – १. नवषयांचा उपरोग घेत 
असतािा. तेरें तया कररसंगें कता्ण । 
नवषयसाधिीं असतां । नत्पुटीनचया संयुक्तता । 
कारु उिी ।।२.२०४।।; २. नवषयांचा उपरोग 
घेणयाचया बाबतीत. राग विेष हे दोनहीं । 
प्रवत्णक नवषय साधिीं । बाधक वैरी महरौनि 
। आधीं हे सोडावे ।।१८.१२४१७।।

विर्यसोसु –  ऐंनद्रय नवषयाची आवड. नवषय 
लंपटपरा. बारा वषा्ण संनयासु । असी वषा्ण 
नवषयसोसु । तेरे तो िाशे पुरुषु । तठर काळ 
जारावा ।।१८.८६०।।

विर्यस्ुरण – नवषयोपरोगाची ओढ. आपरपयां 
िेरोि । आतरया होये नवषयसफुरर । तेंनच 
देहवियाचें कारर । प्रसवे नत्पुटीतें ।।२.४१२।।

विर्य्च्रु – नवषयोपरोग. नवषयकारु अिुरनवतां, 
। नवषयाचारु कठरतां, । रदे, रतसरें सव्णरा । 
गेलें यौवितव. ।।२.२९८०।।

विर्य्नुभउ – नवषयाचा अिुरव, उपरोग. महरौनि 
कररगुरसाक्ी, । नवषयािुरउ अपेक्ी,। तो 
अिुरनवता प्रतयक्ीं, । वावरेनच िा ।।२.९८७।।

विर्य्नुभि्ची – नवषयोपरोगाची. जेरूनि सफुरे 
चेति,। नवषयािुरवाची िूर,। तो सफूतमीचां 
रूळीं जार,। असे जेनरचा तेरें ।।२.९८८।।

विर्य्जतान – नवषयाचे सेवि (नवषय नरळवरे). तू 
महरसील सकलैक । दु:ि घडे सांसाठरक । 
नवषयाज्णिही तदातरक । तरी असो पाते 
।।८.२४८८।।

विरव्यक – नवषयासक्त, नवकारग्रसत. सकार जे 
नवषनयक । केवळ होआवे रूि्ण । तेही परंतु 
वैठदक । वेदे केले।।१८.४७९।।

विर्येंवद्र्यसं्योगें  – नवषय आनर इंनद्रये ह्यांचा 
संयोग झाला असता.  तेरें नवषयेंनद्रयसंयोगें,। 
रोरतया अंतःकररा वेगें, । रोगवासिेचेनि 
अंगें । व्नत् होती ।।२.११५३।।

विर्यो – इचछिा, कार. वैरी दुजा िाइनकजे । 
एकछित् रारीव कीजे । जो जो नवषयो उपजें । 
तो नसद् जेरें ।।२.२२६।।

विर्योपसपशमें – नवषयांचा, उपरोगय गोष्ींचा रोग.
तेंनव सुिदुःिराि देहीं । नवषयोपसपशमें जारईं 
। रासे इंनद्रयाचा िाईं । तया रिातें ।।२.४९५।।

विर्दस्गरीं – नवषादाचया सरुद्रात, प्रचंड 
दुःिात. पुढतों पुढती आिनवतु, । डोळे 
ररूनि पाहतु, । नवषादसागरीं बुडतु । पुिः 
पुिः, ।।२.३७।।

विर्यबोधु विर्दस्गरीं
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विर्दु – काय करावे ह्याबद्ल निनचितता ि होऊि 
उतपन् झालेली अकरा्णची खसरती. गुरुगोत्वध 
देिोिी । नवषादु वतते जया रिीं । जो कीं 
ररतवें नपिूनि । रौिी केला ।।२.२५९।।

विर्दोतकरमे – नवषादाचया उतकषा्णिे, रिात नवषाद 
दाटूि आलयािे. रग रोहसागरीं ... ि कळे । 
नवषादोतकषते आंदोळे । पानरये ररी डोळे । ि 
उरजेनच ।।२.२३।।

विरुवचक् –  नवषूनचका, पटकी, रहारारी, वांती 
व संडास. पांर ते जळती पोळती । एकांते 
नवषुनचका होती । कृनरकीट करपती । तेंही 
काये कररे ।।१८.५०५।।

विरें –  नवषय. तयातें शबदु असे । सपश्णरूप 
आरासे । गोडी गंधु नवषें । पुषपाचा िांइं 
।।१६.१३६६।।

विष्टंभ – रलरूत्ावरोध. तरळेनचया पंचकुळ । 
नवष्ंनरया रारी केळ । उटरी घातले नरल्ीफळ 
। देह िासी ।।१८.५६०।।

विष््प्त् –  नवष्ठेचे रांडे. र्नत् कालउनि धूतले । 
नवष्ठापात् िोहे सोनवले । तैसे रि जयाचे 
वोनवले । तो पनवत्ु िवहे ।।१८.१४९५।।

विष्वे ्म्जी – रलारधये. जिरीचे रिीरकीट । 
नवष्ठेरानज वत्णतो अप्रकट । तेही ि ररे पोट । 
पठर कठरती बाधा ।।१६.२३७३।।

विषणुचें – नवषरू ह्या दैवताचे. चतुराििें नवश्वजाळें,। 
तैजस नवषरुचें रचलें, । रुद्रें प्राज्ञ आरासलें,। 
येकें अिेक ।।२.७६५।।

विसकुसवे –  सिनलत होते, गोंधळते. एवं गुरी वतते 
गुरारासें, । राि प्रकाशी सवप्रकाशें, । तरानप 
संचेिा नवसकुसे । जो आतरा, तेरें ।।२.८३०।।

विसररी – नवसरतात. तें नरथयारात् नविाशे,। 
अवयक्त उरे जैसें तैसें, । जाग्तें जेंनव रारुसें । 
सवपि नवसरती ।।२.११८७।।

विसरसील – नवसरशील. रग तू देही, िा देहो, 
ऐसा । सवसरु, निर्णळु, जैसा तैसा,। वरु्ण, 
आश्रु, आपैसा । नवसरसील ।।२.१०४५।।

विसरुवच पडवे – नवसरच पडतो. अन् साखतवक ते 
ज्ञािकर । राजसें इंनद्रय नवकार । तारसे 
भरुसाचार । नवसुरु नच पडे ।।१६.१५११।।

विसरें – नवसरररािे. अज्ञािपूव्णक ज्ञाि सफुरे । 
सवसवरूपाचेनि नवसरें,। तेंनच अंतःकरर 
आकारें,। व्नत्चतुष्येसीं ।।२.११४६।।

विसगता, विसगुता –  रलतयाग. पायु निसगा्णतें करी । 
तो धरु्ण िसे तया दूठर । आपरनच आपुला 
आचारी । आचारेसी असे ।।१८.२९३०।। 
(रुदो. निसगा्णतें – नवसगा्णते); विसगुता 
।।२.४३६।।

विसगतारव्य – नवसज्णि, तयाग करावा असे. 
नवसग्णतवय िरे । ते पायुवी अधोरुि बारे । 
या परी येकायेक सोयरे । महरौनि ि सुटे 
॥९.१८६१॥

विसगतारव्य्रें –  बाहेर टाकणयाची नरिया. नवसग्ण 
तवयातें कठर । ते पायु इंनद्रय अवधारी । 
चंचळता उिी वयापारी । तो अपािवायु 
।।८.२८५४।।

विसगताव्यरव्य् कदररी – नवसग्ण हे कर्ण करतो 
महरूि. तेरें नवसग्णनयतवया कठरती । पायु 
कर्णव्नत् बोलती । जै अहंता करा्णप्रनत । करूं 
पाहे ।।२.२००।।

विसगमेर – बाहेर टाकणयाची नरिया. पायुविारा 

विर्दु विसगमेर
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अवधारी । नवसगतेत तयातें करी । अैसा वयापार 
शरीरीं । उपजे संगे ।।१३.१५६४।।

विसगमेरव्यु, विसगभैरव्य –  बाहेर सोडणयाची प्रव्त्ी 
नकंवा क्रता. निर्ऋनत देव जार देवता । पायु 
अधयातर तीपासूनिपारा्ण । नवसगतेतवयु धरु्ण 
आरुता । जो वयापारू पायूचा ।।१८.३०२०।।, 
नवसगभैतवय ।।१८.३४८७।।

विसजतान –  तयाग. ग्हसराश्रा लागूि । प्रररनच 
नविनवध साधि । ब्रह्चया्णचे नवसज्णि । 
अवलंबि स्तीचे ।।१८.१४५२।।

विसवजतार्ं – नवसज्णि केलयावर, काढूि िेवलयावर, 
उतरवलयावर. तें नरथयारात् नविाशे,। अवयक्त 
उरे जैसें तैसें,। जाग्तें जेंनव रारुसें । सवपि 
नवसरती ।।२.११८७।।

विसवजतालें – नवसज्णि केले, सोडले. या परी देह 
नवसनज्णलें,। तैं जें वासिारय धयेलें,। तें 
कर्णसंग्रहो बोनललें । पुरुषा बंधि ।।२.११०२।।

विसंचलवे – नवसंचरे. संचरेचया नवरोधी. नबघडले, 
नवसकनळत झाले. तेरे अरा्णनरलाष तुटले । 
कार राग नवसंचले । सतवे रजतर नजंनकले । 
ऐसें असतां ।।१६.१२०।। 

विसंवचली –  नबघडली. धैय्णवंते हारनपली । िातीं 
िादें हठरली । ययापरी नवसंनचली । कौरवांची 
।।१.१२१०।।

विसंची – नबघडरे, िासरे. संसारवि नवसंची । 
काररांतें बळेंनच वंची । नरिी िुकले तयाची 
। रहावीरातें ।।१.९०२।।

विसंबल्सी – रांबलास. संसारपरचरिसंकटी । 
सांपडलो घाया तळवटी । आगा पािी रािया 
जगजेिी । नवसंबलासी का ।।८.११६६।।

विसंब्ि् – नवश्वास टाकावा, अवलंबूि असावे. 
जो जो कररीचा व्तयंकुरु । तो तो धयाि 
योगाते चोरु । आता ि नवसंबावा श्ीधरु । तरी 
ऐसे कररे ।।१२.८०६।।

विस्र – १. साराचे सार. जें वेदांतें वेद् नवसार । 
उपनिषधाचें जीवहार । योनगयांचे अंतर । निवे 
जेरें ।।१५.१५६३।।; २. वयाप्ती. शरीर अनत 
सुकुरार । पररपूर्ण नवसार । अिुपमय अवाचय 
अगोचर । हेनच महरावे ।।१८.२०।। (रुदो. 
नवसार – नवसतार); ३. दूर लोटरे. रंत्राला 
सतुतीसतोत् । वानचक तप हे पनवत् । आता 
रािनसक नवसार । ते कैसे तप ।।१८.११४९।।

विस्िवे –  सुखसरर राहते, शांत राहते. कानरक रि 
नवसावे । परस्तीवठर ि धावे । महरौनि सुंदरतव 
पाहरे । रुखय स्तीचे ।।१८.१४५४।।

विसुकसवे – नबघाड झालयािे, नवसकळीत होणयािे. 
देवतािाशे ठदवय िाशे । उदके पविा रौर 
नवसुकसे । पदारा्णचेनि पठर धवंसे । जाय 
पादारमीक ॥९.२१४७॥

विसोर् – नवसररर. अिले घेतलया रठदरा । रानज 
िेवा नवसोरा ।  तो काजा िये येकसरा । जाये 
जळोनि ।।२.१४४।।

विसररीलवे –  नवसतार केला. नवश्व स्नजलें िारायरें 
।... रूतधर्ण रूताकाररें । तेरेनच नवसतरीले 
।।१८.१३३५०।।

विसर्रर् ज्ल् – नवसतारला, वाढला. कारु तपे 
अनिवारु, । रिोधु, रोहो, रतसरु,। 
अनवद्ागुरनवकारु, । नवसतारता जाला 
।।२.७४५।।

विसर्रली – वाढली. वाचेविारा प्रकटीं, । कखलपतु 
प्रपंचु जो नकरीटी, । जारे तयाचानच पोटीं,। 

विसगमेरव्यु, विसगभैरव्य विसर्रली
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कलपिा नवसतारली ।।२.९९१।।

विसर्रलें – वाढले. तें अनयरारात् सफुरर,। 
नवसतारलें गुरत्य प्रधाि,। कता्ण, काय्ण, करर, 
। येरें आकारें ।।२.११२०।।

विस्फूरशी – सफूतमी, प्रपंचाची प्रेररा. ते अिाठदनसद् 
अनधष्ठाि, । रहारायेचें जनरसराि, । प्रकृनत 
पुरुष हे जेरूि । ये नवसफूतमी ।।२.७८२।।

विस्म्यो – नवसरय, आचिय्ण. जारु िा िेरुसारािे । 
महरौनि हानसजे िारायरें । सरयो पाहोनि 
कररें । लागे नवसरयो ।।२.२६३।।

विस्मरण – नवसर, सररर ि राहरे. नरथया 
अवयाकृतकारर, । नवचारदृष्ी कें अज्ञाि,। 
नचनरात्ीं अनवसररर, । नवसररर कें? 
।।२.१०२६।।

विस्मरण्म्त् – केवळ आिवर िसरे, 
आतरनवसर्ती. नवलयीं । सुषुनप्त िेरें कांहीं । 
जारे नवसररररात् तेही । पठर जें िेरें 
।।२.५४४२।।

विसि् –  नवसावा. नवसवा ि नरळे घडीवठर,। रग 
िोटेंनच आचरे शरीरीं; । लारापरीस आशा 
रारी । रोळयाची.।।२.२१५८।।

वििरु – हत होत िाही. ऐसें नवचारूनि रािसीं । 
श्ीकृषरु नियंता रायेनस  । तो ि नवहतु प्रकृनत 
गुरांनस, । चाल महरे ।।१.१३९३।। 

वििरण – नवहार; नफररे. हा तरी वचि प्रकाशि,। 
हा तरी पविीं सपशु्णजार, । हा तरी आधी 
चलि, । नवहरर हा तरी, ।।२.९५९।।

वििरण्ददक – संचार इतयादी. गुरविये झाले धर्ण 
। ते चंचळाठदक परर । धरमी निपजे कर्ण । 
नवहरराठदक  ॥९.१५५१॥

विविर –  शास्तात सांनगतलेले, योगय. नहत महनरजे 
आतरज्ञाि । नवनहत तयाचे साधि । कर्ण, 
रनक्त आनर ज्ञाि । वैरागय चौरे ।।१६.९४९।। 

विविर – १. शास्तािे सांनगतलेले, उपदेनशलेले 
योगय, उनचत, रासत. जे जे नवनहत िाके शरीरी 
। रजकाररे तऱही करी । रग होईल पुणयसारग्री 
। रिरे रिरे ।।१२.४६७।।; २. अनहत. आतां 
तुवां येक करावें । नि:शेष अवघें नवचारावें । 
पुि: पुि: पाहावे । नहत नवनहत ।।१८.१४०७६।।

विविर्करण – शास्तसंरत आचरर ि कररे. 
कामयनिनशद् नवहीताकरर । ययाचा वेगळे 
शूद्ाचरर  । करी प्रकारे येरे जारे । जो की 
कर्णयोगी ।।५.१४६२।।

विविर्प्सोवन –  नवनहतकरा्णपासूि. नवनहता 
पासोनि ि चळरे । रक्ती पासूनि ि वंचरे । 
वैरागय धठरले ि सोडरे । ऐसी ध्नत 
।।१६.४५१।। 

विविर्विविरिी – शास्तात, धर्णग्रंरात करणयास व 
टाळणयास सांनगतलेले असे सव्ण. तीर्ण, दाि, 
तप, व्रत । याग यज्ञ पै निनचित । नवनहतानवनहतही 
सरसत । सांडूनिया ।।१२.८०४।।

विविरी –  करा्णिे िरवूि ठदलेली; निनचित केलेली. 
यापरी नवनहती योनजली फळे । ती संसारू 
नवसतारावयाची रूळे । अतेव सांडावी सकळे 
। वासिे पासाव ।।१८.१२४४।।

विविर्् (नवनहत) –  धर्णशास्तािे कत्णवय महरूि 
निनचित केलेलया. जालेही अरेद ज्ञाि । अिंड 
बोध सराधाि । परंतु नवनहत्ा करा्णचे अवलंबि 
। सांडु िये ।।१८.१३५०९।।

विविर् – रोिी नवहीर. टांकें, बानव, पोिररी,। 
बारव, नवनहठर, अडु, धररी, । नवनहरा, तळें, 

विसर्रलें विविर्



551   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

रािी, । हळता, घुरें,  ।।२.२६८०।।

विविरवे – नवहरे, नवहररे. संचार करतो. पविीं 
िाडळे सपशा्णतें,। चांचलयधरवीं ि वतते,। नवनहरे 
प्ररंजिु तेरें, । आतरा नवलक्रु ।।२.९४९।।

वििीरी – शास्तािे सांनगतलेलया करा्णकडे. नवहीती 
वहावया प्रव्त्ी । सकळा कारानच संपूतमी । 
तेरे नवरंनचिे वीरपती । केली जार 
॥९.२१९६॥

वििीर – जनरिीत पारी लागेल अशी जागा शोधूि 
िरलेला गोल, रोिा व िोल िड्ा. टांकें, 
बानव, पोिररी, । बारव, नवनहठर, अडु, 
धररी, । नवनहरा, तळें, रािी, । हळता, घुरें,  
।।२.२६८०।।

विळ्चवे – वेळेचे (एकाच), सारा वेळ. बारा 
वषाांचे रौि । नवळाचे एकनच आसि । उगेनच 
कोंडी प्रार । अयोगी तो ।।१८.४६३२।। 

विळ्स (नवलास) –  वैरव, उपरोग, उपचार. जे 
जे नवळास लक्रीचे । संग्रह करी तयां पदारा्णचे 
। सनरागते नवश्व ि वेचे । तो वेचे कैसे 
।।१६.७५५।। (रुदो. नवळा सलक्रीचे – 
नवलासलक्रीचे)

विळठूिदर –  ठदवसरर. बैसे ते येके कोिी । नवळूवठर 
तटसरु रौिी । रळोतसगते वांचूंनि । उदर फुगे 
।।१६.२१२६।।

विळवे –  ठदवसररात. नवळे रिोसु येकु चालरे । 
तेही परावयाचे नि यतिें । बैसला रग उिु िेरे 
। ऐसा सतबधु।।१६.२१२४।।

विळवे ल्गें –  वेळ, काल. आलया वेगा रािु देता 
। ि लगे घठटका सव्णरा । तेंनच अवरािें 
दंनडतां । नवळें लागे ।।१.२४५३।।

विवक्षप्त् –  रिाचया चार रूनरकांपैकी एक 
(चंचलतव). नवनक्प्ता गतायाता । संनश्रष्ता 
सुलीिता । चयाऱही रूनरका पारा्ण । नजंकती 
योगी ।।१८.१४५३९।।

विवक्षप्तवेचवे – बावरलेलेपराचे. दुयतेधा दाटावी 
कवरे? । अध्ती रोकळी बारा रािे । रामहाटी 
घर करणयािे । नवनक्प्तेचे ।।१.२७०९।।

विक्षवेप – नचत्व्त्ी परब्रह्ाहूि इतर, बाह्य 
नवषयांकडे जारे; निनव्णकलप सराधीत येरारे 
एक नवघि. ग्रासूनि लय नवक्ेपा । सवरूप 
सफुररा आनर लोपा । अभयासबळें बापा । 
ज्ञाियोग युक्ती ।।१८.१३६८२।।

विक्षवेप – १. ही रायेची शक्ती असूि रजोगुरारुळे 
निरा्णर होते. ती भर उतपन् करते. खसरती 
खसरतीचा रावो । नवर नवक्ेपे तोही वावो । 
तरानप रावाचा घरिावो । ते सवरूप संचले 
॥९.१२॥; २. निनव्णकलप सराधीतील (लय, 
नवक्ेप, कषाय व रसासवाद ह्या) चार 
नवघिांपैकी दुसरे. नवक्ेप महरजे अिंड व्त्ीचे 
अवलंबि ि नरळालयारुळे नचत्व्त्ी दुसऱया 
वसतूचे अवलंबि करते. लय जाईल असतरािा 
। नवक्ेपे खसरती राहेिा । असंराविा नवपरीत 
राविा । पुढे वोढवती ॥९.४००॥

विक्षवेपक – नवक्ेप कररारा, अडचर, बाधा 
आररारा. महरौनि ते पांडुसुता । नप्रय िवहे 
श्ी अिंता । परंतु नवक्ेपक आचरवंता । ईश्वरा 
धिीं ।।१८.२३३।।

विक्षवेपकर –  अडरळा आररारे. महरौनि सव्णब्रह् 
हे साचार । पठर तेनरचे दोनि प्रकार । येक 
साधि येक नवक्ेपकर । येरें आकारें 
।।१८.१४२३३।।

विविरवे विक्षवेपकर
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विक्षवेपभ्य – (आवरर आनर नवक्ेप ह्या रायेचया 
शक्ती.) बाधा आरणयाचे रय. जनररय 
ररररय । जरारय अज्ञािरय । कलपिारय 
नवक्ेपरय । रय लिेशांचे ।।१६.८२।।

विक्षवेपविविन – कोरतयाही बाह्य/आंतठरक 
अडरळयानशवाय. ते सतवोपरकृत ज्ञाि । लय 
नवक्ेपनवनहि । नितय युक्त सावधाि पर । 
आपुला िाई ।।१६.११५।। 

विक्षवेप्रीर – प्रनतबंधाचया पलीकडे, रुक्त. लया 
नवक्ेपातीत करावे । पुडती लय नवक्ेप ि वहावे 
। सवखसरती नवरोनि उरावे । हे रािनसक तप 
।।१८.११५१।।

विक्षवेपु –  १. प्रनतबंध, अडचर. तू महरसील यज्ञे 
येरे । नवक्ेपु की तया काररे । तठर तो ि घडे 
वचरे । राझे ि जार ।।१८.१९२५।।; २. 
सरानधबाह्य नवषयाचे सररर, व्त्ीची 
बनहरु्णिता. सवरूपीं लयो.... । आनर नवक्ेपु 
राजसें तेरे, । सरानधसफुरर सतवगुरें,। ऐसें 
आहे ।।२.८१८।।

विज्ञ्न –  ब्रह्ज्ञाि, ईश्वरनवषयक ज्ञाि, अपरोक् 
ज्ञाि. आतरानचं हे सकळ राि । जाररे 
आज्णव महरौनि महर । निवा्णनरची नवज्ञाि 
िूर । हेनच येकी ।।१६.२३०।।

विज्ञ्नकरण् वसद्धु – अिुरव घेणयाचे साधि. एवं 
नवषयां नवषयां अरेदु । कर्णकररा तरानवधु । 
ते नवज्ञािकररा नसद्ु । िवहे कठरता 
।।१६.१३६८।। 

विज्ञ्नि्र्ी – अिुरव, ज्ञाि, ईश्वरात लीि होणयाची 
खसरती. सतवानचये नवज्ञािव्त्ी । तराचे नि 
योगे पडे भांती । रग रजोपसगते प्रव्त्ी । 
अनयरा होये ।।१६.११२।।

विज्ञ्न्च् – नवज्ञािाचया, बुद्ीचया. सतकाय्ण 
अज्ञाि उिी, । तें यया नवज्ञािाचा पोटीं । 
वयक्ता शरीराचया कोटी । आश्नयलया जेरें, 
।।२.११२४।।

विंझण् – पंिा. नवंझरा तो केसरा पाहे । तेरे 
गगि हाले होये । रग तयेनच क्रे नवये । तया 
प्ररंजिातें ॥९.९९९॥

विंद्ण – लाघव, चातुय्ण, कारानगरी. आता उत्रा 
तयाचें लक्र । जया ि लगती अनवद्ागुर । 
आनर रायेचे सकळ नवंदार । तया जो िातळे 
।।१५.४७१९।।

विंद्न – वेध, निग्रह, कौशलय, वरमी लक्य. 
नियराचे कररें संधाि । अचूक जयाचें नवंदाि 
। पांडव सुटती ययापासूि । तठर अपूर्ण महरा 
।।१.५४५।।

विंध् – नछिद्र. सूनचके नवंधा सािा । तोनच आकारू 
तेर गगिा । ते रहदाकाशानचया पूर्णपरा । ि 
शके पावो ।।१८.६७४।।

विंधो – (कैसा नवंधो?) (कसा) वेध घेऊ? री 
कैसा नवंधों सत्ारें । रांडों प्रनतयुद्ाकाररे । 
वरी महरौनि ि महरे । अवज्ञा हे ।।२.१०७।।

िीकर् –  नवरिी. आषाढी वाजे जारा । उठर ि 
ठदसे ढोरागुरा । बरवा चाले वीकरा । तया 
धानयाचा ।।५.१२०४।।

िीगर (विगर) – जारे. निरोध निरोध वाळीत । 
ज्ञाियोगे गुर वीगत । गुरुयुक्ती झाला सवसर 
। रक्त राझा ।।८.२३८२।।

िीवचक् –  लाट. र्गजळानचया तुटती । नकररे 
सांडूनि वाहाती । जाऊ नि पर नकररी रीिती 
। वीनचका गा ।।१८.३९०१।।

विक्षवेपभ्य िीवचक्
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िीण(र्य्) – (तयाचया)नशवाय. रारकपराचेनि 
आवेशें, । उिी तो तोनच असे, । वीर तया 
आि िसे, । योगय रारावया ।।२.८७१।।

िीर्ळ – एक क्ुद्रदैवत, वेताळ. योगीरी रांनगिी 
रािवीरी । वीर वीताळ कळंबीरी । जळी 
सरळी काष्ी पाषारी । देवता जया 
।।८.१२२८।। 

िीधर् – प्थवी (प्थवीवरील पररारू रोजता येत 
िाहीत) या अरमी. ि गरवती रेघधारा । ि 
गरवे पररारु वीधरा । वाळवंठटचा नवनहरा । 
रनवतांनच ि ये ।।१८.१५८५५।।

िीर – एक क्ुद्रदैवत, वीरगळ. योगीरी रांनगिी 
रािवीरी । वीर वीताळ कळंबीरी । जळी 
सरळी काष्ी पाषारी । देवता जया 
।।८.१२२८।। 

िीरगुंठी – केसांची एक प्रकारची रचिा. कबरीरार 
प्ष्ठीं, । सुरि िोपा वीरगुंिी, । चंदि चनच्णलें 
कंिीं । पातळ नजया; ॥२. ५१०२ ॥

िीरजरी – नवरघळूि जातात.  गारा उदकी वीरपती 
। तव तेरे कांनतया ि द्रवती । ऐसा अिुरवु 
जगती । काय नरथया असे ॥९.२११६॥ 
(रुदो. वीरपती – वीरजती?) 

िीरपवर – हे शूरवीर सेिािींचया िायका! तूं 
महरसील, गा वीरपनत,। नविाशकाळीं िाशु 
िारी । ते उतपनत्काळीं उतपनत् । साठरिें 
काये? ।।२.८०९।।

िीर् – हे शूरा!, अजु्णिासािीचे संबोधि.  तो 
शबलापासाव गुरविारा, । उपजता जाला,वीरा, 
। शबलब्रह् तें, वीरा, साक्ी तेरें ।।२.७६१।।

िीर्ल् – नवरघळूि गेला. (प्थवी उरली िाही, 

नतचयातील दगड कर नवरघळूि चुििडी 
अंररलयाप्ररारे ठदसते). प्थवीचा कचकु 
वीराला । क्ार हरळु जैसा नसपीला । पुडती 
एक ि्पाळा । काये झाले ।।८.२६८६।।

िीर्ली – नवरली, एकरूप झाली, नरसळली. 
प्थवी वीराली जीविी । जीवि रीिते झाले 
दहिी  । दहिु पविी पविु गगिी । ते अहंकारी 
गगि ।।५.६७३।।

िीरू –  वीर, शूर योद्ा. रये धयेला पदरू । रग 
जाला ही क्ेत्ी वीरू । तयाचा शस्तास्त रारू । 
तो िये काजा ।।१६.६३।।

िीरवेश् – हे सव्णश्ेष्ठ वीरा. अजु्णिासािीचे संबोधि. 
तैं र्तयु होय आपैसा, । अढळु तो, गा वीरेशा, 
। हा बोलु राझा अिाठरसा । कवरें करावा? 
।।२.१०८९।।

िीरोर््म् – हे सव्णश्ेष्ठ वीरा! तेवींनच तवंपदारमें 
जीवातरा, । तोही शबलु शुद्ु वीरोत्रा,। 
अनवद्ायुक्तु प्रतयगातरा,। तो शबलु वाचयु 
।।२.८४४।।

िी्यताद्व्यवे –  दोि प्रकारचे वीय्ण. ऐसे वीय्णविये निपजले 
। सातही पदार्ण बोनलले । आता पविे काये 
आधीले । ययें नपंडी ।।१६.११९५।। (टीप 
- दासोपंतांिी दोि प्रकारचे वीय्ण अशी कलपिा 
रांडली आहे. स्ती– रज हे लाल रंगाचे वीय्ण 
स्तीबीज, तर पुरुषाचे वीय्ण पांढऱया रंगाचे. 
महरूि रेत रक्त व शुलिवीय्ण असे सांगूि तयातूि 
गर्णसंरव होतो, असे ते प्रनतपाठदत करतात.)

िी्यता्म्य्वच – ईश्वराचया वीया्णपासूि उतपन् 
झालेलया. अन्विारा धानयविारा । पज्णनयासतव 
धिुध्णरा । त्र व्क् गुलरलता सरग्रा । 
वीय्णरयानच होती ।।८.१०२३।।

िीण(र्य्) िी्यता्म्य्वच
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िी्यतासंगें – वीया्णचा संबंध आलयावर. जीवरूपें 
जारईं, । संरिरला नपत्देहीं, । तो वीय्णसंगें 
आइकईं, । निवडता  होये ।।२.७३१।।

िी्यतासथ् – वीया्णचया ठिकारी असलेलया. होता 
निरा्णर नपंडाचे । बळ तया वीय्णसरा वायोचें । 
सारग्री या येरा देहाचें । निरा्णर होता 
।।१६.१४२८।।

िीळुिदर – ठदवसरर. नजतुलानच चाले पुढारां । 
नततुलानच ये राघारा,। वीळुवठर करी येरझारा 
। रोटेचा बैलु. ।।२.३६८०।।

िीळें – नकती हाकवले तरी पुनहा येरारे, सवैर. 
वाड्ाराजी गंवसलें । वोढाळ केउतें पळ?। 
भरर करी वीळें । रागु्ण िाहीं.।।२.३६८२।।

िीसरू – नवसर, नवसररर. जवं जवं वीसरू व्नत्चा 
। तवं तवं योगु खसरतीचा । सवखसरती निराशु 
गराचा । आपुसया होय ।।५.५६०।।

िीिरणवे – नवहररे, संचार कररे. सव्णत् गगिी 
वीहररे । सकळा तेजाते वयापिे । तेरे उषर 
सपशु्ण तो जेरे । प्रकटु होय ॥९.९२९॥

ि्वर्, ि्र्ी – १. नचत्ाचया व्त्ी, आवेग. 
जाग्तीचेनि पठरलोपें । व्नत् उिे सवपिसवरूपें 
।  तेरे साचोकारें नरथयासंकलपें । रोनगजती 
रोग ।।२.४२०।।; २. निवा्णह. आरुकीनच 
व्नत् का वयापारू । छित्ु सुिासि वारू । गज 
रर दळरारू । राजय प्थवीचे ।।१६.१९०६।।, 
ि्र्ी ।।१६.११९७।।

ि्वर् स्ुरण –  व्त्ीला झालेले सफुरर, अरा्णत 
चैतनयतत्वाचा सपश्ण. तेनच प्रकृनत तेनच गुर । 
जे ईशाचे व्नत् सफुरर । जो तेनच ि करी तैं 
गुर । सारावती तेरे ।।१६.९३०।।

ि्वर्चरुष्ट्यवेसीं – रि, बुद्ी, नचत् व अहंकार ह्या 
चार व्त्ींचया रूपात. अज्ञािपूव्णक ज्ञाि सफुरे 
। सवसवरूपाचेनि नवसरें, । तेंनच अंतःकरर 
आकारें,। व्नत्चतुष्येसीं ।।२.११४६।।

ि्वर्द्न –  पैसा दाि कररे. पनवत्ा देइजे नहरणय 
। देशुकाळ नवधाि जारोि । रूनरदाि व्नत्दाि 
। यरा योगय ।।१८.११५५।।

ि्वर्पंचकलेवस – पाचांचा सरूह व्त्ीशी अिुबंनधत 
होतो (अंत:करर, रि, बुद्ी, नचत्, 
अहंकार). अंत:करर रि बुनद् नचत् अहंता । 
येरे व्नत् पंचकेनस पारा्ण । अयरार्ण ज्ञािी तो 
कता्ण । जीउ महनरजे ।।१८.२९७३।।

ि्वर्विक्र – व्त्ींचे प्रकार. नवचाठरतां अनयराज्ञाि 
। तें ज्ञाि रात् अंतःकरर । तयाचे व्नत्नवकार 
जार, । तें ये ततवें. ।।२.११५२।।

ि्वर्विशवेर-रु – वेगवेगळया व्त्ी. गुर, रेद 
आनर नवकार, । आतरया व्नत्नवशेष सरग्र । 
ि वत्णती, जैसें अंबर । अंबराचां सरािीं 
।।२.१०३४।।, ि्वर्विशवेर ु।।२.७८१।।

ि्वर्िवेग –  रिोवेग. (तरोगुराचया तराचया व्त्ीिे 
वेग घेतला असे महरायचे असावे.) तराचे 
व्नत्वेग पावलें । साखतवका हृदयीं संचरलें । 
तेरें सतवनच आगळें । ऐसे जयी 
।।१८.१३६०६।।

ि्वर्स्ुरणें – एवं ज्ञािाज्ञािकृत जार । आतरया 
जें व्नत्सफुररें । तेनच प्रकृनत सगुर । जीवदशा 
महनरजे ।।२.४१६।।

ि्वर्स्मरण् – व्त्ींची जारीव होणयाला. तया 
व्नत्सरररा, िांवें । सुषुनप्त ऐसें महरावें,। यया 
दोनहींतें जारावें,। तें आतरेि सवप्ररा 
।।२.११४३।।

िी्यतासंगें ि्वर्स्मरण्
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ि्वर्ि्नी – नचत्व्त्ींचा िाश. नचंनतजे ऐसें तत्व 
िवहे, । नचंति व्नत्हािी ि फवे, । नचंती 
कवरु? तें सवरावें ।।२.१०३३।।

ि्त््यंकुरु – व्त्ीचा, वासिेचा अंकुर. निचियातरकु 
व्तयंकुरु, । तेनच बुनद्, हा निधा्णरु,। 
अिुसंधािरयु नवकारु, । नचत् तें ते 
।।२.११४८।। 

ि्थ् – १. उगीचच, अकारर, नविाकारर, 
निषकारर. तयाकाररें, पांडुसुता, । श्रतु 
आहासी तूं व्रा,। एकनच करीं सव्णरा, । 
सांनगजेल तें ।।२.१०४२।।;  पुि:पुनहा स्जी 
महरता । स्जि केवळ ते व्रा । स्जीलेनच 
स्जावे पारा्ण । हे काय घडे ॥९.२२८६॥; २. 
वयर्ण, वाया. ग्रामयवाद आइकतां । काळ 
जाये व्रा ।  तेरे संतोषु बहुतां । पठर आपर 
लाजावे ।।१६.३८१।।; तैसे प्रतयक्ते वांचूि । 
उडाले ि सुधे उपराि । या लागी प्रतयक् तेनच 
प्ररार । येठर व्रा कलपिा ।।१६.१५८०।।

ि्थ्ि्दद – नरथयावादी, निरर्णक बोलरारे. ऐसा 
अनरतवादी असतयवादी । अप्रीयवाठद वर्णवाठद 
। व्रावाठद बहुवाठद । अनियतु जो 
।।१८.१२६२८।।

ि्द्ध – महातारे. असे िा उपजे, वाढे,। तरुर,व्द्, 
िा फुडें, । घडे अरवा रोडे, । यतिा यतिीं 
।।२.१०३६।।

ि्वद्ध – वाढ. अविीजलसयोगें, । झाड ते वाढोंनच 
लागे, । तैसीं सरूलदेहाचीं आगें, । व्नद् 
पातलीं ।।२.७३९।।

ि्वश्क –  नवंचू. आरक्त पीत श्वेत कृषर । इंगळी 
व्नचिक गहि । तैं परपीडे लागूंि । उदैजले 
।।१६.२३७८।।

ि्रभु – बैल. रायाजी िारे गावलु । रनहपनत िारे 
कृनषवलु । प्रधािु महनरजे केवलु । व्षरु 
घाराचा ।।१८.८५८४।।

ि्रळी – रांड स्ती, परपुरुषाकडे जारारी वयनरचारी. 
केवळ कुंड हे पुत् । येकते व्षळी भतार । 
येकाचे शरीर पात् । गुरुतलया तया 
।।६.२०९६।।

ि्ष्टी – पाऊस. नवराट सरूळ देह ईशाचे । व्ष्ी हे 
रेत तयाचे  । तेरूनि होरे धानयाचे । अन्ाचे 
तेरे ।।८.१०२२।।

ि्क्षति – ‘झाड’परा. बीजातेंनच व्क्तव,। आनर 
व्क्ातेंबीजरूपतव, । तैसें जीवा देहा एकतव । 
अिाठद असे ।।२.१०८४।।

ि्क्ष्ग्रसथें – झाडाचया शेंड्ावर. रहाशंिाचेनि 
श्वरें । व्क्ाग्रसरें ब्राह्रें । हुंकारा ठदधला 
अनतरािें । योगयतेचा. ।।२.२२९५।।

ि्क्ष्रें – झाडारधये, झाडाचया ठिकारी. बीजातेंनच 
व्क्तव, । आनर व्क्ातें बीजरूपतव, । तैसें 
जीवा देहा एकतव । अिाठद असे ।।२.१०८४।।

ि्क्ष्रोपण –  झाड लावरे. ऐसा कर्णयोगु आचरता 
। बहुता जनरी ठदसे फलता । व्क्ारोपर 
पांडूसुता । काले फलद होय ।।५.१४६४।।

ि्क्ष्सन – सवसर निचिल (व्क्ािाली) बसरे. 
येकांतु नवनवक्त सराि । तेरे आचरे अिुष्ठाि । 
िदी तीरी व्क्ासि । संपादुनि  ।।१८.१०,३१६।।

ि्क््यवे – वक्ये, बोलरे. इतुली राकतां ही करुरा 
। द्रावो िुपजे तुझया रि । आतां कवरें व्क्यें 
संबोिरा । करावी राझी ।।१६.४१।। (रुदो. 
व्क्े – वक्ये)

िेंची – नझजव. अपेक्ा ि करी कांही । रागतया 

ि्वर्ि्नी िेंची
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िेदी हें िाही । परनहतालागी, जारई । वेंची 
देह ।।१२.७२२।।

िवेग – प्रवाह, पाट. र्गजळाचे वेग धावती । तेरें 
चंचळता नकररीं िारीं । आनर वेगळें सव 
खसरती । ि पडे तया ।।१८.४०७५।। 

िवेगळ्-ळु – नरन्. तो असतांही शरीरीं, । वस्त 
पांघरलें जया परी, । ते तुटो, फाटो बाहेरी, । 
आपरु वेगळा ।।२.९१६।।, िवेगळु 
।।२.८७९।।

िवेगवळक – रेद. िा िा तूं अंशु री अंशी । अजु्णिा 
वेगनळक कैसी । आनगची नतडकी जैसी । 
आि िवहे ।।१८.१४१२२।।

िवेग्ड् – वेगवाि्, आवेशयुक्त. ऐसा सौरद्रु वेगाडा 
। पांडवांराजी  फुडा । द्रोरा पाहे निजगडा । 
िेटका कैसा ।।१.४५१।।

िवेगु –  रिोवेग, कार, रिोध, लोर इ. रिाचया 
इचछिा, वासिा. तैसा उपजतांनच वेगु । योगी 
होये असंगु । सांडी अवाट अरागु्ण । रागमी 
लागे ।।१६.२५३०।। (रुदो. उपजातांनच – 
उपजतानच)

िवेगें – वेगािे. तेरें नवषयेंनद्रयसंयोगें,। रोरतया 
अंतःकररा वेगें,। रोगवासिेचेनि अंगें । व्नत् 
होती ।।२.११५३।।

िवेगोड् – जाळे. अिर्ण ठदनपचा रागाडा । सरयी 
घातकु वेगोडा । प्रीयेवाठदया येवढा । िाही 
दुनर्णत्ु ।।१८.८३४६।। 

िवेगोड् (वि) – तीव्र वेदिादायक. अिर्ण ठदनपचा 
रागाडा । सरयी घातकु वेगोडा । प्रीयेवाठदया 
येवढा । िाही दुनर्णत्ु ।।१८.८३४६।।

िवेचल्य्सिें – वयतीत केलयानशवाय.  िोंचलयासवें 

ि िोंचे, ।  वेचलयासवें ि वेचें, ।  तैसें शरीर 
हे नवसंचे, ।  आतरा अजु, अवययो 
।।२.९१५।।

िवेचलवे – नरळवलेले. यरोक्त कळंकु निपजे । तठर 
अरया्णद हेर पानवजे । अनयरा वेचले गवानवजे 
। नवत् जैसे ।।८.२३२४।।

िवेच्िें –  निवडावे, िरवावे.  कलपव्क्ें कांहीं ि 
वेचावें  ।  रागतेि नहत जारावें ।  कारधेिूतें 
पावावें  ।  पठर रोगावें रिोगत   
।।१८.१४०८४।।

िवेवचर्ं – िच्ण करतािा. वेनचतां रररासराि । 
दु:ि होय अनतगहि । संनचत होता रि । 
अतयंत उल्ासे ।।१६.१९२२।।

िवेचु – िच्ण कररे. आश्रार्ण वेचु करी । आनर 
क्ोरे अनतरीवठर । तैं आपनच सवरुिावठर । 
लाजा हारावे ।।१६.३७६।।

िवेचू – तयाग करू. एरें अनयोनयता व्नत् वेचू,। 
सवकीयाव्तया गुरसंचु, । आतरा अवययो, 
निःप्रपंचु, । तो िलगे गुरातें ।।२.८२४।।

िवेचवे –  क्य, ऱहास, िाश पावरे, िच्ण कररे. जे 
जे नवळास लक्रीचे । संग्रह करी तयां पदारा्णचे  
सनरागते । नवश्व ि वेचे । तो वेचे कैसे 
।।१६.७५५।। (रुदो. नवळा सलक्रीचे – 
नवलासलक्रीचे)

िवेठी –  वेिनबगारीस िेरे. धरूनि िेईजे वेिी । तैं 
बैसनवला तेरुनि िुिी । घाठरबळे घे रोटी । 
पारी वाहे ।।१६.४१३।।

िवेढ्वळलो – वेढले गेलो. आपुलें सैनय बहुवस । 
पठर राघारें सांनडलें दुरास । सरीप परदळ 
असरसास । तेरें वेढानळलों ।।२.५९।।

िवेग िवेढ्वळलो
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िवेढी – वेढतो. उत्रें आनर पनवत्ें, । िूतिें, निर्णळें 
वस्तें, । पठरधाि करी आदरें, । वेष्ी,वेढी 
।।२.८८५।।

िवेरन – रजुरी, पगार, केलेलया काराचा रोबदला. 
ि रागे काही वेति । आपर िेघे अन् । पाकु 
करीि महरौि । बोलती असे ।।१८.१०१०५।।

िवेर्् – जाररारा. दहि, दाहकु, यें दोनही । 
आतरयां वेद्सरािीं,। वेत्ा तो ययापासूनि । 
वेगळा सदा ।।२.९३८।।

िवेर्वे (त्य्ग)ु – जाररारे, ज्ञािी, जारकार. 
रहािुराव रिीषी । सांखयरती रादरू जयानसं 
। नवरक्त नवशेषे संनयासी । तयागु वेत्े 
।।१८.३०२।।

िवेर्वेपण्च् – ज्ञािीपराचा. वेत्ेपराचा अनररािु । 
येरे रानिला नसरु । सांडीतें सिातिु । 
आतरानच सवयें ॥९.२६७॥

िवेथु (बेंथु?) वेधु? –  दांडगा, आडदांड, वेधू 
धयास, नचंति, िाद. असो हा प्रेरसपंदु । 
साकारू ब्रह्ािंदु । ययाचा हृदयी वेधु (बेरु– 
वेरु) । जाला असता ।।१.११४।।

िवेदक – १. सज्ि. जि असावे वेधक । िसावे 
कवरी निंदक । अनवदुष आनर धनिक । जे 
रावो धरीती ।।५.११६३।।; २. जाररारे, 
ज्ञाते. सतयसव्णत्े येक । सतय तयाचे वेदक । 
जेरे होय ते प्रीनतपूव्णक । कर्ण रजावे 
।।१६.२७७।।

िवेदक – जारकार. संत महनरजे ते नरियातरक । 
असंत महनरजे ते कवरे येक । यया दोहीचे 
वेदक । शाबदीक जे ।।६.३१३०।।

िवेदकर्मेन –  वेदकतयाांिी. ऐसे वेदकत्तेि नवचाठरले 

। रग वेदीं ते कर्ण सूनचले । कानरक जि 
लानवले । वेद रागा्णनस ।।१८.४७८।।

िवेदकले – जारूि घेराऱयाचया. दीप प्रकाशु कनळके 
। सारावला पुढती ि फाके । िायीनच असे 
वेदके । नचत् तैसे ।।६.३८६१।। 

िवेदगोप्त् – वेदांचे रक्र कररारा. जो ययां नवश्वातें 
कता्ण । जो पुरुषोत्रु नवश्वत्ाता । जगद्ुरू 
वेदगोप्ता । वेदांचा आठद ।।१८.१२६९।।

िवेदद्रोिो – वेदाचा नवरोध.अपार रागे देवद्रोहो । 
वेदद्रोहोशास्तद्रोहो । साधुद्रोहो सव्णद्रोहो । घडे 
जेरे ।।१६.२४३१।।

िवेदन – जारीव, संवेदि. तोनच आिंदाचे कारर । 
आिंदु तयाचे सराि । निनव्णकार नवरे वेदि । 
ते व्नत् सतवाची ।।१८.७०२।।

िवेदनिवेर्् – ज्ञाता. तें ज्ञाि जारावें नवनवक्तता, । 
ज्ञातेि सवसवरूपसत्ा, । जंव तंव वेदिवेत्ा । 
सवयेंनच तेरें ।।२.६५८।।

िवेद्ज्ञ्य् –  वेदाचया आज्ञेिुसार, वेदाचया आज्ञेिे. 
सवाश्रू सांगूनि जारे । गुरुची सेवा कररे । 
नियरें तेरे वत््णरे । वेदाज्ञया ।।१८.१३८७।।

िवेद्ंरिवेर्ी – वेदानत जारराऱयांिी. याहुनि 
फळतयागु आगळा । नवनहता चररी ि्पाळा । 
हाही योगु आश्नयला । वेदांतवेत्ी 
।।१२.५६०।।

िवेददक ि्वर् –  वेदाधययि, वेदाधयापि इ. सहा 
करते करूि उपजीनवका कररे. सतयवती राता 
आरुची । ते प्रतयक् आहे येरेंनच,। वैठदक 
व्नत् आरुची; । ऐसें असतां ।।२.३३४५।।

िवेदीं – वेदांरधये. बोनलजे वेदीं शास्तीं, । पुरारीं, 
ब्रह्सूत्ीं, । रहािुरावांचां उत्रीं । नसद्ांतु हा 

िवेढी िवेदीं 
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।।२.१०४१।।

िवेदोक् –  वेदांिी सांनगतलेले, वेदास प्ररार. तठर 
पांडुपुत्ा जार । यज्ञ िारे नवनहता चरर । तेनच 
वेदोक्त साधि । आधी असावे ।।१६.१८२।।

िवेद् – जारणयाजोगा. श्ोत् तवक् चक्ु रसिा प्रार 
। आतरया वेद् हे ज्ञािकरर । तो हेंनच िवहेगा 
महरौि । अिातरा घडें ।।२.५२०।।

िवेद््म्न –  जारणयास योगय अशी वसतू, ईश्वर. 
सवरूपानययाची िूर । ज्ञािे उरटे वेद्राि । 
आता गुप्त जालेंही ज्ञाि । तऱही परंतु 
।।१६.२५८।।

िवेद्सथ्नीं – जारूि घेणयाचया सरािी. दहि, 
दाहकु, यें दोनही । आतरयां वेद्सरािीं,। वेत्ा 
तो ययापासूनि । वेगळा सदा ।।२.९३८।।

िवेद््िवेद् – जारली जारारी व ि जारता येरारी. 
नरन् अनरन् नकं नरन्ानरन् । अरवा उरय 
नवलक्र । वेद् की अवेद्राि । वेद्ावेद् 
काय ॥९.१२०९॥

िवेश्व्नरू – वैश्वािर अग्ी. रग कां असावी धररी 
। वेश्वािरू िा अन्पारी । आता ठरते ब्रह्ांड 
महरुनि । इशें सांनडले ।।१६.११२६।।

िवेरु – वेष. िाटेया आंगावरी वेषु । एनक दारा, एकु 
पुरुषु, । तेरें उरयतां प्रीनतनवशेषु । नरथया 
जैसा ।।२.११८४।।

िवेवष्ट स्मवेवष्ट – वयष्ी व सरष्ी (प्रतयेक एक वेगळा 
व सरग्रतेिे असरारा). (उदा. एक झाड हे 
वयष्ी व वि हे सरष्ी रूप.) वेनष् सरेनष् रूपें 
तैसे । नवश्वनच नवश्व रुपु पुरुषु असे । करा, 
राशी रेदु िसे । अरु रात् ही ।।१५.४४३८।।

िवेवष्टरु –  गुंडाळलेला, आवरर असलेला. ऐसा 

ईश्वर राया रोनहतु । आतर अनवद्ा वेनष्तु । 
ब्रह्शक्ती कवनळतु । कर्णगती बांधला 
।।१८.९३२।। (रुदो. आतर अनवद्ा वेनष्तु 
- आतरा अनवद्ावेनष्तु)

िवेष्टी – (वेष्रे) लपेटरे, गुंडाळरे. उत्रें आनर 
पनवत्ें, । िूतिें, निर्णळें वस्तें, । पठरधाि करी 
आदरें, । वेष्ी, वेढी ।। २.८८५।।

िवेसक्र (वेषकार) – वस्तप्रावरर इ. रग परसपरा 
क्ेरानलंगि । झाले वेसकार देवुनि सनराि । 
कठरता पादप्रक्ालि । केली पूजा ।।६.१३१९।।

िवेडवे – निरुपयोगी. आपुलेिीनच उजेडें । तेज महनरजे 
नततुलें हीं वेडे । जें प्रकाशतांनच बाहेठर पडे । 
अनधष्ठािाहूनि ।।१५.१६१९।। 

िवेळ्इरु – संकटकाळी रक्तांिा साह्य कररारा. 
निजरक्ताचा वेळाइतु । ईश्वरु गुरुतवें जाला 
वयक्तु,। तो तेरें कालें तवठरतु । तेरें पावला. 
।।२.५५३५।।

िवेळु – १. वेळ, अवकाश. िट िाट्कला 
नवसनज्णतां, । पुरुषा वेळु िारी ततवता, । 
आनर आपरपया सव्णरा, । हानि िेरें 
।।२.११८८।।; २. अंतकाळ, शेवटची वेळ. 
संसारसपमें री दंशला । उतारू ि चले वेळु 
झाला । आतां पावला रे पावला । राझा 
गरुडिायकु ।।८.११६७।।

िेंगडी –  नतढा, पायात पाय उडकरे. उठितानच 
वळे वेंगडी, । चालता पायां पडे अढी, । 
हृदया ऐसे सुरवाडी । सांनडले रिे. 
।।२.३०८२।।

िेंची – १. नझजव. अपेक्ा ि करी कांही । रागतया 
िेदी हें िाही । परनहतालागी, जारई । वेंची 
देह ।।१२.७२२।।; २. िच्ण करी. िागठरक 

िवेदोक् िेंची
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रीिती जि । तयां वोडवदानच आरूि । अन् 
उदक पुषपपाि । वेची तेरें।।१६.७५६।।

िैक््य –  नवकलता, सारथय्णहीिता, अशक्तता, 
निब्णलता. देहेनवर िैये धयाि । देहेनवर िकळे 
ज्ञाि । देह वैकलये जार । नवकळनच पनडजे 
।।१८.३०९९।।

िैखरी –  चतुनव्णध वारींपैकी एक, प्रकट बोलरे, 
नजह्ेविारे उच्ारली जारारी सरूल वारी. 
रधयरेरानज सकट । वैिरी रागुनि बाह्य प्रकट 
। अनरवचि होय सपष् । द्रष्ा-द्रष्ांचे 
।।१३.५२०९।।

िैददकती वरि्य् –  वैठदक धरा्णिुसार आचरर/ 
कर्ण. आता तया कीरू उपाया । आचरावी 
वैठदकी नरिया । ते सतव शुनद्जानलया । 
उपजेज्ञाि।।१६.१७८२।।

िैद्ुरुलोकले – ठदवय लोक, सूय्णलोक. तो वैद्ुतुलोके 
रिरूनि । जीउ जाला गरिी । तंवं रािसलोकु 
निवा्णरी । प्राप्त जाला ।।१५.३३३२।।

िै्य्करण्युवक्बळें – वयाकररशास्ताचया ज्ञािाचया 
सारथया्णिे.  वैयाकररयुनक्तबळें । बोलें जें रती 
आकले; । परंतु आंगीं रयदतव िाडळ । 
कोिेंनच तें. ।।२.२३४४।।

िै्य्करणशुद्ध – वयाकररशुद्. आलापानचवठर 
घोनळतु । श्रोकु बोले सरसतु, । रग पदरोडी 
कठरतु । ते वैयाकररशुद्. ।।२.३५४३।।

िैरस्य –  नवरसता. क्ुधा त्ुषा आलसय । निद्रा 
रैरुि वैरसय । कार रिोध अिुदासय । ही दुष्ें 
दुग्णरें ।।१८.१३७७०।।

िैर्ग्य्योग – प्रापंनचक इचछिा, आकांक्ा यांपासूि 
निव्त्ी, अिासक्ती.  लक्योग लययोग । 

कर्णयोग वैरागययोग । रनक्तयोग हटयोग । 
तपयोग िािा ।।८.३३६७।।

िैर्ग्यिंरी – वैरागयवंतािे, नवरागी रिुषयािे. ठरक्त 
गता्ण रठरजे । ऐसे रािूनि अन् िाइजे । 
रलतया पठर देह रानक्जे । वैरागयवंती 
।।१८.२०६२।।

िैर्च्र –  वैरराविा. वयाघ्रेसी वैराचारे । 
आलाजंबूक अपारे । ती अवधीनच फळाहारे । 
गेली तयाचेनि ।।१६.१९४८।।

िैदर्य्ंच् –  वैऱयांचा. रीं येकलानच, पठर धीटु, । 
िागवें परारिरपुष्ु । ररीि ययां घोंटु । वैठरयांचा 
।।२.६७१।।

िैदर्यें ऐसी –  शत्ूप्ररारे. वैठरयें ऐसी झोंबात्ी । 
काष्ें पावका तोनच होती । तेरें नविगुरा काय 
खसरनत । नक लोप आहे ।।१८.१३५३८।।

िैश्वदवेि् – दररोज िैवेद्ािंतर अग्ीला १२ आहुतया 
देणयासािीही. सिािाचाही अराओ, । वैश्वदेवा 
िाहीं िाओ, । ठदवारात्ौ उपाओ । ऐसा 
कठरतां,।।२.२१५७।।

िैश्वदवेविक्करणीं – वैश्वदेव वगैरे नितयकरते ि 
करणयािे. वैश्वदैनवकाकररीं । पाप तें इंधि 
जारोंनि । ब्रह्ज्ञाि प्रळयानग् । हा तेरें बोधला 
।।१८.१४५८०।। 

िैश्वदैविक – दैिंठदि अग्ीला आहुती देरे इ. 
वैश्वदेवासंबंनधत. सिाि, संधया, देवाच्णि । 
वैश्वदैनवक औपासि । रंत्जपू, अिुष्ठाि । 
यज्ञ, याग ।।१२.४६९।।

िैश्व्नर-रू – अग्ी. धरु्ण आपुला वैश्वािरा । तो 
कारर लोकसंहारा । कलपांनतचा सोइरा । 
पावकु तो ।।१८.५४५।।, िैश्व्नरू  

िैक््य िैश्व्नर-रू
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।।१.४२४।।

िैरम्य – नवषरता, विैत. हेतुते ि रिैल । प्रकृनत 
वैषमये केवळ । तठर निरोपर सरूळ । ते 
आइके पुढती ।।८.३२९२।।

िैषणि – नवषरुरक्त, नवषरूला जगाचे कारर 
रािरारे. शैव निंदी ती नवषरू तें । वैषरव 
नशवा नशवातें । शाक्त गरानधपतीययाते । 
तयातें हे ॥९.७४॥

िैषणिी –  नवषरूची, कृषराची. गीता ही वैषरवी 
राया. ध्तराष्ट् बोले संजया । रातें िुलंघी 
वैषरवी राया  । महरौनि उपजले पुसावया । 
निरोपर करी ।।१.२५०।।

िोक्री –  ओकारी, उलटी. जंवं तें पोट फुटों करी 
। जेवं ते चाले वोकारी । ... ।।१८.१२५०७।।

िोख – वाईट. तयाचें वोि देकोि । तू तंव ि येसी 
परतोि,। रग रातें प्रारधारर । कैसें 
करवैल?।।२.२४३९।।

िोखच्ंग – वाईट व चांगले. पठररलहा वोिचांग 
। तया देतािे ठदता आंग । ज्ञाि ज्ञातें अंतरंग । 
ते बाहेठर ि कलहे ।।१४.१२१६।।

िोखट् – अज्ञािी? वोिटा देिे नसवरा । उिूनि 
बैसे तो शहारा ।  तैसा सपशमोनिया ियिा । 
सावधु होई ।।२.८२।।

िोखट्-टी-टवे –  वाईट. ऐसा वोिटा जो दंरु । 
जयाचा िाईं तो सवयंरु । आसुरी संपदेचा 
लारू । तया पुरुषी ।।१६.७७७।।, िोखटी 
।।१८.२४३८।।, िोखटवे ।।१६.३८२।।

िोखवर्य् (वित) –  एका वेळेस. वोिनतया 
रुनयगळ । उपवास कोरडे केवळ । रुि सनवती 
चांडाळ । चालती अग्ीवठरस ।।१६.१६३६।।

िोख्रवे – विारचे अिेकवचि, धानय िेवणयाची 
जागा, गोदार, कोिारे. धानयाची अपारे । 
बळदे पेंवें वोिारें । कापा्णसपूर्ण रंठदरे । कोर 
जारे नकती ।।१८.९०८०।।

िोख्रवे – विारचे अिेकवचि, धानय िेवणयाचया 
जागा, गोदार, कोिारे. धानयाची अपारे । 
बळदे पेंवें वोिारें । कापा्णसपूर्ण रंठदरे । कोर 
जारे नकती ।।१८.९०८०।।

िोगदरलवे (र्ट्ंर) – वाढले, (जेवराचे पदार्ण) 
वाढले. षडट्स अन् वोगठरले । आनर ते श्वािे 
नविाळले । तै जारता सदाचारी सेनवले । ऐसे 
िवहे ।।६.१९०८।। (रुदो. नविाळले - 
नवटाळले)

िोघु (िोघ) – पाट, ओहळ, ओघळ. बदिली 
वषते रेघु । ि फुटे तयांते वोघु । चहुकडुनि 
अंतरंगु । वेगु चाले ।।१८.९११५।।

िोज् – सोपया रीतीिे. अरवा सकळा नवद्ेचा 
राजा । येनरचा अरु्णि कनपधवजा । आइके 
बरवाया वोजा । सांगीजैल ॥९.१५३॥ 

िोज्उवन – चांगलया रीतीिे. जेरें वोजाउनि सराि 
। येकांतीं घातलें आसि । बैसला सवसरु दुजे 
ि वीर । योनगराजु ।।१८.१२४७९।। 

िोज्िली – सुवयवखसरत झाली. ररता िाहीं 
पदारवीं । अहंता देही वीरपती । अिंड नववेकु 
उपशांनत । वोजावली ।।१५.४२५७।।

िोज्िलवे  – सुवयवखसरत केले. क्ेत्नचत् वोजवले, 
। तेरें गुरुवारयबीज पेठरलें, । रग तें जोपानवतां 
नपकलें । निजािंदवि, ।।२.५३१२।।

िोजवेच् – चवीचा, वयवखसरत. पाक केला वोजेचा 
। तेरे वयापारू तया रोजिाचा । ि कळे ते 

िोजवेच्िैरम्य
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कैंचा । संत्ुप्तु होय ।।५.१११२।।

िोडि – आदरसतकार. सकळ रक्तीची वोडव । 
दंरें वांयां गेली सव्ण । प्रेरेंवीर हावराव । ते 
काये करावे ।।१५.३९७८।।

िोडिरील – ओढवतील. तरी चाड िारी राजयें 
येरें । यें परलोकनवरुद्ें साधिें । दुःिदातीं 
आमहा काररें । वोडवतील ।।२.२१९।।

िोडिरवे – प्राप्त होते, येते (सवपि) पडते, 
(सवपिात) येते, ठदसते. ते ग्रासी अवनधये 
धाररेंते । राजी सवपि होये वोडवते । धयािी 
देिे रलतये । फुटे बाह्यशबदु ।।१२.१७२।।

िोडिरवे ज्लवे – प्राप्त (झाले). तंव नि:शेष तर 
जाले क्ीर । केवळ रजनच प्रधाि । इंनद्रयबळे 
असाधारर । वोडवते जाले ।।१८.१४०४।।

िोडिद् (िोडौंद्) –  आदरानतथय, सतकारार्ण 
रेट वसतू. िागठरक रीिती जि । तयां 
वोडवदानच आरूि । अन् उदक पुषपपाि । 
वेची तेरें ।।१६.७५६।।

िोडिलें – ओढवले. संग्रारु सवधरु्ण क्ेनत्यांतें । 
सवगु्ण पानवजे जेरें रतें ।  हें नवघिकर जार तेरें 
। सरयीं वोडवलें ।।२.५०।।

िोडिी – योजतो, सवत:ला घालतो; पुढे करतो. 
कवहरी पीडा कवरातें । नतरे वोडवी आपरातें 
। हे सहज लक्र ज्ञात याते । उपजे ि 
उपजनवता ।।१६.३३९।।

िोडिवे – ओढवते. तैं कर्ण, रनक्त आनर ज्ञाि । 
िाशे वैरागाखय धि । वोडवे िरकुपति । सवगु्ण 
दुरावे ।।२.५३।। 

िोढी – ओढतो. ज्ञािकररें आंतु वोढी । प्रारेंसी 
सनहत फेडी, । रिोरािसें आवडीं । सांनडली 

जेरें ।।२.९०७।।

िोरप्रोर – ओतप्रोत, वयापूि, ररूि रानहलेला. 
सरूळ सूक्र आनर कारर । वोतप्रोत रहाकारर 
। याराजी अिुसयूत रीपर । असे आपुले 
।।१८.१२२८।।

िोदन –  ओदि, रात. वाढूनि वानरती वोदि । 
रग तो बोले वचि । िेघे पुरे ऐसे रि । जयाचे 
ि रिी ।।५.१२४५।।, िोदन्चवे – राताचे. 
।।१.२४४१।।

िोप –  चरक, प्ररा. येक रग्णजाचे निरूळ । 
रतिजनडत येक केवळ । येक कांचिाचे निर्णळ 
। वोप देती ।।१.४७६।।

िोप्िवे – अप्णर करावे. व्क्ारोपर प्रासादरचिा । 
तीरे राझी अजु्णिा । निर्णळे करावी रजिा । 
वोपावे कर ।।१२.४४७।।

िोवपजवे (वोपरे) – द्ावे, अप्णर करावे.  रंदले 
देिोनि घेइजे । घेतले वािे संग्रनहजे । नरळी 
देिोनि वोनपजे । रोकडेनि ।।१८.९१४३।।

िोवपलवे – अप्णर केले, ठदले. कवहरी सतेय वोनपले 
। ब्रह्हतयेचे दाि केले । सुरापाि सापडले । 
कोिे कोिे ।।१६.२४१३।।

िोपूवन – हवाली करूि. वोपूनि शरीर लिेशां । 
साहों वठर पडलया आयासा । रुक् तऱही 
हृषीकेशा । नरक्ा करूं ।।२.१२१।।

िोभ्िवे (बोरावे) – हाक रारावी? कासया रेजावे 
देवास । वोरावे कासया कवरास । येरे ि 
चलती सायास । दुजयाचे ॥९.३४०॥

िोरंब् – शेतात पाळया घातलयावर तयार होरारे 
रातीचे छिोटे बांध. कुळवे देऊनि पानळया । 
लोडूनि वोरंबा तयां । रोडूनि वावर छिाया । 

िोडि िोरंब्
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आनरली तेर ।।१८.८९९०।।

िोल –  ओलावा. दूवा्ण िुनडतां वठर वठर । असतां 
रूळीं वोल रारी  । ... ।।१८.१२४३८।।

िोल्य् – ओलया (ताजया). जये करमी अपनवत् । 
वोलया रांसाचे आहार । उत्रा वरा्णचे नवप्र । 
तेर रोक्ते ।।१८.३१२।।

िोलवे – ओले. दुनरजे, नतगुनरजे, फनरजे,। 
फोनडजे, लोनडजे, कुळठरजे, । वोले वाफे 
पेठरजे । िारा उतरलें. ।।२.५२८९।।

िोिर् – १. ओवरी, रोकळी जागा. दूजा धूनपतु 
वोवरा । ते सरळ जारात नरत्ा । अैसे संज्ञारुपा 
उत्रा । बोलोनिया ।।६.८३४।।; २. फुलांचे 
रिर, राळा. चंदिे रंठदर सावरावे । आंगरी 
कपू्णर चोपावे । धूनपनि वोवरा घालावे । 
रंचकासी ।।१६.१९८२।। 

िोिर्ं – नववरात. जैसा बाहेरूनि आला । रग तो 
वोवरा निघाला । तया अंधकारु िानरला । 
ठदसे तेजाधयासे ।।१५.१९५६।।

िोिरवे – वोवर शबदाचे अिेकवचि.ओवऱया, 
प्रशसत जागा. तयालानग हे वोवरे । यीं वस्तग्हे 
इ रांडारे । येर ि ठरघावे दुसरे । येके वाचूंनि 
।।१६.२२७३।। 

िोि्ळ्ि् (ओवाळरे) – (पाचही प्रार) कुरवंडी 
करावेत. देितया आतरा पांडवा । राते हृदयी 
घालावा । जि महरे वोवाळावा । पांचांही 
प्रारी ।।१२.७२६।। 

िोि्ळु –  ओवाळू, िीरांजि करू. आनजनच 
ठदिशुनद् कैसी । वोवाळु कासेि ठदशांनस । 
हानच सुवासरू रुहूता्णनस । ऐसे जारावे 
।।१६.१८९६।।

िोविलवे –  ओवळे, अपनवत्. र्नत् कालउनि 
धूतले । नवष्ठापात् िोहे सोनवले । तैसे रि 
जयाचे वोनवले । तो पनवत्ु िवहे ।।१८.१४९५।।

िोष्टट् – ओष्ठ, ओि. ताळ रूधिमी दंत वोष्ट् । ययाचें 
सांडूनि वयापार । रौि तें अनत पनवत् । 
योनगयाचें ।।१८.१२६४५।।

िोस – ओस, रोकळे. सकळ गगि तें वोस,। 
रानज प्रपंचु यया पठरस, । निःप्रपंच, निरारास, 
। तें तत्व कैसें? ।।२.१०१३।।

िोसण्हुन – उसररे (झोपेत कवहरे, बोलरे, 
रडरे). आखसतरा्णवरी बैसोि । घुरघुर ऐसे 
वचि । री बोललो वोसराहुि । देखिले नयया 
।।६.१११८।।

िोसण्हुन – बरळूि. आखसतरा्णवरी बैसोि । 
घुरघुर ऐसे वचि । री बोललो वोसराहुि । 
देखिले नयया ।।६.१११८।। 

िोसरणवे – ओसररे. यद्नप वाचलों येरें । तेरें 
काधया अपघातें । िाशों ि जे वहेळीं तें । 
आयुषय वोसरे ।।२.१४२।।

िोसरल्य् – ओसरलयावर. भरोनि वोसरलया भरु 
। आगीं तो काठढतां व्रा श्रु । सहज िाशे 
लिरु । नवश्ांताचा ।। २.४७९।।

िोसरू – दूर गेला. पूवा्णश्री जाला वोसरू । 
कासया पेटे वैश्वािरू । यावा अनतरीचा सरग् 
। नतकडेनच चानलला ।।१८.१०५१३।। 

िोसरवे – ओसरते. एवं अहंता सफुरे, वोसरे,। 
ततसाक्ी अचरु, बारे, । जो अनसलेिींही 
वयापारें, । िाइं कािाईं  ।।२.९९९।।

िोसरैल –  ओसरूि जाईल. आता असो तो कारु 
। कर्ण योगे देईल श्रु । फल पावोनि रिोधरु्ण 

िोल िोसरैल
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। वोसरैल ।।१६.२४८६।। 

िोसरों ल्गवे – ओसरू, उतरू लागते. रग तें 
कौरारतव धिुध्णरा । वोसरों लागे सरसरा । 
ठदवसां रासां संवतसरीं । सांनडते होय 
।।२.३३२।।

िोसंग् – रांडी. निजरायेचें प्रावरर । तेरें अजु्णिातें 
आचछिादि । निज वोसंगा घेऊि । निद्रा 
करनवली ।।१.१४८९।।

िोस्िल् –  नयूितव पावला, उरावला. येका 
सररा्णते देिोनि । लठटकेनच आपर जो रिी 
। तो वोसावला रिी । उतरोनच लागे 
।।१६.१०२७।।

िोिटल् – ओसरला, उतरला. काराचा वोहटला 
पूरु । रोडला इंनद्रयबळ नवकारु । रग तया 
अंकुरु । वैरागयाचा ।।६.४४।।

िोिटळवे – वावटळीत. वोहटळे ि ररे गाडी । वठर 
निवांतीची उतरंडी । ते काये रारे फुडी । 
पांडवा गा? ।।२.५३३३।।

िोिट्िवे –  करी होरे, संकोचरे. तठर तर 
आनलया कळसा । ते वोहटावे दाहा वषा्ण । 
तंवं क्रु तरोगुर पुरुषा । तेरे वये ।।१८.७९५।। 

िोिटु – ओहोटी. जयातें चढु िा वोहटु,। आठद, 
रधयु, िा शेंवटु,। िाहींसा िवहे, एक दाटु । 
आपुलां िाईं ।।२.१०३७।।

िोिर-रवे-रें – िवदांपतय. नितय सात पांच वोहरें,। 
आनर सािीं लेंकुरें सकुरारें, । काय कराल 
विचरें, । रािवें असतां? ।।२.३०१५।।

िोिरवे – उतरतो, जातो. गुरसनहत निनव्णकारु । 
सराधीचा राव निरंतरु । चढे वोहरे ऐसा पुरु 
। सागराचा िवहे ।।१.२११।।

िोिळ, िोिोळ – छिोटी िदी, ओढा. िदु, िदी, 
वोहळ, । झोनत, नझरपें, िळाळ, । धार, 
घाळरी, पीळ, । रंवरा, धोधें. ।।२.२६७९।।

िोिोटवे –  संपते, आटते. रतीचें राि वोहोटे । नबंदु 
तोही सुटे । रग उगानच असतां वाटे । जैसे 
सुि ।।१.२८४५।। 

िोळ – शूनयता. साक्ीतवेंनच मया असावें । अरवा 
सफुररनच ि सफुरावें । ऐसी कारिा उद्वे । ते 
निष्ठेतें वोळ ।।१५.१५०६।।

िोळखण –  िूर, ओळिणयाचे नचनह. गुरत्या 
वेगळे सफुरर । तेर जालेनच पां नितयपर । 
तरानप गुरत्य वेग वोळिर । ते अनसलीची 
पानहजे ।।१८.२४१५।।

िोळलख पडवे – जारीव, आिवर होते. शास्तारते 
होये योगयता । वोळखि पडे आतरनहता । रग 
आपरा श्ेय ते गुरू वारयता । जारोनिया 
।।१६.२५४०।।

िोळखी चकल् – ओळि नवसरला. रद्पु जैसा 
उनरत्ु, । तैसा तारुणयरदें डोलतु, । 
रिबुद्ींनद्रयसागातु । वोळिी चकला 
।।२.७४६।।

िोळखीिीण – ओळिीनशवाय. आता देह सांडूनि 
गेलें, । तें काये होतें पनहलें? । वा रे 
वोळिीवीर केलें । दुःि कवहरी? 
।।२.११९३।।

िोळखो ल्गवे – (री महरूि) ओळिू लागतो. रग 
लाहोनि सवनवषईं ज्ञाि, । करीं ... 
अज्ञािचछिेदि, । रग अजअवियलक्र, । 
वोळिों लागे ।।२.८१५।।

िोळगण – प्रसन्ता, कृपा. नितय देवांसीं संराषर,। 

िोसरों ल्गवे िोळगण 
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नितय दश्णि, सपश्णि,। इंद्रा, वरुराची वोळगर 
। नितय असतां ।।२.२७६४।।

िोळगरी – १. सेवा करतात. येक सानधती कळंकु 
। येक वोळगती रंडळीकु । येकी सांनडले 
नववेकु । िग् आचरती ।।१६.१८२४।।; २. 
वश, प्रसन् होतात. वस्ते देवांगे दासीते । नसद्ी 
वोळगती आरुते । गनरत िाही पश्वाठदकातें । 
ऐसे पूर्ण ।।१६.२०१६।।

िोळग्ि् – ओळिावा. गुरुतें ि ठदसावा नशषयु । 
रग कैंचा तो उपदेशु । नशषयें गुरु रहेशु । कैसा 
वोळगावा ।।१८.१२१०२।।

िोळल् – प्रसन् झाला. िा िा हा नवषरेघु वोळला 
। वष्णती आकाशूनि जवाळा । अंतरी दृनष् 
करूनि पळा । पावाल नविाशु ।।१८.९७६।।

िोळल्िी  (वोळरे) –  वष्णला तरी. जेरे रिुषयांचा 
िाहीं संचारु । पावों ि शके जेर सरीरु । वठर 
वोळलाही जळधरु । बाधीनचिा 
।।१८.१२४७१।।

िोळलवे –  प्रसन् झाले, बसरले (वषा्णव पावले). 
ऐसे प्रळयाग्ी घेतले । ब्रह्ांड चुिा आतले । 
तंव रहुले वोळले । तये आकाशी ।।८.२६८३।।

िोळंब् – वाळवीचा नकडा. जीविा ि लगे 
धगधगीत । वैश्वािरू प्रदीप्तु । वयोरा वोळंबा 
झोंबतु । हे काय घडेल? ।।८.१७४९।।

िोळ्ंशु – अंशातरक रेंब. रग रिादींनद्रयां शोषी 
। सुिाचा वोळांशु प्राशी । संजीविकळा िाशी 
। शरीराची ।।२.२१०।।

िोळुल् (वोळरे) –  बरसला. तैसी तू राझी राये 
। अवधूता सांगो काये । नवष रेधु वोळुला 
आहे । संसारू हा ।।१६.३२।। (रुदो. रेधु 

– रेघु)

िरौळी –  झुळुकीत, ठदशेिे. चालतां पविानचये 
वौळी । सपशु्ण सपुरू जवळी । तवचेनच रापे 
केली । ते प्ररारावया ।।५.३१७४।।

िरौळी –  बोळकी. घडी, घागरी, घडौली,। अलदें, 
वानच कें वौळी । नचटकी, रोरवा, पातली,। 
सांजवरें तें,।।२.२६७५।।

व्यक् – प्रकट, साक्ात्. कत््णतवातें रानितु,। उठिला 
अहंकारु वयक्त,। तो सरािीं कवरे सारावतु ? 
। तैं तें काये? ।।२.९९८।।, व्यक्् 
(शरीराचया) – दृशय देहाचया. ।।२.११२४।।, 
व्यक्् स्दरख् – दृशयासारिा. ।।२.११७६।।

व्यक््व्यक् रूपें – वयक्त आनर अवयक्त ह्या दोनही 
रूपांिी. जेरें प्रकृनत हा नववतु्ण । गुररेदें चतुधा्ण 
सफुरतु, । तोनच देहचतुष्या रासु होतु,। 
वयक्तावयक्त रूपें ।।२.११३३।।

व्यवक् धदररी –  वयक्त रूप धारर करतात. तये 
साकार नवराटी । जीव आकष्णती नकरीटी । 
वयनक्त धठरती तया पोटी । ते तदंशेनच की 
।।८.२९८९।।

व्यक्ती – प्रकटपरा. ऐसा सवा्णश्यो, सव्णरूनत्ण । 
सारावूनि आपुनलये वयक्ती, । िवहसी रि 
बुधयाठदकारराप्रती । नवषयो शुद्ा 
।।२.१०२८।।, व्यक्ींवच ।।२.११८०।।, 
व्यक्तीची ।।२.११९०।।, व्यक्तीचें 
।।२.११८६।।

व्यक्ती प्िलवे – रूपाकारास आले. पविसपशते 
हालवले । तरंगाकार जळनच झाले । अिाठरसी 
वयक्ती पावले । ऐसे ठदसे ॥९.८२५॥

व्यक्ु – वयक्त, सपष्, सरूल महरजे ठदसरारे.आतां 

िोळगरी व्यक्ु
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री जो हा श्ीकृषरु । ठदसे साकारु वयक्तु सगुरु 
। तो सतयें सवरूपे आपरु । कैसा असें? 
।।२.३०८, ११६९।।, व्यक्ें ।।२.१११६।।

व्यक्ु सपशुता –  वयक्त होरारा सपश्ण. तवचेचेनि 
संबंधे । वयक्तु सपशु्ण जीतें रेदे । रग तवचा ते 
नविोदे । जे जाग्त करी ।।१६.१४४७।। 
(रुदो. तेनव िोदे - ते नविोदे)

व्यग् –  वयग्रु, रग्. सांगता अतयंत सादरु । तेर 
आइकता होये वयग् । तेरें वक्तया आंगावठर 
रारू । प्थवीचा पडे ।।१८.१५०२०।।

व्यवररवेक –  नयायशास्तातील एक संज्ञा. अराव, 
अतयंताराव, प्ररराव. (अनवय व वयनतरेक 
ही ईश्वराला सरजूि घेणयाची नवचारपद्ती 
आहे. अनवय = अिुसयूत असरे. जसे, 
कापडातील दोरा. वयनतरेक = अराव असरे. 
जसे, दोरा वजा केलयास कापड िावाची वसतू 
उरत िाही.) अकता्णनच जै री निधा्णरे । तठर 
कर्णतयागु कैसेनि सफुरे । या परी वयनतरेक 
नवचारे । कर्ण तयाजय िवहे ।।१८.१३०४।।, 
व्यवररवेकें –  वेगळेपरािे. ।।२.३२२।। 

व्यर्न – वेति, पगार. दुजयाचे अन्पाि । िेघावे 
द्रवय वयत्ि । हेनच व्रत जे आपर । सवारीच 
एक ।।१८.८४९२।। 

व्यथवेचवे – पीडेचे, वेदिेचे. हृदयी नवष ठरघाले । 
अरवा देह रररी पडलें । परंतु वयरेचे िार, 
रूप गेले । तें कैंचें आरावें? ।।१२.८००।। 

व्यथो – वयरा, दुःि रोग. या.... लय नवक्ेपें 
तेरें, । वयरो सवरूपाचेनि अज्ञािें । प्रपंचोपसगमें 
दाररें, । आतरयानस; ।।२.८१६, ८२०।।

व्य्यो –  १. करीपरा. तैसानच सतवगुर बळावे,। 
तैं रजतर लोपु पावे, । लयो, नवक्ेपु रालवे,। 

तो तयां वययो ।।२.८२२।।, २. िच्ण. 
इंद्रासराि सारग्री, । वययो तो रोगानचवारीं; 
। नरनळते अपार, तयावठर । होये सहस् गुरा. 
।।२.३७४३।।

व्यिध्न – अडरळा, प्रनतबंध. ऐसा संहार हा 
अजु्णिा । ि वचे केला नत्ियिा । अवकाशु 
िाही वयवधािा । वठर असतनच संहारर 
।।८.३१२६।।, वयवधािे ।।१६.२१३०।।

व्यिस्इकु – िार, दृढनिचियी. प्ररुि पातले वैरी 
। धिुषबार घेतु करी । उरा राही झडकरी । 
युद्ीं वयवसाइकु ।।२.८१, ४१५७।।

व्यिस््य्लत्मक्बुवद्ध्युक् – जो निचियातरक 
बुद्ीिे युक्त आहे असा, निचियी. हे रुरुक्ुजि 
बहुत । वयवसायाखतरकाबुनद्युक्त, । 
इहारुत्ार्णरोगीं नवरक्त; । वासिाशूनय. 
।।२.४३८७।।

 व्यिि्ररी – वागतात, वयवहार करतात. ते 
वयवहारती आपरांसीं । आपरु वयवहारें 
तयासीं । साधय साधिें तयांनस । आपुलांलीं 
नरन्ें ।।१५.२८७१।।

व्यिि्री – देहवयापार कररारी स्ती. सव्णत् ऐरय 
महरोनि । वेशया ते िवहे जििी । वयवहारी स्ती 
रनगिी । येकी िेरानवया ।।८.३०।। 

व्यिि्रीं – जगरहाटीत.  तो पुरुषु ततवज्ञु, । ि पवे 
गुरबुनद्सीरु, । प्रसंगें वयवहारीं प्रवत्णरािु, । 
ते वेळीं कैसा ।।२.८५७।।

व्यि्व्य्य – जरा-िच्ण. द्रवय वस्ते अलंकार । 
नचत्ा नवराजे रांडार । वयवावयय सरग्र । 
नवचारावे ।।१८.८२०२।। (रुदो. वयवावयय 
- वययावयय?)

व्यक्ु सपशुता व्यि्व्य्य
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व्यसन – १. संकट. का पाचाठरला तो येरें? । तेरें 
देखिलें यया सरातें. । जलो हे गोष्ींचें तुरतें । 
बहुसाल वयसि.! ।।२.३०३७।।; २. आवड, 
िाद. लौनककु सांनडतानच वयसि । राते िाही 
रग सराि । कैंचे नरळेल वस्त अन् । 
लोकांवेगळे ।।१२.७३२।।

व्यसन – आसक्ती, िाद, छिंद लौनककु सांनडतानच 
वयसि । राते िाही रग सराि । कैंचे नरळेल 
वस्त अन् । लोकांवेगळे ।।१२.७३२।।

व्यंग – १. िोटेपरा, दांनरकपरा. इहलोकी 
िरकवासु । करी तो पापी पुरुषु । जेरे घेवुनि 
संनयासु । वयंग केला ।।५.१३४२।।, २. 
साधि सारग्रीची करतरता, अपूर्णता. ग 
अरवा वयंग । िार रूढ करी यज्ञयाग । जेरे 
रािवे कीरू जग । तेनच नवनहत तया 
।।१६.७४६।।, ३. इंनद्रयघात; अपंगतव. ऐसे 
एकाधे वयंग पडे । जे प्रायनचितेही दोषु ि झडे 
। िेदु बहुसालु वाढे । रिारानज ।।१८.२५०८।।

व्यंग पडवे – करीपरा, उरेपरा येतो. तठर सवधरु्ण 
जयाचे साधि । सवधरु्ण रुखयते आपर । नवर 
तेरे धरु्ण जार । वयंग पडे ॥९.२८५॥

व्यंगु –  अिेक दोषांिी युक्त, वाकडा? ग्हसराश्रु 
अनत वयंगु । वठर सज्िांचा नितय संगु । 
चुकनलया पुनसजे रागु्ण । कवरांनस ये 
।।१८.१५९३६।।

व्य्कणताबळवे (वयाकररबळें) –  वयाकरराचया 
ज्ञािािें. शास्तेंनच पोषला दपु्ण । तो रावारा्णचा 
करी लोपु । वयाकर्णबळे आटोपु । करूनिया 
।।१६.७८१।।

व्य्कुळ – शोक, हष्ण, रय इ.कांिी ग्रसत, बेचैि. 
नतही ठदधले ते सरसत । लिेश रािी ते प्रारबध 

जनित् । वयाकुळ ि करी नचत् । देिोनि तया 
।।१२.७३०।।

व्य्घ््पुढवे – वाघापुढे. श्वािे अपरे पोषुनि । जीव 
रारनवती दाटूंनि । वयाघ्रापुढे बांधोनि । गाये 
घानलंती ।।१६.१६२८।।

व्य्री – जनराला घालतात, प्रसवतात, नवनवध 
आकारांरधये दृशयतवाला आरतात. कलपूनि 
उत्र रंठदरे । नसंहासिे रहारद्रे । ते पठरवार 
सहाकारे । वयाती रज ।।१२.२७९।। 

व्य्ध – नशकारी. श्वािानचये संत्प्ती । वयाध 
शशकांतें राठरती । अरवा वयाघ्रातें । जानळती 
। तेनच कैसे ।।१८.३३५।।

व्य्वधदु:ख – शारीठरक वयरा. जनरदु:िे गर्णदु:िे 
। जरादु:िे रररदु:िे । वयानधदु:िे आनधदु:िे 
। रोगवी िािा ।।१६.२४२२।।

व्य्वधष् ु– रोगग्रसत. री कारुरुकू री बनधरू । री 
वयानधष्ठु नचंतातुरु । रातें पठरग्रहो अपारू । 
एक हातें ।।१८.३३२८।।

व्य्न –पंचप्रारापैकी एक प्रार. हा सव्ण शरीररर 
नफरतो. अक्रु अंतराकाशी वतते । ते वयाि 
बोनलजे तयातें । वर्ण कर्ण धर्ण तेरे । बोलेनच 
िये ॥९.१०३६॥

व्य्निवेगें – शरीरातील पंचप्रारांपैकी वयािाचया 
प्रेररेिे. अंतःकरर वयािवेगें । श्ोत्ांचा विारीं 
ठरघे । शबदनवषईं रग जागे । तेरें रजोगुरें 
।।२.१९१।।

व्य्न्ध्रवे – वयाि िारक वायूचया आधारे. 
अंत:करर वयािाधारे । वाचा श्ोत्ाठद वयापारे 
। सरूळकर्ण आदरे । करूंनच लागे 
।।१८.३४३५।।

व्यसन व्य्न्ध्रवे
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व्य्नु-नू –  पंचप्रारांपैकी एक. वयाि सव्ण शरीररर 
वयापूि राहतो.  तो सांधयातील हालचाल 
करनवतो, वयािशक्तीरुळे कुंडनलिी ब्रह्रंध्रात 
खसरर होते. वयािु सरािु उदािु । प्रारु आनर 
अपािु । पंचनवध पविु । चेष्ाकररे कत्णया 
।।६.४४६६।।

व्य्पकति – सव्ण चराचरात ररूि राहणयाचा धर्ण. 
िवहे तरी िको ते वयापकतव । हेनच राजे 
पूर्णतव । जैसे रक्तांचे दृढतव । तैसे राझे 
।।१२.३३२।। 

व्य्पक्ं – वयापक. (नवकार या शबदाचे नवशेषर. 
महरूि षष्ठी लक्ात घयावी.) वयापकां 
नवकारांचें गगि । गगिीं होये सुलीि,। जालयां 
देहपति, । रूतनवयोगु हा ।।२.७२४।।

व्य्पकु (व्य्पक) – सव्ण चराचरारधये ररूि 
रानहलेला, वसतुजाताला जयािे वयापले आहे 
असा.हा अजु, अनविाशी, नचदातरकु, । 
सनरात्, आतरा, वयापकु,। आिंदरयु, 
प्रकाशकु । राये अनवद्ेतें ।।२.७१७।।

व्य्प्र-रु-रू – धर्ण, वयवहार. आतां ते वयापार 
कवर । महरसील तरी सांगैि ।  तेरें गरि 
आनर आगरि । तया पादांचें ।।२.४३६।।

व्य्प्री दक्षु – सांसाठरक कारात चलाि, दक्, 
ततपर. आपुलेनि कुरते कुशळु । बहुसाले होय 
वाचाळु । वयापारी दक् अनिर्णळु । वासिेचा 
।।१६.२५५९।।

व्य्प्री प्रिरताली –  वयवहार, उद्ोग करू लागली. 
पाचही पुरे वेगळाली । रानज जीं ततवे वनसिली 
। ती वयापारी प्रवत्णली । आपुलाला पुरी 
।।१६.१३२५।।

व्य्प्रूिंरवे – वयवहार कररारा, वयापार उद्ोगवंत. 

नवषयो सपशु्ण तयातें । गुरुतो तया पविातें । 
महरौनि पविीनच वयापारूवंते । पवि जातेंयी 
।।१६.१३४७।।

व्य्प्रवे – वयवहार करीत. उठिता पूव्णवत् प्रकारे । 
ठदिु घाली तेरेनच वयापारे । तो पशू नविपादु 
निधा्णरे । आमही महनरतला ।।१६.२५५६।।

व्य्प्य – वयापूि टाकरारे. गगि वयापक पविाते 
। गगियुक्त तो वहिी वतते । आप तया पासूनि 
झाले ते । वयापय नतहीसी ॥९.२१०१॥

व्य््मोिक – भरकारक, अज्ञािकारक. सतव 
अरा्णवरासक । रज प्रव्त्ीकारक । तर 
आद्ंती वयारोहक । ऐसे असता ।।१८.८७८।।

व्य््मोिन –  संसारभर, अज्ञाि. कारवेग प्रवत््णले 
जार । रिोध परनजती दारूर । रायास्त 
वयारोहि । तेही प्रेठरले ।।१८.९८२।।

व्य््मोविनी –  अज्ञािरूपी. रा काया्णपाधी ती 
पासूनि । ते तंव आश्य वयारोनहिी । आश्नयती 
असता गुरकररी । कैसी सुटैल ।।१८.२५८०।।

व्य््मोिवे – सारासार नवचाराला झाकूि टाकराऱया 
रोहारुळे, बुद्ीतील गोंधळारुळे. रग जो 
तेरेनचं वयारोहे । बंधुवगा्णचेनि सिेहें । 
(वयारोनहत।। सांता काये । जाला कठरता 
।।२.३१।।

व्य्रू(लु) –  संधयाकाळ. िाही तो ठदसे ठदवसु । 
िाही तो वयारू (वयाळु) आयासु । िाही तो 
ज्ञािप्रकाशु । िाही ते ज्ञेय ।।१६.२०७१।। 
(रुदो. वयारू – वयाळु)

व्य्व्रवर् (व्य्ि्वर्) – संशय, नकंतु, रिांचा 
गोंधळ, असवसरता द्रवय सारग्री कुंदाची । 
आज्ञा तीये स्तीनच । बाह्यवयाव्रनत् पुत्ाची । 

व्य्नु-नू व्य्व्रवर् (व्य्ि्वर्) 
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अैसे कर्ण ।।६.२४८८।।

व्य्ि्र (विि्र) –  नफररे, नवहार कररे. सुिे 
आहार वयाहार । सुिें इचछिेचे आचार । 
नवनधनिशेध सरग्र । ते सुिनच सांनडले 
।।१६.२००८।।

व्य्ि्र (विि्र) – वागरे, वत्णरूक. युक्तनच ते 
आहार वयाहार । लौनकक अलौनकक साचार 
। येरे कररे िाकररे सरग्र । सांडरे िा घेरे 
॥९.३८८॥

व्य्ळ –  १. नवषारी सप्ण. गवहाळे, तैसेनच 
शंिपाळ । नवषधर सारिेनच,  वयाळ । ददु्णरें 
नकती बळ । करावें तेहींसी? ।।१.३६९।।; 
व्य्ळ् –  सपा्णला. ।।१८.१५९५।।; २. 
नवसतव. नवषय नवष हें केवळ । वयानपलें हृदय 
सकळ । अंतीं जाळीं वयाळ । राझीनच रज 
।।२.१८५।।

व्यो्म् ऐस् – आकाशाप्ररारे. आडलेंनवर परी 
ररला,। वयोरा ऐसा संचला,। तरानप तया 
निर्णळा,। िारी उपराि ।।२.१०१२।।

व्यो्म्क्र – आकाशाचया आकाराचे. वयोराकार 
शरीर । आनर राि, हें सरग्र । प्रतयक् ठदसावें 
गोचर, । तरीनच योगु. ।।२.२६४७।।

व्यो्म्च् – आकाशाचा. तरी जीवेश्वरांचा रेदु । 
महनरजे डोंगठरचा िुदु । वयोराचा िांदु । 
नविोदु विसपतींचा ।।१६.७०१।।

व्यो्म्चवेवन पदरें – आकाशाचया पदरािे. तैं 
व्नत्नवशेषाचेंनि रारें,। सहज जें सवरूप अरे,। 
घेपे वयोराचेनि पदरें,। गाळूनियां ।।२.१००९।।

व्यो्म्दी पंचक भूर ु– आकाश व इतर पंचरहारूते 
(प्थवी, आप, तेज, वायू, आकाश). तेरे 

जीवस्ष्ीनच संहारे । वयोरादीपंचकरूतु उरे । 
देवलोक सवसरु बा रे । निद्राग्रसरु ।।८.२६५८।। 

व्यो्म्िीहूवन – आकाशापेक्ा. जया िार, रूप, िा 
गुर, वरु्ण,। सहजसवरावें अनकंचिु,। 
वयोराहीहूनि सािु,। कांहीनच िवहे ।।२.८६३।।

व्यो्मी – आकाशात. वयोरी िंड अभ येकदेशी । 
तैसे वयक्ता अवयक्ता येके कुशी । दावोनि 
सवेनच ग्रासी । ऐनसया उपरा ।।८.३२२५।।

व्यो्मू – अवकाश. घटीं आकाशें ररती,। ते वयोरू 
निही घेइजती,। पठर तया गगिाप्रनत । ररु, िा 
वोहटु.।।२.५५४१।।

व्रण – जिर. वर व्रर गुलर हरळ । या वयाधीसीनच 
जनरे सरूळ । कां बाळपरीच प्रबळ । उरटती 
रोग ।।१६.१४७०।।

व्ररी – व्रतसर, व्रताचे पालि करीत असलेला, 
व्रताप्ररारे कांही िेर पाळीत असलेला. श्ेष्ठही 
असो दुजे । पठर रजवाचुनि नप्रय ि रजे । 
सव्णसव राझेनि काजे । होई व्ती ।।१२.४५६।।

विवेळीं – वेळी. तयागादाि करकर । ते रिापासाव 
नवकार ।  जे वहेळीं तें सादर । करवीं होये 
।।२.१९४।।

श

शकलु – तुकडे, अंशराग. वीय्णसंगे गेला अिीळु 
। तेरेनच भरला तो रेळु । तो तेरे शकलु । तै 
तरंग जाले ।।१५.३६९४।।

शकळ्क्रु –  शकलांचया आकाराचा. घटु 
घटकारें रंगला । तो शकळाकारु जेरें वयानपला 

व्य्ि्र (विि्र) शकळ्क्रु
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। शकलें देिोनि शकला । शकलें महनरजती 
।।१८.१२१८५।।

शरिले – इंद्रािे. तो अग्ीनच सवे गेला । शरिे सुरतरु 
िेला । नगठरजा शंकरू प्रानर्णला । ते काये महरे 
।।१८.१०५१५।।

शटवेवस – फसनवराऱयांस, धूता्णस, दुष्ांस. रैत्ी ि 
करावी िलेनस । रातु ि बोलवी शटेनस । िकू 
पाहे तयापासी । बैसो िये ।।१८.८९०८।।

शठु – लबाड, कपटी, लुच्ा, िक. वानरजय कत्ा्ण 
जो िरू । तो िसावा शिु का तरु । पनत 
वानरजय आधारू । रोरला असे 
।।१८.९१७४।।

शरपत््ंची – शंरर पाकळया, पािे असलेले 
(करळ). की शतपत्ांची दळे । रिरेनच रेदनत 
सकळे । अवयवधाि महरौनि िकळे । पठर ि 
चुके रिरु ।।८.३१२८।।

शर्नंद पहाः एक्नंद, पदरवशष्ट आ

शप्त्ंचवे – शानपतांचे. अिुग्रहे देही अठरष् । शापे 
शप्तांचे इष् । यालागी वता्णवे िीट । ब्राह्रेंसी 
।।१८.९२५१।।

शबलब्रह – रायायुक्त ब्रह्. तो शबलापासाव 
गुरविारा, । उपजता जाला, वीरा, । शबलब्रह् 
तें, वीरा, साक्ी तेरें ।।२.७६१।।

शबल् –  रायेसनहत ब्रह्ाला. तुमही महराल 
गोपाळा । ि लगे हें शुद्ा निर्णळा । परंतु 
प्रकृनतयुक्त, शबला । सव्ण पानहजे ।।१.१९६६।।  

शबल्प्स्ि – रायायुक्त ब्रह्ापासूि. तो 
शबलापासाव गुरविारा, । उपजता जाला, 
वीरा, । शबलब्रह् तें, वीरा, साक्ी तेरें 
।।२.७६१।।

शबलु – रायायुक्त. तरी सतपदारमें पररातरा,। तो 
शबलु, शुद्ु, गा उत्रा, । नविनवध असे 
रनहरा, । तया पुरुषाची ।।२.८४२।।

शबळ – रायायुक्त. उरयवाचयांश शबळ, । तें 
सांडावेंनच गा सरूळ, । उरयलक्ांश जे केवळ, 
। तेनच घयावें ।।२.८४६।।

शबळति –  एकात एक नरसळूि गेलेले राया 
उपाधीची नलप्तता, रायोपानधक, अशुद्. 
अनितयतवें क्रू तो िाशवंतु । शबळतव पदार्ण 
वयक्तु । आतां याचेनि निरासें अनधष्ठािरूतु । 
उरे तो दुसरा ।।१८.४१९६।।

शबळु – सबळु, सबळ, रोिा, बलशाली. 
रहानवषाचा कल्ोळु । प्रलयाग्ीचा जवाळु । 
रिोधु कृपाचायमो शबळु । कौरवांचा ।।१.९७२।।

शबळु – सगुर ब्रह्. (रायेचा अंश नरसळलयािे 
शबनलत झाले महरूि शबनलत.) आपरपया 
ज्ञािशीळु । होतांची होये शबळु । रग अज्ञािें 
अनयराज्ञािें केवळु । महरे री जीवातरा 
।।२.४१९।।

शबदकलेणवे – शबदांचे दुकाि. वाररागी दुजे विार । 
तेरेही पानवजे अंबर । शबदकेरे अपार । पठरते 
अिाठरसे ।।५.२७२३।।

शबदद्न – शाखबदक चकरक. ऐसा तकुकु कठरती 
जि, । रधयें रधयें होये रांडर, । अनिवार 
शबददाि, । अवाचयवाद. ।।२.३०५७।।

शबदविरईं – शबद या श्ोत्ेंनद्रयाचया नवषयाचया 
बाबतीत. अंतःकरर वयािवेगें । श्ोत्ांचा विारीं 
ठरघे । शबदनवषईं रग जागे । तेरें रजोगुरें 
।।२.१९१।।

शबद्ददविर्यकपंचक – शबद, सपश्ण, रूप, रस, 

शरिले शबद्ददविर्यकपंचक
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गंध हे पाच नवषयांचा सरूह. तेरें 
शबदाठदनवषयकपंचक । ज्ञेय, रोगय, काय्ण, 
सकळैक । तारसाहंकारें सारासातरक । येरें 
रूतपंचक हें ।।२.२०२।।

शबद्थशी – शबद आनर अर्ण यांचया विारा. शबदारमी 
बोधलेपर,। वाचेविारा प्रकटी िूर,। तो 
सफूतमीचां रूळीं जार,। श्ोता असे ।।२.९७९।।

शबदु – १. आवाज. हिुवटी आली घ्रारा,। शबदु 
िाइकवे श्वरा,। ि ठदसेनच रूप ियिीं,। तैं 
रसिे रसु ।।२.७५०।।; २. शबद हे प्ररार. 
प्रतयक्, अिुराि, उपरािें,। शबदु, यीं 
साठरिींनच प्ररारें.। येक येकाचेनि प्रयोजिें । 
िवहे बळवंत. ।।२.२१९६।।

शबदवेवच – शबदप्ररारािे. (शबदप्ररार - केवळ 
योगय ते बोलराऱया वयक्तीचे वा शास्ताठद 
ग्रंरात सांनगतलेले.) शबदेनच श्वरे आइकावे 
। अिुरािेनच कलपावे । नवचारेनच रािावे । 
पठर जारवे िा ॥९.२३९॥

शबदोन्मुखर् ं – शबदोच्ारानवषयी उतसुकता, 
प्रव्त्ी असरे. उगेंनच रौि असतां । ि तुटे 
शबदोनरुितां । रािसीका अिंता । कलपिा 
उिती ।।१८.१२७३९।।

श्मद्म – अंतःकरराचा निग्रह व बाह्य इंनद्रयांचा 
निग्रह. नि:शबद रागी शरदर । सशबद रागी 
रंत्ागर । प्रौढ येर ते निससीर । उरे असली 
॥९.१२४॥

श्मद्म्च् (श्मद्म) –  दर, बाह्य इंनद्रयाचे दरि, 
रिोनवकारांवर ताबा, संयर. शरदराचा येर 
वारा । तो येर िाही अवधारा । बाह्यांतरी 
व्नत्नवकारा । प्रेरनच प्राशी ।।१.१०९।। 

श्म द्म्दद अष्ट्ंगु – शर (यर), दर (नियर), 

प्रारायार, प्रतयाहार, आसि, धाररा, धयाि, 
सराधी  ही योगाची आि अंगे. पूवमी 
आभयानसला सांगु । शर दराठद अष्ांगु । तेरे 
योगबळे रागु्ण । कोंडावा रिाचा ।। ८.१५८८।।

श्मद्म्दद्योग्भ्यसनें –  शर (यर), दर (नियर), 
प्रारायार, प्रतयाहार, आसि, धाररा, धयाि, 
सराधी  अशा अष्ांगयोगाचा सराव केलयािे. 
तठर कर्णसंनयासें तेरे । शरदराठदयोगाभयसिें । 
गुरातीत ज्ञािें । होइंजे कीं. ।।२.४०३८।।

श्मी (श्म) – संयरात. जयाचा धवनि आइकोि । 
दरीं पडलें कररगर ॥ शरीं लपालें रि । 
बाहेठर ि पडे ।।१.१०९५।। 

शरीर – देह. परसपरा प्रीनत जेरें,। देहीं वोळिी 
वतते,। तें तव जेनरंचें तेरें । असे शरीर ।। 
२.११९२।।

शरीरकोशु – देहरूपी कोश. आहारु तयाचें जीवि,। 
आहारु व्द्ीचें कारर,। अतेव अन्रय जार,। 
शरीरकोशु हा ।।२.७४०।।

शरीरध्रणीं – िवी शरीरे धारर करणयासािी. 
यापरी अिंतें फेनडलीं । िवीं बहुतें रोनगलीं । 
पुढें सखया सांनडली । शरीरधाररीं,  गा 
।।२.९१३।।

शरीरवनि्तािो – देहधाररा, जीवि. आतां राजयाचेंनि 
अरावें । शरीरनिवा्णहो ि संरवे ।  तरी तेनह 
एक बरवें । आरी नवचाठरलें ।।२.१२०।।

शरीरभवेदकले – शरीराचा रेद कररारी, देहाला इजा 
कररारी, शरीर नचररारी. ते शरीररेदके शस्तें, 
। रुद्ल, तोरर, अस्तें, । नतिटें कठिरें 
रयंकरें, । हारीतलीं हीं ।।२.९२०।।

शरीर् – देहाला. बाह्यसपशु्ण शरीरा,। र्दु, 

शबद्थशी शरीर्
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कठिरांशु, वीरा, । शीतळ, उषर, जळ वारा,। 
लागता होये ।।२.९८०।।

शरीर्ंबरवे – शरीररूपी वस्ते. रग तो देही फुडी,। 
प्राचीि चौकडी सोडी,। आनरकें िवीं काढी,। 
शरीरांबरे ।।२.९१०।।

शरीरीं – शरीरात. तेरें सवप्रयोजिीं वत्णतां, । 
गंत्कररां सरसतां, । लावणय पालहानयलें 
पारा्ण, । तये शरीरीं ।।२.७४४।।

शरीरें – शरीरािे. ते पाहाता सिोलें ज्ञािें,। अंतरदृष्ी 
आतरिुरें, । जालेनि चंचळें येरें, । शरीरें 
कैसें? ।।२.९६९।।

शक्कर् –  सािर. शककुरा गोनवनलं साची । आड 
राविा िाठरकेळानच । ... ।।१८.१३५०४।।

शििर – प्रेताप्ररारे.  जीतनच ररर संपादुनि । 
शववत वत्णती रुिी । वयापार नवषयीं प्रारी । 
सांडवले जैसे ।।८.१७१०।।

शस्त्रघ्रें – शस्तप्रहारांिी. निरपरानधया रातें,। 
पैलेहाले शस्तघातें,। तंव दुजा महरे, येरें । 
ररीं पनडलों ।।२.६८२।।

शस्त्र्स्त्रभरोिरी – तुलयबळ शस्तास्तांिी. 
शस्तास्तररोवरी। युद् कठरतां श्ीहठर । आरुतेंनच 
बरवें अवधारीं । क्ेर आहे ।।२.१३४।।

शस्त्र्स्त्रविद््वनपुणु – जया शस्तनवद्ा व अस्तनवद्ा 
आतरसात् केलया आहेत.  शस्तास्तनवद्ानिपुरु,। 
राजीं योद्यां नत्ियिु,। सव्णरा घेईि प्रारु,। 
यया अठरकुलाचा ।।२.६७३।।

शस्त्रें – हतयारे. ते शरीररेदके शस्तें,। रुद्ल, तोरर, 
अस्तें,। नतिटें कठिरें रयंकरें,। हारीतलीं हीं 
।।२.९२०।।

शस्त्रेंसीं – शस्त चालवणयासािी. आमही ि जीयों 

सकळ । शस्तेंसीं ि चलें बळ । रररातें संग्रारु 
रूळ । क्नत्यासी ।।२.१४१।।

शि्णवेपण – सारासारनववेकबुद्ी, योगयायोगय 
िरवणयाची बुद्ीची क्रता. पुरुषारवीं पाडी 
िाि । दैनयाचें घडवी वदि । आधीं ग्रासी 
शहारेपर । प्रवत्णतांची ।।२.४७।।

शंकरी – घाबरतात. आतां तें कैसें आरी? । 
सांगैि रीं तुजप्रती, । जारावया योगी शंकती,। 
अिुरवीनह जे ।।२.१००७।।

शंकल् – सािळीिे. गजु शंकला आकनळजे । 
शंकला तदाश्ीत सहजें । ते पाहातांनच तेरें 
गजें । िाही होआवी ।।१५.२१८८।।

शंकल् –  रीती, संदेह वाटरे. िा, कीं जनरुनि 
आंधळा । तया सूयमो देिोनि शंकला । तया 
प्रनत तयानचया कळा । चालवेिा ।।१.२०३।।

शंकलीं –  शंकरे - लाजली. आरक्तें ती पावले,। 
जेर शंकलीं रातोतपलें, । कारातुरे अनलकुळे 
। रुंजी कठरती. ।।२.५१०८ ।।

शंखप्ळ – सप्णनवशेष. गवहाळ तैसेनच शंिपाळ । 
नवषधर साठरिेनच वयाळ; । दुदु्णरें नकती बळ 
। करावें तेहीं सनह ।।१.३६९।। पहाः पदरवशष्ट 
आ

श्क – राजी. शाक बानधती शरीरा । वरान् 
रुगाचेनच करा । िवनचटाक रात्ा । तयानच 
असे ।।६.२३५५।।

श्क् – शक्तीची महरजे देवीची उपासिा कररारे. 
शैव निंदी ती नवषरू तें । वैषरव नशवा नशवातें 
। शाक्त गरानधपती ययाते । तयातें हे ॥९.७४॥

श्ख्च् (शाकांचा) – राजयांचा. कनरके ि 
घलवे हातु । इंगलानच वठर रक्य िातु । 

शरीर्ंबरवे श्ख्च्



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 572 

सकळ शािाचा संघातु । काढे पात्ी 
।।१७.७४७।।

श्ख्पसूंबीरी – राजया आनर कोनशंबीरी. लवर 
शािा पसूंबीरी । तरि घोटे ऐनसयापरी । तंव 
तो इतुनलयावरी । ग्हसर बोले ।।५.१२४३।।

श्ख्ंवच्य् –  शाक - राजयांचया. कनरका 
सवादळे आगळी । शािांनचया प्ररावळी । 
वटक पप्णठटक तये वेळी । आनर रूनचते 
।।५.१७२६।।

श्बर – शाबरीनवद्ेचे उपासक. सवपि ती ती पडे 
घावरी । तैं शाबर पडती उलरोनि । हटयोग 
ते चुकुनि । रागेनच परतले ॥९.१२६॥

श्रवे (शि्रवे?) –  अंगावर आलेला काटा. कंपु 
घेतला शरीरें । आली हुडहुडी शारे । दाटले 
ब्रीदांचेनि रारे । तीं सांनडती काढूनि 
।।१.६१५।।

श्दुताल – वाघ. नसंह शादु्णल हरर रोही । जंबूक 
तरस तेही । रालुवा सार गौ िाइ िाइ । कळप 
महशीचे ।।११.२१२।।

श्लक – बायकोचा राऊ, रेहुरा. सासुरी कठरती 
कुरबुर । हळुनच बोलती उघड । रुखय करुनि 
श्वसुर । शालक सव्ण ।।६.२५५३।।

श्््योदन – साळीचा रात. शुद् सवेत शालयोदि 
। वठरते पीतवरान् । योगु पावे तेनच लवर । 
नरश्ीत करी ।।५.१७३५।।

श्श्वर – नितय, अनविाशी. उतपनत्पूववीं सवसर 
जैसे, । उतपनत्कालीं िवहे अिाठरसें, । 
सव्णनविाशीं तैसें, । शाश्वत असे ।।२.७७६।।

श्स्त्रद्रोिो – शास्ताशी वैर, शास्तानवरुद् आचरर. 
अपार रागे देवद्रोहो । वेदद्रोहो शास्तद्रोहो । 

साधुद्रोहो सव्णद्रोहो । घडे जेरे ।।१६.२४३१।।

श्स्त्रि्दीं(?दी) – शास्ताचया आधारे वाद 
घालणयारधये, शास्ताचा उपयोग वाद 
घालणयासािी करणयारधये. शास्तवादीं तूटली  
। पुरारश्वरें रांबावली । बुनद् जयाची 
नविुरली । बनहरु्णि ।।२.२९२।।

श्स्त्र्च््यताउपदवेशें  – शास्त आनर आचाय्ण यांचया 
उपदेशाचया आधारे. शास्ताचाय्णउपदेशें । 
सवरूप निधा्णरें हे ऐसें ।जयाचा हृदईं बैसे । 
साव्णकाळ ।।२.४९९।।

श्स्त्र्भ्यसन –  शास्ताचा अभयास. रातेची आज्ञा 
घेऊि । निघालों दोघेही जर.। एक सरािीं 
शास्ताभयसि । िाहीं केलें. ।।२.३३४८।।

श्स्त्र् स्िीच् – नयाय, वैशेनषक, सांखय, रोग, 
रीरांसा, वेदानत ह्या सहा शास्तांचा. जे 
सकळवेदाचा अरु्ण । शास्ता साहीचा नसद्ांतु । 
हठरहराठदका पररारु्ण । ऐसेजे नक ॥९.१०१॥

श्स्त्रीं – शास्तारधये. बोनलजे वेदीं शास्तीं,। पुरारीं, 
ब्रह्सूत्ीं,। रहािुरावांचां उत्रीं । नसद्ांतु हा 
।।२.१०४१।।

श्ळी – साळी. शाळीचा पोटी त्ुर । तो 
लाजारोपरी जार ।।४.३११६।।

श्ंत्यथता – ग्रहपूजा करणयासािी. शांतयर्ण नजतुले 
कररे । वेगळेनच सरळ तयाकाररे । ग्रहपूजा 
जपु हविे । तद्ुसार तेरे ।।१८.१०३८५।।

वशख् – शेंडी. एकी ते नशिा रुंनडली । सुत्े वस्ते 
सांनडली । बौद् ठदक्ा घेतली । अकर्ण महरौनि 
।।४.११४९।।

वशनळी (वशंदळीवच्य्) –  वेशयेपासूि झालेलयाचा. 
जेरेंवीर योगयता । ते वेशया पनतव्रता । 

श्ख्पसूंबीरी वशनळी (वशंदळीवच्य्)
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नशिळीनचया नपता । एकु िाही ।।१८.१५९६८।।

वशरकल् –  घुसरे, नवरोध दूर करूि नशररे, 
प्रवेश कररे. देहीं अहंतवे नशरकला । तो जिीं 
ररतवें बाधला । सवतंत्ु आपरु आपला । 
कैसा होईल? ।।१.१६१९।।

वशर्णी –  आवड, उतकट इचछिा. सुरवरां जयाची 
नशरारी । सानधजे तपें योगें करूनि । ते रातें 
देई महरौनि । नकती सवारु्ण नचंतूं? ।।१.५२।।

वशरोिवेष्टण – डोरयाचे संरक्क धातूचे वगैरे 
आवरर, कवच. वातें नशरोवेष्र उडालें,। तें 
सागरीं जाऊनि पनडलें.। येरें ‘हा! हा!’ शबद 
केले.। ि चले प्रेतिु. ।।२.२८७३ ।।

वशिण् – सवपि. नचत्चांचलयें हालवला,। बुद्ीचा 
डोळा लागला,। असंराविे निजैला,। नशवरा 
देिे. ।।२.५३४९।।

वशिीं शीिदश् – ईश्वरात असलेले ईश्वरतव. जीवीं 
जीवदशा िेरे जीउ । नशवीं शीदशा तेवीनच 
शीउ । या परी दोहींचा आिउ । िाये दोघांतें 
।।१५.४७४३।।

वशश्न – जििेंनद्रय. ईश्वरी पारी तो इंद्र । येरे पादु 
तेरे उपेंद्र । येर नशश् तेरे प्रजेंद्र । कररवतते 
॥९.२०६५॥

वशश्नीं – नशश्ाचया, पुरुष जििेंनद्रयाचया ठिकारी. 
नचत् प्राराचें लाहे बळ, । अपेक्ूनि रसु रसाळ 
। रसिें, नशश्ीं केवळ । अनधष्ठाि करी 
।।२.११६६।।

वशष्यदटळक् –  नशषयोत्राला. येरे उपजली 
आशंका । तया नशषयठटळका । रग तो बोले 
तारका । सद्ुरूसी ।।५.३५२१।।

वशष्य्रें – नशषयाला. तया अनधकाठरया नशषयातें,। 

रहावारयाचेनि अरमें,। सद्ुरू जाले उपदेनशते, 
। गुह्यज्ञाि ।।२.८३५।।

वशष्यु – नशषय. साधिचतुष्यसंपन्ु । नशषयु, जो 
अनत नवचक्रु, । गुरुदासयें ि पवे शीरु,। 
तोनच अनधकारी ।।२.८३४।।

वशळ्ध्री – गारांिी ररलेला.  रेघ वष्णतु 
नशळाधारी । तया आड कांही ि करी । तुझां 
ि टळे निधा्णरी । रनक्त योगाचा ।।१.६६।। 

शीणु – शीर, श्र. साधिचतुष्यसंपन्ु । नशषयु, 
जो अनत नवचक्रु,। गुरुदासयें ि पवे शीरु,। 
तोनच अनधकारी ।।२.८३४।।

शीरळ – १. रंड. बाह्यसपशु्ण शरीरा,। र्दु, 
कठिरांशु, वीरा,। शीतळ, उषर, जळ वारा,। 
लागता होये ।।२.९८०।।; २. िर िवहे असा 
(उतार वगैरे), उताराची जरीि िडाळ आनर 
गोटाळ । पाररट ते शीतळ । वाळसरा ररवटा 
चवहाळ । तळे तळौली ।।१८.८९८२।।

शीरोषणवे स्ि्िी – एक यौनगक साधिेचा प्रकार. 
रंडीचया काळात पाणयात राहूि तप कररे व 
उनहाळयात चार बाजूला आग पेटवूि 
पंचानग्साधि कररे. कासया आरावी लक्रे 
। साहावी का शीतोषरे । यया राजयोगाचे 
जाररे । ते अिाठरसेनच ॥९.३४२॥

शीळभ्ि – चाठरत्य, वत्णरूक. परोक्दारराषरें । 
रैत्ी ते जो हारे । शीळराव तुटती जेरें । 
वैषमय वाढे ।।१८.६३१२।।

शुवक्खंडीं – नशंपीचया तुकड्ावर. दंडीं रुजंगु 
वाओ, । आनर तोनच तया जलपता िाओ,। 
रजतराओ अराओ, । शुनक्तिंडीं ।।२.८८२।।

शुवक् शकलें – नशंपले. रज्ु देिोनि आधयासे । 

वशरकल् शुवक् शकलें
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रुजंगु तेरे रासे । कीं शुनक्त शकलें जैसे । 
रजताकारे ।।८.१३२८।। 

शुक्ती – नशंपला. राष ि रोडता रजताची । असे 
ती शुक्ती िंडची । अजु्णिा र्गजळ हा शबदु 
वायानच । असे ते कीर्ण ।।८.३११२।।

शुक्रक्स्मरसु – रेत आनर रज एक होऊि. तो 
शुलिरक्तसररसु,। राजी पवि सरावेशु । आरी 
जीवा अनधवासु । तये िाईं ।।२.७३३।।

शुक्रक्स्म््योग ु– रेत आनर रज यांचा संयोग. 
तेरेंही आतरा असंगु,। िेरें पांचरौनतकसंयोगु 
। शुलिरक्तसरायोगु,। जो पविें वाढे ।।२.७३५।।

शुचु – शुद्, पनवत्. वासिाशुद् तरी ऐसा । आता 
बाह्यांतरी करते कैसा । अवधारी गुडाकेशा । 
शुचु सांगेि ।।१२.७६९।।

शुद्ध रुरी्य् – शुद् तुरीय आतमयाला. तेनरचें रात् 
संवेदि,। तेंनच देह रहाकारर,। 
तविारा(?तदविारा।। सवरूपािुसंधाि,। ते शुद् 
तुरीया ।।२.११३७।। 

शुद्धबुद्ध – शुद्ी व बुद्ी, ज्ञाि, सपष् जानरवेसह, 
निदमोष ज्ञाि. तठर तेनच हे राझे सवरूप । शुद् 
बुद् निनव्णकलप । आतरसवरूप निषकंप । जे 
या सवाांचे ।।८.३२७९।।

शुद्धलक्षु – निनव्णकार, केवळ ब्रह्. अनवद्ागुररनहतु 
। ते शुद्लक्ु तवंपदारु्ण, । आतां उरयपदीं 
पररार्ण, । तो सांनगजैल ।।२.८४५।।

शुद्धसत्ि – शुद् सत्वगुर. तें ही सानक्तव 
सवतेश्वरतव,। रहारायेचे शुद्सत्व,। आतां 
शुद्, निनव्णकारततव, । तें असंगतेरें 
।।२.७६२।।, शुद्सत्वें ।।२.११३९।। 

शुद्धसत्िप्रध्नर् – शुद् सत्वगुर रुखय असणयाची 

खसरती. शुद्सतवप्रधािता, । प्रकृनतविारा 
आतरसत्ा, । रीं आतरा, हें वसतुता । सफुरर 
उिी ।।२.११३६।।

शुद्ध् – शुद् (अशा तया आतमयाला). जनराहूनि 
पुढें ऐसें । जें काहीं होरार असे,। तेहीं 
देहातेंनच, पठर िसे । आतरया शुद्ा ।।२.७५४।।

शुद्धु – निरतेळ. तरी सतपदारमें पररातरा,। तो 
शबलु,शुद्ु, गा उत्रा,। नविनवध असे रनहरा,। 
तया पुरुषाची ।।२.८४२।।

शुभि्दी – शुर, सत्, योगय ते बोलरारा. 
सतयवादी, शुरवादी । नप्रयवादी, नहतवादी । 
आंगे साहे परी िेदी । उपद्रो कवरा 
।।१२.७२५।। 

शुभ्शुभ – बरें वाईट, रंगल व अरंगल. शुराशुर 
पूव्णकृत । ते रजनच पासाव सरसत । आता 
तयाचे फळ उनचत । ते रोगावेनच की 
।।१२.६१७।।

शुभ्शुभें – शुर व अशुर. (संसकृतराषेत जसे 
िपुंसकनलंगी शबदाचे प्रररा व नवितीया 
नवरक्तींचे नविवचि एकारानत होते, तसे हे रूप 
झाले आहे.) शुराशुरें करमें करी,। रग तें 
रोगावया देहो धरी । तया देहाचां आकारीं,। 
रींनच आकारें ।।२.१०८०।।

शुश्ूर् – सेवा. इंद्राची ही अररावती । जाली 
कृषरा आपैती । सकळ देव कठरती । शुश्ूषा 
जऱही ।।२.२२७।।

शूकर – सूकर, डुक्र. अर्त वेंनचतां तरि । ि 
नरळे काये साचार? । गजसाटी शूकर । रोनड 
कैसे? ।।२.३८९२।।

शून्यर् – काही िसणयाची अवसरा. सारासता 

शुक्ती शून्यर्
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आनर शूनयता, । असंताची जे पारा्ण, । ते 
िलगे तया सता, । ऐसें आहे ।।२.७९२।।

शून्य्च् पोटी – आकाशात. नहंडता गगियािे । 
ऐसी रारावी कवरे । शूनयाचा पोटी नतरे । 
केले िीड ।।५.३१९२।।

शूळधरू – नत्शूलधारी, रहादेव. येक महरती 
सवतेश्वरू । तो नत्ियिु शूळधरू। जीउ री 
तयाचा नकंकरु। करते तें तदाराधि 
।।१८.१३४१८।।

शूळप्णी – नत्शूल धारर कररारा देव – रहादेव. 
नशवनशवा जी शूळपारी । मया रोनगलया िािा 
योिी । कैसां कैसा सरािी । कुचिळ पडलों 
।।१५.३७४६।।

शूळ्रूढ करणें – सुळावर चढवरे. रग शूळारूढ 
कररें । महरौनि नररनवला अरािें.। सरसत 
महरती प्रारें । घयावानच हा. ।।२.२९५४।।

श्ुंगिवेर् – नशंग असरारे प्रारी. सप्णनवषें नहंसापर । 
श्ुंगवेता श्ुंग हानतयेर । रशकाठद रतकुर सरग्र 
। परातें पीनडती ।।१८.११५२८।।

शवेखी – शेवटी. सव्णत् र्गजळीं नकरर, । तरीनच तें 
गा जलराि, । शेिी तयावेगळें नकरर । ते 
जैसें तैसेंची ।।२.९६५।।

शवेिट् – शेवटाला, िाशाला. िाशोनिया देह 
जाये,। शस्ताचेनि येके घायें,। कां शेवटा 
आलेनि ययें, । रोगाठदकीं ।।२.७८७।।

शवेिटीलु – शेवटचा. तया तसकरारानजलु । नवप्रु 
तसकरु शेवटीलु । रैंदु, रायावी, कुठटळु । 
येके काळें. ।।२.२९४९।।

शवेिटु – अनत. जयातें चढु िा वोहटु, । आठद, 
रधयु, िा शेंवटु, । िाहींसा िवहे, एक दाटु । 

आपुलां िाईं ।।२.१०३७।।

शवेर –  उव्णठरत राग, रानहलेले (अन्). आनरते 
रांस होरी हनवजे । आनर आपर ही शोष 
सेनवजे । तेरे पनवत्ता रानिजे । अपनवत् कर्ण 
।।१८.३११।।

शैत्य्ंशवे – रंडगार परािे. आतु्ण री दु:िी दुिवला 
। येर तुमहां प्रनतनिवो आतरा । तो आज्ञारूपे 
निवनवला । पानहजे शैतयांशे ।।१८.१०२७६।।

शैि – नशवाची जगतकता्ण महरूि उपासिा कररारे.  
शैव निंदी ती नवषरू तें । वैषरव नशवा नशवातें 
। शाक्त गरानधपतीययाते । तयातें हे ॥९.७४॥

शोक् – शोकाला. तऱहीं तो शोकु करावया,। 
योगयु िवहसी, धिंजया, । नवषयो िारी शोका 
तया, । महरौनि अवधारीं ।।२.१०८६।।

शोकु – शोक. रग इतुलयावठर धिंजया,। ऐसा हा 
शोकु करावया, । योगयु िवहसी महरोनिया,। 
घेईं नवचारु ।।२.१०५५।।

शोकले – दुःिारुळे. जें जें गेलीं रेलीं,। तीं काय 
शोकें परतलीं? । रा तूं येसरी उकळी । 
सारासवीसिा ।।२.१११३।।

शोधन – शुद्ीकरर. रक्ती शोधि सत्वाचें । ज्ञाि 
ते फळ जीचें । पद हे परर गुरुतवाचें । जडानस 
ही ।।१८.१३५७३।।

शोधलवेनवेिीण – शोधलयानशवाय, िेरके 
सरजलयानविा. आतां ततपद शोधलेिेवीर । 
येकी आशंका धरील रि । आनर सव्णत्ारेददश्णि 
। तेि उरजेगा ।।५.३२४२।।

शोर – कोरड, तहाि. तयाते रनक्ता लिेश होती । 
रनक्नलया शोष सुटती । पा की रोग अंकुरती 
। िािानवध ।।१२.१८३।।

शून्य्च् पोटी शोर
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शोरक –  सुकनवरारे. वातुळ नपतुळ शोषक । 
सेनवतां जालेंहीं अनधक । पुरे ि 
महरे।।१८.१२४९२।।

शोरकु – शोषर कररारा. शोषय, शोषकु, शोषि,। 
यये नत्पुटीचें राि,। ते नकररा आगें जीवि । 
साच जैसे ।।२.९४१।।

शोरन – शोषर. शोषय, शोषकु, शोषि,। यये 
नत्पुटीचें राि,। ते नकररा आगें जीवि । साच 
जैसे ।।२.९४१।।

शोर्ि्य् – शोषूि घयायला, सुकनवणयासािी. 
ब्रह्ांडाऐसीं हळुवटें, । वायो उडवी सदाटें,। 
तो शोषावया िेटें । उठिला जऱहीं, ।।२.९३१।।

शोरवे (शोरणवे) – शोषूि घेत िाही. ि नवरे 
रळयाचेनि जळधरें, । ि जळे तदग्रासकें 
वैश्वािरें, । ि शोषे, ि चळेनच सरीरें, । जेरें 
दहिु ररे ।।२.७९७।।

शोष्य – शोषर करणयाजोगे. शोषय, शोषकु, 
शोषि,। यये नत्पुटीचें राि,। ते नकररा आगें 
जीवि । साच जैसे ।।२.९४१।।

शरौचुिीन ु – सोवळे-ओवळे ि पाळरारा नकंवा 
पारोसा, नकंवा असवचछि. शौचुहीिु तो कुनचिळ 
। ब्राह्रु ि महरावा अरंगळ, । गंडूषनवनध 
केवळ । अनतसूक्रु तो. ।।२.३६३७।।

श्िण – ऐकरे महरजे श्वर. पर एवढाच अर्ण 
वेदानतशास्तात अनरप्रेत िाही. संपूर्ण वेदानत 
वारयाचे अनवितीय ब्रह्सवरूप वसतूचया 
प्रनतपादिारधये तातपय्ण आहे, याचा उपरिर, 
उपसंहार, अभयास, अपूव्णता, फल, अर्णवाद 
आनर उपपत्ी यांचया साह्यािे निचिय कररे 
महरजे श्वर होय. श्वर रिि निठदधयासु । 
ज्ञािार्णनच जानरजसु । ज्ञाि तो वसतु प्रकाशु । 

महरौनिया ॥९.२८९॥ पहाः पदरवशष्ट आ

श्िण् – कािापयांत, कािारधये. हिुवटी आली 
घ्रारा, । शबदु िाइकवे श्वरा, । ि ठदसेनच 
रूप ियिीं, । तैं रसिे रसु ।।२.७५०।।

श्िणीं – कािात. चंद्र लोपले वदिीं । तािवडे, 
रंवठरया श्वरीं,  । िासापुटीं सुपारी । रोती 
झळके ।।२.५१००।।

श्िणु – १. श्वरशक्ती, गुर. आकाश ररी 
नविुरे, । श्वरु शबदीं संचरे, । श्ोता ततसंगें 
ि नवचरे,। तो असे िाईंनच ।।२.९७८।।; २. 
काि. जीवी श्ोत् वीरेशा । ईश्वरी श्वरु तया 
ठदशा । तवक् आतरया परेशा । वायो ततसरािी 
॥९.२०६१॥

श्िणें – करमेंनद्रयािे, कािािे. जार श्वरें श्ोतवय 
। तवचेचें सपश्णनयतवय । िेत्ांचें द्रष्वय । घ्तवय 
घ्रारें ।।२.४३७।।

श्ि्चें – शवाचे (प्रेताचे). र्गजळाचें आटले तळें 
। सवपिी देखिलें तें हासलें । श्वाचें प्रार गेले 
। ऐसे रािावे ।।१५.३३९१।।

श्ीप्द्युगुळ – देवाची पावले. देखिले श्ीपादयुगुळ 
। सािंदला री.।।२.५६४५।।

श्ीर्मणु –  लक्रीचा नप्रयपती. जे जारौनि श्ीरररु 
। गुरकरते ि पवे शीरु । जेरे केला जारु । 
खसरतीचा िायी ।।५.१३७७।।

श्ुर – ऐकलेले. श्ुत, दृष्, अिुराि, । अिुरूत 
अर्ण जार, । ते ते कार असाधारर । अवतरते 
जाले. ।।२.४५८७।।

श्ुवर – रारतीय संगीतातील २२ श्ुती, िाद. र्दांगु 
येकु वांचूनत । आनर टाळु वीरा तये सरािीं । 
उपांग आनर श्ुनत दोनही । लानवनलया 

शोरक श्ुवर 
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ततकाळें. ।।२.३५३२।।

श्ुवरस्म्वरसंकलेरें – वेद आनर सर्नतग्रंर ह्यातील 
उपदेशािुसार. तेंनव श्ुनतसर्नतसंकेतें । जें मयां  
सांनगतलें तूतें, । तेरें सांखययोगरतें । 
आश्नयलेिी ।।२.४५२५।।

श्ुंगिवेर् – (श्ंगवंता?) नशंग असरारे प्रारी. 
सप्णनवषें नहंसापर । श्ुंगवेता श्ुंग हानतयेर । 
रशकाठद रतकुर सरग्र । परातें पीनडती 
।।१८.११,५२८।।

श्ू्य – (ऐकरारा, ऐकणयाजोगे व ऐकरे ही नत्पुटी 
सांगतािा श्वय ह्या संसकृत, ररािी शबदाचया 
ठिकारी हा शबद वापरला.) श्वय, ऐकणयाचा 
नवषय. श्ोता श्ूय श्वर । श्वरीं नत्पुटीचें 
छिेदि । अश्ूय राया निरोपर । श्वरें कळे 
।।१८.१५१३४।।

श्वे्य – कीतमी. तुवां जें धेलें रय, । तें नरथया, गा 
रोहरय, । सवधरु्ण लोपे, पठर श्ेय । ि पवसी 
येरे ।।२.६६७।।

श्वे्य्ंशु – पुणयाचा लेश, पुणयराग. तऱही यतीते 
कठरता दोषु । रैक्येनच तया संतोषु । दाि 
प्रनतग्रहे श्ेयांशु । बुडे तयाचा ।।१८.११,२२८।।

श्वेष््य्रेंिी – श्ेष्ठ अशा ह्यालादेिील. पावलानच 
पुरे सकाळें, । रग श्ेष्ठयातेंही िटळे, । मयांनच 
निर्णळा परी िाकळे, । रातें राझा ।।२.१०९०।।

श्ोण्िरी – कुललयावर. श्ोरावरी बैसावे । अश्वते 
पै ि सपशा्णवे । तैसे जारपर धरावे । कवरें 
आतां ।।५.२८७७।। 

श्ोवणर् – स्तीरजाचा. श्ोनरता रक्ताचा आकारला 
। तोही रळरागुनच आनरला । आतां 
रळरूत्नच संनचला । रळाचे पात् ।।६.४७७।। 

श्ोवणरेंसी – (शोनरत) स्तीचया रजाशी (रक्ताशी). 
वीय्णसंगे उसळला । जीउ रातें उदरा आला । 
तया शुलिा योगु जाला । श्ोनरतेंसीं 
।।१५.३६८५।।

श्ोरव्य – ऐकरे हे कर्ण. जार श्वरें श्ोतवय । 
तवचेचें सपश्णनयतवय । िेत्ांचें द्रष्वय । घ्तवय 
घ्रारें ।।२.४३७।।

श्ोरव्यें – (श्ोतवय = ऐकणयाजोगे) ऐकरे हा 
धर्ण, ऐकरे ह्या करमेंनद्रयाचया धरा्णिे. श्ोत्ु 
बांधला श्ोतवयें । बांधली तवक् सपशमेंतवयें । 
चक्ु तसानच द्रष्वयें । नितय बद्ु 
।।१८.१३९११।।

श्ोर् – ऐकरारा. आकाश ररी नविुरे,। श्वरु 
शबदीं संचरे, । श्ोता ततसंगें ि नवचरे, । तो 
असे िाईंनच ।।२.९७८।।

श्ोत् – काि. जीवी श्ोत् वीरेशा । ईश्वरीश्वरु तया 
ठदशा । तवक् आतरया परेशा । वायो ततसरािी 
॥९.२०६१॥

श्ोत्ी – कािावर. श्ोत्ी शबद आडळला । तेरे जो 
नत्पुटी वेगळा । सतयसवरूपे प्रकटला । 
अवघेनच जो ।।६.४०६५।।

श्ोत्ी – कािांिी. श्ोत्ी रतकरार्तश्वर । वाचा 
करी संकीत्णि । राझीया िाराचे गज्णि । 
पदोपदी ।।१२.४४४।। 

श्ोत्ु – श्ोत्ेंनद्रय. चक्ु जारे रूपातें, । श्ोत्ु आइके 
शबदातें, । तवरपरीक्ी सपशा्णतें, । रसातें रसिा 
।।२.११७०।।

श्ोि् –  शवासारिा. आिंदे डोळा िुघडे । श्ोवा 
ऐसा नपंडु पडे । हारपलाही ि संपडे । रिोधरु्ण 
।।१८.७४९१।।

श्ुवरस्म्वरसंकलेरें श्ोि्
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श्वेर्ळवे – कफ वाढनवरारे. वातुळे नपतुळे श्रेषाळे 
। द्रवये होती सकळे । महरौनि तैसानच रसु 
ततकाळे । होता जाला ।।१६.१४६७।। (रुदो. 
श्रेषाळे - श्रेषराळे)

श्वेष्मरस ु – कफ, शरीरातील बुळबुळीत नचकट 
द्रव. उरे तो केवळ रसु । तयातें महनरजे 
श्रेषररसु । जीवा तयारानज निवासु । होये 
अिायासें ।।१५.३६६८।।

श्वेष्मळ – कफयुक्त. वातुळ, नपत्ळ, श्रेषरळ । ि 
साहे रुक्, क्ार, अरवाळ । तेरे रोग होती 
केवळ । आसि ि राहे ।।१२.१८१।।

श्वेष्म् –  कफ. लक्ु आंगुळें चुकवरें। वेगळें 
जाउंनि रूंकरें । श्रेषरा उगाळु सांडरें । तये 
सरािीं ।।१८.१५९९१।।

श्वप्क् – अंतयजाला. नवत् प्रिुरे प्रवतते । जारे 
लागेल राते तेरे । श्वपाका ठदधले उद्राते । 
बुडोनच द्ावे ।।८.१२३५।।

श्वसुर – सासरे. सासुरी कठरती कुरबुर । हळुनच 
बोलती उघड । रुखय करुनि श्वसुर । शालक 
सव्ण ।।६.२५५३।।

श्व्नें – (श्वाि अिेकवचि) कुत्ी.  रग ते धाती 
उकरडे,। श्वािें घारी, राकोडे । कां रसररूत 
निवाडें, । शरीर होये ।।२.९०८।।

श्व्पद – नहंस् प्रारी. श्वापद ि पडे ियिीं, । पशु 
तो ि ठदसे सवपिीं, । रा रिुषय सांपडें, ये 
सरािीं । ि घडे सव्णरा. ।।२.३००४।।

श्ववेर्ददिणतारविरु – पांढरा वगैरे रंगांिी रनहत. पठर 
तो श्वेताठदवर्णरनहतु, । सवप्रकाशें सोजवळु, 
अरूतु्ण,। जैसा दप्णरु प्रनतरासतु,। निर्णळपरें 
।।२.१०१५।।

र

रटक्मता –  सहा करते, ग्हसराश्री वयक्तीची 
(सिाि, संधया, होर, पिर, पािर, देवतांच्णि, 
वैश्वदेव, अनतरी सतकार). ब्रह्चारीनच पुत्वंतु 
। ग्ही षटकर्णनवरनहतु । संनयासी आनर 
कळत्वंतु । आसुरु जो ।।१६.१००१।। 

रटचरि्चवे भवेदन –  योगशास्तािुसार कुंडनलिी 
िाडी शरीरातील (रूलाधार, सवानधष्ठाि, 
रनरपूर, अिाहत, नवशुद्, आज्ञा ह्या) सहा 
चरिांिा पार करूि सहस्ार चरिाशी येते. 
तयाचे रेदि कररे. करुनि षटचरिाचे रेदि । 
भुरधयदेशी राहोि । देहाते होतानच पति । 
येरीकडे ।।८.२२९९।। 

रडभ्िविक्रवििीन – अखसत, जायते, वध्णते, 
नवपठरररते, अपक्ीयते, िशयनत हे सहा 
नवकार जयाचया ठिकारी िाहीत असा.  
षडरावनवकारनवहीि, । निरोपद्रव, सवसराि, 
। आनध – वयानध हरर । आतरतत्व. 
।।२.४४०१।।

रवडध् – षखडवधा, (अहंकार, अनरराि, दप्ण, 
कार, रिोध, पठरग्रह अशा) सहा प्रकारचया. 
असो षनडधा तयागाचे लक्र । ते निनव्णकलप 
आतरसफुरर । ऐसी निरोपराची िूर । तुवा 
जारावी ।।१८.१३०६१।।

रवडिध ् (षड् नवध) – सहा प्रकारची. (यजि, 
याजि, अधययि, अधयापि, दाि, प्रनतग्रह ही 
ब्राह्राची सहा प्रकारची करते). षनडवध् 
(षड् नवध) बोनलले करर । ते यज्ञाठदक 
नरियेनच पासूि । रेरुचे करावे त्र । त्राचा 

रवडिध्श्वेर्ळवे
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रेरु ।।१८.१०२०।। (रुदो. षनडवध् - 
षड् नवध)

रडभ्िविक्र – सहा प्रकारचे राव, नवकार 
(कार, रिोध, लोर, रोह, रद, रतसर हे षड् 
नवकार). तैसेनच हे साकार शरीर । 
षडरावनवकार । आपेंआप क्र । गळोनि जाये 
।।१६.१२२०।।

रडट्स्त्मक ु–  सहा प्रकारचया रसांिी युक्त (कटु, 
नतक्त, लवर, आमल, रधुर, कषाय). 
जालाही तो रनसकु । पठर सवग्हीचा पनवत्ु 
पाकु । चतुनव्णधु षडसातरकु । अपाडेसी 
।।१८.१५२२।।

रडट्सें – (आंबट, कडू, गोड, िारट, तुरट, नतिट 
इ.)  सहा रसांिी. नरक्ान्े ि रुचती रसिे । ते 
नजंनकली षडट्सें तेरे । चतुनव्णधे नरष्ान्े । 
साव्णकाळ ।।१८.१४२४।।

रलडिक्र – अखसत (=आहे), जायते (= जनरते), 
वध्णते (= वाढते), पठरररते (= बदलते), 
अपक्ीयते (= क्ीर, करी होते), िशयनत (= 
िष् होते) असे सहा नवकार. ऐसे देहधर्ण 
कनरले, । ते षखडवकार सांनगतले, । आतरा 
जयातें िातळे, । ते कैसे पुिरनप ।।२.७५५।।

रलडिधभक्ती – ग्हसरी ब्राह्रासािी नितय कर्ण 
महरूि सांनगतलेली अग्ी, सूय्ण, ईश्वर, प्रार, 
रूत, आतरा यांची उपासिा. रग प्रारोपासिा 
। रूतोपासिा साहावी आतरोपासिा । हे 
षखडवध रनक्त अजु्णिा । ग्हसरे करावी 
।।४.७४३।।

रलडिध् आचरण – ब्राह्र ग्हसराकठरता 
आवशयक अशी होर, हवि, अधययि, 
अधयापि, दनक्रा, दाि ही सहा आचररधर्ण. 

यजि याजि अधयेि । अधयापि प्रनतग्रहो दाि 
। यया षखडवधा आचरर । करावे करा्णचे 
।।४.७४०।।

रलडिधु –  सहा प्रकारचे. रसिा महरेरी रोटी । 
रसीं ि पडे कवहराची दृनष् । तो षड् नवधु 
आंतुवटी । पाववी री ।।१८.१९७०।।

रंढ –  िपुंसक, त्तीयपंरी. राट िागरी वानर्णती । 
रुंढे बोनडके िाचती । गोंदरे षंढ िेळती । 
दािपात्े ।।१६.२०४२।।

रोडशिरुरी – सोळा वषते वयाची. रग रसनवषयानच 
पािीं। आिवे चांपे गोरटी, षोडशवरुषी, रुष्ी 
। राजु सारावे; ।।२.५०९७।। 

रोडश्ंगुळवे – पाच ज्ञािेंनद्रय, पाच करमेंनद्रय, पाच 
तनरात्ा व रि या सवाांविारा. येकीं षोडशांगुळे 
प्रेठरली । आकाशी दृनष् घातली । तेरें ही 
पूर्णता देखिली । पठर ते चंचळ ।।१५.२३३७।।

स

सकण –  करीदार. दुघळ घुरट िविवे । नचकर 
सकर बरवे । वासळ सवादळ िेरवे । रूप 
येकाचे ।।५.२८०५।।

सकल भूरचर्चरीं – सरसत सरावरजंगर जीवांचया 
ठिकारी. सकल रूतचराचरीं, । रीनच सबाह्य 
अंतरीं, । हे िूर बरवया परी, । तूतें रािेल 
।।२.१०५३।।

सकल्ंररवनि्सी –  सरसतांचया अंतरी, हृदयात 
राहरारा. आतरा अजु, अनविाशी, । 
सकलांतरनिवासी, । सकळ नरथया जयासीं, । 
कांहीनच िसे ।।२.७०४।।

रडभ्िविक्र सकल्ंररवनि्सी
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सकळ – १. सव्ण. आतरा अजु,अनविाशी, । 
सकलांतरनिवासी, । सकळ नरथया जयासीं, । 
कांहीनच िसे ।।२.७०४।।, २. संपूर्ण. सकळ 
गगि तें वोस, । रानज प्रपंचु यया पठरस, । 
निःप्रपंच, निरारास, । तें ततव कैसें?  
।।२.१०१३।।, ३. पूर्ण. साकार निरसलें 
सरूळ, । आनर प्रपंचराि हें सकळ, । 
जागरावसरा निरू्णळ । अभयंतरें ।।२.१०२४।।

सकळकरणवन्यंर् – सरसत इंनद्रयांवर नियंत्र 
िेवरारा (कृषर). तो सकळकरर नियंता । 
अवधारीं राया रारता । आतरा जो सकळां 
रूतां । तो गोनवंदु सवयं ।।२.२६१।।

सकळक््मद्नशीळ ु–  सव्ण प्रकारचया इचछिा पूर्ण 
कररारा. सवधरु्ण जाला सुफळु । 
सकळकारदािशीळु । तऱही जो िवहे उतावीळु 
। तेरें अर्णसवारते. ।।२.४१६८।।

सकळगुणोपसंि्रु –  सव्ण गुरांचा सरुच्य. तेरें 
जीउ, िा ईश्वरु, । प्रपंचु, िा वयापारु, । 
सकळगुरोपसंहारु, । सफुरों लागे ।।२.८५५।।

सकळ्यज्ञ्लद्र् – यजरािाला सव्ण प्रकारचया 
यज्ञांची फळे देरारा. सकळां यज्ञीं री रोक्ता । 
सकळयज्ञफलदाता । सुरां असुरां नियंता । 
रािवातें ।।२.२२९।।

सकळ् क््म्वच – सव्ण इचछिांची. नवहीती वहावया 
प्रव्त्ी । सकळा कारानच संपूतमी । तेरे 
नवरंनचिे वीरपती । केली जार ॥९.२१९६॥

सकवळक – सव्ण, सगळे. देहीं उरजे सुिदुःि, । 
तें आपरनच रोगी सकनळक, । लोहसंगतीं 
पावक । सवरूप जैसें ।।२.११६३।।

सकळवे –  सगळे. आतरा ज्ञाि जंवं िरें । तेवं 
अिंत अज्ञािे इतरे । येकां तयाचेनि रारें । 

सकळे ररनत ।।१८.१३१७४।।

सकळेंवद्र्यवन्य््मक् – सरसत इंनद्रयांवर नियंत्र 
िेवराऱया (कृषराला) तया सकळेंनद्रयनियारका 
। कररधर्णज्ञा वयापका । आतरया विारकािायका 
। प्रसन्ऊिी ।।२.२५०।।

सक््म – नवनशष् हेतू धरूि केलेले कारनिक. 
वेदेनच कळे सवकर्ण । अकर्ण आनर नवकर्ण । 
सकार केवळ नि:कार । बंधु रोक्ु 
॥९.२२०८॥

सक्ळें – वेळ साधूि. पावलानच पुरे सकाळें, । 
रग श्ेष्ठयातेंही िटळे, । मयांनच निर्णळा परी 
िाकळे, । रातें राझा ।।२.१०९०।।

सको्मळें – कोरल, कोवळी. बाळदशेचीं सकोरळें 
। तीं तीं गात्ें जालीं सबळें । तेरें िािा 
साधिोपायरेळें । नवषयबुरुतसा ।।२.३३५।।

सरि्मवे – संरिरे, पुढे जातो. िारकी िरकी ररे । तो 
िरकविारे सरिरे । िरकसरािीं सभरे । वासु 
करी ।।१.२७४५।।

सखोल –  गंरीर. तो रारूनि कैसा घेईल? । 
कवरा नवषयो होईल? । तयाची तयाही 
सिोल । दृनष् िेरे ।।२.८६६।।, सखोलें 
।।२.९६९।।

सखोलर् – गांरीय्ण. सवपरनहत संपादे । वचिी 
सिोलता िांदे । सतय सरापे जेरे शबदे । 
संशयो तुटे ।।१८.८१७६।।

सख्य् – संबोधि. अरे नरत्ा (अजु्णिा)! यापरी 
अिंतें फेनडलीं । िवीं बहुतें रोनगलीं । पुढें 
सखया सांनडली । शरीरधाररीं, गा ।।२.९१३।।

सगरवे – पाऊलवाट, पायवाट (सावजांचा राग्ण). 
राग्ण िेरोनिया तवरा कररें । रलतयेिीनच 

सकळ सगरवे
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सगरें जारे । याहूनि वाट िाईं घालरें । तोनच 
श्ेष्ठ ।।१२.५२०।।

सगभमे – गरा्णसनहत. असो सगरते रहारूत । ती 
नवरागीली कवरे रत । नविनवधा केली सरसत 
। ऐसा जो वादु ॥९.१७३३॥

सगु (संगु) (सगुण)? – सोबत. सागरू संपूर्ण 
सव्णरा । परतु वठरता पसुरीता । महरौनि 
अकाशाचा रागुता । सगुनच होय ।।१.२००९।।, 
गुरातीता शुद्ातें । दोहीं धरवीं सगु ि वतते । हें 
अिाठदनसद् गुरातें । शाश्वत काय्ण ।।१.२९४६।। 

सगुण –  गुरयुक्त. तेरें सफुरे जें रीपर, । तें जया 
पासाव सगुर, । तेनरचें आतरानच साचपर, । 
निधा्णठरतां ।।२.८६९।।

सघनु – किीर. रग पंचनवसा अहोरात्ीं । अंडाकारु 
तो अवधारी । सघि रूप धरी । पोषलेपरें 
।।१५.३७००॥

सचल् – साचूि. निद्रे प्रपंचु संहारे, । तो अज्ञािी 
सचला उरे, । ररर दुजें, तें िावरे । जनरूनि 
सांघाती ।।२.१०९५।।

सचलें – साचूि रानहले. आरासोनि राि नवतुळे, 
। तेरें जसें तैसें सचलें । आतरसवरूप एकलें 
। अविैत ब्रह् ।।२.७८०।।

सवच्चद्नंद्म्य – सव्ण नवश्ववयापी पुरुष, नत्काली 
असरारा, सतयज्ञाि व आिंदयुक्त पररेश्वर, 
ईश्वराचे निगु्णर रूप, पररातराच होऊि गेलेला 
(सत्+ नचत्+ आिंद) ऐसे सनच्दािंदरय 
संपूर्ण । आतरसवरुप सिाति । तेनच ब्रह् री 
निगु्णर । नितयरुक्तु ।।१२.६९२।।

सवच्चद्नंद्म्यी – सनच्दािंदरूप आतमयाचया 
ठिकारी.।।१३.४७९०।।

सवच्चद्नंद्नंर्द्व्य – सत्- नचद्- आिंद- 
अिंत- अविय  सवरूप. (अविय महरजे 
नविदलाप्ररारे) उपनिषदात ‘ब्दलनरव’ महटले 
आहे. सनच्दािंदािंताविय । ब्रह्ी निनव्णकलप 
सफुरर ज्ञेय । आतरतवे वततेधयेय । अक्रतें 
।।१५.४५६९।। 

सवच्चद्नं्म्य – सतय, चैतनयरूप व 
अनविानशतवारुळे आिंदरूप असरारा. 
सनच्दािंरय(?िंदरय) निगु्णर, । तें रीनच 
ब्रह् सिाति । ऐसें सवािुरवें सवरूपज्ञाि, । 
जालें जयासी ।।२.८५६।।, 

सवच्चन्म्य् –  सतय व चैतनय हेच जयाचे सवरूप 
आहे अशा ईश्वरा. चैतनयिारा, सनच्नरया । 
रायातीता, अविया । आठदगुरु, दत्ात्ेया । 
दीिोद्ाररा ।।१.५।। 

सलचछद्रर्ध्मता – सखचछिद्र असरे, पोकळीिे युक्त 
असरे हा गुर. हा तरी शबदु िरातें, । 
सखचछिद्रताधर्ण तेरें, । असे बहुवस हा तठर तें, 
। आकाश बापा, ।।२.९६०।।

सवछद्रर् – नछिद्रयुक्त असरे, जाळीदारपरा. 
सतवगुरे झाले गगि । नितय निरवैव संपूर्ण । 
सनछिद्रता धर्ण महरौि । वत्णती तया 
॥९.१५४२॥

सवछद्रपण – नछिद्रयुक्त असरे, जाळीदारपरा. 
आकाशाचे सनछिद्रपर । पुषपी फळी वतते जार 
। या पठर पांचा रूता वाचोि । काहीनच िसे 
॥९.२२५०॥

सवछद्रें – नछिद्रांसह. सनछिद्रें ज्ञािकररें । गेलीं 
नवतळोनि अर्णज्ञािें, । उडोंनच लागलें पविें, । 
नकती सांरानळजे ।।२.९०४।।

सजल्मवेघसंवनभ् (प्रनत) – पाणयािे ररलेलया 

सगभमे सजल्मवेघसंवनभ्
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ढगासारिी कांती असलेलया (कृषराचया 
सरोर). सजलरेघसंनिरा । तया रुखरररीनचया 
वल्रा । प्रनत सनरुिु उरा । राहोनियां 
।।२.२४८।।

सजळघनश््मळ् – पाणयािे ररलेलया ढगासारिी 
जयाची कांती सावळी आहे अशा हे कृषरा ! 
गोनवंदा गोपती गोपाळा । सजळघिशारळा । 
केशवा श्ीवैकुंिपाळा । आिंदरूनत्ण 
।।८.१२७५।।

सवजि – ताजे, रसदार. तैल घ्त तया सराि । रुक् 
अरवा सनजव अन् । सानहं रसांचें गोडपर । 
ि पानहजे तया ।।१८.१२५७२।।

सटवे (संटवे, संटणवे) – रावरे. हृदयीं घातला ि संटे 
। नवश्वाकारें तोनच उरटे । नवश्वाकारें तोनच 
उरटे । इंनद्रयविारां प्रगटे । बाहेर बोधु ।।१.९७।। 

सडोळपण – डोळसपरा? की सडहुळपर? 
डहुळलेपर. चंचळधर्णनवनहि । जालें सहज 
जीवि, । ते तेरीचें सडोळपर । बुडतां ि 
संपडे,।।२.६६०।।

सर – सतय. तेंनच आतरा ऐसें जार । सवरूप, सत 
सिाति,। गुरकाया्णचें राि । नववतु्ण जेरें; 
।।२.१०२०।।

सर् – (सत्) तविसतूला. सारासता आनर शूनयता, 
। असंताची जे पारा्ण, । ते िलगे तया सता, । 
ऐसें आहे ।।२.७९२।।

सरु – सत्, सतय, नितय. संकलपनवकलपरनहत, । 
करूनि निनव्णकार रि सवसर, । पाहाता तें 
नरथयारूत, । आ रानच(?आतरानच) सतु 
।।२.६४५।।

सरें – सतयािे. सतें आपुलया संतता, । असंतेंसी 

वैर कठरतां, । कैसें घडे? हें तत्वता । तूंनच 
नवचारी ।।२.७०७।।

सतक््यता –  पठररारवाद. सतकाय्ण अज्ञाि उिी, । 
तें यया नवज्ञािाचा पोटीं । वयक्ता शरीराचया 
कोटी । आश्नयलया जेरें, ।।२.११२४।। पहाः 
पदरवशष्ट आ

सर््य् – असणयारुळे, सानन्धयािे. तूंनह तैसानच 
आतरा । िाहीसा िससी वीरोत्रा । तव 
सत्या अिातरा । रासे गुरातरकु ।।२.३१२।।

सर्् – अखसततव. देहसरूहाहूनि पनहलें, । जें रग 
अवसराठदक उठिलें, । जीवेश्वरतव रचलें, । ते 
सत्ा जयाची ।।२.७८४।।

सर््भ्न – अखसततवाची जारीव. (ती तीि 
प्रकारची असते - वयावहाठरक सत्ा, 
प्रानतरानसक सत्ा व आधयाखतरक सत्ा.) 
सत्ाराि आनर सफुरर । चैतनयेंनच गुरातें 
प्रकाशि । तयांचा निरासीं निगु्णर । नचनरात् 
ब्रह् ।।१५.२२६५।।

सर््स्ुरण – सत्ेचे सफुरर, अखसततवाची जारीव. 
तेनरचें सत्ासफुरर, । सफूनत्णरूळीं असे जार, 
। प्रकटों लागे रूपज्ञाि, । तें तयेनच िाईं 
।।२.९७५।।

सर््विनतिवे – सत्ा िसलयािे. (वयावहाठरक, 
प्रानतरानसक व पाररानर्णक सत्ा). तो 
अनतकृशु सत्ानहितवे । क्रु आरासु 
गुरानितयतें । सराि साठरिे पठर प्रनतरोनगतवे 
। ऐसे नवरुद् ।।१५.४५९८।।

सत्िशोधनें – सत्वगुराची शुद्ी झालयािे. रग 
राझेनि प्रसन्परें । जालेनि सत्वशोधिें । 
गुरुप्रानप्त तया काररे । होती होये 
।।१८.१३३५७।।

सजळघनश््मळ् सत्िशोधनें
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सतपद्थमें –  सत् ह्या पदािे सूनचत होराऱया (सत्-
िे).  तरी सतपदारमें पररातरा, । तो शबलु, 
शुद्ु, गा उत्रा, । नविनवध असे रनहरा, । 
तया पुरुषाची ।।२.८४२।।

सतपर््यणर् –  आतरतत्वाचा नवचार करणयारधये 
ततपर वा रग् असरे. ... आश्युनि ज्ञाियोगु 
अंतरी । सतपरायरता बाहेरी । दानवं रनक्तयोगु 
।।१८.१३५३९।।

सतप्त् – (शुद्) चांगले रांडे. कां सतपात् 
नवटाळलें । तें रसरेनच शुद् जालें । ब्राह्री 
अब्राह्रतवं आलें । तें गलें प्रायनचित्ें 
।।१५.४०५६।।

सतप्त्ी – चांगलया, योगय पात्ांत (चांगलया, योगय 
वयक्तीस). सतपात्ी देरेनच दाि । ते आवडे 
बहुत करुंि । असतपात्ीही जार । तेरेनच पाडे 
।।१८.८०९६।।

सत्य – नितय, ि बदलरारे. तें सतय अनविाश 
अनरन् । प्रापय होय असाधारर । राजय तैं या 
दहि । शोकांचें होये ।।२.२४१।।

सत्यर् – वयावहाठरक सत्ा, अखसततव. रूतराविु, 
रूतरता्ण, । आश्यो जो रहा रूता । रूतसाक्ी, 
सतयता । रूतातें जेरें ।।२.९४३।।

सत्यप्ररीवर – जयाची सतयतवािे जारीव होते 
असा. निधा्णठरतां ते प्रकृनत । नववतु्ण रात् रूपनत 
।  तेरें आतरानच तो सतयप्रतीनत । येऊं लागे 
।।२.४९१।।

सत्यर्वणिवे – सतय हेच जयाचे राजय, सारथय्ण 
आहे अशा तयाला. आतां तये सतयरानरवे । 
निवभैर जठर असावें । पानहजे तया सांडावे । 
यरा रेददश्णिा ।।२.२४३।।

सत्यलोकती – ब्रह्लोकांत. तवंवरी जे जीविरुक्त । 
ते सतयलोकी िांदती सरसत । रग तेरे प्रळये 
रुक्त । सकळ सुटती ।।८.३०२९।।

सत्यि्दी – िरे बोलरारा, सतयवचिी. सतयवादी 
शुरवादी । नप्रयवादी नहतवादी । आंग साहे 
पठर िेदी । उपद्रो कवरा ।।१२.७२५।।

सत्य्क्रु –  सतयता, वासतनवकता. तुं जीउ िा 
तुंतें ईश्वरु । प्रपंचु उडाला सरग् । तया िाही 
सतयाकारु । अरुरात्ुही ।।१८.१३७५३।।

सत्य्त्मिवेदनें – सतय आतमयाचया ज्ञािािे.  
सतयातरवेदिें अवधारी, । असतय तें का यरा 
रारी ?। आतां संत संताचा करी, । वधु काये 
?।।२.८५८।।

सत्य्िरण – सतयाचे आवरर असलेले. हे रागा 
सनवसतर सांनगतले । पंचक प्थवीसरािी रीिले 
। याचे ब्रह्ांड आकारले । सतयावरर जे 
॥९.२१०३॥

सत्य्िलें – िरे नसद् केले. तें नचह्न येरें धठरलें, 
। तेरं चोरपर आंगा आलें, । रौिें याचेनि 
सतयावलें । तेंनच दृढतर. ।।२.३३७५।।

सत््णें –  स + त्ारें (= त्ारासह) १. आवेशािे, 
सव्ण शक्तीनिशी. िाग गज्णती सत्ारे । वीरांची 
होती गज्णिे । ऐसे ते शबद गगिे । सांितीनचिा 
।।१.३२३।। २. उतसाहािे. ऐसें महरोनि, 
सत्ारें, । उठिला युद्ा काररें, । तो आपरपयां 
िेरे । महरौनि कैसा? ।।२.६७४।।

सतिगुण – प्रकृतीचया नत्गुरांपैकी एक. तैसानच 
सतवगुर बळावे, । तैं रजतर लोपु पावे, । 
लयो, नवक्ेपु रालवे, । तो तयां वययो 
।।२.८२२।।

सतपद्थमें सतिगुण
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सतिर्मि्वर्लोपु –  सत्व, तर ह्या प्रकृतीचया 
व्त्ींचा लोप, लय. तैसानच, रजोगुरें नवक्ेपु, 
। तैं सतवतरव्नत्लोपु, । लयो रांडे अरूपु, । 
लया सराधी, ।।२.८२१।।

सतस्म्ग्म ु –  सज्िांची संगत. जेरें तीर्णक्ेत् 
देवता । सतसरागरु सवता । राया प्रधािाची 
पनवत्ता । अपूव्ण जेरें ।।१८.१२८२४।।

सदच्युर् – हे सतसवरूपी अचयुता, ईश्वरासािीचे 
नवशेषर. तु महरसील सव्णज्ञ िार । पररातरया 
सदचयुता । वयापक निगु्णरा अिंता । निरोपाधी 
॥९.२३३७॥

सदन्न –  षडट्सांिी पूर्ण असे जेवर. गोड कडू ते 
सराि । नतक्त आमल क्ार जार । सदन् आनर 
कदन् । सारिेंनच ।।१८.१२५६९।।

सदन्नवे – चांगले, पौनष्क अन्पदार्ण. आता कष्ी 
रेळवी सदन्े । योगानचये नसनद्काररे । तव 
रसिा पुरे ि महरे । िरिी योगु ।।१२.१८५।।

सदसंर – सत् व असत् (सतय आनर असतय). 
(‘संत’ शबद दासोपंत सतय या अरमी 
वापरतात). सतयुकी असतय ऐसे । सदसंत 
काय्ण नवशेषे । उरय नवलक्र असे । रायारूप 
॥९.१२०७॥

सदसंरभ्न –  सदसनविवेक, चैतनय व जड यांचे 
नवचारपूव्णक प्रक्रर कररे. सदसंतराि 
अघवें । आतर इतर ि संरवे । तरानप ते 
अिुरवावें । संतानचया रुची ।।१८.१२३०४।।

सदसद्व्द – सत् व असत् या संबंधीचे रत, वाद.  
महरौनि सदसनविलक्र । तरीही वसतुनच कवर 
। ययापरी झाले िंडि । सदसविादाचे 
॥९.१२२६॥

सदसवद्वच्रें –  सत् व असत् याचा नववेक करूि. 
यापरी सदसनविचारें, । कवर रारी? कवर 
ररे? । जें असे तें वारे, । असे तैसेंची 
।।२.७१२।।

सदसवद्वलक्षण – सत् व असत् याहूि वेगळे. 
महरौनि सदसनविलक्र । तरीही वसतुनच कवर 
। ययापरी झाले िंडि । सदसविादाचे 
॥९.१२२६॥

सदसवद्वलक्षणर् –  सत् आनर असत् ह्या 
दोहींपासूि नरन्, वेगळे. सदसनविलक्रता । 
वसतूनच िसे पाहातां । काय कैसी राया आतां 
। उपपादावी ।।५.७२८।।

सदसवद्विवेक ु – सत् व असत् यांचे नवचारपूव्णक 
प्रक्रर करणयाची क्रता. नहत जारोनि जे 
करी । जे नरियेंची जार कुसरी । सदसनविवेकु 
अंतरी । प्रकाशें तयाचेि ।।१८.१२००५।।

सद् – नितय. तो राठरता कैसा होईल ? । गगिा 
पल्व फुटतील, । सवरूप जयाचें निचिळ, । 
अविैत सदा ।।२.८६०, ९३८।।

सद्ट – अतयंत घिदाट, घट्. कलपांती असे 
जीवि । ते गरमी सदाट महरौि । चंचल िवहे 
आपर । निचिळ असे ।।१२.७३।।

सद्टें – जोरािे. ब्रह्ांडाऐसीं हळुवटें, । वायो 
उडवी सदाटें, । तो शोषावया िेटें । उठिला 
जऱहीं, ।।२.९३१।।

सद्ुरू – रोक्ाचे राग्णदश्णि कररारे गुरू. तया 
अनधकाठरया नशषयातें, । रहावारयाचेनि अरमें, 
। सद्ुरू जाले उपदेनशते, । गुह्यज्ञाि ।।२.८३५।।

सद्सरप्त –  िुकतेच कढवलेले, लोरकढे (तूप). 
िाद्रक्यपायस । लेह्य चोषय नवशेष । 

सतिर्मि्वर्लोपु सद्सरप्त
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सद्सतप्त पठरयस । घ्त पात्ी ।।५.१७३७।।

सद्रस्प्स्ि –  सद्रसापासूि. (सद्रस महरजे 
आतरा.) नकंवा अर्तापासूि. सद्रसापासाव 
चुकले, । असद्रसे लोक रातले, । ते सुरापािी 
लागले रले, । तेंनच करूं ।।२.६९९।।

सद्रुपी – सतयसवरूपात. सद्रूपाची अराविा । िाही 
सद्रुपी अहं राविा । आता ईश्वरु महरावे 
कवरा । यये पूरा्णर्णवी ।।१८.१०८०७।।

सवद्वलक्षण –  सत् महरजे चैतनय. तयाहूि नवलक्र 
महरजे वेगळे, तयाचया नवपरीत अरा्णत् 
अचेति. तठर जें आतरेि ि होईजे । गुरयुक्त 
ऐसें देखिजे । तें सनविलक्र जानरजे । असत 
महरोनि ।।२.५०४।।

सनिट – िारट, पारी धरूि ि िेवरारी (जरीि). 
िरवट, चोपर, गवहाळी, । नचकरी, पनहवट, 
रळी, । चुिवट, राळवट, िळी, । िळगा, 
िात, ।।२.२६७७।।

सन्रन-न ु– जे स्ष्ीचया पूवमीपासूि आहे व जे 
नितय आहे, अिाठद-अिंत, ि बदलरारे. 
नवश्वबीज तू सिाति । नवश्वाविारे ब्रह्, निगु्णर । 
नवश्ववयाप्ती पठरपूर्ण । रावातीत ।।१.६।।, 
सन्रन ु।।२.३१३।।

सवन्नप्री – संनिपात ह्या एक प्रकारचया तापात. 
आता शरीराअंती व्त्मी । अनग् जो जै िारी । 
ते व्नत् बुडे सनन्पाती । चढे भरु ।।८.३४०७।।

सवन्नविर्रवे – जवळ, शेजारी, सनन्ध, आसपास. 
तैसा रक्तु रक्त होये । तवं आधीनच पािीशी 
री आहे । जऱही ते राते ि पाहे । सनन्नहतांते 
।।१२.३५०।।

सन्म्य – शुद्, पनवत्, सतय, रंगल. सनरय तेनच 

नचनरय । नचनरयतवे तेंनच आिंदरय । 
आिंदरयतवे प्रीय । आपरापयांनच जे 
।।१८.१०७२८।।

सन्म्यी –  ‘सत्’िे युक्त. एवं परा आनर सनरयी । 
निष्ठा ते रनक्त जारयी । सवसत्ा नचदािंदरयी 
। तीचे सेवि ।।१८.१३२१२।।

सन्म्यीं – सविसतूरधये. दृशयदश्णिाचा नवलयीं, । 
द्रष्छतव िाइकेंनच िाईं । नवरोनि जाये, सनरयीं 
। जैं सफुरर रात्, ।।२.१००८।।

सन्म्त्रवेचवे – केवळ ‘सत्’चे. ब्रह् तेरे सनरात्तेचे 
असरे । नचनरात्ता ते रासरे । सुिरयता 
संपूर्णपरे । ते आगें आग ।।१२.६९१।।

सन्म्त्ु – केवळ सविसतू. सनरात्ु आतरतवें सरारु 
। सवा्णश्यतवें सनहषरु । असतें येरें सीरु । ि 
पवेनच जो तो ।।२.५०१।।

सन्म्त्ें – निरुपानधक सविसतूरुळे, महरजे 
चैतनयारुळे. प्रकृनत आतरा अनधष्ठाि, । अतेव 
ि रोहे तो नतचेि । असंतें, नतये संतपर । जेरें 
सनरात्ें ।।२.८०१।।

सन्मूख –  अिुकूल. अनवद्ा दोष हे नवरा । ज्ञाि 
नवरोधी गा धिुध्णरा । योनगयांचे योगपंनरं वारा 
। सनरूि ययाचा ।।१८.१३००७।। 

सपुरू – पठरपूर्ण. चालतां पविानचये वौळी । सपशु्ण 
सपुरू जवळी । तवचेनच रापे केली । ते 
प्ररारावया ।।५.३१७४।।

सपूर् – पठरपूर्ण, संपूर्ण. तो वपिु पडे सपूरा । तै 
नपंडु रचला जारवीरा । तो जै होये अपूरा । तै 
गळे गरु्ण ।।१५.३६९६।।

सप्तकें ्यवेकें – एक आिवड्ािंतर. सप्तकें येकें 
जार । इतुले होये निरा्णर । पांचां रूतांचे 

सद्रस्प्स्ि सप्तकें ्यवेकें
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येकपर । कद्णरी होये ।।१५.३६९२।।

सप्तखवणकें – सात िरांची. उपठरया आनर 
धवलारे, । सप्तिनरकें दारोदरें, । रिीडाविें 
पठरकरें, । तेरें रंचक; ॥२.५११२ ॥ 

सप्र्प्त (संप्र्प्त?) –  प्राप्त झालेले. ते रोगावे 
सप्राप्त । हें काये देवा उनचत ? । येरेंनच देिा 
नहत । आरुचें जी ।।२.१३१।।

सब्ह्य – आतबाहेर. सकल रूतचराचरीं, । रीनच 
सबाह्य अंतरीं, । हे िूर बरवया परी, । तूतें 
रािेल ।।२.१०५३।।

सब्ह्य्भ्यंररीं – आतूि-बाहेरूि. आधीं उपजला 
संसारीं । तो येकलानच आपरु या शरीरीं. । तैं 
सबाह्याभयंतरीं । कारु तो िसेनच.।।२.२११६।।

सभंिरवे – सरोवते. सरंवते नरळाले लोक. । 
पाहती टकरकां तयाचें रूि. । रौि देिोनि 
सकळैक । महरती, ‘योगी.’ ।।२.२३५९।।

स्मग्र – सव्ण. तेंवीनच करमेंनद्रयवयापार, । सफुरती 
वाचेविारा सरग्र, । तठर वक्तानच तो कता्ण, 
अंतर । येर ि ठदसे ।।२.९८४।।

स्मट / ख्मट – िादािुकारी शबद. तुरट सरट 
गुळगुळे । निटुस िपु्णस रळरळे । उगीर पारट 
डहुळे । ऐसे येक ।।५.२८०४।।

स्मर् – सहिशीलता. वारयनववरर कठरतां । 
कोनही होय आक्ेनपतां । तरी शांती ज्ञाि िा 
सरता । रिोधुनच उिी ।।५.१२६५।।

स्मदशताण – सरसराि दृष्ी, व्त्ी. पीडा का ि 
करी दंडि । तेरे आरी सरदश्णर । िळाचा 
वचिी सहि । तो िष्ु क्ेत्ी ।।१८.११,२३७।। 
(रुदो. सरदश्णर - सरदश्णि)

स्म्यीं – युद्ात, ऐि रररैदािात. संग्रारु सवधरु्ण 

क्ेनत्यांतें । सवगु्ण पानवजु जेरें रतें । हें नवघिकर 
जार तेरें । सरयीं वोडवलें ।।२.५०।।

स्मघता – सवसत. फडी सरघ्ण घेतले । रहग्ण असतां 
नवनकले । द्रवय सांचे आगळे । ते काढावे 
तेरुनि ।।१८.९१३६।।

स्मल – रलािे, उपाधीिे युक्त. हें दुःि अतयंत 
सरल, । रोहिारक कशरल । पुिरनप हें 
प्रीनतजाल । पाहातां कैसें?।।२.४५।।

स्मि्इ-व्य क्रण, स्मि््यी, स्मि््यीक्रण – 
नयायवैशेनषकांिी ‘सरवाय’ हा पदार्ण रािला 
असूि दोि वसतूंरधील संबंध महरजे सरवाय. 
दोि नरन् पदार्ण असूिही जयापैकी करीत 
करी एकाचे नरन् अखसततव प्रतयक्ात दािवता 
येत िाही अशा ५ जोड्ा. अवयव-अवयवी, 
गुर-गुरी, नरिया-नरियावाि, जाती-वयक्ती, 
नवशेष–नितय यांिा अयुतनसद् महरतात. नितय 
संबंध असलेले कारर. तेरे उिनलया गुराकारे 
। दुजे काय ते अवतरे । सरवायीकारर िरे । 
गुराचे जो ॥९.३२१॥

स्मसर – सगळे काही. खसिगध आनर रुक्जात, । 
दाह्यराि जें सरसत, । तें दृशयसरािीं वत्णत, । 
आतरयांतें ।।२.९३७।।

स्मसर्ं – सवाांिा. तेरें सवप्रयोजिीं वत्णतां,। 
गंत्कररां सरसतां, । लावणय पालहानयलें 
पारा्ण, । तये शरीरीं ।।२.७४४।।

स्मसर्ं दवेखर्ं – सगळयांचया देित. सरसतां 
देितां गेला,। सकळीं गजंबु केला, । आनर 
प्रेताचा धरूिी गळा, । रूिते रडती ।।२.११९६।।

स्मसरीं – सवाांिी. सरा करूनि सरसतीं । ऐकरेकां 
अिुवादती. । ‘अहो, हे देवाची उनक्त । कैसी 
रािली?’ ।।२.२८४३ ।।

सप्तखवणकें स्मसरीं
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स्मसथ्हूवन (स्मसर्हूवन) – सवाांहूिी, सवाांपेक्ा. 
यापरी अवधारी ि्पाळा । देणयाचा प्रसंगु जेर 
आला । तेर सरसराहूनि आगळा । तो राजा 
श्ेष्ठु ।।१८.८१४०।।

स्मळ –  रलीि. रग आतरज्ञाि तेंनच शुद् । येर 
सरळ िािानवध ... ।।१८.१२१०४।।

स्म्ग्में – सोबतीला. अश्वावठर घालूनि, । रातें 
सरागरें देऊनि, । सोनडला उविसे विीं, । 
रहारयंकरें. ।।२.२४८२।।

स्म्र – सरप्ररारात. सरात सारानय अनधक । 
ऐसे आजुनि रंडलीक । सामय ते अनधकानधक 
। वाढो द्ावे ।।१८.८७६१।।

स्म्वधविक्षवेप् क्रणें – सराधी लागणयारधये 
येराऱया नवक्ेप िावाचया प्रनतबंधारुळे. उपजे 
लयो तरोगुरें, । तैं राजसतवा लोपुं जा.. । 
सरानधनवक्ेपा काररें, । रांडे वयरो,।।२.८२०।।

स्म्वधस्ुरण – सराधीचा अिुरव. सवरूपीं 
लयो....। आनर नवक्ेपु राजसें तेरे, । 
सरानधसफुरर सतवगुरें,। ऐसें आहे 
।।२.८१८।।

स्म्धी –  नचत्ाची सरखसरती, रिबुद्ीची 
खसररता, निसपंद खसरती, योगातील आि 
अंगांपैकी शेवटचे अंग, नचत्ाची एकतािता, 
अष्ांगयोगातील अिेरची पायरी. अिादीची तू 
आदी । नसद्ीची पररनसद्ी । सराधीची 
सराधी । साव्णकाल ।।१.३।।

स्म्न –  सरतल. सराि रूनरका निवा्णत । दरा्णसि 
घालावे तेर । ... ।।१८.१२८३२।।

स्म्नरवे – तुलिेला, बरोबरीला. अिळाहूनि हा 
दाहकु । नवषाहूि अनत रारकु । प्रळयकता्ण तो 

पीडकु । ि ये सरािते ।।२.२१२।।

स्म्न्चवेवन – सरािवायूचया सारथया्णिे, प्रेररेिे. 
रि सरािाचेनि बळें । तवचेचां सरािी नरसळे 
।तेरें तो सपशु्ण आडळे । िािानवधु ।।२.१९३।।

स्म्नु – पाच प्रारांपैकी एक. वयािु सरािु उदािु 
। प्रारु आनर अपािु । पंचनवध पविु । चेष्ा 
कररे कत्णया ।।६.४४६६।।

स्म््यनु – प्थवीवरील ‘सराि’ वायू. सरािु वसे 
िारीसरािी । सरायिु तैसानच र्तयुरुविी । 
ब्रह्ांडी संचार करुनि । चाली गराते 
॥९.२०५४॥

स्म््यवे (न)– रावत िाही. अजु्णिा, आकाशीं ि 
सराये, । पुडेती तें कैसें पां आहे, । अरे 
रूतपंचकनवलयें । अनधकानधकची ।।२.७९८।।

स्म्र्धन् – पुणयनतरी वगैरे प्रसंगीचे ब्राह्ररोजि. 
बेलु आनरला अंगरा । हा प्रेतिु होता कवरा 
। आता ब्राह्राची सराराधिा । उतपनत् असे 
।।१८.९५८१।।

स्म्िरुता – सारावरे, एकरूप होरे. अविीजळ 
सरावतु्ण । तेजे सोषला सवसतु । तेरे पींडीकरर 
वयक्तु । आकारु होता ॥९.२१०६॥ (रुदो. 
सरसतु – सवसतु)

स्म्ि््यीक्रण पहाः स्मि््यीक्रण

स्म्िवेश ु– नरश्र, प्रवेश. तो शुलिरक्तसररसु, । 
राजी पवि सरावेशु । आरी जीवा अनधवासु 
। तये िाईं ।।२.७३३।।

स्म्सीर – सरानश्त – आधारासािी, आश्यासािी. 
तसकरीं हठरलें महरोि । सरासीत शंिधवि । 
परंतु अवैठदक महरौि । नवसवर गेलें. 
।।२.२३००।।

स्मसथ्हूवन स्म्सीर
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स्म्विरर् – एकाग्रता. असद्ुराचेनि संचारें । ते 
सरानहतता ि ररे । येकांनतं संतोषु ि सफुरे । 
महरौनि कैसा ।।१८.१२८७७।।

स्म्विरपण – एकाग्रता.  अगा अनधष्ठाि ज्ञािेनवर 
। नचत्ातें कैसे सरानहतपर । ब्रह्ाकारतवे 
सफुरर । तेनच ज्ञाियोगु ।।५.५५२।।

स्मीपर््मुवक् – ईश्वराचया सनन्ध राहरे ही चार 
प्रकारचया रुक्तींपैकी एक रुक्ती. सरीपतारुनक्त 
घेइंजे । तठर तेही रक्तीपासूनि देखिजे । महरौनि 
ते िको, कीजे । जति इयेतीनत.।।२.४२०३।।

स्मीरु-रू – १. शरीरसर वायू. कंिापासाव सफुरे 
सवरु । तो अिंड ठदसे निधा्णरु । परंतु पनहली 
धवनि सरीरु । घेत गगिीं ठरघे ।।२.३५०।।, 
२. वारा. तेज तेजी संचरे । उषराशेसीं, वारे, 
। देहसरें चंचलें सरीरें । पविीं प्रवेनशजे 
।।२.७२३।।; ३. प्रार, श्वास. उजवा चाले 
सरीरू । तै तो जारावा रासकरू । तया वेला 
िये करू । प्रयार तेवेळी ।।५.२७६४।।

स्मीरें – वायूिे. तेज तेजी संचरे । उषराशेसीं, वारे, 
। देहसरें चंचलें सरीरें । पविीं प्रवेनशजे 
।।२.७२३।।

स्मुतपन्न – एकांतूिच उतपन् झालेले. श्वेताठद 
िािावर्ण । जे पुषपफळ सरुतपन् । जाले 
आपरांपासूि । ते िेनवले तेजीं ।।१८.९२८७।।

स्मुद्र – सागर. घटसंगें घटांबर,। तरंगसंगें जळ 
सरुद्र, । र्गजळसंगें सव्णत्, । नकरर हालवे 
।।२.९६८।।

स्मूळ – रूळासह. (महरजे तत् व तवर् ह्या दोि 
पदांिी सांनगतलेलया जगत् व जीव ह्या 
रेदासह.) उरयवाचयांश शबळ, । तें सांडावेंनच 
गा सरूळ, । उरयलक्ांश जे केवळ, । तेनच 

घयावें ।।२.८४६।।

सम्यकप्रक्रवे – उत्र, योगय रीतीिे. समयरप्रकारे 
उद्ठरता । होये, जार पांडुसुता । आता सव्णज्ञु 
री पारा्ण । सवतेश्वरु तो ।।१२.३२६।।

सम्यकज्ञ्न – संपूर्ण ज्ञाि. ते केवळ आतरसफुरर । 
तयाज िवहे समयरज्ञाि । ते लयनवक्ेपे करूि 
। युक्त जऱही ।।१८.११६६४।।

सरड – सरडा. श्वाि शूकर व्नचिक । सरड वायस 
आइक । केंकडे ददु्णर रुिक । राजरी होती 
।।१५.३५०८।।

सररी (न) – लागू होत (िाहीत). एवं बनहरंगा 
युनक्त । तया िोठटया येर ि सरती ।  यालागी 
आइकें पुडती । सांनगजैल ते ।।२.२९६।।

सरसर् – पसाळपरा, रसवत्ा. सागरीं वतते 
सारद्रता, । आनर आंगाची प्रकाशता । तेर 
िसती सरसता, । योगयु तैं तो ।।२.१०११।।

सरस्ध् – हजारो वेळा, अिेक वेळा. आता 
प्रधवंसरावो बोनलजे । तोही तुवा जानरजे । 
घटु रंगुनि कीजे । सहस्धा ।।८.३०९७।।

सर्ंटी – गोिरू ही विसपती. जैसी रररीय सरांटी 
। पुखषपत पडे दृष्ी, । अलंकाररूप, नकरीटी, । 
तैसी वारी. ।।२.३६२८।।

सर्गर् – आसक्ती. सरागता ते िानगवी । दाटूनि 
अवेव दावी । धरु्ण िाहीं, गांधीं । दंडावी 
कवरु ।।१.२७०१।। 

सर्गें – रागारागािे. सरागें घेइजे संनयासु । तेरें तो 
ि तरे पुरुषु । जे नरिया तो दोषु । तेरें रूपें 
।।१५.४२१४।।

सदरर् – िदी. सांडुनि सठरता उगरातें । रीळे जंव 
सागराते । तंव तंव रधये लंबोकारे वतते । तैसे 

स्म्विरर् सदरर्
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िा कर्ण ।।१८.१३४३२।।

सदरसवे – सरस, अनधक. आतां सांवतु्णक रेघु वषते, 
। कलपांतकही तया सठरसें, । सांवतसरक 
अिायासें, । पातलें जऱही, ।।२.९२७।।

सरी – सािळी, राळ (गळसरी). सरी तळप या 
दोनही । पाहातां वेगळानलया वािी । परंतु हेर 
येक महरौनि । कैसे होये ।।१८.११०२५।।

सरी न्यवे – बरोबरीला येत िाही. सेिी कता्णनच 
अकता्ण करतेसी । योगी योगे संनयासी । सरी 
िये ययासी । आनरकांते ।।६.११४।।

सरवे – (सररे) संपते-तो, निघूि जाते. सुिाची 
घडी ते सरे । सवेंनच दुःि संचरे । तेंनह काळें 
वोसरे । रोगीत असतां ।।२.४२८।।

सरोिरु – रोिे तळे. करळीं शोरे सरोवरु, । तैसा 
नतया वाचा तो िरु; । इंद्रावराचा आकारु । 
बरवा जैसा.।।२.३६२९।।

सग्ताददकले – नवनवध स्नष्रचिा - रूतसग्ण, 
प्राकृनतक, वैकृनतक सग्ण इ. ऐसे ब्रह्ांड 
सावरर । मया सगा्ण ठदके केले निरा्णर । आता 
ययारानज कवर । वसतु स्जीली ॥९.२१५७॥

सिता – सरसत. देखिजे सवपि वाईट, । तठर जाग्त 
होती सुरट, । नततुलेिीनच ते कष् । सव्ण हरती 
।।२.१०५६।।

सिांगतिवे – सव्णवयापकतवािे (परब्रह् आपलया 
वयापकतवािे सव्ण नवश्वाला वयापते). रहाराया 
नतये रायेते । सहजनच ग्राशू निवतते । तैसेनच 
अवयक्त परब्रह् ते । आश्यी सवांगतवे 
।।८.३०८२।।

सितागरति – सव्ण चराचरात ररूि रानहलेले असरे. 
सव्णगततव वािानरतां, । संपादे सव्णरूपता, । 

तया सव्ण दृष्ीं पाहतां, । च(?चं)चलु 
रासे,।।२.९६७।।

सिताग् – जो सव्णत् संचार, गरि करतो तयाला.  
येरेनवर रीक्तसराि । अरुरात् ही िाही जार 
। सव्णत् असे संरिरर । सव्णगा जया ॥९.९२८॥

सितात् – सव्ण ठिकारी. सव्णत् र्गजळीं नकरर, । 
तरीनच तें गा जलराि, । शेिी तयावेगळें 
नकरर । ते जैसें तैसेंची ।।२.९६५।।

सितात्गु – सव्ण ठिकारी गरि कररारा (वायू). 
सव्णत्गु जो कीं पविु । तोनच पंचनवधु प्रारु । 
चेष्ाकरर महरौिु । बोनळंजत असे 
।।१५.३०७१।।

सितात्ु – संपूर्ण जगतात वास कररारा, सव्णवयापी. 
तैसा सव्णत्ु सव्णरूपी,। आतरा वतते नचद्रूपी,। 
महरौनि सकळ हे नरथयारूपी,। साच 
जालें,।।२.९६६।।

सिताथ् –  निनचितपरे. शस्तास्त नवद्ा निपुरु, । 
राजीं योद्यां नत्ियिु,। सव्णरा घेईि प्रारु,। 
यया अठरकुलाचा ।।२.६७३।।

सिताद् – सदैव. एवं सकळां द्रष्ां व्त्ीचां, । तो 
ययाही द्रष्ेपराचा । तो आतरा िाईं िाईंचा, । 
सरारु सव्णदा ।।२.१००१।।

सितादृष्टीं – सवा्णतररावािे, सवा्णनतरी तो आतराच 
आहे अशा दृष्ीिे. सव्णगततव वािानरतां, । 
संपादे सव्णरूपता, । तया सव्ण दृष्ीं पाहतां, । 
चंचलु रासे, ।।२.९६७।।

सिताध्रु्म्य ु – सव्ण धातुसवरूप असरारा. 
सव्णधातुरयु ऌकारु, । करूं िये तयाचा रारु; 
। रूतवधु सरग्रु । केला होये.।।२.२२२६।।

सिताभ्न – सव्ण प्रकारचे सावधपर, आिवर. रग 

सदरसवे सिताभ्न
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अनवये सव्ण ऐरय जारावे । ते सहजनच जया 
अिुरवे । रिां बुद्ीसी वेगळे िवहे । सव्णराि 
।।१२.७०४।।

सिता्मूवरता –  सव्ण चराचर हीच जयाची रूतमी आहे 
असा. ऐसा सवा्णश्यो, सव्णरूनत्ण । सारावूनि 
आपुनलये वयक्ती, । िवहसी रि 
बुधयाठदकारराप्रती । नवषयो शुद्ा 
।।२.१०२८।।

सितारूपर् – संपूर्ण नवश्व हेच जयाचे रूप आहे 
असा तो. सव्णगततव वािानरतां, । संपादे 
सव्णरूपता, । तया सव्ण दृष्ीं पाहतां, । च(?चं)
चलु रासे, ।।२.९६७।।

सितारूपी – सव्ण प्रानररात्ांचया, सरावरजंगराचया 
रूपािे. तैसा सव्णत्ु सव्णरूपी, । आतरा वतते 
नचद्रूपी, । महरौनि सकळ हे नरथयारूपी, । 
साच जालें,।।२.९६६।।

सिताविन्शीं – रहाप्रलयाचया वेळी. उतपनत्पूववीं 
सवसर जैसे, । उतपनत्कालीं िवहे अिाठरसें, । 
सव्णनविाशीं तैसें, । शाश्वत असे ।।२.७७६।।

सिताशून्यर् – सव्णरानहतय. सव्ण शूनयता अिंडतवें, 
। काय रारी आतरा आतरातवें? । प्रकृनतगुर 
रनहततवें । निनव्णकारु जो ।।२.८६१।।

सितासुर्त्म्मूवरता – सव्ण देव नजचया िायी एकवटले 
आहेत असा. तेरेंनच अंगें पुसती. । ‘देवा, 
सव्णसुरातररूनत्ण, । तयां राक्सांची खसरनत । 
पुिरनप नवचारावी.।।२.२८५३ ।।

सिताित्य् – सव्ण प्रकारचया हतया. आतरहतया, 
ब्रह्हतया । घडली तयां सव्णहतया, । जेहीं 
आतरयां सुनितया । अनितय केले ।।२.६९६।।

सिताज्ञ –  सव्ण काही जाररारा, जारता, हुशार, 

अनधक रानहतीचा. बुद्ीचे नवशुद्पर । तयाचे 
जारतां लक्र । कवहरी येक सव्णज्ञ । ऐसें 
महरती ।।१८.१२००१।।

सि्ता – सवाांिा. आता तू महरसील, पांडवा, । 
सववीं असोनि िलगे सवा्ण, । तरी सकळा या 
रूतरावा । कवर करी? ।।२.९५४। । 

सि्तारीरु –  सवाांचया, सव्ण नवश्वाचया पार. आतरा 
... । सवतेसीं सवा्णतीत  ..... ।।१८.१२२१६।।

सि्तात्म्य् (< सि्तात्म्) – सव्ण प्रानररात्ांचया 
ठिकारी असलेला जीवातरा, चैतनय (ईश्वर) 
ते लोकांते देिोनिया । उविेगु िवहे तयानचया । 
सव्णत् राते सवा्णतरया । सव्णदा जारे 
।।१२.७२९।।

सि्ताभ्िें –  सवाांरधये ररूि, सव्ण जीवांचया 
रूपािे. असे तंव सवा्णरावें, । आनर सववीं 
िाहीं ऐसा िवहे, । असाचा साचुपर अघवें, । 
जयाचेनि ।।२.८८०।।

सि्ताश््यतिें – सवाांचा आधाररूत असलयािे. 
सनरात्ु आतरतवें सरारु । सवा्णश्यतवें सनहषरु 
। असतें येरें सीरु । ि पवेनच जो तो 
।।२.५०१।।

सि्ताश््यो – सव्ण चराचराचा आधार. ऐसा सवा्णश्यो, 
सव्णरूनत्ण । सारावूनि आपुनलये वयक्ती, । 
िवहसी रि बुधयाठदकारराप्रती । नवषयो शुद्ा 
।।२.१०२८।।

सिगीं – सवाांचया प्रती. ि शोनचती अनतरािें । 
नरथया जयां नजरें रररें । सव्णदा सववीं 
साठरिेपरें । जेरें तें अवधारीं ।।२.३०२।।

सिमेश्वरति – सव्ण चराचराचा सवारी असरे. तें ही 
सानक्तव सवतेश्वरतव, । रहारायेचे शुद्सत्व, । 

सिता्मूवरता सिमेश्वरति
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आतां शुद्, निनव्णकारततव(?त्व), । तें 
असंगतेरें ।।२.७६२।।

सिमेश्वरु – पररेश्वर, जगदीश (सम्राट, साव्णरौर, 
सवा्णधीश). समयरप्रकारे उद्ठरता । होये जार 
पांडुसुता । आता सव्णज्ञु री पारा्ण । सवतेश्वरु तो 
।।१२.३२६।।

सिमेसीं – सवाांरधये असरारा. आतरा ... सवतेसी 
सवा्णतीतु ... ।।१८.१२२१६।।

सिमोप्वधवनरशन – सव्ण उपाधींचे निरसि. क्रेकु 
राहे तेरें रि, । जार, सवमोपानधनिरशि, । 
अरेद तत्वािुसंधाि, । पांडुपुत्ा. ।।२.५६४८।।

सलिण – नरिासह, रीि असलेले. सलवर िा 
अवलवर । रात्ी अवघी नरक्ी अन् । 
काकुळती िेघे जीवि । अन्नच घे ।।६.३५३९।। 

सवलल्ची – पाणयाची. रग जळदृष्ी पाहता । 
तरंग हे िारव्रा । सनललाची एकरूपता । 
तेनच बोधे ॥९.८२६॥

सलोकर् – ईश्वराचया लोकात राहरे ह्या सवरूपाची 
चार रुक्तींपैकी पनहली रुक्ती. आतां जीपासूनि 
सलोकता । ते सांडूनि हेनच घेतां, । हानि कीं 
लारु सवारा्ण । पानहजे जैं. ।।२.४२०२।।

सल्लकतीच् – साळई, शालपरमी िारक एक 
झाडाचा. साळवरी नहरवे करवटे रक्ी । नरष् 
रीळे तैसे रुलक्ी । कोरलपाला अपेक्ी । 
सल्कीचा ।।६.३५३६।।

सि, असि – सवय, उजवे, योगय. सव असव तेर 
ि कळे । येकाचे येका जाले । िादें जें युद् 
केलें । तें ि करवे वीरां ।।१.१२००।। 

सिंजडवे – सौंदड, सवंदड, शरी (व्क्) यांचे 
झुडूप. िठदर बाबुळ पळसाडे । आरी बोरी 

सवंजडे । छिेदूनि सरूळ झाडे । वोज कीजे 
।।१८.८९८४।।

सित् – सव्णत्. सव्ण ठिकारी. तठर अराॐ सवत् 
येकु । राॐ तोही तदातरकु । येकु जानरता 
आनरकु । जारावानच ि लगे ।।१८.१४१९१।।

सितस् – वासरासह. सवतसा गेनलया गाई.। अश्वें 
तीं जालीं काई?। लेंकरें कवरें िायीं?। ऐसें 
सांरानळती. ।।२.३१९७ ।।

सि्सवनक – वासिेसनहत. सवासनिक । ते पुंडाचे 
देशग्रार । जे करुनिया कर्ण । सवयेनच फळ 
िेती ॥९.१३६॥

सविक्पर् – अष्ांगयोगातील उपानतय अवसरा. 
यात रि बाह्य जानरवेतील नवषयांची निव्त्ी 
झालयारुळे जो रसासवाद रोगते ती अवसरा. 
निनव्णकलपता सनवकलपता । दोनही वेगळी 
सवखसररता । सहज िाडळे संघाता । पैसु िेदी 
॥९.३१५॥

सविर् –  सूय्ण. रासलाही पठर ततवता । िसे 
कांहींनच नरन्ु पाहातां । आरास रात्ु सनवतां 
। र्गजळ जैसें ।।१८.१४२२४।।

सविवर् – ज्ञाि, संनवत्ी. िािा नवचार िािा युक्ती 
। ज्ञाियोगी ते कठरती । परंतु आपुली नितय 
सानवनत् । ि सोनडती ते ।।१५.१४८२।।

सविशवेर – रेदांसह, वैनशषयांसह. (नत्पुटी) गुरांची 
वतते सारास । तें गुरत्य पठरयस । सांनगजैल 
सनवशेष । उरजऊिी ।।२.४०४।।

सिें – सोबत. एवं जनरानचया सवें ररर, । सवेंनच 
रररा जनरु जार, । हें अिाठदनसद्, कवर, । 
पठरहरूं शके? ।।२.११०६।।

सिेंवच –  सोबतच. बीजा पोटीं धानय आलें । 

सिमेश्वरु सिेंवच
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सवेंनच रूस उपजलें । सांग पांसेउं आलें । 
काये श्ीरंतां ।।१८.१२२९९।।

सिवेग – घाईिे, लगेचच, वेगािे. तेरे चौबारा 
चौसा । सवेग पातले घारार । .... षय किीर 
िडतर । िेले तेही ।।५.२८१५।।

सिवेगर् – गनतरािता. तंव ते आंगानच चंचळता । 
आंगानच सवे उडी सवेगता । दोही वयापारी 
वत्णता । सठरसीनच जे ॥९.१४२७॥

सिवेदन – संवेदि, संवेद्ता. संकलपरनहत जार । 
निचियापूववीं सवेदि । अहंता िा अिुसंधाि । 
रात् जेरें ।।२.४५१।।

सव्य – (उजवा) योगय. परंतु वाचाळु वादी 
अवधारी । तो सवय िवहे ।।१८.१२६३७।।

सव्यि््मभ्गीं – उजवया व डावया बाजूंिा. ि 
ठदसे जयाचा सेवटु । सवयवाररागीं कांिु, । 
रधये जाइंजे तैं सगटु । साठरिानच ।।२.५५२२।।

सव्यवे –  उजवया हातािे. संग्रारु कठरतां दु:नचतपरें 
। झरें रागूनि येका धाहारे । सवये वायें रक्रें 
। तयापासाव तुमही ।।१.६७८।। 

सव्यवे – उजवीकडे. सवये वारे साठरिानच । हसते 
कला युद्ाची । जारे निपुरता तयानच । तेनच 
दाक्यता ।।१८.८००९।।

सस्ण् – एक नशकारी पक्ी, शयेि, बनहरी 
ससारा. तेरे स्तीकारु िरा केला । तो तया 
नचत्ा झोंनबिला । दुबळा बकावार पडला । 
ससारा जैसा ।।१२.१९१।। (रुदो. बकावार 
- बकावरी ?)

सिज – सवारानवक. सहजीं सहज निनव्णकारता, । 
सहजखसरनत असतां, । आतरया नितया, संता 
। ययें देहाठदकें ।।२.६६२।।

सिजकुंदद – सहजपरात. सहजकुंठद रहािुरवतव 
। तेनच रानिती गुरुतव । अवघी आश्युनि 
नशषयतव । येकत्े िांदती ।।६.२०१७।।

सिजपण – सवारानवकता. सहजखसरनत िुरे ज्ञाि, 
। तें सहजीं सहजाचें सहजपर, । तेरें सहज 
अनविाश अनधष्ठाि, । तेंनच आतरा 
।।२.८०५।।

सिजलसथवर – िैसनग्णक अवसरा. सहजीं सहज 
निनव्णकारता, । सहजखसरनत असतां, । आतरया 
नितया, संता । ययें देहाठदकें ।।२.६६२।।

सिजसिभ्िें – िैसनग्णकपरे. जया िार, रूप, िा 
गुर, वरु्ण, । सहजसवरावें अनकंचिु, । 
वयोराहीहूनि सािु, । कांहीनच िवहे ।।२.८६३।।

सिज्चें (सहज) – रूळ रूपाचे. सहजखसरनत िुरे 
ज्ञाि, । तें सहजीं सहजाचें सहजपर, । तेरें 
सहज अनविाश अनधष्ठाि, । तेंनच आतरा 
।।२.८०५।।

सिज्त्मप्रक्श – कोरतयाही आधारानशवाय, 
रधयसरानशवाय आपोआप होरारे आतरतत्वाचे 
दश्णि. जो जो व्त्ीचा नविाशु, । तो तो 
सहजातरप्रकाशु । सफुरे, जो गुरनवशेषु, । तो 
तदाधारेंची ।।२.८६८।।

सिजीं – सहजाचया महरजे आतमयाचया ठिकारी. 
तैसा ज्ञात्तवरावनवनहिु, । ज्ञाता सहजीं निरग्ु, 
। तेरें ज्ञािरावो अनकंचिु । तो आरीनचिा 
।।२.६६१।।

सिजें –  सवारानवकपरे. सारास नलंगदेह दुजें, । 
तुझा िाईं ि देखिजे, । सवपि रिोरर सहजें । 
ि वत्णतीच ।।२.१०२५।।

सिस््नंद पहाः एक्नंद, पदरवशष्ट आ

सिवेग सिस््नंद
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सविषणु – सहिशील, सोनशक, क्राशील. सनरात्ु 
आतरतवें सरारु । सवा्णश्यतवें सनहषरु । असतें 
येरें सीरु । ि पवेनच जो तो ।।२.५०१।।

सळल् – भयाला, रयरीत झाला. लेकुरी बागुल 
रानिला । ते तयातेनच रयदु झाला । परंतु 
जारता िरू सळला । कवरे तेरे ।।८.३५८१।। 

सळस्य् – सव्णसव (?). हा काळुवठर केले । ते 
तुझे सळसया िेले । आता आरुचेनि बोले । 
राया्ण तुझी ।।६.२४३९।।

सळ् (सळ) – ईषा्ण, आदेश. गजेंसीं ये आंगबळा 
। रायेंसीं पडे सळा । जारत जारत वयाळा । 
धरूं लागे ।।१८.४६०८।।

संक्पगंधीं – इचछिारूपी गंधािे. ते 
सवसुिदुःिकाळीं रेले, । संकलपगंधीं 
तोनडले, । श्वािाठदकीं वोठढले । 
कररगुरीं.।।२.४२९७।।

संक्पदिन – संकलपांचे दहि, सव्ण इचछिांचा 
िाश. पांगुळलें िाईं रि, । जालें संकलपदहि, 
। निःशेष नफटोनि अज्ञाि, । ज्ञाि सारावलें 
।।२.८५३।।

संक्पद्व्र् – इचछिेविारे. रिनच संकलपविारा । 
प्रसवे दुःिा अपारा । आचिय्ण अवधारी वीरा । 
पुडती कैंसे? ।।२.५४।।

संक्प्युक्  – संकलप करूि. संकलपरनहत संवेदि 
। तें जारावें अंतःकरर, । संकलपयुक्त सफुरर, 
। रि जारावें तें ।।२.११४७। । 

संक्परविर  –  संकलप ि करता. संकलपरनहत 
संवेदि । तें जारावें अंतःकरर, । संकलपयुक्त 
सफुरर, । रि जारावें तें ।।२.११४७। । 

संक्पि्रें – संकलपारूपी वाऱयाचया जोरािे. 

संकलपवातें उडालें, । ठदगंतरा रि गेलें, । 
तरानप गेलें ऐसें कळे, । तें जेनरचे तेरेंनच 
।।२.९८९।।

संक्पविक्परविर – इचछिा आनर संशय यांिी 
रनहत. संकलपनवकलपरनहत, । करूनि 
निनव्णकार रि सवसर, । पाहाता तें नरथयारूत, 
। आ रानच सतु ।।२.६४५।।

संक्पसवेव्य – इचछिारूपािे जयाचे सवि केले जाते 
असे. प्रपंचोनरुि रंतवय । जेरें तें रिसंरावय। 
कार संकलपसेवय । सुिदुःि जया ।।२.४४५।।

संक्प्त्मक –  िार, निनचित.  निनव्णकलप 
संसफुरर । तया िार अंत:करर । संकलपातरक 
रि । ते तेनच होय ।।८.६१५।।

संकतीरतान – पररेश्वराचे गुरवर्णि (ि्तय-गायि-
वादिासह), ईश्वराची सतुती, गौरव, पररेश्वराचे 
िारसररर. श्ोती रतकरार्तश्वर । वाचा 
करी संकीत्णि । राझीया िाराचे गज्णि । 
पदोपदी ।।१२.४४४।।

संकोचि् –  आवरते घया. आतां अन्रात्नच घेरे 
। अळसु तुमही ि कररे । आनजचे आमहा 
काररे । कर्ण संकोचवा ।।५.१२३१।।

संकोचोवन – नरडसतपरे, लनज्त होऊि. रोडे 
िावडे देरे घेरे । संकोचोनि काय्ण कररे । 
आता पानहजे वेचरे । ते कवरे िाई 
।।१८.८०९५।।

संरि्मण – संचार, वावर. येरेनवर रीक्तसराि । 
अरुरात् ही िाही जार । सव्णत् असे संरिरर 
। सव्णगा जया ॥९.९२८॥

संरि्मल् – (संरिररे) रिरािे पुढे जारे. जीवरूपें 
जारईं, । संरिरला नपत्देहीं, । तो वीय्णसंगें 

सविषणु संरि्मल्
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आइकईं, । निवडता  होये ।।२.७३१।। 

संरि्मवे (न) – कार करत िाही. महरौनि ज्ञाितया 
वेगळे ज्ञाि । कोिेनच ि संरिरे जार । तरी 
ययालागी री सांगैि । तेनच करावे ।।१२.३८७।। 

संखणी – शंििाद, शंिधविी. (षटचरिरेदि 
प्रसंगी योगयाला नवनवध धविी ऐकू येतात. 
तयातील एक धविी.) वज्ासिाचया िेहटी । 
संिरी एक उिी । तरदधशग्णती सुटे गािी । 
साही चरिाची ।।१३.५७०३।।

संगरी – सहवास, संगत. सवसरािीं सहजखसरनत, 
। काहींनच िवहे ऐसी रूनत्ण, । यया नववता्णची 
संगती । ि वतते जया ।।२.८७८।।

संग्रु – संगत, सोबत. ... रातें िाही संगातु । 
दुसरेयाचा ।।१८.१३०६८।।

संग्संग विलक्षणर् – संग व असंग, आसक्ती व 
नवरक्ती या दोहोंहूि वेगळा असरे. संगासंग 
नवलक्रता । आिंदरयी तुझी सत्ा । तेनरची 
निर्णळ नचनरयता । ते संसारु ि साहे 
।।१८.१३७८८।।

संग्रिण – सािा. सकळानबजाचे संग्रहर । 
यराकाळी प्रजिि । तरोगुरे हे लक्र । असे 
प्थवी तें ॥९.१५७६॥

संग्र््मु – युद्, संगर, लढाई. परर्तया देता दाि । 
वैरी होती अंगहीि । यालानग दािसंग्रारु दारूर 
। युद् तेनरचे ।।१८.८१०७।।

संग्र्िी –  घट् कररारा, अवरोधक. गुरु संग्राही 
सारक । वातुळ नपतुळ शोषक ।  ... 
।।१८.१२४९२।।

संघ्र – १. एकातर पठररार. निनव्णकलपता 
सनवकलपता । दोनही वेगळी सवखसररता । 

सहज िाडळे संघाता । पैसु िेदी ॥९.३१५॥; 
२. सरुदाय. महरौनि तो संघातु । कारर जार 
नवखयातु । आता तो कैसा हा व्त्ांतु । 
सांनगजैल ।।१३.१५२१।।

संचरवे – संचारे, प्रवेश करे. जेरें जेरें कीं बापा रे 
। पाउलें तारुणय वोसरे । तेरें तेरेंनच संचरे । 
जराआंगीं ।।२.३३७।।

संचल् – संचरे - सािला. आडलेंनवर परी 
ररला, । वयोरा ऐसा संचला, । तरानप तया 
निर्णळा, । िारी उपराि ।।२.१०१२।।

संचल्वच (संचणवे) – प्राप्त झाला असता, वयापला 
असता. तो राव संचलानच असता । आपरा 
आपरपया जारता । सहजातरखसरती पारा्ण । 
ते कृनत्र िवहे ।।८.३११७।।

संवचर – रागील जनरातले कर्ण. प्रारबध संनचताचें 
रचलें । तें संनचत नरियरारांचें जालें । आतां 
नरियरार महनरतलें । तें रिेंनद्रयवयापार 
।।२.४३३।।

संवचरीं – िनशबात. तठर आधीं अजतव, आरी 
िरें, । तठरनच नविाशकाळी ि ररे,। लयोद्व 
हे बानहरे, । जयानचया संनचतीं ।।२.८१०।।

संचु – सािा. िातरी अवसरीं अवसरांचा । वेचु, 
देहीं देहांचा, । तेरें आतरयां सुसंचा । संचु िा 
वययो ।।२.८२५।।

संचवेन् – संचरे – प्रवेश करतािा. एवं गुरी वतते 
गुरारासें, । राि प्रकाशी सवप्रकाशें, । तरानप 
संचेिा नवसकुसे । जो आतरा, तेरें ।।२.८३०।।

संजीिनकळ् –   नजवंतपराची शोरा, उतसाह, 
काय्ण करणयाची इचछिाशक्ती. रग रिादींनद्रयां 
शोषी । सुिाचा वोळांशु प्राशी । संजीविकळा 

संरि्मवे (न) संजीिनकळ्
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िाशी । शरीराची ।।२.२१०।।

संटवे – सािवते, आवरते. संटे पारा्ण हे तव री जारे 
। जे घेतले तुझेनि रिे । ते वाचा ि बोलावे 
पठर येरे । नचत् ि संटे ।।२.६६।।

संडी - संडणवे –  सोडतो, टाकतो. ि धरी तठर ि 
धरू रेठदिी । सवाांग पडो वनही । पठर हे ि 
संडी कररी । तुनझया दासतवाची ।।१.६७।।

संर – १. असरारे, सतय, नितय. शोकायोगय तूं 
असंत । नकंवा रानितानस वसतु संत । या 
दोंराझाठर प्रसतुत । एक धरीं ।।२.२६९।।; २. 
जो कायर, अनविाशी असा (आतरा). तैसें 
अिातरक, अनितय, । नविाशे तेंनच नरथयारूत, 
। आतरसवरूप, नितय, संत, । तें जैंसें तैसेंनच 
।।२.८०८।।; ३. सत्त्व जाररारे, ज्ञािी. 
िािा पापकर पापातरे, । संतीं वनज्णले दुरातरे, 
। आतां संत ते प्रज्ञािातरे । कैसे देिती 
।।२.७०३।।

संरर् – अखसततवािे, सतयतवािे. सतें आपुलया 
संतता, । असंतेंसी वैर कठरतां, । कैसें घडे? 
हें ततवता । तूंनच नवचारी ।।२.७०७।।

संरतिें – सत्ा या नवशेषारुळे, नितयतवारुळे. 
यालागीं तैजसु तोनह । आतरया वेद् आइकईं 
। महरौनि संततवें पारा्ण जारईं । आतरा 
निराळा ।।२.५२९।।

संरपण –  अखसततवराव. प्रकृनत आतरा अनधष्ठाि, 
। अतेव ि रोहे तो नतचेि । असंतें, नतये 
संतपर । जेरें सनरात्ें ।।२.८०१।।

संर् – सविसतूला. तेरें देहें िा तया अवसरा । तेरें 
प्रपंच िा सुिदुःिवाता्ण । अनितय तें तया 
नितया संता । आतरया ि वतते ।।२.४७२।।

संर्िरी – सतयावर? संत संतावरी उिे । तरी तें 
वेगळें ि फुटे, । महरौनि बोलरें िोटें । िये 
बोलतां ।।२.७०८।।

संरीं – संतांिी, सज्िांिी,  ज्ञािी लोकांिी. िािा 
पापकर पापातरे, । संतीं वनज्णले दुरातरे, । 
आतां संत ते प्रज्ञािातरे । कैसे देिती 
।।२.७०३।।

संर्वप्त –  त्प्ती. आपुलेनि सवयंबोधें । ि नवचाराल 
अरु्ण पदें । संत्नप्त पररािंदें । तया शबदु तो 
कायी? ।।१.१९९।।

संत्यक् – संपूर्ण तयागलेली, पूर्णपरे टाकूि 
ठदलेली. असंराविा निरु्णक्त । नवपठरत राविा 
संतयक्त । रि जयाचे सवसर । सवसवरूपी 
।।६.४३५४।।

संददगधभ्िो –असपष् राव. क्रेकु रािे करावा, । 
क्रेकु रािे शबदु ि करावा, । ऐसा संठदगधरावो 
जीवा । कवळी प्रहरेकु. ।।२.२२४८।।

संदु – छिंद, िाद. ऐसा तो ठदिु रिरला. । अपर 
ठदिु प्रवत्णला. । लोकांतें संदु लागला । 
राक्साचा. ।।२.२८९३।।

संदवेििंरु – शंका घेरारा. येरें संदेहवंतु जो िरु । 
तो अरक्तु पाररु िरु । ि धरावा तयाचा 
शेजारु । सुरक्तीं पै ।।१५.३६१५।।

संदवेिी – संशयात, शंकेत. तठर पूवमोत्रपक् ज्ञािे । 
वीर ते खसररही िेरे । ज्ञाि संदेही शहारे । 
तेही परी बुडे ॥९.१०७४॥

संध्न – जोडरे. नियराचे कररें संधाि । अचूक 
जयाचें नवंदाि । पांडव सुटती ययापासूि । तठर 
अपूव्ण महरा ।।१.५४५।।

संध्न – िेर. यावन्ळाचेनत सरें । संधाि कठरती 

संटवे संध्न
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लेंकुरें । तयाचां िांइं चतुरें । सतयतव िरनिती 
।।१५.२५६१।।

संवधविशवेरें – ऐरय. आिउ आिवरें नवरोधी, । 
रीपराहूनि जो री आधीं । तेरें अिुसंधाि कें 
संनध । नवशेषें िसे ।।२.१०३१।।

संध्य्िंदन – तीिही संनधकाळी करणयाचे एक 
नितय कर्ण. सिािांती संधयावंदि, । 
अनग्होत्औपासि, । अंतीं आगररंत्ािुष्ठाि । 
आचरे कैसें?।।२.२७४२।।

संवनध्न –  सानन्धय ? ऐसे गुरत्य प्रकृतीचें । 
लायोनि संनिधाि आतरयाचें, । प्रवत्णलें काय्ण 
तयांचे, । तें हेंनच नत्नवध ।।२.८२३।।

संवनप्र्वच – जवराची. पडे सनिपातानच नरिी । 
तेरेंर्नगराजु हे कें गोिी ।  महरौिु अजु्णिु तो 
िुिी । नततुलेिीनच ।।२.८८।।

संन्यसर – सव्णसवाचा तयाग करूि. चेतेतवय 
संनयसत । करूनि, नचत्द्रष्ा नचत् । पाहे, तव 
ते नरथयारूत, । काहींनच ि वतते ।।२.६४३।।

संन्य्सवे –  वैरागयारुळे, ररतव संपलयावर. संनयासे 
अवसतु निरशे । ज्ञािे वसतु प्रकाशे । सांखयरते 
पठरयसे । ऐसे होय ।।५.१०५२।।

संप्द्िवे – पार पाडावे, उरकावे, पूर्ण करावे. तेही 
सत्ेसी नवलक्र । ि वत्णती प्रकृती गुर । परंतु 
उपरिराचे निरोपर । संपादावे ॥९.१३५१॥

संप्ददलें – प्राप्त केले, जारले.  यापरी प्रकृनतप्रधाि, 
। निरनसतां उरयसफुरर, । अिंडैकरस 
निरंजि, । संपाठदलें अनसपदें ।।२.८५०।।

संप्ददसी – संपादरे – संपादतोस, नरळवतोस. 
िाइकोनि राझें वचि, । देहोनच आतरा हें 
रािूि, । नितय उपजता, हें ज्ञाि । संपाठदसी 

।।२.१०६१।।

संप्दुवन – नरळवूि. जीतनच ररर संपादुनि । 
शववत वत्णती रुिी । वयापार नवषयीं प्रारी । 
सांडवले जैसे ।।८.१७१०।।

संप्दवे – नरळवतो. सव्णगततव वािानरतां, । संपादे 
सव्णरूपता, । तया सव्ण दृष्ीं पाहतां, । चंचलु 
रासे, ।।२.९६७।।

संप्दवेवचन् – प्राप्त होत िाही, नरळतच िाही. 
महरौनि निजरूपाचा दाता । गुरु तो ईश्वरु 
ततवता । तरापी िरदेहेवीर गुरुता । संपादेनचिा 
॥९.२४१९॥

संपूरशी – पठरपूतमी, पूर्णता. नवहीती वहावया प्रव्त्ी 
। सकळा कारानच संपूतमी । तेरे नवरंनचिे 
वीरपती । केली जार ॥९.२१९६॥

संप्रज्ञ्र्संप्रज्ञ्र –  सराधीचे दोि प्रकार. संप्रज्ञात 
सराधीत साधकाला बाह्य स्ष्ीची जारीव 
होत असते, असंप्रज्ञात सराधीत रात् 
साधकाला आतरािुरूतीत कोरताही अडरळा 
येत िाही, नत्पुटीही िसते. आतररूप होऊि 
री असा आतमयाचा अिुरव ह्या सराधीत 
येतो. एवं वयनतरेकानवयसफुरर । 
संप्रज्ञातासंप्रज्ञात, ज्ञाि । सुघोषु रनरपुषपकु 
सुलक्र । शंि दोनही ।।१.१२२४।।

संप्रद््यरि्मवे – नवनशष् संप्रदायाचया धाररेिुसार, 
पद्तीिुसार. संप्रदायरिरे िाइकती । वक्तेही 
तैसेनच सांगती । नसद्तत्व आनरती । अिुरवा 
जरी ॥९.१०७३॥

संप्रद्ि –  संप्रदाय, परंपरा, गुरुपरंपरागत 
उपासिाराग्ण. युनक्त संप्रदाव रचरे । सवारते 
फले तेर रजरे । ऐसे निजदासा िरिे । 
पररशुद्ाते ।।१.५७।।

संवधविशवेरें संप्रद्ि
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संप्रध्रु – निचिय. कठरते जाले संप्रधारु. । आतां 
येकु पुसरें नवचारु. । ‘पुढें काय काररहारु । 
राक्सु तो? ।।२.२९७०।।

संप्रध्रु – धारर कररे. पुि: कठरती संप्रधारु । 
आिु येकु असे नवचारु । तेरे कळतील निधा्णरु 
। अैसे जारा ।।६.८४६।।

संप्र्प्ती – पूर्ण प्राप्ती, दश्णि. (रक्त) तो जैसे हृदयीं 
नचंती । तैसी राझी होय संप्राप्ती । येरे संशयो 
िारी । हे प्रनतज्ञा असे  ।।८.११९७।।

संप्र्श्ि् – पयावा. येरें वडवानग् संप्राशावा, । 
गोवध्णिु करें उचलावा, । अिंतांरूपीं दावावा 
। आपला देहारासु. ।।२.३४८८।।

संप्र्शी – ग्रासूि टाकतो. बाह्य सफुरर आकषमी । 
अंतरीं वासिा ि प्रकाशी । सररर सव्ण संप्राशी 
। तै सुषुप्ती करी ।।१५.२७३९।।

संबंधें – संबंधािे. गुरकृतें देहरेदें, । अवसरारेदुही 
िादे, । रग तयाचेनि संबंधें, । पुरुषीं रेदु 
।।२.११३४।।

संभिरवे (संरवरे) –  रोवती. िा की किीर 
रूनरका पाहोनि । सैनयाची केली रांडरी ॥ 
रक्ापाळ सरािीं सरािीं । संरवते तया 
।।१.७१३।। 

संभ्िन् – अिुराि, कलपिा. रावाराव अराविा, 
। ते जयाची संराविा । व्नत्कठरतां अजु्णिा, । 
नवषयो िवहे ।।२.८६४।।

संभ्विर्चवे – सभय रारसांचे. सद्ुरू सांडरे ते 
ररर । संरानवताचे ऐसे जार । तया अर्ता 
ऐसे लक्र । असावे गा ।।१८.९८८६।।

संभूरवे – जनरलेले, निनर्णती. पूव्णसंरूतेवाचूि । 
रनवषय िा तयाचे ज्ञाि । महरौनि पूवमी जार । 

झाला असावा ।।८.३०४२।।

संभ््में –  संशयातूि. सकळें दुगमें जीं दुग्णरें । तीं 
तरसील जार संभरें । आतरा असंगु तो 
गुरकरमें । लींपेनचिा ।।१८.१३७२९।।

सं्म्त् – नचनरात्, चैतनयरय. असे तें संरात् 
येकनच । रासे नचनरय तेंही तेनच । सतया इतर 
िाहीनच । ते काय रासैल ।।१८.७८५७।।

संलग्न – लागलेले, अिंड नचकटलेले 
(कायरसवरूपी जोडूि असलेले). यापरी 
रद्रुपी लानवता रि । जडोिी गेले जाले संलग् 
। तेरे कांही येकी िूर । उिी अिुरवाची 
।।१२.३६७।।

संि –  संपूर्ण. िठदया ररती सरग्रा । ि संव रठरतें 
सागरा । रग रेटीची धिुध्णरा । वासिा पुरे 
।।१८.१४९१२।।

संिछरी –  संवतसरात, वषा्णत, वषमी. येकां नितय 
पंनक्त रोजि । येकां संवछिरी ि घानलती अन् 
। येसरें नवषर दश्णि । ययांचां िाई 
।।१८.१४८४६।।

संिथरु – संवतसर, वष्ण, एक वष्ण. येरा पांचां तो 
वासरु । येकु जाला संवररु । केंवहा पडेल 
अंधकारु । ऐसे पाहाती ।।१८.९६८०।।

संिदररु – सावररारा. आनर तू ि संवठरतु आपरा 
। अवधारीं गा अजु्णिा । रीषर द्रोराठदकां 
सवजिा । पाहोनियां ।।२.२८०।।

संिवळरु (संिवलर) – आचछिादलेला, वेनष्लेला. 
नलंगदेह सनहतु । आतरानवद्ा संवनळतु । जीउ 
असेनच शाश्वतु । तयाचा साक्ी ।।१५.४५३०।।

संिळीर –  एकत् करते. सतव संवळीत नचनरयता 
। तो ज्ञाता कता्ण रोक्ता । आश्यो प्रकाशरयता 

संप्रध्रु संिळीर
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। ऐसी तेरें ।।१८.१२१७५।।

संविरी – १. संनवत्, ज्ञाि. आमही तुमही हे वदंती 
। ि नरळे पररारमी संनवती । आधी तुमही 
कवर तुमहाप्रनत । नवचारा पां ।।६.३०२३।।; 
२. ज्ञािरूप आतरा, नचतकला तैसा सहजातर 
खसरती । करी िा िकरी संनवती । जानरवे 
िेनरवेनच जाती । ते वरी प्रकाशी ॥९.२७४॥

संविवर् – अिुरूती, ज्ञाि.  नतयारी असतां 
प्रकाशला । री तूं हा राव नवसरला । सहज 
संनवनत रूतला । उरजेनचिा ।।१.१७७।। 

संिवेदन – जारीव, ज्ञाि. संकलपरनहत संवेदि । तें 
जारावें अंतःकरर, । संकलपयुक्त सफुरर, । 
रि जारावें तें ।।२.११४७। । 

संव्यवक् – साकारता. काळ तया िारी । सफुरे 
गुरुनशषय एकांतीं । नलंग देहाची संवयनक्त 
(संसनक्त) । तेर रंगा जाये ।।१५.४५३६।। 

संवश्ष्टर् – अंत:करराचया चार रूनरकांपैकी एक, 
प्रगाढता. नवनक्प्ता गतायाता । संनश्रष्ता 
सुलीिता । चयाऱही रूनरका पारा्ण । नजंकती 
योगी ।।१८.१४५३९।।

संस्रकफूपीं – संसाररूपी आडात. हो कां संसारकूपीं 
पति । िरक रौरव दारुर । परंतु आपुलें वचि 
। तेंनच प्रनतष्ठु ।।१८.१३८३५।।

संस्रदुःखि्ळ्िळें – प्रपंचरूपी दुःिाचया 
हालाहलािे, नवषािे. संसारदुःिहाळाहळें । 
सवाांग राझें हें जळे । कवरे अर्तें रसाळे । 
निवनवसील ।।२.१८६।।

संस्रनगरपवेठवे – संसाररूपी शहराचया बाजारात. 
संसारिगरपेिे । िािा राषाचें िारवटें, । येका 
िरें, तें िोटें । आिा येकां.।।२.२६७१।।

संस्रपरचरिसंकटी – संसाररूपी शत्ूचया 
आरिरराचया संकटात. संसारपरचरिसंकटी । 
सांपडलो घाया तळवटी । आगा पािी रािया 
जगजेिी । नवसंबलासी का ।।८.११६६।।

संस्रपोरकतिें – संसाराला, जनररररातरक 
प्रपंचाला पोषराचया दृष्ीिे. धरा्णर्णकार हीं 
सकळ । संसारपोषकतवें नवफळ; । येके 
रोक्ेंवीर टवाळ । काय करावें. ।।२.२९८४।।

संस्रबीज – जगाचे रूळ कारर. नवचारूनि ि 
पानहजे, । तव तें अिाठद देखिजे, । संसारबीज 
महनरजे । गुरत्यातरक ।।२.६३४।।

संस्र्मोिन – संसाररूपी रोह. अवघेंनच रिोरंजि 
। हें रायावी संसाररोहि, । कैसें आधीं 
आचरर, । तया रूिा्णचें. ।।२.३६९२।।

संस्रसपमें– संसाररूपी िागािे. संसारसपमें री दंशला 
। उतारू ि चले वेळु झाला । आतां पावला रे 
पावला । राझा गरुडिायकु ।।८.११६७।।

संस्रस्धन्क्रणें –  संसार करणयासािी. ऐसें 
जेरें कळे ज्ञािें । जें लागे संसारसाधिाकाररें 
। िेरें िाइके ि रिे । पाररारु्ण अजु्णिा 
।।१८.१२०१३।।

संस्रसुखप्रद्ववेरें – प्रपंचातील सुिानवषयीचया 
अतयंत घ्रेिे, रागािे. संसारसुिप्रविेषें । अजु्णिें 
बोनलले ऐसे । पुडतीं श्ीहठर पठरयसें । पारु्ण 
महरे ।।२.१८८।।

संस्र् – जगात, जनररराचया फेऱयात. गरवीं 
कुसरी रनचलें, । जनरोनि संसारा आनरलें, । 
रायारोहें वाढनवलें, । रातेिें जे ।।२.८९८, 
११०४।।

संस्रुन्शें  –संसाराचा महरजे संसरराचा, जनर 

संविरी संस्रुन्शें
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ररराचया फेऱयाचा िाश झाला असता. 
संसारुिाशें दुःिभंशु,। सत्वें ज्ञािप्रकाशु,। ज्ञािें 
आतरा अनविाशु । तोनच सफुरे. ।।२.३८८९।।

संसपशता – संसग्ण, संबंध. रग तें रात्ांचे संसपश्ण । 
होतु सुिदुःिाकारे सारास । परंतु जयाचें 
उदास । सवरूप नत्पुटीसीं ।।२.४९७।।

संि्रक्ळीं – स्ष्ीचा संहार होतो तया वेळी. 
(प्रपंचनवसतार महरजे एकातूि अिेक होरे. 
तसे येरे अिेकांचे रूपांतर एकात होरे महरजे 
संहार. प्रलयाचया वेळी सारे जगत् आपापलया 
काररात लीि होत जाते. तो संहार होय.) तो 
रहाप्रळयो असाधाररु, । तया धाकला 
दैनयठदिु, । तयातें सांवरी कवरु? । संहारकाळीं 
।।२.१०९३।।

संि्रण – नविाश. ऐसा संहार हा अजु्णिा । ि वचे 
केला नत्ियिा । अवकाशु िाही वयवधािा । 
वठर असतनच संहारर ।।८.३१२६। । 

संि्रणवे –  एकत् कररे. सांडरें अरवा संहाररें । 
ऐसीं बोलती जे वचिें । ते अज्ञाि साच जारें 
। जारतया तुं ।।१८.१४२९६।।

संि्दरर् – स्ष्ीचा संहार, लय कररारा. गुरदृष्ी 
ठदसे कता्ण । उपजनवता पाळीतां संहाठरता । 
तरानप गुरसाक्ीरूपता । ि सपश्ण गुरातें. 
।।८.१०१०।।

संि्रवे – िाहीसे होरे. प्रज्ञािज्ञािें संहारे, । तेरें 
लोपुची जयाचा ररे, । आतरा सवप्रकाशु, 
निधा्णरें । अनविाशी तो ।।२.८०४।।

संज्ञ्न – १. सोळा व्त्ींपैकी एक. शुद् सवरूप 
ज्ञािेंवीर । ि सफुरे वयनतरेक संज्ञाि । आनर 
अनवयाची िूर । ते उरटेनच िा 
।।१५.२६१७।।; २. शरीरात जे आतरचैतनयाचे 

अखसततव जारवते, ती जारीव महरजे संज्ञाि. 
ब्रह् शुद् सिाति । तयाचे येक संज्ञाि । हे 
आपरया िेरोि । सोनषजत असे ।।८.३२०५।। 
पहाः पदरवशष्ट आ

स्उ्मवे, सोउ्मवे –  जवळ, सरोर. गुरु गोत्ज देिोि 
। कृपा उपजली तुतें जार । िावेक हें सत्वाचें 
राि । तुझां देहीं ।।१८.१३८७५।।, सोउ्मवे 
।।१.६४४।।

स्कडवे, स्ंकडवे –  बंधि, संकट. ररा आलया 
सांकडे । वीर पाहती रागेंपुढें । जया आपुले 
पवाडे । तेनच आवडती ।।१.४१२।।

स्क्र – जयाला आकार आहे असे. (यातूि 
नवशेषयाचे जडतव दािवायचे आहे.) रूतजात 
चराचर, । दृशय, अनितय,साकार, । सवरूप, 
नितय, निराकार, । गोचर िवहे ।।२.९५३।।

स्क्रें – आकार घेते.  तैं तें नलंगनच सरूळाकारे 
। रातेचां गरवीं अवतरे, । रग रौनतकें देहें 
साकारें । पावे जनरु ।।२.११५८।।, स्क्रलवेवन 
।।२.८८३।।

स्गरि्नी  –  एक नझरनझरीत पडदा. पडदा, 
पडर, पडदरी, । नझळ, नवरळ, सागरवािी. 
। कसूदे नवरकरीचें महरौनि । काय महरसी? 
।।२.२६९२।।

स्गरुं – सागर, सरुद्र. तरंगदशेचा नवरे, । तंव तंव 
सागरुं सागरें, । िाहींसा िवहे वारे, । असे 
जैसा तैसा ।।२.८७५।।

स्गरोन्मुख् – सरुद्राचया ठदशेिे. िठदया सकनळका 
। चालती सागरोनरुिा । .... एकी घोषती, 
सूंसाती, । येती सागरा. ।।२.५५३५।।

स्वग्नकु – गाह्णसपतयाग्ी बाळगरारा. ग्हसराश्री 

संसपशता स्वग्नकु
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नवनवक्त ज्ञाि नवरजा होरु । खसछिती निष्ा 
संनयास धरु्ण । अैसा यती उत्रु । सानग्कु जो 
।।६.१०२।। (रुदो. खसछिती निष्ा - खसरती 
निष्ठा)

स्च – िरे. सुिदुःिाचा सांचपरीं । गुरनच 
आरासती नतनही । आनर गुराचां तवदश्णिीं । 
प्रकृनत साच ।।२.४९०।।

स्च – िरेच. आतरानच जरी री अजु्णिा । तरी 
वेगळी कठरसी ज राविा । ते राझी साच 
अराविा । ऐसे आहे ।।१२.३९०।।

स्चल, स्ंचळ – पावलांची चाहूल. श्वरीं 
सांचळ आइकती । आला आला पारु्ण महरती 
। येकयेकाते नरती । देिोनिया ।।१.११९१।। 

स्च्ऐसें – िरे असलयासारिे. अज्ञािरत 
अिाठरसें । नरथया, तें तया साच ठदसे, । 
आनर साचाऐसें तें ि रसे । जवळीनच पठर 
।।२.७९३।।

स्च्र – निनचित. देहोनच तूं, हें साचार, । जनरुररर 
रािु नवकार, । ऐसेंनच रूतजात चराचर, । 
असो सुिें ।।२.१०७१। । 

स्चुपण – िरेपर, सत्ा. असे तंव सवा्णरावें, । 
आनर सववीं िाहीं ऐसा िवहे, । असाचा 
साचुपर अघवें, । जयाचेनि ।।२.८८०।।

स्चोक्रें – यरार्णपरे. जाग्तीचेनि पठरलोपें । 
व्नत् उिे सवपिसवरूपें ।  तेरे साचोकारें 
नरथयासंकलपें । रोनगजती रोग ।।२.४२०।।

स्जिणी – शोरनवरे, सजनवरे. वठर सांगताही 
नहत ि कळे । धांव घेतली कपाळे । आता 
उजवरी साजवरी रुलै । कैसे कराल 
।।१८.१०४३१।।

स्टें –  बाजारात नवकावयास आरलेला सव्ण 
राल,सट्ा, िरेदीित, सौदा, काही रक्र 
नवसार महरूि देऊि िरेदी कररे, िरेदी-
नवरिी. साटें करी स्तीचें । रोटें लावक तयाचें 
। लागलें ि सुटे नवद्ेचें । येसरें बळ 
।।१८.४५९४।।

स्वडली – टाकली, गरावली. ऐशीं सानडलीं 
अपारें । आनर घेतलीं ही अपरांपरें । पुढेंही, 
देहो तंव ि सरे,  । तयाचें तैसेंची ।।२.८९२।।

स्डवेपंधर् – अससल, तया काळातील सोनयाचा 
कस सांगणयाची पद्त. सवर्णपुटी घातले । ते 
साडेपंधरा जैसे उतरले । तैसे पापापासूनि सुटले 
। ते काय कठरती ।।९.३१३७।।

स्र्ं – होतसाता, होऊि. महरोनि आशंका ि धरी 
। निर्णयु सातां युद् करी । रजवेगळे अंतरी । 
वर्ण िाश्यावे ।।८.१३१३। । 

स्रवे (राते) –  रला. री राते तुजहूनि । नप्रयु 
जार जालो महरोनि । आतां प्रेर ते गेले 
लाजोनि । पासाव रजा ।।१.२१।। 

स्लतिक्ं – सत्वगुरांिी युक्त असलेलया कठरता. 
साखतवकां अर्ता ऐसा । िळा नवष जैसा तैसा 
। येकु बोलु पठर अिाठरसा । रावो तयाचा 
।।१८.८१७८।।

स्द्उ (स्दविणवे) – साद घालू (साद घालरे, 
हाक राररे). आता कवरांतें सादाउं । री 
एकला वैरी बहु । अदृष् िोटे अिुरउं । आले 
ते कर्ण ।।१८.९५९६।।

स्ददति्प्रवर – जयाला आठद, आरंर आहे 
अशाचया बाबतीत. तदरावे नरथयातव । तो 
पाळुं ि शके अनितयतव । साठदतवाप्रनत सतयतव 
। तेरें िये ।।१५.२०२३।।

स्च स्ददति्प्रवर
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स्ददिंर्च् – जयाला आठद, आरंर आहे 
अशाचा. अनितया साठदवंताचा रावो । तया 
प्रनतयोगी अरावो । आता तयाचा सद्ावो । 
तो ययाचा युक्ती ।।१५.२०२२।।

स्द्रर् – ओलावा. जळी असोनि रसातें, । ि 
लगेनच साद्रता धरा्णतें, । नरजेिा, नरजवी तेरे, 
। ऐसा वतते ।।२.९४७। । 

स्धकभूव्मक् – साधिा करराऱयाची खसरती. 
तुजप्रनत नवसताठरली । नसद्ाची लक्रें बोनललीं 
। साधकरूनरकाही कनरली ।नवसतारेसी 
।।२.५६०४।।

स्धकु – साधिा कररारा. एकु, िा तू अिेकु, । 
आतरा जगद्वापकु, । साधय, साधि, साधकु, 
। नसद्रूपा ।।२.१०४८।।

स्धकें – पूरक. अिुकुलें, प्रनतकुळें रूतें, । 
साधकें, बाधकें, रूतांते । आतरा निराकारु, 
तयातें । ि घेनषजेची ।।२.९१७।।

स्धन –  साह्यरूत होरारे. महरौनि सव्णब्रह् हें 
साचार । पठर तेनरचे दोनि प्रकार । येक साधि 
येक नवक्ेपकर । येरें आकारें ।।१८.१४२३३।।

स्धन – करर. हा काळुवरी सांनगतलें, । जैसें 
तत्व उपपाठदलें, । साधि ज्ञािें सूनचलें । उपायें 
एरेंनच ।।२.१०४३, १०४८।।

स्धनचरुष्ट्यसंपन्न ु – नितय-अनितयवसतुनववेक, 
इहपरलोकीचया रोगांनवषयी पूर्ण वैरागय, 
शरदराठदसाधिषटक व रोक्ाची उतकट इचछिा 
ह्या चार साधिांिी युक्त. साधिचतुष्यसंपन्ु । 
नशषयु, जो अनत नवचक्रु, । गुरुदासयें ि पवे 
शीरु, । तोनच अनधकारी ।।२.८३४।।

स्धनोप््य्मवेळें – साधिे (इंनद्रये। । व उपाय 

(रोगयजात) यांचया रेळारुळे. बाळदशेचीं 
सकोरळें । तीं तीं गात्ें जालीं सबळें । तेरें 
िािा साधिोपायरेळें । नवषयबुरुतसा 
।।२.३३५।।

स्धुद्रोिो– संतांचा विेष. अपार रागे देवद्रोहो । 
वेदद्रोहोशास्तद्रोहो । साधुद्रोहो सव्णद्रोहो । घडे 
जेरे ।।१६.२४३१।।

स्धुपीडण – चांगलया लोकांचा छिळ. शास्त 
ईश्वराचें ज्ञाि, । रोजि प्राप्तीचें साधि, । तेरें 
केलें साधुपीडर । वाठदयें येरें.।।२.३४२१।।

स्धूरें – साधूंचा. साधू = सज्ि. नियंता सरळ 
रूतांतें । प्रनतपाळकु साधूतें । दंडकु ततपीडकातें 
। रक्तातें त्ाता ।।८.१४७०। । 

स्ध्य – जे प्राप्त करावयाचे आहे ते. एकु, िा तू 
अिेकु, । आतरा जगद्वापकु, । साधय, 
साधि, साधकु, । नसद्रूपा ।।२.१०४८।।

स्नु – सूक्र. जया िार, रूप, िा गुर, वरु्ण, । 
सहजसवरावें अनकंचिु, । वयोराहीहूनि सािु, 
। कांहीनच िवहे ।।२.८६३।।

स्नुकुळ – अिुकूल, अनवरुद्, अिुकूलतेसह. 
अवधारी गा ि्पाळा । यालागी दीपरागु्ण तो 
बोनलला । सवरूपज्ञािा निर्णळा । सािुकुळ जे 
।।८.३४८५।।

स्नवे – लहाि. अंगा अनग्चे अंग लानहजे । ते 
उदकेनवर कैसेनि नवझे? । शांनत शांत होईजे 
। ते सािे दु:ि ।।१२.२२५।।

स्नवेपणवे – लहािपरािे, छिोटेपरािे. सािेपरे गगिा 
आड । वाडपरे ग्रासी ब्रह्ांड । ऐसे रूपहीि 
निबीड । सवरूप जें नकं ॥९.३१४॥

स्न्यप्री (सवन्नप्री) – तीव्र जवरारुळे आरास, 

स्ददिंर्च् स्न्यप्री (सवन्नप्री)
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भर होरे. ययाचा नवयोगी ते िसे । योगी भरु 
आरासे । सानयपाती या प्रती जैसे । प्रतयक् 
िगर ॥९.२४७॥

स्पवेक्षीर – सापेक्, दुसऱयाची अपेक्ा आहे असे 
अपेक्ेिे युक्त. ईशा सवसरािी ईश्वरपर  । तें 
कवराप्रनत दुजे िवीर । जीव सापेक्ीत महरौि 
। आरोनपलें असे ।।१५.४७५० ।।

स्भ्स-स ु– आरासयुक्त. (नत्पुटी) गुरांची वतते 
सारास । तें गुरत्य पठरयस । सांनगजैल 
सनवशेष । उरजऊिी ।।२.४०४।।

स्भ्सर् – रासणयाचा गुर. सारासता आनर 
शूनयता, । असंताची जे पारा्ण, । ते िलगे तया 
सता, । ऐसें आहे ।।२.७९२।।

स्भ्सतिें – रासराितेरुळे. ऐसा अनयदृष्ी इदंतवें 
। कांहींनच िसे सारासतवें, । तो आपरपयाही 
आतरतवें । िसे िा असे । । २.८६५।।

स्भ्स्म्य – आरासयुक्त.एवं नत्पुटीरूपें गुरत्य । 
सवरावगुरी सारासरय । वत्णत असतां नवषय 
। येती रोगातें ।।२.४०९।।

स्भ्सिीसन् –(का) रासवतोस, का दािवतोस? 
(दुःि केलयारुळे गेलेला रारूस परत येतो 
का? रग तू एवढे दुि का दािवत आहेस? 
असा ओवीचा आशय आहे.) जें जें गेलीं 
रेलीं, । तीं काय शोकें परतलीं? । रा तूं 
येसरी उकळी । सारासवीसिा ।।२.१११३।।

स्भ्स्त्मक – रासराि. तेरें शबदाठदनवषयकपंचक 
। ज्ञेय, रोगय, काय्ण, सकळैक ।  तारसाहंकारें 
सारासातरक । येरें रूतपंचक हें ।।२.२०२।।

स््म –  सारवेद. ऋक सार यजु: अरव्णर । 
सदाचार हे चौघे ब्राह्र ।  ... यांचे रािूनि 

वचि । येक रजती ।।५.२९१०।।

स््मग््यन – यज्ञारधये केले जारारे ऋचांचे गायि. 
(गायले जारारे रंत् महरजे सार.) सारगायि 
कररें । तठर उिाळाची रात्ा घेरें, । ऐसी 
जाररीनच रूि्णपरें । आचछिादली िा? 
।।२.२०९८।।

स््मग्री – (साधिे, उपकररे, हतयारे इ.) साधिरूत 
गोष्ी. सवनरत्ा देरे जरी रैत्ी । वाढावी ऐसी 
वासिा शरीरी । सारनग्रयांराजी सारग्री । 
नरत्ाची रोर ।।१८.८१२४।।

स््म्नवे – सरािपरािे. जारु िा िेरु सारािे । 
महरौनि हानसजे िारायरें । सरयो पाहोनि 
कररें । लागे नवसरयो ।।२.२६३।।

स््म्िलें – (सारावरे) पांगुळलें िाईं रि, । जालें 
संकलपदहि, । निःशेष नफटोनि अज्ञाि, । ज्ञाि 
सारावलें ।।२.८५३।।

स््म्िूवन – एक होऊि. ऐसा सवा्णश्यो, सव्णरूनत्ण 
। सारावूनि आपुनलये वयक्ती, । िवहसी रि 
बुधयाठदकारराप्रती । नवषयो शुद्ा 
।।२.१०२८।।

स् ्म्स्चवे – सहा रनहनयांचे (सवगा्णत ६ रनहिे 
ठदवस व ६ रनहिे रात् असते.) उत्रायर 
महनरजे जार । सवगमी सा रासाचे ठदिराि । 
रानत् महनरजे दनक्रायि । तये िांइं 
।।१५.३३२२।। 

स््म्वित्यवे (स्म्विर) – एकाग्रतेचया दृष्ीिे. ऐसा 
योग हा उतकृष् । महरोनि होयी नितय निष् । 
सारानहतये पूर्ण पुष् । होसी सवरूपे 
।।८.३६१४।।

स््मुवद्रक् – हात, पाय इ. अवयवांवरील शुराशुर 

स्पवेक्षीर स््मुवद्रक्
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नचह्ने जारराऱयाला. साळोत् पाि आरुते । 
कोक चाराक् असे आईते । जारो सारुनद्रका 
लक्राते । प्रश्ाते पाहो ।।५.१२०६।।

स््युजर्, स््योज्यर् – सायुजयता,  पररातमयाशी 
सररसता हा रुक्तीचा चौरा प्रकार. एके 
शुलिगतीिे जाता । अिाव्त्ी हे सतय ततवता । 
ज्ञािविारा सायुजता । पावेनच ब्रह्ी 
।।८.३४७७।।, स््योज्यर् ।।२.४२०५।।

स््युज्य – चतुनव्णध रुक्तीतील एक. हीत ईश्वर 
आनर जीव यांरधये अरेद असतो रवचरिाचा 
तू नियंता । सायुजय रोक्ाचा दाता । त्ानह 
त्ानह अवधूता । कृपाळूवा ।।१२.४।।

स््युज्यपद – सायुजयरुक्तीची अवसरा. चार 
रुक्तींपैकी शेवटची, ब्रह्ैरयाची अवसरा. 
आता ब्रह् असतां सेनवलें । ते िेंदी काये फळ 
आपुलें । यापरी कर्णयोगेनच सापडले । 
सायुजयपद ।।१८.१०८५४।।

स््यवे्ळ – फलनवशेष. कवहरी ि पूसे सायेफळा 
। सेिी साऊ महरती आगळा । राझे रनहराि 
सकळां । रूिा्ण ि कळे ।।१८.९३५८।।

स््योज्यर् पहाः स््युजर्

स्रक –  पुढे ढकलरारे. गुरु संग्राही सारक । 
वातुळ नपतुळ शोषक ।... ।।१८.१२४९२।।

स्रणी – पाट, लहाि िदी नकंवा ओढा. निरंतर 
वाहे साररी । परंतु ओहटों िेरे पारी । आतां 
उपसर- हारी जिी । नकती उपसावें 
।।१५.४५४०।।

स्रद ु– ओले (साद्र्ण). उषरु तैं काष्ठ जाळावें । 
सारदु तै येरें नरजवावें । चंचळ तै जावें । 
ठदगंतरा ।।१५.१६७५।।

स्रद्र – साद्र्ण, ओली, आद्र्णतायुक्त. पुषपे साजुकी 
रसतकीनच  । सुवर्णकळा आंगीनच । वठर उटी 
चंदिानच । तेही सारद्र ।।६.२९१९।। (रुदो. 
अधोरेखित)

स्रद्रर् –  ओलेपरा.  तें पानरयाराजी घानलता, 
। शरीरसनहत पारा्ण, । नरजोनि बुडो कां 
सारद्रता । लागो ययातें ।।२.९२६।।

स्रद्र्ंशवे – (साद्राांश) सतवांशािे. तेरें कठिरा(?रां)
शे धररी । रीिती जाली सवसरािीं, । सारद्रांशें 
धिुःपारी । जीविीं जीवि ।।२.७२२।।

स्रद्री – ओलेपरात. येकु अष्ादशा धानयावठर । 
जी उपडे अवधारीं । पंकी गोरयीं सारद्री । 
सव्णत् जीवि ।।१५.३६३४।।

स्र्यवेक ु – सवाांत (सुंदर) एक. सांडूनि आपुला 
रत्ा्णरु । आनरका ठदधला अिुसरु । तंवंती 
सारयेकु सुंदरु । देखिला असता ।।१४.१४६२।।

स्रंगधर् – (कृषरासािी योजलेले संबोधि) शाङ्ग्ण 
िावाचे धिुषय धारर कररारा. ि जुंझें सवाां 
प्रकारीं । ि प्रवतमें हानतयेरीं । वाता्ण राजयाची ि 
करीं । सारंगधरा ।।२.२५१।।

स्रंगुधरू –  साङ्ग्णधर, रहानवषरू. ब्रह्ा होउनि 
सवतेश्वरू । करी स्नष् उतपनत् वयापारु । तया 
पानळ सारंगुधरु । तो ईश्वरु नर ।।१८.१३२२८।।

स्र्स्रज्ञ – योगय-अयोगय जाररारा, बरे– वाईट 
नकंवा नहत-अनहत असा नववेक जयाला करता 
येतो असा. पंनडत जे कां बुनद्वंत । ज्ञािी 
अिुरवें निनचित । सारासारज्ञ प्रशांत । 
सांखयसंप्रदाई ।।२.२९७।।

स्र्ंशु – सारराग, सत्वांश. वयक्त सुरि जैसें । 
तैसे तेरे अवयक्तु गंधु जों असे । सारांशु गा 

स््युजर्, स््योज्यर् स्र्ंशु
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नवशेषें । तया पुषपाचा ।।१५.३१७०।।

स्दर –  साररे- घालवतो. ... यापरीं हालतं 
चालतां । लोळतां काळु साठर ।।१८.१२५२५।।

स्दरख् – सराि, एकसारिा. ठदसेिा, केवळु ि 
ठदसे, । िरसे, िा रासे, ऐसा असे; । साठरिा 
रात्ी ठदवसें, । सवप्रकाशरयु ।।२.१०३८।।

स्रुवन –  आटोपूि. नवनहत कर्ण सारुनि । बैसावें 
तेर आसिीं । सवगुरु चरर अंत:कररीं । 
सररोंनिया ।।१८.१२८३४।।

स्रोर््म – सत्वपूर्ण, उत्र साररूत. हेंनच जारोंनि 
सारोत्र । परर गुह्य उत्र । रोगी परर 
नि:कार । कैसे होती ।।१५.४८६५।।

स्द्रतार् – ओलावयासह, ओलेपरासह, स = सह, 
आद्र्णता = ओलेपरा, ओलावा. साद्र्णता फेडूनि 
अंगाची । वस्ते सरनप्णती सवेंनच । रग अनय 
सरळाप्रनत रिरेनच । िेते जाले ।।१२.२८६।।

स्िताक्ळ  – सव्ण काळ, कायर. शास्ताचाय्णउपदेशें 
। सवरूप निधा्णरें हे ऐसें । जयाचा हृदईं बैसे । 
साव्णकाळ ।।२.४९९।।

स्ली –  शाल, टरफल, साल हृदयीं कांनडती 
साली । द्राव िाहीं रुि उरळी । जीतनच 
सारुग्री रोनगली । अवसरा ररराची 
।।१.११७७।।

स्िक्शवे – अवकाशसनहत. ऐसा वयाचा अंतु 
असे । रग यानचये पूवा्णपर दशे । नचत्ाचेनि 
सावकाशे । लवाध्णरात् ।।८.११६०।।

स्िध्नर् –  प्ररादरानहतय, ततपरता, एकाग्रता. 
प्रारापाि वाहाती सर । सावधािता ते परर । 
निर्णळ वस्त उत्र । प्रावरर कीजें 
।।१८.१२८४१।।

स्िध्नु – अवधाियुक्त, ततपर. ऐसा सावधािु 
सुरटा । अजु्णिु िेला ररतश्ेष्ठा । कैसा धीटु 
यया धीटा । राझाठर तो ।।२.२५७।।

स्िधु – लढणयासािी तयार, कत्णवयासािी ततपर. 
जेरेंसी युक्त असता । जीतनच ररर गा पारा्ण 
। आता सांडूनिया सव्णरा । सावधु होई 
।।२.८०।।

स्िरण – आवररासनहत. जलावरर, वायूचे 
आवरर वगैरे. ऐसे ब्रह्ांड सावरर । मया सगा्ण 
ठदके केले निरा्णर । आताययारानज कवर । 
वसतु स्जीली ॥९.२१५७॥

स्िली –  छिाया. ... उदक व्क्साउनल । नशतळ 
जेरें ।।१८.१२८२७।।

स्ि् ं– सहावा. पांच तैसी तो सावा । येर येऊनि 
पडावा । ययालानग ि संगावा । आपुलाला 
नरत्ु ।।१८.९७१८।।

स्िवे –  सहावे. (रहारारतात रीषरपव्ण सहावे 
आहे.) आतां रीषरपव्ण सावें । कौरवा पांडवा 
युद् होआवे । कुरुक्ेत्ीं, अघवे । रीिले 
असतां ।।१.२३४।। 

स्िवेि – सावयव, अवयवांसह. सावेव रूतमी ज्ञेय 
रािे । तेरे प्रकानशते जाररे । ते दृशयाचेनि 
अवलंबिे । तटसर असे ।।१२.३६८।।

स्सिर्य्प्ररी – सासुरवाडीकडील लोकांिा. का/
श्ा वरु येता देखिती । कनिष्ा पुत्ा आचछिाठदती 
। ग्रारी िाही महरती । सासवरयाप्रती 
।।६.५४९।। (रुदो. कवरु, कनिष्ठा)

स्िंक्र् – अहंकारासनहत. सवरूपानचया निधा्णरा 
। उितीया साहंकारा । हूनि पनहलेनच धिुध्णरा 
। प्रतयक् जे ॥९.२६१॥

स्दर स्िंक्र्
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स्ि्णें (ल्गवे) – सहि (करावा लागरे). तठर 
लठटकेंनि देहे तेरे । लठटकें सुिदुःि जें रािे 
। तें उगेंनच लागे साहारें । पांडवा तुवां 
।।२.४७५। । 

स्ि्री –  सहि करतात. तैसी ते जारीव ते 
वीरपती, । जे आपुला भंशु साहाती । पोटानच 
लागीं भरती । िेरती सवरूप ।।२.६९३।।

स्वित्य बोलोवन वििंग्म्चवे – एकाच फांदीवर 
बसलेलया दोि पक्यांप्ररारे जीव आनर 
रायोपानधक ब्रह् हृदयरूप घरट्ात बसतात 
अशा अरा्णचे वारय रुणडकोपनिषदात - ‘विा 
सुपरा्ण सयुजा सिाया’. (तयावरूि प्रसतुत 
ठिकारी उदाहरर ठदले आहे.) ऐसे हें वचि 
वेदाचें । हेनच तातपय्ण येनरचे । सानहतय 
बोलोनि नवहंगराचे । पुरुषविय कनरते 
।।१५.४५९१।। 

स्वित्यें –  कोरतया रूपकािे. तेरें हा ररु खसरर 
कररें । हें जें अजु्णिाचें बोलरें । येरींचें कारर 
तें कवरे । सानहतयें जारावें? ।।१.१३१६।। 

स्िी – पाप, तारसी व्त्ी, इतरांचे अनहत, 
चोरी,नहंसा, िीच सेवा ह्या सहाही (गोष्ी). 
परानहत आचरोंि । सवनहताचे करी साधि । 
सतेय नहंसा िीच सेवि । अरवा साही कररे 
।।१८.१२०१७।।

स्िवेवचन् – सहि होत िाही. ज्ञािरय रहाकारर,। 
तुरीयावसरा असत जार, । तूतें तुझेंही सफुरर 
। साहेनचिा ।।२.१०२७।।

स्िों – सहि करू. वोपूनि शरीर लिेशां । साहों वठर 
पडलया आयासा, । रुक् तऱही, हृषीकेशा, । 
नरक्ा करूं. ।। २.१२१।।

स्ळ्यी –  एक नहंस् प्रारी. हा सवसंरक्रार्ण 

काटेरी नपसे सोडतो. वयाघ्र ठरंस जंबुक । ससे 
रुिक अिेक । राजा्णर साळयीक । शूकर 
वाचाळ जऱही ।।१४.६५५।।

स्ळोत् – शानलहोत्, अश्ववैद्क. साळोत् पाि 
आरुते । कोक चाराक् असे आईते । जारो 
सारुनद्रका लक्राते । प्रश्ाते पाहो 
।।५.१२०६।।

स्ळोत्श्स्त्र – शानलहोत्कृत अश्ववैद्क. 
धर्णशास्ताचा प्रयोजिु । तेरें हानच निबंधु, 
महरौिु । साळोत्शास्त आरूनि । पुढें 
कीजे.।।२.२१००।।

स्वक्षति – चराचराचा द्रष्ा असूिही सुिदुःिानवषयी 
उदासीि असरे. तें ही सानक्तव सवतेश्वरतव, । 
रहारायेचे शुद्सत्व, । आतां शुद्, 
निनव्णकारततव, । तें असंग तेरें ।।२.७६२।।

स्वक्षतिें -  सानक्रावािे,साक्ी महरूि. या परी हें 
िवहे आतरा । बोनलजे यालागीं अिातरा । जो 
जारे या शरीरधराां । सव्णदा सानक्तवें 
।।२.५०८।। 

स्क्षी –  चराचराचा द्रष्ा. तो शबलापासाव 
गुरविारा, । उपजता जाला, वीरा, । शबलब्रह् 
तें, वीरा, साक्ी तेरें ।।२.७६१।।

स्ंकफूर –  अंकुरयुक्त. ... कुनहजोनि बीज जालें । 
सांकूर जैसें ।।१८.१२१५९।।

स्ंख्य –  समयक् खयायते अिेि इनत, आतरज्ञाि, 
ज्ञािराग्ण. जयाकाररें वेदभयास । तपें कठरती 
तापस । जयाकाररें संनयास । सांखय उपपाठदती 
।।१८.१४६८६।।

स्ंख्य – १. प्रकृती व ईश्वर असे विैत रािरारे 
सांखयतत्वज्ञाि. हे सवाांत प्राचीि तत्वज्ञाि 

स्ि्णें (ल्गवे) स्ंख्य



दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश | 606 

असूि कनपलरुिी याचे रूळ प्ररेते िरतात. 
िंतर ईश्वरकृषरांिी काठरका नलहूि तयांचे 
नसद्ांति केले. सेश्वरसांखय व निरीश्वर सांखय 
असे याचे दोि प्रवाह आहेत. सांखय वेदानत 
दोनही । वयनतरेकानवये धरुनि । कािी करतये 
सरािी । लागले चरतकार करू ॥९.१२२॥; 
२. सांखय तत्वज्ञािाचे प्रवत्णक, प्रचारक 
(कनपल, ईश्वरकृषर, आसुरी इ.). सांखय 
तत्वज्ञािािे गुरक्ोर रािूि स्ष्ीची उतपत्ी 
होते असे रािले आहे. राया प्रधाि रािली 
आहे. तयें सनरात्े प्रशांत । सफुरर ज्ञािरूप 
निनचित । गुरसामय महरौनि ज्ञािवंत । सांखय 
बोलती ।।१५.३०४४।।

स्ंख्य्योगआच्रू – ज्ञािराग्ण आनर योगरागा्णचे 
अिुसरर. शास्ताचा िलगे नवचारू । ि लगे 
सांखययोग आचारू । काय आता करावे गुरु । 
तनविषयक जे ।।१.११२।।

स्ंख्य्योगु – आतरज्ञािाचे शास्त. (गीतेत दुसऱया 
अधयायात सांखययोग वनर्णला आहे, तयाचा 
टीकेत उल्ेि होतािा हा शबद आला.) आतां 
तयागु, अतयागु, तयागातयागु, । कैसा? हा 
असे प्रसंगु, । तो सांनगजैल सांखययोगु, । 
रुखयु बोले ।।२.८४१।।

स्ंख्यसंप्रद्ई – सांखय रत रािूि तसे वागरारा, 
(समयक् खयािर् = योगय ज्ञाि. ते जयाला 
आहे असा) ज्ञािरागमी. पंनडत जे कां बुनद्वंत 
। ज्ञािी अिुरवें निनचित । सारासारज्ञ प्रशांत । 
सांखयसंप्रदाई ।।२.२९७।।

स्ंख्यवेविण – ज्ञािानशवाय, ज्ञािरागा्णनविा. 
योगानच फळनसद्ी ऐसी । तै सांखयेनवर िसे 
पठरयसी । जरी तू अिुरवे आइकसी । तरीनच 
कळेल ।।५.५४८।।

स्ंग – अंगांसह, सरग्रपरािे, पठरपूर्ण. रग 
चंद्रलोकातें पावोंि । तेरें नितय करी अर्तपाि 
। करा्णचे फळ जार । सांग रोगी 
।।१५.३२७२।।

स्ंगर्य्ची – सांगराऱयाची. आकारु रोडे तरंगीं, 
। तो अराओ वाजे गांगीं, । ऐसी सांगतयाची 
सांगी । साच ि रािावी ।।२.७९०।।

स्ंग्वरणीरवे (स्ंग्रीण) – रैनत्रीला. आतां 
ययांची रैत्ी राते । दे कवरा संतोषाते । 
आपुनलये सांगानतरीते । टाकूनि जाउँ 
।।१८.९४७४।।

स्ंग्री – सोबत. ऐसा जनरतांनच सांगाती, । देही 
वतते देहाप्रती । प्रकटु होये जै अतीं । तैं 
अनिवारु तो ।।२.१०९८।।

स्ंग्र ु – संग, छिंद, िाद. तठर राझा रक्त । 
देहापासाव झाला रुक्त । राझया िाराचा 
सांगातु । धठरला जेरे ।।८.११९४। । 

स्ंग्रवे – सोबत, चया सह. जळवी सफुरनलया 
तरंगाते । सारद्रता तयानच सांगाते । सवादु ि 
सोडी तेरे । जया परी ॥९.१३९१॥

स्ंवगजवेल –  सांनगतला, वनर्णला जाईल. आनर 
रारावया योगयु िवहे । गुराचेनि अरावें, । एरें 
सांनगजेल, तें बरेंच । धरावें जीवीं ।।२.७०६।।

स्ंगी –  सांगरे. आकारु रोडे तरंगीं, । तो अराओ 
वाजे गांगीं, । ऐसी सांगतयाची सांगी । साच 
ि रािावी ।।२.७९०।।

स्ंगु – अंगांसह. सूक्र गती हा जारावा । योगु 
सांगु आचरावा । ऐसा फळपाकु पावावा । 
पािीं रग ।।५.१५९४।।

स्ंगै – सांगेल. पूववीं काहींनच िसतां । तैं जनरु 

स्ंख्य्योगआच्रू स्ंगै
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कवरातें होता, । पािीं रग ररता, । तो कवर 
सांगै?।।२.७२९।।

स्ंगैन – सांगेि. आतां तें कैसें आरी ? । सांगैि 
रीं तुजप्रती, । जारावया योगी शंकती, । 
अिुरवीनह जे ।।२.१००७।।

स्ंघ्री – सोबतीिे. निद्रे प्रपंचु संहारे, । तो 
अज्ञािी सचला उरे, । ररर दुजें, तें िावरे । 
जनरूनि सांघाती ।।२.१०९५।।

स्ंघ्रें – संघात, सरूह झाला असता. जलाचेनि 
सांघातें, । जारे रसिा रसातें । ते रसु कळे 
वाचेतें, । हे सफूतवीं रसज्ञाची ।।२.९८२।।

स्ंचळ/स्ंच्ळ पहाः स्चल

स्ंवचलवे (स्ंचणवे) – एकत् सािले, जरा झाले. 
नहत महरौनि जे सांनचले । ते आनर काराया 
सरनप्णले । वरतनलयावारी आपुले । िाक काि 
।।१८.८३५६।।

स्ंजिणें – दुधारे, दूध तापवणयाचे रांडे.  
घडी,घागरी, घडौली, । अलदें, वानच कें 
वौळी । नचटकी, रोरवा, पातली, । सांजवरें 
तें, ।।२.२६७५।।

स्ंटवेवचन् – आवरेिा. कुंतीतें कवर पाळी ? । 
काये करील पांचाळी । ऐसें आिऊनि उकळी 
। ते सांटेनचिा ।।२.६९।।

स्ंडणी – १. कटीकरर. काहीं आसनक्त गुरांची 
। काही अपेक्ा योगाची । अजु्णिु तो 
गुरारादाची । सांडरी पाहे ।।१.३०९६।।; 
२. तयाग. तरी केवळ ि करी सांडरी । 
अभयासयोगे धिु:पारी । रज पावावयाची 
इचछिा रिी । धरु प्रवतते ।।१२.४२३।।

स्ंडणवे – तयाग करूि. जेरेंसी युक्त असता । 

जीतनच ररर गा पारा्ण । आता सांडूनिया 
सव्णरा । सावधु होई ।।२.८०।।

स्ंडणें – जोडरी. कां शबदब्रह् बोधलेपरें । गुरी 
गुर असंत जारे । रग अवसरांचे सांडरें । 
करूनि पाहातां ।।२.४८८।।

स्ंड्िेंवच – सोडावेत, टाकावेत. उरयवाचयांश 
शबळ, । तें सांडावेंनच गा सरूळ, । उरयलक्ांश 
जे केवळ, । तेनच घयावें ।।२.८४६।।

स्ंवडर्ं िो्यवे – सोडूि दे, तयाग कर. रग तें 
झझ्णरेवारी । काजा ि येती देिोिी, । 
प्रनतष्ठनवतु तो फेडूनि । सांनडतां होये 
।।२.८८७।।

स्ंवडरवे –  सोडूि देते (तर). पूवमील रुक्त हे सांनडते 
। तठर पुढें लोक कैसे तरतें ।।१८.१३५१५।।

स्ंवडली – सांडरे - संपवली. यापरी अिंतें 
फेनडलीं । िवीं बहुतें रोनगलीं । पुढें सखया 
सांनडली । शरीरधाररीं, गा ।।२.९१३।।

स्ंवडलें – तयागले, टाकले. जयाचें श्ीरुि 
कोरायलें । इंनद्रयवगवीं जया सांनडलें । जो 
कांहींनच कवहरेसीं ि बोले । तेरें अजु्णिेसीं 
।।२.२६०।।

स्ंवडस्ं –  सोडूि देता. तयाची बरव रोनगतां, । 
तेंही पावे जीरा्णवसरा, । पुडती आयासु 
सांनडसां, । िसेनच तया ।।२.९१२।।

स्ंडी – सोडूि दे. तेही पावती जीरा्णवसरा, । रग 
फेडूनि सांडी रागुता । आनरकें हें होये 
पांघुरता, । आवडीचीं ।।२.८९१।।

स्ंडी्म्ंडीचवे – हा शबदप्रयोग आहे. घडरे-
नबघडरे, सांडरे–रांडरे (निरा्णर कररे व 
रोडरे या अरमी). निरसत सगुर सप्रपंच । ते 

स्ंगैन स्ंडी्म्ंडीचवे
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आतरतवेनच जारे साच । रग सांडी रांडीचे 
निव्णच । सांडी फेडूनि ।।१०.५६९।।

स्ंर – बाजार. निंदेनच ररली सांत । ग्रामयवाद 
ग्रामयगीत । अपहास आले बहुत । शबद 
सारुग्रीया ।।५.२७२४।।

स्ंरर –  अंतर असलेले, तुटका, फुटका. शुद्ा 
सफठटकाचे अंतर । असे तव अनछिद्र । पठर 
निर्णलपरें सांतर । पोकळ ठदसे ।।१.२८३७।।

स्ंरिन – १. शांत कररे, नवझवरे. उदक प्थवीचे 
कारर । अतेव उदके तया सांतवि । रालवे 
पविे करूि । धररीजनित ॥९.२१३९॥; २. 
सांतवि, सराधाि. रंत्ी घानलता अवदाि । 
इंद्र कोपा होय सांतवि । रग द्रवय घ्ताठद अन् 
। घेऊंनच लागला ।।१८.९९९२।।

स्ंरिें –  शांत होतो. तेरें प्रनवष्ें पविें । जिरानग् 
सांतवें अपुळेंनि गुरें । क्ुधा ते धठर उरें । 
ठदवसेंठदवसु ।।१८.१२५५०।।

स्ंर् –  सरग्र, सव्ण. सरुळावेगळु जालेपरे । 
उरजला सांता काये महरे । जी री येकेनच 
वचिें । प्रबोधु पावला ।।१८.६९७५।।

स्ंर् – सव्ण. रग जो तेरेनचं वयारोहे । बंधुवगा्णचेनि 
सिेहें । (वयारोनहत) सांता काये । जाला 
कठरता? ।।२.३१।।, प्रकृनतगुरसंयुक्ता, । 
देहीनच रीं, हे रािीतु सांता । जाला हानतयेरु 
परनजता । काये महरे! ।।२.६७०।।

स्ंर् – शेवट, अंत असलेलयास (नवश्वाला). 
जाळा सांता देिरा । आडलतु िाडले गुरा । 
आधीं रारी रग रिा । संतोषु दे ।।४.३१९६।।

स्ंदवेवचन् –  सांधले जात िाही, एक होत िाही. 
अंतरीनच राि रासलें । अंतर निष्ठानच तें 

ग्रानसलें । परंतु बनहरु्णितव रोडलें । सांदेनचिा 
।।१८.१३१४५।।

स्ंदोरी – आडोसा, कोपरा, आडबाजूची सांद. 
रुत् दाटी शरीरी । सवपिी पाहे सांदोरी । तवं 
जिसंपकुकु चहुरेरी । वाडी िाही ।।६.३५९९।।

स्ंद्रर् –  दाटपरा, एकरूपतव. आता राझी रनक्त 
महनरजे । तेनच ऐसें रानिजें । उदकाची उदकी 
देखिजें । सांद्रता जैनस ।।१८.१३२११।।

स्ंपडविर्् ं –  प्राप्त होरारा, नरळरारा. आतु्ण 
जीज्ञासु अरा्णरमी । तीघे चूकलें नजये रक्ती । 
जळ धवा(वा)नशयां येकांतीं । दुल्णर सांपडनवत्ां 
।।१८.१३२०१।।

स्ंवपल् – सांनचला, साचूि िेवले. करडी गोधूर 
याचंिळ । ययाचे साठरिेनच पळ । सांनपला 
लारे ते सकळ । रुिकासी ।।५.२५१७।।

स्ंबर (शाबर) – शाबरी नवद्ा. गरुड नवद्ा तरर 
नवद्ा । धातुवा्णद सांबर नवद्ा । रतिपारिी 
वैशयनवद्ा । रिय नवरियाठदक ।।१४.७१९।।

स्ंबर्ंची – काटरयाकुटरयांची. अिराही रेळनवली 
धानये । सांबरांची केली इंधिे । जारें तैसी 
गतमी िरे । तोठट कुंड जारता ।।१७.८९८।।

स्ंभडलील् – रौज. महरे अपार नरत् होती । पठर 
अरुरात्ही तुझी शांती । कुंदा ि ये कवराप्रनत 
। सांरडलीला ।।६.५९५।।

स्ंभडलील् – रौज. महरे अपार नरत् होती । पठर 
अरुरात्ही तुझी शांती । कुंदा ि ये कवराप्रनत 
। सांरडलीला ।।६.५९५।।

स्ंभ्वळजवे – रांबनवरार. सनछिद्रें ज्ञािकररें । गेलीं 
नवतळोनि अर्णज्ञािें, । उडोंनच लागलें पविें, । 
नकती सांरानळजे ।।२.९०४।।

स्ंर स्ंभ्वळजवे
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स्ंितसरक – दरवषमी येरारे. आतां सांवतु्णक रेघु 
वषते, । कलपांतकही तया सठरसें, । सांवतसरक 
अिायासें, । पातलें जऱही, ।।२.९२७।।

स्ंिरी – सावरतो. तो रहाप्रळयो असाधाररु, । 
तया धाकला दैनयठदिु, । तयातें सांवरी कवरु? 
। संहारकाळीं ।।२.१०९३।।

स्ंिरुताक – वानष्णक पाऊस पाडरारा. आतां 
सांवतु्णक रेघु वषते, । कलपांतकही तया सठरसें, 
। सांवतसरक अिायासें, । पातलें जऱही, 
।।२.९२७।।

स्ंिळ् – फार काळा वा फार गोरा िाही अशा 
रंगाचा. काळा कीं गोरा,सांवळा, । िारी कीं 
िरु जो गेला? । पारा्ण, तो िाही आइनकला, 
। देखिला कवहरी ।।२.११९९।।

वसट – कापडाचा एक प्रकार. नसट, रानसटें, 
कापलग, । िाराउं, झुरे, दुरंग, । सेला, 
पासोटी, सांग । पातळ महनरजे. ।।२.२६९१।।

वसणु – शीर, श्र. वेत्ेपराचा अनररािु । येरे 
रानिला नसरु । सांडीतें सिातिु । आतरानच 
सवयें ॥९.२६७॥

वसदोरी – नशदोरी, प्रवासात िाणयासािी घेतलेले 
पदार्ण. सवें ग्रंरांची सारग्री । आनर येती 
जाती नसदोरी । घेऊनि निघाला बाहेठर । 
वेगत्रु. ।।२.२३५५।।

वसद्धदशवे – नसद् या योगी अवसरेत. जे नसद्ांता 
नसद्दशे । योगी गनरजे आयासें । जया परुतें 
काहीं िसे । पुडती सार ।।१८.१४६८१।।

वसद्धरूप् – संबोधि - जयाचे रूप नसद्, पूर्ण 
आहे अशा (हे आतरतत्वा). एकु, िा तू 
अिेकु, । आतरा जगद्वापकु, । साधय, 

साधि, साधकु, । नसद्रूपा ।।२.१०४८।।

वसद्ध्सन – एक प्रकारचे योगासि. यारानज घेयीजे 
वज्ासि । योगी महरती नसद्ासि । दुसरे ते 
रद्रासि । संतोषाचे ।।६.३३६३।।

वसद्ध्सन – एक प्रकारचे योगासि. यारानज घेयीजे 
वज्ासि । योगी महरती नसद्ासि । दुसरे ते 
रद्रासि । संतोषाचे ।।६.३३६३।।

वसद्ध्ंर् – नसद्ानताला, आतमयाला. तेरें पाहारें 
पाहे पाहातां, । ि पाहारें आरी पारा्ण, । 
केवळ पाहारें नसद्ांता, । पावेनच िा 
।।२.१००५।।

वसद्ध्ंर ु– नसद्ानत, रत. बोनलजे वेदीं शास्तीं, । 
पुरारीं, ब्रह्सूत्ीं, । रहािुरावांचां उत्रीं । 
नसद्ांतु हा ।।२.१०४१।।

वसद्धी – सव्ण प्रकारचया पूर्णतेची. अिादीची तू 
आदी । नसद्ीची पररनसद्ी । सराधीची 
सराधी । साव्णकाल ।।१.३।।

वसद्धु – नसद्.  ऐसा सहज खसरती, नितय,नसद्ु । 
होऊनि सवनवषईं प्रबुद्ु, । नवचाठरसी रतरेदु । 
कैसा ते वेळीं? ।।२.१०५२।।

वसनळु, वसंदळु – नशंदळ, वयनरचारी. चोरु िवहे 
हानसिळु । आतां घरांतील की बाहेरलु । ऐसा 
नवचारां पा केवळु । कवरु कैसा ।।६.९०१।। 
(रुदो. हानसिळु - हा नसिळु?)

वसरकलीं – नशरकरे - प्रवेशली. इंनद्रयें अरवीं 
नसरकलीं, । तीं तेरेंनच रसें िातलीं, । ि 
परतती कांहीं केली, । धांवती अरा्णर्ण. 
।।२.५२२४।।

वसरकलवे (वसरकणवे) – १.  सापडले. दुगधाचे दधी 
झाले । ते दुगधनच तेरे गोिले । िये का 

स्ंितसरक वसरकलवे (वसरकणवे)
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नसरकले । तये िायी ॥९.७६७॥; २. नशरले. 
आता पुरे ते कैलास । ि सोडवे यया सरािांस 
। वयनक्त येरे रािस । तेरे नसरकले 
।।१८.१००७४।।

वसरको – नशरो, प्रवेश करो. ते रजरानज आरासे 
नववतु्ण । पठररज वेगळी िसे वसतु । आता 
सता रानज संतु । री कैसा नसरको ॥९.७७७॥

वसरक् ु– नशरलेले; दडलेले. येकु त्राकारी प्रगुप्तु 
। येकु व्क्सरािी नसरक्तु । गुलरलता रानज 
वसतु । येकु जीउ ।।१५.३६३३।।

वसरगोळ् – रांगोळीचा दगड. ह्याची बारीक पूड 
करूि रांगोळी तयार होते. सफठटकाऐसा तू 
तेजाळा । की तंदुलनपष्ाचा गोळा । सोरा, 
सोरु िवहेनस नसरगोळा । केवळ तू ।।१२.९।।

वसरस्ळ्  –  दगडाचा एक प्रकार. गोटा, गोटनल, 
घोंटाळा, । नचरा, बंडा, नसरसाळा, । कोदवा, 
नकिरी, महैसाळा, । रति िीळु, ।।२.२६९५।।

वसर्णी – नवशेष आवड, उतकट इचछिा. बहुता 
ठदवसाची नसरारी । आनज नफटली यये रोजिी 
। झरे पुरे महरौनि । वाचे बोलसील 
।।५.१२३६।।

वसिण्, सीिण् – सवपिावसरा. वोिटा देिे 
नसवरा । उिूनि बैसे तो शहारा ।  तैसा 
सपशमोनिया ियिा । सावधु होई ।।२.८२।।, 
सीिण् – सवपि, सीिण्चें – सवपिातील. 
।।२.४४४।।

वसवि्य्ग्ळीिदर –  नशवीगाळ करणयावर. ऐसें 
येक येका बोलती, । नसनवयागाळीवठर येती । 
हसतनरियेचा अंतीं । सोडनवती येक. 
।।२.३०५० ।।

वसंपलवे – नशंपडले, नसंचि केले, प्रोक्र केले. 
प्रवत्णती तयांवरी कृपा । ऐसे घडले बापा । 
राझेनि रनक्तरसे पुणयरुपा । नसंपले महरौनि 
।।१२.६१३।।

वसंपलवे – नशंपले, नसंचि केले. प्रवत्णती तयांवरी 
कृपा । ऐसे घडले बापा । राझेनि रनक्तरसे 
पुणयरुपा । नसंपले महरौनि ।।१२.६१३।।

सींिसवेज्रीं – सीरेजवळ, नशवेवर. ि कळतां 
पुढील आचरर । नचंतेचें आरी कारर. । 
सींवसेजारीं नवघि । बरवें िवहे. ।।२.२९७१।।

सीणु – शीर, रकवा. सनरात्ु आतरतवें सरारु । 
सवा्णश्यतवें सनहषरु । असतें येरें सीरु । ि 
पवेनच जो तो ।।२.५०१।।

सी्म –  सीरा, रया्णदा. महरौनि हें येक दुग्णर । 
ययाची सांनडली तुवा सीर । सवरूप निर्णळ 
परर । आरोंनिया ।।१८.१३७३८।।

सी्म् – वेस. ग्रारुची िारी िावा, । ते सीरा 
पुसतासी, पांडवा, । होसी नवचारी तूं बरवा । 
इतुलयावरी? ।।२.११९४।।

सीर्णी – आवड. उतपनत्प्रलयाची काचरी । 
जनराररराची पीटरी । राजदश्णिाची सीरारी 
। पापीयासी ॥९.१३८॥

सींप –  नशंपी, नशंपला. सींप कोसळो नगठरवरु । 
प्रचंडाघातु रोरु, । कां पंचवदिु वयाघ्रु । करु 
शबदु,।।२.४२११।।

सुक्ळु – सर्द्ी, वैपुलय.अहंता अपािें उिे । 
घ्रारविारा बाह्य प्रगटे । रग गंधाचा तये पेिें । 
सुकाळु करी ।।२.४०१।।

सुकृर – पुणयाईचे कृतय, सतकृतय, पुणयकाय्ण. जे 
जे कठरती तीरा्णटर । राझी प्राप्ती इचछिी तेरे 

वसरको सुकृर
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करुि । रग सुकृत कारर । होईल प्राप्तीचे 
।।१२.४६८।।

सुकृरवे – पूव्णपुणयाईिे, रागील सुदैवािे. तो सकळा 
पढला वेदाते । जारे तयानच अरा्णते । अंगी 
ठरघाले सुकृते । महरौनिया ।।८.३६००।।

सुखदुःखद – सुि नकंवा दुःि देरारे. आतां 
सवरूपाचेनि निचियें । सुिदुःिदें जें नवषयें ।  
तें नरथया कीरु अनवद्ारयें । िरसतीनच 
।।२.४७१।।

सुखदुःखभ्न – सुि आनर दुःि ह्यांची जारीव. 
अगा येकीनच असतां जाग्नत । आिा करराचें 
आिाप्रनत । सुिदुःिराि पुडती । पाहे कैसे? 
।।२.४६७।।

सुखदुःखभोग – सुि आनर दुःिरूपी रोग. क्ुधे 
त्षेची प्रतीनत, । लपवावी आतां नकती, । 
सुिदुःिरोग होती, । ते काय लठटकी? 
।।२.१०६७।।

सुखदुःख्मवेळें – सुि आनर दुःि ह्यांचा रेळ 
घातला असता. तैसें आतरदृष्ीं निरसलें । 
नरथया शरीर सुिदुःिरेळें । प्रारबधाश्यें उरलें 
। यरापूव्ण ।।२.४८०।।

सुखदुःख्क्रें – सुि, दुःि अशा रूपािे. रग तें 
रात्ांचे संसपश्ण । होतु सुिदुःिाकारे सारास । 
परंतु जयाचें उदास । सवरूप नत्पुटीसीं 
।।२.४९७।।

सुख्क्र – सुिरूपािे. आंगाचेनि निर्णलपरें । 
दापें जयाचें तया जाररें, । रग तें नवरालेंपरें 
। सुिाकार उरे ।।२.१०१७।।

सुख्ंशु – आिंदाचया अंशाचा (अिुरव). जंवजंव 
साधे कळा । तवतव सुिांशु आगळा । तो 

सावधाि पानहला । सोजाय घरी ॥९.३९६॥

सुखें – सुिािे. देहोनच तूं, हें साचार, । जनरुररर 
रािु नवकार, । ऐसेंनच रूतजात चराचर, । 
असो सुिें ।।२.१०७१। । 

सुखवेवच – सुिािे. आतरा निरारासु देही, । देहोनच 
री महरे ऐसाही । असता, देह ते घाईं । 
सुिेनच पडो ।।२.९१८।।

सुगड – रातीचे लहाि रडके, नवशेषतः संरिांतीला 
वापरतात. हारा, डेरा, रांजरु, । रुढा, पडगा, 
आिु । सुगड, तौली, सुजारु । कैसी बोलैल? 
।।२.२६७४।।

सुगर – सुकर, सोपे, सुलर. सुगत शीतळ नहतकर 
। औषधी सपश्ण सरग्र । पविी िेवूिी अपार । 
पासी घेतले ।।१८.९२८४।।

सुग्मु – कळायला सोपे. अंतरुिे यये अभयासी । 
जऱही अजु्णिा शक्तु ि होसी । तरानप प्रेतिु 
ऐनसयानस । तो सुगरु असे ।।१२.४४०।।

सुग्रिणी (सुग्नहरी) – सुगरर स्ती, पक्वान् कररारी 
कुशल ग्नहरी. रक् नवशेष गुडाकेशा । 
गोधुराचेनच गा नवरेशा । परंतु सुग्रहरी डोळसा 
। चतुरा पानहजती ॥९.७१९॥

सुज्ण – सुज्ञ, बुनद्राि. परराष्ट् तेनवची अजु्णिा । 
राये नचंतावेसु जारा । तयाची कासया वासिा 
। ऐसे ि महरावे ।।१८.८२१०।।

सुटलपणें –  रुक्तपरे. जारपरें जारता सुटे । 
सुटलपरें जाररें घटे । घडला सपंदु आटे । 
आपेंआप ।।१८.१४३५८।।

सुटें – सुटलो, वाचलो, रेलो िाही तर. परारिराचे 
लािे, । वीर राठरले रोिे रोिे, । तो री 
येकलानच सुटें, । तैं वाईटु सवाां ।।२.२७२।

सुकृरवे सुटें
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सुटवेवचन् – सुटत िाही, रोकळे होत िाही. राता 
नपतरें दुःिदाती । आपुली कवरी िवहेती । हे 
रि गुंपले भांती । सुटेनचिा ।।८.११६३।।

सुठळी -  िष् झाली. नवनहतानवनहत नवचारर । तो 
बोलनच िावडे रि । रनक्त ज्ञाि वैरागय आंगवर 
। तीनही सुिनळ ।।१८.७३३९।।

सुढ्ळ – तेजसवी, पारीदार. उदािाचे चंचळपर । 
ियिी बुद्ीचे ज्ञातेपर । ियिाचे सुढाळ लक्र 
। निर्णळ जे ॥९.१९३९॥

सुण् –  कुत्ी. हाती पायी श्ंिला । सुरा होये 
बांधे गळा । रुिी कुलुफ ि्पाळा । बंधि करी 
।।१८.४६२६।।

सुणी – शुिीिे, कुत्यािे. जळाले तयाचे डोळे । 
सुरी िादली बुबळे । वयाघ्रे हृदय कोठरले । 
पापरुपाचे ।।६.१६९८।।

सुरु – पोटचा रुलगा. कवर कवराची हे राता, । 
कवरु कवराचा सांग नपता? । कवरु सुतु, 
कवरु वनिता? । रीं तो कवरु? ।।२.११८२।।

सुत्ध्री –  सूत्धार, जगाचा चालक. दावा्णयंत्ेंसीं 
निराळा । सुत्धारी असे वेगळा, । परंतु 
तेनरंनचया कर्णकळा । सवयं 
चेष्वी.।।२.४०९६।।

सुत्वे – जािवे. एकी ते नशिा रुंनडली । सुत्े वस्ते 
सांनडली । बौद् ठदक्ा घेतली । अकर्ण महरौनि 
।।४.११४९।।

सुदुःखद – अनतशय दुःि देरारे. शबदाठदनवषय 
सरसत । ते अिुकूळ प्रनतकूळ अर्ण । 
सुिदुःिराव दात । यया लागुिी ।।२.४२६।।

सुन्ट –  रोकाट, रटके, बेवारशी. िा तें 
कवहराचेंनच िवहें; । ग्रारां अवनघयाराजी 

रवे । घर िा िावो सवरावें । सुिाट 
ढोर.।।२.३७०९।।

सुन्ट् – रोकळया. दहाही ठदशा सुिाटा । पठर 
पळावें कवरा वाटा? । आतां निग्णराचा 
दारवंटा । हानच येकु ।।१.२५९९।। 

सुन्टवे –  अिावर. वरी इंनद्रये सुिाटे । वोढाळे 
धावती कारटे । ते योगावेगळे अवहाटे । 
हारोनच लागला ।।५.२५००।।

सुवनत्य् –  निनचितपरे जो नितय आहे अशा तया 
(आतमयाला). आतरहतया,ब्रह्हतया । घडली 
तयां सव्णहतय, । जेहीं आतरयां सुनितया । 
अनितय केले ।।२.६९६।।

सुवन्मताळ – कोरताही डाग, लेप, रेद, नवकार इ. 
जेरे िाही असे. ऐसें सवप्रकाश, सुनिर्णळ, । 
खसरर, पूर्ण, अचंचळ, । राया अनवद्ा र्गजळ 
। अरावेल जेरें, ।।२.८५४।।

सुपश्स्त्र – सवयंपाक, पाकशास्त. गनरत रूगोल 
जयोनतष । शीळप नचनकतसा पठरयस । सुपशास्त 
अनत सुरस । रतीरहसयकोक ।।१४.७१०।।

सुप्णी – पानरदार, तेजसवी. चंद्र लोपले वदिीं । 
तािवडे, रंवठरया श्वरी,  । िासापुटीं सुपारी 
। रोती झळ ॥२. ५१०० ॥ 

सुप्र्ज्ञ् – हे बुनद्रंता (संबोधि). रलें केलें गा 
सुप्राज्ञा । कृषर महरे साधु अजु्णिा ।  परंतु तुझें 
तंव हें रिा । आरुतें ि रिे ।।२.२६६।।

सुबीं – उत्र दजा्णचे नबयारे. क्ेत् िाहीं शोनधलें । 
सुबीं आधींनच पेठरलें । तें अंकुरलें ही गेलें । 
वाया जारावे ।।१५.४२२८।।

सुबुध् – बुनद्राि रिुषयािे, ज्ञािी रारसािे. 
आनश्ताकाररे संपदा । आपर इचछिावी सदा 

सुटवेवचन् सुबुध्
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। तया वंनचले सुबुधा । वायानच गेले 
।।१८.८११०।।

सुभट-टु –  परारिरी, उतकृष् योद्ा. आरुचांही 
दळीं नवनशष् । वीर असती श्ेष्ठ श्ेष्ठ । जे कीं 
बनलयाडे सुरट । पुढती कैसे? ।।१.४९८।।, 
सुभट् (संबोधि). हे वीरा. ।।२.२५७।।

सुभद्र्पवर –  सुरद्रेचा पती, अजु्णि. रि चंचळा 
आवठरती । ऐसी जे नववेकव्नत् । ते 
बोद्वयातरक सुरद्रापनत । बुनद् महरावी 
।।२.४४६।।

सु्मरी – हे बुनद्रंता! (अजु्णिाला संबोधि.) 
आपुनलया निजखसरती । निनव्णकलपु, गा सुरती 
। तो कवहरेही काळें प्रकृती । वशु होऊनियां 
।।२.७१८।।

सु्मन –  फूल. देह इंनद्रयें बुनद् रि । सरपू्णनि इंनद्रयें 
जीव प्रार । कीजे आपुलें सुरि । अनप्णजे पांईं 
।।१८.१४०२८।।

सु्मन्म्ळ् – फुलांचे हार. सांनडनलया सुरिराळा; 
। आतां झडकरी उिा, चाला; । िाइकाल 
यया बोला । तठर पावाल िाशु. ।।२.३८६२।।

सु्म्रक ु– रदि. तेरें सुरारकु िा ररता । अवययता, 
नितयसंतता । तें आतरसवरूप पारा्ण । कैसें 
पुिरनप? ।।२.७१६। । 

सुरगण – देवसरूह. सारास उत्रायर । तेनरचे 
अनररािी सुरगर । ब्रह्ा आठदकरूि । सकळ 
सवग्णवासी ।।८.३५२५।।

सुरररु – कलपव्क्. तठर यये अरमी नवचारु । सवगमी 
आहे सुरतुरु । पानहजे तैसे नरत्ु । साधे तै गा 
।।१८.९८३६।।

सुरपवर – देवराज इंद्र. दीिदयाळुवा सुरपनत । 

येसरी कैंची राझी रनत? । तूं तें सतवावया 
युनक्त । ते सफुरेनचिा, जी ।।१२.६।।

सुरिर् (सुरिर) –  देवालाही. सुरवरा जयाची 
नशरारी । सानधजे तपें योगें करुनि । ते राते 
देई, महरोनि । नकती सवारु्ण नचंतू? ।।१.५२।।

सुरि्ड्च् –  सुिाचा. आश्रु तठर येकटांचा । 
परंतु अपारा सुरवाडाचा । संचारु िाही जिाचा 
। कदा काळी ।।१८.१२४७८।।

सुरि्डी – रमय, प्रशसत, आिंदाचे. रागय तुरचें 
आगळें, । महरौनि ऐसें घडलें; । जे आरुतें 
दृष्ी पनडलें । सुरवाडी सरळ. ।।२.३०१८।।

सुरि्डवे – सुि वाटरे, सुिी वाटरे, सुकाळ, 
रेलचेल. रसिे प्रसादु तीर्णरसु । वाचूनि िेदावा 
जानरजसु । येरे सुरवाडे वासु । रािूनिया 
।।१२.४५१।।

सुरश्वेष् ु– रहादेव. असो िािापरी संतुष्ु । राझा 
दासु तो सुरश्ेष्ठु । आता राझया रजिी सुष्ठु । 
कैसा प्रवत्णला ।।१२.६५८।। 

सुरंग – सुंदर रंगाचे. दंतपंक्तीची झळाळे । वठर 
सुरंग रंगलें तांबोळ, । नचरीव ियि नवशाळ, । 
रेिा काजळाची; ।।२.५०९९।। 

सुर्प्नी –  दारू नपणयारधये. सद्रसापासाव चुकले, 
। असद्रसे लोक रातले, । ते सुरापािी लागले 
रले, । तेंनच करूं ।।२.६९९।।

सुवलनपण (सुलीनपण) – एकाकार, पूर्ण लीि 
होरे. नवसरे सफुतमी वाचूि । िुसधे जे सुनलिपर 
। तेनच सुिकर साधि । तया योगाचे 
॥९.३९७॥

सुलीन – पूर्णपरे एकरूप. वयापकां नवकारांचें 
गगि । गगिीं होये सुलीि, । जालयां देहपति, 

सुभट-टु सुलीन
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। रूतनवयोगु हा ।।२.७२४।।

सुलीनर् – अंत:करराची एक रूनरका 
(एकरूपता). नवनक्प्ता ... सुलीिता । चयाऱही 
रूनरका पारा्ण । नजंकती योगी ।।१८.१४५३९।।

सुलीन्िसथ् – संपूर्ण लय झालेली अवसरा. 
बुद्ीची सुलीिावसरा । तोनच निवा्णरयोगु, 
पारा्ण; । निनव्णकलपीं व्नत्शूनयता । सवरावें 
होये.।।२.४६१३।।

सुि्मता – अतयंत रानर्णक. जेरे करुनि रीनच होरें । 
ऐसें सुवर्ण बोलरें । आतां कवरांचा हाती देरें 
। सांग पां ।।१५.४८५९।।

सुि््यें – वाऱयाचया ठदशेिे नकंवा वारा चांगला 
असलयास. कर्णधारबळ आहे, । तारूं चाले 
सुवायें, । परपारु िाकत होये, । तंव 
इतुलयाराजी. ।।२.५४१०।।

सुि्सरू – उत्र, योगय ठदवस. आनजनच ठदिशुनद् 
कैसी । वोवाळु कासेि ठदशांनस । हानच 
सुवासरू रुहूता्णनस । ऐसे जारावे ।।१६.१८९६।।

सुवितपर्ी – सु + वयुतपत्ी - आपलया 
सरजुतीप्ररारे, ज्ञािाप्ररारे. आपुनलया 
सुनवतपत्ी । संपादी आरुषांची रती । तया 
एकाची रहंती । कवरां येइल ।।१८.१५९०८।।

सुश्ुर् – शुश्ूषा, गुरूंचया उपदेशाचे श्वर, सेवा. 
तैसे सद्ुरूचे आराधि । आज्ञा सुश्ुषा पूजि । 
देहाठद पदार्ण सरप्णर । अवंचकपरे 
।।८.३३२७।। 

सुरुवप्त-प्ती –  गाढ झोप, जीवाचया तीि 
अवसरांपैकी नतसरी अवसरा. जाग्ती वैरी 
जाला । तो सवपिीं ि वचे राठरला । सुषुप्तीं 
नवसरी पनडला । ते रागरें िवहे ।।१.१३६४।।

सुरुवप्त –  गाढ झोपेरधये, सुषुप्ती ह्या अवसरेत. 
जाग्ती सवपि वावो । सवपिी जाग्तीचा 
अरावो । सुषुनप्त िाहीं वावो । तया दोहीते 
।।५.७१५।।

सुरुपत्यिसथ् –  गाढ झोप, जीवाचया तीि 
अवसरांपैकी नतसरी अवसरा. परनवषयीं 
अरावव्नत् । सवनवषयीं अिुसंधाि सफूनत्ण । 
यया तुरीया लोरा महरती । सुषुपतयवसरा 
।।१.१५२३।।

सुष्ु, सुष्(ष्ट) – चांगले, शुर असो िािापरी संतुष्ु 
। राझा दासु तो सुरश्ेष्ठु । आतां राझया रजिीं 
सुष्ठु । कैसा प्रवत्णला ।।१२.६५८।।

सुसंच् – सुघठटत. िातरी अवसरीं अवसरांचा । 
वेचु, देहीं देहांचा, । तेरें आतरयां सुसंचा । 
संचु िा वययो ।।२.८२५।।

सुस्टें – सुसाट वेगािे वाहते. जळ कल्ोळेंसी 
सुंसाटे । बहुतां ठदवसांची िदी वाटे । जीवि 
जीविेंसीं ि फुटे । ठदसे कानलचेंची ।।२.३४५।।

सुहुसवेन – धराांतठरत, कालपनिक रिुषयाचे िाव. 
काशी काशी सुहुसेि । विारका विारका कासबेि 
। ऐसे बोले आि आि । तंव आि एकु 
।।८.१२४८।।

सुळीं – सुळावर. रग तया सुळीं घालावें, । तंव 
ग्रारक ठरघालें आडवे. । वांचवूनि तयातें जीवें 
। सोनडला विीं. ।।२.२४८१।।

सूंस्री  – सूं सूं आवाज करत, रोिया वेगािे. 
िठदया सकनळका । चालती सागरोनरुिा । 
.... एकी घोषती, सूंसाती, । येती 
सागरा.।।२.५५३५।।

सूवचलें – सुचले. हा काळुवरी सांनगतलें, । जैसें 

सुलीनर् सूवचलें
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तत्व उपपाठदलें, । साधि ज्ञािें सूनचलें । उपायें 
एरेंनच ।।२.१०४३।।

सूटरी – निघूि जातात.  सकळा व्त्ी सूटती, । 
रीं तू– परें नवतुळती, । तेरें उरे एकी ज्ञप्ती, 
। नतचे जो रूळ,।।२.१०००।।

सूदटक् –  सुटका, रुक्तता. गोनष्वेलहाळु बैसला 
। ...गोष्ीचेनि सेदें ।... दुजयाचे जाती प्रार । 
िाही सूठटका ।।१८.१४७१२।।

सूरक – र्तयूिंतरचा नवटाळ, अशौच. सूतकरूपें 
काय आले । कैसे शरीरीं प्रवेशलें । परंतु 
लठटकें नवश्वासें धठरलें । सतय होये 
।।१५.४०५१।।

सूत्करता्य्ंचवे – सूत्कारांचे. आतां बोलावया हेंनच 
कारर । सूत्कत्णयांचे जैसे रि । तें री तुंते 
सांगैि । पांडुपुत्ा ।।१५.२२६९।।

सू्यक्ंचवे – सोयरे-धायरे यांचे (इष्नरत्ांचे). 
सूयकांचे िेघावे आरंत्र । रीक्ुकातेनच द्ावे 
दाि । ि करावे परहसते रोजि । िीनत ऐसी 
।।१८.८९२६।।

सू्यक्ंचवे – विेष करराऱयांचे. सूयकांचे िेघावे 
आरंत्र । रीक्ुकातेनच द्ावे दाि । ि करावे 
परहसते रोजि । िीनत ऐसी ।।१८.८९२६।। 

सू्य् – विेष, रतसर. सूया तो नितय धरु्ण । नहंसा व्रत 
तप धरु्ण । हृदयी केवळ सकारु । चंचळ 
नचत्ाचा ।।१५.४२८७।। (हसतनलखितात 
तळठटपेत ‘असूया’ अशी िोंद केली आहे. 
पर ती एकूर ओवीचा अर्ण पाहता अयोगय 
वाटते.)

सू्यताकतीणशी – सूया्णचया नकररांरुळे. तया राजा 
पूर्णपरी । जैसे र्गजळ सूय्णकीरमी । तैसी 

अिादी गुराची िारी । प्रकृती असे 
॥९.२३७२॥

सूिजर् – उगाळला असता (?) अिलरुिी काष्े 
। घानलता तो आगळा प्रकटे । जळी सूहजता 
उिे । तेरे गंधु ।।५.१४५८।।

सूक््म – ि ठदसरारे, इंनद्रयांविारे जयाचे ग्रहर होत 
िाही असे. कर्णविारां सरूळें रचलीं, । तीं करमें 
नलंगदेहें निपजलीं, । तें नलंगदेह वतते रूळीं, । 
सूक्र जें का, ।।२.१११८।।

स्वजलवे – उतपन् केले. नवश्व हे ईश्वरे स्नजले । 
ईश्वराचेनच सव्ण आनरले । येनरचे राजय दीधले 
। क्ेनत्या ईश्वरें ।।१८.८०५३।।

स्जी (स्जरे)–उतपन्, निरा्णर करतो.  सनरात्तेचेनि 
आधारे । आतरता स्जी चराचरे। नचनरयता 
नसद्ी सफुरे । िािा व्नत् रागे ।।८.३१४६।।

स्वष्टक्ळीं – जगाचया निनर्णतीचया वेळी. 
स्नष्काळीं जें आरासे, । नवलयकाळीं तें सव्ण 
िाशे, । रग आपरपयांही ग्रासे, । ऐसा 
अनिवारु ।।२.१०९१।।

स्ष्टी – निनर्णती. तया साकारा शरीराविारा । बाह्यव्त्ी 
वीरा । स्ष्ी करावी धिुध्णरा । ऐसी वासिा 
।।५.६६६।।

स्ंघ्रु – श्ंगार. सुि आनर स्ंघारु । चंदि पुरुषा 
अलंकारु । तानप िवजवरे तो सरग् । वांयांनच 
गेला ।।१५.३९७५।।

सवेज्रु –  शेजार, सहवास, सतत जवळीक. 
अजु्णिा जो कीं िरु । अभयास नवषयीं अततपरू 
। जया पानहजे सेजारु । नवषयीकांचा 
।।१८.१४६९७।।

सवेडठू – शाडूची राती. उतें, गोटल, िडाळ, । 

सूटरी सवेडठू
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पांढरी,सेडू, रुरुंबाळ, । तांबट, काळी, करळ, 
। रेद र्नत्केचे. ।।२.२६७८।।

सवेणजीिन – शेर आनर पारी. (शेर आनर पारी 
एकत् कालवलयावर पाणयाचा पारदशमीपरा, 
निर्णलता िष् होते. तयात आपले प्रनतनबंब 
ठदसेिासे होते. तसे जेवहा नचत्ाचा व इचछिांचा 
संयोग झाला असता तयाला रनलितव येते व 
तयात आतमयाचे प्रनतनबंब पडत िाही. शुद् 
नचत्ाचया अरावी रिुषयाला सराधीचा 
अिुरव घेता येत िाही असे यातूि सांनगतले 
आहे.)  सेर जीवि डहुनळजे, । तयाराजी 
रुि पानहजे, । कानरकें नचत्ें रोनगजे । सरानध 
तैसी. ।।२.३८२५।।

सवेदें – सेंदें, छंदवे ? -  छिंदािे. गोनष्वेलहाळु बैसला 
।... नवसरे अन् पारी । गोष्ीचेनि सेदें 
।।१८.१४७११।।

सवेन्यिंरी –  सेिाप्ररुि(?) तुमही िीनतराग्ण जारतीं 
। आनर अपार सेनयवंती । येक करावे प्रसतुती 
। सांनगजैल जे ।।१.६८८।। 

सवेबोखन, संबोखन – संबोधरे (सवत:ला 
नवचाररे). क्रेकु लक्ी अंगहीिता । क्रेकु 
रुदि करी देिता । क्रेकु नवचारें नचत्ा । करी 
सेबोिि ।।१८.९४६१।।

सवेल् – शेला, रेशरी उपवस्त. नसट, रानसटें, 
कापलग, । िाराउं, झुरे, दुरंग, । सेला, 
पासोटी, सांग । पातळ महनरजे. ।।२.२६९१।।

सवेल्टी्य् – सडसडीत, लांब, शेलाटी. एक 
कांबळे झडकांबळे । सेलाटीया परळ पोवरे । 
ऐसी िवही िागकुळे । आरासली 
।।११.२५०।।

सवेलू – दगडाचा एक प्रकार. िवला, रुरंबाळा, 

कुरंदु, । सेलू, गारगोटी, हेदु, । ऐसा पाषारांचा 
रेदु । बोल बोल पां. ।।२.२६९६।।

सवेिटील – शेवटचे, (ल.) निर्णयातरक, 
निचियातरक. राझें वचि सेवटील । आतां तें 
कैसें महरसील । तठर पूव्ण पक्ाचें पालहाळ । 
िाहीं जेर ।।१८.१४१०२।।

सवेिटवे – िाश झाला असता नकंवा झालयावर. 
प्रारबधाचेनि सेवटे । प्रारानपंडाची ग्रंनर सुटे । 
पांच रौनतक येक वाटे । जे वहेळीं रूतपंचकीं 
।।२.२९९।।

सवेिन –  श्वर, पालि. राझे शबद हे ि महर । 
रूपें राझीं ऐसें जार । ययांचें कठरतां सेवि । 
रींनच होरे ।।१८.१४९८६।।

सवेर् – सेशा, स-ईशा, ईश्वरसनहताला. तैसेंनच 
जारता सवतेश्वरें । रायावी ईश्वरतव आंगीं उरे । 
सेषा आतरयां शुद्ा बा रे । कैंची जीवदशा 
।।१५.४७४८।। 

सवेरु – उरलेला. ऐसा पंचकृत नवरागु । तयाचा 
सूक्रदेह योगु । सेषु अपंचीकृत रूतरागु । 
तयाचे सरूळ देह हे ॥९.१७२९॥

सेंग्म्रवे  (संगन्मर?) – परसपर-नवचारािे केलेला 
निचिय. जयाचेनि संगें जे देिावें । तेही सेंगराते 
लावावे । परंतु निवडतां फावे बरवें । ऐसें 
असावें ।।१.१३७५।।

सेंड् – शेंडा, फांदीचे शेवटचे टोक. पुढती ते 
पुणयानच रागे । सेंडा निवडो लागे । तैसे हे 
अिंडते जोगे । िवहे एकपर ॥९.१७५०॥

सेंड्् – शेंड्ाकडे. बाबुळिोडीं रांकोडा । जैसा 
जाये सेंड्ा बुढा, । एका चरिाचा गाडा । 
चालनवतां जैसा.।।२.३६७९।।

सवेणजीिन सेंड््
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सेंदणें – पारी शेंदणयाचा पोहरा. बाळकांनस 
दोरीकाररें । दावीं सोनडली येकें जरें. । गाड 
चाकाचें सेंदरें । बांधों लागला ।।२.३११५।।

सैर्ट – सुसाट, सवैर, अनिबांध. येक ते सैराट 
घोंगडे । सुिाट वेडे वागडे । आिा येका रागे-
पुढे । जाती येती ।।६.२३१७।। (रुदो. घोंगडे 
- धोंगडे ?)

सैंधि – रीि, लवर. सैंधव नसंधू गेलें । तें िाहीं 
परतलें । तैसें जेरें पावले । ते तेंनच होती 
।।१५.२४३९।।

सोंकदररी – राितात. िांगरीचे बैल हानकती । येक 
तें पीक सोंकठरती । येक अवाचय रांडती । 
रागतेिसीं ।।१५.३४७०।।

सोंकली –  सवकली, चटावली. ... रसिा 
सोंकली रधुरे । रसें जयाची ।।१८.१४६९९।।

सोऽिं –  स: अहर्.  तो पररातरा री आहे. आगा 
सोऽहं महरता काय आलें । दासोहं महरतां 
काये गेलें  । पाहे अिंडतव आपुलें  । 
सांराळुनि ।।१८.१३५७५।।

सोइर् – सोयरा, लग्ारुळे झालेला आप्त, 
िातेवाईक. सवजिा सवजिु सोइरा । पारी 
तयासी बानहर बानहरा । जैसा ठदसे इतरा । 
प्रनत इतरु ।।१२.७९४।।

सोउ्मवे – सरोर. रुिावरी नवजयकळा । पडोंनच 
पाहती गळा । हळुहळू पाउला पाउला । साउरे 
येती ।।१.६४४।।, पहाः स्उ्मवे

सोकलें – लालचावले. रसिे आंगे सोंकलें रि । 
तें महर असा साधि । पठर आनजचे रनसकअन् 
। सांडावे कैसे ।।१२.१८६।।

सोजिळ ु – सोजवळ, निर्णळु, पापरनहत. पठर तो 

श्वेताठदवर्णरनहतु, । सवप्रकाशें सोजवळु, अरूतु्ण, 
। जैसा दप्णरु प्रनतरासतु, । निर्णळपरें 
।।२.१०१५।।

सोडविर् – सोडनवरारा, रुक्ती देरारा. रातें नितय 
सररता । निःपापु होसी पांडुसुता । अंती री 
सोडनवता । होयीि निधा्णरे ।।८.१२९२।। 

सोडी – सोडतो. रग तो देही फुडी, । प्राचीि 
चौकडी सोडी, । आनरकें िवीं काढी, । 
शरीरांबरे ।।२.९१०।।

सोधनक्मतावरि्य् – निर्णल कररे, शुद् कररे ही 
नरिया. पविी उरिरर नसनद्कारर । िेचरा 
वायो ध्ती साधि । जळचरा नरिया नवशेषे 
जीवि । सोधि कर्णनरिया ॥९.२२५४॥

सोनब्ची ्मुलवे – सोिबा िारक एक कालपनिक 
वयक्तीची रुले. कटकटा काय झाले । रज 
िाही गे िेले । िेते सोिबाची रुले । देवापासी 
।।६.१६७६।।

सोनवेसल् – सोिसळी, सोनयासारिा तेजसवी 
नपवळा. पीतांबरु सोिेसला, । कडेलु श्वेतु वठर 
पांघुरला, । रधये रुक्ताफळें, अक्राला । 
शोरती कंिीं.।।२.३५२४।।

सोप – दारे िसलेले करीस. रग सोप देवुनि 
तयाते । िंनडले दाि निरूते । रग अंतरी केरे 
तें । जावुनि उतठरले ।।५.२८१४।।

सोप्न-न ु –१. (रूळ अर्ण -नजिा, पायरी. 
तयावरूि लक्रार्ण-) साधि. तुझी राया हे 
उल्ंनघता । अवधारी, तव नप्रया रक्ता । 
सोपाि; येरा सव्णरा रोही अज्ञािे ।।१.१६३।।; 
२. पायरी, नजिा. द्रष्ानच री हे जारावे । कां 
तुवानच ते होआवे । परंतु आपरावेगळे िेरावे 
। तरी हे सोपाि ।।१२.३८९।।

सेंदणें सोप्न-नु
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सो्म्च् – चंद्राचया. तेज एक ठदवाकरे । दुजे 
सोराचा रूपी सफुरे । तीनज नवद्ुलता िक्त्े । 
चौरे तेज ॥९.२१३४॥

सो्मु –  चंद्र. सोरु, तारा आनर दीपक । प्रकाशवया 
गेले आइक । तंव तेंनच लोपले सकळैक । 
प्रकाशी सूया्णचा ।।८.१५३४।।

सो्यनपण – सावकारी. कवरी येक चाटेपर । 
सोयिपर रूसारपि । तैसेनच हे रहािुरावपर 
। पोटा लागी ।।६.२४३६।।

सो्यवेर् – आप्त. तया, तुझया उपकारा । उतराई ि 
हों, सवतेश्वरा; । देवो, आतरा, गुरु, सोयेरा । 
तूंनच आरुतें. ।।२.३२०८।।

सोळ्िीं कळ्ंचवे –  चंद्राचया सोळा कला  
(शंखििी,  पनद्िी, लक्री, कानरिी,  
पयोषरी, ऐश्वय्णवनध्णिी, आचिय्णदा, रोक्, 
आलहादा, प्रराप्रदा, क्ीरवनध्णिी वयानपिी, 
रोनहिी, वेगवनध्णिी, नवकनसिी, सौनरिी).  
सोळाहीं कळांचें तपरें  ।  चंद्रे तर दूठर कररें 
।  असे ते वसतु दावरें  । ऐसे जऱहीं  
।।१५.१५९४।।

सोि्वसणी – सुवानसिी, सौरागयवती स्ती. 
घ्रारेंनवर सुपारी । रोती ले जैं सोवानसरी । 
तैं ते वयर्ण जिी । हांसें होये ।।१५.३९७६।।

सोविळ् – शुद्. सांडोनि आतरया नवनिर्णळा । 
िरकरांडे बांधले गळा । आला हो आला 
सोनवळा । रुताचा नपंडु ।।६.४७८।। (रुदो. 
रुताचा -  ऋताचा)

सोरणवे – शोषूि घेरे; कोरडे कररे. जाळरे 
निववरे अिळा । नरजवरे सोषरे जळा । 
शूनयता पूर्णता पोकळा । वयोरा जैसी 
।।१५.२०२९।।

सोरल् – शोषला गेला. अविीजळ सरावतु्ण । तेजे 
सोषला सवसतु । तेरे पींडीकरर वयक्तु । 
आकारु होता ॥९.२१०६॥ 

सोर्िें –  आता अलभय काये अपेक्ावे । िष् 
काये सोषावें । आरासे ते रािावें । आतर 
इतर काये ।।१८.१३१३९।।

सोरी – लोर धररे,  हाव धररे.  तो अपेक्ी िा 
कांहीं सोषी  । सवरूपेनच जारे तेरेनस । 
उपजली व्नत् ग्रासी । निनव्णकारु होये 
।।१८.१३१४१।।

सोसणी – १. प्रतीक्ा.  ऐसी कठरता सोसरी । 
असतराि पडलें ियिीं, । निद्रया रानत्राि 
सारूनि  ।  पाहटा उठिले.  ।।२.२९४१।।;  
२.  सोस, आसक्ती,  आकष्णर. दारा द्रवयाची 
सोसरी । कठरता उसंतु िाहीं रिं । तुतें 
नवसरलो, जनरोिी ।  गेलो वाया  
।।८.११६४।।; ३. सहि कररे, सोसरे. 
सवार्ण परार्ण सोसरी  । नचंता कीजे रिी  ।  
तो उविेगु धिु:पारी  ।  जारावा तुवा 
।।१२.७४७।।

सोंगडी – गवताचा एक प्रकार, तरनवशेष.  कुंदा 
सोंगडी हाराळी ।  रडसरु रारवेलु उनहाळी । 
बरबडे पांढरफळी  ।   सरूळ तुटे  
।।१८.८९८७।।

सोंगडी – एक प्रकारचे तर, गवताचा एक प्रकार. 
कुंदा सोंगडी हाराळी । रडसरु रारवेलु 
उनहाळी । बरबडे पांढरफळी । सरूळ तुटे 
।।१८.८९८७।।

सोंडगें – दांडका. सोंडगें, तांगडी िेती, । 
आटालयापासीं िेनवती, । कुिे बकर घानलती, 
। ऐसें बोल, पां. ।।२.२६८८।।

सो्म्च् सोंडगें
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सोंडी – पव्णतीय दगडाचया सोंडेचया आकाराचा 
राग. िारी उते पांढरी । िातवड सेडू अवधारी 
। उतळ पातळ उिारी । सोंडी सैल 
।।१८.८९७९।।

सरौभ्ग्यिरी – सुलक्री. सौरागयवती, सुशीला । 
िेसली आरी सोिेसळा । ललाटी रनळवटु 
शोरला । कुंकुराचा; ।।२.५०९८। । 

सरौरस ु – प्रेरराव. काररी ि करी सौरसु । 
साधिाचानच दावी कळसु । तो आपुला येक 
युक्तीनवशेषु । प्रकट करी ।।१८.८५३१।। 

सरौर् – सूयतेपासकांिा. सौरा िावडे ठदक्ा । अनय 
शैवा नवषरुनच उपेक्ा । या पठर निंदेचीनच 
अपेक्ा । पाररातें ॥९.७६॥

सरंब-भ –  पेंडी, झुबका. यापरी वसतुरात् नजतुलें 
। रदनबजनच असे नततुलें । त्रसतंब चढो 
लागले । रा येर काये ।।१८.६३५४।।

सरंबलवे (सरंभलवे) – रांबले, खसरर, सतबध झाले. 
रहाप्रलयी कोंदले । सलील राहे सतंबले । 
तैसेनच रुपावेगळे । जयाचे सवरुप ।।६.३१६३।।

सरिन – सतुती कररे, वािाररी, गुरवर्णि, 
प्रशंसा ऐसे उपराि देता हीि । तैं रूि्णतव, पठर 
िवहे सतवि । परंतु जया िाही ज्ञाि । तेरें 
काये करावे? ।।१२.१०।।

सर्वन –  सरािी, ठिकारी. कीत्णिी िारघोषें । 
िादरूपें काय आरासें । तें शबदरूपें प्रवेशें । 
कवरे सतानि ।।१८.१३५८४।।

सरवे्य – चोरी. ररे तो आपुले ि धरवे । गेले तेरूनि 
िारवे । अैसे असोनि बरवे । सतेय केले 
।।६.४६२।।

स्त्रकस्िवे –  स्ुक् व स्ुवा हे या यज्ञातील वसतू, 

पळी इ. लाकडी पात्े जया विारे तूप वगैरेचे 
हवि करतात. नजवहा तेर स्तरस्वे । द्रवय अन् 
जारावे । गायंत्ी रंत्े बरवे । संसकाठरले 
।।१८.२०२३।। 

स्त्रीक््मकदता्मीं – स्तीसुिाचया आसक्तीचया 
नचिलात. अिंड अवयवाचें धयाि, । िुपडती 
दोनही ियि । स्तीकारकद्णरीं रि । बुडोनि गेलें 
।।२.२१२९।।

स्त्रीग्मन –  स्तीशी संरोग. याती अयाती ऋतुनवर 
। रिुषय करी स्तीगरि । आता कारवेगे करर 
गर । प्रेठरले असता ।।१८.१३६०।।

स्त्रीच् –  बायकोचा. इतुले बोलोनि उठिला । 
रूजा नपटु लागला । महरे तुनझये स्तीचा आला 
। पुिर्णता्ण री ।।५.१२७६।। 

स्त्री संगु –  स्ती सहवास. नरष्ान् आनर स्तीसंगु । 
यां दोहीचा सव्णदा तयागू । ऐसा नियतु कर्णवेगु 
। केला तयाचा ।।१८.१३९२।।

सथल्ंररप्रवर – दुसऱया ठिकारी. उजेडे तंव 
पळाले, । सरलांतरप्रनत गेले, । बोलती चोरीं 
हठरलें । आरुचें सव्णसव. ।।२.२३२३।।

सथ्णु – खसरर. सनरात्ु आतरतवें सरारु । 
सवा्णश्यतवें सनहषरु । असतें येरें सीरु । ि 
पवेनच जो तो ।।२.५०१, १००१।।

सथ्न – अवसरा. जागराठद चाऱही अवसरा, । तू, 
िा तूतें, या पारा्ण, । सराि, रोगु, िा रोक्ता, 
। काहींनच तू ।।२.१०४७।।

सथ्न्वधप ु – सरािाचा, अवसरेचा सवारी. 
प्रतयगातरा सरािानधपु । रोगीजे वयनक्तचा 
लोपु । तेरे लागला ठदपु । दूठर दावी 
।।५.३२१७।।

सोंडी सथ्न्वधपु
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सथ्श्नु – खसरर. तो ररे जंवजंव अनररािु, । तंव 
तंव आतरानच सराश्ु, । आतां कैसा रारी 
आपरु ? । आपरांतेंही ।।२.८७४।।

लसथरप्रज्ञु – नसद्, जयाची बुद्ी खसरर झाली आहे 
असा सुि व दु:ि यांिा सरतवबुद्ीिे 
पाहरारा, अचंचल व्त्ीचा. महरौनि खसरतप्रज्ञु 
तो नजतातरा । अवधारी गा वीरोत्रा । आता 
तया रिोनियरा । कैसे केले ।।१८.११८०९।।

लसथवर – अवसरा. तें रूतांनच अवयक्त खसरनत । 
जारावी, नवनवध प्रकृनत, । आइकें नतयेची 
सफूतमी, । सांगैि ते ।।२.१११७।।

लसथर – अचंचल, निनचित. आतां काररनच जेरें 
क्र । तेरें काय्ण कैंचे खसरर । महरौनि सुिदुःि 
शरीर । तें िीच िवें ।।२.४६२।।

लसथल्लरवेसीं – डबके. सहस्ां नकररीं रासकरु । 
खसरल्रेसीं नवरोध करूं । लागला तैं अनिवारू 
। कवरें निवारावा? ।।२.२११।।

सथूलदवेि्चीं – सरूल, अन्रय अरा्णत दृशय 
शरीराची (आंगे). अविीजलसयोगें, । झाड ते 
वाढोंनच लागे, । तैसीं सरूलदेहाचीं आ(?आं)
गें, । व्नद् पातलीं ।।२.७३९।।

सथूल-ळ – दृशय, रोिे. चले िा ढळे अढळ, । 
उपजे िा ररे केवळ, । िवहे अरु, िा सरूल,। 
आपरपयां ।।२.१०३५।।, सथूळ ।।२.६३१।।

सथूल्च् ं – सरूलशरीराचया (ठिकारी). जनर 
ररराठद जारईं, । षखडवकार सरूलाचां िाईं, 
। देहांतरप्रानप्त नलंगदेहीं । ते िसे सवरूपी 
।।२.८११।।

सथूळ पहाः सथूल-ळ

सथूळदवेि – सरूल महरजे अन्रय, दृशय देह. 

सरूळदेह जागरावसरा, । उरयानररानितवें 
वत्णतां । नवश्व ऐसें सव्णरा, । आतरया महनरजे 
।।२.११७४।।

सथूळ दवेिीं – सरूल महरजे अन्रय, दृशय (देहाचया 
ठिकारी). हे कौरारतवाद्वसरात्य । सरूळ 
देहीं अिुरूय । पुरुषातें होये प्रतीय-। राि 
कैसे? ।।२.३४२।।

सथूळ शरीर – दृशय, अन्रय शरीर. बा रे प्थवी 
आप तेज वायो गगि । यया रहारूताचें निरा्णर 
। सरूळ शरीर ऐसें जार । आतरयासी 
।।२.५०६।।, सथूळ शरीर् – सरूल देहाला. 
।।२.११७८।।, सथूळ शरीर्रें – अन्रय 
शरीराला. ।।२.७१९।।

सथूळ् – सरूल, दृशय जगाचया. एवं, अिंता यया 
रूतवयक्तीं, । तया सरूळा अंतरंगतवें सरसती,। 
अवयक्ता नवषयो िवहती,। यया बाह्यकाररा 
।।२.११२९।।

सथूळ्क्रवे – दृशय आकृतीिे, रूपािे. तैं तें नलंगनच 
सरूळाकारे । रातेचां गरवीं अवतरे, । रग 
रौनतकें देहें साकारें । पावे जनरु ।।२.११५८।।

सथूळ्वच्य् – दृशयाचया. आता सरूळानचया 
नवनवक्तता । सरूळ नरथया जार, पारा्ण, । 
जाग्नतलोपीं पाहता । आरासें जैसे ।।२.६३५।।

सथूळ्चवे – दृशय, अन्रय देहाचे. रसनयतवय रसिेचें 
। षखडवकार यया सरूळाचे । क्ुधा त्षा धर्ण 
प्राराचे । पांडवा ।।२.४३८।।

सथूळ्रें – सरूल, दृशय शरीराला. तया सरूळातें 
निधा्णरें, । जे वेळीं प्रारबध सरे, । नवकारपंचक 
वोसरे, । रोगोनि जैं, ।।२.१०८८।।

सथूळीं – सरूल, दृशय देहात. सरूळीं जाग्नत ते 

सथ्श्नु सथूळीं
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वयक्त,  ।  नलंगीं सवपि अवयक्त,  ।  काररीं 
सुषुनप्त निनचित,   ।   अवयक्तनच ते  
।।२.११२५।।

सथूळें – सरूल महरजे दृशय (शरीरे). आतां हे राजे 
वेगळाले, । ययांचीं नवनवधें सरूळें, । तीं 
आतरारेदीं सकळें ।  नजरोिी जाती  
।।२.३१४।।

सथूळेंवच – दृशय, अन्रय देहारुळे. रोगेंनच 
प्रारबधातें क्यो, । क्ीरें प्रारबधे देहनवलयो, । 
आतरा तो अजु, अवययो, । सरूळ, िाशवंत, 
तरा ।।२.६३१।।

लसनगध – ओलसर, रऊ. खसिगध आनर रुक्जात, 
। दाह्यराि जें सरसत, । तें दृशयसरािीं वत्णत, 
। आतरयांतें ।।२.९३७।।

लसनगधर् – तेलकटपरा. रािोंनडचा पोटी । 
खसिगधता हे कै गोिी । पाझर ि फुटे िेटी । 
पाषारीं काळा ।।५.११२९।।

सनवेि्प्त््रें – तेलाचया रांड्ाला. सिेहाधारें 
दीपारासु । आनर दीप, काय्ण-प्रकाशु । तोही 
परी ि शके नविाशु । सिेहा पात्ातें 
।।१५.२१८३।।

सपशता – तवचा ह्या ज्ञािेंनद्रयाचा नवषय.  रि 
सरािाचेनि बनडवारें, । सकळें देहीं देहाकारें । 
होऊिी, सपश्ण बानहरे । लागें जारों 
।।२.११६२।।

सपशताव्यरव्य – सपश्ण कररे हे कर्ण. जार 
श्वरेंश्ोतवय । तवचेचें सपश्णनयतवय । िेत्ांचें 
द्रष्वय । घ्तवय घ्रारें ।।२.४३७।। 

सपशताज्ञ ु–  सपश्ण अिुरवरारा.  तै तेरीनच परीक्ा 
जारे, ।  प्रकट करी वचिें, ।  तो सपश्णज्ञु अगें 

तेरें, । जारावा अंतरीं ।।२.९८१।।

सपश्तारें – सपशा्णला. चक्ु जारे रूपातें, । श्ोत्ु 
आइके शबदातें, । तवरपरीक्ी सपशा्णतें, । 
रसातें रसिा ।।२.११७०।।

सपशुता – सपश्ण हा गुर.  हा तरी वचि प्रकाशि, । 
हा तरी पविीं सपशु्ण जार,  ।  हा तरी आधी 
चलि, ।  नवहरर हा तरी, ।।२.९५९।।

सपशमेंरव्यें –  सपशतेतवय, सपशा्णिे नवषयज्ञाि 
होणयाचया धरा्णिे.  श्ोत्ु बांधला श्ोतवयें । 
बांधली तवक् सपशमेंतवयें ।  चक्ु तसानच द्रष्वयें 
।  नितय बद्ु  ।।१८.१३९११।।

सपष्टदशवे – सपष्परािे. गुरानचये सपष्दशे, । जें 
जैसें तैसें सवसर असे, । गुरोपसगमें नवसकुसे, 
। ऐसें िवहेंनच ।।२.१०२१।।

सपंद –  जारीव. पळा पळा रुत्शंका । सपंद क्ररा 
िाहीं लेिा । जांरया ि सोडी रुिा । जडता 
देहातें ।।१८.१२५१५।।

सपंद – निनषरिय नशवतत्वात होरारी हालचाल, 
अचल पररातरतत्वात चनलताचा आरास. 
(ही काशरीर शैव संकलपिा आहे.) 
अिुरवानचया युक्ती । ते सपंद जेरे उरटती । 
प्रतीती नचया धावती । लहठरया गा 
।।१३.१६३१।।

सपंदरी (सपंदणवे) –  हलतात. आिंदे अवसपंदे 
वदि । आिंदे द्रवती ियि । आिंदी सपंदती 
प्रार । रि उल्ासे ।।१.१०३।।

सपंद् – चैतनयाला. सपंदा होरे तो सपंदु । साहे तै 
जाला नविोदु । सरागयाचा प्रबोधु । ि वर्णवे 
गा ।।१८.११, ३३६।।

सपंदु – सपंदि, हालचाल. निनव्णकलपा सहज खसरती 

सथूळें सपंदु
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। गुराचा सपंदुतो िारी । कररे ि कररे व्नत् 
। गळोनि जाय ॥९.३६१॥

स्टीकु – सफठटक धातू. तेर नत्पुटीचा वयापारु । 
परी तो अिंड अहंकारु । पैल सफटीकु 
काखसररु । घटु काचेचा ॥९.१५९८॥ 

स्टक्रें –  सफट् असा जो उच्ार, तयािे 
करणयाचा. श्रोकत्याचेनि उच्ारे । सफटकारें 
वषटकारें । ठदगबंधि चतुरें । करावें कृषर िरिें 
।।१८.१५५१२।।

स्ुडी(टी) – चरक, तेज. अरावी देत्ा बुडी । 
तरंगु जैसा बळह सोडी । तेरे गुरातीत सफुडी 
। जानरवग कें ।।१४.१२६१।।

स्ुरण – १. जारीव, रूप. जीवाचें जें प्ररर 
सफुरर । तें सतवातरक ऐसें जार ।ज्ञािरूप 
अंतःकरर । चतुधा्ण जें ।।२.४०५।।; २. 
संचार, सफूतमी. जयाचे एक सफुरर । येकदेशी 
गुरप्रधाि । अिंता ब्रह्ांडाचे कारर । होनच 
लागे ।।८.३२८८।।

स्ुरण ्म्त् – केवळ सफुरररूप, चैतनयरात्. 
दृशयदश्णिाचा नवलयीं, । द्रष्छतव िाइकेंनच िाईं 
। नवरोनि जाये, सनरयीं । जैं सफुरर रात्, 
।।२.१००८।।

स्ुरणद्रुप –  सफूनत्णरूप. ज्ञािी सफुरर सारावें । 
अज्ञाि तेरें ि संरवें । नचनरात् तत्व सवरावें 
। उरे सफुररद्रुप ।।१८.१२६७६।।

स्ुरण्चवेवन – सफुरराचया. बुनद् प्रवतते नवचारें, । 
ते सफूतमी जेरूनि  पाझरे, । तें सफुरराचेनि 
अभयंतरें, । िाइकें सवरूप ।।२.९९६।।

स्ुररी – प्रकट होतात. तेंवीनच करमेंनद्रयवयापार, । 
सफुरती वाचेविारा सरग्र, । तठर वक्तानच तो 

कता्ण, अंतर । येर ि ठदसे ।।२.९८४।।

स्ुररु – कळतो. जेरें प्रकृनत हा नववतु्ण । गुररेदें 
चतुधा्ण सफुरतु, । तोनच देहचतुष्या रासु होतु, 
। वयक्तावयक्त रूपें ।।२.११३३।।

स्ुरद्रभूप (सफुरत् + रूप) – सफूनत्णरूप. पुडती येता 
जाग्तीनस । तयाही नवसरररा ग्रासी । आपरूनच 
होये अज्ञािेसी । सफुरद्रूप ।।१८.११०३२।।

स्ुरवल्यवे – सफुरले असता. ज्ञािेंनद्रयाचे अतराळ, 
। सफुरनलये सफुतवींचें रूळ, । नचदाकाश 
सुनिर्णळ, । तनन्ष्ठतया ।।२.६३९।।

स्ुरलीं – सफुरर पावली, प्रकट झाली. तैं 
अवयक्तापासाव जालीं, । िािा अवयक्तेंनच 
वयक्तें सफुरलीं, । अवयक्तप्रधािें बोनललीं । 
रहािुरावीं ।।२.१११६।।

स्ुरवे – सफुरते. ऐसा सवरावनवलक्रु, । सवरूपेंनच 
जो आसरािु, । आपुलांनच निराशी आपरु, । 
अनधकु सफुरे ।।२.८६७।।

स्ुरवेन्  – सफुरत िाही, कळत वा इंनद्रयांकडूि 
ग्रहर होत िाही. तयाही पनहलें अज्ञािा, । 
ज्ञाि वतते, अजु्णिा, । तें जारता वयक्त सफुरेिा, 
। महरोनि अवयक्त ।।२.११२३।।

स्ुरो ल्गवे – सफुरू लागतो. यापरी गुरुसामयाठद 
सकळ, । रािरात् रायाजाळ, । जयेअनधष्ठािीं 
केवळ, । सफुरो लागे ।।२.७७१।।

स्फूवरता्मूळीं – सफूतमीचया रुळापाशी,  तेनरचें 
सत्ासफुरर, । सफूनत्णरूळीं असे जार, । प्रकटों 
लागे रूपज्ञाि, । तें तयेनच िाईं ।।२.९७५।।

स्फूरशी – १. जारीव, ज्ञाि. जलाचेनि सांघातें, । 
जारे रसिा रसातें । ते रसु कळे वाचेतें, । हे 
सफूतवीं रसज्ञाची ।।२.९८२।।, २. निनर्णती. तें 

स्टीकु स्फूरशी
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रूतांनच अवयक्त खसरनत । जारावी, नवनवध 
प्रकृनत, । आइकें नतयेची सफूतमी, । सांगैि ते 
।।२.१११७।।

स्फूरशीच्ं – सफूतमीचया, ज्ञािांकुराचया. शबदारमी 
बोधलेपर, । वाचेविारा प्रकटी िूर, । तो 
सफूतमीचां रूळीं जार, । श्ोता असे ।।२.९७९।।

स्फूरशी्मूळें – सफूतमीचया रुळाशी. रिाची रिा 
िाकळे, । ते वाचेचें कलपिा काय कळे? । 
महरौनि जारावें सफूतमीरूळें, । अनधष्ठाि नतयेचें 
।।२.९९२।।

स्लेटण –  िवा शबद? सफोटि, फुटरे, फाटरे, 
सफुट. सवप्रकृनत गुरिंडर । नववेकें कठरतां 
निरसि । रायागुरांचे सफेटर । तें करावेंनच ि 
लगे ।।१८.२६४।।

स्लेटण –  नफटरे, दूर होरे. गीतार्णवीं होता सिाि 
। राया अनवद्ारळ सफेटर । निरोपाधीक 
निगु्णर । नि:पाप उठरजे ।।१८.१५४१२।।

स्मरणशील – जप कररारा. देिोनि ऐसें वत्णराि । 
देवातरयागें जि । बैसलें निःशंक होऊि । 
सरररशील. ।।२.३२०६।।

स्मरणी – जपाची राळ. आपुली सरररी घरा । तो 
महरे शिीचा होरा । निसवी ि सुधा रातेरा । 
काय ठदधला  ।।८.१२५३।।

स्म्रतापक्षवे – सर्नतग्रंरांिुसार वागरारे. सर्ती शास्त 
अिुसरले । करा्णधारे ज्ञािी झाले । ते जीविरुक्त 
कनरले । सरात्णपक्े ।।१२.५६२।।

स्म्वर – रािवजातीला आचारसंनहता सांगरारे 
(रिु, याज्ञवलरयाठद रुिींिी रचलेले) ग्रंर. 
वेद, वेदार्ण, पुरारें, । सर्नत, निबंध, 
आय्णवचिें, । निनव्णकलपा ययाकाररें । िेठदती 

आधारु. ।।२.२२४५।।

स्य्िण् –  शहारा. वक्तवयाची कलपिा । िुपजे 
जया अजु्णिा । तरानप आइकोनि जारोनि 
सयाहरा । िवहे तो रौिी ।।१८.१२६५५।।

स्य्िणें – शहारे. कर्णकररें, ज्ञािकररें, । पारा्ण, 
प्रारपंचक जारें, । देहव्द्ीसवें सयाहरें, । 
सवप्रयोजिीं होये ।।२.७४१।।

स्ष्टवेन –  स्ष्टािे, ब्रह्देवािे. स्ष्ेि स्ष्ी रनचतां । 
सवधरु्ण लानवला रूतां, । एरें संसारु सव्णरा । 
निसतरा महरौनि. ।।२.४१०९।।

सिसर् – सवतः. यापरी ईश्वरेंवीर कांहीं । प्रपंच 
पररार्णनवषयीं । पानवजे तें सवसता िाहीं । 
आपुलेि प्रेतिें।।१८.१४०३८।।

सिक्मता – वरा्णश्रािुसार नवनहत कर्ण. वेदेनच कळे 
सवकर्ण । अकर्ण आनर नवकर्ण । सकार 
केवळ नि:कार । बंधु रोक्ु ॥९.२२०८॥

सिरितीड् –  आतमयाचा री असा अिुरव घेरे. 
सवरनत सवरनत सवगनत । सवरिीडा 
सवसवरूपखसरनत । नवषयतयागेंनच वीरपती । 
येरवहीं ि घडे ।।१८.१२४१५।।

सिगरभ्िो – सवत:चा सवारानवक धर्ण. 
प्रळयकाळी हा ऐसा । सवगत रावो वीरेशा । 
आता उतपत्ीकाळी कैसा । अिुगत रावो तो 
॥९.१६२०॥

सिगर्नुगरवे – सवत:चया अिुसार. सवगतािुगते ये 
कैसी । रूते सांगेंि पठरयसी । उतपत्ी लयी 
ययासी । असरे कैसे ॥९.१५७९॥

सिगवर –  सवत:चया महरजे आतमयाचया ठिकारी 
गती, तो अिुरवणयाचा प्रयति. सवरनत सवरनत 
सवगनत । सवरिीडा सवसवरूपखसरनत । 

स्फूरशीच्ं सिगवर
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नवषयतयागेंनच वीरपती । येरवहीं ि घडे 
।।१८.१२४१५।।

सिजनविन्शि्सरीं – आप्तेष्ांचया नविाश 
होणयाचया ठदवशी. अर्णहानिनतनर अवधारीं । 
सवजिनविाशवासरीं । ररराशाठरिां िक्त्ीं । 
सरयो धयेला ।।२.२०८।।

सिर् – सवतः. असंत वधी असता, । तैं तें कैंचे 
जार सवता, । यापठर कवरु राठरता । कवरातें 
कैसा? ।।२.७०९।।

सिध्मतालोपी – (रिुषयािे वेदशास्तोक्त कत्णवयांचे 
पालि करणयाचे रांबवलयािे) सवधरा्णचा लोप 
झाला असता. ऐसे हे राझेनच वचि । कवर 
करी अप्ररार । सवधर्णलोपी घे अवतरर । जैं 
अधरु्ण वाढें ।।८.११२०।।

सिध्म्ताप्स्ि – सवतःचया कत्णवयापासूि. 
तयाकाररें अजु्णिा । ि करी दुजी नववररा, । 
सवधरा्णपासाव चळेिा । युद् करीं ।।२.६६६।।

सिध्मुता – कत्णवय. तुवां जें धेलें रय, । तें नरथया, 
गा रोहरय, । सवधरु्ण लोपे, पठर श्ेय । ि 
पवसी येरे ।।२.६६७।।

सिपच् ं – श्वपचाचया, चांडाळाचया. गुरुरजि 
प्रेरेंवीर । ज्ञाि ते असेवयराि । सवपचां घठरचें 
अन् । ब्राह्रां जैसें ।।१८.१५९६९।।

सिपर –  सवत: वेगळी. सवउपानधचें निरानसं । 
अहंता ररता ग्रनसं । सवपर सफूनत्ण पठरयनस । 
गेनल नफटोनि ।।१८.१३०८४।।

सिपरदृष्टी – आपली व इतरांची अशी विैतरावाची 
दृष्ी, आपपररावदृष्ी. सवपरदृष्ी ि प्रकाशे । 
प्रकाशे प्रकाशु ग्रासे । ऐसे जे की असे । गौपय 
ब्रह् ॥९.९७॥

सिपरोतकरता (सव  +  पर  +  उतकष्ण)  – 
सवत:चा व इतरांचा (सवाांचा) उतकष्ण. केवळ 
सवसतुनत िा सवनिंदा । परसतुनत िापरनिंदा । 
सवपरोतकष्ण शबदां । रानज िसावे 
।।१८.८१६६।।

सिपक्षि्द ु – आपले तेच िरे कररे, रािरे. 
आपलानच पक्ु पाळरे । बळे आग्रहे प्रेतिें । 
परवारय िांनगकाररे । तो सवपक्वादु 
।।१०.९०५।।

सिपक्षेंवच – आपलया बाजूचीच. तठर आतां उगेंनच 
असावें, । सवपक्ेंनच नवचारावें, । अनिवार हें 
सवरावें । आहे महरोनि; ।।२.११११।।

सिपन – जीवाची जाग्ती व सुषुप्ती ह्यांचया रधली 
अवसरा. ह्या अवसरेत केवळ नलंगदेह काय्णरत 
असतो. सारास नलंगदेह दुजें, । तुझा िाईं ि 
देखिजे, । सवपि रिोरर सहजें । ि वत्णतीच 
।।२.१०२५।।

सिपन्िसथ् – सवपि ही अवसरा. ते 
रिोरररात्रचिा, । सवपिावसरा, गा अजु्णिा । 
जेरें वासिारय िािा । रोग रोनगजती 
।।२.११५४।।

सिप्रक्श्म्य ु – सवयंप्रकाशी. ठदसेिा, केवळु ि 
ठदसे, । िरसे, िा रासे, ऐसा असे; । साठरिा 
रात्ी ठदवसें, । सवप्रकाशरयु ।।२.१०३८।।

सिप्रक्शिंरु  –  जयाचे ज्ञाि होणयासािी अनय 
कोरतयाही  साधिाची आवशयकता िसते,  
जो सवत:च सवत:चे अखसततव दािनवणयास 
सरर्ण असतो तो (आतरा).  नवशुद् आतरा 
गुरातीतु ।  तो जेरे सवप्रकाशवंतु  ।  िाररूप 
गुर नववतु्ण  ।   याचेनि अरावे    
।।१८.१२०३२।।

सिजनविन्शि्सरीं सिप्रक्शिंरु
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सिप्रक्श-शु – पहाः सिप्रक्शिंरु. प्रज्ञािज्ञािें 
संहारे, । तेरें लोपुची जयाचा ररे, । आतरा 
सवप्रकाशु, निधा्णरें । अनविाशी तो ।।२.८०४।।

सिप्रभ् – आतरप्रकाश. तया व्नत्सरररा, िांवें । 
सुषुनप्त ऐसें महरावें, । यया दोनहींतें जारावें, । 
तें आतरेि सवप्ररा ।।२.११४३।।

सिप्र्योजनीं – सवतःचया उद्ेशाप्रत. कर्णकररें, 
ज्ञािकररें, । पारा्ण, प्रारपंचक जारें, । 
देहव्द्ीसवें सयाहरें, । सवप्रयोजिीं होये 
।।२.७४१।।

सिभ्ओ – सवरावधर्ण, सरायीराव, गुर. सतय 
सवराओ सतयाचा । अराओ ि साहे आंगाचा 
। रुळीं असतया राओ कैचा । जे ते नविाशे? 
।।२.२७८।।

सिभ्िविलक्षण ु – िैसनग्णकतः वेगळा. ऐसा 
सवरावनवलक्रु, । सवरूपेंनच जो आसरािु, । 
आपुलांनच निराशी आपरु, । अनधकु सफुरे 
।।२.८६७।।

सिभ्िें – सवरावािे, गुरधरा्णिुसार.रग तें रळें 
घेइजेती, । धूतां धूतां फाटती, । जीरा्णवसरा 
पावती, । नवतुळती सवरावें ।।२.८८६।।

सिभ्त्य् – आपलया िोकरांिा. सवानश्ता परानश्ता 
। सवनरत्ा परनरत्ा पारा्ण । सवर्तया परर्तया 
सव्णरा । देरेंनच रायें ।।१८.८०९७।।

सि्मवर –  सवत:चया महरजे आतमयाचया ठिकारी 
बुद्ी खसरर असरे. सवरनत सवरनत सवगनत । 
सवरिीडा सवसवरूपखसरनत । नवषयतयागेंनच 
वीरपती । येरवहीं ि घडे ।।१८.१२४१५।।

सि्मुखप्रपीटण – सवतःचया तोंडात रारूि घेरे. 
तंव, तो ि बोले वचि, । िसंडी सवरुिप्रपीटर, 

। आमहां नवपरीत नचह्न । जारवों लागलें. 
।।२.३२९९।।

सि्मवेि –  सवत:लाच? जे जारे रावाराव । तें 
तेंनच जारे आपर सवरेव । नवसर आनर 
आिव । ज्ञािनच तेनरचें ।।१८.१२११७।।

सि्यं – सवतः. चक्ू, पादीं प्रवेशली, । िािा ते तें 
सवयं जाली, । रूपातें जारों लागली, । 
आपेंआपची ।।२.११६५।।

सिररी – आतरािंदात. निनव्णकारा सवखसरती । 
आपर असता सवरती । निनव्णकलपता निरुती । 
आंगी जडे ।।१८.१२३८९।।

सिरूप – १. सवराव. तो राठरता कैसा होईल ? 
। गगिा पल्व फुटतील, । सवरूप जयाचें 
निचिळ, । अविैत सदा ।।२.८६०।।; २. 
आतररूप. तैसी ते जारीव ते वीरपती, । जे 
आपुला भंशु साहाती । पोटानच लागीं भरती 
। िेरती सवरूप ।।२.६९३।।

सिरूपज्ञ्न – आतरज्ञाि. सनच्दािंरय (?िंदरय) 
निगु्णर, । तें रीनच ब्रह् सिाति । ऐसें सवािुरवें 
सवरूपज्ञाि, । जालें जयासी ।।२.८५६।।

सिरूपर् – सवरूपाला. गुरानचया असंगता, । उरे 
आतरा निःप्रपंचता, । तेरेही जो सवरूपता । 
िेरें चढुं उतारु ।।२.८३१।।

सिरूपर््मुवक् – ईश्वरासारिे रूप प्राप्त होरे हा 
रुक्तीचा नतसरा प्रकार. सवरूपतारुनक्त फुडी । 
तेही रनक्तपरीं जोडी, । जे संग्रनहतां उडी । 
घानलती रुक्ती. ।।२.४२०४।।

सिरूपदृष्टी – सवरूपदृष्ीिे - सत्, नचत् व आिंद 
हे सवरूप. निनव्णकलप सवेदि । प्रपंचोनरुि 
अंतःकरर, । तें सवरूपदृष्ी अनकंचि । 

सिप्रक्श-शु सिरूपदृष्टी
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काहींनच ि वतते ।।२.६४६।।

सिरूपध्मुता – ईश्वराची दोि लक्रे – तटसर 
लक्र/धर्ण व सवरूपलक्र/धर्ण. पैकी दुसरे 
सवरूपधर्ण महरजे सत् नचत् आिंद होय. 
सनच्दािंदा अविया । आतरयाचा धिंजया । 
सवरूपधरु्ण बोनलजे तया । एकदेशीतव ि साहे 
॥९.३१८॥

सिरूपबोधन –  सवरूपाचा बोध,  जयात 
कोरतयाही नवकलप िाही अशा आतरतत्वाचा 
री असा अिुरव. केवळ गुरातीत ज्ञाि । ते 
प्रकृती नवलक्र । निनव्णकलप सवरूपबोधि । 
आतरयांचें ।।१८.१२०३०।।

सिरूपरवर (सप्तरीसारिा उपयोग) –  आतरािंदात. 
... सांडूनि ययांचीनच संगनत । योगी िेलें 
सवरूपरनत । िाये िाऊ ।।१८.१२४१४।।

सिरूपसर्् – अखसततव. सत्, नचत्, आिंद ही 
ईश्वराची सवरूपसत्ा, पाररानर्णक सत्ा. आता 
आतरया आपुले िायी । खसरती वेगळे 
लक्रनच िाही । सव्णत् सव्णदा सव्णही । 
सवरूपसत्ा ॥९.११॥

सिरूपसद््िरविर ु– री सद्रूप आहे ह्या नवचारािे 
रनहत. महरजे जयाला री ब्रह्  आहे असा 
नवचार वा अिुरव िाही असा. रग 
असंराविासंयुक्तु । सवरूपसद्ावरनहतु । तो 
अनयराज्ञािें जाग्तु । देहीं जाला. ।।२.५३४८।।

सिरूपस्क्ष्तक्रु – सवतःचया िऱया अखसततवाचे, 
आतरतवाचे अिुरवजनय ज्ञाि. 
सवरूपसाक्ातकारु िारी, । अिुरवशूनयु, गा 
वीरपनत, । नवनवक्तातरज्ञाियुनक्त । नबंबेनचिा. 
।।२.५३७०।।

सिरूपसुख्चें – आतरसुिाचे. सवरूपसुिाचें 

वाड, । सनच्दैकरस निनबड, । उतपनत् खसरनत 
लयीं अिंड । जैसें तैसें ।।२.७७७।।

सिरूपसथ – आतररूपात. ते सवगवींहूनि चयवती । 
सवरूपसर संसारा, येती, । रागुतें निष्ठा ि 
पवती । ऐसें होईल ।।१.२७६०।।

सिरूपस्ुरण् –  सवत:चया आतरतवानवषयीची 
जारीव, ह्या सराधीतील प्रनतबंधाला. ग्रासूनि 
लय नवक्ेपा । सवरूपसफुररा आनर लोपा । 
अभयासबळें बापा । ज्ञाियोग युक्ती 
।।१८.१३६८२।।

सिरूप्च् – रूपाचा (तू काय आहेस, कसा 
आहेस ह्याचा).आिंदाचा तू सागरू । 
ज्ञािनवज्ञािठदवाकरू ।  ि कळे तुनझया पारु । 
सवरूपाचा ।।१.२।।

सिरूप्वच्य् – चैतनयरूपाचया. रग सवरूपानचया 
दृष्ी, । नववतु्ण रायावी ततवीं उिी, । जैसें 
नकररानचये दाटी, । राजीं र्गजळ ।।२.७७०।।

सिरूप्चवेवन – आतररूपाचया. लय नवक्ेपें तेरें,। 
वयरो सवरूपाचेनि अज्ञािें । प्रपंचोपसगमें 
दाररें,। आतरयानस; ।।२.८१६।।

सिरूप्नुसंध्न – सवतःचया रूळ रूपाचे 
अिुसंधाि, जारीव. तेनरचें रात् संवेदि, । 
तेंनच देह रहाकारर, । तविारा (?तदविारा। । 
सवरूपािुसंधाि, । ते शुद् तुरीया ।।२.११३७।। 

सिरूप्नि्यवे – सवरूपाचया संयोगािे, जुळरीिे. 
सवरूपानवये शबद सरले । सर नवषर हे नजतुले 
। तेही अिुवाद पानळले । लक्राचे ॥९.१५॥

सिरूप्ज्ञ्नकृरस्ुरण – सवतःचया िऱया 
रूपानवषयी अज्ञािािे केलेले नवषयांबददलचे 
सफुरर (अज्ञािारुळे जीवाला होराऱया 

सिरूपध्मुता सिरूप्ज्ञ्नकृरस्ुरण
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रोगेचछिा).  सवरूपाज्ञािकृतसफुरर । 
काररागातरक जार । करीत प्रपंचनववरर । 
उिी कलपिारूपें ।।२.४४४।।

सिरूप्ज्ञ्न्म्त् – केवळ सवरूपानवषयीचे अज्ञाि.  
तया नलंगदेहाप्रागदेश, । सवरूपाज्ञािरात् असे, 
। तें काररदेह पठरयसें, । जीवाचें यया 
।।२.११२१।।

सिरूपीं – सवतःरधये. ऐसें प्राकृतगुरविारा,। 
प्रकृनतपासाव वीरा,। उिी पुरुषु निदसुरा,। 
सवरूपीं जव ।।२.७६९।।

सिरूपें –  सवरूपािे महरजे ‘री’ या राविेिे, 
‘राझेच रूप’ महरूि. अहतवयाठदधर्णहरासीं । 
द्रष्ा होये अनररािसाक्ी, । त(?तैं, ते) 
असता तया अनवद्ारयासी । िेरें सवरूपें 
।।२.६४२।।

सिरूपोपरवर – सवरूपाचे ज्ञाि झालयािे येरारी 
नवरक्ती. सवरूपोपरनत ि वतते, । दशा िा खसरनत 
जयातें, । रग नवश्ांनत रिा, बुद्ीतें । कें ते 
आहे? ।।२.५३७२।।

सिरूपोपर्मवििीनु – री ब्रह् आहे असा अिुरव 
आलेला िसलयािे जयाला िरी शांती वा 
आिंद अजूि प्राप्त झाला िाही असा. ऐसा 
सवरूपोपररनवहीिु । बुद्ीचा जो अप्राज्ञु, । 
चंचळु जयाचा रिु । कारानररूततवें. 
।।२.५३४९।।

सिगतानरकपरनें – सवगा्णत नकंवा िरकात जारे. तेरें 
पाप पुणय कवरें । रोगावें? सांग वचिें; । 
सवग्ण िरक– पतिें । कवरानस गा? 
।।२.१०७५। । 

सिगतान््यक् – सवगा्णतील िानयका, अपसरा. 
उव्णसी, रंरा, रेिका । रोगाल सवग्णिायका, । 

चौदा रतिें, आइका, । रांडारीं तुमहां. 
।।२.३७३५।।

सिगूतावन – सवगा्णतूि नकंवा सवगा्णतील सुिोपरोग 
रोगूि झालयािंतर. सवगू्णनि आरी संसारा, । 
तये रातेनचया राजी उदरा, । िवां रासां 
बानहरा, । आरी जनर दशे ।।२.११०४।।

सिणता दृष्टी – ‘सुवर्ण’ या दृष्ीिे पाहता, रूळ 
ततवाचा नवचार करता. र्नत्कादृष्ी घट िाही 
। जळदृष्ी तरंग कायी । सवर्णदृष्ी जारयी । 
अलंकार जैसा ॥९.८२१॥

सिविरईं – सवतःनवषयी, सवतःचया 
आतररूपानवषयी. रग लाहोनि सवनवषईं ज्ञाि, 
। करीं ... अज्ञािचछिेदि, । रग 
अजअवियलक्र, । वोळिों लागे  ।।२.८१५।।

सिवशळु – आतरसवरूप, आतररत. तै केवळु 
अकता्ण िा केवलु । कता्ण अजु्णिा निर्णळु । 
जैसा तैसा सवनशळु । असे जार ॥९.२२६७॥

सिस्टी – ‘सव’ महरजे आतरा, तयाचयासािी. 
अवसरा झानलया नहंपुटी । रग तया प्रज्ञेचया 
पोटी । निरनलया सवसाटी । जोडती नतये 
।।५.१४९६।।

सिसरीक्सन – योगासिांपैकी एक आसि प्रकार. 
सवसतीकासि ते तीसरे । पद्ासि चौरे बरे । 
चारी आसिे आदरे । योगीये रजावे ।।६.६४।।

सिसरीक्सन – योगासिांपैकी एक आसि प्रकार. 
सवसतीकासि ते तीसरे । पद्ासि चौरे बरे । 
चारी आसिे आदरे । योगीये रजावे ।।६.६४।।

सिसथ-सथु – खसरर. गुरानचये सपष्दशे, । जें जैसें 
तैसें सवसर असे, । गुरोपसगमें नवसकुसे, । ऐसें 
िवहेंनच ।।२.१०२१।।, सिसथु ।।२.८२९।।

सिरूप्ज्ञ्न्म्त् सिसथ-सथु
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सिसथ्नीं – सवरूपात. सवसरािीं सहजखसरनत, । 
काहींनच िवहे ऐसी रूनत्ण, । यया नववता्णची 
संगती । ि वतते जया ।।२.८७८।।

सिलसथरी – आतरखसरती, आतरसवरूपाची 
अवसरा. िािा सांडरे कायी । जया सवखसरती 
लोपुनच िाही । व्नत् अव्नत् िायी । हे जेरे 
पडे ॥९.२६८॥

सिसिरूपसर्् –   सवतःचया रूळ रूपाचे सत्व, 
सतयतव, अनविानशतव.  तें ज्ञाि जारावें 
नवनवक्तता, । ज्ञातेि सवसवरूपसत्ा, । जंव 
तंव वेदिवेत्ा । सवयेंनच तेरें ।।२.६५८।।

सिसिरूप्चवेवन – सवतःचया रूळ रूपानवषयीचया. 
अज्ञािपूव्णक ज्ञाि सफुरे । सवसवरूपाचेनि 
नवसरें, । तेंनच अंतःकरर आकारें, । 
व्नत्चतुष्येसीं ।।२.११४६।।

सिसि्क्रेंवच –  आपापलया आकारांरधये (रूस 
जया आकाराची, तया आकाराचा). आिंदु 
वोतला रुसे । सवसवाकारेंनच तो ठदसे । रि ि 
राठरतां आपैसे । नवरोनि गेलें ।।१८.१२३८०।।

सि्दळ –  चवदार. दुघळ घुरट िविवे । नचकर 
सकर बरवे । वासळ सवादळ िेरवे । रूप 
येकाचे ।।५.२८०५।।

सि्दळवे – चव देते, रुची निरा्णर करते. कनरका 
सवादळे आगळी । शािांनचया प्ररावळी । 
वटक पप्णठटक तये वेळी । आनर रूनचते 
।।५.१७२६।।

सि्दुळ – गोड, चवदार. जालेही ते सवादुळ । पठर 
नवषव्क्ाचे रुळ । नवषनच रािावे केवळ । 
रधुर िवहे ।।१८.७४१६।।

सि्दोदक – गोड महरजे हलके पारी. क्ार आनर 

सवादोदक । रसिेपासाव जारे उदक । एवं 
रसरात् सकळैक । जारे औषधी ।।५.१७२८।।

सि्नुभिें – री आतरा, ब्रह् आहे असे 
अिुरवलयावर. सनच्दािंरय निगु्णर, । तें 
रीनच ब्रह् सिाति । ऐसें सवािुरवें सवरूपज्ञाि, 
। जालें जयासी ।।२.८५६।।

सि्नुसंध्न – केवल आतमयाशी एकतािता 
साधरे. तें ज्ञाियुक्त रीपर । जेरें वतते 
सवािुसंधाि । तुरीया अवसरा जार । निर्णळ 
ते ।।१५.४२६८।।

सि्पदभ्य –  श्वापदरय - नहंस् प्राणयांपासूि 
रीती. ... सप्णरय िा सवापदरय । सवाांपक्ीं 
अरय । ... ।।१८.१२४७४।।

सि्थता – सवत:चा फायदा, लार, रतलब. सवार्ण 
परार्ण सोसरी । नचंता कीजे रिी । तो उविेगु 
धिु:पारी । जारावा तुवा ।।१२.७४७।।

सि्शवे (सव + आशे) – सवइचछिेिे, सवत:चया 
इचछिेिातर, सवत:चया इचछिेिुसार. सवाशे पुत्ु 
होये । तो नप्रयु नकती पाहे । रात याहीहूनि 
आहे । जवळी राते ।।१२.७१३।।

सि्वश्र् – आपलया आश्यास असलेलयाला. 
सवानश्ता परानश्ता । सवनरत्ा परनरत्ा पारा्ण । 
सवर्तया परर्तया सव्णरा । देरेंनच रायें 
।।१८.८०९७।।

सि्लसरक्सन – एक प्रकारचे योगासि. 
सवाखसतकासि पद्ासि । ... जेरे सूि पावे 
रि । तेनच योनजजे ।।१८.१२८३८।।

सि्िंक्रवे (सव + अहंकारे) – सवत:नवषयी गव्ण, 
‘री’परा. एवं सकळ जीव ईश्वराचे । सकळ 
रागय देरे तयाचे । ऐसे जारोनि ि वचे । 

सिसथ्नीं सि्िंक्रवे
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सवाहंकारे ।।१२.५७८।।

सि्ि्क्रवे – देवतांस अग्ीचया विारे हनवरा्णग देरे. 
सवाहाकारे तयानगले । ते ईश्वराप्णर केले । 
आता तये पदारमी आपुलें । ररतव िसावें 
।।१२.६३१।।

सि्ंग – सव + अंग, सवतःचे शरीर, राग, रूळ 
रूप. जळ तरीनच तरंग । सवर्ण तरीनच तें िग, 
। रही तरीनच सवांग, । घट रिाठदकाचे 
।।२.९६४।।

सिवेर – श्वेत, पांढरा. शुद् सवेत शालयोदि । वठरते 
पीत वरान् । योगु पावे तेनच लवर । नरश्ीत 
करी ।।५.१७३५।।

सिवेदज – घारापासूि होरारे जीव–जंतू. सवेदज 
जारर अंडज । चौरे सरुदाय उनद्ज । आकार 
लानवले बुझ । तयानच रिुजाते ॥९.२२२०॥

सिवेद ु – घार. आंगी असे नितय सवेदु । ऐसा 
आचरावा नवधु । दुठरल साचल शबदु । 
आइकतनच असावे ।।१८.९०२५।।

ि

िट –  हट्ािे, जबरीिे. जेरें योगें गुर छिेठदती । 
िेघावे तें शस्त हातीं । हट धिुषतें की आती । 
दूठर सांडावें ।।१.३०२५।।

िट्योग्ची – एक यौनगक पंरात केलया जाराऱया 
नरियांची. (ह = सूय्ण, ि = चंद्र. सूय्ण हा 
रूलाधार चरिात िारीजवळ असतो व चंद्र 
सहस्ारचरिात ताळूजवळ असतो. हियोगाचया 
यौनगक नरियांिी या चंद्रसूया्णचा संयोग 
घडवायचा असतो. तो घडला की सहजसराधी 

लागते. या सराधीिे साधकाला ब्रह्ािंद 
लारतो. तसेच अिेक अलौनकक नसद्ीही 
प्राप्त होतात.) सांडुनि लक् धाररा । आनर 
अनयदैवत उपासिा । हटयोगाची वासिा । 
पांडुपुत्ा ।।१२.२६३।।

िट्योगी –  योगातील एक प्रकार आचररारा. 
पहाः हियोग. की पूवा्णभयासी हटयोगी । शरु 
दनक्रा तया लागी । अवघीनच ठदधली यागी 
। शेष ि िेनवता ।।१८.२०८६।।

िट्च् –  हट्ी, दुराग्रहािे वागरारा. जो फावेल 
िीनतरागु्ण । तैसानच करावा संग्रारयोगु । िीनत 
सोडूनि प्रसंगु । हटाचा ि करावा ।।१.६९०।। 

िटठूरी – हलवरे. तया रोजिाचां अंतीं । उिावया  
िाही शनक्त । चालतां राि हटूती । ते ियेनच 
कठरता ।।२.५३८१।।

िटवे –  हट्ािे, जबरदसतीिे. हटें धठरतां कर्णकारर 
। कर्णतयागा तयालागूि । तंव ते दशगुरा रि 
। प्रवतते करमी ।।१.२४३१।।

िठी पवडलवे – हट्ाला पेटले. येकु येकांते पाहे दृष्ी 
। येकु असे तंवं येकु िुिी । यापरी दोघे पनडले 
हिी । कठरती तपाचरर ।।१८.१०५९२।।

िरवेपण्वच्य् – हताशेचया, निराशेचया. आतां 
हतेपरानचया व्त्ी, । जो की अवतरला 
आरी,। तो आपरा कीं आिाप्रती, । ऐसें पाहे 
पां ।।२.८७०।।

िननशीळर् –  राररे हा सवराव, गुर असरे. 
देहातरबुनद्चेनि गुरें,। राठरता री, येरें 
अनररािें,। हििशीळता जारे । निरुपानधकातें 
।।२.६७७।।

िमटी –  हटी, हटवतो. पव्णतु पव्णता ि हमटी । नवष 

सि्ि्क्रवे िमटी
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नवषा िवहे नकरीटी । रारक गोरटी । ऐसी 
निष्ठा ।।५.२४५८।।

ि्य – घोड्ाची नवरिी. रसनवरिय हयनवरिय । 
पशूनवरिय िरनवरिय । कनयानवरिय रांसनवरिय 
। इचछिा ते कररे ।।१६.२५७७।।

ि्य्वस (ि्य) –  घोड्ांिा (वीय्णरूपी घोड्ांिा). 
वीय्ण संगेनच धांवीिला । श्ोनरती जाऊनि 
संचरला । वायो वीय्ण हयानस गुंतला । निवडेनच 
िा ।।१६.११८६।।

िररी – (कष्) सरतात. देखिजे सवपि वाईट,। तठर 
जाग्त होती सुरट,। नततुलेिीनच ते कष् । सव्ण 
हरती ।।२.१०५६।।

िरळ –  १. गार, बारीक िडा; कर. अरवा्ण 
बुडाला सागरी (अरावी) । सूक्र हरळ 
जयपरी (जया) । तैसा तो बुडाला संसारी । 
बाहेरी ि पडे ।।१६.२३५९।।; २. िेत्रोग; 
िुपऱया. वर व्रर गुलर हरळ । यां वयाधीसी 
नच जनरे सरूळ । कां बाळपरीच प्रबळ । 
उरटती रोग ।।१६.१४७०।।

िरळु (चुन्य्च्) –  बारीक िडे; चुििडी. जैसा 
हरळु चुियाचा । रटी रानज पाकु तयाचा । 
होय तैसा ब्रह्ांडाचा । रसर लेशु ।।८.२६८२।।

िर्ळी – दूवतेसारखया गवताचा एक प्रकार. कुदा, 
गोगडी, हराळी, । नतकांडी, घोडेकुसळी,। 
कऱहवेळु, रारवेळु, गोंडाळी, । तांबडी 
अपार,।।२.५२८६।।

िर्सीं –  ऱहास झाला असता. सकळां धराांचां 
निरसीं । सकळां गुरांचयां हरासीं । देह 
अवसरा ग्रासीं । सकळ रािाचां 
।।१८.१४४३६।।

िर्सु – निरास, पठरहार. तरी सव्णदा अप्रकाशु । 
सकळा व्नत्चा हरासु । निद्रे ऐसा रावो 
जानरजसु।प्रळयो तो तो ।।८.२०९१।।

िर्सें – िष् झाला. साधय रनक्ततें ते वीरा । 
सवरूपनिष्ठा धिुध्णरा । रेद हरासें निरंतरा । 
सेवावें आतरयातें ।।१८.१३२२४।।

िदरर – नहरवा. सेंदूरवर्ण येक धयाती । हठरत शयार 
येक रानिती । रयोरपक् ियिाकृती । नचंनतती 
वरु्ण ।।१५.२३२८।।

िदररकतीच् – नहरड्ाचा. जे पाळहवठटका रक्ूरी 
। आगळही उपोषराहूिी । केवल हठरतकीचा 
रोजिी । अजीर्ण िवहे ।।४.१४६३।।

िदररर् –  नहरवेपरा. की काचे आडूंनि पाहता । 
सवेता ठदसे हठरतता । तेनव निजावगुरे दृष्ी 
कठरता । रासे तवित ।।१६.४७४।।

िदर्य् –  नहरवेगार, टवटवीत. तो केवळें उदकें 
येकलेनि । नवकारू उपजे कैसेनि? । पविा 
जीविानचये नरळरी । होतील हठरया 
।।१.१९९५।। 

िदर्य्ंची –  राकडांची. सवे गनत सठरतेची । वरी 
प्रनतनबंबेल हठरयांची । वेगें उिूंनि अनधष्ठानिची 
। धावती अनधष्ठानि ।।१८.१२९५९।।

िदरिर्ददक् (हठर + हर + आठदक) –  हठर 
महरजे नवषरू, हर महरजे रहादेव. अशा श्ेष्ठ 
देवांिाही. नवषरूिे व्ंदेला भष् केले, तर रहादेव 
रोनहिीरूपाला राळले. (कारवासिेिे 
देवांिाही पछिाडले.) आइकोनि जाररे महरावे 
। तठर वक्ता अिुरवी काय िवहे । आगा 
हठरहराठदका िुिे । सवमोपाधी ग्राशी 
।।८.३०५०।। पहाः पदरवशष्ट अ

ि्य िदरिर्ददक्
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िरी – हरर करतो, काढूि टाकतो, िष् करतो. तठर 
हा जये ते जीं नववतु्ण । तेरे लवरात्ेंनच िाही 
सरसतु । द्रष्ा आपर अंतरसरु । जै देिरें हरी 
।।१५.२००५।।

िरीरकती –  नपवळा नहरडा. अन्े जाले अजीर्ण । 
हरीतकीिे नवरेचि । तेर कवर प्राचीि । तये 
िांइं ।।१६.१५४७।।

िरताभूर –  आिंदपूर्ण, आिंदी. कवराचे देखिले 
वदि । हष्णरूत राझे रि । तव येक महरती 
ब्राह्र । काये झाले ।।१६.१८९७।।

िलभ्रु – िांगराचा रार, िांगरणयाची जबाबदारी. 
तेरे घेतला हलरारु । चानलला कृनषधरु्ण सरग्रु 
। धानयोतपत्ीचा प्रकारु । रचता झाला 
।।१८.९०५४।।

िलेंवच (हल = िांगर) – िांगराचया साह्यािे, 
िांगरािे. एकदंते केलेनच रर । सवतेनच दुरावे 
पडतालुि । रूनरका ि सुटे महरौि । हलेनच 
नत्गुरावे ।।१८.८९८५।।

ििन – अग्ीत आहुती देरे. आतरानच प्रनरत 
अवदाि । आतरानच हूत हवि । आतरा ब्रह् 
आतराप्णर । जारती योगी ।।१८.१९३३।।

िविजवे –  हवि करावे. आनर ते रांस होरी हनवजे 
। आनर आपर ही शेष सेनवजे । तेरे पनवत्ता 
रानिजे । अपनवत् कर्ण ।।१८.३११।।

िविलवे –  हवि केले. नवरजा होरी सव्ण हनवले।गुर 
कायतेसी दहि केले । तेर ब्रह्नच एक उरले । 
गुरातीत।।१८.३९८।।

ििी – हवि करी, करतो. रूत पंचकाचा हविी । 
वयनतरेके जो आतरज्ञािी । तो तैं रौनतक 
ज्ञािाग्ी । रानज हनव ।।१८.१८८२।।

िव्य –  अग्ीत हवि करणयाचे द्रवय, पदार्ण. री 
िेरे तया वेदातें । ऊति करवे हवयातें । नहरणय 
कैं चे राते । जें रीं देवों ।।१८.१०५५।।

िव्य् द्रव्य् ि्चून – अग्ीत हवि करणयायोगय 
पदाराांनशवाय. सवरत जारोनि प्रवीर । येक 
कठरती होरहवि । तेरें हवया द्रवया वाचूि । 
योग कठरती ।।१६.१६७६।।

िसरवरि्यवेच्  –  हातािे रारारारी, झटापट. ऐसें 
येक येका बोलती, । नसनवयागाळीवठर येती । 
हसतनरियेचा अंतीं । सोडनवती येक. 
।।२.३०५० ।।

िळर् –  हाळ, गुरांसािी बांधलेला रोिा हौद, 
पाणयाचा चर. टांकें, बानव, पोिररी,। बारव, 
नवनहठर, अडु, धररी,। नवनहरा, तळें, रािी,। 
हळता, घुरें,  ।।२.२६८०।।

िळिटु – अलपज्ञ. बोलवी तोनच हळवटु । जिातें 
आला वीटू । ऐसे नि बोले तैसे वटु । दावी 
रैत्ीचा ।।१६.२११५।।

िळ्िळ – नवषप्रकार. येर नवषयरोग सकळ । तें 
जालें केवळ हळाहळ. । अंतःकरर वयाकुळ 
। तळरळ करी.।।२.२१२६।।

िळुिट्वच्य् ्य्री – इतर सजातीयापेक्ा लवकर 
नपकरारे धानयप्रकार. चंचळा होती विसपती । 
आनर हलुवटानचया याती । तया पविेनच ऐसी 
प्रतीती । पविानच आहे ॥९.९५३॥

िळुिटें –  िांगर. ब्रह्ांडाऐसीं हळुवटें,। वायो 
उडवी सदाटें,। तो शोषावया िेटें । उठिला 
जऱहीं,।।२.९३१।।

िंक्षं – भूरधयरागी असराऱया अनग्चरिाचे 
(आज्ञाचरिाचे) बीजाक्र. हे दोि पाकळया व 

िरी िंक्षं
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नवद्ुतवरमी असूि हंसरूपी ईश्वर तयाचा सवारी 
आहे. भूराचे अनग्चरि कैसे । पीतवर्ण ते 
पठरयेसे । हं क्ं रात्ुका नवशेषे । पररहंससराि 
।।१३.५७२२।।

ि् क्ळुिरी – ह्या वेळेपयांत. हाकाळुवरी 
सांनगतलें,। जैसें तत्व उपपाठदलें,। साधि ज्ञािें 
सूनचलें । उपायें एरेंनच ।।२.१०४३।।

ि्अिणें (ि्टिणवे) –  हावरटपरे? िाणयाचा 
पदार्ण? हाअवरें वठर पाषाि । क्ीप्रा घ्रुत पय 
जार । रािुनि अर्तासराि । नचकरपक्ी 
।।१८.७४५१।।

ि्गरुसुणी – घार कररारे कुत्े. रुजा दंड उनराळले 
। शरीर काळे िेले । रुि तयाचे काळे । 
हागतुसुरी ।।६.१६९६।।

ि्टचरौि्ट्-टवे – बाजार, चौकात चौरसतयावर. 
वयावहाठरक ही शबदु । पठर बोनलजे तोनच 
ब्रह्वादु । हाटचौहाटा नविोदु । एकांतु जे 
॥९.३८७॥

ि्टोक् (ि्टक) – बाजारकरी. हाटोका करी वाहे 
पारी । स्ती ते फुकाची रांधवरी । रोल िें दवे 
रग दळूनि । कांडूनि घाली ।।१८.१०५५९।। 

ि्णीरलीं – हारली, (शस्तांिी) रारले, चोपले. ते 
शरीररेदके शस्तें, । रुद्ल, तोरर, अस्तें,। 
नतिटें कठिरें रयंकरें, । हारीतलीं हीं 
।।२.९२०।।

ि्णवे – डोलत राहरे. पूर्णतवे डोल हारे । तैचेनि 
निचिळपरे । ि नवराजेते असरे । आतरयाचे 
॥९.८७५॥

ि्णें – तोडतो, नवचनलत करतो. नवषयां धांवतीं 
ज्ञािकररें । तैं निष्ठा नवसठरजे रिे । सराधी 

नवक्ेपु हारें । दूठर करी ।।१८.१२३९७।।

ि्रिटल् –  हातचा रळ! हातात बसलेला! इ. 
री दक्ु वयवसायी चतुरु । रातें हातवटला 
वयापारु । री कृपरु री उदारु । ऐसे रावी 
।।१८.३३२९।।

ि्रस्र – धार काढरे. रेळवर िसतां केवळ । 
दुरतें कैंचे होयील । हातसार जो ि करील । 
तया दुगध कैचे ।।५.११९४।।

ि्वर्यवेरीं – हतयार चालवणयासािी. ि जुंझें सवाां 
प्रकारीं । ि प्रवतमें हानतयेरीं । वाता्ण राजयाची ि 
करीं । सारंगधरा ।।२.२५१।।

ि्वर्यवेरु – हतयार. प्रकृनतगुरसंयुक्ता, । देहीनच रीं, 
हे रािीतु सांता । जाला हानतयेरु परनजता । 
काये महरे! ।।२.६७०।।

ि्वनक्ळें – हािीचया, पडतया काळात. रग 
हानिकाळें उपजला । तो प्रानप्तकाळें शोकु 
रेला । तठर यया इतुलया बोला । वचि आरी 
।।२.२१९।।

ि्वनसळु, वसंदळु – नशंदळ, वयनरचारी. चोरु िवहे 
हानसिळु । आतां घरांतील की बाहेरलु । ऐसा 
नवचारां पा केवळु । कवरु कैसा ।।६.९०१।। 
(रुदो. हा नसिळु?)

ि्रपलें – झाकले गेले, ठदसेिासे झाले, हरवले, 
गेले.  सजल रेघ कोंदाटले । तेरें रनवनबंब 
हारपलें । असोनि तापितव गेलें । गरे िावेक 
।।२.२८।।

ि्रप््य् – हरपला तर, रेला तर. ररीं हारपलया 
दुयमोधिा । कें पाहों रीषरा द्रोरा ।करा्णसाठरिा 
श्ीकृषरा । पुडती कैंचा ।।२.१५०।।

ि्रपोवन्य्ं गवेल् – िाहीसा झाला. ब्रह्ांडकंचुकु 

ि् क्ळुिरी ि्रपोवन्य्ं गवेल्
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नवराला, । प्रपंचु हारपोनियां गेला, । तये 
प्रळयार्णवीं निराला, । तो सरूळदेहोची 
।।२.९२८।।, ि्रपोनी गवेल् ।।२.११९०।।

ि्रि्िी – घालवायची, वाया दवडायची असेल 
तर. अवघी जोनडली हारवावी । कीनत्ण पुढें ि 
वहावी । अकीनत्णजोडी जोडावी । तठर हें असो 
।। २.५७।।

ि्रविलें – गरावले. शुनक्तिनडचें रजत । हारनवलें 
पारा्ण तुवां येर । नरथया रानयक प्रसतुत । जठर 
शोनचतासी ।।२.२७४।।

ि्र् –  वेळूची रोिी टोपली, रातीचे रोिा घडा. 
हारा, डेरा, रांजरु,। रुढा, पडगा, आिु । 
सुगड, तौली, सुजारु । कैसी बोलैल? 
।।२.२६७४।।

ि्र्ळी पहाः िर्ळी

ि्दर – ओळ, रांग. कीनत्ण होईल देशांतरी । खयानत 
वाढेल संसारी । िेठदंता कीनत्णची हाठर । 
महरौनि देरे ।।१८.८१०२।।

ि्ल्य् ं – िाश करणयाकठरता. उनरेषें हालयां । 
हारावंनच िलगे तया । प्रकाशु िवहे गा 
धिंजया । तर तें ।।१५.१५८०।।

ि्लिवे – हलवतो. घटसंगें घटावर(?घटांबर),। 
तरंगसंगें जळ सरुद्र, । र्गजळसंगें सव्णत्, । 
नकरर हालवे ।।२.९६८।।

ि्ल् – रद्. तंवं रिाची िायी कारू । इंनद्रयसराि 
नवषय भरू । यौवितवे हाला प्रशरु । दंरू 
लोठटला ।।१८.७५०।। 

ि्ल् –  १. बेशुद्ी, बेधुंदी. धुळोरा उठिला गगिी 
। सूयमो लोपला तेरेंकरूनि । तो पविें हाला 
येऊनि । आमहांवठर पडे ।।१.३२४।।; २. 

निधा्णर, निचिय. आतरधरु्ण येहीं हाला । तैं 
आिातर्णधरु्ण गुरीं ठरघाला । तोनच रग प्रसवला 
। अिंतां यायां ।।१.२५०३।। 

ि्ल् – रारला. धायेंनच वैरी हाला । तो पाहावा 
जीतु कीं रेला । िातठर पुडती उठिला । घातु 
करील ।।१५.१४७० ।।

ि्लवे – १. हलते, चंचल होते, ओढले जाते. तेरें 
लोरें हाले । नचत् जयाचें िानशलें । नहतानहत 
ज्ञाि आचछिादलें । उरटेनचिा ।।१.२५६७।। 
२. हलतो, घाबरतो. निरपरानधया रातें,। पैले 
हाले शस्तघातें, । तंव दुजा महरे, येरें । ररीं 
पनडलों ।।२.६८२।।

ि्वसजवे – हसू लागला. जारु िा िेरुसारािे । 
महरौनि हानसजे िारायरें । सरयो पाहोनि 
कररें । लागे नवसरयो ।।२.२६३।।

ि्स्यरवळ्य् –  हासयाचे राळ, फवारे, अनतहसरे. 
ऐसे सवाश्री नवरूद् । सवय अपसवय करी 
वाद  । हासयरनळया नविोद । तयाही वरी 
।।५.१२१६।।

ि्स्यिदन् – हसरी. सुरंग रंगलें अधरोष्ठ, । हिुवटी 
पाहतां िागर, । हासयवदिा, सकुरार,। धयाि 
प्रकटे ॥२.५१०१॥

ि्स्यिदन ु – िेहरी हसतरुि असरारा. सव्णदा 
हासयवदिु । अपीडकु वठर सुप्रसन्ु । जया 
देितानच जिु । नवसरे श्रातें ।।१२.७२४।।

ि्स्यविनोदि्र्ता  – वेळ घालवणयासािी गपपा 
राररे, नविोद सांगरे इ. हासयनविोदववाता्ण । 
सांगती आइकती करा । लोकरंजकावयवसरा 
। तेवहेळी कैसे? ।।२.५३८४।।

ि्ळ् – आगीची उषरता, हाळ. अनिळें अिळु 

ि्रि्िी ि्ळ्
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हाळा । तो ठदपावरी रावहवळा 
।।१८.१२५४८।।

ि्ळ् – नवषािे. सवजिे नवषदायके । परजिे होती 
िींदके । रग तो राजरशके । हाळा ररे 
।।१८.८६०३।।

ि्ळ् – नवषािे. सवजिे नवषदायके । परजिे होती 
िींदके । रग तो राजरशके । हाळा ररे 
।।१८.८६०३।।

विंिरुररवड – नहवर (= काटेरी झाड), तरड हे 
व्क्नवशेष.  देिे सेंदुराचा दगडु, । वाटेचा 
नपंपळु, वडु, । नहंवरुतरनड प्रचंडु । तांदळा हो. 
।।२.२१६३।। 

विर –  आतरज्ञाि. नहत महनरजे आतरज्ञाि । 
नवनहत तयाचे साधि । कर्ण रनक्त आनर ज्ञाि 
। वैरागय चौरे ।।१६.९४९।।

विरवप्र्य –  नहतकारक आनर आवडरारे. नहतनप्रय 
अरयंकर । बोले रवाळ उत्र । वेदाधययि 
जार साचार । पनवत्ु तापसी ।।१८.१४९८।।

विरि्दी – नहत साधरारा, कलयार नचंतरारा, 
फायद्ाची गोष्, सल्ा सांगरारा. सतयवादी, 
शुरवादी । नप्रयवादी नहतवादी । आंगे साहे 
परी िेदी । उपद्रो कवरा ।।१२.७२५।।

विरविविर –  नहतकारक आनर धर्णरानय योगय. 
नहतनवनहत सानधजे । आता तो प्रकारु बुझे । 
धरते नवषयो रोनगजे । हे कैसे घडे 
।।१८.१५०९।।, नहतवीहीत ।।५.१७४१।।

विर्ि्रीं –  नहताप्ररारे, नहताचे रािूि. अधरु्ण 
धरु्ण रानिजे । धरु्ण अधरा्णपरी सांनडजे । 
अनहतनच तें देखिजे । नहतावारीं 
।।१८.१२००९।।

विरी –  सव कलयाराची. नहती जालीही प्रव्नत् । 
आनर तया तैसी िसे संगनत । तैं बाळ दशेनच 
निव्नत् । ते सव्णरा िवहे ।।१८.८११।।

विरी विविरी –  नहतार्ण केलेलया उपदेशाला. येक 
उद्रे श्रती । उबगले नहती नवनहती । अपार 
आशा नचत्ी । द्रवयाची तया ।।१६.१८२०।।

वि्म्ची – गारठ्ाची, रंडीची. बाहेठर पचििा 
प्रकाशि । आवघी नहराची करकर । अन् ते 
पचिे वांचूि । कैचे रूता ।।१८.५५०।।

वि्म्रें – बफा्णला. ऐसे जारोनि अिंते । धर्ण 
लानवले शीतं करातें । तेरे वषा्णवे नहरातें । 
केले ऐसे ।।१८.५३७।।

विरण्य –  सोिे. ि सरे नहरणये ते चाड । सुरस 
गायि अगोड । श्ेष्ठांची सांडी रीड । रागु करी 
।।१६.२२६०।।

विरण्यगभता, विरण्यगभुता – दृशय नवश्वाला वयापूि 
असरारी जारीव, प्रजापती ब्रह्, ईश्वराचे 
नवश्वातरक शरीर, सूत्ातरा, सरष्ी नलंगदेह. 
पासाव प्रकृनतगुरत्य, । नवराट, नहरणयगर्ण, 
राया, ततकाय्ण । उतपनत्, खसरनत, प्रलयो, हे 
ज्ञेय । अवसरात्य, तेरें ।।२.७६०।।, 
विरण्यगभ्ता – सरष्ी नलंगदेहाला. ।।२.७०१।।, 
विरण्यगभ्ताप्स्ि – नहरणयगरा्णपासूि. 
।।२.७६३।।, विरण्यगभुता ।।१८.६५८।।

विरण्यगभ्ांशवे – सव्ण स्ष्ीस सराि असराऱया 
जगदातमयाचया अंशापासूि. नवराटांशे जाले 
सरूळ । नहरणयगराांशे नलंग सकळ । राया 
जनितकेवळ । अज्ञाि आपुले ।।१८.१२०६।।

विरण्यसत्यई – (सोिे चोररे हे रहापातक रािले 
आहे. असतय बोलरारादेिील तसाच 
रहापातकी रािावा असा आशय.) सुवर्णचोर. 

ि्ळ् विरण्यसत्यई
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ते नहरणयसतयई जारावे, । नलंगरेदी रािावे,। 
िष् महरौनि पाचारावे, । असतयवादी 
।।२.७०२।।

िी्मेंवच – औषधी पदार्ण नरजत घालूि तयाचे 
घयावयाचे पारी, रंडी-गारठ्ािे. सोरु पोषी 
औषधींते । पठर हीरेंनच रारी रूतांतें । तो दोषु 
वतते तेरे । कैचे पुणय? ।।१८.११,५१७।। 

िीिें – नहवािे, रंडीिे. अंत्ी िरपडा टोळ । हीवें 
रराडे सकळ । उतळ पातळ राळ । वाळती 
उषरे ।।१८.९१५२।।

हुड् –  रेंढा, एडका, रिरूपी बोकडावर.  रिाचां 
बैसीजे हुडा । तेरे सरािे वाजे झडझडा । रग 
तदाधा नरिडा । कठरता बाहेरी ।।५.२९५३।।

हुर – आहुती. पायु नशश् ये दोनही । नवहीतानच 
पुरती िेवुनि । येर दराची वदिी । हुत केली 
।।६.३१६८।।

हुर करणवे –  जवलि कररे. द्रवयातें हुत कररे । 
हेनच होईल राझे नि गुरे । येर िेटके ऐसे रािे 
। राझेनच रज ।।१८.१०५१।।

हुरकर्ता – आहुती देरारा (होता). अवदािातें 
ग्रानसता । एकु पानहजे हुतकता्ण । जयारानज 
द्रवय अनप्णता । पावें देवांनस ।।१८.१०४१।।

हुर्शन-नु – (अग्ीत जे-जे हवि केले जाते, 
ते-ते तो ग्रहर करतो, िातो. हुत अशि.) 
अग्ी. आइके अग्ी महनरजे तो कवर । जार 
नविनवध हुताशि । अंतकाळी दहि । प्राप्तु 
असावा।।८.३३९८।।, हुर्शन ु।।१.१५६१।।

हुर्शु –  अग्ी. द्रवयारानज श्ेष्ठु पशू । पनवत्ा 
रानज घ्त जारीजसू । आनर ग्राहकां रानज 
हुताशु । सव्णरैव ।।१८.१०७३।।

हुर्शवे – अग्ीिे. एवं असतेि हुताशे । पचिा रूप 
प्रकाशे । पाहो दे िा ग्रासे । आंनगचे नहर 
।।१८.११६५९।।

हुरु – पहाः हुर. आहुती ठदलेले द्रवय. प्रारु 
अपािुवयािु । उदािु आनर सरािु । हा पंचनवधु 
पविु । हुतु झाला ।।१८.१८७६।।

हुंबरी – आिंदोद्ार. येका प्रेराश्ु आले । येकायेकी 
बुझानवले । लंनघती हुंबती पनडले । ब्रह्ािंदे 
।।६.२२७३।।

हुंबरी – आिंदोद्ार. येका प्रेराश्ु आले । येकायेकी 
बुझानवले । लंनघती हुंबती पनडले । ब्रह्ािंदे 
।।६.२२७३।।

हुंबरु – हुंगतो. रग तो ररररां कांपतु, । कां 
घायाक्ु रूनर हुंबतु,। िेरोनि आपरा, काये 
महरतु,। देहातररावें ।।२.६८१।।

हूर – अग्ीत हविासािी ठदलेली आहुती. आतरानच 
प्रनरत अवदाि । आतरानच हूत हवि । आतरा 
ब्रह् आतराप्णर । जारती योगी ।।१८.१९३३।।, 
पहाः हुर

हृदईं – हृदयात, रिात. निचियो बैसला हृदईं । युद् 
हें कररेंनच िाहीं । पाहे परंतु तो दोहीं । ियिीं 
कृषरा उजू ।।२.२५४, ४९९।।

हृद्यउखळीं – हृदयरूपी उिळात. श्वरी बैसली 
टाळी, । शरीर पडले रूरंडळीं, । गात् कापती, 
हृदयउिळीं । कांनडती प्रार, ।।२.३०७९।।

हृद्यसथ –  कंिसय, पाि, हृदयात, रिात सािवूि 
िेवलेले. रनतरहसय कोक । हें हृदयसर जया 
सकळेक । तेनच योगयता आईक । आसुरांची 
।।१६.१९८९।।

हृद्यसथ् – हृदयाता वास करराऱया. असो, ऐसा 

िी्मेंवच हृद्यसथ्
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गुरागुरीं । साठरिानच आतरा निदािीं, । तया 
हृदयसरा, धिुःपारी, । आपरपयां गा 
।।२.८३२।।

हृद्य््म्जूवन – हृदयातूि. आपपरावी िेदु कठरती 
। रोहाचे पाश घानलती । हृदयाराजूनि 
काकुळती । उपजे जैं ।।८.१५५५।।

हृद्वेशीं – हृदयारधये. सव्ण रूतांचा हृद्ेशीं । तोनच 
सवतेश्वरू निवासी । सवा्णतरा अंतया्णरी सवाांनस 
। होऊनि असे ।।१८.१३९५३।।

हृरीकलेशु –  कृषर. येरें प्रकारें हृषीकेशु । नविनवला 
जो विारकाधीशु । तो श्ीकृषर जगनन्वासु । 
काय कठरता झाला ।।१.१४६३।।

हृष्टी (र् िष्टी) – आिंद. सवाांगी उगेनच ह्णष्ी । 
झाली रासे पुष्ीतुष्ी । रसिा रसावरी उिी । ते 
प्रांजळ देिे ।।६.३८९३।।

िेंकडपण – हेकटपरा. अशुरातें शुर महरे । तैं 
िवहे महरावें कवरे । आग्रहो हटू ि संडरे । 
आपलें हेंकडपर ।।१८.१२९१५।।

िेंक्डपण्ची –  हट्ीुपराची. देवीं िाही आवनड । 
करवीं िुपजे गोडी । सवतंत् आंगीं िोडी । 
हेंकाडपराची ।।१८.१४७७८।।

िवेक्डपणवे – हेकटपरािे, अहंकारािे. तयाचें 
केवळ जाररें । ते अज्ञािपूव्णक अनररािें । 
झांकोळलें हेकाडपरें । िेरें उरजु 
।।१८.४६१७।। 

िवेरुभूर – रूळ कारर असलेला. पविु महनरजेतेरे 
कैचा । तठर आंकोचि धरु्ण कवराचा । 
प्रकाशिा प्रसारराचा । हेतुरूत जो 
।।१६.१२७४।।

िवेदु – नरंतीत बसवलेला लांब गळजोडीचा दगड. 

िवला, रुरंबाळा, कुरंदु,। सेलू, गारगोटी, 
हेदु,। ऐसा पाषारांचा रेदु । बोल बोल पां. 
।।२.२६९६।।

िवे्म –  सोिे. यशोक्त करंकु निपजे । तठर अरया्णदहेर 
पानवजे । अनयरा वेचले गवानवजे । नवत् जैसे 
।।८.२३२४।।

िवेल्ि् –  हेलकावा, तरंग. हेलावा शांतु होये । 
तो पारींनच होउनि राहे । काररीं आपुला 
साराये । रि हें तैसें ।।१८.१४१६८।।

िवे््य् – रेडा. अफळा पडनलया महैसी । आरा पा 
िुलगे पासी । हेलया महरता दोहीसी । पररारु्ण 
लागेल ।।६.२१५१।।

िवेि् – रतसर. तो राते नप्रयु जारावा । राझा गुरु 
पांडवा । ि करावा कवहरी हेवा । तयाचा पां 
।।१२.७५६।।

िवेळ््म्त्वे –  लीलेिे, सहजासहजी. आता दुष्ाचे 
कठरसी निद्णळर । आनर साधूंचे प्रनतपाळर । 
चहु पुरुषारा्णचे हाि । हेळारात्े ।।१८.६६।।

िोइजवे – होतो, बितो. ऐसें गुरसामय निरुतें । 
अनरगरें सत जेरें । जेरें तें सद्ुरुिारें । सवयेनच 
होइजे, ।।२.१३।।

िोऊवन – होऊि. ऐसा सहज खसरती, नितय, नसद्ु 
। होऊनि सवनवषईं प्रबुद्ु,। नवचाठरसी रतरेदु 
। कैसा ते वेळीं? ।।२.१०५२।।

िोडें –   सपधा्ण, पैज. जुंग, ताचूं कीं होडें? । ऐसा 
संदेहो पडे, । तैं संसकृत पडे, । तैं संसकृत 
निवाडें । कैसें बोलैल? ।।२.२६९०।।

िोणवे – उतपत्ी. नवराट सरूळ देह ईशाचे । व्ष्ी हे 
रेत तयाचे । तेरूनि होरे धानयाचे । अन्ाचे 
तेरे ।।८.१०२२।।

हृद्य््म्जूवन िोणवे



637   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

होणेंवच – रनवषयात होरार असतो. रररानचये 
प्रागदशे,। जनरु ही होरेंनच असें,। तव ि ठदसे, 
परंतु वसे । गरवीं नपंडु ।।२.७२८।।

िोणि्र् (< विं. िोनि्र) – अतयंत चांगली, 
गुरवाि. उदुंबरु बोले वचि । होणहारा ऐसी 
आिवर । हा काळुवठर सररर । आलेंनच 
िाहीं ।।१८.१००१०।।

िोर् – यज्ञसरारंरात ऋगवेदाचा प्रनतनिधी ऋखतवज. 
ह्याला साहाययक महरूि रैत्ावरुर, 
आचछिावाक, ग्राव, वसतुत नरळूि चार 
ऋखतवज असतात. होते, प्रोते, उद्ाते,। कवर 
धर्ण कवरातें? । कवरें अंगें पुरतें । कैसें 
संपादावें? ।।२.३६५६।।

िोर् ज्ल् – झाला. तेर प्रकृनतगुरसंगता । 
एकुनच अिेकु जाला होता,। तरानप अवयक्त, 
तो वयक्ता । साठरिा िवहे ।।२.११७६।।

िोरी – होतात. देखिजे सवपि वाईट, । तठर जाग्त 
होती सुरट, । नततुलेिीनच ते कष् । सव्ण हरती 
।।२.१०५६।।

िोतस्र् – होऊि. प्रपंचा आंतु बाहेठर । पररातरा 
तळीं उपठर । सव्णत्ु सकळ शरीरीं । अिुगतु 
होतसाता ।।१५.४६१७।।

िोतस्री-रवे – होऊि. रग तें सांडूनि वयापारा । 
अरा्णपासूनि सरग्रा । परतली होतसातीं वीरा । 
पुिरनप कैसी? ।।२.५४२७।।, होतसाते 
।।१६.२०७८।।

िोनि्रू – होि महरजे सोनयाचे साधारर ३॥ रु. 
नकरतीचे एक िारे. अशा होिांची केलेली 
राळ. की राझा संकलपु साचारु।ि करी री 
उद्रु वयापारु । परंतु इतुला अरु्ण होिहारु । 
होईल रातें ।।१६.१९२६।। (हा नहंदीरधील 

शबद असावा. होिहार महरजे सुंदर, चांगला.)

िो्मद्रव्य –  हवि करणयास लागरारे तूप, सनरधा 
इ. हविीय द्रवय. चौरे होरद्रवय पानहजे । जे 
अग्ी रानज रंत्ी घानलजे । जेरेसंत्प्त होइजे । 
सुरवराठदकी ।।१८.१०४२।।

िो्मश्ळ् – होरहवि करणयाचे ठिकार. 
आपरूंनचदावी होरशाळा । वाता्ण सांगे सरूळा 
। एवं जो धरू्ण तो डोळा । दावीं जिातें 
।।१६.७४८।।

िो्य, िो्यवे –  होते, होतो, बितो. जीवरूपें जारईं,। 
संरिरला नपत्देहीं, । तो वीय्णसंगें आइकईं,। 
निवडता  होये ।।२.७३१।।

िोर् – (जयोनतषशास्त) ठदवसाचा चोनवसावा राग; 
रेषाठद लग्ांवरूि नकंवा रनववार इ. वारांवरूि 
साधणयाचे प्रतयेक ठदवसाचे जयोनतःशात्ात 
सांनगतलेलया २४ रुहूताांपैकी प्रतयेक; (ल.) 
रनवषय. आपुली सरररी घरा । तो महरे 
शिीचा होरा । निसवी ि सुधा रातेरा । काय 
ठदधला  ।।८.१२५३।।

िोसी – होतोस. ग्रारुची िारी िावा,। ते सीरा 
पुसतासी, पांडवा, । होसी नवचारी तूं बरवा । 
इतुलयावरी? ।।२.११९४।।

िोळी (होये) – होळी होते. आतरया पावकु ि 
जाळी, । देहाचीनच होये होळी, । पेटो 
घातलीही पोकळी, । पेटु िेवे ।।२.९२४।।

ळ

ळोवचष््ंवच – लोचटांची. िािा कलपिा कठरती । 
तयानच िािा प्रव्त्ी । खसरर िवहेनच तो व्नत् । 

होणेंवच ळोवचष््ंवच
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ळोनचष्ठांनच ।।१४.५५६।।

क्ष

क्षणक्षण् – प्रतयेक क्री, क्राक्राला.  कर्णकरर 
िेहटीं,। पाटलें रग दे गांिीं,। काष्ठाची धरी 
कािी,। तव सुटे क्रक्रा ।।२.९०३।।

क्षणें – क्री, वेळी. आता तयावठर ि्तय कररें,। 
ऐसें आरंरलें तेरें क्रें.। तैं धडातेंनच नपसें । 
तेरें लागेल कीं. ।।२.२०९६।।

क्षणवेक-कु – एक क्ररर. अक्ता रंत्ूनि टानकतु,। 
क्रेक रानहला तटसरु;। रग हासे राि 
हालनवतु,। देतु हुहुकार. ।।२.२८६६।।

क्षत्ी – क्नत्यािे. ऐसे दाि जे पुणयकर । ते क्त्ी 
कठरता श्द्ापर । केले होयसरग्र । जे ब्राह्र 
कठरती ।।१८.८०४६।।

क्षपण – (वेळ वाया) घालवरे. राझयानच िायी 
नितय रि । तेरेनच निद्रा तेरेनच जागरर । 
ठरकामया काळाचे क्पर । तेरेनच करी 
।।१२.३१८।।

क्षपण् – घालवणयासािी. जिवाता्ण नितय ऐकरे । 
पुसरे ि पुसता सांगरे । अपार पानहजे बोलरे 
। काळानचया क्परा ।।१८.१६३६।।

क्षप्िवे –  टाकावे, द्ावे. छिंद ऋषी देवता । 
उच्ारुनिया पांडुसुता । रंत्पूव्णक सव्णरा । 
अवदाि क्पावे ।।१८.२०२६।।

क्षवपरी – घालनवतात, वयतीत करतात. आपुला 
सवधरु्ण आचररे । यज्ञ रंगु हो िाही देरे । 
नितय हठरहर पूजिे । क्नपती काळु 

।।१८.९२७४।।

क्षवपलें –  घालवले. तेर गुरुवचिे आवाहि । 
सवयंसफूतमी रंत्ोच्ारर । वयनतरेके घेउनि 
अवदाि । अनवये क्नपलें ।।१८.१८४७।।

क्ष्म्िंरु – दुसऱयाचे अपराध सहि कररारा, 
क्राशील. जो सुरक्त तो रागुता । तेरे ि धरी 
अहंररता । महरौनि क्रावंतु तत्वता । ऐसा 
ठदसे ।।१२.६३४।।

क्ष्य्वस –  िष् करणयासािी. तें का उपजले महरसी  
। वांचले कां पां हृषीकेशी । तठर यया जगानच 
क्यानस । संरवले गा ।।१६.१६५४।।

क्ष्यें –  िष् होणयािे, क्य पावणयािे. एवं रानझया 
अप्रानप्त शरीर । ते प्रानचि क्यें होये क्र । रग 
तदिंतरे पुढार । कैसे होये ।।१६.२४५०।।

क्ष्यो – िाश. रोगेंनच प्रारबधातें क्यो, । क्ीरें 
प्रारबधे देहनवलयो, । आतरा तो अजु, 
अवययो, । सरूळ, िाशवंत, तरा ।।२.६३१।।

क्षर – नवकारी, िानशवंत. प्रारबधापासाव शरीर । 
सरूळ आनर रोग सरग्र ।  रोगीजत असतां 
क्र । नितय िवे ।।२.४३०।।

क्षरर् – घसरर. नितय क्रता तयातें । राप लागले 
आयुषयाते । देिोनि रि वैरागयातें । पावते 
जले ।।१८.२२१५।।

क्षरर् –  सरता, संपता. तराचा क्रता काळ । 
दाहा वषते असे केवळ । तंवं तो दोहो वयाकुळ 
। यातिा रोगी ।।१८.७९६।।

क्षररवे – संपते, िाश पावते. करा्णपासाव देह रचे । 
संसरर होय जीवासाचे । आयुषय क्रते नतरे । 
जार पारा्ण ।।१८.७३५।।

क्षरभ्ि –  अलपजीनवतव, क्ररंगुरतव. असो 

क्षणक्षण् क्षरभ्ि
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प्रारधर्ण कररधर्ण । अंत:करराठद रिबुनद्धर्ण 
। नचत्धर्ण अहंकारधर्ण । क्रराव जे जे 
।।१८.३०२३।।

क्षरल् – बाहेर टाकला. (प्रारायारािे आत 
घेतलेला वायू बाहेर टाकरे.) क्रला जो रेचके 
। तो कवनळला वर्ण धरा्णठदके रग एकसरािी 
आइके । िसवेनच तया ॥९.९८८॥

क्षरलवे – क्रर पावले, रूपाकृतीला आले. अनधरूत 
सफुरर क्रले । तेरूनि शुराशुर जाले । कर्ण 
ऐसे िेनवले । अनरदाि तया ।।१८.३४५२।।

क्षर्क्षर – क्र महरजे तातकानलक व अक्र महरजे 
कायर, अनविाशी. आवठरलेनच आनधक 
अिावर । झानकता प्रकटे सव्णत् । महरौनि 
वयक्त िा अवयक्त क्राक्र । परब्रह् ते ॥९.२९॥

क्षरु – िानशवंत. र्गजळाचा जैसा पुरु । तैसा हा 
जीउ पुरुषु क्रु । जया ि साहे साक्ातकारु । 
आपुनलया आंगाचा ।।१५.४७०२।। 

क्षरवे –  क्रर पावरे, िष् होरे, संपते, िष् होते. 
येकांते ततकालेनच क्रे । येकीतें अहोरात् पाझरे 
। र्णरयपात् कोरे । कांिोकरे जैसे 
।।१६.११६७।।

क्ष्त्ि्वर् – क्ात्नवद्ा, धिुनव्णद्ा. (रूळ अर्ण - 
क्नत्यांचे वत्णि, धर्णशास्तािे क्नत्यवरा्णला 
योगय महरूि सांनगतलेले आचरर. क्ात् = 
क्त्ाचे महरजे क्नत्याचे ते क्ात्; व्नत् = 
कर्ण, आचरर, जीनवका. रक्र, राजयवयवसरा 
इ. क्नत्यांची करते आहेत. तयासािी आवशयक 
ते शस्त– अस्त, कौशलय, राजिीतीतील िैपुणय 
इतयादींचे ज्ञाि (महरजे क्ात्व्नत्) पांडवांिी 
द्रोराचायाांकडूि घेतले. आता ‘तयांिा 
रारणयासािीच ते ज्ञाि कसे वापरावे ? ते तर 

गुरु आहेत,’ असे अजु्णिाला वाटते आहे. 
महरूि येरे क्ात्व्नत् या शबदाचा धिुनव्णद्ा 
इतकाच अर्ण अपेनक्त आहे.) दुजा सरािु 
तेरेंसीं । द्रोराचायमो पठरयसी । हे क्ात्व्नत् 
जयापाशी । रागीतली आमही ।।२.१०१।। 

क्ष्र – िारट. सरनच वषते सागरीं,। पठर शुनक्तज 
शुक्ती उदरीं, । गोडही जळ येरीं । क्ार होये. 
।।२.३८७४।।

क्ष्र िरळु –  चुििडीची िारवट पसरर. प्थवीचा 
कचकु वीराला । क्ार हरळु जैसा नसपीला । 
पुडती ऐक ि्पाळा । काये झाले ।।८.२६८६।।

क्ष्र्च् – चुनयाचा (नवड्ाचया पािाला लावतात 
तो चुिा). क्ाराचा योगु करुिी । नवनडया 
सरनप्णती रजलागूनि । िठदरसार निवडूिी । 
सरनप्णला ।।१२.२९९।।

वक्षवर – पवा्ण. आतां तें संतयक्तें वस्तें, । जातीं 
जालीं जैसीं केरें, । पुरुषु ि करी अभयंतरें । 
नक्नत तयांची ।।२.८८८।।

वक्षवर-री, क्षीवर – प्थवी. तठर यया सूया्णतेनच 
ग्रासरें, । रग अवघेि रानत्रािें । कर्ण लोपवलें 
तेरें । नक्ती पसरों. ।।२.२८३६।।, क्षीवर 
।।८.३००७।।

वक्षरी, क्षीरी –  (रूप प्रररेसारिे ठदसत असले, 
तरी ते सप्तमयरमी आहे.) प्थवीवर. जया हे 
ऐसी प्रकृनत । तोनच देॐ यये नक्ती । हा शबदु 
गानत् जगती । रानयु राझा ।।१६.५३८।।, 
क्षीरी ।।८.२६३९।।

वक्षप्र् – िीर. नक्प्रा पचिी वायसु । रानज घाली 
नवष्ठारसु । तया घरी राजहंसु । तो काय जायील 
।।६.४७५८।।

क्षरल् वक्षप्र्
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वक्षप्रवेच् – खिरीचा. येकुनच हंडा नक्प्रेचा । पव्णतु 
तो दधयोदिाचा । डेरा पासी तरिाचा । िेवा 
महरे ।।६.३५४६।।

क्षीण – करी. उपजलयापासाव दीिा,। प्रारबध 
रोनगतां, अजु्णिा, । प्रनतठदिीं क्रक्रा । क्ीर 
होये ।।२.१०९६।।

क्षीणर् – क्ीर, करी झालेली अवसरा.प्रारबधाची 
जे क्ीरता, । तोनच र्तयु गा सव्णरा,। ते 
केवळ सरे, तैं दीसता । हानच होये ।।२.१०९७, 
२५६८।।

क्षीण् –  करकुवत. जैसे युद् कठरता आंगवरा । 
पुरावा चाले क्ीरा । रग तोनच बळीतटु अजु्णिा 
। रारी इतरातें ।।१८.१४०५।।

क्षीणु – क्ीर, शनक्तरनहत. देहो जाला नववरु्ण,। 
वारंगला रोरांचगरु । कर्णकरर क्ीरु, । 
अतयंत तो ।।२.९०१।।

क्षुद्र –  तुचछि, िीच. कळहो नितय पानहजे । पुरुषा 
देिोनि ि लजे । परावे क्ुद्र गुजे । प्रकट करी 
।।१८.२२०१।।

क्षुध् – रूक.  रसनयतवय रसिेचें । षखडवकार यया 
सरूळाचे । क्ुधा त्षा धर्ण प्राराचे । पांडवा 
।।२.४३८।।

क्षुध्र्र् –  रूक व तहाि. व्द्ी पावता बाळदशे 
। क्रक्रा दु:िनच असे । शीतवात उषर ि 
सोसे । क्ुधात्षा ।।८.२४६८।।

क्षुध्वपप्स् –रूक व तहाि. राधयानही क्ुधानपपासा 
। घरारानज आडवळसा । सिािसंधया ते ग्रासा 
। रानज अवघी ।।१६.२५५१।।

क्षुध्भंगु –  रूक रोडरे. अजीरते तापु केला । तो 
महरे क्ुधारंगु जाला ।।१८.१२५०३।।

क्षुवधर् – रुकेलेलयाला. क्ुनधता वनितानच ि साहे 
। ते वठर पडोंनि कठर काये ।।१८.१२५६१।।

क्षुवधरु, क्षुधीरु –  रुकेला. रग शो(षो)डशोपचारे 
पूनजला । संनयासु क्ुनधतु जाहला । रग पात्ी 
बैसनवला उच्सरािी ।।५.१२३५।।, क्षुधीरु 
।।१६.१६९१।।

क्षुधवेरवे द्ोरकु – रूक लागलयाचा सूचक, रुकेचा 
निदश्णक. प्रारु क्ुधेते द्ोतकु । परायरी 
अनग्प्रवत्णकु । दोहीचा धरु्ण येकु । पठरवेगळे हे 
॥९.२०५७॥

क्षवेत्  – १. पतिी. राझें कुल, राझें गोत्, । राझा 
वंशु, राझें क्ेत्, । ठदसे शरीर साकार, । हेंनच 
री कीं; ।।२.१०६८।।; २. शेत, जरीि. तेरें 
पुत्, दारा, गोत्, धि, । पश्वाठद, संपनत्, 
सदि, । नरत्, क्ेत्, गोत्जि, । आठदकरूनि, 
।।२.४७०२।।

क्षवेत्ज्ञ-ज्ञु – जीवातरा. क्ेत्ज्ञ िािाप्रतयगातरे । ते 
पररातरे, ि येके जीवातरे, । अनवद्ा 
गुरकाय्णधरते, । वत्णतीं जे, ।।२.७६८।।, क्षवेत्ज्ञु 
॥९.२०४८॥

क्षवेत्परें – तीर्णसरािपर. तीर्णपरें देवतापरें; । पुरारें 
एकें क्ेत्परें, । व्रतपरें, तरपरें,। ऐसीं िािा. 
।।२.४४२६।।

क्षवेत्ि्डी – शेत-वाडीत, शेतांत. रूरीपासाव 
पदार्ण । िािा उपजवावे अर्ण । क्ेत्वाडी 
उनचत । व्क् लावरी ।।१८.९१७२।।

क्षवेत्ि्र्ी – जरीि कसूि उपजीनवका चालनवरारे. 
येकानचया धरुनि िेती । वनिता बळेनच रोनगती 
। क्ेत्व्त्ी रूनर हठरती । ऐसे जे पीडक 
।।१६.१६४७।।

वक्षप्रवेच् क्षवेत्ि्र्ी
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क्षवेत््स्म्न –  शेताप्ररारे. ऐसे पांचरौनतक सराि 
। तेनच रूनरका क्ेत्ा सराि । तेरे जाले 
बीजारोपर । साधली वाफ ।।१६.१२७८।।

क्षवेत्ी –  शरीरात. रये धयेला पदरू । रगजालाही 
क्ेत्ी वीरू । तयाचा शस्तास्त रारु। तो िये 
काजा ।।१६.६३।।

क्षवेत्ी – क्नत्य. संग्रारनवषईं चतुरु,। अपरानजतु 
रहारेरु,।  क्ेत्ी वनर्णती बनडवारु । तया तुझां 
िाईं ।।२.४४।।

क्षवेपन – क्पर, काळ घालवरे. तेंनच काळाचे 
क्ेपि । तेरेनच रंजनवती रि । िावडे शास्तपुरार 
। उपयुक्त जें ।।१६.१७९२।।

क्षवे्म –  कलयार, नहत. तुझे नि राझे क्ेर । तुझेनि 
तू परब्रह् । तुझे िवहे ते परर । काहींनच िवहे 
।।१.४५।।

क्षोभक ु– क्ोर कररारा, उद्ीनपत कररारा. तोनच 
रसु नवषनयकु । रिीं पावला सकळैकु,। रिातें 
होये क्ोरकु । तेवहेळीं कैसा? ।।२.४५७८।।

क्षोभविर्ंिी – क्ुबध, चंचल करणयाचा प्रयति 
केलयावरही. तें हो कां शुर, अशुर,। 
सुिदुःिातें सवयंरू,। ि उपजती नचत्क्ोर । 
क्ोरनवतांही; ।।२.४७१६।।

क्षोभविल्िी – रागाला आरला तरीही. रूतीं ि 
सफुरे रेदु । ि करी कवराचा वधु । क्ोरनवलाही 
पठर बाधू । ि करी आनरकातें ।।१६.२३९।।

क्षोभु – १. आनवषकार, नवसतार. शािारूखळहका 
तरुसतंरु । पर्ण घोंस तवचा गरु्ण । हा येकानचं 
बीजाचा क्ोरु । ऐसें जारावें ।।१४.८६५।।; 
२. सफुरर, िळबळ. तयानचया अिुसार बळा 
। नपंडुगरमी रचिे आला । तयाचा क्ोरुनि 

राला । तैं गर्णपातु होये ।।१६.११८०।। 
(रुदो. क्ोरुनि राला - क्ोरु निराला)

क्षोभवे –  रागावतो. आश्रार्ण वेचु करी । आनर 
क्ोरे अनतनरवठर । तैं आपनच सवरुिावठर । 
लाजा हारावे ।।१६.३७६।।

ज्ञ

ज्ञवप्त-प्ती – जारीव, जाररे. एवं निराशु आनर 
ज्ञनप्त । हे सांखयरूनरका वीरपती । प्रेतिु आनर 
सवखसरती । ते तया योगाची ।।५.५६२।।, 
ज्ञप्ती ।।२.१०००।।, ज्ञ्वप्त ।।८.३१३६।। 

ज्ञवप्त्म्त् – केवळ ज्ञनप्तरूप, ज्ञािरूप, जारीवरूप. 
तें ज्ञनप्तरात् सवसरािीं । जैसें तैसेंनच, धिुःपानर, 
। बुनद् तयालागूनि । आमही महरों. 
।।२.२०३०।।

ज्ञ्र्य् –  जाररारा, अिुरव घेरारा, ज्ञाता. 
कर्णयापासूनि सफुरे । सवरूपी ज्ञातया जव जीरे 
। तवरधये काय्णसरारे । वाव रे करर 
।।१८.३९५६।।

ज्ञ्र्य्ंची –  ज्ञािी लोकांची. री ब्रह्ा हे रहनष्ण । 
ज्ञातयांची सरा कैसी । अहो वंशावळी रजनच 
ऐसी । राझी सव्णज्ञा ।।१६.२०१९।।

ज्ञ्र् – जयाला ज्ञाि होते तो. तैसा ज्ञात्तवरावनवनहिु, 
। ज्ञाता सहजीं निरग्ु, । तेरें ज्ञािरावो 
अनकंचिु । तो आरीनचिा ।।२.६६१।।

ज्ञ्र्तिभ्िविविन ु – ज्ञात्तव हा राव जयाचया 
ठिकारी िाही असा. तैसा ज्ञात्तवरावनवनहिु, 
। ज्ञाता सहजीं निरग्ु, । तेरें ज्ञािरावो 
अनकंचिु । तो आरीनचिा ।।२.६६१।।

क्षवेत््स्म्न ज्ञ्र्तिभ्िविविनु
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ज्ञ्रें – (ज्ञाता अिेकवचि) जाररारे. ऐसें चेष्क, 
प्रकाशवंत,। कर्णकतते, ज्ञातें, अवयक्त,। 
पांचरौनतकाकृती, वयक्त । होतें जालें 
।।२.११६८।।

ज्ञ्रवेन (सं. ज्ञ्र र्री्य्) – जारलयािे. तें ज्ञाि 
जारावें नवनवक्तता, । ज्ञातेि सवसवरूपसत्ा, । 
जंव तंव वेदिवेत्ा । सवयेंनच तेरें ।।२.६५८।।

ज्ञ्त्ुरपुरी (ज्ञ्र्ति) – जाररेपरारूपी गाव. 
पांचही वयोरे साठरिी । अंत:करराठदकें तें कीं 
। ज्ञात्ुतवपुरी ते लोकी । िाही वसनवली 
।।१६.१३२४।।

ज्ञ्न – सवरूपाची जारीव, बोध. पांगुळलें िाईं 
रि, । जालें संकलपदहि, । निःशेष नफटोनि 
अज्ञाि, । ज्ञाि सारावलें ।।२.८५३।।

ज्ञ्नकरण – १. ज्ञािसाधितव, ज्ञाि नरळवणयाचे 
साधि असरे. एवं करमेंनद्रयें कर्णकरर । 
ज्ञािेंनद्रयें ज्ञािकरर । प्रारपंचक चेष्ाकरर । 
रजोगुरकृत ।।२.२०१।।, २. ज्ञािेंनद्रय. श्ोत् 
तवक् चक्ु रसिा प्रार । आतरया वेद् हे 
ज्ञािकरर । तो हेंनच िवहे गा महरौि । 
अिातरा घडें ।।२.५२०।।

ज्ञ्नकरणपूर (ज्ञ्न-करण-पूर) – ज्ञािेंनद्रयरूपी 
िगर. ज्ञािकररपूर ऐसे । अर्णज्ञािें पूर्ण असे । 
आतां प्रारपूर पठरयसे । चौरे सांनगजैल 
।।५.३०८३।।

ज्ञ्नपूर –  ज्ञािरूपी शहर (सराि). तेजे वसनवले 
ज्ञािपूर । पंचधा तेज तेरे पनवत् । ज्ञाि करराचे 
प्रकार । वेगळेनच तें ।।१६.१३२२।। (रुदो. ते 
जे – तेजे)

ज्ञ्नबधीर – ज्ञाि ग्रहर करणयारधये अक्र. आपुले 
िवहे शरीर । ि वागती दोनही कर । इंनद्रय 

ज्ञािबधीर । होय जये क्री ।।८.११५३।।

ज्ञ्नबुझ –  ज्ञािाची सरज. अनवनहत ठदसे काज । 
नवनहत ि रुपेनच सहज । उफरठट ज्ञाि बुझ । 
होये अज्ञािा ।।१६.२५९१।।

ज्ञ्नभ्िो – ज्ञाि हा राव, ज्ञािाचे वेगळे अखसततव. 
तैसा ज्ञात्तवरावनवनहिु,। ज्ञाता सहजीं निरग्ु,। 
तेरें ज्ञािरावो अनकंचिु । तो आरीनचिा 
।।२.६६१।।

ज्ञ्न्म्य – ज्ञािरूपी. ज्ञािरय रहाकारर,। 
तुरीयावसरा असत जार,। तूतें तुझेंही सफुरर 
। साहेनचिा. ।।२.१०२७।।

ज्ञ्न्योगबळें – ज्ञाि व योग ह्यांचया साह्यािे. हा 
केवळ रारावा, । िवहतानच ऐसा होआवा, । 
राक्सु नरथया करावा । ज्ञाियोगबळें. 
।।२.३१९२ ।।

ज्ञ्निळी –  ज्ञािव्त्ी. ज्ञेय सांडूंनि ज्ञािवळी । 
ज्ञातेपर सोडीं तेनच काळीं । सवरूप राविा ि 
कवळीं । सरीरू हो पां ।।१८.१४२०२।। 

ज्ञ्नविज्ञ्न – ईश्वरनवषयक ज्ञाि व अिुरवगमय 
ज्ञाि. ज्ञािनवज्ञािाचा अकुकु । तो आमहा तु 
अवधूतु । येकु अता ययावेगळा नववेकु । तो 
िातळे री ॥९.१९॥

ज्ञ्नविज्ञ्नददि्करू – हे अधयातर प्रपंचज्ञािरूपी 
सूया्ण. आिंदाचा तू सागरू । ज्ञािनवज्ञािठदवाकरू 
। ि कळे तुनझया पारू । सवरूपाचा ।।१.२।।

ज्ञ्नि्वर् – ज्ञाि ही व्नत्. आंतःकरराची ज्ञािव्नत् 
। श्ोत्ेंनद्रय बोलनत;। रिें तवक्, वीरपनत,। 
ियिु बुद्ीची; ।।२.४४५०।।

ज्ञ्नशील् – संबोधि हे ज्ञाि हेच सवरूप 
असराऱया. तया नवनवक्तातरज्ञा, ज्ञािशीला,। 

ज्ञ्रें ज्ञ्नशील्
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बाह्यसवरावनशनरळा,। अवधाि देईं, ि्पाळा,। 
काये महनरजे. ।।२.४७१९।।

ज्ञ्न्ख्य –  ज्ञाि िारक. एवं पूव्णसाधिअवधारीं । 
जाले असता बरवयापरी (धि)। सद्ुरु तो कृपा 
करी। दे ज्ञािाखय धिा ।।१६.२०७।।

ज्ञ्न्नुि्दवे – ज्ञािकरिािे, ज्ञाि सांगणयािे. 
ज्ञािािुवादे वक्ता । ि पावे पारु सव्णरा । तो 
पावे सतवीता । रावे रक्तु ॥९.१७॥

ज्ञ्न््म्र – ज्ञािरूपी अर्त. हृदयसार ज्ञािार्त । 
देवरुिें जालें िादाकृत,। अवयक्त, देवरूप 
वयक्त । तेरें आकारें. ।।२.२७७८।।

ज्ञ्नी – जयाला ज्ञाि झाले आहे असा, साक्ातकारी. 
ऐसा सवगु्ण पुरुषारु्ण रािूनि । ततपर जे कीं, 
धिुःपानर,। ते आपरां महरनवती ज्ञािी;। परंतु 
कैसे? ।।२.२१७५।।

ज्ञ्नेंवद्र्य – (शबद, रूप, रस, गंध, सपश्ण असे) 
पाच प्रकारचे ज्ञाि ग्रहर कररारी (काि, 
डोळा, नजवहा, िानसका, तवचा ही) इंनद्रये. 
कर्ण, करर, गुरव्नत् । आकारवंता ठदसती,। 
ज्ञािेंनद्रयें, सुरद्रापनत,। रासती साकारें 
।।२.११५९।।

ज्ञ्नेंवद्र्यपंचक – ज्ञाि करवराऱया काि, डोळा, 
नजवहा, िानसका, तवचा ह्या पाच इंनद्रयांचा 
सरूह. रसिा जार नचत्ाची, । घ्रारुव्नत् 
अहंतेनच, । या पांचेही ज्ञािव्नत् सवरावेंनच । 
ज्ञािेंनद्रयपंचक. ।।२.४४५१।।

ज्ञ्नेंवद्र्यी – (डोळे, िाक, काि, नजवहा, तवचा 
ह्या) ज्ञाि प्राप्त करणयाचया इंनद्रयांविारे. 
ज्ञािेंनद्रयी ज्ञेयगरे । वाचा बोनधती ती िारें । 
ऐसे जडही ते ज्ञािधरते । कवरे वागनवले 
।।१८.११८३।।

ज्ञ्नोप्िो –  ज्ञािाचा उपाय. या लागी जारया 
सुबुद्ी । ि कळे ते अनिर्णळा बुद्ी । ज्ञािोपावो 
जया आधी । घडलानच िसे ।।१८.३३७३।।

ज्ञवे्य –जारूि घेणयाजोगे, ज्ञािेंनद्रयांचे नवषय 
असरारे.तेरें शबदाठदनवषयकपंचक । ज्ञेय, 
रोगय, काय्ण, सकळैक । तारसाहंकारें 
सारासातरक । येरें रूतपंचक हें ।।२.२०२।।

ज्ञवे्यभूर – जारूि घेणयाजोगे, ज्ञािेंनद्रयांचे नवषय 
असरारे. अिुसंधािातरक नचत् । आतरया ते 
ज्ञेयरूत । अतेव आतरा िवहे निनचित । जारावे 
तें ।।२.५२३।।

* * *

ज्ञ्न्ख्य ज्ञवे्यभूर
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पदरवशष्टवे

पदरवशष्ट अ – परौर्वणक विशवेरन््म- संदभता

१) अगसरी (१६.१९४०) हे रोर ऋषी. यांिी सरुद्र प्राशि केलयाची करा आहे. यांिीच 
दनक्रेत येतािा पव्णतांिा िुजे केले असे महरतात.

२) अज््मीळ (४.३६८८/३६९२?) रागवत पुरारातील करेिुसार कानयकुबज देशातील 
सदाचारी ब्राह्रपुत्. परंतु वेशयेचया संगतीिे अधरा्णचररात रत जाला. पापी असलयािे तयाला 
यरदूत नयायला आले. तो आपलया ‘िारायर’ िारक शेंडेफळ असलेलया पुत्ास हाक रारू 
लागला. तेवढ्ा िारोच्ाररािे तो पापरुक्त होऊि गेला. ही िारराहातमय करि कररारी करा 
रागवतपुरारात ठदसते. (श्ीरद्ागवत – ६- १ ते ३)

३) अ्यता्म् (१८.४७०२) (‘गीतार्णवाचा रानषक अभयास’ या शोधप्रबंधात डॉ. रोहोळकर 
यांिी ‘सूय्ण’ अर्ण िोंदवला आहे. ‘अय्णरा’ हे बारा आठदतयातील एक सूया्णचे नवशेष िार आहे, 
(पहाः श्ीरत् रागवत- सकंध १२, अधयाय ११- श्रोक ३४) 

४) अवश्वनरौ दवेि (१.३००९) – िासतय व दस् असे हे दोघे देवांचे वैद् महरूि प्रनसद् असूि 
तयांचा जोडीिेच उल्ेि करणयात येतो. महरूि येरे दासोपंतांिी ‘अनश्विौ’ असा नविवचिीच 
उल्ेि केला आहे.

५) अंबरीश (४.३६८६) (पहाः श्ीरत् रागवत श्रोक ९. अधयाय ४.५) साधिविादशीचे 
व्रत कररारा एक सूय्णवंशीय राजा. दुवा्णसऋषी एकदा आपलया नशषयासह रोजिार्ण आले 
असता राजािे तयांिा आखनहकासािी उशीर लागत असलयािे व विादशी नतरीचा काळ संपत 
असलयािे शास्तारा्णिुसार केवळ तीर्ण पाररा केली. पर दुवा्णसांिा याचा राग येऊि तयांिी एक 
कृतया राजावर सोडली. पर राजािे नवषरूिे ठदलेलया सुदश्णिचरिािे तयाचा पठरहार केला व 
दुवा्णसास रय निरा्णर केले. त्ैलोरयात नफरूि दुवा्णसाला पुनहा एक वषा्णिे अंबरीशाकडेच शरर 
यावे लागले. देवािे देिील ‘अहं रक्तपराधीि:’ असे महटले. याच अंबरीशाचे दहा जनर देवािे 
घेऊि दशावतार घेतले असे पुरारांचे रत आहे. (अंबरीशकरा दत् पुरारातही आढळते.) 
पहाः दत्पुरार (अष्क २, अधयाय ६ वा)

६) इंद्र (१८.३०१४) ही वैठदक देवता. पौरानरक काळात देवांचे राजा महरूि गरली गेली. 
रात् इंद्र ते पद आहे. प्रतयेक युगात इंद्राची नरन्-नरन् िावे ठदसतात. पज्णनयव्ष्ी कररारा 
असेही याचे एक रूप आहे.
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७) उिताशी (१८.१०१६) श्ीरत् रागवत ग्रंरातील (१२.८) करेिुसार ही सवगमीय अपसरा; 
िरिारायरांचया तपाचरराची परीक्ा घेराऱया इंद्राचया अपसरांचया ि्तय-गायिास ि रुलता 
उलट इंद्रालाच या सवाांपेक्ा सुंदर अपसरा आपलया रांडीतूि काढूि देऊि ते िजील करतात. 
ती अपसरा रांडीतूि निघाली महरूि उव्णशी पुरुरवा उव्णशीची प्रनसद् करा वेदातही आढळते.

८) कंसु (१८.६५) हा कृषराचा रारा; देवकीचा चुलत राऊ, कृषराशी वैर करूि अिेर 
कृषराचया हातूि रारला गेला. हा रयराविेिे रुक्त झाला. (रयात् कंस:)

९) कलेवश्मदतान् (१८.१६०) कृषराचे एक िाव. केशी हा घोड्ाचया रूपािे कृषराला िार 
करणयासािी आलेला दैतय. गोकुळात कृषरािे याला िार रारले. महरूि कृषराचे िाव 
‘केनशरद्णि’ असे प्रचारात आले.

१०) च्णरौरु (१८.६५) चारूर हा राक्स. कंसािे कृषराला िार रारणयाकठरता जो धिुया्णग 
आयोनजत केला, तयात रल्युद् करूि कृषराला िार रारणयाकठरता चारूर व रुनष्क हे दैतय 
आले. कृषरािे चारुराला व बलरारािे रुनष्काला िार केले.

११) जनक्ददक (१८.१६०) जिक इतयादी ऋषी-रुिी. जिक हे नवदेहिगरीचे राजषमी. 
राजे असूि ऋषीप्ररारे ज्ञािी आनर रुक्त खसरतीत जगरारे. जिक आनर याज्ञवलरय यांचे 
संवाद प्रनसद् आहेत. रात् ‘जिक’ हे उपिार असूि वयनक्तिारे नरन्-नरन् होती. उदा. शतािंद 
जिक (सीतेचे वडील)

१२) दुि्तास (४ प्.२११) एक कोनपष् ऋषी पुरारात प्रनसद् आहेत. अंबरीश चठरत्ात यांचा 
संदर्ण येतो. (पहाः ‘अंबरीश’)

१३) वपंगळन्गु (१६.२६) श्ेष्ठरुिी नपंगळिाग यांिा श्ी दत्ात्ेयांिी तयांचया १३ वया 
अवतारात (एकूर १६ अवतार आहेत अशी धाररा.) नशवरूपिारक अवतारात पररािंद प्रदाि 
केला असा संदर्ण (दत्ात्ेय षोडशावतार ठदिदनश्णका- ऑगसट २०१९) दासोपंत संशोधि 
रंडळ प्रकाशि, यात आढळतो. हाच ‘दक्’ संप्रदाय होय. 

तसेच दत्पुरारात नपंगळिागासंबंधीची करा नवसतारािे आली आहे. तयािुसार नपंगळ 
िारक िागाला अवधूत वेषातील दत्ात्ेयांिी दश्णि ठदले; तयांचा वेष अनतवरा्णश्री होता, 
तयांचे रूप लक्ात घेऊि नपंगळिागािे तयांिा जारले व तयांिी तयांिा ज्ञािोपदेश केला. 
अिसूयािंदि दत्ािे तयांिा ज्ञाि ठदले; ही करा दत्पुरारातही ठदसते. (पहा ‘दत्पुरार’ – 
वासुदेवािंद सरसवती, अष्क २ अ.८) दत्नशिरावरील (राहूरगड) धुिीची सुरुवात यािेच 
केली असेही महटले जाते.

१४) ्मधु (१८.६५) रधु िारक राक्साचा वध श्ी नवषरूिे केला. दैतयविय रधु आनर कैटर 
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यांिा श्ी नवषरूिे िार रारले होते. रधुविात महरूिच तयांचे नितय वासतवय असते.

१५) ्मि्बळभट (४.१५७) हा गोकुळात कृषराला त्ास देणयासािी आलेला कंसप्रेनषत 
ब्राह्र. परंतु कृषरािे तयाची फनजती करूि तयाला नपटाळले, अशी करा संतवाङ्मयात 
नवशेषत: संत एकिारांचया ‘बाळरिीडा’ लेििात आढळतो.

१६) रुक्म्ंगद (४.३६८७) रुररािंद राजा हा एकादशीचे निष्ठापूव्णक व्रत पालि कररारा 
राजा. याचा रुलगा धराांगत रोनहिीचया प्रेरात पडूि रुररांगद धराांगदाचा वध करणयास नसद् 
होतो, पर एकादशीचे व्रत रंग करीत िाही, तेवहा प्रतयक् नवषरू प्रकट होऊि तयाचे रक्र 
करतात. ही करा कानत्णकराहातमयात (सारोद्ार करा) येते.

१७) िरुण (१८.३००७) ही एक वैठदक देवता. ऋगवेदात इंद्राप्ररारे वरुरासंबंधी अिेक 
सूक्ते आहेत. वरुर ही प्रबल देवता आहे. महरूिच ‘वरुरपाश’ हा शनक्तशाली राितात. वरुर 
देवतेला प्ररावी रािले आहे.

१८) िवसष््ददक (१८.४९८) वनसष्ठ आनर इतर ऋषी. वनसष्ठ हे ब्रह्देवापासूि जे िव 
ब्रह्नष्ण उतपन् झाले, तयापैकी एक. यांची पतिी अरुंधती होय. रहारुिी पराशर हे यांचे िातू 
होत. वनसष्ठ हे श्ीराराचया सूय्णवंशीय राजांचे कुलगुरु. वनसष्ठ – रार संवादातूिच ‘योगवानसष्ठ’ची 
निनर्णती झाली.

१९) विश्व्व्मत् (१६.१०५०) गायत्ीरंत्ाचे द्रष्े ऋषी. जनरािे क्नत्य असरारे नवश्वानरत् 
ब्रह्षमी होणयासािी संघष्ण करीत. नवश्वानरत्ािे नत्शंकूला आपलया सारथया्णिे सवगा्णत पािवले 
पर इंद्रािे िाकारलयारुळे तो रधयंतरीच तरंगत रानहला. याच नवश्वनरत्ांिी प्रनतस्ष्ी निरा्णर 
केली. 

२०) वि्मल्जुतान (४.१५८) लेििदोषािे ‘नवरळाजु्णि’ असा उल्ेि केला असूि तो 
‘यरलाजु्णि’ असा असावा. श्ीकृषरकरेत बाळरिीडाप्रसंगी कृषरािे उिळास बांधलयािंतर ते 
उिळ अंगरात आरले, रात् दोि झाडांचया रधूि जाईिा तेवहा तयािे तयास जोर लावूि 
ओढले असता ते दोि रहाव्क् कोसळले. हे व्क् जुिे असलयािे आनर ते अजु्णिसादड्ाचे 
असलयाचे तयास ‘यरलाजु्णि’ व्क् महरतात. हे दोि व्क् महरजे कुबेराचे शानपत पुत् रनरग्रीव 
आनर िलकूबर होते. नस्तयांसह सवैर जलनवहार करीत असलयािे िारदाकडूि शानपत झालेले 
होते. ते कृषरसपशा्णिे रुक्त झाले. ही करा श्ीरत् रागवतात आहे.
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पदरवशष्ट आ – क्िी श्स्त्री्य संक्पन्

१) अत्यंर्भ्ि (८.३०५९) –‘अराव’ ही षडदश्णिातील एकसंज्ञा. एिाद्ा वसतूचे िसरे 
महरजे अराव. ही एक वसतू रािली आहे; पदार्ण रािला आहे. अराव महरजे ‘जे िाही’ 
तया संबंधीचे बोलरे पर तयाला अर्ण असला पानहजे. हा निषेध रुिप्रतीतीचा नकंवा प्रनतयोगी 
सापेक् प्रतीतीचा नवषय असतो.  अरावाचे रुखय दोि प्रकार – १) अनयोनयाराव, २) 
संसगा्णराव. अनयोनयाराव महरजे एका वसतूचया उल्ेिािे दुसरी िसरे, तर संसरा्णगाव महरजे 
अखसततवाशी संबंध िसरे. संसगा्णरावाचे चार प्रकार :  १) प्रागराव – कोरतीही वसतू उतपन् 
होणयाचया आधी नतचा अराव. २) प्रधवंसाराव – कोरतीही वसतू िष् झाली महरजे ती 
िाहीशी झाली. ३) अतयंताराव – जी वसतू कोरतयाच काळी अखसततवात िवहती नतचया 
िाखसततवाचा- िसणयाचा अराव. ४) अिाठद अिंताराव – वसतूचया ठिकारी िसलेले गुर 
उदा. वायूचया ठिकारी रूपाचा अराव. 

२) अजिल्लक्षण् (२.८४०) – शबदाचया तीि शक्ती रािलया आहेत. तया शाखबदक अर्ण 
महरजे वाचयार्ण- पर काही शबदांचा अर्ण केवळ वाचय िसतो, तयात दुसरा अर्ण ग्हीत 
असतो. तयास लक्रार्ण महरतात. लक्रेचे प्ररुि तीि प्रकार. जहल्क्रा, अजहल्क्रा व 
जहज्हल्क्रा.

जहल्क्रेत वाचयारा्णचा पूर्ण तयाग करूि तया संबंधीचया दुसऱया अरा्णचे ग्रहर करावयाचे 
असते. (उदा. घरावरूि जारे = घरासरोरूि जारे) अजहल्क्रेत वाचयारा्णबरोबरच जयाचे 
ज्ञाि होते, तो पदार्ण ग्रहर करावा लागतो. उदा. तांबडा धावतो-  तांबडा घोडा धावतो)

जहज्हललक्रा – यात वाचयारा्णतील काही राग ग्रहर करूि ‘तत्वरनस’ या उपनिषदातील 
वारयारा्णचे ग्रहर याचप्ररारे करतात. जीव आनर ब्रह् यांचयात उपाधीरेद आहेत, पर तयाचा 
तयाग करूि केवळ चैतनय ततवाचे ग्रहर करायचे असते. ‘तत् तवर् अनस’ (तत्वरनस) या 
रहावारयातील ‘तत्’ या रायोपनहत चैतनया(ईश्वरा)तील वाचयारा्णरधील उपाधीचा (रायेचा) 
राग वगळूि जे शुद् चैतनय उरते तेवढाच अर्ण घयायचा. ‘तवर्’ चा वाचयार्ण जे अंत:कररोपनहत 
चैतनय (जीव) यातील अंत:करर या उपाधीचा तयाग करूि शुद्चैतनय जे उरते, तेवढाच अर्ण 
द्ायचा! राग तयाग लक्रेिे जीव आनर ईश्वर यातील ऐरय नसद् होते. उपनधरेद िष् होऊि 
जे उरते तेच ‘ब्रह्तत्व’ या अरा्णिे जीव आनर ब्रह् एक होत.

३) अवधक्री (२.८३४) ‘वेदानतसार’ ग्रंरात पररारा्णचील अनधकारी कोर? यासंबंधीचे 
वर्णि येते. तयािुसार- अनधकारी तयास महरावे. जयािे या जनरात वा पूव्ण जनरात वेद वेदांगांचे 
नवनधपूव्णक अधययि करूि तयाचे अर्ण ज्ञाि जयािे प्राप्त केले असो, कामय व निनषद् करा्णचा 
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तयाग केलयारुळे नितय, िैनरनत्क, प्रायनचित् व उपासिा या करा्णचे अिुष्ठाि केलयािे सव्ण दोष 
(कलरश) दूर झालयािे जयाचे अंत:करर अनतशय निर्णल झाले आहे व जयािे चार साधिे 
(नववेक, वैरागय, शरदरादी षटक, रुरुक्तव) संपादि केली आहेत. (याला साधि चतुष्य 
महरतात) असा तो ज्ञािसंपन् पाररानर्णक अनधकारी होय. ब्रह् ज्ञािाचा अनधकारी होय.

४) अध्य्स ु(१६.२४३, ९२२)  आरोप-रास, जया ठिकारी जे िाही, ते तया ठिकारी 
ठदसरे. (उदा. दोरीवर रंद अंधुक प्रकाशात सपा्णचा आरास होरे) तसेच परब्रह्ावर अज्ञािािे 
(रायेिे) जगाचा आरास होतो. याचे पुढील प्रकार आहेत. काया्णधयास, कारराधयास. तसेच 
सवरूपाधयास, संसगा्णधयास, अनयोनयाधयास असे उपप्रकार आहेत. (अनधक रानहतीसािी पहाः 
पाररानर्णक शबदकोश)

५) अन्िर (२.१८९८) (अि् + आहत) आघात ि करता निरा्णर झालेला धविी, 
सारानयत: वसतूवर आघात केलयास िाद-धविी उतपन् होतो. पर योग साधिेत योगयांिा 
आपलया अंतरंगात आघात ि होता जो धविी ऐकू येतो, प्रतययाला येतो; तो अिाहत िाद. 
शरीरातील सहा चरिे योगशास्तात वर्णि केली आहेत. तयाच रूलाधारचरिाशी बसलेली 
कुंडनलिी िाडी ऊधव्णगारी झालयावर चरिांचे रेदि करते. तयातील चौथया(अिाहत) चरिापाशी 
महरजे हृदयकरलात आलयावर हा िाद ऐकू येतो. रि आनर प्रार यांचे ऐरय होते. यावेळी 
करमेंनद्रयाला अतींनद्रयज्ञाि प्राप्त होऊि िाद ऐकू येऊ लागतो. हे योगसाधिेिे साधय होते.

६) अनु्म्न (१८.१३७२६) शास्तांिी ईश्वरास सरजूि घेणयासािी ‘प्ररारे’ रािली आहेत. 
तयाचे ८ प्रकार आहेत. तयापैकी रुखय चार आहेत. १) प्रतयक्प्ररार, २) शाबदप्ररार, ३) 
अिुरािप्ररार, ४) उपरािप्ररार.

१) प्रतयक्प्ररार – जे डोळयािे ठदसते तेवढेच सतय रािरारे (चावा्णकवादी)

२) शाबदप्ररार – ‘शबदा’ला वेदवारयाला प्राधानय देरारे. श्ुनतप्राराणयवादी.

३) अिुराि – तककुवादी. अिुरािाचे पूव्णवत् शेषवत् आनर सारानयतोदृष् असे उपप्रकार 
आहेत. (जेरे धूर असतो, तेरे अग्ी असतो. हे याचे प्रनसद् उदाहरर.)

४) उपराि – उपरा देरे. या प्ररारांचया साधिांिी ईश्वरततवाचा नवचार शास्तकारांिी केला 
आहे.

७) अनि्यज्ञ्न (२.४०२०) रारतीय दश्णि शास्तात अनवय आनर वयनतरेक अशा संज्ञा 
वापलया जातात. अनवय आनर वयनतरेक या पद्तीिे ईश्वराचे सवरूप सरजूि घेता येते. अनवय 
महरजे एकाला एक लागूि असरे; सोडूि िराहरे. अनवयाला अिुव्त्ी महरतात. सव्णच 
ब्रह्तत्व वयापूि आहे. असा दृनष्कोर महरजे अनवयज्ञाि. प्रतयेक पदारा्णत ‘ब्रह्तत्व’ पाहरे 
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महरजे अनवय. (उदा. तंतूपट नयाय – कपड्ातील दोरा काढला, तर कपडा उररार िाही- 
दोरा हा अनवय होय.) तो तयात अखनवत असतो.

ही वसतू (दोरा) आहे महरूि ती वसतू (वस्त) आहे यास अनवय महरतात. तर ही वसतू 
िाही (दोरा) महरूि ती वसतू (वस्त) िाही यास वयनतरेक महरतात. वयनतरेक महरजे अराव. 
ईश्वराचा अनवय जगात आहे, तर जगाला वयनतरेक ईश्वरात आहे. उदा. पारी आनर लाटा 
(पाणयावर लाटांचे अखसततव आहे, पर लाटांवर पाणयाचे अखसततव अवलंबूि िाही.)

वयनतरेकविारा नरथया जगताचा प्रतयय जेवहा पूर्णपरे िाश पावतो, तेवहा जी सहजावसराप्राप्त 
होते, नतला नचनविलास महरतात, तेच अनवयज्ञाि होय. वयनतरेक ज्ञाि हा ब्रह्ज्ञािाचा पूवा्णध्ण 
तर अनवयज्ञाि हा उत्राध्ण होय.

८) अनिसथ् – (१५.१८८६) निराधार खसरनत, नवसकनळतता, अंधार संकलपिेची राव-
अरावता रायेचया संदरा्णत रांडतािा अंधार आहे की िाही? याचे उत्र देरे जसे किीर. 
तशीच रायेची खसरती होय. सदसनविलक्र महरावे तरी अिवसरा खसरती ठदसते. ही निराधार 
राषा, अनिनचितता, निरानश्त खसरती होय.

९) एक्नंद दश्नंद (८.२५१९) तैनत्रीय उपनिषदातील ‘ब्रह्वल्ी’ प्रकररात ब्रह्ाचया 
आिंदाची रीरांसा करतािा सतररेदािुसार आिंदाचे रेद-प्रकार सांनगतले आहेत. तयात 
रािुषािंद, अशा शंरर रािुषािंदाला प्राप्त कररारा गंधव्ण तो गंधवा्णिंद, असे शंरर गंधवा्णिंद ते 
देवगंधवा्णिंदाचया पातळीचे; असे शंरर देवगंधवा्णिंद महरजे एक नपत्गराचा आिंद, तयांचयापेक्ा 
शतपट आजािज देवतांचा एक आिंद, तयाचयापेक्ा शतपटीचा कर्ण करूि देवतापद प्राप्त 
करराऱयांचा तयापेक्ा शतपट देवतांचा; तयांचया शतपट इंद्राचा, तयांचया शतपट ब्हसपतीचा, 
तयाचया शतपट ब्रह्देवाचा आिंद तर ब्रह्देवाचया (प्रजापतीचया) शतपट ब्रह्ािंद होय; जो 
कारिारनहत व ज्ञािरुक्त होय. असे वर्णि आढळते. यात आिंदाची चढती पातळी वर्णि केली 
आहे. रािुषािंद- गंधव्ण- देवगंधव्ण- नपतर- आजािजदेव-कर्णदेवता- देवता- इंद्र- ब्हसपती- 
प्रजापती-ब्रह्.

या रंत्ात ‘सैषािंदसय रीरांसा रवनत’ असे सांगूि ‘ते ये शतं रािुषा आिंदा: स एको रिुषय 
गंधवा्णरारािंद:, ते ये शतं रिुषय गंधवा्णरारािंदा:, स एको देवगंधवा्णरारािंद:’ अशा प्रकारे 
आिंदाचे सतररेद करि करूि ब्रह्ािंदाचे सवरूप व सतर सांनगतला आहे. (पहा – तैनत्रीय 
उपनिषदातील जीविरूलये – डॉ. सुरुनच पांडे, प्रसाद प्रकाशि, पुरे, २०१८).

१०) आरुरसंन्य्स (८.१२४१) संनयासाचया प्रकारांपैकी एक, आसन्ररर पुरुषाचया 
अंगावर संनयाशाची वस्ते टाकूि हा संनयास देतात. अशा पुरुषािे संनयासाचा संकलप करूि 
‘संनयसतोहर्’ असा उच्ार करावयाचा असतो. संकलप, क्ौर, सानवत्ीप्रवेश, प्रैषोच्ार यालाही 
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आवशयक असतात. (‘रारतीय संसकृनतकोश’ – पं. रहादेवशास्ती जोशी, रारतीय संसकृनतकोश 
रंडळ; पुरे). आतुरसंनयासाचे सनिनरत् आनर अनिनरत् असे दोि उपप्रकार. सव्ण करा्णचा 
लोप झालयावर ररर सरयी घेतात तो आतुर तर िश्वरतेचे ज्ञाि होऊि हळूहळू सवाांचा तयाग 
कररारा रिर प्रकारात येतो.

११) आत्म्न्त्म (१६.४४७)आतरा व अिातरा (जड नवश्व) यांचया सवरूपासंबंधी केलेला 
नववेक. साधश् चतुष्टातील एक. सवसवरूपानवषयी केलेला नववेकातरक नवचार, देहातील 
शुद्, निनव्णषय, ज्ञािसवरूप, आतरचैतनयरूप तो री : इतर देहाठदक जे अिातरा ते री िवहे! 
हा नववेक.

१२) आनंद्म्यकोश (१८.१४१८४) कोश महरजे आचछिादि, श्ीरदाद् गुरु शंकराचायाांिी 
पंचकोशाची संकलपिा रूढ केली. आतमयावर पाच आवररे असूि या कोशांसह आतरा हा 
जीव होय. महरूि आवररे बाजूला केलयावर जो उरतो तो आतरि् शुद् सवरूपी आतरा.

अन्रय, कोश अन्ािे बिलेले शरीर, प्राररय कोश महरजे पंचप्रार व पंच करमेंनद्रये. 
रिोरय हा पंचज्ञािेंनद्रय व रि यांिी युक्त तर नवज्ञािरय कोश हा नवषयाकार पावलेली 
नचत्सवरूप बु्द्ी होय. आिंदरय – कोश महरजे कारर शरीर होय. जे शुद् सतवगुरयुक्त 
राया-ईश्वर रूप आहे. या पाचही कोशांचा निरास झालयावर रूळ आतरसवरूप उरते. (गीता 
१५. ३७९१ ते ३७९९)

१३) अवचतार्वभ्म्नी दवेि (१५.३३१३ ते ३३३२) दीप-सूय्ण रागा्णतील रुखय अनधष्ठात्ी 
देवता-अनच्णराग्ण आनर धूरराग्ण अशा जीवांचया दोिगती वर्णि केलया आहेत. तयात अनच्णराग्ण 
महरजे जयाचा र्तयू ठदवसा, शुलिपक्ात आनर उत्रायरात होतो तो प्रकाश दीप नकंवा 
सूय्णरागा्णिे सवगा्णत जातो. तयाचा रररोत्र प्रवास देहलोक → सवग्ण → सूय्णलोक → 
सायुजयतागती → नवद्ुत लोक → रािस लोक  → ब्रह्लोक असा होऊि तेरेच खसरर 
राहतो. ऋषी नकंवा ज्ञािी होऊि ब्रह्रूत होतो. यालागर्णवास-पुिज्णनर िाही. हा ज्ञािराग्ण 
होय. धूररागा्णिे जारारा जीव, जयाचा र्तयू रात्ी, दनक्रायिात, कृषरपक्ात होतो तो धूर 
नकंवा चंद्र रागा्णिे जातो. तयाचा रररोत्र प्रवास. नपत्लोक → देवलोक – चंद्र (सोर) लोक 
→ पविसराि – रेघसराि- प्थवीतल – धानयाठदक (विसपती) → नपतयाचया देहात → 
वीय्ण → रातेचया गरा्णत → जीवोतपत्ी – (पुिज्णनर) (रात् जो जीवनरुक्त असतो, तयाला 
या गती लागू िाहीत) तो या दोनही गतीचया पार असतो.

१४) उद््रवे (१८.२०१९) यज्ञातील ऋखतवज (पुरोनहत) यज्ञनरिया कररारे हे चार गटात 
नवरागलेले असतात. १) होता, २) उद्ाता, ३) अधव्णयु, ४) ब्रह्ा.

१) िोर् – या गटात होता व तयांचे साहायक रैत्ावरुर, अचछिावाक, ग्रावसतुत असे चार 



651   | दासोपंतकृत गीतार्णवाचा शबदार्ण-संदर्ण-कोश

ऋखतवज असतात.

२) उद्ाता – या गटात उद्ाता तयांचे साहायक प्रसतोता, प्रनतहता्ण, सुब्रह्णय असे चार.

३) अधवयु्ण – यात अधवयु्ण व तयांचे साहायक प्रनतप्रसराता, िेष्ा, उन्ेता हे असतात.

४) ब्रह्ा – यात ब्रह्ा, तयांचे साहायक ब्राह्रांचछिनस, आग्ीध्र, पोता हे असतात.

असे १६ व १७ वा ऋखतवज यज्ञावर देिरेि िेवत असतो.

१५) खवेचरी ्मुद्र् (२.१९०४) योगशास्तातील एक संज्ञा. हियोगात. रूचरी, चाचरी, 
िेचरी, अगोचरी इ. रुद्रा केलया जातात. गुरोपठदष् पद्तीिे दृष्ी रूरधयावर िेवूि इडा-नपंगला 
व सुषुमिा या तीि िाड्ांचा राग्ण जे कपाळाचया आतील नछिद्र तयात नजरेचे टोक वळवूि 
रािणयाची नरिया. ही सवाांत श्ेष्ठ रुद्रा आहे.

१६) पुर्ष्टक (१५.३८०६ ते ३८२०) आि प्रकारची िगरे (देहातील नवनवध बाबींचे 
रूपकातरवर्णि)

१) नवषयपंचक – (शबद, रूप, रस, गंध, सपश्ण) एक पुर.

२) इंनद्रयपंचक – (ज्ञािेंनद्रये- डोळे, िाक, काि, तवचा, रसिा) दुसरे पुर.

३) करमेंनद्रयापंचक – (हात, पाय, गुद, नशश्, रुि) नतसरे िगर.

४) प्रारठदपंच वायू (प्रार, अपाि, वयाि, उदाि, सराि) चौरे िगर.

५) अंत:करर पंचक (रि, बुद्ी, नचत्, अहंकार, अंत:करर) पाचवे पूर.

६) अनवद्ा/अज्ञाि – ६ वे पूर.

७) कार नवषय – ७ वे पूर.

८) कर्ण – (संनचत, प्रारबध, नरियरार) ८ वे िगर.

(संत दासोपंतांिी आपलया नववरर कौशलयािे या संकलपिा रांडलया आहेत.)

१७) दि् भूव्मक् (९.२५५८-२५८६) (गतायाता १८.१४५३९) दासोपंतांिी ‘अिनयरिस:’ 
यावर नचंति रांडतािा सवयंप्रज्ञेिे दहा सतर-रूनरका करि केलया आहेत. कर्ण → उपासिा- 
नववेक – योग- वैरागय – प्रतयक्वृत्ी – सरानहतिा → लय नवक्ेपिष् होरे – यातायात 
जारीव- संनश्रष्ता- सुलीिता. या दहा रूनरका नजंकलयावर रिनिनव्णकार बिते. तोच राजयोग 
होय. कर्ण हे सरूल देहाची नरिया, गुरुची उपासिा, तयातूि नववेक, चौरा योग, पुढे नवरागी 
खसरती, रि अंतरु्णि कररे महरजे प्रतयक्वृत्ी, रिाची दृढ धाररा, नवक्ेप-लय (सराधीतील 
नवघिे) िष् कररे, अनधष्ठािावर रिखसरर कररे, येरे-जारे (जनर-र्तयू) चा िाश, िंतर रिच 
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िष् होते. (सुलीिता) अशा दहा रूनरका. योगवानसष्ठात जया सात रूनरका सांनगतलया तयापेक्ा 
या नरन् आहेत. तयांिी शुरेचछिा, नवचाररा, तिुरािसी, सत्वापनत, असंसनक्त, पदारा्णराविा, 
तुय्णगा अशा जीवनरुक्ताचया ज्ञािरूनरका सांनगतलया आहेत.

१८) क््यताक्रणोप्वध/क््यमोप्वध (९.११४, १८.२५८०, १८.३४६२, ९.२०२०) – 
जीव शबदाचया अरा्णची रीरांसा करतािा शास्तात दहा वयाखया सांनगतलया आहेत. तयांची 
रोडरयात रांडरी अशी – १) प्रार धारर करतो, तो जीव, २) जीवावर सुिदु:ि हे गुरधर्ण 
सरवायी संबंधािे राहतात, ३) आरास, अवचछिेद- प्रनतनबंबवादात जीवाची आनर ईश्वर 
ततवाची वयवसरा लावली असूि उपनहत (आरास) अवखचछिन् (अवचछिेदवाद) प्रनतनबंनबत 
(प्रनतनबंबवाद) हे शबद येतात, ४) वयष्ीला धरूि सरूल- सूक्र आनर कारर या देहांिा 
आधाररूत तयाला जीव महरतात. जाग्त, सवपि, सुषुप्ती, तसेच नवश्व, तैजस, प्राज्ञ या तीि 
अवसरा व अनररािी पुरुष यांचा अंतरा्णव यात होतो.

ईश्वर हा रायोपानधक असूि राया ही सवाांिा कारर (उपादाि) असलयािे ईश्वराला 
‘काररोपानध’ महरतात. अनवद्ा नकंवा नतचे काय्ण जे अंत:करर ती जीवाची उपाधी असलयारुळे 
जीवाला काया्णपाधी महरतात. ही दहावी वयाखया आहे. (वेदानत पठरराषा लघुकोश, पं. द. 
वा. जोग, डोंनबवली)

१९) क्रणदवेि (२.११४२, ११२१) नलंगदेह. देहाचे सरूल, सूक्र, कारर व रहाकारर हे 
प्रचार. री देह आहे, हे अज्ञाि = कारर देह. तेच नलंग शरीर. हे अंत:करर, पाच ज्ञािेंनद्रय, 
पाच करमेंनद्रय, पंचप्रार या १६ पदाराांिी युक्त असते. जनर-र्तयूला हेच कारर िरते. 
करा्णिुसार पुिज्णनर फळे रोगणयास देहधारी बिते. नलंगदेहाची रुक्ती महरजेच रोक् अशी 
संकलपिा आहे.

२०) पदरसररण (१६.२०२४) अग्ीचया कुंडारोवती यज्ञप्रसंगी वा अनग्होत्प्रसंगी रंत् 
महरूि पारी नशंपडतात; दर्ण अंररतात. तयास पठरसरूहि, पठरसतरर पयू्णक्र अशा संज्ञा 
आहेत. अग्ीचया उजवया बाजूस जलनसंचि करतािा पठरसरूहि तयािंतर वरचया बाजूस 
पठरसतरर व डावी कडील बाजूस पयू्णक्र महरतात. हा यज्ञनवधीचा राग आहे.

२१) सोधनक्मतावरि्य् (९.२२५४) सोधि महरजे शोधि. योगरागा्णत शुनद्करराला रहतव 
आहे. प्रारशोधिासािी प्ररर घ्रारेंनद्रयाचे शोधि- शुनद्करर केले जाते. ‘रनस्का’विारे हे 
शोधि करूि अिुलोर- नवलोर नरियेविारे सूय्णिाडी व चंद्रिाडीचे शुनद्करर होते. तयासािी 
वायूचे काय्ण उपयोगी पडते. पूरक-कुंरक- रेचकविारे िाडीशोधि होते.

२२) अरद्व्दु-रद्व्दु- आत्मि्दु (१५.२४८४) तीि प्रकारचे वाद- परोक् महरजे अप्रतयक् 
लक्रेचया दृष्ीिे केलेले. निव्णचि (परोक्नप्रया इवै देवा:) ‘तत्वरनस’ या वारयातील ‘तत्’ या 
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वचिाचा अर्ण देतािा राग तयाग लक्रेिे नवचार कररे. अतविाद महरजे जगरूपी काया्णलाच 
िरे रािरे आनर आतरवाद महरजे आतरा हाच ब्रह् आहे असे रािरे.

२३) इदंति (१३.९१) चार रहावारयापैकी ‘सवां िलु इदं ब्रह्’ हे एक रहावारय आहे. 
यातील ‘इदं’ चा अर्ण हे नवश्व-ब्रह्ांड असा होतो. हे सव्ण ब्रह्ांड ब्रह् सवरूप आहे; ही ज्ञाि 
जारीव होय. जगत् राि; जारीव ‘अहं’ आनर ‘इदं’ ची जारीव हे रायेचे काय्ण आहे.

२४) शून्यि्द (१६.१०९५) या नवचारांचे प्रवत्णक बौद् राधयनरक असूि काहीच 
अखसततवात िाही व कशाचेही ज्ञाि होऊ शकत िाही. हे तयांचे रत. सव्ण पदार्ण नि:सवराव, 
परतंत् आहेत. जगातील प्रतयेक पदार्ण दुसऱया पदारा्णवर अवलंबूि आहे, महरूि शूनय आहे. 
तयांचे अखसततव औपनधक आहे, तयाला सवतव िाही.

२५) उजि् (५.२७६४) योगशास्तािुसार प्रारायारात अिुलोर-नवलोर हे प्रकार असूि 
उजवया िाकपुडीिे पूरक (श्वास आत घेरे) कुंरक (श्वास रोिूि धररे) करूि डावया िाकपुडीिे 
तो सोडरे अशी नरिया करतात. उजवीिाकपुडी सूय्णरेदि असूि डावी चंद्ररेदि आहे यािे 
िाडीशुद्ी होते.

२६) श्िण – (९.२८९) श्वर महरजे केवळ ऐकरे िाही; तर शास्तीय पठरराषेत जी 
प्रकररांचया तातपया्णसािी सहा नलंगे सांनगतली. ही नलंगे – उपरिर- उपसंहार, अभयास, 
अपूव्णता, फल, अर्णवाद आनर उपपत्ी अशी आहेत.

संपूर्ण वेदानत वारयांचे अनवितीय ब्रह्सवरूप वसतूचया प्रनतपादिात तातपय्ण आहे, याचा 
वरीलसहा नलंगाचया आधारे निचिय कररे महरजे श्वर-होय. हे श्वर गुरुवारयाविारे होतो.

२७) सतक््यता (२.११२४) सांखय शास्ताचया रते ‘काया्णचया’ अवयक्त अवसरेचे िाव 
‘कारर’ आहे व कारराची वयक्त अवसता महरजे काय्ण (उदा. बीजाचा व्क् होरे) याला 
सतकाय्णवाद महरतात. पठररार वाद व नववत्णवाद (अिधयसत नववत्ण) ही सतकाया्णचीच दोि 
रूपे आहेत. सांखय पठररारवाद राितात, तर अविैत वेदानती नववत्ण राितात.

२८) स्वित्य (१.१३१६, १५.४५१९) आधयाखतरक श्रेष (रूपक)- दासोपंतांचया काळी 
‘सानहतय’ या शबदाला ‘श्रेष’ हा अर्ण प्राप्त झाला होता. महरिू श्ोतयांिी तयांिा ‘तेर हिुरंता 
सानहतय कवर?’ असा प्रश् नवचारला आहे. महरजे अजु्णिाचा धवजावरील हिुरंतासािी 
आपर काय रूपक वापरले- असा अर्ण – येरेही पक्ीवियाचया रूपकातूि जीव-नशवाचे रूप 
करि केले आहे. (पाहा- ‘रसज्ञांचया िुरा’ – रा. श्ी. परांजपे, प्.११३, ११४)

दासोपंतांिी करीत करी दहा वेळेला तरी ‘सानहतय’ शबदाचा या िवया (श्रेष) अरा्णिे प्रयोग 
केला आहे. असे निरीक्र परांजपे यांिी िोंदवले आहे. डॉ. र. बा. रंचरकर यांिीही यास 
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दुजोरा ठदला आहे. (रहाराष्ट्ाची सतवधारा- प्.२००)

२९) स्धनचरुष्ट्य  (२.८३४) ब्रह्नजज्ञासा करणयासािी प्ररर जया  अटी सांनगतलया, 
तयातही चार साधिांची संपन्ता.

१) नववेक – (नितयानितय वसतु नववेक) नवश्वातील वसतूंची अनितयता व ब्रह्ाची नितयता-
सतयता यांचे पठरपूर्ण ज्ञाि.

२) वैरागय (इहारुत्ाठद फलरोग नवराग) या आनर पर महरजे लौनकक आनर पारलौनकक 
सवग्णसुिाचया रोगानवषयी उपरती-इचछिा िसरे. तयांचे नविानशतव, अनितयतव कळलयारुळे 
वैरागय येते.

३) शराठदषटक – शर, दर, उपरती, नतनतक्ा, सराधाि, शांती ह्या सहा रावव्त्ी उतपन् 
होरे. तयासािी आंतर व बनहइंनद्रय निग्रह रिाची सरतोल खसरती व शांत-प्रसन्ता गरजेची.

४) रुरुक्तव – केवळ रोक्प्राप्तीची इचछिा, अनवद्ेचा निरास करूि ब्रह्सवरूप होऊि 
जारे.

३०) संज्ञ्न (१५.२६१७, ८.३२०५) १६ व्त्ांपैकी एक. सोळाव्त्ी अरा्णत् रिोव्त्ी 
करि केलया आहेत. तया अिुरिरे संज्ञािं, आज्ञािं, नवज्ञािं, प्रज्ञािं, बुद्ी, रती, ध्ती, सर्ती, 
रिि, इचछिा, संकलप, ऋतु, प्रारव्त्ी, नवषयत्षरा, लोर, युती.

३१) उपरि्म – उपसंि्र (९.१०२, १८.२८१५) वैठदक वाङ्मयातील प्रकररांचे तातपय्ण 
काढणयासािी रीरांसकांिी सहा प्रकायची नलंगे रािली आहेत. तयातील प्ररररिरांकाचे 
नलंग- उपरिर आनर उपसंहार. यात ऐरय हवे. उपरिर महरजे आरंर आनर उपसंहार महरजे 
शेवट. जयािे प्रारंर केला, तयातच शेवट-निषकष्ण असला पानहजे. (उदा. छिांदोगय- ६ वा 
अधयाय) एकाच वसतूचा निदतेश दोनहीतही हवा.

३२) पंचसून् दोर (१८.४४५) पंच महरजे पाच व सूिा महरजे हतया. रारतीय संसकृती 
ही अनहंसावादी असलयािे कोरतयाही जीवाची हतया, जारते वा अजारतेपरी होऊ िये अशी 
वयापक रूनरका यारागे आहे. तरीही ‘जीवो जीवसय जीविर्’ या उक्तीिुसार काही जीव-
कीटकांची हतया आजरतेपरी होतच असते. दळर, कांडि, चाळर इ. नरियेविारा बारीक 
नकडे-जीव ररतात. तो दोष पठरहार वहावा महरूि दैिंठदि पंचरहायज्ञ करावेत. ‘पंचसूिा 
ग्हसथय चुल्ीपेषणयुपसकर: । कंडिी चोद कुंरचि बधयते यासतु वाह्यि् ।।’ (रिुसर्ती ३.६८-
७१)

३३) बलुरी (५.२९२१) रधययुगीि काळात बदलुतेदारीची पद्ती होती. शेती हा रुखय 
वयवसाय असलयािे तयाला लागराऱया नवनवध साधि-सारुग्री तयार कररारी परंपरागत 
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वयवसायपद्ती महरजे बलुतेदारी; तयांिा शेतकऱयाकडूि वषा्णला िळयाचयाप्रसंगी वानष्णक 
नहससा नरळे. बारा बलुतेदार व बारा अलुतेदार होते. बलुतेदारात लोहार, चांरार, सुतार, ढोर, 
रहारइ. येत तर अलुतेदारात नहावी, जोशी इ. येत. तयांिा नहशशािुसार वानष्णक धानय नरळत 
असे. तयातूि सव्ण शेती व पूरक वयवसाय चालत असत. (अनधक रानहतीसािी पाहा – 
गावगाडा – ले. नत्. िा. अत्े.)

३४) दशदवेि (१५.४४७०) – दासोपंतांिी दहा प्रकारचया देहाची कलपिा रांडली आहे. 
तयात काय्ण कारर उपाधीचे दोि तयांचे अनररािी चार (ब्रह्ा, नवषरू, रूद्र, सवतेश्वर) आनर 
काया्णपाधीनवे अनवद्ारय चार (नवश्व, तैजस, प्राज्ञ, प्रतयगातरा) अशा एकूर दहा देहांची 
कलपिा.

३५) पंधर् पुरुर (१५.४४७०) – दासोपंतांिी १५ पुरुषांची कलपिा केली आहे. चार 
काररोपाधीचे ब्रह्ा, नवषरू, रूद्र, सवतेश्वर, चार कायमोपाधीचे नवश्व, तैजस, प्राज्ञ, प्रतयगातरा; 
कारर व कायमोपाधी दोि आनर रूतपंचक असे नरळूि पंधरा पुरुष.

३६) दश्िरण (१८.१२२७, ६८६ ते ६९२) – गीतार्णवात ईश्वर आनर जीव दोहोंिाही 
दहा आवररे असलयाचे दासोपंत सांगतात. ईश्वराचे दहा आवररे : आिंद,नचतकळा, 
सवािुसंधाि, गुरसानक्तव, ज्ञािाचा नवसर, अनयरा ज्ञाि, अहंकार, सरूलदेह, बाह्यज्ञाि आनर 
आतरेतर ज्ञाि. असे ईश्वरदेहाला आवररे आहेत. जीवालाही सतव (आिंदरय) रज (सानक्तव), 
तर (अज्ञाि) तरसतव, (अनयराज्ञाि) रजप्रधािदेह, बाह्यज्ञािावरर, सतवरजतरप्रकृती, 
रूतजात, अहंकार आनर सरूलदेह असे दहा आवररे असतात.

३७) नि्न्गकुळवे (११.२४५ ते २५०) – िऊ िागकुळांचे वर्णि दासोपंत करतात. शेष, 
शंिपाळ, डोंबे, अजगर, कृषररुजंग, धानररी,नवरुळे, रहांदुळे, कांबळे (झड कांबळे) अशी 
िऊ िागकुळे.

३८) रथदधशगतारी (१३.५७०३) – योगशास्तीय चरिांची पठरराषा. योगशास्तािुसार जी 
षटचरिे आपलया देहात आहेत, ती रूलाधार, (गुदविारापाशी) सवानधष्ठाि (नलंगसरािी) रनरपूर 
(िानरसरािी), अिाहत (हृदयसरािी) नवशुद् (कंिाशी) आज्ञा (रूरधयरागी) असूि तयांिा 
रात्कांची बीजनचनहे आहेत. तसेच तयांचे नवनरन् रंगही आहेत.

१) रूलाधार चरि – याचया चार पाकळया असूि वं, शं, षं, सं, ही बीजाक्रे व वर्ण तांबडा 
आहे. देवतागरेश.

२) सवानधष्ठाि – सहा पाकळया – रंग नपवळा – बं. रं, रं, यं, रं, ही बीजाक्रे. देवता 
ब्रह्देव.
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३) रनरपूर – दहा पाकळया – रंग निळा – डं, ढं, रं, तं, रं, दं, धं, िं, पं, फं ही 
बीजाक्रे देवता श्ीनवषरू

४) अिाहत – रंग पांढरा – पाकळया बारा- कं, िं, गं, घं, ङ्ं, चं, छिं, जं, झं, ञं, टं, 
िं – बीजाक्रे, देवता नशव.

५) नवशुद् – पाकळया सोळा, वर्ण धूम्र, अं, आं, इं, ईं, उं, ऊं, ऋ, ऋ्ं, ल्ं, ल्ं, एं, ऐं, 
ओं, औं, अं, अ: ही बीजाक्रे – देवता जीवातरा.

६) आज्ञा – दोि पाकळया – नवद्ुत वर्ण. हं, क्ं बीजाक्रे, सद्ुरू ही देवता.

३९) रुद्र (१६.२१७४) – यजुवतेदानतग्णत रुद्राधयायाचे एक आवत्णि महरजे सकृत आवत्णि- 
असे ११ ब्राह्रविारा केलयास एकादशिी रुद्र १०० आवत्णिे केलयास अनतरुद्र व १००० 
आवत्णिाचा रहारुद्र होतो.

४०) लक्ष्ंक्ष (१५.४५८४). पहा जहल्क्रा – अजहल्क्रा- जहज्हल्क्रा.

४१) िठ्योग (१२.२६३) हा एक यौनगक पंर. ‘ह’ महरजे सूय्ण ‘ि’ महरजे चंद्र. सूय्ण 
रूलाधारचरिात तर चंद्र सहस्करलात असतो हियोगात चंद्र-सूयाांचा संगर घडवायचा असतो; 
तो घडला की सराधी लागते. हियोगात आसिे, त्ाटके, बंध, िेती, धौती इ. नरिया येतात. 
हा कष्साधय आहे. यािे अलौनकक नसद्ी प्राप्त होतात.

४२) विरण्यगभता – एक देवता- प्रजापती नकंवा ब्रह्ा. जशी आपलया शरीराला जारीव 
वयापूि असते, तशी संपूर्ण दृशय नवश्वाला वयापूि असराऱया जानरवेला नहरणयगर्ण संज्ञा आहे. 
सवाांचा बीजांकुर महरजे नहरणयगर्ण. ‘‘नहरणयगर्ण: सरवत्णताग्रे रूतसय जातसय पनतरेक आसीत’’ 
– असे सूक्त वेदात आढळते. ब्रह्ांडाचा नवचार करता दृशय नवश्व हे नवराट, नवश्वाचे रि हे 
नहरणयगर्ण, गुरराया ही अवयाकृत तर नशवशक्ती ही रूळराया होय.

४३) िोर् (२.३६५६) पहा – उद्ाते.

पदरवशष्ट इ - परौर्वणक कथ्ंश – दृष्ट्ंर

१) ‘अनंरु स्मवपताल् द्नी’ (१६.१६५) ही ‘दािावत्ण करा’ प्रनसद् आहे. सतयरारेिे 
श्ीकृषरालाच दाि ठदले. एका पारड्ात सव्ण सुवर्ण टाकले, रात् कृषराची तुला होईिा. तेवहा 
रुखरररीिे एक तुळशीचे पाि टाकूि तयाला सवाधीि केले. रुखरररीचा सद्ाव आनर तुळशीचे 
रोल सांगरारी ही करा.

२) ‘दंड्च् कर्ि् ददनकरू’ (१६.१०५१) वनसष्ठ ऋषींचया संदरा्णतील एक करा – 
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तयांिी आपलया तेजोबलािे सूया्णचा प्रकाश आपलया कािी (दंड)चया विारे प्रकट करूि सूया्णला 
लाजनवले. श्ी संत ज्ञािेश्वरांिी आपलया ज्ञािेश्वरीत ‘जयाचा छिाटी तनपन्ली’ असा उल्ेि केला 
आहे.

३) ‘पुत्ु िैरी कलेल्’ (१६.७२) हा सूचक संदर्ण नहरणयकनशपू आहे. तयािे आपला पुत् 
प्रलहाद याचयाशीच वैर केले आनर तयाला िार करणयाचे अिेक प्रयति केले.

४) ‘क््मु न सुटवे दवेि्रें । िदरिर्ददक्’ (१६.१७०२) कार नवकाराची प्रबलता सांगतािा 
‘हठरहराठदका’ असे दासोपंत महरतात. हर महरजे रहादेव- रोनहिी रूपाला रुलूि ते नवकारग्रसत 
झाले, तर ‘हठर’ महरजे नवषरू- व्ंदेचया रागे लागूि कुप्रनसद् झाले, दोषासपद िरले.
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रारकृषर प्रकाशि, पुरे, २००२.

१२) एकिारी रागवत शबदार्ण संदर्ण कोश, संपा. डॉ. रु. श्ी. कािडे, रा. शं. िगरकर, 
रारकृषर प्रकाशि, पुरे, २००१.

१३) श्ी सरर्ण रारदास वाङ्मय शबदार्ण संदर्ण कोश, संपा. डॉ. रु. श्ी. कािडे, रा. शं. 
िगरकर, रारकृषर प्रकाशि, पुरे, २००९.

१४) वेदानत पठरराषा लघुकोश, ले. पं. द. वा. जोग, उपनिषत्ीर्ण, प्रका. रुकुंद दत्ात्ेय 
जोग, डोंनबवली.
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१५) पाररानर्णक शबदकोश, ले. डॉ. सौ. अिुराधा कुलकरमी, संपा. डॉ. नवजय रटकर, 
रखलटवहनस्णटी प्रकाशि, पुरे- नवितीय आव्त्ी ६ जािे.२०१६.

१६) श्ी शंकराचाय्ण सरग्र ज्ञािकलश, ले. डॉ. ठदलीप रेघ:शयार सािे (सीए) प्रका. आिंद 
आश्र चरॅठरटेबल टट्सट, रुंबई, प्ररर आ. राच्ण २०१८.

१७) दत्पुरार, श्ी वासुदेवािंद सरसवती, संकलक - श्ी गुरुचररदास, प्रकाशक, श्ी 
वासुदेवनिवास, एरंडवि, पुरे-४, आव्त्ी ३ री, २० नडसेंबर २०१४

१८) तैनतरीय उपनिषदातील जीविरूलय - डॉ. सुरुची पांडे, प्रसाद प्रकाशि, पुरे, जूि २०१८.

१९) संतसानहतय करा संदर्ण कोश - प्रा. रा. िा. आचाय्ण, रौज प्रकाशि, राच्ण २०१६.
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