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णनवेर्दन
अलीकिच्या काही वषांत ग्रामजीवनाला आधडनकीकरिाला सामोरे जाण्याडशवाय पयाय उरले ला
नाही. या आधडनकीकरिामळे र्ावर्ाड्यातील बलतेदारांिी अवजारे , शेतीतील अवजारे डदवसेंडदवस
बदलत िालली आहे त. त्यांिे आकार बदलत िालले आहे त. त्यांच्याशी संबध
ं ीत शब्दावली बदलत
िालली आहे .
प्रमाि मराठीिा वापर करिाऱयांना अशा प्रकारच्या कृषीजीवनाशी संबध
ं ीत शब्द हे अनाकलनीय
वाटतात. डशवाय प्रत्यक्ष कृषी अवजारे व त्या अवजारांिे सडित्र त्यावेळी संदभासाठी पाहिे ही बाबही शक्य
नसते . अशा वेळी अशा प्रकारच्या कोशािी आवश्यकता भासते. आधडनक आडि प्रािीन वाङमयातील
कृषीजीवनाशी संबंधीत शब्द या कोशाच्या आधारे अडधक स्पष्ट होऊ शकतात.
िॉ. रमे श सयगवश
ं ी हे खानदे शात बोलल्या जािाऱया अडहरािीिे र्ाढे अभ्यासक आहे त. याडशवाय
ते स्वतः शेतकरी असून कृषी जीवनाशी त्यांिी नाळ जळले ली आहे . ते एक डिडकत्सक संशोधक, स्वतः
अडहरािी भाडषक आडि शेतकरी या डत्रवेिी संर्मामळे हा सडित्र कोशािा मराठीतील पडहलाि प्रयत्न
डनडिति सकस असाि आहे . हा कोश खानदे श या भूप्रदे शाशी संबध
ं ीत असला तरी तो अशा कामाच्या या
मूलभूत कल्पनेिा एक नमना ठरावा असाि आहे . ह्यावरून पढे कोकि, डवदभग, मराठवािा या डवडवध
डवभार्ांतील सडित्र कोश तयार व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे .
प्रस्ततिा "खानदे शातील कृषक जीवनडवषयक सडित्र कोश" हा तौलडनक अभ्यासक, भाषा
संशोधक, कृषी डव्ापीठे , कृषी क्षेत्रात आडि इतरत्र कायगरत असिारे तंत्रज्ञ आडि तांडत्रक डव्ापीठे आडि
कृषी जीवनावर भाष्ट्य आडि संशोधन करिारे अभ्यासक आडि संशोधक यांना डनडिति उपकारक ठरे ल,
असा डवश्वास आहे .
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खानर्दे शातील कृषक जीवन
सणित्र कोश - र्दोन शब्र्द
महाराष्ट्र हा खानदे श, मराठवाि, डवदभग, पडिम महाराष्ट्र यांसारख्या अनेक भौर्ोडलक,
सांस्कृडतक आडि भाडषक वैडशष्ट््ांनी नटले ला आहे . प्रत्येक भूभार्ािी संस्कृती ही वैडशष्ट््पूिग आहे .
भाषा, ही तर संस्कृतीत रूजले ली असते. आडि या भूभार्ांतील भाषा, बोली ह्या डभन्न आहे त, वैडशष्ट््पूिग
आहे त. याि भार्ातील नव्हे तर संपूिग भारतािी संस्कृती ही कृडषप्रधान आहे . भाडषक डभन्नत्व हे सांस्कृडतक
डभन्नत्व, पयायाने कृषक जीवनातील डभन्नत्व दाखवीत तर नाही ना? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपिाला
प्रत्येक बोलीतील कृडष जीवनािा स्वतंत्र अभ्यास करावा लार्ेल. महाराष्ट्रािा समग्र कृडषकोश वा सडित्र
कृडषकोश बनडवण्यापूवी स्वतंत्रपिे भूभार्ानरूप, बोलीनरूप कोश डनमाि करावे लार्तील. त्या आधारे
आपिास पढे तौलाडनक कोश तयार करता येतील. उदाहरिि ्ावयािे झाल्यास महाराष्ट्रातील डवडवध
भार्ांतील बैलर्ािीिेि उदाहरि घेतले तरी ही बाब ध्यानात येईल. खानदे शातील बैलर्ािी आडि त्या
बैलर्ािीच्या अंर्ांिी नावे ही डवदभातील बैलर्ािी, त्या बैलर्ािीच्या अंर्ांिी नावे यापेक्षा डभन्न आहे त.
खानदे शातील लढे र्ािं , मोठं र्ािं आडि छकिं र्ािं ह्या बैलर्ाड्या डवदभातील खािर, बंिी, ररर्ी,
पायटांर्ी या बैलर्ाड्यांहून डभन्न आहे त. एवढे ि काय तर ररर्ी, खािर, बंिी ही बैलर्ािीसाठीिी त्या
भूभार्ातील नावे आहे त हे ही डभन्न भू-क्षेत्रातील मराठी वािकाच्या लक्षात येत नाही. बैलर्ािीच्या नावांिी
ही अवस्था तर त्या बैलर्ािीच्या डभन्न अंर्ांसाठी वापरल्या जािाऱया शब्दावलीिी काय अवस्था असावी?
असाि प्रकार इतर कृडष अवजारांिे बाबतीत आहे . खानदे शातील कोळप्याला डवदभात िवरा तर
मराठवाड्यात िू ब्बं असे म्हितात. एवढे ि काय तर िवरनं, िू ब्बनं आडि कोयपनं या एकाि कृडष डियेिी
डभन्न नावे असली तरी त्यांना शब्द म्हिून डभन्न भार्ात कृडष प्रडियेडशवायिे डभन्न अथग प्रिडलत आहे . यासाठी
डवभार्ावर कृडषजीवनािा सडवस्तर अभ्यास मांिण्यािी आवश्यकता आहे . यानसार कृडष संस्कृतीच्या
प्रर्तीिा आले खही आपिास डितारता येऊ शकेल. या दृडष्टने प्रस्ततिा कोश हा खानदे श पडरसरातील
कृडष जीवनािा कोश तयार करण्यात आला आहे .
प्रस्ततच्या सडित्र कोशात िौरे िाळीस डित्रर्ट डदले आहे त. प्रत्येक डित्रर्टात कृडष जीवनाला
उपयक्त असिाऱया अवजारािा आडि त्यांच्या अंर्ांिा समावेश करण्यात आले ला आहे . शेतकऱयांच्या
घरांिी रिना, त्यांच्या घरातील आवश्यक भांिी व अवजारे , कृडष अवजारे , कृषक जीवनाशी संबडं धत
असिारे बलते दार आडि कारार्ीर यांिी अवजारे व हत्यारे आडि त्यांिी अंर्े यांिा समावेश करण्यात
आले ला आहे .
हा सडित्र कोश इतर बोलीभाषेंच्या याि प्रकारच्या कामासाठी उपयक्त ठरावा व क्षेडत्रय कायग करिे
या कोशा आधारे सोपे जावे म्हिून या सडित्र कोशातील डित्रांवर, अवजारांवर व त्यांच्या अंर्ांवर त्यांच्या
नावांिा उल्लेख न करता त्या जार्ी फक्त िमांक दे ऊन ते थेि नामोल्लेख टाळू न तो शब्द त्याि
डित्रासमोरच्या पानावर दे ऊन त्या शब्दािे थोिक्यात विगनही डदले आहे . त्यामळे अभ्यासकांस त्या
अवजारािा व त्याच्या अंर्ांिा संपूिग पडरिय होतो. क्षेडत्रय कायांिे वेळी संशोधक डनवेदकांसमोर फक्त डित्र
ठे वतो. त्यािी नावे व त्या अवजारांच्या अंर्ांिी नावे ही झाकले ली असल्याने इतर बोलीच्या शब्दांिाही
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पडरिाम या डनवेदकावर होण्यािी शक्यता टळते . डशवाय प्रत्यक्ष कृडष अवजार उपलब्ध नसले तरी
डित्राच्या आधारे थोिी फार कल्पना डनवेदकाला येऊ शकते .
एखा्ा शब्दावरून त्या शब्दािे स्पष्टीकरि व त्या शब्दािे डित्र हवे असल्यास, ते संशोधकास
सहज डमळावे म्हिून या सडित्र कोशािे शेवटी शब्दसूिी डदली आहे . ही शब्दसूिी अकारडवल्याने असून
त्यात जवळ जवळ सहाशे शब्द समाडवष्ट करून घेण्यात आले ले आहे त. प्रत्येक शब्दासमोर तो शब्द ज्या
डित्र-र्टात आले ला आहे . तो डित्र-र्ट िमांक आडि त्या डित्रर्टातील शब्दांिा िमांक डदले ला आहे .
खानदे शातील कृषक जीवन सडित्र कोष हा मराठीच्या वा बोलींच्या संदभातील सडित्र म्हिून
पडहलाि प्रयोर् असावा या दृडष्टने या कोशािे महत्त्व अडधक आहे . काळाच्या प्रवाहात जूनी कृडष अवजारे ही
नष्ट होत िाललीत. त्या सोबत त्या अवजारांशी संबंडधत कृडष डियांिी नावेही नष्ट होत िाललीत. कृडष
जीवनाला परक अशा बलते दारांिीही अवजारे झपा्ाने बदलत िालली आहे त. प्रत्येक क्षेत्रात
अधडनकीकरि वाढत िालले आहे . नवी अवजारे , त्या अवजारांबाबतिी नवी शब्दावली रूढ होत िालली.
नव्या डपढीला आपली परंपरार्त अवजारे डित्रांमध्ये तरी पाहता यावीत म्हिून जन्या शब्दांना डित्रबद्ध
करून ठे वण्यािा हा अल्पसा प्रयत्न हा सडित्र कोश करे ल असा डवश्वास वाटतो.
भाषा संशोधक, कृडष सहाय्यक, कृडष डव्ाडपठे आडि तंत्र डव्ाडपठे यांनासद्धा हा कोश उपयक्त
ठरावा असा डवश्वास वाटतो. खानदे शातील कृषक जीवनावर भाष्ट्य. संशोधन करिाऱया संशोधकास क्षेत्रीय
कायासाठीही हा कोश उपयक्त ठरावा असा डवश्वास वाटतो.
खानदे श हा इतर प्रादे डशक भूभार्ांप्रमािे आपले स्वतःिे असे वैडशष्ट््े जपून आहे . महाराष्ट्राच्या
इतर भू भार्ातील (जसे मराठवािा, डवदभग, उवगडरत महाराष्ट्र्) कृडष अवजारे आडि खानदे शातील कृडष
अवजारे आडि त्यांच्याशी संबंडधत शब्दावली वा या दोन डभन्न भू भार्ातील कृषक संस्कृती यांिा तौलडनक
अभ्यास करिे या कोशािे आधारे शक्य होईल.
कृडष डव्ाडपठातील अभ्यासक आडि संशोधक यांना कृडष अवजारािा आकार, त्यांच्याशी संबडं धत
शब्दावली यांिी एकडत्रत माडहती या कोशात उपलब्ध होऊ शकेल. कृडष अवजारांत करावयाच्या
संशोधनासाठी मूळ कृडष अवजारािा आकार व त्याच्याशी संबडं धत शब्दावली कृडष संशोधकास उपयक्त
ठरावी अशीि आहे .
र्ावर्ाड्याच्या कामात र्तंलेल्या परंपरार्त व्यवसाय करिाऱया बलते दारांिी अवजारे हीसद्धा
झपा्ाने बदलत आहे त. त्यांिी परंपरार्त अवजारे आडि त्यांच्याशी संबडं धत शब्दावली ही या सडित्र
कोशामळे बद्ध करता येिे शक्य होईल. त्यािा उपयोर् तंत्र डशक्षिासाठी घे ता येऊ शकेल.
डित्रकले च्याही डव्ार्थ्यांना आपल्या पडरसरातील सवगि वस्तूंच्या डित्रांिे महत्त्व कळू न येऊन ते ही
या कामी मदत करू शकतील. पढे यातून डित्रकार आडि संशोधक यांिी सांर्ि घातली जाऊन पढील
काम अडधक सकस होऊ शकेल.
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सडित्र कोशािे संदभात हा पडहलाि प्रयोर् डवडवध क्षेत्रांतील अभ्यासकांना प्रेरिादायी ठरावा.हा
सडित्र कोश बृहत्कोशकार, तौलडनक अभ्यास करिारे अभ्यासक, भाषा संशोधक, कृडष संशोधक,
डित्रकले िे डव्ाथी, तंत्रडशक्षिातील संशोधक या सवांना प्रेरिादायी ठरावा असा डवशवास वाटतो.

डॉ. रमे श सूर्व
य श
ं ी,
कन्नि.
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1. धाब्र्ािे घर (धाबानं घर)
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१. धाब्र्ािे घर (धाबानं घर)
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खानदे शतील घरे ही साधारितः मातीिे छत असिारी म्हिजे धाब्यािी असतात. उं ि ओटा,
समोर ओंसरी. घिीव दर्िावर उभे असले ले खांब त्यांना समोरच्या बाजूने उतार असले ले पत्रांिी वा
काड्यांच्या ताटव्यािी ' मावठी ' असते .
(१) पैर्ा : पैया म्हिजे पाया. जडमनीच्या आत खोदले ला िर वा त्यात भरले ले दर्ि वा त्यावर
केले ले दर्ि वा डवटांिे बांधकाम म्हिजे पाया वा पैया.
(२) भीत : रभतीला भीत असे म्हितात. ही दर्ि, डवटा व मातीिी असते . मातीच्या डभतींस ‘रद्दानी
भीत’ असेही म्हितात.
(३) धाबं : धाबं हा शब्द छतासाठीही वापरला जातो. धाबं ह्या प्रकारिे छतात लाकिे , झािािी
पाने आडि त्यावरून माती अंथरतात. खाली पांढरी माती व वरून खारी ही माती अंथरतात ‘खारी’ या
मातीत क्षारािे प्रमाि अडधक असते .
(४) सानं : सानं म्हिजे घरात उजेि व हवा यावी म्हिून छताला ठे वले ले डछद्र, पावसािे पािी
घरात वाहू न आत येऊ नये म्हिून त्यावर खापरािे असे र्ोल तोंि सपाटीपासून थोिे वर करून ते मातीने
रलपून तयार करतात. ‘साना सारनं, साना पोतारनं, साना झाकनं’ हे या सान्याशी संबडं धत डिया या
‘सान्यास’ काही भार्ात ‘बोख्या’ वा ‘धारं’ असेही म्हितात.
(५) बारी : जेव्हा घराच्या छतािे हे डछद्र र्ोल व लहान न ठे वता ते िौकोनी, मोठे ठे वतात व आत
मांजर कत्रे वा िोर वरून येऊ नये म्हिून त्यावर आिव्या उभ्या र्जांिी डवि वा जाळी बनडवतात. अशा
सान्याला "बारी" असे म्हितात.
(६) वरं डी : घराच्या छतावर वषाआि वा दरवषी खारी नावािी क्षार यक्त माती पावसाळ्यापूवी
टाकतात. त्यावेळी छताच्या िौफेरून आपल्या घरािे छतािे हद्दीपयंतिी मातीिी रांर् ओततात. ही मातीिी
रांर् म्हिजे वरंिी वा वरळी.
(७) मावठी : ओसरीच्या बाहे रून पावसािे पािी ओसरीत वा घरात येऊ नये म्हिून समोरच्या
बाजूने डतरकस, झकले ले लावले ले पत्रे वा तरटीच्या काड्यांिा ताटवा वा ‘झांजी’
(८) घोडा : ओसरीवर खांबाच्याही पढे डतरकस पत्रे यावीत यासाठी पत्रांना खालू न आधार
्ावयािा असतो त्यासाठी त्यांि खांबाच्या वरच्या बाजूस अधगर्ोल वा आखूि लाकिािी दांिी जी
नक्षीकाम केले ली सद्धा आढळते .
(९) खाम : खाम म्हिजे खांब.
(१॰) वटा, वसरी, जोतरं : म्हिजे ओसरी वा ओटा. ‘वटािे’ वर छत नसते तर ‘वसरीिे’ वर छत
असते .
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(११) पाह्यरी, पार्थरी, पार्थोरी : म्हिजे पायरी.
(१२) र्दार, कावड, र्दाऱ्हू न : म्हिजे दरवाजा.
(१३) णखडकी :
(१४) खारीना भूगला (ए.व. भुगूल) : खानदे शातील धाब्यांच्या घरांवर पावसाळ्यापूवी ‘खारी’
नावािी क्षारयक्त माती धाब्यांवर टाकली जाते . या मातीिे संपूिग धाब्यांवर डठकडठकािी टोपलीने डढर्
टाकतात. या डढर्ास ‘भर्ूल’ असे म्हितात. भूर्ूल या शब्दािे अनेकविन भर्ला.
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(१) र्दार, कावड : घरािा दरवाजा कावि, दाऱहू न, दार म्हिून ओळखला जातो. खळे वा शेत
यांस ओढू न घ्यावयािे जे फाटक असते त्यास मात्र ‘झोपाटं ’ असे म्हितात.
(२) कडी, साकई : साखळी वा दरवाज्याच्या किीला किी वा साकई असे म्हितात.
(३) मे न्डलं : दरवाज्याच्या फळीवर ज्या आिव्या व उभ्या लाकिांिा वापर केले ला असतो त्या
आिव्या लाकिांना ‘मेंिलं ’ असे म्हितात. लाकिावर ठोकले ला व पढे आले ला दसऱया लाकिािा भार्
म्हिजे मेंिलं .
(४) भवरा : भवरा म्हिजे भोवरा. भोवऱया सारखा, पढे टोक असिारा व त्यावर किी बसडवले ला
भार्, ज्याला धरून दरवाज्यािी फळी पढे ओढू न घेता येते.
(५) वातसाकई : दरवाज्यािी फळी व दरवाजािी िौकटीिे उभे लाकूि यांिा खालिा भार् यांना
परस्परांना जोििारी साखळी ही वातसाखळी म्हिून ओळखली जाते .
(६) उमरट : उमरट म्हिजे उं बरठा, िौकटीिे खालिे आिवे लाकूि.
(७) उमरटना वटा : िोकटी समोरिा लहानसा उं ि ओ्ािा भार्.
(८) कडी-कोंडा : किी व कोंिा, दरवाजािी किी आडि कोंिा.
(९) कलखूटी : िौकटीच्या उभ्या लाकिांवरील रभतीच्या बाजूने ठोकले ल्या लोखंिी पट्ट््ा वा
डखळे जे रभतीच्या आत फसून त्या रभतीला मजबती आितात; होलफास.
(१॰) कुस्सू : लाकिािे डनमळते टोक जे एखा्ा डछद्रात बसते ते टोक, कसू.
(११) आडोय् : दरवाज्यास फळ्या लावून घेतल्यावर त्या बाहे रून ढकलू न उघिता येऊ नये
म्हिून त्यांच्या मार्े लाववयािे, दोन रभतीच्या आतील डछद्रातील जाि लाकूि, हे लाकूि ज्याला आिोय्
असे म्हितात, ते एका बाजूच्या रभतीच्या डछद्रात पूिग ढकलू न दे ऊन मर् फळ्या उघिता येतात. हा आिोय
नावािा दांिा एका रभतीतून ओढू न बाहे र काढले ले टोक समोरच्या रभतीतील डछद्रात घालतात, त्यामळे हे
आिोय त्या दोनही फळ्यांना आिवे राहते .
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(१) पव ककवा पोर् : लाकिािे दोन भार् जोिण्यासाठी दोनही भार्ांिे खोबिीत फसिारा
लाकिािा (दोनही बाजूने खोबिीत फसेल असा आकार डदले ला) तकिा, दोन खांिांना परस्परांपासून
दू र जाता येऊ नये म्हिून दोहोना जोििारा दवा.
(२) खांड : धाब्याच्या घरांच्या तळईिा एक मख्य वासा; दोन खांबांवर डवसावले ले जाि
खोिासारखे लाकूि जे र्ोल वा आकार दे ऊन िौकोनी केले ले असू शकते .
(३) णटटवं : खांब आडि खांि यांच्या मधले जाि असे लाकूि. या डटटव्यावर मध्यभार्ी दोनही
बाजूंिे दोन खांि येऊन डमळतात. या खांिांिा जोि या डटटव्यावर ‘पव’ ने जोिले ला असतो.
(४) कुस्सू : कोित्याही लाकिािा डछद्र्यात फसडवता यावा म्हिून तयार केले ला डनमळता भार्,
आत फसिारा भार्.
(५) णखय्र्ा : डखय्या म्हिजे डखळा, कोिताही लोखंिी डखळा.
(६) कुंबी : खांब सहज जडमनीच्या आत रूतून खिू नये वा जडमनीशी त्यािा संपकग येऊन त्यास
डकि लार्ू नये म्हिून तो ज्या दर्िावर उभा केले ला असतो तो दर्ि. हा दर्ि सहसा िौकोनी रकवा र्ोल
उभट असा घिीव असतो.
(७) खाम : खाम म्हिजे खांब, घरांिे खांब हे लाकिािे र्ोल दांिी सारखे वा िौकोनी आकार
डदले ले असतात. अशा िौकोनी लांब लाकिाच्या खांबाला वा खांिाला िार कोन व िार धारा असल्याने
अशा प्रकारच्या लाकिास ‘िौधारी’ संबोधतात.
(८) र्ेल : खांबािी एक रांर् डजच्यावर खांिांिी एक रांर् बसडवली आहे . येल ही दोनपेक्षा अडधक
खांबांवर एकापेक्षा अडधक ‘खांि’ यांिी बसडवले ले एक रांर् असते .
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(१) कडी : घरांच्या दोन तळ्यांवर ठे वले ल्या लांब दांड्या या कड्या या नावाने ओळखल्या
जातात. या कड्या र्ोल असल्यास त्या घराला र्ोलकिीनं घर तर त्या िौकोनी वा िार धारा केले ल्या
लांब दांड्या असतील तर 'िौधारी किीनं' घर म्हिून ओळखले जाते . समोरासमोरच्या दोन तळ्यांवर
म्हिजे िार खांबांवर साधारितः सहा ते आठ कड्या ठे वले ल्या आढळतात. या समोरासमोरच्या िार
खांबांमधील जार्ा ही 'खन' / 'खि' म्हिून ओळखली जाते . या कड्यांवर लाकिी फळ्या अंथरून
त्यािेवर पाने व माती अंथरतात. या फळ्यांना 'पा्ा' व अशा घरांस 'किीपाटनं' घर असे म्हितात.
(२) खांड : धाब्याच्या घरांच्या तळईिा एक मख्य वासा; दोन खांबांवर डवसावले ले जाि
खोिासारखे लाकूि जे र्ोल वा आकार दे ऊन िौकोनी केले ले असू शकते .
(३) णटटवं : खांब आडि खांि यांच्यामधले जाि असे लाकूि. या डटटव्यावर मध्यभार्ी दोनही
बाजूंिे दोन खांि येऊन डमळतात. या खांिांिा जोि या डटटव्यावर ‘पव’ ने जोिले ला असतो.
(४) खाम : खाम म्हिजे घरािा खांब. हा खांब जडमनीवर 'कं बी' म्हिून ओळखल्या जािाऱया
दर्िावर उभा केले ला असतो. हा खांब वरच्या छताकिील टोकाला डटटव्यािे मध्यभार्ी असले ल्या
डछद्रात फसडवले ला असतो. हा खांब र्ोल वा कातीव िौकोनी आकारािा लांब असतो. या खांबांवर वरच्या
बाजूने वस्तू ठे वण्यासाठी मातीिे र्ोल आकारािे ‘फूल’ केले ले असते . त्याच्या आत वस्तू ठे वतात.
(५) कुंबी : खांबाखालिा दर्ि हा 'कं बी रकवा कन्बी' म्हिून ओळखला जातो. ही कं बी िौकोनी,
नक्षीकाम केले ली वा साध्या िापट दर्िासारखी असू शकते .
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५. गृहोपर्ोगी वस्तू (१)
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५. गृहोपर्ोगी वस्तू (१)
(१) सुरई : सरई ही मातीिी असते. डतिा वापर डपण्यािे पािी भरून ठे वण्यासाठी करतात.
सरईिा वापर उन्हाळ्यात थंिर्ार पािी डमळावे म्हिून केला जातो. प्रवासातही सरई वापरली जाते.
सरईिे आकार डवडवध आडि आकषगक असे असतात. सरईला पािी ओतून घेण्यासाठी डकटलीप्रमािे
वाकिे नळीवजा तोंि असते . सरईिे आत पािी भरण्यासाठी लहान तोंड असते . या तोंिािेही डवडवध
आकार आढळतात. डनमळत्या तोंिामळे सरईिे आत हात घालू न डतला डवसळू न धिे शक्य नसते .या
सरईला धरण्यासाठी मातीिीि किी असते .
(२) कडी : सरईिी किी जी मातीिीि असते, या किीला धरून सरई उिलता येते. प्रवासात
धरून नेता येते.
(३) तोंड : सरईच्या पािी ओतण्याच्या व पािी भरण्याच्या तोंिांना तोंि असे म्हितात. पािी
ओतून काढावयािे तोंि पक्षाच्या िोिीप्रमािे लांब, डवडवध आकारांिे आढळते
(४) घल्डी, घल्ली ककवा घागर : मातीच्या हं िा रकवा कळशीप्रमािे आकाराने लहान असिाऱया
माठाला 'घल्िी' रकवा 'घार्र' असे म्हितात. या या घल्लीच्या साह्याने नदी वा डवहीर यांवरून पािी वाहू न
आिता येते. मात्र संपूिग कटं बािे पािी ज्या मातीच्या मोठ्या माठात भरून ठे वतात त्या र्ोल आकाराच्या
मोठ्या माठाला माथनी तर उभट मातीच्या मोठ्या माठाला राझन असे म्हितात.
(५) बून ककवा सुरईनं बून : 'बन' म्हिजे बि रकवा तळािा भार्.
(६) बसी, बशी ककवा बच्छी : िहा डपण्याच्या डिनी मातीच्या कपबशीपैकी बशीला बसी, बशी रकवा
बच्छी असे म्हितात.
(७) कोप ककवा कप : िहा डपण्याच्या डिनी मातीच्या कपबशीपैकी कपाला कोप रकवा कप असे
म्हितात.
(८) णपढं , पाटलं ककवा पाट् : खाली जडमनीवर बसण्याऐवजी लाकिी पाटावर जेविासाठी
बसावयािी पद्धती आहे . या बसावयाच्या लाकिापासून बनडवले ल्या पाटाला डपढं , पाटलं रकवा पाट् असे
म्हितात. डववाह प्रसंर्ी वा पूजेअिचेचच्या वेळी अशा पाटावर बसतात.
(९) थाटी, थाटली, तह्याशी आणि बाडगी : धातच्या कोित्याही पसरट तबकाला वा लहान
ताटाला थाटली रकवा तयाशी वा तह्याशी असे म्हितात. तर जेविाच्या ताटाला वा मोठ्या तबकाला 'ताट'
रकवा 'थाटी' असे म्हितात.
(९अ) बाडगी : बािर्ी म्हिजे मातीपासून तयार केले ले तबक. या मातीच्या तबकात भाजी वा
भाकरी घेऊन जेवतात.
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(१॰) गडू ककवा गट्टू : कोित्याही धातूिा लहान तांब्या वा र्िवा.
(११) बार्दली : मख्यत्वे पािी भरण्यासाठी वापरली जािारी बादली.
(१२) णगलास, गल्लास, पे ला ककवा गलास : ग्लास रकवा पेला.
(१३) घागर आणि कर्शी : मातीच्या तहान माठाला घार्र असे म्हितात. या घार्रीच्या
साह्यायाने पािी वाहू नही आिता येते वा त्यात पािी साठवून ठे वता येते. तर धातूच्या लहान हंड्याला
कयशी असे म्हितात.
(१४) तांब्र्ा : तांब्या हे पािी घेण्यािे र्ोलाकार उभट भांिे, हे भांिे कोित्याही धातूिे असू शकते .
डवदभात जमगन धातूिा तांब्या जो शौच्चाला जाण्यासाठी वापरतात त्याला थाली असे म्हितात.
(१५) हंडा ककवा गुंडा : पािी भरण्यासाठी वापरतात तो धातूिा हं िा रकवा र्ंिा.
(१६) बोघनं : बोघनं म्हिजे पातेले. लहान पाते ल्याला बोघनी तर मोठ्या पाते ल्याला बोघनं असे
म्हितात.
(१७) बोघनी : आकाराने लहान असले ले पाते ले रकवा लहान पाते ली.
(१८) खु रपनी, उिटनी, सराटा ककवा उलथनी : तव्यावरच्या र्रम भाकरी उलथण्यासाठी
वापरतात तो उलथा. याला खानदे शात डवडवध भार्ात खरपनी, उिटनी, सराटा रकवा उलथनी अशी नावे
आढळतात.
(१९) पई आणि पर् : भाजी डशजडवताना हलडवण्यासाठी व नंतर वाढण्यासाठी वापरला जािारा
खोल असा िमिा, पळी, मात्र लग्न कायासाठी जास्तीच्या लोकांच्या स्वयंपाकाच्या वेळी भाजी
हलडवण्यासाठी वापरला जािारा खूप मोठा, लांब दांिीिा िमिा ‘पर्’ म्हिून ओळखला जातो.
(२॰) परात ककवा कोपर आणि पार्ं व काठोक : भाकरी बनडवण्यासाठी डपठ मळण्यािे व ज्यात
भाकरी थापून भाकरींना र्ोल आकार दे तात ते मोठे धातूिे परात 'परात' रकवा 'कोपर' या नावाने
ओळखले जाते . तर हे ि परात जर मातीपासून तयार केले ले असेल तर त्यास ' पायं ' असे म्हितात आडि
भाकरी बनडवण्यासाठी जे लाकिापासून तयार केले ले परात वापरतात त्यास 'काठोक' असे म्हितात.
(२१) झ्र्ारा / झॅरा : विे वा शेव बनडवण्यासाठी वा र्रम ते लातून तळले ले पदाथग काढण्यासाठी
वापरतात तो असंख्य डछद्रे असले ला व धरावयास दांिी असले ला झारा.
(२२) डवला ककवा िंपा : भाजी हलडवण्यासाठी वा वाढू न दे ण्यासाठी वापरला जािारा पळीपेक्षा
कमी खोल व आखूि िमिा.
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(२३) णरकाबी : डरकाबी ही वरून डिनी मातीिा थर डदले ली पत्र्यािी तबक, अशी तबक डवशेषत्वे
मसलमान लोक सरास वापरताना आढळतात.
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६. गृहपर्ोगी वस्तू (२)
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६. गृहोपर्ोगी वस्तू (२)
(१) पाटा : मसाला वाटण्यासाठी वापरावयािा दर्िािा पाटा जो िापट दर्िासारखा असतो.
ज्यािा पृष्ठभार् टाकीच्या साह्याने टाकून खरबरीत केले ला असतो. वऱहाटा – पाटा म्हिजे वरवंटा- पाटा
(२) वऱ्हाटा : वऱहाटा म्हिजे वरवंटा ज्यािे साह्याने पा्ावर मसाल्यािे पदाथग वाटतात.
(३) खलबत्ता : मसाला वा डमरिी कांिण्यासाठी वापरतात तो खल (बत्याला मस्सयी हा वेर्ळा
शब्द प्रिडलत आहे .)
(४) मुस्सर्ी : खलबत्त्यातील बत्ता जो एकडदि फूट लांब व र्ोल असून लोखंिािाि असतो.
(५) सहान : डजच्यावर िंदन ले प वा औषधी घासून उर्ाळतात ती पोळपाटासारखी डवडशष्ट
प्रकारच्या दर्िािी सहान्.
(६) उख्खर् : उख्खय म्हिजे उखळ. उखळ हे दर्िािे असून त्यािा बराि भार् जडमनीत
र्ािले ला असतो. त्यात लाकिी मसळाच्या साह्याने डमरिी बारीक करतात. वा िाळींिे वा तांदळािे कवि
साफ करतात.
(७) मुस्सर् : उखळातील वस्तू कांिावयािे लाकिी मसळ ज्यािी लांबी साधारितः तीन फटांहून
अडधक असते . यािे समोरच्या भार्ावर ते फटू नये म्हिून र्ोल अशी धातूिी पट्टी ठोकले ली असते . तीला
'जिाव' असे म्हितात.
(८) र्दगडी : खलबत्ता हा लोखंिािा असतो तर दर्िी ही ओला मसाला वा डमरच्यांिा ठे िा
बारीक करण्यासाठी वापरावयािा दर्िािा खलबत्त्या सारखाि एक प्रकार आहे . यािा खल हा दर्िािा,
उखळापेक्षा लहान व उथळ टोपीसारखा लांबट वा र्ोलाकार असतो. त्यात वापरावायायिी मसळी ही
दर्िािीि असते . ती मसळीवरून दर वेळी आदळू न वस्तू बारीक न करता ती घासूनही बारीक करतात.
मसळी ही अधा ते पाउि फूट लांबीिी असते . खलबत्ता आडि उखळमसळी या दोहोंमधला 'दर्िी' हा
प्रकार आहे .
(९) वऱ्हाटा ककवा मुस्सर्ी : या दर्िीसाठी वापरायाच्या मसळीला वऱहाटा रकवा मस्सयी असे
म्हितात.
(१॰) िवरं ग : िौरंर्ाला िवरंर् असे म्हितात. सत्यनारायिािी पूजा मांिण्यासाठी व डववाहािे
वेळी वराला उभे करण्यासाठी िौरंर् वापरला जातो. हा लाकिािा असून अधाएक फूट उं िीिा नक्षी काम
केले ला, बसण्यायोग्य असा मोठ्या पाटािाि एक प्रकार असतो. मात्र याला िार सद
ं र असे कातीव पाय
असतात.
(११) णपढं , पाटलं ककवा पाट : बसावयािा लाकिी पाट.
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७. गृहोपर्ोगी वस्तू (३)
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७. गृहोपर्ोगी वस्तू (३)
(१) डे गडी ककवा तपे लं : पािी साठडविे वा तापडविे यासाठीिे साधारितः िापट बूि असिारे
डवडशष्ट आकारािे भांिे.
(२) बोघनं : मोठे पातेले, याला काही भार्ात 'र्ंज' असेही म्हितात. तर लहान पाते लीला
'बोघनी' रकवा 'र्ंजी' असे म्हितात.
(३) कढार् : कढाय म्हिजे कढई. हीिा वापर डवशेषत्वे पदाथग तळण्यासाठी करतात. ही
स्वयंपाक घरातील कढई. मात्र उसापासून र्ूळ तयार करताना ज्यामध्ये रस आटवून र्ूळ तयार करतात
त्या पसरट मोठ्या भांड्यांलाही कढाय असेि म्हितात.
(४) कोर्पाट ककवा पोर्पाट : पोळपाटाला 'पोयपाट' रकवा कोयपाट' असे म्हितात. यािेवर
पोळी लाटू न तयार करतात.हा लाकिापासून तयार केले ला र्ोल असा फळीिा पाट असतो.
(५) लाटनं ककवा बेलनं : पोळ्या लाटण्यासाठी वापरतात ते लाटिे. हे लाकिािे आढळते .
(६) सांडसी, सांडस्नी ककवा कडिी : िलीवरिे र्रम भांिे खाली उतरडवण्यासाठी जी पकि
वापरतात ती पकि म्हिजे 'कििी,' 'पकि'

रकवा 'सांिशी.'

काही वेळा या सांिसऐवजी खराब

कपड्यांिाही वापर करतात. उष्ट्ि भांिे िलीवरून उतरडवतांना हाती धरावयाच्या या कापिांना 'हार्दरन'
असे म्हितात.
(७) खु रपनी, उिटनी ककवा सराटा : भाकरी तव्यावर उलथण्यासाठी वापरावयािी, िापट पाते
असिारी उिटिी रकवा उलथा. र्ाव जेवनािे वेळी जो मोठा सराटा भात अर्र डशरा हलडवण्यासाठी
वापरतात त्याला खुरपा असे म्हितात.
(८) डबी, डब्बी ककवा डबडी : डिमकला िबा. लहान िबी.
(९) िकरीना डबा : िापट र्ोल िबा, पोळ्या ठे वण्यायोग्य िापट र्ोल िबा.
(१॰) कडीना डबा : किी असिारा िबा.
(११) डबा ककवा डबडं , णटप ककवा णटपडं : कोिताही िबा. मात्र डटपिं हा शब्द फक्त पत्राच्या
िब्यासाठीि वापरला जातो.
(१२) िुल्हा व उलिूनना िुल्हा : िलीला िल्हा असे म्हितात. आवूल, उल्हा रकवा उल म्हिजे
उपिूल, िलीतून डजच्या आत ज्वाला जातात व ज्यावर दसरे भांिे ठे वन
ू अन्न पदाथग डशजडविे शक्य होते
अशी उपिूल म्हिजे ‘उलिून’ अशी उपिूल असिारी िूल म्हिजे उलिूनना िल्हा.
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(१३) उल्हा, आवूल ककवा उलिून : उल्हा रकवा उलिून म्हिजे उपिूल. या उपिलीत मख्य
िलीतूनि ज्वाला येत असतात.
(१४) थाना : थाना म्हिजे स्तन. येथे थाना म्हिजे िलीिे वर आले ले उं ि भार् ज्यांिे वर भांिे
ठे वले जाते . त्या उं ि भार्ामळे धूर न होता जाळ भांड्याला व्यवस्स्थत लार्तो.
(१५) िुल्हा : िूल, िलीिा मख्य भार्.
(१६) भानस, भानसी, वटली ककवा परोटी : िली समोरिा भार् जेथे डवस्तव पढे ओढू न भाकरी
शेकतात.
(१७) परात : भाकरी थापण्यािे धातूिे परात.
(१८) घंगार् ककवा गंगार् : स्नानासाठी पािी ज्यात घेतात ते पसरट तोंिािे भांिे जे डवशेषत्वे तांबे
या धातूिे असते .
(१९) डालकी, टोपली ककवा भाकरीस्नी डालकी : भाकरी ठे वण्यासाठी वापरतात ती
काड्यांपासून तयार केले ली टोपली.
(२॰) धु डक ककवा कुडधान ककवा भाते : भाकरी ठे वावयाच्या टोपलीत अंथरावयािा कापिािा
तकिा.
(२१) पोर्पाट लाटनं : पोळपाट लाटिे.
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८. गृहोपर्ोगी वस्तू (४)

अनु क्रमणिका

८. गृहोपर्ोगी वस्तू (४)
(१) कडीन भांड : दोनही बाजूंनी कढईप्रमािे कान असिारे (र्ोल कड्या) पाते ल्यासारखे भांिे;
ज्यािेवर झाकिही असते .
(२) कॅटली, क्र्ाटली ककवा च्र्ॅटली : िहािी डकटली. बैठकीत िहा या डकटलीत आिून तो
कपांमध्ये ओततात.
(३) जग : पािी वाढण्यासाठी वापरले जािारे उभट आकारािे, धरून ओतता येईल अशी किी
असिारे व समोरच्या बाजूने पािी व्यवस्स्थत पिावे म्हिून रकडित िोिीसारखे डनमू ळते टोक असिारे
भांिे.
(४) वरिी : पंक्तीत वरि वाढावयािे भांिे. या भांड्यािा आकार खोल टोपलीसारखा असून वरून
धरायला किी असिारा व समोरच्या बाजूने वरि वाढता यावे म्हिून डनमूळते टोक असिारा असतो.
(५) प्र्ाला, णगल्लासं ककवा जाम : पािी डपण्यासाठी वापरावयािा प्याला रकवा ग्लास.
(६) झॅरा : र्रम ते ल असिाऱया कढईतून तळले ले पदाथग काढण्यासाठी वापरतात तो असंख्य
डछद्रे असिारा झारा.
(७) िाटू : पापिांिे डपठ डशजडवताना ते पीठ हलडवण्यासाठी ज्या लाकिी मोठ्या पळीिा वापर
करतात ती लाकिािी पळी.
(८) रही : वरि रकवा लोिी घसळण्यासाठी वापरतात ती रवी. ही सहसा लाकिािी असते .
डतच्या तळाच्या भार्ाला फूल असे म्हितात.
(९) लाटनं. ककवा बेलनं : पोळी लाटण्यासाठी वापरले जािारे लाटिे रकवा बेलिे.
(१॰) वगरार्ं, वगरार्े ककवा वगराळं :

पापिांिे र्रम डपठ ओतून पापि बनडवण्यासाठी

वापरायिा आखूि दांिीिा पि लहान पाते ली वजा खोल तोंि असिारा िमिा; ओर्राळे .
(११) खु रपनी : भाकरी उलथडवण्यासाठी वापरावयािा उलथा रकवा उलथनी, समोरिे िापट
पाते असून मार्े लांब दांिी असते .
(१२) पई : भाजी वाढण्यािा िमिा रकवा पळी.
(१३) सांडसी ककवा पकड : िलीवरिे र्रम भांिे उतरडवण्यासाठी वापरावयािी पकि वा डवडशष्ट
प्रकारिा डिमटा.
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(१४) शकुंतला भांडं : झांकि असले ल्या पातेलीसारखे डवडशष्ट प्रकारिे भांिे.
(१५) कडीना तांब्र्ा

: प्रवासात पािी वा तीथग वाहू न नेण्यासाठीिा किी असले ला डवडशष्ट

प्रकारिा तांब्या.
(१६) भटू र : एक डवडशष्ट प्रकारिा डमश्र धातू, जोरात आदळल्यावर ज्यािा तकिा पितो. अशा या
भटू र नावाच्या धातूपासून बनडवले ले वरि डशजडवण्यासाठीिे िेंिूच्या आकारािे , वर लहान तोंि असिारे
एक भांिे.
(१७) घोटा : पापिांिे डपठ डशजडवताना त्याला हलडवण्यासाठी ‘हाटण्यासाठी’ वापरतात तो
लाकिािा एका टोकाकिे जाि असिारा दांिा.
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९. गृहोपर्ोगी वस्तू (५)
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९. गृहोपर्ोगी वस्तू (५)
(१) तह्यासा ककवा तैसा : काड्यांच्या टोपल्या सरडक्षत राहाव्यात व वषगभर प्रसंर्ानरूप वापरता
याव्यात म्हिून त्यांना छताला टांर्ले ल्या डवडशष्ट प्रकारच्या डशक्यात ठे वतात. हे डशके लहान बाज रकवा
बंर्ई सारखे असून दोऱयांनी डविले ले असते . ते जडमनीपासून खूप उं ि छताला टांर्ले ले असते .
(२) णतव्हई : डतव्हई हा तीन पायांिा डिमकला 'स्टू ल' डतपाई, यावर पूवी कंदील ठे वत असत.
(३) णशकं : डशकं म्हिजे डशके. मांजर, कत्रा यापासून अन्नपदाथग, भाकरी, दही, दू ध सरडक्षत रहावे
म्हिून ते छताला उं ि टांर्ले ल्या डशक्यांत ठे वतात. हे डशकं म्हिजे एक लाकिािी डिमकली िौकट,
दोऱयांनी वा तारे ने छताला टांर्ले ली असते .
(४) घडोन्सी, घडोस्नी, घडोन्िी, मार्िी, ककवा घोडी : घोिी, मायिी वा घिोन्िी म्हिजे
अंथरून ठे वावयािी िारपाई रकवा घोिी.
(५) घोडी : पािी डपण्यािा माठ ठे वण्यासाठीिी डतपाई वा घोिी.
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१॰. गृहोपर्ोगी वस्तू (६)
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१॰. गृहोपर्ोगी वस्तू (६)
(१) खाट आणि खटली : झोपण्यासाठी वापरतात ती खाट. बाज रकवा िारपाई. लहान
मलांसाठीिी डिमकली खाट ही 'खटली' म्हिून ओळखली जाते . ती मोठ्या खाटे सारखीि असते .
(२) मािा ककवा पार् : खाट, घिोन्िी अथवा मायिी यांिा पाय रकवा ठावे.
(३) आडं गात : बाजेिे वा खाटे िे िौकटीिे आिवे लाकूि वा आिवी दांिी.
(४) पार्त ककवा पार्ते : ज्या बाजूला झोपताना पाय करून झोपतात ती खाटे िी बाजू. या बाजूला
दोऱयांिी डवडशष्ट वीि असते. याच्या डवरुद्धिी बाजू म्हिजे 'उसे रकवा उस्ते ' या बाजूला िोके करून
झोपतात.
(५) हू बं गात : बाजेच्या वा खाटे च्या िौकटीिे उभे लांब लाकूि रकवा दांिी.
(६) जीव ककवा जीउ : बाजेला दोरीच्या साह्याने डविले ले असते ही र्ंफि डवडशष्ट प्रकारिी असते.
या खाटे च्या वीिीतील मध्य भार्ातील खाटे च्या िौरसाच्या डविेला किग (भूडमती) करिाऱया दोन दोऱयांिे
पदर हे जीव म्हिून ओळखले जातात.
(७) मार्िी : माळोिा. शेतात झोपण्यासाठी वापरतात ती रुंदीला कमी असिारी व उं ि पाय
असिारी बाज रकवा खाट.
(८) कुस्सू : एका डछद्रात दसऱया लाकिािा भार् फसावा म्हिून त्याला जो डनमळता आकार
डदले ला असतो तो डनमूळता भार् म्हिजे कस्सू.
(९) गाला : कस्सू हे डनमळते टोक ज्या डछद्रात फसडवले जाते ते डछद्र म्हिजे र्ाला.
(१॰) पार्ना : लहान मलांना झोपण्यासाठी वापरतात तो पाळिा.
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११. गृहोपर्ोगी वस्तू (७)
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११. गृहोपर्ोगी वस्तू (७)
(१) पाटलं , शेवर्ास्नं पाटलं ककवा णशय्र्ा इर्ानं पाटलं : शेवया तयार करण्यािे लाकिाच्या
फळीसारखे पाट. या फळीला डतरपे ठे वन
ू डतच्या एका टोकावर बसून स्त्री डतच्यावर डपठािा र्ोळा मार्े पढे
हातांनी दाब दे ऊन घासते व शेवया बनडवते .
(२) टे कन : शेवया बनडवताना तो पाट डतरपा ठे वण्यासाठी त्याला खालू न जो टे कू दे तात तो टे कू .
येथे टे कू म्हिून पालथी मारले ली बादली रकवा जात्याच्या पाळू िा वरिा भार् व खंटा वापरतात.
(३) उं डा : शेवया तयार करण्यासाठी घेतले ला डभजडवले ल्या डपठािा र्ोळा.
(४) णशई : शेवई, अनेकविन – डशय्या रकवा शेवया.
(५) खाट : झोपण्यासाठी वापरतात ती बाज रकवा खाट.
(६) सोरा, कुल्लर्ास्ना सोरा : सािा; करिया बनडवण्यासाठी वापरतात तो सािा.
(७) घटे : धान्य दळू न पीठ करावयािे दर्िािे जाते . लाकिापासून तयार केले ल्या जात्याला
घटोर असे म्हितात. जात्यांच्या आकारानसार व त्यांच्या कामांच्या प्रकारानसार भरगडं हा लहान
जात्यािा प्रकारही आढळतो.
(८) तई : जात्यांिे पाळू , खाळच्या पाळू ला 'खालनी तई' तर वरच्या तळीला वा पाळू ला 'वऱहनी
तई' असे म्हितात.
(९) पोर्पाट ककवा कोर्पाट : पोळ्या लाटण्यासाठी वापरतात ते पोळपाट.
(१॰) लाटनं : पोळ्या लाटण्यािे लाटिे रकवा बेंलिे.
(११) धाबाना पापडे : डशजडवले ल्या पातळ डपठािे घराच्या छतावर ओतून तयार केले ले पापि.
खानदे शातील बहतांश घरे ही मातीच्या धाब्यांिी असतात. या धाब्यांिा उपयोर् पापि बनडविे, िाळी वा
धान्य वाळडविे यासाठी करतात.
(१२) सोऱ्र्ा, कुल्या ककवा कुरडर्ा : र्हू डभजवून त्यांिा डिक काढू न, तो डशजवून साच्याच्या
साह्याने कापिावर र्ोलर्ोल करिया करतात. पापिांिाि एक प्रकार. यांना काही भार्ात सोऱया तर
काही भार्ात कल्िया असे म्हितात.
(१३) खु टा : खूंटा, जात्यािा खूंटा. याला धरूनि जाते डफरडवले जाते व धान्यािे पीठ होते .
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(१४) माखनीना खूटा : जात्याच्या 'खालच्या पाळू च्या' मध्यभार्ी खाली जडमनीत रूतिारा आडि
वरच्या बाजूने वरच्या पाळू च्या ‘माखनी’ या केंद्रात बसिारा खूंटा हा 'माखनीना खूटा' म्हिून ओळखला
जातो. ‘माखनी’ लाकिापासून बनडवले ली असते . ती वरच्या पाळू च्या मोठ्या डछद्राला वरिी पाळू खूंट्या
भोवतीि डफरावी म्हिून मयाडदत करते. ते डछद्र खंटा फसेल एवढे ि राडहल्याने जात्यािी वरिी पाळू
खालच्या पाळू वरि र्ोलाकार डफरू शकते .
(१५) डरना ककवा र्दरना खु टा : माखनीना खटा हा खालच्या पाळू तून आरपार र्ेलेला असतो.
त्यािा खालिा भार् जाि असून तो जडमनीत परले ला असतो. त्यामळे जात्यािी खालिी पाळू जार्ेवरून
हलत नाही. िर रकवा दर म्हिजे जडमनीला पािले ले र्ोलाकार डछद्रे . असे डछद्रे पािू न फसडवले ला खूंटा
तो 'दरना खटा'
(१६) वऱ्हली तर्ी ककवा वऱ्हे नी तर्ी : जात्यािी वरिी तळी रकवा पाळू .
(१७) पे न्ड ककवा घट्याना पे न्ड : जात्याच्या वरच्या पाळू िे वजन वाढडवण्यासाठी त्यािेवर ठे वतात
तो र्ोल मांिोळीसारखा दर्िािा र्ोल.

अनु क्रमणिका

१२. णिर्ांच्र्ा गळ्र्ातील माळा
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१२. णिर्ांच्र्ा गळ्र्ातील माळा
(१) मंगर्सुतरं : मंर्ळसूत्र, डववाडहत स्त्री र्ळ्यात कोित्याही प्रकारच्या माळे त मध्यभार्ी
मंर्ळसूत्र ओवते .
(२) बोरमार् : बोरांच्या आकाराच्या सोन्यािे मिी असिारी माळ. या मण्यांवर नक्षी असते .
(३) एकर्दानी : ह्या माळे च्या प्रकारात पन्नास सोन्यािे मिी आढळतात. बोरमायपेक्षा या माळे तील
मिी हे आकाराने लहान असतात.
(४) तांर्दूईपोत : या माळे च्या प्रकारातील मिी हे तांदळाच्या दाण्यासारखे लांबट आकारािे आडि
दोन्ही बाजूला डनमळते होत र्ेलेले आढळतात.
(५) णितांग : डितांर् या माळे िे मिी िापट व आयताकृती असून त्यांच्या लांबीच्या समांतर व
रुंदीच्या मध्यातून दोरा ओवला जातो. ही माळा सोन्याच्या पट्टयाप्रमािे डदसते .
(६) पुतई : पतई रकवा पतया या माळे च्या प्रकारात एकूि अठरा पतळ्या असतात. प्रत्येक पतळी
ही रुपयाच्या नाण्याच्या आकारािी व तीन ग्रॅम वजनािी असते . वर दोरा रकवा तार ओवण्यासाठी एक
डछद्रािी किी असते .
(७) पुतई : काही वेळा प्रत्येक पतळीनंतर डमठोि हा जाळीदार मिी असतो. तो सद्धा सोन्यािाि
असतो. सवग पतळ्या ह्या सताने र्ंफून माळ तयार केले ली असते . र्ाठनं म्हिजे सताने र्ंफून माळा तयार
करिे. यावरून या र्फले ल्या पतळ्यांच्या माळे ला 'पतयास्न र्ाठलं ' असेही म्हितात.
(८) गरसोर्ी : र्रसोयी रकवा डर्रसायी या प्रकारच्या माळे त डमठोि नावािे डवडशष्ट आकारािे
मिी असतात. डमठोि हा जाळीदार अंिाकृती मिी असतो. प्रत्येक डमठोिनंतर एक िापट ताईताच्या
आकारािा मिी ओवले ला असतो.
(९) पोत ककवा कार्ीपोत : डववाहीत स्त्री र्ळ्यामध्ये काळ्या कािेच्या मण्यांिी माळा घालीत
असते . त्या माळे ला कायीपोत असे म्हितात. पोत म्हिजे माळा.
(१॰) वजरं णटक : वजंरडटक म्हिजे वज्रडटक. या माळे च्या प्रकारात सोन्याच्या मण्यांच्या तीन
पदरी माळा सताच्या रकवा रे शमाच्या कापिावर बसडवले ल्या असतात. या कापिाच्या पट्टीला र्ादी असे
म्हितात.
(११) णमठोड : माळे त ओवावयािा सोन्यािा अंिाकृती जाळीदार मिी.

अनु क्रमणिका

१३. शिे अवजारे
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१३. शिे अवजारे
(१) इय्र्ा : डवळा हे र्वत कापण्यािे साधन हे अधगिद्र
ं कार पाते असिारे असून याला धरायला
लाकिािी मूठ असते .
(२) खुरपं : डवळ्याच्याि आकारािे पि र्वत खरपिीच्या वा रनदण्याच्या कामासाठी वापरले
जािारे एक साधन.
(३) कोर्ता : उस तोिण्यासाठी वापरावयािे कोयता हे डतक्ष्ि पाते असिारे साधन. लोिच्याच्या
कैऱयांच्या फोिी करण्यासाठी मोठ्या अिडकत्त्यासारखा अिडकत्ता वापरतात त्यास कोयता रकवा ‘सूिा’
असे म्हितात.
(४) पावसी : पावसी रकवा पावशी म्हिजे स्वयंपाक घरातील भाजीपाला, कांदे इ. कापावयािी
डवळी.
(५) िाकू : िाकू िाकूला डतक्ष्ि पाते असते . काही िाकंू िे पाते दमिता येते अशांना घिीना िाकू
असे म्हितात.
(६) पत्ती, ले झरपान ककवा ब्ले डपान : दाढी करण्यासाठी वापरतात ते ब्ले ि.
(७) सुरा : खाटीक बोकि कापण्यासाठी वापरतो तो सरा.
(८) आडणकत्ता : सपारी फोिण्यािा अिडकत्ता. लोिच्याच्या कैऱया फोिण्यासाठीही डवडशष्ट
प्रकारिा अिडकत्ता वापरतात, यास सूिा असेही म्हितात.
(९) तलवार : तलवार, पूवीच्या काळी यद्धात तलवार वापरली जात होती.
(१॰) िाकू, घडीना िाकू : ज्यािी घिी करता येऊ शकते असा िाकू.
(११) भाला ककवा बल्लम : शेतकरी शेतािी राखि करताना रात्रीिे वेळी भाला बाळर्तात. याला
काही भार्ात बल्लम असेही म्हितात.
(१२) गुप्ती : र्प्ती ही लाकिाच्या छिीमध्ये र्प्तपिे दिडवले ली असते . र्प्त असे डतक्ष्ि पाते जे
छिीमध्ये बेमालू मपिे दिडवता येते असे शस्त्र.

अनु क्रमणिका
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१४. बैलगाडीिे भाग (१)
(कठडा)
(१) पे टी / आकपे टी : बैलर्ािीच्या कठड्याखालील हा भार् असून यात दोन्ही िाकांिा आस
असतो. एका लाकिी िौकोनी लांब अशा ओंिक्यात आस हा कोरून बसडवले ला असतो. या लोखंिी
आसािे लाकिी कवि म्हिजे पेटी. या पेटीत 'आक' असल्यामळे डहला 'आकपेटी' असेही म्हितात.
(२) आक : बैलर्ािीिी िाके ज्या लांब अशा लोखंिाच्या (आसाच्या ) दांड्याच्या दोनही टोकांवर
बसडवले ली असतात तो आस वा आक. हा आस दोनही िाकांच्यामध्ये असून यावर िढवले ली दोनही िाके
या आसावर आसाभोवती डफरतात.
(३) वंगिी : िाक डफरत असताना ते आतल्या बाजूने ‘पेटीच्या’ लाकिावर घासू नये म्हिून पेटी
व िाक यामध्ये असिारी लोखंिािी िकती. या िकतीवर नेहमी घषगि टाळण्यासाठी वंर्ि लावतात.
(४) जडाव ककवा जडाव पट्टी : कोिते ही अवजारािे लाकूि उलू न त्यास तिे जाऊ नयेत व ते
अडधक काळ डटकावे म्हिून त्यावर िढडवले ली अधा ते पाव इंि रुंदीिी लोखंिािी पट्टी म्हिजे जिाव.
(५) गाला : ज्या डछद्रामध्ये एखादे लाकिािे टोक फसडवले जाते ते फसिाऱया टोकािे मापािे
डछद्र म्हिजे र्ाला, असा र्ाला साटलीला असल्याने त्यास 'साटलीना र्ाला' असे म्हितात. तर पेटीला
असिाऱया र्ाल्याला 'पेटीना र्ाला' असे म्हितात.
(६) आखरी : बैलर्ािीिा कठिा आडि आसािी पेटी यामध्ये असिारा भार् म्हिजे अखरी. ही
आखरी साधारितः इंग्रजी यू या अक्षरासारखी असते . तीिे दोनही बाजूिे भार् जेवढे उं ि असतील ते वढी
बैलर्ािी उं ि बनते . कारि त्या उं ि भार्ावरि बैलर्ािीिा कठिा बसडवला जातो.
(७) कुस्सू, साटलीना कुस्सू : एका लाकिािे जे डनमळते टोक दसऱया लाकिािे डछद्रामध्ये
(र्ाला) फसडवतात ते डनमळते केले ले टोक हे कस्सू म्हिून ओळखले जाते . प्रत्येक लाकिी अवजार वा
वस्तूंिी जोििीमध्ये कस्सू हे असतात. ते नसतील तर अवजार वा फर्ननिर हे कमकवत ठरते .
(८) आर्ा ककवा आळा : आखरी आडि पेटी या दोन अंर्ांना परस्परांशी एकत्रीतरीत्या बाधून
ठे विारा दोर म्हिजे आळा. 'आया' या दोरािे अनेक वेिे या आखरी व पेटीभोवती र्ंिाळले ले असतात.
(९) आख्खर पे टी : आखरी व पेटी ही एकत्रीतरीत्या 'आया' या दोरािे साह्याने बांधली जाऊन ती
एकत्रीतरीत्या 'आखरी पेटी' या नावाने ओळखली जाते . या आखरी पेटीवरि बैलर्ािीिा कठिा ठे वले ला
असतो.
(१॰) साटली ककवा र्दं डा : आखरीच्या दोन डछद्रांमध्ये ज्या दोन लांब दांड्या फसडवले ल्या असतात
त्या मख्य लांब दांड्या. यानाि पढच्या टोकावर जू बांधतात. याि दांड्यावरील फळीवर र्ािी हाकिारा
बसत असतो.

अनु क्रमणिका

१५. बैलगाडीिे भाग (२)
(कठडा)
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१५. बैलगाडीिे भाग (२)
(कठडा)
(१) पाखं ककवा बाही : बैलर्ािीच्या कठड्यािी एक बाजू एका किे िी बाजू.
(२) साटा ककवा कठोडाना साटा : बैलर्ािीच्या कठड्यािी मूळ िौकट रकवा सांर्ािा. या
सांर्ाड्यावरि कठिा उभारले ला असतो.
(३) कठोडं : बैलर्ािीिा कठिा.
(४) खूटलं ककवा णसपाई : कठड्याच्या दोनही बाजू ज्या उभ्या असतात त्या अनेक उभ्या खंटांच्या
साह्याने बनले ल्या असतात. या प्रत्येक उभ्या खंटाला डशपाई रकवा खूंटल असे म्हितात.
(५) हू बा गाते : बैलर्ािीच्या कठड्याच्या िौकटीच्या लांबीिे लाकूि हे 'हू ब'

र्ात म्हिून

ओळखले जाते .
(६) सराटी : बैलर्ािीच्या (पाखं रकवा बाहीिे जे उभे खटले वा डशपाई असतात त्या) खटल्यांना
जोििाऱया लाकिाच्या व लोखंिाच्या आिव्या पट्ट््ा.
(७) बुट्या ककवा बुध्र्ा : बैलर्ािीच्या िौकटीच्या उभ्या र्ातांिे दोनही बाजूंिी शेवटिी टोके जी
र्ोल व जाि असतात ती ‘ब्ा’ रकवा ‘बध्या’ म्हिून ओळखली जातात.
(८) कोरमगात : बैलर्ािीच्या कठड्याच्या िौकटीिे रुंदीच्या बाजूिी दोनही आिवी लाकिे .
(९) घोडा : या िौकटीच्या कोरमर्ातच्या समांतर त्या िौकटीला आिव्या लाकिाच्या िार
पट्ट््ा असतात त्यांना घोिा असे म्हितात.
(१॰) कडी : या कठड्याच्या मार्च्या व पढच्या दोनही बाजूंना कोरम र्ात या लाकिांवर कड्या
बसडवले ल्या असतात. त्या कड्या (अनेकविन).
(११) कामडी भरे ल कठोडं : बांबू डिरून त्याच्या काम्ांच्या पट्ट््ांनी र्ंफले ला बैलर्ािीिा
कठिा.
(१२) जडाव पट्टी : कठड्याच्या आतील भार्ात बांबच्ू या काम्ा अंथरून त्यांना डखळे मारताना
त्या सवग पट्ट््ांवरून िापट पत्र्यािी पट्टी वापरतात. ही पट्टी व 'घोिा' या लाकिाच्या पट्टयांमध्ये या
काम्ा परस्परांना खेटून घट्ट बसतात.

अनु क्रमणिका

१६. बैलगाडीिे भाग (३)
(िाक)
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१६. बैलगाडीिे भाग (३)
(िाक)
(१) िाक :बैलर्ािीिे िाक. अशा दोन िाकांना शेतकरी 'जोि' या शब्दानेही ओळखतात.
(२) पाठं : बैलर्ािीिे िाकािे पाठे . ज्या वाकड्या, अधगर्ोल तकड्यांिे डमळू न संपूिग िाक बनते .
त्या प्रत्येक तकड्याला पाठं असे म्हितात. एका िाकात साधारिपिे सहा 'पाठे ' असतात.
(३) आरं ककवा आरवं : बैलर्ािीच्या िाकातील उभे आरवे. प्रत्येक पाठ्यात दोन असे एकूि बारा
आरवे बैलर्ािीच्या िाकात आढळतात.
(४) तुमडं : बैलर्ािीच्या िाकािा तंबा. िाकािा केंद्रक असिारा भार्. ज्यािेवरील डछद्रांमध्ये
आरवे फसडवले ली असतात.या आरव्यांवर पाठे फसवून िाकािा र्ोलाकार बनडवले ला असतो. तंबिं रकवा
तमि ज्याला तंबा असेही म्हितात तो मध्यभार्ी पोकळ असल्याने तो आसात फसडवले ला असतो. तो
आसाभोवती डफरतो म्हिूनि िाक र्ोलाकार डफरते .
(५) आमनं ककवा आमने : बैलर्ािीिे िाक आसाभोवती डफरताना त्या िाकािे तमिे घासून डझजू
नये म्हिून त्या तमड्यात फसडवले ली लोखंिािी नळी जी तमड्याच्या लांबी इतकी लांब असते .
(६) वंगनी : बैलर्ािीिा तंबा/ तमिे व पेटी यांच्यात घषगि होऊ नये म्हिून त्या दोहोमध्ये
असले ली लोखंिािी र्ोल िकती, डजच्यावर नेहमी वंर्ि लावतात.
(७) आक् : बैलर्ािीिा आक रकवा आस. या आसाभोवती बैलर्ािीिी िाके डफरतात. हा आस
दोनही िाकांपयंतिा सलर् असा एकि आस असतो. हा आक् लाकिाच्या 'पेटीत' फसडवले ला असतो.
दोनही टोकांना दोन िाके असतात. हे िाक बाहे र पिू नये म्हिून या आसाच्या टोकावर िाकाच्या
बाहे रच्या बाजूने कानखीई हा डखळा फसडवले ला असतो.
(८) कानखीई : बैलर्ािीिे िाक डफरताना आसातून डनघून र्ळू न पिू नये म्हिून त्या आसाच्या
टोकावरील डछद्रात िापट, वाकिा असा डखळा खोिले ला असतो. तो डखळा सहज डनघू वा पिू शकिार
नाही असा वाकिा असतो.
(९) गाला : ज्या डछद्रामध्ये एखादे लाकिािे टोक फसडवले जाते ते फसिाऱया टोकािे मापािे
डछद्र म्हिजे र्ाला. तमड्यात आरवे फसडवता यावेत म्हिून त्याला जी डछद्रे असतात ती डछद्रे म्हिजे
र्ाला.
(१॰) कुस्सू : एका लाकिािे जे डनमळते टोक दसऱया लाकिािे डछद्रामध्ये (र्ाला) फसडवतात ते
डनमळते केले ले टोक हे कस्सू म्हिून ओळखले जाते . प्रत्येक लाकिी अवजार व वस्तूंिी जोििीमध्ये
कस्सू हे असतात. ते नसतील तर अवजार वा फर्ननिर हे कमकूवत ठरते . असे कस्सू बैलर्ािीच्या
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िाकाच्या प्रत्येक आरव्यांच्या दोनही टोकांना असतात. हे कस्सूं वा डनमळती टोके तमड्यांत व पाठ्यात
फसडवले ली असतात.
(११) जडाव ककवा जडाव पट्टी : कोिते ही अवजारािे लाकूि उलू न त्यास तिे जाऊ नये वा ते
अडधक काळ डटकावे म्हिून त्यावर िढडवले ली अधा ते पाव इंि रुंदीिी लोखंिािी पट्टी म्हिजे जिाव.
(१२) धाव : िाकािी धाव, िाकावरील लोखंिी पट्टीिे आवरि. िाकावर िढडवले ली मोठी
लोखंिािी मांिोळी जी सवग पाठ्यांना घट्ट डिटकून फसून बसते .
(१३) सुरस्र्ा ककवा पव : िाकाच्या दोन पाठ्यांना जोिताना त्यांच्या परस्परात घसून बसिारा,
दोनही बाजूंनी टोकदार असिारा डखळा. अशाि प्रकारिे डखळे जे दोन अंर्ांना जोितात पि हा डखळा
त्या दोनही अंर्ात रुतून बसत असल्याने तो डदसत नाही.
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१७. बैलगाडीिे भाग (४)
(१) र्दु स्सेर : बैलर्ािीिी जू. बैलांना र्ािीला जंपल्यावर त्यांिी मान या जू खाली असते .
(२) णशव्वर् ककवा णसव्वळ : बैलांना जंपल्यानंतर त्यांिी मान जू खालू न डनघून जाऊ नये म्हिून या
जूला बैलांच्या मानेवर ठे वन
ू त्या जूला लटकडवले ला पट्टा (जोतं) बैलांच्या र्ळ्याखालू न घेऊन त्यांिे टोक
जूच्या टोकावरील डछद्रात फसडवले ल्या डशव्वय या कािीला र्ंिाळतात. ही डशव्वळ सहसा इंग्रजी 'वाय'
या अक्षरासारखी असते .
(३) नाथी ककवा नाथी पट्टी : जेथे डशव्वळ फसडवली जाते त्या डछद्राच्या जार्ी जू कमकवत होऊ
नये म्हिून ते थे पत्र्यािी पट्टी ठोकले ली असते ती पट्टी म्हिजे नाथी रकवा नाथी पट्टी.
(४) र्ेलं : जू ही औताला दोराच्या साह्याने बांधण्याऐवजी रबरािी र्ोल मांिोळी अिकवून
बांधतात. ही रबरािी मांिोळी सायकलच्या टायरसारखी असते . वरून रबर व आतून असंख्य तारा
असतात. या रबराच्या मांिोळीला 'येल' असे म्हितात.
(५) नाडी : जू औताला वा बैलर्ािीला बांधण्यासाठी जो जाि दोर वापरतात तो दोर.
(६) हाया : न जूंपले ल्या बैलर्ािीिा समोरिा जू िा भार् जडमनीवर टे कू नये व तो वरिेवर
राहावा म्हिून खालच्या बाजूने तीरपे र्ोल डदिदोन फटािे कातीव नक्षीकाम केले ले बैलर्ािीिे अंर्.
बैलर्ािीच्या जू खालील टे कू.
(७) साटली ककवा र्दं डा : बैलर्ािीिा कठिा ते जू यांच्यामधील दोन लांब दांड्या, ज्यांिी टोके जू
जवळ एकत्रीत येतात बैलर्ािीिे धूरे.
(८) सराटी : बैलर्ािीच्या साटलीच्या दोनही लांब दांड्याच्या मध्यभार्ी असिारी लाकिािी वा
लोखंिािी पट्टी.
(९) माकडं ककवा माकोडं : सराटी आडि साटलीच्या दोन लांब दांड्या या डतघांना परस्परांपासून
दू र सरकू नये व मजबती रहावी म्हिून ठोकले ल्या लोखंिाच्या पट्ट््ा. या तीन ते िार जार्ी असतात.
(१॰) जोतं : बैलांना र्ािीला रकवा औताला जंपण्यासाठी त्यांिी मान आडि जू यांना र्ंिाळिारा
पट्टा. जपण्या.
(११) बनपट्टी : जू िे लाकूि उलू नये वा फटू नये म्हिून दोन ते िार डठकािी त्या जूवर
ठोकले ली पत्र्यािी पट्टी.
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१८. बैलगाडीिे भाग (५)
(१) हाया : बैलर्ािीिा जू आडि समोरिा भार् वर ठे विारा. टे कू म्हिून काम करिारा
बैलर्ािीिा भार्.
(२) साटली ककवा र्दं डा : बैलर्ािीिा धऱया; बैलर्ािीिा कठिा ते जू यामधील लांब दांड्यांिा
भार्.
(३) र्दु स्सेर : जू. बैलर्ािीिी जू; जंपले ल्या बैलांच्या मानेवर असिारा दांिीसारखा भार्.
(४) नाडी : औताला रकवा बैलर्ािीला जू बांधावयािा दोर; जू ज्या दोराने बांधतात तो दोर.
(५) जोतं : बैलांना जंपण्यासाठी वापरतात त्या जंपन्या. र्ािीला रकवा औताला जंपले ल्या बैलािी
मान जू खालू न डनघून जाऊ नये म्हिून मानेभोवती असिारा व ज्यािी दोनही टोके जूला अिकडवले ली
असतात असा पट्टा.
(६) णशव्वर् : जूच्या दोनही बाजूंच्या टोकावरील डछद्रात खोिले ल्या इंग्रजी वाय आकाराच्या
एखादा फूट लांब असिाऱया काड्या. बैलाच्या मानेभोवती र्ंिाळले ल्या जपनीच्या पट्ट््ािे एक टोक या
कािीभोवती बांधले ले असतो.
(७) कशगाड – पाटली : बैलर्ािी िालडविारा जेथे बसतो त्यािे पढे एक फळी असते व डतच्यात
उभारे फसडवण्यासाठी दोन्ही बांजूना दोन डछद्रे असतात. अशा फळीला रशर्ाि पाटली असे म्हितात.
(८) कशगाड, कसगाडे : बैलर्ािीिे उभारे . कठड्या समोरील फळीच्या दोनही बाजूंनी डतरकस
उभ्या खोिले ल्या लांब दोनही दांड्या रशर्ािे म्हिून ओळखले जातात. बैलर्ािीत िारा, किसे वा कापूस
आिताना ही रशर्ािे लावली जातात. हा काढता घालता येिारा भार् असतो.
(९) धाव ककवा माडोर्ी : बैलर्ािीच्या लाकिाच्या िाकावर िढडवले ली लोखंिािी मांिोळी.
(१॰) नर्ा : नळा; बैलर्ािीच्या िाकांना वेळोवेळी वंर्ि दे ता यावे म्हिून ज्यात वंर्ि ठे वतात तो
बांबूिा पोकळ नळकांिेवजा तकिा, हा बैलर्ािीच्या कठड्याखाली वंर्िाने भरून बांधले ला असतो.
(११) कुच्ची : ब्रश, बैलर्ािीच्या िाकांना वंर्ि दे ण्यासाठीिा तार व त्याच्या टोकांवर रिध्या बांधून
तयार केले ला ब्रश.
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१९. बैलगाडीिे भाग (६)
(१) छकडं , गाडं ककवा छकडी : लहान बैलर्ािी, या र्ािीला वरून र्ोलाकार असे बांबूंच्या
पट्ट््ांिे छत असते . यावरून कापिािा पिदाही घालता येतो. या र्ािीतून डववाडहतांना पिदा लावून,
उन्हापासून संरक्षि घेऊन प्रवास करिे शक्य होई. या र्ािीस वरून बांबूच्या पट्ट््ांिा तट्टा असल्याने
'तट्टानीर्ािी' पिदा लावण्यािी सोय असल्याने 'परदानी र्ािी' असेही संबोधतात.
(२) तट्टा : बांबूंच्या पट्ट््ापासून बनडवले ला ताटवा जो बैलर्ािीवर छत म्हिून लावले ला
असतो. बांबच्ू या पट्ट््ांिी उभी व आिवी र्ंफि करून हा तट्टा तयार केले ला असतो.
(३) परर्दा ककवा पडर्दा : बैलर्ािीच्या वरून घातले ला कापिािा पिदा. जो डवडशष्ट पद्धतीिा
तट्ट््ाच्या मापािा डशवून घेतले ला असतो.
(४) साटली : बैलर्ािीिे धूरे; कठिा ते जू यामधील लांब दांड्यासारखा बैलर्ािीिा भार्.
(५) पांजरी : बैलर्ािीच्या मार्च्या भार्ातील फळी जीच्यावर पेटी वा प्रवासािे सामान ठे वता येते
व प्रवास्यांस आत मोकळे बसता येते. ज्याला 'कॅडरअर' असेही म्हिता येईल.
(६) जोतं : बैलांना जंपण्यासाठीच्या जूंपन्या. जूपताना बैलांच्या र्ळ्याभोवती बांधावयािा पट्टा.
(७) णशव्वर् : जू च्या दोनही टोकांना बसडवल्या जािाऱया दोन इंग्रजी वाय आकाराच्या काड्या.
यांना बैल जंपल्यानंतर जोतं रकवा जपण्यांिी टोके अिकडवतात.
(८) र्दु स्सेर: जू; बैलर्ािीिा रकवा औतािा 'जू' ज्यािे खाली जंपले ल्या बैलांिी मान असते तो
र्ािी वा औतािा भार्.
(९) मोठ गाडं ककवा मोठी गाडी : बैलर्ािीिा एक प्रकार. हा शेतीमाल व अवजारे वाहू न
नेण्यासाठी वा प्रवासासाठी वापरला जातो.
(१॰) खु टला ककवा घोडा : बैलर्ािीच्या कठड्याच्या उभ्या भार्ांच्या दांड्या ह्या एका अंर्ाला
आठ असतात. यांमळे कठिा दोनही बाजूने बंदीस्त बनतो.
(११) िाक : बैलर्ािीिे िाक. हे िाक आरवे, पाठे यांनी र्ोलाकार बनले ले व वरून 'धाव' ही
मांिोळी िढडवले ले असते .
(१२) बैठक पाटली ककवा बें डनी : बैलर्ािी हाकिारा ज्या फळीवर बसतो ती फळी.
(१३) कसगाड पाटली : बैलर्ािीच्या कठड्यासमोरील फळी डजिेवर उभारे फसडवण्यासाठी दोन
डछद्रे असतात. उभाऱयांना 'रसर्ािे ' तर त्या फळीला 'रसर्ाि पाटली'असे म्हितात.
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(१४) कसगाड ककवा णशगांडे : बैलर्ािीिे उभारे . हे मालाच्या वाहतकीच्या प्रकारानसार लावले
जातात.
(१५) तन्न्र्ा : बैलर्ािीिा कठिा आडि साटली यांना जोििाऱया दोऱया वा तारांिा पीळ. कठिा
र्ािीच्या मूळ सांर्ाड्यावरून उिकून बाजूला जाऊ नये म्हिून या तन्न्या बांधिे आवश्यक असते .
(१६) आडन्नी ककवा पेंडनी : बैलर्ािीच्या िाकांना बैलांिा मार्िा भार् लार्ून त्यांना जखम होऊ
नये म्हिून िाक आडि बैल यांच्यात आि येिारे आिवे लाकूि, जे कठड्यासमोरच्या भार्ाला हाकिारा
ज्या फळीवर बसतो त्याच्या फळी खालू न बांधले ले असते.
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२॰. कृणष – अवजारे (१)
(१) नागर, लाकडर्ा नागर ककवा लाकया : नांर्र, नार्र हा सपूिग लाकिािा असतो ते व्हा
त्याला लाकड्या नार्र रकवा लाकड्या असे म्हितात.
(२) हार्स : नांर्रािी लाब दांिी जीिे एक टोक नांर्राच्या मख्य अंर्ाला तर दसरे टोक जू पयंत
असते .
(३) कऱ्हो : नांर्रािे रूमिे; नार्रािे साह्याने शेतात नांर्रताना बैल तो नांर्र ओढतात. ते व्हा त्या
नांर्राला हाताने धरून उभेि ठे वावे लार्ते . त्यासाठी नांर्राला मख्य भार्ाला लार्ून वर आले ला उभा
दांिा असतो व त्याला धरण्यासाठी आिवी मूठ असते . या सवग भार्ाला 'कऱहो' असे म्हितात. मात्र वखर
रकवा डतफन यांच्या अशाि प्रकारच्या धरावयाच्या उभ्या दांिीला व त्याच्या मठीला कऱहो न म्हिता
'रूम्हनं' असे म्हितात.
(४) मूट् : मूठ, औत िालवताना जेथे धरतात ती आिवी, मठीत मावेल अशी दांिी.
(५) कूस्सू ककवा हार्सना कूस्सू : कूस्सू म्हिजे एखा्ा डछद्रात फसडवण्यासाठी डनमूळते केले ले
टोक. हायस हा लांब दांिा नांर्राच्या लोि या भार्ात फसडवता यावा म्हिून या हायसला कूस्सू म्हिजे
डनमूळते टोक काढले ले असते .
(६) गाला: ज्या डछद्रात डनमळते टोक फसडवले जाते ते डछद्र म्हिजे र्ाला; डछद्र, भोक वा
अवजारािा खोलर्ट भार्.
(७) नागरखोर् : नांर्रखोळ; नांर्रािे ईिे ; नांर्रािे जडमनीत फसिारे टोक हे पोलादी असते . ते
टोक म्हिजे नांर्राच्या लोि या मख्य भार्ावर पहार बसडवले ली असते . ही पहार त्या नांर्राच्या लाकिी
टोकावर बसडवण्यासाठी पहार व नांर्र यांना एकत्रीत ठे विारे डवडशष्ट आकारािे ईिे .
(८) कूस्सा : नांर्रािे पढिे टोक जडमनीत रूतावे म्हिून त्या टोकावर बसडवली जािारी पहार
म्हिजे कस्सा.
(९) कोंडकं : नांर्राला वा वखराला जू बांधताना काही वेळा दोरी न वापरता कोंिकं मिी यांिा
वापर होतो. कोंिकं व मिी हे लाकिापासून तयार केले ले असून या दोहोंना एका दोरीत ओवून त्यांिा
र्ोल औतािे लांब दांिीत अिकवून मिीच्या दसऱया डछद्राला त्या औतािे दोर बांधतात. कोंिक्यािा
आकार मध्यभार्ी खोलर्ट असल्याने त्या भार्ात औतािी दांिी सहज बसते .
(१॰) लोड : नांर्रािे मख्य अंर् ; नांर्र याि अंर्ावर कऱहो कस्सा आडि हायस जोिले ली
असतात.
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(११) मिी : मिी हा लाकिािा भार् असून तो तरफेिे काम करतो. मिी हा िापट लाकिाच्या
फळीिा सहा ते दहा इंि लांबीिा तकिा असून त्याच्या दोनही टोकांवर दोन डछद्रे असतात. या डछद्रातून
दोऱया ओवून परस्पर डवरुद्ध डदशेला ओढू न बांधता येतात. असा मिी र्ािीत वरपयंत िारा वा ऊस
भरतानाही वापरतात. तर औताला कोंिक्यासह वापरतात.
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(१) लोखंया ककवा लोखंडर्ा नांगर : लोखंिािा आधडनक नांर्र; बळीराम नांर्र
(२) वख्खर : शेत वखरण्यािे अवजार; औत. हाि वखर आकाराने मोठा असेल तर त्यास
'िांख्या' असे म्हितात.
(३) हार्स : नांर्रािी लांब दांिी. ही दांिी नांर्राच्या मार्च्या फळीपासून ते पढे बैल जंपतात
ते थपयंत लांब असते .
(४) फार् : नांर्रािा फाळ. हा नांर्रािा जडमनीत घसून जडमनीिी नांर्रिी करिारा भार् असतो.
(५) साकई : साखळी. नांर्राला बैल जंपताना नांर्र ते बैलांिी जू या दरम्यान लोखंिािी
साखळी बांधले ली असते .
(६) िाक : नांर्रािे समोरिे िाक हे 'हायसच्या' पढच्या टोकावर असते . ते जडमनीवर घासून
नांर्राला पढे ओढण्यास सकरता आिते .
(७) कडी : जेथे नांर्राला साखळी बांधतात ती नांर्रािी लोखंिािी किी.
(८) मूट: नांर्रािी मूठ. जो भार् धरून नांर्र िालडवला जातो तो हातात धरावयािा नांर्रािा
भार्.
(९) लामर्दांडी : लांब दांिी. डतफि. वखर यांच्या लांब दांिीला लाम दांिी म्हितात. मात्र
नांर्राच्या लांब दांिीला 'हायस' असे म्हितात.
(१॰) र्दु स्सेर : बैल जंपतात ती जू. ही बैलांच्या मानेवर असते .
(११) जोतं : बैलांना र्ािीला रकवा औताला जंपण्यासाठी त्यांिी मान आडि जू यांना र्ंिाळिारा
पट्टा. जूपन्या.
(१२) कोंडकं : औताला जू अिकडवण्यासाठी लाकिािे साधारितः इंग्रजी पसरट यू या
अक्षराप्रमािे बनडवले ल्या ह्या कोंिक्याला दोन बांजूना दोन डछद्रे असतात. यात दोरी ओवून कोंिकं व दोरी
यांिा 'र्ोल' औताच्या लांब दांिीत अिकवून जू वरून घेऊन मिीला रकवा औताच्या दोरीला बांधतात. या
बांधण्याच्या डियेला 'औत नािनं' असे म्हितात लाकिािे हे कोंिके दांिीखाली असल्याने औत िालताना
दोरी डझजून तटू शकत नाही.
(१३) मनी : मिी हा िापट लाकिाच्या फळीिा सहा ते दहा इंि लांबीिा तकिा असून त्याच्या
दोनही टोकांवर दोन डछद्रे असतात. या डछद्रातून दोऱया ओवून परस्पर डवरुद्ध डदशेला ओढू न बांधता
येतात. असा मिी र्ािीत वरपयंत िारा वा ऊस भरतानाही वापरतात. तर औताला कोंिक्यासह रकवा
कोंिक्याडशवाय वापरतात.
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(१४) णशव्वर् : डशवळा; जूच्या दोनही टोकांवरील डछद्रातील अिकडवले ल्या काड्या जंपले ल्या
बैलांच्या जूपन्या या डशवळांना अिकडवले ल्या असतात.
(१५) लोड ककवा वख्खरना लोड : वखर, नांर्र यांच्या मख्य भार्ाला लोि असे म्हितात.
वखराच्या लोि या भार्ाला इतर सवग भार् जसे रूम्हनं, लामदांिी, दाता व पास इ. येऊन डमळाले ले
असतात.
(१६) रूम्हनं : रूमने, औतािी हातात धरावयािी मूठ व मूठ असले ला हा दांिा.
(१७) पास : वखरािी पास. पास जडमनीवर घासून िालते . त्यामळे तृ ि डनघून जडमनीिा थर
खाल वर होऊन मशार्त होते .
(१८) र्दात ककवा र्दाता : ज्यात पास फसडवली जाते ते लाकिािे दोन (आठ ते दहा इंि लांबीिे)
दातासारखे दोन भार्.
(१९/२॰) आरनी काठी : बैल हाकावयािी काठी. या कािीच्या टोकावर बैलांना टोिण्यासाठी
एक डतक्ष्ि डखळा असतो. या डखळ्याला 'आर' रकवा 'आरू' असे म्हितात.
(२१/२५) इत्ती आणि इत्तीनी काडी वा कर्क : कािीच्या टोकावर बसडवले ले िापट पोलादी पाते,
यािा उपयोर् औताच्या पास या भार्ाला लार्ले ली ओली माती व र्वत काढण्यासाठी होतो. या इत्ती
लावले ल्या कािीला इत्तीनी काडी रकवा कर्क असे म्हितात.
(२२) र्ेलं : सायकलीच्या टायरसारखे असिारे रबरािी र्ोल मांिोळी जी औताला जू
अिकडवण्यासाठी वापरतात.
(२३) भरन : औत जडमनीत रुतावे म्हिून त्या औतावर वजन म्हिून ठे वले ला दर्ि.
(२४) खरर्दांडी : वखर, कोळपे यांच्या लोि या मख्यदांिी पासून डनघून लांब दांिीवर डवसाविारी
वाकिी दांिी. 'लोि' 'लांबदांिी' आडि ‘खरदांिी' यांच्या डत्रकोिावर 'भरन' हा वजनािा दर्ि ठे वतात.
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२२. कृणष – अवजारे (३)
(१) पाम्हे र, पांभेर ककवा पाम्हर : पेरिीसाठी वापरतात ती डतफि.
(२) र्दांडी : डतफिािी दांिी, लांबदांिी.
(३) खरर्दांडी : लोि या मख्य भार्ातून डनघून डतरकस अशी लांबदांिीवर असिारी एक दांिी.
या दांिीमळे लोि या मख्य भार्ाजवळ एक डत्रकोि तयार होतो त्यावर वजनािा दर्ि 'भरि' ठे वतात.
(४) लोड ककवा पाम्हरना लोड : डतफिािा मख्य भार्, जो एक जाि ओंिक्यासारखा असतो.
यावरि दांिी, फि, लांबदांिी, खरदांिी वा नळ्या बसडवले ल्या असतात.
(५) रुमनं : औताला िालडवताना शेतकरी ज्या भार्ाला हाती धरून िालतो ती मूठ व जेथे ती मठ
बसडवली आहे असा उभा लाकिािा दांिा; रुमिे.
(६) मूट : रुमण्यािी मूठ; मूठीत धरावयािी लाकिािी लहान दांिी.
(७) िाडं : पेरिीच्यावेळी जेथे मठीने बी पेरण्यासाठी टाकतात ते डतफिािे तीन डछद्रे असिारे
तोंि.
(८) फन :डतफिािे जडमनीवर रुतिारे तीन दात वा फि.
(९) नई : नळी, अनेक विन – नया म्हिजे नळ्या. डतफिाच्या नळ्या ह्या िाड्यापासून डनघून
जडमनीत रुतिाऱया फिापयंत असतात. या नळ्यांवाटे िाड्यात टाकले ले डबयािे दािे जडमनीत पेरले
जातात.
(१॰) पाम्हे र नाडानी र्दोरी : डतफि नळ्या, िािे दोरीने योग्य पद्धतीने बांधून पेरण्यायोग्य सज्ज
करिे म्हिजे 'पाम्हे र नािनं'. या नािण्यासाठी जी दोरी वापरतात त्या दोरीला 'पाम्हे र नािानी दोरी'
'रकवा' वरनदोरी असे म्हितात. ही दोरी सतापासून बनडवले ली असून लांब असते.
(११) इडं : इिे . डतफिािा फि जडमनीत रुतावा म्हिून त्यािे टोकावर कसली ही डिमकली
पहार इड्याच्या साह्याने बसडवले ली असते . ती कसली बसडवण्यासाठी वापरले जािारे इिे .
(१२) कुसली : डतफिािा फि जडमनीत रुतावा म्हिून त्यािे टोकावर कसली ही डिमकली पहार
इड्याच्या साह्याने बसडवले ली असते .

अनु क्रमणिका

२३. कृणष - अवजारे (४)

अनु क्रमणिका

२३. कृणष - अवजारे (४)
(१) वख्खर ककवा डांख्र्ा : शेतािी वखरटी रकवा कूळविी करण्यासाठी वापरला जािारा
वखर. हा वखर जर मोठा असेल व त्याच्या साह्याने पेरिीपूवग मशार्त व पेरिीनंतर बी पजडवियािें काम
केले जात असेल तर या आकाराने मोठ्या असिाऱया वखराला िांख्या असे म्हितात. वखरापेक्षा
िांख्याच्या लोििी लांबी हे जास्तीिी असते .
(२) लोड ककवा लोहोड : वखर नांर्र, डतफि यासारख्या कृडष अवजारांिा मख्य भार् हा लोि
असतो. लोि हे ओंिक्यापासून (जाि र्ोल लाकूि) बनडवतात.
(३) रुम्हनं : रूमिे, वखर, कोळपे वा डतफि यांिी हातात धरतात तो मूठ आडि मूठ बसडवले ला
लोि वरील उभ्या दांड्यािा भार्.
(४) खरर्दांडी : लोि या मख्य भार्ातून डनघून डतरकस अशी लांबदांिीवर असिारी एक दांिी.
या दांिीमळे लोि या मख्य भार्ाजवळ एक डत्रकोि तयार होतो त्यावर वजनािा दर्ि

'भरि' ठे वतात.

(५) पास : वखरािे जडमनीवर खेटून िालिािे लांब लोखंिािे पाते . हे पाते लोि खालील दोन
दातांच्या टोकांवर फसडवले ले असते . या पात्यामळे जडमनीिी माती, खालीवर उखरली जाते व र्वत
काढले जाते व र्वत काढले जाते व जाि मातीिी ढे कळे फटू न माती भसभशीत होते .
(६) कोर्पी : कोळपे रकवा िवरा यािी पास. वखराच्या पासप्रमािे कोळप्यालाही डिमकली पास
असते . ती दोन डपकांच्या रांर्ामधील तृि काढू न टाकते .
(७) र्दाता ककवा र्दात : वखर रकवा कोळपे यांच्या लोिच्या खाली असिारे दातासारखे भार् जे
जडमनीवर खेटतात.
(८) लांब र्दांडी ककवा र्दांडी : औतािी लांब दांिी जी लोि या मख्य भार्ापासून ते जू पयंत लांब
असते .
(९) गोल्ही ककवा लांडगं ककवा जोड कोर्पं : कोळपे रकवा िवऱयािा एक प्रकार , या प्रकारात
दोन कोळपे रकवा िवरे एकाि लोिावर बसडवले ली असतात. त्यामळे एकाि बैलजोिीच्या साह्याने एकि
मािूस दप्पट काम करू शकतो. मात्र ही र्ोल्ही रकवा लांिर्ं हे कोळपे डपके लहान असतानाि िालडविे
शक्य असते दोन कोळप्यांमधील डपकांिी रांर् लोिपेक्षा उं ि झाल्यास डपके मोितात.
(१॰) कोर्पं : कोयपं रकवा िवरा हे डपकांच्या दोन रांर्ामधील जडमन भसभशीत करून तृि
काढिारे आवजार, कोयपं, वखर आडि िांख्या यांिी रिना सारखीि असते . मात्र आकार अनिमे मोठा
मोठा होत जातो.

अनु क्रमणिका

(११) इडे : इंिे. लोखंिािे र्ोल इंिे. यांिा उपयोर् औतािे दातांवरील पास बसडवण्यासाठी
होतो.
(१२) भरन् : वजन म्हिून ठे वला जािारा दर्ि म्हिजे भरन्.
(१३) मूट : अवजारािा मूठीत धरावयािा भार्, वखर रकवा कोळपे यांिा रूमण्यािा धरावयािा
भार्.
(१४) कुस्सू: डछद्रात फसडवण्यायोग्य केले ला डनमळता भार् डछद्रात फसण्यायोग्य असे टोक.

अनु क्रमणिका

२४. कृणष - अवजारे (५)
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२४. कृणष अवजारे (५)
(१) कोर्पं: दोन डपकांच्या रांर्ेतील तृि काढिे व जडमनीिी माती भूसभूशीत करिे यासाठी
कळविी करतात.त्यासाठी कोयपं रकवा कोळपे (िवरा) हे अवजार वापरतात. यािा आकार डिमकल्या
वखरा सारखाि असतो.
(२) गोल्ही ककवा लांडगं ककवा जोड कोर्पं : जोि कोळपे; एकाि लोिवर दोन कोळपे असतात.
ते एकाि बैलजोिी आडि एकाि मािसाकरवी िालडवले जातात. सामान्य कोळप्याहू न यािा लोि दप्पट
लांबीिा असतो. या लांिग्याला िार दाते व त्यांना बसडवले ल्या दोन कोयप्या असतात.
(३) वख्खर : वखर जडमनीिी मशार्त करण्यासाठी या अवजारािा वापर होत असतो. याला जी
पास असते ती जडमनीवर घासून जडमनीच्या थरांिी माती खालीवर करते व तृिही काढते . मोठमोठी ढे कळे
या वखाराने फटतात. पेरिीपूवी शेतािी वखरटी करतात.
(४) पाम्हे र ककवा पांभर : पाम्हे र म्हिजे डतफि, पेरण्यासाठी वापरली जािारी तीन फि असिारी
ती डतफि.
(५) लाकया ककवा लाकया नांगर: लाकिािा नांर्र, जमीन नांर्रण्यासाठी नांर्रािा उपयोर्
होतो.
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२५. कृणष - अवजारे (६)
(जू बांधण्र्ाच्र्ा पद्धती)
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२५. कृणष - अवजारे (६)
(जू बांधण्र्ाच्र्ा पद्धती)
(१) र्दू स्सेर : जू; बैलांना औताला रकवा र्ािीला जंपताना त्यांच्या मानेवर ठे वतात ती लांब दांिी
म्हिजे जू रकवा दू स्सेर.
(२) र्ेलं : जू ही औताला दोराच्या साह्याने बांधण्याऐवजी रबरािी र्ोल मांिोळी अिकवून
बांधतात. ही रबरािी मांिोळी सायकलच्या टायरसारखी असते . वरून रबर व आतून असंख्य तारा
असतात या रबराच्या मांिोळीला 'येलं' असे म्हितात.
(३) कोंडकं : नांर्राला वा वखराला जू बांधताना काही वेळा दोरी न वापरता कोंिकं मिी यांिा
वापर होतो. कोंिकं व मिी लाकिापासून तयार केले ले असून या दोहोंना एका दोरीत ओवून त्यांिा र्ोल
औतािे लांब दांिीत अिकवून मिीच्या दसऱया डछद्राला त्या औताच्या नािण्यािे (बांधण्यािे ) दोर
बांधतात. कोंिक्यािा आकार मध्यभार्ी खोलर्ट असल्याने त्या भार्ात औतािी दांिी सहज बसते .
(४) तन्न्र्ा : बैलर्ािीच्या कठड्याखालू न ते साटलीच्या पढील टोकावरील हाड्या वा
माकोईपयंत खूप पीळ दे ऊन बांधले ला तार. कोिताही तािून वा ओढू न धरिारा तार वा दोरी.
(५) र्दं डा ककवा साटली : बैलर्ािीच्या कठड्याखालील आखरीच्या दोन डछद्रांमध्ये ज्या दोन लांब
दांड्या फसडवले ल्या असतात. त्या मख्य लांब दांड्या. यांनाि पढच्या टोकावर जू बांधतात. याि
दांड्यावरील फळीवर र्ािी हाकिारा बसत असतो.
(६) हाया : बैलर्ािीच्या जू आडि समोरिा भार् वरिेवर उिलू न धरिारा. टे कू म्हिून काम
करिारा बैलर्ािीिा भार्.
(७) माकोई : बैलर्ािीच्या जू बांधतात त्या जार्ी दोनही सराटीच्या खाली आठ ते दहा इंि
लांबीिा नक्षीकाम केले ला आिवा (जूच्या समांतर ) एक लाकिािा भार् असतो तो माकोई म्हिून
ओळखला जातो.
(८) नाडी : बैलर्ािीिा जू ज्या दोराने बांधतात तो दोर. या बांधण्याला 'नािी नािन' असे
म्हितात.
(९) र्दांडी ककवा लामर्दांडी : औतािी लांब दांिी जी लोि या मख्य भार्ापासून ते जू पयंत लांब
असते .
(१॰) नाडी, र्दावं ककवा र्ेठन्: औताला जू येलं रकवा कोंिकं मिी यांनी अिकडवल्यानंतर त्या येलं
वा कोंिकंपासून औताच्या लोिपयंत बांधण्यासाठी वापरला जािारा दोर.
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(११) मनी : मिी हा िापट लाकिाच्या फळीिा सहा ते दहा इंि लांबीिा तकिा असून त्याच्या
दोनही टोकावर दोन डछद्रे असतात. या डछद्रातून दोऱया ओवून परस्परडवरुद्ध डदशेला ओढू न बांधता येतात.
असा मिी र्ािीत वरपयंत िारा व ऊस भरतानाही वापरतात. तर औताला कोंिक्यासह रकवा
कोंिक्याडशवाय वापरतात.

अनु क्रमणिका

२६. कृणष - अवजारे (७)
मोट
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कृणष - अवजारे (७)
(मोट - १)
(१) धाव : मोट ओढिारे बैल जेवढ्या जार्ेत मार्े पढे धावून डवडहरीतून भरले ली मोट ओढू न
काढतात व डरकामी मोट परत मार्े सरकत जाऊन डवडहरीत सोितात व शेताला पािी परवठा करतात ती
डवडहरी लर्तिी उतारािी जार्ा.
(२) सोंर्दड : खालच्या विपावरील कना या िाकावरील सोंदि हे दोर. मोटे िे सोंिे िा भार् मोट
डरकामी होऊ नये म्हिून ती मोटे च्या तोंिा बरोबरीच्या उं िीवरून खेिण्यािे कायग सोंदि हे दोर करते .
(३) नाडा : वरच्या विपाच्या िाकावरून नािा हे जाि दोर पाण्याने भरले ल्या मोटे ला वर
ओढण्यािे काम करते .
(४) पाटली : मोट िालडविारा नािा आडि सोंदि या दोनही दोरांवर ठे वले ल्या फळीवर बसून
मोट हाकतो या फळीला पाटली असे म्हितात. लाकिािी लहान पाटी / फळी म्हिजे पाटली.
(५) खाले ना वडप: डवडहरीच्या काठावरील मोटे साठीच्या िौकटीिे खालिे जाि लाकूि .
(६) वऱ्हे ना वडप : 'खलना विप' या समांतर असिारे वरच्या बाजूिे लाकूि. खालिा व वरिा
विप डमळू नि मोटे साठीिी डवडहरीच्या काठावरिी िौकट बनते .
(७) व्हया : डवडहरीच्या काठावरील तीर व विप यांिी िौकट डवडहरीकिे झूकू नये. व हलू नये
म्हिून त्या िौकटीला मार्े खेिून ठे विारे दोन्ही बाजूिे लाकिे वा दोऱयांिे तािवे म्हिजे व्हड्या.
(८) कानोडी: (११) कानोया : मोटे िे िाक सहज डफरावे म्हिून ते ज्या डवडहरीत झकले ल्या
दोन लाकिांच्या हातावर बसडवतात ते िाक ठे वण्यािे लाकिी हात म्हिजे 'कानोड्या'. एक विन
कानोिी, अनेक विन कानोड्या.
(९) िाक : मोटे ला डवडहरीतून वर खेिण्यासाठीिे वरच्या विपावरील मोठे र्ोल िाक ज्याच्या
खािेत मोट ओढिारा नािा हा जाि दोर सरकत असतो.
(१॰) कना : मोटे िे खालिे टोकाला बांधले ला दोर 'सोदि' ज्या खालच्या विपावरील लांबट
अशा िाकावरून सरकतो ते लहान ओंिक्यासारखे िाक. याच्या दोन्ही बाजूंवर लोखंिाच्या र्जांिी टोके
असतात.
(११) थार्नं : धाव व खालना विप या दोहोंमध्ये डवडहरीच्या काठाला कमी खोल मात्र एैसपैस
पसरट असे पाण्यासाठीिे कंू ि वा हाळ असते . याति प्रथम पाण्याने भरले ली मोट डरकामी होत असते .
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(१२) कुन्डं : ज्या हौदात थायनं या मोठ्या पसरट हौदािे पािी जाते तो खोल व आकाराने लहान
असिारा हौद 'कन्ि' म्हिून ओळखला जातो, पाण्यािे कन्ि.
(१३) हे र: डवडहर
(१४) आरन् ककवा आऱ्र्ा : मोटे च्या खालच्या लांबट असिाऱया िाकािे (कनािे) दोनही बाजूंिे
लोखंिाच्या र्जांिी टोके जी कानोड्यावर सहज बसतात.
(१५) तीर ककवा सूर्ा: खालिा व वरिा विप या परस्परांना समांतर असिाऱया जाि लाकिांना
जोििारे , उभे असिारे जाि लाकिांिे भार्. या उजव्या बाजूच्या व िाव्या बाजूच्या डतरांना अनिमे जेवना
डतर आडि िावा डतर असे म्हितात.दोन डतर व दोन विप डमळू न पूिग िौकट बनते . ती डवडहरीच्या काठावर
असते .

अनु क्रमणिका

२७. कृणष - अवजारे (८)
(मोट–२ )
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२७. कृणष - अवजारे (८)
(मोट–२)
(१) मोट : शेतीला पािी परवठा करण्यािे एक जने साधन. यात िामड्यािी मोठी डपशवी बैलांच्या
साह्याने डवडहरीत सोिू न ती पाण्याने भरून बैलांकिू न वर खेिून शेतीला पािीपरवठा केला जात असे. मोट
या मोठ्या िामिी डपशवीिा डवडशष्ट आकारािी असते . ही िामड्यािी डपशवी वर पसरट र्ोलाकार असते.
तर खाली लांबट असा आकार असून दोनही तोंिे मोकळी असतात. इंग्रजी यू या अक्षराप्रमािे या मोटे िा
आकार बनत असल्याने डतच्यात पािी भरले ले ि राहते .
(२) नाडा: वरच्या विपाच्या िाकावरून नािा हे जाि दोर पाण्याने भरले ल्या मोटे ला वर
ओढण्यािे काम करते .
(३) सोंर्दड : खालच्या विपावरील कना या िाकावरील सोंदि हे दोर मोटे च्या सोंिे िा भार् मोट
डरकामी होऊ नये म्हिून ती मोटे च्या तोंिाच्या बरोबरीच्या उं िीवरून खेिण्यािे कायग करते .
(४) सोंड: मोटे िे खालिे तोंि जे पािी 'थाळिे' या मोठ्या पसरट हौदात सोिते व मोट डरकामी
होते .
(५) डे रा : िामिी मोटे िा मधला िे ऱयािा भार्.
(६) जासोड, जासूर्द ककवा जासोर्द : मोटे िा वरिा भार् र्ोलाकार अशा मांिोळी भोवती डशवून
तयार केले ला असतो. ही मांिोळी र्डितातील अडधकच्या खिेसारख्या लाकिाच्या िारही टोकांवर
असते .या अडधकच्या खिेसारखी लाकिािी रिना 'जासोद वा जासोि' म्हिून ओळखली जाते . बड्या या
वजनामळे मोटे िे तोंि डतरपे होऊन मोटे च्या या तोंिातून पािी आत जाऊन ती भरते .
(७) बुडर्ा : डवडहरीत मोट र्ेल्यानंतर ती पाण्यात बिावी म्हिून त्या मोटे च्या र्ोलाकार तोंिाच्या
एका किे वर वजन बांधले ले असते या वजनाला 'बड्या' असे म्हितात.
(८) कडं : मोटे िे तोंि ज्या र्ोल मांिोळीच्या किांना डशवले ले असते ती मांिळी 'किं ' म्हिून
ओळखली जाते .
(९) लाखनर्दोरी

: मोटे िा िामड्यािी डपशवीवजा भांर्ािे तोंि, किं या र्ोल मांिोळीवर

डशवण्यासाठी जी दोरी वापरतात त्या दोरीला ‘लाखनदोरी’ असे म्हितात.
(१॰) जूवाड ककवा णजवाल्डी : मोटे साठी वापरली जािारी डवडशष्ट प्रकारिी जू. या जू मध्ये बैलांिी
मान ही िौकटीत बंद होते . या डजवाि वा जूवाििा आकार हा आयताकृती असतो. यामध्ये बैलांच्या माना
फसडवल्या जातात.ही जू साधारि जू पेक्षा वेर्ळी असते . दोन जू समांतर पद्धतीने परस्परां ना जोिू न तयार
केल्यासारखी ही जूवाि डदसते . वरिे लाकूि हे दू स्सेर तर त्या समांतर असिारे खालिे लाकूि हे 'पात'
म्हिून ओळखले जाते .

अनु क्रमणिका

(११) णशव्वर् ककवा णशव्वळ : साध्या जू प्रमािे दोन टोकावरील डछद्रात खोसली जािारी इंग्रजी
वाय आकारािी कािी. येथे मात्र ही डशव्वयवरच्या 'दू स्सेरच्या' डछद्रातून डनघून ‘पातच्या’ डछद्रात फसेल
एवढी लांब असते .
(१२) छगन्र्ा : या जूवाििे वरिे जू व खालिे पातं ही दोन परस्पर समांतर लाकिे ‘छर्ण्या’ या
उभ्या दोन दांड्यांनी परस्परांना जोिले ले असतात.
(१३) कना : मोटिे खालिे टोकाला बांधले ले दोर 'सोदि' ज्या खालच्या विपावरील लांबट
अशा िाकावरून सरकतो ते लहान ओंिक्यासारखे िाक. याच्या दोनही बाजूंवर लोखंिाच्या र्जांिी टोके
असतात. जी कानोड्यांवर टे कतात.
(१४) आरन ककवा आऱ्र्ा : कना या िाकाच्या दोनही बाजूंिी लोखंिाच्या र्जािी टोके.
(१५) िाक : मोटे िे िाक हे वरच्या विपवर असते .

अनु क्रमणिका

२८. कृणष - अवजारे (९)
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२८. कृणष - अवजारे (९)
(१) पावडी : पाविी हे जाि पत्र्यािे माती खोदू न ओढण्यािे एक अवजार. यास माती
ओढण्यासाठी एक पाते असून त्या पात्याच्या वरच्या बाजूस र्ोल भार् असतो त्याला लाकिािा लांब दांिा
फसडवला जातो; फाविे
(२) कुर्दई ककवा कुर्दर्ी : खोदण्याच्या उपयोर्ात पििारे एक अवजार. िापट असे जाि टोकदार
लोखंिािे पाते असून लाकिािा दांिा असतो; कदळी.
(३) णटक्कम : डटकाव; जमीन खोदण्यािे एक अवजार; या अवजारास दोनही बाजूंनी लोखंिािी
टोकदार पाती असतात व मध्यभार्ी लोखंिािा दांिा असतो.
(४) पाटी, घमे ल, घमीलं ककवा टोपली: लोखंिािे टापले , या टोपल्यािा उपयोर् खोदले ली माती
भरून बाजूला टाकण्यासाठी करतात. कोितीही वस्तू वा माल या घमे ल्यात ठे वता येतो. यािा आकार
अधगर्ोल असल्याने वरिा तोंिािा भार् खूप पसरट असतो त्यामळे र्रांना पािीही या घमे ल्यात टाकून
पाजता येते.
(५) कुऱ्हाड : लाकिे फोिण्यासाठी वा झािे तोिण्यासाठी वापरली जािारी लोखंिािी कऱहाि.
(६) र्दांडा ककवा र्दांड : कऱहाि, पाविी कदई रकवा डटक्कम या अवजारांिा लाकिािा दांिा.
(७) बरछी कुऱ्हाड ककवा फरशी कुऱ्हाड : कऱहािीिा एक प्रकार; या कऱहािीिे पाते हे
अधगर्ोलाकार असते .
(८) वाकडी कुर्दर्ी : रकडित बाक असले ली कदळी; अशा प्रकारच्या कदळीने केळींच्या वाफयांिी
टाििी करतात. सलर् वाकून जडमनीिा वरिा थर खोदण्यािे काम करिे या कदळीने सोपे जाते .
(९) पान : पाने म्हिजे पाते . कोित्याही अवजारािे लांबट पि समोरच्या बाजूस धारदारपिा
आिता येिारे पाते. (डवळा, डवळी, फाविे -कदळी वा डटकाव यांिे पाते .)
(१॰) मुंर्दन : जेथे लाकिािा दांिा फसडवला जातो तो कऱहाि वा फाविे यांिा पात्याच्या वरिा
र्ोल भार्.
(११) िापन ककवा गर्ा : जेथे दांिा फसडवतात तो र्ोल भार् आडि पाते यांच्या मधला ( पात्याहू न
जाि असिारा डवडशष्ट प्रकारिा बाक दे ऊन पात्यािी डदशा बदलिारा ) कऱहािीिा भार्.
(१२) पहार ककवा सब्बल : लांब असा लोखंिािा (टोकावर िापट असे टोक असिारा) दांिा.
ज्यािा उपयोर् अरूंद खड्डा खोदण्यासाठी व जाडमनीला डछद्रे पािण्यासाठी करतात; लोखंिािी पहार.

अनु क्रमणिका

२९. कृणष - अवजारे (१०)
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२९. कृणष - अवजारे (१०)
(१) िाहू र ककवा च्र्ाहू र : धान्य उफितांना उं िावर उभे राहण्यासाठी वापरली जािारी उं ि पाय
असिारी तीन पायांिी डतपाई. या डतपाईवर उभे राहू न हवेत धान्य उफिून साफ करतात.
(२) शेम्पडं ककवा शेनकूर : काड्यापासून तयार केले ले मध्यम आकारािे टोपले जे कािी किरा व
शेि भरून फेकण्यासाठी वापरले जाते .
(३) उपन्ती ककवा उपन पाटी : धान्य उफिण्यासाठी वापरली जािारी लोखंिािी टोपली.
(४) खट्टा : तरीच्या काड्यांपासून तयार केले ला खराटा.
(५) बोखरी : डवडशष्ट प्रकारच्या र्वताच्या लांब काड्यांपासून तयार केले ला खराटा. ज्यािा
उपयोर् मळिीिे वेळी धान्याच्या डढर्ांवरून या खरा्ाने झािू न त्यातील बोंि आडि कािी किरा
काढण्यासाठी होती.
(६) मोगरी : किसे कांिण्यािी लाकिािी मोर्री. मोर्री डदसायला ही

एक बाजू िापट

असिारा व टोकावर हाती धरायला मूठ असिारा लाकिािा डदि ते दोन फूट लांबीिा तकिा असतो.
(७) पावडा : दाताळं ; किसे पसरडविे वा र्ोळा करिे यासाठी वापरले जािारे दाते री फाविे
(८) कशगाडं : किसे काढण्यासाठी वापरले जािारे लांब लाकिी दांिे; किसे कटण्याच्या झोड्या
रकवा धोप्ा.

अनु क्रमणिका

३॰. जनावरांशी संबंणधत वस्तू
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३॰. जनावरांशी संबंणधत वस्तू
(१) गव्हान : र्रांना जेथे िारा टाकतात ती त्यांच्या खं्ाजवळिी जार्ा. खंटा आडि िारा
यामध्ये जाि लाकूि ठे वले ले आढळते त्यामळे िारा र्रांच्या पायाखाली येऊन खराब होत नाही. काही
शेतकरी ही र्व्हाि बांधून घेतात.
(२) बेडी : कोिते ही जनावर खूप वेळा पळू न जात असेल व हाती लार्त नसेल तर त्यास धावता
येऊ नये म्हिून त्याच्या एका पायाच्या खरे वर इंग्रजी वाय अशा अक्षरासारखी कािी अिकवून बांधतात.
त्यामळे त्या जनावरास धावता येत नाही.
(३) लोंढनं : लोंढिे; जनावर खूप पळू नये म्हिून त्याच्या र्ळ्यात लांब असा लाकिािा दांिा
बांधतात. तो दांिा समोरच्या दोनही पायांच्यामध्ये असल्याने त्यास पळण्यास अिथळा डनमाि होतो.
(४) खूटा : र्रांना बांधावयािा खूंटा. र्रांना बांधण्यासाठी जडमनीत लाकिािा दांिा रोवले ला
असतो तो खूंटा.
(५) णबल्डं : ख्ाला बांधताना बकऱयांच्या वा लहान र्रांच्या र्ळ्यात अिकडवतात तो दोरीिा
र्ळ्याच्या मापािा र्ोल.
(६) खूटर्दावं ककवा खूटर्दोर : जनावरांना खं्ाला ज्या दोराने बांधतात तो दोर.
(७) शेम्पडं , शेनपड ककवा शेनकूर : काड्यांपासून डविले ले मोठे टोपले . शेि भरून उडकरड्यावर
फेकण्यासाठी वापरतात ते काड्यांपासून डविले ले टोपले .
(८) खट्टा : काड्यांपासून तयार केले ला खराटा. या खरा्ािे साह्याने अंर्ि, र्ोठा वा धान्य
तयार करावयािे खळे झाितात.
(९) कुऱ्हाड : लाकिे फोिायािी वा झािे तोिावयािी कऱहाि.
(१॰) ठे मडं वा िारा तोडानं लाकूडं : र्रांना किबा वा इतर िारा कऱहािीने तोिू न टाकतात. त्या
िारा तोिण्यासाठी खाली जो लाकिािा मोठा ठोकळा वापरतात तो बंध्यासारखा ठोकळा.
(११) र्दु स्सेर : बैलर्ािीिी वा औतािी जू.
(१२) णजवाल्डी : नांर्रटीसाठी वा मोटे ने डवडहरीतून शेतीला पािीपरवठा करण्यासाठी वापरली
जािारी डवडशष्ट प्रकारिी आयाताकृती जू.
(१३) छगन्र्ा : डजवाल्िी या आयताकृती जूच्या उभ्या दांड्या. ज्यािे मूळे बैल परस्परांजवळ येऊ
शकत नाहीत. व बाहे रच्या बाजूने डशवळा असल्याने त्यांना बाहे रही मान काढता येत नाही.

अनु क्रमणिका

(१४) णशव्वर्

: जू वा डजवाल्िीमध्ये टोकांवरील डछद्रात फसडवली जािारी इंग्रजी 'वाय'

अक्षराच्या आकारािी कािी; या डशव्वळमळे बैलाला जूंपले ले असताना मान काढू न घेता येत नाही.
(१५) पे न्ढी : िाऱयािी रकवा किब्यािी र्ड्डी, पेन्ढी.
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३१. जनावरांिे अवर्व आणि साज
(१) बैल, बईल ककवा गोऱ्हा : बैल; वयाने कमी असिाऱया बैलाला र्ोऱहा असे म्हितात.
(२) कशग ककवा कसग : र्ाय, बैल व म्हैस यासारख्या जनावरांिे रशर्.
(३) खांर्दा : खां्ािा भार्, खांदा.
(४) पाट् : पाठ रकवा पाठीिा भार्.
(५) मांडी ककवा फरे : जनावरांिा पायािा वरिा मांिीिा भार्.
(६) पार् ककवा तंगडी : पाय, पायािा भार्.
(७) शेप ककवा शेपूट : जनावरांिा शेपटीिा भार्.
(८) गोडा ककवा शेपना गोंडा : शेपटीच्या टोकावरील केसाळ र्ोंिा; शेपटीिा केसाळ असा
टोकािा भार्.
(९) आन्ड ककवा आन्डखोर्ा : वृषि; बैलािे वा नर प्राण्यािे वृषि.
(१॰) शेम्नं ककवा मुतानी जागा : बैलािा वा नर प्राण्यािा मूत्र डवसजगनिा मार्ग वा संभोर् अवयव.
(११) कान : कान हा अवयव, श्रविेंडद्रये.
(१२) गोंडा : बैलाच्या कपाळावर बांधला जािारा झपकेदार र्ोंिा जो सूत, सन केकती वा तार्
यासारख्या तंतूपासून बनडवले ला असतो.
(१३) घंटी : बैलाच्या र्ळ्यात बांधला जािारा लहान घंटा. बैलांच्या र्ळ्यांतील हा घंटा बैलांच्या
हालिालीनसार सतत हलत असतो.
(१४) घंटा :बैलांच्या र्ळ्यातील मोठा घंटा. घंटीपेक्षा घंटा हा मोठा असतो.
(१५) घोगर : र्रांच्या र्ळ्यात बांधावयािी डवडशष्ट प्रकारिा घंटा. या घं्ािा आकार
घंर्रासारखा संपूिग र्ोल व त्याला भेर् असिारा असतो. तो धातूंिा मोठा असा ओतीव घंर्रू असतो,
त्याच्या आतील खिा हा सतत वाजत राहतो.
(१६) केसारी : केसांपासून डविले ली दोरी.
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(१७) मुस्कं : औताच्या वा कामावरील बैलाने उभे पीक खाऊ नये म्हिून त्यांिे तोंिास बांधावयािी
जाळी.
(१८) झूल : बैलांच्या पाठीवर साज म्हिून पांघरले ले नक्षीकाम केले ले कापि.
(१९) टोका ककवा इंर्दरखूर : बैलाच्या खूरेच्या वर मार्च्या बाजूस असिारा बोटांसारखा लांबोळा
भार्.
(२॰) खूर : खूर, जनावरांिी खूर
(२१) पोट : पोटािा भार्, पोट
(२२) पोर्ी ककवा पोई : जनावरांच्या जबड्यापासून पायांलर्तिा माने खालिा झूलिारा भार्.
(२३) डोर्ा : िोळा.
(२४) शामी ककवा शेमी : बैलांच्या रशर्ावर बसडवतात ती धातूिी टोकदार टोपी
(२५) नाथ, नाथी ककवा नात् : जनावरांिे वेसन. जनावरांना डनयंडत्रि ठे वता यावे म्हिून त्यांच्या
दोनही नाकपिीतून आरपार डछद्रे पािू न त्यात दोरी ओवतात व ती रशर्ाच्या मार्े िोक्यावर र्ाठ मारून
बांधतात. त्या दोरीला ओढताि नाकपड्या ओढल्या र्ेल्याने जनावर संपूिग डनयंत्रिात राहते .
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३२. आंब्र्ािी फळे तोडिे
(१) बेन्नी, बेडनी ककवा खु डे : आंबे तोिण्यासाठी वापरला जािारा झेला ज्यािे जाळीला लांब
असा बांबू लावले ले असतो.
(२) टोकर : बांबू.
(३) मांडोर्ी ककवा कडं : मोिोळी; तारे िा र्ोल.
(४) पट्टी : आंब्यांना बेन्नी लावून त्या जाळीत आंबे दे ठापासून त टू न पिावेत म्हिून त्या जाळीत
बसडवले ल्या डतरकस पट्ट््ा.
(५) जाई : जाळी , दोऱयांनी डविून तयार केले ली जाळी.
(६) कैऱ्ही : कच्चा आंबा.
(७) घस, घोस ककवा कैऱ्हीस्ना घस: एकाि दे ठावरील अनेक कैऱया. कैऱयांिा घि.
(८) झे ल्तं ककवा झे ला : आंबे भरण्यासाठी वापरतात ती दोरीपासून तयार केले ली मोठ्या
डपशवीसारखी जाळी; झे ला.
(९) पोतं : पोते रकवा खाली बारदान.
(१॰) आवते , िऱ्हाट ककवा र्दावं : दोर रकवा िऱहाट.
(११) तगारी, कढार्, पाटी ककवा टोपली : टोपली, धातूिी टोपली.
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३३. सुतारािी अवजारे
(१) रं धा : लाकिाला र्ळर्ळीत करावयािे सतारािे एक अवजार, रंधा.
(२) पटाशी ककवा पटासी : लाकिािी मूठ असिारे हव्या त्या डठकािी लाकिाला कोरून
काढण्यासाठी वापरले जािारे पोलादािे पाते . या पात्याने लाकूि कोरताना पटाशी कोरावयाच्या जार्ेवर
उभी धरून हातोिी रकवा वासलं यांच्या साह्याने ठोकतात.
(३) णककरं : पटासीपेक्षा रुंदीला कमी पाते असिारे, लाकिािा लहान डछद्र्यासारखा भार्
कोरून काढण्यासाठी वापरले जािारे अवजार.
(४) हातोडी : डखळे ठोकण्यासाठी वापरतात ती हातोिी.जी हातोड्यापेक्षा आकाराने लहान
असते .
(५) गुन्र्ा : सतारािा र्ण्या; र्ण्या या अवजारात दोन पट्ट््ा नव्वद अंशािा कोन करून
परस्परांना जोिले ल्या असतात, या पट्ट््ावर इंि सेन्टीडमटरच्या खिाही असतात.
(६) करबत ककवा कबयत : लाकिे वा झािे कापावयािी करवत.
(७) णगरणमट : लाकिाला डछद्रे पािण्यािे पीळ असिारे टोकदार असे अवजार ज्यािे साह्याने ते
स्िूसारखे डफरवून लाकिाला डछद्र पािता येते.
(८) शार : लाकिाला डछद्रे पािण्यािे सतारािे एक अवजार. यात उभ्या दांड्याला टोकावर
टोकदार पाते बसडवले ले असून तो दांिा जेथे डछद्र पािावयािे ते थे ठे वन
ू त्यास दोरी र्ंिाळू न डतिी दोनही
टोके मार्ेपढे ओढू न डछद्रे पािले जाते . दोरी मार्ेपढे ओढल्याने दांड्यािे स्वतःभोवती वेर्ाने डफरिे होऊन
डछद्रे पिते .
(९) वासलं ककवा वाकस : सतारािी डवडशष्ट प्रकारिी कऱहाि, या अवजारािे पाते दांड्याच्या
डदशेने वाकले ले असते या अवजाराने सतार लाकिािे पापद्रे काढू न त्याला हवा तसा आकार दे त असतो
यािा उपयोर् लाकिाला तोिण्याऐवजी त्याला डशलण्यासाठी रकवा शाळण्यासाठी होतो. सतार या
वासल्याच्या सह्याने लोिच्याच्या कैऱयाही फोिू न दे त असतो.
(१॰) णभडं : सतारािा काम करताना त्या लाकिाला घट्ट फसवून ठे विारा डिमटा रकवा जॉ. हा
संपूिग लोखंिािा असतो . लाकिाच्या जािीनसार हा जबिा मार्े पढे करता येण्यासाठीिी व लाकूि घट्ट
बसडवण्यािी सोय असते; शेर्िा.
(११) णफनणफन : पॅनलिे दरवाजे बनडवताना सतार डफनडफन हे अवजार वापरतो. या अवजारात
दोन फळ्यांिे तकिे परस्परांना समांतर राहू न मार्ेपढे होऊ शकतील अशी व्यवस्था त्यांना जोिले ल्या दोन
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लहान दांड्यािे साह्याने केले ली असते . ह्या दोनही दांड्यांमधून मार्ेपढे सरकू शकिाऱया फळीच्या
टोकावर टोकदार डखळा असतो. त्याला आरी रकवा काटा असे म्हितात.
(१२) खतावनी : फळीच्या किे च्या समांतर पि किे पासून वेर्वेर्ळ्या अंतरावर रे षा कोरून
काढण्यासाठी खतावनी हे अवजार वापरतात. खतावनी या अवजारात लोि नामक िौकोनी फळीच्या
तकड्याला मार्ेपढे सरकू शकिाऱया दोन दांड्या दोन डछद्रांत असतात. त्या दांड्यांच्या टोकावरील
टोकदार डखळ्याने खािा पितात.
(१३) खसरा : फळी रकवा लाकिाच्या किे वर किे ला समांतर अशी खाि पािण्यासाठी हे
आवजार वापरले जाते . हे त्या फळीच्या किे वर ठे वन
ू खाि पिे पयंत घासतात. ती रे षा अवजाराच्याि
खािेमळे समांतरि पिते .
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३४. िांभारािी अवजारे (१)
(१/३) आरी

: िांभारािे िामिे डशवण्याच्या कामी येिारे अवजार. या आऱया दोन, तीन

प्रकारच्या असतात. िामड्याला डछद्र पािता येऊन त्यातून दोरा ओढू न घेता यावा अशा प्रकारिी टोकावर
दोरा अिकडवण्यास खाि असले ली आरी डशवण्यासाठी वापरली जाते . अशा आरीला कत्र्ारी वा
कत्त्र्ारीनी आरी असे म्हितात. कामानसार वा पािावयाच्या डछद्राच्या आकारानसार या आरींिे टोकांिे
आकार आढळतात. मार्े लाकिािी मूठ असते .
(२) आरन् : आरन् म्हिजे ऐरि. या ऐरिीवर िांभार िामिे वा जोिे ठे वन
ू त्यावर हास्तीने
ठोकतो. िामड्याला कापताना, डखळा ठोकताना, त्या िामड्याला मऊ करताना दरवेळी िांभार या
ऐरिीिा अपयोर् करीत असतो.
(४) रापी : िामड्याला कापण्यासाठी रापी या तीक्ष्ि पाते असले ल्या अवजारािा वापर करतात.
या रापीिे पाते हे अधगिद्र
ं कार वा डवडवध आकारांिे आढळतो. मार्े लाकिी मूठ असते .
(५) हास्ती : हास्ती म्हिजे िांभारािा हातोिाि. मात्र हास्तीिा आकार घरातील मसळीसारखा
असतो. ही संपूिग लोखंिािी असते . समोरिे टोक हे थोिे पसरट िापट व जाि असते . त्या पसरट
टोकाने िामड्यावर हास्तीने घाव घालू न डखळे ठोकता येतात.
(६) फरांडी : फरांिी हा िापट लाकिी ठोकळा ज्यािेवर कारार्ीर िामिे ठे वन
ू रापीने योग्य हवे
तसे कापतो. या लाकिाच्या फरांिीमळे रापीसारख्या शस्त्रािी धार बोथट होत नाही.
(७) आंबूर : आंबूर म्हिजे िांभारािा डखळे उपटू न काढावयािा डिमटाि. या आंबर
ू ािा आकार
पकि वा सांिस सारखा असतो. समोरिा तोंिािा भार् हा साधारितः र्ोलाकार असतो.
(८) डबा ककवा डबड : िांभाराला वेळोवेळी िामिे डभजवून त्याला आकार दे ण्यािे वा कापण्यािे
काम करावे लार्ते . जो िांभार र्ावोर्ाव डफरून आपला व्यवसाय करतो तो पािी ठे वण्यासाठी असा िबा,
िबि सोबत घेऊन डफरतो. मात्र जेथे तो नेहमी कामासाठी बसत असतो त्या त्याच्या काम करावयाच्या
डठकािी मोठी दर्िािी कं िी पािी ठे वण्यासाठी ठे वले ली असते . अशा कं िीस ‘िम्हार कुंड’ असे
म्हितात.
(९) डबी : पॉडलशिी िबी.
(१॰) बरस : बरस म्हिजे ब्रश. िपला जोिे यांना पॉलीश करण्यासाठी ब्रश वापरला जातो.
(११) टरं ग ककवा पे टी : िांभार आपली सवग अवजारे एका पेटीत घेऊन र्ावोर्ाव डफरत असतो. तो
ज्या पेटीत ही सवग अवजारे ठे वतो तीला टरंर् असे म्हितात. पेटीऐवजी जाि कापिािी वा िामड्यािी
डपशवी दे खील वापरतात अशा डपशवीला खलता असेही म्हितात.
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३५. िांभारािी अवजारे (२)
(१) ठोकर : बटांच्या तळव्याला समोरच्या भार्ाला ठोकावयाच्या धातूच्या पट्ट््ा.
(२) नाल : टािेखाली येिाऱया बटाच्या तळव्याच्या भार्ाला ठोकावयाच्या धातूच्या अधगर्ोल
पट्ट््ा.
(३) जोडं : जोिं म्हिजे बूट वा जोिा (जोिं म्हिजे जोिा रकवा बूट मात्र जोड् म्हिजे जोिी
रकवा दोन नर्.)
(४) िप्पल, वावन ककवा वाव्हन : पायात घालावयाच्या िपला.
(५) धनगरी जोडा : जोड्यािा एक प्रकार, असल्या प्रकारिे जोिे डवशेषत्वे धनर्र लोक
वापरतात.
(६) कलबूत : ज्या लाकिाच्या साच्यावर िामिे जोड्यािा आकार आिून ठोकले जाते व जोिे
बनडवले जातात तो लाकिाच्या जोड्याच्या आकारािा सािा.
(७) आकोडी : िांभारािे एक आकड्यासारखे वाकडवले ले जाि तारे िे एक अवजार.
(८) णफट्टाप् पकड : िांभार जोिे तयार करतांना जी डवडशष्ट प्रकारिी पकि वापरतो ती पकि.
ह्या पकिीिे समोरिे तोंि हे िामिे ओढू न तािता येईल अशा प्रकारिे असते तर मार्िे टोक दांड्यांना
िामड्यात िकून ठोकले ला वा जन्या जोड्यात ठोकले ला डखळा उपटण्यासाठी वापरता येईल असे रकडित
दभंर्ले ली खाि असिारे असते .
(९) कत्र्ारी, कट्यारी ककवा कट्यारीनी आरी : जोिे िपला डशवताना िामड्याला डछद्र करून
त्यातून दोरा ओढता ये वू शकेल अशा प्रकारिी मूठ असिारी िामिे डशवण्यािी सई.
(१॰) आरी : िामिे डशवताना त्याला डछद्रे पािण्यासाठी वापरले जािारे मूठ असिारे व टोकदार
असे डत्रकोिी पाते असिारे एक अवजार.
(११) रापी : िामिे कापावयािे, अधगर्ोल असे डतक्ष्ि पाते असिारे एक अवजार या अवजारालाही
लाकिािी मूठ असते .
(१२) आरन् : िांभारािी ऐरि. िांभार ज्या ऐरिीवर जोिे वा िामिे ठे वन
ू त्यांना डखळे मारतो ती
ऐरि. ह्या ऐरिीिा आकार तीन भार् परस्परांना नव्वद अंशािा कोि करून एकाि डठकािी डमळतील असा
आडि या तीनही भार्ांिे दसरे टोक हे िामिे ठे वता यावे म्हिून िापट व रकित लांबट व र्ोल असते . ही
ऐरि जडमनीवर सहज न हलता बसू शकते डतला जडमनीत रुतडवण्यािी र्रज नसते.
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(१३) हास्ती : िांभार, िामिे वा िामड्यािी वस्तू ऐरिीवर ठे वन
ू ज्या मसळीसारख्या हातोिीने
ठोकतो ती लोखंिािी दांड्यासारखी मसळ.
(१४) एखलाई : तीन भार् असिाऱया ऐरिीऐवजी काही वेळाि िांभार एकि पाय असिारी ऐरिी
वापरतात. ती ऐरि म्हिजे डनव्वळ साधारितः पंिेिाळीस अंशािा कोनात वरिा भार् वाकले ली जाि
लोखंिी पट्टी असून दसरे टोक जडमनीत रुतावे म्हिून टोकदार असते . वरच्या िापट भार्ावर िांभार
िामिे ठे वन
ू डखळे ठोकतो.
(१५) पाल्हकनी : रापीसारख्या डतक्ष्ि अवजाराला घासून धार दे ण्यासाठी वापरावयािा डवडशष्ट
प्रकारिा र्ळर्ळीत दर्ि.
(१६) फरांडी : ज्या लाकिी ठोकळ्यावर वा फळीच्या तकड्यावर िामिे ठे वन
ू िांभार आरीने ते
हवे तसे कापतो तो लाकिी ठोकळा रकवा फळी.
(१७) पट्टा : िपले िा पट्ट््ािा भार्.
(१८) आंघोटा : पायािा अंर्ठा जेथे असतो तो िपले िा भार्.
(१९) टाक ककवा टाि : िप्पल वा जोिा यांिा टािेिा भार्.
(२॰) नाथी : िामड्यािा बारीक दोरीवजा भार् वा पट्टी. अशी पट्टी साधारितः िपले च्या अंर्ठा ते
पट्टा यांना जोिते .
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३६. न्हाव्र्ािी अवजारे
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३६. न्हाव्र्ािी अवजारे
(१) वाटी ककवा पानीनी वाटी : न्हावी करटर् करिारािे िोक्याला व दाढीला पािी लावीत
असतो. ते पािी ठे वण्यासाठी वापरावयािी वाटी.
(२) बरस : ब्रश. ब्रश पडरडित होण्यापूवी पािी व साबि लावून न्हावी हातानेि मालीश करून
दाढी करत असे.
(३) कंगा ककवा कंगवा : कंर्वा.
(४) पाल्हकनी : वस्तऱयािी धार ते ज करण्यासाठी ज्या डवडशष्ट प्रकारच्या दर्िावर त्याला
घासतात तो दर्ि.
(५) कर्िी : केस कापावयािी कैिी.
(६) वस्तारा : तीक्ष्ि पाते असिारे, खरिू न केस काढण्यासाठी वापरले जािारे न्हाव्यािे एक
अवजार या पात्याला लाकिािी वा धातूिी मूठ असते ; वस्तरा.
(७) नऱ्हानी : न्हावी ज्या शस्त्राने नखे काढू न दे तो ते जाि तारे सारखे टोकाला तीक्ष्ि पाते असिारे
शस्त्र.
(८) णमणसन ककवा मशीन : केस कापावयािे यंत्र. यािा आकार पकि सारख्या दोन दांड्या
असिाऱया आडि मोठ्या आर्पेटी एवढा असतो. दोन्ही दांड्या परस्परांपासून दू र जाव्यात म्हिून आत
स्स्प्रंर् असतो.
(९) साबू ककवा साबूनी वडी : साबि रकवा साबिािी विी.
(१॰) कोर् ककवा कोहोर् : िोक्यातील कोंिा आंब्याच्या अध्या कोयीच्या कविाने घासतात.अशी
अधी कोय न्हावी आपल्या धोपटीत (न्हावी ज्या पेटीत वा डपशवीत आपली सवग अवजारे ठे वतो ती पेटी वा
डपशवी.) नेहमी बाळर्त असे.
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३७. लोहारािी अवजारे

अनु क्रमणिका

३७. लोहारािी अवजारे
(१) आरन् : ऐरि. ज्यािेवर लोहार तप्त धातूिी वस्तू ठे वन
ू तीला योग्य तो आकार दे ण्यासाठी
वरून घिाने घाव घालतो ती लोखंिािी ऐरि.
(२) धमन ककवा भाता : लोहारािी भट्टी प्रज्वलीत करण्यासाठी हवा घालिारा मोठा िामड्याच्या
आिव्या डपशवीसारखा भाता.
(३) र्दांडी : लांब बांबि
ू ी दांिी.
(४) तीर ककवा िौखट : िामड्यािा हा भाता ज्या िौकटीत असतो त्या िौकटीच्या दोन उभ्या
दांड्या.
(५) भाता : लोहाराच्या भात्यािा मख्य भार्.
(६) धु कान : या भात्यािी हवा जेथून डनघते व जेथे प्रज्वलीत डनखारा असतो ती भात्यािी नळी व
ती जार्ा.
(७) आकोडा : अिकडवण्यासाठीिा आकिा रकवा हू क.
(८) वजन : दोरी सोिताि भात्यािी डपशवी बंद व्हावी व हवा बाहे र सोिली जावी म्हिून त्या
भात्याला मार्च्या बाजूला टांर्ले ला वजनदार दर्ि वा लोखंिािा तकिा .
(९) कानस : घासावयािी कानस; खरबरीत अशी पोलादािी पट्टी डजच्या साह्याने घासून धातूला
योग्य असा आकार दे तात.
(१॰) घन : मोठा हातोिा; घि.
(११) हातोडा : हातोिा.
(१२) छन्नी ककवा णछनी : डछन्नी. पाते असिारे जाि डखळ्यासारखे अवजार. ते ठे वन
ू त्याच्यावर
घाव घालू न लोखंिािा तकिाही काढता येतो.
(१३) हातोडी : हातोिी.
(१४) सांडस् : पकि; वस्तू पकिता येईल असे एक साधन.
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(१५) तीर : िामड्याच्या भात्यािे िामिी डपशव्यािे तीन कप्पे असतात. हे कप्पे तयार
करण्यासाठी दोनही बाजूने लाकिाच्या पट्ट््ा लावून त्यांना िामिे ठोकले ले असते. या दोनही किा तीर
म्हिून ओळखल्या जातात.
(१६) मुंडक : भात्यािे पढील तोंि त्यािे पढे डवस्तव असतो.
(१७) िापन णखय्र्ा : कऱहाि तयार करताना तप्त लाल लोखंिावर िापन रकवा िापन डखय्या. हा
डखळा ठे वन
ू कऱहािीिा िापन हा भार् ( कऱहािीिे पाते आडि दांिा घालतात तो र्ोल या मघला भार्)
आकार दे ऊन तयार करतात; एक डछन्नीिा प्रकार डजिे टोक िापट असते .
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३८. कायांपासून वस्तू बनणविे
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३८. कायांपासून वस्तू बनणविे
(१) झांजी : कपासीच्या रकवा जंर्लातील घानेरीसारख्या झिपांपासून तयार केले ला घरावरील
डटनाच्या आकारािा ताटवा. यािा उपयोर् बैलर्ािीतून वरपयंत असा माल भरून आिताना कठड्यांच्या
दोनही बाजूस रभतीप्रमािे हा ताटवा उभा करतात व आत माल भरतात.
(२) खमलं : झांजी हा मोठा ताटवा बनडवताना रकवा काड्यांिे टोपले बनडवताना

त्याच्या

वीिेतील ठराडवक अंतरावरील उभ्या काड्यांिा संि.
(३) सूपडं : धान्य साफ करण्यािे वा धान्य पाखिण्यािे बांबूच्या पट्ट््ांपासून डविले ले सूप.
(४) डालं ककवा पल्ल ककवा पल्डं : कपासी रकवा घानोरी यांच्या काड्यांपासून डविले ले मोठे
टोपले ज्यािा उपयोर् किसे वा कापूस वाहू न नेिे यासाठी होतो.
(५) बून : बून हा शब्द बूि रकवा तळ यासाठी वापरला जातो. टोपले डविताना आधी त्याच्या
बिािा भार् डविला जातो.
(६) खमलं : टोपले डविताना ठराडवक अंतरावरील उभ्या काड्यांिी र्ोल र्ोल अशी र्ंफि केली
जाते . या ज्या उभ्या काड्यांिा ठराडवक अंतरावर र्च्छ असतो त्यांना खमलं असे म्हितात.
(७) कंगी ककवा कनगी : धान्य ठे वण्यासाठीिी काड्यांपासून डविले ली मोठी कनर्ी. जी टाकी
सारखी र्ोल असते व डतला आतून बाहे रून शेिमातीने सारवून घेतले ली असते .
(८) कंगीनं झाकन : धान्य साठडवण्याच्या काड्यांपासून डविले ल्या कनर्ीवरील काड्यांपासून
डविले ले झाकि.
(९) झान्नी ककवा झाड्नी

: घर झािावयािा झािू . हे झािू रशदी रकवा तािाच्या झािाच्या

पानांपासून बनडवले ले असतात. या पानांना डिरनी या अवजाराने डिरून डवडवध प्रकारांिी डवि दे ऊन या
झािू िी मूठ डविली जाते . या मठीला (११) कारलं असे म्हितात. तीिे वर या पानांिीि, (१०) कडी
असते . या कारलं ह्या मठीखालील झािू िा भार्, (१२) पड म्हिून ओळखला जातो.
(१॰) गोट : जेथे डविताना जोि वा जाि भार् आला आहे असा भार् र्ोट म्हिून ओळखतात.
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३९. मासेमारी
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३९. मासेमारी
(१) कन्डं : काड्यांपासून डविले ला मासे ठे वण्यासाठी वापरला जािारा र्ोल असा कन्िा वा र्ोल
असे टोपले .
(२) डालकी ककवा पाटी : काड्यांपासून डविले ली मोठ्या परातीच्या आकारािी टोपली डतिा
उपयोर् बाजारात मासे डविीसाठी ठे वण्यासाठी करतात.
(३) मुडे ककवा मोडे : काड्यांपासून डविले ले मासे धरावयािे एक साधन. याला दोन तोंिे
असतात. मासे काढू न घेण्यािे तोंि मिे हे पाण्याच्या प्रवाहात ठे वताना बांधून ठे वतात. त्यांच्या उघड्या
तोंिावाटे आत र्ेलेल्या माशांना त्यातून बाहे र पिता येत नाही अशी या मड्यािी रिना असते .
(४) गर् : मासेमारी करावयािा र्ळ. हौसी लोक र्ळाच्या साह्याने मासेमारी करतात. या र्ळाला
अन्नािा कि वा डशदोि लावतात त्याला 'मास' असे म्हितात.
(५) जार्ं : मासेमारी करावयािे जाळे .
(६) मासा : मासा. मासे.
(७) खवला : मास्याच्या अंर्ावरील खवले .
(८) डोर्ा : िोळा.
(९) कल्ला : मास्यािा कल्ला.
(१॰) पक : मास्यािे पंखा सारखे बाजूिे भार्.
(११) शेपूट : मास्यािा शेपटीिा भार्.
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४॰. कापूस कपजिे
रपजारा हा र्ावोर्ाव भटकून ओसरीवर बसून कापूस रपजून र्ा्ा भरून दे ण्यािे काम करीत
असतो. त्यािीही काही अवजारे असतात.
(१) धनु कली : कापूस रपजण्यािे धनष्ट्य.
(२) गुबडा : कापूस रपजण्याच्या धनष्ट्यािा (लांब व एका टोकाला र्ोल वाकले ला) लाकिािा
दांिा.
(३) र्दोरा ककवा तार : कापूस रपजावयाच्या धनकलीिा तार रकवा दोर.
(४) मोगरी : मलींच्या खेळण्यातील मोठ्या िं बल
े च्या आकारािे लाकिािे एक साधन. यािे
साह्याने रपजारा कापूस रपजण्यासाठी ही मोर्री तारे वर मारून कापूस रपजतो.
(५) काठी

: भरले ल्या र्ादीवर मारून कापूस समसमान पसरडवण्यासाठी जी वेळूिी कािी

वापरतो ती कािी.
(६) र्दोरानं बंडल : दोऱयािे डरळ.
(७) सुई : र्ादी डशवण्यािी सई.
(८) पत्ती : ब्ले िपान, ले झरपत्ती.
(९) कपजेल कापू स ककवा रूई : रपजले ला कापूस, रूई.
(१॰) गाधी : र्ादी.
(११) उसी ककवा उस्ती : झोपताना िोक्याखाली घेतो ती उशी.
(१२) हातोसा : धनकलीच्या मध्यभार्ी दांिीवर दोरी बांधून ती छताला बांधली जाते . जेथे त्या
धनकलीला मध्यभार्ी दोरी बांधतात ती जार्ा. या जार्ी दोरी जार्िी सरकू नये म्हिून कपिे वा उशी
बांधले ली असते .
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४१. बांधकामासाठी लागिारी अवजारे
घरांिे बांधकाम करिाऱयाला खानदे शात र्वंिी तर डवदभात राज असे म्हितात. अडलकिे त्यास
डमस्तरी असेही म्हितात.
(१) गुरमूला ककवा पत्रा : र्ळर्ळीत पत्र्याला वरून धरायला मूठ बसते .या पत्र्याने पृष्ठभार्ाला
र्ळर्ूळीतपिा व सफाईदारपिा आिता येतो.
(२) णटपिी : डटपिी ही पत्र्यांप्रमािेि असून ती लाकिािी असते . लहान भार्ात डसमेंट वा
मातीिा ले प वा डर्लावा ( प्लॅ स्टर) करण्यासाठी वापरतात.
(३) रं धा ककवा रं र्दा : डटपिीपेक्षा लांबीला अडधक असिारे साधन, रंधा ही दोन-अिीि फूट रकवा
त्याहू नही अडधक लांब एका बाजूने र्ळर्ूळीत फळी असून वर धरायला मूठ असते . हल्ली लाकिाच्या
फळीऐवजी अल्यडमनीयमिी िौकोनी लांब पट्टी वापरतात.
(४) नै ला : खूप लहान आकारािी अशी करनी. िमच्याप्रमािे वरच्या बाजूस डसमे न्ट घेऊन ते
हव्या त्या जार्ी मारता येते व खालच्या र्ळर्ूळीत भार्ाने त्यावर घासून तो डसमे न्ट मारले ला भार्, प्लॅ स्टर
र्ळर्ूळीत करता येते. बांधकाम करताना लहान फटीत डसमेंट ढकलता येते.
(५) थापी ककवा करनी : नैलाप्रमािेि पि मोठे , जास्तीिे रुंद पाते असिारे साधन. यावर
जास्तीिे डसमेंट घेता येते. दोन डवटांमध्ये डसमेंट टाकता येते. बांधकामासाठी नैला व करिी ह्या वापरल्याि
जातात. या थापी आडि नैला दोहोंिी पाती ही पत्र्यांिी असतात तर मठी ह्या लाकिाच्या असतात.
(६) गुन्र्ा : नव्वद अंशाच्या कोनात येऊन डमळाले ल्या दोन पट्ट््ा असे र्ण्यािे स्वरूप असते .
बांधकाम करताना दोन रभती ह्या बरोबर काटकोनाति बांधल्या जात आहे त रकवा नाही हे पाहण्यासाठी
वेळोवेळी र्न्या लावून तपासावे लार्ते .
(७) टे प : लांबी मोजावयािी इंि व सेंटीडमटर व मीटरच्या खिा असले ली कापिािी वा धातूिी
लांब पट्टी. या पट्टीला एका िबीत र्ंिाळी करून ठे वता येते.
(८) ओर्ंबा : ओळं बा; रभती व उं ि जािारे बांधकाम बाहे रच्या व आतल्या बाजूने झकते आहे काय
हे तपासून पहाण्यािे एका साधन. या ओळं ब्यािी ढोलकी (९) व भवरा (१०) रकवा भोवरा हे दोन भार्
असतात. ढोलकी भार्ािा आकार हा िमरूप्रमािे असतो. याच्या दोनही बाजू र्ळर्ळीत असून मध्यभार्ी
डछद्रातून दोरी ओवून त्या दोरीच्या एका टोकावर धातूिा भोवरा बसडवले ला असतो. तो भोवरा जि
असल्याने वरून सोिताि सरळ खाली येतो. ढोलकी ही वरच्या डवटे ला लावले ली असल्याने खाली जेथे
जेथे भोवरा खेटेल तो भार् वरच्या डवटे पेक्षा बाहे र आले ला समजतात व जेथे भोवरा खालील डवटांपासून
अंतर ठे वन
ू असतो तो रभतीिा भार् आत र्ेलेला समजावा.
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४२. पक्षी आणि पक्षांिी णशकार
(१) फांर्द : पक्षांना पकिावयािा फास. हा दोन ते अिीि फूट लांब व आठ इंि उं ि असतो. यात
िार खािे वा घरे असतात.
(२) खाम : पक्षी पकिावयाच्या फांद या फासािे प्रत्येक घराच्या (िौकोन) उभ्या काड्या; हे खाम
प्रत्येक फांदाच्या दोन जािींना परस्परांना जोितात.
(३) केसारी : केसांपासून तयार केले ला दोरा वा दोरी.फासा : केसांपासून तयार केले ला फास;
फास.
(४) फासा :केसांपासून तयार केले ला फास ; फास.
(५) फांर्द : एका फांदमध्ये साधारितः िार िौकोनात एकेक फास असतो. असा िार ते पाि फास
असिारा ताटवा. असे अनेक फांद एकडत्रत र्ड्डी करून बाधता यातात.
(६) पाखरू : पक्षी.
(७) पक : पक्षािे पंख वा पीस.
(८) आन्डं : अंिे.
(९) पार् : पक्षािा पाय.
(१॰) खोपा : पक्षािे घरटे
(११) िोि : पक्षािी िोि.
(१२) डोर्ा : िोळा.
(१३) शेपूट : शेपटी.
(१४) डं ग : वृक्षािी फांदी.
(१५) जाडी : पक्षी पकिावयाच्या फासच्या फांदच्या खालच्या व वरच्या बाजूच्या बांबू व बोरूच्या
काड्या. या आिव्या व लांब काड्यांना जािी असे म्हितात.
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४३. वाद्ये
(१) णपपानी ककवा सनई : शहनाई हे वायूवा्.
(२) जीप ककवा जीब : शहनाईिा तोंिात धरावयाच्या टोकाला बसडवले ला व तोंिाने फं कताि
आवाज करिारा भार्. जीभ वा डजव्हळ्या
(३) कानस : शहनाईिे पढिे धातूिे र्ोलाकार व लांबट असे तोंि.
(४) भेर : ततारी.
(५) गोलतरी ककवा गोलतरीनी काडी : संबय हे िमगवा् वाजडवताना ज्या काड्यांिा वापर
करतात त्या काड्या त्या समोरच्या टोकांना र्ोलाकार आढळतात.
(६) संबर् : संबळ हे िमगवा्. यािे दोन्ही भार् हे सारखेि असतात. दोहोवर िामिे बसडवले ले
असते . या वा्ाला वाजडवताना कमरेला बांधून ते पोटाखाली समोर बांधतात व र्ोलतरी या काड्यांनी
बिवून वाजडवतात. इतर िमगवा्ापेक्षा हे वा् वाजडवण्यािी पद्धती ही वेर्ळी असते.
(७) टार् ककवा झांबा : टाळ रकवा झांज. झांज हे धातूच्या दोन अधगर्ोल वा्ांसारखे असून ते
परस्परांवर आदळू न ध्वनी डनमाि करतात. या प्रत्येक अधगर्ोलाच्या केंद्रभार्ी डछद्र असून त्यातून दोरी
ओवले ली असते . ती टाळ वाजडवताना धरता येते.
(८) डफडी ककवा खंजीरी : खंजीरी हे िमगवा्.
(९) पव्हा, पवा ककवा पोव्हा : मरली रकवा बासरी हे तोंिाने फं कून वाजवावयािे वायू वा्.
(१॰) ताऱ्र्ा : एकतारी हे तंतू वा्.
(११) णपर्नी : सूर डमळडवताना तंतूवा्ािी तार ओढण्यासाठीिी कळ रकवा िाबी.
(१२) तार : तंतू रकवा तार.
(१३) तबला : हाताने वाजवावयािे एक िमगवा्. यात लहान व मोठा असे दोन अधगर्ोल त्यावर
िामिे बसडवले ले असते . या दोहोंना डमळू न तबला असे म्हितात. पि त्यातील स्वतंत्र एक ज्यािा आकार
लहान असतो त्यास तबला तर मोठा आकार असिारास िग्र्ा असे म्हितात.
(१४) इना : डविा हे तंतू वा्.
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(१५) डग्गा : तबला या िमगवा्ािा एक भार् जो तबला या भार्ापेक्षा आकाराने मोठा असतो. या
तबला आडि िग्र्ा यांिे ध्वनी डभन्न असतात.
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४४. जलप्रवास
खानदे शात तापी, डर्रिा यासारख्या मोठ्या न्ा असल्याने परंपरार्त अशी जलप्रवासािी साधने
या न्ा पार करण्यासाठी वापरली जातात.
(१) डु ं ग : पाण्यातील लहान होिी; होिी.
(२) खु टा : खंटा, होिी नदीच्या काठावरील खं्ाला बांधून ठे वतात.
(३) आव्हली ककवा आवल्ही : होिी पाण्यातून वल्हवून नेण्यासाठी वापरल्या जािाऱया वल्ह्या. या
लाकिाच्या वल्ह्या पािी मार्े लोटू न होिी पढे ढकलतात.
(४) सगुन्र्ा : होिीिा डदशा बदलिारे एक साधन. यात डवडशष्ट आकारािी फळी असते , या
आिव्या फळीला उभा दांिा बसडवले ला असतो. पाण्यात ती फळीला डदशा दे ऊन पाण्यािा प्रवाह अिवून
होिीिी डदशा बदलली जाते.
(५) णतरसूर्ी : होिीच्या वरच्या किांवर असले ला र्ोल हू क रकवा किी ज्यात वल्ही अिकवून
होिी वल्हडवतात.
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शब्र्दसूिी
टीप - शब्दासमोरील अंक हा ज्या डवभार्ात तो शब्द सापिू शकेल तो डवभार् (डित्रर्ट) दशगडवतो
तर त्या लर्तिा कंसातील अंक हा त्या शब्दािा त्या डित्रर्टातील िम दशगडवतो. शब्दसूिी ही
अकारडवल्ह्याने दे ण्यात आली आहे .
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कैऱही
कैऱहीस्ना घोस /घस
कोप
कोपर
कोय
कोयता
कोयपं
कोयपाट
कोयपी
कोरमर्ात
कोहोय
कोंिकं
कोंिा
क्यॅटली
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ख

ग

खटली

र्ट्टू

खट्टा

र्िू

खतावनी

र्य

खमलं

र्या

खरदांिी

र्रसोयी

खलबत्ता

र्ल्लास

खवला

र्व्हान

खसरा

र्ंर्ाय

खंजीरी

र्ंज

खाट

र्ंजी

खाम

र्ाधी

खारीना भूर्ला

र्ाला

खालना विप

डर्रडमट

खालनी तई

र्बिा

खांि

र्रमूला

खांदा

र्न्या

डखिकी

र्न्ह्या

डखय्या

र्ंिा

खूटदावं

र्ोट

खटदोर

र्ोन्टं

खटलं

र्ोऱहा

खटला

र्ोलतरी

खटा

र्ोलतरीनी कािी

खिे

र्ोल्ही

खर /खूर

र्ोंिा

खरपं

ग्लास

खरपनी
खूर
खरपा
खोपा

घ
घटे
घ्ा
घ्ाना पेन्ि
घिीना िाकू
घिोन्िी
घिोस्नी

घन
घमीलं
घल्िी

छ
छकिं

अनु क्रमणिका

घस

छकिं र्ािं ,छकिी र्ािी

घंर्ाय

छर्न्या

घंटा

छन्नी

घंटी

डछन्नी

घार्र
घोर्र
घोटा
घोिा
घोिी
घोस

ि

ज
जर्
जिाव
जिावपट्टी
जाई
जािी
जाम

िकरीना िबा

जायं

िऱहाट

जासूि

िवरंर्

जासोि

िंपा

जासोद

िाक

डजवाल्िी /डजवाल्ली

िाकू

जीउ

िाटू

जीप

िािं

जीब

िापन्

जीव

िापन डखय्या

जूवाि

िाहू र

जोि

डितांर्

जोिकोयपं

िल्हा

जोतं

िोि

जोतरं

िौखट
च्यॅटली

झ
झाड्नी
झान्नी
झांजी
झूल
झे ला
झे ल्तं
झ्यारा
झ्यांबा
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र्द

नार्र

दर्िी

नार्रखोय

दरना खूटा

नािा

दराती

नािी

दं िा

नात

दात

नाथ

दाता

नाथी

दार

नाथी

दाऱहू न

नाथीपट्टी

दावं

नाल

दांिा

नाव

दांिी

नैला

दस्सेर
दोर
दोरा
दोरानं बंिल

ध

प
पई
पक
पटाशी /पटासी
पट्टा

धनर्री जोिा

पट्टी

धनकली

पि

धमन

पिदा

धाबं

पत्ती

धाबाना पापिे

पत्ता

धाव्

परदा

धाव

परात

धकान

परोटी

धिकं

पल्िं

धोपटी ३६

पल्लं
पवं

न
नई
नया
नऱहानी

पव्हा
पहार
पाखं
पाखरू
पाट
पाटलं
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पाटली

पेिनी

पाटा

पेन्ि

पाटी

पेन्ढी

पाठं

पेला

पान

पैया

पानीनी वाटी

पोई

पाम्भेर

पोट

पाम्हरना लोि

पोत

पाम्हे र

पोतं

पाम्हे र नािानी दोरी

पोय

पाय्

पोयपाट

पायं

पोयपाट लाटनं

पायतं

पोव्हा

पायते

प्याला

पायथरी
पायथोरी
पायना
पाल्हकनी
पाविा
पाविी
पावशी
पावसी
पास
पाह्यरी
पांजरी
पांभर
पाभेरं
डपढं
डपपानी
रपजेल कापूस
पतई
पेटी
पेटी

फ
फन
फरशी कऱहाि
फरांिी
फरचेच
फाय
फासा
फांद
डफट्टाप पक्कि
डफनडफन

ब
बईल
बच्छी
बनपट्टी
बरच्छी कऱहाि
बरस
बले िपान
बल्लम
बशी
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बसी

भाते भानस

बादली

भानसी

बािर्ी

भाला

बारदान

डभिं

बारी

डभत

बासरी

भर्ला

बाही

भर्ूल

डबल्ि

भेर

बन
बधलं
बध्या
ब्ा
बड्या
बून
बेिी
बेन्नी
बेलनं
बेंिनी
बैठक पाटली
बैल
बोख्या
बोघनं
बोघनी
बोरमाय
बोखरी

भ

म
मनी
मशीन
मंर्यसूतरं
माकिं
माकोई
माखनीना खूटा
मािा
मायिी
मावठी
मासा
माळोिा
मांिी
मांिोई
डमठोि
डमशीन
मिे
मतानी जार्ा

भटू र

मस्सय

भरर्िं

मस्सयी

भरन

मंिकं

भरनना दघि

मंदन

भरे ल कठोिं

मूट

भवरा

मे ट / सतारनी मे ट

भाकरीस्नी िालकी

मेंिलं मोर्री

भाता
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मोट

वख्खरना लोि

मोठं र्ािं

वजन

मोठीर्ािी

वजरटीक

मोिे

वटली
वटा

र्
येठन
येल

वरनदोरी
वरनी
वरल्हीतयी

येल

वरंिी

र

वऱहना विप

रही
रंधा
रापी
डरकाबी
रूई
रूम्हनं

ल
लाकड्या
लाकड्या नार्र
लाखन्दोरी
लाटनं
लामदांिी
लांिर्ं
ले झरपान्
लोखंड्या
लोखंड्या नार्र
लोि
लाहोि
लोंढनं
ल्होन्िनं

व

वऱहाटा
वसरी
वस्तरा
वंर्नी
वाकिी कदई
वाकस
वाटी
वातसाकई
वासलं
वाव्हन्
व्हड्या

श
शकं तला भांिं
शामी
शार
डशई
डशपाई
डशव्वय
डशव्वळ
रशर्
रशर्ािं
रशर्ािं पाटली
रशर्ािे

वर्राय
वख्खर
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शेनकूर

सींर्

शेप

सई

शेपना र्ोंिा

सपिं

शेपूट

सतारनी मे ट

शेमी

सया

शेम्न

सरई

शेम्पिं

सरइनं तोंि
सरइनं बून्

स
सर्न्या
सनई
सम्बय
सराटा
सराटी
सऱया
सहान /सान्

सरइनी किी
सरस्या
सरा
सोरा
सोऱया
सोंि
सोंदि

साकई

ह

साटली

हाड्या

साटलीनाकस्सू

हातोिा

साटा

हातोिी

सानं

हातोसा

साबू /साबू

हादरनं

साबूनी विी

हायस्

सांिसी

हायसना कस्सू

रसर्ािं

हास्ती

सीकं

हांिा
हबंर्ात
हे र

शासकीय मध्यवती मद्रािालय मंबई

अनु क्रमणिका

अनु क्रमणिका

