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णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळार्ी स्थापना िंाल्यानंतर जे काही महत्त्वारे् 
वाङ्मयीन प्रकल्प हाती घेण्यात आले त्यामध्ये मराठी शब्िकोशारे् प्रकाशन ही एक महत्त्वार्ी योजना 
होती. भारतीय आचि मराठी भाषेच्या कोशवाङ्मयार्ी मोठी परंपरा आहे. प्रार्ीन काळातील अमरझसह 
चवरचर्त ‘नामझलगानुशासनम’ कोश, श्रीधर यारं्ा श्रीधरभाषाकोश, अमरकोशािशच तसेर् धातुकोश, स्थल 
व्यक्ततनामकोश, उच्चारध्वचनकोश यासारखे चवचवध चवषयावंरील कोश, आधुचनक मराठी भाषेतील डॉ. 
केतकर, य. रा. िाते, भाव,े िातार, नेने आचि चमस् कोहन (लंडन) यानंी संपाचित केलेले ज्ञानकोश, 
शब्िकोश, र्चरत्रकोश अगिी अलीकडील काळातील तकच तीथच लक्ष्मिशास्त्री जोशी यानंी चसद्ध केलेले 
चवश्वकोशखंड हे सवच कोशवाङ्मय म्हिजे आपली समृद्ध कोशवाङ्मय परंपरा. यामध्ये शब्िकोश 
संपािनारे् कायच चवशषे महत्त्वारे्. 
 

मध्यंतरीच्या काळात जे शब्िकोश प्रकाचशत िंाले, त्यातंील य. रा. िाते आिींनी संपाचित केलेल्या 
महाराष्ट्र शब्िकोशार्ी रर्ना होऊन िरम्यान अनेक वष ेलोटली होती. मध्यंतरीच्या काळात मराठीतील 
जुन्द्या शब्िापंैकी काही शब्ि व्यवहारातून लोप पावले, तर काहींर्ी रूपातंरे िंाली. नव्या काळानुसार ज्ञान, 
चवज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाचजक शासे्त्र यासारख्या ज्ञान शाखामंध्ये नवी पचरभाषा चनमाि िंाली. ग्रामीि 
भागातील चशक्षिाच्या प्रसारामुळे तेथील प्रािेचशक शब्िारं्ा अंतभावही ग्राचंथक भाषेमध्ये होताना चिसू 
लागला. याप्रमािे मराठीच्या भाषा व्यवहारामध्ये अनेक जुने शब्ि लुप्त होऊन नव ेशब्ि जन्द्माला आले. ही 
सारी प्रचिया भाचषक अंगारं्ा चवर्ार करता अपचरहायच होती. एका परीने ह्या प्रचियेरे् आपि स्वागत केले 
पाचहजे. कारि चतच्यातून चनमाि िंालेली नवीन शब्िसंपत्ती मराठी भाषेर्ी समृद्धी वाढवीत आहे. 
कोित्याही भाषेर्ी समृद्धी म्हिजे चतरे् शब्िभाडंार. मराठीतील शब्िभाडंार चतर्ी चनर्ममती िंाल्यापासूनर् 
अचतशय समृद्ध आहे. जसजसा काळ बिलत जातो. तसतसे शब्िभाडंार वाढत जाते. त्यार्ा समावशे 
कोशरर्नेमध्ये होिे अत्यंत गरजेरे् व महत्त्वारे् ठरते. 
 

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने मराठी भाषेर्ा एक अद्यावत महाकोश 
झकवा बृहिकोश नव्याने चसद्ध करावा असा चनिचय घेतला व १९७० साली त्या चनिचयाला शासनार्ी मंजुरी 
चमळून या प्रकल्पारे् काम सुरू करण्यात आले. या संकक्ल्पत शब्िकोशारे् संपािक म्हिून त्या वेळी डॉ. ना. 
गो. कालेलकर यारं्ी चनयुतती करण्यात आली होती. हे काम डेक्कन कॉलेज, पुिे येथे करावे असे ठरले व 
डेक्कन कॉलेजच्या भाषाशास्त्र चवभागात ते १९७० ते १९७२ पयंत र्ालू होते. त्यानंतर या प्रकल्पारे् काम मंुबर्च 
साचहत्य संघाकडे सोपचवण्यात आले. त्या वळेी डॉ. चव. रा. करंिीकर यारें् सहकायच या कोशाच्या 
चसद्धतेसाठी घेण्यात आले. त्यानंतर मात्र शब्िकोशरर्नेरे् काम बरार् काळ रेंगाळत राचहले व त्याच्या 
व्यवस्थेमध्ये काही प्रमािात शचैथल्य आले. त्यामुळे याबाबत मंडळाने नवीन व्यवस्था करण्यारे् ठरवनू 
शब्िकोश प्रकल्पारे् काम चटळक स्मारक रस्ट, पुिे या संस्थेद्वारा करून घेण्यारे् ठरचवले व श्री. यशवतं 
काचनटकर यानंा शब्िकोशारे् संपािक म्हिून चनयुतत करण्यात आले. त्याचं्या कारचकिीपयंत प्रस्तुत 
शब्िकोशारे् तीन पूिच खंड व र्ौथा अपूिच खंड तयार िंाले; परंतु नंतर शब्िकोशाशी संबचंधत तज्ज्ञामंध्ये 
मतभेि होऊन शब्िकोश प्रकल्पारे् काम खंचडत िंाले. िरम्यान श्री. काचनटकर हेही चनवृत्त िंाले व या 
शब्िकोश प्रकल्पारे् कायच होते त्यार् अवस्थेत राचहले. 
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मंडळाच्या उचिष्ामंध्ये शब्िकोश प्रकल्पाला महत्त्व िेण्यात आलेले होते व मंडळारे् ते एक मोठेर् 
अंगीकृत कायच होते. ते कायचर् खंचडत िंाल्यामुळे एका महत्त्वाच्या वाङ्मय प्रकल्पाला महाराष्ट्र वचंर्त 
िंाला होता. २००६ साली मंडळारे् अध्यक्षपि माझ्याकडे आले व मंडळारे् हे खंचडत राचहलेले महत्त्वारे् 
कायच पुनरुज्जीचवत करण्यार्ा मी चनिचय घेतला. पुनरचचर्त मंडळाने त्याला मान्द्यता चिली. शासनार्ीही 
त्याप्रमािे मान्द्यता घेण्यात आली आचि अधचवट राचहलेल्या शब्िकोश प्रकल्पारे् काम पुढे नेण्यार्ी 
जबाबिारी प्रा. रामिास डागें (मंडळारे् सिस्य) याजंकडे सवानुमते सोपचवण्यात आली. प्रा. रामिास डागें 
हे शब्िकोश चवषयक कामारे् माचहतगार असून त्यानंी या प्रकल्पाच्या चशवधनुष्ट्यार्ी जबाबिारी 
स्वीकारण्यारे् ठरचवले. यार्ा मंडळाला चवशषे आनंि िंाला. त्याचं्या अपेके्षप्रमािे मंडळाने त्यानंा पुिे येथे 
स्वतंत्र कायालयीन जागा, त्या कामासाठी लागिारे तज्ज्ञ मितनीस व आवक यक तो चनधी, हे सारे उपलब्ध 
केले व जुलै २००७ पासून शब्िकोश चनर्ममतीरे् कायच रीतसर सुरू िंाले. प्रा. डागें यानंी पूवचसूरीनी केलेल्या 
कायारे् पचरशीलन करून तसेर् त्यामध्ये आवक यक ते बिल व सुधारिा करून शब्िकोशार्ा पचहला खंड 
पूिच केलेला आहे व त्या सोबतर् पुढील खंडारं्ी पूवच तयारी केलेली आहे. शब्िकोशारे् एकूि िहा खंड 
चवर्ाराधीन आहेत. प्रत्येक खंडामध्ये सुमारे पधंरा हजार शब्िारं्ा समावशे असेल. या पचहल्या खंडामध्ये 
सुमारे वीस हजार शब्िारं्ा समावशे आहे. जवळजवळ िीड लक्ष मराठी शब्िारें् भाडंार या कोशातून 
उपलब्ध होर्चल. 
 

प्रस्तुत शब्िकोश प्रकल्पाच्या कामात आंतरराष्ट्रीय कीतीरे् कोशतज्ज्ञ डॉ. प्रमोि तलगेरी यारें् 
मागचिशचन व सहाय्य चमळाले. यार्ा कृतज्ञतापूवचक उल्लेख केला पाचहजे. डॉ. तलगेरी यारं्ी शब्िकोश 
चवषयार्ी आस्था खरोखरर् नमूि करण्याजोगी आहे. त्यानंी वळेोवेळी मंडळाच्या शब्िकोश कायालयाला 
भेटी िेऊन कामार्ी पाहिी केली. आवक यक तेथे मागचिशचन केले. 
 

प्रा. रामिास डागें याचं्या संपािकत्वाखाली चसद्ध केलेला हा पचहला खंड वार्काचं्या हाती िेताना 
मला आनंि होत आहे. या खंडारे् वार्क स्वागत करतील अशी मला उमेि आहे. कोिताही कोश हा 
कधीर् सवाथाने पचरपूिच नसतो; परंतु त्यार्ी पचरपूिचतेकडे होिारी वाटर्ाल ही अव्याहत र्ालिारी प्रचिया 
असते. या वाटर्ालीमध्ये सातत्याने र्ालिारी अद्यावतीकरिार्ी प्रचकया महत्त्वार्ी असते. त्यामुळे 
मंडळातफे प्रकाचशत होिाऱ्या या पचहल्या व यापुढील शब्िकोश खंडामंध्ये त्रटुी आढळल्यास त्या वेळोवळेी 
पूिच करण्यार्ा प्रयत्न होत राहील व शब्िकोश अद्यावत करण्यार्ी प्रचिया र्ालू राहील. महाराष्ट्र राज्य 
साचहत्य आचि संस्कृती मंडळातफे एक अद्यावत स्वरूपार्ा नवा शब्िकोश मराठी भाषेला उपलब्ध करून 
िेण्याच्या मंडळाच्या प्रयत्नामध्ये मला सहभागी होता आले, यार्ा सानंि अचभमान वाटतो व एक अडून 
राचहलेले वाङ मयीन कायच पुनश्च सुरू करता आले याबिल धन्द्यताही वाटते. 
 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ, मंुबर्च. मधु मंगेश कर्णिक 

मार्च २००९ अध्यक्ष, 
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मराठी शब्दकोश 
 

प्रथम खंड 
 

पुनःसंपादनाच्या णनणमत्ताने... 
 

‘कोित्याही भाषेर्ी प्रगल्भता म्हिजे चतर्ा सवचत्र अप्रचतहत संर्ार असला पाचहजे,’ हा 
लोकमान्द्यारं्ा चवर्ार प्रत्यक्षात साकार करण्याच्या दृष्ीने ‘अमृतातेंही पैजा’ झजकिारी मराठी भाषा समथच 
आचि संपन्न व्हावी म्हिून महाराष्ट्र राज्याच्या कल्यािकारी पुरोगामी शासनाने, महाराष्ट्र राज्यार्ी स्थापना 
िंाल्यानंतर काही योजना कायाक्न्द्वत केल्या. ‘मराठी शब्िकोश’ ही त्यापंैकी एक. 
 

या कोशप्रकल्पासंबधंी र्.स. १९८५ मध्ये प्रकाचशत िंालेल्या ‘भाषा व साचहत्य संशोधन’ या 
गं्रथातील ‘कोशरर्ना व कोशवाङ्मय’ या लेखात प्रा. सु.रा. र्ुनेकर चलचहतात ‘ऐचतहाचसक व भाषाशास्त्रीय 
पायावर नव्या कोशार्ी रर्ना व्हायला हवी. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृचत मंडळार्ी ‘मराठी शब्िाचं्या 
महाकोशा’र्ी योजना आता साकार होत आहे.’ 
 

र्.स. १९७० मध्ये सुरू िंालेल्या या कोशार्ी र्.स. १९९६ पयंत एकूि र्ार खंडारं्ी (तीन पूिच 
आचि र्ौथा अधचवट) कच्ची टंकचलचखत प्रत तयार होऊ शकली. कच्ची म्हिण्यारे् कारि या टंकचलचखत 
प्रतीत तत्कालीन संपािकानंी काही फेरबिल केले आहेत. पुढे ते कामर् बिं पडले. संपािनसचमतीच्या 
कोशासंबधंी भचूमकाही बिलत गेलेली चिसून येते. ‘अवार्ीन मराठी भाषेर्ा कोश’ ही पचहले संपािनप्रमुख 
डॉ. ना. गो. कालेलकर यारं्ी भचूमका. तीत बिल करून ‘सवचसमावशेक’ ही भचूमका स्वीकारून कोशारे् 
काम श्री. यशवतं काचनटकर, सेवाचनवृत्त भाषासंर्ालक याचं्या संपािनाखाली सुरू िंाले. 
 

प्रस्तुत कोशासंबधंी सवचसामान्द्य मागचिशचक तत्त्वारं्ा ऊहापोह करिाऱ्या चि. १७·८·१९८१ च्या 
आपल्या चटपिात श्री. काचनटकरानंी ‘प्रत्यक्ष कोशलेखन करताना नव ेप्रक न उ् भवण्यार्ी शतयता आहेर्. 
त्या त्या वळेी र्र्ा होऊन ठरेल त्याप्रमािे यात फेरफार होतील वा भरही पडेल,’ असे स्पष्पिे चनवचेिले 
आहे. 
 

गेली बारा वष े बिं असलेला हा शब्िकोशप्रकल्प पुन्द्हा सुरू करण्याच्या दृष्ीने साचहत्य आचि 
संस्कृती मंडळारे् चवद्यमान अध्यक्ष श्री. मधु मंगेश कर्मिक यानंी सवच सिस्याचं्या सहमतीने केलेल्या 
प्रयत्नास शासनाने अनुकूलता िशचचवली. या प्रकल्पार्ा प्रारंभीर्ा एक भाग म्हिून पूवी पूिच िंालेल्या र्ार 
खंडारं्ी, फारसे फेरफार न करता पुनःसंपािन करून मुरिप्रत तयार करण्यारे् मंडळाने ठरचवले आचि ही 
जबाबिारी माझ्यावर सोपचवली. 
 

ठरल्याप्रमािे या र्ार खंडापंैकी पचहल्या खंडारे् काम पूिच िंाले असून िुसऱ्या व चतसऱ्या व 
खंडाचं्या कामार्ी जुळिी सुरू आहे. शतयतो बिल न करण्यारे् धोरि असले तरी काही महत्त्वाच्या 
सुधारिा करिे अपचरहायच होते. त्या सुधारिारें् स्वरूप पुढीलप्रमािे– 
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१. या प्रकल्पारे् टंकलेखन १९९५-९६ मध्ये पूिच िंाले. शब्िाचं्या चनवडीरे् आचि नोंिींरे् काम त्या 
आधीर् स्थचगत िंाले होते. या पधंरा वषांच्या काळात मराठीरे् आचि काही बोलींरे् कोश प्रचसद्ध िंाले 
आहेत. काही जुन्द्या कोशाचं्या सुधाचरत आवृत्त्याही प्रकाचशत िंाल्या आहेत. या कोशातूंन काही नव्या 
शब्िारं्ी उपलब्धी लक्षात घेऊन त्यारं्ी भर प्रस्तुत खंडातं घालिे आवक यक होते. चवशषेतः ‘अचभनव 
मराठी–मराठी शब्िकोश (सं. ि. ह. अक्ननहोत्री, व्हीनस प्र.), ‘प्रार्ीन मराठी शब्िकोश’ (सं. तुळपुळे 
फेल्डहोऊस, पॉप्युलर प्र.), शब्िरत्नाकर (वा.गो. आपटे–ह. अ. भावे, वरिा प्र.), ऐचतहाचसक शब्िकोश 
(सं. य. न. केळकर, डायमंड प्र.), राज्यकोश (राज्यव्यवहार कोश. सं. अ. ि. मराठे, डायमंड प्र.), िंाडी 
बोलीर्ा शब्िकोश (सं. हचरश्चरं बोरकर, चवजय प्रकाशन, नागपूर), लेवा गिबोली कोश (सं. चन. रा. 
पाटील) र्. कोशारं्ा त्या दृष्ीने उपयोग केला आहे. (पुढील काळात उपलब्ध होिाऱ्या शब्िसंग्रहातून 
योनय शब्िारं्ी चनवड करून पुरविी खंड तयार करण्यार्ी योजना आहे.) 
 

२. पूवीच्या संपािनात तत्सम र्कारान्द्त–उकारान्द्त शब्ि, शुद्धलेखनाच्या चनयमानुंसार िीघांत 
स्वीकारून, तिनुसार िमाने समाचवष् केले होते. शासनाने प्रचसद्ध केलेल्या चनयमावलीत असे शब्ि 
ऱ्हस्वान्द्त समजून कोशात नोंिी कराव्यात, असा स्पष् चनिेश आहे. त्याला अनुसरून पूवचसंपाचित 
कोशातील िमात बिल केला आहे. 
 

३. या संपािनातील बहुताशं नोंिी िाते–कवे याचं्या महाराष्ट्र कोशातून जशाच्या तशा घेतल्या 
आहेत. कोशकायाच्या संिभात असे ऋि अपचरहायच असते. िाते–कवे यारें् लेखन चवशषेतः ऱ्हस्विीघाच्या 
आचि वातयरर्नेच्या बाबतीत, काहीसे जुन्द्या वळिारे् आहे. कालानुरूप त्यावर संपािनसंस्कार िंालेले 
नाहीत. पुनःसंपािनात काही चठकािी असे संस्कार केले आहेत. 
 

४. प्रस्तुत संपािनात काही शब्िारें् लेखन प्रामाचिक आहे. काही नोंिी र्ुकीच्या आहेत. चवशषेतः 
प्रार्ीन ‘ह य व’ कारान्द्त मराठी पुझल्लगी शब्िारें् ओकारान्द्त असे लेखन (उिा. उिावो) नोंिीत आलेले 
आहे. त्यामुळे अकारि चद्वरुततीही होते. अशा नोंिी गाळल्या आहेत. 
 

५. वाच्याथाचशवाय अचधक अथच व्यतत न करिाऱ्या सामाचजक शब्िारं्ी नोंि आवक यक नसते. अशा 
काही नोंिी गाळल्या आहेत. मंडळारें् धोरि लक्षात घेऊन ही झकवा अशी गाळागाळ मयाचित ठेवली आहे. 
पुढील खंडात हे धोरि काटेकोरपिे पाळले आहे. 
 

६. चवशषे लक्षिाथच झकवा व्यापक अथच नसलेली चवशषेनामे गाळलेली आहेत. त्यारं्ा पचरचशष्ात 
चवर्ार करता येर्चल. पूवचसंपािकाचं्या धोरिास अनुसरूनर् ही सुधारिा केलेली आहे. 
 

७. व्याकरि, व्युत्पत्ती याचं्यात फारसा बिल केलेला नाही. व्युत्पत्तींच्या संिभात, तज्ज्ञाचं्या 
साह्याने कानडी, अरबी, फाशी या व्युत्पत्तीत थोडीशी भर टाकली आहे. 
 

८. प्रार्ीन मराठीतील शब्िारं्ी अचनयचमत वैकक्ल्पक रूपे आचि बोलींतील उच्चारी पयायी रूपे 
याचं्या समावेशामुळे शब्िनोंिीमध्ये चद्वरुतती–चत्ररुतती संभवते. शब्िगळ करताना त्यार्ाही चवर्ार केला 
आहे. आवक यक त्या चठकािी तसे जाड मुरेत सूचर्तही केले आहे. 
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९. काही वनस्पती, पशुपक्षी, जलर्र र्त्यािींरे् अनेक प्रकार, जाती असतात. प्रस्तुत कोशामध्ये, 
महाराष्ट्र कोशाच्या आधारे, माशाचं्या बहुतेक सवच प्रकाराचं्या नोंिी घेतल्या आहेत. अभ्यासकामंध्ये यासंबधंी 
एकमत नसल्यामुळे आम्हीही त्या नोंिी तशार् ठेवल्या आहेत. 
 

१०. पूवचसंपािनातर् आधी चिलेले शब्िारें् सामान्द्यरूप, अनेकवर्नी रूप नंतर काढून टाकलेले 
आहे. 
 

११. विानुिमीत बिल केलेला नाही. प्रा. अशोक केळकर यानंी ‘वैखरी’ गं्रथात सुर्चवलेला 
विचिम येथे स्वीकारला आहे. 
 
उच्चाराबाबतीत थोडेसे 
 

मंडळाच्या बठैकीत ठरल्यानुसार मराठी शब्िकोशा’च्या पूवचसंपािनातील ‘उच्चार’ गाळले आहेत. 
लेखन आचि उच्चार याचं्यात फरक असला झकवा उच्चारासंबधंी अचनयचमतता असली तर कोशात ‘उच्चार’ 
िेण्यार्ी आवक यकता असते. मराठी भाषकारं्ी प्रवृत्ती आचि मराठी भाषेर्ी प्रकृती लक्षात घेऊन मराठी 
विोच्चारासंबंधी काही चनचश्चत चनयम चनधाचरत करता येतात. 
 

‘उच्चार’ िशचचविे हे ‘आिशच’ कोशारे् लक्षि असले तरी ‘प्रत्यक्षात’त त्यार्ा उपयोग आहे का हा 
प्रक न उपक्स्थत होऊ शकतो. ‘उच्चार’ हा श्रविप्रत्ययी म्हिजे कानार्ा चवषय. खरे तर तो त्यार् पद्धतीने 
चशकता येतो. कोशातील ‘शब्ि’ हा डोळयारं्ा चवषय. अडलेला शब्ि कोशात ‘पाहावा’ लागतो. चशवाय ‘एक 
नेम ना उच्चारी’ हे सूत्रही महत्त्वारे् ठराव.े ‘उच्चारा’ला िेश–काल–पचरक्स्थतीरे्ही बंधन असते. 
यािवकालीन झकवा बहामनी कालीन शब्िारें् उच्चार आज कसे ठरचविार? सामान्द्यरूपामुळे मूळ शब्िार्ा 
उच्चारही बिलतो. ‘उच्चार’ हा शब्िकोशार्ा महत्त्वार्ा चवशषे ठरू नये हा या चववेर्नार्ा उिेश. ‘या अचभनव 
मराठी – मराठी कोशात शब्िारे् प्रर्चलत प्रमाि उच्चार िेण्यार्ा जो मािंा महत्त्वार्ा चवर्ार होता, त्याला 
(रा. श्री. जोग, प्र. न. जोशी, डॉ. मु. ग. पानसे, श्रीपाि जोशी, गं. बा. सरिार यारं्ा) पाझठबा चमळाला 
नाही.’ – प्रस्ता. ि. ह. अक्ननहोत्री. या चवधानावरून अभ्यासकारं्ा दृचष्कोि लक्षात यावा. 
 

*** 
 

पूवचसंपाचित िुसऱ्या व चतसऱ्या खंडारें् काम लवकर पूिच करण्यार्ा आमर्ा प्रयत्न आहे. या 
खंडाचं्या सुधाचरत संपािनात साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाच्या सूर्ना लक्षात घेऊन तज्ज्ञाचं्या 
मागचिशचनाधारे अचधक काटेकोरपिा आिण्याकडे लक्ष चिले आहे. 
 

प्रस्तुत खंडाच्या पुनःसंपािनात सहयोगी संपािक म्हिून श्रीमती पूर्मिमा चलचखते व डॉ. अरुि 
प्रभिेु (पुिे) हे पूिचवळे कायचरत आहेत. या संपािनकायात डॉ. मुहंमि आिंम (नगर) व कु. योचगता 
अत्तरिे (पुिे) यारं्ा सहभाग आहे. कन्नड शब्िाचं्या संिभात प्रचसद्ध कन्नड संशोधक श्री. रं. शा. लोकापुर 
यारें् सहकायच आचि प्रचसद्ध कोशतज्ज्ञ डॉ. प्रमोि तलगेरी, श्रीमती सत्त्वशीला सामंत व डॉ. लीला 
गोचवलकर यारें् मागचिशचन या जमेच्या बाजू उल्लेखनीय आहेत. 
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संिभचसूर्ी, शब्िचनवड, प्राथचमक मुचरते र्. आनुषंचगक कामे श्रीमती जयश्री बागार्चतकर, वृिंा 
धारप, अनघा िळवी ह्या अंशकाचलक सहकाऱ्याचं्या मितीने पूिच िंाली आहेत. संिभचसूर्ी तयार करताना 
काही अडर्िी उपक्स्थत िंाल्या. बहुतेक संिभच महाराष्ट्र कोशातील आहेत. त्यातील काही संिभचवातयापंुढे 
गं्रथनामचनिेश वा त्यार्ा संके्षप चिलेला नाही. संके्षप असल्यास संिभचसूर्ीमध्ये गं्रथार्ा उल्लेख नाही. प्रस्तुत 
खंडाचं्या संपािनात नव्याने उपयोगात आिलेल्या गं्रथनामारें् संके्षप आहेत. पि त्या गं्रथार्ी सूर्ी उपलब्ध 
होऊ शकली नाही. क्वचर्त एका संके्षपार्ी िोन गं्रथनामे झकवा एका गं्रथनामारे् िोन संके्षप असेही घडले 
आहे. या सूर्ीत आिखी काही गं्रथनामे व त्यारें् संके्षप यारं्ी भर पडिार आहे. ही सूर्ी पुढील खंडात 
समाचवष् करण्यात येिार आहे. 
 

मंडळारे् अध्यक्ष श्री. मधुमंगेश कर्मिक यारें् आश्वासन प्रोत्साहन, सचर्व सौ. गौरी िेशमुख व त्यारें् 
सहकारी श्री. उ. बा. सूयचवशंी, श्री. संख्ये के. एल. र् यारं्ी पे्ररक कायचशलैी, फोटोझिंको शासकीय 
मुरिालयारे् व्यवस्थापक श्री. रू. चि. मोरे व त्यारें् सहकारी यारें् काळ कामवेगारे् अर्ूक गचित यामुळे 
सरकारी काम ‘असरकारी’ िंाल्यारे् प्रत्ययास याव.े 
 

प्रस्तुत खंडार्ी संगिकीय अक्षरजुळिी ‘शब्िमाधुरी’च्या संर्ाचलका सौ. रे्तना वडके यारं्ी आहे. 
मुळातर् मूळ प्रतीरे् टंकलेखन अचतशय अस्पष्, खाडाखोड केलेले असे असताना त्यानंी – मोठ्या 
चर्काटीने, पचरश्रमाने हे काम केले. चवदु्यद्भारचनयमनामुळेही कामार्ा उरक मनासारखा होत नव्हता. 
मराठी शब्िकोश म्हिजे मराठी भाषेर्ी सेवा या धारिेमुळे न कंटाळता, त्यानंी व त्याचं्या सहकारी भचगनींनी 
हे काम पूिच केले. एवढेर् नव्हे, तर पुढील िोन्द्ही खंडाचं्या कामासही प्रारंभ केला. 
 

पुढील कामार्ी योजना 
 

प्रस्तुत तीन खंडानंंतररे् पुढील काम संपूिचपिे नव्याने सुरू करण्यार्ी योजनाही कायाक्न्द्वत 
िंालेली आहे. त्यासाठी अनेक अभ्यासकारें् अपेचक्षत सहकायच चमळत आहे. पूवचसंपािकानंी म्हटल्याप्रमािे 
‘स्थल, काल आचि चवषय’ या चत्रचवध कसोटीवर प्राचतचनचधक स्वरूपात नव्या पुस्तकारं्ी चनवड करून 
त्यातील नवोपलब्ध शब्िारं्ा समावशे करण्यात येिार आहे. शब्िचनवडीर्ी पुढीलप्रमािे योजना केली 
असली तरी कायचव्याप्ती लक्षात घेता आिखी काही अभ्यासकारं्ी आवक यकता आहे– 
 

१. िचलत वाड्मय – प्रा. डॉ. सुखिेव ढािके (अमरावती), डॉ. चवनायक चत्रपत्तीवार (धामिगाव 
रेल्व.े); वऱ्हाडी र्. – प्रा. डॉ. काचशनाथ बऱ्हाटे, प्रार्ायच डॉ. आनंि डुडूल (परतवाडा); अचहरािी र्. – 
श्री. कृष्ट्िा पाटील (अमळनेर), श्री. चन. रा. पाटील (डोंचबवली); गंगथडी (मराठवाडी) – डॉ. धंुचडराज 
कहाळेकर (समन्द्वयक, मराठवाडी बोलीरे् अभ्यास कें र, गिेश वार्नालय), व त्यारें् सहकारी र्. 
(परभिी); कोकिी र्. – डॉ. बाळकृष्ट्ि लळीत (चशरूर); प्रार्ीन मराठी – डॉ. मीरा गरूड – (परभिी); 
तंजावरी, आरे मराठी – प्रा. भगवतं क्षीरसागर (नािेंड); ग्रामीि र्. – प्रा. सुधाकर बोरसे (नाचशक), श्री. 
चवठ्ठल बापूजी ठोंबरे (पुिे); जुनी चनयतकाचलके – डॉ. प्रिीप कर्मिक (मंुबर्च). या यािीत आिखी काही 
चवषय आचि अभ्यासक याचं्या नावारं्ी भर पडिार आहे. 
 

पूवीच्या संपािकानंी स्वीकारलेले धोरि स्पष् व्हावे यासाठी त्यानंी त्या वेळी चलहून ठेवलेले 
‘प्रास्ताचवक’ पुढे चिले आहे. या पुढील संपािनातही सवचसाधारिपिे ह्या धोरिार्ा स्वीकार केला आहे. 
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म. सा. प. (आंध्र प्रिेश) सुविच महोत्सवी सोहळयात प्रबोधन र्ळवळीरे् जािते भाष्ट्यकार डॉ. भा. 
ल. भोळे यानंी व्यतत केलेल्या ‘भाषेला ज्ञानभाषा करण्यासाठी जे कोशवाङ्मय तयार केले जाते झकवा ज्या 
पचरभाषा घडचवल्या जातात त्या समाजाकडून चकती प्रमािात वापरल्या जातात हे अचधक महत्त्वारे् असते. 
भाषेर्ा चवर्ार समाजाला वगळून करता येत नाही कारि भाषा ही समाजजीवनारे् अचवभाज्य अंग असते. 
जनसामान्द्यारं्ी भाषा आचि ग्राचंथक व्यवहारार्ी भाषा यातं चभन्नत्व असले तरी त्यार्बरोबर परस्पर 
पोषकत्व असिेही अत्यंत आवक यक असते. या दृष्ीने केतकर ज्यार्ं विचन ‘अचशष् वाङ्मयारे् चशष्ीकरि’ 
असे करतात ती प्रचिया सुरू राहिं गरजेर् ंअसतं.’ या अपेके्षला योनय प्रचतसाि चमळिे हेर् या कोशकायारे् 
‘साथच’ फचलत. 
 

- रामदास डागें 
संपादनप्रमुख 
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प्रास्ताणवक 
 

शब्िकोश हे भाषेच्या व साचहत्याच्या अभ्यासारे् एक प्रमुख साधन आहे. मराठी भाषेतील 
शब्िकोशपरंपरा फार उज्ज्वल नसली तरी अगिी िुलचक्षिीय नाही. १८२९ च्या जगन्नाथशास्त्री िमवतं 
याचं्या नेतृत्त्वाखाली तयार िंालेल्या कोशानंतर व मोल्सवथचच्या १८५७ साली प्रचसद्ध िंालेल्या त्याचं्या 
िुसऱ्या आवृत्तीनंतर िाते–कवे याचं्या महाराष्ट्र शब्िकोशार्ा पचहला खंड १९३२ मध्ये प्रचसद्ध होर्चपावेतो 
नाव घेण्यासारखा कोश मराठीत िंाला नाही. श्री. वा. गो. आपटे यारं्ा शब्िरत्नाकर व श्री. चवद्याधर वामन 
चभडे यारं्ा सरस्वती कोश असे िोन कोश काय ते उल्लेखनीय चिसतात, पि हे िोन्द्ही कोश शब्िसंग्रह व 
कोशरर्ना या िोन्द्ही दृष्ींनी मोल्सवथच कोश झकवा महाराष्ट्र शब्िकोश यारं्ी बरोबरी करू शकत नाहीत. 
शब्िकोशारे् एकभाचषक, दै्वभाचषक, चवचशष्काचलक, प्रािेचशक, पाचरभाचषक, चवचशष्लेखकचनष्ठ असे अनेक 
प्रकार संभवतात. ऐचतहाचसक शब्िकोश, फारसी मराठी कोश, ज्ञानेश्वरी शब्िभाडंार, शासनाने, साचहत्य 
संस्कृती मंडळाने व चवद्यापीठानंी प्रचसद्ध केलेले पचरभाषा कोश यासारखे काही कोश या सिरात मोडतात. 
यापैकी बरेर् कोश दै्वभाचषक असून एकभाचषक कोशारं्ी संख्या अगिीर् तुटपुजंी आहे. म्हिून एक पचरपूिच 
एकभाचषक कोश करिाऱ्या आजच्या कोशकाराला मोल्सवथच कोश व महाराष्ट्र शब्िकोश यारं्ा चवर्ार 
अपचरहायचपिे करावा लागतो. ह्या िोन्द्ही कोशारं्ी रर्ना करताना त्या त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या 
साधनसामग्रीर्ा भरपूर उपयोग या कोशकारानंी केल्यासारखा चिसतो. चनरचनराळया चठकािी मािसे 
पाठवनू झकवा चनरचनराळया संस्थारं्ी मित घेऊन ही शब्िसंपत्ती एकत्र केली आहे. त्या त्या वेळी उपलब्ध 
असलेल्या साचहत्यार्ाही त्यानंी शब्िसंकलनासाठी उपयोग केला आहे हे चनराळे सागंावयास नको. प्रस्तुत 
कोशारे् स्वरूप व व्याप्ती काय असावी यासंबधंी १९७४ साली प्रचसद्ध केलेल्या पचरर्य पुक्स्तकेतील पुढील 
पचरच्छेि महत्त्वार्ा आहे. “एकार् शब्िकोशात साचहत्याच्या प्रारंभ कालापासून आजपयंतरे् आचि चभन्न 
चभन्न प्रिेशात व लोकसमूहात वापरले जािारे शब्ि एकत्र िेण्यात आलेले असतात. त्यामुळे त्यारं्ी 
उपयुततता चनचश्चत वाढते पि त्यारे् स्वरूप मात्र अचनचश्चत होते. प्रमािभाषा व बोली यारें् स्वतंत्र कोश 
करण्यार्ी शतयता जोपयंत दृचष्पथात नाही तोपयंत अशा प्रकाररे् कोश होिेर् अपचरहायच आहे... 
शब्िसंख्येच्या दृष्ीने महाराष्ट्र शब्िकोशातील सामग्री चवपुल आहे... काही महत्त्वाच्या उचिवाही आहेत, 
मुरििोष आहेत, अनेकवेळा संिभाच्या जागी शब्ि सापडत नाही, अथच िेण्यात कच्चेपिा आहे... आज हा 
कोश अत्यंत िुर्ममळ िंाल्यामुळे तसेर् मध्यंतरीच्या काळात मराठी शब्िसंपत्तीत फार मोठी भर पडलेली 
असल्यामुळे नव्या कोशार्ी फार मोठी आवक यकता चनमाि िंालेली आहे.” 
 

प्रस्तुत कोशार्ी आखिी करताना वरील धोरि सवचसाधारिपिे अवलंचबण्यात आले आहे. तसेर् 
महाराष्ट्र शब्िकोशातील वरील त्रटुीही लक्षात घेतल्या आहेत. नवा कोशकार हा अगोिर िंालेल्या 
कोशाचं्या आधारेर् पुढील कोशारं्ी रर्ना करू शकतो. नव्या कोशकारास काही शब्ि अपचरचर्त व िुर्ममळ 
वाटिे शतय असते. संपूिच साचहत्यारे् अवलोकन कोिाही एक कोशकारास शतय नसते म्हिून त्याला 
अगोिररे् कोश प्रमाि मानाव े लागतात. प्रस्तुत कोशार्ी रर्ना करताना वरील मागचिशचक सूत्रारे्ही 
चववकेपूवचक व चवश्लेषक बुद्धीने अनुसरि केले आहे. प्रस्तुत कोशात, मोल्सवथच व महाराष्ट्र शब्िकोश या 
िोन कोशातंील सवच शब्िारं्ा तसेर् सरस्वती कोश, शब्िरत्नाकर, ज्ञानेश्वरी शब्िभाडंार, ऐचतहाचसक कोश 
र्. शब्िकोशातील शब्िसामग्रीर्ाही चवर्ार केला आहे. या कोशाबंरोबरर् शासनाने व चवद्यापीठानंी प्रचसद्ध 
केलेले पचरभाषाकोशही शब्िसंकलनासाठी उपयोगात आिले आहेत. शासनाने प्रचसद्ध केलेल्या शासन 
व्यवहार कोशातंील शकेडो नव े शब्ि वृत्तपत्रातूंन व र्तर लेखनातूंन सरसहा वापरले जात आहेत. 
चवधानमंडळात येिाऱ्या सवच कामकाजात या शब्िसंग्रहार्ा आज वापर होत आहे. या नव्या शब्िानंी मराठीत 
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आता र्ागंलेर् मूळ धरले आहे. याचशवाय अनेक शास्त्रीय व ताचंत्रक शब्िारं्ाही या कोशात समावशे 
करण्यात आला आहे. त्या त्या चवषयाचं्या पचरभाषाकोशातूंन या शब्िारं्ी तज्ज्ञाचं्या सल्ल्याने चनवड 
करण्यात आली असून त्यारें् अथचही तज्ज्ञाकंडून तपासून घेण्यात आले आहेत. हे तज्ज्ञ आपल्या चवषयावंर 
मराठी लेखन करिारे तसेर् ते चवषय महाचवद्यालयातूंन मराठीतून चशकचविारे असेर् चनवडण्यात आले 
आहेत. या पाचरभाचषक संज्ञा त् चवषयक लेखनात प्रयुतत होत असून त्यारं्ा वापर हळूहळू पि चनचश्चतपिे 
वाढत आहे हे यावरून उघड चिसते. असे पाचरभाचषक शब्ि व त्यारें् अथच अनेक सवचसामान्द्य वार्कानंा 
किाचर्त चततकेसे सुबोध वाटिार नाहीत; परंतु त्या चवषयातंील अभ्यासकानंा त्यारं्ा चनचश्चत उपयोग 
होर्चल या भचूमकेतून त्यारं्ा समावशे या कोशात केला आहे. शासकीय कामकाज, न्द्यायिान, व्यापारउिीम 
र्. व्यवहारातं वापरले जािारे शब्ि तसेर् चनरचनराळया शास्त्रीय व ताचंत्रक चवषयातंील संज्ञा हे या कोशारे् 
एक महत्त्वारे् वैचशष्ट्ट्य म्हिता येर्चल. 
 

या कोशसाचहत्याबरोबरर् कोशकायालयाने गेल्या आठ-िहा वषांत वार्लेल्या सुमारे ७०० 
पुस्तकातंील शब्िारं्ाही यात समावशे आहे. स्थल, काल व चवषय या चत्रचवध कसोटीवर प्राचतचनचधक 
स्वरूपात या पुस्तकारं्ी चनवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पुस्तकामंधून उपलब्ध िंालेला शब्िसंग्रह 
चवपुल व चवचवध प्रकारर्ा आहे. ताचत्त्वक व सैद्धाक्न्द्तक र्र्ा करिाऱ्या गं्रथापंासून सामान्द्य वार्काकंचरता 
सोप्या भाषेत ज्ञानचवज्ञान समजावनू सागंिाऱ्या पुस्तकापंयंत वा. म. जोशी, श्री. म. माटे, सावरकर 
यासंारख्या धंुरधर लेखकापंासून श्री. ना. पेंडसे, तेंडुलकर, िळवी या आजच्या अव्वल िजाच्या 
लेखकापंयंत अनेकारं्ा यात समावशे आहे. स्वातंत्र्याच्या काळात चशक्षिार्ी वाढ िंपाट्याने िंाल्यामुळे, 
सवच सामाचजक स्तरातूंन आज नवा लेखकवगच पुढे येत आहे. त्याचं्या व्यथा, विेना त्याचं्या कृतींतून त्यानंी 
समथचपिे व्यतत केल्या आहेत. पाढंरपेशा वगाला अपचरचर्त असलेले लोकजीवन जसे िाहकपिे त्यातून 
व्यतत िंाले आहे. तसेर् त्या चनचमत्ताने आजवर कोशात समाचवष् न िंालेल्या अनेक अन्द्वथचक शब्िारं्ीही 
मराठीच्या कोषागारात भर पडली आहे. ग्रामीि व िचलत लेखकारं्ा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. ही 
चनवड करताना मराठीच्या भौगोचलक र्तुःसीमारं्ीही िखल घेण्यात आली आहे. कोकि, िेश, चविभच, 
मराठवाडा या सवच भागातंील लेखकाचं्या पुस्तकारें् जािीवपूवचक वार्न करण्यात आले आहे. 
 

लचलत साचहत्यातील शब्ि कोशात घ्यावेत की नाहीत असाही एक प्रक न उपक्स्थत केला जातो. 
एखािी साचहत्यकृती रचसकाला जशी प्रतीत होर्चल तशी त्यातील शब्िसंचहतेर्ी अथचछटाही बिलण्यार्ा 
संभव असतो, हे खरे असले तरी हे कचवतेच्या बाबतीत चजतके खरे आहे चततके काव्येतर साचहत्याबिल 
म्हिता येिार नाही. काव्यातही िीघचकाव्यात हा संभव कमी. प्रायोचगक कथा, काव्य, नाट्य व अचतशय 
आत्मकें चरत लेखकाचं्या लेखनाबिल फार तर असे म्हिता येर्चल. या साचहत्यातही संिभाप्रमािे ज्यारं्ा 
अथच बिलिार नाही असे अनेक शब्ि असू शकतात म्हिून लचलत साचहत्याला कोशाच्या कायचके्षत्रापासून 
िूर ठेविे बरोबर होिार नाही. सवच शब्ि हे वस्तुतः ध्वचनचर्न्द्हेर् असतात. वस्तू व कल्पना यारं्ी त्याचं्याशी 
सागंड घालिे म्हिजेर् अथचचनष्ट्पत्ती. बव्हंश शब्िारं्ा अथच या प्रचियेतून लावता येर्चल असे वाटते. काही 
लेखक एका चवचशष् अचभचनवशेाने व हव्यासाने स्वतः घडवलेले शब्ि आपल्या साचहत्यात वापरताना 
चिसतात. अशा शब्िापंैकी जे शब्ि रूढ होतात त्यानंार् भाषेत कोशातही स्थान चमळते. अगिी व्यक्ततचवचशष् 
अशा शब्िानंा कोशात स्थान िेण्यार्ी जरूरी नसावी. 
 

बोली भाषातंील शब्िारं्ा याप्रकारच्या बृहत् शब्िकोशात समावशे करावा की नाही हाही वािार्ा 
चवषय होऊ शकतो. मराठीच्या बोली संपन्न असल्या तरी वऱ्हाडी नागपुरीसारखा एखािा अपवाि 
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सोडल्यास र्तर बोलींरे् कोश तयार िंालेले नाहीत. बोली भाषातं लेखन करिारारं्ी संख्या मात्र मोठ्या 
प्रमािावर वाढत आहे. बोली भाषातं कै. बचहिाबार्च र्ौधरी, बोरकर याचं्यासारख्या प्रचतभावतंानंी कचवता 
लेखन केलेले असून आज नव्या जोमाने ही प्रचिया सुरू िंालेली चिसते. या सवच गोष्ींमुळे बोलभाषेतील व 
बोलीभाषेतील शब्िारं्ा प्रमािभाषेतील वावर वाढला आहे. ही प्रचिया भाषेच्या समृद्धीला उपकारक असून 
चतर्ी अचभव्यक्ततक्षमताही यामुळे वाढिार आहे. अशा पचरक्स्थतीत चलचखत साचहत्यात आलेले हे 
शब्िभाडंार या कोशाच्या कके्षतून वगळिे र्ष् ठरिार नाही. या कारिामुळे महाराष्ट्र शब्िकोशात आलेले व 
कंसात त्या त्या बोलीरे् वा ज्या भागात ते बोलले जातात त्या भागारें् नामाचभधान वागविारे शब्ि तसेर् 
ठेवण्यात आले आहेत. ग्रामीि व बोली भाषेतील पुस्तके आता पाठ्यिमातही समाचवष् िंालेली आहेत. 
त्यातील शब्िभाडंाराला शब्िकोशात प्रवेश नाकारिे र्ष् ठरिार नाही. हा शब्िकोश ग्रामीि व बोली 
भाषातंील शब्िामुंळे चवद्यार्थ्याच्या व अध्यापकवगाच्याही उपयोगी पडेल असा चवश्वास वाटतो. 
 

याचशवाय मराठी भाषेरे् प्रमाचित स्वरूप कोिते यासंबंधी ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या चवर्ार होऊ शकतो. 
शुद्ध झकवा प्रमाचित शब्िारें् स्वरूप वैकक्ल्पक वा बिलिारे असते. प्रिेशपरत्वे, कालभेिाने आचि मान्द्य 
गं्रथकाराचं्या धारिेप्रमािेही शब्िारें् प्रमाचित वा अप्रमाचित स्वरूप सापेक्षतयार् ठरते. चवशषे महत्त्वारे् 
साचहत्य उिा. चनबंध, संशोधनपर लेख, लचलत व वैर्ाचरक लेखन करताना लेखक नवनेव े शब्ि वा 
वातप्रयोग घडवतो वा स्वीकारतो. तो उपभाषा, स्थाचनक लकबी, बोली वा परभाषेतील शब्ि यारं्ाही 
उपयोग करतो. त्यामुळे अप्रमाचित समजले जािारे शब्ि वा वातप्रयोग प्रमाचित बनू लागतात. चजवतं 
भाषेर्ी ही रीत असून त्यामुळेर् चतर्ा चवकास होतो. 
 

कोशार्ा आवाका हा केवळ चलचखत वा गं्रथगत भाषेपुरतार् मयाचित ठेवावा की चनरचनराळया 
स्तरावंर व चनरचनराळया प्रिेशातं बोलल्या जािाऱ्या भाषेरे् वगेळेपि व वैचशष्ट्ट्ये यात प्रचतझबचबत व्हावीत 
यार्ा चवर्ार करिेही अशा कोशाचं्या बाबतीत आवक यक ठरते. बोलली जािारी भाषा हे भाषेरे् चजवंत 
स्वरूप आहे म्हिून चतर्ा चवर्ार आवक यक असला तरी आपल्या हाताशी असलेल्या साधनसामग्रीर्ा तसार् 
अन्द्य मयािारं्ा चवर्ारही िमप्राप्त आहे. तूतच तरी बोलीभाषेतील व बोलभाषेतील जी शब्िसामग्री चलचखत 
साचहत्यामधून उपलब्ध आहे चतर्ार् चवर्ार करिे अचनवायच आहे. 
 

अरबी, फारसी तसेर् र्ंग्रजी व र्तर पाश्चात्त्य भाषातंील शब्िारं्ा व कन्नड, तेलगु, गुजराती, उिूच 
आिी भाषातंील शब्िारं्ाही तारतम्याने या कोशात समावशे केला आहे. र्चतहास कालात मुसलमानी 
सते्तमुळे, फारसी शब्िारं्ा पत्रव्यवहारात प्रार्ुयाने उपयोग होऊ लागला. बखरकाराचं्या लेखनात व 
शाचहराचं्या लावण्यापोवाड्ातंही हजारो फारसी शब्ि वापरले गेले. यातंील शकेडो शब्ि मराठी भाषेत 
र्तके एकजीव िंालेले आहेत की ते फारसी आहेत ही वस्तुक्स्थती केवळ चवर्क्षि अभ्यासकानंार् कळू 
शकेल. राज्यकारभार, कायिेकानू, पत्रव्यवहार र्त्यािींमध्ये प्रयुतत होिारे शकेडो शब्ि मात्र आज 
व्यवहारातून पूिचतया गेले आहेत. र्चतहासाच्या अभ्यासकारं्ी तसेर् बखरी–लावण्या–पोवाडे यारं्ा 
अभ्यास करिाऱ्यारं्ी सोय करण्याच्या दृष्ीने अशा शब्िारं्ा अंतभाव करिे आवक यक आहे. मराठी भाषेत 
अरबी, तुकी, फारसी या भाषातंील शब्िारं्ा प्रवशे फारसीद्वारार् िंालेला असल्यामुळे व्यत्पत्ती िेताना 
त्यारं्ी फारसी अशीर् नोंि केली आहे. झहिी चसनेमा व शरेोशायरीर्ा वाढता षौक या मागांनीही अशा 
शब्िारं्ी आवक खूपर् वाढली आहे. त्यामुळे त्यारं्ी िखल घेिे िमप्राप्त िंाले आहे. 
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झहिी, गुजराती, मराठी या सवांर्ा मुलस्त्रोत एकर् आहे. या भाषारं्ी परस्परसमीपता आचि 
सासं्कृचतक एकता यामुळे प्रार्ीन काळापासून त्या सवांशी मराठीर्ी शाक्ब्िक िेवािघेवाि र्ालू आहे. त्यात 
झहिी व मराठी या एकार् चलपीत चलचहता जात असल्याने व झहिी कें रशासनार्ी राजभाषा िंाल्यामुळे 
अलीकडील काळात चतर्ा मराठीवरील प्रभाव वाढत आहे. अचतथी, समारोह, संपन्न होिे असे अनेक शब्ि 
या संिभात सागंता येतील. या शब्िारें् अनुसंधान राखिे कोशकारारे् कामर् आहे. कन्नड, तेलगु या 
मराठीच्या िचक्षिेकडील भाषाभचगनी. यापंैकी कन्नडर्ा व मराठीर्ा संपकच  फार जुना. धार्ममक व सासं्कृचतक 
के्षत्रात चवठ्ठलभततीच्या तसेर् नागर व जानपि जीवनाच्या अनेक आचवष्ट्कारातूंन कन्नडर्ी मराठीवरील 
छाप सुस्पष्पिे चिसून येते. 
 

गेल्या शभंर सवाश ेवषांपासून र्ंग्रजीर्ा एकछत्री अंमल सवच भारतीय भाषावंर अचवक्च्छन्नपिे र्ालू 
आहे. तत्पूवी पोतुचगीज भाषेनेही काही काळ आपला पगडा मराठीवर बसचवला होता. पोतुचगीज भाषेतील 
अननस, काजू, फालतू, घमेले, पगार यासारख्या अनेक शब्िातूंन त्यारे् प्रचतझबब चिसून येते. अथात 
र्ंग्रजीच्या तुलनेने मराठीत आलेले पोतुचगीज शब्ि नगण्य म्हटले पाचहजेत. स्वातंत्र्यात्तर काळात र्ंग्रजीर्ा 
प्रभाव कमी होर्चल व भारतीय भाषारें् अचधराज्य सवच के्षत्रात प्रस्थाचपत होर्चल अशी अपेक्षा होती. चनकटच्या 
भचवष्ट्यकाळात तरी ही शतयता चिसत नाही. त्यार्ी र्ष्ाचनष्ता ही कोशकाराच्या झर्तेर्ा झकवा झर्तनार्ा 
चवषय असण्यारे् कारि नाही. एक वस्तुक्स्थती म्हिून या गोष्ीकडे पाहिे त्याला भाग आहे. आतट, 
पुरचसस्, रुळी यासारख्या मूळ र्ंग्रजी ध्वचनरूप हरवलेल्या शब्िापंासून फोन, रेचडओ, टेबल, सायकल, 
कोट, पॅंट, पावडर, कुकर यासारख्या चनत्य व्यवहारात असलेल्या हजारो र्ंग्रजी शब्िारं्ी िखल 
कोशकाराला घ्यावीर् लागेल. लचलत साचहत्यातील संवािातून येिारे व चनत्य वापरले जािारे थॅंक यू, गुड 
मॉचनंग, प्लीज, ओके यासारखे शब्ि मात्र वगळण्यात आले आहेत. चिचटश राजवटीमुळे व पाश्चात्त्य 
संस्कृतीच्या संपकाने आपला सवच जीवनिम बिलून गेला आहे. आजर्ी राज्यपद्धती, चशक्षिपद्धती 
येथपासून तो िैनंचिन व्यवहार व आर्ारचवर्ार येथपयंत सवचर् पालटले आहे. पाश्चात्त्य संकल्पना व्यतत 
करण्यासाठी ख्यातनाम गं्रथकारानंीही र्ंग्रजी शब्िारं्ा आश्रय घेतलेला चिसतो. र्लेतशन, कौक्न्द्सल, 
म्युचनचसपाचलटी, बोडच, चप्रक्न्द्सपल, कोटच, गव्हनचर, प्रोफेसर, कलेतटर, कचमशनर यासारखे अनेक शब्ि या 
लेखकानंी सरास वापरलेले चिसतात. यासारख्या शब्िारें् पयायी शब्ि आज रूढ असले तरी 
लेखनव्यवहारातील त्याचं्या सावचचत्रक वापरामुळे त्यांना कोशात स्थान द्याव ेलागेल. 
 

संस्कृत ही मराठीर्ीर् नव्हे तर जवळ जवळ भारतीय भाषारं्ी गंगोत्री. आधुचनक चवर्ार व 
संकल्पना व्यतत करण्याकचरता अनेक नव्या शब्िारं्ी जडिघडि अव्वल र्ंग्रजीपासून आजपयंतच्या अनेक 
चवर्ारवंतानंा करावी लागली. ती त्यानंी संस्कृतच्या आश्रयानेर् केली. असे शकेडो शब्ि आज मराठीत रूढ 
िंाले आहेत. या सवच संस्कृतो् भव शब्िारं्ा व पचंडत कवींच्या काव्यातंील संस्कृत शब्िारं्ीही तारतम्याने या 
कोशात समावशे केला आहे. स्थलनामे व व्यक्ततनामे कोशात िेण्यात आलेली नाहीत. त्राचटका, भीम, 
पाचनपत यासारख्या सामान्द्य नामापं्रमािे उपयोग होिाऱ्या चवशषे नामारं्ा कोशात समावशे करण्यात आला 
आहे. 
 

िळवळिाच्या अत्याधुचनक साधनामुंळे सवच भाषारं्ा परस्पर संपकच  वाढला आहे. भाषाचं्या व 
भाषाशास्त्राच्या अभ्यासाला सवचत्र नव ेउधाि आले आहे. चनरचनराळया चवषयाचं्या अभ्यासकानंा भाषाचं्या 
शास्त्रीय अभ्यासार्ी गरज वाटू लागली आहे. महाराष्ट्रातील लोकिेवता, महानुभाव संप्रिाय, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरारं्ी िचलतोद्धारार्ी र्ळवळ, िाह्मिेतर र्ळवळ यासारख्या अनेक प्रक नारं्ा व 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्ळवळींर्ा अभ्यास करण्यासाठी अनेक पाश्चात्त्य चवद्वान मराठी भाषा चशकत आहेत. भारतीय भाषांमधील 
परस्पर िेवघेवही उत्तरोत्तर वाढत आहे. या अन्द्यभाचषकानंाही या शब्िकोशार्ा उपयोग व्हावा यादृष्ीने 
कोशार्ी माडंिी करिे, उपयुतततेच्या दृष्ीने आवक यक िंाले आहे. 
 

उच्चारिशचन हा आधुचनक कोशरर्नेर्ा एक अनन्द्यसाधारि चवशषे समजला जातो. चनव्वळ मराठी 
भाषकारं्ार् चवर्ार केला तरी उच्चाराच्या बाबतीत एकसूत्रता अशी कुठेर् चिसत नाही. मराठी भाषेतील 
ध्वनी, विांरे् तोकडे व लाबंट उर्ार चवचशष् शब्िोच्चारि प्रचियेत शब्िावंर येिारे आघात, भाषेर्ी एकूि 
लय व आवाजार्ा र्ढउतार याबंाबत फार अनागोंिी चिसते. आकाशवािी, िूरिशचन यासंारख्या प्रभावी 
संपकच माध्यमादं्वारे होिारे मराठी कायचिम पाचहले तरी यार्ी प्रर्ीती आल्यावार्ून राहिार नाही. या 
चवषयारं्ा शास्त्रशुद्ध चवर्ार करिारे लेखनही मराठीत फारसे नाही. कै. गो. कृ. मोडक, कै. रा. श्री. जोग, 
डॉ. अशोक केळकर, डॉ. ना. गो. कालेलकर, डॉ. ि. ह. अक्ननहोत्री र्त्यािी नाव ेया संिभात महत्त्वार्ी 
आहेत. उच्चारिशचनार्ा चवर्ार या चवद्वानानंी केलेला असला तरी तो िाखचविाऱ्या चर्न्द्हारें् प्रमािीकरि 
अजून िंालेले नाही. प्रत्येकाने आपला स्वतंत्र मागच र्ोखाळलेला चिसतो. उच्चारिशचनार्ा प्रयोग 
पाठ्यपुस्तक मंडळाने शालेय चवद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या कोशात व डॉ. अक्ननहोत्री यानंी तयार केलेल्या 
कोशात िंालेला आहे; परंतु हे िोन्द्ही कोश अजूनही मुरिावस्थेतर् आहेत. प्रस्तुत कोशातील 
उच्चारिशचनार्ा चवर्ार हे िोन्द्ही कोश नजरेसमोर ठेवनू तसेर् समाजातील सुचशचक्षत वगांरे् उच्चार प्रमाि 
मानून करण्यात आला आहे. वातप्रर्ारार्ी नोंि मात्र त्यार् शब्िाखाली करण्यात आली आहे. 
 

शब्िारें् मूळ रूप िेऊन त्यापासून बनलेले साचधत शब्ि, जोडशब्ि र्त्यािी त्यार् शब्िांच्या पोटात 
िेण्यार्ा प्रघात आजपयंतच्या कोशकारानंी अनुसरलेला चिसतो. चजज्ञासू वार्काला हवा तो शब्ि 
चमळण्यात त्यामुळे अडर्ि येते हे लक्षात घेऊन व्युत्पचत्तचसद्ध व रूढ रूपारं्ी तसेर् त्या शब्िाचं्या वैकक्ल्पक 
रूपारं्ी, साचधत शब्िारं्ी व जोडशब्िारं्ी नोंि स्वतंत्रपिे जाड ठशात करण्यात आली आहे. वार्कानंा 
कोितीही नोंि र्टकन चमळण्यास ही पद्धत उपयुतत ठरेल. नवीन कोशरर्नेरे् हे स्वरूप आता सवचमान्द्य 
िंाले आहे. 
 

कोशाकडे वार्क वळतो तो मुख्यतः अथासाठी, वार्नाच्या ओघात जे अपचरचर्त, िुबोध, कठीि व 
सुचश्लष् शब्ि त्याला आढळतात त्यारं्ा खुलासा चमळावा व उपयोगही समजावा या हेतूने. शब्िाथच 
सहजगम्य व्हावा म्हिून व शब्िगत संकल्पना सुस्पष् व्हावी म्हिून अथचचनचश्चतीच्या बाबतीत सवच प्रकारर्ी 
काळजी घेण्यात आली आहे. प्रार्ीन, मध्ययुगीन व अव्वल र्ंग्रजीतील बहुतेक सवच उपलब्ध साचहत्यार्ा व 
त्यातील शब्िसामग्रीर्ा महाराष्ट्र शब्िकोशाने चवर्ार केला आहे. त्यातील सवच मजकूर आवक यक तेथे व 
शतय तेथे तपासून व संपाचित करून या कोशासाठी वापरण्यात आला आहे. जेथे शकंा वाटली तेथे र्तरत्र 
शोध घेऊन अथच चनचश्चत करण्यात आले आहेत. कोश–कायालयाने वार्लेल्या सुमारे सातश ेपुस्तकातंील 
नवीन शब्िसंग्रहार्ीही अथचलेखनाच्या दृष्ीने काळजीपूवचक छाननी करण्यात आली आहे. प्रार्ीन 
साचहत्याच्या चवद्वन्द्मान्द्य अभ्यासकानंी त्या साचहत्यारे् संपािन करताना पचरचशष्रूपाने ज्या अथचसूर्ी चिल्या 
आहेत त्यारं्ाही उपयोग करण्यात आला आहे. िचलत व ग्रामीि साचहत्याच्या बाबतीत जेथे अडर्ि आली 
तेथे प्रत्यक्ष लेखकाशी संपकच  साधण्यात येऊन त्यारं्ा खुलासा प्रमाि मानण्यात आला आहे. शास्त्रीय व 
ताचंत्रक शब्िासंाठी त्या त्या चवषयाचं्या तज्ज्ञारं्ी मित घेऊन अथच चलचहण्यात आले आहेत. अथचलेखनाच्या 
बाबतीत याप्रमािे सवच प्रकारे काळजी घेण्यात आली आहे. या सवच साचहक्त्यकारें् व तज्ज्ञारें् कृतज्ञतापूवचक 
आभार. 



 

 

अनुक्रमणिका 

य. शं. काणनटकर 
संपादक 

मराठी शब्दकोश 
 
विानुक्रम 
 

१. या कोशात स्वीकारलेला विानुिम मराठी विचमालेतील विांच्या िमास अनुसरून ठेवला 
आहे. म्हिजे आरंभी स्वरमाला (‘अ’ ते ‘औ’) व त्यानंतर व्यंजने (‘क’ ते ‘ळ’). मराठी शब्िातं िीघच ‘ऋृं ’ 
‘ॡ’ कोठेर् येत नसल्यामुळे स्वरमालेत त्यानंा स्थान चिलेले नाही. 
 

२. ंं (अनुस्वार) व ंः (चवसगच) यानंा स्वतंत्र विच मानलेले नाही. ते स्वरानुवती आहे. ‘अं’ हा 
स्वतंत्र विच मानून त्याला ‘औ’ नंतररे् स्थान न िेता अं = अ+ ंं व अः = अ+ंः असे मानून त्यानंा ‘अ’ 
विातर् समाचवष् केलेले आहे. यामुळे अनुस्वारयुतत विच हा अनुस्वार नसलेल्या त्यार् विानंतर येर्चल. 
जसे अतल–अंतर; आगपेटी–आंगठी; र्नाम–र्ंधन. 
 

चवसगचयुतत विच हा त्या विांच्या अनुस्वारयुतत विानंतर येर्चल. जसे : अतल – अंतराल–
अतःपर; अडर्ि–अंतरंग–अंतःकरि. 
 

३. ‘अॅ’ व ‘ऑ’ हे िोन नवीन विच मराठीने स्वीकारले आहेत. त्यारं्ी स्थाने ध्वचनशास्त्रदृष्ट्ट्या 
अनुिमे ‘ए’ व ‘ओ’ नंतरर्ी असल्यामुळे विचमालेत त्यानंा तेथेर् स्थान िेण्यात आले आहे. जसे : एकटा–
अॅटलास–ऐटिार–ओिवा–ऑडचर–औत. 
 

४. शब्िनोंिीर्ा विानुिम लावताना प्रथम स्वर येतील. नंतर स्वरयुतत व्यंजने (त्याचं्या 
बाराखडीतील िमाप्रमािे) त्यानंतर जोडाक्षरे (त्यातील घटकविांच्या विचमालेतील िमास अनुसरून) 
येतील. जसे : अरझवि–र्नाम–एकटा–अॅटम–ऐरावत–ओढिी–ऑचडटर–औिंुबर–करवत–गोडवा–
गोंडवन–ग्रामसेवक–नलानी–िालन–िाडंगा–् वारका–क्षमा–ज्ञानिेव. 
 

५. ‘ळ’ हा स्वतंत्र विच मानला असून विचमालेत त्याला ‘ह’ नंतररे् स्थान चिले आहे. 
 

६. ‘क्ष’ व ‘ज्ञ’ ही मुळात जोडाक्षरे असली तरी त्याचं्या दृक य स्वरूपावरून त्यारें् घटकविच 
ओळखता येत नाहीत. म्हिून हे िोन विच स्वतंत्र मानून मराठी विचमालेत परंपरेने त्यानंा चिलेली शवेटर्ी 
स्थाने या कोशात मान्द्य करण्यात आली आहेत. 
 

७. शब्िनोंिीतील प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र एकक मानून विानुिम ठरचवला आहे. 
 

८. ‘ऋ’ युतत अक्षरे (कृ, गृ, तृ, प)ृ ही जोडाक्षरे नव्हेत. ‘ऋ’ हा स्वर असून त्यारे् विचमालेतील 
स्थान ‘ऊ’ नंतररे् आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

९. या विानुिम पद्धतीस अनुसरून ‘प’ या विाने सुरुवात होिाऱ्या अक्षरारं्ा िम पुढीप्रमािे 
राहील : 
 
प– प ं– पः – पा – पा ं– चप – झप – पु – पु ं– पू – पू ं– पे – पें – पॅ –पॅं – पै – पैं – पो – पों – पॉ 
– पाँ –पौ –पौं – प्र – प्र ं
 
उच्चारदशयन 
 

‘अ’ रे् उच्चार 
 

१. मराठी अकारान्द्त शब्िातील शवेटर्ा विच (अ) हा तोकडा झकवा अपूिच उच्चारला जातो. हा 
तोकडा उच्चार त्या अक्षरार्ा पाय मोडून िाखचवला आहे. जसे – बिक्, गवत्, यार्क्. 
 

२. मराठी शब्िातील अन्द्त्य ‘अ’ र्ा तोकडा उच्चार करताना त्याच्यामागील (=उपान्द्त्य) 
अक्षरातील स्वरार्ा उच्चार झकचर्त लाबंट केला जातो. हा लाबंट उच्चार त्या अक्षराखाली एक आडवी रेघ 
(–) िेऊन िाखवला आहे. जसे – वर्न्, आरास्, चवष, गुण्, केस्, ऐक्, ओठ्, औत्. 
 

३. िीघान्द्त शब्िातील उपान्द्त्य ‘अ’ हा तोकडा उच्चारला जातो, म्हिून उपान्द्त्य अक्षरार्ा पाय 
मोडून िाखचवला आहे. जसे– 
 

बस् का, वाच िे, पोल  के, बाय को, चनसर  डा, थेर  डी. 
 

४. शब्िातील उपान्द्त्य अक्षर िीघच झकवा लाबंट उच्चारले जात असेल, तर त्यामागील ‘अ’ हाही 
तोकडा उच्चारला जातो; म्हिून त्यार्ाही पाय मोडून िाखवला आहे. जसे – पर   कर , साव कार  
 

५. उच्चार प्लुत म्हिजे िीघापेक्षाही लाबंट होत असल्यास तो अवग्रह झकवा चद्वखंड चर्न्द्हाने 
िाखचवला आहे. जसे – अगऽ. 
 

६. अकारान्द्त शब्िारें् अन्द्त्याक्षर जोडाक्षरे असले झकवा उपान्द्त्य अक्षर सानुस्वार असले, तर अन्द्त्य 
‘अ’र्ा उच्चार पूिच होतो. जसे – पत्र, चशस्त, पक्ष; अंक, झभत, पेंड. अशा वळेी अन्द्त्य अ र्ा उच्चार तोकडा 
होत नसल्यामुळे उच्चारलेखनात अन्द्त्याक्षर व्यंजनान्द्त ठेवलेले नाही. जसे – पत्र; अङ क, चभस्त, पेण्ड. 
 

अनुस्वाराचे उच्चार 
 

१. मराठीत ‘अनुस्वार’ म्हिजे नाकातून होिारा खिखिीत उच्चार. हा त्या अक्षरामागे असलेल्या 
विाच्या डोतयावर एक झटब झकवा शीषचझबिू िेऊन िशचचवला जातो. जसे – अंग, झर्र्, गेंि, खोंड. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

२. या अनुस्वारापुढे ‘क्’ ते ‘म्’ पयंतरे् म्हिजे पचहल्या पार् वगातील कोितेही व्यंजन आले, तर 
त्यार्ा उच्चार व्यंजनाच्या वगातील अनुनाचसकाने म्हिजे ङ, ञ, ण्, न्, म् या परं्मविांनी िाखचवला 
जातो. जसे – गंगा (गङ गा), र्रं्ल (र्ञ्चल), घंटा (घण्टा), अंध (अन्द्ध), अंबा (अम्बा). 
 

३. अनुस्वारानंतर य, र , ल , व, श , स्, ह्, ज्ञ  हे विच येत असतील तर – 
 

(अ) चशरोझबिूनंतर य आल्यास त्यार्ा उच्चार अनुस्वार + य, 
 
(आ) चशरोझबिूनंतर ल  आल्यास त्यार्ा उच्चार अनुस्वार + ल , 

 
(र्) चशरोझबिूनंतर र , व, श , स्, ह्, ज्ञ  आल्यास त्यार्ा उच्चार अनुस्वार + व असा होतो व 

त्याप्रमािे तो िाखचवला आहे. जसे – संयम (संय्यम), संलनन (संल्लनन), संरक्षि (संव् रक्षि), संवाि 
(संव्वाि), संशय (संव्शय), संसार (संव्सार), संहार (संव्हार), संज्ञा (संव्ज्ञा). 
 

४. च, ज्, झ् या तीन विांरे् मराठीत िोन उच्चार होतात. (१) तालव्य व (२) िंततालव्य झकवा 
िंतमूलीय. जसे – र्हा–र्मर्ा, जेवि–जतन, िंकास–िंगडा. उच्चारातील हा फरक लक्षात यावा 
म्हिून िंतमूलीय उच्चार िशचचवण्यासाठी त्या विाखाली एक तलझबिू झकवा नुतता चिला आहे. जसे–
र्मर्ा, ज़तन, िंग़डा. तालव्य उच्चार वगेळया चर्न्द्हाने िाखवण्यार्ी गरज नाही. तालव्य विाखाली 
कोितेर् चर्न्द्ह नसल्यास त्यार्ा उच्चार तालव्य आहे असे समजाव.े 
 

५. अनुस्वारापुढे तालव्य अक्षर असो वा िंतमूलीय अक्षर असो, मराठीत अनुस्वारार्ा उच्चार ‘न्’ 
असार् होतो, म्हिून तालव्यापूवीिेखील हा उच्चार ‘ञ्’ ऐवजी ‘न्’ या विाने िाखचवला आहे. जसे – र्रं्ल 
(र्न्द्र्ल), अंजली (अन्द्जली), िंंिंावात (िंन्द्िंावात). 
 

आघात – शतती, पुण्य, धन्द्य, चवद्या, चर्न्द्ह यासंारख्या जोडाक्षरयुतत शब्िारं्ा उच्चार करताना 
जोडाक्षराच्या मागील अक्षरावर सामान्द्यतः आघात येतो. उच्चारिशचन करताना हा आघात झकवा खटका 
जोडाक्षरातील पचहल्या विारे् चद्वत्त करून िाखवले आहे. जसे – पुण्य (पुण्ण्य), चव् या (चव् ्  या), चर्न्द्ह 
(चर्न्द्न्द्ह) 
 

जोडाक्षरात मुळातर् चद्वत्त असेल, तर आघात आिखी एका विाने िाखवलेला नाही. उिा. गप्पा, 
अन्न, पट्टा, मु् िा. 
 

जोडाक्षरातील महाप्राियुतत अक्षरारे् चद्वत्त करताना आद्य विच अल्पप्राियुतत ठेवला आहे :– 
 

चवठ् ठल (चवट ठल ). परृ्थ्वी (पतृ्र्थ्वी), अभ्यस्त (अब्भ्यस्स्त), अख्खा (अतखा). 
 

चवसगचयुतत शब्िाबंाबत चवसगाच्या संचधचनयमासं अनुसरून उच्चारिशचन केले आहे. 
 

जसे – अंतःकरि (अन्द्तह् करण्, अन्द्तक्करण्) अंतगचळ्, अधप्पात, िुक शासन्, चनगचमन्, चनष्ट्कारण् 
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शब्दनोंदीतील माणितीचा क्रम 
 

१. कोशात घेतलेला शब्ि प्रारंभी जाड ठशात चिला आहे. या शब्िातील एखाद्या अक्षराला पयायी 
अक्षर झकवा अक्षरे रूढ असतील, तर त्याचं्या िोन स्वतंत्र नोंिी केल्या आहेत. पि पयायी अक्षरामुंळे 
बनिारा शब्ि अगिी चनकटर्ा असेल, तर पयायी अक्षर तेथेर् कंसात चिले आहे. जसे – अजमास, 
(अिमास), प्रगट, (प्रकट). हचक(की)कत. 
 

२. कचव, गुरू यासंारखे तत्सम र्कारातं व उकारातं शब्ि मराठीत आता िीघान्द्त चलचहले जातात. 
म्हिून शब्िनोंि अशा चठकािी िीघान्द्त केली आहे. मात्र सामाचसक शब्िात मुळाप्रमािे हे शब्ि प्रथमपिी 
ऱ्हस्वान्द्त होतात हे समजण्यासाठी तत्सम मूळ शब्िारे् ऱ्हस्वान्द्त अक्षर शब्िनोंिीत लगेर् कंसात चिले आहे. 
जसे : कवी (चव), राजगुरू (रु). 
 

३. मूळ शब्ि चिल्यानंतर लगेर् उच्चार गोल कंसात िाखचवला आहे. शब्िाच्या उच्चारात बिल 
नसेल, तर उच्चारलेखन केलेले नाही. 
 

४. त्यानंतर शब्िारं्ा व्याकरिचवषयक तपशील संके्षपाने चिला आहे. जसे – सवच. (सवचनाम), चव. 
(चवशषेि), चि. (चियापि), सचि. (सकमचक चियापि), अचि. (अकमचक चियापि), उचि. (उभयचवध 
चियापि), चिचव. (चियाचवशषेि), शब्ि (शब्ियोगी), उभ. (उभयान्द्वयी), उद्गा. (उद्गारवार्ी). 
 

नामाच्या बाबतीत त्यारे् फतत झलगिशचक संके्षपचर्न्द्ह चिले जाते. जसे – पु. (पुझल्लग), स्त्री 
(स्त्रीझलग), न. (नपुसकझलग). एकर् शब्ि चवचवध झलगी असल्यास तशी नोंि केली आहे जसे – पुस्त्रीन. 
एखािा शब्ि केवळ अनेक वर्नात वापरला जात असेल, तर झलगानंतर अव. असे चलचहले आहे. 
 

५. शब्िाच्या व्याकरिचवषयक नोंिी िेऊन िंाल्यानंतर कोशगत शब्िारे् अथच िमाने चिले आहेत. 
मूळ अथच प्रथम चिला आहे. एकार् अथारे् पयायी शब्ि असतील तर ते िेऊन त्यामध्ये अधचचवरामारे् चर्न्द्ह 
ठेवले आहे. पयायी शब्ि संपले की पूिचचवराम चिला आहे. पयायी शब्िात एकार् शब्िजातीरे् अनेक शब्ि 
आले, तर त्यामध्ये स्वल्पचवराम चिले आहेत. शब्िारें् चवचवध अथच असतील, तर त्यारें् गट पाडून ते १. २. 
३. ४. अशा िमाकानंी िाखचवले आहेत. एखािा अथच लक्षिेने आला असल्यास त्या गटाच्या आरंभी कंसात 
‘ल’ (लक्षि या शब्िार्ा संके्षप) ठेवला आहे. शब्िारें् अथच िेताना सामान्द्यतः पुढील धोरि अवलंबण्यात 
आले आहे : 
 

(अ) शब्िगत संकल्पना सोप्या शब्िातं स्पष् करून, 
 

(आ) अपचरचर्त कठीि शब्िानंा पयायी सोपा शब्ि िेऊन, 
 

(र्) शास्त्रीय पाचरभाचषक शब्िारं्ा अथच व्याख्या िेऊन, चवश्लेषिात्मक पद्धतीने व उिाहरि िेऊन, 
 

(र्च) जुन्द्या व आज व्यवहारात नसलेल्या शब्िाचं्या बाबतीत व नवीन अपचरचर्त शब्िाचं्या बाबतीत 
संबचंधत गं्रथातील ससंिभच अवतरिे िेऊन, 
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(उ) िंाडे, पशू, पक्षी, अवजारे, यंते्र याचं्या माचहतीबरोबर चर्ते्र िेऊन. 
 

आवक यक तेथे असे शब्ि समाजाच्या ज्या स्तरात झकवा वगात वापरले जात असतील त्यारं्ा 
चनिेशही केला आहे. 
 

६. िोन शब्िारें् अथच सारखेर् असतील, तर त्यातंील अचधक प्रर्ाराच्या शब्िापुढे सवच नोंिी 
करण्यात आल्या आहेत. िुसऱ्या शब्िापुढे मात्र कंसात उच्चारलेखन केल्यानंतर ‘पहा : ...’ अशी अस्थचलत 
नोंि करून अन्द्योन्द्य संिभच चिला आहे. जसे – अंधळा पहा : आंधळा. अिुभार पहा : अिुगुरुत्व. ‘आंधळा’ 
व ‘अिुगुरुत्व’ या नोंिी चवस्तृत राहतील. 
 

७. वाक् प्रर्ार : कोशगत शब्िावर आधाचरत एखािा वाक् प्रर्ार असल्यास त्या शब्िार्ा अथच 
चिल्यानंतर कंसात (वा.) असा संके्षप िेऊन तो वाक् प्रर्ार जाड ठशात चिला आहे. त्या वाक् प्रर्ारारे् 
चवचवध अथच असल्यास ते १. २. ३. असे आकडे टाकून िमवार चिले आहेत. वाक् प्रर्ार एकापेक्षा अचधक 
असतील, तर ते िमाने चिले आहेत. 
 

८. एखािा शब्ि नाम, चवशषेि, चियाचवशषेि अशा शब्िाचं्या चवचवध जातींत वापरला जात असेल, 
तर या जातींर्ा उल्लेख त्याचं्या वारंवारतेच्या दृष्ीने ते एकार् नोंिीत िमाने स्वतंत्र ओळीत चिले आहेत. 
 

९. व्युत्पत्ती – प्रत्येक शब्िार्ी व्युत्पत्ती िेण्यार्ा आग्रह धरलेला नाही. सहजचसद्ध अशार् त्या 
चिलेल्या आहेत. कोित्या भाषेतून शब्ि आला, हे समजाव ेएवढार् हेतू ठेवला आहे. अरबी, फाशी, उिूच 
र्त्यािी सूक्ष्म वगीकरिाऐवजी ‘फा.’ अशीर् नोंि केली आहे. 
 
⬤ ⬤ ⬤ 
 

(पूवचसंपािनात वरीलपैकी काही बाबींर्ा काटेकोरपिे चवर्ार िंालेला चिसत नाही. पुनःसंपािनात 
‘उच्चार’ गाळले आहेत.) 
 

कोशात उपयोगात आिलेल्या संके्षपाचंी सूची 
 

१ णवषय 
 
संके्षप स्पष्टीकरि संके्षप स्पष्टीकरि 

अथच. अथचशा. अथचशास्त्र मावशंा., मानव. मानववशंशास्त्र. 

र्चत. र्चतहास मा.शा., मानस मानसशास्त्र. 

उयंशा, उ यंत्र. उपयोचजत यंत्रशास्त्र योगशा., योग योगशास्त्र. 

कायिा. कायद्यासंबधंी. रसाशा., रसा. रसायनशास्त्र. 

कृचष. कृचषशास्त्र. राशा., राज्य राज्यशास्त्र. 
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िीडा. िीडा चवषयक वशा., वन वनस्पतीशास्त्र. 

ग. गचिती पचरभाषा वा. वाचिज्य 

छाप. छापखाना चवषयक वा. ले. वाचिज्य लेखा 

ज्यो. ज्योचतष वा. व्य.सं. वाचिज्य व्यवहार संचवधान. 

तत्त्व. तत्त्वज्ञान. वा. व्या.चव. वाचिज्य व्यावसाचयक चवज्ञान. 

तशा. तकच . तकच शास्त्र. वा. सं. वाचिज्य संचवधान. 

ना. शा. नागचरकशास्त्र. वा. सा.ं वाचिज्य साकं्ख्यकी. 

नाचवक. नचवकाचं्या व्यवहारातील वानस. वनस्पती संबंधी. 

नी. शा. नीचत. नीचतशास्त्र वास्तु. वास्तुशास्त्र 

न्द्याशा. न्द्याय. न्द्यायशास्त्र. चवधी. कायिेचवषयक, चवधी 

पचव. पिाथच. पिाथचचवज्ञान. वै. वैद्यक 

पशुचव. पशु. पशुचवज्ञान व्या. सं. व्यावसाचयक संचवधान. 

प्रा. शा., प्राचि. प्राचिशास्त्र. व्याशा., व्यायाम व्यायामशास्त्र. 

बीज. बीजगचित शशा., श शरीरशास्त्र. 

भा. शा., भाषा भाषाशास्त्र शा. प. शास्त्रीय पचरभाषा. 

भ.ू भगूोल चशशा, चशक्षि चशक्षिशास्त्र 

भगू. शा., भगूभच भगूभचशास्त्र. स. शा, समाज समाजशास्त्र. 

भचूमती भचूमती सा. शा. साचहत्यशास्त्र. 

भौ., भौचतक भौचतकशास्त्र. स्था. स्थापत्यशास्त्र 

२. भाषा, बोली र्. 

अपभं्रश अपभं्रश काथवडी काथवडी 

अमा. अधचमागधी. कु. कुडाळी 

अर. अरबी कु., कुि. कुिबाऊ 

आग. आगरी कु. गो. कुिबी गोवानीज 

आरे. आरे मराठी को. कोकिी 

र्ं. र्ंग्रजी कों. कोंकिी. 

उ. उिूच उिूच खा., खान खानिेशी 

कर. करवीरी गु, गुज गुजराथी 

क., का. कन्नड, कानडी गो. गोमंतकीय 

कना. कनाटकी गोंड, गोंडी गोंडी. 

घा. घाटी प्रा. प्राकृत 

र्रं. र्रंपुरी फा. फासी 
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चर्.को. चर्त्तपावन कोकिस्थी फ्रें . फ्रें र् 

जुन्नरी जुन्नरी ब.ं बगंाली 

िंाडी. िंाडी बाग. बागलािी 

ठा. ठाकरी बे. बेळगावी मराठी 

ड. डर् चभल्ली. चभल्ली 

त. तमीळ मा. माळवी 

तंजा. तंजावरी मराठी माि. माििेशी 

तु. तुकी माल. मालविी 

ते. तेलगू रत्नाचगरी रत्नाचगरी 

िे. िेशी राजा. राजापुरी 

रा. राचवडी व. वै. वऱ्हाडी, वैिभी 

धा. धारवाडी वै. सं. वैचिक संस्कृत 

ना. नागपुरी सं. संस्कृत 

नंि. नंिभाषा झह. झहिी. 

पा. पाली हेट. हेटकरी 

पोतुच. पोतुचगीज   

३. व्याकरि 

अ. अव्यय पु. पुझल्लगी 

अचि. अकमचक चियापि प्र. प्रत्यय 

अव. अनेक वर्न (ल.) लक्षिा; लाक्षचिक अथच 

र्. र्त्यािी. वा. वाक्प्रर्ार 

उिा. उिाहरिाथच, व्या. व्याकरि 

उ. अ. उभयान्द्वयी अव्यय. श. अ. शब्ियोगी अव्यय. 

उद्गा. उद्गारवार्ी अव्यय. स. चि. सकमचक चियापि. 

उचि. उभयचवध चियापि. स. ना. सवचनाम 

उप. उपरोचधक. सा. सामान्द्यरूप. 

चि. चियापि. सामा. सामान्द्यतः 

चि. चव. चियाचवशषेि सामाश, समास सामाचसक शब्ि. 

ि., सना िशचकसवचनाम. स्त्री. स्त्रीझलगी 

चद्व. चद्वरुतत () गोलकंस - प्रािेचशक झकवा 
बोली भाषेसाठी 

धासा. धातुसाचधत   
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ध्व. ध्वनी, ध्वन्द्यानुकारी. [] र्ौकोनी कंस – शब्िोत्पत्ती 
िशचक भाषेसाठी. 

न. नपुसकझलगी.   

न. श. नवा शब्ि. ० गाळलेला पूवच शब्ि 

नाचवक. नाचवकाचं्या व्यवहारातील   
 
४. संदभय गं्रथ संके्षप (पुढील खंडात) 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

मराठी शब्दकोश 
 

जैसें कबब तणर बचके एवडें । पणर प्रकाशा तै्रलोक्य थोकडें । 
शब्दाची व्याप्तीती तेिें पाडें । अनुभवावी ॥ ज्ञा. ४·२१५ 

 
॥ ॐ नमो जी आद्या ॥ 

 
[मराठी व्युत्पचत्तकोश (प्रा. कृ. पा.ं कुलकिी), मराठीतील एकाक्षरी शब्िारं्ा लघुकोश (प्रो. भा. 

म. गोरे), ग्रामगीता (संत तुकडोजी महाराज) कोश र्. कोशगं्रथारं्ा प्रारंभ ॐ या एकाक्षरी शब्िाने िंालेला 
आहे.] 
 

सारे चवश्व वाततत्त्वाने व्यापले आहे. सवच सृष्ीरे् (आचि म्हिून शब्िसृष्ीरे्ही) आचिबीज ॐ. 
‘भारतीय तत्त्वज्ञान असे मानते की सृष्ीच्या चनर्ममतीच्या वळेी ॐ सदृश ध्वनी (Bigbang) उमटला’ - 
जीवनचवकास मे १९९३. सृष्ीच्या प्रारंभी ‘There was a word’ - बायबल. “ही सृष्ी ॐ तत्सत नामातून 
चनमाि िंाली आहे. िी वल्डच केम आउट ऑफ वडच.” - आर्ायच चवनोबा : वले्लोर प्रवर्ने प.ृ १६३. आमेन’ 
(Amen चहि)ू या ॐकारसदृश शब्िार्ा अथच ‘तथास्तु’, झकवा ‘येशूचिस्त’ असा आहे. र्ंग्रजीमध्ये “The 
word’ म्हिजे बायबल झकवा येशू चिस्त. अरबी भाषेतील ‘अ व म’ या विांर्ाही ‘अल्ला–महंमि पैगंबर’ 
असा अथच मानला जातो. 
 

गं्रथाचं्या आचि मंत्राचं्या प्रारंभी ॐ झकवा तत्सदृश शब्ि प्रयुतत करतात. ‘गं्रथसाचहब’ ‘ज्ञानिेवी’ र्. 
गं्रथाचं्या प्रारंभी ‘ॐ’: ‘१ ओं सचतनामु करता पुरखु’ – श्रीगुरु गं्रथ साचहब १ (गुरुमतार्ा मूलमंत्र), ‘ॐ नमः 
चसद्धम्’ (चतबेटी बौद्ध धमार्ा मंत्र), वैचिक संस्कृतीत हा अत्यंत पचवत्र मंत्र आहे. 
 

आधार – णवश्वकोश, संस्कृणतकोश र्. 
 

‘ॐ’ पु. १. एकाक्षरी िह्म. २. अत्यंत पचवत्र मंत्र; मंत्रराज. ३. होकार; 
स्वीकार. ४. मागंचलक उच्चार. ५. प्रचतज्ञापूवचक चवधान. 
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अ  
अ  १. िेवनागरी चलपीतील आचि मराठी विचमालेतील पचहला विच. २. मराठी स्वरमालेतील पचहला 
स्वर, स्थानपरत्वे ऱ्हस्व, लाबंट झकवा चनभतृ : ‘गवत’ या शब्िातील ‘ग’ मधील ‘अ’ हा ऱ्हस्व, ‘व’ मधील 
‘अ’ हा लाबंट, ‘त’ मधील ‘अ’ हा तोटका झकवा चनभतृ होय. ३. ॐ या अक्षराच्या ‘अ’, ‘उ’, ‘म्’ या तीन 
घटकामंधील पचहला. हा चवष्ट्िूर्ा चनिशचक मानला जातो. [सं.] 
[‘अ’ ने सुरू िोिारे शब्द येथे न आढळल्यास ‘आ’ मध्ये पािावेत.]  
 
अ  उपसगच.  १. व्यंजनािी शब्िापूंवी लागिारा, सामान्द्यतः नकार, अभाव, अल्पत्व, अनौचर्त्य 
आचि अन्द्यत्व िाखचविारा उपसगच. अन्द्याय (नकार); अधमच (अभाव); अगोड (अल्पत्व); अवेळ 
(अनौचर्त्य); अझहिू (अन्द्यत्व). स्वरािी शब्िापूंवी त्यारे् रूप ‘अन्’ असे होते : अनथच, अनपेचक्षत, 
व्यंजनानंी सुरू होिाच्या शब्िापूंवी क्वचर्त त्यारे् हे रूप वापरलेले आढळते. अनचहत, अनमोल. २. मराठीत 
‘अ’ हा उपसगच क्वचर्त अचतशयत्व िाखवतो. अघोर, अर्पळ. ३. मूळ क्स्थतीला जािे : असुजिे = सूज 
उतरिे; अहारिे = सुटे होिे. 
 
अ  चव. र्यत्ता अथवा गुिवत्ता िाखवण्यासाठी वापरले जािारे चर्न्द्ह : ‘अ’ तुकडी, ‘अ’ वगच 
र्त्यािी. [सं.] 
 
अ आ :  प्रारंचभक ज्ञान; ओ का ठो. 
[अ र्-ईने सुरू िोिारे शब्द येथे न आढळल्यास ‘ऐ’ मध्ये पािावेत.] 
 
अई  उद्गार.  िुःख - शोकिशचक उद्गार. 
 
अईन  स्त्री.  १. र्ागंली कुळी; र्ागंली वतचिूक; चशष्ार्ारयुतत झकवा रुबाबिार वतचन. [फा.]  
 
अईसभईस  चव.  अ् भतु (गोष्). 
[अउ-ऊ ने सुरू िोिारे कािी शब्द ‘औ’ मध्ये पािावेत.] 
 
अउडबारा  चव.  (अउड = औट म्हिजे साडेतीन. साडेतीन हात म्हिजे एक पुरुष उंर्ीरे् माप. 
यावरून) बारा पुरुष : ‘कृष्ट्िें बाि सोचडला चतधारा ं। रुक्तमयासी लागला चपसारा । मागे साचरला अउडबारा 
। शक्तत अंबरा उडचवली ॥’ – एरुस्व १२·१२१. 
 
अउिापाउिा  चव.  अध्याने झकवा पावाने कमीअचधक; साधारिपिे संख्येच्या संिभात उपयोग केला 
जातो. [सं. अधानपािोन]  
 
अउले  न.  पे्रमारे् बोलाविे. 
 
अउड  पु.  नागंर; औत. 
 
अक  न.  िुःख; पाप.[सं.] 
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अकचाट  चव.  अचतकारस्थानी : ‘नावडे शास्त्री अकर्ाट नावडे र्ातुयच वटवट I’ – भारा ८·७. 
 
अकच्छ  चव.  कासोटा न घालता नेसलेले (धोतर, लुगडे र्.). [सं.] 
 
अकट  चवशषे चर्चकत्सा करिारा; हट्टी. 
 
अकटणचकट  चव.  १. चवशषे चर्चकत्सा करिारा; बारीकसारीक तपचशलात चशरिारा. २. आग्रही; 
हट्टी; चर्कट; र्ेंगट, [चर्कटरे् चद्व.] 
 
अकटी  स्री.  लहान शगेडी; आगटी; शकेोटी. [सं. अक्ननचष्का] 
 
अकटेदुकटे  न.  चठकरीर्ा खेळ. 
 
अकटोणवकट  चव.  १. प्रर्डं; फार मोठा व ओबडधोबड; अवाढव्य; बेढब; अगडबबं. २. 
अिाळचविाळ; भयप्रि; भयानक. ३. (उप.) अत्यल्प; अचतशय थोडे. [चवकटरे् चद्व.]  
 
अकड पहा : अक्कड  (अकड व त्यापासून तयार िंालेले सवच शब्ि ‘अक्कड’ मध्ये पहा.) [सं. आकृचत]  
 
अकडकडवे  न.  गाण्यातील पालुपि; धु्रवपि; आंकिकडवे. 
 
अकडिे  अचि.  १. ऐट करिे; डौल चमरविे; नखरा करिे. २. पहा : आखडिे : ‘िररोज सकाळी 
अकडिाच्या कमरेला …’ -चशळान १२७. 
 
अकडबाज  चव.  ऐटबाज; गर्मवष्ठ. 
 
अकडंणतकडं  न.  १. वायफळ बडबड. २. टाळाटाळ; र्ुकवार्ुकवी. चिचव. चवसंगतपिे; चवर्ूकपिे 
(वागिे, बोलिे र्.). 
 
अकडाई  स्त्री.  ऐट करण्यार्ी सवय; नखरेलपिा. 
 
अकढा  चव.  १. पूिचपिे न कढलेला झकवा कढचवलेला (पिाथच). २. चवतळेपयंत न तापवलेला (धातू). 
 
अकि  चव.  १. किी नसलेला स्वच्छ (तािूंळ). २. िािे नसलेले (किीस). ३. खायला एक किही 
नाही असा; िचररी. [सं.] 
 
अकिणनकि  न.  एकिा मळून धान्द्य काढलेली किसे पुन्द्हा मळून त्यातून चनघालेले धान्द्य : 
‘अकिचनकि कालवनू धान्द्य त्याच्या माथीं मारावयारे्’ – गागंा १२३. 
 
अकथ्या  पु.  कथापुराि न सागंिारा मािूस; पोथी न वार्िारा मािूस : ‘अजन्द्म्याचस कैं चर् 
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जाचत । अचिया कासया ज्योचत । चनमचळाचस कशाने धूचत । अकर्थ्या न पोथी कथनार्ी ।’ – चससं १३·१२६. 
 
अकद  चव.  स्थूल; लठ्ठ; बेडौल. [अर.]  
 
अकदस  चव.  अत्यंत पचवत्र; पुण्यवान; पुण्यशील. [अर.]  
 
अकणनष्ठ  पु.  १. गौतमबुद्धारे् एक नाव. २. बौद्धिेवतारं्ा एक वगच. [सं.] 
 
अकपट  चव.  १. ज्याच्या मनात कपट नाही असा. २. ज्यात लबाडी, खोटेपिा नाही असा (माल, 
वागिूक, व्यवहार र्.). 
न. मोकळेपिा; चनव्याजता; शुद्धभाव. [सं.] 
 
अकब  चिचव,  मागून; नंतर.[फा.] 
 
अकबर  चव.  सवांत श्रेष्ठ; थोर; मोठा. [अर.] 
 
अकबरनवीस अकबरनीस पु. पहा : अख्बारनवीस :  ‘त्याने लागलीर् अकबरनचवसास 
बोलावनूआिून त्यास ते काय आहे ते वार्ण्यास साचंगतले.’ – वज्रा १९१. 
 
अकबरशािी  चव.  १. अकबरबािशहाने र्ालू केलेले (रुपया, मोहोर वगैरे र्लनी नािे). २. अकबर 
बािशहाने रूढ, प्रर्चलत केलेला र्. ३. अकबर बािशहासंबधंीर्ा. 
 
अकबरी  स्त्री.  १. अकबराने र्ालू केलेली मोहोर.२. अकबराशी संबचंधत (अकबराने र्ालू केलेले) 
कायिे, नािी वागण्याच्या पद्धती वगैरे. ३. तािंळाच्या चपठार्ा केलेला एक पिाथच. 
 
अकबरी मोिर, अकबरी मोिोर  स्त्री.  १. अकबराने सुरू केलेले पधंरा रुपये झकमतीरे् सोन्द्यारे् नािे. 
२. या नाण्यारं्ी केलेली माळ. ३. (ल.) र्भ्रतिार (व्यापारी). 
 
अकबार चव. र्ागंल्या बहरलेल्या; पूिच बहरलेल्या : ‘केतकी किचळी अकबार । बहु टवटवीत ।’ –पला 
३·६. 
 
अकरकी स्त्री. अकरे अकरे एकचवसाशपेासून वीस वीसे र्ारशपेयंतरे् पाढे. 
चिचव. अकरी; (सोंगट्याचं्या खेळात) अकराव्या घरात. [सं. एकािश] 
 
अकरि न. कमच न करिे; कमचरचहतता; चनक्ष्ट्ियत्व; कमापासून मुततताः ‘तरी अकरिारे्चन खेिें ।’ – 
ज्ञा १८·५९२. [सं.] 
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अकरिरूप न. चियापिारे् नकारिशचक रूप. उिा. नसिे; नाकारिे. २. नकाराथचक 
साहाय्यकारी चियापि करिरूपी चियापिाला जोडून तयार होिारे रूप. उिा. जात नाही, फसव ेनसते, 
जाऊ नये. [सं.] 
 
अकरि समायोजन न. ऋिसमायोजन. 
 
अकरिात्मक (स्वातंत्र्य) न. (राज्य.) १. नकारात्मक स्वातंत्र्य. २. केवळ बधंनार्ा अभाव असलेले 
स्वातंत्र्य. ३. चवधायक झकवा वास्तव आशय, अथच नसलेले स्वातंत्र्य. [सं.] 
 
अकरिी अंक पु. (ग.)ज्यार्ा अंश पूिांक आहे व छेि शून्द्येतर पूिांक आहे अशा अपूिांकाच्या स्वरूपात 
चलचहता येिारा अंक. [सं.] 
 
अकरिीय चव. करण्यास अयोनय, अनुचर्त : ‘पचरकरिीया अकरिीया न िेखा ।’ – ऋ ४५. 
[सं.] 
 
अकरिे, प्रत्यवाय पु. जे केले नाही तर ते र्ुकीरे् ठरेल असे; जे न करिे लाचजरवािे ठरेल 
असे; बधंनकारक. [सं.] 
 
अकरताळ, अकरताळ्या चव. हट्टी; माथेचफरू; कजाग; खोडकर; िाडंगा (चवशषेतः मुले व चस्त्रया 
याचं्याबाबतीत). [सं. अकृत+लु] 
 
अकरनकर चव. जे करायला हव े ते न करिारा आचि करायला नको ते करिारा; करनकरा; 
स्वचे्छार्ारी. 
 
अकरम चव. १. हीन मानलेल्या जातीर्ा; हीन वृत्तीर्ा. २. लबाड; धूतच; कपटी. [सं. अकमच] 
 
अकरम चव. कृपावतं [अर. अिाम] 
 
अकरमाश्या चव. १. (बारा माशारं्ा तोळा. त्यात एक मासा हीि, म्हिून अकरामाशा म्हिजे हीन 
प्रतीर्ा. त्यावरून) अनौरस; िासीपुत्र; जारज; हीन बीजार्ा; कमजात. २. (ल.) कृतघ्न. ३. (क्वचर्त) 
अकरा मासे वजनार्ा (तोळा, रुपया र्.). 
पु. १. अकरा मचहने गभाशयात राहून जन्द्मलेले मूल. २. अकरा मचहने पोटात गभच बाळगिारा प्रािी 
(म्हैस). 
 
अकरमास पु. वषचश्राद्ध. (व.) 
 
अकरमािी स्त्री. अकरा मचहन्द्यारं्ा पगार िेऊन वषचभर र्ाकरी करून घेिे; र्ंग्रज अमलापूवी 
भारतात बहुतेक चठकािी ही पद्धत र्ालू होती. 
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अकरवातोत्तर चव. करमुतत : ‘अकरवातोत्तरे भमूी १०० िाउपसाउ वाचहला’ – पळस चशला १·२. 
 
अकरा चव. न करिारा; आळशी; हट्टी. 
 
अकरा चव. िहा अचधक एक चमळून होिारी संख्या; ११ ही संख्या. [सं. एकािश] 
 
अकरावा चव. िमाने १० नंतरर्ा. 
पु. १. मािूस मेल्यानंतर तो चिवस घरून त्याच्या अकराव्या चिवशी करावयार्ा वृषोत्सगािी चवधी. 
 
अकरावा गुरु, अकरावा गुरू १. भानयोिय होिे : ‘मामलेिार, लष्ट्करी लोक, सावकार, पाटील–
कुलकिी, िेशमुख–िेशपाडं्े यानंा मात्र अकरावा आला.’ – गागंा ४७. २. गुरू हा ग्रह जन्द्मलननाच्या 
अकराव्या घरात आल्यास अत्यंत अनुकूल समजला जातो. त्यावरून िाट मतै्रीरे् चनिशचक. 
 
अकरावा रुद्र १. शकंरार्ा अकरावा अवतार. २. हनुमान; मारुती. ३. (ल.) अचत रागीट, तापट मािूस. 
(अकराही रुर अचत भयंकर असतात; पि त्यातल्या त्यात अकरावा सवांहून भयंकर आहे, अशा 
समजुतीवरून). 
 
अकराळणवकराळ चव. प्रर्डं; भयंकर; भयानक; भीचतिायक; उग्र; ज्यार्ी भीती वाटेल असा. 
[सं. करालरे् चद्व.] 
 
अकरी अ. सोंगट्याच्या पटावरील चववचक्षत घरापासून अकराव्या घरी. बुचद्धबळाच्या खेळातील एक 
संज्ञा. 
 
अकरुि चव. चनिचय; चनष्ठुर; िूर; कठोर. [सं.] 
 
अकरे न. अव. १. (िेवापुढे लावण्याच्या) अकरा वातींर्ा समूह. २. आज एक, उद्या िोन, परवा तीन 
अशी र्ढत्या िमाने अकरा चिवस िेवापुढे चपठारे् चिवे ठेविे व परत एकपयंत उतरत्या िमाने कमी करिे. 
३. र्ातुमास्यात र्ार र्ार बोटे लाबंीच्या अकरा वाती चनराजंनात पेटवनू ओवाळण्यार्ा मुलींर्ा एक नेम 
झकवा व्रत. 
 
अकतयव्य चव. १. जे करिे उचर्त नाही ते; करावयाला योनय नव्हे ते. २. जे करावयारे् योजलेले 
नाही ते. [सं.] 
 
अकता चव. १. एखािी गोष् करण्यास अपात्र, अयोनय. २. काहीर् कतचव्य कमच न उरलेला; चसद्ध : ‘जे 
अकत्याच्या ठायी बसैो येती ।’ –ज्ञा १३.२८१. ३. काही न करिारा (आळशी); सुस्त. [सं.] 
 
अकतात्मबोध पु. िेहीर् चविेहता प्राप्त होिे; िेहभान नसिे; प्रपरं्, व्यवसाय करीत असताना ‘स्व’ 
रे् अवधान न राहिे. 
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अकतृयक चव. १. (व्या.) ज्या चियापिार्ा कता स्वतंत्रपिे वातयात चिलेला नसून त्या शब्िातील 
चियेर्ा मूळ अथच म्हिजे भाव हार् त्यार्ा कता मानावा लागतो, असे चियापि. अशा वळेी कता हा 
चियापिातर् सामावलेला असतो. २. स्वयंभ;ू जे कोिीही केलेले नाही असे. [सं.] 
 
अकतृयत्त्व न. कतृचत्त्व नसिे; कतचबगारी नसिे; नालायकी; कायचक्षमता नसिे; पुरुषत्व नसिे. 
[सं.] 
 
अकमय न. १. िुष्ट्कमच; कुकमच; वार्चट काम; पापकृत्य; नीचतबाह्य, चनचषद्ध कमच; अयोनय कृत्य : ‘तंव 
तंव होती थोराडें । अकमार्ीं तळबुडें ॥’ –ज्ञा १५.१६८.२. ज्यास कमच नाही असे; कमातीत (कमाच्या 
पलीकडरे्) िह्म : ‘जें कमावगेळे सवांगें । जेथ लाचवताचंह न लगे । जें नव्हें कमचठाजोगें । तें जाि सवेगें 
अकमच ॥’ – एभा ७·६६. ३. कमार्ा अभाव. [सं.] 
 
अकमयक चव. (व्या.) कमच नसलेले झकवा कमार्ी गरज नसलेले (चियापि). [सं.] 
 
अकमयगणत स्त्री. पापमागच; वार्चट मागचः ‘तचर कैसी करंु अकमचगचत । स्वाचमरुही होऊचन ॥’ – चिपु 
१२·२२. [सं.] 
 
अकमयण्यता स्त्री. चनरुद्योग; काम न करिे; आळशीपिा; कामाबिल उिासीनता; नकतेपिा. [सं.] 
 
अकमा चव. १. कमचहीन; कमातीत; कमचरचहत; ज्याला कमार्ी बाधा नाही असा : “मी अकमा न करोचन 
करीं कमे ।’ – एभा २·२९८.२. साहसकमच करिारा. [सं.] 
 
अकमाकार चव. वार्चट, पाप, अघोरी साहस करिारा : ‘अंबालयीं यािव वीर । उतरले आहेती 
अकमाकार ॥’ – एरुस्व ६·४१. [सं.] 
 
अकमी चव. १. िुष्; गुन्द्हेगार; पाप (अकमच) करिारा. २. िुिैवी; कमनचशबी. [सं.] 
 

[‘अकल’ ने सुरू िोिारे शब्द ‘अक्कल’मध्ये पािावेत.] 
 
अकल चव. कला नसलेला; र्ढउतार नसलेला; अंश, भाग नसलेला; अक्षय : ‘जयजय 
अकलकलाशून्द्य ।’ – रंयो १·९. [सं.] 
 
अकलकरा, अकलकडा, अकलकाडा, अकलकाढा, अकलकारा पहा : अक्कलकारा 
 
अकलंक चव. चनष्ट्पाप; चनिोष. 
 
अकलंकी चव. चनमचल; चनिोष; ज्याच्यावर कोिताही डाग नाही असे; ‘गोरट्या अकलंकी वृत्तीरे् 
…’ – पासंग ३२. 
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अकला पु. घोड्ाला होिारा रोग. हा रोग िंाल्यास घोडा लंगडतो. 
 
अकलाद चव. पहा : अल्लाद 
 
अकलुणषत चव. खरे; स्वच्छ; प्रामाचिक; िूचषत नसलेले : ‘त्यामुळे पत्रलेखकारें् खरे व 
अकलुषीत मत प्रचतझबचबत होत नाही.’ – चवराझशरो १६. [सं.] 
 
अकल्पन चव. १. कल्पनारचहत; चनचरच्छ; कल्पनेच्या पलीकडील : ‘अकल्पनाख्यकल्पतरो ।’ – 
ज्ञा. १८·१०. [सं.] 
 
अकल्पनीय चव. ज्यार्ी कल्पना करिे शतय नाही असे; अततयच; न सुर्िारे; कल्पनातीत. [सं.] 
 
अकल्ल्पत चव. १. ज्यार्ी कल्पना होिार नाही असे. २. ज्याचवषयी पूवी काही बेत, योजना, 
तयारी, चवर्ार केलेला नाही असे. ३. अनुचिष्; अझर्चतत; अकस्मात; अतर्मकत; चवर्ारात झकवा तकात 
नसलेले; ज्यार्ी पूवी सूर्ना चमळालेली नाही असे. [सं.] 
 
अकल्मष चव. १. चनष्ट्पाप; चनिोष. २. स्वच्छ; चनमचल. ३. पूवचग्रहाने िूचषत नसलेले. [सं.] 
 
अकल्याि न. अमंगल; अशुभ; अचहत; नुकसान. 

चव. वार्चट; अमंगल; हाचनकारक. [सं.] 
 
अकल्यािकारी चव. चहत न करिारा; नुकसान करिारा; अचहतकारक; अनथचकारी. [सं.] 
 
अकणव, अकवी चव. १. मूखच; अज्ञानी. २. कवी नसलेला. [सं.] 
 
अकशाल, अकसाळी स्त्री. कनाटकी सोनारारं्ी जात. 
 
अकशेरू चव. (प्राचि.) पाठीर्ा किा नसलेला (प्रािी); पषृ्ठवशंहीन (प्रािी). उिा. जेलीचफश, 
गाडूंळ र्त्यािी. 
 
अकसात स्त्री. वार्मषक वसुलारे् हप्ते. 
 
अकसीर चव. गुिकारक; पचरिामकारक; रामबाि. [अर.] 
 
अकस्मात अ. १. अकक्ल्पत; एकाएकी. २. चवर्ार केल्याचशवाय; आधार नसता; पूवचसूर्ना 
नसता. [सं.] 
 
अकस्माणदक चव. अर्ानक : ‘तेयारे् अकस्माचिक : सुजे नाक.’ रकौ २९१ 
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अकळ चव. न समजिारे; अगम्य; िुबोध; िुजे्ञय. 
 
अकळिे अचि. जाभंर्च, उर्की, अखेरर्ा श्वास येिे–िेिे. 
 
अकळत, नकळत चिचव. १. र्ुकूनमाकून; न जािता; अज्ञानाने. २. यदृच्छेने. 
 
अकळविी न. भलत्यार् वेळी पडिारा पाऊस. 
 
अकळी स्त्री. १. बुडत्याने झकवा मरिाऱ्याने िंटका िेऊन जोराने टाकलेला श्वास; अखेरर्ा श्वास; 
उर्की; आर्का. २. जाभंर्च. 
 
अकळून–नकळून चिचव. अकळत–नकळत. 
 
अकंटक चव. १. चनष्ट्कंटक; काटे नसलेला. २. (ल.) संकट, चवरोध नसलेला; शत्र ूनसलेला. [सं.] 
 
अकातिे अचि. १. अधाशीपिा करिे. २. आिोश करिे : ‘अशी अकातल्यासारखी काहून 
करतं?’ – मािूस ७४. [सं. आिातं] 
 
अकादमी स्त्री. १. साचहत्य, कला, शास्त्र यारें् संगोपन, संशोधन व संवधचन यासाठी स्थापन 
केलेली संस्था. २. एखाद्या चवचशष् कलेरे् वा व्यवसायारे् चशक्षि िेिारी, त्यासाठी आर्मथक मित व 
प्रोत्साहन िेिारी संस्था. उिा. सैचनकी अकािमी. [र्ं. अॅकॅडमी] 
 
अकामी चव. चनरुपयोगी; चनकामी; व्यथच. 
 
अकाम्य चव. फलार्ी अपेक्षा न करता, चनष्ट्काम बुद्धीने केलेले; कामनारचहत; चनरपेक्ष; चनहेतुक; 
चनलोभी. [सं.] 
 
अकार पु. ‘अ’ हा स्वर. [सं.] 
 
अकारि चव. १. चनचमत्तावार्ून; चवनाकारि; व्यथच; उगीर्र्. २. गरज नसताना; उपायोग 
नसताना; काही फायिा नसताना; चनरुपयोगी; चमर्थ्या. ३. स्वयंचसद्ध (र्चश्वर) : ‘म्हिवुचन मज एकेचवि । हे 
त्रयीधमच अकारि ॥’ – ज्ञा. ९·३३४. [सं.] 
 
अकारि बंधु, अकारि बंधू पु. चनरपेक्ष सहायक; चनचमत्त नसताना होिारा चमत्र : ‘सरकाररे् 
अकारि बंधूही त्याजचवरुद्ध आहेत.’ –लोचटकेले २·२·२७५. 
 
अकारणिक चव. १. चनरुपयोगी; चनष्ट्फळ. २. ज्यार्ी गरज नाही असे; ज्यातून काही चनष्ट्पन्न होऊ 
शकत नाही असे. [सं.] 
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अकारिी पहा : अकारणिक 
 
अकारादी विय अकारापासून सुरू होिारी विचमाला; ‘अ’ पासून आरंभ होिारी मूळाक्षरे. [सं.] 
 
अकारान्त चव. अ ज्याच्या शवेटी आहे असे. [सं.] 
 
अकारीब पु. १. नातलग; जवळरे् लोक; अंतेवासी. २. माहीतगार; जािते : ‘तुम्ही सवच त्या 
प्रातंीरे् अकारीब. जाव ेन जाव.े’ – मर्सा १·२८१. [अर.] 
 
अकापयण्य न. १. कृपितेर्ा अभाव; समृद्धी. २. उिारपिा; सढळपिा. [सं.] 
 
अकाबयनी चव. (रसा.) रसायनशास्त्रार्ी एक शाखा; ज्याच्या मूलरव्यातील सूत्रामध्ये काबचन–
कबच–नाही अशी वस्तू. उिा. प्रािी झकवा वनस्पती ज्या पिाथांरे् बनलेले असतात त्यापेक्षा वगेळया 
पिाथांरे् बनलेले झकवा असलेले; अनैसर्मगक प्रचियेपासून बनलेले. 
 
अकायय न. अयोनय कृत्य; गुन्द्हा; पाप; अपराध; िोष. 

चव. करण्यार्ी गरज नाही असे; अयोनय; जे करू नये असे. [सं.] 
 
अकाययक्षम चव. एखािे काम करण्यार्ी कुवत नसलेला. 
 
अकाल पु. शीख धमीयारं्ा र्चश्वर. 
 
अकाल पु. १. अयोनय वेळ; भलतीर् वळे. २. िुष्ट्काळ; िुर्मभक्ष; बेमोसमी घडलेली, िंालेली गोष्. 
[सं.] 
 
अकालज चव. अवेळी जन्द्मलेला; भलत्यार् झकवा अशुभ वळेी उत्पन्न िंालेला झकवा जन्द्मलेला. 
[सं.] 
 
अकालजन्म पु. अवळेी जन्द्म. [सं.] 
 
अकालपक्व चव. (वन.) १. लवकर फुले व फळे धरलेला; आगस; आगसलेला; हळवा; हळा. २. 
(ल.) वागिे बोलिे यात अवळेी प्रौढपिा आलेला; अकाली वयस्क िंालेला. [सं.] 
 
अकालपक्वता स्त्री. १. अवळेी आलेले चपकलेपि (फूल व फळ). २. अवेळी आलेला प्रौढपिा; लहान 
वयात आलेली समजूत. [सं.] 
 
अकालप्रसव पु. चिवस पूिच भरण्यापूवी िंालेला जन्द्म. [सं.] 
 
अकालप्रसूत चव. चिवस पूिच भरण्यापूवी प्रसूत िंालेली (स्त्री). [सं.] 
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अकालप्रौढ चव. (समाज.) लहान वयातर् प्रौढाप्रमािे वागिारा; अचधक समजूतिार. [सं.] 
 
अकालमृत्यु, अकालमृत्य ूपु. वय िंाले नसताना आलेले मरि; अवेळी मरि; लहानपिी, तरुिपिी 
आलेले मरि. [सं.] 
 
अकालवचन न. वळेप्रसंगाला धरून नसलेले, असमयोचर्त बोलिे. [सं.] 
 
अकालवृणष्ट, अकालवृष्टी स्त्री. बेमोसमी पाऊस, अवेळी पडलेला पाऊस. [सं.] 
 
अकाणलक चव. अवेळी; फार आधी; लवकर; योनय वेळेपूवी; भलत्यार् वेळी; अयोनय वेळी केलेले, 
घडलेले. [सं.] 
 
अकाणलका पु. ताबंडसर रंगीबेरंगी पानारें् शोभेरे् एक िंाड. [रं्.] 
 
अकाली पु. १. शीख धमातील एक पथं. २. या पंथार्ा अनुयायी. 
 
अकालीन चव. अवेळर्ा; अप्रासंचगक; अयोनय वेळी आिलेला, केलेला; भलत्यार् वेळर्ा. [सं.] 
 
अकालोत्पन्न अकाली उत्पन्न िंालेला. पहा : अकालज 
 
अकाल्पणनक चव. वास्तचवक; बनावट नसलेला; मुळास धरून; कल्पनेत नसलेला; कल्पनेतून न 
काढलेला; सत्य; खरा; अकृचत्रम. [सं.] 
 
अकाळ पु. (ल.) अयोनय वेळ; अवेळ; अकाल; िुष्ट्काळ : ‘जैसें का ंअभ्रपटल । अकाळीर्ें ॥’ – ज्ञा. 
३·१४१. [सं.] 
 
अकाळिी पहा : अकाळविी : ‘र्ोर् व्यथेर्ी चटपते िािा, अकाळिीच्या मृद्गंधार्ा’ – पुथें ८३. 
 
अकाळविी पहा : अकळविी 
 
अकाळणवजू स्त्री. अवेळी र्मकिारी वीज : ‘जो अचरराय अकाळ – चवजू’ – रुस्व २४८. [सं. 
अकालचवदु्यत्] 
 
अकाळवेळ स्त्री. कोितीही वेळ; अचनचश्चत वळे : ‘बेबंि धाडी येत अकाळवळेी’ – एहम १. [सं. 
अकालवलेा] 
 
अकाळ्या चव. अवेळी पडलेला (पाऊस); पावसाळा नसताना पडलेला; अप्रासंचगक. 
 
अकांचन चव. चनधचन; रव्य नसलेला; रव्यहीन; कंगाल. [सं.] 
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अकांणचत चिचव. अवचर्त; अर्ानक; एकाएकी : ‘अकाचंर्त कानात बसलेला चवमानार्ा आवाज 
सुरू िंाला’ – ऊन ३७. 
 
अकांड, अकांडी चव. अकाली; अनपेचक्षत : ‘अकाडं प्रलयीं रक्षिकारी ।’ – सप्र ६·२१. [सं.] 
 
अकांडतांडव न. १. प्रमािाबाहेर राग आल्यामुळे केलेला आरडाओरडा; मोठमोठ्याने बोलिे; 
हातपाय आपटिे. २. जािूनबुजून रागारे् नाटक करिे; आरडाओरडा करिे. [सं.] 
 
अकांडा पु. आकाडंा; वाडनयात जाण्यासाठी वाटेत लावलेल्या िुबेळतयावरील आडव े लाकूड : 
‘फाटकाला लावलेल्या अकाडं्ावरून र्पळ उडी घेऊन...’ – शलूेक १२९. 
 
अकांडी पहा : अकांड 
 
अकांतिे चि. आिोश करिे. 
 
अकांत लोकांत पु. १. लोकासंमोर गळे काढून रडिे; सवांसमोर आिोश माडंिे. २. घाबरिे. (गो.) 
 
अणक स्त्री. सडीक तािूंळ. [का. अक्की] 
 
अणकलाट प्रवृत्ती स्त्री. (आयु.) जखमेतील रतत न गोठिेमुळे व रततार्ा अखंड प्रवाह र्ालू राहण्यामुळे 
होिारा चवकार. 
 
अककचन चव. ज्याच्याजवळ काहीही नाही असा; अचतशय गरीब; कंगाल. [सं.] 
 
अककणचत चव. क्षलु्लक; क्षरु; चनरुपयोगी; बेकाम; प्रभाव, महत्त्व झकवा उपयोग नसलेली (व्यतती 
झकवा वस्तू). [सं.] 
 
अककणचतज्ञान न. अगिी थोडे ज्ञान. [सं.] 
 
अकीक पु. १. ताबंसू, कठीि असे एक प्रकाररे् रत्न; अगेट (गोमेि) आचि चसचलका (गार) यानंी 
बनलेले रत्न. २. चसचलकारे् गूढस्फचटकी झकवा अधचस्फचटकी खचनज. [अर.] 
 
अकीद, अकीदत पु. स्त्री. चनष्ठा; दृढचवश्वास. 
 
अकीन पु. १. दृढचवश्वास; खात्री; सत्य. २. सत्यार्ा वाली. [अर. यकीन] 
 
अकीतयनीय चव. स्तुती करण्यास अपात्र; प्रशसंापर उल्लेख करण्याजोगा नसलेला. [सं.] 
 
अकीर्णत, अकीती स्त्री. िुष्ट्कीती; बिनामी; िुलौचकक; कुप्रचसद्धी; नार्क्की. [सं.] 
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अकीर्णतकर बिनामी करिारे; िुलौचकक पसरविारे. [सं.] 
 
अकीलदाना चव. सुज्ञ; प्रज्ञावन्द्त : ‘िराज काय चलचहिे आभोचहबापन्द्हा – अकीलिाना आहेत.’ – 
चशर्साखं ५. [अर.] 
 
अकुटेदुकुटे मुलारं्ा चठकरीर्ा खेळ. 
 
अकुतोभय चव. १. ज्याला कशार्ीही भीती नाही असा; ज्याला कुठूनही भय नाही असा; चनभचय; 
धीट; संकटे सहन करण्यास समथच; बेडर; चनधास्त : ‘हा संपूिच प्रबधं म्हिजे.... अकुतोभय अचधकारी 
पुरुषारे् बोल वाटतात.’ – आज्ञा उपो् ३९·२. सुरचक्षत; पक्की; मजबतू (र्मारतीसंबंधी). [सं.] 
 
अकुल पु. शकंरारे् एक नाव : ‘हा योगू शास्त्राथच बोचलला । चवशि केला अकुलागमी ।’ – एभा 
१४·४६०. 
चव. हीन कुल. [सं.] 
 
अकुलज चव. हलतया, हीन कुळात जन्द्मलेला; क्षरु; नीर्. [सं.] 
 
अकुलीन आर्ारहीन; र्ाचरत्र्य नसलेला. 
 
अकुशल चव. १. एखाद्या कामारे् कसब न चशकलेला; चबनकसबी; अचनष्ट्िात; केवळ 
अंगमेहनतीरे् काम करिारा (कामगार). २. अशुभ; िुःखकारक. [सं.] 
 
अकुिरी (भशूा.) चव. १. घट्ट बाधंलेला; सुसंबद्ध; घट्ट. २. चछरे नसलेला; एकसंध. [सं.] 
 
अकुळी चव. ज्यारे् कूळ कुिालाही माहीत नाही असा; कुलरचहत : ‘एक म्हिती नंिार्ा । एक म्हिती 
वसुिेवार्ा । ठाव नाही बापार्ा । अकुळी सार्ा श्रीकृष्ट्ि ॥’ – एरुस्व २·३. [सं. अकुल] 
 
अकंुठ, अकंुणठत चव. अडथळा न येता र्ालू असलेले; अखंड; अप्रचतहत; अबाचधत; अप्रचतबद्ध; अरुद्ध. 
(वार्ा, गती र्.) : ‘रोटीबेटीच्या अकंुचठत व्यवहारारे्.’ – केतका ७८. [सं.] 
 
अकंुणठत चव. (वन.) अंकुर झकवा फुलोरा याचं्या प्रमुख अक्षार्ी न थाबंता र्ालू राहिारी 
(वाढ). [सं.] 
 
अकूट न. चवष न पाजलेले (शस्त्र.). [सं.] 
 
अकूपार पु. १. समुर. २. खडक. ३. कासव. ४. सूयच. [सं.] 
 
अकूर पु. घोड्ार्ा एक रोग : ‘घोड्ाने उडी मारली असता बरगडी मोडते तो.’ – अश्वप ३०१. 
[सं.] 
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अकृत चव. न केलेले; न संपचवलेले. 
न. वार्चट कृत्य; पातक. [सं.] 
 
अकृतकाल चव. चबनमुितीरे् (कजच, व्याज र्.); कालमयािा नसलेले. 
 
अकृताकृत पहा : अक्रीत 
 
अकृताभ्यागम पु. (तत्त्व.) स्वतः न केलेल्या कमारे् फळ एखाद्याला चमळिे. [सं.] 
 
अकृताश्रम चव. आश्रमातीत; विाश्रम धमापलीकडे गेलेला : ‘आत्माभ्यासी पचरश्रम । करूचन 
चनरचखले कमाकमच । यालागीं ते अकृताश्रम । चनज चनभ्रय स्वयें जाहले ॥’ –एभा २·१६६. [सं.] 
 
अकृणत, अकृती स्त्री. (चवधी) कायद्याप्रमािे करायला हवी अशी गोष् न करिे; न केलेली कृती. [सं.] 
 
अकृत्य न. चनचषद्ध कमच; गैरकृत्य; वार्चट काम; पाप. [सं.] 
 
अकृणत्रम चव. १. नैसर्मगक; स्वाभाचवक; सहज; स्वयंभ;ू अचनर्ममत; मनुष्ट्याने न केलेला. २. 
वास्तचवक; खरे; वस्तुक्स्थतीस धरून. ३. अस्सल; बनावट नसलेला. ४. स्वयंभ.ू ५. चनष्ट्कपटी; प्रामाचिक; 
मोकळया मनार्ा. 
 
अकृष्ट्य चव. उखर; कसण्यास योनय नसलेली; बरड (जमीन). 
 
अक्लृप्तीत चव. ज्याबिल पूवी काही योजना केली नाही असा; चवर्ार न केलेला; न शोधलेला. [सं.] 
 
अकेवलत्व न (तत्त्व.) बहुचवधत्व; अनेकचवधत्व; चवचवधत्व. 
 
अकोचिे अचि. संकोर्िे; आकाराने लहान होिे; अंग लपचविे : ‘मूळ तो लपाला अकोर्ुचन ।’ – 
िाचव ३·२८. [सं.आ+कुर्] 
 
अकोचन न. आकंुर्न; आखडिे : ‘अकोर्न प्रसरि वळि धावन आचि चनरोधन । हे वळिास 
पारं्ैजि । पंर्ीकृत वायोरे् ।’ चवझस ६·२८. 
 
अकोटापत्र न. एकाच्या मालकीरे् गलबत िुसऱ्याला वापरावयास चिल्याबिलर्ा भाडेपट्टा. 
(को.) 
 
अकोल, अकोळ न. (वन.) कण्हेरीच्या पानाप्रमािे लाबंट, रंुि वर रेघा असलेल्या पानारें् एक औषधी 
िंाड. [सं.] 
 
अकोणशक, अकोणशकीय चव. (जीव.) पेशींर्ा अभाव असिारे सजीव. उिा. चवषािू. [सं.] 
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अक्कड स्त्री. १. ऐट; चमजास; आव; डौल; चिमाख; नखरा. २. एखाद्या गोष्ीर्ा चिमाख िाखविे–
चमरविे–करिे. (चि. बाळगिे, धरिे, िाखविे.) [झह. अकड] 
 
अक्कडखोर, अक्कडबाज चव. ऐट, छानछोकी करिारा; फाकडा; नटवा. 
 
अक्कडसासू स्त्री. बायकोर्ी वडील बहीि. (व.) 
 
अक्कडी स्त्री. मुख्य चपकाच्या रागंामधील पाट काढण्याकचरता झकवा िुय्यम पीक काढण्याकचरता 
र्ालवायरे् कोळपे. [का.] 
 
अक्कि चव. चर्कट : ‘अक्कि माती चर्क्कि माती खळगा जो खिावा...’ – मसाप २·१. [चर्क्किरे् चद्व.] 
 
अक्करताळा माथेचफरू; कजाग; खोडकर. [को.] 
 
अक्करमाशा चव. हलतया जातीर्ा; लननबाह्य संबंधातून जन्द्मलेला. पहा : अकरमाशा 
 
अक्कल शहािपिा; समज; र्ातुयच; बुद्धी; तारतम्य; जािण्यार्ी शतती. [अर. अतल] (वा.) अक्कल गंुग 
िोिे – बुद्धी कंुचठत होिे; चिङ्मूढ होिे; एखािा कठीि प्रक न, समस्या सोडचवण्यार्ा मागच न सुर्ल्याने 
गोंधळात पडिे. अक्कल जािे – सारासार चवर्ारशतती नाहीशी होिे; शहािपि नाहीसे होिे. अक्कल 
पाजळिे – (उप.) नको चतथे शहािपिा िाखविे : ‘ती अक्कल चहतं गावात पाजळा!’ – पडघवली १२५. 
अक्कल णवकत घेिे – पुष्ट्कळ झकमत िेऊन शहािपि चशकिे; धडा चशकिे; फार महाग पडलेल्या 
अनुभवाने शहािे होिे. अक्कल शेिात जािे – शहािपिा वाया जािे; चनरुपयोगी ठरिे : ‘नुसते वार्ून 
काय करायरे्? सारी अक्कल शिेात जायर्ी’ – क याआ १५०. अक्कल सांगिे – सल्ला िेिे. अकलेचा कांदा, 
अकलेचा खंदक – (उप.) मूखच मनुष्ट्य; अचतशहािा; िीडशहािा; काही न समजिारा. पहा : अकलेचा 
कांदा. अकलेचा गधडा – मूखच; ढ; मचतमंि; बावळट; ज्याला मुळीर् शहािपि नाही असा; समज कमी 
असलेला. अकलेचा बंद – िूरिर्मशत्व; शहािपि : ‘र्ातुयच : अकलेर्ा बिं नाही घातला.’ – िास 
१९·८·१५. अकलेचे तारे तोडिे – मूखचपिाने बडबडिे; अचवर्ाराने बोलिे. अकलेचे सागर – (उप.) 
अचतशहािे : ‘अंताजीपतं चकतीकसे मिच मािोस व अकलेरे् सागर आहेत.’ – पुरंिभा १·२३२. अकलेच्या 
वाटेने पाििे – तकच  करिे; चवर्ार करिे : ‘गुडीझवड्ास पुढे फौज असता बेिडे येऊन ठरिार नाहींत, हे 
अकलेच्या वाटेने पाहता चिसते.’ – ऐलेसं १७०२. 
 
अक्कलकारा पु. एक औषधी वनस्पती. हे हातभर उंर्ीरे् िंाड असून ते बगंाल, अरबस्तान, 
र्चजप्त या भागातं चवशषेत्वाने आढळते. या िंाडास चपवळी फुले (बोंडे) येतात. [अर. आकरकरहा] 
 
अक्कलखाद अ. चव. संपूिच; सपशले; समूळ; अगिी साफ : ‘यंिा आमर्ा जोंधळा अक्कलखाि बुडाला.’ 
– सश ५. 
 
अक्कलखार पहा : अकलकारा 
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अक्कलदाढ स्त्री. खालच्या व वरच्या अगिी शवेटच्या िाढापंैकी प्रत्येक. ही साधारिपिे मािसाला 
चवसाव्या वषांनंतर येते. साधारिपिे सवच िात आल्यावर खालच्या आचि वरच्या अगिी शवेटच्या िाढापंैकी 
प्रत्येक िाढ; शवेटी उगविारा िात. 
 
अक्कलबाज पहा : अक्कलमंद. 
 
अक्कलबुद्धीने चिचव. शहािपिाने; चवर्ारपूवचक, हुशारीने. 
 
अक्कलमंद चव. १. बुचद्धमान; शहािा; र्तुर; युक्ततबाज; धूतच. २. (उप.) मंि बुद्धीर्ा; मूखच. [अर. 
अतलमंि] 
 
अक्कलमान, अक्कलवंत, अक्कलवान पहा : अक्कलमंद 
 
अक्कलिुशारीने चिचव. राजीखुषीने; सावधान चर्त्ताने; पूिच चवर्ारातंी; सतती, जोरजबरिस्ती व 
फसविूक याचशवाय (कागिपत्र; िस्तऐवज वगैरेमध्ये वापरतात.). 
 
अक्का स्त्री. वडील बहीि. [सं.] 
 
अक्काबार्य १. लक्ष्मीर्ी वडील बहीि. २. िुष्, भाडंकुिळ स्त्री. ३. (ल.) िाचरद्र्य; िुिचशा; िुबुचद्धी. 
(वा.) अक्काबार्य आठविे – िुबुचद्धी होिे; चवपरीत बुद्धी होिे. अक्काबार्यचा पाया - िुिैवार्ी, वार्चट क्स्थती 
येण्यार्ी पूवचचर्न्द्हे. अक्काबार्यचा फेरा – भरभराटीर्ा, वगेवान काळ जाऊन िाचरद्र्य येिे; िुिचशा; िैन्द्य. 
अक्काबार्यची दया – (ल.) िाचरद्र्य; िुरवस्था. अक्काबार्यचे पोर – िुबुचद्धी; िुिैव : ‘हे अक्काबार्चरे् पोर 
(१९०१ रे् शतेकी चबल) सवच र्लाखा चभकारी करील.’ – लोचटकेले. २·२·२६७. अक्काबार्यचे बाळ – (ल.) 
कमनचशबी मािूस; िुिैवी व्यतती. 
 
अक्रबपेनी चव. कपाळावर पानासारखा चटळा असिारा (घोडा). 
 
अक्रम चव. १. हीन जातीर्ा, वृत्तीर्ा. २. लबाड; धूतच; कपटी. [सं. अ+कमच] 
 
अक्रम चव. १. अचनयचमत; िमचवरचहत; अव्यवक्स्थत : ‘वारे्र्ें चवतुळिें । सावरोचन प्रािें । अिमार्ें 
श्वसिें । ठेवोचन ठायीं ॥’ – ज्ञा १८·१५५७. 
 
अक्रम पु. पत्त्यार्ा एक खेळ. यात सवच पत्त्यारं्ी झकमत ठरवलेली असते; त्यावरून हातात 
असलेल्या पानारें् गुि २१ अगर जवळजवळ २१ होतील असा प्रयत्न खेळाडूने केला पाचहजे. २१ पेक्षा 
जास्त गुि िंाल्यास नुकसान होते. 
 
अक्रणमत युग्म न. (ग.) राशींर्ा िम महत्त्वार्ा नसलेल्या अव्यतत राशींर्ी जोडी. [सं.] 
 
अक्रस चव. रुक्ष; नीरस; अरबट र्रबट (अन्न). 
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अक्रसिे, आक्रसिे अचि. आखडिे; घट्ट होिे; आकंुचर्त होिे; (कापड वगैरे) आटिे; संकुचर्त 
होिे. [सं.] 
 
अक्रसतक्रस चव. चतखट; जाडेभरडे; रुक्ष. [अिसरे् चद्व.] 
 
अक्रस्ताळा, अक्रस्ताळी चव. पहा : अकरताळ 
 
अक्रान चव. समकालीन; सारख्या वयारे्; सारख्या योगतेरे्. [फा. करीन] 
 
अक्राळ, अक्राळणवक्राळ पहा : अकराळणवकराळ [सं. कराल] 
 
अणक्रय चव. १. कोितीही चिया न करिारा; चियाशून्द्य (र्चश्वर); चियारचहत; चनष्ट्कमच; ज्याला 
कोितेही कमच करण्यार्ी गरज नाही असा : ‘मज अचियासी कमच ।’ – ज्ञा ९·१५६. २. तटस्थ. [सं.] 
 
अणक्रय घट पु. (चवअ) गचतहीन, र्लनशून्द्य, अरे्तन पोकळी. [सं.] 
 
अणक्रयावाद पु. चियाशील मनोवृत्ती, दृचष्कोन झकवा वतचन यारं्ा अभाव. [सं.] 
 
अक्रीत न. १. भतुाटकी; िेवस्की. २. अपूवच गोष्; चवलक्षि घटना; र्मत्कार. [सं. अकृत्य] 
 
अक्रांत चव. असंभवनीय; न करण्यासारखी (कृती). [सं. अ+कृ] 
 
अक्रीत चव. १. मोफत; फुकट; झकमत न िेता घेतलेला; लबाडीने चमळवलेला. २. बेमुसार; अचतशय. 
[सं. अ + िी.] (वा.) अक्रीत घेिे – भरमसाट झकमतीला घेिे. अक्रीत देिे – १. एखािी वस्तू जास्त 
झकमत घेऊन चवकिे; जबर व्याज घेऊन रक्कम िेिे. २. भलत्यार् िराने, बाजारभावाच्या मानाने अचतशय 
जास्त भावाने चवकिे. 
 
अके्रय चव. चवकत घेता न येण्यासारखा; चवकता न येण्यासारखा. [सं.] 
 
अक्रोट, अक्रोड पु. हे िंाड चहमालयाच्या आसमंतात व र्ीन, उत्तर झहिुस्तान, र्राि र्कडे आढळते. 
याला तीस–र्ाळीस वषांनी छोट्या पेरूएवढे फळ येते. लाकूड सुरेख व मजबूत असल्याने नक्षीकामास 
र्ागंले. हा वृक्ष शभंर–सव्वाश ेफूट उंर्ीर्ा असतो. [सं. अक्षोट] 
 
अक्रोध पु. रागार्ा अभाव; रागारे् िमन; यचतधमारे् एक लक्षि. 
चव. रागरचहत. 
 
अल्क्लष्ट चव. गुंतागुंत नसलेले; सोपे; सहज होण्याजोगे; सरळ; सुलभ; सुबोध. [सं.] 
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अल्क्लष्टपिे चिचव. अनायासे; त्रासाचशवाय; मुततपिे; सहज; सुखाने; अगिी सहजासहजी; त्रास न 
होता; ताराबंळ न उडता. 
 
अक्लेश चिचव. त्रास, श्रम, काळजी याचशवाय; सहजासहजी. [सं.] 
 
अक्लेश, अक्लेशी चिचव. पूिचपिे; सवचथा; अगिी; चजतका लाभ व्हायला हवा त्यात काही कमी न 
होता; बाकी न राहता (नाश होिे, भगंिे, वागिे, मारिे, मरिे, जािे र्. चियापिाबंरोबर उपयोग 
करतात.) 
 
अक्शाबोक्शी, अक्साबोक्शी, अक्शाबोक्सी, अक्साबोक्सी चव. ओतसाबोतसी; ढसढसा. 
 
अक्शी समूळ; सवांशी; अगिी पूिचपिे. 
 
अखर्य चिचव. सिोचित चटकिारे; शाश्वत; अखंड; अक्षयी : ‘करी लागपाठ चर्त्तचवत्त नको पाहो । अखर्च 
तो र्ुडा तुज भोगर्चल नाहो ॥’ – तुगा २८८. [सं. अक्षय] 
 
अखजा, अखजी, अखज्जी पहा : अखतीज 
 
अखटा चव. वार्चट; चतरस्करिीय; िुःखि : ‘जेथे अशा स्नेहार्ी जात । तेथे उभयतारें् दै्वत अखटा’ – 
होला ७२·१०५ [सं.] 
 
अखटार्य, अखटाय स्त्री. १. लबाडीर्ा अभाव. २. (ल.) शहािपि. (गो.) 
 
अखत पहा : अक्षत 
 
अखतीज स्त्री. वैशाख शुद्ध तृतीया : पहा अक्षयतृतीया : ‘मी गोसावीयार्ा ं ठार्ं : अखतीज 
करीन.’ – लीर्उ १५१. 
 
अखतेसाली अ. पुढल्या वषी. 
 
अखत्काल चिचव. अकस्मात. 
 
अखबारनवीस, अखबारनीस पु. १. बातम्या झकवा हचककती चलचहिारा झकवा चलहून पत्राने 
िुसऱ्यानंा कळचविारा. २. वतचमानपत्र र्. र्ा बातमीिार; पत्रकार. [फा.] 
 
अखम चव. कोितीही गोष् करण्यास असमथच; पगंू; चनबचल; अशतत; रोगी; िुबळा : ‘िाते हो िान 
करा, जाते पंढरपुरा । न्द्या मज तेथवरी, अखमार्ा सोयरा ॥’ – तुगा ३४९. [सं. अक्षम] 
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अखय चव. अक्षय, चनत्य; सिैव; अखंड; नाशरचहत : ‘चिले अखय अभयिान गा ।’ – तुगा ३४९. [सं. 
अक्षय] 
 
अखर, अखरी पु. स्त्री. गावाच्या कडेर्ी जागा. [अर. आचखर] 
 
अखर चव. अक्षर; अक्षय; अचवनाशी; नाश न पाविारा; चर्रंतन. 
चिचव. अखेरीस. पहा : अखेर 
 
अखरकिे सचि. ओढून आििे; ताब्यात ठेविे : ‘मंत्रें िेव प्रगटती । मंत्रें भतुें अखरचकती ॥’ – िास 
९·८३३. [सं. आ+कृष्] 
 
अखरनखर, आखरनखर चिचव. अखेरीस; काही केले तरी; सरतेशवेटी. 
 
अखरपख, अखरपक्ष पु. भारपिवद्य (सवचचपत्री) अमावस्या; पक्ष (श्राद्ध) करावयार्ा शवेटर्ा 
चिवस, चपतृपक्ष. [सं. अक्षर + पक्ष] 
 
अखरा पु. आखाडा; शस्त्रागार. 
 
अखरी स्त्री. गाडीर्ी िोन बाजंूर्ी समोरासमोर असिारी र्ाके ज्या आसाभोवती चफरतात त्याच्यावर 
बसवलेले तुळर्चसारखे लाकूड. गाडीर्ा आस व साटी यामधले लाकूड. [सं. अक्ष] 
 
अखरे चव. खरे नसलेले; खोटे (नािे); भ्रम : ‘पारचखयाचर् अखरे पडे’ – ज्ञा १७·३९२. 
 
अखणकिे चि. आकर्मषिे; मंत्रसामर्थ्याने ओढून आििे : ‘एचजप्तारे् जोचतसी समस्त । अपुले मंत्र 
अखर्मकत ।’ – चिपु. १६·५६. [सं. आकषच] 
 
अखव चव. सवच : ‘अखवा लोकु जेवीला’ – लीर्पू २. 
 
अखवानजी पु. पतंोजी; चशक्षक : ‘आमच्या अखवानजीला व्याकरि येत होतें असें नाही.’ – अरू 
२·१०–११. 
 
अखसा, अखसे चव. अख्खा; सवच; संपूिच. 
 
अखळ न. अक्षर; शब्ि; नाव [सं. अक्षर] 
 
अखळी चव. प्रौढ; अचववाचहत : ‘तुम्ही अखळीर्ीया राजकुमारी’ – चशव ६७८. 
 
अखंगळ चव. खोडकर. (व.) [क. अखाळे – श्रेष्ठता] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अखंड चव. १. संपूिच; न तुटलेला; तुकडे न जोडता बनलेला; एकार् लाकडाच्या, िगडाच्या 
तुकड्ातून बनवलेला; सलग; एकसंध; समग्र. २. मध्ये न थाबंता र्ालू असलेला; सतत; अचवरत; ज्याला 
खंड, अडथळा, चवसावा, थाबंिूक र्. नाही (तो). ३. न फाडलेले; न तोडलेले; जोड न लावता केलेले 
झकवा चशवलेले. [सं.] 
 
अखंडचोळी स्त्री. तुकड्ाचं्या र्ोळीमध्ये कापतात तसे लाग, पखे, ठुशा व पाठजोड असे तुकडे न 
कापता बाह्या वगळून सलग चशवलेली र्ोळी; नवऱ्या मुलीने तेलफळाच्या वळेी ल्यावयार्ी िोन हातासंाठी 
िोन तुकडे व पाठ यासंाठी एक तुकडा अशा तुकड्ारं्ी चशवलेली र्ोळी. 
 
अखंडत्व न. सलगपिा; अखंचडतता; अचवक्च्छन्नता. [सं.] 
 
अखंडदंडायमान चव. अमयाि; अनंत (काळ); घचटका, पळे, चिवस, वषच र्. कालचवभागचवरचहत; 
सतत असिारा; ज्याला शवेट नाही असा; अखंड काठीसारखा. [सं.] 
 
अखंड द्वादशी स्त्री. मागचशीषच शुद्ध द्वािशी. 
 
अखंडधारी स्त्री. अखंड अचभषेक : ‘झलगाशी अखंडधारी’ – वैवसं २४. 
 
अखंडनीय पहा : अखंड्य 
 
अखंड रजु्जपथ एका टोकाहून िुसऱ्या टोकाला जाण्यासाठी तयार केलेला िोरखंडार्ा मागच. [सं.] 
 
अखंडश्रेढी स्त्री. (ग.) गचितातील एक श्रेढीप्रकार. यातील पिे िमाने खंड न पडता 
एकसारखी असतात. [सं.] 
 
अखंडसौभाग्य न. १. वैधव्य प्राप्त न होिे; नवऱ्याच्या अगोिर मृत्यू येिे; सवाष्ट्िपि. २. अव्याहत; 
एकसारखे; सततर्ी भरभराट; ऐश्वयच; कल्याि. 
 
अखंड सौभाग्यवती स्त्री. चजला सतत सौभानयसुख लाभले झकवा लाभिार आहे अशी स्त्री; 
अचवधवा. २. (ल.) वेक या. 
 
अखंडस्वारी स्त्री. सवच लवाजम्यासचहत असलेली स्वारी : ‘अखंड स्वारी रायार्ी चनघाली र्ौथीच्या 
अमलामधी’ – प्रला ३०९. 
 
अखंडज्ञान न. १. पायरीपायरीने ज्ञान चमळण्याऐवजी एकिमर् सवच ज्ञान प्राप्त होिे. २. चनत्य 
ज्ञानमय अवस्था. ३. संश्लेषिात्मक ज्ञान. [सं.] 
 
अखंडाकार अ. अखंचडतपिे; खंड न पडता; सतत. [सं.] 
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अखंणडत चव. १. अत्रचुटत; अचवभतत; अचवक्च्छन्न; न थाबंलेला; र्ालू राचहलेला; 
चबनतुकड्ार्ा. २. (ल.) पुष्ट्कळ; अपरंपार; अगाध; अचतशय; अमयाि. ३. अपराचजत; खोडून न 
टाकलेला; खोटा न ठरलेला; रि न केलेला. [सं.] 
 
अखंडी चिचव. नेहमी; सतत; अडथळा न येता; न थाबंता. 
 
अखंडैकरस पु. पूिचिह्म; परिह्म. [सं.] 
 
अखंड्य चव. खोडून काढण्यास अशतय; प्रत्युत्तर िेण्यास कठीि. [सं.] 
 
अखाद्य चव. खाण्यास अयोनय; खाऊ नयेत असे; खाण्याकरता नसलेले; चनचषद्ध; अभक्ष्य; अभोज्य : 
‘अखाद्यारे्चन भोजनें ।’ – ज्ञा १८·८०६. 
 
अणखल, अणखळ चव. १. सवच; सकळ; संपूिच : ‘तंूचर् अवघे अचखल जन ।’ – एरुस्व १. २. २. अनंत; न 
संपिारे. [सं.] 
 
अणखलाथय पु. मुख्य मुिा; साराशं; तात्पयच. [सं.] 
 
अखीती, अखीतीज स्त्री. पहा : अक्षयतृतीया 
 
अखीरनखीर पहा : अखरनखर 
 
अखुडु चव. हात आखडिारा; कंजूष : ‘िेवो म्हिे माजाकरू । अखुडु न्द्हव े मी परमेश्वरु ।’ – चिपु 
२१·०९. 
 
अखुनजी, अखंुजी पहा : अखवानजी 
 
अखूट चव. न खंुटिारा; कमी न होिारा; सारखा वाढिारा : ‘तो अवीट, अखूट असा चनमचळ आनंि 
होतो.’ – भासं ६१. 
 
अखेव न. कंठाळी, पडशी, गोिी, पखाल, माकि र्त्याचिकारं्ी एक बाजू; बलैाच्या पाठीवरील तूप, 
तेल र्त्याचिकारं्ा एका बाजूर्ा बुिला; अटके. [सं. अद्धचक] 
 
अखेतय, अखेती, अखेतीज पहा : अक्षयतृतीया 
 
अखेर स्त्री. शवेट; समाप्ती; अंत; पचरिाम; मृत्य;ू मरि. 

चव. शवेटील; शवेटर्ा; पूिच िंालेला; संपलेला; मृत. 
चिचव. शवेटी; अंती; शवेटास. [फा. आचखर] 
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अखेर आढावा पु. सालअखेर येिे – िेिे समजण्याकरता माडंलेला जमाखर्च. 
 
अखेरची णशल्लक कोिताही व्यवहार संपवताना संबचंधत खात्यावर चशल्लक असलेली शवेटर्ी रक्कम. 
 
अखेर नौबत, अखेर नौबद १. र्ौघडा बंि करतेवळेी जलि वाजवण्यात येिारी गत. २. (ल.) 
शवेटरे् यश. [फा.] 
 
अखेर साल १. वषार्ा शवेट; मृगारंभ; उन्द्हाळयार्ा शवेट व पावसाळयार्ा प्रारंभ म्हिजे ज्येष्ठ मचहना : 
‘शवेटी अखेरसाल जहाले.’ – मर्सा १९·७६. २. चवचशष् वषचर्िातील शवेटरे् वषच. ३. चहशबेाच्या वषार्ा 
शवेट. [फा.] 
 
अखेरी स्त्री. समाप्ती; अंत; शवेट (कामार्ा); संपविे; खलास होिे; आटोपिे; (सामूग्री; धान्द्य). 
[अर.] (वा.) मारिे–साधिे–सांभाळिे – १. प्रथमपासून आघाडी चमळालेली नसताही एकिम जोरार्ा 
प्रयत्न करून यश चमळचविे; झजकिे; शवेटर्ा तडाखा लगाविे. २. (िशावतारी गंचजफा) शवेटर्ा हात 
चमळविे; डाव साधिे. 
 
अखेरीचे णदवस शतेकामात हंगामारे् शवेटरे् चिवस; वैशाख (मे) मचहन्द्यार्ा शवेटर्ा पधंरवडा. 
 
अखेलेखे चिचव वारंवार. 
 
अखोटा पु. १. (एखाद्या काठीच्या झकवा खंुटीच्या भोवती) िोरी बाधंण्याकरता पाडलेली वाटोळी 
खार्; खोबि; कंगोरा. २. खराडी झकवा कप्पी (पुली) मधील वाटोळी खार्. ३. चवचहरीत घागर सोडताना 
घागरीच्या गळयासाठी केलेला िोरीर्ा फास. ४. पुढे आलेले टोक; धस; सुळका. (वा.) अखोटा भरिे – 
आखटिे; धस लागिे; खोर्ाटा लागिे : ‘हा पाचहलास पाटावरन उठताना मुकट्याला केवढा अखोटा 
भरला तो.’ – खेस्व १११. अखोटा लागिे – खोर्ाटा लागिे; कपड्ाला धस लागून फाटिे. 
 
अखोड चव. १. कोितीही खोड नसलेला; व्यंग, िोष, डाग नसलेला. २. शुद्ध, चनमचळ. 
 
अखोभे चिचव. शातं मनाने; क्स्थर चर्त्ताने; प्रक्षबु्ध न होता : ‘हे गीता पढता ंअखोभें – राज्ञा १८·१५०७. 
[सं. अक्षोभ] 
 
अखोर चव. आचिक; अचधक. [खा.] 
 
अखोरी चव. १. न खोरलेला; न खोिलेला : ‘अखोरी अबोटी जन्द्म परमेश्वराचस िेयाव े ॥’ र्िसू 
२९·२२३. २. राखेने िंाकलेल्या अननीप्रमािे; अप्रज्वचलत. ३. (ल.) शारीचरक चवकारार्ी सेवना न करता. 
[क. अकु्कचलसु] 
 
अख्खा चव. १. सगळा; संपूिच; सबधं; अखंड; वट ट; धड; शाबतू; एकूि; सवच; एकंिर. [सं. अक्षत] 
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अख्ज पु. ग्रहि करिे; प्राप्ती; हस्तगत करिे. [फा.] 
 
अख्तर पु. १. तारा; नक्षत्र. २. सुिैव; शकुन. [अर.] 
 
अख्त्यार पु. १. सोपवलेला अचधकार; चिलेला हक्क; मुखत्यारी; सत्ता. २. चनवड; पसंती. 
[र्क्ख्तयार अर.] 
 
अख्त्यारपत्र न. प्रचतचनचधत्वार्ा अचधकार िेिारे पत्र; ज्या लेखाने झकवा पत्राने काही अचधकार, 
हक्क, वचहवाट र्त्यािी चिलेले असतात असे पत्र. 
 
अख्त्यारी पु. अचधकार चिलेला प्रचतचनधी; व्यवस्थापक; र्ालक; अचधकारी; मुख्त्यार. [अर. 
र्क्ख्तयार] 
 
अख्बार पु. स्त्री. वतचमानपत्र; बातमीपत्र; िुसऱ्या राज्यातील िरबारात असलेल्या प्रचतचनधींनी पाठवलेले 
पत्र. [अर.] 
 
अख्बारनवीस पु. १. बातमीपत्र पाठविारा; खास बातमीिार. २. मंत्री. ३. (राजिरबारातला) 
घटना चलहून ठेविारा अचधकारी. 
 
अख् री, अखरी स्त्री. धान्द्य; सामुग्री र्. संपिे. 
 
अख्वान पु. भाऊ; सहोिर. [फा.] 
 
अग पु. वृक्ष; पवचत (न जािारा, न र्ालिारा यावरून). 
 
अग (अगऽ) उद्गा. १. चजव्हाळयाच्या वा नातेसंबधंातील झकवा वयाने लहान असलेल्या स्त्रीरे् लक्ष 
वधेण्यासाठी काढलेला संबोधनाथी उद्गार. २. स्वस्त्रीस उिेशून वापरावयारे् संबोधन. 
 
अगर्, अगर्य, अगग्, अगगार्य उद्गा. आनंि, आश्चयच झकवा भय िाखविारा उद्गार. अगबार्च; अगार्च 
अगग! : ‘म्हिे अगर्! ऐचकलें चह न कधीं असे पाप गा ।’ – केका १०. [म. अग+आर्च] 
 
अगट न. कोडे; उखािा. [सं. अघचटत] 
 
अगट णचगट चव. मंि; र्ेंगट; आळशी. 
 
अगड, अगडू, आगड पु. १. आड; बाधंीव चवहीर. २. खंिक; खार्; लवि. ३. तट : ‘हा 
लोकालोक महागड । तै्रलोतयाशी अगड । रचर्ला असे ।’ – कथा ६·४·१०. ४. जनावरारें् (चवशषेतः हत्तींरे्) 
खेळ – िुंंज यासाठी बाधंलेले उंर् तट असलेले आवार, (साठमारीरे् मिैान). ५. लविामधील वाट. 
(गो.) [सं. आगतच.] 
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चव. अगाध. 
 
अगडतगड, अगडदगड, अगडधगड, अगडबगड न. १. क्षलु्लक वस्तू; अडगळ; सटरफटर. २. 
अमयाि, शुष्ट्क, चनरथचक बडबड; वडेेवाकडे वागिे, बोलिे वगैरे. ३. चशळेपाके, जाडेभरडे अन्न; चनःसत्त्व 
खािे; गचरबीरे् खािे; चभकार खािे. 
चिचव. कसेतरी; अव्यवक्स्थतपिे; ओबडधोबडपिे. 
 
अगडधू, अगडधूव चव. लठं्ठभारती; लठ्ठचनरंजन; फोपशा (मािूस); अगडबबं; चधप्पाड (स्त्री, 
पुरुष); हत्तीरे् चपलू्ल. 
 
अगडधूत पु. गोसावी; बरैागी; चिगंबर साधू; अगडबबं मािूस; लठं्ठभारती मािूस. [सं. अवधूत] 
 
अगडधोबड चव. खरखरीत; ओबडधोबड. 
 
अगडबंब चव. लठे्ठश्वर; फार लठ्ठ; चधप्पाड; फार मोठ्या अकारार्ा. 
 
अगडा पु. गाडीरे् जू व िाडंी यानंा बाधंिारी िोरी; कसिी; धुरेकट. 
 
अगडीदगडी चिचव. अडर्िीत. (वा.) अगडीदगडी जीव घालिे – अडर्िीत आििे. 
 
अगिणनगि पहा : आकिणनकि 
 
अगिनीय, अगिेय चव. १. ज्यार्ी गिना, मोजिी करता येिार नाही असे. २. (ल.) क्षुल्लक; 
चखजगितीत नसलेले. 
 
अगणित चव. १. गिना न केलेले; न मोजलेले. २. असंख्य; अमाप; गिना करता येिार नाही र्तके. 
[सं.] 
 
अगण्य चव. पहा : अगिनीय; मोजता न येण्याजोगे : ‘अनाचि जें अगण्य । परमतत्त्व ।’ – ज्ञा ६·३२०. 
[सं.] 
 
अगत चिचव. अगत्यपूवचक; खचर्त. (गो.) 
 
अगणतक चव. काय कराव ेते सुर्त नाही असा; कंुचठत; चनराधार; चनरुपाय; असहाय. [सं.] 
 
अगणतक गणतती स्त्री. १. संकटावस्थेतून झकवा अनेक अडर्िीतून पुढे जािे; संकटातून चनभावनू जािे. 
२. संकटसमयीर्ा उपाय; अखेरर्ा उपाय; आिीबािीच्या वळेर्ी चहकमत. ३. नार्लाजास्तव 
चनरुपायास्तव पत्करलेली क्स्थती, िशा, व्यवस्था, सोय. 

पु. असहाय व्यततीला मित करिारा; अनाथनाथ; वाली (िेवता, परमेश्वर वगैरे). [सं.] 
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अगतून चिचव. अगत्यपूवचक; मनःपूवचक. (कु.) 
 
अगत्य न १. आस्था; चजव्हाळा; कळकळ; आिर. २. अत्यंत आवक यकता; फार जरुरी; केलीर् 
पाचहजे अशी वाटिारी गोष्; टाळता न येण्यासारखी क्स्थती : ‘जे अगत्य होते तैसे जाले’ – िाचव ३५. 

चिचव. अवक य; न र्ुकता; चनश्चयेकरून; खात्रीने. [सं. अ+गम्] 
 
अगत्यपूवयक चिचव. १. मनापासून; आवजूचन. २. चनश्चयाने; खात्रीने; अवक यमेव. ३. बुचद्धपुरस्सर; 
मुिाम. [सं.] 
 
अगत्यबुणद्ध, अगत्यवाद स्त्री. महत्त्व; जरूरी; काळजी; आवक यकता वाटिे; भीड; मुवचत. [सं.] 
 
अगत्यमेव चव. कळकळीने; कोित्याही सबबी न सागंता; चनष्ठापूवचक. [सं.] 
 
अगत्यरूप चिचव. मुिाम; बुचद्धपुरस्सर; अगत्यपूवचक : ‘स् चवद्या चवरतत पुरूषें अभ्यासावी । 
अगत्यरूप ॥’ – िास २·८·३२. [सं.] 
 
अगत्यवादी चव. १. एखाद्या गोष्ीरे् महत्त्व मानिारा; एखाद्या गोष्ीर्ी जरुरी, गरज मान्द्य 
करिारा, कामाबिल, व्यततीबिल, तत्परता, आस्था बाळगिारा. २. जरुरीच्या वाटिाऱ्या गोष्ीर्ी 
तरफिारी करिारा; एखाद्या गोष्ीशी अचतशय जवळकीने बाधंलेला. 
 
अगत्य सागत्य न. आगत स्वागत. 
 
अगत्या चिचव. अगचतकतेने; अपचरहायचतेने : ‘ते आंतर नेिती चर् बापुडे । म्हिौचन अगत्या सेविे घडे’ – 
ज्ञा ५·१२०. 
 
अगत्याअगत्य चिचव. अगत्यापुरता; जरूर चततका : ‘साराशं हा ऐवज सत्वर आिवनू अगत्याअगत्य 
फौजेच्या समजाचवशीस खर्च करिे.’ – र्एमपी ४२. 
 
अगद न. (आयु.) १. औषध : ‘मद्वातय तुला न रुरे् मरिारा अगिसें अगा बापा ।’ – मोसभा ४·१३. 
२. चवषनाशक, चवषार्ा पचरिाम नाहीसे करिारे औषध. 
चव. चनरोगी [सं.] 
 
अगदी चव. १. सवच; सवांशी, एकूिएक; तमाम; पूिच; चबलकूल; चनःशषे; समूळ; अपवािरचहत. २. 
शवेटच्या पायरीवरर्ा; पचहल्या नंबरर्ा; पक्का; खरोखर; आत्यंचतक; चनखालस; पूिच. ३. पराकाष्ठेर्ा; 
अचतशय. 

चिचव. १. (होकारवार्क वातयात) पूिचपिे : ‘तो अगिी वेळेवर आला.’ (नकारवार्क वातयात) 
अचजबात; मुळीर्; जराही : ‘त्यार् ं म्हिि ंअगिी खरं नाही.’ २. नक्की : ‘अगिी येिारर् असशील तर 
सोमवारपूवी ये.’ [सं. अक्नन] 
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अगन पु. अननी; चवस्तव (कु.) [सं. अक्नन] 
 
अगननगन, अगाननगान, आगानीनगानी चिचव. र्ुकून; र्ुकीने; अन्द्यायाने; चवनाकारि. 
 
अगनबंद, अगनबंध पु. चभलावा; चबब्बा; चबब्ब्यारे् िंाड; त्यारे् फळ. [सं. अक्ननबंध] 
 
अगबार्य उद्गा. भीती, आनंि, आश्चयच र्त्यािी भावना िाखविारा उद्गार. 
 
अगम पु. वृक्ष; िंाड : ‘िंालो कृत्यकृत्य तपीं बहु शक्तत न पाचरजातकीं अगमी ।’ – मोसभा १·३६ 
[सं.] 

चव. १. न समजिारा; गूढ : ‘अगचम बोलिी जेसुर्ी न कळे तेया ॥’– चिपु ५५९. २. गुप्त; 
जािता न येिारे : ‘आिीं तेआर्ा जल्मु कविें जाचितला । चक होता अगमु ।’ – चकपु्र १·१६३. [सं. अगम्य] 
 
अगम्य चव. १. जाता न येण्यासारखे; िुगचम; जाण्यास कठीि; अगमनीय. २. जेथे जाऊ नये असे; 
गमनास अयोनय. ३. (ल.) जेथे जािे वा प्रवशे करिे अयोनय आहे असे (तीथचके्षत्र, शास्त्र); संभोगास अयोनय 
असे नातेसंबंध. ४. बुद्धीस आकलन न होिारे; अतींचरय; असमथच; िुजे्ञय; गहन : ‘अगम्य तेज हृियींच्या 
पिका’ – एभा ११·१४८·५. जेथे पोर्ता येिार नाही असे. [सं.] 
 
अगम्यगमन न. १. चनकटरे् नातेसंबधं असलेल्या स्त्रीपुरुषारं्ा लैं चगक समागम. २. कायद्याने वा 
रूढीने जे स्त्रीपुरुष चववाहबद्ध होऊ शकत नाहीत त्याचं्यामधील लैं चगक संबंध. [सं.] 
 
अगम्यपि न. न समजण्यासारखी क्स्थती; अजे्ञयता; माहीत नसण्यार्ी अवस्था : ‘बसैसीं 
सहजासनीं । अगम्यपिी अगोर्रू ।’ – एभा १·२२. 
 
अगम्या चव. चववाहास अयोनय; जवळच्या नात्यार्ी; सकुल; सगोत्र; चभन्नविीय झकवा आपल्याहून 
वडील अशी (स्त्री). [सं.] 
 
अगम्यागमन न. शास्त्राने संभोगास अयोनय मानलेल्या स्त्रीशी संभोग; व्यचभर्ार. [सं.] 
 
अगर, अगरू पु. आसाम, भतूानकडील एक मोठे सिोचित चहरव े असिारे िंाड. पाने 
अडुळशासारखी, लाकूड नरम, सक्च्छर व राळेसारख्या पिाथाने भरलेले; याच्या लाकडारे् तुकडे पाण्यात 
कुजवतात तेव्हा त्यास सुगंध येतो. िंाड २० वषारे् िंाल्यावर त्यापासून ऊि (अगर) काढतात. : ‘कपूचर 
र्िंन अगरु । ऐसे या सुगंधार्ा महामेरू ।’ – ज्ञा ९·३९१. [सं. अगरु] 
 
अगर अ. अथवा; झकवा; जर; जरी; यद्यचप; जेव्हा. [फा.] 
 
अगरगंड चव. हट टी; चनष्ट्काळजी; बेचफकीर; बेगुमान; आळशी; सुस्त. (व) 
 
अगरचंदन न. सुगंधी धूप; अगरबत्ती; उटी. [सं. अगरु + र्ंिन] 
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अगरडा, अगाडा पु. चशखर; टोक; शवेट; शेंडा. [सं. अग्र] 
 
अगरबत्ती स्त्री. र्िंन, कापूर, ऊि वगैरे सुगंधी रव्ये घालून तयार केलेली उिबत्ती; धूपकाडंी; 
सुगंधी काडंी. [सं. अगरु + वर्मत] 
 
अगरवादी पु. चफयािी; वािी. [सं. अग्रवािी] 
 
अगरसाळ स्त्री. िेवळाजवळ बाधंलली धमचशाळा; िेवळासभोवार मुख्यतः उत्सव प्रसंगीच्या 
जेविावळीसाठी बाधंलेली र्मारत. (गो.) [सं. अग्रशाला] 
 
अगरामेर स्त्री. शतेार्ी कड झकवा मयािा; बाधं. 
 
अगरी स्त्री. चडरी; कोंब; मोड. [सं. अग्र] 
 
अगरी स्त्री. शहरातील व्यापारी पेठ. 
 
अगरू न. गुिद्वारातून बाहेर आलेले अंग; आतडे; हगरू रोग. 
 
अगर्ह्य चव. अझनद्य; झनिा करण्यास अयोनय; अिूषिीय. [सं.] 
 
अगल, अगला चव. १. पुढर्ा; पुढील; अग्रभागी असलेला; पचहला. २. नागंर ओढण्यासाठी त्याला 
लावलेल्या एकापेक्षा अचधक जोडीतील पुढर्ी (जोडी); ती हाकिारा (मुलगा); सिर जोडी हाकण्यासाठी 
बसण्यास असलेली बठैक. 
 
अगला स्त्री. अगळ; कडी; अडसर. [सं. अगचला] 
 
अगलामागला चव. पुढर्ा व मागर्ा. 
 
अगल्याबगल्या चव. आचश्रत; एखाद्याच्या पिरी झकवा एखाद्यावर अवलंबनू असलेला. कचनष्ठ प्रतीर्ा; 
कोिीतरी अलबत्या गलबत्या; यःकचश्चत. [बगलरे् चद्व.] 
 
अगल्याणमयां पु. बाप; एक चशवी : ‘... आता ंतुले कोन्द्ता अगल्याचमयाँ सोडाले धावते.’ – धग ९४. 
 
अगवळ, अगळ, अगूळ पु. विेी घातल्यावर चतच्या टोकास बाधंली जािारी लोकर, िोरा, िशी 
र्त्यािी. 
 
अगवाडा पु. घराच्या पुढला भाग; अंगि. [झह.] 
 
अगणविे चि. प्राप्त करून घेिे, संपाििे. 
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अगस्ता, अगस्त्या पु. हिगा; हेटा; आवळीच्या पानासारखी पाने असलेला वृक्ष. याला ताबंडी 
झकवा पाढंरी फुले येतात. याच्या फुलारं्ी व शेंगारं्ी भाजी करतात. (व.) [सं. अगस्त्य] 
 
अगस्ताळ चव. हट्टी; माथेचफरू; कजाग; खोडकर. 
 
अगस्त्यपत्र स्त्री. सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मास ज्या वनस्पतींच्या भावना द्यायच्या असतात त्यापंैकी 
एक वनस्पती. – आयुचसद्ध १·४. 
 
अगळ पु. िाराला लावण्यार्ा अडसर, कडी, साखळी, अडिा. (वा.) अगळ घालिे – अडविे. 
अगळ पडिे – प्रचतबधं होिे. [सं. अगचला] 
 
अगळ न. १. कोकंबार्ा रस. (गो.) २. (ल.) लालभडक पातळ पिाथच. 
 
अगळ चव. िहा : ‘अगळ हस्त शोभती जाि । त्यारे् धन सागंतो तुज ।’ – भचव १८·८९. (नंि.) 
 
अगळ स्त्री. गोट्या खेळण्याकरता केलेली खळगी, गल, बिा; चवटी कोलण्यार्ी गली. [का. अगळु] 
 
अगळगोटी, अगळडाव पु. ज्या गोट्याचं्या डावात बिे (जचमनीतील गल) असतात तो. कोंडडाव 
याच्यापासून चनराळा. 
 
अगळाविे सचि. कोकंबार्ी सोले जास्त आंबट होण्यासाठी त्यानंा कोकंबाच्या रसार्ी पुटे िेिे. 
पहा : अगळ (गो.) 
 
अगळी स्त्री. अगचला; अडसर. 
 
अगंद न. कोडे; नवल; आश्चयच : ‘धमाझवरुद्ध हे घडलं कसं? हेर् ज्याला त्याला एक कोडं. एक 
अगंि.’ – नागीि ९६. 
 
अगा स्त्री. १. अंिाज; पूवच सूर्ना; आगाऊ कल्पना : ‘वाघ पाठीवर येर्चल ही अगा नव्हती.’ – ख 
६६२५. २. सावधपिा [फा. आगाही] (वा.) अगा घेिे – एखाद्या गोष्ीर्ी व्यवस्था झकवा जबाबिारी 
अंगावर घेिे; एखाद्या कायात पुढाकार घेिे. अगा बांधिे – पुढील अंिाज, तजवीज, तरतूि करिे; 
अटकळ झकवा अजमास करिे. 
 
अगा उद्गा. १. संबोधन; हे नामाच्या पूवी लावतात झकवा ‘अ’ गाळून पुढे जोडतात; अरे!; अहो! : 
‘राज्ञी म्हिे तचर अगा! जा पूस सभेत तू असे आया ।’ – मोसभा ४·९५. २. पहा : अग 
 
अगार्य पहा : अगर्य 
 
अगाकडा, अंगाकडा पु. पानगा; रोट; रोडगा. 
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अगाजिे अचि. १. गाजावाजा होिे; सगळीकडे प्रचसद्ध होिे; चटमकी वाजिे. २. कीती, लौचकक 
होिे; प्रचसद्धी होिे : ‘हे भीमकी ही नवरी अगाजे ।’ – रुह २·६०. 
 
अगाजा पु. १. ओरड; आरडाओरड; गवगवा; गलबला; गोंगाट; कल्ला; बोभाटा. २. गाजावाजा; 
कीती; प्रचसद्धी : ‘कौरवेंर िुयोधन राजा । ज्यार्ा मचहवचर थोर अगाजा ॥’ – वत्स. 
 
अगाडो वर्च; कंुपि; खंिक; आडोसा; सीमेवरील गता वगैरे. (ग्रा.) 
 
अगात न. लवकर चपकिारे, हळव,े हंगामाच्या आधीरे् पीक – धान्द्य (मागातच्या उलट). 
चव. अगोिररे्; (हंगामाच्या) पूवीरे् – पेरलेले, चपकलेले. [सं. अग्रजात] 
 
अगादी स्त्री. अगाधी; अडर्ि; संकट; काचठण्य : ‘आता आम्हासी अंमल बसावयासी फौजिारीच्या 
शहरात अगािी काय आहे’ – पेि २·२६. 
 
अगाध चव. १. अमयाि; गूढ; गंभीर; खोल; गहन; ज्यार्ा अंत लागत नाही असे (पािी, ज्ञान, संपत्ती 
र्.) : ‘ऐसे जे अगाध । जेथ वडेावती विे ।’ – ज्ञा १·७३. २. अगम्य; अततयच; तंुबळ. ३. कठीि; असंभाव्य; 
अशतय. 
न. समुर; गंभीर सागर, खोल पािी : ‘अगाधे हीं उर्बंळती । ते र्रंीचर् ना शतती ।’ – अमृ १०·५. 
[सं.] 
 
अगाध कखडार न. (भ.ू) जेथे सूयचप्रकाश पोहर्त नाही अशी, सागरातील अत्यंत खोल जागा. 
 
अगाधपि न. गूढपिा; (ल.) मोठेपिा; महत्ता : ‘ते अगाधपि जार्चल । मग चहिावो अंगा येर्चल 
।’ – ज्ञा २·२१७. 
 
अगाब चव. मजबतू; श्रेष्ठ. [फा.] 
 
अगाबानी स्त्री. अंगरख्यार्ी मलमल; कापड. यारे् अंग पाढंरे व चविकरीत झकवा कचशद्यात बुटी 
असते. 
 
अगारडा पहा : अगरडा 
 
अगारिे सचि. (पिाथच ताटात) वाढिे; ओगरिे. 
 
अगाणरधमय पु. श्रावक आचि श्राचवका या गृहस्थाश्रमी जैनानंी पाळायर्ा आर्ारधमच. 
 
अगारी पहा : अगेरी : ‘तुझ्या अक्स्थ सात नद्यातं टाकल्या, तुला िर चपतरानंा अगारी चमळते.  आता तुिंं 
काय राहयलं मागे?’ – कोसला २०९. 
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अगारी स्त्री. कोंब; चडरी; अंकुर. [सं. अग्र] 
 
अगारी स्त्री. आघाडी; पुढाकार : ‘झहिुस्थानात तो यैसा कोण्ही चिसत नाही की अगारी घेऊन स्वामीवर 
याव’े – पेि १५ २६. 
 
अगारी स्त्री. तूप वाढायरे् भाडें. (व.) 
 
अगाणवत चिचव. अभाचवत; एकाएकी. (गो.) 
 
अगाशी स्त्री. १. खुली गच्ची; अटाली : ‘िुसऱ्या मजल्यावर । अगाशी गच्ची र्ौफेर ॥’ – गापो ३६. २. 
पडवी; सोपा. 
 
अगास न. आकाश (ग्रा.) [सं. आकाश] 
 
अगांतुकी स्त्री. बोलावलेले नसताना िुसऱ्याच्या घरी जािे. 
 
अणगदविा पु. (वन.) एक प्रकारर्ा िविा. पहा : दविा 
 
अणग, अगी न पु. अननी; आग. 
 
अणगनडाव पु. अक्ननिाह; अंत्यसंस्कार; अननी िेिे : ‘मग सुभेिारानी कारभारी आपले मातबर 
िोघे पाठवनू व सेला पाठवनू अचगनडाव चिला’. – पेि २·३५. [सं. अक्ननिाह] 
 
अणगनबंद चव. न जळिारे; अननीने नाश न पाविारे; अिाह्य. 
 
अणगयारी स्त्री. पहा : अग्यारी 
 
अगीडगा पु. भातार्ा (तािूंळ) एक प्रकार. (बे.) 
 
अगीन पु. चवस्तव; अननी. (ग्रा.) [सं. अक्नन] 
 
अगीनीष्टीका स्त्री. शगेडी : ‘र्तुकेचन ते र्ािंौरीचस गेले : अगीनीष्ीकेचस राचहले’ – लीर्पू २५७. 
 
अगुि, अगुिी, अगुण्या चव. १. चनगुचि : ‘सवें तुकया मेला । त्यािें अगुिा आचिला ।’ – तुगा २१६ . २. 
गुिरचहत; द्वाड; खोडकर : ‘कृष्ट्ि अगुिार्ा अरूप । कन्द्या सगुि आचि स्वरूप ॥’ – एरुस्व १·९६. ३. 
अवगुिी. [सं.] 
 
अगंुणथत चव. न गुफंलेली; मोकळी. 
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अगेट पु. एक मौल्यवान िगड. हा चवचवधरंगी छटात असतो. ‘मॉस अगेट’ (आत शवेाळे सदृश 
वनस्पती असलेला) हा यार्ा एक प्रकार. पहा : अकीक [र्ं.] 
 
अगेरी, अग्यारी स्त्री. १. पारशारं्ी अक्ननशाळा; पारशी लोक अननीर्ी पूजा करतात ते िेऊळ वा 
धमचस्थान. २. िाह्मिेतर वगात श्राद्धाच्या चिवशी अननीत चिली जािारी तुपार्ी आहुती. [सं. अक्नन + 
अगार] 
 
अगेल चव. पचहला; अगल. 
 
अगेवान पु. जात पाटील : ‘जात पाटलानंा झसध गुजरातेत अगेवान म्हितात.’ – गागंा २१. 
 
अगो स्त्री. स्वतःर्ी बायको, ‘गो’ असाही प्रर्ार आहे. पहा : अग (को.) 
 
अगोचर चव. १. ज्ञानेंचरयानंा जािता न येिारा; न भासिारा; अज्ञात; अगम्य : ‘ध्यानाचसही जे नागव े। 
ते अगोर्र फावें ।’ – ज्ञा १५·१६. २. र्मत्काचरक; नवीन; पूवी ऐकण्यात न आलेला. [सं] 
 
अगोचर चव. १. आडिाडं; द्वाड; खोडकर; अचवर्ारी; अगोर्र; व्रात्य; खट्याळ : ‘काय मेलीं अगोर्र 
पोरं ही!’ – सुचशलेर्ा िेव २७. २. अफाट; अवघड : ‘नाही कविारे् कटाव िखनेला पडले अगोर्र’ – 
ऐपो ३४७. 
 
अगोचरपिा पु. िाडंगाई; व्रात्यपिा. 
 
अगोचरी स्त्री. योगशास्रातील र्ौथी मुरा. या मुरेत दृष्ी आकाशाकडे असते : ‘अगोर्री मुरा 
यारं्ी जानकी ।’ – सप्र ८·१३·८०. 
 
अगोट, अगोठ, अघोट, अघोठ स्त्री. पावसाळयार्ा आरंभकाळ; मृगारंभ; शतेीच्या हंगामार्ी सुरुवात. 
(ल) र्ातुमास; सबधं पावसाळा. [सं. अग्रवृचष्] 
 
अगोदर चिचव. चववचक्षत चियेच्या झकवा काळाच्या पूवी; आधी; पचहल्यािंा; पूवी. [सं. अग्रतर] 
 
अगोधले पहा : अगोतली : ‘चवस्तीिच अगोधल्याच्या केळीच्या पानावंरून...’ –मंजु १३७. 
 
अगोपचार पु. िेवाच्या मूतीरे् उपर्ार. 
 
अगोलीय कभग न. (भौ.) गोलाकाराहून वेगळया आकारारे् झभग. [सं.] 
 
अगोस्ती स्त्री. (चवप्र.) अंगुस्ती; (अंगावरील) शहारे; काटा : ‘चतच्या (घोडीच्या) अंगास अगोस्ती येऊन 
ती अंग िंाडते.’ – अश्वप १५७. 
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अग्गड  पहा : अगड 
 
अग्गद चिचव. अगिी; कायमर्ा; पूिचत्वाने; चनरंतरर्ा. (तंजा.) 
 
अल्ग्गिी चव. अवघे; सवच. 
 
अग्न पु. अननी; आग; चवस्तव : ‘बाच्छायंजािी िोधा आली । जैसी अनन परजळली ।’ – ऐपो १०. 
[सं. अक्नन] 
 
अल्ग्न, अग्नी पु. १. आग; चवस्तव. २. (अन्नारे् पर्न करिारे शरीरातील तत्त्व) क्षधुा; भकू; 
जठराननी. ३. आननेयी (िचक्षि-पूवच) चिशरे्ा अचधपती. ४. वैचिक िेवता. तीन प्रकार – १) परृ्थ्वीवरील. २) 
आकाशातील चवद्युत व ३) सूयच. ५. यज्ञीय िेवता; गाहचपत्य, आहवनीय व िचक्षिाननी असे तै्रताननी व सभ्य 
आचि आवसर्थ्य चमळून परं्ाननी. ६. तीन हा अंक. ७. चर्त्रक वगैरेसारख्या जठराननी प्रिीप्त करिाऱ्या 
(वाढविाऱ्या) वनस्पती. [सं.] (वा.) अग्नेय स्वािा करिे – जाळून टाकिे. अग्नी घेिे – िारूगोळयार्ा 
मारा सहन करिे. अग्नी देिे – पे्रत जाळिे; उत्तरचिया करिे; पूिचपिे नष् करिे : ‘...स्वधमच आचि 
स्वभाषा यानंा आपि अननी चिला पाचहजे असे मुळीर् नाही.’ – मसासं १·३७९. अग्नीचा पाऊस पडिे – 
(युद्धात वगैरे) अक्ननवषाव होिे; एकावळेी अनेक संकटे येिे; आपत्ती कोसळिे. 
 
अल्ग्नकि पु. चवस्तवार्ी चठिगी; स्फुझल्लग. 
 
अल्ग्नकमळ न. योगशास्रातील एक संज्ञा; त्यारे् विचन पुढीलप्रमािे केले आहे : ‘भवुयाचं्यामध्ये 
अक्नननामक कमळ आहे. ते चवद्युद्विच असून त्याला िोन पाकळया आहेत. तेथे ‘हं’ ‘कं्ष’ ही बीजचर्न्द्हे आहेत.’ 
– चवझस १·५३. [सं. अक्ननकमल] 
 
अल्ग्नका स्त्री. अक्ननहोत्र्यार्ा अननी : ‘नैरुत्य र्वरधरु । श्रमु जानवताहे अवस्वरु । अक्ननका 
नाही तये ठार्ं तया आचनक असे व्यापारु’ – उह १००. 
 
अल्ग्नकायय न. मंुजीनंतर (उपनयनानंतर) बटूने िह्मर्ारी धमाप्रमािे करावयार्ा होम; अक्नन – 
उपासना. [सं.] 
 
अल्ग्नकाष्ठ न. पेटलेले लाकूड; चवस्तव; चनखारा. [सं.] (वा.) अल्ग्नकाष्ठ भक्षिे – १. आगीत 
उडी घेिे; अक्ननप्रवशे करिे : ‘अजुचन म्हिे हेचर् शपथ । जरी मोडोचन पडेल सेत । तरी मी अक्ननकाष्ठे भचक्षन 
सत्य ।’ – हचर ३२·१६९. २. सती जािे. 
 
अल्ग्नकुमार पु. पारा, गंधक, बर्नाग, टाकिखार वगैरेरे् केलेले औषध; रसायन. [सं.] 
 
अल्ग्नकुल न. ज्या वशंास सोम अगर सूयचवशंाशी संबधं लावता येत नाही असा व अबूच्या 
पहाडावर ऋषींनी केलेल्या यज्ञातून उत्पन्न िंालो असे मानिारा रजपूत वशं. यात परमार, सोळंकी, 
र्ौहाि, पचरहार, राठोड व जाधव (यािव) यारं्ा समावेश होतो. [सं.] 
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अल्ग्नकंुड न. होमाच्या वेळी यज्ञात अननी पेटता ठेवण्यासाठी केलेला खड्डा; पात्र; विेी. [सं.] 
 
अल्ग्नक्रीडा स्त्री. िारूकाम; आतषबाजी; फटाके; िारू उडविे; िारूगोळयार्ा भचडमार. [सं.] 
 
अल्ग्नखांब पु. तप्तलोहस्तंभ; तापलेल्या लोखंडी खाबंास कवटाळण्यार्ी चशक्षा; 
नरकयातनापंैकी एक; यमलोकीर्ी एक चशक्षा. 
 
अल्ग्नगमन, अल्ग्नप्रवेश सती जािे; जाळून घेिे. 
 
अल्ग्नगोलक पु. १. (शत्रपुक्षावर टाकण्यासाठी झकवा आग लावण्यासाठी तयार केलेला) 
ज्वालाग्राही झकवा स्फोटक पिाथच भरलेला र्ेंडूच्या आकारार्ा गोळा. २. सूयासारखा आगीर्ा गोळा. [सं.] 
 
अल्ग्नचक्र न. १. षट र्िापंैकी एक; अक्ननकमळ. २. शकुन, फलज्योचतष यातील एक संज्ञा; 
शाचंतकमासाठी अननी कोठे आहे हे पहावयारे् एक र्ि. [सं.] 
 
अल्ग्नज चव. (भशूा.) गोठून घट्ट िंालेला रव; चशलारस. 
 
अल्ग्नज खडक पु. परृ्थ्वीच्या पोटातील अननीने आतील पिाथार्ा रस होऊन त्यापासून बनिारा 
खडक; लाव्हा. 
 
अल्ग्नज्वाला स्त्री. ज्योत; जाळ; अक्ननचशखा; आगीर्ा िंोत. [सं.] 
 
अल्ग्नडाग पु. अचगनडाव; अक्ननिाह; िहनचवधी : ‘जमातिार पडले होते ते रिातून शोधून 
काढून कोिास पुरचवले व कोिास अक्ननडाग चिले’. – पाचि बख पूवच २७. 
 
अल्ग्नतीथय न. ज्यातून पािी प्यायले जाते झकवा ज्यावर िचक्षिा चिल्यावर पािी सोडले जाते, तो 
तळहातार्ा खळगा. [सं.] 
 
अल्ग्नदणलक न. (भशूा.) ज्वालामुखीतून बाहेर पडिारे घनावस्थेतील खडकारें् लहान मोठे 
तुकडे. 
 
अल्ग्नणदव्य न. १. आपला चनरपराधीपिा चसद्ध व्हावा म्हिून तापलेल्या लोखंडार्ा गोळा हातात 
घेिे, उकळत्या तेलात हात घालिे र्. गोष्ी. २. करावयास अचतशय अवघड गोष्ी; स्वतःच्या सामर्थ्यार्ी, 
सहनशीलतेर्ी ज्या गोष्ीत परीक्षा होईल अशी गोष्; कसोटी : ‘लढ्यारे् अक्ननचिव्य पुनश्च करण्यास ते 
किाचप तयार होिार नाहीत’. – आआ ६७. पहा : णदव्य [सं.] 
 
अल्ग्नणनवापक आग चविंवण्यारे् याचंत्रक साधन. 
 
अल्ग्नपरीक्षा स्त्री. खरेखोटे चसद्ध करण्यासाठी अननीत उभे राहिे. 
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अल्ग्नपंचक न. अननीपासून भय िशचचविारा फल ज्योचतषातील एक योग. 
 
अल्ग्नमापक पु. अत्युष्ट्ितामान मोजण्यारे् यंत्र. [सं.] 
 
अल्ग्नमांद्य न. अपर्नार्ा रोग; जठराननी मंि होिे; भकू न लागिे. [सं.] 
 
अल्ग्नमुख न. १. पार्क औषधी – झहग १ भाग, वखंेड २ भाग, झपपळी ३ भाग, संुठ ४ भाग, 
ओवा ५ भाग, चहरडेिळ ६ भाग, चर्त्रकमळ ७ भाग व कोष्ठ ८ भाग यारें् र्ूिच. २. िेव. ३. िाह्मि. [सं.] 
 
अल्ग्नयंत्र न. १. बिूंक; तोफ : ‘याचं्या अक्ननयंत्रशौंडत्वार्ी तारीफ व्हायला वळेेनुसार 
र्ुकायर्ी नाही.’ – चनमा ८०८. २. िारू कामार्ी व आतषबाजीर्ी करामत िाखविारे यंत्र : ‘भरुनी 
रजतमारे् औषध । करूनी अक्ननयंत्र सन्नद्ध । कृष्ट्िापुढे अचत चवनोि । एक प्रबुद्ध िाचवती ।’ – एरुस्व 
१५·११७. [सं.] 
 
अल्ग्नरथ पहा : आगगाडी [सं.] 
 
अल्ग्नरोधक चव. आगीपासून होिाऱ्या नुकसानीस प्रचतबधं करिारा; ज्यावर अननीर्ा पचरिाम 
होिार नाही असा. [सं.] 
 
अल्ग्नरोधन न. (भशूा.) एखािी वस्तू अननीपासून संरचक्षत (रोधक) करण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अल्ग्नरोणििी स्त्री. काळपुळी (पाठीच्या कण्यावर येिारा फोड. हा फार घातक असतो.). [सं.] 
 
अल्ग्नविय चव. अननीसारखा ताबंडालाल असलेला. [सं.] 
 
अल्ग्नवधयक चव. भकू वाढविारे, पार्क. [सं.] 
 
अल्ग्नवधयन न. पर्न; जठराननीरे् उिीपन; भकू वाढिे. 
 
अल्ग्नणवच्छेद पु. अक्नननाश; पत्नी मृत िंाली असता अथवा र्तर काही कारिानंी अक्ननहोत्र बिं 
पडिे. (त्याबिल प्रायचश्चत्त साचंगतले आहे.) [सं.] 
 
अल्ग्नवृणद्ध, अल्ग्नवृद्धी स्त्री. अक्ननवधचन; पर्नशततीर्ी वाढ; जठराननी प्रिीप्त होिे; आहारारे् प्रमाि 
वाढविे – वाढिे. [सं.] 
 
अल्ग्नशमन न. आग चविंचविे. [सं.] 
 
अल्ग्नशस्त्र न. िारूने उडिारे बिूंक, तोफ यासारखे हत्यार. [सं.] 
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अल्ग्नशामक पु. आग चविंविारे रसायन बाहेर फेकिारे याचंत्रकी उपकरि. [सं.] 
 
अल्ग्नशामक दल, अल्ग्नशामक पथक न. आग लागिे, घर कोसळिे, यासंारख्या अपघातात 
सापडलेल्या लोकारं्ी मुततता करिे व तिनुषंचगक मित कायासाठी नगरपाचलका झकवा तत्सम संस्थाकंडे 
असलेले पथक; आगीशी िंुंज िेिारे िल. 
 
अल्ग्नशाळा स्त्री. अनन्द्यागार; अक्ननगृह; (अक्ननहोत्र्यार्ी) अननी ठेवण्यार्ी जागा; यज्ञशाळा; 
होमशाळा. [सं.] 
 
अल्ग्नणशखा स्त्री. अक्ननज्वाला; ज्योत. [सं.] 
 
अल्ग्नष्टोम पु. सप्तसोमसंस्था ं(यज्ञा)ं पैकी एक; सोमयाग; यज्ञ; विेातंील एक यज्ञ. [सं.] 
 
अल्ग्नष्ट्वात्त पु. चपतृिेवता; ज्यास मंत्राननी चमळाला आहे असे; ज्यानंी चजवतंपिी अक्ननहोत्र 
पाळले नाही असे; मरीर्ी पुत्रापंैकी चपतर; चजवतंपिी श्रौताननी ज्यानंी ठेवला नाही (अक्ननष्ोमाचि याग 
केले नाहीत) असे चपतर. [सं.] 
 
अल्ग्नसमाणध स्त्री. अननीला शरीर समपचि करून िेहत्याग करिे. 
 
अल्ग्नसंस्कार पु. पे्रतारे् िहन; पे्रत जाळिे. [सं.] 
 
अल्ग्नसात िोिे आगीत लोप पाविे; आगीत नष् होिे : ‘ती अक्ननसात िंाली’. – युगान्द्त ८५. 
 
अल्ग्नसाद पु. (आयु.) अपर्नार्ा चवकार. पहा : अल्ग्नमांद्य : ‘अक्ननमादं्य झकवा अक्ननसाि, 
अरोर्क हे चवकार चपत्त िुष् िंाल्यामुळेही होतात व कफिुष्ीनेंही होतात.’ – आयुचसद्ध १·६१. 
 
अल्ग्नसेवा स्त्री. अननी या िेवतेर्ी उपासना; पूजा. [सं.] 
 
अल्ग्नस्तंभ पु. १. अननी शातं करण्यार्ा मंत्र. २. िीपमाळ : ‘र्य अक्ननस्तंभारे् अके्षर । पुसा ंका ं
चस् धानं्द्तें’ – नरुस्व ५९३. [सं.] 
 
अल्ग्नस्थान न. अक्ननकमळ – र्ि : ‘आकळलेनी योगें । मध्यमा मध्यमागें । अक्ननस्थानौचन चनगे 
िम्हरंध्रा ॥’ – ज्ञा ८·९४. [सं.] 
 
अल्ग्नस्नान न. एक ताबं्याभर पाण्यात स्नान करिे. (व.) [सं.] 
 
अल्ग्निोत्र न. १. श्रौत म्हिजे विेचवचहत अननीर्ी उपासना; सकाळ संध्याकाळ अननीला आहुती 
िेऊन अननी सतत राखण्यारे् व्रत. २. (ल.) चवडी, चसगारेट ओढिे; एकसारखे धूम्रपान करिे. [सं.] 
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अल्ग्निोत्री १. अक्ननहोत्रारे् व्रत घेतलेला. २. (ल.) एकसारखे धूम्रपान करिारा. [सं.] 
 
अग्न्यस्त्र न. अक्ननके्षपक अस्त्र; आग ओकण्यारे् तोफेसारखे शस्त्र. 
 
अग्न्यायतन न. अक्ननकंुड. [सं.] 
 
अग्न्युत्पात पु. विवा; भडका; आगीर्ा डोंब; उल्का. [सं.] 
 
अग्या पु. काजवा : ‘अनया चनजतेजसत्ता । अक्ननतेज प्राशंू जाता ं।’ – एभा ४·८६. 

स्त्री. एक खाजरी, अंगार्ी आग करिारी वनस्पती (खाजकुयरी). 
 
अग्या चव. म्होरतया; पुढारी; (मुलाचं्या खेळात) पुढारीपि; पुढाकार. 
 
अग्याचे बोंड अचतशय तापट मािूस : ‘भटजी तर अनयारे् बोंड’ – एहोरा ६·३१. 
 
अग्यारी स्त्री. पगंतीच्या सुरवातीस पत्रावळीवर चनखारे ठेवनू त्यावर तूप टाकून पंगतभर चफरवलेला 
धूप; जेविाला सुरुवात करण्यार्ी सूर्ना; ‘पि त्याच्यासमोरून अनयारी काही जातर् नाही’ – मेर्ं ४. 
 
अग्र न. १. अिी; अिकुर्ी; टोक; अगिी पुढर्ा भाग; २. मंचिरार्ा कळस; चशखर; झबिू; 
(वृक्षार्ा) शेंडा. ३. पुढर्ा भाग; आघाडी. ४. चिगंश. ५. (समासात श्रेष्ठाथी) पचहला; पुढर्ा; मुख्य; प्रधान. 
३. (ग.) ज्या झबिूपासून एकरेषीय नसलेले िोन चकरि चनघतात असा झबिू. उिा. कोनार्ा अग्र, 
चत्रकोिारे् तीन अग्र, शकूंर्ा अग्र. ७. (जीव.) सजीवाचं्या शरीरार्ा झकवा अवयवार्ा पुढर्ा (डोतयावरील, 
टोकाकडील) भाग. [सं.] 
 
अग्रका स्त्री. चिगंश; सूयच, तारे झकवा र्तर ग्रह हे चक्षचतजाच्या ज्या झबिूत उगवतात झकवा मावळतात तो 
झबिू आचि चक्षचतजावरील पूवच झकवा पचश्चम झबिू ह्याचं्यामध्ये जो कंस होतो तो. [सं.] 
 
अग्रकृत चव. शत्रनेू हल्ला करण्यापूवीर् काही कारवाई करून त्यार्ी आिमिचसद्धता कमी करिे : 
‘िुसरी शतयता अग्रकृत युद्धार्ी..’ – सैस्वा १२५. [सं.] 
 
अग्रक्रम पु. १. िमशः पचहले स्थान; पचहला मान; प्राधान्द्य. २. सवांत अचधक महत्त्व; श्रेष्ठत्व. [सं.] 
 
अग्रक्रयाणधकार पु. १. र्तर चगऱ्हाईकापूंवी खरेिी करण्यार्ा अचधकार; अग्रिमाने चवकत घेण्यार्ा 
अचधकार. [सं.] 
 
अग्रगि, अग्रगिी चव. श्रेष्ठ; प्रवीि; तरबेज : ‘र्पळचवशई अग्रगि ।’ – िास १·२·२२. [सं. 
अग्रगण्य] 
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अग्रगण्य चव. श्रेष्ठ; प्रमुख; सवचप्रथम; पुढे नेिारा; ज्यारे् प्रथम नाव घ्याव े असा. अग्रण्य हे 
अपभ्रष् रूपही क्वचर्त आढळते. [सं.] 
 
अग्रगाणमनी चव. पुढे जािारी; पुढारीि. [सं.] 
 
अग्रगामी चव. पुढे जािारा; नेता; पुढारी. [सं.] 
 
अग्रगामी आयात पु. प्रधान उत्सजचनाच्या (बाहेर फेकण्याच्या) पूवी होिारा चवद्युत उत्सजचनार्ा 
आघात. तो ज्या मागाने जातो त्यारे् आयनीकरि करतो. 
 
अग्रज चव. प्रथम जन्द्मलेला; मोठा; वडील (भाऊ). गोझविाग्रज, कुसुमाग्रज यासंारख्या टोपिनावातं 
चद्वतीयपिी येतो. [सं.] 
 
अग्रजाणधकार पु. १. प्रथम अपत्य म्हिून असिारा अचधकार. २. वडीलोपार्मजत र्स्टेटीत ज्येष्ठ पुत्र 
म्हिून वारशाने चमळिारा हक्क. [सं.] 
 
अग्रज्या पहा : अग्रका 
 
अग्रिी, अग्रिीया चव. मुख्य; म्होरतया; नेता; मागचिशचक नायक : ‘तुमर्ीए गावंी िाह्मिार्ी घरे 
थोडी : तरी तुम्ही अग्रिीया होआवे’ – लीर्उ २८८. [सं.] 
 
अग्रतः चिचव. पुढे; समोर; आघाडीवर; पुढील बाजूस; अग्रभागी. [सं.] 
 
अग्रता णनयम पु. प्राधान्द्य िेण्यारे् चनयम. 
 
अग्रतालु, अग्रतालू स्त्री. वरच्या िाताचं्या मागील बाजूस कंठापयंत चजभेच्या वर जो घुमटाकार 
भाग आहे ती तालू, त्याच्या पुढच्या िाताजंवळील भागास अग्रतालू म्हितात. [सं.] 
 
अग्रदीप पु. (यंअ.) १. पुढर्ा रस्ता प्रकाशात स्पष् चिसावा म्हिून वाहनाच्या पुढील भागावर 
बसवलेला चवचशष् झभगार्ा परावतचक चिवा. २. खािकामगार, पािबुडे, चशकारी र्त्यािींनी आपले लक्ष्य 
शोधण्यासाठी कपाळावर बाधंलेला चवचशष् प्रकारर्ा चिवा. [सं.] 
 
अग्रदूत पु. सवांत आधी बातमी घेऊन येिारा पुरुष; पुढे घडिाऱ्या गोष्ीर्ी जािीव करून िेिारा 
पुरुष; राजकीय, सामाचजक घडामोडींर्ी पूवचकल्पना असिारा रष्ा पुरुष. [सं.] 
 
अग्रधन न. १. एखािा सावचजचनक उद्योगधंिा उभारण्यास झकवा सेवा र्ालू करण्यास सरकारी 
चनधीतून चिलेली आगाऊ रक्कम. २. चकरकोळ खर्ासाठी कायालयाने चिलेली रक्कम. चवचशष् कालानंतर 
ही रक्कम जमाखर्ात िाखवली जाते. [सं.] 
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अग्रधन्व पु. (भशूा.) जेथील वनस्पतीजीवन पूिचपिे क्स्थर िंालेले आहे अशी वाळूच्या टेकड्ारं्ी रागं. 
[सं.] 
 
अग्रधान्य न. खचरपारे् पीक; पचहले पीक; पचहल्या पावसानंतर येिारे पीक – जोंधळा, 
अरगडी, भात, बाजरी वगैरे. [सं.] 
 
अग्रपूजा स्त्री. १. राजसूयासारख्या यज्ञात झकवा सावचजचनक समारंभात श्रेष्ठ व्यततींच्या पूजेतील सवांत 
पचहली पूजा; चवद्या, तप यामुळे जो श्रेष्ठ असतो त्यार्ी सभेत प्रथम करण्यात येिारी पूजा. २. सवचश्रेष्ठ पूजा, 
सन्द्मान. [सं.] 
 
अग्रप्रवाली चव. (भशूा.) पाण्यातील खडकाचं्या रागेंपुढील झकवा पाण्याच्या पषृ्ठभागाजवळील; 
प्रवाळी खडकाचं्या रागंारं्ा पुढील भाग. [सं.] 
 
अग्रफूल न. विेीच्या शवेटी गुंतवलेले सोन्द्यारे् जोडफूल; विेी खोवली असता चतच्या मध्यभागी हे िोन 
बाजंूनी चिसते; एक िाचगना. 
 
अग्रभाग पु. सवांत पुढर्ा  भाग; कोित्याही सूर्ीपत्रावरील नोंिीतील पचहला चवभाग. [सं.] 
 
अग्रभूमी स्त्री. (भ.ू) समुरालगतर्ा सपाट पठारी प्रिेश. [सं.] 
 
अग्रभोजन न. पचहल्याप्रथम जेविे; प्रथम जेवण्यार्ा मान. [सं.] 
 
अग्रभोजी चव. अग्रभोजनार्ा मान असिारा; आधी जेविारा. [सं.] 
 
अग्रलेख पु. चनयतकाचलके, वतचमानपते्र र्त्यािीमध्ये ठरावीक स्तंभात चलचहलेला, र्ालू 
घडोमोडींबिल संपािकीय मतप्रिशचन करिारा प्रमुख लेख. वृत्तपत्रातील संपािकाने चलचहलेला मुख्य 
लेख. [सं.] 
 
अग्रवि, अग्रवन न. १. फािंीर्ी कोवळी चडरी; कोंब : ‘अथचकामुपसरे । अग्रवनें घेती थोर ।’ – ज्ञा 
१५·१५७. २. अरण्यार्ी सरहि. 
 
अग्रविय पु. सवांत श्रेष्ठ विच; अगे्रसर जात; िाह्मि : ‘त्याहंीं माजीं उत्तमता कैशी । अग्रविासी पै जन्द्म 
॥’ – एभा ७·६३५. [सं.] 
 
अग्रवती चव. सवांत पुढे असिारा; आघाडीवर असिारा – जािारा. (स्थल व काल यानंा अनुलक्षून 
लावतात.) [सं.] 
 
अग्रवधी चव. (वन.) केवळ टोकाशीर् वाढिारे (खोड, अक्ष र्.) [सं.] 
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अग्रवाट स्त्री. अग्रभाग : ‘नारा गोंिा महािा चवठा । ठेचवयले अग्रवाटा’ – जना ६७. 
 
अग्रवादी पु. १. वािी; चफयािी; न्द्यायालयात वािार्ा प्रथम उपिम करिारा. २. आपल्या 
मतार्ा, पक्षार्ा जोराने पुरस्कार करिारा. [सं.] 
 
अग्रवेशन न. िुखिे चवकोपास जािे; गंभीर होिे : ‘एवढ्यार् त्रासानं काहीतरी अग्रवेशन होतं 
की काय असं भय वाटू लागलं’ – माबा २९७. [र्ं. ॲग्रव्हेशन] 
 
अग्रशाळा स्त्री. (िेवळाच्या वगैरे) अग्रभागी समोर असलेली धमचशाळा, अक्ननशाळा र्त्यािी. 
[सं.] 
 
अग्रसर पहा : अगे्रसर 
 
अग्रसूचक चव. पुढे होिाऱ्या गोष्ीरे् चर्न्द्ह िाखविारे; पुढर्ी सूर्ना िेिारे; भचवष्ट्यसूर्क. [सं.] 
 
अग्रस्कंध पु. (चशवि.) खादं्यारे् पुढच्या भागारे् माप. 
 
अग्रस्थ धुके न. (भ.ू) उष्ट्ि अथवा थंड हवचे्या राशीच्या पुढच्या बाजूस चनमाि िंालेले धुके. 
 
अग्रल्स्थत संस्तर पु. (भशूा.) पुढे असलेला स्तर (खडकारं्ा झकवा गाळार्ा). [सं.] 
 
अग्रस्वर पु. (भाषा.) चजभेच्या पुढर्ा भाग हा उच्चारि अवयव असताना उच्चारला जािारा स्वर. उिा. 
र्, ए, ॲ र्त्यािी. [सं.] 
 
अग्रिक्क पु. पहा : अग्रक्रम 
 
अग्रििीय चव. पहा : अग्रार्ह् 
 
अग्रिार पु. १. िाह्मिानंा झकवा िेवस्थानानंा चनवाहासाठी चिलेले गाव, जमीन वगैरे र्नाम : ‘वापी 
कूप आराम । अग्रहारें हन महाग्राम ।’ – ज्ञा १८·९९. २. एक िुमाला. एका कुटंुबाहून जास्त कुटंुबांस 
चनवाहाथच जो गाव अगर जमीन िेतात त्यास अग्रहार िुमाला म्हितात. – र्नाम २८. [सं.] 
 
अग्रा स्त्री. पहा : अग्रका. समाशंार्ा कोचटकोन पूवच झकवा पचश्चम समझबिूपासून दृग मंडलाच्या 
पातापयंत मोजला जातो त्यास अग्रा म्हितात. [सं.] 
 
अग्रार पहा : अग्रिार : ‘तीथी अपी जो अग्रारें’ – िास २·७·१९. 
 
अग्रासन न. १. सभेतील प्रमुख स्थान; मुख्यासन; अध्यक्षपि. २. अग्रपूजा; ज्येष्ठ जामातपूजा. (लहान 
बचहिीच्या लननाच्यावळेी वरपूजा करण्यापूवी चतच्या वडील बचहिीच्या पतीर्ी पूजा करिे). [सं.] 
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अग्रार्ह् चव. १. मान्द्य न करण्याजोगा; अस्वीकायच; बेकायिेशीर : ‘माँटेनय ूसुधारिा अग्राह्य आहे.’ – 
लोचटकेले ३·४२५ २. (राज्य.) घटनेर्ा झकवा कायद्यार्ा भक्कम आधार नसलेला. [सं.] 
 
अग्रार्ह्ता स्त्री. १. मान्द्य न करिे; न स्वीकारिे; अस्वीकायचता. २. िाखल करून न घेिे. [सं.] 
 
अग्राळी स्त्री. शेंडा; टोकार्ी फािंी : ‘आंब्याच्या अग्राळीला घारीर्ा मोठा घरटा होता.’ – आआश े१५५. 
 
अग्रांशु पु. प्रकाशचकरिारं्ा शवेट; कें रझबिू. 
 
अणग्रका स्त्री. (मानस.) मानसशास्त्रीय प्रयोगात वापरली जािारी, धातूरे् टोक असलेली, 
पेक्न्द्सलीसारखी नळी. (चहच्या मागच्या भागाला एक चवदु्यत तार जोडलेली असते.) [सं.] 
 
अणग्रका रेषा (ग.) अगे्र जोडिारी रेषा. उिा. र्ौकोनारे् किच. [सं.] 
 
अणग्रम चव. १. मुख्य; प्रमुख. २. आधीर्ा. ३. म्होरतया; पुढर्ा; पुढारी. ४. आगाऊ चिलेली रक्कम. 
[सं.] 
 
अणग्रमधान्य पहा : अग्रधान्य 
 
अगे्रवन पहा : अग्रवन 
 
अगे्रषि न. (पत्र, अजच वगैरे) पुढे पाठविे, धाडिे. [सं.] 
 
अगे्रषि अणभकता पु. (अथच.) माल गोळा करिे, तो पाठविे, पोहर्विे वगैरे व्यवहार करिारी 
व्यतती झकवा संस्था. [सं.] 
 
अगे्रषि पत्र न. एखािी वस्तू, िस्तऐवज, कागिपते्र, मजकूर र्. ज्या पत्रान्द्वये पाठवले जातात 
ते पत्र. या पत्रात त्यासोबत पाठवल्या जािाऱ्या वस्तू, कागिपते्र र्त्यािींर्ी तपशीलवार नोंि असते. [सं.] 
 
अगे्रणषत चव. पुढे पाठचवलेला. [सं.] 
 
अगे्रसर चव. १. सवांत पुढे जािारा; अग्रगण्य; पुढारी; नेता; मुख्य.  २. (ग.) प्रमािात असलेल्या िोन 
संख्यापंैकी पचहली. उिा. ३६, ४८ यातील ३६ ही संख्या. – छअं १०४. [सं.] 
 
अग्रोदक कोिार्ाही स्पशच होण्याआधी घेतलेले पािी; ताजे व स्वच्छ पािी; स्वयंपाकासाठी झकवा 
पूजेसाठी सोवळयाने आिलेले पािी : ‘अग्रोिकार्ा भरून कलश...’ – हचर ३४·१८२. [सं.] 
 
अग्र्य चव. प्रमुख; श्रेष्ठ; नेता; पुढारी. [सं.] 
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अघ न. पाप : ‘म्हिोचन साचंडजे तो अघीं ॥’ – ज्ञा ३·१२३·१९. 
 
अघटघटी चव. अशतय गोष् घडवनू आििारी : ‘अघटघटी हरीर्ी माया ।’ – एभा ७·५०४. [सं.] 
 
अघटमान चव. न घडिारे; असंभाव्य; अशतय; आश्चयचकारक. 
 
अघणटत चव. १. असंभाव्य; चवलक्षि; र्मत्काचरक; लोकोत्तर : ‘हचरच्या िासा ंझर्ता । अघचटत हे वाता 
॥’ – तुगा २३११. २. अघोर; अचतवाईट; भयंकर; आसुरी. न. अततयच, अश्रुतपूवच गोष्– प्रसंग; ‘कमी त्यारें् 
अघचटत ।’ – ऐपो १४५. [सं.] 
 
अघणटतघटी चव. न घडिारे ते घडवनू आििारी : ‘ईश्वरार्ी माया पूिच । अघचटतघटी चतर्ें लक्षि 
॥’ – एभा २३·४२१. [सं.] 
 
अघणटत कवदाि, अघणटत कवदान न. चवलक्षि झकवा आश्चयचकारक गोष्; नवल; र्मत्कार; करिी 
(काल, िैव, ईश्वर यारं्ी). 
 
अघड चव. न घडवलेले; ओबडधोबड (िगड, वस्तू र्.) [सं.] 
 
अघडता चव. न घडिारा; अशतय : ‘येथ पचरवारू बहुये । अघडता कीं ॥’ – अमृ ९·२८. [सं. अ + घट] 
 
अघमषयि चव. १. पापनाशक. २. पापार्ा नाश करिारा. 
न १. स्नानचवधी व संध्या या कमात घ्रािक्स्थत पापपुरुषारे् उच्चाटि करण्यास, हातात उिक घेऊन 
त्यावर नाकातील वायू सोडून त्या पाण्याने जचमनीवर आघात करिे. (म्हिजे पापपुरुषार्ा नाश िंाला, ही 
भावना). २. एका पापनाशक व्रतारे् नाव. [सं.] 
 
अघरडा पु. १. जीभ, नाक, बोट, लेखिी र्. रे् टोक; िंाडार्ा शेंडा; (सामान्द्यतः) शवेट; टोक. [सं. 
अग्र]. २. पहा : अघाडा 
 
अघव, अघवा चव. अवघा, अवघे; पूिच; सवच; एकंिर : ‘िेवकी उिरींर्ा आठवा । चनजध्यास बसैला 
कंसभावा । जनीं वनीं अघवा । आठवा आठवा आठवत.’ – हचर ३·६०. [सं.] 
 
अघळ चव. पूिच; पचरपूिच. 
 
अघळिे, अघाळिे सचि. (कपडे र्. धुण्याकरता) पाण्यात खळबळिे; धुिे : ‘धुिी र्ुबकून व 
अघळून धुवावी.’ – चवरं ६५. 
 
अघळपघळ चव. १. ऐसपैस; मोकळे; सैल; पुष्ट्कळ; भरपूर; लाबंलर्क. २. (ल.) चनष्ट्कपट, 
मोकळया मनार्ा. ३. मोकळेपिाने; ऐसपैस रीतीने (बोलिे, बसिे र्.). [का. अलगरे् चद्व.] 
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अघळाअघळ स्त्री. (पाण्यात) पुन्द्हा पुन्द्हा खळबळिे. 
 
अघा पु. १. धनी; यजमान. २. मुसलमान बािशहार्ा खास खोजा. ३. सरिार, मुख्याचधकारी र्. 
र्ी पिवी. [फा. आघा] 
 
अघोर चव. १. अर्ाट; फार भयंकर; भीचतप्रि; अमंगळ (वस्तु, चिया, स्थान). २. अिाळचविाळ; 
अकटोचवकट. ३. चनष्ट्काळजी; चबनघोर; चनभचय; स्वस्थ; बेचफकीर. ४. सौम्य; घोर नाही असा. 
पु. १. संकट : ‘घोर मािंी हचरली त्वा जरा ंआचि िेहींच्या अघोरा िवचडले ।’ – कथा २·५·१७७. २. 
शकंर; रुर. ३. एक नरक. ४. एक पथं. 
 
अघोर अरण्य न. भयंकर अरण्य; घनघोर जंगल. 
 
अघोरकमय न. भयंकर, धाडसी झकवा अमंगळ काम. [सं.] 
 
अघोरजप चपशार् मंत्रार्ा जप. [सं.] 
 
अघोरदंड पु. भयंकर चशक्षा; अमानुष िंड. [सं.] 
 
अघोरणनद्रा स्त्री. गाढ िंोप; अचत चनरा; कंुभकिी िंोप. [सं.] 
 
अघोरपंथ, अघोरमत, अघोरमागय, अघोरयोग पु. गोसाव्यारं्ा एक पंथ; हे लोक हातात नरकपाल 
घेिारे व नरमासंभक्षि, मलभक्षि व र्तर अघोर (भेसूर व अमंगळ) कृत्ये करिारे असतात. [सं.] 
 
अघोरपातक न. भयंकर पाप; नीर् अमंगळ कृत्य. [सं.] 
 
अघोरयोगी पु. अघोरपथंार्ा अनुयायी : ‘शातत आगम अघोरयोगी । कैसे ते ऐकावे ॥’ – िास 
४·१·१३. [सं.] 
 
अघोरी पु. अघोरपथंी; साहसािी कमे करिारा; स्नानसंध्यािी आर्ार न पाळता स्वैर वागिारा : 
‘राखेर्ा बोकिा तोंडात भरून मेल्यासारखा पडतो. चतळार्ी पेंड कुजचवली म्हिजे चतर्ी चवष्ठेसारखी घाि 
येते. ही नकली चवष्ठा खाण्यार्ी भीती घालून अघोरी पैसे उकळतो.’ – गाव १३३. 
चव. चतरस्करिीय; झनद्य; त्याज्य; चकळसवािा; भयंकर; िुष्; साहसी; अमंगळ. [सं.] 
 
अघोष चव. (भाषा.) ज्या ध्वनीर्ा उच्चार करताना स्वरनचलका कंचपत होत नाहीत असा (ध्वनी); 
कठोर विच. [सं.] 
 
अघोणषत चव. न पुकारलेले; जाहीर न केलेले; उघड नसलेले; लपूनछपून खेळलेले (युद्ध) : 
‘जपानने र्ीनशी अघोचषत युद्ध खेळून...’ युयंतं २०३. [सं.] 
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अघ्रािता स्त्री. (वै.) वास घेण्यार्ी अक्षमता; काही कारिामुळे वास येण्यार्ी संविेना नाहीशी 
िंाल्यामुळे झकवा जन्द्मतःर् नसल्यामुळे कोिताही वास न जािविे. [सं.] 
 
अघ्रार पहा : अग्रिार : ‘नवी अघ्रारें : मा र्िेचर् पीकचत :’ – लीर्उ ८. 
 
अचकट, अचकटणवचकट चव. अश्लील; वाईट; घािेरडे; बीभत्स; वाह्यात; चशनळ; र्ावट 
(बोलिे, बोलिारा). 
 
अचकन स्त्री. एक प्रकारर्ा लाबं व छातीशी अरंुि अंगरखा; बिं गळयार्ा लाबं कोट : ‘पोषाखात 
पायजामा, जामाचनमा, फगोल, अर्कन र्त्यािी चवचवध प्रकार आले’ – मचजक्स्थ ९०. [झह.] 
 
अचकबोचक, अचकवचक स्त्री गैिीपिा; गैरचशस्त. 

चिचव. अव्यवक्स्थतपिे; गैिीपिाने; कसेतरी. पहा : अचटबोचट 
 
अचकय चिचव. अजगय; हळूर् नकळत. (गो.) [सं. अ + जागृ] 
 
अचकलदचकल न. कोितेही वाईट अन्न झकवा खाद्य पिाथच. 
 
अचकळ चव. पािर्ट, पार्कळ. 
 
अचका चव. सगळा; सवच. पहा : असका 
 
अचकागचका, आचकागचका पु. १. अपस्मार, फेफरे वगैरेत शरीराला बसिारा चहसका. २. 
िंटतयाने र्लाखीने ओढिे; ढकलिे; ठोसा िेिे; धक्का मारिे (चि. िेिे). ३. धसका; िहशत (चि. 
बसिे). [गर्कारे् ् चव.] 
 
अचकागचका खािे बोलण्यात अडखळिे. 
 
अचकाणवचका पु. गोंधळ; गुंतागुंत; चर्वडाचर्वड; अव्यवक्स्थतपिा; (ल.) नाश; चबघाड; िुिचशा. 
[चवर्कारे् चद्व.] 
 
अचकी, आचकी स्त्री. शवेटरे् आर्के; बुडताना झकवा मरताना लागलेली धाप (चि. िेिे, येिे); 
घरघर. पहा : उचकी 
 
अचकी, आचकी चव. सवच; संपूिच; असगी : ‘ठेवलीस (अवनी) अर्की रिनाग्रीं ।’ – गगचव ४६. 
 
अचकुल, अचगुल चव. १. नाजूक; हळुवार. २. अशतत; फुसका; रोगट; चनरुपयोगी; कुर्कामी 
(र्ंचरय, अंग, यंत्र वगैरे). ३. मोडेलेला; िुखावलेला; पंगू. (बे.) 
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अचकोणवचको पु. फटफचजती; बोजवारा; छी; थू. [सं. चवर्कोरे् चद्व.] 
 
अचक्रीय जणनत्र न. (चवअ.) ज्यात प्रवाह उलट चिशनेे वाहत नाही असे चिष्धारा जचनत्र. तत्त्वतः 
यारे् ‘फेरडी चडस्क’ शी साधम्यच असते. [सं.] 
 
अचटबोचट चिचव. कमी जास्त; चवषम; अधेमुधे; एकसारखे नव्हे असे; उंर्सखल रीतीने (कापिे, 
िंाडिे, सावरिे, लाविे). पहा : अचकबोचक. 

चव. अव्यवक्स्थत; अधचवट; असमान; खंुट वा टेंगळे तशीर् ठेवनू (गवत कापिे, काढिे र्.) 
[बोर्टरे् चद्व.] 
 
अचडेबचडे, अचडंबचडं, अचडुबचडू न. १. लाडके मूल. २. लहान मुलाला कौतुकाने 
मारावयार्ी हाक; संबोधन : ‘अर्डुबर्डु नामे आळचवला ।’ – अमृत ५९. [सं. वत्स] 
 
अचतुर चव. अकुशल; बावळट; अडािी; चबनकसबी; अज्ञ. [सं.] 
 
अचपट चव. काहीतरी; भलतेर्; चवसंगत. (ग्रा.) 
 
अचपळ चव. १. खोडकर; उच्छंृखल; उत्पाती; र्रं्ल : ‘अर्पळ मन मािें नावरे आवरीता ं।’ – मश्लो. 
२. अचतर्पळ; तरतरीत; उत्साही; तल्लख; हुशार; ‘अर्पळ गुि गुिी बसैली प्रीचत िूिी ।’ – िाचव १५४. 
[सं. अर्पल] 
 
अचपळ ठेव स्त्री. क्स्थर ठेव. 
 
अचपळपि अनावरपिा; खोड्ाळपिा; र्पलपिा : ‘भरारी तो वारा अर्पळपिे िेश चपकती ।’ – 
िाचव २२५. 
 
अचर चव. क्स्थर; स्तब्ध; गचतरचहत; अढळ; स्थावर; अव्यचभर्ारी; अचवकारी. [सं.] 
 
अचरट चव. १. कुठे कसे वागाव े व केव्हा काय बोलाव े हे न कळिारा. २. मूखचपिार्ा; फाजील 
(चवनोि, चवधान र्.). २. अधचवट; बावळट, मूखासारखे वतचन करिारा. 
 
अचरटपचरट, अचरपचर, अचरबचर चव. १. कोरडे; भरड; रूक्ष; बेर्व (अन्न). २. असंबद्ध; 
पाल्हाचळक; अवाच्यासवा (बोलिारा). [अर्रटरे् चद्व.] 
 
अचचय चव. ज्यार्ी र्र्ा करता येत नाही असा; जो वािार्ा झकवा र्रे्र्ा चवषय होऊ शकत नाही असा 
: ‘िेवी िेवो म्हिती अर्र्ाते ।’ – ज्ञा ४·६९. 

पु. (ल.) नवरा (बायकोने त्यारे् नाव घेता झकवा र्र्ा करता कामा नये म्हिून). [सं.] 
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अचर्णचत चिचव. र्र्ा न करता : ‘वैर्ाचरक गं्रथ अर्र्मर्त बाजूला ठेवण्यार्ी नवीन प्रथा....’ – मागोवा 
१२३. 
 
अचल चव. १. क्स्थर; गचतरचहत : ‘अर्लु हा शाश्वतु ।’ – ज्ञा २·१४७. (ग.) चजरे् मूल्य बिलत नाही 
अशी (राशी). २. शातं; थंड; अर्ंर्ल; िमिार; चनचश्चत हेतू असलेला. ३. अक्षय; अखंड. 

पु. पवचत; टेकडी. 
 
अचला पु. हातरुमाल. पहा : अचळ [सं. अंर्ल] 
 
अचला स्त्री. परृ्थ्वी : ‘कंपाते भीष्ट्माजुचन िेती अर्लेचस शस्त्र संपातें ।’ – मोभीष्ट्म ३·३०. [सं.] 
 
अचणलत चव. क्स्थर; स्थावर; ठाम; चनश्चल; न हललेले [सं.] 
 
अचणलष्ट्िुता स्त्री. (भौ.) क्स्थरपिा; गचतमानता नसिे. [सं.] 
 
अचलूक चव. न र्ालण्यासारखे; चनरुपयोगी; अयोनय : ‘भवसागर तरून जाण्याला यज्ञरूपी नावा 
अगिीर् अर्लूक व अचवश्वासू ठरतात.’ – भात २६. 
 
अचळ चव. १. न हाललेला झकवा हालवलेला; उपयोग न केलेला; स्पशच न केलेला; अस्पषृ् 
(खाण्यार्ा पिाथच र्.). २. (ल.) बाकी; चशल्लक; अपात्र. 
चिचव. अलगत; अल्लाि; िमाने; हळूहळू. 
 
अचळ, अंचळ पु. १. पिर; ओर्ा : ‘लपचवलार् कृष्ट्ि अर्ळ पल्लव मुखावरी घाली ।’ – भज ३५. २. 
अर्ल आर्ळ; सड; स्तन; थान (गुरारें्). ३. बारीक वस्त्र; हातरुमाल. [सं. अंर्ल] 
 
अचळनाभी चनचश्चत अभय : ‘राया अर्ळनाभी िेसी तचर साघंौचन’ – लीर्पू २२५. 
 
अचळपद न. मोक्ष; अढळपि. [सं.] 
 
अचळय चिचव. १. अलगत; धक्का न लावता. २. (ल.) सहज, कष् न पडता, अनासाये. (गो.) 
 
अचळवी चव. न हलवलेले; न स्पर्मशलेले. न ढवळलेले; पहा : अचल–ळ चिचव. हलकेर्; 
नाजूक हाताने; सौम्यपिाने. [सं. अर्ल] 
 
अचळवी वाि न. मकरसंिातंी चिवशी करावयारे् एक वाि. आिल्या चिवशी चवरजून ठेवलेले व 
हात न लावलेले असे िही पात्रासुद्धा (भाडं्ासकट) स्वतःच्या मुलाचं्या िीघायुष्ट्यासाठी चजर्ी सवच मुले 
चजवतं आहेत अशा सुवाचसनीस वाि म्हिून िेतात. [सं. अर्लवायन] 
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अचळागौर, अचलागौर स्त्री. अर्ळवी वाि चजला द्यायरे् ती स्त्री. चतर्ी न्द्हाऊ खाऊ घालून ओटी 
भरून पूजा करतात. [सं.] 
 
अचळोजी, अचळोबा पु. आळशी; मंि; मठ्ठ; लठ्ठ; ऐिी; लडिू; गुळार्ा गिपती. [सं. अर्ल] 
 
अचकु्ष चव. ज्याला डोळे नाहीत असा, आंधळा. [सं.] 
 
अचकु्षदशयन न. डोळे सोडून बाकीच्या रं्चरयानंी व मनाने होिारे ज्ञान. [सं.] 
 
अचकु्षपि न. र्क्षरुचहत क्स्थती; आंधळेपिा : ‘जयारे्चन बळें  । अर्क्षपुि आंधळे । चफटोचन वस्तु 
चमळे ।’ – अमृ ७·१२०. 
 
अचंगळ, अचंगु चव. कृपि; भ्रष्; वाईट; र्ागंला नव्हे तो. [सं. अर्ंग] 
 
अचंचल चव. १. न र्ळिारा; न हलिारा; दृढ; क्स्थर. २. न बिलिारा; ठाम चनश्चयार्ा; चनश्चल. [सं.] 
 
अचंब पु. घोड्ार्ा एक रंग. – अश्वप २८. 
 
अचंबर चव. अर्ाट; आश्चयचजनक; आश्चयचकारक : ‘खंिकारे् लावले काम अर्बंर ।’ – ऐपो २·१८६. 
 
अचंबा पु. १. आश्चयच; र्मत्कार; कौतुक; नवल. २. आश्चयार्ी गोष्; नवलपरी. 
 
अचंबीत चव. आश्चयचर्चकत; चवक्स्मत; थक्क. 

चिचव. अर्ानक, एकाएकी. 
 
अचाट चव. १. सामान्द्य प्रमािापेक्षा फार अचधक; कल्पना करता येिार नाही असा; अचतशय मोठा; 
अमयाि. २. चवलक्षि; अफाट; लोकोत्तर; बेसुमार; अपचरचमत; अततयच; र्मत्काचरक; फाजील; अचनबचद्ध : 
‘लाटावरी अर्ाट लाटा ।’ – एभा २·९४. (चि. बोलिे, चलचहिे, करिे). [सं. अत्यथच] 
 
अचाट चव. र्ावट; फाजील; लुच्चा : ‘केली मुलें  ही अवघी अर्ाटें ।’ – सारु १·६७. [सं.] 
 
अचात चव. अलगि; वरच्यावर : ‘त्याला अर्ात अर्लून धरले.’ – टाफु १७०. 
 
अचानक चिचव. १. कल्पना नसताना; अनपेचक्षतपिे; अकस्मात; एकाएकी. २. तडक; सरळ. ३. 
हळूर्; अलगि. ४. सहज; सुलभपिे; चवनासायास. ५. र्ोरून; गुपर्ूप. ६. अस्पषृ्; अर्ळ; जसेच्या तसे. 
[झह. अर्ानक] 
 
अचापल्य न. र्पळपिार्ा अभाव; चनश्चलपिा; क्स्थरता; दृढता. [सं.] 
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अचार पु. लोिरे्. [चह.] 
 
अचाल स्त्री. खोटी; खोळंबा; अडर्ि. 
 
अचावचा चिचव. १. अद्वातद्वा; मनाला येईल तसे असंबद्ध (बोलिे). २. अशोभनीय; अस्वच्छपिे 
(खािे). ३. अव्यवक्स्थत; कसेतरी; गैिीपिाने (काम करिे). [ध्व.] 
 
अचांगिे अचि. १. उमेि, हुशारी, वाढ नाहीशी होिे; कोमेजिे; वाळिे; आजारी होिे. २. 
अपकमाच्या क्स्थतीस पोहर्िे. [सं. अर्ंग] 
 
अचांगळा, अचांगळी चव. उिे; वाईट; अभर; झनिात्मक : ‘अर्ागंळी अचधक शब्ि । ऐकून उचठला 
वीर गि ॥’ – एरुस्व ९·४. [सं. अर्ंग] 
 
अचांगी स्त्री. आजार; िुबचलता; ऱ्हास. (वा.) अचांगी भरिे, िोिे आजारी पडिे. अचांगीने णशवी देिे, 
बोलिे – तोंडाने वाईट बोलिे; चशव्या िेिे. 
 
अचांचल्य न. क्स्थरपिा; चनचश्चतपिा; अर्लता; र्रं्लपिार्ा अभाव. [सं.] 
 
अणचणकत्सनीय चव. १. असाध्य; उपायाबाहेर गेलेला. (रोग र्.). २. ज्यार्ी चर्चकत्सा, मीमासंा करता 
येत नाही झकवा करिे योनय नाही असा (चवषय). [सं.] 
 
अणचत न. अज्ञान. 

चव. र्ैतन्द्य नसलेला, जड. [सं.] 
 
अकचत चव. झर्तारचहत; काळजी नसलेला : ‘जे अझर्ता अनाथारें् मायपोट ।’ – ज्ञा ८·१९५. [सं.] 
 
अकचणतत चव. पूवी न चर्झतलेले; पूवी मनात नसलेले झकवा न आिलेले; एकाएकी उद्भवलेले; 
अकक्ल्पत; अतर्मकत; अभाचवत [सं.] 
 
अकचत्य चव. चवर्ाराचं्या पलीकडर्ा; कल्पनातीत; अततयच : ‘हेतु जया चबहे । अझर्त्य जें ।’ – ज्ञा. 
८·८८. [सं.] 
 
अणचद न. रे्तना नसलेले; जड (वस्तु, जग); अज्ञान : ‘अचर्िारे्चन नाश े। आले जे चर्न्द्मात्रिश े।’ – 
अमृ ५·२९. 
 
अणचन्ि न.  िुचश्चन्द्ह; अशुभ गोष्. [सं.] 
 
अणचर चिचव. लवकरर्; अल्पावधीत : ‘सुरवरिाय काही न पवें अचर्रें ।’ – आसु ७·१. [सं.] 
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अणचरकाय स्त्री. अवधान; आठवि. (गो.) 
 
अणचरकाल, अणचरकाळ पु. थोडावळे, कमी अवधी. [सं.] 
 
अणचरकाले चिचव. अल्पकाळात; थोड्ा चिवसात : ‘श्रीकृपें अचर्रकालेर् मुख्य शत्रूर्ा पराभव 
करून...’ – आज्ञा ६७. [सं.] 
 
अणचरेकरून चिचव. लवकरर्. 
 
अचीपची स्त्री. सागरगोट्याप्रमािे िगड िेंलून खेळावयार्ा एक खेळ; हा पार् झकवा सात 
खड्ानंी खेळतात. (गो.) 
 
अचीर न. आश्चयच; नवल; अ् भतु गोष्. (ग्रा.) [सं. आश्चयच] 
 
अचुकणवचुक चव. चिचव. अस्पष्, असंबद्ध; गैरशुद्धीतील (भाषि, शब्ि र्.); भरमसाट. 
 
अचंुणबत चव. १. नवीन; साजूक : ‘चवशषे भक्ततपे्रम अर्ुंचबत ।’ – एभा ११·६८१. २. अपूवच; अ् भतु : ‘पुढे 
अर्ुंचबत चनरूपि ।’ – एभा ३०·४१३. ३. चबनर्ूक : ‘जो पचरिामीर्ा चनवाळा अर्ुझंबतु ये फळा ।’ – ज्ञा ५·७. 
४. स्पशच न िंालेले; अस्पषृ्; अबाचधत : ‘जैसे वज्रकवर् लेईजे । मग शस्त्रारं्ा वषावो साचहजे । पचर जैतेंसी 
उचरजे । अर्ुंचबत ॥’ – ज्ञा २·२३२. ५. चनभळे; चनलेप : ‘ते ज्ञानपाव ेचनचश्चत । जयामाचज अर्ुंचबत । शाचंत असे 
॥’ – ज्ञा ४·१·८८. ६. चनमचळ : ‘तेिे श्रीकृष्ट्िे स्तचवली भतती । परम प्रीती अर्ुंचबत ।’ – एभा २९·६४९. ७. 
सवच; अगचित : ‘तुझ्या चवभतूी अर्ुंचबता । कृपेने.... सागं ॥’ – एभा १६·२३४. ८. अनासतत; चनःसंग : ‘परी 
अर्ुंचबत वतचिे अघटमान कमच करिे ॥’ – एभा ३·२९३. ८. चजर्ा उपभोग घेतला गेलेला नाही अशी (स्त्री). 
[सं.] 
 
अचंुणबत चिचव. अकस्मात; अर्ंबीत. (को.) 
 
अचूक चव. १. नेमके; चबनर्ूक; िोषरचहत; चनिोष : ‘अर्ुक येत्न करवनेा । म्हिून केले ते सजेना ।’ – 
िास १२·२·६. २. र्ूक नसलेले; अगिी बरोबर. ३. चनचश्चतपिे लागू पडिारे (चनिान). 
 
अचूकपिा पु. चबनर्ूकपिा; नेमकेपिा; िोष, र्ूक झकवा त्रटुी नसिे. 
 
अचूकसंधान न. १. न र्ुकिारा नेम, चिया, गोष्. २. बरोबर घडिारा बेत; न र्ुकिारी सल्ला 
मसलत. 
 
अचूक संधानी चव. चबनर्ूक कायच करिारा. 
 
अचेत चव. अरे्तन; चनजीव; जड; रै्तन्द्यरचहत : ‘अरे्त लोहर्ुंबकें  र्ळे ।’ – एभा २·७०२. [सं.] 
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अचेतन चव. १. चनजीव; प्रािरचहत; मृत; जड : ‘अरे्तन पुतळया नार्वी यंत्री ।’ – एरुस्व १३·६४. २. 
बेशुद्ध; मूक्च्छचत. [सं.] 
 
अचेतनभार पु. (स्था.) चनजीव वजन. [सं.] 
 
अचेष्ट न. (भौ.) वातावरिातील वायूघटकापंैकी एक मूलरव्य. [सं.] 
 
अचेष्ट चव. अचतशय; कमालीर्ी; चनतातं : ‘जर सोडुन अनंतपूर चफराल माघार । तुझ्या आईच्या 
लावचशल हात चनरीला म्होर । तेव्हा ंचनपािकराला अरे्ष् पडली ईर (ईषा) ।’ – ऐपो १९१. 
 
अचैतन्य न. बेशुद्धी; मूच्छा; चनरुत्साहीपिा; र्ैतन्द्यार्ा अभाव; चजवतंपिा नसिे. [सं.] 
 
अचोज, आचोज न. १. आश्चयच, नवल : ‘अर्ोज हा बचळया िंाला ।’ – चनगा : १६·६५. २. न 
सापडिारा. 
 
अचोष्ट्य चव. र्ोखता न येिारे; र्ोखण्यास अयोनय-अशतय. [सं.] 
 
अच्कलेणवच्कले चिचव. १. अर्कटचवर्कट; अव्यवक्स्थत; वाह्यात : ‘चकती येक ते अच्कलेचवच्कलेसी ।’ 
– िाचव २८४. पहा : अचकुल [चवर्कलरे् चद्व.] 
 
अल्च्कत, अचूणकते चिचव. अकस्मात; अवचर्तपिे. (गो.) 
 
अच्कुलाणवच्कुला, अच्कुलेणवच्कुले चव. बेशुद्ध; भ्रचमष्पिारे्. 

चिचव. गैरशुद्धीत, बेशुद्धीत. 
 
अच्चळ चिचव. अलगि; हळुवारपिे : ‘रस्त्याकडेला नेऊन (रथ)... अच्चळ उभा केला.’ – कोउ १५४. 
 
अच्छ चव. १. स्वच्छ; चनमचल; चवमल : ‘बहुधा ंसमर्मर्ला बहु जन्द्म श्रीराम अच्छ चवभवाने ।’ – मोभीष्ट्म 
३·६४. २. श्रेष्ठ; उत्कृष्; उत्तम. [सं.] 
 
अच्छ पु. (आयु.) प्रमेहार्ा एक प्रकार : ‘सारं अच्छ, र्क्ष,ु हक्स्त प्रमेहातं यार्ा उपयोग जास्त 
िंालेला आहे.’ – आयुचसद्धभा १·१०३. 
 
अच्छंदस्क चव. छंिशास्त्राच्या चनयमानंा सोडून असलेला; छंिोचनयमारें् उल्लंघन करिारा. [सं.] 
 
अच्छा अ. (उ् गा.). १. छान; संुिर; र्ागंले; होय. २. चनरोप घेताना, आश्चयच व्यतत करताना, 
एखाद्याच्या चवधानावर पसंती व्यतत करताना काढला जािारा उ् गार; उत्तम, बरे, ठीक या अथार्ा 
उ् गार. [झह.] 
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अल्च्छद्र चव. चछर, भोक नसलेला (मोती र्.); व्यंगरचहत. [सं.] 
 
अल्च्छन्न चव. अखंड; अभनन; सबधं; न कापलेले - चवभागलेले; भोक न पडलेले (रत्न); न तुटलेले; न 
जोडलेले. [सं.] 
 
अच्छेखाँ, अच्छेखान चव. चतस्मारखान; चटकोजी; वचरष्ठ; मोठा; अच्छा. (व.) 
 
अच्छेय पहा : अल्च्छन्न. 
 
अच्छेर पु. अधा शरे (वजनी, मापी). 

चव. अधा शरे मापार्ा झकवा वजनार्ा. 
 
अच्छेर पावशेर पु. अव. कच्चीबच्ची. (कु.) 
 
अच्छेरी स्त्री. अध्या शरेारे् माप (भाडें) झकवा वजन. 
 
अच्छेव पु. उच्छाि; धागंडझधगा; हैिोस; धुडगूस. (गो.) 
 
अच्याद चिचव. अलगि; अल्लाि : ‘त्येला अच्याि िेंलू’ – गजरा १४८. 
 
अच्युत चव. च्युत न होिारा (परमेश्वर); क्स्थर; न पडिारा; न ढळिारा; अर्ल; नाशरचहत : ‘अर्ळु 
मी अच्युतु ।’ – ज्ञा १८·११९४. [सं.] 
 
अच्युत पु. १. महानुभाव पथंारे् एक नाव : ‘या पथंास ‘महात्मा’ ‘अच्युत’ ... अशीही नाव ेआहेत.’ – 
मसं. २. चवष्ट्िु. ३. अंजीर : ‘आता ं पूवच कीिच प्रातं बहल । अच्युत लगडोचन सफळ । पाचथक संत श्रातंाचंस 
तंुबळ । कैवल्य चवश्राचंत िेतसे ॥’ – स्वानु ६·५·१ [सं.] 
 
अच्युतफळ न. आंबा (फळ). [सं. र्ूतफल] 
 
अच संणध, अच संधी पु. िोन स्वरारं्ा संधी झकवा तात्पुरता समूह. [सं.] 
 
अछंदस्क चव. कचवताबद्ध नसलेला (गद्य). [सं.] 
 
अछांदस चव. विेारें् पठि न करिारा : ‘अछािंसु पाचिबुडा : युचधचष्ठरू साबडा : तो मािेंया 
काडंा : सिा भीए’ – चशव ८९३. 
 
अणछद्री चव. (वै.) ज्याला बाहेर उघडिारे तोंड नाही असा; चछर झकवा भोक नाही असा. 
 
अछोडा पु. कासरा (बैलार्ा); िोर; काढिी; र्ाबकू. [गुज.] 
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अज चव. अजात; चनत्य; जन्द्मरचहत; ज्याला जन्द्म नाही असा; स्वतःचसद्ध : ‘मी अजुही पचर संभव े। 
प्रकृचतयोगें ।’ – ज्ञा ४·४४. 

पु. १. परमेश्वर; िह्मिेव; चशव; चवष्ट्िू; र्रं; कामिेव; सामान्द्यतः ईश्वर. र्.; रघुवशंातील अज 
नावार्ा राजा. २. बोकड; बकरा. [सं.] 
 
अज शअ. पासून; मुळे; कडून : ‘अज रततखाने’ चशकाप (चशवकालीन पत्रव्यहार) रतत=शाई; 
रततखाना=करे्री. 
नाम खात्यावरील चहशबेाच्या चनरचनराळया बाबींच्यावर ओढलेली रेघ व चनरचनराळे रकाने िाखचविाऱ्या 
रेघा. [फा.] 
 
अजकदीम चिचव. पचहल्यापासून; पूवीपासून : ‘अजकिीम र्नायत असे’ – थोमारो १·६५. [सं.] 
 
अजगय चिचव. हळूर्; नकळत. 
 
अजगर पु. १. एक चनर्मवष व िात नसलेला साप. यार्ी लाबंी ३० पासून ४० फुटापंयंत (१० ते १५ 
मीटर) असते. हा बकरीलाही चगळतो म्हितात म्हिून अज+गर (चगळ) हे नाव. 

चव. १. सुखिुःखातीत (योगी); केवळ ईश्वरावर भरवसा ठेविारा. २. आळशी, सुस्त 
(मािूस). अजगरासारखा पसरिे – पडिे – पोसिे – चनजिे – र्ालिे असे शब्िप्रयोग केले जातात. 
 
अजगरवृत्ती, अजगरवृत्ती १. आपोआप चमळेल त्या चभके्षवर राहण्यार्ी वृत्ती; साधुत्व. २. (ल.) आळशीपिा; 
ऐिीपिा; अगातुंकी करण्यार्ा स्वभाव. 
 
अजगा चव. सगळा; असगा; असका. 
 
अजगूल चव. १. अधू नेत्रारं्ा. (को.) पहा : अचकुल. 
 
अजगे चिचव. वाजवीपेक्षा अचधक. (गो.) 
 
अजज पु. घोड्ाच्या पायार्ा (खुरार्ा) रोग. 
 
अजड चव. १. र्ैतन्द्ययुतत; अमूतच; चनराकार : ‘तो जडाजडातें चवरचवतु ।’ – ज्ञा ८·९७. २. र्पल 
बुद्धीर्ा; मूखच नव्हे तो. [सं.] 
 
अजडवाद पु. (तत्त्व.) अजड रव्यवाि; जडाभाववाि; सवच सृष्ी सजीव आहे, असे मत. [सं.] 
 
अजडांश पु. १. जडपिा नसिारा पिाथच, गोष् र्त्यािी. २. परं्महाभतूात्मक शरीर नसलेला 
आत्मा, िह्म र्त्यािी. [सं.] 
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अजतरफ शअ. बाजूने; तफे; कडून. बहामनी कालात व नंतर पत्रव्यवहारामध्ये वचरष्ठ 
अचधकाऱ्याकंडून कचनष्ठास जािाऱ्या पत्रव्यवहारात वापरला जािारा शब्ि. – पया ४००. [फा.] 
 
अजदेिे पु. एकंिर गाव, सवच गाव. : ‘अजिेहेपैकी वजा िुमाले गाव’ – थोमारो १४७·३. [अर.] 
 
अजन्म, अजन्मा चव. १. न जन्द्मलेला; ज्यास जन्द्म नाही असा. २. शाश्वत; चनरंतरर्ा. 
पु. िह्म, ईश्वर : ‘अजन्द्मा होता चनजेला ।’ – िास [सं.] 
 
अजप १. यथाशास्त्र जप न करिारा िाह्मि; अस्पष् रीतीने जप करिारी व्यतती. २. शास्त्रचनचषद्ध गं्रथ 
वार्िारा मनुष्ट्य. 
 
अजपत्र न. शरेेपत्र; अचभप्रायपत्र. 
 
अजपा पु. १. एका अहोरात्रात मािसारे् २१६०० श्वासोच्छवास होतात. त्यावर ‘सोहं’ हे बसवनू जो 
सहज, आयासाचवरचहत जप करावयार्ा तो. श्वासाबरोबर ‘सः’ व उच्छ  वासाबरोबर ‘अहं’ (ते िह्म मी 
आहे.) म्हिावयारे्; याला हंस मंत्र असेही म्हितात : ‘येकवीस सहस्त्र स्वासें जपा । नेमून गेली ते अजपा ।’ 
– िास १७·५·१. २. (सामान्द्यतः) श्वासोच्छ  वास : ‘पवन चवचजतसे अचज पालवें । मृिु असंू गचतनें अजपा 
लवे ।’ – मंराधा–मक १६२. [सं.] 
 
अजपा गायत्री, अजपा मंत्र वरील जपालार् म्हितात. [सं.] 
 
अजपूजाश्रीसरस्वती स्त्री. श्रीसरस्वतीच्या पूजामंचिरातून. (चवजापूरर्ा िुसरा र्िाहीम अचिलशहा 
हा झहिुधमाला मान िेिारा असून त्याला झहिी गायनार्ी फार आवड होती व त्यासाठी त्याने राजवाड्ात 
सरस्वतीर्ी मूती स्थापली होती. त्या सरस्वतीच्या मंचिरात राज्यकारभारार्ी करे्री करून तेथून तो सवच 
फमाने काढी. म्हिून असल्या फमानाचं्या डोतयावंर झकवा समासात – ‘अजपूजा श्रीसरस्वती’ ही अक्षरे 
चलचहली जात.) – भाचद्वसंवृ ५१; ६८. 
 
अजब, अजप न. आश्चयच : ‘ती अजब करीत राचहली.’ – रथ १२३. 
चव. चवलक्षि; अ् भतु; असामान्द्य; अनपेचक्षत; अपूवच. [फा.] 
 
अजबखाना, अजबबंगला पु. िुर्ममळ व सहसा पाहायला न चमळिाऱ्या वस्तंूर्ा संग्रह असलेले चठकाि; 
वस्तुसंग्रहालय; पिाथचसंग्रहालय. [फा.] 
 
अजबाई स्त्री. नवल; आश्चयच; र्मत्कार; अलौचककपिा. [फा.] 
 
अजबाब, अज्बाब पु. १. मालमत्ता; र्ीजवस्तू; सरंजाम : ‘जुन्द्या कचमटीकडून अजबाब सोपून 
घेण्यारे् काम सुरू होऊन तें सन. १८८६ साली पुरे िंाले.’ – जचन ३. २. हत्यारे; युद्धसामग्री; असबाब. 
[फा. अस्बाब रे् अप.] 
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अजबायेस शअ. कारिाने; कारिामुळे : ‘अजबायेस चबमारी’ = आजारामुळे – पिमव ११४. 
[फा.] 
 
अजबुनात, अजबुनादी चव. स्थापनेपासूनरे्; प्रार्ीन : ‘बाछाई ततत चिल्ली अिबुनातं जागा’ – पला 
९. [फा. अजबुनया्] 
 
अजम चव. श्रेष्ठ; थोर; सन्द्मान्द्य; राजश्री. (चवशषेतः) मुसलमान आचि चिचटश लोक याचं्या नावापूवी : 
‘अज्जम र्ापलेन साहेब यानंी.....’ – मंुब २३६. मुसलमानी आचि पेशवाईतील पत्रव्यवहारात कचनष्ठाकंडून 
वचरष्ठास हा शब्ि लावला जात असे. ‘अजम अफ िंलखान महमिशाही.’ परंतु र्ंग्रजी अमिानीत हा 
कचनष्ठास लावला जात असे : ‘अजम पाटील कुळकिी.’ 

पु. १. सामर्थ्यच; जोर. २. अचभमान. ३. चनश्चय; चवर्ार : ‘ऐशा समयास नबाब मौसुफ यानंी 
अजम केल्यास पातशाही िाब व बहुत कामे घडून येतील.’ – चिमरा १·४९०. [फा.] 
 
अजमत स्त्री. थोरवी; श्रेष्ठता; प्रभाव; मोठेपिा; प्राबल्य; करामत : ‘काही एक अजमत िाव मला ।’ – 
अज्ञाअ १०. [फा.] 
 
अजमाईसीस येिे चनिचशनास येिे : ‘आमरे् तफेने ही गोष् येकंिर जाली नाही. पुढे आपले 
अजमाईसीस येईल...’ – पेि २५·३४. 
 
अजमाव, अजमावा पु. १. अंिाज; अिमास; चहशोब; गिती. २. प्रयोग; परीक्षा; कसोटी. [फा. 
अिंमार्श .] 
 
अजमाविे सचि. १. अंिाज करिे; अजमास पाहिे; ठोकताळा पाहिे; चहशबे करिे; पारखून झकवा 
कसून पाहिे. २. परीक्षा घेिे; प्रयत्न करिे: ‘शमनापीरें समथच अजमाचवले ।’ – सप्र ८·३·७३. 
 
अजमास, अज्मास पु. १. अंिाज; चहशबे; गिती. २. सालार्ी जमाबिंीर्ी ठराचवक रक्कम; 
बजेट; जमाखर्च; अंिाजपत्रकार्ा ततता. [फा. अिंमार्श ] (वा.) अजमास पंचे दािोदशे – अंिाजाने 
केलेले चवधान; नक्की माचहती नसता केलेले चवधान. अजमासाने खोगीर खािे – अनुमानाने चवधान करिे. 
 
अजमासिे उचि. अंिाज बाधंिे; कल्पना करिे. [फा. अिंमार्श ] 
 
अजमासी चव. १. अंिाजी; स्थूल चहशबे करून काढलेला, गिती केलेला. २. अनुमानाने चनचश्चत 
केलेला. [फा. अिंमार्श ] 
 
अजमासे चिचव. अंिाजे; सुमारे. 
 
अजमोदल, अजमोदेल न. ओव्यारे् तेल. [झह.] 
 
अजमोदा पु. ओव्यार्ा एक प्रकार. याला पाढंऱ्या रंगार्ी फुले येतात. [झह.] 
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अजय्य चव. अझजतय; झजकता न येण्याजोगा. [सं.] 
 
अजर न. परिह्म; िेव. 

चव. ज्याला म्हातारपि नाही असा; शाश्वत; अचवनाशी; क्षय न पाविारा; ज्याला जरा प्राप्त 
होत नाही असा (िेव). [सं.] 
 
अजरख्तखाने चिचव. करे्रीतून; कायालयाकडून. [फा.] 
 
अजरि चिचव. र्ालू. [अर.] 
 
अजरामर चव. १. ज्याला म्हातारपि व मरि नाही असा; कधीही नाश न पाविारा; अक्षय; 
अचवनाशी. २. चर्रकालीन. [सं.] 
 
अजरामरामत, अजरामऱ्िामत चिचव. कृपाित्त; कृपेने चिलेले (बक्षीस) : ‘हे वतन यास अजरामऱ्हामत 
वतन करून चिल्हे असे....’ – मर्सा ८·४७. [फा.] 
 
अजल पु. अंत; मरि. [फा.] 
 
अजवला पु. १. एक औषधी वनस्पती. यारे् पाढंरा व काळा, असे िोन प्रकार आहेत. पाढंऱ्या 
अजवल्याला ‘माली तुळस’ व काळया अजवल्याला ‘काळी माली तुळस’ असे म्हितात. यार्ी पाने 
तुळशीच्या पानापेंक्षा मोठी असतात. २. काळी तुळस; वैजयंती. 
 
अजवान, अजवायन पु. ओवा; अजमोिा [झह. अजवायन] 
 
अजशंृगी स्त्री. मेढझशगी; मेषशृगंी; काकडझशगी. सह्यारी भागात ही औषधी वनस्पती आढळते. 
[सं.] 
 
अजस्त्र चव. प्रर्डं; चधप्पाड; मोठा; चवस्तृत; जंगी; राक्षसी; अवाढव्य. 

पु. अक्ननहोत्रार्ा एक प्रकार. त्यात चतन्द्ही कंुडातील अननी कायम ठेवतात – अजस्त्रपक्ष. 
[सं.] 
 
अजस्त्रलय स्त्री. नृत्यातील रुत, मोठी लयिारी. [सं.] 
 
अजस्वारी चिचव. स्वारीतून; स्वारीपासून. [अर.] 
 
अजित पु. प्रचतचनधी; गुमास्ता. 
 
अजितस्वाथयलक्षिा, अजिल्लक्षिा स्त्री. शब्िार्ा वाच्याथाहून अचधक अथच करावा लागतो अशी 
लक्षिा. [सं.] 
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अजितीदार पु. मुताचलक; मुख्त्यार; प्रचतचनधी : ‘काटे िेशमुख यारे् अजहतीिार जमान िेऊन 
सोचडला’ – मिरु ३·३५. [फा.] 
 
अजक्षर न. स्वर. (अ, र् र्त्यािी स्वर). [सं. अच + अक्षर] 
 
अजंगम चव. स्थावर; अर्ल; एका जागेहून िुसरीकडे जाऊ न शकिारे (घर, िंाड र्. संपत्ती) : 
‘अजंगमार्ी खाल काढचवली ।’ – ज्ञा १३·२२७. 
 
अजंट चव. अट्टल; अस्सल; लफंगा; लबाड. (ना.) [झह.] 
 
अजा स्त्री. १. बकरी; शळेी. २. माया; मोह; भास : ‘अजार्ी ते अजामाया ।’ – एभा ७·५८६. [सं.] 
 
अजार्ब पु. आश्चयच; अजब : ‘तुम्ही ऐशा गोष्ी कचरता ंअज्यार्ब आहे.’ – मर्सा १·५२. [फा.] 
 
अजाकृपािीयन्याय पु. शळेी आचि तलवार यारं्ा िाखला; टागंती तलवार; योगायोगामुळे 
होिारी अचनष् घटना  िाखचवण्याकचरता या चसद्धातंार्ा उपयोग करतात. हतबल असहाय अवस्था. [सं.] 
 
अजागल, अजागळ चव. १. बावळट; मूखच. २. चनरथचक; चनरुपयोगी. ३. कतृचत्वहीन. [सं.] 
 
अजागळस्तन पु. (शळेीच्या गळयाजवळरे् स्तनासारखे मासंल अवयव. यार्ा उपयोग नसतो 
म्हिून लक्षिेने) चनरथचक; कतृचत्वहीन; कुर्कामार्ा. [सं.] 
 
अजागळी स्त्री. मनस्वी खोड्ा; िाडंगाई; झधगािा; अरवाळी. 
 
अजाि चव. १. जाि नसलेला; अनभ्यस्त; समज न आलेला; अडािी. २. उपकारार्ी जािीव 
नसलेला; कृतघ्न. ३. चवर्ारशून्द्य; बुचद्धहीन. [सं. अज्ञान] 
 
अजािता अजाितेपिी चिचव. पहा : अजाि; कळत नसल्यामुळे; माहीत नसल्यामुळे; नकळत. 

चव. साधाभोळा; भाबडा. 
 
अजािपिा पु. अज्ञान; नेितेपिा. 
 
अजात चव. उत्पन्न न िंालेला; जन्द्मास न आलेला. 
 
अजात चव. १. अज्ञात जन्द्मार्ा झकवा ज्याचं्या जन्द्मार्ा ठावचठकािा लागत नाही असा; अकुलीन; 
बिलौचककार्ा. २. लुच्चा; बनेल. 
 
अजात चव. मुतत; स्वतंत्र : ‘तुम्हासं माथा ंतेल घालोन अजात केले असे’ – वाशाछ २१३. 
चिचव. अल्लाि; अलगि; कोठे झकवा कशाला न लागता. [फा. आिंाि] 
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अजातपत्र न. मुक्ततपत्र; मोकळे केल्यार्ा िाखला. [फा.] 
 
अजातपक्ष चव. पखं न फुटलेला : ‘जैसी अजातपक्षारें्चन जीवें पचक्षिी चजये’ – ज्ञा ९·३३९. [सं.] 

पु. (अजातप्रकार) जेथे जाचतभेि पाळीत नाहीत असा आर्ार; वागिूक; पद्धती. (तुळजापूर, 
व्यंकटचगरी येथे प्रर्चलत.) [सं. अजाचतप्रकार] 
 
अजातवाद पु. उत्पन्न न होिे; कोितीही नवीन वस्तू उत्पन्न होत नाही असा एक चवर्ार : 
‘(अमृतानुभव) या गं्रथात अजातवािार्ार् पुरस्कार केलेला असल्यामुळे.....’ – अिें ३४. [सं.] 
 
अजातव्यविार चव. वयात न आलेला (मुलगा); अज्ञान. [सं.] 
 
अजातशत्रु, अजातशत्रू चव. १. ज्याला कोिी शत्रू नाही असा; शत्ररुचहत; साचत्त्वक. २. जो िुसऱ्यारे् 
शत्रतु्व करीत नाही असा. ३. शातं, कोिास त्रास न िेिारा (मनुष्ट्य). ४. धमचराज, युचधचष्ठर : ‘यजमानचह 
गुरुिेव चद्वजभतत अजातशत्रु तज्जाया ।’ – मोसभा २·२१. [सं.] 
 
अजातणसद्ध चव. स्वयंचसद्ध. 
 
अजाणत, अजाती चव. १. जाचतचवरचहत; कुलहीन : ‘हा ंतो चिसे कृष्ट्ि स्वयं अजाचत ।’ – निा २·५७. २. 
कोित्याही वगात घालता येत नाही असा; वगातीत : ‘ते वीर अनाम अजाती ।’ – ज्ञा १७·३२९. [सं.] 
 
अजादुजा चव. मािंातुिंा; मी–तू पिार्ा; आपपर. [िुजारे् चद्व.] 
 
अजान स्त्री. नमाजाकचरता पुकारा; मचशिीत प्राथचनेसाठी चनमंत्रिािाखल होिारा पुकारा. [फा.] 
 
अजानवृक्ष पु. आळंिीस ज्ञानेश्वराच्या िेवळात समाचधमंचिराच्या आवारात ज्ञानेश्वरानंी 
लावलेल्या फािंीपासून वाढलेला वृक्ष. परृ्थ्वीवर हा अचद्वतीय समजला जातो : ‘वृक्ष अजाना िेखुचन वंिी 
जचर भावें ।’ – चनमा १·९४. 
 
अजाप चिचव. अल्लाि; अलगत. 
 
अजापालक पु. १. धनगर; मेंढपाळ. २. मल्हारराव होळकर व त्यारें् वशंज याचं्यासंबधंी जुन्द्या 
कागिपत्रातूंन लक्षिेने हा शब्ि वापरला आहे. [सं.] 
 
अजापुत्र पु. कोकरू; चनरुपरवी, स्वभावाने गरीब मािूस. [सं.] 
 
अजाबा पु. वृद्ध मािूस; आजोबा. (ग्रा.) 
 
अजाबाद चिचव. १. मुळीर्. २. अर्ानक [अजीबाि अप.] 
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अजाम्ल न. कॅचप्रक ॲचसड. हे आम्ल लोिी, खोबरेल वगैरेपासून काढतात. – सें. २. 
 
अजायब पहा : अजब 
 
अजायुद्ध न. बोकडारें् युद्ध; बोकड फार वळे भाडंत नाहीत. नुसता आव आितात. त्यावरून 
लक्षिेने पोकळ धमकी, भाडंि. [सं.] 
 
अजाित प्रचतचनधी; बिली अचधकारी; संपूिच अचधकार असलेला िुय्यम अचधकारी; पाटील, कुलकिी, 
िेशमुख, िेशपाडें आचि र्तर वतनी अचधकारी र्त्यािींच्या बाबतीत या शब्िार्ा उपयोग करतात. एक 
पिवी. [फा. वजाहत्] 

चव. अबाचधत; अव्याहत. 
 
अजांबर चव. फाजील; िाडंगा; हट्टी. 
 
अणज उ् गा. अहो! (हे संबोधन पुरुषानंा झकवा चस्त्रयानंा उिेशून लावतात.) : ‘धृतराष्ट्राचस म्हिे मी 
संजय व्हा सावधान अचज राया ॥’ – मोकिच १·५. [सं. अचय] 
 
अणजजी, अजीजी स्त्री. िीनता; लीनता; वाजवीपेक्षा अचधक नम्रता; लार्ारी; गयावया; 
हाजाहाजी : ‘चकती अचजजीने हातापाया पडून त्यानंी माझ्याकडून तसे वर्न घेतले’ – भाब ं१५४. [अर. 
आचजिंी] (वा.) अणजजी करिे – आजचव करिे; लार्ारीने वागिे; गयावया करिे; खुषमस्करी करिे. 
 
अणजटन, अणजटंट पु. एक लष्ट्करी अचधकारी; वचरष्ठ अचधकारी झकवा सेनापती सागेंल ते हुकूम 
काढिे व रवाना करिे हे त्यारे् काम असते. [र्ं. अडज्युटंट] 
 
अणजत चव. झजकला न गेलेला; सिैव चवजयी; ज्यार्ा कोिी कधी पराभव केला नाही असा (ईश्वर) : 
‘अचजत नाम विो भलत्या चमसे । सकल पातक भस्म करीतसे ।’ – वामन. [सं.] (वा.) अणजत जािे – 
एखाद्याला हार जािे; एखाद्यारे् वर्चस्व मान्द्य करिे. अणजत िोिे – मेटाकुटीस येिे; रडकंुडीस येिे; 
नुकसान होिे. 
 
अणजतपत्र, अकजक्यपद न. १. चजतपत्र; वािात झकवा खेळात पराभतू िंाल्याने तशी कबूली िेिे. २. 
खटल्यात हरलेल्या पक्षाने ज्यावर आपला पराभव चलहून चिला ते पत्र. 
 
अणजतेंणद्रय चव. ज्याने आपली र्ंचरये, मनोधमच झकवा चवकार झजकले नाहीत असा; चवरतत 
नसलेला; वैरानय अंगी नसलेला. [सं.] 
 
अणजणदल  यखलास् चिचव. ज्यारे् अंतःकरि पे्रमाने बद्ध आहे, अशा मािसाकडून (िरबारी 
व्यवहारात कचनष्ठाने वचरष्ठाला) पत्र चलचहताना योजावयार्ा वातप्रर्ार. [फा.] 
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अणजन न. बसण्यासाठी झकवा पाघंरण्यासाठी वापरले जािारे (चवशषेतः हरिारे्) कातडे; मृगर्मच; 
कृष्ट्िाचजन. [सं.] 
 
अणजन्नाफुस्की स्त्री. चभत्री भागुबाई; (ल.) भ्याड; नामिच. 
 
अणजबात, अणजबाद चिचव. १. चबलकुल; अगिी; सवचस्वी; चनखालस; समूळ; मुळीर्. २. यापुढे; 
यानंतर. ३. (नकारवार्क प्रयोगात) जरासुद्धा; अगिी अल्पप्रमािात सुद्धा. 
 
अणजर न. अंगि; र्ौक; खुली जागा : ‘होय असृक स्त्रोत : शत वाहे समराचजरीं खळखळाते ।’ – 
मोरोि २·२३. [सं.] 
 
अणजसौब – कडून, पासून. (वचरष्ठाने कचनष्ठास चलहावयच्या पत्रात योजावयार्ा वातप्रर्ार). [फा.] 
 
अकजक पहा : अकजक्य : ‘तू तव अझजक गा धडफुडा’ – एरुस्व ४·३६. 
 
अकजक्य चव. झजकता न येण्यासारखा; अजेय; खेळाचं्या स्पधांत शवेटपयंत चवजयी; सवचश्रेष्ठ. [सं.] 
 
अकजक्यपत्र न. र्तर पचंडतानंा वािचववािात हरवल्यामुळे एखाद्या चवद्वानाला चमळिारे त्याच्या 
सवचश्रेष्ठतेसंबंधीरे् पत्र; कोित्याही कलेत, वािात, खेळात, कुस्तीत, स्पधेत सवांवर चवजय चमळवला आहे 
अशा अथार्ी सनि. 
 
अकजक्यपद न. एखाद्या खेळात र्तर सवच खेळाडंूर्ा पराभव केल्यामुळे झकवा खेळारे् सवच झकवा 
बहुसंख्य डाव झजकल्यामुळे चमळिारे स्थान. 
 
अजजसबब, अजसबब अ. याकचरता; म्हिून; या कारिास्तव : ‘अझजसबब वतन र्ालचविे मौकुफ 
राचहले होते.’ – थोमारो २५·१९. [फा.] 
 
अजी चिचव. पूिचपिे; अगिी; मुिली; मुळीर् : ‘झशगी मोडकी अजी बोडकी’ – अमृतबाल ८. [फा.] 
 
अजी अजी करिे चि. आजचव करिे; खुषमस्करी करिे; पहा : अणजजी 
 
अजीज चव. १. चप्रय; लाडका; प्यारा. २. बहुमूल्य; महाग; िुर्ममळ; उत्कृष्. 

पु. नातेवाईक; आप्त. [फा.] 
 
अजीज चव. १. मोताि; महाग : ‘चसपीभर धान्द्यास अजीज जाहलो...’ – आंपव्य ३७. २. िीन; लीन : 
‘सरिार यािी जाऊन र्ंग्रजासं अजीज केले’ – मर्सा १९·१०५. [फा. अजीज] 
 
अजीब चव. चवलक्षि; अ् भतु; अजब. [फा.] 
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अजी बात करिे, अजी वजा करिे मुळातर् काढून टाकिे. 
 
अजीम व. मोठा; थोर; अपार; अफाट; प्रर्डं : ‘िुतफा फौजा अजीम चमळाल्या आहेत.’ – पेिभा ३८; 
पहा : अजम [फा.] 
 
अजीमाफी स्त्री. सबधं सारा माफ असिारी जमीन. [फा.] 
 
अजीिय न. अन्न न पर्ल्यामुळे होिारा चवकार; अपर्न. 
चव. १. न फाटलेले; जुने नसलेले; खराब न िंालेले. २. न पर्लेले; न चजरलेले. [सं.] 
 
अजीिाशन न. (आयु.) न पर्िारा आहार. [सं.] 
 
अजीिांश पु. १. अन्नार्ा न पर्लेला भाग. २. अधचवट पर्न. [सं.] 
 
अजीिी स्त्री. अपर्नावर िेण्यात येिारा काढा. [सं.] 
 
अजीव चव. १. चनजीव; जीवरचहत. २. (भशूा.) जीवसृष्ी चनमाि होण्यापूवीच्या कालमापन चवभागाशी 
संबचंधत. ३. जीवाचं्या अक्स्तत्वारे् कसलेही पुरावे ज्याचं्यात चमळत नाहीत असे (खडक). [सं.] 
 
अजी वास्ते अ. याकचरता; म्हिून. [फा.] 
 
अजीवोपजीवी चव. (जीव.) पोषकाचं्यावर चनवाह अवलंबनू नसिारे (जीव.) [सं.] 
 
अजीष्टान चव. चिचव. माफ. 
 
अजीिूनी चिचव. आजपासून : ‘तुज ऐसे भ्रमें अजीहूनी भ्रतारासी ।’ सप्र २·३१. 
 
अजीँ बायस, अजीँ बायेस चिचव. कारिाने; म्हिून; पहा : अजबायेस : ‘अजी बायेस अजच ऐसी जे’ –
पिमव ११२. [फा.] 
 
अजु चिचव. अजून; अद्याचप : ‘अजु ते कृत्य न साधले’ – िाचव १८०. 
 
अजुक चिचव. उजुक; आिखी; पुन्द्हा एकिा. पहा : अजून (व.) 
 
अजुणनया, अजुनी, अजुनी पहा : अजून. 
 
अजुरदगी, अजुदयगी स्त्री. चखन्नता; नाराजी; रुसवा : ‘या चिवसातं कोिार्ी अजुिचगी नसावी.’ – 
मर्सा १०·६८. [फा.] 
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अजुरदा, अजुदा, आजुदा चव. १. चनष्ट्काळजी; चनरुत्साही; आस्थाहीन; अनुत्सुक; त्रासलेला; 
चखन्न; उिासीन. २. िुःखी; कष्ी; श्रमी : ‘लष्ट्करी एकही नाही अजुरिा.’ – ऐपो ३५१. [फा. आजुिा] 
 
अजुरदार, अजुदार पु. अमुक मुितीत पत्र पोहोर्चवण्यास भाड्ाने ठेवलेला मािूस; नोकर; 
मजूर; जासूि : ‘आपली मुलगी व उमेिवार अजुरिार या िोघानंी चमळून र्ोरी केली असे त्यारे् मनात पके्क 
भरले.’ – घाको ६६०. [अर.] 
 
अजुरा, अजूरा अजुरदारी, अजूरदारी स्त्री. १. मजुरी; वतेन, जासुिार्ा पगार. ‘कासीि पाठवावा 
त्यासी अजुरा पोर्त नाही.’ – मर्सा ८·२१२. २. उतती कामे करिाऱ्यास द्यावयारे् पैसे. ३. त्रास; मेहनत. 
(बा.) ४. पहा : अजोरा. 
 
अजूग चव. १. उद्धट; अनािर करिारा; बेगुमान; आडिाडं. (को.) २. जोडीला िुसरा नसलेला; 
एकटा; एकाकी. ३. एकेरी; न जुळलेली; एकटी (सोंगटी). ४. कामाला झकवा जुवाला न लागलेला; न 
जंुपलेला (मािूस झकवा बैल). [सं. अ+युज्] 
 
अजून, अजूनी चिचव. अद्याचप; आजपावतेो; आतापयंत. [सं. अद्यातन] 
 
अजेय चव. अझजतय; अजय; झजकला न जािारा. [सं.] 
 
अजेविी चव. जेविारा; भोजन करिारा. 
 
अजेंडा पु. कायचसूर्ी; कायचिमार्ी यािी; कायचिमपचत्रका. [र्ं.] 
 
अजोगी चव. १. अळंटळं झकवा र्ेंगटपिा न करिारा; न गमिारा; न रेंगाळिारा. (को.) २. क्स्थर. 
 
अजोड चव. १. ज्याला कोिी जोड नाही असा; ज्यार्ी बरोबरी कुिी करू शकत नाही असा. २. 
ज्याच्या जोडीला कुिी नाही असा. ३. ज्याला साधंा झकवा जोड नाही असे (भाडें वगैरे). 
 
अजोडा चव. धन न जोडिारा; काही न चमळविारा. 
 
अजोर, अजोरा पु. कटकट; त्रास : ‘खाल्लेल्या चपकाकडे हात फेकून सता म्हिाला : ‘बघ काय थोडा 
अजोर हाय हये?’ – गागो ८१. 
 
अजोरा पु. गाय वगैरे जनावरार्ा गभच (चि. टाकिे, पडिे, येिे). 
 
अजोरा पु. पगार; करिावळ : ‘लननसंबधें पालख्या ३ करून चिल्या होत्या त्याच्या अजोऱ्याबिल 
िेिे’ – पेसाप ४८. [फा. अजुरा] 
 
अज्जात चव. अलगत; वरच्यावर; नकळता; एकिम : ‘पत्रा तर अज्जात गेला कुठं....’ मंपवंा ७१. 
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अज्जी पहा : अणजबात : ‘ही हंुडिावळ कधीर् अज्जी बंि पडली असती.’ – लोचटकेले १·१·६८. 
 
अजु्जत चव. चबनर्ूक; अर्ूक : ‘अज्जतू नेम माचरन’ – मसाप ४·४·२७९. (कु.) [सं. ऋजु] 
 
अज्तरीक मेिबानी कृपापूवचक : ‘अज्तरीक मेहेबानी, िखास्त कचरतात, कीं व्याज माफ करावे’ – 
पया ४००. [फा.] 
 
अज्या चिचव. र्कडे. (ना.) 
 
अज्रा पहा : अरािे. 
 
अरामऱ्िामत चिचव. कृपेने; मेहेरबानीने. [फा.] 
 
अरावळ स्त्री. दृष् लागू नये म्हिून लहान मुलाचं्या गळयात घातली जािारी दृष्मण्यारं्ी माळ. 
पहा : वरावळ. 
 
अरािे चिचव. रस्त्याने; मागाने; पूवचक; रीतीने. [फा. अिं+राह] 
 
अरूय चिचव. प्रमािे; अनुसार; रीतीने; रूढीने : ‘अज्रयू वाजवीच्या हक्क परस्तीच्या र्न्द्साफाच्या रीतीने 
र्क्न्द्फसाल कचरतील’ – पेअ ६१. [फा.] 
 
अज्लाल स्त्री. भव्यता; श्रेष्ठता. [अर.] 
 
अझुर्ं अ. अजूनही; अजूनपयंत : ‘तू अिुंर्ं चहत । चवर्ाचर पा ं।’ – राज्ञा २·२२. 
 
अझूणनवरी चिचव. अद्यापपयंत; अजूनपयंत. 
 
अट स्त्री. १. जी गोष् मान्द्य करण्यावर झकवा होण्यावर नंतरर्ी एखािी गोष् करिे झकवा होिे 
अवलंबनू असते ती; शतच. २. हट्ट; हेका; िुराग्रह. ३. अडथळा; अटकाव; हरकत. ४. र्ाक पुढे जाऊ नये 
म्हिून र्ाकास लावलेला िगड झकवा घुिा; उटी. ५. घट्ट बसचवलेला साधंा उर्कटचवण्याकचरता 
तरफेप्रमािे लावलेला िगड, पहार र्. ६. वीिेर्ी झकवा सतारीर्ी घोडी; चजच्यावरून तारा खंुटीला 
अडकवलेल्या असतात अशी सतारीच्या िाडंीवरील हक्स्तिंती पट्टी. ७. िोरीर्ा गुंता; पीळ; अढी. ८. 
मनातील गाठ; अढी. ९. गोट्या खेळताना हातास व बोटास जोर येण्यासाठी आधाराला जचमनीवर 
टेकलेला अंगठा; असा अंगठा जेथे टेकला जातो ती जागा. १०. (वस्त्रो.) हातमागाच्या परिेशी नावाच्या 
खंुट्यापुढे बाधंलेली, करकोरे् पाडलेली काठी – चहला चविावयाच्या धानयारे् पुजं चनरचनराळे बाधंलेले 
असतात. ११. पहा : आट [का. अड, अड्ड] 
 
अट स्त्री. मोटेतून एका खेपेस येिारे पािी; मोट थाबंल्यानंतर पाटातून वाहिारे पािी. (अटत 
अटत राचहलेले पािी). 
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अटअट स्त्री. पचरश्रम; त्रास. पहा : अटाअट, अटाणपटा 
 
अटक पु. तुरंुग : ‘यािी बिंीवान अटकातं, चकल्ले चमरज’ – ऐलेसं ३७२०. 

चव. अवघड; िुष्ट्प्राप्य : ‘तीथचरूप राजेश्री रायारं्ा पुण्यप्रभाव चवचर्त्र. तत्प्रभावकेडून मोठेही 
अटक कमच स्वल्पायासे होते.’ – पेि १०·४६. 
 
अटक स्त्री. १. बिंी; अडथळा; अटकाव; प्रचतबधं; मयािा : ‘जया सोहंभाव अटकु ।’ – ज्ञा ६·११५. २. 
वर्क; धाक; िबिबा. ३. पकडिे; धरिे (संशयावरून). ४. अडर्ि; नड; खोळंबा : ‘तरी उरले असे एक । 
थोर अटक मजलागी ।’ – एभा ६·२६७. ५. (करार मोडल्याबिल) प्रायचश्चत्त; िंड; चशक्षा. ६. कापड 
चविण्याच्या मागात ज्यावर फिी आपटते ते लाकूड; (वीि घट्ट, मजबतू व ठासून बसवण्याच्या कामी यार्ा 
उपयोग होतो.) ७. गाडीर्ा वगे कमी करण्याकरता केलेला र्ाप; घुिा. ८. गाडीर्ी साठी व बुटे यानंा 
जोडिारा िाडंा. ९. हि, सीमा. पहा : अट. [का. अड, अड्ड] (वा.) अटक करिे – कैि करिे; पकडिे. 
अटक पडिे – अडर्ि पडिे; मात्रा न र्ालिे; हात टेकाव ेलागिे. 
 
अटक कोठडी स्त्री. आरोपीला कच्च्या कैिेत ठेवण्यार्ी जागा; एखाद्यावरील आरोप चसद्ध होऊन 
चनिचय लागण्याच्या िरम्यान आरोपीला ठेवण्यार्ी कोठडी. 
 
अटकचटक, अटकमटक स्त्री. १. लीला; रे्ष्ा; खेळ; नखरा : ‘अटक र्टक मटक िाउचन मन तुिें 
मोचहले रे ॥’ – अमृत २३·२. २. एक खेळ. 
 
अटकडी स्त्री. १. माळविार्ी माती वाहून जाऊ नये म्हिून र्ौकट पक्की करिारी तुळई. २. 
चखडकी उघडी राहावी म्हिून वापरण्यात येिारी लोखंडी आकडी. ३. छताच्या खालर्ी तुळई, चहच्यावर 
नक्षी काढतात. [का. अड] 
 
अटकि पहा : अडकि 
 
अटकिे अचि. अडकिे; गुंतून झकवा अडकून पडिे; गती कंुचठत होिे; अटकाव होिे. 
 
अटकबंद चव. अटकेत ठेवलेला; कैिेत घातलेला. 
 
अटकमटक लहान मुलारं्ा एक खेळ; या खेळात म्हिायच्या नािबद्ध वातयातील, गाण्यातील 
सुरुवातीर्ा र्रि : ‘अटक मटक, र्वळी र्टक । र्वळी िंाली गोड गोड ।’. 
 
अटकर चव. १. हट्ट करिारा; हेकेखोर; अडेल. २. प्रमािबद्ध, सुटसुटीत (शरीर); बाधेंसूि : ‘अटकर 
बाधंा लहान खुचज’ – मला १२९. 
चिचव. १. घट्ट; गच्च. २. आटोपशीर; ठसठशीत. ३. टापचटपीने; नीटनेटकेपिाने; व्यवक्स्थत रीतीने. 
 
अटकणविे पहा : अडकणविे. 
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अटकळ स्त्री. १. अंिाज; अनुमान; तकच ; अजमास; सुमार लौचककातील र्ाल; रीत (कुस्ती वगैरे 
खेळण्यार्ी). २. गचित झकवा र्तर शास्रातील चनयम; चसद्धातं; रूढ; र्ाल; रीत. ३. पडताळा; ठोकताळा. 
४. चवर्ार; समजूत : ‘कारभारी याचं्या अटकळेस आले तर सलुख होईल  ’ – ऐलेसं २७०७. ५. युतती. 
(वा.) अटकळ बांधिे – तकच  करिे; अंिाज बाधंिे; कल्पना करिे. अटकळ असिे – कल्पना असिे; 
खात्री असिे; अंिाज असिे; 
 
अटकळिे पहा : अडकळिे, अडखळिे 
 
अटकळपंचणवशी स्त्री. पुरेशा पुराव्याचशवाय, आधारावार्ून बाधंलेला तकच , केलेले अनुमान, चवधान. 
 
अटकळ पाटकळ घालिे माडंी घालून ऐसपैस आरामात बसिे : ‘....रामा.... सावलीला बसलेला होता... 
त्याने अटकळ पाटकळ घातली होती.’ – व्यंमाक ८९. 
 
अटकळबाज चव. अंिाज करण्यात तरबेज. 
 
अटका, आटंका पु. १. ग्रहिशततीर्ा आवाका; आटोका; आकलनशततीरे् झकवा अचधकारारे् के्षत्र. २. 
अंिाज; अिमास; चहशबे; गिना. 
 
अटका, आंटका पु. भोग; नैवदे्य : ‘िेवास अटका र्ढचवण्यास पंडे सागंतात’ – चर्ज १९३५. 
 
अटका आंटका एक ताबं्यारे् नािे; अधा रुक्का; अडका. [सं. अधचक.] 
 
अटकाव, अटकावा पु. १. अटका; अडथळा; प्रझतबध; प्रचतरोध; चवघ्न; आडकाठी. २. कैि; 
अटक : ‘त्याच्या अटकावापासून... शोध लागेल’ – लोचटकेले २·२०१. 
 
अटकावि, अटकाविी स्त्री. अडथळा; हरकत. 
 
अटकाणविे सचि. थाबंविे; अडथळा करिे; अटकचविे; अटकाव करिे. 
 
अटकी स्त्री. १. सागरगोट्याच्या खेळातील एक डाव. पार् असतील तर र्ार, सात असतील तर सहा 
आचि नऊ असतील तर आठ एकिम घेऊन उरलेला खडा वर टाकून िेंलण्यार्ा डाव. २. र्ेंडूच्या खेळात 
करायच्या ठरावीक टप्प्यारं्ी संख्या. [सं. अष्क] 
 
अटकी स्त्री. एक औषधी वनस्पती. 
 
अटकीचा चव. आठ मािसाचं्या ओझ्यार्ा; अटकुल्या (डुक्कर) : ‘डुक्कर अटकीर्ा (आठ 
मािसाचं्या ओझ्यार्ा) असल्यामुळे.....’ – चशस २२. 
 
अटकीचा दगड पु. शतेाच्या बाधंावरील हि िाखचविारा िगड. 
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अटके न. अडथळा; अटकाव; हरकत. 
 
अटके न. १. बैलावर लािलेल्या ओझ्यार्ा, पडशीर्ा एका बाजूर्ा भाग. २. अधा भाग; अखे 
(चवड्ाच्या पानारे्, भाजीरे्, फळारे् वगैरे). [सं. अधचक] 
 
अटकेपार चिचव. सीमेपलीकडे; मयािेबाहेर. 
 
अटकेवर झेंडे लाविे (राघोबािािाने अटकेपयंत मुलूख काबीज केल्यावरून) शतकृत्य करिे; मोठा 
चिक्नवजय चमळचविे : ‘अटकेवर िंेंडे न्द्याया यापुढे आचिता कोठुचन भरारी (राघोबा) ।’ – चवक ९. 
 
अटकोल चव. पान्द्हा र्ोरिारी, िूध काढू न िेिारी; िूध द्यावयास खळखळ करिारी (गाय, 
म्हैस र्.). 
 
अटखोर चव. हट्टी; हेकेखोर; अटीबाज; आग्रही. 
 
अटघोळिा पु. त्रास; उपरव; छळिूक; गाजंविूक; हालहाल (चि. करिे, होिे). 
 
अटि स्त्री. टेकि : ‘िंाडाच्या खोडाला पाठीर्ी अटि िेऊन मी बसून राचहलो.’ – व्यंमाक ७३. 
 
अटि, अटन, आटि न. भ्रमंती, भटकंती; झहडिे : ‘समथे भरतखंडी अटिें केली.’ – सप्र 
५८·३५; ‘चतये अटन चवशषेे हाचलर्ाचल करचत चभक्षकेु ।’ – ऋ २१. [सं.] 
 
अटिावळ स्त्री. सोने, र्ािंी आटचवण्यार्ी मजुरी. [का. अटु्ट=अटचविे] 
 
अटिी स्त्री. १. मूस. २. धातूरे् चवतळिे; रस होिे. ३. शोष; लुप्त होिे; सुकिे; वाळिे. ४. िाब; धाक; 
जरब; प्रचतरोधन. ५. चिंजिे; श्रम; यत्न : ‘तैशी लटचकयालागी अटिी । चवषयसाधनी नरिेहा ॥’ – एभा 
२·२२६. ६. तलेश; त्रास : ‘तेवी आपचलया आटचिया । सुखे असतया प्राचिया ॥’ – ज्ञा १७·२६१. ७. चमश्रि. 
 
अटिी स्त्री. गोिपाटाच्या मागातील ताण्यारे् धागे खालीवर होऊन मधून धोटा झकवा आडवा िोरा 
टाकण्यास जागा करण्याकचरता घालतात ते रुळासारखे वाटोळे लाकूड. 
 
अटिूक स्त्री. १. आटिे; कोरडे पडिे; िुर्मभक्ष; शोषि. २. (ल.) व्यापारात उतरती कळा; अवकळा; 
जाता पाय. ३. ऱ्हास; अपकषच; मंिी. 
 
अटिे अचि. १. (उष्ट्ितेने) घट्ट होिे; कमी होिे (िूध, रस वगैरे). २. आकसिे; आखूड होिे; 
आकंुर्न पाविे; आिसिे (कापड र्.). ३. कामात येिे; खपिे; चववचक्षत कायाकडे चवचनयोग होिे. ४. 
(ल.) व्यापिे; एकजीव, एकरूप होिे : ‘मीचर् होऊचन आटले उपाचसती ।’ – ज्ञा ८·१२६. ५. सोने, र्ािंी 
वगैरेर्ा रस होिे; चवतळिे. ६. ऱ्हास, क्षय पाविे; खर्च होिे (मालमत्ता). ७. घट्ट होिे; मजबतू होिे. ८. 
नाश होिे; लुप्त होिे; शुष्ट्क होिे; वाळिे; नाहीसे होिे : ‘िुहोत भलते सिा तचर न लेशही आट ती ।’ – 
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केका ५८. ९. उचि. पीळ घालिे; वाळिे. १०. त्रास िेिे; बेजार करिे; चनःपात करिे; चनकाल करिे. पहा 
: आटिे [क. अड्डचयसु] 
 
अटिे अचि. भ्रमि करिे; प्रवास करिे; भटकिे; झहडिे. [सं. अट] 
 
अटदार पहा : अटखोर 
 
अटप, आटप पु. १. संकुचर्त करिे; थोडतयात आििे; आंकुचर्तपिा – क्स्थती. २. ताबा; वर्क; 
अंमल; िाब. ३. व्यवक्स्थतपिा; सुटसुटीतपिा; आटोप; आवर; उरक. ४. आटपिे; गुंडाळिे; मोडिे; बंि 
करिे. ५. सफाईने झकवा तल्लखपिाने काम करण्यार्ी रीत. [सं. आटोप] 
 
अटपिे, आट पिे उचि. १. एकत्र करिे; गुरफटिे; अंकुचर्त करिे. २. व्यवक्स्थत लाविे 
(पुस्तके, हत्यारे र्.). ३. ताब्यात घेिे; हातात घेिे; गोळा करिे. ४. उरकिे; िंटपट करिे. ५. गाठिे; 
मजल मारिे; चमळिे. ६. साभंाळिे; व्यवक्स्थतपिे र्ालचविे. ७. संपविे; खलास करिे. ८. आवरिे; 
थाबंविे; मयािा घालिे : ‘धीर धरोनी आटप म्हिुनी बाष्ट्पें मजसाठी ॥’ – केक ४१. 
अचि. १. मरिे; नाश पाविे. २. सुकिे; संपिे; नाहीसे होिे. 
 
अटपता, अटपशुद्ध, अटपसार चव. बेतार्ा; सुटसुटीत; टुमिार; बाधेंसूि; लहानसर; सोर्स्कर 
(शरीर, र्मारत, कपडा). (वा.) अटपता करिे, अटपता घेिे, अटपता धरिे – १. थोडतयात आवरिे; 
संकुचर्त करिे (काम, धंिा). २. शवेटास नेिे; संपवीत आििे. 
 
अटपणविे उचि. १. एकत्र, एके चठकािी, जमा करिे; गुंडाळिे. २. उरकिे; संपचविे; चवल्हेवाट 
लाविे; फन्ना करिे (काम, खाद्यवस्तू वगैरे). 
 
अटपळ, अटफळ न. पासोडीच्या िोन तुकड्ापंैकी प्रत्येक; काबंळयार्ा एक भाग. [सं. 
अधचवट] 
 
अटरिे, आटरिे (अटर िे) उचि. १. आिसिे; आखडिे. २. रुसून बसिे; फुगिे; ताठिे. 
 
अटरमफटरम न. आलतूफालतू; चबनमहत्त्वाच्या चकरकोळ गोष्ी : ‘सारं अटरमफटरम खरेिी 
करण्यात अचवर्ारीपिा केला...’ – बाचवबु २६१. 
 
अटरफटर न. १. रिी; सटरफटर. २. बडबड; वार्ाळपिा; वटवट. 

चव. अप्रस्तुत; चनरुपयोगी. 
 
अटरंद न. करविंासारखे एक फळ. 
 
अटवळा पु. शतेार्ी राखि करण्यासाठी, धान्द्य उफिण्यासाठी झकवा कडबा वगैरे ठेवण्यासाठी 
शतेावर बाधंलेला माळा झकवा मार्ि; अटोळा. पहा : अटाली, अटाळा [सं. अट्टाल] 
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अटवी स्त्री. रान; अरण्य; जंगल : ‘अटचवयेमाजी जैसा । वक्न्द्ह चरघता सहसा ॥’ – ज्ञा १८·१५३१. 
[सं.] 
 
अटवून टाकिे चि. (मंत्राने भतू, सपच वगैरे) बाधूंन टाकिे, रोखिे. 
 
अटव्य चव. घोर; चनचबड (रान, अरण्य) : ‘र्ोराचं्या अटव्य रानात नेऊन साडंा’ – रोज्यू १६२. [सं.] 
 
अटस चव. अडस; लहानखोर; अटकुरा पि भक्कम; सुटसुटीत व घट्ट (शरीर, बाधंा). 
चिचव. करकर्ून; घट्ट; आवळ (बाधंिे वगैरे). 
 
अटसटा पु. आवाका; गवस; तावडी; आटोका; अडसट्टा : ‘जर आपले अटसटीयात गोष् आली तर 
वलेास न र्ुकावे’ – पेि १५·१७. 
 
अटळ चव. न टळिारा; र्ुकचवता येिार नाही असा; अचनवायच; न सुटिारा. [सं.] 
 
अटंका पु. आटोका; व्याप. 
 
अटंकाळ पु. िुष्ट्काळ; र्िर्ि; िुर्मभक्ष; महगचता (पाऊस, पािी, धान्द्य वगैरेर्ी.). (चि. पडिे, 
होिे.) 
 
अटंग, अटंग्य चव. १. अवाढव्य; अफाट; भयंकर; चवस्तीिच; २. घनिाट; चनचबड. (गो.) 
 
अटा पु. १. टेकि. २. अडथळा; प्रचतबधं : ‘हृिय चवकळ जेव्हा िेहभावा अटा कीं ।’ – राधा १४८. 
 
अटाअट स्त्री. १. चवचहरी, तलाव, नद्या र्. रे् पािी आटून कमी होिे. २. टंर्ाई; उिीव; कमतरता 
(धान्द्य, पैसे वगैरेर्ी). 
 
अटघाट, आटाघाट स्त्री. आटाचपटा; िगिग; थकवा; शीि. 
 
अटाट पु. स्त्री. सोस; हव्यास : ‘काय सामानार्ा अटाट तुला.’ – स्मृचर् ५८. श्रम; यातायात : 
‘गं्रथ चलहून पूिच िंाल्यावर छापून काढायर्ी अटाट पडली’ – चनमा ६१०. 
 
अटाटा पु. स्त्री. १. खल; बोलबाला; गाजावाजा : ‘...त्या रुपयारं्ा र्तका अटाटा िंालेला आचि 
त्या कशा ते मागतील’ – पलकोघे २०८. २. धािंल; गडबड. ३. जोर : ‘प्रथम िशचेर्ये अटाटे । माचिं कंसा 
ऐसीं अर्ाटें । लीळाचर् नाचशलीं’ – ज्ञा १०·२६८. [क. अड्डा =नार्िे] 
 
अटाटी स्त्री. हाल; कष्; श्रम : ‘टाचकली अटाटी भोगावया’ – िाचव ३५. 
 
अटाणनमा पु. त्रास; छळिूक; गाजंिूक. 
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अटारन्या घोळिे सतावनू सोडिे. (व.) 
 
अटारा पु. १. काबाडकष्; ढोरमेहनत. २. कष्ामुळे येिारा थकवा, नलानी. (चि. पडिे, पाडिे.) 
 
अटारेटा, अटारोटा पु. १. सारा वसूल करिाऱ्या चशपायाला द्यावयार्ा चशधा. २. मोलमजुरी. 
[झह. अटारोटी] 
 
अटालदार चव. जमीनजुमला असलेला; मालिार : ‘फतत थोड्ा अटालिार शतेकऱ्याकंडे 
भातार्ा साठा... चशल्लक राही.’ – माआ २७६. 
 
अटाला पु. घरर्ी एकूि मािसे, जनावरे, सामानसुमान; खटला; पसारा; लष्ट्करी तळारे् 
सामानसुमान, सरंजाम, अवजड सामान र्त्यािी. 
 
अटाली स्त्री. १. मनोरा; मोठा वाडा. २. गच्ची; माडी; माळा. [सं. अट्टाल] 
 
अटास पु. प्रर्डं उद्योग; फार कष्; अत्यंत पचरश्रम; मेहनत; कष्; अटाआट. [सं. अट्टायास] 
 
अटाळा, अटाळी, अटाळे पु. स्त्री. न. १. खटला; मोठा पसारा : ‘मािें तीन र्ुलते व त्यारं्ी मुलेबाळे असा 
अटाळा होता.’ – माआ १३. २. माडी; हवलेी : ‘माड्ा अटाळया आचि उंर् झभती’ – सारुह ७·६८. ३. 
गच्ची; मनोरा : ‘भाऊसाहेबाचं्या आगमनार्ी बातमी कानी पडतार् गिोबा अटाळीवर र्ढले.’ – सोआ 
८०·४. अडगळीर्ा माळा. (व.) [सं. अट्टाल] 
 
अटांगपटांग चव. १. लाबंलर्क; अघळपघळ; लंबार्वडा. २. (ल.) असंबद्ध; चवसंगत. 
 
अटी स्त्री. १. मोहरमात हातात घालावयार्ी चपळिार िोरी; सैली; सुतार्ी झकवा रेशमार्ी लड; 
कळी. २. पहा : अट ९ ३. हट्ट; अट : ‘ऐसी एका अटीं । चरतीं चशितीं करंटी ॥’ – तुगा २७८४. ४. कष्; 
श्रम. 
 
अटीचा करार, अटीचा खेळ, अटीची बोली हरेल त्याने आधी कबलू केलेली चशक्षा भोगावी झकवा 
िंड द्यावा असे ठरवनू खेळतात तो शतीर्ा खेळ. 
 
अटीचा रुपया पु. आटवण्यास योनय असे खराब िंालेले रुपये. 
 
अटीतटीचा चव. र्ुरशीर्ा (खेळ, सामना, प्रयत्न र्त्यािी.). 
 
अटीतटीने चिचव. प्रयासाने; प्रयत्नारं्ी पराकाष्ठा करून; र्ुरशीने. 
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अटीतटीला पडिे र्रेला पडिे; हट्टाला पेटिे; िुसऱ्यारे् म्हििे मुळीर् मान्द्य न करता आपलेर् 
म्हििे पूिच मान्द्य व्हाव ेअसा हेका धरिे : ‘या बाबतीत र्ततया अटीतटीला पडायर् ंकारि काय?’ – 
िुिचम्य २३८. 
 
अटील चव. हट्टी; अडेल; मानी; अटी घालिारा. [सं. अटल] 
 
अटीव, आटीव चव. १. आटीव; उकळून घट्ट केलेले (िूध, खीर र्.) २. चवतळलेले (सोने, धातू र्.). 
३. ओतीव; धातू चवतळवनू त्यापासून बनवलेले पुतळे, चशल्पकाम, र्मारती वगैरे : ‘अटींवा लोहारे् खाबं 
जैसे ।’ – ज्ञा १६·३७९. ४. व्यायामामुळे चपळिार बनलेले (शरीर) : ‘जो आटीव जेचठया ऐसा ।’ – मुसभा 
६·१५३. ५. संकुचर्त; आकंुचर्त; आखूड; कमी केलेले (कपडा, पातळ वगैरे). 
 
अटीवाद पु. र्तरारें् म्हििे ऐकून न घेता घातलेला वाि; चवतंडवाि; हेकेखोरपिार्ा वाि; 
हटवाि. 
 
अटुकमटुक पहा : अटकमटक 
 
अटुव, अटुवे चव. आिसलेले; संकुचर्त; वाकडे : ‘अटुव ेचहये आवळी ।’ – ज्ञा ६·७७. 
 
अटेट स्त्री. र्पळता : ‘चजव्हेचर्या अटेटा बडबड कु(र)ठा जीभटा जीभ तुिंी’ – गरा १७३. 
 
अटेटा चव. िाडंगा : ‘गावामध्ये अटेटा । गजघट वरीठा ।’ – गरा २३. 
 
अटेटा पु. गोंधळ 
 
अटेपटेदार चव. र्ट्ट्ट्यापट्ट्ट्यार्ा; रंगीबेरंगी पटे्ट असलेला (पतंग, कपडा वगैरे). 
 
अटोका पु. १. बुद्धीर्ी, शततीर्ी झकवा सामर्थ्यांर्ी मजल. २. िेंप; आवाका; योनयता; आकलन 
शतती; आटोका. 
 
अटोकाट, अटोकट चव. १. फार; चशकस्तीर्ा; पराकाष्ठेर्ा; सवच सामर्थ्याचनशी (केलेला प्रयत्न, 
कष् र्.). २. पूिच; समग्र; सवच; एकूिएक. 
 
अटोप पहा : अटप 
 
अटोपिे अचि. आच्छाििे : ‘तेथे तो वषे द्वीपी : न चिसे तैसा अटोपी : स्वीकचरले चतए स्वरूपी : मागील 
अंश नाही.’ – चशव १८४. 
 
अटोपी चव. (व्यवस्था करण्यात) हुशार; तरबेज; र्पळ; र्लाख. 
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अटोफळी स्त्री. आठ फळारें् वायन; प्रत्येकी आठ असे आठ िाह्मिानंा द्यायरे् ६४ फळारें् वाि; 
अठफळी; अष्फळी. [सं. अष्फल] 
 
अटोळी स्त्री. १. फिस व त्यासारख्या खारीक, जाभंळू र्. फळातंील बी; अठळी; आंब्यार्ी कोय. १. 
पुरुषाचं्या वृषिातील िोन गोट्यापंैकी एक; अंड. [सं. अष्ीला] 
 
अट्ट पु. बाजार; हाट. [सं.] 
 
अट्टरिा पाडिे जनावरासं खूप िमचविे. (माि.) 
 
अट्टल चव. १. चनपुि; हुशार; उत्तम प्रतीर्ा; चनष्ट्िात. उिा. अट्टल पोहिारा, चलचहिारा. २. पक्का; 
वस्ताि; तरबेज; बेरकी; लबाड. ३. अस्सल; खरा. ४. क्स्थर; अढळ; चनश्चल. 
 
अट्टिास, अट्टािास पु. १. जोराने मोठ्याने हसिे; चवकटहास्य. २. मोठ्या आवाजात केलेला 
आिोश, मोठा आवाज : ‘अरे्तन पचडले शरीर पे्रत । जवळी स्त्री आली धावत । अट्टाहासे शोक करीत ।’ – 
हचर ३३·२०८. ३. हट्ट; आग्रह. पहा : अटास [सं.] (वा.) अट्टिास धरिे – १. महत्त्वाकाकं्षा बाळगिे : 
‘मराठेशाही बुडचवण्यार्ा अट्टाहास धरून आपल्या अफाट सेनेसह...’ – स्वप १३३. २. हट्ट धरिे; आग्रह 
धरिे; हटून बसिे. 
 
अट्टा पु. चवचहरीच्या तळाशी, बाधंकामाच्या खाली बसवलेली र्ौकट. (बे.) 
 
अट्टी स्त्री. पहा : अट ९ 
 
अट्टी वहािारं्ा तळ. 
 
अट्टीखोर, अट्टीखोरबाज पहा : अटखोर 
 
अट्टीवाद पु. हट्ट; िुराग्रह. पहा : अटीवाद (चि. करिे, लाविे, धरिे.) 
 
अठ चिचव. र्थे, येथे. पहा : अठे (खा.) 
 
अठताल पु. कनाटक संगीतातील एक ताल. यारे् मात्राप्रकार पार् आहेत, ते असे : १०, १२, 
१४, १८, २२, पहा : अष्टताल [सं. अष्ताल] 
 
अठतीस पहा : अडतीस 
 
अठपळा, अठफळा, अठपळे, अठफळे पहा : अटफळे 
 
अठफळी पहा : अटोफळी 
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अठरि पहा : अटरिे; हटिे; अडून बसिे. 
 
अठरा चव. १. िहा अचधक आठ चमळून िंालेली संख्या. २. (साकेंचतक) पुरािे: ‘तो हा पढंरीर्ा रािा 
। पुसा सहा र्ौ अठरा जिा ।’ – तुगा २५३९. [सं. अष्ािश] 
 
अठरा खूम न. लोकाचं्या अठरा जाती. सवच प्रकाररे् लोक; अठरापगड जात : ‘या गावात एक 
मुकािम नाही, अठराखुमारे् अठरा वेगळाले आहेत.’ – भाअ १८३४·४७. 
 
अठरा गुिांचा खंडोबा पु. १. सवच (िुर ) गुिानंी भरलेला; लुच्चा झकवा लबाड र्सम; अट्टल सोिा. 
२. कायम रोगी; िुखिेकरी; अनेक रोगानंी, िुःखानंी व्याप्त. 
 
अठरा धान्याचे कडबोळे न. १. अठरा धान्द्ये भाजून केलेल्या चपठार्ा एक खाद्य प्रकार. २. (ल.) 
चनरचनराळया प्रकाराचं्या गोष्ींरे् चमश्रि. ३. अनौरस अपत्य. ४. चभन्न जातींर्ा संकर झकवा त्यातील व्यतती. 
 
अठरा पगड जात स्त्री. १. ताबंट, पाथरवट, लोहार, सुतार, सोनार, कासार, कंुभार, िेवळक 
(गुरव), धनगर, गौळी, लाडवािी, जैन, कोष्ी, साळी, चर्तारी, माळी, तेली, रंगारी’ – आचि ६·५. ३५. 
३६. जशी युरोचपयनातं टोप्यारं्ी अठराटोपकर – तशी झहिू लोकारं्ी पगड्ा बाधंण्यार्ी तऱ्हा जातीजातीत 
वगेळी आहे. तेव्हा चजततया जाती चततके पगड्ारें् प्रकार; यावरून सवच जाती झकवा जातीरे् लोक; एकूि 
लोक. अव्यवक्स्थत, चमश्र जनसमूह; नाना धमांर्ा जमाव. 
 
अठरा पद मे वानर पु. तरुिारं्ा जमाव, टोळी; सैन्द्य; वानरसेना. (रामाला मित करिारी 
अठरा प् मे वानरे होती.) 
 
अठरा पवे भारत न. (ल.) मोठी कंटाळवािी गोष्; अनेक भारुडे व िुःखप्रसंग भरले आहेत असे 
लाबंलर्क कथन; र्ऱ्हाट. 
 
अठरा बाबू पु. लबाड झकवा लुच्च्या लोकारं्ी टोळी; आळशी लोकारं्ा कंपू; अव्यवक्स्थत लोकारें् 
मंडळ; बारभाई. 
 
अठराभार वनस्पती स्त्री. परृ्थ्वीवरील सवच वृक्ष – वनस्पती यारं्ा समुिाय : ‘अठराभार वनस्पतींर्ी 
लेखिी ।’ – व्यं ३१. 
 
अठरा णवश्वे, अठरा णवसवे चव. (ल.) अचतशय; आत्यंचतक; पराकोटीरे्. (अठरा वीसाशं, वीस 
चवसवारं्ा एक रुक्का. अठरा चवसव ेम्हिजे िोन चवसवा कमी र्तके; बहुतेक पूिच.) 
 
अठव, अठवणगरी पु. आठवि; स्मृती; स्मरि. 
 
अठवडकरी पु. आठवड्ाच्या आठवड्ाला (आठ चिवसानंी) व्याज मागिारा; चपळून काढिारा; 
सावकार. 
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अठवड्या चव. १. आठ चिवसानंी तापाने आजारी पडिारा; कधी बरा तर कधी िुखिेकरी 
(र्ाकर, मूल र्.) २. आठ चिवस िूध िेऊन नंतर ते िेण्यास बंि करिारी (गाय, म्हैस). 
 
अठवडे पाईक, अठवडे वाईक चव. थोडे चिवस र्ालिारा झकवा चटकिारा; आठवड्ाच्या मुितीर्ा; 
(ल.) थोड्ा मुितीर्ा, लवकरर् कामावरून िूर होण्यासारखा (सरकारी कामगार, नोकर र्.); आठ 
चिवसानंी बिलायर्ा नोकर. [पाईक-गावकामगार. वाईक प्रत्यय] 
 
अठविूक स्त्री. १. स्मरि; आठवि. २. एखाद्या मािसारे्, प्रसंगारे् झकवा गोष्ीरे् स्मरि करून 
िेिारी वस्तू. 
 
अठवर, आठुवर चव. १. अचववाचहत; चववाहारे् वय होऊन गेले आहे असा; घोडनवरा-री : ‘फुन 
भतूळीरे्आं राया ंअठवरा ं। मािें या खाडं्ार्ा करौचन नोवरा ॥’ – चशव ७२७. २. चनबर; मोठा. 
 
अठवे न. एक माप; अधाशरे; पायलीर्ा आठवा चहस्सा. 
 
अठसटी, अठसाठ चव. ६८ संख्या, अडुसष् : ‘अठसचट तीथांर्ा तोडरू ।’ – चशव १४. 
 
अठळी पहा : अटोळी 
 
अठंगुळा, अठंगुळे, अठंगूळ. पहा : अठांगुळे 
 
अठायी चिचव. १. अनाठायी; भलत्याजागी; एकीकडे. २. धोतयाच्या जागी; शरीराच्या नाजूक, गुह्यभागी 
(चिलेला ठोसा, धक्का र्.) ३. िूरच्या जागी. 
 
अठाणवसायुगी चिचव. अठ्ठाचवसाव्या युगात. (ल.) कधीर् नाही (र्ार युगारं्ी एक अशा सात आवृत्त्या 
व्हावयाच्या म्हिजे र्तका लाबंर्ा काळ, यावरून लक्षिेने.); कडच्या आचितवारी (शवेटच्या रचववारी 
म्हिजे कधीर् नाही). 
 
अठांगळे, अठांगुळे, अठांगूळ न. गभाधान संस्कार योनय काळी व्हावयार्ा राचहल्यास 
गभचधारिेपासून आठव्या मचहन्द्यात पुंसवन व सीमंतोन्नयन या िोन संस्कारासंह गभाधान संस्कार 
करावयार्ा असतो. पहा : अष्टमांगल्य : ‘मग जीवारें्चन मेळे । चवकरलेपिारे् आठागुंळे केले ॥’ – चशव ९०. 
[सं. अष्+अंगुल] 
 
अणठ स्त्री. अष्मी : ‘आषाढ मासे अचठ’ – कनार् चशला १·४. 
 
अणठवेठी, अठीवेठी, आठीवेठी स्त्री. येरिंारा; जा-ये; जािे-येिे. 
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अठी स्त्री. १. कपाळावरील सुरकुती; अढी; वळी; मोहरममधील सैली. पहा : अटी. २. बिुैलाच्या 
खेळात बिूैल उडचविाऱ्या बोटाला आधार म्हिून जो आंगठा टेकतात तो. (चि. धरिे). ३. चमठी; ऐतय. 
[का. अड्ड] 
 
अठी स्त्री. १. फळातील बी; अटोळी; अठळी. २. (ल.) कठीि, चर्वट, गोष्, मुिा, प्रसंग; अवघड, 
भानगडीर्ी बाब. ३. लाकूड, िंाड र्त्यािीर्ा गाठाळ भाग. ४. मनातील गाठ झकवा चवपरीत ग्रह. 
 
अठी, अठे चिचव. र्थे, येथे. [सं. अत्र] 
 
अठी, अठे चिचव. १. आठानंी गुिले असता, ‘एकी अठी आठ.’ २. कोित्याही अंकाला आठने 
गुिायरे् असता त्या अंकाच्या सामान्द्य रूपापुढे योजावयार्ा शब्ि. [सं. अष्] 
 
अठीतठी चिचव. र्कडे, चतकडे; येथे तेथे. [सं. अत्र+तत्र] 
 
अठुला पु. एक किचभषूि : ‘अठुळे लोळीया ढाळ िेती’ – ज्ञागा २२४. 
 
अठुरठी चिचव. पुष्ट्कळ; भरपूर. (कु.) 
 
अठूळ अटोळी. 
 
अठेताळीस चव. अठे्ठर्ाळीस : ‘हे सोने अठेताळीस कस’ – गोप्र ३०६. 
 
अठोक परब्रह्म न. (िह्मारे् एक गुिनाम). १. असामाचसक चसद्ध झकवा असाचधत शब्िाला ही 
उपरोचधक संज्ञा लावतात; मूळ शब्ि. २. (ल.) मठ्ठ; िगड; ठोंब्या; ज्याला चशकवण्यार्ा काही उपयोग 
नाही असा; शुद्ध, जन्द्मजात िगड. ३. ज्यार्ी व्युत्पत्ती िेता येत नाही असा शब्ि; स्वयंचसद्ध; न घडलेला. 
४. न घडवलेला काळा फत्तर. 
 
अठोनी वेठोनी चव. १. चपळिार; पट्टीिार, अक्कडबाज. २. (ल.) वडेावाकडा; कसातरी : ‘अठोनी 
वठेोनी बाधंला मंुडासा । चफरतसे म्हैसा जनामधी ॥’ – तुगा ३१७४. 
 
अठोपिार, आठोपिार, आठोपार चिचव. १. नेहमी; सतत; कायम. २. चिवसारे् आठ प्रहर म्हिजे सारा 
चिवसभर. [सं. अष्ौप्रहर] 
 
अठोपिार बत्तीसघड्या चिचव. चनरंतर; रातं्रचिवस; र्ोवीस तास. 
 
अठोफळी पहा : अटोफळी 
 
अठोळा, अठोळी पु. अठळी; बी. पहा : अटोळी : ‘बोरामध्ये वसे अळी । अठोळीर् भोवती ॥’ – तुगा 
२४५२. 
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अठ्ठा पु. फाशाच्या खेळात आठारे् िान; पत्त्याच्या खेळातील आठ चर्न्द्हारं्ा पत्ता; अड डा : ‘तरीही 
तो अठ् ठ्यावर जातोर्, अन् न खेळता नुसतार् बसून राहतो’ – चर्ताक १८३. [सं. अष्] 
 
अठ्ठावन, अठ्ठावन्न चव. ५८; पन्नास आचि आठ चमळून होिारी संख्या. [सं. अष्परं्ाशात] 
 
अठ्ठावीस चव. २८; वीस आचि आठ चमळून होिारी संख्या. [सं. अष्ाझवशती] 
 
अठ्ठी चिचव. (पटाच्या खेळात) आठव्या घरात; पत्त्याचं्या खेळातील आठ चर्न्द्हारें् पान. पहा : अठी 
[सं. अष्] 
 
अठे्ठचाळ, अठे्ठचाळीस, अठे्ठताळ, अठे्ठताळीस, अठ्ठ्येताळ, अठ्ठ्येचाळीस चव. र्ाळीस आचि आठ 
चमळून होिारी संख्या; ४८. [सं. अष्र्त्वाझरशत] 
 
अठ्ठ्या पु. गंचजफा आचि पत्त्याचं्या खेळातला आठ चर्न्द्हारं्ा पत्ता; अठ्ठा. 
 
अठ्ठ्याऐंशी, अठ्ठ्यांयाशी, अठ्ठ्याशी चव. ऐंशी व आठ चमळून होिारी संख्या; ८८. [सं. 
अष्ाशीचत] 
 
अठ्ठ्याण्िव चव. १. नव्वि आचि आठ चमळून होिारी संख्या; ९८. २. (व.) बिमाष; लबाड. [सं. 
अष्नवचत] 
 
अठ्ठ्याित्तर सत्तर अचधक आठ चमळून होिारी संख्या; ७८. [सं. अष्सप्तचत] 
 
अड पु. १. अडथळा; अटकाव; आडकाठी; प्रचतबधं; चवघ्न; हरकत. २. िुराग्रह; हट्ट; हेका. ३. 
बोली; अट; शतच : ‘ते नवऱ्याकडरे्, जर त्यानंी अड घेतली की नार् पाचहजे तर तुमरे् र्ालिार नाही.’ – 
मासंवा २·१८३. ४. ठरावातील शती पूिच न केल्याबिल लागिारा िंड. (वा.) अड खािे – आड खािे; 
आडकाठी घालिे; हटून बसिे : ‘रोखर् रुपये द्यावयार्ा पंथ पचहल्याने घातला, आता पागेर्ी घोडी 
िेिार, तेव्हा लोक अड खातात.’ – ऐलेसं १८२८. [का. अड्डा] 
 
अड पु. तट, खोळंबा. 
 
अड पहा : आड : ‘आिीत्या उत्तरे अड्ड ॥’ – स्थापो ५५. 
 
अड, आड अ. कमीपिा, उिेपिा, िुय्यमपिा, न्द्यनूता, गौिता िशचचविारे उपपि. हे उपपि 
लागून चकत्येक सामाचसक शब्ि बनतात; जसे अडघोडा, अडधोतर, अडलंड, अडसर र्. अडच्याऐवजी 
कधीकधी ‘आड’ असे रूप येते. 
 
अडआडी स्त्री. प्रचतबधं; तेढ. 
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अडउ चव. अवघड; िुगचम : ‘योचगता चरगता अडउ : जेथ शक्तततरूर्ा आरउ’ – चशव १०९. 
 
अडकट, अडकंठ पु. आडमागच; आडवाट; कठीि वाट; रान : ‘येई प्रािायामारे्चन अडकंठे । 
वरौता गा ॥’ – ज्ञा ६·५५. 
 
अडकि न. अडथळा झकवा अटकाव करिारी कोितीही वस्तू. उिा. घुिा; गाडी थाबंचवण्यासाठी 
लावलेला िगड; िारार्ी चखटी; उटी; माळेर्ी गाठ; अडसर; चखळा वगैरे. 
 
अडकिी स्त्री. तािूंळ, डाळ र्त्याचिकारं्ी मोठी किी; फुटका अधचवट िािा; किी : 
‘कापुराचंर्आं भाजंचनया ं। वाटौचन मौक्ततकाचंर्आं अडकचिया ं॥’ – चशव ५९१. [सं. अधचकि] 
 
अडकिी स्त्री. १. अडकविे; थोपविे; थाबंविे; अडर्िे; अडथळा करिारी गोष्. २. िारार्ी 
कडी; खीळ; चखळी. 
 
अडकिे अचि. १. पुढे सरकू न शकिे. २. कंुचठत होिे; थाबंनू राहिे; कुर्बंिा होिे. ३. पेर्ात पडिे; 
गोवले जािे झकवा सापडिे. ४. कशात तरी रूतिे, फसिे. ५. प्रचतबधं होिे; चर्कटले जािे; कंुचठतगती 
होिे; थाबंवले जािे; एखािे काम, भानगड र्. त गंुतून पडिे. 
 
अडकिे न. पुरुषारं्ा एक सोन्द्यार्ा िाचगना. 
 
अडकर चव. १. हट्टी; हेकेखोर. पहा : अटखोर. २. अडून बसिारा; अडेल (घोडा). ३. गच्च बसिारा; 
कठीि; जड (कपडा, चखट्टी र्.) 
 
अडकवि स्त्री. ज्यामुळे अटकाव होतो ती वस्तू (गाठ, आकडा, घोडा, फासा र्.); अडकि. 
 
अडकणविे, अडकविे उचि. १. थाबंचविे; थोपचविे; हरकत करिे; अटकाव करिे; प्रचतबधं करिे; 
बिं करिे. २. गुंतचविे; बाधूंन टाकिे. 
 
अडकळिे अटकळ असिे; अंिाज असिे. 
 
अडका पु. १. अधा रुका (नािे); एक अचतशय कमी झकमतीरे् ताबं्यारे् नािे. २. (सामान्द्यतः) िाम; 
पैसा : ‘ऐसे गुरू अडतयारे् तीन । चमळाले तरी त्यजाव े ॥’ – िास ५·२·२१. ३. रुतयार्ा र्तुथांश. ४. 
जचमनीच्या मोजमापात अधा रुका (६५ चबघे जमीन.) [सं. अद्धचक] (वा.) अडक्याचा घोडा – (ल.) 
थोडतया प्रयासाने व हलतया मोलाने चमळिारी वस्तू. अडक्याचे तीन – अचतशय स्वस्त; क्षरु. 
 
अडका, अडके न. स्त्री. (गोंडी) 
 
अडकाअडकी स्त्री. गुंतागुंत; अटकाव; अडथळा. 
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अडणकत्ता पु. १. सुपारी कातरण्यारे्-कापण्यारे् एक हत्यार; साधन; सरोता. २. (ल.) ताब्यात 
झकवा धाकात ठेविारा मािूस; वस्तू. (वा.) अडणकत्त्यात घालिे, अडणकत्त्यात धरिे – अडर्िीत, पेर्ात 
धरिे. अडणकत्त्यात पडिे, अडणकत्त्यात सापडिे संकटात, पेर्ात पडिे. [क. अडकोत्त] 
 
अडकूल, आडकूल न. पोहे; भातकूल. (व.) 
 
अडके न. अडथळा; आडकाठी; प्रचतबधं; चवघ्न; त्रास. 
 
अडखप्तीया चव. १. अंगमेहनतीने कामे करून पोट भरिारा (मुलगा, पोऱ्या). २. चकरकोळ काम 
करिारा (नोकर); आडकाम्या; बगल्या; िुसऱ्याच्या हाताखाली काम करिारा. 
 
अडखचय पु. संसारास चनत्य लागिाऱ्या अन्नवस्रािी जरुरीच्या मुख्य खर्ाखेरीज चकरकोळ खर्च झकवा 
जािा खर्च. 
 
अडखळ, अडखुळा, अडखूळ १. अडथळा; अटकाव; व्यत्यय; अडर्ि; अडगळ : ‘कमाकमच अव्यतत 
मूती । कैशापरी अडखळ ॥’ – भचव १४·१५४. २. ठेर् लागण्यासारखी, अडथळा होण्याजोगी जागा. ३. 
खोळंबा; खोटी; चवलंब. 
 
अडखळि, अडखळिी स्त्री. १. ठेर्काळून पडण्यासारखी जागा, प्रसंग; अडखळ; ठेर्कळिी. २. 
एखािी वस्तू पडू नये, साडूं नये म्हिून केलेली योजना (उिा. िौतीर्ा ठोकळा, िारार्ी चखटी, खीळ, 
जोडव ेपडू नये म्हिून केलेले वलय र्.) 
 
अडखळिे, अडखुळिे अचि. १. ठेर्काळून थाबंिे; ठेर्काळिे; धडपडिे; गचतरोध होिे; अडिे : 
‘अडखुळलों भ्यालों म्हिती ते पचतव्रते ।’ – वसा ४·२ २. चजव्हािोषामुळे झकवा घाबरून भीतीने बोलताना 
अडिे; र्ार्रिे; घुटमळिे. ३. कामात कर्रिे; धरसोड करिे; का ंकंू करिे; ना नू करिे. ४. गुंतिे; हात 
अडकिे. ५. तडकिे. [सं. अधचस्खलन] 
 
अडखंड पु. तुकडा; अधचवट, अपुरा भाग : ‘मालात माती नसून अडखंड नसावते.’ – मंुव्या २६. 
 
अडखुळा चव. १. भयभीत; भेिरलेला; स्तंचभत : ‘जेचह अडखुले केले असुर । धाकुटेपिी ॥’ – 
नरुस्व २९२. २. बोलताना र्ार्रिारा; तोतरा. 
 
अडखोर चव. हट्टी; आडमुठा; हेकेखोर; आग्रही; अडेल. पहा : अडकर 
 
अडखोल न. १. बाधूंन न काढलेली, सरासरी खिलेली चवहीर; रेताड जचमनीत खिलेली व न 
बाधंलेली चवहीर. २. केरकर्रा टाकण्यार्ी चवहीर; खड्डा; अधीर् खिून टाकलेली चवहीर. 
 
अडगई स्त्री. महाळंुग सोलून, चशजवनू त्यात िही, झहग, मीठ वगैरे घालून केलेले रायते; कोझशबीर; 
झलब ूआचि फळारं्ी साले व आले, र्. रे् लोिरे्. 
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अडगव, अडगविी स्त्री. १. भातारे् पीक तयार होऊन कापून वाळले म्हिजे त्यारें् भारे बाधूंन 
उडवी डाळतात ती कृती. २. रर्ना; लावालाव; व्यवस्था; यथायोनय माडंिी. (कों.) 
 
अडगविे, अडगणविे सचि. १. योनय जागी, जागच्याजागी ठेविे; व्यवस्था करिे; योनय रीतीने 
चनकालात काढिे; नीट लाविे. (कों.) २. कामधंद्याकडे उपयोगात आििे; उपयोगी लाविे; (कों.) ३. 
(ल.) मरिोत्तर चनरवाचनरव करिे; चवल्हेवाट लाविे. ४. चनवडिे. अचि. १. आळसाने पडून राहिे. २. 
सुस्त पडून राहिे झकवा चनजिे. 
 
अडगळ स्त्री. १. चनरुपयोगी, अडर्ि करिाऱ्या वस्तू, सामान; पसारा; परवड; नको असलेली वस्तू, 
मािूस. २. चनरुपयोगी वस्तू टाकण्यार्ी, उपयोगात नसलेली, अडर्िीर्ी जागा. ३. वाडी; खेडेपाडे. 
 
अडगळ पु. (क्क.) िाराला लावलेला अडसर; अगळ [सं. अगचला] 
 
अडगळीचा चव. गावढंळ; खेडवळ; गव्हार; अप्रचसद्ध. 
 
अडगा चव. अडािी; अचशचक्षत; अज्ञ : ‘एखाद्या अडनया कंुभाराने गिपती करावा तसा त्याला िेवाने 
घडवला होता.’ – काआ १८. (ग्रा.) 
 
अडगाई चाटाई स्त्री. लाचडकपिा; लघळपिा : ‘ऐसे लचटकेचर् अडगाई र्ाटाईने बोचलला ।’ – परं् 
२·१५. 
 
अडगाळा पु. बलैगाडीर्ा साटा. (बे.) 
 
अडणगरार्क, अडणगऱ्िार्क पु. िुकानिारापासून प्रत्यक्ष चवकत न घेिारा मािूस. [सं. 
अधचग्राहक] 
 
अडगुि बडगुि न. चनरुपयोगी, फालतू वस्तू; सटरफटर सामान; अडगळ. 
 
अडगुलं मडगुलं चव. खेळकर आचि बोलके (मूल). [का. आडु=खेळ + कुळी = कर याप्रमािे 
प्रत्यय] 
 
अडगोि, अडगोिी स्त्री. बलै वगैरे जनावराचं्या पाठीवरून वाहून नेतात ती धान्द्यार्ी लहान गोिी. 
 
अडघडी स्त्री. माडंिी; रर्ना. 
 
अडघि न. हट्टी; हेकेखोर; लवकर वठिीस न येिारा (ना.) 
 
अडघर न. १. मुख्य घराजवळ बाधंलेले लहानसे घर झकवा छप्पर; िंोपडे. २. सोपा; पडवी. [सं. 
अधचगृह] 
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अडघाली स्त्री. आडमागच. 
 
अडघोडा पु. लहान घोडा; प्रसंग चवशषेी मोठ्या घोड्ारे्ही काम करिारा घोडा; तटटू. [सं. 
अधचधोटक] 
 
अडच, अडच्च चिचव. गच्च; मजबतू; घट्ट; आवळून; अडून. 
 
अडचि स्त्री. १. अरंुिपिा; झर्र्ोळेपिा; जागेर्ा अभाव; आंकुचर्तपिा; संकोर्; िाटीवाटी; कोंडी. २. 
गिी, िाटी यामुळे होिारा त्रास झकवा उपरव; गैरसोय. ३. सटरफटर; चनरुपयोगी सामान; अडगळ. ४. 
(ल.) परं्ाईत; चनकड; ताराबंळ; लगबगीरे्, घाईरे् काम, वळे, क्स्थती; संकट; चनरुपाय िशा; त्रास. ५. 
वैगुण्य; तंगी; टंर्ाई; पैशारं्ा अभाव. ६. ज्यामुळे काम थाबंते अशी गोष्. (वा.) अडचि येिे – १. काही 
चवघ्न येिे. २. सुतक येिे. ३. रजःस्वला होिे. अडचि सांगिे – सबब, खेकटे, नड सागंिे. 
 
अडचििे अचि. १. गिी, िाटी, अडर्ि होिे, चर्मटले जािे. २. ताराबंळ होिे; ओढ, चनकड, 
टंर्ाई जािविे. ३. अचतशय घट्ट झकवा तंग होिे, (वस्त्र, पोशाख र्.). 
 
अडचिीचे दुःख न. भलत्यार् झकवा अवघड जागी (गुह्य जागी) िंालेले िुःख, आजार, चवकार. 
 
अडचिूक स्त्री. घोटाळा; गैरसोय. पहा : अडचि (वा.) अडचिूक मोडिे – नड, अडर्ि 
नाहीशी करिे; अडर्ि काढून टाकिे; चवघ्न, संकट चनवारिे. 
 
अडचिे अचि. १. आवळ, घट्ट होिे; िाटिे; अडस होिे (कपडा, बागंडी). २. आवळिे; आवळून बाधंिे; 
थोड्ा जागेत समाचवष् करिे (वस्तू, ओिंी). ३. (ल.) अडर्िीत सापडिे; संकटात असिे. 
 
अडची स्त्री. १. गाय, म्हैस र्त्याचिकारें् िूध काढण्याच्या वळेी त्या हालू नयेत, त्यानंी लाथा मारू 
नयेत म्हिून िोन्द्हीकडे बाधंायरे् वासे. २. िुगचम मागच. 
 
अडचे, अडजे चिचव. (अडर्ाच्या पाढ्यात) अडीर् वळेा : ‘परं्वीस अडरे् साडे बासष्’; अडीर्पट. 
 
अडि स्त्री. १. सुपाच्या काठाला मजबुतीसाठी लावलेली कामटी. (ही चर्व्यार्ी असते.) २. संकट; 
अडर्ि : ‘धावसी आडिीं ऐकोचनया ंधावा । कर्वारें िेवा भतताचंर्या ॥’ – तुगा ८६८. 
चव. हट्टी; माथेचफरू; स्वचे्छार्ारी. [का. अड्ड] 
 
अडि, अढि न. गाई-म्हशीरे् सड; कास; अडािा. 
 
अडिा, अडिे पु. अडसर; अगळ : ‘पाठोपाठ अडिा सरकवल्यार्ा आवाज आला.’ – श्रीयोभा १. 
[का. अड्ड] 
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अडिी, अढिी स्त्री. १. चिवा, भाडंी वगैरे ठेवण्याकरता चतवई, र्ौरंग : ‘अडिीवचर सोन्द्यारे् ताट ॥’ – 
सुिा ३४; बठैक; स्थान. २. शखंार्ी बठैक; चतवई. ३. अडसर. ४. लाकडी पाटास खालून लावलेल्या िोन 
लाकडी कातीव पट्ट्ट्या. ५. िारार्ी लाकडी कडी. (कों.) ६. टेका; आधार : ‘घायाळा घालोचन वोडिी । 
धनुष्ट्यिंडाच्या अडिीं । उर्लोचन िोघीं िोघीजिी । वीर श्रेिी आचिल्या ॥’ – एरुस्व १२·२६. ७. सुपार्ी 
पुढील कामटी. ८. मयािा; सीमा; रंगि : ‘र्ंरधनुष्ट्याचर्ये अडिीं । माजी मेघ गगनरंगिी । तैसे आवचरले 
शारङ गपािी वैजयंचतया ।’ – ज्ञा ११·६०३. [का. अड्डिी] (वा.) अडिीवरचा (शंख) – १. शखं. २. (ल.) 
मूखच; अचशचक्षत मािूस. ३. उच्च स्थानावर-अचधकारावर असलेला बेअकली मािूस; ‘पि 
चशकण्यासवरण्यात तो अडिीवरर्ार् िंाला.’ – यख ४४. 
 
अडिी स्त्री. अडर्ि; संकट : ‘पचडलेया ंसंसारीर्ीए अडिी : जो पुरवी िह्मचवदे्यर्ी तवनी’ – उगी ४. 
 
अडिूक, आडिूक स्त्री. १. अडर्ि; अडथळा; हरकत : ‘परोपरीं चसकाविें । आडिुका सागंत 
जािें ॥’ –िास १९·१०·१५. २. अट; हट्ट; चवरोध. ३. अडविूक; प्रचतबधं करिे. [का. अड्ड] 
 
अडिे अचि. १. प्रचतबंध-अडथळा होिे; अडकला जािे; वढेला जािे; खोळंबनू राहिे. २. आवळ, घट्ट 
बसिे; अडस होिे; जेमतेम जािे, िाटिे. ३. प्रसूतीत अडथळा येिे. ४. िाटिे; संकटात सापडिे–पडिे; 
चर्मटले जािे. ५. र्ालता–र्ालता थाबंिे; स्तब्ध राहिे; पुढले पाऊल न टाकिे (गाडी, घोडा र्.) ६. 
वढेिे; अडचविे; व्यापिे. ७. रुसून बसिे; हट्टाला पेटिे. ८. र्नकार करिे; ना म्हििे; नाकारिे. ९. 
कंुचठत होिे; चनरुत्तर होिे. १०. काही नवीनर् अटी उपक्स्थत करून एखािे कायच करण्यारे् नाकारिे. ११. 
अडर्िीत झकवा नडीला सापडिे. १२. एखािी वस्तू नसल्याने खोळंबा होिे; गरज लागिे. [का. अड्ड] 
 
अडत स्त्री. १. व्यापारातील िेवघेव; िलाली. २. माल घेतल्यार्ी पावती, पट्टी. 
 
अडत स्त्री. १. सराफी झकवा व्यापारी व्यवहारातील पत्रव्यवहार झकवा िेवघेव. २. िलाली. ३. 
िस्तुरी; िुकानार्ी पट्टी. ४. मुनीमपिा, गुमास्तेचगरी. 
 
अडत स्त्री. अट : ‘मी त्याजला अडत चलहून चिली आहे की आम्ही तुमरे् व्याज सुद्धा पैसे चिल्यास 
याते्ररे् पुण्य आमास चमळाव.े’ – जयराम स्वामी बखर ३. 
 
अडत करिे व्रत झकवा नेम करिे. 
 
अडतटू्ट पु. १. अडिारा, अडून राहिारा तटू्ट; अडेलतटू्ट २. (ल.) अडून बसिारा; चतरसटपिा, 
हेकेखोरपिा करिारा; सरळ न वागिारा. 
 
अडत णवके्रता पु. अडत घेऊन चविी करिारा; कचमशन घेऊन चवकिारा. 
 
अडताल पु. एकताल. (संगीत) पहा : झंपाताल 
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अडताळा पु. १. पहा : अडथळा : ‘काहीर् स् भतता नसे अडताळा ॥’ – िाचव ५. २. चहशबेार्ा 
पडताळा. (चि. येिे, पाहिे.) ३. घोळ; घोटाळा; गोंधळ : ‘नरहरराव लक्ष्मि यारे् कजार्ा चहशबेार्ा 
अडताळा पडला आहे.’ – मर्सा १३·१५५. 
 
अडती स्त्री. १. प्रचतकार; अडविूक; अडथळा; चवरोध. २. सतारीर्ी – वीण्यार्ी खालर्ी घोडी; 
र्ौकी. ३. िारार्ी चखटी. (वा.) अडती घालिे – मोडता घालिे. 
 
अडतीस चव. ३८ ही संख्या; तीस अचधक आठ चमळून होिारी संख्या. [सं. अष्झत्रशत] 
 
अडत्या (स्था.) पु. बाजूरे् हुक. 
 
अडत्या पु. मध्यस्थ; िलाली घेऊन मालार्ी खरेिी चविी करिारा. 
 
अडथ चव. भरिार; चवस्तृत : ‘अडथा उंर्ा स्तनाचर्या आबुचलया.... आझलगन िेचत’ – वैवसं ११. 
 
अडथळिी, अडथळिूक स्त्री. हरकत. पहा : अडथळा 
 
अडथळिे उचि. प्रचतबधं, हरकत, अटकाव करिे; प्रत्यवाय, चवघ्न आििे; बिं पाडिे. 
 
अडथळा पु. १. र्ालिाऱ्या मािसाला, वाहनाला पुढे जाता येिार नाही अशी मागात आलेली 
वस्तू. २. अटकाव; हरकत; अडर्ि; प्रचतबधं; चवरोध. ३. खोळंबा; खोटी; गुंता. 
 
अडदर, अडदरा पु. धाक; भय : ‘तेथ िानवा अडिरू । नागाजुचनार्ा िातारू ।’ – चशव ३६३. 
 
अडदरिे अचि. घाबरिे; हािरिे; थरथरिे : ‘आकाश असे अडिरत ।’ – राज्ञा १·१५६. 
 
अडदरी स्त्री. खोल, अडर्िीर्ी, एकीकडर्ी िरी, जागा : ‘िंभमान तो पहाडफत्तर । अडिरी वागती 
पाशाचि तस्कर ॥’ – िाचव ७६१. 
 
अडदल, अडली पु. लष्ट्करी अचधकाऱ्यार्ा हुजऱ्या. [र्ं. ऑडचली] 
 
अडदािा पु. हरभरा खेरीजकरून घोड्ाला जे र्तर धान्द्य खायला िेतात ते. (हरभरा हे 
घोड्ारे् उत्तम पौचष्क धान्द्य समजले जाते. त्याला नुसता िािा हा शब्ि लावतात.) 
 
अडदािी स्त्री. कपडे वाळत टाकिारी िाडंी : ‘हे घ्या. आंग पुसा चन अडिािीवर टाका.’ – 
खळाळ ८३. 
 
अडदावा पु. गूळचमचश्रत हरभऱ्यार्ी डाळ. (तट्टारं्ा खुराक.) 
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अडदाळ स्त्री. डाळीतील किी, जाड तुकडे; अडकिी. 
 
अडन संकट; अडर्ि : ‘पडचलया ंसंसाराचर्या ंअडनीं’ – एभा ११·४. 
 
अडनड स्त्री. अडर्ि. 
 
अडनर स्त्री. स्त्रीत्व नसलेली स्त्री; ऋतू प्राप्त होत नाही अशी स्त्री. 
 
अडनळ पु. १. रहाटगाडनयाच्या कोळंब्यापासून मोठ्या पन्द्हाळापयंत पािी जाण्यासाठी घातलेला, 
िोन्द्ही तोंडे बिं असलेला व एका टोकास खालच्या बाजूस पािी पडण्यासाठी भोके असलेला लहान 
आडवा पन्द्हळ. २. िार लावल्यावर िारावर बसचवतात ती चर्मिी; चखटी. 
 
अडना पु. िारार्ा अडसर. 
 
अटनाट, अटनाड, अडनीट, अडनेड चव. नीट झकवा बरोबर नसलेला; अधल्यामधल्या संख्येर्ा 
झकवा पचरिामार्ा, मापार्ा; गैरसोईर्ा. 

चव. भपूषृ्ठाशी समातंर. 
चिचव. अचनचश्चतपिे; धड र्कडे नाही, धड चतकडे नाही अशा तऱ्हेने. [सं. अधच + नीत] 

 
अडपझडप चिचव. १. र्ोरूनमारून; अयोनय झकवा भलत्यार् प्रकारे; कपटाने; अनेक उपायानंी; 
नाना तऱ्हेने; हरएक युततीने; (प्राप्ती, चमळचविे) डल्ला मारिे. २. लपूनछपून; गुप्तपिे (व्यचभर्ार करिे). 
चव. १. अप्रत्यक्ष; अचनचश्चत; जािा (नफा, खर्च) २. संकीिच; चमश्र; अस्पष् (गोष्ी). ३. चबनमाचहतीर्ा; 
जमावातील चकरकोळ, अप्रचसद्ध (र्सम, मािूस) : ‘काही अडपिंडप सरिार चवशाळगड सोडून 
पळण्याच्या बेतात होते.’ – स्वप १७३. ४. लहान; हलकी; चकरकोळ (कामे, उद्योग). 
 
अडपडदिी स्त्री. न्द्हाताना झकवा आंघोळ करताना चस्त्रयारें् अंगाभोवती गुंडाळण्यारे् लहानसे जुनेर 
झकवा वस्त्र. 
 
अडपिे उचि. १. अडर्िीत, िगिगीत पडिे. २. अडविे. [का. अड्ड] 
 
अडपतादडपता चव. िेखरेख करिारा; ताळयावर आििारा; चनयंता; िाबात, धाकात, जरबेत 
ठेविारा (वडील मािूस) : ‘कुिी अडपतं नाही, िडपतं नाही, नवरा आंधळा’ – पडघवली २०५. 
[िडपतारे् चद्व.] 
 
अडपदडप स्त्री. िाब; धाक; वर्क. 
 
अडपन्िळ पहा : अडनळ 
 
अडफळे पहा : अटपळ 



 

 

अनुक्रमणिका 

अडबंक, अडबंग, अडबंगा, अडबंगी, अडवांक चव. १. भसाडा; वाकडाचतकडा; ढोबळ; भोंगळ; 
ओबडधोबड. २. मूखच; स्वचे्छार्ारी; अडमुठा; िुराग्रही; अडेल (घोडा); हेकट. ३. ठोकळ; आडमाप. [हीं. 
अडबंगा] 
 
अडबंकी स्त्री. िारार्ी खीळ. 
 
अडबंद पु. कचटसूत्र; करिोडा : ‘नाचसले अडबंि कौचपन माळा ।’ – तुगा २८९७. 
 
अडबेले न. गळयात होिारा एक रोग. 
 
अडभरी भरिे १. धुमाकूळ, झधगािा, िंगा घालिे. २. हट्टास पेटिे; हेका न सोडिे. 
 
अडभंग अडबंक. 
 
अडमड स्त्री. १. लहान मुलार्ी लुडबडू; र्ुळबूळ; अंगवळा; खोडकरपिा. २. अधेमधे येिे. 
 
अडमडिे अचि. १. खोड्ा करिे; र्ुळबुळ करिे (लहान मुलाबिल वापरतात.) २. धडपडिे; 
ठेर्ाळिे; त्रासात; संकटात असिे. ३. अडथळा होईल अशा प्रकारे र्ालिाऱ्याच्या वाटेत येिे; पायात 
गुरफटिे. 
 
अडमाप न. वाजवी; खऱ्या मापापेक्षा कमी अगर जास्त असलेले असे अधलेमधले माप. २. (ल.) खोटे 
माप. ३. ठरावीक मापाच्या बरोबर नसिारे माप. (वा.) अडमापाने मोजिे – १. बेसुमार, गैरचशस्त अंिाज 
बाधंिे; अपेक्षा करिे; फाजील आशा धरिे. २. ठराचवक प्रमािाच्या मापाहून अन्द्य मापाने मोजिे. ३. 
भरमसाटपिे गिती, मोजिी झकवा मापिी करिे. 

चव. प्रमािशीर झकवा प्रमािबद्ध नसलेला; आडवाचतडवा. 
 
अडमुसिे अचि. १. गुिमरिे; घाबरा होिे; जीव कोंडल्यासारखा होिे; २. (तापामुळे) चनःशतत 
होिे; गठडी वळिे; अडमुशी होिे. [सं. अधच+मुह्] 
 
अडल, अडला न. अडर्ि; प्रचतबधं. पहा : आडल ‘चिशा िंाचलया सानुकूल । मधील गेले माया 
अडल ।’ – चससं ४·५१. 
 
अडल पु. संरक्षि; साहाय्य : ‘तंू धमार्ा कुढावा : तचर तयार्ा अडलु करावा’ – चशव ४९०. 
 
अडल स्त्री. बिकार्ी एक जात. 
 
अडलंड चव. १. प्रसंगी आडवा झकवा चवरुद्ध बाजूर्ा होिारा; गरजेच्या वळेी धोका िेिारा; संकटप्रसंगी 
सोडिारा; तोंडघशी पाडिारा (र्सम, घोडा). २. हेकट; हट्टी; कटकट्या; अडतट टू. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अडलाऊ, आडला पु. स्त्री. न. १. फळे वगैरे चर्रण्यारे्, सोलण्यारे्, कापण्यारे् साधन; 
पोलािी पाते; चवळी; कोयती : ‘की प्रमिार्ा बचळया । अडलाऊं तो ॥’ – चशव २६४. २. (सामान्द्यतः) शस्त्र. 
पहा : आढाल 
 
अडलाव संरक्षि; पाठीराखेपिा : ‘तू धमार्ा कुढावा । तचर तेयारं्ा अडलाओ करावा ।’ – चशव 
४९१. 
 
अडलाग पु. र्ोळीच्या िोन्द्ही बाजंूर्ी पट टी (बगलेच्या खाली येिारी) : ‘खिावर जागा नाही 
म्हिून अडलागारे् िोन्द्ही तुकडे खोळंबनू होते.’ – रथ १८८. 
 
अडला णभडला चव. संकटात, अडर्िीत पडलेला; त्रस्त : ‘अडल्या चभडल्यासी वगेीं पार पाडंू ।’ – 
िाचव ४२८. 
 
अडलेपि न. १. हट्ट. २. संकटात सापडिे : ‘जीव अत्यंत अडलेपिे । ईश्वराचस ‘धावं धावं’ 
म्हिे ।’ – एभा ११·१७२. 
 
अडव न. जंगल; अरण्य : ‘तचर वाघाचर्ये अडव े।’ – ज्ञा १३·७६४. [सं. अटवी] 
 
अडव न. शतेात उपटून ठेवलेले हरभऱ्यारे् डाहळे; रोपे; मुठीत मावलेशी (हरभऱ्यार्ी) पेंढी. 
 
अडव पु. १. अडर्ि; अटकाव; हरकत. २. परीक्षा; कसोटी. 
 
अडव चव. वाईट; असार. 
 
अडवट, अडवठ, आडवट न. १. अनघड, तुळई; तुळईच्या उपयोगी लाकूड; आडव,े मोठे 
लाकूड; आडवा सोट. २. आडवी तुळई; लाट; गज. ३. चविलेल्या कापडातील आडव ेधागे; आडवीि. ४. 
गोिीच्या मधोमध असलेली बलैाच्या पाठीवरील रंुि पट्टी. ५. गाडीर्ी खरडी; उतारावरून जाताना गाडी 
घसरू नये म्हिून गाडीच्या मागच्या र्ाकानंा बाधंलेली आडवी काठी. 

पु. नथीर्ा मधला भाग. त्यातील िोन मोती. 
 
अडवड स्त्री. काळी–ताबंडी चमश्र जमीन. 
 
अडवि स्त्री. न. १. अडविूक; अडथळा; हरकत; प्रचतकार. २. अडर्ि; अडथळा करिारी झकवा 
थाबंचविारी कोितीही वस्तू; अडकि; आडकाठी; उटी. 
 
अडवि स्त्री. आडवी वीि; आडवीि; पूरि; बािा (उभवि झकवा तािा याचं्या उलट). वस्त्र चविताना 
धोट्याने चशरकावले, गुंफले जातात ते आडव ेधागे (तािे). 
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अडविी स्त्री. (नाचवक) १. (अव.) गलबताच्या िोन फळयानंा जोडिारे सरळ वळ झकवा आडव्या रागंा. 
२. (एकव.) समुराच्या पाण्याच्या िंडीकचरता गलबताच्या िोन्द्ही बाजंूस बाधंलेली लाकडी साटी. 
 
अडविूक स्त्री. १. अडविे; थोपविे; थाबंविे; अडथळा; हरकत; प्रचतबधं; अटकाव. २. 
बचहष्ट्कार; चनःशस्त्र प्रतीकार; सत्याग्रह : ‘अडविुकीच्या मागानेर् सरकारास वठिीवर आिले पाचहजे.’ – 
लोचटकेले ३·१९९. ३. कामात आिलेल्या अडर्िी. 
 
अडविे, अडणविे सचि. अडथळा आििे; आडव े येिे; रोखिे; जात असलेल्या मािसाला -
जािाऱ्याला, पुढे जाऊ न िेिे. 
 
अडवण्या स्त्री. जेष्ठा नक्षत्र व त्या नक्षत्रात पडिारा पाऊस. 
 
अडवण्या चव. थोपविारा झकवा अडथळा करिारा; अडविारा. 
 
अडवताव, अडवंताव पु. अडथळा : ‘आचि राजा चजया वाटा जाए । ते र्ोराचंस अडवंतावो होये ।’ 
– राज्ञा १८·७२१. [क. अड्ड+ताव] 
 
अडवळघुम पडवळघुम मुलींर्ा एक खेळ. िोन मुलींनी पाठीला पाठ लावनू उभे राहून परस्परारें् हात 
धरून हे गािे म्हित हा खेळ खेळावयार्ा असतो. 
 
अडवंकी, अडवंगी, आडवंकी स्त्री. १. अडसर, खीळ : ‘नवद्वाराचंर्या र्ौर्कीं । बािूचन संयतीर्ी 
आडवकंी ॥’ – ज्ञा १२·५२. २. अडथळा; अडकाठी. ३. आडमागच; वाईट मागच. 
 
अडवंटी स्त्री. आडमागच; कुमागच. 
 
अडवंता पु. अडवण्या. 
 
अडवाल चव. हट्टी; हेकेखोर (मूल). 
 
अडणविे सचि. १. थोपचविे; थाबंचविे; हरकत, अडथळा, अटकाव करिे; प्रचतबधं करिे. २. हरकत 
आिून झकवा शकंा काढून कामार्ा खोळंबा करिे. 
 
अडवा स्त्री. रान; आडमागच; अरण्य : ‘आढ्यु आतुडे आडवी । मग आढ्यता जेवी हारवी ।’ – ज्ञा 
१३.२०६. 
 
अडवी स्त्री. लहान अडिा; आडचखळी; गज; गराि; िारार्ा वा चखडकीर्ा लहान चखळा. 
 
अडवे न. किसासकट धान्द्याच्या ताटारं्ी रर्लेली रास. 
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अडवेल पु. आडवा पसरिारा एक र्मच रोग : ‘गोडी काळफोड िुगचम । अडवेल टाळवले ।’ – स्वानु 
२५७. 
 
अडशेरी स्त्री. १. अडीर् शरेारें् माप–वजन; (पूवी पार् शरेारं्ी पायली असे) या पायलीर्ा अधा भाग. २. 
अधोली; अधी पायली. ३. नोकरास िररोज झकवा मचहन्द्याच्या मचहन्द्याला चिले जािारे धान्द्य; माचसक 
वतेन; मजूरी. (एका चिवसार्ा २॥ शरे वजनार्ा चशधा, भत्ता यावरून). 
 
अडस, अडसो चव. १. घट्ट; गच्च; आवळ; मजबतू बसिारी (खंुटी, चखळा वगैरे). २. (चखळा वगैरे 
गच्च बसतो असे) बारीक भोक, बीळ, चछर वगैरे. ३. आटोपशीर : ‘तेिे परवटा वचरया अडस ।’ – उषा २९. 
 
अडसखोर पहा : अडसी 
 
अडसटिे सचि. अंिाज करिे; कच्चा खडा काढिे; अिमास पाहिे. पहा : अडसट्टा 
 
अडसट्टा पु. १. अंिाज; बेत; आटोका. २. अटकळ; अनुमान धपका; सरासरी अनुमान [झह.] 
(वा.) अडसट्ट्यात येिे – अडर्िीत येिे; कर्ाट्यात सापडिे. 
 
अडसि न. १. पाखडलेले झकवा पाखडण्याकचरता सुपात ठेवलेले धान्द्य. २. सुपाने घोळताना मागे 
राचहलेले खडेचमचश्रत धान्द्य. 
 
अडसि न. खट्याळ गाईम्हशीर्ी धार काढण्यासाठी चतच्या भोवती बाधंलेल्या आडव्या काठ्या; 
अडर्ी. 
 
अडसिी स्त्री. आच्छािन. (गो.) 
 
अडसिे, आडसिे सचि. १. सुपाने पाखडिे; चनवडिे; चनवड  करिे : ‘आडसोनी शुद्ध करी वो 
साजिी ।’ – तुगा २६१. २. सुपाने  धान्द्यातील कोंडा उडवनू लाविे. 
 
अडसिे सचि. १. फादं्या तोडिे; छाटिे; खडसिे. २. आवळिे; घट्ट बाधंिे; कसिे; अडर्िे : ‘िोऱ्या 
अडसून पालींना ताि िेि ं सुरू होतं’ – धग ११०. ३. रूसून बसिे; अडून राहिे; हट्ट धरिे. ४. आड 
बसिे; लपून बसिे; आश्रय करिे : ‘आडसूनी अंधारी । खद्योत िीप्तीशीं धरी ।’ – अमृ ७. २. ५. मानास 
र्ढिे; ताठिे; गवच धरिे. (व.) ६. अडर्ि करिे. [का. अड्डचवसु = लपिे] 
 
अडसतटटू पहा : अडसी 
 
अडसभडस चव. १. काहीतरी; अरबटर्रबट; रुक्ष; भरड. : ‘साधुसंत अडसभडस । न खाती का 
प्रक न ।’ – िाचव २७३. २. यथेष्; भरपूर. [भडसरे् चद्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अडसर पु. िार झकवा चखडकी बिं करण्याकचरता असलेली लाकडी झकवा लोखंडी िाडंी; गज, 
खीळ, अडिा, अडू, लाकडी अगळ. ही कोठे कोठे िाराच्या पाठीमागच्या झभतीत भोक ठेवनू त्यात 
बसवलेली असते. 
 
अडसर पु. नारळ; शहाळे; ताजा नारळ : ‘पि िािानंी मीनासाठी अडसर काढून द्यायला साचंगतले 
मात्र; लाडतया अंगिातल्या माडावर कसा वानरासारखा र्ढला.’ – पापू ३३. 
 
अडसंधी स्त्री. १. शरीरातील अडर्िीच्या जागी असलेले साधें. २. अडर्िींर्ी जागा. ३. 
चरकामा वळे. ४. संकट; आपत्ती. ५. अडगळ. [सं. अष्षष्ठी] 
 
अडसाळ न. कुळवारे् आडव ेलाकूड. 
 
अडसांगड, अडसांगडी स्त्री. १. लहान सागंड : ‘मोठे चवस्तीिच पात्र ते सुजाउिवला याने अडसागंडीने 
चरकामे यावे जाव.े’ – भाब ६४. २. पोहिाऱ्याकचरता भोपळे जोडून केलेला ताफा. ३. लहानसर तराफा. 
 
अडसांगडी, अडसांगड्या चव. १. अडसागंड र्ालविारा. २. सागंड न घेता पोहिारा. 
 
अडसी चव. हट्टी; िुराग्रही; अडेलतटू्ट. [का. अडसु] 
 
अडसुडी पु. गुऱ्हाळात गुळव्याच्या हाताखाली काम करिारा गडी. 
 
अडसूनखडसून चिचव. हडसूनखडसून; स्पष्पिे; बजावनू. 
 
अडसेरी पहा : अडशेरी : ‘यास िररोज अडसेरी गल्ला कैली.’ – बाबारो ५७·८४. 
 
अडसोंग नाटकातील िुय्यम झकवा हलका नट; हलके गौि पात्र. 
 
अडळ पु. १. साह्य; मित. २. पथृकपिा; वगेळेपिा. ३. चवकल्प. खोळंबा. 
 
अडळ पु. शोध. 
 
अडळ, अडळू पु. (नागंऱ्याने हातात धरण्यार्ी) नागंराच्या रुमिीर्ी खंुटी-िाडंा. 
 
अडळिे अचि. अडखळिे. 
 
अडंगा पु. अडसर; अडविूक; अडर्ि (वा.) 
 
अडंगा लाविे चि. अडर्ि चनमाि करिे; हस्तके्षप करिे; आडव ेयेिे  : ‘बाधंकामाला कजे चमळत 
नाहीत. ग्रामपंर्ायतीने अडंगा लावला आहे’ – एगाएपा ११७. [झह. अडंगा=अडर्ि] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अडंगेबाजी स्त्री. अडविूक; अडथळा उत्पन्न करिे : ‘प्रक नातील अडंगेबाजी लक्षात घेऊन मी उत्तरे 
िेत होतो.’ – एगाएपा १५. 
 
अडंडळ चव. अढळ; चबनधोक : ‘तरावया भवाक्ब्ध प्रबळ । र्रिार्ी नाव अडंडळ ॥’ – एभा ५·३७९. 
 
अडंबर पहा : अवडंबर 
 
अडाअड, अडाअडी स्त्री. मोठा अडथळा; खोळंबा; अडर्ि; अटकाव (चि. करिे, घालिे, 
होिे.). 
 
अडाघडी स्त्री. माडंिी; रर्ना : ‘क्षचिक जािून अडाघडी । वगेे लावी पे्रमार्ी चशडी’ – हचर 
१९·७६. 
 
अडाडी स्त्री. १. प्रचतबधं; अटक : ‘तमी िाटती खद्योतकोडी । तेवी अज्ञानी कमार्ी आडाडी ।’ – एभा 
२७·३९. २. उत्कंठा; घाई : ‘होत डोळया आडाडी । अचभनव गोडी कृष्ट्िार्ी ॥’ – एभा ३१·३०. ३. गिी; 
पसारा; रगाडा : ‘सवच धमार्ी आडाडी । घायेंवीि बापुडी चनमाली ॥’ – एभा ११·११०४. 
 
अडाि न. शतेी नसलेले झकवा न करिारे गावकरी; बलुतेिारापेंक्षा हे चनराळे. [सं. अज्ञान] 
 
अडाि न. पाटबधंारा; बधंारा. 
 
अडाि स्त्री. पािभचरत जमीन. 
 
अडाि न. १. िुभत्या जनावरार्ी कास; ओटी. 
 
अडािकबाड पु. अडाि; खेड्ातील कारागीर, व्यापारी, मजूर, कामकरी  र्. (शतेकरी नव्हेत 
ते). सुतार, लोहार, गवडंी, चशकलगार : ‘अडिारा; शतेकऱ्यावंर अवलंबून राहािारा तो अडािी.’ – गागंा 
८. 
 
अडािगावीक पु. शतेी नसलेले झकवा शतेी न करिारे गावकरी : ‘आम्हामंध्ये कसबेमजकूररे् 
जोतीष िेव चिवाि अडािगावीक एकूि कलमे र्ार याच्या बोलण्याचवसी कलह लागला.’ – ऐसंसाखं 
४·७५. 
 
अडािचोट चव. अडािी; मंिबुद्धीर्ा; घोडर्ूक करिारा; मठ्ठ. 
 
अडािजात स्त्री. अचशचक्षत, रानवट, जंगली लोक; रीतभात माहीत नसिारे लोक. [सं. 
अज्ञानजात] 
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अडािपट्टी स्त्री. शतेकरी व बलुतेिार या लोकाखंेरीज बाकीच्या सवच धंद्यांच्या म्हिजे अडािी 
लोकावंर बसचवलेला कर. 
सामा. :– अडािबाकी; अडािवसुली. 
 
अडािमत न. चवलक्षि, भलतेर् चवर्ार–समजूत–कल्पना वगैरे; हटवािीपिारे् मत; 
िाडंकमत. 
 
अडािवस्ती स्त्री. बलुतेिार व शतेकरी याचं्याखेरीज बाकीच्या लोकारं्ी म्हिजे अडािी लोकारं्ी 
खेड्ातील अगर त्याचं्या एखाद्या भागातील वस्ती. 
 
अडािा पु. संगीतातील एक राग. कानडा रागार्ा एक प्रकार. गानसमय रात्रीर्ा चतसरा प्रहर. 
 
अडािा पु. १. अडर्ी; अडसि २. उसाच्या र्रकाला बैल जंुपण्यार्ा िाडंा–लाट. ३. िरवाजार्ा 
अडिा; अडसर. 
 
अडािी चव. १. अकुशल; अचनपुि; अनभ्यस्त; कलाहीन (मािूस); रानटी; असंस्कृत; रागंडा; 
गावढंळ; ग्राम्य; जंगली; असभ्य; अचशष्; उद्धट. २. खेडवळ (भाषा, रीतभात). ३. ओबडधोबड, 
वडेीवाकडी (वस्तू पिाथच). ४. अज्ञानी; न चशकलेला; चवद्याहीन. ५. चबगर शतेकरी; अडाि : ‘थोड्ाशा 
भाडंवलावर व्याजबट्टा करिारे अडािी त्यारें् िस्तैवज प्रपरं् खर्ासाठी होतात.’ – गागंा १६०. (वा.) 
अडािी गाठ – र्ुकीर्ी चनरगाठ; सहज सुटिारी र्ाडेगाठ. 
 
अडािीकबाडी पु. १. अडािकबाड २. मजूर; काबाडकष् करिारे. ३. गावढंळ; टोिपे; वडेगळ; 
अचशचक्षत; अडािी. 
 
अडािीजात स्त्री. रानटी, अबुचज जात. 
 
अडात, अडाथ पु. १. िरवाजा, फाटक, चखडकी र्. च्या िारावर मजबुतीसाठी चखळे मारून 
बसचवलेला आडवा गज. २. बसावयाच्या पाटाखालील आडव्या पट्ट्ट्या झकवा पाय. 
 
अडातुटी, अडातुडी चिचव. मधूनमधून; थाबंनू; राहूनराहून; केव्हातरी; चवसावा घेतघेत. 
 
अडाव, अडावा पु. वाटेल ते हत्यार घेऊन लढिारा; आडहत्यारी : ‘असामी एकूि बेर्ाळीस अठरा 
अडाव; र्ोवीस बरकंिाज’ – पेि ३३·१८५. 
 
अडाविी स्त्री. अडविूक; अटक : ‘त्यारे् व आमरे् तराडं्ार्ी अडाविी केली.’ – चवचव 
८·३·५५. (वा.) अडाविीस येिे, अडाविी करिे – गलबताला गलबत चभडवनू हल्ला करिे : ‘त्यारे् वस्तू 
क यामलारे् (चशिीरे्) गलबतासी अडाविी करवत नाही’ – पेि ३३·३८. 
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अडाविी स्त्री. होडी, गलबत याचं्या िोन्द्ही कुशींकडील मालाच्या सोयीसाठी मारलेली अगिी 
वरर्ी फळी, चविलेला साठ. 
 
अडास न. आडव ेतास; आडवी नागंरिी. 
 
अडाळा पु. अडला; चवळी; मोरळी. 
 
अडांख समसंख्या. [अर] 
 
अडांख पु. अज-रेघ; चहशबेाच्या कागिावरील आकड्ावरून ओढलेली रेघ. पहा : अज 
 
अडांखताळा पु. आडव्या व उभ्या रकान्द्यातील रकमारं्ी बेरीज करून ती बरोबर येते की नाही ते 
पाहािे. 
 
अडांबरी पु. १. नैऋत्येकडून वाहिारा  वारा. (हा आषाढाच्या सुमारास ४२ चिवस वाहतो.) 
[सं. आडंबर] 
 
अणडवा पु. १. संर्ार; वारे; ‘शृगंारार्ा अचडवा ।’ – उगी १८०. २. अचतशय आवड; सोस. 
 
अणडवाळ पहा : अडवाल, अडवाळ 
 
अणडशेरी, अणडस्त्री पहा : अडशेरी 
 
अकडबा पु. अडसर (िार, चखडकी र्.र्ा). 
 
अडी स्त्री. फळे चपकचवण्यासाठी गवतात घातलेले फळारे् थर. पहा : अढी 
 
अडी स्त्री. १. जमीन खोिून केलेली लाबं र्ूल; र्र (स्वयंपाकाकचरता). (व.) २. अडसर; अट; 
प्रचतबधं. ३. खळे; मळिीर्ी जागा. ४. ओढ्यावरील तात्पुरता पूल; साकव. 
 
अडीच चव. १. िोन आचि अधा. २. बुचद्धबळाच्या खेळातील घोड्ार्ी िोन सरळ व एक आडव ेघर 
अशा प्रकारर्ी र्ाल. 
 
अडीचकी स्त्री. एक ते शभंरपयंतच्या संख्या िमाने अडीर्पट करून चमळिारा पाढा. (एक अडर्ं 
अडर्ं, बे अडर् ंपार्). [सं. अधचय] 
 
अडीच पेडी वेिी स्त्री. िोन मोठे व मध्ये एक लहान पेड ठेवनू घातलेली वेिी. 
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अडीचमासा पु. श्राविघेवडा. हा २॥ मचहन्द्यानंी तयार होतो. याला अडीर् माशार्ी शेंग असेही 
म्हितात. (बे) [का.] 
 
अडीर चव. अडेल; हटवािी : ‘झशिेही अझजठ्यारे् घाटर्ी लढाई वसली साहेबार्ी खाऊन पुरकस 
गळाठ्यातं आले पि तेही अडीरर् होते.’ – होकै १६७. 
 
अडील चव. अडेल; हट्टी; हेकेखोर; स्वचे्छार्ारी : ‘पावसार्ा काय नेम सागंावा, महाअडील जात’ – 
पेरिी ११५. 

चिचव. आडू, आड; आश्रयाथच पुढे. 
 
अडीणशरी, अणडशेरी, अणडश्री, अडीसरी पहा : अडशेरी : ‘एका वाण्याच्या िुकानात एक अडीचशरी 
चर्रमुरं उधार घेतलं’ – ऊन ३९. 
 
अडु स्त्री. १. िोन तुळया अगर चर्रेबिंी फरशी यात मजबुतीसाठी मारलेली लोखंडी पट्टी. २. 
लाकूड कापताना हलू, सरकू नये म्हिून मारलेली पट्टी, ठोकळा. ३. चवहीर खिण्यार्ी िीड फूट लाबंीर्ी 
मोठी चछन्नी; पाथरवटारे् एक हत्यार. 
 
अडुक चव. तुरट; कडू. (कों.) 
 
अडुखुळिे पहा : अडखळिे 
 
अडुमाडू न. माडू नावारे् एक हत्यार. 
चव. १. (ल.) शूर; धीट;  धाडसी; आडिाडं (चशपाई, योद्धा – मारावयास व मरावयास चसद्ध असा.). 
(उप.) शेंिाड चशपाई; रगडमल्ल; वीरपीर; चतस्मारखान. २. िाडंगा; जबरा; अचतहुशार–चनपुि (लेखक, 
वतता र्त्यािींबिल गौरवपर झकवा व्याजोक्ततपूवचक). ३. अलबत्यागलबत्या; कोिी तरी न समजण्याजोगे 
बोलिारा. [माडूरे् चद्व.] 
 
अडुसष्ट चव. साठ अचधक आठ चमळून होिारी संख्या; ६८ ही संख्या. [सं. अष्षचष्ठ] 
 
अडुळसा, अडोळसा पु. एक औषधी वनस्पती. याच्या पाढंरा व काळा अशा िोन जाती आहेत. 
फुले पाढंरी. [सं. अटरुष] 
 
अडू पु. १. झपजऱ्यातील पक्ष्यार्ी बसायर्ी िाडंी. २. लाट; आडकाठी. (लोकानंी आत घुसू नये 
म्हिून िेवळात लाकडारे् िाडें उभे करून त्याला आडव े लाकूड बसवतात ते.) ३. एखाद्या वस्तूस 
बाधंलेली िोरी मजबतू बसण्यासाठी झकवा आवळण्यासाठी चजने पीळ िेतात ती काठी. ४. तरफ लावताना 
उपयोगात आिलेला िगड झकवा ठोकळा; उटाळी; टेका. ५. सडकेच्या उतारावरून पािी वाहून र्र पडू 
नयेत म्हिून जागजागी लहान आडव े बाधं घालून पािी बाजूच्या र्रात वाहून जाण्याकचरता जे बाधं 
घालतात ते प्रत्येक. 

चव. हट्टी; हेकेखोर; अडेल; अडेलतटू्ट; नाठाळ. 
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अडूनझडून चिचव. आडून; लपूनछपून : ‘कोिी अडुनिंडुन अडर्िीत िडुन । कोिी राहाती पडुन ॥ 
खालती ॥’ – प्रला २०५. [अडूनरे् चद्व.] 
 
अडे न. १. निीकाठाजवळ असलेले वावर. २. आढे. ३. नावेर्ा किा. 
 
अडेक चव. गौि वरकरिी. (गो.) 
 
अडेचा चव. कृचत्रम; उसना. (गो.) 
 
अडेजाव बडेजाव पहा : बडेजाव 
 
अडेबाटको चव. नवचशतया. (गो.) 
 
अडेल चव. अडखोर; हट्टी; िुराग्रही; हेकेखोर; अडून बसिारा. 
 
अडेलगुि अडर्िीर्ी, संकटमय क्स्थती; ताराबंळ. 
 
अडेलतटू्ट चव. हट्टी; हेकेखोर; िुराग्रही अडेल मािसे : ‘एखा् वेळी अडेलतटू्ट ड्रायव्हरशी 
प्रसंग.’ – हाझर् २६१. 
 
अडेणशरी स्त्री आहार; खािे. पहा : अडशेरी (गो.) 
 
अडोपार स्त्री. १. अटकाव; अडथळा; प्रचतबधं; चवरोध; हरकत; अडविूक (चि. करि, 
िाखचविे, लाविे). २. आग्रह करिे - धरिे; पाठीस लागिे; चपच्छा पुरचविे. ३. अडून बसिे; खनपटीस 
बसिे; एकर् धरून बसिे (चि. िाखचविे, धरिे, लाविे). ४. सबबी हरकती पुढे आििे; शकंा काढिे; 
कठीि करून ठेविे (चि. धरिे). ५. गरज; नसले तर अडेल अशी क्स्थती; जरूरी. ६. (सामान्द्यतः) गुंता; 
रुद्धता; प्रचतबद्धता; अगचतकपिा (चि. पडिे, लागिे, होिे). 
 
अडोब पु. कच्ची वीट. (स्था) [र्ं]. 
 
अडोर न. मूल. 
 
अडोशीपडोशी, आडोशीपाडोशी चव. जवळपासर्ा; शजेारपाजारर्ा; आसपासर्ा. 
चिचव. आसपास; आसमंतात; आजूबाजूस. [झह. पडोसीरे् चद्व.] 
 
अडोसा पु. आडपडिा, आच्छािन, आडबाजू करण्याकचरता उभारलेला कूड; दृष्ीस प्रचतबंध 
करण्यासाठी केलेली पडद्यासारखी योजना; आसरा (चि. करिे, घेिे, िेिे). 
 
अडोळ न. कंुपि; वई (टहाळे लावल्यास वई, नसल्यास कंुपि). 
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अडोळिे आढळिे. 
 
अडोळसा चव. र्ाहूल लागू न िेता अर्ानक येिारा (पाऊस) : ‘त्या एकाकी असह्य जीवनात 
चवठ्ठलर्ा प्रवेश असार् अडोळशा पावसासारखा अर्ानक.’ – उरा ९९. 
 
अडोळा पु. आढे (घरारे्); छपराच्या पाख्याना मधोमध जोडिारी तुळई. 
 
अडोंगी चिचव. एका–आडबाजूस; एका बाजूने; आडमागाने; सरळ रस्ता सोडून; रहिारीर्ी वाट सोडून. 
 
अड्डा पु. १. जूट; संघ; एकत्र जमाव; समुिाय (गाडीवान, मजूर वगैरे चवचशष् व्यवसायी लोकारं्ा). 
२. तळ; गोट; नाके; खंुट; र्व्हाट; अखाडा; बाजारातील िेवघेव करण्यार्ी जागा; प्रवासी लोकारं्ी 
चवसावा िेण्यार्ी – मध्यंतरी उतरण्यार्ी जागा. ३. सतत झकवा मोठ् या प्रमािावर र्ालिारा व्यवहार, 
उद्योग. जसे : – गाण्यार्ा – नार्ण्यार्ा – वािार्ा अड्डा. ४. आखाडा; तालीम; रंगभमूी. ५. आळशी झकवा 
व्यसनी लोकारं्ी पते्त, जुगार, खेळण्यासाठी जमण्यार्ी – चशळोप्याच्या गप्पा मारण्यार्ी जागा. [का. 
अट्टसु :]. (वा.) अड्डा जमविे – समानशील व सारख्या आवडीचनवडीच्या लोकानंी ठरावीक चठकािी 
चनयमाने एकत्र येिे. 
 
अड्डा पु. आढ्यता; बािा; प्रौढी; प्रचतष्ठा; फुशारकी. (चि. बाळगिे.) [सं. आढ्य] (वा.) अड्डा 
बाळगिे – ऐट चमरचविे; फुशारकी मारिे. 
 
अड्डा पु. (चविकाम) फिीच्या र्ोया करण्यार्ी सुरी. ही लाकडी ठोकळयात बसवलेली असते. 
फिीरे् िात तयार करायर्ी चविकरार्ी सुरी. 
 
अड्डाविे अचि. ओरडिे; बोंबलिे. 
 
अडे्डकरी पु. अड्डा ठेविारा र्सम झकवा अड्ड्ार्ा मालक; अड्डा र्ालविारा मनुष्ट्य; अड्ड्ावर 
चनयचमत उपक्स्थत राहिारा मनुष्ट्य. 
 
अडे्डबाज चव. अड्ड्ावर जािारा; अड्ड्ात पडून असिारा; अड्ड्ावर जाण्यारे् व्यसन 
असिारा. 
 
अडे्डबाज, अडे्डवार्क चव. टेंभा, प्रौढी, शखेी चमरविारा. 
 
अड्याल चव. अलीकडील; र्कडील. 

चिचव. ह्या बाजूला; अलीकडे; र्कडच्या बाजूला; या अंगाला. (ग्रा.) 
 
अड्यालपड्याल अलीकडे पलीकडे. 
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अड्याळू पु. लाकडी नागंरास मागच्या बाजूस हाती धरण्याकरीता असिारा वीत िीड वीत 
लाबंीर्ा एक खंुटा. (व.) 
 
अढि स्त्री. सुपाच्या तोंडाशी असिारी काबंटी. पहा : अडि 
 
अढल चव. पहा : अढळ; वाकबगार : ‘अढलारे् बरकंिाज’ – समारो २·१८७. 
 
अढळ पु. १. आढळ; थागं; पत्ता; शोध; भेट; उपलब्धी. २. ज्ञानारे् – अनुभवारे् के्षत्र; आटोका. 
 
अढळ न. अचवनाशपि; क्स्थरपि; धु्रवपि; मोक्ष : ‘शरि येती त्यारें् न चवर्ाचरसी िोष न मागता त्यासं 
अढळ िेसी ॥’ – तुगा ८६८. 

चव. १. अर्ल; कायम; क्स्थर; दृढ : ‘तेचर् प्रमेय एक वळे । चशष्ट्यीं होआवया अढळ ।’ – ज्ञा 
१८·१२३८. २. खरा; खात्रीर्ा : ‘हा बोलु तुिंा कीर अढळु मानू आम्ही ॥’ – ज्ञा ११·४११. [सं. अटल] 
 
अढळ न. १. नशीब; प्राततन : ‘वैद्य म्हिती तये वेळीं । नव्हे बरवें याचस अढळीं ।’ – गुर् ३०·४३. 
[सं. अटल] 
 
अढळपद न. अर्ल, चनश्चल, कायम असे ध्यान; क्स्थरपि; कोठल्याही गोष्ीमुळे जे जाण्यार्ी, 
ढळण्यार्ी भीती नाही असे स्थान, पि. (धु्रव ताऱ्याच्या झकवा नक्षत्राचं्या अर्लपिाला तसेर् स्वगातील 
वैकंुठािी स्थानानंा हा शब्ि वापरतात.). 
 
अढंच चव. मोठा; थोर; वरर्ा : ‘ऐसें नाममात्रें येिें । धाते्रया अढंर् करिे ॥’ -  ज्ञा १७·३४१. 
 
अढा, आढा पु. १. काठी खाबं वगैरे भोवती घातलेला िोरीर्ा वढेा, वळसा, चवळखा. २. िोरीर्ा 
फासा; अढी; िुमड; पेर् : ‘मी वावडी तू एक सडा नको मारू आढा.’ – सभा २. ३. मुरड. ४. वटेोळे. 
 
अढाई स्त्री. घोड्ार्ी धावण्यार्ी एक र्ाल. 
 
अढाउ, अढाऊ आढाउ, आढाऊ पु. १. आढाव; सैन्द्यात एक प्रकारर्ी बरर्ी बाळगिारा आडहत्यारी 
चशपाई; सामान्द्यतः सैचनक; चशपाई : ‘भीतरी परवडी आढावार्ी । शस्त्रें उघडीं होतीं त्यारं्ीं ।’ – एरुस्व 
६·५१. २. सैन्द्यातील पचरर्ारक; जखमी िंालेल्यारं्ी सेवार्ाकरी करिारा : ‘अढाउ – करीं लोटुनी नेला । 
काठीचर्ये मानेवरी ॥’ – उषा १६. 
 
अढाऊ चव. १. मूखच; अडािी; मठ्ठ. २. द्वाड; उनाड; बिमाष; लबाड. ३. न पेरता आपोआप 
उगविारा; मेहनत न करता उत्पन्न होिारा. 
 
अढाल, आढाल स्त्री. ढाल; चनशाि; िंेंडा : ‘फडकती तडकें चर् अढाला ।’ – िाचव ३७९. 
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अढावेढा पु. १. पहा : अढा. २. आळा; प्रचतबधं; आडकाठी. ३. हट्ट; पोकळ सबब; हरकत; 
चनचमत्त. ४. िोरीर्ी मुरड; िोरीच्या पिरानंा फार पीळ घातल्यामुळे जो मेंढा पडतो तो झकवा जी झपपळी 
पडते ती. ५. िोरीर्ी झकवा सुतार्ी गुंतागुंत. 
 
अढाळ चव. अचतशय मोठे (पात्र, गृह र्.); चवस्तृत, अजस्त्र, प्रर्डं (घर, शते, अरण्य, गलबत, शरीर 
र्.). 

न. मोठे स्थान (झसहासन, अधासन) : ‘जे आिचरले अढाळ । राजाचश्रयेर्ें ।’ – चशव ७२६. 
 
अढी स्त्री. अडी; एक थर फळारं्ा व एक गवतार्ा या पद्धतीने फळे रर्ून ती चपकचवण्यासाठी केलेली 
योजना. 
 
अढी. स्त्री. रास; ढीग. 
 
अढी स्त्री. िूध तापचवण्यार्ी आगटी. 
 
अढी स्त्री. १. पायावर पाय ठेवनू चतडा िेऊन बसण्यार्ी रीत. २. फाल्गुन अमावस्येच्या चिवशी शकुन 
पाहून पीकपाण्यासंबंधी भचवष्ट्य सागंण्यार्ी एक रीत. ३. धान्द्याच्या राशीवर कडब्याच्या पेंढ्या घालून 
केलेले छप्पर. ४. गाई, म्हशी यारें् िूध काढताना त्यानंा घालण्यात येिारा भाला (लाथ मारू नये म्हिून 
िाव्याने पाय बाधंिे). ५. िोरीर्ा वढेा, चवळखा, िुमड, मुरड, गुंता. पहा : अढा ६. (ल.) अडर्ि, बाधा; 
नड : ‘ऐचशया चनरूपि घडमोडी । तुिेंचन बोले पडे अढी ।’ – एभा २०·५६. (चि. उलगडिे; पडिे). ७. 
तेढ; मनातील गाठ; चवपरीत ग्रह; हट्ट; अचनष् शकंा; चवर्ार; रुसवा. (चि. धरिे, पडिे). (वा.) (मनात) 
अढी धरिे – मनात वैरबुद्धी बाळगिे. अढीला येिे – हट्टाला पेटिे : ‘र्ार जोडे हाना पर म्या ंम्हनून पुढं 
न्द्हाई यायर्ा, नयानबा अढीला आला.’ – पेरिी ११३. ८. कपाळावरील सुरकुती, वळी : ‘भकुृचटये आढी 
घालोनी ।’ – राचव १०·३९. ९. रहाटगाडनयामधील रव्याचं्या वरील आडव ेलाकूड. (यावर माळ टाकलेली 
असते.) १०. चमठी : ‘र्रिी घालुचनया ं अढी । कासंव गजाते पैं ओढी ॥’ – मुआ ५·१०८. ११. 
स्वयंपाकासाठी खिलेले र्र. (व.) 
 
अढीखोर चव. मनात तेढ बाळगिारा; खुनशी. 
 
अढीच्या णदढी चिचव. अव्वाच्या सव्वा; प्रमािाबाहेर; फाजील (चि. बोलिे, वागिे). [िीडरे् चद्व.] 
 
अढे न. कास (गाय, म्हैस र्. जनावरार्ी). 
 
अढेकड, आढेकड पु. र्ाकाच्या आऱ्यारं्ी िोन्द्ही टोके साधंिारा आडवा तुकडा. 
 
अढेपाट पु. आढ्यारे् लाकूड; आढे; छपराच्या एका कडेच्या खाली आधार म्हिून जे आडवे लाकूड 
घातलेले असते ते. 
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अढेपारडे, अढेपारढे पु. जचमनीच्या उत्पन्नातील गाव पाटलार्ा चहस्सा, पाटलारे् हक्क. 
(पाटलाच्या र्नाम जचमनीला ‘पासोडी’ व गावातल्या लननसमारंभातील त्याच्या चहक शाला ‘शलेावाटी’ 
म्हितात.) 
 
अढैच चव. अडीर् : ‘अढैर्ा ंआसुरे् वस्त्र गोसाचवयालागौचन’ – लीर्उ ३९८. 
 
अढेवेढे, आढेवेढे पु. १. वाकडेचतकडे, आड फाट्यारे्, टाळाटाळीरे् मुिे; हरकती. २. अळेचपळे; आडवे 
चतडव ेवळसे. ३. खोट्या सबबी  सागंिे; हरकती आििे. ४. शुष्ट्क वाि करून एखािे काम टाळण्यार्ा 
प्रयत्न करिे. (वा.) अढेवेढे घेिे काकूं करिे; अडर्िी – हरकती उपक्स्थत करिे. 
 
अढ्या पु. सूत काढण्यासाठी झकवा मोकळे करण्यासाठी ज्या िोन खुट्यांभोवती ते गुंडाळतात 
त्यापैकी प्रत्येक. 
 
अढ्याकरवत, आढ्याकरवत पु. स्त्री. िोन्द्ही टोकासं लाकडी मुठी असलेला िोघानंी 
र्ालवावयार्ा मोठा करवत; अढे. 
 
अिकट, अिकटी स्त्री. वस्रार्ा कमरेकडील (कडोसरीर्ा) भाग; कनवट. 
 
अिकुची स्त्री. अग्र; टोक; तीक्ष्िझबिू; शवेट. 
 
अिकुचीदार व. अचतशय तीक्ष्ि टोक असिारा. 
 
अिखर पु. िूध काढताना जोराने चपळाव्या लागिाऱ्या शवेटच्या लहान धारा. 
 
अिखर चव. १. बळकट; मजबतू; चटकाऊ; भक्कम (लुगडे, सिगं). भरीव, शुद्ध धातूरे् (िाचगने). २. 
कठीि; कठोर; तडकाफडकी; रोख-ठोक; चनभीड (भाषि वतचन). ३. िुःखप्रि, ममचभेिी, खोर्िार 
(भाषि). ४. चवलक्षि; र्मत्काचरक; कधी न घडिारी; अलौचकक. 
 
अिखव पु. हट्ट. 
 
अिखुरिे अचि. िुधार्ा पान्द्हा िाटल्यामुळे सड, आर्ळ, ओटी ताठिे, तरारिे, फुगिे. 
 
अिगट स्त्री. १. (अंगापासूनर्ी) फािंी; अिी; टोक; अंकुर : ‘चवचशष्ठा ंव्रतारें् फोक । धीराच्या अिगटी 
चतख ।’ – ज्ञा १५·१९१. २. मूळ वस्तू; न घडचवलेली वस्तू. [सं. अंग + गत] 
 
अिगे न. तंबाखूर्ी मोठी मोट; अखे; गठ्ठा. (गो.) 
 
अििु, अििू चव. १. स्थूल; मोठा. २. अिू र्तकाही नसिारा : ‘अस्थूलु मी अििू । जे काझंह तें मीं 
।’ – राज्ञा १८·११९१ तुल॰ ‘स्थूलु मी अिु । जें काहीं तें मी ।’ – (ब)ं ज्ञा १८·११९७. 
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अिदळ न. ताम्हन. (ना.) 
 
अिबुजिे अचि. र्मत्काचरक, नवल, आश्चयच वाटिे. 
 
अिबूज चव. परका; अपचरचर्त; नवीन; र्मत्काचरक; आश्चयचकारक. 
 
अिव स्त्री. आिव िेवतारं्ी चवद्या : ‘साभंवीर्ा राईम होए तचर जीउ सकळै आत्मत्वें नेिखे? हा 
अिवीर्ा एकु रचक म’ – लीर्पू २६३. 
 
अिवट पु. एक तऱ्हेर्ा रुप्यार्ा िाचगना (पायातील); पायाच्या आंगठ्यात घालावयारे् जोडव े : 
‘र्टपट अिवट जोडव्यार्ी िंटपट । िाहीं बोटीं मेंिी रंगली ।’ – राला ६०. [गुज.] 
 
अिवट स्त्री. हनुवटी; खालच्या ओठाखालर्ा चनमुळता भाग. 
 
अिवा, अिवाई पहा : अनवािी 
 
अिवा चव. १. न शोभिारा; हलतया, कमी प्रतीर्ा. २. अव्यवहारी; अडािी. (गो.) 
 
अिस स्त्री. लोखंडार्ा वाळा; वढेे. उिा. मुसळार्ी अिस. 
 
अिसूट पहा : अनसूट : ‘अिसूट चनमचल र्ार बाजी ।’ – वसेीस्व ८·१०९. 
 
अिी, अणि स्त्री. १. टोक; शवेटर्ा झबिू; अग्र. २. अंकुर, अग्र (वृक्ष, पिच र्. रे्). ३. ऐन वळे; 
आिीबािीर्ी वळे. ४. भोवऱ्यार्ी आर, अरी; चगरचमटाच्या टोकाशी बसवण्यार्ा भाग. ५. जोड्ारे् बाकिार 
मुरडलेले टोक. ६. लगामारे् हातात धरावयारे् टोक, शवेट. ७. गाडीच्या आसात घालण्यार्ी खीळ, खंुटी, 
खाप, शकल [सं. अचि] 
 
अणिदार चव. तीक्ष्ि; अिकुर्ीिार; टोक असिारे : ‘सपाच्या िोन्द्ही जबड्ातं आचि टाळूवर 
बाक आलेले अिीिार िात असतात....’ – भासपच २९. 
 
अणिमा पु. स्त्री. १. अष् चसद्धीतील एक. अिू एवढा लहान. पहा : अष्टमिाणसद्धी : ‘चिले अचिमादै्यश्वयच 
अष्गुि गा या’ – मोअनु ६·५१. २. अिुत्व; अचतशय सूक्ष्मपिा; बारकाई. [सं. अचिमन्] 
 
अणिया चव. अिीिार : ‘पुढील अचिया भाले ।’ – उषा १४. 

स्त्री. गलबताच्या पुढर्ा (अिकुर्ीिार) भाग. [सं. अचि] 
 
अणियाळे चव. अिीिार; अिकुर्ीिार; टोकिार; तीक्ष्ि : ‘िीघच नाचसक अचियाळें ।’ – एभा 
१४·४७५. [सं. अचि] 
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अिी स्त्री. १. लकडीच्या खेळातील एक हात व मार. २. बेंबीच्या वर भोसकून केलेला वार. 
 
अिीकसा चव. चवलक्षि; असाधारि; असामान्द्य; र्मत्काचरक; चवचर्त्र. 
 
अिीकाट स्त्री. पट्टा व बनेटीच्या खेळातील पट्ट्ट्यार्ी खोर्. 
 
अिी चोरिे ऐन वळेी माघार घेिे : ‘काट्यािाट्यात गनीम सापडला आचि अनी र्ोरली म्हिजे जीव 
जानयाचनसी जाल यैसी ताकीि समजोन वतचिूक करिे.’ – पेि. 
 
अिीयस चव. (तत्त्व.) १. बरार् छोटा; खूप थोडा; अचतसूक्ष्म. २. तीक्ष्ि टोक झकवा धार 
असलेला. [सं.] 
 
अिीसी अिी णभडिे (अिी म्ह. लगामारे्, हातात धरावयारे् टोक झकवा शवेट त्या वरून) अंगाला अंग 
चभडिे; हातघाई : ‘चिवसातं वजीर व गाजुिीनखान यातं मोठे िंुंज पडल्याखेरीज राहत नाही. आिीसी 
अिी तर येऊन चभडली आहे.’ – झहि खं १·६७. 
 
अिु, अिू पु. १. ज्यामध्ये एखाद्या मूलरव्यारे् सवच गुिधमच कायम असतात असा त्या 
मूलरव्यार्ा लहानात लहान भाग; पिाथार्ा स्वतंत्र रीतीने अक्स्तत्व असिारा अचतसूक्ष्म भाग; रजःकि 
(सूयच चकरिात जे धुळीरे् कि दृनगोर्र होतात त्याचं्या षष्ठाशंाने लहान असिारा) : ‘जे पाहता चत्रभवुन । 
अिुही नोहें ॥’ – ज्ञा १६·३३१. २. कालार्ा एक भाग; मुहुतार्ा (४८ चमचनटारं्ा) ५४६७५००० वा चहस्सा. 
३. (संगीत) पावमात्रा काल. ४. वैशचेषक िशचनाप्रमािे ज्याच्या संयोगाने पिाथच बनतात असा चनरवयव 
सूक्ष्मतम कि. 

चव. अचत लहान; अल्प; सूक्ष्म : ‘तुम्हासमचर् हें गुिें अिुउिें नसे नाम हा ।’ – केका ७५. 
 
अिु आकारमान न. (भौ.) मूलरव्याच्या आक्ण्वक वजनाला त्याच्या चवचशष् गुरुत्वाने भागल्यानंतर 
येिारी संख्या. [सं.] 
 
अिुआर पु. बारीक र्ुरा; र्ारार्ुरा : ‘तेथे चत्रवगार्ा अिुआरु । आडऊ चनघाला जो अपाक्षरु । तो 
महाभारतप्राकारु । भोंवता केला ॥’ – ज्ञा १८·३६. [क. अचियार = अचतशय] 
 
अिुर्ंधन न. अिुभट्टीत वापरण्यात येिारी सामग्री. 
 
अिुऊजा स्त्री. अिुर्ंधन; अिुशतती : ‘ह्या पािबुडीरे् नाव नॉचटलस असे होते. ती अिुऊजेवर 
र्ालिारी होती.’ – महा. ९१. चवचशष् वैज्ञाचनक प्रचियेने अिूपासून चनमाि होिारी शतती; वीज. [सं. अिु 
+ ऊजेस] 
 
अिुकें द्र न. (रसा.) अिूच्या मध्यभागीर्ा धनचवदु्यत् – उच्चय असलेला भाग. [सं.] 
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अिुक्रमांक पु. अिुभाराकं : ‘अिूरें् एकस्थ (आयसोटीप) व अिुिमाकं (ॲटॉचमक नंबर) या 
चवषयीच्या कल्पना स्पष् िंाल्यावर वरील रर्नेतील िोष चनघून गेले.’ – अयु ४. [सं.] 
 
अिुगभय पु. पहा : अिुकें द्र : ‘अिूच्या कें रभागास अिुगभच असे म्हितात.’ – आईन्द्स्टार्न ३९. [सं.] 
 
अिुगभीय चव. अिूच्या कें रकाशी संबचंधत असलेले. [सं.] 
 
अिुगुरुत्व न. (पिा. रसा.) वाफेरे् चवचशष् गुरुत्व; अिुभार. 
 
अिुजीव पु. चजवािू; एकपेशी सूक्ष्मजंतू. [सं.] 
 
अिुजीवशास्त्र न. सूक्ष्म जीवासंंबंधीरे् शास्त्र, सूक्ष्म जीव जंतुशास्त्र. [सं.] 
 
अिुध्वमपु. पहा : अिुबाँब [सं.] 
 
अिुपोषक पु. शरीराच्या चनकोप वाढीसाठी अत्यल्प प्रमािात पि आवक यक असलेली 
जीवनसत्त्वासारखी कोितीही गोष्. [सं.] 
 
अिुबाँब पु. अिूर्ा स्फोट करून ज्याला ऊजा पुरवली जाते असा एक प्रकारर्ा बाँब. अिुबाँबमध्ये 
युरेचनयम २३५ आचि प्लुटोचनयम २३९ हे समप्रोटान्द्स बहुधा वापरले जातात. 
 
अिुभट्टी स्त्री. न्द्यतूलीय चियाधानी; अिुऊजा चनमाि करण्याकरता अिुप्रचियेवर चनयंत्रि ठेवण्यासाठी 
बाधंलेली भट्टी : ‘प्रगत िेशातून अिुभट्ट्ट्यापंासून उजा चनर्ममती होत आहे.’ – आशा ८५. 
 
अिुभंजी चव. (चवअ.) अिूरे् चवभाजन करिारा (न्द्यरूॉनमुळे ही चिया होते). [सं.] 
 
अिुभार पु. (भौ.) एखाद्या मूलरव्यातील अिूरे् सापेक्ष वजन. ते िुसऱ्या मूलरव्याला प्रमािभतू 
समजून काढलेले असते. उिा. हायड्रोजनर्ा अिुभाराकं १ मानलेला आहे. ऑक्तसजन १६. [सं.] 
 
अिुमन्द्रसप्तीतक न. (संगीत) मंरनािापेक्षा ध्वनीने नीर् नाि असिारे स्वरसप्तक. [सं.] 
 
अिुमाणिया, अिुमाणनया अिुर्ततया बारीक : ‘माचिकुलेयाचंर्या कचिया ं। साचवयाचंर् अिुमाचनया ं।’ – ज्ञा 
६·२६४. [सं. अिु + मान] 
 
अिुमात्र चव. अगिी थोडे; झकचर्त; ईषन्द्मात्र; झकचर्न्द्मात्र : ‘तुज भय नाही अिुमात्र ।’ – राचव 
९·६७. [सं.] 
 
अिुयुग अिूच्या अंगी असलेल्या शततीर्ा शोध लागून चतर्ा व्यवहारात उपयोग करायला सुरुवात 
िंाल्यापासूनर्ा र्ालू कालखंड. [सं.] 
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अिुयुद्ध न. अण्वस्त्रारं्ा उपयोग करून होिारे युद्ध : ‘आज सवचत्र अिुयुद्धारं् ंभय चनमाि िंालं आहे’ 
– साहेब ३८१. [सं.] 
 
अिुरचना स्त्री. अिूरं्ी संरर्ना; अिुकें राभोवती प्रोटॉन व न्द्यरूॉन सवचसाधारि वतुचळाकार कके्षत 
चफरत असतात. अिूच्या कें रस्थानी प्रोटॉन आचि न्द्यरूॉन यारं्ा समूह नैसर्मगक शततीने एकत्र बाधंलेला 
असतो. या संघटनेस अिुरर्ना म्हिता येईल. [सं.] 
 
अिुरेिु, अिुरेिू पु. अचतशय लहान कि; सूयचचकरिात दृष्ीस पडतात असे जे धुळीरे् वगैरे 
अचतसूक्ष्म कि त्यातील एक : ‘अिुरेिु सूक्ष्मस्थूळा पार नाहीं । श्रुती नेती त्याही खंुटचलया ।’ – तुगा २२०४. 
[सं. अिु + रेिु] 
 
अिुरेिुजाल न. १. सूयच चकरिातील अिु–परमािू. २. अचतसूक्ष्म किारं्ा समुिाय. [सं.] 
 
अिुवाद पु. (तत्त्व.) जगातील सवच वस्तुमात्रारं्ी उत्पत्ती अिूपासून िंाली आहे असा चसद्धातं. [सं.] 
 
अिुणवज्ञान न. अिुचवषयक शास्त्र; अिूरे् स्वरूप, शतती व उपयोग यारं्ा अभ्यास करिारी 
चवज्ञानशाखा. [सं.] 
 
अिुव्रत न. गृहस्थाश्रमी जैनाने पाळावयार्ी व्रते व चनयम. 
 
अिुशल्क्त, अिुशक्ती पहा : अिुऊजा 
 
अिुशास्त्रज्ञ पु. अिुचवषयक शास्त्र जाििारी, अिुचवषयक संशोधन करिारी व्यतती. [सं.] 
 
अिुसट चव. १. अनुक्च्छष्. २. ज्यार्ा अथच कळत नाही अशी. [सं. अनुक्च्छष्] 
 
अिुसंरचना स्त्री. (चवअ.) अिू झकवा परमािूर्ी रर्ना, बाधंिी. 
 
अिुसंशोधन कें द्र न. अिूचं्या गुिधमार्ा अभ्यास ज्या चठकािी होतो अशी संस्था. 
 
अिुणसद्धान्त पु. मूलरव्ये ही अिूरं्ी बनलेली असून त्यानंा एक चनचश्चत सापेक्ष वजन असते आचि 
चभन्न मूलरव्यारें् अिू एकत्र येऊ शकतात हे तत्त्व. [सं.] 
 
अण्िा पु. १. (मूळ अथच) वडील भाऊ. २. बहुमानाथी टोपि नाव; लहान मुलानंाही लाडाने 
म्हितात. 
 
अण्िाठे न. पायलीच्या १६व्या भागाएवढे एकमाप. (गो.) 
 
अण्य पु. अिकुर्ीिार बाि. 
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अण्िोणवन्न चव. िुःखीकष्ी ‘तेिे िुःखे अण्िोचवन्न िंालीसे’ – श्रीकृष्ट्िर् 
 
अण्वस्त्र न. अिूपासून चमळिाऱ्या शततीर्ा वापर करून तयार केलेले युद्धोपयोगी संहारक साधन. 
[सं] 
 
अण्वी चव. अिुरूप; सूक्ष्म : ‘अण्वी जीवकळा तेथ । पहावी मािंी ॥’ – एभा २७·१८७. [सं.] 
 
अतएव, अतेव चिचव. यार् कारिासाठी, यासाठी : ‘ऐक परमहंसारे् लक्षि । ज्ञानपचरपाकें  पचरपूिच । 
अतएव शाचंत ओळंगे आंगि ।’ – एभा १८·१८४. [सं.] 
 
अतकाद पु. चवश्वास. [फा.] 
 
अतखानी चव. मत्सरी; दे्वषी, िीघचदे्वषी. 
 
अतत उ् गा. आश्चयचिशचक उ् गारवार्ी अव्यय. 
 
अततता स्त्री. १ तोतरे झकवा बोबडे बोलिे. 
(िी. लाविे झकवा मोडिे.). २. आढेवढेे घेिे; का ंकंू करिे; सबबी सागंिे. 
 
अतत्त्वाथय चव. तत्त्वाथच नसलेले; तर्थ्य नसलेले; असत्य; अयथाथच : ‘अतत्त्वाथच भाषिी धरावें मौन 
I’ – गुर् ५३·८८. [सं.] 
 
अतथ्य चव. खोटे; असत्य; बनावट; चिशाभलू करिारे (भाषि र्.); आशय नसलेले; चनरथचक : ‘ही 
अनेकारं्ी िंालेली समजूत मुळातर् अतर्थ्य चन चनराधार आहे.’– ससावा ३. [सं.] 
 
अतप चव. (तत्त्व.) तपस्या न करिारा झकवा तपस्येर्ी अवहेलना करिारा. [सं.] 
 
अतदगुि एक अथालंकार. जेव्हा एखािी न्द्यनू गुिवस्तु जवळर् असलेल्या अत् गुि वस्तूच्या 
साचन्नध्यात असूनही उज्ज्वल गुि घेत नाही असे विचन असते, तेव्हा हा अलंकार होतो. 
 
अतद्वयावृणत्त, अतद्वयावृत्ती स्त्री. सवच पिाथांर्ा चनरास करिे; आत्म्याचशवाय सवच पिाथच िूर 
करिे, वगेळे करिे : ‘श्रुचत नेचत नेचत येिे शब्ि । अतद्वयावृत्ती चनषेधबोधे’ – एभा ३·६६७. [सं.] 
 
अतरल चव. (अथच.) र्टकन रोखीत (रोख पैशात) रूपातंर न होिारा (माल, वस्तू र्.). [सं.] 
 
अतर्णकत चव. अटकळ, कल्पना, तकच  न केलेले; अनपेचक्षत; अझर्चतत; अगोिर लक्षात न 
आलेले; आकक्स्मक; अकक्ल्पत. [सं.] 
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अतक्यय चव. कल्पनातीत; अझर्त्य; गूढ; तकच  करण्यास कठीि : ‘अततयच मचहमा तुिंा गुिचह फार बा हे 
चवधी ।’ – केका २७. [सं.] 
 
अतपयिी, अतप्तीयय चव. संतुष् करण्यास कठीि; समाधान न पाविारा; तृप्त न होिारा; असोशी; ज्यार्ी 
तृप्ती करिे योनय झकवा शतय नाही असा. [सं.] 
 
अतल, अतळ न. चववर; नरक; सप्तपातालापंैकी पचहले : ‘आताळो गेलों; पाताळो गेलों । चतथून 
आिली... ।’ – लोक. चव. ज्यार्ा तळ लागत नाही असा; अगाध; अचतखोल. [सं.] 
 
अतलस्पशय, अतळस्पशय चव. ज्यार्ा तळ, ठाव लागत नाही असा; अचतखोल (डोह वगैरे). 
 
अतलस, अतळस स्त्री. १. साटीन; रेशमी कापड; गभचरेशमी कापड; काळसर लाल साटीि. २. 
मखमल. [फा.] 
 
अतलस, अतळस पु. पचरमळ; स्वाि : ‘वडे चधरडीं स्वाि घेती । आतळस आपालारं्ा ।’ – िास 
१८·१·८. 
 
अतलाद चव. समतोल; नेमस्त. [फा. एअचतलाि] 
 
अतस, अतणसका, अतसी स्त्री. जवस; अळशी : ‘ज्या सावळया अतचसका कुसुमासमाना ।’ -वामन 
४·३·६. [सं. अतसी] 
 
अतसपुष्ट्प न. जवसारे् फूल; अळशीरे् फूल : ‘नाना अतसपुष्ट्पाचर्या परी ।’ – रंयोवा ४३. [सं.] 
 
अतक्षिी चिचव. यार् क्षिी; यार् वळेेला. [सं. एतत्क्षि] 
 
अतः चिचव. म्हिून; एतिथच; अतएव; यामुळे; या कारिास्तव. 
 
अतःकारिात चिचव. अतएव; यामुळे; या कारिास्तव. [सं.] 
 
अतःपर चिचव. म्हिून; यापुढे; पुन : (बहुधा नकाराथी वातयात); यानंतर [सं.] 
 
अता स्त्री. बक्षीस; िेिगी. [फा.] 
 
अताई, अतायी पु. १. चशक्षकाच्या मितीवार्ून नुसत्या परंपरेने चशकलेला गवई, वैद्य; स्वयंचशचक्षत 
व्यतती; चवनाचशक्षक येत असलेली गायनािी कला : ‘बािशहाच्या पिरी तानसेनासारखे नुसते ‘अताई’ 
जास्त होते.’ –अस्ताई ४१. २. (ल.) िक्ष; कुशल; प्रवीि. [झह.] 
 
अतातय, अताता उ् गा. आश्चयचिशचक उ् गार – अतत. 
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अताणत्त्वक चव. १. असत्य; असार; अवास्तचवक; पोकळ. २. खऱ्यास सोडून असलेले; तत्त्वास 
बाध आििारे, धरून नसिारे. ३. उथळ; िाचंभक. ४. चनराधार. [सं.] 
 
अतापता पु. नावचनशािी; पत्ता; अक्स्तत्वारे् चर्न्द्ह : ‘काळया यािीतील लोकाचं्या बाबतीत 
मात्र त्यारं्ा आतापताही चशल्लक राहिार नाही.’ – अआबािें ७०. [पतारे् चद्व.] 
 
अतायत चिचव. आजन्द्म; तहहयात; मरेपयचत. [फा. ता-हयात] 
 
अतार, अतारी पु. १. सुगंधी अत्तरे करिारा, चवकिारा; अत्तारी, आतारी; गंधी. २. बेगड, चमन्द्यारे् 
कागि, रंग वगैरे चवकिारा. [फा.] 
 
अतारांणकत चव. १. ज्यावर तारे अंचकत, रेचखत केलेले नाहीत असे. २. संसिेत झकवा चवधानसभेत 
जी प्रक नोत्तरे माडंली जातात त्यारें् ताराचंकत व अताराचंकत असे िोन प्रकार असतात. अताराचंकत प्रक नावंर 
उपप्रक न चवर्ारले जात नाहीत. [सं.] 
 
अतांणत्रक चव. १. औद्योचगक, प्रायोचगक झकवा याचंत्रक कला व उपयोचजत शासे्त्र याचं्याबाबतच्या 
चवचशष् तंत्राशी संबंचधत नसलेले. २. चवचशष् शास्त्रीय पचरभाषेशी संबंचधत नसलेले. [सं.] 
 
अणत चिचव. पुष्ट्कळ; फार; अचधक; जास्त; अचतशय. (शब्िापूवी हा उपसगच पुढील काही अथांनी 
योजतात.) वरर्ढ; सरस; मागे टाकिारा; पलीकडे. वरून. उिा. अचतकठीि – िोधी – गवच – चमष् – 
मृिू – वास्तववाि र्. [सं.] 
 
अणतअविी चव. (भौ.) विीय आचि गोलीय चवपथनार्ा िोष येऊ नये यासाठी जास्तीत जास्त 
काळजी घेऊन तयार केलेले, सूक्ष्मिशचकामध्ये पिाथच झभग झकवा वस्तुझभग म्हिून वापरण्यात येिारे 
(झभग). [सं.] 
 
अणतर्च्छा स्त्री. फार लोचभष्पिा; अचतशय लुब्धता. 
 
अणतकरिे सचि. ओलाडंिे; पलीकडे जािे; अचतिातं होिे. [सं. अंचत– कृ.] 
 
अणतकरे चव. फार वळे राचहलेले, चशळे (अन्न र्.). : ‘चनपजले अन्न तैसें । िुपाहरीं का येरें चिवसें । 
अचतकरें तें तामसें । घेईजें तें ॥’ – ज्ञा १७·१५५. 
 
अणतकल्ल्पत चव. चवलक्षि; कल्पना युतत; र्मत्कृचतपूिच; कल्पनेर्ा जास्त वापर केलेले. [सं.] 
 
अणतकाढू चव. जुलमाने, लबाडीने लोकापंासून रव्य उकळिारा; जार्क (सावकार वगैरे); 
चपळिारा. 
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अणतकाल, अणतकाळ पु. १. उशीर; अवेळ; चवलंब; योनय वेळ टळून गेलेला काळ. (पेरिी, भोजन 
वगैरेस योनय काळ जो वषाऋतू, मध्यान्द्ह र्. तो टळून अनुिमे शरदृतू, तृतीय प्रहर र्. पुढर्ा काळ). २. 
चनयत कायालयीन वळेेनंतर केलेल्या जास्त कामार्ा अवधी. [सं.] 
 
अणतकाणलक चव. कायालयीन वेळेनंतर केलेल्या कामार्ा, कामासंबधंीर्ा. [सं.] 
 
अणतकाळ्या पु. स्नानसंध्या, पूजा, भोजन र्त्यािी चनत्य कमे उशीरा करिारा मािूस; अचतकाळी 
वागिारा मािूस; र्ेंगट, चधम्या. 
 
अणतक्रम, अणतक्रमि न. १. उल्लंघन; अचतिातं करिे; ओलाडूंन जािे : ‘तैसें भेटचलया न करवें । 
अचतिमु ।’ – ज्ञा १३·२६०. २. (ल.) अमयािा; अपमान; अव्हेर (गुरु, शास्त्र र्.र्ा) अनािर. ३. (कायिा) 
हळूहळू र्ोरून झकवा कावेबाजपिाने िुसऱ्याच्या मालमते्तवर साचंगतलेला हक्क, हिीत केलेला प्रवशे, 
िुसऱ्याच्या हक्कात व अचधकारात केलेली ढवळाढवळ. ४. (समाज) परवानगीचशवाय एखाद्या चनषेधके्षत्रात 
केलेला प्रवशे. सामा. – आज्ञाचतिमि, कालाचतिमि, मागाचतिम, मयािाचतिम. [सं.] 
 
अणतक्रमिे अचि. १. पलीकडे जािे; उल्लंघिे. २. आज्ञा मोडिे; अमयािा करिे; अवमानिे; 
अपराध करिे : ‘व्यसनी स्वयें नव्हे हा आयच अचतिचमचस का ंबुधा याला ।’ – मोसभा ५·३९. ३. पराभव 
करिे; झजकिे. ४. व्यापिे. ५. न मानिे; िुलचक्ष करिे. 
 
अणतक्रांत चव. १. (काल, स्थल मयािा र्.) ओलाडंलेला, पलीकडे गेलेला. २. ज्याने 
अचतिमि केले आहे तो. ३. टळलेली, संपचवलेली, होऊन गेलेली (गोष् र्.). ४. व्यापलेला. ५. 
झजकलेला. [सं.] 
 
अणतक्रांताशौच न. सुतकार्ा अवधी टळून गेल्यानंतर मृत्यूर्ी वाता समजल्यामुळे धरण्यात येिारे 
सुतक. [सं.] 
 
अणतगिन न. एखाद्या वस्तूरे् मूल्य, झकमत वाजवीपेक्षा अचधक ठरचविे. [सं.] 
 
अणतगंड पु. (ज्यो.) सत्तावीस योगातंील सहावा योग. [सं.] 
 
अणतचर चव. अचतवगेवान; अचतर्रं्ल (ग्रह, मंगळ वगैरे). 
 
अणतचार पु. १. (ज्यो.) एखाद्या ग्रहाने पूवच राशीर्ा शषे शीघ्र गतीने उल्लंघून िुसऱ्या राशीवर 
जािे : ‘तेथ एकार्ी ते शीघ्रगती । एकग्रह मंिगामी होती । अचतर्ार का विगती । मंडळभेिें येती एकत्र ॥’ 
–एभा २३·८२७. २. अचतवगेवान मािूस, ग्रह र्. ३. मयािेबाहेर वागिे, बोलिे, परवानगीचशवाय 
अनचधकृतपिे िुसऱ्याच्या हिीत जािे. [सं.] 
 
अणतचार चव. अचतचवस्तृत; पाल्हाचळक : ‘साघंता पथृकाकार अळंकारू : प्रबधं होईल 
अचतर्ारू’ – रुस्व २७३६. 
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अणतचाल णनयंत्री पु. (चवअ.) एखाद्या यंत्राच्या प्रमािापेक्षा जास्त असलेल्या वगेावर चनयंत्रि 
ठेविारे उपकरि. 
 
अणतणचणकत्सक चव. चर्चकत्साखोर; वाजवीपेक्षा जास्त चर्चकत्सा करिारा; चर्रफाड करिारा. [सं.] 
 
अणतचेष्टा स्त्री. वाजवीपेक्षा जास्त आर्रि : ‘हे जाचिजे तेथ अचतरे्ष्ा न कीजचत की’ – लीर्उ 
५०३. 
 
अणतचौकस चव. फाजील, वाजवीपेक्षा जास्त र्ौकशी करिारा. पहा : चौकस 
 
अणतछत्र न. १. शपूेभाजी. २. बडीशपे. ३. भईुछत्र, आळंबे. ४. वेखंडासारखा वास येिारे एक 
गवत. [सं.] 
 
अणतजलधारी चव. (भ.ू) पाण्याने पचरपूिच; पाण्याने भरलेले. 
 
अणतजीवन न. एकिा मेलेला मनुष्ट्य परत चजवतं होिे. 
 
अणतत, अभ्यागत पु. अचतथी; बरैागी, गोसावी र्.; अर्ानक येिारा पाहुिा. 
 
अणततत चव. अचतशय चवस्तृत : ‘पुरोभागी जो हा अचततत सभामंडप असे ।’ – सारुह ८·९२. [सं.] 
 
अणतणथ, अणतथी पु. १. पाहुिा; पाथंस्थ. २. ऐन जेविाच्या वेळी आलेला, अनाहूत मनुष्ट्य; आगंतुक 
पाहुिा : ‘असा अचतचथ धार्ममक स्तुतपिा । किा सापडे । – केका १२१. ३. आगाऊ वळे न कळवता येिारी 
व्यतती. ४. सभासंमेलनात चनमंचत्रत केलेली सन्द्मान्द्य व्यतती. [सं.] 
 
अणतणथकाळ पु. पाहुिा येण्यार्ी वळे; (ल.) िोन प्रहर; जेविार्ी वेळ : ‘अन्न द्यावें चनधारीं । 
अचतचथकाळीं पचरयेसा ।’ – गुर् ३२·२९. [सं.] 
 
अणतणथगृि अचतचथभवन; पाहुण्यारं्ी झकवा प्रवाशारं्ी उतरण्यार्ी जागा. [सं.] 
 
अणतणथपूजन न. अचतथीर्ा आिरसत्कार, स्वागत. [सं.] 
 
अणतणथभवन न. १. प्रवासी, याते्रकरू यानंा उतरण्यासाठी बाधंलेले, असलेले चनवासस्थान. २. 
शासनाने झकवा र्तर संस्थानंी, पाहुण्याकंचरता झकवा आपल्या कमचर्ाऱ्याकंचरता चठकचठकािी बाधंलेली 
चनवासस्थाने. [सं.] 
 
अणतणथयज्ञ पु. परं्महायज्ञापंैकी िुसरा; िाह्मिभोजन. [सं.] 
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अणतणथसंतपयि न. पहा : अणतणथयज्ञ; परं्महायज्ञापंैकी एक : ‘अचतचथसंतपचि हा मनुष्ट्य यज्ञ ।’ - गीर 
२८८. [सं.] 
 
अणतदक्षता णवभाग पु. अत्यवस्थ रुनिावर चवशषे उपर्ार करण्यारे् चठकाि. 
 
अणतणदष्ट चव. आज्ञाचपत. पहा : अणतदेश 
 
अणतदेव पु. चशव; चवष्ट्िू; सवांत श्रेष्ठ (मोठा) िेव. [सं.] 
 
अणतदेश पु. १. प्रस्तुत चवषयाच्या बाहेरील चवषयास एखािा चनयम, मुिा, चवधान, तत्त्व लागू करिे, 
लागू पडेल त्या चठकािी लाविे. २. आज्ञा; हुकूम; आिेश. 
 
अणतदेश पु. अचतिंश; दे्वष; आकस. 
 
अणतदेशन न. (ग.) माहीत असलेल्या के्षत्राबाहेरील मूल्याबाबत अंिाज करिे. उिा. ‘क्ष’ या 
अपरावलंबी राशीच्या १,५,८,११ या ठराचवक झकमती असताना ‘य’ या ‘क्ष’ वर अवलंबनू असलेल्या राशीर्ी 
मूल्ये काय असतात हे माहीत असल्यास, त्यावरून ‘क्ष’ र्ी झकमत १ व ११ याचं्यापलीकडील म्हिजे १, १२ 
असताना ‘य’ र्ी झकमत काय असेल यार्ा गचिताने अंिाज बाधंिे. [सं.] 
 
अणतधारि करिे (चवधी.) मुितीपेक्षा अचधक काळ जवळ ठेविे. 
 
अणतधारी चव. (चवअ.) ज्यार्ी तीव्रता चवचशष् प्रवाहापेक्षा उच्च आहे असा (चवदु्यतप्रवाह). [सं.] 
 
अणतनव तारा पु. (ज्यो) ज्यार्ा महाप्रस्फोट िंालेला आहे असा तारा. 
 
अणतणनद्र चव. सुस्त; िंोपाळू; जास्त िंोप घेिारा. [सं.] 
 
अणतणनवातनणलका स्त्री. (चवअ.) (र्लेतरॉनर्ी) अचतचनवात पोकळी असलेली नचलका. [सं.] 
 
अणतणनवाती चव. (भौ.) परृ्थ्वीभोवतीच्या वातावरिापलीकडर्ा अचजबात हवा नसलेला (प्रिेश). 
[सं.] 
 
अणतनील णकरिे न. (अव.) सूयाच्या विचपटातील नीलचकरिाचं्या पलीकडर्ी चकरिे. ‘अल्रा 
व्हायोलेट’ चकरिे : ‘सूयाच्या अचतनील चकरिारं्ा मारा पृर्थ्वीवर होत होता.’ - महा १७. [सं.] 
 
अणतनील दीप पु. (चवअ.) अचतनील प्रकाशचकरि (आत) असलेला चिवा. 
 
अणतनीललोणित चव. दृक य विचपटाच्या (स्पेतराम) नीललोचहत चकरिाचं्या पलीकडरे्; 
परानीललोचहत. [सं.] 
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अणतनूतन चव. (भशूा.) भशूास्त्रीय दृष्ट्ट्या अगिी अलीकडर्ा. 
 
अणतनैसर्णगक चव. रोजच्या सामान्द्य व्यवहारात न आढळिाऱ्या पि केव्हातरी दृष्ोत्पत्तीस येिाऱ्या 
(घटना, वस्तू र्.). गहन; अनाकलनीय. [सं.] 
 
अणतपत्ती, अणतपणत्त स्त्री. (तत्त्व.) १. सन्द्मागचभ्रष् होिे, स्िलन. २. अचसद्धी, असफलता. ३. 
अचतिमि [सं.] 
 
अणतपरमािुणवदु्यत्कि पु. पिाथार्ा चवदु्यतयुतत असा परमािूपेक्षाही लहान कि; अत्यंत सूक्ष्मकि. 
[सं.] 
 
अणतपाड पु. १. अचतशय मोल; झकमत. २. (ल.) फार मोठी सीमा, मयािा : ‘िह्मचवद्या िेतां 
उिारू । जे अचत पाडारे् ॥’ – चवझस १·१·४६. 
 
अणतपात पु. १. (चनयम) भगं; उल्लंघन; अचतिमि; शास्त्र, रीतीभाती यानंा न जुमानिे. २. 
(भ.ू) ताि व िाब यामुळे फुटिे. [सं.] 
 
अणतपूवय स्त्री. (राज्य.) यूरोपच्या पूवेकडील िेश पूवीय िेशात गिले जातात. चनकटपूवच, मध्यपूवच व 
अचतपूवच असे तीन गट पडतात. आचशया खंडाच्या पूवेकडील र्ीन, जपान, कोचरया, चवशषेतः र्ंडोनेचशया, 
जावा, सुमात्रा र्. िेशानंा उिेशून. [सं.] 
 
अणतप्रदान न. १. फार र्ढ या िराने झकमत अिा करिे. २. िेय असलेल्या रकमेहून अचधक 
रक्कम िेिे. [सं.] 
 
अणतप्रभार पु. (चवअ.) नेहमीपेक्षा जास्त िाबाने सोडलेला चवजेर्ा प्रवाह. [सं.] 
 
अणतप्रयुक्त चव. वारंवार प्रयोग केल्यामुळे अथचहीन िंालेले, वापरून गुळगुळीत िंालेले (शब्ि). 
[सं.] 
 
अणतप्रसंग पु. १. असभ्य वतचन; लघळपिा; मयािा सोडून वागिे. २. वाईट पचरिाम, अनथच. ३. 
फार चनकट; संबधं, सलगी. ४. चवषयातंर, अप्रासंचगक भाषि; पाल्हाळ : ‘हा असो अचतप्रसंगु । न संडी पा ं
कथालागु ॥’ –ज्ञा ५·६६. ५. कमाल अमयािा. [सं.] 
 
अणतबद्ध चव. १. अचतकृपि, चर्कू्क : ‘एकें  उिारें अचतबद्धें । िद्धें एकें  ॥’ –ज्ञा ११·१२६. २. 
जखडलेला; बद्ध केलेला. [सं.] 
 
अणतबला स्त्री. (आयु.) एक औषधी वनस्पती; प्रर्चलत नाव – चर्किा, चर्किी. 
 
अणतबळी चव. अचतशय ताकिवान, बचलष्ठ. [सं. अचतबचलन्] 
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अणतभर पु. चवपुलता; तीव्रता; फार जोर; र्ढ : ‘व्यथेर्चन अचतभरें ।’ – चवझस १·६·२३. [सं.] 
 
अणतभार पु. (चवअ.) क्षमतेपेक्षा जास्त असलेला चवदु्यत् प्रवाह. [सं.] 
 
अणतभौणतक चव. १. चनसगच चनयमाप्रमािे ज्या गोष्ींरे् स्पष्ीकरि िेता येत नाही अशा गोष्ीचवषयी. 
२. िैवी, अचतमानवी. ३. सृचष्चनयमाचं्या पलीकडर्ा. [सं.] 
 
अणतभौणतकशास्त्र न. भौचतकेतर शास्त्र, तत्त्वज्ञान, अध्यात्मचवद्या, अतींचरय चवद्या. [सं.] 
 
अणतभौणतकी स्त्री. भौचतकशास्त्राच्या पलीकडरे् ज्ञान; अध्यात्मशास्त्र; भौचतकशास्त्राच्या कके्षत न 
येिाऱ्या ज्ञानासंबधंीरे् शास्त्र. [सं.] 
 
अणतमनुष्ट्य पहा : अणतमानुष : ‘ज्यानंा अचतमनुष्ट्यकोटीर्ा िजा प्राप्त िंाला.’ – केले १·१८१. 
 
अणतमयाद चव. मयािेपलीकडे; सीमेपलीकडे; चनःसीम; पुष्ट्कळ; अचतशय; वाजवीपेक्षा जास्त; 
फाजील. [सं.] 
 
अणतमात्र चव. १. अत्यचधक; अचतशय; उचर्तमात्रा झकवा पचरमािाहून अचधक. ३. तीव्र वासार्ा; 
उग्र. [सं.] 
 
अणतमात्रा स्त्री. ठरावीक प्रमािापेक्षा अचधक चिलेला औषधार्ा भाग; चनत्यापेक्षा मोठा डोस. [सं.] 
 
अणतमान चव. १. अचतशय; बेसुमार; अमयाि; मयािेच्या पलीकडे गेलेला (काम, िोध, वाय,ू 
चपत्त र्.) : ‘िह्मगोल अचतमाने कोंिटला ।’ – सप्र ८·२०·१७. २. खालावलेली, चबघडलेली (प्रकृती). 
[सं.] 
 
अणतमानव पु. १. (चनत्शरे्ा) आिशच मनुष्ट्य; मानवी उत्िातंीर्ा परमोत्कषच असलेला मािूस. २. 
सकृिशचनी अचतमानवी शतती, गुि ज्याच्याजवळ आहेत असा मनुष्ट्य. [सं.] 
 
अणतमानवी चव. असामान्द्य; ईश्वरी; अगम्य (घटना, गोष्ी). [सं.] 
 
अणतमानुष चव. १. मनुष्ट्याला असाध्य असे; अमानुष; अपौरुष, अमानव. २. अलौचकक; 
मनुष्ट्यापेक्षा गुिाने अचधक; मनुष्ट्याच्या आटोतयापलीकडरे्; िैवी : ‘हे सवचर् र्िवती अचतमानुष आहेत.’ – 
जैवा [सं.] 
 
अणतमानुषी चव. मानवाच्या सामर्थ्याच्या पलीकडर्ा; मािसाहून अचधक शक्ततशाली; मािसाच्या 
सवचसाधारि क्षमतेहून अचधक. [सं.] 
 
अणतमागी पु. एका टोकाला जािारा; जहाल मनुष्ट्य; िहशतवािी; आतंकवािी. [सं.] 
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अणतमुक्त चव. चनचरच्छ. [सं.] 
 
अणतमुक्तता स्त्री. १. मधुमाधवी; वीरवंती; माधवीलता; कस्तुरमोगरा. २. चतवस; टेंभरुिी. [सं.] 
 
अणतमोदा स्त्री. नवमचल्लका नावार्ी वेल. 

चव. अचतशय सुवाचसक. 
 
अणतयुल्क्त स्त्री. अचतशयोतती : ‘पुि ते अवस्था वाचिता ं: अचतयुक्तत न म्हिावी जािता ं:’ – चशव 
७४४. 
 
अणतरक्तदाब पु. प्रमािाबाहेर रततार्ा िाब वाढिे. 
 
अणतरथ, अणतरथी पु. १. रथात बसून असंख्य योद्ध्याशंी एका वळेी लढिारा; मोठा योद्धा; 
वीर, शूर पुरुष. २. (ल.) वािचववािातं हार न जािारा. [सं.] 
 
अणतरथी मिारथी पु. १. मोठमोठे वीर; एकापेक्षा एक वरर्ढ; परािमी पुरुष; श्रेष्ठ पुरुष. २. 
आपापल्या चवषयातंले फार मोठे तज्ज्ञ.[सं.] 
 
अणतरस पु. अचततीव्रता; अचतशयपिा; अत्युष्ट्िता; कडक ऊन : ‘ग्रीष्ट्माच्या अचतरसीं । सबीजें तृिें 
जैसीं ।’ – ज्ञा ९·१०१. [सं.] 
 
अणतरंजन न. १. अचतशयोतती; भडकपिा. २. प्रमािाबाहेर करमिूक. ‘...त्या अचतरंजनामुळे 
फाटक र्तके भडकतात...’ – सप्त २४०. [सं.] 
 
अणतरंणजत चव. १. अचतशयोक्ततपूिच; भडक; फुगवनू साचंगतलेली, चलचहलेली; चतखटमीट 
लावलेली : ‘र्ौकीिार व खलाशी याचं्यामध्ये बार्ाबार्ी िंाल्यार्ी अचतरंचजत बातमी प्रचसद्ध िंाली.’ – के 
७·११·४१. २. भपकेबाज; चिखाऊ; डामडौलार्ा. [सं.] 
 
अणतरंथिे सचि. अंथरिे; पसरिे : ‘एव ं झसहासन अष्भावाक्न्द्वत । वचर नवरसमय मंडप शोभत । 
माजीं अनन्द्यतेरे् आसन आद्यतं । अचतरंचथले ॥’ – स्वाचि ८·५·५२. 
 
अणतराग पु. अत्यंत राग, िोध. 

चव. अचतशय रागीट, िोधी. [सं.] 
 
अणतरात्र स्त्री. (तत्त्व.) १. सात सोमयागापंैकी एक याग. २. ज्योचतष्ोम यज्ञार्ा एक ऐक्च्छक 
भाग; या यज्ञाशी संबचंधत एक मंत्र. ३. र्ाक्षसु मनूर्ा एक मुलगा. [सं.] 
 
अणतणरक्त चव. १. अचतशय; मयािेच्या पलीकडे गेलेला : पूवीच्या काळी मराठी व र्ंग्रजी शाळेंत 
असताना मुले अचतचरतत अभ्यास करीत होती.’ – िाचव १०६. २. पलीकडे; चशवाय; वर; चनराळा; पुढे या 
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अथी समासात. उिा. एतिचतचरतत. ३. जािा; पचहले असून चशवाय जास्त चिलेले (काम, अचधकार र्.) 
[सं.] 
 
अणतरुद्र पु. रुराच्या १३३१ एकािशण्या. (रुरार्ी ११ आवतचने = १ एकािशिी; ११ एकािशण्या = १ 
लघुरुर; ११ लघुरुर झकवा १२१ एकािशण्या = १ महारुर; ११ महारुर झकवा १३३१ एकािशण्या = १ 
अचतरुर) : ‘अचतरुर केले फळदृशा ।’ – गुर् १९·८९. [सं.] 
 
अणतरेक पु. १. भरमसाटपिा; अमयािा; पराकाष्ठा; चवपुलता; आचधतय; कळस; प्रमािापलीकडे 
करिे. २. तिार; त्रागा; चनकड; करडा अंमल. [सं.] 
 
अणतरेकी पु. घातपातार्ी कृत्ये करिारा; चवध्वसं करिारा. 
 
अणतरोग पु. कफक्षय रोग. [सं.] 
 
अणतविाश्रमी चव. १. िाह्मिािी र्ार विच व िह्मर्यािी र्ार आश्रम याचं्या पलीकडील (व्यतती). 
२. विेान्द्त वातयाचं्या फतत श्रविाने आत्म्यारे् स्वरूप समजू शकिारा. [सं.] 
 
अणतवर्णधत चव. चवकृतीमुळे अचतशय जाड िंालेला, वाढलेला. [सं.] 
 
अणतवस चव. पुष्ट्कळ; बहुत; अचतशय : ‘तैसें सकल जीवारें् जीवन । जें अतीवस प्रसन्न ।’ – ऋ ३२. 
[सं.] 
 
अणतवाद पु. १. हेकटपिार्ा, तकच टीपिार्ा वाि; चवतंडवाि : ‘आम्हा ंसमक्ष कचरशी अचतवाि, 
त्यजुचन लाजत आयेशीं ।’ – मोसभा ६·३६. २. झनिा; अपशब्ि; कठोर भाषि; दे्वष; आकस. [सं.] 
 
अणतवादी चव. १. अचतवाि करिारा; चवतंडवाि घालिारा; कठोर भाषि करिारा; आपल्यार् 
पक्षारे् समथचन करिारा. २. सभ्य रीतींरे् उल्लंघन करून वाि करिारा. [सं.] 
 
अणतवास्तववाद पु. चवलक्षि परस्पर चवरोधी व व्याचमश्र प्रचतमाचं्या साहाय्याने अबोध मनारे् चर्त्रि 
करून कला व साचहत्य यारं्ी चनर्ममती करण्यासंबधंीर्ी र्ळवळ, चवर्ारप्रिाली. [सं.] 
 
अणतणवष, अणतणवषा न. अचतचवख (चवप्र.) एक औषधी वनस्पती. चहर्ी साल पाढंरी, ताबंडी अगर 
काळी असते. [सं.] 
 
अणतणवज्ञान न. अध्यात्म. 
 
अणतवीर पु. श्रेष्ठ योद्धा : ‘चवश्वार्ा चवजेता तो अचतवीर चतच्या वर्नात होता.’ – पहि ४४. [सं.] 
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अणतवाणिक न. जीवाला एका कमचफलातून िुसऱ्या कमचफलामध्ये घालताना त्याला वाहून 
नेण्यारे् साधन : ‘प्रचतिेहापासौचन चनवतचलेया मग अचतवाचहके फलाचस नेचत’ – लीर्उ ६३८. 
 
अणतवृणद्ध, अणतवृद्धी स्त्री. १. चवकृतीमुळे होिारी फाजील वाढ. २. (कृषी.) वनस्पतीर्ा बुंधा, पाने 
अथवा फादं्या यावर पेशींर्ी भरमसाट वाढ होऊन बनलेली गाठ. [सं.] 
 
अणतवृणष्ट, अणतवृष्टी स्त्री. अचतशय, प्रमािाबाहेर पडिारा पाऊस; अनथचकारक वृष्ी. [सं.] 
 
अणतव्यय पु. अमयाि खर्च; उधळेपिा; उधळपट्टी. [सं.] 
 
अणतव्ययी चव. उधळया; अतोनात खर्च करिारा. [सं.] 
 
अणतव्याल्प्तीत, अणतव्याप्तीती स्त्री. १. वाजवीपेक्षा अचधक चवस्तार; फाजील गोष्ींर्ा समावशे; मयािेरे् 
उल्लंघन; अचतचवस्तृतता. २. (न्द्याय.) अलक्ष्यावर लक्षिार्ी व्याप्ती; व्याख्येय जातींमध्ये ज्या ज्या वस्तंूर्ा 
समावशे व्हावा अशी र्च्छा असते, त्याखेरीज एखाद्या चनराळया वस्तूर्ा समावशे होतो असे चिसले तर त्या 
व्याख्येमध्ये ‘अचतव्याप्ती’ हा िोष आहे असे म्हितात. [सं.] 
 
अणतशय चव. फार; चवपुल; बहुत; वाजवीपेक्षा जास्त; भरमसाट. 

पु. १. वैपुल्य; चवपुलता; भरमसाटपिा; चवस्तार; पाल्हाळ. २. अचतरेक; अत्यार्ार; िाडंगाई 
: ‘जो हा करंू अचतशय । काहंो तुम्हा ंिया नये ।’ – तुगा ५२५. ३. आग्रह; हट्ट. ४. अचतप्रसंग; अनथच : 
‘तेवींर्ी संजयो म्हिे चर्त्तीं । हा अचतशयो या नृपती ।’ – ज्ञा १७·४३१. ५. चनकड; तिार; त्रागा; चजकीर; 
राग; करडा अंमल : ‘तथाचप अचतशय करतील.’ – मर्सा ३·४३६. ६. उत्कट र्च्छा; नेट; माथेफोड. 
 
अणतशयता स्त्री. १. (तत्त्व.) जैन अहचतानंा लावण्यात येिारा अचतमानवी गुिचवशषे. २. ज्यात 
एखाद्या वस्तूर्ी उत्तरोत्तर शतयता वा अशतयता िाखचवली जाते असा एक अथालंकार. [सं.] 
 
अणतशणयत चव. १ अचतशय; फार मोठे; पुष्ट्कळ; चवपुल : ‘अचतशचयत भानय त्यार्ें स्वीयचह अचतशचयत 
िुःख कळवीलें  ॥’ – मोसभा ३·३९. २. अचतचनचरत. ३. मागे टाकलेला. [सं.] 
 
अणतशयेकरून चिचव. आग्रहाने : ‘अचतशयेकरून बोलावनू ।’ – ऐलेखं १९१९. 
 
अणतशयोल्क्त, अणतशयोक्ती स्त्री. १. आहे त्यापेक्षा अचधक करून सागंण्यार्ी, चतखटमीठ लावनू 
सागंण्यार्ी रीत. २. वार्ाळता; बडबड (चि. करिे). ३. एखाद्या वस्तूरे् लोकमयािेच्या बाहेर प्रचतपािन, 
विचन केले असता होिारा एक अथालंकार : ‘जो अंबरीं उफळता ंखुर लागलाहे । तो र्रंमा चनजतनूवचर 
डाग लाहे ।’ – नल ३१. [सं.] 
 
अणतशिािा चव. लुच्चा; अचत धूतच; फाजील शहािा; ज्यार्ी योजना र्ुकते असा; अव्यावहाचरक; 
(ल.) मूखच. 
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अणतशीतन न. (भौ.) एखाद्या रव पिाथारे् त्याच्या गोठिझबिूच्याही खालील तपमानावर शीतन 
करिे. [सं.] 
 
अणतशुद्धवाद पु. धमचशास्त्र आचि नीचतमत्ता याचवषयीरे् चनयम काटेकोरपिे पाळले जावते असा 
आग्रह धरिारे मत. [सं.] 
 
अणतशून्य चव. (तत्त्व.) १. गुिातीत. २. शून्द्यावकाशापलीकडर्ा. ३. अनुभवातीत. [सं.] 
 
अणतशूद्र पु. शूरजातीपेक्षा हलकी जात; या जातीर्ा मनुष्ट्य. [सं.] 
 
अणतशोष पु. १. वारंवार तहान लागिे; घसा कोरडा पडिे. २. आत्यंचतक ओढ; आकषचि : 
‘नव्यार्ा पाश्चात्य अचतशोष पडल्यामुळे ह्यारं्ी रुर्ी फार चबघडत र्ालली आहे.’ – चवराझशरो १३९. [सं.] 
 
अणतश्रम पु. अचतशय मेहनत; जीवापलीकडरे्, शततीपलीकडरे् कष्. [सं.] 
 
अणतसगय पु. १. िेिगी. २. चनरोप. ३. अनुिान. ४. कृपा. ५. चवयोग. 
 
अणतसंवािक पु. मोठ्या प्रमािात वहन करिारा. 
 
अणतसंवेदी चव. जास्त संवेिनशील. [सं.] 
 
अणतसंवेद्यता स्त्री. त्वर्ा व र्तर र्ंचरयार्ी संवेिना अचतशय तीव्र असिे. [सं.] 
 
अणतसामान्य चव. (मानस.) सवचसामान्द्यापेंक्षा वरच्या पातळीवरर्ा, सवचसामान्द्यापेंक्षा जास्त 
बुचद्धमत्ता असलेला. [सं.] 
 
अणतसार पु. अचतहगवि; अचत मलचवसजचन. [सं. अचत + सृ] 
 
अणतसारी चव. अचतसाराने पीचडत असा; पहा : अणतसार 
 
अणतसूक्ष्म चव. १. अत्यंत बारीक, लहान; िुर्मबिीचशवाय न चिसिारा. २. अचततलम; अत्यल्प; 
अचतशय थोडे. [सं.] 
 
अणतसूक्ष्मदशयक यंत्र अत्यंत लहान वस्तू ज्याच्या योगाने पाहता येतात असे यंत्र. [सं.] 
 
अणतसूक्ष्म रोगािु, रोगािूपु. िुर्मबिीतूनही न चिसिारे रोगजंतू. 
 
अणतसेवन न. १. प्रमािाबाहेर सेवन. २. आरोनय – चवघातक रव्यारें् प्रमािापेक्षा अचधक सेवन. 
[सं.] 
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अणतसेवा योजन न. (अथच.) िेशात उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यापेंक्षा उपलब्ध कमचर्ाऱ्यारं्ी संख्या 
कमी असिे. 
 
अणतके्षतृ चव. अत्यंत परािमी : ‘सागर संगमीर्ा अचतके्षतृ । काचंतमंडचळर्ा राजपुत्रु’ – रुस्व २३८. 
 
अतीत चव. १. गत; भतू; गेलेला; संपलेला; अचतिातं (काल, मागच वगैरे). उिा. अतीत काल = 
गेलेली वळे : ‘तेवीं अतीता जन्द्मार्ें । उिें जो वाहे ॥’ – ज्ञा १३·५३८. २. मुतत िंालेला. उिा. िुःखातीत, 
िेहातीत : ‘म्हिौचन जन्द्मक्षया ं । अतीत ते धनंजया ॥’ – ज्ञा १४.५९. ३. पलीकडे गेलेला; पलीकडर्ा; 
भावातीत; शब्िातीत. ४. (तत्त्व) ईश्वरकल्पनेला बाहेर ठेविारा हबचटचर्ा ताचत्त्वक चसद्धान्द्त – अतीत 
ईश्वरवाि. ५. अनुभवता न येिारा. ६. माया मोह आिी नसलेला; चनलेप; चनर्मवकार (िह्म). [सं.] 
 
अतीत पु. १. पाहुिा; पहा : अणतथी : ‘तेथें समयीं आला अतीत । संन्द्यासी िम्हर्ारी अन्नाथच ॥’ – 
एभा ८·१५४. २. पाहुिर्ार : ‘तेहीं अतीत केले’ – स्मृस्थ ६९. ३. बरैागी, चभकारी, पाथंस्थ. 
 
अतीत, अभ्यागत पु. अचतथी; पाहुिा; आगंतुक; बरैागी; गोसावी र्. [सं. अचतचथ + अभ्यागत] 
 
अतीत अंक पु. (ग.) ठरावीक मूल्य असलेल्या अंकापेक्षा जास्त मूल्य असलेला अंक. [सं.] 
 
अतीतिे अचि. होऊन जािे : ‘येथें भतूें चजथें अतीतलीं ॥’ – ज्ञा ७·१६१. [सं. अतीत] 
 
अतीत्व न. अतीतत्व; पलीकडे असण्यार्ा धमच : ‘आधीं आत्मत्वा रूप करंू : मग अतीत्त्वा पाड धरू’ 
– मूप्र ११८८. 
 
अतीव चिचव. फार; पुष्ट्कळ; अत्यंत; बहुत; अचतशय : ‘अतीव िुःखानं त्याच्यामागे...’ – आभा १०३. 
[सं.] 
 
अतींणद्रय चव. र्ंचरयास आकलन न होिारा; त्याच्या सामर्थ्याबाहेरर्ा; र्ंचरयास अगम्य; अगोर्र 
(परमािू, ईश्वररूप र्.) : ‘जरी अतींचरय लाचहजे । ज्ञानबळा ॥’ – ज्ञा ६·३३. [सं.] 
 
अतींणद्रय णवचारसंक्रांणत, अतींणद्रय संक्रमि, अतींणद्रय सिसंवेदन िूरच्या िोन व्यततींच्या मनात एकार् 
वळेी एकर् चवर्ार, भावना येिे. [सं.] 
 
अतींणद्रय संवेदन न. (मानस.) ज्ञानेंचरयानंी आकलन न होिाऱ्या अचतसूक्ष्म वस्तू, गोष्ी वगैरेंरे् 
संविेन, जािीव. [सं.] 
 
अतींणद्रय ज्ञान न. परं् ज्ञानेंचरयानंा आकलन न होिारे ज्ञान; र्ंचरयास अगम्य ज्ञान; भतू भचवष्ट्य 
कालासंबंधी, तसेर् िुसऱ्याच्या मनात काय चवर्ार र्ालले आहेत त्यारे् ज्ञान. [सं.] 
 
अतुरबळी, अतुरबळीया पहा : अतुबयली : ‘सहस्त्रभजुा होतील : अतुरबळीया होसील’ – लीर्उ १४५. 
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अतुबयली, अतुबयळी अतुलबळी चव. १. अचतशय किखर; मजबतू; बलाढ्य; िाडंगा; परािमी; 
चबनजोड; धाडसी : ‘ज्ञानमागी अतुबचळी । तुमर्ें िैन्द्य हरील ॥’ – गुर् ५·३१. (ल.) फारर् मोठा; अवाढव्य; 
अर्ाट. २. असह्य वतचिुकीर्ा; त्रास िेिारा; उद्धट; अरेराव. [सं. अतुलबल] 
 
अतुबयळ न. अपार शतती; धाडस. 

चव. बलाढ्य; शक्ततमान : ‘यािव करूचन अतुबचळ । नाना िुष् िचमले सकळ ॥’ – एभा १·२२१ 
[सं. अतुलबल] 
 
अतुल चव. तुलना नाही असे; चबनजोड; असामान्द्य; अनुपम : ‘अतुल बळें अचतप्रबळ । वाढलें  जें 
यािवकुळ ॥’ – एभा १·२२७. [सं.] 
 
अतुल ना. लबाडी; चवश्वासघात; प्रतारिा. 
 
अतुलनीय, अतुल्य चव. १. चबनजोड; अजोड; कशाशीही तुलना न करता येण्याजोगा; ज्याला 
तुलना नाही असा. २. असमान; असदृश. पहा : अतुल [सं.] 
 
अतेली चव. तैलहीन; तेल न वापरता केलेले (अन्न) : ‘गोसावी हळूहळू एकु िी अलिी : अतेली : 
(पिाथच आरोचगती)’ – लीर्पू १९. 
 
अतोज न. आश्चयच; नवल : ‘तुवा ंसाचंगतचलया अपुवी कथा । तेिे आर्कोचन आमरे्आ चर्ता । अतोज 
जाहले ॥’ – चिपु १५·१३३. 
 
अतोनात, आतोनात चव. अचतशय; बहुल; भरपूर; पुष्ट्कळ; चवपुल [सं. अतः+नाक्स्त] 
 
अतोध्वय चिचव. त्यानंतर. 
 
अतौत शअ. आत; मध्ये : ‘तेथें कृष्ट्ि जळा अतौता ।’ – चनगा ४५. [सं. अन्द्तः] 
 
अत्तर न. सुवाचसक फुलारें् अगर पिाथांरे् शुद्ध सत्त्व, अकच ; सौगंचधक अकच ; पुष्ट्पगंधाकच . [फा. 
र्त्र]. (वा.) अत्तर जाळिे, अत्तराचे णदवे लाविे – मूखचपिाने उधळपट्टी करिे. 
 
अत्तर गुलाब पु. सभा, मंगलकायच प्रसंगी पानसुपारी, अत्तर, गुलाबपािी वगैरे िेण्यार्ा प्रघात; 
(सामान्द्यतः) पानसुपारी; संभावना; आिरसत्कार. [फा.] 
 
अत्तरदािी स्त्री. अत्तर ठेवण्यारे् पात्र. 
 
अत्तार, अत्तारी पु. सुगंधी; सुवाचसक रव्ये चवकिारा; गंधी. पहा : आतार [फा.] 
 
अत्तरुी स्त्री; भाया; बायको. पहा : अंतुरी [अस्तुरी] 
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अत्यल्ग्नष्टोम पु. १. सोमयागार्ा एक प्रकार. या मागात अननीर्ी स्तुती असल्यामुळे याला हे नाव. 
२. ज्योचतष्ोम यज्ञार्ा ऐक्च्छक िुसरा भाग. ३. तीव्र झकवा प्रबल पार्क शतती. [सं.] 
 
अत्यिु, अत्यिू पु. (वै.) अचतसूक्ष्म जीव (व्हायरस). [सं.] 
 
अत्यणधक चव. प्रमािापेक्षा जास्त; बेसुमार; वाजवीपेक्षा अचधक; परमावधीर्ा. [सं.] 
 
अत्यय पु. १. चवध्वसं; शवेट; अखेर; नाश; नुकसान; नाहीसे होिे. (सामा.) धनात्यय; धमात्यय; 
पापात्यय र्. : ‘जीिें असे अत्यय पातकासी ।’ – सारुह १·३९. २. सोडिे; पलीकडे जािे; त्याग करिे; 
(ल.) मरि. उिा. गेहात्यय, िेहात्यय. ३. अचतशय, पराकाष्ठेरे्, मयािेबाहेर असिे; अमयािता; 
अचतिातंता. 
 
अत्यतयव पु. (आयु.) योचनमागातील रततचपत्तार्ा चवकार. – आयुचसद्ध १·७८. 
 
अत्यथय चिचव. पुष्ट्कळ; अचतशय; फार; अतोनात. [सं.] 
 
अत्यल्प चव. खूप कमी; फार थोडे; अत्यंत अल्प. [सं.] 
 
अत्यवस्थ चव. मरावयास टेकलेला; मरावयाच्या बेतात असलेला; मरिोन्द्मुख; प्रकृती अत्यंत 
चबघडलेला. [सं.] 
 
अत्यवस्था स्त्री. वाईट चबकट िशा (शरीरार्ी) : ‘मागे काहीं चिवस मिनमंजरीर्ी अत्यवस्था 
िंाली होती.’ –ममच १४१. [सं.] 
 
अत्यशन न. अचत खािे : ‘चतळगुळारे् अत्यशन र्. च्या पचरिामी िुसऱ्यार् चिवशी मला 
रततारे् जुलाब होऊ लागले.’ – माजी ५०६. 
 
अत्यंत चव. चिचव. अचतशय; फाजील; फार; मनस्वी; बेसुमार; अमयािपिे; बहुत; बेहि. [सं.] 
 
अत्यंतिे अचि. पूिचपिे नष् होिे; मरिे : ‘एथ भतूें चजये अत्यंतचल ।’ – राज्ञा ७·१५७. [सं. 
अत्यन्द्त] 
 
अत्यंताभाव पु. १. चतन्द्ही काळी झकवा कधीही एखािी वस्तू अक्स्तत्वात नसण्यार्ी क्स्थती; पूिच 
अभाव. उिा. वधं्येर्ा पुत्र. २. (न्द्याय) अभावाच्या र्ार प्रकारापंैकी एक प्रकार. पहा : अभाव [सं.] 
 
अत्यंती स्त्री. बारकाईने पाहिे. 
 
अत्याचार पु. १. अचवचहत, व्यवहाराचवरुद्ध वतचन. २. अधमार्रि; अनुचर्त आर्ार. ३. जोर 
जबरिस्ती; जुलूम : ‘र्ालू झहिवाचसयावंररे् राज्यकत्यांरे् अत्यार्ार आिखी चकती चिवस सहन 
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करावयारे्?’ – के १६·४·३०. ४. बेकायिेशीर, राज्यरोही, घातपातािी कृत्य : ‘झहिुस्थानातं र्तर कोठेचह 
अत्यार्ार िंाला तरी मी (गाधंी) मािंा चनश्चय पार पाडिार.’ – के २५·३·३०. ५. मािुसकीला सोडून 
केलेले वतचन. (खून, जाळपोळ, बलात्कार, नासधूस.) [सं.] 
 
अत्याचारी चव. १. चवचहत आर्ार–चवधी सोडून वागिारा. २. जुलमी; कुकमी. 
 
अत्यादर पु. १. पूज्यभाव; सत्कार; स्वीकार; सन्द्मान; अंगीकार : ‘असेल अशी आवडी कचरशी 
का ंन अत्यािर ।’ – केका ६१. २. चवशषे पे्रम; श्रद्धा : ‘मज हृियीं स् गुरु । जेिें ताचरलों हा संसारपुरु । 
म्हिऊझन चवशषे अत्यािरु । चववकेावरी ।’ – ज्ञा १·२२. [सं.] 
 
अत्याधान न. १. अचतिमि. २. होमाननीला कशावर तरी ठेवण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अत्याम्लता स्त्री. जठर भागात चनमाि होिारे आम्लारे् आचधतय; छातीत जळजळ चनमाि करिारे 
आम्लचपत्त. [सं.] 
 
अत्युद्गारवात पु. एक प्रकारर्ा वात. यात रोनयाला ढेकर फार येतात. [सं.] 
 
अत्र पु. स्पशच : ‘सुखुिुःखारे् अत्र । जीवा लागो नेिी ।’ – ज्ञाप्र ८३४. 
 
अत्र, अते्र चिचव. ह्या स्थळी; येथे : ‘अत्र गंध सुमनी पूजा । करीतसे धमचराजा ॥’– कथा ६·२१·४. 
[सं.] 
 
अत्रक प्रचतबधं : ‘प्रचसद्ध लेखाने आईकट करून एकत्र राहण्यास अत्रक होत नाही.’ – गोरी ११. (गो.) 
 
अत्रत्य चव. येथील; या चठकािरे्; स्थाचनक. [सं.] 
 
अत्रप चव. चनलचज्ज; िुःशील; उद्धट. [सं.] 
 
अत्रप, अत्रफ, अत्रब चव. १. अचधक; फालतुक; जास्ती; चरकामा; चनराळा; वापरात नसलेला : 
‘एक अत्रप लुगडे व शालजोडी, अंथरण्यास व पाघंरण्यास येथे आहे.’ – मंघो १०९. [अर. अत्राफ] 
 
अत्रप, अत्राप, अत्राफ, अत्राब न. अचनचश्चतपिा; असंबद्धपिा; िुटप्पीपिा (भाषिार्ा, 
आर्रिार्ा). (चि. ठेविे, राखिे). 

चव. अचनचश्चत; मोघम. 
चिचव. असंबद्धपिे; चवसंगतपिे; अचनचश्चतपिे; िुटप्पीपिाने. 

 
अत्रल्स्थत चव. येथे असलेले : ‘ये प्रातंीरे् ग्रहस्त वतनिार तत्रक्स्थत व अत्रक्स्थत प्रसंगासं 
अनुपयोगीर् ।’ – पेि ३९·१५५. [सं.] 
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अत्रास पु. त्रागा; कष्; श्रम : ‘उपास अत्रास करू नये. वळेेवर बाहेर शरम राहे तें करावे’– मर्सा 
६·१५३. 
 
अत्रुि न. (वन.) फ्लॅकोर्मटप्टसी कुलातील काटेरी िुंडूप. हे कोकि, बगंाल, चबहार, ओचरसा, 
ताचमळनाडू या चठकािी आढळते. साल चतळाच्या तेलात उगाळून संचधवातावर लावतात. 
 
अत्लस स्त्री. अतलस; रेशमी कापड; साटीि : ‘अत्लस हात र्ौिा’ – मर्सा ३·१९. 
 
अथ अ. १. (संस्कृत गं्रथारंभी चलचहण्यार्ा शुभ शब्ि) आता येथून; पुढे; नंतर; अशा रीतीने. २. 
अथवा : ‘आपि अश्व असे चवचकले मग एक बसो अथ िोन वरी ।’ – वामन ४·४ (वा.) अथपासून 
र्णतपयंत– आरंभापासून अखेरपयंत; आिीपासून अंतापयंत; साद्यतं. (गं्रथाच्या आरंभी ‘अथ’ व शवेटी 
‘र्चत’ असते म्हिून.). 
 
अथज्या चिचव. र्कडे. (ना.) [सं. अत्र+त्य] 
 
अथ तु अ. जर; परंतु : ‘अथ तु जो कोिु हुचव ए सासन लोपी’ – प्रारा चशला. 
 
अथगयि न. १. रानटीपिार्ी, आडिाडं वागिूक; आरडाओरडा; अट्टाहास; आिळआपट, चशवीगाळ, 
उतावीळपिा; घाई झकवा आग्रह; २. स्वाथच साधण्यासाठी रडिे, उमचटपिे बोलिे र्. (कों) 
 
अथवय पु. १. अननी झकवा सोम पूजिारा. २. अथवचविे. [सं.] 
 
अथवयि पु. १. ऋनविेािी विेापंैकी र्ौथा विे. ‘अथवच’ विेार्ी २० काडें आहेत. २. अथवच विेार्ा रष्ा, 
संपािक, ऋषी. ३. आपल्या फायद्यासाठी िुसऱ्यार्ी र्हाडी, लावालावी र्त्यािी खेळ करिे झकवा 
जारिमारि करिारा. [सं.] 
 
अथवा उअ. चवकल्पबोधक अव्यय. अगर; झकवा; चनरचनराळे झकवा चवरुद्ध पिाथच, शब्ि, गोष्ी वगेळे 
करण्यासाठी योजावयार्ा शब्ि; साधारि मानाने ‘झकवा, वा, अथवा’ हे शब्ि सारख्यार् अथाने योजतात. 
[सं. अथ + वा] 
 
अथश्री स्त्री. प्रारंभ; सुरुवात. [सं.] 
 
अथाऊं चव. अत्यंत खोल : ‘माचिं अथाउं म्हिता ं। थचडये चर् पाडुंसुता ।’ – राज्ञा १३·५४४. 
 
अथाक, अथांग चव. तळ, ठाव, थागं लागत नसलेले; अचतशय खोल; अतल स्पशच : ‘क्षमा आचि 
शातंीर्ा िुजा अथाक सागर तंू ।’– प्रला १७१. [सं. अस्थाग = फार खोल] 
 
अथाणप उअ. असे असताही; तथाचप; तरीसुद्धा. [सं.] 
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अथारी स्त्री. १. सामाईकीने शते वखरण्यार्ी अगर नागंरण्यार्ी पाळी. २. एखाद्या शतेी कामाच्या 
मोबिल्यात गडी मािसानंा चिलेले जेवि. (व.) 
 
अथाव पु. १. खोल पािी : ‘पैं अथावी घट बुडाला ।’ – ज्ञा ८·६५. २. खोली : ‘तो चवषयचवषार्ा 
अथावो ।’– ज्ञा १८·१०५४. चव. खोल; अथागं; अगाध. 
 
अथांबी चिचव. अथागं; खोल : ‘वधू गौतमार्ी पचतशाप डोही । बुडाली अथाबंी चशळारूप होई ।’ – वाबो 
३०. [अथागंीरे् अप.] 
 
अणथर चव. र्ळवळ् या; र्ळवळ करिारा. [सं. अक्स्थर] 
 
अणथल, अणथला चव. आश्रय केलेला; योनय; समथच; थोर; भानयवान : ‘चर्द्भानयें अचथला चविेह 
चमचथलाभपूाळ भपूावली ।’ – आसी १. पहा : आणथला [सं. अक्स्त] 
 
अणथलीथडी स्त्री. १. अलीकडील बाजू २. (ल.) आक्स्ततय बुद्धी. 
 
अथेणत अ. आरंभापासून शवेटपयंत; अथपासून र्चतपयंत. [सं. अथ+र्चत] 
 
अद, आद चव. अधा; चनम्मा; शब्िानंा हा उपसगच म्हिून लागतो. जसे : – अिघडी, अिपाव, 
अिशरे र्. 
 
अद न. एक अधातुरव्य. (आयोडीन.) 
 
अदए न. िेता न येण्याजोगे : ‘र्स्वरी कार् अिए असे?’ – लीर्पू २४४. 
 
अदखिा चव. १. कुरूप; िेखिा नव्हे तो. २. ज्यास पाहवत नाही तो; िुसऱ्याच्या उत्कषाबिल 
असचहष्ट्िू; िुष्; मत्सरी : ‘पचंडत वार्ाळी ठकडे अिखिी ।’ – िाचव ४५८. 
 
अदखलपात्र चव. पोचलसाकंडून आपिहून िखल घेण्यास योनय नाही असा (गुन्द्हा) : ‘गुन्द्हे जसे 
िखलपात्र असत तसे अिखलपात्रही असत.’ – पि १२२. 
 
अदखली चव. १. ज्या अपराधात स्वतः होऊन हस्तके्षप करण्यास पोचलसास अचधकार नाही 
असा (अपराध). २. िखल न घेण्याजोगा; अहस्तके्षप्य. [अ. +फा. िखल] 
 
अदगज चव. अधा गज, अधावार : ‘अिगजास. ॥. रुपये’ – समारो २·३५·४. [सं. अधच +फा. गज] 
 
अदगळिे अचि. िुंरिे; िुःचखत होिे; व्यचथत होिे; विेनानंी चवव्हळ होिे. [व.] 
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अदट, अदटु चव. १. दृढ; पक्का चनश्चल : ‘रुक्तमिीर्ा भक्ततभावो अिट ।’ – कथा ४·८·१७३. २. 
धीट; अझजतय; परािमी; सामर्थ्यचवान : ‘भगवतं महाअतुबचळी । अिट िैत्यातें चनिाळी ।’ – एभा २·७७६. 
[क. अिटु = धैयच, सामर्थ्यच] 
 
अदट न. अदृष्, नशीब, िैव. 
 
अदट चव. िाट; चवरळ नसलेले. 
 
अदत्त चव. १. कृपि; चर्कू्क; कवडीर्ुबंक: करू. २. न चिलेला. 
 
अदत्त अभ्यथयन हक्कार्ी यावयार्ी राचहलेली रक्कम. 
 
अदत्त बाकी स्त्री. १. न चिलेली, द्यावयार्ी राचहलेली रक्कम; िेिे असलेली चशल्लक रक्कम. २. मेळ 
न जमलेली रक्कम. 
 
अदत्तमत न. न चिलेले मत. 

चव. ज्यावर मतिान िंालेले नाही अशा (मागण्या). [सं.] 
 
अदत्त याचना स्त्री. आर्मथक अित्त प्रभाग. 
 
अदत्तव्यय द्यावयार्ी राचहलेली खर्ार्ी रक्कम. 
 
अदत्त णशखामिी, अदत्त णशरोमिी पु. पराकाष्ठेर्ा कृपि. 
 
अदना चव. १. नीर्; कचनष्ठ; कमी प्रतीर्ा. २. अडािी; अज्ञानी : ‘आमरे् नाव े चमरजेतील अिना 
मनुष्ट्य िेखील िगड फोडीत असतो.’ – ऐलेसं ६४१८. [फा. अद्ना] 
 
अदपाव पु. अधापावशरे; शरेार्ा आठवा चहस्सा. 
 
अदपुणत्तक न. (शाप.) अि (आयोचडन) संयुतत रव्य; जखमा भरून काढण्यास उपयोगी. 
 
अदब, अदबी मयािा; चवनय; नम्रता; सन्द्मान; प्रचतष्ठा; मोठेपिा; आिर (चि. ठेविे, राखिे, संभाळिे, 
राहिे). [अर अिब्]  (वा.) अदब चालणविे – सन्द्मान राखिे; अदब ठेविे – साभंाळिे; मान िेिे; 
आिर िाखविे; अदब धरिे– सलामी िेिे. अदब बजाविे – आिर िशचचविे; छातीवर एकावर एक हात 
ठेवनू नम्रतापूवचक उभे राहिे. (मुजरा करिे, मान िेिे.) : ‘बोटं जुळवनू ती पेशव्यानंा अिब बजावीत होती’ 
– राऊ १२१. 

पु. १. झर्ता; श्रम; िुःख; त्रास (चि. पडिे, पाविे, सोसिे). २. चनकड; जरुरी (कामार्ी, 
बाबीर्ी) (चि. पडिे). 
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अदबखाना पु. तुरंुग; कैिखाना : ‘हरिोजिास अिबखाना ठेवले.’ – मर्सा १८·१९. 
 
अदबिे अचि १. (आजाराने) खालाविे; अशतत–अधू होिे; चखतपत पडिे. २. टेकीला येिे; गाजंिे; 
बेजार होिे (िुःखाने, त्रासाने, पीडेमुळे). ३. रंजीस येिे; मेटाकुटीस येिे; थकूनभागून जािे. (श्रम, 
मेहनत, कष्–काळज्या यानंी). ४. पचरश्रम करिे; काबाडकष् करिे; अचत खटपट करिे; िगिग सोसिे. 
 
अदबशीर चव. १. आिर बाळगिारा; सन्द्मान ठेविारा. २. पडिा र्त्याचिकाने आच्छािलेले; 
सुरचक्षत; मयािेने राचहलेला. ३. आटोपशीर चिचव. नम्रतापूवचक; लक्षपूवचक; काळजीने; कळकळीने. (चि. 
ठेविे, राखिे, सरिे, हालिे). [अर. अिब] 
 
अदभागी चव. हतभागी; फुटतया कपाळार्ा, नचशबार्ा; िुःखी व िचररी; उपभोग नचशबात 
नसिारा. [सं. हतभाचगन्] 
 
अदभ्र चव. बहुत; मोठा; फार : ‘अन्द्योन्द्य कृताघातें बा मूछा पावले अिभ्रा ते ।’ – मो. 
 
अदमि, अदमिी, आधमि पु. अधामि, अंिाजे २० चकलो. (मापवजन); अधा मि वजनार्ा 
चजन्नस. [सं. अधच +मान] 
 
अदमनका, अदमिा चव. अध्या मिाच्या वजनारे् – मापारे् (भाडें, वजन, िगड र्.). 
 
अदमीयता स्त्री. मािुसकी : ‘....म्हिो लागला, जे मजवर बाजीरायार्ा र्तबार अगर 
अिमीयेतेर्ी वर्नार्ी सत्यता वाटत नाही’ – पेि १०·५८. [फा. आिमी] 
 
अदमुरे, अदमोरे, आदमुरे न. पूिचपिे तयार न िंालेले िही; गोड िही; आंबटपिा कमी 
असलेले िही. [क. अधमुरे = अधा मोडलेला] 
चव. अधे मुरलेले; घट्ट न िंालेले (िही). 
 
अदमुरे चांदिे कोवळे र्ािंिे : ‘अिमुरें र्ाचंििे फोचडजे । कैरवारं्ा मकरंिु काचढजे ।’ – चशव ७७६. 
 
अदमुस चिचव. िमछाक. ‘पावन्द्याले अिमुसं करे’ – मेर्ं ३९. 
 
अदम्य चव. १. िमन करण्यास कठीि; ताब्यात आिण्यास कठीि; वश, अंचकत करता येिार नाही 
असा; अचतशय प्रबल. २. सतत राहिारा; चटकिारा (उत्साह र्). ३. कोिारे्ही िडपि, िाब न 
जुमानिारा. ४. (वै.) ज्या रोगावर औषधे झकवा वैद्यकीय चर्चकत्सा यारं्ा उपयोग होत नाही असा. [सं.] 
 
अदय चव. चनिचय; कठोर: िुष्; िूर. [सं.] 
 
अदये चव. िेता न येण्याजोगे : ‘गोसावी ईश्वरू आचि ईश्वरी तचर अिये नाही.’ – लीर्पू ३८४. 
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अदशयन न. १. िशचन न होिे; नाहीसे होिे. २. चिसण्यार्ी क्स्थती नसिे; न चिसिे; लोप; चतरोधान; 
अदृष्ावस्था. [सं.] 
 
अदल पु. पहा : अद्दल 

चव. वास्तचवक; खरा; रास्त; न्द्याय : ‘या खटल्यात अिल र्न्द्साफ िंाला’ –चवचक्षप्त १·४०. 
[फा. अिल] 
 
अदलिे अचि. बुडिे : ‘यंिा सेतेही अिलली. चिवािर्ा धारा वारता ंसंकट िंाले असें’ –वैि १७४३·३६. 
 
अदलाबदल स्त्री. १. यारे् त्याला व त्यारे् याला असा फेरफार; येथले तेथे, तेथले येथे; परस्पर 
िेवघेव; बिलाबिल. २. मोबिला. [बिलरे् चद्व.] 
 
अदलामधला चव. मधल्या भागातला; ना पचहला ना शवेटर्ा; कोठला तरी. 
 
अदणलणकत चव. (वन.) गभात िचलकेर्ा अभाव असलेली (वनस्पती). [सं.] 
 
अदल्या घरचा चव. पचहल्या नवऱ्यापासून िंालेला (मुलगा). 
 
अदवट न. अधोड; जनावरारें् न कमावलेले कातडे. 
 
अदवा संुठ स्त्री. आले; संुठ. [सं. आरचक] 
 
अदशेर पु. अधचशरे (माप झकवा वजन), अंिाजे अधा चकलो. 
 
अदिनीय, अदार्ह् चव. १. जाळण्याला झकवा िहन करण्याला कठीि, अयोनय; िहन न करता 
येण्यासारखे. २. जे जाळता कामा नये ते. [सं.] 
 
अदळ पु. स्त्री. १. िंीज; वापर; विचळ; रहिारी; त्रास; चजकीर; छळ; आटआट. २. घाव; धक्का; 
हेलकावा (चि. काढिे, लागिे, लाविे). 

चव. १. अयोनय; असार; गर झकवा मगज कमी असलेला. २. कच्चा; हळवा. ३. िळे नसलेले; 
डाझळब्या नसलेले; एकिल; (धान्द्य, फळ, फूल र्. जसे तािूंळ वगैरे). [सं. आ+िल] 
 
अदळपि न. १. असमथचता; अयोनयता; असारता : ‘जें अिळपि िेचखलें  । तुचिंये प्रचत ।’ – ज्ञा 
१३·९४९. २. िुबळेपि [क. अचिर ] 
 
अदंडनीय, अदंड्य चव. िंड–चशक्षा–शासन करण्यास अयोनय. [सं.] 
 
अदंतता स्त्री. (वै.) िात नसिे; िंतहीन अवस्था [सं.] 
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अदंबरी चव. मेघविी; ढगाच्या रंगार्ा. [सं. आडंबर] 
 
अदंणभत्व, अदांणभत्व न. साधेपिा; नम्रता; आढ्यता नसिे; ढोंग न करण्यार्ा गुि; साधुपिा : 
‘तचर अंिचभत्व ऐसें । लोचभयारे् मन जैसें ॥’ – ज्ञा १३·२०३. [सं.] 
 
अदा पु. १. नखरा; नजर चफरचविे, डोळे मोडिे वगैरे शृगंाचरक हावभाव; अचभनय; चवलास; 
अंगचवके्षप; ऐट : ‘हसतमुख सिा ंपाहुचन तुिंी अिा । भलुुन िुंकले ।’ – होला १३५. २. खूि; शकुन; रे्ष्ा; 
‘जवळ जाऊन पाहतों तो कावळा अिा िाचवतो ।’ – अफला ७५. 
 
अदा पु. १. पूिच करिे; भरपाई; फेड : ‘आम्ही आपला आमील ठेवनू तुमर्ा पैका अिा करून िेऊं’ 
– चिमरा १·२१४. २. लाभ; नफा; फायिा. ३. संग्रह; साठा; संर्य; मुिल; भाडंवल; मालमत्ता. ४. उत्पन्न; 
वसूल; चमळकत; प्राप्ती. (वा.) अदा करिे – फेडिे; िेिे; वारिे; िेऊन टाकिे (मागिी, कजच) : 
‘परवानगी अिा केली होती.’ – ओंकार ३२६. [अर. अिा] 
 
अदाई स्त्री. १. फेड; भरपाई. २. चमळकत; प्राप्ती; उत्पन्न. ३. (ल.) कामार्ी पूिचता. 
चव. हाती आलेले; भागचवलेले– िेऊन टाकलेले (पैसे). [फा. अिा] 
 
अदाकारी स्त्री. १. अचभनय; बताविी. २. भावनाचवष्ट्कार : ‘त्या नयनातील अिाकारी जाित्याला 
समजत होती.’ – राऊ ७९. [फा.] 
 
अदात चव. िात न उगवलेला; अल्पवयी. 
 
अदाता चव. अनुिार; कृपि; कंजूष. 
 
अदातृत्व न. कृपिपिा; अनुिारपिा; कंजूषपिा. [सं.] 
 
अदानुमायन्द चव. जमा िाखचविारा; वसूल िाखचविारा. [फा. अिा] 
 
अदाब अजय बजाविे िुंकून– नम्रतापूवचक सलाम करिे : ‘.... पेशव्यानंा तीनिा अिाब अजच बजावत.’ 
– राऊ १२०. 
 
अदाणयत्व न. १. जबाबिारी नसिे; चजम्मेिारी नसिे; २. आर्मथक बोजा, जबाबिारी नसिे. 
[सं.] 
 
अदालत स्त्री. १. न्द्यायकरे्री; न्द्यायालय. २. खटला; र्ौकशी; र्न्द्साफ; न्द्यायव्यवहार [फा.] 
 
अदावत, अदायम स्त्री. १. वैर; िुष्ावा; हेवा; भाऊबिंकी; आकस; शत्रतु्व; दे्वष; मत्सर; िावा : 
‘धमावरून कोिी कोिार्ी अिावत करू नये.’ – र्िं ३८. २. आळ; िोषारोप. (चि. करिे, घालिे, घेिे, 
पडिे.) ३. िुखापत. ४. संकट. ५. सताविे. 
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अदावती, अदावत्या चव. दे्वष्ा; वैर साधिारा; अिावत करिारा; भाडंखोर; कंुभाडं रर्िारा; 
शत्रतु्व करिारा. [फा.] 
 
अदावळ स्त्री. १. खोडसाळपिा; टवाळकी; िाडंगाई; रे्ष्ा; उपरव (लहान मुलारं्ा). २. खोटा आरोप; 
तोहोमत; िोषारोपि; आळ (चि. घालिे, टाळिे, येिे) : ‘मल्हारराव यानंी पुत्राच्या कटाक्षें हे अिावळ 
घातली आहे.’ – भाब ६. २. लर्ाडं; संकट; छळ; त्रास. 
 
अणदणक चव. आद्य; सवात पचहली : ‘तंू अचिचक गे िेवमाते ॥’ – चिपु ५. 
 
अणदणत, अणदती स्त्री. र्ंरािी िेवतारं्ी – आचित्यारं्ी माता; परृ्थ्वी. [सं.] 
 
अणदनाशंबा शुिवारर्ी रात्र. [फा.] 
 
अदी चव. जन्द्माने हलका; अयोनय; लहान. 
 
अदीक चव. अचधक; जास्त : ‘तव आबैस अिीक िुख उपनले’ – लीर्पू ३२६. 
 
अदीप्तीत प्रदेश पु. (भौ.) शीत कॅथोड र्लेतरॉन नळीच्या वायुके्षत्रातील आयन; त्याचं्यात प्रकाचशत 
होण्यार्ी क्षमता येईपयंत अनुिीप्तहीन झकवा कमी प्रकाचशत चिसतात. या अप्रकाचशत भागाला अिीप्त 
प्रिेश असे म्हितात. [सं.] 
 
अदीप्तीत णवमोच न. वायमूध्ये दृक य प्रकाश चनमाि न होता वीज मोकळी होिे. [सं.] 
 
अदीणबदी चिचव. सवांच्या आधी. 
 
अदीणक्षत चव. िीक्षा न िंालेला; प्राकृत; सामान्द्य. [सं.] 
 
अदुगर चिचव. अगोिर : ‘ए बया! मािंा अिुगर कडेलोट कर!’ – बाय २·२ (ग्रा.) 
 
अदुभिी चव. िोचहले न जािारे : ‘र्ाचंििेयार्ा पाण्हावनी : र्रंकातं िुभती अिुभिी’ – रुस्व ५६९. 
 
अदुलागदुला पु. एक खेळ : ‘कुिी वतुचळात बसून अिुलागिुला खेळत असतो.’ – चशळान ६२. 
 
अदुिनी पहा : अदुभिी : ‘शब्ििह्म िुचहलें  अिुहन : काचढले लीलामृत’ – रुस्व २० 
 
अदुःखनवमी स्त्री. भारपि शुद्ध नवमी (भावी वषातील सवच िुःखे टळावी म्हिून या चिवशी चस्त्रया 
िेवीर्ी पूजा करतात); सुखप्राप्तीसाठी करावयाच्या िेवीच्या पूजेर्ा चिवस. [सं.] 
 
अदृशी चव. अदृक य; गुप्त : ‘श्रीगुरू जाले अदृशी ।’ – गुर् ५१·४४४. 
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अदृश्य चव. चिसेनासा, चिसत नाही असा; गुप्त; अगोर्र; अलक्ष्य. [सं.] 
 
अदृश्य आयात स्त्री. (अथच.) बॅंझकग, चवमा, वाहतूक (हवाई, जल र्.) यासारख्या सेवारं्ी आयात. 
 
अदृश्यकिी चव. (भशूा.) ज्याच्या घट्ट रर्नेतील चवभतत कि नुसत्या डोळयानंा चिसत नाहीत 
असा (अक्ननज खडक). 
 
अदृश्य णनयात, णनष्ट्क्राम्य स्त्री. (अथच.) बॅंझकग, चवमा, वाहतूक (हवाई, जल र्.) यासंारख्या सेवारं्ी 
चनयात. 
 
अदृश्यवाद पु. ध्येयवाि. 
 
अदृष्ट चव. न चिसलेले; न पाचहलेले; गुप्त. 

न. नशीब; िैव; प्राततन; कपाळ; प्रारब्ध; ईश्वरी संकेत : ‘होय अदृष् आपैतें । तझय वाळूचर् रत्नें 
परते ॥’ – ज्ञा १५·२२. [सं.] (वा.) अदृष्टास येिे – १. अनुचर्त गोष्ही करावी लागिे; नचशबी येिे; 
भोगाव ेलागिे. २. ईश्वर; परमतत्त्व : ‘वधुे केव्हडा अदृष्ार्ा : जीव जाताचंस’ – ऋम ८९. 
 
अदृष्टखचय पु. िानधमच र्त्यािी न चिसिारा खर्च; यारे् फळ पुढील जन्द्मी चमळते; मरिोत्तर 
झकवा परलोकी सुफल चमळाव ेम्हिून केलेला खर्च. (अन्निान वगैरे). [सं. अदृष् + फा. खर्च] 
 
अदृष्टिे अचि. लोपिे; दृचष्आड, गुप्त होिे : ‘तैसे स्थूळ ते सवाखंडी धुळीर्ी मोट । त्यामाजी वस्तु 
अदृष्ली र्ोखट ।’ – योसं ६·४७. 
 
अदृष्ट धनसंचय पु. गुप्त धनसंग्रह; गुप्त धनार्ा साठा. 
 
अदृष्ट पूवय चव. पूवी कधीही न पाचहलेला; न कक्ल्पलेला. [सं.] 
 
अदृष्ट फल, अदृष्टफलन भचवष्ट्यकाळी चमळिारे फल. अकक्ल्पत फळ. [सं.] 
 
अदृष्टभय न. १. स्वकमाच्या पचरिामासंबधंार्ी, कृतकमाचवषयीर्ी भीती झकवा काळजी. २. 
भचवतव्यासंबधंीर्ी भीती. [सं.] 
 
अदृष्टवशात् चिचव. यदृच्छेने; िैवयोगाने, नचशबाने. [सं.] 
 
अदृष्टवंत, अदृष्टवान् पु. ज्यारे् नशीब र्ागंले आहे असा (मािूस); भानयवान. [सं.] 
 
अदृष्टवाद, अदृष्टमत, अदृष्टाथय, अदृष्टमतवाद १. िैववाि झकवा तसे मत; कमचवाि. २. मागील 
जन्द्मातील पापपुण्यारे् या जन्द्मी फळ चमळते असा चवश्वास. 
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अदृष्टवादी, अदृष्टाथयवादी पु. िैववािी; अदृष् मतार्ा पुरस्कता. [सं.] 
 
अदृष्टसेवा स्त्री. परमेश्वरार्ी सेवा : ‘श्रीप्रभरू्ी सेवा जे अदृष्सेवा’ – लीर्पू ५८५. 
 
अदृष्टिीन चव. िैवहीन; िुिैवी; फुटतया नचशबार्ा : ‘शक्ततहीन सामर्थ्यचहीन, अदृष्हीन चभकारी 
।’ – िास २·३·३४. [सं.] 
 
अदृष्टाथी चव. पारलौचककार्ी र्च्छा करिारा : ‘अदृष्ाथीरे् जे असचत तयारं्ी करिे चतयें 
ऐसीचर् की’ – स्मृस्थ ६३. 
 
अदेख चव. मत्सरी; असचहष्ट्िू; िुसऱ्यार्ा उत्कषच पाहवत नाही असा; वाईटावर असलेला. [सं. 
अ+दृश] 
 
अदेखिा चव. १. कुरूप; बेडौल; चिसण्यात वाईट. २. मत्सरी; हेकेखोर; असचहष्ट्िू पहा : 
अदेखिा 
 
अदेखिेपि न. १. िुसऱ्यारे् बरे न पाहविे; चवघ्न संतोषीपिा; मत्सर. २. कुरूपता. 
 
अदेखाई स्त्री. शत्रतु्व; मत्सर; हेवा : ‘िुसऱ्यारे् भानयार्ी अिेखाई न करावी.’ – झसब ५१. 
 
अदेय चव. िेता न येण्यासारखे; बहाल न करण्यासारखे : ‘चवर्ारवन्द्ता ं महापुरुषा ं । अिेय काहंीं 
असेना ।’ – मुततेश्वर. [सं.] 
 
अदेयदान न. अयोनय िेिगी; अपात्री िान. [सं.] 
 
अदेयमत चव. मत िेता येिार नाही असे; मत चिले जािार नाही असे. 
 
अदेश पु. उपिेश : ‘आम्हापाचस ये ना आम्हासंी अिेश न करी’ – लीर् २·२८. 
 
अदेणशता स्त्री. (राज्य.) कोित्याही राष्ट्रारे् नागचरकत्व नसल्यार्ी अवस्था. [सं.] 
 
अदैव चव. हाचनकारक; मारक; चवरुद्ध : ‘अिैव वडवानळू । िानवासंी ।’ – चशव ५१६. [सं.] 
 
अदोष चव. १. िोषरचहत; चनरपराध. २. अिूषिीय; िोषास अपात्र. [सं.] 
 
अदोळिे अचि. अंिोळिे; आपटिे; आिळिे; हालिे; आंिोलन पाविे : ‘हार गळयाचंतल ख्याल 
कचरत मचहभाळ अिोचळत ।’ – अमृतक ५१. [सं. आंिोलन] 
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अद्दि पु. अधा मि : ‘कंुिगोळया धर्ममष्ठ शतेकऱ्यानंी तेलार्ा एक अिि घाण्यापाठीमागे िेवतेच्या 
नंिािीपासाठी चिला.’ – के १०·७·३९. 
 
अद्दल स्त्री. न्द्याय; (ल.) ठेर्; ठोकर; कृतकमारे् प्रायचश्चत्त; शासन; चशक्षा. [फा. अिल] (वा.) अद्दल 
घडिे – चशक्षा चमळिे; ठोकर बसिे; र्शारत चमळिे. 
 
अद्दल चव. हुशार (र्ागंल्या अथी), न्द्हावी–झशपी–कसबी र्.; (वाईट अथी) र्ोर–लबाड–चशनळ–
हरामी. पहा : अट्टल 
 
अद्दल चव. नेमके, बरोबर, चततकेर्, मोजके (माप, प्रमाि, वजन, चहशबे र्.) : ‘जी खेळातंील 
माकांर्ी सीमा ठरवावी चततकेर् अिल माकच  िंाले तरर् तो खेळ झजकतो.’– पाट २६. [सं.] 
 
अद्ना कचनष्ठ; नीर्. 
 
अद्धा पु. एक प्रकारर्ा पतंग. 
 
अदु्भत चव. अपूवच; आश्चयचकारक; पूवी न िंालेले; र्मत्काचरक; चवलक्षि; अर्ंबा वाटण्यासारखे. 

न. आश्चयच; उत्पात; र्मत्कार (धरिीकंप, उल्कापात र्.). चवश्वास बसिार नाही अशी गोष्. 
(वा.) अदु्भत मांडिे – नवीन, र्मत्काचरक र्ाल रूढ करू पाहिे. [सं.] 
 
अदु्भत कौतुक न. र्मत्कार; आश्चयचकारक कृत्य. 
 
अदु्भतरम्य चव. १. चवलक्षि; र्मत्काचरक; तऱ्हेवाईक; कल्पनारंचजत; मनोरंजक. २. अवास्तव; 
कल्पनाचनर्ममत. [सं.] 
 
अदु्भतरस पु. साचहत्यातील नवरसापंैकी एक रस [सं.] 
 
अदु्भतवाद पु. वस्तुजाताकडे नवलाईने पाहण्यार्ी वृत्ती; प्रत्येक वस्तूमध्ये काही तरी चवशषे 
असते असे मानण्यार्ी पद्धती. [सं.] 
 
अदु्भतशाणंत, अदु्भतशातंी स्त्री. (शेंडे नक्षत्र, धरिीकंप र्.) भावी अचरष्सूर्क काही अ् भतु िंाले असता 
त्या अचरष्ाच्या चनरसनाथच जे होमािी कमच (चवधी) करतात ते. [सं.] 
 
अद्य चिचव. आज; हल्ली. [सं.] 
 
अद्यतन चव. आजरे्; र्ालू चिवसासंबधंारे्. 

न. एका मध्यरात्रीपासून िुसऱ्या मध्यरात्रीपयंत र्ोवीस तासारं्ा काल; आजर्ा चिवस. [सं.] 
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अद्यतनता स्त्री. नावीन्द्य; आधुचनकता : ‘ते आपल्यात अद्यतनता राखायर्ी काळजी घेत असत.’ 
– साझस २१७. [सं.] 
 
अद्यतनभूत, अद्यतनभूतकाळ पु. १. (व्या.) अपूिच भतूकाळ (र्ालू भतूकाळ). २. सामान्द्य–
अचनयचमत भतूकाळ. [सं.] 
 
अद्यप्रभृणत चिचव. आजपासून. [सं.] 
 
अद्ययावत् चिचव. (चव. प्र. अद्यावत) आजपयंत; आज पावेतो. 

चव. अगिी अलीकडर्ा; अगिी नवा; आधुचनकतम; अगिी नवीन. 
 
अद्या पु. अिा; नफा; चमळकत; लाभ; प्राप्ती (व्यापार, नोकरी यापासून). 
 
अद्याप, अद्याणप चिचव. अजून; अजूनही; आजपयंत. [सं.] 
 
अद्यावत पहा : अद्ययावत : ‘अमृतराव यास आिावयास याजंकडून गेले आहेत, अद्यावत आले नाही.’ – 
ऐसंसा ५. ५७. 
 
अद्यावर अ. आजवर, अद्यापपयंत : ‘पारावा आपल्या माहेरास जाऊन गोसावी होऊन चतकडेर् 
राचहली. ती अद्यावर चजवतं आहे.’ – ऐसंसा १३४. 
 
अद्र उअ. उलट. 

चिचव. मुिाम; हटकून. (व.) 
 
अद्रक न. आले, ओली सुंठ. [सं. आरचक] 
 
अणद्रष्ट चव. पारलौचककार्ी र्च्छा करिारा : ‘पचर अचरष्ार्ी सोय सागें । ऐसे सामर्थ्यच नाही.’ – मूप्र 
४५१. 
 
अद्राव्य चव. चवतळण्यास कठीि; ज्यार्ा रस होत नाही झकवा जे चवरघळत नाही असे. [सं.] 
 
अणद्र, अद्री पु. पवचत; डोंगर. [सं.] 
 
अद्रीि न अजीिच. (गो.) 
 
अदु्रि चिचव. चनचश्चतपिे; हटकून; पूिचपिे : ‘त्यार्ा सरळपिा त्याला अरुि फशी पाडतो.’ – तोरि 
२६५. 
 
अदु्रम अ. खात्रीने : ‘ढग आले की मासे अरुम मरतात.’ – शलूेक ३७. 
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अदे्र चिचव. आिरून; मुिाम. (खा.) [सं. आिर] 
 
अद्रोि पु. रोह, बेर्मानी, चवरोध न करिे : ‘अरोह अझहसा आचि गुिाचं्या अभावाने’ – ज्ञासौ ७१. 
[सं.] 
 
अद्वय चव. दै्वतचवरचहत; एकरूप; अभेि : ‘ते आपिचर् अद्वय िह्म I’ – ज्ञा ५·१६. [सं.] 
 
अद्वयवादी चव. अदै्वतवािी; सवच वस्तू एकचर्त्स्वरूप आहेत असे मानिारा. [सं.] 
 
अदं्वद्व न. १. सुखिुख, मान–अपमान यासारख्या दं्वद्वापंलीकडील; पहा : णनदं्वद्व. २. चवरोधार्ा 
अभाव. ३. ज्यात झकवा ज्याच्या संबधंाने तंटा झकवा मतभेि नाही असे. ४. िह्म आचि जग, जीवात्मा आचि 
परमात्मा ह्यारें् ऐतय आहे असे मत. [सं.] 
 
अद्वातद्वा चिचव. चवसंगत; असंबद्ध; भरमसाट; भलतेसलते; अर्कट चवर्कट; ताळतंत्र सोडून; 
मनस्वीपिाने; बेतालपिे (भाषि, वतचिूक, बोलिे) : ‘त्याने अद्वातद्वा चवर्ार प्रकट केल्यास तो उपहासास 
पात्र होईल.’ – लोचटकेले ४·३१५. 
 
अणद्वतीय चव. १. ज्याच्यासारखा िुसरा कोिी नाही असा, चवलक्षि; चनरूपम; चबनजोड; 
सवचश्रेष्ठ; लोकोत्तर; असामान्द्य. 
 
अदै्वत न. १. जीव व चशव (परमात्मा) एकर् असे मत : ‘जडसृष्ी आभासात्मक असल्यामुळे खोटी व 
िह्म हेर् एक सत्य व आत्मतत्त्व आहे. जीव हा परमात्म्यापासून अचभन्न असल्यामुळे तो व चशव एकर् होय.’ 
हे (शकंरार्ायांरे्) मत. २. िह्म. ३. (ल.) मतैतय; ऐतय; िाट पचरर्य; सलगी; एकोपा. [सं.] 
 
अदै्वतकुसरी स्त्री. अदै्वत मतारे् गूढ ज्ञान. 
 
अदै्वतभाव पु. अदै्वतपि; एकी; ऐतयमत्य. [सं.] 
 
अदै्वतमत न. जीवात्मा व परमात्मा यारं्ा वस्तुतः अभेि आहे असे मत. [सं.] 
 
अदै्वतवाद पु. (तत्त्व.) भेिाभेिावंर आधारलेला दृक य–संसार हा चमर्थ्या असून भेिरचहत िह्म 
तेवढेर् सत्य आहे असे प्रचतपाििारे विेान्द्तमत. शब्ि, शुद्ध, केवल असे अदै्वतवािारे् प्रकार आहेत. [सं.] 
 
अदै्वतसुख, अदै्वतानंद न. अदै्वताच्या साक्षात्कारामुळे चमळिारे सुख, आनंि; िह्मसुख. [सं.] 
 
अदै्वती चव. अदै्वत तत्त्वज्ञानावर श्रद्धा असिारा. [सं. अदै्वत] 
 
अध चव. अधच : ‘कीं (र्रं) बहुता कपाळा वचरपडा जाला । तेिेंही अधा । होए’ – सव ८४. 
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अध न. १. खालर्ा भाग : ‘पचर अधींचह असोसें । मूळ यया’ – ज्ञा १५·५७. २. गुिद्वार : ‘आकंुर्ूनु 
अध । िेऊचन तीन्द्ही बधं’ – ज्ञा १८·१०३१. 
 
अधउधय चव. खालीवर : ‘ऐसी यककी जीवघडी । अधउधच िमुचन पचरवडी । मागुचतया येचत बुढी । 
कमचभमूी’– ज्ञाप्र २४८. 
 
अधकाव, अदकाव चव. अचधक; उरलेला; जास्त; फालतूक; फाजील. [सं. अचधक] 
 
अधकुरो चव. अधचवट; अपूिच. (गो.) [सं. अधच+कोर] 
 
अधकोर पु. चनतकोर; आठवा भाग (भाकरीर्ा). [सं. अधच+कोर] 
 
अधचामधचा चव. १. अधीलमधील; अधचवट; मधल्या चठकािर्ा; ना पचहला ना शवेटर्ा; कोठील 
तरी. २. कोित्याही एका वगात न पडिारा; धड ना शहािा धड ना मूखच; न खरे न खोटे; ना शवै ना वैष्ट्िव 
र्त्यािी. [सं. आद्य + मध्य] 
 
अधन व्यविार पु. फौजिारी प्रकरि, बाब; ज्यात पैसा झकवा मालमत्ता यारं्ा संबंध नाही अशी 
कायद्यार्ी बाब. 
 
अधपिे चि. होरपळिे : ‘अधपलीं तवकें  । र्ंचरयें धचरलीं ।’ –ज्ञा १२·४६. [सं. अधच+तपन] 
 
अधम चव. १. हलका; कचनष्ठ; क्षरु; क्षलु्लक. २. (ल.) नीर्; वाईट; हलकट; नष्; झनद्यकमी; िुष्. 
[सं.] 
 
अधमअधय न. बेंबीखालर्ा शरीरार्ा भाग. [सं.] 
 
अधमअंग न. पाय. (उत्तममागंाच्या उलट) [सं.] 
 
अधमणकडा पु. १. बकऱ्याच्या यकृतामधील रतत ज्या चवकारावर साचंगतले आहे असा घोड्ार्ा 
एक चवकार. २. मािसारे् यकृत ज्यावर औषध म्हिून साचंगतले आहे असा एक रोग (एका िंतकथेप्रमािे). 
३. काळपुळी. ४. नेहमी िुखिेकरी मािूस. 
 
अधमणत चव. िुष् बुद्धीर्ा : ‘कंसे श्रीकृष्ट्िरामा अधमचत मरिा मूळ धाडी अिूराते’ – गरा २२. 
 
अधमदा दृणष्ट, अधमदा दृष्टी स्त्री. (नृत्य.) खाली बसिे, डोळयारं्ी उघडिंाप करिे, बाहुल्या 
कधी दृक य व कधी अदृक य करिे असे प्रकार ज्यात होतात ती. [सं.] 
 
अधमिय पु. कजचिार; ऋिी; िेिेिार. [सं. अधम+ऋि] 
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अधमुसा िोिे चि. अधचमेला होिे; रडकंुडीस येिे; चहरमुसिे : ‘न्द्यनू गंडापायी मी अगिी अधमुसा 
िंालो होतो.’ – एचपआ ३४०. 
 
अधर, अध्धर चव. १. अधीर; उतावीळ; िम, धीर नसलेला; असचहष्ट्ि.ू २. धर; बठैक नसलेला; 
चनराधार; अधातंरी असलेला; अंतराळी असलेला. 

चिचव. १. अल्लाि; वरच्यावर; अधातंरी; हलकेर्; सैलपिे. २. अर्ळवी; अरळ; अर्ानक. [सं. 
अ+धृ] (वा.) अधर ठेविे, लोंबणविे – अधातंरी, काही आधार नसता मध्येर् लोंबत ठेविे. 
 
अधर चव. १. खालर्ा; तळर्ा. २. हलका. 

पु. १. खालर्ा ओठ. २. (सामान्द्यतः ) ओठ : ‘जीवचशव एकाकार तैसे चमनले िोन्द्ही अधर ॥’ 
–एरुस्व १·५७. ३. (नृत्य अचभनय) खालच्या ओठाने (अधराने) िाखचवले जािारे अचभनय. (वा.) अधर 
चाविे, अधर चावनू खािे – रागाने ओठ र्ाविे; अचतशय रागात असिे. [सं.] 
 
अधर पु. (जीव.) उभ्या अक्षाशी काटकोनात असलेल्या व प्रकाशाकडे वळलेल्या पानार्ा झकवा 
तत्सम सपाट अवयवार्ा खालर्ा पषृ्ठभाग. [सं.] 
 
अधरअग्र चव. (वन.) िंाडाच्या खोडापासून फुटून जचमनीत जािारी (मुळे). [सं.] 
 
अधरखंडन न. ओठारं्ा र्ावा; र्ुबंनप्रकार; आवशेाने घेतलेले र्ुंबन : ‘पचहले नाजूक र्ुंबन ही 
पुढल्या अधरखंडनार्ी प्रस्तावना.’ – िम्हकु ४. [सं.] 
 
अधरचतुथयक पु. न. (वा.सा.ं) प्रथम, खालर्ा र्ौथा भाग. 
 
अधरती स्त्री. अधःपातार्ी प्रवृत्ती : ‘हा मुख्य पचरसावा गुिु : अधरतीर्ा’ – मूप्र १२२२. 
 
अधरणनयास न. ओठावरील पािी; अधरामृत : ‘(िेवो) मानु िे अधरचनयासी’– रुस्व ७०. 
 
अधरपान न. ओठारें् र्ुंबन; मुका. [सं.] 
 
अधरपुट न. १. िोन्द्ही ओठ. (अंजचलपुट या शब्िाप्रमािे शब्ि) : ‘बत्तीस चहरकण्या एकवळीनें 
चवराजती अधरपुटीं ।’ [सं.] 
 
अधरमूल न. (वन.) िंाडाच्या खोडापासून फुटून जचमनीत जािारे मूळ. 
 
अधरस्पंथ पु. आगाचपछा; आधार; धरबधं; मागर्ा पुढर्ा संिभच जुळेल असे बोलिे; 
ठावचठकािा; मुिापत्ता; थागंपत्ता. 
 
अधरामृत न. ओठाचं्या र्ुंबनापासून चमळिारा अमृततुल्य रस; ओठातंीत अमृत. [सं.] 
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अधराक्ष पु. (वन.) बीजातील िचलकाचं्या खाली असलेला प्रारंचभक अक्षार्ा भाग; चद्विचलचकत 
बीजातून बाहेर आलेल्या मूलाकूंराचं्या टोकामागील भाग. [सं.] 
 
अधरोत्तर न. १. िुरुत्तर. २. उद्धट उत्तर. [सं.] 
 
अधरोत्तर पद्धती स्त्री. (वानस.) जीत लहान शाखा शेंड्ाजवळ असतात अशी शाखा फुटण्यार्ी पद्धत. 
 
अधमय पु. १. शास्त्रचवरुद्ध आर्रि; वतचन; धमचबाह्य आर्रि. २. पाप; गुन्द्हा; वाईट कमच. [सं.] 
 
अधमयचारी चव. अधमाने वागिारा; धमचबाह्य वतचन करिारा. [सं.] 
 
अधमययुद्ध न. बेकायिेशीर, चनयमाचवरुद्ध, अनीतीरे् युद्ध; कपटयुद्ध. [सं.] 
 
अधमयरत चव. अधमार्रि करण्यात आनंि मानिारा; पापकृत्यात रमिारा. [सं.] 
 
अधमयणवपाक पु. अधमार्ा अखेरर्ा (वाईट) पचरिाम; अनीतीरे् फल; पापार्ी चनष्ट्पत्ती. [सं.] 
 
अधमाचरि न. धमाचवरुद्ध वतचन; अनीतीर्ी वागिूक. [सं.] 
 
अधमात्मा चव. अचतिुष्; अनीचतमान (मनुष्ट्य.). [सं.] 
 
अधर्णमष्ठ चव. अचतशय अधमी (मािूस); धमचचनष्ठ नसलेला. [सं.] 
 
अधमी चव. अधमाने वागिारा. [सं.] 
 
अधलंड व. न अधला न मधला असा. 
 
अधलंड मधलंड, अधरलंड मदलंड चव. १. धड ना र्कडर्ा धड न चतकडर्ा; अधर्ा मधर्ा; 
कोठला तरी. २. अचनचश्चत प्रकारर्ा. 
 
अधला चव. पचहला; आधीर्ा. 
 
अधलामधला चव. मधील भागार्ा; अधील मधील. [सं. आद्य+मध्य] 
 
अधवड पहा : अधोड 
 
अधवडचा चव. अलीकडर्ा; ताजा; अवार्ीन. [सं. अद्य+वतच] 
 
अधविी न. आधि येण्यासाठी, उकळण्यासाठी ठेवलेले पािी; आधिारे् पािी. 
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अधवरौते चिचव. खालर्ा वरती. ‘तेथ अधवरौते आकंुरे्’ – ज्ञा ६·२२७. 
 
अधवा चव. १. चतघात वडील (अधवा, मधवा, धाकटा). २. परंपरेला धरून नसलेला; परंपरा सोडून 
वागिारा. ३. नवीन; अवार्ीन. [सं. आद्य] 
 
अधव्याचा व. १. उपटसुंभ; उपरा; अकस्मात प्राप्त. २. सरळ मागात नसलेला; चशरस्त्यात 
नसलेला; मध्येर् आढळिारा. ३. कायमर्ा नव्हे असा; तात्पुरता. ४. बापजाद्यानंा माहीत नाहीत अशा गोष्ी 
करिारा; कधी कुळात कोिी केले नाही अशा भानगडीत पडिारा. ५. एकाएकी सत्ताधारी बनलेला. ६. 
अलीकडील. 
 
अधस्तन चव. खालर्ा [सं] 
 
अधस्त्वचा स्तर पु. (वै.) त्वरे्च्या खालर्ा र्रबीर्ा झकवा स्नायूंर्ा स्तर. [सं.] 
 
अधस्वी स्त्री. १. िासी. २. ठेवलेली बाई; रखेली. 
 
अधस्वी चव. अधाशी; अघोरी; अचतखािाड. [अधाशी अप.] 
 
अधः चिचव. खाली; तळाला; समासात खालर्ा या अथी. जसे :– अधःप्रिेश, अधोभाग. [सं.] 
 
अधःकृत्त चव. (भशूा.) ज्याच्या खालर्ा थर (बाजू) कापला गेला आहे असा (खडक). 
 
अधःताप, अधस्ताप पु. संकट; अडर्ि; असहाय क्स्थती : ‘आयचपुत्रा मला एकटीला अशी 
अधःतापी टाकून आपि जाव ेहे योनय नव्हे.’ –र्ारु ९६. [सं. अधः+ताप] 
 
अधःपतन न. १. खाली पडिे; अधःपात. २. पुण्य–क्षयामुळे नरकात पडिे; स्वगातून 
मृत्युभमूीवर झकवा नरकात पडिे. ३. नरकपुरी : ‘विेशासे्त्र पुरािें तया बोलती अधःपतन । जया नाहीं 
पचरज्ञान गुरुपरंपरेर्ी ॥’ ४. वाईट मागाला लागिे; स्थानभ्रष् होिे; नैचतक घसरगंुडी. [सं.] 
 
अधःपंथ पु. नरकात जाण्यार्ा मागच. [सं. अधःपथ] 
 
अधःपात पु. १. अधःपतन २. सिार्रिातून िुरार्िाकडे जािे. ३. र्ागंल्या पचरक्स्थतीतून 
वाईट पचरक्स्थतीत जािे. [सं.] (वा.) अधःपात िोिे – हीनावस्थेस पोर्िे; नरकात पडिे. 
 
अधःप्रमाि चव. प्रमािापेक्षा कमी; खालच्या प्रतीरे्; कमी तीव्र (मद्य). [सं.] 
 
अधःप्रवािी चक्र न. पािी जेथून पडते अशा चठकािी बसचवलेले र्ि; हे पाण्याच्या जोराने चफरते. 
उंर्ावरून पडिाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या जोराने चफरिारे र्ि. 
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अधःस्तर पु. १. तळर्ा थर; खालर्ा थर. २. (भशूा.) परृ्थ्वीच्या कवर्ाखाली असिारा 
खडकारं्ा भाग. [सं.] 
 
अधःस्थ चव. (वन.) पुष्ट्पिलाचं्या खालच्या पातळीवर असिारा (झकजपुट). उिा. पेरू, डाझळब, 
भोपळा र्. [सं.] 
 
अधःस्थळी चिचव. (बायकी) १. खाली; अधोचिशकेडे. २. अभरवशी (पडिे, पाडिे). [सं. अधः+ 
तल झकवा स्थल] (वा.) अधःस्थळी पिावयास लाविे– मानखंडना करिे; फचजती करिे; तोंडघशी 
पाडिे. 
 
अधःस्थाणपत चव. (भशूा.) तळाशी गेलेला. [सं.] 
 
अधःस्वल्स्तक न. (ज्यो.) स्वक्स्तकापासून काढलेली लंबरेषा अधो चिशकेडे वाढवली असता 
आकाशाच्या अदृक य गोलाधाला ज्या झबिूत छेिते तो झबिू; स्वक्स्तकाच्या थेट उलट चिशलेा म्हिजे 
रष्ट्ट्याच्या तळपायाच्या चिशलेा असिारा खगोलावरील झबिू. [सं.] 
 
अधःक्षणत, अधःक्षती स्त्री. १. (भ.ू) उघड्ा पडलेल्या खडकावंर वातावरिप्रचिया िंाल्याने 
चनमाि िंालेला खडकारं्ा रु्रा उंर्भागाकडून सखल भागाकडे वाहून जािे. २. (भशूा.) खालर्ा टप्पा; 
खालर्ी क्स्थती. 
 
अधःके्षप पु. (भशूा.) चवभगं होऊन सापेक्षतः खाली गेलेला खडकार्ा भाग. 
 
अधाडा पु. १. तुटलेला कडा; अधचकडा : ‘चजये िह्मार्ळार्ा आधाडा ।’– ज्ञा ७·६९. २. (ल.) 
आधार. 

चव. अधातंरी. [सं. अधच+तट] 
 
अधाडे शअ. मध्ये; कडे. चव. अधचवट. 
 
अधाधा, अधाधे चव. अधे अधे : स्त्री–पुरुष नामभेिे नािें । जग सकळ आधाधे– चपिे चजहीं ।’ –अमृ 
१·१७. [सं. अधच+अधच] 
 
अधाणधिे अचि. चभवचविे; भेडसाविे. 
 
अधार्णमक चव. धमाप्रमािे न र्ालिारा; धमच न मानिारा; िुरार्ारी; अन्द्यायी; पातकी. [सं.] 
 
अधाशी, अधासा, अधासी चव. हावरा; असोशी; अतृप्त; लोभी; खािाड. [सं. अचत झकवा अचध+आशी] 
 
अधास स्त्री. हाव; लोभ; उत्कट र्च्छा; खा खा; हावरेपिार्ी वासना. [सं. अचध झकवा अधः+आश = 
खािारा] 
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अधांटी स्त्री केवळ िुसऱ्याला त्रास िेण्यासाठी वात्रटपिाने काढलेल्या शकंा–कुशकंा, हरकती र्. 
(िेिे, काढिे, फोडिे). 
 
अधांतर न. आकाश व परृ्थ्वी याचं्या मधला प्रिेश. [सं.] 
 
अधांतरी, आधांत्री चिचव. हवते; अंतराळी; आकाशात; वर; मध्येर्. (वा.) अधांतरी ठेविे– 
लोंबकळत ठेविे; चनकाल न लावता ठेविे; अचनिीत ठेविे. 
चव. चनराधार; एकाडंा. 
 
अणध अ. नेहमी नामाशी संयुतत असिारा उपसगच; वर; वरर्ढ; आचधतय; अचधकृतता या अथी 
(स्थल, पचरमाि, गुि याने). उिा. अचधपती. [सं.] 
 
अणधऔल्ष्ट्िक चव. (भशूा.) कमी उष्ट्ितामानाच्या पचरक्स्थतीत मॅनमीय जलाद्वारे तयार िंालेले 
(धातुक चनके्षप). [सं.] 
 
अणधक चव. १. जास्त; पुष्ट्कळ; फार. (ल.) नकोसा; नावडता : ‘मावशींना र्चंरका जशी अचधक िंाली 
तशी र्रंशखेरानंा काही िंाली नव्हती.’ – चनर् ं११८. २. अचधक मोठे; गुरुत्तर. ३. वर; पेक्षा; जास्त. ४. 
(ग.) िोन संख्यारं्ी बेरीज करण्यासाठी वापरण्यात येिारा शब्ि व त्यारे् चर्न्द्ह; जास्त; बेरीज केल्यावर 
येिारी राशी; संख्या. उिा. अ+ब (अ अचधक ब). ५. चवशषे पटाईत; चनष्ट्िात; अट्टल; असाधारि (वाईट 
अथी–आगाऊ, िीड शहािा). ६. जािा, वाढीर्ा (मचहना अचधकमास) [सं.] (वा.) अणधक िोिे– संपिे; 
कमी होिे. २. वाजवीपेक्षा जास्त चपकिे; उतरिे. (फळ वगैरे). 
 
अणधक आगळा १. थोडेसे वर; थोडे जास्त. २. प्रमािाबाहेर : ‘आम्ही चतघीजिी त्यानंा यक्त्कंचर्त िेखील 
अचधक आगळे काम पडू िेत नव्हतो.’ – पलकोघे ४०१. 
 
अणधक उिा चव. १. कमीजास्त. २. लहान मोठा. २. बरावाईट. 
 
अणधक उिा शब्द १. मयािेरे् उल्लंघन करण्यासारखा शब्ि; टाकून बोलिे. २. बोलू नये असा शब्ि. 
 
अणधक उत्पन्नाचे वाि न. (कृषी.) गहू व ज्वारी चपकामंध्ये चनवड पद्धतीने व संकर पद्धतीने चनमाि 
केलेली जास्त उत्पन्न िेिारी जात. 
 
अणधक णचन्ि न. १. (ग.) बेरजेर्ी चिया िशचचविारे ‘+’ हे चर्न्द्ह. २. आरोनयसेवा िशचक चर्न्द्ह. 
[सं.] 
 
अणधक तरलता स्त्री. (अथच.) व्यवहार अचधक सुलभपिे र्ालावते यासाठी बॅंकानंी स्वतःजवळ ठेवलेला 
जास्तीर्ा रोख पैसा असलेली क्स्थती. 
 
अणधक नोंद स्त्री (गं्र.) सूर्ी लेखन करताना मुख्य नोंिीपासून तयार केलेल्या त्रोटक नोंिी. 
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अणधक प्रसंग १. िंगामस्ती; भाडंि; उपमिच. २. आगाऊपिा; फाजीलपिा : ‘अचधक प्रसंग करशील तर 
एका क्षिात तुिंं तोंड कायमर् ंबिं करीन.’ – अस्तंभा १२४. 
 
अणधक भेट स्त्री साक्षात्कार. 
 
अणधक मणिना, अणधक मास पु. (ज्यो.) सौर कालगिना पद्धतीशी समन्द्वय साधण्यासाठी र्ारं 
कालगिनेत िर २८ ते ३५ मचहन्द्यानंी धरण्यात येिारा एक अचधक मचहना. ज्या र्ारं मचहन्द्यात सूयार्ी 
कोितीही संिातं पडत नाही असा मचहना; धोंड्ार्ा मचहना. 
 
अणधकर पु. प्रमािापेक्षा अचधक उत्पन्न असल्यास द्यावा लागिारा कर : ‘१९६४–६५ पयंत अचधकर हा 
प्राक्प्तकराहून वेगळा होता.’ – कराअ २४. [सं.] 
 
अणधकरि न. १. स्थान या अथी व्याकरिातील एक पि. (सप्तमीर्ा अथच). २. पाया; चवषय; 
आधार; आश्रयस्थान; एखािा चसद्धातं झकवा प्रमेय ज्यावर उभारले असते ते स्थल : ‘सकळ चवद्यारें् 
अचधकरि ।’ – ज्ञा १३·१·३. नेमिूक. ४. संबधं. ५. आधार. ६. गं्रथार्ा चवषयानुरोधाने पाडलेला चवभाग. ७. 
एखाद्या शासकीय चवभागातील, चवषयातील चववािारं्ा चनिचय करण्यासाठी नेमलेले, न्द्यायालयीन अचधकार 
असलेले मंडळ. उिा. महसूल न्द्यायाचधकरि. ८. परमेश्वराने अचधकार िेऊन स्थापन केलेला आर्ायच. 
‘अचधकरिाने परमेश्वरुचर् उद्धचरती’ – लीर्उ १३४. [सं.] 
 
अणधकरि णसद्धान्त पु. पुष्ट्कळ चसद्धान्द्तानंा मूलभतू असा चसद्धान्द्त. 
 
अणधकरणिक पु. न्द्यायाधीश : ‘सरिार हो, अचधकरचिकास सागंा की, राज्ञीच्या अपराधार्ी र्ौकशी 
कतचव्य आहे.’ –मोहचव. 
 
अणधकरिी चव. ज्यास काही आधार, आश्रय आहे असा. 
 
अणधकषय पु. (अथच.) बॅंकेतील खात्यात चशल्लक असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रकमा काढिे; अशाप्रकारे 
रक्कम काढण्यासाठी वापरलेला रे्क; िस्तऐवज. [सं.] 
 
अणधक वाि न. अचधक मचहन्द्यात सासूने जावयाला द्यावयारे् वाि. 
 
अणधकंस पु. (ग.) मोठा कंस. वतुचळ पचरघावरील कोित्याही िोन झबिंूनी सीचमत असा 
पचरघार्ा भाग म्हिजे कंस व अशा तऱ्हेने चनमाि होिाऱ्या कंसातील मोठा कंस. [सं.] 
 
अणधकाई स्त्री. १. समृद्धी; अचधकपिा; वैपुल्य. २. मोठेपिा; श्रेष्ठत्व; वरर्ढपिा : ‘भक्तत अधीन 
तुिें िेवपि । मा मोक्षाचस कोि अचधकाई ।’ – एभा २९·७३७. 
 
अणधकाणधक चव. जास्त जास्तर्. 
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अणधकाध्ययन (मानस.) पहा : अत्यभ्यसन 
 
अणधकार पु. १. सते्तरे् स्थान; जबाबिारीर्ी जागा. २. धनीपिा; वर्चस्व; प्रभतु्व; हक्क. ३. 
कायचके्षत्र; मयािा; प्रातं. ४. योनयता : ‘जैसा पाहोचन अचधकार । तैसे बोलावें उत्तर ।’ – तुगा ८१७. ५. 
(व्या.) सवचसाधारि चनयम; चवधान; चिनिशचक वातय; काही चवचशष् गोष्ींना लागू होिारा सामान्द्य चनयम 
अथवा मथळा; अशा चनयमार्ा उपयोग. ६. चवषय; प्रकरि; ज्याचवषयी चवर्ार केला आहे ते. ७. राज्य; 
अचधसत्ता; अंमलिारी. ८. चववेर्नारे् झकवा चनरूपिारे् के्षत्र झकवा चवषय. ९. िेखरेख. १०. गं्रथार्ा 
पोटचवभाग; प्रकरि. [सं. अचध+कृ] 
 
अणधकारग्रिि न. मंत्री, राज्यपाल र्. नी आपल्या पिावर रुजू होिे. [सं.] 
 
अणधकारच्युत, अणधकारभ्रष्ट चव. (मंत्री, सचर्व र्.) मानाच्या अचधकारापासून भ्रष्; 
अचधकारावरून, नोकरीवरून काढलेला, कमी केलेला. [सं.] 
 
अणधकारच्युणत, अणधकारच्युती स्त्री. पि जािे; अचधकार जािे; सत्तानाश; पिच्युती; अपकषच; ऱ्हास. 
[सं.] 
 
अणधकारिे अचि. एखाद्याला उिेशून बोलिे (उघड झकवा मनामध्ये). स्पष्पिे एखाद्यास उिेशून 
एखािी गोष् करिे. 
 
अणधकारत्याग पु. सत्ता झकवा स्थान सोडिे; अचधकार टाकिे. [सं.] 
 
अणधकारपत्र न. चनयुतत व्यततीर्ी ओळख व पचरर्य करून िेिारे पत्र; सामान्द्यतः परिेशी 
राजिूत वगैरेना असे अचधकारपत्र, ते ज्या िेशात नेमले जातात त्या िेशाच्या राष्ट्रपतींना सािर करावे 
लागते. [सं.] 
 
अणधकारपदाची शपथ स्त्री. (राज्य.) राज्यपालपि, मंचत्रपि या सारखे अचधकारपि ग्रहि करताना 
घ्यावयार्ी शपथ. 
 
अणधकारपृच्छा स्त्री. (राज्य.) एखािी व्यतती कोित्या अचधकाराने चवचशष् पि मागत आहे यार्ी 
चवर्ारिा करिारे अचधकृत पत्र. [सं.] 
 
अणधकारप्रयोग पु. हक्कार्ी अंमलबजाविी. 
 
अणधकारबाजी स्त्री. अचधकारार्ा हव्यास; आहे त्यापेक्षा अचधक अचधकार गाजचवण्यार्ा चिमाख; 
अचधकारार्ा िुरुपयोग. 
 
अणधकारलेख पु. अचधकार िेिारा लेख; चरट : ‘घटनेसंबधंीरे् काही अचधकार लेख चकत्येक वषे’ – 
आंचव १५०. [सं.] 
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अणधकारवस्त्र न. चवचशष् अचधकाऱ्याने कायालयात घालायर्ी अचधकार िशचक चवचशष् वसे्त्र. 
 
अणधकार णवभागिी स्त्री. मध्यवती सरकार व वसाहती झकवा प्राचंतक सरकार याचं्यामधील 
अचधकारार्ी वाटिी; अचधकारारे् वाटप. 
 
अणधकारणवसजयन अचधकार बरखास्त करिे; अचधकार नष् करिे. पहा : अणधकारत्याग [सं.] 
 
अणधकारणशष्टाई स्त्री. एखाद्या अचधकाराच्या स्थानी असल्यामुळे वागिुकीत िाखवावयार्ी अिब, गौरव 
वगैरे. 
 
अणधकारशुल्क न. अचधकारार्ा मोबिला. 
 
अणधकारश्रेिी स्त्री. शासनातील झकवा कोित्याही संस्थेतील व्यततींर्ी ज्येष्ठ–कचनष्ठता िाखविारी 
पद्धती; प्रत्येक कमचर्ाऱ्यारें् स्थान िाखविारी सोपानपरंपरा. [सं.] 
 
अणधकारस्थ चव. स्थानापन्न; सत्ताचधचष्ठत; अचधकारावर–सते्तवर असलेला. [सं.] 
 
अणधकारके्षत्र (कायिा.) ज्या के्षत्रावर अमल करण्यार्ा शासनार्ा, न्द्यायालयार्ा वा प्राचधकरिार्ा हक्क 
असेल ते के्षत्र. 
 
अणधकाराणभलेख पु. एक नोंि, यार्ी कागि पते्र; िप्तर. 
 
अणधकारी पु. १. कामिार; अंमलिार; हुिेिार : ‘अचधकाचरया चरगता ंगावो । होय जैसा उत्साहो 
।’ – ज्ञा १८·७९५. २. चवचशष् स्थानाबिल सत्ता, हक्क, चवचशष् गुि–पात्रता असलेला; हक्किार; वारसिार. 
३. अध्यक्ष; र्ालक; िेखरेख करिारा; व्यवस्थापक. ४. िेशमुखाच्या खालील एक चजल्हा कामगार; गाव 
कामगार, पाटील यासही हा शब्ि लावतात. ५. चनयामक; प्रवतचक. 

चव. अचधकार असलेला; योनयतेर्ा; पात्र. [सं. अचधकाचरन्] 
 
अणधकारोत्सगय पहा : अणधकारत्याग 
 
अणधकाव पु. गवच; उन्द्मत्तपिा : ‘ऐसा तेयार्ा अचधकाओ िेखोचन तो एथोचन र्डकिा 
हािीतला’ – लीर्पू ५५. 
 
अणधकांग न. एखािा अचधक असलेला अवयव (उिा. सहाव ेबोट) 
चव. ज्यास एखािा अवयव अचधक आहे असा. 
 
अणधकीलन (अथच.) िुसऱ्या िेशाच्या र्लनात आपल्या िेशाच्या र्लनार्ा िर चनचश्चत करून त्यार् 
झकमतीला चखळवनू ठेविे, कमीजास्त होऊ न िेिे. [सं.] 
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अणधकुल न. (वै.) वाचंशक गुिधमानुसार एकमेकाशंी संबचंधत असलेल्या कुलारं्ा गट झकवा 
उपगट. [सं.] 
 
अणधकृत चव. १. चवचशष् स्थानापन्न; सत्ताचधचष्ठत. २. अचधकार चमळालेला; नेमलेला : 
‘ठािेिारार्ी आपि अचधकृत बातमीिार आहोत अशी खात्री पटवावी लागे.’ – के १२·७·३०. ३. मनात 
असलेले उचिष्. ४. साधार; शासनार्ी झकवा अचधकाऱ्यार्ी मान्द्यता असलेला; त्याचं्या सूर्नेवरून केलेला; 
िंालेला (खुलासा वगैरे). [सं.] 
 
अणधकृत दर पु. (अथच.) एखाद्या कंपनीने आपल्या उत्पाचित वस्तूर्ी ठरचवलेली चविी झकमत 
[सं.] 
 
अणधकृत सूची (अथच.) कंपनीने संमत केलेली भागधारकारं्ी यािी. 
 
अणधकें द्र न. (भशूा.) १. भकंूपाच्या उगमस्थानावरील भपूषृ्ठार्ा भाग. २. भकंूपार्ा 
जचमनीवरील कें रझबिू. [सं.] 
 
अणधकोत्तर चव. १. चवशषे; अचधक; याहून जास्त. २. असामान्द्य; चवलक्षि; वाजवीपेक्षा जास्त; 
लोकोत्तर; वरर्ढ; एकाहून एक; अभतूपूवच; भयंकर : ‘तेथे न र्ालें  तंतर मंतर । वतचमान हे एक अचधकोत्तर 
।’ – ऐपो २१४. [सं.] 
 
अणधकोष पु. (अथच.) बॅंक; पैसे व्याजाने ठेव म्हिून स्वीकारिारी व कजच िेिारी संस्था. 
 
अणधक्रम पु. (समाज.) वचरष्ठापंासून कचनष्ठापंयंतर्ी पायरीपायरीने केलेली अचधकार 
चवभागिी. [सं.] 
 
अणधक्रमि न. १. िुसऱ्यार्ी जागा घेिे; िुसऱ्याला पाठीमागे टाकिे. २. िुसऱ्याला डावलून 
वरच्या पिावर जािे. ३. (ज्यो.) बुधारे् झकवा शुिारे् परृ्थ्वी आचि सूयच याचं्या मधून जािे. या वळेी सिर 
ग्रहार्ा काळा चठपका सूयचझबबावरून सरकताना चिसतो. 
 
अणधक्रमी चव. (समाज.) श्रेष्ठ कचनष्ठतेच्या तत्त्वावर आधाचरत. [सं.] 
 
अणधक्रय पु. वाजवीपेक्षा अचधक, अनावक यक खरेिी. 
 
अणधखंडीय चव. (भशूा.) १. भखंूडावंर, गाळावंर सापडिारा अथवा पडून असलेला. २. 
भखंूडाच्या चकनाऱ्यालगतच्या उथळ सागरचकनाऱ्यावरर्ा (भखंूडमंर्ावरर्ा). [सं.] 
 
अणधगि पु. (वै.) वाचंशक गुिधमानुसार पडिारा वगच, गट. [सं.] 
 
अणधगत चव. १. प्राप्त; पोर्लेला. २. ज्ञात; जािलेला; अवगत; माहीत. [सं. अचध + गम्] 
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अणधगम पु. १. बोध; उमज; प्राप्ती; ज्ञान. २. (कायिा.) सापडलेली ठेव, पैसा. [सं.] 
 
अणधगम्य चव. प्राप्त होण्यासारखे; प्राप्त व्हावयारे् (ज्ञान, ज्ञानार्ा चवषय). [सं.] 
 
अणधचार पु. मारकमंत्र; शत्ररेू् नुकसान व्हाव ेम्हिून करावयार्ा मंत्रप्रयोग. [सं.] 
 
अणधणचन्ि न. अचधकारिशचक, मानिशचक चर्न्द्ह. [सं.] 
 
अणधछात्र पु. चवद्यापीठात चवचशष् कालखंडाकचरता संशोधन झकवा अध्यापन यासाठी चशष्ट्यवृत्ती 
िेऊन नेमलेला पिवीधर चवद्याथी. [सं.] 
 
अणधछात्रवृणत्त, अणधछात्रवृत्ती स्त्री. अचधछात्राला चमळिारी चशष्ट्यवृत्ती. 
 
अणधछाद पु. (स्था.) एकमेकानंा झकवा परस्परानंा व्यापिे. [सं.] 
 
अणधजन सत्ता स्त्री. (राज्य.) उमरावशाही; समाजात उच्च स्थानावर असलेल्या लोकारं्ी शासनसत्ता; 
अमीर, उमरावारं्ी सत्ता. [सं.] 
 
अणधजल भुयार पािर्क्की, वीजर्क्की र्त्यािीकडे जािाऱ्या जलप्रवाहारे् भयुार. 
 
अणधजलवाि पु. पािर्क्की, वीजर्क्की याकंडे जािारा पाण्यार्ा प्रवाह. 
 
अणधजालक न. (भौ.) धातुचमश्रिातील अवकाशजालकार्ी पद्धत. उिा. ताबंे व सोने याचं्या 
चमश्रिात प्रत्येक प्रकारर्ा अिू हा वाटेल तसा चवभागला न जाता योनय भौचमतीय जागा व्यापतो. ही त्यार्ी 
प्रवृत्ती असते. [सं.] 
 
अणधणजव्ि पु. (आयु.) घशार्ा एक चवकार. – आयु चसद्ध १·३१. 
 
अणधणटप्तीपि न. एखाद्या चवषयावर स्पष्ीकरिासाठी केलेली चटपिी. 
 
अणधत्यजन न. मालकी वा र्तर हक्कार्ा आपिहून उघडपिे केलेला त्याग. [सं.] 
 
अणधत्वचा स्त्री. (जीव.) सजीवाचं्या शरीरातील कोित्याही भागावरर्ा सवात बाहेरच्या 
कोचशकारं्ा थर. [सं.] 
 
अणधदान न. पगार, वतेन र्. अिा करिे, िेिे. [सं.] 
 
अणधदान अणधकारी पु. पैसे, वतेन र्. िेिारा अचधकारी. 
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अणधणदन पु. जािा चिवस. िर र्ार वषांनी येिाऱ्या ३६६ चिवसाचं्या वषातील फेिुवारीत 
२८च्या ऐवजी २९ चिवस येतात. हा ज्यािा चिवस म्हिजे अचधचिन. अशा वषाला अचधचिन वषच म्हितात. 
 
अणधदेय न. भत्ता. 
 
अणधदेवता स्त्री. १. मानलेली, स्थापन केलेली, अचधचष्ठत िेवता. २. मनुष्ट्याच्या चवचशष् अवयवात, 
र्ंचरयातं, शततींत अचधचष्ठत असलेली िेवता. उिा. सूयच नेत्रामंध्ये, अचश्वन नाकामध्ये, चिशा कानामंध्ये, 
वरुि तालूमध्ये, वाय ूत्वरे्मध्ये र्.; अचधभतू हे जे्ञय म्हिजे जािण्यार्ी वस्तू असते; अध्यात्म हे ज्ञानसाधन 
म्हिजे जािण्यारे् साधन असते व अचधिेवता हे ज्ञान जाििारी शतती असते. ३. ग्रहमख वगैरे कृत्यातं 
मुख्य िेवतेच्या उजव्या बाजूला स्थापन केलेली िेवता. डाव्या बाजूच्या िेवतेस प्रत्यचधिेवता म्हितात. 
[सं.] 
 
अणधदैव पहा : अणधदेवता. जीव; प्रकृचतभोतता पुरुष : ‘जीउ येिें नाव े । जेयाते आळचवजे स्वभावें । तें 
अचधिैव जािावें ।’ –ज्ञा ८·५५. 
 
अणधदैवत न. पहा : अणधदेवता. १. कुलिैवत; अचधष्ठात्री िेवता. २. रक्षि करिारा िेव. ३. त्या 
त्या र्ंचरयारं्ा अचधष्ठाता िेव. ४. सकल चवश्वरूप असलेला चवराट पुरुष. [सं.] 
 
अणधधारि करिे चि. (भौ.) आतमध्ये शोषनू घेऊन पुन्द्हा बाहेर न पडेल अशा रीतीने बिं 
करिे. 
 
अणधणनयम पु. संसिेने झकवा चवधानसभेने केलेला व राष्ट्रपतींनी झकवा राज्यपालानंी मान्द्यता 
चिलेला कायिा; अचधकृत कायिा. 
 
अणधणनयणमती पु. १. कायद्यात झकवा चवचधचवधानात रूपातंचरत िंालेला मसूिा. (अचधकृतपिे जारी 
िंालेले अचधचनयम, चनयम, चवचनयम, अध्यािेश र्त्यािींर्ा यात समावेश होतो.). [सं.] 
 
अणधणनियय पु. १. न्द्यायाधीशासारख्या एखाद्या पिाचधकाऱ्याने चिलेला चनिचय. २. संसि, 
चवधानसभा यासारख्या सभाचं्या अध्यक्षानंी चिलेला चनिचय. [सं.] 
 
अणधप, अणधपणत, अणधपती पु. १. स्वामी; मालक; धनी; सत्ताधीश; राजा; अचधराजा. उिा. 
ग्रामाचधपती, राज्याचधपती. २. (आयु.) मस्तकाच्या अग्रभागी (वरच्या भागी) आतल्या अंगास जेथे चशरा 
एकचत्रत िंाल्या आहेत व जेथे केसारं्ा भोवरा आहे असे ममचस्थान. [सं.] 
 
अणधपिन न. अचधकृत प्रमािाहून अचधक व्यापार. 
 
अणधपत्र न. १. अचधकारपत्र. २. पकडण्यार्ा लेखी हुकूम. 
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अणधपणरव्यय पु. १. कोित्याही एका चवचशष् शीषचकाखाली टाकता येिारा खर्च. २. वरकड खर्च. 
[सं.] 
 
अणधपात पु. (ज्यो.) एखािा आकाशस्थ गोल आपल्या कके्षत चफरताना ज्या झबिूत आयचनक 
वृत्तारे् संिभचप्रतल भेिून िचक्षिेकडून उत्तरेकडे जातो तो झबिू. 
 
अणधपायता पु. शासकीय अचधकारी : ‘श्री कान्द्हरिेव तं चनरोचपत अचधपायता मुहमि प्रोस्नाचह को 
चशला’ – कोचशला ५–६. 
 
अणधपृष्ठ न. (ग.) वरर्ा भाग; पषृ्ठभाग. [सं.] 
 
अणधप्रमािता स्त्री. एखाद्याच्या खरेपिासंबधंाने खात्री िेिे. 
 
अणधप्रमािन न. एखािे कागिपत्र अस्सल झकवा वैध असल्यारे् प्रस्थाचपत करिे; एखाद्या 
िस्तऐवजास झकवा कागिपत्रास अस्सलपिा झकवा कायिेशीरपिा िेिे. (चि. करिे.) 
 
अणधप्तीलवक चव (भशूा.) समुरपषृ्ठभागापासून खाली १०० वाव (फॅिम) खोल असा 
चकनाऱ्यालगतर्ा व ज्यात सागरपषृ्ठावर तरंगिाऱ्या सूक्ष्म वनस्पतींरे् व प्राण्यारें् वैपुल्य असते असा. [सं.] 
 
अणधभार पु. १. सवचसामान्द्य करावं्यचतचरतत द्यावा लागिारा जािा आकार. २. लािलेला 
जािा बोजा (पैशारं्ा). [सं.] 
 
अणधभावी ठरिे चि. १. वचरष्ठतेच्या अचधकाराने एखािी गोष् बाजूला सारिे झकवा िुलच चक्षिे. २. प्रभावी 
ठरिे. [सं.] 
 
अणधभाषा स्त्री. (तत्त्व.) पराभाषा; भाषेचवषयीर्ी भाषा. [सं.] 
 
अणधभूत न. १. साक्षात वस्तू; ज्ञानार्ा चवषय होण्यासारखी वस्तू. पहा : अणधदैवत. २. पंर्महाभतूारं्ी 
चवनाश पाविारी सृष्ी : ‘तयाते अचधभतू म्हचिजे’ – ज्ञा ८·३३. [सं.] 
 
अणधभोगी स्वामी पु. िुसऱ्याच्या मालकीच्या जचमनीर्ा झकवा घरार्ा (वाट, चवहीर र्. र्ा) वापर 
करण्यार्ा हक्क असलेला र्सम. [सं.] 
 
अणधमत न. १. न्द्यायर्ौकशीसाठी सुपूतच केलेल्या प्रकरिावरील ज्यूरीर्ा चनिचय. २. न्द्यायचनिचय; 
न्द्यायचनवाडा. [सं.] 
 
अणधमंडल, अणधमंडळ न. सवचसाधारि सिस्य चमळून होिारे मंडळ; सवचसाधारि सभा; जनरल 
बॉडी. [सं.] 
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अणधमान पु. अग्रिमाने पसंती; अचधक पसंती; सापेक्षतया जास्त पसंती. [सं.] 
 
अणधमानतः चिचव. अचधक पसंतीने. [सं.] 
 
अणधमान भाग पु. (व्यापार.) ज्यावर अग्रहक्काने लाभाशं चिला जातो असा भाग. (शअेर). 
 
अणधमान्य न. (अथच.) पूिचपिे मान्द्य असलेले (कजच.) 
 
अणधमान्य भाग पु. (अथच.) सामान्द्य ठेवीिारानंा नफ्यार्ी वाटिी चमळण्यापूवी ज्यावर ती प्रथम 
चमळते असे चवशषे सवलतीरे् रोखे, शअेसच र्त्यािी. 
 
अणधमास पहा : अणधकमास 
 
अणधमूल्य न. (अथच.) सेवकानंा, कमचर्ाऱ्यानंा चमळिारी मजुरी, वतेन, श्रममोबिला 
र्त्यािीपेक्षा जास्त चिली जािारी रक्कम. [सं.] 
 
अणधमूल्यन न. (अथच.) झकमत वाढविे; मूल्य वाढविे; र्लनार्ी ठरलेल्या झकमतीहून अचधक 
झकमत येण्यार्ी क्स्थती. 
 
अणधयज्ञ पु. १. शरीरभाव नाहीसा करून, मन व प्रािारें् संयमन करून, ज्ञान व जे्ञय यारें् ऐतय 
करिारा : ‘आता र्ये शरीरग्रामी । जो शरीरभावातें उपशमी । तो अचधयजु्ञ गा मी । पाडुंकुमरा ॥ – ज्ञा ८·३७. 
२. सवच यज्ञारं्ा अचधपती; ईश्वर. [सं.] 
 
अणधराज पु. सावचभौम राजा; मुख्य : ‘तरी सकळ वीराचध–राजु । जो सोमवशंी चवजयध्वजु ।’ – 
ज्ञा १२·२०. [सं.] 
 
अणधराजदूत पु. (राज्य.) आपल्या शासनसंस्थेच्या वतीने चनिचय घेण्यार्ा, कृती करण्यार्ा पूिच 
अचधकार झकवा सत्ता असलेला राजनैचतक प्रचतचनधी. [सं.] 
 
अणधराज्य न. सावचभौमत्व : ‘संस्कृतरे् अचधराज्य मान्द्य करून मराठीर्ी स्वायत्तता त्यानंी 
स्थाचपत केली.’ – संसाफ १२०. 
 
अणधराज्य णवधान मंडळ न. सावचभौम राजाच्या सते्तखालील अचधकार गाजविारे मंडळ. 
 
अणधरोध पु. व्यापारी जहाजानंा आपल्या बिंरात येण्यास झकवा बंिरातून जाण्यास प्रचतबंध 
करिारा सरकारी आिेश. [सं.] 
 
अणधरोपि न. (वै.) आरोपि; एखािा अवयव झकवा त्यार्ा भाग शरीराच्या िुसऱ्या चठकािी 
बसविे. [सं.] 
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अणधरोिि न. बसिे; र्ढिे (राज्यावर, झसहासनावर). 
 
अणधलाभांश पु. १. वाजवी पगाराव्यचतचरतत चिलेली, चमळालेली अचधक रक्वम. २. िंालेल्या 
नफ्यार्ा कामगारानंा चिलेला भाग. [सं.] 
 
अणधलेख १. प्रस्तुत लेख. २. चविय लेख; फरोततखत; सनि; बक्षीसपत्र; मुखत्यारपत्र. [सं.] 
 
अणधलेप पु. १. (वन.) बाह्यावरि (परागकिारें्). यातील चवचवधता (काटे, रंधे्र, रेषा, आकार) लक्षात 
घेऊन त्यारें् प्रकार अथवा जनक वनस्पती ओळखिे शतय असते. २. (प्राचि.) िातारें् बाह्य आवरि. [सं.] 
 
अणधलोक पु. संसार; जग; िह्माडं. [सं.] 
 
अणधवक्ता पु. उच्च न्द्यायालयात मूळ खटले र्ालचविारा वकील. 
 
अणधवचन न. १. प्रमािवर्न; उतती. २. प्रत्यक्ष िाव्याशी संबचंधत नसलेल्या, परंतु परंपरागत 
सत्य असलेल्या मुद्यावंर, तत्त्वावंर न्द्यायाधीशानंी चिलेले मत. [सं.] 
 
अणधवार्णषक चव. ठरवलेल्या वषार्ी मुित संपल्यानंतर चमळिारी. 
 
अणधवास पु. १. राहण्यारे् स्थान; मुख्य वसचतस्थान; वास्तव्य; राहिे : ‘यज्ञें अचधवासु श्रुचत ।’ –ज्ञा 
३·१३७. २. शजेार. ३. (अथच.) हंुडी झकवा वर्नपत्र चनर्मिष्स्थानी िेय करिे. [सं.] 
 
अणधवासन व्रतारें् उद्यापन करण्यारे् वळेी त्या त्या कमाच्या िेवतारं्ी चवचधपूवचक सवचतोभरािी 
आसनावंर अगोिर केलेली स्थापना; िेवता स्थापन. २. िेवतेर्ी प्रािप्रचतष्ठा झकवा स्थापना करण्यापूवी 
आिल्या चिवशी चतला अक्षतावंर झकवा पाण्यामध्ये ठेविे. ३. (ल.) कजच वसूल करण्यासाठी झकवा आपली 
एखािी मागिी मान्द्य करून घेण्याकचरता एखाद्याच्या िारात धरिे धरून बसिे. ४. (समाज.) एखाद्या 
प्रिेशात नव्याने वसाहत करिे. [सं.] 
 
अणधवास प्रमािपत्र न. एखाद्या चठकािी राहत असल्याबिलरे् िंडाचधकाऱ्याने चिलेले अचधकृत 
प्रमािपत्र; चनवासी िाखला. [सं.] 
 
अणधवासांतर न. राहण्यारे् कायिेशीर चठकाि बिलिे. 
 
अणधवासी पु. एका चवचशष् चठकािी कायम वास्तव्य करिारी व्यतती. 
 
अणधणवके्षप पु. अपमान; अचधके्षप : ‘अचधचवके्षपु जो करी कवीं....तेहाचर्ए माये...’ – कालवषीं 
चशला १·१९. 
 
अणधवृक्क प्रकपड पु. (प्राचि.) मूत्रझपडाजवळ असलेली अंतःस्रावी गं्रथी. 
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अणधवेशन न. १. सभा; बठैक, सत्र : ‘हे प्रज्ञा–पचरषिेरे् ८व ेअचधवेशन आहे.’ – के १६·४·३०. 
२. चवधानसभा, संसि र्. रे् कामकाज र्ालू असतानार्ा कालावधी. [सं.] 
 
अणधव्याख्याता पु. महाचवद्यालयात झकवा चवद्यापीठात चशकचविारा अध्यापक. प्रोफेसर, रीडर व 
लेतर्रर यानंा अनुिमे प्राध्यापक, प्रपाठक व अचधव्याख्याता हे शब्ि योचजले जातात. [सं.] 
 
अणधशकली चव. (भशूा.) खडकारं्ा र्ुरा व तुकडे एकत्र सार्ले जाऊन तयार होिारा (खडक). 
[सं.] 
 
अणधशल्क्त, अणधशक्ती स्त्री. (सं. चव.) अंमलबजाविीर्ा अचधकार. 
 
अणधशयन काल पु. जंतंूर्ा शरीरात प्रवशे िंाल्यापासून रोगार्ी भावना व लक्षिे चिसू लागेपयंतर्ा 
काल. 
 
अणधशासी चव. अंमलबजाविीसंबधंी. 
 
अणधशून्य करिे असंमत करिे; न करिे; चनष्ट्प्रभावी करिे. 
 
अणधशोषि न. (जीव.) िोन चभन्न जातींरे् घनपिाथच परस्पराचं्या साचन्नध्यात आले असता वरच्या 
थरातील रेिूचं्या घनतेत होिारा बिल. [सं.] 
 
अणधश्रयि न. (तत्त्व.) पात्रात ठेवनू उकळिे; गरम करिे; (अचधश्रयिी म्हिजे यज्ञातील 
अक्ननकंुड त्यावरून) अक्ननकंुडावर ठेवनू उकळण्यार्ा चवधी. [सं.] 
 
अणधणश्रत खडक पु. (भशूा.) १. चहमवाहाने वाहून आिलेला व लहान िगड गोट्यावंर उर्लून 
ठेवल्याप्रमािे क्स्थर िंालेला मोठा पाषाि खंड. २. उंर् जागी असलेला अशार् प्रकारर्ा खडक. [सं.] 
 
अणधषद स्त्री. (अथच.) व्यवसाय संघ; ज्याला बरेर् भाडंवल लागेल असा प्रकल्प र्ालू करण्याकरता 
औद्योचगक संस्थानंी एकत्र येऊन स्थापन केलेली संघटना. [सं.] 
 
अणधषवि न. (तत्त्व.) १. सोमरस काढण्यारे् पात्र, साधन. २. सोमरस काढिे, चपळिे. [सं.] 
 
अणधष्टा पु. अचधष्ठाता : ‘की तो सकळवधेार्ा अचधष्ा’ – मूप्र ७१४. 
 
अणधष्ठिे अचि. १. (र्ुकीने अधष्ठिे) आश्रय करिे; राहिे, असिे; वास करिे; बसिे; युतत होिे 
: तैसें िेख पा ंचवहंगममतें अचधष्ठूचन ज्ञानाते ।’ – ज्ञा ३·४३. २. स्वीकारिे; अंगीकारिे; हाती येिे : ‘म्हिे जें 
जें हा अचधष्ठील । तें आरंभीचर् यया फळेल ।’ – ज्ञा ६·१५१. [सं. अचध + स्था] 
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अणधष्ठाता, अणधष्ठात्रा पु. १. राहिारा; वास करिारा; आश्रयभतू : ‘र्ंचरयप्रौढीमंडळा । शृगंारु 
एकचर् चनमचळा । जें अचधष्ठाचत्रया का ं मेळा । िेवतारं्ा जो ।’ – ज्ञा १८·३४९, २. अध्यक्ष; आश्रयस्थान; 
चनयामक (परमेश्वर) ‘िह्मपिींर्ा अचधष्ठात्रा । त्यासी िेती िह्मसूत्रा ।’ – एरुस्व १५·१४७. ३. 
चवद्यापीठातील चवद्याशाखेर्ा प्रमुख. [सं.] 
 
अणधष्ठात्री स्त्री. चनयंत्रि करिारी, अचधकार गाजविारी स्त्री. [सं.] 
 
अणधष्ठान न. १. वास; चनवास; राहिे; वास्तव्य. २. स्थान; चठकाि; आश्रम; मठ; चनवासस्थान; 
राहण्यारे् मुख्य घर : ‘येती अचधष्ठानें पहावया ।’ – सप्र ८·१०·९३. ३. (ल.) एखाद्याच्या िारी धरिे धरून 
बसिे (कजचवसुलीकरता). ४. चिखाऊ पसारा; आव; अवडंबर; थाटमाट; बडेजाव; बोभाटा (ज्ञान, 
चवद्वत्ता, संपत्ती, पाचवत्र्य र्. र्ा) (चि. माजिे, माडंिे, वाढिे). ५. भ्रामक आश्रयस्थान; आरोचपत वस्तू. ६. 
िह्म; परिह्म : ‘जेथ अचधष्ठान प्रगट । डोळा ंचिसें ।’ – ज्ञा ६·१७१. ७. प्रभतु्व; सत्ता. ८. आसन; झसहासन. 
९. बठैक; भचूमका (सामाचजक अचधष्ठान). १०. आश्रय; आधार : ‘जंव प्रकृतीर्ें अचधष्ठानं ।’ – ज्ञा ३·५३. 
[सं.] 
 
अणधष्ठापन न. पद्धतशीरपिे, चवचधवत स्थापना करिे. [सं.] 
 
अणधणष्ठत चव. १. व्यापलेला; ताब्यात घेतलेला; वास केलेला. २. बसचवलेला; स्थापलेला. ३. 
चनचश्चत केलेला; चनयत. [सं.] 
 
अणधणष्ठणत, अणधणष्ठती स्त्री. १. क्स्थती; अक्स्तत्व; वस्ती; चनवास; वास्तव्य. २. वसचतस्थान; 
चनवासस्थान. ३. चनवशे; स्थापना. [सं.] 
 
अणधसभा स्त्री. चवद्यापीठारे् व्यवस्थापक मंडळ; फ्रान्द्स, अमेचरका र्त्यािी िेशातील वचरष्ठ 
सभागृह. [सं.] 
 
अणधसंख्य चव. ठरावीक, आवक यक संख्येपेक्षा जास्त, अचधक. [सं.] 
 
अणधसंरचना स्त्री. (समाज.) समाजाच्या मूलभतू व्यवहारास फारशी उपयुतत नसलेली, वरच्या 
थरातील, व्यक्ततगत कल्पनेवर आधारलेली रर्ना. [सं.] 
 
अणधणसणलक खडक पु. (भशूा.) चसचलकारे् प्रमाि भरपूर असिारा अक्ननज खडक. [सं.] 
 
अणधसूचना स्त्री. एखािी बाब जाहीर करिारे अचधकृत चनविेन; औपर्ाचरक घोषिा; अचधकृत 
चनिचय जाहीर करिारी राजपत्रातील सूर्ना; नोटीस. [सं.] 
 
अणधसूणचत चव. सरकारने जाहीर केलेले; अचधकृतपिे जाहीर िंालेले. [सं.] 
 
अणधसूणचत के्षत्र न. अचधकृत जाहीर केलेला भाग. 
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अणधसेणवका स्त्री. रुनिालयातील मुख्य पचरर्ाचरका. [सं.] 
 
अणधस्कंध पु. (स्था.) कमान व चतच्यावरील र्ौकटीतील चतरपा भाग. [सं.] 
 
अणधस्थगन न. १. कायिेशीर, अचधकृत स्थचगती. २. एखािी गोष् कायिेशीरपिे पुढे ढकलिे. 
ऋिकोला कजचफेडीर्ी मुितवाढ िेिे. [सं.] 
 
अणधस्थापन णनयम पु. (भशूा.) गाळारें् खडक एकावर एक आडव े समातंर रर्ले जातात. 
त्यावरून त्यारं्ा सापेक्ष काल ठरवण्यार्ा चनयम [सं.] 
 
अणधस्नातक पु. पिव्युत्तर चवद्याथी. [सं.] 
 
अणधस्वीकृत व. मान्द्यता चिलेला; पसंती चिलेला. [सं.] 
 
अणधिरि न. सरकारजमा करिे; जप्त करिे; सरकारने िंडासाठी घेिे. 
 
अणधके्षप पु. अपमान; झनिा; िूषि; आरोप; हेटाळिी : ‘र्तरारं्ा अचधके्षप झकवा तेजोभगं न करता’ – 
व्यरे ९३. [सं.] 
 
अणधके्षणपका स्त्री. झनिाव्यंजक लेख; उपरोचधक लेख. 
 
अणधज्ञापक चव. हो नाही म्हिण्यास अवसर नसलेला; स्पष्; खरमरीत; चनवािीर्ा. [सं.] 
 
अधीचा चव. खालर्ा : ‘अधींर्ीं ही मूळें  । उपपत्ती पचरसचवली सचववळें ।’ – ज्ञा १५·२०९. 
 
अधीचे बदी, अधीचे णबदी, अधीणबदी चिचव. सवांच्या पूवी; सगळयात आधी. पहा : आदीचेणबदी 
[अधीरे् चद्व.] 
 
अधीत चव. १. पठि केलेला, वार्लेला (भाग, गं्रथ.). २. ज्याने पठि केले आहे असा; चशकलेला 
(मािूस). [सं.] 
 
अधीन चव. १. अवलंबनू असलेला; ताब्यात असलेला; सते्तखालील; वश; हातातील; चवशषेतः 
समासात – िैवाधीन, पराधीन, स्वाधीन : ‘प्राप्ताप्राप्तीर्ी गिना । अधीन कोिा पैं नाहीं ॥’ – एरुस्व. २. 
हाताखालर्ा; कचनष्ठ. [सं.] 
 
अधीनपि न. ताबा; वर्चस्व; सत्ता. 
 
अधी ना मधी, अधीमधी चिचव. १. मध्याजवळ; आरंभी ना शवेटी; कोठेतरी; भलत्यार् चठकािी. २. 
अव्यवक्स्थतपिे. ३. अवळेी. [सं. आचि+मध्य] 
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अधीमधी, अध्यामध्यात, अधेमधे असिे, अधेमधे पडिे  संबधं ठेविे; मध्ये पडिे. [सं. आचि+मध्य]. 
 
अधीर पु. १. धैयार्ा अभाव, भीती; भ्याडपिा : ‘अधीरें िुिावती कष्ा’ – मुआचि २९·१४३. २. 
उतावीळपिा; र्रं्लपिा. 

चव. १. उतावीळ; र्रं्ल; अक्स्थर; घोटाळलेला; धरसोड्ा; अचनचश्चत : ‘कळों ही आली 
तयार्ी जोडी । अल्प रोकडी बुचद्ध अचधरा ॥’ – तुगा ७००. २. धीट नव्हे असा; भ्याड; भेकड. [सं. अ + 
धीर] 
 
अधील चव. खालर्ा; नीर्; क्षरु : ‘मग अचधलीं िेहातंरें ।’ –ज्ञा १५·९२. [सं. अध : +ल] 
 
अधीलपि न. १. श्रेष्ठपिा; मुख्यपिा; अग्रता : ‘तुका म्हिे अधीलपिें । नेली लाकंडें र्िंनें I’ – 
तुगा १०४७. २. मूळ स्वरूप; पूवच स्वरूप. 
 
अधीलमधील चव. मध्याजवळर्ा; पचहला झकवा शवेटर्ा (वगळून); मधलार् कोठला तरी. [सं. 
आचि+मध्य] 
 
अधीश, अधीश्वर पु. धनी; मालक; राजा; सावचभौम; स्वामी. [सं.] 
 
अधीक्षक पु. १. िेखरेख करिारा; व्यवस्थापक. २. कायालयातील एका चवभागार्ा मुख्य. 
[सं.] 
 
अधीक्षि न. िेखरेख. 
 
अधीणक्षका स्त्री. १. मचहला वसचतगृहार्ी प्रमुख. २. प्रमुख; व्यवस्थापक; अधीक्षक म्हिून एखाद्या 
चठकािी काम करिारी मचहला. 
 
अधुना चिचव. आता; सध्या; हल्ली; अलीकडे. [सं.] 
 
अधुपा, अधुवा चव. न धुतलेला (तािूंळ वगैरे). [सं. अ+धू] 
 
अधुरा चव. १. अपूिच; अधचवट; अपुरा. २. पूिचपिे तयार नसलेला; कच्चा; अप्रवीि; गुप्त गोष् मनात न 
ठेविारा. 

चिचव. अध्या मागात. 
 
अधुरी चव. उतावीळ; अधीर. २. कच्ची; अधचवट (गाठ). ३. अधाशी; हपापलेला; हावरा; अघोरी. 
 
अधू चव. १. व्यंग असलेला; क्षीि, कमजोर, उिीव असलेला; कुरूप; बेढब; लुळा (अवयव); 
अशतत; चवकल; पगंू (र्सम). २. नीट न र्ालिारा. ३. कच्चा (चवषय वगैरे). ४. हळवा (मनार्ा). [सं. 
अधच] 
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अधृणत, अधृती स्त्री. अधैयच; भीती; भय : ‘तयाचस क्षोभ ुनाहीं बुचद्ध । आाचि न पवता ंन बाधी । अधृचत 
तयातें ॥’– ज्ञा २·३५९. [सं.] 
 
अधेमधे चिचव. पहा : अधीमधी 
 
अधेला पु. १. अधा पैसा; खानिेशाकडे पाव आिा : ‘मज तचर सपनींही हा चिसेना अधेला । – सारुह 
४·६८. २. (ना.) भागीिारीने शतेी करिारा; अधे उत्पन्न स्वतःला ठेवण्याच्या बोलीने िुसऱ्यार्ी शतेी 
करिारा. [सं. अधच + ल] 
 
अधेला, अधेले पु. एका जातीर्ा चनर्मवष साप. हा चपवळट रंगार्ा, बरार् लाबं असून फतत रचववारी 
र्ावल्यास यारे् चवष बाधते अशी समजूत. 
 
अधेली स्त्री. १. अधा रुपया; आठ आण्यारे् नािे : ‘अधेल्यार्ी माळ = घोड्ाच्या गळयातील िाचगना. 
२. अधा पैसा : ‘तुम्हासारखे सरिार लोक िेतात चशवराई अधेली.’ – स्वप ३०. ३. चनम्म्या चहक शाने शते 
करण्यार्ी पद्धती. (व.) [सं. अधच + ल.] 
 
अधैयय न. धैयार्ा अभाव; अचनचश्चतता; भीती; भय. 

चव. अक्स्थर; र्रं्ल; अचनचश्चत; उतावळा; चभत्रा; भेकड. [सं.] 
 
अधोर्ं चिचव. अजून : ‘अधोर्ं हाती पाई जेवतें असा’– लीर् ३·२४. 
 
अधोक चव. सुरचक्षत; नुकसानीपासून मुतत (व्यापार, सावकारी यासंबधंी). 

चिचव. सुरचक्षतपिे; बेशक; भरभराटीने; नुकसानीचशवाय. चनधोक. 
 
अधोकढ पु. अधचवट चशजिे. 
 
अधोकषय पु. (स्था.) खाली ओढिे. 
 
अधोगत पु. (नृत्य.) एक अचभनय; डोके अगिी खाली करून पाहिे; लाज िाखचविे, नमस्कार 
करिे, िुःखाने तोंड खाली घालिे ह्या गोष्ी िाखचवण्याकचरता हा अचभनय करतात. 

चव. १. खाली आलेला; उतरलेला; गेलेला; राचहलेला. २. हीन क्स्थतीस, चनकृष् अवस्थेस 
गेलेला; पचतत. 

चिचव. १. खाली; खालच्या बाजूस. २. (ल.) व्यथच. 
 
अधोगणत, अधोगती स्त्री. १. उंर् प्रिेशाकडून खोल प्रिेशाकडे जी गती ती; वरून खाली जाण्यार्ी 
चिया; अवपतन; अवतरि. २. नरक; नरकगती. ३. अधःपात; चनकृष् जन्द्म; हीन क्स्थती; अवनती; िीन 
अवस्था : ‘पुढीले अधोगतीर्ी लाज नेिव े।’ – ज्ञा ७·१०४. 
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चव. चिचव. खाली उतरिारा; खाली जािारा; नीर् क्स्थतीप्रत जािारा; खालाविारा; 
खालावत र्ाललेला; खाली; खालच्या चिशसे; हीनावस्थेस; अवनतीप्रतः ‘तैसे मस्तकीं केश कुरळ । कृष्ट्ि 
मुखेंशी चवन्द्मुख सबळ । अधोगती धाचवन्नले ।’ – एरुस्व १·६३. [सं.] 
 
अधोगमन न. १. खाली जािे; अवनती; अधःपात; अवपतन; हीनावस्था; चनकृष्ावस्था; 
फचजती. २. व्यथचपि : ‘या नाव साथचक र्रि । र्तर संर्ार ते अधोगमन ।’ – एभा ११·१२११. [सं.] 
 
अधोगामी चव. १. वाईट मागाकडे जािारा; हीनावस्थेस जािारा; खालावत र्ाललेला; 
नरकाकडे जािारा : ‘िेओ परात्परू तरु । मी अधोगाचमया चनरंतरु ।’– ऋ ४७. 
 
अधोगामी कर पु. कमी होत जािारा कर. 
 
अधोजठर चव. (वै.) ओटीपोटाच्या भागाशी संबंचधत. [सं.] 
 
अधोणजल्व्िका स्त्री. पडजीभ; प्रचतचजव्हा; उपचजव्हा. [सं.] 
 
अधोड चव. चधप्पाड; खािाड व मिड; ओबडधोबड; लठ्ठ व फार वाढलेल्या अचववाचहत मुलीबिल 
योजतात. 
 
अधोड न. १. अधे कातडे; फाकी. २. (म्हशीरे्, बैलारे्) न कमावलेले कातडे; र्ामडे; लोथ (चि. 
कापिे, टागंिे, बेतिे, साल– चहरडा भरिे–ढोराचं्या धंद्यातील शब्िप्रयोग). ३. गुरारें् कातडे घेण्यार्ा 
महारारं्ा हक्क. (वा.) अधोड णशविे – र्ामडे कमावण्यासाठी टागंतात, त्याकरता व त्यात मसाला 
भरण्याकचरता चपशवी चशविे. 
 
अधोडी चव. कच्च्या कातड्ार्ा बनचवलेला (डोल, जोडा, बािला वगैरे) : ‘आम्हा आधोडीरे् जोडे ।’ 
– तुगा ४३५४. २. िाडंगा; राकट (अकुशल काराचगराच्या कामाबिल योजतात). ३. हावरा; लोभी. 
 
अधोदंत पु. खालच्या जबड्ातील िात. [सं.] 
 
अधोणदशा स्त्री. खालर्ी चिशा; अधःस्वक्स्तक; अधरचिशा. [सं.] 
 
अधोद्वार न. १. उपस्थ; योचन–झलग. २. गुिद्वार; मलद्वार : ‘र्रि आचि अधोद्वार । पायू हे 
प्रकार I’ – ज्ञा १३·१००. [सं.] 
 
अधोधार स्त्री. वरून होिारी जोरार्ी वृष्ी : ‘श्रोचितापुरार्ा आखरी : नाराजारं्ा ंअिोधारी । तै 
वचरखतेया बािासुरावरी : कोपलाचस तंू’ – चशव ४५३. 
 
अधोनासा कबदु, अधोनासा कबदू (वै.) नाकार्ा खालर्ा भाग आचि वरच्या ओठार्ा भाग ज्या चठकािी 
चमळतात तो झबिू. 
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अधोपर न. १. चशखर : ‘ना तरी कैलासार्ीं अधोपरें । आळंचगतु र्न्द्रनीलारं्ीं चशखरें ॥ – चशव ६. २. 
डोंगरार्ा पायथा : ‘िह्मचगरीर्ा अधोपरीं कोळार् (िेवी)’ – स्थापो ३०. [सं. अधच + उपचर] 
 
अधोपरी चव. जन्द्मजात नव्हे ते; नवीन; स्वकतृचत्वारे्; स्वकतृचत्वाने. 

चिचव. मध्येर्; अध्यावर. [सं. अधच + उपचर] 
 
अधोपी पहा : अधुपा 
 
अधोबद्ध चव. (वन.) तलबद्ध; तळाशी चर्कटून आधारलेला (पराग कोष). उिा. मोथा, वागें, 
टोमटॅो, मोहरी र्. [सं.] 
 
अधोकबदू पु. (स्था.) सवात खालर्ा झकवा खोलवरर्ा झबिू. [सं.] 
 
अधोभाग पु. १. खालर्ा भाग; तळ; बडू. २. गुिप्रिेश; अधोद्वार. [सं.] 
 
अधोभुवन न. पाताळ. [सं.] 
 
अधोभूणम, अधोभूमी स्त्री. तळमजल्यार्ी जागा; खालर्ी जागा; खोल जागा. 
 
अधोमागय पु. (स्था.) भयुारी मागच. [सं.] 
 
अधोमुख चव. १. अधोविन; खाली तोंड करून असलेला. २. (ल.) चखन्न; ओशाळलेला; 
लाजलेला; शरमलेला : ‘तेथे अवघीं िंालीं पराङ मुखें । पाठमोरीं चनघालीं अधोमुखें । –एभा ४·८८. ३. 
(वन.) अधोवती; खाली वळलेले बीजकरंध्र असलेले उिा. सूयचफूल. 

न. (ल.) भीड : ‘अधोमुखें भेि वाढतो I’– िास २०·३·२२. [सं.] 
 
अधोमुख ल्स्थती स्त्री. (वै.) १. कमरेच्या वरर्ा भाग खाली वाकला आहे अशी अवस्था. २. पोटावर 
िंोपण्यार्ी क्स्थती. 
 
अधोमुखी चव. खाली तोंड केलेला; खाली िुंकलेला; उतरत्या क्स्थतीतला. [सं.] 
 
अधोमुखी गोम स्त्री. खाली तोंड करून असलेले गोमेच्या आकारारे् केसारें् वळि. हे एक घोड्ारे् 
शुभ चर्न्द्ह मानतात. 
 
अधोमुखी लविस्तंभ पु. (भशूा.) वरून चठपकिाऱ्या व कॅक्ल्शयम काबोनेटने संयुतत असलेल्या 
पाण्यामुळे तयार िंालेले, छतापासून खाली लोंबिारे र्ुनखडीरे् सुळके. [सं.] 
 
अधोमूल्य न. कमी झकमत, िर. [सं.] 
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अधोमूल्यन न. (अथच.) र्लनार्ी झकमत कमी होिे. [सं.] 
 
अधोमृदा स्त्री. (भशूा.) सवात वरच्या मातीच्या थराखाली व खालच्या घट्ट खडकाच्या वर 
असिारा अधचचवकचसत मातीर्ा थर. [सं.] 
 
अधोयंत्र न. अकच  काढण्याच्या जोड नळयारें् अधःपात्र. िारू– अकच  काढण्याच्या भाडं्ार्ा एक भाग. 
[सं.] 
 
अधोरक्त चव. चकरिाचं्या पट्ट्ट्यातील लाल रंगापलीकडर्ा अदृक य रंग. 
 
अधोरंध्र. अपानद्वार; गुिद्वार : ‘अधोरंध्रारे्चन वाहे । अपानु हे नाम लाहे ।’ – ज्ञा १८·३३८. [सं.] 
 
अधोरेखा स्त्री. (मजकुराच्या, आकृतीच्या) खाली ओढलेली रेघ. [सं.] 
 
अधोरेणखत चव. ज्याच्या खाली रेघ ओढली आहे असा (मजकूर, चर्न्द्ह र्.) [सं.] 
 
अधोध्वय पु. १. श्वासोच्छवास. २. अक्स्तत्व; जीवमानता. 

चिचव. खालीवर : ‘अध्योध्वच काय नेिों जाहलें  ।’ –ज्ञा ११·१८९. [सं.] 
 
अधोलोक पु. १. पाताळ; अधोचवश्व. २. गुन्द्हेगारारें् व त्याचं्या साथीिारारें् जग. [सं.] 
 
अधोली स्त्री. १. पायलीच्या अधचभागारे् माप; िोन शरेारे् माप. २. अधोलीच्या आकारारे् शोभेच्या िारूरे् 
एक खापरी भाडें. ३. धान्द्याने भरलेले माप : ‘िारात अधोली ठेवनू ती सुनेने लाथेने पाडायर्ी...’ – 
पलकोघे १६८. [सं. अधच] 
 
अधोलेप पु. (यंअ.) पाण्यापासून संरक्षि करण्यासाठी एखाद्या वाहनाच्या खालील पृष्ठभागावर 
(जचमनीलगतच्या) चिलेले चवचशष् आवरि. [सं.] 
 
अधोवदन चव. अधोमुख; खाली मान घातलेला; चखन्न; िुःखी : अवमाचनत. [सं.] 
 
अधोवधयन न. (वन.) ज्या चद्वपाश्वच अवयवामध्ये अधर पृष्ठभागार्ी वाढ पषृ्ठीय पषृ्ठभागापेक्षा जास्त 
चियाशीलतेने होते असा अवयव. उिा. फुलारें् प्रसरि. [सं.] 
 
अधोवणल, अधोवली स्त्री. (भशूा.) िोन्द्ही बाहू परस्पराकंडे कललेले अशी (खाली वाक असलेली) 
घडी. [सं.] 
 
अधोवाक पु. (भशूा.) कमानीच्या उलट वाक असिारी, (खाली वाकलेली) वली. 
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अधोवात, अधोवायु, अधोवाय ू पु. पाि; अपानवाय;ू परं्प्रािापंैकी एक; गुिद्वारातून सरिारा वायू. 
[सं.] 
 
अधोणवभाग पु. (भशूा.) (जेथे तपमान व िाब उच्च असतात असा) भसू्तराचं्या, खडकाचं्या खूप 
खोलीवरर्ा चवभाग. [सं.] 
 
अधोशाख चव. खाली फादं्या असलेला : ‘हे असो अधोशाखा ।’ – ज्ञा १५·५२०. [सं. अधःशाखा] 
 
अधोष्ठ न. भगोष्ठ; स्त्रीजननेंचरयातील ओष्ठसदृश भाग. [सं.] 
 
अधोणिम चव. (भशूा.) १. चहमके्षत्राखालील. २. चहमनिीच्या तळार्ा. [सं.] 
 
अध्धर चिचव. अधातंरी; चनराधार पहा : अधर [सं. अ + धर] 
 
अध्धा पु. (ताल.) पहा : णतलवाडा [सं. अथच] 
 
अध्धी स्त्री. अधचचशशी. 
 
अध्यल्ग्न, अध्यग्नी न. लननाच्या वळेी होमासमोर चिलेले स्त्रीधन. – यास्मृचत; व्यवहाराध्याय. 
८·१४३. [सं.] 
 
अध्ययन न. १. पठि; वार्न; अभ्यास. २. चशकलेले; पठि केलेले शास्त्र; एखाद्या चवषयार्ा अभ्यास; 
मनन–झर्तन. [सं.] 
 
अध्ययन रजा स्त्री. एखाद्या चवषयारे् संशोधन, अभ्यास करण्याकचरता अध्यापकवगाला झकवा 
र्तरानंा चमळिारी झकवा िेण्यात येिारी रजा. 
 
अध्ययनशील चव. अभ्यासू; वार्नार्ी, चशकण्यार्ी वगैरे गोडी झकवा आवड असलेला; अभ्यासू. 
[सं.] 
 
अध्यथयन न. १. (खालच्या न्द्यायाधीशाने चिलेला ठराव तपासण्याकचरता) वरच्या 
न्द्यायाधीशाकडे अजच करिे; अपील करिे. २. पंर्ाचं्या झकवा चतऱ्हाईताचं्या चनवाड्ावर सोपविे. ३. 
चवनंती; प्राथचना. ४. मितीकचरता अजच, चवनविी. ५. साक्षी–पडसाक्षी ठेविे. [सं.] 
 
अध्यलंड मध्यलंड पहा : अधलंडमधलंड 
 
अध्यवसाय पु. १. आत्मबोध; सिसचद्ववकेबुद्धीने केलेला चनश्चय; मनोभाव. २. ठराव; चनधार. ३. 
िीघोद्योग; प्रयत्न. ४. (तकच .) तकानेकायचकारि संबंध पाहून एखािे चनचश्चत अनुमान झकवा कायाकायच 
चनिचय करिे. – गीर १२३. ५. तत्परता; िक्षता; नेट. [सं.] 
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अध्यवणसत चव. १. स्वतः झकवा आत्म्याने जािलेले, चनचश्चत ठरचवलेले. २. अंगीकारलेले. ३. 
प्रयत्न केलेले. 
 
अध्यशन न. अचत खािे. २. पूवी खाल्लेले पर्नी पडण्यापूवी आिखी खािे. [सं.] 
 
अध्यस्त चव. १. आरोचपत; कक्ल्पत; मानलेले. (िोरीच्या चठकािी सापर् आहे असे, मृगजळाच्या 
चठकािी पािीर् आहे असे र्.) २. झर्चतलेले; झर्तन केलेले; चवर्ार केलेले; मनन केलेले. ३. र्ुकीने झकवा 
अज्ञानाने गृहीत धरलेले. [सं.] 
 
अध्यल्स्थ, अध्यस्थी स्त्री. १. घोड्ाच्या पायार्ा रोग–अश्वप २·२८. २. (आयु.) हाडावर येिारी 
अक्स्थमय सूज झकवा उंर्वटा. 
 
अध्यक्ष पु. १. संस्था अगर मंडळ याचं्या चनयमाप्रमािे चनवडलेला अगर ठरचवलेला मुख्य, चनयंता, 
प्रमुख. २. चवधानसभेर्ा झकवा संसिेर्ा चनयंता; सवाचधकारी. ३. स्वामी; वचरष्ठपिाने िेखरेख करिारा; 
चिशा िाखचविारा; चनयामक; चनयंत्रक. उिा. िानाध्यक्ष, धनाध्यक्ष, धमाध्यक्ष : ‘जो र्ंचरयिेशींर्ा अध्यक्षु 
।’–ज्ञा ८·३४. [सं.] 
 
अध्यक्षपद न. अध्यक्षार्ी जागा; अध्यक्षस्थान. [सं.] 
 
अध्यक्षाणधणष्ठत चव. चजर्ा प्रमुख अध्यक्ष आहे (अशी एक प्रकारर्ी प्राचतचनचधक शासनपद्धती, राज्य.). 
[सं.] 
 
अध्यक्षी पु. सवांकडे पाहिारा; ज्यार्ी दृष्ी सवचत्र आहे असा; सवचश्रेष्ठ : ‘सवांसाक्षी । अध्यक्षी हें नाम 
त्या ॥’–चनगा ४१३. [सं.] 
 
अध्यक्षीय चव. अध्यक्षासंबधंी; अध्यक्षार्ी; अध्यक्षाने केलेली. [सं.] 
 
अध्यक्षीय पद्धत स्त्री. (राज्य.) गिराज्यारे् शासनप्रमुख म्हिून सावचचत्रक मतिानाने अध्यक्षारं्ी चनवड 
करण्यार्ी पद्धत. 
 
अध्या पु. अध्याय; प्रकरि; सगच : ‘अध्या र्तुकेन जाला ।’ – िाचव २५६. 
 
अध्यातमध्यात न पडिे कोिाच्याही भानगडीत नसिे; िुसऱ्याच्या कामात लुडबडू न करिे; िुसऱ्याच्या 
खाजगी गोष्ींमध्ये कोित्याही प्रकारर्ी ढवळाढवळ न करिे; त्या जािून घेण्यार्ी र्च्छा न करिे. 
 
अध्यात्म न. १. आत्म्याबिलरे् ज्ञान; िह्मज्ञान; अचधभतूापासून पचरिाम पावलेली भावना; सामर्थ्यच; 
विेान्द्त : ‘तेथ अध्यात्मारे् नवलपि पुरे ।’ – ज्ञा ७·१७७. २. शरीरक्स्थत त्वंपिवाच्य आत्मा. ३. प्रत्येक 
वस्तूर्ा स्वतःर्ा मूळ भाव (स्वभाव). ४. परमात्म्यासंबंधी चनरूपि. चव. १. आत्मचवषयक; आत्म्यासंबधंी; 
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आत्म्याबिलरे्; शारीचरक; शरीर, र्ंचरये व प्राि यापंासून होिारे : ‘तैसे अचधभतूाचधिेवा ं । अध्यात्माचि 
उपरवा ं। पातलेया पाडंवा । चगळूचन घाली ॥’ –ज्ञा १६·१९५. २. अध्यात्मासंबधंी; विेान्द्तचवषयक. [सं.] 
 
अध्यात्मयोग पु. बाह्य सृष्ीतून मन काढून ते आत्मध्यानी लीन करिे. [सं.] 
 
अध्यात्मणवद्या स्त्री. विेान्द्तशास्त्र; िह्मचवद्या; उपचनषिातं साचंगतलेले ज्ञान. [सं.] 
 
अध्यात्मणवज्ञान न. परलोकचवद्या. ‘आपल्या स्त्रीच्या मृत्यचू्या शोकाने फार चवव्हल होऊन ते अध्यात्म 
चवज्ञानार्ी र्र्ा करू लागले.’– पलोचव ३६. [सं.] 
 
अध्यात्मशास्त्र न. िह्मज्ञानारे् शास्त्र. 
 
अध्यात्मज्ञान न. िह्मज्ञान : ‘प्रकृती व पुरुष हे साखं्यारं्ें दै्वत भगवद्गीतेस मान्द्य नसून या 
िोहोंच्याही पलीकडें चतसरें सवचव्यापक अव्यतत व अमृततत्त्व र्रार्र सृष्ीच्या बुडाशी आहे, हा गीतेतील 
अध्यात्मज्ञानार्ा व विेान्द्तशास्त्रार्ाही पचहला चसद्धान्द्त आहे’ – गीर १८९ आ. सहावी. [सं.] 
 
अध्यात्मा पु. १. आत्मा; ईश्वराशं; शरीरात व्यापून असिारा परमात्म्यार्ा अंश; र्ैतन्द्य. २. 
आत्मज्ञान. [सं.] 
 
अध्यात्मी पु. १. विेातंशास्त्रामध्ये मनन; परमाथी; विेातंी : ‘िेवगृहीं अवघे अध्याक्त्म जालेती 
सवचही ।’ – सप्र ८·१०·३०. २. अध्यात्मार्ा अभ्यास करिारा. [सं.] 
 
अध्यादेश पु. संसिेरे् झकवा चवधानसभेरे् अचधवशेन र्ालू नसताना एखाद्या तातडीच्या प्रक नावर 
कायिा करून तो अंमलात आिण्यार्ी शासनाला गरज भासते; त्यावळेी अनुिमे राष्ट्रपतींच्या झकवा 
राज्यपालाचं्या झकवा तत्सम पिाचधकाऱ्याचं्या सहीने प्रसृत होिारा हुकूम; वटहुकूम. [सं.] 
 
अध्यापक पु. चशक्षक; गुरुजी; शाळेत झकवा महाचवद्यालयात चशकचविारी व्यतती. [सं.] 
 
अध्यापन न. चशकचविे; पढचविे; अध्यापकार्ा व्यवसाय. [सं.] 
 
अध्यापन शास्त्र न. चशक्षिार्ी तत्त्व ेव चनयम; कसे चशकवाव ेहे सागंिारे शास्त्र; चशक्षिशास्त्र. [सं.] 
 
अध्याणपका स्त्री. चशचक्षका; मास्तरीि. [सं.] 
 
अध्याय, अध्याव पु. १. खंड; पवच; पचरच्छेि (पुरािािी गं्रथारें्); प्रकरि; चवभाग : ‘एव ंजन्द्यजनकभावें 
। अध्यावो अध्यायातें प्रसव े। – ज्ञा १८·७५. २. चनयचमत करायर्ा अभ्यास, वार्न र्. [सं.] 
 
अध्यारोप पु. १. चमर्थ्या आरोप; भ्रम; कल्पना; माया : ‘सुखि सृष्ीर्ा आटोप । विेातं्या 
अध्यारोप ॥’ – चटक १६२. २. भ्रामक, र्ुकीरे् चवधान. 
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अध्यारोपि न. १. वर ठेविे; रोविे; उपचरस्थापन. २. (वै.) वरून लाविे; थर िेिे; एकमेकातं न 
चमसळून जािाऱ्या गोष्ी एकमेकानंा लाविे; चर्कटचविे. ३. (ग.) (िोन चभन्न आकृती) एकार् स्थळी 
ठेवलेली क्स्थती. [सं.] 
 
अध्यावरि न. (वन.) बीजोपागं; बीजकाच्या तळापासून उगम पावनू बीजकाभोवती अंशतः 
झकवा पूिचपिे वाढिारे बीजावरि. उिा. चलर्ी, कमळ, चवलायती झर्र् र्. [सं.] 
 
अध्यावरियुक्त चव. (वन.) बीजोपागंयुतत; बीजोपागं (चतसरे आवरि) असलेले (बीज). [सं.] 
 
अध्यावािणनक न. वरातीच्या वेळी चमळालेले स्त्रीधन – यास्मृ ८·१४३. [सं.] 
 
अध्यास पु. १. पूिच झर्तन; ध्यास; लक्ष लावनू केलेला चवर्ार; चनरंतर ध्यान : ‘अध्यास बळाने 
पुण्यपुरुष । होऊझन तरूपें चिसती ॥’ – िाचव ७७९. २. र्ुकीर्ी कल्पना; जािीव; खोटी कल्पना; चमर्थ्याग्रह; 
आरोप; आळ : ‘िेहाचि अध्यासू आपुल्याठायीं । श्रविे मननें चमर्थ्या केला पाही ॥’ – एभा ११·६४०. [सं.] 
 
अध्यासन न. चवचशष् चवषयाच्या अभ्यासासाठी चनमाि केलेले पीठ, अभ्यासकें र, संशोधनकें र. 
उिा. मराठीरे् अध्यासन. [सं.] 
 
अध्यािार पु. १. वातय पुरे करण्यासाठी एक झकवा अनेक शब्ि घेिे; पिररे् घालिे. २. 
अध्याहृत झकवा गाळलेला शब्ि; पिरर्ा घातलेला शब्ि. [सं.] 
 
अध्यािायय चव. अध्याहार करावयारे् (पि); पिरर्ा घालायर्ा (शब्ि). [सं.] 
 
अध्याहृत चव. १. प्रत्यक्ष वातयात नाही पि अथच पूिच करण्यासाठी ज्यार्ी जरुरी आहे असा 
(शब्ि र्.); व्यतत न केलेला : ‘बरं आहे, येतो.’ यात ‘येतो’ पूवी ‘मी’ हा कता अध्याहृत आहे. २. तर्मकत; 
गृहीत. [सं.] 
 
अध्येता पु. अध्ययन करिारी व्यतती. [सं.] 
 
अध्येमध्ये पहा : अधीमधी 
 
अध्रीत चव. धारि न करता येिारे; अचतगहन : ‘हे अध्रीत शास्त्र की गा’ – लीर्उ २०४; ६३४. 
 
अधु्रव चव. चर्रकाल न चटकिारे; अचनचश्चत; र्रं्ल; क्षिभगुंर. [सं.] 
 
अधु्रवात्मक चव. धु्रवीभवन न िंालेले. [सं.] 
 
अधु्रणवत चव. ज्याला धु्रव–कें रझबिू नाही तो (अिू, चवद्युतप्रवाह र्.). [सं.] 
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अध्वपणरमाि न. मागच झकवा अंतर मोजण्यारे् साधन – माप, कोस, योजन र्त्यािी रस्त्याच्या 
लाबंीरे् पचरमाि. [सं.] 
 
अध्वर पु. यज्ञयाग : ‘ऐशी हे आचि परंपरा संके्षपें तुज धनुधचरा । साचंगतली या अध्वरा । लागौचनया ं॥’ 
– ज्ञा ३·१३८. २. अष्वसंूपैकी एक. ३. (ज्यात झहसा नाही असा) यज्ञ. [सं.] 
 
अध्वरकांड न. शतपथ िाह्मिातील यज्ञकाडं. [सं.] 
 
अध्वयुय, अध्वयूय पु. १. यज्ञ र्ालचविारा; उपाध्याय : ‘अध्वयुच याज्ञवल्तय, िह्मा श्रीव्यास पैल मुचन 
होता ।’ – मोसभा २·१८. २. यज्ञातील मुख्य ऋक्त्वज. ३. (ल.) मुख्य व्यवस्थापक; पुढारी; नायक; 
अध्यक्ष; धुरीि; प्रमुख; मुख्य. ४. यजुवेिातील चनष्ट्िात. [सं.] 
 
अध्वा पु. रस्ता; मागच; पथ. [सं. अध्वन्] 
 
अध्वी स्त्री. अधचचशशी. (व.) [सं. अधच] 
 
अध्व्यावरचा चव. १. मागातील; रस्त्यावरील. २. (ल.) तात्पुरता; उपचर पहा : अधव्याचा 
 
अन् स्वराने सुरू होिाऱ्या शब्िाला लागिाऱ्या नकाराथी ‘अ’ उपसगारे् रूप ‘अन्’ असे होते. उिा. 
अनपेचक्षत. 
 
अन्, अन चव. अन्द्य; र्तर; िुसरा. 

चिचव. १. एकूि एक; सवच : ‘वाघाला पाहतार् अन् मािसे पळू लागली’. २. ऐन; अचतशये करून 
: ‘अन उन्द्ह पडलें  होतें तशातं मी शतेात गेलों.’ – उभ. 
आचि; आिखी : ‘यापुढे अन् मला सुर्वनेा’ – झकगचव ५५. 
 
अनकरोट न. अन्नपािी. 
 
अनकष्टी चव. आळशी; कष् न करिारा (मािूस). 
 
अनकणळत चिचव. अडर्िीत न पडता; प्रयासरचहत; श्रमचवरचहत; सहज होिारे; न कळता; 
अतलेश; चनवरै; चनष्ट्कंटक : ‘मग चनघाले अनकचळत चनवृचत्ततटीं ॥’ – ज्ञा ७·१०१. 
 
अनखर चव. १. कठीि : ‘कधी अनखर असे वाटलेर् ...’ – उपा २२४. २. पहा : अिखर 
 
अनगट पहा : अिगट 
 
अनगार चव. अपचरग्रह वृत्ती; साठा न करण्यार्ी वृत्ती : ‘िीके्षनंतर हा साधू अनगार होतो. याच्याजवळ 
कसलाही पचरग्रह असत नाही.’ – जैवा ६५. 
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अनल्ग्न, अनग्नी चव. १. अक्ननहोत्र न ठेविारा, चनरननी २. ज्याच्या जठरातील अननी मंि आहे, असा. 
[सं.] 
 
अनल्ग्नदग्ध चव. शास्त्रोतत, चवचधयुतत अननी िेऊन ज्यारे् िहन केले नाही असा. [सं.] 
 
अनघ चव. १. चनष्ट्पाप. २. चनमचल. ३. संुिर; िुःखरचहत : ‘जो अनघ जीवनार्ा अचनवचर्नीय प्रसाि 
त्याचं्या वाङ मयात आढळतो ...’ – व्यरे ९९. [सं.] 
 
अनघणटत चव. १. अ् भतु; अघचटत; न घडिारे. २. अवघड; कठीि : ‘तरी हे असे अनघचटत । 
वाया ंिुःख िुिावत ।’ – कथा १·४·१७९. [सं. अ+ घचटत] 
 
अनघड चव. १. न घडलेला; न घासलेला; संस्कार न िंालेला; न तासलेला (लाकूड, िगड). २. 
अप्रबुद्ध; अज्ञान; अजाि; अडािी; असंस्कृत : ‘अनघड संग प्रसंग नकोरे िेवराया ।’ – िाचव १८६. [सं. 
अ+घट] 
 
अनघता स्त्री. चनरागसपिा : ‘त्याचं्या वृत्तीत एक प्रकारर्ी मोहक अनघताचह होती.’ – व्यरे ४. 
 
अनघादेवी स्त्री. प्रकृती; माया; िेवी; स्त्री. [सं.] 
 
अनच्छ पु. अस्वच्छ पिाथच; चर्खल; गाळ : ‘मग चर्रकालें  गा तो अनच्छ । उपचसल येळरायीं ।’ – 
कथा २·१६·१४३. [सं. अ+अच्छ] 
 
अनिु, अनिू पहा : अििु 
 
अनत्याचारी चव. अत्यार्ाररचहत; साचत्त्वक; सनिशीर; अत्यार्ारी झहसक मागार्ा अवलंब न 
करिारा; झहसा न करिारा झकवा शातंतेच्या मागाने र्ळवळ करिारा (पक्ष, मािूस र्.) [सं.] 
 
अनद्यतन चव. आजर्ा नाही असा; पूवी घडलेला. [सं.] 
 
अनद्यतनभूत पु. (व्या.) संस्कृत व्याकरिातील एक भतूकाळ; मागील चिवसासंंबंधी नव्हे तो. 
[सं.] 
 
अनणधकारी चव. १. अचधकार, हक्क, योनयता नसलेला; अपात्र; अयोनय. २. ज्यार्ा वारसा–हक्क 
गेला आहे असा; बेवारशी. ३. साधनर्तुष्ट्ट्यसंपन्न नव्हे असा. [सं.] 
 
अनणधकृत पु. अचधकृत नसलेले; संबंचधत अचधकाऱ्यार्ी रीतसर परवानगी न घेता केलेले (काम); 
शासनमान्द्य नसलेले. [सं.] 
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अनणधकृत णवणनमयदर पु. (अथच.) शासनमान्द्य िराऐवजी प्रत्यक्ष बाजारात र्ालू असलेला िोन 
िेशाचं्या र्लनाचं्या अिलाबिलीर्ा िर. 
 
अनणधगत चव. माहीत नसलेले; शोध लावनू न काढलेले; अज्ञात; अलब्ध; न संपाचिलेले; प्राप्त 
न िंालेले. [सं.] 
 
अनणधप्रवेश पु. अनाहूत प्रवशे; बळजबरीने चशरिे, घुसिे. [सं.] 
 
अनधीत चव. १. न वार्लेले; न चशकलेले (पुस्तक). २. जो चशकला नाही झकवा ज्याने वार्ले नाही 
असा; अक्षरशत्रू; न चशकलेला. [सं.] 
 
अनध्याय पु. १. (विे) पठि करण्यास चनचषद्ध मानलेला चिवस; (विे) पठिात झकवा 
अभ्यासात खंड, खळ, अडथळा; अष्मी, र्तुिचशी, पौर्मिमा, अमावस्या, प्रचतपिा, सूयचसंिातंी, मन्द्वािी, 
युगािी; कार्मतक, आषाढ, फाल्गुन या मचहन्द्याचं्या कृष्ट्ि पक्षातील चद्वतीया; तूळ व मेष या संिातंीरे् १२ 
प्रहर हे काल विेाभ्यास करण्यास अयोनय व अनध्यायारे् समजतात. – धझस २. ‘की अनध्यायामाजी रसाळ 
। विेाध्ययन राचहले ॥’ २. (ल.) सुट्टी. [सं.] 
 
अनन न. सीताफळ. 
 
अननगि पु. अन्नान्न गत; अन्नान्निशा. 
 
अननस, अननास पु. एक फळ व िंाड. हे उष्ट्ि प्रिेशात होते; मूळरे् िचक्षि अमेचरकेतले 
केतकीच्या िंाडाप्रमािे व िुंपकेिार. फळे रुर्कर व गोड. 
 
अननं न. १. अन्न. २. जेविखाि; भोजन. [सं. अन्न] 
 
अनणनल चव. (वन.) अवायुजीवी; हवचेशवाय जगिारे. उिा. नायरेट क्षारांर्ा नाश करिारे 
जचमनीतील सूक्ष्म जंतू. [सं.] 
 
अननुभूत चव. न अनुभवलेला; अपूवच; ज्यार्ी प्रर्ीती आली नाही असा : ‘पि कोित्यातरी 
अननुभतू स्पिंनानी ...’ –चकरी ८. [सं.] 
 
अननुरूप चव. अनुरूप नसलेला; योनय नसलेला; चवसंवािी; चमळताजुळता नसलेला. [सं.] 
 
अननुवादी के्षत्र न. (वै.) ज्या भागातून कृतीला प्रचतसाि लगेर् चमळत नाही असा शरीरार्ा झकवा 
त्वरे्र्ा भाग; मंि भाग. 
 
अननुसूणचत चव. अनुसूर्ीत समाचवष् नसलेला; यािीत नसिारा. [सं.] 
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अननुसूणचत बँक शासनाने अनुसूचर्त बॅंकाचं्या (शडे्ूल्ड बॅंकाचं्या) यािीत समाचवष् न केलेली बॅंक. 
 
अनन्य चव. १. एकरूप : ‘सोऽहबोधें तयाच्या ठायीं । अनन्द्यु होय ।’ – ज्ञा १८·१३९७. २. एकमेव; 
एकटा : ‘येिेपरी पचरसताचंर् तया अनन्द्या ।’ –नल १२१. ३. एकचनष्ठ; िुसऱ्यार्ा आश्रय न घेतलेला : 
‘जाचत कुळ नाहीं तयासी प्रमाि । अनन्द्या अनन्द्य तुका म्हिे ॥’ – तुगा ६९. ४. अन्द्योन्द्य; परस्पर : ‘न तुटे 
अनन्द्यचमळिी योग । चभन्न चवभाग िाचवता ं I’ – एभा २४·२७. ५. एकाकी; अनाथ; ज्यास िुसरा कोिी 
तारिारा नाही असा; ज्यास िुसरा उपासना–चवषय, िेव, आश्रयिाता वगैरे नाही असा : ‘अनन्द्यास 
रक्षीतसें र्ापपािी ।’ – राम ३५. ६. स्वकीय; स्वतःर्ा (मुलगा, मूल) : ‘पाये अनन्द्य लोटुचन लावावें काय 
अन्द्यथा नातें ।’ – मोभीष्ट्म ४·५. [सं.] 
 
अनन्यगणतक चव. एकचनष्ठ; िुसरा मागच झकवा उपाय नसलेला; अगिी अवलंबून असलेला : ‘ऐसे 
अनन्द्यगचतकें  चर्त्तें । झर्चततसातंें मातें ।’ – ज्ञा ९·३३७. [सं.] 
 
अनन्यणचत्त, अनन्यमानस चव. चर्त्ताच्या, मनाच्या वगैरे सवच शतती ज्याने एकार् चठकािी 
लावल्या आहेत असा. [सं.] 
 
अनन्यता स्त्री. एकरूपता; पूिचतः समरस, लीन होिे; अचवभततता; तत्स्वरूपता; चभन्नता; 
एकाश्रयता; एकचनष्ठा. [सं.] 
 
अनन्यभल्क्त, अनन्यभक्ती स्त्री. केवळ एका (िेवा) र्ीर् भतती. [सं.] 
 
अनन्यभाव पु. १. अंतःकरिात एकर् एक चवर्ार असिे; चनस्सीम भतती; कळकळ; आस्था; 
एकचनष्ठता. २. सरळभाव; प्रामाचिकपिा; साळसूिपिा; कपटराचहत्य. [सं.] 
 
अनन्यणवषय चव. केवळ एकर् चवषय असलेला; एकचर्त्त; एकचनष्ठ; एकचिलार्ा. [सं.] 
 
अनन्यवृणत्त, अनन्यवृत्ती, अनन्यमनस्क चव. एकार् पिाथावर, चवषयावर, मन, ध्यान झकवा लक्ष 
असलेला; सावधानचर्त्त; एकाग्रचर्त्त. [सं.] 
 
अनन्यवेद्य चव. िुसऱ्याला जािता न येण्यासारखे; स्वतःलार् समजिारे; आपल्या अनुभवानेर् 
जािता येिारे; िुसऱ्यास त्यार्ी जािीव करून िेता न येण्यासारखे (िह्म, सुख, मनातील गुप्त गोष् र्.). 
[सं.] 
 
अनन्यशरि चव. िुसरा आसरा झकवा आधार नसलेले; िुसरा ठाव नसलेले; एकार् आश्रयावर 
अवलंबनू असलेले. [सं.] 
 
अनन्यशासन चिचव. सावचभौम; िुसऱ्या कोिार्ा अंचकत नसिारा. 
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अनन्यसाधारि, अनन्यसामान्य चव. र्तरत्र न आढळिारे; अलौचकक; सामान्द्यतः न चिसिारे (धैयच, 
शौयच र्.) : ‘तो अनन्द्यसाधारि कािंबरीकार चन तत्त्वझर्तक बनला.’ – न्द्यगूं १४४. [सं.] 
 
अनन्योदक न. १. एकचनष्ठारूपी पािी. २. (ल.) भतती : ‘अनन्द्योिकें  धुवट । वासना जे तचन्नष्ठ ।’ 
– ज्ञा १५·३. [सं.] 
 
अनन्वय पु. १. चवसंगतपिा; असंबद्धता; अप्रस्तुतता. २. एक अथालंकार; एकार् अथास उपमानत्व 
आचि उपमेयत्व कल्पून जो उपमानोपमेयभाव वर्मिलेला असतो तो उिा. ‘समथा या लोकीं तुजसम अये 
तंूचर् अससी ।’ –वागंल. [सं.] 
 
अनल्न्वत चव. १. भयानक; घोर; बेसुमार (छळ, अत्त्यार्ार र्.). २. बेताल; अमयाि; 
प्रमािाबाहेर (छळ र्.). ३. असंबद्ध; चवसंगत; अव्यवक्स्थत; भलभलते (भाषि, गं्रथ र्.) शास्त्र व 
लोकव्यवहार याच्या चवरुद्ध; अचनयचमत; अयोनय (वतचन, वगैरे). [सं.] 
 
अनपत्य चव. १. अपत्यरचहत; वािंं; वािंंोटी. २. (ल.) फझटग. [सं.] 
 
अनपराध चव. चनिोष–चनष्ट्पाप; चनरपराध. 
चिचव. िोष, र्ूक नसताना; चवनापराध. [सं.] 
 
अनपाय चव. १. अपाय न करिारा; अचवघ्नकारी. २. अपायरचहत; नाश न पाविारी; अचवनाशी; अखंड 
: ‘तैसी चियाशतती पवनी । असे जे अनपाचयनी । ते पचडली नानास्थानीं । नाना होय ।’ – ज्ञा १८·३३३. 
चिचव. अपाय न करता; उपरव चिल्याचशवाय; त्रासरचहत : ‘तया वनीं एक तडाग तोयें । तुडंुबले 
तामरसानपायें ।’ – नल ३६. [सं.] 
 
अनपाळिे सचि. न पाळिे; साचंगतलेले न ऐकिे. (गो.) 
 
अनपेक्ष चव. १. अपेक्षा नसलेले; चनरपेक्ष; चनचरच्छ; बेगरजू. २. बेचफकीर; उिासीन. [सं.] 
 
अनपेणक्षत चव. १. अचनक्च्छत; जरूर नसलेले. २. अचनष्. ३. ध्यानीमनी नसलेले; अकक्ल्पत; 
अकस्मात उत्पन्न िंालेले. [सं.] 
 
अनफायोग पु. (ज्यो.) जन्द्मकंुडलीमध्ये र्रं ज्या स्थानी असेल त्या स्थानाच्या द्वािश स्थानी 
सूयाव्यचतचरतत कोिताही ग्रह असेल तर अनफायोग होतो. – जाबी १७०. [सं.] 
 
अनबनाव पु. बेबनाव; वैमनस्य; शत्रतु्व. [झह. अ + बनाव] 
 
अनबुज चव. अज्ञानी; बुचद्धहीन; अडािी : ‘तुिें थोरपि तुजलाचर् साजे । येरी अनबुजे होय िेवा ।’ – 
बगाथा ७१०. [सं. अ + बुध्] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनभरवसा पु. अचवश्वास; बेभरवसा. [अ + भरवसा] अनभव पु. भोगवटा; भोगण्यार्ा हक्क; 
अम्मल झकवा ताबा. 
 
अनभावाथी चव. कपटी, धूतच. [सं. अ + भाव] 
 
अनणभगम्य चव. िुगचम; बेलाग; अगम्य; न पोहोर्ण्याजोगा. [सं.] 
 
अनणभमत व्यक्ती आवडीतली, मजीतली नसलेली व्यतती; नको असलेली व्यतती. [सं.] 
 
अनणभणषक्त चव. अचभषेक न िंालेला (राजा, पुढारी र्.); रीतसर, कायद्याने नसलेला पि 
लोकमानसात स्थान असलेला (नेता). [सं.] 
 
अनणभसंगत चव. १. िम, संगती नसलेले. २. (भशूा.) एकमेकावंर समातंर रर्ल्या गेलेल्या 
खडकाचं्या िोन स्तरामंध्ये कालाच्या दृष्ीने अंतर असिारे. [सं.] 
 
अनणभज्ञ चव. १. पचरर्य नसलेला; अपचरचर्त; चबन माचहतीर्ा. २. अजाि; अडािी, जािकार 
नसलेला. [सं.] 
 
अनभोग पु. भोगवटा; भोगण्यार्ा हक्क; ताबा; अंमल : ‘सिर चलचहलेप्रमािे आम्हासं वतन व र्नाम 
गाव अनभोग जाहले; त्यात तफावत नाही.’– िसकैया २५४. 
 
अनभ्यस्त चव. न आर्रलेला; सराव झकवा पचरपाठ नसलेला; अपचरचर्त; तरबेज झकवा कुशल 
नसलेला; माचहती नसलेला. [सं.] 
 
अनभ्यास पु. १. अभ्यासार्ा, पचरपाठार्ा अभाव; पचरर्य नसिे. २. (संगीत.) एखािा स्वर 
रागालापात फार थोडा वेळ घेिे. [सं.] 
 
अनभ्यासी चव. १. न अभ्याचसलेले; सराव झकवा पचरपाठ नसलेले. २. अभ्यास झकवा सराव न 
करिारा; अभ्यासाच्या कामी आळशी; अनभ्यस्त. [सं.] 
 
अनमान पु. १. अनािर; िुलचक्ष; उपेक्षा; अवगिना; हेळसाडं हयगय. २. संशय; शकंा : ‘तैसाचर् तो 
मयरूकेत । पूिच करील मनोरथ । यातं नसे अनमान’ – जै ४६·८५. ३. संकोर्. [सं. अ + मन्] (वा.). 
अनमान न ठेविे, अनमान न धरिे, अनमान न पाििे – १. संकोर् न करिे; भीड न धरिे. २. अव्हेरिे; 
अनािर करिे; िुलचक्ष करिे; हयगय करिे. 
 
अनमान पु. अंिाज; अिमास; अनुमान. [सं. अनुमान] 
 
अनमानिे सचि. अव्हेरिे; अवज्ञा करिे; उपेक्षिे. 
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अनमानधपका, अनमानधबका पु. चनव्वळ तकच ; कल्पना; अंिाज; अटकळ; अटकळ परं्चवशी. 
(बहुधा तृतीया चवभततीत उपयोग – अनमानधपतयाने = अंिाजाने, ठोकळ मानाने.) 
 
अनमाणनक चव. १. चनष्ट्काळजीपिारे्; बेचफकीरपिारे्; अनािरारे्; ज्यात अनमान आहे असे 
(भाषि वगैरे.) २. अचनचश्चत; मोघम; संचिनध; (मािूस, भाषि वगैरे). [सं. अनुमान] 
 
अनमानीत चव. घोटाळयारे्; संशचयत; मोघम; अचनचश्चत; संचिनध; िुटप्पी (उद्योग, कारभार, 
भाषि वगैरे). [सं. अनुमान] 
 
अनमागय पु. १. वाईट मागच; असन्द्मागच; कुमागच. २. िुसरा रस्ता; अन्द्यमागच : ‘सन्द्मागच तो जीवीं धरिें । 
अनमागार्ा त्याग करिें ।’ – िास ५·१०·२. 
 
अनणमत, अनमीत चव. अकारिचमत्र; कशार्ीही अपेक्षा न करता बंधुभाव धरिारा : ‘अनचमत बंधु 
करुिाकरा’– वछा ३९५. 
 
अनमीख चव. अचनचमष; पापिी न हलवता : ‘अनमीख पाओ ठेले । राया मुरारीतें ।’ – वछा ७३. 
[सं. अचनचमष] 
 
अनमीत चव. ज्यार्ा ठाव लागत नाही असे : ‘र्रिचवचहरारें् पािी अनमीत’ – लीर्पू १९६. 
 
अनमोल चव. १. चबनमोल; ज्यार्ी झकमत करता येत नाही असे; २. बहुमोल; अमोल. [सं. अ + 
मूल्य] 
 
अनम्यता स्त्री. ताठरपिा. 
 
अनय पु. १. अन्द्याय; अनीती; अप्रामाचिकपिा. २. कपट; पाप. 

चव. अनीतीरे्; अन्द्यायारे्. [सं. अ+नय] 
 
अनयाळें. पहा : अणियाळे 
 
अनर न. १. रामफळ. २. (िारुकाम) अनारनळा. (कों.) [झह. अनार] 
 
अनरसा पु. तािंळाच्या आंबलेल्या चपठात गूळ चमसळून त्याच्यावर खसखस थापून तुपात तळून 
(वडेघारनयासारखा) केलेला पिाथच. 
 
अनरािाटी स्त्री. गैररीत; कुमागच; आडरस्ता : ‘अधमच अनरहाटी शोकसंग्रहो ।’– िास २·३·२७. 
 
अनरीती स्त्री. अन्द्याय; गैर गोष्; पद्धतीचवरुद्ध आर्रि. [सं. अन् + रीचत] 
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अनरूढा चव. अनूढा; अचववाचहत; कुमाचरका : ‘जैसी अनरूढा रूपवतंी ॥ िेखोचन वेधे र्िवर्मत 
।’ – ऋ ५३. 
 
अनगयल, अनगयळ चव. आडकाठी नसलेला; उच्छंृखल; स्वच्छंिी; मनस्वी; स्वचे्छार्ारी : ‘तू 
ठायींर्ा गोवळ । अचवर्ारी अनगचळ I’– तुगा १८५. 

चिचव. मनसोतत; स्वचे्छार्ाराने; स्वैर; अप्रचतबद्ध : ‘चशष्ट्या मुततपिे अनगचळ । कचरसीं र्ंचरये 
बाष्ट्कळ ।’ – िास ५·६·६०. [सं.] 
 
अनगयलता स्त्री. स्वच्छंिीपिा; स्वैरार्ार; स्वैरवतचन : ‘अनगचळता करू नये ।’– िास १४·१·२५. 
[सं.] 
 
अनगयळी स्त्री. स्वच्छंिी आर्रि; स्वैरवतचन; खोड्ा; र्ाळे; लहर. [सं. अनगचल] 

चव. ज्याला अगचला नाही तो; स्वच्छंिी. 
 
अनघय, अनर्घयय चव. १. अमोल; अंिाज न करता येण्यासारखा; बहुमोल; अचतशय मौल्यवान : ‘कंठी 
माळा अनघ्यचमिी ।’ –सीस्व ४·४७. [सं. अ + अघच; अघ्यच] 
 
अनर्णजत चव. स्वतः न चमळवलेला; श्रम न करता अप्रत्यक्षपिे चमळवलेला– चमळालेला. [सं.] 
 
अनर्णजत संपणत्त, अनर्णजत संपत्ती स्त्री. वारसा हक्काने, लॉटरीत, सट्ट्ट्यात चमळालेली संपत्ती. 
 
अनथय पु. १. अचतशय अचनष् गोष्; मोठे अचरष्. २. अव्यवस्था; थैमान; िंगा झकवा त्यापासून 
उ् भविारे िुःख; संकट; चवघ्न : ‘हे असो जे सागरु । अनथांर्ा ॥’– ज्ञा ८·१४९. ३. अथचहीनता; 
अथचशून्द्यता; चनरथचकता; पोकळपिा. [सं.] (वा.) अनथय ओढविे– संकट येिे. अथाचा अनथय करिे – १. 
एखाद्या गोष्ीर्ा चवपयास करिे. २. बोलिाऱ्याच्या शब्िार्ा हेतू लक्षात न घेता. भलतार् अथच लाविे. ३. 
अचतशय अमयािता. ४. शत्रुत्व वैर. 
 
अनथयक चव. १ चनरथचक; अथचशून्द्य (गं्रथ, पद्य, वातय र्.). २. चबनकायिेशीर; व्यथच; पोकळ. ३. 
अनथचकारी; उपरवी. 
 
अनथयकारक चव. ज्यामुळे फार मोठे संकट येते, नुकसान होते असा; उपरवकारक [सं.] 
 
अनथयगभय चव. अनथास कारि होिारा. [सं.] 
 
अनथयभान न. अचरष्ार्ी, िुिैवार्ी जािीव; मानचसक चवकलता; हुरहूर; अनथार्ी पूवचकल्पना. 
[सं.] 
 
अनथापात न. १. मोठ्या अचरष्ार्ा आघात; अचरष् कोसळिे; संकटे वगैरे येिे. २. 
अचतशचयतता; अचतरेक. [सं.] 
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अनथावि चव. ज्याच्यामुळे संकट ओढवले असा; अनथचकारक; संकटकारक [सं.] 
 
अनियता स्त्री. एखाद्या पिाकचरता लायक, पात्र नसिे; अयोनयता; अपात्रता. [सं.] 
 
अनल, अनळ पु. १. अननी; चवस्तव; आग. सामा. शब्ि – कामानल, तृषानल र्. : ‘जैसा 
उद्यानामाजीं अनळु ॥’ – ज्ञा १·२३०. [सं.] 
 
अनलस चव. आळस नसलेला; तत्पर; िक्ष; उद्योगी; मेहनती. [सं.] 
 
अनल्प चव. पुष्ट्कळ; थोडा नव्हे तो. [सं.] 
 
अनव चव. वृद्ध; जुनाट : ‘बहु हेंही पिभचरचह जचर सारील अनव करी रिगा ॥’– मोभीष्ट्म ४·१०. 
[सं.] 
 
अनवकाश पु. काळार्ा, जागेर्ा अभाव. 

चव. १. वळे; सवड नसलेला; चबनफुरसतीर्ा. २. स्थल, प्रसंग, संधी, जागा, सोय, प्रवशे, 
चशरकाव, पोकळी वगैरे नसलेला. ३. पूिच व्याप्त; पूिच भरलेला. [सं.] 
 
अनवणछन्न चव. अखंड; अकंुचठत; व्यापक; अभगं : ‘ऐसी अनवक्च्छन्न समता । भतूमात्रीं सद्यता I’ 
– ज्ञा २·२९८. [सं.] 
 
अनवट, अनवठ पु. १. पायाच्या अंगठ्यात घालावयार्ा रुप्यार्ा िाचगना. पहा : अिवट : ‘अनवट 
चनटत्या ही जोड त्या जोडव्यारं्ी ।’ – सारुह ६·३१; ‘जोडवी अनवठ मासोळया ॥’ – स्त्रीगीत ६५. २. 
(संगीत.) अपचरचर्त राग; फारसा प्रर्ारात नसलेला राग. 
 
अनवटी, अनवठी स्त्री. हनुवटी. [सं. हनु + वृत्त] 
 
अनवद्य चव. अिूषिीय; चनिोष; ज्यात उिे काढायला यक्त्कंचर्तही जागा नाही असे. [सं.] 
 
अनवरिे सचि. त्याग करिे; सोडिे; टाकून िेिे : ‘लोभ आचि अहंकार आम्ही अनवचरला बाई ।’ 
– भज ४१. [सं. अ + वृ] 
 
अनवरत चव. अचवरत; अचवश्रातं; अव्याहत – सतत र्ालिारे; अखंड : ‘जयजय वो शुदे्ध । 
उिारे प्रचसदे्ध । अनवरत आनंिे । वषचचतये ।’ – ज्ञा १२·१. 
चिचव. न थाबंता; न अडखळता; एकसारखे; सतत; चनरंतर. 
 
अनवल स्त्री. रामफळारे् िंाड. (को.) 
 
अनवला पु. आबाळ; हेळसाडं. (बे.) [सं. अ + नवस] 
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अनवणलप्तीत चव. व्याप्त झकवा गुरफटलेले नाही असे; संपूिच पचरपूिच नसलेले : ‘कोितेही तत्त्व 
सवचथा चनरपेक्ष, अनवचलप्त... आहे असे समजिे धोतयारे् आहे.’ – चवश २१. [स.] 
 
अनवले, अनोले न. रामफळ. 
 
अनवलोभन न. सोळा संस्कारंपैकी एक. स्त्री गरोिर असताना चतसऱ्या मचहन्द्यात हा संस्कार 
करावयार्ा असतो. अश्वगंधा वनस्पतीर्ा रस नवऱ्याने आपल्या गरोिर स्त्रीच्या नाकात चपळावयार्ा असा 
यात मुख्य चवधी असतो. त्या रसामुळे गभच सुरचक्षत राहतो. [सं.] 
 
अनवसन्न कजय न. मुित न भरलेले कजच; र्ालू कजच. 
 
अनवसर पु. १. अवळे; अकाल; फुरसत झकवा सवड नसलेली वेळ; असमय; भलतीर् वळे : 
‘अथवा अवर्टें ऐसें धडे । जें अनवसरें िेह साडे ।’ –ज्ञा ८·२०५. २. अनचधकार; अयोनयता : ‘स्त्री शूराचिका ं
प्राचिया ं । अनवसरु माडुंचनया ं राचहला आहे ।’ – ज्ञा १८·१४५८. ३. चवयोग; लोप; अभाव : ‘जयारे्चन 
अनवसरें । रष्ा ले दृक यार्ें मोचहरें।’ –अमृ २·९. ४. जागेर्ा अभाव; अवकाशार्ा अभाव. ५. संकट; िुष्ट्काळ; 
वाईट काल; आपत्काल; आपत्ती. [सं.] 
 
अनवसरी स्त्री. अकाल; जागेर्ा अभाव; अवकाशार्ा, अक्स्तत्वार्ा अभाव : ‘अनुभवो हा ठाववऱे्ही 
। आपुलीचर् अनवसरी’ –अमृ २८१. 
 
अनवणसत १. न संपलेले. २. न ठरवलेले. 
 
अनवस्था, अनावस्था स्त्री. १. अचनचश्चत, र्रं्ल चवस्कळीत क्स्थती; चनराचश्रत क्स्थती; चनराधारता. 
२. अव्यवस्था; घोटाळा; ताराबंळ. ३. अवस्थेच्या, अक्स्तत्वाच्या पलीकडील क्स्थती; अमूतच, चनराकार 
स्वरूप, क्स्थती. ४. अमयािता; असमाप्ती. ५. अनास्था; िुलचक्ष; हेळसाडं (मुलारं्ी, जनावरारं्ी). ६. 
अचनयचमतता. [सं.] 
 
अनवस्था प्रसंग पु. १. चनराधार क्स्थती; अव्यवस्था; अमयािपिा. २. कठीि, चवचर्त्र पचरक्स्थती. 
[सं.] 
 
अनवल्स्थत चव. १. अचनचश्चत; अव्यवक्स्थत; चवस्कळीत. २. वास्तव नसलेले; मोकळे; चरकामे. 
[सं.] 
 
अनवल्स्थणत, अनवल्स्थती १. अचनचश्चतपिा; कायम नसलेली अवस्था. २. (ल.) (कामार्ा, 
मनार्ा, स्वभावार्ा) र्रं्लपिा. [सं.] 
 
अनवस्वर पु. अवेळ : ‘तुम्हाचंस अवस्वरू–अनवस्वरू नाही’ – लीर्पू २९८. 
 
अनविािी, अनवािािी पहा : अनवािा, अनवािी 
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अनवळता चिचव. अर्ानक; नकळत. 
 
अनवा पु. फिसाप्रमािे खाण्यार्ा, गोराडू जातीर्ा मोठा कंि. 
 
अनवा पु. घाईघाईने खरडलेला लेख, मसुिा; कच्चा खडा. 
 
अनवा चव. १. सवोत्कृष्; अमौचलक : ‘नवरत्नामधीं र्रं पाचहला तेजस्वी अनवा ।’ – सला ५३. २. 
नवीन तऱ्हेरे्; चवलक्षि; चवचर्त्र; तऱ्हेवाईक. (र्ुकीने अनवल अवरूप) नवनवीन; चवलक्षि; अपूवच व 
मनोवधेक; आश्चयचकारक; अप्रचतम. [फा. अन्द्वा] 
 
अनवािा, अनवािी चव. पायात पाित्राि (वाहिा, जोडा) न घातलेला; उघड्ा पायार्ा : 
‘अनवािी घाई राव हळुहळु ।’ – सप्र २·१४. 
चिचव. पायात पाित्राि न घालता उघड्ा पायानंी. [सं. अ + उपानह] 
 
अनवािा काशीकर पु. पक्का लबाड; लुच्च्या; पाित्राि न घालता काशीला गेल्यार्ी थाप 
मारिारा. 
 
अनवाळ चव. उच्छंृखल; बेचफकीर; खोडकर; स्वैर; उनाड : ‘िशवषामाजीं बाळ । तारुण्यातं अनवाळ ।’ 
– आप ८१. 
 
अनवाळी, अनुवाळी स्त्री. १. टवाळी; रे्ष्ा; खोड्ा : ‘तु व्रजपाळ बाळक होउचन हे अनुवाळी, 
कचरशी मुरारी ।’ – वामन ४. २. कात्याव्रत. 
 
अनवाळे न. सोवळे. [सं. अनाचवल] 
 
अनणवश्वास पु. अचवश्वास. 
 
अनवेक्षि न. अनािर; िुलचक्ष : ‘म्हिे ही तपःचसद्धी तत्त्वता ंअनवके्षिी रूसली ।’ – जै १९·२. 
[सं.] 
 
अनव्यावृणत्तणसद्ध चव. िुसऱ्याच्या चनरासाने चसद्ध होिारा. 
 
अनशन न. उपवास; उपोषि; चनराहार [सं.] 
 
अनशनव्रत न. उपोषि करण्यारे् व्रत. [सं.] 
 
अनशवे, अनणशळे, अनशे, अनशो, अनशोय चव. चरकामे झकवा अन्न नसलेले (पोट). (अनशवे 
वगैरे चवशषेिारं्ा कधी कधी प्रथमा चवभततीत उपयोग करतात. उिा. अनशव ेपोटी पािी प्याले असता.) 
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अनशवे पोटी चिचव. काही न खाता; खाल्ल्यावार्ून; उपाशी असता. 
 
अनणशट न. १. ठसका; अळसूत. २. उष्ा न केलेला पिाथच. पहा : अनसूट [सं. अन् + उक्च्छष्] 
 
अनशुद्ध, अनशुद, अनसूद पहा : अन्नशुद्धी 
 
अनसाईपिा पु. उतावीळपिा; असचहष्ट्िुता. 
 
अनसाणरखी चव. सारखी नसलेली; वगेळी : ‘तेचथर्ी व्यवस्था ते अनसाचरखी आचिकीचर् ।’ – 
र्िसू १३४. 
 
अनसूट चव. १. र्व न घेतलेले; उष्े न केलेले; न वापरलेले; स्पशच न केलेले; जसेच्या तसे असिारे. 
(िुभते, पािी वगैरे) : ‘म्हिे िचध िूध जें सारं्लें  । अनसूट परी येथूनी ।’ – हचर ७·२८. २. खर्च न 
करावयारे्; न वापरण्याजोगे; आधी उष्े न करण्यारे् : ‘माता म्हिे आचज चमत्रवार । िुनध अनसूट असे समग्र 
।’ – हचर ९·१९३. ३. (ल.) वाटिीर्ा भाग ज्यास चमळाला नाही असा. ४. वैषचयक अनुभव न घेतलेला; 
िह्मर्ारी (पुरुष झकवा स्त्री) : ‘उरों नेिी कोठें अनसूट । परद्वारी हा चियाभ्रष् ।’ –हचर १६·१६. ५. चबन 
बडवलेला (बैल); खच्ची न केलेला (घोडा). ६. (ल.) वीयचवान : ‘अनसूट चनमचळच्या चरवाजी ।’ – सीस्व 
८·१७९. ७. पहा : अन्नशुणद्ध [सं. अनुक्च्छष्] 
 
अनसूट चव. १. पूिच; अखंड : ‘िोरी िोरपि अनसूट’ – एभा २९·३६३. २. (श्राद्ध झकवा पक्ष या शब्िाला 
जोडून) भरिी श्राद्ध भारपि वद्य पक्षातले. (न जोडता) मृताच्या वषचश्राद्धाच्या आधीच्या चिवशीरे् श्राद्ध. 
[सं. अनुस्यतू] 
 
अनसूट चव. शुद्ध; पचवत्र : ‘वार्ा अनसूट धरिे जाि ।’– एभा १७·२३८. [सं. अ + अशुद्ध] 
 
अनसूय चव. मत्सररचहत. [सं.] 
 
अनसूया स्त्री. १. मत्सर नसिे; मत्सर न वाटिे. २. चजच्या मनात मत्सर नाही अशी स्त्री. 
 
अनसोले (पोट) पहा : अनशवे 
 
अनस्फूर्णत स्त्री. बुचद्धमादं्य : ‘एक वेळ केसोबासाचंस अनस्फूती ऐसी वाटली : काही काळीर्ें काळीं 
आठवनेा’ –स्मृस्थ ७१. 
 
अनस्यतू चव. अखंड वाहिारा; सतत वाहिारा : ‘जैसा प्रवाहो अनस्यूतु । गंगाजलार्ा ।’ – ज्ञा 
२·१५३. 
 
अनणित न. तोटा; अचहत; नुकसान; अकल्याि [सं.] 
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अनळ पु. अननी. पहा : अनल [सं. अनल] 
 
अनक्षर चव. क्षयरचहत; कमी न होिारा; न चिंजिारा. [सं.] 
 
अनक्षर चव. १. चनरक्षर; खेडवळ; अचशचक्षत; जंगली; अडािी. २. शब्िातीत (परिह्म). [सं. अ + 
अक्षर] 
 
अनंकुश चव. १. स्वैरवतचनी; अनावर. २. चनयम न पाळिारा; ज्याच्यावर ताबा र्ालत नाही झकवा 
र्ालचवता येत नाही असा; बेचशस्त; स्वच्छिी. [सं.] 
 
अनंग पु. मिन; कामिेव; काम 
 चव. अंगरचहत; चनराकार : ‘जे अनंगु तो पेंधा । चनकवडा नुसधा ॥’ – ज्ञा १३·९८०. [सं.] 
 
अनंगक्रीडा स्त्री. रचतचवलास; कामिीडा. [सं.] 
 
अनंगदिन पु. मिनाला जाळून टाकिारा शकंर; चशव. 
 
अनंगदानी स्त्री. वके या. [सं. अनंग + िान] 
 
अनंगपि न. िेहबुद्धीर्ी जािीव : ‘अनंगपि चफटलें  । माया छंि साठचवले ।’ – ज्ञागा ४९५. 
 
अनंगलेख पु. प्रियपचत्रका; पे्रमपत्र. [सं.] 
 
अनंत पु. १. चवष्ट्िूच्या नावापंैकी एक : ‘आपुचलये र्ाडे श्री अनंता । उमगु नोहे ॥’ –ज्ञा ५·३. २. 
सपांर्ा राजा−नागापंैकी एक शषे : ‘नागामंाजीं समस्ता । अनंतु तो मी ।’ – ज्ञा १०·२४२; ‘अनंतासी (शषे) 
म्हिे अनंत (चवष्ट्िू) ।’ – हचर ३·१४. ३. अनंतर्तुचिशी (संचक्षप्त रूप). ४. भारपि शु ॥ १४ च्या चिवशी पूजा 
करून उजव्या हातात बाधंावयार्ा र्ौिा गाठींर्ा रेशमी गोफ−िोरा. ५. कानात घालण्यार्ा एक िाचगना. ६ 
एक फुलिंाड; अनंततगर. यार्ी फुले शोचभवतं, वास मोहक मधुर असा असतो. पाढंरा व ताबंडा अशा 
याच्या िोन जाती आहेत. ७ (ग.) अमयाि संख्या; अगचित संख्या; पहा : अनंतराशी. ८. (सामान्द्यतः) 
परमेश्वर; परिह्म. ९. जैन लोकातील र्ौिावा तीथंकर. 
 चव. ज्यास अंत नाही असा; शाश्वत; अमयाि; असंख्य; अपार (काळ, स्थळ, संख्या, िह्म) : 
‘अनाचि मी अनंत मी अवध्य मी भला…’−साक; अनवक्च्छन्न; अक्षय. [सं. अन् + अंत] 
 
अनंतक्रणमका स्त्री. (ग.) ज्यात अंतभूचत असलेल्या राशींर्ी संख्या अनंत आहे असा राचशिम. [सं.] 
 
अनंतख्याल पु. अपार चवनोिी− लहरी−मौजा−गमती−युतत्या−र्ाळे. 
 
अनंतख्याली चव. अनंतख्याल झकवा अमयाि; अपार चवनोि करिारा. 
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अनंतगाया पु. समुरातील चकड्ासारखा बारीक व चवळचवळीत मासा. 
 
अनंत चतुदयशी स्त्री. १. भारपि शुद्ध र्तुिचशी गिेशोत्सवार्ा शवेटर्ा चिवस. २. भारपि शुद्ध र्तुिचशी 
या चिवशी (चवष्ट्िूप्रीत्यथच) करण्यारे् व्रत– र्ौिा प्रकारर्ी फुले, फळे, नैवदे्यास र्ौिा पक्वाने. अनंत 
िोऱ्याला र्ौिा गाठी व र्ौिाव्या चतथीला पूजा हा र्ौिारं्ा मेळ. 
 
अनंततगर पु. एक फूल. 
 
अनंततृतीया स्त्री. भारपि, मागचशीषच आचि वैशाख या मासातंील शुतल पक्षातील तृतीया. [सं.] 
 
अनंतत्व न. १. ज्या क्स्थतीला अंत नाही अशी शाश्वत क्स्थती; अनंतता; अपारता; चनरवचधभाव; 
अमयाि असण्यार्ा गुि. २. संपूिचता; अव्यंगता. ३. (ग.) अनंत संख्या; अनंतता. [सं.] 
 
अनंतपाद पु. (प्राचि.) घोि वगातील अनेक पाय असिारा प्रािी. 
 
अनंतपार चव. ज्यास अंत झकवा पार नाही असा; अमयाि; अफाट. [सं.] 
 
अनंत प्रणतगम पु. (तत्त्व.) स्पष्ीकरिातील एक िोष. ज्यानुसार आपली स्पष्ीकरिार्ी प्रचिया कोठे 
पूिच होतर् नाही आचि आपि एका संकल्पनेरे् स्पष्ीकरि िुसरीच्या भाषेत, िुसरीरे् चतसरीच्या भाषेत 
करीत राहतो. [सं.] 
 
अनंतमूल, अनंतमूळ न. एक औषधी वनस्पती; रतत शुद्ध करण्यार्ा गुि हीत आहे. पयायी नामे : 
उपळसरी; तुितुिी; िुधी. 
 
अनंत मूल्य न. (ग.) कुठल्याही चवचशष् मूल्यापेक्षा मोठे असे मूल्य. अनंत मूल्यापेक्षा कोितेही 
मूल्य मोठे असू शकत नाही. [सं.] 
 
अनंतर चव. १. मध्यंतरी अंतर न ठेवता, खंड न पडता येिारा; अगिी लागून झकवा पाठोपाठ येिारा; 
अनुिचमक. २. अव्याहत; चनरंतर; अचवक्च्छन्न; अखंड; सतत. 
 चिचव. मागाहून; पश्चात; नंतर; पाठीमागून; मग. 
 शअ. मागे; मागून; पश्चात; पाठीमागे; नंतर. [सं. अ + अंतर] 
 
अनंतराशी स्त्री. (ग.) अगचित संख्या, रक्कम, राशी. [सं.] 
 
अनंतलोम पु. (प्राचि.) अंगावर पुष्ट्कळ केस असलेला प्रािी. [सं.] 
 
अनंतवात स्त्री. र्ार बोटावंर १४ िोरे घेऊन केलेली कापसाच्या सुतार्ी वात. 
अनंतर्तुिचशीपासून िररोज िोन वाती अशा या वषचभर लावतात अगर एकिम लक्ष वाती लावतात. 
 पु. डोळे, भवुया व आख या चठकािी होिारा एक चत्रिोषजन्द्य चवकार. [सं. अनंत + वर्मत] 
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अनंतव्रत न. अनंतर्तुिचशीच्या चिवशी करण्यारे् व्रत. [सं.] 
 
अनंतश्रेिी स्त्री. (ग.) अंत न पाविारी श्रेिी. [सं.] 
 
अनंणतम चव. (तत्त्व.) तात्काचलक; क्षिभगुंर; अंचतम नसलेले. [सं.] 
 
अनंती स्त्री. १ अनंतार्ी बायको. अनंतर्तुिचशीस अनंताबरोबर िुसऱ्या एका लहान रेशमाच्या िोऱ्यार्ी 
पूजा करतात व तो पूजा करिाऱ्याच्या पत्नीच्या डाव्या िंडास बाधंतात. २. गळयातील एक िाचगना : ‘मग 
गळा अनंती घातलीया. नमस्कार कचरता ंवाजीनलीया’ –लीर्उ ४७०. 
 
अनंतोपगा स्त्री. (ग.) चिलेल्या आकृतीस एकमेकापंासून अनंत अंतरावर असलेल्या िोन झबिंूत 
भेटिारी, परंतु स्वतः मात्र त्या आकृतीपासून अनंत अंतरावर नसिारी रेषा. उिा. अपास्ताला िोन 
अनन्द्तोपगा असतात [सं.] 
 
अनंदक चव. ज्या चठकािी नािंिूक होत नाही असे; अपेशी; भतूािी बाधेमुळे ज्यात कुटंुब नािंत नाही 
असे (राहण्याला अयोनय घर). 
 
अनाकलनीय चव. न समजण्याजोगा; आकलन न होण्याजोगा. [सं.] 
 
अनाकार चव. १. आकाररचहत; चनराकार. २. (भशूा.) ज्यारं्ी आंतचरक रर्ना स्फचटकीय नाही 
असे (खचनज); स्फचटकीभवन न होता रवावस्थेतून घन िंालेला पिाथच. [सं.] 
 
अनाकृणत चव. १. आकार नसलेला; आकृचतरचहत. २. (भशूा.) बाह्य आकार चवकचसत िंालेला 
नाही असा (स्फचटक). [सं.] 
 
अनाक्रमक चव. आिमक नसलेला; हल्ला न करिारा; आिमि न करिारा. [सं.] 
 
अनाक्रमि न. (राज्य.) (िेशािेशामंधील) आिमिार्ा प्रचतबधं; परस्परावंर हल्ला न करिे. 
उिा. अनािमि करार. [सं.] 
 
अनागत चव. १. पूवी न िंालेला; पुढे होिारा : ‘जें का ंअतीत अनागत । वतचमान जें प्रस्तुत ।’– एभा 
४·३४. २. भचवष्ट्यकालरे्; भावी : ‘अचतत अनागत वतचमान । हें तापसाचस उठे प्रपंर्ज्ञान ।’ – चवझसउ ४·४२. 
[सं.] 
 
अनागत कचता स्त्री. पुढील तरतूि, काळजी; भचवष्ट्य काळासंबंधी चवर्ार [सं.] 
 
अनागतदशी, अनागतद्रष्टा चव. भचवष्ट्य जाििारा, भचवष्ट्यवधेी : ‘जे तपसामर्थ्ये समथच घोर । 
अनागतरष्े ऋषीश्वर ।’ – एभा २२·२२. [सं.] 
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अनागत णवधाता चव. िूरिशी; भचवष्ट्य ओळखिारा; धोरिी; पुढील तरतूि करिारा. [सं.] 
 
अनागम चव. ज्यार्ा आरंभीर्ा अथवा सुरुवातीर्ा काल माहीत नाही असा; पूवापार; अचतप्रार्ीन; 
स्मृचतकालातील (वतन, मालमत्ता, हक्क, चरवाज). [सं.] 
 
अनागम्य चव. १. िुगचम; जे गाठिे वा करिे अशतय आहे असे. २. अप्राप्य; अवघड; िुरापास्त; 
असाध्य; िुर्ममळ. [सं.] 
 
अनागामी चव. १. न येिारा. २. (ल.) पुनजचन्द्मरचहत : ‘र्तर सवच कमांरे् फळ क्षातंी अनागामी 
(पुनजचन्द्मरचहत) वृचत्त अथवा अहचत्पि प्राप्त केले असता ंर्ुकचवता ंयेतें.’ – ज्ञाको (क) १२९. [सं.] 
 
अनागोंदी, अणनगोंदी स्त्री. सावळागोंधळ; अराजकसदृश पचरक्स्थती; कोिार्ा पायपोस कोिाच्या 
पायात नाही अशी क्स्थती; कनाटकातील चवजयानगर साम्राज्यार्ी अनागोंिी ही राजधानी होती. तेथील 
अराजकसदृक य कारभारावरून लक्षिेने हा अथच. 
 
अनागोंदी कारखाना, अनागोंदी कारभार, अनागोंदी जमाखचय, अनागोंदी बक्षीस, अनागोंदी बोलिे
 खोटा, अव्यवक्स्थत, पोकळ, चरकामा कारभार, जमाखर्च र्. 
 
अनागोंदीचा राजा पु. माचगतलेली वस्तू चवर्ार न करता िेिारा; भोळा साबं; गबाळा. 
 
अनाघात चिचव. अचतशय; प्रमािाच्या बाहेर; भरमसाटपिे. 
 
अनाघ्रात चव. १. वास न घेतलेले. २. (ल.) उपभोग न घेतलेली स्त्री; कुमाचरका. [सं.] 
 
अनाचार पु. अचनष्, अचनयचमत वतचन; चवचहत आर्ार सोडून वागिे; आर्ारभ्रष्ता; अधमच; 
िुरार्ार : ‘चववकेें  त्यजावा अनार्ार हेवा ।’ – राम ६९. [सं.] 
 
अनाचारी, अनारीय चव. धमचलंड; अनार्ार करिारा; स्वचे्छार्ारी; िुरार्ारी : ‘िाचररी आडखुळे 
चवधी : अनार्ायाते वचरत चसधी’ – ऋव ४६. [सं.] 
 
अनाच्छादन १. आवरि, आच्छािन िूर होिे. २. (भशूा.) िंीज आचि धूप होऊन खडक उघडा पडिे. 
[सं.] 
 
अनाज न. धान्द्य. [झह] 
 
अनाटोप चव. आवरता न येिारी; अनावर : ‘तंुगाच्या भकेुपेक्षाही त्यार्ी भकू अनाटोप होई.’ –
कका ं१०. 
 
अनाठाय पु. लय; लोप : ‘ज्ञानेसी चवज्ञान गेले अनाठाया’– चनगा २०५. 
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अनाठायी चिचव. १. अयोनय चठकािी, स्थळी, जागी; गैरमागाने; भलत्यार् गोष्ीत. २. व्यथच; 
फुकट; अनावक यक [सं. अन्द्य + स्थान] 
 
अनाड स्त्री. अडर्ि; संकट : ‘येथ माडंचलया तातडी । तें प्राि पडेल अनाडी ।’ – एभा १४·४२५. 
 चव. १. अडािी : ‘मी अनाड काही कळेना गे येथे । िेहजड पडली भ्राचंत ॥’– पला २२·५६. २. 
उनाड; द्वाड; नाठाळ. [सं. अज्ञानी] 
 
अनाड, अनाढ, अनाडकी, अनाडचाळा, अनाडबािुला, अनाडभाजी, अनाडझाड, अनाडिे वगैरे शब्ि 
उनाड या अथी आहेत. ह्याकचरता पहा : उनाड 
 
अनाडचोट पहा : अडािचोट 
 
अनाडी चव. १. अडािी; अचशचक्षत; मूखच; खेडवळ; अनचभज्ञ; गावढंळ; चनरक्षर; अजागळ : ‘अनाडी 
लोकारं्ा र्ौथा विच िंाला असेल.’ – चनमा १०७४. २. अजाि; वयाने लहान : ‘कोिी विती रे अनाडी 
संुिरी ।’ – िाचव २५. [सं. अज्ञानी] 
 
अनाढळ  चव. चनराळे; चभन्न : ‘भृगंीचर्या अंगी कोिते ही बळ शरीरे अनाढळ केली आली.’ –
जना २३४. 
 
अनात, अनाथ स्त्री. कृपा; मेहेरबानी; खैर. [फा. र्नायत्] 
 
अनातप चव. छायायुतत; शीतल. 
 
अनात्म चव. मायामय; नश्वर; आत्म्याचवरचहत; आत्मा नसलेला; अशाश्वत; जड : ‘आचि 
अनात्मवगचनीर । साडुंचन आत्मरसार्ें क्षीर । र्रताचत जे सचवर्ार । राजहंस ।’ – ज्ञा १५·२९६. 
 पु. आत्मा नव्हे तो म्हिजे शरीर; स्थूल िेह. [सं.] 
 
अनात्मक चव. अशाश्वत. 
 
अनात्मवगय पु. जग; जडसमुिाय. 
 
अनात्मज्ञ पु. १. मूखच; अनात्मकवान. २. र्ंचरयचनग्रहशून्द्य. 
 
अनात्मसंपन्न पु. बुचद्धहीन; ज्याने रं्चरये झजकली नाहीत असा. 
 
अनाथ चव. िीन; चनराचश्रत; गरीब; पोरका; चनरालंब. [सं.] 
 
अनाथनाथ पु. ईश्वर; मालक; गचरबारं्ा कैवारी; पालक. [सं.] 
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अनाथवािी चिचव. अनाथाप्रमािे; केचवलवािी; िीन; असहाय्य : ‘िंाली असें पचरसतारं्ी अनाथवािी 
। ठावी नसे जीस कधीं अचश नाथवािी ।’ – वारू १८. 
 
अनाथालय न. पोरतया, आईबाप नसलेल्या मुलारं्ा साभंाळ करण्यासाठी असलेले गृह. [सं.] 
 
अनाथाश्रम पु. पोरतया, अनाथ मुलासंाठी काढलेला आश्रम. [सं.] 
 
अनाद स्त्री. १. अन्न. २. तािूंळ. (गो.) 
 
अनादर पु. आिरार्ा अभाव; चतरस्कार; अवहेलना; तुच्छता; अपमान; अवज्ञा. [सं.] 
 
अनाणद, अनादी न. परिह्म. 
 चव. १. आरंभरचहत; उत्पचत्तरचहत (ईश्वर, माया) : ‘अनाचिमाया प्रभावें ।’ – ज्ञा १७·५६. २. 
ज्याच्या आरंभकाळार्ा थागं लागत नाही तो; चर्रंतन. ३. मूळर्ा; स्वभावतः ‘तैसाचर् श्रुत स्वगाचिक । 
अनाचि िोषयुतत िेख ।’ – एभा १०·४९६. [सं.] 
 
अनाणदत्व न. आरंभरचहत अवस्था : ‘आपुलें  अनाचित्व भेटे ।’ – ज्ञा १७·२२०. [सं.] 
 
अनाणदपरंपरा स्त्री. अचतप्रार्ीन काळापासून र्ालत आलेली रीत, पद्धती. (चि. असिे, र्ालत येिे, 
होिे.) [सं.] 
 
अनाणदणसद्ध चव. अनाचिकालापासून असलेला; स्वयंचसद्ध; अचनर्ममत; स्वयंभ ू (िह्म, ईश्वर र्.) : 
‘जरी चभन्नचर् अनाचिचसद्ध ।’ – ज्ञा १५·३२३. [सं.] 
 
अनाणदसोयरा पु. ईश्वर : ‘भेटला तो अनाचि सोयरा ॥’ 
 
अनादृत चव. चतरस्काराने, तुच्छतेने वागचवलेला. [सं.] 
 
अनाद्यनंत चव. १. आरंभ व शवेट नाही असा; चर्रकाल चटकिारा. २. ईश्वर. [सं.] 
 
अनान पु. पथृकत्व; वगेळेपिा : ‘िोहींर्ीं अचभधानें । अधीरे्चन अनानें । चवप्लावलीं ।’ – अमृ ८·१३. 
 चव. वगेवगेळा; चनरचनराळा; पथृक. [सं. अन्द्य+अन्द्य] 
 
अनापेक्षी चव. १. अपेके्षबाहेरर्ा; कल्पनेबाहेरर्ा. २. कोितीही अपेक्षा, र्च्छा नसलेला; 
चनचरच्छ; चनष्ट्काम : ‘सुगड संगीत गुिग्राही । अनापेक्षी लोकसंग्रही I’ – िास २·८·१९. [सं. अन+अपेक्षा] 
 
अनाप्तीत चव. परकीय; नातलग झकवा संबधंी नव्हे तो : ‘जे नवमास वाहे उिरातं । ते माता करूचन 
अनाप्त । चस्त्रयेचस माचनचत अचत आप्त ।’ – एभा ३·२३६. [सं.] 
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अनाप्तीतता स्त्री. १. समाजापासून िूर, एकीकडे पडल्यार्ी भावना. २. समाजार्ा घटक 
नसल्यार्ी भावना. ३. एकाकीपिा; समाजबाह्यता. [सं.] 
 
अनाबशािी चव. राक्षार्ी एक जात. 
 
अनाम चव. नामरचहत असा (ईश्वरारे् चवशषेि) : ‘यया अनाम्या नामें ठेचवती ।’ – ज्ञा ४·६९. [सं. 
अ+नामन्] 
 
अनाम न. लोक; जग; मनुष्ट्यमात्र. [फा.] 
 
अनामत चव. १. चवश्वासाने िुसऱ्याजवळ ठेवलेली (ठेव.). २. (ल.) चवश्वास पटण्यासाठी चिलेली 
अगाऊ (टेंडर बरोबरर्ी वगैरे) रक्कम. ३. जप्त; सरकार जमा : ‘जयिेवरायास हरामखोरी लावनू िेशमुखी 
अमानत केली.’– र्मं ३३. ४. तसलमात; मोघम; चहशबेात नावाखाली िाखल न केलेले. ५. चतऱ्हार्ताकडे 
ठेवलेली (वािातील वस्तू) सामाशब्ि – अनामत खर्च–खाते –जमा –रक्कम–चहशबे र्त्यािी. 
 चिचव. १. खर्च न करता; उपभोग न घेता; स्पशच करून न चबघडवता; जशीच्या तशी. २. अलगत; 
अल्लाि; हळूर्; सावकाश; क्स्थरपिे. [फा. अमानत – विचचवपयचय] 
 
अनामतविी पूिच कायमर्ा चनकाल न लागलेल्या अशा अचनचश्चत पैशाच्या िेवघेवीसंबधंी – तसलमात 
रकमारं्ी ठेवलेली चहशबेार्ी र्ोपडी. 
 
अनामपत्र न. ज्याला पत्र पाठचवले तो न सापडल्यामुळे टपाल करे्रीत पडून राचहलेले पत्र; 
बेवारशी पत्र. 
 
अनामय चव. चनरोगी; सुदृढ; चनकोप (प्रकृती). [सं.] 
 
अनाणमक चव. १. अनामक; नामरचहत असा; नाव नसलेला (ईश्वर). २. ज्याने आपले नाव गुप्त 
ठेचवले आहे असा; चननावी. ३. अपचवत्र; ज्यारे् नाव घेऊ नये असा अंत्यज : ‘पचवत्राला म्हिती नको हा 
कंटक । माचनती आक्त्मक अनाचमका ॥’– तुगा ४०८. [सं.] 
 
अनाणमक कृणत, अनाणमक कृती स्त्री. (गं्र.) ज्यार्ा लेखक झकवा कता अज्ञात आहे असे ज्ञानसाचहत्य. 
[सं.] 
 
अनाणमकता स्त्री. १. कोितेही चवचशष् नाव नसिे. २. (मानस.) चवर्ारशून्द्य, अचववकेी वतचन 
करताना जमावातील व्यततीच्या मनात मीर् हे कृत्य केले, याला पुरावा काय? – अशी भावना चनमाि 
होिे. 
 
अनाणमका स्त्री करंगळीच्या शजेाररे् बोट; अंगठीरे् बोट. [सं.] 
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अनाम्ल न. १. आम्लास चनगुचित्व आििारा जो पिाथच त्यास अनाम्ल म्हितात. २. भस्म; 
लविोत्पािक धातू. 
 
अनायक, अनायकी चव. नेता झकवा सत्ताधारी पुढारी नाही असा; बेबंि; चननायक; अंिाधंुिीरे्; 
अव्यवक्स्थत : ‘सत्यासत्य हारपलें  । अवघें अनायेक जाले । र्हंुकडे ॥’ – िास ११·२·२४. [सं.] 
 
अनायती स्त्री. कृपा. [फा. र्नायत] 
 
अनायत्त चव. स्वतंत्र; पराधीन नसलेले; स्वावलंबी; स्वायत्त. [सं.] 
 
अनायास पु. पचरश्रमार्ी झकवा कष्ार्ी जरुरी नसिे झकवा त्यापासून मुततता; (बहुतकरून 
तृतीया चवभततीत उपयोग. जसे –अनायासे, अनायासाने = पचरश्रमावार्ून). [सं.] 
 
अनार न. १. डाझळबारे् िंाड; फळ : ‘चवलायती अनारे या चिवसातं तेथवर गमीमुळे न पावतील.’ – 
चिमरा १·३३. २. (साधारितः डाझळबाच्या आकारार्ा) िारूर्ा नळा; झहगिबेट : ‘हवया भनुळे र्रंज्योती 
जळती । अनारे जातिी या जागोजागीं लाचवती ।’ –स्त्रीगीत ३७. [फा.] 
 
अनारिे चि. आळसिे; सुस्त होिे. 
 
अनारत चव. सततरे्; चनरंतनरे्. 
 चिचव. सतत; अचवरत. 
 
अनारदािा पु. १. डाझळबाच्या चबयापं्रमािे चिसिारे एक धान्द्य. २. डाझळबारे् िािे [फा.] 
 
अनारदािी  चव. डाझळबाच्या रंगाप्रमािे झकवा िाण्यासारखे चठपके ज्यावर चविले आहेत असे (पागोटे, 
शलेा, िुपेटा वगैरे.) 
 
अनारब्ध चव. न आरंभलेले; सुरू न केलेले; भावी; पुढरे्. [सं.] 
 
अनारब्ध कायय न. पुढे सुरू करावयारे् काम; भचवष्ट्यकालीन कायच; चियमाि असे कमच : ‘विेान्द्त 
सूत्रात प्रारब्धासर् प्रारब्धकायच आचि जीं प्रारब्ध नाहीत त्यास अनारब्ध कायच अशी नाव े चिली आहेत.’ – 
गीर २६९. 
 
अनारसा पहा : अनरसा 
 
अनाराध्य चव. १. ज्यारे् शकंाचनरसन करता येत नाही असा; खातरजमा करून घेता येत नाही 
असा. २. अपूजनीय. ३. अप्राप्य. [सं.] 
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अनाणरस, अनाणरसा चव. १. चभन्न; िुसरा; वगेळा; भलता : ‘आपि चवसरोचन अनाचरसें । िेखे चपसे 
जयापरी ।’ –रंयोवा १·४६३. २. िुसऱ्या जातीरे्–रीतीरे्; चवलक्षि; नवीन; चनराळे : ‘बाई तुिंा नवा शृगंार । 
अनाचरसा चिसतो मुखर्रं । तरी कोि जोडला वर । सागें आम्हा I’– कथा १·१२·९·३. अपूवच; अचद्वतीय : 
‘अमृत पाजीले र्वी अनाचरसी । साक्ष ज्यार्ी त्यार्ी मनामाजी ।’ – बगा २५·१२. [सं. अन्द्यादृश] 
 
अनातय चव. चनचरच्छ; िुःखरचहत; सुखी : ‘होआल तुम्ही अनातच ।’ – ज्ञा ३·१०२. [सं.] 
 
अनातयव पु. (वै.) माचसक पाळी न येिे. [सं.] 
 
अनाद्रय चव. ओलावा नसलेले; शुष्ट्क; कोरडे. [सं.] 
 
अनायय चव. १. आयच वशंातील नव्हे तो; राचवड, मोंगल वगैरे आयेतर वशंातील. २. आयच झकवा श्रेष्ठ 
नव्हे तो; नीर्; िुष्, ३. आयास अनुचर्त; अयोनय; न शोभिारे; अप्रचतष्ठाकारक. ४. असभ्य; गावढंळ; 
प्रचतष्ठा नसलेला [सं.] 
 पु. १. चभल्ल, कोळी, कातकरी र्. जमाती – गागंा. २. म्लेछ, शक, हूि वगैरे वशंातील 
व्यतती. 
 
अनाययजुष्ट चव. कुलीन मािसाला न शोभिारे : ‘हे त्यारे् कृत्य अनायचजुष् होते.’ – युगान्द्त २१७. 
 
अनावर चव. बेलगामी; स्वैर; अमयाचित; बेताल; आटोतयाबाहेररे् : ‘हे अनावर न चवर्ाचरता ं। वायाचर् 
झधवसा उपनला चर्त्ता ।’ – ज्ञा १·६७. [सं. अचनवायच] 
 
अनावरि चव. ज्यावर िंाकि नाही असा; वस्त्रात गुंडाळता न येण्यासारखा; उघडा : ‘मज 
अनावरिा प्रावरि । भषूिातीताचस भषूि ।’–ज्ञा ९·१६२ [सं.] 
 
अनावरि काल (मानस) एखािी वस्तू उघड करण्यार्ा कालावधी; मानसशास्त्रीय प्रयोगात वापरले 
जािारे चर्त्र झकवा वस्तू प्रथम िंाकून ठेवनू ज्या थोड्ा वळेासाठी उघड करून िाखवले जाते तो काळ. 
[सं.] 
 
अनावरि समारंभ (एखािा पुतळा, चर्त्र, सभागृह वगैरे) खुले करण्यार्ा, उ् घाटन करण्यार्ा 
समारंभ. 
 
अनावतय दशांश पु. (ग.) ज्या िशाशं स्वरूपात चलचहलेल्या संख्येत, तोर् अंक अथवा अंकारं्ा समूह 
पुन्द्हा पुन्द्हा येत राहत नाही असा िशाशं. [सं.] 
 
अनावती चव. पुनपुन्द्हा न येिारा; एकिार् चिला जािारा (खर्च, अनुिान); ठराचवक 
काळानंतर चफरून चफरून चिला न जािारा. (आवती = ठराचवक काळानंतर पुन्द्हा चमळिारा) : ‘प्राथचमक 
चशक्षिासाठी मोठ्या प्रमािात आवती व अनावती अनुिान मंजूर केले.’ – आचशआस २७. [सं.] 
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अनावळी स्त्री. खोडी; रे्ष्ा. 
 
अनाणवल पु. गुजराती िाह्मिारं्ी एक जात. 
 चव. शुद्ध; सोवळे. [सं.] 
 
अनावृत चव. १. आवरि, िंाकि नसलेले; उघडे; जाहीर; प्रकट; बिं न ठेवलेले; न िंाकलेले. २. 
अचनग्रचहत; अनावर; आटोतयापलीकडील; बाहेररे्; अतीत : ‘मािंें स्वरूप गा असमसहस । गुिमायेसी 
अनावृत ।’ – एभा १५·२२७. ३. (ल.) असंरचक्षत. [सं.] 
 
अनावृत करिे (वै.) उघडे करिे; बाहेर काढिे (म्यानातून तलवार र्.); आवरि बाजूला करिे. 
 
अनावृत पत्र न. एखाद्या व्यततीला झकवा संस्थेला उिेशून वतचमानपत्रातून प्रचसद्ध होिारे जाहीर 
पत्र. [सं.] 
 
अनावृत्त चव. आवृत्ती नसलेला; पुन्द्हा न येिारा. [सं.] 
 
अनावृणत्त, अनावृत्ती स्त्री. पुन्द्हा न येिे; आवृत्ती न चनघिे र्. 
 
अनावृणष्ट, अनावृष्टी स्त्री. अवषचि; पावसार्ा अभाव. 
 
अनाश्य चव. न चबघडिारे; नाश न पाविारे; क्षय न होिारे; ऱ्हास न पाविारे. [सं. अ+नश ] 
 
अनाश्रम, अनाश्रमी चव. सोडमंुज होऊन चववाह िंाला नाही असा; र्ार आश्रमात जो मोडत नाही 
असा. [सं.] 
 
अनाश्रय, अनाश्रयी पु. आश्रय, संरक्षि झकवा आधार यारं्ा अभाव. 
 
अनाश्रय, अनाणश्रत चव. चनराधार; आश्रयहीन; चनराचश्रत. [सं.] 
 
अनास चिचव. अकस्मात : ‘अनास एकेकडून हैिरखान उठेल. चतकडून तसी गत असे.’ – ऐलेसं 
३२५०. 
 
अनासक्त चव. चवरतत; उिासीन; आसतत, चलप्त नसलेला : ‘तैसा भतूकमी अनासततु मी भतूीं 
असे I’ – ज्ञा ९·१२९. [सं.] 
 
अनासल्क्त, अनासक्ती स्त्री. कमचफळार्ी अपेक्षा न करिे; वाछंा, वासना नसिे; चवरतती. [सं.] 
 
अनास्था स्त्री. १. चनष्ट्काळजीपिा; बेचफचकरी; हयगय; हेळसाडं; धरसोड; कळकळीर्ा अभाव. 
२. आस्था, आपुलकी नसिे. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनास्वाद्य चव. बेर्व; रुचर्हीन; आस्वाि न घेण्यासारखा. [सं.] 
 
अनाित चव. १. न मारलेला; न हािलेला. २. स्वयमेव; स्वभावतःर् उत्पन्न िंालेला. ३. कोरे; न 
धुतलेले (वस्त्र). ४. सततर्ा; अखंड. ५. योगामुळे ऐकू येिारा िशनािारं्ा ध्वनी : ‘तव अनाहतार्ी बोली । 
र्ावळे ते ॥’ – ज्ञा ६·२७४. [सं.] 
 
अनाित कमळ, अनाित चक्र न. (योग.) शरीरातील षट्ट्र्िापैकी हृियामध्ये अनाहत नामक 
र्ौथे कमळ आहे. त्यार्ा रंग अननीसारखा असून ते बारा पाकळयारें् असते. क पासून ठ पयंत तेथे बीजाक्षरे 
प्रत्येक िळावर प्रकाशमान िंालेली असतात : ‘हृियीं अनाहत कमळ । तें अक्ननविच द्वािशिळ । कं पासूचन 
ठं बीजीं करी िंळाळ । प्रचतपत्रीं ॥’ – चवउ १·५१. [सं.] 
 
अनाित गजर, अनाित ध्वणन, अनाित नाद १. योगसाधनेने ऐकू येिाऱ्या िश नािाच्या ध्वनीपैकी 
एक झकवा िहाही. २. एकसारखा अखंड अव्याहत सूर – आवाज : ‘जैसा अनुहातार्ा गजर । तैसीं तुरें 
वाजती अपार ।’ – एरुस्व ६·७२. ३. सोहंशब्ि; श्वासोच्छ  वास. 
 
अनािार पु. उपवास; उपोषि; अन्नावार्ून राहिे. [सं.] 
 
अनािारी चव. १. उपवास करिारा. २. ज्याने काही खाल्ले नाही असा. 
 
अनािुत न. िुर्ममळता; िुर्मभक्ष्य; अप्राप्यता; अनुपलब्धता : ‘येक प्यािा कोठेचह चमलेना आचि र्हूकडे 
अनाहुत जाले आहे.’ – पेि ४०·१०७. 
 
अनािूत चव. १. न बोलावलेला; आमंत्रि न चिलेला; आगंतुक. २. अनपेचक्षत; अकक्ल्पत; आकक्स्मक. 
[सं.] (वा.) अनािूत करिे – अत्यार्ार करिे : ‘मालविीस झशद्याचं्या लोकानंी फार अनाहूत केले.’ – 
ऐलेसं ५८२२. 
 
अनािूतपिे चिचव. आपि होऊन; बोलाविे नसता; लोर्टपिे. 
 
अनाक्षणरक चव. (भाषा.) श्वासोच्छ  वासाच्या एका सपाट्यामध्ये उच्चारल्या गेलेल्या 
ध्वचनसमूहातील अमुखर (स्पष्पिे ऐकू न येिारा) ध्वनी – चवशषेतः व्यंजन. तुलना : आक्षचरक [सं.] 
 
अनाके्षणपत चव. ज्यावर आके्षप घेतलेला नाही असा; ज्यास आव्हान चिले नाही असा. [सं.] 
 
अणन उभ.आचि; अन् : ‘मुचित अचन श्रीगुरुरे् स्मरता उपकार होय स् गचित ।’ –कीतच १·८४. 
 
अणनकट पु. निीला बाधंलेला बंधारा; बाधं. [र्ं. अचनकट] 
 
अणनकेत चव. बेघर; चनवारा नसलेले : ‘आम्ही िोघेर् त्या वळेी अगिी अचनकेत असे होतो.’ – 
व्यरे २. [सं.] 
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अणनगा, अणनघा स्त्री. चनगा न ठेविे; हयगय; िेखरेख न ठेविे; आबाळ; अनास्था; िुलचक्ष. [फा. 
चनगाह]. 
 
अणनगूत, अणनगूती स्त्री. आबाळ; िुलचक्ष; हेळसाडं; टापचटपीर्ा अभाव. 
 
अणनचाड चव. र्ाड नसिारा; अनास्थ; चबनघोर. 
 
अणनच्छा चव. चनचरच्छ; र्च्छा, अपेक्षा नसलेला. [सं. अ+र्च्छा] 
 
अणनच्छा स्त्री. १. चनचरच्छता; अपेके्षर्ा अभाव. २. बेचफकीरपिा. [सं.] 
 
अणनच्छा प्रारब्ध न. १. िैववशात प्राप्त; र्च्छा नसताना घडून आलेली गोष्. २. नको ते नचशबी येिे. 
[सं.] 
 
अणनल्च्छत चव. नको असलेले; अवाचंछत. [सं.] 
 
अणनत्य चव. चनत्य शाश्वत नसलेला; नश्वर; चवनाशी; क्षचिक. [सं.] 
 
अणनत्य न. अनीती (अप.); वाईट गोष्, हेतू : ‘अचनत्य पोटीं धरू नये ।’ – िास १४·१·२८. [सं. अ + 
नीचत] 
 
अणनबद्धगान न. (संगीत.) ज्या गायनात रागाच्या धोरिाने केवळ स्वरारें् अनेक प्रकारे उच्चारि 
होते; पि त्यात र्ीजेर्ी अक्षरे व ताल नसतो असे गायन. 
 
अणनभ्रांत चव. १. चनःसंशय; खात्रीर्ा; चनचश्चत; खचर्त. २. भ्राचंतरचहत; चवकल्परचहत. [सं.] 
 
अणनम पु. न शमिारा; न ओसरिारा; पडत राहिारा (आषाढ−मेघ) : ‘अचनम आखाडमेघ ।’ – राज्ञा 
१६·३६४. 
 
अणनणमत्त कारिारं्ा अभाव; अकारि; अहेतुक. 
 
अणनणमष, अणनमेष पु. ज्याच्या डोळयाचं्या पापण्या लवत नाहीत असा, िेव झकवा मासा. 
 चव. न चमटिारे; लविारे; उघडे (डोळे); सिा जागरूक. 
 चिचव. डोळे न चमटता; डोळयात तेल घालून; टक लावनू; सावधानतेने. 
 
अणनयत चव. १. अचनचश्चत; अचनयचमत; अचनयंचत्रत; पके्क न ठरलेले. २. चनयमाने न वागिारा : 
‘अचनयताचस सवचथा योनयता नाही ।’ – ज्ञा ६·३४४. [सं.] 
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अणनयतकाणलक न. चनचश्चत वळेी न चनघिारे; वाटेल तेव्हा सवडीनुसार प्रचसद्ध होिारे; प्रचसद्धीर्ा 
चनचश्चत कालावधी नसलेले. [सं.] 
 
अणनयत बाजार पु. (कृषी.) शतेकऱ्याचं्या मालारे् वगीकरि, वजन व त्याला वाजवी भाव 
चमळण्यासंबंधी चनचश्चत चनयम व यंत्रिा नसलेला बाजार. उिा. खेडेगावातील आठवडे बाजार. 
 
अणनयतरूप चव. चनयत रूप नसलेले; बेडौल; बेढब; आकृचतहीन. [सं.] 
 
अणनयम पु. अचनचश्चतपिा; कायमपिार्ा अभाव; कायम न केलेली क्स्थती. 
 
अणनयम, अणनयणमत चव. १. अचनचश्चत; न ठरलेला. २. अमयाि; अपचरचमत; चनरंतरर्ा. [सं.] 
 
अणनयम्य चव. चनयमन झकवा िमन करता न येण्याजोगे; आवातयात न आिण्याजोगे; हुकूमत न 
र्ालचवता येण्यासारखे; अचनवार. [सं.] 
 
अणनयंणत्रत चव. १. चनयंत्रि नसलेला; ताब्यात नसलेला; चनबधं नसलेला; बेफाम; अमयाि. २. 
स्वैर; जुलमी (सत्ता). [सं.] 
 
अणनयाळ, अणनयाळे चव. १. अिकुर्ीिार; टोकारे्. २. वाकडा; चतरकस : ‘मुरचडवें आंगें िंाडी 
कचरतु । अचनयाळा ंडोळा ंवेंिं घेतु ॥’ –चशव ७१०. 
 
अणनयाळपि न. विता; चतरकसपिा : ‘पातंा चिठीर्ें अचनयाळपि । कमळिळें होचत साधारि ।’ 
– नरुस्व ९२. 
 
अणनरुता पु. चव. स्पष् : ‘भावो अचनरुता वोळचखला ।’ –रुस्व १२२५. 
 
अणनरूपचव. अथच चवशि करण्यास कठीि : ‘ते अचनरूप कीं चनरूचपजे । ऐकता ंबुचद्ध आचिजे ।’ –ज्ञा 
१३·१७७; विचन करता न येण्यासारखे; न सागंण्यासारखे. [सं.] 
 
अणनियय पु. अचनचश्चतता; धरसोड; चनचश्चत झकवा कायम नसलेली अवस्था; चनकालार्ा अभाव. 
 चव. अचनचश्चत; अचनयत. [सं.] 
 
अणनिायक चव. संचिनध; अचनश्चायक. [सं.] 
 
अणनिीत चव. १. कायम झकवा चनचश्चत न केलेला; संशचयत. २. ज्यार्ा अद्याचप चनकाल लागला 
नाही झकवा चनिचय िंाला नाही असा. [सं.] 
 
अणनदेश पु. िखल न घेिे; उल्लेख न करिे. [सं.] 
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अणनदेश्य चव. िाखचवता येत नाही, उल्लेख करता येत नाही असा. [सं.] 
 
अणनधाणरत चव. १. चनचश्चत न केलेला, न ठरवलेला, मोघम. २. (ग.) ज्यारे् चनचश्चत मूल्य काढता 
येत नाही असा. (गुिक, रूप र्त्यािी). [सं.] 
 
अणनधायय चव. जे ठरवता येत नाही असे. 
 
अणनबंध चव. कोित्याही प्रकाररे् बधंन झकवा मयािा नसलेला. 
 
अणनबंध व्यापार पु. (अथच.) जकातीरे् बंधन नसलेला िोन िेशामंधील मुतत व्यापार. 
 
अणनवयचनीय अत्युत्कट, ज्याला पार नाही असा अपरंपार (आनंि). 
 
अणनवाच्य चव. १. अविचनीय; विचन करण्यास कठीि; चववरे्न, स्पष्ीकरि करण्यास अवघड 
(ईश्वर, सुख, िुःख) : ‘आचि र्ये अचनवाच्यपि । ते िुजें ही िेवागंि I’ – अमृ ६·३९. २. सागंण्यास 
अयोनय. ३. अवाच्य; ज्यार्ा उच्चार करू नये असा. [सं.] 
 
अणनवाच्यपि न. उच्छंृखलपिा. 
 
अणनवाि पु. चनभाव न लागण्यार्ी क्स्थती झकवा अचनष् अवस्था; चनरुपायार्ी क्स्थती; 
नार्लाज. [सं.] 
 
अणनवार्ह् चव. आवरण्याला, व्यवस्था करण्याला, र्ालवण्याला कठीि. 
 
अणनल पु. १. वायु; वारा. २. अष्वसंूपैकी एक [सं.] 
 
अणनवड चव. १. अतुल; चनवड करता येत नाही असा. २. प्रर्ंड; भयंकर : ‘अचनवड उठला टिकु । 
अंबरीं नािु येकु ॥’ – गीता १·७७८. 
 
अणनवार चव. १. अचतशय; अमयाि; प्रमािाबाहेर; फार मोठा. २. आवरण्याला कठीि; िुर्मनवार; 
खोडकर : ‘मूल तुिंा अचनवार यशोिे ।’ – राला १८. ३. अपचरहायच; न टाळता येिारी; न र्ुकचवण्यासारखी 
(आपत्ती, चवपत्ती, गंडातंर, अचरष् र्.) : ‘आम्हा जन्द्ममरि अचनवार I’ – एभा ३·१११. ४. जागृत; कडक; 
परािमी : ‘िख्खनिेशी अंबाभवानी िैवत अचनवार ॥’ – ऐपो २७४. ५. अमोघ. [सं. अचनवायच] 
 
अणनवायय चव. १. टाळता येिार नाही असा; अपचरहायच; अटळ. २. आज्ञाबोधक; करायलार् हवा 
असा; आवक यक. ३. (चशक्षि.) आवक यक; जरुरीर्ा; घेतलार् पाचहजे असा (चवषय). [सं.] 
 
अणनवायय गट पु. (समाज.) ज्या गटारे् सिस्यत्व व्यततीच्या र्च्छेवर अवलंबनू नसते व 
अपचरहायचपिे स्वीकारावेर् लागते असा गट. उिा. कुटंुब, वशं, िेश र्त्यािी. 
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अणनवास पु. रचहवास नसिे; न राहिे. [सं.] 
 
अणनवासी पु. न राहिारी व्यतती; वस्ती न करिारा मािूस; रचहवाशी नसलेला मािूस. 
 चव. राहण्यार्ी व्यवस्था नसलेली (शाळा, महाचवद्यालय र्.). 
 
अणनणित चव. १. खात्री, चनिचय न केलेला. २. न ठरलेला. [सं.] 
 
अणनषेक फलन न. (वन.) फलनाच्या लैं चगक प्रचियेचशवाय फल बनण्यार्ी घटना. [सं.] 
 
अणनषेणचत चव. (जीव.) संयोग न िंालेले पुंबीज झकवा स्त्रीबीज. [सं.] 
 
अणनष्ट न. तोटा; नुकसान; अनथच; अचहत; अकल्याि; अचप्रय; गोष् वगैरे. 
 चव. १. र्ष् नसलेले; अचप्रय; नापसंत. २. प्रचतकूल; अशुभ; वाईट; अकल्यािकारक; 
अननुकूल. [सं.] 
 
अणनष्टसूचक चव. अचनष् फल सुर्चविारे; वाईट गोष्ीरे् पूवचसूर्क; अशुभ िशचचविारे; िुलचक्षिी; 
अभर; अमंगल [सं.] 
 
अणनष्टापणत्त, अणनष्टापत्ती स्त्री. १. अचनष् घडिे; संकट येिे; अनथच ओढविे. २. (न्द्याय.) जे चसद्ध 
करावयारे् नाही ते चसद्ध करिे, होिे. [सं.] 
 
अणनष्टापात पु. अचनष् घडिे; आपत्ती; िुिैव; चवपत्ती; िुघचटना; संकट कोसळिे, येिे; अपशकुन. 
[सं.] 
 
अणनष्ट्पन्न चव. १. न संपलेले; अपुरे; अधेमुधे. २. ज्यापासून काही एक िंाले नाही असे; चनष्ट्फळ. 
[सं.] 
 
अकनदक चव. झनिा न करिारा : ‘जो अझनिकु अनन्द्यगती ।’ – ज्ञा ९·४०. [सं.] 
 
अकनणदत चव. न झनचिलेले; िोषरचहत; चनिोष. [सं.] 
 
अकनद्य चव. झनिा न करण्याजोगे; चनष्ट्कलंक; उपहास करण्याला अयोनय; स्तुत्य [सं.] 
 
अनीक पु. न. १. सैन्द्य, फौज. २. समुिाय; जमाव : ‘पुनरचप परते मागी माधव हचरसा चशरे गजाअचनकीं 
I’ – मोरोि ११. [सं.] 
 
अनीगा स्त्री. आि; शपथ; आिेगा : ‘मािंें र्चरत्र कोिी पाहू नये अशी अनीगा चवनायकाने घातली’ – 
चवक. र्चरत्र. [सं. आज्ञा] 
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अनीणत, अनीती स्त्री. १. अधमच; पाप; अनार्ार; अन्द्याय; व्यचभर्ार. २. असभ्यपिा; अचशष्ता; ग्राम्यता; 
वाईट र्ालरीत. [सं.] 
 
अनीन स्त्री. लगाम (वािी, िोरी) : ‘एकिार् घोड्ाच्या अचनना उठवनू मोहळाच्या माशा उडतात, 
त्याप्रमािे सवचत्रानंी उडी घातली’ – पाब ४५. [फा. र्नान] (वा.) अनीनीस अनीन लागिे – हातघाईस 
येिे : ‘ज्या वेळीं अनीनीस अनीन लागेल त्या वळेी येतील चततके ठेवून घेऊ’ – मर्सा १२·३४. 
 
अनीमोल पहा : अनमोल : ‘मुतत तुरा पिकी रत्न असे अनीमोल । राजेंन्द्र भपूती शान सवावर डोल 
।’ – होला ११९. 
 
अनीश्वरभाव पु. ईश्वर नाही असा भाव; नाक्स्तक मतार्ा पुरस्कार; ईश्वर नाही या मतार्ा पुरस्कार 
करिारा वाि. [सं.] 
 
अनीस पु. चमत्र; सखा. [फा.] 
 
अनु चिचव. अिुमात्रिेखील; मुळीिेखील; झकचर्तसुद्धा : ‘मुसळारे् अनु । तुका म्हिे नव्हे हा धनु ।’–
तुगा ३१४५. [सं. अिु] 
 
अनु अ. एक उपसगच. १. मागून; पश्चात. उिा. अनुगमन; अनुर्र. २. सारखा; प्रमािे; बरहुकूम. 
उिा. अनुरूप. ३. खाली (ल.) खालोखाल; िुय्यम प्रकारर्ा; पेक्षा हलका. उिा. अनुकल्प. ४. चमळून; 
बरोबर. उिा. अनुकंपन. [सं.] 
 
अनु–अक्ष पु. (ग.) आडवा अक्ष. उिा. अपास्त्याच्या िोन भागाचं्या अग्रानंा जोडिारी आडवी 
रेषा. [सं.] 
 
अनुकरि न. १. नक्कल; िुसऱ्याप्रमािे वागिे; प्रचतकृती. २. हुबेहूब काढलेला आवाज 
(जनावर, पक्षी र्. र्ा); ध्वन्द्यनुकरि. [सं.] 
 
अनुकरिधातु, अनुकरिधातू पु. (व्या.) आवाजाच्या अनुकरिाने बनचवलेला धातू; अनुकरि 
वार्क धातू. जसे : – करकरिे, खरखरिे, र्ुकर्ुकिे, र्ुरर्ुरिे. [सं.] 
 
अनुकरिणप्रय चव. ज्याला अनुकरि, नक्कल करिे आवडते असा. [सं.] 
 
अनुकरिशब्द पु. आवाजावरून बनचवलेला शब्ि. उिा. सपसप, सळसळ. [सं.] 
 
अनुकरिणसद्धांत (भाषा.) प्रत्येक भाषेत असे काही शब्ि आढळतात की जे आजूबाजूच्या आवाजारें् 
अनुकरि आहेत, असे मानिारा चसद्धान्द्त. [सं.] 
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अनुकरिे उचि. १. अनुकरि करिे; नक्कल करिे; सदृश वागिे, होिे : ‘जे प्रकृचत डंका अनुकरे । 
ते प्रकृचत डंकें  अवतरें ।’ – अमृ ५·३६. २. उत्पन्न करिे : ‘तया कमामाजीं मग । संहरो आघवे जग । अथवा 
नवें र्ागं । अनुकरो ॥’ – ज्ञा १८·४३२. ३. आकारास येिे; उद्युतत होिे; सरसाविे : ‘तेथ र्ंचरयेंही 
अनुकारती । अपुलाचलये कमी ॥’ – स्वाचि ५·२·३१. 
 
अनुकषय पु. १. आकषचि. २. चवचहत कालानंतर केलेली चिया. ३. मंत्राने बोलाविे. ४. पूवीच्या 
चनयमातील शब्ि घेिे. [सं.] 
 
अनुकल्प पु. १. मुख्यत्वकेरून जे धमचकृत्य साचंगतलेले असते त्याच्या अभावी काही गौि कमच 
करावे अशी जी शास्त्राचिकात अनुज्ञा असते ती; गौिकल्प. जसे :– कुशाच्या ऐवजी िूवा उपयोगात आििे. 
२. प्रचतचनधी; पयाय. [सं.] 
 
अनुकंपनीय चव. ियेस योनय; केचवलवािा; ियनीय. [सं.] 
 
अनुकंपा  स्त्री. िया; करुिा; कृपा; कळवळा; कीव : ‘नर् संुिरी करू कोपा । मजवचर धचर 
अनुकंपा ।’ – सं. सौभर. [सं.] 
 
अनुकंपी चेता स्त्री. (वै.) अस्वायत्त रे्ता. 
 
अनुकंप्तीय चव. ियेस पात्र; िया करण्याजोगे. [सं.] 
 
अनुकार  पु. १. अनुकरि; अनुसरि : ‘जातीरे्चन अनुकारें । जेिें अवसरें । करिे पावें ॥’ – ज्ञा 
६·४५. २. आकार; स्वरूप : ‘कैवल्ययंत्रार्ा उद्धारू । करावआें रेखार्ा चवस्तारू । तैसे चिसे अनुकारू । 
वळीत्रयारं्ा ॥’ – चशव ३९५. ३. संप्रिाय. ४. प्रचतझबब; नक्कल : ते आनंिारे् अनुकार । सुखारे् अंकुर ।’ – 
ज्ञा ५·१३८. ५. साम्य; सारखेपिा; सादृक य. [सं.] 
 
अनुकारी चव. १. अनुकरि करिारा. २. सदृश असिारा, चिसिारा. [सं. अनुकार] 
 
अनुकारी जीन स्त्री. (वै.) एकमेकाशंी युनमचवकल्पी पद्धतीने न वागिाऱ्या व सारखार् पचरिाम 
असिाऱ्या जीनपैकी प्रत्येक. 
 
अनुकायय चव. अनुकरि करण्याजोगा; नक्कल करण्यायोनय. [सं.] 
 
अनुकंुचनी स्त्री. (वन.) लाबंीमध्ये होिाऱ्या पारंपचरक वृद्धीमुळे चद्वपाश्वच अवयवामंध्ये चनमाि 
होिारी स्वयंर्चलत विता. [सं.] 
 
अनुकूल, अनुकूळ न. योनय पचरक्स्थती; सहायक पचरक्स्थती; अनुकूलता; सोईस्करपिा. 
 चव. १. फायिेशीर; उपकारक; सहायक; धार्मजिा; शुभ; कल्यािप्रि; चहतकर; चहतावह; 
योनय. २. जुळिारा; संमत; अनुसरून असिारा. ३. तयार, हातात, ताब्यात, हुकमतीत असिारा (पैसे, 
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धान्द्य वगैरे) : ‘अनुकूल चस्त्रयापुत्र । अनुकूल मंत्री पचवत्र । अनुकूल राज्य सवचत्र । भोचगले चवचर्त्र नाना भोग 
॥’ – एभा २·१·४३. [सं.] 
 
अनुकूल आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद पु. (अथच.) एखाद्या िेशारे् दृक य चनयातमूल्य दृक य आयात मूल्यापेक्षा 
जास्त असिे. 
 
अनुकूलक न. एखाद्या यंत्रारे् वा वस्तूरे् सुटे भाग एकमेकानंा चमळते जुळते करून िेिारे 
उपकरि; अनुकूल करिारे साधन. [सं.] 
 
अनुकूलक्रम पु. (गं्र.) वगीकरि करताना संबचंधत चवषय एकमेकाशंजेारी येण्याच्या दृष्ीने 
लावलेला िम [सं.] 
 
अनुकूलता स्त्री. १. ऐपत; सामर्थ्यच. २. संमती. 
 
अनुकूलन न. १. उचर्त झकवा हवी असलेली पचरक्स्थती चनमाि करिे; अनुकूल करिे. २. 
चनयमाने, संकेताने बाधंिे. ३. (वै.) बाह्य पचरक्स्थतीशी (उष्ट्िता, प्रकाश, अंधार र्.) जमवनू घेण्यार्ी 
क्षमता येण्यासाठी शरीरात घडून येिारे बिल. [सं.] 
 
अनुकूल प्रारि न. (भ)ू सूयचचकरिारें् प्रािी व वनस्पती याचं्या वाढीला पोषक असिारे व घातक 
नसिारे चकरि. 
 
अनुकूणलत चव. उचर्त झकवा वाचंछत क्स्थतीप्रमािे केलेले, ठेवलेले. उिा. वातानुकूचलत. [सं.] 
 
अनुकृणत, अनुकृती स्त्री. १. अनुकरि; एखाद्यारे् अनुकरि करून चलचहलेली, तयार केलेली 
कलाकृती. २. नक्कल; वाकुल्या; चवडंबन. [सं.] 
 
अनुकें द्री चव. (भशूा.) १. कें राकडे िुंकलेले. २. सवच बाजंूनी मध्यकें राकडे िुंकलेले. [सं.] 
 
अनुकोन प्रणतणचत्रि न. (भौ.) रेखाशं व अक्षाशं या िोन्द्हींना एकर् प्रमाि धरून व त्यामधील 
कोन काटकोन धरून काढलेला नकाशा. यामुळे परृ्थ्वीवरील लहान लहान प्रिेशारें्ही योनय मापात चर्त्रि 
करता येते [सं.] 
 
अनुक्त चव. १. अचवचहत; चनचषद्ध (शास्त्राने न साचंगतलेले म्हिून). २. न बोललेले; न साचंगतलेले; न 
उच्चारलेले. [सं.] 
 
अनुक्त संकेत पु. प्रत्यक्ष न बोलता परस्पर समजुतीने ठरलेली गोष्; मुनध करार. 
 
अनुक्रम पु. १. ओळ; एकामागून एक येिे; परंपरा. २. पद्धती; चनयम. ३. चवचशष् पद्धतीप्रमािे झकवा 
चनयमाप्रमािे रर्ना; माडंिी : ‘िेखें अनुिमार्रें ।’ स्वधमुच जो आधारे ।’ – ज्ञा ३·८०. [सं.] 
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अनुक्रमणिका स्त्री. एखाद्या पुस्तकात समाचवष् असलेल्या चवषयारं्ी पृष्ठिमाकंासह सुरुवातीला 
चिलेली िमवार यािी; चवषयसूर्ी; प्रकरिसूर्ी. [सं.] 
 
अनुक्रमिे चि. योनय काळी सुरुवात करिे, प्रारंभ करिे; करू लागिे; हाती घेिे (काम वगैरे). 
 
अनुक्रमांक पु. िमाने येिारा अंक; िमाप्रमािे चिलेला अंक; अंकारं्ा िम. [सं.] 
 
अनुक्रणमत चव. (ग.) ज्यारं्ा िम चनचश्चत आहे असे. उिा. झबिूरे् सहचनिेशक अनुिचमत 
असतात. त्याचं्या चवचशष् िमामुळेर् कोिता सहचनिेशक अंक कोित्या चमतीशी संबचंधत आहे हे चनचश्चत 
होते. [सं.] 
 
अनुक्रमे चिचव. १. अनुरूप; अनुसरून : ‘जेवीं राजाज्ञा अनुिमें ।’ – एभा ३·५३५. २. ओळीने; िमाने; 
िमवार. ३. (ग.) सारख्यार् िमाने (संबचंधत). उिा. अ, ब, क, याचं्या झकमती अनुिमे ३, ७ व ९ आहेत. 
यार्ा अथच अ र्ी ३, ब र्ी ७ व क र्ी ९. 
 
अनुक्रांत चव. अनुिम लावलेला; अनुिमाने माडंिी केलेला; चवचशष् रर्ना केलेला. [सं.] 
 
अनुक्रोश पु. १. िोषारोपि; आरोप; झनिा. २. कीव; िया; अनुकंपा. [सं.] 
 
अनुखंड  पु. पोटकलम. 
 
अनुग पु. अनुर्र; अनुयायी : ‘कला त्यारं्ी त्यानंा असचतल तयारें् अनुग जे । तयानंा, आम्हालंा 
अरचसक जना ंकाय समजे ।’ –चटक ८७. 
 
अनुगत चव. अनुसरिारा; जोडलेला; पुरविी लावलेला. [सं.] 
 
अनुगतधमय पु. नैसर्मगक गुिधमच; आनुवचंशक गुि; सहजधमच. [सं.] 
 
अनुगम पु. १. एखाद्या चवषयारे् संपूिच आकलन. २. सवच शास्त्रारं्ा चवर्ार करून होिारे ज्ञान. ३. मागे 
जािे; अनुसरिे. [सं.] 
 
अनुगमन न. १. मागून जािे; अनुसरि. २. सती जािे; सहगमन; पतीबरोबर चर्तारोहि. 
[सं.] 
 
अनुगाणमनी चव. १. मागे जािारी; – च्या मताप्रमािे वागिारी. [सं.] 
 
अनुगामी चव. १. नोकर; चशष्ट्य; अनुयायी; आचश्रत; चखिमतगार. २. अनुसरिारा; मताप्रमािे 
वागिारा; सापं्रिायी : ‘बहुतेक ते अनुगामी आहेत.’ – चवचक्षप्त १·१४२. [सं.] 
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अनुगामी णववतयन न. (अथच.) मागील जागी जािे. 
 
अनुगामी समीकरि न. (ग.) मूलतःर्, संबचंधत असलेले समीकरि. 
 
अनुगुि चव. १. जुळिारा; जमिारा; समानशील; अनुकूल. २. योनय; शोभिारा; मनाजोगता. सामा. 
शब्ि – कमानुगुि, िेवानुगुि र्. ३. एक अथालंकार : – एकारे् गुििोष िुसऱ्याच्या गुििोषाचं्या 
साहाय्याने र्ढत्या िमाने विचन करिे : ‘आधीर् मकच ट तशातंचह मद्य प्याला.’ [सं.] 
 
अनुगुिोत्तर न. (ग.) सरळ िमाने राशी घेऊन काढलेले गुिोत्तर. उिा. अ व ब यारें् अनुगुिोत्तर 
अ ब हे आहे. [सं.] 
 
अनुगृिीत चव. अनुग्रह, कृपा केलेला; कृपाळूपिाने, अनुकूलतेने वागचवलेला, मानलेला; 
काळजी घेतलेला : ‘तैसा मी अनुग्रहीतू । साधूर्ा चनरूचपतू । ते आपुला अलंकाचरतु ॥’ – ज्ञा १·८२. [सं.] 
 
अनुग्रि पु. १. कृपा; िया; ियाळूपिा; मेहेरबानी; प्रभाव (िेवता, राजा, गुरू र्. र्ा) : ‘तुमर्ा 
अनुग्रहो गिेश I’ – ज्ञा १०·५. २. वेिमंत्रार्ा उपिेश; गुरूपिेश (चि. िेिे, घेिे). २. अवलंबन ह्न 
साहाय्यकारी संबधं. (वा.) अनुग्रि करिे उपिेश िेिे; कल्याि करिे; गुरूने चशष्ट्याला ज्ञान िेिे. २. 
मेहेरनजर, कृपादृष्ी असिे. [सं.] 
 
अनुग्रि अवधी पु. ठरलेली मुित संपल्यानंतर मेहेरबानी म्हिून वाढवनू चिलेली मुित. [सं.] 
 
अनुग्रिगुि पु. कृपेने चिलेले जािा गुि. [सं.] 
 
अनुग्रिवाद पु. ईश्वरार्ी कृपा संपािन करण्यारे् तत्त्व; भक्ततमागच : ‘युरोपातील अनुग्रहवाि 
आचि आपल्याकडील पुचष्वाि यारं्ी वार्कानंा आठवि करून चिली.’ – चवर्ाचव ८२. [सं.] 
 
अनुग्रिणवपत्र न. (व्या. सं.) सवलतीरे् चवचनमय िेयक. 
 
अनुग्रिी  चव. उपिेश चिलेली; अनुग्रह िंालेली (व्यतती); उपचिष्. 
 
अनुग्रािक चव. १. अनुग्रह करिारा; िया िाखविारा. २. उपिेश िेिारा; उपिेष्ा (गुरू) [सं.] 
 
अनुग्राह य चव. १. अनुग्रह, िया करण्यास पात्र. २. उपिेश करण्यास योनय. [सं.] 
 
अनुघटी चिचव. घड्ाळारे् काटे ज्या चिशनेे चफरतात त्या चिशनेे. [सं.] 
 
अनुघड, अनुघडु पु. आच्छािन; आवरि; ढगारं्ी काळोखी. [अ + उघड] (वा.) अनुघड फुटिे – 
उघडिे; आवरि नाहीसे होिे : ‘जेव्हा ंशारिीयेर्ा अनुघडु फुटे । तेव्हा ंघनजात आटे ।’ –ज्ञा ९·३०२. 
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अनुघड स्त्री. अडर्ि; अवरोध (हालर्ाल बिं पडिे) : ‘र्ंचरया ंअनुघडंु पडचलया ।’ – ज्ञा ८·१२१. 
[सं. अनु+घट] 
 
अनुघडी चिचव. एकसारखी; चनरंतर; सतत : ‘अमृतार्ी सातवाकुंडी । लागो का ंअनुघडी I’–ज्ञा १३·६४१. 
[सं. अनु+घचट] 
 
अनुचर, अनुचारी पु. १. अनुयायी; सेवक; आचश्रत; भतत. २. (वै.) शरीरातील एका 
भागाशजेारी असलेला झकवा त्याच्याशी संबचंधत िुसरा भाग. उिा. धमनीच्या बरोबर असिारी शीर. [सं.] 
 
अनुचरि, अनुचया न. अनुसरि; र्ाकरी; नोकरी; सेवाशुश्रूषा. [सं.] 
 
अनुचलन न. १. (ग.) सारख्यार् चिशनेे होिारे र्लन. उिा. क्ष = २य या समीकरिात क्ष रे् य 
बरोबर अनुर्लन होते. क्षर्ी झकमत य च्या बरोबर त्यार् प्रमािात कमीजास्त होते. २. (जीव.) सजीवारं्ी 
पािी, प्रकाश र्त्यािी बाह्य उते्तजनाला प्रचतसाि िेण्यासाठी होिारी हालर्ाल. [सं.] 
 
अनुचार पु. अनुर्रि; अनुिम; अनुसरिचिया; पाठीमागून येिे : ‘र्ाप ओढिें व आवाज ह्यामंध्ये 
अनुर्ार आहे.’ – न्द्याप २६. [सं.] 
 
अनुणचत चव. १. अयोनय; अचशष्; वावगे; न शोभिारे; अप्रशस्त. २. अपात्र अयोनय; असमथच; योनय गुि 
नाहीत असा. [सं.] 
 
अनुणचत्र न. (चवअ.) प्रचतमा; हुबेहूब नक्कल. [सं.] 
 
अनुच्चारिीय चव. बोलण्यास अयोनय; अचशष्; अश्लील; उच्चार करण्यास अयोनय; उच्चारता न 
येिारे. [सं.] 
 
अनुच्चाणरत चव. न उच्चारलेला; ज्यार्ा उच्चार िंाला नाही, केला नाही, असा. [सं.] 
 
अनुल्च्छष्ट चव. १. उष्े न केलेले; उपभोग न घेतलेले; उपयोगात न आिलेले; नवीन; न 
चवटाळलेले; सोवळे; ताजे (अन्न, पािी र्.) : ‘सातही पिें अनुक्च्छष्े । नवले आहाती ।’ – ज्ञा ७·१९७. २. 
(ल.) अप्राप्य; आटोतयाबाहेर; शततीपलीकडील : ‘असो हे अनाचि अचवट । जो वाक् र्तुष्ट्ट्या अनुक्च्छष् ।’ 
– ऋ ४३. [सं.] 
 
अनुच्छेद पु. धारा; घटनेर्ा, कायद्यार्ा झकवा एखाद्या तहनाम्यार्ा स्वतंत्रपिे िमाचंकत 
केलेला भाग. [सं.] 
 
अनुज, अनुजन्मा पु. पाठीमागून जन्द्मलेला; धाकटा भाऊ. [सं.] 
 
अनुजा स्त्री. धाकटी बहीि; नंतर जन्द्मलेली. [सं.] 
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अनुजात चव. (ग.) िुसऱ्या एखाद्या राशीवर चवचशष् गचिती चिया करून येिारी (राशी.). 
[सं.] 
 
अनुजात पदाथय (भौ.) काही प्रचिया केल्यामुळे झकवा िंाल्यामुळे एका पिाथापासून तयार िंालेला िुसरा 
पिाथच. 
 
अनुजात फल न. (ग.) चवचशष् चियेने िुसऱ्यापासून चनमाि िंालेली राशी. [सं.] 
 
अनुजाणयनी चव. अनुकूल असिारी : ‘पै स्वचहता अनुजाचयनी । मेधा ते गा मी ये जनी ।’ –ज्ञा 
१०·२१९. 
 
अनुजाव  पु. हलका वार : ‘तयारे्या हाचतयरार्ा अनुजावो I’– रुस्व २९७. 
 
अनुजीवी पु. आचश्रत; नोकर; हुजऱ्या; िास. [सं.] 
 
अनुणज्जद न. (शाप.) उज्ज (हायड्रोजन) चवहीन (अम्लें ); अनारच. [सं.] 
 
अनुतट चव. (भ.ू) समुरचकनाऱ्याला लागून असिारे (प्रवाळी खडक.) [सं.] 
 
अनुतट दांडा पु. (भ.ू) समुराच्या चकनाऱ्यावर वाळू सारू्न तयार िंालेला उंर्वट्यार्ा लाबंट 
पट टा. 
 
अनुतप्तीत चव. पश्चात्ताप, अनुताप पावलेला; िुःखी; पश्चात्तापिनध. [सं.] 
 
अनुतरंग पु. (भौ.) एखाद्या माध्यमातून जािाऱ्या (ध्वनी, चवद्युत र्.) तरंगामुळे त्यातील कि 
त्या तरंगाच्या चिशनेेर् एका रेषेत कंचपत होत राहिे. [सं.] 
 
अनुताप पु. पश्चात्ताप; अयोनय कृत्याबिल वाटिारा खेि : ‘अनुचिनीं अनुतापें तापलों रामराया ।’ – 
राक. [सं.] 
 
अनुतापिे अचि. पश्चात्ताप पाविे; चखन्न होिे; िुःखाने व्याप्त होिे : ‘ऐसा अनुतापोचन वाल्हा । 
नारिापासीं परतोचन आला ॥’ राचव.[सं.] 
 
अनुतापी चव. १. आपल्या कृत्याबिल लगेर् झकवा नेहमी पश्चात्ताप पावतो असा; अशा 
स्वभावार्ा. २. पश्चात्ताप िंाला आहे असा; अनुतप्त; चखन्न; िुःखी. 
 
अनुताल पु. एक प्रकारर्ा ताल. [सं.] 
 
अनुतोष पु. (चवचध.) पीडाचनवारि. [सं.] 
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अनुत्तर न. १. उत्तरार्ा अभाव; चवसंगत, भलते, अपूिच उत्तर. २. वर्नभगं; करार न पाळिे; 
ठरलेल्या गोष्ीप्रमािे न वागिे, करिे. 
 चव. १. उत्तर िेण्यास असमथच; चनरुत्तर. २. अचद्वतीय; सवात श्रेष्ठ. [सं.] 
 
अनुत्तणरत चव. ज्यारे् उत्तर चमळाले नाही असा; न सोडवलेला : ‘काही समस्या अजून 
अनुत्तचरतर् आहेत.’ – लोस ४७. [सं.] 
 
अनुत्तीिय चव. (चशक्षि.) नापास िंालेला (परीके्षत); अयशस्वी. [सं.] 
 
अनुत्पणत्त, अनुत्पत्ती स्त्री. चनष्ट्पत्ती न होिे; उत्पन्न न होिे. [सं.] 
 
अनुत्पन्न  चव. १. उत्पन्न न िंालेला. २. उपजीचवकेरे् साधन नसलेला : ‘श्रोत्री, कुटंुबवत्सल, 
अनुत्पन्न, असे सद्िाह्मि पाहून ग्राम अथवा भचूम िेिें ती द्यावी.’ – आज्ञा २५. ३. गरीब; अझकर्न : ‘तर 
गरीब अनुत्पन्न असे िाम्हि पुण्यात असतील… त्यास शभंर रुपयेपयंत येकास याप्रमािे धमािाय करिें.’ – 
पेि १८·१३०. [सं.] 
 
अनुत्पादक चव. १. ज्यातून प्रत्यक्ष हाती काही पडत नाही असे. उिा. अनुत्पािक गुंतविूक. २. 
नापीक; पीक िेत नाही अशी (जमीन). [सं.] 
 
अनुत्पादक कालावणध, अनुत्पादक कालावधी पु. जेव्हा काही उगवत नाही असा ऋतू, 
कालखंड. 
 
अनुत्पादक भूणम, अनुत्पादक भूमी स्त्री. (कृषी.) ज्या जचमनीत काही कारिामुंळे उत्पन्न काढता येत 
नाही अशी जमीन. उिा. कोकिातील खारवट अथवा िेशावरील लोिा पडलेल्या जचमनी. [सं.] 
 
अनुत्पादन न. उत्पन्न न होिे. 
 
अनुत्साि पु. कोित्याही गोष्ीबिल आवड, गोडी, हुरूप झकवा आनंि नसिे; उत्सुकता नसिे; 
उिासीनता. [सं.] 
 
अनुदर चव. सडपातळ; खपाटी पोटार्ा. 
 
अनुदात्त  चव. १. उिात्त नसलेला; श्रेष्ठ नसलेला. २. आघात नसलेला स्वर; वैचिक ऋर्ा 
म्हिताना ज्या स्वरावर कोिताही आघात नसतो असा स्वर; स्वचरत, उिात्त, अनुिात्त यापैकी एक स्वर. 
[सं.] 
 
अनुदान  न. एखाद्या व्यततीला झकवा संस्थेला लोकोपयोगी झकवा कल्यािकारी कामाकरता 
शासनाकडून झकवा र्तर प्राचधकरिाकंडून चिली जािारी रक्कम झकवा जमीन वगैरे. [सं.] 
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अनुदानग्रािी पु. शासनामाफच त कल्यािकारी कामासाठी चिली जािारी रक्कम स्वीकारिारी 
व्यतती, संस्था. [सं.] 
 
अनुदार चव. १. कोत्या मनार्ा; उिार नाही असा; क्षरु बुद्धीर्ा; संकुचर्त मनार्ा. २. स्वाथी; कृपि. 
[सं.] 
 
अनुणदत चव. १. प्रकट न िंालेला. २. न उगवलेला. [सं.] 
 
अनुणदन, अनुणदनी चिचव. िररोज; प्रत्येक चिवशी : ‘अनुचिनीं अनुतापें तापलो रामराया ।’ – राक. 
[सं.] 
 
अनुदील्प्तीत, अनुदीप्तीती स्त्री. (भौ.) आकाशातील तारे झकवा तत्सम पिाथच यानंी बाहेर टाकलेला 
प्रकाश. [सं.] 
 
अनुदृणष्ट, अनुदृष्टी चव. ज्यार्ी र्या अनुकूल आहे असा. 
 स्त्री. कृपायुतत मुरा झकवा अवलोकन. 
 
अनुदेश पु. आिेशवजा सूर्ना; मागचिशचनपर सूर्ना. [सं.] 
 
अनुद भूत चव. उत्पन्न, प्रकट न िंालेला; न उ् भवलेला; गुप्त. [सं.] 
 
अनुद भूत उष्ट्िता स्त्री. अप्रकट उष्ट्िता. [सं.] 
 
अनुदु्रत चव. प्रचतध्वनी िंालेला (शब्ि), गायनात माते्रर्ा र्तुथांश. 
 
अनुद्वाि पु. लनन न होिे; अचववाचहत अवस्था, क्स्थती, िम्हर्यच; कौमायच. [सं.] 
 
अनुदे्वग पु. उदे्वगार्ा अभाव; प्रसन्नता; संतोष; आनंि. [सं.] 
 चिचव. चनचश्चत; बेचफकीर : ‘रहावें आपि अनुदे्वग ।’ एभा २९·८२३. 
 
अनुधार चिचव. न थाबंता; सतत; अचवरत. 
 
अनुधावन न. १. मागून धाविे; पाठलाग करिे. २. पूिच तपास; शोध; र्ौकशी; चपच्छा; 
िीघचशोध; अभ्यास; संशोधन. ३. चनचिध्यास : ‘साक्षरता चटकचवण्यारे् अनुधावनात्मक काम (फालोअप) 
अंतभूचत करिे आवक यक आहे.’ – आचशआस १९५. [सं.] 
 
अनुधावन न. शुद्धी झकवा स्वच्छता. [सं. अनु+धू] 
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अनुध्यास पु. अचवर्चलत झर्तन; एकाग्र मनाने आराधन; पूिच लक्ष; चर्त्तार्ी एकाग्रता; मनन. 
[सं.] 
 
अनुध्वणन, अनुध्वनी पु. १. मुख्य आवाजानंतरर्ा आवाज; पडसाि. २. वाद्य बिं केल्यानंतर र्ालू 
राहिारा नाि, सूर, कंप. [सं.] 
 
अनुनती  स्त्री. (भौ.) समक्स्थतीपासून झकवा सरळ रेषेपासून वळण्याच्या अंतरार्ा कोन. [सं.] 
 
अनुनय पु. १. चप्रयाराधन; नम्र आजचव; चवनंती; प्राथचना; मनधरिी. २. बरोबर नेिे; अनुसरण्यास 
लाविे. ३. (ल.) चशकवि; चशकवि लाविे; वळि लाविे. 
 
अनुनय धोरि न. (राज्य.) शातंता झकवा सलोखा चटकचवण्यासाठी चवरोधी सत्ताचं्या झकवा राष्ट्राचं्या 
मागण्या मान्द्य करिे; त्यानंा सवलती िेत जािे. 
 
अनुनयी  चव. १. चवनयशील; सभ्य. २. चशकविारा; वळि लाविारा. 
 
अनुनाद पु. १. प्रचतध्वनी. २. (भावचनक) आवगेामुळे शारीचरक चियामंध्ये होिारी गुंतागुंत व तज्जन्द्य 
ध्वनी. ३. तोंड झकवा स्वररज्जूचं्या हालर्ाली आचि नाकपुडीतून येिारा ध्वनी; यातून चनमाि होिारा 
आवाज; आवाजार्ा खिखिीतपिा. [सं.] 
 
अनुनादक पेटी स्त्री. नािवधचक झकवा ध्वचनवधचक अशी पेटी; आवाज वाढविारी, मोठा करिारी पेटी. 
 
अनुनादकक्ष पु. (भाषा.) स्वरयंत्रिेतील ध्वचनचनर्ममती करिारे मुखचववर, नाचसकाचववर आचि 
ग्रसनी (घसा) हे भाग. [सं.] 
 
अनुनाणयका स्त्री. नाटकातील िुय्यम झकवा गौि स्त्रीपात्र. (सखी, िासी र्.) 
 
अनुनाणसक न. (भाषा.) ज्यार्ा उच्चार नाकातून होतो असा विच. तोंडार्ी पोकळी बिं राहून 
नाकावाटे हवा बाहेर जात असताना उच्चारला जािारा ध्वनी. उिा. ङ, ञ , ण्, न्, म् र्त्यािी. [सं.] 
 
अनुनाणसकता स्त्री. बोलण्यात झकवा गाण्यात अनुनाचसक ध्वनींरे् प्रमाि खूप अचधक असिे. 
 
अनुणनरीक्षि न. (मा.शा.) घटनारें् मागाहून चनरीक्षि. चनरीक्षिार्ी पुनरावृत्ती. [सं.] 
 
अनुनीत  चव. १. नम्रपिाने चवनवलेले, प्रार्मथलेले; २. पुढे नेलेले; चशक्षि चिलेले; वळि 
लावलेले. ३. शातं केलेले; मनधरिी केलेले; संतुष् केलेले. [सं.] 
 
अनुनीणत, अनुनीती स्त्री. १. समजूत काढलेली, सातं्वन केलेली अवस्था; संतुष् क्स्थती; समाधान. 
२. चशकवि, चशस्त लावलेली अवस्था. [सं.] 
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अनुपकारी चव. १. उपकारार्ी फेड न करिारा; उपकार न जाििारा; कृतघ्न. २. िुसऱ्यावर 
उपकार न करिारा. ३. (व्यापक) चनरुपयोगी; कुर्कामार्ा; चनरथचक (वस्तू, पिाथच). 
 
अनुपचयस्थान न. (ज्यो.) कंुडलीतील १ ।२ ।४ ।५ ।७ ।८ ।९ ।१२ या स्थानानंा अनुपर्यस्थाने 
म्हितात. 
 
अनुपठि, अनुपठन न. िुसऱ्याच्या मागून वार्िे, म्हििे; पाठ करिे; संथा घेिे. [सं.] 
 
अनुपणठत चव.  िुसऱ्याच्या मागून म्हटलेले; पाठ केलेले. [सं.] 
 
अनुपत, अनुपद चिचव्र. व्यथच : ‘अनुपि तुचिंया मी व्यथच पोटास आलें  ।’ – सारुह २·१०६. [सं.] 
 
अनुपत, अनुपद, अनुपणत्त, अनुपत्ती स्त्री. १. उत्पन्न नसिे; चनवाहाच्या साधनार्ा अभाव : ‘आपिा 
अनुपत्ती किान्न । या नावं आचिभचूतक ।’ – िास २·७·८१. २. चवपत्ती; िाचररय; कंगालपिा; ओढ; 
आपत्काल : ‘िाम्हिाचस झहसाकमच । तो जाि पा ंपरम अधमच । लागल्या अनुपत्ती िुगचम । तैं क्षात्रधमच करावा 
॥’ – एभा १७·४५५. 
 
अनुपत्य  न. र्िर्ि; िुष्ट्काळ : ‘सेवकार्ा अनुपत्ये चवर्ार. िूर करिार स्वामी धिी आहेत.’ 
– पेि २६·१७०. 
 
अनुपत्र न. मुख्य कागिाला पुढील मजकूर चलचहण्यासाठी लावलेला कागि. [सं.] 
 
अनुपद चिचव. पावलोपावली; वररे्वर : अनुपि चतस कोिी झविंिे जािवीती ।’ – सारुह ३·६६. [सं.] 
 
अनुपदे चिचव. मागाहून; पाठोपाठ : ‘अनुपिें औरंगाबाि बुऱ्हानपूर… त्यावरी र्ालोन घेतले असता.’ – 
आज्ञा ६६. 
 
अनुपनीत चव. अचववाचहत : ‘नव्हें मी परार्ी अंगना । अनुपनीत चनधारें ॥’ – मुआचि २·२२·५७. 
[सं.] 
 
अनुपपणत्त, अनुपपत्ती स्त्री. १. चनवाहाच्या साधनारं्ा अभाव; िाचरद्र्य. २. कार्थ्याकूट; काही चनष्ट्पन्न 
न होिे. ३. अप्रगती; अयोनयता : ‘अंगाचर्या अनुपपचत्त । आटचलया उपपचत्त ।’ – अमृ ५·५५. [सं.] 
 
अनुपपन्न चव. १. चसद्ध न िंालेले; स्थाचपत न िंालेले; पोकळ. २. चनवाहारे् साधन नसलेले; 
कंगाल. ३. उत्पन्न न िंालेले; अनुत्पन्न ४. असंगत; अयुतत; असंबद्ध. [सं.] 
 
अनुपभुक्त वन न. जेथे पूवी कधीर् पीक काढले नाही अशी जमीन. 
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अनुपम, अनुपमेय, अनुपम्य चव. १. िुसरी उपमा झकवा तुलना नाही असे; अतुल्य; चनरूपम. २. 
प्रचतस्पधी नसलेला. ३. सवोत्कृष् : ‘आकिच अवघ्यार्ें वर्न । ऐचशया श्रद्धा राजा पूिच । अनुपम्य प्रक न पुसेल 
॥’ – एभा २·७९१. [सं.] 
 
अनुपयुक्त चव. १. चनरुपयोगी; चनकामी. २. न जमिारा; न जुळिारा; न शोभिारा; चवशोचभत 
[सं.] 
 
अनुपयोणगता स्त्री. (अथच.) ऋि उपयोचगता; एखाद्या वस्तूच्या अचधकाचधक उपभोगाने चमळत जािारे 
समाधान शवेटी शून्द्यापेक्षाही कमी (ऋि, उिे) होत जािे. [सं.] 
 
अनुपरोध चव. चनर्मवकार; स्पष्; यथाथच : ‘हे अनुपरोध मत मािंें । चजहीं परमािरें स्वीकाचरजे ।’ – 
ज्ञा ३·१९२. [सं.] 
 
अनुपलब्ध चव. प्राप्त न िंालेला; न गवसलेला; न चमळालेला; चमळत नसलेला. [सं.] 
 
अनुपलब्धता स्त्री. िुलचभता; न चमळिे; चमळण्याजोगे नसिे. [सं.] 
 
अनुपलल्ब्ध, अनुपलब्धी स्त्री. (तत्त्व.) एखाद्या चवषयारे् ज्ञान नसिे. (भट्ट मीमासंकानंी अनुपलब्धी 
नावारे् प्रमाि वा ज्ञानारें् साधन मानले आहे.) [सं.] 
 
अनुपलंभ पु. (तत्त्व.) बोध अथवा प्रत्ययार्ा अभाव. [सं.] 
 
अनुपशय पु. (वै.) रोगलक्षिे वाढिे; रोग आटोतयाबाहेर जािे. [सं.] 
 
अनुपसंजाणत, अनुपसंजाती स्त्री. (चवचध.) अनुपक्स्थती. 
 
अनुपसंिारी पु. (तकच .) १. एक तकच िोष. पुरेशी कारिे न िेता एखािा चसद्धान्द्त माडंिे. २. 
(न्द्या.) एक प्रकारर्ा हेत्वाभास. [सं.] 
 
अनुपल्स्थत चव. १. प्रर्चलत नाही असे; लुप्त; नामशषे िंालेले (शास्त्र, कला र्.). २. गैरहजर; 
उपक्स्थत नसलेला. ३. माचगतल्याबरोबर तयार नसलेला; चसद्ध नसलेला. ४. स्मरिात नसलेले (संपाचित 
ज्ञान, अभ्यास र्.). [सं.] 
 
अनुपल्स्थणत पद्धती स्त्री. (समाज.) जेथे आपला जमीनजुमला असेल तेथे न राहता तेथील 
उत्पन्नावर िुसऱ्या चठकािी ऐषारामात राहण्यार्ी जमीनिारारं्ी पद्धत; प्रत्यक्ष व्यवसाय असलेल्या चठकािी 
न राहण्यार्ी पद्धत. 
 
अनुपागमन न. (कायिा.) लैं चगक समागमार्ी संधी नसिे. (चवशषेतः पत्नी आचि पती याचं्या 
संिभात.) 
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अनुपात पु. तै्रराचशक; प्रमािगचित. [सं.] 
 
अनुपाणतक चव. प्रमािानुसार. 
 
अनुपाणतक करप्रिाली. (अथच.) प्रमािानुसार अनुपाचतक कर आकारिी पद्धत. 
 
अनुपाणत प्रणतणनधान न. लोकसंख्येच्या प्रमािात प्रचतचनचधत्व. [सं.] 
 
अनुपान न. १. औषध घेताना त्याबरोबर घ्यावयार्ा पिाथच; रसायनािी चसद्ध औषध ज्यात चमसळून 
घेतात असे पिाथच (आल्यार्ा रस, मध र्.) : ‘भोजना न द्यावें आन । जेिें र्ुके अनुपान । तरीर् घेतल्यार्ा 
गुि । होईल जाि सत्य भाव ॥’ – तुगा ७२४. २. औषध घेत असता खाण्यास योनय पिाथच; पर्थ्य पिाथच. ३. 
औषधावर, चवषावर झकवा र्तर बाबतीत उतारा. उिा. पालीरे् तेल झवर्वावर अनुपान; अजीिारे् अनुपान 
लंघन. ४. भोजन; खाद्य; साचहत्य : ‘भवानराव प्रचतचनधी आले अनुपान भोगुचन । एक मोर्ा त्याचन रोखुचन ।’ 
–ऐपो २७८. ५. शते, मळा वगैरे संबंधीच्या लक्षात घ्यावयाच्या गौि (आनुषंचगक तत्संबधंी, बरोबर 
असिाऱ्या) बाबी, गोष्ी. [सं.] (वा.) अनुपान जमिे, अनुपान बसिे, अनुपान साधिे, अनुपान िोिे – 
प्रधान झकवा मुख्य गोष्ीशी गौि गोष्ींर्ा मेळ बसिे; उतारा लागू पडिे. 
 
अनुपाय पु. चनरुपाय; नार्लाज; अगचतकता. 
 चव. चनरुपायारे्; नाईलाजारे्; उपायहीन. [सं.] 
 
अनुपालन न. चनयमाप्रमािे वागिे, करिे; चनयमानुरूप कृती करिे; आिेशारें् पालन करिे. 
[सं.] 
 
अनुपालनाधीन चव. मान्द्यता चमळण्याच्या क्स्थतीत असलेले; कायचवाहीत येिार आहे असे. 
 
अनुपूरक चव. (कायिा.) कायद्यातील एखाद्या कलमात भर घालिारी (तरतूि); भर घालिारा 
(उपबंध). 
 
अनुपेग, अनुपेगी चव. चनरुपयोगी; चनष्ट्फळ; चनकामी : ‘त्याचस र्ंचरयारें् बधंन । सवचथा जाि अनुपेगी ।’ 
– एभा २८·३२६. 
 
अनुप्रणतमा स्त्री. १. मुख्य प्रचतमेनंतर येिारी प्रचतमा. २. मुख्य संविेनेनंतर जािविारी संविेना. 
[सं.] 
 
अनुप्रमाि न (ग.) सतत कायम असलेले प्रमाि. [सं.] 
 
अनुप्रमािन न. प्रमािपत्राच्या प्रतीच्या खरेपिाबिल, अस्सलपिाबिल नवाही िेण्याकचरता 
केलेली सही अगर चिलेली साक्ष. [सं.] 
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अनुप्रमाणित करिे चि. प्रमािपत्राच्या प्रतीच्या खरेपिाबिल खात्री िेिे, साक्ष िेिे, सही करिे. 
 
अनुप्रयुक्त चव. व्यवहारोपयोगी : ‘… अनुप्रयुतत गचित चवभागारे् िालन जगाला प्रथम खुले केले 
अर्मकचमडीजनेर्.’ – कग ३७. 
 
अनुप्रवेश पु. १. मुख्य प्रवेशामागून िंालेला, केलेला प्रवशे. २. मागोमाग, िमाने आत जािे, 
चशरिे. उिा. चवषयानुप्रवशे. [सं.] 
 
अनुप्रवेशनीय चव. (भशूा.) ज्यातून रव व वाय ूआरपार जातात असे, (खडक). [सं.] 
 
अनुप्रस्थ चव. (वै.) आडवा. [सं.] 
 
अनुप्रस्थ भं्रश पु. (भशूा.) खडकाचं्या प्रािेचशक रर्नेला काटछेि िेिाऱ्या चिशतेील प्रस्तर भेग. 
[सं.] 
 
अनुप्रास  पु. एक शब्िालंकार. काव्यात एका झकवा अनेक अक्षरारं्ी पुनःपुन्द्हा आवृत्ती आली 
असता हा अलंकार होतो. अनुप्रासारे् छक, वृत्ती, श्रुती, लाट असे र्ार प्रकार आहेत. [सं.] 
 
अनुफा पु. चशधा; रोजमुरा : ‘जे चशपाई लोक सरकार र्ंग्रजाकंडून येतील त्यास अनुफा अडीश्री 
श्रीमंत राजे िेतील.’— पया ४०१. [फा.] 
 
अनुबद्ध करिे (कायालयीन पत्रव्यवहारात) मागाहून जोडिे. 
 
अनुबद्ध कोन पु. (ग.) चवचशष् प्रकारे संबचंधत कोन. िोन चत्रकोिाचं्या संिभात पायालगतरे् 
डावीकडील व उजवीकडील कोन; तसेर् उरलेले चशरोकोन या अनुबद्ध कोनाचं्या जोड्ा िेता येतात. 
[सं.] 
 
अनुबद्ध मूल्य न. (ग.) िुसऱ्याशी असलेल्या चवचशष् संबधंामुळे प्राप्त िंालेले मूल्य. ‘क्ष’ या स्वर्ल 
राशीवर अवलंबनू असलेल्या ‘य’ या परर्ल राशीच्या संिभात; ‘क्ष’रे् चवचशष् मूल्य असताना ‘य’ रे् जे मूल्य 
असेल ते ‘क्ष’ च्या मूल्याशी अनुबद्ध मूल्य होय. [सं.] 
 
अनुबल न. (मागे) असलेले बल; चपछाडीरे् सैन्द्य; कुमकीरे् सैन्द्य. [सं.] 
 
अनुबंध पु. १. पाश; बधंन; बेडी; लोढिे; अडथळा; कुटंुबासंबंधी ओढा; ओिें; काळजी; संसारपाश. 
२. भाषेरे् मूलतत्त्व. जसे धातू; प्रत्यय; कायच. ३. अवलंब; आश्रय; जवळर्ा संबंध; उपागं; अंग; आनुषंचगक 
भाग. ४. गौि, िुय्यम प्रतीर्ी सूर्क प्रीती, भाव. ५. सतत प्रवाह; अखंडता; परंपरा. ६. आरंभ. ७. अवस्था. 
८. आसतती. ९. हेतू. १०. आनुषंचगक; −च्या बरोबर उद्भविारी (व्याधी झकवा पीडा) उिा. मूच्छानुबधं. ११. 
वशंज; आप्त. १२. गुन्द्हा; अपराध. १३. एखाद्या गोष्ीर्ा आग्रह; अचभचनवशे. १४. पूिांक व अपूिांक 
असेलेली संख्या. [सं.] 
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अनुबंधचतुष्टय पु. शास्त्रातील, वािचववािातील प्रचतपािनारे् र्ार प्रकार : १. चवषय २. प्रयोजन ३. 
संबधं ४. अचधकारी. [सं.] 
 
अनुबंधन न. (जीव.) (िोन झकवा अचधक जनुकारें् एकार् रंगसूत्रावर असल्यामुळे माळेतील 
मण्याप्रमािे असलेले) साहर्यच. [सं.] 
 
अनुबंधी चव. १. जवळर्ा; संबधंी. २. आनुषंचगक; अनुयोगी; अवलंबनू असिारा; कायचकारिसंबंधी. 
सामा. शब्ि – कमानुबंधी, चहतानुबधंी, नाशानुबधंी. ३. आसतत. ४. जोडिारे. [सं.] 
 
अनुकबब न. प्रचतझबब; हुबेहूब प्रचतमा । ‘तो नैषधेंर तुमर्ा अनुझबब भासे ।’ – िस्व ३३. [सं.] 
 
अनुबोधपट पु. एखाद्या चवषयार्ी, कलेर्ी, प्रकल्पार्ी, वस्तूर्ी उ् बोधक माचहती करून िेिारा 
चर्त्रपट; शकै्षचिक माचहतीपट. : ‘लोकनृत्याचं्या ध्वचनमुचरका, ध्वचनपचट्टका आचि अनुबोधपटारें् संग्रहालय 
……’ – जात्यािें १५८. [सं.] 
 
अनुबोध श्रुणतका स्त्री. (आकाश.) एखािा प्रकल्प झकवा संस्था यारं्ी माचहती िेिारी, तेथील प्रत्यक्ष 
ध्वचनमुरिावर आधाचरत अथवा अशी माचहती कल्पनाजन्द्य प्रसंगात गुंफून तयार केलेली नभोवािी श्रुचतका. 
[सं.] 
 
अनुभग्न  चव. अनोळखी; … र्ी ओळख नसिे; … र्ा पचरर्य नसिे. [सं. अनचभज्ञ] 
 
अनुभव पु. १. प्रत्यक्ष ज्ञान; प्रर्ीती; स्वतः चमळवलेले ज्ञान; अनुमान; शब्ि र्. द्वारा चमळालेले ज्ञान; 
साक्षात्कार. २. (कायिा.) उपभोग; कब्जा. ३. (ल.) परीक्षा. ४. (तत्त्व.) चनरचनराळया गोष्ींरे् स्मरि. ५. 
दृष्ातं; िाखला. ५. र्व; आस्वाि. ७. (ल.) ईश्वरचवषयक ज्ञान. ८. (सास.) भावभावनाचं्या प्रतीचततून 
मनावर िंालेला पचरिाम; कलाकृतीच्या आस्वािारे् फचलत.[सं.] (वा.) अनुभव घडिे – आस्वाि 
चमळिे. अनुभव भोगिे – प्रत्यय येिे. 
 
अनुभवकोश, अनुभवकोष  पु. (मानस.) नव्या अनुभवारं्ी जुन्द्या अनुभवाशंी सागंड घातली 
गेल्यामुळे सवच अनुभवारें् िंालेले एकत्रीकरि. [सं.] 
 
अनुभवगम्य चव. प्रत्यक्ष अनुभवाने जािण्याजोगे; अनुभवाने समजिारे; अनुभवजे्ञय (िह्मज्ञान र्.). 
[सं.] 
 
अनुभवजन्य चव. अनुभवाने चमळालेले : ‘अनुभवजन्द्य ज्ञानाच्या समुच्चयाने चवषयग्राहकता उत्पन्न होते.’ 
– सुकौ ९. [सं.] 
 
अनुभविे, अनुभणविे सचि. १. प्रर्ीती घेिे; अनुभव घेिे; अनुभवास येिे; र्ागंले कळून येिे : ‘िेव 
तेही सवच येती तीयें वळेीं । मृत्यु अनुभवेल तूज तेव्हा ं॥’ – बगाथा ८६. २. उपभोग घेिे; उपयोग करिे झकवा 
फायिा घेिे. [सं. अनुभव] 
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अनुभवपंथ पु. अनुभवार्ा आटोका : ‘परिह्म कीरू अकर्थ्य । येसैंचर् ये येथातर्थ्य परी न ये 
अनुभवपथं । श्रीगुरूवातयेवीि ।’ – चवझस १४·८८. 
 
अनुभववाद पु. १. (तत्त्व.) आपल्याला असलेले सवच ज्ञान हे अनुभवजन्द्य आहे असे प्रचतपािन 
करिारे मत, वाि. २. संकेत, अंतज्ञान याऐवजी फतत प्रत्यक्ष अनुभवाने चमळिाऱ्या ज्ञानाच्या आधारानेर् 
एखाद्या चवषयार्ा अभ्यास करण्यार्ी पद्धत. [सं.] 
 
अनुभवशीर, अनुभवणसद्ध  चव. अनुभवाने झकवा प्रर्ीतीने चनचश्चत झकवा चसद्ध िंालेले. 
 
अनुभवादै्वत न. प्रर्ीतीने जीवाचशवारे् ऐतय चसद्ध करावे असे मत प्रचतपािन करिारे तत्त्वज्ञान. 
[सं.] 
 
अनुभवाथी चव. श्रद्धाहीन : ‘पाचपया ंअनुभवार्मथया ंहातीं । का ंचवचकती मज ॥’ – चिपु १२१. 
 
अनुभणवक चव. १. प्रर्ीती घेतलेले; माहीत िंालेले; र्व घेतलेले; ज्यार्ा अनुभव आला आहे 
असे; अनुभवचसद्ध. २. (ल.) चतखट; तीक्ष्ि; िंोंबिारे; जहाल; कडक; पटिारे; लागिारे; हृियस्पशी 
(काव्य वगैरे). ३. अनुभवी. ४. जगाच्या व्यवहारात मुरलेला; जगातील टके्कटोिपे खाऊन शहािा 
िंालेला; हुशार. 
 
अनुभवी  चव. १. अनुभव, प्रर्ीती घेतलेला; अनुभव आलेला : ‘ह्या बुद्धी जो अनुभचवया ।’ – 
परमा १४·२५. २. ज्याने उपभोग घेतला आहे असा; ज्याने उपयोग केला आहे असा. [सं.] 
 
अनुभाजन न. (अथच.) सूक्ष्म चवभागिी. 
 
अनुभाव  पु. १. योनयता; मान्द्यता; प्रभाव; माहात्म्य; अचधकार; सामर्थ्यच; मोठेपिा. २. (साचहत्य) 
एकभाव; आंतचरक भावावस्थेर्ा शारीचरक आचवष्ट्कार. उिा. भ्रभूगं; मनोवस्थेर्ी बाह्य चर्न्द्हे; आचवभाव. पहा 
: भाव; २. तेज; कातंी; शौयच; वैभव. [सं.] 
 
अनुभाणवक पु. अनुभविारा : ‘तैसे अनुभाव्य अनुभाचवक । र्हीं िोही अनुभचूतक । तें गेचलया कैर्ें एक । 
एकासीचर् ।’ – अमृ ५·६२. पहा : अनुभणवक [सं.] 
 
अनुभाव्य न. १. अनुभवण्यार्ा चवषय. २. पहा : अनुभाणवक [सं.] 
 
अनुभूत  चव. १. र्व घेतलेले; प्रत्ययास आलेले; कसोटीस लावलेले; अनुभवचसद्ध. २. माहीत 
असलेले; पचरचर्त. [सं.] 
 
अनुभूणत, अनुभूती स्त्री. १. प्रत्यय; अनुभव : ‘अनुभवु वडेावला । अनुभचूतपिे ।’ –ज्ञा १८·१२१७. 
२. प्रत्यक्ष ज्ञान. ३. एखाद्या तत्त्वाच्या खऱ्या स्वरूपार्ी जािीव. ४. बाह्य घटनारं्ा व्यततीच्या मनावर होिार 
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पचरिाम. ५. (मानस.) प्रत्यक्ष अनुभवाच्या आटोतयाबाहेरच्या गूढ कल्पनारं्ी मानवी मनाला िंालेली 
जािीव. [सं.] 
 
अनुभूयमान चव. प्रर्ीती येत असलेले; उपभोगीत असलेले. [सं.] 
 
अनुमत न. १. अनुमोिन; संमती; मान्द्यता; खात्री; अचभमत; कबुली : ‘तोचर् मागच िाचव आम्हातें । 
तुचिंया अनुमते र्ालू आम्ही ।’ २. अनुकूल मत; एकमत; एक भाव. ३. चनिचय; बनलेले मत; चनवाडा; 
फैसला (न्द्यायाधीश झकवा पंर् यारं्ा). 
 चव. पसंत केलेले; आवडलेले; अनुकूल असलेले. [सं.] 
 
अनुमणत, अनुमती स्त्री. १. पसंती; कबुली; संमती; मान्द्यता; अनुज्ञा; संसिेत झकवा चवधानसभेत 
मान्द्य िंालेल्या चवधेयकास अनुिमे राष्ट्रपती व राज्यपाल यानंी चिलेली संमती; मान्द्यता. २. र्तुिचशीयुतत 
पौर्मिमा चतथी; श्रौत कमात या िेवतेस हचवभाग िेतात. राजसूय यज्ञात ह्या चतथीर्ी पूजा करतात. [सं.] 
 
अनुमरि न. सती जािे; पतीबरोबर चर्तारोहि, अनुगमन. 
 
अनुमंत्रि न. मंत्राचभषेक. [सं.] 
 
अनुमान  न. १. कल्पना; अटकळ; अंिाज (चि. काढिे, बाधंिे) : ‘एऱ्हवीं अनुमानारे्चन पैसें । 
आवडे कीर कळलें  ऐसें । पचर मृगजळारे्चन वोलाशंें । काय भचूम चतमे ।’ – ज्ञा ९·१३७. २. ज्ञात गोष्ीवरून 
अज्ञात गोष्ीबिल काढलेला तकच  झकवा चनिचय. (न्द्यायशास्त्रातील र्ार प्रमािापंैकी िुसरे); (सामान्द्यतः) 
तकच ; चसद्धातं. ३. (कायिा.) तकावरून काढलेला पुरावा. ४. (काव्य.) (अनमान अप.) िोलायमान वृत्ती; 
संकोर्; शकंा; संशय; झकतू : ‘तुका म्हिे आहे ठायीर्ाचर् मान । आता अनुमान कायसा तो ।’ – तुगा १४९३. 
५. एक अथालंकार. साधनावरून साध्यारे् तकाने ज्ञान : ‘भवन्द्मचतस आवडे जचर धनाचिकालंाचग ते । मिीय 
गुिकीतचनश्रवि का ंतरी त्याचगते । असेचह म्हिशील बा । जचर तरी तुिंी मावली । तुज त्यजुचन पाचजता ंकचश 
िुधाकडे धावंली ॥’ – केका ५२. [सं.] 
 
अनुमानगम्य चव. तकाने, धोरिाने, अंिाजाने, कल्पनेने जािण्यासारखे. [सं.] 
 
अनुमानजन्य चव. अनुमानातून आलेले; तकाने समजिारे; धोरिाने जािलेले : ‘संगीतार्ा आढळ 
जरी अनुमानजन्द्य म्हटला तरी’ – मागोवा १०. [सं.] 
 
अनुमानिे सचि. १. तकच  करिे; तकाने ताडिे; कल्पना करिे; अजमाविे : ‘मनी अनुमानी पै येथू । 
कपटार्ार चिसतसे ।’ – मुआचि ४·१६०. २. अनमान करिे; का कू करिे : ‘बचळभर लागला अनुमानु’ – 
उह १३५०. 
 
अनुमानधपका, अनुमानधबका पहा : अनमानधपका 
 
अनुमानणसद्ध चव. तकाने चनचश्चत केलेले, ठरवलेले, जािलेले. [सं.] 
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अनुमाणनत चव. १. अंिाज केलेला; अनुमान केलेला. २. तकच गत; तकच साध्य. [सं.] 
 
अनुमाणनत देयता स्त्री. (वा. ले.) अंिाजी, अपेचक्षत िेिे. 
 
अनुमानी चव. तकच  करण्यात, तकाने ताडण्यात कुशल; धोरि बाधंण्यात, अटकळ झकवा अंिाज 
करण्यात कुशल, तरबेज. [सं.] 
 
अनुमानोल्क्त, अनुमानोक्ती स्त्री. १. तकाने बोलिे; अंिाज अटकळ करिे. २. अनुमानाने झकवा 
तकाने केलेली माडंिी; अनमानधपका. [सं.] 
 
अनुमानोपलब्ध न. तकाने चमळिारा : ‘साखं्यारें् मूलकारि अरे्तन, सूक्ष्म व अनुमानोपलब्ध असे 
आहे.’ – मागोवा २५६. [सं.] 
 
अनुमापक चव. ज्याच्यावरून अनुमान करता येईल असे; यथाथच कल्पना िेिारे; अनुमानाला 
साधन झकवा जागा करून िेिारे; तकच  करण्यास आधारभतू (गोष्) : ‘प्रचतझबब झबबा अनुमापक’ – अमृ 
१·२६. [सं.] 
 
अनुमापन न. (रसा.) अम्लधमी झकवा अल्कधमी संयुगे, तसेर् ऑक्तसडीकारक झकवा क्षपिक 
गुि अंगी असलेल्या संयुगाचं्या चवरवार्ी संहती ठरवण्यार्ी पद्धती. [सं.] 
 
अनुणमत चव. अनुमानाने, तकाने ठरवलेला, जािलेला. [सं.] 
 
अनुणमणत, अनुणमती स्त्री. तकच ; चनिचय; अनुमानाने, तकाने होिारे ज्ञान. [सं.] 
 
अनुमेय चव. तकच  करता येण्याजोगे; अटकळ करता येण्यासारखे : ‘हा का ंप्रािानुमेयो । येवो का हाती 
िेवो ।’ – अमृ ७·२३८. [सं.] 
 
अनुमोदक चव. संमती िेिारा; पसंती िशचचविारा; अनुकूल मत िेिारा (ठरावास वगैरे). [सं.] 
 
अनुमोदिे सचि. प्रशसंा; स्तुती करिे : ‘मग ते एकमेकापं्रचत सुखानंिु म्हिौचन अनुमोिों लागले ।’ 
– लीर्पू. ५२. 
 
अनुमोदन सचि. १. पसंत करिे; संमती; मान्द्यता; कबुली; परवानगी. २. वाहवा करिे; प्रशसंिे. 
३. चर्त्त; लक्ष : ‘श्रविी पठिीं चनजध्यास । आिरें धरावा चिवसेंचिवस । अनुमोिन िेता ंकथेस । सवच पापास 
क्षय होय ॥’ – चशली १·६९. ४. सूर्नेस िुजोरा; पाझठबा : ‘बहुधा अनुमोिनाचशवाय सूर्ना (ठराव) 
चवर्ारासं घेत नाहीत. सभापतीने सुर्चवलेल्या सूर्नासं अनुमोिनार्ी जरुरी नसते.’ – सभा ७१. ५. 
उत्सव; अनुष्ठान; उपासना; समारंभ; सागंता : ‘माझ्या पवारे् अनुमोिन । करी करवी आपि ।’ – एभा 
११·१२५५. (चि. करिे, घेिे, िेिे, पडिे.) – [सं.] 
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अनुमोदनाथय चव. (व्यापार.) १. पसंतीसाठी पाठचवण्यात आलेला (माल.). २. मान्द्यतेसाठी सािर 
केलेला (मसुिा, प्रस्ताव.) [सं.] 
 
अनुमोणदत चव. पसंत केलेले; वाखािलेले; स्तुती केलेले; मान्द्यता चिलेले; परवानगी चिलेले. 
[सं.] 
 
अनुयान  न. १. अनुसरिे; मागून जािे; येिे. २. वाहनाच्या मागच्या बाजूला जोडलेले; सुटे 
करता येिारे वाहन; वाहनाबरोबर ओढले जािारे मागरे् वाहन; जोडगाडीर्ा मागर्ा भाग. ३. (ल.) 
चनकाल; चनिचय; पचरिाम; शवेट. [सं.] 
 
अनुयाणयनी चव. अनुकूल असिारी : ‘पै स्वचहता अनुयाचयनी । मेधा ते गा मी ये जनी ।’ – ज्ञा 
१०·२७९. [सं.] 
 
अनुयायी चव. १. अनुसरिारा; मागून येिारा; (ल.) चशष्ट्य; अनुर्र. २. एखाद्या पक्षार्ा, पथंार्ा 
झकवा चवचशष् मतार्ा. उिा. बौद्धानुयायी, चटळकानुयायी. [सं.] 
 
अनुयोग  पु.  १. प्रक न; र्ौकशी. २. बोलिे; झनििे. ३. प्रयत्न; उद्योग. ४. ध्यान. ५ टीका; 
भाष्ट्य. [सं.] 
 
अनुयोणगत्व न. अचभयोग; प्रारंभीर्ा हल्ला; आपि होऊन केलेली र्ढाई : ‘राजकारिाच्या युद्धास 
प्रजेकडे व त्याचं्या पुढाऱ्याकंडे केवळ प्रचतयोचगत्वार्ा मान असतो; अनुयोचगत्वार्ा म्हिजे प्रारंभीर्ी र्ढाई 
झकवा हल्ला करण्यार्ा मान सरकारकडे असतो.’ – चटर् २·१. [सं.] 
 
अनुयोगी चव. १. पूवीर्ा; अगोिर येिारा; मूळर्ा; आरंभीर्ा; चवषय; आधार; उगम र्. 
अचधकरिचवषयक. २. जोडिारा, संबद्ध. 
 
अनुयोजन न. १. जेथल्या तेथे लाविे; ठेविे; ठाकठीक करिे. २. मेळ; सुस्थापन. ३. (भशूा.) 
योनय अथवा चवचशष् रीतीने क्स्थर होण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अनुयोजी चव. (चवअ.) १. एखाद्या यंत्रार्ी पाहिी करून ते एकसुरात र्ालू करिारा झकवा ते 
बसविारा. २. चवजेच्या उपकरिारे् सुटे भाग एकत्र जोडिारा. ३. एखाद्या यंत्रातील झकवा उपकरिातील 
एका भागारे् िुसऱ्या भागाशी (त्याच्या योनय जागेवर) पद्धतशीर अनुयोजन करिारा. [सं.] 
 
अनुयोज्य पटल न. (भौ.) िशचक झभगारे् चछर लहानमोठे करण्यासाठी असलेला पातळ, 
अपारिशचक, पट्टीर्ा पडिा. हा एका गोल कड्ाने चफरवता येतो. त्यामुळे मध्यवती चछरार्ा व्यास 
लहानमोठा करता येतो. [सं.] 
 
अनुयोज्य पाना पु. (यंअ.) आट्याचं्या साहाय्याने िाते खाली – वर करून योनय त्या अंतरावर क्स्थर 
करता येण्याजोगा पाना. 
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अनुयोज्य पेच पु. (यंअ.) योनय त्या चठकािी क्स्थर करता येण्याजोगा पेर्; सरकता पेर्. 
 
अनुरक्त चव. १. अनुरागी; पे्रमबद्ध; चवषयी; संसारी; ज्यारे् पे्रम बसले आहे असा; मन गुंतले 
आहे असा. २. चनष्ठावतं; रत; परायि; आसतत. [सं.] 
 
अनुरल्क्त, अनुरक्ती स्त्री. प्रीती; आसतती; भतती; आवड; र्च्छI; चनष्ठा; स्नेह. [सं.] 
 
अनुरिन न. १. प्रचतध्वनी; पडसाि. २. वाद्य वाजचविे बिं िंाल्यावर त्यातून काही वळे 
घुमिारा, चटकिारा ध्वनी; आवाजार्ी धून. ३. सतारीच्या जोडाचं्या तारातूंन चनघिारा ध्वनी झकवा कंपन. 
४. (साचहत्य) व्यंनयाथच. [सं.] 
 
अनुरत चव. आसतत; लंपट; अनुरतत. [सं.] 
 
अनुरणत, अनुरती स्त्री. अनुराग; आसतती; पे्रम; प्रीती. [सं.] 
 
अनुरक्षि गृि न. मुलाच्या जन्द्मानंतर त्यार्ी काळजी घेिारी संस्था. [सं.] 
 
अनुरंगिे अचि. तन्द्मय होिे; रंगून जािे : ‘(नाम) संतर्रिी अनुरंगला’ – नाम ८४५. 
 
अनुरंजक चव.  करमिूक करिारा; मन वेधिारा; संतोष िेिारा; सुखिायी. [सं.] 
 
अनुरंजन न. १. करमिूक; मनोरंजन; चवहरि; संतोष; मौज. २. सुखावस्था; आनंिवृत्ती. 
[सं.] 
 
अनुराग पु. पे्रम; प्रीती; र्च्छा; चनष्ठा; अंतःकरि वधेिे : ‘हा अनुरागु भोचगता ं। कुमुचिनी जािे ॥’ – ज्ञा 
१·६०. [सं.] 
 
अनुरागी चव. पे्रमी; शौकी; आसतत; र्च्छा, पे्रम असलेला; प्रियी; प्रीचतयुतत; ममताळू; 
स्नेहाळू. [सं.] 
 
अनुराधा स्त्री. िाचंतवृत्तातील सत्तावीस नक्षत्रापंैकी १७ वे नक्षत्र. (राधा − चवशाखा या नक्षत्राच्या 
मागोमाग येिारे नक्षत्र.). [सं.] 
 
अनुरावक चव. ध्वचनसाम्य असिारा : ‘साध्या भाषिातसुद्धा कमच, ममच वगैरे अनुरावक शब्ि 
घातल्याने …’ – सको ६६. 
 
अनुरूप  चव. १. जुळिारे; शोभिारे; योनय; यथायोनय; साजिारे; संयुक्ततक. २. सदृश; सारखे; 
समान, सामा. शब्ि – आज्ञानुरूप, कालानुरूप, िेशानुरूप, सामर्थ्यानुरूप, योनयतानुरूप, शअ. 
अनुसरून; अन्द्वये; यथावत्; अनुरोधाने. [सं.] 
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अनुरूप अनुदान  न. एखािा प्रकल्प झकवा योजना पूिच करण्याच्या दृष्ीने मूळ खर्च व 
गुंतविूक याचं्याशी चमळती−जुळती अशी शासनाने चिलेली रक्कम. [सं.] 
 
अनुरूपता स्त्री. जुळिारे, साजेसे असिे; सदृशता; सारखेपिा. 
 
अनुरूप बाजू स्त्री. (ग.) सरूप चत्रकोिाच्या समान कोनासंमोरच्या बाजंूना परस्पराशंी अनुरूप बाजू 
म्हितात. – महमा १५०. 
 
अनुरेख पु. (भौ.) एखािी वस्तू नाहीशी िंाल्यानंतर पाठीमागे राचहलेली चतर्ी खूि झकवा रेषा. [सं.] 
 
अनुरेखन न. एखाद्या आकृतीवर पातळ कागि ठेवनू त्या आकृतीर्ी प्रत काढिे. 
 
अनुरोध  पु. १. कल; गती; धोरि; रोख; लावनू चिलेली चिशा; सरिी : ‘आता प्रतीचतने जो 
अनुरोधु । तो सत्याचस बाधू करू न शके ॥’ – एभा ११·३६. २. चवनंती; मान्द्यता; संमती; अनुसंधान; मजी. 
३. चशफारस : ‘झहिुस्थानसरकारास चलचहले तर त्यानंी म्हिाव े हा मंुबईसरकारच्या अनुरोधावर 
(चशफारशीवर) अवलंबनू राहिारा प्रक न आहे.’ – माज ४११. ४. हुकमत; वर्चस्व; आटोका; कह्यात जािे; 
तावडीत सापडिे : ‘मीपिारे्चन अनुरोधें । चगचळलों होतो मोहमिें ।’ – एभा ३·५९५. तृतीया चवभततीत 
नेहमी उपयोग. [सं.] 
 
अनुरोधी  चव. अनुसरिारा; अनुरूप; यथायोनय; अनुसरून असलेला; अनुकूल : ‘तो आळु नोहे 
अनुरोधी । बोलचत या ॥’ – ज्ञा १५·२३०. 
 
अनुवाच्य  चव. बोलता न येण्यासारखे; अविचनीय : ‘अनुवाच्य जे शब्ििह्म । स्वानंिसुख ।’ – 
स्वाचि १·५·३९. [सं. अचनवाच्य अप.] 
 
अनुलग्न चव. अंगभतू असलेली; मुख्य वस्तूच्या अनुषंगाने असलेली, जोडलेली, लावलेली 
(वस्तू र्.). [सं.] 
 
अनुलग्नक न. मुख्य वस्तूला जोडून असलेली वस्तू. 
 
अनुलल्ग्नक चव. जबाबिार; संबधंी. (गो.) [सं.] 
 
अनुलकू्षन  चिचव. अवधान िेऊन; लक्षात घेऊन; मन लावनू; अवलोकन करून; अनुसरून; 
उिेशून. [सं. अनु+लक्ष] 
 
अनुलक्ष्य  न. १. लक्ष िेऊन केलेली वागिूक; आजे्ञनुसार, अनुकरिपूवचक झकवा लक्ष िेऊन 
केलेली गोष्; धोरि; अनुवतचन. पहा : अनुरोध. २. लक्ष्याकडे, संबचंधत झबिूकडे वळविे. [सं.] 
 
अनुलंब णवपथन न. (भौ.) झभगाच्या नाभीय अंतरातील लंबरेषेपासून चकरि बाजूला जािे. [सं.] 
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अनुलंब सोपान पु. (स्था.) लोंबता चजना. [सं.] 
 
अनुणलपी  स्त्री. (चवधी.) चलप्यंतर. 
 
अनुलेख  पु. (ज्यो.) रेषेच्या िोन टोकापंासून िोन लंब काढले तर त्यारें् पाये साधूंन जी रेषा 
त्या पातळीत होते ती. [सं.] 
 
अनुलेखक  िुसऱ्याने साचंगतलेला मजकूर चलहून घेिारा झकवा चलचहलेला मजकूर उतरवनू 
काढिारा लेखचनक. [सं.] 
 
अनुलेखन न. १. छापलेला झकवा चलचहलेला उतारा पाहून तो जसाच्या तसा पुन्द्हा चलहून 
काढिे. २. (गं्र.) सूर्ीलेखन करताना, नोंि करण्याच्या दृष्ीने ज्ञानसाचहत्यार्ी आवक यक ती माचहती नमूि 
करिे. ३. (ग.) स्वर्लार्ी झकमत वाढवत जाऊन त्याबरोबर त्यावर अवलंबून असलेल्या परर्लाच्या 
झकमतीनुसार आलेखपटावर चमळिाऱ्या झबिूर्ा आलेख काढण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अनुलेप, अनुलेपन पु. १. माखिे; लेप िेिे; शरीरास उटिे र्ोपडिे : ‘जयारे् चनलेप अनुलेपु 
करी’ – ज्ञा ११·२२५. २. उटी; उटण्यारे् रव्य; लेप (पिाथच). ३. माखलेली, र्ोपडलेली, लेप लावलेली 
क्स्थती. [सं.] 
 
अनुलोम चव. १. योनय िमाने उत्पन्न िंालेला झकवा जन्द्मलेला (चवशषेतः संकर जातीचवषयी 
उपयोग); उच्च विार्ा पुरुष व खालच्या विातील स्त्री, यापासून िंालेली संतती. २. (ल.) अन्द्वय : 
‘अनुलोम प्रचतलोम । चववरं्ना वाढेल िुगचम । हें न कचरता ंसाखं्य सुगम । आकळे तें वमच सागेंन ।’ – एभा 
२४·६०३. ३. (आयु.) स्वाभाचवक चिशसे अनुसरून असिारा. 
 चिचव. योनय िमाने; व्यवक्स्थत पद्धतीने; नैसर्मगक पद्धतीप्रमािे झकवा रीतीने; चशस्तवार. [सं.] 
 
अनुलोमज पु. अनुलोम चववाहापासून िंालेली संतती : ‘हीन विार्ी जे नारी । उत्तम पुरुषार्ा 
गभच धरी । ते अनुलोमज संसारी । शास्त्रकारी बोचलजे ।’ – एभा २०·३२. [सं.] 
 
अनुलोमन न. (आयु.) वाताचिकानंा स्वमागाकडे वळचविे; अशी चिया करण्यास उपयोगी 
ठरिारे औषध. [सं.] 
 
अनुलोमपद्धणत, अनुलोमपद्धती स्त्री. १. यथािम र्ालिारी रीती; ज्या कालानुिमे गोष्ी घडल्या 
असतील त्यार् िमाने सागंिे; सुलट िमाने घडिे, करिे, बनिे याच्या उलट प्रचतलोम पद्धती. २. 
िाह्मि, क्षचत्रय, वैक य, शूर हा विचिम अनुलोम आहे. याच्या उलट प्रचतलोम. 
 
अनुलोमणवलोम श्लोक पु. सुलटा झकवा उलटा वार्ला असता सारखार् वार्ला जािारा श्लोक. 
उिा. ‘या माता ममता माया.’ 
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अनुलोम णववाि पु. अनुलोम पद्धतीने िंालेले लनन; उच्च विार्ा पुरुष व कचनष्ठ विार्ी स्त्री यारं्ा 
चववाह. [सं.] 
 
अनुल्लंघनीय चव. उल्लंघन न करता येण्याजोगे. [सं.] 
 
अनुल्लंघनीयता स्त्री. १. चजच्यावर मात करिे शतय नाही अशी क्स्थती. २. िुलंघ्यता; िुस्तरता. [सं.] 
 
अनुल्लेख  पु. ज्याबिल चलचहले झकवा बोलले पाचहजे त्याबिल न चलचहिे झकवा न बोलिे. 
[सं.]  (वा.) अनुल्लेखाने मारिे – उल्लेख करण्यासारख्या गोष्ीर्ा मुिाम उल्लेख न करिे. 
 
अनुल्लेखनीय चव. िुलचक्षिीय; चबनमहत्त्वारे्; क्षलु्लक [सं.] 
 
अनुवजयिे सचि. पाठीमागून जािे; बोलविे : ‘गोसावी तेयाते अनुवजीत चनगाले’ – लीर्पू ४८३. 
 
अनुवजयन न. बोळवि; वाटेला लाविे; चविा करिे : ‘अनुवजचन करी ते आली’ – महानु. [सं.] 
 
अनुवतयिे सचि. १. िुसऱ्याच्या मजीप्रमािे वागिे; सेवा करिे. २. एखाद्याच्या मागे मागे असिे; 
चर्कटून राहिे; धरून बसिे. ३. एखाद्या परंपरेतील प्रत्येक वस्तूला, भागाला झकवा गोष्ीला लागू करिे, 
संबधं लाविे. [सं. अनु+वृत्त ] 
 
अनुवतयन न. १. अनुकरि; अवलंबन; सेवा; र्ाकरी; अनुरूपत्व; मागून जािे. २. (भौ.) एका 
पाठोपाठ एक असे परत परत येिे. ३. (वन.) वाढीर्ी प्रचिया; वनस्पतीच्या वाढीच्या चिशवेर अवलंबून 
असिारा गुि. [सं.] 
 
अनुवतयनी चव. (वन.) रे्तना चनमाि करिाऱ्या घटकाकडे झकवा घटकाच्या चवरुद्ध चिशनेे वाढत 
जािारे अवयव अथवा होिारी वाढ. 
 
अनुवती  चव. १. सेवा झकवा र्ाकरी करिारा; कामास झकवा उपयोगास येिारा. २. आश्रय, 
आधार िेिारा. ३. खालच्या प्रतीर्ा; िुय्यम. ४. समाचवष्; अंगभतू असिारा. ५. संबधं धरून असिारा. ६. 
आज्ञाचंकत; मताप्रमािे वागिारा; मागोमाग, नंतर येिारा; नंतरर्ा. 
 
अनुवती स्थायी दंत (वै.) पचहले िात पडून गेल्यानंतर आलेले िुसरे कायमरे् िात; सलगपिे 
असलेले स्थायी िात. 
 
अनुवधयन न. (स्था.) िीघीकरि; चवस्तार [सं.] 
 
अनुवंश पु. वारसा; आईवडील व र्तर पूवचज याचं्यातील गुििोषारें् अपत्यामंध्ये िंालेले संिमि. 
[सं.] 
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अनुवंशक्रम पु. (जीव.) कुलपरंपरेरे् अथवा वशंावळीरे् कोष्क. [सं.] 
 
अनुवंशज्ञ पु. (जीव.) आधुचनक संकरि शास्त्रातील तज्ज्ञ; अनुवचंशकता व चतरे् स्वरूप या 
चवषयातील तज्ज्ञ. [सं.] 
 
अनुवंणशकता स्त्री. पूवचजारें् गुिावगुि पुढल्या चपढीत संिातं होिे : ‘काही बाबतीत अनुवचंशकतेर्ा 
प्रभाव असतो.’ – कशी मी १. [सं.] 
 
अनुवंणशकतावादी चव. मुलाचं्यात असिारे सवच गुििोष आईवडील व र्तर पूवचज याचं्यापासून 
येतात असे मानिारा. 
 
अनुवाक  पु. ऋनविेसूततारं्ा एक समुच्चय; संचहतेच्या अध्यायातील पोटभाग; प्रकरि; 
पचरच्छेि. [सं.] 
 
अनुवाद, अनुवादन पु. १. भाषातंर; एका भाषेतील मजकूर िुसऱ्या भाषेत आििे; नक्कल (गं्रथ, 
काव्य वगैरेर्ी). २. (सभेमध्ये) िुसऱ्यारे् बोलिे झकवा स्वतःरे् म्हििे पुनःपुन्द्हा सागंिे झकवा माडंिे; 
पुनःपुन्द्हा स्पष्ीकरि; स्पष्ीकरिाथच पुनरुतती. (ल.) विचन. ३. एखाद्यावरर्ा शाबीत िंालेला आरोप 
सवांस सागंून त्याला चिलेले शासन पुन्द्हा सागंिे. ४. िुसऱ्यार्ी िुष्ट्कृत्ये उघडकीस आििे. ५. (व्यापक.) 
संवाि; संलाप; भाषि. ६. (धमच.) प्रायचश्चत्त घेते वळेी पातकारं्ा व प्रायचश्चत्तार्ा उच्चार करिे. ७. 
(कायिा.) चसद्ध करिे; प्रस्थाचपत करिे (जुनी रीत, चरवाज वगैरे). ८. (तत्त्व.) यथाथच चनरूपि : ‘अथच व 
विेातील विचन वस्तुक्स्थतीस धरून असेल तर त्यास अनुवाि म्हितात.’ – गीर २२. ९. िुजोरा. [सं.] 
 
अनुवादक, अनुवादी  पु. १. अनुवाि, भाषातंर, नक्कल करिारा. २. प्रायचश्चत्त घेते वळेी, प्रायचश्चत्त 
घेिाऱ्याच्या पातकारं्ा उच्चार करिारा. [सं.] 
 
अनुवादिे सचि. १. पुन्द्हा पुन्द्हा सागंिे, म्हििे; पाठ करिे; पोपटपंर्ी करिे. २. बोलिे; सागंिे : 
‘तो स्वयें सवेश्वरु । प्रत्यक्ष अनुवािला’ – ज्ञा १·७२. ३. स्पष् करिे : ‘ऐसे बहुधा चनरोचपले । गं्रथगभी जे 
बोचलले । ते अवघेंचर् अनुवािलें  । न वर्ें झक किा ं।’ – िास १·१·१३. [सं.] 
 
अनुवादी चव. संगीतारे् सौंियच वाढविारे सहायक स्वर; वािी व संवािी खेरीज रागात लागिारे 
बाकी सवच स्वर अनुवािी समजले जातात. [सं.] 
 
अनुवाय  पु. संबधं; संसगच : ‘वायुरे्चन अनुवाये । धंू चिगंत वऱे्ही जाये ।’ – राज्ञा १३·६८५. 
 
अनुवास, अनुवासन पु. न.  १. उटिे. २. सुवाचसक करण्यार्ी चिया. ३. (वै.) तैलबस्ती; तेलार्ा 
एचनमा. [सं.] 
 
अनुणवकरि न. (व्या.) प्रत्यय. [सं.] 
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अनुणवद्ध चव. भोक पाडलेले; वचेष्लेले; आच्छाचित; व्याप्त; संबद्ध; कोंिि करून बसवलेले; 
जडवलेले. [सं.] 
 
अनुणवधान न. सुर्वल्याप्रमािे करिे. 
 
अनुणवभाग पु. धारा; अनुच्छेि. 
 
अनुवृत्त चव. संबद्ध; चनगडीत; अनुयायी. [सं.] 
 
अनुवृत्तदशयन न. (नृत्य.) नृत्यामध्ये एखािा पिाथच चनरखून पाहण्यार्ा अचभनय. [सं.] 
 
अनुवृणत्त, अनुवृत्ती स्त्री. १. परंपरेने र्ालत आलेला संबंध; िम; माचलका; रागं : ‘अजुचना र्या 
परी । चमर्थ्यादृष्ीच्या घरीं । युगानुवृत्तीर्ी करी । र्ोज पाउलें  ।’ – ज्ञा १४·११३. २. सेवा; र्ाकरी; 
आज्ञापालन; शुश्रूषा. ३. साहर्यच. ४. अनुकरि; नक्कल. ५. संमती. ६. (व्या.) पूवचगामी चनयमारं्ा प्रभाव 
प्रर्चलत चनयमावर र्ालू राहिे. [सं.] 
 
अनुवेल, अनुवेळ चिचव. पुनःपुन्द्हा; वारंवार; चफरचफरून; अनेकवार. [सं. अनु + वलेा] 
 
अनुव्यवसाय पु. प्रबोध; भान; सारासार चवर्ार; र्ैतन्द्य; जािीव. [सं.] 
 
अनुव्याख्यान न. मंत्राचिकारें् चववरि; मंत्राचिकारें् अथच चवषि करिारे व्याख्यान. [सं.] 
 
अनुव्रत चिचव. अनुसरून : ‘अनुव्रत नवा रसा ं।’ – राज्ञा १८·३३०. [सं.] 
 
अनुशय पु. (तत्त्व.) १. िुष्ट्कमांर्ा पचरिाम. २. पश्चात्ताप : ‘अनुसो आर्मतसी सीकवी आलवाकंा’ – मूप्र 
२१५४. 
 
अनुशंसा स्त्री. एखाद्या गोष्ीस प्रशक्स्तपूवचक मान्द्यता िेिे; चशफारस करून संमती िेिे. [सं.] 
 
अनुशासिे सचि. १. चनयचमत, पचरचमत करिे; बिंोबस्त ठेविे; राज्यकारभार र्ालचविे; कायद्याने, 
चनयमाने बाधूंन टाकिे. २. चववरि, चववेर्न, ऊहापोह करिे. [सं. अनु +शास्] 
 
अनुशासन न. १. आज्ञा. २. कायिा; चनयम; ठराव. ३. चशस्त; चनयमन. ४. चनचश्चत, मयाचित, 
सुचनयंचत्रत करण्यार्ा व्यापार. ५. व्यवहारशास्त्र. ६. अनुष्ठान : ‘मग माचंडले अनुशासन । आचि रुरारे् करी 
झर्तन ।’ – कथा ४·१३·२८. ७. एखाद्या चवषयारे् चववेर्न, चववरि, ऊहापोह, स्पष्ीकरि र्. [सं.] 
 
अनुशासन संधारि न. चशस्तपालन; चशस्तरक्षि. 
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अनुशास्ता पु. १. अनुशासन, चनयमन करिारा; राज्य र्ालचविारा; बिंोबस्त राखिारा; 
कारभारी; चशक्षा करिारा; चनयंता. २. उपिेश करिारा [सं.] 
 
अनुशाल्स्त, अनुशास्ती  स्त्री. कायद्यारे् पालन कराव ेम्हिून योजलेली चशक्षा, शासन र्. [सं.] 
 
अनुशीतन न. (शाप.) (कार्, धातू, प्रस्तर र्. तापचवल्यानंतर) सावकाश थंड होण्यार्ी 
प्रचिया. [सं.] 
 
अनुशीलन न. १. पचरशीलन; चपच्छा; हव्यास; आसतती; अनुरतती; पाठीस लागिे; पाठपुरावा; 
सराव; अभ्यास. २. एकचनष्ठ सेवा. ३. (मानस.) उजळिी; एखािी कृती करण्यातील वाकबगारपिा व 
सुलभता चमळवण्यासाठी ती कृती वारंवार करिे. [सं.] 
 
अनुशेष पु. साठून राचहलेली कामे, अपुरी राचहलेली आश्वासने र्. चनधाचरत कालावधीत पूिच न 
िंाल्यामुळे पुढे र्ालू राहिे. [सं.] 
 
अनुश्रवि न. रेचडओ झकवा िूरिशचनाच्या ध्वचनके्षपिार्ी ताचंत्रक तपासिी. [सं.] 
 
अनुश्रुत चव. परंपराप्राप्त; पूवापार र्ालत असलेले : ‘अनुश्रुत हे प्रासाचिक । कृपाभीक स्वामीर्ी ।’ – 
तुगा २१३२. [सं.] 
 
अनुभक्त चव. चर्कटून असलेला; चबलगून असलेला. [सं.] 
 
अनुषंग पु. १. संगती; भागीिारी; संसगच; सोबत; साहर्यच; सख्य; चनकटसमागम; संबधं. २. आश्रय. 
३. चमश्रि; जोड; चमलाफ. ४. एक अलंकार – एका चियेपासून अनेक कायचचसद्धी िंाल्यारे् विचन जेथे 
असते तेथे हा अलंकार साधतो. उिा. ‘छळी नृप बळी बळी तचरर् तो नसे आटला ।’ – केका ७६. [सं. अनु 
+ संग] 
 
अनुषंणगक चव. संबधंी; बरोबरर्ा. पहा : आनुषंणगक 
 
अनुष्ट पहा : अनुल्च्छष्ट 
 
अनुष्टप, अनुष्टब, अनुष्टभ पु. र्ार र्रि, आठ अक्षरे, लघु गुरू अचनचश्चत असा एक छंि. उिा. ‘मातेचर् 
मानुनी थोर । कमे सवच समर्मपती । तरी अदै्वतयोगेचर् । मातें ध्याती उपासती ।’ – वामन गीस १२·६. 
 न. (वैचिक छंिात याच्या र्रिातं अक्षरे सवात कमी असल्यामुळे लाक्षचिक अथाने) अल्पत्व; 
अल्पराशी; थेंब; संके्षप : ‘केवळ अनुष्ुप चनबचळ । ऐसे चिसे पाडंविळ ।’ – जै ४२·३२. [सं.] 
 
अनुष्ठिे   चि. १. चवचधपूवचक आर्रि करिे : ‘म्हिोचन आपुचलयापरी । शास्त्र अनुचष्ठती कुसरी ।’ 
–ज्ञा १७·९२. २. अनुष्ठान करिे : ‘चजयें कमी हा प्रयोगु । अनुचष्ठजे सचद्वचनयोगु । तेथ अनुचष्ठला सागुं । विुेचर् 
तो ।’ – ज्ञा १७·४१३. ३. करिे; संपाििे; साधिे; चसद्ध करिे; शवेटास नेिे; पार पाडिे (धंिा, उद्योग र्.) 
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: ‘अन्द्योततीने प्रसंगीं र्तुरा । धाकुटे काज सागें असुरा । त्यावरी अचभमान ये थोरा । कायच अनुचष्ठतील ते ।’ – 
मुआचि ४·६५. [सं. अनु+स्था ] 
 
अनुष्ठाता चव. िेवताचं्या प्रसािाथच धार्ममक चवधी करिारा. [सं.] 
 
अनुष्ठान  न. १. चवचधपूवचक धमचकृत्य, कमच यारें् आर्रि : ‘म्हिोचन स्वधमानुष्ठान । ते अखंड 
यज्ञयाजन । जो करी तया बधंन । कहींर् न पडे ।’ –ज्ञा ३·८३. २. िेवाप्रीत्यथच अचभषेक, पूजा, पाठ, होम, 
हवन, िानधमच वगैरे कमच. ३. (ल.) मोठ्या पचरश्रमारे् काम; महत्कायच; अवघड कृत्य. ४. (सामान्द्यतः) 
संपाििी; आर्रि; पार पाडिे. (चि. करिे, र्ालविे, बजाविे, माडंिे). [सं. अनु + स्था] 
 
अनुष्ठान पद्धणत, अनुष्ठान पद्धती स्त्री. धार्ममक चवधी यथासागं करण्यार्ी पद्धती. : ‘प्रभरेु् भोजन म्हिजे 
पचवत्र सहभाचगता र्र्ी अनुष्ठान पद्धती ।’ – साप्रा ९०. 
 
अनुष्ठानी चव. १. अनुष्ठान करिारा : ‘जैसे अनुष्ठाचनअें लोर्नु । ते वारं्वआें स्त्री रत्नु । कचरताचंत 
धारी तपचिु । मिनझलगासंी ।’– चशव ८४९. २. अनुष्ठानामध्ये कुशल, चनपुि; यजमानारे् अनुष्ठान 
र्ालचविारा; अनुष्ठान प्रचतचनधी. 
 
अनुणष्ठत  चव. केलेले; बजावलेले; उरकलेले; आर्रलेले; अनुचष्ठलेले; साधलेले. [सं.] 
 
अनुष्ठेय चव. अनुष्ठान करण्यास योनय; करिीय; करण्याजोगे; आर्रिीय; बजावण्यास योनय : ‘हेंचर् 
चनत्यनैचमचत्तक । अनुष्ठेय आवक यक ।’ – ज्ञा १८·११९. [सं.] 
 
अनुसट चव. मोकळा : ‘पुत्र पुत्र संग्राम केला । चनजपुत्र अनुसट राचहला । आता ंमािंा युद्ध सोहळा । 
िुरून पाहे स्वाचमया ॥’ – जै ४·१०१. [सं. अनुक्च्छष्] 
 
अनुसपोटी पहा : अनशवे पोटी (व.) 
 
अनुसमथयन न. (कायिा.) औपर्ाचरक संमती िेिे; औपर्ाचरक मंजुरी िेिे. [सं.] 
 
अनुसर पु. १. संमती : ‘असे्त्रया अनुसरू नाक्स्त । बलात्कारे संगु करती’ – उह ५३९. २. आचवष्ट्कार : 
‘पचर वीिभतती अनुसरे : नव्हेचत मोक्षा हेतु’ – ज्ञाप्र ११७६. (वा.) अनुसर िोिे– कबलू होिे. 
 
अनुसरि न. १. अनुकरि; अनुवतचन; मागोमाग जािे; सदृश आर्रि; नक्कल करिे : 
‘अनावडीर्ा वषावो । तेिे नुगव ेअनुसरन भावो ।’ – ज्ञाप्र २४३. २. अंगीकार. [सं.] 
 
अनुसरिे सचि. १. अनुकरि करिे; सदृश आर्रि ठेविे; अनुलक्षनू वागिे. २. अनुकूल होिे; 
संमत होिे; चमलाफ करिे; जुळिे; जमिे. ३. मतार्ा स्वीकार करिे; अनुयायी होिे; वश होिे. ४. स्मरिे; 
भजिे : ‘नारायि भय येऊं नेिी गावंा । तुका म्हिे नावंा अनुसरे त्या ।’ – तुगा ८३. ५. अनुरतत होिे; 
अधीन होिे; वरिे : ‘योजनगंधा मुचनला जचस गंगा शकंराचश अनुसरली ।’ – मोआचि ८·३७ [सं. अनु + सृ] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुसरळ चिचव. अनुसार; च्याप्रमािे : ‘धान्द्य सुविच ताबंोळ : कपुचराचि सकळ : वचेर्जे 
चवत्तानुसरळ’ – रसकौ ३७८. 
 
अनुसपी  चव. (चवअ.) पाठोपाठ येिारा. [सं.] 
 
अनुसंकट न. संकट. 
 
अनुसंग पहा : अनुषंग : ‘तू अनुसंगार्ा ठावो ।’ – ज्ञा ४·३०. 
 
अनुसंगे करून चिचव. चिमतीस; तफेने : ‘सिाचशव मािकेश्वर हे सवाई माधवराव पेशव ेसरकार यारें् 
कारचकिीत वचकलीरे् वगैरे राजकारिारे् चलचहण्यात गोझविराव झपगळे यारें् अनुसंगे करून 
सरकारकामात वागत होते.’ – िसकैया ११५. 
 
अनुसंतणत संबोधन न. (समाज.) मुलाच्या नावाने आई वचडलानंा ओळखण्यार्ी पद्धत. 
 
अनुसंधान न. १. जोडिी; जुळिी; माडंिी; संगती; संगतवार जुळचविे, जोडिे, व्यवक्स्थत 
लाविे (मुिा, चवषय, अनुिम र्.). २. लक्ष; अवधान; चर्त्त; ध्यान : ‘कृष्ट्ि र्रिी जडलें  मन । या लागी 
वारे् पडले मौन । दृढ लागलें  अनुसंधान । सहजक्स्थचत र्ालली ।’ – एरुस्व ६·६७. ३. हेतू; ध्येय; बेत; 
लागाबाधंा; योजना; वळि; वचशला; मसलत; धोरि; युतती (चि. बाधंिे, लाविे.). ४. कीतचनातील 
उत्तररंग; कथेतील आख्यान : ‘अवघें पोटासाठी सोंग । तैथे कैर्ा पाडुंरंग । लावी अनुसंधान । काही िेईल 
म्हिवनू ।’ – तुगा २८८३. ५. जम; मेळ; समन्द्वय; चमलाफ; अनुकूलता. ६. (कधीकधी) अनुरोध या अथी. 
७. प्रस्ताव; प्रस्तावना; प्रवशे. ८. र्ौकशी; शोध; मागोवा. ९. िमप्राप्त गोष्; ओघाने आलेली गोष्. १०. 
(न्द्यायात) पंर्ावयवी वातयातील जो उपनय तो. हे परं्ावयव येिे प्रमािे – प्रचतज्ञा, हेतू, उिाहरि, 
उपनय आचि चनगमन. [सं.] 
 
अनुसंधानी चव. १. मसलत करण्यात धूतच; युतत्या, बेत योजण्यात हुशार; मोठा चहकमती; शक्कल 
लढचविारा. २. आख्यान लाविारा (हचरिास). ३. (वासावरून) मागच काढिारा; सुगावा लाविारा. [सं.] 
 
अनुसार, अनुसारा पु. १. अनुसरि; अनुवतचन; सारखे वागिे. २. िम; सरिी; मागच : ‘जो 
िाचवला तुम्हीं अनुसारा ।’ –ज्ञा ५·१६५. 
 चव. प्रमािे; सारखा; सदृश; अनुरूप; जुळिारा. सामा. शब्ि – आजे्ञनुसार वतचन, पापानुसार 
तलेश. 
 चिचव. धोरिाने; िमाने; अनुरूप. [सं.] 
 
अनुसारी चव. अनुसरिारा; मागोमाग जािारा; अनुकरि करिारा; आजे्ञप्रमािे वतचिारा. पहा. 
अनुसार [सं. अनुसार] 
 
अनुणसद्ध चव. (ग.) िुसऱ्या गोष्ीच्या आधाराने चसद्ध िंालेला. [सं.] 
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अनुणसद्धता स्त्री. (ग.) गहृीत गोष्ींवरून िुसरी गोष् चसद्ध करिे. [सं.] 
 
अनुणसद्धांत पु. (ग.) उपचसद्धातं; एखाद्या स्वतंत्र व महत्त्वाच्या चसद्धातंार्ा आधार घेऊनर् जो 
चसद्ध करता येतो असा िुसरा चसद्धातं. [सं] 
 
अनुसूणच  पहा : अनुसूची  
 
अनुसूणचत चव. सरकारने नक्की केलेल्या चवचशष् कोष्कात चजर्ा समावशे केलेला आहे, अशी 
(जात, जमात). 
 
अनुसूणचत जमाती स्त्री. शासनाने आचिवासी व भटतया, चवमुतत जमातींर्ी जी यािी केली आहे 
त्यात समाचवष् केलेल्या जमाती. 
 
अनुसूणचत जाती  स्त्री. शासनाने अस्पकृ यािी िचलत, मागासलेल्या जातींच्या तयार केलेल्या 
यािीत समाचवष् असलेल्या जाती. 
 
अनुसूणचत दर पु. (व्यापार.) एखाद्या कंपनीने उत्पाचित केलेल्या वस्तंूर्ी अचधकृत कोष्कात नमूि 
केलेली झकमत; अचधकृत िर. 
 
अनुसूणचत बँक स्त्री. बॅंकासंबंधीच्या कायद्याला जोडलेल्या यािीत समाचवष् असलेली बॅंक. 
 
अनुसूची  स्त्री. कायद्याला, कराराला वगैरे अचधकृतरीत्या जोडलेली यािी; फेचरस्त; ताचलका; 
माचहतीपत्रक. [सं.] 
 
अनुसृत चव. १. अनुसरलेला; अनुयायी िंालेला; प्रमािे वागलेला. [सं.] 
 
अनुसेवन करिे उचि. (स.चव.) साहाय्यक होिे. 
 
अनुसेवी  चव. १. साधनभतू; साध्य प्राप्त करून घेण्यासाठी साधनभतू होिारा. २. हाताखालर्ा; 
कचनष्ठ; िुय्यम. [सं.] 
 
अनुसेवी स्थावर (चवचध.) चनयमानुसार चमळालेली जमीन. 
 
अनुसो पु. पश्चात्ताप : ‘अनुसो आर्मतचस सीकवी आवाकाः’ मूप्र. 
 
अनुस्तरिी स्त्री. (मूळ वैचिक अथच : सूत्रकाळी अक्ननहोत्र्याच्या उत्तरचियेत गाय मारून चतर्ी वपा 
काढून चतने अक्ननहोत्र्याच्या पे्रतारे् आच्छािन करीत. त्या गाईस वैतरिी म्हित.) उत्तरचियेत वैतरिी 
तरावयासाठी िेण्यात येिारी गाय. [सं.] 
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अनुस्फणटक चव. स्फचटकमय. [सं.] 
 
अनुस्फुरि न. (जीव.) येिाऱ्या प्रकाशारे् पारिशचक पिाथात शोषि व रूपातंर होऊन तो बाहेर 
पडण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अनुस्यतू चव. चनयचमतपिे, अखंचडत जािारा; अत्रचुटत (उपभोग, कारभार, वृत्ती र्.); सरळ व 
न अडखळिाऱ्या गतीर्ा; एकसारखा; एकत्र गुंफलेला; व्यापक : ‘सत्ता अनस्यूत अबाचधचत ।’ – रंयोवा 
१·८१. [सं.] 
 
अनुस्यतूपि, अनुस्युणत न. स्त्री. अखंचडतपि; सतत क्स्थती; अखंड गती, व्याप्ती; एकसारखेपिा : ‘गंधा 
पासोचन परृ्थ्वी कचठि । उपजली आपी आपि । येरयेरारें् अनुस्यतूपि । सवचथा जाि मोडेना ।’ – एभा 
२४·१२५; ‘वगेळाल्या मूती । जयाचर्ये अनुस्यतूी ।’ – ज्ञा १३·९१७. [सं.] 
 
अनुस्त्रोत चव. (भशूा.) प्रवाहाच्या खालच्या चिशलेा. [सं.] 
 
अनुस्वार पु. १. नाकातून होिारा स्पष्ोच्चारिशचक शीषच झबिू. २. य, र, ल, व, श, स, ह या 
अक्षरावंरील नाकातून होिारा स्पष् उच्चार िशचचवण्याकचरता योजावयारे् झटब. ३. पुढे कोितेही व्यंजन 
असून त्यापूवी ङ, ञ्, ण्, न्, म् यापैकी कोितेही व्यंजन उच्चारावयारे् असले म्हिजे येिारे अक्षरावरील 
झटब. [सं.] 
 
अनुित, अनुिात  चव. अखंड; चनरंतर; सतत; एकसारखा; न थाबंता. 
 
अनुक्षिी चिचव. क्षिोक्षिी; प्रत्येकक्षिी : ‘आनंिाक्ब्ध अनुक्षिीं भरतसें याचं्या कृपाईक्षिीं ।’ – 
आसी १६·१८. [सं. अनु + क्षि] 
 
अनुके्षत्र न. लहान के्षत्र झकवा महत् (काशी आिी) के्षत्र सदृश – पढंरपूर. [सं.] 
 
अनुके्षत्रपाळ पु. १. के्षत्रस्थानार्ी प्रचतपाळक िेवता. २. (ल.) पढंपूरर्ा चवठोबा : ‘धन्द्य विेुनाि 
अनुके्षत्रपाळा ।’ – चवठोबार्ी आरती. 
 
अनुके्षप पु. युद्धकलेतील पचवत्र्यार्ा एक प्रकार [सं.] 
 
अनुज्ञल्प्तीत, अनुज्ञप्तीती स्त्री. परवानगी; हुकूम; सनि; अनुज्ञापत्र; परवाना; मान्द्यता; प्रमािपत्र अगर 
िस्तऐवज. [सं.] 
 
अनुज्ञल्प्तीतदाता पु. एखािी गोष् करण्यार्ी परवानगी िेिारे अचधकृत प्रमािपत्र मंजूर करिारा. 
[सं.] 
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अनुज्ञल्प्तीतधारक पु. एखािी गोष् चवकण्यासंबधंीरे् लेखी प्रमािपत्र ज्याच्याकडे आहे असा चविेता. 
[सं.] 
 
अनुज्ञा स्त्री. आज्ञा; हुकूम; परवानगी; संमती : ‘वचरपडले जयाचर्या । अनुज्ञा का ं।’ – अमृ २·१७. २. 
एक अलंकार; िोषात काही एक गुि आहे या बुद्धीने केलेली िोष िेण्याचवषयीर्ी प्राथचना : ‘तुका म्हिे 
गभचवासी । सुखे घालावे आम्हासी ।’ – तुगा ११९३. 
 
अनुज्ञात   आज्ञाचपत; हुकूम केलेले; संमत; चवचहत. [सं.] 
 
अनुज्ञापक चव. चशफारस करिारे; परवानगी िेिारे [सं.] 
 
अनुज्ञापणत्रका स्त्री. (गं्र.) गं्रथािी साचहत्य गं्रथालयाबाहेर नेण्यासाठी परवानगीिाखल चिलेली लेखी 
चर्ठ्ठी. [सं.] 
 
अनुजे्ञय चव. परवानगी िेण्याजोगा; परवानगी असलेला. [सं.] 
 
अनुन चव. १. कमी नसलेला. २. समग्र चवस्तृत; मोठा. ३. सवच हक्क, अचधकार असलेला. 
 
अनूढ, अनूढा चव. लनन न िंालेला; अचववाचहत. [सं.] 
 
अनूढमातृत्व न. चववाहपूवच मातृत्व. 
 
अनूप चव. १. चनरुपम; असाधारि; अलौचकक; चवलक्षि; र्मत्काचरक; असामान्द्य; नवलाईरे्; 
आश्चयचकारक. २. (वायु.) जेथे िंाडी व पािी फार आहे असा (िेश). ३. महामृग (रानडुक्कर, रेडा, मृग, 
हत्ती, रानगाय, गेंडा, गवा र्.), जलर्र (हंस, सारस, बिक, बगळा, पानकोंबडा र्.), मत्स्य (रोही, 
पाठीन, कासव, कालव, शखं र्.) हे (प्रािी). ४. िलिलीच्या प्रिेशात कुजलेल्या पिाथापासून चनघिारा 
(वाय,ू चमथेन, माशच गसॅ.) [सं.] 
 
अनूप समावास पु. (वन.) कायम िलिलीत वाढिारा वनस्पतींर्ा समुिाय. 
 
अनूरु, अनूरू पु. माडं्ा नसलेला; सूयार्ा सारथी, अरुि. (याला माडं्ा नव्हत्या. हा गरुडार्ा 
थोरला भाऊ). [सं.] 
 
अनूियक   पु. (भौ.) लव झकवा लोकर नाहीशी करिारे उपकरि. [सं.] 
 
अनृि, अनृिी चव. कजच, ऋि नसलेला; ऋिमुतत. [सं.] 
 
अनृत न. लबाडी; खोटेपिा; असत्यता. 
 चव. खोटे; लबाड; अतर्थ्य (भाषि र्.). [सं.] 
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अनृत्य पहा : अनृत : ‘दे्वषवर्नी अनृत्यवर्नी । बाष्ट्कळवर्नी चधःकारू ।’ – िास २·३·२२. 
 
अनेक चव. एकापेक्षा अचधक; काही; पुष्ट्कळ. सामा. शब्ि – अनेकचवध, अनेकसत्ताक, अनेकवार. 
[सं.] 
 
अनेककोणशक न. (वन.) १. बहुकोचशक; अनेक कोचशकारें् बनलेले (शरीर झकवा अवयव). २. 
बहुपेशीय; अनेक शरीरघटक असलेले. 
 
अनेकचर चव. कळप करून राहिारा; संघर्र; समूहर्र. 
 
अनेकणजव्ि चव. पुष्ट्कळ चजभा असलेला; (ल.) खोटे बोलिारा; बोलिे बिलिारा. [सं.] 
 
अनेकत्र  चिचव. अनेक चठकािी [सं.] 
 
अनेकदा चिचव. पुष्ट्कळ वेळा. 
 
अनेकधा, अनेकणवधा चिचव. पुष्ट्कळ रीतींनी, प्रकारे; पुष्ट्कळ वेळा. [सं.] 
 
अनेकमातृक चव. पुष्ट्कळ आया असलेला. [सं.] 
 
अनेकवचन १. ज्यावरून अनेक वस्तंूर्ा बोध होतो ते; बहुवर्न. २. नामारे् चनरचनराळया 
चवभततींमधील बहुसंख्याबोधक व चियापिारें् त्याचं्या पुरुष आचि काळ यामधील बहुसंख्याबोधक कतािी 
रूप. ३. बहुवर्नातील शब्ि. [सं.] 
 
अनेकविय समीकरि (णद्व णत्र र्. अज्ञात विय )  न. (ग.) ज्या समीकरिात िोन अथवा अचधक 
वगेवगेळया अज्ञात राशींर्ा अंतभाव असतो असे समीकरि. उिा. २ क्ष + ३ य + ७ र = ० या एकार् 
समीकरिात क्ष, य, र या तीन वगेवगेळया अज्ञात राशी आल्या आहेत. [सं.] 
 
अनेकवादी चव. पाखंडी मतार्ा. [सं.] 
 
अनेकवार चिचव. पुष्ट्कळ वेळा; वारंवार; नेहमी सतत. 
 
अनेकशः चिचव. पुष्ट्कळ प्रकारे. [सं.] 
 
अनेकसदस्य मतदारसंघ  पु. (राज्य.) ज्या मतिारसंघातून एकाहून अचधक उमेिवार चनवडून 
द्यावयारे् असतात असा मतिारसंघ. [सं.] 
 
अनेकसंणधपाद प्राणिवगय (प्राचि.) ज्याचं्या पायानंा अनेक साधें आहेत असे प्रािी. [सं.] 
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अनेकाथयता स्त्री. १. एकाथचतेर्ा अभाव; अथार्ी अनेकता. २. संचिनधता; मोघमपिा [सं.] 
 
अनेकांगी वगय पु. (गं्र.) अनेक पैलू अथवा अंगे असलेला चवषय; वगीकरिाच्या दृष्ीने िोन वेगवगेळे 
चवषय एकचत्रत माडंिारे पुस्तक. 
 
अनेगा स्त्री. १. आि. पहा : आिेगा : ‘रामसमथा त्यार्ी आहे मज अनेगा ।’ – पला ३८·९९. २. 
प्रत्यवाय; िोष; चवघ्न; अडर्ि; चनषेध : ‘खुटेकर धनगरानंा जाते, कंजारिीला सूप, फासेपारध्यानंा चिवा 
व जोडा, अशा अनेक अनेगा आहेत.’ – गागंा १६७. 
 
अनेटी चिचव. फुकट; वाया : ‘तवा तुमास दे्यला तर, ता काय अनेटी जािार नाय !’ – अउआ १२५. 
 
अनेत्र चिचव. अन्द्यत्र; िुसऱ्या चठकािी. [सं. अन्द्यत्र] 
 
अनेत्रता  स्त्री. (वै.) आंधळेपिा; दृचष्हीनता. [सं.] 
 
अनेळी चव. गुळार्ी एक जात. (चवचशष् पद्धतीने बनचवलेला गुळार्ा प्रकार, यार्ा उपयोग औषधात व 
काही िुखण्यात करण्यात येतो.) (को.) 
 
अनैकमत्य न. एकमत नसिे; मतचभन्नता (ऐकमत्यार्ा उलट). [सं.] 
 
अनैकांणतक चव. १. अक्स्थर; र्रं्ल. २. मूळ मुियास सोडून असलेले. गौि. ३. (न्द्याय.) अचसद्ध, 
चवरुद्ध, अनैकाचंतक, प्रकरिसम आचि कालात्ययापचिष् या पार् हेत्वाभासापंैकी एक; साध्याचवषयी संशय 
उत्पन्न करण्याला जो कारिीभतू होतो तो झकवा जो व्यचभर्ारयुतत असतो तो अनैकाचंतक होय. [सं.] 
 
अनैक्य न. १. फरक; चभन्नत्व; एकत्वाभाव. २. एकी नसिे; वैमनस्य; बेबनाव; चबघाड; वाकडे. २. 
दै्वत, अथच, वर्न झकवा संिभच यामधील चवरोध, तफावत. [सं.] 
 
अनैल्च्छक चव. (वै.) यदृच्छेने झकवा आवेगामुळे नकळत होिारी (हालर्ाल, कृती); स्वाधीन 
नसलेली. [सं.] 
 
अनैल्च्छक बचत स्त्री. (अथच.) सततीर्ी बर्त; व्यततीच्या र्च्छेचवरुद्ध करावी लागिारी बर्त. 
 
अनैल्च्छक बेकारी स्त्री. (अथच.) स्वतःर्ा कोिताही िोष नसताना, र्च्छा असूनही एखाद्याला 
नोकरी न चमळिे. 
 
अनैणतक चव. (समाज.) सवचसामान्द्य रूढ नीचतचनयमानंा धरून नसलेला; नीचततत्त्वाचवरुद्ध 
असलेला; नीचतबाह्य. [सं.] 
 
अनैणतक व्यापार पु. (समाज.) वके याव्यवसायासाठी र्ोरून र्ालिारा चस्त्रयारं्ा व्यापार. 
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अनैणतिाणसक चव.  १. र्चतहासाशी संबचंधत नसलेली. २. वस्तुक्स्थतीवर, प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनावंर 
न आधारलेली (कथा). ३. काल्पचनक; कक्ल्पत. [सं.] 
 
अनैसर्णगक चव. १. अस्वाभाचवक; स्वभावाचवरुद्ध. २. चनसगचचनयमाचवरुद्ध; सृचष्िमाबाहेरर्ा; 
सृचष्बाह्य. [सं.] 
 
अनैसर्णगक मैथुन  न.  मािसाने पशूशंी केलेले मथुैन. 
 
अनोखा चव. नवीन; अपूवच; न पाचहलेला; अनोळखी : ‘युद्धसहाय्यक फंडारे् मितीकचरता ंमनोरंजक व 
अनोखे खेळ व्हावयारे् आहेत.’ – के १४·२·४१. [झह.] 
 
अनोज चव. कुर्बंलेले; कंटाळलेले; चखन्न िंालेले : ‘वनी वाट पहात असे यािव कटक । थोर अनोज 
िंाले सकचलक । खानपानें चविें.’ – जासं्व. 
 
अनोठा चव. नवीन; चवलक्षि; असामान्द्य; र्मत्काचरक. 
 
अनोपत न. आपत्ती; अनुपत. गावातील झकवा घरातील पुष्ट्कळ मािसे एकार् वेळी आजारी असिे. 
 
अनोपाय पु. चनरुपाय; अगचतकत्व : ‘प्रस्तुत आमर्ा अनोपाय िंाला आहे.’ – पेि २९·९५. 
 
अनोल न. रामफळारे् िंाड. 
 
अनोल चव. अळिी. (खा.) [सं. अलवि] 
 
अनोळख चव. १. ओळख नसिारा; नवा; अपचरचर्त. २. उपकार न जाििारा : ‘िुष् िुरात्मे 
अनोळख I’– एभा २९·३७५. 
 
अनोळखपि न. परकेपिा; अपचरचर्तपिा : ‘तया ंआपचवयारं्ेंचर् चफटलें  । अनोळखपि ॥’ – ज्ञा 
१०·१६३. 
 
अनोळखी, अनवळखी चव. १. न ओळखीर्ा; न ओळखिारा; नवखा. २. चबनमाचहतीर्ा; गैरमाहीत; 
ठाऊक नसलेला (र्सम, बाब, लोक, वस्तू र्.). 
 
अनौणचत्य न. १. उचर्तपिा नसिे; अयुततपिा; अयोनयपिा; गैरचशस्त; र्ुकी. २. काल व 
प्रसंग यानंा न शोभेलसे वागिे, बोलिे. [सं.] 
 
अनौपचाणरक चव. १. उपर्ारारं्ा डामडौल न ठेवता केलेला; खेळीमेळीर्ा; मतै्रीपूिच. २. उपर्ारारं्ी 
तमा न बाळगिारा; रीतीकडे, पद्धतीकडे िुलचक्ष करिारा. ३. अनचधकृत; खाजगी. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनौरस चव. औरस नसलेला; जारज; अकरमाशा; चववाहबाह्य संबंधापासून िंालेला. [सं.] 
 
अनौरसता स्त्री. औरस नसलेल्या संततीर्ा िजा. [सं.] 
 
अनौरस संतणत, अनौरस संतती स्त्री. (कायिा.) ज्यारं्ा कायिेशीर रीतीने चववाह िंालेला नाही अशा 
स्त्री−पुरुषारं्ी संतती. [सं.] 
 
अन्करीब चिचव. १. जवळ : ‘चफल्हाल मऊल रोज अन्द्करीब येऊन पोहर्तील.’ – पया ३८४. २. 
लवकरर्. 
 
अन्न न. १. धान्द्य वगैरेर्ा तयार केलेला खाण्यार्ा पिाथच; (चवशषेतः) भात, भाकरी, भाजी पक्वान्न 
वगैरे नेहमीच्या खाद्यातील शरीर पोषिाथच असलेले चजन्नस; आहार; भक्ष्य; भोज्य : ‘मृत्यरेू् आघवेंचर् अन्न I’ 
– ज्ञा १८·५६३. २. (सामान्द्यतः) धान्द्य. ३. र्चरताथारे् साधन (रोजगार, नोकरी). ४. पक्वान्न; जेवण्यार्ा 
पिाथच. ५. यंत्र र्त्यािींर्ी हालर्ाल र्ालू राहण्यासाठी द्याव ेलागिारे र्ंधन. (वा.) अन्न अन्न करिे – अन्न 
अन्न करीत णफरिे – अन्नाकचरता चभक्षा मागिे; िारोिार चफरिे. अन्न अंगी लागिे – पर्िे; कामी येिे; 
उपयोगी पडिे. अन्न चारिे – खाऊ घालिे; जेव ूघालिे; पोसिे. अन्न जािे – भकू असिे; अन्न पर्िे; 
तोंडाला र्व असिे. अन्नपरब्रह्म – अन्न हेर् परिह्म. (ल.) अन्नाचशवाय िुसरे काही महत्त्वारे् नाही (असा 
मािूस); खािाड. अन्नपािी तुटिे, अन्नपािी राििे – अन्नावर वासना नसिे; तोंडास र्व नसिे; भकू 
कमी होिे. अन्नपािी सोडिे – अन्न न खािे; अन्नपािी टाकिे; उपाशी राहिे. अन्न व खोबरे बरोबर असिे 
– श्रीमंत पि कंजूष मािसाला लावतात. अन्नाआड येिे, अन्नावर उठिे – एखाद्याच्या उिरचनवाहाच्या 
साधनात व्यत्यय आििे झकवा ते साधन नाहीसे करिे; पोटावर पाय आििे. अन्नाचा णकडा – १. खािाड. 
२. नुसता खाऊन स्वस्थ बसिारा मािूस; वृद्ध झकवा लहान मूल. (एखाद्याच्या) अन्नाचा असिे – 
एखाद्यार्ा आचश्रत असिे. अन्नाचा मारलेला खाली पािी – (तलवारीर्ा मारलेला वर पाही) = अन्न खाऊ 
घातल्यास तो नेहमी आपल्याशी नम्र आज्ञाधारक राहतो. परंतु मनुष्ट्यावर प्रहार केल्यास तो उलट प्रचतकार 
करण्यासाठी मगरूरपिे टवकारून वर पाहू लागतो. (ल.) ियेने, सौम्यतेने मािूस झजकला जातो, 
कठोरतेने मनुष्ट्य शत्र ूबनतो. अन्नाची लाज धरिे – खालेल्या अन्नाबिल उतराई होिे; कृतज्ञता वाटिे. 
अन्नाचे खोबरे िोिे – अन्नार्ी वाि झकवा िुष्ट्काळ होिे, अन्नार्ी वाि झकवा िुष्ट्काळ पडिे, (ज्या िेशात 
खोबरे फार कमी व महाग तेथील लोकाचं्या तोंडात असलेली म्हि). अन्नाचे पाठी लागिे – चनवाहाच्या 
साधनाचं्या मागे लागिे; नोकरी करिे, पाहिे. अन्नाचे पािी करिे, अन्नाचे पािी िोिे – अन्नातील 
पौचष्कपिार्ा व र्वीर्ा नाश करिे, होिे; अन्न चनःसत्त्व व बेर्व करिे; (खाण्याच्या वळेी काहीतरी अभर, 
अचनष् झकवा भीचतप्रि बोलण्यामुळे). अन्नाच्या गारगोया – (गारगोट्यासारखे थंड िंालेले) अगिी 
चनवलेले अन्न. अन्नात माती कालणविे, अन्नात माती घालिे – एखाद्याच्या चनवाहाच्या साधनारं्ा नाश झकवा 
चबघाड करिे; पोटावर पाय आििे; अन्नाआड येिे; नोकरी घालचविे. अन्नात माशी पडिे – माशी 
अन्नाबरोबर पोटात गेली असता अन्न ओकून पडिे. त्यावरून, अगिी चसद्ध होत असलेल्या कामात अवचर्त 
काही अचनष् गोष् घडून कायचनाश होिे : ‘त्यागमचत । असी कोठुचन आली या भोजनातं हे मासी ।’ – 
मोआश्रम ३·२९. अन्नामुळे वाळिे – अन्नाच्या अभावामुळे रोड झकवा कृश होिे; खंगिे. अन्नावर अन्न 
वस्त्रावर वस्त्र – अन्न चजरले नाही तोर् पुन्द्हा अन्न सेवन करिे व एकाच्या चठकािी अनेक वसे्त्र घालिे 
(केव्हाही अचहतकारक आहे; यावरून कोितीही वस्तू र्ागंली असली तरी चमतपिा सोडून एकसारखे 
अचधक सेवन करू नये.). अन्नावर वाढिे – आश्रयावर लहानारे् मोठे होिे. अन्नास जागिे – 
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(पोझशद्याला) कृतज्ञ राहिे; ऋिी असिे; उपकार स्मरून उतराई होिे. अन्नास मिाग, मोताद – अत्यंत 
िचररी; कंगाल; नेहमीच्या सामान्द्य गरजारं्ी वाि असलेला; बुभचुक्षत. अन्नास याणजत िोिे – अन्नास महाग 
होिे; पारखे होिे : ‘घरेिारे प्रपरं् केला तो सवचस्वी हरि होऊन अन्नास याचजत जाहलो.’ – ऐसंसाखं 
११·२८. अन्नास लाविे – चनवाहारे् साधन चमळवनू िेिे; काम, उद्योग, धंिा िेिे. 
 
अन्न चव.  (अप.) िुसरा : ‘िेवावार्ूचन नेिे अन्न I’ – िास १४·५·३०. 
 
अन्न−अणरष्ट (कृषी.) अन्नधान्द्यार्ी कमतरता; अचतवृष्ी, अवषचि, थंडीर्ी लाट, रोग व कीड 
र्त्यािींमुळे घटलेले अन्नधान्द्य चपकारें् उत्पािन. 
 
अन्नई स्त्री. ताट ठेवण्यार्ी लोखंडी अगर चपतळी चतवई; अडिी. (व.) 
 
अन्नकूट, अन्नकोट पु. बचलप्रचतपिेच्या चिवशी गोवधचनािी िेवापुढे ठेवण्यार्ा अनेक प्रकारच्या 
खाद्यपिाथांर्ा ढीग. [सं.] 
 
अन्नकोश, अन्नकोष पु. शरीर; पहा : अन्नमयकोश [सं.] 
 
अन्नगुरु, अन्नगुरू पु. १. खािाड. २. अन्नार्ा चकडा, झपड. 
 
अन्नछत्र पहा : अन्नसत्र [सं. अन्नसत्र] 
 
अन्नत्याग पु. प्रायोपवशेन; अन्न वज्यच करिे. [सं.] 
 
अन्नदाता पु. १. अन्न िेिारा; जेव ू घालिारा; पोषि करिारा. २. यजमान. ३. र्चरताथार्ी 
साधने चमळवनू िेिारा; अन्नास लाविारा. [सं.] 
 
अन्नदान  न. अन्नसंतपचि; जेव ूघालिे; भोजन िेिे. [सं.] 
 
अन्नदेवता स्त्री. १. खाद्यपिाथािी उपजीचवकेच्या वस्तंूवर अचधचष्ठत असलेली िेवता; अन्न िेिारी 
िेवता; प्रयोजन, जेविावळ वगैरे प्रसंगी चहर्ी आराधना करतात. २. (िेवतातुल्य) अन्न; धान्द्य. [सं.] 
 
अन्नदे्वष पु. १. अन्नार्ा वीट, चतटकारा, कंटाळा असे ज्यामुळे होते तो चवकार. [सं.] 
 
अन्नधान्य पीक न. (कृषी.) ज्वारी, बाजरी, गहू, भात, मका, नार्िी यासारखी चपके. 
 
अन्नधान्ये न. अन्न म्हिून उपयोगात आिली जािारी धान्द्ये. [सं.] 
 
अन्ननणलका स्त्री. पहा : अन्नमागय 
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अन्नपचन, पणरपाक न. अन्न पर्िे, चजरिे. [सं.] 
 
अन्नपािी न. १. अन्न आचि पािी. २. जीचवताला आवक यक असलेल्या वस्तू; चनवाहसाधने. 
 
अन्नपान  न. (चवप्र.) अन्नप्राशन. [सं.] 
 
अन्नपूिा  स्त्री. १. िुगा; पावचती; भवानी; अन्निात्री; अन्नाचधचष्ठत िेवता; समृचद्धिेवता. २. (ल.) 
चजच्या हातर्ा स्वयंपाक, अन्न पुरवठ्यास येते अशी बाई; स्वयंपाकीि. ३. (उप.) चभके्षर्ी, माधुकरीर्ी 
िंोळी. 
 
अन्नपूिी  स्त्री. काशीकडील पािी चपण्यारे् भाडें (काशीच्या अन्नपूिा िेवीच्या नावावरून). (वा.) 
अन्नपूिी येिे – अन्नास पुरवठा येिे. 
 
अन्नप्रपाक पु. (प्राचि.) अधचवट पर्न िंालेले आतड्ातील अन्न. [सं.] 
 
अन्नप्राशन न. लहान मुलास प्रथम अन्न खाऊ घालण्यार्ा, उष्ावण्यार्ा चवधी. (सोळा 
संस्कारापैकी एक) : ‘गभािान, पुसंवन । जातकमच अन्न प्राशन । ही समस्त कमे पूवी जाि । केलीं संपूिच 
र्ौलातं ॥’ – एभा १७·२७०. [सं.] 
 
अन्नब्रह्म  न. पहा : अन्नपरब्रह्म : ‘अन्निम्हाते आळंकारिें ।’ – िाचव ३११. [सं.] 
 
अन्नभूली स्त्री. अन्नार्ी चकळस; अन्नदे्वष : ‘चनयतर् तुज आली हे असे अन्नभलूी ।’ – सारुह 
२·८०. 
 
अन्नमय  चव. अन्नापासून, अन्नारे् बनलेले; अन्नावर अवलंबनू असिारे (प्राि, िेह, र्ंचरये र्.). 
 
अन्नमय कोश पु. १. र्ैतन्द्याला आवरिभतू असलेल्या पार् कोशापंैकी पचहला; स्थूल िेह (कारि 
हा िेह अन्नापासून बनलेला असतो). २. पहा : पंचकोश 
 
अन्नमागय  पु. तोंड आचि पक्वाशय याचं्यामध्ये एक लाबं नळी असते ती; अन्ननचलका, ही 
स्नायूंर्ी असून सुमारे नऊ र्ंर् लाबं असते. [सं.] 
 
अन्नमोड  पु. १. अन्नपर्न. २. भकेुरे् समाधान; तृप्ती; अन्नासंबधंी आशापूती. 
 
अन्नरस  पु. १. अन्नारे् पर्न होऊन िंालेला रस. २. अन्नाशं. ३. खािे; आहार; भक्ष्य. [सं.] 
 
अन्नवस्त्र  न. १. मनुष्ट्यास चनवाहाथच लागिारे अन्न आचि वस्त्र. २. (कायिा.) आपल्या पोषिार्ी 
तजवीज कायिेशीर रीतीने एखाद्या व्यततीकडून अगर मालमते्ततून करून घेण्यार्ा हक्क; यास अन्नवस्त्रार्ा 
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हक्क असे म्हितात; कायिेशीर चवभततता झकवा घटस्फोट यानंतर स्त्रीला नवऱ्याकडून चिली जािारी 
रक्कम; पोटगी; चजतरोटी; खावटी. [सं.] 
 
अन्नवाणिन्या स्त्री. अव. (वानस.) पानातून अन्द्य भागात अन्न पोहोर्विाऱ्या वाचहन्द्या. 
 
अन्नणवकार, अन्नणवकृणत  पु. स्त्री. १. अपर्नामुळे पोटात – आतड्ात िंालेला चवकार, चबघाड. २. 
अन्नदे्वष; अन्नावर वाचं्छा नसिे. ३. अन्नारे् रूपातंर; एक अवस्था; अन्नापासून बनलेले (प्रािी, शरीर, अवयव 
र्.) रूप. ४. अन्नामध्ये होिारा रासायचनक फरक; अन्नाच्या घटकापंासून तयार होिारा एक नवीन पिाथच. 
[सं.] 
 
अन्नणवपाक पु. १. अन्नपर्न िंाल्यानंतरर्ी अवस्था. २. अन्नपर्नार्ी चिया. ३. अन्नपर्नानंतर 
बनलेले रव्य (रतत, मासं र्.) 
 
अन्नणवषबाधा स्त्री. (वै.) रोगकारक सूक्ष्म जीव अथवा त्यापासून चनमाि िंालेल्या चवषारी पिाथांमुळे 
िूचषत िंालेल्या अन्नाच्या सेवनामुळे होिारी चवषबाधा. [सं.] 
 
अन्नव्यविार पु. रोटी व्यवहार; जेवि; पकं्ततभोजन; एकमेकाचं्या हातरे् खािे; एका चठकािी 
झकवा परस्पराचं्या घरी भोजन करिे. [सं.] 
 
अन्नशांणत, अन्नशांती स्त्री. १. (चवप्र. अन्नशातं). भकेुल्यानंा, क्षचुधतानंा अन्निान करिे. २. 
िाह्मिभोजन. [सं.] 
 
अन्नशुणद्ध, अन्नशुद्धी स्त्री. १. अन्न भोजनास योनय करण्यासाठी झकवा नैवदे्यासाठी भातावर तूप 
वाढावयारे् हा चवधी. २. तूप; अन्नशुद्धीर्ा पिाथच. [सं.] 
 
अन्नशेष पु. उक्च्छष् अन्न; उष्,े जेवि िंाल्यावर राचहलेले अन्न. [सं.] 
 
अन्नसत्याग्रि पु. एखाद्या गोष्ीर्ा चनषेध म्हिून अन्न घेण्यारे् नाकारिे; एखाद्या तत्त्वासाठी उपोषि 
करिे : ‘बाहेरच्या उठावार्ी आग तुरंुगात अन्नसत्याग्रह करून पेटत नसते.’ – पऐको २१४. 
 
अन्नसत्र न. (चवप्र. अन्नछत्र) १. यार्कवगच झकवा िाह्मिलोक यानंा भोजन िेिे; अन्निानारे् धमचकृत्य. 
२. या कामासाठी बाधंलेली र्मारत; अन्नछत्रारे् गृह. ३. मुततद्वार. 
 
अन्नसंतपयि न. अन्निान; अन्नशातंी. 
 
अन्नसंपकय , अन्नसंस्कार पु. जेवि जेविे; भोजन करिे. (प्रत्यक्ष जेविे. उपहार झकवा अल्पाहार 
नव्हे); आहार. 
 
अन्नसामग्री स्त्री. स्वयंपाकासाठी आवक यक असलेली सामग्री. [सं.] 
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अन्नाच्छादन न. उिरचनवाहार्ी तरतूि; अन्नवस्त्र. [सं.] 
 
अन्नाठी स्त्री. पावशरे (गो.) [अधच + चनठव]े 
 
अन्नाणद, अन्नादी चव. १. अन्न आचि र्तर. २. जीवनाच्या अत्यावक यक गरजासंाठी वापरण्यात येिारा 
शब्ि. 
 
अन्नान्नगत दशा, अन्नान्नगती दशा, स्त्री. अन्न! अन्न! करीत िारोिार भटकत चफरण्यार्ी अवस्था; 
अत्यंत चवपन्नावस्था; कंगालपिा; घोर िाचरद्र्य. [सं.] 
 
अन्नाभायर चव. (अन्नाबाहेर अप.) अन्न खावयास चमळू नये असे (करिे). [सं. अन्न + बचहः] 
 
अन्नाथी चव. १. अन्नार्ी जरुरी असलेला; अन्नाच्या मागे लागलेला; अन्नासाठी हपापलेला. २. 
जीचवताला आवक यक असलेल्या वस्तंूर्ी जरुरी असलेला झकवा त्या वस्तंूच्या शोधात असलेला. [सं.] 
 
अन्नाविे  अचि. भकुाविे; भकेुजिे; भकेुलेला असिे; भकेुने व्याकूळ होिे; अन्न न चमळाल्यामुळे 
िुःक्स्थतीत असिे. [सं. अन्न] 
 
अन्नाशय पु. जठर; पोट; उिर; कोठा; कोथळा. [सं.] 
 
अन्नािारी चव. शाकाहारी; चनराचमष : ‘मी अन्नाहारी आहे.’ – सप्र ६५. 
 
अन्नोदक न. १. अन्न आचि पािी. २. योगके्षम वृत्ती; उपजीचवका साधन, व्यवस्था. [सं.] 
 
अन्नोदक ऋिानुबंध पु. १. अन्नोिक चिल्या घेतल्याने उत्पन्न होिारा संबंध; पूवचजन्द्मी केलेल्या 
सुकृतार्ी, ऋिार्ी झकवा उपकारार्ी या जन्द्मी फेड; प्रारब्धाने कारिीभतू िंालेला संबधं. २. अन्नोिक 
िेण्यासारखा जडलेला संबंध; िंालेला उपकार. [सं.] 
 
अन्मागय पु. वाईट मागच : ‘अशु् ध अन्द्मागी र्ालती जन ।’ – िाचव ३. [सं. अ + मागच झकवा अन्द्य मागच] 
 
अन्मीख चव. अचनचमष; पापण्यारं्ी उघडिंाप न करता : ‘अन्द्मीखे पाहों ठेलें  । राजा मुराचर तें ॥’ – वछा 
७३. [सं. अचनचमष] 
 
अन्य चव. १. िुसरा; र्तर. २. एकरूप नसलेला; परका; चनराळा; चभन्न; वगेळा. ३. अचधक. [सं.] 
 
अन्यकथन न. र्तर पथंीयानंा आपले शास्त्र सागंिे : ‘अन्द्यकथने जाए’ – लीर्उ १९८. 
 
अन्यकारिक ज्यारे् कारि वगेळे आहे असा : ‘अन्द्य कारिकाचर् तैचशया ।’– ज्ञा १६·२७७. 
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अन्यक्रामि न. १. तिाव २. हस्तातंरि ३. चभन्न कायाकडे वळविे. 
 
अन्यच्च चव. िुसरे; अचधक. 

चिचव. पुन्द्हा; आिखी. [सं.] 
 
अन्यजन्मार्णजत चव. मागील जन्द्मात केलेले झकवा चमळवलेले (सुकृत, िुष्ट्कृत, पुण्य, पाप). [सं.] 
 
अन्यतम  चव. िुसरा; अनेकापंैकी कोिताही एक; कोिीही एक; कोिीही; कोिताही. [सं.] 
 
अन्यतर  चव. १. िोहोपैकी कोिताही एक. २. िुसरा; वेगळा; चनराळा; चभन्न. [सं.] 
 
अन्यतः अ. िुसऱ्यामुळे, कडून, पासून, कडे. [सं.] 
 
अन्यल्त्कंणचत् न. १. िुसरे काहीतरी; वगेळे, चनराळे. २. सध्या न चिसिारे; (वतचमान सुखिुःखास 
कारिीभतू असा) पूवचजन्द्मातील पापपुण्यार्ा शषे; पूवचजन्द्मार्मजत; संचर्त. [सं.] 
 
अन्यत्र चिचव. १. िुसरीकडे; कोठेही िुसऱ्या चठकािी; र्तर स्थळी : ‘नाना एका ठाऊचन उठी । अन्द्यत्र 
नव्हे पैठी ।’ – अमृ ७·१८८. २. खेरीज; चशवाय; वार्ून. [सं. अन्द्यत्र] 
 
अन्यत्र उपल्स्थणत, अन्यत्र उपल्स्थती स्त्री. (कायिा.) गुन्द्हा घडला त्यावळेी आपि त्या चठकािी 
नव्हतो तर र्तर चठकािी होतो असा आरोपीर्ा िावा. 
 
अन्यत्रजात चव. (भशूा.) िुसरीकडे तयार िंालेला, बनलेला; तयार. 
 
अन्यत्रठायी चिचव. (अशुद्ध प्रयोग) िुसऱ्या चठकािी; अन्द्यस्थळी. 
 
अन्यत्रवासी जमीनदार पु. आपल्या मालकीर्ी जमीन चजथे असेल चतथे न राहता िुसऱ्या चठकािी 
राहिारा जमीनमालक. 
 
अन्यत्रवासी के्षत्रस्वामी पु. र्तर चठकािी राहून मालकीहक्क बजाविारा जमीनमालक, घरमालक 
र्त्यािी. 
 
अन्यथा चिचव  १. नाहीतर; नाहीपेक्षा; एरवी; असे नसेल तर. २. िुसऱ्या रीतीने, प्रकाराने, पद्धतीने; 
अन्द्य प्रकारे; वगेळया तऱ्हेने : ‘हें वारं्ूचन पाथा । राहाटों नये अन्द्यथा ।’ – ज्ञा ३·१२६. २. खोटे; असत्य; 
चमर्थ्या; अयथाथच; अनृत. ४. चवपरीत; व्यथच. ५. र्ुकीने; अयोनयपिाने; गैररीतीने. [सं.] 
 
अन्यथाख्याणत, अन्यथाख्याती स्त्री. (तत्त्व.) एका प्रकाररे् चवधान; र्ुकीरे् चवधान; पहा : ख्याणत : 
‘आख्याचत अन्द्यथाख्याती । शून्द्यख्याती सत्ख्याती । अचनवचर्नीय जे ख्याती । तो वािू चनचश्चती मी उद्धवा ।’ – 
एभा १६·२०७. [सं.] 
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अन्यथात्व न. चवपरीत प्रकार : ‘जे नेििें मािंें प्रकाशूचन । अन्द्यथात्वें मातें िाऊझन ।’ – ज्ञा 
१८·१११४. [सं.] 
 
अन्यथादृणष्ट, अन्यथादृष्टी  स्त्री. चवपरीत ज्ञान : ‘अवस्थात्रय चतन्द्ही लोक । प्रकाशूचन अशखे । 
अन्द्यथा दृचष् पाचंथक । रे्वचवलें  ।’ – ज्ञा १८·१३००. [सं.] 
 
अन्यथानुपपणत्त, अन्यथानुपपत्ती स्त्री. (तत्त्व.) एका वस्तूच्या अभावी िुसऱ्या वस्तूच्या अक्स्तत्वार्ी 
झकवा उत्पत्तीर्ी असंभवनीयता. 
 
अन्यथाबोध पु. चवपरीत ज्ञान; समजूत : ‘पै अन्द्यथाबोधु आघवा । मावळोचन तया पाडंवा ।’ – ज्ञा 
१८·९६४. [सं.] 
 
अन्यथाभाव पु. पालट; बिल; अवस्थातंर (चवशषेतः वाईट); अपकषच; ऱ्हास; अधोगती. [सं.] 
 
अन्यथामणत, अन्यथामती  स्त्री. चवपरीत ज्ञान, बुद्धी : ‘ते वळेीं चवश्वस्वप्नासचहतें । कोि 
अन्द्यथामचत चनरेतें । साभंाळी नुरेचर् जेथे । मायाराती ॥’ – ज्ञा १६·११. 
 
अन्यथावृणत्त, अन्यथावृत्ती  चव. वृत्तीत फरक झकवा र्लचबर्ल िंालेला; मनोचवकारानंी पीचडत. 
 
अन्यथाणसद्ध चव. १. र्तर काही उपायानंी, मागांनी साधलेले, स्थापन केलेले. २. (तकच .) जो 
नसला तर गरज भागचवता येईल असा; ज्या वार्ून अडिार नाही असा; अनावक यक; (जसे मडतयार्ी 
माती आिावयास गाढवर् पाचहजे असे नाही. िुसरा आिू शकेल यावरून व्यापक) कुर्कामार्ा; व्यथच; 
फुकट; चनरुपयोगी. ३. र्ुकीने चसद्ध केलेला (योनय कारि न िेता). [सं.] 
 
अन्यथाणसणद्ध, अन्यथाणसद्धी  त्री. १. काहीतरी, चनराळया उपायाने चसद्ध करिे; साध्य करिे. २. 
त्यार्ा पूवचपक्षावरून वगेळा, भलता चनिचय प्रस्थाचपत करिे. ३. (ल.) र्ुकीरे् अनुमान. 
 
अन्यथाज्ञान न. १. चवपरीत ज्ञान : ‘आता ंअन्द्यथाज्ञानीं । या िोनी अवस्था जया जनीं ।’ – ज्ञा 
१५·५२६. २. र्ूक. [सं.] 
 
अन्यदा चिचव. िुसऱ्या वेळी, प्रसंगी; एकिा; कोिे एके काळी. 
 
अन्यदीय चव. िुसऱ्यासंबधंी; िुसऱ्याच्या; परकीय. [सं.] 
 
अन्यदेशीय पु. िुसऱ्या िेशार्ा नागचरक; िुसऱ्या राष्ट्रार्ा प्रजाजन; परिेशी मनुष्ट्य. [सं.] 
 
अन्यदेशीयता स्त्री. १. िुसऱ्या िेशाशी असलेली बाधंीलकी, चनष्ठा. २. चविेशीयत्व. [सं.] 
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अन्यधमय   पु. ईश्वराव्यचतचरतत र्तर िेवतारें् धमच : ‘श्रेष्ठत्व प्रकाश ेतेिे अन्द्यधमुच : चवकारू उपजे 
: अन्द्यधमे पुरुषु धमापासौचन जाए’ – लीर्उ ४८२. 
 
अन्यपूवय  चव. पूवी िुसऱ्यारे् असलेले; चववचक्षत कालापूवी जीवर िुसऱ्यार्ी मालकी होती अशी 
(भमूी, वृत्ती र्.). [सं.] 
 
अन्यपूवा  स्त्री. एकाशी अगोिर वाङ चनश्चय िंाला असून मग िुसऱ्याशी चजरे् लनन िंाले आहे 
झकवा होिार आहे अशी मुलगी. चव. पुनर्मववाचहत. [सं.] 
 
अन्यबीज चव. िुसऱ्याच्या पोटर्ा; जारज : ‘कुलगुरू िेव चवद्या जो चशकवी । त्यासी जो नाठवी 
अन्द्यबीज ॥’ – ब गाथा २५०. 
 
अन्यभृत्  पु. कावळा; िुसऱ्यानंा पोसिारा. (कावळी कोचकळेर्ी अंडी स्वतःर्ी म्हिून उबवते 
यावरून). २. कोचकळ; िुसऱ्याने पोसलेला. [सं.] 
 
अन्यमनस्क, अन्यमना, अन्यमानस चव. १. चवर्ारात व्यग्र असल्यामुळे भोवतालच्या पचरक्स्थतीरे् 
भान नसलेला; आपल्याला काय करावयारे् आहे व आपि काय करीत आहोत यार्ी जािीव नसलेला. २. 
मन झकवा चवर्ार र्तरत्र संर्ारत असिारा; अनवधानी; िुलचक्ष असलेला; बेभान; भ्रचमष्; चवमनस्क. ३. 
र्रं्ल वृत्तीर्ा; अचवश्वासू; एकचनष्ठ नसिारा. [सं.] 
 
अन्यमूर्णत, अन्यमूती चव. िुसऱ्या आकारार्ा; रूपातंचरत; चभन्नरूपी; िुसरा िेह धारि केलेला. 
[स.ं] 
 
अन्यरेताचा चव. अन्द्यबीज; जारज (चशवी) : ‘यः पुत्रो चपतरोदे्वषी वर्न । दे्वषी िम्हचविो जनः िुजचन 
। तो अन्द्यरेतार्ा म्हिोन खूि । िाचवती पचंडत शास्त्रातंरीं ॥’ – िाचव ७६३. [सं. अन्द्यरेतस्] 
 
अन्यवसें  चव. र्तराचं्या अधीन : ‘हे (वाहाटुंळी) अन्द्यवसे’ – लीर्उ ५८५. 
 
अन्यवादी चव. १. खोटी साक्ष िेिारा. २. प्रचतवािी. 
 
अन्यव्रत  चव. १. विेोतत िेवतार्चन व चवधी न पाळिारा. २. नाक्स्तक; पाखंडी. ३. चवधमी. 
 
अन्यशाखी चव. िुसऱ्या शाखेर्ा; पथंार्ा (विे, धमचमत र्. च्या). [सं.] 
 
अन्यसंक्रामक चव. (कायिा.) मालमत्ता िुसऱ्याच्या हवाली करिारा; चवकिारा. [सं.] 
 
अन्यसंक्रामि न. (कायिा.) िुसऱ्याच्या हाती िेिे; परहस्तगत करिे; मालकी हक्कारे् हस्तातंरि. 
[सं.] 
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अन्यसंक्राम्यता स्त्री. (कायिा.) मालकी हक्कारे् हस्तातंरि करण्यार्ी क्षमता, शतयता. [सं.] 
 
अन्यसाधारि चव. सवचसामान्द्य; सवांना लागू पडिारा; सामान्द्य; सावचजचनक [सं.] 
 
अन्याकार चव चखन्न; उिास : ‘ते उचठले : पचर नावेक अन्द्याकार जाले’ – स्मृस्थ ८०. 
 
अन्याय  पु. १. अपराध; गुन्द्हा; कायिा सोडून केलेले वतचन; कायिेभगं. २ अनीती; अधमच; 
शास्त्राचतिम. ३. जुलूम जबरिस्ती. ४. र्ुकीर्ा चनकाल. (वा.) अन्याय बक्षीस करिे – अन्द्याय माफ 
करिे. अन्याय मागून घेिे – गुन्द्हा कबूल करून तो माफ करवनू घेिे. 
 
अन्यायवतयन पहा : अन्यायवृणत्त 
 
अन्यायवती चव. िुव्यचसनी; िुवचतचनी; िुरार्ारी; वडेीवाकडी वतचिूक करिारा; गैरचशस्तीने 
वागिारा. 
 
अन्यायवृणत्त स्त्री. अनीतीने वागिे; गैरचशस्त वागिूक; स्वैर−वतचन. [सं.] 
 
अन्यायाचा प्रणतबंध पु. (कायिा.) ज्या चिशकेडे कोिा मनुष्ट्यार्ा हक्क आहे, त्या चिशकेडे 
जाण्यास हरकत. 
 
अन्यायाची कैद स्त्री. अमुक मयािेच्या पलीकडे कोित्याही चिशनेे जाण्यास केलेला प्रचतबंध. 
 
अन्यायी  चव. १. अपराधी; अपराधार्ा; गुन्द्हेगारीर्ा; िोषी. २. अनीतीर्ा; अधमी; अयोनय 
आर्रि करिारा; पापी. ३. कायिा सोडून वागिारा. [सं.] 
 
अन्यायोपार्णजत चव. अनीतीने संपाचिलेले; अन्द्यायाने, अनीतीने चमळवलेले (रव्य वगैरे). [सं.] 
 
अन्याय्य  चव. सिोष; कायद्याला, नीतीला धरून नसलेले. 
 
अन्याय्य वतयन  न. अनीतीने वागिे; गैरचशस्त वागिूक; स्वैर वतचन. [सं.] 
 
अन्याव, अन्यो पु. अपराध; र्ुकी; गुन्द्हा : ‘िौपिी वस्त्र हरि पहाहो । मुख्य अन्द्यावो हा कौरवारं्ा ॥’ 
– एभा १·२१२. [सं. अन्द्याय अप.] 
 
अन्यनू चव. उिीव नसलेले; पूिच; सगळे; अव्यंग. [सं.] 
 
अन्येदु्यष्ट्क पु. (आयु.) रोज येिारा चहवताप. [सं.] 
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अन्योल्क्त, अन्योक्ती स्त्री. १. आडून बोलिे; अप्रत्यक्ष बोलिे. २. एक अथालंकार; अप्रस्तुत प्रशसंा. 
अप्रस्तुत गोष्ीच्या विचनाने प्रस्तुत गोष्ीर्ी प्रतीती. (१) कायावरून कारिारे्, (२) कारिावरून कायारे्, 
(३) सामान्द्यावरून चवशषेारे् व (४) चवशषेावरून सामान्द्यारे् विचन करिे. ही अन्द्योततीर्ी काही अंगे 
आहेत. ३. गूढ अथारे् भाषि : ‘परोक्ष वाि विेव्युत्पत्ती । त्यागसुखें गा अन्द्योतती । साडंवी चवषयासतती । 
िह्मप्राप्ती लागूनी ॥’ – एभा २१·३५३. [सं.] 
 
अन्योन्य  चव. १. एकमेक; परस्पर : ‘धावचत अन्द्योन्द्यवचर ते िोघे आठवचून अपकार ।’ – मोकिच 
४५·२. २. एक अथालंकार. एकार् चियेच्या द्वारे िोन वस्तू परस्परासं उपकारक होतात असे विचन. 
परस्परानंी परस्परानंा भषूचवण्यार्ा प्रकार. ३. सवचस्वी. [सं.] 
 
अन्योन्यणक्रया स्त्री. एकमेकावंर अवलंबनू असलेल्या झकवा एकमेकावंर पचरिाम करिाऱ्या चिया. 
[सं.] 
 
अन्योन्यणक्रया संरूपि न. (भौ.) िोन पिाथांर्ी एकमेकावंर चिया होऊन त्यारं्ा होिारा 
बाह्याकार. 
 
अन्योन्यता स्त्री. १. एकमेकाशंी संबचंधत असिे : ‘चद्वघातीक अन्द्योन्द्यतेचवषयी त्याला चनयम 
शोधावयार्ा होता…’ – कग १७२. २. राष्ट्राराष्ट्रातील परस्पर िेवािघेवाि; िोन राष्ट्रानंी परस्पर संमतीने 
केलेली कामे; परस्परसंबद्धता. [सं.] 
 
अन्योन्यदशी चव. (भ)ू एखािी चवचशष् कल्पना अथवा वस्तू चर्त्ररूपाने िाखचवण्यासाठी वापरलेले 
(चर्न्द्ह अथवा आकृती.) उिा. धोका िाखचवण्यासाठी कवटी व फुलीच्या आकारात िोन हाडे िाखवतात 
ती. [सं.] 
 
अन्योन्यपक्षनयन न. (गचित) संख्या एका पक्षातून िुसऱ्या पक्षात नेिे. 
 
अन्योन्यपोषक चव. परस्परारें् समथचन करिारे. 
 
अन्योन्यभाव पु. १. परस्परामंधील परस्परारं्ा अभाव. उिा. घट तो पट नव्हे, पट तो घट नव्हे 
अशा प्रतीतीने समज. २. (न्द्याय.) पूिच भेि. पहा : अभाव [सं.] 
 
अन्योन्य लवणचकता स्त्री. (अथच.) वस्तंूच्या मागिीर्ा व झकमतीर्ा परस्परावलंबी लवचर्कपिा; 
एकमेकावंर अवलंबून असल्याने सहजपिे बिलण्यार्ी क्स्थती. 
 
अन्योन्यणवि चव. अनक्न्द्वत; भलतेसलते; गैरचशस्त : ‘बोलो नये घडलें  ऐसें अन्द्योन्द्यचवि । 
िासीगमन आचिकरूनी ।’ – तुगा ४०६५. 
 
अन्योन्यणवसरि न. (भौ.) परस्परावलंबी अचभसरि. रेिूरं्ी मयाचित कके्षतील र्तस्ततः हालर्ाल. 
या हालर्ालीमुळे ते एकमेकातं चमसळून जातात. [सं.] 
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अन्योन्यसंपूरक चव. एकमेकानंा पूरक. [सं.] 
 
अन्योन्यसंबंध पु. िोन व्यततींर्ा, गोष्ींर्ा झकवा वस्तंूर्ा परस्पर संबंध. 
 
अन्योन्यसंणमश्रता स्त्री. िोन व्यततींर्ा झकवा वस्तंूर्ा एकमेकात चमसळून जाण्यार्ा गुि. 
 
अन्योन्याध्यास पु. सत्यावर चमर्थ्यार्ा व चमर्थ्यावर सत्यार्ा होिारा आभास. [सं.] 
 
अन्योन्यावलंबी चव. एकमेकाचं्या आश्रयाने असलेले; एकमेकावंर अवलंबनू असलेले; परस्परावलंबी. 
[सं.] 
 
अन्योन्याश्रय पु. परस्परारं्ा परस्परानंा आधार; परस्परामंधील साहाय्य; परावलंबन; 
कायचकारिभाव संबंध. [सं.] 
 
अन्योन्याश्रयता चव. परस्पराश्रचयत्व; एकमेकारं्ा आश्रय घेिे. [सं.] 
 
अन्योन्याणश्रत चव. परस्परावंर अवलंबून असिारे; परस्पराकंडून साहाय्यभतू. [सं.] 
 
अन्योन्योल्क्त, अन्योन्योक्ती स्त्री. संभाषि. [सं.] 
 
अन्योणवण्य, अन्योणवन्य चव. १. असंबद्ध; चवचर्त्र; अधचवट; चवसंगत; गैरचशस्त (भाषि, लेखन र्.) २. 
कल्पनातीत; स्वैर; बेफाम; बेकैि (आर्रि, वतचन र्.) : ‘जैसा मचिरापानें उन्द्मत्त । चवसरूचन आपुला 
चनजस्वाथच । मग अन्द्योचवन्द्य अनथच । आत्मघात करू धावे ।’ – एभा १३·२२७. ३. भरमसाट; अद्वातद्वा : ‘पुढे 
अन्द्योचवण्य विचसंकर ।’ – िास ६·४·८६. पहा : अन्योन्यणवि 
 
अन्वय पु. १. संबंध; अवलंबून असिारे अक्स्तत्व; आधार; चमलाफ; योग; संयोग : ‘प्रसंग अन्द्वय 
राखतें ।’ – वसेीस्व २·२३. २. (व्या.) व्याकरिात अनेक पिे, वातये यारं्ा परस्पर अथानुरोधी संबंध 
(कतृचकमचक, चियाकारक, चवशषेि = चवशषे्ट्य र्.). ३. काव्यार्ी गद्यमय सरळ रर्ना; एखाद्या कचवतेतील 
शब्िारं्ी रर्ना बिलून आपि नेहमी बोलतो त्याप्रमािे करिे. ४. तकच  पद्धतीस अनुसरून रर्ना. ५. र्ंचगत; 
कल; धोरि; मुिा; हेतू; उचिष्; साराशं. ६. कुल; जाती; परंपरा; वशं : ‘चवटंचबला अन्द्वय भभूजुारं्ा I’ – 
सारुह ३·२३. ७. (न्द्याय.) चवगमनार्ा एक मागच. ८. ओघ; अनुसंधान : ‘पुढे कथेर्ा अन्द्वय । सावध ऐका ॥’ 
– िास ५·१०·८. ९. व्याप्ती; पहा : अन्वयव्याप्तीती. १०. (सामान्द्यतः) कायचकारि संबधं. ११. मागून जािे. 
१२. योग; संबधं. [सं.] (वा.) अन्वय लावून बोलिे –िुसऱ्यास न िुखचवता बोलिे; गोडीने बोलिे; (ल.) 
काम साधिे; लाबंि लाविे. 
 
अन्वयमागय पु. वृत्ताच्या (घटनेच्या) िोन झकवा अचधक उिाहरिामंध्ये आिखी एक सवचसाधारि 
कारि िाखचविारे वृत्त. [सं.] 
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अन्वयमुखे चिचव. प्रत्यक्ष रीतीने; पिाथच आहे असे कल्पून अथच समथचन करण्यार्ा एक प्रकार 
(व्यचतरेक मुखे याच्या चवरुद्ध). [सं.] 
 
अन्वययोजना स्त्री. काव्यातील शब्ि सरळ गद्य वातयात माडंिे; अन्द्वय करिे. (सामा.) वातयरर्ना. 
[सं.] 
 
अन्वय व्यणतरेक पु. १. एकी व भेि; ऐतय भेिार्ी सागंड. २. (तकच .) अन्द्वय म्हिजे अमुक गोष् असता 
अमुक गोष् घडिे आचि व्यचतरेक म्हिजे अमुक गोष् न घडली तर अमुक िोष उत्पन्न होईल अशा प्रकारर्ा 
साध्य व साधन याचं्यामधील परस्परसंबंध; भावाभाव संबधं : ‘अन्द्वये आचि वीतरेक । हा शब्िभेि कोिी येक 
। चनःशब्िार्ा अंतरचववके । शोचधला पाचहजे ॥’ – िास ९·२·२१. [सं.] 
 
अन्वयव्यणतरेक व्याल्प्तीत, अन्वयव्यणतरेक व्याप्तीती स्त्री. (तकच .) अन्द्वय (अक्स्त) व व्यचतरेक (नाक्स्त) 
उभयपक्षी संबंध; िोन वस्तंूर्ा भाव व अभाव यारें् साहर्यच. उिा. जेथे धूर असतो तेथे चवस्तव असतो, ही 
अन्द्वय व्याप्ती आचि जेथे चवस्तव नसतो तेथे धूर नसतो ही व्यचतरेकव्याप्ती. तेव्हा चवस्तव आचि धूर या 
जोडीसंबधंाने अन्द्वय व्याप्ती आचि व्यचतरेक व्याप्ती अशी आहेत. [सं.] 
 
अन्वयव्यणतरेकी चव. ज्या चवधानारं्ी सत्यता सरळ व उलट िोन्द्ही पक्षी पटते ते. जेथे अन्द्वय आचि 
व्यचतरेक या िोहोंर्ाही उपयोग होतो ते. [सं.] 
 
अन्वयव्याल्प्तीत, अन्वयव्याप्तीती  स्त्री. (तकच .) भावारें् साहर्यच; कायचकारि संबधं; अक्स्तपक्षी प्रमेयापासून 
अक्स्तपक्षी अनुमान. एकाच्या अक्स्तत्वावर िुसऱ्यारे् अक्स्तत्व अवलंबनू असिे. उिा. धूर असेल तेथे अननी 
असतो. [सं.] 
 
अन्वयस्थळ न. चशष्ट्यपरंपरा, गं्रथ व र्तर वृत्त ज्यात कथन केलेले आहे ते चठकाि. [सं.] 
 
अन्वयज्ञ पु. वशंावळ जाििारा. [सं.] 
 
अन्वयागत चव. परंपरागत. [सं.] 
 
अन्वयी चव. १. संबंधी. सामा. शब्ि − अन्द्य − अपर − र्तर − उत्तर − उभय − एतत् − सत् − िूर − पूवच 
− अन्द्वयी. २. िोन गोष्ींरे् साहर्यच असिारा. [सं.] 
 
अन्वये (अन्द्वये) अ. … ला धरून; … प्रमािे. 
 
अन्वर, अन्वार चव. िोहोत तेजस्वी; अनेकात तेजस्वी; अचधकतर, अचधकतम तेजस्वी. [अर. अन्द्वार] 
 
अन्वथय, अन्वथयक चव. १. यथाथच विचनात्मक; गुििशचक, साथच; यथाथच; यौचगक अथच न सोडता 
अथार्ी अचभधानता पावलेला (शब्ि, नाव र्.) [सं. अनु = प्रमािे + अथच = शब्िाथच] २. वास्तचवक; सत्य; 
आभासात्मक नव्हे तो; खरा. ३. नावाबरहुकूम; लायक; योनय. [सं. अनु + अथच = सत्यता] 
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अन्ववसगय पु. (तत्त्व.) स्वचे्छार्ार; भोगवाि; मनःपूत, यथेच्छ आर्रिार्ी मुभा. [सं.] 
 
अन्ववाय पु. कुळ; वशं. [सं.] 
 
अन्वष्टका स्त्री. मागचशीषच, पौष, माघ आचि फाल्गुन या मचहन्द्यातंील वद्य नवमी. [सं.] 
 
अन्वष्टक्य न. अन्द्वष्का चिवशीरे् श्राद्ध. [सं.] 
 
अन्वस्त  पु. (ग.) शकूंर्ा चवचशष् प्रकारे छेि घेतल्यास चमळिारी चवचशष् रेखाकृती. चतर्ी चवमध्यता १ 
असते. य = ४ अक्ष² असे चतरे् साध्या स्वरूपातील समीकरि असते. एक क्स्थर झबिू व रेषा याचं्यापासून 
नेहमी सारख्यार् अंतरावर असिाऱ्या र्ल झबिूमुळे चनमाि िंालेली आकृती अन्द्वस्त असते. [सं.] 
 
अन्वस्ताभ चव. (ग.) चजर्ा कोित्याही अक्षास समातंर घेतलेला छेि अन्द्वस्त असतो अशी 
(चत्रचमत आकृती). [सं.] 
 
अन्वस्तीय चव. (वै.) परवलयार्ा; परवलयधमी [सं.] 
 
अन्वा पु. ओततीने पािी र्ढचविारा मनुष्ट्य उभा असतो ती जागा. पहा : ओक्ती [झह. अनवा] 
 
अन्वाख्यान न. स्पष्ीकरिाथच पुन्द्हा सागंिे. [सं.] 
 
अन्वागत चव. (तत्त्व.) संलनन; पूवापार संबद्ध. [सं.] 
 
अन्वाचय न. (तत्त्व.) १. संलननता. २. िोन गोष्ींर्ा परस्पर संबधं जोडिे. ३. मुख्य कायाच्या 
चसद्धीबरोबर अप्रधान (गौि) कायार्ीही चसद्धी. [सं.] 
 
अन्वादेश (तत्त्व.) १. पूवोतत चवधानाशी संबधं जोडिे. २. एका आजे्ञच्या पाठोपाठ िुसरी आज्ञा िेिे. 
[सं.] 
 
अन्वाधान न. (याचज्ञक) १. अननीवर सचमधा ठेविे. २. ज्या िेवतानंा उिेशून याग करावयार्ा 
त्यारं्ा व त्याचं्यासाठी उपयोगात आिावयारे् होमरव्य यारं्ा व आहुतीच्या संख्येर्ा उल्लेख करिे. 
 
अन्वाधेय, अन्वाधेयक  न. स्त्रीधन. (चववाहानंतर बापाकडून झकवा सासरकडून चमळालेले.) [सं.] 
 
अन्वायोजन न. नंतर जुळविे, बसविे. 
 
अन्वारब्ध चव. १. एकार् कमारे् िोन अचधकारी असल्यास एकाने प्रत्यक्ष कमच कराव ेव िुसऱ्याने 
त्याच्या हातास आपला उजवा हात लावावा म्हिजे कमारे् फल हात लाविारास चमळते. उिा. धार्ममक 
कृत्यात यजमानाच्या हातास हात लाविे. २. संबंध, स्पशच असलेला; अनुसरलेला. [सं. अनु + आरब्ध] 
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अन्वारम्भि न. एखाद्या चवशषे धमानुष्ठानानंतर यजमानाला स्पशच करून वा त्याच्या पाठीवर 
शाबासकी िेऊन त्यारे् कृत्य सफल िंाल्यारे् त्याच्या चनिशचनास आिून िेिे. [सं.] 
 
अन्वारंभ पु. पहा : अन्वारब्ध, आर्ायच, यजमान र्. जो मुख्य कता त्यास कमचकाळी र्तर 
ऋक्त्वज, पत्नी र्. मािसे जो हस्तस्पशच करतात तो. [सं. अनु +आरंभ] 
 
अन्वारोिि न. सहगमन; सती जािे. पहा : अनुगमन 
 
अन्वालोप पु. (ग.) एखाद्या र्ल राशीच्या चनरचनराळया मूल्यामुंळे चनमाि िंालेल्या 
रेखाकृतींच्या संर्ातील प्रत्येक रेखाकृतीस स्पशच करील अशी िुसरी रेखाकृती म्हिजे त्या रेखाकृतींच्या 
संर्ार्ा अन्द्वालोप. 
 
अन्वािाययपचन न. (तत्त्व.) िचक्षिाननी; अन्द्वाहायच यज्ञात वापरला जािारा अननी. [सं.] 
 
अन्वािाययश्राद्ध न. िर अमावास्येला करावयारे् पावचि श्राद्ध; माचसक चपतृश्राद्ध. [सं.] 
 
अन्वाणित चव. मालकाला िेण्याकचरता एखाद्या र्समाजवळ ठेवलेली (एखािी वस्तू, ठेव). 
उपचनधीच्या पार् प्रकारापंैकी िुसरा प्रकार. 
 
अल्न्वत चव. १. संबद्ध; जोडलेला; युतत. २. युतत असलेला; आधीन; ग्रासलेला. [सं.] 
 
अल्न्वती स्त्री. (भाषा.) वातयामधील शब्िारं्ी व्याकरिाच्या दृष्ीने असलेली अनुरूपता. [सं.] 
 
अन्वीक्षा स्त्री. (कायिा.) एखाद्या चिवािी झकवा फौजिारी प्रकरिातील तर्थ्यारं्ी, कायद्याप्रमािे केलेली 
न्द्यायर्ौकशी. [सं.] 
 
अन्वेषक, अन्वेषी  १. एखाद्या घटनेर्ी अगर प्रसंगार्ी तपशीलवार र्ौकशी, तपासिी करिारा 
अचधकारी; संशोधक. २. पाठपुरावा करिारी व्यतती. [सं.] 
 
अन्वेषि  न. १ एखाद्या घटनेर्ी अगर प्रसंगार्ी तपशीलवार र्ौकशी; शोध; संशोधन. २. 
एखाद्या घटनेमागील हेतू, पे्ररिा र्त्यािी वस्तुक्स्थतीर्ी तपासिी; पाठलाग; माग काढिे. [सं.] 
 
अन्वेषि युग न. (भ.ू) ज्या काळात नव ेसंशोधन सुरू होऊन नव ेनव ेशोध लागले व चवचवध साधने 
चवकचसत िंाली तो काळ. [सं.] 
 
अन्वेषिे  सचि. तपास करिे; शोध करिे; माग काढिे; धंुडाळिे. 
 
अन्वेष्टा  पु. संशोधक; अन्द्वषेि करिारा. [सं.] 
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अन्सार पु. मििगार. [सं.] 
 
अप्, अप न. पािी. [सं.] 
 
अप अ. एक उपपि झकवा शब्ियोगी अव्यय. यारे् अथच – १. कमीपिा; हीनता. उिा. अपशब्ि, 
अपपाठ, अपकीती. २. अभाव. उिा. अपयश, अपमान. ३. िूरता; चवयोग. उिा. अपभय, अपकरि. ४. 
चवरुद्धता. उिा. अपसव्य. [सं.] 
 
अपक चव. १. न चपकलेले; अपचरपक्व; ज्यारं्ी बुद्धी पचरपक्व नाही असा : ‘या अपक बुद्धीच्या 
बालकाला वाटले की, तो एक रत्नस्तंभर् असून आपि त्यावर गंडस्थळे घासावी.’ - तीम १२०. [सं. 
अपक्व] 
 
अपकरा, अपखरा, अपकुरा पु. १. करवलीच्या हातात असलेले (घट) भाडें; त्यास करा 
म्हितात त्यात पािी असते म्हिून अपकरा. २. अपकारा; पाण्यार्ी िंारी : ‘चजल्हर्िार अपकरे वाटतें 
आज र्रकीं धचरले । झबब चिसे कलशातं शुद्ध अवयव शचररावरले ।’ – प्रला ११९. ३. पूजेला पािी घेण्यारे् 
लहान भाडें. [फा. अवखुरा] 
 
अपकता  पु. गैरकृत्य करिारा. (चवशषेतः िुसऱ्याच्या संबधंात). [सं.] 
 
अपकषय, अपकषयि पु. १. ऱ्हास; अवनती. २. खाली ओढिे; मागे ओढिे; िूर ढकलिे. ३. 
कमीपिा येिे; हीनपिा येिे; अपमान−अप्रचतष्ठा होिे; हीनक्स्थतीस पोहोर्िे. ४. वळेेपूवीर्, अगोिर करिे 
(धमचकृत्य) ५. (काव्य.) पुढे येिाऱ्या एखाद्या शब्िार्ा अगोिरर् अध्याहार करून एखाद्या ओळीर्ा झकवा 
श्लोकार्ा अथच पूिच करिे. ६. (संगीत) पहा : णवकषयि 
 
अपकषयक चव. हीनता आििारा; अपकषचि करिारा. [सं.] 
 
अपकषयिे उचि. १. हीनता आििे. २. मागे घेिे; ओढिे. ३. अथच लावण्यासाठी पुढील शब्ि मागे 
घेिे. पहा : अपकषय [सं. अपकषच] 
 
अपका पु. हपका; हाताने पाण्यार्ा जोरात केलेला मारा; चछडकाव (पािी, िूध र्. झशपडिे.) 
जोराने मारिे. (चि. टाकिे, िेिे, मारिे). [सं.] 
 
अपकाज न. आपले स्वतःरे् काम : ‘तया अपकाजाथी : अनेगी शब्िी प्राथी : पचरतोखु पुरचलये; 
स्वाथी : यऱ्हवी झनिा’ – ज्ञाप्र ३३०. 
 
अपकार  पु. १. र्जा; नुकसान; िुःख; उपरव; रोग. २. एखाद्यारे् नुकसान; िुखापत वगैरे. ३. 
गुन्द्हा; अन्द्याय; िोष : ‘जी भगृूर्ा कैसा उपकारू ॥’ – ज्ञा १६·२६ ४. िुसऱ्यारे् वाईट झकवा अचनष् झर्तिे. 
[सं.] 
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अपकार, अपकारी, अपकारीक चव. अपकार करिारा; र्जा, नुकसान करिारा, िेिारा; 
त्रासिायक; उपरवी : ‘परी तेथींर्ी नवलपरी । अपकाऱ्या होय उपकारी I’– एभा १७·१०८. [सं.] 
 
अपकारिे अचि. नासून जािे; खराब होिे : ‘हा (पाऊस) असार् झधगािा घालत राचहला तर कोंब 
चपवळे पडतील. पीक अपकारेल !’ – काआ ७८. 
 
अपकारी  पु. १. (कायिा.) कायद्यारे् उल्लंघन करिारी व्यतती; गुन्द्हेगार. २. अपकार 
करिारा; कृतघ्न. [सं.] 
 
अपकायय  न. (कायिा.) गैरकायिा वतचिूक; गैरकायिेशीर कृत्य करिे. 
 
अपणकरि न. (वा. सा.ं) चवखुरिे. 
 
अपकीर्णत, अपकीती स्त्री. १. झनिा; अपमान; मानहानी. २. िुष्ट्कीती; िुलौचकक; बिनामी; 
बिलौचकक. [सं. अप+कीर्मत] 
 
अपकृणत, अपकृती पहा : अपकार 
 
अपकृत्य न. १. (कायिा.) कायद्याने घालून चिलेला चनयम मोडला म्हिून नुकसान 
भरपाईिाखल कोटात चफयाि आिता येते असा चवचशष् गुन्द्हा. २. िुष्ट्कृत्य; चवघातक कृत्य : ‘चकर्नेर यानंी 
लष्ट्करी खर्च वाढचवला काय आचि किंचन साहेबानंी चतबेट चमरानमध्ये पैसे ओतले काय, झहिुस्थानातील 
लोकाचं्या दृष्ीने िोन्द्हींही एकसारखीर् अपकृत्यें आहेत.’– लोचटकेले २·५९७. [सं. अप +कृ] 
 
अपकृष्ट   चव. १. खाली ओढलेला; अवनत. पहा : अपकषय. २. चनयचमत; ठरावीक काळापूवी 
केलेले. ३. मंत्रसाहाय्याने खेरू्न आिलेला; वश. ४. नीर्; हलका; िुष्; अधम. [सं. अप+कृष्] 
 
अपकें द्री  चव. (भौ.) कें रापासून िूर जािारे, सरिारे; कें रपरावती; कें रोत्सारक. [सं.] 
 
अपकें द्री बल न. (भौ.) मध्यभागातून बाहेर पडिारे बल; कें रापासून िूर फेकली जािारी शतती. 
[सं.] 
 
अपक्रम, अपक्राम पु. १. उलटा िम; व्युत्िम. २. (ल.) उलथापालथ; अव्यवस्था. ३. 
अचतिम; टळून जािे; चनघून जािे. ४. (ज्यो.) िातंी; अपम (तारे, नक्षत्र र्.र्ा) [सं. अप+िम्] 
 
अपक्रमि पहा : अपक्रम 
 
अपक्रांत  चव. चनघून गेलेला; टळलेला; उलटून गेलेला. [सं.] 
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अपणक्रया स्त्री. १. िुष्ट्कृत्य; वाईट काम. २. (कायिा.) मालकारे् नुकसान व्हावे या र्राद्याने 
त्याच्या मालार्ी खराबी करिे. [सं. अप+कृ] 
 
अपक्व चव. १. कच्चा; चहरवा; न चपकलेले (फळ वगैरे). २. न चशजलेला, कच्चा, अधचवट, (भात, 
स्वयंपाक वगैरे.). ३. अननुभचवक; कच्चा; अडािी; कोरा. [सं.] 
 
अपखडी स्त्री झनिा : ‘तचर का ंअपखचड । आिावी आंगा ॥’ – राज्ञा १८·९३६.  
[सं. अप +अक्षरी] 
 
अपखंडन न.  तुकडे करिे. 
 
अपख्यात, अपख्याणत स्त्री.  अपकीती : ‘ियाधमच सत्कीर्मत लोटूचन पाये । सखी जोडली म्यां अपख्यात 
माये ।’ – मुरामा २·८७. [सं.अप+ख्या] 
 
अपगत चव. १. िूर केलेला, गेलेला. २. चवयुतत; चवभतत. [सं.अप+गत] 
 
अपगम न. (ज्यो.) (परम पूवच) एखाद्या ग्रहारे् आयचनक वृत्ताच्या अनुषंगाने मोजलेले सूयापासूनरे् 
झकवा एखाद्या उपग्रहारे् त्याच्या ग्रहापासूनरे् परृ्थ्वीवरून चिसिारे कोनात्मक अंतर. 
 
अपगम न. (ज्यो.) (परम पचश्चम) सूयाच्या पचश्चमेला सूयापासून जास्तीत जास्त कोनात्मक अंतरावर 
एखाद्या ग्रह असताना आयचनक वृत्ताच्या अनुषंगाने मोजलेले त्या िोघामंधील कोनात्मक अंतर. [सं.] 
 
अपग्रि पु. (वै.) एखाद्या पिाथास शरीराने चिलेला (अवाजवी) प्रचतसाि. 
 
अपघटन न. १. चनरचनराळया घटकात चवलग होिे; चवलगीकरि. २. जीवािूंमुळे झकवा 
बुरशीमुळे कुजिे, सडिे. २. चवघचटत होिे; नष् होिे; चवघटन. [सं.] 
 
अपघटनक्षमता स्त्री.  (भौ.) पिाथार्ी चवघचटत होण्यार्ी क्षमता. [सं.] 
 
अपघषयि न. घषचिाने होिारी िंीज. [सं.] 
 
अपघषीवाि पु.  (भशूा.) खडकारं्ी ज्यामुळे िंपाट्याने िंीज होते असा प्रवाह. [सं.] 
 
अपघात पु. १. अकक्ल्पत, अकस्मात घडलेली िुिेवी घटना. (आगगाड्ारं्ी टक्कर, मोटार उलटिे 
र्.) २. आकक्स्मक मरि (वरील रीतीने आलेले); अकाली मरि : ‘मग प्रसन्न होऊचन रुक्तमिीकातं । 
र्ुकचवला काळार्ा अपघात ॥’ ३. योगायोग; अर्ानक घडलेली घटना. [सं.] 
 
अपघातणवमा पु. (अथच.) अपघातामुळे होिाऱ्या नुकसानीबिल चवमा कंपनीने घेतलेली हमी. 
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अपघाती चव. हट्टी; आडिाडं; धाडसी; साहसी. 
 चिचव. आकक्स्मक; अकस्मात; एकाएकी. 
 
अपचन न.  भकू नसताना खाल्यामुळे झकवा काही आजारामुळे अन्नारे् पर्न नीट न होिे; अन्न न 
चजरिे. पहा : अजीिय [सं.] 
 
अपचय पु. १. ऱ्हास; तोटा; अवनती; क्षय; नाश. २. (रसा.) ज्यामध्ये अचधक रेिवभार असलेल्या 
जचटल पिाथांरे् चवघटन होऊन त्यापासून कमी रेिवभार असलेले सुटसुटीत पिाथच बनतात अशी चिया. 
[सं.] 
 
अपचयन न.  (प्राचि). अचधकाचधक रासायचनक चवघटन होत असतानारे् र्यापर्य. [सं.] 
 
अपचार पु. १. अपर्थ्य आहार; कुपर्थ्य. २. वाकडा मागच; िुवचतचन; कुमागच. ३. उपरव; पीडा. ४. 
(कायिा.) समाजचवघातक वा गुन्द्हेगारी स्वरूपारे् कृत्य (चवशषेतः अल्पवयीन तरुिारें्). [सं.] 
 
अपचाणर न. आपर्ायच; मूल जन्द्मण्यापूवी करायर्ा एक चवधी : ‘ऐसे अपर्ारीएं जाले’ – लीर्पू 
३०. 
 
अपचाणरता स्त्री. (समाज.) १. कतचव्यात केलेली कसूर; कतचव्यार्ी उपेक्षा. २. अपराध; िुष्ट्कृत्य; 
समाजचवरोधी वतचन. [सं.] 
 
अपचारी पु. (कायिा.) समाजचवघातक अगर गुन्द्हेगारी स्वरूपारे् कृत्य करिारी (चवशषेतः 
अल्पवयीन) व्यतती. [सं.] 
 
अपचारी बालक न.  (समाज.) बालगुन्द्हेगार. 
 
अपणचत चव. १. कृश; रोड; ऱ्हास पावलेला. २. पूचजत; श्रेष्ठ. 
 
अपणचणत, अपणचती स्त्री. १. ऱ्हास; तोटा. २. खर्च; व्यय. ३. प्रायचश्चत्त. ४. सूड. ५. ऋिार्ी फेड. 
६. आिर. ७. पराजय. [सं. अपचर्चत] 
 
अपची स्त्री. गंडमाळा रोग. [सं.] 
 
अपच्छाय चव. १. छायारचहत. २. अंधूक. [सं.अप+छाया] 
 
अपच्छाया स्त्री. १. अशुभ छाया. २. चपशाच्च; भतू. [सं. अप+छाया] 
 
अपजिे अचि. उपजिे; उत्पन्न होिे : ‘कीळेरे् पाघुंरि । रत्ना (अ) उपजवी कोि ।’ – अमृ ७·१६६. 
[उपजिे अप.] 
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अपजय पु. पराजय; पराभव. [सं.] 
 
अपजात  चव. आर्चबापाहूंन कमी गुिारं्ा पुत्र [सं.] 
 
अपजाल, अपजाळ न. आळ; खोटा आरोप. (चि. घालिे, टाकिे) : ‘जो तुिें करील 
मुखावलोकन । त्यावरी येती अपजाळ ।’ – हचर २५·१४३. [सं. अप+जाल] 
 
अपट पु. पडिा; आडोसा; आडझभत : ‘ते रोख गा तंव वैंरी । आर्चकजचत गा अपटातंरी ।’ - राज्ञा 
१६·४२५. [सं.] 
 
अपटचापट स्त्री. (पत्त्याचं्या खेळात) पते्त चपसिे. 
 
अपटफटी, अपटफुटी स्त्री. एक िुंडूप; िंाडरू. 
 
अपटांतर चव. १. मध्ये पडिा नसलेला; आड नसलेला; (ल.) प्रत्यक्ष; जवळर्ा. २. पडद्यामागे; 
आड. पहा : अपट [सं.] 
 
अपटी स्त्री. १. धक्का; संकट; िुिचशा, (व्यापारात) नुकसान; तोटा; बडू. २. (व.) र्ाकोरीवर 
पावसाळयात पडलेल्या खड्ड्ावरून जाताना गाडीरे् आपटिे. ३. (सामान्द्यतः) पडिे; ठेर्काळिे. (चि. 
खािे.) 
 
अप–टु–डेट (अप्–टु–डेट) चव. १. आजतागायत. २. (ल.) पूिच सुधारलेला; आधुचनक; अगिी 
फॅशनेबल. ३. र्ोख; अगिी व्यवक्स्थशीर; टापचटपीर्ा. [र्ं.] 
 
अपटौळ  चव. नाठाळ : ‘की मी अपटौळ आज्ञापालनी’ – ऋव ३०९. 
 
अपड स्त्री. रुसिे; पड न घेिे; ओढून धरिे : ‘तव बोचलले िैत्यचवभाडें । आता ंउसीरू होर्लु अपडें ॥’ 
- चशव १८५. 
 
अपड पु. चवटाळ; चशवाचशव; अस्पकृ यता. (ग्रा.) 
 
अपडीची चव. रजस्वला; चवटाळशी; अस्पशच. (ग्रा.) 
 
अपढंग पु. स्वचे्छार्ार; स्वैरवतचन; िुवचतचन. 
 
अपढंगी चव. स्वैरार्ारी; खट्याळ; मन मानेल तसे वतचन करिारा. 
 
अपढंगीपिा पु. वार्चट वतचिूक; र्ाल. 
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अपतट चव. चकनाऱ्यावर; चकनाऱ्याच्या पलीकडे; चकनाऱ्यापासून अंतरावर; तटपार. [सं.] 
 
अपतर चव. खोडकर; अपर्ळ. पहा : अप्तीतर. [फा. अप्तर] 
 
अपत्य न. १. मूल; संतान (पुत्र झकवा कन्द्या); संतती : ‘जैसा स्वभावो मायबापारं्ा । अपत्य बोले जरी 
बोबडी वार्ा । तरी अचधकचर् तयार्ा । संतोष आथी ॥’ – ज्ञा १·६४ २. पुढर्ी चपढी. [सं.] 
 
अपत्यधमय पु. आपल्या आर्चवचडलाचं्या संिभातील मुलारें् कतचव्य. [सं.] 
 
अपत्यवाचक चव. (व्या.) मात्याचपत्याच्या झकवा एखाद्या पूवचजाच्या नावावरून पडलेले; वाचंशक 
(वशंनाम). उिा. राघव, कौचशक. 
 
अपत्यणवक्रय पु. मुलार्ी चविी (एक महापातक). [सं.] 
 
अपत्रप चव. चनलाजरा; चनलचज्ज. [सं.] 
 
अपत्रपा स्त्री. १. लाज; भीड; मयािा; संकोर्. २. गोंधळ; लाज; शरम (अपराध उघडकीस आल्यामुळे 
वाटिारी) : ‘हें कटक सोड चतकडे र्ाल तुझ्या हरुचन गोधना खळ तो । प्राित्रािपरायि चजकडे 
चनरपत्रपाग्रिी पळतो ।’ – मोचवराट ४·८० (चि. पाविे, येिे.) [सं.] 
 
अपथ पु. १. पाखंड; कुमागच. २. अचनयचमतपिा; रूढमागाचवरुद्ध आर्रि; रीतीवगेळे बाहेररे् वतचन. 
[सं.] 
 
अपथगमन, अपथवतयन, अपथसंचार पु. १. पाखंडमागच. २. चनयमाचवरुद्ध अचशष्विचन; 
िुरार्रि; वार्चट वतचन. [सं.] 
 
अपथगामी, अपथचार, अपथवती पु. १. पाखंडी; धमचबाह्य आर्रिार्ा. २. चनयम, रूढी न मानिारा; 
िुरार्ारी; कुमागी. [सं.] 
 
अपथ्य न. १. अयोनय; अपायकारक; रोनयाला वज्यच (तेलकट, चतखट असे) अन्नपिाथच; कुपर्थ्थ : 
‘अपर्थ्यरुचर्रुनि तो कटुक ओखिे कोि पी ।’ – केका ८९. २. पर्थ्याला, चनयमानंा सोडून वागिूक; 
चनयमच्युती. ३. (ल.) अचहत; अकल्याि; अमंगल. 

चव. अचहतकारक; अशुभ; र्जा करिारे; न सोसिारे; वज्यच. [सं.] 
 
अपथ्यशील चव. पर्थ्य न करिारा : ‘जरी अपर्थ्यशीळा व्याधी । कळे साधूसी िुजचनार्ी बुद्धी ।’ – 
ज्ञा. ७·९३. 
 
अपदारि न. (राज्य.) १. अपघाताने वेगळा िंालेला भाग; आघाताने वगेळा केलेला भाग. २. 
पुरासारख्या आपत्तीने एखाद्यार्ी जमीन िुसऱ्याच्या जचमनीस जोडली जािे. [सं.] 
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अपदाथय पु. १. (तकच .) नाक्स्तत्व; अभाव; अचवद्यमानता. २. (व्या.) वातयात नसलेल्या शब्िार्ा अथच. 
३. वातयातील शब्िारं्ा नसलेला अथच. [सं.] 
 
अपदास्थपि पु. पिभ्रष्ता. 
 
अपदेवता स्त्री. िुष् िेवता; राक्षस; चपशाच्च र्. [सं.] 
 
अपदेश पु. १. सबब; चमथ; सोंग. २. तोड; युतती; बेत. ३. गुप्त वशे; छद्मवशे; कपटरूप. ४. (तकच .) 
अनुमानातील िुसरे प्रमेय; उिेश. [सं.] 
 
अपद्रव्य न. अशुद्ध रव्य; भेसळ असलेले रव्य. [सं.] 
 
अपधाक पु. १. आकक्स्मक भीती; एकाएकी मनावर होिारा भीतीर्ा पचरिाम; धडकी; धसका; 
‘अपधाकाचस ताचडलें  । झलगिेहाचस चवभाचंडले ।’ – िास ५·९·४३· २. आपलीर् आपल्याला वाटिारी भीती : 
‘तीं अपधाकानंी अधचमेलीं िंाली.’ – बाळचमत्र १·१·७०·८०. 
 
अपधाकिे अचि. भीती वाटिे; चभिे; घाबरिे; हाय घेिे; धसका बसिे. 
 
अपनय पु. १. िूर नेिे. २. चनवारि करिे. ३. खंडन. ४. मूखचपिा. ५. अपकार; अन्द्याय. ६. अनीती; 
िुवचतन. [सं. अप+नय] 
 
अपनयन न. १. अपहार (पैशार्ा र्.). २. चनवारि करिे; खंडन करिे. [सं. अप+नी] 
 
अपनयन न. डोळे पुसिे; समाधान करिे; सातं्वन करिे. [सं. अप+नयन] 
 
अपणनदेशन न. १. र्ुकीरे् मागचिशचन; गैरमागच िाखचविे; चिशाभलू. २. (कायिा.) र्ुकीर्ी 
समजूत करून िेिे. [सं.] 
 
अपनेय संपकय  पु. (चवअ.) तोडता येण्याजोगा, बिलता येण्याजोगा, स्थानभ्रष् करता येण्याजोगा 
संपकच  (चवजेर्ा). 
 
अपन्यास पु. (संगीत.) राग–आलापी करताना ज्या स्वरावर मध्यंतरी चवश्रातंी घेतात तो स्वर. 
[सं.] 
 
अपन्िव, अपन्िुणत पहा : अपह्मव, अनुहु्मती. 
 
अपपियन न. १. (भशूा.) (खडकाचं्या पृष्ठापासून आत रासायचनक चियेने अपक्षरि िंाल्यामुळे 
खडकारे्) पापुरे, चछलके सुटिे. २. (वन.) अनुस्तर धागे झकवा पचट्टका यारें् मूळ अवयवापासून अलग 
होिे. उिा. खोडापासून सुटिाऱ्या िंाडाच्या साली. [सं.] 
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अपपाठ पु. र्ुकीर्ा पाठ; अशुद्ध पाठ (गं्रथाचिकातील); र्ुकीर्ा शब्ि, तऱ्हा, सरिी. [सं.] 
 
अपप्रचार पु. १. खोटा, चवपरीत प्रर्ार करिे. २. एखाद्यार्ी बिनामी होर्चल अशा गोष्ी सवचत्र 
पसरविे : ‘अपप्रर्ार होतो हे ऐकून मला अचतशय वार्चट वाटतं.’ – लोआ २५. [सं.] 
 
अपप्रयोग पु.  १. शब्िार्ा अशुद्ध प्रयोग; िुरुपयोग. (एक भाषािोष.) २. र्ुकीर्ी शब्ियोजना; 
व्याकरिाच्या चनयमानंा सोडून असलेली शब्िारं्ी माडंिी, सरिी. ३. भाषेतील सवचमान्द्य व चशष्संमत 
प्रयोगाऐवजी र्ुकीर्ा, असंमत व अपमानकारक शब्िप्रयोग. ४. भलत्यार् सरिीने पद्धतीने एखािे काम 
करिे. [सं.] 
 
अपप्रवाद पु. कुटाळकी; कंडी चपकचविे; लोकापवाि; झनिास्पि गोष्; जनापवाि. [सं.] 
 
अपप्रवेश पु. बेकायिेशीर प्रवशे; कायिेशीररीत्या प्रवशे नसलेल्या जागी प्रवशे करिे; 
हुकमावार्ून झकवा हुकूम मोडून एखाद्या चठकािी प्रवशे करिे. [सं.] 
 
अपपे्ररक िुष्ट्कृत्याला पे्ररिा िेिारा, मित करिारा. [सं.] 
 
अपपे्ररि न. फूस लाविे, िेिे; बेकायिेशीर कृत्यास, िुष्ट्कृत्यास प्रोत्साहन िेिे. गुन्द्ह्यास 
चिलेले उते्तजन, केलेली मित. [सं.] 
 
अपबळ, आपबळ अ. आपि होऊन; स्वतः होऊन : ‘छपन िेचशरे् गुिीजन येती या जागीं 
अपबळ’ – होला १८४. 
 
अपभरंत चव. (प्राचि.) बाहेर वाहून नेिारी. [सं.] 
 
अपभरंत चेतनतंतू पु. (प्राचि.) रे्तापेशीपासून स्नाय ूव गं्रथीकडे संविेना वाहून नेिारा तंतू. 
 
अपभवन न. (भौ.) प्रकाशचकरि सरळ रेषेपासून च्युत होिे. 
 
अपभाषि न. वार्चट भाषि, चशवीगाळ; झनिा; िुभाषि; अपशब्ि; सभ्यार्ाराला सोडून असिारे 
बोलिे. [सं.] 
 
अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा स्त्री. मूळ भाषेर्ी अपभ्रष् िंालेली भाषा; अशुद्ध, गावढंळ भाषा. पहा : अपभं्रश 
[सं.] 
 
अपभ्रष्ट चव. १. चवकृत, अशुद्ध रूप पावलेला. २. नष्; अधोगतीस पोर्लेला; िुरार्ारी; हीन. [सं.] 
 
अपभं्रश पु. १. एका भाषेतील शब्ि िुसऱ्या भाषेत जाताना िंालेले त्या शब्िारें् ध्वचनपचरवतचन, चवकृती 
झकवा रूपातंर. उिा. सं. गृह-म. घर; सं. अक्षयतृतीया - म. अखेती र्त्यािी. २. िूचषत होिे; अशुद्ध स्वरूप 
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प्राप्त होिे; भ्रष् होिे. (ल.) चवकार; नाश; हानी. ३. भ्रष्ार्ार : ‘म्हिौचन हा अपभ्रंशु । चवषयसंगु’ – ज्ञा 
२·११८. (वा.) अपभं्रशी पाडिे – भ्रष् करिे; कुळास कलंक लाविे : ‘ऐसी वतचिूक करून अपभ्रंशी 
पाचडले. गोतपत आरंचभली.’ – पेिसमा ७. 

स्त्री. एक प्राकृत भाषा (ही मूळ संस्कृत भाषेपासून अपभ्रष् िंाली म्हिून.) 
चव. भ्रष् करिारा; अधोगतीला नेिारा; मुकविारा; चवघ्नकारी. 

 
अपम, अपममंडल, अपमवृत्त पु. (ज्यो.) िातंी; उलथापालथ; पलीकडे जािे; िाक्न्द्तवृत्त. पहा : 
अपक्रम 
 
अपमध्य चव. (ग.) वतुचळाकृती मागावरून चफरताना चत्रज्येच्या चिशनेे कायच करिारा. [सं.] 
 
अपमंदन न. हळूहळू कमी होत नाहीसे होिे. [सं.] 
 
अपमान पु. अनािर; मानभगं; मानखंडना; अप्रचतष्ठा; तेजोभगं; पािउतारा; बेअि.ू [सं.] (वा.) 
अपमान णगळिे – पािउतारा, अपमान सहन करिे. 
 
अपमानिे अचि. अपमान, मानखंडना झकवा अनािर करिे; चधक्कारिे : ‘तुिें मचहमानु कवि जािे 
॥ जेिें एके शततीरे् चन गुिें । िह्मा अपमाचनला ॥’ – िाचव ३४१. 
 
अपमाणनत, अपमानीत चव. अपमान केलेला; चधक्कारलेला. 
 
अपमार्णजत चव. (संचव.) काढून टाकलेले. 
 
अपणमश्र न. भेसळ करण्यासाठी वापरण्यात येिारी हलतया प्रतीर्ी वस्तू, माल. [सं.] 
 
अपणमश्रि न. भेसळ. [सं.] 
 
अपमुरे चव. अधमुरे; अधचवट मुरलेले; आपोआप मुरलेले; चवरजलेले 
 
अपमृत्यु, अपमृत्य ू पु. १. चजवावररे् िुखिे; (सपचिंश वगैरे) गंडातंर; फार मोठे संकट. २. 
आकक्स्मक मृत्य;ू अपघात; अकाली मृत्य.ू (चि. र्ुकिे, चनवारिे, टळिे, येिे.) [सं.] 
 
अपमृत्युणनिेता (चवचध.) पु. अपमृत्यू आहे असा चनिचय िेिारा. 
 
अपयश न. पराजय; कायचनाश; अपकीती. [सं.] (वा.) अपयशाचा धनी िोिे, अपयशाचे खापर 
फुटिे – िुसऱ्याच्या र्ुकीकरता स्वतःवर िोषारोप घेिे झकवा प्रायचश्चत्त भोगिे. 
 
अपयशस्कर चव. अपमानकारक; लाचजरवािा; र्ज्जतखाऊ. 
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अपयशी  चव. िुिैवी; अयशस्वी; मंिभानय; कपाळकरंटा. 
 
अपर चव. १. िुसरा; चद्वतीय; अन्द्य : ‘संुिर तरी अपर मिन िोधी तरी यमासमान’ – जै २३·४·२. 
(ल.) अतुल. ३. (समासात) िूरर्ा; पुढील; मागर्ा; पलीकडर्ा. उिा. अपराधच (िुसरा, पुढला, अधच); 
अपरात्र (उत्तररात्र); अपराण्ह – चिवसार्ा उत्तराधच; िोन प्रहरानंतरर्ा; पूवापार (पचहला व िुसरा) र्. ४. 
पचश्चमेर्ा : ‘का ंपूवापर सचरता चभन्न चिसती पाहतां’ – ज्ञा ३·३९·५. श्रेष्ठ; ज्याच्या पलीकडर्ा कोिी नाही 
असा. ६. अचधक –अपर सचर्व, अपर न्द्यायाधीश. [सं.] 
 
अपरक्राम्य चव. चवकता न येण्याजोगा; िुसऱ्याच्या नावावर करून न िेता येण्याजोगा (कजचरोखा, 
शअेर र्.). [सं.] 
 
अपरणक्रया स्त्री. औध्वचिेचहक उत्तरचिया. 
 
अपरजाणतस, अपरजाती स्त्री. प्रकार; पोटभेि; र्तर तऱ्हा; भेि. [सं.] 
 
अपरत्र चिचव. िुसरीकडे : ‘एकत्र केशव वसे अपरत्र वैरी ।’ –नीचतश्लोक १८. 
 
अपरदन न. (भशूा.) (खडकारं्ी) िंीज व धूप. [सं.] 
 
अपरधमय पु. परमधमच; िह्मचवद्या मागच सोडून र्तर मागच : ‘अपरधमारे् धारि यातें चवकल्पु 
बोचलजे’ – लीर्उ ३८६. 
 
अपरपयाय पु. प्रचतशब्ि; तद्वार्क िुसरा शब्ि. [सं.] 
 
अपरपक्ष पु. १. िुसरा पधंरवडा; वद्यपक्ष. २. खटल्यातील िुसरी बाजू; प्रचतवािी; 
सामनेवाला. ३. चपतृपक्ष; चपतृपधंरवडा : ‘आला चवप्र महाधनी । अपरपक्ष करिे मनीं ।’ – गुर् ३६२२. [सं.] 
 
अपरपाठ पु. िुसरा पाठ; र्तर पाठ. [सं.] 
 
अपरमात, अपरवाद पु. ठपका; बोल; आरोप; चमर्थ्यािोष; अन्द्यथागोष्; आळ : ‘हा माझ्यावर 
चनव्वळ अपरमात आहे’ – भा ७५. 
 
अपरमाय  स्त्री. िुसरी आर्च; श्रेष्ठमाता : ‘जय जय िेवी सवच गे । सत्वचश्रया श्रीरंगे । सवातीत चनसंग 
संगे । अपरमाय तंू ।’ स्वाचि १·४·५. 
 
अपररूपी चव. (भशूा.) एकापेक्षा अचधक रूपात आढळिारे. [सं.] 
 
अपरलोक पु. स्वगच. 
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अपरव पु. १. मालमते्तसंबधंी भाडंि. २. (सामान्द्यतः) भाडंि; कब्जा; तंटा; बखेडा. 
चव. चनर्मववाि; हक्कशाबीत (मालमत्ता, वारसा). [सं.] 
 
अपरवड, अपरवडी स्त्री. १. िम सोडिे; पद्धत नसिे, सोडिे. २. (काव्य.) चवलक्षिपिा; 
तऱ्हेवार्चकपिा; वैचर्त्र्य; असामान्द्यपिा; नवलार्च (चि. वाटिे, होिे). ३. अन्द्याय; गैररीत : ‘परी धमचपत्नी 
धागंडी । पोचसता जरी एकी वोढी । तरी का ंअपरवडी । आिावी आंगा ॥’ – ज्ञा १८·९४२. ४. अपकीती; 
आगळीक : ‘युद्धी खाडंचमशा बोडी । हे अपरवडी तुवा केली ।’ – एरुस्व १३·११ ५. भटकिे; मागच सोडून 
जािे : ‘वशेधारी वृथा मंुडी । त्यांरे् संगतीर्ी अचत गोडी । जेथ अपरवडी चवचधविेा ं॥’ – एभा १३·१२१. [सं. 
अपचरपाठ] 
 
अपरवय न. वृद्धापकाळ : ‘अपरवय होता ंकाळें  । पचत तुिंा यती होर्चल ॥’ – गुर् १२·५४. 
[सं.] 
 
अपरवाद पु. अपरमात; ठपका. 
 
अपरवासी चव. चवटाळशी; रजस्वला; अस्पशच. (व.) 
 
अपरसणचव पु. जािा चर्टिीस; शासकीय चवभागार्ा प्रशासकीय कारभार पाहिाऱ्या 
सचर्वाचशवाय त्यार् चवभागार्ा जािा सचर्व. 
 
अपरसामान्य चव. सामान्द्यतः एकार् जातीर्ा परंतु थोडाफार चकरकोळ फरक असिारा; 
पोटजातीर्ा; पोटभेिार्ा. [सं.] 
 
अपरसूयय पु. सूयासारखा; िुसरा सूयचर्. (ल.) अत्यंत चवद्वान, तेजस्वी व्यतती; िैिीप्यमान 
तारा र्. [सं.] 
 
अपरस्वल्स्तक न. (ज्यो.) चक्षचतजावरील पचश्चम चिक्नबिूं. [सं.] 
 
अपरंपार चव. अनंत; अमयाि; असंख्य; अफाट; अगचित (शतती, गुि, बुद्धी, परािम, महत्त्व 
वगैरे); सवातीत : ‘चवठ्ठल अपरंपार न कळे’ – ज्ञागा १८५. [सं. अ+पर+पार] 
 
अपरंपूर चव.  अचतशय; पहा : अपरंपार (ग्रा.) 
 
अपरा चव. कचनष्ठ प्रतीर्ी : ‘ही अपरा म्हिजे खालच्या प्रतीर्ी (प्रकृती) िंाली.’ – गीर ७१५; 
परस्वरूप; अलीकडील; अवर : ‘िेवता आचिकरूचन सकळ िेवता अपरा अमोर्का बोचलजेचत’ – लीर्उ. 
२०९. पहा : अपर [सं.] 
 
अपरा चव. अपुरा; आखूड. उिा. अपरे नाक, अपरा अंगरखा. 
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अपराल्ग्न, अपराग्नी पु. १. पे्रतिहनार्ा अननी. २. िचक्षि आचि गाहचपत्य हे अननी. [सं.] 
 
अपराणजत चव. पराभतू न िंालेला; अझजतय : ‘सात्यचक अपराचजतु ।’ – ज्ञा १·१५२. [सं.] 
 
अपराणजता स्त्री. १. (चवजयािशमीस चजर्ी पूजा करतात ती) िुगा िेवी. २. जचमनीवर पसरिारी 
एक वले; िूवा, शफेाचलका, जयंती, चवष्ट्िुकातंा, शमी वगैरे वनस्पती. ३. र्चशान्द्य चिशा. ४. एक अक्षरगि 
समवृत्त. यात प्रत्येक पािात १४ अक्षरे : ‘धन यश चमळण्या त्यजू चनज तत्त्व मी? । स्वहृियमचि तो न काहंीं 
मला कमी ॥’ – छंर ३३. [सं.] 
 
अपराण्ि पु. १. चिवसाच्या १९-२४ झकवा २१-२५ या घटका; पार् भागापंैकी र्ौथा भाग; 
चिवसारे् िोन भाग केले असता िुसरा, तीन भाग केले असता चतसरा भाग. २. चतसरा प्रहर. [सं.] 
 
अपरात, अपरात्र स्त्री. अपररात्र; उत्तररात्र; मध्यरात्री नंतरर्ा काल; रात्रीर्ा शवेटर्ा भाग. 
[सं. अपररात्र] 
 
अपराध पु. १. िोष; र्ूक; अन्द्याय; अचतिमि; गुन्द्हा; अधमार्रि; िुवचतचन. २. (कायिा) कायद्यात 
ज्याला चशक्षा साचंगतली आहे असे कृत्य. (कतचव्य न करिे, हयगय). [सं.] (वा.) अपराध पोटात घालिे 
– अपराधाबिल क्षमा करिे. 
 
अपराधकमय न. व्यचभर्ार; बिअम्मल : ‘कोंडो मल्हारार्ी भावजर्च चवधवा र्जपासून अपराधकमच 
घडले सबब गुन्द्हेगारी ८०० रुपये.’ – ज्युचसम ३६४. [सं.] 
 
अपराध सिायक  पु. गुन्द्ह्यात सामील असिारी, मित करिारी व्यतती. [सं.] 
 
अपराधणसणद्ध, अपराधणसद्धी स्त्री. अपराधी ठरचविे; अपराधार्ी खातरजमा करिे. [सं.] 
 
अपराधी  चव. िोषी; गुन्द्हेगार. [सं.] 
 
अपरापरी स्त्री. १. िुिचशा; वाताहत : ‘एकीं घरीं कोिी कोिासी न धरी । ऐसी अपरापरी केली 
आम्हा ं।’ – तुगा २९९४ २. परकेपिा. [अपररे् चद्व.] [सं. अपरापरि] 
 
अपरावती यंत्र न. उलटे न चफरिारे यंत्र. 
 
अपरांत पु. कोकि िेश. [सं.] 
 
अपणरगण्य चव. गिना करता न येण्यासारखा; मोजता न येण्यासारखा; अपचरचमत. [सं.] 
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अपणरग्रि पु. १. असंग्रह; असंर्य. २. पचरवारशून्द्यत्व. ३. उपाचधराचहत्य; उपाधी जवळ न 
बाळगिे; कोित्याही वस्तूर्ा स्वीकार न करिे : ‘साधूर्ी अपचरग्रहता । पचरग्रहो नातळे चर्त्ता ।’ –एभा 
११·९०१ ४. िाचरद्र्य; चनधचनता. [सं.] 
 
अपणरणचत चव. ओळख नसलेला; अनोळखी. [सं.] 
 
अपणरल्च्छन्न चव. चिचव.  अखंड; सतत; एकसारखा. [सं.] 
 
अपणरिीत चव. (अप. रूपे– अपिीत–अपर्मित) अचववाचहत; लनन न िंालेला. [सं.] 
 
अपणरतुष्ट चव. असंतुष्; असमाधानी; अतृप्त. [सं.] 
 
अपणरतोख पु. असंतोष; असमाधान : ‘तरी तेझथरे्नी अपचरतोखें । क्षोभावें ना ।’ – ज्ञा २·२६९. 
 
अपणरदल चव. (वन.) पचरिले (संवतच व पुष्ट्पमुकुट) नसलेले. उिा. अळू, केवडा यारं्ी फुले. 
[सं.] 
 
अपणरपक्व चव. पूिच वाढ झकवा चवकास न िंालेला. [सं.] 
 
अपणरपक्व मृदा स्त्री. (भ.ू) अपक्षरिाने (िंीज) खडकारें् मातीत रूपातंर होण्याच्या अवस्थातंील एक 
अवस्था. (अशा मातीत खडकारं्ा ओळखता येण्यार्तका अंश चशल्लक असतो. )  
 
अपणरपुष्ट चव. (चवधी.) ज्यारे् (पुराव्यारे्) समथचन केले गेले नाही झकवा ज्या कथनाला बळकटी 
आिली गेली नाही असे. 
 
अपणरपूिय चव. गुि, घटक र्त्यािी बाबतीत पूिचत्वास न गेलेला. [सं.] 
 
अपणरपूर्णत स्त्री. एखािी र्च्छा, वर्न पूिच न होिे; चसद्धीस न जािे. [सं.] 
 
अपणरमाणिक साधने न. अव. (अथच.) अचवशषेोपयुतत साधने. [सं.] 
 
अपणरणमत चव. १. अचतशय; अगचित; असंख्य. २. अचनयचमत; अमयाचित; अर्ाट; अवाढव्य. ३. 
वाजवीपेक्षा अचधक; फाजील. पहा : अपणरगण्य [सं.] 
 
अपणरमेय संख्या स्त्री. (ग.) िोन पूिच संख्यारें् गुिोत्तर या स्वरूपात माडंता न येिारी संख्या. [सं.] 
 
अपणरवतयनीय चव. बिल करता न येण्यासारखा. [सं.] 
 
अपणरवती चव. फेरफार न होिारा; ज्याच्यात बिल नाही असा. [सं.] 
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अपणरवत्यय चव. रूपातंर, बिल होिे शतय नसेलला; न बिलिारा. 
 
अपणरशुद्ध चव. (वा.सा.ं) रु्कीर्ा; तंतोतंत नसलेला. [सं.] 
 
अपणरष्ट्कृत चव. संस्करि न केलेला; पैलू न पाडलेला; जाडाभरडा. [सं.] 
 
अपणरिर चव. टाळण्यास अशतय; अपचरहायच : ‘जे जन्द्ममृत्य ूहे पाहीं । अपचरहर’ – ज्ञा २·१५८. 
[सं. अपचरहायच] 
 
अपणरिायय चव. अचनवायच; न टाळता येिारे; पचरहार करण्यास अशतय; अपचरहर; (ल.) असाध्य; 
अलंघ्य. [सं.] 
 
अपणरिायय कामबंदी स्त्री. (अथच.) कामावरून तात्पुरते कमी करिे; नार्चलाजाने, चनरुपायाने काम 
थाबंविे. 
 
अपणरिायय गभयपात (वै.) न टाळता येण्यासारखा, काही रोगामुळे झकवा र्तर कारिाने होिारा 
गभचपात. 
 
अपणरिाययता स्त्री. अचनवायचता, आवक यकता 
 
अपरीणत, अपरीती स्त्री. गैरचशस्त वतचन; वाकडा मागच. [सं.] 
 
अपरीणक्षत चव. न तपासलेले; चसद्ध न केलेले; परीक्षा न केलेले. [सं.] 
 
अपरूक चव. अपरूप; आवडते; अपूवच : ‘िेर्च आर्च जें बाधूंन । आपरूक ते सारं म्हिून ।’ – न्द्यासे. [सं. 
अपूवच] 
 
अपरूप, अपरूब, अपरूभ चव. १. चवचर्त्र; र्मत्काचरक; चवलक्षि; अ्भतु : ‘अपरूप होये 
िह्माचिका ।’ – िाचव ८७. [वैचिक सं.=अप+रूप=कौतुक, आश्चयच, आनंि झकवा सं. अपूवच] २. 
िुर्ममळतेमुळे महत्त्व आलेले; मौल्यवान; िुसऱ्या ऋतूत उत्पन्न होिारे पि सापं्रत चमळालेले. [सं. अप + 
ऋतु–अपतुच–अपरूक–अपरूप] ३. (ल.) िुलचभ; िुष्ट्प्राप्य. (ल) मुष्ट्कील; मोताि; पारखा. ४. (ल.) चप्रय; 
आवडते. (व.) ५. अपूवच : ‘प्रभाकर गार्च बुट । अपरूप अनुसुट ।’ – प्रला १२२. [सं. अपूवच] 
 
अपरूप चव. कुरूप; बेढब; बेडौल. [सं. अप + रूप]  
 
अपरूपमेवा पु. १. िुर्ममळ खाद्य. २. (ल.) स्वतःरे् मूल; अपत्य. 
 
अपरूपार्य, अपरूबार्य, अपरूभार्य, अपरूवार्य स्त्री. १. िुर्ममळता; अपूवार्च; नवलार्च; उत्कृष्ता; 
बहुमोलपिा. २. िुर्ममळतेमुळे आलेले महत्त्व. ३. अत्यंत र्ळ लागल्यासारखे पे्रम. 
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अपरूपी चव.  (रसा.)  एका रासायचनक प्रचियेतून तयार िंालेल्या पिाथार्ा चनरचनराळया रूपात 
राहण्यार्ा धमच. उिा. काबचन. हा प्लबगॅो, र्ारकोल व डायमंड या तीन रूपानंी आढळतो. [सं.] 
 
अपरोखी चिचव. पाठीमागे; मागून; डोळयाआड (ग्रा.) [सं. अपरोक्ष] 
 
अपरोद्धान न. (ज्यो.) मोठे उधाि; अमावस्येला व झकचर्त कमी प्रमािात पौर्मिमेला र्रंाच्या व 
सूयाच्या आकषचिार्ा परस्परपूरक पचरिाम होऊन सागराला येिारी मोठी भरती व ओहोटी. [सं.] 
 
अपरोध पु. १. अवरोध; चवरोध; अडथळा. (को.) २. लाजाळूपिा; चवनय; संकोर्; मयािा. [सं.] 
 
अपरोधिे अचि. १. चवरोध होिे. २. लचज्जत होिे; थोडेसे गोंधळिे; संकोर्िे. [सं.अप+रोध्] 
 
अपरोणधत चव. १. चवरोधलेला. २. लाजलेला; संकोर्लेला झकचर्त गोंधळलेला. [सं.] 
 
अपरोक्ष चव. दृचष्आड नव्हे, अदृक य नव्हे असा. दृक य; िुनगोर्र. 

चिचव. १. (र्ुकीने पि रूढ) गैरहजेरीत; पाठीमागे; दृचष्आड : ‘ज्याचस अपरोक्ष पूिच शाचंत । तो 
सद्गुरुमूर्मत चनश्चयें ।’ – एभा ३·३१५. [सं.] 
 
अपरोक्षबोध पु. प्रत्यक्ष ज्ञान; अपरोक्षानुभतूी : ‘स्वप्नीर्ें िचरर समथचता । जेवीं चमर्थ्या िोनी जागतां 
। तेवीं दं्वद्वबाधेर्ी वाता । न बाधे गुरुभतता ंअपरोक्षबोधें ।’ – एभा ३·४७१. [सं.] 
 
अपरोक्षल्स्थणत, अपरोक्षल्स्थती स्त्री. साक्षात्कार : ‘प्राप्ती म्हिजे अपरोक्षक्स्थचत । भगवंत स्फूती 
अचनवार ।’ – एभा २·६०९. [सं.] 
 
अपरोक्षज्ञान न. १. प्रत्यक्ष ज्ञान; साक्षात्कारपूवचक ज्ञान. २. आत्म्यासंबधंी झकवा र्चश्वरासंबधंी ज्ञान; 
आत्मज्ञान–प्रतीती : ‘अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त । सद्गुरू वारं्ोचन न घडे ।’ – हचर १·५६. [सं.] 
 
अपरोक्षानुभव पु. िह्मसाक्षात्कार. [सं.] 
 
अपयाप्तीत चव. १. अमयाचित; अफाट; अगचित. २. अपुरे. [सं.] 
 
अपयाप्तीतता (भौ.) अपुरेपिा; हवे त्यापेक्षा कमी असण्यार्ी अवस्था. [सं.] 
 
अपशी चव. १. नीट न पाहिारा; नीट न चिसिारा. २. (ल.) मूखच. (ग्रा.) 
 
अपऱ्िासन न. घट; कपात. [सं.] 
 
अपलविे अचि. आसतत होिे : ‘ही जीवु र्तुलेचन सुखें अपलवतें.’ – अज्ञातर् ५८. 
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अपलक्षि पहा : अवलक्षि 
 
अपलक्ष्य (भौ.) चनरीक्षिातून झकवा गचिताने काढलेले पचरमािारे् मूल्य व त्यारे् खरे मूल्य 
यातील फरक. [सं.] 
 
अपलाि, अपलािी चव. उपलािी; खोगीर न घातलेला (घोडा.) [फा. पालान = खोगीर] 
 
अपलाप  पु. १. सत्य लपचविे, टाळिे; सत्यगोपन. २. अज्ञानप्रिशचन; उडवाउडवी; चवपयास : 
‘ह्या रीतीनें काही सत्यार्ा अपलाप करून कॅचबनेटर्ा कारभार सुरळीत र्ालवावा लागतो.’ – र्ंमू ३५२. 
पहा : छेकापन्िुणत [सं.] 
 
अपलाभ  पु. वार्चट मागाने िंालेला लाभ, चमळालेला –चमळवलेला पैसा. [सं.] 
 
अपलेखन न. यािीतून रि करिे. 
 
अपलौणकक पु. िुलौचकक : ‘र्ंग्रजाने वसर्चस वेध लावनू घेतली हे अपलौचकक लोकातंरी काय 
आहेत (ते) श्रवि कराव.े’ – ऐलेप्र १०५. [सं.] 
 
अपवगय पु. १. मोक्ष; र्ार पुरुषाथांपैकी र्वथा; मुतती : ‘जयाचर्ए गाचवर्ा मागुच । र्ुके साधनार्ा वगुच । 
िेआवयेा अपवगुच । धावे घरोघरी ।’ – ऋ ७७. २. समाप्ती. ३. अपवाि; चवशषे चनयम. ४. िेिगी. ५. त्याग. 
[सं.] 
 
अपवजयक चव. १. प्रवशेाला प्रचतबधं असलेला; वजचक; प्रचतबधंक. २. चवशषे; अनन्द्य; व्यावतचक. 
[सं.] 
 
अपवजयक करार पु. (अथच.) आपल्या उत्पािनासारखा िुसऱ्या उत्पािकार्ा माल चकरकोळ चविेत्याने 
चवकू नये म्हिून उत्पािकाने त्याच्याशी केलेला करार. 
 
अपवजयन न. वगळिे; व्यावृत्ती; काढून टाकिे. [सं.] 
 
अपवजी अणधकार पु. (संचव.) एकाचधकार. 
 
अपवजीशल्क्त, अपवजीशक्ती एकालार् असलेले सवच सामर्थ्यच. 
 
अपविय  चव. रंगहीन; चवविच; रंग काढलेला. [सं.] 
 
अपवतय पु. १. संके्षप िेिे; काढून टाकिे. २. (ग.) सामान्द्य साधारि भाजक. [सं. अप+वृत्] 
 
अपवतयक चव. ज्याने संके्षप िेण्यात येतो तो (अंक); संके्षपक. [सं.] 
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अपवतयन न. (ग.) १. सामान्द्य भाजकाने भागिे; संके्षप िेिे. २. संके्षप िेऊन आलेले रूप. 
उिा. भाज्य ६४ व भाजक ४० तेव्हा अपवतचक ८ ने अपवतचन करून ८ (भाज्य) व ५ (भाजक) अशा लघुभतू 
राशी होतील. ३. (भौ.) (एका माध्यमातून िुसऱ्या माध्यमात चशरताना सरळ रेषेत जािाऱ्या प्रकाशार्ी) 
चिशा बिलिे. [सं.] 
 
अपवतयन कोन पु. (भौ.) प्रकाशचकरि एका माध्यमातून िुसऱ्या माध्यमात जाताना सरळ रेषेत न 
जाता वळतात त्यावळेी त्या माध्यमाच्या पृष्ठभागाशी वळिाऱ्या चकरिांर्ा होिारा कोन. 
 
अपवतयनांक पु. (भौ.) एका माध्यमातून िुसऱ्या माध्यमात जाताना प्रकाशचकरिार्ा त्या 
माध्यमाच्या रेषेशी होिारा कोन. [सं.] 
 
अपवतयनी चव.  (भौ.) (प्रकाशचकरिाचं्या) विीभवनाचवषयी. [सं.] 
 
अपवत्यय चव. गुिक. 
 
अपविन घट; कपात. 
 
अपवाड् पु. १. बोलण्यास, सागंण्यास असमथच असिे; अकथनीयत्व : ‘वारे्चस अपवाडु ।’ – ज्ञा 
१३·५६८. २. अशततता. ३. मागच झकवा प्रवशे नसिे : ‘चतये गावी िेसी : अपवाडु चतहीं तापासी’ – ज्ञाप्र 
५०८. [सं. अप्रवाि] 
 
अपवाद पु. १. चनयमाचवरुद्ध गोष्; चनयमास बाध. २. अयोनय, अन्द्यायमूलक झनिा; िोष : ‘हाचन लाज 
न िेखे । परापवािु नार्के ।’ – ज्ञा १३·७९१. ३. आळ; ठपका; प्रच्छन्न झनिा : ‘आता सागेंन अपवािातें । 
सावधचर्त्तें पचरयेसी ।’ – एभा ९·२८७. [सं.] 
 
अपवादक, अपवादी चव. १. अपवाि, चनयमन करिारे; मयाचित करिारे (वर्न, वातय). २. 
अपवाि काढिारा; झनिक; िोषी. ३. (ल.) वार्चट भाषि करिारा : ‘भमूीवरी मनुष्ट्य लोक । असत्य झनिा 
अपवािक ।’ – गुर् २·६५. [सं.] 
 
अपवारक पु. १. आच्छािन. २. पडिा. ३. आडोसा. [सं. अप+वृ] 
 
अपवारि न. लपचविे; िंाकिे; आच्छाििे. [सं.] 
 
अपवाणरत चव. १. िंाकलेला. २. अदृक य. 
 
अपवािन न. (भशूा.) १. खाली वाकिे; बाजूला जािे. २. नेहमीच्या प्रवाह मागापासून िूर 
जािे. [सं.] 
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अपवािन धरि न. (स्था.) मुख्य धरिात पािी भरण्यापूवी ते पािी वळवनू साठचवण्यासाठी केलेली 
योजना. 
 
अपवाि के्षत्र न. (भशूा.) मुख्य निी व चतच्या सवच उपनद्या याचं्या उगमाशी जेथे भरपूर पाऊस 
पडतो व जेथून पडिारे पािी निीतून वाहून नेले जाते तो प्रिेश. [सं.] 
 
अपवाणिनी नदी स्त्री. (भशूा.) मुख्य निीच्या प्रवाहाच्या सवचसाधारि चिशचे्या चवरुद्ध चिशनेे वाहिारी 
उपनिी. [सं.] 
 
अपणवक्रय करिे सचि. नीर् कामासाठी, वके या व्यवसायासाठी चवकिे. 
 
अपणवत्र चव. १. अशुद्ध; अचनमचळ; गढूळ; अमंगळ; अस्वच्छ; घािेरडे. २. भ्रष्; अनैचतक; पातकी. ३. 
सोवळे नव्हे ते; ओवळे. [सं.] 
 
अपणवद्ध पुत्र पु. आर्चबापानंी टाकलेला व चतऱ्हार्चतानंी पुत्राप्रमािे मानलेला मुलगा. मनूने 
साचंगतलेल्या बारा वारसपुत्रापंैकी एक. [सं.] 
 
अपणवद्ध बािू पु. (नृत्य.) छातीवरील बाहू तोंडासमोरून डोतयापयंत नेत असतार्ी क्स्थती. [सं.] 
 
अपणवद्या स्त्री. माया; अज्ञान. [सं.] 
 
अपणवन्यस्त चव. (भशूा.) १. अव्यवक्स्थत; चबघडलेला; असंतुचलत; अनुिमे नसलेला. [सं.] 
 
अपणवन्यास पु. गैरव्यवस्था; अव्यवस्था; िमभगं; उलटापालट. [सं.] 
 
अपवृणद्ध, अपवृद्धी (अपवृद्धी) स्त्री. (वन.) अवयवारं्ा अकाली ऱ्हास. [सं.] 
 
अपव्यय पु. १. उधळेपिा; चनरथचक खर्च; उधळपट्टी; चिवाळखोरी. २. अयोनय कामात घालवलेला 
काळ, पैसा, शतती. [सं.] 
 
अपव्ययी चव. अचतशय खर्च करिारा; उधळया. 
 
अपव्यापार पु. वार्चट व्यापार. 
 
अपशकुन पु. १. अशुभ गोष्; िुचश्चन्द्ह : ‘सत्यवतं म्हिे साचवत्री । अपशकुन तुज िेखा ।’ – वसा 
५९. २. अवलक्षि. [सं.] 
 
अपशकुनी चव. अपशकुन करिारा; यश न िेिारा. 
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अपशब्द  पु. (व्या.) १. अशुद्ध शब्िप्रयोग; अपप्रयोग िुरुतती; २. चशवी; िुवचर्न; िुभाषि. ३. 
अशुभ अपशकुनी शब्ि, वर्न. [सं.] 
 
अपशराि, अपशरान १. आळ; तुफान (घेिे). (को.) २. वार्चटपिार्ी जबाबिारी; अपेश; ठपका; िोष. 
[सं. अपसरि] 
 
अपशाच, अपशेच, अपशा, अपशी  चिचव. आपोआप; आपसूक; आपि होऊन; आपशार्. (गो.) 
 
अपशारि पु. चवनाकारि आळ. पहा : अपशराि 
 
अपणशष्ट न. (यंअ.) चनरुपयोगी अवशषे. [सं.] 
 
अपशोषि शोषनू घेिे; आत्मसात करिे. [सं.] 
 
अपश्रद्धा स्त्री. र्ुकीर्ी श्रद्धा. 
 
अपश्रेय न. िोष, ठपका, पाप; ‘तुमच्या कामात चवनाकारि ढवळाढवळ केल्यारे् अपश्रेय येर्चल.’ – 
चवराझशरो ८९. 
 
अपसगुि पु. अपशकुन : ‘हातीं पडला : अपसगुि जाला’ – लीपू २२६. 
 
अपसद चव. िुष्; अधम : ‘अश्व – अरेरे सूतापसिा तू मािंी झनिा करतोस काय?’ – वसेंअ ३. [सं.] 
 
अपसम चव. (ग.) ठरावीक सार्ा झकवा चनयम नसलेला. [सं.] 
 
अपसमायोजन न. एखाद्या गोष्ीर्ी व्यवक्स्थत जुळिी नसिे. [सं.] 
 
अपसया चिचव. आपोआप; अपसूक : ‘उसळोचन सपांर्ी वटेाळीं । कंुडीं पडली अपसया ।’ –मुआचि ९·४. 
 
अपसरि न. १. िूर सरिे; बाजूला जािे; र्क्च्छत मागच सोडून चिशा बिलिे. २. आळ; ठपका; 
बोल; िोष. [सं. अप+ सृ] 
 
अपसव्य चव. १. उजवा : ‘चपतरस्वरूपी तंूचर् जनािचन । सव्य तें कवि अपसव्य ।’ – तुगा ३७८०. २. 
चवरुद्ध; उलट; चवपरीत. जसे – उजवीकडून डावीकडे चलहीत जािे. (फारसी, उिूच लेखनपद्धती); 
उजव्या खादं्यावरून जानव ेघालिे. (श्राद्ध र्. मध्ये). 
चिचव. घड्ाळाच्या काट्याचं्या गतीच्या उलट चिशनेे. [सं.] 
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अपसव्य णवदे्यचे णवद्याथी उलट्या बाजूने म्हिजे उजवीकडून डावीकडे चलचहिारे; मुसलमान : ‘मोलवी व 
अपसव्य चवदे्यरे् चवद्याथी बहुत जमा होते हे पाहून वजीर राजा मशारनल्हेस बोलले कीं, तुम्ही िोन्द्ही धमच 
आर्रता;ं साराशं र्चश्वर एकर् आहे.’ – भाअख ७. 
 
अपसंगणत, अपसंगती (अपसडगती) स्त्री. (भौ.) िोन वस्तंूर्ा आकार, गुिधमच झकवा आकृचतबंध 
यात वगेळेपिा असिे; साम्य नसिे. [सं.] 
 
अपसंचय पु. फायिा चमळचवण्याच्या हेतूने एखाद्या वस्तूर्ा छुपा आचि अमयाि साठा करिे. 
[सं.] 
 
अपसंवेदन न. (वै.) कोित्याही बाह्य कारिाचशवाय त्वरे्ला टोर्ल्यासारखी, 
र्ुरर्ुरल्यासारखी, खाजवल्यासारखी संविेना. संविेी रे्तेर्ा क्षोभ झकवा रे्तेला िुखापत िंाल्याने अशी 
संविेना होते. 
 
अपसंज्ञा स्त्री. खोटे नाव; बनावट नाव. [सं.] 
 
अपसातुपसी स्त्री. हमरीतुमरी; चवरोध; वािचववाि; कलह; भाडंि. 
 
अपसानी चव. हबसािी; कागिार्ा एक प्रकार. 
 
अपसामाणजक चव. समाजाच्या चहतारे् नसलेले; अचहतकर. 
 
अपसामान्य चव. १. ठरावीक प्रमािाहून चभन्न; सामान्द्यत्वाच्या रेषेखाली असिारा. २. (मानस.) 
सवचसामान्द्यापेक्षा खालच्या पातळीवरर्ा; कमी बुचद्धमत्ता असलेला; मानचसक चवकृती, अपंगत्व असलेला. 
[सं.] 
 
अपसारि न. १. िूर करिे; काढून टाकिे. २. ठपका; आळ; िूषि; िोषारोप; अपसरि. [सं.] 
 
अपसाणरत चव. िूर केलेला; टाकलेला. [सं.] 
 
अपसारी चव. (जीव.) परस्परापासून िूर होत जािाऱ्या (चशरा र्.). [सं.] 
 
अपणसद्धांत पु. र्ुकीर्ा चनयम, प्रमेय, चनिचय; तकच शास्त्रास सोडून केलेला चनकाल. [सं.] 
 
अपसुऱ्या चव. बेसूर आवाजार्ा (गवर्च, वाद्य र्.). [सं. अपस्वर] 
 
अपसूर पु. (संगीत.) षड्जािी स्वराचं्या मयािेर्ा भ्रंश होऊन चनघिारा भलतार् स्वर; वज्यच स्वर. 
चव. बेसूर; स्वरशून्द्य; रुक्ष. [सं. अपस्वर] 
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अपसृत चव. िूर केलेला; िूर अंतरावर गेलेला. [सं.] 
 
अपसृतपाश्वय (नृत्य.) एका पायाच्या र्वड्ावर उभे राहून कटी चववृत करीत असता वरर्ा सवच भाग 
चफरवावा लागतो तो चफरवनू पुन्द्हा जशार्ा तसा आिण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अपसृत िोिे चि. (भौ.) एका झबिूपासून चनघून वेगळे होिे; सरकिे; चवरुद्ध चिशानंा जािे. 
 
अपसोय स्त्री. गैरव्यवस्था; अव्यवस्था. 
 
अपसोशी, अपसोसी चव. िुःख करिारा; िुःखी. [फा. अफसोस] 
 
अपस्करि न. १. प्रकाशारे् चनरचनराळया रंगातं होिारे चवलगीकरि. २. चवकीरि; फाकिे; 
फाकविे; पागंिे; उडविे. [सं.] 
 
अपस्करि शल्क्त, अपस्करि शक्ती स्त्री. (भौ.) प्रसरिशील, चवकीरिशील शतती. 
 
अपस्काणरता स्त्री. (भौ.) बिलण्यार्ा गुिधमच. [सं.] 
 
अपस्तम्भ पु. (आयु.) श्वासनचलका; छातीतील ममचस्थान. [सं.] 
 
अपस्थापन न. र्ुकीच्या चठकािी ठेविे; अस्थानी ठेविे; भलत्या चठकािी स्थापन करिे. [सं.] 
 
अपल्स्थत कटक न.  (भशूा.) प्रस्तरभगंामुळे खडकारें् थर खालीवर होऊन तुटलेली डोंगररागं. 
[सं.] 
 
अपस्नात चव. मृत मािसाच्या उत्तरचियेसाठी बरोबर गेल्यामुळे स्नान केलेला. [सं.] 
 
अपस्नान न. १. मृत मािसाच्या उत्तरचियेसाठी बरोबर गेल्यामुळे कराव ेलागिारे स्नान. २. 
पे्रतास घातलेले स्नान. ३. एकिा स्नान केलेल्यार् पाण्याने पुन्द्हा स्नान. [सं.] 
 
अपस्फीणत, अपस्फीती स्त्री. (वै.) शीर झकवा रे्ता प्रमािाबाहेर फुगिे, चवस्फारि. 
 
अपस्मरी चव. अपस्मार हा रोग ज्याला िंाला आहे असा. 
 
अपस्मार पु. फेफरे; चमरगी; एक मानचसक चवकृती. या चवकृतीत एकिम मूच्छा येिे, छाती 
धडधडिे, घाम येिे, तोंडातून फेस येिे वगैरे लक्षिे आढळतात : ‘अपस्मार एका आंगी ते भीचत पाचिया 
लागीं । – गीता १३·२४९३. [सं. अप+स्मृ.] 
 
अपस्मार न. १. अपर्थ्य. २. अपस्मारपि. (गो.) 
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चव. िुष्; मृत्यसूमान : ‘पापी अपस्मार जनीं । राके्षस जािाव े।’ – िास १८·६·५. [सं.अप + मारि] 
 
अपस्मारि न. आवातयाबाहेर काम करिे. [सं. अप + मारि] 
 
अपस्मारी चव. अपस्मार, फेफरे याचवषयीर्ा; ज्याला अपस्मार रोग आहे असा. 
 
अपस्वाथय पु. स्वतःर्ा वैयक्ततक स्वाथच : ‘श्रीमंतारें् राज्यात फळी बाधूंन (स्वतंत्र एक पक्ष 
चनमाि करून) धनी मार्थ्यावर नसता अपस्वाथाकचरता बखेडा करावा हे नेकसल्ला नाही’ – हौके ६१. [सं.] 
 
अपस्वाथी चव. स्वतःर्ा स्वाथच साधिारा. [सं.] 
 
अपिरि न. १. चहरावनू घेिे; लुटिे; लुबाडिे; नागचविे. २. जबरिस्तीने पळवनू नेिे; 
फसवनू पळविे. [सं.] 
 
अपिता चव. लुटिारा; चहरावनू घेिारा; लुबाडिारा. [सं.] 
 
अपिणसत न. मान वगैरे हलवनू मुततपिे हसिे; डोळयात पािी येर्चपयंत हसिे. [सं.] 
 
अपिस्तकी, अपिस्तें आपल्या  हातानंी. पहा. आपिस्तक 
 
अपिाणन, अपिानी स्त्री. नुकसान; खराब होिे (करिे, पोर्चविे). [सं.] 
 
अपिार पु. १. अन्द्यायाने घेिे; कपटाने संपािन करिे; लबाडीने चमळविे. २. अन्द्यायाने संपािन 
केलेले रव्य : ‘आर्चते अपहार । आिूचनया ंभरी घर ।’ – तुगा २९७४. ३. ज्यारे् अपहरि िंाले आहे, त्यास 
होिारे िुःख. ४. र्ोरी. ५. नाश. ६. कसर ७. (चवचध.) अफरातफर. 
 
अपिारक, अपिारकरी पहा : अपिता 
 
अपहृत चव. फूस लावनू, फसवनू–पळवनू नेलेला; जबरिस्तीने पळवनू नेलेला; ज्यारे् अपहरि केले 
गेले आहे असा. [सं.] 
 
अपहृतयश न. चहरावनू घेतलेले यश. [सं.] 
 
अपर्ह्व, अपहु्मणत, अपहु्मती पु. स्त्री. १. लपविूक; लपविे; िडविे : ‘करीतसें चनत्य 
अपन्द्हवाला ।’ – सारुह २·७४. २. एक अथालंकार. उपमेय उपमान असल्यारे् विचन. उपमेयावर त्याच्या 
वास्तचवक स्वरूपार्ा अपलाप करून उपमानार्ा आरोप करिे. हा अलंकार उपमेर्ार् एक प्रकार आहे. ३. 
शातं करिे. [सं.]  
 
अपळे चव. पूिच चिवस भरण्यापूवी जन्द्म िंाल्याने अवयवारं्ी संपूिच वाढ न िंालेले (मूल.) (व.) 
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अपक्ष चव. १. कोित्याही राजकीय पक्षार्ा सिस्य नसलेला. २. कोिाच्याही बाजूने न बोलिारा, 
वागिारा. ३. पखं नसलेला (मनुष्ट्य, पशू र्.) 
 
अपक्षपात पु. १. कोित्याही पक्षार्ा झकवा बाजूर्ा कैवार न घेिे; चनःपक्ष असिे. २. लोकारं्ी 
भीडमुवचत न ठेविे. [सं.] 
 
अपक्षय पु. १. ऱ्हास; अवनती; िंीज; उतार; उतरती कळा; क्षय; कमजोरपिा. २. (भ.ू) खडकावंर 
रासायचनक प्रचिया िंाल्याने, वातावरिार्ा पचरिाम िंाल्याने खडकारं्ी िंीज होऊन त्यारें् मऊ, 
भसुभशुीत मातीत रूपातंर होिे. [सं.] 
 
अपक्षरि न. १. िंीज; धूप. २. (भशूा.) (हवमुेळे, चवरघळल्यामुळे, घषचिामुळे) भपूषृ्ठावरील 
खडकारं्ी िंीज होण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अपक्षरिक्षमता स्त्री. (भौ.) िंीज होण्यार्ी क्षमता. [सं.] 
 
अपक्षारि न. (भ.ू) क्षार कमी झकवा नाहीसे करिे. [सं.] 
 
अपक्षालन न. (भशूा.) पषृ्ठभागावर पडिारे पािी जचमनीत मुरून खाली जात असता 
जचमनीतील चवराव्य घटक व पोषक रव्ये पाण्याबरोबर चनघून जािे. [सं.] 
 
अपणक्षप्तीत चव. खाली फेकलेले, टाकलेले. [सं. अप+ चक्षप्] 
 
अपक्षीि  चव. ऱ्हास पावलेला; अवनत क्स्थतीस आलेला; उतरती कळा लागलेला; कमजोर 
िंालेला. [सं. अप+ क्षी] 
 
अपके्षप, अपके्षपि पु. न. १. खाली फेकिे, टाकिे. २. (व्यापार.) सवचसाधारि चहतार्ा 
चवर्ार करून वािळात झकवा संकटात सापडलेल्या जहाजावरील माल स्वखुशीने समुरात फेकून िेिे. 
[सं. अप + चक्षप्] 
 
अपंक्त चव. (प्र. अपातंत) पतंतीतून, जातीतून बाहेर टाकलेला; जाचतबाह्य; बचहष्ट्कृत. [सं. अ 
+पकं्तत] 
 
अपंग चव. स्वतःर्ी कामे स्वतः करावयाला असमथच; चवकलागं; व्यंग असलेला; लुळा, आंधळा, 
पागंळा र्. [सं. अप+अंग] 
 
अपंगिे उचि. (प्र. आपगंिे) १. साभंाळिे; वाढचविे; पालन–पोषि करिे; आश्रय िेिे; जवळ करिे 
: ‘वैभवहीन जाल्या ंअपंगी कोि ।’ – िाचव ७८. २. स्वीकारिे : ‘गचत रीचत कैसी अपचंगती । सज्जनार्ी 
क्स्थती न कळे हो कविासी ।’ – िाचव २३०. 
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अपंगत करिे चि. बचहष्ट्कृत करिे : ‘त्यास अपगंत केले होते.’ – आंप ५३. 
 
अपंगत्व न. शरीरात काहीतरी व्यंग असिे : ‘ज्यामुळे यश चमळचवण्यात अडथळा चनमाि होण्यार्ी 
शतयता आहे असे व्यंग असिे म्हिजे अपंगत्व होय.’ –आचशआस २०१. [सं.] 
 
अपंगालय न. अपंग, अशतत, चवकलागं असिाऱ्यारं्ी िेखभाल, व्यवस्था जेथे केली जाते अशी 
जागा, गृह. [सं.] 
 
अपंणगता चव. आश्रयिाता; साभंाळिारा; पोसिारा; पोझशिा. पहा : आपंणगता 
 
अपंणगस्त चव. परावलंबी नाही असा; स्वतंत्र : ‘जें जें चवषयारें् सुख । तें तें र्ंचरयपंचगस्त िेख । 
अपंचगस्त भक्ततसुख । सभानय लोक पावती ॥’ – एभा १४·२१७. 
 
अपंणडत पु. अचवद्वान; न चशकलेला. [सं.] 
 
अपा, अप्तीपा पु. १. थोर झकवा वडील मािसारे् आिराने घ्यावयारे् टोपि नाव. २. लहान मुलास 
ठेवलेले पे्रमारे् नाव. ३. (वरील अथी) नावाच्या पुढे हा शब्ि चकत्येक वेळा जोडतात. उिा. चर्माजीअप्पा. 
[का. अप्पा] 
 
अपाशार्य जोडा, अप्तीपाशािी जोडा – र्ढावासारखा जोड्ार्ा एक प्रकार. 
 
अपाकरि न. १. र्ोहोकडे चवखरून, उडवनू नाहीसा करिे. २. उधळपट्टी; व्यथच अपव्यय; 
र्ैनबाजी. (संचव.) गुन्द्हा लपचवण्यास मित करिे. [सं.] 
 
अपाकृत िोिे, अपाकृत करिे चि. (भौ.) तुकडे होिे, करिे; चवखुरिे; चवखुरले जािे; खूप 
चवखुरले गेल्यामुळे चिसेनासे होिे. [सं.] 
 
अपाच्य चव.  (वै.) न पर्िारे; अपर्नीय. 
 
अपाच्छेदन  न. (वन.) िंड; स्वाभाचवकपिे अवयव गळून पडण्यार्ी (िंडण्यार्ी) प्रचिया. उिा. 
काही िंाडाचं्या सालीरे् तुकडे, पाकळया, फळे र्. [सं.] 
 
अपाटा की झपाटा पु. मुलींर्ा एक खेळ. [िंपाटारे् चद्व.] 
 
अपाड चव. १. अपक्क. २. र्ुकीरे्; खोटे : ‘तुम्हीं र्ाचलजे हें मत कुड । अपाडू कीं ।’ – चशव ४८५. 
 
अपाड, अपाडु, अपाडे चव. चिचव. १. अचतशय; फार : ‘याच्या बळा िम्हाडंगोळा । तुचळता ं अुिा 
अपाडें ।’ – मुआचि २७·१८३. २. अतुल; अप्रचतम : ‘जरी र्तुर अपाडार्ा ।’ – चवझसपू १·१७. ३. अशतय; 
योनयतेबाहेरर्ा : ‘म्हिऊचन अपाडु हें आघवें । चनधाचरता ं। – ज्ञा १·६९. ४. अंतर; असाधारित्व; असादृक य 
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: ‘कनका आचि कापूसा । अपाडु का ंजैसा ।’ – ज्ञा.१३·११०१; नवल : ‘झसहाचस िंोंबे कोल्हा । ऐसा अपाडु 
अचधक जाला’ । – ज्ञा २·१६ [सं. अ+प्रचत] 
 
अपात्र चव. १. अयोनय (िान करण्यास वगैरे); नालायक : ‘िेता न म्हिसी पात्रापात्र ।’ – ज्ञा ११·९८ 
२. एखाद्या पिाकचरता झकवा जागेकचरता आवक यक असलेली योनयता अगर अहचता नसलेला; अनहच. 
 
अपात्रता स्त्री. अयोनयता; एखाद्या पिाकचरता योनय नसिे; लायक नसिे; पात्र नसिे. [सं.] 
 
अपात्रदान न. अयोनय चठकािी चिलेली िेिगी. [सं.] 
 
अपाद चव. ज्यास पाय नाहीत असे. [सं.] 
 
अपादिे सचि. संपाििे; ओढवनू घेिे. [सं. अप+आ+िा] 
अचि. कंटाळिे; त्रासिे; जीचवत नकोसे होिे. [सं. आपिा] 
 
अपादान न. १. िूरीकरि; चवयोग. २. परं्मी चवभततीर्ा अथच. ३. परं्मी चवभततीतील नाम. 
परं्मी चवभततीरे् रूप. [सं.] 
 
अपान न. न चपिे. 
 
अपान पु. १. परं् प्रािापंैकी िुसरा; अधोगामी वाय.ू हा गुिप्रिेशी राहतो; पाि : ‘मग अपानाननीरे् 
मुखीं । प्रािरव्ये िेखीं ।’ – ज्ञा ४·१४५; ‘कंठी उिान गुिीं अपान ।’ –िास १७·८·१२. २. गुिद्वार. ३. बाहेर 
जािारा श्वास; उच्छ वास. [सं.] 
 
अपानदवार न. गुिद्वार, मलद्वार. [सं.] 
 
अपानरंध्रद्वय न. चशस्न व गुि : ‘अपानरंध्रद्वया – । मािंारी धनंजया ।’ – ज्ञा १८·१०३६. (वा.) 
अपानी मेखा मारिे – अपानी खंुटी ठोकिे; पूवीच्या चशक्षापंैकी एक : ‘कानीं खंुट्या आिळती । अपानी 
मेखा माचरती ।’ – िास ३·७·७३. [सं.] 
 
अपानवायु, अपानवाय ू पु. १. गुिद्वारी क्स्थर िंालेला वायू. २. पाि. [सं.] 
 
अपाप चव. चनष्ट्पाप; चनिोष; शुद्ध. [सं. अ + पाप] 
 
अपामागय पहा : आघाडा 
 
अपाय पु. र्जा; चवपत्ती; अनथापात; कहर; आपिा; चवनाश : ‘चशिता ं बाह्य उपायीं । जन अपायीं 
पडताती ।’ – एभा १३·५३८. [सं.] (एखाद्यार्ा) अपाय िोिे – ठार होिे.  
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अपायकारक चव. र्जा करिारा; हाचनकारक; नुकसान करिारा. [सं.] 
 
अपायन  न. मागचच्युती; प्रकाशचकरिारें् पथपचरवतचन; चवपथीभवन. [सं. अप + अयन :] 
 
अपाययंत्र न. १. अपायकारक प्रकार, युतती : ‘एकालागी उभाचरती अपाय यंते्र ।’ – ज्ञा 
१६·३४४. २. नुकसान करण्यारे् करिीरे् साधन. [सं. अपाय + यंत्र] 
 
अपायी चव.  अपायकारक. [सं.] 
 
अपायु चव. गुि. 
 
अपार चव.  १. अमयाि; अपचरचमत : ‘हे अपार कैसेचन कवळावें ।’ – ज्ञा १·७४. २. अचतशय; पुष्ट्कळ : 
‘तेिे िेवयानीच्या चर्त्ता । स्नेह वाढला अपार ।’ – मुआचि १७·५५.[सं.] 
 
अपारिे  चि. िूर जािे; कमी होिे; उतार पडिे; ओसरिे. [सं. अ+पृ] 
 
अपारदशयक चव. ज्याच्यातून पलीकडरे् चिसत नाही असे. [सं.] 
 
अपारदशयकता, अपारदशयकत्व स्त्री. पारिशचक नसिे; वस्तूच्या पलीकडे प्रकाश न जािे; प्रकाश 
प्रचतबधंकत्व. [सं.] 
 
अपारांतर न. फार अंतर : ‘एव ंतपसाधन जें ठेलें  । अपारातंरें ।’ – ज्ञा ११·६२०. 
चव. अमयाि अंतरावर असलेले. [सं. अपार + अंतर] 
 
अपाथय चव. चनरुपयोगी; चनरथचक : ‘जेथ सत्य अथच नाहीं, तो अपाथच म्हचिजे पाही ।’ – एभा २८·१५९. 
[सं. अप +अथच] 
 
अपाथयणसणद्ध, अपाथयणसद्धी स्त्री. (ग.) एखािी गोष् खरी मानून त्या आधारे येिारा चनष्ट्कषच 
गचिताच्या मूलतत्त्वाशंी अथवा पूवचचसद्ध गोष्ींशी चवसगंत आहे व म्हिून र्ूक आहे असे िाखवनू त्यावरून 
खरी मानलेली गोष् खोटी असली पाचहजे असे चसद्ध करण्यार्ी पद्धत. [सं.] 
 
अपार्णथव चव. १. पार्मथव वस्तंूशी संबचंधत नसलेला; मानचसक; आध्याक्त्मक : ‘रोमच्या सेंट 
पीटसचने मला असार् अपार्मथव आनंि चिला आहे.’ – चिअहो ५. २. अमूतच; चनराकार. [सं.] 
 
अपायय चव. १. पलीकडे जािे अशतय असलेला; अभेद्य; िुभदे्य. २. मध्ये वाट पाडता येिार नाही 
असा. [सं.] 
 
अपाययता स्त्री. १. अभेद्यता; िुभदे्यता. २. अपारिशचकता. [सं.] 
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अपालन  न. चनयमारें् पालन न करिे; आिेशारें्, सूर्नारें् पालन न करिे; आिेशाबरहुकूम न 
वागिे. [सं.] 
 
अपाणलपा पु. (लु.) लपडंावार्ा एक खेळ; आंधळी कोझशबीर पहा : अपाय : ‘चवकळ जाहचलया 
साधनासंी । ये साधकासंी अपावो ।’ – एभा २९·६८. 
 
अपावृत, अपावृत्त चव. प्रकट; उघड : ‘तेथ अपावृत्त जाहले । र्ंचरयानळ ।’ – ज्ञा ४·१२८. [सं.] 
 
अपास्त चव. िूर अंतरावर टाकलेला, फेकलेला. 
पु. (ग.) शकूंर्ा चवचशष् प्रकारे छेि घेऊन चमळिारी चवचशष् रेखाकृती. चहर्ी चवमध्यता एकापेक्षा 
जास्त असते. [सं.] पास्त अन्वस्तीय (ग.) चजर्ा एका चवचशष् चिशते घेतलेला छेि नेहमी अन्द्वस्त असतो 
व त्या चिशसे काटकोनात घेतलेला छेि नेहमीर् अपास्त असतो अशी एक चत्रमीत आकृती. [सं.] 
 
अपास्तीय चव. (ग.) आडव्या आसाभोवती अपास्त पूिच चफरवल्यानंतर तयार होिारा (पषृ्ठभाग). 
[सं.] 
 
अपांक्त पहा : अपंक्त 
 
अपांक्तपत्र न. (जातगंगेने) एखाद्यास जातीबाहेर टाकल्याबिलरे् चनिचयपत्र. [सं.] 
 
अपांग चव. १. अवयवात झकवा र्ंचरयात व्यंग, खोडी असलेला; चवकलागं उिा. आंधळा, लंगडा. २. 
(कों.) स्वतंत्र. [सं.] 
 
अपांग चव. १. डोळयाचं्या बाहेरच्या अंगार्ा कोन; नेत्रप्रातं. २. कटाक्ष; दृचष्के्षप : ‘ज्यारे्न कृपाअपागें 
।’ – एभा १·७९. [सं.] 
 
अपांगिे   १. चवघ्न उपक्स्थत होिे; उखळिे; लंगडे होिे; हातपाय मोडल्यासारखे होिे; नडिे. २. 
जार्िुकीच्या क्स्थतीत असिे; पेर्ात सापडिे. ३. पहा : आपंगिे [सं.अपागं] 
 
अपांगपात पु. कटाक्ष टाकिे : ‘जयारे्चन अपागंपातें । बंध मोक्षपिीं आते ।’ – अमृ २․४. [सं.] 
 
अपांपणत, अपांपती पु. समुर : ‘मोक्षासकट गती । जेथे येती चवश्राचंत । गंगाचि अपापंती । सचरता 
जेवी ।’ – ज्ञा १३·१०७४. [सं.] 
 
अपांपरी  स्त्री. अव्यवस्था; िुिुचशा; पहा : अपरापरी : र्ंचरयें प्रकृचत भलूलीं । वार् प्रािाचस 
र्ूकली । ऐसी अपापंरी होती जाली शरीरग्रामीं ।’ – राज्ञा ११·६५५. 
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अणपककज न. (वन.) झकजमंडल खालच्या पातळीवर (अधःस्थ) राहून बाकीर्ी पुष्ट्पिले वरच्या 
पातळीवर येतात, तो प्रकार. येथे पुष्ट्पस्थली झकजपुटाला पूिचपिे वढूेन राहते. उिा. पेरू, काकडी, 
चनचशगंध यारं्ी फुले. [सं.] 
 
अणपचक्र न. (ग.) ज्यार्ा मध्य झबिू क्स्थर नसून तो िुसऱ्या मोठ्या वतुचळाच्या पचरघावर चफरत 
आहे असे लहान वतुचळ. 
 
अणपतर  चव. बिमाष; खोडकर; उनाड. (व.) 
 
अणपतार  पु. अजागळ व्यतती (ग्रा.) [फा. अब्तर] 
 
अणपधान न. १. िंाकिें; आच्छािन; लपचविे : ‘भरलें  रतीसागरी चवषय उद्यान । करंू कुठवर 
करी अचपधान ।’ – प्रला ३९. २. (वन.) शवेाळीच्या बीजुकाशयावररे् िंाकि; नेपैंथस (कलशपिी) या 
कीटकभक्षक वनस्पतींच्या र्बंसूारख्या अवयवारे् टोपि; परागनचलका बाहेर येण्यापूवी अलग होिारा 
भाग. ३. शवेाळीतील बीजुकाशयारे् झकवा काही बीजी वनस्पतीतील करंडकरूप फळारे् टोपि. उिा. 
घोळ, कुरडू. ४. काही परागिावंरील टोपि. ५. चनलचगरीच्या फुलावरील टोपि. [सं.] 
 
अणपभौम न. (वन.) बी रुजण्यार्ा एक प्रकार. बी रुजल्यावर िचलका जचमनीवर येऊन बहुधा 
चहरव्या बनतात व काही वळे अन्नचनर्ममती करतात. [सं.] 
 
अणपलेट कोटय न. मूळ चिवािी झकवा फौजिारी न्द्यायालयानंी चिलेल्या चनकालारं्ा फेरचवर्ार 
करिारे वरच्या िजारे् न्द्यायासन. [र्ं.] 
 
अणपसंवतय न. (वन.) १. संवताखाली असलेले छिारें् वतुचळ. उिा. कापूस, जास्विं, भेंडी र्. 
येथे संवतच या मंडलावर असतो. २. संिलाखाली असलेल्या पानासारख्या उपागंारे् (छिारें्)  
वतुचळ. उिा. जास्विं. [सं.] 
 
अणपस्तर पु. (प्राचि.) त्वरे्मधील पेशींर्ा बाहेरील स्तर. [सं.] 
 
अपीणडत चव. (वै.) पचरिाम न िंालेले; त्रास न पोहोर्लेले; पीडा न िंालेले. [सं.] 
 
अपील न. १. खालच्या न्द्यायाधीशाने चिलेल्या चनकालाचवरुद्ध वरच्या न्द्यायालयाकडे अजच करिे; 
‘त्या अचपलार्ा जो चनकाल होर्चल तो कायमर्ा वज्रलेप समजला जार्चल.’ – घका १२२. [रं्.] 
 
अपुत चव. अशुद्ध; अपचवत्र : ‘रमुचन अपुत केली ते कशी पूत नारी ।’ –मंराधा ८. [सं. अ+ पूत] 
 
अपुत्रक, अपुत्रीक चव. चनपुचत्रक; संतती नसलेला; संतानचवरचहत; अपत्याचशवाय. [सं.] 
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अपुनरावृणत्त, अपुनरावृत्ती स्त्री.  १. पुन्द्हा न होिे, घडिे; परत न येिे. २. अखेरर्ी मुतती; मोक्ष 
(जेथून पुन्द्हा जनन–मरि लागत नाही); चनवाि; जननमरिाच्या फेऱ्यापासून आत्म्यार्ी मुततता. [सं.] 
 
अपुनभयव पु.  पहा : अपुनरावृत्ती २. 
 
अपुनलयभ्य चव. पुन्द्हा न चमळिारे, प्राप्त न होिारे. [सं.] 
 
अपुरकी  चिचव. पश्चात; मागे; अपरोक्ष. (गो.) 
 
अपुरबाय, अपुराबाय, अपुबाय स्त्री. १. नवलार्च; अपूवचता. २. अचतशय ममता, पे्रम, लाड. (गो.) [सं. 
अपूवच] 
 
अपुरा, अपुरता चव. १. पूिच न भरलेला; न संपलेला; पुरा न िंालेला; कमी असलेला. २. पुरेसा झकवा 
भरपूर नसलेला; उिा; थोडा; असमथच; अयोनय : ‘मी अपाडे कीर अपुरा ।’ – ज्ञा ६·१४०. ३. अपचरपक्व; 
अधचवट, पोरकट : ‘अपुरती बुचद्ध पुण्य नाही पाठी ।’ – तुगा १८७८. [सं. अपूिच] 
 
अपुरी स्त्री. पचहलीच्या आधीर्ा बालवगच : ‘अपुरीत आचि पचहलीत प्रथम उजळिी काढायर्ी असे’ – 
माजीया २८. 
 
अपुष्ट्क चव. (वन.) गभचपोषहीन; पुष्ट्क नसलेले. उिा. झर्र्, हरभरा, वाटािा यारं्ी बीजे. [सं.] 
 
अपुष्ट चव. न पोसलेला; हडकुळा; रोडका; अशतत. [सं. अ + पुष्] 
 
अपुष्टत्व, अपुष्टाथयत्व न. मुख्याथात भर न घालिारा शब्ि; जो शब्ि गाळला असता अथचहानी होत 
नाही असा शब्ि योजिे हा िोष. [सं.] 
 
अपुणष्ट, अपुष्टी स्त्री.  (वै.) पूिच काळजी घेऊनही शरीराच्या एखाद्या भागारे् झकवा स्नायूरे् पूिच पोषि 
न होता तो िुबचल होत जािे. [सं.] 
 
अपुष्ट्प वनस्पणत, अपुष्ट्प वनस्पती स्त्री. वनस्पचतशास्त्रातील िोन मुख्य भागापंैकी एक. वनस्पती 
जननपेशीपासून उत्पन्न होते व सपुष्ट्प चबयापंासूनही होते – ज्ञाको २०७. [सं.] 
 
अपूट चव. पुट न चिलेले. २. अस्पषृ्; हात न लावलेले (वस्त्र, अन्न र्.) : ‘कंुजपुरीयार्ी वस्ती अपूट 
होती; लूटचह मुबलक सापडली.’ – भाब १२१. ३. स्वतंत्र चशल्लक राचहलेले; वगळलेले. ४. वैषचयक 
समागम िंाल्याने िूचषत न िंालेला (पुरुष, स्त्री.) ५. अचशचक्षत; वठिीवर न आिलेले (अपेट या अथी). ६. 
(व्यापक) अर्ानक या अथी. ७. अर्ूक; अखंड. [सं. अस्पषृ्] 
 
अपूप पु. अनरसा; घारगा : ‘झनबे नाझरगे नारेळे । अपूप लाडू अमृतफळें ।’ – एरुस्व ६·८६. [सं.] 
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अपूर स्त्री. उिीव; कमरता; उिेपिा; भरपूर नसिे. पहा : अपुरा [सं. अपूिच] 
 
अपूरकी  स्त्री. अपूवार्च; नवलार्च : ‘तुरीच्या शेंगा काय अपूरकीर्ी चजन्नस हाय?’ – आआश े१६. 
[सं. अपूवच] 
 
अपूरनपूर स्त्री. झकचर्त उिीव. 
 
अपूिय चव. १. न भरलेले; अपुरे; कमतरतेरे्; पूिच नसलेले; कमी असलेले. २. चनष्ट्िात झकवा तरबेज 
न िंालेला. ३. अतृप्त : ‘आचि पसचरला अचभलाषु । अपूिच होय तोचर् दे्वषु ।’ – ज्ञा १६·३९९. ४. तुटक [सं.] 
 
अपूिय–गुिन न. (जीव.) एकगुचित रंगसूत्राचं्या पटीपेक्षा जास्त झकवा कमी रंगसूते्र असिे. [सं.] 
 
अपूियपदी चव. पिातील र्रि अपूिच असलेला; अपुऱ्या मात्रारं्ा. [सं.] 
 
अपूिय णपच्छाकृती चव. (वन.) अध्यापेक्षा बरेर् अचधक आचि चपसासारखे (पाते) चवभागलेले 
(साधे पान.) उिा. िंेंडू, कॉसमॉस, कामलता. 
 
अपूिय बीजुक न. (वन.) ज्यात काही भागारं्ी पूिच वाढ होत नाही असे बीजुक. 
 
अपूिय भणवष्ट्य चव. (व्या.) एखाद्या चियेस आरंभ होऊन चतर्ा व्यापार त्या काळी र्ालत राहिार 
असेल, असा बोध ज्या चियापिापासून होतो त्यार्ा काल. [सं.] 
 
अपूियभूत चव. (व्या.) हा काळ भतूकाळात एखािी चिया अधचवट िंालेली असून पुरी व्हावयार्ी 
असते असे िाखचवतो. या काळाच्या ठायी चियेर्ी अपूिचता िशचचवली जाते. [सं.] 
 
अपूियमाफी स्त्री. साऱ्यात थोडीशी सूट असते अशी जमीन. 
 
अपूिय वतयमान चव. (व्या.) एखािी चिया र्ालू आहे हे िाखचविारा काळ. 
 
अपूिय स्पधा स्त्री. (अथच.) मयाचित स्पधा; बाजारात अनेक उत्पािक, चवचवध वस्तंूरे् उत्पािन 
करीत असूनही ग्राहक तुलनेने कमी असल्यामुळे प्रत्येक उत्पािक बाजारपेठेवर आपला प्रभाव पाडू शकतो 
अशी क्स्थती. [सं.] 
 
अपूिय िस्ताकृती स्त्री. (वन.) अध्यापेक्षा अचधक चवभागलेले हस्ताकृती पाते, पान उिा. गारवेल. [सं.] 
 
अपूिांक पु. (ग.) १. पुरा नसलेला अंक; अंकार्ा भाग; उिा. एक र्तुथांश, सात अष्माशं. 
२. पूिच मूल्य न िाखविारा अंक. ३. तुकडा. [सं.] 
 
अपूिांग ढाचा पु. (स्था.) अपुऱ्या अवस्थेत असलेली जोडिी; कच्ची जोडिी. 
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अपूवय न. १. र्मत्काचरक, आश्चयचकारक गोष्; अ्भतु वस्तू; नवल : ‘येता िेचखले मागासी । अपूवच 
पचरयेसा ।’ – गुर् ३४·१०२. २. (तत्त्व.) पूवचजन्द्मचवरचहत र्ह जन्द्मातील कृत्यापंासून होिारे पापपुण्य. 

चव. १. पूवी कधी न घडलेले, िंालेले, प्रथमरे्; अगोिररे्; आरंभारे्. २. चवलक्षि; 
र्मत्काचरक; असाधारि. ३. अद्भतू; आश्चयचकारक; असामान्द्य; श्रेष्ठ िजारे्; अत्युत्कृष्; फार मोलारे् : 
‘म्हिोचन तया चनमचळा । सुख ज्ञानी सरळा । अपूवच ये फळा । साचत्त्वक ते ।’ – ज्ञा १४·२६१. [सं.] 
 
अपूवय दशयन न. १. पचहले िशचन. २. काहीतरी नवीन झकवा र्मत्काचरक पाहिे; पूवी कधीही न 
पाचहलेली गोष् पाहिे, चिसिे. 
 
अपूवार्य स्त्री. नवलार्च; चवलक्षिपिा; असाधारिपिा; उत्कृष्पिा; भलार्च; अत्यंत र्ागंलेपिा. (वा.) 
अपूवार्य करिे – कौतुक करिे; फार प्रशसंा करिे; फार फार मानिे. [सं. अपूवच] 
 
अपूस, अपोस पु. एक उत्कृष् जातीर्ा आंबा; हपूस; हापूस. [पोतुच. आल्फान्द्सो] 
 
अपृष्ठवंश, अपृष्ठवंशीय पु. पाठीला किा झकवा मिके नसलेला एक प्राचिवगच. [सं.] 
 
अपृष्ठीय  चव. (भशूा.) ज्यारें् बाह्याकार स्फचटकरूपात चवकचसत िंालेले नाहीत अशी 
(खचनजे). [सं.] 
 
अपेट चव. १. अंडील; अंड न बडचवलेला (बैल, पशू); साडं : ‘अपेट वृषभ असती सात । त्यासंी 
घालील जो नाथ ।’ –कथा ४·११·११२. २. अंगातली रग न मोडलेला; वठिीस न आलेला; नरम न 
िंालेला; काम न चशकचवलेला; तरबेज न िंालेला. ३. अननुभवी. ४. संसारकृत्य र्त्याचिकानंी जजचर न 
िंालेला; जगारे् व्यवहार माहीत नसलेला. [सं. अ +चपष्] 
 
अपेटी चव. रस्त्यापासून िूर; आडवळिी; एका बाजूस. (व.) 
 
अपेत चव. िूर गेलेला; मागचच्युत–भ्रष्. [सं. अप+र्=जािे] 
 
अपेप चिचव. पहा : आपोआप : ‘सहस्त्र वषे होता पूिच । अपेपचर् उलेल हे ।’ – मुआचि ४·३९. 
 
अपेय चव. चपण्यास अयोनय, चनचषद्ध मानलेले (िारू र्.) : ‘का ंबचधरारे् नीट कान । अपेया नाम पान 
।’ – १८·५८०. [सं.] 
 
अपेयपान न. िारू वगैरे चनचषद्ध पेयारे् सेवन करिे. [सं.] 
 
अपेरि न. (शाप.) चकरिारें् अकें रीभवन; कें रातून न जािे; अपायन. 
 
अपेश न. अपयश; िुष्ट्कीती; पराभव; ‘आचि अपेश ते न वरे्ल । कल्पातंवरी ।’ – ज्ञा २·२०१. 
[सं.अपयश] (वा.) अपेशाचे खापर, अपेशाचे टोपले, अपेशाचे मोटकुळे – अपमानारे् व लाजेरे् (काही 
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अचनष् कृत्यामुळे) िुसऱ्यानंी टाकलेले – लािलेले ओिें. (वर झकवा डोतयावर शब्िाबरोबर आििे, िेिे, 
घालिे, फोडिे, येिे या चियापिाशंी योजतात.) 
 
अपेशी चव. पराभव िंालेला; िुष्ट्कीती िंालेला; ज्याला यश झकवा चसद्धी चमळाली नाही असा; 
अपयशी; चनष्ट्फळ : ‘चनगुचि साडूंन अपेसी । सवच िह्म म्हिे ।’ – िास १५·५·२८. [सं.अपयशी] 
 
अपेशीय चव. (वै.) १. ज्याच्या शरीरारे् अनेक पेशींमध्ये चवभाजन िंालेले नाही असा (प्रािी, वनस्पती). 
२. पेशीपासून न बनलेले. [सं.] 
 
अपेष्टा स्त्री. त्रासिायक, िुःखिायक क्स्थती; कष्; त्रास; खेकटे; लर्ाडं; ब्याि; चवघ्न. [सं. अप + 
र्ष्] 
 
अपेस चिचव. आपोआप : ‘रूप सद्गुि संगती तुझ्या तैसें । भानय चनचश्चत असिार तें अपेसें ॥’ – फुओं 
१९. 
 
अपेक्षिीय चव. वाट पाचहलेला; मागच प्रतीक्षा केलेला; साकाकं्ष पाचहलेला, शोधलेला; आशा वाटत 
असलेला; वर्न झकवा खात्री चिलेला. २. र्च्छा करण्यास योनय : ‘अपेक्षिीय जे काहीं । ते मीचर् केला ।’ – 
ज्ञा १८·१११८. [सं.] 
 
अपेक्षिे अचि. र्च्छा करिे; वाट पाहािे; जरूर असिे : ‘जे अपेचक्षजे चवरतती । सिा ंअनुभचवजे संतीं ।’ 
– ज्ञा १·५२. [सं. अप+ र्चक्ष] 
 
अपेक्षया शअ. पेक्षा. उिा. तिपेक्षया = त्यापेक्षा; मिपेक्षया = माझ्यापेक्षा. [सं.] 
 
अपेक्षा स्त्री. १. र्च्छा; वाचं्छा; आकाकं्षा; वासना : ‘ऐसी अपेक्षा जाचलया । बद्ध मुमुक्षते आचलया ।’ – ज्ञा 
१८·१४४१. २. गरज; कारि; प्रयोजन; जरुरी; मागिी. [सं.] (वा.) अपेक्षा करिे – (चमळण्याच्या आशनेे 
झकवा र्च्छेने पाहिे, बघिे, शोधिे, मागचप्रतीक्षा करिे, र्च्छा करिे. ३. साठी, कचरता : ‘घरापेक्षा 
स्नानभोजन । परापेक्षा वस्त्रपरीधान’ – चवझस. ११·९७. 
 
अपेक्षापूर्णत, अपेक्षापूती स्त्री. अपेक्षा पूिच होिे; मनाप्रमािे घडिे. 
 
अपपेक्षाबुणद्ध, अपपेक्षाबुद्धी स्त्री. आकाकं्षा; मनीषा; आशा (काही चमळण्यार्ी.) (चि. धरिे, 
ठेविे, करिे.) [सं.] 
 
अपेक्षाभंग पु. वाटले होते तसे न घडल्यामुळे िंालेली चनराशा; मनाचवरुद्ध घडिे; आशाभगं. 
[सं.] 
 
अपेणक्षत चव. १. आशनेे र्क्च्छलेले; मागचप्रतीक्षा केलेले : ‘काय अपेचक्षत तुमर्ें चर्त्त । तें चनचश्चत मी करीन 
।’ – एरुस्व ३·४२. २. वाकं्च्छत; र्क्च्छत. ३. जरूर असलेले : ‘मग अपेचक्षत जें आपुलें  ।’ – ज्ञा ४·१६७. 
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अपेणक्षत णवत्तीयभार पु. (अथच.) एखाद्या वस्तूरे् उत्पािन करताना त्यासाठी अपेचक्षत असलेली 
आर्मथक तरतूि. 
 
अपेणक्षतव्य चव. १. अपेक्षा करावयारे्. २. काम्य; स्पहृिीय; र्क्च्छण्याजोगे. [सं.] 
 
अपेक्षी चव. १. अपेक्षा, र्च्छा करिारा. २. गरजू. [सं.] 
 
अपैता, अपैते चव. स्वाधीन; प्राप्त; वश. 
चिचव. आपोआप; सहज; ‘जागर चक्षरापती वैष्ट्िवा सागंाते । घडेल अपैते लाभ मज’ – र्ोखा १८६. 
 
अपैशुन, अपैशुन्य न. सरळपिा; प्रामाचिकपिा; र्मान; िोष टाकून गुि घेण्यार्ी दृष्ी; 
सौजन्द्य : ‘अगा अपैशुन्द्यारे् लक्षि । अजुचना हे पुढे जाि ।’ – ज्ञा १६·१५२. [सं.] 
 
अपोढ पु. (भौ.) एका जागवरेून िुसऱ्या जागेवर ढकलले जािे. [सं.] 
 
अपोढ णनके्षप पु. (भशूा.) प्रवाहातून वाहून आलेला गाळ. [सं.] 
 
अपोढ प्रदेश पु. (भौ.) बिलत्या बाह्य के्षत्रार्ा ज्यावर पचरिाम होत नाही अशी र्लेतरॉन 
नळीतील चरकामी जागा; अवकाश. 
 
अपोढ वाळू स्त्री. (भशूा.) प्रवाहातून वाहत आलेली वाळू. 
 
अपोढ स्तर स्त्री. (भशूा.) चहमनिीच्या प्रवाहामुळे चवस्तीिच प्रिेशावर सार्लेला गाळ. [सं.] 
 
अपोशन, अपोषि, अपोष्ट्िी न. १. पािी चपिे. २. आर्मन; िाह्मिािी तै्रवर्मिकानंी संध्यािी 
कमाच्या वळेी झकवा भोजनाच्या वळेी चर्त्राहुती घातल्यानंतर व भोजनातंी तळहातावर थोडे पािी घेऊन 
आर्मनासारखे एकिार् चपिे : ‘शुद्धमतीनें आपि । कृष्ट्िासी चिधलें  आर्मन । तीन वळेा ंन करी जाि । 
सवापोशन एक वळेा ।’ – एरुस्व १५·१४६. ३. लननात जेवावयास बसताना सासूने आपल्या पतीरे् नाव 
घेऊन जावयाच्या हातावर तूप घालिे. ४. (ल.) त्याग : ‘केले अपोषि कमासी ।’ – चनगा ४२. [सं. आप : 
+ अशन] 
 
अपोिन  न. १. त्याग; िूर करिे; घालविे : ‘सचवलास अचवद्याचनरसन । अपोहन या नावं ।’ – 
एभा १३·१८५. २. (रसा.) मोठ्या रेिुभाराच्या पिाथांपेक्षा कमी रेिुभार असलेले, सामान्द्यतः 
स्फचटकवृत्तीरे् पिाथच वेगळे करण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अपौरुष  चव. १. मनुष्ट्याने केलेले नव्हे ते; र्चश्वरकृत. २. मनुष्ट्याच्या आवातयाबाहेररे्; िैवी; 
अचतमानुष. ३. चभते्र; चभते्रपिारे्. [सं.] 
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अप्तीतर चव. १. चबघडलेले; िोषयुतत; नासलेले : ‘चततका बयान श्रीमंतास चलचहला असता ं बाजी 
अप्तर होती.’ – मर्सा. ५·११६ २. उनाड; उजाड. 
 
अप्तीतरी स्त्री. चबघाड; नुकसान : ‘यातं काहंीं चवपरीत चिसल्यानें अचधक सावधचगरी जाली म्हिजे गोष् 
बहकण्यात येऊन अप्तरी होर्चल.’ – मर्सा ७·११६. 
 
अप्तीती स्त्री. १. आपत्ती; संकट. २. वाि; उिीव. [सं. आपचत्त] 
 
अप्तीपा पहा : अपा 
 
अप्तीपाधप्तीपा, अप्तीपाधोप्तीपा पु. लहान मुलारं्ा एक खेळ. ‘अप्पा धप्पा । विेी विेी गप्पा । आिा िोर । 
बाधंा र्ोर ।’ र्त्यािी गािे म्हिून टाळया वाजवीत चफरावयारे्. 
 
अप्रकट चव. १. अप्रगट; अप्रचसद्ध; चवख्यात नसलेला; उघडा न केलेला; न िाखचवलेला. २. अस्पष्; 
संचिनध; सुप्त. ३. (जीव.) िोन वैकक्ल्पक गुिापंैकी संकरप्रजेत न चिसिारे पि त्यापुढच्या चपढीतील 
काही अपत्यातं आढळिारे गुििोष. [सं.] 
 
अप्रकाणशत चव. प्रकाचशत न िंालेले, केलेले; प्रचसद्ध न केलेले, िंालेले (पुस्तक र्.) [सं.] 
 
अप्रकांड चव. ज्यास बुंधा झकवा काडें नाही असे छोटे (िंाड). [सं.] 
 
अप्रकांडकथा (अप्रकाण्डकथा) स्त्री. चवसंगत भाषि; भाकडकथा; अवातंरकथा; आडकथा. [सं.] 
 
अप्रकृत न. (साचहत्य.) उपमान. 
चव. चवषय, प्रसंग सोडून असलेले; चवसंगत; अप्रस्तुत. [सं.] 
 
अप्रणक्रय  चव. (यंअ.) असंस्काचरत; कोितीही प्रचिया न केलेला परंतु पुढील प्रचियेसाठी 
तयार असलेला (धातूर्ा तुकडा). [सं.] 
 
अप्रगत चव. मागे राचहलेला; शास्त्रीय सुधारिात व आर्मथक दृष्ट्ट्या मागे असलेला (िेश वगैरे) : 
‘अप्रगत राष्ट्रारे् स्वरूपही असेर् िंपाट्याने पालटण्यार्ी कुवतही आजच्या चवज्ञानाच्या चठकािी आहे.’ – 
लोस ३. [सं.] 
 
अप्रगल्भ चव. अपक्क; पूिावस्था प्राप्त न िंालेले; कच्चे; पूिच न िंालेले (चवर्ार वगैरे). २. 
चभडस्त; लाजाळू. [सं.] 
 
अप्रगामी चव. (भौ.) पुढे न जािारे (पािी र्.); एकर् तापमान असलेले (हवामान र्.). [सं.] 
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अप्रचणलत (अप्रर्चलत्) चव. प्रर्ारात र्ालू नसलेले; व्यवहारात वापरात नसलेले; व्यवहारातून 
गेलेले; लुप्त (शब्ि, रीत वगैरे) [सं.] 
 
अप्रचेता पु. ज्ञानी : ‘येरा प्रचतग्रहो ठाकला । अप्ररे्तया’ – तसा ८०६. 
 
अप्रज चव. १. संतान नसलेला; चनपुचत्रक. २. प्रजा, लोक नसिारा; उजाड (गाव, राज्य वगैरे). ३. 
न जन्द्मलेला. [सं.] 
 
अप्रिीत चव. १. न केलेले; न बनचवलेले. न पुरस्काचरलेले. २. न रर्लेले. ३. न उपिेशलेला; कतचव्य 
म्हिून न साचंगतलेला. [सं.] 
 
अप्रतक्यय चव. १. तकच  न करता येण्याजोगे; न जािण्याजोगे. र्चश्वर स्वरूप–माहात्म्य र्). २. 
िुजे्ञय. ३. अविचनीय. [सं.] 
 
अप्रतल वक्र पु. (ग.) एकार् प्रतलात पूिचपिे सामावली न जािारी वि रेषा. [सं.] 
 
अप्रणतकार य चव. (आयु.) ज्याच्यावर उपाय करता येत नाही असा; असाध्य (रोग र्.) [सं.] 
 
अप्रणतदेय चव. तंतोतंत भरून िेता न येण्याजोगा; भरपार्च करता न येण्याजोगा. [सं.] 
 
अप्रणतदेय ऋिपत्र न. (व्यापार.) ज्यार्ी परतफेड होत नाही, करता येत नाही असा कजचरोखा. 
 
अप्रणतदेय भाग पु. (व्यापार.) ज्यार्ी परतफेड होत नाही असा भाग. 
 
अपप्रणतपणत्त, अपप्रणतपत्ती स्त्री. १. अजे्ञयता; गूढता. २. अनाकलनीयत्व. ३. कतचव्यासंबधंीच्या 
चनश्चयार्ा अभाव. [सं.] 
 
अप्रणतबंध चव. १. अडथळा न केलेले; अटकाव, हरकत नसलेले. २. (कायिा.) अचनबंध; 
चनर्मववाि; तंटा, भाडंि झकवा वाि नसलेले (वतन वगैरे.). [सं.] 
 
अप्रणतबंधदाय पु. ज्या चमळकतीवर जन्द्मतःर् मालकी हक्क प्राप्त होतो म्हिजेर् असा हक्क प्राप्त 
होण्यास कोित्याही प्रकारर्ा अटकाव नसतो ती चमळकत; बापरोटी. [सं.] 
 
अप्रणतबंध व्यापार पु. खुला व्यापार; आयात व चनयात मालावर जकात न घेण्यार्ी पद्धती : 
‘अथचशास्त्रावरील र्ंग्रजी पुस्तकातं अप्रचतबधं व्यापारार्ें जें महत्त्व गार्चलें  असते’ – लोचटकेले १·५१६. [सं.] 
 
अप्रणतभट पु. िुसरी तोड झकवा जोड नसलेला योद्धा; िुसरा प्रचतस्पधी नाही असा वीर; 
सेनापती. [सं.] 
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अप्रणतम चव. ज्यार्ी बरोबरी करिारा िुसरा कोिीही नाही असा; जोड झकवा तोड नसलेला; अचद्वतीय; 
अनुपम. [सं.] 
 
अप्रणतमल्ल पु. चबनजोड पचहलवान. पहा : अप्रणतभट : ‘हे अप्रचतमल्ल जगीं । पुरता प्रतापु अंगीं ।’ 
– ज्ञा १·११०. [सं.] 
 
अप्रणतरव पु. अचववाचित चमळकत. पहा : अप्रणतबंधदाय 
 
अप्रणतवाद्य चव. वािचववािास झकवा हो नाही म्हिण्यास जागा नसलेला; खंडन करता न येिारा; 
चनर्मववाि. [सं.] 
 
अप्रणतष्ठा स्त्री. िुष्ट्कीती; िुलौचकक; अपमान; फचजती; मानखंडना. 
 
अप्रणतणष्ठत चव. १. चतरस्कृत; बिनाम. २. (तत्त्व.) अक्स्थरचर्त्त. [सं.] 
 
अप्रणतित चव. १. अचनरुद्ध; स्वैर; अचनबधं; अप्रचतबधं; नेहमी, सिोचित असिारे; अव्याहत : 
‘कोित्याही भाषेर्ी प्रगल्भता म्हिजे सवचत्र चतर्ा अप्रचतहत संर्ार सुरू असला पाचहजे’ – लोचटकेले 
४·४·१५७. २. चनराश न िंालेला. [सं.] 
 
अप्रतीत चव. १. माचहती नसलेले; अननुभवी; अपचरचर्त. २. असंतुष्. ३. (साचहत्य.) ज्यार्ा अथच 
स्पष् होत नाही असा. [सं.] 
 
अप्रतीणत, अप्रतीती स्त्री. १. अनुभवार्ा अभाव; प्रतीती, अनुभव, माचहती नसिे. २. ज्ञानगोर्र न 
होिे. [सं.] 
 
अप्रतोख पु. असमाधान : ‘भाडंारेकार तो अप्रतोखु भावीतचर् असचत’ – लीर्पू ४८. 
 
अप्रत्यय पु. १. प्रत्ययार्ा, अनुभवार्ा अभाव. २. अचवश्वास; चवश्वासार्ा, भरवशार्ा अभाव; बेभरवसा. 

चव.  (व्या.) ज्याला प्रत्यय लागत नाही असा. [सं.] 
 
अप्रत्ययी चव. १. अनुभवशून्द्य. २. अचवश्वासू; बेभरवशी. 
 
अप्रत्यपयि न. अपचि न करिे; स्वाधीन न करिे, होिे; ताब्यात न िेिे; हवाली न होिे, करिे. 
[सं.] 
 
अप्रत्यक्ष चव. १. समक्ष नव्हे तो; एखाद्याच्या पाठीमागे. २. स्वतः न करता र्तराचं्या माफच त केलेला. 
उिा. अप्रत्यक्ष मतिान; अप्रत्यक्ष करआकारिी. [सं.] 
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अप्रत्यक्ष कर पु. (अथच.) १. व्यतती झकवा कंपन्द्या याचं्याऐवजी वस्तंूवर झकवा सेवासुखसोयींवर 
बसवलेला कर. २. ज्या करात कराघात (कायद्याने सरकारात कर भरण्यार्ी व्यापारी, उत्पािक यारं्ी 
जबाबिारी) व करापात (करार्ी रक्कम प्रत्यक्ष चखशातून िेिारा ग्राहक) चभन्न व्यततींवर असतो असा कर. 
 
अप्रत्यक्ष दाणयत्व न. अप्रत्यक्षपिे आलेली जबाबिारी (कजच फेडण्यार्ी, पैसे वगैरे िेण्यार्ी). 
 
अप्रत्यक्ष णनवडिूक स्त्री. (राज्य.) प्रत्यक्ष मतिाराकंडून नव्हे तर चनवार्क गुिामंाफच त होिारी 
चनवडिूक. उिा. राज्यसभेर्ी चनवडिूक. 
 
अप्रत्यक्ष पुरावा पु. अनुमाचनक व पचरक्स्थचतजन्द्य पुरावा. 
 
अप्रत्यक्ष प्रणतकार पु. १. प्रत्यक्ष चवरोध न करिे; सरळ मागाने प्रचतबधं, अडविूक न करता 
अन्द्य मागाने अडविूक करिे : ‘अप्रत्यक्ष प्रचतकार हें एक बलवान शस्त्र आहे.’ – चटव्या. [सं.] 
 
अप्रत्यक्ष मतदान न. मतिाराऐंवजी त्याचं्या प्रचतचनधीने केलेले मतिान. 
 
अप्रत्यक्ष लोकशािी स्त्री. (राज्य.) लोकानंी चनवडून चिलेल्या प्रचतचनधींमाफच त कायिे करून 
र्ाललेली शासनव्यवस्था. 
 
अप्रत्यादेय राशी स्त्री. वसूल न होिारा पैसा. 
 
अप्रत्यास्थ चव. (भौ.) कठीि, घिाघाती (आघात). [सं.] 
 
अप्रत्यास्थ संघात पु. (भौ.) अक्स्थचतस्थापक (घन) पिाथांर्ा एकमेकावंर होिारा आघात. या 
आघातातून शतती चनमाि होते. [सं.] 
 
अप्रदल चव. (वन.) प्रिलहीन; पाकळया (पुष्ट्पमुकुट) नसलेले (फूल). उिा. गुलबक्षी; एरंड. [सं.] 
 
अप्रदान न. (पगार, चहशबे र्.) र्ुकता न करिे; फेड न करिे. [सं.] 
 
अप्रधान चव. िुय्यम; वचरष्ठ झकवा मुख्य नसलेले; गौि; कमी प्रतीरे्. [सं.] 
 
अप्रफुल्ल चव. अचवकचसत; न फुललेले. [सं.] 
 
अप्रबुद्ध चव. १. अज्ञानी; मठ्ठ; मूखच; मिड. २. अपक्व समजुतीर्ा. ३. माचहती नसलेला; तरबेज 
नसलेला; चवषयाशी अपचरचर्त. [सं.] 
 
अप्रभु, अप्रभू चव. १. बलहीन; सामर्थ्यचहीन. २. ज्याच्या िुसऱ्यावर िाब, ताबा झकवा चनयंत्रि नाही 
असा. [सं.] 
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अप्रमत्त चव. १. कतचव्यात न र्ुकिारा. २. सावध; हुशार; िक्ष; जागरूक. ३. उन्द्मत्त नसलेला; 
न शफेारलेला. [सं.] 
 
अप्रमाि चव. १. पुरावा, आधार नसलेले; अचवश्वसनीय; खोटे; चनराधार. २. जे प्रमाि होऊ शकत नाही 
असे; भरमसाट : ‘प्रपरं्ी जो अप्रमाि । तो परमाथी खोटा ।’ – िास १२·१·९. ३. झकमत, महत्त्व नाही असे; 
गैर लागू; आिशच न मानलेले : ‘म्हिोचन भक्तत गा येथ सरे जाती अप्रमाि ।’ –ज्ञा ९·४५२. [सं.] 
 
अप्रमािता स्त्री. (राज्य.) तकच हीनता; बेकायिेशीरपिा. [सं.] 
 
अप्रमाणित चव. ज्याला चवचशष् गुिवते्तरे्, िजारे् प्रमािपत्र चमळाले नाही असा; प्रमाचित 
नसलेला; प्रमाचित न केलेला. [सं.] 
 
अप्रमाद पु. १. मोठा प्रमाि, िोष. (अर्पळ प्रमािे) : ‘करंू आवडे अप्रमाि तो तमोगुि ।’ – िास 
२·६·१९. २. िंगा; बडंाळी. चव. चबनर्ूक; िोषरचहत : ‘चवचहत परी अप्रमािें । अनुष्ठावें ।’ – ज्ञा ११·१४३८. 
[सं. अ+प्रमाि] 
 
अप्रमीलक भेषज  न. गुंगी न आििारे औषध. 
 
अप्रमेय चव. १. मापता न येण्यासारखे; अमयाि. २. चनचश्चत करता न येण्यासारखे; प्रमािानंी चसद्ध 
करता येत नाही असा : ‘तचर आता ंअप्रमेया । मज शरिागता अपुचलया ।’ – ज्ञा ११·५६०. [सं.] 
 
अप्रयास पु. श्रमारं्ा, कष्ार्ा अभाव : ‘चनधान लाधे अप्रयासीं । तरी का ंकष् सायासीं ।’ – गुर् १·५८. 
[सं.] 
 
अप्रयोजक, अप्रयोणजक चव. १. चनरुपयोगी; कवडीमोल; अनावक यक : ‘परी रात्रीचवषयी अप्रयोचजकु । 
जालाचर् कीं ।’ – अमृ ६·६४. २. गैरवाजवी; चवसंगत; हेतुशून्द्य; अनुचर्त : ‘हा सुधारिेर्ा हुतूतू अगिी 
अप्रयोजक होता’ – लोचटकेले ४·२९४. २. कृतघ्न; उपकार न समजिारा. [सं.] 
 
अप्रयोज्य चव. लागू न पडिारा. [सं.] 
 
अप्रवती चव. अकायचकारी; अंमलात नसलेला, आिला जात नाही असा (कायिा र्त्यािी.) [सं.] 
 
अप्रवािी चव. न वाहिारा; घन (पिाथच). [सं.] 
 
अप्रवृणत्त, अप्रवृत्ती स्त्री. १. प्रवृत्तीर्ा अभाव; नावड; मनार्ा ओढा नसिे. २. शास्त्रचनचषद्ध कमच; 
कुमागच : ‘जे अप्रवृत्तीर्ा अव्हाटंा । साडूंचन चवचधचर्या चनघे वाटा ।’ – ज्ञा ७·४८. [सं.] 
 
अप्रवेश्य चव. िुभदे्य; ज्यातून वाट चमळत नाही असा. [सं.] 
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अप्रवेश्यता स्त्री. िुभदे्यता; वाट चमळत नाही अशी क्स्थती. [सं.] 
 
अप्रशस्त चव. १. अरंुि; मोकळे नसलेले; झर्र्ोळे. २. बेडौल; चवशोचभत. ३. गैर; अचशष्; 
अनचभमत; संप्रिायास सोडून. [सं.] 
 
अप्रसक्त चव. चवसंगत : असंबद्ध; अप्रस्तुत; चवषय, प्रसंग सोडून असलेले; अनुचर्त. [सं.] 
 
अप्रसन्न चव. १. नाखुष; नाराज; असंतुष्; र्तराजी िंालेला; गैरमजी असलेला. २. अस्वच्छ (पािी 
र्.). [सं.] 
 
अप्रसरिशील चव. ज्याच्या अंगी चवस्तारारे् – प्रसरिारे् गुिधमच नाहीत असा; चवस्तार न पाविारा. 
[सं.] 
 
अप्रसवा स्त्री. (वै.) चजला मूल िंाले नाही अशी स्त्री; वािंं. [सं.] 
 
अप्रसंग पु. १. अवळे. २. अप्रस्तुत, अयोनय गोष् : ‘म्हिौचन अप्रसंगु तेिें । म्हिावा कीं तो ।’ – ज्ञा 
१८·१६२६. [सं.] 
 
अप्रसंगालाप पु. चवषय सोडून बोलिे : ‘पचर हे अप्रसंगालाप ।’ – ज्ञा ७·३८. [सं.] 
 
अप्रसाद पु. अवकृपा; असंतोष; नाराजी.  
 
अप्रणसका, अप्रसीका स्त्री. हरकत; अडथळा; शकंा; आके्षप. (वा.) अप्रणसका मांडिे, अप्रसीका 
मांडिे – अडथळा झकवा तिार करिे.  
 
अप्रणसदध चव. १. अप्रकाचशत; न छापलेला (गं्रथ). २. सािंीकोंिीर्ा; अचवख्यात; कीती, 
लौचकक यामुळे प्रचसद्धीस न आलेला. ३. प्रर्चलत, रूढ नसलेला; ४. खरे अक्स्तत्व नसलेले; चवद्यमान 
नसलेले; उपलब्ध नसलेले; कवींच्या असंभाव्य कल्पनेतील. जसे – खपुष्ट्प, सशार्ी झशगे, वगैरे. ५. गुप्त; 
हलका; क्षरु. [सं.] 
 
अप्रस्तुत चव. १. र्ालू काळाला झकवा चवषयाला अयोनय झकवा न शोभिारे; अप्रासंचगक; 
अनुचर्त; चवसंगत. [सं.] 
 
अप्रस्तुत तथ्य असंबंचधत गोष् झकवा घटना. 
 
अप्रस्तुत प्रशंसा स्त्री. एक अथालंकार. पहा : अन्योल्क्त [सं.] 
 
अप्राकर्णिक चव. प्रकरिास सोडून; अप्रस्तुत. [सं.] 
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अप्राकृत  चव. १. असामान्द्य; असाधारि; सृचष्िमाबाहेरर्ा; अलौचकक; अ्भतु. २. (वन.) 
नेहमीपेक्षा वगेळी रर्ना असिारा. उिा. परागकोश पाकळीसमोर नसण्यार्ी क्स्थती. [सं.] 
 
अप्राट चव. अपरंपार : ‘अप्राट त्यानें पुण्य केला’ – मसाप ३२०. (काथ.) [सं. अपार] 
 
अप्राप्तीत चव. १. न चमळालेले; अनागत; अलब्ध. २. अकृताथच; (ल.) ज्यास िह्मानंि चमळाला नाही 
असा : ‘परी नेिती ते काय कीजे । अप्राप्त िेखें ।’ – ज्ञा २·२५२. [सं.] 
 
अप्राप्तीतकाल चव. (तकच .) चिलेल्या प्रमािावरून चसद्ध न होिारा; तकच शुद्ध नव्हे असा; अकाचलक; 
अयोनयकाचलक. 

पु. (तत्त्व.) १. येिारा काळ; भचवष्ट्यकाळ. [सं.] 
 
अप्राप्तीत यौवन चव. वयात न आलेला; यौवनावस्था प्राप्त न िंालेला; कोवळा. [सं.] 
 
अप्राप्तीत व्यविार पु. कायद्याने वयात न आलेले मूल; अज्ञान. पहा : अजात व्यविार [सं.] 
 
अप्राल्प्तीत स्त्री. न चमळिे; प्राप्ती न होिे; (ल.) िह्मानंिप्राप्तीर्ा अभाव. 
 
अप्राप्तीय चव. अलभ्य; चमळण्यास कठीि. [सं.] 
 
अप्रामाणिक चव. अचवश्वसनीय; चवश्वासाहच नाही असा; चवश्वासास अपात्र; लुच्चा; खोटा; शकंा 
येण्यासारखा. [सं.] 
 
अप्रामाण्य न. पुराव्यार्ा, आधारार्ा अभाव. [सं.] 
 
अप्रामाण्य ग्रि प. खोटे मानिे; असत्य मानिे; अचवश्वास. [सं.] 
 
अप्रार्णथत चव. आगंतुक; अनपेचक्षत; आकक्स्मक. 
 
अप्रासंणगक चव. अयोनय काळी, अवेळी केलेले; चवषयाला झकवा प्रसंगाला सोडून असलेले; 
चवसंगत; असमयोचर्त. 
 
अप्रास्ताणवक चव. अयोनय तऱ्हेने, अवेळी सुरुवात केलेले, साचंगतलेले; प्रसंगाला न शोभिारे; 
अप्रासंचगक; अप्रस्तुत. [सं.] 
 
अप्रास्य चव. अप्रशस्त; घािेरडे : ‘कुर्ीळ मळीन अप्रास्य ।’ – आर्ामा २३७. [सं. अप्रशस्त] 

न. कडक व्रत; उपासतापास : ‘िेह तुटले अत्यंत अप्रास्य केले’ – स्मृस्थ १०६. 
 
अप्रांत चव. अमयाि : ‘पृथुतरें सरळें  । अप्रातें एकें  । – ज्ञा ११·१२४. [सं.] 
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अणप्रय चव. पसंत न पडिारे; न आवडिारे; नावडते. [सं.] 
 
अप्रीत, अप्रीणत, अप्रीती स्त्री. १. असंतोष; नापसंती; नावड; अरुचर्. २. चतरस्कार. [सं. अ+प्रीचत] 
 
अपु्रक चव. (ना.) अलौचकक; नावीन्द्यपूिच. पहा : अपू्रप (ग्रा.) [सं.] 
 
अपु्रब चव. अपूवच; चप्रय. (गो.) [सं. अपूवच] 
 
अपू्रप न. अपूवच घटना; आश्चयच. 

चव. अपूवच. पहा : अपरूप [सं. अपूवच झकवा अपरूप] 
 
अपे्रणरत चव. उते्तजन न चिलेला; उद्युतत न केलेला; प्रोत्साहन, पे्ररिा न चिलेला. [सं.] 
 
अप्रोद पु. भीड; लाज; संकोर्. 
 
अप्रोदिे अचि. भीड वाटिे; संकोर्िे; लाजिे. 
 
अप्रौढ चव. १. लहान; वयात न आलेला : ‘नाना अप्रौढी बाळकीं । तारुण्य राहे थोकी ।’ – ज्ञा १२·७८. 
२. अप्रगल्भ. [सं.] 
 
अप्तीसरि न. िोष. पहा : अपशरि : ‘जीव िेण्यार्ें अप्सरि माझ्यावर लािू पाहतोस काय?’ 
– मेनका २८. (बे.) 
 
अप्तीसरा स्त्री. १. र्ंरसभेतील नतचकी व गाचयका; कंर्नी (ह्या समुरमंथनाच्या वळेी अपः म्हिजे पािी 
यापासून उत्पन्न िंाल्या.); गंधवांगना; िेवलोकीच्या नृत्यागंना. २. (ल.) अचतशय संुिर स्त्री. [सं.] 
 
अफ्-फ् उ्गा. धनगराच्या बकऱ्या हाकण्यार्ा शब्ि. हरचरच. 
 
आफजार्यश स्त्री. वृद्धी; वाढ. [फा. आफ्जार्चश] 
 
अफटट चव. तुडंुब (गो.) 
 
अफतर चव. चबघडलेला; नष् िंालेला; उजाड. [अर. र्फ्तर] 
 
अफतरी स्त्री. खराबी; िुिचशा; नाश; हानी. [फा. अब्तरी] 
 
अफतागीर अफताबगीर पहा : अबदागीर 
 
अफतादार चव. उजाड; ओसाड; न व्यापलेली; पडून राचहलेली (जमीन, घर, मकान). 
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अफरातफर स्त्री. १. लबाडीने केलेला अपहार; स्वतःच्या ताब्यात असलेला िुसऱ्यार्ा पैसा झकवा 
मालमत्ता लबाडीने घेिे; अपहार; खोटे चहशोब िाखवनू सरकार, संस्था र्.र्ा पैसा लुबाडिे. २. घोटाळा; 
गोंधळ; गडबड (िेशातील); परागंिा क्स्थती (लोकारं्ी). ३. अव्यवक्स्थत, चवस्कचळत क्स्थती (वस्तंूर्ी, 
कामार्ी). [फा.] 
 
अफरातफरा, अफरातफ्रीक चव. परागंिा; बेपत्ता : ‘झहिू मािूस होते तेही अफरातफरा जाहले.’ 
–मर्सा १०·२९८. 
 
अफरातफरी चिचव. अव्यवक्स्थत रीतीने; चढलार्चने; गडबडीने; ताराबंळीने. [फा.] 
 
अफराद पु. १. सेवक. २. एकटा : ‘हाली चवसाजी राम, कृष्ट्िाजी बायिेऊ यार्ा फजंि हा अफराि 
िेशपाडेंचगरीर्ा वाचरसी होय.’ – भार्संअ १८३४·५३. [फा.र्फ्राि] 
 
अफल, अफळ चव. १. चनष्ट्फळ; व्यथच; फुकट. २. ज्याच्यापासून काही कायचचनष्ट्पत्ती होत नाही असे. 
३. जे फळ नव्हे ते. ज्याला फळ म्हिता येत नाही असे. [सं.] 
 
अफल अंडी, अफलक अंडी न. अव. नर व मािी यारं्ा संयोग न होता केवळ खुराक खाऊन 
कोंबडीने घातलेली अंडी. यात जीव नसतो. यास बार अंडी असेही म्हितात. [सं. अफल + अंड] 
 
अफलाकांक्षी चव. बचक्षसार्ी र्च्छा न धरिारा; चनचरच्छ. [सं.] 
 
अफलातून चव. १. र्तरापेंक्षा चनराळा; ज्याच्या वागण्यात, बोलण्यात काही चवशषे आहे असा : 
‘रघुनाथपंत हिमंते तशीर् अफलातून असामी आहे.’ – श्रीयोभा २·२९२. २. चवलक्षि; अप्रचतम; 
आश्चयचकारक. ३. अरबी भाषेतील ‘प्लेटो’रे् नाव. [फा.] 
 
अफलाद, अफवाद, अिफाद स्त्री. १. मुलीर्ा वंश : ‘अव्लािअफवाि (वशंपरंपरा) िेचवले असे.’ – 
मर्सा १५·१५९; ‘ओलाि व अहफाि र्ालचवजे’ – मर्सा २०·१४१. २. ित्तक पुत्रार्ा वशं. ३. रखेलीर्ी, 
पाटाच्या बायकोर्ी, िासीर्ी संतती. [फा. अहफा्] 
 
अफणलत चव. (जीव.) नर व मािी गंतुकारं्ा संयोग न िंालेला. [सं.] 
 
अफवा स्त्री. कंडी; बाजारगप्पा; आवर्च; चजर्ा पुरावा, चजरे् मूळ सापडत नाही, पि जी अनेकानंी 
ऐकली आहे अशी बातमी. [फा.] 
 
अफसािी कागद, िबसािी कागद पु. सोन्द्यार्ा वखच लावलेला सोनेरी बुट्ट्ट्यारं्ा चवचशष् 
कागि. मातब्बर लोकानंा पते्र चलहावयार्ी असता अशा उंर्ी कागिार्ा उपयोग करीत. 
 
अफसोस पु. १. शोक; िुःख. २. (ल.) पश्चात्ताप. ३. उद्गा. िुःखिशचक उद्गार : ‘अरेरे! हाय 
हाय!’ [फा. अफसोस] 
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अफळिे अचि. १. चहरवे, कच्चे झकवा अपक्व राहिे (फळ र्.). २. अधचवट चशजिे (अन्न). [सं. 
अ+फल ] 
 
अफाट चव. १. चवस्तीिच; चवस्तृत; चवशाल (स्थळ, अरण्य, तलाव, समुर, र्मारत, काम). २. मोठे; 
अर्ाट. ३. प्रबळ; अचतशय सामर्थ्यचवान; आश्चयचकारक; उत्कृष्. ४. उनाड; मोकाट (जनावर.) ५. (ल.) 
अचशचक्षत; अडािी; ठोंब्या; िाडंगट. 
 
अफार चव. १. अतृप्त : ‘आनंिसुत चवभ ु हा नंिनंिन अफार चवर्रे घरे ।’ – अफाि ८४. २. फार; 
अचतशय : ‘पुष्ट्पा वैल वारा । परीमळ येतसे अफारा ।’ – श्रीकृर् १९४. 
 
अणफण्या, अणफमी, अणफम्या चव. अफूरे् व्यसन असिारा. 
 
अफीि, अफीम स्त्री. अफू; खसखशीच्या बोंडातील वाळलेला मािक झकवा कैफ असिारा र्ीक. [सं. 
अचहफेन. फा.अफीन] (व.) अफीि उतरविे – एखाद्यार्ी र्ागंली खोड चजरविे. अफीिीसारखा जीव 
ओढिे, अफीिीसारखा जीव लागिे–अचतशय आवड झकवा उत्कंठा असिे; ओढा असिे. 
 
अफीिबाज चव. अफूरे् व्यवसन असिारा. 
 
अफु, अफू : अफीि 
 
अफूचा गाळावा पु. गाळलेली अफू झकवा अफूर्ी गोळी. (वा.) अफूचा गाळावा घेिे – पैजेर्ा चवडा 
उर्लिे झकवा आिप्रमाि करिे. अशा वळेी अफू गाळून प्यायर्ा काही चवधी रजपूतात होता. 
 
अफूचे झाड न.  (वन.) पॅपॅव्हरेसी कुलातील वनस्पती. तुकच स्तान, र्राि, र्ीन, िह्मिेश व भारत 
येथे आढळते. अफूर्ा अकच  औषधात व गंुगी आिण्यासाठी वापरतात. 
 
अफेक स्त्री. प्रबळ र्च्छा; उत्कंठा; आशा; आवड; र्ट; र्टक; ध्यास; ओढा. (चि. धरिे, बाळगिे). 
[सं. अपेक्षा] 
 
अफेनद चव. जड; फेन (फेस) न िेिारे; ज्या पाण्यात साबिार्ा फेस जास्त व लवकर होत नाही व 
अन्न लवकर चशजत नाही असे खडकाळ झकवा रेताड जचमनीतील पािी. [सं.] 
 
अफोडी चव. न. फोडता; सबधं; ‘सवचज्ञें भिीतलें  अफोडी उिंबरू खार्चजे.’ – लीर् २·५५. 
 
अफौटे चव. न फुटिारी; अभगं : ‘अफौटे चििे पढवी सैंग.’ – नरुस्व ३७१. 
 
अफ्जल चव. उत्तम; सवचश्रेष्ठ : ‘लोक म्हितात की ती केवळ अफ्जली परी आहे.’ – म्हैवा १३६. 
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अफ्तर, अफ्तरी, अफ्तागीर, अफ्ताणगऱ्या, अफ्ताब, अफ्लातून, अफ्लाद, अफ्वा, अफ्वार्य पहा : 
अफतर - अफवा र्. 
 
अबर्य, आबर्य स्त्री. १. एक फुलिंाड. २. एक वले; घेवड्ार्ी एक जात; याला खडसंबळ, पठारी, 
कोयतेवाल, िह्मी अशी नाव ेआहेत. आचश्वनात शेंगा येतात त्यारं्ी भाजी करतात. 
 
अबक चवटीिाडूंच्या झकवा र्ेंडूच्या खेळातील शब्ि ‘एक’. या अथी. जसे – अबक, िुबक, चतबक; 
अबकी, िुबकी, चतबकी; एक, िोन, तीन. 
 
अबकार पु. एक प्रकारर्ा चवषारी चकडा. हा र्ावल्याने अंग सुजते. [का.] 
 
अबकारी चव. १. िारू, अफू वगैरे मािक पिाथांवरील (जकात, कर.) २. िारु वगैरे 
काढण्यार्ा (कलाली धंिा). ३. मािक पिाथचचवषयक (खाते, उत्पन्न वगैरे). 
 
अबगाळला चव. आबाळ िंालेला; ज्याच्याकडे िुलचक्ष िंाले आहे असा. (व.) 
 
अबजब पु. हमरीतुमरी; वािावर झकवा हमरीतुमरीवर येिे; एकेरीवर येऊन केलेले भाडंि; अरेतुरे. 
[झह. अबे–जाबे.] 
 
अबजाळ पहा : अपजाळ 
 
अबजुक स्त्री. अवघडपिा : ‘पुन्ना सुगीला पैसं साठवनू िंकास नवा शालू जसाच्या तसा आिायर्ा. 
त्यात एवढी काय अबजूक?’ – खळाळ ३१. 
चव. अवजड. 
 
अबडू न. जाकीट : ‘अंगरखे जाऊन अबडू, पाटलोिी, कोट चनघाले.’ – ज्ञान १८·९·१८७१. 
 
अबतूर चव. चबघडलेले; िोषयुतत. 
 
अबद चव. १. बोलू नये असा; अभर : ‘येर सकळा सोमवतें राहुचन । दे्वचसती अबि वर्नीं ॥’ – चकपु्र 
८५३. [सं. अभर] 
 
अबदा स्त्री. १. संकट; चवघ्न; अचरष्. २. पीडा; त्रास; िुःख; जार्िूक. [सं. आपिा] 
 
अबदाणगर, अबदागीर स्त्री. राजे, सरिार वगैरे लोकाचं्या डोतयावर, सूयारे् ऊन लागू नये म्हिून 
चमरविुकीच्या वेळी धरावयारे् छत्र. नवऱ्या मुलाच्या मस्तकावरही असे छत्र धरण्यार्ी पद्धत. [फा.] 
 
अबदाणगरबाळ्या स्त्री. अव. कानात घालावलाच्या ३२ बाळ्यापंैकी एक प्रकार : ‘नालबाळ्या 
अबिाचगरबाळ्या तकच धर ।’ – अफला ५५. 
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अबदाणगऱ्या पु. अबिागीर धरिारा सेवक. 
 
अबदार पु. जलशाळेवरील अचधकारी. पािी स्वच्छ, थंड करिे वगैरे कामावरर्ा अचधकारी. [फा. 
आब्िार] 
 
अबदार चिचव. जपून; बेताने : ‘पारूनं र्ुलीवरर्.ं.. गाडगं उर्लून िारातल्या िगडाशजेारी अबिार 
ठेवलं.’ – खळाळ ८२. 
 
अबदारखाना पु. १. चपण्याच्या शुद्ध पाण्यार्ा खचजना, साठा; जलशाला; हौि. २. पाण्यारे् खाते व 
त्या खात्यारे् काम. 
 
अबदारी स्त्री. अबिारार्ी करे्री व काम; अबिारखाना. 
 
अबद्ध चव. १. न बाधंलेले; मोकळे; स्वतंत्र. २. (ल.) असंबद्ध; मूखचपिारे्; चवसंगत (भाषि, वतचन 
वगैरे) : ‘िेह पारं्भौचतक प्रचसद्ध । तो मी म्हििे हे अबद्ध ।’ – एभा ९·२८८. ३. चढले; चढलार्चरे्; बेकैि; 
बेबंि; स्वैर; स्वच्छंिी (वतचन, वागिूक). ४. अशुद्ध; वडेेवाकडे : ‘अबद्ध वाकुंडें जैशातैशापरी । वारे् हचरहचर 
उच्चाराव े।’ – तुगा ८०९. ५. र्ूक; प्रमाि. [सं.]  
 
अबद्ध अणधकषय पु. कोित्याही प्रकारच्या अटी जोडलेल्या नाहीत असा अचधकषच. 
 
अबद्ध मंत्र पु. चपशाच्चािी साधनारं्ा मंत्र; अघोरी चवद्या. [सं.] 
 
अबद्धमुख चव. घािेरड्ा तोंडार्ा; चशवराळ; अभर बोलिारा; फटकळ. [सं.] 
 
अबधाक, अबधाकिे पहा : अपधाक, अपधाकिे 
 
अबनाल, अबनाळ न. तलवारीच्या म्यानारे् वररे् टोपि (र्ािंीरे् अगर सोन्द्यारे्). 
 
अबनूस पु. (वन.) एबेनेसी कुलातील सिापिी वृक्ष. हा कोर्ीन, त्राविकोर, श्रीलंका व मलाया येथे 
आढळतो. 
 
अबब उद्गा. आश्चयोद्गार; अहह! 
 
अबरगत स्त्री. संकटार्ी भीती; खोटे संकट. पहा : बलामत (ग्रा.) 
 
अबरगोबर चिचव. अव्यवक्स्थतपिे; चढलार्चने; गबाळपिे (चि. सारविे, माखिे वगैरे). 
 
अबरचबर न.  (चवप्र. अरबटर्रबट); चनःसत्त्व, बेर्व अन्न; नीरस–रुक्ष खािे; बोलिे. 
चिचव. १. मूखचपिाने; नीरसपिाने. २. अव्यक्स्थतपिे. 
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अबरवि न. १. वाहते पािी. २. कापडार्ा एक प्रकार. 
 
अबरवा चिचव.  वाहिारे पािी, यावरून सरळ अखंचडतपिे. 
 
अबरूगबरू चव. खाऊन चपऊन पोसलेला, वाढलेला. सुखवस्तू : ‘कोि अबरूगबरू हचरजन गेला 
तर उभा चर्रून टाकतील.’ – अगाअचव ५३. 
 
अबगयत चव. १. लहान मुलासारखा; असहाय. (कों.) २. रोचगष्. [सं. अभचकवत्] 
 
अबलक, अबलख चव. १. चर्त्रचवचर्त्र रंगार्ा; अनेक रंगांर्ा; सवच शरीर लाल असून त्यात 
पाढंरे, काळे, जिच पटे्ट असलेला हा घोडा फार िुर्ममळ होय. – अश्वप २९ : ‘परं्कल्यािी घोडा अबलक ।’ 
–ऐपो १२९. २. तेज िौड करिारे : ‘हचरतविच अबलख वारू’ – गािै ९. ३. अनेक रंगाच्या नक्षीरे्. [फा. 
अब्लक] 
 
अबला स्त्री. बार्च; स्त्री. [सं.] 
 
अबळ चव. १. ताकि झकवा बळ नसलेला; अशतत; कमजोर; िुबचळ; िीन : ‘बळी अबळातें खाय । हेचर् 
बाचधत जरी होय ।’ – ज्ञा १६·३०२. २. (ल.) अज्ञानी : ‘बाळकाहातीं चिधल्या फळा । खाव ेहे न कळे त्या 
अबळा ॥’ – एभा १५·२०. [सं. अबल] 
 
अबंदपैबंद चव. अशाश्वत : ‘िौलत अबंिपैबंि’ – मर्सा २०·२८६. 
 
अबंध चव. चनबधंरचहत; स्वैर; मोकळा; मोकाट : ‘पचर अबंधा चनत्य िह्मभावा । चबघाड नाही ।’ –ज्ञा 
२·२५७. [सं. अ + बधं] 
 
अबंधडका चव. अनागोंिी; अंिाधंुिीर्ा कारभार. (को.) 
 
अबा, आबा १. वयाने मोठ्या मािसासाठी वापरायरे् आिराथी संबोधन. २. बाप. ३. आजोबा. 
 
अबाजबा चिचव. अद्वातद्वा; अर्कटचवर्कट; वाटेल तसे : ‘तो चतला अबाजबा बोलू लागला.’ – 
धग ३५. 
 
अबाजा पु. संबधं; अचधकार : ‘मठानजीक माती खिावया तुमरे् काय अबाजा आहे :’ – मर्सा 
१५·१५९. 
 
अबाट चव. १. न बाटलेला; जो भ्रष् िंाला नाही असा; िूचषत नसलेला; िोष न िेता येण्यासारखा. २. 
(क्व.) जातीबाहेर, वाळीत न टाकलेला. [सं. अभ्रष्] 
 
अबाठ चव. ज्यात कोयीर्ी नीट वाढ िंाली नाही असा. 
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अबादगुि पु. िुगुचि : ‘पोटटीत काही अबािगुि आहे वाटतें, नाही रे?’ – बाचवबु ५५. 
 
अबादगुिी चव. ज्यात अनेक िुगुचि आहेत असा. (व.) 
 
अबादान चव. समृद्ध : ‘साहुकाराकचरता ंराज्य अबािान होते.’ – आज्ञापत्र ८९. 
 
अबाणधत चव. १. बाधा, िोष नसलेला; अिूचषत; आके्षप न घेतलेला; शास्राचिकानंी संमती 
चिलेला; अचवरोध. २. चवरोध. प्रचतकार न करता येण्यासारखे; कायम; नाकबूल करता न येण्यासारखे. ३. 
उत्पत्ती, क्स्थती व लय यारं्ी बाधा न होिारे; मुतत. ४. स्वाधीन; स्वायत्त; कोितेही चनबधं नसलेला. ५. 
पचरिाम न िंालेला; अचवकृत; बाधा न िंालेला. 
 
अबाब पु. १. अबवाब (अव.); बाबी. २. चनरचनराळया प्रकाररे् सरकारी कर. ३. गावच्या हक्किारार्ा 
वाटा वजा करून सरकारला साऱ्याबिल जे धान्द्य, तेल चजन्नस द्यावयारे् ते. ४. (नगर) आंब्याच्या चपकार्ा 
अंिाज. [फा.] 
 
अबाबय, अबाबा उद्गा. आश्चयच; अर्ंबा. पहा : अबब (व.)(वा.) 
 
अबाबय करिे, अबाबय वाटिे, अबाबा करिे, अबाबा वाटिे – अवडंबर माजचविे; कागंावा करिे; 
थैमान माडंिे; बोंबाबोंब करिे. 
 
अबालबोध चव. अवघड; समजण्यास कठीि : ‘आमरे् शब्ि जरी मराठी असतात तरी चवर्ार 
र्ंग्रजी व अबालबोध असतात.’ – चवराझशरो ४३. [सं.] 
 
अबाव न. कागंावा; थैमान; बोंबाबोंब. 
 
अबाशाई, अब्बाशार्य, अबाशािी, अब्बाशािी, अब्बाशी चव. गचहरा–गिच ताबंडा व काळसर–
अब्बास फुलासारखा रंग; या रंगारे् वस्त्र. [झह.] 
 
अबाष्ट्पनशील चव. (भौ.) ज्यारे् लगेर् बाष्ट्पीभवन होत नाही असा. [सं.] 
 
अबांधणवक बिुपणतत्व न. (समाज.) चववाहार्ा एक प्रकार; एकमेकारें् नातलग नसलेले अनेक 
पुरुष एकार् स्त्रीशी चववाह करतात. मलबारमधील नायर जमातीत प्रर्चलत असलेली चववाहपद्धती. 
 
अणबल खेळू का तणबल खेळू मुलींर्ा एक खेळ. 
 
अणबस्टी चव. तेजः पुजंः ‘येचक थोचर अचबस्टी मुहुर्मत । माहा भयेंकचर चिसती ।’ –चिपु. ३१·२९. 
 
अणबळाखि स्त्री. अचभलषि; अचभलाषा; र्च्छा: ‘लोकीं न्द्हवावयेा अचभळाखि । तुमी वर्मजले 
आळंकार भषूि ।’ – चिपु १·१०२. 
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अणबळोखिे अचि. अचभलाषिे; अचभलाषा करिे : ‘परनारी अचबळोचखलेया । ते योनय नव्हे कविा 
प्राचिया ।’ – चिपु २·२३·७६. 
 
अबीजी चव. (वन.) ज्या वनस्पतींना फुले झकवा बी धरत नाही अशी. 
 
अबीजुक शाकािू पु. (कृचष.) पुष्ट्कळशा सूक्ष्म जीवाचं्या पेशीमध्ये अचतउष्ट्ि हवमुेळे एक 
वाटोळया आकारारे् बीजुक तयार होते. ज्या सूक्ष्म जीवामंध्ये बीजुक तयार करण्यार्ी नैसर्मगक शतती नसते 
असे बीजुक. 
 
अबीर पु. र्िंन, केशर, कापूर, कस्तुरी अशा सुगंधी रव्याचं्या चमश्रिाने केलेला सुगंधी पिाथच. [फा. 
अबीर] 
 
अबुज चिचव. बुजल्यासारखे; ओके–ओके. (व.) [सं. अ+बुध] (वा.) अबुज वाटिे – न करमिे; 
र्ैन न पडिे; न सुर्िे. 
 
अबुद्ध चव. १. माहीत नसलेले; न समजलेले. २. बुद्ध धमीय नसलेला. [सं.] 
 
अबुणद्ध, अबुद्धी चव. मूखच; समज नसलेला; शहािा नसलेला. [सं.] 
 
अबूज चव. अडािी; अल्लड; र्मत्काचरक; चवचर्त्र. [सं. अबुद्ध]  (वा.) अबूज वाटिे – 
गोंधळून जािे; र्ैन न पडिे. 
 
अबे उद्गा. अरे! [झह.] 
 
अबेदाबे स्त्री. १. अरेतुरे; हमरीतुमरी. २. उद्धटपिार्ी भाषा वापरिे, करिे; वाकडेचतकडे बोलिे. 
(चि. करिे). [झह. अबेरे् चद्व.] 
 
अबोट चव. बोट न लावलेले; स्पशच न केलेले; र्व न घेतलेले; उपयोगात न आिलेले (अन्न, पिाथच 
वगैरे).  

न. १. अखंचडत लेप; २. अनाचमका : ‘तें लागलेसे अबोट र्िंनार्ें ।’ – ज्ञा १५·३. 
 
अबोटी स्त्री. अचलप्तता; स्पशच न करिे : ‘तेथोचन िेह आवघें । अबोटी कीजे ।’ –ज्ञा १७·२१०. 

चव. अस्पषृ्; (ल.) चवषयोपभोग न करिारे : ‘अखोरी अबोटी जन्द्म परमेश्वराचस िेयावे’ – 
लीर्उ ५८८.  
 
अबोध पु. अज्ञान; ज्ञानाभाव : ‘वस्तूसी अपुला जो अबोधु । तो उध्वी आठुळैजे कंिु ।’ – ज्ञा १५·८८. 

चव. १. (समाज.) जािीव नसलेला; जागृत नसलेला. २. (मानस.) सुप्त; अव्यतत; जागृत 
नसलेले (मन.) [सं.] 
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अबोधन, अबोध्य न. १. मूखास चशकचविे. २. जािीव नसिे; बोध न होिे. [सं.] 
 
अबोधनीय, अबोध्य चव. १. सागंण्यास, जािण्यास, बोध होण्यास, चशकचवण्यास कठीि. २. जड; 
मंि; बुचद्धहीन. [सं.] 
 
अबोध्यबोधन न. मूखाला चशकविे. [सं.] 
 
अबोल, अबोलका, अबोलिा, अबोल्या चव. १. मुखस्तंभ; बडबड न करिारा; जास्त बोलावयास 
नको असलेला; चमतभाषी : ‘आत्मा अबोलिा स्वयें । पचर तोचर् बोलतो म्हिावा चनश्चयें ।’ – यथाचि ४·३०७. 
२. गाण्यातला चवचशष् स्वरयुतत जो बोल त्या चवरचहत असा : ‘का ंन सचज्जता ंवीिा । तो नाि जो अबोलिा ।’ 
– अमृ. ५·४१. ३. मुका; स्तब्ध : ‘एक सिा गाती नार्ती । एक तो होती अबोलिे ।’ – एभा २·६३१. 
 
अबोलिे न. मौन : ‘काही बोलसी तचर अबोलिे बोल’ –र्ागंा २१. 
 
अबोलण्या चव. न बोलण्यासारखा : ‘तुका म्हिे नष्ा । अबोलण्या तुझ्या रे्ष्ा ।’ – तुगा १४१९. 
 
अबोला पु. १. िुसऱ्याने केलेल्या र्ुकीबिल अचजबात न बोलता राग व्यतत करिे; कुढया मनाने 
राहिे; परस्पर मतै्रीत अंतर पडिे; रुसवा झकवा दे्वष र्. कारिामुंळे एकमेकाशंी न बोलिे. २. (सामा.) मौन 
: ‘िह्मार्ा अबोला चफटावा । अदै्वतत्त्वें भेटावा ।’ – ज्ञा १७·३२२. 
 
अबोली स्त्री. (वन.) कोराटंी कुलातील अबोली रंगार्ी फुले येिारे एक लहान फुलिंाड. 
 
अब्ज न. १. एक संख्या; शभंर कोटी; अवच. २. िहाव्या स्थानार्ी संख्या. 
 
अब्ज न. कमळ. 

पु. १. शखं. २. र्ंर. ३. धन्द्वतंरी. [सं.] 
 
अल्ब्जनी स्त्री. कमचलिी : ‘अद्वयाक्ब्जनीचवकाशु । विंूं आता ।’ – ज्ञा १६·१. 
 
अल्ब्जनी भोग पु. कमचळिीरे् मूळ. 
 
अब्जुग न. नवलचवशषे; अ्भतु. 
 
अब्द पु. १. मेघ. २. वषच. ३. सावंत्सचरक श्राद्ध : ‘प्रयागी अब्िर्विा श्रीरामें सागं साचरले ।’ – मोरा 
१३. [सं.] 
 
अब्द चव. १. खूप. २. अभर. 
 
अब्दाणगरी बाळी स्त्री. कानात घालावयार्ी अब्िाचगरीसारखी बाळी. 
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अब्धकिे चि. धक्का बसिे; भीती वाटिे. 
 
अल्ब्ध, अब्धी पु. समुर, महासागर : ‘नातरी शब्ििह्माक्ब्ध । मचथयेला व्यासबुचद्ध ।’ – ज्ञा १·५१. 
[सं.] 
 
अल्ब्धगजाळ चव. समुरातल्या हत्तीसारख्या : ‘कुठे पूवीर्ी कूपमंडुकी । कुठे अंता ही अक्ब्धगजाळ ।’ 
– मक ११७. 
 
अब्ब, अब्बा उद्गा. अहा! ओहो! अबब. (चि. करिे, म्हििे.) [ध्व.] 
 
अब्बस स्त्री. चनभचत्सचना; फचजती; अपमान. (चि. करिे). 
 
अब्बा पु. बाप; बाबा (चिस्ती व मुक्स्लम समाजात). पहा : अबा 
 
अब्बा उद्गा. खेळामध्ये, धरिारा मुलगा पळिाऱ्या मुलास धरावयास आला असता त्याने पकडले जाऊ 
नये म्हिून खाली बसताना म्हिावयार्ा शब्ि : ‘एकाद्यास आता धरिार अशा वेळी त्याने धरण्यापूवी अब्बा 
म्हिून खाली बसाव.े’ – व्याज्ञा १·१३६. 
 
अब्बाशार्य, अब्बाशािी पहा : अबाशार्य  
 
अब्बाशी स्त्री. १. अबाशाही. २. लहर; चमजास. (व.) 
 
अब्रश चव. घनक याम; काळासावळा; चठपकेिार. [फा. अिस] 
 
अब्रह्म न. (तत्त्व.) ज्यार्ी तार्मकक उपपत्ती िेता येत नाही, पि ज्यार्ा स्वीकार अचनवायच आहे असा 
पिाथच म्हिजे माया होय. ही माया आचि चतर्ा पसारा म्हिजेर् अिह्म. [सं.] 
 
अब्रह्मण्य चव. िाह्मिानंी करू नये असे; चनचषद्ध. 

न. िाह्मण्याचवरुद्ध गोष्; पाप; िुष्ट्कृत्य. 
उद्गा. (ल.) अरेरे! घात िंाला! (याअथी) [सं.] 

 
अब्राह्मि पु. झहिू धमातील िाह्मि सोडून र्तर जाती. 
 
अिाह्मि न. िाह्मिारं्ी जी चवशषे कतचव्ये त्याचवरुद्ध आर्रि. 
 
अब्रू स्त्री. मान; कीती; लौचकक; प्रचतष्ठा; मान्द्यता; र्ज्जत. [फा.] (वा.) अब्रू घालविे – वार्चट 
वागून लोकारं्ा स्वतःचवषयी वाटिारा आिर गमावनू बसिे. अब्रू घेिे – १. अपमान करिे; अप्रचतष्ठा 
करिे; मानहानी करिे. २. शील भ्रष् करिे; बलात्कार करिे. अब्र ूगाड्यावरून चालिे, अब्र ूगाड्यावरून 
जािे– िुष्ट्कीती होिे; बिलौचकक होिे. अब्रू जािे – अपमान होिे; चकर्मतनाश होिे; नालस्ती होिे. 
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अब्रखूाऊ, अब्रघेूिा चव. १. िुसऱ्यार्ी अि ू घालचविारा, घेिारा. २. भ्रष्; मोडता घालिारा; 
भोंििारा; र्कचविारा; पेर्ात घालिारा. 
 
अब्रचूा, अब्रदूार चव. प्रचतचष्ठत; योनयतेर्ा; माननीय; लौचककवान; र्भ्रतिार. 
 
अब्रचूी चाड स्त्री. मानसन्द्मानार्ी, प्रचतष्ठेर्ी आस्था, काळजी. 
 
अब्रचेू काकडे पु. अव. अिरू्ा नाश. 
 
अब्रनुूकसानी स्त्री. (कायिा.) लेखाने, भाषिाने, खुिानंी अगर चर्न्द्हानंी एखाद्यार्ी बेर्ज्जत करिे; 
मानहानी करिे. 
 
अभक्त चव. १. भतत नसलेला; पूज्यबुद्धी नसलेला. २. रुष्; नाराज : ‘तुम्ही नानावर अभतत जाहला 
आहा.’ – पेि ८·३१. [सं.] 
 
अभल्क्त, अभक्ती स्त्री. १. अप्रीती; श्रदे्धर्ा अभाव. २. दे्वष; नावड; चतरस्कार. [सं.] 
 
अभद्र न. १. वार्चट गोष्; अकल्याि; अचरष् : ‘अभर व्हाव ेचशशुपाळासी ।’ – एरुस्व १३·४२. 
चव. १. वार्चट; अशुभ; अमंगल; अचनष् (भाषि); घािेरडे, अपशद्बारे् बोलिे; गर्ाळ; चतटकारा उत्पन्न 
करिारे; बीभत्स; द्वाड : ‘असा जचर नसे रुरे् तचर न तो अभर क्षि ।’ – केका ९४. २. वार्चट नजरेर्ा; िुष् 
भाषि करिारा. ३. िुिैवी. [सं.] 
 
अभय न. १. सुरचक्षतपिार्ी, चनभचयतेर्ी खात्री; हमी. २. भीती नसिे; सुरचक्षतता. ३. अभयमुरा. 

चव. चनभचय : ‘स्वकमच आर्रिारे अभय जे बळी सवां ठार्च ।’ – ऐपो ४२०. [सं.] 
 
अभयकर पु. अभय िशचचविारी िेवतेर्ी झकवा राजार्ी हस्तमुरा : ‘तुिंीयेन अभयंकरे । अनावर 
माया हे वोसरे ।’ – िास १·४·९. [सं.] 
 
अभयकडणडम पु. १. चनभचयता, सुरझक्षतता असल्याबिल वाजचवण्यार्ा डमरू, िंुिुभी वगैरे. २. 
(ल.) संरक्षिाच्या खात्रीबिल स्पष्पिे जाहीर रीतीने बोलिे; सुरचक्षतपिाबिलरे् अचभवर्न, कौल वगैरे. 
[सं.] 
 
अभयदान न. सुरचक्षततेबिलर्ी िेण्यात येिारी खात्री, हमी, वर्न. [सं.] 
 
अभयपि न. अभयिान. 
 
अभयपत्र न. (समाज.) १. परिेशात चनभचयपिे प्रवास करण्यार्ा परवाना. २. मयाचित के्षत्रात 
चफरण्यासाठी झकवा काही कामकाज करण्यासाठी सैन्द्याच्या अचधकाऱ्यानंी सवचसामान्द्य मािसानंा चिलेला 
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अचधकृत परवाना. ३. सुरचक्षतपिाबिलरे् अचधकृतपत्र; कौल; सरकारच्या िहशतीने अथवा िुष्ट्काळाने 
रयत परागंिा िंाली असता चतला आश्वासन िेण्यासंबधंीरे् पत्र, िवडंी, जाहीरनामा. [सं.] 
 
अभयमुद्रा पहा : अभयकर 
 
अभयलेख पु.  पहा : अभयपत्र : ‘समुरयान करण्यार्ा जर त्यास प्रसंग आला तर कफ्तानाकडून 
नौकेबिल अभयलेख घेतल्यावार्ून तो चतजवर पाऊल ठेविार नाही काय?’ – चनमा ८८८. 
 
अभयवचन पहा : अभयदान 
 
अभयवन  न. वन्द्य पशुपक्ष्यारं्ी चशकार करण्यास जेथे मनार्च आहे असे अरण्य; वन्द्य पशुपक्षी 
चनभचयतेने राहू शकतील असे जंगल. 
 
अभयस्थान न. सुरचक्षत स्थान; आश्रयस्थान; जेथे कशारे्ही भय नाही असे चठकाि. [सं.] 
 
अभयिस्त पहा : अभयकर : ‘धमचप्रचतष्ठा तो चसद्ध ु। अभयहस्तु ।’ – ज्ञा. १·१३. 
 
अभयंकर चव. भयप्रि नसलेले; भीती वाटण्यासारखे नसलेले; सौम्य. [सं.] 
 
अभयारण्य न. पशुपक्षी मारण्यास चजथे बिंी आहे असे अरण्य; पशुपक्षी पूिचपिे नष् होऊ नयेत 
म्हिून त्यानंा सुरचक्षत ठेवण्यासाठी केलेली जागा. पहा : अभयवन [सं. अभय + अरण्य] 
 
अभर स्त्री. आकंठतृप्ती; पूिचता; चवटेपयंत समाधान (चि. करिे.). 
चव.  अचतशय तृप्त िंालेला; भरलेला; श्रीमंत : ‘येक लाभें अभर जाले ।’ – िास ११·४·४५. [सं. आ + 
भ]ृ 
 
अभर, अभार पु. गावारे् उत्पन्न, वसूल; कच्चा अभर झकवा अभार = काही वजा न िेता एकूि जमा 
केलेला वसूल. 
 
अभरवि स्त्री. १. अतृप्ती; पुरेसे न होिे; वखवख. २. आकंठ भरिे; अचधक येिे. ३. प्रमािाबाहेर 
जेवि. [सं. अ + भ]ृ 
 
अभरवशी चिचव. १. आपत्तीत; चनराशचे्या अवस्थेत; आशाभगंाने ओढवलेल्या संकटात. २. 
बेभरवसेपिाने. 

चव. चवश्वासघाताने. अचवश्वासाने. 
 
अभरवसा पु. चवश्वासार्ा अभाव; चनराशा; चवश्वासघात. चव. अचनचश्चत. 
 
अभराड चव. गभचधारिेचशवाय जािारे वषच; वािंं काळ (गाय, म्हैस र्त्यािींच्या बाबतीत). (कों.) 
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न.  गभचधारिेचशवाय राहिारे गुरू, जनावर. 
 
अभर्णजत चव. न भाजलेले : ‘मृग मारुचन असंख्यात । भक्षचून भर्मजत अभर्मजत ॥’ – मुआचि 
२·५·६४. [सं.] 
 
अभतृयका स्त्री. पती नसलेली स्त्री; चवधवा; (प्र.) गतभतृचका. 
 
अभव  पु. संसारचनरपेक्ष, अप्रापचंर्क अवस्था; मोक्षार्ी क्स्थती : ‘ॐ नमो श्री जनािचना । नाही 
भवअभवभावना ।’ – एभा १·१. [सं.] 
 
अभक्षिीय, अभक्ष्य न. चनचषद्ध पिाथच (गोमासं र्.) खािे; खाण्यास अयोनय ठरवलेले पिाथच 
खािे. चजवास अपायकारक पिाथच खािे. [सं.] 
 
अभंग, अभंगी चव. १. अचवनाशी; अखंड; अक्षय; चनश्चल; चनरंतर; ‘श्रीकृष्ट्िरंगें सुरंग । अहेवपि तेिें 
अभगं । तेचर् कंुकुम पैं र्ागं । मुखर्रंींर्रंमा ।’ – एरुस्व ७·१७. २. (ल.) िह्मस्वरूप; अचवनाशी क्स्थती : ‘हे 
करिी केली जनािचनें । मज अभगंीं घातलें  तेिें ।’ – एभा १८·३९३. ३. न तुटलेले; न फुटलेले; न 
उल्लंघलेले; सतत; अचवरत : ‘प्रपरं्ार्ी धाडी । अभगं हे ।’ – ज्ञा १३·९९२. [सं.] 
 
अभंग पु. १. एक मराठी लौचकक छंि. हा लगलाभेिातील (लघु–गूरू र्. भेिाचं्या पचलकडर्ा) 
अक्षरसंख्याकं पद्यप्रकार आहे. यारें् लहान व मोठा असे िोन प्रकार. २. कचवनाममुरा. 
 
अभंग पु. अयोनय गोष्; खोटी रीत : ‘तेथ न सुवावा अभगंी । आत्मराजु ।’ – ज्ञा १८·२८०. [सं.] 
 
अभंगता स्त्री. (राज्य.) (एखाद्या चनयमार्ा, कायद्यार्ा) भगं झकवा उल्लंघन न करता येण्याजोगी क्स्थती. 
[सं.] 
 
अभंड न. १. भाडं्ातून चजन्नस तोलून िेण्यापूवी त्या भाडं्ारे् वजन करण्यासाठी वजने झकवा र्तर 
चजन्नस तराजूतील िुसऱ्या पारड्ात टाकून काटा समतोल करिे. अशा तऱ्हेने वजन करण्यासाठी 
टाकलेली वजने झकवा र्तर पिाथच; पासंग. (चि. करिे). २. चजनसारें् फार मोठे गठे्ठ : एका गाडीत िोनर् 
डाग जातील अशा प्रकाररे् मालारे् गठे्ठ. [सं.] 
 
अभंड न. संकट झर्ता. (व.) 
 
अभंड चव. १. पुष्ट्कळ; अमयाि; फार. सामा. शब्ि – अभडं पाऊस – पीक – धान्द्य – वार र्. : 
‘तुका म्हिे काळें काळें  केलें  तोंड । प्रकाश अभडं िेखोचनया ं।’ – तुगा २९८६. २. कुभाडंी; खोडसाळ. ३. 
जहाबंाज; आडिाडं; भाडंखोर; कजाग : ‘सवती ग सवती चनत्य भाडंती नाही कोिार्ा कमजोरा । पचत 
पागंळा करूचन बसचवला अभडं नारी चशरजोरा ।’ – पला ५·९. [सं.] 
 
अभाक चिचव. जरा; थोडा; न्द्यनू. (खा.) 
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अभागी, अभाग्य, अभाग्यवान चव. कपाळकरंटा; खोट्या नचशबार्ा; िुिैवी : ‘त्यासी न भजे अभानय 
कोि ।’ – एभा २·२२९. 
 
अभाग्याची पुतळी स्त्री. िुिैवी, कपाळ करंटी स्त्री : ‘चतथही अभागयार्ा पुतळया, कपाळकरंट्या 
गोचपकाबार्च.’ – तोब ं१९. 
 
अभाग्ये न. अभागी मािूस : ‘अभानयें तू नचशबान मेळौंवु जाय.’ (गो.) 
 
अभाय न. आभाळ. (खा.) 
 
अभारि न. चनरविूक; सोपविूक; भार घालिे, टाकिे : ‘पाडंवारें् अभारि घातले कविासंगे ।’ – 
उगी ११६. [सं. आ + भार] 
 
अभाणरत चव. वजन न केलेले. 
 
अभाव पु. १. वाि; मुळीर् नसिे; शून्द्यता; नाक्स्तत्त्व २. नाक्स्तकपिा; नाक्स्तकबुद्धी : ‘अभावार्ी 
घेतली नरडी । धाके उिरिा तडाडी ।’ – िास ५·९·४६. [सं.] 
 
अभाव पु. १. डाव; िेखावा; शकंा; वहीम; अंिेशा; कल्पना; समजूत. २. भरवसा; चवश्वास : ‘भाषेंरे् 
चतसरे वसचतस्थान न्द्यायाचधशाचं्या करे्ऱ्या. या चठकािर्ा मराठी भाषेच्या कैवाऱ्यासं मोठा अभाव आहे.’ – 
चनमा ११३. [सं. आ + भाव] 
 
अभाविी स्त्री.  १. चपकार्ा अंिाज; आिेवारी; कोकिात खोत प्रत्येक शतेार्ा, पीक उभे 
असताना परं्ासंमक्ष व पाटलासमक्ष पाहिी करून जो चपकार्ा अंिाज ठरवतो तो; ठरचवलेली चपकारं्ी 
आिेवारी : ‘अधेलीबिल पुढे मागे तिार पडू नये म्हिून शतेात चपके उभी असतानार् एकंिर उत्पन्नार्ा 
अजमास झकवा अभाविी करण्यात येते’ – लोचटकेले २·६०७. २. प्रत्येक शतेावरील अभाविीरे् 
नोंििीपत्रक हे खोतारे् नोंििीपत्रक असून त्यात एकंिर कुळारं्ी नावे, जमीन, पीक व खोताने घ्यावयारे् 
पीक यारं्ी नोंि असते. यावरूनर् खताविी म्हिून िुसरे एक नोंििीपत्रक करतात; अंिाजपत्रक. 
 
अभावनीय चव. १. अततयच; न जािण्याजोगे; न समजण्याजोगे; अनाकलनीय. २. अझर्तनीय; 
मनात घेण्यास, चवर्ार करण्यास अयोनय. [सं.] 
 
अभावात्मक चव. अभावाने जािविारा : ‘मराठी भाषेर्ा हा अभावात्मक कलंक’ –अंया २. [सं.] 
 
अभावात्मक पद्धणत, अभावात्मक पद्धती स्त्री. नकारात्मक पद्धती. 
 
अभाणवक चव. १. िेवावर चवश्वास न ठेविारा; श्रद्धा नसलेला; भाचवक नव्हे तो. २. अतर्मकत; 
अकक्ल्पत; आकक्स्मक; आगंतुक; चवर्ार न केलेला; झर्तन न केलेला. 

न. अल्पराशी; जवळजवळ अभाव. [सं. अ + भाव] 
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अभाणवत चव. १. अकस्मात; एकाएकी; अर्ानक; अकक्ल्पत. २. अस्वाभाचवक. ३. यादृक्च्छक. 
[सं.] 
 
अभाणवत नमुना चाचिी स्त्री. कोितेही ठरावीक तत्त्व झकवा िम चनचश्चत न करता घेतलेल्या नमुन्द्यारं्ी 
र्ार्िी. 
 
अभाणवतपिे चिचव. एकाएकी. 
 
अभावी अ. नसल्यामुळे; अभावामुळे. 
 
अभावे ब्रह्मचयय न. चवषयपूतचतेर्ी साधने नसल्यामुळे, न चमळाल्यामुळे आपोआप घडिारे िह्मर्यच; 
तुरगिह्मर्यच; ‘वृद्धानारी पचतव्रता’ यासारखा सोवळेपिा. 
 
अभांड पहा : अभंड 
 
अभांडकुभांड न. तोहमत; आळ; चकर्ाट. पहा : कुभांड 
 
अभांडीकुभांडी चव. तोहमत घेिारा; आळ घेिारा. [कुभाडंरे् चद्व.] 
 
अणभ उपसगच व शब्ियोगी अव्यय. १. सारखेपिा, साम्य, सादृक य. उिा. अचभरूप, अचभराम 
(याप्रमािे). २. साचन्नध्य. उिा. अभ्यननी, अचभर्र, अचभमुख (पुढे, समोर याअथी). ३. वगेळेपिा; पथृकत्व 
(चनरचनराळया प्रकारे, वगेवेगळे) ४. संयोग; चववचक्षतपिा (संबधंी, चवषयी). उिा. अचभधान. [सं.] 
 
अणभकथन न. १. दृढकथन; चनचश्चत कथन. २. आळ; िोषारोप. [सं.] 
 
अणभकणथत चव. १. (कायिा.) चनश्चयात्मक रीत्या कथन केलेले. २. िोषारोप केलेले. [सं.] 
 
अणभकरि न. (अथच.) १. एजन्द्सी; अडत. २. चवचशष् काम झकवा सेवा पुरचविारा व्यवसाय झकवा 
संघटना. [सं.] 
 
अणभकता पु. १. अडत्या; ठरावीक अडत घेऊन काम करिारी व्यतती. २. प्रचतचनधी. [सं.] 
 
अणभकतृयत्व न. १. िलालारे् काम झकवा अचधकार. २. मुखत्यारारे् काम, अचधकार. 
 
अणभकल्प पु. (यंत्र.) संकल्पचर्त्र; नकाशा; आराखडा. [सं.]  
 
अणभकार, अणभगार, अणभघार पु. १. यज्ञात हवन करावयाच्या रव्यावर झकवा होमाकचरता 
घेतलेल्या अविानावर तूप घालिे. २. जेविाच्या सुरुवातीस वाढावयारे् तूप; अन्नशुद्धी. (व.) ३. (ल.) 
पाहुण्याचं्या पानावर थोडेसेर् तूप घालिे. ४. झसर्न. 
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अणभकारक पु. (शाप.) एकमेकावंर चियाप्रचतचिया करिाऱ्या वस्तू, पिाथच. [सं.] 
 
अणभकें द्री चव. (भौ.) बाहेरील भागाकडून रूपातंर होत होत मध्यझबिूकडे जािारे; कें रगामी; 
मध्याचभगामी. [सं.] 
 
अणभकें द्री णनस्सार पु. (भशूा.) कें राकडे रव वाहून जािे, नेिे. [सं.] 
 
अणभकें द्री बल न. (भौ.) कें रामध्ये एकत्र होिारे बल, शतती. [सं.] 
 
अणभक्रम पु.  १. प्रारंभ; उपिम; पुढाकार घेऊन काम करिे. २. जोरार्ा हल्ला. ३. जवळ 
जािे. [स.ं] 
 
अणभक्रमि न. (भौ.) एखाद्या चठकािाहून, पिाथातून झकवा एखाद्या झबिूतून िुसरीकडे 
जाण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अणभणक्रया स्त्री. प्रचतचिया; आधीच्या चियेमुळे घडिारी उलट चिया, नंतर घडून येिारा बिल. 
[सं.] 
 
अणभगम पु. (स्था.) प्रवशे. [सं.] 
 
अणभगमन न. १. प्रातःकाळरे् अनुष्ठान, उपासना. २. मंचिरार्ी स्वच्छता, िंाडलोट. ३. जवळ 
जािे; सहवास. [सं.] 
 
अणभगृिीतक न. (तकच .) १. चसद्ध केल्याचशवाय अगिी खरी समजून सत्य मानलेली गोष्. २. 
गृहीत कृत्य. [सं.] 
 
अणभग्रिि न. १. (कायिा) पकडिे; काबीज करिे; जप्ती आििे. २. लुबाडिे. ३. हल्ला, 
युद्धाथच आव्हान. ४. सत्ता; वजन. [सं.] 
 
अणभघषयि न. (भशूा.) घासून पृष्ठभागार्ी िंीज होिे. [सं.] 
 
अणभघात पु. १. धक्का झकवा मार लागिे. २. आघात; धडक. [सं.] 
 
अणभघारिे सचि. तुपाने झसर्न करिे : ‘नमस्काराव ेवाचढता ंअन्न । अचभघाराव ेपचहले चर् जाि ।’ – 
गुर् ३७·१२५. 
 
अणभचार पु. १. एखाद्याला िुखापत करण्यारे् झकवा त्यार्ा नाश करण्यारे् मंत्र झकवा 
जािूटोिा; जारिमारि; करिी : ‘यालागीं चरघे अचभर्ारी । ते ममता खरी तामस ।’ –एभा २५·१३२. २. 
यासंबधंी होमाचिकमच; अनुष्ठान र्. ३. झहसा; वध. [सं.] 
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अणभचारक, अणभचाणरक चव. १. जारिमारि करिारा; करिी करिारा : ‘आचि अचभर्ारकीं चतहीं । 
उपरचवजे जेतुलें  काहंीं ।’ – ज्ञा १६·४००. २. जारिमारिासंबधंी; अचभर्ारारे्; जािूचगरीरे् : ‘तेथींर्ा अगम 
अचभर्ारक । विेचवरुद्ध मागच िेख ।’ – एभा १३·१२०. [सं.] 
 
अणभचारी पु. अचभर्ार करिारा; रे्टतया; माचंत्रक; जािूगार. [सं.] 
 
अणभजन पु. १. जन्द्मभमूी; मातृभमूी; स्विेश. २. कुटंुब; कुल; वशं. ३. उत्पत्ती. ४. उच्च कुल; 
सत्कुल. ५. पूवचज झकवा वशंज. ६. नातलग; पचरवार; सेवकजन; अनुर्र. ७. समाजातील प्रचतचष्ठत उच्चभ्र ू
वगच (बहुजनच्या चवरुद्ध). [सं.] 
 
अणभजनक बी न. (वन.) बी–चबयािे; प्रजननासाठी, लाविी, पेरिीसाठी उपलब्ध असलेले बी. 
[सं.] 
 
अणभजनवाद पु. समाजातील चनवडक उच्चचवद्याभचूषत व गुिी लोकानंीर् राज्य कराव ेअसे मत. 
[सं.] 
 
अणभजनसत्ता स्त्री. ज्या पद्धतीत सरिार प्रमुख आहेत अशी राज्यपद्धती; उमरावसत्ता : ‘परंतु 
त्यातंील अचभजनसते्तरे् बीज मात्र त्यानंी नेले नाही.’ – पालच  २७६. [सं.] 
 
अणभजपिे सचि. जप करिे; पुनः पुन्द्हा उच्चार करिे; पठि करिे : ‘शब्िगभचमंत्र अचभजपून 
लताचं्या पानातंील चहरव्या रंगाच्या मनोहाचरतेला हरताळ फासिार असेल.’ – चवर्ाचव २. [सं. अचभ + 
जप्च] 
 
अणभजात चव. १. उच्चतम प्रतीरे्, श्रेष्ठ; पचहल्याप्रतीरे् (साचहत्य, कला). २. प्रस्थाचपत चनयम व 
तत्त्व ेयारें् पालन करून चलचहलेले. ३. संयम, समतोल र्त्यािी साभंाळून चलचहलेले. [सं.] 
 
अणभजात, अणभजात्य चव. १. कुलीन; सभ्य; थोर मनार्ा; प्रचतचष्ठत; उच्च िजार्ा : ‘तचर आता ं
पचवत्र तयारे्चर् कुळ । अचभजात्य तेचर् चनमचळ ।’ – ज्ञा ९·४२१. २. सुसंस्कृत; चविनध. ३. चप्रय; मधुर; 
रमिीय. [सं.] 
 
अणभजात कृणत स्त्री. उत्तम कृती; एखाद्या चवचशष् कलाचवभागातील श्रेष्ठ कलाकृती; मानिंड समजल्या 
जािाऱ्या साचहत्यकृती, कलाकृती. [सं.] 
 
अणभजात तत्त्वज्ञान न. (तत्त्व.) कालाच्या ओघात नष् न िंालेले प्रार्ीन व मध्ययुगातील 
तत्त्वज्ञान. [सं.] 
 
अणभजाततावाद पु. (सास.) १. साचहत्यातील पारंपचरक मूल्यारें् पालन करावे असे प्रचतपाििारा 
संप्रिाय. २. साचहत्याचवष्ट्कारातील भावचनक संयम व चनयमबद्धता यारं्ा पुरस्कार करिारा, 
अ् भतुरम्यता वािाच्या चवरोधी वाि. [सं.] 
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अणभजात धातु, अणभजात धातू पु. (रसा.) सोने व प्लॅचटनम कुलातील धातू. हवा, पािी सामान्द्य 
आम्ले अथवा अल्कली यारं्ी त्यावंर चवचिया होत नाही. हे धातू चनसगात मुतत व्यवस्थेत आढळतात. [सं.] 
 
अणभजात बी न. (वन.) ज्या बीजार्ी संपूिच जातकुळी, वशंावळ माचहती आहे असे बी. [सं.] 
 
अणभजात भाषा ज्या भाषारें् स्वरूप संभाषिातील अथवा प्रर्चलत लेखनातील वापरावरून न ठरवता त्या 
भाषामंध्ये उपलब्ध असलेल्या साचहत्यावरून चनचश्चत केले जाते अशा भाषा. (संस्कृत, ग्रीक, लॅटीन 
र्त्यािी). [सं.] 
 
अणभजात वगय पु. महाजन वगच; उमराव वगच; बडे लोक; खानिानी वगच; समाजातील प्रचतचष्ठत, 
चपढीजात वचरष्ठ वगच. [सं.] 
 
अणभजात वाङ्मय न. १. कोित्याही भाषेतील श्रेष्ठ साचहत्यकृती. वैचश्वक मूल्य असलेले 
वाङ्मय. २. रचसकमान्द्य िंालेले प्रार्ीन साचहत्य. ३. संस्कृत, ग्रीक, लॅटीन आिी भाषातंील साचहत्य. 
[सं.] 
 
अणभजाणत, अणभजाती स्त्री. १. मनार्ा थोरपिा; सभ्यपिा. २. कुलीनता; उच्चवशं. [सं.] 
 
अणभजात्य न. कुलीनता; सभ्यपिा, शास्त्रोततता. 
 
अणभणजत न. २८ व ेनक्षत्र. उत्तराषाढा नक्षत्रार्ा शवेटर्ा (र्ौथा) भाग व श्रवि नक्षत्रार्ा १५ वा 
अंश एवढ्या कालास अचभचजत नक्षत्र म्हितात. या नक्षत्रार्ा िाचंतवृत्ताशी संबधं नाही. हे फारर् उत्तरेस 
आहे : ‘तो मी अचभचजतू म्हिे हरी ।’ – एभा १६·२२१.  पु. १. िोन प्रहररे् बारा वाजण्याच्या पूवी 
एक घटका व नंतर एक घटका चमळून िोन घटकारं्ा काळ; सूयोियापासून आठवा मुहूतच : ‘वीराचं्या 
अचभमाना िंाला अस्त । मध्यान्द्हीं आला आचित्य । मुहूती मुहूतच अचभचजत । समयो उचर्त लननार्ा ।’ – 
एरुस्व ७·६४. २. आगंतुक; आकक्स्मक; अनपेचक्षत (पाहुिा, खर्च, गोष्). [सं.] 
 
अणभजेता पु. जेता; चवजय चमळचविारी व्यतती. 
 
अणभतः चिचव. सभोवार; सवच बाजंूनी; सवच चिशानंी. [सं.] 
 
अणभत्यजन न. (चवचध.) सोडून जािे. 
 
अणभत्यागी पु. सैन्द्यातील नोकरी सोडून पळून जािारा, गेलेला; फरारी. [सं.] 
 
अणभत्याजक पु. (चवचध.) सोडून जािारा. 
 
अणभदत्त भांडवल न.  (अथच.) भरिा िंालेले, केलेले भाडंवल. 
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अणभधमय पु. (तत्त्व.) १. बौद्ध तत्त्वज्ञानाप्रमािे अंचतम सत्य. २. पाली चत्र–चपटक गं्रथामंध्ये चवनय–
चपटक, सुत्त-चपटक व अचभधम्म-चपटक असे तीन भाग आहेत. अचभधम्मामध्ये धमार्ी तत्त्व ेसाचंगतलेली 
आहेत. – मतम १·२६. [सं.] 
 
अणभधा स्त्री. १. शब्िार्ा वाच्याथच िाखचवण्यार्ी शतती. २. शब्िशः अथच; वाच्याथच; यौचगक अथच. ३. 
नाव; पिवी; लक्षि : ‘वाघोबा या अचभधेला शोभण्यासारखेर् त्यारे् नोकरीतले वतचन होते.’ – आमािसे १. 
[सं.] 
 
अणभधान न. १. नाव; नाम; संज्ञा; गुिनाम; वगच : ‘आता चवषयाचभधान । भेिु आर्चकें  ॥’ – ज्ञा 
१३·११६. २. नामचनिेश; उल्लेख; संकेत शब्ि; जाचतवार्क नाम; अथचबोध. ३. नाव सागंिे; नाव घेिे. ४. 
व्याख्या करिे; लक्षि करिे : ‘आता िुःखार्ी आंतुवट वेली । िोषकाट्यारं्ी जरी भरली । तरी चनजाचभधानीं 
घाली । असुरी ते ।’ – ज्ञा १६·२१३. ५. शब्ि. ६. (व्या.) कत्याबिल चवधान. ७. (अथच.) मूल्य, वजन, माप 
र्. माचलकेत प्रत्येक एककाला (युचनटला) चिलेला िजा. उिा. रुपयाच्या माचलकेत ५० पैसे, १० पैसे र्. 
नािी. [सं.] 
 
अणभधानकोश अनेक कोशारें् ज्ञान. (र्ौसष् कलापंैकी एक.) [सं.] 
 
अणभधानवाद पु. अन्द्वयाथचवाि. 
 
अणभधायक चव. नामचनिेश करिारा; उल्लेख करिारा; कथन करिारा; िशचचविारा (शब्ि, 
वतता). [सं.] 
 
अणभधावृणत्त स्त्री. शब्ि व त्यार्ा यौचगक अथच यामंधील संकेत. 
 
अणभधेय चव. नावारे्; उल्लेचखलेले; चनर्मिष् केलेले; चनिेचशलेले; िाखचवलेले; कथन केलेले. 

न. अथच (शब्िार्ा); चवषय (बोलण्यार्ा). [सं.] 
 
अणभध्यान न. (तत्त्व.) १. ध्यान, झर्तन, मनन. २. आतुरता. [सं.] 
 
अणभनती स्त्री. १. एका बाजूला िुंकिे. २. (मानस.) पूवचग्रह; एकार् बाजूला असलेली मनार्ी 
प्रवृत्ती; कल. [सं.] 
 
अणभनय पु. १. मुरेने झकवा अंगचवके्षपाने झकवा र्तर हावभाव करून मनातील भावना व्यतत करिे. २. 
(नाट्य.) ज्यारे् रूप घेतले असेल त्यार्ा वशे, भाषि, रे्ष्ा, मनोचवकार र्त्यािी सवच गोष्ींमध्ये अनुकरि. 
नाटककाराने रंगचवलेल्या भचूमकेरे् तंतोतंत ज्ञान, हावभाव व वशे या साधनानंी, पे्रक्षकानंा करून िेिे. ३. 
(नृत्य.) हस्तपािािी अवयवाचं्या चनयमबद्ध हालर्ालीने रस व भाव प्रकट करिे. ४. (सामान्द्यतः) 
हावभाव; रे्ष्ा; अंगचवके्षप. [सं.] 
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अणभनव चव. १. नवीन; नूतन : ‘आता ंअचभनव वाक्नवलाचसनी ।’ – ज्ञा १·२१. २. अपूवच; आश्चयचकारक; 
चवलक्षि : ‘कृष्ट्ि पाहावयाच्या लोभा । नयनीं नयनासी चनघती चजभा । श्रवि श्रविासी वल्लभा । अचभनव 
शोभा कृष्ट्िार्ी ।’ – एरुस्व १·७६. ३. तरुि, कोवळा. ४. ताजा, टवटवीत. ५. नवचशका. 

न. नवल; आश्चयच : ‘अचभनव कचरती सकळ जन । म्हिती वािेंंसी गभचधारि ।’ – गुर् ३९·३३. 
[सं.] 
 
अणभनविे अचि. १. अपूवचतेने प्रकट होिे : ‘तो शातुंचर् अचभनवले ते । पचरयसा मऱ्हाठे बोल ।’ – 
ज्ञा ४·२१४. २. ताजे होिे; नवीन चिसिे. ३. शब्िानंी झकवा अचभनयाने साकार होिे. [सं. अचभनव] 
 
अणभनवता स्त्री. नावीन्द्य, नवलार्च, अपूवार्च. 
 
अणभनवतावादी चव. र्ाकोरीला कंटाळेलेला; पचरचर्त गोष्ींत कुतूहल न उरलेला आचि नावीन्द्यार्ी 
र्च्छा करिारा. [सं.] 
 
अणभनंदन न. कोिी काही र्ागंले केल्यास झकवा कोिारे् काही र्ागंले िंाल्यास त्याबिल 
आनंिप्रिशचन, कौतुक, स्तुती. [सं.] 
 
अणभनंदनीय चव. अचभनंिन करण्यालायक; प्रशसेंस पात्र. [सं.] 
 
अणभणनयोक्ता पु. आपल्या जागी िुसऱ्यार्ी नेमिूक करिारा. 
 
अणभणनियय पु. (कायिा.) संपूिच र्ौकशी करून चिलेला चनिचय, चनवाडा. [सं.] 
 
अणभणनिययन सचि. चनिचयात्मक घोषिा. 
 
अणभणनिेता पु. (कायिा.) र्ौकशी करून चनवाडा िेिारा; चनिचय सागंिारा. [सं.] 
 
अणभणनधारि न. (जीव.) ज्याचं्याचवषयी कमी माचहती आहे अशा सजीवारं्ी पूिच माचहती असलेल्या 
तशार् प्रकारच्या सजीवाशंी साधम्यच पडताळून पाहण्यार्ी कृती. [सं.] 
 
अणभणनधारि सचि. सत्कारारे् भाषि करिे, अचभभाषि करिे. 
 
अणभणनणवष्ट चव. १. अचभचनवेशयुतत; उत्सुकतापूवचक लक्ष िेिारा; पूिच व्यग्र झकवा एकचर्त्त 
िंालेला; अती आसतत; २. चनपुि; पचरचर्त; चनष्ट्िात असलेला. ३. गर्मवष्ठ; हेकेखोर. [सं.] 
 
अणभणनवेश पु. १. औत्सुतय; एकचर्त्तता. २. चनश्चय; प्रयत्न; नेट; आग्रह; धीर. ३. िमिारपिा; 
नैपुण्य; तरबेजपिा; प्रगती; पचरर्य; पचरज्ञान. ४. मनावरील पचरिाम झकवा ठसा; कल्पना; ग्रह. ५. 
अहंकार; अचभमान; आवशे. ६. (व्यापक) संर्ार. (चि. धरिे). ७. भतती; पे्रम. ८. उत्कट र्च्छा; कळकळ. 
[सं.] 
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अणभणनवेशी चव. १. अचभचनवशे, आवशे बािलेला. २. हेका धरिारा;  हेकट; हट्ट धरून राहिारा. 
३. चनग्रही; िमिार; चर्वट; चपच्छा पुरविारा. ४. चर्काटीने प्रयत्न करिारा. [सं.] 
 
अणभनीत चव. १. हावभाव करून व्यतत केलेले झकवा अचभनयाने िशचचवलेले (मनोचवकार, 
भावना). २. र्ागंला चशकचवलेला; चशक्षि चिलेला; तरबेज केलेला. ३. क्षमाशील, शातं, कृपाळू. ४. 
सुशोचभत. [सं.] 
 
अणभनीणत, अणभनीती १. पहा : अणभनय. २. मैत्री; स्नेह. [सं.] 
 
अणभनीलन न. अचतशय तापचवल्याने स्टील वगैरे चनळे होिे. [सं.] 
 
अणभनेता पु. कलाकार; नट; सोंगाड्ा. [सं.] 
 
अणभनेत्री स्त्री. नटी. 
 
अणभनेय चव. ज्यार्ा अचभनय करायर्ा ते; अचभनयातून व्यतत करायरे् ते. [सं.] 
 
अणभन्न चव. १. पथृक् झकवा वगेळे असलेले; भेिरचहत : ‘एव ंजीवधमचहीनु । जो जीवेंसी अचभन्नु ।’ – ज्ञा 
१३·१०६६. २. (ल.) अदै्वत; एकरूप; सरूप : ‘अचभन्न सुखमेव ेआंतू । नारि आनंिें नार्त गातू ।’ – एभा. 
१·९३. ३. (ग.) अपूिांक नसलेले; पूिांक. संकलन (बेरीज), व्यकलन (वजाबाकी), गुिन (गुिाकार), 
भाजन (भागाकार) या शब्िाशंी जोडून उपयोग करतात. ४. अखंड सगळा. [सं.] 
 
अणभन्नता स्त्री. एकरूप भेिरचहतता; भेिार्ा अभाव. [सं.] 
 
अणभन्न पणरकमाष्टक न. (ग.) पूिांकार्ी मुख्य आठ कृत्ये. (बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार, 
भागाकार, वगच, वगचमूळ, घन, घनमूळ). [सं.] 
 
अणभन्नबोधन न. एकरूपतेर्ी जािीव; एकरूपता चसद्धी. 
 
अणभन्नवेशु पु. ध्यान; झर्तन; चवशषे मनोधमच. [सं. अचभचनवशे] 
 
अणभन्यास पु. चवन्द्यास; प्रन्द्यास. 
 
अणभपट्टी स्त्री. जास्तीर्ा कर. 
 
अणभपत्रक न. शासन व तत्सम संस्था यानंी काढलेले पचरपत्रक, माचहतीपत्रक. [सं.] 
 
अणभपुष्टी स्त्री. चनश्चयात्मक घोषिा; िुजोरा. 
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अणभपूरि न. अंमलबजाविी. 
 
अणभप्राय, अणभप्राव पु. १. अथच; उिेश; हेतू; भाव : ‘तुिंा अचभप्राय पाहून मला फार खेि वाटतो.’ 
– बाळचमत्र २·२२१. २. भावाथच; साराशं; मचथताथच : ‘भक्ततरे्न योगें िेव । चनश्चयें पावती मानव । ऐसा आहे 
अचभप्राव ।’ – िास १·१·४. ३. मत, शरेा; सरकारी अचधकाऱ्यार्ा शरेा झकवा अहवाल. [सं.] 
 
अणभपे्रत न. अथच; हेतू; उिेश; योजना; साराशं. 

चव. १. उिेचशलेले; योचजलेले; ठरचवलेले. २. र्ष्; चप्रय : ‘चनष्ट्कामाचस अचभपे्रत । सवचिा जें ।’ 
– ज्ञा ८·१०५; ‘प्राथचना हे या वगास अचभपे्रत असलेल्या साधनापंैकी मुख्य साधन आहे.’ –चह २·२४३. [सं.] 
 
अणभभव पु. पराभव; पराजय; मोड; िािािाि : ‘चवघ्नी अचभभव नव्हे त्यासी । तंू हृषीकेशी रचक्षता ।’ – 
एभा ४·१५५. [सं.] 
 
अणभभविे उचि. १. पराभव करिे; झजकिे; घेरिे: ‘ना तरी रिीं शव साचंडजे । तें र्ौमेरी चगधीं 
चविाचरजे । तैसें स्वधमचहीन अचभभचवजे । महािोषी ।’ – ज्ञा २·२००. २. उिय पाविे; पसरिे : ‘तेथ यजन 
म्हचिजे स्वयें यज्ञ कराव े। जे का ंसोमाचि अश्वमेधातं बरवे ।अथवा चनत्यकमी अचभभव े। श्रौतस्माताचिक ।’ 
– स्वाचि ५·४·४. [सं.अचभभव] 
 
अणभभवन न. १. वश होिे; च्या कबजात जािे. २. चतरस्कार; अपमान; उपमिच. 
 
अणभभार पु.  (भौ.) रॉकेटसारख्या अवकाशयानातील यंत्रसामग्री व र्ंधन याचं्या 
वजनाव्यचतचरतत असलेले त्यातील प्रवासी व त्यारें् सामान यारें् वजन. [सं.] 
 
अणभभाव पु. वर्चस्व; वर्चस्व असिे. [सं.] 
 
अणभभाषि न. १. औपर्ाचरक भाषि; समारंभप्रसंगी करावयारे् पूवच चनयोचजत भाषि. २. संसि, 
चवधानसभा याचं्या अचधवशेनप्रसंगी राष्ट्रपती, राज्यपाल यानंी केलेले भाषि. [सं.] 
 
अणभभूत चव. पराभतू; पराचजत; वश : ‘िेखें कामना अचभभतू ।’ – ज्ञा २·२४८. [सं.] 
 
अणभमत चव. चप्रय; संमत; पसंत. 

न. १. र्च्छा. २. स्वीकार. [सं.] 
 
अणभमत व्यक्ती स्त्री. मजीतला मनुष्ट्य; आवडीर्ी व्यतती; कृपापात्र व्यतती. [सं.] 
 
अणभमनस्क, अणभमना चव. १. चवचशष् गोष्ीकडे मन वळले आहे असा; चवचशष् गोष् ज्याच्या मनात 
आहे असा; चर्त्त एकाग्र असलेला; तल्लीन; आसतत. २. उद्युतत; तयार; उत्कंचठत असलेला; सावधान. 
[सं.] 
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अणभमदय पु. १. जोराने तुडचविे झकवा मिचन करिे, मळिे; अचतशय तुडवातुडव, र्ेंिामेंिा; नाश; 
नासधूस. [सं.] 
 
अणभमंत्रि न. १. मंतरिे; मंत्र म्हिून चवचशष् संस्कार करिे; सुसंस्कृत करिे; मंत्राने पचवत्र 
करिे; भारिे. २. आमंत्रि; चनमंत्रि; बोलाविे; हाक मारिे. [सं.] 
 
अणभमंत्रिे चि. मंतरिे; मंत्र म्हिून सुसंस्कृत, शुद्ध करिे; पचरिामकारक बनविे; बोलाविे. 
[सं. अचभमंत्र] 
 
अणभमंणत्रत चव. १. मंतरलेले; अचभमंत्रि केलेले; मंत्र म्हिून पचवत्र केलेले. २. बोलाचवलेले; 
आमंत्रि चिलेले – केलेले; आमंचत्रत. [सं.] 
 
अणभमंदन (भौ.) (रंग व प्रकाश) हळू हळू कमी होत जािे. 
 
अणभमान पु. १. स्वत्वार्ी जािीव; तोरा; गवच; मीपिा. २. आक्त्मक भावना; आपलेपिार्ी दृष्ी 
झकवा जािीव; आपल्या स्वतःचवषयी झकवा आपल्या वस्तूसंबधंी ‘हा मािंा’ असा ग्रह असिे; मन व 
अंतःकरि लाविे झकवा गुंतचविे. त्या त्या चवषयारे् जे बरे वार्चट ते ते आपलेर् असे वाटिे. सामा. शब्ि – 
कुलाचभमान, अचधकाराचभमान, जात्याचभमान, िेशाचभमान. ३. एखाद्याकडे ठेवलेला, लावलेला हक्क; हक्क 
सागंिे; स्वत्व–स्वाचमत्ववाि. ४. मान; योनय गवच; उच्चतेबिलर्ी भावना; उिात्त झकवा थोर मनोचवर्ार. 
(चि. धरिे, भोगिे, वाहिे, मानिे, करिे). ५. र्चषा. (वा.) अणभमान धरिे – एखाद्या गोष्ीबिल अचतशय 
काळजी. कळकळ. आस्था बाळगिे. अणभमानाखाली जािे – १. गवामुळे नाश पाविे; नुकसान होिे. २. 
अहंकाराने बोलिे, वागिे. अणभमानाने मरिे – १. गवामुळे आपला जीव, िजा झकवा सौख्य नाहीसे करिे. 
२. काही िंाले तरी (चजवावर बेतले तरी) आपला ताठा झकवा मत, पक्ष, हेतू, हेका न सोडिे. अणभमानास 
पडिे, अणभमानास पेटिे – लाजेमुळे झकवा केवळ अपमानाच्या कल्पनेमुळे मोठ्या खटपटीस लागिे; 
र्चषसे र्ढून कायोदु्यतत होिे. अणभमानास झोंबिे – मनःपूवचक अचभमान धरिे. 
 
अणभमानिे उचि. अचभमान (सवच अथी) धरिे, बाळगिे. 
 
अणभमानधन चव. अचभमानाला महत्त्व िेिारा; अचभमान धरिारा; स्वतःच्या शब्िास जागिारा; 
धीरार्ा; िमिार. [सं.] 
 
अणभमानशून्य चव. अचभमान नसलेला; स्वाचभमान न बाळगिारा. [सं.] 
 
अणभमानी चव. १. स्वत्वार्ी जािीव असिारा; गर्मवष्ठ. २. योनय अचभमान बाळगिारा. [सं.] 
 
अणभमुल्क्त, अणभमुल्क्त स्त्री. कजातून पूिचपिे मुतत होिे; अशा प्रकारे मुतत िंाल्यार्ा लेखी पुरावा. 
[सं.] 
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अणभमुख चव. १. सामोरा; सन्द्मुख; कडे तोंड केलेला; रोख असलेला. उिा. पूवाचभमुख, 
सूयाचभमुख, मिचभमुख र्. २. (ल.) प्रवृत्त; उद्युतत; सज्ज असलेला; र्रािा असलेला; (अमुक एका 
गोष्ीच्या) झर्तनात झकवा चवर्ारात गढून गेलेला. उिा. यज्ञाचभमुख, प्रयािाचभमुख र्. ३. अनुकूल; 
फायिेशीर; उत्कषचकारक (नशीब, काल, पचरक्स्थती ). उिा. िैवाचभमुख. [सं.] 
 
अणभमुखता स्त्री. सुधारिा, बिल करण्याच्या दृष्ीने चिशा िाखविे. [सं.] 
 
अणभयंता पु. (अचभ.) १. धरिे, कालवे, घरे, रस्ते, यंते्र र्त्यािीरे् आराखडे, बाधंकाम व 
उभारिी करिारा तंत्रज्ञ. २. अचभयाचंत्रकी (र्ंचजचनयझरग) महाचवद्यालयातील ठरावीक चशक्षििम पूिच 
केलेला पिवीधर. [सं.] 
 
अणभयंत्रिा स्त्री. तंत्रज्ञास्त्र, यंते्र, वास्तु र्. रे् शास्त्र. 
 
अणभयाचना स्त्री. प्राथचना, यार्ना, चमनतवारी करिे. मागिी. [सं.] 
 
अणभयान न. १. जवळ जािे. २. कूर् करिे; प्रयाि. ३. हल्ला. ४. मोहीम; आंिोलन. [सं. अचभ 
+ या] 
 
अणभयांणत्रकी स्त्री. चनरचनराळी यंते्र, संरर्ना व उत्पािने यादं्वारे वस्तुमात्रातील गुिचवशषे व 
चनसगातील ऊजाचवषयक साधनारं्ा मानवी उपयोगासाठी वापर करिारे शास्त्र; वास्तुचवज्ञान; चशल्पचवज्ञान; 
धरिे, कालवे र्त्यािींरे् बाधंकाम चशकचविारे शास्त्र; यंत्रउभारिीचवद्या. उिा. स्थापत्य अचभयाचंत्रकी, 
चवद्युत अचभयाचंत्रकी, यंत्र अचभयाचंत्रकी र्. [सं.] 
 
अणभयुक्त चव. १. आरोप असलेला; चवरुद्ध तिार असलेला; आरोचपत; आरोपी. २. पूज्य; पचवत्र 
मानलेला; अचधकारी म्हिून मानलेला (गं्रथ, गं्रथकार). [सं. अचभ + युज्] 
 
अणभयुक्त उक्ती स्त्री. अचधकारयुतत वर्न झकवा बोलिे; अचभयुतत जनारं्ी उतती. सूत्र, वर्न. [सं.] 
 
अणभयुक्त प्रयोग पु. अचधकारयुतत प्रयोग; अचधकारी मािसानंी योजलेला प्रयोग. [सं.] 
 
अणभयोक्ता पु. (कायिा.) फौजिारी न्द्यायालयात खटला र्ालचविारा (वकील); चफयाि 
करिारा चफयािी; खटला िाखल करिारा. [सं.] 
 
अणभयोग पु. १. चफयाि; आरोप; (वािीर्ी) तिार; आळ; िोष. २. वाि; युद्ध; भाडंि; हल्ला : 
‘श्रींच्या अचधकाऱ्यासमोर वािी प्रचतवािीच्या अचभयोगातं िंालेला पुरावा कोित्या तरी सभेपुढे यथेच्छ 
वार्ीत बसण्यारे्... नाकारले’ – लोचटकेले. ३. फौजिारी; खटला; चफयाि. ४. चनकट संबंध. ५. 
(एखाद्या कामाला) वाहून घेिे. [सं.] 
 
अणभयोग्यता स्त्री. कल; योनयता; प्रवृत्ती. [सं.] 
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अणभयोग्यता कसोटी स्त्री. चवचशष् प्रकाररे् काम करण्यास एखािी व्यतती योनय आहे की नाही हे 
पाहण्यासाठी घेतली जािारी र्ार्िी. 
 
अणभरणत, अणभरती स्त्री. (तत्त्व.) हषच; संतोष; अनुराग; भतती. [सं.] 
 
अणभरक्षक पु. एखाद्या चवशषे गोष्ीर्ा प्रचतपाळ व िेखरेख करण्यासाठी नेमलेली व्यतती; गं्रथ, 
हस्तचलचखते, प्रार्ीन िुर्ममळ वस्तू याचं्या सुरचक्षततेसाठी व्यवस्थापक म्हिून नेमलेली व्यतती. [सं.] 
 
अणभरक्षा स्त्री. संरक्षि; प्रचतपालन; राखि. [सं.] 
 
अणभरंग पु. (रसा.) रंगरव्ये, सरस, पािी र्. एकत्र करण्याच्या पद्धतीतून रंगकलेरे् चवकचसत िंालेले 
तंत्र. 
 
अणभराम चव. १. संुिर; रमिीय. २. आनंििायक; आल्हािकारक; सुखिायक; 
समाधानकारक. 

पु. चप्रयकर; पती. [सं.] 
 
अणभरुणच , अणभरुची स्त्री. १. र्व; गोडी; आवड; शौक. २. वाङ्मयीन, कलात्मक कृतींर्ा 
हंसक्षीरन्द्यायाने आस्वाि घेण्यार्ी, परीक्षि करण्यार्ी शतती. [सं.] 
 
अणभरूप चव. १. सदृश; सारखे; एकरूपी; साजेसा; शोभेसा. २. संुिर; रम्य; िेखिे; सुरेख. ३. 
आवडता; चप्रय. ४. लुटूपुटूर्ी: ‘एक अचभरूप लढार्च आखण्यात आली.’ – स्वािे १४. [सं.] 
 
अणभरूप न्यायालय न. न्द्यायालय नाट्य. 
 
अणभरूप संसद पु. संसिेतील कामकाजारे् अनुकरि करून सािर केला जािारा मनोरंजनपर 
कायचिम; संसिीय कामार्ी चवडंबनपर नक्कल. 
 
अणभरोणधता स्त्री.   (भौ.) र्ुबंकीय प्रवाहारे् चनयंत्रि करिाऱ्या साधनारं्ी क्षमता. [सं.] 
 
अणभरोप पु.  (वै.) कलम, आरोपि. [सं.] 
 
अणभरोपि न. (वै.) १. जखम भरून काढण्याकरता पेशीजाल, शरीरघटक झकवा धातू यारं्ी 
योजना करिे. २. एका अवयवावर िुसऱ्या अवयवारे् कलम करिे. [सं.] 
 
अणभलग्न चव. (जीव.) चिसण्यास वगेळे असिारे पि युती होिारे (िोन अवयव) [सं.] 
 
अणभलणषत चव. र्क्च्छत; र्ष्; चप्रय : ‘जो अचभलचषत मनोरुचर् । पुरचवता तो ।’ – ज्ञा १·२७. [सं.] 
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अणभलक्षि न. वैचशष् य; चवशषे लक्षि; चवशषे गुि. 
 
अणभलाष पु. स्त्री. १. प्राप्तीर्ी र्च्छा, हेतु. २. लोभ, हाव. ३. िुसऱ्याचं्या रवाचिकारं्ा अपहार 
करण्यार्ी र्च्छा. 
 
अणभलाषिे, अणभलाखिे चि. १. र्च्छा करिे; अपहार करिे : ‘शरीरचनवाहाचवसीं । कोठे काहंीं 
नाचभलाखी ।’ – एभा ३·५०१. [सं. अचभलाष] 
 
अणभलाष बुणद्ध, अणभलाष बुद्धी स्त्री. अपहार करण्यार्ी र्च्छा. 
 
अणभलाणषत चव. वाकं्च्छत; मनोगत; र्च्छा केलेले; लोभ ठेवलेले; हाव धरलेले. पहा : अणभलणषत 
[सं.] 
 
अणभलाषी चव. लुब्ध; लोचभष्; हावरा; र्च्छा करिारा : ‘तैसेचन साहंकारे । फळाचभलाचषयें नरें ।’ 
– ज्ञा १८·६०५. [सं. अचभलाचषन्] 
 
अणभलेख पु. एखाद्या घटनेर्ा झकवा वस्तुक्स्थतीर्ा तपशील असलेला लेखी वृत्तातं; सरकारी, 
न्द्यायालयापुढील कामकाजार्ा लेखी वृत्तातं; एखाद्या व्यवहारार्ा सचवस्तर अहवाल नोंिचविारा लेख. 
 
अणभलेखक पु. ध्वचनलेखन यंत्र. [सं.] 
 
अणभलेख कायालय (राज्य.) सरकारर्ी िप्तरे व जुनी कागिपते्र जेथे संग्रहीत केली जातात असे 
कायालय. [सं.] 
 
अणभलेखन न. १. नोंि; कंपनीतील झकवा सरकारी कायालयातील कामकाजार्ी संगतवार नोंि 
करून ठेविे. २. नोंििी करण्यासाठी चमळिारे वतेन. ३. चवद्युत्शततीच्या साहाय्याने ध्वनींरे् लेखन करिे. 
[सं.] 
 
अणभलेखपाल पु. जुन्द्या व ऐचतहाचसक झकवा सरकारी कागिपत्राचं्या संग्रहार्ा, अचभलेखागारार्ा 
मुख्य अचधकारी. [सं.] 
 
अणभलेखमाला स्त्री. (भशूा.) (खडकाचं्या एकावर एक िंालेल्या थरारं्ी) कालानुसार चवभागिी व 
नोंि. [सं.] 
 
अणभलेख शाखा स्त्री. एखाद्या कंपनीतील झकवा सरकारी कायालयातील कामकाजाच्या संगतवार नोंिी 
जेथे व्यवक्स्थतपिे ठेवल्या जातात असा चवभाग. 
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अणभलेखागार न. १. एखाद्या व्यततीच्या, संस्थेच्या झकवा शासनाच्या चनरचनराळया कागिपत्रारं्ा, 
अचभलेखारं्ा संग्रह; असे अचभलेख ठेवलेली र्मारत. २. जुने सरकारी व ऐचतहाचसक महत्त्वारे् कागिपत्र 
व्यवक्स्थतपिे ठेवण्यार्ी जागा. [सं.] 
 
अणभवक्ता पु. वकील. 
 
अणभवचन न. वर्न; खात्रीर्ा शब्ि; वानिान; हमी. एखाद्यार्ी वचकली करिे; बाजू माडंिे. 
[सं.] 
 
अणभवधयक चव. (यंअ.) १. कंुडलातील (सर्मकटमधील) चवजेर्ा िाब वाढचविारे (उपकरि). २. 
प्रवाही पिाथार्ा िाब वाढचविारा (पंप). [सं.] 
 
अणभवधयन न. वाढ; चवकास; वृद्धी; भर. [सं.] 
 
अणभवंदिे सचि. नमस्कार करिे : ‘तैसा पुढत पुढती तोचर् । चमया ंअचभवंचिला श्रीगुरुचर् ।’ – ज्ञा 
१·२७. [सं. अचभ + वन्द््] 
 
अणभवंदन न. प्रिाम; साष्ागं नमस्कार; सवांगेकरून नमन; वडील, गुरू यानंा 
नामगोत्रोच्चारपूवचक नमस्कार करिे. [सं.] 
 
अणभवादक चव. नमस्कार करिारा; (मी अमुक अमुक असे सागंून) अचभवािन करिारा. [सं. 
अचभ + वन्द््] 
 
अणभवादन न. १. वडील, गुरू यानंा नामगोत्रोच्चारपूवचक नमस्कार. २. नमस्कार; प्रचिपात; 
नमन. [सं.] 
 
अणभवाि पु. खळाळ; वगेवान प्रवाह. [सं.] 
 
अणभवािखडक पु. (भशूा.) अचत उष्ट्ितेमुळे चवतळून वाहिारा खडक. [सं.] 
 
अणभवाणिनी स्त्री.  (वै.) एका स्थानाकडून िुसऱ्या स्थानाकडे जािारी (शीर, रे्ता र्त्यािी.). 
[सं.] 
 
अणभवािी चव. एका स्थानाकडून िुसऱ्या स्थानाकडे जािारा. [सं.] 
 
अणभणवणध, अणभणवधी पु. समावशे; अंतभाव; पासून–पयंतच्या सवांर्ा समावशे. [सं.] 
 
अणभणवन्यसन न. (वाचिज्य.) प्रिशचन; प्रगटीकरि; वातायन. 
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अणभवृणत्त, अणभवृत्ती स्त्री. मनार्ा कल; प्रवृत्ती; एखािी चिया करण्यासाठी आवक यक असलेली 
मानचसक पूवचतयारी. [सं.] 
 
अणभवृणद्ध, अणभवृद्धी स्त्री. वाढ; उत्कषच; वृद्धी; भरभराट; र्ढ; वाढावा; वधचन. उिा. 
आयुष्ट्याचभवृद्धी, ऐश्वयचचभवृद्धी. [सं.] 
 
अणभवेदन न. चवनंती अजच; चनविेन; आपले म्हििे झकवा गाऱ्हािे संबचंधत अचधकाऱ्यापंुढे 
माडंिारा अजच. [सं.] 
 
अणभव्यक्त चव. स्पष्; स्वच्छ; उघड; खुले. [सं.] 
 
अणभव्यल्क्त, अणभव्यक्ती स्त्री. १. खुलासा; स्पष्पिा; उघडपिा; स्वच्छपिा; पूिचपिे व्यतत करिे; पूिच 
प्रिशचन; स्पष् रूपरेषा झकवा गुिविचन; प्रकटभाव. ‘तेिे महाभतूारं्ी । अचभव्यक्तत होय ।’ – ज्ञा १४·९२. २. 
अमूतच कल्पनेला मूतच रूप िेिे. ३. चवर्ार, भावना, अनुभव र्त्यािींर्ा शब्ि, चर्त्र, संगीत र्त्यािी 
माध्यमातून केलेला आचवष्ट्कार. [सं.] 
 
अणभव्यंजक चव. स्पष्, उघड व्यतत करिारे; पूिच रूपरेखा, वाढ िशचचविारे; खुलासा करिारे; 
गुिाचिकारं्ी अचभव्यतती करिारे; सूर्क. [सं.] 
 
अणभव्यंजन न. लक्ष्याथच; मचथताथच; ध्वचनताथच; प्रकट, व्यतत, स्पष् झकवा सूचर्त करावयार्ा भाव. 
[सं.] 
 
अणभव्यापक चव. सवचत्र वेढिारे, पसरिारे; सवच कवटाळिारे, व्यापिारे; स्वीकारिारे; आिमि 
करिारे; सवचव्यापक. [सं.] 
 
अणभव्यापिे उचि. (काव्य.) सवचत्र पसरिे, आिमिे, फैलाविे. 
 
अणभव्याल्प्तीत, अणभव्याप्तीती  स्त्री. सवचत्र चवस्तार, फैलाव, प्रसार; सवचव्यापकता. 
 
अणभशपन पहा : अणभशाप 
 
अणभशप्तीत चव. १. खोटा आळ (अचभशाप) ज्याच्यावर आला आहे असा. २. शाप चिलेला : ‘यातं 
झनद्य जे िाह्मिाआंतू । केवळ िोषी अथवा अचभशप्तू ।’ – एभा १८·११३. 
 
अणभशस्त चव. झनचित; आरोचपत. पहा : अणभशप्तीत 
 
अणभशस्ती १. आळ; आरोप. २. झनिा; अपमान. (व.) [सं.] 
 
अणभशंसन न. १. बालंट; अचभशाप; खोटा आरोप; आळ. २. झनिा; अपमान. [सं.] 
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अणभशंसी चव.  खोटा आरोप पसरचविारा, फैलाविारा; झनिक. [सं.] 
 
अणभशाप पु. १. अन्द्यायाने ठेवलेला आरोप, आळ; खोटा आरोप; ठपका. २. तळतळाट; शाप; 
झनिा. (चि. िेिे) : ‘असतीं कीती जार्चल जगचर् अचभशापु िेर्चल ।’ – ज्ञा २·१९८. [सं.] 
 
अणभशीतन न. (यंअ.) अचतशय थंड करिे; गोठविे. 
 
अणभशून्यन न. १. चनरुपयोगी ठरिे. २. रि करिे. 
 
अणभशोधन न. (भशूा.) धातूकातील अनावक यक भाग काढून टाकून उपयुतत खचनजारे् 
घातुकातील प्रमाि वाढविे. [सं.] 
 
अणभशोषि न सामावले जािे; शोषले जािे. 
 
अणभश्रवि न. १. श्राद्धारे् िाह्मि जेवावयास बसले असता म्हिण्यात येिारे विेमंत्र. २. असे 
मंत्र म्हििे. [सं.] 
 
अणभश्राप पहा : अणभशाप : अचभश्राप पूिच तुजवरी ।’ – सप्र २·३. 
 
अणभश्लेषाश्म पु. (भशूा.) संयोगातून, चमलाफातून तयार िंालेला िगड. [सं.] 
 
अणभषवि पु. १. धमचकृत्य करण्यापूवी स्नान. २. सोमलतेर्ा रस काढिे; (सामान्द्यतः) मद्य 
तयार करिे. ३. यज्ञयाग. ४. अचभषेक. ५. (सामान्द्यतः) स्नान. 

न. काजी; आंबील [सं. अचभ + सृ] 
 
अणभषंग, अणभसंग पु. १. संगती; संबधं; आसतती; आझलगन; संभोग. २. पराभव. ३. अकक्ल्पत 
संकट. ४. भतूबाधा. ५. शपथ. ६. शाप; आळ. ७. िुष्ट्कीती. ८. चतरस्कार. ९. मानचसक अशातंता. [सं.] 
 
अणभणषक्त चव. (चवप्र.) अचभषेकी. १. ज्याला अचभषेक केला आहे असा (िेव, राजा). २. संस्कार 
करून स्थापलेला. [सं.] 
 
अणभषेक पु. १. चवचधपूवचक व संस्कारपूवचक स्नान घालिे; अचभषेक पात्रात पािी, िूध वगैरे घालून मंत्र 
म्हिून पात्रातील पािी थेंब थेंब पाडून िेवार्ी मूती, राजा आिींना स्नान घालिे; िेवपूजेतील स्नान; 
धमचसंस्कारात यजमानावर पािी प्रोक्षि करिे; सतत धार धरिे. २. झसर्न; झशपडिे. ३. राज्याचभषेक. 
[सं.] 
 
अणभषेकिे, अणभषेचिे उचि. संस्कारपूवचक स्नान घालून प्रचतष्ठापना करिे. [सं. अचभ + झसच] 
 
अणभषेक पात्र न. िेवाचिकावंर अचभषेक करावयास, सतत धार पडण्याजोगे सक्च्छर भाडें. [सं.] 
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अणभषेकी ओलीत न. (कृचष.) थेंब ओलीत; चपकाच्या मुळालगत थेंब थेंब पािी चठपकत 
ठेवण्यार्ी पद्धत. चठबक झसर्न. पाण्यार्ी फार टंर्ार्च असलेल्या चठकािी या पद्धतीर्ा वापर करण्यात 
येतो. [सं.] 
 
अणभष्टव पु. स्तुती; स्तोत्र. [सं.] 
 
अणभष्ट्यंद न. डोळे येिे; डोळे लाल होऊन त्यातून सतत पािी वाहिे; एक नेत्ररोग. [सं.] 
 
अणभसरि न. १. र्कडे चतकडे धाविे, वाहिे (रवपिाथच). २. खाली जािे, सरकिे. 
(आतड्ातील वायू). ३. ... कडे जािे = जवळ पोहोर्िे; अचभगमन; पचरभ्रमि. ४. (शाप.) िोन रवरूपी 
पिाथांरे् एकमेकात संचमश्रि होिे. ५. प्रसरि; चवके्षप. उिा. उष्ट्िताचभसरि, रतताचभसरि. ६. 
राशीिमातील राशींच्या चकमतीस अक्न्द्तम मयािा असण्यार्ा गुिधमच. ७. (समाज.) वगेवगेळया संस्कृतींर्ी 
सरचमसळ; संयोग. [सं.] 
 
अणभसरि तंत्र न. एकसारखी चफरत राहण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अणभसंगणत, अणभसंगती स्त्री. सुसंगती; अनुरूपता; सादृक य. [सं.] 
 
अणभसंधान न. (मानस.) एखाद्या प्रचतचियेरे् नैसर्मगक रे्तक बाजूस ठेवनू त्या चठकािी नव्या 
कृचत्रम रे्तकार्ी स्थापना करून त्याच्या साहाय्याने हवी असलेली प्रचतचिया घडवनू आििे. [सं.] 
 
अणभसंणध, अणभसंधी पु. १. ध्येय; लक्ष्य; उिेश; बेत (चि. ठेविे). २. वर्न. ३. मचथताथच, आशय. 
४. मत; समज. ५. करार; कराराच्या अटी. ६. फसविूक. ७. तह करिे. ८. चमत्र–भाव झकवा सलोख्यार्ा 
संबधं स्थाचपत करिे. (एका राजाने िुसऱ्या राजाबरोबर). [सं.] 
 
अणभसंणधत प्रणतके्षप पु. (चशक्षि.) चवचशष् उते्तजनार्ी चवचशष् वस्तूशी सागंड घालून चमळिारी 
एकर्एक प्रचतचिया. [सं.] 
 
अणभसंधीकरि (मानस.) पहा : अणभसंधान 
 
अणभसंमुख पु.  (ग.) र्ौकोनारे् समोरासमोररे् कोन. 
 
अणभसंस्करि न. (समाज.) िोन चभन्न संस्कृतींमध्ये होिारी िेवािघेवाि व त्यामुळे िंालेले बिल; 
चवशषेतः आचिम समाजावर प्रगत समाजाच्या िीघच सहवासामुळे िंालेले संस्कार. [सं.] 
 
अणभसंणित चव. (समाज.) चनयमाने झकवा संकेताने बाधंलेले; कृचत्रमचरत्या तयार केलेली (चवचशष् 
पचरक्स्थती). 
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अणभसादन न. (जीव.) एकमेकाशजेारी असलेल्या वायूंरे्, रवारें् झकवा घनपिाथांरे् हळूहळू 
आंतरचमश्रि घडून येिे. [सं.]  
 
अणभसार पु. साडंलवडं; र्कडे चतकडे पसरिे; चवस्कळीत होिे; वाताहत; िािािाि; सैरावैरा 
होिे. [सं.] 
 
अणभसार, अणभसारि पु. चप्रयकरार्ी पे्रयसीशी भेट; अशा भेटीरे् चठकाि; संकेतस्थान. [सं.] 
 
अणभसाणरका स्त्री. संकेत ठरवनू चप्रयकराकडे ठरलेल्या जागी मीलनाथच जािारी स्त्री. [सं.] 
 
अणभसाक्ष स्त्री. प्रचतज्ञापूवचक सागंिे [सं.] 
 
अणभित चव. १. वश िंालेला; नरम िंालेला; वठिीस आलेला; नम्र िंालेला. २. मारलेला; पीडलेला; 
बडवलेला; िंोपडलेला. ३. अचतिातं. ४. जजचर. ५. अडविूक िंालेला. ६. गुिलेला. [सं. अचभ + हन्] 
 
अणभिस्तांकन न. (कायिा.) आपला एखािा अचधकार, चहतसंबधं अगर स्वतःच्या मालमते्तवरील 
हक्क िुसऱ्या व्यततीस िेिे, त्यारे् हस्तातंरि करिे. [सं.] 
 
अणभिस्तांतरिपत्र न. मालमते्तवरील आपला हक्क कायिेशीररीत्या िुसऱ्यास ज्या लेखाद्वारे 
चिला जातो तो लेख. [सं.] 
 
अणभणित चव. म्हटलेले; बोललेले; कथन केलेले; नामचनिेश केलेले. २. स्मरि चिलेला. ३. 
ठरचवलेला. [सं.अचभ + धा] 
 
अणभणितान्वयवाद पु. शब्िानंा स्वतंत्र अथच असतो आचि शब्िारें् स्वतंत्रपिे अथच केल्यावर 
वातयार्ा अथच आपोआप समजतो असे मत (नैयाचयकारें्). [सं.] 
 
अणभक्षमता स्त्री. (मानस.) उपजत क्षमता; एखाद्या चवचशष् के्षत्रात गुिवत्तापूवचक काम करण्यार्ी 
व्यततीर्ी नैसर्मगक क्षमता, कुवत. [सं.] 
 
अणभज्ञ चव. १. जाििारा; माहीतगार : ‘कैवल्यमागीर्ा अचभजु्ञ । सागंाती हा ।’ – ज्ञा १६·९९. २. 
चनपुि; कुशल; तरबेज; चनष्ट्िात; पारंगत; ममचज्ञ. पु. परमात्मा. [सं.] 
 
अणभज्ञता स्त्री. समज; जािकारी; समजूतिारपिा; जािण्यार्ी ताकि; ‘डॉ. केतकरानंी फार 
अचभज्ञता िाखचवली आहे.’ – केतका २४. 
 
अणभज्ञा पहा : अणभज्ञान 
 
अणभज्ञात चव. पूिच माहीत असलेले; पूिचपिे जािलेले; अवगत असलेले. पहा : अणभज्ञ [सं.] 
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अणभज्ञान न. १. पूिच झकवा खोल ज्ञान; संपूिच ज्ञान; माचहती. २. खूि (ओळख पटण्यासाठी 
केलेली झकवा चिलेली). उिा. अचभज्ञान शाकुंतल. ३. र्ंरझबबावरील काळा भाग. [सं.] 
 
अणभज्ञानपत्र न. १. िाखला. २. चशफारसपत्र. 
 
अणभजे्ञय चव. (भौ.) ओळख पटण्याजोगा; ओळखण्यासारखा. [सं.] 
 
अभील्प्तीसत चव. १. चप्रय; आवडलेले; र्क्च्छत; वाकं्च्छत; मनोगत. २. अनुकूल; उत्कषचकारक; 
फायिेशीर. 

न. कल्याि; चहत. [सं.] 
 
अभीयंक न. अभ्यंग, तैलमिचन : ‘लाळीरे् पािंर येती चजभेतून । अभीयंकावीि स्नान होते ॥’ – 
फुसवा ४९९. [स. अभ्यंग] 
 
अभीष्ट पहा : अभील्प्तीसत 
 
अभीष्टकचतक चव. एखाद्यारे् कल्याि र्क्च्छिारा; तशी प्राथचना करिारा. [सं.] 
 
अभीष्टकचतन न. कल्याि व्हाव ेअशी (ईश्वराजवळ) प्राथचना; र्च्छा. [सं.] 
 
अभीष्टतत्त्व न. (गं्र.) गं्रथारें् वगीकरि करताना तौलचनकदृष्ट्ट्या ज्या चवषयावर अचधक वाङ्मय 
प्रचसद्ध िंाले असेल त्या चवषयाला प्राधान्द्य द्याव ेलागते. हे ठरचवण्यारे् तत्त्व. [सं.] 
 
अभुक्त चव. १. ज्यार्ा उपभोग कोिी घेतला नाही असा; न उपभोगलेला; उपयोग न केलेला; 
उपयोगात न आिलेला. २. न जेवलेला; उपाशी; उपभोग न घेिारा. ३. ज्याने उपभोग (संभोग) घेतला 
नाही असा (मनुष्ट्य). [सं.] 
 
अभुक्त मूळ, अभुक्त मूल न. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या शवेटच्या र्ार व मूळ नक्षत्राच्या पचहल्या र्ार घचटका 
असा आठ घचटकारं्ा काळ. [सं.] 
 
अभुला चव. न भलुिारा; न चवसरिारा. 
 
अभूक स्त्री. भकेूर्ा अभाव; तृप्ती. 
 
अभूट न. अभे्र मळभ; ढग. (खा.) [सं.] 
 
अभूत चव. न िंालेला; नसलेला. [सं.] 
 
अभूतआिरि न. गर्मभत झकवा लाक्षचिक भाषि. 
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अभूतपूवय चव. पूवी कधी िंाला नाही, घडला नाही असा; अपूवच; लोकोत्तर. [सं.] 
 
अभूतोपमा स्त्री. असंभवनीय कल्पनेपासून घेतलेली उपमा झकवा उिाहरि; जी गोष् संभवनीय 
नाही, घडलेली नाही चतर्ी उपमा. [सं.] 
 
अभेद पु. १. अचभन्नता; फरक नसिे; भेि नसिे; एकरूपता; एकत्रता; एकी; एकदृष्ी व एकभावना 
असिे; ऐतय : ‘आता ंअज्ञानारे्चन मारें । ज्ञान अभेिें वावरें ।’ – अमृ ४·१. २. पहा :अभेदभाव, अभेदमत 
 चव. अचभन्न; भाग करता न येण्यासारखे; अदै्वत; एकरूप. [सं.] 
 
अभेदभल्क्त, अभेदभक्ती स्त्री. आत्मा व ईश्वर (जीवात्मा व परमात्मा) एक होत ही जािीव; तसेर् या 
भावनेने केलेली ईश्वरार्ी भतती. [सं.] 
 
अभेदभाव, अभेदमत पु. चवश्व व िह्म झकवा जीव व चशव ही एकर् आहेत असे मत, तत्त्व; 
अदै्वतमत. [सं.] 
 
अभेदवाद पु. अभेिमत व त्यारे् समथचन. [सं.] 
 
अभेदवादी चव. अभेिमतारे् अनुकरि करिारा; अभेिमत मानिारा. 
 
अभेणदत चव. ज्यात वेगळेपिा मानला नाही असे. 
 
अभेद्य चव. १. वगेळे न होिारे; न फुटिारे, मोडिारे, तुटिारे; अभगं; भाग न करता येण्यासारखे. २. 
ज्यात काही चशरू शकत नाही असे. [सं.] 
 
अभेंड चव. अडािी; अल्लड. (व.) 
 
अभोक्ती स्त्री. कोिताही उपभोग न घेिारी प्रौढ चवधवा : ‘अभोतत्या म्हातारीचर्या परी असावे’ 
–लीर् ६१०. 
 
अभोगत चव. १. न भोगलेले; चहशबेात न घेतलेले; अचनचश्चत; न ठरवलेले; अखेरर्ा चनकाल लागला 
नाही असे; अचनर्मित; न स्वीकारलेले झकवा न केलेले. २. मोघम; अजमासाने घेतलेले. [सं. अभतुत] 
 
अभोगती जािे चि. अधोगतीस जािे; चर्रडले जािे; र्ुराडा होिे; नाश होिे. पहा : अधोगती [सं. 
अधोगचत] 
 
अभोगी पु. (संगीत.) एक िाचक्षिात्य राग. गानवेळ रात्रीर्ा िुसरा प्रहर. याला काही लोक र्ुकीने 
कानडा रागार्ा एक प्रकार मानतात. हा काफी थाटार्ा मल्हार राग आहे. 
 
अभोग्य चव. उपभोग घेण्याला अयोनय; भोग घेता येत नाही असा. [सं.] 
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अभोज्य चव. न खाण्याजोगे; खाण्यास अपचवत्र; अयोनय; चनचषद्ध; अभक्ष्य. [सं.] 
 
अभोज्य अन्न चव. ज्याच्या (पचतत, सुतकी र्.) हातरे् अन्न खाण्यासाठी चनचषद्ध मानले आहे असा. 
[सं.] 
 
अभोट पु. पावसाळयार्ी सुरुवात. पहा : अगोट 
 
अभोळ चव. १. िुबचल; अशतत : ‘आम्हा ंसारचखया अभोळा ं।’ – ज्ञा ५·१६६. २. अत्यंत भोळा; भाबडा. 
[सं. अबल] 
 
अभौणतक चव. अजड : आचधभौचतक नसलेले; अप्राकृचतक; आचधिैचवक. [सं.] 
 
अभ्यक्त चव. तैलमिचन वगैरे केलेला; अभ्यंग केलेला. [सं.] 
 
अभ्यचयिे सचि. पूजा करिे. [सं.] 
 
अभ्यचयना स्त्री. पूजा. 
 
अभ्यर्णचत चव. पूचजत. [सं.] 
 
अभ्यथयना स्त्री. प्राथचना; चवनंती; चवनविी; यार्ना. [सं.] 
 
अभ्यथी पु. उमेिवार; पिप्राप्तीसाठी प्रयत्न करिारा. 
 
अभ्यर्णपत चव. िेऊन टाकलेले; वाचहलेले. 
 
अभ्यसन न. अध्ययन; चशकिे. 
 
अभ्यस्त  चव. सूयास्ताच्या वेळी चनजलेला. 

चिचव. सूयास्तकाली; सूयास्तासमोर. [सं.] 
 
अभ्यस्त चव. १. चनपुि; अभ्यास केलेला; वाकबगार; पटाईत. २. ज्यार्ा अभ्यास, सराव केला आहे तो 
(शास्त्राचिक). ३. गुिलेला; आवृत्ती केलेला. ४. (व्या.) एकार् शब्िार्ी झकवा शब्िातील काही अक्षरारं्ी 
पुनरावृत्ती होऊन नवीन बनिारा (शब्ि). उिा. लाललाल; िुंळुिुंळु; फडफड; वटवट; िगडचबगड. [सं.] 
 
अभ्यस्त अवधान न. (मानस.) अभ्यासाने आचि सवयीने लक्ष्य चवषयावर कें चरत केलेले अवधान, लक्ष. 
[सं.] 
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अभ्यंग न. १. (स्नान करण्यापूवी) तेल, तूप, अत्तर र्त्यािी क्स्ननध पिाथांर्ा शरीरास करण्यात 
येिारा लेप; माखिे; र्ोपडिे; उटी लाविे; शरीर मिचन करिे : ‘नाही अभ्यंग केशझवर्रि । तेिे जटा 
वळल्या आपि । हे िह्मर्ाचरयाचस जाि । व्रतधारि नेमस्त ॥’– एभा १७·२८१. २. (चि.) ‘अंतशन’ या 
र्ंग्रजी शब्िार्ा पयाय; प्रभचू्या नावाने आजारी मनुष्ट्याच्या सवांगास आशीवाचित केलेले तेल लावनू 
त्याच्यासाठी प्राथचना करिे : ‘प्रार्ीन एतलेचसयेमध्ये अभ्यंग करण्यार्ा प्रघात होता.’ – ईचव १९६. [सं.] 
 
अभ्यंगस्नान न. तेल, उटिे र्. लावनू केलेले स्नान; न्द्हािे. [सं.] 
 
अभ्यंजन न. तैलमिचन. पहा : अभ्यंग 
 
अभ्यंतर न. १. आतील भाग; गाभा; मध्यभाग; अंतरंग : ‘आचि अभ्यंतचरचलयेकडे ।’ –ज्ञा १३·३८४. २. 
मन; हृिय; अंतःकरि. ३. समाचवष् िंालेली जागा; माजघर; आतील बाजू. ४. अंतःकरिातील हेतु : ‘तुका 
म्हिे यासी । न लावी उशीर । मािें अभ्यंतर जािोचनया ं।’ – तुगा १६४७. ५. उिर; अंतरंग; पोट : ‘चनत्य 
चनमाल्य चमरवेचशरी । र्रितीथच अभ्यंतरी ।’ – एभा २·२९६. [सं.] 
 
अभ्यंतरज्ञ पु. अंतज्ञानी. [सं.] 
 
अभ्यंतरज्ञान पहा : अंतज्ञान 
 
अभ्यंश पु. हरवलेला भाग. 
 
अभ्यंशपद्धत स्त्री. मालार्ा ठरावीक भाग िेण्यार्ी रीत. 
 
अभ्यागत पु. १. पाहुिा; अचतथी. २. सत्कार; पाहुिर्ार : ‘काईं करी अभ्यागतु । तुम्ही 
चनजानंिे तृप्तु ।’ – चशव ७४. [सं.] 
 
अभ्यागत पुस्तक न. ज्यात पाहुिा आपला अचभप्राय चलचहतो ते पुस्तक. 
 
अभ्यारोप पु. फौजिारी प्रकरिातील िोषारोप. 
 
अभ्यास पु. १. व्यासंग; सराव; पचरपाठ; सवय : ‘अभ्यासें प्रगट व्हावें । नाही तरी िंाकंोन असावें ।’ – 
िास १९·७·१७. २. ममच जािण्यासाठी केलेली आवृत्ती; घोकिे; पुनरुतती; चनचिध्यास : ‘गं्रथातं अभ्यास 
म्हिजे पुनरुतती झकवा वारंवार काय साचंगतले आहे तें पहावें’ – गीर २२. ३. (ग.) गुिाकार; पट. ४. 
(संगीत.) रागचवस्तार करताना एखाद्या स्वरारे् पुन्द्हा पुन्द्हा उच्चारि करिे. ५. (व्या.) एकार् शब्िार्ी 
झकवा शब्िातील काही अक्षरारं्ी पुनरावृत्ती होऊन नवीन शब्ि बनिे. उिा. लाललाल; हळुहळू; फडफड; 
वटवट; िगडचबगड; चकडूकचमडूक. (वा.) अभ्यासाखाली पडिे – एखाद्याच्या नेहमीच्या सरावामध्ये 
असिे. 
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अभ्यासक चव. १. अभ्यास केलेला; चनष्ट्िात. २. अभ्यास करिारा; व्यासंगी; अध्ययनशील; 
एखाद्या चवचशष् चवषयारे् ज्ञान चमळचवण्याजोगे असलेला (मािूस). [सं.] 
 
अभ्यासक्रम पु. १. शाळा, चवद्यापीठ र्त्याचिकातील ठरावीक कालावधीत पूिच करण्यार्ा 
ठरावीक चशक्षििम; अध्ययनिम; पाठ्यिम. २. शाळा, चवद्यापीठे र्. चठकािी चशकवल्या जािाऱ्या 
चवषयारं्ा तपशील िेिारे माचहतीपत्रक. [सं.] 
 
अभ्यासगम्य चव. सरावाने प्राप्त होिारे. [सं.] 
 
अभ्यासजड चव. १. पाचंडत्य प्रिशचन करिारा; अभ्यासार्ा डौल चमरविारा. २. अभ्यासाखाली 
वाकलेला; चवद्याभ्यास ज्याला मानवला नाही असा. [सं.] 
 
अभ्यासिे चि. अभ्यास करिे; चशकिे; सराव करिे; नेहमी पचरपाठ ठेविे; पाठातंर करिे; 
आवृत्ती करिे. 
 
अभ्यासन न. अभ्यास, सराव करिे; चशकिे : ‘नलगे यापरते काही करिे । नाना परींर्ीं 
अभ्यासनें । संकल्पचवकल्पात्मक साधनें । सवच त्यजीजें ॥’ – परमा २·४. [सं.] 
 
अभ्यास मंडळ न. (चशक्षि.) शासनाच्या चशक्षि चवभागाने झकवा चवद्यापीठाने, शाळातंील अगर 
चवद्यापीठातील अभ्यासिम तयार करिे, पुस्तके नेमिे, पुस्तके चलहून घेिे, कालावधी ठरचविे र्त्यािी 
कामासंाठी नेमलेले मंडळ. [सं.] 
 
अभ्यासवगय पु. एखाद्या चवषयार्ा लहानसा प्रचशक्षि वगच. [सं.] 
 
अभ्यासशाखा स्त्री. अभ्यासार्ी झकवा चशक्षिार्ी चवचशष् शाखा; ज्ञानशाखा. [सं.] 
 
अभ्यासानुवती चव. (चशक्षि.) नेहमीच्या वळेापत्रकाबाहेरर्ा परंतु अभ्यासाला अनुकूल असलेला. 
[सं.] 
 
अभ्याणसका स्त्री. लेखन, वार्न, अभ्यास यासाठी घरात अगर र्तरत्र राखून ठेवलेली खोली; 
अभ्यास करण्यार्ी खोली. [सं.] 
 
अभ्यासी पहा : अभ्यासक 
 
अभ्यासू चव. अभ्यासार्ी आवड असिारा; सतत अभ्यास करिारा. 
 
अभ्युल्क्त स्त्री. शरेा. 
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अभ्युत्थान न. १. भेटावयास आलेल्याच्या स्वागताथच उठिे; मानसन्द्मान (चि. िेिे, घेिे). २. 
उिय; उत्कषच. ३. एखाद्याचवरुद्ध शस्त्र उर्लिे; मोचहमेवर चनघिे. [सं.]. 
 
अभ्युदय पु. १. वर येिे; चिसू लागिे; उिय पाविे; उगविे (आकाशातील ग्रह–तारे र्.). २. (ल.) 
उत्कषच; भरभराट; र्ालता काळ; नशीब उघडिे –उियाला येिे; उर्मजतावस्था : ‘म्हिोचन जेथ श्री तेथें 
श्रीमंतु । जेथे तो पाडूंर्ा सुतु । तेथ चवजय समस्तु । अभ्युियो तेथ ॥’ –ज्ञा १८·१६५५. [सं.] 
 
अभ्युदणयक न.  नािंी श्राद्ध; चववाहािी समारंभाच्या आरंभी पुण्याहवार्नानंतर करावयार्ा एक 
चवधी; वृचद्धश्राद्ध. [सं.] 
 
अभ्युणदत चव. १. उगवलेला (सूयच र्.). २. (ल.) नशीब काढलेला; अभ्युिय िंाला आहे असा. 
३. सूयोियाच्या वेळी झकवा त्यानंतर चनजलेला. [सं.] 
 
अभ्युपगम पु. १. गृहीत गोष्; पूवचपक्ष; (चवशषेतः प्रचतपक्षारे् म्हििे पुढे खोडून काढण्यासाठी 
तूतच) गृहीत धरून र्ालिे; काही वळे अनुमती िेिे; स्वीकारिे. २. जवळ जािे, येिे; आगमन; अचभगमन. 
३. सारखेपिा; साम्य; तुल्यभाव; उपमान. [सं.] 
 
अभ्युपेत्यवाद पु. पुढे खोडून काढण्यासाठी प्रचतपक्षारे् म्हििे काही वेळ गृहीत धरून त्यावर भाषि 
करिे. [सं.] 
 
अभ्र न. १. मेघ; ढग : ‘ना तरी अभ्रवातें हाले ।’ – ज्ञा २·२. २. ढगारं्ी काळोखी; आभाळ; मळभ. 
३. आकाश; अंतचरक्ष. ४. (ल.) संकट. [सं.] 
 
अभ्रक पु. न. पारिशचक व पापुद्र्यानंी युतत असे खडकात सापडिारे एक खचजन रव्य. प्रकार र्ार– 
पाढंरा, ताबंडा, चपवळा, काळा. उद्योगधंद्यात व औषधाच्या कामी यार्ा चवशषे करून उपयोग. 
 
अभ्रक भस्म न. अभ्रकावर चवचशष् प्रचिया करून तयार करण्यात येिारे आयुवेचिक औषधी भस्म. 
 
अभ्रक मारिे न. चि. खडीकामावर र्काकी यावी यासाठी अभ्रकार्ा भसुा वर मारिे. 
 
अभ्रछाया स्त्री. १. ढगार्ी सावली. २. (ल.) क्षिभगुंरता; पाण्यावरर्ा बुडबुडा. [सं.] 
 
अभ्रछायापटल, अभ्रछायापडळ न. ढगानंी आकाश आच्छाचिले जािे, व्याप्त होिे, झकवा व्याप्त 
िंालेली क्स्थती, अवस्था; मेघावरि. [सं.] 
 
अभ्रट न. अभ्रयुतत आकाश; मळभ. [सं. अभ्र] 
 
अभ्रट, अभ्राट चव. गभचधारिेचशवाय असलेली; गाभास न गेलेली; गाभि न राचहलेली (गाय, म्हैस 
र्.) भाकड. 
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अभ्रमु, अभ्रमू स्त्री. (र्ंरार्ा हत्ती) ऐरावतार्ी मािी : ‘त्याचस जयश्री न त्यचज तचस जचश ऐरावताचस 
अभ्रमु रे ।’ – मोसभा ७·८२. [सं.] 
 
अभ्रा पु. छत्री, लोड, ततया, गािी, गाचलर्ा र्त्याचिकावंरील वस्त्रारें् आच्छािन. (अभ्र आकाशास 
िंाकते याप्रमािे). [सं.] 
 
अभ्रांत चव. भ्राचंतरचहत; चनःसंशय : ‘तचर मी धनंजयाचधक होईन तुज जय घडेल अभ्रातं ।’ – मोकिच 
२०·४१. [फा. अि] [सं. अ+भ्राचंत] 
 
अणभ्रका १. धुके व धूळ यानंी बनलेला छोटा ढग; आकाशगंगेतील चफकट, धुरकट व स्पष् सीमा नसलेले 
भाग. २. लहान मेघ; नीहाचरका; लहान तेजोमेघ : ‘नुसत्या डोळयानंी जी तारका अंधुक चिसते तीर् साध्या 
िुर्मबिीने पाचहल्यास तेथे असंख्य तारकारं्ा समुिाय चिसतो.  त्यासर् अचभ्रका झकवा तेजोमेघ म्हितात.’ – 
अंि १३४. [सं.] 
 
अमर् उद्गा. अगबाई; आई! (आश्चयच – उद्गारवार्क) : ‘अमर् चनरचखली म्या र्ोरटी र्ौंचिसा ंगे ।’ – 
आकं १८. 
 
अमका चव. १. कोिी एक र्सम; फलािा; कोिी चववचक्षत मनुष्ट्य; कोिी एक : ‘लोक म्हितील 
अमतयार्ा अमुक । घरोघरी मागतो भीक ।’ – नव १८·५१. २. (नामाबरोबर उपयोग) कोि; चवचशष्; 
चववचक्षत (मािूस, पिाथच). [सं. अमुक] 
 
अमकातमका, अमकाढमका, अमकाधमका चव. कोिीतरी; काहीएक (र्सम, वस्तू). [अमकारे् 
चद्व.] 
 
अमत्र न. पात्र; भाडें. [सं.] 
 
अमद स्त्री. आगमन; येिे; उत्पन्न होिे; उत्पत्ती : ‘येकायेकीर् पाण्यार्ी अमि आल्यामुळे चकतेक 
मािसे असावधपिे मेलीं गेलीं व झजिगीस तर चठकािर् नाही’ – मर्सा ७·७०. [फा. आमि] 
 
अमदनी, अमदानी स्त्री. १. हंगामात उत्पन्न होिाऱ्या वस्तू; चववचक्षतकाली बाजारामध्ये येिारा 
माल. २. हंगाम; मोसम; सुगी; चवपुलता. ३. आयात मालावरील जकात; िस्तुरी. ४. (जकाती भाषेत) 
नव्या रस्त्यावरील, पुलावरील झकवा निीतील तरीवरील रहिारी; व्यापारी वाहतूक. ५. उत्कषार्ा, 
भरभराटीर्ा काळ; उर्मजत काळ. ६. अवातंर चमळकत; खेरीज प्राप्ती; आगंतुक लाभ; आडचमळकत. ७. 
कारकीिच; अंमल. ८. आवक; उत्पन्न; वसूल : ‘र्हूकडून गल्ला येथे येण्यार्ी आमिानी बिं जाली’ – मर्सा 
५·४४. ९. मुक्काम; वस्ती; स्वारी : ‘प्रस्तुत पतंप्रधान यारं्ी आमिानी कोिते चठकािी िंाली; निी कोिते 
उतरास उतरतात हे चलहावे’ – ऐलेसं ११८४. [फा.] 
 
अमन चव. मनरचहत; चनर्मवकार : ‘व्रत तप यज्ञ िान त्याहून अचधक हरीरे् ध्यान । चनचमषामाजी 
समाधान । अमन मन होऊचन ठाके ॥’ – एरुस्व ४·२२. [सं. अ+मन] 
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अमन स्त्री. शातंी. [फा.] 
 
अमनचमन, अमनचमीन, अमनचैन स्त्री. १. शातंी–समृद्धी; वैपुल्य; मुबलकपिा. २. मौज; मजा; 
गंमत. 

चव. चवपुल; भक्कम; पुष्ट्कळ; अघळपघळ; अचतशय; उिंड; यथेच्छ. 
चिचव. सुरचक्षतपिे; शातंपिे; चनधास्तपिे; सुखाने; र्ैनीने. [फा.] 

 
अमनमन न. ‘मन’ या उपाचधरचहत मन; मनावार्ून उत्पन्न िंालेला आिी संकल्प : ‘र्ये प्रकृचत 
पुरुषें िोनी । उपजतीं जयाचर्या अमनमनीं ।’ –ज्ञा १·२७२. [सं.] 
 
अमनसभा स्त्री. शातंता सभा; जातीय, धार्ममक िंगलीच्या प्रसंगी शातंता प्रस्थाचपत करण्यारे् 
उपाय सुर्चविारी सभा. [फा. अमन्] 
 
अमनस्क, अमनस्थ चव. १. चवमनस्क; मनरचहत; शून्द्यमतार्ा; लक्ष नसलेला; व्यग्रचर्त्त उिास : 
‘तया अमनस्कारे् मन । बुद्धीही होय ।’ – ज्ञा १३·१००२. 
 
अमनस्कता स्त्री. (वै.) प्राथचमक बौचद्धक वाढीच्या अभावी िंालेली मानचसक अवस्था मचतमंिता. 
[सं.] 
 
अमनी उद्गा. आई! अगबाई! र्त्यािी उद्गार; पहा : अमई : ‘मुचख म्हिती अमनी अमनी ।’ – आपि 
९०. 
 
अमर चव. ज्याला मरि नाही असा; मृत्यचू्या आधीन नसलेले; मृत्युरचहत; नाशरचहत : ‘सहजे िुवेर्ा 
चडरु । आंगेचर् तव अमरू । वरी आला पुरू । पीयुषार्ा ॥’ – ज्ञा १४·२८. 

पु. अमत्यच; िेव; िेवता; सुर : ‘कृष्ट्िरस जे सेचवत । तयाचंस चफकें  होय अमृत । अमर अमृतातें 
सेचवत । तेही र्रफचडत हचररसा ॥’ – एरुस्व १·७७. [सं.] 

न. करर्िं–फळ. (गो) 
 
अमरओळी, अमरोळी स्त्री. योगमागातील एक चसद्धी : ‘अमरओळीर्ा िेह’ – लीर्पू १९८. 
 
अमरकंद, अमरकांदा पु. १. या नावाच्या अनेक प्रकारच्या वनस्पती व कािें आहेत. उिा– 
गुळवले; कोरफड; चनगुचडी र्त्यािी. २. अमरवेलार्ा कािंा, गड्डा : ‘नवसार अमरीसी वाटुनु अंजन कीजे’ – 
वैद्यक ७७. ३. (काल्पचनक) सवच रोगनाशक मुळी. चहच्या सेवनाने तारुण्य कायम राहते अशी कल्पना आहे. 
४. महाबळेश्वराकडे चमळिारा एक कािंा. 
 
अमरकाया स्त्री. न मरिारे शरीर; चनरोगी व जोमिार शरीर. [सं.] 
 
अमरतरु, अमरतरू कल्पवृक्ष; स्वगातला वृक्ष; िेविार. [सं.] 
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अमरता स्त्री. अमरपिा; चर्रंजीवपिा; मरि नसिे; नष् न होिे. 
 
अमरपट्टा, अमरपटा, अमरपत्र, अमरपाट (अमपचट्टा) पु. अमरपिार्ा लेख; मृत्यपूासून सुटका केल्यार्ा 
हुकूम– आज्ञा– ताम्रपट; मरि न येण्यारे् आश्वासन : ‘तू आपिाला महारािी म्हिचवतेस म्हिून तुला 
िेवाकडून अमरपट्टा थोडार् चमळाला आहे?’ –रामह. [सं. अमर+पट] 
 
अमरपि पहा : अमरता : ‘सेचवती अमृतसचरता । रोगु िवडूचन पंडुसुता । अमरपि उचर्ता । िेऊचन 
घाली ।’ – ज्ञा १५·५८३. 
 
अमरलोक पु. स्वगच. 
 
अमरवेल स्त्री. १. सोनवले; आकाशवले; ही आंब्याच्या िंाडावरही उगवते. चहर्ी पाने सूक्ष्म 
असतात झकवा नसतात. ही वले चपवळया रंगार्ी व संपूिच परोपजीवी असते. २. पहा : अमृतवल्ली 
 
अमरसाणित्य नं. मरिास प्रचतबधं करिारे साधन; अंगात घालावयारे् चर्लखत र्त्यािी : ‘अमर 
साचहत्य अंगातील काढोन.’– मर्सा २·१९३. 
 
अमरंथ न. १. कोराटंी, गुलमखमल वगैरे फुलिंाडे. २. तािुंळजा, माठ, राजचगरा वगैर पालेभाज्या. 
[सं.] 
 
अमराचायय पु. िेवारं्ा गुरू; बृहस्पती; एक पिवी. 
 
अमराणधप पु. िेवारं्ा राजा र्ंर. [सं.] 
 
अमरावती स्त्री. र्ंरार्ी राजधानी : ‘जेथ अमरत्व हेचर् झसहासन । ऐरावतासाचरखे वाहन । 
राजधानी भवुन । अमरावती ॥’ – ज्ञा ९·३२०. 
 
अमरांगना स्त्री. अप्तीसरा [सं.] 
 
अमत्ययभाव पहा : अमरता 
 
अमपीत न. १. आम्लचपत्त रोग. (गो.) २. नाकातून चनघिारे रतत. [सं. आम्लचपत्तार्ा अप.] 
 
अमयाद चव. १. (लोक, शास्त्र र्त्यािींच्या) मयािेच्या झकवा योनय सीमेच्या पलीकडे गेलेला; ठरावीक 
मयािा उल्लंघन करिारा; स्वैर; स्वचे्छार्ारी; मोकाट; अव्यवक्स्थत; (ल.) फन्द्िी; अनार्ारी; र्ैनी. २. 
अचतशय; अत्यंत; प्रमािाबाहेर; बेसुमार; कल्पनेच्या बाहेर; चवपुल (चिया, रक्कम, गुि, र्सम वगैरे). [सं.] 
 
अमयादा स्त्री. १. सीमा, मयािा यारें् उल्लंघन; मयािाचतिम. २. अनािर; अपमान; उद्धटपिा; 
चवनय सोडून वागिे. [सं.] 
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अमषय पु. िोध; संताप; असहनशीलता : ‘जगचर् िेह जाहले । म्हिोचन चप्रयाचप्रय गेले । हषामषच ठेले 
। िुजेचवि ॥’ – ज्ञा १२·१६८. 

चव.  सहन न करिारा; न सोसिारा; असचहष्ट्िू. [सं.] 
 
अमल चव. १. मलरचहत; शुद्ध; स्वच्छ; र्कर्किारे : ‘उघडी अमल राजीव नयन ।’ – राचव ६·२४८. 
 
अमल चव. आवळी; चशकेकाई; खडीसाखर. [सं.] 
 
अमल पु. १. अचधकार; स्वाचमत्व; सत्ता; राज्य; हुकूम. २. बजाविी; चनवाडा लागू करिे; कृतीत आििे : 
‘पुढे अमलात येईल ते मागाहून चवनंती चलहू’– चिमरा १·३७. ३. कैफ; नशा; औषधार्ा पगडा : ‘िारूच्या 
अंमलात िंमािंम उडू लागल्या तलवारा.’– ऐपो ३२४. ४. पिाथातील कैफ आििारा गुि. ५. िारू, 
गाजंा वगैरे कैफी पिाथच : ‘रुतया िोरूतयार्ा अमल सेउचन’ – िाचव ४५२. ६. सुभा, मामला र्त्यािी जागा; 
हुिा; अचधकार. ७. (अमीन अप.) जचमनीर्ा सारा वसूल करिारा सरकारी अचधकारी; कलेतटर; ह्यावरून 
सध्या खेड्ातील सारावसुलीतील एक हक्क. ८. वेळ; काळ; प्रभाव : ‘साखरा वाटून िीड प्रहररे् अमलात 
तोफारें् बार पार् करचवले’ –ख ११·५६९६. [फा. अर. अमल] (वा.) अमल करिे – मािक पिाथच खाउन 
कैफातं गुंग होिे; िारू वगैरे घेिे; अमल गाजणविे – अचधकार र्ालचविे; अमलाच्या जोराने – 
अचधकारामुळे प्राप्त िंालेल्या सते्तने. अमलात आििे – १. (चनवाडा, ठराव, हुकूम वगैरे) लागू करिे. २. 
(गाव झकवा िेश वगैरे) आपल्या सते्तखाली आििे; ताब्यात घेिे. ३. कृतीत आििे : ‘तो चनश्चय अंमलातचह 
आिला.’ – वज्राघात ४६. 
 
अमलकलम न. चियालेख : ‘बोलण्यात गोष्ी आल्या असतील, परंतु िस्तैवज अथवा वर्न, 
शपथ, चिया, अमलकलम असे काही िंाले नाही’– मर्सा ५·१५. 
 
अमल गिाि न. ताबे गहाि; तारिावर घेतलेले कजच. 
 
अमलतास पु. बहाव्याच्या शेंगारं्ा मगज. [झह.] 
 
अमल दस्तूर पु. चनयम; कायिा; वटहुकूम; शासन. 
 
अमलदार पु. अचधकारी; अखत्यार असलेला सरकारी नोकर; सुभेिार; मामलेिार वगैरे. [फा. 
अमल+िार] 
 
अमलदारी स्त्री. अमलिारारे् काम, हुिा. [फा.] 
 
अमल बजाविी स्त्री. प्रत्यक्षात आििे; कृतीत उतरचविे; कायच घडवनू आििे; अचधकार वतचचविे; 
अमलात आििे; (हुकुमा) प्रमािे वतचन करिे; अनुरूप वागिे : ‘(रामकालीन) राजा हा फतत 
अंमलबजाविी करिारा अचधकारी असून तो प्रजेच्या चनयंत्रिाखाली असे’ – मसाप २·११२. 
 
अमलमिी, अमलरत्न पु. न. स्फचटक. 
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अमलमस्त चव. सत्ता असल्यामुळे मगरूर बनलेला. [फा.] 
 
अमलमस्ती स्त्री. सते्तर्ा गवच; ताठा. [फा.] 
 
अमलवारी स्त्री. अमिानी; कारकीिच; अमल : ‘अचलकडल्या शतकातलेर् पारं्व ेपायस व पारं्वे 
सेतटस याचं्या अमलवारीर्ा चवर्ार करा.’– चवद्याचभवृद्धी ४०. 
 
अमला पु. कारकून; अचधकारीवगच; अंमलिार : ‘तालुतयास अमला योजून बंिोबस्त करावा.’ – 
मर्सा ७·४५. [फा. आचमला] 
 
अमला पु. सोन्द्यार्ा डूल; लोलक; आंबला. [सं. आमलक] 
 
अमलाफैला पु. १. अमल; अचधकार; ताबा. २. कारकून; पाढंरपेशा; र्तरलोक; प्रजा : ‘चिल्लीतही 
अमलाफैला पळावयार्ा र्रािा करीत आहेत.’– मर्सा १०·३४०. 
चिचव. पूिचपिे; एकंिर; चनखालस (चविी, िेवघेव कामात). [फा.] 
 
अमली चव. १. कबजी; सरकारच्या सते्ततील (गाव, कसबा, प्रातं). 

पु. १. कैफी; नशा आििारे. २. नशा करिारा; व्यसनी. [फा. अमल ] 
 
अमली पदाथय पु. मािक पिाथच. (ज्यामुळे अंमल र्ढतो असे, िारू, भागं र्. पिाथच). 
 
अमली बाब स्त्री. जमाबिंीतील एक खाते (िारू, कलाली, अफू, ताडी, माडी, झशिी र्त्यािी); 
अंमली पिाथांच्या चवल्हेवारीरे् खाते व त्यापासून होिारे उत्पन्न. अबकारी खाते, उत्पन्न. 
 
अमली मुलूख पु. अंमल असलेला मुलूख; ज्याच्यावर ताबा आहे असा मुलूख. 
 
अमलीसन पु. ओचरसात प्रर्ारात असलेला एक शक. यार्ा आरंभ भारपि शु. ॥ १२ पासून 
होतो. 
 
अमले फाले पु. अव. अमलाफैला; कारकून; कामकरी; नोकरर्ाकर : ‘खान मजकूर िरजबाब 
आरज करून पाठचवले की ३० रुपये सालखर्ास महाराजारे् बहािरानी करार करून चिले आहे. माह 
बमाह पोर्तात आचि अमलेफाले हुजूररे् मुखत्यार आहे’– झहि ८१. 
 
अमवाल पु. रव्य; संपत्ती : ‘येलर्ी याही बािशहासी बहुत सख्त रिबिली करून शुजाउिौलार्ा 
अमवाल र्च्छून; काही रव्य घेतले व बहुत तगािा केला’– झहि 
 
अमवाळ चव. आंबट : ‘न साहे रुक्ष, क्षार, अमवाळ’– गीता १२·१८१. [सं. अम्ल] 
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अमसर चव. फार; पुष्ट्कळ : ‘चकल्ल्यावरून पथरबाजी केली. खानारे् लोक अमसर जखमी िंाले.’ –
चशर्सा २·१३२. 
 
अमसूल, अमसोल न. कोकमसाल; रातंबीच्या फळार्ी सुकचवलेली साल. 
 
अमसूळ चव. आंबटसर : ‘रसास थोडा कर्रा लागला तरी तो अमसूळ होतो.’ – कृचषचव ४८०. [सं. 
अम्ल+सदृश] 
 
अमळ, अमळसा चव. थोडा; झकचर्त; जरासा; काहीसा. चिचव. थोडावळे; अल्पकाळ. 
 
अमळत्रय न. वतचमान, भतू आचि भचवष्ट्य हे तीनकाळ : ‘तेथ प्रभतु्व े म्हचिजताये नाभी 
अमळत्रयाते’ – ऋव ४०६. 
 
अमळशाने चिचव. जरा वळेाने; थोड्ा वळेाने : ‘अमळशाने मी त्यारं्ा पचरर्य करून चिला.’– 
चिअहो ८६. 
 
अमंगल, अमंगळ चव. (चवप्र. अमंगळ.) १. अशुभ; मंगल नसिारे; अनुकूल नसलेले; 
अचहतकारक; अचनष्. २. घािेरडे; खराब; गर्ाळ; अपचवत्र; ओंगळ; भ्रष् (काही चवधी, आर्ार, चिया, 
स्थळ, र्सम). ३. ओवळे (को.) ४. (उप.) ज्याच्या कंुडलीत मंगळ अशुभस्थानी नाही असा. 
 
अमंत्र, अमंत्रक चव. १. ज्यास विेमंत्रार्ा अचधकार नाही तो (स्त्री, शूर); विेार्ा अचधकार नसलेला. 
२. न मंतरलेले; वैचिकमंत्र न म्हिता केलेला (चवधी, समारंभ). ३. मंत्राखेरीज. [सं.] 
 
अमंणत्र, अमंत्री चव. ज्याला मंत्री (प्रधान) नाही असे (राज्य) : ‘अमंचत्रया राज्यार्ी परी होये । 
बळाचसया ।’ – राज्ञा १३·५५५. [सं.] 
 
अमंद चव. १. शीघ्र; मंि नव्हे असा. २. पुष्ट्कळ : ‘सस्नेह ज्यात अचतसुंिर हास्यमंि । पे्रमप्रसाि शुभ 
ज्यात असे अमंि ।’– ध्यानमाश्लो ११. [सं.] 
 
अमा स्त्री. अमावास्या; आवस. सूयच व र्रं याचं्या युतीर्ा चिवस; र्रंार्ी १५ झकवा १६ वी कला : 
‘अमारात्रीरे् तम केवळ ।’ – कथा ५·५·४०. [सं.] 
 
अमा, आमा पु. १. स्तन. २. (पोतुच.) अंगावर िूध पाजिारी िाई. 
 
अमा स्त्री.  आई; एखाद्या स्त्रीस आिराथी संबोचधतात. [का.] 
 
अमा अ. परंतु; तरीपि; उलट; र्कडे; र्ततयात : ‘कागि घेतला अमा िाम चिला नाही’ – भार् 
(१८३४) १४४; ‘अमा पातशहा खलेल करचवताती’– राराभा १५·२११. एकत्र : ‘का कळीं पूिच र्रंमा । 
आिौचन मेळवी अमा’– अमृ ४८६. [फा.] 
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अमार्क चव. मायेपलीकडला; खराखुरा; वास्तव : ‘अमार्क तव नव्हसी । कविचह चवषो ।’ – अमृ 
२·३६. 
 
अमाईकपि न. चनष्ट्कपटपि; सरळपिा : ‘अमाईकपिे मनींरे् सागंसी’– िाचव २६२. [सं. 
अ+माया] 
 
अमाणजद चव. शुद्ध; पचवत्र; श्रेष्ठ. [फा. अम्जि] 
 
अमातृक चव. मातृहीन; आई नसलेले पोरके मूल. [सं.] 
 
अमात्य पु. १. आठ प्रधानापंैकी एक; याने सवच राज्यातंील लष्ट्करी आचि मुलकी वसूल व चहशोब ठेवनू 
युद्धावरही जाण्यारे् काम करावयारे् असे. फडचिशी पत्रावर यार्ी चनशािी असे. २. (सामा.) मंत्री; प्रधान; 
सल्लागार; सचर्व. [सं.] 
 
अमात्र चव. १. चनर्मवषय; अचवषय. २. प्रिवातीत. ३. अभौचतक; परं्महाभतूात्मक नव्हे तो. 

पु. परमात्मा. 
 
अमाथ चिचव. अर्ूक. (बे.) 
 
अमान स्त्री. अमान्द्य करण्यार्ी बुद्धी; अनािरवृत्ती : ‘सवच शस्त्रचवद्या चशकवोन कोिी । पचरपूिच जाले 
विता ंऐकूचन । रे्ले न लेचखती पडोन अमानीं ।’ – िाचव २०१. [सं. अ+मन्] 
 
अमान न. कृपा; िया; संरक्षि : ‘तेथील लोकानंा आपले रक्षि होिे कठीि वाटून त्यानंी अमान 
माचगतले.’– ऐपो २·६. [फा.] 
 
अमानिे सचि. न ऐकिे; अनािर करिे. [सं.] 
 
अमानत स्त्री. १. (चवप्र. अनामत) ठेव; चनधी; चवश्वस्त वस्तु. २. जप्त; सरकारजमा : ‘जयिेवरायास 
हरामखोरी लावनू िेशमुखी अनामत केली.’ – र्म २३. [फा.] 
 
अमानतदार पु. चवश्वस्त; ठेव सुरचक्षत ठेविारा. [फा.] 
 
अमानतनामा पु. चवश्वस्तपत्र; ठेवपत्र. [फा. अनामत+नामा] 
 
अमानतपत्र न. जप्तीपत्र; वािग्रस्त वस्तु तात्पुरती सरकारताब्यात घेतल्याबिल झकवा एखाद्या 
चवश्वस्ताजवळ ठेवल्याबिल चलचहलेला लेख. 
 
अमानतपन्िा पु. ‘श्रेष्ठ’ या अथी एक पिवी. [फा.] 
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अमानवी चव. मानवतेर; अमानुष; िैवी : ‘त्यातूंन (प्रसंगातूंन) पार पडून पुनः आज आपले पूिच 
कतचव्य करण्यास त्यास जें सामर्थ्यच आलें  आहे तें त्याच्या दृष्ीनें तरी काहंीं अमानवी कारिामुंळें  आलेलें  
आहे.’– लोचटकेले २·१. 
 
अमाणनत्व न. चनगवचता; अहंभाव नसिे; चनगवीपिा; नम्रता; चवनय : ‘पैं अमाचनत्व पुरुषीं । तें 
जािावें र्हीं चमषीं ।’ – ज्ञा १३·२०२. [सं.] 
 
अमानी स्त्री. १. गैरर्जारा; गैरमततेिारी; रयतवारी (पद्धत) : ‘तालुतयावर ताहूि केलें  तें मोडावें 
आचि अमानी करावी.’ –मर्सा ५·२३. २. ठेव; चवश्वस्त वस्तु. पहा : अमानत 

चव. १. तात्पुरता कामावर नेमलेला; कायमर्ी नेमिूक न िंालेला; बिली. २. कायम 
नसलेल्या अमलिाराने र्ालचवलेले. [फा.] 
 
अमानुष, अमानुष्ट्य चव. १. मानवी सते्तबाहेररे्; अमानवी; िैवी; स्वगीय; अ् भतु; 
मनुष्ट्यिेहधमचरचहत : ‘तेझव अमानुष मानुष । मानाल मातें ॥’– ज्ञा ९·१४२. २. मनुष्ट्यजातीला अयोनय – न 
शोभिारे; राक्षसी; पाशवी; िूर; चनिचय; मािुसकी सोडून वागिारा. ३. मनुष्ट्याने न आर्रण्यासारखे. [सं.] 
 
अमान्य न. कच्च ेअन्न; चशधा : ‘अयाचर्त अमान्द्यें उिंड आलीं ।’ – सप्र ८·११४. [सं.] 
 
अमान्य चव. पसंत, मान्द्य नसलेले; स्वीकारण्याला अयोनय; नापसंत; अचप्रय; तुच्छ. [सं.] 
 
अमाप, अमाय चव. १. न मापता येण्यासारखा. २. न माविारे. ३. (ल.) असंख्य; पुष्ट्कळ : ‘अमाय 
पोरारं्ी चमळवीन मािंी ।’ – िाचव २१. ४. भरघोस; अफाट : ‘अमाप यश पिरात पडलं.’ – जटापा ८८. 
 
अमापपिे चिचव. अमोजपिे; मोजता येिार नाही असे; चवपुलतेने; वैपुल्याने. 
 
अमाय चव. १. चनष्ट्कपटी; प्रामाचिक. २. अमयाि. [सं. अ+ माया] 

पु. मायेर्ा अभाव; सत्यज्ञान. 
 
अमाणयकवृणत्त, अमाणयकवृत्ती स्त्री. मायेमध्ये न गुरफटलेली वृत्ती –वतचन –ज्ञान; चनर्मवकार क्स्थती; 
चनलेपवृत्ती. [सं.] 
 
अमारत स्त्री. महानुभाचवत्व; संपन्नता. [फा. र्मारत] 
 
अमारतपन्िा पहा : अमानतपन्िा 
 
अमारत मतयबत चव. प्रचतष्ठेर्ी पिवी, चर्न्द्ह : ‘अमारत मतचबत खान अनम याकूबखान याजंकडील 
तहनामा.’ –थोमारो १२१·१. [फा.] 
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अमागय पु. १. आडमागच; र्ुकीर्ा रस्ता. २. असमंजसपिा. ३. व्यचतिम; चवलक्षिपिा (बोलिे, 
वागिे, न्द्याय करिे यामध्ये). ४. कुमागच; व्यचभर्ार : ‘मागामागच येकवढें । करीत र्ाले ।’ –ज्ञा १८·६२५. 
[सं.] 
 
अमादयव नाजुकपिार्ा अभाव; चनबरपिा; काचठण्य; (ल.) सौम्यपिार्ा, मवाळपिार्ा अभाव. [सं.] 
 
अमालत पु. वर्चस्व; सत्ता. [फा. अमल ] 
 
अमावास्या, अमावस्या, अमावास स्त्री. कृष्ट्िपक्षार्ी अखेरर्ी चतथी; सूयच व र्रं ज्या चिवशी जवळजवळ 
येतात तो चिवस; अवसेर्ी चतथी. [सं. अमा=जवळ+वस=राहिे] 
 
अमासा चव. चिचव. अल्प; लहान. पहा : अमळसा : ‘तो अंतरात्मा आहे कैसा । प्रस्तुत वोळखाना 
अमासा ।’ – िास १०·१०·३६. 
 
अमासुस्त चव. सवचस्वी थंड; आळशी : ‘मोगलाई कारभार अमासुस्त ।’ – मर्सा १·१४७. [फा.] 
 
अमासे चिचव. थोड्ा वेळाने; अंमळशाने : ‘झकबहुना ज्यारे् नाम ऐसें । त्यारे् स्वरूप असेल कैसें । ते पाहो 
आद्यतं अमासें । चनजमान सोई ।’– स्वाचि १·५·४१; अमाशाने (व.) [सं.] 
 
अमाळ चव. शुद्ध; स्वच्छ; शुभ्र : ‘र्ाफेकळयाचं्या चमरवेत माळा । मुतताफळाचं्या चिसती अमाळा ।’ – 
सारुह ६·२९. 
 
अणमत चव. १. न मापलेले, मोजलेले. २. मोजता न येण्यासारखे; अमयाि; अंिाज झकवा अटकळ न 
करता येण्याजोगे; अपचरचमत; पुष्ट्कळ : ‘तुज नमो अचमतचविमा ।’ – ज्ञा ११·५३३. ३. असंस्कृत. 
 
अणमतभाषी चव. फार बोलिारा : ‘खरे याचं्याप्रमािे ते आत्मश्लाघी अचमतभाषी आचि अमयाि मात्र 
नाहीत.’ – व्यरे २३. 
 
अणमतीय चव. (भौ.) ज्याला उंर्ी, लाबंी, रंूिी; जाडी नाही असा; सूक्ष्म; मोजता न 
येण्यासारखा. [सं.] 
 
अणमत्य चव. (अचमत अप.) पुष्ट्कळ : ‘अचमत्य सेना न्द्यावी होती ।’– वसेीस्व १·९०. [सं. अचमत] 
 
अणमत्र पु. शत्र;ू स्नेही नसलेला; दे्वषी; वैरी. [सं.] 
 
अणमद न. (रसा.) अम्नसंयुततरव्य. 
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अणमणदन न. (रसा.) र्चमिारे् अनाम्ल. हे एकाम्लक असून फार क्स्थर नसते. अचमिहचरिे 
झकवा गंधचकल अचमिे यावर अम्न झकवा अचमने यारं्ी चिया केली म्हिजे अचमचिन तयार होते. – ज्ञाको अ 
३३८. 
 
अणमन न. (रसा.) अम्न (अमोचनया) मधून उज्ज (हायड्रोजन) परमािु चनःसाचरत करून होिारे रव्य. 
 
अणमराई स्त्री. सरिारकी, अचमरारे् ऐश्वयच. 
 
अणमरी स्त्री. १. सरिारी सत्ता. २. बडेजाव. 
 
अणमल पु. अमलिार; अचधकारी : ‘र्ागंलसा आश्रय चमळता तर तुमच्या अचमलार्ा रंगमहाल टाकून 
िेखील मी ह्या चभकार गावंकुसाच्या बाहेर पडतों.’ – चवचव ८·११·२०६. [अर. आचमल ] 
 
अणभश्रेिीयता स्त्री. (रसा.) िोन पिाथांर्ी एकमेकात चमसळण्यार्ी अक्षमता. उिा. तेल व पािी. 
[सं.] 
 
अमीन पु. १. चनचधधारक; चवश्वस्त : ‘वारीसिार हजर नसेल तर ती चजनगी अमीन यारे् ताब्यात 
िेऊन’– ऐस्फु ५८. २. मोगलाईतील व पेशवाईतील एक अचधकारी. यार्ी कामे – प्रत्यक्ष वसूल जमा 
करिे, कब्जारं्ा चनवाडा करिे, सामान्द्य राज्यव्यवस्थेत िेखरेख ठेविे र्त्यािी; तपासिी अंमलिार; 
तालुकािार; मामलेिार; तहसीलिार; लवाि; परं्; पगार व काम यासाठी–थोमारो. पहा : आरमारअमीन 
[फा.] 
 
अमीनचमीन पहा : अमनचमन 
 
अमीनी, अणमनी स्त्री. १. अचमनारे् काम. २. व्यवक्स्थतपिा. ३. सरकारी अचधकाऱ्याकडून जचमनीर्ी 
ताबडतोब लागलेली व्यवस्था. [अर. अमीन.] 
 
अमीबा पु. एकपेशीय सूक्ष्मजंतू; जलर्र आचिजीव : ‘जीवकोटींतील अगिी खालच्या िजार्ा अमीबा 
नावार्ा जो प्रािी आहे त्यार्ी रर्ना र्तकी साधी... असते.’–वस्व ७९. [रं्.] 
 
अमीर पु. १. थोर झकवा बडा र्सम; सरिार; उमराव; उच्च घराण्यातील मनुष्ट्य : ‘थोर वीर चकती 
अमीर होऊचन फकीर चभक मागती ।’ – ऐपो ३६७. २. आज्ञा करिारा अचधकारी. [फा.] 
 
अमीर अकाणरब सरिार व नातलग : ‘मग मसनिेवर जाऊन बचैसले. तमाम अमीर आकाचरबाहीं नजरा 
िाखचवल्या’ – पेि २५·९५. 
 
अमीर उमराव पु. बडे लोक; सरिार मंडळी. [फा.] 
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अमीरउल  उमरा, अमीरउल  उमराव अचमरातील श्रेष्ठ; सरिारारं्ा नायक. (मालोजी घोरपडे यास ही 
पिवी होती.) 
 
अमीरउल ममाणलक राज्यातील श्रेष्ठ अचधकारी. 
 
अमीरराव एक पिवी. 
 
अमीराई, अणमराई स्त्री. सरिारी; सरिारी वैभव : ‘आहे घरी पुरी अचमराई’ – प्रला १२९. [फा. 
अमीर] 
 
अमीरी, अणमरी स्त्री. १. सरिारी; सत्ता; सवाचधकाचरत्व. २. बडेजाव; मोठा थाट. ३. अमीरार्ा िजा. ४. 
उिारता. [अर. अमीर] 
 
अमीष न. उत्पन्न; चमळकत; िेिगी : ‘यारे् घररे् लननमुहुतार्ें अमीष जंगमानंी चनमे घ्यावे व चनमे 
जोशानंी घ्याव ेअशी र्ाल आहे.’ – बाबारो ३७·५५. [सं. आचमष] 
 
अमु, अमू चव. ज्यास वार्ा नाही असे (पशुपक्ष्यािी, लहान मूल). (को.) 
 
अमु, अमू पहा : आमा 
 
अमुक चव. चववचक्षत; कोिी एक; नाव न घेता सामान्द्यरूपाने सागंण्यास र्ष् असा. 

न. १. चववचक्षत वस्तु; र्सम : ‘तरी अमुकाचर् मी स्वयमेव । तो सागं कवि तंू ।’– चवझस ३·११. 
२. फलािा; कोिीतरी मािूस. पहा : अमका [सं.] 
 
अमुकतमुक चव. अमकातमका; चववचक्षत; कोिी एक वस्तु; ही झकवा कोितीही वस्तु. [अमुकरे् 
चद्व.] 
 
अमुक्त चव. १. बद्ध; बचंिस्त. २. न सोडलेला. ३. न सुटलेला. ४. मोक्षपिास न पोहोर्लेला. [सं.] 
 
अमुक्ताभरि न. भारपि शुद्ध सप्तमीस आर्रावयारे् िेवीरे् व्रत. [सं.] 
 
अमुत्र पु. परलोक; पुढील जन्द्म; जन्द्मातंर. 

चिचव. तेथे; चतकडे; परलोकी. [सं.] 
 
अमुद्रांणकत चव. महसूल मुराकं झकवा डाक मुराकं न लावलेला; महसुली चतकीट झकवा पोष्ारे् 
चतचकट न लावलेला. 
 
अमुणद्रत चव. न छापलेले. 
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अमुर्णपका चव. अधचवट, न मुरता चपकलेला. (गो.) 
 
अमूप चव. (चवप्र. अमाप) मोजता न येण्याजोगे; असंख्य; अचतशय; फार; पुष्ट्कळ; अपार; अचमत; पहा 
: अमाप : ‘कुळशीळ धनरूप । चवद्यावयसा अचतस्वरूप । शाचंत काचंत तेज अमुप । कचरती तप तुजलागीं ।’ – 
एरुस्व ४·९. 
 
अमूपार चव. अनंत. [सं. अमूप+अपार] 
 
अमूतय चव. आकार झकवा रूप नसलेले; आकृती रेखाटून स्पष्ीकरि झकवा चववरि न करीता 
येण्यासारखे; अव्यतत; चनराकार; आकाररचहत. उिा. आकाश, हवा, वळे, काळ, अंतर, आत्मा, िह्म. 
[सं.] 
 
अमूतय अंक पु. (ग.) अमूतच राशीर्ा मूल्यिशचक अंक. [सं.] 
 
अमूतय अणधकार पु. अदृक य, िैवी अचधकार. 
 
अमूतय अथय पु. अभौचतक संपत्ती. 
 
अमूतयमत्ता स्त्री. (अथच.) एखाद्या कंपनीरे् ख्याचतमूल्य (गुडचवल), एखािी वस्तू तयार करण्यारे् 
अचधकार (पेटंटरे् अचधकार) यासारखी उत्पािक नसलेली पि चविी करता येण्याजोगी मालमत्ता. 
 
अमूतीकरि न. १. समूतच वास्तव; चवचशष् वस्तू झकवा प्रत्यक्ष घटना यारं्ा आधार न घेता केलेले 
संकल्पन. २. (तत्त्व.) ध्यानातील एकाग्रता. ३. अशरीरीकरि. [सं.] 
 
अमूल्य चव. झकमत करता न येण्यासारखे; अमोल; मूल्यवान. [सं.] 
 
अमूस, अमोस, अमोशा स्त्री. अमावास्या; आवस. 
 
अमृत न. १. िेवलोकींरे् पेय (याने वृद्धावस्था झकवा मृत्यू येत नाही); समुरमंथनात चनघालेल्या 
र्ौिा रत्नापंैकी र्ौिावे; सुधा; पीयषू; सुधारस : ‘जोडे अमृतार्ी सुरसरी । तैं प्रािातंें अमर करी ।’– ज्ञा 
१७·२१९. २. िूध आटवनू त्यात खडीसाखर, जायफळ, वलेिोडे वगैरे पिाथच घालून रात्री थंडीत 
उघड्ावर ठेवनू िुसऱ्या चिवशी प्रातःकाळी ते िूध घुसळून त्यावर फेस येतो तो. ३. मरिापासून मुततता; 
सुटका; मोक्ष: ‘चजिें गरळ पाचजलें  अमृत पाचजलें  तीस ता ं ।’ – केका ९१. ४. उिक; (ल.) िेवारे् 
र्रितीथच. ५. िह्म : ‘अमृत म्हिजे अचवनाशी िह्म हा अथच उघड असून’ – गीर ३५८. ६. िूध : ‘सपच 
पोसूचनया िुधार्ाही नाश । केलें  थीता चवष अमृतार्ें ।’ – तुगा ३०७३; ‘अमृतें तचरर् मचरजे । जरी चवखेंसीं 
सेचवजे ।’ – ज्ञा २·२२४. ७. परं्महायज्ञ करून जे अन्न चशल्लक राहते ते झकवा यज्ञशषे अन्न – गीर २८८. ८. 
चवष : ‘त्यािंी रात्री अमृतप्राशन केले व ते िेवाधीन िंाले’ – ऐलेसं ५३८४. ९. शीख पथंातील एक संस्कार 
– एका मोठ्या भाडं्ात पािी व साखर घालून ते मंत्र म्हित चकरपािाने ढवळतात व मग ते प्राशन 
करावयास िेतात. [सं.] 
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अमृत चव. १. अमर; मरिाधीन नसलेला; मृत्यपूासून सुटका िंालेला. २. थंड; आल्हािायक (पेड 
र्.). [सं.] 
 
अमृत अशन चव. अमृत सेवन करिारे (िेव). [सं.] 
 
अमृतअंशु चव. ज्यारे् चकरि अमृतासारखे सुखप्रि आहेत असा (र्रं). [सं.] 
 
अमृतकर पु. र्रं; र्रंचकरि. [सं.] 
 
अमृतकळा स्त्री. १. गाल; गालफड. २. घशातल्या गाठी : ‘येकाचं्या बैसल्या अमृतकळा.’ –िास 
२·५·४. ३. र्ंरार्ी सतरावी कळा. (वा.) 
 
अमृतकळा बसिे – मृत्यरू्ा काळ जवळ येिे : ‘अमृतकळा बसल्या आता वार्िे कठीि.’ 
 
अमृतकंुड न. स्वगातील अमृत भरलेले पात्र; भाडें. 
 
अमृतकंुडली स्त्री. एक र्मचवाद्य. 
 
अमृतकोकम न. राताबंा झकवा कोकंब याचं्यापासून तयार केलेले मधुर पेय : ‘समुर काठालगतच्या 
त्याच्या भावाने अमृतकोकमरे् आसव तयार केले असावे.’ – माचजक्स्थ ६. 
 
अमृतघटका, अमृतघडी पहा : अमृतवेळा 
 
अमृतघुटका, अमृतघुणटका पु. १. अमृतार्ा घोट. २. मजेिार गोष्ींर्ा र्ुटका. ३. छोटीशी व 
संुिर गाण्यार्ी र्ीज. 
 
अमृतझोप स्त्री. पहाटेर्ी साखरिंोप. 
 
अमृततुल्य चव. अमृताशी तुलना करण्यासारखा; अमृताप्रमािे मधुर. [सं.] 
 
अमृतधारा स्त्री. एक वृत्तप्रकार. [सं.] 
 
अमृतध्वणन, अमृतध्वनी पु. एक छंिवृत्त. याच्या प्रत्येक र्रिात बावीस अक्षरे असून त, भ, य, ज, 
स, र, न हे गि आचि एक अक्षर गुरू असते. [सं.] 
 
अमृतपाक पु. रव्याच्या एक प्रकारच्या वड्ा. 
 
अमृतपान, प्राशन न. १. अमृत चपिे; अमृतसेवन; अमृतघुटका. २. (ल.) चवष चपिे, खािे. 
[सं.] 
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अमृतपी, अमृतप्राशी चव. अमृत चपिारा. 
 
अमृतफळ न. १. जे फळ खाल्ले असता मनुष्ट्य अमर होतो ते. एक काल्पचनक फळ. राजा 
भतुचहरीला असे फळ चमळाले होते. २. पेरू, आंबा, राक्ष, बेिािा, चखसचमस वगैरे. ३. एक पक्वान्न; मोिक : 
‘कीं िेवाचर्ये सचन्नधी अमृतफळें पावतें जाली’ –ऋ ८२.  [सं.] 
 
अमृतमिाल चव. कनाटक राज्यातील अमृतमहालातील बैलारं्ी एक जात : ‘चखलारी, अमृतमहाल 
व कृष्ट्िाकाठं या जातीरे् बैल तयार करिें.’– के १८·७·३१. 
 
अमृतमिोत्सव पु. एखाद्या संस्थेला झकवा व्यततीच्या वयाला परं्ाहत्तर वषे पूिच िंाल्यानंतर 
करण्यात येिारा समारंभ. [सं.] 
 
अमृतमंथन न. अमृतासाठी िेव व िैत्य यानंी केलेले समुरारे् मंथन; घुसळि : ‘एऱ्हवीं 
अमृतमंथना । साचरखे होईल अजुचना ।’– ज्ञा १८·१४८२. [सं.] 
 
अमृतवषाव पु. अमृतार्ा पाऊस; र्ागंल्या व संतोषकारक गोष्ींर्ा झकवा पिाथांर्ा वषाव झकवा 
िेिगी; समृद्धी. [सं.] 
 
अमृतवल्ली स्त्री. १. चजच्यामुळे अमरत्व प्राप्त होते अशी एक काल्पचनक वेल. २. (ल.) भागं. ३. 
अमरवले; गुळवले. [सं.] 
 
अमृतवेळ स्त्री. १. तीस घटकापंैकी एक शुभ काल. एकंिर चिनमानारे् व राचत्रमानारे् आठ भाग 
धरून मुख्यतः आठ वळेा कक्ल्पल्या आहेत. ३ ॥। घटका हे यारें् मध्यम प्रमाि आहे. चिनमानाप्रमािे त्यारं्ा 
काल कमीजास्त होतो : ‘अमृतवळे प्रसंगज्ञान । कैसें तें ऐकावें ।’ – िास ४·१·२०. २. करमिूक; चवलास व 
उपभोग यारं्ी योनय वेळ. ३. औषध िेण्यार्ी योनय वळे (सकाळ). ४. शातं, खुषीत असण्यार्ा–
स्नेहभावार्ा काल. [सं.] 
 
अमृतसवा चव. पु. अमृत स्रविारा : ‘जेचव पूिचर्रं अमृतसवा’– ऋम ७२१. 
 
अमृतसंजीवनी स्त्री. १. मृतास चजवतं करिारी चवद्या; मृतसंजीवनीर्ा पयाय. २. अमृत. ३. (ल.) 
अदै्वतबोधरूपी अमृत : ‘ते नमस्करंू अमृत संजीवनी । श्री िेववािी ।’ –१. ४. र्रंार्ी अमृत चिंरपिारी १७ 
वी कळा. 

चव. मृतास सजीव करिारी : ‘अमृतसंजीवनी चवजचवली बाई । अंगें तये ठायीं हारपलीं ।’ – 
तुगा ३७८९. [सं.] 
 
अमृतणसणद्ध, अमृतणसद्धी स्त्री. अमृत स्वाधीन असिे : ‘का ंमृत ही जीचवत लाहे । अमृतचसद्धी ।’ – ज्ञा 
१·७७. [सं.] 
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अमृतणसणद्धयोग पु. रचववारी हस्त, सोमवारी श्रवि झकवा मृग, मंगळवारी अचश्वनी, बुधवारी अनुराधा, 
गुरुवारी पुष्ट्य, शुिवारी रेवती, शचनवारी रोचहिी याप्रमािे वार व नक्षत्र यारं्ा योग. हा कोित्याही कायास 
शुभ असतो. [सं.] 
 
अमृता स्त्री. गुळवले. (औषधी वनस्पती). [सं.] 
 
अमृतािरि पु. १. अमृतर्ोर. २. गरुड : ‘जैसा अमृताहरचि स्वगच । खगनायक आिचम ॥’ [सं.] 
 
अमृणत, अमृती स्त्री. १. वैष्ट्िव लोकाजंवळील िेवारे् तीथच ठेवण्यार्ी लहान झगडी : ‘अमृतीमधें आकाश 
। सगळें साठवता ंप्रयास ।’ –िास ७·४·१८. २. पािी चपण्यारे् लहान भाडें. ३. चहरडा, आवळी, तुळस, िुवा 
र्त्यािी वनस्पती. [सं. अमृत] 
 
अमृतीकरि न. (आयु.) धातू व उपधातू यावर करण्यात येिाऱ्या संस्कारार्ा एक प्रकार. 
 
अमृतोपम चव. अमृतासारखे, प्रमािे. [सं.] 
 
अमृत्यु, अमृत्य ू पु. अमरत्व. 
 
अमृत्युपत्रीयता स्त्री. (कायिा.) कायिेशीर मृत्युपत्र अथवा मृत्युलेख केल्यावार्ून मरि पाविे, मृत्यू 
येिे; अकृतमृत्युपत्रता. [सं.] 
चव. अमर. [सं.] 
 
अमेज, अमेद स्त्री. चमश्रि; गायनातील राग वगैरेर्ा चमश्र सूर. चव. चमसळलेले; चमचश्रत. [फा. आमेज 
चमसळिे] पहा : आमेज 
 
अमेध्य चव. १. हवन करण्यास अयोनय; अपचवत्र; घािेरडे; कुजके; चबघडलेले (अन्न, वस्त्र र्.) : ‘मग 
केवळ ये िेह खोडा । अमेध्योिकार्ा बुडबुु़डा ।’ – ज्ञा १६·३१७. २. चवष्ा; मल. [सं.] 
 
अमेय चव. मोजता न येण्याजोगे; अगचित; फार मोठा; अमोज : ‘मज अमेया मान ।’ –ज्ञा ९·१५९. 
[सं. अ+मा=मोजिे] 
 
अमोघ चव. १. योनय प्रकारे लागू होिारे; अर्ूक, हटकून काम करिारे : ‘आपल्या मनातं येिारे 
चवर्ार तसेर् काहंीं तरी अमोघ असायरे्.’ –र्रं ११९. २. गुििायी; फलिायक (शतती, परािम, औषध, 
मंत्र, कौशल्य, शस्त्र, वीयच) : ‘मग तेझथरे् जे अमोघ । अलौचकक भोग ।’– ज्ञा ६·४४२. ३. (र्ुकीने) 
चनरुपयोगी; चनष्ट्फळ; चबनचकफायतीरे्; व्यथच. [सं.] 
 
अमोघदशयन चव. ज्यारे् िशचन चनष्ट्फळ होत नाही असा; ज्याच्या िशचनाने चनचश्चत लाभ होतो असा. 
[सं.] 
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अमोघवीयय चव. १. ज्यारे् वीयच (रेत) व्यथच जात नाही असा; प्रजननशतती र्ागंली असिारा 
(मािूस). २. (ल.) परािमी; उत्कषचकारक; सामर्थ्यचवान. ३. नेहमी गुिकारक असलेले; रामबाि; हटकून 
गुि आििारा (उपाय, मंत्र, औषध.). [सं.] 
 
अमोचक चव. बधंनातून सुटका न करिारा; ज्यामुळे मोक्षप्राप्ती होत नाही असा : ‘म्हिूनर् ते 
विेशास्त्र अमोर्क आहे.’– मसं ६५. [सं.] 
 
अमोज चव. १. मोजमाप करता न येण्यासारखा; ज्यार्ी गिना करता येत नाही असा; अमाप; असंख्य. 
२. न मोजलेला; न गिलेला. [सं. अ+मा=मोजिे] 
 
अमोड, अमोडी चव. न मोडलेला; साग्र : ‘तळवटीं अमोडी । कुशाकुंर ॥’ – ज्ञा ६·१८२. [सं. अ+मृ् 
=मोडिे] 
 
अमोढ चव. अझजतय : ‘तंू अमोढा िेवा ंमाहाकंाळु’ – मूप्र २५९१. 
 
अमोि पहा : आंबोि 
 
अमोिी स्त्री. (वन.) चत्रिली पिारे् िुंडूप. (फुले जून–जुलैमध्ये). 
 
अमोद आमोि; आनंि. 
 
अमोनार्ट पु. (भशूा.) शखंासारख्या वतुचळाकार र्पट या कवर्ात मृिू शरीर असिारा; प्रार्ीन 
काळी अक्स्तत्वात असलेला व सध्या नामशषे िंालेला एक सागरी प्रािी. (यारे् अक मीभतू अवशषे गाळाच्या 
खडकात सापडतात.) 
 
अमोणनयम न. (रसा.) अल्कधमी एकसंयुजी मूलक. 
 
अमोणनया पु. (रसा.) नत्रवाय ू (नायरोजन) व उद्जन वाय ू (हाईड्रोजन) यारें् अल्कधमी 
चमश्रि. हा हवपेेक्षा हलका असून यार्ी र्व व वास िोन्द्ही तीव्र असतात. हा पाण्यात र्टकन चवरघळिारा 
आहे. कृचत्रम रीत्या तापमान खाली आिण्यासाठी बफाच्या कारखान्द्यात यार्ा वापर होतो. हा 
नवसागरासारख्या क्षार पिाथापासून उत्पन्न होतो. 
 
अमोप चव. पुष्ट्कळ; खूप : ‘अंगावर... ओरखडे आचि टेंगळे यारं्ी अमोप पेरिी ...’ – हाझर् ११२. 
 
अमोरसमोर चिचव. समोरासमोर; एकमेकाकंडे तोंड करून : ‘ती िोघं िोन धोंड्ावंर अमोरसमोर 
बसली.’ – जैजै १५४. 
 
अमोल, अमोणलक, अमोल्य, अमौल्य चव. १. झकमत करता न येिारा; चबनमोल; झकमत झकवा 
महत्त्व, अंिाज करता न येण्यासारखा; अमूल्य; अनथच. २. उत्कृष्; संुिर; छानिार; सुरेख. ३. (ल.) 
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ज्यार्ी मुळीर् झकमत नाही असा; कवडी झकमतीर्ा; पिाथच : ‘बापु राऊत वचेठला । जीतेया ं चशशुपाळार्ा 
अमोला ।’ – चशव ५१५. [सं.] 
 
अमोला चव. परािमी : ‘तु अशुभािेवारं्ा अमोला : रिकठीया ंिेवारं्ा नीपातु केला’ – मूप्र २६०६. [क. 
अम्मला] 
 
अमोि पु. (तत्त्व.) भ्राचंतमुततता; मायारचहतता; चवरतती. [सं.] 
 
अम्न न. नवसागर. 
 
अम्न स्त्री. सुरचक्षतता. [फा. अमन] 
 
अम्मल, अम्मलदस्तुर, अम्मलदार, अम्मलदारी, अम्मलबजाविी पहा : अमल 
 
अम्मळ, अम्मळसा अमळसा; थोडा; झकचर्त. 
 
अम्मा स्त्री. आई; (सामान्द्यतः) स्त्री; बाई (िचक्षिेकडील प्रातातूंन हा सरास आढळतो) : ‘अम्मारे् 
उतावीळ चर्त्त ।’ – िाचव ४११. [सं. अंबा] 
 
अम्मा उभ. पि; तथाचप. पहा : अमा [फा.] 
 
अम्याग चव. १. सौम्य; नरम. २. भ्याड; भेकड; चनरुपरवी. ३. स्वभावाने अचत गरीब, कतुचत्वशून्द्य 
(असा मािूस.) (कों.) 
 
अम्र पु. १. हुकूम; आज्ञा. २. कायच; गोष्; चवषय. [फा.] 
 
अम्ल न. १. आंबटपिा. २. रासायचनक आंबट रव. 

चव. आम्ल; आंबट. [सं.] 
 
अम्लत्व न. आंबटपिा. [सं.] 
 
अम्लपरीक्षा स्त्री. तेजाब लावनू केलेली पारख. 
 
अम्लणपत्त न. एक रोग. हा स्वतंत्र नसून अक्ननमादं्य झकवा िीघचकालीन अपर्न या रोगाचं्या 
अनेक लक्षिापंैकी एक आहे. याने आंबट ढेकरा, घशात जळजळ व अन्नार्ी आंबट वातंी होते. [सं.] 
 
अम्लणमणत, अम्लणमती स्त्री. (रसा.) एखाद्या चवरवात असलेल्या आम्लारे् मापन. [सं.] 
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अम्ल संख्या (रसा.) तेल, र्रबी र्त्यािी पिाथात स्वतंत्र क्स्थतीत असलेले आम्ल िशचचविारी संख्या. 
[सं.] 
 
अम्लान चव. १. म्लान नसिारे; न कोमेजिारे; ऱ्हास न पाविारे; चखन्न न होिारे; टवटवीत; प्रफुल्ल. २. 
स्वच्छ; र्कर्कीत. [सं.] 
 
अम्ली स्त्री. झर्र् (िंाड व फळ). [झह. सं. अक्म्लका] 
 
अम्लीकरि, अम्लीभवन न. अम्ल तयार होण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अय न. लोखंड.  [सं. अयस्] 
 
अयिी पहा : आयिी 
 
अयिी, अयिुटे चव. अळिी; अळिुटे; झकचर्त अळिी असलेले. (को. व.) पहा : अळिी [सं. 
अलवि] 
 
अयत्नतः, अयत्नाने, अयत्ने चिचव. कष्, श्रम, प्रयत्न न करता; अनायासे; सहज; सहजगत्या; 
सहजासहजी; आपोआप. (चि. सापडिे, चमळिे.) [सं. अ+यत्न+तः] 
 
अयत्नणसद्ध चव. प्रयत्न न करता चमळचवलेले– साधलेले – केलेले; सायास न करता चमळवलेले. 
[सं.] 
 
अयथा चिचव. अयोनय रीतीने; र्ुकीने. [सं.] 
 
अयथातथ्य चव. १. अयोनय. २. चनष्ट्फळ. 

न. १. अयोनयपिा. २. चनरथचकता. 
 
अयथाथय चव. १. खरे झकवा खऱ्याप्रमािे, वस्तुक्स्थतीस धरून नसलेले; खोटे; असत्य. २. बुद्धीस न 
पटिारे; अवास्तव; चनराधार; अयोनय. 

चिचव. १. खोटेपिाने; लबाडीने. २. अप्रमािशीर; चनराधारपिे. 
 
अयथाथयता स्त्री. मुळाबरहुकूम नसिे; तफावत; तंतोतंत नसिे. [सं.] 
 
अयथावत चव. र्ुकीरे्; अयोनय; गैरचशस्त; संशचयत. [सं.] 
 
अयन न. १. उत्तर झकवा िचक्षि चिशनेे सूयारे् गमन. उिा. उत्तरायि; िचक्षिायन. २. सहा मचहने; 
तीन ऋतू. ३. रस्ता; मागच; गं्रथ : ‘पौष्ट्याप्रचत जाता ंजो पुरुष वृषारूढ िेचखला अयनीं ।’ – मोआचि २·१२८. 
५. जािे; येिे; गती. ६. प्रवेशद्वार. [सं. र् = जािे] 
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अयनक पु. आरसा; िपचि; कार्. 
स्त्री. र्ष्ट्मा; उपनेत्र; र्ाचळशी; आरशी. [फा. ऐनक] 

 
अयनकाल पु. सूयाच्या उत्तरायि व िचक्षिायन या गतींच्या िोन झबिूमध्ये लागिारा काळ. पहा 
: अयन [सं.] 
 
अयनचलन न. परृ्थ्वीरे् धु्रव एका झबिूभोवती चफरत असल्याने ताऱ्यारें् होिारे र्लन. [सं.] 
 
अयनवलन न. चवचशष् ताऱ्याच्या िाचंतवृत्तीय स्थानापासून धु्रव व किंब यावर जािाऱ्या 
सूत्रामंधील कोन. [सं.] 
 
अयनवायु, अयनवाय ू पु. ठरावीक वळेी वाहिारे वारे; सहा–सहा मचहन्द्यानंी यारं्ी चिशा बिलते. 
[सं. अयन+वायु] 
 
अयनवृत्त न. िाचंतवृत्त; चवषुववृत्तापासून २३·५ अंश उत्तरेस व िचक्षिेस असलेली अक्षवृते्त : 
उत्तरेकडील ककच वृत्त व िचक्षिेकडील मकरवृत्त यामधील प्रत्येक अक्षाशंावर एकिा सूयच अगिी डोतयावर 
येतो. [सं.] 
 
अयनावरि न. रसायनावरिारे् वर परृ्थ्वीच्या पषृ्ठभागापासून सुमारे ३२० चकमी. पयंत असिारा 
हवरे्ा भाग. [सं.] 
 
अयनांत पु. अयनार्ा शवेट; अयनझबिू; िोन अयनामंधील संचधकाल. 
 
अयनांश पु. चनरयन गिनेरे् आरंभस्थान. चनःशर रेवती योगतारा (चिंटापीचशयम) यापासून सायन 
मेषसंपातापयंतरे् िाचंतवृत्तीय अंशािी अंतर. [सं.] 
 
अयनी पहा : आयिी 
 
अयनीकरि न. एखािा पिाथच पाण्यात चवरघळतो म्हिजे त्या पिाथाच्या रेिूरं्ी पाण्यात गेल्यावर 
फोड होत असते. याला अयनीकरि म्हितात. – चनप्र ७१. [सं.] 
 
अयनेमिाल सवचत्र आरसे असलेला चिवािखाना. [फा.] 
 
अयन्याची अंबारी स्त्री. राजे लोकारं्ी आरसे असलेली अंबारी : ‘अयन्द्यारं्ी अंबारी गगनीं 
तारागंि ।’ – ऐपो १०९. 
 
अयब, आयब् पु. १. िोष; उिीव; अपुरेपिा; खोड; व्यंग; न्द्यनू. २. िुगुचि; िुरार्ार. ३. (ल.) 
धक्का. [फा. अयब] 
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अयबदार चव. न्द्यनू, िोष असलेला; अपुरेपिार्ा. [फा.] 
 
अयुबूगयबू, अयबोगयबो पु. कोिीतरी व्यतती; कोिीही आला गेला; कोितेही सवचसामान्द्य लोक; 
नगण्य मनुष्ट्य. 
 
अयमुचे चि. फुलार्ी कळी अधचवट उमलिे. (गो.) [सं. अधी+मुच] 
 
अयय्यो उद्गा. आई! आई! बापरे!; आश्चयच झकवा िया, भीती वाटली असता चनघिारा उद्गार. [का. 
अय्यारे् चद्व.] 
 
अयराि, अयरान न. १. अरण्य; जंगल; रान. २. आडरान. ३. वाळवटं. 
 
अयस न. १. लोखंड : ‘त्वद्गुरुरे् काष्ठायस िंत चहरण्मय तुिें असोत असे ।’ – मोआचि २·४८. २. 
पोलाि. [सं.] 
 
अयस्कपि न. एक शस्त्र. यातून लोखंडारे् तुकडे बाहेर पडतात. 
 
अयस्कार पु. लोहार. [सं.] 
 
अयस्कांड पु. लोखंडी बाि. [सं.] 
 
अयस्कांत पु. लोहर्ुबंक; लोहकातं. [सं.] 
 
अयं णवशेष प्रथम मान्द्य िंालेली गोष्, युक्ततवािपूवचक पुन्द्हा साचंगतली असता पचहल्यापेक्षा जास्त 
मान्द्य होते तेव्हा हे वातय म्हितात. [सं.] 
 
अया, अय्या पु. १. झलगायत लोकातं सन्द्मानिशचक संज्ञा. २. त्यारं्ा गुरू – जंगम : ‘आकिुचचन 
ऐस्या शुद्ध ज्ञानगोष्ी । वृत्ती अय्यार्ी जाली उफराटी ।’ – िाचव ३५७. ३. (सामान्द्यतः) बहुमानाथी पिवी 
(स्वामी, साहेब याप्रमािे). ४. गुरव; पुजारी. कनाटकात हा एक बलुतेिार आहे. ५. स्वयंपाकी; आर्ारी : 
‘हुजूर मुिबकखान्द्यातील कामाठी, भालेकरी, अय्या लोकाशंी संबंध येत असे.’ – चवचक्षप्त १·९. [सं. आयच] 
 
अया, अय्या स्त्री. युरोचपयन लोकाजंवळ असिारी झहिू िाई; (सामान्द्यतः) िासी. [सं. आया] 
 
अयाणचत चव. १. यार्ना न केलेले; न मागता चमळालेले. २. न मागता र्तराकंडून सहज 
चमळिाऱ्या चभके्षवर चनवाह करिारा : ‘धनार्ा सद्वयो खरा । द्यावें अनाथ पे्रतसंस्कारा । अपावें िीनाचं्या 
उद्धारा । धाडावें घरा अयाचर्ताच्या ॥’ – एभा २३·३९६. 
चिचव. न मागता; आपोआप; सहजासहजी (चमळालेले); (बायकी) अनाहूत; अवचर्त. [सं. अ + याच] 
 
अयाणचत खून एकाएकी केलेली, घडलेली हत्या, मनुष्ट्यवध. 
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अयाणचतबाबा अवचर्तपिे येिारा साधू. 
 
अयाणचतवृणत्त, अयाणचतवृत्ती स्त्री. १. यार्ना न करता जे चमळेल तेवढ्यावर चनवाह करण्यार्ी 
वृत्ती. २. (ल.) संतोषवृत्ती. [सं.] 
 
अयाणचतव्रत न. यार्ना केल्यावार्ून ज्या चिवशी जे अन्न चमळेल तेर् सेवन करून राहण्यार्ा 
केलेला चनश्चय. [सं.] 
 
अयाणचती स्त्री. १. न मागता चमळेल त्यावर राहण्यार्ी ज्यार्ी वृत्ती आहे असा. २. अयाचर्ताकडे 
पाठचवलेले रव्य, चभक्षा वगैरे. [सं.] 
 
अयान, अयाँ चव. व्यतत; श्रुत; स्पष् : ‘मुकािमे र्जचवहार केले; अयाँ आले.’ – पया ४९०. [फा. 
अयाँ] 
 
अयाल, अयाळ स्त्री. चवधवेच्या नावापुढे नवऱ्याच्या नावापूवी (कागिोपत्री) चलचहण्यात येिारा (भ्रतार 
या अथी) शब्ि. [फा.] 
 
अयाव अचवधवा; सवाष्ट्ि. (शब्ि रूपे– आयाव, आयव, अहेव) (गो.) [सं. अचवधवा] 
 
अयावया चिचव. गयावया; िीनवािे, रडव ेतोंड करून. (चि. करिे.) (ध्व. गयावया) 
 
अयांनम पहा : अणवधवानवमी (गो.) 
 
अयीन पु.  कायिा; चनयम. 
 
अयुक्त चव. १. न जोडलेले, जुळलेले. २. अयोनय; अनुचर्त; चनरुपयोगी. 
 
अयुक्तपि न. चवलगता; र्रं्लता : ‘म्हिोचन अयुततपि मनार्ें ।’ – ज्ञा २·३४७. 
 
अयुत िहा हजार ही संख्या : ‘जो िेवालयार्ी वृचत्त हरी । जो िाह्मि वृत्तीर्ा लोप करी । तो अयुतायुत 
वषचसहस्त्री । योनीं सूकरी चवष्ठा भोगी ॥’ – एभा २७·३९२. [सं.] 
 
अयुद्ध्यमान चव. युद्धात न गंुतलेले; युद्ध न र्ालचविारे (राष्ट्र, िेश र्.). 
 
अये उद्गा. हे! अगे! (संबोधन) : ‘अये ये भलूोकीं कवि तरुिीर्ें तप फळे ।’ – सारुह ७·८२. [सं. 
अचय] 
 
अयोग न. (आयु.) सुई लागू न होिे; चपर्कारीर्ा उपयोग न होिे. 
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अयोगसंभव, असंयोणगक चव. (शाप.) स्त्रीबीज – पुबंीज याचं्या संयोगाचशवाय िंालेली. [सं.] 
 
अयोगोल पु. लोखंडार्ा गोळा : ‘आकाशातून खाली येिाऱ्या अयोगोलार्ें संचवधानकानें 
अनुकरि केलेलें  बरें.’ –मरारंग २३०. [सं.] 
 
अयोग्य चव. १. न शोभिारे; योनय, युतत नसलेले; अनुचर्त. २. चनरुपयोगी; नालायक; अपात्र. [सं.] 
 
अयोनवमी अचवधवानवमी. (को.) 
 
अयोणनज चवष्ट्िू. [सं.] 
 
अयोणनसंभव चव. १. शुिशोचित संयोगाने उत्पन्न न िंालेला; जारज, अंडज, स्विेज नव्हे असा : 
‘जो अयोचनसंभव श्रीहरी । जगचन्नवास लीलावतारी ।’ – हचर ५·१५. २. योचनमागाने ज्यार्ा जन्द्म िंाला 
नाही असा. ३. मानसपुत्र. [सं.] 
 
अयोमुख पु. लोखंडी टोक असलेला बाि. [सं.] 
 
अयोहृदय चव. लोखंडासारखे कठोर, चनष्ठुर हृिय असलेला. 
 
अयौतक न. स्त्रीधनार्ा एक प्रकार; चववाहप्रसंगाचशवाय र्तर वेळी चमळालेले स्त्रीधन. [सं.] 
 
अय्यनवस पु. जंगम. 
 
अय्या उद्गा. मचहलाचं्या तोंडी असलेला लज्जािशचक उद्गार. 
 
अय्याम पु. काल; चिवस. [फा. योम = चिवसरे् अव] 
 
अर पहा : अरे 
 
अर स्त्री. अलीकडील बाजू : ‘अर बाधें तर बाधें’– वैद्यक ८५. 

पु. अजगर. 
 
अरई, अरय स्त्री. (चवप्र. आरई.) माडंीवरील खाडुंक झकवा गळू; गुिस्थानातील गळू (भगंिर). 
 
अरकट चव. माथेचफरू; भाडंखोर; वस्ताि; बनेल; लुच्चा : ‘आमच्या साऱ्या तालुतयात हे गाव अरकट 
म्हिून प्रचसद्ध होते.’ – बनगर ९७. 
 
अरकशी पु. करवत्या; करवतीने कापिारा मािूस; पहा : अरकस चव. करवत्याने केलेले 
(काम). 
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अरकशी, बरकशी स्त्री. कलागत; कर्कर्; कटकट; धुसफूस; तोंडातोंडी; हमरीतुमरी. (चि. 
लागिे, र्ालिे.) 
 
अरकस, अरकसी पु. १. करवत र्ालचविारा. २. करवत. [फा. अराकश] 
 
अरकसकाम न. चर्रकाम; करवतीने कापण्यारे् काम. 
 
अरकसिे सचि. करवत र्ालचविे; करवतीने कापिे; करवतिे. 
 
अरकसदार पु. करवत र्ालविारा; करवत्या. 
 
अरकस बरकस १. चभकार, बेर्व, सत्त्वहीन अन्न; रुक्ष अन्न; किन्न. २. नीरस बोलिे; मुळमुळीत भाषि 
करिे; काहीतरी पािर्ट बोलिे. ३. भाडंाभाडं; तोंडातोंडी; कर्कर्. 
 
अरकसले बरकसले (अरकस् ले बरकस् ले) न. पर्नास कठीि झकवा जड, रुक्ष, जाडेभरडे 
अन्न. पहा :  अरकसबरकस 
 
अरकाट चव. लुच्चा; भाडंखोर; धूतच. पहा : अकय ट 
 
अरकान पु. अव. १. खाबं. २. (ल.) संर्ालक; आधारस्तंभ; प्रधान. [फा. रकन = खाबंरे् अव.] 
 
अरकान-र्-दौलत स्त्री. राज्यारे् मंत्री; राज्यारे् आधारस्तंभ (एक पिवी). [फा.] 
 
अरक्तता स्त्री. (वै.) चहमोनलोबीन झकवा लाल रततपेशींर्ी कमतरता असल्यामुळे येिारा 
पाढंरेपिा, अशततपिा. [सं.] 
 
अरखिा, अराखिा स्त्री. चनग्रह; िमन; चनरोधन; िाब; प्रचतरोध. [सं. आरक्षि] 
 
अरखुडा, अरखंुडा पु. १. र्ोळवटून, घासून पडलेली खूि (िोरीने वगैरे); करकोर्ा. २. खार्; 
खोबि (िोरी बाधंण्यासाठी, काठीला खंुटीला पाडलेली). 
 
अरगजा पु. अनेक सुवाचसक रव्यारें् चमश्रि करून बनवलेली सुवाचसक पूड; एक सुगंधी, सुवाचसक 
उटीर्ा पिाथच. [फा. अगचजा] 
 
अरगजा पु. गोंधळ; घोटाळा; अचनबधंता : ‘तमाम अवघा अरगजा जाला आहे. पाहाव.े कायार्ा 
पचरिाम कोिासही न कळे.’ – पेि २५·८७. [फा.] 
 
अरगड, अरगडी स्त्री. खचरपाच्या चपकापंैकी हलकी, तीन मचहन्द्यातं येिारी ज्वारी. ही मृगारंभी पेरतात. 
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अरगला स्त्री. कैि; अडथळा, बधंन घालिे (चि. करिे) : ‘शहानवाजखान यास अगचला केली.’ – पेि 
२५·१७७. (वा.) अरगल्यात बसणविे – बिंोबस्तात ठेविे; कैिेत ठेविे : ‘त्याजंपासी काहंीं घेऊं नये. 
अगरल्यातं बसवावा असें असता ंत्यास जाऊ िेता या अथी हे कष्ी आहेत.’ – ऐलेपा ४९. 
 
अरगळिे सचि. गोंधळिे; अडखळिे; घोटाळिे; कंुचठत होिे; भाबंाविे. [सं. अगचला] 
 
अरगाल न. र्ाकोरी; नेमी. [कना.] 
 
अरणगन, अरणगल पु. टागंण्यार्ा (लोंबता) रॉकेलर्ा चिवा. 
 
अरगीपारगी पारगीवारगी स्त्री. १. आळीपाळी; हातोहात; अलटापालट. २. हातोहात िेवघेवीर्ी 
चिया. उिा. कौले, चवटा वगैरेच्या भरलेल्या टोपल्या एकाने िुसऱ्याच्या, िुसऱ्याने चतसऱ्याच्या हाती अशा 
रीतीने घेऊन जािे व चरकाम्या टोपल्या परत आििे. 
(तृतीया झकवा सप्तमी चवभततीत उपयोग.) 
 
अरजिे सचि. परवडिे; बनिे; र्ालिे; जमिे; जुळिे. (व.) [सं. अज्च = चमळविे] 
 
अरजल, अरजली, अरजेल चव. एका (झकवा तीन) पायाने पाढंरा असलेला (घोडा); चर्त्रभगंी; 
हा अशुभकारक मानतात. [अर.] 
 
अरड स्त्री. तेल काढण्यासाठी करडई, एरंडी वगैरेर्ा भाजून कुटून तयार केलेला कुट्टा; करडई 
वगैरेपासून तेल काढून घेण्यार्ी चिया. (चि. घेिे.) (वा.) अरड काढिे, अरड घेिे – एखाद्यार्ी खरवड 
काढिे; हजेरी घेिे; (चजवाला) मरमरेतोपयंत त्रास िेिे झकवा बेजार करिे; िमविे; चशिविे; चिंजविे; 
िंीज सोसावयास लाविे; घायकुतीला आििे; भडंाविे; हाडे घुसळिे. अरड णनघिे – जोर गमाविे; 
सत्त्वहीन होिे; िमिे; त्रासिे; गळिे; थकिे. 
 
अरडीदरडी स्त्री. अवघड जागा; कडा; उतरिर्ढि; निीर्ा काठ; िंाडेिुंडूपे : ‘महा अवघड 
अरडी–िरडी । उतरता ं कडे कडाडी ।’ – कथा ६·५·९८. [िरडीरे् चद्व.] (वा.) (जीव) अरडीदरडी 
घालिे, अरडदरडी पाडिे – संकटात घालिे; साहस करिे; त्रास सोसिे; अचतशय कष् करिे. 
अरडीदरडी पडिे – संकटात सापडिे; पेर्ात येिे. 
 
अरडीपरडी स्त्री. परडी : ‘अरडी ग बाई परडी । परडी एवढं काय ग । परडी एवढं फूल ग ।’ – 
भोंडल्यार्ी गािी. [परडीरे् चद्व.] 
 
अरडेल न. अरड घेऊन काढलेले तेल. पहा : अरड 
 
अरि न. रान : ‘म्हैसा एकु अरिी होता.’ – लीर्पू ५८. 
 
अरि न. वैचिक गं्रथार्ा एक भाग. [सं. आरण्यकर्ा अप.] 
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अरिी स्त्री. ऐरि; लोखंड वगैरे धातू ठोकण्यार्ा ठोकळा : ‘जैसी लोहार्ी अरिी । तैशी मेरूर्ी घडिी 
।’ – कथा ६·२·२६. [सं. अरचि] 
 
अरिी स्त्री. १. शतेार्ी बाधंवरूळी; सीव; ओटा. २. रिागंि; रिमिैान; युद्धभमूी; रिके्षत्र : 
‘पारचकयाचंर्ए अरिी । घाचलतंु आला लोहार्ी गवसिी ।’ – चशव ९७९. ३. (ल.) पुढारी; सेनाव्यहू : ‘िेषा 
(खा) मोडचलया अरिी ।’– उषा १६०६. ४. सेना : ‘िोन्द्ही अरिी उनता जालीया’ – लीर्उ ४६०. 
 
अरिी स्त्री. एक प्रकारच्या फुलार्ी वेल. ही बहुधा काटेरी कंुपिात वाढते. फुलारं्ा वास िुरून 
र्ागंला येतो व जवळून वाईट येतो. (व.) [सं.] 
 
अरिी, अरिीपात्र न. अनन्द्याधानाच्या वळेी अक्ननहोत्री ज्या लाकडातून मंथन करून अननी 
पाडतात ते (झपपळारे्) लाकूड : ‘जैशा िो काष्ठाचं्या अरिी । मधूचन काचढजे जेवीं अक्नन ।’ – एरुस्व ५·५ 
[सं. अरचि] 
 
अरिे सचि. आवळिे; आखडिे. (गो.) 
 
अरण्य न. १. ओसाड, चनजचन प्रिेश; मोठे जंगल; वन; िंाडी. २. जचमनीर्ी क्स्थती, पाण्यार्ी 
िुर्मभक्षता आचि अशार् काही िुसऱ्या कारिानंी लागवडीस व वसाहतीस चनरुपयोगी िंालेली जमीन. वैराि 
प्रिेश. ३. गोसावी लोकातंील एक पथं. [सं.] 
 
अरण्यपंणडत पु. अडािी लोकातंील शहािा; ज्याच्या चवद्वते्तर्ा व्यवहाराला उपयोग नाही असा. 
(ल.) मूखच. (फतत अरण्यात चवद्वान, तेथे त्यार्ी चवद्वत्ता अजमावण्यास कोिी येत नाही.) : ‘असे 
अरण्यपचंडत रं्नलंडात गेल्यावर ‘एरंडोचप रुमायते’ या न्द्यायाने तेथे मान पावतात.’ – चनमा. [सं.] 
 
अरण्यराज पु. झसह. [सं.] 
 
अरण्यरुदन, अरण्यरुणद्रत, अरण्यरोदन न. (चनजचन अरण्यातील चनष्ट्फळ रडिे) ज्या तिारीर्ा 
झकवा चवनविीर्ा उपयोग होत नाही अशा वळेी योजावयार्ा शब्ि; व्यथच श्रम; चनरुपयोगी खटपट : 
‘आपल्या िेशबधंूंर्ी जी काकूळत केली ती केवळ अरण्यरुचिताप्रमािें चनष्ट्फळ िंाली.’ – चनमा. [सं.] 
 
अरण्यवास, अरण्यसेवन पु. तपश्चयेकचरता, चशक्षा म्हिून वा स्वचे्छेने गाव सोडून अरण्यात राहिे. 
[सं.] 
 
अरण्यसोर पु. रानडुक्कर : ‘रुक्ष रोही गव ेमासंळ । अरण्यासोर माजले ।’ – मुआचि १५·५९. [सं. 
अरण्यसूकर] 
 
अरण्यायन न. संन्द्यास घेिे. 
 
अरतिेपरतिे उचि. उलथेपालथे करिे. (भाकरी, पोळी.) [परतिेरे् चद्व.] 
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अरतवि परतवि न. नवीन लनन िंालेल्या मुलीरे् सासर–माहेर करिे. [परतविेरे् चद्व.] 
 
अरता, अरती, अरते, अरुता चिचव. अलीकडे; र्कडे; येथे; ह्या बाजूला; भागाला. 
 
अरतापरता चिचव. १. अलीकडे पलीकडे; र्कडेचतकडे; िोन्द्ही बाजूला, सवच बाजंूनी; सभोवार. २. 
तेथेर्; आगेमागे; जवळ; आसपास; कमीअचधक; लवकर झकवा उशीरा. 
चव. १. र्कडर्ा चतकडर्ा; या बाजूर्ा त्या बाजूर्ा; िोन्द्ही कडील; एकार् चवचवचक्षत सिराखाली न 
येिारे. २. क्षरु; चकरकोळ; अवातंर. 
 
अरती स्त्री. १. कंटाळा; चतटकारा; वीट; चवरतती. २. असमाधान; अतृप्ती. 

चव. कंटाळा करिारा; चवरतत; अतृप्त; असमाधानी. [सं.] 
 
अरतीर न. अलीकडर्ी थडी, काठ वगैरे : ‘प्रपरं् नगरासभोंवतीं । कमचनिीर्ी महाख्याचत । चतर्ेंचन 
जेथें जीव वतचती । उत्पचत्तक्स्थती अरचतरी ।’ – एभा ११·१०५२. 
 
अरत्नी स्त्री. कोपरापासून करंगळीच्या टोकापयंतरे् हातारे् माप; हात. (अंिाजे २४ अंगुळे, २४ बोटे). 
 
अरत्र चिचव. चव. १. येथे. २. र्हलोकातले, मृत्यलूोकातले (जीचवत) : ‘तेथें अरत्र ना परत्र । काहंीर् 
नाहीं ।’ – िास ५·३·४. 
 
अरत्र ना परत्र अ. र्कडे नाही व चतकडे नाही अशा प्रकारे; र्थे ना चतथे; अधातंरी. 
 
अरद चव. पहा : अधय. ज्या सामाचसक शब्िात अधच हे पि आहे त्या चठकािी अरि हेही पि पुष्ट्कळिा 
वापरतात. उिा. अरि कच्चा –जेवा – पडा – चपका – वाट. (गो.) [सं. अधच] 
 
अरदळ स्त्री. तैनातीर्ी अधी रक्कम; अधेली. [सं. अधच] 
 
अरद्र चव. ओले : ‘चकतेक चिवस अरर शुष्ट्कपिें’ – सप्र ८·२०. [सं. आरच] 
 
अरब पु. अरबस्तानातील रचहवासी – मािूस – घोडा. 
 
अरबचरब, अरबट, अरबटचरबट चव. १. बेर्व; नीरस; चनःसत्त्व; रुक्ष (अन्न). २. धश्चोट; 
चनलाजरा; उनाड; तोंडास तोंड िेिारा; उद्धट; राकट; असभ्य; जंगली; खेडवळ (मािूस, भाषि, 
र्ालरीत, सवय, िेश, मुलूख, रान, जागा र्.). 

चिचव. चनरथचकपिे; बाष्ट्कळपिे; काहीरे्बाही (बोलिे). 
न. बडबड; बकबक; वटवट; बाष्ट्कळ, चनष्ट्कारि गप्पा. 

 
अरबट चव. भयंकर : ‘अरबटें झसगें रिीं वाजती’ – गोप्र १०२. [क. आभाट] 
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अरबट दांड चव. जंगली; खेडवळ; आडमुठ्या. [सं. आरभट] 
 
अरबा, अबा चव. र्ार ही संख्या; (सूर सन.) [अर. अरबाह] 
 
अरबा पु. १. अरबारं्ी लढाई, हल्ला; युद्ध. (चि. (वर) िंाडिे). २. चशव्यारं्ा झकवा धमतयारं्ा 
वषाव. ३. कोितीही तडफिार, जोरार्ी चिया; सपाटा; तडाखा; धडाका. जसे – रागार्ा, जेविार्ा, 
चलचहण्यार्ा अरबा. ४. गावार्ी झकवा चकल्ल्यार्ी वेस. (सोलापूर) [फा.] (वा.) अरबा उडिे – रागाने 
त्वषेाने उठिे; उठाव करिे; चशव्यारं्ा वषाव करिे. अरबा णपऊन जािे, अरबा णपिे, अरबा सोसिे – १. 
त्वषे, राग, आवशे सहन करिे, सोसिे. २. तोफारं्ा मारा सहन करून आत घुसिे. 
 
अरबाड न. ऊर; फासळया; बरगड्ा झकवा त्यारं्ी बाजू. (व.) 
 
अरबाडी पु. झवर्ू व सपच िंशावरील मंत्र जाििारा माचंत्रक. (व.) 
 
अरबािा पु. हुकमत; वर्चस्व; ताबा; आटोका. [फा.] (वा.) 
 
अरबाण्यात असिे, अरबाण्यात चालिे, अरबाण्यात राििे, अरबाण्यात वागिे– आजे्ञत झकवा कह्यात 
असिे. अरबाण्यात नसिे, अरबाण्यातून जािे – आजे्ञत नसिे; आटोतयाबाहेर जािे. 
 
अरबाळिे अचि. घाबरिे; कासावीस होिे : ‘हरनकाळजार्ी माजी पोर हाय! आयकील आन 
जाईल अरबाळून.’ – पेरिी ५५. 
 
अरबी चव. अरबस्तानासंबधंी. (ल.) भाषा, घोडा, वषे, चलपी, फळफळावळ वगैरे : ‘मंि हळुहळु 
र्ालतो । र्पळ कैसा आटोपतो । अरबी चफरविार तो । कैसा असावा ।’ – िास १९·७·१८. (वा.)अरबी 
तगादा – अरबी चशपायानंी लावलेला तगािा. हा अचतशय जुलमी व त्रासार्ा असतो. यावरून (ल.) 
अचतशय चनकडीर्ी, सततीर्ी, जोरार्ी मागिी. अरबी पिारा – अरब लोकारं्ी र्ौकी. हा फार कडक व 
जालीम असतो त्यावरून कडक व सतत पहारा. (चि. करिे, लाविे, माडंिे, बसविे, लागिे, बसिे.). 
 
अरबी सन, अरबी साल न. अरबी वषच; मृगसाल; शूहुरसन (सूर). 
 
अरबूज, अरबूद चव. (चवप्र. अबुचज) राकट; आडिाडं; खेडवळ; मठ्ठ; रानटी; जंगली; अडािी; रिड; 
िूर; ओबडधोबड : ‘अचतसाक्त्वकता दृष्ीं पडे । तरी मानी वडेे अबुचज ।’ – एभा २३·२६४. [सं. अ+बुध] 
(वा.) अरबूज जात – रानवट, आडिाडं जात; अशा जातीरे् लोक – चभल्ल, पठाि वगैरे : ‘र्रािी िुरािी, 
जात अबुचज. त्यानंी चकत्येक तरुि चस्त्रयाचं्या अि ूघेतल्या.’ –भाब ८०. 
 
अरबैन चव. ४० ही संख्या. [अर.] 
 
अरणमन् पु. मंुगसाच्या जातीर्ा, अंगावर लोकर असलेला एक प्रािी. [र्ं. र्र्ममन] 
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अरर स्त्री. िार; िारार्ी फळी; कवाड : ‘जाय बळें  उघडाया कर िेउचन उघचडल्याचह अररा ज्या.’ – 
मोसभा २·४. [सं.] 
 
अरर उद्गा. अरेरे!; िुःख, आश्चयच व्यतत करिारा उद्गार. 
 
अरल, अरळ न. १. शजे; आच्छािन : ‘आता कविाचर्ये सेजे : फुलारें् अरल घाचलजे’ – वह 
१९३. २. फूल. [क. अरल ] 
 
अरली स्त्री. सुतारारे् लाकूड कापण्यारे् हत्यार. (ग्रा.) [सं. आर] 
 
अरव चव. अवच; िहाकोटी ही संख्या. [सं. अबुचि] 
 
अरव पु. १. अंकुर : ‘र्ला कल्पतरूरे् अरव ।’ – ज्ञा १८·१७९८. २. टेटु नावारे् िंाड, शुकनास; 
ऋक्ष. 
 
अरव चव. चनःशब्ि; शातं. [सं. अ+रव] 
 
अरवली, अरवाळी स्त्री. खोड्ा; िाडंगेपिा; (लहान मुलाचं्या) रे्ष्ा; उनाडतया; मस्ती : ‘येथे 
असल्यास अरवली फार करतात. यास्तव त्यारं्ी काय सोय करावयार्ी असेल ते करून िेऊन त्यास 
कोपरगावीं लवकर रवाना कराव.े’ – पेि ४·४. 

चव. िोडकर पहा : अरवळ 
 
अरवस पहा : अरव 
 
अरवळ चव. खोडकर; पोरकट; वडेसर. (गो.) 
 
अरवा (अर  वा) चव. नाजूक; अरवार. पहा : अरूवार : ‘माशुक मऊ मुखर्रं सुकुमार पुष्ट्पाहुनचर् 
अरवा ।’ – प्रला २३०. 
 
अरवाडी, अरवाळी चिचव. अवेळी; अकाली. (व.) [सं.] 
 
अरवार, अरवाळ चव. खोडकर; खोडसाळ; उनाड; िाडं; अवखळ (मूल). (गो.) 
 
अरवार, अरवाल, अरवाळ चव. १. हलके; सहज तुकडे पडिारी (भाकरी, पोळी र्.); 
खुसखुशीत (पक्वान्न). २. मऊ; नरम (आंब,े केळी र्.). २. (काव्य.) नाजूक; सुकुमार. 
स्त्री. मृिुशय्या; शजे. पहा : अरुवार 
 
अरकवद न. कमळ. [सं.] 
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अरवी स्त्री. ताचमळ : ‘अरवी चलपीचह अभ्याचसले.’ – मऐचश ११२·१४. (तंजा.) [ते. अरवम् = 
ताचमळ] 
 
अरणशसी पहा : अधयणशशी 
 
अरस चव. रसहीन; नीरस. (ल.) बेर्व; शुष्ट्क : ‘कशासाठी गावीं अरस कवनें मी स्वविनें ।’ –केका 
६. [सं.] 
 
अरसपरस चिचव. १. भोवताली; जवळपास; आसपास; आजूबाजूस. २. अवरस र्वरस. (कों.) 
 
अरसपरस चिचव. परस्पर : ‘अरसपरस सलाम्या होऊनी । परत आले.’ – गापो ६७; ‘शवेटी 
उभयपक्षी अरसपरस हळिी कंुकू िेण्यात येते ।’ – ऐरापुचवचव १४६. [सं. परस्पर] 
 
अरसमात्र  चव. (वन.) िोन झकवा अचधक चवभागात समान चवभाजन होऊ शकते अशी 
(फुलामंधील अवयवारं्ी रर्ना). 
 
अरसा पु. अवधी; अंतर : ‘जाण्यास चिवसगत न लागावी अरसा न्द्याहायेत (चनहायत) कमी 
राचहला.’ – मझशका १६७. [फा.] 
 
अरणसक चव. १. साचहत्य, कला आिींर्ी आवड, रुर्ी नसलेला; सौंियच व मोहकपिा न 
जाििारा झकवा त्यासंबधंी र्व गोडी नसलेला; ममच न जाििारा : ‘सेवतंीयें अरचसकाहंी । आंग पाहता ं
चवशषुे तरीं नाहीं । परी सौरभ्य नेलें  चतहीं । भ्रमरीं जाचिजे ॥’ – ज्ञा १५·५९४. २. बेर्व; नीरस. [सं.] 
 
अरसुकंुची स्त्री. अठरा र्ंर् लाबंीर्ा चटकाव; बेरडारें् घरफोडीरे् हत्यार. 
 
अरसेणनक न. (रसा.) सोमल; ताल; रसायनातील एक मूलरव्य; होचमओपॅथीत हे औषध आहे. 
 
अरसेमिाल पु. र्हुबाजंूना आरसे आचि चर्ते्र टागंलेला चिवािखाना. 
 
अरस्य चव. नीरस : ‘र्ाखों ते ते अरस्य.’– गीता १·२३१८. [सं. अरस] 
 
अरळ न. १. फूल : ‘शजेेवरी अरळ सुकले’ – हचर ३०·२७. २. मऊ िंालेले. (गो.) 
चिचव. (अल्लाि या अथी) : ‘उंर् होवोचन ऊध्वच हस्तें । अरळ कचळका तोचडल्या ।’ – हचर १७·१०९. 
चव. (ल.) नाजूक; मृिू : ‘शय्या घालुचन एकातंी । अरळ सुमनारं्ी चनगुचत ।’ – एरुस्व ३·२६. पहा : 
अरवार 
 
अरळ, अरळतरळ चव. १. सैल, चढले. (बोर्के, गाठोडे). २. अव्यवक्स्थत बसवलेले; नीट, 
सरळ नसलेले; वडेेवाकडे; अयोनय रीतीने बसवलेले (घोडा, खाबं, तुळई). २. अचनचश्चत; घोटाळयारे्; 
घालमेलीरे्; मोघम; चपळचपळीत (बोलिे, भाषि). ४. अव्यवक्स्थत; चढलाईर्ी; मंिीर्ी (वागिूक, 
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उद्योगधंिा). ५. तात्पुरती, अधचवट व्यवस्था : ‘प्रचतवषी आल्याप्रमािें मात्र मनसबा वररे्वर करून परत 
जावयारे् न कराव.े अरतळतरळ करून रा. पतंप्रधान स्विेशास गेले म्हिजे मागें आम्हासं कचठि पडते.’ – 
ऐलेसं १४६८. [तरळरे् चद्व.] (वा.) अरळतरळ िोिे – गळती लागिे : ‘खर्ास न चमळाल्यामुळे फौज 
अरळतरळ होऊं लागली.’ – झवर्ूब ६. 

चिचव. चढलाईने; सैलपिाने; सरळ नव्हे (बाधंिे); अयोनय रीतीने (बसविे, लाविे, रोविे); 
सैल; चवस्कळीत (रर्िे, ठेविे); मोघम; चपळचपळीतपिे (बोलिे, करिे). 
 
अरळी स्त्री. घोड्ाच्या अंगावरील उलटी (केसारं्ी) गोम; एक अशुभ लक्षि. 
 
अरणक्षत चव. रक्षि न केलेले; असंरचक्षत; न जपलेले; न राखलेले, पाळलेले. [सं.] 
 
अरंग चव. चनगुचित्वाने : ‘म्हिे तेथें र्ौतया ज्या रंगल्या । अरंग चमरवल्या संतसंगे ।’ – नाम २०३३. 
 
अरंदळिे सचि. १. ओरडिे; गजचना करिे; गोंगाट करिे. २. हातपाय आपटिे; र्रफडिे; 
आिळआपट करिे. [सं. आिंिन] 
 
अरंधे न. १. स्वतःरे् मूल नसिे; अनपत्यता. २. अपत्य नसल्यारे् िुःख. 
 
अरंबळ न. क्षीिता; कासावीस होिे; घाबरिे; कंुथिे : ‘तेचव मुडपोचन सुजला पाये । तरी अरंबळ न 
कचरती ।’ – िाचव १३३. 
 
अरंबळिे सचि. पोळिे; भाजिे. 
 
अरंबळिे सचि. (चवप्र. आरंबळिे). १. िंोपेत बरळिे; बडबडिे; कण्हिे. २. िंोपेने घेरलेला 
असिे; पेंगिे. ३. ओरडिे; भ्रमात चवव्हळिे; आिोश करिे; हंबरडा फोडिे; व्यथच बडबड करिे. 
 
अराकस पहा : अरकस 
 
अराख चव. झनिाप्रर्ुर; चवरोधी : ‘अराख बोलती चनत्य । मजकारिे ॥’ – चिपु २·२८·५१. 
 
अराखिा, अराखडा स्त्री. िमन; चनग्रह; संयमन; आकलन; िाब; प्रचतरोध; िाबात ठेविे; रोंधिे. 
(कों.) [सं. आरक्षि] 
 
अरागती स्त्री. (ज्यो.) तारा झकवा तत्सम गचतमान आकाशस्थ पिाथच आचि रष्ा यानंा 
जोडिाऱ्या रेषेर्ी गती. 
 
अराजक न. शासन व कायिा नसलेली अवस्था; बेबंिशाही; अंिाधंुिी; चननायकी. 
चव. १. राज्यसत्ता नष् करू पाहिारा; बडंखोर; िाचंतकारक. २. राजसत्ता चवरचहत; शास्ता नसलेला 
(िेश). [सं.] 
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अराजकता स्त्री. १. (राज्याच्या) झसहासनावर झकवा गािीवर कोिी नसिे. २. (ल.) चननायकी; 
अंिाधंुिी; बेबंिशाही; अराजक काल; सरकार या संस्थेर्ा अभाव. [सं.] 
 
अराजकत्व न. बडंाकडे प्रवृत्ती; बेबंिशाही; अराजकता : ‘एखािी सुधारिा करिें म्हिजे 
अराजकत्वाकडे पाऊल टाकिें कीं काय असे लोकासं वाटू लागले होते’ – र्ंरामू ३१३. 
 
अराजपणत्रत चव. शासकीय राजपत्रात ज्याचं्या नेमिुकीर्ा वा अन्द्य तपशील येत नाही असे 
सरकारी नोकर; अराजपचत्रत कमचर्ाऱ्यानंा राजपचत्रत कमचर्ाऱ्यापेंक्षा अचधकार, वतेन वा अन्द्य सोयी, 
सवलती कमी असतात. [सं.] 
 
अराज्यवाद पु. (राज्य.) शासनसंस्था आचि कायिे यारं्ी आवक यकता न मानिारी राजकीय 
तत्त्वप्रिाली, चवर्ारसरिी. 
 
अराटी स्त्री. काटी; एक िुंडूप; ही िंाडे काटेरी वलेीप्रमािे पसरिारी आहेत. पाने खैराच्या 
पानासारखी असतात. (सामान्द्यतः) काटेरी िुंडूप : ‘अराटीलागी मृिुता । कोठोचन असेल कृपावंता ।’ – व्यं 
१५. 
 
अराठिे, आरठिे अचि. काबतू येिे. 
 
अरािूक स्त्री. १. चवश्रातंी; स्वस्थता; स्वास्र्थ्य; फुरसि; चरकामपि. २. शातंता; सौख्य; शातंी; 
तृप्ती; समाधान : ‘तुका म्हिें नाहीं । अरािूक तुज काहीं ।’ – तुगा १८२. 
 
अराबा स्त्री. १. तोफ; तोफेर्ी गाडी. २. बातेरी; तोफारं्ा मारा; सरबत्ती; अरब लोकारं्ा सपाट्यार्ा 
गोळीबार. पहा : अरबा. ३. गराडा; व्यहू : ‘िेउचन अरावा भवंती ।’ – संगी ५८. ४. लवाजमा; र्तमाम; 
ताब्यातील मालमत्ता; प्रापचंर्क पसारा; चनरचनराळे व्याप (कुटंुबे, गुरेढोरे, जचमनी वगैरे). (चि. पडिे, 
हालिे, माडंिे, पसरिे, उर्लिे, आटपिे). ५. मोठा बडेजाव; डौल; चिमाख; भपकेिार प्रिशचन; 
अवडंबर. (चि. घालिे, घालून बसिे.) ६. घोटाळा; गोंधळ. (व.) [फा.] (वा.) अराबा णपिे – शत्ररू्ा 
गोळीबार सहन करिे : ‘र्ंग्रजारं्ा अराबा चपऊन मराठी फौजा आंत घुसल्या, हत्यार र्ालले, र्ंग्रजी लोक 
बहुतेक कापून काहाडले.’ – मर्सा १९·६३. 
 
अराय पु. मुक्काम; थाबंिे; राहिे : ‘सवें सोयरे प्रपंर् ममता । कचरता ंना अराय क्षिभरीं ।’ – स्वाचि 
३·१·२०. 
 
अराल चव. वाकडे : ‘आम्हासंी सागंाती । होती अराले ते होती ।’ – तुगा १८०७. [सं.] 
 
अराल (िस्त) पु. (नृत्य.) आंगठा आकंुचर्त करून तजचनी धनुष्ट्याच्या आकाराप्रमािे मध्येर् 
वाकवनू ठेविे व बाकीर्ी बोटे सरळ पसरून ठेविे. [सं.] 
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अराष, अरास, अरासी, आराष, आरासी शोचभवतं रर्ना; आरास; संुिर रीतीने केलेली माडंिी; सजावट; 
आरसे, छते, चर्ते्र, चिव ेर्त्याझिकानंी शृगंारलेले घर; थाटमाट; भपका; आराईश : ‘करून तेव्हा घझरच्या 
अरासी ।’ –सारुह ८·३१. [फा. आरईश] 
 
अराष्ट्रीय चव. राष्ट्रासंबंधी नसलेले; राष्ट्रचहतारे् नव्हे असे; चविेशी; परकीय. 
 
अराळफराळ न. अप्रस्तुत भाषि. पहा : अरळतरळ (कु.) 
 
अराक्ष न. (प्राचि.) हातारे् झकवा र्तुष्ट्पाि प्राण्याचं्या पुढील पायारे् एक हाड. 
 
अराक्षीय चव. (प्राचि.) हाताच्या झकवा र्तुष्ट्पाि प्राण्याचं्या पुढील पायाचं्या हाडाशंी संबंचधत. 
 
अणर पु. १. शत्र;ु वैरी; िुष्ट्मन : ‘मज सवांतराते कक्ल्पली । अचर चमत्र गा ।’ – ज्ञा ९·१६६. २. र्ि. 
[सं.] 
 
अणरख चव. ऋचषप्रिीत. [सं.] 
 
अणरघर पु. गोफिगुंडा : ‘फरसी िीघल गोफिी अचरघरी’– गोप्र ११२. 
 
अणरते चव. न. हीन; वि : ‘अचरते संहारी आम्हामंाजी’ – चनगा २८३. 
 
अणरमदयन चव. शत्रलूा ठार मारिारा; नाश करिारा : ‘अचरमिचना उठे आता ।’ – राचव. 
न. शत्ररेू् चनिालन; हनन; शत्ररू्ा पराजय : ‘तेचर् धगधगीत र्ि । अचरमिचनी उद्धट ।’ – एरुस्व १·४७. 
[सं.] 
 
अणरराय पु. शत्ररू्ा राजा; शत्रशु्रेष्ठ : ‘िेवारे्चन तेजे बहुवशें । अचरराए झजचतलें  अनायासे ॥’ – चशव 
७३५. [सं. अचरराजन्] 
 
अणरवेग पु. जोरिार वगे : ‘अचरवगेे माचरला वत्स रागे’ – गोप्र ९. 
 
अणरष्ट न. १. अचनष्कारक, िुःखकारक गोष्, अशुभ झकवा त्रास उत्पन्न करिारी गोष्. २. लुटारू, 
िरोडेखोर, टोळधाड, धूमकेतू, उल्कापात, धरिीकंप, नैसर्मगक संकट झकवा अशा तऱ्हेर्ा अचनष्कारक 
प्रसंग; आपत्ती. ३. खोड्ा (लहान मुलाचं्या). ४. िुिैव; िुभानय. ५. अनथचकारक अचतरेक; नुकसानीर्ा 
जोर. ६. (वै.) आसव; अकच ; रव पिाथात औषधी रव्ये, मद्य, पािी वगैरे घालून काढ्याप्रमािे तयार केले 
जािारे पेय औषध. ७. (वै.) मरिचर्न्द्ह. ८. सूचतकागृह; बाळंचतिीर्ी खोली. ९. (राज्य.) एखाद्या 
घटनािमातील चनवािीर्ा क्षि; राजकारि, अथचकारि या सारख्या के्षत्रातील अक्स्थर व कमालीर्ा 
तापिायक काळ. 

चव. कठीि; अवघड; प्रर्डं; प्रयासारे् : ‘विे मुखोद्गत करिे म्हिजे केवढे अचरष् काम.’ – 
चनमा १०५५. [सं.] 
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अणरष्ट कुल न. (वन.) उष्ट्ि प्रिेशीय व उपोष्ट्ि कचटबंधी चवभागात आढळिारे १२० प्रजाती व 
१००० जाती असलेले वनस्पतींरे् कुल. 
 
अणरसे न. अधचचशशी : ‘सापें अचरसार्ा उपरव ।’ – लीर्उ ३१. [सं. अधचचशशी] 
 
अणरसे मूळव्याध : ‘भटोबासाचंस अचरसेयार्ा उपरो’ – लीर्उ ४१८. 
 
अरी स्त्री. १. आर (र्ाभंारारे् कातडे टोर्ण्यारे् हत्यार); टोर्िी. २. लोखंडी अिकुचर्िार टोक. 
(भोवऱ्यारे्, परािीरे्). [सं. अरा] 
 
अरी स्त्री. हारी; ओळ; रागं. [सं. अर] 
 
अरीिी चव. अऋिी; कजच नसलेला. (गो.) [सं. अऋिी] 
 
अरीन् वख्त चिचव. सध्या. [फा.] 
 
अरीभवन न. (शाप.) (प्रकाशारे्) सरळ रेषातं बाहेर पडिे; चकरिरूपाने चनघिे; 
चकरिोत्सजचन : ‘ग्रहारं्ी झबबे वास्तचवक आपिासं जेवढी चिसावयार्ी त्याहून काहीशी मोठी चिसतात. 
चकरिाचं्या अरीभवनामुळे म्हिजे त्यारें् तेज र्ोहोंकडे फाकंत असल्यामुळे हे असे होते.’ – सुज्यो ३२१. 
[सं.] 
 
अरीय चव. आंगठ्याच्या मुळाजवळर्ी; आंगठ्याच्या बाजूकडील; बाह्यप्रकाष्ठाक्स्थकडील [सं.] 
 
अरीयक (ग.) पहा : अरीय माप 
 
अरीय करवतन न. (यंअ.) वतुचळाकृती करवतीने कापिे. (ही करवत एका चफरिाऱ्या िाडं्ावर 
बसवलेल्या र्िाने र्ालचवण्यात येते.) 
 
अरीय माप न. (ग.) वतुचळाच्या साहाय्याने चनचश्चत केलेले कोनारे् माप. कोनाच्या अग्राशी 
मध्यझबिू कल्पून कोित्याही सोयीस्कर चत्रज्येने वतुचळ काढले तर कोनामुळे एकक वतुचळकंस (पचरघार्ा 
खंड) चनचश्चत होईल. त्या कंसार्ी लाबंी व वतुचळार्ी चत्रज्या यारें् गुिोत्तर म्हिजे त्या कोनारे् अरीय माप 
होय. (हे गुिोत्तर वतुचळाच्या चत्रज्येवर अवलंबून नसून फतत कोनाच्या मूल्यावर अवलंबनू असते आचि 
म्हिूनर् ते कोन मोजण्यारे् योनय पचरमाि ठरते.) 
 
अरीस स्त्री. मूळव्याधीरे् मोड : ‘एकवडी सेचवजे अरीस मरचत ।’ – वैद्यक ४६. [सं. अशच] 
 
अरीळ चव. न र्ाखलेले; शुद्ध : ‘फळें कंिमुळें  जरी ही न मीळे । तरी काळ कमी जळें कीं अरीळें  ।’ – 
झकसुिा २·८. 
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अरुआर  पु. चशल्पकार. 
 
अरुच चव. १. रुर्कर नसलेला; बेर्व. २. तुच्छ; न आवडिारे, पटिारे, रुर्िारे. २. उिासीनता; 
राग : ‘राव मजकुरारें् ठायीं अरूर् फार धरले आहे.’ – पेिभा २५·२०८. 
 
अरुणच, अरुची स्त्री. १. कंटाळा; चतटकारा; अनावड; अप्रीती; नापसंती. २. (वै.) पोटात भकू असूनही 
रोगामुळे तोंडात घातलेले अन्न खाववत नाही अशी अवस्था. र्व नाहीशी होिे; चजभेला गोडी नसिे. ३. 
अमान्द्यता; अननुकूलता; अनचभमतत्त्व (प्रचतपाचित अथासंबधंी). 
 
अरुणचर चव. १. बेर्व; कंटाळवािे; नापसंत; चतटकारा उत्पन्न करिारे. २. संुिर नसलेला. 
 
अरुि पु. १. सूयार्ा सारथी; कक यपपुत्र; गरुडार्ा वडील भाऊ. २. उषःकाल; प्रभात; पहाट; 
अरुिोिय (ताबंडे फुटिे). 

चव. ताबंडा; लाल : ‘रागेजली अरुिकाचंत चवराजवीते ।’ – नल ९७. [सं.] 
 
अरुिसारणथ, अरुिसारथी पु. सूयच. [सं.] 
 
अरुिाग्रज पु. गरूड. [सं.] 
 
अरुिाचल पु. १. पूवेकडील पवचत. २. भारतीय गिराज्यातील एका राज्यारे् नाव. हे राज्य 
भारताच्या पूवोत्तर चिशसे आसामला लागून आहे. [सं.] 
 
अरुिात्मज पु. जटाय.ू [सं.] 
 
अरुणिमा स्त्री. पु. ताबंडेपिा; लाली; रक्ततमा. [सं.] 
 
अरुिोदय पु. ताबंडे फुटिे; सूयोियापूवी पूवच चिशकेडे लाल रंगार्ा प्रकाश चिसू लागिे; सूयच 
उगवण्यापूवी तीन घटकारं्ा काळ; प्रभात; पहाट : ‘घनक याम संुिरा श्रीधरा अरुिोिय िंाला ।’ – होला 
१६. [सं.] 
 
अरुत, अरुता चिचव. र्कडे; अलीकडे. पहा : अरता. : ‘तो बुचद्धयोग चववचरता ं। बहुतें पाडें पाथा । चिसे 
हा अरुता । कमचयोगु ।’ – ज्ञा २·२७४. 

स्त्री. १. अपेक्षा; आशा : ‘या युद्धात वार्ून पुन्द्हा िक्षिेत जाऊन संसार करावा ही अरुता कोिी 
ठेवली नाही.’ –पाब २५. २. मोकळीक : ‘हल्लीं िारूने गोळा बिुंकीच्या गोळीप्रमािे िेखील जात नाहीं. 
तोफेजवळ बाळाराम व रािेखान उभे राहतात आचि चशस्त लागत नाहीं. तेव्हा ं आता गोलंिाजाच्या 
पाचरपत्यास अरूता आहे.’ – ऐलेसं ३२९३. 
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अरुता, अरू स्त्री. १. हक्क; जागा; योनयता; योनयस्थान झकवा धंिा उद्योग. २. पूिच आवक यकता – 
जरूरी (हजेरीर्ी, मतारं्ी, येण्यार्ी); अपचरहायचता; अगत्य : ‘त्याच्यापुढें बोलण्यार्ी काहंी अरूता नाहीं.’ 
– ऐलेख १२·३. (चि धरिे, ठेविे). [सं. अहचता] 
 
अरुवार चव. १. कोमल; नाजूक; मृिू; संुिर; मऊ; हळुवार; सुकुमार : ‘रातोत्पल सुकुमार । त्याहूचन 
पिें तुमर्ी अरुवार ।’ – राचव १३·५९. २. खुसखुशीत, हलकी; हळू : ‘एक सक्च्छरें अरुवार नवनीतसड गे 
गोडसी ।’ – मुआचि २९·८४. ३. हलकें  : ‘वाळल्या अनुतापकार्चरया । वैरानय – तळिे अरुवाचरया ।’ – 
एरुस्व १४·१०८. न. मृिुशय्या : ‘तो असे क्षीरसागरी । चनचरस्त शषेारे् अरुवारी ।’ – कथा २·५·१५७. पहा : 
अरवार [क. अडे] 
 
अरुश, अरूश, अरुष, अरूष, अरूसा चव. १. आषच; मूढ; मंि; जड; वडेावाकडा; मंिबुद्धीर्ा; 
रेम्याडोतया; मूखच : ‘हा अरूष भक्ततर्ा भाव । ियाळ धावं घेई धनुकरा ।’ – िेप २८·१. २. चवचर्त्र; चवचक्षप्त 
(मािूस) : ‘येक अरूषे आके्षचपले ।’ – सप्र ८·१२२. [सं. आषच] 
 
अरंुतुद पु. (रसा.) एक उत्कबच. 
 
अरंुद चव. (कधी अरंुध) रंुिीला कमी झकवा अपुरा; झर्र्ोळा. 
 
अरंुधती स्त्री. १. वचसष्ठ ऋषींर्ी पत्नी; किचमकन्द्या. २. सप्तषी मधील वचसष्ठाच्या जवळर्ा तारा; 
(ज्याला अरंुधती चिसत नाही तो लवकर मरतो. कारि दृष्ी र्तकी मंि िंाल्यानंतर आयुष्ट्य फार थोडे 
उरलेले असते असा समज.) ३. (योग.) जीभ; चजव्हाग्र. [सं.] 
 
अरंुधती केश ही राशी उत्तरगोलाधात झसह आचि भतूप याचं्यामध्ये आहे. [सं.] 
 
अरंुधतीदशयनन्याय पु. अरंुधती तारा वचसष्ठाच्या खुिेवरून िाखचवतात. त्यावरून लक्षिेने. 
शजेारच्या मोठ्या गोष्ीवरून लहान गोष्ीर्ा चनिेश करिे. [सं.] 
 
अरूप चव. १. आकार झकवा रूपचवरचहत; चनराकार (िह्म, वाय,ू ध्वनी र्.). २. कुरूप; बेढब; बेडौल : 
‘कृष्ट्ि अगुिारं्ा अरूप । कन्द्या सगुि आचि स्वरूप ।’ – एरुस्व १०·९६. [सं.] 
 
अरूपता स्त्री. (वै.) रं्चरयजन्द्य चवकृती. [सं.] 
 
अरूपांतरिीय चव. (अथच.) िुसऱ्या कोित्याही वस्तूत न बिलता येण्याजोगा. (चवशषेकरून कागिी 
मुरा, नोटा वगैरेच्या बाबतीत वापर.) [सं.] 
 
अरूपी चव. आकार – आकृती नसलेले. [सं.] 
 
अरे उद्गा. पुरुषाला हाक मारताना – बोलवताना सलगीने अगर चतरस्काराने बोललेला शब्ि; 
संबोधन – रे, ए वगैरे. कधी आश्चयच वाटले असताना अरे! असा उद्गार चनघतो. नामापुढे लावताना अ 
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गाळतात. जसे : – राम रे! [सं. अरे] (वा.) अरे अरे करिे – करू नको म्हििे; मना करिे; ताकीि िेिे. 
आश्वासनारे् उद्गारवार्क : ‘अरे कोण्ही कव्हिाते न मारी’ – ज्ञा ११·४०३. 
 
अरे स्त्री. गळू : ‘र्ंरभटा अरे जाली होती : ते अरे फुटली’ –लीर्उ २९८. 
 
अरेकस (अरेकस्) पु. करवत्या; पहा : अरकस : ‘अरेकसाच्या कामाला चर्रकाम म्हितात.’ – 
महमा १२६. 
 
अरेणखत धनादेश पु. (व्यापार.) रेखाचंकत (िॉस) न केलेला धनािेश (रे्क). 
 
अरेणखत प्रणतमा स्त्री. (भौ.) चजर्ी बाह्यरेषा स्पष् चिसत नाही अशी आकृती. [सं.] 
 
अरेजारे भाडंि; उद्धटपिा; उमचटपिा. (चि. बोलिे, म्हििे, र्ालिे.) [सं. अरेरे् चद्व.] 
 
अरेतुरे न. चशष्ार्ार सोडून अमयािपिे, हलकटपिाने बोलिे; एकेरीवर येिे; हमरीतुमरी; 
हातघाई. (चि. बोलिे, करिे). (वा.) अरेतुरेवर येिे – एकेरीवर येिे; भाडंावयास लागिे : ‘बाईसाहेब 
असें अरेतुरेवर एकिम येऊ नका.’ – र्ंप १०१. 
 
अरेतुरेने चिचव. अहमहचमकेने; अचधक उत्साहाने : ‘योनय मनुष्ट्यास उमेि र्ढून िुसऱ्यानें अरेतुरेने 
कामें करीत असाव.े’ – स्वप २७१. 
 
अरेबापरे उद्गा. आश्चयार्ा, भीतीर्ा उद्गार. 
 
अरेराव पु. मुजोर; अरे! अरे! करण्यात पटाईत; फुशारकी मारिारा; फुकट प्रचतचष्ठतपिा िशचचविारा; 
धझटगि; चटकोजी; लोकातं मन मानेल तसे वागिारा; रगडमल्ल; अहंमन्द्य; गर्मवष्ठ; अत्यचधकाराने प्रमत्त 
िंालेला; चतस्मारखान : ‘राष्ट्रीयसभा पूिचपिे राष्ट्रीयचहत साधिारी व्हावी, चतरे् काम जनतेच्या बहुमतानें 
व जाहीर रीतीनें व्हावें, तें एखाद्या अरेरावाच्या खोलीत खाजगी रीतीनें होऊं नये असे आमर्ें म्हििें आहे.’ 
– चटव्या. 
 
अरेरावी स्त्री. जुलूम; अहंमन्द्यता; िडपशाही; फुशारकी : ‘चवद्या – खात्यारे् धोरि अरेरावीर्ें असून’ – 
केले ३·४९. 

चव. जुलमी; अहंपिारे्; आडिाडंपिारे्; उद्धट; स्वैर; अन्द्यायी : ‘र्ालचस र्चलयट 
याचं्यासारख्या अरेरावी अंमलिारास खोल पाण्यात चशरावयारे् होते.’ – लोचटकेले २·१६२. 
 
अरेरे उद्गा. िुःखोद्गार; शोक, चवस्मय, भय यासंारख्या प्रसंगी आचि पश्चात्तापाच्या वळेी येिारा 
उद्गार. 
 
अरेरेपिा पु. १. सहानुभतूी व्यतत करिे. २. खोटी सहानुभतूी : ‘तुमच्या डोळयात आता जो 
अरेरेपिा तरळून गेला ना तो ...’ – चवभतू ४. 
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अरेणलया न. बागेतले संुिर पानारें् एक िंाड. [र्ं.] 
 
अरैठ न. अनथच; पहा : अणरष्ट : ‘शलै्ये थोर अरैठ केलें  । तवकें  तीचन ओतना वार्ले ।’ – चशव ९८७. 
[सं. अचरष्] 
 
अरोग, अरोगी चव. चनरोगी; आजारी नसलेला; चनकोप प्रकृतीर्ा; धडधाकट; सुदृढ. [सं.] 
 
अरोचक पु. १. अरुर्ी; तोंडाला र्व झकवा रुर्ी नसिे; भकू नसिे; (अपर्नार्ा चवकार). २. 
(ल.) कंटाळा; चशसारी : ‘तेतुलें  अरोर्क । चवषयीं घेईल ॥’ – ज्ञा १२·१०६. 
चव. न रूर्िारा; न आवडिारा; कंटाळवािा. [सं.] 
 
अरोथा पु. अपूवच र्च्छा. 
 
अरोपि न. उभारिी : ‘र्ैत्र अरोपचि िेवपचरवारे ग?’–पढंर चशला १·७ 
 
अरोबा पहा : अराबा 
 
अरोसा पु. १. अिकुर्ीिार, चनमुळते टोक; शवेट (िोरी – िोरार्ा). २. चनमुळत्या शवेटार्ी िोरी. 
३. जीभ. 
 
अरोसापरोसा चव. अंघोळ न केलेला; अस्नात; अशुद्ध; अपचवत्र; अस्वच्छ (मनुष्ट्य, भाडें र्.). पहा : 
पारोसा [चद्व.] [सं. पयुचचषत] 
 
अरोळी स्त्री. चनखाऱ्यावर भाजलेली र्ािंकी. पहा : अिारोळी 
 
अरॉन मापक न. (चवअ.) गसॅ, वीज, पािी वगैरेरे् प्रवाह र्ालू असताना त्यारें् प्रमाि मोजण्यारे् 
झकवा नोंिण्यारे् अरॉन या शास्त्रज्ञाने चसद्ध केलेले एक उपकरि. 
 
अकय  पु. १. सूयच; आचित्य : ‘तो तंव अकार्ाचह आचि अकच  ।’ – एरुस्व ७·६१. २. रुईरे् िंाड; 
मंिार. ३. बारा ही संख्या (बारा आचित्य असतात म्हिून). ४. सूयचकातं. ५. स्फचटक. ६. अश्वमेधाच्या 
उपयोगार्ा अननी. ७. (ज्यो.) उत्तरा फाल्गुनी. [सं.] 
 
अकय  पु. १. सत्त्वाशं; तत्त्वाशं (औषधाचिकारं्ा); रस; मद्य; सार; कस; चनष्ट्कषच; काढा. २. गड्डा; 
गाभा; गाळीव सार. ३. (ल.) अट्टल सोिा; र्ोर; लबाड. [सं.] 
 
अकय  चव. मुख्य; महत्त्वाच्या : ‘या खेरीज येथे चकल्ले अकात तोफा पार्सात आहेत.’ –मर्सा १·१८. 
[फा. अकच  = बालेचकल्ला] 
 
अकय कला स्त्री. सूयचझबबार्ा बारावा भाग. 
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अकय ट, अकाट (अकच ट) चव. लबाड; वस्ताि; हट्टी. पहा : अरकाट 
 
अकय तरु, अकय तरू पु. रुईरे् िंाड : ‘मग धेनु र्ाचरता तो क्षचुद्वकळ वनातं अकच तरू लक्षी ।’ – 
आयाभा १·२·३७. [सं.] 
 
अकय दु्रदळ न. रुईच्या िंाडारे् पान : ‘िंालो अंध स्वकृतें; अकच रुिळें यथेष् भक्षनूीं.’ – आयाभा 
१·२·४१. [सं.] 
 
अकय दे्वष पु. उभा िावा; हाडवैर. [सं.] 
 
अकय बंधू पु. १. गौतमबुद्ध. २. सूयचकमल. [सं.] 
 
अकय णववाि (अकच चववाह्) पु. पुरुषाच्या चतसऱ्या लननाच्या वळेी रुईशी प्रथम चववाह करतात तो. 
कारि लननार्ी चतसरी बायको ही भानयशाली नसून लवकर मरते अशी समजूत. [सं.] 
 
अकय शी, अकय स पहा : अरकस 
 
अकान पु. अव. थोर सरिार; िौलतीरे् आधारस्तंभ : ‘असा डौल घातला पातशहानी अवघ्या अकान 
वगैरेपासून मुर्लके घेतले जे यास सवचथैव माराव.े’ – झहिस २·२४. [फा.] 
 
अकान दौलत स्त्री. राज्यारे् आधारस्तंभ : ‘राव मात्र गेले परंतु सवच अकान िौलत व सरिार फौज 
कुल आहे ते आहेर्.’ – झहि १·१७. [फा.] 
 
अकांश पु. (ज्यो.) ग्रहिार्ा चवस्तार िाखचवण्याकरता सूयारे् (व्यासारे्) १२ भाग करतात, त्यापैकी 
प्रत्येक. [सं.] 
 
अकी स्त्री. मंिार; रुई. [सं. अकच ] 
 

अकुय ले, अकूय ल न. १. रकार झकवा रफार याबिलर्ी अध्या र र्ी अक्षराच्या डोतयावर द्यावयार्ी  

खूि; रेफ. २. र्, उ या स्वरानंा िीघचत्व येण्याकचरता चिलेले चर्न्द्ह:  ‘अडव्या मात्रा त्याही नीट । अकुच  
लीं वेलाटं्या ।’ – िास १९·१·३. 
 
अकें दुसंगम पु. अमावस्या; आवस. (सूयच व र्रं यारं्ी युती (संगम) याचिवशी होते.) [सं.] 
 
अकोपल, अकाश्मा (अकोपल , अकाक क मा) पु. सूयचकातंमिी. [सं.] 
 
अखयिे पु. तािुंळारे् तुकडे; मोठाल्या कण्या. (को.) [सं. अधचखंड] 
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अगय न. (भ.ू) वाळवटंातील सरकत्या वाळूरे् प्रिेश. उिा. सहारा वाळवटंातील वाळूच्या टेकड्ा. 
[रं्.] 
 
अगयट चव. हेकेखोर; पहा : अकय ट 
 
अगयलकरि (नृत्य.) उजवा पाय पाठीमागच्या बाजंूस िोन ताल उर्लून पसरिे. तसेर् उजवा हात 
पुढच्या बाजूस चतततयार् अंतरावर पसरिे. [सं.] 
 
अगयली पु. (भ.ू) १. मध्य आचशया, र्ीन, मंगोचलया या प्रिेशात जळि म्हिून वापरात असिारे उंट, 
मेंढ्या र्. जनावरारें् वाळलेले शिे. २. मंगोचलयातील एका थोराड जातीर्ी मेंढी. 
 
अगयळ, अगयळा, अगयला स्त्री. १. अडसर; अडिा; कढी; अगळ: ‘घेतली द्वारार्ी अगचळा ।’ – कथा 
१·७·२३. २. शृखंला; साखळी; बेडी; खोडा; पायबेडी. ३. (ल.) िाब; िमन; चनग्रह; प्रचतरोध; नड; 
अटकाव. (चि. घालिे). [सं. अगचला] 
 
अगानगा पु. वढेा; कोंडमारा : ‘मोगलारं्ा अगाचनगा केला आहे. गल्ला, वैरि, काडी कूल बाि 
जाहली आहे.’ – पया २९. [फा. नगा. = वढेारे् चद्व.] 
 
अघय पु. १. झकमत; मूल्य. २. पहा : अध्यय [सं.] 
 
अघयपाद्य न. अघ्यचप्रिान आचि र्रिप्रक्षाळि : ‘अघचपादं्य भरून सूिले’ – र्प्र २·२३. 
 
अर्घयय न. पु. १. ओंजळीत झकवा लहान पात्रात पािी घेऊन त्यात गंध, अक्षता, फुले वगैरे 
घालून िेवाचिकासं, िाह्मिास अपचि करिे : ‘भरंूचनया ं पुष्ट्पाजुंळी । अघ्युच िेवों ॥’ – ज्ञा १५·२. २. 
संध्याविंनािी कमात सूयास उिेशून ओंजळीतून उिक सोडिे. [सं.] (वा.) अर्घयय देिे – िेवाचिकासं, 
िाह्मिासं पािी अपचि करिे. (ल.) उिक सोडिे; नाश करिे; र्जा करिे; सत्यानाश घडवनू आििे. 
अर्घयय घेिे – अर्घयय घेऊन उभा राििे, अर्घयय घेऊन तयार राििे, अर्घयय घेऊन तयार असिे – नाश 
करण्यासाठी तयार असिे, टपून बसिे. 

चव. १. पूज्य; पूजनीय; िशचनीय; सन्द्माननीय. २. मूल्यवान. [सं.] 
 
अर्घया पु. अघ्यच िेण्यासाठी उपयोगात आिले जािारे एक पात्र. [सं.] 
 
अचयक चव. पूजा करिारा; अर्चन करिारा. [सं.] 
 
अचयिे, अर्णचिे उचि. उपासना, सेवा, पूजा करिे; भजिे; स्तवन करिे : ‘िेखे माताचपतरें अर्मर्जती ।’ 
– ज्ञा. २·३२. [सं.] 
 
अचयन, अचयना न. स्त्री. पूजा; अर्ा; उपासना; सेवा; विंन (िेव, िाह्मि, थोर लोक यानंा 
केलेले) : ‘सवचही अर्चनें घडली हो ।’ – सप्र ८·५४. [सं.] 
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अचयनपात्र न. िेवपूजेच्या साचहत्यारे् भाडें; पूजापात्र. [सं.] 
 
अचयन पूजन न. पूजाअर्ा; उपासना; सेवा. [सं.] 
 
अचयन भल्क्त, अचयन भक्ती स्त्री. नवचवधाभततींपैकी ‘अर्चन’ – पूजा ही पार्वी भतती. [सं.] 
 
अचयनाकंुड न. (पुरा.) मातीरे् बनचवलेले, र्ौरस आकारारे् कंुड. भारतात ते रोमन संस्कृतीच्या 
संपकातून आले. अशी कंुडे भारतात तेर, नवासा, तक्षचशला, अचहच्छत्र वगैरे चठकािच्या उत्खननात 
सापडली आहेत. महाराष्ट्रात पूवी अशा कंुडारं्ी पूजा होत असे. [सं.] 
 
अचयनीय, अच्यय चव. पूजनीय; विंनीय; वदं्य. [सं.] 
 
अचयमागय पु. िेवयान पंथ; योनयारं्ा प्रयािमागच : ‘जेथ अर्चमागारे् खालहाट : धमचमागारे् राजहाट’ – 
चशव ९६. 
 
अचा स्त्री. १. पूजा; अर्चन; उपासना. २. मूतीर्ी स्थापना, प्रािप्रचतष्ठा (नवीन बसचवलेल्या) झकवा 
पुनःशुद्धी (चवटाळल्यामुळे) करण्यार्ा चवधी; अर्ाशुद्धी. ३. स्तुती (वैचिक). ४. िेवार्ी प्रचतमा. [सं.] 
 
अचाशुणद्ध, अचाशुद्धी स्त्री. िेवार्ी मूती अपचवत्र िंाली असता झकवा नवीन मूती बसचवताना होम 
वगैरे अनुष्ठानाने केली जािारी शुद्धी. 
 
अर्णच, अची स्त्री. ज्वाला; चिव्यार्ी ज्योत : ‘िीपकार्ी अर्ी ।’ – ज्ञा १३·११२३. 
 
अर्णचक तान (संगीत.) एकार् स्वरार्ी तान (सामगायनातील एक प्रकार, त्यावरून पूवी ऋर्ा एकार् 
स्वरात म्हटल्या जात असाव्यात.) [सं. ऋक्] 
 
अर्णचत चव. पूचजत; वचंित; पूचजलेला. [सं.] 
 
अर्णचराणद मागय, अर्णचरमागय पु. १. िह्मलोकार्ा मागच; ह्याला िेवयान, उत्तरायि मागच असेही 
म्हितात. या मागाच्या सवच गोष्ी प्रकाशासंबधंीर् आहेत. उिा. चनत्य चिवस; प्रत्यही सूयारे् समीपगमन, 
र्रंबलार्ी वृद्धी र्. : ‘यातें अर्मर्रा मागुच म्हचिजे ।’ – ज्ञा ८·२२५. २. ज्योचतमागच. ३. (ल.) उत्तममागच. ४. 
योनयारं्ा प्रयािमागच. [सं.] 
 
अर्णचष्ट्मान पु. १. सूयच. २. अननी. 
 
अजय पु. जचमनीर्ी रंुिी; चवस्तार. [फा.] 
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अजय पु. १. चवनंती; प्राथचना; चनविेन; आविेन; अभ्यथचन; चवज्ञक्प्तपत्र. २. चफयाि; िरखास्त. ३. 
ऐकलेली; श्रुत; मारूज : ‘हे खबर श्रीमंत खुिावंत न्द्यामत यासं अजच होतारं्.’ – पया ४८२. (चि. करिे, 
ठोठाविे, ठाकिे, सजचविे, बनचविे). [फा.] 
 
अजयक चव. १. चमळचविारा; संपािन करिारा. २.नशीब. [सं. अज्च] 
 
अजय करिे चि. १. आपली तिार झकवा चवनंती अचधकाऱ्यापुढे माडंिे. २. नोकरीसाठी उमेिवार 
म्हिून पत्र पाठविे. 
 
अजयकाठी स्त्री. जमीन मोजण्यार्ी काठी. [अर. अजच = जमीन] 
 
अजयिे, अर्णजिे सचि. संपािन करिे; चमळचविे; प्राप्त करून घेिे : ‘जरी बहुता ंजन्द्मीं बहुते । अर्मजलें  
सुकृतें ।’ – रासप ं१·७८४. [सं. अज्च] 
 
अजयिे, अर्णजिे चि. अजच करिे; चवनंती करिे : ‘अर्मजती आम्हा कीजे पावन ।’ – िाचव ४११. [अर. – 
अजच] 
 
अजयदार पु. चवनंती करिारा; यार्क; िरखास्त िेिारा; चफयािी. [फा.] 
 
अजयदास्त स्त्री. लेखी अजच; िरखास्त [फा.] 
 
अजयन, अजयना न. १. चमळविूक; संपािन; प्राप्ती, संपाििी : सामा. शब्ि – रव्याजचन, चवद्याजचन. 
२. (अथच.) व्यततीला सेवेबिल चमळिारी मजुरी, वतेन र्त्यािी. ३. उत्पािन खर्च आचि र्तर खर्च वजा 
जाता, चवचशष् कालावधीतील महसुलातील चशल्लक. [सं.] 
 
अजयनवीस पु. अजच, आविेनपत्र चलचहिारा. [फा.] 
 
अजयबाब स्त्री. तैनातीचशवाय कारिपरत्वे लनन वगैरे कायचप्रसंगी सरकारातून चमळालेली िेिगी. [फा.] 
 
अजयबेग, अजयबेगी पु. अजचिारार्ा (लेखी झकवा तोंडी) अजच हुजुरास, राजास ऐकचविारा 
अचधकारी : ‘महाराजारं्ा भोळा अजचबेगी’ – िाचव.[फा.] 
 
अजयभूज स्त्री. रंुिी (जमीन मोजिीतील.)[फा. अजच] 
 
अजयमंद चव. १. उत्कंचठत; उत्सुक. २. चप्रय; सुखी. [फा. आिुंचमंि] 
 
अजयमंदी स्त्री. चप्रयता; सौख्य; उत्सुकता. [फा.] 
 
अजयमात स्त्री. १. अजच. २. अजचिार : ‘सवच अजचमात आले भेटी ।’ – सप्र २·९६. [फा.] 
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अजयमूळवस न. मूळ वस्ती करताना असलेल्या जचमनीनंतर मागाहून संपािन केलेली जमीन. 
 
अजयल चव. हलके; गैरनामी; चकरकोळ; कचनष्ठ : ‘सत्तावीस सरकार नामी माचरले; िीडशें सरिार 
अजचल जखमी केले.’ – जोरा ९०. पहा : अरजल [फा. अरजल = नीर्] 
 
अजयविे चि. खर्ी घालिे; िंटिे. 
 
अजयणवनंणत, अजयणवनंती पहा : अजय 
 
अजानी चव. हस्तगत; प्राप्त; ताब्यात असलेले : ‘हाली साहेबासी मुकासा अजानी जाला आहे.’ –र्म 
४४. [फा.] 
 
अर्णजत चव. चमळचवलेले; संपाचिलेले. [सं.] 
 
अर्णजत आय पु. (अथच.) मजुरी, पगार, व्यवसायशुल्क र्. मागांनी जमा होिारी व्यततीर्ी 
चमळकत. [सं.] 
 
अर्णजतप्राल्प्तीत, अर्णजतप्राप्तीती स्त्री. (अथच.) चमळचवलेले उत्पन्न; कमाई. 
 
अर्णजत रजा स्त्री. सरकारी, चनमसरकारी, चबनसरकारी कमचर्ाऱ्यानंा वषातून ठरावीक चिवस 
चमळिारी पगारी रजा; चमळचवलेली, संपाचित केलेली रजा. 
 
अर्णजलार्ट पु. (भशूा.) चर्किमातीपासून बनलेला एक प्रकारर्ा घट्ट खडक. [रं्.] 
 
अजी पहा : अजय (वा.) अजी सजणविे – अजच झकवा चवज्ञक्प्तपत्रक तयार करिे. 
 
अजी र्नाम न. सरकारास नजरािा िेऊन घेतलेले र्नाम. 
 
अजी र्ल्तमास चवनंती : ‘नबाब व राजेबहिर यासं माघारे चफरल्यावरी अजी र्ल्तमास चलहावी कीं’ –
ऐलेखं २·४७९. [फा. अिंच + र्क्ल्तमाश] 
 
अजीदास्त, अजयदस्ती पहा : अजयदास्त 
 
अजीमजी स्त्री. स्नेह; मतै्री : ‘अजीमजीमध्यें चवकल्प उडवा ।’ – पला १६४. [फा.] 
 
अजुयदा चव. कष्ी : ‘लोक फार अजुचिे आहेत. गोपाळराव गेल्यामुळे साऱ्याचं्या शतती गेल्या आहेत.’ –
ऐलेसं १९७०. [फा. आजुिा] 
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अजुयन पु. १. पार् पाडंवापैकी चतसरा. २. सहस्राजुचन, कातचवीयच. ३. अजुचनसािडा–साताडा; पाढंरा 
ऐन. हे िंाड कोकिात आढळते. पाने वीतभर लाबं, फुले, साल पाढंरी, लाकूड हरकामास उपयोगी. 
चव. पाढंरा; श्वेत. [सं.] 
 
अजुयनकुल न. (वन.) अजुचनसािडा, चहरडा, बेहडा, ऐन झकजळ, घावडा, धापटी र्त्यािी 
चद्विचलचकत वनस्पतींरे् कुल. [सं.] 
 
अजुयनध्वज पु. हनुमान. [सं.] 
 
अजुयनरुख, अजुयनसादडा पहा : अजुयन ३ 
 
अजुयनवाद्य न. बोंब; शखंध्वनी; अजुचनारे् िुसरे नाव फाल्गुन यावरून फाल्गुनातील वाद्य म्हिजे 
बोंब : ‘अजुचन वाद्यें केली’ – मर्सा १९३०. [सं.] 
 
अजुयनी चिचव. आजचवाने; िीनवािीने : ‘कृष्ट्िराव बल्लाळ यास चनजाम बहुत बहुत अजुचनी बोलेले की राव 
पचंडत प्रधान यारे् फौजेर्ा कसेही करून येथून कूर् करवा.’ –सब २९. 
 
अजूय चव. र्च्छुक; तयार; मान्द्य : ‘आज िोन सालापंासून रे्नापट्ट्िकरार्ा िोस्तीर्ा र्रािा. खु् ि 
एक पालखी व िहा जवानानंसी येण्यास अजूच. लेकीन जात मकरी.’ – मझशका १६६. 
 
अियव पु. समुर; सागर; सामा. शब्ि – शोकािचव, मोहािचव, िुःखािचव : ‘मग मोहािचवगवाक्षें । 
चरघोनी ठेला ।’ – ज्ञा ११·६१. [सं.] 
 
अियवयान न. होडी; गलबत. [सं. अिचव + यान] 
 
अियवोद्भव पु. १. समुरात जन्द्मलेला. २. र्रं. [सं.] 
 
अियवोद्भवा स्त्री. १. समुरातून चनघालेली स्त्री. २. लक्ष्मी. [सं.] 
 
अतयिे, अत्तयिे अचि. अत्यंत उत्सुकतेने, उतावळेपिाने अधीर, व्याकूळ होिे; पीचडत होिे. [सं. आतच] 
 
अतयलोपतुयलो पु. ये–जा; येरिंार : ‘व्रीधासंगमापासौचन वाघाडसंगमुवचर अतचलो–पतुचलो करा’ – 
लीर्उ ४५४. 
 
अता, अर्णत, अती चिचव. अचलकडे : ‘तया अता पता नाहीं काहीं ।’ – िाचव ३५. पहा : अरता. 
 
अता, अर्णत, अती स्त्री. आवड; र्च्छा; आशा; काळजी : ‘मािें मनी असे जे अता पुरवावी ते 
िेवराया ।’ – गुर् ५·१८. [सं. आर्मत :] 
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अतांग न. अधे तागं; अितागं – आठ रेसारें् ताबं्यारे् नािे. (गो.) [सं. अधच + टंक] 
 
अर्णतिरी चव. िुःख हरि करिारा. [सं.] 
 
अती स्त्री. अपेक्षा; आवड; र्च्छा; उत्कंठा. [सं. आर्मत :] 
 
अथय पु. १. अचभप्राय; भाव; भावाथच; तात्पयच; काम; हेतू; कारि : ‘हे आचिकाही एका अथा 
उपकारेला.’ – ज्ञा ३·१५३. २. रव्य; लाभ; मालमत्ता; धन : ‘जया पासोचन होय अथचप्राक्प्त । ते समथच चशष्ट्य 
आवडती ।’ – एभा २३·२३३. ३. चमळचवण्यार्ी झकवा साध्य वस्तू; संपािनीय गोष्, चवषय, ध्येय. ४. धमच, 
अथच, काम, मोक्ष या र्ार पुरुषाथांपैकी िुसरा; कीती, सत्ता व संपत्ती यापंासून चमळिारे सुख. ५. रव्य; जड 
पिाथच, वस्तू; सृष् पिाथच; चनमाि केलेला चजन्नस; (व्यापक अथाने) अक्स्तत्व झकवा संबधं; र्ंचरयारं्ा चवषय 
:,’तैसें भारती सुरवाडलें  । अथचजात ॥’ – ज्ञा १·४०. ६. फळ; चनष्ट्पत्ती; पचरिाम; बनाव; (ल.) प्रसंग : ‘अथच 
तसा आलाहे का,ं जी मधुसूिना कपाळाला ।’ – मोभीष्ट्म ९·५८. ७. र्च्छा; आकाकं्षा; अपेक्षा. ८. कस; िम; 
जोर; सत्त्व; हशील. ९. (समासात) आशय, भावाथच या अथी चवद्वानारें् संभाषि, र्र्ा यातूंन नेहमी उपयोग 
करतात. जसे –लक्ष्याथच, वाच्याथच, व्यंनयाथच. १०. (समासात) साठी, सत्व, कचरता म्हिून र्. हेतुिशचक 
अथाने : ‘कामसुख काचमनीमेळी । सुखाथच चस्त्रयेतें प्रचतपाळी ।’ – एभा २३·४२७. ११. जरकचरता तरकचरता 
(त्या) साठी, (ज्या) पक्षी – पेक्षा, (त्या) पक्षी – पेक्षा ह्या अथी. १२. (कायिा.) िावा; बाब; चफयाि; 
चववािार्ा चवषय. १३. करावयार्ी समजावयार्ी – चवश्वासावयार्ी वगैरे कोित्याही प्रकारर्ी गोष्, बाब. 
१४. काळजी; आस्था; गरज; चहतसंबधंार्ी जािीव. १५. (व्या.) कत्यार्ा चियाचवषयक हेतू. १) स्वाथच. २) 
आज्ञाथच. ३) चवध्यथच. ४) संकेताथच. १६. (ल.) िह्म : ‘जेंहीं शोधून पचहला । त्यासी अथच सापंडला । येरा ं
असोचन अलभ्य जाला । जन्द्मोजन्द्मीं ।’ – स १·९·१२. १७. (ल.) स्वतः र्ी सत्ता, स्त्री : ‘आपुलें  अथच 
िुसऱ्यापाशीं । आचि िुसऱ्यार्ें अचभळासी ।’ – िास २·१·६१. १८. बोल; िोष : ‘या प्रकरिात आपलेकडे 
काही अथच नाही.’ – चशवचि २·२. १९. (समासात) प्रभाव; सामर्थ्यच; जोर; कारि; अवलंबन : ‘जन्द्मलाचस 
बळाथे । धमारे्चन ।’ – ज्ञा १६·४६४. २०. (ज्यो.) कंुडलीतील चद्वतीय स्थान (धनस्थान). [सं. अथच] (वा.) 
अथय फाविे सापडिे; चमळिे; संगती लाविे :  ‘एव ंसवच शब्िार्ा अथच फाव े।’ – यथािी ११·५४५. अथाला 
मरिे – स्वतःच्या फायद्यासाठी धडपडिे झकवा अचत उतावीळ असिे. 
 
अथय पु. रथ : ‘पवचतवऱे्ही अथेसी बीजें केलें  । तेथ अथुच राहाचवला’ –लीर्पू ३६३. 
 
अथयअपुवाय स्त्री. लाड; कोड; कौतुक. (गो.) 
 
अथयआयोग पु. शासनाच्या आर्मथक व्यवहारार्ी व्यवस्था पाहिारे खाते, चवभाग, अचधकरि. 
 
अथयकारि न. समग्र आर्मथक बाबींर्ा चवर्ार; िेशार्ी वगैरे अथचव्यवस्था : ‘अथचकारिार्ा अभ्यास 
करून मािंी ही भचूमका तयार िंालेली आहे.’– धरागा २·१६६. [सं.] 
 
अथयगम्य न. अथारे् ज्ञान; अथचबोध. 

चव. समजण्यासारखे; कळण्यासारखे. [सं.] 
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अथयगभय चव. आशयपूिच; अथचघन. [सं.] 
 
अथयगौरव पु. अथार्ा भारिस्तपिा. [सं.] 
 
अथयग्रिि पु. अथच जाििे, समजिे, स्वीकारिे; अथचबोध होिे; ग्रहिशतती. [सं.] 
 
अथयच्युती स्त्री. (भाषा.) एखाद्या शब्िार्ा मूळर्ा र्ागंला अथच जाऊन त्याला वाईट अथच प्राप्त 
होिे. उिा. गोस्वामी शब्िार्ा मूळ अथच गाईंर्ा मालक, परंतु त्यापासून िंालेल्या गोसावी शब्िार्ा अथच 
बरैागी, सडाफझटग असा होतो. [सं.] 
 
अथयछटा स्त्री. (सास.) अथातील सूक्ष्म भेि, फरक; अथार्ी वगेळी छटा; अथार्ा चभन्न पैलू. 
[सं.] 
 
अथयिे उचि. मागिे; यार्ना, चवनंती, चवनविी, प्राथचना करिे : ‘अथी आल्या अथावयासी । चवमुख न 
व्हाव ेसवच सवचस्वेंसी ।’ – एभा ७·४०५. 
 
अथयतः चिचव. १. अथाप्रमािे; अचभप्रायाप्रमािे; भावाथाप्रमािे. २. अलबत; अथात; खात्रीने; जरूर. 
[सं.] 
 
अथयदशयक चव. १. अथच चवशि करिारे, िाखविारे. २. चकमती िाखचविारे. उिा. अथचिशचक 
पचरमािे (झकमती िाखचविारी.) [सं.] 
 
अथयदास चव. रव्यार्ी अचत हाव बाळगिारा; कवडीर्ुंबक; पैशासाठी धडपडिारा; पैशासाठी 
वाटेल ते करेल असा; अथचप्राप्ती हेर् सवचस्व मानिारा. [सं.] 
 
अथयदोष पु. ज्यामुळे काव्यातील मुख्याथार्ी हानी होते असा िोष. हे िोन प्रकाररे्. चनत्य िोष व 
अचनत्य िोष. [सं.] 
 
अथयना स्त्री. यार्ना; चवनंती; मागिी; अभ्यथचना; प्राथचना : ‘हेचर् होऊचन अथचना । मीचर् माझ्या अथी 
अजुचना ।’ – ज्ञा १८·११२०. [सं. अर्थच] 
 
अथयणनरूपि न. (सास.) अथारे् स्पष्ीकरि, चववरे्न; अथार्ा उलगडा. 
 
अधयपती पु. कुबेर; अचतधनवान; श्रीमंत मािूस. [सं.] 
 
अथयपरायि व्यक्ती (अथच.) काहीतरी र्क्च्छत प्राप्त करून घेण्याच्या हेतूने, चनयचमतपिाने आचि पुढे 
काय घडिार आहे ह्यार्ी कल्पना करून आपले सवच आर्मथक व्यवहार करिारी, अथचशास्त्रज्ञाने चनमाि 
केलेली काल्पचनक व्यतती. 
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अथयपणरवतयन न. (भाषा.) भाषेतील शब्िाचं्या अथात कालौघात िंालेला बिल. [सं.] 
 
अथयपूिय चव. १. संकेतगर्मभत; हेतुगभच. २. अथचबोधक; अथचसूर्क. [सं.] 
 
अथयपूिय शीषयक न. (गं्र.) सूचर्लेखन करताना नोंिीमध्ये घ्यावयार्ा गं्रथनामातील उपयुतत भाग. 
[सं.] 
 
अथयप्रशल्स्त, अथयप्रशस्ती स्त्री. (भाषा.) एखाद्या शब्िार्ा मूळर्ा वाईट अथच जाऊन र्ागंला अथच प्राप्त 
होिे. 
 
अथयबंध पु. अथाला अनुसरून वातयातील शब्िारं्ी माडंिी. 
 
अथयबुणद्ध, अथयबुद्धी स्त्री. १. गरज; र्च्छा. २. आवड; कळकळ; चहतबुद्धी. 

चव. पैशावंर, फायद्यावर नेहमी लक्ष असिारा; स्वाथी; आपमतलबी. 
 
अथयभेद पु. अथातील फरक : ‘ना काहंी आथी अथचभेिु । तो िेव करीतु चवशिु ।’ – ज्ञा १८·८९. [सं.] 
 
अथयमंत्री पु. िेशारे् झकवा राज्यारे् उत्पन्न व खर्च पाहिारा व त्यासंबंधीरे् धोरि ठरचविारा 
मंचत्रमंडळार्ा सभासि. [सं.] 
 
अथयणमणत, अथयणमती स्त्री. (अथच.) चसद्धान्द्तार्ी र्ार्िी, पडताळा घेण्यासाठी गचित आचि 
संख्याशास्त्रातील पद्धतींर्ा केलेला वापर. [सं.] 
 
अथयमीमांसा स्त्री. (सास.) शब्िारें् अथच चभन्न संिभात का व कसे बिलतात यार्ा ऊहापोह करिारे 
शास्त्र. 
 
अथयवाद पु. १. अचतशयोक्ततपूवचक स्तुती झकवा झनिा; अचतप्रशसंा; अचतझनिा; अचतशयोततीरे् विचन : 
‘का ं हा अथचवािु म्हिती । वार्ाळपिें ॥’ – ज्ञा २·१९५. २. (सास.) स्पष्ीकरिाथच करण्यात येिारा 
युक्ततवाि; फलश्रुती; अथचगौरव; कचवलाघव; काल्पचनक मंडन: ‘विेींच्या अथचवािासचरसा । मनीं बाधंोचन 
भोगाशा । यज्ञचमषे पशुझहसा । भोगचलप्सा करू धावतो ॥’ –एभा ५·२६२. ३. चमर्थ्या कल्पना; काल्पचनक 
स्पष्ीकरि; ऊहापोह; र्ुकीर्ी समजूत. ४. (ल.) (मीमासंा) आगंतुक चवधान. ५. अथासंबंधी वािर्र्ा; 
वािचववाि. ६. उिेशारे् कथन; चववरि; स्पष्ीकरि. ७. अमुक आपत्ती टाळण्यासाठी अमुक कराव ेअसे 
सागंिारे वर्न. [सं.] 
 
अथयवादात्मक चव. मोठेपिा िेिारी; अचतशयोक्ततपूिच; खुशामत करिारी : ‘तकच तीथांर्ी स्तुती 
अथचवािात्मक वाटते.’ – मागोवा १२२. 
 
अथयवािक चव. ज्यामुळे अथच र्ागंला समजतो अशी (शब्िार्ी चनवड, रर्ना र्.); अथचपूिच; 
अथचवत्ता असलेला. [सं.] 
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अथयणवचार पु. (भाषा.) शब्िाला प्राप्त होिाऱ्या अथारे् स्वरूप, अचभव्यंजक व अचभव्यतत 
याचं्यामधील नाते, अथारे् चवचवध प्रकार, अथामध्ये होिारी पचरवतचने र्त्यािी प्रक नारं्ी मीमासंा; शब्ि आचि 
त्यार्ा अथच याचं्या परस्परसंबधंार्ा सवच बाजंूनी होिारा अभ्यास. [सं.] 
 
अथयणविे चि. अथच करिे; अथच सागंिे; प्रतीती सागंिे : ‘यथाथचपूिच अथचवी ।’ – एभा २·७९३. [सं.] 
 
अथयणवस्तार पु. (भाषा.) एखािा शब्ि भाषेच्या पूवावस्थेत ज्या संिभात वापरला जात असेल 
त्यापेक्षा नंतरच्या अवस्थेत तो जास्त संिभात वापरला जािे. उिा. ‘ताबं्या’ या शब्िार्ा मूळ अथच ताबं्याच्या 
धातूपासून बनवलेले चवचशष् आकारारे् भाडें; परंतु आता या अथारे् सामान्द्यीकरि ‘चपतळेर्ा ताबं्या’, 
‘स्टीलर्ा ताबं्या’. [सं.] 
 
अथयणवज्ञान पहा : अथयणवचार [सं.] 
 
अथयव्यवस्था स्त्री. (अथच.) १. िेशार्ी संपत्ती, साधनसामग्री व उत्पािन यारं्ी चनर्ममती व चवतरि 
याचं्याशी संबचंधत व्यवस्था; िेशातील संपत्तीच्या व उत्पािनाच्या चवतरिार्ी व उपभोगार्ी कायचपद्धती. २. 
समाज, आस्थापना झकवा कुटंुब याचं्या, प्रामुख्याने उत्पािनाशी चनगचडत असलेल्या व्यवहारारं्ी, सुसंगत 
माडंिी आचि त्यारे् व्यवस्थापन. [सं.] 
 
अथयशास्त्र न. (अथच.) १. अमयाि गरजा आचि मयाचित व पयायी उपभोगार्ी साधने याचं्यामुळे 
चनमाि होिाऱ्या समस्यारं्ा अभ्यास करिारे शास्त्र. २. संपत्तीरे् उत्पािन व व्यय यारें् चववरे्न ज्यात केले 
आहे ते शास्त्र : ‘पि त्या घडवनू आिण्यारे् खरे उपाय आिरे् वृथा िेशाचभमानी अथचशास्त्री सागंतात ते 
नव्हत.’ – आगर २·९७. ३. ऐचहक सुखासंबंधी लौचकक व्यवहारशास्त्र (धमचशास्त्राच्या उलट). ४. 
राज्यव्यवहारशास्त्र; राजनीतीशासनशास्त्र. उिा. कौचटलीय अथचशास्त्र. ५. िंडनीती. [सं.] 
 
अथयशास्त्रज्ञ पु. (अथच.) अथचशास्त्र जाििारा; अथचशास्त्रार्ा तज्ज्ञ; अथचशास्त्रार्ी पद्धतशीर माचहती 
असिारी व्यतती. [सं.] 
 
अथयशून्य चव. काहीही अथच, आशय नसलेला; चनरथचक; मुद्द्याला सोडून असलेला. [सं.] 
 
अथयसत्ता स्त्री. संपत्तीच्या उत्पािनारे् व चवतरिारे् अचधकार; पैशारे् अचधकार व व्यवहार; 
आर्मथक सत्ता : ‘सवच अथचसत्ता सरकारच्या हाती कें चरत होते.’ – लोस ३४. [सं.] 
 
अथयसमथयता स्त्री. अथाच्या अचभव्यततीरे् सामर्थ्यच; मनातील आशय स्पष् करण्यार्ी कुवत. [सं.] 
 
अथयसमाजशास्त्र न. (समाज.) समाजशास्त्राच्या दृचष्कोनातून केलेला अथचशास्त्रार्ा अभ्यास. आर्मथक 
व्यवहार आचि समाजजीवनार्ी अंगे यारं्ा संबधं, संपूिच अथचव्यवस्थेर्ा समाजसंघटनेवर आचि समाजातील 
र्तर संस्थावंर पडिारा प्रभाव र्त्यािींर्ा अभ्यास. 
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अथयसंकल्प पु. आगामी वषातील उत्पन्नार्ा व खर्ार्ा तपशील िेिारे चववरि; अंिाजपत्रक; 
अथचमंत्र्याकडून संसि झकवा चवधानमंडळ याचं्यापुढे माडंण्यात येिारे, जमाखर्ार्ा अंिाज िाखचविारे 
पत्रक. [सं.] 
 
अथयसंकोच पु. (भाषा.) व्यापक संिभात वापरला जािारा शब्ि कालातंराने मयाचित संिभात 
वापरला जािे. [सं.] 
 
अथयसंबंध पु. अथार्ा शब्िाशी झकवा वातयाशी असलेला संबधं. [सं.] 
 
अथयसािाय्य न. आर्मथक मित; शासनाने कल्यािकारी कामाकचरता चिलेले आर्मथक साहाय्य. 
[सं.] 
 
अथयणसद्ध चव. १. अथचदृष्ट्ट्या चसद्ध; गर्मभत; ध्वचनत; फलापेचक्षत. २. चसद्धाथच; ज्यार्ा हेतू तडीस 
गेला आहे असा. [सं.] 
 
अथयिाणन, अथयिानी स्त्री. अयोनय शब्ि, रर्ना र्. मुळे स्पष् न समजिे. [सं.] 
 
अथयिीन चव. अथच नसलेले; अथचशून्द्य. [सं.] 
 
अथाअथी चिचव. कोित्याही मागाने, रीतीने, पद्धतीने; काहीएक अथाने, कराराने, काहीएक संबंध 
नसताना; चकमचप, यक्त्कंचर्तही. [सं. अथच] 
 
अथागळे चव. अथचप्रर्ुर; साथच; अन्द्वथचक; ज्यापासून काही बोध होईल असे; सुबोध : ‘कचवत्व 
असाव ेअथागळें ।’ – िास १४·३·२७. 
 
अथात चिचव. १. कारिामुळे; कारिास्तव; अवक य पचरिामाने; ओघानेर्; साहचजकर्; आपोआप. २. 
वस्तुतः; वास्तचवक; पचरिामी; अंती; फलदृष्ीने पाहता. [सं. अथच–परं्मी चवभतती] 
 
अथादेश पु. (भाषा.) शब्िाच्या अथाच्या अलंकाचरक उपयोगामुळे िंालेले मूळ अथात 
पचरवतचन. उिा. ‘अि’ू या शद्बारे् मूळ ज्या अरबी शब्िात आहे (आबरु) त्यार्ा अथच ‘रे्हऱ्यावरर्ी र्मक’ 
असा आहे; परंतु आता तो ‘र्ागंले नाव, प्रचतष्ठा, स्त्रीर्ी लज्जा’ या अथी रूढ आहे. [सं.] 
 
अथानुसंधान पु. मागील चवधानारं्ा व पुढील चवधानांर्ा अथाच्या दृष्ीने समन्द्वय; अथचसंिभच; 
पूवापार संबंध झकवा धागा. (चि. राखिे, ठेविे.) [सं.] 
 
अथान्तरन्यास, अथान्तरोपन्यास पु. अथालंकारार्ा एक प्रकार. 
 
अथान्वय पु. अथार्ा संबधं; अथाचवषयी धोरि; संिभच; संबधं; वातयामधील शब्िाचं्या अथातील 
एकसूत्रीपिा. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अथापणत्त, अथापत्ती स्त्री. १. स्पष् न केलेले परंतु गर्मभतपिे झकवा ध्वचनत करून समाचवष् केलेले 
अनुमान; गर्मभताथच. २. अनुमान झकवा तकच  करिे, काढिे, बाधंिे; अनुमान चसद्धान्द्त; कल्पना; तकच ; 
अटकळ; आनुषंचगक चसद्ध गोष्. ३. एक अथालंकार. 
 
अथापन्न चव. अथातून चनष्ट्पन्न होिारे; आशयचसद्ध; संिभागत. [सं.] 
 
अथाभास पु. अथार्ा आभास; अथचसादृक य; र्ुकीर्ी चवर्ारसरिी. [सं.] 
 
अथाथी चव. १. धनार्ी र्च्छा करिारा; रव्येच्छु : ‘चतजा अथाथी जाचिजे । ज्ञाचनया र्ौथा ॥’ – ज्ञा 
७·१०९. २. प्रवृचत्तपर अशा र्ार प्रकारच्या भततातंील पचहला; सकाम भतत. पहा : अथाअथी [सं.] 
 
अथालंकार पु. अथाच्या योगाने काव्याला शोभा आििारा अलंकार. (उपमा, रूपक र्त्यािी). 
[सं.] 
 
अर्णथक चव. १. यार्क. २. उपयोगी पडिारा सेवक : ‘कोिकोिा अर्मथकु । कोि जािें ॥’ – ज्ञा १८·१५९८. 
[सं.] 
 
अर्णथत चव. माचगतलेले. 
 
अर्णथम पु. (भाषा.) भाषेतील आशयार्ा कायचकारी घटक. [सं.] 
 
अर्णथल चव. जरुरी असलेला; गरजू; आस्थेवाईक. [सं. अर्मथन्] 
 
अर्णथले णठकाि न. गरजू चठकाि, स्थळ; जेथे जरुरी आहे असे स्थळ. 
 
अथी स्त्री. ताटी; चतरडी : ‘शुचद्धर्ळवळीर्ी अथी यमुनेच्या तटावर लवकरर् जाळली जाईल.’ – 
ससावा ३·२४७. [झह.] 
 
अथी चव. १. अजच, यार्ना, चवनंती करिारा; प्राथचना करिारा : ‘अथी आल्या अथावयासी । चवमुख न 
व्हावें सवचस्वसेीं ।’ – एभा ७·४०५. २. (समासात) र्क्च्छिारा; आकाकं्षा असिारा; गरजू. उिा. चवद्याथी, 
पुत्राथी, मोक्षाथी धनाथी. ३. धनवान. [सं. अर्मथन्] 
उभ. (ज्याअथी...त्याअथी...) कारि व कायचिशचक उभयान्द्वयी अव्यय : ‘ज्याअथी तू बोलत नाहीस 
त्याअथी पैसे तूर् घेतलेले आहेत.’ 
 
अथी प्रत्यथी चव. परस्परापेक्ष; परस्परावंर अवलंबून असिारा; एकमेकारं्ी गरज असिारा : ‘या 
प्रकरिी त्यारं्ा थोडासा अथी प्रत्यथी संबंध आहे.’ – लोचटकेले ४·६६. [सं.] 
 
अथे चिचव. करता; साठी. पहा : अथय १० 
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अथे (च) प्रािे (च) चिचव. सवचस्वी; पूिचपिे; तनमनधनेकरून : ‘मल्हाररावारे् व आमरे् नासावे हे 
फारास सुख. गंगोबा तो बाबासाठी अथेप्रािे असतील असे वाटते.’ –पुि १८७. [सं.] 
 
अथेला पहा : अर्णथल 
 
अथोपाय पु. (राज्य.) १. सरकारच्या उपयोगासाठी पैसा उभा करण्यार्ी योजना; या संबधंीर्ा 
कायिा. २. एखाद्या गोष्ीकचरता पैसा उभा करण्याच्या पद्धती व साधने. [सं.] 
 
अदयखाप् न. प्रत्येक फळीला अधी खार् घेऊन फळया जोडण्यार्ा साधाप्रकार. (गो.) 
 
अदयन न. पीडन; तलेश; िुःख : ‘झलगिेहारे् मिचन । तेझर् जनारे् अिचन’ – एभा ६·२. 
 
अदयमापटे चव. अधे मापटे; एक माप; पावशरे. (गो.) 
 
अदयली पु. नोकर, वैयक्ततक र्ाकर. 

स्त्री. वैयक्ततक नोकरी, र्ाकरी. [र्ं. ऑडचली] 
 
अदाळ पु. गोंगाट; आरडाओरड. 
 
अर्णदतवायु, अर्णदतवाय.ू न. पु. तोंडार्ा पक्षघात; पक्षवाय;ू अधांग वाय.ू [सं.] 
 
अदुयवटो चव. अपुरे; अधचवट. (गो.) [सं. अधचवत्] 
 
अदु्रयक न. अधाभाग; नारळार्ा अधा भाग(कु.) [सं. अधच] 
 
अदो चव. अधा. (गो.) [सं. अधच] 
 
अधय, अद्धय  न. १. एका पिाथारे् जे िोन सम चवभाग ते प्रत्येकी; चनम्मा तुकडा. अधा भाग. २. 
(समासात) अधा; चनम्मा. उिा. अधचकोस, अधचघटका र्. 

चव. अपूिच; अपुरा. उिा. अधचसत्य, अधचननन र्. [सं.] 
 
अधयक न. अधा भाग; चनम्मा चहस्सा. 

चव. िोन समान भाग करिारा. [सं.] 
 
अधयकच्चा चव. १. अधामुधा चपकलेला, तयार िंालेला झकवा अधचवट चशजलेला (फल, धान्द्य, 
चवद्या, अन्न); अधामुधा; अपूिच; अपुरा. २. पूिचपिे शवेटास न जाता अधचवट राचहलेले (काम). ३. पूिच ज्ञान 
नसलेला झकवा माचहती नसलेला. 
 
अधयकंदरा पु. घोड्ाच्या लगामार्ा एक प्रकार. 
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अधयकाणलक चव. ठरलेल्या वळेेच्या चनम्मावळे कामावर असलेला. [सं.] 
 
अधयकुशल चव. एखाद्या कामातील कौशल्य पूिचपिे आत्मसात न केलेला (कामगार). [सं.] 
 
अधयकंुभ पु. (ज्यो.) सूयच कंुभ राशीस येतो त्या वळेी िर सहा वषांनी प्रयागके्षत्री चत्रविेी संगमावर 
भरिारा मेळा. [सं.] 
 
अधयकोर त्री. अधा र्तकोर; चनतकोर (भाकरी). 
 
अधयगज पु. एक हात लाबंीर्ा. पहा : अरत्नी 
 
अधयगोल पु. १. गोलार्ा बरोबर चनम्मा भाग. २. परृ्थ्वीर्ा अधा भाग : ‘... र्रंसंमुख परृ्थ्वीर्ा जो 
अधचगोल असतो त्यावरील सवच लोकानंा र्रंग्रहि दृष्ीस पडते.’ – आसू ६६. 
 
अधयघबाड पु. घबाडमुहूतापेक्षा कमी महत्त्वार्ा एक शुभमुहूतच. [सं.] 
 
अधयचरतीय, अधयजरतीय चव. अधे झकवा अधचवट काम; अचनचश्चत स्वरूपारे् काम; मोघम झकवा अचनचश्चत 
भाषि. 
 
अधयचंद्र पु. १. वद्य झकवा शुद्ध अष्मीर्ा र्रं; अधा र्रं. २. अधच र्रंाच्या आकारासारखी वस्तू. ३. 
(गर्ाडंी िेताना हातार्ा आकार अधचर्रंाकार होतो म्हिून) हकालपट्टी : ‘या अष्मीच्या र्रंाच्या मुहूतावर 
मलाही अधचर्ंर चमळाला.’ – मूकनायक. (चि. िेिे, मारिे, चमळिे र्.). ४. (नृत्य.) हातार्ी र्ार बोटे 
एकमेकास लावनू ताठ ठेविे व अंगठा िूर पसरून ठेविे. ५. अधचर्रंाकृती (फाळार्ा) बाि. [सं.] 
 
अधयचंद्रयोग पु. (ज्यो.) कें राव्यचतचरतत कोितेही एक स्थान आचि त्यापुढील सहा स्थाने यामध्ये 
सवच ग्रह असतील तर होिारा योग – जाबो १७२. 
 
अधयचंद्राकृणत, अधयचंद्राकृती १. अध्या र्रंाच्या आकारार्ी (वस्तू.) २. (पुरा.) लघुपाषाियुगामध्ये 
वापरली जािारी िगडार्ी अधचर्रंाकृती (हत्यारे) त्यारं्ा त्यावळेी बािाचं्या टोकासंाठी उपयोग करत 
असत. [सं.] 
 
अधयचंद्री, अधयतंद्री स्त्री. चव. अधचवट िंोप; मूच्छा : ‘बाि भेचिला चजव्हारी । चविूरथ पचडला 
धरिीवरी । डोळा ंलागली अधचर्रंी । जेवी खेर्री योचगया ।’ – एरुस्व ९·३२. 
 
अधयजेवा चव. अधचवट जेवलेला; अध्या जेविातून उठलेला; अधचपोटी. 
 
अधयदृणष्टता स्त्री. (वै.) वस्तू अधी चिसिे. (हा दृचष्िोष आहे.) [सं.] 
 
अधयदेशी कापड न. चविेशी सुतारे्, झहिुस्थानात चविलेले कापड. 
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अधयधिी चव. अथचतृप्त; अधचपोटी : ‘भलतें करीं परी अधचधिीं । नुठी किा ।’ – ज्ञा १६·३०. 
 
अधयधनुरासन न. (मल्लखाबं) मल्लखाबंाकडे पाठ करून कमान टाकून मारलेली अढी. [सं.] 
 
अधयनरेश स्त्री. अधा पुरुष व अधी स्त्री असा िेह धारि करिारा शकंर; अधचनारीनटेश्वर. [सं.] 
 
अधयनार पु. स्त्रीत्व अपुरे असलेली स्त्री; स्त्री धमापैकी काही बाबतीत उिीव असलेली स्त्री. [सं. 
अधचनारी] 
 
अधयनारीनटेश्वर, अधयनारीश्वर पु. १. अधे आपले (पुरुषारे्) व अधे पावचतीरे् असे शकंरारे् रूप; 
चशवशतती. मोचहनीराज हे चवष्ट्िूरे् रूप (यात अधा चवष्ट्िू व अधी अमृतकलश घेतलेली मोचहनी असे 
अधचनारीश्वर स्वरूप असते. नेवासे येथे अशी मूती आहे.) २. अधा पुरुष व अधी स्त्री एकत्र; चशवशतती : 
‘प्रकृचतपुरुष चशवशतती । अधचनारीनटेश्वर म्हिती ।’ – िास २०·३·१०. [सं.] 
 
अधयनाल चंुबक पु. घोड्ाच्या नालाच्या आकारासारखा र्ुंबक. 
 
अधयपगारी चव. चनम्म्या पगारावर, चनम्म्या वेतनावर काम करिारा. 
 
अधयपड, अधयपडा चव. अधचवट पडलेले, केलेले, बजावलेले, म्हटलेले; अपुरे साधलेले, 
बजावलेले, वरकरिीपिाने केलेले. (सामान्द्यतः) अपुरे; वरवर; सरासरी. 
 
अधयपद्मासन न. डाव्या पायार्ी माडंी मुडपून बसिे व उजवा पाय मुडपून डाव्या पायावर ठेविे. 
[सं.] 
 
अधयपरोपजीवी वनस्पणत, अधयपरोपजीवी वनस्पती स्त्री. (वानस.) अंशतः िुसऱ्या वनस्पतीतील 
जीवनरसावर वाढिारी वनस्पती. 
 
अधयपक्षकीटक पु. (प्राचि.) एक कीटक वगच. यातील चकड्ारें् पुढील अधे पंख शृगंी रव्याने कठीि 
िंालेले असतात म्हिून त्यास हे नाव आहे. 
 
अधयपारदक्षयक काच स्त्री. अस्फुट कार्; ज्या कारे्तून अस्पष् चिसते अशी कार्. 
 
अधयपायय चव. (जीव.) पािी व चवरघळलेले पिाथच पूिचपिे आरपार जाऊ न िेिारा; अधचवट चिंरपिारा. 
[सं.] 
 
अधयणपका चव. अधचवट चपकलेला (फळ वगैरे). 
 
अधयणपच्छाकृती चव. (वन.) अध्यापयंत चपसासारखे चवभागलेले (पाते, पान). उिा. काटेधोत्रा, मुळा. 
[सं.] 
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अधयपुडी चव. अधचवट; अल्पायुषी (अधे िंोपेत जाते): ‘थोडें चजिें अधचपुडी काया । गवच कचरती रडाया ।’ 
– िास १८·५·३५. [सं.] 
 
अधयपुतळा पु. शरीरार्ा छातीपासून वरच्या भागार्ा पुतळा; मुखवटा. [सं. अधच+पुत्तल] 
 
अधयपोटी चिचव. अधेर् पोट भरले असता; पूिच न जेवता; भकू पुरी न भागता. (चि. जेविे, जािे, 
असिे, उठिे, राहिे.) 
 
अधयप्रणतमा स्त्री. अधचपुतळा. [सं.] 
 
अधयफोड स्त्री. अधचवट फोडलेली लाकडे; ठोकळे; (बुरूड) बाबं ूउभा चर्रून केलेले िोन भाग. 
 
अधयबाट, अधयबाटगा चव. १. अधचवट संस्कार िंालेला (वाटण्यार्ा, कुटण्यार्ा, चशजण्यार्ा र्.); 
अधचवट बनवलेला; अधचबोबडा. २. अधचवट भ्रष् िंालेला; बाटलेला; जातीतून अधचवट बाहेर पडलेला; 
वाळीत टाकलेला. ३. ज्यार्ा बाप एका जातीर्ा व आई िुसऱ्या जातीर्ी आहे असा. ४. ज्याला अधचवट 
झकवा वरवर माचहती–पचरर्य आहे असा. ५. (ल.) अधचवट चशकलेला (चवद्याथी, कारागीर, पचंडत र्.); 
कडेकडेने पोहिारा. 
चिचव. अधेमुधे करून; अपुरेपिाने. [सं. अधचभ्रष्] 
 
अधयबाटे पाऊि मराठे न. १. संकर; परं्चमसळ; चखर्डी; धेडगुजरी (भाषा, काम, पिाथच). 
बारभाई; बजबजपुरी. २. (ल.) उच्छंृखलपिार्ी वागिूक, आर्ार. 
 
अधयकबब न. १. अधच वतुचळ आचि त्यावरील झटब; र्रंझबिू. २. (ल.) ओंकारार्ी –प्रिवार्ी अधच मात्रा : 
‘जंव मात्रात्रय मावळें । अधचझबबी ।’ – ज्ञा ८·११५. [सं.] 
 
अधयबुकट, अधयबुकुट चव. पहा : अधयवट (राजा.) 
 
अधयबेकार चव. वषांतून केवळ काही मचहनेर् काम असिारे (लोक). चिवसार्ा काही वळेर् काम 
असिारे (लोक). 
 
अधयबोबडा चव. १. अधचवट कुटलेले, रे्र्लेले, वाटलेले (चमरे वगैरे). २. अधचवट चशजलेला 
(भात, डाळ र्, पिाथच); चशजून मऊ न िंालेला, बोटरे्पा. ३. (ल.) कसे तरी ओबडधोबडपिे केलेले, 
चबगारी–वठे (काम.) 
 
अधयमागधी स्त्री. एक प्राकृत भाषा. जैन धार्ममक गं्रथ या भाषेत चलचहले आहेत. शौरसेनी व मागधी 
भाषाप्रिेशाचं्यामध्ये अधचमागधी भाषाप्रिेश होता. (म्हिजे हल्लीर्ा अयोध्या–प्रिेश). त्याच्या िचक्षिेकडील 
मराठी भाषा काही अंशी या भाषेवरून बनली आहे. प्रर्ारकाल. चि. पू. ४ र्थ्या शतकार्ा शवेट – ज्ञाको अ 
४७५. 
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अधयमातृका अक्षर न. ओंकारातील झबिू; तुरीय अवस्था; वैकंुठ : ‘बाप रखमािेवीवरु सुलभ 
साकारु अधचमातृका अक्षरु’ – ज्ञागा १९३. 
 
अधयमात्रा स्त्री. १. ओंकारातील अधी मात्रा : ‘अधचमात्रापरते न सापडे ।’ – परमा २·१३. २. एका 
वळेी घ्यावयाच्या औषधाच्या प्रमािाच्या अध्या र्तके : ‘अधचमात्रा रस िेउचनया जीव । रोग िूरी सवच 
कचरताती ।’ – बगाथा २२२·१. ३. (ल.) औषध; रसायन गुचटका: ‘परं्गव्य तेंचर् जाि अधचमात्र’ – ब गाथा 
१०४·५. ४. झकचर्त; थोडे : ‘हे कृष्ट्िकथा अलौचकक । महािोषाचस िाहक । भवरोगासी छेिक । अधचमात्रा 
सेचवचलया ।’ – एरुस्व १८·७५. ५. व्यंजन; अधचस्वर. ६. संगीतात स्वर घेताना घेतलेली चवश्रातंी; एक 
माते्रर्ा अधा काल. पहा : अधयमातृका [सं. अधच + मात्रा] 
 
अधयमांडीदंड पु. िंडार्ा एक प्रकार. यात िंड काढल्यावर एका मागून एक पाय जवळ घेऊन अधी 
माडंी घालावयार्ी असते. 
 
अधयमुकुल दृणष्ट, अधयमुकुल दृष्टी स्त्री. (नृत्य.) अधचवट डोळा उघडिे; पापण्यारें् केस एकमेकासं 
लागतील र्ततया पापण्या चमटिे; आल्हािकारक सुगंध, सुखस्पशच ह्या गोष्ींर्ा या अचभनयाने अधचबोध 
होतो. [सं. मुकुल=झकचर्त उमलेली कळी.] 
 
अधयमुधय, अधेमुधे चव. बरेर्से; अधेअचधक; जवळजवळ अधे : ‘मािंं र्चरत्र तर आप्पानंी अधचमुधच चलहूनर् 
टाकलंय.’ – अर्ावा १०. 
 
अधयमूर्णत, अधयमूती पहा : अधयपुतळा 
 
अधयमेला चव. १. अधचवट मेलेला; थोडासा चजवतं राचहलेला. २. जजचर; मृतप्राय; व्याकूळ : ‘ती 
भकेुने अधचमेली िंाली आहे.’ – पाव्ह २३. 
 
अधयरथी चव. (रथात बसून) एका रथीला घेऊनही युद्ध करता येत नाही तो; रथीहून कमी प्रतीर्ा; 
(ल.) कच्चा योद्धा : ‘अचतरथ नव्हे रथ नव्हे हा केवळ अधचरथचर् ।’ – मोउद्योग १२·५८. [सं.] 
 
अधयरात्र स्त्री. मध्यरात्र. [सं.] 
 
अधयल, अधयली, अधयल्या पहा : अधेल 
 
अधयलंड-मधयलंड पहा : अधलंड, मधलंड 
 
अधयली पद्धत स्त्री. (अथच.) जचमनीर्ा मालक व शते कसिारा याचं्यामधील करारानुसार शतेमाल 
चनम्मा चनम्मा वाटून घेण्यार्ी पद्धत. 
 
अधयवज न. अधे ओिें; चनम्मे ओिें, माल : ‘उंट साधारितः बैलगाडीच्या अधचवज व मािूस त्यावर व 
सचलत्यात पाला गच्च भरून न कर्रता नेतो.’ –आप ३५. 
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अधयवट चिचव. १. अधेपिाने; अपुरेपिाने; उिीव असलेल्या रीतीने; वरवर; वरकरिी; मोघमपिे. २. 
अध्यात; मध्यभागी; िोन्द्ही टोकाचं्या मध्ये. 

चव. १. अधलामधला; अपुरा. २. (ल.) वडेा; अप्रबुद्ध; कमी समजूत असलेला. ३. अधे वय 
िंालेला; तरिा नव्हे असा. [सं. अधचवत्] 
 
अधयवतुयल, अधयवतुयळ न. (ग.) अधे वतुचळ; व्यासामुळे होिारा वतुचळार्ा बरोबर चनम्मा भाग. [सं.] 
 
अधयवार्णषक चव. सहामाही; अधचसावंत्सचरक; िर सहा मचहन्द्यानंी होिारे, येिारे, पडिारे. [सं.] 
 
अधयवािक डायोड पु. (भौ.) अधचवाहक स्फचटकार्ा म्हिजे वाळू झकवा जमाचनयमर्ा डायोड. 
 
अधयवािकता स्त्री. (भौ.) चवद्युत, उष्ट्िता वगैरेसारख्या शतती पूिचपिे वाहून नेण्यार्ी वाहकार्ी 
अक्षमता. [सं.] 
 
अधयणवराम पु. १. अधी चवश्रातंी. २. स्वल्पचवरामाहून अचधक पि पूिचचवरामापेक्षा कमी 
चवश्रातंीसूर्क चर्न्द्ह (;). 
 
अधयवेडा चव. वडेसर; मूखच; अधचवट. 
 
अधयवेतन न. अधा पगार; चनम्मे वेतन. 
 
अधयशासकीय चव. चनमसरकारी; अंशतः अचधकृत. [सं.] 
 
अधयणशजा चव. अधचवट चशजलेला; पुरता न चशजलेला (भात वगैरे). 
 
अधयणशशी स्त्री. अधे कपाळ िुखण्यार्ा रोग; याने अध्या मस्तकाकडील मानेर्ा भाग, भवुई, कान, 
डोळा व अधे कपाळ याचठकािी तरवारीच्या आघातासारख्या विेना होतात. [सं. अधचशीषच] 
 
अधयसत्य न. अधचवट खरे; अंशतः सत्य : ‘आपला िेश मागासलेला आहे हे एक अधचसत्य आहे.’ 
– श्री ग्रामायन ६९. [सं.] 
 
अधयसमवृत्त न. ज्यात िोन िोन र्रि उिा. पचहला आचि चतसरा व िुसरा आचि र्ौथा याचं्या 
गिमात्रा सारख्या असतात अशी वृते्त. उिा. पुक्ष्ट्पताग्रा. [सं.] 
 
अधयसंवेष्टी चव. (वन.) ज्या पानार्ा अगिी खालर्ा भाग खोडाला अध्यापयंत कवटाळतो असे 
(पान). [सं.] 
 
अधयसाप्तीताणिक न. आठवड्ातून िोनिा चनघिारे चनयतकाचलक. 
चव. आठवड्ातून िोनिा असलेला. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अधयसूचीकरि न. (नृत्य.) उजवा पाय सूर्ी करून उजवा हात उपपद्म करिे व डोतयाच्या वरच्या 
बाजूस नेऊन ठेविे. 
 
अधयसूत्रि न. (वन.) पेशीरे् चवभाजन होत असताना गुिसूत्रारं्ी संख्या अध्याने कमी होण्यार्ी 
चिया. [सं.] 
 
अधयसूत्री णवभाजन न. (वै.) गुिसूत्रारें् चवभाजन अधचवट होिे. 
 
अधयल्स्थतस्वर पु. (संगीत.) द्व्यथच आचि चद्वगुि या स्वरामधील म्हिजे पार्वा, सहावा व सातवा हे 
स्वर. [सं.] 
 
अधयस्फोटक पु. (भाषा.) तोंडातून बाहेर जािारी हवा थोडी जास्त वळे अडवनू ठेवनू हळूहळू 
मुतत केली असता चनमाि िंालेला ध्वनी. [सं.] 
 
अधयस्वर पु. य, र , ल , व ही व्यंजने स्वराबंिल योजतात म्हिून त्यानंा ‘अधचस्वर’ झकवा ‘अंतःस्थ विच’ 
म्हितात. [सं.] 
 
अधयस्वल्स्तककरि पु. (नृत्य.) पाय स्वक्स्तक ठेवनू उजवा हात कमरेवर व डावा वक्षःस्थलावर 
ठेविे. [सं.] 
 
अधयिार पु. बारा झकवा र्ौसष् सरारं्ा (पिरारं्ा) हार; एक िाचगना. [सं.] 
 
अधा चव. एखाद्या वस्तूरे् िोन सारखे भाग केले असता त्यापैकी प्रत्येक; चनम्मा. [सं. अधच] (वा.) 
अध्या िळकंुडाने णपवळे िोिे – थोड्ाशा लाभाने फुगून जािे, ताठून जािे, गर्मवष्ठ होिे. अधा जीव िोिे– 
आजार, काळजी, कष्, भीती र्. ने त्रासिे; जजचर होिे; अधीर होिे. 
 
अधा अणधक चव. अधा व झकचर्त जास्त; अध्यापेक्षा जरा मोठा. 
 
अधा अधय चिचव. चनम्मेचनम; अधाधा; अधे अधे करून. (गो.) 
 
अधाकोर पु. भाकरीर्ा आठवा भाग; अिकोर; चनतकोर; (काहींच्या मते अधा कोर= एक 
र्तुचथाशं झकवा लहान तुकडा.) 
 
अधाणनधा चव. जेमतेम अधा; अपुरा : ‘... त्यारे् ओठ अधाचनधा शब्िही उच्चारायरे् नाहीत.’ – 
िंाकोळ १०. 
 
अधामधा, अधामुधा चव. जवळजवळ अधा, चनम्मा; सरासरी अधा; अध्यापेक्षा कमी झकवा अचधक. 
[सं. अधचरे् चद्व.] 
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अधायु काल पु. (भ.ू) चकरिोत्सारी मूलरव्याच्या चवघटनामुळे मुख्य चवघटनचिया सुरू 
िंाल्यापासून चनम्मी राशी चवघचटत होण्यार्ा काळ. [सं.] 
 
अधाला चव. १. अधा (वाटिीर्ा भाग िशचचवताना एकंिर संख्येपैकी प्रत्येकाचवषयी बोलावयारे् 
िंाल्यास). 
 
अधावगंुणठत चव. अधचवट वेचष्लेले; अधचवट आच्छािलेले. [सं.] 
 
अधासन न. १. अधे आसन; बसावयाच्या आसनार्ा अधा भाग. २. (ल.) सहर्ाचरत्व (नवरा आचि 
बायको, िोन चमत्र, राजा आचि सामान्द्य प्रजाजन र्त्यािींरे्). ३. ह्या वरून अध्या आसनावर बसण्यार्ा 
चिलेला मोठा मान; चवशषे घरोबा; पचरर्य; सलगी; चजवलगपिा. [सं.] 
 
अधासनी चव. अध्या आसनाच्या वाटिीर्ा मान उपभोगिारा; अध्या आसनावर बसण्यार्ी 
पात्रता असिारा; चवशषे स्नेह असलेला. 
 
अधासा चव. अध्यासारखा; जवळजवळ चनम्मा. [सं. अधचसदृश] 
 
अधांग न. १. अधे शरीर; शरीरार्ी एक बाजू; माडं : ‘जगजननी असे वामभागीं । भीमकी शोभलीं 
अधांगीं । जैसी चवद्युलता िंळके मेघीं । िशचनें भगंी महािोष ॥’ – तुगा ७३३. २. पत्नी; स्वस्त्री; गृहस्वाचमनी; 
घरधनीिः ‘कीं ते (यमुना) रत्नाकरारे् अधांग ।’ – वह १७८. ३. (ल.) चमत्र; साहाय्यक. ४. पक्षवायू; 
अधांगवाय.ू [सं.] 
 
अधांगवायु, अधांगवाय ू पु. १. अधांग; लकवा; ज्यामुळे शरीरार्ा अधा भाग चनकामी होतो असा वात 
रोग. २. घोड्ार्ा एक रोग. [सं.] 
 
अधांगी स्त्री. पत्नी; भाया; स्त्री; बायको : ‘अधांगी पावचती सुमनाचं्या माळा ।’ – शकंरार्ी आरती. [सं.] 
 
अधांगीकार पु. अधी अनुमती; अधचवट संमती; माफक कबुली. [सं. अधच+अंगीकार] 
 
अधी स्त्री. पहा : अधय, अधा १. चनम्मी : ‘वचडलारं्ी अधी भाकर खाऊं धुऊन ।’ – पला ९·१९. २. एक 
पै झकमतीरे् जुने नािे. ३. तीन आिे र्ार पै झकमतीरे् नािे. पहा : अदी (गो.) [सं. अधच] 
 
अधी कोर स्त्री. अिकोर. पहा : अधयकोर 
 
अधी पट्टी स्त्री. ओिें लािलेल्या बलैावरील पट्टी, कर. 
 
अधी मांडिी णशरस्ता पु. कुळास शते करण्यास िेताना शतेारे् चनम्मेचनम उत्पन्न व चनम्मेचनम सारा 
मालकाने व कुळाने वाटून घेण्यार्ी रीत. 
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अधी म्िैस स्त्री. र्ार वेते चिलेली म्हैस (कारि म्हैस सुमारे आठ वेते िेते.) 
 
अधूयक न. अधा भाग; अधेल; चनम्मे; चनमाई; चनमखाई. [सं. अधच] 
 
अधेल स्त्री. १. (सामान्द्यतः) चनम्मी वाटिी. २. (शतेकी व्यापारी) उत्पन्नाच्या वाटिीतील अधा 
चहस्सा; शतेीच्या उत्पन्नातील अधा शतेकऱ्यार्ा व अधा कुळार्ा चहस्सा; भाडंवल पुरचविाऱ्यार्ा व 
अंगमेहनत करिाऱ्या र्समार्ा प्राप्तीतील अधा वाटा. ३. अशा पद्धतीवर िोन र्समारं्ी ठरलेली भागीिारी; 
अधेली. ४. लागवड करिाऱ्याने जचमनीच्या मालकास उत्पन्नार्ा अधा वाटा िेण्यासंबधंीरे् कबुलीपत्र. ५. 
पैशार्ी, मालार्ी अधी होण्यार्ी क्स्थती; मूळ वस्तूरे् अधे होिे; चनम्म्या भाडंवलार्तके नुकसान येिे. ६. 
चनम्मे; चनमखाई. [सं.अधच] 
 
अधेल णतधेल स्त्री. जचमनीच्या उत्पन्नातील चतसरा चहस्सा; एक तृतीयाशं उत्पन्न; हे उत्पन्न घेण्यार्ा 
खोत वगैरेर्ा हक्क. 
 
अधेली, अधेल्या चव. अधेलीर्ा व्यवहार व तो करिारा (शतेकरी, व्यापारी) : ‘गावातं उंड्ा गोळा 
करून अधेलीच्या करारावर गाळण्यार्ा त्यारं्ा मुख्य व्यवसाय होता’ – एल्गार ३६. (वा.) अधेलीने करिे 
– जचमनीच्या उत्पन्नार्ा अधा भाग मालकाला व अधा कुळाला अशा कराराने शते चपकचविे. 
 
अधेवचन न. ताबडतोब फलरूप होिारे वर्न, वर्क झकवा अचधकार. [सं. अधच+वर्न] (वा.) 
अध्या वचनात असिे, अध्या वचनात वागिे– आज्ञाधारक असिे; अगिी तत्परतेने मुकाट्याने आज्ञा 
पाळिे. 
 
अधोअधा पहा : अधाअधय 
 
अधोत्पाणदत चव. (अथच.) उत्पािनार्ी संपूिच प्रचिया पूिच न िंाल्याने अधचवट तयार िंालेला 
(कारखान्द्यातील माल र्.) [सं.] 
 
अधोत्रा पु. िरमहा िरशकेडा अधा (टक्का) रुपया व्याज झकवा ते िेण्यार्ी पद्धती. [सं. अधच 
+उत्तर=वर झकवा अचधक] 
 
अधोदक न. १. कमरेर्तके खोल पािी. २. (ल.) उपोषि करून अधे शरीर बुडेल र्ततया 
गंगेच्या पाण्यात राहून प्राित्याग करिे; जलसमाधी : ‘का ंबुडोचन प्राि गेले । ते अधोिकी चनमाले ।’ – ज्ञा 
१८·१९४. [सं.] (वा.) अधोदकी येिे – अधचवट क्स्थती होिे; धड र्कडर्ी कड नाही धड चतकडर्ी तड 
नाही, याप्रमािे जिू काही निीच्या पात्रात कमरेर्ततया पाण्यात अडून राहिे. अधचवट आधार सुटिे : 
‘के्षपचनके्षप तरी बोलत नाही. रेवा तीरींही राहंू िेत नाहींत असे अधोिकीं िंालो आहो’ – मर्सा १२·१०९. 
 
अधोदय न. १. एक पवच; पौष वद्य अमावस्येर्ा प्रथम भाग, रचववार व श्रवि नक्षत्रार्ा मध्यभाग व 
व्यचतपातार्ा अंत्यभाग हे योग असता ते पवच असते. यारे् पुण्य कोटी सूयचग्रहिसमान आहे : ‘हे कृष्ट्ि उद्धव 
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अधच मात्रा । अधोियो महायात्रा ।’ – एभा ५·५५९. २. आकाशस्थ ग्रहारं्ा झकवा ताऱ्यारं्ा अधा उिय होिे. 
[सं.] (वा.) अधोदयी पडिे – आरंभलेले काम अधचवट होिे, लाबंिीवर पडिे; चभजत घोंगडे राहिे. 
 
अधोन्मीणलत चव. अधे उघडलेले (डोळे, कळी र्.) : ‘तेथ अधोन्द्मीचलत क्स्थती । उपजे तया ।’ –ज्ञा 
६·२०३. [सं.] 
 
अधोसो चव. अधासा. (गो.) 
 
अध्या णजवाचा चव. १. अधचमेला; अशतत. २. आजार, काळजी, कष् यामुळे बारीक िंालेला. 
 
अपयि न. १. िेिे; समर्मपिे. २. (िेवाला फुले, अलंकार) वाहिे; बक्षीस िेिे; बहाल करिे; िान. 
[सं.] 
 
अपयि करिे चि. श्रद्धापूवचक िेिे; पे्रमाने िेिे; वाहिे; िान करिे. 
 
अपयिपणत्रका स्त्री. गं्रथ ज्यास अपचि करावयार्ा त्या संबंधीर्ा मजकूर असलेले प्रारंभीरे् पषृ्ठ. 
 
अपयिीय चव. बक्षीस, भेट िेण्यायोनय; अपचि करण्यास योनय; िेय. [सं.] 
 
अपयिे, अर्णपिे उचि. १. बक्षीस िेिे; र्नाम िेिे; िान करिे : ‘योगी चवषय जे त्याचगती । ते भतत 
अर्मपती भगवंती ॥’ – एभा २·२८९. २. ओपिे; वाहिे; भक्ततपूवचक िेिे : ‘कमचफल ईश्वरी अपे । तत्प्रसािें 
बोधु उिीपे ।’ – ज्ञा १८·२६६. पहा : अपयि [सं. अप्च] 
 
अर्णपत चव. १. उपायन, वायन चिलेले; िान केलेले; बक्षीस चिलेले. २. चिलेला; अपचि केलेला; 
वाचहलेला. [सं.] 
 
अबुयज चव. अडािी, पहा : अरबूज : ‘आम्ही तरी श्रेष्ठ तुिें । तीं गौचळयें असतीं अबुचजे ।’ – कथा 
४·६·५२. 
 
अबुयज चव. िशकोटी; अबुचि : ‘एका पासौचन एकु आगळा ं। ऐचसआं सैन्द्या ंअबुचजें सोळा ं।’ –चशव ९·२६. 
[सं. अबुचि] 
 
अबुयद चव. िशकोटी : ‘अबुचि गायी िेतो अथवा िेतो स्वराज्य भोगाया ।’ – मोआचि ३२·१०. [सं.] 
 
अबुयद न. (वै.) १. गळू; आवाळू; बेंड. २. ककच पेशींच्या अचनयचमत वाढीमुळे चनमाि िंालेली गाठ. 
[सं.] 
 
अभयक न. १. लहान मूल; बालक; लेकरू; तान्द्हे मूल : ‘अभचकारे् साठीं । पतंें हातीं धरली पाटी ।’ –
तुगा ४०८२. २. मूखच, वडेसर, मचतमंि, असंमजस मािूस. [सं.] 
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अभयकित्या स्त्री. नुकत्यार् जन्द्मलेल्या मुलार्ी हत्या; बालहत्या. [सं.] 
 
अभयकावस्था स्त्री. मुलाच्या जन्द्मापासून साधारितः तीन ते र्ार मचहने वयापयंतर्ी अवस्था. [सं.] 
 
अभयकी स्त्री. लहान मुलगी; अजाि पोर. [सं.] 
 
अभाटी स्त्री. एक काव्यप्रकार; भाटानंी रर्लेली गीते या काव्यप्रकारातील असतात : ‘नेटे गजचचत भाट 
भाचटव । महाअभाचट आरंचभले ।’ – असी ८१. [सं. आरभटी] 
 
अमयरोग पु. (आयु.) डोळयातील पाढंऱ्या भागाकडून बुबुळाकडे पसरत जािारा एक चवकार. [सं.] 
 
अययमा पु. १. सूयच. २. चपतृगिापंैकी मुख्य : ‘आचि चपतृगिा समस्ता । माजी अयचमा जो चपतृिेवता ।’ 
– ज्ञा १०·२४४. ३. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र. [सं.] 
 
अऱ्या पु. आऱ्या; बोऱ्या; फचजती. 
 
अवय चव. िहाकोटी. [सं. अबुचि] 
 
अवय स्त्री. (रसा.) िुर्ममळ मृचत्तकाधातूपैकी एक धातू. एक रासायचनक मूलरव्य; यास गािोचलनार्त 
असेही म्हितात. [सं.] 
 
अवाक पहा : अवाच्य : ‘अवाकानें फार बोलत्ये हाचर् त्रास जाला ।’ –बयाबाई ९०. 
 
अवाक, अवाच चव. आधीर्ा; ठरलेल्या वेळेच्या अगोिरर्ा; पूवीर्ा; अलीकडर्ा. 

चिचव. अगोिर; आधी; अलीकडे. [सं. अवाच] 
 
अवाणचक चव. कच्चा; अननुभवी; अकुशल; नवखा; नवचशतया; आधुचनक : ‘नाथवािी चसद्धवािी 
गावो ए : तैसे अवाचर्क गावों नेंए’ – लीर्उ १९८. [सं. अवार्ीन] 
 
अवाणचिे अचि. अवार्ीन रूप िेिे; वतचमान काळास अनुसरून भाषेरे् स्वरूप बिलिे : ‘प्रार्ीन 
मराठी वाङ्मय सामान्द्य जनतेला सुबोध करण्याच्या काळात अवाचर्ले जाण्यार्ा संभव आहे. 
विेवाङ्मयातसुद्धा फार प्रार्ीन काळी असे चमश्रि व अवार्ीकरि िंाले होते.’ – मसाप ६२·२६०. [सं.] 
 
अवाणचलेली चव. अलीकडील; अवार्ीन केलेली; नवीन (भाषा) : ‘त्यार्ी भाषा अवाचर्लेली आहे’ 
– वैिक ७८. 
 
अवाचीन चव. अलीकडर्ा; सद्यःकालीन; आधुचनक; हल्लीर्ा : ‘म्हचितले या ज्ञप्ती । अवाचर्ना 
।’ – ज्ञा १३·४०. [सं.] 
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अवाच्य चव. १. नीर्; हलकटपिारे्; खेडवळ; गचलच्छ; घािेरडे; अभर (भाषि, मािूस वगैरे). २. 
खोडकर; खोडसाळ; खट्याळ; उनाड; उच्छंृखल; द्वाड. [सं. अवाच्य] 
 
अवाच्यणगरी स्त्री. तोंडाने वाटेल ते भेकत सुटिे; उडािटप्पूपिाः ‘तो अवाच्यचगरी करीत भटकत 
असे’– ओंकार ३०९. [सं. अवाच्य] 
 
अवाळी पहा : अरवाडी, अरवाळी 
 
अशय पु. १. मूळव्याध. २. बेंड; गळू. उिा. नासाशच; किाशचः ‘अशच, कृमी र्. वर कच्चा अिोडर्ा रस 
चपण्यास द्यावा’– फचर् २४. [सं.] 
 
अशयग्रििी, अषयग्रििी अचतसार; संग्रहिी; कॉलरा : ‘एकातच अषच ग्रहिी’ – गीता १३·२४८८. [सं.] 
 
अशयद पु. उत्तम मागचिशचक; र्ागंल्या मागाने जािारा, नेिारा. [फा.] 
 
अशी चव. मूळव्याधीने पीडलेला; िुःखी; मूळव्याधीर्ा चवकार िंालेला. 
 
असा पु. १. अंतर; आडपडिा; कालावधी; अवकाश : ‘लाड कारि वालीस सहच् िेस िाखल 
होण्यास असा फार थोडा’ – ऐलेखं ८·४४२४. २. फेरा; मिैान; के्षत्रफळ; आंगि. [फा.] 
 
अिय चव. योनय; साजिारे; शोभिारे; युतत; लायक : ‘यालागी तनुज त्यागावया । अहच नव्हेसी 
चनधारें ॥’ – मुआचि १६·१८१. [सं.] 
 
अियत पु. १. जैन यती. २. बौद्ध साधू. [सं.] 
 
अियता स्त्री. एखािे काम करण्यासाठी आवक यक असलेली पात्रता; योनयता; लायकी. [सं.] 
 
अियताकारी काळ पु. एखाद्या पिाकचरता आवक यक असलेली पात्रता चमळवण्यासाठी चवचहत 
करण्यात आलेला कालावधी. 
 
अियताप्राप्तीत चव. योनयता संपािन केलेला; लायक. [सं.] 
 
अिा स्त्री. मूल्य; झकमत. 
 
अऱ्िा चिचव. अलीकडे : ‘जेया जे अऱ्हा ंपरौते ।’ –ज्ञा १५·७५. 
 
अल  १. अरबी भाषेतील षष्ठीर्ा प्रत्यय – र्ा, र्ी, रे्. उिा. अल  बेरुनी = बेरुनीर्ा. २. र्ंग्रजी 
‘िी’ प्रमािे वापरले जािारे उपपि. उिा. अलचहलाल = र्ंरकोर. [अर.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अल अवलाद स्त्री. संतती; मुले, नातवडें र्. [फा.] 
 
अल एकणचत्त न. संपूिच एकी; मतैतय : ‘पुढे तुमरे् आमरे् अल एकचर्त्त; तफावत न होऊ पावे असा 
कौल करार करा.’ – झहिभा २·३१.  
 
अलक पु. केस; कुरळे केस; केसार्ी बट. [सं.] 
 
अलकट-पालकट, पहा : अलखट-पालखट : ‘एवढा वळे चभमा कोळी अलकटपालकट घालून गप 
बसला होता.’ – वाचक ९५. 
 
अलकतरा पु. राळ आचि तेल यारें् चमश्रि करून बनवलेला पिाथच; डाबंर. [फा.] 
 
अलका स्त्री. १. चजरे् वय आठ व िहाच्या िरम्यान आहे अशी मुलगी. २. कुबेराच्या राजधानीरे् नाव. 
[सं.] 
 
अलकापुरी स्त्री. १. आळंिी; ज्ञानेश्वराचं्या समाधीरे् गाव. २. आळे (चज. पुिे) – ज्ञानेश्वरानंी ज्या 
रेड्ाच्या तोंडून विे म्हिवले त्या रेड्ाच्या समाधीरे् गाव. ३. अलका; चहमालयाच्या उत्तरेकडील 
कुबेरार्ी राजधानी. 
 
अलकाब पु. पत्रामध्ये चलहावयाच्या मायन्द्यातील पिव्या झकवा मायनेः ‘हलका अलकाब 
चलचहचलयामुळे चवषम मानतात.’ – चिमरा १७. [फा. लकबरे् अव.] 
 
अलकूत चव. नाजूक; कोमल; सुकुमार. (व.) 
 
अलकूतु एक प्रकारर्ा मासा. 
 
अलकोल पहा : नवलकोल 
 
अलक्त, अलक्तक पु. लाख; अळता; पहा : अणळता [सं.] 
 
अलख पु. १. अल्लक; िह्म; त्यावरून ईश्वर. २. गोसावी लोक चभक्षामागताना हा शब्ि उच्चारतात. ३. 
अदृक य. ४. अगोर्र. [सं. अलक्ष्य] 
 
अलखगीर, अलखनामी पु. चबकानेर येथील एका र्ाभंाराने स्थाचपलेला पथं. हा मूर्मतपूजेचवरुद्ध 
होता. 
 
अलखट-पालखट, अलखंड-पालखंड, अलखि-पालखि, अलखत, पालखत न. र्ाराच्या 
आकड्ासारखी घातलेली माडंी; मारलेली बठैक; आसन माडंी. [पालखरे् चद्व.] 
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अलखणनरंजन पहा : अलख 
 
अलखालक, अलखालख, अलखाणलक स्त्री. रू भरलेले एक चकनारीिार वस्त्र. एक प्रकारर्ा डगला, 
अंगरखा. [फा.] 
 
अलग चव. वगेळे; चनराळे; चभन्न; स्वतंत्र. [सं. अलनन] 
 
अलग, अलगत चिचव. १. चनराळया प्रकारे; चभन्नपिे; फटकून. २. कशास न लागता; स्पशच न होता; 
सरळ अडथळयाचशवाय; तडक (धोंडा, गोळी र्. जािे, उडिे, पाठ म्हििे वगैरे). ३. पथृक; िूर. ४. 
चववचक्षत संस्कार सबंध न होता (चि. असिे, राहिे, ठेविे). ५. हलकेर्; अर्ळ; अल्लाि. ६. स्वतंत्रपिे; 
मोकळेपिे. ७. लोंबकळत; ओळंबत; अधातंरी; एकीकडे; एकलकोंडे. [सं. अलनन] 
 
अलगट चव. १. स्वतंत्र; फाजील : ‘अहो सत्यभामे अलगटी । सापें जाहलीस तंू धीटी । पचर न मागता ं
जगजेठी । मिीलागी िीपलीसी ॥’– कथा ४·१८·११८. २. द्वाड; कुभाडंी; भाडंखोर. 
 
अलगटबलगट न. आळ; तोहमत; बालंट; चवघ्न; संकट.[बलगटरे् चद्व.] 
 
अलगड स्त्री. १. घोटाळयात पाडिारे, मती कंुचठत करिारे काम, उद्योग; त्रास; अडर्ि (चि. पडिे, 
येिे). २. पेर्; कोंडी; कातरी.[अडगळर्ा विचव्यत्यास] 
 
अलगिे अचि. १. (पासून) लोंबकळत झकवा लटकत राहिे (चपकलेली फळे वगैरे). २. िुंबके घड झकवा 
घोस लटकत राहिे – (फळासंबधंी). ३. (सामान्द्यतः) ओळंबिे; लोंबकळिे. ४. पूिच चपकून गळावयास 
होिे (फळ). (को.) : ‘त्यातून अलगलेले र्ागंले र्ागंले पाड तेवढे भागीरथीरे् ओटीत पडले.’– बाळचमत्र 
२·६७. [सं. आ + लग] 
 
अलगत, अलगद, अलगज  १. पहा : अलग २. अर्ळ; अधर; हळूवारपिे :‘त्याने 
मेहेरजानला आधार िेऊन अलगत उर्लून नावते घेतले.’ –वज्राघात ४. 
 
अलगन न. अलग असिे, राहिे; सवांपासून बाजूला, एकटे राहिे झकवा ठेविे. 
 
अलगपीत चिचव. १. एकिम; एकाएकी; अकस्मात. २. सावकाश; हळूर्; अलगत; न हालवता, 
हलता; बेताने. ३. र्ोरून; छपून; र्ोर पावलाने; नकळत. ४. (र्तर अथासाठी) पहा : अलग–अलगत 
[सं. अकक्ल्पतर्ा अप.] 
 
अलगरजी, अलगरजू, अलगरदी चव. १. मंि; चढलाईर्ा; चनष्ट्काळजी; हलगजी; अव्यवक्स्थत; 
बेचशस्त; चवस्कळीत; सैल (र्सम, उद्योगधंिा) : ‘परंतु अलगजीपिामुळे’– सािेसं ९. २. (चवशषेतः 
अलगरजी) ऱ्हास पावलेला; खालावलेला; वय िंाल्यामुळे उतरलेला; र्ुराडा िंालेला; चबनचटकाऊ; पहा 
: िलगजी. ३. आपल्या कामापुरते िुसऱ्यारे् बाह्यात्कारी आजचव करिारा; आपलपोट्या; स्वाथी. [अर. 
अहल –ई–गरज] 
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अलगरजी, अलगरजीने चिचव. चढलेपिाने, सैलपिाने. 
 
अलगी स्त्री. समुरावरील शवेाळसदृश वनस्पती :‘या चनळया चहरव्या अलगीरे् पधंराश े प्रकार ज्ञात 
आहेत.’– महासागर १००. 
 
अलगुजे, अलगूज न. १. एक प्रकारर्ा पावा. हे वाद्य बाबंूरे् झकवा धातूच्या नळीरे् असते. लाबंी 
वीतभर, जाडी अंगठ्याएवढी. बासरी, मुरली हीही यार् जातीतील वादे्य आहेत. २. खोचगराच्या िोन्द्ही 
बाजंूना पाठीवर जोडिारे नवारीरे् पटे्ट. [फा. अल्गोजाह] 
 
अलगे अ. समोर. 
 
अलजुल न. िेहधमावर अवलंबून असलेले आलंबनािी िोष :‘तैं स्वभाव राचहलेले उगे तेथे 
अलजुल कें  रीगे’– सव ३६४. [क. अले] 
 
अलटापालट स्त्री. मागरे् पुढे; आधीरे् मग. पहा : उलटापालट [पालटरे् चद्व.] 
 
अलिवाड पु. खार झकवा खाजि नसिारा भ–ूभाग. 
 
अलतगमा चव. अक्षयी :‘मौजे मिनू र्नाम अलतगमा बाफरजंिा बहाल करावा.’– पुअभा १·२५२ 
 
अलतड स्त्री. ऐलतड; निीर्ी अलीकडली बाजू, अलीकडर्ा काठ; अल्याड. 
 
अलतमघा स्त्री. राजाने चिलेली र्नामी जमीन; सनि; वशंपरंपरागत जहागीर. 
 
अलता भलता चव. कोिीतरी; अनोळखी; अलबत्या गलबत्या; गोमाजी चतमाजी; गैरमाचहतीर्ा. 
[भलतारे् चद्व.] 
 
अलप पु. सरकी, पेंड, ढेप वगैरे जनावरारं्ा खुराक. 
 
अलपकरिी चव. हलतया कानार्ा :‘खाविं अल्पकरिी. मुत्सिी व सवच जी जी म्हितात’ –पेिभा 
२९. १७५. [सं. अल्प+किच] 
 
अलपट चव. सोपा; फालतू; नगण्य : ‘केचमस्रीसारख्या अलपट चवषयानं त्यार्ा मुडिा पाडला’–
लव्हाळी २८४. 
 
अलफ चव. एक हजार. (अरब सालाबाबत उपयोग). [अर.] 
 
अलबत्, अलबत्ता चिचव. १. खचर्त; खात्रीने; जरूर; खरोखर; चनश्चयाने; चनचश्चतपिे; खास; 
अगत्यपूवचक; हमखासः ‘हे गृहस्थ संभाचवत, शातं आचि अलबत्ता जमाखर्ारे् कामात हुशार असलेर् 
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पाचहजेत’– चवचक्षप्त १·१४४. २. चनिानपक्षी; चनिान; कमीत कमी (रक्कम, संख्या). ३. तथाचप. [अर. 
अलबत्ताह्] 
 
अलबत्या-गलबत्या पु. कोिीही; कोिीतरी; भलतासलता; साळकोजी माळकोजी; सोमाजी 
गोमाजी; यःकचश्चत, लुडबुड्ा मािूस; आलतूफालतू; कधी चवशषेिाथी उपयोग : ‘चकत्येक अलबतीं 
गलबतीं मािसें चकल्लेिाराचं्या घरीं येऊन रहात.’– कोरचक ८०.[अलबत–त्यारे् चद्व.] 
 
अलबम चर्त्रवही; चर्कटवही; चर्ते्र, छायाचर्ते्र वगैरे एकत्र ठेवण्यारे् (संग्रह) पुस्तक; यात प्रचसद्ध पुरुषारें् 
फोटो, लननकायातील सिसमारंभातील फोटो, तसेर् स्विस्तुररे् लेख, गद्यपद्यातील वरेे् वगैरे ठेवतात. 
[रं्.] 
 
अलबला पहा : अलाईबलाई 
 
अलबलीत गलबलीत चव. चढला; मंि; सैल; अव्यवक्स्थत; चवस्कळीत. [सं. गचलतरे् चद्व.] 
 
अलणबदा पु. ताबतू बुडचवल्यानंतर या शब्िार्ा उच्चार करतात. यार्ा अथच चनरोप असा होतो. 
[फा. अलचविा] 
 
अलबेल स्त्री. सवच नीट सुरळीत र्ालले आहे अशी हमी; अहवाल; हालहवाल :‘पालचमेंटच्या 
माचहतीकचरता प्रचत िहा वषी झहिुस्तानर्ी अलबेल कशी आहे यार्ा चरपोटच.’ –लोचटकेले १·३२९. 
 
अलबेला चव. १. हलका; हवशेीर; बेचफचकरीर्ा (कपडा, गती). २. सैल; पोकळ; चढले 
(गाठोडे, बोर्के, काम). ३. कमजोर; जुजबी; चिखाऊ (र्मारत). ४. अक्कडबाज; नखरेबाज (र्सम). ५. 
संुिर; रंगेल; चप्रय; लाडका : ‘तो चजवबािािा बक्षी अलबेला ।’– ऐपो २८३. ६. मोघम; गुळमुळीत; 
अचनचश्चत (भाषि). [झह अलबे (भे) ला= १. अकृचत्रम २. चनरपराध (मूळ अथच)] 
 
अलबेली स्त्री. रंगेल स्त्री; र्ाळकभवानी; र्टकर्ािंिी. 

चिचव. सहजासहजी 
 
अलबेले चव. अलगि : ‘पागोटें तसेंर् अलबेलें  डोकीवर ठेऊन तो उठला’– सुय ४१. 
 
अलभ्य चव. चमळण्याला, लाभण्याला कठीि; संपािन करण्याला कठीि, अशतय. [सं.] 
 
अलभ्यलाभ पु. लाभण्याला अशतय; अटकळीच्या बाहेर झकवा असंभवनीय असा लाभ; अनपेचक्षत 
फायिा; िुष्ट्प्राप्य चमळकत; केवळ िैव योगाने िंालेला लाभ. [सं.] 
 
अलम् चिचव. पुरे; बस. [सं.] 
 
अलम पु. िंेंडा; चनशाि. [फा. अलम] 
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अलम पु. लहान पागोटे; बत्ती (मुलाकचरता). [फा.] 
 
अलम चव. १. जग; लोक; जनसमुिाय. २. काळ; क्स्थती; अंमल. पहा : आलम. ३. सवच. [फा. 
आलम =जग] 
 
अलमक चिचव. नेमका. (व.) 
 
अलमखाना पु. वाद्यशाळा; छत्र, पालखी, र्वरडोल, हौि, चनशािे र्.सामान ठेवण्यारे् चठकाि. 
[फा.] 
 
अलमणगरी चव. एक नािे. [फा.] 
 
अलमणगरी पैसा पु. औरंगजेबाच्या चशततयार्ा पैसा. 
 
अलमगीर पु. जगज्जेता; औरंगजेबार्ी पिवी, चकताब. [फा.] 
 
अलमदांड चव. अचतशय उद्धट; िाडं; आडिाडं; मस्तवाल; झधगािा घालिारा. 
 
अलमदुणनया स्त्री. सवच जग; मानवी जात. [फा.] 

(वा.) अलम दुणनया झुकिे –(चवचशष् प्रसंगी) १. सवच जग चवनम्र होिे. २. मािसारं्ी अलोट 
गिी होिे; सवच लोक भलूुन जािे. 
 
अलमपन्िा चव. जगार्ा प्रचतपाळ करिारा; जगरक्षक.[फा. आलमपनाह्] 
 
अलमरोशन चव. जगाला प्रकाशचविारा; जगचद्वख्यात : ‘त्यार्ा फायिा तो अलम–रोशन आहे.’–
पया [फा.] 
 
अलमस्त चव. िाडंगा; धझटगि; बळकट; मत्त : ‘र्थलें  साधू र्ार मचहन्द्यात असे काही लालबुंि 
व अलमस्त होतात की?’ – चहप्र १८०. 
 
अलमारी स्त्री. १. खि असलेले कपाट. २. (ल.) साठा; संर्य; चतजोरी. 
 
अलकय  पु. १. चपसाळलेला कुत्रा व त्याच्या र्ावण्यापासून होिारा रोग. २. रुईरे् िंाड (पाढंरी रुई). 
 
अलल  णिशेबी चव. र्ालू चहशबेी : ‘अलल  चहशबेी वसूल’ – मर्सा २२·७३. [अर. 
अल  हाल=र्ालू+चहसाब] 
 
अलललडुरय उद्गा. पौराचिक नाटकातं िेव व राक्षस यारं्ी लढाई र्ालली असता अललडुरच असे 
राक्षस ओरडत असत; म्हिून पौराचिक नाटकानंा अललडुरचर्ी नाटके म्हित असत. 
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अलवणचक चव. (अथच.) क्स्थर (मागिी); ताठर. 
 
अलवि, अलविी चव. चबगरमीठ; अळिी : ‘हचरप्राप्तीचवि प्रवृचत्तक गं्रथ । काय कचवता अलवि 
ते ।’ –हचर २१·२४. [सं.] 
 
अलवि, अलवाि स्त्री. न. १. एक प्रकारर्ी शाल. २. एक प्रकाररे् ताबंडे कापड. ३. केशवपन 
केलेल्या िाह्मि चवधवा नेसत असत ते ताबंडे वस्त्र. 
 
अलवर तालवर, अलवार तलवार न. पु. अव. थोर झकवा सन्द्माननीय समजून वागचविे; 
चशष्ार्ार; सभ्यपिा िाखवनू मोठेपिा राखिे झकवा मोठेपिाने वागचविे. (चि. करिे, ठेविे, राखिे); 
एखाद्यार्ी चमजास राखिे. [तालवररे् चद्व.] 
 
अलवार चव. कोमल (व.); पहा : अरूवार, अरूवाल : ‘अचधकचर् ते अलवार जाहलें  ।’ – चवक ५५. 
 
अलस पहा : आळस 
 
अलसंदा, अलमंदा पु. अळसंुिा; र्वळीसारखे मोठे कडधान्द्य.[का. अलसंिी] 
 
अलणसका स्त्री. पेटके आििारी महामारी; कॉलऱ्यार्ी िुसरी अवस्था; पेटके; पहा : णवषणूचका 
[सं.] 
 
अलक्ष न. १. िुलचक्ष; हयगय; आळस; टाळाटाळ; र्ुकवार्ुकव : ‘कोिा एका यक्षें केलें  अलक्ष 
आपुल्या कामीं’ – मेघिूत. पहा : अलक्ष्य २. अदृक य :‘ते संधीस गोरक्ष जाऊन । अलक्ष आिेस जल्पतसे ।’ 
– नव ९·११०. [सं. अलक्ष्य] 
 
अलक्षपि लक्षात न येण्याजोगी क्स्थती; िुजे्ञयता : ‘बोलता ना उगला अलक्षपिें’ – ज्ञा १३·११११. 
[सं.] 
 
अलणक्षत चव. अटकळ झकवा अनुमान न केलेले. (बिलरे् झकवा चवषयी) लक्ष न चिलेले; न 
शोधलेले; न पाचहलेले; अकस्मात. 
 
अलक्ष्मी स्त्री. िुिैव; िुभानय; िाचरद्र्य; चवपत्ती; अवलक्ष्मी; अक्काबाई; गैरव्यवहाराने आलेला पैसा. [सं.] 
 
अलक्ष्य न. १. िुलचक्ष; गैरसावधता; अनवधानता. २. परमेश्वर; िह्म. 
चव. (अप. अलक्ष); कल्पनातीत; िुबोध; अजे्ञय; अततयच; :‘ध्वजवज्रा ं कुशरेखा । र्रिींर्ी सामुचरकें  
िेखा । न विचवतीं सहस्रमुखा । िम्हाचिका ंअलक्ष्य ।’– एरुस्व १·२२. (वा.) [सं.] अलक्ष्य लेखिे, अलक्ष्य 
धरिे, अलक्ष्य मोजिे, अलक्ष्य मानिे, अलक्ष्य पाििे, अलक्ष्य जाििे – झकमत न िेिे; क्षरु झकवा 
क्षलु्लक मानिे; चतरस्कारिे; अनािरिे; अवज्ञा करिे. 
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अलक्ष्या स्त्री. १. योनयारं्ी एक मुरा. पहा : मुद्रा २. योनयारें् एक प्रकाररे् आसन. [सं.] 
 
अलंकरि न. शोभचविे; भषूचविे; नटचविे; अलंकृत करिे. [सं.] 
 
अलंकार पु. १. िाचगना; भषूि (पोषाखातील व िाचगन्द्यातील), रत्ने, िागिाचगने, 
शोभािायक वस्तू र्त्यािी  : ‘अलंकारातें आलें  । तरी सोनेपि काई गेलें  ।’ – ज्ञा २४·१२४. २. (भाषेतील) 
शब्िरर्ना, अथचरर्ना, उपमा, रूपक, यमक, प्रास, अनुप्रासा र्. अलंकार. ३. (सामा.) शोभिारी, शोभा 
िेिारी वस्तू; गुि. ४. (संगीत.) स्वरारं्ी चवशषे व चनयचमत रर्ना. ५. साचहत्यशास्त्र. [सं.] 
 
अलंकारिे उचि. अलंकार घालिे; सुशोचभत करिे; आरास करिे. [सं. अलं+कृ] 
 
अलंकारशास्त्र न. (सास.) भाषेर्ी चर्त्ताकषचक शब्िरर्ना; अथचरर्ना करिाऱ्या उपमा, रूपक, 
यमक, अनुप्रास र्त्यािी अलंकारारें् चववेर्न करिारे शास्त्र. साचहत्यशास्त्रातील अलंकारारं्ी र्र्ा, चववरि 
करिारे शास्त्र. [सं.] 
 
अलंकृत चव. शोभचवलेले; चवभचूषत; सुशोचभत; सजलेले. 
 
अलंग स्त्री. १. लाबंर् लाबं सोपा; र्ाळ; गोठा; खंिक; तट; कोट; संरक्षक झभत; फौजेर्ी पागा; रागं 
वगैरे : ‘र्कडील अलंग फोडून पलीकडील सफेल फोडून गोळा फा(पा)र िंाला’ – होकै २०. २. फरा 
(लढाईतला); एक टोकिार शस्त्र. ३. बाजारपेठेतील िुकानारं्ी लाबं ओळ, रागं. [क. अलगु] 
 
अलंग पहा : अलंबी 
 
अलंगिे-दुलंगिे अचि. र्ुकिे –मुकिे; र्ुकून राहिे. (व.) [अलगरे् चद्व.] 
 
अलंगधुपाती स्त्री. चनशाि व धुपाती (िाखचविे); फसचविे; र्कचविे. [अलंग=चनशाि+ धुपारती] 
 
अलंगनौबत स्त्री. डंका–चनशाि; पहारा : ‘अलंग नौबतीर्ी सेवा घेिें.’– शाछरो ५९२. 
 
अलंगभवरी स्त्री. पायाच्या एका अंगठ्यावर चफरिे : ‘िेता छत्रभवरी अलंगभवरी ।’ – उगी ४५९. 
[अलग + भवरा] 
 
अलंघन न. (संगीत.) रागचवस्तार करताना एखािा स्वर पूिचपिे घेिे. [सं.] 
 
अलंघनीय, अलंर्घय चव. ओलाडूंन जाण्याला कठीि; िुलंघ्य; उल्लंघन करण्याला कठीि. [सं.] 
 
अलंटपू चव. उडािटप्पू; उनाड; व्रात्य : ‘बेकार प्वार अलंटपू चनपजला’ – मसाप ४·४२‒८. (कु.) 
 
अलंदे न. मातीरे् मोठ्या तोंडारे् भाडें. डेरा. [सं. अल  जर] 
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अलंप्रतीणत, अलंप्रत्यय स्त्री. पु. पुरेसेपिार्ी जािीव; समाधान; तृप्तता; शातंी. [सं. अलम्+प्रतीचत] 
 
अलंबी चिचव. आधारावार्ून; चनराधारी; अचनचश्चत; धोतयाच्या चठकािी (फािंीच्या टोकावर, कड्ाच्या 
काठावर); भक्कम आधार आश्रय झकवा टेका नसता (कों.) [सं. आलंब] 
 
अलंबुणद्ध, अलंबुद्धी स्त्री. समाधान, तृप्ती; तृप्तता; तृप्ततेर्ी भावना. [सं. अलम् = पुरे + बुद्धी] 
 
अला पु. वैभव; श्रेष्ठता. 

चव. सवचश्रेष्ठ; सवचज्ञानी. [अर.] 
 
अलाईबलाई, अलायबलाय स्त्री. सवच िुःख – त्रास – पीडा, संकट. दृष् काढण्यासाठी चिव े
ओवळताना झकवा कानचशलावर बोटे मोडताना अचनष् चनवारि व्हाव ेम्हिून असे म्हितात; (यावरून) दृष् 
काढिे. (चि. घेिे) : ‘मातुश्रींनी अलायबलाय घेऊन मस्तकी चवजयहस्त ठेवला’ – चर्त्रगुप्त ११; ‘तुका 
म्हिे विुच काय घेतो अलाया बलाया ।’ [अर. बला = िुिैव] 
 
अलागत पहा : अलग 
 
अलाड चिचव. अलीकडे; येथे; र्कडे; ह्या झकवा जवळच्या बाजूस. पहा : अलतड [क. अल] 
 
अलाड पलाड चिचव. अलीकडे पलीकडे; र्कडेचतकडे; ऐलपैल. 
 
अलािटप्तीपू, अलालटप्तीपू पु. १. चनष्ट्काळजीपिे, उनाडपिे भटकत राहिारा र्सम; उडािटप्पू. २. 
आयतगब्बू; ऐिी. 
 
अलात, अलाथ न. (नाचवक.) १. वल्ह्यारे् पाते झकवा फळी. २. तारव े पाण्यातून जचमनीवर 
ओढण्यार्ी जाड व बळकट िोरी : ‘गलबतार्ी मरामत करून सा गलबते अलाथ अविाि अवजारसह 
वतचमान तयार केली असत’ – पेि ३३·१०. 
 
अलात (अलात्) न. कोलीत; मशाल. [सं.] 
 
अलात अवदात न. (नाचवक) गलबतारे् सामानसुमान. [फा. आलात = हत्यारे चद्व.] 
 
अलातचक्र न. कोलीत गरगर वाटोळे चफरवले असता चिसिारे र्ि; अक्ननर्ि. [सं.] 
 
अलाद स्त्री. गंचजफातील एक संज्ञा. 
 
अलाद, अलाणद, अलादी चिचव. अर्ानक; अलगि. पहा : अलग ५ : ‘स्वस्थ गच्छलों, अलाि ठकलों ।’ 
–अमृत २८. 
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अलादा पहा : अलाणिदा : ‘वराता तीन अलािा अलािा सावकारारे् नावंें होत्या.’ – मिभा २·३४. [फा.] 
 
अलाणदयाशािी व्यविार पु. चबनचहशोबी कारभार; येईल तो जमा, होईल तो खर्च आचि राहील ती 
चशल्लक असा व्यवहार. 
 
अलाबला, अलामला संकट. पहा : अलाईबलाई : ‘मी एकटा मेलों तरी चशवाजी राजे यारं्ी अलाबला 
गेली; लाख मराव ेपरंतु लाखारं्ा पाळिारा कायम रहावा.’ –मिरंु १·५४. (वा.) अलाबला घेिे– मायेने 
गालावरून हात चफरविे : ‘अलामला घेईस्तवर तर चनगालासुिा’ – पार्ोळा २३. पहा : अलाईबलाई 
 
अलाबु, अलाबू पु. १. िुध्या भोपळा : ‘बुडता ंजों झर्तेच्या िंालें  अ् भतु अलाबु ओघीं तें ।’ –मोसभा 
१·७६. 

स्त्री. १. पेशी; चपशवी. २. रतत काढण्यार्ी तंुबडी. 
न. भोपळयारे् बनचवलेले पात्र, भाडें. [सं.] 

 
अलाभ पु. १. लाभ, चमळकत न होिे. २. जरुरी; पाचहजे असिे; अभाव; वाि. [सं. अ + लाभ; लभ् 
= चमळिे] 
 
अलायी चव. प्रर्डं; व्यापक; अचलजाही. [अर . अला = मोठा] 
 
अलायी कारखाना पु. मोठा कारखाना; फापटपसारा; प्रर्डं तयारी; मोठे प्रिशचन; डामडौल; 
व्याप. 
 
अलालनामा, अलाल णिशेब पु. १. र्ालू चहशबे; िेण्याघेण्यार्ा झकवा आगाऊ चिलेल्या रकमारं्ा 
चहशबे; र्ालू खाते. २. (चवशषेतः अलालनामा) कच्चा चहशबे, टार्ि. 

चिचव. अशा चहशबेाप्रमािे–रीतीने. [अर . अलहाल = र्ालू, वतचमान्] 
 
अलालय, अलाला उद्गा. आश्चयच व्यतत करिारा उद्गार. 
 
अलावत स्त्री. बायको. (कु.) 
 
अलावत लाविे एखािा जड पिाथच ओढण्याकचरता बलैाचं्या जोड्ा लाविे. (व.) 
 
अलावि, अलावा चव. चशवाय; वगेळे; चनराळे : ‘अलावा टपाल हशील’ – के १२·२·२९. [फा.] 
 
अलावा पु. १. मोहरमात डोल्याचं्यापुढे जी खार् खितात ती. या खारे्त आग पेटवनू मुसलमान 
लोक चतच्याभोवती नार्तात. २. आगटी; नगारा, र्ौघडा तापचवण्यार्ी जागा. [सं. अलात] 
 
अलाणिदा चव. अलािा; वगेळा; चभन्न; पथृक; चवभतत; स्वतंत्र. 

चिचव. वगेळेपिाने; चभन्नपिे; अलगपिे. [अर.] 
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अलाणिदा जमा स्त्री. स्वतंत्र जमा; जमीन महसूल सोडून आलेली र्तर बाबींपासूनर्ी जमा रक्कम. 
 
अलांछन चव. कलंकरचहत : ‘र्रंमे जे अलाछंन ।’ – ज्ञा १८·१७९८. [सं.] 
 
अलांडाबलांडा पु. अडथळा; चवघ्न : ‘नसता अलाडंा बलाडंा व जेव े वेठचबगारी मनस्वी घालून 
तगािा कचरताचत.’ – मसाप २·२९६. 
 
अणल पु. भुगंा; भ्रमर. [सं.] 
 
अणलउल, अणलउळ न. भुनंयारं्ा थवा : ‘माचिं सापंडलेचन अचलउळें । जळावचर कचळका जेचव 
आंिोळे ।’ –ज्ञा ११·२४९. 
 
अणलक न. कपाळ; ललाट; भाल : ‘भीमातें वारुचन गुरूनें नारार् हाचिला अचलकीं ।’ – मोरोि 
११·६३. [सं.] 
 
अणलणखत चव. लेखी नसलेला (कायिा, ठराव, चनयम). [सं.] 
 
अणलणखतभाषी चव. चलचपबद्ध नसलेल्या अशा भाषा बोलिारा (आचिवासी). 
 
अणलणजव्िा स्त्री. पडजीभ; मृिुतालूच्या टोकाला चर्कटलेला चजभेसारखा एक मासंल भाग. [सं.] 
 
अणलज्यािा कारभार पहा : अलीजािाँ दरबार 
 
अणलता पु. १. लाख वगैरे पिाथांर्ा रंग; अचळता; यार्ा ताबंड्ा शाईप्रमािे उपयोग होतो. बायका 
पायानंाही लावतात. २. अचलत्याच्या रंगात बुडचवलेला कापूस. २. अधे सुती व अधे रेशमी कापड. [सं. 
अलतत] 
 
अणलनी स्त्री. भ्रमरी : ‘कस्तुचर जें चतजसवें अचलनी चवराजे’– िस्व १४. 
 
अणलप्तीत चव. १. तटस्थ; चतऱ्हाईत; अलग; वगेळा; न गुंतलेला. २. न र्ोपडलेले–माखलेले; भ्रष् न 
िंालेले; चनमचळ. २. (ल.) िुष्ट्कृत्ये करून पुन्द्हा शुद्ध झकवा पचवत्र चिसिारे. ३. संलनन; संयुतत न िंालेला; 
चनराळा : ‘आता ऐक वो संुिरी । परमात्मा अचलप्त र्रार्रीं । संयोग चवयोगार्ी परी । न धरीं संसारी सवचथा 
॥’ – एरुस्व १३·६२. [सं. अ + चलप् = माखिे] 
 
अणलप्तीतता स्त्री. िूर राहण्यार्ी, तटस्थ राहण्यार्ी वृत्ती. [सं.] 
 
अणलप्तीततावाद पु. जागचतक सत्तास्पधेत झकवा संघषात कोित्याही बाजूने भाग न घेता तटस्थ 
राहण्यारे् धोरि. [सं.] 
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अणलप्तीततावादी चव. तटस्थतेरे् धोरि अनुसरिारा. [सं.] 
 
अणलप्तीतपिा पु. अचलप्त असण्यार्ी अवस्था; तटस्थता; अनासततता; पचवत्रता : ‘अचलप्तपिार्ा 
चनश्चयो बोचलला असे ॥’ – िास १·१·७. 
 
अणलप्तीतल्स्थती पहा : अणलप्तीतपिा 
 
अणलबंद पु. बिुंकीर्ा एक भाग : ‘बिुंखा–खाशाच्या सुमार र्ार. १ प्रत िरोबस्त मुलामा सोनेरी 
अचलबंिास कड्ा िोन रुप्याच्या.’ – ऐसंसा २·२२०. 
 
अणलबागी चव. रुपयार्ा एक प्रकार. याच्या एका बाजूस फारशी अक्षरे काढलेली असत व िुसऱ्या 
बाजूस ‘छत्र–पचत’ अशी अक्षरे असत. 
 
अकलग न. (तत्त्व.) प्रकृचत पुरुष संयोगजन्द्य संसाराच्या र्ार अवस्था योगात मानल्या आहेत. 
त्यातील पचहली अवस्था म्हिजे अझलग. या अवस्थेत चत्रगुि साम्यावस्थेत असतात. 
चव. (वन.) चनचलंग; झलगभेियुतत प्रजोत्पािनार्ा संबंध नसलेली व बीजुकाचं्या साहाय्याने घडुन 
येिारी नवीन वनस्पतीर्ी चनमािपद्धती. [सं.] 
 
अकलद पु. घराच्या पुढील ओटा; िेवडी; महाद्वारावरील गोपुर : ‘अझलिी नंिारे् घन, रुचर्र र्ैतन्द्य 
चमरव े।’ – सारुह १·५७. [सं.] 
 
अलीक चव. खोटे; असत्य. 

पु. खोटा मािूस; लबाड मािूस : ‘काय अलीका? सगळी प्रीचत लटकी ती ठरली?’ – मंमं ३. 
[सं.] 
 
अलीकडचा, अलीकडील चव. १. ह्या झकवा जवळच्या बाजूर्ा. २. हल्लीर्ा; थोड्ा चिवसारं्ा; 
नवा; आधुचनक; अवार्ीन. 
 
अलीकडून चिचव. १. ह्या झकवा जवळच्या बाजूने; र्थून. २. (अमुकमागील काळापासून) 
आतापावतेो; अमुक काळापुढे. 
 
अलीकडे, अलीकस चिचव. १. ह्या झकवा जवळच्या बाजूला; येथे; र्कडे. २. (या काळात); सापं्रत, 
हल्ली. 
 
अलीगोल, अणलगोल, पु. गोलंिाज; तोफर्ी : ‘पुण्याहून बारुि आली त्याजबरोबर अलीगोल 
िोनश ेनवे मािूस आलें ’ – ऐलेख १२·६३४४. [फा. अह्चलगोल ] 
 
अणलजािाँ चव. महामान्द्य; थोर पिवीर्ा (राजा, बािशहा). 
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अलीजािाँ दरबार पु. १. अवाढव्य थाटमाट. २. (ल.) अव्यवक्स्थत व अंिाधंुिीर्ा कारभार. 
(वैभवशाली). 
 
अलीजािाँ बिादर पु. १. एक पिवी २. (ल. उप.) महामान्द्य, श्रेष्ठ, थोर गृहस्थ; बडे लोक. 
[अर. आलीजाह्] 
 
अलीजािी पहा : अलीजािाँ दरबार 
 
अलीफ पु. ‘अ’ या उच्चारार्ा अरबी पचहला विच. पत्रात डोतयावर मराठीतील श्रीकाराप्रमािे 
चलचहतात. [अर .] 
 
अलुक समास पु. ज्या समासात चवभततीच्या प्रत्ययार्ा लोप होत नाही तो. उिा. सरचसज 
(कमळ), युचधचष्ठर र्. [सं.] 
 
अलुका, अलुकी पु. स्त्री. व्यसन; भकू. पहा : अळका 

चव. भकेुलेला. 
 
अलुिा पहा : अलवि 
 
अलुता, अलुत्या पु. तेली, ताबंोळी, साळी, माळी, जंगम, कळावतं, डौरी, ठकार, पडशी, तराळ, 
सोनार, र्ौगुला हे बलुत्याच्या खालच्या वगारे् १२ हक्किार. (यातील सोनार=सरकारी नािी पारख 
करिारा पोतिार). 
 
अलुतीं बलुतीं न. अलुतेिार व बलुतेिार यानंा असिारे वतनी हक्क. 
 
अलुतेदार पु. अलुत्यार्ा हक्क असिारा. 
 
अलुदा चव. १. चमचश्रत. २. (ल.) जुळिारा; पचरचर्त ३. (ल.) िूचषतपिे; अपचवत्रपिे चमसळलेला. 
 
अलुबुखार पु. एक प्रकाररे् आंबसू व रुर्कर फळ. 
 
अलुमंदार पु. मोठ्या, चपवळयाधमक शोभापुष्ट्पारं्ी वेल. 
 
अलुमालु व. थोडे; लहान; झकचर्त. 
 
अलुलकी स्त्री. १. मोहबत; कृपा; मेहरबानी. २. आत्मीयता; आपलेपिा. 
 
अलुणलत, अलूल चव. बुजट; नार्रा; बुजरा; रगेल; मस्त (ठािबंि घोडा). [सं. 
आ+लुल =लोळिे] 
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अलू चव. थोडासा. 
 
अलेकम सलाम उद्गा. तुम्हालंा सुखशातंी लाभो, असे मुसलमानातं एकमेकासं भेटताना नमनाथी 
म्हिण्यार्ा प्रघात. [अर. अलेकुम् अस्सलाम्] 
 
अलेख चव. अगचित; अमाप : ‘नेली संपचत अलेख । तेया तस्करी ।’ चिपु ४२·८८. 
 
अलेपाक पु. आल्यार्ा तयार केलेला एक औषधी प्रकार. आले व साखर चशजवून तयार 
केलेल्या वड्ा. 
 
अलेमान स्त्री. िोन हात लाबं व काहीशी बाकिार पात्यार्ी उत्कृष् पोलािी तलवार. [अर.] 
 
अलेल चव. पक्का; अट्टल; अस्सल (सोिा, लुच्चा, र्ोरटा, चशनळ, बटतया, मस्त्या या शब्िाबंरोबर 
चवशषेतः उपयोग). (को.) 
 
अलेलटप्तीपू उडािटप्पू; उनाड; भटतया. (ना.) 
 
अलेवार तालेवार लाड; कौतुक : ‘ज्यारे् चकतीतरी अलेवार तालेवार िंाले असते तोर् मुलगा आज 
रानातं येऊन पडून त्यार्ी आईसुद्धा त्यारे्जवळ नाही.’– रूरा २३९. 
 
अलैय्या पु. (संगीत.) एक राग. चबलावलर्ा एक प्रकार. [झह.] 
 
अलोचिे सचि. न पाहिे : ‘सागंता आपुली गुह्यगोष्ी । अलोर्ावया वगेळा नुठी ।’ – एभा 
११·१०·३६. [सं. अ + लोर्न] 
 
अलोट चव. १. मागे न परतिारा, पडिारा; फरक न पडिारा; न बिलिारा–उलटिारा–चफरिारा; 
िुर्मनवार; अचनवायच : ‘आता ंघेई शाप िुगचम । जो का ंअलोट हचरहरा ं।’ –मुआचि १९·६८. २. अचनवचर्नीय; 
अर्ाट; अपरंपार; अचतशय : ‘झक गगन र्ि उठावलें  अलोट । काळरात्रीरे् ।’ – चशव ९३१. ३. अर्ूक; खरे. 
४. चनचश्चत; दृढ : ‘जेिें र्ैतन्द्य ईश्वरा िह्मा । िेहचर् केलें  परमसीमा । तया आत्मा कता हे प्रमा । अलोट 
उपजे ॥’– ज्ञा १८·३८२. ५. अनुल्लंघनीय; िूर टाकून िेता न येिारे; अचतरस्करिीय : ‘त्या आज्ञा अलोट 
माते.’ ६. प्रर्ंड. [सं. अ + लुट = लोटिे] 
 
अलोट पु. अचधक पचरर्य झकवा तरबेजपिा; चनपुिता; अनायासाने, सवयीने आलेला शहािपिा. 
[सं. आलोड य] 
 
अलोटिे चि. करिे; बजाविे; साधिे. [सं. आलुट] 
 
अलोढिे सचि. १. धंुडाळिे; शोधिे. २. पारंगत होिे; हस्तगत करिे; आलोडन करिे. [सं. 
आलोहन] 
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अलोणि, अलोिी अलोिी चव. पहा : अलविी : ‘अलोचि कीं जाहलें  क्षारें । म्हिोचन र्ोखले चजव्हाग्रें 
।’ – कथा ४·१२·८३. [सं. आलवि] 
 
अलोभ चव. चनलोभ; लोभरचहत. 

पु. पे्रमार्ा झकवा प्रीतीर्ा अभाव. [सं.] 
 
अलोल चव. १. स्तब्ध; शातं; क्स्थर; अर्ंर्ल. २. चनचरच्छ; लंपट नसलेला. [सं.] 
 
अलोलकी, अलोणलका स्त्री. १. अचतशय आवड, पे्रम असिे; महत्त्व; पे्रमळपिा; भावुकता; 
लचडवाळपिा; मान; झकमत (चि. करिे.). २. कौतुक; हौस; लालनपालन; लाड. (व.) ३. पे्रम; भतती. ४. 
िेव्हारे, स्तोम माजचविे : ‘सवचत्रासंी भजनार्ी अलोचलका.’ – सप्र ८·९१. 

चव. १. र्मत्काचरक; आश्चयचकारक; नावीन्द्यारे्; कौतुकास्पि; अपूवच : ‘रामावगेळें  अलौचकक । 
ता ंमज चिधले चतन्द्ही लोक ।’ – विेासीस्व १·३८. २. पे्रमळ; आवडते; हृियंगम; लचडवाळपिारे् (भाषि, 
र्ालरीत, वागिूक.) : ‘पुढील कथा अलोचलक ।’ – एरुस्व १०·१००. ३. संुिर; नाजूक; सुकुमार; उत्कृष् 
(मािूस, स्वभाव) : ‘ते महालावण्यरूपकळा । श्रृंगारे अचथली मंगळा । र्रंविनीं तेजकळा । अलोचलक ॥’– 
कथा २·११·२०. 
 
अलोणलक तालोलीक न. लाड; लचडवाळपिार्ी वागिूक; कोड पुरविे; कौतुक करिे; खुशामत 
करिे; चमजास पुरविे. [अलोचलकरे् चद्व.] 
 
अलोणलक रचना स्त्री. अपूवच रर्ना–घडि (चवश.े सृष्ीर्ी.) [सं.] 
 
अलोलुप चव. चनचरच्छ; अलंपट; चवषयवासनारचहत. [सं.] 
 
अलोलुपत्व न. अनासतती; चनलोभता; लोभ नसिे; चनचरच्छा : ‘अलोलुपत्विशा ठाऊकी । जाि 
ते हे ।’ – ज्ञा १६·१६७. [सं.] 
 
अलोणित चव. चफकट लालसर रंगारे्. [सं.] 
 
अलौणकक चव. १. र्मत्काचरक; जगचवरचहत; लोकोत्तर; अचद्वतीय; चवलक्षि; अपूवच; असाधारि 
(र्सम, चिया, गुि, िोष वगैरे) : ‘चवश्व हे मोहरें लावावें । अलौचकक नोहावें । लोकापं्रचत ।’ – ज्ञा २·१७१. 
२. अरण्यवासी; लोकातं न राहिारा. 

पु. िुलौचकक; िुष्ट्कीती; अपमान; फचजती; सावचचत्रक अनािर. [सं.] 
 
अल्क, अल्कली खार; क्षार; अम्लप्रचतयोगी. अल्क पिाथांरे् चवचशष् गुिधमच : हे पाण्यात चवरघळतात, 
अम्लारे् चनगुचिीकरि करतात, सेंरीय पिाथाला जाळतात वगैरे. 
 
अल्कखडक पु. (भशूा) सोचडयम व पोटॅचशयमयुतत खचनजारें् प्राबल्य असिारा अक्ननजखडक. 
[सं.] 
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अल्कधमी चव. (वै.) अल्कलीरे् प्रमुख गुिधमच असिारा पिाथच. 
 
अल्कधमी मृदा स्त्री. (भशूा.) सोचडयम व पोटॅचशयमयुतत माती. [सं.] 
 
अल्कधातू पु. (रसा.) आवती कोष्काच्या पचहल्या गटात असिारे एकसंयुजी धातुरूपी 
मूलरव्य. 
 
अल्क फेल्डस्पार पु. (भशूा.) सोडा पोटॅश व अल्युचमना यारें् चसचलकेट हे रासायचनक संघटन 
असिारी खचनजे. 
 
अल्कल, अल्किल पु. अल्क; मद्याकच  [अर.] 
 
अल्कक्षार मूलक्षार. : झहग हा एक अल्कक्षार आहे.’ – पाकचसद्धी ६६. 
 
अल्काव पु. मायना; पिव्या. पहा : अलकाव : ‘हलका अल्काव चलचहचलयामुळे चवषम माचनतात ।’ –
चिमरा १·७. [अर. लकव रे् अव.] 
 
अल्कारस पु. अशरक नावारे् िंाड; चपशुना. [सं.] 
 
अल्कोद पु. वनस्पचतजन्द्य व फार चवषारी अनाम्ल. 
 
अल्कोिोल न. मद्याकच ; मद्यार्ा अकच ; मद्य. [र्ं.] 
 
अल्गजी चव. स्वाथी. पहा : अलगरजी : ‘आता ंकशाला जाऊन राचहला पोकळ अल्गजी ।’ – पला 
१७१. [फा. अहचल–गरझ्] 
 
अल्तणमश पु. सेनापती. 

स्त्री. १. आघाडीर्ी फौज. २. सहार्ी संख्या. ३. सुलतान शमसु् िीन घोरीर्ी पिवी. [फा.] 
 
अल्तम्गा बक्षीस; सनि : ‘पवाना अल्तम्गा’ –पया २३. [फा. अल्तमघा] 
 
अल्ताफ स्त्री. कृपा, प्रसाि. [फा. सुत्फ] 
 
अल्प चव. १. थोडे; लहान; कोते. २. क्षरु. (जन, पुरुष); िचररी; चभकारी : ‘कृष्ट्िाचस भेटला हो 
स्पशचसुख जगीं अलभ्य अल्पाते ।’ – मोकिच ५०·१६. ३. मूढ; मूखच : ‘माचनचत माया केवळ अल्प सभेंतील 
भचूमतळ–पट हो ।’ – मोसभा ५·८७. [सं.] 
 
अल्पक चव. िचररी; कंगाल : ‘एके चिवसीरे्चन परान्नें । अल्पकु जैसा ॥’ ज्ञा १६·२२७. [सं.] 
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अल्पकरिी स्त्री. थोडे, झकचर्त झकवा अपुरे करिे. [सं.] 
 
अल्पकिय, अल्पकिी चव. (चवप्र. अल्पकानी) १. हलतया कानार्ा; कानचपसा; सहज चवश्वास 
ठेविारा; भाचवक; भोळा; श्रद्धाळू. २. गुप्त गोष् ज्याच्याजवळ ठरत नाही असा; चजभेर्ा हलका; चढल्या 
चजभेर्ा. [सं. अल्प + किच] 
 
अल्पकाणलक चव. थोडा काळ चटकिारा; थोड्ा काळापुरता; क्षिभगुंर. [सं.] 
 
अल्पकाणलक तारे पु.  अव. क्षचिक चिसिारी नक्षते्र. 
 
अल्पकाळ पु. थोडा काळ; थोडा वेळ; थोडा कालावधी. 
 
अल्पक्रोधी चव. लवकर रागाविारा; चर्डखोर; शीघ्रसंतापी, शीघ्रकोपी. [सं.] 
 
अल्पखादी चव. थोडेसे खािारा : ‘अशा प्रकारर्ी आखूडझशगी, कृष्ट्िविी, बहुिुधी, अल्पखािी व 
अल्पमोली गाय पैिा करावी.’ – आगर २·८४. [सं. अल्प + खाद्य] 
 
अल्पगणत, अल्पगती चव. मंिगतीर्ा. [सं.] 
 
अल्पगुिे चिचव. सहज; थोडतयात : ‘आचिक एक आम्हा िेिे । मुक्तत होय अल्पगुिें ।’ – गुि 
२९·१९. [सं.] 
 
अल्पगोष्ट स्त्री. लहान, क्षलु्लक गोष्, चबनमहत्त्वार्ी बाब. 
 
अल्पग्रि पु. (आकाशातील) चकरकोळ ग्रह. [सं.] 
 
अल्पजन सत्ता स्त्री. (राज्य.) समाजातील बलिंड लोकाचं्या छोट्या गटार्ी सत्ता. [सं.] 
 
अल्पजनसत्ताक चव. थोड्ाशा लोकारं्ी हुकमत असलेली. [सं.] 
 
अल्पजीणव, अल्पजीवी चव. अत्यल्पकाल जगिारा (कीटक, माशी र्.). [सं.] 
 
अल्पतम चव. कमीत कमी; लघुतम. [सं.] 
 
अल्पतमयुग्म न. (भाषा.) ज्या िोन शब्िारं्ा अथच चभन्न आहे, परंतु बाह्य ध्वचनरूप जवळजवळ 
सारखे आहे अशा शब्िारं्ी जोडी. उिा. काळ बाळ. [सं.] 
 
अल्पताि पु. (वै.) आवक यक त्यापेक्षा कमी ताि असलेले (स्नाय ूवगैरे). [सं.] 
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अल्पतृष्ट्िा स्त्री. थोडीशी तहान, हाव. [सं.] 
 
अल्पत्व न. १. थोडेपिा; कमीपिा. २. (संगीत.) रागालाप करताना एखािा स्वर थोडतया प्रमािात 
घेिे; ह्यारे् प्रकार िोन आहेत– लंघन व अनाभ्यास. [सं.] 
 
अल्पदाबमापी पु. (भौ.) कमी िाब मोजण्यारे् यंत्र, साधन. 
 
अल्पदृणष्ट, अल्पदृष्टी चव. १. संकुचर्त, कोत्या मनार्ा; अिूरदृष्ीर्ा. २. बारकाईने व काळजीने 
पाहिारा; काटेकोर, बारीकसारीक िेखील पाहिारा. ३. (ल.) कृपि; चर्कट. [सं.] 
 
अल्पधन चव. गरीब; िचररी; कंगाल; अपुऱ्या साधनार्ा, ऐपतीर्ा. [सं.] 
 
अल्पणनद्रा चव. थोडीशी िंोप ज्याला पुरते असा; ज्यार्ी िंोप लवकर मोडते असा. [सं.] 
 
अल्पणपच्छाकृती चव. (वन.) अध्यापेक्षा कमी व चपसासारखे चवभागलेले (साधे पान). उिा. अफू, 
शवेतंी, भईुपात्रा. [सं.] 
 
अल्पप्राि  चव. (भाषा.) ज्याच्या उच्चारिात प्राि (तोंडाच्या पोकळीतून जोराने बाहेर पडिारा 
हवरे्ा लोट) नसतो असे (व्यंजन.) उिा. क्, ग, ङ, च, ज्, ञ, ट, ड, ण्, त्, ्, न्, प्, ब्, म्, य, र , ल , व 
आचि ळ् एकूि २०. पहा : मिाप्राि [सं.] 
 
अल्पबचत स्त्री. थोड्ा थोड्ा प्रमािात चशल्लक टाकलेला पैसा; थोडे, थोडे रव्य साठचविे : 
‘अल्पबर्त योजनेपासून बालवीर र्ळवळीपयंत ... हा तालुका आजवर नेहमीर् आघाडीवर राचहलेला 
आहे.’ – श्रीग्रामायन १३. 
 
अल्पबचत णनधी पु. थोड्ा प्रमािात चशल्लक टाकलेल्या पैशातूंन उभी राचहलेली रक्कम. 
 
अल्पबलता स्त्री. (वै.) अशततपिा. [सं.] 
 
अल्पबुणद्ध, अल्पबुद्धी, अल्पमणत, अल्पमती चव. कोत्या बुद्धीर्ा; अल्प समजुतीर्ा; मंि बुद्धीर्ा. 
[सं.] 
 
अल्पभागी चव. (ज्यो.) भानयकाल थोडा असिारा : ‘र्रं नवम स्थानी मकर झकवा कंुभ राशीर्ा 
असेल तर मनुष्ट्य...अल्पभागी असतो.’ – जाबो ६६. 
 
अल्पभाष, अल्पभाषी चव. चमतभाषी; अबोलका; घुम्या; वटवट न करिारा; कमी बोलिारा. [सं.] 
 
अल्पमत न. (राज्य.) चनम्म्याहून कमी संख्येत असिे; एखाद्या व्यततीला झकवा पक्षाला पन्नास 
टततयाहूंन कमी मते चमळिे : ‘काँगे्रस अल्पमतात गेली; पि बहुमत कोिाला चमळाले?’ – रझर् ४५. [सं.] 
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अल्पमुदती चव. थोडा कालावधी व्यापिारा; थोड्ा काळात संपिारा; थोड्ा कालावधीसंबंधी; 
थोड्ा मुितीपुरता. 
 
अल्पमोली चव. थोडतया झकमतीर्ा; हलतया झकमतीर्ा, स्वस्त. 
 
अल्परक्तता स्त्री. रततार्ी कमतरता; रतत कमी होिे. 
 
अल्परक्तदाब पु. (वै.) रततार्ा िाब कमी होिे. 
 
अल्पलोमश (वन.) ज्यावरील लव सूक्ष्म, मृिू व उभट असून नुसत्या डोळयानंा चिसत नाही असे 
(अवयव). [सं] 
 
अल्पवय न. शशैव; कौमायच; अजािवय. [सं] 
 
अल्पवय, अल्पवयस्क चव. लहान वयार्ा; बाल; कायद्याने ठरचवलेल्या वयोमयािेपेक्षा कमी वय 
असलेला. [सं.] 
 
अल्पवयीन चव. लहान वयार्ा. [सं. अल्प + वयस्] 
 
अल्पणवकणसत चव. मयाचित प्रमािात चवकास िंालेला, फारसा चवकास न िंालेला (िेश, राज्य, 
जमात); अपूिच वाढ िंालेले (िंाड र्.). [सं.] 
 
अल्पणवचार, अल्पणवचारी पहा : अल्पबुणद्ध 
 
अल्पणविे उचि. बुडचविे. पहा : आल्पणविे (अप.) : ‘चतन्द्ही लोक अल्पावती’ – चवउ ५·३७. [सं. 
आप्लवन] 
 
अल्पणवद्य, अल्पणवद्या चव. थोडके चशकलेला; वरवर ज्ञान असलेला; उथळ ज्ञान असलेला. [सं.] 
 
अल्पणवषय पु. क्षलु्लक बाब, गोष्; हलके काम; बारीक सारीक प्रकरि. [सं.] 
 
अल्पवृत्त न. लहान वतुचळ, मंडळ (भौगोचलक झकवा खगोचलक); लघुवृत्त्त. [सं.] 
 
अल्पवृंत चव. (वन.) वनस्पतींरे् अगिी आखूड िेठ असलेले अवयव. उिा. पाने, फुले, फळे. [सं.] 
 
अल्पव्याजी द्रव्य न. अगिी कमी व्याजावर चमळिारा पैसा. 
 
अल्पव्याल्प्तीत, अल्पव्याप्तीती स्त्री. छोटा चवस्तार, पसारा झकवा व्याप असलेला; कमी चवस्तारार्ा; छोटा : 
‘हे माचसक फारर् अल्पव्याप्तीरे् होते.’ –बासारू ४३. [सं.] 
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अल्पशल्क्त, अल्पशक्ती चव. अशतत; चनबचल; कमजोर. [सं.] 
 
अल्पशः चिचव. थोड्ा प्रमािात; झकचर्त; काही अंशाने; थोड्ा थोड्ा िमाने. [सं.] 
 
अल्पसता चव थोडतया पैशात आचि श्रमात : ‘अल्पसता तीथच होईल’ – लीर्उ १५८. 
 
अल्पसमजूत चव. कोत्या समजुतीर्ा; अडािी. 
 
अल्पसंख्य, अल्पसंख्यांक चव. संख्येने कमी असलेला; थोड्ा प्रमािात असलेला. (गट, 
समाज र्.) 

पु. एखाद्या राज्यातील, िेशातील बहुसंख्येने असलेल्या लोकापेंक्षा धमाने, भाषेने, वशंाने 
वगेळा असलेला लहान गट, समाज. [सं.] 
 
अल्पसंतुष्ट, अल्पसंतोषी, अल्पसमाधानी चव. ताबडतोब झकवा थोडतयात संतुष् होिारा, खूष 
होिारा; कमी महत्त्वाकाकं्षी. [सं.] 
 
अल्पसामथ्यय न. थोडीशी शतती; अल्पबल. [सं.] 
 
अल्पणसद्ध चव. थोडतया श्रमाने–मोलाने–साधनेने–चमळचवलेले, चमळालेले, केलेले. [सं.] 
 
अल्पसूचना स्त्री. अगिी थोड्ा कालावधीत चमळालेली, चिलेली सूर्ना. 
 
अल्पसूचना प्रश्न पु. चवचधमंडळ–संसिेत पुरेशी पूवचसूर्ना न िेता चवर्ारलेला प्रक न; तातडीर्ा प्रक न. 
 
अल्पस्वल्प चव. काहीसे; थोडेसे; जरासे; झकचर्त; लहान प्रमािारे्, रकमेरे्; थोडेबहुत. [सं.] 
 
अल्पिस्ताकृणत, अल्पिस्ताकृती चव. (वन.) अध्या अंतरापयंत कातरलेली हातार्ा आकार असलेली 
(पाने). [सं.] 
 
अल्पज्ञ, अल्पज्ञान चव. कोत्या बुद्धीर्ा, समजुतीर्ा; अल्पबुचद्ध; अल्पसमजूत. [सं.] 
 
अल्पाक न. िचक्षि अमेचरकेतील पेरू िेशातील अल्पाका नावारे् उंटासारखे जनावर. त्याच्या 
लोकरीपासून तयार केलेले कापड : ‘अंगात काळया अल्पाकार्ा लाबं कोट होता.’ – शझंश ५५. [र्ं.] 
 
अल्पाकणपवळी चव. सवच चपवळा उभार व आडवि सवच ताबंडी, चकनार कोित्याही रंगार्ी. अशा 
प्रकाररे् (लुगडे, पातळ). 
 
अल्पाक णिरवी चव. (चविकाम) सवच पोत चहरव्या उभारार्ा व आडवि सवच ताबंडे, चकनार कोितीही 
अशा प्रकाररे् (लुगडे, पातळ). 
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अल्पायास पु. थोडके पचरश्रम, कष्, मेहनत. षष्ठी झकवा तृतीया चवभततीत फतत उपयोग. उिा. 
अल्पायासार्ा, अल्पायासाने. [सं.] 
 
अल्पायुप्रवाि पु. (भशूा) अल्पायुषी प्रवाह; अल्पकाचलक प्रवाह. (हा वषातून फतत काही कालर् 
वाहतो.) [सं.] 
 
अल्पायु, अल्पायुष, अल्पायुषी चव. थोड्ा, अपुऱ्या आयुष्ट्यार्ा, जीचवतार्ा; थोडे चिवस जगिारा. 
[सं.] 
 
अल्पारंभ पु. थोड्ा झकवा कमी प्रमािात सुरुवात करिे; हळूहळू झकवा थोडासा प्रारंभ, 
सुरुवात; सावकाश व संथ आरंभ; मंि प्रवशे, चशरकाव. [सं.] 
 
अल्पाद्रय चव. कमी प्रमािात ओलेपिा असलेला; थोडा ओलसर. [सं.] 
 
अल्पावधी कजच न. थोड्ा कालावधीसाठी चिलेले कजच. 
 
अल्पावणशष्ट चव. थोडेसेर् चशल्लक असलेले; ज्यातील चशल्लक अल्प राचहले असे. [सं.] 
 
अल्पािार चव. चमताहारी; खािेचपिे नेमस्त, माफक असलेला. 

पु. थोडेसे खािे; फराळ; उपाहार. [स.ं] 
 
अल्पांतरी स्त्री. गचितशास्त्रार्ी एक शाखा. यामध्ये परृ्थ्वीर्ी के्षत्रगिना वगैरेर्ा समावशे होतो. 
[सं.] 
 
अल्ल्पत चव. गुप्त, अव्यतत. 
 
अल्ल्पष्ठ चव. अल्पतम; अत्यल्प. 
 
अल्पोन्माद पु. (मानस.) आत्यंचतक भावचनक बिलामुळे चनमाि िंालेली मानचसक चवकृती. या 
चवकृतीत अक्स्थरता, चर्डर्ीड, अधीरता, असहनशीलता, थकवा, अचतशय बडबड र्त्यािी लक्षिे 
आढळतात. [सं.] 
 
अल्पोपािार पु. फराळ; र्हा, कॉफी, र्. पेय व काही खाद्यपिाथच. (र्ुकीने अल्पोपहार) [सं.] 
 
अल्फ चव. हजार. [फा.] 
 
अल्फा व ओमेगा पु. ग्रीक विचमालेतील पचहले व शवेटरे् अक्षर. यावरून लक्षिेने आिी व अंत.  
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अल्फाप्रारि न. (भशूा.) १. अल्फा चकरिारें् अरीभवन. २. चकरिोत्सारी पिाथातून बाहेर 
पडिारे, फेकले जािारे अल्फा कि. 
 
अल  बत, अल  बता, अल  बत्ता पहा : अलबत : ‘अल्बता येिे, काही मुलाचहजा न करिे’  – मर्सा 
१७·७. 
 
अल्ल्बदा पु. अखेरर्ा सलाम; चनरोप; ताबतू बुडवल्यानंतर ह्यार्ा उच्चार करतात. [फा. अल  + 
चविाअ = पाठविूक] 
 
अल्मुल्कणलल्लाि ‘चवश्व परमेश्वरासाठी आहे’ हे वातय आचिलशाही व बािशाही फमानाच्या प्रारंभी नेहमी 
असे. 
 
अल्यक चव. सवात योनय. [फा. अहचलयार] 
 
आल्याड पल्याड पहा : अलाड 
 
अल्युणमणनअम न. एक रासायचनक धातुरूप मूलरव्य; हे शुद्ध स्वरूपात सापडत नसून चसचलकेट 
रूपाने र्तर पिाथांशी संयुतत क्स्थतीत सापडते. हा धातू फार हलका व पाढंरा असतो. ह्यारे् पातळ पते्र 
करून त्यारं्ी भाडंी करतात. तारही काढता येते. ह्यावर क्षारार्ा पचरिाम होतो. याला डाग िेता येत नाही. 
[रं्.] 
 
अल्युणमणनअम ब्राँझ सोन्द्यासारखा चिसिारा परंतु सोन्द्याहून कठीि अल्युचमचनअम व ताबंे यारं्ा 
संचमश्र धातू. हा हलका असतो. याच्या डब्या, साखळया व काही अलंकार करतात. [रं्.] 
 
अल्ल पहा : अले 
 
अल्लख चव. अलग अलग; स्वतंत्र. पहा : अलग ‘– गोटे, फाकडे अल्लख अल्लख’ – ऐपो २४०. [सं. 
अलनन] 
 
अल्लख पहा : अलख 
 
अल्लखिे पहा : अलगिे 
 
अल्लख दादोजी पु. कफल्लक मनुष्ट्य. (गो.) 
 
अल्लड, अल्िड चव. १. अनुनभवी; कच्चा; चनपुि, प्रौढ नसलेला; कुशल नसलेला; अपक्व बुद्धीर्ा; 
अज्ञानी (मािूस, चवशषेतः तरुि). २. चनरागस; चनष्ट्पाप. पहा : अपेट [झह. अल्हड] 
 
अल्लफ पहा : अलफ 
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अल्ला, अल्लाि पु. (मुसलमानात) ईश्वर; िेव; खुिा : ‘अल्ला करें सो होय बाबा करतारका चसरताज 
।’ – तुगा ३२७. [फा.] 
 
अल्ला अल्ला उ् गा. आश्चयच झकवा िुःखोद्गार. 
 
अल्लाची गाय स्त्री. (ल.) अत्यंत गरीब चनरुपरवी मािूस. (कारि खाटीक गाईच्या मानेवर सुरी 
ठेवीत असताहंी ती शातं व स्तब्ध असते.) 
 
अल्लाम चव. चवद्वान; सवचसाक्षी. [फा.] 
 
अल्लाद, अल्लादी, अल्िाद, अल्िादी चिचव. हळू; अलगि; धक्का न लागू िेता. 
 
अल्लारखी चव. परमेश्वराने सुरचक्षत ठेवलेला. ज्याला कोिी वाली नाही असा; अनाथ र्सम; 
कोिी पाहत नाही अशी बाब. 
 
अल्लारशी, अल्लाऋषी चव. १. चढलाईरे्; चनष्ट्काळजीपिारे्; गैिीपिारे्; गबाळगं्रथी, अव्यवक्स्थत 
(काम, वागिूक). २. नेभळट; माभळट; भोंगळट; चढला; चशचथल; सुस्त; हयगयी; िुलचक्ष करिारा 
(मािूस). [फा. अल्ला + वारसी झकवा ऋषी.] 
 
अल्लाला प्तीयारा िोिे मरिे : ‘बािशहा केव्हार् अल्लाला प्यारा िंाला आहे.’ – शश २३१. 
 
अल्ला िो अकबर ईश्वर सवचश्रेष्ठ आहे. 
 
अल्सेणशयन चव. कुत्र्यार्ी एक जात. 
 
अल्िक चिचव. खरोखरी. [फा.] 
 
अल्ल्िदि चव. चनराळे. [फा. अलचहिा] 
 
अल्िे चिचव. लवकर; एकिम : ‘तुचकलाचस तें अल्हें । पुरें करीं जी ॥’ – राज्ञा १६·२८. 
 
अव शअ. बाहेर; पासून खाली; पासून िूर, लाबं. 

उपसगच १. न्द्यनूता; ऱ्हास; कमीपिा. उिा. अविशा. २. अनािर. उिा. अवज्ञा, अवमान. ३. 
चनश्चय. उिा. अवधारि. ४. चवस्तार; व्याप; पसारा. उिा. अवकीिच. ५. आधार. उिा. अवलंब; ६. खाली; 
खाली जािे. उिा. अवतार, अवगाह. चशवाय पहा : अप [सं.] 
 
अवई पहा : अवाई 
 
अवकटा चिचव. एकाएकी; अकस्मात; एकिम. पहा : अवचट 
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अवकि पु. १. धान्द्यार्ा िािा. २. जलझबिू; तुषार : ‘चहमारे् घचडता िामोिर अवकि उसळले थोर’ 
– रुस्व ४८९८. (डोळके) 
 
अवकिे अचि. (चवप्र. अचवकिे) १. अचधक चपकून जािे व चबघडिे. (कों.) पहा : अलगिे २. अचतशय 
पीक येिे. 
 
अवकर पु. कंटाळा; चतरस्कार : ‘झहवार्ा कचरता ंउपर्ारू । पचरर्ाचरकारं्ा घेत अवकरू । म्हिे हा 
नव्हे र्रुंर्िंन कापुरू । मारू परं्ाननीर्ा ।’ – रुस्व ५·६०. [सं. अव + कृ] 
 
अवकल, अवकळ चव. १. न आकळलेला; अनावर; िाबात नसलेला; ओढाळ; हट्टी, बेलगामी. 
२. आकळण्यास कठीि; िुःसाध्य; िाडंगा. [सं. अव +आकलन] 
 
अवकल, अवकळ स्त्री. आयुष्ट्यातील उतार, ऱ्हास; अधःपात; शक्ततहानी; सत्त्वहानी; िुबचलता; 
चनःसत्त्वता. [सं. अवकला] 
 
अवकलिे अचि. उतरती लागिे; कमजोर होिे; ऱ्हास पाविे (आयुष्ट्य). [सं. अवकला] 
 
अवकलन न. (अचभ.) वगच पाडिे; चवभतत करिे; वगीकरि; चवशषेीकरि; वैचशष्य िाखवनू 
चवभतत करिे. [सं.] 
 
अवकिडाचक्र न. (ज्यो.) मुलार्ा जन्द्म ज्या नक्षत्रावर िंाला असेल त्या नक्षत्रारे् र्ार र्रि कल्पून 
त्यासं चिलेल्या संजे्ञवरून नाव ठेवण्याचवषयी तयार केलेले कोष्कवजा चर्त्र. यात प्रत्येक नक्षत्राच्या र्ारी 
र्रिाचं्या चनरचनराळया संज्ञा, अंत्य–मध्य र्त्यािी नाडी, विच, गि, योनी, र्त्यािी िाखचवलेल्या असतात. 
 
अवकळविी स्त्री. अकाली पडिारा पाऊस. [सं. अव + काल + वन = पािी] 
 
अवकळा स्त्री. १. तेजोहीन िशा; अविशा; चनस्तेजता; ऱ्हास; उतरती कळा; अधःपात : 
‘कटाक्षार्ा मोसु िेचखला । तेथें नीलोत्पला ंआली अवकळा ॥’ – चशव ८०६. २. िुिचशा; अप्रचतष्ठा; फचजती : 
‘आचि हे पळता ंपळों नेचिती । धरूचन अवकळा कचरती ॥’ – ज्ञा २·२१८. [सं. अवकला] 
 
अवकंणठक चव. कंचठकास्थीच्या खालर्ा. [सं.] 
 
अवकाट चव. तमाम; सवच : ‘त्याउपर महाराजानंी अवकाट फौजास हुकूम केला’ – मर्सा १६·३. 
 
अवकात, अवकाद स्त्री. १. औकात; शतती; सामर्थ्यच; प्राज्ञा; ताकि; बळ; उपाय; साधन (शरीर–
धन–संबधंी). २. चनवाह; गुजारा. ३. आब; अि;ू मान्द्यतेनुरूप योगके्षम; संसार; उिरचनवाह : ‘मौजे 
मुलखेड यास र्नाम चिल्हे होते. तेिे करून त्यारं्ा अवकात र्ालेना म्हिोन िूर केला.’  – चशर्सा ५·१९१. 
[फा. ओकात] 
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अवकार पु. कठीि प्रसंग. [सं. अपकाल] 
 
अवकाल पु. अकाल; अयोनय काल; अवेळ. पहा : अवकाळ 
 
अवकाश पु. १. अवधी; समय; वळे; प्रसंग. २. फुरसत; चनवातंपिार्ी वळे; सवड; चरकामा वळे 
: ‘व्योमकेश ऋषीकेश । स्मरता ंनाही ज्या अवकाश ॥’  – मुचवराट ५·२७. ३. जागा; प्रिेश; स्थल; चवस्तार : 
‘न त्यातं अवकाश या स्थळ चिलें  तिा का ंिेवा ।’ – केका १७. ४. मधले अंतर, जागा, काळ, वेळ : ‘पाहता ं
िह्मीं नाहीं अवकाशु । िोहीं माजी ॥’  – ज्ञा ६·४०. ५. भेि; वगेळेपिा; अंतर : ‘तो आत्मारजु्जसपाभास । 
अवकाश हा ।’ – यथािी २·६४५. ६. चवलंब; उशीर; वळे. ७. सामर्थ्यच : ‘मातें जािावया होआवा अवकाशु गा 
।’ – ज्ञा १०·७१. ८. परृ्थ्वी व आकाशस्थ ग्रहगोल याचं्यामधील पोकळी; चरकामी जागा; शून्द्य; आकाश : 
‘जेथुन तेथवरी अवकाश ।’ – िास २०·१०·२२. ९. सवड; सोय; संधी. १०. शौर्चवधी : ‘उमार्से अवकासा 
गेली’ – लीर्पू ३०७·११ मळ : ‘हात अवकासा ंभरे’ – लीर्उ ५०६. १२. चठकाि; पत्ता; आधार; सोय; : 
‘काही संसार कृत्यारं्ा योग असता. तरी त्यामध्येर् थोडाबहुत चनगचम कचरतो (केला असता). प्रस्तुत 
अन्नवस्त्रास अवकाश नाही असा प्रसंग आहे.’ – वै ४·१७४५. १. (वा.) अवकाश धरिे – वाट पहािे; िम 
धरिे. 
 
अवकाश पोषाख पु. (भौ.) अवकाशात वावरिाऱ्या मािसाला चजवतं राहण्यासाठी हवरे्ा पुरवठा 
करिारी साधने, तसेर् र्तर उपयुतत व आवक यक साधने यानंी पचरपूिच असा बनवलेला पोषाख. 
 
अवकाशभीणत, अवकाशभीती स्त्री. (वै.) आकाशार्ी, अवकाशार्ी झकवा पोकळीबिलर्ी भीती; 
धास्ती. [सं.] 
 
अवकाश भूणमती अवकाश मापनारे् शास्त्र (स्पेस जॉमेरी) : ‘प्रतल भचूमती व अवकाश भचूमती याबिल 
युक्तलडरे् कायच आहे.’ – कग २६. [सं.] 
 
अवकाश यात्री पु. परृ्थ्वीच्या कके्षच्या पलीकडे असलेले र्तर ग्रह, उपग्रह याचं्या चिशनेे जािारा, 
अवकाशात भ्रमि करिारा मनुष्ट्य. [सं.] 
 
अवकाशयान न. परृ्थ्वीच्या वातावरिाच्या बाहेरून परृ्थ्वीभोवती फेऱ्या मारण्यासाठी झकवा 
अवकाशातील िूरस्थ ग्रहगोलापयंत जाण्यासाठी तयार करण्यात आलेले, अक्ननबािाच्या साहाय्याने 
जािारे, मनुष्ट्यरचहत वा मनुष्ट्यर्ाचलत वाहन. अंतराळार्ा शोध व संशोधन या उिेशाने यार्ा मुख्यत्वकेरून 
वापर करतात. [सं.] 
 
अवकाश समीप थोडा अवधी : ‘पुढे अवकाश लननास समीप जािोन जुन्द्या कोटातील श्रीगिपतीस अक्षत 
जाली.’ – ऐलेसं ४६३८. 
 
अवकाणशक चव. अवकाशाशी संबचंधत असलेला. [सं.] 
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अवकाणशक स्त्री. (वै.) पेशीतील पेशीचभत्तींनी वढेलेली पोकळी. सजीव पेशींमध्ये ती रंगहीन 
पेशीरव्याने व्यापलेली असते. [सं.] 
 
अवकाळ पु. अकाल; अयोनय वेळ; भलतीर् वळे. 

स्त्री. िुिचशा; वाईट काळ : ‘फुटली मुठ आवळयार्ी राव पडला अवकाळीला ।’ –ऐपो ४१०. 
चव. अकाली आलेला, योनय वेळेपूवी येिारा : ‘एऱ्हवीं तरी आकाश माडंी । जो गजोचन िह्माडं 

फोडी । तो अवकाळु मेघु काय पडी । राहात आहे ॥’ – ज्ञा १७·२५१. 
चिचव. सापं्रत; सध्या; हल्ली; अलीकडे; आताशी. [सं. अवकाल] 

 
अवकाळ चव. पुष्ट्कळ; पोटभर. (व.) 
 
अवकाळविी पहा : अवकळविी 
 
अवकाळी, अवकाळ्या चव. अयोनय काळर्ा; बेहंगामी; अयुतत वळेर्ा; अकाली येिारा, पडिारा 
(पाऊस वगैरे) : ‘हा पहा अवकाळया वारा आचि पाऊस आला.’ – बाळचमत्र २·२४. 
 
अवणकराय स्त्री. िुखिे; आजार. (कु.) [सं. अवचिया] 
 
अवककज न. (वन.) संिले, प्रिले व केसरिल हे झकजमंडलाच्या खाली असतात अशी 
फुलामधील अवस्था. [सं.] 
 
अवकीिय चव. पसरलेले; चवस्तारलेले; चवखुरलेले; वरून आच्छािलेले, माखलेले; व्याप्त. 
[सं.] 
 
अवकृपा स्त्री. गैरमजी; र्तराजी; नाखुशी; राग; पे्रमार्ा अभाव. [सं.] 
 
अवक्कल पु. संकोर्. [फा.] 
 
अवक्र चव. १. वाकडा नसलेला; सरळ. २. प्रामाचिक; चनष्ट्कपटी; शुद्ध अंतःकरिार्ा. [सं.] 
 
अवक्रमि न. (भौ.) उजा कमी होिे; हळूहळू खाली येिे; अनेकाचं्या हातातून येिे. [सं.]  
 
अवक्रय पु. भाडे. 
 
अवणक्रय चव. चवकार न पाविारे; अचवकारी. 
 
अवणक्रया स्त्री. १. चतरस्कार; झनिा; हेटाळिी; फचजती; उपहास; पािउतारा. २. अपमान; 
हयगय; उपेक्षा; कमी लेखिे. [सं.] (वा.) अवणक्रयेस येिे– बेईमान होिे; िगलबाजी करिे : ‘त्यारे् 
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वडील नीमसोड मायिीर्ी िेशमुखी खात आले. त्यारें् बिें िोघेजि करोजी व र्ापजी, हे िोघे अवचियेस 
येऊन त्यास रात्रीं वडगावंातं जीवें माचरलें .’ – मर्सा ३·११५. 
 
अवखििे अचि. अडर्िीत सापडिे; आखडिे; अवघडिे. (व.) [सं. अव + कृष्] 
 
अवखळ चव. पहा : अवकल १. अचनबंध; बेलगामी; आळा नाही असा. २. उनाड; िाडंगा; खोडकर 
(मूल) : ‘िेहयोगासाठीं अवखळजनीं लोक पडला ।’  – िाचव २२७. ३. र्रं्ल. 
 
अवखळा स्त्री. कमताई; न्द्यनूता : ‘तेवीं अपेके्षर्ा अवखळा । न पडे जया ं।’ – ज्ञा १५·२०३. [सं. 
अवकला] 
 
अवखंद पु. मोठा खड्डा; मोठा ओहोळ : ‘ खंिक अवखंिे भडमार ।  जळें  जाती ।’ – िाचव २४४. [सं. 
अवखात] 
 
अवखा स्त्री. िुखिे; चवकार; अस्वास्र्थ्य; असमाधान. [सं. अपक्षय] 
 
अवखात स्त्री. (भशूा.) पाण्याच्या प्रवाहाच्या जोरामुळे जचमनीस पडलेली खार्, खंिक. [सं.]  
 
अवाखाद, अवाखाम स्त्री. शतती; सामर्थ्यच; कुवत. [अर. औका्] 
 
अवखाद चव. अवघड; अडर्िीर्ी; कठीि (जागा र्.) : ‘गवत रानामध्ये बहुत जागा अवखाि.’ 
– पेि २२·२३४. [सं. अवस्रात] 
 
अवखाद स्त्री. खरे अंतःस्वरूप. अवलािच्या उलट. अवलाि म्हिजे कायिेशीर औरस संतती. 
त्या उलट अवखाि म्हिजे कडू संतती. भावाथाने पोटातील कुकल्पना : ‘हरामखोरीर्ा डाग तुम्हाकंडे न 
लागता ंमहाराजाकंडून तुम्हासं िेववावा अशाकचरता ं तुम्हासं बोलाचवलें  ते आमरे् आम्हापाशी राहून तुम्ही 
आपली अवखाि बाहेर काढून हरामखोरीर्ा मिसि (मुखवटा) पचरधान केला.’ –होकै १५०. 
 
अवखादिे अचि. त्रासिे, वैतागिे. (कु.) [सं. अव+चख्] 
 
अवखुि स्त्री. वाईट कृती; खोडी; िोष : ‘बाई! हे हचरर्ी अवखुि गे ।’ – आगो ११०. [सं. अवक्षणु्ि, 
अवगुि] 
 
अवखुळा पु. आडकाठी; अडथळा. [सं. अव +स्खलन्] 
 
अवग, अवाग न. माशारे् हृिय व फुप्फुस. (कु.) 
 
अवगि पु. अनािर; उपेक्षा; त्याग. पहा : अवगिना : ‘अनंत तपाच्या अवगिा । जोचडलें  चविेहनाम 
भषूिा ।’ – सीस्व १०·५८. [सं. अवगिन] 
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अवगििे उचि. चतरस्काराने झकवा उपहासपूवचक वागविे; कमी लेखिे; चतरस्कारिे; अवहेलिे; 
तुच्छ मानिे : ‘चपता अवगिुनी तंूतें झनिी । होय अपराधी सवचथा ।’ – एरुस्व १२·१४२. [सं. अव+गण्] 
 
अवगिन, अवगिना न. स्त्री. १. चतरस्काराने झकवा हेटाळिी करून वागचविे; चिंडकारिे; 
अवमान; अपमान; हेटाळिी : ‘भततवर्नार्ी अवगिना । िेव सवचथा न करीचर् ।’ – एरुस्व ४·७१. २. 
एखाद्या वस्तूरे् मूल्य, झकमत वाजवीपेक्षा कमी ठरविे. [सं.] 
 
अवगणित चव. अवमानलेला; अपमान केलेला; चतरस्कृत. [सं.] 
 
अवगिी स्त्री. वषे; रूप; सादृक य; सोंग; ओळखण्यार्ी खूि : ‘आत्मा घे नाना शचररार्ी अवगिी ।’ –उगी 
५१८. [सं. अव+गम] 
 
अवगिे चि. १. चिसिे; सारखे वाटिे; सादृक य असिे; भासिे : ‘तो सूत्रधारु राऊ तें अवगला । तो 
कैसा सागंौं ।’ – चशव. ९९८. २. समजले जािे; माहीत होिे; ठाऊक होिे; जाििे. ३. धारि करिे; 
आर्रिे; स्वीकारिे; अंगीकारिे. ४. सोंग घेिे; नटिे : ‘राजसा ंतामसा ंभावार्ी परी । तेचह नचटला तो ॥ 
ऐसें अवगोचन मुरारी । येतुसें गोकुळा मािंारी ।’ – वह २८९·९०. [सं. अव+गम्] 
 
अवगिे, आवगिे अचि. १. बाष्ट्कळपिे, स्वच्छंिीपिे वागिे. (को.) २. मािसातूंन उठिे. 
(कना.) [सं. अव+गम्=जािे] 
 
अवगिे चि. धारि करिे, आच्छािन घेिे : ‘जैसे वीळसी अवगले स्वागं । चवमंछार्ें ।’ – ज्ञाप्र ७४३. 
[सं. अप+ग्रह] 
 
अवगिे पहा : अवंगिे 
 
अवगत चव. ठाऊक असलेला; कळलेला; समजलेला; माहीत असलेला : ‘भ्रमिर्रं्ला, त्या भ्रलूीला 
। अवगत नव्हत्या कुमाचरकेला ।’ – बालकचव (फुलरािी) 

पु. ज्ञान, माहीत असलेली गोष् : ‘कोि कधीं आला काय तो भाव । नुच्चाचरता ंअवगतामाजीं 
ठेवी ।’ –िाचव ७६३. [सं.] 
 
अवगत, औवग स्त्री. गरोिरपिात मेलेली स्त्री. [सं. अवगत] 
 
अवगतिे चि. अवलंबिे. 
 
अवगणत, अवगती स्त्री. १. अधोगती; अधःपात (नरकात, िुःक्स्थतीत वगैरे पडिे) : ‘युद्ध साडूंन 
जे पळाले । ते पावले अवगती ।’ – एरुस्व १०·९८. २. (सामान्द्यतः) खाली येिे; उतार; उतरि. ३. पहा : 
अवगत ४. सोंग : ‘भरी तन्द्मात्रार्ी लोव : ले चवषयारें् ढीव : ते अवगती बरव : तोचर् जािे’ – उगी ६०३. 
[सं.] 
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अवगम, अवगन पु. ज्ञान; जािीव; आकलन; जाििे. 
 
अवगमिे उचि. वाटिे; भासिे; जाििे : ‘मज अवगमचलया िोनी । मीमासंा श्रविस्थानीं ।’ – ज्ञा 
१·१६. [सं. अव+गम्] 
 
अवगळ चव. अमंगल. 
 
अवगळिे चि. १. टाळिे; गाळिे; काट्याकुट्यानंी भरून जािे : ‘जो मनें चवकल्पें भरला । 
अडवींर्ा अवगळला । कुहा जैसा ।’ –ज्ञा १३·६७७. पहा : अवगळ. २. र्ुकून राहिे; बर्ाविे; चशल्लक 
राहिे : ‘आचि अचभर्ारा वगेळे । चवपायें जें अवगळें ।’ – ज्ञा १६·४०१. ३. िंोंबिे; चबलगिे, गळयात पडिे : 
‘मागत िचधगोळे । न िेता ंअवगळें । िाचपता ंर्ोळी डोळे ।’ – अमृत ४४. [सं. अव + गत् = गळिे] 
 
अवगळा पु. १. शतेाच्या कोपऱ्यावर असलेली थोडी खोलगट पडीक जमीन. येथे शतेीर्ी अवजारे 
ठेवतात. २. (ल.) मायेच्या स्वरूपात असे स्थान आहे की त्या चठकािी सुखिुःखरचहत जीवास ठेवतात.  
 
अवगळा स्त्री. हीनता. [सं. अवकळा] 
 
अवगामी कर पु. (अथच.) टप्प्याटप्प्याने कमी होिारा कर. 
 
अवगाििे अचि. अवगाहन करिे; डंुबिे. [स. अव + गाह्] 
 
अवगािन न. १. डंुबिे; बुडी मारिे; स्नान करिे : ‘का तीथें चजयें चत्रभवुनीं । चतयें घडती 
समुरावगाहनी ।’ – ज्ञा १·२६. २. (शास्त्र, चवषय) प्रवशे; चशरकाव; संर्ार; अध्ययन; सखोल अभ्यास. 
[सं.] 
 
अवगाळ, अवगाळा पु. गाळ; चर्खल; िलिल; खड डा : ‘भ्रातंीरे्चन खडुळें  । रेवले आक येरे् 
अवगाळे ।’ – ज्ञा ७·७८. [सं. अव + गल ] 
 
अवगाळिे चि. िुलचक्ष करिे; टाकून िेिे : ‘आवडचतयेही फळीं । असीरें साझल आंठोळी । 
तेयासाठी अवगाळी । फळातें कोण्हीं ।’ – ज्ञा १८·२०४. (व.) 
 
अवगी स्त्री. १. घोड्ार्ी ऐटीने, थाटाने र्ालण्यार्ी ढब. (चि. धरिे) : ‘ज्या चठकािी घोडा हुकूम 
अमान्द्य करील त्या चठकािीं अवगीनें र्शारा करावा.’ – अश्वप १६९. २. नार्िे; थयथय करिे (घोडा). 
(वा.) अवगीवर धरिे – घोडा ऐटीत, थाटिार र्ालीवर र्ालविे. 
 
अवगुि पु. १. िुगुचि; वाईट गुि; खोडी; वाईट सवय; िोष : ‘सकळ अवगुिामधें अवगुि । आपले 
अवगुि वाटती गुि ।’ – िास ८·८. २. वाईट पचरिाम; अपायकारक प्रयोग; अचनष् झकवा र्जा करिारी 
चिया (औषध, उपाय र्त्याचिकारं्ी). [सं.] 
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अवगुिी चव. १. िुगुचिी; िुरार्ारी : ‘मी अवगुिी अन्द्यायी । चकती म्हिोन सागंो काई । आता ंमज पायीं । 
ठाव िेई चवठ्ठले ॥’ – तुगा ५१८. २. अचनष्; अपायकारक; वाईट गुिधमार्ा. ३. स्वैर. ४. अवलक्षिी; 
अपशकुनी. ५. खोडकर; व्रात्य. [सं.] 
 
अवगंुठन न. १. लपेटिे; आच्छाििे. २. वषे्न; बुरखा; घंुगट; ओढिी; कवर्. [सं.] 
 
अवगंुणठत चव. वचेष्लेले; लपेटलेले; आच्छािलेले; बुरखा घातलेली (स्त्री). [सं.] 
 
अवगू पु. कलंक; िोष. 
 
अवग्र चव. सवच; सगळे; एकूि एक; एकंिर (रास, गोळा, संघ) : ‘पिच अवग्र चलचहवले ।’ – िाचव 
१८२. [सं. अव्यग्र] 
 
अवग्रि, अवग्राि पु. १. थाबंिे; चवराम. २. पाऊस पडावयार्ा थाबंिे; अनावृष्ी; अवषचि. ३. पचरच्छेि. 
४. संधी िंाला असता व पुढच्या शब्िाच्या आरंभी ‘अ’ असता त्यार्ा लोप करून त्याऐवजी चलहावयारे् 
चर्न्द्ह (ऽ). [सं.] 
 
अवग्रिि (अवनग्रहि) पहा : अवघ्राि 
 
अवघड  चव. १. कष्प्रि (करण्याला, जािण्याला, पोहोर्ण्याला, सोसण्याला झकवा घडण्याला); 
िुघचट; जबर; िुष्ट्कर; श्रमसाध्य; िुजे्ञय; िुगचम; िुलंघ्य; िुष्ट्प्राप्य : ‘चमळाला तो अवघड वर । तो ऐकावा जी 
चवर्ार ।’ – कथा १·३·१३. २. अडर्िीरे्; अप्रशस्त; अरंुि (स्थळ, जागा). ३. चवलक्षि; लोकोत्तर; 
लोकबाह्य; वाईट; तऱ्हेवाईक (कृत्य). ४. गैर; भलतेर्; र्मत्काचरक; गैरसोईरे्; घोटाळयारे्; संकटावह 
(क्स्थती, पचरक्स्थती, अवस्था). ५. कठीि (बहुतेक सवच लाक्षचिक अथाने ) जसे : – चवलक्षि, 
र्मत्काचरक, अचनयचमत; बेचशस्त (करिी); िुःखप्रि; त्रास िेिारी; पीडा करिारी (गोष्). बुद्धीला न 
पटिारे; बळजबरीरे्; अयोनय; सततीने; ओढून तािून आिलेला : ‘हे असो िीपाचर्ये चसद्धी । अवघड धू 
आधीं ।’ – ज्ञा १८·७८०. ६. वडेेवाकडे; र्मत्काचरक; चभन्न चभन्न आकारारे् : ‘होतु का ंउजूं वाकुंडें । पचर 
बोरीर्ें हे न मोडे । तैसीं भतूें अवघडें । पचर वस्तु उजूं ।’ – ज्ञा १३·१०६. ७. िुःसाध्य; कठीि (िुखिे). न. 
अडर्ि; लर्ाडं; संकट; त्रास : ‘समथारे्चन नामेचर् अवघडे चनस्तरीजचत ।’ – परं् ३·९. (वा.) अवघड 
वाटिे, अवघड िोिे – १. अस्वार्थ्य, असमाधान वाटिे; संकोर् वाटिे; कसेसे वाटिे. २. गोंधळिे; 
भाबंाविे; घोटाळयात पडिे. ३. असह्य वाटिे; िुःख होिे. अवघड जागा – जाघं वगैरे जागा; अडसंधी. 
[सं. अव + घट] 
 
अवघडिे अचि. १. अडर्िीत, संकटात सापडिे, पडिे. २. पेर्ात सापडिे; गोंधळिे; भाबंाविे; 
घाबरिे; मती गुंग होिे. ३. अडकून राहिे; खोड्ात पडिे; गोत्यात येिे; अटकेत पडिे; परं्ाईत, 
ताराबंळ होिे. ४. एखाद्यार्ी चनकड लागिे; गैरसोय होिे; नेट लागिे; तगािा लाविे. ५. अडर्ििे; 
अडिे; अचतशय ताि बसिे; अडथळा होिे; कोंडमारा होिे; कुर्बंिे : ‘स्वभाव त्यायोगें अवघडला ।’ – 
चवक ३. ६. (शरीरारे् गात्र) भाराविे; मंुनया येिे (रततप्रवाह बिं िंाल्यामुळे); ताठिे. ७. गरोिरपिामुळे 
भाराविे : ‘चशवनेरीवर सडा झशपला अवघडल्या तो हातीं’ – चशवमाय (स्वाशा) ८. अंग र्ोरिे. 
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अवघडनाथ पु. १. आडव्या अंगार्ा; स्थूल; गलेलठ् ठ; ढेरपोट्या मािूस. २. (ल.) ढोल्या; 
लठठ्या; ३. अवघड्ा. 
 
अवघडपंथ, अवघडपंथी बरैानयारं्ा एक पथं पहा : अघोर पंथ 
 
अवघडलेली चव. गरोिरपिामुळे भारावलेली : ‘पोटर्ी पोर तू! अवघडलेली.’ – श्रीयो १·७. 
 
अवघडा पु. अडर्ि; संकट. 
 
अवघड्या चव. अडर्िी उत्पन्न करिारा; शकंा उपक्स्थत करिारा; कुरकुरिारा; अळंटळं 
करिारा. 
 
अवघंडिे सचि. अडर्िीत आििे; कोंडिे; त्रास िेिे. पहा : अवघडिे : ‘की अचवद्यािुगीं 
अवघंडी । अचवचर्ती मोक्षार्ी धाडी । भिौचन चवषयाचर्या नार्कुवाडी । पळता ंिीसती ।’ – चशव ३४. 
 
अवघा चव. १. सगळा; सवच. २. प्रत्येक जि : ‘अवघाचर् काळ जरी सजे । तरी अवघेचर् होती राजे ।’ – 
िास १८·१०·४. [सं. अग्रतत्] 
 
अवघात स्त्री. गैरहंगाम; गैरमोसम. (ना.) [सं.] 
 
अवघात चिचव. अकस्मात्; एकाएकी (कोसळिे, उडी घेिे, पडिे रं्.) [सं. अप. अव + घात] 
 
अवघ्राि न. १. वास घेिे; हंुगिे. २. टाळू हंुगून शुभझर्तन करिे. [सं.] 
 
अवघ्रात चव. वास घेतलेला; हंुगलेला. [सं.] 
 
अवचक चव. अवाच्य; अगचित; अमूप : ‘आवर्क धनार्ा ठेवा । ओपुचन पाठचवलें  पाथचवा ।’ – मुआचि 
२०·१५५. [सं. अ + वच] 
 
अवचट, अवचटे चव. १. आकक्स्मक; िैववशात प्राप्त : ‘अशामध्ये तुिंा अवर्ट मला लाभ घडला ।’ – 
सारुह ५·७२. 

न. अनपेचक्षत, अचनष् गोष्; अतर्मकत अचरष् (वा.) अवचटाचे कवचट िोिे. – चवलक्षि अनथच 
गुजरिे. 

चिचव. १. अकस्मात; एकिम; एकाएकी; अकक्ल्पतपिे; अवचर्त; सतत; सहजगत्या : ‘तैसें 
पुरुषारें् िुलचभ िशचन । अवर्टें कृपाकर लागता ंपूिच ।’ – पापं्र ५·८०. 
 
अवचटिे अचि. बेभान होिे; चर्त्त चठकािावर नसिे; अनवधानी होिे : ‘राजा म्हिे कटकटा । 
कैसेचन ही अवर्टली वरवटंा ।’ – भारा ४·९७. [सं. अवचर्त्त] 
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अवचमय चव. (प्राचि.) त्वरे्खालील. [सं.] 
 
अवणचत, अवणचता, अवणचतां, अवणचतीं चिचव. १. अकस्मात; एकाएकी; अकक्ल्पतपिे; सहजगत्या; 
अवर्ट : ‘वरपडा जाहला अवचर्ता ।’ – ज्ञा ६·१६८. २. क्वचर्त. (व.) [सं. अवचर्त्त] 
 
अवणचतच्या कवणचत क्वचर्त; केव्हातरी. 
 
अवणचतपवय न. एकाएकी उ् भवलेला प्रसंग : ‘नारि बरोबर आहे, अग हे अवचर्त पवच ।’ – 
चर्त्रना २८. 
 
अवणचतफळ न. मूल होण्यासाठी चस्त्रयानंी करावयारे् एक व्रत. मकर संिातंीच्या चिवशी 
िाह्मिाच्या घरातील पाण्याच्या भाडं्ात कोिालाही नकळत टाकलेला नारळ. 
 
अवणचतराव पु. १. मोठेपिाला र्ढलेला झकवा ज्यारे् प्रस्थ वाढले आहे असा मािूस. २. चनबाप्या 
झकवा अज्ञातचपतृक मनुष्ट्य. ३. पालक बापाच्या झजिगीला वारसिार आलेला झकवा चतर्ा उपभोग घेिारा 
मनुष्ट्य. ४. (ल.) उपटसुंभ. [सं. अयाचर्त] 
 
अवणचणतया, अवणचणतता चव. अकस्मात; एकाएकी आलेला; अज्ञात : ‘अवचर्चतया वृक्षार्ीं अंगें ।’ – ज्ञा 
१८·१५. [सं. अवचर्त्त] 
 
अवणचते, अवणचत, अवणचता भात एका जातीरे् हळव ेभात. हे फार कमी चिवसात तयार होते. 
 
अवणचत्त न. िुलचक्ष; चर्त्त नसिे. (गो.) [सं. अवचर्त्त] 
 
अवणचत्या चव. १ उनाड; खोडसाळ. २. अवचर्त आलेला; अनोळखी; पूवी माहीत नसलेला : 
‘अवचर्तयावरी सवचस्व साचंडजे । मग र्ोख तरी तोचर् भाडंारी कीजे ।’ – ज्ञा १०·५२. 
 
अवणचन्ि न. िुचश्चन्द्ह; अशुभ गोष्; अपशकुनी, वाईट झकवा िुष् लक्षि. 

चव. अशुभ; कुलक्षिी. [सं.] 
 
अवकचद, अवणचन्न न. अपशकुन; िुचश्चन्द्ह; अवलक्षि; उत्पात; अदु्भत.(कों.) [सं. अवचर्ह्म]  
 
अवकचद्या चव. १. अवलक्षिी, अपशकुनसूर्क, २. उनाड, खोडकर (मूल); कमनचशबी; िुभागी; 
िुिैवी (मािूस). 
 
अवचीन चव. अवचर्न्द्ह. (गों.) 
 
अवचुकून चिचव. १. गफलतीने; र्च्छा नसताना; गैरसावधपिे; िुलचक्षामुळे; र्ुकून. २. अकस्मात; 
एकाएकी. 
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अवचेतक पु. (वै.) रे्तकाच्या खालच्या मेंिूर्ा भाग. [सं.] 
 
अवल्च्छन्न चव. १. तोडलेला; चवभागलेला; वगेळा केलेला; अलग केलेला; पचरच्छेि केलेला. २. 
वर्मजत; चववचक्षत; चवचशष्. [सं.] 
 
अवच्छेद पु. १. तुकडा; चवभाग; चवभाजन; चभन्नीकरि; वगेळे करिे; चभन्न करिे. २. 
चवयुततावस्था, पचरच्छेि–पृथकावस्था; (रेषा, चर्न्द्हे, फटी वगैरेंनी झकवा चनरचनराळी सिरे पाडून) : ‘तैसीं 
चसनानीं र्ारीं पिें । श्लोक श्लोकावच्छेिें ।’ – ज्ञा १८·५४ . ३. चवभागिारी, वगेळे करिारी खूि, चर्न्द्ह, 
जागा, फाड; र्ीर; छेि; खाप; खार्; खाडं; फट; साधं; अवग्रह (ऽ); र्रिरेघ (॥) र्त्यािी सामाचसक 
शब्िारं्ी पिे झकवा कचवतेरे् र्रि िाखचविारी चर्न्द्हे. ४. उद्धतृ करिे; उतारा िेिे. ५. व्यचतरेक; वजचन; 
व्यवच्छेि; चनष्ट्कासन; अवकषचि. ६. आिमि; व्याप्ती; वस्ती (उिा. परृ्थ्वीमध्ये गंध, अननीत उष्ट्िता, 
चवश्वात िह्म यारं्ी); स्वभावचसद्ध झकवा अचवनाशभतू अचधष्ठान (उिा. आचधभौचतक पिाथांच्या ठायी 
घटकावयारें्, सजीव प्राण्याच्या ठायी मृत्यरेू्). ७. चवशषे गुिधमच; व्यावतचक लक्षि; वैचशष्ट्ट्य. ८. सीमा; 
मयािा; अवरोधक पिाथच झकवा वस्तू. [सं.] 
 
अवच्छेदक चव. १. तोडिारा; चवभागिारा; कापिारा; अवरोधक. २. व्यापक; संबद्ध; अचधचष्ठत. 
[सं.] 
 
अवच्छेदकावच्छेद पु. अपवाि, मयािा, पचरच्छेि नाहीसे करिे; वैचशष्ट्ट्ये; समतेत, 
साधारिपिात आििे. [सं.] 
 
अवच्छेदकावच्छेदेकरून चिचव. सवांना (व्यतती, जाती, वगच, पथं वगैरे) घेऊन झकवा त्या सवांर्ा समावशे 
करून, सवांर्ा (मािसे, प्रकरिे, गोष्ी वगैरेर्ा) स्वीकार करून झकवा त्यारं्ी गिना करून; कोितेही 
वज्यच केले असता झकवा कसेही व्यतत केले असता. 
 
अवच्छेदिे चि. वगेळे करिे; तोडिे : ‘जर िह्म अवच्छेिव े।’ – उगी ५००. [सं. अव + चछ्]  
 
अवज पु. १. ऐवज; रव्य. २. बिल. [फा. ऐवज] 
 
अवजड, अवजाड, अवझड चव. १. फार मोठे; अर्ाट; अवाढव्य; अफाट; िाडंगा; भारी; जड 
वजनार्ा; स्थूल; बोजड. २. अवघड; कष्प्रि. [सं.] 
 
अवजड उद्योग पु. (भ.ू) मोठमोठी, भारी यंत्रसामग्री तयार करण्यार्ा उद्योग, कारखाना. 
 
अवजडपािी न. अिुचनर्ममतीसाठी लागिारे एक घटक रव्य. (युरेचनयम) : ‘अिुऊजा 
चनर्ममतीसाठी अवजडपािी हाही एक महत्त्वार्ा घटक आहे.’ – भाअचश ९८. 
 
अवजिे अचि. उपयुतत होिे; बनिे; र्ालिे; उपयोगी पडिे. (व.) 
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अवजतन न. १. आबाळ; िुलचक्षपिार्ी, चनष्ट्काळजीपिार्ी वागिूक; हेळसाडं; कळकळीर्ा 
अभाव; हयगय. २. अडर्ि. 
 
अवजस न. अपयश : ‘अवजसारे्या न लाता ंबोटा रोगचनग्रही लाठा’ – रकौ २८७. 
 
अवजंभ चव. (प्राचि.) जबड्ाखालील. [सं.] 
 
अवजा पु. वळे; उशीर; अवधी : ‘िासा मनीं तजचवजा अवजा न लागे ।’ – िाचव २२८. [सं. अवचध]  
 
अवजार न. १. हत्यार (काराचगरारे्). २. उपकरि; साधन; वस्तू. [फा. औजार] 
 
अवजाळी चव. िाडंगा; आडिाडं; उनाड. (को.) 
 
अवज्या, अवजता चव. ज्याच्या हातरे् पािी वगैरे र्ालते व जो घरात वावरू शकतो असा 
(मािूस). पहा : अवजिे (व.) 
 
अवझरता, अवझडता पहा : ओझरता 
 
अवझा स्त्री. राडं; राडंरू; घाि, अमंगळ. 

चव. खराब; टाकाऊ; जड : ‘असे िंाला मािंा म्हिून मजला जीव अविंा ।’ – सारुह ६·१६०.  
 
अवट पु. १. र्मारती लाकडारं्ा–जळाऊ ओंडतयारं्ा ढीग–रास. [वैचिक सं. अवत] 
 
अवट, अवटाि पहा : ओिोटी 
 
अवटकी चि. स्त्री. १. अवटीर्ी करे्री, नोकरी मालमत्ता. २. पहा : अवटी−औटकी 
 
अवटिे चि. १ ओहटिे; ओहोटी लागिे. (कों.) २. शतेातील पीक गोळा करून िेिे. 
 
अवटिे न. वीट; चतटकारा : ‘काचलिासाच्या काव्यरूप पक्वान्नानी अवटिे आलेल्या वार्काचं्या 
चजभेला चफरून रुर्ी उत्पन्न करण्याकचरता कै. अण्िा चकलोस्कर यानंी संगीत सौभरारे् चतखट करून 
वाढले.’ – आगर ३·१४५. 
 
अवटरिे, अवटारिे, अवटळिे, अवठरिे, आवटाळिे उचि. १. आिसिे. २. संकोर् पाविे; 
आटिे; आखूड होिे (कमावलले कातडे, िोरा). ३. ताठरिे; ताठिे; अवघडिे (कंबर, मान र्त्यािी 
लर्क–उसि भरल्यामुळे). ४. (ल.) उिासीनपिे गप्प होिे; आखडून बसिे; रुसिे; अंग काढून घेिे.  
 
अवटळा पु. ताठा; ताठरपिा; लर्क. पहा : अवटळिे, अवटरिे (चि. भरिे, येिे, काढिे, चनघिे).  
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अवटा पु. १. कुढेपिा; कुरठेपिा; घुमेपिे; ताठरपिा; खंुटुन असिे; खळ घेिे (चि. धरिे, घेिे). २. 
रुसवा; घुस्सा. [सं.] 
 
अवटाि न. अयोनय वेळ; गैर हंगाम. पहा : अवताि [सं. अव + तन्] 
 
अवटाळिे उचि. १. कवटाळिे; चमठी मारिे; धरिे; पकडिे; वेंगाटिे; कवळून धरिे. २. (ल.) 
समावशे करिे; आकळिे; अंतभूचत करिे. ३. जमविे; साठविे (वाईट प्रकारानंी झकवा फसविुकीने पैसा 
वगैरे). ४. आिसिे; लर्क भरिे. 
 
अवटाळिे उचि. लाबंिीवर टाकिे; पुढे ढकलिे; टाळिे; िूर ढकलिे; (कपटाने) थोपचविे. 
 
अवटी स्त्री. १. (सोनारी.) िाचगन्द्याच्या भागावर नक्षी अगर ठसा उमटवण्यार्ा एक छाप; हत्यार. २. 
(तोडावयाच्या झकवा तासावयाच्या) लाकडावर घेतलेली कोरिीसारखी खार्. (चि. घालिे, घेिे, 
पाडिे). [सं. अवट] 
 
अवटी पु. १. (कारखान्द्यातून धान्द्याचिकारें्) मोठ्या प्रमािावर माप करिारा; मापारी. २. वजन–
मापावर िेखरेख ठेविारा; ज्याच्या स्वाधीन सरकारी वजनमापे असतात असा अचधकारी; बाजारात आलेले 
धान्द्य, माल मापिारा अचधकारी. ३. सवच शतेातील उत्पन्न मोजून त्यानुसार सरकारसारा ठरविारा 
अचधकारी. मोगली अमलात हा वतनिार असे पि मराठी राजवटीत त्यारे् वतन काढून घेतले. 
 
अवटी खोल खडे्ड असलेला, उंर्सखल असा लाबंट रस्ता. (व.) 
 
अवटी स्त्री. ओहोटी (कों.) 
 
अवटीकाम न. अवटीर्ा उपयोग करून करावयारे् छापकाम. [सं. अ = खार्] 
 
अवटी जमीन स्त्री. सुपीक, सकस जमीन. [सं. अवट = खार्] 
 
अवटु गं्रथी स्त्री. (वै.) मानेत, श्वासनचलकेच्या समोरच्या बाजूस असिारी र्ंग्रजी ‘एच’ (H) च्या 
आकारार्ी गं्रथी. (थायरॉर्ड) 
 
अवटुवृणद्ध, अवटुवृद्धी स्त्री. (वै.) अवटु (थायरॉईड) गं्रथींच्या प्रमािाबाहेरील वाढीमुळे िंालेला 
चवकार. (गॉयटर.) [सं.] 
 
अवठा पु. अवठि; रुसवपेिा; रुसण्यार्ी लहर; घुमा राग. (चि. धरिे, सोडिे, येिे). 
 
अवठा न. घोड्ाला होिारा एक रोग. यात घोड्ाच्या अंगावर गाठी उठतात. पहा : अवठािू 
 
अवठाि न. १. शतयता. २. जोर, शतती. [सं. अवस्थान] 
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अवठािू न. उठािू; गळू; अवाळू; केसतूड; खाडूंक. 
 
अवडक चवडक, अंवडक चंवडक स्त्री. १. मुलारं्ा खेळ, पहा : औडक चौडक. २. पसारा, 
गोंधळ, अव्यवस्था (घरातील वस्तंूर्ी वगैरे.) (चि. करिे, माडंिे, र्ालविे). ३. अव्यवक्स्थत, गोंधळार्ी 
क्स्थती, अवस्था. 
 
अवडणचवड स्त्री. १. अव्यवक्स्थतपिे कालचविे, कोळिे, र्ेंिामेंिा करिे, िाबिे, चपळिे, 
कुसकुरिे. २. चर्वडलेली, चवस्कटलेली अवस्था; चर्वडाचर्वडी; चवस्कटाचवस्कट; लािालगिा. 
[चर्वडरे् चद्व.] 
 
अवडििे अचि. कंटाळा, चकळस येिे. पहा : अवढििे 
 
अवडंबर, आवडांबर न. १. भपका; डौल; िेखावा ‘मोठे अवडंबर रर्ले असता त्यार्ा शवेटीं एका 
क्षिात... चवध्वसं होऊन जातो’ – चनमा ६६९. २. आवशे; गवच; तोरा; ताठा. ३. हूल िाखचविे. पहा : 
आडंबर. ४. मेघारं्ी झकवा हत्तीर्ी गजचना. [सं. आडंबर] (वा.) अवडंबर माजविे, अवडंबर रचिे– 
प्रमािाबाहेर महत्त्व िेिे. 
 
अवडाि न. उठािू; अवधाि; गळू; पहा : अवठािू (कु.) 
 
अवढििे अचि. १. वीट, चकळस, चशसारी येिे. २. अवटिे पडिे. ३. कंटाळा येिे; चतटकारा 
येिे. 
 
अवढिा पु. वीट; चशसारी; चतटकारा; नकोसे होिे. 
 
अवढंगी चव. वाईट र्ालीर्ा; बेढंगी : ‘ही अगिीर् अवढंगी कारटी चनघाली’ – मी ३५९. 
 
अवढा, अवढाय, अवढया पु. अरुर्ी; नावड; अभतती; चकळस; वीट; कंटाळा. (चि. पडिे, 
येिे, काढिे). (को.) 
 
अवढाि चव. द्वाड; ओढाळ; हट्टी; अनावर; मोकाट; मस्त (गुरु, ढोर) : ‘ते मज नाटोपे अवढाि ।’ – 
िाचव ७६७. (कों.) 
 
अविापाविा पहा : अउिापाउिा 
 
अवतरि न. १. उतरिे; खाली येिे; िेवाचिकारें् पृर्थ्वीवर मृत्युलोकी जन्द्मास येिे; अवतार; 
अवतरण्यार्ी चिया, व्यापार : ‘पावचती म्हिे माग वरिान । तव अचिती चवनवी वर्न । कीं त्वा करावे 
अवतरि । मािें ठाई ॥’ – कथा २·११·३७. २. अधःपात; अधोगती; अवपतन. ३. चववरिात्मक भाषि झकवा 
चवधान; (श्लोक, वातय र्. वर) टीका; स्पष्ीकरि; भाष्ट्य; चटप्पिी. ४. उतारा; उद्धतृवर्न. ५. आवशे; 
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वारे; संर्ार : ‘जेिें र्ैतन्द्यासी भरे अवतरि ।’ – चवझसपू. ५·३९. ६. मूती; प्रत्यक्षपि; प्रत्यक्ष अवतार : ‘तो 
सहजेंचर् स्नेहार्ें अवतरि ।’ – ज्ञा ११·४२. ७. तीथचस्थान. [सं.] 
 
अवतरि णचन्ि न. गं्रथातील झकवा भाषिातील शब्ि, उतारा िाखवताना वरच्या बाजूला प्रारंभी व 
शवेटी उलट्या व सुलट्या स्वल्पचवरामाच्या आकारार्ी चर्न्द्हे (‘ ’) िेतात ती. एकेरी (‘ ’), िुहेरी (“ ”) 
[सं.] 
 
अवतरणिका स्त्री. १. अवतरि; भाष्ट्य; टीका. २. प्रस्तावना; सूर्ना. ३. अनुिमचिका; चवषयसूर्ी; 
साराशं : ‘ऐसे नामधारक चवनवीत । चसद्धारे् र्रिी लागत । म्हिे श्रीगुरुर्चरतामृत । अवतरचिका मज सागं 
॥’ – गुर् ५३·१३. ४. गं्रथाच्या प्रारंभीर्ी िेवतेर्ी स्तुती. [सं.] 
 
अवतरिे अचि. १. अवतार घेिे; िेहधारी होिे; आकारास येिे; प्रगट होिे (िेविेवता, 
िेवलोकवासी) ‘तेथ रुरगिारें् संघाट । अवतरत िेखे ॥’ –ज्ञा ११·१४२. २. खाली येिे; उतरिे, अधोगमन 
करिे; अधःपतन होिे. ३. (ल.) बडबडिे; असंबद्ध बोलिे; आर्रटपिा करू लागिे; अव्यवक्स्थतपिे 
वागिे. ४. आवशे येिे; संर्ार होिे; वारे चशरिे : ‘जें प्रकृचत डंका अनुकरे । तें प्रकृचत डंके अवतरे ।’ –अमृ 
५·३६. ५. सरसाविे; पुढे होिे : ‘तेथ सुगरिी आचि उिारे । रसज्ञ आचि जेविारे । चमळती मग अवतरे । 
हातु जैसा ॥’ – ज्ञा १३·११४९. [सं.] 
 
अवतरणविे सचि. प्रगट करिे : ‘आत्मा अवतरचवते मंत्र । अक्षरें र्यें ।’ – ज्ञा १५·५७७. [सं. अव+ 
तृ] 
 
अवतणलत चव. (अचभ.) टागंलेल्या तारानंा स्वतःच्यार् वजनामुंळे मध्यभागी असलेला (बाक); 
ढील पडलेली (तार). [सं.] 
 
अवतंतुक चव. (वै.) तंतुकाच्या खालरे्. [सं.] 
 
अवतंस न. १. पुष्ट्पे, रत्ने र्त्याचिकारं्ा केलेला (चशरोभषूि, कंुडले) र्. िाचगना. २. कीती 
वाढविारा; भषूविारा उिा. कुलावतंस. 
 
अवताि न. अयोनय झकवा भलती वेळ, काळ; अकाल; अवठाि; योनय हंगामापूवीर्ा काळ. पहा : ताि 
 
अवताभवता चिचव. सभोवती; भोवताली; सभोवार; र्कडेचतकडे. [भवतारे् चद्व.] 
 
अवतार पु. १. एखाद्या िेवतेने मनुष्ट्याच्या झकवा पशूच्या रूपाने झकवा र्तर कोित्याही रूपाने परृ्थ्वीवर 
अवतीिच होिे; अवतरि. २. (ल.) पचवत्र झकवा असाधारि सुप्रचसद्ध मािूस; िैवी अंशार्ा मािूसिेवावतार. 
३. अघोर कमच करिारा; महापापी–राक्षस–अवतार. ४. उनाड, उपद्व्यापी, चशरजोर, व्रात्य मािूस, 
मुलगा; उत्पातीपिा. ५. अवतरि; उतरिे; खाली येिे. ६. प्रस्ताव; उतारा वगैरे अवतरिारे् अथच. पहा : 
अवतरि. ७. (िशावतारावरून) िहा संख्या. िहा आकड्ाबंिल योजण्यात येिारा साकेंचतक शब्ि : 
‘अवतार पावेतों.’ – मर्सा १२·१२४. ८. आयुष्ट्य; जीवन : ‘अवतार जरी संपेल ।’ – संग्रा. ४८. ९. (उप.) 
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स्वरूप; वशे. १०. निीर्ा घाट. ११. तीथच. १२. भाषातंर. १३. प्रस्तावना. १४. प्रािुभाव. [सं.] (वा.) 
अवतार घेिे, अवतार धरिे, अवतार धारि करिे–चवचशष् काम अचतशय जोराने करू लागिे; 
उच्छंृखलपिे, अव्यवक्स्थतपिे, िुष्पिाने, वडेगळपिाने वागिे; उपरवकारक वतचन करिे. अवतार 
आटोपिे, अवतार संपिे – १. उत्कषचिशा जाऊन चनकृष्ावस्थेस पोहर्िे; शून्द्यत्व पाविे. २. मरिे : ‘पचत 
गेल्यावर आटपला श्वशुरार्ाही अवतार’ – चवक १५. ३. कतृचत्वशतती संपुष्ात येिे; सिी संपिे; परािमार्ा 
अंत होिे. अवतार आििे– उग्र रूप धारि करिे : ‘चहवाळयारे् चिवस होते. थंडीने कसा अवतार आिला 
होता.’ – स्मया १४८. अवतार संपूिय िोिे – मरिे : ‘राजा शाहूर्ा अवतार संपूिच जाहल्यास कोिी खाविं 
नाही, ऐसे जालें .’ – मर्सा ८·२२२ 
 
अवतारकायय, अवतारकृत्य न. १. अवतार घेण्यारे् कारि, उिेश. २. अलौचकक, लोकोत्तर 
कायच. [सं.] 
 
अवतारिा स्त्री. आश्रय; अवलंबन; अवतार : ‘वस्तुक्स्थतीरे् विचन संपल्यावर कल्पनेर्ी अवतारिा 
करून प्रक न करी’ – पपे्र ४३. [सं.] 
 
अवतारिे अचि. वडे–र्ळ लागिे; र्ळिे; स्वच्छंिी बनिे; चपसाटिे; अव्यवक्स्थतपिे, बेचशस्तपिे 
वागिे. 
 
अवतारी चव. (अवतारीकही रूढ.) १. परृ्थ्वीवर मनुष्ट्यरूप झकवा प्रािीरूप धारि केलेली (िेवता). २. 
अत्यंत पचवत्र झकवा बुचद्धमान; सुप्रचसद्ध; असामान्द्य; िैवी अंशार्ी; लोकोत्तर (व्यतती) अचतदृष्; उनाड; 
आडिाडं; उग्र; घोरकमी (मािूस). [सं.] 
 
अवतीभवती अ. बाजूबाजूला; सभोवती. 
 
अवतीिय चव. १. मानवी स्वरूप धारि केलेली, अवतार घेतलेली (िेवता). २. प्रकट िंालेला; पुढे 
आलेला; जाहीर, ज्ञात िंालेला. ३. खाली आलेला; उतरलेला; अधःपात िंालेला. [सं.] 
 
अवतेभवते चव. सभोवतालरे् : ‘अवत्याभवत्यानंी पैशाच्या लालर्ीने या गरीब िाह्मिाला अगिी 
गळ घातली.’– बहुरूपी ११. 
 
अवत्रि न. संर्ार; आवशे : ‘तयाचस आले िोधारे् अवत्रि’ – उह १६६३. 
 
अवत्वरक चव. (भौ.) वगे कमी करिारा, थाबंविारा. [सं.] 
 
अवत्वरिी र्लेक्रोड पु. चवद्युतप्रवाहार्ी गती कमी करिारा वाहक. 
 
अवथ पु. अवाई; धाक; भीती : ‘सिाचशव रड्डी जचमयतसुद्धा शहरावर येिार याच्या अवथामुळे 
रातं्रचिवस हुषारी व ताकीि ज्यारी आहे.’– मर्सा ५·११५. 
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अवथंडिे न. (आयु.) मुडिूस : ‘लहान मुलानंा होिारा एक रोग.’ – आयुचसद्ध १·७३. 
 
अवथाििे, अवथानिे अचि. १. अंगावर घ्यावयारे् बिं केल्याने (चवशषेतः गरोिरपिी) मुलार्ी प्रकृती 
खालाविे; अंगावर चपण्यारे् तुटिे. [सं. अव + स्तन] 
 
अवथान न. अंगावर चपण्यारे् बिं केल्याने लहान मुलार्ी िंालेली क्स्थती. (चवशषेतः आईच्या 
गरोिरपिी); आयनेरे. [सं. अव + स्तन] 
 
अवणथिे सचि. १. र्क्च्छिे; योजिे : ‘प्रचतजे्ञतें भीष्ट्में मचन अवचथलें  या दृढतरे ॥’ – वामन (भीष्ट्म प्रचतज्ञा). 
[सं. अव + स्था] 
 
अवद, अवध पु. अवकाश; मध्यंतरीर्ा काळ. [सं. अवचध] 
 
अवदशा, अवदसा स्त्री. १. िुिैव; िुभानय; कमनशीब : ‘आतुडलो होतों मरिगावीं । ते अविसाचर् 
अवधी ।’  – ज्ञा १६·२४. २. चवपत्ती; चवपन्नावस्था; िाचरद्र्य; चनकृष् क्स्थती : ‘श्रीमूती िेखोचन राउचळर्ी । 
चफटली अविशा डोळेआंर्ी ॥’ – ऋ ६६. ३. (ल.) ककच शा; भाडंकुिळ स्त्री; जगभाडं (चशवी). [सं.] (वा.) 
अवदसा आठविे – १. वाईट, चनकृष् क्स्थती प्राप्त होईल असे भलतेसलते घातक चवर्ार मनात येिे; 
वाईट वतचन करिे. २. िुबुचद्धी होिे; िाचरद्र्य येिे. 
 
अवदसणचन्ि न. ओढविाऱ्या िुिैवारे् झकवा िाचरद्र्यारे् चर्न्द्ह, लक्षि, खूि; भावी संकटार्ी, 
िाचरद्र्यार्ी खूि. (वा.) अवदसेची फेरी – िुिैवार्ी फेरी; अविशरे्ा फेरा. अवदसेचे बाळ – िुिैवी, 
अभागी मािूस. 
 
अवदात चव. १. शुद्ध; संुिर; शुभ्र. २. पुण्यिायक. ३. पाढंरा. ४. उजळ, तेजस्वी. [सं.] 
 
अवदान न. १. अननीत टाकावयाच्या एका आहुतीस पुरण्याजोगे होमरव्य. (सामान्द्यतः) आहुती : ‘तेथ 
पूिाहुतीस कारि । घाचलता ंजीवभावार्ें अविान ।’ – एभा १९·७७; ‘टाकोनी हातीर्ें अविान ।’ – राचव 
२८·६. २. (ल.) लार्, बचक्षस–खािे–घेिे; अपहार; लबाडीने केलेला अचभलाष; खाि; खािगी; 
हरामखोरी. (चि. िेिे, मारिे) : ‘आजपयंत चकती अविानं तू घशाखालीं घातलीस बोल’ – तोब ं१६४. 
(वा.) अवदान सोडिे – लाभ सोडिे : ‘एवढे थोरले अविान सोडून जावें असें त्याला वाटेना.’ – मक्स्थ 
३७७. ३. बळी : ‘सेंिरीं हेंिरीं िैवतें । कोि तीं पूजी भतेूखेतें । आपुल्या पोटा जीं रडतें । मागतीं चशतें अविान 
।’ – तुगा ७००. [सं.] 
 
अवदान न. समुराला येिारी फार मोठी भरती. पहा : उधान 
 
अवदान न. १. शौयच; शौयारे्, मिुचमकीरे् कृत्य. २. प्रशस्त धंिा. [सं.] 
 
अवदार न. (नाचवक.) शीड. पहा : अवजार 
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अवदांडा पु. भिंुड. 
चव. िाडं; िाडंगा; मस्त. 

 
अवदांडो चव. मोठा जोरार्ा पाऊस व वारा. (चर्. कु.) 
 
अवणदवस, अवणदस पु. १. वाईट चिवस; अचनष् चिवस; साधारि चिवस. २. आड चिवस; सि 
नसिारा चिवस. 
 
अवदील्प्तीत, अवदीप्तीती स्त्री. तेज; प्रकाश; ज्ञान : ‘जे श्रीकृष्ट्िाचर् आंजवचल का, अविीप्ती कृमी 
कीटका ं।’ – वछा १२२. [सं.] 
 
अवदोलन न. (व्यापार.) व्यापारर्िात तेजीकडून मंिीकडे जाण्यार्ी प्रचिया. [सं.] 
 
अवध स्त्री. १. शवेट; अखेर; अंत (मुितीर्ा); चनघून जाण्यार्ी वळे. २. अवधी; वळे; अवकाश; मधला 
काळ. ३. मधले अंतर; ओलाडंावयार्ी, र्ालून जाण्यार्ी, चशल्लक राचहलेली जागा – जमीन. [सं. अवचध] 
 
अवधिा, अवधाि, अवधान पु. न. गळू; िुखापत िंाली असता बगलेत झकवा साधं्यात येिारी गाठ; 
वाधिा. [सं. अवध्यान, अविहन.] (वा.) खाजवनू अवधिा आििे – भाडंि उपक्स्थत करिे, काढिे. 
स्वतःवर त्रास झकवा संकट मुिाम ओढून आििे. 
 
अवधमन न. (यंअ.) १. मंि करिे. २. आघात करून सामर्थ्यच कमी करिे. [सं.] 
 
अवधंडा, अवधोंडा पु. मोठे संकट; फार मोठा अनथच, उत्पात. जसे :– वािळ; भकंूप; टोळधाड 
र्. 

चव. भाडंखोर; चनलचज्ज; गैरवतचनी; मारकट; मुसंडी िेिारे (जनावर). 
 
अवधा स्त्री. चशरोकोनापासून पडलेल्या लंबाच्या योगाने चत्रकोिाच्या पायारे् जे िोन भाग पडतात, 
त्यातंील प्रत्येक. [सं. अवाधा] 
 
अवधात चव. उनाड; खोडकर; खोडसाळ; हट्टी; चशरजोर; अवखळ; त्रासिायक (मूल.) [सं. अव 
+धा] 
 
अवधातु, अवधातू चव. ज्यामध्ये कोिताही धातू नाही असे; अधातू; चनकृष् धातुयुतत : ‘अष् धातु 
सायासें । जेचथ वेचधजेचत स्पशच । तचर नोहें ऋचद्धपुर ऐसें । तें अवधातुते वधेी ॥’ – ऋ २०. [सं. अव +धातु] 
 
अवधान न. १. लक्ष; मनाच्या ज्या अवस्थेत सवच शतती एखाद्या वस्तूकडे कें रीभतू होतात अशी 
अवस्था; एकाग्रता; ध्यान; भान; सावधचगरी; हुशारी; जागृती : ‘यापरी जे चनजसज्जन । चतही व्हाव ेसावधान । 
द्यावें मज अवधान ॥’ – एभा १·५५. २. मनार्ा कल, ओढा; अनुसंधान; उिेश; हेतू; नजर; रोख; चर्त्त. 

चव. खट्याळ; खोडकर (मूल). [सं.] 
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अवधान कक्ष, अवधान कक्षा पु. स्त्री. (मानस.) एकार् वळेी मािूस चकती गोष्ीकडे लक्ष िेऊ शकतो 
यार्ा चवस्तार, पल्ला झकवा कक्षा. [सं.] 
 
अवधान कें द्र न. ज्यावर लक्ष कें चरत केलेले असते ते (गोष्, वस्तू.) 
 
अवधान णदशा स्त्री. (मानस.) ज्या चिशकेडे लक्ष जाते ती. 
 
अवधानणवकरिक्षमता स्त्री. एकार् वळेी अनेक गोष्ींकडे लक्ष ठेवण्यार्ी पात्रता; क्षमता. 
 
अवधान णवकीरि न. (मानस.) अवधान चवर्चलत, चद्वधा होिे. 
 
अवधानी चव. पुष्ट्कळ गोष्ींकडे एकार् वळेी लक्ष पुरचविारा; एकार् वेळी अनेक मोठ्या व 
गुंतागुंतीच्या मानचसक चिया, व्यापार करिारा. [सं. अवधाचनन्] 
 
अवधारि, अवधारिा न. स्त्री. १. दृढ चनश्चय; खात्रीने, चनश्चयाने ठरविे; स्पष्पिे चनविेन करिे; 
माडंिे; धरिे. २. (व्यापक) प्रसंगावधान; आत्मसंयमन; सावधचगरी; हुषारी; िेहभान. ३. लक्षात ठेविे; 
स्मरिात ठेविे; स्मृती; स्मरि; धारिा. [सं.] 
 
अवधारिे उचि. १. स्पष्पिे खात्रीर्ा चनश्चय करिे; चनचश्चत मत धोरि ठेविे; ठाम मत असिे. २. 
मनात, लक्षात, ध्यानात, स्मरिात ठेविे. ३. ऐकून घेिे; लक्ष िेिे; ध्यानात आििे; लक्ष लावनू श्रवि 
करिे : ‘आता मािंें चविचवलें  । अवधाचरजे ।’ – चशव १४६. [सं. अव + धृ] 
 
अवधारा स्त्री. १. चनश्चय; चर्त्तार्ी क्स्थरता. (चवअ.) २. कमी भार असलेला चवदु्यतप्रवाह. ३. पषृ्ठभागाच्या 
खालून जािारा चवदु्यतप्रवाह. ४. गुप्त चवदु्यतप्रवाह. [सं.] 
 
अवधाणरत चव. १. चनचश्चत; ठरावीक; खात्री केलेले; चनधाचरत. २. स्मरिात, आठविीत 
असलेले. [सं.] 
 
अवधाव पु. (भशूा.) १. अकस्मात खाली घरंगळिारा. २. डोंगराच्या उतारावरून अकस्मात 
घसरिारा बफार्ा लोट; चहमानी. [सं.] 
 
अवणध, अवधी पु. १. मयािा; सीमा; कायाच्या आरंभार्ी व समाप्तीर्ी वळे, घटका; पयचवसान; 
शवेट; एखाद्या वस्तूर्ा अथवा गोष्ीर्ा पचरच्छेि करावयार्ा असता जी रेषा काढतात ती : ‘तैसी िुलचभ जे 
स् बुचद्ध । चजये परमात्माचर् अवचध ।’ – ज्ञा २·२४१. २. मधला काळ; अवकाश; मुित; ठरावीक अंतर : 
‘तुकयाबंधु म्हिे थोडे । अवचध उरली आहे पुढें ।’ –तुगा २७३. ३. उपमा िेण्यारे् प्रमाि; तुलना करण्यारे् 
मोजमाप–र्यत्ता; अमुक गोष्ीहून लहान–मोठे, र्ागंले–वाईट ठरचवतात ती गोष्. ४. सुरुवातीर्ी जागा, 
स्थळ, काळ; अवलंचबलेला मागच; आरंभार्ी झकवा अखेरर्ी गोष्. ५. मूळस्थान; उगमस्थान; उत्पचत्तस्थान; 
आरंभस्थान (एखाद्या कामारे्, व्यवहारारे्); उत्पािक; जनक. ६. (समासात) शब्ियोगी अव्ययाप्रमािे – 
पयंत, पावतेो याअथी उपयोग जसे :– रात्र्यवधी, कालावधी, िेशावधी; चिन–मास–वषच–अवधी. कालात; 
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अंतरात भर असताना या अथी. ७. आश्रयस्थान; अंचतमस्थान : ‘तुचर् अवचध करून । ठेचवले असती प्राि ।’ 
–रासपं २·५८. ८. पहा :  अवधारिा ९. भाचषक ध्वनीच्या उच्चारिाला लागिारा एकंिर वळे : ‘कमीतकमी 
अवधीत उच्चारल्या जािाच्या स्वराला ऱ्हस्व स्वर म्हितात.’ 
 
अवणधअरवार न. मुित गहाि; व्याजाकचरता ठरलेल्या मुितीपयंत जचमनीर्ा उपभोग घेण्याच्या 
कराराने ठेवलेले गहाि. भोगवट्यास चिलेले ताबेगहाि. 
 
अवणधक्रय पु. ठरलेल्या मुितीत रक्कम परत केली नाही तर गहाि जमीन खरेिी समजावयार्ी 
असा गहािार्ा प्रकार. [सं.] 
 
अवधी स्त्री. अयोध्या प्रातंार्ी भाषा; झहिीर्ी एक बोली. 
 
अवधीरि, अवधीरिा स्त्री. न. अपमान; चतरस्कार; चधक्कार. [सं.] 
 
अवधीणरत चव. अवमानलेला; चधक्कारलेला; अपमान केलेला. [सं.] 
 
अवधीशेष चव. उवचचरत. 

न. िह्म. [सं.] 
 
अवधी साकांक्ष, अवधी सापेक्ष चव. अवधीर्ी आकाकं्षा झकवा अपेक्षा असिारे; तुलनात्मक; संबंधी; 
काही तुलनात्मक मापाशी झकवा र्यते्तशी संबधं असिारे. 
 
अवधुत (शीषय) न. (नृत्य.) डोळे एकिार् वाकडे करून खाली करिे, चनरोप पोर्चविे, ओळख 
पटलेली िाखचविे र्त्यािींबिल हा अचभनय कचरतात. [सं. अव+धू = हलचविे] 
 
अवधूत चव. १. टाकलेले, सोडलेले. २. चवरतत; चवरागी; वैषचयक चवकाराचलप्त. ३. ननन; चिगंबर. 

पु. १. ित्ताते्रयार्ा अवतार. २. चवरततावस्थेत चफरिारा गोसावी; गोसावी पथंातील; ननन 
गोसावी. 
 
अवधूत गीता स्त्री. भागवतातील एक प्रकरि. अवधूतपथंी ही तोंडाने म्हित चफरतात. 
 
अवधूतपंथ, अवधूतमागय, अवधूतसंप्रदाय, अवधूतदीक्षा, अवधूत चणरत्र पु. स्त्री. न. १. अवधूत 
गोसाव्यारं्ा संप्रिाय, त्यारं्ी रीतभात, राहिी. २. (ल.) जात गोत न पाळिे; विचसंकर; भ्रष्ार्ार; 
िुरार्रि. 
 
अवधूतमूर्णत, अवधूतमूती चव. ित्ताते्रय. 
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अवध्य चव. १. वध करण्यास अयोनय; ज्यास ठार मारावयारे् नाही असा. २. ज्याला मारिे शतय नाही 
असा; न मारला जािारा : ‘अनाचि मी, अनंत मी, अवध्य मी भला’ – साक. ३. ज्याला ठार मारिे पाप 
झकवा गुन्द्हा आहे असा. [सं.] 
 
अवध्यास पु. हव्यास; सतत चवर्ार; मनात एकसारखी बाळगलेली र्च्छा, चवर्ार. [सं.] 
 
अवन चव. चनजचल. [सं. अ + वन = पािी] 
 
अवन न. रक्षि; संरक्षि : ‘िीनावनाचविे क्षि िेईल िचयता िया कशी वतुच ।’ – मोसंरत्न २४. [सं. 
अव = संरक्षि करिे] 
 
अवनत चव. १. लवलेला; वाकलेला; ओिवा. २. नम्र; शरि; वश; चनरहंकार; चवनयशील. [सं.] 
 
अवनणत, अवनती स्त्री. १. खाली जािे. २. अपकषच; िुःक्स्थती; िुिचशा; खालावलेली क्स्थती; 
चनकृष् अवस्था. [सं.] 
 
अवनमन न. (भशूा.) १. वाक; बाक; लविे. २. िाबिे; िडपिे; पतन. ३. खळगा; खार्. 
[सं.] 
 
अवनयन न. (ग.) गृहीताच्या आधारे िुसरी गोष् काढिे. 
 
अवनस, अवनास पहा : अननस (कों.) 
 
अवणन, अवनी स्त्री. परृ्थ्वी; धचरत्री; धरिी : ‘येरें वायव्यास्त्र लाचवलें  गुिीं । िंंिंामारुत सुटला रिीं । 
वाऱ्यानें जाऊं पाहे अवनी ।’ – एरुस्व १२·१०५. [सं.] 
 
अवणनगा, अवणनघा स्त्री. चनगा न राखिे, ठेविे; हयगय; चनष्ट्काळजीपिार्ी वागिूक; काळजीर्ा 
अभाव; उपेक्षा; हेळसाडं; अवजतन. 
 
अवणनतल न. परृ्थ्वीतल, परृ्थ्वीवरर्ा प्रिेश. [सं.] 
 
अवनीणत, अवनीती स्त्री. अन्द्याय : ‘अवनीतीनें वतों नये । आंगबळें ।’ – िास २·२·२२. [सं. 
अवनीचत] 
 
अवनु चिचव. र्ालू साली. (कु) पहा: अवंदा [फा. आयंिा = पुढे] 
 
अवपथ्य चव. कुपर्थ्य, पर्थ्यास अचहतकारक, चवरोधक. [सं.] 
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अवपंक पु. (भशूा.) चर्खल; मळी; पाण्याच्या खाली तयार िंालेला गाळ; गाळासारखे बसलेले अनेक 
पिाथच. [सं.] 
 
अवपात पु. १. (भशूा.) एकिम कोसळिे; खर्िे; एकिम चवभतत होिे; तुकडे होिे (खडक र्.). २. 
(ज्यो.) एखािा आकाशार्ा गोल आपल्या कके्षत चफरताना ज्या झबिूत आयचनक वृत्तारे् संिभचप्रतल भेिून 
उत्तरेकडून िचक्षिेकडे जातो तो झबिू. [सं.] 
 
अवपात णववर न. (भशूा.) खडक झकवा भपृृष्ठ एकिम खर्ण्याच्या चियेतून तयार िंालेली खार्. 
[सं.] 
 
अवपात संरचना स्त्री. (भशूा.) एकिम खर्ण्याच्या झकवा तुकडे होण्याच्या चियेतून तयार िंालेली 
(खडकारं्ी) माडंिी. [सं.] 
 
अवपीड पु. १. चस्त्रयारं्ा, केसातं घालण्यार्ा एक िाचगना. २. झशक आििारा पिाथच, औषध. ३. 
िाबिे; आवळिे; रे्पिे. [सं.] 
 
अवप्रिोद (भौ.) आघात झकवा क्स्थर िाबाखाली एखाद्या वस्तूर्ी होिारी हालर्ाल. [सं.] 
 
अवप्रलंब पु. (ग.) प्रलंब अक्षास ज्या झबिूत चमळतो तेथपासून रेखाकृतीपयंतच्या प्रलंबाच्या 
खंडार्ा अक्षावरील लंबप्रके्षप म्हिजे रेखाकृतीवरील झबिूर्ा अवप्रलंब. [सं.] 
 
अवप्रवाि पहा : अधःप्रवाि 
 
अवबंध पु. (ग.) खालर्ी सीमा. [सं.] 
 
अवबाधा स्त्री. १. िुःख; पीडा. २. (ग.) पहा : अवधा [सं.] 
 
अवबोध पु. ज्ञान; जागृती; जािीव. पहा : बोध : ‘हे स्वप्नावबोधु ठेले ।’ – ज्ञा २·५७. [सं.] 
 
अवबोधक पहा : बोधक; जािीव करून िेिारे; ज्ञान िेिारे. 
 
अवभंग पु. पराभव; हार. [सं.] 
 
अवभार पु. (चवअ.) १. पूिच क्षमतेपेक्षा कमी असलेला चवद्युतभार. २. अपूिच चवदु्यतभार. [सं.] 
 
अवभाष स्त्री. िुरुत्तर; िुष् बोल; झनिा. [सं. अव + भाष्] 
 
अवभास पु. १. भास; भ्रम; भ्रातंी : ‘माया अचवदे्यचर्या अवभासा ।’ – चवझसधू ७·२६. २. प्रकाश; ज्ञान; 
साक्षात्कार. ३. आटोका; आवाका. 
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अवणभताड न. कंुभाराच्या भट्टीच्या पुढर्ी झभत. 
 
अवभृतस्नान, अवभृथस्नान न. यज्ञसमाप्तीच्या वळेी करावयारे् स्नान : ‘अवभथृ स्नान केलें  । 
तैंसे सकळ लोक सुस्नात जाहले ।’ – हचर २५·१४०. [सं.] 
 
अवमत चव. अपमान केलेला; चतरस्कृत; अवमाचनत. [सं.] 
 
अवमदय, अवमदयन पु. न. १. तुडचविे; रे्र्िे; कुबलिे; कुसकरिे; िाबिे; मळिी करिे; चपळिे; 
मिचन करिे. २. (ल.) नासधूस; पायमल्ली. [सं.] 
 
अवमयादा स्त्री. अमयािा; अपमान; हेटाळिी; मयािेर्ा अचतिम; उल्लंघन. [सं.] 
 
अवमल पु. (यंअ) १. तेलार्ा खाली असलेला गाळ. २. बाष्ट्पपात्रात खाली असलेला गाळ, साका. २. 
(भशूा.) चर्किमाती. [सं.] 
 
अवमंदक चव. (भौ.) प्रचतबधंक (पट्ट); चवजेर्ा प्रवाह, उष्ट्िता यानंा प्रचतबधं करिारा (पिाथच). 
[सं.] 
 
अवमंदन न. (भशूा.) गचत मंि करिे; घषचिामुळे गती रोखली जािे; (चवअ.) मंिावण्यास 
मित करिे. 
 
अवमान पु. अपमान; अवहेलना; तुच्छता; अनािर; उपेक्षा; िुलचक्ष. [सं.] 
 
अवमानिे उचि. अपमान करिे; अनािर करिे; चतरस्कार करिे; वाईट रीतीने वागचविे. [सं. अव 
+ मान्] 
 
अवमानवीय चव. (समाज.) सवचसामान्द्य मानवी पातळीपेक्षाही कमी पातळीर्ा. 
 
अवमाणनत पहा : अवमत 
 
अवमास चव. १. चढला; अव्यवक्स्थत; चवस्कळीत; गैिीपिाने र्ालचवलेला (उद्योग, धंिा). २. उद्धट; 
बेपवा; धाडसी; हट्टी; आडिाडं (र्सम, जनावर). 
चिचव. स्वैरपिाने; मोकळेपिाने; स्वचे्छार्ाराने; बिफैलीपिाने (चि. असिे, चफरिे, झहडिे, राहिे). 
 
अवणमणत, अवणमती (ग.) पहा : अवबंध 
 
अवमूल्य न. िशचनी झकमतीहून कमी झकमत. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अवमूल्यन न. मूल्य, झकमत कमी करिे. (अथच.) नाण्यार्ी झकमत कमी होिे; शासनाने र्तर 
र्लनाचं्या झकवा सोन्द्याच्या तुलनेत आपल्या र्लनाच्या चवचनमयमूल्यात केलेली घट. [सं.] 
 
अवयव पु. १. शरीरार्ा भाग; गात्र; र्ंचरय. २. परस्पर जोडलेल्या वस्तूतील सुटा भाग; एखाद्या 
गोष्ीर्ा भाग, तुकडा; जोडावयार्ा भाग (परं्महाभतूापंैकी प्रत्येक भाग; सामान, कपडे यापैकी प्रत्येक) : 
‘मग िोन घचटका स्वक्स्तके्षम । सेचवती ते चवश्राम । उपरी अवयव पचरधानून । मागचिमंू म्हिताती ॥’ – नव 
२३·६९. ३. (अनेकवर्नी प्रयोग) स्त्रीरे् स्तन. (चि. येिे) ४. (ग.) गुिक; बीजगचितातील एखाद्या संख्येरे् 
भाग. ५. (संगीत.) चर्जेरे् चनरचनराळे भाग. ६. (भाषा.) शब्िातील एकत्र उच्चारल्या जािाऱ्या ध्वनींर्ा 
समूह. श्वासोच्छ  वासाच्या एका सपाट्यामध्ये उच्चारला गेलेला ध्वचनसमूह. या ध्वचनसमूहामध्ये एक ध्वनी 
सवात जास्त मुखर (स्पष्पिे ऐकू येिारा) असतो. पहा : अक्षर (वा.) अवयव पाडिे –(ग.) अवयव 
शोधून काढिे. अवयव काढिे – चिलेली राशी वा अंक याचं्या अवयवाचं्या गुिाकाराच्या स्वरूपात माडंिे. 
 
अवयवउच्छेदन न.  (वै.) एखाद्या रोगामुळे खराब िंालेला एखािा अवयव, त्यार्ा संपूिच शरीरावर 
पचरिाम होऊ नये म्हिून पूिचपिे कापून टाकिे. [सं.] 
 
अवयवच्छेद पु. १. शरीरार्ा अवयव –हात, पाय, कान र्. शस्त्राने कापिे. २. शब्िारे् अवयव 
वगेळे करिे. [सं. अवयव+छेि] 
 
अवयव प्रमेय न. (ग.) पिावलीतील अव्यतत राशीस चवचशष् झकमत चिल्याने जर पिावलीर्ी 
झकमत शून्द्य होत असेल, तर अव्यतत उिे ती झकमत ही राशी त्या पिावलीर्ा अवयव असते हा चसद्धातं. 
[सं.] 
 
अवयवशः चिचव. प्रत्येक भाग घेऊन; पथृक् पिे प्रत्येक वगेवगेळे करून; चभन्न करून; एकेक 
(संस्कार करिे). [सं.] 
 
अवयवक्षम चव. (भाषा.) ज्यामुळे अवयव चसद्ध होतो असा (ध्वनी). [सं. अवयव + क्षम] 
 
अवयवाथय पु. १. समासािी शब्िातंील प्रत्येक अवयवार्ा, पिार्ा अथच. २. सरळ वाच्याथच. [सं.] 
 
अवयवावयवी भाव पु. अवयव आचि अवयवी यारं्ा जो परस्पर संबधं तो; पिाथच व त्यारे् भाग 
यामंधील संबंध. उिा. पट व तंतू यामंधील संबधं. [सं.] 
 
अवयवी पु. चनरचनराळे भाग, र्ंचरये, उपागें असलेला, जोड भाग असलेला पिाथच, शरीर; शरीरी; 
िेहधारी : ‘सागं पा ंधनंजया । अवयवी अवयचवया । आच्छाचिजे की तया । तेचर् रूप ॥’ – ज्ञा १४·१२५. 
 
अवयवीकरि न. (ग.) चिलेली राशी अवयवाचं्या गुिाकाराच्या स्वरूपात माडंण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अवयस्क चव. अज्ञान; कायिेशीरदृष्ट्ट्या वयात न आलेला. 
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अवयाल न. ओल्या खोबऱ्यारे् कढवनू काढलेले तेल. (हेट.) पहा : अरडेल (गो. अवल = पूिच तयार 
िंालेला नारळ) 
 
अवयोग पु. कुयोग; अशुभ वळे : ‘अवयोग बारा घटकापंयंत होता. त्याजमुळे चत्रतीये प्रहरीं िरबारास 
गेलों.’ – पेि २५·१०७. [सं.] 
 
अवर चिचव. अलीकडर्ा; ह्या बाजूर्ा (कधी ‘तवर’शी जोडून उपयोग) : ‘म्हिोचन पुरुषु क्षराक्षर । 
िोन्द्ही िेखोचन अवर ॥’ –ज्ञा १५·५३८. 

चव. १. धाकटा; वयाने लहान. २. पाठीमागर्ा; नंतरर्ा. ३. कचनष्ठ; हाताखालर्ा; नीर्. ४. 
पचश्चमेकडील. [सं.] 
 
अवरक्त चव. (भौ.) दृक य विचपटाच्या लाल रंगापलीकडे असिारा. (दृक य प्रकाशापलीकडे असिाऱ्या 
औक्ष्ट्िक प्रारिाच्या तरंगलाबंीसाठी वापरतात.) [सं.] 
 
अवरक्त प्रारि न. (भौ.) अवरतत चकरि बाहेर फेकण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अवरज पु. धाकटा भाऊ. [सं.] 
 
अवरज न. मोठे, अपार नुकसान; सवचप्रकारे नाश; समूळ, चनःशषे नासधूस; नुकसान. [सं. अ + वजच] 
 
अवरजा स्त्री. धाकटी बहीि. [सं.] 
 
अवरजा पु. १. चहशोबार्ी वही, डायरी, रोजचनशी, खताविी यातंील एक सिर; उतारा; 
खताविीतील एक स्वतंत्र खाते; रोजकीिीतील एखाद्या चवचशष् बाबीच्या जमाखर्ार्ा उतारा. २. 
(सामान्द्यतः) हजेरीपत्रक. पहा : आवजा [फा. आवजा] 
 
अवरजून अ. (चवरू, आवरजून) १. स्पष्पिे; हडसून खडसून. २. प्रत्यक्ष; मुिाम; एकिम; 
तडक; बुद्धया : ‘अवरजून पंर्प्राि िंड घाचलती खगेंर सुधारसा ।’ – होला १०७. 
 
अवरठा, अवरडा चव. चववाहार्ी योनय वळे गेल्यानंतरही चववाह न होता राचहलेला; अचववाचहत; 
िह्मर्ारी. पहा : आठवर 
 
अवरठेपिा पु. िह्मर्यच; कौमायच. 
 
अवरतमाना स्त्री. बायका; चस्त्रया : ‘अवरतमाना र्ार जखमी केचलया आहेती.’ –मर्सा १६·१५. 
[फा. औरत + माना] 
 
अवरपर चव. परोक्षापरोक्ष; दृष्श्रुत; पाचहलेले, ऐकीव. [सं.] 
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अवरंगजेबी स्त्री. कापडार्ा एक प्रकार : ‘मागे तीन अवरंगजेब्या चलचहल्या होत्या ते आम्ही राजारें् 
भेटीस येऊं तेव्हा ंिेऊं.’ – िर् २९१. 
 
अवरा पु. कडववेाल; कडवा; पावटा; अळसंुद्यासारखा एक धान्द्यार्ा प्रकार. (कों.) [का. अवचर] 
 
अवरा, अवारा चव. भलतार्; वाटेल तसा : ‘येथे मलकापुरीस (मलकापुरच्या टाकंसाळीच्या 
रुपयास) रुपयेस अवरा वट्टा पडतो.’ – ऐलेसं ३९७८. 
 
अवरात्र स्त्री. रात्रीर्ा शवेटर्ा प्रहर. [सं. अपरात्र अप.] 
 
अवरी चव. अचववाचहत; कुमारी : ‘त्यार्ी कन्द्या र्ंपकमाचलनी । ते अवरीर् असे आजुनी ।’ – जै 
५५·८४. [सं. अ + वृ] 
 
अवरीखिे स्त्री. १. िुवचतचन; चवरुद्ध वतचन; आर्रि. २. अप्रीती; खप्पा मजी. पहा : आवरी [सं. 
अव + रीचत] 
 
अवरुद्ध चव. १. अडथळा केलेले; रोधलेले; कंुचठत; अटकाव केलेले; हरकत घेतलेले; थाबंचवलेले; 
बिं पाडलेले. २. व्याप्त ३. राखलेली; ठेवलेली; बाळगलेली (राख, राडं). [सं. अव + रुध्] 
 
अवरुद्ध कंठ पु. भावनेने िाटून आलेला कंठ, गळा – आवाज. 
 
अवरुद्ध भांडवल न. (अथच.) अडकलेले, गुंतून पडलेले भाडंवल. 
 
अवरुद्ध मत्ता स्त्री. (अथच.) ज्या मालमते्तर्ा चवचनयोग कोित्याही व्यवहारासाठी करता येिार नाही 
अशी बिं करून ठेवलेली मालमत्ता. 
 
अवरुद्ध लेखा पु. (अथच.) ज्या खात्यातून पैसे काढिे कायद्यान्द्वये बिं केले आहे असे खाते; 
गोठवलेले खाते. 
 
अवरूप चव. चवरूप; कुरूप. [सं.] 
 
अवरूला पु. आरोळी; आवाज : ‘अवरूला ऐचकला राम भरतारान । घेतीला रंनया बािू रे ।’ – 
एहोरा ५·५६. 
 
अवरेणखत चव. (ग.) अधोरेचखत; खाली रेष मारलेले. [सं.] 
 
अवरोध पु. १. अडथळा; हरकत; अटकाव; आडकाठी; प्रचतबधं; कंुचठतावस्था : ‘कृष्ट्ि प्राप्तीशी 
अवरोधु । सबळ िोधु उपजेल ॥’ – एरुस्व २·४८. २. नातलगाच्या मृत्यचू्या श्रविाने येिारी अशुद्धता; 
सुतक; मृताशौर्. ३. अंतःपुर; जनानखाना; रािीवसा : ‘तिुपचर अवरोधद्वार झकचर्चद्वलंबे । यिुपचत मग पावे 
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पाथच हस्तावलंबे ॥’ – सारुह ५·४३. ४. (भाषा.) श्वासनचलकेतून बाहेर पडिाऱ्या हवेला उच्चारि 
अवयवामुळे होिारा संपूिच अडथळा. (वा.) अवरोध पडिे– अडथळा होिे; चवलंब लागिे : ‘कासीराव 
रास्ते यारं्ा काळ रोज मजकुरी जाला. त्यार्ी स्त्री सती चनघाली याजकचरता गंगाधरराव रास्ते यासं अवरोध 
पडला.’ – पुअभा ३·१२२. [सं.] 
 
अवरोधक चव. (शाप.) अडथळा करिारा; अडविारा; रोखिारा. [सं.] 
 
अवरोधकरक्षी चव. (यंत्र.) अडथळयापासून रक्षि करिारे (उपकरि). 
 
अवरोधिे उचि. अडथळा करिे; हरकत करिे; आडकाठी करिे; थाबंचविे; खोळंबचविे. [सं. 
अव + रुध्] 
 
अवरोधन न. प्रचतबधं करिे; बाजूस सारिे; चनवारि करिे. 
 
अवरोणधत चव. िाबलेले, रोखलेले, प्रचतबधं केलेले. 
 
अवरोि पु. १. उतार; उतरिे; खाली येिे. २. उंर् स्वरापासून नीर् स्वरात जािे. [सं.] 
 
अवरोि, अवरोिि पु. न. १. खाली उतरिे; अवतरि; अधोगमन; पासून, खाली, वरून, बाजूने 
जािे. २. वर र्ढिे, जािे. ३. (संगीत.) चनषािापासून खाली षड जाकडे स्वर म्हित येिे. याच्या उलट 
आरोह. ४. स्वरनचलकारं्ा कंप हळूहळू कमी प्रमािात होिे; आवाज खाली येिे. ५. वृक्षास वरपयंत 
वढेिारा वले. [सं.] 
 
अवरोिी चव. उतरता. [सं.] 
 
अवरोिीक्रम पु. उतरता िम; िमशः कमी होिारी रर्ना; (ग.) मूल्य कमी कमी होत जाईल अशा 
तऱ्हेने लावलेला राशींर्ा िम. [सं.] 
 
अवरोिी फल न. (ग.) स्वर्लार्ी (स्वतंत्रपिे ज्यारे् मूल्य बिलता येते अशी र्ल राशी) झकमत 
वाढवीत गेल्यास फलार्ी झकमत जर कमी कमी होत असेल, तर ते फल अवरोही होय. [सं.] 
 
अवरोिी विय पु. (संगीत.) चनषािापासून खाली षड्जाकडे येताना लागिारे विच. [सं.] 
 
अवरोिी वारा पु. (भ.ू) चवशषेतः रात्रीच्या वेळी डोंगर उतारावरून खाली वाहिारा थंड हवरे्ा 
प्रवाह. 
 
अवगीकृत चव. वगचवारीप्रमािे न चवभागलेले, वगचवारी न केलेले. 
 
अवर्णजत चव. सूट सवलत नसलेले; न सोडलेले; न टाकलेले. 
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अवगीय चव. वगीकरि न केलेले; वगचवारी न करता येिारे; संकीिच; चकरकोळ; ज्यात चनरचनराळे 
प्रकार आहेत असा. व्याकरिात हा प्रयोग येतो. [सं.] 
 
अविय चव. १. चवजातीय; आपल्या जाचत – विाबाहेरील. २. (ल.) झनद्य; िूषिीय; 
र्ातुवण्याबाहेरील : ‘जो खािाड आचि स्थूलोिर । जो अविचचस्त्रयेर्ा करी स्वीकार । जो श्वशुरगृही राहे 
चनरंतर । तयार्ा चवर्ार नायकावा ॥’ – जै २·९१. [सं. अ + विच] 
 
अविय आविय न. र्ौकी पहारा, बिंोबस्त : ‘बािशहा व अबिल अहिखान याजभवते अविच आपले 
केले आचि बाबास चलहून पाठचवले की, आम्ही बािशहास आगऱ्यास घेऊन जातो.’ – मझशयाका ४०८. 
 
अविय, अवियनीय, अवण्यय चव. विचन करण्यास कठीि असे; शब्िातीत; अचनरूपिीय : ‘अविच 
अंबाऱ्या शोभल्या ॥’ – नव १३·७५ [सं. अ + विच] 
 
अवियपूजा स्त्री. उपिेवतारं्ी पूजा; मुख्य िेवताखंेरीज र्तर िेवतारं्ी पूजा : ‘भततजनाचर्या 
काजा । जेवीं कचरती अविचपूजा । तेवीं सैन्द्य रचर्लें  वोजा ॥’ – एरुस्व ६·५४. [सं. आवरि] 
 
अवर्णिता स्त्री. (यंत्र.) रंगहीनत्व; रंग नसिे. [सं.] 
 
अविी कभग न. (शाप.) चनरचनराळया पिाथांच्या चमश्रिातून बनचवलेले व वगेवगेळया कें रशतती 
असलेले झभग. यातून बाहेर पडिारा प्रकाश हा लोलकातून बाहेर पडिाऱ्या रंगापासून मुतत असतो. [सं.] 
 
अविोदक न. िह्माडंाभोवती व्यापून असलेले पािी : ‘की श्रीकृष्ट्िा अविोिक आले भेटी’ – 
रुस्व ९१. [सं.] 
 
अवतयिूक स्त्री. गैरवतचिूक; िाडंगाई : ‘कजच घेऊन न द्याव ेही रीत कोठील? असे अवतचिुकेने 
पचरिाम लागेल की काय?’ –व े१७४२·५. 
 
अवषयि न. पावसार्ा अभाव; वृष्ीर्ा अभाव; अनावृष्ी; िुष्ट्काळ : ‘आचि सुखार्ें अवषचि पचडलें  ।’ – 
ज्ञा ११·३८१. [सं. अ + वृष्] 
 
अवल चव. १. पचहला; उत्तम; प्रमुख. २. (ल.) अचतशय मोठा; उच्च. ३. पचहल्या प्रतीर्ा, िजार्ा 
(जमीन, रेशीम वगैरे) वगचवारीत पचहला. 

चिचव. प्रथमतः; पचहल्यािंा; प्रारंभी; आिी. 
स्त्री. पचहला झकवा आरंभीर्ा भाग. [फा. अव्वल] 

 
अवल चव. पूिचपिे तयार िंालेला (नारळ). (गो.) 
 
अवल, अवले न. वल्हे. 
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अवलअखेर, अवलआखर चिचव. आरंभापासून अखेरपयंत; अथपासून र्चतपयचत (नकाराथी 
प्रयोगात) पूिचपिे; एकंिर; समूळ; चबलकुल; अगिी; सवचस्वी. [फा. अव्वल  + आचखर = शवेट] 
 
अवल अखेर र्स्तावा पु. नवीन जचमनीवर िरवषी वाढत जािाऱ्या करापंैकी पचहला. 
 
अवल अजी चव. (कायिा) मूळ चफयाि; तिार. [फा.] 
 
अवल आढावा पु. वषारंभी मागरे् येिे – िेिे समजण्यासाठी माडंलेला जमाखर्च. 
 
अवलकाकूय न पु. मुख्य कारकून; फडिीस. [फा.] 
 
अवलकी स्त्री. पोहे. [का. अवलक्की] 
 
अवल कोटय न. मूळ िावा झकवा चफयािीबिल ज्या न्द्यायालयात संपूिच र्ौकशीरे् काम र्ालून 
चनकाल चमळतो ते न्द्यायालय. 
 
अवलगामी अ. वमी; नाजूक जागी : ‘अवलगामी लागून पटकन् जीव जाईल मािंा.’ – आभाळ 
१२७. 
 
अवलजप्तीती स्त्री. िाव्यार्ा चनिचय होण्यापूवी चमळकत न्द्यायालयाने आपल्या ताब्यात घेिे. 
 
अवलिे उचि. वल्हचविे; हाकारिे. [सं. आ + वल  = वल्हचविे] 
 
अवलदोड, अवलद्वाड चव. वाईटपिात, द्वाडपिात अग्रगण्य; चबलंिर; अट्टल; पक्का. 
 
अवलपुरावा पु. प्राथचमक पुरावा; न्द्यायालयाने प्रथमावस्थेत पाहावा म्हिून हजर केलेला 
िस्तऐवजासारखा पुरावा. 
 
अवल रणजस्टर न. आजचमतीस िर एक गावातील जचमनी कोिाकोिाकडे कोित्या हक्काने 
वचहवाटीस आहेत त्यारे् तपशीलवार नोंिपत्रक. 
 
अवलसाल, अव्वलसाल न. १. वषार्ा आरंभीर्ा भाग. २. चववचक्षत संख्येतील माचलकेतील पचहले 
वषच. ३. चहशोबाच्या सालातंील पचहले साल. ४. सुहूर एका वषाच्या काळात ज्येष्ठातील (वैशाखातील 
सुद्धा) काही चतथी िोनिा येतात यामुळे त्याचं्या चनिेशातील संचिनधता घालचवण्यास ‘अवलसाल’, 
‘अखेरसाल’ हे शब्ि योजतात : ‘ज्येष्ठ शुद्ध ४ घटी ५ अवलसालीं राजश्रींर्ी मंुज जाहली.’ – चशर्प्र २७. 
[फा.] 
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अवलक्षि न. १. अशुभ, अचनष्सूर्क चर्न्द्ह, खूि, िेखावा, रे्ष्ा, कृत्य; िुचश्चन्द्ह. २. अपशकुन; 
अचरष्; उत्पात. ३. वाईट सवय; खोड : ‘बहुतासंी न मने तें अवलक्षि । सहजर् जालें  ॥’ – िास १९·३·२७. 
[सं. अव + लक्षि] 
 
अवलक्षिी चव. १. िुगुचिी; खोडसाळ. २. अचरष्कारक; िुचश्चन्द्हारे्; अवकृपेरे्; औत्पाचतक. ३. 
शारीचरक व्यंग असलेला; कुरूप; चवरूप. [सं.] 
 
अवलक्ष्मी स्त्री. कमनशीब; िुिैव; िुभानय; आपिा. [सं.] 
 
अवलंब पु. १. आसरा; आश्रय; संरक्षि; थारा; आधार. २. (ग.) लंबक ज्या रेषेवर क्स्थर राहतो ती 
रेषा (त्या चठकािच्या गुरुत्वाकषचिार्ी चिशा िशचविारी रेषा). ३. (ज्यो.) एखाद्या स्थळारे् स्वक्स्तकापासून 
खस्थ ज्योतीपयंत दृकमंडलावरील अंशात्मक अंतर; कोट्यंश; नताशं. [सं. अव + लंब] 
 
अवलंबिे उचि. १. आश्रय करिे; आधार धरून राहिे. २. पकडिे; लोंबकळिे; धरिे; चर्कटिे; 
कवटाळिे. ३. धारि करिे; उर्लिे; स्वीकारिे; पत्करिे; अंगीकारिे. 
 
अवलंबन न. ग्रहि; स्वीकार; धारि : ‘चर्त्त अवलंबने वीि ।’ – चवझसपू २·९३. [सं.] 
 
अवलंणबत चव. १. आश्रय चिलेला; संरचक्षलेला; हाती धरलेला; पोसलेला; बाळगलेला; कैवार 
घेतलेला. २. घेतलेला; धरलेला; कवटाळलेला; पकडलेला (संरक्षिासाठी). ३. लोंबता; लटकता; 
हलता. ४. परतंत्र. ५. चवश्वास ठेवनू असलेला. [सं.] 
 
अवला पु. १. अवले. पहा : वल्िे. २. वल्हेकरी. ३. (प्रा.) नवरा : ‘कातेंचर्या चभडा । आवला होये 
जगायेवढा ।’ – अमृ १·३४. 
 
अवलात स्त्री. मुळातर्; अव्वलात; सुरुवातीसर्. 
 
अवलाद स्त्री. १. पुत्रपौत्रािी संतती; वशं; कुळी; प्रजा : ‘राम अवलाि कुशपत्नी धामा । अवलाि िेह 
असे हा ॥’ – नव ८·८१. चवशषेतः मुलार्ा वंश. २. व्रात्य; खोडसाळ. [फा. औलाि] 
 
अवलाद, अफ् लाद स्त्री. वशंपरंपरा; पुस्तिरपुस्त : ‘लेकरारे् लेकरी अवलाि अफ्लाि तुवा ंखािें’ 
– मर्सा ८·२८. 
 
अवलाव, अवल्िाव पु. १. अचनष् प्राप्ती; अपलाभ : ‘तैसा कमाकारा िूजेया । तो कचरतेपिारं्ा 
आत्मेया । अवल्हाओ येतो गेलेया ं। काझह उरे ॥’ – राज्ञा १८·४०९. २. आळ. [स.ं अव + लाभ] 
 
अवणलप्तीत चव. १. माखलेला; र्ोपडलेला. २. (ल.) िुष्ट्कृत्यात संबधं असलेला; अचनष् कृत्यातं 
भाग घेिारा; एखाद्या िुष्ट्कमार्ा वाटेकरी. ३. कलंचकत; िोषयुतत. [सं.] 
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अवणलया पु. १. साधू; संत; पुण्यात्मा; ईश्वराच्या झर्तनात मनन असिारा; चविेही. २. (ल.) 
लहरी. ३. स्वच्छंिी; मौला; छाचंिष् मनुष्ट्य. ४. र्मत्कार करून िाखविारा. [फा. वलीरे् अव.] 
 
अवली स्त्री. आघाडी; प्राधान्द्य; गुिाचधतय; वरर्ष्ट्मा; उत्कषच; प्रकषच. (चि साधिे.) [फा. अव्वल ] 
 
अवलीला, अवलीळा चिचव. सहज; सुलभपिे. 

स्त्री. िीडा; खेळ; लीला; कसरत; उड्ा र्. 
 
अवलीद पु. घोड्ाच्या अंगावरील केसारं्ा भोवरा. 
 
अवलंुठन न. १. लोळि; लोळण्यार्ी चिया; लंुठन. २. लुटिे याअथी र्ुकीने वापरतात. [सं.] 
 
अवले न. वल्हे : ‘स्वयें अवलें  घेउचन करीं वगेें । नाव हळु हळु लोटीत जळासंगे ।’ – अकक १·१४२. 
 
अवलेकरी, अवल्या पु. १. वल्हेकरी; वल्हे मारिारा : ‘गंगा म्हिता गीता गंगा सरी न पाव े । 
अवले पोहता ंबुडती म्हिवुचन सरी न सामाव े ।’ – बगाथा ६२८. २. (ल.) सत्ता गाजचविारा; सत्ताधीश; 
चिशा िाखचविारा; किचधार; नायक. 
 
अवलेप, अवलेपन पु. न. १. माखिे; सारवि; र्ोपडिे. २. ज्याने माखावयारे् तो पिाथच. ३. 
माखण्यार्ी चिया. 
 
अवलेि पु. र्ाटि; पाक; रसचिया; लेह. [सं.] 
 
अवलोक पु. १. नजर; दृष्ी : ‘करूचन आपुचलये चिठी र्ोखु । मग धापें अवलोकु । तयावचर ।’ – 
ज्ञा १७·१४७. २. प्रकाश : ‘का ं घरा आंतुल एकु । िीपार्ा तो अवलोकु ।’ – ज्ञा १८·३२८. ३. िशचन; 
चनरीक्षि; अवलोकन; पाहिे : ‘येथे मी वारं्ून अवलोकीं । आन हेतु असे ।’ – ज्ञा १५·४२४. [सं. अव + 
लोक्] 
 
अवलोकिे उचि. पाहिे; बघिे; पे्रक्षिे; चवलोकिे; न्द्याहाळिे; चनरखिे; चनरखून पाहिे : ‘कामें 
नेलें  चर्त्त नेिी अवलोकू मुख ।’ – तुगा ४५६. [सं. अव + लोक्] 
 
अवलोकन न. १. चनरीक्षि; झर्तन; चवलोकन; पाहिे; एखािा चवषय डोळयाने झकवा चवर्ारात्मक 
बुद्धीने जािण्यार्ा व्यापार. २. तपास झकवा र्ौकशी करिे. ३. दृष्ी. ४. डोळा. [सं.] 
 
अवलोकन दंड पु. (स्था.) िशचनी कठडा. [सं.] 
 
अवलोणकत चव. १. चनरीक्षलेले; पाचहलेले. २. झर्चतलेले; ध्यान केलेले. २. बुद्धधमीय. 

न. दृष्ी; कटाक्ष [सं.] 
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अवलोणकत दशयन न. (नृत्य.) नृत्य करताना खालील वस्तू पाहण्यार्ा अचभनय करिे. [सं.] 
 
अवलोणकतेश्वर पु. गौतमबुद्ध. [सं.] 
 
अवलोडन न. पाण्यात डंुबिे; डुबकिे; बुर्कळया मारिे. [सं.] 
 
अवलोभन न. कामवासना. [सं.] 
 
अवलोम चव. १. अनुकूल असलेला. २. योनय; लायक. [सं.] 
 
अवश चव. १. स्वतंत्र; िुसऱ्याच्या ताब्यात नसलेला; वश न िंालेला; न मािसाळलेला. २. पराधीन; 
परतंत्र; स्वाधीन नसलेला. ३. उच्छंृखल; स्वच्छंिी; स्वैर; अचनयंचत्रत. [सं.] 
 
अवशल्क्त, अवशक्ती स्त्री. अशततता; चनबचलता; असमथचता; कमकुवतपिा; िौबचल्य; शक्ततक्षीिता. 
[सं. अशक्ततर्ा अप.] 
 
अवशभाव पु. पराधीनतेर्ी जािीव. 
 
अवशात चिचव. अकस्मात; एकाएकी : ‘अवशात चनजामशहासही यचिलशाहसाठी युद्धप्रसंग पडले.’ – 
मऐचश ५·१४. 
 
अवणशष्ट चव. बाकी उरलेले; शषे; चशल्लक राचहलेले; उवचचरत. 

न. उरलेला भाग. [सं.] 
 
अवणशष्ट बेकारी स्त्री. (अथच.) शारीचरक झकवा मानचसक िुबचलतेमुळे येिारी बेकारीर्ी पचरक्स्थती. 
 
अवशी स्त्री. पूवचरात्र; प्रिोष समय; चतन्द्हीसाजं. पहा : अवस : ‘मग अवशींर्ी प्रहररात्र गुिरचलयावर 
गुप्तपिें हत्तीच्या घाटंा काढून डेरेिाडें पाडून िंाडून चनघालें ’ – भाब ११९. 
 
अवशीतन न. (भशूा.) रवक्स्थतीतून कोिताही पिाथच घन क्स्थतीत येण्यासाठी आवक यक 
असलेल्या तापमानापेक्षाही कमी तापमान होिे. [सं.] 
 
अवशीतन करिे चि. (भौ.) काही ठरावीक उिेश डोळयासमोर ठेवनू वस्तू हवी त्यापेक्षाही कमी थंड 
करिे. 
 
अवशेष पु. १ बाकी; चशल्लक; शषे; अवचशष् भाग : ‘५५० चमटरवर मृत प्रवाळ प्राण्यारें् अवशषे आढळून 
आले.’ – महा ६०; (पुरा.) प्रार्ीन मानवी जीवनात कालपरत्व ेवापरलेल्या चवचवध वस्तंूरे् भाग. यात िगडी 
हत्यारे, भाडंीकंुडी, अलंकार, मूती, खेळिी, आयुधे वगैरेंर्ा समावशे होतो. तसेर् यात त्याचं्या वस्तीच्या व 
आहारपद्धतीच्या खुिाही येतात. २. राचहलेली रक्कम झकवा संख्या. [सं.] 
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अवशेष खणनज न. (भशूा.) रूपातंरि झकवा चवघटन िंाल्यावर मूळच्या स्वरूपात राचहलेले खचनज. 
[सं.] 
 
अवशेणषत चव. ज्यारें् फतत अवशषे राचहले आहेत असे : ‘पडलेल्या, अवशचेषत घरारं्ी संख्या 
मोठी.’ – अगाचव ४५. [सं.] 
 
अवशोषक पु. (भौ.) शोषिारी वस्तू; शोषनू घेिारा पिाथच. [सं.] 
 
अवश्य चव. अचनवायच; िुःसाध्य; वश न होिारे; न टळिारे. 
 
अवश्य, अवश्मक चिचव. १. आवक यक बिल उपयोग; जरूर; खचर्त; खात्रीने; खास; अलबत; 
चनःसंशय; अगत्य; चनखालस. २. एखाद्याने साचंगतलेल्या गोष्ीच्या अंगीकारारे् द्योतक; संमचतिशचक होय, 
बरे या अथी अव्यय. [सं.] 
 
अवश्यता स्त्री. चनःसंशयत्व; चनःसंचिनधता; अचनवायचता. 
 
अवश्यबुणद्ध, अवश्यबुद्धी स्त्री. आस्था; अगत्य; कळकळ; आसतती; अपेक्षाबुद्धी; आवड; अमुक गोष् 
अमुक कायाथच आवक यक आहे अशी समजूत. [सं.] 
 
अवश्यभाणवता स्त्री. अपचरहायचता; अचनवायचता; टाळता येिार नाही अशी, अटळ अशी क्स्थती. [सं.] 
 
अवश्यभावी चव. १. खचर्त – खास होिारे; खात्रीरे्; चनचश्चत; अर्ूक. २. अपचरहायच. 
 
अवश्यमेव चिचव. खात्रीने; जरूर; अगिी खचर्त – खास; अवक यर्; चनःसंशय; चनखालस. [सं.] 
 
अवश्रब्ध चव. सेकंिाला १६ आवतापेक्षाही कमी कंपनसंख्या असलेल्या व म्हिून मानवी श्रविक्षमतेपेक्षा 
खालच्या पातळीवर असिाऱ्या (ध्वचनलहरी). [सं.] 
 
अवश्रेणिक चव. सामान्द्य श्रेिीर्ा; खालच्या श्रेिीर्ा. [सं.] 
 
अवष्टब्ध चव. १. बाधंलेला; गुंडाळलेला; प्रचतबद्ध; अडवलेला; थाबंवलेला; थोपवलेला; अडथळा 
केलेला. २. (शब्िशः व ल.) आधार चिलेला; तोललेला. पहा : अवष्टंभ ३. जवळर्ा; जवळ आलेला. ४. 
नेट धरिारा; क्स्थर. ५. गर्मवष्ठ. ६. पक्षाघात िंालेला. [सं.] 
 
अवष्टंभ पु. १. अडथळा; अटकाव; अवरोध; खोळंबा; हरकत. २. टेका; आधार; आश्रय; आसरा. ३. 
(ल.) कृपादृष्ी; िया; मित; पाझठबा. ४. अहंकार; गवच; आढ्यता : ‘येर अवष्ंभ ुजो आघवा । तो आरूढोचन 
म् भावा ।’ – ज्ञा ९·४१४. ५. अष्साचत्त्वक भावाचं्या ऊमी, फंुज : ‘आपि पा ंकरूचन स्वयंभ ु । बुिंचवला 
अवष्ंभ ु। संजयें तेिें ॥’ – ज्ञा १८·१६२२. ६. मलावरोध ७. (ज्यो.) आपल्या वार्मषक भासमान गतीत सूयच 
ज्यावळेी आकाशीय चवषुववृत्तापासून िचक्षिेला जास्तीत जास्त अंतरावर असतो ती वळे. [सं.] 
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अवस, औस स्त्री. अमावास्या. [सं. अमावास्या] (वा.) अवसेस पुनवेस येिे, अवसेस पुनवेस घडिे 
– केव्हातरी प्रसंगवशात येिे; एखाद्या वळेी, अधूनमधून येिे. 
 
अवस, औस स्त्री. १. रात्रीर्ा – मध्यरात्रीच्या पूवीर्ा भाग : ‘न म्हिे अवसीं पाहाटी । – ज्ञा १३·२९. 
२. पहाट; उषःकाल, अरुिोिय. (नेहमी सप्तमीत प्रयोग) अवसपहाट असा सामाचसक शब्िही रूढ आहे. 
पहा : अवशी [सं. उषचस] 
 
अवसिे अचि. अवतरिे; प्रवशे करिे; अंगात येिे : ‘तेथे अवसली चगचरजा । चसद्धी पावचेर् काजा । 
म्हिोचन तपे िुजा । केला तपोवनीं ॥’ – काचलका ५·४२. [सं. आ + चवश ] 
 
अवसणत चिचव. अकस्मात; एकाएकी. 
 
अवसन्न चव. १. संपलेले. २. अयोनय. ३. नष्; मृत. [सं.] 
 
अवसर पु. १. चरकामा वेळ; अवकाश; फुरसत. २. योग; संधी; प्रसंग : ‘अवसर मिनाला तोर् अत्यंत 
फाव े।’ – सारुह २·६४. २. योनय काळ; योनय वळे, समय; सोईस्कर वळे (कोित्याही कायार्ी); हंगाम. 
३. जागा; स्थान. ४. संर्ार; वारे; घुमारा : ‘िुसऱ्या चिवशीं श्री वतेाळार्ा अवसर येत असे’ – भारत चमत्र 
फेिु. १९२५·३०. [सं.] 
 
अवसर पु. स्त्री. घाई; तातडी. [ता. अवसरम] 
 
अवसरिी स्त्री. १. आकाशवािी : ‘अवसरिी वार्ा िंाली ।’ – वसा ६३. २. एखािा चवर्ार झकवा 
बेत करीत असता ंिुसऱ्यारे् साहचजकर् बोलिे ऐकून, ते आपल्या मनातील चवर्ारास लागू करून घेऊन व 
आपल्या मनातील कायास जोडून शकंाचनवारि झकवा अनुमान झकवा तिनुरूप वतचन करतात, असे त्या 
बोलण्यातील शब्ि. ३. लौचकक वाता; भाचकत; होरा (चि. काढिे, चनघिे). ४. अफवा; बातमी; विंता. 
[सं. अवसरवािी; अशरीचरिी] 
 
अवसरिे अचि. १. िुंरिीस लागिे; खंत घेिे. २. कमी होिे; ऱ्हास पाविे (ना.) [सं. अव + सृ] 
 
अवसरमाता स्त्री. अंगात येिारी जागृत िेवता : ‘अवसरमाता र्ोपडाई करी धाविें ।’ – ऐपो ३३४. 
 
अवसणरिी स्त्री. गर्मभताथच काढून िाखविारी; वळे सागंिारी : ‘र्रंहंसा अवसचरिी.’ – रुस्व १४. 
[सं.] 
 
अवसरी स्त्री. १. अडर्ि; अडथळा; हरकत; शकंा : ‘मािंी अवसरी ते फेडी । चवजयार्ी सागं गुढी ॥’ – 
ज्ञा १४·४१०. २. अभाव; उिीव : ‘पै मानसीचर् जरी । अझहसेर्ी अवसरी । तरी कैं र्ी बाहेरी । ओसंडेल ॥’ – 
ज्ञा १३·२९७. ३. अवकाश; जागा; अवक्स्थती; स्थान : ‘अनुभव हा ठाव वरी । आपुलीर्ी अवसरी ॥’ – अमृ 
५·६२. [सं. अव + सृ] 
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अवसरी पु. वळे िाखचविारा; घड्ाळजी : ‘र्शानु अवसरी । कुबेरू भाडंारी । र्ंिु हडप धरी । 
आंगाजवळी ॥’ – चशव ४९. [सं. अवसर] 
 
अवसरी स्त्री. भतूबाधा : ‘अवसरीं घेतलें ’ – ६·५. 
 
अवसरोल्क्त, अवसरोक्ती स्त्री. समयस्फूतीरे् भाषि. [सं.] 
 
अवसरोणचत चव. समयोचर्त; यथाकाळ : ‘मग अवसरोचर्त भोगावे । भोग सकळ ।’ – ज्ञा २·१८८. 
[सं.] 
 
अवसर्णपिी स्त्री. खाली येिे; एक प्रिीघच कालावधी (जैन) : ‘बारा भाग अवसर्मपिी अवस्थेरे् 
धरतात.’ – युगान्द्त २००. [सं.] 
 
अवसऱ्या चव. ज्याच्या अंगात संर्ार िंाला आहे असा; अंगात आििारा – िेवऋषी, भगत. 
[सं. अवसर] 
 
अवसात चिचव. एकिम; एकाएकी; अकस्मात : ‘पाठीं अवसात ये रे्वो । तै ते अवघेचर् होय वावो ।’ – ज्ञा 
६·६९. 
 
अवसाद पु. १. श्रम; थकवा; नलानी; कळमळ. २. औिाचसन्द्य; चवषाि; चखन्नता. २. खाली बसिे; 
(शाप.) साका; एखाद्या रव्याच्या तळाशी सार्लेला गाळ, गिळ र्. ३. कमी होिे; ऱ्हास; अपकषच. ४. नाश. 
५. अखेर; समाप्ती. [सं.] 
 
अवसादन न. (भशूा.) गाळ खाली बसिे; एखाद्या रव्यातील अचवराव्य पिाथच खाली सार्िे. 
[सं.] 
 
अवसादनचक्र न. (भशूा.) गाळ सार्ण्यारे् र्ि; निी आपल्या पािलोटाच्या के्षत्रातून खालील 
प्रिेशात खूपसा गाळ (माती) वाहून नेते, त्या मातीरे् िर वषी एकमेकावंर स्तर सार्तात, त्यारें् र्ि. [सं.] 
 
अवसादन प्रवृणत्त स्त्री. हीन, वाईट प्रवृत्ती. 
 
अवसादशास्त्र न. (भशूा.) गाळापासून तयार िंालेल्या स्तचरत खडकारं्ा अभ्यास. [सं.] 
 
अवसादी खडक पु. (भशूा.) गाळापासून बनलेला खडक. 
 
अवसान न. १. अंत; शवेट; समाप्ती; अखेरी : ‘त्या ध्यानारे् पचरस अवसान । र्ैतन्द्य धन पावावें ॥’ – 
एभा १३·९७. २. (ल.) मृत्यु; मरि; नाश : ‘वैद्यारे् कायच काय अवसानी ।’ – मोभीष्ट्म ११·१४९. ३. खंड; 
चवराम; तहकुबी; चवश्रातंी; खाडा; अवसाय. ४. (संगीत.) चवराम; चवश्राचंतस्थान; चवरामचर्न्द्हे खुिा 
(पिावंर). ५. धैयच; झहमत; धाडस; मनोधैयच; प्रसंगावधान; आवशे; िम; धमक; उत्साह; चहय्या : ‘पचर हे 
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अनावर आवचरता आवचड । अवसान तें घडी पुरों एकीं िेत नाहीं ॥’ – तुगा ४५८. (चि. धरिे, खर्िे, 
सुटिे, गळिे, फुटिे). ६. जोर; शतती; सामर्थ्यच; प्रयत्न; पचरश्रम; ताि; ओढ; नेट; कष्; भर; शक्ततप्रयोग; 
िम : ‘या मतावर श्रीधरपंत वारंवार फार अवसान िेतील’ – आगर ३·१४३. ७. ऐनवळे; ऐनप्रसंग; 
आिीबािीर्ी वळे; अडर्िीर्ा प्रसंग. (चि. साधिे, साभंाळिे). ८. संधी; प्रसंग; योग. ९. आवशे; 
उत्साहार्ी घटका; चवकारार्ी उत्कटता; मनोवृत्तींर्ा क्षोभ; माज; मस्ती. १०. खोटा डौल, आव. ११. 
(चर्त्र) बठैक; अवस्थान; क्स्थती; आसन : ‘नाना प्रकारर्ीं अवसानें मािसास काय, जनावरासं काय, 
िेण्यार्ी त्यारं्ी मोठी खुबी असे.’– प्रचत आत्म ३३६. [सं.] (वा.) अवसानात येिे, अवसानात असिे – 
आटोतयात, आवातयात असिे. अवसानातून जािे – सामर्थ्याबाहेर, आटोतयातून जािे; हातातून 
चनसटिे. अवसान तुटिे – धीर खर्िे : ‘ही बातमी ऐकून सवच मराठ्यारें् अधे अवसान तुटले.’ – स्वप 
२७. अवसान देिे – धीर िेिे : ‘आपि मातुःश्री यास अवसान िेऊन यत्न करिें तो करावा’ – ऐलेसं 
२७०३. 
 
अवसानघात पु. मनोधैयच नाहीसे करिे, नाहीसे होिे; उत्साह कमी करिे. [सं.] 
 
अवसानघातकी चव. आिीबािीच्या वळेी चनराश करिारा; पाचहजे त्यावळेी काम न करून घात 
करिारा; गरजेच्या वेळी उपयोगी न पडिारा. [सं.] 
 
अवसानी चव. प्रसंगावधानी; प्रसंगी उपयोगी पडिारा; आिीबािीच्या वळेी तत्पर, चसद्ध 
असिारा; धाचरष्ट्ट्यवान. [सं.] 
 
अवसाफ स्त्री. १. स्तुती; प्रशसंा; िेिनया. २. अि ूझकवा लौचकक. [फा. असफ रे् अव.] 
 
अवसाब पु. िरारा; धाक; ख्याती. (व.) [फा. अवसाफ] 
 
अवसामान्य चव. (मानस.) सामान्द्याहूंन वगेळा; सामान्द्याहूंन कमी; मानचसक चवकृती असलेला; 
मानचसकदृष्ट्ट्या अपगं; मनोिुबचल. [सं.] 
 
अवसाय पु. १. बिं होिे; उपरम; चवराम; थाबंिे. २. अंत; शवेट; अखेरी; समाप्ती. [सं.] 
 
अवसायक पु. चनस्तारक; समापक. 
 
अवसार वळे; प्रसंग; योग, पहा : अवसर 
 
अवसांद्र चव. (रसा.) चवरल, संहत नसलेले. [सं.] 
 
अवणसत चव. १. संपवलेले; पुरे केलेले; पूिच िंालेले. २. समजलेले; नक्की जािलेले; अवगत. ३. 
र्ागंले चशजचवलेले; पक्व िंालेले. ४. चनचश्चत ठाम केलेले; ठरचवलेले. ५. बाधंलेले. ६. साठचवलेले (धान्द्य 
वगैरे). ७. गत; गेलेले. [सं.] 
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अवकसचन न. पाटारे् झकवा कालव्यारे् पािी िेिे. [सं.] 
 
अवसी पहा : अवशी 
 
अवसुती चव. १. गैर; भलतेर्; अव्यवक्स्थत; चवस्कचळत; सैल; गोंधळलेले; घोटाळयारे् (काम, 
काराचगरी). २. ओबडधोबड झकवा आडमुठे काम करिारा; अडािी; अजागळ. [सं. अव + सूत्र] 
 
अवसुत्या पु. अवसुती मािूस; अडािी मािूस; अडािी र्सम; अव्यवक्स्थतपिे काम करिारा 
(मािूस). 
 
अवसूद, अवसूत चव. नेमस्त; प्रमािशीर; बेतार्ा; मयाचित. [फा. औसत] 
 
अवसेक पु. १. झशपडिे. २. तुषार. ३. (वै.) फासिी टाकून रतत काढिे. [सं.] 
 
अवस्ता, अवस्तू, अवस्तूक, अवस्थ, अवस्था चिचव. १. एकिम; एकाएकी; अकस्मात; गैरसावध 
असता. २. एकंिरीने; पूिचपिे; अगिी; कधीही; र्ुकून िेखील; चबलकूल. 
 
अवस्तु, अवस्तू न. १. नाक्स्तत्व; वस्तूर्ा अभाव. २. अवास्तवत्व; खोटेपिा; भ्रामकपिा; शुष्ट्कपिा; 
पोकळपिा. ३. कुर्कामार्ी वस्तू झकवा गोष्. [सं.] 
 
अवस्थ पु. (ग.) चवचशष् संिभातील स्थान िशचचवण्यासाठी मूळ राशीच्या पुढे जोडावयार्ा अंक झकवा 
अक्षर. [सं.] 
 
अवस्था स्त्री. १. क्स्थती; िशा; टप्पा; प्रसंग; प्राप्तकाल; हवाल. २. उत्कंठा; आवड; घटका; झर्ता; 
काळजी; हुरहुर; आशा; छंि; वधे; नाि; तन्द्मयता : ‘येरीकडे राजकुमारी । अवस्था लागलीसे भारी ।’ –
एरुस्व ५·४२. [सं.] 
 
अवस्था चतुष्टय न. मानवी आयुष्ट्याच्या र्ार अवस्था, पयाय, काल. (बाल्य, पौगंड, तारुण्य, वाधचतय 
झकवा बाल्य, तारुण्य, मध्य, वृद्ध.) [सं.] 
 
अवस्थातीत चव. मानवी जीचवतातील अवस्थाचं्या पलीकडे गेलेला; मुतत; िह्मामध्ये चवलीन 
िंालेला. [सं.] 
 
अवस्थात्रय न. १. जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती : ‘अवस्थात्रय चतन्द्ही लोक’ – ज्ञा १८·१३०. २. बाल्य, 
तारुण्य, वृद्धत्व. ३. साचत्त्वक, तामस व राजस अशा अवस्था : ‘झकबहुना अवस्थात्रया । हें अचधष्ठान धनंजया 
।’ – ज्ञा १८·३२०. 
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अवस्थाद्वय न. मानवी जीचवताच्या िोन अवस्था – १. पूवावस्था (बाल्य, यौवन) व उत्तरावस्था 
(प्रौढत्व, वाधचतय). २. जागृतावस्था व सुप्तावस्था; जागृती–चनरा. ३. आयुष्ट्याच्या िोन क्स्थती – सुख, 
िुःख. [सं.] 
 
अवस्थान न. १. राहण्यार्ी जागा, चठकाि; वसचतस्थान; वास. २. राहण्यार्ी, असण्यार्ी रीत. 
३. पिाथार्ी क्स्थती, पि. ४. अक्स्तत्व; वसती; गुप्तवास : ‘न कचरता मंथन । काष्ठीं अवस्थान । जैसें का ं
हुताशन सामर्थ्यार्ें ।’ – अमृ ७·५९. ५. एक, सहा, िहा मचहने मुक्काम. (महा. अवस्थान– एक ते बारा वषे 
मुक्काम.) : ‘द्वारावचतए पाताळ गंुफे अवस्थान.’ – स्थापो १. [सं.] 
 
अवस्थापिे सचि. ठेविे : ‘लीलेने चद्वचडभारं्ा न मिअवस्थाचपता महात रिीं ।’ – मोभीष्ट्म २·२. [सं. 
अवस्थापन] 
 
अवस्थापन १. घट्ट बसचविे. २. चनवासस्थान. [सं.] 
 
अवस्थाभेद पु. जीवात्म्याच्या चनरचनराळया अवस्था; जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती या तीन अवस्था; 
पचहली चवष्ट्िूर्ी व सत्त्वगुिार्ी, िुसरी िह्मिेवार्ी व रजोगुिार्ी, चतसरी चशवार्ी व तमोगुिी. ह्यानंा 
अनुिमे चवश्व, तेजस व प्राज्ञ अशाही संज्ञा आहेत. या खेरीज तुचरया व उन्द्मनी अशाही िोन अवस्था आहेत. 
[सं.] 
 
अवस्थावेच पु. चवरहावस्थेमुळे होिारी िेहावस्था : ‘जऱ्ही अवस्थावेर्ु जाला अंगा’ – नरुस्व 
६५३. 
 
अवल्स्थत चव. १. स्थल–काल व्यापक; वास केलेला; राचहलेला; थाबंलेला; बसवलेला. २. 
क्स्थर; बळकट; मजबतू; पक्का. [सं.] 
 
अवल्स्थणत, अवल्स्थती स्त्री. १. राहिे; वास करिे; मुक्काम करिे; नािंिे. २. वसचतस्थान; राहण्यारे् 
चठकाि; स्थान; स्थळ; क्स्थती; अवस्था. 
 
अवस्पर्णशका स्त्री. (ग.) स्पर्मशका रेखाकृतीस (वतुचळ, चववृत्त, अन्द्वस्त, अपास्त) ज्या झबिूत स्पशच 
करते, तेथपासून ती अक्षास ज्या झबिूत चमळते त्या झबिूपयंतच्या चतच्या खंडार्ा अक्षावरील लंबप्रके्षप म्हिजे 
स्पर्मशत झबिूर्ी अवस्पर्मशका [सं.] 
 
अवस्वर पु. १. वळे; प्रसंग; क्षि. पहा : अवसर : ‘ऐसे चववरौचनया ंश्रीहरी । म्हचितलें  तेया अवस्वरीं ।’ 
–ज्ञा ६·१५२. २. संपाििी प्रयोग : ‘अवस्वरू आईचकला’ –गोप्र १५४. ३. पूजेर्ा सोहळा : ‘श्रीप्रभरू्ा ठाई 
अवस्वरू करावा’ – लीर्पू १५५. ४ अध्याय; प्रकरि. ५. संभोग सुख : ‘रंभा आपुला अवस्वरू मागावयेा 
आली’– श्रीर् ५५. 
 
अवस्वरी पु. जासूि : ‘तव अवस्वरीए जुहाचरले’– रुस्व १२७. 
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अविार पु. १. एकत्र जमविे; गोळा करिे; गुंडाळिे. २. उपसंहार; समारोप. ३. तहकुबी; खंड. 
(युद्धाचिकारं्ा) मुितीर्ा–तात्पुरता तह; सावचधक संधी. ४. मोठ्या सैन्द्यार्ा आळा, पसारा. [सं.] 
 
अवणित चव. १. हजर; तत्पर; सावधान; सािर; अवधानी; लक्ष चिलेला. २. ठेवलेला; जोडलेला. ३. 
प्रख्यात. [सं] 
 
अवणित्या स्त्री. १. शरीरावर हषचिोधािी चवकार–भाव दृनगोर्र होत असता ते बळेर् लपवनू 
ठेविे; खरे रूप िंाकून ठेविे; लपविे; िंाकिे. २. (ल.) कपटी व्यवहार; ढोंग. [सं.] 
 
अवणिम चव. चहमनिीच्या तळाशी असिारा गाळ. [सं.] 
 
अविेलिे, अविेळिे उचि. हेटाळिी करिे :  ‘चद्वजार्ी मयािा तिचप अवहेळंूर् न शके’ – 
सारुह ५·७०. [सं. अवहेलन] 
 
अविेलन, अविेलना न. स्त्री. (चवप्र. अवहेळिा) हेटाळिी; अव्हेर; चतरस्कारार्ी, अपमानार्ी 
वागिूक; अनािर; अप्रचतष्ठा; तुच्छता; टर. [सं.] 
 
अवळका पु. अपयश : ‘अवळका करुचन शवेटी ।’ – भाए ३६५. [सं. अ + बल] 
 
अवळचवळ चिचव. १. अधचवट, अपूिच–अव्यवक्स्थतपिे. २. अधचवट र्ावनू. 
 
अवळबंधा स्त्री. चनवारि; मनाई; आकलन; चनयमन; चनयंत्रि; िाब; गवसिी. (चि. करिे, 
लाविे, माडंिे, होिे.) 
 
अवळसर चव. १. झकचर्त, काहीसे घट्ट; मजबतू. २. झकचर्त बारीक; अरंुि; झर्र्ोळे; 
चकडचकडीत. ३. जरासे आखूड. 
 
अवळाअवळी स्त्री. बाधंाबाधंी; आवराआवरी; सैन्द्यार्ी कूर् करण्याच्या वळेर्ी तयारी; प्रवासार्ी 
तयारी. [सं. आ + वल  रे् चद्व.] 
 
अवळ्याबंब चव. अगडबम्ब; गलेलठ्ठ; ठोंब्या. 
 
अवक्षयि न. मूल्य; ऱ्हास; घसारा. 
 
अवक्षारि न. १. उपनयनातील एक चवधी; गुरूने आपल्या ओंजळीतील पािी बटूच्या ओंजळीत 
घालिे, ओंजळ धुिे. २. (स्था.) क्षार नाहीसा करिे; क्षार काढून टाकिे. [सं.] 
 
अवणक्षप्तीत चव. १. खाली टाकलेला; फेकलेला. २. उपरोधाने िंोंबेल असे बोललेला. २. झनचित; 
चतरस्कृत. [सं.] 
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अवके्षप, अवके्षपि पु. १. (रसा.) एखाद्या चवचियाकारकामुळे एखािा घन झकवा रव पिाथच 
अचवराव्य िंाल्याने चवरवातून बाहेर पडून, तळाशी सार्िे. अशा रीतीने एखाद्या राविात चमसळलेली वस्तू 
घनीभतू किाच्या स्वरूपात वगेळी करण्यार्ी प्रचिया करिे. २. खाली टाकिे; फेकिे. ३. टोमिा; 
उपरोधी भाषि; उलट बोलिे. [सं.] 
 
अवके्षपक पु. (भौ.) अवके्षप तयार करण्यास मित करिारा मध्यस्थ, उिा. कापराच्या 
अल्कलीयुतत राविापासून कापूर वगेळा करिारा पिाथच, पािी. [सं.] 
 
अवज्ञा स्त्री. आज्ञा न मानिे; आज्ञाभगं; अनािर; अवमान; चतरस्कार; अपमान; हेलना. (चि. करिे) : 
‘जे सामान्द्यत्वें लेचखती । अवज्ञा करूचन िेचखती ।’ – ज्ञा ३·१९५. [सं.] 
 
अवज्ञात चव. अनािराने, तुच्छतेने वागचवलेला; ज्यार्ी अवज्ञा केली आहे असा. [सं.] 
 
अवंकि, अवंकिी स्त्री. िुसऱ्या मळिीच्या वळेरे् धान्द्य; अशा धान्द्यार्ी रास; फोल धान्द्य : 
‘अवंकिार्ा राचश’– ज्ञा ९·४५. 
 
अवंकिी स्त्री. अटकळ; आकलन : ‘तऱ्ही उन्द्मेखाचर्ये पेठे । गुिा अवकंिी भरीन बुद्धीर्ी साटें 
॥’ – ज्ञा १४. पहा : अवाका 
 
अवंगिी स्त्री. खोळंबा; थाबंिे. पहा : अवंगिे 
 
अवंगिे चव. अचि. थाबंिे; खोळंबिे; चतष्ठत राहिे; वाट पाहिे; मागचप्रतीक्षा करीत राहिे. [सं.] 
 
अवंचक प्रामाचिक; न फसविारा : ‘ ऐसा अवंर्क विोनी नृपाल आला’– नल ४४. [सं.] 
 
अवंचकपि, अवंचकपिा न. पु. फसविुकीर्ा अभाव; कपटीपिार्ा अभाव; र्ोख व्यवहार : 
‘धान्द्य ठेचवले त्वा ंसाठंवनू । ते िेवालयारे् कामा लावनू । अवंर्कपिें सवाथें ॥’ –मो को. [सं.] 
 
अवंजा, औजा पु. भात लावण्यार्ा हंगाम (को.) 
 
अवंति, अवंतिे, अवंता न. १. आमंत्रि; बोलाविे. (चि. िेिे, सागंिे, करिे) : ‘जन्द्ममरिासी 
अवतिें । िीधलें  तेिें सवचथा ।’ –एरुस्व १२·३८. २. अक्षता टाकून आवाहन करिे; चवचधपूवचक बोलाविे; 
अचभमंत्रि करिे. पहा : आवतन [सं. आमंत्रि] 
 
अवंतिे चि. आमंत्रि िेिे; बोलाविे; पार्ारिे : ‘भजंुगगृही जो करी वास । त्यािें अवंचतले मृत्यूस ॥’ – 
जै ४१·३. [सं. आमंत्रि] 
 
अवंदा चिचव. १. यंिा; र्ालू साली; औंिा. (ग्रा.) २. सध्या; सापं्रतकाळी : ‘अवंिार्ा काळीं । मोटकी 
रािीव सासंीचनली ।’ – चशव ४८१. ३. (हेट.) पहा : अवगु [फा. आयन्द्िा] 
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अवंध्य चव. वन्द्ध्य नसलेला; लाभिायक; फलिायक; फायिेशीर; नफ्यार्ा; चमळकतीर्ा; चहतार्ा; 
उपयोगी. [सं.] 
 
अवा पु. (चवप्र) पहा : आवा 
 
अवाई स्त्री. १. आवई; कंडी; भमुका; खबर; गप्प : ‘जझन वझन पसरे, राक्षसीर्ी अवाई’–आपू ४३. २. 
प्रचसद्धी; प्रख्याती : ‘धमचराज श्रीमंत धन्द्यार्ी तै्रलोतयामध्ये अवाई’ – ऐपो २०२. (वा.) अवाई पडिे – 
बातमी पसरिे. 
 
अवाईतवाई स्त्री. संकट : ‘अवाई तवाई चशपाई लोकावंरी येऊन पडतर् आहे’ – खास ७·३२४६. 
[सं. आपि] 
 
अवाक चिचव. १. खाली; अधःप्रिेशाकडे. २. खाली तोंड असलेला. (वा.) अवाक िोिे–र्चकत, स्तब्ध 
होिे. [सं.] 
 
अवाकिे अचि. १. चवर्ार करिे; मनन करिे; मनात आििे; झर्तन करिे. २. काकूं करिे; 
डगमगिे; आशकंिे. ३. योजिे; बेत करिे; हेतू असिे : ‘मनामंाचज अवाचंकलें  सवच काहंीं ।’ – राक ४·३. ४. 
अंिाज करिे; अटकळ करिे; कल्पना होिे; तकच  बाधंिे. 
 
अवाकिे अचि. अचतचपकिे; अचवकिे. (कु.) 
 
अवागिे अचि. वाईट मागाला लागिे. (कु.) 
 
अवागमे चिचव. समजेल अशा रीतीने : ‘हे वाच्य म्हिौचन बोचलजे । का ं अवागमे आर्चकजे ।’ – ज्ञा 
१८·१३४२. 
 
अवाङ मुख चव. लाजेने, शरमेने मान खाली घातलेला; चनराश; खाली पाहिारा. [सं.] 
 
अवाची स्त्री. िचक्षि चिशा. [सं.] 
 
अवाचीन चव. िचक्षिेकडील, िचक्षिेसंबंधी. [सं.] 
 
अवाचेसवा, अवाच्यासवा चिचव. अचतशय; लाबंलर्क; प्रमािाबाहेर; वाटेल चततके; भलते; अवाढव्य 
(चि. बोलिे, खािे, वाढिे, खर्च करिे.) 
 
अवाच्य चव. १. उच्चारण्यास – सागंण्यास कठीि, अयोनय; बोलण्यास अयोनय : ‘अवाच्य ते टाळी । 
जीभ चर् गा ।’ –ज्ञा १४·२०९. २. अविचनीय; विचन करण्यास कठीि; अकथनीय. ३. चवरुद्ध बोलता न 
येण्यासारखे; अझनद्य. [सं.] 
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अवाजवी चव. गैरवाजवी; अयोनय. [फा. वाचजब] 
 
अवाजी स्त्री. अवा; शूर स्त्रीला सन्द्मानाथी बोलावण्यारे् संबोधन (बाई, आजी याप्रमािे). [का. अव्वा 
+जी] 
 
अवाट स्त्री. आडवाट. 

चव. आडमागाने जािारा. [सं. अ+वत्मचन् = वाट] 
 
अवाटा पु. मयाचित केलेली जागा; ओटा. (बे.) 
 
अवाठा, अवाड न. घराभोवतालर्ी बंचिस्त जागा; आवार; अंगि; पटागंि; परसू. [सं. आवार] 
 
अवाडाव स्त्री. १. अमागी, कुमागी वतचन; सैन्द्यार्ा, लुटारंूर्ा हल्ला; त्यानंी केलेली नासधूस, 
जुलूम, जबरिस्ती, जाळपोळ. २. खोडसाळपिारे् कृत्य; लहान मुलाचं्या खोड्ा. ३. आटोका; पकड; 
चमठी (सप्तमी चवभततीत प्रयोग). 
 
अवाडू चव. वाव, रीघ नाही असे : ‘त्यागा भोगा होय अवाडु ।’ –भाए १४१. 
 
अवाढवी पहा : अवाडाव : ‘मुलखातं अवाढवी सवचथा होऊं न द्यावी’ – मराआ ३७. 
 
अवाढव्य चव. फार मोठे; चवशाल; अर्ाट; चवस्तारारे्; राक्षसी; भयंकर; चवपुल. (र्मारत, शरीर, 
जंगल, ओबडधोबड मोठा पिाथच, वस्तू.) [सं. अव +वृध्] 
 
अवात चव. चनवात; चनवातं. 

न. शातंता; चनवातंपिा. [सं. अ+वात] 
 
अवात न. १. मोठे वािळ; जोरार्ा वारा; तुफान. २. एकाएकी प्राप्त िंालेले मोठे संकट, अचरष्, 
आपत्ती. [सं. अव+ वात] 
 
अवापन न. संपािन करिे; चमळविे; प्राप्ती; चमळकत. 
 
अवाप्तीत चव. १. चमळचवलेला; संपािन केलेला; ज्याने चमळचवले आहे असा [सं.] 
 
अवाप्तीतकाम चव. ज्यार्ी र्च्छा तृप्त िंाली आहे असा : ‘श्रीकृष्ट्ि अवाप्तसकळकाम ।’ –एभा 
१·२९६. [सं.] 
 
अवाल्प्तीत, अवाप्तीती स्त्री. १. चमळकत; लाभ; संपाििूक. २. नव्याने सामील करिे; नोंि करिे. 
[सं.] 
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अवाल्प्तीत अनवासी; अवषचि : ‘पजचन्द्याच्या अवाप्तीने महालर्ी बाकी राचहली नाही’– ऐलेसं ४७१८. 
 
अवाल्प्तीतक्रमांक पु. (गं्र.) गं्रथालयात नव्याने िाखल िंालेल्या पुस्तकास चिलेला नोंििी िमाकं. 
[सं.] 
 
अवाम पु. अव. जनता; सवचसामान्द्य लोक. [फा.] 
 
अवार चिचव. अलीकडील झकवा जवळच्या बाजूला. ‘तवार’ या शब्िाशी योजना. (ग्रा.) [सं. अवार = 
अलीकडील चकनारा, बाजू.] 
 
अवार चव. मोठे; अफाट; अपार. [सं. अपार] 
 
अवाणरत चव. प्रचतकार, अडथळा न केलेले; हरकत न केलेले; अप्रचतबद्ध. [सं. अ+ वृ = प्रचतबंध 
करिे.]. 
 
अवारू, आवारू चव. िुसरा; येरू : ‘ऐसा न लागे त्यार्ा पार । मग आवारू जोडूचनया कर ।’ – भाचव 
१८·९३. [सं. अवर = िुसरा] 
 
अवाथय चव. ज्यारे् चनवारि करता येत नाही असे; ज्याला प्रचतबधं करता यावयार्ा नाही असे; 
अनावर. [सं. अव+वृ] 
 
अवासवा पहा : अवाचेसवा 
 
अवास्तव चव. भरमसाट; वस्तुक्स्थतीला सोडून असलेला; न पटिारा; खोटा; भलतार्. [सं.] 
 
अवािक चव. (भौ.) चवद्युत, उष्ट्िता यारें् वाहक नसलेले (पिाथच). उिा. लाकूड, लोकर र्. [सं.] 
 
अवािी चव. मशागत न करता लागवड केलेले. पहा : अढाऊ ३. (व.) 
 
अवाळू, अवाळे न. गळू; र्ामखीळ. पहा : आवाळू : ‘काया संुिर गौरविच भाळी अवाळें  असे ।’ – सप्र 
२·१८७. ३१. 
 
अवाक्षर न. १. वार्ण्यात, बोलण्यात, चलचहण्यात चनघालेले भलते अक्षर; बोलण्यात, चलचहण्यात 
र्ुकी–प्रमाि; अशुद्ध उच्चार. २. एकही अक्षर; शब्ि; आवाज; ध्वनी; उद्गार; र्कारशब्ि : ‘तू िुसऱ्या 
कोिाजवळ अवाक्षर बोललास तर ठार मेलास म्हिून समज’ – उषःकाल. ३. अपशब्ि; झनिायुतत, अभर, 
चशवराळ भाषा; िुभाषि. शवेटच्या िोन अथी नकारात्मक उपयोग. [सं.] 
 
अवांग न. (शरीरार्ा) नाजूक भाग; ममचस्थान. (चि. अवागंी लागिे, पडिे, मारिे). [सं. 
अव+अंग] 
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अवांल्च्छत चव. नको असलेला; र्च्छा न केलेला : ‘आचि एका अवाकं्च्छत सामाचजक प्रचियेला 
सुरुवात िंाली.’ — र्िं १२७. 
 
अवांछनीय चव. नको असलेला; अचनक्च्छत; र्च्छा करू नये असा; लोभ न करण्याजोगा. [सं.] 
 
अवांझ वाि न. अनेक मुले असलेल्या बाईला मूल नसलेल्या बाईने द्यावयारे् वाि : ‘एका बाईने 
मुिाम येऊन बायाला अवािंं वाि अपचि केले.’ –माजी ८. 
 
अवांतर न. िंगा झकवा स्वारी : ‘त्या उपरी ताम्रारे् (मुसलमानारें्) अवातंराकचरता भोगवटा तुटला 
आहे.’–मासपमा १६८. 
 
अवांतर चव. १. र्तर; िुसरा; बाकीर्ा; उरलेला (भाग, संख्या). २. मुख्य चवषयाला सोडून; चकरकोळ. 
३. गौि; अचनश्चयात्मक; चववचक्षत सिरात, प्रकारात न येिारा; चकरकोळ. [सं.] 
 
अवांतर कायय न. चनराळे काम; चकरकोळ काम. [सं.] 
 
अवांतर खचय पु. आडखर्च; र्तर खर्च. 
 
अवांतर प्रलय पु. (तत्त्व.) गौिप्रलय; न्द्याय वैशचेषक िशचनानुसार महाप्रलयाव्यचतचरतत प्रलय; 
खंडप्रलय. [सं.] 
 
अवांतर प्राल्प्तीत, अवांतर प्राप्तीती स्त्री. चकरकोळ चमळकत; आड चमळकत. [सं.] 
 
अवांतर भोजन न. पाहुण्यानंा, अचतथींना भोजन; कुटंुबातील मािसाचंशवाय र्तरानंा भोजन घालिे. 
[सं.] 
 
अवांतरवाचन न. (चशक्षि.) पाठ्यपुस्तकावं्यचतचरतत वार्न; नेमलेल्या गं्रथाव्यचतचरतत र्तर 
साचहत्यारे् वार्न. [सं.] 
 
अणव पु. १. मेंढा. २. कंुपि. 
 
अणवकिे अचि. उतरिे; अचतशय चपकिे; चपकून चबघडिे; नासिे (फळ). [सं. अचत + पच] 
 
अणवकल्प चव. चवकल्परचहत; चनचश्चत; अपचरवतचनशील; पयाय नसलेले. [सं.] 
 
अणवकणसत चव. मागासलेला; चवकास न िंालेला; अप्रगत. [सं.] 
 
अणवकळ चव. १. अखंड; संबधं; संपूिच : ‘तेथें भागवत धमच हे सकळ चशकाव े अचवकळ 
अनन्द्यश्रद्धा ।’ –एभा ३·६१४. २. व्यवक्स्थत; चनिोष : ‘चत्रषवि चत्रकाळ । पूजा कचरता ंअचवकळ । भजोचन 
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झजचकला कचळकाळ ।’ – एभा ६·१२१. ३. चवकारचरहत; क्स्थर; दृढ : ‘तैसी कमे कचरता ंसकळ । सिा ं
अचवकळ योचगया ।’ – एभा ८·४३. ४. अव्यंग; ज्यारं्ी गाते्र सुदृढ आहेत असा. [सं. अ + चवकल] 
 
अणवकार चव. चवकाररचहत; चनिोष : ‘बोलिें जें अचवकार । तें सत्य येथें ॥’– ज्ञा १६·१२४. [सं.] 
 
अणवकारक चव. (ग.) र्लाचं्या कोित्याही चकमतीसाठी सत्यर् असिारे समीकरि. उिा. (क्ष + 
य)² = क्ष² + २ क्षय + य². ‘क्ष’ व ‘य’ याचं्या कोित्याही चकमती असल्यातरी वरील समीकरि सत्य आहे, 
म्हिून ते ‘अचवकारक’ होय. [सं.] 
 
अणवकारी, अणवकायय चव. १. चवकृती न पाविारे; फरक, बिल न होिारे; चनर्मवकल्प; चनत्यसम. २. 
नाश, ऱ्हास न पाविारे. ३. (व्या.) अव्यय; ज्यास झलग, वर्न, चवभतती लागत नाही असा. [सं.] 
 
अणवकासी पांडुरोग पु. (वै.) अक्स्थमज्जेसारख्या (बोनमरॅो) रततोत्पािक र्ंचरयाच्या सिोष 
कायामुळे चनमाि होिारी रततार्ी कमतरता. हा िोष उते्तजक पेयाचं्या सेवनाने चनमाि होतो असा समज 
आहे. 
 
अणवकृत चव. १. रूपातंररचहत. २. चवकार न पाविारा; न बिलिारा : ‘व्यततीसी अतीतु । अनाचि 
अचवकृतु । सवच रूप ॥’ – ज्ञा २·१५०. ३. चवकृत नसलेला; नैसर्मगक; स्वाभाचवक; सहज. [सं.] 
 
अणवणक्रय चव. १. चवकाररचहत : ‘म्हिोचन कैं रे् अंश अचवचिया । एका मज ।’ – ज्ञा १५·३३७. २. 
अचिय; चियाशून्द्य. [सं. अ + चव + कृ] 
 
अणवणक्रया, अणवक्री स्त्री. १. चवकार; चवकृती; चबघाड; िुखिे;  असमाधान. २. चकळस; वीट; 
ओकारी; कंटाळा; चशसारी. [सं.] 
 
अणवके्रय चव. चविी न करता येण्याजोगा; चविीस अयोनय. [सं.] 
 
अणवघात चव. अचवरोधी; अडथळयाचवना; मुतत; बाधारचहत. [सं.] 
 
अणवर्घनकलश पु. एक मृचत्तका पात्र. पाढंरा रंग िेऊन यात अक्षता सुपाऱ्या, हळकंुड घालतात. वर 
िंाकि ठेवनू त्यावर िोरा गुंडाळतात. हे पात्र िेवकाच्या सुपाऱ्यातं ठेवतात. यास अचवघ्नकलश असे 
म्हितात. यात अचवघ्नक संज्ञक गिपतीरे् अचधष्ठान असते. [सं.] 
 
अणवचल चव. क्स्थर. [सं.] 
 
अणवचणलत चव. क्स्थर; न डगमगलेला. [सं.] 
 
अणवचार पु. अचववके, चवर्ाराभाव; िुलचक्ष; अज्ञान; वडेेपिा. 

चव. पहा : अणवचारी [सं.] 
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अणवचारिीय चव. १. चवर्ार न करण्याजोगे; अचर्न्द्त्य; चवर्ाराच्या आवातयाबाहेररे् : ‘मग 
अचवर्ारिीय तें आंगा । घडोचन जाय ।’  – ज्ञा ६·४६७. २. अशकंनीय; शुद्ध. [सं.] 
 
अणवचारिे अचि. अचवर्ार करिे : ‘मग सुमती बोले प्रधान । राया बरवें पुचशलें  वतचमान । अश्व 
धचरला अचवर्ारून । यासी पचरहार एक आहे ॥’ – जै २२·४१. [सं.] 
 
अणवचारशील पहा : अणवचारी 
 
अणवचाणरत चव. ज्या बिल मनन, चवर्ार केलेला नाही असे; अचवर्ाराच्या लहरीतले; पूिचपिे 
आकलन न िंालेले : ‘हे एकलौतें र्रार्र । अचवर्ाचरत संुिर ।’ – ज्ञा १४·११०. [सं.] 
 
अणवचारी चव. १. चवर्ार न करिारा; लक्ष न घालिारा, िेिारा; अचववकेी; गाफील; असयंमी; 
तापट. २. गैर कृत्ये करिारा. [सं.] 
 
अणवल्च्छन्न चिचव. १. चनरंतर; अव्याहत; एकसारखे; अखंड; सतत. २. तंतोतंत; बरोबर; चनव्वळ; 
यथाक्स्थत; व्यवक्स्थतपिे; संुिर रीतीने. 

चव. अचवभतत; अत्रचुटत; अखा; सबधं; सगळा : ‘सरकारी सभासिारें् अचवक्च्छन्न बहुमत सिैव 
कायम राहील.’ – लोचटकेले २·२१६.[सं.] 
 
अणवट चव. (चवप्र. अवीट) १. अचवकायच; उत्कृष्; न चवटलेले : ‘अचवट ज्यार्ी करिी ऐकता ंिेहप्राि 
होतो थंडा ।’ – होला १४. २. सतत कायच करिारा; न कंटाळता काम करिारा; िमिार; शूर : ‘बापू 
गोखले केवढे अचवट । म्हिे शत्ररू्ी लागली चवट ।’ – गापो १०४. पहा : अवीट ३. ज्यार्ा वीट येत नाही 
असे; चर्रमधुर. 
 
अणवदग्ध चव. मूखच; अडािी; अकुशल. [सं.] 
 
अणवद्ध योणन चव. अक्षतयोनी; चजला पुरुषार्ा संग िंाला नाही झकवा चजर्ा कौमायचभगं िंाला नाही 
अशी; अनुपभतुत. [सं.] 
 
अणवद्य चव. अचवद्वान; मूखच; अडािी : ‘अचवद्य सुचवद्य न म्हिता ंजाि । धरातळीं िह्म िाह्मि, त्यार्ें 
करंू जाता ंछळि । कुळ चनिचळि आवक यक ॥’ – एभा १·३ ६४. [सं.] 
 
अणवद्यक चव. अचवदे्यमुळे, अज्ञानामुळे चनमाि िंालेला : ‘चजवासी अचवद्यक उत्पत्ती ।’ – एभा 
७·७१. 
 
अणवद्यमान चव. हजर नसिारा; अनुपक्स्थत; नाहीसा िंालेला; चनगचत; चवनष्; मयत; अवतचमान. 
[सं.] 
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अणवद्या स्त्री. १. अज्ञान; अजािपिा : ‘हे चर्िंश अचवदे्यमुळे आत्मस्वरूप चवसरून आपि जीव असे 
मानून संसारात पडले.’ – शास्त्री को. २. माया; विेान्द्त तत्त्वज्ञानात जीवाला यथाथच ज्ञान होऊ न िेिारे 
एक मूलतत्त्व, अवास्तचवक गोष्ी खऱ्या मानिे : ‘तेथे मायेच्या प्रपरं्ातर् अचवद्या ही संज्ञा आहे.’ – गीर 
२०८. ३. कपट : ‘त्यावरून बचहरजीने अचवद्या मनात आिून पोष्ट्या चिलेला लेक आपले घरी मायिीस 
नेऊन ठेचवला’ – राखं ३. ११६. [सं.] 
 
अणवधवा स्त्री. नवरा चजवतं असलेली स्त्री; सुवाचसनी; सवाष्ट्ि. [सं.] 
 
अणवधवा नवमी स्त्री. भारपि शुद्ध नवमी; चपता चजवतं असून माता मृत असेल अशा गृहस्थाने या चिवशी 
करावयारे् श्राद्ध. 
 
अणवधी पु. चनयमार्ा, चवधीर्ा अभाव; शास्त्रचवरुद्ध वतचन : ‘रुक्तमया म्हिे लनन लावूचंनया ं। मग कन्द्या 
नेऊं अंबालया । राजा म्हिे कुलधमच टाकोचनया ंअचवधी केझव करावा ।’ – हचर २३·२३८. 

चव. अव्यवक्स्थत; चवचधपूवचक न केलेले; अशास्त्र. 
चिचव. अशास्त्ररीतीने; अव्यवक्स्थपिे. [सं.] 

 
अणवनय पु. उद्धटपिा; िाडंगेपिा; मस्तवालपिा; चवनयाभाव. 

. उद्धट; मस्त; उमचट; हट टी; गर्मवष्ठ. [सं.] 
 
अणवनाभाव पु. अदै्वत; एकमत; आपपरभावार्ा अभाव : ‘उभयपक्षी अचवनाभाव े घरोबा र्ालत 
आहे यास्तव हें पत्रलेखन केले.’ – पेि २४·४. 
 
अणवनाश पु. चनत्यत्व; शाश्वतता; नाशार्ा अभाव; अनश्वरत्व. 

चव. नाशरचहत असा; शाश्वत; चनत्य; अनश्वर : ‘पाहती मज अचवनाशातें । तचर कैं र्ा चिसे ।’ –
ज्ञा ९·१५२. [सं.] 
 
अणवनाशपद न. मोक्ष; कैवल्य : ‘या िेहारे्चन साधनें । अचवनाशपि पाविें ।’ – एभा ९·२८१. [सं.] 
 
अणवनाशभाव पु. चनत्यत्वबुद्धी; अचवनाशी आहे असा समज : ‘तो िेखतसे अचवनाशभावें । आत्मबुद्धी 
॥’ – ज्ञा ४·१२०. 
 
अणवनाणशत्व न. सातत्य; चनत्यत्व. [सं.] 
 
अणवनाशी चव. १. नाश न पाविारे. २. चर्रस्थायी; शाश्वत; चनत्य. 
 
अणवणनमयक्षम चव. चजर्ी िेवघेव होऊ शकत नाही (वस्तू.) 
 
अणवनीत चव. उद्धट; चवनयशील नसलेला; गर्मवष्ठ. [सं.] 
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अणवपथी कभग न. (भौ.) चकरिाचं्या अकें रीभवनापासून मुतत असलेले झभग. [सं.] 
 
अणवभक्त चव. १. सामाचयक; एकत्र. २. न चवभागलेला; अखंड; सलग; सबधं. [सं.] 
 
अणवभक्त कुटंुब न. वगेळे न िंालेले कुटंुब; ज्यारें् सवच स्थावर जंगम एकत्र आहे व व्यवहारही एकत्र 
आहेत असे आई, वडील, मुले, त्यारं्ी मुले र्. चमळून होिारे कुटंुब. 
 
अणवभाग चव. अखंड; अचवभतत. [सं.] 
 
अणवभाज्य चव. १. भाग, वाटा, वाटप न करता येिारे; चवभाग न होिारे; अखंड, अचभन्न. २. भाग 
करण्यास योनय नाही असा. ३. (ग.) ज्या संख्येला १ झकवा स्वतः ती संख्या याचशवाय र्तर कोित्याही 
संख्येने पूिच भाग जाऊ शकत नाही अशी (संख्या) : ७, १७, २३ र्. संख्या अचवभाज्य आहेत. [सं.] 
 
अणवभाज्य अवयव पु. ज्यारे् अवयव पुन्द्हा पडत नाहीत असे अंक. उिा. ११, ७, ३. 
 
अणवभाज्य अंक पु. (ग.) ज्या पूिांकारे् त्याच्यापेक्षा लहान पूिांकामध्ये (१ हा अंक वगळून) अवयव 
पाडता येत नाहीत असा पूिांक. [सं.] 
 
अणवभाज्य णमळकत स्त्री. १. चजर्ी वाटिी करू नये असे कायद्याने ठरले आहे अशी चमळकत, 
राज्य वगैरे. २. कुटंुबातील र्तर र्समातं वाटून न िेता एकाकडे र्ालिारी मालमत्ता. 
 
अणवभाज्यता स्त्री. भाग पाडता न येण्यासारखी क्स्थती. [सं.] 
 
अणवमुक्त के्षत्र न. काशी के्षत्र : ‘अचवमुतत महास्मशान । वारािशी आनंिवन । एकसीचर् नावंें जाि ।’ 
– एभा २१·५२६. 
 
अणवमोणचत चव. न सोडवलेला; भरपाई न केलेला. [सं.] 
 
अणवयोज्य चव. चनराळा, वगेळा करता न येण्यासारखा; अचवभाजनीय; अभेद्य. [सं.] 
 
अणवरजी चव. न चवरजलेले : ‘अचवरजी िुधारे् भाडंें ।’ –ज्ञा १८·१४७६. 
 
अणवरत चव. चनरंतर; अखंड. 

चिचव. न थाबंता. 
 
अणवरल चव. १. पातळ नव्हे तो; िाट; घट्ट. २. एकसारखा; चनरंतर : ‘जगिुन्द्मीलनाचवरल । केचलचप्रय 
॥’ – ज्ञा १८·६. [सं.] 
 
अणवरेचन न. मलावरोध. [सं.] 
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अणवरोध चव. चवरोध नसलेला; स्पधा न होता, चनवडिूक न होता (चनवडून आलेला). [सं.] 
 
अणवलंब पु. शीघ्रता; तातडी; घाई : ‘सकळाभीष्ें साधती । अचवलंबेंसी ।’ – गुर् १·६. 
चिचव. जलि; लवकर. [सं. अ + चवलंब] 
 
अणवलंबनीय चव. (शासन.) तातडीर्ा; चनकडीर्ा 
 
अणवलोखि न. अवलोकन : ‘करोचन सेपुत्कारे् अचवलोखि । काये बोले ॥’ – चिपु भा 
२·५०·१८९. [सं. अवलोकन] 
 
अणववणक्षत चव. १. चववचक्षत, चवचशष्, चनराळा नसलेला; चवशषे करून उिेचशलेला झकवा 
र्क्च्छलेला नव्हे तो. २. ज्यार्ा चवर्ार झकवा मनन केलेले नाही असा. २. अचनचश्चत; कोिताही. 
 
अणववाणित चव. लनन न िंालेला. [सं.] 
 
अणववार्ह् स्त्रीसंबंध पु. ज्या स्त्रीशी लनन करिे कायद्याने अगर परंपरेने चवचहत, योनय नाही अशा 
स्त्रीशी समागम; अगम्यागमन. [सं.] 
 
अणववेक पु. अचवर्ार; चवर्ारार्ा अभाव; तारतम्य नसिे; मूखचपिा : ‘जरी जाहला अचववकुे । तरी 
संतकृपािीपकु । सोज्वळु असे ।’ – ज्ञा १·७६. [सं.] 
 
अणववेकी चव. अचवर्ारी; सिसचद्ववके बुद्धीर्ा उपयोग न करिारा; ज्याला तारतम्यज्ञान नाही 
असा; मूखच; असमंजस : ‘जैसी राधंविी रससोय चनकी । करूचनया ंमोलें  चवकी । तैसा भोगासाठीं अचववकेी । 
धाचडती धमुच ॥’ – ज्ञा २·२५४. [सं.] 
 
अणववेच्य चव. अचतसूक्ष्म; ओळखून काढता न येिारा. [सं.] 
 
अणवश्रम चिचव. एकसारखे; चवसावा न घेता : ‘त्या भोगार्ें फळ गहन । अचवश्रम जन्द्ममरि ।’ – एभा 
२८·१५७. [सं. अ + चवश्राम] 
 
अणवश्रांत चिचव. न िमता, थकता; चवश्रातंी घेतल्याचशवाय; सतत; अखंड; चनरंतर. [सं.] 
 
अणवश्वसनीय चव. चवश्वास बसू नये असा; चवश्वास ठेवण्यास अयोनय; गैरभरवशार्ा. [सं.] 
 
अणवश्वास पु. १. बेभरवसा; चवश्वासार्ा अभाव. २. एखाद्याच्या पात्रतेबिल झकवा 
कायचक्षमतेबिल खात्री नसिे. 
 
अणवश्वासिे अचि. चवश्वास न ठेविे; चवश्वास नसिे : ‘भगवद्वर्नें अचवश्वासे । ऐसा कोि पचतत असे 
।’ – िास १·१·२१. [सं. अ+चव+श्वस] 
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अणवश्वास प्रस्ताव पु. संसिेत, चवचधमंडळात झकवा र्तर लोकचनयुतत संस्थातं चवरोधी पक्षानंी 
सत्ताधारी पक्षाचंवरुद्ध माडंलेला आव्हानात्मक ठराव. हा संमत िंाल्यास सत्ताधारी पक्षास राजीनामा द्यावा 
लागतो. 
 
अणवश्वासािय चव. चवश्वास न ठेवण्याजोगा; बेभरवशार्ा. 
 
अणवश्वासी, अणवश्वासू, अणवश्वासूक चव. १. बेभरवशार्ा; साशकं; चवश्वास, श्रद्धा न ठेविारा. २. 
चवश्वास, भरवसा ठेवण्याला अयोनय. [सं.] 
 
अणवषय चव. १. र्ंचरयानंा अगोर्र. २. चवषयवासनारचहत. 

पु. १. अभाव. २. आटोतयाबाहेरर्ा पिाथच. [सं.] 
 
अणवष्ट्यंदी चव. चर्कट नसलेला (रव, र्ंधन र्.). [सं.] 
 
अणवसाळ न. पक्ष्यारे् घरटे; कोट; कोठार : ‘का ं महावृक्षीं अचवसाळें । पक्षीजातीर्ीं ।’ – ज्ञा 
११·२५८. [सं. अचवस् + आलय] 
 
अणवस्मर, आणवस्मर चव. चवस्मरि न होता; स्मरियुतत; अचवसर : ‘आम्हावंरी ममता धरून 
वचडलपिे साभंाळ करावयासी अचवस्मर असावे’ – पेि २७·२०७. [सं. अ+चव+स्मृ] 
 
अणवस्रा चिचव. एकाएकी; न समजता; अकस्मात. 
 
अणवणित चव. १. शास्त्रामध्ये न साचंगतलेले; न आज्ञाचपलेले; शास्त्रचवरुद्ध : ‘अचवचहत कामक्स्थती 
। ह्या स्वभाव ज्यारे् वृत्ती । ते अंत्यजाचि प्रकृती । जाि चनचश्चतीं ॥’ – एभा १७·२२३. २. अयोनय. [सं.] 
 
अकवद, अकवध चव. चछर, भोक न पाडलेला (मोती, कान र्.) 
पु. मुसलमान; यवन; म्लेंछ; मुसलमानाचं्या कानास झहिूप्रमािे भोके पाडलेली नसतात म्हिून. 
(सामा.) [सं. चवद्ध] 
 
अणव पु. १. मेंढा : ‘मृचतिायक सापार्ी छाया भेका, अवींसचह कसापार्ी ।’ – मोकृष्ट्िचव २८·४८. 
२. कंुपि; वई. [सं. अचव] 
 
अवीक चव. जास्त; फाजील; अचधक. (गो.) [सं. अचधक] 
 
अवीट चव. १. न चवटिारा; पक्का (रंग); र्विार; न चबघडिारे (अन्न) : ‘अवीट न चवटे परमान्न ।’ – 
भज ४२; चनस्तेज न होिारा (रत्न, मिी, धातू); कंटाळा, चकळस, चशसारी नसिारा; लवकर जीिच न 
होिारे, न चिंजिारे,खराब न होिारे, सुदृढ (िाचगने, कपडे, भाडंी, शरीर, र्मारत); चवपुल; समृद्ध (पीक, 
धान्द्य); याखेरीज र्तर पुष्ट्कळ चनरचनराळया अथाने हा शब्ि योजतात, पि बहुतेक अक्षय, चटकाऊ 
याअथीर् वापरतात. २. अढळ; अच्युत; अक्षय, अनश्वर (ईश्वराबिल योजतात) : ‘धीटपिेचर् अवीट 
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पिाप्रचत नीट करुचन मन सत्वर पावा ।’ – रत्न ८. ३. ऐटिार; आकषचक : ‘धीट सभातंझर नीट चरघोचन, 
अवीट वसे कविास न साहे ।’ – आसी २९. ४. ज्यार्ा वीट येत नाही, कंटाळा येत नाही असे; सिाबहार. 
 
अवीट आवडी स्त्री. अढळ, अक्षय श्रद्धा, पे्रम. 
 
अवील, अवीलचूल पहा : अवेल, अवेलचूल 
 
अवीस न. मासं. [सं. आचमष] 
 
अवृत्ताकार चव. (भाषा.) ओठ गोलाकार न करता पसरट ठेवनूर् उच्चारलेला स्वर. उिा. र्, ए. 
[सं.] 
 
अवृणत्तधारी पु. चनचश्चत झकवा चनयचमत मुशाचहरा, चमळकत नसिारा. 
 
अवृणष्ट, अवृष्टी स्त्री. पावसार्ा अभाव; िुष्ट्काळ; अवषचि : ‘जे अवृष्ीरे्चन उपरवें ।’ –ज्ञा १३·२२१. 
[सं.]  
 
अवंृत पु. (वन.) वनस्पतींरे् िेठ नसलेले अवयव. उिा. पाने, फुले, फळे. [सं.] 
 
अवेच चव. खर्च वार्विारा; बर्त करिारा; काटकसरी; कृपि; कंजूष; हातार्ा जड. [सं. 
अ+चव+र्ी] 
 
अवेदक चव. बचधर; सुन्न. 
 
अवेधी चव. (वै.) आत न चशरू शकिारे; न झवधिारे; न झवधले जािारे. [सं.] 
 
अवेध्य चव. (आयु.) टोर्ले न जािारे; न झवधिारे. [सं.] 
 
अवेर, अवेरा चिचव. एरवा; पुढे येिाऱ्या झकवा गेल्या र्ौर्थ्या चिवशी. (काल झकवा उद्या, परवा, तेरवा, 
अवेरा (एरवा) असा अनुिम). (गो.) [सं. अपर, अवर] 
 
अवेल, अवेला पु. र्ुलीच्या बाजूला, लहान सहान भाडें ठेवण्याकरता केलेला एक भाग (यास 
स्वतंत्र तोंड नसून र्ुलीतून जाळ जावयास जागा असते, असे एक, िोन, क्वचर्त तीन अवेल एका र्ुलीस 
जोडलेले असतात.) पहा : वेल, वईल 
 
अवेल केश चव. ज्यार्ी आयाळ खुरापयंत पोहोर्ते असा (घोडा). 
 
अवेल चूल स्त्री. चजला अवेल–वईल आहे अशी र्ूल. 
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अवेली चिचव. पहा : अव्वल. प्रारंभी; अगोिर; पुढे : ‘सन १८१६च्या अवेलीस एक लेख आला आहे.’ – 
एलर् १·१९७. 
 
अवेव पु. अवयव (अप.). शरीरार्ा भाग : ‘का ं कूमच चजयापरी । उवार्ला अवेव पसरी ।’ – ज्ञा 
२·३०१. [सं. अवयव] 
 
अवेवधान न. अव्यवधान; िुलचक्ष; असावधपिा : ‘िेशकालवतचमान । सवचचह अववेधान । कोिते 
चवचधचवधान ।’ – रामिास. [सं. अव्यवधान] 
 
अवेश पु. अवकाश. 
 
अवेश्वरी चिचव. योनय झकवा या, त्या, वळेी, काळी, समयी–प्रसंगी : ‘ह्या अवेश्वरी त्या अवेश्वरी ।’ – शर 
(शुभा उ् यो ५·१) 
 
अवेळ स्त्री. १. योनय वेळ चनघून गेल्यानंतरर्ी वळे; उशीर; चवलंब. २. अयोनय वळे, काळ, समय; 
अनवसर. [सं. अ + वलेा] 
 
अवेळ सवेळ चिचव. योनय–अयोनय, अनुकूल प्रचतकूल वेळ–समय; वळे–अवेळ. [सं. अ + वेला, 
सुवलेा] 
 
अवेक्षक पु. (स्था.) बाधंकामावर िेखरेख करिारा. [रं्.] 
 
अवेक्षि न. १. शोध; तपास; र्ौकशी; पाहिे. २. लक्ष; िेखरेख; अवलोकन; रक्षि. ३. कृपा; लोभ. ४. 
काळजी. [सं.] 
 
अवैतणनक चव. चबनपगारी; वेतनाचशवाय; मोबिला न घेता केलेले. 
 
अवैध चव. बेकायिेशीर. 

चिचव. बेकायिेशीरपिे. 
 
अवैधता स्त्री. (कायिा.) बेकायिेशीरपिा; गैरकायिेशीरपिा. [सं.] 
 
अवैयल्क्तक चव. व्यक्ततचनरपेक्ष; व्यततींशी संबधं नसिारी. 
 
अवो उ् गा. अहो! अगे! एक संबोधन : ‘अवो तंू िेवार्ी चप्रय परम अधांग हचरर्ें ।’ – सारुह ७·९९. 
 
अवोज पु. १. आबाळ; उपेक्षा; वज नसिे; ओज नसिे : ‘नातरी होता कृषीर्ा अवोज । पेचरता ंनासे 
बीज पाहा ।’ – जै ६३·२०. २. िुलचक्ष. [सं. अव + ओजस्] 
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अवोक्षि न. औक्षि; ओवाळिे; अचभषेर्न; पािी झशपडिे (चवशषेतः चवधी, संस्कार, यामंध्ये). [सं.] 
 
अव्यक्त चव. १. व्यतत नव्हे तो; उघड–प्रकट नाही तो; अस्पष्; अदृक य; दृनगोर्र नसलेले; मानवी 
दृष्ीला अगम्य (िेवता, परमेश्वर, आत्मा) : ‘वचडला अव्यतताचर्या वशंा । उद्योतकारु सूयच जैसा ।’ – अमृ 
६·३. २. (ग.) अस्पष्; अज्ञात; माहीत नसलेली (बीजगचितातील राशी, संख्या). ३. अस्पष्ोच्चाचरत; 
ककारािी विचरचहत शुद्ध ध्वन्द्यात्मक (शब्ि). ४. (ल.) गुळगुळीत (आवाज, ध्वनी). ५. चनराकार : ‘आद्य 
मी व्यततु । अव्यततु ही मी ।’ – ज्ञा १८·११९४. ६. अचतसूक्ष्म. 

न. १. माया; िह्म; प्रकृती; कारि : ‘चवराटार्ा चवराज पुरुष । तो अव्यततीं करी प्रवेशु ।’ – 
एभा ३·१७५. २. जगार्ी सूक्ष्म अवस्था; मूल स्वभाव. ३. अज्ञान. [सं.] 
 
अव्यक्तणक्रया स्त्री. अज्ञात संख्यारं्ी बेरीज, वजाबाकी. 
 
अव्यक्तगणित न. बीजगचित; यातील काही राशी अव्यतत असतात. 
 
अव्यक्त गुिन न. (ग.) अव्यतत राशींर्ा गुिाकार. [सं.] 
 
अव्यक्तता स्त्री. (संगीत.) विोच्चार स्पष् नसिे. [सं.] 
 
अव्यक्तपक्ष पु. चपसवाचं्या वगातील प्रािी, कीटक. यारें् पखं चिसत नाहीत. याचं्या अनेक जाती 
आहेत. [सं.] 
 
अव्यक्तरस चव. ज्यार्ी नेमकी र्व सागंता येत नाही असा. [सं.] 
 
अव्यक्तराशी पु. (ग.) चजर्ी झकमत चिली नाही झकवा माहीत नाही अशी संख्या. भारतीय 
बीजगचितात र्ंग्रजी एतस, वाय, िेंड याप्रमािे अव्यतत संख्यािशचक काही संज्ञा योचजल्या आहेत उिा. 
कालक, पोतक, लोचहतक . [सं.] 
 
अव्यक्तसंख्या स्त्री. (ग.) माहीत नसलेली व त्यामुळे अक्षराने िशचचवलेली संख्या. [सं.] 
 
अव्यक्त साम्य न. (ग.) अव्यतत राशीरे् समीकरि. 
 
अव्यग चव. अस्वस्थ नसलेला; न क्षोभचवलेला; अनुचद्वनन; शातं; संथ; स्वस्थ; एकाग्रचर्त्त; पूिच लक्ष 
असलेला; ज्यारे् चर्त्त िुसरीकडे गुंतले नाही असा : ‘गुंफेद्वारे लक्ष्मि । बसैला रक्षि अव्यग्र ।’ – राचव 
[सं.] 
 
अव्यग्रता स्त्री. शातंपिा; मनार्ी एकाग्रता; शातंता. 
 
अव्यत्यय चव. उपरवरचहत; एकसारखा; अखंचडत : ‘मग समाचध अव्यत्यया ।’ – ज्ञा १८·१७५४. 
[सं.] 
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अव्यणभचार पु. १. एकचनष्ठता; अनन्द्यता; एकाग्रता : ‘घिावली आवडी । अव्यचभर्ारें र्ोखडी ।’ 
– ज्ञा १५·५. २. चनत्य साहर्यच. ३. चर्काटी. [सं.] 
 
अव्यणभचाणरत चव. सिोचित; अखंचडत. 
 
अव्यणभचारी चव. १. सवचसाधारि; सामान्द्य नव्हे असा; योनय; बरोबर; आवक यक; चववचक्षत. २. न 
बिलिारा; एकचनष्ठ. [सं.] 
 
अव्यय न. १. (व्या.) अचवभक्ततक झकवा अचवकारी शब्ि; ज्यास झलग, वर्न, चवभतती प्रत्यय लागत 
नाही झकवा ज्यारे् रूप बिलत नाही असा शब्ि. उिा. चियाचवशषेि, उभयान्द्वयी. २. िह्म. 

चव. १. अचवनाशी; नष् न होिारे; न चबघडिारे; फरक झकवा बिल न होिारे; शाश्वत; 
व्ययरचहत; अनश्वर; चवकार न होिारे; व्यथच न जािारा : ‘व्ययामाजीं मी अव्ययो’– एभा २·३९४. २. अमोघ; 
व्यथच न जािारा : ‘बाि अव्यय काचढला । गुिीं अवगुिारें् जोचडला । अिुरें कानाडीं वोचढला । उडचवला 
चविूरथ ।’ – एरुस्व ९·३०. ३. व्ययरचहत (िह्म, स्वगचलोक); अक्षय : ‘अन्द्य पुरुषार्ी जों वरी सुचशला । 
नसे, गेली जों न ती अव्ययाला ॥– चटक ७३. [सं.] 
 
अव्ययीभाव पु. (व्या.) ज्या समासात पचहले प्रधानपि अव्यय असून सबंध समासार्ा उपयोग 
अव्ययासारखा होतो तो समास. उिा. यथाशतती, हरघडी, िर चिवस, प्रचतवषच. [सं.] 
 
अव्यवधान चव. १. जवळरे्. २. उघडे. ३. गैरसावध. [सं.] 
 
अव्यवस्थ, अव्यवल्स्थत चव. १. चशस्तीत नसलेले; जेथल्या तेथे न लावलेले–रर्लेले – माडंलेले– 
ठेवलेले; चवस्कटलेले (गोष्, काम); गुंतागुंतीरे् (काम). २. बेचशस्त; अचनयचमत; टापटीप नसलेला; 
अजागळ (मािूस). [सं.] 
 
अव्यवस्था स्त्री. व्यवस्थेर्ा अभाव; बेचशस्तपिा; घोटाळा; घालमेल; गोंधळ; अचनयचमतपिा; 
(भशूा.) (निीच्या काठच्या गाळार्ी, खडकारं्ी, भसू्तरारं्ी) उलथापालथ. [सं.] 
 
अव्यविार चव. व्यवहाररचहत. पहा : अव्यविारी 

पु. खोटा व्यवहार; र्ोरी; झनद्यकमच : ‘का राजाज्ञा अव्यवहारु । कंुठवी जेवीं ।’ –ज्ञा १८·७३३. 
[सं.] 
 
अव्यविाणरत चव. उपयोगात न आिलेला; व्यवहारातून गेलेला; रि; अनुपलब्ध. पहा : अव्यविारी, 
अव्यविायय 
 
अव्यविारी, अव्यविायय चव. १. व्यवहारातील नाही असे; असामान्द्य; ज्या संबधंाने कोिताही व्यवहार 
होऊ शकत नाही असे; व्यवहारात, प्रत्यक्षात आिता येिार नाही असे : ‘आचि संवािारे्चन चमषें । जे 
अव्यवहारी वस्तु असे ।’ –ज्ञा १८·८१. २. बचहष्ट्कृत. ३. ज्याला व्यवहार माहीत नाही असा. [सं.] 
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अव्यवणित चव. १. अव्याहत; अप्रचतबद्ध; अखंड; अडथळा न केलेले, िंालेले; सतत र्ाललेले. 
२. जुळलेले; जोडलेले; चर्कटून असलेले, लगतरे्. ३. एकचनष्ठ, व्यवहाचरत, व्यवधान न पावलेला : ‘ते 
अव्यवचहता भतती ।’ – यथािी १८·२४३८. ४. न िंाकलेलें . [सं.] 
 
अव्यवणितत्व न. (मानस.) एखािी चिया आचि चतर्ा पचरिाम यामध्ये काहीही कालावधी नसिे. 
[सं.] 
 
अव्यंग चव. १. उिेपिा नसलेला; सवच अवयवानंी, घटकानंी पचरपूिच; सगळा; संपूिच; सागं : ‘चजचतला 
जन्द्ममरिार्ा पागं । सुख अव्यंग पावलें  ॥’ – एरुस्व १०·८६. २. व्यंग नसलेला; िोषहीन; चनिोष : ‘आिचर 
जो अव्यंगु । संन्द्यासु तो ।’ – ज्ञा १८·६९. [सं.] 
 
अव्यंगवािे चव. १. व्यंगरचहत; िोषरचहत; पूिच : ‘तया अव्यंगवािेया िह्मातें ।... जािोचन स्मरे ।’ 
– ज्ञा ८·९१. २. यथासागं. 
 
अव्या पु. १. अडथळा; आडकाठी; हरकत. २. खंड; भगं (र्ालीरीतीर्ा). ३. िुःखप्रि प्रसंग; 
अचरष्; अनथच. (कों.) 
 
अव्याकुळ चव. अनुचद्वनन; अव्यग्र; एकाग्र; क्स्थरचर्त्त : ‘सिामरूपें मननशील । अव्याकुळ 
श्रविाथीं ।’ – एभा १३·७३९. [सं. अव्याकुल] 
 
अव्याकृत चव. १. चववरि, स्पष्ीकरि, टीका न केलेले. २. अस्पष्; अव्यतत; गूढ. ३. 
चवकाररचहत; अचवकृत : ‘कारििेह अव्याकृत । प्रलय अवस्था वते तेथे ।’ – चवझसउ ५·२५. ४. र्ागंले अगर 
वाईट असे कोितेर् फल न िेिारे (कमच). कमारे् तीन चवभाग करतात– कुशल, अकुशल आचि 
अव्याकृत. [सं] 

न. १. िह्म. २. (साखं्य) प्रधान. ३. मायोपाचधक ईश्वर. 
 
अव्याकृणत, अव्याकृती चव. संुिर; सुरूप : ‘शषेशयना अव्याकृचत ।’ – मक ३२·१६२. 
 
अव्याख्यात चव. लक्षि न साचंगतलेला; व्याख्या न केलेला. [सं.] 
 
अव्याज चव. चनष्ट्कपट; साधा; सरळ; पार्पेर् नसलेला : ‘गोड चनळया वातावरिात । अव्याज मनें होती 
डोलत ॥’ – बालकवी. 
 
अव्यापक, अव्याप्तीत (अव्व्यापक्, अव्व्याप्त) चव. व्यक्ततचवचशष्; व्यापक नसलेला. [सं.] 
 
अव्यापार पु. १. भलतेर्, अयोनय काम. २. आपले नसलेले काम. ३. न येिारा धंिा. [सं.] 
 
अव्यापारेषु व्यापार पु. नसता उद्योग; भलतीर् गोष्; चवकत श्राद्ध; ओढवनू आिलेली अडर्ि. 
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अव्यापी चव. न व्यापिारे; व्यापक नसिारे. [सं.] 
 
अव्याप्तीतपद चव. (तकच .) अव्याप्त हेतूर्ा हा एक तकच िोष आहे. [सं.] 
 
अव्याल्प्तीत, अव्याप्तीती स्त्री. अपुरी व्याख्या; लक्ष्याथार्ा एकिेश (काही भाग) लक्षिाने व्याप्त न होता 
(चशल्लक) राहतो असा िोष. व्याख्येय जातीमध्ये ज्या ज्या व्यततीर्ा समावशे व्हावा अशी र्च्छा असते, 
त्यापैकी एखाद्या व्यततीर्ा समावशे तीमध्ये होत नाही असे व्याख्येवरून चिसते तो िोष. 
 
अव्याप्तीयवृणत्त, अव्याप्तीयवृत्ती स्त्री. (तकच ) कालासंबधंी, क्स्थतीसंबधंी वगैरे अपूिच अक्स्तत्व; जसे 
िुःखावस्थेत सुखाभाव, सुखावस्थेत िुःखाभाव पूिचपिे होत नाही. सावचधकत्व, मयािशीलता. चव. (तकच ). 
१. चवश्वव्यापक झकवा सवचव्यापक नसिारा. २. अकथनीय, अवाच्य. [सं.] 
 
अव्यावस्त, अव्यावेस्त पहा : अव्यवल्स्थत : ‘बहुधा बोलिें अव्यावेस्त । बोलोचर् नये ।’ – िास ४·२·१८. 

चिचव. सिोचित; अखंड; खंड न पडता; सतत. [अव्यवक्स्थतर्ा अप.] 
 
अव्युत्क्रम चव. (ग.) जे उलट िमाने घडत नाही असे. 
 
अव्युत्पन्न चव. १. ज्यार्ी व्युत्पत्ती लावलेली नाही असा, मूळ न शोधलेला (शब्ि, चनयम); 
असाचधत (शब्ि). २. अचवद्वान; अडािी; ज्याने शास्त्रारं्ा नीट अभ्यास केलेला नाही असा. [सं.] 
 
अव्रि चव. १. िुःख, जखम, रोग, वगैरेंतून मुतत (र्सम, जनावर, फळ). २. चनिोष; उिेपिा 
नसलेले; भगं, तडा, र्ीर नसलेला (कलश, पात्र वगैरे). [सं.] 
 
अव्वडचव्वड चिचव. भरमसाट, फोल : ‘जाचतचनिचयार्ा भगं करण्यार्ी अव्वडर्व्वड वर्नें चिलीं’– 
चत्रकाळ १५·१०·१९३९. [र्वडरे् चद्व.] 
 
अव्वल पहा : अवल [फा.] 
 
अव्वा स्त्री. स्त्री; बाई; वृद्ध स्त्री. पहा : अवा (स्त्री) 
 
अव्िळव पु. आळ : ‘अनंतिेवो िाह्मिू ते ओपगावीरे्, तेयाचस पुश्चळीकेर्ा अव्हळाओ आला.’ –लीर् 
४·२८. 
 
अव्िा चव. १. उजवा. २. उगार्; भलतेर्. 

चिचव. भलतीकडेर्. [सं. सव्यच्या उलट] 
 
अव्िाट, अव्िाटा स्त्री. आडवाट; वाममागच : ‘नीट वाट साडूंचन अव्हाटें जाती’ – िाचव ४०९. 
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अव्िाटिे अचि. १. आडमागाने जािे : ‘अव्हाटंचलया आस्थाबुचद्ध । चवषय सुखचर् परमावचध ।’ – 
ज्ञा ४·२१. २. मागील गाडी पुढे काढण्यासाठी र्कारी सोडून बलै हाकिे. रस्ता सोडून बाजूला जािे; बाजू 
िेिे. (व.) ३. चनघिे : ‘म्हिौचन तेउते अव्हाटले । आचि न र्लवे’ – लीर्उ ४५. 
 
अव्िारिे सचि. चवस्तारिे; पसारा घालून ठेविे. (व.) 
 
अव्िाविे सचि बोलाविे. [सं. आ+व्हे] 
 
अव्िाशंख पु. १. िचक्षिवती, उजव्या मुखार्ा शखं, हा फार मंगलिायक असतो असे म्हितात : 
‘अव्हाशखं अव्हावले । गुप्त वनस्पती अमोल ।’ – िास ६·९·१२. २. भलता; चनयमरचहत, अचनयचमत. 
 
अव्िासिे अचि. आवशे र्ढिे : ‘तो ढवडु असे आव्हासला’ – चशव ४८८. 
 
अव्िासव्िा चिचव. उजवा डावा; र्कडे चतकडे; हव े तसे. अव्वाच्यासवा : ‘जो र्ंचरयें अव्हासव्हा ं । 
र्ारी येथ ।’ – राज्ञा १३·७६९. 
 
अव्िाळा स्त्री. आडवाट : ‘भेिाचर्या अव्हाळा पडिे’ – अमृ ५२४. 
 
अव्िांटाधमय पु. आडवाटा धमच : ‘काम्य कमे करून घेऊन मजुरी न िेिें व तीचह भरपूर न िेिें हा 
अव्हाटंा धमच होय.’ – महावा र्. ४४८. 
 
अव्िांणत्रक चव. अवातंर; र्तर. 
 
अव्िेर पु. १. हेटाळिी; अनािर; अवज्ञा; हेळसाडं; अवहेलना; चधक्कार; चतरस्कार : ‘तू कचरसी मािंा 
अव्हेर । तरी त्यागीन शरीर ।’ – कथा १·५·१०५. २. अस्वीकार; त्याग : ‘जे परिेशीय आर्ार चवर्ार 
आपल्या रीतींस जुळत नाहींत त्यारं्ा या पुस्तकात अव्हेर केला आहे’ – चनमा ५४२. [सं.] 
 
अव्िेरिे उचि. १. अपमान करिे; चतरस्काराने, तुच्छतेने वागचविे; अनािर करिे; त्याग करिे : ‘ते 
िेचखलेया ं िुयोधनें । अव्हेचरलें  कविे मानें ।’ – ज्ञा २·९२. २. हेळसाडं, उपेक्षा, िुलचक्ष, हयगय करिे; 
अव्यवक्स्थत, धूळ खात पडिे; िुिचशा होिे (भाडंीकंुडी, पुस्तके, खोल्या, जागा वगैरे). [सं. अव+ धीर] 
 
अशकरा, अशकारा पु. कीती; नावलौचकक; प्रचसद्धी; अस्कारा. पहा : अस्करा, आश्कारा [फा. 
आक कारा] 
 
अशक्त चव. १. असमथच; िुबचल; िुबळा; शक्ततहीन २. नालायक; अयोनय र्. अक्स्थपजंर; हाडार्ा 
सापळा; काडी पेहलवान [सं.] 
 
अशक्तता स्त्री. िुबळेपिा; कमजोरी. 
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अशक्य चव. शतय नसिारे; असंभवनीय; न घडण्यासारखे; न करता येिारे. [सं.] 
 
अशक्य सनद स्त्री. अव्यवहायच वर्न; कधी अमलात न येिारी सनि : ‘रािीर्ा जाहीरनामा अशतय 
सनि म्हिून बाजूस ठेवण्यास खुि लॉडच किंचन तयार आहेत.’ – लोचटकेले २·५७४. [सं.] 
 
अशन न. खािे; भोजन; भक्षि : ‘अशनारे्चन पावके । हारपता ंप्रािु पोखे ।’ – ज्ञा १८·१०२६. [सं.] 
 
अशन, अशनी पु. १. वीज, चवद्युत : ‘एकोन योजनें शत टाकी मथुरापुरींत अशनीर्ी । शक्तत चकती’ 
– मोसभा १·८५. २. शस्त्रचवशषे; वज्र. ३. उल्का परृ्थ्वीवर घनस्वरूप अवस्थेत येतात तेव्हा त्यानंा अशनी 
म्हितात. – आसूचर् १८. [सं.] 
 
अशना स्त्री. भकू, क्षधुा. [सं.] 
 
अशणनपात पु. वीज कोसळिे; अकस्मात मोठे संकट येिे. [सं.] 
 
अशब्द चव. शब्िरचहत, मूक : ‘अथच नुमजता ं ज्या चलचहती । अशब्ि काव्यें रोज चकती ।’ – 
लचलतलहरी [सं.] 

न. िह्म; (साखं्य) प्रधान. [सं.] 
 
अशम पु. र्ंचरयावंर ताबा न ठेविे. 

चव. ज्याच्या चर्त्तास शातंी नाही असा. [सं.] 
 
अशर चव. िहा संख्या. अरबी सनाबिल वापरतात. [फा. अशर ] 
 
अशरक प. अल्कारस नावारे् िंाड; मरूमाला, चपशुना. [गुज.] [सं.] 
 
अशरिशरि न. चनराचश्रतारें् आश्रयस्थान; चनराधारारं्ा आधार. [सं.] 
 
अशरफी पहा : अश्रफी 
 
अशरीन चव. वीस संख्या. अरबी सनाबिल वापरतात. [फा. र्श्रीन्] 
 
अशरीर, अशरीरी चव. शरीर नसलेला; िेह धारि न करिारा; िैवी. 

पु. मिन, िह्य. [सं.] 
 
अशरीर वािी, अशरीर वाक्, अशरीणरिी वाक्, अशरीणरिी वािी स्त्री. आकाशवािी; िेववािी : 
‘अशरीचरिीं अंबरीं । विती िंाली ।’ – कथा. ‘तों अशरीचरिी विली उत्तर । धमचयुद्ध नव्हे हें ।’ – पापं्र 
४५·३९. [सं.] 
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अशंकडी स्त्री. अडर्ि : ‘शब्िाचर्या अशकंडी भेिनिीर्ा ंिोहीं थडी ।’ – ज्ञा १६·५. 
 
अशंकिे अचि. िर्किे : ‘हाचतचर्या अंगुचलया । अशकंली’ – नरुस्व ५८०. 
 
अशाखमाला स्त्री. (रसा.) ज्यामध्ये काबचन अिू केवळ एकापुढे एक असे जोडलेले असतात, अशी 
साखळी. [सं.] 
 
अशात चिचव. र्ततयात : ‘ये अशात सिनात हरी तो ।’ – वामन नव ९९. 
 
अशाश्वत चव. कायम न चटकिारे; क्षिभगुंर; अचनत्य; क्षचिक; नश्वर; चवनाशी; मत्यच; नाशवतं. 
[सं.] 
 
अशासकीय चव. सरकारी नसलेला; खाजगी. [सं.] 
 
अशासकीय णवधेयक न. चवचधमंडळात सरकारतफे न माडंण्यात आलेले चवधेयक. 
 
अशाणसत भूमी स्त्री. न. (राज्य.) िोन परस्परचवरोधी लष्ट्करी आघाड्ाचं्यामध्ये असलेला प्रिेश. 
 
अशास्त्र चव. १. शास्त्रचवरुद्ध केलेले; शास्त्राला अमान्द्य; शास्त्रचवरहीत; आर्ाराकडे चनयमाकडे िुलचक्ष 
करून झकवा त्यार्ा भगं करून केलेले; शास्त्र चनचषद्ध. २. अशुद्ध; अयोनय. [सं.] 
 
अशास्त्रणसद्ध चव. शास्त्राप्रमािे चसद्ध न िंालेले. [सं.] 
 
अशास्त्रीय चव. शास्त्राला धरून नसलेला; अज्ञानयुतत; र्ुकीर्ा. [सं.] 
 
अशांत चव. क्वचर्त; चवरळा. (गो.) 
 
अशांत चव. १. क्षबु्ध; अस्वस्थ; खवळलेला (समुर, मन, वारा र्.); िमन न केलेला, न झजकलेला 
(चवषय, चवकार). २. षड चवकार ज्याने झजकले नाहीत असा. (चवषयी, िोधी, लोभी रं्.) [सं.] 
 
अशांतता स्त्री. १. लोकारें् असमाधान, असंतोष. २. गडबड; िंगा; चनत्यिमात चबघाड; 
शातंताभगं; कायिा व सुव्यवस्था नसिे. [सं.] 
 
अणशजा चव. अधचवट चशजलेला; पूिच न चशजलेला. 
 
अणशत चव. खाल्लेला. [सं.] 
 
अणशव न. अकल्याि; िुिैव; िुःख; पीडा. 

चव. अशुभ; अमंगल; अकल्यािकारक. [सं.] 
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अणशष्ट चव. १. असभ्य; न शोभिारे; लज्जास्पि; लाचजरवािे; चवर्कट; बीभत्स; कुचसत; अव्यवक्स्थत; 
गैरचशस्त; अनगचल (मनुष्ट्य, व्यवहार, र्ालरीत, मागच वगैरे); २. चशष्; थोर लोकानंा संमत नसिारे; रूढ 
नसिारे; सवचसामान्द्य नसिारे. [सं.] 
 
अणशष्टता स्त्री. चशष्संमत नसलेले वतचन; असभ्यता; अचवनय. [सं.] 
 
अणशष्ट व्यविार पु. अनुचर्त, असभ्य र्ाल, व्यवहार (िासीगमन, लावण्या म्हििे वगैरे). चशष्संमत 
नसलेला व्यवहार. 
 
अणशणक्षत चव. १. न चशकलेला; चशक्षि न घेतलेला. २. कवाईत न चिलेला; तयार न केलेला, 
िंालेला; वळि, चशस्त न लावलेला. [सं.] 
 
अशी चव. असा यारे् स्त्रीझलग. 

चिचव. या क्स्थतीस, या प्रमािे. [सं. ईदृशी ] (वा.) अशी राििे – वैधव्य आल्यावर सकेशा 
क्स्थतीत राहिे : ‘ही र्ाडंाळीि अशी राचहली आहे म्हिून मला घरातंलीं चकतीतरी कामें करावीं लागतात.’ 
सिानंि. अशी िोिे– चवधवा होिे; वैधव्य येिे : ‘चतकडच्या मरिाने मी अशी िंालें  ना?’ – अस्तंभा १५८. 
 
अशी पु. (असू रे् अनेकवर्न) आसव े: ‘रडतीयार्ी अशीं तुम्ही पुसोन पचरिाम त्यार्ा करावा, तो 
कराल.’ – िर् ४१. पहा : अश्रू 
 
अशीतशी चव. लहानसहान; चकरकोळ; क्षुल्लक; महत्त्व नसलेले. 
 
अशील पु. १. वचकलारे् कूळ, पक्षकार. २. खासा; खानिानीर्ा; अचभजात; असल. [फा. असील] 
 
अशील चव. जखमी (लढाईतील कैिी), बिंी. [फा. असीर] 
 
अशीलबे तशीलबे मुलींर्ा एक खेळ. 
 
अशुणच, अशुची, अशुणचभूयत चव. अशुद्ध; अस्वच्छ; अपचवत्र; (शब्िशः व लक्षिेने) : ‘तया तोंडीं 
काचंटवडें । आंतु नुसतीं हाडे । अशुचर् तेिें पाडें । सबाह्य जो ।’ – ज्ञा १३·६७८. [सं.] 
 
अशुढाळ, अशुढ्ढाळ चव. घािेरडा; अव्यवक्स्थत; िंोपाळू; अजागळ (मािूस); चगर्चमड 
चलचहिारा; अजागळपिारे् (भाषि, काम); र्ेंगट; अडािी; गबाळया; भोंगळ; अव्यवक्स्थत : ‘कोि 
अशुढ्ढाळ मािसें बुवा ही?’ – सूयचग्रहि ७७. 
 
अशुद्ध चव. १. शुद्ध नसलेले; शुद्ध न केलेले; र्ुकीरे्; सिोष; भेसळ असलेले. २. घािेरडे; अस्वच्छ; 
चबघडलेले; अपचवत्र; अमंगळ; चवटाळलेले. [सं.] 
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अशुद्ध न. १. रतत : ‘पचर ते अव्हेरूचन गोचर्ड । अशुद्ध काय नेघती ।’ – ज्ञा ९·५७. २. हीि; चमश्रि; 
हीन प्रतीर्ा भाग काढून न टाकलेले (सोने, लोखंड वगैरे). ३. र्ूक; र्ुकी; प्रमाि; िोष (बोलण्यात, 
चलचहण्यात). [सं.] 
 
अशुद्धया चव. नेहमी र्ुका करिारा; गोंधळया; प्रमािी. 

न. र्ूक; र्ुकी; प्रमाि; िोष (बोलण्यात, चलचहण्यात). [सं.] 
 
अशुभ न. १. अमागंल्य; अचनष्; िुभानय; िुिैव; अकल्याि. २. अचनष् कायच; अमंगल कायच. ३. 
पातक : ‘आमुच्या अशुभाशयार्ा धातु । कचरता र्रि धूमकेतू ।’ – एभा ६·१११. 

चव. १. अमंगल; अभर; अचनष्; प्रचतकूल (िेखावा, सूर्ना, मतलब, अथच, योग, चिया, शब्ि, 
चर्न्द्हे, लक्षिे वगैरे). २. धमाला झकवा आर्ाराला सोडून असलेला.३. िुःखिायक; वाईट. [सं.] 
 
अशुभ आचार पु. ज्यात उत्सव, सुख सोहळा नाही अशा तऱ्हेरे् कायच झकवा समारंभ; चवशषेतः 
औध्वचिेचहक चिया – उत्तरचिया. २. पापार्रि; अनार्ार; िुष्ट्कमच. [सं.] 
 
अशुभ कमय, अशुभ कायय न. अमंगल झकवा चतरस्करिीय चवधी. [सं.] 
 
अशुभणचन्ि, लक्षि न. १. अमंगल, अचनष्, चर्न्द्ह, लक्षि, छाया, व्यंजन, िुचश्चन्द्ह; अचनष्सूर्क 
गोष्. [सं.] 
 
अशुभ वतयमान न. वाईट बातमी; अमंगल, अचनष् बातमी. [सं.] 
 
अशुरा पु. मोहरमरे् िहा चिवस. [फा. अशर = िहा] 
 
अशुश्रूषु चव. सेवा न करिारा : ‘शठ नाक्स्तक िंभयुतत । अशुश्रुषु आचि अभतत ।’ – एभा २९·५०१. 
[सं. अ+शुश्रूषा] 
 
अशून्य चव. पूिच भरलेला; पोकळ नसलेला. [सं.] 
 
अशेष, अशेख चव. ज्यार्ी बाकी चशल्लक उरत नाही असा; चनःशषे; संपूिच; सगळा; सवच; अवघा. 
[सं.]  
 
अशेषभाजक पु. (ग.) लहानात लहान भाग. [सं.] 
 
अशोक पु. १. एका वृक्षारे् नाव, ह्यार्ी पाने आंब्याच्या पानापेंक्षा लाबं व कुरळी असून शोचभवतं 
असतात. २. आनंि. 

चव. ज्याला िुःख नाही असा. [सं.] 
 
अशोक पौर्णिमा स्त्री. फाल्गुन पौर्मिमा. [सं.] 
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अशोक वणनका न्याय एखािी गोष् करण्यारे् अनेक तुल्य मागच असताना त्यापैकी अमुकर् का 
स्वीकारला यारे् कारि सागंता न येिे. जसे – राविाने सीतेला अशोक वनात का ठेवली तर कोठेतरी 
ठेवायर्ी ती अशोक वनात ठेवली. 
 
अशोकाष्टमी स्त्री. र्ैत्र शु. ८. या चिवशी अशोकाच्या कळया पाण्यात टाकून ते पािी चपण्यार्ा चवधी. 
ही चतथी चवष्ट्िुिेवतेप्रीत्यथच आहे.[सं.] 
 
अशोणधत चव. १. अशुद्ध; शुद्ध न केलेला; खािीतून काढलेला व त्यावर कोितीही चिया न 
केलेला (धातू). २. शोधून न काढलेला; अज्ञात. [सं.] 
 
अशोणधत तेल न. (भ.ू) शुद्ध न केलेले खचनज तेल. 
 
अशोणधत मृत्युअथय मृत्यरेू् ढोबळ प्रमाि. 
 
अशोभ चव. १. न शोभिारा. २. कुरूप. [सं. अ + शुभ] 
 
अशोभन चव. अमंगल; अपचवत्र. 

न. अपकार; अपराध. [सं.] 
 
अशोभनीय चव. १. न शोभिारा; अयोनय; अनुचर्त. २. लाचजरवािा; लज्जास्पि. [सं.] 
 
अशौच न. १. सुतक; अपचवत्र क्स्थती; मरिाशौर्. २. मचलनपिा : ‘अशौर् तो बाधी आचिका ंअक्षरा ं। 
नाम चनिसुरा घेता ंतरे ॥’ – तुगा २५१३. [सं.] 

चव. अपचवत्र; पचतत : ‘जालों मी अचत अशौर् ।’ – चवझसपू १·९०. [सं.] 
 
अशौचक चव. अपचवत्र : ‘तोंडाळ, वोढाळ, पचतझनिक : ‘ते चस्त्रयेच्या ऐसे िेख । अशौर्क सबाह्य 
।’  – एभा १७·२०३. [सं.] 
 
अशौच्य चव. अशौर्; अशुद्ध : ‘का ंअशौच्या मंत्रें । बीजें कचथलीं ।’ – ज्ञा ९·१७७. [सं. अ + शुचर्] 
 
अश्म पु. िगड. पहा : अश्मा 
 
अश्मक पु. खानिेश, चविभच आचि मराठवाडा चमळून होिाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रिेशारे् जुने नाव. 
 
अश्मगभी फळ न. (वन.) अष्ठीला; आठळी फळ; बाठी फळ; फलावरिार्ा सवात आतला भाग 
कठीि कवर्ासारखा असलेले (बाठ असलेले) फळ. आंबा वगैरे. 
 
अश्मन न. (भौ.) िगड तयार होण्यार्ी चिया; सेंचरय पिाथारे् िगडामध्ये झकवा िगडासारख्या घट्ट 
पिाथामध्ये रूपातंर होिे. [सं.] 
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अश्मपरशु, अश्मपरशू पु. (पुरा.) आद्य अक मयुगात सापडिारे िगडारे् परशूसारखे हत्यार. [सं.] 
 
अश्मयुग न. (पुरा.) पाषाियुग; मानवाच्या संस्कृतीर्ी पचहली अवस्था; रानटी अवस्थेतील 
मानव ज्या प्रागैचतहाचसक काळात नद्याचं्या काठाकाठाने झहडून िगडाचं्या हत्याराने जनावरारं्ी चशकार 
करी, तो प्रिीघच कालखंड. या काळात मानवाने मुख्यत्वेकरून िगडार्ीर् हत्यारे वापरली म्हिून अक मयुग 
म्हितात. [सं.] 
 
अश्मयुगीन गुिा स्त्री. (पुरा.) प्रार्ीन अक मयुगातील मानव ज्या नैसर्मगक गुहेत वास्तव्य करीत असे अशा 
डोंगर कपारींच्या गुहा. या गुहेत त्यारं्ी हत्यारे, मारलेल्या प्राण्यारें् तसेर् त्यारें् अवशषे वगैरे सापडतात. 
[सं] 
 
अश्मरी स्त्री. मुतखडा; मूत्ररोग; मूत्रकृच्छ. [सं.] 
 
अश्मवतुयल दफन न. (पुरा.) मृतारे् िफन केल्यानंतर त्याभोवती वतुचळाकार िगड लाविे. 
अशी प्रथा लोहयुगात होती. 
 
अश्मसार पु. १. लोखंड; लोह. २. चहरा. [सं.] 
 
अश्महृदय चव. पाषािहृियी; कठोर; चनिचय; चनष्ठुर. [सं.] 
 
अश्मंतक पु. आपट्यारे् िंाड. [सं.] 
 
अश्मा पु. १. िगड; पाषाि : ‘चलळा पिें िेउचन अक मा । उद्धचरला ।’ – ऋ ६०. २. मरिोत्तर धार्ममक 
चियेच्या वेळी सविचझहिू ज्या िगडावर चतलाजंली िेतात तो िगड; जीवधोंडा. [सं. अक मन्] 
 
अश्मास्थी पु. (वन.) अक मस्वरूपात रूपातंचरत िंालेले भपूषृ्ठाच्या वगेवगेळया थरातं आढळिारे 
वनस्पतींरे् अवशषे. [सं.] 
 
अणश्मत चव. (भशूा.) (सजीव अवशषे) खडकात रूपातंचरत िंालेले; अक मीभतू िंालेले. [सं.] 
 
अश्मी उल्का (अक मी उल्का) स्त्री. (भशूा.) पाषािमय उल्का; बाह्यावकाशातून पडलेला 
उल्कापाषाि; बाह्यावकाशातून पृर्थ्वीवर येऊन पडलेला चसचलकेटी खचनजे असिारा अशचनपाषाि. [सं.] 
 
अश्मीभवन न. (वन.) गाळात मुरिाऱ्या पाण्यामुळे हजारो वषापूवी गाडल्या गेलेल्या वृक्षाचं्या 
खोडारें् कायान्द्तरि होण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अश्मीभूत चव. (पुरा.) खडकाचं्या थरामंध्ये प्रार्ीन प्राण्यारें् झकवा वनस्पतींरे् नैसर्मगक 
रासायचनक प्रचियेमुळे िगडासारखे िंालेले (अवशषे); िगडारे् रूप पावलेला; िगडासारखे कठीि 
िंालेले; प्रस्तररूप पाविारी (वनस्पती वगैरे). [सं.] 
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अश्मीभूत अरण्य, अश्मीभूत वन न. ज्या के्षत्रात वृक्षारं्ी अक मीभतू खोडे गाळाचं्या उघड्ा पडलेल्या 
खडकात आढळतात अशी चठकािे. 
 
अश्युणलयन चव. (पुरा.) अक मयुगीन िगडार्ी (हत्यारे): हात कुऱ्हाडी, अक मपरशू र्. प्रकार. 
फ्रान्द्समधील सोम निीच्या काठी या प्रकारच्या हत्यारारं्ा प्रथम शोध लागला. त्या अक युचलयन नावाच्या 
गावावरून हे नाव पडले. [सं.] 
 
अश्रिी स्त्री. आकाशवािी; िेववािी. 
 
अश्रफी स्त्री. जुन्द्याकाळरे् एक सोन्द्यारे् नािे; मोहोर. 
 
अश्रद्ध चव. श्रद्धा नसिारा; भाव, भतती नसलेला. [सं.] 
 
अश्रद्धा चव. १. श्रदे्धर्ा अभाव; भरवसा, भतती यारं्ा अभाव (ईश्वराच्या चठकािी). २. अप्रीती; नावड; 
कंटाळा; चतटकारा. ३. गैरचवश्वास; अचवश्वास. [सं.] 
 
अश्रदे्धय चव. श्रद्धा ठेवण्यास अयोनय, नालायक. [सं.] 
 
अश्राप, अश्राफ चव. १. अचभजात; सभ्य; थोर; खानिानी घराण्यातील (मािूस); उच्च िजार्ा. २. 
गरीब, चनरुपरवी (जनावर). [फा. शरीफरे् अव.] 
 
अश्रापगाय स्त्री. चनरुपरवी मनुष्ट्य. 
 
अश्राणयिे सचि. आश्रय करिे. [आश्रयिे अप.] 
 
अश्राव्य चव. १. ऐकू न येिारे. २. ऐकण्यास अयोनय (ईश्वरझनिा, साधुझनिा र्.) ३. बीभत्स; अश्लील. 
४. चनःशब्ि. [सं.] 
 
अश्राव्यता स्त्री. १. ऐकून येिे; िुःश्राव्यता; बचहरेपिा. २. चनःशब्िता. [सं.] 
 
अश्री स्त्री. १. कोपरा; कोन; पैलू. २. शस्त्रार्ी धार. 
 
अश्रीक चव. अभागी; िुिैवी; चनःस्तेज. 
 
अश्र,ु अश्रू पु. असू; आसू; आत्यंचतक िुःखाच्या झकवा आनंिाच्या क्षिी डोळयात येिारे पािी. 
[सं.] 
 
अश्रुगं्रथी पु. (वै.) डोळयातील अश्रू चनमाि करिारी गं्रथी. [सं.] 
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अश्रुढाळ चव. सारखे अश्रू गाळिारा; घोड्ारे् एक कुलक्षि. 
 
अश्रुत चव. १. न ऐकलेले; ठाऊक नसलेले; अज्ञात : ‘अश्रुत फळें या वगेळीं । श्रविीं पडता ं त्याहीं 
फळीं’ – यथािी २·१२४२. २. ज्याने ऐकले नाही झकवा ज्याला ठाऊक नाही असा; अचशचक्षत. ३. विे न 
जाििारा. ४. विेचवरुद्ध; विेाने चवचहत न केलेला; विेास असंमत असा; अशास्त्र; विेबाह्य. ५. कराराने, 
शपथेने, प्रचतजे्ञने, स्वतःला बाधूंन न घेिारा. [सं.] 
 
अश्रुतपूवय चव. पूवी ऐचकवात नसलेला; अगिी नवीन; नवलपूिच; आश्चयचकारक. [सं.] 
 
अश्रुधारा स्त्री. अश्रू वाहिे; एकसारखे रडिे; अश्रूंर्ा प्रवाह. [सं.] 
 
अश्रुधूर पु. प्रक्षबु्ध जमाव पागंवण्यासाठी झकवा ताब्यात ठेवण्यासाठी पोचलसाकंडून वापरला जािारा 
वाय,ू यामुळे डोळयातून सारखे पािी येते व डोळे र्ुरर्ुरतात. 
 
अश्रुनणलका स्त्री. (प्राचि.) डोळयाच्या आतील कोपऱ्यात असलेली, नाकाच्या पोकळीत उघडिारी 
नचलका. [सं.] 
 
अश्रुनाली स्त्री. व्रि; भगंिर; नासूर. 
 
अश्रुपात पु. १. अश्रूंर्ा प्रवाह; सारखे रडिे (चि. र्ालिे, वाहिे). २. घोड्ाच्या डोळयातील भोवरा; 
घोड्ारे् एक अशुभ लक्षि. 
 
अश्रुपात्र न. कार् झकवा भाजलेली ताबंडी माती (टेराकोटा) यापासून केलेले एक प्रकाररे् भाडें. ही 
भाडंी ग्रीक व रोमन थडनयामंधून सापडली असून शोक करिारी मािसे आपले अश्रू त्यातं गाळत असत 
असे म्हितात. [सं] 
 
अश्रुकपड पु. अश्रू चनमाि करिारी मासंगं्रथी. पहा : अश्रुगं्रथी 
 
अश्रुपूिय चव. १. अश्रूंनी भरलेला; डबडबेला. २. शोककारक; उिासवािा. [सं.] 
 
अश्रुप्रकपड पु. (प्राचि.) डोळयाच्या बाह्य कोनात असलेली अश्रू चनमाि करिारी गं्रथी. [सं.] 
 
अश्रुवाय ूपहा : अश्रुधूर 
 
अश्रेय चव. अकल्याि. [सं.] 
 
अश्लाघनीय, अश्लार्घय चव. स्तुती करण्याला अयोनय; प्रशसंा करण्याला अयोनय; अप्रशसंनीय; झनद्य. 
[सं.] 
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अश्लील चव. १. असभ्य; अयोनय; लज्जास्पि; शरम वाटण्याजोगा; अनीचतसूर्क; अनीचत – मूलक. २. 
असभ्य भाषा असलेले (वाङ्मय); चशवराळ; गावढंळ. ३. अर्कट चवर्कट; उत्तान, भडक, कामुक विचन 
असलेली (कृती). [सं.] 
 
अश्व पु. १. घोडा; एक र्तुष्ट्पाि प्रािी; हा मनुष्ट्यास बसण्यासाठी झकवा गाडी, टागंा वगैरे 
ओढण्यासाठी वाहक म्हिून उपयोगास येतो. २ (साकेंचतक) सात ही संस्था. [सं.] 
 
अश्व अक्षांश पु. (भ.ू) ककच वृत्त व मकरवृत्त याचं्या िोन्द्ही बाजंूच्या अक्षाशंाचं्या पट्टयातील सागरी 
प्रिेश (या प्रिेशात वारे शातं असतात). [सं.] 
 
अश्वक पु. १. घोडा; क्षरु घोडा; भाडोत्री घोडा; र्ुकलेला घोडा. २. काकाकुवा पक्षी. [सं.] 
 
अश्वकुटी स्त्री. पागा. 
 
अश्वकंुत पु. भाल्यार्ा एक प्रकार [सं.] 
 
अश्वक्रांत स्थान न. (नृत्य.) एक पाय समक्स्थत ठेविे, िुसरा पाय अग्रतलसंर्र करून पाय 
अंगठ्यावर टेकून िुसऱ्या पायाजंवळ ठेविे. अडखळिे, वस्त्र उर्लिे, िंाडाच्या फादं्या ओढिे वगैरे िशचक 
हे स्थान आहे. [सं.] 
 
अश्वखाद्य न. हरभरा; घोडखाद्य. [सं.] 
 
अश्वगणत, अश्वगती स्त्री. घोड्ार्ी र्ाल, गती. [सं.] 
 
अश्वगंधा स्त्री. एक पौचष्क औषधी वनस्पती. यास आस्कंि, अजगंध, ढोरगुंज अशी चनरचनराळी 
नाव ेआहेत. [सं.] 
 
अश्वगुणटका, अश्वघुटका, अश्वघुणटका स्त्री. एक चववचक्षत वाजीकरि (औषध, मंत्रचसद्धी, ताईत 
याद्वारे). [सं.] 
 
अश्वचया स्त्री. घोडा चफरचवण्यार्ी चवद्या : ‘कुस्ती व्यचतचरतत खेळ व कसरतीरे् प्रकार म्हिजे 
रथर्या, अश्वर्या, तलवारीरे् युद्ध व गिायुद्ध हे होत.’ – व्याज्ञा १·३६. [सं.] 
 
अश्वणचणकत्सक पु. शाचलहोत्रज्ञ; अश्ववैद्य; घोड्ारं्ा वैद्य. [सं.] 
 
अश्वणचणकत्सा स्त्री. घोड्ारे् औषधी उपर्ार. [सं.] 
 
अश्वतर पु. खेर्र. 
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अश्वत्थ पु. एक िंाड; झपपळ. हे अचतशय मोठे, फार वष े जगिारे व अनेक औषधी गुिानंी युतत 
असल्यामुळे झहिू लोक यास पचवत्र मानतात. धार्ममक संस्कार–चवधीत याचं्या सचमधा वापरतात : ‘कल्परुम 
हन पाचरजातु । गुिें र्िंनुचह वाड चवख्यातु । तचर यया ंवृक्षजाताआंंतु । अश्वत्थु तो मी ॥’ – ज्ञा १०·२३५. 

चव. उद्यापयंत न चटकिारा; (तत्त्व) प्रपरं् : ‘आचि अश्वत्थु ऐसें ययातें । म्हिती जे जािते ।’ – 
ज्ञा १५·११०. [सं.] 
 
अश्वत्थनारायि पु. िेवतारूप मानलेला अश्वत्थ. तचमळ – कानडी लोकातं हे नाव असते : 
‘अश्वत्थनारायि सूयच नारायि’ –िास ४·५·१३ [सं.] 
 
अश्वत्थोद्यापन न. झपपळास पार बाधूंन मंत्रानंी जो संस्कारचवशषे करतात तो. [सं.] 
 
अश्वधाटी स्त्री. एक मात्रावृत्त. याला मंिारमाला असेही म्हितात. उिा. ‘वार्ाळ मी नीट 
पार्ाचरतों धीट यार्ा नयो वीट सार्ा हरी ।’ – वृत्तिपचि ३२. या िोहोत फरक म्हिजे अश्वधाटीत बाराव्या 
अक्षरावर पिसमाप्ती तर मंिारमालेत अकराव्या अक्षरावर. 
 
अश्वधाटी यमक न. यमक शब्िालंकारार्ा एक प्रकार. हे मागे व पुढे चनराळे व्यंजन असल्यामुळे 
घोड्ाप्रमािे उड्ा मारीत र्ालले आहे असा भास होतो. उिा. ‘गाजत वाजत साजत आज तया जतन 
करुचन आिाहो’ – मोचवराट ६·७५. 
 
अश्वपथ पु. घोड्ाचं्या रपेटीसाठी तयार केलेला खास मागच. [सं.] 
 
अश्वपरीक्षा स्त्री. १. घोड्ासंबंधाने ज्ञान. २. घोड्ाच्या मासंारे् ज्ञान. (अश्वमासंज्ञान.) [सं.] 
 
अश्वपात पु. अश्रू येिे, अश्रुपात. 
 
अश्वपाल पु.  मोतिार. [सं.] 
 
अश्वभार पु. १. अश्वसेना; घोडिळ; घोडेस्वारारें् सैन्द्य. २. घोड्ारं्ा जमाव, समूह. [सं.] 
 
अश्वमुख पु. चकन्नर. 

न. (स्था.) झभतीत बसचवलेले लाकडी झकवा िगडी घोडे. (असे घोडे झभत, छत यानंा टेकू 
म्हिून लावतात). [सं.] 
 
अश्वमूत्राम्ल न. चहप्युचरक ॲचसड. (र्ं.) हे अम्ल वनस्पती खािाऱ्या जनावराचं्या मूत्रात सापडते. 
[सं.] 
 
अश्वमेध पु. सावचभौम राजाने करावयार्ा यज्ञ. हा यज्ञ केल्याने परृ्थ्वीरे् सावचभौमत्व चमळते व असे शभंर 
यज्ञ केल्याने र्ंरपि चमळते, अशी समजूत आहे. [सं.] 
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अश्वरस चव. रंुि छातीर्ा. 
 
अश्वरक्षक पु. मौतिार. [सं.] 
 
अश्वराती स्त्री. एक वनस्पती; हचरताचलका पूजेतील पत्रींपैकी एक. 
 
अश्वरोि पु. घोडेस्वार. 
 
अश्ववािक पु. सारथी; घोडे हाकिारा; र्ाबुकस्वार. 
 
अश्ववैद्य पु. घोड्ारं्ा आजारार्ी माचहती असिारा व त्यावर उपर्ार करिारा मािूस. 
 
अश्वशल्क्त, अश्वशक्ती स्त्री. (भौ.) यंत्रार्ी शतती मोजण्यारे् एक पचरमाि; ७४६ वटॅस् र्ततया 
शततीरे् एकक (युचनट); तेहतीस हजार पौंड वजन, एका चमचनटात, एक फूट उंर् उर्लण्यास, झकवा १ 
पौंड वजन एका सेकंिात ५५० फूट ओढून नेण्यास लागिारी शतती. [सं.] 
 
अश्वशािी पु. र्ाबुकस्वार; घोड्ारं्ी परीक्षा करिारा; अश्ववैद्य; परीक्षक : ‘बोलावोचनया 
अश्वशािी । म्हिती घोडे चनवडी गा ये क्षिीं ।’ – कथा ४·९·१५. 
 
अश्वशाला स्त्री. १. घोड्ारं्ी पागा; तबेला. २. घोड्ावर बसण्यास चशकचवतात ती शाळा. [सं.] 
 
अश्वणशक्षक पु. घोड्ानंा चनरचनराळया र्ाली चशकविारा; र्ाबुकस्वार; घोडे हाकिारा. [सं.] 
 
अश्वणशक्षा स्त्री. घोड्ानंा चशकविे, चशक्षा लाविे. (गती, र्ाल वगैरे). [सं.] 
 
अश्वसारथी पहा : अश्वणशक्षक 
 
अश्वसारथ्य न. रथ झकवा त्याला जंुपलेले घोडे र्ालविे, हाकिे; रथार्ी व्यवस्था. [सं.] 
 
अश्वसाििी पु. घोड्ार्ी परीक्षा करिारा : ‘जैंसा वारु उपलािी । वक य करी अश्वसाहिी ।’ – 
एभा २०·२१६. 
 
अश्वस्थ चव. अस्वस्थ (अप.) : ‘अश्वस्थ संसार हा स्वस्थ नाहीं जािा’ – सप्र ५·२१. अश्वर्थ्य असेही 
रूप आहे. 
 
अश्वहृदय न. १. घोड्ासंबंधी रहस्य झकवा गुप्त गोष्ींरे् ज्ञान; अश्वशास्त्र; अश्वचवद्या; घोड्ावर 
बसण्यार्ी चवद्या. २. घोड्ाचं्या प्रकृतीरे् चनिान झकवा त्या संबधंीरे् शास्त्र. [सं.] 
 
अश्वादन न. गोडी; आस्वािन : ‘मकरंि अश्वािन मीसे ।’ वह १६१·३४. 
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अश्वायुवेद पु. गुरारें् वैद्यक, शाचलहोत्र. [सं.] 
 
अश्वारी, अश्वानी स्त्री. घोडेस्वारारं्ी पलटि. (गो.) 
 
अश्वारोि पु. घोडेस्वार. [सं.] 
 
अश्वारोिि न. घोड्ावर बसिे; स्वार होिे. [सं.] 
 
अणश्वन, अश्वीन पु. र्रंमासाप्रमािे र्ैत्रापासून सातवा मचहना. [सं.] 
 
अणश्वनी स्त्री. १. सत्तावीस नक्षत्रापंैकी पचहले. या िोन झकवा तीन तारका समजतात. २. घोडी : ‘म्हिे 
अश्व कचरता ंजळपान । अचश्वनी केवी जाहली ।’ – जै २१·८५. 

चव. चजच्याजवळ घोडे आहेत अशी, सूयचपत्नी. [सं.] 
 
अणश्वनीकुमार, अणश्वनीपुत्र, अणश्वनौ, अणश्वनौदेव पु. १. िेवारें् वैद्य; अचश्वनी अप्सरेरे् जुळे मुलगे. 
२. (ल.) कुशल वैद्य : ‘पै सौम्यतेर्ा बोलवा । चमती नेचिजे अचश्वनौिेवा ।’ – ज्ञा ११·१४४. ३. एक औषधी 
मात्रा. 
 
अश्वील, अश्वल पहा : अस्वल 
 
अश्वोरस चव. घोड्ासारख्या रंुि उरार्ा; रंुि छातीर्ा. [सं.] 
 
अषढ ढाळ चव. (बोलिे, करिे र्. मध्ये) ताळतंत्र नसलेला. 
 
अष्ट चव. आठ ही संख्या. [सं. अष्न्] 
 
अष्टक न. १. आठ पिाथांर्ा समुिाय. २. पाचिनीच्या सूत्रपाठारे् आठ चवभाग, त्यातील प्रत्येक. ३. 
ऋनविेसंचहतेरे् पठिाच्या सोईकचरता आठ भाग, त्यातील प्रत्येक. ४. आठ श्लोकारं्ा समूह; एक 
काव्यरर्नापद्धती. उिा. मंगलाष्के, करुिाष्के. 

चव. आठ झकवा आठवा. [सं.] 
 
अष्टकपाळ्या चव. १. अष्ागें – िोन हात, िोन पाय, िोन गुडघे, वक्षःस्थळ आचि कपाळ. 
िैवयोगाने लाभलेल्या या संुिर अवयवारं्ा उपयोग करूनही ज्यास काही लाभ चमळत नाही तो. कोित्याही 
कामाला उपयोगी नाही असा मािूस. २. (ल.) पूिचपिे िुिैवी; आपद्ग्रस्त; भद्र्या; कपाळकरंटा. 
 
अष्टकिय पु. िह्मिेव. 
 
अष्टकर्णिका स्त्री. आठ पाकळया : ‘मािंें हृिय चिव्य कमळ । जे तेजोमय परम चनमचळ । अष्कर्मिका 
अचतकोमळ । मध्यें घननीळ चवराजे ।’ – हचर ३५·१. [सं.] 
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अष्टकुलाचल पु. मेरूच्या र्ारी चिशासं असिारे (नील, चनषध, झवध्य, माल्यवान, मलय, 
गंधमािन, हेमकूट, चहमालय र्.) आठ पवचत. [सं.] 
 
अष्टकोन, अष्टकोनी, अष्टकोि, अष्टकोिी चव. आठ कोन व आठ बाजू असलेली (वस्तू, आकृती). 
[सं. अष्कोि] 
 
अष्टगंध न. आठ सुगंधी रव्ये (र्िंन, अगरु, िेविार, कोष्कोझलजन, कुसुम, शलैज, जटामासंी, 
सुरगोरोर्न) एकत्र करून केलेले गंध; (सामान्द्यतः) उटिे. [सं.] 
 
अष्टगुि चव. आठपट. 
 
अष्टगोल, अष्टगोली चव. काठापिरावंर वेलबुट्टी काढलेला (र्ौपिरी शलेा) : ‘कोिासी पागोटें 
परकाळा । कोिी मागती अष्गोली शलेा ।’ – भततचव ३०·४१. 
 
अष्टगोळी चिचव. सवचतऱ्हेने; एकंिर. 
 
अष्टग्रिी स्त्री. (ज्यो.) रचव, र्रं, मंगळ, बुध, गुरू, शुि, शनी, राहू झकवा केतू हे आठ ग्रह एकार् राशीत 
येिे : ‘काही वषामागं अष्ग्रहीनं जग बुडिार असं शास्त्री पचंडतानंी भचवष्ट्य वतचचवलं होतं.’ – अर्ावा २४२. 
[सं.] 
 
अष्टघाि स्त्री. अचतशय िुगंधी, घाि. [सं. अष् + घ्राण्] 
 
अष्टताल पहा : झंपाताल 
 
अष्टदल, अष्टदळ चव. आठ पाकळयारें्; आठ पानारें्; अष्भजु; अष्कोनी. 

न. १. कमळाच्या आकारार्ी काढलेली आठ पाकळयारं्ी झकवा भागारं्ी आकृतीः ‘गभें रचर्लीं 
उिंडें । अष्िळें ।’ – ऋ ७१. २. एक प्रकारर्ी रागंोळी. ३. आठ पाकळयारें् ताम्हि, संध्यापात्र. [सं.] 
 
अष्टदाने न. अव. औध्वचिेचहकात द्यायर्ी आठ प्रकारर्ी िानेः आमान्न, उिकंुभ, भमूी, गोिान, शय्या, वस्त्र, 
छत्र, आसन. [सं.] 
 
अष्टणदक्पाल पु. अंतचरक्षाच्या आठ चिशारें् रक्षि करिाऱ्या िेवता – पूवेर्ा र्ंर, आननेयेर्ा अननी, 
िचक्षिेर्ा यम, नैऋच त्येर्ा नैऋच त, पचश्चमेर्ा वरुि, वायव्येर्ा मारुत, उत्तरेर्ा कुबेर (सोम) आचि ईशान्द्येर्ा 
ईश : ‘र्येवरी सप्तसागर । मध्यें मेरू महाथोर । अष् चिनपाल तो पचरवार । अंतरें वेचष्त राचहले ॥’ – िास 
४·१०·४. [सं.] 
 
अष्टणदग्गज पु. ऐरावत, पुडंचरक, वामन, कुमुि, अंजन, पुष्ट्पिंत, सावचभौम, सुमतीक असे आठ 
चिशानंा परृ्थ्वीला आधारभतू असे आठ हत्ती आहेत, अशी पौराचिक कल्पना आहे. [सं.] 
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अष्टणदशा स्त्री. आठ चिशा; चिक् र्िारे् आठ भाग – पूवच, आननेय, िचक्षि, नैऋच त्य, पचश्चम, 
वायव्य, उत्तर, ईशान्द्य. [सं.] 
 
अष्टदेि पु. िेहारे् आठ प्रकार – पचहले र्ार झपडी व पुढील र्ार िम्हाडंी : ‘स्थूल, सूक्ष्म, कारि । 
महाकारि, चवराट, चहरण्य । अव्याकृत, मूलप्रकृचत जाि । ऐसे अष् िेह ।’ – िास ८·७·४०. [सं.] 
 
अष्टधा चव. आठ प्रकाररे्. [सं.] 
 
अष्टधामूर्णत, अष्टधामूती स्त्री. आठ प्रकारच्या मूती : ‘शलैी, िारूमयी, लेप्या, लेख्या, सैकती अथवा 
सूयचमंडळीं, जळीं, स्थळीं, अष्मूर्मतस्वरूप श्रीहरीसी पूजावें ।’ – अमृतधृव ६. 
 
अष्टधार चव. आठ धारा असलेलेः  ‘तव तेिें साधकें  एक अष्धार आड धचरलें  ।’ – कृमुरा २२·९६. 
 
अष्टनाग पु. आठ जातींरे् सपच – अनंत, वासुकी, तक्षक, ककोटक, शखं, कुचलक, पद्म, महापद्म. 
[सं.] 
 
अष्टनाणयका स्त्री. १. अव. श्रीकृष्ट्िाच्या प्रमुख बायका आठ – रुक्तमिी, सत्यभामा, जाबंवतंी, 
काझलिी (सूयचकन्द्या), चमत्रवृिंा (अवचंतराजसुता), याज्ञचजती (यज्ञचजतकन्द्या), भरा (कैकयनृपकन्द्या), 
लक्ष्मिा (महेन्द्रनाथ कन्द्या). २. र्ंराच्या आठ नाचयका – उवचशी, मेनका, रंभा, पूवचचर्ती, स्वयंप्रभा, 
चभन्नकेशी, जनवल्लभा, घृतार्ी (चतलोत्तमा): ‘अष् नाचयका येऊचन । सवा घरीं नृत्य कचरती ।’ – हचर 
२६·२२८. ३. (साचहत्य) वासकसज्जा, चवरहोत्कंचठता, स्वाधीन भतृचका, कलहातंचरता, खंचडता, चवप्रलब्धा, 
प्रोचषतभतृचका, अचभसाचरका. [सं.] 
 
अष्टपत्री चव. १. कोित्याही चवचशष् आकाराच्या (िाऊन, डेमी) छापावयाच्या कागिार्ी आठ पषृ्ठे 
होतील अशा तऱ्हेने घडी पडिारे छापलेले (पुस्तक). [सं. अष्पत्र] 
 
अष्टपद, अष्टपाद पु. १. कोळी वगातील प्रािी – गोर्ीड, सूतचकडे, झवर्ू, कातीि वगैरे २. 
आठ पायारं्ा काल्पचनक प्रािी. [सं.] 
 
अष्टपदरी चव. आठ पिरारं्ा (शलेा); आठ सरारं्ी (माळ); आठ पेडारं्ी, धानयारं्ी (िोरी). [सं. 
अष्पल्लव] 
 
अष्टपदी स्त्री. १. आठ पिारं्ा समुिाय. २. आठ र्रिारें् एक कथन; कचवताप्रकार. 
 
अष्टपाकुळ न. आठ पाकळयारें् फूल. 
 
अष्टपुत्रा चव. चजला आठ मुलगे आहेत अशी (स्त्री); सौभानयवती स्त्रीला असा आशीवाि िेतात. [सं.] 
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अष्टपुत्री स्त्री. चववाहारे् वळेी काठाला हळि लावनू वधूला नेसावयास द्यायवयारे् शुभ्र वस्त्र. चतला पुष्ट्कळ 
अपत्ये व्हावीत या र्च्छेरे् द्योतक : ‘फेचडलें  मायेर्ें वधूवस्त्र । अष्पुत्र्या चपताबंर । नेसली कृष्ट्िमय स्वतंत्र । 
तेिें संुिर शोभली ।’ – एरुस्व १६·१५. 
 
अष्टपैलू चव. १. ज्याला आठ पैलू (बाजू) आहेत असा (चहरा, रत्न). २. (ल.) हुशार; कलाचभज्ञ; 
व्यवहारर्तुर; चनरचनराळया चवषयात गती असलेला; पुष्ट्कळ चवषयारें् ज्ञान असलेला. 
 
अष्टफली, अष्टफळी, अष्टफळ, अष्टफल पहा : अटोफळी 
 
अष्टबंध पु. अष्कुलार्ल पवचत : ‘अष्बंध परृ्थ्वीस, अष्कुलार्ळे पवचतें मेरूमेखला बंध.’ – प्रमेय. 
[सं.] 
 
अष्टभार पु. ८००० तोळयारं्ा एक भार. असे आठ भार : ‘चनत्य प्रसव ेअष्भार सुविच । सूयासम प्रभा 
पचरपूिच ।’ – हचर २५·१५. 
 
अष्टभाव पु. (साचहत्य.) शरीराच्या सत्त्वगुिारे् आठ भाव, प्रकारस्तंभ, स्विे, रोमारं्, स्वरभगं झकवा 
वैस्वयच, कंप झकवा वेपथु, वैवण्यच, अश्रुपात, प्रलय. पयाय – कंप, रोमारं्, स्फुरि, पे्रमाश्रू, स्विे, हास्य, 
लास्य, गायन : ‘आठवीया चिवशीं नाश अष्भावा । अद्वयानुभावा सुखें राहे ॥’ – ब गाथा ११०. [सं.] 
 
अष्टभुज चव. आठ भजुा असलेली; आठ बाजू असलेली. [सं.] 
 
अष्टभैरव पु. चशवगिातील अष्रूपातील भरैव िेवता. 
 
अष्टभोग पु. आठ प्रकाररे् भोग – अन्न, उिक, ताबंलू, पुष्ट्प, र्िंन, वसन, शय्या, अलंकार. [सं.] 
 
अष्टम चव. आठवा. [सं.] 
 
अष्टमभाव पु. (ज्यो.) कंुडलीतील आठव ेस्थान. [सं.] 
 
अष्टमयादाणगरी पु. आठ मोठे पवचत. चहमालय, हेमकूट, चनषध, गंधमािन, नील, श्वेत, शृगंवान व 
माल्यवान. हे जंबुद्वीपात असून ते त्यातील नऊ भागाचं्या मयािा आहेत. [सं.] 
 
अष्टमिारोग पु. आठ मोठे रोग – वातव्याधी, अक मरी, कुष्ठ, मेह, उिर, भगंिर, अशच (मूळव्याध), 
संग्रहिी. [सं.] 
 
अष्टमिाणसणद्ध, अष्टमिाणसद्धी १. अचिमा = शरीर अत्यंत सूक्ष्म होिे. २. मचहमा = शरीर मोठे होिे. ३. 
लचघमा = शरीर वजनात हलके होिे. ४. प्राप्ती = सवच प्राण्याचं्या र्ंचरयाशंी त्या त्या र्ंचरयाचं्या अचधष्ठात्री 
िेवताचं्या रूपाने संबंध घडिे. ५. प्राकाक य = ऐकून ठाऊक असलेल्या व स्वगािी पारलौचकक स्थानी व 
चिसण्याजोनया र्हलोकातील स्थानी भोग व िशचनारे् सामर्थ्यच येिे. ६. ईचशता = शततीर्ी, मायेर्ी व चतच्या 
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अंशार्ी ईशाच्या चठकािी व र्तराचं्या चठकािी असिारी पे्ररिा. ७. वचशता = चवषय भोगीत असूनही 
त्याचं्या चठकािी आसतत न होिे. ८. प्राकाम्य = ज्या ज्या सुखार्ी र्च्छा करावी ते ते सुख अमयाि प्राप्त 
होिे. [सं.] 
 
अष्टमंगल चव. (चवप्र. अष्मंगळ). १. ज्यारे् तोंड, शपूेट, आयाळ, छाती व र्ार खूर शुभ्र आहेत 
असा; चकत्येकाचं्या मते ज्यारे् पाय, शपूेट, छाती व वृषि शुभ्र आहेत व जो कचटप्रिेशी भोवऱ्यानंी युतत 
असून ज्याच्या कपाळावर कमलाकृती कें सारे् वटेोळे असते असा (घोडा). २. (सामान्द्यतः) आठ 
शुभलक्षिानंी युतत असा (घोडा). 

नं. पुढील आठ मंगल वस्तंूर्ा समुिाय – िाह्मि, अननी, गाय, सुविच, घृत, सूयच, जल व 
राजा. काहींच्या मते झसह, वृषभ, गज, पूिोिककंुभ, व्यजन, चनशाि, वादे्य व िीप. (राज्याचभषेकाच्या 
समयी या अष् मंगलकारक वस्तू लागतात.) [सं.] 
 
अष्टमंगलघृत न. वखंेड, कोष्, िाह्मी, मोहऱ्या, उपळसरी, सेंधेलोि, झपपळी व तूप या औषधाचं्या 
चमश्रिाने चवचधयुतत बनचवलेले तूप. हे बुचद्धवधचक आहे. [सं.] 
 
अष्टमांगल्य न. तै्रवर्मिकारं्ा एक संस्कार. पहा : अठांगुळे [सं.] 
 
अष्टमांश पु. १. आठवा अंश; भाग. २. (वै.) ज्वर नाहीसा होण्यासाठी आठ भाग पाण्यापैकी सात भाग 
आटवनू एक अंश उरचवतात असा काढा. [सं.] 
 
अष्टमी स्त्री. र्ारंमासातील प्रचतपिेपासून आठवी चतथी. या मचहन्द्यातून िोनिा येतात – शुद्ध व वद्य. 
[सं.] 
 
अष्टवगय पु. १. आठ औषधींर्ा समुिाय – ऋषभ, जीवक, मेि, महामेि, ऋद्धी, वृद्धी, काकोली, 
क्षीरकाकोली. २. मौजीबधंनात वळेी आठ मंुज्या मुलानंा भोजनास बोलचवतात ते कमच. [सं.] 
 
अष्टवग्यय, अष्टवग्या पु. अष्वगात जेविारा बटू; उपनयनाच्या चिवशी, मातृभोजनाच्या वळेी आठ 
बटू जेवायला बोलावतात त्यातील प्रत्येक [सं.] 
 
अष्टवषा चव. आठ वष े वयार्ी (कुमाचरका); (त्यावरून पुरातन प्रथेप्रमािे लननास योनय िंालेली) 
उपवर. [सं.] 
 
अष्टणववाि पु. चववाहारे् आठ प्रकार १. िाम्ह = सालंकृत कन्द्यािान. २. गाधंवच = उभयताचं्या 
अनुमतीने. ३. राक्षस = जबरिस्तीने कन्द्या हरि करून. ४. िैव = यज्ञप्रसंगी ऋक्त्वजास कन्द्यािान 
करून. ५. आषच = गाय, बलै घेऊन कन्द्यापचि. ७. असुर = शुल्क घेऊन. ८. पैशार् – कन्द्या र्ोरून आिून 
पत्नी करिे. [सं.] 
 
अष्टसावध चव. पुष्ट्कळ गोष्ींकडे एकिम लक्ष पुरचविारा – िेिारा; अष्ावधानी. [सं.] 
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अष्टसृष्ट, अष्टसृष्टी स्त्री. काल्पचनक, शाक्ब्िक, प्रत्यक्षा, चर्त्रलेपा, स्वाप्नी (स्वप्न सृष्ी), गंधवा, 
ज्वचरका, दृचष्बधंना अशा आठ सृष्ी. [सं.] 
 
अष्टक्षार पु. पळस, चनवडंुग, सज्जी, अघाडा, रुई, तीळ, जव व टाकिखार. [सं.] 
 
अष्टाकपाल पु. ज्यात आठ खापरीच्या तुकड्ावंर भाजलेल्या पुरोडाशार्ा हवी िेतात तो याग, 
पुरोडाश. [सं.] 
 
अष्टादश चव. अठरा. [सं.] 
 
अष्टादशपदे न. गयाके्षत्री चवष्ट्िुपिाजवळ – कक यप, अगस्ती, िौंर्, मतंग, कण्व, िधीर्, गिेश, 
कार्मतकेय, िह्मा, रुर, र्ंर, सूयच, र्रं व आहवनीय, िचक्षि, गाहचपत्य, सभ्य, आवसर्थ्य, (हे अननी). या 
अठरा पिावंर झपडप्रिान कराव ेलागते. ही अठरा पिे म्हिजे खडकावर पावलाच्या आकृतीरे् काळे डाग 
उमटलेले आहेत. ही पावले अचतसूक्ष्म दृष्ीने पाचहल्यासर् चिसतात. [सं.] 
 
अष्टाध्यायी स्त्री. आठ अध्याय असलेला, पाचिनी या संस्कृत वैयाकरिार्ा व्याकरिावरील गं्रथ. 
[सं.] 
 
अष्टावक्र, अष्टवक्र चव. १. या नावार्ा कहोड ऋषींर्ा मुलगा (गभात असता बापास 
अध्ययनातील र्ुकीबिल याने चहिचवले म्हिून त्याच्या शापाने हा आठ चठकािी वाकडा िंाला. यावरून) 
आठ चठकािी वाकडा. २. (ल.) कुरूप; चवरूप; चवलक्षि चिसिारा (मािूस, बेढब वस्तू). [सं.] 
 
अष्टावधानी चव. अनेक गोष्ींकडे एकिम लक्ष पुरचविारा झकवा अवधान िेिारा. पहा : अष्टसावध 
[सं. अष् + अवधान] 
 
अष्टाग्र न. अष्कोनार्ी आकृती. 

चव. अष्कोनी. [सं. अष् + अग्र] 
 
अष्टाक्षरी स्त्री. १. एका छंिारे् नाव. काही अभगं व ओव्या अष्ाक्षरी असतात. गायत्री छंि हाही 
अष्ाक्षरी आहे. औट र्रिी, चत्रर्रिी, असे अष्ाक्षरीरे् काही प्रकार आहेत : ‘चवरोन जो मुरेल रे । भल्यातं 
तो सरेल रे । चवरेचर्ना मुरेचर्ना । भल्यातं तो सरेचर्ना ॥’ – िाचव ७७६. २. (मरासमधील) तामीळनाडूतील 
(सातानींर्ी) एक जात. ‘ॐ नमो नारायिाय’ या अष्ाक्षरी मंत्राच्या प्रभावावर त्यारं्ा चवश्वास असतो. [सं.] 
 
अष्टाक्षरी मंत्र पु. १. आठ अक्षरे ज्यात आहेत असा मंत्र : ‘ॐ नमो नारायिाय.’ २. (ल.) ‘कसे 
करू काय करू’ हा आठ अक्षरारं्ा मंत्र; अचतशय िाचरद्र्य, मोठे संकट झकवा अडर्ि प्राप्त िंाली असता 
असे शब्ि तोंडून चनघतात. [सं.] 
 
अष्टांगनमन, अष्टांगपात, अष्टांगप्रिाम न. पु. हात, पाय, गुडघे, वक्षःस्थल, मस्तक, दृष्ी, मन व 
वािी ही आठ अंगे जचमनीवर टेकून नमस्कार करिे. अचतशय आिराथी नम्रतापूवचक नमस्कार. 
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अष्टांगयोग पहा : अष्टणवध समाधी : ‘येक सागंती अष्ागंयोग । नाना र्िें  ॥’ – ज्ञा ५·४·२४. 
 
अष्टांगलवि न. पािेलोि, ओवा, आमसुले, आम्लवतेस ही एक एक भाग, िालचर्नी, वलेिोडे व 
चमऱ्या ही अधा भाग व साखर सवांच्या बरोबर घालून केलेले र्ूिच. हे अक्ननिीपक आहे. [सं.] 
 
अष्टांगशुणद्ध, अष्टांगशुद्धी स्त्री. भमूी, आसन, िेह, प्रािायाम, वाक्, मन, आत्म, िह्म यारं्ी शुद्धी. [सं.] 
 
अष्टांगसाधन पहा : अष्टणवध समाधी 
 
अष्टीला पु. (आयु.) गाठीर्ा एक चवकार; कोष्ठगत गं्रथी : ‘गुल्म, अष्ीला या चवकारात गाठीरे् क्षरि 
होण्याकचरता ताम्रभस्मार्ा उपयोग होतो.’ – आयुचसद्धभा १·३८. 
 
अष्टोदरशे, अष्टोदशे चव. (पाढ्यात) १०८ संख्या. [सं. अष्ोत्तर शत] 
 
अष्टोप्रिर, अष्टौप्रिर चिचव. रातं्रचिवस; अखंड; सतत; चनरंतर (चिवसारे् आठ प्रहर यावरून). [सं.] 
 
अष्ठी स्त्री. गाठ; अठळी; गठोळीः  ‘जैं मागुती होय गभचर्च्छा । गभचकोश वाढे मासामंासा । तैं अष्ठी पडे 
शुद्धाशंा । स्तनक्षीरासी ॥’ – कथा ५·७·१२२. [सं. अचष्ठ = बी, अठळी] 
 
असकट चव. १. वारंवार. २. (ल.) बारीकः  ‘कचिक र्ाळावी असकट । पाखडूचन साडंावें कसपट । 
होईल पचरपाक र्ोखट । पूिचपुचरया चसद्धलाडू ॥’ – एरुस्व १८·५०. [सं. असकृत्] 
 
असकर चव. अशतयप्रायः  ‘ऐसा सचरपाड धरू असकरु’ – ज्ञा ११·५४१. 
 
असकरिे, असकारिे सचि. चधक्कारून बोलिे. 
 
असका चव. एकटा : ‘कृस्िु असकाचर् सापडे ।’ – उषा २९. [सं. अ + सचखन् – सखा] 
 
असका, असके चव. १. सवच; सगळे; एकूिएक; एकंिर : ‘चत्रलोकीर्ें पाप असकें  ।’ – एभा २७·३९८. 
२. सवातील प्रत्येक झकवा सवच एकिमः ‘तो तंू परिह्मचर् असकें  । मज िैवें चिधलाचस हस्तोिकें  ।’ – ज्ञा 
१०·३२२. [सं. आसाग्र] 
 
असकाट न. माजलेले रान; िुंडपारं्ी गिीः ‘असकाट रानातं जावं नको.’ – मसाप ४·४·२७९. 
(ग्रा.) 
 
असकृत चिचव. वारंवार; पुनःपुन्द्हा; अनेकवार. [सं.] 
 
असक्त चव. १. चवरतत; उिासीन. २. व्यसन, छंि नसलेला. ३. अशतत. [सं.] (वा.) असल्क्त 
उपनिे – आजारी पडिे : ‘नृसींही भाडंारेकाराचस असक्तत उपनली ।’ –लीर्पू १·२५. 
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असगंध पु. अश्वगंधा; आस्कंि; र्ारपार् फूट उंर्ीर्ी. चपवळसर झकवा चहरवट फुले असिारी एक 
औषधी वनस्पती. [सं. अश्वगंधा] 
 
असगोत्र चव. चभन्न गोत्रार्ा; स्वगोत्रातील, समान गोत्रातील नसलेला. [सं.] 
 
असट चव. आसतत; गुरफटलेलेः ‘धचरता ंर्च्छा िुरी पळे । पाठी सोहळे उिासा । म्हिऊचन असट मन 
। नका खूि सागंतो ।’ – तुगा ३२९३. [सं. आ + सतत] 
 
असटभाजी स्त्री. चपठाबरोबर चशजवलेली भाजी; गोळाभाजी. 
 
असडिे, आसडिे उचि. १. चहसका िेऊन ओढिे; चहसकिे; खेर्िे (र्ंचरय, अवयव र्) : ‘कीं 
हृियीं भाचव खद्योत । असडोचन आचित्य खालीं पाडंू ।’ – नव २२·५०. २. सुपाने चवचशष् प्रकारे पाखडून 
गिळ काढिे; किी वगैरे काढिे; नीट करिे; स्वच्छ करिे. ३. असडा, चहसडा िेऊन जोराने आपटिे; 
(खाली, वर) आिळिे, पहा : िासडिे ४. एकिम, खाडकन फटकाविे (र्ाबूक वगैर). ५. धुतारिे; 
मंुडिे; भोंििे; लबाडीने – ठकवनू, उपटून नेिे (पैसे, माल वगैरे). ६. (शाप झकवा अपशब्ि यारं्ा) 
भचडमार करिे. ७. खाली पडिे. [सं. आ + सूि] 
 
असडा, आसडा पु. १. एकिम–र्टकन चिलेला जोरार्ा चहसका, चहसडा (अवयव–गात्राला); असा 
चहसका बसल्यामुळे होिारे िुःख (चि. िेिे, बसिे). एकिम चहसकिे, फटकाविे, उडचविे (र्ाबकू, िोरी 
वगैरे); एकिम धरिे, पकडिे. २. चपळवटिारा कंप; चतडीक; विेा; आर्का (बुडिारा, फाशी जािारा, 
गुिमरिारा झकवा मरावयास टेकलेला जसे करतो तसा). (चि. िेिे, येिे). ३. धक्का; तडाखा. (व्यापारात, 
चपकासंबंधी) सोसावे लागिारे नुकसान–तोटा (चि. बसिे); असडिे. 
 
असडा, असडी, असडीक चव. १. न सडलेला; न काडंलेला; उखळात न कुटलेला; स्वच्छ, 
पाढंरा न केलेला (तािूंळ, धान्द्य वगैरे). २. (ल.) अचशचक्षत; बेचशस्त; वळि नसलेला; असभ्य; असंस्कृत; 
अचशष्; अडािी; गावढंळ; अज्ञानी. [अ + सडिे] 
 
असडी स्त्री. १. जखमेवर बसिाऱ्या माक यानंी केलेली चवष्ठा; क्षताचिकावंर माशा बसल्यामुळे त्यात 
होिारी कृमींर्ी उत्पत्ती; सडण्यार्ी – कुजण्यार्ी चिया. (चि. पडिे, घालिे). २. (काहींच्या मते) 
जखमेतील कृमी झकवा त्या उत्पन्न करिारी माशी. 
 
असढ ढाळ पहा : अशुढाळ 
 
असि, असिा, असिी पु. स्त्री. असाण्यारे् िंाड. याच्या फादं्या मोठ्या व लाबंट असून लाकूड र्मारतीस 
उपयोगी पडते. [सं. आसन] 
 
असिे अचि. १. वतचिे; अक्स्तत्वात असिे; चजवतं असिे; जगिे. २. राहिे; वास्तव्य करिे; मुक्काम, 
वस्ती करिे. [सं. अस् = राहिे] 
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असत् चव. १. खरे नव्हे ते; खोटे; असत्य; चमर्थ्या; अवास्तव; चवनाशी; ज्याला अक्स्तत्व नाही ते; 
काल्पचनक; अस्सल नव्हे असे. २. वाईट; िुष्; असाधू; खट्याळ. ३. अन्द्याय्य; अयोनय. 
न. १. चजला अक्स्तत्व नाही अशी गोष्. २. असत्य : ‘तरी सच्छब्िें येिें । आटुचन असतार्ें नािें । 
िाचवजे अव्यंग वािें ।’  – ज्ञा १७·३८०. ३. वाईट गोष्. [सं. अ + सत्] 
 
असत् अंक पु. (ग.) मूलभतू बचैजक चियाशंी चवसंगत असल्याने ज्यास काल्पचनक म्हटले जाते 
असा अंक. धन अथवा ऋि अशा कोित्याही संख्येर्ा वगच नेहमी धनर् असतो. त्यामुळे ऋि संख्येरे् वगचमूळ 
अक्स्तत्वात असू शकत नाही. म्हिून अशा संख्येस असत् अंक म्हितात. कोिताही असत् अंक (अ + य ब) 
अशा स्वरूपात माडंता येतो. ज्यात अ व ब या िोन सत् संख्या असून य, म्हिजे (–) १रे् वगचमूळ, ही असत् 
संख्या असते. [सं.] 
 
असता चव. १. असिारा; असलेला : ‘कीं असते आपुले डोळे । आपि िंाकीं ।’ – ज्ञा ७·७३. 
ज्याच्याजवळ काही अथच आहे असा; संपचत्तमान; गब्बर; ऐपतिार; ऐवजिार. २. समथच, क्षम; योनय; 
लायक; उपयोगी; कामार्ा. 
चिचव. त्याअथी; ज्यापक्षीः ‘नानानी लोभ धरला, असता (त्याअथी) संकट पडिार नाही.’ – ऐलेसं 
५१९६. 
 
असणतये  चिचव. यथाशतती. 
 
असती स्त्री. १. साध्वी झकवा पचतव्रता नसलेली स्त्री; कुलटा; जाचरिी : ‘हरिार असु हरूचन वसु 
तिचभलचषत न गचिका तसी असती ।’ – मोसभा १·६१. 

चव. िुष्; नीर्; वाईट : ‘ज्यारं्ी मचत सोडीना िुराग्रहा असती ।’ – मोकिच १·२५. [सं.] 
 
असतेनी चिचव. असूनसुद्धा. 
 
असतेपि न. अक्स्तत्व; असलेपिा; जगिे; असिे : ‘तैसें असतेपि आहार् । नाहीं होईजे हें 
सार् ।’ – ज्ञा ८·३१. [सं. अस्] 
 
असत्कार पु. अनािर; अवज्ञा; अपमान; असन्द्मान; अवहेलना. 
 
असत्काळ पु. अचनष्, िुष् अन्द्यायार्ा काळ; िुगुचिी पुरुषारं्ी प्रचतष्ठा व स् गुिी पुरुषारं्ी 
िैन्द्यावस्था असा चवपरीत काळ; िशा. भ्रष्ार्ार, मर्मर्, िैन्द्यावस्था यारें् प्राबल्य माजल्यामुळे िुःख 
करताना हा शब्ि योचजतात. (कों.) [सं. असत् + काल] 
 
असत्य चव. खरे नव्हे ते; चमर्थ्या; खोटे; अवास्तचवक; अवास्तव; काल्पचनक; अचनचश्चत. 

न. खोटेपिा; खोटी गोष्. 
 
असत्यता स्त्री. १. चमर्थ्यत्व; असत्य. २. भ्रामकता. [सं.] 
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असत्यशोधक असत्य शोधून काढिारा. 
 
असत्यज्ञान न. जो पिाथच जसा नसेल तसा तो आहे असे भासिे यास असत्यज्ञान असे म्हितात. 
[सं.] 
 
असद भाव पु. िुष् वृत्ती; वाईट भाव; िुष्ट्प्रवृत्ती. [सं.] 
 
असद्वाद पु. १. प्रस्थाचपत सत्ता व संस्था यारं्ा संपूिच अस्वीकार करिारे मत. २. सवच मूल्ये, 
जीवनावरील श्रद्धा व संवािार्ी शतयता पद्धतशीरपिे नाकारिारा संशयवािार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
असन्मणत, असन्मती स्त्री. चमर्थ्या मानिे; खोटा ग्रह. 

चव. िुष्चवर्ारार्ा, कुबुचद्ध. 
 
असपक्ष चव. (तकच .) जेथे साध्य नाही असे चनश्चयाने म्हिता येते त्याला चवपक्ष (असपक्ष) म्हितात. 
[सं.] 
 
असबस्ट, असबस्टास पु. तंतुमय खचनज रव्य; यावर चवस्तवार्ा पचरिाम होत नसल्याकारिाने 
बॉयलर व वाफ नेिाऱ्या नळयाभंोवती हे लावतात. तसेर् जेथे आगीरे् भय त्याचठकािीही वापरतात. 
[र्ं. ॲस्बेस्टॉस] 
 
असबाब स्त्री. १. र्ीजवस्तू; मालमत्ता; सामानसुमान; साधनसामग्री; साचहत्य; वस्तू. २. युद्धसामग्री; 
युद्धोपयोगी सामान. पहा : अजबाब [फा.] 
 
असबाबी पु. घोड्ाच्या गुडघ्यावर फोड येऊन जो रोग होतो तो. – अश्वप २·२२८. 
 
असभ्य चव. १ (मूळ अथच) सभेत बसण्यासवरण्यास अयोनय, अयुतत. २. (ल.) चशष्ार्ाराचंवरुद्ध; 
अचशष्; वाईट, भलत्या रीतीर्ा, वतचनार्ा; जंगली; क्षरु; अडािी; गावढंळ; हलकट; ग्राम्य. ३. सभेत न 
शोभेल असे (वागिे, बोलिे र्.). [सं.] 
 
असभ्यपिा पु. र्ागंल्या मािसाला न शोभिारे वागिे; चशष्संमत नसलेले वतचन; चशष्ार्ाराला 
सोडून वागिे; गावढंळपिा; रानटीपिा. 
 
असम पु. (साचहत्य) एक अलंकार. जेथे उपमार् नाही असे विचन असते तेथे हा अलंकार होतो. 
उिा. ‘वन्द्यगुिें काय घडे मारुचतसीं र्तर वानरा जन्द्य ।’ – मोभीष्ट्म १·६५. 

चव. सदृश, सारखा नाही असा; चवषम. [सं.] 
 
असमगट गुिन चव. (वन.) िोन वगेळया जातींच्या संकरातून चनमाि होिारा, रंगसूत्रारें् २ गट 
असिारा (जीव.). [सं.] 
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असमज पु. समजुतींर्ा अभाव; अज्ञान; गैरसमज. 
चव. समजूत नसिारा; समजूत न पडिारा. 

 
असमजूत स्त्री. गैरसमजूत; चवपरीत ग्रह; मतभेि; बेबनाब. 
 
असमजुती, असमजुत्या चव. चवनविी करून झकवा स्पष्ीकरिाने समजूत पटत नाही असा; समजूत 
होण्याला अशतय; मनधरिी करण्यास, मन वळचवण्यास अशतय – कठीि; शातं करण्याला कठीि; 
हेकट. 
 
असमता स्त्री. (समाज.) चवजोडपिा; सारखेपिा नसिे. [सं.] 
 
असमतोल पु. (अथच.) अथचव्यवस्थेर्ा चबघडलेला तोल. [सं.] 
 
असमन्वय पु. सुसंगतीर्ा, सुसंवािार्ा अभाव; समतोलपिार्ा, समन्द्वयार्ा अभाव. [सं.] 
 
असमल्न्वत चव. िजा, िम झकवा महत्त्व यात सारखेपिा नसलेला; समन्द्वय साधलेला नाही 
असा. [सं.] 
 
असमपेणशता स्त्री. (वै.) पेशींर्ा आकार बिलिे. चवशषेतः असाध्य पाडुंरोगामध्ये लाल रततपेशींर्ा 
आकार बिलिे. [सं.] 
 
असमबीजुक चव. (वन.) नर व स्त्री गंतुकधारी चनमाि करिारी; िोन (लघु व गुरू) प्रकारर्ी 
बीजुके प्रसविारी (वनस्पती). [सं.] 
 
असमणमत चव. (भशूा.) प्रमािबद्ध झकवा समप्रमािात नसलेली; िोन्द्ही बाजंूर्ा कल सारखा 
नसलेली (वली). 
 
असमथय चव. १. सामर्थ्यचहीन; अशतत; िुबचळ; अक्षम; नामिच; नालायक, २. एखािी गोष् करायला 
ज्याच्याजवळ योनय साधन नाही असा. [सं.] 
 
असमथयता स्त्री. एखािे काम करण्यार्ी शतती, कुवत नसिे. [सं.] 
 
असमथयनीय चव. न्द्यायाच्या झकवा तकाच्या दृष्ीने जे बरोबर आहे असे पटवनू िेता येत नाही, ज्यारे् 
समथचन करता येत नाही असा. [सं.] 
 
असमपयक चव. न पटिारा; अयोनय; असंयुक्ततक. [सं.] 
 
असमवली चव. (भशूा.) आकारात व विीभवनात सदृश नसलेली घडी (खडकारं्ी, पवचतारं्ी). 
[सं.] 
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असमवाय चव. आवक यक झकवा चनत्य नव्हे असे कारि; कायाशी चनकट संबद्ध नव्हे असे कारि. 
[सं.] 
 
असमवायी चव. एकसमयावच्छेिे करून नसिारा; संबद्ध नसिारा; अंगभतू नसिारा; 
आकक्स्मक; नैचमचत्तक; प्रासंचगक; यदृच्छाभतू. [सं.] 
 
असमवायी कारि न. (न्द्याय.) चनत्य संबधं नसलेले कारि. उिा. तंतुयोग हे पटारे् कारि. 
[सं.] 
 
असमसिास, असमसािस, असमसास चव. १. फार, अमयाि साहसी; ज्याच्या साहसकृत्यास 
तुलना नाही असा. २. असंख्य; पुष्ट्कळ; अचतशय; अपार; अमयाि : ‘मग तया िह्मगोळकारें् अंशाशं । 
प्रसवती आचि संकल्प असमसहास ॥’ – ज्ञा ८·२४. ३. अचनवार. [सं. अ + सम + साहस] 
 
असमंजस न. १ असादृक य; असाम्य; अननुरूपता; फरक. 

चव. १. असदृक य; असमान; असम. २. मठ्ठ; मूखच; हेकट; ज्याला ग्रहिशतती नाही असा. ३. 
काळ–वळे न समजिारा. [सं.] 
 
असमा स्त्री. (ग.) िोन राशींर्ी मूल्ये समान नाहीत असे िशचचविारे गचिती चर्न्द्हाचं्या भाषेत चलचहलेले 
चवधान. क्ष>य, अ ब. [सं.] 
 
असमाई चव. १. न माविारी; मनात न राहिारी : ‘आपुचलया मना बरवी । असमाई गोठी जीवीं ।’ – ज्ञा 
६·११८. २. असह्य : ‘मायबाप चनमाल्यावरी । घातलें  भावारे् आभारीं । तोचह पचर हचर । तुज जाला असमाई ।’ 
– तुगा ४०९०. 
 
असमाजीकृत जीव पु. समाजाशी जुळते घेण्यार्ी सवय ज्याला नाही असा प्रािी. 
 
असमाधान न. १. नाखुषी; असंतोष; अशातंता; अस्वास्र्थ्य; मनस्ताप. २. िुखिे; आजार : ‘चवप्र 
पडला असमाधानीं । िेववशें करूचन । परं्त्व पावला पचरयेसा ।’ – गुर् ८·२६. [सं.] 
 
असमान चव. असदृश; चवषम; अचधकउिा; एका पातळीत नसलेला; चभन्न : ‘की जगजुग पचडलें  
असमानु । एके वेळें  ।’ – चशव ६३. [सं.] 
 
असमानगत, असमानगती स्त्री. १. नागमोडी, वाकडी गती, वळि, मागच, ओघ. २. अचनयचमत; 
अव्यवक्स्थत; चवषम प्रगती; सुधारिा. 
 
असमानदेश पु. १. र्ढउतारार्ी, उंर्–सखल जमीन. २. अनेक भेि, प्रकार असलेला प्रिेश. 
[सं.] 
 
असमायोणजत चव. तडजोड न केलेला; मेळ न घातलेला (चहशबे). [सं.] 
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असमास चव. १. मयाचित, संकुचर्त नसलेला; पसरलेला; फैलावलेला. २. अमयाि; 
असंख्यात. पहा : असमसिास [सं. अ + समास = जूट, संकोर्] 
 
असमांतरभुज चौकोन पु. ज्या र्ौकोनाच्या कोित्याही िोन बाजू परस्पराशंी समातंर नसतात असा 
र्ौकोन. [सं.] 
 
असर पु. १. अंत; शवेट : ‘कृष्ट्िरावजी यारें् प्रािानें असर केला असें वाटलें .’ –मर्सा ५·८३. २. 
पचरिाम; ठसा; प्रभाव; कायच : ‘असरकारक भाषि’ – मौज २·६·३०. ३. (व्यापक) छटा; अंश; चर्न्द्ह; खूि; 
वास; लज्जत; लकेर. [फा. असर  = चर्न्द्ह, पचरिाम] 
 
असल चव. १. मूळरे्; अवल; आद्यकाचलक; पचहले. २. मुख्य; प्रथम; उत्कृष्; श्रेष्ठ; पचहल्या प्रतीर्ा. 
३. नकली नव्हे तो; खरा; अकृचत्रम. ४. थोर; कुलीन; उच्च घराण्यातील, वशंातील, जातीतील. ५. 
मुळाबरहुकूम, हुबेहुब (चर्त्र, तसबीर, खेळ). ६. औरस; धमचपत्नीपासून िंालेला [फा. अस्ल] 
 
असल अजी स्त्री. (कायिा.) मूळ तिार; िाखल चफयाि. [फा. अवल + अजी] 
 
असलका, असळका स्त्री. आश्लेषा नक्षत्र. (ग्रा.) 
 
असलग चव. १. संलनन; जवळर्ा : ‘असलगु ऐसा आवडे । चसओचसओ न ए कव्हिीं कडें ।’ – चशव 
६८४. २. सोपे; सुगम : ‘एकें  घूर्मितें सावधें । असलगे एकें  अगाधें ।’ – ज्ञा – ११·१२६. 
 
असलगपि न. सुगमपिा; सुलभताः ‘कैसा िंकचवलों असलगपिें अक्षरारें्चन ।’ – ज्ञा ७·१९४. 
[सं. आ + संलनन] 
 
असलिे, असळिे अचि. उसळिेः ‘कीं गंगापय असललें  ।’ – ज्ञा १३·२६९. 
 
असलनसल चव. मूळ वंशार्ा; औरस. (प्रजा.) [फा. अस्ल  + नस्ल ] 
 
असलफूल न. १. शुद्ध ऊिफूल. २. शुद्ध अकच . 
 
असलबाब स्त्री. १. पचहला करपट्टा; मूळर्ी बाब, कलम. २. चकल्ल्याच्या बिंोबस्ताकचरता 
ठेवलेल्या सैन्द्यास कमी िराने पिाथच पुरवण्यार्ी सरकारी रयतेवर असलेली सतती. [फा. अस्ल + बाब] 
 
असलंग चिचव. जवळ; संगतीत : ‘अशाच्या बसू नये असलंगी ।’ – राला ४४. [सं. आ+ संलनन] 
 
असला चव. अशा प्रकारर्ा. [सं. ईदृश] 
 
असलाई स्त्री. १. अस्सलपिा; खरेपिा; उत्कृष्पिा. २. मोठेपिा, सभ्यता; कुलीनपिा; 
घराण्यार्ा उच्चपिा : ‘प्रािचह वेंर्ुचन करिीं करील तो असलाई ।’ – राला ११. [फा. अस्ल] 
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असली चव. शुद्ध; अस्सल; खरा; सच्चा; मूळ. [फा. अस्ली] 
 
असवर, असवयय चव. न सावरिारे; अमयाि : ‘तेथ असवरे आनंिें ।’ – ज्ञा १८·१६२१. [सं. अ + सं + 
वृ] 
 
असविय चव. चभन्नविार्ा; चभन्न जातीर्ा, रूपार्ा; चवजातीय. [सं.] 
 
असवाऱ्या स्त्री. अव. स्वाऱ्याः ‘असवाऱ्या सरकारच्या गेल्या नसतील.’ – ऐसंसा १४·२४. 
 
असणविे चि. १. नवीन मृचत्तकापात्र, मडके राबविे, रापविे (तापवनू व िुधाने भरून). २. 
(ल.) कौमायचभगं करिे; एखाद्या कुमाचरकेशी संभोग करिे. ३. (सामान्द्यतः) एखाद्या स्त्रीशी बेकायिेशीर 
समागम, संग करिे; जारकमच, व्यचभर्ार करिे. 
 
असणविे उचि. झरगिामध्ये भोवरा टाकिे, मारिे. 
 
असिकार प. १. सहकारार्ा अभाव; तुटकपिा; अलगपिा; बरोबर काम न करिे; मित न 
करिे. २. प्रस्थाचपत सरकारच्या कोित्याही कायात सहभागी न होिे : ‘असहकार – युगात प्रातंोप्रातंी 
आश्रम, चवद्यालये चन चवद्यापीठे स्थापन िंाली.’ – भाप्र ४४०. ३. एखाद्या गोष्ीर्ा चनषेध म्हिून सरकारी 
कर भरण्यास, कायद्यारे् पालन करण्यास नकार िेिे. [सं.] 
 
असिकाणरता स्त्री. एकत्र झकवा परस्पर सहकायाने काम करण्यारे् नाकारिे; बचलष्ठ सरकारशी 
िुबचल व चनःशस्त्र प्रजेने जुलमाने गाजूंन गेल्यामुळे कोित्याही प्रकारर्ी सहकाचरता न करण्यार्ा उपिम. 
 
असिमत, असिमती स्त्री. मत न जुळिे; एकमत न होिे. [सं.] 
 
असिानु चव. सहन करण्यास कठीिः ‘असहानु जगीं जगिळा ंर्ौहातु मल्लु ।’ – चशव ५१२. 
 
असिाय चव. १. एकटा; जोडीिार नसलेला; चमत्र, मितनीस, अनुयायी नसलेला. २. अनाथ; 
चनराचश्रत. [सं.] 
 
असणिष्ट्िुता स्त्री. सहनशीलता नसिे; सोचशकपिा नसिे; असहनशीलता; अनािर; र्ीड. [सं.] 
 
असणिष्ट्िू चव. आपल्याहून वगेळया प्रकाररे् र्तरारें् वागिे ज्याला सहन होत नाही असा. 
परमताबिल सचहष्ट्िुता, सोचशकपिा नाही असा. 
 
असर्ह् चव. १. सहन करण्यास कठीि; अशतय; िुःसह. २. वैर; वैषम्य : ‘सवांस तुमरे् असह्य 
धिीयार्ी व कायचभागी यारं्ी ममता तुमरे् ठायीं, हें सवास असह्य.’ – ऐलेसं ९००. [सं.] 
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असर्ह्काणरता स्त्री. सहन न करिे; प्रत्यक्ष प्रचतबधंः ‘वचरष्ठारं्ा असहकाचरतेर्ा उपिेश कचनष्ठानंा 
असह्यकाचरतेला म्हिजे प्रत्यक्ष अडथळा करण्याला सहजर् प्रवृत्त करील.’ – के २१·३·३९. [सं.] 
 
असळका, असळखा पु. आझलगन; चमठी; कवटाळिे. [सं. आश्लेषर्ा अप.] 
 
असळग चव. सुगम : ‘अक्नन नव्हे असळगु ।’ – उगी ४४. 
 
असंकीिय चव. ज्यात चहिकसपिा झकवा भेसळ नाही असा. [सं.] 
 
असंक्रमिीय चव. िुसऱ्याच्या नावावर करून न िेता येण्याजोगा. [सं.] 
 
असंक्रामक चव. (वै.) संसगचजन्द्य नसलेला (रोग). [सं.] 
 
असंक्रामी चव. (वै.) संसगच न करिारा (रोग). [सं.] 
 
असंक्राम्य भोगवटा पु. जो भोगवटा चवचशष् व्यततीकडेर् असतो व िुसऱ्याकडे जात नाही तो. 
 
असंख्य, असंख्याक, असंख्यात, असंख्येय चव. १. अगचित, अगण्यः ‘आता ंशब्ििम्हीं असंख्याकें  ।’ – 
ज्ञा १०३०. २. न मोजलेला; न गिलेला. [सं.] 
 
असंग पु. १. संगतीर्ा अभाव. २. छंि, व्यसन, आवड नसिे. 

चव. १. सवच संग पचरत्याग केलेला; संन्द्यासी; चवरतत; कशार्ीही आसतती नसलेला. २. 
एकटा; एकलकोंडा; कोिार्ी जोड नसलेला; संगतीला कोिी नसलेला : ‘अचियु मी एकु असंगु मी अशोकु 
।’ – ज्ञा १८·११९२. ३. संगती न करण्याजोगा; संगतीस अयोनय. [सं.] 
 
असंगत चव. १. असंबद्ध; चवसंगत; संिभच जुळत नाही असा (भाषि, चवर्ार); परस्पराशंी मेळ 
नसलेला. २. अयुतत; अयोनय; चवपरीत (वतचिूक, वतचन). 
 
असंगत चंुबकन न. (भौ.) एखािा पिाथच र्ुबंकशततीने युतत करताना एकार् वेळी मुख्य धु्रवाचं्या 
बरोबरीने िुसरे िोन धु्रव त्यामध्ये अक्स्तत्वात येतात. हे र्ुंबकत्वाच्या चनयमाच्या चवरुद्ध होय. 
 
असंगतता स्त्री. चवजोडपिा; चवपरीतता. [सं.] 
 
असंगत, असंगती स्त्री. चवसंगती; असंबद्धता; अयोनयता (भाषि, चवर्ार यारं्ी); (साचहत्य) एक 
अलंकार. कारि आचि कायच ही िोन्द्ही एकार्वळेी चभन्नचभन्न चठकािी आहेत असे जेव्हा कवी उिाहरिाने 
िाखवनू िेतो तेव्हा असंगती हा अलंकार होतो. 
 
असंघणटत चव. संघचटत, एकचत्रत नसलेला; सुसंघचटत, बाधंीव नसलेला. [सं.] 
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असंघड चव. अयुतत; अशतय; चवचर्त्र; र्मत्काचरकः ‘प्रकृचत पुरुषारं्ी कुलवाडी । साघंता ंिेखैं असंघडी 
।’ – राज्ञा १३·९७२. [सं. अ + सम् + घट] 
 
असंघडिे चि. अयोनय असिेः ‘जें चवर्ारताचर् असंघडें ।’ – ज्ञा ४·१७६. 
 
असंचयी अणधमान भाग पु. (व्यापार.) ज्या भागावर (शअेरवर) अग्रहक्काने चमळिारा लाभाशं 
कंपनीला तोटा होत असताना साठत जात नाही असा भाग (शअेर). 
 
असंचळ न. स्वैरबुद्धी. (गो) [सं. अ + सं + र्ल ] 
 
असंजाळ पु. खोटा, चमर्थ्या आरोप – आळ. (कों.) [सं. असत् + जाल] 
 
असंत चव. र्रं्ल; असंथ; अक्स्थर : ‘जैसें वाहतें पािी जाय वगेें । तैसेचर् आचिक चमळे मागें । तेवीं 
असंतचर् अचसजे जगें । माचनजे संत ।’ – ज्ञा १५·१३३. 
 
असंत चव.–  १. अक्स्तत्वात नसलेला; अचवद्यमान; नसलेला; अशाश्वत; खोटा. पहा : असत : ‘म्हिोचन 
हें असंतचर् सरें ।’ – परमा १०·२४. २. लबाड; नाक्स्तक; संत नव्हे तो. [सं.] 
 
असंतत फल न. (न.) ज्या फलार्ा आलेख अखंड नसतो असे फल. [सं.] 
 
असंतपि, असंतता न. स्त्री. १. नाक्स्तकपिा; असाधुवृत्ती : ‘ज्यारे् चन वातयें असंतता । चनःशषे 
मावळे तत्त्वता । त्यासीचर् गा स् गुरुता । विेशास्त्राथा प्रचतपाद्य ॥’ – एभा ३·२८७. २. असत्कमच; चमर्थ्यात्व; 
खोटेपिा. 
 
असंतुलन न. बरोबरी नसिे; समतोल नसिे. [सं.] 
 
असंतुणलत चव. संतुलन, समतोल नसलेला. [सं.] 
 
असंतुणलत पणरपथ पु. (चवअ.) समतोल नसलेले, संतुलन चबघडलेले चवदु्यतकंुडल (सर्मकट). 
 
असंतुष्ट चव. १. नाखूष; असमाधानी; अतृप्त. २. गैरमजी िंालेला; रुष्. [सं.] 
 
असंतृप्तीत चव. १. पूिच न भरलेले; पूिच न मुरलेले. २. तृप्त न िंालेले. 
 
असंतोष पु. १. नाखुषी; र्तराजी; खेि. २. असमाधान; अतृप्तता. ३. (राजकीय) प्रजेच्या मनार्ी 
अस्वस्थता; अशातंता; र्लचबर्ल, खळबळ होण्यार्ी क्स्थती : ‘असंतोष हा सवच भावी उत्कषारे्, प्रयत्नारें्, 
ऐश्वयारे् व मोक्षारे् बीज आहे. हा जर आपि सवांनी नष् केला तर या जगात व परलोकातं िेखील आपली 
धडगत लागिार नाही.’ – चटसू १२. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

असंतोषी चव. नाखूष; अतृप्त; असमाधानी; समाधान पावण्याला कठीि; हावरा; लोभी. [सं.] 
 
असंणदग्ध चव. संचिनध नसलेला; चनःसंशय; चनभ्रातं; चनःशकं; चनर्मववाि; सुस्पष्. [सं.] 
 
असंपन्न चव. चनधचन; िचररी; कंगाल; गरीब. [सं.] 
 
असंपाती चव. एकार् वळेी र्ालू नसलेले; समरूप नसलेले. 
 
असंपाती रेषा स्त्री. जी वाढचवली असता िुसऱ्या विरेषेजवळ जाते पि अनंततेपयंत प्रत्यक्ष स्पशच 
करीत नाही अशी रेषा. [सं.] 
 
असंपीड्यता स्त्री. न िबिे; खाली न जािे; िबले, चर्िले न जाण्यार्ी क्स्थती. [सं.] 
 
असंपीड्य द्राय ू पु. (भौ.) न िाबला जािारा, िाबाखाली न राहिारा रवपिाथच. [सं.] 
 
असंपृक्त चव. (रसा.) समरस, एकजीव न िंालेले; पुरे न भरलेले; किातं कि न चवरघळलेले; 
पूिचपिे न मुरलेले. [सं.] 
 
असंपृक्त द्रावि न. (भौ.) संपतृत नसलेले रावि; न चवरघळलेले रावि. चवरघळिारा पिाथच रव 
पिाथच चजतका शोषनू घेतो त्या क्षमतेपयंत रवपिाथात चवरघळिारा पिाथच शोषला न जािे. [सं.] 
 
असंप्रज्ञ चव. चनर्मवकल्प. [सं.] 
 
असंप्रज्ञात समाधी स्त्री. ज्या समाधीत सवच वृत्तींर्ा लय होऊन आत्मा केवळ आपल्या स्वरूपाच्या 
चठकािी लीन असतो ती; चनर्मवकल्प समाधी. [सं.] 
 
असंबद्ध चव. १. चवसंगत; असंयुतत; संबधं लक्षात न घेतलेले (भाषि, लेखन); चवपरीत; बेढंगी; 
अनार्ारी; अयोनय; अयुतत (कृत्य, आर्रि) : ‘जरी चभन्नचर् अनाचि चसद्ध । तरी न येती हे असंबद्ध ।’ – ज्ञा 
१५·३२३. २. अलग; वगेळा; तुटक; चनराळा; संबधं तोडलेला. ३. र्मत्काचरक; असंभाव्य; 
असमंजसपिारे्; असमपचक; बुद्धीला न पटिारे; अयुतत. [सं.] 
 
असंबंध पु. संबधंार्ा अभाव; मेळ झकवा समन्द्वय यारं्ा अभाव. 

चव. चनराळा; वगेळा. 
 
असंभड चव. बेसुमार; अचतशय; कल्पनातीत; फार; अमयाि; चवपुल : ‘तरी तयाचर् साचरखें । असंभड 
पाप चपके ।’ – ज्ञा १३·३१. 
 
असंभव पु. १. संभवार्ा – होण्यार्ा अभाव. २. (ल.) अशतयता; असंभाव्यता; िुघचटता; नसिेपिा; 
न घडलेली गोष्. ३. असंबद्धता; असमपचकता; अयुततता; वैपरीत्य; चवजोडपिा. ४. (साचहत्य) एक 
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अलंकार – अशतय गोष्ीरे् विचन केल्याने, अशतय चवधान केल्याने हा अलंकार होतो. याला असंभावना 
अलंकारही म्हितात : ‘मंुनयानी मेरू पवचत तर चगळला नाही ना?’ ५. व्याख्येय जातीमध्ये ज्या ज्या 
व्यततींर्ा समावशे व्हावा अशी र्च्छा असते त्यापैकी एकार्ाही समावशे चतच्यामध्ये होत नाही असे जर 
व्याख्येवरून चिसले तर तीमध्ये असंभव हा िोष आहे असे म्हिाव.े [सं.] 
 
असंभवदुल्क्तक चव. ज्या उततीर्ा संभवर् नाही असा (अथच); अशतयप्राय. [सं.] 
 
असंभवनीय पहा : असंभावनीय 
 
असंभवी चव. िचररी : ‘जेवी असंभचवयारं्ें लेंकरंु : घे पयो– पानी हावरू ।’ – ऋ ६२. 
 
असंभवी, असंणवक, असंणवत, असंभव्य चव. १. चवपरीत; चवचर्त्र; चवजोड. २. (ल.) संभव नसलेले, 
नसिारे; असंभाव्य; अशतय : ‘साचहत्य भरतें अपार । असंभाव्य िाटलें  ।’ – राचव. [सं.] 
 
असंभाड (क्व.) असंभड; असंभाव्य. 

चव. अनक्न्द्वत; फार; बेसुमार : ‘तरी तयाचर्साचरखें । असंभाड पाप चपकें  ।’ – ऋ १३·३१. [सं. 
असंभाव्य] 
 
असंभावना स्त्री. १. संभव झकवा चमलाफ यारं्ा अभाव. २. (ल.) अशतयता; असाध्यता; 
असंभाव्यता; िुघचटता. ३. (विेान्द्त) जीव व िह्म यारं्ा भेि प्रचतपािन केला आहे कीं अभेि प्रचतपािन केला 
आहे हा प्रमािगत संशय; आचि जीव व िह्म यारं्ा भेि सत्य आहे हा प्रमेयगत संशय या िोन्द्ही संशयानंा 
असंभावना म्हितात : ‘असंभावना चवपरीत भावना । चनःशषे तुटचलया वासना । चनजस्वरूपीं तेव्हा ंजािा । 
जागेपिा तो आला ॥’ – एभा ११·४३२. [सं.] 
 
असंभावनीय चव. १. असंभाव्य; असंभतू; अगिी चवरुद्ध; चवजोड; चवपरीत. २. अशतय; िुघचट. [सं.] 
 
असंभाणवत चव. १. असंबद्ध; चवसंगत; न जुळिारा; संिभचशून्द्य; असमपचक. २. (ल.) असंभवनीय; 
अशतय; असाध्य. ३. संभाचवत, सभ्य नाही असा; हलकट; नीर्; बेअिरू्ा. [सं.] 
 
असंभाव्य चव. १. घडण्यास, होण्यास असमथच (अयुततता, चवपरीतता या कारिानंी); अक्षम; 
अशतय; अघचटत; असाध्य : ‘हे बहु न सागंोंचर् जे कथा । असंभाव्य हें ॥’ – ज्ञा १८·८०९. २. अततयच; 
अघचटत : ‘असंभाव्य श्रीरामर्चरत्र ।’ – राचव १·५. ३. पुष्ट्कळ; अचतशय; अमाप : ‘जें जें मनीं र्क्च्छलें  । तेंतें 
हरीनें पुरचवलें  । सकळ राजे भतृ्य जाहले । रव्य संर्लें  असंभाव्य ।’ – हचर ३३·१३३. [सं.] 
 
असंभूत चव. १. बुद्धीला न पटिारे, न जुळिारे; असमपचक; अयुतत. २. (ल.) अक्स्तत्व नसलेले; न 
घडलेले, होिारे; असंभवनीय; अशतय झकवा असाध्य. [सं.] 
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असंभूत, असंभूती स्त्री. अक्स्तत्व नसिे; नाश : ‘चवदे्यस संभचूत म्हिजे जगारे् आचिकारि आचि 
त्याहून चभन्न जी अचवद्या चतला असंभतूी झकवा चवनाश अशी िुसरी नाव ेिेऊन याच्या पुढल्या तीन मंत्रात पुनः 
(तोर् अथच) वर्मिला आहे.’ – गीर ३५७. [सं.] 
 
असंमत चव. १. अमान्द्य; संमत, मान्द्य नसलेले. २. (ल.) नामंजूर; त्याज्य; चनचषद्ध. [सं.] 
 
असंणमतता, असंणमतणत, असंणमतती स्त्री. (ग.) चवसादृक य; चभन्नता; िोन बाजूस सारखेपिार्ा 
अभाव. [सं.] 
 
असंणमणतय चव. असदृश; चवषम. 
 
असंयम पु. अचतरेक; अमयािा; चनग्रहार्ा अभाव. [सं.] 
 
असंयुक्त चव. (शाप.) संयोग न पावलेले; वगेळे; चनराळे (परमािू). [सं.] 
 
असंयुक्तावस्था स्त्री. (शाप.) स्वतंत्र, चवयुतत क्स्थती. [सं.] 
 
असंलग्न चव. न जोडलेले, चवलग. 
 
असंवादी चव. संवािी नसिारा; चमळताजुळता नसिारा; अनुरूप नसलेला. [सं.] 
 
असंसल्क्त, असंसक्ती स्त्री. (विेान्द्त) अनासतती; पे्रम, लोभ यारं्ा अभाव; ज्ञानी जीवार्ी सप्त 
भचूमकातंील पार्वी क्स्थती. [सं.] 
 
असंसदीय चव. संसिेत, चवचधमंडळात झकवा र्तर लोकचनयुतत संस्थेत, बोलताना झकवा 
वागताना पाळावयारे् संकेत मोडून केलेले (वतचन); संसिेशी संबंचधत नसलेले. [सं.] 
 
असंसृष्ट चव. १. न चमसळलेला. २. चनराळा; वगेळा; पथृक (र्सम, मालमत्ता). [सं.] 
 
असंस्कृत चव. १. गावढंळ; हीन संस्कृतीर्ा. २. कोिताही संस्कार (लनन, मंुज वगैरे) न 
िंालेला; संस्कारचवरचहत. [सं.] 
 
असंित चव. (रसा.) संहत नसलेले; चवरल. [सं.] 
 
असंणज्ञसमापणत्त, असंणज्ञसमापत्ती स्त्री. (तत्त्व.) िह्मानंिमननता; तन्द्मयावस्था; उन्द्मनीअवस्था; 
परमानंिअवस्था; चर्त्ताच्या सवच वृत्तींर्ा चनरोध केल्यावर जी अवस्था असते ती. [सं.] 
 
असंजे्ञय चव. अिखली; कायचवाही करता येत नाही असा. 
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असा चव. असला; अशा प्रकारर्ा; अशासारखा; चवचशष्; र्तका. 
चिचव. १. अशा रीतीने; ह्या प्रकारे; म्हिून. २. सारखा शब्िातील अ गाळून तो शब्िाच्या शवेटी जोडून 
वापरतात. उिा. भीष्ट्म ग्रीष्ट्म तरचिसा अजुचन हेमंत तरचिसा गमला ।’ – मोभी १०·९१. [सं. ईदृश] 
 
असाणकर पु. सैन्द्य. [फा. अस्कर] 
 
असाच चव. १. चनष्ट्कृष् प्रतीर्ा; सामान्द्य प्रतीर्ा. २. चबनलननार्ा; आहे तसार्; जसाच्या तसा (उिा. 
ठोंब्या र्त्यािी) : ‘त्याला तुम्ही असार् चकती चिवस ठेविार?’ 

चिचव. माघाऱ्या पावली; र्ततयात. 
 
असाजे, ऐसाजे चिचव. (पत्राचिकाचं्या आरंभी) पुढे चिल्याप्रमािे; येिेप्रमािे. 
 
असाडी, अंसाडी स्त्री. १. पहा : असडी, अंसडी २. (गुप्तपिे) वाईट, अपकृत्य चवषयक; दृष्ट्कृत्यासंबंधी 
घातलेले वजन, भीड; अनुचर्त वजन; अचनष् पगडा. ३. दृष् लागिे. 
 
असािा पहा : असिा 
 
असातसा चव. कोिीतरी; साधारि; हलका; सामान्द्य प्रतीर्ा; क्षलु्लक; कमी प्रतीर्ा, िजार्ा; 
नालायक, पहा : असाच 

चिचव. कोित्या तरी उपायाने, रीतीने, युक्ततप्रयुततीने; अडपिंडप. [सं. ईदृश +तादृश] 
 
असात्म्य न. (आयु.) एकरूप न होिे; सवय नसिे. [सं.] 
 
असाधारि चव. १. सामान्द्य; साधारि नव्हे असा; एकाकी; चवचशष्; चववचक्षत प्रकारर्ा; चवशषे; 
अगिी चनराळा. २. चवलक्षि; असामान्द्य; लोकोत्तर : ‘आिीक ही असाधारि । जे शस्त्रास्त्रीं प्रवीि ।’ – ज्ञा 
१·९६. ३. सन्द्माननीय; मान्द्यता असलेला; चवख्यात; पूज्य. ४. सुलभ नव्हे असे; कठीि : ‘साचंगतले तुम्ही 
आधार िोनी । कष् बहु चवधवापिीं । अशतय आम्हा ं न ठाके स्वामी । असाधारि असे िातारा ।’ – गुर् 
३२·६८. [सं.] 
 
असाधारि सभा स्त्री. जरुरीच्या कामाकचरता बोलवलेली तातडीर्ी सभा; सवचसाधारि सभेहून वगेळी 
सभा. [सं.] 
 
असाधु, असाधू चव. वाईट; साधू नव्हे तो; िुष्; अधम : ‘पै असाधुकमा तैसा ।’ – ज्ञा १७·३९९. [सं. अ 
+ साधु] 
 
असाध्य, असाधनीय चव. १. साधण्याला, साध्य करून घेण्याला कठीि; संपािण्यास, प्राप्त 
होण्यास अशतय : ‘असाध्य ते साध्य कचरता सायास । कारि अभ्यास तुका म्हिे ।’ – तुगा. २. बरा न 
होण्यासारखा; न सुधारण्यासारखा; उपाय लागू न पडिारा (रोग). [सं.] 
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असाध्वस चव. चनभचय. 
 
असान न. अवसान; धैयच : ‘भिओचन असानेया ंहोर्जे । पुढा भाटंु धाचडजे ।’ – चशव ४७४. [अवसान 
र्ा अप.] 
 
असामदार, असामीदार पु. सरकारातून नेमिूक, असामी असलेला वतेन घेिारा (सरिार, 
र्नामिार, कामिार र्त्यािी) : ‘असामिारार्ें घोडें पचरक्च्छन्न लहान जमेस धरंू नये.’ – ऐलेसं ११·५७०७. 
[फा.] 
 
असामधिी चव. थोर, मातबर : ‘चनम्मेच्या अजमासास राहता ं राहता ं लोक कमी राचहले. परंतु 
असामधिी फार करून राचहले आहेत.’ – ऐलेसं १८६८. [फा. र्रूस्म] 
 
असामथ्यय न.  (संचव.) असमथचता; अक्षमता. 
 
असामाणजक चव. लोकातं न चमसळिारा; लोकारं्ा, समाजार्ा संपकच  टाळिारा; समाजचवषयक 
नसलेला, समाजेतर. [सं.] 
 
असामाजीकृत चव. सामाजीकरि िंालेले नाही असा. 
 
असामान्य चव. सवचसामान्द्यापेंक्षा गुिानंी अचतशय वरच्या िजार्ा. [सं.] 
 
असामी पु. १. र्सम; व्यतती; मािूस : ‘तुकोजी झशिे यानंी मौजे मुत्खेंडे येथें बटकी िेखील पोरें 
असामी तीन येकूि रुपये िीडशासं चवकत घेतली.’ – वाबारो २·१९१. २. िेिेकरी; कजचिार; ऋिको; 
भाडेकरी; प्रचतवािी. ३. धारेकरी; कूळ; खंडकरी. ४. हजेरीपटावर असलेले नाव; नोंि; सभासि. ५. 
वाटेकरी; रयत. 
 
असामी पु. १. सरकारी नोकरी; र्ाकरी; नेमिूक; उपजीचवकेरे् साधन : ‘राबटच आमच हा ईस्ट र्ंचडया 
कंपनीच्या पिरी कारकुनार्ी एक लहान असामी पत्करून ... झहिुस्थानात आला.’ – चनमा ६१२. २. 
मोठा, मातबर मािूस; स्वारी : ‘िचक्षिेत केवळ असामी नाहीं िुसरा ।’ – ऐपो २३६. [फा. र्स्म = नावरे् 
अव.] 
 
असामीवार चिचव. १. नेमिुकीप्रमािे; हुद्द्याप्रमािे : ‘वरकड पार् र्सम यासं असामीवार चशरपेंर्, 
पानिान िेऊन वाटेस लाचवलें .’ – मर्सा ५·१४१. २. प्रत्येकी; वगेवगेळे; मनुष्ट्यागचिक; नावचनशीवार. ३. 
कुळाप्रमािे; रयतवार. [फा.] 
 
असामीवार पत्रक न. नावारं्ी यािी. 
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असायलम न. १. धमचशाळा; अनाथगृह; आश्रयस्थान. २. अनाथ मंडळीकचरता िवाखाना आचि 
राहावयारे् चठकाि : ‘चतला आता असायलममध्ये ठेवनू रीटमेंट िेि ंआवक यक आहे.’ – अगचतका १०८ 
[रं्.] 
 
असार चव. १. चनःसत्त्व; सारहीन; शुष्ट्क. २. खोटे; चमर्थ्या; चनकामी; पोकळ : ‘असार म्हचिजे नाचशवतं 
। सार म्हचिजे ते शाश्वत ।’ – िास १४·९·५. [सं.] 
 
असार न. १. (सामान्द्यतः) अंतर; िोन वस्तंूमधील के्षत्र. २. (गवडंी काम) झभतीर्ी रंुिी. ३. िार 
झकवा चखडकी याचं्या िोन बाजूंमधील अंतर; र्ौकटीरे् के्षत्रफळ. [फा. असा] 
 
असार पचरिाम; अंश. पहा : असर 
 
असार (वस्त्रोद्योग) पहा : असारा, असारी [सं.] 
 
असारिे उचि. पसरिे : ‘का समुरारे्चन पैसारें । वरी तरंगता असारे ।’ – ज्ञा १५·१०७. [सं. आ + सृः] 
 
असारा पु. (वस्त्रोद्योग) मैिानात पाजि करण्याकचरता पसरलेला सुतार्ा तािा. [सं. आ + सृ] 
 
असारा, असारी पु. स्त्री. (वस्त्रोद्योग) १. परता झकवा फाळका यावरून सूत उकलून ज्या कामटीच्या 
केलेल्या हंडीच्या आकाराच्या र्िावर घेतात तो. यावर सुमारे एक धोक सूत उकलतात; सूत गुंडाळण्यारे् 
र्ाक; त्यावर गुंडाळलेले सूत झकवा रेशीम; वळीव रेशीम. 
 
असारा परती, असारी परती स्त्री. पतंगार्ा माजंा गंुडाळतात ते र्ाक. 
 
असाल पु. मध. [अर. असल] 
 
असालतन चव. सुलतानी; शाही; पािशाही; सुलतानाच्या हातरे् : ‘मागून असालतन फमान 
पाठचवतो म्हिून पातशहानी बहुत कृपायुतत चलचहले.’ – पेि २५·१२७. [फा. सुलतान] 
 
असाविे चि. अश्रुयुतत होिे. [सं. अश्रू] 
 
असावध चव. १. बेसावध; लक्ष नसलेला; गाफील; अनवधानी; िुलचक्ष असिारा. २. गफलत्या; र्ुका 
करिारा. [सं. असावधान] 
 
असावरी काठ, असावली काठ पु. १. शलेा वगैरे वस्त्रातं चविलेला काठ; एका वनस्पतीच्या 
पानासारखी नक्षी असलेला काठ. पहा : अस्वलीकाठ 
 
असासि पु. पाया. [फा. असास] 
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असासा, असासाउसासा पु. उसासा, धापा टाकिे; नाकातोंडातून उच्छ  वास जोराने सोडिे; 
सुस्कारा; मोठा िुःखार्ा चनःश्वास. (चि. टाकिे, िेिे, सोडिे). [सं. अस् = श्वास घेिे] 
 
असाणसत चिचव. एकिम; अकस्मात : ‘झसहासना वरौचन उचठला । तंवंकें  असाचसतु चनगाला ।’ – 
चशव ९८९. 
 
असािािुपिे चिचव. सहन न करता; असूयेने; मत्सराने : ‘तचर तेहीं चखळनी केली र्ओसीं । 
असाहािुपिें ॥’ – चशव ८०४. [सं. असहन] 
 
असार्ह् चव. १. एकटा; एकाकी, मित नसलेला. २. असह्य : ‘ते प्रातंीर्ा मनसबा स्वामींरे् पिरी 
पडला हें गोष्ीरे् त्यास तो असाह्य आहे. परंतु फते्तझसग बावास मात्र समाधान आहे.’ – पेि १०·१२१. [सं. 
असहाय]  
 
असाळ, असाळी स्त्री. १. राक्षचसिीर्ा एक प्रकार; चपशार्ी; हडळ. २. (ल.) ककच शा स्त्री; अविसा; 
राक्षसीि; कृत्या : ‘परम चवरस वातयें बोलते जों असाळी ।’  – सारुह ४·७१. [सं. ईषालु] 
 
असाक्षक, असाणक्षक चव. न पाचहलेला; न िेखलेला; ज्यास साक्षी नाही असा; अचतथीस न िेता 
सेवन केलेले : ‘असाक्ष भचक्षलें  चमष्ान्न ।’ – मकसा १४·८८. [सं.] 
 
असाक्ष भोजन न. पतंतीस कोिी नसताना केलेले भोजन. 
 
असांकेणतक चव. पारंपचरक चर्न्द्हानुसार झकवा लक्षिानुसार नसलेले. 
 
असांगडे, असांघडे चव. चनरुपम; ज्याला संगत, सोबत, बरोबरर्ा कोिी नाही असा; ज्याला 
सागंड नाही असा : ‘हें चकती बोलंू असागंडें ।’ – ज्ञा १५·३०४. [सं. अ + सं + गम्] 
 
असांप्रत चव. अकाचलक; अप्रस्तुत; हाती घेतलेल्या र्ालू गोष्ीशी चवसंगत; अप्रासंचगक; अनुचर्त; 
अयुतत. [सं.] 
 
असांणवधाणनक चव. (राज्य.) िेशाच्या घटनेशी, संचवधानाशी सुसंगत नसलेले; घटनेने अचधकृत न 
केलेले. [सं.] 
 
असांणवणधक चव. (कायिा.) िेशातील कायद्यानुसार नसलेला; कायद्यान्द्वये न केलेला. [सं.] 
 
अणस आऊं, असी आऊं पु. बाजारात माडंलेल्या मालावरील कर : ‘र्या ं पाटिीं जे केिें उघटे 
तेहार्ा अचस आऊं .... मठा िीन्द्हला ।’ – पाटि चशलालेख, शके ११२८. 
 
अणस स्त्री. तलवार : ‘जेथ अचसपत्र तरुवर ।’ – ज्ञा १६·३७३. 
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अणसक चव. सवच; पूिच. 
 
अणसका स्त्री. राहण्यार्ी, अचधष्ठानार्ी जागा. 

चव. असिारा : ‘एऱ्हवी स्वामी िुऱ्हा अचसका । मीं केचव उरे ।’ – ऋ ५३. [सं. अस् = असिे, 
राहिे] 
 
अणसका, अणसके चव. संपूिच; सवच; समग्र : ‘चजयेरे्झन स्नेहमयंके । िुःखतम चनरसे अचसके । चतये 
प्रभशुक्तत शकें । अचवद्या जात ।’ – ज्ञाप्र २२. [सं. आसाग्र] 
 
अणसटेटं न. (भ.ू) कारे्सारखा पारिशचक प्लॅक्स्टक ततता. [रं्.] 
 
अणसत चव. पाढंरे नव्हे ते; काळे. [सं. अ + चसत = पाढंरे] 
 
अणसतपथ पु. (ज्यार्ा मागच काळा असतो तो) अननी. [सं.] 
 
अणसतपक्ष पु. वद्य पक्ष : ‘अचसतपक्ष माघमासीं ।’ – गुर् ७·११२. [सं.] 
 
अणसद्ध चव. १. चसद्ध न केलेले; पुरावा नसलेले. २. अक्स्तत्वात नसलेले; अचवद्यमान. [सं.] 
 
अणसधारा स्त्री. तलवारीर्ी धार. 
 
अणसधारा व्रत न. १. स्त्री– पुरुषानंी मीलन प्रचतबधंाथच उभयताचं्यामध्ये नागवी तलवार ठेवनू एका 
शय्येवर चनजिे. २. (ल.) मनोचवकारारें् संयमन करिे; यावरून अत्यंत कठीि, िुघचट व्रत – चनयम. [सं.] 
 
अणसपत्र न. तलवारीरे् पाते, धार. [सं.] 
 
अणसपत्रतरु पु. ज्याला तलवारीसारखी धारिार पाने आहेत असे िंाड : ‘जेथ अचसपत्रतरुवर । 
खचिरागंारारे् डोंगर ।’ – ज्ञा १६·३७३. [सं.] 
 
अणसपत्रमत्स्य पु. माशार्ी एक जात. [सं.] 
 
अणसपत्रवन न. ज्यानंा तलवारीसारखी धारिार पाने आहेत अशा िंाडारें् वन. पापी लोकानंा 
तीक्ष्ि तलवारीसारख्या पानानंी या (नरक लोकातंील) अरण्यात मोठे तलेश िेण्यात येतात. [सं.] 
 
अणसपत्रव्रत न. िह्मर्यच. पहा : अणसधाराव्रत : ‘र्ैत्री पौर्मिमेसीं सोडावा । वषचपयंत तो रक्षावा । 
स्वयें अचसपत्रव्रत नेम धरावा । आचि वजावे भोगमात्र ॥’ – जै १·९३. [सं.] 
 
अणसपद न. (तत्त्व.) तत्त्वमचस यातील अचस = आहे हे पि, तत् पि आचि त्वपंि या िोहींरे् चनरुपाचधक 
ऐतय जेथे होते ते पि : ‘अचसपिीं तिात्मा अचलप्त ।’ – परमा १·१७. [सं.] 
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अणसयुद्ध न. तलवारींर्ी लढाई : ‘त्यातं चनयुद्धें, गिायुद्धें व अचसयुद्धेंचह वर्मिली आहेत.’ – 
व्याज्ञा १·३८. [सं.] 
 
अणसरिी पहा : अशरीणरिी : ‘अचसरचि वार्ा जाचल ।’ – परं्तंत्र ३·१९. 
 
अणसल न. (रसा.) पाढंरा स्फचटकाकार व नत्रप्रर्ुर असा स्नायूर्ा घटक. 
 
अणसलता, अणसल्लता स्त्री. १. तलवार २. तलवार परजिे; पटे्ट चफरचविे. ३. चवजेर्ी विगती 
लकाकी; र्मक. [सं.] 
 
अणसलेपि न. अक्स्तत्व : ‘नाहीं अज्ञानावारं्ूचन मूळ । ययार्ें अचसलेंपि टवाळ ।’ – ज्ञा १५·१४०. 
[सं. अस्] 
 
अणसवाद पु. तलवारीरे् युद्ध : ‘अचसवािा अचसवार तो ठाई.’ – ऐपो २६९. 
 
अणसवार पु. खड गधारी; घोडेस्वार; राऊत : ‘धरोचन घोडार्ा ंगोटीं चनवचटती अचसवारा तें ।’ – 
चशव ९६९. 
 
असी चव. ऐंशी : ‘असी सहस्रा राया खाल काढुनी । उफराटे टाचंगले ।’ – काचलका २०·१०. [सं. 
अशीचत] 
 
असीग चव. गौि. 
 
असीम चव. चनःसीम, अमयाि : ‘मूर्मत असे अत्युग्रा िीनजनी कचरसी पचर असीम िया ।’ – कुअक. 
[सं.] 
 
असीर चव. अरंुि : ‘जे अखंड चजचवत्वाचस नेत । ते अचसर द्वार खडतरु पथुं ।’ – चिपु २·२८·१०८. 
 
असीर, अशीर चव. बिंीवान : ‘र्ंग्रजाकडील हमीष्वान असीर जाहले आहेत त्यास सोडून द्याव.े’ – 
मर्सा १०·१८२. [फा.] 
 
असील स्त्री. स्वतंत्र असलेली िासी. याचवरुद्ध लवडंी म्हिजे गुलाम स्त्री : ‘िोन प्रहर िोन घटकापंयंत 
तीन वळेा नबाबाकडून शुके चमघ्ये व असीलाबरोबर आले.’ – मर्सा १०·३७१. [फा.] 
 
असील पु. घोड्ाच्या डोळयाजवळर्ा भोवरा. हा डोळयावर असल्यास र्ागंला व डोळयाखाली 
असल्यास वाईट. – अश्वप १०२. 
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असीवसीचा चव. अंशार्ा; वशंार्ा; वशंज; वारस : ‘यासी आपि नौचिगर होऊ अगर आपले 
असीवसीर्ा भाउबिं नवचिगर करील तरी आपनास कुलस्वामीर्ी व पूवचजार्ी अनेगा (मनाई, शपथ) असे.’ 
– चशर्सा २·२६०. 
 
असु, असू पु. प्राि; जीव; श्वासोच्छ  वास : ‘असु जाता तनु चवकळा, कीं जाता वत्स जेचव धेनु 
सती ।’ – मोसभा ७·४०. 
 
असुआर पु. घोडेस्वार. पहा : अणसवार : ‘तंवं पुचढला ं असुआरा ं चभडी सरतें ।’ – चशव ८७४. [सं. 
अश्ववार–कार] 
 
असुक न. असुख : ‘मुखीं िेता घास पळचवती तोंडें । अंगीचर्या भाडें असुकाने ।’ – तुगा २५९९. 
 
असुख न. सुखार्ा अभाव; िुःख; त्रास; अस्वस्थता; पीडा; असमाधान : ‘िेखोचनया असुख घे 
स्वकुलाचधमानें ।’ – आकृ १२. [सं.] 
 
असुख न. १. चस्त्रयासं अवळेी चवटाळ येिे; अकाली, अचनयचमत ऋतुप्राप्ती. (चि. सुटिे). २. िेवीर्ा 
रोग. [सं. असृक्] 
 
असुखी चव. अस्वस्थ; बरेै्न; िुःखी; असमाधानी. [सं.] 
 
असुखोदकय  चव. शोकपचरिामी; शोकात्मक; शोकपयचवसायी. [सं.] 
 
असुजिे अचि. सूज नाहीशी होिे, थाबंिे, ओसरिे, बसिे, चजरिे, मावळिे. (कों.) 
 
असुडिे चि. चहसकिे; फेकिे : ‘कृष्ट्िें तेव्हा ंकाय केलें  । गोपीर्ें वस्त्र वगेें असुडलें  । तत्काळ धरेवचर 
पचडलें  । उघडें जाहलें  सवांग ।’ – हचर १३२. [सं. आ + सूि] 
 
असुढाळ चव. १. रडवा; रड्ा. २. चर्पड्ा झकवा चपर्तया डोळयार्ा. 
 
असुिी न. अश्रू : ‘चनतंबातें कंुभस्थळ चनरचखता ंमत्तकचररे् । महालज्जेनें ते श्रवचत असुिी सार्पचररे् ।’ 
– चनमा ३·६९. [सं. असुरे् अव.] 
 
असुद, असुध, असूद, असुध न. रतत : ‘वाहाती असुधाचर्या सचरता ।’ – उषा : ८·३२ [सं. 
अशुद्ध] 
 
असुदगी स्त्री. १. शातंता; भरभराट : ‘चतनी सकारार्ी नजर रयतीरे् व मुल्कारे् व शहररे् असुिगीवर 
सािर आहे.’ – पेअ ६२. २. चवश्रातंी; सवड : ‘आमर्ी र्ाकरी करावयार्ी उमेि चकती राचहली ती तुम्हासं 
ठाऊकर् आहे, ज्यानंी मेहनत करून आम्हासं असुिगी करावी ते घरीर् राहंू लागले ।’ – ऐलेसं १५९३. 
[फा. आसूिगी] 
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असुदा, असुदाय चव. १. आनंिी; उल्हासी; हुशार, चवशषेतः पुष्ट्कळ चिवस तबेल्यात बाधूंन ठेवलेला 
(घोडा). २. ताजातवाना (काम केल्यानंतर, श्रमल्यानंतर); िमिार; चर्वट; जोरिार; जो लवकर िमत 
नाही असा; र्पळ; उत्साही; थकवा न येिारा; ताकिवान. ३. (व्यापक.) चरकामा; मोकळा; स्वतंत्र; चनवेध; 
न गुंतलेला; न अडकलेला (कामात, कामधंद्यात); सुटा; मागे (संसार, बायकोपोरे यारं्ा) पाश नसलेला; 
लोढिे नसलेला; कोिी राहत नाही, वापरत नाही अशी (जागा, भाडंी र्.) : ‘तुम्ही अटक पावेतों मुलूक 
काबीज केला; आता ं मोचहमेस राज्य असुिें कोितें?’ – भाब ३७. ४. अननुभवी; ज्याला पचहले, पूवीरे् 
माहीत नाही असा; ज्याने पूवी काही केलेले नाही असा. ५. पहा : अनसूट अथच ४ व ५. ६. आयते, तयार. 
(गो.) ७. मनसोतत; स्वैर. [फा. आसूिा] 
 
असुदा, असुधा चव. चिचव. चवश्रातंी चमळाल्यामुळे ताजेतवाने, हुषार पुष् : ‘लष्ट्कर श्रमी यामुळे मुक्काम 
केले, ही उत्तम गोष् केली. आता लोकही असुधे िंाले.’ – ऐलेसं ३८३. 
 
असुदादम पु. नवीन िम; चवश्रातंी नंतर येिारी टवटवी; उल्हास. 
 
असुमाई चव. १. अचतशय; बेसुमार. २. (ल.) आश्चयचकारक. पहा : असमाई : ‘बािती असुमाई आंगी 
योगकळा ।’ – चनगा ३०९. 
 
असुर पु. १. िैत्य; राक्षस; िानव; िेवशत्र ू: ‘सुराअंसुरातें ठकवुनी । महािेव मोचहला ॥’ – एरुस्व 
२·१९. २. अचसचरया िेश व त्या िेशातील लोक. ३. चबहारमधील एक अनायच जात. [सं.] 
चव. भीतीिायक. 
 
असुरवाड न. िुःख; तलेश; त्रास; कष् : ‘एऱ्हवीं चवचहतत्वें माडंी । परी घाचलता ंअसुरवाडीं ।’ – 
ज्ञा १८·१८९. 
 
असुरवेळ, असुरवेळा स्त्री. संध्याकाळ : ‘िश मास िंाचलया प्राप्त । मेधावती िंाली प्रसूत । असूर 
वळेायोगे सूत । चतरे् तामस जाहले ।’ – जै ७८·६२. 
 
असुरणक्षत चव. धोका असलेला; चबनभरवशार्ा; जोखीम असलेला; सुरचक्षत नसलेला. [सं.] 
 
असुरणक्षतता स्त्री. धोका असिे, वाटिे; चनधास्तपिा नसिे; जोखीम वाटिे. [सं.] 
 
असुरा पु. मोहरमर्ी १० वी तारीख; मोहरमरे् १० चिवस. [फा. अशूरा, अशरा] 
 
असुराणधप पु. असुरारं्ा, राक्षसारं्ा राजा. 
 
असुरी स्त्री. राक्षसीि; असुर स्त्री. 

चव. १. असुराचवषयी, असुरासंबंधी; िैत्यचवषयक. २. राक्षसी; धाडसी; िूर; कठोर; तामसी. 
[सं.] 
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असुरी अन्न १. उडीि, बाजरी व िुसरी काही धान्द्ये. पहा : माषान्न २. ज्यात केस आढळतो असे 
अन्न. 
 
असुरी उपाय पु. फारर् कठोर व जालीम उपाय; जसे – अंगच्छेिन, डाग र्त्यािी; िूरपिाने 
रोगावर केलेले उपाय; तापिायक औषधे र्त्यािी. 
 
असुरी कमय न. अंगावर शहरे आििारे िूर कृत्य; िुष्पिारे् कृत्य. [सं.] 
 
असुरी खािे न. मासं, िारू र्त्यािी तीव्र, तामसी पिाथांरे् सेवन. 
 
असुरी णवद्या स्त्री. मंत्रतंत्र, जारिमारि, संमोहन, स्तंभन, चवध्वसंन यारं्ा चजच्यामध्ये समावशे होतो 
अशी कुचवद्या; अचभर्ार कमच. [सं.] 
 
असुळणवसुळ चव. अस्ताव्यस्त; चवस्कळीत; अस्वस्थ : ‘असुळचवसुळ न होती । िम्हसंचवती स्फुरे 
म्हिोनी ।’ – चवझसपू १·४४. 
 
असुज्ञ चव. १. अजाि; अकुशल; चनष्ट्िात नसलेला; माहीतगार नसलेला. २. सुज्ञ नव्हे तो; अज्ञानी; 
मूखच. [सं.] 
 
असूक्त चव. र्ागंले, योनय नसलेले; अनुचर्त; अयोनय (कृत्य र्.). [सं.] 
 
असूख न. िेवीर्ा रोग. पहा : असुख (गो.) [सं. असुख] 
 
असूणचभेद्य चव. सुईच्या टोकाएवढेसुद्धा भोक ज्याला पाडता येिार नाही असा; चबनतोड : ‘बोला 
आता! या असूचर्भेद्य कोचटिमावर तुम्हासं काय बोलावयारे् असेल ते!’ – आलेख २१८. 
 
असूड गाठ स्त्री. एक पिर धरून आसडा चिला असता सुटण्याजोगी गाठ; सुरगाठ. 
 
असूत, असूद न. खाताचपताना अन्नार्ा अंश श्वासनचलकेत गेल्यामुळे ठसका लागून जीव घाबरा 
होिे. (चि. जािे). (वा.) असूद जािे, असूदा जािे– भलत्यार् मागाने जािे; आड मागाने जािे. 
 
असूत, असूद न. रतत. [सं. अशुद्धर्ा अप.] 
 
असूदी स्त्री. पाचरपत्य; तजवीज : ‘स्वामीरे् संग्रहीं तुम्हासंारखे शूर आहेत, कायच प्रसंगी त्यािी 
(नवाबानी) अडचवल्यास नवाबार्ी असूिी केली जाईल.’ – मकुई ८२. 
 
असूदी आबादी स्त्री. शतेार्ी लागवड, गावार्ी वसाहत र्त्यािी शातंतेच्या काळात करायच्या गोष्ी. 
[फा.] 
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असूया स्त्री. मत्सर; दे्वष; हेवा. [सं.] 
 
असूर न. रतत (गो.) [सं. असृज्] 
 
असूरखाना पु. ताबतू करण्यार्ी जागा. [फा.] 
 
असूरगाठ पहा : असूडगाठ 
 
असूययस्पशी चव. ज्या चठकािी कधीही सूयचचकरि येत नाहीत अशी अंधारी (खोली, जागा). [सं.] 
 
असृक, असृज रतत; रुचधर; शोचित : ‘हो असृक स्रोतःशत वाहे समराचजरीं खळखळाते ।’ – मोरोि 
२·२३. 
 
असृकपीणटका स्त्री. रततारे् गोलक. [सं.] 
 
असे चिचव. याप्रमािे; अशा रीतीने. (वा.) असे िोिे, अस्से िोिे – वैधव्य येिे : ‘मािंें हें अस्सें िंालें  
तेव्हारं् सारा गं्रथ आटोपला.’ – सुिशचन २८. 
 
असेख, असेखा चव. संपूिच; सवच; अशषे : ‘असेख ऋचद्धपुर वसो । भिौचन र्रिाकंीतें ।’ – ऋ १३. [सं. 
अशषे] 
 
असेणटलीन न. (रसा.) एक रंगहीन, चवषारी, र्टकन पेट घेिारा वाय.ू एक चवचियाशील 
हैड्रोकाबचन. [र्ं.] 
 
असेरा पु. साप : ‘झहडवुचन पोट भरी िारोिारी । कोंडुचन पेटारी असेरया ।’ – तुगा १·१०९३. 
 
असेंणद्रय खत (कृषी.) रासायचनक खत. 
 
असो चि. असूिे; राहो; पुरे; असेना : ‘असो वचर कसा तरी चवमल भाव ज्यार्ा करा ।’ – केका ६७. 

अ. चवषयातंर िंाल्यास मूळ मुद्याकडे येताना झकवा नव्या मुद्याला प्रारंभ करताना वापरायर्ा 
शब्ि. [सं. अस्तु – अस्सु – असो] 
 
असोड पहा : आसूड 
 
असोल, असोला, असोल्या चव. न सोललेला (नारळ, रोठा वगैरे) : ‘त्यार्ें काव्य असोल्या 
नारळासारखे कठीि असून ते उकलायास मोठा प्रयास पडतो.’ – चनमा ७६६. 
 
असोशी, असोसी स्त्री. १. सोस; हव्यास; हाव; अतृप्तता; फाजील लोभ. २. आतुरता; उत्कट र्च्छा : 
‘कृपा करोचनया पुरवी असोसी । आपुल्या िीिासी राखावया ॥’ – तुगा ४४९५. [सं. आ + शोष = सोस] 



 

 

अनुक्रमणिका 

चव. अतृप्त, लोभी; आतुर; (अचधकारार्ी वगैरे) हाव धरिारा. 
 
असोशीक चव. सहन न करिारा; चर्डखोर; अचवर्ारी; रागीट; उच्छंृखल. [अ + सोशीक] 
 
असोस चव. सहन न होिारे; अचतशय; फार मोठे; अमयाि; पुष्ट्कळ; चशवाय पहा : सोस : ‘झकबहुना 
माया असोस । ज्ञान तुिेंचन डोळस ।’ – ज्ञा १४·१०. 

चिचव. हावरेपिाने : ‘चत्रचवधचवकारीं बहुवस । वाढवी असोस संसारू ।’ – एभा २४·१२२. 
 
असोसपि न. हावरेपिा. 
 
असोसा पु. उत्कट पे्रम; हाव. 
 
असोळी न. अव. पक्ष्यारं्ी घरटी. पहा : अणवसाळ 
 
असौरभ्य चव. सुवास घेता येिार नाही असा; सुवास न घेता येण्याजोगा : ‘जो नार्चकजता ंनािु 
। तो असौरभ्य मकरंिु ।’ – ज्ञा १५·७४. [सं.] 
 
अस्क पहा : असका : ‘लेचखका हातीं श्रद्धापूवचक । उतार करचवलें  कवन अस्क ।’ – िाचव १८२. 
 
अस्कट, अस्कड न. १. अडर्िीर्ी जागा. २. जेथे गवत, िुंडपे वगैरे िाटीने एकत्र वाढतात ती जागा; 
रान; िरड. (गो.) 
 
अस्कटणवस्कट न. स्त्री. अस्ताव्यस्तपिा; अव्यवक्स्थत क्स्थती; चवस्कटिे; पसारा. 

चव. गबाळ; अस्ताव्यस्त : ‘चकतीयेक तीं अस्कटें चवस्कटेंसी’ – िाचव २८४. [अस्कट + 
चवस्कट– चवस्कटिे] 
 
अस्कध स्त्री. (आयु.) एक पुटार्ी वनस्पती; िूधकाडी. 
 
अस्करिे अचि. चधक्कार करून बोलिे; हुयो करिे. पहा : अस्कारिे णनस्कारिे : ‘सारी खेळता ं
अस्कारंू । चनकरेही भाडंी’ – ज्ञा ११·५४८. 
 
अस्करिे अचक. लौचकक चमळविे, नािाविे. 
 
अस्करा, अस्कारा पु. कीती; नावलौचकक; ख्याती; आख्या; लौचकक : ‘सकळ सुरूप मंडळींत 
माझ्या स्वरूपार्ा अस्करा ।’ – प्रला ५८. [फा. आक कारा – प्रचसद्धी] 
 
अस्कवळ चव. एका घासात गट्ट केलेला. [सं. आ + कवल] 
 
अस्कळणवस्कळ स्त्री. घुसळाघुसळ; उलटापालट. चव. अस्ताव्यस्त; चवस्कटलेले. 
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अस्कंद अश्वगंधा. 
 
अस्कारिे, अस्करिे अचि. कीती चमळचविे; नािाविे; प्रचसद्ध असिे. [फा. आक कारा] 
 
अस्कारिे णनस्कारिे उचि. चतरस्कारिे; चधक्कारिे; चहडीसचफचडस करिे; हेटाळिे. पहा : अस्करिे 
 
अस्कारी स्त्री. (प्रचसद्ध अशी) काळया राक्षारं्ी जात. [फा. आक कारा] 
 
अस्खणलत चव. १. न अडखळता; अप्रचतबद्ध; एकसारखे; अर्ूक; खंबीर; अढळ. २. चनरंतर; 
सतत; अखंड. [सं.] 
 
अस्खणलत गणत, अस्खणलत गती स्त्री. १. अचनरुद्ध गती; एकगती. २. (ल.) सिार्ारार्ा मागच; चनिोष 
वतचिूक. [सं.] 
 
अस्खणलत बुणद्ध, अस्खणलत बुद्धी स्त्री. तकच शुद्ध, अर्ूक चवर्ारसरिी; कधी न र्ुकिारा तकच , ज्ञान. 
 
अस्खणलत ब्रह्मचारी पु. कुमागाला न जािारा िह्मर्ारी; न र्ळिारा, अढळ िह्मर्ारी. [सं.] 
 
अस्खणलत वीयय चव. आजीव िह्मर्ारी. 
 
अस्टर न. एक चवलायती फुलिंाड. [रं्.] 
 
अस्त पु. १. मावळिे; अदृक यत्व; लोप. २. (ज्यो.) मंगळ, शुि, गुरू, शनी र्त्यािी ग्रह हे 
सूयाजवळ असले म्हिजे अदृक य होतात, चिसत नाहीत ती क्स्थती. (गुरू, शुि याचं्या अस्तात मंुज, लनन 
र्त्यािी नैचमचत्तक कमे करीत नाहीत.) ३. नाश; शवेट (मरि, िुलौचकक वगैरेमुळे) . ४. (ल.) 
सािंीकोंिीला पडिे; मागे पडिे. ५. संपिे; फन्ना; अभाव; उिीव. [सं.] 
 
अस्तणगरी पु. अस्तार्ल; पचश्चमेकडील काल्पचनक पवचत. याच्या पाठीमागे सूयच चवश्रातंी घेण्यास 
जातो अशी कल्पना आहे. पचश्चम चिशा : ‘तचर अस्तुचगरीचर्या उपकंठी ।’ – ज्ञा १२·३५. [सं.] 
 
अस्तन, अस्थान न. घर, राहण्यार्ी जागा. मुलाखत घेण्यार्ी राजकरे्री; मुसलमान फकीर राहतात 
ते स्थळ. एखाद्या मुसलमान संतार्ा िगा. 
 
अस्तनी स्त्री. बाही; बाहीर्ा कोपरापासून पुढील भाग. [फा. आस्तीन] (वा.) अस्तनीतील अग्नी, आग, 
णनखारा – गुप्त शत्र;ू आतील, स्वपक्षातील शत्रू; घरर्ा िाविेार, वैरी; गृहकलह करिारा; 
चवश्वासघातकी; घरभेद्या; िगलबाज : ‘उघड शत्र ूपरवडतो; पि हे अस्तनीतले चनखारे फार धोकािायक’ 
– राऊ १७५. अस्तन्या वर सारिे – युद्धास, मारामारीस सज्ज होिे; लढाईर्ी तयारी करिे : ‘आमरे् 
िोघेही वीर आपापल्या अस्तन्द्या वर सारण्याच्या चवर्ारात होते.’ – स्वप ६१. 
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अस्तनी नर पु. (चशविकाम) बाहीर्ी वरर्ी बाजू (िशचनी बाजू). 
 
अस्तनी मादी स्त्री. बाहीर्ा आतला भाग. [फा. आस्तीन्] 
 
अस्तने न. कबरीवर घालावयारे् वस्त्र झकवा गलेफ : ‘कुडर्ीच्या पीरास अस्तने पेठमालीरे् करवनू 
वैशाख वद्य १३ मुहूते करून जािार’ – र्र्संर् ३०. 
 
अस्तबाल पु. तबेला; पागा : ‘पील्खाना व अस्तबालास व उंटासं िािा नाही, फाके गुजरतात.’ 
– मर्सा १·५४. 
 
अस्तभाविे अचक. उसकविे; प्रवृत्त करिे : ‘ गागंार्से िािोसीं अस्त भाचवली’ – लीर्उ ३१. 
 
अस्तमन, अस्तमान न. १. (नाचवक) गलबताच्या तळास मध्यभागी र्ारसहा बाकावंर एक–िोन 
हात रंुिीरे् व वीत िोन वीत जाडीरे् लाकूड बसचवतात. त्याला वरच्या अंगास काठी उभी केलेली असते. 
यात डोलकाठीर्ा बुधंा बसचवतात ही अस्तमने िोन–तीन असतात. २. अस्तमन असलेला तळमजला 
(गलबतार्ा). (हेट.) [सं. आ + स्तंभन] 
 
अस्तमय, अस्तमान पु. अस्त; अस्तार्ी वळे (ग्रह तारका यारं्ी) : ‘का ंअस्तमानीं चनशीं.’ – ज्ञा 
२·३२४. [सं.] 
 
अस्तमान, अस्तणमत चव. मावळलेला; अस्तास गेलेला. [सं.] 
 
अस्तर न. १. अंगात घालण्याच्या कपड्ाला आतून लावलेले पातळ (मऊ) कापड; (सामान्द्यतः) 
कोित्याही वस्त्राला आतल्या अंगास लावतात ते कापड. २. जोड्ास आतील बाजूस जोडलेले मऊ 
कातडे. ३. आवरित्वर्ा; आंतरत्वर्ा : ‘तोंडापासून सवच नळीस आतल्या बाजूस एक ताबंड्ा रंगारे् फार 
पातळ व नाजूक असे अस्तर आहे.’ – आरोशा १·६. [फा.] 
 
अस्तरणगरी स्त्री. चगलाव्यारे् काम; र्ुन्द्यारे् झलपि. [फा. आस्तर ] 
 
अस्तरि न. (यंअ.) एखाद्या यंत्राच्या चवचशष् भागातील मोकळया जागेत आत ठोकून झकवा 
स्िूने बसचवलेले काढता–घालता येण्याजोगे धातूरे् अस्तर. (यामुळे त्या भागार्ी फूट तूट कमी होते.) 
 
अस्तणर, अस्तरी स्त्री. बायको. पहा : अस्तुरी : ‘बोलाचवले अस्तरीला ।’ – ऐपी ११६. [सं. स्त्री] 
 
अस्तलग्न न. १. िाचंतवृत्तार्ा पचश्चम चक्षचतजावरील भागझबिू. याच्या उलट अंगलनन. २. 
मावळती राशी. [सं.] 
 
अस्तविे १. अंतधान पाविे; अदृक य होिे; लोप होिे; चनकाल लागिे; खलास होिे. २. अस्तास 
जािे; मावळिे : ‘आवो िुसरी िुंळूक येईल । तचर जीवनकळा अस्तवले ।’ – चशव ८३०. [सं. अस्त] 
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अस्तंगत चव. मावळलेला; अदृक य िंालेला. [सं.] 
 
अस्ताई, अस्तायी स्त्री. (संगीत) धृपिाच्या तीन भागापंैकी पचहला; िुसरे िोन अंतरा व अभोग. 
[सं. आ + स्था] 
 
अस्ताचल पु. पचश्चमेकडील पवचत. (सूयास्तार्ी जागा); पचश्चम चिशा. [सं.] 
 
अस्तापदाथय पु. जवळ असलेले साचहत्य; जे सामान उपलब्ध असेल ते : ‘या प्रातंीं धारि 
अस्तापिाथे बरीर् आहे.’ – पेि ३७·२१९. 
 
अस्तावा पु. पाण्यार्ी िंारी; तोटीरे् भाडें. [फा. आस्तावा] 
 
अस्ताव्यस्त, अस्तेवेस्त चव. १. अव्यवक्स्थत; घोटाळयार्ा; घालमेलीर्ा; बेचशस्त : ‘आता ं जापािीं 
जापािीं आपुलें  । अस्ताव्यस्त हें । – ज्ञा ११·३८१. २. चवपरीत; वाईट. 

चिचव. उलटापालट करून; अव्यवक्स्थत रीतीने. [सं. अस्त + चव + अस्त] (वा.) अस्ताव्यस्त 
िोिे – नाश होिे; मृत्य ूहोिे : ‘चटपूरे् अस्ताव्यस्त जाहलेवर धोंडजी वाघ तेथोन पळोन आला.’–ऐलेसं 
६०७३. 
 
अल्स्त स्त्री. आहे; असण्यार्ा भाव : ‘स्वामी बोचललें  मुख्य भक्तत । र्तर जे साधलें  सागंती । त्याचस 
प्राप्तीर्ी अक्स्तनाक्स्त । िेव ेमजप्रचत सागंावी ।’ – एभा १४·३४. [सं.] 
 
अल्स्तत्व न. १. असण्यार्ा धमच, भाव, क्स्थती. २. असिे. ३. राहिे; वास्तव्य. [सं.] 
 
अल्स्तत्ववाद पु. मनुष्ट्यार्ा व्यक्ततगत अनुभव व िाचयत्व यारें् महत्त्व प्रचतपािन करिारे एक 
आधुचनक तत्त्वज्ञान. यात अक्स्तत्वाच्या (सकृत् िशचनी चनरथचक वाटिाऱ्या) संिभात मािसाच्या 
स्वातंत्र्यार्ा, चनिचयशततीर्ा व बाचंधलकीर्ा चवर्ार अचभपे्रत असतो. [सं.] 
 
अल्स्तत्विीन चव. अक्स्तत्वात नसिारा; चवद्यमान नसिारा. [सं.] 
 
अल्स्तनाल्स्त, अल्स्तनास्ती न. काय आहे, काय नाही ते : ‘म्हिे घरात अक्स्तनाक्स्त सवच ठाऊकें  
असे ।’ – करे्सुर् ४. 

चिचव. १. होय झकवा नाही; संमतीने अगर नकाराने (चि. म्हििे). २. काकू करून; नानू 
करून. (चि. करिे). 
 
अल्स्तपर पहा : अल्स्तवाची 
 
अल्स्तपक्ष पु. १. एखािे मत मान्द्य करिारी बाजू; होकारार्ी बाजू. २. अनुकूल पक्ष. [सं. अक्स्त 
+ पक्ष] 
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अल्स्तभावदशयक चव. जेथे गुिारें् अक्स्तत्व आहे असा; भावरूप; गुिचवचशष्. [सं.] 
 
अल्स्तवाची चव. अक्स्तपक्ष माडंिारा; होकाराथी. [सं.] 
 
अस्तु अ. असो; तसे असू िे; बरे; काही एक गोष्ीर्ा चवस्तार न करता अंगीकार करून िुसरी गोष् 
बोलण्यासाठी झकवा एखािीर्ा जेव्हा उपसंहार करायर्ा आहे तेव्हा या शब्िार्ा उपयोग करतात. तथास्तु. 
[सं.] 
 
अस्तुटेपिा पु. अचतलोभ; कधी तृप्ती न होण्यार्ा स्वभाव. 
 
अस्तुरी स्त्री. लननार्ी बायको; स्त्री : ‘डोळाभर नाहीं पाचहले अस्तुरीला ।’ – ऐपो १५९. (ग्रा.) [सं. स्त्री] 
 
अस्तू चिचव. अर्ानक; अकस्मात : ‘पावस अस्तूर् पडला.’ – अउआ ८७. 
 
अस्तूद, अस्तूत चिचव. पहा : अवस्तूक, अकस्मात्, एकाएकी, अचानक [सं. अवस्तू] 
 
अस्तेकरी चव. १. ज्याच्याजवळ रव्य, मालमत्ता आहे असा; गब्बर; डबोले असलेला. २. 
लौचककवान; अििूार, चजम्मेिार; जबाबिार. 
 
अस्तेनस्ते चव. अप्रस्तुत; अप्रासंचगक; ज्यार्ी गरज नाही असे; उकरून काढलेले. पहा : नसता 
 
अस्तेय न. र्ोरी न करिे; र्ोरी न करण्यार्ा धमच. [सं.] चव. जे र्ोरता येत नाही असे. 
 
अस्तोव्यस्त चव. अव्यवक्स्थत; पसरलेला; अफाट. 
 
अस्त्युत्तर न. १. कोित्याही गोष्ीवर प्रत्युत्तर; हजरजबाब (वाईट अथी). २. एखाद्या गोष्ीच्या 
सत्यत्वाबिल अमान्द्यता िशचचविे; ज्या योगाने लोकारें् उपकार–िेिनया कस्पटासमान भासतात. ज्या योगे 
आपल्यावर अन्द्याय होतो, मान चमळत नाही, बुद्धी आहे त्यापेक्षा लोक कमी लेखतात असे वाटावयास 
लागिारा मनार्ा कमकुवतपिा, असंतुष्ता कृतघ्नता या संबधंाने प्रयोग करतात. 

चव. कृतघ्न. [सं. अक्स्त + उत्तर] 
 
अस्त्र न. १. फेकून मारण्यारे् शस्त्र. २. अचभमंचत्रत शस्त्र झकवा मंत्र. 
 सामा.शब्ि–अनन्द्यस्त्र, वारुिास्त्र, नारायिास्त्र र्. [सं.] 
 
अस्त्रवचन न. आशीवाि : ‘जैत्यवािी होवावयेा । अस्त्रवर्न िेती तेया ।’ – चिपु २५०. 
 
अस्त्रशस्त्र न. १. शस्त्रासे्त्र, २. सामानसुमान; मालमत्ता. [सं.] 
 
अस्थान न. वृत्ती; पूजा र्त्याचिकासंंबधंी हक्क, तरूप वृत्ती. (ठािे) [सं. अर्ा + स्थान] 
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अस्थानांतरिीय चव. १. ज्यारे् स्थान बिलता येिार नाही असा; अस्थलातंरिीय २. ज्यार्ी बिली 
करता येिार नाही असा. [सं.] 
 
अस्थानी स्त्री. सभा : ‘अस्थानी गोष्ी होत.’ – अली ३५. 
 
अस्थानी अ. अयोनय चठकािी झकवा प्रसंगी : ‘काही उिाहरिे साचंगतल्यास ती अस्थानी होिार 
नाहीत.’ –एवाका २९. 
 
अस्थायी चव. १. अचनत्य; तात्पुरते; क्षचिक; लवकर नाहीसे होिारे; चवतळिारे; अदृक य होिारे. 
२. हंगामी. [सं.] 
 
अस्थायी असमथयता स्त्री. तात्पुरते अपगंत्व. 
 
अस्थायी दोलन न. (चवश.) अक्स्थर–र्रं्ल आंिोलने–हेलकाव.े (जे चववचक्षत अंतराने झकवा 
सातत्याने बसत नाही). 
 
अस्थायी णनवास पु. तात्पुरती राहण्यार्ी जागा. 
 
अस्थायी मत्ता स्त्री. (अथच.) रोकड पैसा; वषचभरात रोखीत रूपातंचरत होऊ शकेल अशी मालमत्ता; 
झजिगी. [सं.] 
 
अस्थायी मंडळ न. (समाज.) एखाद्या चवचशष् उचिष्ासाठी अस्थायी चनमाि िंालेले व उचिष् पूिच 
होतार् बरखास्त होिारे मंडळ. 
 
अस्थायी णवकलांगता पहा : अस्थायी असमथयता 
 
अस्थायी सणमती स्त्री. थोडा काळपयंत करावयाच्या एखाद्या चवचशष् कामासाठी नेमलेली सचमती. [सं.] 
 
अस्थावर चव. िुसरीकडे नेता येईल असे (पेटी, खुर्ी र्. स्थावर न हालचवता येईल असे; शते, 
बाग, चवहीर र्.); जंगम. [सं.] 
 
अल्स्थ स्त्री. हाडे; पे्रत, शरीर जळल्यानंतर राचहलेली शरीरातील हाडे. 
 
अल्स्थआवरि न. (वै.) एकमेकाशंी जोडलेल्या ऊतींरे् (चटशूरें्) साधें सोडून र्तर सवच अस्थींभोवती 
असलेले आवरि. [सं.] 
 
अल्स्थकणठिता स्त्री. (वै.) लाबं हाडे अपवािात्मकरीत्या घट्ट आचि कठीि होिे. [सं.] 
 
अल्स्थका स्त्री. (वै.) लहान हाड. [सं.] 
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अल्स्थकातर स्त्री. (वै.) हाडे कापायर्ी कात्री. [सं.] 
 
अल्स्थगत चव. हाडात गेलेला, मुरलेला (ज्वर) : ‘आतली मज्जा काढीं । अक्स्थगत ।’ – ज्ञा 
६·२१८. [सं.] 
 
अल्स्थगतप्राि चव. मरिाच्या द्वारी पडलेला. [सं.] 
 
अल्स्थचूिय न. खतासाठी वापरली जािारी जनावराचं्या हाडारं्ी पूड. 
 
अल्स्थत चव. अक्स्तत्वात, हयात नसलेली; लुप्त; अनुपलब्ध; धुळीस चमळालेली; नाहीशी िंालेली. 
[सं.] 
 
अल्स्थणतक चव. (यंअ.) एकार् क्स्थतीत अगर एकार् चिशते राहण्याकडे प्रवृत्ती नसिारा; र्रं्ल; 
अक्स्थर. [सं.] 
 
अल्स्थणत, अल्स्थती स्त्री. १. अनाक्स्तत्व; अनुपलभ्यता; लुप्तता; अदृक यता. २. चटकाऊपिार्ा, 
चनभाविीर्ा अभाव; कायमपिा नसिे. [सं.] 
 
अल्स्थत्वचा स्त्री. फतत हाडे आचि कातडे (रोगी, अशतत मािसाबिल). [सं.] 
 
अल्स्थदोषणचणकत्सा स्त्री. (वै.) शरीरातील हाडात असलेल्या चवकृतीरे् चनिान करिारी 
चर्चकत्सापद्धती. [सं.] 
 
अल्स्थपंजर पु. हाडारं्ा सापळा : ‘चतर्ा केवळ अक्स्थपजंर राचहला होता.’ – पाव्ह २३. [सं.] 
 
अल्स्थबंधन न. ‘साधं्यातील हाडे एकमेकाशंी पाढंरट व बळकट बंधनानंी बाधंली जातात. त्यास 
अक्स्थबंधन म्हितात.’ – आआआ २४६. [सं.] 
 
अल्स्थभवन न. (प्राचि.) हाड तयार होण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अल्स्थभक्षक चव. (प्राचि.) हाडारे् चवघटन घडवनू आििाऱ्या (पेशी). 
 
अल्स्थभंग, अल्स्थभेद पु. हाडारं्ा भगं; हाड मोडिे, चपर्िे. [सं.] 
 
अल्स्थभंजन न. (वै.) चवरूपता नाहीशी करण्यासाठी केलेल्या शस्त्रचियेमध्ये एखािी अस्थी 
तोडिे; मोडून काढिे. [सं.] 
 
अल्स्थभार पु. घरार्ा पाया. (तंजा.) 
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अल्स्थमज्जा स्त्री. हाडाचं्या आत असिारा रव पिाथच, मऊ भाग : ‘रतत, स्नाय,ू र्रबी व अक्स्थमज्जा 
नावार्ा पिाथच यारं्ी िंीज भरून काढिे हे प्रचथन या घटकारे् मुख्य कायच होय.’– पाकचसद्धी १०. [सं.] 
 
अल्स्थमाला स्त्री. हाडारं्ा सापळा. [सं.] 
 
अल्स्थमृदुता स्त्री. (वै.) कॅलचशयम आचि फॉस्फरसच्या कमतरतेमुळे हाडे मऊ होण्यार्ा रोग. 
[सं.] 
 
अल्स्थमेद पु. हाडातंला मेि; र्रबी. [सं.] 
 
अल्स्थर चव. १. क्स्थर नव्हे तो; अचनत्य; क्षचिक. २. एका जागी न चटकिारा; डळमचळत. ३. र्रं्ल; 
उतावळा. ४. पचरवतचनशील; ज्यामध्ये रासायचनक, भौचतक झकवा जीवशास्त्रीय बिल सतत होत असतो 
असा. [सं.] 
 
अल्स्थरता स्त्री. डळमळीतपिा; क्स्थरता नसिे. [सं.] 
 
अल्स्थर तेले न. उडून जािारी, वायुपचरिामी तेले. [सं. अक्स्थर + तैल] 
 
अल्स्थरप्राय चव. १. न राहिारा; न चटकिारा; अशाश्वत. २. सहनशीलता नसलेला; उतावळा. 
[सं.] 
 
अल्स्थणवद्या (वै.) अस्थींर्ी घटना, उत्पत्ती व व्यवस्था यारं्ी माचहती िेिारी चवद्या. [सं.] 
 
अल्स्थणवज्ञान, अल्स्थशास्त्र न. (प्राचि.) अक्स्थचवषयक प्रक नारं्ा अभ्यास करिारे शास्त्र. [सं.] 
 
अल्स्थव्यंगोपचार पु. (वै.) पाठीर्ा किा व अक्स्थजोड या संबधंीच्या व्यंगावर उपर्ार करिारे 
शल्यशास्त्र. [सं.] 
 
अल्स्थव्रि पु. हाडास क्षत झकवा जखम होिे. [सं.] 
 
अल्स्थशोथ पु. (वै.) हाडामंध्ये िाह, आग उत्पन्न होिे. [सं.] 
 
अल्स्थशोष पु. हाडे वाळिे, क्षीि होिे. [सं.] 
 
अल्स्थसमपयि न. मृत मनुष्ट्याच्या अस्थी तीथचके्षत्री निीत टाकिे. [सं.] 
 
अल्स्थसंचय पु. पे्रतिहन िंाल्यानंतर चवचशष् संस्कारासाठी अस्थी गोळा करिे; राख सावडिे. 
[सं.] 
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अल्स्थसंणध, अल्स्थसंधी, अल्स्थसांधा पु. १. हाडारं्ा साधंा, जोड, िुवा. २. हाडे जोडण्यार्ी 
चिया. [सं.] 
 
अल्स्थकसचन न. मृत्यचू्या चतसऱ्या चिवशी रक्षाचवसजचनासाठी मृताच्या अस्थींवर जलझसर्न 
करण्यार्ा चवधी. [सं.] 
 
अल्स्थक्षय पु. हाडार्ी िंीज होिारा एक प्रकारर्ा क्षय (रोग) : ‘ते म्यचूनर् येथे अक्स्थक्षयाने 
आजारी पडले.’ – महासागर ७५. [सं.] 
 
अस्थैयय न. र्रं्लवृत्ती; उतावळेपिा; अचनत्यता. [सं.] 
 
अस्नात चव. (अप.) अस्नाती. १. अंग न धुतलेला; स्नान न केलेला. २. (ल.) अशुद्ध; अमंगळ. [सं.] 
 
अस्नातक चव. पिवीधर नसलेला; स्नातकपूवच. 
 
अस्नेव पु. स्नेह; मतै्री; पचरर्य. (ग्रा.) [सं. स्नेह] 
 
अस्प पु. घोडा. पहा : अश्व [फा.] 
 
अस्पखंुग पु. घोड्ार्ा एक प्रकार. यारे् सवच शरीर पाढंरे, गुडघ्यावर काळा रंग झकवा 
शरीरार्ा अधाभाग काळा, डोळे हरिासारखे काळे, पाठीवर सैली िूमपयंत, कानार्ी टोके काळी. हा घोडा 
शुभलक्षिी व धन्द्यास संतोष िेिारा असतो. – अश्वप ६१. 
 
अस्पशय चव. १. स्पशच करण्यास, चशवण्यास अयोनय; घािेरडा; अशुद्ध; अपचवत्र. २. सुतकी. ३. 
रजस्वला. [सं.] 
 
अस्पष्ट चव. उघड न केलेले, बोललेले, साचंगतलेले; अंधुक; गूढ; अव्यतत; पुसट; अस्फुट; िुबोध. 
[सं.] 
 
अस्पष्ट फल न. स्पष् नसलेले फल; (ग.) परर्ल राशी ज्या स्वर्ल राशीवर अवलंबनू असते 
चतर्ा स्पष् उल्लेख नसलेले फल. उिा. य = फ (क्ष), क्ष = ग (ट) असतील, तर य हे ट रे् अस्पष् फल 
आहे. 
 
अस्पी चव. घोड्ावरील; घोड्ासंबधंी. [फा. अस्प] 
 
अस्पीनगारा पु. घोड्ावरील नगारा : ‘स्वामीनी अस्पीनगाचरयाचवसी आज्ञा केली होती त्यावरून 
नगारे नवे सजून जोडी येक पाठचवली आहे.’ – पेि ९·६१. 
 
अस्पृश्य चव. स्पशच करण्यास अयोनय, अशतय. 
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पु. ज्यास चशवले असता पूवी चवटाळ मानत असत असा झहिू समाजातील एक वगच. [सं. अ + 
स्पकृ य] 
 
अस्पृश्यता स्त्री. चवटाळ मानला जातो ती क्स्थती; अस्पकृ य जातींर्ा चवटाळ मानिे; अस्पकृ य 
जातींशी संबधं न ठेविे : ‘अस्पकृ यता ही वैचिक धमास संमत नाही.’ – चटसू १३. 
 
अस्पृश्यताणनवारि न. अस्पृक य जातींर्ा चवटाळ काढून टाकिे; त्यास अस्पकृ य मानण्यार्ी 
कल्पना नाहीशी करिे : ‘अस्पकृ यता चनवारि हे राष्ट्रारे् पचहले बीजतत्त्व.’ – के १६·४·३०. 
 
अस्पृश्योद्धार पु. अस्पृक यारें् सामाचजक पचरवतचन; अस्पकृ यारं्ी उन्नती; अस्पकृ यता चनवारि. [सं. 
अस्पृक य + उद्धार] 
 
अस्पृष्ट चव. अस्पर्मशत; ज्याला स्पशच केला जात नाही, केला नाही असा. [सं.] 
 
अस्फणटक, अस्फणटकी चव. (भशूा.) स्फचटकरर्ना नसिारे. (घन पिाथच). [सं.] 
 
अस्फुट चव. पुसट; पूिचतः व्यतत न होिारे. 
 
अस्फुटनशील चव. (वन.) आपोआप न तडकिारे (िंाडारें् अवयव). [सं.] 
 
अस्फुटोच्चार पु. शब्िारं्ा न समजिारा उच्चार; अव्यतत अस्पष् उच्चार; अडखळत बोलिे. [सं.] 
 
अस्फुर चव. अस्फुट; अस्पष् (वािी) : ‘तैसे यारे् या अस्फुरा । वगेी धावं ेसारंगधरा ।’ – उषा १७४४. 
[सं. अस्फुट] 
 
अस्फूर्णत, अस्फूती स्त्री. १. पे्ररिा, उत्साह यारं्ा अभाव; स्फूतीर्ा अभाव. २. चवस्मरि; चवस्मृती; 
व्यामोह. ३. लक्षात न राहिे; मनात–ध्यानात न येिे. [सं.] 
 
अस्बाब न. सामान : ‘बायकापोरे आचि अस्बाब कोठे ठेवावा.’ मर्सा ७·१५३. [फा. सबबरे् अप.] 
 
अस्मत सना. आम्ही. सामा. शब्ि – अस्मद्गृह, अस्मत्पत्नी, अस्मत्कुल र्. [सं.] 
 
अस्मतपन्िा, अस्मतपना चव. पाचवत्र्यरक्षक; पाचतव्रत्यशील; सन्द्मान्द्य; कुलीन; पत्रातून चस्त्रयानंा 
चलहावयार्ा मायना. (सामान्द्यतः) शुद्ध; पचवत्र. [फा. र्स्मत] 
 
अस्मदीय सना. चव. आमर्ा; मािें; मम. [सं.] 
 
अस्मद भावना स्त्री. एकत्वार्ी, सवांना बरोबर घेऊन जाण्यार्ी वृत्ती. [सं.] 
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अस्मद्वाच्य पु. (व्याक.) प्रथमपुरुष; मी–वार्क. 
 
अस्मद्समूि पु. (समाज.) ऐतयभाव असिारा गट. [सं.] 
 
अस्मसास चव. अमयाि. पहा : असमसिास : ‘गिायुद्ध अस्मसास । ऐसे प्रवतचता ।’ – गीता 
१·३५४. 
 
अस्माकं सना. आम्ही; आमरे् (चवनोिाने प्रयोग) : ‘अरे अस्माकंबरी कमच प्रगटे ।’ – िाचव २६. [सं.] 
 
अस्माणदक सना. आम्ही; खुि; आम्ही स्वतः (आपला चवशषेपिा विचन करावयार्ा असता ‘आम्ही’ 
या चठकािी उपयोग. चशवाय, बढाई, चवनोि यावळेी) : ‘तुमच्या अलीकडच्या नाटकातील अ् भतु प्रसंग 
वस्तुक्स्थतीस अनुसरून नसल्यामुळें  ते अस्माचिकानंा पसंत नाहींत. – नपुक ८९. [सं.] 
 
अस्मान न. आकाश; अंतराळ; स्वगच : ‘अस्मानीं फते्तर्ी ध्वजा लागली.’ – चर्त्रगुप्त ३३. [फा. 
आस्मान् = आकाश] (वा.) अस्मान ठेंगिे िोिे – स्वगच िोन बोटे उरिे; ताठ्यार्ा, गवार्ा कळस होिे : 
‘नवऱ्याच्या पगारामुळे तर चतला अगिी अस्मान ठेंगिें िंालें  होतें.’ – पकोघे. अस्मान तारा तुटिे – १. 
उल्कापात होिे; तारे चनखळून पडिे. २. चनरथचक बडबड करिे. अस्मान दाखविे – पराभव करिे. 
अस्मानास णथगळ देिे, अस्मानास णठगळ देिे – वाटेल तेवढे मोठे संकटही थोपवनू धरिे; चनवारि 
करिे. अस्मानास लागिे – र्ढून जािे; गर्मवष्ठ होिे : ‘त्यार्ा प्रकार बुचनयाि कशी आहे तें कळतर् आहे 
आचि त्याजशीं हलके बोलल्यास ते अस्मानास लागिार.’ – ऐलेसं १०७४. 
 
अस्मानणगरी पु. र्ािंवा; छत; र्ािंिी, माडंवारे् आच्छािन; माडंव; छप्पर; वळर्ि. 
 
अस्मानचपेटा पु. १. परमेश्वरी कोप; मोठा प्रलय; संकट; िैवी आपत्ती; अचरष्. २. (व्याजोतती) 
आकाशात उड्डाि करिारा घोडा. (एखाद्या रिी, टाकाऊ, चनकामी घोड्ास म्हितात). 
 
अस्मान जणमनीची तफावत स्त्री. जमीन–अस्मानार्ा फरक; महिंतर; फार मोठै अंतर : ‘त्या 
सुमारास व या चलचहण्यास पाहता अस्मान– जचमनीर्ी तफावत.’ – ऐलेखं १२१५. 
 
अस्मानतारा पु. १. आकाशात र्मकिारा तारा; र्ािंिी. २. धूमकेतू; उल्का. (चि. तुटिे) ३. 
संुिर, र्पळ घोड्ाबिल अगर खंद्या घोडेस्वाराचवषयी, तसेर् उत्तम गवई, उत्तम लेखक, उत्तम बजवय्या 
र्त्याचिकारं्ी प्रशसंा करतानाही म्हितात. [फा.] 
 
अस्मानतारा पु. १. पुचिन्द्यारे् फूल. २. पेपरझमटस्फचटक; चवड्ात घालायर्ी थंडाई. 
 
अस्मानपरी स्त्री. अप्सरा; संुिरी; संुिर स्त्री : ‘तचबयत खानरे् सवच लक्ष हातीं लागलेल्या 
अस्मानपरीकडे होतें. – स्वप ४२९. [फा.] 
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अस्माणनया पु. (वन.) रुक्ष चठकािी वाढिारे लहान िुंडूप. हे चहमालय, काक मीर ते चसक्कीमपयंत 
आढळते. विेकालीन वाङ्मयात यार्ा रस (सोमरस) काढीत असत असा उल्लेख आहे. [सं.] 
 
अस्मानी स्त्री. ईश्वरीकोपामुळे आलेले संकट (अचतवृष्ी, साथ वगैरे). 

चव. आकाशातील; स्वगातील; िैवी : ‘चशकंिर ताले! अस्मानी फते्त (चिक्नवजय) होत र्ालली 
आहे.’ – ऐलेखं ७·३२३६. [फा. अस्मान] (वा.) अस्मानी सुलतानी – १. िैवी व राजकीय आपत्ती; ईश्वरी 
व मानवी िातंी; ईश्वरार्ा व राजार्ा कोप िंाल्यामुळे ओढविारी संकटे; ज्यावर काही उपाय र्ालत नाही 
अशी आपत्ती. २. (ल.) जुलूम जबरिस्ती. ३. आकक्स्मक हानी; िैवी आपत्तीमुळे नुकसान : ‘आमच्याकडे 
चविीस आलेल्या मालार्ी अस्मानी सुलतानी िंाल्यास त्यार्ी जबाबिारी आमरे्कडे नाही.’ – मंुव्या ७१. 
चव. आकाशी; आकाशाच्या रंगासारखा चनळा; चनळसर; मेघविच 
 
अस्मानी यश न. आशा नसताना केवळ ईश्वरी कृपेने चमळालेले यश : ‘सखाराम–बापू 
राक्षसभवुनच्या युद्धार्ा परािम स्तुती आिीत नाहीं. अस्मानी यश आले. शत्रनेू बेतरतुिीने लढाई केली 
म्हिून यास यश प्राप्त जाहले अशा भावें बोलले.’ – ऐलेसं ५८५. 
 
अस्मानी रंग पु. आकाशी रंग; चनळसर रंग. 
 
अस्मातय चव. १. आठविीच्या पलीकडरे्; स्मृतीस अगम्य; अचतप्रार्ीन. २. स्मृचतचवरुद्ध, अशास्त्र; 
धमचशास्त्रास सोडून; धमचशास्त्रचवरुद्ध; धमचशास्त्रबाह्य; बेकायिेशीर; बेकायिा. ३. पहा : अस्मातयकाणलक [सं.] 
 
अस्मातयकाल पु. आठविीच्या पलीकडर्ा – अचतप्रार्ीन काल; (कायिा) शभंर वषापूवीर्ा काल. 
[सं.] 
 
अस्मातयकाणलक चव. (कायिा) शभंर वषापूवीपासून उपभोग घेतलेली (मालमत्ता). [सं.] 
 
अल्स्मता स्त्री. १. व्यक्ततमत्त्व; व्यक्ततत्व; अहंता; अहंभाव : ‘नुसता पाढंरपेशा समाज जरी घेतला तरी 
अक्स्मता आचि त्याचं्या आकाकं्षा यारं्ा अचवष्ट्कार हचरभाऊंच्या कािंबऱ्यातूंन दृष्ीस पडतो’ – के ७·२·३१. 
२. एखाद्या चवचशष् समाजारे्, वगारे् व्यवच्छेिक मीपि. ३. (तत्त्व.) रष्ा आचि िशचनशतती यानंा एकर् 
मानिे अथवा पुरुष (आत्मा) आचि बुद्धी याचं्यात अभेि मानिे. साखं्यात याला ‘मोह’ आचि विेान्द्तात 
याला ‘हृियगं्रथी’ असे म्हितात. [सं.] 
 
अस्य न. तोंड, मुख : ‘अस्यामध्ये चढसाळा प्रर्ुर चगचरचशळा भतूळा िम्हगोळा.’ – गस्तो [सं. आस्य] 
 
अस्राप चव. चनष्ट्पाप; चनरागस; भोळा. 
 
अस्राणभनोदन न. (आयु.) रततिाब वाढिे. [सं.] 
 
अस्लूब पु. पद्धती; व्यवस्था : ‘तेव्हा ंकरारीं कोिें प्रकारच्या व कशा, यार्ा अस्लूब काय तऱ्हेर्ा?’ – 
मर्सा ७·८२. [फा.] 
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अस्वडी चिचव. मागे; परोक्ष; सवड नसता; अयोनय वेळी. (गो.) 
 
अस्वत्व न. १. मालकीर्ा, धनीपिार्ा, स्वाचमत्वार्ा अभाव; (कायिा) चजनगी, मालमत्ता वगैरेवरील 
वारसार्ा, मालकीर्ा अभाव. २. स्वत्त्व, स्वाचभमान यारं्ा अभाव. [सं.] 
 
अस्वपात पु. आसवे ढाळिे; अश्रुपात : ‘अस्वपात पडती नयनी ।’ – उषा ४८·४८. [सं. 
अश्रुपात] 
 
अस्वयंवेद्य चव. स्वतःस न कळिारा; अजे्ञय : ‘अस्वयंवेद्य म्हिजे आपल्या स्वतःस न कळिारा.’ 
– गीर १७१. [सं] 
 
अस्वरस पु. नापसंती; र्तराजी; नावड; मनार्ी झकवा प्रीतीर्ी अनासतती; अचनष्ठा. [सं. अ + 
स्वारस्य] 
 
अस्वग्यय चव. स्वगच चमळवनू न िेिारे; ज्यामुळे स्वगचप्राप्ती होिार नाही असे. [सं.] 
 
अस्वल पु. १. पुष्ट्कळ केस असिारा एक र्तुष्ट्पाि प्रािी; रीस; २. मोठाले केस असलेला सुरवटं. 
[सं. ऋक्षभल्ल] 
 
अस्वल गुदगुल्या स्त्री. (अस्वल एखाद्या प्राण्यास मारण्यापूवी गुिगुल्या करते अशी समजूत 
आहे. यावरून) वरपागंी गोड पि पचरिामी घातक पे्रम. 
 
अस्वली स्त्री. १. अस्वलार्ी मािी. २. एक वनस्पती; शतावरी. 
 
अस्वलीकाठ पु. असावरी – ली काठ; अस्वली वनस्पतीच्या पानासारखी नक्षी असलेले काठ. 
 
अस्वली पायपुसिे पायार्ी माती, चर्खल पुसण्याकचरता िरवाजाजवळ ठेवलेले कार्थ्यारे् 
अस्वलीच्या केसासारखे केसाळ खरखरीत तरट. 
 
अस्वस्थ चव. अक्स्थर; अशातं; स्वस्थपिा नसलेला; मन क्स्थर नसलेला; प्रकृतीस समाधान नसलेला. 
[सं.] 
 
अस्वस्थता स्त्री. १. असमाधान; असंतोष. २. राजकीय असंतोषामुळे उ् भविारी र्ळवळ. ३. 
प्रकृतीस स्वास्र्थ्य झकवा आराम नसिे; रुनिावस्था [सं.] 
 
अस्वाधीन चव. (शब्िशः पराधीन पि प्रर्ारात) स्वतंत्र; िुसऱ्यावर अवलंबून नसलेला. [सं. अ 
+ स्वाधीन] 
 
अस्वाभाणवक चव. असामान्द्य. 
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अस्वाभाणवकता स्त्री. (समाज.) चनसगचतः झकवा सामान्द्यतः जसे असावयास हव े तसे नसिे; 
अनैसर्मगकता. [सं.] 
 
अस्वाणम, अस्वाणमक चव. ज्याला राजा–धनी–पुढारी–अचधपती–पालक–मालक–वारसिार 
नाही असा; बेवारशी. [सं.] 
 
अस्वाणमकणवक्रय पु. (कायिा) मालकी हक्क झकवा अचधकार असल्याचशवाय केलेली मालार्ी, 
झजिगीर्ी, मालमते्तर्ी चविी; बेकायिेशीरपिे केलेली चविी. [सं. अ + स्वाचमक] 
 
अस्वाम्य न. (कायिा) झजिगीवर, मालमते्तवर कायिेशीर हक्कार्ा अभाव; स्वाचमत्व नसिे. 
[सं.] 
 
अस्वार चव. घोडा, हत्ती, उंट र्त्याचिकावंर आरूढ िंालेला; वर बसलेला. पु. स्वार; चशलेिार; 
राऊत. [फा. सवार ] 
 
अस्वारस्य न. नापसंती; अरुर्ी; नावड; स्वारस्य, लोभ, प्रीती नसिे. [सं.] 
 
अस्वास्थ्य न. १. स्वास्र्थ्यार्ा अभाव; असमाधान; असंतोष; असुख. २. शारीचरक व्याधी झकवा 
चवकृती; प्रकृती बरी नसिे. [सं.] 
 
अस्वीकार, अस्वीकृणत, अस्वीकृती पु. स्वीकार न करिे; अमान्द्यता; आपल्याकडे आलेली 
एखािी वस्तू नापसंत असल्याने परत पाठविे. [सं.] 
 
अस्वीकायय चव. स्वीकार न करण्यासारखे; अग्राह्य; मान्द्य न करण्याजोगे. [सं.] 
 
अस्सल चव. मूळरे्; खरे; अकृचत्रम; गैरनकली. [फा. अस्ल ] 
 
अस्सलबरिुकूम चव. मुळाप्रमािे; मूळ वस्तूप्रमािे : ‘तारेर्ी नक्कल अस्सलबरहुकूम आहे की नाही?’ – 
काढा २०८. 
 
अस्सँ उ् गा. अस्साँ; खरे की काय? खरं? (ग्रा.) 
 
अस्सॉ चव १. चर्कार; गच्च. २. अस्सा. पहा : अस्सँ (गो.) 
 
अि पु. चिवस. (स्वतंत्रपिे सहसा वापरला जात नाही. अहोरात्र, अहर्मनश अशा सामाचसक 
शब्िात वापरला जातो.) 
 
अिकाम पु. हुकूम; सत्ता; हुकूमत; परवानगी : ‘या प्रमािे मुख्तारीरे् अह् काम आिून चिले.’ – चर्रा 
२४. [फा.] 
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अिटिे पहा : अिाटिे 
 
अिडिी स्त्री. (ताबंटार्ा धंिा) नवीन घडचवलेल्या भाडं्ावरील ठोके साफ, गुळगुळीत करण्यारे् 
हत्यार. 
 
अिडिे अचि. पोहोर्िे; िाखल होिे : ‘तुम्हासं रोखा अडतार् (अहडतार्) तुम्ही आपले तचपयात 
गावार्ा गाव ताकीि करून.’ – मर्सा १५·२७६. 
 
अिद स्त्री. १. सत्ता; राज्य. २. स्थान; ठािे. [फा.] 
 
अिद पु. करार : ‘कृष्ट्िराव बल्लाळ यािी पुण्यात जो अहि व वर्नप्रमाि करून तुलसी व 
बेलमंडार चिला त्यार्ी फरामोसी रावजीस िंाली.’ – पुअभा १·१०८. 
 
अिततित अिदतिद चिचव. १. या टोकापासून त्या टोकापयंत; या हिीपासून त्या हिीपयंत. २. 
पासून–पयंत [फा.] 
 
अिदनामा पु. वर्नपत्र; करारनामा. [फा.] 
 
अिदपैमान पु. करार; करारमिार : ‘अहि–पैमान व्हाव े ते सवच स्वामीपाशी आल्यावर अजच 
कचरतो.’ – मर्सा १·१५९. [फा.] 
 
अिदशतय स्त्री. तह; करार; अट : ‘यासं अहिशतीरे् कागिपत्र िेऊन रवाना केले.’ – मर्सा 
१९·८. [फा.] 
 
अिफाद स्त्री. मुलींर्ी संतती; कन्द्यावशं. 
 
अिम सना. १. मी; स्वतः; प्रथमपुरुष. २. मािसार्ा स्व; स्वात्मभाव; (ल.) गवच; ताठा; अहंकार; 
मीपिा. ३. (मानस.) पचरक्स्थतीरे् भान असलेले प्रगट मन. [सं.] 
 
अिमदी स्त्री. चटपू सुलतानाने र्ालू केलेले एक सोन्द्यारे् नािे. त्यार्ी झकमत पॅगोडा र्तकी म्हिजे 
होनार्तकी असे. 
 
अिमिणमका स्त्री. (मी पुढे, मी समथच असे वागिे). स्पधा; र्ढाओढ; ईषा; अहंकार : ‘युरोपातील 
राष्ट्रामध्ये समुरापलीकडे मुलूख चमळचवण्यार्ी अहमहचमका सुरू िंाली.’ –वस्व ३. [सं.] 
 
अिमादशय पु. वैयक्ततक गुिोत्कषासाठी पुढे ठेवलेला नमुना, आिशच. [सं.] 
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अिगयि, अिगयण्  पु. १. (ज्यो.) चिवसारं्ा समुिाय; र्ष्काचलक ग्रहािींरे् गचित 
वतचचवण्यासाठी चववचक्षत अवधीपासून मोजलेले चिवस. ज्योचतषशास्त्रामध्ये अहगचिार्ा उपयोग मध्यमग्रह 
साधन करण्याकचरता होतो. २. पुष्ट्कळ चिवसारं्ा काळ; बरेर् चिवस. [सं. अहन्– अहस्+गि] 
 
अिर्णनश, अिर्णनशी चिचव. रातं्रचिवस : ‘जे यजनशील अहर्मनशी’ – ज्ञा ४·१२२. [सं.] 
 
अिणबंब न. सूयचझबब; सूयोिय : ‘तेथे प्रातःकाझळ अहचबबं समई सहपचरवाचर ।’ – परं् ५·१०. [सं.] 
 
अिल न. १. लोक. २. कुटंुबातील मािसे. ३. अचधकारी; स्वामी. [फा. अहल ] 
 
अिल पु. त्रास; उपसगच : ‘नवाबानंी बहुत अहल सोसून यात्रा उत्तम प्रकारें आमर्ी केली.’– पेि 
२·२. [फा. हाल] 
 
अिलतमगा स्त्री. राजाने चिलेली बक्षीस–जचमनीर्ी सनि : ‘वरसना येथील सनिा अहलतमगा 
करून द्याव्या.’ – मझशका ८२७. 
 
अिल्कार पु. कारकून ‘साहेबाने फैज–बक्षीकरून लष्ट्कर जाब पाठवावयाचवशी अहल्कारास 
आज्ञा सािर जाली पाचहजे ।’ – पिमव ११२. [फा.] 
 
अिल्या स्त्री. १. गौतमस्त्री; पार् पचतव्रतापंैकी एक. २. (ल.) पचतव्रता स्त्री. 
चव. चनष्ट्पाप; पचवत्र. [सं.] 
 
अिल्याबाई स्त्री. १. मल्हारराव होळकरारं्ी सून. ही मोठी साध्वी, सत्त्वशील व िानशूर होती. २. 
(ल.) िानशूर, सत्त्वशील स्त्री. 
 
अिल्लक पु. चभक्षा मागताना गोसावी लोक जो शब्ि म्हितात तो. अल्लख. पहा : अलख [सं. अलक्ष्य] 
 
अिवाल पु. चवचशष् काळात िंालेल्या एखाद्या संस्थेच्या कामार्ी अचधकृत माचहती; कामार्ी केलेली 
नोंि, वृत्तान्द्त, हकीकत. [फा.] 
 
अिसन चव. उत्कृष्; संुिर. [फा. अह् सन] 
 
अिस्तांतरिीय चव. िुसऱ्याच्या नाव ेकरता येिार नाही, िुसऱ्यास िेता येिार नाही अशी (मालमत्ता 
र्.). [सं.] 
 
अिि उ् गा. अरेरे; शोकार्ा, खेिार्ा उद्गार : ‘मुनीच्या शापाने अहह सचतर्ा त्या चप्रय पती ।’ – चवचव 
१·२०. 
 
अिळि पहा : अिाळिी : ‘प्रपरं्ी अहळि त्या सुटेना ।’ – िाचव २३३. 
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अिळिे पहा : अिाळिे : ‘तेचव अहाळती कोमलागंी ।’ – िाचव २६२. 
 
अिळबिळ पहा : अिाळबािाळ 
 
अिळी स्त्री. अननीर्ी ज्वाळा; आग; तेज; उष्ट्िवारा; िंळा. (सामान्द्यतः) अनेकवर्नी प्रयोग. (वा.) 
अिळीत असिे– चभऊन र्ालिे, वागिे, धाकात र्ालिे; अहाळिी. 
 
अिळीव न. एका वनस्पतीरे् पौचष्क बी. यार्ी िंाडे बागाईत जचमनीत होतात. रंग ताबंसू, बी बारीक. 
 
अिंकता  पु. मी सवच करिारा आहे असा गवच; मी पिा; अहंकार; ताठा; स्वतःच्या कृत्याबिल 
प्रौढी. [सं.] 
 
अिंकार पु. १. आपली, स्वतःर्ी जािीव; आत्मज्ञान. २. अचभमान; गवच; मीपिा; ताठा. ३. 
परमात्म्यापासून झकवा बाह्य चवश्वापासून आपि वगेळे आहोत अशी भावना : ‘बुद्धीपासून पुढें उत्पन्न होिाऱ्या 
पथृक् पिाच्या या गुिासर् अहंकार असें म्हितात.’ – गीर १७१. ४. (मानस.) बाह्य जगाशी वागताना 
पूवानुभवाच्या आधारे प्रचतचिया व्यतत करिारे जागृत मन. भौचतक व सामाचजक गरजा याचं्याशी तडजोड 
करिारे मन. [सं.] 
 
अिंकारिे अचि. गवाने फुगिे; ताठिे : ‘अहंकारला राविू । कोटी गुिे ।’ - राक १·१४. 
 
अिंकारभेद पु. अहंकारारे् तीन प्रकार– साचत्त्वक, राजस आचि तामस; अहंकारात्रय झकवा 
चत्रचवध अहंकार. [सं.] 
 
अिंकाराशय अहंकारारे् झकवा आत्म्यारे् स्थान; शरीर. 
 
अिंकारास्पद चव. ज्याबिल अहंकार वाटावयार्ा तो (िेह). [सं.] 
 
अिंकारी चव. अहंकार असलेला; गर्मवष्ठ; ताठर. [सं.] 
 
अिंकृणत, अिंकृती स्त्री. अहंकार; गर्मवष्ठपिा; ताठा; स्वतःर्ी प्रौढी : ‘ऐसेचन अहंकृचतभावो । 
जयार्ा बोधी जाहला वावो ।’ –ज्ञा १८·४२२. 
 
अिंक्रें णद्रता स्त्री. (मानस.) प्रत्येक गोष्ीर्ा, स्वतःच्या संिभात, चवर्ार करण्यार्ी वृत्ती, अवस्था; 
आत्मकें चरतता. [सं.] 
 
अिंकें द्रीचव. (मानस.) प्रत्येक गोष् स्वतःच्या संिभात पाहिारा; आत्मकें री; स्वयंकें री. [सं.] 
 
अिंगड पु. (मानस.) स्वतःचवषयी अचतशय श्रेष्ठत्वार्ी भावना; अहंमन्द्यतेर्ी भावना; आत्मश्रेष्ठत्वार्ी 
चवकृतीच्या पातळीपयंत जािारी भावना. [सं.] 
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अिंचत्वंच स्त्री. अरेतुरे, मी तू करिे; बार्ाबार्ी. [सं.] 
 
अिंतत्त्व पहा : अिंकार 
 
अिंता स्त्री. १. अहंकार; मीपिा; अचभमान; गवच : ‘थोर ते गळाली पाचहजे अहंता । उपिेश घेता ंसुख 
वाटे ।’ – तुगा ३६३६. २. स्वाचभमान. (अचभमान शब्िाखाली चिलेले वाक् प्रर्ार पहा.) [सं.] 
 
अिंदेिबुणद्ध, अिंदेिबुद्धी स्त्री. १. स्वतःच्या अक्स्तत्वार्ी कल्पना, जािीव, भावना. २. (तत्त्व) मी पिा; 
अहंकार; पोकळ गवच; ताठा; आढ्यता. चव. ज्याला आढ्यता, मीपिा आहे असा; अहंिेही. [सं.] 
 
अिंदेिी चव. ज्याला आढ्यता, मीपिा आहे असा. [सं.] 
 
अिंणनष्ठा स्त्री. आत्मचनष्ठा; मीपिा. [सं.] 
 
अिंपि, अिंपिा पहा : अिंता : ‘उगाळूचन अहंपि । सो हं काचढलें  शुद्ध र्िंन ।’ - एरुस्व १·६२. 
[सं. अहम्] 
 
अिंपदाथय पु. (तत्त्व.) अहंपिार्ी भावना; मीपिारे् चनश्चयात्मक कथन; आपल्या स्वतंत्रपिार्ी 
भावना. [सं.] 
 
अिंपूर्णवका, अिंप्रथणमका स्त्री. १. प्रत्येक कायात मी पुढे आहे अशी भावना ठेवनू वागिे; आपले घोडे पुढे 
िामटिे. २. लढाईत योद्ध्यारें् एकमेकानंा अहंतापूवचक आव्हान; हा मी पुढे िंालो असे ईषेने सागंिे. 
अहमहचमका (युद्धात). [सं.] 
 
अिंप्रत्यय पु. (तत्त्व.) अहंभाव; िेहाचभमानी आत्म्यार्ी कल्पना ज्ञानार्ी सवच अंगे बीजरूपाने 
आत्म्यामध्ये असतात असे मत. [सं.] 
 
अिंप्रवृत्ती स्त्री. आत्मप्रौढी; स्वतःर्ा मोठेपिा चमरवण्याकडे कल असिे. 
 
अिंबळ न. अचभमान; अहंकार : ‘उिकीं चरघालें  जे समळै । तें स्वभावें करी चनमचळ । परी न धरी 
अहंबळ । जे म्या हेमळ क्षाचळले ।’ –एभा ७·४६२. [सं. अहं+बल] 
 
अिंबुणद्ध, अिंबुद्धी स्त्री. अहंता; अचभमान; मीपिार्ी जािीव. [सं.] 
 
अिं ब्रह्माल्स्म (मी िह्म आहे हा मूळ अथच. यावरून ल.) मी काय तो श्रेष्ठ; सवांत मी मोठा असा अचभमान 
: ‘अहं िह्माक्स्म िह्माहमक्स्म । येथींर्ा अथच िह्माचर् मी ।’ – चवझसउ ७·७८. 
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अिंभाव, अिंमणत, अिंमती, अिंमान पु. पहा : अिंकार १. अहंपिा; मानीपिा; मीपिा; िपच; 
ताठा; गवच : ‘अहंभाव ज्या मानसींर्ा चवरेना’ – राम १५९. २. (र्ुकीने उपयोग) भाव; अभाव; कल्पना; 
तकच ; अनुमान; अटकळ. 
 
अिंमन्य चव. गर्मवष्ठ; आढ्यताखोर; स्वतः बिल वाजवीपेक्षा जास्त अचभमान बाळगिारा. [सं.] 
 
अिंमन्यता स्त्री. गवच; आढ्यता; स्वतः बिल वाजवीपेक्षा जास्त अचभमान असिे. [सं.] 
 
अिंममता स्त्री. १. मी व मािें अशी कल्पना; अहंभाव. पहा : अिंकार २. स्वतःबिल, स्वतःच्या 
मािसाबिल, गोष्ीबिल ममता, लोभ : ‘तैसी अहंममता चकरीटी । नुरेचर् तया ।’ –ज्ञा १८·४०८. [सं.] 
 
अिंमानी चव. अहंकारी; अचभमानी. [सं.] 
 
अिंवाद पु. आपल्या स्वाथासाठी अचवरत प्रयत्न करिे हेर् सवोत्कृष् ध्येय आहे असे प्रचतपािन 
करिारा वाि, मत; स्वतःच्या चहतार्ी काळजी वाहिारी चवर्ारसरिी. [सं.] 
 
अिंणवशेष चिचव. अचधक र्ागंले; अचधक बरे : ‘त्या संभाषिात स्वतःरे् पे्रम िुसऱ्यावर जडल्यार्ी 
बताविी यशस्वी रीतीने कचरता ंआली तर अहंचवशषे.’ – श्रमसाफल्य २·२१. [सं. अयं चवशषे] 
 
अिंस्पती क्षयमासानंतर येिारा पचहला मचहना. [सं.] 
 
अिा, अिािा उद्गा. आनंि, आश्चयच, शोक, झनिा र्त्यािींर्ा वार्क उद्गार : ‘नृपचत बहु चवलाप करी 
सूताचस म्हिे, अहा । कसें घडलें  ।’ –मोकिच ६·३. 
 
अिाई पहा : अिी 
 
अिाकट पु. शोक. [सं. अहह+कृत] 
 
अिाच चव. १. वरवर; सरासरी; चिखाऊ. २. सत्यार्ा आभास असिारा; चमर्थ्या; माचयक; व्यथच; 
सामान्द्य; साधारि : ‘नामरूपात्मक प्रपंर् । चमर्थ्या माचयकत्वें अहार् ।’ – एभा २८·५८३. 
 
अिाचविाच चिचव. वरवर; बाह्यात्कारी; उगीर्च्या उगीर् : ‘मािंा भाव नाही चजव्हारी । अहार्वाहार् 
भक्तत करी ।’ – एभा १७·११८. 
 
अिाटिे उचि. १. (चशजलेली डाळ वगैरे) पळी झकवा तत्सम साधनानंी घाटिे. २. (ल.) त्रास िेिे; 
छळिे; चपच्छा पुरविे. (लाटिे, लोटिे, रगडिे याशी सदृश अथाने) एकत्र गििे; आत ढकलिे एक 
करिे; सारखे समजिे; बरोबरीने वागविे. (अचवर्ाराने व बेलाशक) [सं. आ+घट्ट=घाटिे] 
 
अिाटीव चव. १. अहाटलेली=घोटलेली, घाटलेली. (डाळ.) २. छळ केलेला; त्रास चिलेला. 
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अिाड पु. स्थळ; चठकाि : ‘आता ं हा प्रकारु अघवा । सोमवशंीर्ा अहाडु बरवा । तो श्रोते जनीं 
पचरसवा । ऐक आता ं॥’ – काचलका ११·७२. 
 
अिाडून, पिाडून चिचव. आडूनपाडून; घालून पाडून; टोर्ून; टोमिा िेऊन; वमी लागण्यासारखे; 
औपर्ाचरकपिे. 
 
अिािा पहा : आििा 
 
अिािा चव. आत्मघातकी; हानी करिारा. 
 
अिादी पु. १. मािूस; एकाडंा चशपाई : ‘अहािीवर अहािी रवाना केले.’ – मराचर् थोशा ६४. २. 
चशपायापेक्षा वरच्या िजार्ा लढाऊ स्वतंत्र स्वार. [फा. अहिी=एक] 
 
अिाय बिाय उद्गा. अरे अरे; हाय हाय (चि. करिे). [ध्व. हाय] 
 
अिार पु. अजगर; आर. 
 
अिार पु. १. चवस्तव; चनखारा; फुफाटा. २. र्स्त्री. (वा.) अिार देिे– र्स्त्री करिे. 
 
अिारिे अचि. अचत अन्न खाल्ल्यामुळे सुस्त पडिे; जेवि अंगावर येिे; सुस्ती येिे. [सं. आहार] 
 
अिारिे अचि. १. चनसटिे; बाहेर येिे; ओघळिे (रहाटार्ी माळ). २. खर्िे; खाली पडिे; आधार 
सुटिे (र्मारत, जमीन). [सं. आ+हृ] 
 
अिा रे उद्गा. तुच्छतािशचक : ‘अहा रे शूर वीर ।’ 
 
अिारोळी स्त्री. आरोळी; चनखाऱ्यावर भाजलेली पोळी. 
 
अिालकर पहा : अिल्कार 
 
अिालीमवाली चव. उच्चनीर्, सवच िजारे् (लोक) : ‘यावरी तमाम अहाली व मवाली पगचिे मजकूर व 
चगिचन् वाही जमीनिार हर कोिी लहान थोर सागंताती जे’ – वाड सनिा १४०. [फा. अहल =लोक] 
 
अिाळिी स्त्री. १. उष्ट्ि वाऱ्याने भाजिे, पोळिे. २. धाप; िम; उसासा. ३. (ल.) उत्कंठा; 
लालसा; हाव; वासना. (चि. िेिे). (वा.) अिाळिी टाकिे, अिाळिी देिे, अिाळण्या किाळण्या 
टाकिे, अिाळण्या किाळण्या देिे – दे्वष, राग र्. मनोचवकारानंा वाव िेिे; िुःखोद्गार, शोकोद्गार 
काढिे. 
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अिाळिे अचि. १. सूयाच्या, अननीच्या िंळीने भाजिे, पोळिे, होरपळिे. २. नाश पाविे : 
‘सेजार अहाळ अहाळलें  चिव्य भोगारें् ।’ – भाए ८९. ३. अचतशय िुःचखत होिे– पीडिे : ‘अहाचळली अवनी 
क्षचत्रयारं्ी ।’ –एभा ४·२४३. 
 
अिाळबािाळ चव. फार; बहुत, अत्यंत : ‘तो मी येथे अहाळबाहळी कापंें ।’ – ११·३५१. [सं. बहुत] 
 
अिाळीव पहा : अिळीव 
 
अिाकार पु. १. हाहाकार; अहा, हाय असा शोक करिे; मोठ्याने रडिे. २. आिंिन; आिोश; 
आकातं. [सं. अहह+कृ] 
 
अणि पु. साप : ‘पाहुचन अजातचरपुर्ी तादृक गुरुर्रिभक्तत, मचहवरले । अचहवरलेखवराहूंचन बहु 
कचठनचह यवन वीर गचहवरले’ – मोभीष्ट्म १·११४. 
 
अणिक न. ऐचहक; या जगातला : ‘तो अचहका ही परी मूकला । सुखाचस गा ।’ – राज्ञा ४·१९७. [सं. 
र्ह] 
 
अणिकोश पु. सापार्ी कात. [सं.] 
 
अणिणजव्ि गि (वन.) नेरे् वगातील स्थूलबीजुककोशी उपवगातील (युस्पोरंचजएटी) एक गि. [सं.] 
 
अणित न. १. तोटा; नुकसान; हानी; अपाय; अकल्याि. पु. शत्रू; वैरी; दे्वष करिारा : ‘कचरता ं
सारचथ मस्तक’ – कोिंडच्छेि पौरवें अचहतें ।’ – मोभीष्ट्म. 

चव. १. अकल्यािकारक; नुकसानीरे्. २. शत्रुत्वारे्; वैरारे्. [सं.] 
 
अणितकारक चव. कल्याि न करिारा; अचहतावह; हाचनकारक. [सं.] 
 
अणितंुणडक पु. गारोडी; साप खेळचविारा. 
 
अणिनकुलन्याय पु. १. साप आचि मंुगूस याचं्यामधील जन्द्मजात असलेल्या वैराप्रमािे वैर. २. (ल.) 
जन्द्मदे्वष; हाडवैर. [सं.] 
 
अणिनी चव. लोखंडी : ‘अचहनी, िगडी चजन्नस िारूरे् अंतरीं ठेवाव े।’ –मराआ ३५. [फा. आहनीन्] 
 
अणिफेिा स्त्री. अफू : ‘जेपाळ सोमल अचहफेिा । राजचवखे मारकें  नाना । येकमेळें सूिलीं ॥’ – 
मुआचि २९·६२·६३३. 
 
अणिफेन पु. न. १. अफू; गुंगी आििारा एक मािक पिाथच : ‘खसखशीच्या ह्या बोंडास चर्रा 
पाडल्यास त्यातून जो र्ीक चनघतो तीर् अचहफेन म्हिजे अफू होय.’ – फचर् ७९. २. सपार्ी गरळ. [सं.] 
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अणिम चव. उष्ट्ि. [सं.] 
 
अणिमिी पु. पाताळातील हे िोन राक्षस अत्यंत परािमी व बलाढ्य होते. रामाने त्यानंा ठार 
मारले. यावरून (ल.) िोन जुळे वीर; जोडीरे् परािमी पुरुष : ‘पि मराठेशाहीर्ी मिार या िोघा ं
अहीमहींवर आहे.’ – स्वप २१०. [सं.] 
 
अणिरकंुभार पु. खानिेशात थोरर्ाके आचि लहानर्ाके अशा िोन कंुभारजाती आढळतात : 
‘लहानर्ातयानंा अहीरकंुभार असे िुसरे नाव आहे.’ – झहस २९. 
 
अणिरि स्त्री. पहा : ऐरि : ‘कीं अचहरिीं गुंतता ंचहरा । चहरकिी काढी तया सत्त्वरा ।’ – नव १८·१३४. 
 
अणिरि, अणिरिी स्त्री. गुराखीि; गवळि. 

चव. पहा : अणिरािी [सं. आभीर] 
 
अणिरा, अिेरा पु. १. डोळयारं्ा एक रोग; बुबुळावर रतताप्रमािे एक लाल चठपका चिसतो. यास 
अजुचन असेही म्हितात. २. एक ताबंडा कठीि िगड; डोळयातील रोग बरा करण्यास यार्ा खडा अंगठीत 
बसवनू डोळयाच्या बुबुळावरून चफरचवतात. याला अचहऱ्यार्ा खडा म्हितात. अंगठीस अचहऱ्यार्ी मुिी असे 
म्हितात. 
 
अणिरािी स्त्री. खानिेशातील एक बोली. ही मराठीर्ी पोटभाषा म्हिून मानण्यात येते. चहच्यावर 
गुजरातीर्ा बरार् पचरिाम िंालेला चिसतो. [सं. आभीर] 
 
अणिरी स्त्री. लनन–मंुजीत बोहल्याभोवती उतरंडी रर्ण्याकचरता उपयोगात आितात, ती रंगीत 
मडकी; वही. : ‘सोन्द्यार्ी अचहरी । मोत्यारें् कळस त्यावरी । रंगारे् परोपरी र्ारी शोभा चिसतसे अचहरी ।’ – 
स्त्रीगीत २२. 
 
अणिरी स्त्री. अहेर करण्यास योनय वस्त्र. 
 
अणिवा चव. अचवधवा; सुवाचसनी; सवाष्ट्ि स्त्री : ‘अचहवा नारी कुरवंड्ा करती ।’ – वसा ३०. [सं. 
अचवधवा] 
 
अणिवात पु. अहेवपिा. [सं. अचवधवा] 
 
अणिस्ता पु. साचंघक व्यायामामधील एक (झहिी) हुकूम : ‘जोश किमने जात असता लाबंवर अडथळा 
होईल असे काही असेल तर त्यातून सावकाश जाता याव े म्हिून हा हुकूम िेतात; सावकाश र्ालावयारे् 
असेल तरीही हा हुकूम िेतात.’ – संव्या २२. सावकाश; हळू; आस्ते. [फा. आचहस्ता] 
 
अकिसक चव. झहसा न करिारा; हत्या न करिारा; कोिास न मारिारा; झहसार्ार, घातपात न 
करिारी. [सं.] 
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अकिसक प्रणतकार पु. (राज्य.) झहसक मागार्ा अवलंब न करता, उपोषिाद्वारे चनिशचन करून 
झकवा असहकाराने एखाद्या राजवटीस झकवा कायद्यास केलेला चवरोध. 
 
अकिसा स्त्री. १. झहसेर्ा अभाव; केवळ मासंाकचरता जीवार्ी हत्या न करिे. शाकाहार व्रत. २. 
कोित्याही प्राण्याला र्जा, िुखापत न करिे; रततपात न करिे. ३. (राज्य.) उचिष्े साध्य करण्यासाठी 
बळार्ा वापर वज्यच समजिे; बलप्रयोग न करिे. [सं.] 
 
अकिसाधमय पु. प्राचिहत्या न करण्यार्ा धमच. [सं.] 
 
अकिस्र पहा : अकिस 
 
अिी स्त्री. चवस्तवार्ी– अननीर्ी धग; आग : ‘जठराननीर्ी अही थोर ।’ – मुरंशु ४२२. २. उष्ट्ि वारा; 
िंळ; मृगजळ. [सं. अचह=सूयच] 
 
अिीता पु. चधरडे : ‘याला गंगातीरावर चधरडे म्हितात. तुम्ही वऱ्हाडात अहीता म्हिता.’ –मसं ९२. 
 
अिीमुखी चव. सापासारखे तोंड असलेला (घोडा). [सं.] 
 
अिीर पु. १. गवळी; गवळयार्ी जात : ‘चशरे चवषयवासना जचश शुका अहीरास भी ।’ –केका १४. २. 
आचभर– गवळी जात. ही खानिेशात व मराठवाड्ात आढळते. यातील चनरचनराळे धंिे करिाऱ्या 
लोकाचं्या जातींना पूवी हे नाम लावलेले आढळते. जसे– अहीर सोनार, अहीर हलवाई. [सं. अहीर] 
 
अिीर पु. १. अजगर; आर; अहार. २. गोड्ा पाण्यातील सापासारखा एक मासा, हा काळा असून 
याच्या अंगास चर्कट बळस असतो. [सं. अचह] 
 
अिीरभैरव पु. (संगीत) भरैव प्रकारातील एक राग. गान समय प्रातःकाळ [सं.] 
 
अिुळी चव. अहेव; सौभानयवती : ‘अहुळी नार मेली । घरी झशतयावर िही । टाकून राजा बाई । जाते 
कशी िूर सई ।’ – वलो ८३. (व.) 
 
अिूर पु. निीर्ा पूर; अऊर. पहा : और (को.) 
 
अिेतुक, अिेतु, अिेतू चव. १. ज्याला हेतू–कारि नाही असे; चवनाकारि; अकारि. २. चनष्ट्काम. 
[सं.] 
 
अिेदी पहा : ऐदी 
 
अिेनवमी पहा : अणवधवानवमी 
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अिेरि स्त्री. १. सोनामुखीर्ी एक जात. २. आयरि. ३. ऐरि. 
 
अिेरा पहा : अणिरा 
 
अिेराऊ, अिेरी चव. १. अहेरासाठी योनय. २. कामर्लाऊ, चिखाऊ. 
 
अिेरावा स्त्री. अचहरा (रोग). 
 
अिेव स्त्री. १. सौभानयवती – सुवाचसनी स्त्री : ‘भतारेंवीि अहेव । जाि पातंो सवच चवटंब ू ।’ – एभा 
१४·२५०. २. सौभानय; भानय : ‘परंतु हे मम सुखसाथचकता हेंर् मिीय अहेव ।’ – चटक ४०. [सं. अचवधवा] 
 
अिेवतंतु, अिेवतंतू पु. मंगळसूत्र; सौभानयसूत्र : ‘कृष्ट्िमिी अहेवतंतू । कंठी धचरला न तुटतु ।’ 
–एरुस्व ७·३६. 
 
अिेवदोरा पु. १. मंगळसूत्र. २. नेहमी पाठीस लागलेली नोकरी, उद्योगधंिा; नेहमी चटकिारा, 
कायमर्ा िजा, मान, पिवी. 
 
अिेवनवमी पहा : अणवधवानवमी 
 
अिेवपि न. पती झजवत असिे; सौभानय : ‘अहेवपिें हळि कंुकु ममक्ण्डत मरावें हीर् र्च्छा 
सवच चस्त्रयारं्ी.’ – भाव ९३. 
 
अिेवमणि, अिेवमिी पु. मंगळसूत्र : ‘कीं अजय िंाले रिीं । अहेवमिीं ।’ –पला ४०·१०१. 
 
अिेवमरि न. सौभानयवती असता, पती चजवतं असता, सवाष्ट्िपिी आलेले मरि. असे मरि 
र्ागंले असते असे मानतात. 
 
अिेवसुयेव चव. पती चजवतं असताना मरि आले आहे अशी. 
 
अिो उद्गा. १. कोिाला मोठ्या गौरवाने झकवा बहुवर्नी संबोधून हाक मारण्यासाठी केला जािारा 
शब्िप्रयोग. (अरे रे् अव.) काही शब्िापंुढे यातील अ र्ा लोप होतो. जसे : काय हो, काहो. (ल.) पतीला 
हाक मारण्यासाठी चस्त्रयानंी वापरावयारे् संबोधन. २. आकक्स्मक आनंि, आश्चयच व्यतत करिारा उद्गार. 
 
अिोजािो अ. आिरपूवचक बोलिे, हाक मारिे. 
 
अिोणदवस चिचव. सवच चिवसभर; रातं्रचिवस. अहोरात्र शब्िावरून (सं. अहस्=चिवस हा अथच न 
समजून) केलेला र्ुकीर्ा प्रयोग : ‘अहोचिवस अहोरात्र शास्त्रारे् अध्ययन केले तरी ते जास्त जास्त गूढ 
वाटिार’ – चनमा ४६०. 
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अिोणनरंतर अ. अहोरात्र : ‘तुम्ही पत्र न पाठवले, आम्हासं अहोचनरंतर काळजी तुम्हाकंडील.’ –
ऐलेसं १२७. 
 
अिोपी चव. लोभी; आशाळभतू; अधाशी. [सं. अहः + पा] 
 
अिोराती चिचव. रातं्रचिवस : ‘राखे अहोरातीं चनज भतता ं।’ – एभा २०·१३९. [सं. अहस् + राचत्र] 
 
अिोरात्र पु. चिवस आचि रात्र; र्ोवीस तासारं्ा, तीस मुहूतांर्ा झकवा साठ घटकारं्ा चिवस. 
सूयोियापासून िुसऱ्या सूयोियापयंतर्ा काल : ‘का ंअहोरात्रींर्ी गोंवी । आंधळे नेिें ।’ – ज्ञा १८·७१८. 
चिचव. रातं्रचिवस. [सं. अहस् + राचत्र] 
 
अिोरात्रवृत्त न. सूयाच्या िैनंचिन गतीरे् वतुचळ, वृत्त; िाचंतवृत्त; ज्या वृत्तार्ी पातळी चवषुवृत्ताशी 
समातंर असून आकाशातील ताऱ्यातूंन जाते ते वृत्त. [सं.] 
 
अरे्ह्य उद्गा. वारे वा! (खा.) 
 
अळ, अळई स्त्री.  कीड; पहा : अळी 
 
अळई स्त्री. एक िंाड. हे डोंगराळ प्रिेशात आढळते; उंर्ी सुमारे पुरुषभर असून पाने, 
टाकळयासारखी असतात. यास ‘ओवी’ असे म्हितात. 
 
अळका, अळंका चव. १. पाठीमागे लागलेला; वखवखलेला; ध्यास व छंि घेतलेला. २. (ल.) 
अडतया; पैशार्ा िास : ‘पचर अळंचकया आंगविे होऊचन ठेला ।’ – भाए ७१९. ३. हट्टी; हावरा. [का. 
अचळपु] 
 
अळकुटी चव. (र्मचकार) जोड्ार्ा एक प्रकार. 
 
अळकुडी स्त्री. अळवार्ा गड्डा, कािंा झकवा मूळ. 
 
अळकुवा चव. आसतत; गुग िंालेला; अचतशय पे्रम करिारा; लंपट; पाठीमागे लागिारा. पहा : 
अळका (कों.) 
 
अळकेपि न. आसतती; आवड. पहा : अळकुवा 
 
अळखूळे चव. मोडकळीस आलेले : ‘िेऊळ अळखुळे जाले’ – लीर्उ ५५०. 
 
अळगाविे अचि. १. चवण्याच्या, प्रसूतीच्या अवस्थेला येिे (गाय, म्हैस वगैरे). २. पहा : अलगिे 
[सं. अलनन] 
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अळगु चिचव. अलग; अळग; एकीकडे : ‘मी उखेंडी जाय अळगु ।’ – भाए १४० [सं. अलनन] 
 
अळगौणन चिचव. न चशवता; िुरून : ‘उमार्सें स्पश े होती । म्हिौचन आळगौचन गोसाचवयारें्या 
श्रीर्रिा लागली ।’ – लीर्उ २०९. 
 
अळि न. १. हरभऱ्यारे् पीठ पाण्यात कालवनू, मसाला घालून तयार केलेले कालवि; चपठले; 
ताक व हरभऱ्यारे् पीठ लावनू केलेली पातळ भाजी. २. पातळ भाजी िाट होण्याकचरता चतच्यात घालतेले 
पीठ, बेसन. पहा : आळि 
 
अळिट चव. थोडा अळिी. [सं. अलवि] 
 
अळिी चव. १. मीठ कमी असलेला; मीठ न घातलेला; चमळचमळीत. २. कमी प्रतीरे्; ज्यात सत्त्व, 
तेज, जीव, पािी, रस, खोंर् नाही असे (भाषि, सौंियच, लेख, शरीरार्ी ठेवि, मुरा, रे्हरा वगैरे). 
खरमरीत झकवा कडक नव्हे असे (भाषि). ३. (सामान्द्यतः) बेर्व. ४. पचरिाम करू न शकिारा; 
मुळमुळीत. [सं. अ+लवि] 
 
अळता पु. १. लाखेपासून तयार केलेला ताबंडा रंग; त्यात चभजवलेला कापूस [सं. अलततक] 
 
अळती स्त्री. माप (बे.) [का] 
 
अळप, अळपिी स्त्री. रड; चकरचकर;अशतत, रोगग्रस्त मािसारे् चवव्हळिे; रोगग्रस्त कुते्र माजंर यारें् 
रडिे, ओरडिे. [सं. आलाप] 
 
अळपि, अळपिे न. १. बाधंण्यासाठी, गुंडाळण्यासाठी घेतलेली कोितीही वस्तू; बिं. २. 
(ल.) चनबधं; चनयमन; अडर्ि; मोडता. ३. ढोराच्या शपेटास गुंडाळलेली झर्धी (व.) [सं. आवलन] 
 
अळपिे अचि. जोराने आवळून बाधंिे; घट्ट करिे; भोवताली वेष्ून बाधंिे. 
 
अळपिे अचि. चकरचकर करिे; रडिे; ओरडिे; हाय हाय करीत राहिे; लळा असलेल्या मािसाच्या 
भेटीसाठी रडिे. [सं. आ + लप] 
 
अळपा पु. १. बाधंण्याकचरता घातलेला वढेा. (चि. घालिे–घेिे–िेिे). २. बाधंण्यारे्–वषे्ण्यारे् 
साधन. ३. घट्ट बाधंिे–वषे्िे (चि. िेिे–घेिे). 
 
अळबळीत गळबळीत चव. १. साधा; मनचमळाऊ; घळघचळत ;जुळते चमळते घ्याव ेअशा स्वभावार्ा. 
२. चनष्ट्कपट; अनुकूल; चप्रय भाषि बोलिारा. [गळबळरे् चद्व.] 
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अळमळीत, अळमळीतगुळमळीत, अळमळीतगुळमुळीत चव. १. मोघम; अचनचश्चत. २. चमळचमळीत; 
कडक; स्पष् नसिारे. ३. हयगयीरे्; चबन कळकळीरे्; टाळाटाळीरे्; सुस्तपिारे् (काम,). [गुळमुळीतरे् 
चद्व.] 
 
अळमी स्त्री. अळंबी; भईुछत्र्या : ‘िंतकळयासंारखी अळमी उगवलेली असायर्ी.’ – चकचर २०. [सं. 
अझलब] 
 
अळमोजी पु. गबाळया मनुष्ट्य; गर्ाळ मनुष्ट्य. (कों.) 
 
अळय, अळवट स्त्री. (कृषी.) नागंरलेली जमीन साफ करण्यारे् हत्यार, साधन [सं. हल + वती.] 
 
अळवडी, अळूवडी स्त्री. अळवार्ी वडी; अळूच्या पानास पीठ लावनू, गुंडाळून, उकडून, तळून 
केलेली वडी. 
 
अळवि न. १. पातळ पिाथच, भाजी िाट होण्याकचरता लावलेले पीठ. पहा : अळि २. िाट होिे; 
जमिे. ३. (ल.) उपासामुळे वाळिे; सुकून जािे (चि. काढिे, घालिे, चनघिे.). 
 
अळवि स्त्री. बाळंतपिात मृत िंाल्यामुळे चपशाच्च िंालेली स्त्री. बाळंत स्त्रीरे् भतू; हडळ; जखीि. पहा : 
आळवातीि 
 
अळवाची देठी स्त्री. अळवाच्या िेठारें् िह्यातील रायते. 
 
अळणविे पहा :आळिे 
 
अळणविे अचि. १. समजूत घालिे; प्राथचना करिे; पे्रमाने, लाडतया शब्िाने वश करिे, मन 
वळचविे (िेव, राजा, वल्लभा यारें्); अंजारून गोंजारून लाडीगोडीने समजाविे (तान्द्ह्या मुलास वगैरे); 
शातं करिे; ,सातं्वन करिे : २. चवनविी करिे; चमनतवारी करिे. ३. आलाचपिे; गायन करिे; मंजूळ 
स्वरानंी, तालासुरावर गािे (राग, गीत, राचगिी, तान). ४. हाक मारिे; बोलाविे. पहा : आळणविे [सं. 
आलापन] 
 
अळवी चिचव. सन्द्मुख : ‘बीजे कचरता ंर्ुकवी । तऱ्हाये दृष्ीचर्ए अळवी ।’ –ऋ ५०. 
 
अळवी स्त्री. धान्द्यरूपी कजच. (बे.) [का.] 
 
अळवीि पहा : आळू 
 
अळव्यान चव. करारबिं; करार केलेले. (गो.) [का. अळवी] 
 
अळणशकाविे चि. लज्जा उत्पन्न करिे. (गो.) 
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अळशी, अळसी स्त्री. जवस. [सं. अतसी] 
 
अळशी, अळाशी स्त्री. एक पेंढी, जुडी बाधंता येईल र्तके शतेात कापून वाळत ठेवलेले पीक; मूठभर 
रास. (सामान्द्यतः) कापून वाळत ठेवलेले पीक. 
 
अळशीक स्त्री. १. लज्जा. २. घाि; अस्वच्छ जागा. ३. आळशीपिा (गो.) [सं. आलस्य] 
 
अळशीकिो चव. घािेरडा. [सं. आलस्य] 
 
अळसंदा, अळसंदी, अळसंुदा एक प्रकाररे् कढधान्द्य; मोठी र्वळी. [का. अळसंिी] 
 
अळणसिी स्त्री. आळशी स्त्री : ‘तेथे येकी अळचसिी असे ।’ –परं् ४·१६. 
 
अळसूर पु. अडसर. 
 
अळंगे न. गोिीच्या प्रत्येक बाजूच्या तोंडाला असिारा फासा, कडी; यातून गोिी आवळण्यासाठी 
तडकिी ओवनू घेतलेली असते. [का. अळ = जोडिे] 
 
अळंगे णवळंगे न. आळोखे चपळोखे; अळेचपळे (चि. िेिे). [सं. अलनन+चवलनन] 
 
अळंच पु. कुजबुज : ‘भक्ततजने अळंर्ु केला’ – अली ४८. 
 
अळंचुपाळंचू न. अघळपघळ बोलिे : ‘अळंर्ुपाळंर्ु न कीजे । वोठातंरे नीगैल ते िेशातंरा जाईल ।’ 
– लीर्उ २. 
 
अळंटळं न. १. र्ेंगटपिा;र्ुकारपिा; चढलाई; चिरंगाई; हेळसाडं; हयगय; सुस्ती; सावकाशी; आळस; 
िुलचक्ष (चि. माडंिे–लाविे–करिे). २. टाळाटाळ; र्ुकवार्ुकव; टंगळमंगळ; लाबंिीवर टाकिे. ३. 
अचनचश्चतता; शकंास्पि क्स्थती; मोघमपिा. 

चिचव. चिरंगाईने; हयगयीने. [सं. अलं+तत्+अलं] 
 
अळंदेभळंदे न. पोळयाच्या सिात वापरण्यात येिारा राजंि, घागर. 
 
अळंदी, अळंदे स्त्री. १. मातीरे् रंूि तोंडारे् भाडें. 
 
अळंबळं चिचव. अळेबळे; मजीचवरुद्ध : ‘चतनं नानयाला अळंबळं ओढीत त्यार् ं तोंड आपल्या बाजूला 
वळवलन्’ –जैजै १०३. 
 
अळंबी, अळंबे, अळंभे स्त्री. भछूत्र; अपुष्ट्प वनस्पतींर्ा एक प्रकार; कुत्र्यार्ी छत्री; मश्रुम. 
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अळंबे, ओळंबे पु. वाळवी; वाझळबे. (गो.) 
 
अळंक्षा चव. शून्द्य. [सं. अलक्ष] 
 
अळाण्यावळाण्या स्त्री. समजुतीच्या गोष्ी : ‘अशा अळाण्यावळाण्या िाखवनू त्या चतला 
समजावीत.’ –बत १६. [वळाण्यारे् चद्व.] 
 
अळाशी पहा : अळशी 
 
अणळउळ पु. भ्रमरारं्ा समुिाय : ‘भतत अचळउळ आलापवी स्वयें’ – एभा ५·५५५. [सं. 
अचलकुल] 
 
अणळक स्त्री. पहा : अळुकी 
 
अणळका स्त्री. अळी; कीड : ‘कीं अचळकेवरी चद्वजराज ।’ – राम २७·८१. 
 
अणळता स्त्री. पहा : अळता : ‘रंग चपळुचन अचळता जिु िेचत फें कुचन’ – मृच्छ ४२. 
 
अकळबा, अकळबी पहा : अळंबी 
 
अळी स्त्री. १. धान्द्य वगैरेत उत्पन्न होिारा लहानसा लाबंट चकडा; कीड. २. िंाडावर पानावर 
राहिारा व उपजीचवका करिारा एक चकडा. 
 
अळीणनळी स्त्री. अडर्ि; अडनड : ‘कोिार्ीही अळीचनळी भागोते’ –मेर्स १३. 
 
अळीणपळी स्त्री. (िोरीर्ा, वस्त्रार्ा) वळसा; वढेा. पहा : अळाणपळा (चि. िेिे, घालिे, खािे, 
येिे, पडिे). [चपळारे् चद्व.] 
 
अळीबळी पु. नागपूर भागात कार्मतक शुद्ध प्रचतपिेस बळी व त्यार्ी पत्नी झवध्यावली यारं्ी चर्ते्र 
काढून पूजा करतात. यासाठी शिेाच्या िोन उलटसुलट बाहुल्या अंगिात तयार करतात. त्या अळीबळी. 
 
अळीणमळी गुपणचळी स्त्री. काही न बोलिे; गप्प बसिे. (वा.) (लहान मुलाचं्या खेळातील शपथ) 
आळी घालिे – शपथ घालिे (न बोलण्यार्ी) : ‘यावळेीं अळीचमळी गुपचर्ळी हें विेसूत्र आठवतें नां? 
यावळेीं आधीं बोलेल त्यानें भाडंीं घासावी’ – हामुबा. 
 
अळीव चव. १. आटवलेला; िाट केलेला (रस, पातळ पिाथच). २. प्रौढ िंालेला; वयात आलेला 
(मनुष्ट्य, िेह.). 
 
अळीव पहा : अिळीव 
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अळु चव. झकचर्त; थोडे : ‘नसे अळुचह प्रपरं् लालर्ी’ – िाचव ११८. 
 
अळुकी, अळुकेले स्त्री. आवड; भकू; प्रीती. 

चव. भकेुलेला. [का. अळुगु=पे्रम करिे] 
 
अळुमळु, अळुमाळ, अळुमाळु चव. चिचव. १. थोडेथोडे; अल्प; झकचर्त : ‘मजचह िशचन चिधलें  
अळुमाळ । घातला कवळ मुखामाजी’ – बगाथा ३०; (चवशषेतः कृत्याचवषयी) क्षिभर; लहानसे; कमी. २. 
पचरपूिच; ओतप्रोत; चवस्ताराने : ‘अंगी तारुण्य प्रबळ । शृगंार केला अळुमाळ ।’ –कथा १·६·५३. ३. हळूहळू. 
४. झकचर्त िेखील; अिूमात्र : ‘जैसें तीथच आचि जळ ॥ चभन्न नसेचर् अळुमाळ ।’ – भचव १२·११६. ५. 
र्हूकडे. 
 
अळुवार चव. नाजूक; हळव्या मनार्ा; अरूवार. 
 
अळू पु. एक फळिंाड. यारे् फळ तपचकरी रंगारे् असते. [सं. आलु] 
 
अळू न. एक शाक भाजी; याच्या चनरचनराळया जाती–राजाळु, घावअळू, पान अळू, रुखअळू, 
मंुडले अळू, रान अळू (तेरी). काळे अळू उत्तम असून अक्ननिीपक असते. (वा.) अळवावर अंचविे– 
उपकारार्ी जािीव नसलेल्या मािसावर उपकार करिे. (अळवाच्या पानावर पािी चटकत नाही यावरून). 
अळवावरचे पािी (अळवाच्या पानावर पािी ठरत नाही यावरून) क्षिभगंूर; अशाश्वत; र्रं्ल; अक्स्थर. 
 
अळूवडी पहा : अळवडी 
 
अळे न. जुन्द्या चहशबेलेखनात झकमत, वजन, मापिशचक िुय्यम पचरमािाच्या मागे घातले जािारे 
चर्न्द्ह. उिा. २‘३ = िोन रुपये तीन आिे;  = पार् खंडी; तीनमि; आठशरे. 
 
अळेि, आळेि न. आळि; तािंळारे् पीठ. 
 
अळेदांडी स्त्री. गाडीर्ा अगडा (जू आचि िाडंीर्ी िोरी) नीट चपरगळून घट्ट आवळण्याकचरता 
ज्या लाकडाच्या िाडंतयार्ा उपयोग करतात ते. 
 
अळेणपळिे पहा : अळेदांडी 
 
अळेबळे चिचव. कसेतरी; संकटाने; प्रयासाने; जबरीने; जुलमाने; जेमतेम; होय नाही करता; रडतकुढत. 
 
अळोअळी चिचव. रस्तोरस्ती; गल्लोगल्ली. 
 
अळोचिे चि. हळूर् सागंिे. 
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अळोंचो मळोंचो, अळोंचो पाळोंचो पु. लहान मुलारं्ा एक खेळ. िोन मुले एका मुलाला िोन्द्ही काखातं 
धरून िंोके िेतात. तेव्हा हे गािे म्हितात. [का. अळुर्ु = हालिे] 
 
अळ्य स्त्री. १. अळे (गचितातले). २. शते साफ करावयार्ी फळी. (गो.) [अळे] 
 
अळ्याि न. अळि; आमटी घट्ट करण्यासाठी तािंळारे् पीठ कालवनू लावतात. असे केलेले 
कालवि. (कु.) 
 
अक्ष पु. १. फासा (सोंगट्या खेळण्यार्ा). उिा. अक्षिीडा; अक्षकुशल. २. (ल.) दु्यत : ‘हे िुिचशा 
बरी की पूर्मत असे कीं न अक्षतृष्ट्िेर्ी’ – मोसभा ५·३२. ३. माळेत घालण्यार्ा मिी; रुराक्ष. ४. चबब्बा. ५. 
बेहडा. [सं.] 
 
अक्ष पु. कपाळावर एकावर एक असे िोन भोवरे असिारा घोडा. 
 
अक्ष पु. १. आस; ज्याच्याभोवती र्ाक चफरते त्या र्ाकाच्या नाभीत बसवलेली िाडंी झकवा किा; 
चजच्याभोवती चफरल्यामुळे एखािा चद्वचमत पिाथच चत्रचमत चिसतो ती सरळ रेषा; सहचनिेशक भचूमतीमध्ये 
तसेर् स्फचटकचवज्ञानात धरण्यात येिारी संिभच रेषा. २. चवचशष् स्थलारे् चवषुववृत्तापासून अंतर; अक्षाशं. ३. 
(ग.) ज्या काटकोन चत्रकोिाच्या चफरण्याने शकूं तयार होतो, त्याच्या क्स्थर राचहलेल्या बाजूला त्या शकूंर्ा 
अक्ष म्हितात. ४. (जीव.) प्रमुख आधारभतू अवयव; शरीरार्ी, अवयवार्ी मध्यरेषा; खोड, मूळ यासारखा 
वनस्पतींर्ा आधारभतू भाग. ५. (ज्यो.) िीघच वतुचळार्ा व्यास. [सं.] 
 
अक्ष न. आरोप; जबाबिारी; खापर. पहा : आकस [अर. अकस] 
 
अक्ष पु. नेत्र; डोळा. [सं. अचक्ष] 
 
अक्षआवणल स्त्री. जपमाळ. 
 
अक्षई चिचव. सवचकाळ; नेहमी; वारंवार : ‘अक्षई पिार्ें अचधष्ठान ।’ – वसेीस्व १·९. [सं. अक्षय] 
 
अक्षक न. १. (वै.) गळसरीरे् हाड. २. (प्रािी). पक्ष्याचं्या पखंातील हाडातंील काबं; मचिबधंास्थी. 
[सं.] 
 
अक्षकिय पु. (ज्यो.) अक्षके्षत्रार्ी किचरेषा; पलकिच. [सं.] 
 
अक्षकूट पु. बुबूळ. 
 
अक्षकें द्रि न. (भशूा.) परस्पराशंी संबंध जोडण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अक्षक्रीडा स्त्री. फाशानंी सोंगट्या खेळिे; पि लावनू फाशानंी सोंगट्या खेळिे; द्यतू. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अक्षगोल, अक्षगोलक पु. डोळयारें् बुबुळ. 
 
अक्षजवलन पहा : अक्षवलन 
 
अक्षज्या स्त्री. (ज्यो.) अक्षाशंार्ी ज्या; पलज्या. [सं.] 
 
अक्षिा न. औक्षि. (तंजा) 
 
अक्षत स्त्री. १. तािंळार्ा न मोडलेला िािा. २. अचभमंचत्रत केलेले झकवा अचभमंचत्रत करण्यासाठी 
घेतलेले तािूंळ; लनन, मंुज र्. समारंभात उत्सवमूती व्यततींच्या डोतयावर टाकण्याकचरता, िेवताचं्या 
कपाळी लावण्याकचरता झकवा लनन, मंुज र्त्यािीरे् आमंत्रि िेण्याकचरता घेतलेले तािूंळ. ३. लनन–मंुज 
प्रसंगीच्या आमंत्रिाकचरता चनघिारी चमरविूक (िेवास आचि चशष् लोकासं अक्षत िेण्यासाठी). ४. 
कपाळावर लावलेल्या गंधात काळया रंगार्ा जो चटकला लावतात तो झकवा ते गंध. ५. (सामान्द्यतः) 
तािूंळ. [सं.] (वा.) अक्षत काढिे, अक्षत णफरणविे, अक्षत णनघिे– समारंभारे् चनमंत्रि करण्याकचरता 
चमरविूक चनघिे. अक्षत घेिे – चनमंत्रिार्ा स्वीकार करिे. अक्षत टाकिे – १. एखाद्या घरावर अक्षत 
टाकून आतील बोलिे ऐकिे. हा शकून पाहण्यार्ा एक प्रकार आहे. २. (िेवावर) पूजेसाठी आवाहन 
केलेल्या िेवतेरे् चवसजचन करिे. ३. एखाद्या गोष्ीवरील हक्क सोडून िेिे. ४. लननात वधूवरावंर तािूंळ 
टाकिे; लनन लाविे : ‘अक्षत टाचकली जैसी । माचंिये वरी ।’ –ज्ञा १८·७२३. अक्षत देिे– चववाहािी 
समारंभास चनमंत्रि करिे. डोक्यावर अक्षत पडिे, डोक्यावर अक्षता पडिे – चववाह होिे तोंडावर अक्षत 
पडिे, तोंडावर अक्षता पडिे – मनसोतत वाटेल तसे बोलिे. अक्षत भरिे – शसे भरिे; भागंात कंुकू वा 
अक्षत भरिे : ‘अक्षत भचरली भािा । िुजा िाह्मि मेहुिा । आला होता पाहुिा । चस्त्रयेस मूळ ।’ – िास 
३·३·१०. चुलीस अक्षत लाविे – १. घरातील सवच मािसासं, कुटंुबास भोजनास बोलाविे केल्यामुळे र्ूल 
न पेटविे. २. (वशेीस) गावभर, सवच लोकास आमंत्रि करिे. ३. भाकीत करिे. ४. गुंतवनू घेिे; प्रयुतत 
होिे. अक्षत वाििे – (मूतीवर) अचभमंचत्रत तािूंळ िेवावर टाकिे, वाहिे. वाटाण्याच्या अक्षता लाविे – 
साफ नाकारिे. (वाटािे वाटोळे असल्यामुळे कपाळास चर्कटून राहत नाहीत म्हिून). 

चव. अभगं; र्जा न िंालेला; शाबतू; धडधाकट; सबधं : ‘अक्षतधनु तोंवचर हें वीरचशरोरत्न 
नावरायार्ें– मोरोि ३·१२१. २. पचतसमागम न िंालेली (स्त्री); अनुपभतुत (स्त्री) 
 
अभतमणरष्ट चिचव. अडथळा न येता; अप्रचहत; अव्याहत; संकट, चवघ्न न येता; चबनहरकत. [सं. 
अक्षतं +अचरष्] 
 
अक्षतय स्त्री. अक्षयतृतीया. (गो.) 
 
अक्षतयोनी चव. पुरुषाशंी संग न घडलेली, अनुपभतुत (स्त्री); बालचवधवा; कुमारी; अचवद्धयोनी. 
[सं.] 
 
अक्षतंतू पु. (वै.) लाबंलर्क एकर्एक रे्तापेशीर्ा तंतू. 
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अक्षतारोपि न. कंकिे बाधंली गेल्यावर वधूवरारें् आयुष्ट्य वाढचवण्याच्या उिेशाने वधूवरानंी 
एकमेकाचं्या डोतयावंर अक्षता टाकण्यार्ा चवधी. [सं.] 
 
अक्षणतज, अक्षतृतीया स्त्री. अक्षयतृतीया : ‘नवचशके ठाउके बेसुर । र्ाल बिलून गाती टौर । घरोघरी 
वाजचवती डौर । जशी अक्षचतजेर्ी गौर ।’ – पला १५. 
 
अक्षतेचे खोड न. काळे गंध लावण्याकचरता उगाळावयारे् लाकूड; काळया टाकळीरे् मूळ. 
 
अक्षदंड पु. (शाप.) १. पृर्थ्वीर्ा अक्ष. २. ज्याच्या भोवती एक अथवा िोन र्ाके र्िाकार गतीने 
चफरतात असा यंत्रातील मधला आडवा आस. [सं.] 
 
अक्षद्यतू पहा : अक्षक्रीडा 
 
अक्षम चव. १. क्षमता नसलेला; पात्रता, अचधकार नसलेला. २. पंगू; िुबचळ; असमथच; व्यंग असिारा. 
(आंधळा, लुळा र्.) : ‘अक्षमें आचि संन्द्याचसलें  । का ंचनझरधन आचि चविंालें  ।’ – ज्ञा १३·२७९. [सं.] 
 
अक्षम चव. १. उतावीळ; असहनशील. २. मत्सरी. ३. खुनशी; िया. न करिारा. [सं. अ+क्षमा] 
 
अक्षमता स्त्री. िुबचलता; आवक यक तेवढे सामर्थ्यच वा शतती नसिे; आवक यक तेवढे अचधकार नसिे. [सं.] 
 
अक्षमा स्त्री. १. क्षमेर्ा अभाव. २. उतावीळपिा; असहनशीलता; अचववके; अधीरता. ३. मत्सर; हेवा. 
[सं.] 
 
अक्षमाला, अक्षमाळा स्त्री. रुराक्षारं्ी माळ; मण्यार्ी माळ; जपमाळ. [सं.] 
 
अक्षमी चव. १. क्षमेस अयोनय. २. असमथच : ‘केचवगचत लाचहजे अक्षमी ।’ – ऋ ७. 
 
अक्षम्य चव. क्षमा करण्यास अपात्र; ज्या बिल क्षमा करू नये असा (अपराध, गुन्द्हा). 
 
अक्षय, अक्षय्य चव. १. अचवनाशी; नाश न पाविारा; ऱ्हास न पाविारा; चनत्य; शाश्वत : ‘क्षय पावती 
र्ंरर्रं । कृष्ट्ि नरेंर अक्षयी ।’ – एरूस्व १·७८. २. कधी न सरिारा; कमी न होिारा; चनरंतर असिारा. ३. 
(व्याप.) चनत्य; नेहमीरे्; चनरंतर. 
पु. क्षयार्ा अभाव. [सं.] 
 
अक्षयतृतीया पहा : अक्षय्यतृतीया 
 
अक्षयत्व न. अचवनाशीत्व; अमरत्व : ‘जेिे जोडे जीचवता । अक्षयत्व ।’ – ज्ञा १८·९४६. [स.ं] 
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अक्षयवट पु. प्रयाग (अलाहाबाि) येथे गंगा व यमुना याचं्या संगमाजवळ असलेला एक 
वटवृक्ष. हा फार प्रार्ीन असून कधी मरत (वठत) नाही असे सागंतात. अशा नावारे् वृक्ष र्तर के्षत्रातूंनही 
िाखवतात. [सं.] 
 
अक्षयवाि िीघायुष्ट्य व समृद्धी प्राप्त होण्याकचरता सुवाचसनी चस्त्रया िाह्मिानंा जे वायन (नारळ, वस्त्र, 
तािूंळ र्.) िेतात ते : ‘अक्षय वािें घेऊचन । धावंती नगरीच्या गौळिी ।’ – हचर ४·३१. [सं. 
अक्षय+उपायन–वायन] 
 
अक्षयवीट स्त्री. चवठोबाच्या पायाखालर्ी वीट : ‘अक्षयवीट र्रितळवटी ।’ – चवठ्ठलार्ी भपूाळी 
२४. 
 
अक्षय सवाशीि, अक्षय सवाष्ट्ि स्त्री. १. चजर्ा पती परागंिा होऊन बरार् काळ लोटला आहे व परत 
येण्यार्ा संभव नाही अशी स्त्री. २. (ल.) वेक या; कलावतंीि; नायकीि. [सं. अक्षय + सुवाचसनी] 
 
अक्षयसुख न. चर्रकाल सुख; िह्मानंि; िह्मसुख. [सं.] 
 
अक्षयी चिचव. १. नेहमी; सतत; सिासवचकाळ; कधी न र्ुकता; कधी न टळता. २. अशषेतः; संबंधच्या 
सबधं; यच्चयावत. ३. (चनषेधाथी) मुळीर्; अगिी. [सं. अक्षय] 
 
अक्षय्यता स्त्री. ऱ्हास न पावण्यार्ा धमच; चटकून राहण्यार्ा गुि. 
 
अक्षय्यतृतीया स्त्री. वैशाख शुद्ध तृतीया; कृतयुगार्ा आरंभ चिवस. या चिवशी केलेल्या जप, होम, 
तपचि, िान वगैरेरे् फल अक्षय चटकिारे असते, अशी परंपरागत समजूत आहे. [सं.] 
 
अक्षर न. १. विचमालेतील विच झकवा मातृका. २. श्वासोच्छ  वासाच्या एका सपाट्यात उच्चारला 
जािारा ध्वचनसमूह; ज्या एका चर्न्द्हाने भाषेतील िोन झकवा अचधक ध्वनी एकत्र िशचचवले जातात असे चर्न्द्ह; 
शब्िारें् अवयव. ३. (ल.) चवद्या; चवद्ववत्ता; अध्ययनसंपत्ती. ४. िह्म : ‘मग विेातंें परापर । प्रसवतसे अक्षर ।’ 
– ज्ञा ३·१३६. ५. अव्यतत प्रकृती. ६. लेख (पत्र, िस्तऐवज). 

चव. अचवनाशी; नाशरचहत; शाश्वत; अव्यय; कूटस्थ; अव्यतत : ‘अक्षयो मी अक्षरु ।’ – ज्ञा 
१८·११९३. 
 
अक्षरओळख स्त्री. १. अक्षरारं्ी, मूळाक्षरारं्ी ओळख; ज्ञान. २. (ल.) चलचहता वार्ता येिे. 
 
अक्षरक्रमरचना स्त्री. (ग.) भाषेत असलेल्या विाच्या स्थानानुसार र्ढत्या िमाने केलेली सूर्ीर्ी 
अनुिमरर्ना; विानुिमरर्ना. [सं.] 
 
अक्षरगि पु. काव्यातील लयबद्धतेसाठी योजलेला लघुगुरू अक्षरारं्ा ठराचवक िम. [सं.] 
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अक्षरगिवृत्त न. पद्यरर्नेच्या प्रत्येक र्रिात अक्षरार्ी संख्या सारखी असिे व त्या अक्षरारं्ा 
लघुगुरूिम (गि) सारखा असिे. 
 
अक्षरगुिक पु. (ग.) क्स्थर अथवा र्ल अव्यतत मूल्य िशचचवण्यासाठी वापरलेले चलपीतील 
अक्षरात्मक चर्न्द्ह [सं.] 
 
अक्षरगं्रथ पु. (गं्र.) चर्रकालीन महत्त्व असलेला व ज्याच्या अनुषंगाने सातत्याने 
साचहत्यचनर्ममती होते असा गं्रथ. अचभजात वाङ्मय उिा. रामायि, महाभारत र्. [सं.] 
 
अक्षरगं्रथयुल्क्त, अक्षरगं्रथयुक्ती स्त्री. (गं्र.) वगीकरि करताना एकार् चवषयातील, एका गं्रथाच्या सवच 
आवृत्त्या जवळ आिण्यासाठी योजलेली युतती [सं.] 
 
अक्षरचंचुगि चव. लेखक; अक्षरजीवी. 
 
अक्षरजननी स्त्री. तुचलका; लेखिी. 
 
अक्षरजीवी, अक्षरोपजीवी चव. १. चवदे्यवर उपजीचवका करिारा. २. लेखक, पत्रकार, कारकून 
[सं.] 
 
अक्षरन्यास पु. अक्षरारं्ी माडंिी; शुद्धलेखन; शब्िातील प्रत्येक अक्षर स्पष् माडंिे. [सं.] 
 
अक्षरपद्धणत, अक्षरपद्धती स्त्री. शब्िातंील अक्षरारं्ी रर्ना; अक्षरन्द्यास. 
 
अक्षरपणरभाषा स्त्री. १. चलचहण्यार्ी धाटिी. २. चवचशष् अक्षरानंा चवचशष् झकमत, मूल्य िेऊन 
चलचहण्यार्ी पद्धती. [सं.] 
 
अक्षरमाला स्त्री. विचमाला; एखाद्या भाषेत वापरण्यात येिाऱ्या एकंिर ध्वचनिशचक लेखनचर्न्द्हारं्ी 
परंपरागत यािी. [सं.] 
 
अक्षरमुद्रि न. चखळे जुळवनू झकवा तप्त धातूवर अक्षरे उठवनू व त्यावर शाई लावनू केलेली 
छपाई. या प्रकारे छापलेला मजकूर. [सं.] 
 
अक्षरमुणष्टकाकथन न. मनातील अक्षरे सागंिे; मुठीमध्ये कोिता पिाथच आहे हे सागंिे. [सं.] 
 
अक्षरलेखनकला स्त्री. १. संुिर हस्ताक्षर काढण्यार्ी कला; सुलेखनकला. २. (गं्र.) गं्रथ हाताने 
चलचहण्यार्ी कला. [सं.] 
 
अक्षरलोप पु. (सास.) शब्िाच्या सुरुवातीच्या झकवा शवेटच्या स्वरार्ा, पिार्ा लोप. [सं.] 
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अक्षरवणटका स्त्री. १. स्पष् विोच्चार; शब्िारं्ा शुद्ध व स्पष् उच्चार करण्यार्ी पद्धत. २. अक्षरारें् 
वळि; मुराक्षरारें् वळि. [सं. अक्षर+वर्मतक] 
 
अक्षरवर्णजत चव. अचशचक्षत; अक्षरओळख नसलेला. 
 
अक्षरवळि न. अक्षरे चलचहण्यारे् झकवा कोरण्यारे् तंत्र झकवा कला. [सं.] 
 
अक्षर वाङ्मय न. शाश्वत वाङ्मय; काळावर मात करिारे साचहत्य; श्रेष्ठ कलागुिानंी युतत असलेले 
साचहत्य; अचभजात वाङ्मय. [सं.] 
 
अक्षरव्यिू पु. (मानस.) र्ंग्रजी मुळाक्षरापंैकी काही एकिा, काही िोनिा तर काही तीन, पार् 
झकवा सहा वेळा अचनबधं िमाने, रागेंने चलचहण्याने तयार िंालेला अक्षरगट. (मानसशास्त्रीय प्रयोगात यार्ा 
उपयोग करतात.). [सं.] 
 
अक्षरशत्रु, अक्षरशत्रू, अक्षरशून्य चव. अचशचक्षत; चनरक्षर; अज्ञ; मूखच : ‘एखािा अक्षरशत्र ूहमाल असो 
झकवा कवींर्ा कचव असो िोघारं्ाही श्रीगिेशा एकर्’ – एकर् प्याला. [सं.] 
 
अक्षरशः, अक्षरागणिक चिचव. प्रत्येक अक्षर घेऊन; प्रत्येक अक्षरार्ा उपयोग करून; खरोखर; पूिचपिे. 
[सं.] 
 
अक्षरात्मक गुिक पु. (ग.) चलपीतील अक्षराने िशचचवलेला गुिक. उिा. अक्ष–यात ‘अ’ हा 
अक्षरात्मक गुिक. 
 
अक्षरारंभ पु. सुमुहूतावर लहान मुलानंा मुळाक्षरे चशकवण्यार्ा आरंभ; चवद्यारंभ. [सं.] 
 
अक्षरांकनी स्त्री. (यंअ.) यंत्रावर झकवा त्याच्या एखाद्या भागावर, अक्षरारें् व आकड्ारें् ठसे 
उठचवण्यासाठी वापरले जािारे, काबंीच्या आकारारे् कठीि पोलािी हत्यार. [सं.] 
 
अक्षरी चव. १. अक्षरासंबधंी २. अक्षरानंी चलचहलेली (संख्या). ३. वार, नक्षत्र र्त्याचिकारें् ज्ञापक अंक 
न घालता त्यारं्ी आद्याक्षरे घालून केलेले (परं्ागं). [सं. अक्षर] 
 
अक्षरेषा स्त्री. (ग.) समीकरि– लेखनातील मूळ रेषा; चनिचयरेषा; मापनरेषा. 
 
अक्षलग्न चव. (वन.) अक्षाला (आसाला) चर्कटून वाढलेले. [सं.] 
 
अक्षवि, अक्षवाि, अक्षवािी न. १. मंगल प्रसंगी पुष्ट्कळ वाती लावलेला िीप. याने घरर्ा 
यजमान झकवा िेवता यानंा ओवाळतात. संकटे, अचरष्े नाहीशी करण्यार्ा हा चवधी आहे. ‘कौसल्यात्मजा 
रघुवीरा । अक्षवािें केली’ – वसेीस्व ८·६. २. मुलास न्द्हाऊ घालताना अखेरीस पािी ओवाळतात ते; 
औक्षि; अचरष्े टाळण्यार्ा, िीघायुष्ट्य झर्तण्यार्ा यात हेतू असतो. [सं. आयुष्ट्यवान्] 
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अक्षवलन न. (ज्यो.) िाचंतवृत्तीय स्थानावरून धु्रव व समझबिू यावंर जािाऱ्या र्ापामधील 
कोन. [सं.] 
 
अक्षणवचलन न. (ज्यो.) अंडाकृती परृ्थ्वीवरील र्रंसूयाच्या चवषम आकषचिामुळे खगोलीय धु्रवारे् 
त्याच्या मध्यमक्स्थतीभोवती होिारे भ्रमि. [सं.] 
 
अक्षणवमुख चव. (वन.) मध्यकण्यापासून िूर असिारे (अवयव झकवा भाग). [सं.] 
 
अक्षणवके्षप पु. फासे टाकिे; दु्यत खेळिे; अक्षिीडा. [सं.] 
 
अक्षवृत्त न. चवषुववृत्ताशी िचक्षिेस व उत्तरेस समातंर वृत्त. ह्यावरून एखाद्या स्थलारे् अक्षाशं 
समजतात. अक्षाशंवृत्त. [सं.] 
 
अक्षसंमुख चव. (वन.) खोडासमोररे्; खोडाजवळरे्; अक्षालगत असलेले. [सं.] 
 
अक्षसूत्र न. रुराक्षारं्ी माळ. 
 
अक्षहृदय न. द्यतू िीडाज्ञान; फाशारें् अंतरंगज्ञान; जुगारारे् रहस्य; जुगारात कसे झजकावे 
यारे् ज्ञान. [सं.] 
 
अक्षके्षत्र न. (ज्यो.) ज्यातील एक कोन अक्षाशंतुल्य आहे असा काटकोनचत्रकोि. [सं.] 
 
अक्षा, आक्षा स्त्री. भीती; संशय : ‘भोसले यासी कजच मागीत होते ते हुजरे जाऊन बसले! त्या आके्षने 
जािोजी भोसले यास सनि चिल्ही की आपि नवाबासी पयेगाम बाधूंन की ते आपि होऊन पेशव्यासी 
लढाई घेऊन पुिे लुटू’ – सब २९. 
 
अक्षारलवि न. १. सुतकात झकवा व्रतस्थ असताना खावयारे् अन्न (मीठ वगैरे न घालता–
अळिी); जसे :– गाईरे् िूध, तूप, तािूंळ र्. २. असे (अळिी) अन्न खाण्यारे् एक व्रत. [सं.] 
 
अक्षावली स्त्री. जपमाळ. पहा : अक्षमाला [सं.] 
 
अक्षांणत, अक्षांती स्त्री. १. उतावीळपिा; असहनशीलता; असचहष्ट्िुता; अक्षमा. २. िुसऱ्याच्या चवजयार्ा, 
वर्चस्वार्ा मत्सर, हेवा, असूया. [सं.] 
 
अक्षांश पु. (भ.ू) परृ्थ्वीच्या िोन्द्ही धु्रवापंासून ९० अंश अंतरावर काढलेले जे भचूवषुववृत्त, त्यापासून 
खस्थळापयंत जे गोलीय लंबरूप अंशात्मक अंतर ते; चवशषेस्थळी ओळंब्यार्ा (झकवा भचूत्रज्येर्ा) 
चवषुववृत्ताशी जो कोन होतो त्यार्ा अंश. [सं.] 
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अक्षांशपूरक पु. (भ.ू) कोित्याही अक्षाशंात ९० अंश चमळवनू अथवा उिे करून येिारा अक्षाशं. 
[सं.] 
 
अक्षांशवृत्त े न. चवषुववृत्ताशी समातंर अशी, त्याच्या िचक्षिेस व उत्तरेस काढलेली काल्पचनक 
वतुचळे. पहा : अक्षवृत्त. [सं.] 
 
अणक्ष, अक्षी नेत्र; डोळा. [सं.] 
 
अणक्षका स्त्री. १. हूक अडकचवण्यारे् भोक; सुईरे् नेढे; वजे; नाक. २. झभतीत झकवा िारात बसवलेला 
र्ोर डोळा. ३. भरतकाम करताना चविलेला डोळयार्ा कलात्मक आकार. ४. (यंत्र.) यंत्रावर काम 
करताना, एखािी वस्तू बारकाईने पाहण्याकचरता उपयोगात आिावयारे्, डोळयाला बसवायरे् उपकरि. 
५. (प्रािी.) कीटकाच्या डोळयार्ा एक घटक. [सं.] 
 
अणक्षकाकी स्त्री. वस्तूला केलेले लहान चछर. 
 
अणक्षकूटक, अणक्षगोलक पु. डोळयारे् बुबुळ. [सं.] 
 
अणक्षकोश पु. डोळे ज्यात बसचवले आहेत तो खोल भाग; डोळयारं्ी खार् [सं.] 
 
अणक्षगत चव. दृष्ीला चिसिारे. [सं.] 
 
अणक्षचालन कें द्र न. (प्राचि.) बुबुळाच्या हालर्ालीवर चनयंत्रि ठेविारे कें र. 
 
अणक्षचालनी चेतनी स्त्री. (प्राचि.) बुबुळाच्या स्नायूंवर चनयंत्रि ठेविारी एक रे्तनी (नव्हच). 
 
अणक्षल्च्छद्र न. १. िोरा झकवा फीत ओवण्यासाठी केलेले चछर, भोक. २. र्ोरडोळा. [सं.] 
 
अणक्षतारा स्त्री. डोळयातली बाहुली [सं.] 
 
अणक्षपटल न. डोळयावरील पडिा, आवरि. [सं.] 
 
अणक्षपाक पु. (आयु.) एक नेत्ररोग. यात डोळयानंा सूज येते. [सं.] 
 
अणक्षमूधयन्य अल्स्थ, अणक्षमूधयन्य अस्थी न. (प्राचि.) कवटीरे् एक हाड. [सं.] 
 
अणक्षव न. समुराच्या पाण्यापासून िंालेले मीठ. [सं.] 
 
अणक्षणववर न. (प्राचि.) कवटीवरील डोळयाच्या खोबिीर्ा भाग. [सं.] 
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अणक्षस्पंदन न. डोळा लविे. [सं.] 
 
अक्षी चव. (ग्रा.) समूळ; सवांशी; अगिी; पूिचपिे : ‘अक्षी झिंझ्या धरूनक यानी सम् या गावातं झधड 
काढीन.’ – बाय ३·२. (ग्रा.) 
 
अक्षीतमरीठ पहा : अक्षतमणरष्ट 
 
अक्षीय चव. कण्याच्या चिशनेे जािारा; कण्याचवषयीर्ा; अक्षावरर्ा; अक्षासंबंधीर्ा. [सं.] 
 
अक्षीय अवनमन न. (भशूा.) भपूषृ्ठाच्या पातळीच्या खाली असलेला खळगा. [सं.] 
 
अक्षीय अल्स्थ स्त्री. (प्राचि.) हातातील झकवा र्तुष्ट्पाि प्राण्याच्या पुढच्या पायातील एक हाड. 
 
अक्षीय कंकाल पु. (प्राचि.) कवटीपासून चनघालेला व मितयानंी बनलेला, पाठीच्या कण्यार्ा 
सागंडा. [सं.] 
 
अक्षीय सणदश (भौ.) अक्षाच्या ठरावीक के्षत्रातून आचि ठरावीक चिशनेे जािारे बल. [सं.] 
 
अक्षीर, अशीर चव. अरंुि. (गो.) 
 
अक्षीवक्षीच्या वाती स्त्री. अव. एक व्रत. ज्या स्त्रीला भावडें असतात ती तुलसीचववाहाच्या चिवशी 
वाती करून िेवाला चिव ेलावते. [कना.] 
 
अकु्षण्ि चव. १. र्जा न िंालेला; अखंड; न चिंजलेला; न वापरलेला. २. (ल.) अस्पृष्; अक्षत; 
अमुतत; चबनवचहवाटीर्ा. [सं.] 
 
अकु्षण्ि मागय पु. १. न वापरलेला रस्ता. २. थोडासा केलेला अभ्यास; थोडीशी आत्मसात केलेली 
एखािी चवद्या. [सं.] 
 
अके्षविे अचि. आके्षप घेिे : ‘अनोबास अके्षचवती’ – र्प्र. १५२२. 
 
अकै्ष चिचव. पहा : अक्षयी : ‘ऐसा जो चवरळा संत । अवघ्या वगेळें  मत । अक्षै ज्यार्ें ।’ – िास २·३८. 
[अक्षयीर्ा अप.] 
 
अक्षोट, अक्षोड अिोट. [सं. अक्षोट] 
 
अक्षोिी स्त्री. जमीन; प्रिेश : ‘साचहत्य सोनेयाचर्या खािी । उघडझव िेशीचर्या अक्षोिी ॥’ – राज्ञा 
१२·१२. 
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अक्षोिी स्त्री. मेळावा. [सं अक्षोचहिी] 
 
अक्षोभ चव. १. अगाध; अथागं : ‘जरी उिकासी नाहीं अंतपार । अक्षोभ सागर भरलासे ॥’ – तुगा ६१. 
२. क्स्थर; शातं; खळबळ नसिारे : ‘तेचर् चनिंचर का ंअक्षोभ जळ ।’ – एभा २३·११९. [सं.] 
 
अक्षोभनरक पु. या नावार्ा एक नरक : ‘अक्षोभनकी उिंड जीव । या नाव आचििैचवक ।’ – िास 
३·८·१९. [सं.] 
 
अक्षोभ्य चव. क्षबु्ध न करता येण्यासारखा; न खवळिारा; शातं; सौम्य; गंभीर; न रागाविारा (स्वभाव, 
खोल पािी). [सं.] 
 
अक्षौिी, अक्षौणििी स्त्री. १. गज २१८७०; रथ २१८७०; घोडे ६५६१०; पायिळ १०९३५० र्तके 
चमळून होिारे सैन्द्य : ‘आंगविा करावआें खोंर्िी । वचेठचलआं बत्तीस अक्षौिी ।’ – चशव १०३५. 
२. एकावर एकवीस शून्द्ये चिली असता होिारी संख्या. [सं.] 
 
अक्ष्वि न. ओवाळिे; औक्षि. 
 
अज्ञ चव. अजाि; चवद्या नसलेला; मूखच. [सं.] 
 
अज्ञात चव. १. माहीत नसलेला; न समजलेला; अनोळखी. २. (क्व.) अजाि; अज्ञ. ३. जो कोिाला 
आकलन िंाला नाही असा (परमेश्वर) : ‘अज्ञाताने घालुचन चिधली र्िें  ती र्ुकचविें ।’ – चवचव चडसेंबर 
१९२२. [सं.] 
 
अज्ञातता स्त्री. अज्ञान; अचवकल्प भाव; माहीत नसण्यार्ी क्स्थती. [सं.] 
 
अज्ञातपातक, अज्ञातपाप न. अज्ञानामुळे झकवा नकळत घडलेले पाप. [सं.] 
 
अज्ञातपूवय चव. १. पूवी माहीत नसलेला; पूवी न घडलेला. २. अगिी नवीन; चवलक्षि; अपूवच. 
[सं.] 
 
अज्ञातयौवन, अज्ञातयौवना स्त्री. अजाि, अल्लड, वयात न आलेली कुमारी; बाचलका; तारुण्य 
प्राप्त न िंालेली स्त्री. [सं.] 
 
अज्ञातवास पु. गुप्तपिाने, एकातंात राहिे; कोिाला उमगू न िेता राहिे; िूर राहिे. [सं.] 
 
अज्ञातित्या स्त्री. न कळत, अजाितेपिी िंालेला खून, हत्या. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अज्ञान न. १. ज्ञानार्ा अभाव; अजाितेपि : ‘नेिे जीव तो अज्ञान ।’ – िास ११·१·३४. २. 
चनरक्षरता; अचशचक्षतपिा. ३. भ्रमात्मक ज्ञान; मोह. ४. तारतम्यबुद्धीर्ा अभाव; असमंजसपिा. ५. मूखचपिा; 
अप्रबुद्धता. ६. जीवाच्या सात अवस्थातंील पचहली अवस्था. 

चव. १. अडािी; ज्ञान नसलेला; न चशकलेला; अजाि; जड; मंि. २. (कायिा) सज्ञान 
नसलेला; अल्पवयस्क. [सं.] 
 
अज्ञानगत स्त्री. भाबंावलेली क्स्थती; मोहार्ी, चर्त्तवैकल्यार्ी अवस्था. [सं. अज्ञानगचत] 
 
अज्ञानजन पु. चनरक्षर मनुष्ट्य; अचवर्ारी, अडािी जड मनुष्ट्य. [सं.] 
 
अज्ञानणतणमर पु. अज्ञानरूपी अंधकार; गाढ अज्ञान. [सं.] 
 
अज्ञानधन न. (कायिा) वयात न आलेल्या मनुष्ट्यार्ी झकवा वडे्ा मनुष्ट्यार्ी संपत्ती, मालमत्ता. 
[सं.] 
 
अज्ञानपटल, अज्ञानपडळ न. अज्ञानार्ा पडिा; आध्याक्त्मक अज्ञान; आध्याक्त्मक ज्ञानार्ा 
अभाव; िह्म, माया र्त्याचिकाचं्या संबंधी वास्तचवक ज्ञान नसिे. [सं.] 
 
अज्ञानपालक पु. (कायिा) वयात न आलेल्या मनुष्ट्याच्या मालमते्तर्ी व्यवस्था पाहिारी झकवा 
त्यारं्ी काळजी वाहिारी व्यतती. [सं.] 
 
अज्ञानप्रािी पु. बुचद्धहीन प्रािी; चवर्ार, चववेक नसलेला प्रािी; पशू. [सं.] 
 
अज्ञानबुणद्ध, अज्ञानबुद्धी स्त्री. १. चववकेहीन झकवा मूखचपिार्ी समजूत, कल्पना, ग्रह. २. मूखचपिा; 
बुचद्धहीनता. 

चव. मूखच; बुचद्धहीन; भोळा; बालक. 
 
अज्ञानभुररे, अज्ञानभुरळ अज्ञानार्ा मोह; भ्रम. 
 
अज्ञानवय न. १. ज्या वयापयंत मनुष्ट्य कायिेशीररीत्या सज्ञान समजला जात नाही असे वय. 
२. मनुष्ट्याच्या जन्द्मापासून वयाच्या अठराव्या वषांपयंतर्ा काळ. [सं.] 
 
अज्ञानवयता स्त्री. कायद्याने सज्ञान म्हिून ठरवलेल्या वयापेक्षा कमी वय असिे. [सं.] 
 
अज्ञानणसद्ध चव. १. अज्ञानामुळे चनचश्चत िंालेले, बनलेले (मत, कल्पना). २. अज्ञानामुळे चनचश्चत 
प्राप्त होिारे; मूखचपिापासून अवक य चमळिारे (फल, चशक्षा). ३. अडािी लोकासंही चनचश्चत माहीत 
असलेला. [सं.] 
 
अज्ञानी (चव. अडािी; अजाि; न चशकलेला; ज्ञानी नसलेला. 
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अज्ञाव स्त्री. अवज्ञा. (गो.) [सं. अवज्ञार्ा विचचवपयास] 
 
अजे्ञय चव. चवर्ारशततीच्या पलीकडील; बुद्धीस अग्राह्य; अलक्ष्य. [सं.] 
 
अजे्ञयवाद पु. (तत्त्व) आपिास जे वास्तचवक ज्ञान होते ते र्ंचरयासं गोर्र होिाऱ्या वस्तंूरे्र् 
होते. ईश्वर, अमरत्व या गोष्ी र्ंचरयाचं्या म्हिजे प्रत्यक्षाच्या कके्षपलीकडील असल्याने त्यासंबधंी चनचश्चत 
असे काही मत स्थापिे अशतय आहे असा वाि, मत. [सं.] 
 
अजे्ञयवादी पु. (तत्त्व.) जड वस्तंूपलीकडील ईश्वरािी सवच समजण्यापलीकडरे् आहे, अजे्ञय 
आहे असे मानिारे; अजे्ञयमतारे् अनुयायी : ‘ती नाक्स्तक नाही आहे, ती स्पेनरप्रमािे आचि मािंप्रमािे 
अजे्ञयवािी आहे.’ – सुिे १०८. [सं.] 
 
अज्ञ  नी (र्ुकीरे् रूप) अननी : ‘करोचन थारोळी अज्ञ  नी । आहरचसद्ध’ – िाचव ३४७. 
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अं 
अं यार्ा अंतभाव स्वरमालेत करण्यात येत असला तरी तो स्वतंत्र स्वर नसून ते एक ध्वचनचर्न्द्ह आहे. 
हे (∸) या प्रकारे िाखवले जाते. त्यार्ा उच्चार (अ+शीषचझबिूला) वगेवगेळया संिभात असिारे वगेवगेळे 
ध्वचनमूल्य असा आहे. शीषचझबिूरे् हे ध्वचनमूल्य अऐवजी र्तर कोिता स्वर आल्यासही लागू पडते. मराठी 
शब्िाचं्या शवेटी मात्र शीषचझबिू अ वर असल्यास तो अ रे् िीघचत्व िाखवतो. झबिुयुतत केवळ अ 
उद्गारवार्क असल्यास तो अ हा अनुनाचसक स्वर आहे असे िाखवतो. झबिूरे् स्थानपरत्वे ध्वचनमूल्य 
याप्रमािे : १. क वगीय स्फोटकापूवी ङ : अंक, शकं र्. २. र् वगीय (तालव्य झकवा िंत्यमूलीय) 
स्फोटकापूवी न् : र्रं्ल, झर्र् र्. ३. ट वगीय स्फोटकापूवी ण् : कंटाळा, संुठ र्. ४. त वगीय व्यंजनापूवी न् 
: अंतर, अंथरूि र्. ५ प वगीय व्यंजनापूवी म् : शभंर, संमती र्. ६. य पूवी सानुनाचसक य : संयम, ७. ल 
पूवी सानुनाचसक ल  झकवा व : संलनन. ८. र, व, श, स, ह या व्यंजनापूंवी अनुनाचसक व : संरक्षि, संवाि, 
संशय, अंश, कंस र्. ९. ज्ञ पूवी सानुनाचसक व झकवा न् : संज्ञा. 
 
अं उद्गा. १. नाखुषीर्ा उद्गार. २. प्रक नवार्क उद्गार. ३. चवर्ार करून सागंण्यापूवीर्ी अवस्था 
िाखिारा उद्गार. 
 
अं: उद्गा. उं; चतरस्कार, बेपवाई, अचवश्वास िाखविारे उद्गारवार्क अव्यय; तुच्छतािशचक 
उद्गार. 
 
अंक पु. १. संख्या, आकडा (१, २, ३ र्.); आख 
(अंकगचितातील): ‘अंकें  जैसीं शून्द्यें सद्यःकायचक्षमें, न तीं अन्द्यें ।’ – मोवन ६·३५. २. खूि; चर्न्द्ह; छाप; 
चशक्का : ‘अंक तो पचडला हचरर्ा मी िास’ – तुगा १३३८. ३. नाटकार्ा एक भाग. ४. चनयतकाचलकार्ा 
(वतचमानपत्र, माचसक र्.) एक भाग, अनुिम, संख्या. ५. डाग, कलंक : ‘सुत हो! शुद्धासं कसे आतळलें  
व्यसन अंक हा रचवला ।’ – मोसभा ७·४२. (तंजा) 
 
अंक पु. माडंी : ‘आधार शततीचर्या अंकीं । वाढचवसी कौतुकीं ।’ – ज्ञा १२·५. [सं.] 
 
अंकगणित न. अंक झकवा व्यतत संख्या यारं्ा चवर्ार ज्यात केलेला असतो ते शास्त्र. आकड्ारं्ा 
उपयोग करिारे शास्त्र. भास्करार्ायांनी याला ‘पाटीगचित’ असे म्हटले आहे. 
 
अंकगणत, अंकगती स्त्री. (चहशबेारे्) आकडे माडंण्यार्ी झकवा मोजण्यार्ी पद्धत. [सं.] 
 
अंकचक्र न (ज्यो.) कालगिना र्ि. हे र्ि ५९ वषांरे् असते. या कालगिनेत वषारंभ 
भारपि शु. १२ ला समजतात. ६ झकवा ० (शून्द्य) शवेटी असलेले वषच गिनेत धरत नाहीत. [सं.] 
 
अंकचालन न. (ज्यो.) अंकारं्ी झकवा गचिती कोष्के, सारण्या; चनरचनराळया काळानंा जुळेल 
असा अंकारं्ा फरक. [सं.] 
 
अंकजाल न. (परं्ागंारे् गचित सोपे करण्यासाठी तयार केलेले) आकड्ारे् कोष्क, सारिी 
[सं.] 
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अंकि न. पहा : आकि ‘अंकिा तुिंी सात किसं’ – भोंडला. 
 
अंकि, अंकिा, अंकिे न. १. पायात बाधंावयारे् परािमसूर्क िीि (तोडा). एखाद्यास झजकले 
असता, झजकिारा त्यार्ी प्रचतमा झकवा नाव ं आपल्या पायातील तोड्ावर कोरीत असे : ‘पि स्वामी 
चनमालेया िुसावचर । तेचह अपोस्तोली केली कीर्मत थोरी । संसारु बाधंला तोडरी । अंकि करूचन’ – चिपु 
२·४·११८. २. िीि, चवरुद्ध. पहा : आंकि, आंकिा, आंकिे [सं. अंकन] 
 
अंकिकडवे न. गाण्यारे् पालुपि; धु्रपि. 
 
अंकिा पु. १. पहा : आंकिा २. पायातील पैंजि. 

चव. अंचकत : ‘तेथ मुखार्ा अंकिा र्रं ।’ – रुस्व ८७९. 
 
अंकिे उचि. १. (सामान्द्यतः) खूि करिे; मोजिे; छाप मारिे; आखिे; चर्तरिे : ‘मी अनंगव्रतें असे 
अंचकली... । ती काय जािाल स्वाचमया ॥’ – जै. १७·११७. २. रेखाटिे; नकाशा काढिे; बेतिे; आराखडा 
काढिे; विचन करिे; पहा : आंकिे. ३. योजिे; संकल्प करिे. ४. अंचकत होिे; वश होिे : ‘कामारे् 
चवचकले िोधारे् झजचकले । लोभारे् अंचकले सवचभावे ॥’ – बगाथा १९·१·५. अंचकत, स्वाधीन करिे. [सं. 
अंकन] 
 
अंकिे न. धाबे, माळवि र्त्यािींवर पडलेले पािी वाहून जाण्यासाठी केलेला उतार [का. अंकि] 
 
अंकदानपद्धणत, अंकदानपद्धती स्त्री. (चशक्षि.) चशक्षिात झकवा उद्योगात प्रत्यक्ष काय चमळवले, 
संपािन केले यार्ी अंक िेऊन मूल्यमापन करण्यार्ी पद्धती. [सं.] 
 
अंकदार पु. गावातील काही जचमनींर्ा मालक; खातेिार; सारा भरिारा. 
 
अंकन न. १. खूि करिे; मोजिे; आकडे घालिे. २. गं्रथवगीकरिासाठी योजलेली आकडे, अक्षरे 
व अन्द्य संयोगचर्न्द्हे यानंी युतत असलेली साकेंचतक चर्न्द्हचलपी. ३. (ग.) सोयीस्कर पचरमाि घेऊन रेषेरे् 
भाग करून भागिशचक खुिावंर भागचनिेशक अंक प्रस्थाचपत करिे. उिा. लाबंी मोजण्यासाठी सरळपट्टी 
अंचकत केली जाते, तर कोन मोजण्यासाठी वतुचळाकार पट्टीवर कोनिशचक खुिा केल्या जातात. ४. अंगावर 
िेवता चर्न्द्ह झकवा नाव डागिे, गोंििे. [सं.] 
 
अंकनयंत्र न. पोस्टाच्या चतचकटाऐवजी तेवढ्यार् झकमतीर्ा चशक्का पत्रावंर उमटविारे यंत्र. 
सरकारी कायालये, मोठ्या कंपन्द्या वगैरे चठकािी या पद्धतीने पोस्टार्ा खर्च भरला जातो. [सं.] 
 
अंकनीय चव. चर्न्द्ह करण्याजोगे; गिना करण्याजोगे. [सं.] 
 
अंकपट्टी स्त्री. (कापडाच्या गाठींमधील) कापडाच्या अनुिमार्ी, झकमतीर्ी झकवा र्तर माचहतीर्ी चर्ठ्ठी; 
बीजक. पहा : आंकपट्टी 
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अंकपाश पु. संख्यारर्नेसंबधंी प्रकार : ‘त्याने गचितातील अंकपाश व एकीकरि ह्याचं्या 
मितीने सवच जातींर्ी उत्पचत्त कशी िंाली असावी त्यार्ा गचिती चहशबे केला आहे.’ – झहस ७५. [सं.] 
 
अंकमुख न. (सा.) नाटकातील संचवधानकारे् सूर्न केलेला अंकार्ा एक भाग. [सं.] 
 
अंकमोडिी स्त्री. १. आकडेमोड; चहशबे. २. अंक माडंण्यार्ी पद्धत. (डावीकडून उजवीकडे झकवा 
उजवीकडून डावीकडे). ३. बोटे मोडून अंक मोजिे. 
 
अंकराणश, अंकराशी स्त्री. संख्येर्ी माचलका, ओळ; बेरजेसाठी ओळीने माडंलेल्या रकमा. [सं.] 
 
अंकरी स्त्री. कुळीथ; हुलगा. 
 
अंकरीब चिचव. जवळ; लौकरर् : ‘खर्ार्ा मजकूर तर खर्ासही येथून अंकरीब पाठवीत असो.’ –सासंर् 
७५. [फा.] 
 
अंकणलणप, अंकणलपी स्त्री. १. आकडे चलचहण्यार्ी पद्धत; संख्या–लेखन पद्धती; अठरा चलपींपैकी 
एक. २. आकडे, पाढे, मुळाक्षरे वार्न यारं्ी मुलानंा ओळख करून िेिारे अगिी पचहले पाठ्यपुस्तक, 
उजळिीरे् पुस्तक. [सं.] 
 
अंकशास्त्र न. (ग.) अंकाचं्या प्रकारारं्ा, गुिधमांर्ा अभ्यास करण्यारे् शास्त्र [सं.] 
 
अंकसळ, अंकशाळ पु. १. सोनार. पहा : अंकसाळी २. सोने कसोटीस लावण्यार्ा िगड : ‘का ं
भवंरेंचर् केला मळा । वरकलुचर् जाला अंकसाळा ।’ – ज्ञा १८·४९२. 
 
अंकसंकल्पना स्त्री. अंक, आकडे याचवषयीर्ी चनचश्चत कल्पना; अंकारं्ी समज [सं.] 
अंकसाळ स्त्री. टाकंसाळ; र्लनी नािी तयार करण्यारे् चठकाि. 
 
अंकस्थल, अंकस्थान न. (ग.) आकड्ारं्ी जागा. [सं.] 
 
अंकात्मक गुिक पु. (ग.) पिातील र्ल वा अर्ल अव्यतत संख्येस ज्या अंकाने गुिलेले असते तो 
अंक. [सं.] 
 
अंकात्मक स्थळ न. (ग.) जेथील अंक मूल्य चनचश्चतीसाठी महत्त्वार्ा असल्याने चलचहिे आवक यकर् 
असते असे संख्येतील स्थळ. उिा. ३१०५ .या संख्येतील िहं स्थान हे महत्त्वारे् आहे व तेथील ‘०’ हा अंक 
गाळून र्ालिार नाही. परंतु २·५० या संख्येतील ‘०’ गाळले तरी मूल्य बिलिार नाही. [सं.] 
 
अंणकत चव. १. चर्क्न्द्हत; खुिा केलेले. २. मयाचित; साचंगतलेला, ज्यार्ा मागच झकवा वागण्यार्ी रीत 
ठरवनू चिली आहे असा. ३. सेवक; ताबेिार; गुलाम : ‘तैसा मी संतारं्ा अंचकत । –िास १·६ऽ२०. ४. वश: 
‘केलीं नारायिें आपुली अंचकत’ – तुगा ११. [सं.] 
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अंणकत राज्य न. िुसऱ्या राष्ट्रावर आधारलेले राज्य. 
 
अंणकत रोखे पु. (अथच.) नोंििीकृत रोखे. 
 
अंणकला चव. स्वाधीन असलेला, ताबेिार; सेवक; गुलाम : ‘र्ारी मुक्तत ज्याच्या िासी होती । त्यार्ा 
अंचकला मी श्रीपती ।’ – एभा २२·६९१. 
 
अंकी चव. १. अंकाने चलचहलेला, आकड्ात चलचहलेला, मंचडत केलेला; याच्या उलट अक्षरी. २. 
चतचथवार्क अक्षरानंी न चलचहता त्याऐवजी केवळ अंकानंीर् चलचहलेले (परं्ागं र्.) 
 
अंकीय संगिक पु. आकड्ावर आधारलेला संगिक. 
 
अंकीय संगणित्र न. (भौ.) िशाशंपद्धतीतील, चद्वचवविच पद्धतीतील झकवा र्तर पद्धतीतील अंकारं्ी 
गचिते, कूटप्रक न सोडविारे यंत्र; गिनयंत्र; संगिक. [सं.] 
 
अंकु, अंकू पु. चशष्ट्य; सेवक : ‘या बोला आना होये । तरी व्यासार्ा अंकु न वाहें । ऐसें गाजोचन 
बाहे । उचभली तेिे ।’ – १८·१६५९. [सं. अंक] 
 
अंकुडे चव. आकडा असलेले; आकड्ासचहत; वाकड्ा अिीरे्. 
 
अंकुर पु. (वन.) १. खोडावरील कळी; चबयातील गभच; कोंब, बीज अथवा बीजुक रुजल्यावर त्यातून 
आलेला वनस्पतीर्ा आरंभीर्ा खोड व पाने यारं्ा झकवा तत्सम शाकीय भाग. २. (ल.) मूल; वशंवृक्षार्ा 
कोंब; वशंज : ‘गंगाबाईच्या या एका अंकुराचशवाय कुिीर् वशं नव्हता.’ – र्ंप २८. ३. अिकुर्ी; टोक. ४. 
भावी कतृचत्वारे् चर्न्द्ह. (असे लहान मुलाच्या अंगरे् – रे्ष्ा, भाषि र्.) (चि. चिसिे.) [सं.] 
अंकुरक पु. (शाप.) उंर्वटा. [सं.] 
 
अंकुरि न. उगवि; बीज झकवा बीजुक अनुकूल पचरक्स्थतीत रुजण्यार्ी प्रचिया. [सं.] 
 
अंकुरिक्षम चव. मोड फुटण्यास योनय. 
 
अंकुरिे अचि. १. कोंब फुटिे; मोड येिे; उगविे; प्रकट होिे : ‘भाजलें  तें बीज अंकुरेना किा । न चमळेचर् 
िुधामाजी लोिी ।’ – बगाथा ३४५. २. (ल.) अंगावर रोमारं् उभे राहिे : ‘त्या महोत्सवचेवशषेें अंकुरलें  अंग 
।’ – रासप ं२·२१२. ३. आशा पल्लचवत होिे. 
 
अंकुणरत चव. १. अंकुर फुटलेला; उगवलेला. २. (ल.) स्पष् िंालेला; चिसू लागलेला; प्रािुभूचत; प्रकट 
िंालेला; पचरस्फुट िंालेला (गुि, कला र्.) [सं.] 
 
अंकुश पु. १. हत्तीला ताब्यात आिण्यारे्, एका बाजूला आकडीसारखे वाकवलेले हत्यार; टोर्िी : 
‘ध्वजवज्राकुंशरेखा । र्रिींर्ी सामुचरकें  िेखा ।’ – एरुस्व १·२२. २. आकडी, आंकुशी. ३. जैन यतीच्या 
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हातातील एक उपकरि ज्याने तो िेवपूजेकरता वृक्षार्ी पाने फुले काढतो. ४. िाब; चनबधं; आकलन; 
मयािा. ५. तुरा, चशरपेर् : ‘र्ये सृष्ी । गंगेसमान माचिंये दृष्ीं । चजतेंचरयत्व गुिारे् मुगुटीं । वरी अंकुश 
खोचवला ॥’ –मुआचि २३·७१. ५. अचनष् प्रवृत्ती वाढू नयेत म्हिून केलेली कडक योजना, ठेवलेले चनयंत्रि. 
६. (वन.) टोकाशी आकड यासारखे मागे वळलेले उपागं. : उिा. चहरवा र्ाफा, वते. 
[सं.] (वा.) अंकुश लाविे– जबरिस्तीने ताब्यात ठेविे. अंकुश मारिे– टोर्िी लाविे. (गो.) 
 
अंकुश कृणम, अंकुश कृमी पु. (वै.) आतड्ाला चर्कटून असिारे आकड यासारखो र्पटे रततशोषक 
कृमी. [सं.] 
 
अंकुशनदी स्त्री. (भशूा.) अंकुशासारखी (आकडीसारखी) वाकि असलेली निी. 
 
अंकुशी स्त्री. १. आकडी; अंकुश. २. लहान अंकुर. 
 
अंकुशी रुपया, अंकुसी रुपया, अंकोसी रुपया पु. अंकुशार्ा छाप असलेला पेशवाईतील रुपया. 
 
अंकुसमुद्रा स्त्री. र्ंरार्ी चवद्या : ‘र्ंरार्ी अंकुसमुरा वतचती असे’ – लीर्पू ३९४. 
 
अंकेक्षक पु. चहशबे तपासिारा. 
 
अंकोल, अंकोळ पु. स्त्री. डोंगरात वाढिारे एक िंाड. 

न. या िंाडारे् फळ 
 
अंख पु. डोळयाजवळर्ा. भाग; डोळा व कान याचं्यामधील भाग. [सं. अंक] 
 
अंख पु. अंक; आकडा; संख्या; अंकगचितातील चर्न्द्ह. 
 
अंखोअंख चिचव. ऐन चकमतीस, मूळ चकमतीस (चवकिे झकवा चवकत घेिे). 
 
अंग न. १. आंग; शरीर; िेह : ‘पै जयोरे्चन अंगसंगे ।’ – ज्ञा ९·२६९. २. शरीरार्ा अवयव, र्ंचरय, 
गात्र : ‘अचत क्षीिता पावली सवच आंगे’ – िाचव २४२. मेि, मासं. ३. (ल.) कोित्याही गोष्ीर्ा घटक 
चवभाग. ४. विेागं–वैचिक वाङ्मयापैकी चवचशष् भागास संज्ञा उिा. चशक्षा, ज्योचतष, चनरुतत र्. ५. बाजू; 
चिशा : ‘आठै आंगें पोळती । वसंुधरेर्ी ।’ – चशव ७४८. ६. एखाद्या कामात असलेला हात, घेतलेला भाग, 
एखाद्या कामास आतून चिलेली फूस. ७. अचधष्ठान; चठकाि; शरीर; िेह (एखाद्या गुििोषार्ा कता, पात्र). 
८. एखाद्या वस्तूर्ा झकवा कायार्ा गौि अप्रधान भाग. ९. आतड्ार्ा गुिद्वाराबाहेर येिारा भाग झकवा 
प्रसूतीनंतर योनीच्या बाहेर येिारा भाग. १०. चवचशष् काम करण्यार्ी पात्रता, ताकि, क्षमता, बुद्धी, 
कौशल्य, र्ातुयच. ११. आपल्या बाजूर्ा मोठ्या अचधकारावरील मािूस; तरफिारी करिारा, वचशला 
लाविारा मािूस. १२. (ज्यो.) पूवच चक्षचतजावरील िाचंतवृत्तावरर्ा झबिू, अंश. १३. खूि : ‘अनुभवारं्ी आंगें 
जािें । योचगयारें् खुिे बािे ।’ – िास ५·९·२२. १४. मगधाच्या पूवेर्ा जुना बगंाल िेश. १५. आर्ारागं 
सूत्रापंैकी एक जैन आगम गं्रथ. १६. स्वतः; खुि. आंगे असाही प्रयोग आढळतो : ‘राहोचन गुप्त धृष्द्युम्नें 
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तच्छोध लाचवला आंगें ।’ – मोआचि ३४·१८२०. १७. प्रकार : ‘कारभारारे् सागंाव े अंग कैसें ।’ – िास 
११·५·२३. [सं.] (वा.) अंग ओढविे – एखािे कायच आपल्या अंगावर येिे, स्वतःपुढे होिे. अंग काढिे, 
अंग काढून घेिे – स्वतः एखाद्या कामातून माघार घेिे, संबधं तोडिे. २. बाजूला होिे; भाग घेण्यारे् झकवा 
लक्ष िेण्यारे् थाबंविे. अंग घालिे – १. हात घालिे; मित करिे; मन घालिे. २. िुःखामुळे जचमनीवर 
पडिे : ‘ऐकोचनया आंग घाली परृ्थ्वीवरी’ – िास ३·५·३०. ३. भाग घेिे; लक्ष िेिे. अंग घासिे – िंीज 
सोसिे : ‘पराजंप्यानंी प्रामाचिकपिाने अंग घासून... स्वतःर्ी स्कीम करून कायास लागाव.े’ – केले 
१·२६३. अंग घेिे – १. लठ्ठ होिे. २. कामात भाग घेिे. अंग भारिे – पहा : अंग घेिे, अंगचटी जािे, 
अंगचटी येिे– लगट करिे : मनीच्या अंगर्टीला जाऊ नको... – सीपो ४. अंग चढिे – चवभागात 
पडिे; सिरात पडिे; वगात येिे : ‘जे चवधीसी नातुडे । तें चनषेधार्ें अंग र्ढे ।’ –एभा ७·२९. अंग चढून येिे 
– ताप भरिे, र्ढिे. (व.) अंग चोरिे– १. अंग राखून काम करिे, टंगळमंगळ करिे, र्ुकारपिा करिे. 
२. शरीरार्ा भाग आकंुचर्त करिे (मार र्ुकवण्यासाठी.) अंग जड करिे – एखाद्या कामात भाग घेण्यारे् 
टाळू पाहिे. अंग जड िोिे – अंगावर काटा उभा राहिे. अंग जोगाविे– पहा : अंग चोरिे. अंग झटकिे 
अचजबात संबंध नाही असे सागंिे : ‘गोखल्यानंी आपले अंग िंटकले.’ – उकथा ११६–१७. अंग झटकून 
कामाला लागिे– तयार, तत्पर होऊन, आळस न करता कामाला सुरुवात करिे : ‘सारी मंुबई अंग 
िंटकून कामाला लागली होती.’– मंुचि ३५. अंगझटीला येिे – अंगाशी चभडिे, िंोंबिे, चर्कटिे : 
‘अंगिंटीला येतो मेला,’ – सबा ११. गुप्त ठेविे; संबधं नाही असे बाहेरून िाखविे. अंग िंाडिे – १. 
साफ नाही म्हिून सागंिे; नाकबलू करिे : ‘आंग िंाचडती न ममें । येिे बोलें  ।’ – ज्ञा १७·३७२. २. अव्हेरिे. 
अंग टाकिे– १. अशतत होिे; वाळिे २. जोराने िेह जचमनीवर टाकिे. ३. चवश्रातंीसाठी आडव ेहोिे. ४. 
कसेतरी अस्ताव्यस्त पसरिे. अंग टेकिे– १. आश्रय करिे : ‘योगें आंग टेचकलें  योगी’ – अमृ ९·२६. २. 
बसिे; चवश्रातंी घेिे. अंग दशयविे– एखाद्या गोष्ीत झकवा व्यवहारात हात चकवा संबधं आहे असे भासविे. 
अंग दाखविे– एखाद्या कामात कौशल्य िाखविे, फड झजकिे. अंग न दाखविे – अंग असल्यारे् 
लपविे; मागे राहिे; जबाबिारी टाळिे. अंग देिे – १. मित करिे; हातभार लाविे. २. प्रवृत्त होिे, 
वळिे, अंग दुमडिे, दुडपिे, दोडपिे– अंग र्ोरिे. अंग धरिे– १. ताठरिे; संचधवाताने शरीर आखडिे. 
२. लठ्ठ होिे; ताकि येिे. ३. अवयवारं्ी हालर्ाल करता न येिे. ४. एखािे काम नीट होिे : ‘त्याने बत्ती 
पेटवण्यार्ा प्रयत्न केला पि बत्ती अंग धरीना...’ – शलूेक ७. अंग मरिे – अधांगवायनेू शरीर अथवा 
एखािा अवयव बधीर होिे. अंग मारिे– १. पहा : अंग चोरिे. २. जोराने अंग आत घुसविे : ‘मी अंग 
मारून स्वतःर्ा बर्ाव केला.’ – वाझसमाससो ४८. अंग मुरडिे – मुरडिे; मागे पाहात चिमाखाने जािे; 
ठमतयाने जािे. अंग मोडून काम करिे– खपिे; श्रम करिे; अचतशय मेहनत करिे; चजवाकडे न पाहता 
काम करिे; जीव पाखडून काम करिे. अंग मोडून येिे– तापाने अंगावर काटा येिे; किकििे; 
कसकसिे : ‘तिुपचर अचवलंबें अंग मोडून आलें  ।’ – सारुह ३·५७. अंग येिे– १. लठ्ठ होिे. २. 
प्रसूचतसमयी गुह्यागं बाहेर येिे. अंग रक्षि करिे, राखिे, वाचविे– अंग र्ोरिे, आपला बर्ाव करिे : 
‘यश रक्षावें न आंग लोकाहंी ।’ – मोउद्योग १०·६१. अंग लपविे– पहा : अंग झाकिे. अंग वाचविे– पहा 
: अंग रक्षि करिे, अंग सारविे– १. तोल सावरिे. २. गेलेली ताकि पुन्द्हा चमळविे, पूवच क्स्थतीवर येिे. 
अंग सुटिे– लठ्ठ होिे. अंग सोडिे– खंगत जािे. अंग िलके िोिे– हायसे वाटिे; जबाबिारीतून मोकळे 
िंाल्याबिल समाधान वाटिे. अंगिीन करिे– डोळे काढिे : ‘गुलाम कािर चिल्लीत येऊन पातशहास 
अंगहीन करून अमयािा केल्या. त्यारे् पाचरपत्य केले असता ंर्ागंलें , असें जािून फौज रवाना केली.’ – 
मिरु २·६०. अंगाखालची बायको – राख, उपस्त्री. अंगाखाली घालिे– स्वतःच्या र्ैनीसाठी अथवा 
उपभोगासाठी बाई राखिे. अंगाखाली पडिे– १. सवयीरे् होिे. २. भोग िेिे, रचतसुख िेिे, घेिे. 
अंगाखांद्याकडे पाििे – श्रमार्ा चवर्ार करिे. अंगाखांद्यावरचे– (बायकी) (ल.) िाचगने. अंगाचा 
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आकडा िोिे– आकडीने पेटके येिे; अंग वाकडे होिे. अंगाचा आळाणपळा करिे– १. अंग चपळवटिे, 
आळेचपळे िेिे. २. अचतशय श्रम करिे. अंगाचा र्स्तू करून घेिे– अंगार्ी आग करून घेिे; संतापिे; फार 
रागाविे : ‘जरा चिरंग लागला तर र्स्तू करून घेतात अंगार्ा’ –पार्ोळा ६८. अंगाचा खकािा करिे– 
संताप करून घेिे. (व.) अंगाचा खुदा िोिे– अचतशय श्रमाने अंग ठिकिे, गचलतगात्र होिे; मिके चढले 
होिे. अंगाचा णतळपापड उडिे– संतापाने शरीर तापिे, भयंकर संताप येिे : ‘सखू हे तुिंं ऐश्वयच पाहून 
तुझ्या चभमावन्द्संच्या अंगार्ा चतळपापड उडायर्ा.’ – संतस ५९. अंगाचा भडका िोिे – पहा : अंगाचा 
िुरपळा िोिे. अंगाचा िावळा िोिे– पहा : अंगाचा णतळपापड िोिे : संतापानं चतच्या साऱ्या अंगार्ा 
हावळा व्हायर्ा – वळीव १४१. अंगाचा िुरपळा िोिे – अंग अचतशय तापिे; तापाने, संतापाने अंगार्ी 
लाही होिे, आग होिे. अंगाची आग िोिे– रागाने संतापाने अंगार्ी आग होिे. अंगाची चौघडी करिे– १. 
शरीराच्या र्ार घड्ा करिे (डोंबाऱ्याच्या कसरतीत). २. सवच अंग पोटाशी घेऊन चनजिे. (थंडी, ताप र्. 
मुळे). अंगाची लािकी िोिे– पहा : अंगाची आग िोिे. अंगाची लािी करिे– संतापविे; चखजविे; 
भाजिे; जार्िे. अंगाची लािी िोिे, अंगाचा िुरपळा िोिे – १. उन्द्हाने अचतशय अंग तापिे; काचहली 
होिे; भडका होिे. २. अचतशय संताप येिे (जोंधळा र्. धान्द्यार्ी भाजून लाही होते त्याप्रमािे) : ‘ते चतजला 
खपलें  नाहीं । अंगार्ी िंाली लाही ।’ – चवक १७. अंगाची िोळी िोिे– पहा : अंगाची आग िोिे. अंगाचे 
आंथरूि करिे– स्वतःबिलर्ी काळजी सोडून िुसऱ्यासाठी सवच प्रकारच्या संकटानंा तोंड िेिे; एखाद्यारे् 
काम करण्यासाठी स्वतःच्या जीचवतार्ी पवा न करिे. अंगाचे अंथरूि िोिे– आजारपिामुळे अशततता 
येिे; उठविीस येिे; मरगळीस येिे. अंगाचे कातडे काढून जोडा णशविे– (एखाद्याचवषयी) अचतशय 
कृतज्ञता, आिरबुद्धी िाखविे. अंगाचे चकदे काढिे– अंगारे् मासं बाहेर येईल र्ततया जोराने, बेिम 
मारिे; अंगार्ी सालटी काढिे. अंगाचे णतळपापड िोिे, अंगाचा णतळपापड िोिे – १. रागाने शरीरार्ी 
लाही होिे : ‘मी िहाचं्या तोंडून ऐकलं आचि माझ्या अंगार्ा असा चतळपापड िंाला की सागंता पुरवत 
नाही.’ – मोप्र १५. २. रागाने बेफाम होिे. अंगाचे धुडके उडविे– शरीराच्या लततऱ्या काढिे; र्ेंिामेंिा 
करिे; फार िंोडपिे. अंगाचे पािी करिे– अचतशय श्रम करिे (त्यामुळे अंगास पािी, घाम येिे.) : 
‘अंगारे् पािी करूनर् या हतभानया आयुष्ट्यारे् चिवस मला लोटले पाचहजेत.’ – पाव्ह ९९. अंगाचे पािी 
िोिे– घाबरिे; भीती वाटून घाम येिे. अंगाच्या कचध्या करिे – १. अंग ओरखडिे (व.) २. त्रास िेिे. 
अंगा जािे – स्वाधीन होिे, बळी पडिे. अंगात बसिे – पहा : अंगाबरोबर िोिे. अंगात येिे– १. 
भतूसंर्ार होिे, २. अचतउत्कंठेने काम करिे. अंगात वारे णशरिे– पहा : अंगात येिे; कमालीर्ा उत्साह 
उत्पन्न होिे. अंगात शीळकळा येिे – अंगात िेव येिे, वारे येिे. (माि.) अंगाणनराळा टाकिे, 
अंगाणनराळा णझडकारिे, अंगाणनराळा झोकिे, अंगाणनराळा सोडिे, अंगाबािेर टाकिे, अंगाबािेर 
णझडकारिे, अंगाबािेर झोकिे, अंगाबािेर सोडिे – (कामधंिा, जबाबिारी) सोडून िेिे; अंगावर न घेिे. 
अंगाणनराळे करिे– पहा : अंगाबािेर टाकिे. अंगाबरोबर िोिे, अंगात बसिे– एखािा कपडा अंगास 
बरोबर बसिे, ठीक होिे, बेतार्ा होिे. अंगाला खार लावनू घेिे– १. श्रम करिे; मेहनत करिे. २. 
स्वतःरे् नुकसान करून घेिे, स्वतःवर िोष ओढवनू घेिे. अंगाला लाविे– अंगाला तेल हळि वगैरे 
र्ोपडिे : ‘नवी नवरी म्हिून अंगाला लावीन म्हटले, नाहीं’ – िंामूं. २. बाळंचतिीरे् अंग रगडिे, र्ोळिे. 
अंगावर असिे– १. बाकी असिे; चशल्लक असिे, राहिे. २. लळा असिे. अंगावर असिे, अंगावर िोिे– 
कुशीवर चनजिे; पडून राहिे. अंगावर काटा उभा राििे– भीतीने झकवा आनंिाने अंग रोमाचंर्त होिे : 
‘वृत्तश्रविें आला सवांगी आमुच्या पहा काटा ।’ – मोकिच १८·१ अंगावर काढिे– (आजार वगैरे) सोसिे; 
सहन करिे. अंगावर ओघळिे, अंगावर कोसळिे, अंगावर कोसळून पडिे– १. रागाने एखाद्याच्या 
अंगावर र्ालून जािे, पडिे. २. संकट, आपत्ती वगैरे गुिरिे, जबाबिारी येिे; आपत्तीत सापडिे. अंगावर 
खािे– पहा : अंगावर णपिे. अंगावर गोि ककवा गोिी येिे – अंगावर जोखीम झकवा जबाबिारी येिे. 
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(व.) अंगावर घेऊन– स्वतःवर जबाबिारी घेऊन; आपले म्हिून; कैवार घेऊन (चि. करिे, बोलिे, 
सागंिे, पुसिे, चवर्ारिे) अंगावर घेिे– १. मुलाला प्यावयास िेिे, घेिे; थान िेिे, स्तनपान िेिे. २. 
स्वतःवर जबाबिारी घेिे. ३. आपला म्हििे, अचतशय प्रीती िाखविे. अंगावर तुटिे, अंगावर तुटून 
पडिे– हल्ला करिे; धावनू जािे; एकिम र्ालून जािे. अंगावर देिे– जाचमनकी झकवा गहाि न घेता 
वैयक्ततक जबाबिारीवर कजच वगैरे िेिे. अंगावर देिे, अंगावर बांधिे, अंगावर भरिे, अंगावर पोसिे, 
अंगावर करिे– स्वतःच्या जबाबिारी–साधन–संर्य यावर िेिे, बाधंिे वगेरे. अंगावर पडिे– १. 
चशरावर पडिे; चविीस नफा होईल म्हिून जो माल खरेिी केला तो अडीअडर्िीमुळे, भाव उतरल्यामुळे 
आपल्याजवळ पडून राहिे; तोटा भरून िेण्यार्ी जोखीमिारी अंगावर घेिे. २. गळयात येिे, एखािा धंिा 
अगर काम करण्यास भाग पडिे. ३. रागाने र्ालून जािे, वसकन अंगावर येिे. ४. हल्ला करिे, र्ालून 
येिे. ५. अचप्रय नापसंत वस्तू पत्करावी लागिे. अंगावर णपिे– मुलाने स्तनप्राशन करिे; मूल स्तनप्राशन 
करण्यार्तके लहान असिे. अंगावर येिे – चर्डून एकिम ओरडिे : ‘मेल्या कुत्र्यासारखा अंगावर आला.’ 
– लव्हाळी १८५. अंगावर शेकिे – १. व्यापारात, व्यवहारात तूट येिे, बडू येिे; कुभाडं येिे; मोठे अपयश 
येिे. २. थटे्टर्ा वाईट पचरिाम होिे. अंगावर जािे, अंगावरचे जािे – (बायकी) मचहन्द्याच्या मचहन्द्यास 
तरुि स्त्रीच्या शरीरातून जसे िूचषत रतत बाहेर जाते तसे अवळेी जाऊ लागिे; धुपिी रोग होिे. अंगावरचे 
तोडिे– ताह्या मुलारे् अंगावर चपिे बिं करिे. अंगावरून जािे– शजेारून जािे : ‘अनोळखी 
मािसासारखं चतच्या अंगावरून जायर्ं’ – लव्हाळी २०९; अगिी जवळून जािे. अंगावरून वारा जािे– 
अधांगवायू होिे : ‘भतूचपशाच्च लागले । अंगावरून वारे गेले ।’ – िास ३·७·५५. अंगाशी येिे– पहा : 
अंगावर शेकिे : ‘चहटलरनं मास्कोवर केलेला हल्ला साफ अंगाशी आला.’ –लव्हाळी १३६. अंगास कुयला 
लागिे– मत्सराने झकवा संतापाने चहरवाचनळा होिे, चमरच्या लागिे, अचतशय राग येिे. अंगास झोंबिे– 
(व.) अंगास स्पशच करिे, धरिे. अंगास बसते येिे– अंगाला बरोबर बसेल असे होिे (कपडा र्.) ‘नोकर 
लोकाचं्या अंगास बसते येतील असे पोशाख करण्यात यावते’ – रवानगीतील नोकरारें् पोषाख (बडोिे). 
अंगास मंुग्या येिे– वातािी चवकारामुळे अंगाला एक प्रकारर्ी बधीरता येिे. अंगास येिे, अंगी येिे– १. 
व्यापारात तूट, बडू येिे; नुकसान होिे; ठोकर बसिे. २. अंगात बाििे : ‘मराठीच्या अंगी आलेली क्षीिता 
क्षिमात्रही िंाकली जािार नाही.’ – चनमा. अंगास लागिे, अंगी लागिे– १. पुष्ीकारक होिे, लठ्ठ होिे. 
२. एखािा िोष झकवा गुन्द्हा अंगावर शाबीत होिे, लागू होिे : ‘तेथे न कचरता र्ोरी । आंगी लागे ।’ – िास 
६·१·७२. ३. तोटा सोसावा लागिे, ठोकर बसिे, अंगावर शकेिे. अंगास लाविे – पहा : अंगाला लाविे. 
अंगास लाविे, लादिे–चर्कटविे, शाबीत करिे (गुन्द्हा, अपराध). अंगी असिे– जवळ, पिरी असिे; 
ठायी असिे; स्वाधीन असिे. अंगी आििे– १. आपल्यावर घेिे; ताबा घेिे. २. आपल्या चठकािी असू 
िेिे; स्वाधीन राखिे. ३. सवय लावनू घेिे. अंगी आदळिे– अंगास चर्कटिे, कोसळिे : ‘अंगी आिळतो 
शोक.’ – िाचव ४२३. अंगी णखळिे– रोग, सवय र्. शरीरात चभनिे. अंगी घुमारिे– भतू लागिे, अवसर 
येिे : ‘आचि आंगी घुमाचरले’ – िाचव १५६. अंगीची सावली करिे – (स्वतःर्ा) आश्रय िेिे. अंगी णजरिे 
– सरावारे् होिे, मुरिे. अंगी डसवनू बोलिे – मुिा अंगी लावनू चनरुत्तर करिे : ‘मी मुलाजा ंधरीत नाही. 
यथाथच व अंगी डसवनू बोलतो म्हिून चवषम माचनतात.’ – मझशका ५६५. अंगी ताठा भरिे – गर्मवष्ठ होिे. 
अंगी तुटिे – लहान मूल अशतत होिे, वाळिे, रोड होिे. अंगी नसिे – १. स्वतःला अनुभव, माचहती 
नसिे; स्वभावात नसिे. २. स्वतःर्ा नसिे; मूळर्ा नसिे. अंगी पडिे – १. पक्षपात करिे : ‘हा अचवदे्यर्ा 
अंगी पडे’ – अमृ. ६·६. २. सवय होिे. पहा : अंगी मुरिे. अंगी फुटिे – १. लठ्ठ होिे; गुबगुबीत होिे. २. 
एखािा रोग अंगावर स्पष् चिसिे, वाहिे (रततचपती र्.) अंगी बसिे – सुगम असिे; सवय होिे. अंगी 
णबऱ्िाड देिे, अंगी णबऱ्िाड करिे – शरीरात थारा िेिे; हृियात अंतःकरिात बाळगिे; आसरा िेिे 
(िुगुचि, पापवासना र्. ना). अंगी भूत वाढिे – अंगात येिे : ‘तेथे कोिाच्या अंगीं भतूें ग्रह वाढत असतात. 
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त्यानंी काही बाधा आहे म्हिून साचंगतले.’ – ऐलेसं १९०४. अंगी भरिे, अंगी माशी भरिे – लठ्ठ होिे. 
अंगी णभनिे – सवयीरे् होिे. अंगी माशा मारिे – आळशी बनिे. अंगी णमरच्या झोंबिे – ‘लागिे – 
(एखाद्यारे् ममच काढले असता) रागाने जळफळिे. अंगी मुरिे – १. सवयीर्ी होिे. २. हाडी चशरिे; 
शरीरात (ताप) चभनिे. ३. चजरिे; बाहेर न येिे (िेवी, गोवर). अंगी येिे – पहा : अंगात येिे; भतूबाधा 
होिे : ‘शुर येक त्यारे् आंगी आला बोले ।’ – रामिासी २·११. अंगी लागिे – १. अन्न पर्िे; लठ्ठ होिे; 
प्रकृतीला अनुकूल होिे. २. फायिा होिे. ३. एखािा आरोप लागू होिे. अंगी लाविे – आरोप करिे: 
‘तुम्हीर् तो कोिाला तरी चिला असे मी अंगी लावण्यार्ा प्रयत्न करी.’ – स्मृचत १०२. अंगी वाजिे – 
(बाजिे) अंगात चशरिे; शोभिे : ‘थोरपि अंगी वाजे नाना.’ – िाचव ६५. 
 
अंगअंग चिचव. पथृक् पथृक्; अलग अलग; र्समवार; प्रत्येकी. 
 
अंगउद्धार (अङ गउद्धार ) पु. (प्र.) अंगोद्धार. १. शरीरार्ी, िेहार्ी मुततता. २. तीथात स्नान 
करिे; िेहशुद्धी. ३. (योग) पोटातील आतडी तोंडातून बाहेर काढून स्वच्छ करिे; धौती; धुतीपुती. 
 
अंगउधार (अङ गउधार ) चव. अंगावर चिलेले, केलेले (कजच, उधारी); स्वतःच्या पतीवर केलेली 
उधारी. 
 
अंगओलाचे न. ज्याच्यात पािी साठवण्यार्ी शतती आहे असे शते, जमीन. उन्द्हाळयात पािी न 
िेता चहच्यातून पीक काढतात. (कों.) 
 
अंगक (अङ गक्) पु. १. चवभाग; भाग. २. (प्राचि.) बाह्य शरीरार्ा एक घटक. २. बहुपेशीय 
प्राण्याचं्या शरीरातील अवयव जे काम करतात ते काम करिारी एकपेशीय प्राण्यातील पेशी. [सं.] 
 
अंगकतयन न. चनरुपयोगी अवयव काढून टाकिे. 
 
अंगकल पु. शरीरार्ा तोल. [सं.] 
 
अंगकवळी स्त्री. आझलगन; चमठी; पकड : ‘परस्परें अंगकवळी होता । आनंचिलीं उभयता ं ।’ – 
मोल 
 
अंगकष्ट पु. शारीचरक श्रम. [सं.] 
 
अंगकळा स्त्री. १. चनरोगी शरीरारे् तेज; कातंी. २. भसुभशुीतपिा. 
 
अंगकंप पु. शरीरास कंप सुटिे; थरकाप होिे. [सं.] 
 
अंगकाठी स्त्री. अंगबाधंा; अंगयष्ी; शरीरार्ा बाधंा; ठेवि. 
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अंगकाडू, अंगकाढू, अंगकाढ्या चव. (संकट, अडर्िी असताना) अंग काढिारा; पुळपुट्या; 
जबाबिारी टाळून चनसटू पाहिारा; कामर्ुकार; माघार घेिारा. 
 
अंगकाश्यय न. शरीरार्ा लुकडेपिा; सडपातळपिा; कृशता. [सं.] 
 
अंगगडी पु. पोटातील चभडू, चपत्त्या; (सोंगट्या, पते्त र्. खेळात) चभडंूर्ा तोटा असता आपिर् त्याचं्या 
वाटरे् खेळिे, म्हिजे आपिर् एक कक्ल्पत चभडू आहो असे मानिे. 
 
अंगग्रि पु. आर्के, पेटका, गोळा येिे. [सं.] 
 
अंगघषयि न. शरीरारे् घासिे झकवा शरीरारे् मिचन. [सं.] 
 
अंगघात पु. (वै.) एखािा अवयव, भाग लुळा पडिे. [सं.] 
 
अंगचपळाई स्त्री. अंगातील र्पळपिा; स्वतःचसद्ध र्ापल्य. 
 
अंगचा चव. १. शरीरार्ा; बाहेरर्ा नसलेला; स्वाभाचवक. २. स्वतःरे्; जन्द्मजात; जातीरे्; उसने न 
घेतलेले; अंगभतू. ३. स्वतःच्या डोतयातील, कतचबगारीर्ा, करिीर्ा, शोधार्ा; िुसऱ्याने चशकवलेला नव्हे 
असा. ४. स्वतःच्या योजनेर्ा; कल्पनेर्ा. ५. (ल.) थोताडंार्ा; कवटाळपिार्ा; बनावट; खोडसाळ. ६. 
व्यक्ततचवशषेार्ा; खासगत; पडद्यार्ा; एकातंीर्ा. ७. शरीरात स्वभावतः असलेला; नैसर्मगक. ८. एखािी 
गोष् स्वतःर् करिारा. 
 
अंगचा कल्पक चव. स्वभावतः नवीन गोष्ी शोधून काढिारा; जात्यार् शोधक, तीव्र बुद्धीर्ा. 
 
अंगचा कसबी चव. स्वतःर् चनरचनराळया वस्तू मेहनतीने व स्वतःच्या र्तुराईने नीट करिारा; नेहमी 
लागिाऱ्या वस्तू तयार करिारा; स्वतःच्या कष्ाने, श्रमाने, कौशल्याने काम करिारा. 
 
अंगचा कारागीर चव. जन्द्मतःर् कुशल, कलावान गवई, चर्तारी र्. 
 
अंगचा खांब पु. ज्या साचहत्यातून (लाकूड, िगड र्.) र्मला केला असेल त्यार् साचहत्यातून 
काढलेला, तयार केलेला खाबं. 
 
अंगचा जोड पु. मुख्य र्मारतीपासून अथवा वस्तूपासून िंालेली वाढ; जास्ती वाढवण्यासाठी 
घातलेली भर. 
 
अंगचा झरा पु. पावसाळयातर् नव्हे तर र्तर ऋतूतही ज्यातून पािी वाहत असते असा, चजवंत 
िंरा. 
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अंगचा धिी पु. १. स्वतःर्ा मालक; कोिार्ाही र्ाकर नसलेला. २. मालकाच्या आज्ञा, िाब 
यापासून मुतत असलेली व्यतती. 
 
अंगचा मळ पु. स्वतःच्या शरीरार्ी घाि; एखाद्यास अगिी चनरुपयोगी असलेली वस्तू. 
 
अंगचा णलणििार चव. १. लेखचनक वगैरे न ठेवता स्वतःरे् लेखन स्वतःर् करिारा. २. उपजत लेखक 
असलेला. 
 
अंगचा वक्ता चव. उपजत वतता; स्वतःच्या हुशारीवर, बुद्धीच्या जोरावर बोलिारा वतता, वाक् पटू. 
 
अंगचा शिािा चव. स्वभावचसद्ध शहािा; र्तुर. 
 
अंगची कळा स्त्री. १. स्वतःच्या अंगरे् नैसर्मगक तेज. २. मूळरे् कौशल्य; उपजत कला. ३. 
वशंपरंपरागत आलेली, अंगभतू स्वाभाचवक हुशारी, र्ािाक्षपिा, तैलबुद्धी, र्ातुयच. 
 
अंगची गोष्ट स्त्री. वैयक्ततक झकवा स्वतःरे् काम, धंिा; स्वतः काढलेली कल्पना (चि. सागंिे.) 
 
अंगची बुणद्ध, अंगची बुद्धी स्त्री. उपजत शहािपि. 
 
अंगचुकार चव. पहा : अंगचोर 
 
अंगचे देऊळ न. खडकात, डोंगरात कोरून काढलेले िेऊळ. 
 
अंगचोर चव. कामात कुर्राई करिारा; मनापासून, नेटाने काम न करिारा : ‘अंगर्ोर वानवीर–पटंूर्ें 
पेव कसें फुटलें  ।’ – सक्न्द्मत्र समाजमेळा १३·१९२९. 
 
अंगच्छाया स्त्री. १. अंगार्ी सावली. २. (ल.) आश्रय : ‘तंव वैकंुठचपठीर्ें झलग । जो चनगमपिार्ा 
पराग । चजये जयारे्चन हें जग । अंगच्छाया ।’ – १७·४६. 
 
अंगच्छेद पु. शरीरार्ा एखािा अवयव कापिे. [सं.] 
 
अंगच्छेदन पु. न. (वै.) शरीरार्ा अवयव चनरुपयोगी िंाल्यामुळे, खराब िंाल्यामुळे छाटिे; 
कापून काढिे. (चि. करिे) 
 
अंगछा पु. १. उपरिे. २. हातरुमाल. (को. मंुबई) ३. कोपरी; जाकीट. (माि.) [गु. अंगूछी] 
 
अंगज चव. अंगापून िंालेला (पुत्र) 

पु. स्वतःर्ा पुत्र, मुलगा. औरस. [सं.] 
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अंगजड चव. १. जड शरीरार्ा; लठ्ठ; फोपसा; अगडबंब. २. मंि; आळशी. [सं.] 
 
अंगजा स्त्री. स्वपुत्री, मुलगी. [सं.] 
 
अंगजूठ स्त्री. मल्लयुद्ध; कुस्ती; िंटापट. 
 
अंगजोर पु. अंगवळ; शरीरार्ी ताकि; शतती. 
 
अंगझाप स्त्री. १. पेंढारी लोकापंैकी कोिी िंटापटीत मारला गेल्यास त्याला तात्पुरती मूठमाती िेण्यार्ी 
त्यारं्ी पद्धत. २. ठग लोकातंील, त्यानंी मारलेल्याला तात्पुरती मूठमाती िेण्यार्ी पद्धत. पुढे हे पे्रत न 
चिसेल असे पुरून टाकतात. 
 
अंगझोक पु. शरीरार्ा तोल, कल. 
 
अंगझोल पु. छातीवरील बंिारं्ा लाबं अंगरखा. 
 
अंगठसा पु. अंगार्ी ठेवि; अंगकाठी : ‘भीमा ऐसा अंगठसा । माचिंये दृष्ी चिसतसे ।’ – मुसभा 
५·१५३. २. (ल.) बळ; सैन्द्य. – होकै १. 
 
अंगठा, अंगोठा पु. पु. १. हातारे् झकवा पायारे् पचहले जाड बोट. २. कळाशीर्ा एक प्रकार; र्ाळा; 
िातंा. ३. हाड, काठी, ध्वज र्. शब्िापं्रमािे या शब्िार्ाही बाधंा, ठेवि या अथी उपयोग करतात. [सं. 
अंगुष्ठ] (वा.) अंगठा दाखविे – नाकबलू असिे; नाकारिे; फसविे; ठकविे (तपचि करताना चपतरानंा 
प्रत्यक्ष वस्तू िेण्याऐवजी अंगठ्यावरून पािी सोडतात त्यावरून झकवा नाही या अथी अंगठा हलचवतात 
त्यावरून) : ‘तेंवी पुत्रापासोन सुखप्राप्ती । माता चपता होईल म्हिती । शखेीं पुत्र अंगोठा िाचवती । केवळ 
भ्रातंी पुत्रमोहो ।’ – एभा ११·८२. अंगठा धरिे – (पायारे्) अंगठे मुखात धरिे – अंगठे धरिे; ओिवे 
होऊन, हाताने पायारे् आंगठे धरिे (शाळेतील चशके्षर्ा एक प्रकार) : ‘अंगठे धरून ह्या म्हाताऱ्याला उभा 
करा.’ – बाय २·१; ‘हचर हचर िाहापूवी कळलें  तचर आंगठे मुखी धचरतो । अपराध कोचट पोटीं घालाया मुकुट 
पाय ते कचरतो ॥’ - मोस्त्री ६·३६. अंगयास आग लागिे – संकटासं प्रारंभ होिे (आगामी संकटाला 
प्रथमपासून घाबरण्याच्या वेळी म्हितात) : ‘अजून तर तुझ्या अंगठ्यास िेखील आग लागली नाही.’ - 
धमाजी ९१. अंगयाची आग मस्तकास जािे – रागाने नखचशखातं लाल होिे. अंगयावर णदवस मोजिे 
– आतुरतेने वाट पाहिे; एखािी र्ष् गोष् साधण्यापूवीरे् चिवस मोजिे. अंगयाची खूि−छाप करिे – 
चनरक्षराकडून, चलचहता न येिाऱ्याकडून पावतीवर सहीच्याऐवजी डाव्या हाताच्या अंगठ्यार्ा ठसा शाईने 
उठचविे. 
 
अंगठाछाप चव. पु. स्त्री. चनरक्षर, सही न करता येिारी (व्यतती). (हेटाळिी 
करण्यासाठीही हा शब्िप्रयोग केला जातो.). 
 
अंगठाि न. आवाका; शतती: ‘आपले जातीरे् अंगठाि पाहता ं जमेतीर्ा अजमास पाहता ं एकोि, 
पन्नास हजारार्ी जड.’ – र्सं होकै २. 
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अंगठी स्त्री. १. हाताच्या बोटात घालावयार्ा एक अलंकार; मुिी; वढेे; मुचरका. २. हातार्ी करंगळी. 
३. पायारे् बोट. ४. अंगुस्तान. [सं. अंगुष्] 
 
अंगठेदाबिी, अंगठेदाम स्त्री. पु. लननात सप्तपिीच्यावळेी नवरीर्ी बहीि नवरीच्या पायार्ा 
अंगठा िाबनू धरून बसते, तेव्हा तो सोडवण्यासाठी नवऱ्यामुलाने चतला द्यावयार्ा मानपान, पैका र्. 
 
अंगठेधरी स्त्री. अंगठे धरण्यार्ी चशक्षा. 
 
अंगठेवि स्त्री. अंगठसा; अंगार्ी ठेवि; अंगकाठी; शरीरार्ा बाधंा. 
 
अंगठोळा, अंगठोळी पु. स्त्री. हाताच्या झकवा पायाच्या बोटात घालावयारे् एक वेढे; वढेिे. 
 
अंगयाचा मान पहा : अंगठेदाम 
 
अंगडी स्त्री. तंगडी व कमर यामधील शरीरार्ा भाग : ‘माझ्या ज्वरार्ा मजकूर सखारामपंती साचंगतला 
असावा परंतु तो लटका. यात संिेह अंगडीतला आहे, अजून झकचर्त अंगडीतील िुःख जािवते.’ – पुरंिरे 
ि. ३. १७१. 
 
अंगडी, अंगडे स्त्री. १. (सामा.) अंगरखा: ‘आंगडे िंाडुचन घोंगडे करी ।’ – तुगा ६२०. २. लहान 
मुलारं्ा अंगरखा; अंगा. 
 
अंगडी स्त्री. बाजार; िुकान. (बे.) [का. अंगडी] 
 
अंगडे टोपडे, अंगडे टोपी न. स्त्री. अंगरखा आचि टोपी; लहान मुलारं्ा पोशाख. 
 
अंगि न. १. घरापुढील अथवा मागील मोकळी जागा; आवार. घरापुढील िंाडून सारवनू तयार 
केलेली जागा. २ (ल.) रंगि; पटागंि; मिैान. ३. (ल.) टप्पा: ‘उभा नयनारे् आंगिा.’ –िेप १९०. (वा.) 
अंगिी जािे – (बायकी) मोरीवर जािे; लघ्वीला जािे. (व.) 
 
अंगत चव. स्वतःर्ा; अंगर्ा : ‘महाराजानंीं समक्ष बोलावनू अंगत स्वभावानुसार चशव्यागाळी करून.’ 
– चवचक्षप्त ३·११३. [स.ं अंग + गत] 
 
अंगत पंगत स्त्री. आपापल्या घरून भोजनसाचहत्य आिून एकत्र जेवण्यार्ी पद्धत. 
 
अंगतुक न. अंगारे् वजन : ‘तरी लोहारे् आंगतुक न तोचडताचर् कनक । केले जैसे िेख । पचरसें तेिे ।’ 
– ज्ञा १७·२१६. २. (नृत्यातील) अंगारे् र्लनवलन : ‘तेरा अंगतुकारे्या र्ळवळा : िंाडिी करीतसे 
चववकेिळा’ – उगी ४५२. 
 
अंगतोल पु. शरीरार्ा िंोक– कल. 
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अंगत्राि न. शरीरसंरक्षक साधन; चर्लखत; बख्तर; कवर् : ‘गोधागुंळे घाचलती हस्तीं । 
अंगत्रािे बाचंधलीं ।’ – पापं्र ३२·६५. [सं.] 
 
अंगत्वाने, अंगत्वे चिचव. प्रचतचनधी म्हिून; एखाद्याकरता; एखाद्याच्या नावाने, तफे, आश्रयाने, 
मागिशचकत्वाखाली; वतीने. 
 
अंगद न. िंडात घालायरे् बाहुभषूि, वाकी, बाजूबंि र्. : ‘करकंकिे बाहुअंगिे’ –एभा १४·४८५. 

पु. वालीर्ा मुलगा; रामार्ा िूत. [सं.] 
 
अंगदट चव. १. अंगास घट्ट बसिारे, िाटिारे. २. दृढ; बळकट : ‘आत्मचवषयी आंतुवट । साधन जे 
आंगिाट ॥’ –ज्ञा १६·४५. 

(पु.) अंगरख्याच्या आत घालायर्ी कोपरी. (बे.) [सं. अंग+दृढ] 
 
अंगदनीणत, अंगदनीती स्त्री. (रामिूत अंगिाने राविास साचंगतलेले नीचतशास्त्र त्यावरून) सुनीती; 
सन्द्मागांरे् चनयम. 
 
अंगदणशष्टाई स्त्री. सीतेला परत द्याव े म्हिून अंगिाने राविाशी केलेली वाटाघाट, सामोपर्ारारे् 
बोलिे. त्यावरून (ल. उप.) िोन्द्ही पक्षारं्ा समेट करण्यासाठी आपि होऊन केलेली मध्यस्थी; लुडबडू. 
 
अंगदेिे न. मंुबईत पोतुचगीजानंी कोळयावंर बसवलेला एक कर; डोईपट्टी. 
 
अंगदेण्या चव. प्रत्यक्ष शते करिारा शतेकरी; शारीचरक श्रम करिारा वगच. 
 
अंगदेवता स्त्री. १. उपिेवता (कमातील जी मुख्य िेवता चतच्या अंगभतू असिारी). २. (ल.) 
सेवक; र्ाकर; भोवतालर्ी मंडळी. [सं.] 
 
अंगधट चव. उद्धट; असभ्य; चशरजोर. 
 
अंगणधटाई स्त्री. १. केवळ शारीचरक बळ; पाशवी बळ, शतती (र्ातुयच, युतती याचं्या चवरुद्ध). २. 
रानटी जुलूम. 
 
अंगधुिे न. १. (बायकी) स्नान; अंघोळ : ‘सवांर्ी अंगधुिी िंाली असतील.’ – रथ २६७. २. 
न्द्हािीघर. (व.) 
 
अंगना स्त्री. १. स्त्री : ‘ऐक नरवीरपंर्ानना । प्राप्तकाळीं पाचिग्रहिा । तुज कोि वरीना अंगना । 
मनमोहना श्रीकृष्ट्िा ॥’ – एरुस्व ४·११. २. पत्नी; स्वतःर्ी बायको. [सं.] 
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अंगन्यास पु. िेवतास्थापनेच्या वळेी, धमचचवधी करताना चनरचनराळे मंत्र म्हिून िेवतेच्या 
प्रचतमेला ६ झकवा १६ स्थानी स्पशच करावयार्ा चवधी; संध्या वगैरे करताना स्वतःच्या शरीराच्या चनरचनराळया 
स्थानी स्पशच करावयारे् कमच. [सं.] 
 
अंगपत्र न. तरवार. [सं.] 
 
अंगपणरवतयन न. उलटे करिे (शरीर र्.); एका बाजूवरून िुसऱ्या बाजूला वळिे. [सं.] 
 
अंगपात पु. १. शरीरार्ा ऱ्हास; लुकडेपिा; क्षीिता. २. (कड्ावरून) स्वतःस खाली लोटून िेिे. ३. 
शरीरास झकवा एखाद्या अवयवास पक्षघात होिे. ४. अंग बाहेर येिे. (गुह्येंचरयार्ा भाग). [सं.] 
 
अंगपांथी स्त्री. खासगत वाटा; सरकतीच्या व्यवहारातील पाती. २. अंगमेहनतीर्ा वाटा. [सं. 
अंग+पकं्तत] 
 
अंगणपळा पु. आळस आला असता झकवा भतूसंर्ारामुळे अंगास चिले जािारे आळोखेचपळोखे; 
तापाने अंग कसकसिे. 
 
अंगपीडा स्त्री. नैसर्मगक चवकार; शरीरास जडलेली व्याधी झकवा रोग (भतूपीडेच्या उलट) [सं.] 
 
अंगपुसिे न. ओले अंग कोरडे करण्यारे् वस्त्र : ‘िोन अडीर् हात लाबंीरे् अंगपुसिे पाठीमागून 
गुडघ्यावर बाधंले.’ – काझभ १६. 
 
अंगप्रत्यंग न. अवयवासंकट शरीर; पूिच शरीर; शरीरार्ा प्रत्येक अवयव. [सं.] 
 
अंगप्रसाद पु. िेवास लावलेला कौल : ‘कचमटीवर खोत यानंी याबंिल काय कराव े म्हिून 
श्रीमहाकालीला अंगप्रसािीं चवर्ारले’ – आचडमहा १७. [सं.] 
 
अंगप्रस्थान न. प्रत्यक्ष प्रवासास चनघण्यापूवी एखािा शुभमुहूतच साधण्यासाठी आपले घर सोडून 
जवळपास िुसऱ्याच्या घरी स्वतः राहावयास जािे : ‘माघ सुि ५ सोमवारी प्राथकालींर् खासगत 
अंगप्रस्थानेंकरून बाहेर चनघाव ेिुसरा चवर्ार नाही.’ – पेिभा २८·१५५. 
अंगबल न. शारीचरक शतती; ताकि; अंगचधटाई : ‘अवनीतीने वतो नये । आंगबळें  ।’ – िास २·२·२२. 
[सं.] 
 
अंगबांधा पु. शरीरार्ी ठेवि. 
 
अंगभर, अंगभार चिचव. शरीर िंाकण्यापुरते (वस्त्र) (वा.) अंगभर िोिे –१. फचजती उडिे. २. भार 
होिे. (ना.) 
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अंगभंग पु. १. अंगारे् साधें धरिे; अशततपिा, थकवा वाटिे. २. अंगचवके्षप; शरीरारे् चनरचनराळे 
र्ाळे, हावभाव, रे्ष्ा. 
 
अंगभंगवात पु. अंगभगं रोग; ज्यामुळे हा रोग होतो तो वातिोष. 
 
अंगभा स्त्री. अंगकातंी : ‘अंगभा चवलोचकता तटस्थ जाहली सभा ।’ – (अनंत) सीस्व ८९. 
 
अंगभार पु. स्वतःरे् वजन. 
 
अंगणभणत्तका स्त्री. (प्राचि.) शरीराच्या पषृ्ठभागावरील, पेशींमुळे बनलेले आवरि [सं.] 
 
अंगभूत चव. १. अंगर्ार् असलेला; एखाद्या वस्तूर्ा भाग, अंश असलेला; समाचवष्; तिंतगचत; संबधंी; 
आश्रयी; अवलंबनू असलेला; िुय्यम : ‘मंिी व बेकारी चतच्या अंगभतू राचहली नाहीत.’ –मातसच ३३·२. 
चनकटवती : ‘काय तुमर्ा नामा अंगभतू’ –नाम ९३५. [सं.] 
 
अंगभूत आद्रयता स्त्री. (भशूा.) अंतगचत ओलावा अथवा िमसरपिा. 
 
अंगभूणतक न. संबधंी; नातलग; आप्तचवषय. 
 
अंगभोग पु. शारीचरक उपर्ार, चनतिे. २. उपभोग; भोजन : ‘मनार्ा प्रसाि तुजलागी केला । अंगभोग 
अपुला घेउचन राहे’ – नाम १४८२. 
 
अंगमदय न. (आयु.) अंग ठेर्ल्यासारखी पीडा. [सं.] 
 
अंगमदयन न. अंग रगडिे; र्पंी; माचलश. [सं.] 
 
अंगमदाई, अंगमदी स्त्री. पौरुष; शतती; केवळ शारीचरक बळ; अंगधटाई. 
 
अंगमस्ती स्त्री. १. पाशवी शतती; िाडंगाई; उद्धटपिा. २. अंगातील रग, मस्ती. 
 
अंगमादयव न. शरीरार्ा नाजुकपिा. [सं.] 
 
अंगमास न. (व्यापकपिे) शरीर या अथी. 
 
अंगमेिनत स्त्री. शारीचरक श्रम; कष्. 
 
अंगमेिनती, अंगमेिनत्या चव. १. शारीचरक कष् करून पोट भरिारा; कष्ाळू. २. स्वतः शते 
कसिारा; शतेकरी. 
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अंगमोड स्त्री. अचतशय मेहनत करिे; सतत मेहनत. 
 
अंगमोडा पु. १. आळस घालचवण्यासाठी चिलेले आळेचपळे : ‘चनरेने व्याचपली काया । आळस 
आंगमोडे जाभंया ।’ – िास १८·९·२. २. अंग कसकसिे; अंग मोडून येिे. 
 
अंगयष्टी स्त्री. शरीरार्ा बाधंा, ठेवि. [सं.] 
 
अंगमेळ अंगसंग; संबधं : ‘चतयेरे्चन अंगमेळे’– चवपूझक्ष १·१०३·२. स्त्री पुरुषारं्ा शरीरसंबंध 
 
अंगरखा पहा : आंगरखा 
 
अंगरचना शरीरार्ी ठेवि. 
 
अंगरस पु. फळारं्ा झकवा वनस्पतीच्या पानारं्ा, पािी न घालता काढलेला रस; ओली वनस्पती 
कुटून चनघिारा रस. [सं.] 
 
अंगरक्षक पु. चवशषे मान्द्यवर, अचत महत्त्वाच्या व्यतती याचं्या संरक्षिासाठी ठेवलेले चशपाई; 
शरीररक्षक. 
 
अंगराख्या चव. अंग राखून काम करिारा (आळसामुळे, अप्रामाचिकपिाने); अंगर्ोर; र्ुकार. 
 
अंगराग पु. १. सुगंधी उटिे; उटी; लेप; र्ोपडि. २. (अरगजा, केशर र्.) उटीरे् रव्य. [सं.] 
 
अंगरी स्त्री. गंजी : ‘वैरिी तर काही शामलानंी अंगरी िनध केल्या. उरल्या होत्या त्या आमच्या सैन्द्यानंी 
जाचलल्या.’ – पेि ३·११३. 
 
अंगरेज, अंगे्रज र्ंग्रज मािूस. 
 
अंगरेटा पु. अंगाने चिलेला, शरीराने चिलेला धक्का, ठोसा. 
 
अंगरेटाई स्त्री. अंगार्ी धक्काबुक्की; मस्ती; ठोसेठोशी; अंगचधटाई. 
 
अंगरोग पु. शरीरास होिारा स्वाभाचवक रोग. (चपशार् बाधेने झकवा िेवतापराधाने न होिारा.) 
 
अंगलग पु. १. नातेवाईक; स्नेही : ‘तुिंा चपता तरी चवरोर्न । तो आमुर्ा अंगलग जाि ।’ – कथा 
२·६·८८. 
२. समागम : ‘संतारे्चन अंगलगे । पापाते चजििे गंगे ।’ – ज्ञा १२·१७७. ३. आश्रय; साहाय्य : ‘परिह्मीरे्चन 
अंगलगे । सृष्ट्ट्याचि काया माया करंू लागे ।’ – चवझस ११·१६. 
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चव. लगतरे्; चनकटरे्; चवश्वासू; चजव्हाळयारे्; संबंधी : ‘मग राजानें सासष् सरिार व अंगलग 
व प्रधान पुरोचहत गुरु उपाध्ये समस्ताशंी बोलाचवले.’ –झबब ३. 
 
अंगलट स्त्री. १. शरीरार्ी ठेवि, कातंी, तेज. पहा : अंगकाठी : ‘मािंी अंगलट त्यावळेी काहीशी पातळ 
होती.’ – चवचव ११·८·२०४. २. शरीरार्ी घडि, घाट. (वा.) अंगलट घेिे – स्वतः होऊन जबाबिारी 
पत्करिे. अंगलट येिे – १. अंगास चर्कटिे; तोट्यात येिे. २. अंगाला चर्कटिे; धक्काबुक्की करिे; खोडी 
काढिे. (अंगलट जािे असाही प्रयोग आढळतो.) ३. स्वतःलार् त्रासिायक होिे : ‘मात्र त्यार्ी ती थट्टा 
अंगलट येिारी होती.’ –वामास २५५·४. हाचनकारक होिे; नुकसानकारक होिे. 
 
अंगलिे अचि. स्वाधीन होिे, करून घेिे. 
 
अंगलीन चव. अंगात मुरलेले; शरीरात गुप्त असलेले : ‘सदै्वदे्य जैसें िोषा । अंगलीना ।’ – ज्ञा 
१६·४२. 
 
अंगलेिे न. अंगावरर्ा िाचगना, शरीराला शोभा िेिाऱ्या वस्तू, पिाथच. उिा. काजळ, कंुकू, अलंकार : 
‘नाना अलंकार अंगलेिीं ।’ – सप्र २·५. 
 
अंगलोट न. १. पहा : अंगलट २. अंगभार; अंगारे् वजन, पतन : ‘मस्तकीं वाहती करूचन मोट 
। भमूीं टाचकती जैसा घट । तळी पाषाि होती चपष् । आंगलोटें िोघाचं्या ॥’ – मुसभा ७·३२. 
 
अंगवख पु. शरीर; अंगप्रिेश : ‘जलतेया चगचररे्या आंगवखा ं।’ – राज्ञा ११·४२०. 
 
अंगवट स्त्री. शरीर, अंग. (वा.) अंगवटीस जािे – अंगावर हात टाकिे; र्ोप िेिे : ‘आता या पाजी 
मािसाच्या अंगवटीस गेल्याखेरीज िुसरा उपाय नाहीं.’ – माबा १७०. 
 
अंगवटा चिचव. स्वाधीन. 

पु. १. कपड्ारें् प्रिशचन करण्यासाठी, ते ज्याला घालतात तो लाकडी पुतळा; कलभतू. २. 
शरीर; मूती : ‘जे आसेर्ा आंगवटा ।’ – ज्ञा ८·१४४. 
 
अंगवटा, अंगवाटा पु. शतेात उत्पन्न िंालेल्या मालाच्या तीन (शतेमालक, बलै-नागंर मालक व 
शते कसिारा) वाट्यापैकी शते कसिाऱ्यार्ा वाटा. (वा.) अंगवयास पडिे – अंगवळिी पडिे; श्रम, 
त्रास र्. न होिे : ‘मग एकिा सवय पडली म्हिजे अंगवट्यास पडते.’ – शत २८७. 
 
अंगवठा पहा : अंगलट 
 
अंगवि स्त्री. १. सरावाच्या योगाने आलेली योनयता; संपािन केलेली कायचक्षमता; वाकबगारी : ‘ऐसी 
अंगवि नाहीं मज िेवा ।’ – तुगा ४४९५. २. परािम; शौयच; जोर; उत्साह. ३. खटपट; प्रयत्न; (व.). 
आंगवन असाही प्रयोग : ‘जळो तुमरे् िािुलेपि । नपूसंकाहूचन हीन । वृथा गेली आंगवि । काय विन 
िाचवता ं ॥’ –एरुस्व ८·६. ४. िेवीर्ा वि; तीळ; र्ट्टा. (चि. पडिे, उठिे, येिे, जािे). ५. उपासना; 
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भतती; (िेवाला केलेला) नवस. (गो.) : ‘कीं वीरश्रीर्ी धचरता अंगवि । प्रताप चवशषे वाढे पै ।’ – राचव 
११·६. ६. सराव; चनत्यिम; वचहवाट : ‘ऐसे कचरता ंपापार्रि । तयासी आलें  वृद्धपि । पुत्र जाहाले अचत 
िारूि । तरी आंगवि न साडंी ॥’ – राचव १·१११. ७. (ल.) साहाय्य; मित : ‘या परी र्तुरंगसेना । 
चमसळली रिकंिना । आपुलाचलया अंगविा । गज रथ रिा आचिती ।’ – एभा ३०·११७. ८. दं्वद्व युद्ध; िंुंज 
: ‘तेआं भीड भीमसेना । जंुिंता ंबहुती आंगविा । परचतजे ऐसी हावं कव्हिा । उपजेचर्ना ॥’ – चशव ८७८. 
 
अंगविा चव. शूर : ‘तो अिुर आंगविा पुढा ंर्ाले ।’ – चशव ५४५. 
 
अंगविी, अंगविे स्त्री. न. सामर्थ्यच; शतती : ‘वृद्धपिीं कार्सी अंगविी’ – नागा ८८३. 
 
अंगविे, अंगणविे उचि. १. चमळिे; होिे; प्राप्त होिे : ‘तेिेंचर् परिह्म आंगचवले । जेिें झजचकलें  
मनातें ।’ – एभा २३·७०५. २. अनुकूल असिे. ३. स्वाधीन होिे, करून घेिे : ‘तें आपुलेनीचर् बळें  । 
आंगचवलें  चजहीं ॥’ – ज्ञा १२·४५. ४. गृहस्थाश्रमी होिे; स्त्रीपचरिय करिे; आपलीशी करिे. ५. मुकिे; 
गमावनू बसिे. 
 
अंगवत न. सामर्थ्यच; अचभमान : ‘आता ंहा जळता वारा कें  वेंटाळे । कोिाही चवषा भरलें  गगन चगळे । 
महाकालेचसकें  खेळे । आंगवत असें ।’ – ज्ञा ११·४०५. 
 
अंगवनशील चव. चस्त्रयारं्ा सहवास असिारा; स्त्री भोतता. 
 
अंगवला चव. १. स्वागंाने, स्वतः, शरीराने : ‘कातेंचर्या चभडा । आवरला होय जगायेवढा । आंगवला 
उघडा । चजयेवीि ।’ – अमृ १·३४. २. जवळर्ा; अनुकूल; स्वाधीन. 
 
अंगवसा पु. (िंाडारे्) अग्रभाग, पाला, शेंडा : ‘अशोकारे् अंगवसे । र्घचळले कऱ्हेचन जैसे ।’ – ज्ञा 
११·४१४. 
 
अंगवस्त्र न. १. उपरिे; उत्तरीय; उपवस्त्र. २. (ल.) पे्रमपात्र; ठेवलेली स्त्री; रखेली; उपस्त्री. 
 
अंगवळ पु. आगूळ; अगवळ; केसानंा बाधंावयार्ा िोरा. 
 
अंगवळि पु. अंगलट; अंगार्ी, शरीरार्ी ठेवि. (वा.) अंगवळिी पडिे – सरावारे् होिे : 
‘जी भाषा आम्ही... बोलतो त्यातील शब्िारे् उच्चार आमच्या आंगवळिी पडले असल्यामुळे...’ – 
लोचटकेले ४·४०१. 
 
अंगवळा पु. १. अंगारे् आळेचपळे; आळसामुळे येिारी जाभंई; पहा : आळोखा– णपळोखा. २. मुलारं्ी 
र्ळवळ. ३. सागंाती, सोबती; संबधंी; सहवासी : ‘चनत्य त्या सेवकाजवळा । अंगे अंगवळा तू होशी ।’ – एभा 
६३९४. ४. अंगकाठी. 
 
अंगवळेकार चव. भारी; शक्ततमान : ‘सेजवळ सहवासी । आंगवळेकारू चवश्वासी ।’ – चशव ५०५. 
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अंगवाटा पु. १. पहा : अंगवटा. २. (व्यापार) भाडंवल न गुंतवता प्रत्यक्ष काम करिाऱ्यार्ा 
वाटा. ३. अंगमेहनतीर्ा वाटा. 
 
अंगवाटेकरी पु. अंगवाटा घेिारा. 
 
अंगवाि पु. नवस. 
 
अंगवात पु. वगेाने र्ालताना उत्पन्न होिारा वारा; अंगवारा; गचतमान वस्तूपासून उत्पन्न होिारा वारा. 
[सं.] 
 
अंगवाला चव. अंगात घालण्यार्ा; आंगारे्. (गो.) 
 
अंगणवकार पु. शारीचरक रोग. [सं.] 
 
अंगणवकृणत, अंगणवकृती स्त्री. शारीचरक िोष, व्यंग. [सं.] 
 
अंगणवच्छेद पु. शरीरार्ा एखािा अवयव कापिे 
 
अंगणवला चव. उपाचधरचहत. 
 
अंगणवके्षप पु. हावभाव; अचभनय; र्ाळा; अंगरे्ष्ा; हातवारे. [सं.] 
 
अंगवृणद्ध, अंगवृद्धी स्त्री. शरीरार्ी वाढ (रोगामुळे िंालेली अंतगचळ, अंडवृद्धी र्.). [सं.] 
 
अंगवे न. सामर्थ्यच. (ग्रा.) 

चिचव. अंगापासून : ‘ऐशी हीं परं्वीस तत्त्वें । रचर्ली झलग िेहा अंगवे ।’ – कथा ६·११·७९. 
 
अंगवेग पु. १. शरीरार्ा वगे; र्ालण्यार्ा जोर; अंगवात. २. शरीर वाढत असताना त्याला आतून 
चमळिारा जोर. [सं.] 
 
अंगवैकल्य न. १. शरीरार्ा अधूपिा; लुळेपिा; व्यंग. २. (ल.) (धार्ममक चवधीतील महत्त्वार्ा 
भाग गाळल्यामुळे येिारी) न्द्यनूता; अपूिचता; िोष; वैगुण्य. [सं.] 
 
अंगशः चिचव. एकेक भाग घेऊन, भागाश; खंडशः. [सं.] 
 
अंगशणैथल्य न. शरीरार्ा चढलेपिा, थलथलीतपिा; मादं्य. [सं.] 
 
अंगसफा अढी स्त्री. (मल्लखाबं) हाताचं्या गोफिीत मल्लखाबं धरून त्यातून िोन्द्ही पाय वर करून 
उलटे ताठ होऊन पुन्द्हा अढी बाधंण्यार्ा प्रकार – व्याज्ञा ३·९२. 
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अंगसफाई स्त्री. शरीरार्ी अथवा कामार्ी र्पळाई; अंगर्ापल्य. 
 
अंगसरकती पहा : अंगवाटेकरी 
 
अंगसंकोच पु. १. अंग आखडून घेिे; शरीरारे् आकंुर्न; अंग र्ोरिे : ‘झक अंगसंकोंरे् पारधी । 
टपोचन तत्काळ मृग साधी ।’ २. शरीर आकसिे; आकंुर्नार्ी क्स्थती; आकंुर्न; संकुचर्तपिा. [सं.] 
 
अंगसंग पु. १. शरीरार्ा संयोग; मीलन; अंगस्पशच : ‘िीपाचर्या अंगसंगा । कोि सुख आहे पतंगा ।’ – 
एभा ८·७४. २. संभोग; मथुैन; रचतसुख. ३. हातघाई; अंगलट; लठ्ठालठ्ठी; कुस्ती. [सं.] 
 
अंगसंगणत स्त्री. सहवास : ‘तुचिंया संतारं्ी अंगसंगचत । ते चशिचलया चवश्राचंत संसाचरया ।’ – नाम 
१४५५. 
 
अंगसंवािन न. कोमल, नरम, हलतया हाताने शरीराला झकवा हातापायाला केलेले माचलश; 
अंगमिचन. [सं.] 
 
अंगसंस्कार पु. १. अभ्यंगस्नान वगैरेसारखे शरीरावर होिारे संस्कार. २. अंगस्पशच; शरीरसंयोग. 
[सं.] 
 
अंगसामथ्यय न. शारीचरक बळ; अंगजोर. [सं.] 
 
अंगसाळ्या चव. नािे पाडण्यारे् काम न करता र्तर कामे करिारा (सोनार); िाचगने वगैरे 
घडविारा (सोनार). 
 
अंगणसक, अंगसीक न. अंगावरील वस्त्र : ‘आंगसीकें  िीन्द्हली उिारे । भिे कवी भास्करू ॥’ – 
चशव २२२. 
 
अंगसुख न. रचतसुख; संभोगुसुख. [सं.] 
 
अंगसुटका स्त्री. एखाद्या संकटातून झकवा अडर्िीतून काही नुकसान झकवा र्जा न होता सुटिे, 
मुततता. 
 
अंगसुस्ती स्त्री. १. शरीरमादं्य; जाड्. २. शरीरगंध. 
 
अंगसूट चव. र्पळ; हलतया अंगार्ा; सुटसुटीत; मोकळा. 
 
अंगसौकुमायय न. शरीरार्ा नाजूकपिा, सुकुमारता, सौंियच. [सं.] 
 
अंगसौष्ठव न. शरीरार्ा बाधेंसूिपिा; सौंियच. [सं.] 
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अगस्ताळ, अगस्ताळा, अगस्ताळ्या चव. िाडंगेश्वर; उच्छंृखल. 
 
अंगस्थौल्य न. शरीरार्ी अवाढव्यता; गलेलठ्ठपिा; स्थूलपिा; लठ्ठपिा. [सं.] 
 
अंगस्वभाव पु. जन्द्मजात अथवा उपजत स्वभाव; नैसर्मगक वृत्ती. [सं.] 
 
अंगिार पु. (नृत्य.) सहा झकवा सहापेक्षा जास्त करिारं्ा समुिाय. हे अंगहार ३२ आहेत. [सं.] 
 
अंगिीन चव. व्यंग; न्द्यनू; अपूिच; अवयवरचहत (शरीर) : ‘का ंअंगहीन भाडंावें । रथार्ी गचत ॥’ – ज्ञा 
१७·३८९. 

पु. मिन. 
स्त्री. वके या: ‘अंगहीन पडपें । चजयापरी ।’ – ज्ञा १७·२५६. 

 
अंगळ न. बोट : ‘र्ागंली पोरं िोन अंगळ र्ामडीसाठी कशी फुकट जातात ते बघा.’ – वासू १३४. 
 
अंगळी स्त्री. हातारे् झकवा पायारे् बोट. पहा : अंगुली 
 
अंगळी स्त्री. अचधकारबाह्य वतचन. 
 
अंगक्षय पु. (कृषी.) हा कोवळया चहरव्या पानारं्ा रोग आहे. हा रोग कवकामुंळे व सूक्ष्मजीवामुंळे 
होतो. या रोगामुळे पाने करपतात. [सं.] 
 
अंगा पहा : अंगरखा. 
 
अंगाई स्त्री. १. मुलाला िंोपवताना म्हिावयारे् गािे. २. (मुलाचं्या भाषेत) िंोप (चि. करिे). (वा.) 
अंगाई करिे – (उप. थट्टा) िंोप घेिे; चनजिे; गाई करिे. 
 
अंगाकडा पु. पानगा; चनखाऱ्यावर भाजलेली आरोळी. 
 
अंगानीटस चव. अंगाला व्यवक्स्थत बसिारा (कपडा) : ‘चतच्या अंगानीटस िंंपरकड वासू पाहात 
राचहला.’ – चशिोरी ११६. 
 
अंगार पु. १. चजवतं चवस्तव; पेटलेला चनखारा; र्ंगळ. २. (ल.) रागीट मािूस ३. आग; (ल.) 
िारूगोळयार्ा वषाव. (वा.) अंगार िोिे – १. आग होिे. २. राग येिे. 
 
अंगारक पु. १. मंगळ ग्रह. २. (संकेत) आंगे्र (मराठी राज्यारे् आरमाराचधकारी). याचं्या नावारे् 
आंगारक असेही एक रूप बखरीत आढळते. – भाअ १८३५. २०९, ३०९. ३. म्लें च्छ; ताम्रलोक. ४. (शाप.) 
कोळसा ५. (ल.) मंगळवार. [सं.] 
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अंगारकी, अंगारी स्त्री. मंगळवारी येिारी वद्य पक्षातील (संकष्ी) र्तुथी : ‘श्वेतमािंारी गजानन 
। अंगारकर्तुथीसी साचधल्या जाि ।’ – एभा १५·२०४. 
 
अंगारडब्बी, अंगारपेटी स्त्री. काड्ारं्ी पेटी; आगपेटी : ‘कौचतकनं महािेवार्ी अंगारडब्बी घेतली.’ – 
धग २३. (व) 
 
अंगार शंकू पु. (भशूा.) ज्वालामुखीच्या तोंडातून खडकारें् लहान आकारारे् कि बाहेर फेकले 
गेल्याने त्याच्या मुखाभोवती ते सार्ून तयार होिारा शकूंच्या आकारार्ा चढगारा. [सं.] 
 
अंगारा पु. १. िेवापुढे जाळलेल्या धूपार्ी राख; ही भततलोक आपल्या कपाळास अचरष्नाशक म्हिून 
लावतात; रक्षा; धूपारतीतील अवशषे. २. (वैष्ट्िव वगैरे पथंात) धूपाच्या राखेर्ी कपाळास लावलेली 
भकुटी; चवभतूी; भस्म. ३. एखाद्या साधूने झकवा माचंत्रकानें अचरष् झकवा चपशाच्च वगैरेर्ा उपरव होऊ नये 
म्हिून मंत्रनू चिलेली राख; रामरक्षा, चशवकवर् र्. स्तोते्र म्हिून मंतरलेली राख, भस्म. ४. चवस्तव, 
चनखारा. ५. (ल.) रागीट मािूस. ७. राख : ‘तुका म्हिे पाहता घडी । जगा जोडी अंगारा ॥’ – तुगा ३९७६. 
[सं.] (वा.) अंगारा करिे – १. भतुाखेतारं्ी पीडा नाहीशी करण्यासाठी, चवषार उतरण्यासाठी झकवा 
एखािे लोकोत्तर कायच हातून घडण्यासाठी मंतरलेले भस्म अंगास र्ोळिे. २. (ल.) अंचकत करिे; 
कबजात आििे. अंगारा लाविे – (ल.) एखाद्यास आशा िाखवनू शवेटी चनराश करिे. डाव्या पायाचा 
अंगारा – दृष् लागू नये म्हिून आई आपल्या डाव्या पायाच्या तळव्यार्ी माती मुलाच्या कपाळास लावते 
ती. 
 
अंगारा पु. जोंधळयावर पडिारा काजळीर्ा रोग. 
 
अंगाराधुपारा पु. १. अंगारा; चवभतूी; रक्षा; मंत्रतंत्र (चि. करिे) : ‘(यशोिेने) अंगारेधुपारे केले, 
तरीही कृष्ट्िारे् ‘चपसेपि’ उतरण्यार्ा रंग चिसेना.’ – लोचक्ष ११; पहा : अंगारा करिे. २. (ल.) अपुरी 
सामग्री, बेगमी; चर्कू्कपिाने केलेला खर्च; तुटवडा येिे. 
 
अंगाणरक स्त्री. (गव्हार्ी) पोळी : ‘गुळचमचरयाचंर्या अंगाचरका’ – लीर्पू ३२९. 
 
अंगाऱ्िि न. अंगचवके्षप : ‘चतयेरे् अंगअंगाऱ्हि : पहावया आली लक्षमी आपि’ – मूप्र ५७०. 
 
अंगावरचे चव. आईरे् िूध चपिारे (मूल). 
 
अंगावतय न. घोड्ाच्या पुढच्या पायाचं्या फऱ्यावर उजवीकडे झकवा डावीकडे असलेला भोवरा. [सं.] 
 
अंगाविे, अंगाणविे उचि. १. कवटाळिे; चमठी मारिे; आझलगिे. २. आपला करिे; स्वतःवर 
जबाबिारी घेिे; अंगावर घेिे. स्वीकारिे. 
 
अंगांगीभाव पु. अवयव आचि अवयवानंी युतत जो िेह यारं्ा परस्परसंबधं; गौि भागार्ा प्रधान 
भागाशी संबंध; गौिमुख्य भाव; उपकायोपकारक भाव. [सं.] 
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अंणगक चव. १. अंगासंबधंी; शारीचरक. २. अंगरे्; स्वाभाचवक; अंगभतू : ‘जयारे्चन आंचगके तेजें ।’ – 
ज्ञा ६·११०. 

न. १. शरीरावयव; अंगुली : ‘कीं अंचगका अंगुष्ठद्वया जवळें । गर्मभरे्या लावण्या आठागुंळे ।’ – 
ऋ ८७. २. सामर्थ्यच; बल : ‘जे आपुलेचन आंचगकें  । चत्रचवधपिारे्चन अंकें  ।’ – ज्ञा १८·५२४. ३. अंगर्ा स्वभाव 
: ‘झहवलीं जैसी आंचगकें  । झहवो नेिी ।’ – ज्ञा १७·२२९. 
 
अंणगकपि न. १. स्वभावधमच : ‘क्षिे लपे क्षिे प्रगटे साईरे्परी । आंगींच्या आंचगकपिे ॥’ – 
स्वानुचिन १३·१·५६. 
 
अंणगकभाव पु. शरीरार्ी आकृती, ढब; आकार; ठेवि; चवभ्रम : ‘स्मृचत तेचर् अवयव । िेखा 
अंगीकभाव ।’ – ज्ञा १·४. 
 
अंणगसुनी चव. चनश्चल; क्स्थर. 
 
अंगी स्त्री. १. अंगडे; सुरके; िंनयाप्रमािे वर खिार्ी र्ोळी व खाली जोडून परकर असे कचशिा 
काढलेले लहान मुलारे् आंगडे : ‘हल्लीर्ा फ्रॉक हा अंगीर्ा सुधारलेला नमुना आहे.’ – चशकचश ३·४१. २. 
अंगरखा; कोट; पोषाख : ‘र्रंतारा आंचग टोपरें । केलेसें शारं्ङ्गधरे ।’ – चशव ५१०. ३. अंगार्ी आग करिारी 
एक वनस्पती : ‘अंनया आचि कार्कुचहरी’ – िास ३·७·५. [सं. अंचगक] 

पु. अनेक अवयव चमळून िंालेला चवचशष् पिाथच. 
चव. अनेक अंगार्ा, अवयवारं्ा, भागारं्ा. 

 
अंगी उिा, अंगे उिा चव. १. आईबाप नसलेला, पोरका; चवधुर. २. व्यंगी; लुळा; कमतरता 
असलेला; एका पायाने लंगडा. ३. (ल.) सरळ, ताठ नसलेला; उिेपिा असलेला; कमजोर बाजू 
असलेला; लुच्चा; जािूनबुजून अपराधी. 
 
अंगीकरि, अंगीकार न. पु. १. हक्क सागंिे; स्वीकारिे; स्वतःरे् म्हिून मान्द्य करिे; मानिे. २. 
रुकार भरिे; संमती िेिे. ३. हाती घेिे; अंगावर घेिे. ४. स्वीकार; मान्द्यता. ५. (कायिा) कोटात 
र्ाललेल्या कामातील पक्षकाराने स्वतः झकवा अचधकार चिलेल्या र्समाने, कळचवलेल्या तोंडी झकवा 
िस्तऐवजी हकीकतीवरून चनघिारे मुद्याच्या झकवा लागू गोष्ी चवषयी अनुमान. ६. िेिे मान्द्य असल्याबिल 
लेखी कबुली. [सं. अंगीकृ] 
 
अंगीकारिे उचि. १. अंगीकार करिे, आपला म्हििे; हक्क सागंिे; स्वीकारिे र्. २. कबलू करिे; 
रुकार भरिे; मान्द्यता िेिे. ३. हाती घेिे; अंगावर घेिे. ५. स्वीकारिे; घेिे : ‘जरी मी अंगीकारीं राज्यासन 
।’ – राचव ११·१६४. [सं. अंगीकार] 
 
अंगीकृत चव. १. कैवार घेतलेले; आिरलेले; अंचगकारलेले; आपलेसे केलेले. २. कबुली, 
परवानगी चिलेले; मान्द्य केलेले. ३. हाती घेतलेले. ४. घेतलेले; स्वीकारलेले. [सं.] 
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अंगीचा उतारा चव. अंगावरून ओवाळून चिलेला, उतरलेला, काढून टाकलेला चजन्नस (वस्त्र, 
अलंकार र्.) : ‘तुिें अंगीर्ा उतारा । तो मज िेई गा िातारा ।’ – भबोप ४२. 
 
अंगीज स्त्री. उरक; उठाविी; एखािे काम नेटाने पार पाडिे : ‘त्याचं्याने कोिा एका कायार्ी स्वतां, 
अंगीज करवत नाहीं.’ –मराआ १३. [फा. अंगेिं] 
 
अंगीन चव. चिचव. स्वाधीन, हवाली; चिमतीस. 
 
अंगीपाळ न. अक्ननकंुड : ‘र्रयावंरी कारली कैसी । अंगीपाळें  रचर्लीं बहुवसें’ – उह १०७२. 
 
अंगीय बणधरीकरि न. शरीरार्ा चवचशष् भाग बधीर करिे. 
 
अंगीसिे अचि. एकरूप होिे : ‘एकाकी असे आंगु । आंगीसूनी ।’ – ज्ञा १२·२०६. 
 
अंगुपती चव. स्वतःर्, कोिाला न चवर्ारता केलेला : ‘... ती असा अंगुपती कारभार करायला 
कर्वर्ायर्ी.’ – रैत १४२. 
 
अंगुर, अंगूर न. राक्ष. [झह.] 
 
अंगुल, अंगुळ न. १. हाताच्या बोटाचं्या रंुिीरे् माप. उिा. १२ अंगुळे = १ वीत, २४ अंगुळे = एक 
हात. २. आठ यव एकास एक रंुिीत जोडून केलेले माप. ३. बोट; अंगठा. [सं. अंगुल] 
 
अंगुलवेढे न. १. आंगठ्यार्ा एक रोग; काडंरू; बोटाच्या साधं्यार्ा एक चवकार : ‘अंगुळवडेे(ढे) 
गालफुगी ।’ – िास ३·६·१८. २. अंगठी. 
 
अंगुणलपवय न. (वै.) हाताच्या बोटाचं्या संचधस्थानी मूठ चमटल्यानंतर चिसिारे उंर्वटे; बोटारं्ी 
पेरे. [सं.] 
 
अंगुणलमुद्रा स्त्री. बोटारं्ा ठसा; अंगठ्यासह हाताच्या पार्ही बोटारं्ा ओळखचर्न्द्ह म्हिून घेतलेला 
ठसा. [सं.] 
 
अंगुणलमुद्रा कें द्र न. बोटारें् ठसे (चवशषेतः गुन्द्हेगाराचं्या) चजथे एकत्र करून ठेवलेले आहेत असे 
कायालय. [सं.] 
 
अंगुणलसंणध, अंगुणलसंधी पु. हातारे् झकवा पायारे् बोट हाताशी झकवा पायाशी जोडिारा साधंा. [सं.] 
 
अंगुली, अंगुळी स्त्री. हातारे् झकवा पायारे् बोट : ‘रुतीं, िुजी अंगुळी न पडे । श्लोक अध्याय तेिें पाडें ।’ 
– ज्ञा १८·५७. 
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अंगुलीतोरि न. कपाळावरील गंधारे् झकवा भस्मारे् चत्रपुडं्र. 
 
अंगुलीत्राि न. १. बाि मारताना बोटासं र्जा होऊ नये म्हिून हाताच्या पजंात घालण्यार्ा 
कातड्ार्ा हातमोजा. २. पहा : अंगुस्तान [सं.] 
 
अंगुलीनतयन न. चवर्ाराचं्या तंरीत असताना हाताच्या बोटारं्ी होिारी हालर्ाल, र्ाळा. [सं.] 
 
अंगुलीणनदेश पु. हाताच्या बोटाने िाखविे; उल्लेख, चिनिशचन करिे. [सं.] 
 
अंगुलीभंग पु. १. बोटारें् साधें मोडिे; बोटे मोडिे; शाप िेताना झकवा अलायबलाय करताना 
कानचशलावर बोटे मोडिे. २. (ल.) कायचनाश. [सं.] 
 
अंगुलीयक न. अंगठी, मुिी. [सं.] 
 
अंगुली सरोवर न. (भशूा.) लाबंीच्या तुलनेने रंुिी खूप कमी असलेले सरोवर. 
 
अंगुलीसंदेश पु. हाताच्या बोटाचं्या खुिानंी भाषि करिे; खुिा करिे. [सं.] 
 
अंगुलीसूत्र न. (प्राचि.) प्राण्याचं्या हाताच्या व पायाच्या बोटारं्ी रर्ना थोडतयात स्पष् करिारे 
चनिेशक तत्त्व. [सं.] 
 
अंगुले, अंगुळे न. हातातली आंगठी : ‘जायारे् अंगुलें  लेता ंनाहीं मान । शोभा नेिी जन हासंचवले. ॥’ 
– तुगा ३२१८. 
 
अंगुले न. लहान मुलारं्ा अंगरखा (अंगडे) : ‘नवा ंठाई तडुकलें  । हें पारं् पुडें आंगुलें  ।’ – ऋ ५४. 
 
अंगुष्ठ पु. १. अंगठा : ‘रत्ने भरोचन पृर्थ्वी िीजे । एकागुंष्ठीही तचपजे ।’ – ज्ञा १७·४१५. [सं.] (वा.) 
अंगुष्ठाची आग मस्तकात जािे – अंगार्ी लाही होिे; फार संतापिे, रागाविे. अंगुष्ठावरून दशणशर 
करिे, अंगुष्ठावरून रावि करिे – आंगठ्यार्ा रावि करिे. (ल.) अंशमात्र पाहून सवच प्रकार अचतशय 
युततीने सागंिे; फुगवनू, अचतशयोततीने सागंिे. 
 
अंगुष्ठपवय न. अंगठ्यारे् पेर. [सं.] 
 
अंगुष्ठमात्र पुरुष शरीर न. मनुष्ट्यारे् सूक्ष्म शरीर; प्राि गेल्यानंतर यमिूत हे शरीर स्थूल शरीरातून 
ओढून नेतात व हेर् शरीर पापपुण्य भोगते असा समज आहे; झलग िेह : ‘अंगुष्ठमात्र पुरुषाप्रचत यम 
पाशेंकरूचन आकषी ।’ – मोवन १२·५८. 
 
अंगुष्ठमुद्रा स्त्री. अंगठ्यार्ा छाप, ठसा; कागिपत्रावर वगैरे अंगठा उमटचविे. 
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अंगुष्ठाि, अंगुस्तन, अंगुस्तान, अंगुस्थान (अङ गुष्ठाण्–स्तन्–स्तान्–स्थान्) न. १. बोटाला 
सुई टोर्ू नये म्हिून व सुईला मागून नेट चमळावा म्हिून तजचनीत घालावयारे् एक धातूरे् (लोखंडी, 
चपतळी) टोपि. ३. अंगठी. [फा. अंगुक तान] 
 
अंगुष्ठासन न. (मल्लखाबं) मल्लखाबंाच्या बोंडावर पायार्ा अंगठा ठेवनू उभे राहिे – व्याज्ञा 
३·२३८. [सं.] 
 
अंगुसा पु. फडके; झर्धी; अंगवस्त्र; अंगोछा. पहा : अंगछा (माि.) 
 
अंगुस्ती स्त्री. िुःख; झर्ता; काळजी : ‘तू िेवार्ी अंगुस्ती सार्ारू ।’ – चिपु १·१·१४. (गो.) [पोतुच. 
अंगुक्स्तआ] 
 
अंगुस्ती स्त्री. १. चकळस, भीती वगैरेमुळे झकवा ताप येण्यापूवी अंगावर आलेला शहारा; कसकस; 
अंगावरील काटा; चशरचशरी (चि. येिे, वाटिे). २. खािें उडविे; शरीरावयवारं्ी एकिम हालर्ाल. (चि. 
िेिे.) 
 
अंगुस्ती स्त्री. रखेली, राख [सं. अंग+स्त्री] 
 
अंगुळवेढे न. अंगठी. २. बोटाचं्या साधं्यार्ा एक रोग. 
 
अंगुळी स्त्री. बोट. 
 
अंगुळु, अंगुळू चव. (नंिभाषा) िहा संख्या (बोटे िहा असतात त्यावरून संकेत) : ‘मुळु उिानु अंगुळु 
ऐसी । नंिभाषा साचंगतली त्यासी ।’ – भचव ४२·४५. [सं. अंगुचल] 
 
अंगून (शअ. १. (रस्ता, झभत र्.च्या) बाजूने; च्यावर अथवा खाली; वरून अथवा खालून : ‘वर जी 
टेकडी ती वररे् अंगून चर्रेबंिी िगडानंी बाधूंन काढली आहे.’ – चवचव ८·१·१०. २. एखाद्यापासून, कचरता, 
कडून, तफे (चनरोप, चवनंती). 
 
अंगूळ न. १. लाबंी मोजण्यारे् एक माप (बोटाचं्या रंुिीएवढे माप. हे अंिाजे आठ जव झकवा पाऊि 
र्ंर् एवढे असते.) २. हातारे् झकवा पायारे् बोट. [सं. अंगुल] 
 
अंगे चिचव. स्वतः आपि होऊन : ‘अंगे कचरताती आपि ।’ – एभा ७·५७८. 
 
अंगे, आंगे शअ. जवळ; बाजूस : ‘पाण्यार्ा ताबं्या बापूरे् आंगे होता.’ – बाळचमत्र २·६८. 
 
अंगे न. अस्थी; अवशषे : ‘मी बायकोर्ी अंगे घेऊन कराडवरून जावयासी चनघालो.’ – आठर् 
९७. [सं. अंग] 
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अंगेज, अंगेजिी, अंगेजी पु. शौयच; धाडस; उठाविी; परािम : ‘जनरलानंी अंगेज केला आहे.’ – 
(मर्सा) १२·९७: ‘स्वामी झहिुराज्यकायचधुरंधर राज्याचभवृचद्धकते, तुम्हा लोकारें् आंगेजिीने चसद्धीस 
पावले.’ – मराआ ७. 
 
अंगेजिे उचि. पहा : अंगीकारिे 
 
अंगेष्टी स्त्री. शरीरयष्ी; अंगकाठी. २. िंडप्राय नमस्कार; साष्ागं नमस्कार : ‘झलग का प्रचतमा चिठीं । 
िेखतखेवो अंगेष्ी ।’ – ज्ञा १७·२०४. [सं. अंग+यचष्] 
 
अंगोगडी, अंगोगड्या चिचव. पहा : आंगोगडी, आंगोगड्या 
 
अंगोछा, अंगोच्छा पु. अंग पुसण्यार्ा परं्ा; अंगवस्त्र. पहा : अंगछा [गु. अंगूछा] 
 
अंगोठा पु. १. अंगठा. २. अंगठ्यार्ा छाप, चशक्का. 
 
अंगोठा पु. अंगकाठी; शरीरयष्ी; शरीरार्ी ठेवि; अंगलट. (ना.) 
 
अंगोत्तवत्तयन न. अंगाला लावण्यारे् उटिे : ‘चनमचळा अंगोत्तवत्तचनें । कळाकौसल्यें रसायेनें । सवचज्ञ 
नाथ तोखे जेिे ते कार् वािु ं।’ – ऋव ४७१. 
 
अंगोन चव. अंगावरला. 
 
अंगोपचार पु. िेवाच्या मूतीरे् स्नानािी उपर्ार. [सं.] 
 
अंगोपांगे न. मुख्यभाग व पोटभाग : ‘जीवनातील सवच अंगोपागंारं्ा उहापोह करावा लागतो.’ 
–समाज ४५. [सं. अंग+उपागं] 
 
अंगोवांगी चिचव. १. स्वतःर्, जातीने : ‘येथोचन चनघावें वगेीं । एकलाचर् आंगोवागंी । – एभा ७·२९. 
२. (ल.) सहज; अनायासे : ‘ऐसे योगबळें योगी । माया चजिती अंगोवागंी ।’ – एभा ६·३८५. [अंगरे् चद्व. 
सागंोवागंीप्रमािे] 
 
अंगोशा, अंगोशी पु. स्त्री. परं्ा; धोतर; अंगवस्त्र; अंगोछा; उपरिे; कोपरी; उपवस्त्र. 
 
अंगोस्तर, अंगोस्त्र न. अंगवस्त्र; उपरिे : ‘मग स्नान करूचन अंगोस्त्र बरव े।’ – िाचव १६४. [सं. 
अंग+वस्त्र] 
 
अंगोस्ती, अंगोस्त्री स्त्री. पहा : अंगोस्तर, अंगोस्त्र : ‘सुर्वोचन अंगोस्त्री बाधंचवले ।’ – िाचव २५३. 
 
अंगोस्ती स्त्री. अंगावरील शहारे; काटा. पहा : अंगुस्ती (चि. येिे, वाटिे). 
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अंगोणळका, अंगोळी स्त्री. हातारे् झकवा पायारे् बोट; करंगळी. ‘सुरेख सरळ अंगोचळका । नखे जैसी 
र्रंरेखा ।’ – व्यं ५५. [सं. अंगुली] 
 
अंगौन, आंगौन चव. अंगासंबंधी; अंगावरला. 

न. धोतर : ‘आंगौचन एकुिा िंोलु । फेचडताचंर् तो बाचहरलु ।’ –अमृ. २·४८. 
 
अंग्या पु. पहा : अंगी, अंगरखा 
 
अंगे्रज, अंगे्रजी पु. पहा : अंगरेज, अंगरेजी 
 
अंघ्र, अंणघ्र, अंघ्री पु. पाय : ‘अर्मपली अंचघ्रयुगुलीं । चवश्वरूपाच्या ।’ – ज्ञा ११·७०८. 
 
अंचल, अंचळ पु. स्त्री. १. पहा : अचळ. वस्त्रार्ा शवेट, टोक; पिर. : ‘मुखकमल चतयेरे् अंर्लें  माय 
िंाकंी ।’ – सारुह २·९१. २. पडिा. ३. िशी; मागावरील कापड चविून िंाल्यानंतर शवेटास उरलेले उभे 
िोरे. ४. योगी जे वस्त्र वापरतात ते. ५. पंर्ा : ‘भटोबास : मेळला ऐसा आंर्ळा नेसले असेचतः’ – लीर्उ 
१०५. ६. जनावरारें् थान, स्तन, अंर्ूळ. [सं. अंर्ल] (वा.) अंचल फेडिे, अंचळ फेडिे – लुगड्ाच्या 
पिराने दृष् काढिे. (व.) 
 
अंचवि न. १. जेविानंतररे् तोंड हात धुिे (चिया. करिे). २. आर्मन. (गो.) ३. (ल.) त्याग. [सं. 
आर्मन] 
 
अंचविे अचि. १. जेविानंतररे् तोंड हात धुिे. २. अंतरिे; मुकिे; सोडिे. (अंर्विे हे भोजनोत्तर 
करावयारे् असते. त्यापुढे भोजन करिे शतय नसते यावरून) प्रािास, धनास अंर्विे = जीवास, धनास 
मुकिे : ‘संसारसुखास अहल्या आंर्वली पोरवयात ।’ – चवक १६·३. आर्मन करिे. (गो.) उचि. 
िुसऱ्यारे् तोंड हात धुिे. [सं. आर्मन] 
 
अंचळा पु. परं्ासारखे थोटके वस्त्र : ‘भटोबास अंर्ळा नेसले असचत’ – लीर्उ ११५. 
 
अंचळी िशा; वस्त्राच्या शवेटास असिारी िोऱ्यारं्ी टोके. 
 
अंचाड न. चशखर; उंर् भाग; उंर्वटा : ‘किाचर्त टेकडीरे् एखािे अंर्ाड तासून हा पुतळा 
घडचवण्यात आला असावा.’ – मसाप ६३·२६६. 
 
अंणचत चव. पूजलेला; मान चिलेला; आिरलेला. [सं.] 
 
अंणचत बािु, अंणचत बािू पु. (नृत्य) छातीवरील हात थोडा छातीच्या पुढे धरिे. [सं.] 
 
अंणचतशीषय न. (नृत्य) डोके झकचर्त एका बाजूला खादं्यावर वाकविे (रोग, मूच्छा र्. गोष्ी 
िशचचवण्यार्ा अचभनय). 
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अंची स्त्री. १. डाक, टपाल; पेिे (टपालार्ा घोडा बिलण्यार्ी जागा व मुक्काम). (म्हैसूरच्या 
राज्यातील डाकेस अंर्ी म्हित.) २. हरकारा. [का. अंचर्] 
 
अंचीवाला पु. टपालखात्यार्ा अचधकारी. 
 
अंचेणलया पु. गुरारं्ा एक रोग. 
 
अंज, अंजन पु. (शाप.) एक धातू. यार्ा उपयोग छापखान्द्यातले चखळे तयार करावयाच्या 
चशशामध्ये चमसळण्यासाठी करतात. तसेर् सुरम्याकडेही करतात. म्हिून याला सुरम्यार्ा धातू असेही नाव 
आहे. [सं. अंज्] 
 
अंजिे सचि. डोळयात अंजन घालिे : ‘मधुकपुचरे र्कोरी अंचजजे : तेहीं आसुर्ं कुमोिकंिु उगाचळजे’ – 
रुस्व ५४७. 
 
अंजन न. १. डोळयात घालावयारे् काजळ, सुरमा : ‘न लेचत जे लोर्न अंजनाला ।’ –सारुह २·९६. 
२. एक औषधी रव्य. याने नेत्रचवकार, शतै्य र्. रोग बरे होतात. ३. चवचशष् प्रकाररे् काजळ, हे डोळयात 
घातले असता भचूमगत रव्य चिसते. याने र्क्च्छत वस्तू चिसिे र्. अतींचरयज्ञान होते : ‘जैसे नेत्रीं घाचलता 
अंजन । पडे दृष्ीस चनधान ।’ – िास ५·१·३८. ४. (ल.) गुरुकृपा; प्रसाि; ज्ञानदृष्ी प्राप्त होण्यारे् साधन; 
ईश्वरी प्रसाि : ‘गुरुअंजनेवीि ते (िह्म) आकळेना ।’ – राम १४१. ५. (ल.) भ्रमातून वगैरे शुद्धीवर 
आििारी गोष्. 
 
अंजन, अंजनी न. स्त्री. एक र्मारती लाकूड िेिारे िंाड; हे िहा बारा हात उंर्ीरे् असून त्यास 
डहाळयाच्या अंगास लागून जाभंळी फुले व फळे येतात. 
 
अंजनवेल स्त्री. एक वनस्पचतचवशषे. 
 
अंजनिारी पु. (नकळत िुसऱ्याच्या डोळयातील अंजन काढून घेिारा) अट्टलर्ोर, सोिा, 
भामटा. [सं.] 
 
अंजनी चव. एकरंगी अंगावर काळे, चनळे, ताबंडे झकवा चपवळे चठपके असिारा (घोडा). उिा. 
काळाजंनी, रतताजंनी – अश्वप ९४. 
 
अंजमान, अंजुमान स्त्री. १. सभा; संस्था; सचमती. २. पारशी लोकात धमार्ाराच्या संबधंी चनमाि 
िंालेल्या वािारं्ा चनिचय िेिारी संस्था. [फा. अंजुमन] 
 
अंजणल, अंजली स्त्री. १. ओंजळ; अंजळी; िोन्द्ही हातारें् तळव े एकत्र जोडल्याने तयार होिारा 
खोलगट भाग (नमस्कारासाठी झकवा काही पिाथच घेण्या–िेण्यासाठी). २. नमस्कारार्ी एक पद्धत; 
अचभवािन. ३. ओंजळभर पिाथच (फुले, धान्द्य). ४. धान्द्य मोजण्यारे् माप. (ओंजळीत मावले एवढे धान्द्य); 
कुडव. [सं.] (वा.) अंजली जोडिे, अंजली बांधिे – िोन्द्ही तळहात एकमेकासं जोडिे; (नमस्कार – 
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प्राथचनेसाठी) हात जोडिे; प्राथचना करिे : ‘अंजचल बाधंोचन म्हिे जचर अभय असे तचर चनविेीन ।’ – मोवन 
११·११३. 
 
अंजणलपुट पहा : अंजली 
 
अंजान चव. अज्ञानी; माचहती नसलेला; नेिता; अडािी. [झह.] [सं. अज्ञान] 
 
अंजाम पु. पचरिाम; शवेट. [फा. अंजाम] 
 
अंजारिे, गोंजारिे उचि. १. कुरवाळून सातं्वन करिे; समजूत घालिे; लाडीगोडीने बोलिे. २. 
माया लाविे; ममता करिे. [गोंजारिेरे् चद्व.] 
 
अंजारून गोंजारून चिचव. १. पोटाशी धरून; कुरवाळून. २. आजचवनू, समजूत घालून. 
 
अंणजनी पु. वृक्षचवशषे; र्मारतीरे् लाकूड. पहा : अंजन 
 
अंणजर, अंजीर न. पु. उंबरासारखे एक फळ व त्यारे् िंाड. यार्ी पाने रंुि असतात. पाढंरी व 
जाभंळी अशा िोन जाती आहेत. [सं. फा.] 
 
अंणजरदोडी स्त्री. भाजीसाठी वापरण्यात येिारा कच्चा अंजीर. 
 
अंणजरी चव. अंचजराच्या रंगारे् (कापड, वस्त्र र्.). 

स्त्री. अंचजरी रंगारे् वस्त्र; पैठिी : ‘मग िोन्द्ही नागकुमरी । मिालसा िेचखली सामोरी । तव 
येरीनें सरसाचवली अंचजरी । लाजलेपिे ।’ – कथा ५·६·१३८. 
 
अंजीर स्त्री. गुराचं्या घशात औषध वगैरे ओतताना हातास र्जा होऊ नये म्हिून त्याचं्या तोंडात चिली 
जािारी लाकडी नळी. 
 
अंजुमान स्त्री. पारशी लोकातंील धमार्ा चनिचय करिारी सभा. २. सभा; संस्था; सचमती. [फा. 
अंजुमान] 
 
अंजुळ, अंजुळी स्त्री. पहा : ओंजळ. ‘ऐतयभावार्ी अंजुळी ।’ – ज्ञा १५·२. 
 
अंजूत पु. गजकिासारखा एक त्वर्ारोग; र्ट्टा. (व.) 
 
अंटकल पु. (उर्ले) केस. 
 
अंटसंट चव. ताळतंत्ररचहत; बेअंिाज : ‘नागपूरच्या लोकानंा असंबद्धतेत अंटसंटपिा चिसतो.’ – पेंगौ 
१०३. (माळवी.) 
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अंटारिे, अंठारिे चि. अटारिे; पहा : अवटरिे 
 
अंया, अंठा पु. स्त्री. कारभार; हालर्ाल. (व.) 
 
अंठी स्त्री. अक्कल. (खा.) 
 
अंठी, आंठी (अण्ठी, आण्ठी) स्त्री. ऐतय; चमठी; आझलगन; ४. : ‘मग सुखेचर् घे आंठी । गाढेपिें ।’ – ज्ञा 
५·१३२. [का. अंटु] 
 
अंड न. १. अंडकली; वृषि. २. कस्तुरीमृगार्ी कस्तुरी असलेली नाभी. ३. कवठ; प्रािी– 
पक्ष्यारं्ा प्रजोत्पािक गोलक. ४. रुईरे्, सरकी काढलेल्या कापसारे् आख. (वा.) [सं.] (वा.) अंड 
काढिे, अंड बडविे – खच्ची करिे (पशूस). अंड गाळिे – १. खर्िे; लटपटिे; गळाठिे. भीतीने मागे 
घेिे, राहिे. अंड ब्रम्िांडास जािे, अंड कपाळी जािे – चतरपीट उडिे; पार्ावर धारि बसिे; धीर खर्िे; 
अचतशय घाबरिे. अंड म्ििजे उंबरफळ म्िििे – अचतशय मर्थ्थड झकवा मूखच असिे; अडािी िगड 
असिे. अंडाखाली खाजविे – हाजंी हाजंी करिे; खुशामत करिे; लोिी लाविे. अंडावर मूत गळिे, 
अंडावर मूत पडिे – १. अचतशय अशतत व असहाय होिे; चनबचल, कमकुवत असिे. (व.) २. (ल.) मेंनया, 
भागुबाई, षंढ होिे, असिे. अंडास लोिी लाविे – हाजंी हाजंी करिे; चमनतवारी करिे; काही कायच 
साधून घेण्यासाठी फार आजचव करिे; खुशामत करिे. (दुसऱ्याच्या) अंडाने कवचू मारिे, दुसऱ्याच्या 
अंडाने कवचू मारिे – िुसऱ्याच्या नफा-नुकसानीर्ी पवा न करता त्याजकडून परभारे आपले काम करून 
घेिे; पाहुण्याच्या हाताने साप मारचविे. अंडाचे णनविे करून बसिे, अंडावर अंड घालून बसिे, अंडावर 
बुक्क्या मारिे – आळशीपिाने काम न करता बसून राहिे; स्वस्थ बसिे. अगिी आळशी मािसाबिल 
वापरतात. (व.) अंडास येिे – वाधचतयामुळे कमजोर व मलूल, कमताकि होिे; लुळाखुळा होिे. 
 
अंडउबारा पु. (ल.) माया; गभचश्रीमंती. 

चव. (नवीन घातलेल्या अंड्ाच्या उबेप्रमािे) उबट; झकचर्त गरम. 
 
अंडकटाि पु. १. चवश्व; िह्माडं; खगोलारं्ा दृक य गोलाधच. २. िम्हाडंाभोवती असलेले अष्धा 
प्रकृतीरे् आवरि, कवर् : ‘िुज्या पिें अंडकटाह फोडी ।’ – (वामन) नवनीत १११. [सं.] 
 
अंडकुली, अंडकुले, अंडकूल (अण्डकुली, अण्डकुले, अण्डकुले) स्त्री. न. १. वृषि, अंड (लहान 
मुलारें्). २. िोन्द्ही वृषिे; सबधं आंड. 
 
अंडकोश, अंडकोष पु. १. अंडावररे् आवरि आतील वृषिासह; वृषि; अंडाशय. २. 
िह्माडंकोशार्ा संके्षप [सं.] 
 
अंडगडी पु. १. (सोंगट्या र्. खेळ) हाताखालर्ा खेळगडी, चपत्त.ू २. पोटातला गडी, एखािा गडी 
कमी असता त्याच्याबिल आपिर् खेळिे; मुका गाडी. ३. मितनीस; सोबती; अडगडी. ४. हस्तक; पहा : 
अंगगडी 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अंडगे न. तंबाखू, चमरर्ी, शेंग वगैरेनी भरलेले ओिें. [फा.] 
 
अंडगोल, अंडगोलक पु. वृषि; अंड. [सं.] 
 
अंडज चव. १. अंडापासून जन्द्मलेले. २. अंड्ातून जन्द्मिारा, उत्पन्न होिारा (पक्षी, सपच र्. प्रािी). 
[सं.] 

न. पक्ष्यारे् चपल्लू : ‘तंू मािंी पचक्षिी, मी तुिंें अंडज ।’ – नाम ६२. 
 
अंडजनन न. अंड्ातून जन्द्म होण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अंडत्रास पु. (शब्िशः अंडकुल्या वर उर्लण्याजोगी अवस्था) अचतशय भीती; चतरपीट, ते्रधा; 
पार्ावर धारि : ‘करी अंडत्रासें वचरकर िुजा, जो भय हरी ।’ – (मृचत्तका भक्षि – वामन). 
 
अंडदोरी स्त्री. खोगीर आवळताना जनावराच्या अंडावरून आवळला जािारा व पाठीमागे 
बाधंण्यात येिारा पट्टा, मुठीर्ी िोरी. 
 
अंडद्वार न. (वन.) बीजकातील लहान चछर. बीज रुजताना या चछरातून पािी शोषले जाते व मोड 
प्रथम बाहेर येतो. [सं.] 
 
अंडधरिी स्त्री. हाजंी हाजंी; चमन्नतवारी; खुशामत; शपूेट घोळिी. 
 
अंडपंचा पु. अचतशय अरंुि पंर्ा. 
 
अंडबंध पु. मंचिराच्या चशखरावरील अंडाकार कळस, घुमटी. [सं.] 
 
अंडबुली स्त्री. लहान मुलाचं्या करिोड्ाच्या झकवा घागऱ्याचं्या मधोमध घालण्यासाठी 
(बुलीसारखा) केलेला सोन्द्यार्ा झकवा र्ािंीर्ा एक िाचगना. 
 
अंडमळिी स्त्री. र्ोटमळिी; हाजंी हाजंी; हलकी कामे करून झकवा फाजील स्तुती करून मजी 
संपाििे; खुशामत. (कुि.) 
 
अंडयुग्म न. वृषि. [सं.] 
 
अंडणवकार, अंडणवकृणत, अंडणवकृती पु. स्त्री अंडाला होिारा रोग. [सं.] 
 
अंडवृणद्ध, अंडवृद्धी स्त्री. (वै.) अंतगचळ; वाताच्या चवकाराने अंड वाढिे; वृषिात होिारा रव संर्य 
[सं.] 
 
अंडल्स्थणत, अंडल्स्थती स्त्री. प्रािी अंड्ात असण्यार्ी अवस्था. [सं.] 
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अंडाकार, अंडाकृणत, अंडाकृती अंड्ाच्या आकारार्ा; लंबगोल. [सं.] 
 
अंडािू पु. (जीव.) फचलत न िंालेले स्त्रीयुनमक. [सं.] 
 
अंडावतय चव. वृषि ज्या जागी पोटास लागते त्याजागी झकवा वृषिावर भोवरा असिारा (घोडा). – 
अश्वप ९४. 
 
अंडाशय पु. १. ज्या चठकािी मािीच्या पोटात अंडी उत्पन्न होतात ते स्थान. गभाशय. २. 
(वन.) फुलातील स्त्री–केसराच्या तळाशी असलेला व बीजकानंा समाचवष् करिारा फुगीर भाग. [सं.] 
 
अंडाळवंडाळ स्त्री. अव्यवस्था; गैरसोय. (व.) [बडंाळीरे् चद्व.] 
 
अंडी स्त्री. एरंडारे् बी; एरंडी. 
 
अंडीणपल्ली न. १. अंडी आचि चपल्ली. २. (पक्षी आपली अंडी–चपल्ली खोल िडवनू ठेवतात 
यावरून) अचतशय गुप्त व गहन गोष्ी; एकूि एक खुब्या; साद्यतं हकीगत. ३. (ल.) काळेबेरे कृत्य; 
िुष्ट्कृत्य. (वा.) अंडीणपल्ली बािेर काढिे – िुष्ट्कृत्य, भानगडी र्. जाहीर करिे; र्व्हाट्यावर आििे : 
‘त्यारं्ी अंडीचपल्ली बाहेर काढल्याचशवाय मी राहायर्ा नाही.’ – िुिचम्य २६. 
 
अंडील, अंडेल चव. १. अंड शाबूत असलेला, खच्ची न केलेला, न बडवलेला (बैल र्.); साडं. २. 
(ल.) रगिार; तगडा. ३. (ल.) बगल्या; अत्यंत प्रीतीतील मािूस. ४. तारुण्याने मुसमुसलेला जवान. ५. 
बाहेरख्याली; कामासतत. ६. अट्टल; पक्का. [सं. अंडीर] 
 
अंडे न. कवट; पक्षी झकवा र्तर चकत्येक प्रकारच्या प्राण्याचं्या स्त्रीजातीपासून उत्पन्न होिारा 
प्रजोत्पािक गोलक. यात असलेल्या गभार्ी वाढ होऊन चपल्ले तयार होतात. र्तर अथी पहा : अंड (वा.) 
अंडी उबविे – चरकामटेकडे बसिे; एकार् जागी बसून राहिे. अंडे गाळिे – १. पक्ष्यानें अंडे गाळिे; 
चविे. २. (ल.) भीतीमुळे माघार घेिे; लेंड्ा गाळिे; भेिरिे. अंड्यास येिे – १. अंडे टाकण्याच्या 
क्स्थतीस येिे. २. (ल.) चजकीरीस येिे; िमून जािे; मेटाकुटीस येिे. चशवाय अंडे घालिे, अंडे पडिे, 
अंडे करिे, अंडे िोिे असे वातप्रर्ार आहेत. 
 
अंडे न. खो खोच्या झकवा र्तर कोित्याही खेळात िंालेले चनयमोल्लंघन. याबिल प्रचतपक्षार्ा एक 
बाि िंालेला गडी पुन्द्हा चजवतं म्हिजे खेळावयास पात्र होतो. – व्याज्ञा १·२०४. ३. खो खो मधील एक 
संज्ञा. या खेळातील कोित्याही र्ुकीबिल (उिा. खो िेण्यापूवी गडी उठल्यास) म्हितात. (चि. गाळिे). 
 
अंडेर स्त्री. अंडरी; मुलगी. (खा.) 
 
अंडोत्सगय पु. (वै.) झडबगं्रथीपासून (ओव्हरी) स्त्रीबीज बाहेर पडिे. [सं.] 
 
अंडोर पु. मुलगा : ‘तेथचर् आंडोरा ंकरचव सात खडे वोलाडंविे ।’ – ऋ १०८. [सं. अंड] 
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अंड्या चव. १. अंड सुजलेला; अंड मोठे असलेला. २. (ल.) अंतगचळ िंालेला. 
 
अंड्या पु. कोनफळार्ी एक जात. 
 
अंत पु. १. शवेट; चनकाल; पचरिाम. २. मृत्यु; मरि : ‘आता असे अंत समीप आला ।’ – सारुह 
१·१८. ३. (वैद्यकीचनिान) रोगार्ी पार्वी अवस्था; प्रकार; चनकाल (रोगातून उठिे झकवा मरिे). ४. (ग.) 
श्रेिीर्ी शवेटर्ी संख्या, पि. ५. (ल.) शवेट; ठाव; खोली; तळ. ६. अवसान; अंचतमस्वरूप; कठीि 
परीक्षा; कसोटी : ‘र्तका वळे मािंा का अंत बघायरे् िंाले?’ – बाय २·४. ७. कतृचत्वार्ी पराकाष्ठा; सीमा; 
िम; तर्थ्य. ८. समाप्ती; पूिचपिा. ९. कड; तीर; टोक. (वा.) अंत पाििे – कसाला लाविे; छळिे, 
गाजंिे; चनघेल चततके काम काढिे : ‘धाव रे रामराया चकती अंत पाहसी ।’ – राम. अंत पुरिे – काल 
समीप येिे; मरि ओढविे : ‘मािंा तो पुरलासे अंत ।’ – हचर १·२२०. अंत लागिे – सवच समजिे; अखेर 
सापडिे, शवेट चिसिे; ठाव लागिे. अंताला लागिे – व्यवक्स्थत पार पडिे; शवेटास जािे. 
 
अंत, अंतः शअ. आत; मध्ये; अंतगचत; आंतर : ‘उंबर जे अंत स्थाचपला मारूती.’ – राम २·१०. 
समासात झकवा स्वतंत्रपिे उपयोग होतो. [सं.] 
 
अंतक पु. काळ; यम : ‘जेिें नािे अंतकु । गजबजला ठाके ।’ – ज्ञा १·१५०. २. (ल.) प्राि घेिारा; 
फाशी िेिारा; संहारक पिाथच; भयंकर शत्रू; जन्द्मजात वैरी. 

चव. संहार करिारा; प्रािनाशक (रोग, जखम, वैरी). [सं.] 
 
अंतकाल, अंतकाळ पु. मरिकाल; शवेटर्ी घटका. २. (ल.) उपसंहारार्ी वळे; समाप्तीर्ी 
वळे; अखेरीर्ी वेळ. [सं.] 
 
अंततः चिचव. सरतेशवेटी; अखेरीस; चनिायक रीत्या. [सं.] 
 
अंतपार पु. १. अखेरर्ी व पलीकडर्ी जागा; शवेट; सीमा; र्यत्ता (नेहमी नकाराथी प्रयोग) : 
‘गोकुळीच्या सुखा । अंतपार नाही लेखा ।’ – तुगा १९४·२. २. ठावचठकािा; पत्ता. 
 
अंतमाळ स्त्री. आतडी. (गो.) [सं. अंत्र+माला] 
अंतर न. १. चववचक्षत गोष्ींमधील स्थलावकाश, कालावकाश; अवधी (सामा.) काळ; वळे : ‘मग 
तीही चनगे अंतरें । गगना चमळे ।’ – ज्ञा ६·३००. २. खंड. ३. फरक; भेि; असमानता : ‘तेवीं आम्हा ंतयां 
परस्परें । बाहेरी नामार्ींचर् अंतरे । वारं्ूचन आंसुवट वस्तुचवर्ारें । मी तेचर् ते ।’ – ज्ञा ९·४११. ४. 
चवपरीतपिा; असंमती; चवपरीत मत. ५. िुमत; भेिभाव; भाडंि; वाकडेपिा : ‘पचर न विावें बंधुपे्रमी जेिें 
पडेल अंतर तें ॥’ – मोसभा ५·६१. ६. कसूर; कमतरता (काम, र्ाकरी, धंिा यात). ७. र्ूक; अशुद्ध; 
तफावत (चि. पडिे). ८. (समासात पिाच्या अंती) िुसरा; अन्द्य. : ‘गुढी उभचवली अनंगी । शास्त्रांतरी ।’ – 
ज्ञा ६·५२. ९. (ग.) िोन स्थलामंधील चभन्नतेशी चनगचडत राशी. या मूळ कल्पनेर्ी व्याप्ती वाढवनू िोन 
क्षिामंधील फरकात्मक कालातंर या कल्पनेस अथच िेता येतो झकवा ठराचवक गुिधमच अथवा संकल्पनेच्या 
आधारे िोन गोष्ींमधील फरक िशचचवण्यासाठीही हा शब्ि वापरला जातो. चववचक्षत न्द्यनूीकरि, वजा करिे. 
उिा. चवसात पार्ारें् अंतर करून पधंरा. १०. अंतचरक्ष; आकाश; अंतराळ : ‘कीं अंतरींहून खाली पडली । 
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गेली र्ूर होऊचनया ।’ – मोल ११. आतली बाजू, स्थल, भाग : ‘वायुतत्त्वार्ें अंतर’ –ज्ञा १३·११५. १२. 
चवयोग; ताटातूट. [सं. अंतर] (वा.) अंतर करिे – (ग) वजा करिे. अंतर देिे – सोडिे; त्यागिे; 
टाकून जािे : ‘तुका म्हिे आता ंनको िेऊं अंतर । न कळे पुढें काय बोलंू चवर्ार ॥’ – तुगा १८३७, ख – 
१२३३. अंतर पडिे – १. न्द्यनूता, कमतरता येिे (चमत्रपे्रमात, भक्ततभावात र्.) २. िुरावा चनमाि होिे. ३. 
र्ुकिे; योनय प्रकारे न होिे. पहा : अंतर. ५. अंतर शीतल िोिे – तळीराम गार होिे; आतून लार् खािे. : 
‘नबाब मागे अंतर शीतल जाल्यावार्ून माघारी कूर् केले नसेल – मझशयाकंा. ६४६. अंतर िोिे – फरक 
पडिे 
 
अंतर न. १. मान; हृिय; मनातील गोष्; अचभप्राय : ‘तुका म्हिे िेवा मािें अंतर वसवा ।’ – तुगा 
११६८. २. (ल.) रहस्य; ममच : ‘भततीरे् अंतर अचतगूढ । न कळे उघड श्रुचतशास्त्र ।’ – एभा १४·२४१. शअ. 
आतील; मधील; मध्यंतरीर्ा. 
 
अंतरक पु. (उत्ख.) अक मयुगामध्ये मानव ज्या चशलाखंडापासून चछलके काढून हत्यारे बनवीत असे 
तो चशलाखंड अथवा त्यार्ा अवचशष् भाग. [सं.] 
 
अंतरकळा स्त्री. अंतःकरि; मन : ‘प्रीतीपात्र अंतकच ळा । घेऊन गेली ।’ – िास ३·२·४२. 
 
अंतरखूि, अंतरीची खूि स्त्री. गुप्त खूि; चर्न्द्ह; झबग, र्ंचगत : ‘म्हिें काहीं सागें अंतरखूि । तो 
ताचटकातंक मखपाळि । जेिे करूचन संतोषे ।’ 
 
अंतरगडू चव. १. चवशषे पचरर्यार्ा (कुटंुबातल्या गुह्य गोष्ी, धंद्यातल्या खुब्या, एखाद्या गोष्ीर्ी 
खाजगी हकीगत र्. र्त्यंभतू माचहती असलेला); अंतभदे्या. २. लुडबुड्ा; लाडंा कारभार करिारा; 
मध्यस्थ. ३. त्रासिायक; चनरुपयोगी (अंग, अवयव, भाग). ४. (ल.) खटपटी; खटपट्या लटपट्या; 
चनष्ट्िात. 

पु. १. गुप्त हेतू; गुह्य गोष्; मनात ठरवलेला बेत (चि. राखिे, ठेविे, बाळगिे.) २. 
अडथळा; आडकाठी; प्रचतबधं. [सं. अंतगचडु] 
 
अंतरगळ पहा : अंतगयळ 
 
अंतरगृि न. १. माजघर; स्वयंपाकघर. २. अंतःपुर, जनानखाना : ‘वस्त्रें भषूिें अंगावरूती । तीं 
सकळ िाह्मिाचस वाटंी भपूती । मग जावोचन अंतरगृहप्रती । पुत्रमुख प्रीती पहातसे ।’ – संचव १७·१६९. 
 
अंतरिे उचि. १. गाळिे; सोडिे; वगळिे; टाकिे; िुलचक्ष करिे. २. पुढे जािे; वर जािे; मागे टाकिे; 
काही अंतरावर सोडिे; समय अचतिातं करिे : ‘आता ंधमातें पार्ारी । चवलंबें िुरीं अंतरती ।’ – मुसभा 
१६·११. ३. र्ुकिे; आंर्विे; मुकिे : ‘भावनेच्यामुळें  अंतरला िेव । चशरला संिेह भय पोटीं ।’ – तुगा ४८. 
४. नाहीसे होिे; हातरे् जािे; चवयोग पाविे; िुराविे (मृत्य,ू िेशातंर र्. मुळे) : ‘आचि परलोक ही अंतरेल 
। ऐचहकेसी ॥’ – ज्ञा २·२७. ५. मरिे : ‘पूवच चिनीं गोत्रज अंतरे । तैं स्वगोत्रीं सूतक भरे ।’ – एभा २१·१२५. 
 
अंतरदृणष्ट, अंतरदृष्टी स्त्री. आत वळलेली नजर; मनःश्चक्ष;ू ज्ञानर्क्ष.ू [सं.] 
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अंतरपकड स्त्री. तालमीतील व्यायामारे् एक साधन; एक प्रकारर्ा टागंता मल्लखाबं. 
 
अंतरपगडी, अंतरपकडी स्त्री. (व्यायाम) १. टागंलेला मलखाबं. २. छताला िोरीने लटकलेल्या िीड 
फूट लाबंीच्या मलखाबंावरील आढ्या, उड्ा. 
 
अंतरपट, अंतरपाट पु. पहा : अंतःपट : ‘मंगळ हे नोहे कन्द्यापुत्राचिक । राचहला लौचकक 
अंतरपाट ॥’ – तुगा ३६५३. 
 
अंतरपट्टी स्त्री. (चशविकाम) कपड्ाच्या सुट्या बाजूला (पिराला) बळकटी यावी म्हिून 
कपड्ाच्या आतील बाजूने लावलेली कापडार्ी पट्टी. 
 
अंतरप्रग्रािी पु. (चवअ.) चवजेच्या साधनसामुग्रीरे् चवद्युल्लतेपासून झकवा उच्च िाबापासून संरक्षि 
करिारे उपकरि. [सं.] 
 
अंतरमागय पु. १. आतील रस्ता. २. (संगीत) प्रत्येक रागाच्या चवचशष् चनयमानुंसार 
वािीसंवािीच्या धोरिाने वैचर्त्र्य उत्पन्न करिारा स्वरसमुिाय राग चवस्ताराच्या मध्ये मध्ये योजिे; रागारे् 
वैचशष्ट्ट्य राखण्यासाठी व रंजकतेसाठी केलेली स्वर रर्ना. [सं.] 
 
अंतरमाळ, अंतरमाळा स्त्री. आतडे. (भीती, तहान, काळजी यापासून होिारे िुःख सागंण्यासाठी 
योजतात.) (चि. सोकिे, शोषिे, वाळिे, सुकिे) : ‘र्तुथच नरझसह चवशाळ । .. चनवटुचन असुराचस समूळ । 
काढी अंतरमाळ ।’ – पाळिे २२. (वा.) अंतरमाळ गळ्यात घालिे – १. ठार करिे; नाश करिे २. त्रास 
िेिे. अंतरमाळ गळ्यात येिे – त्रास होिे; नाश होिे. अंतरमाळा उडिे – छातीत धडकी भरिे; अचतशय 
घाबरिे : ‘तुला थट्टा वाटतेय ... पि .. अंतरमाळा उडाल्या आमच्या.’ –चत्रशकूं १६३. अंतरमाळा शोषिे, 
अंतरमाळा वाळिे, अंतरमाळा सुकिे – भयंकर धक्का बसिे; भीती वाटिे. 
 
अंतरणमठी स्त्री. अचतशय पे्रम : ‘राम जावई चवशषे । अंतरचमठी जनकार्ी ।’ – वसेीस्व ७·१०. 
 
अंतरमृदा स्त्री. भपूषृ्ठाखालर्ी माती. [सं.] 
 
अंतरवन न. नागवलेीरे् अंकुर; जुन्द्या नागवलेीरे् कडे करून ते जचमनीत पुरले असता 
त्यापासून जे नवीन अंकुर झकवा धुमारे फुटतात ते, ती गुंडाळी व नवीन फुटलेली पाने (नवती). 
 
अंतरविी, अंतरवई स्त्री. आतील कंुपि, बाधं, वई; अनुिमाने वगेवगेळया मालकारें् ओळीने 
असलेले जचमनीरे् तुकडे स्वतंत्रपिे िाखचवण्यासाठी  ओढण्याच्या रेघा. (वह्या). 
 
अंतरवास पु. अंतवचस्त्र; अंतवेष्न. [सं. अंतवास] 
 
अंतरणवचार  पु. अंतर्मवर्ार; मनातला, हातर्ा ठेवलेला झकवा कपट : ‘त्यार्ाही आम्हासी काही 
अंतरचवर्ार नाही.’ – ऐलेसं ५५६. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अंतरणवटाळ पु. साक्षात् स्पशच न होता गवत, काठी र्. मध्यस्थ वस्तूने िंालेला चवटाळ. 
 
अंतरवेधी पु. अंतरज्ञानी पुरुष; मनकवडा : ‘अंतरवेधी अंतर जािें । बाहेरमुरा काहंींर् नेिें ।’ – 
िास १८·८·१५. 
 
अंतरवेल पु. स्त्री. आकाशवले; अमरवले; सोनवले. 
 
अंतरवेष्ठन न. लंगोटी. [सं.] 
 
अंतरसाल स्त्री. िंाडाच्या वरील सालीच्या आतली पातळ साल, त्वर्ा; जनावराच्या कातड्ाच्या 
आतली पातळ र्ामडी. 
 
अंतरसाळ स्त्री. भातार्ा एक प्रकार. 
 
अंतरसाक्ष, अंतरसाक्षी चव. १. अंतज्ञानी (ईश्वर, योगी). २. अंतयाम जाििारा. [सं. अंतःसाक्षी] 
 
अंतरसुख न. आत्मसुख; आत्मतृप्ती; अंतयामीर्ा आनंि : ‘जयास साधलें  अंतरसुख । मग तो न 
मानी प्रपरं् िुःख ।’ 
 
अंतरसुती चव. १. ज्यार्ी अधी वीि सुती आहे असे कापड, सिगं. २. (ल.) आतून काम 
करिारा; गुप्तपिे खटपट करिारा. ३. प्रच्छन्न भावार्ा; गूढ अथार्ा.[सं.] 
 
अंतरसूत न. फेर फरक; चवसंगती:‘त्यास मनास आचिता गाव वसाहत जाला. यास ५०−५५ 
वष े जाली आचि मुरडीरे् आगरास नारायि जोसी यास चिल्हैयास वष े ३८ जाहली तेव्हा अंतरसूत.’− 
पेंडसेकुवृ ३५. 
 
अंतरस्थ चव. १. अंतस्थ; आतील.२. अंगर्ी; मूळर्ी.४. स्वाभाचवक; नैसर्मगक. [सं.] 
 
अंतरिेत, अंतरिेतु, अंतरिेतू पु. गुप्त हेतू : ‘अंतरहेत र्ुकत गेला । समुिायार्ा।’− िास १९·९·७. 
 
अंतरज्ञ चव. १. अंतज्ञानी; जगातील सवच गोष्ी मनाने जाििारा.२. अंतरसाक्षी [सं.] 
 
अंतरंग न. १. मन; अंतःकरि : ‘भक्तत चनकट अंत(आत) रंगे । तो सत्वगुि ।’ − िास २·७·३४. २. 
आतील भाग; अभ्यंतर; अंतभाग; गुह्य. बचहरंगाच्या उलट : ‘ऐसा हा अंतरंगु । सच्छब्िार्ा, चवचनयोगु ।’ − 
ज्ञा १७·३८५. ३. गं्रथार्ा साराशं, मचथताथच. 

चव. जवळर्ा; अत्यंत चप्रय; चजवलग. [सं.] 
 
अंतरंगपरीक्षि न. १. समग्र गं्रथ अवलोकन करून त्यातील ममच, रहस्य, मचथताथच झकवा प्रमेय 
काढिे − चटसू ७७. २. गं्रथारे् प्रस्तावनावजा झसहावलोकन; गं्रथसार. [सं.] 
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अंतरंग−लक्ष्मी स्त्री. जैन तत्त्वज्ञानात शुद्ध ज्ञान व शुद्ध भावना यास अंतरंग − लक्ष्मी व ऐचहक सामग्रीस 
बचहरंग लक्ष्मी म्हितात − के. १३·१२·३५. 
 
अंतरंगीचा चव. १. अंतरीर्ा; जवळर्ा शरीरसंबंधी; चजवलग; चनकटवती; कुटंुबातला (र्ाकर, 
नोकर, आप्त चमत्र र्.) : ‘मी जरी सलगीर्ा र्ागुं । तरी काय अर्सीहूचन अंतरंगु ॥’ − ज्ञा ११·३२. २. 
आत्मीय; स्वतःर्ा; स्वकीय; वैयक्ततक; सावचजचनक नव्हे असा. 
 
अंतरा पु. १. मधील अंतर, काळ.२. एक चिवसाआड येिारा ताप.३. (संगीत) र्ीजेर्ा िुसरा भाग − 
ह्यात तार सप्तकातील स्वर असावरे् लागतात. (सामा.) गािे; गाण्यातील धृपिाखेरीज र्तर कडवी; पहा 
: अंत्रा. ४. आतील बाजू; स्थल; भाग. ५. ममच. ६. अंतर; फसला : ‘प्रसंग कोिते वळेेस कसा पडेल हे न 
कळे याजमुळे, अचलजाबहािर याजकडील जमेत आहे, याचंस अंतरा पाडावा हे ध्यानी आिून कूर् केले.’ − 
ऐलेसं ६३६४. 
 
अंतरा पु. तरवारीच्या मुठीवरील बोटारं्ा आसरा. 
 
अंतरा पु. जंचबया मधील एक डाव; आपल्या हातातील जंचबयाने जोडीिारासर् त्याच्या उजव्या 
बाजूला शवेटच्या बरगडीजवळ मारिे. [सं. आंत्र] 
 
अंतरागमन १. मधून जािे.(मूळ अथच − यज्ञात ऋक्त्वज अनुष्ठानास बसले असता त्याचं्यामधून अथवा 
कमचकता, ऋक्त्वज व िेवता याचं्यामधून र्तरानंी जािे, वािी−प्रचतवािी, गुरुचशष्ट्य, नवराबायको र्. च्या 
मधून र्तरानंी जािे.). २. मध्यस्थी; मध्यस्थपिा. [सं.] 
 
अंतरा रॅपी पु. (भशूा.) िचक्षि भारतातील लाव्हा खडकाचं्या िोन थरामंध्ये आढळिारा गाळारं्ा 
थर. 
 
अंतरात्मा पु. १. जीवात्मा; मन. २. अंतर्मवकार; भावना; हृिय; अंतःकरि. [सं.] 
 
अंतराय, अंतराव पु. १. अडथळा; चवघ्न; अडर्ि; हरकत : ‘जैसा चसद्धाचंस चसद्धलाभ होता ं। 
उठी अवचर्ता अंतराय ।’ − एरुस्व २·४१. २. चवयोग; ताटातूट. ३. उिीव; कमतरता. ४. (प्राचि.) पडिा. 
 
अंतरायाम, अंतरायामवात पु. (आयु.) एक प्रकारर्ा वातप्रकोप. शरीराच्या पुढील भागारे् 
स्नाय ूआखडून शरीर धनुष्ट्याप्रमािे वाकविारा धनुवातार्ा एक प्रकार (बचहरायामवाताच्या उलट). [सं.] 
 
अंतराल, अंतराळ पु. न. १. परृ्थ्वी आचि आकाश याचं्यामधील जागा; अंतचरक्ष; वातावरि; आकाश 
: ‘हे असो स्वगच पाताळ । कीं भमूी चिशा अंतराळ ।’ − ज्ञा. ११·२७१. २. मधली जागा; अवकाश; अभ्यंतर. 
[सं. अंतराल ] 
 
अंतराव पु. मुख्याचधकारी : ‘कीं तो लावण्यिुगीर्ा अंतराओ ।’ − चशव २६२. 
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अंतरास्थापन न. मध्ये येिे. 
 
अंतरास्पशय पु. (अप.) अंतरस्पशच; पहा : अंतरणवटाळ 
 
अंतराळ न. महानुभाव िेवतार्िातील अंतराळ या स्थानातील िेवता : ‘अष्ौ िेवयोनी आचि अंतराळा 
चकती जवळीक?’ − लीर्उ ३८४. 
 
अंतराळयान न. ग्रह, तारे र्. कडे झकवा अवकाशात शास्त्रीय अभ्यासासाठी परृ्थ्वीवरून पाठवलेले 
चवमानासारखे वाहन ‘आकाशात उंर्ावर लढाऊ अंतराळयानं िेंपावत होती.’ − स्वयु १३४. 
 
अंतराळ वािन णवद्या, अंतराळणवद्या स्त्री. अवकाशात उड्डािारे् तंत्र व शास्त्र. [सं.] 
 
अंतराळवीर पु. अवकाशयानातून अवकाशात भ्रमि करिारी व्यतती; अंतराळात प्रवास करिारा; 
वैमाचनक. 
 
अंतराळी चव. १. अधातंरी. २. अस्वस्थ : ‘काही कळेना िंालं. जीव अंतराळी िंाला.’ − ऊन 
१०९. 
 
अंतणरक णवदरि न. (भशूा.) जचमनीरे् झकवा खडकारें् चववचक्षत अंतराने खोलवर िुभगंिे. [सं.] 
 
अंतणरत चव. १. अंतरलेले; ओलाडंलेले; गाळलेले; वगळलेले; अपुरे टाकलेले. २. चवभागलेले; वगेळे 
केलेले; अंतरावर सोडलेले. ३.िंाकलेला, आच्छािलेला : ‘परंतु डोंगरी चकल्ले म्हिून चजतके आहेत 
चतततया सगळयाचं्या मुळारंभार्ा र्चतहास ढगानंी अंतचरत अशा आकाशाप्रमािे अंधुक आहे.’ − केस्व ३१९ 
[सं.] 
 
अंतणरत धारा स्त्री. (चवअ.) अचनयचमतपिे वाहिारा मधून मधून खंचडत होिारा वीज प्रवाह. [सं.] 
 
अंतणरत रोध पु. (चवअ.)१. अंतस्थ प्रचतबधं (चवद्युतप्रचतबधं). २. अंतगचत अडथळा. [सं.] 
 
अंतणरल्न्द्रय न. १. शरीराच्या आतील अवयव २. (तत्त्व.) मन. [सं.] 
 
अंतणरम चव. मधल्या कालावधीपुरता; कामर्लाऊ;तात्पुरता;हंगामी.[सं. ] 
 
अंतणरम अणधलाभांश पु. (अथच.) तात्पुरता झकवा मधल्या कालावधीसाठी चिलेला बोनस. [सं.] 
 
अंतणरम अथयसंकल्प पु. (अथच.) हंगामी अथचसंकल्प; तात्पुरते, थोड्ा कालावधीसाठी केलेले 
अंिाजपत्रक. 
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अंतणरम सरकार न. (राज्य.) १. तात्पुरते शासन; अल्पकाचलक सरकार. २. सत्तातंराच्या 
कालात असलेले कें न्द्रीय सरकार. 
 
अंतणरक्ष, अंतरीक्ष न. आकाश; वातावरि : ‘अंतचरक्षी तारागंिे । धरी कवि ॥’ − ज्ञा १३·५४. 
[सं.] 
 
अंतरीक चव. १. पहा : अंतणरत 
 
अंतरीकृत चव. िूर ठेवलेले; अंतरावर ठेवलेले. 
 
अंतरीचा णनरोप पु. आतला( गुप्त) संिेश, आज्ञा. 
 
अंतरीची मात स्त्री. गुह्य गोष्; गुप्त गोष् : ‘सागें अंतरींर्ी मात । तो एक मूखच ॥’ − िास २·१·९. 
 
अंतरीय वस्त्र न. १. आतील वस्त्र; आतला कपडा (याच्या उलट उत्तरीय–पाघंरावयारे् वस्त्र). २. 
नेसावयारे् धोतर (पूवी अंतरीय व उत्तरीय अशी िोनर् वसे्त्र असत.). [सं.] 
 
अंतरुपाणध, अंतरुपाधी स्त्री. १. गुप्त रोग. २. घरातील तंटा, गुह्य. गुप्त पीडा, गृहचछर. ३. गुप्त शत्रू. 
आपसातील शत्र.ू 
 
अंतकय ळा स्त्री. १. र्ािाक्षपिा; हुशारी; र्ातुयच; कल्पकपिा. 
 
अंतगयट पु. (समाज.) एखािी व्यतती ज्या आतल्या गटार्ी सिस्य असते असा गट. 
 
अंतगयडू चव. अंतभदे्या; चनष्ट्िात. [सं.] 
 
अंतगयत चव. १. आतील; अंतःक्स्थत; मधील. २. समाचवष्. पोटात आलेले. ३. मनातला; गुप्त. 

न. मनातला हेतू; गुप्त मसलत. [सं.] 
 

अंतगयत कोन पु. (ग.) समाचवष् केलेला कोन. 
 
अंतगयत लेखापरीक्षक पु. (व्यापार.) एखाद्या कंपनीच्या संस्थेच्या आर्मथक व्यवहारारं्ी व 
जमाखर्ार्ी तेथेर् तपासिी करण्यासाठी कंपनीने, संस्थेने नेमलेला अचधकारी. [सं.] 
 
अंतगयभय पु. १. आतला भाग; गाभा; गर; मगज; िळ; सार. २. (ल.) गर्मभताथच; आतील हेतू; गूढाथच. 
[सं.] 
 
अंतगयल पु. (वै.) कोितेही र्ंचरय आपल्या वास्तचवक चठकािापासून ढळिे; िुसरीकडे येिे, घुसिे. 
पहा : अंतगयळ [सं.] 
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अंतगयळ पु. आतड्ार्ा काही भाग वातप्रकोपाने अंडाशयात झकवा काहीच्या मते जाघेंत उतरून अंड 
मोठे होिे; याने अंडसंधीमध्ये गाठीप्रमािे सूज उत्पन्न होते. [सं. अंतगचल] 
 
अंतगाभा (भशूा.) परृ्थ्वीच्या पोटात अगिी मध्याशी असिारा भाग. [सं.] 
 
अंतगामी चव. आत जािारा. [सं.] 
 
अंतगेिी वािनळी स्त्री. (चवअ.) चवजेच्या तारा नेण्याकरता झभतीत बसवलेली नळी. 
 
अंतगोल चव. ज्यार्ा आतील भाग गोल आहे असा. (बर्महगोलाच्या चवरुद्ध). [सं.] 
 
अंतगोल कभग न. आतील भाग गोल असलेली कार्. 
 
अंतग्रयि पु. परृ्थ्वी व सूयच यामंधील बुधव शुि ग्रह. [सं.] 
 
अंतग्रयिि न. (वै.) खाल्लेले अन्न पोटात पर्नसंस्थेपयंत जािे. [सं.] 
 
अंतग्रयिि के्षत्र न. (भशूा.) पािी आत घेण्यारे् (तलावारे् वगैरे) के्षत्र. [सं.] 
 
अंतचयकु्ष, अंतचयकू्ष चव. अंतज्ञानी; िुसऱ्यारे् अंतःकरि जाििारा; चिव्यदृष्ी असलेला; मंत्ररष्ा. 

पु. िुसऱ्यारे् अंतःकरि जािण्यार्ी दृष्ी; ज्ञानवृष्ी; अंतदृच ष्ी. [सं.] 
 
अंतजयकात स्त्री. िेशात तयार होऊन िेशातर् खपिाऱ्या मालावरील कर. 
 
अंतजयठर न. पोट; उिर. [सं.] 
 
अंतजयनन न. (समाज.) एखािा वशं, जमात, जात, राजघरािे यामंध्ये शुद्धतेच्या अत्याग्रहामुळे 
आपापसातर् लनने करून होिारे प्रजोत्पािन. [सं.] 
अतंजयन्य चव. (वन.) चवचशष् चठकािीर् आढळिारी; स्थानमयाचित. [सं.] 
 
अंतजात चव. (शाप.) १. अन्द्तवचर्मधष्ट्िू, आतल्या आत वाढिारे (या वाढीत वस्तूतील पेशी 
गुिाकाराने वाढतात). २. आतील कोचशकाथरातून उद्भवलेले. ३. बाहेरून न आलेला; त्यार् चठकािी 
चनमाि िंालेला. [सं.] 
 
अंतजीवोपजीवी चव. (जीव.) एखािी वनस्पती झकवा प्रािी याच्या शरीरात राहून त्यावरर् उपजीचवका 
करिारी (वनस्पती अथवा प्रािी). उिा. ताबंेरा, कािी; जंतासारखे झकवा नारूसारखे प्रािी. [सं.] 
 
अंतज्योणत, अंतज्योती स्त्री. (विेान्द्त) अंतरात्मा; आत्मा: ‘की अंतज्योतीर्ें झलग । चनवाळलें  ।’ − ज्ञा 
६·२५४. 
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चव. आत्मज्ञान िंालेला. [सं.] 
 
अंतझूयल, अंतझूयली स्त्री. हत्तीच्या अंगावरील चर्त्रचवचर्त्र िंलू, पाखरा. 
 
अंतत्याग पु. खरोखरर्ा, मनापासूनर्ा, अंतःकरिपूवचक केलेला त्याग. [सं.] 
 
अंतदयशयन न. आत्मचनरीक्षि, आपले गुिावगुि वा चवर्ार मनात चवर्ार करून तपासिे. 
 
अंतदयशी चव. १. आत्मझर्तनात मनन असिारा; आत्मज्ञानी; आत्मझर्तन करिारा. िुसऱ्यारे् मन 
जाििारा. [सं.] 
 
अंतदयशा स्त्री. (ज्यो.) १. जन्द्मकंुडली करताना असलेला उपग्रहार्ा पगडा; ग्रहार्ा फल िेण्यार्ा 
काल; याच्या उलट महािशा, म्हिजे मुख्य ग्रहारं्ी बाधा; स्वाचमत्व. २. स्वतःर्ी अंतस्थ खरी क्स्थती; 
वस्तुक्स्थती. [सं.] 
 
अंतदाि पु. १. बाहेरून हातास अंग गरम लागत असून शरीरात (ताप, चपत्त र्. मुळे) होिारी 
जळजळ, आग. २. (ल.) आतील िाह, िुःख, संताप (काम, िोध र्. मुळे होिारा). [सं.] 
 
अंतदुयगय पु. (स्था.) बालेचकल्ला;बाहेरील कोटामध्ये पुन्द्हा एक कोट बाधूंन केलेली बळकट जागा. 
[सं.] 
 
अंतदृय णष्ट, अंतदृय ष्टी स्त्री. १. दृष्ी अंतमुचख करून चर्त्त, मन पाहिे; अंतरावलोकन; अंतःर्क्ष;ू 
ज्ञानर्क्ष;ू आत्मप्रविता. २. अंतज्ञान; अंतज्ञानाने जाििे; प्रज्ञा. ३. ममचदृष्ी; खुबी. 

चव. १. मनार्ी वृत्ती आत्म्याकडे वळवनू पाहिारा; अंतमुचखी. २. अंतज्ञानी; िूरिशी; चसद्ध 
(पुरुष). [सं.] 
 
अंतदेशीय चव. १. िेशाच्या अंतगचत भागाशी संबचंधत असलेला. २. िेशातल्या िेशात वापरले 
जािारे (टपालारे् पाकीट). [सं.] 
 
अंतदेशीय जलपथ पु. (व्यापार.) वाहतुकीसाठी वापरले जािारे िेशातील नद्या, कालवे र्. 
जलमागच. [सं.] 
 
अंतदेशीय दळिवळि न. िेशातील अंतगचत िळिवळि, वाहतूक र्त्यािी. 
 
अंतदेशीय पत्र न. िेशातल्या िेशात पाठवले जािारे, घडी घालून बिं करता येिारे पत्र. 
 
अंतदेशीय मिसूल पु. एखाद्या िेशारे् कर, उत्पािनशुल्क र्. मागांनी चमळिारे उत्पन्न. 
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अंतदेशीय णवपिन न. (व्यापार) िेशात उत्पाचित िंालेल्या मालार्ा िेशातर् होिारा व्यापार, 
अशा मालाला िेशात उपलब्ध असलेली बाजारपेठ. 
 
अंतद्रयव्य न. (वै.) (सूक्ष्म झपडातील) मुख्य जीवनिायी पिाथच. [सं.] 
 
अंतदं्वद्व न. मनात र्ाललेला चवर्ारारं्ा िंगडा; अंतरंगात र्ाललेला िोन प्रवृत्तींमधील संघषच. [सं.] 
 
अंतद्वार न. १. आतले िार. २. जनानखान्द्यारे् रािीवशारे् िार. ३. (ल.) गुप्तपिे मध्यस्थी करिारा, 
वचशला लाविारा मािूस; मध्यस्थ. [सं.] 
 
अंतधान न. १. एकिम नाहीसे होिे; चिसेनासे होिे; गुप्तता; अदृक यावस्था : ‘आज्ञा मागोचन 
समथाप्रती । अंतधान पाव ेमारूती ।’ − संचव ३·५८. (चि. पाविे). २. आच्छािन; एखािी वस्तू झकवा शरीर 
िंाकावयारे् साधन. (पडिा, माया, डोळयावरील पटल.) 
 
अंतधायक चव. अंतधान करिारे; गुप्त, आड ठेविारे. 
 
अंतधारी चव. (वन.) (पानाच्या) चकनारीजवळ पि आतील बाजूस असलेली (शीर). [सं.] 
 
अंतध्यान न. ध्यानरूप समाधी; ध्यानस्थ असिे; भततार्ी परमेश्वराच्या चठकािी लागिारी 
तंरी. [सं.] 
 
अंतर्णनधान न. अंतरंग, आतील ठेव : ‘त्यार्वळेी मूतीरे् अंतर्मनधान आत्मसात करू पाहिारी…’ − 
अंधारयात्रा १९. [सं.] 
 
अंतर्णनरीक्षि न. (मानस.) स्वतःच्या मनोव्यापारारें् अंतमुचख होऊन तटस्थपिे केलेले चनरीक्षि. 
[सं.] 
 
अंतर्णनरोध पु. (वै.) शरीराच्या र्ालू चियेस प्रचतबधं करिे; (समाज.) र्ंचरयाचं्या मुतत, 
अचनबंध व्यापारानंा प्रचतबंध करिे. [सं.] 
 
अंतर्णनष्ठ चव. १. ध्यानस्थ; समाचधस्थ. २. चनवृचत्तमागावर चनष्ठा असलेला; पहा : अंतमुयख [सं.] 
 
अंतर्णनष्ठा स्त्री. अंतध्यानाने िंालेली मनार्ी एकाग्रता; समाधी; ध्यान.[सं.] 
 
अंतपाट पु. लननात नवरा व नवरी याचं्यामध्ये झकवा मंुजीत गुरू (वडील) व मंुज होिारा मुलगा 
याचं्यामध्ये जे वस्त्र पडद्याप्रमािे ठराचवक मुहूतचघटकेपयंत धरतात ते. [सं. अंतःपाट] 
 
अंतबयणिवयक्र चव. (भौ.) एका बाजूने आतल्या बाजूला वळलेले व िुसऱ्या बाजूने बाहेरच्या बाजूला 
वळलेले (झभग). [सं.] 
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अंतबंधन न. एकमेकातं गुंतलेले असिे, परस्परानंा पूरक होईल अशा प्रकारे एकत्र गुंतवलेले 
असिे. 
 
अंतबार्ह् न. १. आतील आचि बाहेरील बाजू. २. अंतरात्मा आचि बाह्यचिया अथवा 
र्लनवलन; अंतःकरि आचि आर्रि. 

चिचव. आत आचि बाहेर सवच बाजूंनी; र्ोहोकडून; हरएक प्रकारे. 
 
अंतभयरि न. (शाप.) एका वस्तूरे् अंश झकवा गुिधमच िुसऱ्या वस्तूत झकवा वस्तूच्या अंगी 
घालिे. [सं.] 
 
अंतभयणरत केबल स्त्री. (चवअ.) चवचशष् रव्य जीत भरले आहे अशी पोलािार्ी झकवा ताबं्यार्ी तार. 
 
अंतभाव पु. समावशे; समाचवष् क्स्थती : ‘स्वातंत्र्यात स्वराज्यार्ा अंतभाव आहे.’ − लोचटकेले ३·२४८. 
[सं.] 
 
अंतभाव पु. मन; मनोभाव; अंतस्थ हेतू; अचभप्राय. [सं.] 
 
अंतभावन न. (तत्त्व.) ध्यान; मनन; झर्तन. [सं.] 
 
अंतभाषि न. संयतभाषि; मनातील भाषि; पक यंतीवािी. 
 
अंतभूयत चव. समाचवष्; अंतगचत; अंतक्स्थत : ‘नाम धचरयेले कंठी । असें अंतभूचत पोटी ।’ [सं.] 
 
अंतभेद पु. १. आतील झकवा खाजगी गुह्य गोष्ी; गुचपत; आतली बातमी. २. अशा गुह्य गोष्ींर्ी फोड, 
पचरस्फुटता (शत्र,ू बाहेररे् लोक र्. मध्ये). ३. गुप्त गोष्ींर्ी माचहती, ज्ञान. [सं.] 
 
अंतभेद, अंतभेदन पु. न. जोराने आत घुसिे झकवा चशरिे. [सं.] 
 
अतंभेदी, अतंभेद्या चव. १. गुह्य बाहेर फोडिारा; घरभेद्या; गुप्त गोष्ींर्ी पचरस्फुटता करिारा. 
२. गुप्त गोष्ी माहीत असलेला; अंतःक्स्थतीरे् ज्ञान असलेला. ३. आत चशरिारा; घुसिारा. 
 
अंतमयन न. आजूबाजूच्या घटनारं्ा ज्याच्यावर ठसा उमटतो, पि जे प्रत्यक्ष चवर्ार करत नाही असे 
मन; ज्याच्या अक्स्तत्वार्ी जािीव प्रत्यक्ष संबंचधत व्यततीलार् नसते असा मनार्ा भाग. [सं.] 
 
अंतमानणसक चव. (मानस.) अंतमचनाशी संबचंधत असलेला; पूिचपिे जागृत नसलेल्या, अधचजागृत 
मनाशी संबचंधत असलेला. [सं.] 
 
अंतमाळ आंतडे. 
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अंतमुयख चव. १. आत वळलेली; चवर्ारी; आत्मझर्तनपर (दृष्ी र्.) २. चनवृचत्तमागी; चवरतत. ३. 
अंतर्मनष्ठ; आत्मचनष्ठ; ध्यानस्थ. ४. (शाप.) आतील बाजूस उघडिारा. [सं.] (वा.) अंतमुयख िोिे – 
स्वतःकडे नीट पाहिे; आपल्या मनार्ी नीट छाननी करिे; स्वतःरे् वतचन बारकाईने पाहिे; डोळस होिे; 
आपल्या मनात कोिते चवर्ार आहेत झकवा येतात यारें् परीक्षि करिे. 
 
अंतमुयखता स्त्री. आत वळलेली दृष्ी; स्वतःतर् गुंग होऊन राहण्यार्ी वृत्ती; मनातील 
घडामोडीतर् रममाि होण्यार्ी सवय. [सं.] 
 
अंतमुयख व्यल्क्त, अंतमुयख व्यक्ती स्त्री. बाह्य जगाशी झकवा समाजाशी संबधं न ठेवता आपल्या व्यक्ततगत 
चवर्ार भावनात गंुग होऊन राहिारी व्यतती. 
 
अंतमुयखी चव. (मानस.) स्वयंकें री; स्वतःच्या चवर्ारात िंग असिारा; समाजात फारसा न 
चमसळिारा; झर्तनशील. [सं.] 
 
अंतमृयदा स्त्री. मातीच्या वरच्या थराखालर्ी माती; भपूषृ्ठाखालर्ी जमीन. [सं.] 
 
अंतयाग पु. १. (महानु.) भोजन. २. िेवताप्राप्तीर्ा संर्ारी चवद्यामागच : ‘जेंचर् अंतयागे पाचवजे तेंचर् 
बचहयागें पाचवजे’ − लीर्उ ४९१. [सं.] 
 
अंतयाम न. १. आत्मा; जीव. २. (ल.) मन; अंतःकरि; चर्त्त. ३. अंतरंग; आतील गोष्. [सं.] (वा.) 
अंतयाम कळवळिे − आतड्ाला पीळ पडिे; तळमळ होिे. अंतयामी ताप बसिे − हाडी ज्वर चर्कटिे. 
अंतयामी रडिे − मनातल्या मनात िुःख करिे. अंतयामी वास करिे – हृियात खोल जाऊन बसिे; 
अंतःकरिावर ठसून राहिे. अंतयामास डाग बसिे, अंतयामास डाग लागिे − हृियास िुःखामुळे धक्का 
बसिे. अंतयामीचे दुःख अंतयामास ठाऊक, अंतयामीची खूि अंतयामास ठाऊक − मनातले बेत झकवा 
खलबते, अनुभव ज्यारे् त्याला माहीत; केलेले अपकार झकवा उपकार मनारे् मनास माहीत. अंतयामीची 
खूि आईला ठाऊक − १. आपल्या मनातल्या गोष्ी आईलार् माहीत असतात. २. मुलार्ा जनक कोि हे 
आईलार् माहीत असते. 
 
अंतयामी चव. १. जवळर्ा; जीवश्च कंठश्च; चजवलग. २. अंतयामार्ा साक्षी (जीवात्मा, ईश्वर). 
चिचव. मनात; बाहेर चिसिारा नाही अशा प्रकारे. 
 
अंतयुयणत, अंतयुयती स्त्री. (ज्यो.) ग्रहारं्ी गौि युती. [सं.] 
 
अंतयोग पु. ‘बुध, शुि हे ग्रह आपापल्या कक्षातूंन पचरभ्रमि करत असता जेव्हा सूयच व परृ्थ्वी याचं्यामध्ये 
येतात, तेव्हा त्यास बुध−शुि यारं्ा अंतयोग िंाला असे म्हितात. अथातर् त्यावेळी ते आपल्याला जास्त 
जवळ असतात.’ − सुजो ३१६. [सं.] 
 
अंतरोध पु. (वै.) १. स्फोटक व्यंजने उच्चारताना श्वासमागच पूिच बंि होिे. २. रे्तेने िुसरी प्रचतचक्षप्त 
चिया केल्यामुळे पचहला प्रचतके्षपमागच बिं होिे. [सं.] 
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अंतलाणपका स्त्री. श्लोकार्ा अथच लावण्यारे् ममच गुप्त रूपाने त्यार् श्लोकात ठेवलेले असते. अशा 
प्रकारर्ा श्लोक; गूढ श्लोक; गर्मभताथच श्लोक : ‘औषध न लगे मजला.’ − नल ५१. [सं.] 
 
अंतलीन चव. एकजीव िंालेला; चमसळून गेलेला : ‘आचि जरी ती त्या समाजाला अंतलीन 
िंालेली असली…’ गागंा १५. [सं.] 
 
अंतलेखन करिे अचि. (ग.) एखाद्या आकृतीच्या आतील बाजूस त्या आकृतीस स्पशच करिारी आकृती 
काढिे. 
 
अंतवयक्र चव. आतून कमानिार असलेला; अंतगोल; आतून वि असलेला. [सं.] 
 
अंतवयक्र जाल  न. (भौ.) अंतवचि आरशाला बसवलेले परावतचन जाल (जाळी). [सं.] 
 
अंतवयक्र कभग न. (भौ.) ज्यार्ा मधला भाग आत वळलेला आहे असे झभग. यापासून चमळिारी 
वस्तूर्ी प्रचतमा वस्तूच्या मूळ आकारापेक्षा लहान असते. 
 
अंतवयत्नी स्त्री. गरोिर स्त्री : ‘अंतवचत्नी पत्नी िंाल्या । व्याला सपुत्र फळ शकलें  ।’ − मोसभा 
१·७७. 
 
अंतवयतय चव. अंतमुचख. 
 
अंतवयतयन न. (वै.) शरीरातील एखािे र्ंचरय जागेवरून सुटून त्यार्ी थोडी झकवा संपूिच आतली 
बाजू बाहेरच्या बाजूला वळिे. [सं.] 
 
अंतवयती चव. १. ज्ञात असलेला; मध्यक्स्थत; समाचवष्; आकचळत : ‘पचर महेशें सूयाहातीं । चिधली 
तेजार्ी सूती । तया भासा अंतवचती । जगचर् केलें  ।’ − अमृ १०२. २. गौि (ग्रह) याच्या उलट बचहवचती. बुध 
आचि शुि यानंा अंतवचती ग्रह म्हितात कारि ह्याचं्या कक्षा परृ्थ्वी आचि सूयच याचं्यामध्ये असतात. [सं.] 
 
अंतवयती आवधान न. तात्पुरती तरतूि. 
 
अंतवयलन न. (वै.) कोरकगोलाच्या झभतीच्या वषे्नात आद्यभ्रिूार्ी होिारी वाढ. [सं.] 
 
अंतवयणलत चव. (जीव.) कळीमध्ये वरच्या बाजूस वळलेल्या (गुंडाळलेल्या) पाकळयाचं्या चकनारी 
(कडा). उिा. कमळ.[सं.] 
 
अंतवयल्क न. (वन.) िंाडाच्या सालीच्या आतील साल; अंतसाल. [सं.] 
 
अंतवयसन न. आतले वस्त्र. ‘अंतवचसन बाह्य वसन । कंर्ुकीवरून प्रावरि ।’ − हचर २४·१६३. 
[सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अंतवाद करिे ज्यात चतसऱ्यार्ा संबंध येतो अशा प्रकरिाबिल िोन्द्ही पक्षानंी युक्ततवाि करिे. 
 
अंतवादी पु. असा युततीवाि करिारा. [सं.] 
 
अंतवास पु. १. आतील वस्ती. २. आत्म्यात वास करिे. परमेश्वराशी तािात्म्य पाविे; आत्मचनष्ठ असिे 
: ‘आवडीच्या करा ऐसे । अंतवासें जाितसा ।’ − तृगा १७६१. 
 
अंतवाणसत चव. आत ठेवनू घेतलेला. 
 
अंतवासी चव. आत्मचनष्ठ (योगी); आत्म्यात चवलीन िंालेला (योनयार्ा एक प्रकार). [सं.] 
 
अंतर्णवभक्त चव. आतील बाजूस भाग पाडलेले आहेत अशी. (रेषा). 
 
अंतर्णववाि पु. (समाज.) एखाद्या व्यततीने स्वतःर्ा चवचशष् असा गट, धमच, जात, वशं यातील 
व्यततीशी केलेला चववाह. [सं.] 
 
अंतर्णवष्ट चव. १. आत असलेला. २. (भशूा.) एखाद्या खचनजाच्या शरीरात असिारे (र्तर पिाथांरे् 
सूक्ष्म कि). [सं.] 
 
अंतर्णवष्ट ऊजा स्त्री. (भौ.) एखाद्या वस्तूत समाचवष् असलेली शतती, पे्ररक शतती. [सं.] 
 
अंतवृयत्त न. (ग.) आतील वतुचळ. 

चव. चिलेल्या आकृतीस आतील बाजूने स्पशच करिारे (वतुचळ). [सं.] 
 
अंतवेदी स्त्री. १. कोित्याही िोन नद्यामंधील प्रिेश; िुआब. २. (चवशषेतः) गंगा व यमुना यामंधील प्रातं 
: ‘अब्िाली कोळेहून यमुना उतरून अलीकडे येऊ लागले तरी, अंतवेिींत सवांनी उतरून पायबंि द्यावा.’ 
− मर्सा १·२. [सं.] 
 
अंतवेधन न. (भौ.) (एका वस्तूर्ा अंश झकवा गुिधमच) िुसऱ्या वस्तूत घालण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
अंतवेशन न. (शाप.) आत चशरिे; आत भरिे; चशरकाव होिे. [सं.] 
 
अंतवैर न. गुप्त शत्रतु्व; आतून दे्वष. [सं.] 
 
अंतवैरी पु. १. गुप्त शत्र.ू २. मृत्युसमयी ज्यार्ा ध्यास घेतला असेल तो (मुलगा, मुलगी) काही 
अडर्िींमुळे भेटू शकत नाही व मृत्यनंूतर तेथे येऊन पोहोर्तो तो : ‘िुिैवी चजवानंो धावा ! अंतवरैी होऊ 
नका, धावा !’ − एल्गार १४·३ 
 
अंतव्यास पु. (शाप.)एखाद्या पोकळ नळीर्ा, वतुचळाकृती वस्तूर्ा आतला व्यास.[सं.] 
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अंतशूयन्य चव. १. चवचशष् स्थान झकवा िजा नसलेला. २. ज्यात अत्यंत बारीक चछर आहे अशी 
(वस्तू वगैरे). [सं.] 
 
अंतर्णित चव. १. अदृक य; अंतधान पावलेला. २. लपवलेले; िडवलेले; आवरि घातलेले. [सं.] 
 
अंतज्ञान न. १. परमात्म्याचवषयीरे् ज्ञान; चिव्यज्ञान. २. योगसाधन; ईश्वरकृपा र्. मुळे िुसऱ्याच्या 
मनातील गुह्य गोष्ींर्ी होिारी माचहती; गुप्त ज्ञान.३. जगातील र्ाललेल्या व्यवहारारें्−ते व्यवहार प्रत्यक्ष 
न पाहताही मनाला िंालेले ज्ञान; अप्रत्यक्षचवषयिशचन. ४. सहजोपलब्ध ज्ञान; तात्काचलक ज्ञान. [सं.] 
 
अंतज्ञानी चव. अंतज्ञान असलेला; अप्रत्यक्ष चवषयरष्ा; सहजज्ञानी. [सं.] 
 
अंतवंत चव. नाशवतं; मत्यच; चजला शवेट आहे अशी (वस्तू, िेह) : ‘अथवा ऐसा नेिसी । तंू अंतवतंचर् हें 
माचनसी ।’ − ज्ञा २·१५२. 
 
अंतिकु्ष पहा : अंतचयकु्ष. [सं.] 
 
अंतिेता स्त्री. (वै.) ज्ञानतंतंूमधील संधायक तंतंूरे् जाळे. 
 
अंतस्तापन न. वैद्यकीय उपर्ारार्ी एक पद्धत. चवजेच्या साहाय्याने शरीरातील चवचशष् 
चठकािच्या पेशी तापविे, गरम करिे. यार्ा उपयोग शल्यतंत्रातही करतात. [सं.] 
 
अंतणस्त्रज्या स्त्री. (ग.) आतून मोजलेली अथवा आतल्या बाजूर्ी चत्रज्या. [सं.] 
 
अंतणस्त्रभुज चव. (भ.ू) समुरचकनाऱ्यापासून िूर जचमनीवर जेथे निीला फाटे फुटतात असा भाग. 
[सं.] 
 
अंतस्त्वचा स्त्री. १. बाहेरच्या त्वरे्च्या आत असलेले शरीराच्या आतील भागावररे् त्वरे्सारखे 
(श्लेष्ट्मल) आवरि; त्वरे्खालील ऊती. 
 
अंतस्थ पहा : अंतःस्थ 
 
अंतस्थ राखीव णनधी पु. (व्यापार.) कंपनीच्या ताळेबिंात जेव्हा कंपनीच्या मालमते्तर्ी झकमत 
वाजवीपेक्षा कमी िाखचवलेली असते तेव्हा मूळ झकमत आचि िाखवलेली झकमत यातील फरक. 
 
अंतस्थान न. संख्यािमातील शवेटरे् स्थान; शवेटर्ी जागा. [सं.] 
 
अंतःकरि न. १. अंतयाम; हृिय; चवकार−चवर्ारारे् स्थान; मन; आत्मा; जीव; 
अंतःकरिर्तुष्यापंैकी प्रत्येक : ‘चनर्मवकल्प जें स्फुरि । उगेंर् असता ंआठवि । तें जािावें अतं : किच । 
जािती कळा ।’ िास १७·८·४. २. (ल.) िया; माया. [सं.] (वा.) अंतःकरि कोंडिे − अंतःकरि भारावनू 
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जािे; भावना अनावर िंाल्याने ऊर भरून येिे, कंठ िाटिे : ‘हजारो स्त्री−पुरुष एकार् आवाजात गाताना 
ऐकून अतःकरि कोंडत असे.’ − चवराझशरो ११४. अंतःकरि जळिे − १. अचतशय तळमळ लागिे; आस्था 
असिे : ‘अंतःकरिेंर् जेथें जळत आहेत तेथें असंतोषाननीच्या ज्वाला बाहेर पडिारर्.’− चटसू १३. २. 
मत्सर वाटिे; दे्वषबुद्धी जागृत होिे : ‘बाजीराव स्वयंचसद्ध होऊं पाहतात, हें पाहून बाळोबार्ें अंतःकरि 
जळू लागले.’ − अस्तंभा १८. अंतःकरिात घर करून बसिे १. अत्यंत चवश्वासू होिे. २. सतत टोर्िी 
लागिे. ‘हा नानारं्ा काटा त्याचं्या अंतःकरिातं घर करून बसला आहे.’ − अस्तंभा ५५. अंतःकरिात 
चटका लागिे, अंतःकरिात बसिे, अंतःकरिास चटका लागिे, अंतःकरिास चटका बसिे – ध्यास 
लागिे; तळमळ होिे : ‘तुमच्या अंतःकरिातं िेशाबिल र्टका लागून राचहला असेल तर स्विेशी कापड 
वापरा.’ – लोचटकेले १·५११. अंतःकरिात चरयरय िोिे − मनाला धक्का बसिे; अचतशय िुःख होिे. 
 
अंतःकरिचतुष्ट्य न. मन, बुद्धी, चर्त्त व अहंकार चमळून होिारे आंतरमन. र्ार प्रकारानंी 
भ्रमि करिारा, हालर्ाल करिारा आत्मा. [सं.] 
 
अंतःकरिपंचक न. अंतःकरि, मन, चर्त्त, बुद्धी आचि अहंकार यारं्ा समूह. [सं.] 
 
अंतःकरिपूवयक अ. मनापासून. [सं.] 
 
अंतःकरिशुणद्ध, अंतःकरिशुद्धी स्त्री. मनार्ी शुद्धी; पचवत्रता; चनष्ट्कपटता; मनातून कामिोधािी 
चवकार काढून टाकिे. [सं.] 
 
अंतःकिय पु. (भाषा.) कानार्ा आतील भाग; हा भाग म्हिजे वाटोळी पोकळी असून त्यामध्ये 
रव्य पिाथाने भरलेल्या तीन नळया असतात. त्यापैकी मधल्या नळीमध्ये कोटी नावार्ा अवयव असून त्यार्ा 
संबधं श्रविेंचरयातील मज्जातंतंूशी असतो. [सं.] 
 
अंतःकषयि न. (चवअ.) आत ओढून घेिे. [सं.] 
 
अंतःकवच न. (जीव.) फळाच्या तीन आच्छािनापंैकी सवात आतील भाग; अष्ठीलात हा 
कवर्ासारखा परंतु मृिुफळात पातळ असतो. [सं.] 
 
अंतःकक्ष पु. १. चवशषे मान्द्यवर व्यततींच्या कायालयाला जोडून असलेली, प्रसंगी गुप्त 
सल्लामसलत, वाटाघाटी करण्यासाठी राखलेली खोली. २. (ल.) खलबतखाना; कारस्थाने चशजवण्यार्ी 
जागा. 
 
अंतःकंकाल पु. (प्राचि.) शरीरातील हाडारं्ा सागंाडा. [सं.] 
 
अंतःकें द्रीय रचना स्त्री. (भाषा.) शब्िारं्ी संपूिच रर्ना ज्या संिभात येऊ शकते त्यार् संिभात 
चतर्ा एखािा घटक येऊ शकेल अशी शब्िरर्ना. उिा. काळी आई. [सं.] 
 
अंतःकोन पु. (ग.) आतील बाजूने मोजलेला कोन. [सं.] 
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अंतःकोश पु. (वन.) बीजुकाशयाच्या चवकासातील प्राथचमक अवस्थेत आढळिारे ऊतक. 
उिा. शवेाळी. [सं.] 
 
अंतःक्रमि न. १. आत चशरिे, घुसिे, जािे. २. (भशूा.) खडकाच्या भेगेत लाव्हारस घुसण्यार्ी 
चिया. [सं.] 
 
अंतःक्रय पु. चललावात ठेवलेली वस्तू मालकाने स्वतःर् परत चवकत घेिे. (चि. करिे). 
 
अंतःछेद पु. (ग.) आतील बाजूने घेतलेला छेि. [सं.] 
 
अंतःपट, अंतःपाट पु. उपनयन वा चववाहप्रसंगी बाप–मुलगा वा वधु–वर याचं्यामध्ये धरले 
जािारे वस्त्र. ‘काळ सावधान म्हित । सूयच लननघचटका पाहत । चवयोग अंतःपट सोचडत । भावाथच म्हित 
ओंपुण्या ।’ − एरुस्व ७·६५. [सं.] 
 
अंतःपाती चव. अंतगचत; आचश्रत; मधले; आत गुंडाळलेले; समाचवष्; आत येिारे; एखाद्या मोठ्या 
वस्तूच्या पोटात येिारे : ‘ज्ञानाज्ञानारे् चवकार । अचवद्यातंःपाती सार्ार ।’ – एभा २८·५०९. 

पु. भागीिार; मुख्याच्या पोटी असलेला पातीिार; चपत्त्या; गुमास्ता. [सं.] 
 
अंतःपुर न. १. रािीवसा; जनानखाना : ‘सोळा ंसहस्त्र अंतःपुर । तेतुलेया ंनाना ंउपर्ार ।’ − चशव ७५३. 
२. आतले घर; बायकारं्ी बसण्याउठण्यार्ी जागा. [सं.] 
 
अंतःप्रकृणत, अंतःप्रकृती चव. आतल्या गाठीर्ा; कुढा; चभडस्त; संकोर्ी; अबोल्या; खोल. [सं.] 
 
अंतःप्रजनन न. (वै.) जवळच्या नात्यातील स्त्री−पुरुषारं्ी संतती; काही गुमधमच चटकवण्यासाठी 
मुिाम चनवडलेली प्रजनन पद्धती (जनावरे झकवा पक्षी याबंात). [सं.] 
 
अंतःप्रवाि पु. आतून वाहिारा प्रवाह; आतून वाहिारा रव, वाय ूर्. [सं.] 
 
अंतःप्रवेश पु. आत चशरिे; घुसिे; िाखल होिे. 
 
अंतःप्राकल पु. (वन.) कोचशकेतील बाह्यप्राकलाने वढेलेला आतील जीवरव्यार्ा भाग हा अचधक 
किीिार व पातळ असतो. 
 
अंतःप्रारि न. (चवअ.) चकरिचवसजचनशततीरे् उत्सजचन. २. चकरिारं्ा वषाव करिे. [सं.] 
 
अंतःपे्ररिा स्त्री. अंतःस्फूती, एखािी गोष् करण्यामागील ऊजा. 
 
अंतःशरीरचना स्त्री. (प्राचि.) १. शरीरार्ी अंतगचत रर्ना. २. शरीरातील अवयव. [सं.] 
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अंतःशुणद्ध, अंतःशुद्धी स्त्री. १. मनार्ी पचवत्रता; चनष्ट्कपटपिा. २. कोष्ठशुद्धी; कोठा साफ करिे. 
[सं.] 
 
अंतःशोषि न. १. आतल्या आत चजरिे; शोषि होिे. २. (वै.) र्रबी व शकच रा यासारख्या 
शरीरात साठवल्या जािाऱ्या रव्यारं्ा शरीराने गरजेप्रमािे केलेला वापर. [सं.] 
 
अंतःशौच न. मनार्ी शुद्धता; अंतःकरिारे् पाचवत्र्य; कामिोधाचिकारं्ा त्याग व शमिम, 
वैरानय, भिवद्भतती र्. र्ा स्वीकार केल्यामुळें  होिारी अंतःकरिार्ी चनमचळता; अंतःशुद्धी. 
 
अंतःश्रोत्र न. (प्राचि.) कानार्ा आतील भाग. [सं.] 
 
अंतःश्वसन न. (वै.) श्वास आत घेिे. [सं.] 
 
अंतःसत्त्व न. मनुष्ट्यार्ी आंतचरक ताकि, सामर्थ्यच. [सं.] 
 
अंतःसमावेशन न. (मानस.) र्तरारं्ी मूल्ये व चनकष स्वतःरे् समजण्यार्ी प्रचिया; स्वतःच्याही 
नकळत िुसऱ्यारे् चवर्ार, मूल्ये स्वतःर्ीर् आहेत अशी चनमाि होिारी भावना. [सं.] 
 
अंतःसमूि (समाज.) पहा : अंतवयट 
 
अंतःसपी णशडी स्त्री. (स्था.) गोल र्िाकार चजना. 
 
अंतःसंमुख कोन पु. (ग.) आतील बाजूरे् समोरासमोरील कोन. 
 
अंतःसंघषय पु. अंतस्थ िंगडा, अंतःकलह. 
 
अंतःसंवेदी चव. (वै.) संविेनाग्रहिारे् कायच करिारा. 
 
अंतःसंज्ञा स्त्री. आतून िंालेली जागृती; आत्मज्ञान. 
 
अंतःसागर चव. (भशूा.) समुराच्या पषृ्ठाखालील (सागराच्या पोटातील) [सं.] 
 
अंतःसाक्षी चव. १. अंतःकरि जाििारा; अंतज्ञानी. २. आतला साक्षीिार. [सं.] 
 
अंतःसूत्र न. आर्ार चवर्ार यामंधील एकवातयता; अंतगचत चवर्ारातंील एकसंघपिा; 
वगेवगेळया गोष्ींमधील असिारे एकर् समान सूत्र : ‘महषी झशिे याचं्या साऱ्यार् जीवनकायामध्ये एक 
अंतःसूत्र चिसते.’ − चवराझशरो प्रस्ता ९. [सं.] 
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अंतःसृष्टी स्त्री. झपडास झकवा िह्माडंास र्ालविारी तत्त्व े आचि त्यारें् व्यापार; बचहःसृष्ीच्या 
चवरुद्ध, वरून न चिसिारे परंतु ज्यारें् कायच र्ालू असते असे व्यापार. [सं.] 
 
अंतःस्थ न. अप. अंतस्थ; अंतस्त. १. (व्यापक) गुप्त रीतीर्ी लार्; िरबारखर्ार्ा एक भाग; 
सरकारातून आपले काम करून घेण्यासाठी कारकून, मुत्सिी, मोठमोठे सरकारी अचधकारी यानंा त्यारं्ा 
हक्क म्हिून (लार् नव्हे) ठोकळ, रोख रक्कम िेण्यार्ी पद्धती. ही मुसलमानी, मराठी व र्ंग्रज कंपनीच्याही 
चरयासतीत त्या वळेी सरसहा प्रर्चलत होती. २. गुप्त मसलत झकवा तह ठरविाऱ्या अचधकाऱ्यास 
शत्रकूडूनही रक्कम चमळे : ‘गडवाल संस्थानापासून सरकार २०,००० खंडिी सालीना घेई. त्यात 
सखारामबापूला ५००० अंतस्थ चमळत.’ − थोमारो २५४. ३. (सामा.) लार्. 

चव. १. गुप्त; खासगत; एकातं स्थळी झकवा खासगत जागी केलेले. २. अंतक्स्थत; मधला; 
आत असलेला; आतील. [सं.] 
 
अंतःस्थ पु. अधचस्वर; य र  ल  व हे विच. स्पशचव्यंजने (क् ते म्) व ऊष्ट्मे (श  ष स्) याचं्या मध्ये येिारी 
(अंतः +स्थ) व्यंजने. [सं.] 
 
अंतःस्थ पट्टी स्त्री. सरकारास आवक यक लागिारा खर्च चनभावण्यासाठी प्रसंगी जमीनिारावर व 
क्वचर्त रयतेवर बसवण्यात येिारा कर. 
 
अंतःस्थ पत्र न. हंुडीबरोबर पाठवलेले खुिेरे् पत्र. 
 
अंतःल्स्थत संकवक पु. (वन.) उच्च वनस्पतींच्या मुळात चशरकाव करून व तेथेर् आपले तंतू 
वाढवनू त्यारें् पोषि करिारी कवक वनस्पती; यापासून आश्रय वनस्पतीस काबचनी रव्य चमळते. 
 
अंतःल्स्थणत, अंतःल्स्थती स्त्री. १. (मन, आत्मा, प्रसंग, घरर्ी र्.) आतली अवस्था. २. आतील 
अचधष्ठान, वास्तव. ३. अंतरात्मा. [सं.] 
 
अंतःस्फुरि न. (मानस.) मनात आलेल्या समस्येर्ी उकल होत असताना चतच्याशी संबचधत 
नसलेले चवर्ार हळूहळू नाहीसे होऊन व संबचधत चवर्ारारें् धागेिोरे जुळत जाऊन एकाएकी समस्या 
सुटिे; अंतःपे्ररिेने चमळिारे ज्ञान. [सं.] 
 
अंतःस्फूर्णत, अंतःस्फूती स्त्री. आतून येिारी पे्ररिा; अंतःकरिापासून येिारी स्फूती : ‘कायद्यापेक्षा 
अंतःस्फूतीनेर् सुधारिा घडवनू आििे र्ष् असे प्रचतपािन…’ − संको २·८५६. [सं.] 
 
अंतःस्फोट पु. आतल्या बाजूस िंालेला स्फोट. [सं.] 
 
अंतःस्फोटक पु. (भाषा.) बाहेरून येिारी हवा श्वासनचलकेत चवचवध प्रकारे आचि चवचवध चठकािी 
अडवली गेल्याने उच्चारली जािारी व्यंजने. उिा. झसधी ब = िोन या शब्िातील ‘ब’ र्ा उच्चार. 
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अंतःस्राव पु. १. आत होिारा स्राव. २. शरीरातील नचलकाचवरचहत गं्रथींतून होिारा स्राव : ‘हा 
(अंतस्राव) तेथील रततात लगेर् चमसळून चवचशष् र्ंचरयाच्या कायावर पचरिाम करतो. उिा. र्न्द्स्युचलन.’ 
− आआआ ४९१. 
 
अंतःस्त्रीस्रावगं्रथी स्त्री. ‘चजच्यातला स्राव बाहेर वाहून नेण्यास नचलका नसतात व जो 
चतच्यातल्या सूक्ष्म रततवाचहन्द्यामंधेर् शोषला जातो अशी गं्रथी.’ − आआआ ४९१. 
 
अंतःके्षत्र न. १. आतील जागा, के्षत्र. २. (भ.ू) र्ोहोबाजूंनी वचेष्लेली बचंिस्त जागा. [सं.] 
 
अंतःके्षपि न. (यंअ.) १. नचलकेतून रवपिाथच आत फेकण्यार्ी चिया. थंड पािी बाहेरून आत 
सोडिे. २. िाबाने एखािा पिाथच (र्ंधन, तेल, हवा, पािी) आत भरिे, ठासिे (चडिेंल चसझलडरमध्ये, 
गसॅ टरबाईनमध्ये र्.). [सं.] 
 
अंतापुर न. पत्नी : ‘म्हिौचन सोळा सहस्र अंतापुरा प्रचिचल’ − चशव ७०१. 
 
अंतावन न. शवेट : ‘आता ंस्तवकार्ें अंतावनी । िह्मप्रळय विील मुनी ।’ − कथा १·१४. १२८. 
 
अंताक्षरी स्त्री. एका र्रिारे् जे अंत्याक्षर तेर् िुसऱ्या र्रिारे् आद्याक्षर धरून, भेंड्ा लावतात 
त्याप्रमािे केलेली काव्यरर्ना : ‘एक वेळ आजोबासी अंताक्षरी केली. अंती जें अक्षर तें पुचढला वातयार्ा 
आिी ऐसी बत्तीस वातयें केली.’ − वृद्धार्ार १५. [सं.] 
 
अंणतक चव. जवळर्ा; चनकटर्ा; समीपवती. 

पु. (ल.) सेवक; नोकर. [सं.] 
 
अंणतका स्त्री. १. र्ूल. २. वडील बहीि. [सं.] 
 
अंणतम चव. शवेटर्ा; अखेरर्ा; अंत्य; र्रम; चनवािीर्ा. [सं.] 
 
अंणतम अंदाज पु. (शाव्य.) वार्मषक अथचसंकल्पाकरता तयार केलेले जमाखर्ारे् चनिायक अंिाज. 
 
अंणतमता स्त्री. चनिायक–चनश्चायक अवस्था. [सं.] 
 
अंणतम प्रणवष्टी स्त्री. (वा.ले.) संवरि प्रचवष्ी 
 
अंणतम वगय पु. (गं्र.) एखाद्या चवषयारे् वगीकरि करताना, ज्यारे् अचधक चवभाजन होऊ 
शकिार नाही असा उपचवषय. [सं.] 
 
अंणतम स्थानक न. जेथून आगगाडी परत येते ते स्थानक. 
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अंणतमांगुली स्त्री. करंगळी. [सं.] 
 
अंणतमोत्तर न. अखेररे् उत्तर; चनवािीर्ा खचलता. [सं.] 
 
अंती शअ. १. शवेट; नंतर; पश्चात; पचरिामी; अखेरीस; मग. २. ज्यामुळे; साठी; कचरता; स्तव. 
 
अंतीगंुती स्त्री. अडर्ि; अडथळा : ‘अवक य म्हिून नृपनाथ । वोळवीतसे समस्त । ऐसें रायास 
गावंोगावंीं होत । अंतीगुंतीं र्ालावया ।’ − नव १८·१४. [गंुता, गुंती रे् चद्व.] 
 
अंतील चव. अंतीर्ा; शवेटर्ा : ‘हाचर् श्लोकींर्ा अंतील र्रि ।’ − एभा २९·८८. 
 
अंतुता चिचव. आत : ‘आकाशा ठाव अंतुता । भतूभास झबबला ।’ − वसेीस्व ११·२९. [सं.] 
 
अंतुती अ. शवेट; समाप्ती : ‘नमस्कारासी वारी नाहीं अंतुती ।’ − सप्र १·६६ 
 
अंतुरी, अंतोर, अंतोरी स्त्री. १. स्त्री; बायको; पत्नी; भाया : ‘आंतौचरया कुमरें । साडंोचनया भाडंारें ।’ − 
ज्ञा १·२२०. २. (सामान्द्यपिे) कोितीही स्त्री : ‘न कळे हो भाव मुचन मागें एकी अंतुरी । साठीं संवत्सरा जन्द्म 
तया उिरीं’ ॥’ − तुगा २७७. 
 
अंतुरनायक पु. अतुल, बचलष्ठ वीर पुरुष : ‘आंधारे अंतुरनायके : सूयाचर्या धुरा धचरचलया तवंके’ 
− रुस्व ४८४. 
 
अंतूर न. िशमी, भाकर वगैरे बाधंावयारे् फडके. 
 
अंतेवासी पु. १. (शब्िशः) जवळ राहिारा; गुरुजवळ राहिारा; उमेिवार; चशष्ट्य; चवद्याथी; 
चनकटवती : २. र्ाडंाळ (गावाबाहेर पि शजेारीर् राहािारा). [सं. अन्द्तेवाचसन्] 
 
अंतेष्ट, अंतेष्टी स्त्री. औध्वचिेचहक संस्कार; चिया; उत्तरचिया; पे्रतसंस्कार. [सं.अन्द्त्य+ र्चष्] 
 
अंतोणरक अंतःपुर; रािीवसा. पहा : अंतुरी [सं. अन्द्तःपुर] 
 
अंतौते शअ. आत; मध्ये. पहा : अतौत 
 
अंतौर, अंतौरी न. पहा : अंतुरी : ‘चहरोचनया ंिेवारं्ीं अंतौरे ।’ − एभा ४·२२७. 
 
अंत्य चव. शवेटर्ा; अंचतम; र्रम; अखेरर्ा. 

पु. अस्पृक य : ‘अंत्यु राचिवे बसैचवला ।’ − ज्ञा १३·७२५. 
न. संख्यास्थानसंज्ञातील ‘जलधी’ च्या पुढील व ‘मध्य’ च्या मागील एक संज्ञा; एक हजार 

महाप्म. [सं.] 
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अंत्यकमय, अंत्यणक्रया न. स्त्री. उत्तरचिया; औध्वचिेचहक संस्कार; चियाकमच. [सं.] 
 
अंत्यगोदान न. १. पापक्षालनाथच अनुष्ठान करताना त्यातील प्रधान कमच आटोपल्यानंतर लागलीर् 
करावयारे् गाईरे् िान. २. मरिापूवी िाह्मिास केलेले गाईरे् िान. [सं.] 
 
अंत्यणचत्र न. मजुकराच्या शवेटी शोभेसाठी घालावयार्ी आकृती. [सं.] 
 
अंत्यज, अंत्यजन्मा, अंत्यजाती पु. १. शूर जातीच्या खालील महार, मागं, र्ाभंार र्. अचतशूर; 
धोबी, र्ाभंार, बुरुड, नट, कोळी, मेि, चभल्ल या सात जातींर्ा अंत्यजातं समावशे करीत असत. − मनु. 
८·२७९. 

चव. शवेटर्ा; शवेटील. [सं.] 
 
अंत्यदशा स्त्री. मरि. 
 
अंत्यदान न. मृत्युपत्रात चलहून चिलेली मालमत्ता. 
 
अंत्यधन, अंत्यपद न. गचित झकवा भचूमतीश्रेढीतील शवेटर्ी संख्या. [सं.] 
 
अंत्यधमनी स्त्री. (वै.) संपूिच शरीराला रततार्ा पुरवठा करिारी शवेटर्ी धमनी. [सं.] 
 
अंत्यनाडी स्त्री. १. (ज्यो.) अचश्वनी, भरिी, कृचत्तका र्त्यािी २७ नक्षत्रानंा आद्यनाडी, मध्यनाडी 
व अंत्यनाडी अशा अनुिमे संज्ञा आहेत, त्यापंैकी कृचत्तका वगैरे नक्षत्रांस लागिारी संज्ञा. पहा : नाडी. २. 
‘हाताच्या मधल्या तीन बोटापंैकी अनाचमका, मध्यमा व तजचनी या बोटावंर अनुिमे आद्यनाडी, मध्यनाडी व 
अंत्यनाडी असे कक्ल्पतात.’ − सुज्यो ३७१. 
 
अंत्ययमक न. (सास.) कचवतेमध्ये र्रिाच्या शवेटी येिारे एकार् प्रकाररे् ध्वनी; काव्यातील 
ओळींच्या शवेटी होिारी त्यार् त्या अक्षरारं्ी पुनरावृत्ती; एक काव्यालंकार. [सं.] 
 
अंत्ययात्रा स्त्री. अंत्यसंस्कारासाठी पे्रत स्मशानात नेिे; पे्रतयात्रा : ‘त्याचं्या प्रर्डं अंत्ययाते्रत 
हजारोंनी सामील िंालेल्या मराठी जनतेच्या…’ − पपा १०५. [सं.] 
 
अंत्यलेख पु. अखेरर्ा लेख; मृत्युलेख; मृत्युपत्र. [सं.] 
 
अंत्यविय पु. १. शब्िाच्या शवेटील अक्षर. २. र्ार विातील शवेटर्ा शूरविच. [सं.] 
 
अंत्यणवणध, अंत्यणवधी पु. पे्रत िहन करण्यापूवी झकवा पुरण्यापूवी करावयारे् धार्ममक चवधी; 
उत्तरचिया; औध्वचिेचहक संस्कार; चियाकमच. 
 
अंत्यसंस्कार पहा : अंत्यणवणध 
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अंत्यसारिी स्त्री. अंचतम कोष्के. 
 
अंत्यल्स्थत चव. नेहमी जवळ राहिारी (स्त्री.) [सं. अंते+क्स्थता] 
 
अंत्याधार पु. (यंअ.) १. शवेटर्ा आधार. २. सीमा संयोग. ३. (स्था.) धरिाच्या झभतींच्या 
िोन्द्ही टोकानंा आधारभतू − टेकूसारखा असिारा भाग; ज्यावर कमान िुंकती राहते असा झभतीर्ा पुढे 
आलेला भाग. [सं.] 
 
अंत्यावस्थ चव. मरिसमयीर्ी व्यथा भोगीत असलेला; प्रािाचंतक व्यथेने पीचडत; आसन्न मरि. 
[सं.] 
 
अंत्यावस्था स्त्री. १. म्हातारपि; वृद्धावस्था. २. मरिावस्था. (ल.) मरि; मृत्य.ू [सं.] 
 
अंत्याक्षरी स्त्री. मुलारं्ा आपसात श्लोकाचिकाचं्या भेंड्ा लावण्यार्ा प्रकार. गाण्याच्या भेंड्ा. 
[सं.] 
 
अंत्यांक पु. शवेटर्ा आकडा; तै्रराचशकातील चतसरी संख्या, पि. [सं.] 
 
अंत्येणष्ट, अंत्येष्टी स्त्री. उत्तरचिया. मृतात्म्यासंबधंीरे् चियाकमच ‘गभाधानापासून अंत्येष्ीपयंत शास्त्रीय 
संस्कार होिे आवक यक आहे.’ − लोचटकेले ४·३२. [सं.] 
 
अंत्र, अंत्रमाळ न. आंत्र; आतडे : ‘छार यी मातले महावीर । वोचढती अंत्रमाळारें् भार ।’ − एरुस्व 
८·४७; ‘रयतेला लागला विवा जळती अंत्रीं ।’− ऐपो ४०४. [सं. अंत्र] 
 
अंत्र न. सूत्र, संधान : ‘खानिौरारे् व आचिक अचमरारें् अंत्र उडवावे ते काहंींर् होत नाही.’ − पेि 
३० १०५. 
 
अंत्रपुच्छदाि पु. एक रोग; अंत्रपुच्छ (अपेंचडतस) ही एक आतड्ापासून चनघालेली लाबंट व 
अरंुि अशी नळी असते, चहच्या पोकळीत िाह, सूज अगर पू होऊन होिारा रोग. [सं.] 
 
अंत्रमाळा स्त्री काळीज, अंतःकरि. पहा : आंत (गो.) 
 
अंत्रवृणद्ध, अंत्रवृद्धी स्त्री. पहा : अंतगचळ [सं.] 
 
अंत्रळ, अंते्रळ न. अंतराळ; वातावरि. (गो.) [सं. अंतराल] 
 
अंत्रा पु. धु्रपिाच्या अस्ताई, अंत्रा व अभोग या तीन भागापंैकी िुसरा भाग; अंतरा; पालुपिानंतररे् 
पिारे् भाग; कडव े‘भरी अथच यमक अंत्र्यामधीं रंग करारी ।’ − प्रला ३०. [सं.] 
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अंत्राटिे अचि. आपटिे : ‘भमूी अंत्राटीती रोषे’ − उषा १७२१. 
 
अंत्रावरिदाि पु. उिराच्या पोकळीत, अंत्रावरिात (पेचरटोचनयम) िीघचकाळ होिारा िाह. [सं.] 
 
अंत्राळी चिचव. अधातं्री; वरच्यावर. (चि. ठेविे). 
 
अंत्राक्ष न. आकाश : ‘गोसावीयार्ी पेंडीते अंत्राक्ष ए’ − गोप्र ३. 
 
अंणत्रक चव. १. सोडलेले; टाकलेले; ओलाडंलेले; गाळलेले (अंतर). २. अंतरलेले; काही 
अडर्िींमुळे वळेीर् न होता करायरे् राचहलेले (कमच, श्राद्ध र्.) [सं. अंतर] 
 
अंत्रीबुक न. नोंि वही; जंत्रीरे् पुस्तक : ‘धनीपिारे् चकती नंबररे् बुकातं पत्र नोंिले ते 
अंत्रीबुकारे् चकनाऱ्यावर चलहाव.े’ − न्द्यासे ७०. 
 
अंथरिे, अंथुरिे उचि. १. जचमनीवर चनजण्यासाठी, बसण्यासाठी वगैरे सतरंजी, चबछार्त र्. पसरिे; 
पसरून घालिे : ‘तो चनजावया सावकाश । समाचध मी त्यास आंथुरी ।’ − एभा १९·८८. २. पसरून िंाकिे; 
वर टाकिे, घालिे. [सं. आस्तरि] 
 
अंथरी स्त्री. अंथरण्यारे् साधन. (गाचलर्ा, रुजामा, जाजम, सतरंजी, र्टई र्.) 
 
अंथरूि न. १. चनजण्यासाठी अंथरायरे् वस्त्र; चबछाना : ‘नाकळे चवषय अंथुरिीं । आधी लहान होतें त्या 
चिसातं नवतें शहािी ।’ − प्रला १७६. २. (बायकील.) पचतसंग; चवषयसुख (अप.) अंथु्रि : ‘अंथु्रि पागुं्रि 
ना चनजाया मंर्क’ − िाचव १२९. [सं. आस्तरि] (वा.) अंथरुिाचा घािा करिे − िंोपेत लोळून 
अंथरुिार्ा र्ोळामोळा करिे. अंथरुिाप्रमािे ककवा अंथरूि पािून पाय पसरावे − साधनाप्रमािे साध्य 
ठरवावे, ऐपत पाहून खर्च करावा; सामर्थ्यानुरूप वागाव.े अंथरूि धरिे − पुष्ट्कळ झकवा कायमरे् आजारी 
होिे : ‘कािर सातवीत गेल्यापासून चमयानंी अंथरूि धरलं.’ − एल्गार ५६. भुईचे अंथरूि आणि 
आकाशाचे पांघरूि − अचतशय िाचररी असिे. 
 
अंथरूि कांबरूि, अंथरूि पांघरूि न. चबछाना व पाघंरण्यारे् वस्त्र; बाड चबछाना; जवळरे् 
सामान. 
 
अंदन, अंधि आधि. (ना.) 
 
अंदर शअ. आत. [झह.] 
 
अंदरघुशी स्त्री. र्ोरी करण्याकरता घरात गुपर्ूप घुसिे; आत चशरिे; प्रवशे करिे. 
 
अंदरबट्टा पु. आतबट्टा; नुकसान; न्द्यनू. (व.) 
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अंदरसा चिचव. अंतस्थ रीतीने, आतून : ‘अंिरसा भाषि हास्य चवनोिभाव ेसानंिप्रीती । अचवकळ करवी 
जगत्कता ।’ − चनमासुभरार्पूं ५·६६. 
 
अंदरून अ. आतून; आतल्या बाजूने. (व.) 
 
अंदाज, अंदाजा पु. १. कयास; तकच ; हेतू; मनार्ी धाव. २. सुमार; अजमास. ३. (अंिाजा) मान; 
पचरमाि; िर; प्रमाि. ४. ठरीव प्रमाि; नेमिूक; मतता. [फा. अंिािं] 
 
अंदाजिे सचि. आपल्या अनुभवाप्रमािे तकच , अनुमान, कल्पना करिे : ‘पवचतावर धूर पाहून 
चवस्तव अंिाजता येतो.’ − भातप्र ३५. 
 
अंदाजपट्टी स्त्री. पीक उभे असतार् वसूल चकती होईल यारे् केलेले अंिाजपत्रक. 
 
अंदाजपत्र न. अनुमान केलेल्या बातम्या, भाव ज्यात असतात ते पत्र. 
 
अंदाजपत्रक न. पुढील सालच्या जमाखर्ारे् अंिाजाने केलेले पत्रक. (आखिी, कोष्क). 
 
अंदाजपंचे अ. अंिाजे; नीट माचहती नसताना केलेल्या अनुमानाने. 
 
अंदाज सणमती स्त्री. (राज्य.) चवचधमंडळार्ी एक सचमती. अथचसंकल्पात चनरचनराळया चवभागाकचरता 
मंजूर केलेल्या रकमाचं्या चवनीयोगावर िेखरेख ठेविारी सचमती. 
 
अंदाजा स्त्री. धाडस. 
 
अंदाजे अ. सुमारे; तकच  झकवा कल्पना करून ठरवल्यास. 
 
अंदाधंुद, अंदाधंुदी स्त्री. पहा : अंधाधंुद 
 
अंदाधंुदी स्त्री. घर, समाज, संस्था झकवा राज्य यातील अव्यवक्स्थतपिा. 
 
अंदारी स्त्री. खाडें आचि िाडें याचं्यामध्ये बसलेल्या लहान फळयापंैकी प्रत्येक चकलर्ी. पहा : अंधारी 
(माि.) 
 
अंदु, अंदुज पु. हाड्ाव्रि (पायार्ा एक रोग); कधीही बरी न होिारी जखम; चकडवळ : ‘नायटे 
अंिु गजकिच ।’ − िास ३·६·२०. [सं. अंिु] 
 
अंदुक पु. बेडी; साखळी;पायहसळी. ‘अंिुक िंाला सुयोधना गवच ।’ − मोउद्योग ७·३० [सं.] 
 
अंदुक न. (प्राचि.) फलन न िंालेले अंडे. 
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अंदुक जनन न. (प्राचि.) मािीच्या शरीरातील अंड्ारं्ी चनर्ममती. [सं.] 
 
अंदुक मागय पु. (प्राचि.) अंडी मािीच्या शरीराबाहेर वाहून नेिारी नचलका. [सं.] 
 
अंदुकाश्म पु. (भशूा.) माशाचं्या (मासे) अंड्ाचं्या आकाराच्या गोळयासारखे चिसिारे 
कॅक्ल्शयम काबोनेट झकवा चसचलकारे् गोळे एकत्र येऊन तयार िंालेला खडक. [सं.] 
 
अंदुकी स्त्री. (प्राचि.) अंडाशय; मािीच्या जननेंचरयार्ा एक भाग. [सं.] 
 
अंदुवाकी स्त्री. साखळयाचं्या वाकी, रुरगाठीच्या वाकी : ‘कंठी झकचकिी क्षरु घंटा । झकचकिी 
कचलवरे पायवाटा । अंिुवाकीचर्या बोभाटा । वरी िशागुंळी ॥’ − कथा ५·१६·१८५. 
 
अंदू पु. १. साखळी; चनबधं; बेडी. २. लढाईच्या वेळी हत्ती पळून जाऊ नये म्हिून हत्तीच्या पायास 
बाधंावयार्ी साखळी, िोर, साखळिंड; मागील पायासं साखळिंड बाधंण्याकरता अडकवलेली लाकडी 
र्ौकट : ‘जसा गज हस्ती अंिु लेऊन करी ठािावर धुरी ।’ − पला ४·३६. ३. िोन झभतींना अथवा िगडानंा 
जोडिारी लोखंडार्ी पट्टी, सळई. ४. पायातील वाळा : ‘अंिु तोडरार्ा िंित्कार ।’ − वसेी ३·७२. [सं. 
नंि] (वा.) अंदू घालिे, अंदू जडणविे − १. लढाईत हत्ती पळून जाऊ नये म्हिून त्यारे् पुढील पाय 
साखळीने बाधंिे : ‘हत्तीस अंिु घालून मारता ंमारता ंमराव.े’ − भाबं ७३. २. (ल.) कोंडून ठेविे; िाबात 
ठेविे; कैिेत घालिे; अडथळा आििे. 
 
अंदू चिचव. यंिा यावषी; र्ालू वषी. (कों.) 
 
अंदेशा पु. १. आिेश; आज्ञा : ‘कीं उत्तर सत्वर हक्स्त पाठवा ऐसा हा अंिेशा ।’ − बस्वझलग, गजगौरी 
४१. [सं. आिेश] 
 
अंदेशा पु. १. चवर्ार; कल्पना. २. संशय; शकंा; वहीम : ‘अंिेशारे् गोवीं पडो नये ।’ − िाचव २४५. ३. 
भीती; काळजी : ‘िुंरिुंर पाजंर िंालें  चकती करंू अंिेसा ।’ − पला ४·१२. ४. मसलत; योजना : ‘ऐशास 
आपि चलचहले अंिेश ेयेथे उभयतानंी घेतले तेव्हा त्यारं्ी खातरजमा केली.’ − ऐलेसं ४०४८. [फा. अंिेशा] 
 
अंध चव. १. आंधळा; दृचष्हीन. २. (ल.) बेगुमान; बेपवा; उन्द्मत. जसे :− मिाधं, रव्याधं र्. ३. 
अडािी; अज्ञ. [सं.] 
 
अंध पु. आड, चवहीर : ‘अंध खाचिता ंखालतें जवं जव ंखािे तव ंतव ं त्याचस अधोगचतचस कारि 
होये.’ − चवि १३. 
 
अंधक चव. १. अंधुक; कमी प्रकाशार्ा. २. चफक्का, तकाकी नसलेला; चनस्तेज; मंि (रंग, रंगीत 
वस्तू). [सं.] 
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अंधक, अंधकअंधक चिचव. १. तुरळकतुरळक; अस्पष्; अव्यतत; चमिचमिीत (चिवा, वस्तू). (चि. 
चिसिे.) २. धुकट; धंुि (हवा, वातावरि.) 
 
अंधकिे अचि. अंधुक होिे; आवरि पडिे; चनस्तेज होिे; मावळिे; िंोकाळिे: ‘ततारा िंमकत होता । 
अंधकळा ।’ − ऐपो ९२. [सं. अंधक] 
 
अंधकार पु. १. (अप.) अंधःकार; अंधार; काळोखी; काळोख; प्रकाशाभाव : ‘सूयच िेऊचन घेतला 
अंधकार ।’ − हचर ३·२०३. २. (ल.) बुचद्धमादं्य; अज्ञान [सं. अन्द्धकार] 
 
अंधकूप पु. १. गवतात झकवा िंाडािुंडपामंध्ये चिसेनाशी िंालेली चवहीर; अंधारी चवहीर : ‘मग अंधकूप 
आश्रावा ।’ − ज्ञा १·२३९. २. एक नरक [सं.] 
 
अंधगज न्याय, अंधिल्स्त न्याय पु. एखाद्या चवषयार्ा भलतार् अथच करून घेिे; एखाि िुसरा अंश 
पाहून त्यावरून संपूिच चवषयारे् आकलन िंाले असे समजून त्याबिल र्ुकीरे् मत बनचविे. [सं.] 
 
अधंचष्ट्मा पु. (मानस.) जो लावला असता समोरील वस्तू चिसत नाही असा र्ष्ट्मा. 
मानसशास्त्रीय प्रयोगात यार्ा उपयोग करतात. 
 
अंधतम पु. १. जास्त िाट अंधार; आंधळे करण्यार्तका काळोख. २. (ल.) आध्याक्त्मक अज्ञान; 
अध्यात्मज्ञानार्ा अभाव. ३. एक नरक : ‘तेिे अकमच कमचवशें अंधतमीं तो प्रवशे े।’ − एभा १०·५९०. 

चव. अत्यंत आंधळा.[सं.] 
 
अंधताणमस्त्र न. एक नरक. [सं.] 
 
अंधत्व न. आंधळेपिा; दृचष्हीनता; र्क्षझुरचरयार्ा अभाव. 
 
अंधदरी स्त्री. (भशूा.) िोन डोंगराचं्या रागेंमधील सूयचप्रकाश चजथे पोर्ू शकत नाही असा अचत खोलगट 
भाग. [सं.] 
 
अंधदपयि न्याय पु. (आंधळयाला आरशार्ा काय उपयोग यावरून) एखाद्या गोष्ीर्ा सापेक्ष 
चनरथचकपिा िशचचवण्यासाठी या न्द्यायार्ा उपयोग करतात; ज्याला ज्या गोष्ीर्ा उपयोग नाही ती त्याला 
िेिे. 
 
अंधपरंपरा स्त्री. १. आंधळयार्ी ओळ, माळ. एका आंधळयाकडून िुसऱ्या आंधळयाकडे अशी 
र्ालत आलेली रीत वगैरे. २. एकारे् पाहून िुसऱ्याने, त्यारे् पाहून चतसऱ्याने याप्रमािे कोितीही गोष् 
चवर्ार न करता करण्यार्ा पचरपाठ; गतानुगचतकत्व; खरेखोटे, फायिा−तोटा न पाहता वाडवडील झकवा 
समाज जसे करीत आला तसे करिे. [सं.] 
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अंधपरंपरा न्याय पु. जेव्हा मािसे एखािी गोष् करायला चवर्ार न करता मेंढराप्रमािे एकामागून एक 
अशी जातात आचि प्रसंगचवशषेी नुकसान सोसतात तेव्हा या न्द्यायार्ा प्रयोग. 
 
अंधबंध पु. अंधपटल. [सं.] 
 
अंधकबदु, अंधकबदू पु. (वै.) नेत्रगोलकामंध्ये दृचष्रे्ता जेथे आतल्या आवरिात चशरते तेथील 
दृचष्पटलातील प्रकाशसंवेिक नसिारा झबिू. [सं.] 
 
अंधमागय पु. (मानस.) व्यहूात ज्या चठकािी पुढे जाण्यार्ा मागच बंि होतो असा मागच, पुढे जाण्यास, 
प्रगतीस अटकाव करिारी गोष्. [सं.] 
 
अंधणवलोकन प. आंधळा मािूस काही पाहिे शतय नसते, यावरून अशतय गोष्ीर्ा चनिेश 
करताना हा शब्िप्रयोग करतात. 
 
अंधश्रद्ध, अंधश्रद्धाळू चव. (समाज) सारासार चवर्ार न करता, आंधळेपिाने, भीतीने एखाद्या 
गोष्ीवर चवश्वास ठेविारा. [सं.] 
 
अंधश्रद्धा स्त्री. सारासार चवर्ार न करता आंधळेपिाने एखाद्या गोष्ीवर ठेवलेला चवश्वास; 
अज्ञानातून, भीतीतून चनमाि िंालेली पि बुद्धीला न पटिारी चनष्ठा; वडेगळ समजूत; धमचभोळेपिा. [सं.] 
 
अंधस्थान न. (प्राचि.) डोळयातील पटलावर ज्या चठकािी प्रचतमा तयार होत नाही तो झबिू. 
[सं.] 
 
अंधाई स्त्री. १. अंधार; काळोख. २. (ला.) अंिाधंुिी; बखेडा. [झह.] 
 
अंधाटी स्त्री. १. एखाद्याच्या सरळ बोलण्यावर िुसऱ्याने घेतलेला आके्षप; आडफाटा. २. असल्या 
आके्षपानंी स्वतःरे् मत चसद्ध करण्यार्ा धरलेला हट्ट. (चि घेिे, फोडिे, काढिे.) 
अंधाटीबंधाटी स्त्री. चजने गठे्ठ आवळले जातात अशी िोरी झकवा िंाडार्ी लवचर्क फािंी. 
 
अंधाधंुद, अंधाधंुध, अंदाधंुदी, अंदाधंुधी (अन्द्धाधुन्द्ि, अन्द्धाधुन्द्िी) स्त्री. बडंाळी; अव्यवस्था; गोंधळ; 
अराजकता (राज्य, घर, कामकाज र्. मध्ये) चव. अव्यवक्स्थत; अचनयचमत; बेबंिी (कारभार, राज्यतंत्र). 
 
अंधानुकरि न. (मानस.) आंधळेपिाने केलेले अनुकरि, नक्कल; िुसऱ्याच्या कोित्या गोष्ीरे् 
अनुकरि करायरे् व ते का करायरे् यार्ा चवर्ार न करता केलेले अनुकरि; आपल्यापेक्षा वरच्या थरातील 
व्यततीर्ी आंधळेपिाने केलेली नक्कल. [सं.] 
 
अंधानुवाद पु. अंधानुकरिाने वागण्यार्ी प्रवृत्ती. 
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अंधार पु. १. काळोख; अंधकार : ‘खोलीत अंधार पचडला फार । खालीं न चिसे अिुमात्र ।’ − संचव 
१·१३४. २. (ल.) अडािीपिा; अज्ञान : ‘जािपिें घे अंधार । तो एक पढतमूखच ।’ − िास २·१०·२७. ३. 
(ल.) अन्द्याय; उपरव; अंिाधंुिी; घोटाळा (वा.) अंधारून येिे − सूयासमोर काळे ढग आल्यामुळे उजेड 
कमी होिे; अंधारिे; अंधार पडल्यासारखी क्स्थती होिे. [सं. अंधकार] 
 
अंधारकोठडी, अंधारकोंडी, अंधारखि, अंधारखिी स्त्री. एकान्द्तवासार्ी चशक्षा भोगण्यासाठी 
तयार केलेले, र्ोहोकडून बंि परंतु हवा येण्यापुरता िंरोका असलेले तळघर, खोली. १. कोंिट, अंधारी 
खोली. २. (ल.) एकान्द्तवासार्ी चशक्षा. (चि. ठरिे, ठरविे, िेिे, ठोठाविे). 
 
अंधारखोली स्त्री. (भौ.) छायाचर्ते्र असलेली चर्त्रपट्टी धुण्यासाठी व त्यावर र्तर प्रचिया 
करण्यासाठी खास तयार केलेली प्रकाशबंि खोली. 
 
अंधारगडत, अंधारगडद न. अचतशय काळोख (चि. पडिे, येिे, र्ढिे, होिे.) अंधारगडप, 
अंधारगुडुप असेही शब्ि वापरतात. 
 
अंधारिे अचि. (ढग, पाऊस) िाटून, जमून येिे व काळोख होिे. [सं. अंधकार] 
 
अंधारी स्त्री. १. काळयाकुट्ट ढगामुंळे पडलेला अंधार. २. टानंयार्ा घोडा झकवा रहाटार्ा, घाण्यार्ा बलै 
याचं्या डोळयासं लावण्यार्ी िंापड. ३. चपत्तक्षोभाने डोळयापंुढे एकाएकी भासिारा अंधार झकवा र्क्कर; 
मूच्छा; तसेर् उतारवयामुळे झकवा (ल.) आढ्यतेमुळे डोळयावंर येिारी िंापड, धंुिी. ४. अंधार, काळोख 
(चि. येिे, पडिे). ५. (ल.) अज्ञान : ‘तेथे अंधारी गेली । मग बुद्धी मावळली ।’ − परभा १०·११. 

चव. उजेड नसलेली; एकातं असलेली; चनजचन : ‘ह्या वाडास ‘अंधारी’ असेर् नाव आहे.’ − 
चवराझशरो १६८. 
 
अंधारी स्त्री. १. रहाटगाड्ाच्या र्ाकाच्या िोन िात्यामंधील जागा; िातातंर; खार्ा. २. कडीपाटाच्या 
िोन कड्ामंधील जागा िंाकण्याकरता बसवलेली आडवी फळी. ३. लाकडी चजन्द्याच्या िोन पायऱ्यामंध्ये 
मागच्या बाजूस असलेली पोकळ जागा बिं करण्याकरता बसवण्यार्ी फळी. ४. तुरंुग; अंधार कोठडी; 
तळघर : ‘ज्या गाडद्यानें श्रीमंतावंर हात टाचकला त्यास मोरोबा िािानंी तेथेंर् मारंू न िेता कैि करून 
आिून अंधारीत घातला आहे.’ – ऐलेसं १४२०. ५. बळि; झभतीत काढलेले कपाट. 
 
अंधारी उजेडी चिचव. गुप्तपिे व उघड; सरळ, स्पष् शब्िात वा खुबीने सुर्वनू; खाजगी रीतीने व 
र्ारर्ौघात, अनेक मागांनी, रीतींनी. (चि. सागंिे, चशकविे.) 
 
अंधारी कंुधारी, अंधारी कोंधारी चिचव. १.काळोखात; अंधारात; साधंीकोंिीत; कोन्द्याकोपऱ्यात. २. 
(ल.) गुप्तपिे; र्ोरून; आडून. [अंधारीरे् चद्व.] 
 
अंधारी रात्र स्त्री. वद्य पक्षातील रात्र; अंधारी, काळोखी रात्र. 
 
अंधारू पु . पाशी धमचगुरू : ‘चभकाजी रुस्तुमजी अंधारू.’− बाबारो २५·४०. 
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अंधारे न. १. अंधार, काळोख.२. राताधंळे : ‘चगरी चवरी आचि अंधारे’ − िास ३·६·२६. २. िंडप; 
छप्पर; िंापड : ‘चखडकीर्ी नागफिीच्या आकारार्ीं अंधारीं हीं आमेचनयन लोकानंी र्रािी लोकापंासून 
उर्ललीं.’ − ज्ञाको २०·१८९. [सं. अंधकार] 
 
अंधी स्त्री. १. काळोखी; आभाळ भरून येिे. २. तुफान, वािळ, जौळ (चि. होिे, उठिे, बसिे, 
जािे). [झह.] 
 
अंधु पु. आड; चवहीर. : ‘झसधु अगस्त्याऽर्मना न पुरे, पुरतील काय मग अंधु ।’ − मोरोि २·८५. 
[सं. अंधम्] 
 
अंधुक, अंधूक चव. अस्पष्; मंि;पुसट; धूसर. [सं.] 
 
अंधुक काच स्त्री. (स्था.) धूसर कार्; उजेडार्ी तीव्रता कमी करिारी कार्. 
 
अंधुकपिा पु. पुसटपिा; धुसरता. [सं.] 
 
अंधुळी स्त्री. सावली; छाया. 
 
अंधेर पहा : अंधार [झह.] 
 
अंधेरनगरी स्त्री. अन्द्याय, जुलुम−जबरिस्ती जेथे नेहमी र्ालते असे स्थळ; अव्यवक्स्थतपिार्ा 
कारभार; बेबंिशाही. [झह.] 
 
अंधेरी चव. १. पहा : अंधार. २. अंधेरनगरीतल्या सारखा; बेबंि : ‘येथील कारभार मोठा अंधेरी. 
कोिास कोिी पुसत नाही.’ − ऐलेसं ५२४४. 
 
अंधेरी स्त्री. चकलाव्यास बाधंलेली असते. जरूर लागेल तेव्हा हत्तीच्या डोळयावर टाकतात. 
 
अंब न. पािी. 
 
अंब उ् गा. राजपत्नी, गुरुपत्नी, चमत्रपत्नी, साध्वी, सासू व आई या सवांस आिराथी संबोधन. [सं.] 
 
अंबक न. डोळा : ‘त्र्यंबकाने चतसरा ‘अंबक’ म्हिजे डोळा उघडला की त्यातून या ज्वाला चनघतात.’ 
− तीम ७९. [सं.] 
 
अंबक न. बाप. [सं.] 
 
अंबक न. ताबंे. [सं.] 
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अंबकटी, अंबकाठी स्त्री. कच्या आंब्यार्ी वाळलेली फोड; अंबोशी; चहर्ा उपयोग कालविात 
झर्रे्ऐवजी करतात. 
पहा : आंबकरी [सं. आम्र + काष्ठ] 
 
अंबर न. १. वस्त्र, कापड : ‘पिबंध नागर । तेंचर् रंगाचथलें  अंबर ।’ − ज्ञा १·६. २. (समासात) वस्त्र 
पचरधान, पोशाख याअथी. उिा. पीताबंर = चपवळे असे वस्त्र; वस्त्राने युतत असा; चिगंबर = चिक्−चिशा 
आहे वस्त्र ज्यारे्; र्मांबर र्. [सं.] 
 
अंबर पु. १. धान्द्य ठेवण्यासाठी झभतीत केलेली कोठडी; धान्द्यागार; कोठार; हळि. २. (ल.) 
खचजना : ‘जें मागशील तें िेईन भरला अंबर ।’ − सला १·३०. [फा. अंबार] (वा.) अंबर लुटिे– धान्द्यार्ा 
साठा उधळपट्टीने खर्चिे; लुटारूने धान्द्य लुटिे. 
 
अंबर पु. एक सुगंधी ताबंसू पिाथच (उिबत्त्या करण्याच्या कामी उपयोगी). अंबर उिी. [फा.] 
 
अंबर न. िेवमाशारे् सुगंधी रेत झकवा चवष्ठा; कापडी िंापड−राव्यको. 
 
अंबर पु. (वै.) एक प्रकाररे् गवत. 
 
अंबर, अंबरी पु . १. (लोहारी) चखळे उपसून काढावयार्ा चर्मटा, पकड. २. (सोनारी) 
अडचकत्त्यासारखा िोन पायासं एका चखळयाने साधूंन वरच्या बाजूस वतुचळाकार असलेला, धातूरे् सूत, तार 
ओढण्यार्ा चर्मटा. 
 
अंबर पु. १. एक धातू; िेशी औषधात यार्ा उपयोग करतात. २. अंबरर्ा केलेला चजन्नस. (मिी, 
सळई, िाचगना.). 
 
अंबरउदी पु. स्पमच व्हेल नावाच्या माशाच्या आतड्ात होिारा एक पिाथच. हा सुगंधी व औषधी 
आहे. 
 
अंबरखाना पु. अठरा कारखान्द्यातील एक; धान्द्यागार; कोठार : ‘अंबरखाना र्ागंला । वतत 
गैरवतत कामाला । तोचर् राजा शोभला । जगतीं तळीं ।’ − भाअ १८३४. [फा.] 
 
अंबर चरखा पु. हाताने सूत काढण्याच्या र्रख्यार्ा एक प्रकार. 
 
अंबरसा पु. अंबर धातूर्ा लहान मुलाच्या गळयातील एक िाचगना. (व.) [फा. अन्द्बरर्ा] 
 
अंबरी स्त्री. जाळीिार सुशोचभत केलेली मंडपी. 

चव. अंबराने सुगंचधत केलेली (तंबाखू वगैरे). [अंबर] 
 
अंबरीष न. १. खापर. २. पश्चात्ताप. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पु. सूयच; चवष्ट्िू; चशव; एक ऋषी. [सं.] 
 
अंबले न. काकडीसारखे एक फळ. हे कडू असते. 
 
अंबले न. मुलाचं्या कानातील डूल. 
 
अंबवि न. १. पहा : अंबोि : ‘अधरपान आंबविें । गाढझलगनी मेळविे ।’ − मुआचि १५·११८. २. 
(चपठात, कोंड्ात, तंबाखूत−ताक, झलबार्ा रस र्.) आंबवण्याकरता घालण्यात येिारा पिाथच; चवरजि. 
पहा : आंबोि [सं. अम्ल + वन] 
 
अंबवि न. आवि; आमि; बैलगाडीच्या र्ाकाच्या तंुब्याच्या तोंडात, आतील आखाने तंुबा चिंजू नये 
म्हिून घातलेले लोखंडी वाटोळे कडे. 
 
अंबवि, अंबविी न. स्त्री. नाव वल्हवताना नावाडी गातात ते गािे; र्कवा. (कों.) 
 
अंबविी न. १. कैरी भाजून पाण्यात कालवनू आत गूळ झकवा साखर घालून केलेले सार झकवा पन्द्हे. 
 
अंबविी न. उसार्ी झकवा हळिीर्ी लागवड िंाल्यावर चतसरे चिवशी जे पािी िेतात, ते पािी. 
 
अंबविी कचबविी न. उसार्ी झकवा हळिीर्ी लागवड िंाल्यावर पार्सहा चिवसानंी िेतात ते 
पािी. 
 
अंबवशी स्त्री. बारीक पानारं्ी भईुसपाट पसरिारी वनस्पती; अंबटवेल. 
 
अंबवा, अंबरंग पु. १. आंब्याच्या रंगासारखा चहरवा रंग; नीळ व आंबेहळि यापासून केलेला रंग. २. 
अंबवा रंगाने रंगचवलेले कापड. 
 
अंबशी चव. मेघासारखा चनळा; मेघविच. [सं. अंभस्] 
 
अंबष्टाि, अंबसाि स्त्री. आंबटघाट; आंबसू वास. (को.) 
 
अंबष्ठ, अंबष्ट पु. १. िाह्मि बाप व वैक य आई यापंासून िंालेली संतती; अशारं्ी जात : ‘अंबष् आचि 
मूधावचसतत ।’ − एभा २०·३३. [सं.] 
 
अंबसाि स्त्री. आमसाि; आमसूल. पहा : अंबटाि 
 
अंबसुका, अंबसुखा चव. अधचवट सुकलेला; िमट; झकचर्त ओलसर; अंबट ओला. (कों.) 
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अंबसूल, अंबसोल न. राताबंीच्या फळारे् त्याच्यार् रसातं चभजवनू वाळवलेले साल; 
कोकंबसाल. 
 
अंबळी पु. एक मासा; चपउश मासा. याच्या छातीवर िोन व पाठीवर एक असे ताबंड्ा रंगारे् पंख 
असून बाकीरे् अंग पाढंरे असते; लाबंी िोन ते तीन रं्र् असते. 
 
अंबा स्त्री. १. आई : ‘म्हिोचन अंबे श्रीमंते ।’ −ज्ञा १२·१०. २. राजपत्नी; साध्वी र्त्यािींस आिराथी 
संबोधन. ३. िुगा; भवानी; पावचती (िेवी) पहा : अंबाबाई : ‘साहस नव्हेचर् गे अंबा । चवन्द्मुख जाहली 
जगिंबा’ − एरुस्व ५·७३. [सं.] 
 
अंबाटक्का, अंबीटक्का पु. आंबरायाबाबत घ्यायर्ा कर. 
 
अंबाडा पु. बायकाचं्या केसारं्ा बुर्डा. पहा : आंबाडा 
 
अंबाडा पु. १. अंबाडीरे् िंाड व पाने; हे िंाड र्ार पार् हात उंर् वाढते. सुकल्यावर चभजत घालून 
त्यावरील वाख काढतात, त्यारे् गोिपाट, िोर व कागि करतात. [झह. अंबाडा] 
 
अंबाडी स्त्री. १. अंबाडीरे् िंाड. पहा : अंबाडा (वनस्पती). २. या िंाडारे् बी (यापासून तेल 
काढतात.) ३. यारे् तंतुमय वषे्न − त्वर्ा; यापासून िोर करतात. यार्ी पाने भाजी म्हिून खातात. (गो.) 
(वा.) केसांची अंबाडी िोिे, केसांची अंबाडी णदसू लागिे– केस चपकल्यामुळे अंबाडीच्या वाखासारखे 
चिसू लागिे. 
 
अंबाडी स्त्री. अंबाडीरे् पान; मोठ्या व चतखट पानार्ी नागवलेीर्ी एक जात. 
 
अंबाडी पु. बेिाण्यातील एक जात. 
 
अंबाडी पु. एक मासा (वाळलेले, सुकट). 
 
अंबाडी पट्टी स्त्री. अंबाडीच्या लागवडीवर झकवा चतच्यापासून िोर करण्याबिल बसवलेला कर. 
 
अंबाबाई स्त्री. १. कोल्हापूरर्ी िेवी. (सामा.) कोितीही (जोगेश्वरी, तुळजापूरर्ी वगैरे) िेवी. २. (ल.) 
हट्टी स्त्री. ३. (चवनोिाने) आमटी. 
 
अंबाबाईचा उदो उ् गा. पोत घेऊन ‘उिो उिो गे’ करीत नार्िे; िेवीर्ा जयजयकार करिे. 
 
अंबाबाईचा पोत अंबाबाईर्ा पुजारी जो भतु्या त्याच्या हातातील, झर्ध्यारं्ा पीळ िेऊन केलेला, पेटलेला 
मोठा काकडा. 
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अंबार न. १. अंबारखाना; झभतीतील धान्द्य ठेवण्यार्ी कोठडी; धान्द्यागार; कोठार : ‘धान्द्यार्ी 
अंबारे… केव्हा लुटली जातील…’ − शसौ ५१. पहा : अंबर. (सामान्द्यतः) कसलाही ढीग, रास. २. 
कापलेल्या गवतार्ा ढीग. (बे.) ३. चपकार्ा सरकारी चहस्सा; अंबाराशी. (कना.) [फा. अंबार] 
 
अंबारसरी स्त्री. गावातील िाह्मि, गावकामगारानंा वगळून, र्तरापंासून जी घरपट्टी वसूल 
करतात ती. 
 
अंबारी स्त्री. हत्तीवरील बसावयार्ी मेघडंबरी, आसन, बठैक. जेव्हा वर छतार्ी योजना नसेल तेव्हा या 
बठैकीला हौिा म्हितात : ‘अविच अंबाऱ्या शोभल्या वरी ।’ − नव १३·७५. [अर. अमारी] (वा.) उलटी 
अंबारी िातात येिे, उलया अंबारीत बसिे, उलया अंबारीने राज्य करिे– चभक्षािेंही करिे; भीक 
मागिे (गाठ मारलेल्या चभके्षच्या िंोळीर्ा आकार उलट्या अंबारीसारखा असतो यावरून) : ‘मािंी 
कातड्ार्ी पेटी व फराळारे् आचि र्ार धोतरें एवढे मात्र…. बर्ावलें . नाहींतर आजर् उलट्या अंबारीच्या 
राज्यार्ा उपभोग घ्याला लागला असता.’ − रंगराव. अंबारीत बसिे − श्रेष्ठपिास र्ढिे; वैभव, अचधकार 
प्राप्त होिे. अंबारीसकट ित्ती णगळिे − सवचस्व स्वाहा करिे; सगळेर् हडप करिे : ‘येथील मंडळी 
अंबारीसकट हत्ती चगळिार हे स्पष् आपिास चवचित आहे.’ − पुिे अखबार १·७७. 
 
अंबावाटी स्त्री. चववाह समारंभातील अंबा झशपण्याच्या चवधीकरता वापरली जािारी रंगार्ी वाटी : 
‘तुया अंबावाटी घेऊचन गोरटी.’ − िाचव ३७. 
 
अंबाळ, अंबाळी स्त्री. तलेश. 
 
अंणबका स्त्री. १. आई : ‘का ं एकलोचतया बाळका । वरी पडौचन ठाके अंचबका ।’ − ज्ञा १३·५०२. २. 
जगिंबा; पावचती : ‘र्रं तेथे र्चंरका । शभं ुतेथे अंचबका ।’ − ज्ञा १८·१६२२. [सं.] 
 
अंणबलगाडा पु. चर्त्रचवचर्त्र वेलींनी नटवलेली, सजवलेली गाडी. (बे.) 
 
अंबी, अंबेकरी पु. नावाडी; भोई; धीवर : ‘मासे मारिारे कोळी व नावा वलचविारे अंबी निींत एके 
चठकािीं बुडून बऱ्यार् अंतरावर पाण्यावर येतानंा पुष्ट्कळानंी पाचहलें  असेल.’ − प्राचिमू १५. (कना.) [का. 
अंबी] 
 
अंबीर पु. अमीर; हंबीर; सरिार. राज या शब्िाला जोडून चवशषेतः हा शब्ि येतो : ‘धन्द्य पुण्यामझध 
आपुि राजअंचबरा ।’ − पला ९८. 
पहा : अमीर [अर. अमीर] 
 
अंबु न. पािी. 
 
अंबुखिे, अंबुणखिे, आंबुखिे उचि. १. टाकिे; फेकिे; वषचिे : ‘प्रळयाननीर्ीं उचजती । आंबुचखलीं 
जैशीं ।’ − ज्ञा ११·३४२. २. झसर्न करिे; झशपडिे : ‘घृतें आंबुखुचन आचगयाळें  ।’ − ज्ञा १४·१६२. [सं. 
अभ्युक्षि] 
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अंबुखा पु. १. पाण्यार्ा वषाव, वृष्ी; झशतोडा; हबका ‘मोक्षमागाकडे. जैं यारं्ा आंबुखा पडे ।’ − ज्ञा 
१६·२६१. 
 
अबंुखा पु. गवसिी. 
 
अंबुची, अंबुची कचबोची, अंबोची कचबोची (अम्बुर्ी) स्त्री.  एक आंबट वले. चहच्या पानारं्ी भाजी 
करतात. पहा : अंबोशी 
 
अंबुज न. पाण्यात जन्द्मलेले; कमळ. नयनाबंुज, पािाबंुज र्. समास होतात. [सं.] 
 
अंबुजी स्त्री. मागंार्ी व मागं गारुड्ार्ी गुप्त चलपी; ‘पारसी’ या ऐवजी वापरला जािारा शब्ि; ‘मागं’ 
या ऐवजी या नावाने संबोधतात. 
 
अंबुट न. अंबर; आकाश; पहा : आबुट : ‘घडघचडले र्िवाट । रजें अंबुट कोंिलें  ॥’ − एरुस्व 
८·१४. 
 
अंबुटकी स्त्री. अगिी कोवळा आंबा. 
 
अंबुथिे, आंबुथिे उचि. १. वाढिे; जास्त होिे : ‘वोखिारे्चन नावंें अमृतें । जैसा नवज्वरू आंबुथे 
।’ − ज्ञा १३·७२३. २. (ल.) प्रज्वचलत होिे; प्रिीप्त होिे; पेटिे; पेटचविे; उजळिे : ‘तैसा वैरानयार्ा 
बोलावा । चवर्ारार्ा तो चिवा । आंबुचथता ंआत्मठेवा । काढीर्ी तो ॥’ – ज्ञा १८·१००८. [सं. अभ्युत्थान] 
 
अंबुद, अंबुधर पु. ढग; अभ्र : ‘र्ातक होता ंतृषाकातं । आवडीनें लचक्षत अंबुधरातें ॥’ − सचव २५·२. 
[सं.] 
 
अंबुणध, अंबुधी, अंबुणनणध, अंबुणनधी पु. समुर; महासागर. [सं.] 
 
अंबुरकी कचच स्त्री. बहुतेक चपकलेली, गाभळुलेली (झर्र्) 
 
अंबुरा पु. अंबूर. पहा : अंबर, अंबूर 
 
अंबुला पु. नवरा; पती : ‘नंिनंिन हा आर्ोज अंबुला वो ।’ − चनगा ६५. 
 
अंबुला पु. पाण्यार्ा थेंब. 
 
अंबुला, अंबुले पु. आंब्याच्या आकारार्ा कानातील डूल.पहा : आंबला, आमला : ‘कुमारारें् आंबुले 
कडिोरी । मजपाशीं आचिजे ॥’ − चिपु १·१९·३९. [सं. आम्र, आमलक] 
 
अंबुली स्त्री. आबुली; पत्नी; नवरी :‘लाबंलाबंे कासोटें । चमरचवती आं(आ) बुचलआं पुढें ॥’ − चशव ८९१. 
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अंबुलेपि न. नवरेपि; मोठेपिा; श्रेष्ठत्व : ‘यािवासी अंबुलेपिार्ी आस’ − ज्ञागा २९. पहा : 
आंबुलेपिा 
 
अंबुवाची स्त्री. आषाढ वद्य पक्षातील िशमीपासून त्रयोिशी अखेररे् र्ार चिवस. या काळात भमूी 
अशुद्ध होते अशी समजूत असून या अवधीत कोठलेही शतेकाम न करण्यार्ी प्रथा आहे. 
 
अंबुशी स्त्री. पहा : अंबोशी 
 
अंबुसिे अचि. पहा : आंबिे 
 
अंबूदारखाना पु. जलस्थान; पािी साठचवण्यार्ी जागा. 
 
अंबूर पु. पकड; चर्मटा; साडंशी. पहा : अंबर 
 
अंबूस चव. १. आंबलेले; आंबट वास येिारे. २. आंबट. (ना.) [सं. अम्ल] 
 
अंबे न. वल्हे. 
 
अंबेकरी पु. नावाडी, भोई; धीवर. [कना.] 
 
अंबेमोिोर, अंबेमोिर, आंबेमोिर पु. १. आंब्याच्या मोहोरार्तका बारीक, गोल, पाढंरा व सुवाचसक 
तािूंळ. याच्या काडाच्या पातीलाही आंब्याच्या मोहोरासारखा वास येतो. २. नार्िीर्ा एक प्रकार. 
 
अंबेरी स्त्री. एक िंाड व त्यार्ा र्ीक. (राजा.) 
 
अंबेिळद, आंबेिळद स्त्री. हळिीर्ी एक जात. ही रानात उगवते. या हळिीच्या गाठी मोठ्या असून 
त्यानंा फार िपच असतो. बागायती हळिीप्रमािे ही खाण्याच्या मसाल्याच्या उपयोगी पडत नाही. औषधात 
वापरतात. 
 
अंबोची−कचबोची स्त्री. भाजीच्या उपयोगार्ी एक वनस्पती. 
 
अंबोटी स्त्री. १. एक वनस्पती. २. र्ुका; शतवधेी. 
 
अंबोि न. १. गुरानंा घालावयारे् पेंड, कोंडा, सरकी र्. रे् चभजवनू झकवा चशजवनू केलेले चमश्रि. 
ह्याला आंबसू वास येतो. २. चववाह िंाल्यावर वर व वधू या िोन्द्ही पक्षाकंडील बायका परस्परानंा जेविारे् 
आमंत्रि िेतेवेळी मुख्य चवचहिीपुढे भाजीसह कोंडा, पेंडीर्ा खडा, भाजीच्या काड्ा र्. चशध्याने भरलेले 
चशप्तर ठेवतात ते. (वा.) अंबोि दाखणविे − (ल.) लार् िेिे. 
 
अंबोि न. गाडीच्या र्ाकाच्या तंुब्यातील लोखंडी कडे. 
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अंबोिी स्त्री पहा : अंबविी 
 
अंबोरा पु. (धनगरी) लननात चशल्लक असलेले व एकत्र चशजवनू सवच नातेवाईकानंा हक्काने वाटण्यात 
येिारे अन्न. (व.) 
 
अंबोली स्त्री. पत्नी : ‘अंबोल्या साडंोचन कोि मागे भीक ‘− जना ३३. 
 
अंबोशा, अंबोशी स्त्री. कच्च्या आंब्याच्या वाळवलेल्या फोडी. यारें् लोिरे् करतात. (कों.) 
 
अंबोशी स्त्री. १. बारीक पानारं्ी, भईुसरपाट, आपोआप उगविारी वनस्पती, अंबटवले; अंबुशी. २. एक 
लहान िुंडूप– याच्या पानारं्ी र्टिी करतात. 
 
अंबोसा पु. आलुबुखार. 
 
अंबोळी स्त्री. चधरडे; तािूंळ व त्याच्या चनम्मी उडिार्ी डाळ चभजत घालून वाटून त्यात मीठ, चमरच्या, 
कढीझलब वगैरे घालून व तव्यावर ओतून तयार होिारा पिाथच. 
 
अंबोळीबांबोळी पु. लहान मुलारं्ा एक खेळ. (कु.) 
 
अंब्या पु. अंबेकरी; नावाडी. 
 
अंबु्रक, अंबु्रको चिचव. आतल्या आत (गो.) 
 
अंबु्रचे अचि. फळ चपकिे (गो.) 
 
अंभ न. पािी : ‘नातरी आटचलया अंभ ।’ − ज्ञा १५·२७. [सं. अंभस्] 
 
अंभोज न. कमळ; पद्म; अंबुज. [सं.] 
 
अंभोद, अंभोधर पु. मेघ. [सं.] 
 
अंभोणध, अंभोधी, अंभोणनणध, अंभोणनधी पु. समुर. पहा : अंबुणध [सं.] 
 
अंभोरुि न. पहा : कमल 
 
अंमलरुि पहा : अमल [सं.] 
 
अंमलपािी करिे चि. नशापािी करिे; िारू चपिे : ‘बौद्धधमच स्वीकारला नाही. कारि रोज 
अंमलपािी कराव ेलागते.’ − एगाएपा १४८. 
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अंमलबजाविी स्त्री. (मान्द्य िंालेला कायिा, चनयम र्.) लागू करण्यार्ी कृती; कायान्द्वयन; अंमलात 
आििे. [फा.] 
 
अंमली औषधे, अंमली द्रव्ये न. अव. गंुगी, कैफ चनमाि करिारी मािक रव्ये. 
 
अंमस स्त्री. अमावस्या; आवस. (गो.) [सं. अमा] 
 
अंमळशाने चिचव. थोड्ा वेळाने. 
 
अंमा अ. परंतु; पि. पहा : अमा 
 
अंवठा पु. पहा : अवठा. 
 
अंवशी चिचव. पूवचरात्री; रात्र पडतार्. 
 
अंवारे अ. अंतराने; िूरवर; अंतरावर : ‘येजमान पुढे र्ौिा कोसाच्या अंवारे आहेत.’ − होर्सापखं 
१२·१३३. 
 
अंश पु. बकोट; खािंा [सं. असं] 
 
अंश पु. १. भाग; खंड; चवभाग; तुकडा; चहस्सा; वाटा. हा शब्ि चवशषेतः समासात योजला जातो. : 
‘तरी ताकारे् अंश फेडिें ।’ − ज्ञा १५·४६४. २. लेश; राचहलेला भाग; प्राप्तीर्ा वाटा; शषे. ३. वतुचळार्ा ३६० 
वा भाग; अक्षाशं; रेखाशं. ४. (ग.) अपूिांक; व्यवहारी अपूिांकातील रेषेवरील संख्या; याच्या उलट छेि. 
५. (ल.) माया : ‘अंश शवेटी एकीकडे । अनंतें हारपैलीं िह्माडंें ।’ − ज्ञा ८५. [सं.] 
 
अंश पु. १. आचित्यापंैकी एक. २. चकरि : ‘कमलवनीं चवकाशु । करी रवीर्ा एक अंशु’ − ज्ञा 
१८·१३६७. 
 
अंश पु. (छाप.) (मजकुराच्या उठावाच्या मानाने) चखळयार्ी जाडी. 
 
अंशअणधपत्र न. भाग झकवा शअेरसंबधंीरे् अचधपत्र. 
 
अंशक पु. १. भाऊबिं, वाटेकरी. २. भाग. 
 
अंशक पु. सौरमानार्ा चिवस. [सं.] 
 
अंशकाणलक, अंशकालीन चव. १. अधचवळे; थोड्ा वळेार्ी (नोकरी, धंिा र्.) २. पूिच वळे काम 
न करिारा. [सं.] 
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अंशतः चिचव. भागाभागाने; पायरीपायरीने; थोडेथोडे; हळुहळू; झकचर्त; काही. [सं.] 
 
अंशतःभरिा पु. भरिा करावयार्ी संपूिच रक्कम न भरता काही भाग जमा करिे. 
 
अंशदान न. आपल्या वाट्यार्ी रक्कम िेिे; चहस्सा अिा करिे; वगचिी िेिे; अंशतः िेिे. [सं.] 
 
अंशदानात्मक चव. वगचिीच्या रूपाने चिला जािारा; अंशतः चिला जािारा. [सं.] 
 
अंशधारी पु. (अथच.) भागीिार. 
 
अंशधु्रणवत चव. (भौ.) काही प्रमािात धु्रवीभवन िंालेला. 
 
अंशभल्क्त, अंशभक्ती स्त्री. एक नवा अथालंकार : अंशवार्ी शब्िाने पूिार्ा अथच लचक्षत करिे. 
 
अंशमात्र चिचव. अंशत; थोडे; झकचर्त. [सं.] 
 
अंशराशीकरि न. पचरवतचनाने कमी करिे. 
 
अंशराशीकृत णनवृणत्तवेतन न. चनवृचत्तवतेनार्ा काही भाग सरकारला िेऊन त्याऐवजी चवचशष् 
सूत्राप्रमािे चमळालेली एकत्र रक्कम व त्याचशवाय िरमहा चमळिारे चनवृचत्तवतेन. 
 
अंशविांधता स्त्री. (वै.) काही रंग डोळयानंा न चिसिे. [सं.] 
 
अंशस्वर पु. (संगीत) पहा : वादीस्वर 
 
अंशिारी, अंशाणधकारी चव. भागीिार; वाटेकरी; पातीिार. 
 
अंशावतार पु. ईश्वरार्ा काही अंश ज्यामध्ये आहे असा अवतार. त्याच्या उलट पूिावतार. [सं.] 
 
अंशांकन न. (भौ.) अंशाच्या खुिा करण्यार्ी चिया. 
 
अंशांश पु. अंशार्ा अंश; भागार्ा भाग; पोटचवभाग. 
 
अंणशक चव. अंशात्मक; थोडेसे; झकचर्त; अल्प : ‘जयार्ें आंचगक अंचशकें  ।’ − ज्ञा १८·१७२५. 
 
अंणशत चव. वाटलेले; चवभागलेले. [सं.] 
 
अंशी पु. भागीिार. पहा : अंशिारी [सं.] 
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अंशु, अंशू पु. चकरि; कर; रक मी; प्रकाशशलाका. [सं.] 
 
अंशुक न. वस्त्र : ‘न आतळे जो चद्वज अंशुकासी ।’ − सारुह १·४४. [सं.] 
 
अंशुकळा स्त्री. परमेश्वराच्या गुिरूपािी कळारं्ा, तेजार्ा लहानसा भाग; परमेश्वरार्ा अंशावतार 
: ‘अंशुकळा सखा िैव्यालागी.’ – नरुस्व ३१३. 
 
अंशुमापक पु. चकरिाचं्या अंगी असिारे गुिधमच ओळखण्यारे् यंत्र [सं.] 
 
अंशुमाळी पु. सूयच : ‘जैसा वषोचन भतूळीं । आपुला रसु अंशुमाळी ।’ − ज्ञा १५·२९७. 
 
अंशुल चव. तेजस्वी. [सं.] 
 
अंस पु. खािंा. पहा : अंश :‘वागवी चनज चसिोचरस अंसीं ।’ − सारुह ३·१२२. [सं.] 
 
अंसफलक खािंा; बकोट. 
 
अंसुढाळ चव. १. पहा : अश्रुढाळ. २. रड्ा; सिोचित रडका. 
 
अंसुपात पहा : अश्रुपात 
 
अंसे, अंसेक चिचव. अमावास्येच्या चिवशी. (कु.) [सं. अमावस्या] 
 
अंक्ष्व न. १. पूज्य; शून्द्य. २. अभाव. 
 
 उद्गा. एखाद्या गोष्ीचवषयीर्ा चतटकारा; औिासीन्द्य; अचवश्वास; संशय, असंभाव्यता व्यतत करताना 

चनघिारा उ् गार. 
 
अः यार्ा अंतभाव स्वरमालेत करण्यात येत असला तरी तो स्वतंत्र स्वर नसून, ते एक ध्वचनचर्न्द्ह आहे. 
हे (:) या प्रकारे िाखचवले जाते. चवसगाला (:) वगेवेगळया संिभात वगेवगेळे ध्वचनमूल्य आहे. ते त्याच्या 
आधी येिाऱ्या स्वरावर आचि पुढील व्यंजनावर आधाचरत असते. 
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आ 
 
[आ विाखाली येिारे कािी शब्द येथे न आढळल्यास ‘अ’ विाखाली पािावेते.] 
 
आ १. िेवनागरी चलपीतील आचि मराठी विचमालेतील िुसरा विच; मराठी विचमालेतील िुसरा स्वर. 
स्थानपरत्व ेऱ्हस्व झकवा िीघच. ‘गा’ मधील ‘आ’ िीघच व ‘गाडी’ या शब्िातील ‘आ’ ऱ्हस्व. 
 
आ उपसगच. व्यंजनािी शब्िापूवी सामान्द्यतः पुढील अथाने − (अ) लघुता; अल्पता; कमीपिा. उिा. 
ओष्ट्िम् = कोंबट (उष्ट्िम् = कढत, ओष्ट्िम् = झकचर्त, उष्ट्ि = कोंबट). (आ) व्याप्ती; प्रसार; वाढ. 
उिा. + आभोग = समृद्धी, पूिचता. (भोग = सुख, आभोग = अचधक भोग, भोगार्ी वाढ). (र्.) उपिमार्ी 
मयािी (अमुक पासून) उिा. आसमुरात् = समुरापासून, आजन्द्मतः = जन्द्मापासून. (ई) अवसान; 
मयािा; अंतीर्ी मयािा. (अमुकपयंत, पावतेो). उिा. आजानु = गुडघ्यापयंत, आमरि = मृत्यपूयंत, 
आकिच = कानापंयंत. (उ) अंतभूचत व समाचवष् मयािा. उिा. आिमि = व्यापून टाकिे. (िम = जािे, 
र्ालिे, पाऊल टाकिे). आसकलात् िह्म = िह्म वस्तुमात्र व्यापून आहे. (आ+सकल = सवच). (ऊ) 
अचतचरतत; अकारि, वाजवीपेक्षा अचधक; चनरथचक; चद्वरुतती. उिा. आभास, आप्राि, आल्हाि, आघात 
(भास, प्राि, ल्हाि, घात याप्रमािेर् अथच). (ए) आ लावल्याने शब्िार्ा अथच वाढतो, मयाचित होतो, 
बिलतो झकवा चफरचवला जातो. उिा. आग्रह (ग्रह = िेिे, घेतल्यानंतर त्यालार् चर्कटून राहिे). = 
हेका; आर्ार (र्र  = घालिे) = शास्त्राप्रमािे वागिूक ठेविे; आगमन (गमन = जािे) = जवळ येिे; 
येिे; आमोि (मोि = आनंि) = सुवास; आकृचत (कृचत = कृत्य) = मूती; स्वरूप; आकार. 
 
आ आ अक्षर उच्चारताना होिारा ध्वनी व तोंडार्ा होिारा आकार (क्स्थती). वासलेले, उघडलेले तोंड 
: ‘तव सुप्रसाि मुचिरा र्क्च्छतसे घातकी करीत ‘आ’ हे ।’ − मोआ ४·८३. (वा.) आ करिे − तोंड जास्तीत 
जास्त उघडिे (घसा तपासण्यासाठी). आ पसरिे − १. तोंड उघडिे; पिाथच खाण्यासाठी आ करिे. २. 
मितीसाठी, ियेर्ी यार्ना करिे. ३. भोकाड पसरिे. आ वासिे − १. र्चकत होऊन चनबुचद्धपिे तोंड 
पसरिे, आ करिे; जाभंई िेिे. २. खाऊन टाकण्यासाठी तोंड उघडिे. ३. अधीनता, अंचकतपिा कबूल 
करिे. 
 
आ आऽआऽ उ् गा. कबतूर, मोर र्. पक्ष्यानंा बोलावण्यार्ा शब्ि; घालावयार्ी साि. 
 
आ उ् गा. आश्चयच व िुःख व्यतत करिारे प्रक नाथचक अव्यय. 
(साधारिपिे जुन्या मराठीतील ‘आर्−ई ने सुरू िोिारे शब्द ‘ऐ’ ‘आय’ विांखाली पािावेत.) 
 
आर्कट पु. तह. (गो.) [का. आयकटु्ट = व्यवस्था] 
 
आर्कशी सचि. ऐकशील : ‘माजे आर्कशी ता तू मंुबयच्या वाटे पडो नुकों.’ − मसाप. २·४·१११. 
(ग्रा.) 
 
आर्गेनफल न. (भौ.) भेििशचक समीकरिातील चवचशष् अटी पूिच करिारे उत्तर. 
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आर्गेन मूल्य न. (ग.) योनय मूल्य; चिलेले समीकरि सत्य करील असे अव्यतत राशीरे् मूल्य. 
 
आर्िी स्त्री. उत्कट र्च्छा, आस : ‘अज्ञानाचह कवचतकें  रूप केलें  चवकें  । जव आर्िी तुिंी चटके । पुरे 
म्हिे ॥’ २. साम्यथच. ३. कौशल्य; नेपुण्य : ‘कमळास्वतुरारं्ी आर्िी पुरे : यार्ा गार्वा’ − रुस्व १५८. 
 
आर्िीपार्िी स्त्री. १. वासना; उत्कट र्च्छा : ‘स्वचे्छा आर्िी पार्िी । अजुचनेसी रिाचंगिी । दं्वद्वयुद्ध 
करावयामनीं । आवडी वसे अपार ॥’ − मुआचि ७०२. ३१·१११. २. सामर्थ्यच. 
 
आर्त स्त्री. रर्ना : ‘सोळा खिारं्ी आर्त केली.’ − रुस्व ५४. 
 
आर्तवार रचववार. 
 
आर्ता, आर्ती, आर्ते चव. १. स्वतंत्र; स्वयंभ;ू आपोआप तयार िंालेला; स्वतःचसद्ध; स्वयंपूिच : ‘तो 
तुिंा तू आर्ता.’ − परमा ४·१६. २. श्रम, यत्न न करता प्राप्त िंालेला, चमळालेला : ‘िेव घ्या कुिी िेव 
घ्या, आर्ता आला घर पुसुचन ॥’ − तुगा. 
 
आर्णतका स्त्री. चसद्धता; तयारी; सामग्री. पहा : आर्ती :‘भोजनार्ी आर्चतका करचविें । तेया ं
कारिें ॥’ − चिपु १४५. 
 
आर्ती स्त्री. १. चसद्धता; तयारी; सामग्री : ‘मग म्हार्ंभटा ऋचद्धपुरा जावयेाचर् आर्ती करंु आिचरली ।’ 
− ऋ १३३. २. चवस्तार. [सं. आ+ यत् = प्रयत्न करिे] 
 
आर्तोजी चव. १. कष्ाच्यावेळी गैरहजर असिारा व फलोपभोगाच्या वळेी मात्र हजर असिारा 
(आर्ता, आर्तोबा). २. काम न करता फुकट उपभोग घेिारा. 
 
आर्तोळा पु. पाटाच्या (पुनर्मववाचहत) स्त्रीला चतच्या पूवीच्या नवऱ्यापासून िंालेला मुलगा. 
(चतच्या िुसऱ्या नवऱ्यास मात्र हा मुलगा आयता चमळालेला असतो.). 
 
आर्नदान पु. १. कायिेबाज; कायिेपचंडत. २. कायद्याच्या ज्ञानार्ा फायिा घेऊन िुसऱ्यास 
फसचविारा (मनुष्ट्य). [फा.] 
 
आर्नी स्त्री. उत्सुकता; खुमखुमी; युतती : ‘पुरैल भजुारं्ी आर्नी’ − उह ९०९. 
 
आर्सक्रीम न. िूध, िही, रस झकवा यासारख्या पातळ पिाथात साखर (तसेर् बिाम, केशर) 
घालून गोठवनू केलेला खाण्यार्ा पिाथच : ‘आर्स्िीम तयार िंाल्यावर प्रथम ते शीतकोठारात साठवीत 
असत.’ − माआ १७२. [रं्.] 
 
आर्ंद, आर्ंदा, आर्ंदे (चिचव. १. येिारा; पुढे; पुढील वषी; आगामी : ‘सरकाररे् वर्नार्ी कायमी कशी 
तें आर्न्द्िे जहुरात येईल.’ − मईसा १०·१६६. २. यंिा; या सालीं [फा. आयन्द्िा] 
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आई स्त्री. १. जननी; जन्द्म िेिारी स्त्री; माता : ‘आई विे, बा न मानीं संकट’ − िाचव १६०. २. 
जगिंबा; िेवी; िेवीच्या नावापुढे लावावयारे् उपपि. उिा. तुकाई, तुळजाई, म्हाळसाई, मरीआई, जनाई, 
बचहिाई. पे्रम व आिर िशचचविारा शब्ि. उिा. रखुमाई, चवठाई, बचहिाई. ३. (सामान्द्यतः) िेवी : ‘आईर्ा 
नवसु नाहीं पुरचवला − िाचव ३४७. ४. जमीन (काळी आई, पाढंरी आई). ५. िेवी (रोग); फोड्ा. [सं. 
आये]. (वा.) आईवर नाडा सोडिे − (चशवी, शपथ) मातृगमन करिे; मातेशी व्यचभर्ार करिे. 
 
आई प्रत्यय. एक भाविशचक प्रत्यय. हा चवशषेिास लावला असता भाववार्क नाम तयार होते,उिा. 
भले–भलाई, कुर्र–कुर्राई, नरम–नरमाई, नवल–नवलाई, गोल–गोलाई, महाग–महागाई, स्वस्त–
स्वस्ताई, चनळा–चनळाई. [फा.] 
 
आईआंग न. आईपिा, मायपिा ज्या अंगापासून येतो ते अंग; स्त्रीरे् झकवा प्राण्याच्या मािीरे् 
जननेंचरय व आतील गभाशयार्ा भाग; गुह्यागं. 
 
आई काळी स्त्री. शतेजमीन. ही आईसारखी पोषि करिारी असते म्हिून आिराथी. [आई 
+काळी = शतेजमीन] 
 
आईत पु. नाश; नासाडी; चबघाड; िुिचशा; हैरािी : ‘मुलकार्ा आईत भारी जाला आहे.’ − मर्सा 
१०·६१. 
 
आईनर्शराकत स्त्री. भागीिारीच्या अटी; करार. [फा.] 
 
आईपांढर स्त्री. गाठवि; गाव ज्या जचमनीवर वसतो ती जमीन. ही शतेीच्या चनरुपयोगी, साधारि 
पाढंऱ्या रंगार्ी असते. 
 
आईपोरका चव. आईवार्ून उघडा पडलेला; ज्यारं्ी आई मेली आहे अशी मुले : ‘आईपोरकी पोरे 
जाली व ती आजीने साभंाळलेली असली म्हिजे ती अचतशय लाडकी होऊन थोडीबहुत छाचंिष्ही होतात.’ 
– गिपतराव १२. 
 
आईबाई स्त्री. १. आईसारखी, वयाने श्रेष्ठ, सुस्वभावी बाई; मातेसमान स्त्री. २. शजेारर्ी बाई; 
शजेारपाजारर्ी स्त्री; शजेारीि. ३. कोिीतरी बाई; स्त्री. (वा.) आईबाई करिे − खुशामत करिे; गोंजारिे. 
 
आईबाप (आईबाप्) पु. अव. आई व बाप; वडील व मातोश्री; माता व चपता. अव. (वा.) आईबाप 
उद्धरिे − आईबापावरून वडे्ावाकड्ा चशव्या िेिे. आईबापावरून पाविे − आईबाप उद्धरिे; 
वडे्ावाकड्ा चशव्या िेिे; आईबापाबंिल वाईट बोलिे. 
 
आईमा एक हक्क, कर. 
 
आईमाई स्त्री. व्यापक अथाने बाई; एखािी आईसारखी मानलेली स्त्री. माउली; आईबाई. (वा.) आईमाई 
उद्धरिे − आईवरून चशव्या िेिे. आईमाई करिे − खुषमस्करी करिे; गयावया करिे; मनधरिी करिे; 
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आजचव करिे; चवनचविे. आई माई जेरु बेटी करिे − आई माईवरून चशव्या िेिे : ‘वरातिार पाहून 
नार्कास राग आला. त्यानंी वरातिारास आईमाई जेरूबेटी करून वरात माघारी टाकली.’ − मर्सा १·४. 
 
आईस स्त्री. आई; माता; िेवी; लक्ष्मी : ‘आईस लागे की बचहि लागे सागं चशवशततीरे् नाव’ − मसाप 
१·१·४. (कों. ग्रा.) 
 
आईसफु्रट न. िूध, फळारं्ा रस आचि साखर यारं्ी बफाच्या साहाय्याने गोठवनू केलेली काडंी. 
 
आईसमाईस न. खुषामतखोरी; अजीजी. (वा.) आईसमाईस करिे − गोड गोड बोलून ठकचविे. 
 
आईसासरा, आईसासू आजेसासरा − सासू. [तंजा.] 
 
आईंदे चिचव. यापुढे. 
(आउ ने सुरू िोिारे कािी शब्द ‘औ−आव’या विाखाली पािावेत.) 
 
आउ स्त्री. आई : ‘वाचहली गे धाये बोलवी आउवतेे’ − चशव ८२८. [क. अम्म, अव्व] 
 
आउक, आउख, आउक्ष न. आयुष्ट्य; हयात; जीचवत : ‘नाहीं चफटली असोसी िेवा आउक चिला थोडा 
।’ − ऐपो ८९‘हाता−पायाला आऊक मागनारे हायीत समिे.’ − वाळवि ७५. [सं. आयुष्ट्य] 
 
आउट चव. खेळातून बाि : ‘कोिी तरी आउट िंालं.’ − खडेघाशा ४५. (वा.) आउट िोिे − १. बाि 
होिे. २. झिंग येिे; मद्यपानाने बेहोष होिे : ‘आमच्यापैकी कोिीही नवटाक ठोकूनही आउट िंाला 
नव्हता.’ − वासू ६९. [रं्.] 
 
आउट, आऊट, आउटके औट; साडेतीन. 
 
आउटपीठ न. साडेतीन मात्रारें् ओंकार रूप : ‘आउटपीठीर्ी िुरगुळी’ − ज्ञागा ४८८. 
 
आउट िाऊस न. बगंल्याच्या आवारातर् बाधंलेले छोटे घर. [रं्.] 
 
आउठ चव. औट, साडेतीन : ‘तैसी ते कंुडचलनी । मोटकी आउठ वळिी ।’ – ज्ञा ६·२२३. [सं. 
अधचसप्त] 
 
आउठावे चव. साडेतीन मात्राचं्या पलीकडील म्हिजे िह्मपि : ‘िेवा तू अक्षर । आउठाचवये 
माते्रचस पर ॥’ −  राज्ञा ११·३०२. 
 
आउताची पास नागंरार्ा फाळ : ‘शतेें कापून र्ारावी, आउताच्या पासा वगैरे न्द्यावें, याप्रमािें कचरतात.’ − 
पेिभा २० पत्र नं. २०३. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आउत्या पु. १. शतेात काम करिारा. २. शतेात काम करण्याच्या वयार्ा मुलगा; औतावर काम 
करिारा पोरगा. 
 
आउर न. पूर : ‘सुखार्ें आउर लोटले ।’ 
 
आउर्णत स्त्री. भोवरा : ‘पडली संग्रामार्ी आउर्मत ।’ − उह १८०२. 
 
आउले चव. वगेळे; चनराळे; वायले : ‘र्ाऱ्हीं विेयासीं आउलें  ठेचवलें  । बळीचस चिधलें  बचलिान ॥’ − ब 
१९८. 
 
आउवा स्त्री. १. माता; आई; श्रेष्ठ स्त्री : ‘सुकु म्हिें आर्कें  पचरचक्षता । रुक्तमिी आउवरेे् रूप पातंा ं । 
व्यततीसी आली ॥’ − रुस्व ६८. 
 
आउस, आऊस स्त्री. आई; माता; आईस : ‘तायें आउसें वारा घाचललें  असचत’ − लीर् १·१४. 
 
आउंज : पहा : आकवज 
 
आऊ स्त्री. माता; बाई; आई : ‘आऊ सवचज्ञाते चवनवा ।’ – उर् २. वृद्ध स्त्री. [का. अव्वा] 
 
आऊ प्रत्यय. १. चस्त्रयानंा उिेशून आिराथी प्रत्यय. उिा. चजजाऊ.२. आवडी नावारे् संचक्षप्त रूप. 
 
आऊ स्त्री. १. हलतया शीलार्ी स्त्री; (ल.) आवा; अवाजी. २. (सामान्द्यतः) स्त्री. [सं. अंबा] 
 
आऊ पु. स्तन; थान : ‘आईर्ा आऊ तें चपऊं लागेल.’ − नीप्र १००. 
 
आऊ न. १. कण्हिे, क्व्हवळिे; मारताना काढलेला झकवा असार् िुःखार्ा उ् गार २. का कू 
करिे; नकार िशचचविे.[ध्व. आॅं +ऊॅं .] 
 
आऊटकी, आऊटके पहा : अवटकी, अवटी, औट 
 
आऊड साडेतीन हातारं्ा पुरुष (मोजण्यारे् माप). 
 
आऊड पु. १. टप्पा. २. बंिुकीच्या गोळीच्या टप्प्यार्तके अंतर. 
 
आऊत न. मासे धरण्यारे् जाळे. (कु.) [स.ं आयुध] 
 
आऊतकी स्त्री. पाटलार्ा हक्क म्हिून प्रत्येक नागंरामागे त्याला िेण्यात येिारे ठराचवक माप. 
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आएतुटी चव. चनस्तेज : ‘तेव्हचळ कुर्पवचतारं्ा घाटी : वळघता ंडोळे जाले आएतुटी ।’ − चशव 
५५९. [क. आय=प्रमाि+सं.त्रचुट] 
 
आओ पु. आकृती; रूप; आकार : ‘जचर माजा सीं मोटकाचर् आओ । तचर र्रार्रा ंकैसा ंभाओ ।’ − 
चशव ३९४. [सं. आकार] 
 
आक पु. १. रथार्ा, गाडीर्ा किा; आख : ‘सवारला रथ, रथार्ा मोडला आक.’ − जसा २२२. २. 
(घडकाम) लोखंडार्ा लाबं तुकडा, काबं; गज; वार. [सं.] 
 
आकट न. धान्द्यातील खडा,माती र्त्यािी कर्रा. 
 
आकटे न. मुलानंा िंोपवण्यार्ी कापडी िंोळी. 
 
आकड सासू स्त्री. बायकोर्ी वडील बहीि; वडील मेव्हिी. (व.) 
 
आकडा पु. १. संख्या; अंक; गचितातील एक चर्न्द्ह. २. रक्कम. 
 
आकडा पु. १. बाकिार, वाकडे टोक; आकडी; हूक. २. (ल.) झवर्ू झकवा खेकड्ार्ी नागंी. ३. लाबं 
चमरर्ी झकवा झर्र्. उिा. झर्रे्र्ा आकडा. ४. टोक; शेंडा : ‘तैसे आवाळुवावंरी आकडे; धगधगीत िाढारें् ।’ 
− ज्ञा ११·६३६. ५. घोडा (छत्रीर्ी वरर्ी चपन र्.). ६. (जरतार धंिा) चफरकीतून जािाऱ्या तारेस एकार् 
चिशनेे चफरण्यास लाविारे यंत्र. ७. अंगठा. (गो.) ८. केशरर्ना व्यवक्स्थत राहावी म्हिून वापरली जािारी 
धातूर्ी झकवा प्लॅक्स्टकर्ी र्ंग्रजी यू आकारार्ी चपन. ९. चमशारं्ा आकडा. [सं. अंक].(वा.) आकडा 
मोडिे, आकडा बसिे − चवण्यापूवी गाय झकवा म्हैस या जनावराचं्या ढंुगिाच्या िोन्द्ही बाजू खोल जािे. 
आकडा लागिे − मटतयाच्या जुगारात ज्या आकड्ावर पैसे लावले असतील तो आकडा येिे. आकडा 
वळिे − थंडीने झकवा भीतीने अंक आखडिे. आकड्यावर पैसे लाविे − मटतयाच्या आकड्ावर पैसे 
लाविे : ‘बापूंना आकड्ावर पैसे लावायर्ा नाि लागलाय.’ − लव्हाळी २४. आकड्यास येिे − वाकिे; 
चपकिे (शते, पीक, धान्द्यार्ी किसे) : ‘चकत्येक भारें आकड्ा लवती.’− सप्र १२·४३. आकड्यास लविे, 
आकड्यास लोंबिे − पहा : आकड्यात येिे. 
 
आकडी चव. पािी न चमसळलेले, कोरे, चनरसे (िूध). (कर.) 
 
आकडी स्त्री. थंडी वाजून भरिारे कापरे. (गो.) २. लहान मुलाचं्या पोटात होिारा व हातापायास 
आंर्के बसिारा रोग. 
 
आकडी स्त्री. १. उंर्ावरील फुले,फळे वगैरे तोडण्यासाठी एक उंर् काठीला कोयती, चवळा झकवा 
तशार् प्रकाररे् वाकड्ा आकारारे् पाते बाधूंन केलेले साधन : ‘आकडी खादं्यावर टाकली..’ − गोतावळा 
४८. २. कमरेला कोयती ठेवण्यासाठी एका िोरीला गेळ केलेला लाकडार्ा तुकडा बाधूंन केलेले साधन. 
(को.) ३. नागंरारे् जू ज्याला बाधंतात तो मुख्य िाडंा. ४. िुबळयासारखे चर्त्त्यार्ा गळपट्टा बाधंण्यारे् एक 
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हत्यार; एस्की; र्र्की;. ५. समेळ (संबळ) (ड्रम व डंका) वाजचवण्यार्ी वतेार्ी वाकचवलेली लहान काठी. 
६. (सोनारी धंिा) तारा काढण्याच्या गावी नावाच्या ठोकळयावर बसवलेली जाड पट्टीर्ी कमान. (खा.) 
 
आकडी स्त्री. भातार्ी कोवळी लोंब. (वा.) आकडी वळिे – भातार्ी लोंब िािेिार िंाली की ती 
वजनाने खाली लोंबते त्यास आकडी वळिे असे म्हितात. 
 
आकडी पाना पु. (यंअ.) नट−बोल्ट वगैरे घट्ट चपळण्याकचरता तयार केलेला आकड्ासारखा 
पाना. 
 
आकडी रोधी चव. (वै.) आकडी थाबंचविारे (औषध). 
 
आकडू, आखडू चव. चशष्; गर्मवष्ठ; फाजील ऐट असलेला; र्ारर्ौघात न चमसळिारा; जराशा यशाने 
फुशारून जािारा : ‘नयनने बी.ए.ला फस्टचतलास चमळचवलान् पि आकडू चिसत नाही.’ − लव्हाळी ३. 
 
आकडूबाजी स्त्री. चशष्पिा; फुशारकी; गर्मवष्ठपिा : ‘पराजंप्यानंी एवढी आकडूबाजी करायला नको 
होती.’ − लव्हाळी २५६. 
 
आकडेपत्रक न. आकडेवारी असलेला ततता, कोष्क. [सं. अंक+ पत्रक] 
 
आकडेपंणडत पु. संख्याशास्रातील तज्ज्ञ. (उपरोधाने) आकडेवारीरे् फाजील वडे असिारा मनुष्ट्य. 
[सं. अंक +पचंडत] 
 
आकडे बिाद्दर चव. केवळ आकडेमोड करिारा : ‘..अथचशास्त्रज्ञ हे केवळ आकडेबहािर ठरले.’ − 
नौने २३१. 
 
आकडेबाजी स्त्री. १. केवळ आकडे, आकडेवारी सागंून लोकानंा गुंग करिे, गप्प बसविे; 
आकड्ाचं्या खेळात रमून जािे; आकड्ारें् चहशोब माडूंन आडाखे बसविे; मूळ प्रक नाकंडे, 
फलचनष्ट्पत्तीकडे िुलचक्ष करून केवळ आकड्ातं रमिे. २. जुगारातील आकड्ावंर पैसे लावण्यार्ा नाि 
:‘बापू आकडेबाजी चकती चिवस करीत आहेत?’ − लव्हाळी २५. 
 
आकडेमोड स्त्री. एखाद्या के्षत्रातील आकड्ारं्ी वगचवार, तपशीलवार व पद्धतशीर अशी माडंिी व 
त्यासंबधंीर्ी बेरीज, वजाबाकी र्.; चहशोब:‘…अहवालातील आकडमोड या सबंधी बोधप्रि ठरेल.’ − 
धरागालेखं ३४१. 
 
आकडेवार चिचव. आकड्ाचं्या आधाराने; आकडे िेऊन. 
 
आकडेवारी स्त्री. १. आकड्ाचं्या स्वरूपात चिलेली वस्तुक्स्थती स्पष् करिारी माचहती. २. एखाद्या 
चवषयाच्या अभ्यासाकचरता आकड्ातं गोळा केलेली माचहती, चवश्लेषि, वगचवारी र्त्यािी. 
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आकडेशास्त्र न. कोित्याही के्षत्रातील ज्ञान झकवा माचहती पचरमािात्मक पचरभाषेत गोळा करिे, 
चतर्ी वगचवारी करिे व चर्चकत्सा करिे. त्यार्प्रमािे या माचहतीरे् लोकसंख्येच्या संिभात संभाव्यतेच्या 
चनकषावर चवश्लेषि करिे; संख्याशास्त्र, साकं्ख्यकी. 
 
आकि न. १. एकिा मळिी केलेली किसे (जोंधळा, बाजरी र्. र्ी) २. (काही प्रातंातं) िुसरी 
मळिी िंाल्यानंतररे् धान्द्य. पहा : मदन. ३. धान्द्यार्ी मळिी िंाल्यानंतर उरलेले; माती, खडे चमसळलेले 
धान्द्य; मातेरे. [सं. आकृष्+कि] (वा.) आकि णनघिे – १ . चपट्टा पडिे; अचतशय मेहनत पडिे; 
अचतशय िमून थकिे. २. खात्री होिे.(व.) 
 
आकि कडवे न. १. गाण्यातील पालुपि, त्यार् त्या गोष्ीर्ी पुनरावृत्ती. 
 
आकि न. १. वाफा : ‘आकि पडून आिीर् उसार् ंवावर तयार करून ठेवलं हुतं − रैत ५२. २. खि; 
खोली : ‘ऱ्हायासाठी एका एका आकिाला तीन तीन रुपये रोज.’ – खळाळ ५८. २. (ल.) एकिा 
नाकारलेली गोष् पुन्द्हा पुन्द्हा काढिे; चवनंती करिे; जपमाळ घेिे, तुितुिे गािे, घोकिे. ३. एखाद्याच्या 
भाषिात वारंवार येिारा शब्ि; पािपूरि [गुज. आकडी, आखिी]. 
 
आकि, आकिा पु. चबरुि, परािमार्ी खूि. पूवी एखाद्याला झजकल्यावर त्यारे् नाव तोड्ावर झकवा 
पैंजिावर खोिून तो पायात घालीत. 
 
आकिा चव. अंचकत, ताबेिार. 
 
आकिी स्त्री. रस्सा. [का.] 
 
आकिी स्त्री. १. आखिी; रेघा आखण्यार्ी पट्टी. २. पेटीर्ा कप्पा. ३. योजना; रूपरेषा; चर्त्राकृती. ४. 
रोगी जनावरानंा डागण्यार्ी सळई. 
 
आकबंद चव. संबधं; संपूिच; पूिच; पुरा (मालावर झकमतीर्ा आंकडा घालून व र्तर सवच गोष्ी पुऱ्या करून 
तयार केलेला माल).: ‘आगिी आकबिं तावडीत गावली.’ – रैत ९२. [सं. अंक+ब् ध] 
 
आकय स्त्री. अक्का. (गो.) 
 
आकर पु. खाि; ठेवा; साठा; संग्रह; आगर. उिा. कुसुमाकर : ‘ऋतंूमाजीं कुसुमाकरु । वसंतु तो मी 
॥’ − ज्ञा १०·२८३. [सं.] 
 
आकरगं्रथ पु. मोठे, जाड पुस्तक; मूळगं्रथ; आधार गं्रथ; प्रर्डं गं्रथ : ‘चवशषे अंगार्ार् (अनुमान, 
प्रत्यक्ष र्.) चवर्ार करिाऱ्या गं्रथास प्रकरि गं्रथ म्हिण्यार्ी भारतीयातं र्ाल आहे. उलट सवच बाजंूर्ा 
चवर्ार करिाऱ्या गं्रथास आकरगं्रथ (सवांगपचरपूिच) असे ते म्हितात.’ − भातप्र २८१·८२. 
 
आकरज चव. खािीतून चनघालेला; सवोत्तम; सवोत्कृष्. [सं.] 
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आकरिे उचि. आकार िेिे, येिे; उत्पन्न होिे, करिे : ‘आकरलें  जें जें माचयक तें खरें ।’ − ब 
गाथा २१२. [सं. आ+ कृ] 
 
आकरताळ, आकरताळी पु.स्त्री. हट्टी; माथेचफरू; कजाग; खोडकर; िाडंगा. 
 
आकरसिे चि. १. जोराने ओढून, आवळून, करकर्ून, घट्ट बाधंिे; आकसिे; संकोर्िे; 
आखडिे; आटिे. २. ओढिे, ओढला जािे; आकषचिे. ३. शुष्ट्क होिे; सुकिे (गळा, जीभ). ४. अंगाला 
ओढ लागिे. ५. आरचता नाहीशी होिे [सं. आ+कृष्] 
 
आकरज्ञान न. खचनजज्ञान; खािीसंबंधी शास्त्रारे् ज्ञान, माचहती; जचमनीर्ी परीक्षा करून 
जचमनीखाली असलेल्या खचनजाबिलरे् ज्ञान करून िेण्यार्ी चवद्या, शास्त्र. [सं.] 
 
आकरा सं. स्त्री. कोंब. 
 
आकरीत चव. १. अचतशय; फार; प्रमािाबाहेरर्ा : ‘नको करंु आग्रह आकचरत ।’ – प्रला १२२. 
२. लबाड; धूतच; फाजील : ‘लई अंतरर्ी खोली मोठी वर नट केवळ साचत्त्वक चिससी । गरीब रीतीनें करून 
आकचरतपिीं जनीं अससी ।’ − होला ८९. ३. वडेेवाकडे, अघचटत : ‘नाही मी वागले आकरीत.’ − जसा 
२६९. 
 
आकरीत न. खोटे; उलटेपालटे; लबाडी : ‘त्यावरी चनलोपतंी चवश्वनाथ भटाबरबर सागंोन 
पाठचवले कीं, तुम्ही आकचरत करीता आचि पाठ राचखता आचि सखोबावरी आकरीत होईल तेव्हा ं कैसी 
पाठी राखोना.’ − पुरंि ३·१४०. 
 
आकरोट आिोड : ‘बिामें आकरोटें चखसचमस उतत्या आिवील्या सवगंा ।’ −सारुह ३·४८. 
 
आकखयिे सचि. आकषूचन घेिे; ओढून घेिे : ‘तेही ते सक्तत आकर्मखली ।’ − लीर्पू २०२. 
 
आकिय चिचव. कानापयंत : ‘धनुष्ट्य आकिच ओढून बाि सोडला.’ चव. कानापयंत लाबं. उिा. 
आकिचनयन−लोर्न. [सं.] 
 
आकियिे उचि. ऐकिे; श्रवि करिे; लक्ष िेिे : ‘हे आकिुचचन पूिच तूिच चवभवज्ञानािचव, क्षमापती ।’ 
−आसीस्व ९. [सं.] 
 
आकियन न. श्रवि; ऐकिे : ‘पचर आकिचनीं नाहीं । र्ाड जरी ॥’ − ज्ञा १८·१४८९. [सं.] 
 
आकर्णित चव. ऐकलेले. [सं.] 
 
आकमय न. आिमि : ‘जडारे्तनार्ी आकमचशतती’ – मूप्र ६५०. 
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आकषयक चव. ओढून घेिारा; ओढिारा; खेर्िारा. (ल.) मनोवेधक, चर्त्त रमचविारे; संुिर. 
[सं.] 
 
आकषयक्रीडा स्त्री. १. खेळ (सोंगट्या, बुचद्धबळ र्.) २. मल्लयुद्ध (६४ कलापंैकी एक). [सं.] 
 
आकषयि न. १. ओढून घेिे; खेरू्न घेिे. २. (ल.) वधूेन घेिे (मन, चर्त्त वगैरे), ओढा, ओढ 
(मनार्ी). ३. आकंुर्न; आकरसिे. ४. ओढून घेण्यार्ी शतती. ५. (संगीत) वाद्यारं्ी वाजती तार तािून 
चतच्यावर नखीर्ा आघात करून उच्च स्वर काढिे. [सं.] 
 
आकषयिे उचि. १. ओढून घेिे; वधूेन घेिे; आकर्मषत करिे : ‘तक्षक आकषूचचन आम्ही । पाडीत 
असों र्यें होमीं ।’ − मुआचि ११·१३७. २. आकंुर्न पाविे; घट्ट होिे; आकसरिे : ‘अगा चहम जे आकषचलें  ।’ 
− ज्ञा १४·२७६. ३. पे्रम उत्पन्न करिे. [सं. आ+कृष्] 
 
आकर्णषत चव. १. वधूेन घेतलेला; ओढून घेतलेला; ओढत गेलेला; खेर्ला गेलेला; मोचहत 
िंालेला. २. संकुचर्त; घट्ट केलेला; आकरसलेला. [सं.] 
 
आकलिे समजिे, बोध होिे; लक्षात येिे. [सं. अकल ] 
 
आकलन न. १. बोध; समज; ग्रहिशतती; ज्ञान. २. नीट समजिे; लक्षात येिे. ३. बंधन; 
आळा; ताबा; वर्चस्व; परावृत्त करिे; (कायच) करू न िेिे. ४. समावेश; व्यापिे; आत घेिे; साठविे; ग्रहि 
करिे. [सं.] 
 
आकलनीय चव. समजण्याजोगा; बुचद्धगम्य; ग्रहि करण्याजोगा. [सं.] 
 
आकलबंद चव. संपूिच. 
 
आकलबंदी स्त्री. हुशारी; शहािपि; मुत्सिेचगरी : ‘मशारचनलेरे् आकलबंिीने आमरे् सरकारर्ा 
फायिा कमपेश र्ाळीस लक्षास येकसाला जाला (सबब त्यास) र्नाम गाव सहा हजारारं्ा प्रातं सुरत 
अठाचवसी, येथे द्यावयास मानस.’ – शािवें ६. [फा. अतलमन्द्ि] 
 
आकला चव. अंचकत. 
 
आकणलत चव. १. आकलन केलेले; नीट समजलेले; नीट ग्रहि केलेले : ‘तो अंशतः आकचलत 
व अंशतःर् चवश्लेचषत…’ – अंधारयात्रा १६. २.आटोतयात आलेला; बाधंलेला. [सं.] 
 
आकली न. (मासे पकडण्यारे्) लहान जाळे (कों.) 
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आकल्प अ. १. िह्मिेवाच्या सबंध चिवसापयंत (म्हिजे ४३ कोटी २० लक्ष मानव−वष े र्तका काळ 
होईपयंत). २. (ल.) फार अमयाि काळपावतेो; जगाच्या अंतापयंत : ‘आकल्प आयुष्ट्य व्हावे तया ंकुळा ं। 
माचिंया सकळा ंहचरचर्या िासा ं।’ [सं.] 
 
आकवात न. एक वळे जेवनू राहिे. (कु.) 
 
आकस पु. दे्वष; मत्सर; वैर; रोह; आिवत : ‘मचिमल्लाने त्या लोकाचंवषयी आकस धरला.’ − वज्रा 
६१. [अर.] 
 
आकसखोर चव. खुनशी; मत्सरी; िुष्; मनात अढी बाळगिारा. 
 
आकसकोशी स्त्री. दे्वष; आकस; उटे्ट काढिे; वैर; वैमनस्य : ‘रामर्ंरपतं आप्पारं्ा कारभार 
आकसकोशीर्ा. कचरता ंप्रसंगीं मला रक्षावें.’ – ऐलेसं ६४०३. 
 
आकसिे अचि. १. आंकुर्न पाविे; संकोर् पाविे; आखूड होिे; आटिे; लहान होिे : ‘सुख 
वाढत्या आयुष्ट्याबरोबर आकसत जातं.’ − पर ७१. २. लाबंी रंुिी कमी होिे. [सं.] 
 
आकसर चव. लननास योनय असूनही लननावार्ून राचहलेला पुरुष झकवा स्त्री; कुमार, कुमारी. 
[का. = अक्क मोठा] 
 
आकसाबोकशी चिचव. मोठे लाबंलर्क सूर काढून (रडिे). 
 
आकसांवां न. आकाडंताडंव; नाटकी आचवभाव अगर बोलिी. (गो.) [पोतुच. आतसावं] 
 
आकल्स्मक चव. अर्ानक; अनपेचक्षत; अकस्मात; अवचर्त घडलेले, आलेले. [सं.] 
 
आकल्स्मकता णनणध, आकल्स्मकता णनधी पु. पुढे उ् भविाऱ्या प्रसंगासंाठी वगेळा राखून ठेवलेला 
पैसा. 
 
आकल्स्मक रजा स्त्री. चकरकोळ रजा (सुट्टी). 
 
आकळ न. १. आकलन : ‘िह्माचिका ंन कळे खोळ । ते हे आकळ धचरयेली.’ −  तुगा २२३. २. (ल.) 
परिह्म; अनाकलनीय : ‘असे तो आकळ विेशास्त्रा’ −  र्ोखा. [सं.] 
 
आकळि न. समजण्यार्ी शतती; चववकेबुद्धी : ‘चववके चवसरला आकळि ।’ − एभा २३·९५८. 
[सं. आकलन] 
 
आकळिे उचि. १. समजिे; बोध होिे; लक्षात येिे; आटोतयात, आवातयात येिे : ‘चकती 
समुिाय आकळेना ।’ − िास १९·१०·११. २. ओढून घेिे; वश करिे; स्वाधीन ठेविे : ‘तुिें कुशल नाम बा 
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हळुहळू मना आकली ।’ − केका ७४. ३. जवळ घेिे; ओढिे; कुरवाळिे; (ल.) र्ुंबिे. ४. (ल.) आवरिे; 
झकचर्त मयाचित करिे (धंिा, प्रकरि वगैरे). ५. ओढिे; चनग्रह करिे; ताब्यात ठेविे; बाधंिे : ‘पचर त्या 
गवे आकचळलीं’ − रासपं २५९८. ६. सापडिे : ‘अहं सोहं िह्म आकळले’ − तुगा ४०३६. िंाकोळिे; व्यापला 
जािे : ‘तैसा तो धनुधचरु महामोहें । आकचळला ।’ − ज्ञा १·१९०. ७. जाििे; बाधंिे; समाचवष् करिे. [सं. 
आकलन] 
 
आकळती चव. स्त्री. संके्षप करिारी; थोडतयात सागंिारी : ‘न ऱ्हाये नकार्ी धाविी : तचर 
आकळतीया वािी : भेिु िाउं’ − ज्ञाप्र. ६५३. 
 
आकंठ चिचव. १. कंठापयंत; गळयापयंत. (ल.) भरपेट, तृप्ती होईपयंत; मनसोतत (भोजन, जल, 
संकट र्. झकवा त्यात बुडिे, चनमनन होिे) : ‘चहमोिकें  आकंठें ।’ − ज्ञा १७·२५८. २. सवचतोपरी; मनःपूवचक : 
‘चिक्नवजय चलखािात आकंठ बुडाला होता.’ – हीवाअ २७. [सं.] 
 
आकंठिे उचि. गाठिे; आटोपिे (पकडिे, धरिे) : ‘िेव भोळा भावे भतता पाठोपाठी । उचर्ता 
आकंठी माघोमाघ ।’ 
 
आकंठमयाद चिचव कंठापयंत, गळयापयंत. 
 
आकंणपत न. नृत्यातील एक अचभनय, नृत्यामध्ये डोके खाली व वर हळूहळू हालविे. या 
अचभनयाने ओळख पटिे, उपिेश करिे, प्रक न चवर्ारिे, स्वाभाचवक भाषि र्त्यािी गोष्ी व्यतत केल्या 
जातात.[सं.] 
 
आका स्त्री. पहा : अक्का. २. आत्या.(गो.) 

अ. चनरथचक शब्ि; आकाबाका (ओ ठो प्रमािे) : ‘आका म्हिता ंबाका येत नाहीं = ओ म्हिता 
ठो येत नाहीं;’ अडािी; अक्षरशत्रू. 
 
आकाटाका पु. आटोका; अंिाज. (व.) 
 
आकाड पु. आषाढ : ‘अकरावी मािंी ओवी आकाडी एकािशी ।’ − जसा ३२. 
 
आकाडा पु. कंुपि असलेल्या परसात जाण्याच्या वाटेतील बेडे; वाडनयाच्या वाटेत पुरलेल्या 
िुबेळतयावरील आडवे लाकूड. (हेट.) 
 
आकातला चव. हपापलेला. (व.) 
 
आकाबाई स्त्री. १. पहा : अक्काबाई. २. िुिैव; : ‘आकाबाईर्ा फेरा.’ (वा.) आकाबाई आठविे − 
िुिचशरे्ी, अविशरे्ी र्च्छा करिे. 
 
आकाय स्त्री. वडील बहीि; वयोवृद्ध स्त्री. 
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आकार पु. १. आकृती; ठेवि; रूप; घडि; मूती : ‘पैं िह्मबीजा जाहला अंकुरु । घोषध्वचन नािाकरु ।’ 
− ज्ञा ९·२७५. २. बाह्यस्वरूप; िेखावा. ३. (ल.) साम्य; सादृक य. ४. मनावर ठसलेली आकृती, ठसा, मूती; 
मनावर िंालेला पचरिाम, कल्पना, ग्रह. ५. (पूिचतेस येिाऱ्या कामाच्या, धंद्याच्या झकवा योजलेल्या 
गोष्ींच्या मसलती र्.) स्वरूपार्ा चनचश्चतपिा. ६. खर्च; नफा; उत्पन्न; वसूल र्त्यािी गोष्ींर्ा अजमास, 
अंिाज; जमाबिंीर्ा अंिाज; ठराविी. ७. खूि; चर्न्द्ह; अंिाज; चिनिशचन. ८. (ग.) आकृती; चर्त्र. ९. (ग.) 
आकृचतमान; पचरमाि. १०. पद्धत; वागिूक; राहिी; र्ाल; ढब; रीत; तऱ्हा: ‘या रीतीं बहुत आकारें चतनें 
िंाचडता ं ।’ − परं् २६. ११. परृ्थ्वीतील एकंिर वस्तुजात; चवश्व : ‘तरी ती हरीर्ी ज्ञान कळा केवळ । हा 
आकार अवघा तुिंा खेळ ।’ − हचर २४·८७. १२. जचमनीर्ा सारा. १३. झकमत. १४. (कर.) आव; आचवभाव. 
१५. एखाद्या वस्तूर्ा चवचशष् आकार. सामा. शब्ि − मंडलाकार, र्िाकार, गोलाकार, वतुचळाकार र्. १६. 
भाव : ‘अंतःकरिारे् आकार म्हिजे तरंग….’ − जोफु २८५. १७. गोळाबेरीज; चहशोब. [सं.] (वा.) आकार 
दाखविे − १. चमष करिे; आव आििे; ढोंग करिे; बहािा करिे. २. एखाद्या गोष्ीरे् स्वरूप, मान 
िाखविे, व्यतत करिे. आकारात जािे − व्यथच जािे; असफल होिे. (ना.) आकारास येिे – १. एखािी 
गोष्, धंिा, िुखिे, काम र्. चववचक्षत स्वरूपास येिे; रंगास येिे; मूतच स्वरूपात येिे; दृनगोर्ार होिे : ‘कमच 
आलें  हो आकारा.’ – चवभतू २५. २. फळास येिे : ‘त्यारं्ी अवस्था तीर् तुमर्ी पुढें येईल आकारास.’ −  
ऐपो ३०६. ३. कमी प्रमािावर, संख्येवर येिे; खालाविे. 
 
आकारक पु. (यंअ.) यंत्राच्या साह्याने वस्तंूना चवचशष् आकार िेिारा कारागीर. [सं.] 
 
आकारगज पु. (जगार्ा) आकार घेतेलेला हत्ती : ‘कचरतसे माचजवडा । आकारगजू’ − ज्ञा 
१३·६५. 
 
आकारगोपन १. खऱ्या स्वरूपार्ी, आकृतीर्ी, मनोचवकारारं्ी छपविूक; लपविे; गुप्त ठेविे; पडिा 
पाडिे. २. ढोंग; छद्मी व्यवहार. ३. मनातील चवर्ार बाहेर पडू न िेिे. [सं.] 
 
आकारणचत्र न. (जगार्ा) आकार घेतलेले चर्त्र; आभास : ‘म्हिौनु आहार्वाहार् न िंकवे । एिें 
आकारचर्त्रें ।’ − ज्ञा ६·९९. 
 
आकारजमा स्त्री. अंिाजाने ठरवलेला वसूल; वसुली जमेच्या उलट. 
  
आकारजात न. वस्तुजात; उत्पन्न िंालेल्या सवच वस्तू; चवश्व : ‘जे आकारजातार्ें िुस । घडी केलें  
।’ − ज्ञा १५·८२. 
 
आकारि न. आमंत्रि; बोलाविे; आवाहन; हाक : ‘मंुबईकर जनरलाजवळरे् मुनशी रा. 
रावसाहेब यािंी आकारि करून आिचवले आहेत.’ − ऐलेसं ६२१२. 
 
आकारिी स्त्री. १. गिती; संख्या; माप; मोजिे; मोजिी; चहशोब (कर, सारा र्. रे्). २. पाहिी; 
प्रतबिंी (जचमनीर्ी); जमीन मोजिी. सामा. शब्ि − आकारिी खडा, आकारिी ताळेबिं, आकारिी 
बाकी, आकारिी चहशोब र्. ३. ठोकळ अंिाजपज्ञत्रक; कच्चा खडा. ४. वगचिी; िर. ५. जमीन; माल र्. र्ी 
पाहिी करून सारा, झकमत र्. ठरविे. 
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आकारिे उचि. १. आकारस येिे. २. बोलाविे, आवाहन करिे; आमंत्रि करिे. ३. जमीन र्. र्ी 
आकारिी करिे. ४. रंगरूपास आििे; आकार धारि करिे; चववचक्षत स्वरूपास आििे; आकारास येिे : 
‘आवयव आकारले सागं.’ − मुआचि ४·३६. ५. चनिान करिे (रोग र्. रे्) ६. अंिाज, चहशबे, मुसिा करिे. 
७. घेण्यार्ी रक्कम ठरविे. [सं. आकार] 
 
आकारिे चव. लाििे, बसविे. (कर, पट्टी र्.) 
 
आकारबंद पु. १. वसूल, जमीन, पट्ट्ट्या, वराती र्त्यािींर्ा चलहून, तयार िंालेला मसुिा. २. 
जमाबिंीरे् सरकारी वार्मषक अंिाजपत्रक. ३. सामान्द्य अंिाजपत्रक, खडा. 
 
आकारमान न. १. चवस्तारमान; बाह्य स्वरूपावरून केलेला अंिाज. २. आकृचतमान; पचरमाि. 
(प्र.) आकारमहत्त्व; पिाथाच्या मोठेपिारे् पचरमाि. [सं.] 
 
आकारवाद पु. बाह्य व ताचंत्रक गोष्ींवर अचधक भर िेिारे मत; तंत्रचप्रयता; थाट व बाह्याकार 
यारं्ा बडेजाव करिारा कलाके्षत्रातील वाि. [सं.] 
 
आकारशुद्ध चव. नीटनेटतया, व्यवक्स्थत, पचहजे तशा आकृतीरे्; प्रमािबद्ध (भाडें, घर, मािूस). 
[सं.] 
 
आकारशुणद्ध, आकारशुद्धी स्त्री. आकृतीर्ा, स्वरूपार्ा बाधेंसूिपिा; अंगसौष्ठव; प्रमािबद्धता. 
 
आकारसूणच, आकारसूची स्त्री. (यं.) प्रत्येक ज्ञानसाचहत्यार्ी स्वतंत्र पत्रावर नोंि करून तयार 
केलेली सूर्ी. [सं.] 
 
आकाणरक चव. १ (तत्त्व.) आकारचवषयक; आकारासंबधंी. २. आकार असलेले, साकार : 
‘अकाचरक नाम जीवानें ठेचवलें  । चशवानें तें केलें  चनर्मवकार’ − नाम ६८९. [सं.] 
 
आकारी पु. गावात िेवीर्ी प्रथम स्थापना करिारा. 
 
आकारीब पहा : अकारीब 
 
आकायय चव. ज्याला आकार िेता येिे शतय आहे असे; आकार िेण्यासारखे. [सं.] 
 
आकाययता स्त्री. (यंअ.) १. आकारिायकता; आकारक्षमता. २. चवचवध आकार घेण्यार्ी वस्तूर्ी 
क्षमता. [सं.] 
 
आकाश न. १. आभाळ; पृर्थ्वीभोवती असिारा चनळसर घुमटाकृती पोकळी : ‘आकाश म्हिजे अवकाश 
पसरला पैस−िास १३·७·१. २. वातावरि; अंतराळ. ३. पोकळी. ४. परं्महाभतूापंैकी शवेटरे्, पार्व.े ५. 
शून्द्य संख्या. ६. (तत्त्व) चनगुचि स्वरूप. [सं.] (वा.) आकाश कोसळिे – पहा : आकाशाची कुऱ्िाड पडिे. 
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आकाश ठेंगिे िोिे − अचतशय आनंि होिे. आकाश दोन बोटे उरिे − असामान्द्य कतृचत्व गाजवल्याच्या, 
असामान्द्य गोष् चमळवल्याच्या भावनेने अचभमान वाटिे. आकाशपातळ एक करिे − १. आकाडंताडंव 
करिे; हलकल्लोळ करिे. आरडाओरड करिे; प्रर्डं ओरडा करून एखाद्या गोष्ींबिल आपला चनषेध 
झकवा नापसंती व्यतत करिे; झधगािा घालिे (रागाने, हट्टाने). २. एखािी गोष् साध्य करण्याकरता 
पराकाष्ठेरे् प्रयत्न करिे. ३. भकेुने व्याकूळ होऊन आतोनात रडिे. आकाश पातळ एक िोिे − अचतशय 
जोरार्ा पाऊस पडिे. आकाश फाटिे − सवच बाजंूनी एकिम संकटे येिे. आकाशाची कुऱ्िाड पडिे − िैवी 
आपत्ती येिे; अत्यंत मोठी हानी होिे. आकाशाची चौघडी करिे– आकाशाला घेरा घालिे; अर्ाट कृत्ये 
करिे; आवातयाबाहेररे् काम शथीने करिे. आकाशाची दोरी तुटिे– मोठे संकट कोसळिे; आकाशार्ी 
कुऱ्हाड पडिे. आकाशाची धाड पडिे– पहा : आकाशाची कुऱ्िाड पडिे; आकाशात नेिे– स्तुती करून 
एखाद्याला िेवपिाला नेिे : ‘फतत पचंडतानंीं र्तकेर् चलचहले आहे कीं, जे जे राजे िंाले, त्यारं्ी खुशामत 
करून त्यासं आकाशातं नेले आहे.’ – लोश ७५. आकाशातून पडिे − अघचटत घटना िाखविे. 
आकाशाला गवसिी घालिे, आकाशाला गवसिी देिे, आकाशाला घेरा घालिे, आकाशाला घेरा देिे − 
अर्ाट कृत्ये करिे; मोठमोठे परािम करिे; अशतय गोष्ीस हात घालिे; महत्त्वकाकं्षी होिे. आकाशाला 
णठगळ लाविे – पहा : आकाशाची साल काढिे; फार मोठे संकट आले असताना लहानसहान, अत्यंत 
अपुऱ्या प्रयत्नानीं त्यावर मात करण्यार्ा चनष्ट्फळ प्रयत्न करिे; चनचरथचक प्रयत्न : ‘हचर भय िीिच नभ कचरल 
धड लावुचन कृष्ट्िसार चथगळाला ।’ − मोभीष्ट्म ६·४४. आकाशाला णशड्या लाविे − शततीबाहेररे् काम 
करिे; अशतयप्राय काम हाती घेिे. आकाशाशी राििे − सवांत वरच्या मजल्यावर, आढ्याखाली राहिे. 
 
आकाशक पु. संविेनाग्र. अॅंचटना. 

स्त्री. कीटकाचं्या चमशा, शृचंगका. [सं.] 
 
आकाशकक्षा स्त्री. दृक य चक्षचतज; चक्षचतज रेषा, मयािा. 
 
आकाशकुसुम न. असंभाव्य, अवास्तचवक गोष्. [सं.] 
 
आकाशगमनणवद्याणसणद्ध, आकाशगमनणवद्याणसद्धी स्त्री. यौचगक चसद्धींपैकी एक; आकाशात संर्ार 
करण्यार्ी चवद्या; अवार्ीन चवमानचवद्या. [सं.] 
 
आकाशगंगा स्त्री. आकाशातील तारकारं्ा चवचशष् समुिाय. असंख्य ताऱ्याचं्या समुिायार्ा 
काळोख्या रात्री चिसिारा निीच्या प्रवाहासारखा पाढंरा पट्टा. अचतसूक्ष्म अशा ताऱ्यारें् आकाशात चिसिारे 
हे िोन पटे्ट िचक्षिोत्तर गेलेले चिसतात. पचहला पट्टा अगस्ती ताऱ्याच्या पूवेस मघाच्या रेखाशंाजवळून चनघून 
व्याधाच्या पूवेकडून आरांच्या पचश्चमेस वळतो व तेथून तो धु्रवाच्या पचश्चमेपयंत पसरलेला आहे. िुसरा पट्टा 
श्रविनक्षत्राजवळून धु्रवाच्या पूवेकडे गेलेला आहे. पचहल्यापेक्षा िुसरा पट्टा लहान असतो. िुर्मबिीने 
चिसिारे यातंील तारे सुमारे िोन कोटी आहेत. सूयच या समुिायातीलर् एक तारा आहे. २. मंिाचकनी; 
स्वगंगा. [सं.] 
 
आकाशतरंग पु. (चवअ.) परृ्थ्वीवरून पाठवलेले व अवकाशातून परत परृ्थ्वीकडे चवचशष् के्षत्रातून 
परावर्मतत होिारे तरंग. [सं.] 
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आकाशदशयक पु. (ज्यो.) बंि सभागृहाच्या झकवा तत्सम व्यवस्थेच्या शुभ्रविी अंतगोल 
(घुमटाकार) छतावर प्रकाशाच्या चनरंुि शलाका पाडून या प्रकाचशत चठपतयारें् र्लनवलन घडवनू 
पे्रक्षकानंा आकाशातील ग्रहताऱ्यारें् व त्याचं्या गचतक्स्थतीरे् िशचन (पचरर्य) घडविारी यंत्रिा. [सं.] 
 
आकाशणदवा, आकाशदीप पु. १. आचश्वन शुद्ध पौर्मिमेपासून कार्मतक शुद्ध पौर्मिमेपयंत 
(चपतरानंा प्रकाश चिसण्यासाठी) झभगार्ा चकवा कागिार्ा चिवा करून एखाद्या उंर् काठीस, िंाडास 
टागंून लावतात तो चिवा; रंगीत कागि, कामट्या; र्. र्ा बनवलेला, आत पिती, मेिबत्ती झकवा चवजेर्ा 
चिवा लावण्यार्ी व्यवस्था असलेला, चिवाळीत उंर् चठकािी टागंायर्ा शोभेर्ा चिवा. २. खुिेसाठी एखाद्या 
उंर् जागी लावलेला चिवा. 
 
आकाशनगर न. १. (चवप्र.) गंधवचनगर; गंधवचसृष्ी. २. ढगाचं्या चवचर्त्र आकृतींवरून वाटिारे 
ढगातील, आकाशातील काल्पचनक शहर. [सं.] 
 
आकाशकनब पु. (वन.) बुर्ारे् िंाड; हा वृक्ष बागेत शोभािायक म्हिून झकवा रस्त्याच्या िुतफा 
लावतात; [सं.] 
 
आकाशपट पु. अक्षाशं, रेखाशं, सवच वृते्त, नक्षते्र, राशी र्. आकृतींनी पचरपूिच असलेला नकाशा. 
यावरून सूयच, र्रं, ग्रह, उपग्रह यारें् मागच ठरवता येतात. [सं.] 
 
आकाशपथ पु. १. यौचगक चसद्धीपैंकी एक चसद्धी. २. हवेतील रस्ता, वाट; आकाशातून जािारा 
रस्ता. 
 
आकाशपािी न. (ल.) ताड, माड ह्या उंर् िंाडाचं्या शेंड्ाजवळच्या भागापासून म्हिजे 
आकाशातून काढण्यात येिारी ताडी, माडी र्. मािक पेये. [सं.] 
 
आकाशपाण्याचे दुर्णनणमत्य न. िारु प्यायल्यार्ा आरोप : ‘चवसाजी आप्पाजी आठवले यारें् पुत्र 
मोरोपतं आठवले याजंवर आकाशपाण्यारे् िुर्मनचमत्य कोतवालानें आिोनघरीं र्ौकी बसचवली आहे.’ – 
ऐलेसं ७०६०. [सं.] 
 
आकाशपाताळाचा भेद पु. िोन वस्तंूमधील महिंतर. 
 
आकाशपाळिा पु. प्रिशचने, जत्रा र्. चठकािी उंर्ावर टागंलेले अनेक पाळिे असलेले गोल गोल 
चफरिारे अवाढव्य र्ि : ‘जते्रत आकाशपाळिा चफरावा तसं ते वाटू लागलं.’ – मािूस १८४. 
 
आकाशपुष्ट्प न. अशतय गोष्. 
 
आकाशभारती स्त्री. १. आकाशवािीला सुर्चवलेले िुसरे नाव (१९७८र्ा अहवाल). २. 
आकाशवािीच्या स्वायत्ततेसाठी भारत सरकारला सािर केलेला अहवाल. [सं.] 
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आकाशभाषि १. स्वगीय िेवताशंी संभाषि; (नाटकात र्.) आकाशाकडे पाहून, िेवानंा हाक मारून 
त्यारें् उत्तर आपि ऐकलेसे िाखवनू नाटकातील व्यतती करते ते भाषि. २. (नाटकात) रंगभमूीवर 
नसलेल्या िुसऱ्या एखाद्या पात्रारे् शब्ि आपि ऐकत आहोत असे रंगभमूीवरील पात्र हावभाव करून 
सुर्चवते व त्यास उत्तर िेते ते शब्ि. [सं.] 
 
आकाशभाणषत न. आकाशवािी कें रावरून ध्वचनके्षचपत केलेले भाषि. [सं.] 
 
आकाशमंडप पु. आकाशारे् छत; आकाश हार् माडंव. 
 
आकाशमंडल, आकाशमंडळ न. १. खगोल.२. तारंगि; आकाशातील तारामंडळाप्रमािे चिसिारे 
िारूकाम. [सं.] 
 
आकाशमापक पु. (शाप.) वातावरिातील शीतोष्ट्िता मापिारे यंत्र; चकरिचवसजचन िशचक यंत्र. 
 
आकाशमांड पु. आकाशरूपी मंडप : ‘यऱ्हझव तक्ऱ्ह आकाशमाडंीं । जो गाजौचन िह्माडं फोचड’ – 
ज्ञा १७·२५० 
 
आकाशमुणन, आकाशमुनी पु. उंट. (हा वातप्रर्ार उंटार्ी मान उंर् असल्यामुळे पडला.) 
 
आकाशमूणल, आकाशमूली स्त्री. वनस्पतींर्ा एक वगच. उिा. कंुचभका, पुन्नाग. (यारें् मूळ 
जचमनीत अधातंरी असते.); पािवनस्पती. 
 
आकाशयान न. चवमान. [सं.] 
 
आकाशवल्ली, आकाशवेल स्त्री. १. बाडंगूळ; वृक्षरुहा; वृक्षावर वाढिारी वेल; २. शरे वगैरे 
िंाडावंर वाढिारी व बारीकबारीक चपवळे तंतू असिारी वेल; सोनवले; अमरवेल; अंतरवले. [सं.] 
 
आकाशविन न. चवमान. [सं.] 
 
आकाशवािी स्त्री. १. आकाशापासून चनघिारा शब्ि; अशरीचरिी वािी; िेववािी : ‘तुिंें हें गािें 
म्हिजे आकाशवािीर् मी समजतों.’ − स्वयंवर. २. भारतसरकारर्ा ध्वचनके्षपिचवभाग; प्रािेचशक, राष्ट्रीय 
व जागचतक घडामोडी, महत्त्वाच्या िेशीचविेशी घटना, कला−िीडा−साचहत्य, राजकीय−सामाचजक 
क्स्थत्यंतरे र्त्यािींर्ी माचहती सवच जनतेस करून िेण्याकचरता शासनाने स्थापन केलेले ध्वचनके्षपि कें र; 
नभोवािी. [सं.] 
 
आकाशवाद्य न. नौबत. 
 
आकाशवास पु. वृक्षाचिकावंर राहिे;उंर् राहिे. 
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आकाशातला बाप पु. चिस्तीधमचकल्पनेतील ईश्वर : ‘त्याला होय ! त्याला त्यार्ा बाप − आचि 
बाप नसला तर आकाशातला बाप आहेर्’ : − सुिे ५९. 
 
आकाशी चव. १. आकाशासारखा चनळा (रंग). 
 
आकाशी स्त्री. रेडीओर्ी तार (एचरयल). 
 
आकाशीय चव. आकाशाशी संबचंधत; आकाशाचवषयी, आकाशात असिारे, पाहािारे, होिारे, 
चफरिारे. [सं.] 
 
आकास पु. आकस; तेढ : ‘त्यावरून वार्ा व त्यार्ा आकास वाढला.’ − पेि २०·१३५. 
 
आकांडतांडव न. थयथयाट; पहा : अकांडतांडव 
 
आकांत पु. १. रडून केलेला गोंधळ : ‘ही मुले आकातं करतील.’ − िेशमुखवाडी १८. २. तीव्र झकवा 
असह्य उपरव : ‘घरोघरीं आकातं परोपरी…’ − वानवै ११८. [सं. आ+िन्द्ि] 
 
आकांतिे १.कोलाहल माजिे; अनथच होिे :’ त्याचर्या पापरहाटी । आकातंली सवच सृष्ी ।’ − मसुभा 
५·१४१. २. घाबरिे; बावरिे. (गो.) [सं. आकान्द्त] 
 
आकांक्षिीय चव. वाछंिीय, अपेक्षिीय, स्पहृिीय, र्ष्. 
 
आकांक्षिे सचि. ईषा करिे; र्च्छा करिे; वाछंा करिे; अपेक्षा करिे : ‘जाहला यालागीं जो काहंीं 
। आकाकं्षी ना ।’ − ज्ञा १२·१९३. 
 
आकांक्षा स्त्री. १. र्च्छा; आशा; वाछंा. २. गरज; अपेक्षा; मागिी; ३. एखािी गोष् व्हावी अशी 
तीव्र र्च्छा; ४. तकच ; शकंा; संशय. ५. आके्षप; हरकत; उत्तरपक्ष. ६. तपास; शोध. ७. (भाषा.) वातयार्ा 
अथच सुसंगतपिे लागण्यासाठी वातयातील शब्िारें् परस्परावलंचबत्व. [सं.] 
 
आकांक्षापूरि न. १. प्रचतपाद्य चवषयार्ी झकवा अथार्ी पूती करण्याकचरता लागिारे गौि वातय 
झकवा शब्ि पुरचविे. २. (सामान्द्यतः) उिीव, गरज भरून काढिे, भागचविे. ३. जरूरीच्या वस्तू चमळचविे 
झकवा चमळवनू िेिे. [सं.] 
 
आकांक्षी चव. गरजू; र्च्छा करिारा; र्च्छुक. [सं.] 
 
आकीिय चव. गजबजलेला; गिच; भरलेला; िाटलेला; व्यापलेला; पचरपूिच; व्याप्त. सामा. 
शब्ि−जलाकीिच, मेघाकीिच, वृक्षाकीिच. [सं.] 
 
आकु उ् गा. १. जवळ बोलावण्यार्ा शब्ि (उिा. कुत्र्याला). (ना.) २. (ल.) कुत्रा. 
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आकुडी स्त्री. पुढे वाकडी असलेली काठी : ‘एका हातात चर्व्यार्ी आंकुडी व िुसऱ्या हातात रवळी असा 
चतर्ा चनत्यार्ा वेष असे.’ − माजीया १९. 
 
आकुडे न. आकडे; बाकिार टोक : ‘तैसे आवाळुवावंचर आंकुडे । िीसचत िाढा ं॥’ − राज्ञा ११·३५८. 
 
आकुत न. कपाळावर लावण्यारे् गंध; अक्षत. (कु.) 
 
आकुतमा स्त्री. तुळशीर्ा एक प्रकार : ‘आकुतमा तुळशी, चकती पानं फुलशी?’ − जसा ७१८. 
[सं.] 
 
आकुती स्त्री. अफूसारखा अंमली पिाथच; पहा : याकुती [फा. याकुती] 
 
आकुर पु. पावसाळयाच्या आरंभी खाऱ्या निीच्या, खाडीच्या काठावंर होिारी भाजी; वलेीरे् अंकूर. 
(गो.) [सं.] 
 
आकुल चव. १. घेरलेला; त्रस्त िंालेला; पूिच व्यापलेला; गच्च; व्याकूळ : ‘शोकाकुल रुिनातें । करीतु 
असे’ − ज्ञा २·१. २. गोंधळलेला. ३. क्षबु्ध. ४. गुंतलेला. (केस, िोरा र्.) [सं.] 
 
आकुणलत चव. ग्रस्त; व्याप्त; व्याकुल; पहा : आकुल : ‘शोकाकुचलत अजुचन ।’ − एभा १६·११७. 
[सं.] 
 
आकुली स्त्री. अफूसारखा अमली पिाथच; याकुली : ‘माझ्या प्रीचतवर चबजली पडली । खाउचन चनजते 
आकुली ।’ – सला ७१. [फा. याकुती] 
 
आकुल्याणदयोग पु. (वै.) अंकोलाच्या कळया, आवळकाठी व हळि यारें् प्रमेहनाशक र्ूिच. 
 
आकुळा चव. स्वाधीन; ताब्यातला. [सं. आकुल] 
 
आकुळी चव. ताब्यात ठेवलेली; स्वाधीन; स्वस्थ : ‘परी चजव्हा न राहे आकुळी । हे हचरवशंीर्ी बोली । 
म्हिोचन ते वर्मिली । िैत्यकुमारी ।’ − कथा १·२·४७. 
 
आकंुचिे उचि. आखडिे; संकुचर्त करिे; संकोर्िे; आकार कमी होिे; आकसरिे :‘आकंुर्ूचन 
अध । िेऊचन चतन्द्ही संध ।’ − ज्ञा १८·१०३७. [सं. आ+कंुच]। 
 
आकंुचन न. आखडिे; संकोर्िे; आटिे; आकसरिे; अधचवट चमटिे; थोडी जागा व्यापेल असे 
होिे; संकोर्. २. आवळिे; घट्ट करिे; ओढून घेिे; आकंुचर्त करिे. ३. वाकिे; बाक येिे. ४. संचक्षप्त 
करिे; कमी करिे; पसारा, व्याप आवरिे. ५. जमा करिे; गोळा करिे. ६. मुरगळिे, चपळिे. ७. सैन्द्याच्या 
हालर्ालीर्ा एक प्रकार. [सं.] 
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आकंुणचत चव. १. संकुचर्त िंालेला; आखडलेला; वाकलेला; गोळा िंालेला; आकसरलेला; 
कमी िंालेला; मयाचित. २. अडर्िीर्ा; अप्रशस्त; लहान (जागा वगैरे). ३. गोळा केलेला. 
 
आकूड चव. कुजट; कुबटलेले. (व.) 
 
आकूत पु. आशय; भावाथच; हेतु; र्च्छा; अचभप्राय. [सं.] 
 
आकृत चव. आिीत; चवलक्षि. 
 
आकृणत, आकृती स्त्री. १. आकार; रूप; घाट. २. प्रचतमा; मूती; चर्त्र. ३. शरीर; िेह : ‘–जैसा िेह 
परं्भतूीं । चमळोनी होय आकृती ।’ − गुर् २१·४·३४. (ल.) मूती; व्यतती; मनुष्ट्य. ५. (ग.) रेषाचर्त्र; 
गचितातील चववरे्न करताना त्यामधील चसद्धातंातील चवषयीभतू अंगे जीत स्पष्पिे िाखवलेली असतात 
चतला आकृती म्हितात. ६. सवच बाजंूनी मयाचिलेली पातळी झकवा अवकाश. ७. एक छंि (िंडक 
वृत्तातील). ८. कलेच्या के्षत्रात शलैी, रर्ना झकवा बाह्याकार. [सं.] 
 
आकृणतकें द्र न. (ग.) ज्या झबिूभोवती आकृती चवस्ताराच्या अथवा आकाराच्या दृष्ीने समतोल 
असते असा झबिू. [सं.] 
 
आकृणतबंध पु. १. एखािी गोष् कशी आहे, कशी होईल झकवा असावी हे िाखचविारा सार्ा. 
आराखडा झकवा चनचश्चत पद्धत : ‘नाटकारं्ी रूपातंरें करण्यार्ा एक आकृचतबंध बनला.’ − भास्मृगं्र ११. २. 
(मानस.) एखाद्या वस्तूच्या रंगरूपािी गुिासंह त्या वस्तूच्या संपूिच आकृतीर्ी मनाने केलेली कल्पना. पूवच 
अज्ञानामुळे मनावर उमटलेला एखाद्या वस्तूर्ा ठसा. ३. एखाद्या संकल्पनेर्ी चवचशष् रर्ना झकवा बाधंिी 
स्पष् करिारी आकृती. [सं.] 
 
आकृणतबंध क्रमवीक्षि न. (भौ.) वस्तंूर्ी पाहिी करून आकारमानाप्रमािे त्यार्ी वगचवारी करिे. 
 
आकृणतमयता स्त्री. आकृतीने युतत असण्यार्ी क्स्थती : ‘….. संहती ही संिभच र्ौकट असल्याने चतरे् 
स्वरूप हेर् आकृचतमयतेस एक आवाहन असते.’ − संसौ ३१. 
 
आकृणतलेख, आकृणतलेखन पु. चर्त्रार्ी रूपरेषा (पेक्न्द्सलने काढलेली.). 
 
आकृणतलेखक पु. एखाद्या समपषृ्ठाकृतीर्ी, तेवढ्यार् आकारार्ी, लहान झकवा मोठी नक्कल 
करण्यारे् यंत्र. 
 
आकृष्ट चव. १. ओढलेला; आखडलेला; खेर्लेला; आकर्मषत. २. आवड झकवा उत्सुकता चनमाि 
िंालेला. ३. एखाद्या चवषयाकडे मन वेधलेले आहे असा; लुब्ध, मोचहत िंालेला. [सं.] (वा.) आकृष्ट िोिे 
− आकर्मषत होिे; पे्रमात पडिे. 
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आके न. मासे धरण्यारे् धनुष्ट्याकृती जाळे. यास आटा लावलेला असतो : ‘मासे मारण्यासाठी 
आकेिेखील िुरुस्त करून ठेवले.’ − शलूेक ९२. (कु.) 
 
आके स्त्री. नििं. (गो.) 
 
आके, आकै स्त्री. १. चनःशतत स्त्री. २. तरुि असून म्हातारी चिसिारी स्त्री. (गो.) 
 
आकेकर, आकेदृष्टी स्त्री. (नृत्य) डोळे व पापण्या आकंुचर्त करिे; दृष्ी अधचवट चमटिे; िंोपेतून 
जागे होिे. डोळे चिपिे वगैरे गोष्ींर्ा द्योतक अचभनय. [सं.] 
 
आकेत स्त्री. अक्षता. 
 
आकोचिे चि. चमटिे; आकंुर्िे : ‘कमळ आकोर्ें कोंडे भ्रमर ।’ हचर ७·२१. 
 
आकोचन, आकोचना  पहा : आकंुचन 
 
आकोडा पु. १. छत्रीर्ा घोडा. आकडा २. कंचिलार्ी कार् वर खाली करण्यार्ा आकडा. 
(ना.) 
 
आकोर पु. अंकुर. (व.) [सं. अंकुर] 
 
आकोल न. सोललेल्या झर्रे्र्ा आकडा; झर्रे्रे् पोकळ टरफल. स्त्री. तंबाखूर्ा एक प्रकार. (अकोला 
गावावरून.) 
 
आकोंत न. शस्त्रारे् तीक्ष्ि टोक : ‘कीं ते येवढ या चनरयारे् आकोंत : आंगचवले जेिें ।’ − ऋव ३६. [सं. 
आ +कंुत = शस्त्र] 
 
आकोंत पु. कोंडाळे; कोर्ाळे; घेरा; वढेा (शस्त्रास्त्रारं्ा) : ‘की येवढ्या चनरयचर् आकोंत । आंगचवले जेिे 
।’ − ऋ ८. [सं. आ+कंुन=शस्त्र]. 
 
आक्का स्त्री. १. पहा : अक्का २. कानचशलावर अधचवतुचळाकार गोंिलेली आकृती : ‘चतच्या कानचशलावर 
गोंिलेल्या आक्का उठून चिसत होत्या.’ − वारी ८. 
 
आक्काडा पु. (चविकाम) फण्या बाधंण्यासाठी फिीबिंानंा लागिारा लाकडी सार्ा. 
 
आक्टं न. पे्रतयाते्रत चवस्तव घालून नेतात ते मडके : ‘अओ, पन आतटं कोन धरन?’ – धग २१६. 
 
आक्टोपस पु. समुरात सवचत्र आढळिारा एक शीषचपािी वगातील प्रािी. [रं्.] 
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आक्टोबर पु. र्ंग्रजी वषार्ा िहावा मचहना. [र्.] 
 
आक्टोबर क्रांणत, आक्टोबर क्रांती (राज्य.) ७ नोव्हेंबरर्ी रचशयातील िंालेली बोल्शचेवक िातंी (नव्या 
रचशयन पंर्ागंाप्रमािे). 
 
आक्या पु. िेवाच्या नावाने सोडलेला गोऱ्हा, पोळ, साडं, खोंड, कठाळया. (व.) 
 
आक्रम पु. १. र्ढिे; वर जािे. २. र्ढ; मागे टाकिे; पािािातं करिे; व्यापिे; वर्चस्व; आचधतय; 
ओलाडूंन जािे; वरर्ढ; वरर्ष्ट्मा. संर्ार; वारे; गवच : ‘एकाचस जाचिवरे्ा आिम । एकारे् पोटीं भ्रम । 
महाचसद्धींर्ा ।’ − एभा ३·३२६. ३. परािम हल्ला; छापा. [सं.] 
 
आक्रमक चव. आिमि, स्वारी करिारा; हल्ला करिारा. 
 
आक्रमकता स्त्री. (मानस.) आिमि करण्यार्ी वृत्ती; र्ाल करून जाण्यार्ी, हल्ला करण्यार्ी 
वृत्ती. 
 
आक्रमि न. १. आिमि करिे; हल्ला; व्यापिे; वढेिे; ग्रासिे; स्वाधीन करून घेिे (िेश, 
शास्त्र, चवषय); वरून झकवा मधून जािे; ओलाडंिे. २. वर्चस्व स्थापिे; वरर्ढपिा करिे; मागे टाकिे; वर 
जािे. ३. िुसऱ्याच्या मालकीच्या जागेत अनचधकाराने प्रवशे करिे झकवा घुसिे. ४. हल्ला करिे; काही 
आगळीक नसताना एखाद्या िेशाने िुसऱ्या िेशावर केलेला हल्ला; स्वारी. ५. एखािी क्षोभकारक कृती झकवा 
व्यवहार. [सं.] 
 
आक्रमिे अचि. पािािातं करिे; आिमि करिे; आिातं करिे; व्यापिे; वर्चस्व स्थापन करिे; 
ताब्यात घेिे; ओलाडंिे : ‘तरी आिचमला िेख िुःखें । सासंाचरकें  ।’ − ज्ञा २·३५०. [सं. आिमि] 
 
आक्रमशक्ती स्त्री. १. आवाका; आवरशतती; आटोप; परािम; ‘लबाडी पर्चवण्यार्ी आिमशतती 
नाही.’ − गागंा १५५. २. पोर्; समज; आकलनशतती. 
 
आक्रसिे चि. आकरसिे : ‘समईर्ी ज्योत मंि व्हावी तसा चतर्ा जीव आकसत होता’ − रथर्ि 
२६९. 
 
आक्रस्ताळा, आक्रस्ताळी, आक्रस्ताळे चव. कहारी; अचतशय संतापी : ‘अशा आिस्ताळी बापाला 
शरि आििारा बेटा…’ − एल्गार ४३. 
 
आक्रस्ताळीपिा, आक्रस्ताळेपिा पु. कहारीपिा; हटवािीपिा; त्रागा; चर्डखोरपिा : ‘असा काही 
त्यारं्ा आिस्ताळीपिा मोठा चवलक्षि होता.’ − पलकोघे १६. 
 
आकं्रदिे अचि. मोठ्याने ओरडिे; रडिे; टाहो फोडिे; आकातं करिे : ‘बहुत जार्लों संसारें । 
मोहमाया जाळाच्या चवखारें । चत्रगुि येताती लहरें । तेिें िुःखें थोर आिंिलों ।’ − तुगा ७०४. 
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आकं्रदन न. मोठ्याने रडिे; हंबरडा फोडिे; रडारड; आरडाओरड; चवलाप; शोक. [सं.] 
 
आक्रा चव. छाप पाडिारा. 
 
आक्राळ पु. मोठ्याने रडिे, ओरडिे. [सं. आ +कराल] 
 
आक्रांत चव. १. आिमि केलेला; िडपलेला; व्याकूळ िंालेला. उिा. शोकािातं; पािािातं र्. २. 
ओलाडंलेला. ३. तुडचवलेला. ४. कब्ज्यात घेतलेला. ५. झजकलेला. ६. व्याप्त. [सं. आिम] 
 
आक्रांत पु. मोठ्याने रडिे; हंबरडा फोडिे; चवलाप करिे; आकातं. [सं. आिंिन] 
 
आक्रांतिे अचि. १. व्याप्त होिे; खाली िबिे; २. भकेुने व्याकूळ होिे; वखवखिे. [सं. आिातं] 
 
आक्रांत फळ न. (वन.) अनेक कप्पे असलेले, मासंल पुष्ट्पासनाने आचि संवताने वेढलेले फळ. 
[सं.] 
 
आक्रीत चव. १. अघचटत; आश्चयचकारक : ‘आपल्या घरालाही र्ौकट अन् िरवाजा लावल्यार्ं बघून 
मला व माझ्या बचहिींना केवढी आिीत गोष् वाटायर्ी?’ – तअं १२. २.चवलक्षि; चवपरीत; 
असंभवनीय,जगावगेळे कृत्य : ‘भगतनी, आर्कलास तुज्या पोरार्ा आिीत?’ – जैजै ९२. [सं. अकृत्य] 
 
आके्र चव. उठाविार; लक्षात भरण्यासारखे; आिमि करिारे. (व) 
 
आक्रोश पु. १. मोठ्याने रडिे; हंबरडा फोडिे; चवलाप करिे; आिंिन; आकातं; कल्लोळ; र्रफड : 
‘वोळख तंू चनरुतें । आिोशेंवीि जेथें । क्षमा असे’− ज्ञा १३·३४०. २. झनिा; बडबड; ओरड. ३. आवशे; 
अट्टाहास : ‘तेवींचर् आिोशबळें । व्यापारें कोिे एके वळेें  । चनगालें  तरी आंधळें  । रोषें जैसें ॥’ − ज्ञा १४·१८९. 
[सं.] ४. त्रास; कष् : ‘आिोशेंचवि जेथें । क्षमा आचथ’ − ज्ञा १३·३३९. 
 
आक्सांव न. ग्रामसंस्थेर्ा झकवा एखाद्या कंपनीर्ा भाग (शअेर). (गो.) [पोतुच.] 
 
आख पु. १. डोळा : ‘आखीं ल्याहीलीं काजळ ।’ − स्त्रीगीत ३०. २. डोळा आचि कान याचं्यामधील 
भाग; ममचस्थान; गंडस्थल; कानशील : ‘त्याच्या मानेवर िोन्द्ही आखावंर मोठे फोड चिसले.’ − साजं ३२. 
(वा.) आख मोडिे − डोकेिुखी बरी होण्यासाठी आखावर चबब्याच्या फुल्या घालिे [सं. अचक्ष] 
 
आख पु. गाडीच्या िोन्द्ही र्ाकातूंन बसचवलेला लोखंडी जाड िाडंा; किा; आस. [सं. अक्ष] 
 
आख पु. आकडा; संख्या : ‘सरलेया ंलेख । जैसे आख हों एक ।’ − ज्ञा १३·९३८. [सं. अंक] 
 
आख पु. शतेार्ा चवभाग. (गो.) 
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आख न. वण्याच्या शेंगा भाजण्यारे् कुपट−आगटी. (को.) [सं. अक्नन] 
 
आख पु. गाय, म्हैस र्. जनावरारं्ा फरा; पुठ्ठा. 
 
आखजी पहा : अक्षयतृतीया : ‘अखजीर्ा अखजीर्ा : मोलार्ा सन िेखा जी ॥’ − बगािी ५१. 
 
आखटिे अचि. १.धस, खोर्ाटा झकवा कोर् लागून फाटिे.(कों) २. चखळयाला, लाकडाच्या 
धसाला झकवा कोित्याही अिकुर्ीिार पिाथाला अडकून वस्त्र फाटिे. ३. रेषा ओढिे. 
 
आखटे चव. वाईट; ओखटे; वोखटे. (गो.) 
 
आखडिे चि. पाहा : आखटिे. १. आकसिे; आिसिे; कमी होिे; संकोर् पाविे. २. ओढून 
धरिे; संकोचर्त करिे; आखूड करिे; आवरून धरिे. (िोर, वस्त्र, जनावर र्.). ३. थाबंिे; बिं होिे. ४. 
गवाने ताठिे; रागाने रुसून फुरगटून बसिे. ५. थंडीमुळे स्नायू, शरीरारे् अवयव र्त्यािींना हालर्ाल 
करता न येिे; हातपाय मागे घेिे. [सं. आ+कृष्] 
 
आखडता िात पु. कमी उत्साह; कमी प्रमाि; काटकसर. 
 
आखडवी चव.स्त्री. आखूड : ‘आखडवी विेी’− र्प्र. २१२. 
 
आखडा, आखाडा पु. १. बेड्ारे् िुबळके; कंुपिातील अरंुि वाट. २. अडसर; बेडे; लहान 
कवाड. ३. पहा : आकडी ५. (कों. गो.) 
 
आखडी चिचव. मागे. (गो.) [सं. आ+कृष्] 
 
आखडू चव. गर्मवष्ठ. 
 
आखि पु. घरारे्, वाड्ारे् िालन : ‘काही बेगमा, िासी त्या आखिात िंोपल्या होत्या.’ − श्रीयो 
३४६. 
 
आखि, आखिी, आखिे  पहा : आकि 
 
आखिी स्त्री. आखण्यार्ी पट्टी; रेषा मारण्यासाठी वापरण्यात येिारा सरळ गोल िाडंा; रूळ. 
 
आखिे अचि. १. चवहीर, तळे वगैरे खिण्याकचरता पाण्यार्ी जागा ठरविे; योजना करिे. २. रेखाटिे; 
आकृती काढिे. ३. तकच  करिे; अनुमान बाधंिे. [सं. अंकन] 
 
आखिे सचि. तयारी करिे; एखािी गोष् कशी करायर्ी यार्ी आखिी करिे, ठरचविे : ‘मी मािंा 
पचहला स्विेशी िौराही आखला.’ − माजीया १९१. [सं. अङ क] 



 

 

अनुक्रमणिका 

आखिे सचि. म्हििे; सागंिे : ‘एहंकी आखताहा ।’ = ‘असे म्हितात.’ − चभल्ली भाषेतील गोष्ी ३०. 
[सं. आ+ख्या] 
 
आखत चव. पूिच; संबधं. 
 
आखत स्त्री. दृचष्; डोळे. [सं. अक्षन्] 
 
आखत, आखता स्त्री. १. अक्षता; तािूंळ: ‘र्अेते ओवाळोचन आखता ं ।’ − चशव ८१७. २. अक्षतापूवचक 
चनमंत्रि : ‘आचिखी उिीयारं्ी आखत लाचवली.’ − लीर्पू. ४१५. [सं. अक्षत्] 
 
आखतकवाडी स्त्री. ओवाळून चिलेले रव्य : ‘आखतकवडी घेऊचन असैन जी’ − लीर्उ ४०. 
 
आखतदाम पु. पहा : आखतवाडी: ‘एकािशी परडीएरे् वाि… आखतिामु गुरवा िीजे’ − पैठि 
चशला १·८ 
 
आखतीज स्त्री. अक्षयतृतीयेर्ा उत्सव : ‘एहीं गोसावीयारं्ा ंठार् आखतीज केली’ − लीर्उ १५१. 
 
आखबंद चव. सबधं; संपूिच. ‘वतनारे् आखबिं उत्पन्न त्यानंार् चमळायरे्.’ − भजु ११२. [सं. 
अंक +बद्ध] 
 
आखबंद डोक्याचा चव. चहकमती; तरबेज; हुशार; चहशबेी : आखबिं डोतयार्ा मनुष्ट्य.’ − भाब ं६. 
 
आखर पु. १. आकर; िबाव; वजन; शह; समार्थ्यार्ी जािीव : ‘आखर पडल्यावर सवचही प्रातं 
स्वामीर्ा आज्ञाचंकत आहे.’ – पेि २४·११४. 
 
आखर पु. स्त्री. १.गावाला लागून असलेले शते; गुरे र्रून चनवान्द्त बसतात ती शतेातली, रानातली 
सावलीर्ी जागा; गोठि; गावार्ी सीमा, हि : ‘वोढाळाच्या खुरीं । आकरू आतें बुरी ।’ −ज्ञा १३·५५९·९ २. 
तात्पुरती वसतीर्ी जागा : ‘गोसावीयार्ा आखरी गोसावीयाचंस नेभटता कैसी जाउं’ − लीर्पू १९१. 
चिचव. समाप्त : ‘स्वामीनीं सरिारास उत्तर चलचहले तो चिवस आखर आला.’ − पेि ९·९. [फा. आखीर] 
(वा.) आखर िोिे-मरिे : ‘सखारामपंत बापू व झर्तोपंत ज्या चकल्ल्यातं ठेचवले होते तेथें ते आखर जाले.’ 
− पुअभा २·११. 
 
आखर न. अक्षर; अकारािी प्रत्येक विच; लेखनचर्न्द्ह : ‘चलहुचन ऋचद्धपुरीरे्चि आखरें । र्रिु चलपी ।’ 
− ऋ १३. [सं. अक्षर] 
 
आखरा चौघडा पु. तळ सोडण्यार्ी सूर्ना िेिारा अखेरर्ा र्ोघडा : ‘आमरे् मरिारे् सोबती 
व्हावयारे् असल्यास र्ौघडा आखर िंाल्यावर अमुक जागा घोडे न घेता पािर्ारी, ढालतलवारीचनशी त्या 
चठकािी हजर व्हाव.े’ − होकै १२. 
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आखरनखर चिचव. पहा : अखरनखर, अखीरनखीर 
 
आखरनखर पेटी स्त्री. गाडीर्ा आसकिा बसवण्यार्ी लाकडी खोबि. (खा.) 
 
आखरपख पहा : अखरपाख 
 
आखरपाख पु. चपतृपक्ष. (खा.) [सं. अक्षर+पक्ष] 
 
आखरलवाजमा पु. उत्तरचिया; उत्तरकायच : ‘हचरपतं फडतयार्ा र्ंतकाल (मृत्यु) जाला. 
मशारचनलेरे् पुत्रानी हचरपतं मुतवफार्ा आखरलवाजमा चसधटेकी केला’ − पुअभा ३·१९१. 
 
आखरी पहा : अखेरी 
 
आखरी दूध न. पािी न घातलेले िूध; कोरे िूध. (माि.). 
 
आखरेख स्त्री. िेखरेख; राखि; बिंोबस्त. 
 
आखरेखिे सचि. १. तरतूि करिे; साभंाळिे, २. बिंोबस्त करिे; गडगा, कंुपि वगैरे घालून 
आटोतयात ठेविे, आििे; आटोपिे. 
 
आखला पु. पोळ; साडं; न बडवलेला बैल; वळू. [गुज.] 
 
आखली स्त्री. आंबे वगैरे िंाडावरून काढण्यार्ा घळ; िेंला; आखी; गाचंजवा; आकडी. (कु.) 
 
आखश पु. आकस, वैर, दै्वतभाव : ‘अथवा आत्ताही चबगाडास जातो तर तुम्हास साफ सागंतो. भय 
काय आहे? आखश गोस्ट िंाकत नाही. परंतु मािें चर्त्तातं हे गोस्टर् नाही. मग झर्ता काय? − पेि 
१०·२९. 
 
आखळ पु. पाऊस नसलेला चिवस; खळ असलेला (पावसार्ा) चिवस. [सं. आ+स्खलन] 
 
आखळिे अचि. आकसिे, आटिे, आवळिे : ‘कासेर्ा सुटलेला िंोळ आखळून पूवचवत िंाला.’ − 
काआ ७९. 
 
आखळी स्त्री. िुष्पिा. 
 
आखंडल पु. र्ंर. [सं.] 
 
आखंडा पु. जुवाच्या िोन्द्ही बाजंूना असलेल्या उभ्या िाडंतया : ‘बलैारे् खूर चन आखंड्ाला अडकून 
वाजिारी त्यारं्ी झशगे चतने ओळखली.’ − गुंजा १३३. 
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आखंदुळिे सचि. हासडिे; हालविे; ढवळिे; तािूंळ धुताना, भाजी फोडिीस घातल्यावर भाडं्ात 
खालीवर करिे. 
 
आखा पु. गोंधळ; पूिच फचजती : ‘चतर्ा अगिी आखा उडाला.’ − वसंत सेना २४·३. 
 
आखा पु. नारळ, कझलगडे र्त्यािी ठेवण्यासाठी कार्थ्यार्ी चविून केलेली जाळी; आखली; गाजंवा. 
 
आखाड पु. आषाढ : ‘हें नेिव ेजेझव उमळली । आखाडअभ्रें ॥’ − ज्ञा १५·१२ [सं. आषाढ] 
 
आखाडखाना पु. १. शस्त्रागार; हत्यारे ठेवण्यार्ी जागा : ‘गेला आखाडखान्द्यामधी । पायीं तुमानीं… 
वाघनखे र्ढचवली ।’ − ऐपो ५७. २. तालीमखाना. 
 
आखाडझड स्त्री. १. आषाढ मचहन्द्यातील एकसारखी लागून राहिारी पावसार्ी िंड; संततधार. २. 
कंटाळवािे भाषि. 
 
आखाडिे अचि. ऐट करिे; अक्कडबाजी करिे. 
 
आखाडदविा पु. िविा चकडा (हा फतत आषाढ मचहन्द्यातर् आढळतो). 
 
आखाड पागोळी स्त्री. आषाढ मचहन्द्यात घराच्या वळर्िीतून पडिारे पािी. हे पािी नवीन लनन 
िंालेल्या मुलीने आपल्या सासरी पाहू नये. हे पाचहले असता ते सासूला वाईट असते असा समज आहे. 
म्हिून आषाढात नव्या नवरीला माहेरी धाडतात. 
 
आखाडपाटी स्त्री. लनन िंाल्यानंतर येिाऱ्या पचहल्या आषाढ मचहन्द्यातील वद्य पक्षात वधूकडून 
वराकडे फळफळावळ, मेवाचमठाई व चवटीिाडूं, लगोरी, र्ेंडू, भोवरा, सोंगट्या, बुचद्धबळे, कलमिान, 
गंचजफा वगैरे खेळण्यारे् सामान व पोशाख वगैरे पाठवत असत.या सवच संर्ाला आखाडपाटी म्हितात. 
 
आखाडपाळी स्त्री. आषाढ मचहन्द्यात शतेात द्यायर्ी कुळवार्ी पाळी; औतपाळी. 
 
आखाडभूती पु. १. सोिा, लुच्चा, लबाड मनुष्ट्य : ‘आखाडभतूी ऐसा जाि । गुरुपाशील न्द्यावया 
धन । उपिेश घेउचन िीन । तो िाचंभक जाि शठचशष्ट्य ।’ − एभा २३·२३६. २. ठक; ढोंग. ३. लफंगेचगरी; 
लबाडी; लुच्चेचगरी. ४. खोटा सावळेपिा. 
 
आखाडलािी, आखाडलाििी स्त्री. आषाढ मचहन्द्यातील मेंढ्याचं्या केसारं्ी कापिी, कातरिी, 
भािरिी. 
 
आखाडसासरा पु. १. आषाढातील सासरा. लनन िंाल्यावर प्रथम येिाऱ्या आषाढात नवरीने 
सासऱ्यारे् झकवा सासूरे् तोंड पाहायरे् नसते. म्हिून चतला िुसरीकडे पाठवतात. तेथील कता पुरुष 
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चतच्यावर सासऱ्यासारखा अचधकार गाजवतो. २. (ल.) िुसऱ्यावर करडा अंमल र्ालविारा मनुष्ट्य; नसता 
मोठेपिा स्वतःकडे घेऊन िुसऱ्यावर हुकमत गाजविारी व्यतती. 
 
आखाडसासू स्त्री. १. आषाढ मचहन्द्यात सासूरे् तोंड पाहायरे् नसल्याने नव्या नवरीला ज्याचं्याकडे 
राहायला पाठवतात तेथील वर्चस्व गाजविारी स्त्री; आषाढातील सासू. २. (ल.) कडकपिे वागिारी स्त्री. 
 
आखाडा पु. गुरे वगैरे आत चशरू नयेत म्हिून कंुपिाला झखडीसारखी केलेली अडर्िीर्ी 
वाट; आखाडो. (को.) (गो.) 
 
आखाडा पु. १. तालीमखाना. (वा.) आखाड्यात उतरिे − १. कुस्तीस, लढार्चस तयार होिे. 
२. (ल.) वािचववािास, प्रचतकारास चसद्ध होिे. ३. एखाद्या चवचशष् कायाकचरता झकवा अभ्यासाकचरता 
एकत्र येिाऱ्या लोकारं्ी राहण्यार्ी झकवा जमण्यार्ी जागा. ४. गोसाव्यारे् मठ, संप्रिाय. ५. अड्डा. ६. 
पालखीर्ा िाडंा. 
 
आखाडी चव. आखाड (आषाढ) मचहन्द्यासंबधंी. 

स्त्री. १. आषाढी पौर्मिमा. २. आषाढ मचहन्द्यातील पावसार्ी एकसारखी िंड (चि. बसिे, 
लागिे). ३. आषाढातील पावसाळा. ४. आषाढात पाऊस न पडल्यामुळे चपके न आल्यामुळे पडिारा 
िुष्ट्काळ. ५. (ल.) कोित्याही वस्तूर्ी उिीव, टंर्ार्च, र्िर्ि; िुष्ट्काळ; अभाव. ६. आषाढातील शुद्ध 
एकािशी. या चिवशी पढंरपूरर्ी यात्रा भरते : ‘आखाडी कार्मतकी भततजन येती ।’ − आरती चवठोबार्ी. ७. 
या मचहन्द्यात गुरानंा होिारा रोग. [सं. आषाढ] 
 
आखात न. १. जचमनीत घुसलेला समुरार्ा भाग. २. स्वाभाचवक बनलेले तळे; सरोवर : ‘असती बहु 
अखातही त्यामंाजी पूिच जीं जलें  अमलें  ।’ − कुअक ७७. 
 
आखान पु. खिण्यारे् हत्यार; कुिळ. [सं. खन्] 
 
आखामसाला पु. मसाल्याच्या चजनसा न वाटता फडतयात बाधूंन अथवा सबधं तसार् भाजी 
चशजताना टाकतात असा मसाला. खडामसाला. 
 
आखाळी स्त्री. र्हाडी : ‘आखाळया लर्च करायर्ी’ − उपरा ७०. 
 
आखाळे न. आख; डोळा आचि कान याचं्यामधील ममचस्थान : ‘कानाजंवळ, आखाळयानंा आचि 
पायाला घोट्याजवळ डाव चिले गेले.’ − बलुतं ६६. 
 
आखांडो पु. आंगठा. (गो.) 
 
आणखन चव. आिखी. 
 
आणखर चिचव. शवेटर्ा. [फा.] 
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आणखरणवणखर चव. अस्ताव्यस्त चवखुरलेला; र्तस्ततः पडलेला; चवस्कटलेला. 
 
आणखरी पहा : अखेरी 
 
आणखवािी पु. औक्षि : ‘भेचिपौरे् आचखवाचिअते्र सानुनुगु’ − अंबेचशला १·४६.  
 
आखी स्त्री. आंबे र्त्यािी उतरून काढण्याकचरता काठीच्या शवेटास बाधंावयार्ी जाळी वगैरे. िेंला; 
घळ; पहा : आखली 
 
आखीरश त्याच्या अंती, अखेर. 
 
आखीव चव. रेघा मारलेला (कागि); नीट आखिी केलेला; रर्लेला; रेखीव; व्यवक्स्थत : ‘कामगार 
लोकारं्ी आखीव वस्ती होती.’ − व्यंमाक २७१. 
 
आखु पु. आस; किा : ‘आखु छेिचलया पचडपाडें । रथ न र्ाले असताचह घोडे ।’ − एभा १२•२२६. 
[सं. अक्ष] 
 
आखु पु. १. उंिीर २. कुते्र. (बे.) [सं.] 
 
आखुकिी, आखुपिी, आखुपुष्ट्पी चव. उंिीरकानी − एक वनस्पती. चहरे् फूल व पान उंिराच्या 
कानासारखे असते. 
 
आखुडिे चि. १. लहान होिे, करिे; संकोर् पाविे; खुरटिे; आकसिे. २. अचि. थाबंिे; 
ओढिे; हात धरिे. ३. वर घेिे; सावरिे; आखडते घेिे : ‘गोसावी श्रीकरू आखुचडला’ − लीर्पू ५. ४. मागे 
खेर्िे. [सं. आ+कृष्] 
 
आखुडपासोळ्या चव. कमी ऐपतीर्ा मनुष्ट्य; िचररी. 
 
आखुडवटी स्त्री. (रहाट) कनेकड (रहाटगाडनयार्ा आस) चवचहरीवर ज्या लाकडावर चफरत 
असते ते लाकूड. (कों.) 
 
आखुडवि न. चवचहरीच्या पाण्यार्ी पातळी बिलेल तशी रहाटीर्ी माळ, िोरी कमीजास्त लाबं 
करता यावी म्हिून ती ज्या िोरीने िुमडून बाधूंन ठेवतात ती िोरी. (कों.) 
 
आखुडवत, आखूडवत न. केळफुलाच्या जवळरे् लहानसे केळीर्ी पान. (कों.) 
 
आखुडी चिचव. मागे : ‘र्ुलीर्ा उबाळा आखुडी हो’ −चजर् ४·५४. 
 
आखुिे सचि. म्हििे; बोलिे. पहा. : आखिे (चभ. कात.). 
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आखुपिी पहा : आखुकिी 
 
आखूड चव. कमी लाबंीरे्, आंकुर्न पावलेले; तोटके. 
 
आखूड पासोडीचा िचररी; कमी पैसे असलेला. 
 
आखूडमाळ चवचहरीरे् पािी जसजसे खाली जार्चल तसतशी रहाटगाड्ार्ी माळ लाबंवता यावी म्हिून 
मधूनमधून खापेकडाचं्या तीन झकवा िोन जुळयार्तकी आखडून बाधूंन ठेवतात ती माळ. रहाटासाठी 
िुमडलेली िोरी. (आखूडवि) (कों.) 
 
आखूडकशगी चव. लहान झशगार्ी (गाय र्.). 
 
आखूत पहा : अक्रोड 
 
आखूर चव. अचधक. (खा.) 
 
आखे १. पखाल, गोिी, पडशी र्. र्ा अधा भाग. २. तेल, तूप र्. साठचवण्यार्ा कातड्ार्ा बुधला. 
 
आखेट पु. १. चशकार. २. भीती. 
 
आखेती पहा : अक्षय्यतृतीया 
 
आखेती स्त्री. मंतरलेल्या झकवा ओवाळून टाकलेल्या अक्षता : ‘पूर्मिवरेे् र्ाचंिने । आखेतीवीि जाने’ − 
चशव ८१७. 
 
आखेरतोपी चव. अक्षरी; अक्षरात : ‘रौतय टाके १४ आखेरतोपी टाकें र्ौिा’ − मठ चशला १·५ 
 
आखेलेखे चिचव. आकडे माडूंन, चलहून; स्पष्पिे; अंकीलेखी : ‘तो ज्ञानार्ें तत्त्व न िेखे । हें सागंावें 
आखेंलेखें । न लगे तुज ।’ − ज्ञा १३·८४७. [सं. अंक + लेख] 
 
आखेवाि न. अक्षयवाि : ‘त्याले िेखोचन एरी घचरर्ीया । आखेवािेंसी (अक्षयवाि) वोवाळीचत 
॥’ − लीर् ४·२४. 
 
आखोआख चिचव. चर्ठ्ठीवर चलचहलेल्या झकमतीच्या अनुिमाने; मूळ झकमतीने. [सं. अंक] 
 
आखोटा पु. गलबतारे् वार्मषक भाडे. (भाड्ाने गलबत वाहावयास चिले म्हिजे त्याच्यापासून भाडे 
घेतात ते). याच्या उलट गलबतातून एखािा चजन्नस नेण्याबिल भाडे िेतात त्यास नोर म्हितात. (राजा.) 
 
आखोमाखो पु. लहान मुलारं्ा एक खेळ. (गो.) 
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आखोळ पहा : आखळ 
 
आख्य चव. नावार्ा; नाव धारि करिारा. उिा. रामाख्य [सं.] 
 
आख्यवानी स्त्री. आयुष्ट्यवृद्ध्यथच, आयुष्ट्य वाढण्यासाठी ओवाळिे : ‘आख्यवानी कचरती चवद्याधरा 
नारी’ − दृपा ६८. 
 
आख्या स्त्री. १. कीती; ख्याती; प्रचसद्धी : ‘मोठ्या आख्येच्या रूपवती चस्त्रयासुद्धा’ं − व्हेव्या ११. २. 
लोकापवाि; जनवाता; गप्प; खोटी बातमी; थाप; कंडी. ३. अचभधान; पिवी; नाव. ४. कथा; आख्याचयका; 
हकीकत; बोलबाला : ‘त्याचं्या परं्ागंार्ी सवचत्र आख्या आहे.’ − चनअ ३०४. ५. नावारे् : ‘सचच्चिानंि आख्या 
। पियात्रार्ी कीजैल संख्या’ − चववके १७·१ [सं. आ+ख्या] 
 
आख्यात चव. साचंगतलेले, प्रचसद्धीस आलेले; बोलबाला िंालेले; कळलेले. 

न. (व्याक.) धातूला प्रत्यय लागून चियापिार्ी रूपे बनतात. जसे : बस−तो, बस−ला, 
बस+र्चस, बस−ता वगैरे. ही रूपे म्हिजेर् चियापिारं्ी चवचवध काळ व अथच यारं्ी रूपे. यानंार् ‘आख्यात’ 
असे म्हितात. मराठी व्याकरिात ‘आख्यात’ या शब्िाऐवजी ‘काळ व अथच’ हे शब्ि वापरले जातात. 
 
आख्याणत, आख्याती पहा : ख्याती : ‘आख्याचत अन्द्यथा ख्याचत । शून्द्यख्याचत सत्ख्याचत ।’ −  एभा 
१६·२०७. [सं.] 
 
आख्यान न. १. गोष्; र्चरत्रकथा; भारतािी पुराि−र्चतहास−कथन; कहािी; िुष्ातं : ‘पुरािें 
अख्यानरूपें जगीं । भारता आलीं ।’ − ज्ञा १·४६. २. कीतचनामध्ये पूवचरंगातील तत्त्वज्ञानचवषयक चसद्धातं, 
चनरूपि र्त्यािींवर मुिा स्पष् करण्यासाठी पुरािातल्या एखाद्या चवचशष् गोष्ीर्ा आधार घेिे. २. (ल.) 
एखाद्या चवषयावर िुसऱ्याला कंटाळा येर्चल र्तके बोलिे; रडगािे गािे; लाबंलर्क कंटाळवािी गोष् 
सागंिे. 
 
आख्यानक चव. १. आख्यानावर आधारलेली (मराठी कवीर्ी रर्ना) : ‘मराठी आख्यानक 
कचवतेर्ी परंपरा १३ व्या शतकापासून १८ व्या शतकापयंत आढळते. – हआप्रस्ता१. २. अ्भतु, 
वास्तवतेशी संबधं नसलेली मध्ययुगीन (कथा−काव्य). ३. अ्भतु, पौराचिक, कथावस्तू असलेले. [सं.] 
 
आख्याणयका स्त्री. १. िंतकथा; कक्ल्पत कथा; ऐकीव गोष्. २. र्चतहास, पुराि वगैरेतून परंपरेने 
आलेली गोष्. ३. (सामान्द्यतः) गोष्; कथा; आख्यान. [सं.] 
 
आग पु. अपराध; ‘त्यचजले खळ सुत कचवनीं पाहुचन सत्संग्रहातं अत्याग ।’ − मोसभा ४•१६. [सं. 
आगस्] 
 
आग स्त्री. १. चवस्तव; अननी; चवस्तवार्ा भडका; ज्वाला. २. भाजिे; पोळिे; काहील होिे; िाह 
होिे. ३. (ल.) राग; िोध; संताप. ४. ताप; ज्वर (येिे). ५. िारूगोळयार्ा−तोफेर्ा भचडमार; ६. आवशे; 
ताव; तडफ; फाजील उत्कंठा : ‘सत्कारूचन म्हिें जी यावें सद् भाषिें न आग मनीं ।’ − मोवन ४·५४. ७. 
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(ल.) तोफखाना; तोफ : ‘मन्द्सूरअली याजपाशीं आग भारी म्हिून भडभुजें अचभधान होतें’ − भाब २७. ८. 
रक्षा; अस्थी : ‘नारोपतंार्ा मुिडा घेऊन आळंिीस येऊन, आपि िहन केले. िुसरे चिवशी वडकीहून 
जाऊन आग गोला करून लोहोगडास आलो. तेथून राजगडाजवळ हस्तीस मंत्रआनन चिल्हा.’ − पुरंि 
३·१३९. [सं. अक्नन] (वा.) आग असिे − एखाद्या गोष्ीर्ी फार उत्कंठा असिे; तीव्र र्च्छा असिे. आग 
उठिे, आग पडिे − अचतशय भकू लागिे. आग ओतिे − १. आग पाखडिे; संकट आििे : ‘अन्द्यायानें 
लोकावंर आग ओतली गेली आहे.’ − चवचक्षप्त १·२०. २. कडक शब्िात संताप व्यतत करिे झकवा टीका 
करिे. आग घालिे − आग लाविे : ‘चनजामल्लीनें पुण्यास वढेा िेऊन आग घातली.’ − चवचव (१८७६) 
७·६·१०९. आग झाडिे, आग पाखडिे − एखाद्यावर अचतशय िोषारोप करिे. चशव्यारं्ा वषाव करिे; झनिा 
करिे; कठोरपिे बोलिे; रागे भरिे. आग मारिे − (यंअ.) कोळसा घालिे : ‘बॉयलरातं आग मारतेवळेीं’ 
− एंचजचनअझरगर्ी तोंडी परीक्षा (वावीकर) १२. आग णरघिे − सती जािे : ‘कानजी नार्चकासारखा भाऊ 
चजवानसी गेला. बार्को त्यार्ी आग चरघत होती. तीस चरघो िेत नाही; यैसा अनथच घडला आहे.’ − पेि 
२३·१२८. आग लागिे − १. धान्द्य, वस्त्र र्. महाग होिे. २. (लागो) नाश होवो! जळो! मरो! र्. उद्गार : 
‘आग लागो या राजकारिाला!’ − तोब ं१९. ३. घर, वस्तंूर्ा साठा र्. पेटू लागिे. आग लाविे − १. िुही 
माजविे; भाडंिे उपक्स्थत करिे; कलागत लाविे : ‘या कारटीनें आग लावनू चिली असेल. ही मोठी 
र्ोमडी आहे असे आजोबाचं्या तोंडरे् शब्ि माझ्या कानीं पडले.’ − पकोघे. आग वरसिे − धान्द्यारं्ी, 
फळारं्ी, गुळार्ी, तुपार्ी, लाडवारं्ी आग वरसिे म्हिजे ते ते चजन्नस पुरून उरण्यार्तके भरपूर होिे. 
आग िोिे − १. शरीराला भाजल्या सारख्या विेना होिे. २. अचतशय संताप होिे. आगीत उडी घेिे, 
आगीत उडी घालिे, आगीत उडी टाकिे − धोतयाच्या धंद्यात, उद्योगात, कामात, धाडसाने चशरिे झकवा 
हात घालिे; अचतशय मोठे धाडसारे् कृत्य करिे. आगीत तावनू काढिे − पततया कसोटीस उतरचविे. 
आगीत तेल ओतिे, आगीत तेल घालिे − भाडंि र्ालले असता ते आिखी चर्डीस नेिे : ‘िीप्तालय 
चविंवाया िाटुचन घालील कोि तेलातें’ − मोउद्योग ४·९. आगीतून णनघून फोफायात जािे, आगीतून 
णनघून फोफायात पडिे − एका संकटातून चनघून िुसऱ्या संकटात पडिे. आगीस पडिे − धडपडिे; 
हावरेपिाने, अधाशीपिाने काम करिे. (व.) आगीदुगीत नसिे − (कोिाच्या) अध्यामध्यात नसिे; संबधं 
न ठेविे. तळव्याची आग मस्तकात जािे − अचतशय राग येिे : ‘तळव्यार्ी र्ढली आग । मस्तकास जाउचन 
चभडली ।’ − संगी ५८. 
 
आगकाडी स्त्री. चवस्तव पेटचवण्यार्ी काडी; चहच्या एका टोकास ज्वालाग्राही रव्य लावलेले असते 
व हे टोक चवचशष् (ज्वालाग्राही) पिाथच लावलेल्या पषृ्ठभागावर घासले असता पेट घेते. 
 
आगखाडा पु. अननी पेटवण्याकरता केलेला खाडा; खड्डा; शकेोटी; आगटी. 
 
आगगाडी स्त्री. लोहमागावरून वाफेच्या र्ंचजनाच्या साहाय्याने र्ालिारी गाडी; झहिुस्थानात 
आगगाडी १८५४ साली मंुबर्च ते ठािे येथे प्रथम र्ालू िंाली. 
 
आगजणदवा पहा : आकाशणदवा 
 
आगजपाळिा, आगसपाळिा पु. जत्रा, यात्रा वगैरे चठकािी असिारे चफरते पाळिे झकवा िंाडास 
िोऱ्या बाधूंन केलेले िंोपाळे. [आकाश+पाळिा] 
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आगजाळ चव. आगीसारखा; ज्वाळेसारखा; तापट; जहाल; कडक; तापिायक : ‘पि अशी 
आगजाळ पोरगी….’ − जैजै २१. 
 
आगजाळी, आगजाळ्या चव. १. आग लाविारा; खोडसाळ; उपाद्व्यापी. २. रागीट; तामसी; जहाल. 
३. िंश ठेविारा; िुष्. ४. भाडंखोर; त्रागा करिारा, खोडसाळ (पुरुष, स्त्री) : ‘बार्च येथें नाहीं माझ्या 
बऱ्यावर कोिी । आगजाळया राडंा जळती मला पाहुचन ।’ − होला ७९. ५. ओंगळ; वार्चट; घािेरडे (मािूस 
अथवा कृत्य). 
 
आगट पु. र्र; पाट; खोिलेला मागच : ‘जुन्द्या आगटातंील गाळ वेळेवर न काढिे हे सध्याच्या 
टंर्ार्चरे् एक प्रमुख कारि चवशि केले.’ − ज्ञाप्र ७·४·४२. 
 
आगटा, आगटी, आगटे पु. १. खळनयात काटतया, गवत र्. पेटवनू तयार केलेला चवस्तव; शगेडीत 
घातेलेले रं्धन झकवा चनखारे; शकेोटी; धुिी; परसा : ‘पाहे पा ंकाचमकाचं्या पोटीं । सिा िोधार्ी आगटी ।’ − 
एभा १७·२२४. २. सोनारार्ी शगेडी, कंुडी; बागेसरी ३. होमकंुड. (गो.) ४. थोडीशी आग : ‘त्यानंी 
पेटचवलेल्या आगट्याचं्या लाल चपवळया ज्वाळा.’ − सारा २२९. [क. अक्नगचष्गे; सं. अक्ननर्चष्का.] (वा.) 
आगटा पेटणविे − भाडंि, तंटा, कलह, कलागत लाविे − कलह माजचविे. आगटा णवझवनू टाकिे − १. 
आग चविंचविे. २. (ल.) एखाद्या कुटंुबार्ा समूळ नाश, नायनाट करिे. 
 
आगटे न. स्मशानात पे्रत नेताना ज्या मडतयात चवस्तव नेतात ते : ‘कुिी तरी पुढं येऊन आगटं 
उर्लायर्ा.’ − अगचतका २२८. (व.) [सं. अक्नन] 
 
आगड पु. १. आड; बाधंीव चवहीर. २. खंिक; खार्; लव. ३. तट. [सं. आगतच] 
 
आगड चव. अगाध; अचतशय : ‘आगड उिाक’ = अगाधजल. (गो.) [सं. अगाध] 
 
आगडिे सचि. नाहीसे होिे; हरविे. (गो.) 
 
आगडब्बी स्त्री. काड्ार्ी पेटी; आगपेटी. (ना.) 
 
आगडा अ. बळजबरीने. 
 
आगडोंब पु. १. आगीर्ा भडका. २. (ल.) मोठे संकट; अचतशय त्रास : ‘पोटात भकेुनं 
आगडोंब उसळलेला असे.’ − तूमातूंमो ३६. 
 
आगड्याचे बगडे न. लहान मूल : ‘आगड्ार्ें बगडें म्हिाल िंिीं.’ − िाचव ४०९. 
 
आगिन न. अंिाज करिे. 
 
आगत चव. आलेला; प्राप्त िंालेला; पोर्लेला; िाखल िंालेला. [सं.] 
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आगत चिचव. अगत्य : ‘असल आगत तर येर्चल गागत’ − एहोरा १०. 
 
आगतस्वागत न. आलेल्या अचतथीरे् आिराचतर्थ्य; पाहुिर्ार; पाहुिेर; आिरसत्कार. [सं.] 
 
आगती स्त्री. १. येिे : ‘भतूारं्ी आगती चनगचती स्वयें जािें ।’ एभा १५·८९. २. चववाहाथच वराच्या घरी 
येिारी वधू; वधूने वराच्या गावी येण्यार्ा समारंभ. 
 
आगते णनगते करिे जुने नव े करिे. उिा. जुनी िंाडे काढून नवी लाविे. ‘सुपारीर्ें उत्पन्न आगतें 
चनगतें करिें व खत िेिें यावर अवलंबनू असते.’ − ज्ञाको ११·१९७. [सं. आ+गत] 
 
आगदा स्त्री. चिवाळीत धान्द्यरूपाने व रव्यरूपाने द्यावयार्ी िेिगी. (व.) 
 
आगदाविा चव. आिस्ताळया. (व.) 
 
आगधाड स्त्री. १. विवा; आगीर्ा डोंबाळा. २. (ल.) अचतशय भकू लागिे. ३. जुलमी, 
त्रासिायक, खोडसाळ मनुष्ट्य झकवा पोर, जनावर; तापिायक व्यतती. ४. अचत िुःख, मोठे संकट, त्रास; 
आपत्ती. 
 
आगप − आगपे चव. लवकर तयार होिारे पीक. 
 
आगपरमे पु. गमी; परमा; मूत्रद्वारासंबंधीर्ा चवकार; लघवी करताना आग होिे. 
 
आगपार्य स्त्री. १. आगपपिा; उतावळेपिा; धडपड; एखािी गोष् अगोिर करण्यार्ी घार्च. (को.) २. 
होरा वतचविे; भचवष्ट्य सागंिे; हेरिे. (वा.) आगपार्य करिे, आगपार्य साधिे − अव्वल साधिे; आघाडी 
मारिे. 
 
आगपाखड स्त्री. टीकेर्ा वषाव; कडक टीका; संतापून चलचहिे : ‘चवभाजनार्ा कट रर्ला अशी 
आगपाखड या िैचनकातं करण्यात आली.’ − अचबवा २०७. 
 
आगपािी न. १. नायचरक अॅचसड; नत्राम्ल. २. मद्य करण्याच्या उपयोगी पडिारा पिाथच. ३. 
सल्फ्युचरक अॅचसड; गंधकाम्ल. (वा.) आगपािी एक करिे − खवळिे; अचतशय संतापिे; रागाने 
र्वताळिे; जोराने बोलिें; आिळआपट, चशवीगाळ, मारर्ोप वगैरे झधगािा करिे. 
 
आगपेटी स्त्री. आगकाड्ा असलेली पेटी; काडेपेटी. 
 
आगपेि, आगपैि स्त्री. उष्ट्ितेमुळे अंगावर येिारे िेवीच्या फोडापेक्षा मोठे व फार आग होिारे 
फोड. [सं. अक्नन+चपचटका] 
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आगबबुली िोिे अचि. अचतशय संतापिे; रागाने लाल होिे : ‘त्यावर आधीर् भडकलेली सलमा एकिम 
आगबबुली िंाली आचि चतच्या डोळयातून अंगार बरसला.’ − उअ ११५. 
 
आगबंद चव. आखबिं; पूिचपिे बंि; अखंड : ‘र्ागंल्या लडीच्या िोऱ्याने पोट चशवनू जसेच्या तसे 
आगबिं केले.’ − संबा ४२. 
 
आगबंद वीट स्त्री. (भ.ू) उच्च तापमानात चटकाव धरिारी वीट. 
 
आगबंब पु. आग चविंवण्यार्ा बबं. आग चविंचवण्यारे् काम करिाऱ्या सेवकानंा आवक यक त्या 
साधनसामग्रीसह घेऊन जािारे वाहन. 
 
आगबोट स्त्री. वाफेच्या शततीने पाण्यावर र्ालिारे जहाज, बोट, तारू. 
 
आगम पु. १. विे, स्तुती : ‘चनगमागम रुमफळ । फलप्रि ।’ − ज्ञा १८·२. २. तत्त्वज्ञान. ३. धमचशास्त्र. 
४. मंत्रशास्त्र, तंत्रचवदे्यतील चसद्धी; तंत्रशास्त्र; मंत्रचवदे्यतील भरैवोपासना : ‘प्रचतपाचिती अचभर्ार । आगम जे 
परमार ।’ − ज्ञा १७·१६७. ५. (ल.) मूळ; सुरुवात; आरंभ; प्रारंभ; उत्पत्ती. ६. जन्द्म; कूळ; वशं. [सं.] 
 
आगम १. प्राप्ती; फल; चमळकत; उत्पन्न; शतेसारा. २. चमळकतीरे् कागि; िस्तैवज; पुरावा; प्रमािपत्र. 
(न्द्याय) आप्तवातय. [सं.]  
 
आगम पु. येिे; आगमन; प्रवशे : ‘चतच्या धवल विाच्या जोडीला सुस्वरूपार्ाचह आगम िंालेला 
होता.’ − पवा ४४. [सं.] 
 
आगम पु. (व्या.) अचधकर्ा विच येिे; उपपि झकवा प्रत्यय; शब्िाच्या आरंभी, मध्ये झकवा शवेटी 
येिारा नवीन विच. [सं.] 
 
आगम चव. अझजतय : ‘आगम कृष्ट्िारे् राऊळ’ − उह ३७५. 
 
आगमन न. येिे; जवळ जािे; उपक्स्थत होिे : ‘नोवरीर्ें िुचश्चत्त मन । कृष्ट्ि आगमन पाहातसे ।’ − 
एरुस्व ५·२०. [सं.] 
 
आगमन कोन पु.  (भौ.) आकाशवािी लहरींर्ी प्रसारि रेषा आचि परृ्थ्वीर्ा पषृ्ठभाग यारं्ा ग्रहि 
झबिूवर होिारा कोन. 
 
आगमन प्रिाली (स्त्री.) उद्गामी तकच पद्धती. 
 
आगम णनरपेक्ष चव. शभंर वषे ताब्यात असल्यामुळे चजर्ा ताबा शाबीत करण्यार्ी (िस्तऐवजानंी) 
आवक यकता नाही अशी (जमीन, र्स्टेट); हक्क शाबीत करण्यार्ी गरज नसिारी (चमळकत). [सं.] 
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आगम−णनगयम पु. १. येिे आचि जािे; प्रारंभ आचि समाप्ती; उपिम आचि उपसंहार. २. (ल.) 
एकंिर व्यवहार, कारभार. 
 
आगम बांधिे चि. मनोमन ठरविे; मनात चवर्ार पक्का योजिे : ‘िाण्यार्ाऱ्यारे् कोर्िीने हबक 
खाऊन चशलेिार उठून जातील त्याकचरता लढार्चर् योनय असा आपल्या मनात चवर्ारार्ा आगम बांधून 
भाऊसाहेबानंी लढार्चस आरंभ केला.’ − होकै ३१. 
 
आगमरणित, आगमणवरणित चव. िस्तऐवज झकवा हक्क प्रस्थाचपत करिारा लेखी पुरावा नसलेला; 
चवनाप्रमाि. [सं.] 
 
आगम लेखा पु. १. महसूलारे् चहशबे. २. एकूि उत्पन्नारे् चहशबे. 
 
आगम शीषयक न. उत्पन्नारे् शीषचक. 
 
आगम संपादक चव. एखाद्या जचमनीर्ा झकवा झजिगीर्ा हक्क (सनि) ज्याने प्रथम संपािन केला तो; 
संस्थापक; मूळपुरुष. [सं.] 
 
आगमसापेक्ष चव. चजच्या संबधंी हक्क शाबीत करिारा िस्तऐवज नाही अशी (मत्ता); आगमरचहत 
(झजिगी). [सं.] 
 
आगमाग पु. पत्ता; मागमूस; ठावचठकाि; सुगावा; थागंपत्ता. मागे−पुढे. [मागरे् चद्व.] 
 
आगमाती स्त्री. (भशूा.) उच्च तापमानातही न चवतळता झकवा मऊ न पडता आपला आकार 
चटकचविारी माती. 
 
आगमापायी चव. १. येिारा जािारा : ‘सुखिुःखाचि नाना व्यथा । आगमापायी अचवद्यकता ।’ − एभा 
११·४६३. २. (ल.) अशाश्वत. [सं. आगम+अपाचयन्] 
 
आगणमक चव. आगम जाििारा, विेशास्त्र जाििारा : ‘तो आगचमक, पुजा करू चनका जािे.’ − 
लीर् १•१९ 

पु. तंत्रमागार्ा अनुयायी. 
 
आगमी चव. तंत्रमागानुयायी; शाततपथंी. [सं.] 
 
आगर न. अग्र; टोक; अिकुर्ी; शवेट; शेंडा : ‘चमष्ान्नार्ी गोडी चजव्हेच्या आगरीं । मसक भरल्यावरी 
स्वाि नेिें ।’ [सं. अग्र] 
 
आगर पु. न. १. नारळ, सुपारी र्. िंाडारं्ी बाग, मळा, शते : ‘बोल्हावतु का ंमानसें । आगरातंळीं ।’ − 
अमृ ६·३५. (सामान्द्यतः) शते; मळा : ‘आगर बागा नाहीं चमती ।’ − वसेीस्व ३·५४. २. घराभोवतीच्या 
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आवारात भाजीपाला लावण्यार्ी जागा; परसू : ‘िंोपडीच्या बाहेर गवतावर केळीच्या िंाडाखाली, आगरातं 
न्द्याहारी करीन.’ − पाव्ह १७. ३. समुर चकनाऱ्यावर झकवा खाडीजवळ मीठ तयार करण्यार्ी जागा; 
चमठागर. ४. काही चवशषे गुिारें् झकवा प्रर्ुरतेरे् स्थान; साठा; संग्रह; खचजना. ५. संग्रहस्थान; जसे − 
चवदे्यरे् आगर; गाण्यार्ा आगर : ‘पाहेन श्रीमुखें साचजरें संुिर । सकळ आगर लावण्यार्ें ।’ − तुगा २०२०. ६. 
उत्पचत्तस्थान; वसचतस्थान; घर; चनवास; खाि : ‘जो सकळ धमाचस आगरु ।’ − ज्ञा २·३७४. ७. शते : 
‘चनवृचत्त आगर, कृष्ट्ि हा सागर’ − चनगा १२९. [सं. आकर] 
 
आगर चव. श्रेष्ठ : ‘त्याहुचन आगरु हचर मािंा’ − चनगा १८७. 
 
आगर पु. र्िंन; पहा : अगर, अगरू 
 
आगर, आगरी न. नारळी, पोपळी र्. च्या चवपुल बागा असिारे गाव. 
 
आगरडा पहा : अगरडा : ‘चिवसे चिवस गभच वाढे । फुटती हातापायारें् आगरडे ।’ − स्वाचि २·२•४. 
 
आगरडा, आगरडे पु. अग्र, टोक. ‘काहंीं काहंीं आगर डीं । िंष्ट्रारं्ी माखलीं ॥’ − ज्ञा ११·४१६. 
 
आगरडोंगर पु. चकनारा आचि डोंगर; (व्यापक) सरहि; आवार; प्राकार. 
 
आगरमाळका, आगरमाणळका स्त्री. नारळी, पोफळी याचं्या बागाचं्या एकापुढे एक, एकसारख्या 
असलेल्या रागंा. 
 
आगरवाडी स्त्री. राहत्या घराभोवती भातखार्रासह फळबाग व भाजीपाला करण्यारे् आवार. 
 
आगरामेर स्त्री. मळयाच्या कंुपिाजवळर्ी िंाडारं्ी रागं; कंुजिाजवळर्ी जागा; शतेार्ी कड; 
बाधं : ‘का ंतिारं्ा बाहुला । जो अगरामेरें ठेचवला ।’ − ज्ञा १८·४२८. 
 
आगराळ चव. भयंकर, अिाळचविाळ : ‘तो (पाडूं मागं) आगराळ कड्ावरनं िंपापा 
र्ढायर्ा.’ − पवा ं१००. 
 
आगराळ न. टोक; अग्र : ‘झलबाच्या शेंड्ाला आगराळी जाऊन बसली.’ − तअं १५४. 
 
आगरी पु. १. कोकिपट्टीतील एक कुिबी जात; आगले कुिबी; बागार्चतिार; आगर म्हिजे 
पोफळीच्या बागा मतत्याने करिारा. २. कोळयापंैकी एक जात. हे चमठागरात राहतात व होड्ा, मर्वे 
हाकारतात. ३. चमठागरातील कामकरी. (गो.) 

चव. १. आगरासंबंधी; आगरात उत्पन्न होिारा (पिाथच). २. आगरात काम करून पोट 
भरिारा. ३. आगरी लोकारं्ी (भाषा). ४. बागार्चतार्ा एक प्रकार. ५. काळया चमऱ्यारं्ी एक जात. 
 
आगल चव. पचहला; पुढर्ा. [सं. अग्रल] 
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स्त्री. नागंराच्या बलै जोड्ातंील शवेटर्ी बैलजोडी. 
 
आगला पु. नागंरार्ा बलै हाकिारा मुलगा : ‘नागंऱ्यापेक्षा आगल्यारं्ार् गलका मोठा होता.’ − परेपा 
८५. 
 
आगलावेपिा पु. भाडंि लावनू िेण्यार्ी, चर्थावण्यार्ी, भडकवण्यार्ी प्रवृत्ती. 
 
आगलाव्या चव. भाडंि, कळ, कलागत लाविारा; कज्जेिलाल; कळरे्ट्या; कळीर्ा नारि; 
कळलाव्या. 
 
आगली स्त्री. १. नागंराच्या बैलजोड्ातील शवेटर्ी बलैजोडी. पचहली धुरवी व िुसरी र्ाहुरी. जेव्हा 
तीनर् जोड्ा असतील तेव्हा चतसरी ती आगली. र्ार झकवा अचधक जोड्ा असतील तेव्हा धुरवी व र्ाहुरी 
चशवाय बाकी सवच जोड्ासं (शवेटाकडून पचहली−िुसरी−चतसरी) आगली म्हितात. ३. नागंर 
हाकिाऱ्यार्ी बसण्यार्ी जागा. आठ बलैानंी ओढावयाच्या नागंराचं्या पुढच्या िोन जोड्ाचं्या आचि 
मागच्या िोन जोड्ाचं्या मध्ये ही बसण्यार्ी जागा असते. 
 
आगवली स्त्री. पुढार : ‘तुम्ही आगवली काढा’ − लीर्पू २५७. 
 
आगवळ न. विेी झकवा अंबाडा घातल्यानंतर केसारं्ी टोके बाधंावयार्ा िोरा. [सं. अग्र+वल ] 
 
आगवा स्त्री. प्रगती; वाढ; वृद्धी : ‘संत समागम धरावा । तेिें िह्मानंिी होय आगवा गा ।’ − भज २०. 

पु. पुढारी; म्होरकाडा, मुखर. 
चव. आगाऊ, लवकर होिारे; हळव े(नार्िी, पीक र्.) [सं. अग्रवत्] 

 
आगवाडा पु. घराच्या पुढील बाजू. [सं. अग्र+वाडा] 
 
आगवादळ न. आगीने चनमाि िंालेला विवा : ‘जीवारण्याला ग्रासिारी आगवािळें होत.’ − 
अंया ९९. 
 
आगवान पु. १. पुढारी; मुख्य. २. वाटाड्ा. [सं. अग्रवत्] 
 
आगवाला पु. (यंत्र.) बॉयलरमध्ये कोळसा घालिारा : ‘एकेक सामान शडेमध्ये नेऊन 
ठेविाऱ्या आगवाल्याजवळ त्यानं ती चिली.’ − अंअ ५. 
 
आगणवमा पु. आगीपासून होिाऱ्या नुकसानीर्ी हमी म्हिून उतरचवलेला चवमा. 
 
आगवीस स्त्री. १. रानात विवा लागला म्हिजे भोवतालर्ी िंाडेिुंडपे तोडून विवा चविंविे, 
थाबंविे (चि. काढिे). २. आलेले संकट चनवारि करिे. 
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आगणशडी स्त्री.  (भौ.) १. आगीच्या चठकािी र्मारतीला बाहेरच्या बाजूने लावता येिारी 
सामान्द्यतः पोलािी चशडी. २. र्ाकाच्या सहाय्याने उंर् वाढवता येिारी चशडी. 
 
आगशी स्त्री. अननीर्ी ज्वाळा; िंोत; अही. (को.) 
 
आगष्ट पु. र्ंग्रजी वषार्ा आठवा मचहना. हा श्रावि−भारपि या मराठी मचहन्द्याचं्या सुमारास येतो. 
[रं्.] 
 
आगस न. पातक; अपराध; गुन्द्हा. [सं.] 
 
आगस चव. आगप; लवकर, अगोिर झकवा वळेेच्या पूवी चपकलेले, तयार िंालेले (फळ, धान्द्य). 
(याच्या उलट मागस). 

चिचव. अपेचक्षत काळाच्या पूवी. [सं. अग्र+सृ] 
 
आगसिे अचि. योनय कालापूवी तयार होिे, चपकिे. 
 
आगसपाळिा पु. अचश्वनाच्या मचहन्द्यात खुल्या जागेत लाबं व उंर् िंोके घेण्याकचरता बाधंण्यात 
येिारा पाळिा; िंोका. 
 
आगसा पु. डहाळीर्ा कोवळा शेंडा : ‘अशोकारे् आगसे । र्घचळले कऱ्हेचन जैसे ।’ − राज्ञा ११•४०९. 
 
आगस्कर चव. अपराधी; गुन्द्हेगार : ‘पचर म्हितों या समयीं येता ंआगस्कराचंह अन्द्या ं या ।’ – 
मोभीष्ट्म १·१०९. [सं. आगस्+कृ] 
 
आगळ स्त्री. अडसर, अडिा, िार उघडू नये म्हिून आतून लावलेले लाकूड. [सं. अगचला] 
 
आगळ पु. रातंब्याच्या फळारं्ा ताबंडा रस. (कों.) 
 
आगळ स्त्री. १. जचमनीत खोिलेली लाबं र्ूल; ढोब र्ूल; र्र. २. चवटीिाडूं, गोट्या र्. 
खेळण्याकचरता खोिलेली खळगी. 
 
आगळ चव. १. अचधक, चवशषे : ‘पािी बहुत िंाले:नावेक तेयाहीहुचन आगळे जाले’ − लीर्उ ७७. २. 
तीव्र; उत्कट : ‘गोचपकाचंस आगळा चवरहो प्रवतेला’ − श्रीकृष्ट्िर् ३४. ३. पढीक; चवद्वान : ‘शब्ििहे्म होचस 
आगळा’− ज्ञागा ८६१. 
 
आगळिे चि. रातंब्याच्या सालीस पुटे िेिे. 
 
आगळसे न. शेंडा; टोक : ‘ते भभृगं धनुषाकार कैसे: वोहरते अचनयाळे आगळसे’ − सव २८८. 
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आगळा चव. १. अचधक; वरती; जास्त : ‘र्उ आगळे र्ाळीस गड ।’ − ऐपो १४. २. अचधक झकमतीर्ा; 
उंर्ी; वरर्ढ; श्रेष्ठ; मोठा : ‘सहाय िुसरा नसे तुजचविें बळें  आगळा ।’ − केका ४६. ३. संख्येनें झकवा 
पचरमािाने मोठा; पुष्ट्कळ : ४. अचधक वार्चट, फाजील; खोड्ाळ. ५. उद्धट; उिाम; मगरूर (भाषि, वतचन 
र्.) : ‘तों रुक्तमया असत्य स्वाथच बोले । म्हिे येवळेें  म्या ंझजचकलें  । तो रेवतीवर म्हिें आगळें । असत्य न बोलें  
कपचटया ।’ − हचर ३२·६९. अपूवच; अचभनव. ६. चनराळा; चभन्न; वगेळा : ‘उपमा िेऊं अप्सरा । तरी त्या 
व्यचभर्ारी समग्रा । हे त्याहून आगळी संुिरा । पचतव्रतारत्न ॥’ − कथा १·८·९२. 
 
आगळा पु. गोळा : ‘गोसाचवयालागौचन मोआर्ा आगळा केला’ − लीर्उ ३३१. 
 
आगणळक स्त्री. १. आचधतय, २. मयािेरे् उल्लंघन, अपराध, ३. अपूिचपि. 
 
आगळी, आगळीक, आगळीत स्त्री. १. आचधतय; वाढ : ‘तैसीं चम आं केली थोरी आगळी ।’ − िाव 
३९०. २. कुरापत; खोडी; अमयािा; औद्धत्य; मयािेपलीकडील कृत्य (चि. करिे). ३. (कायिा) 
िुसऱ्याच्या ताब्यातील वस्तूवर हिीवर आिमि करिे. ४. आडसर. 
 
आगळे चिचव. अमयाि : ‘नाही भीडभाड, बोलसी आगळे’ − नाम १७१८. 
 
आगळे करिे र्ालून जािे : ‘चवरमारें्चन सवचिें बळें  : िेह र्ंचरयावंरी करी आगळे’ − मूप्र २४३७. 
 
आगंतुक चव. (चवप्र. अगातुंक) १. आकक्स्मक; अनपेचक्षत; अवचर्त प्राप्त. २. पाहुिा; नेहमीर्ा 
नसलेला; नवखा; उपरा; अचनमंचत्रत; चफरस्ता; वाटसरू; पाथंस्थ; परकी. ३. जेविाच्या वेळी कोिी न 
बोलावता अवचर्त आलेला (मनुष्ट्य); अगातुंक. ४. (शाप.) चवजातीय; वगेळा; परकीय; आपाततः प्राप्त; 
शरीरात बाहेरून आलेला (जंतू वगैरे). ५. शाश्वत नसिारे (सुख; िुःख, लाभ र्.) ६. आगामी पुढे येिारे 
कमच : ‘अनुसरलेयारे् आगंतुक कंुठे : अनारब्ध सुके’ − लीर्उ ३७२. 

चिचव. (र्ुकीने) आकक्स्मक; एकिम; एकाएकी. [सं.] 
 
आगंतुक अंतवेश पु. (भशूा.) ऐनवळेी अंतभाव; आकक्स्मक समावशे केलेला. 
 
आगंतुक खचय पु. अनपेचक्षत, एकिम, एकाएकी उपक्स्थत िंालेला खर्च. 
 
आगंतुक गुि पु. अंगी नसलेले पि अभ्यासाने येिारे गुि : ‘रूप लावण्य अभ्याचसता ंनये । सहज 
गुिास न र्ले उपाये । काहंीं तरी धरावी सोये । आगंतुक गुिार्ी ।’ − िास २·८·३१. 
 
आगंतुक मूळ न. (वन.) अनेचक्षतपिे िुसऱ्या अवयवावंर उगम पावलेले मूळ. 
 
आगंतुक लाभ पु. १. अकस्मात, अकक्ल्पत घडलेला फायिा; घबाड. २. आडचमळकत. 
 
आगंतुक वृणत्त, आगंतुक वृत्ती स्त्री. अगातुंकी; आगंतुकी; भोजनाच्या वळेी आमंत्रि नसता अवचर्त 
जाऊन जेवण्यार्ी पद्धत. 
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आगंतुक व्रि  (वै.) काही प्रसंगाने पडलेले, नैसर्मगक नसलेले क्षत; शरीरव्रिाच्या उलट. 
 
आगंतुकी पहा : आगंतुक वृत्ती 
 
आगंद न. आश्चयच; अर्ंबा : ‘त्या चिशी कसला नाग मारला । सगळी गाववढंरी आगंि करतीया.’ − 
नागीि ३. 
 
आगा पु. १. अंगरख्यार्ा, िंब्ब्यार्ा पुढील भाग, बगलेतील चतरका भाग आचि पुढे लावलेल्या 
िोन्द्ही बाजूंच्या कळया यामधील पुढर्ा भाग. २. पुढर्ा भाग. [सं. अग्र] 
 
आगा अजमास, कल्पना, अंिाज : ‘िोघे र्ुलते पुतिे पडले. जातीरे् खंबीर परंतु समयास फौज जवळ 
नव्हती व वाघ पाठीवर येर्चल ही आगा नव्हती.’ − ऐलेसं ६६३५. 
 
आगा चव. मुख्य; श्रेष्ठ. 

पु. पचंडत; धमचशास्त्रज्ञ. [फा.] 
 
आगा चिचव. पुढे; भचवष्ट्यकाळात : ‘ऐसेचनही जचर सेचवजैल । तचर ते अळुकीचर् आगा उरैल.’ − ज्ञा 
३•२२२. 
 
आगा पु. त्रास. (वा.) आगा काढिे − त्रास सोसिे; खस्ता खािे. 
 
आगाऊ चव. १. आधीर्ा, अगोिरर्ा, प्रथम, पूवीर्ा. २. (ल.) कारि नसताना शहािपिा 
िाखचविारा; पुढे पुढे करिारा. चिचव. प्रथम; पचहल्याने; पूवी; अगोिर. [सं. अग्र] 
 
आगाखानी पु. एक मुसलमानी धमचपथं; आगाखानाला गुरू समजिाऱ्या र्स्मायली मुसलमानारं्ा 
पथं. [सं.] 
 
आगाज पु. आवाज. 
 
आगाजिे पहा : अगाजिे 
अचि. गाजावाजा होिे. सवचत्र प्रचसद्धी, कीती, लौचकक होिे. 
 
आगाजा (ल.) १. गाजावाजा, गवगवा, हूल, आवार्च. (वा.) आगाजा उठिे, आगाजा िोिे − बोभाटा 
होिे. २. वाद्य : ‘आगाजारें् धडधडाट ।’ − वसेीस्व ६·७६. 
 
आगाड पु. खोल खड्डा, चवहीर : ‘र्ालता िोर्र सपाट । पडती आगाडी ।’ − चिपु. २·७. 
 
आगाडेबगाडे न. एक नवस : ‘अगाडेंबगाडें कचरती नवस’ − र्ोखा १२७. 
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आगाड्याचे बगाडे न. अवाच्या सवा सागंिे; अचतशयोतती. (गो.) 
 
आगादज्वारी स्त्री. अगात ज्वारी; मृग नक्षत्राच्या वळेी पेरतात ती ज्वारी; लवकर येिारी ज्वारी. [सं. 
अग्रजात] 
 
आगाणपछा पु. मागर्ा पुढर्ा चवर्ार; पूवापार संबंध; मागमूस; पुढील व मागील भाग. जवळरे् 
आप्तसंबंधी, नातेवार्चक. 
 
आगाबानी चव. पहा : अगाबानी : ‘अंगीं आगाबानी अंगरखा । र्हंूकडून डौल सारखा ।’ − प्रला 
११६. 
 
आगामी चव. पुढील; येिारे; भचवष्ट्यकाळरे्; भावी. [सं. आगाचमन्] 
 
आगार न. १. घर; मंचिर; वाडा; महाल. २. साठा; संर्य; खाि. उिा. शस्त्रागार, धान्द्यागार र्. 
कोठार; भाडंार; सामान र्. ठेवण्यार्ी जागा. [सं.] 
 
आगार पु.स्त्री. अंकुर; आगारे. पहा : अगारी : ‘तें र्ोपाचस घेऊचन आगारें । खोलावती ॥’ − ज्ञा १५·९२. 
[सं. अग्र] 
 
आगारा, आगारी, आगारे पु.स्त्री.न. शेंडा; अंकुर; शेंडी; चडरी. टोक; 
 
आगारी स्त्री. आहुती : ‘तो बुद्धीर्ी घेऊचन आगारी । भेिार्ी वाचढ करी । − राज्ञा १५·९५ : ‘श्राद्धपक्षाच्या 
चिवशी स्वैंपाक िंाल्यावर त्या र्ुलीतील अननीवरर् अन्नाच्या आहुती िेतात याला आगारी म्हितात.’ − 
अभासे ४२. (अचह.) [सं. अननी] 
 
आगाव चिचव. पहा: आगाऊ 
 
आगाश न. पहा : आगास आकाश : ‘आगाशी चपता गोंधळा ये.’ − जसा ३२. [सं. आकाश] 
 
आगाशी, आगासी पहा : अगाशी, अगासी 
 
आगाशी स्त्री. गच्ची 
 
आगास, अगास न. आकाश. [सं. आकाश] 
 
आगास न. लवकर येिारे पीक, हळव े पीक : ‘चतकडल्या शतेात काय पेरलं व्हतंस? − आगास 
केल्तं.’ − पेरिी १४६. 
 
आगासताळपिा अिस्ताळपिा, थयथयाट. 
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आगासणदवा पहा : आकाशणदवा. (व.) 
 
आगासुगा स्त्री. बातमी; शोध; सुगावा; थागंपत्ता. 
 
आगािी स्त्री. ज्ञान, माचहती, िक्षता, खबरिारी. 
 
आगािु पु. आगाऊ माचहती, पुढर्ा अंिाज. 
 
आगाळा, आगोळा पु. मुडा; ज्यात धान्द्य अथवा पेरिीरे् बी बाधूंन ठेवतात असा पेंढ्यार्ा 
अंडाकृती बोजा; मोटकुळे; गाठोडे; चबवळा; कोळे र्. 
 
आणगएल, आणगयेल न. आग; चवस्तव; आगीर्ा डोंब. : ‘जे आचगएलार्ा ं सरोवरीं । घाचलजे 
पुचढला तें ॥’ − चशव ७५६. तापलेले तेल : ‘आचगएलावचर उचजती । आबुचथली जैसी ।’ − ज्ञा ११·३३७. 

चव. चवस्तव झकवा अननी यासंबंधी. 
 
आणगओ पु. जोंधळयाच्या चपकात उगविारे एक रोपटे. यामुळे जोंधळयारे् ताट सुकते. 
 
आणगटा, आणगठा पु. चवस्तव; आगटी : ‘कोिी एक सुभटा । चवर्ारार्ा आचगटा ं ।’ − ज्ञा 
१३·१०३७. 
 
आणगटे न. आगटी; चवस्तव; जाळ : ‘मग चतहीं आचिलीं वागंीर्ीं काष्ठें । तापावया केलें  आचगटें ।’ − 
कथा २·९·१९. 
 
आणगठ, आणगठा, आणगठी न. अक्ननकंुड. 

स्त्री. आगटी; भट्टी; शगेडी; चवस्तव; आग : ‘लोहारार्ी आचगठी जैसी ।’ − एभा २६•४४. 
 
आणगनगाडी स्त्री. आगगाडी, वाफेवर र्ालिारी गाडी. 
 
आणगनझाड न. शोभेच्या िारूरे् िंाड : ‘पुढं आचगनिंाडं जळती.’ − एहोराभा ३·९१. 
 
आणगनपासोडा, आणगनपासोडी पु. स्त्री. मुलींर्ा एक खेळ. यात पाळीपाळीने मुली एका वस्त्राखाली 
लपतात व िुसऱ्या पक्षाच्या मुली त्यानंा ओळखतात. 
 
आणगया पु. काजवा; अग्र्या : ‘सीतकाळी आचगया िेखौचन आचग म्हिोनी पाझन िंाचंकया ।’ − परं् १·४५. 
 
आणगयाळे न. १. अक्ननकंुड : ‘घृतें आंबुखूचन आचगयाळें ।’ − ज्ञा १४·१६२. २. ललाटस्थ 
अक्ननर्ि. 
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आणगवळा पु. १. अभक्ष्य पिाथच ठेवल्याने अशुद्ध िंालेले भाडें शुद्ध करण्यासाठी द्यावयार्ी 
चवस्तवार्ी आर्. (चि. िेिे). २. र्मारतीरे् लाकूड (नव ेतोडलेले) आिसण्यासाठी त्यास धुरकटचविे, 
आर् लाविे. [सं. अक्ननवलय] 
 
आणगवळी स्त्री. अननीर्ी ज्वाळा. [सं. अक्ननवलय] 
 
आगी स्त्री. १. अननी; आग; चवस्तव; चनखारा : ‘चजव्हारीं आगीं सूिली । तापत्रयार्ी ।’ − ज्ञा ३·२५४. 
२. मोठा; िाडंगा; प्रचतस्पधी; योद्धा. 
 
आगी पु. शवेट : ‘(घाण्यार्ा बलै) भवंता ं चफरे लागवगेीं । परी पाहता ं नलगे आगी ।’ − एभा 
२१·२३२. [सं. अग्र] 
 
आगी स्त्री. पडजचमनीत प्रथमर् पीक करताना उगविारे रोपटे. [का. अगे] 
 
आगीचा पुलाव पु. अचत तापट, कडक मनुष्ट्य. 
 
आगीचा लोळ, आगीचा  कल्लोळ पु. १. आगीर्ा डोंब; िंोत. २. मोठा, िाडंगा प्रचतस्पधी; योद्धा. 
(ल.) संतापी मनुष्ट्य. 
 
आगीचा णवमा पु. आगीमुळे कोित्याही मालमते्तच्या होिाऱ्या नुकसानीबिल झकवा नाशाबिल 
मोबिला िेण्यार्ा करार; हमी. 
 
आगीची जीभ स्त्री. अननीर्ी ज्वाळा; आगीर्ा लोळ. 
 
आगीची वृष्टी स्त्री. १. तोफ, बिूंक यारं्ा मारा. २. (ल.) संकट परंपरा : ‘चतच्यावर सारखी आगीर्ी 
वृष्ी होत होती.’ − र्ंप ५६. 
 
आगीत तावून काढलेले चव. १. आगीतून काढलेला; २. (ल.) अवघड परीके्षतही कसोटीस 
उतरलेला मािूस झकवा वस्तू. 
 
आगीदुगी स्त्री. १. र्ोंबडेपिा करून झकवा मधे तोंड घालून िुसऱ्याने केलेला अपराध झकवा 
मूखचपिा पुढे आििे; र्हाडी; आगलावेपिा. (चि. काढिे, उकरिे, करिे, पाहिे). २. उठाठेव; परं्ार्चत; 
भानगड. [सं. आगस] (वा.) आगीदुगीत नसिे − भानगडीत नसिे; उठाठेवीत, परं्ायतीत न पडिे. 
आगीभागी पडिे − धोतयाच्या व िगिगीच्या धंद्यात पडिे; गोत्यात पडिे. 
 
आगीन स्त्री. आचगन; अननी : ‘चतसऱ्या पानावरी जळते चनत्य आगीन ।’ − मसाप १·१·१. 
 
आगीमण्यार स्त्री. सापार्ी एक भयंकर चवषारी जात. चपवळे काळे पटे्ट व चठपके असलेला एक 
चवषारी साप. 
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आगीमाशी स्त्री. जंगली माशी. ही र्ावते ती जागा काळी होते, सुजते, चपकते, रवते. ही माशी 
प्रािघातक आहे. [सं. अक्नन+मचक्षका] 
 
आगीया पु. काजवा : ‘अक्नन नोहे हा खचिर आचगया’ − परं्ो ५६·१८. 
 
आगीयाळी स्त्री. शरीरातील अक्ननर्ि : ‘(तंू) आगीयाळी न उजीयाळी’ − चववके ८·६१. 
 
आगुटिे सचि. आवरिे; बिं करिे : ‘नार्च त िुकान आगुटून ठेवीन लेकाले.’ − धग ११८. 
 
आगुतली पहा : अगोतली 
 
आगुदान न. बाराव्या शतकातील, िेवचगरीच्या राज्यातील एक सोन्द्यारे् नािे : ‘तीस तीस 
आगुिाना.’ − भाअ १८३६·६३. 
 
आगुल, आगूल स्त्री. १. नागंराच्या बैलजोड्ापंैकी शवेटर्ी, पुरविी जोडी. पहा : आगली. २. 
बलैाच्या र्ाहुरीतील पुढर्ा भाग. 

चव. आगुल्या; आगुली (आगली) हाकिारा मनुष्ट्य. (व.) [सं. अग्र] 
 
आगुल्ल चव. कजाग, ककच श (स्त्री−पुरुष); भाडंखोर, ‘तें िंगडंू गलॅ्यार सामके आगुल्ल ! (गो.) 
[पोतुच−आगुल्ह, सं. अक्नन+तुल्य.] 
 
आगू पु. श्रौत यज्ञात याज्या म्हिण्यापूवी म्हिावयार्ा मंत्र. [वै. सं] 
 
आगूप चिचव. अगोिर : ‘जरा आगूप कळवायला पाचहजे व्हतं.’ − श्रीयी १७८. 
 
आगे चिचव. पुढे. [झह.] 
 
आगेकूच स्त्री. सैन्द्यारे् पुढे जािे : ‘जमचनारं्ी आगेकूर् र्ालू आहे.’ − लव्हाळी. [झह. आगे+फा. 
कूर्] 
 
आगेमागे चिचव. पुढे मागे; अंमळ पुढे झकवा पाठीमागे; या झकवा त्या बाजूला; जवळपास; 
र्कडेचतकडे; अलीकडे पलीकडे (स्थळकाळासंबधंी). 
 
आगेल न. १. आग; चवस्तव. (गो.) 
 
आगेल नारळारे् उष्ट्ि तेल. (कु.) 
 
आगेवान चव. पुढारी; िर वीस मािसावंर िेखरेख करिारा (नार्चक). 
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आगेळी स्त्री. लगाम : ‘पुढे येऊन वचकलाचं्या घोड्ार्ी रेशमी आगेळी पकडली.’ − स्वामी २४४. 
 
आगो उद्गा. पहा : अग (गो.) 
 
आगोज् चव. मोठे; भयंकर; अगाध : ‘भलतें जड पडो भारीं । जीवावरी आगोज ।’ − तुगा ६६१. 
 
आगोट, आगोटी, आगोठ स्त्री. शतेीच्या हंगामार्ी सुरुवात; पावसाळयार्ा आरंभ. पहा : अगोट : 
‘आगोठी मेघ वषचले ।’ − गीता १·२३९१. [सं. अग्र+वृष्ी] 
 
आगोटिे सचि. आवरिे; ताब्यात आििे; आटोतयात आििे. (व.) [सं. आकृष्] 
 
आगोटता चव. आटोपशीर. (व.) 
 
आगोतली, आगोथली, आगोती स्त्री. जेवण्यासाठी उपयोगास येिारा केळीच्या झकवा र्विेीच्या 
पानार्ा शेंड्ाकडर्ा भाग : ‘केळीच्या लाबं लाबं आगोतल्या हींर् त्यारं्ीं रुप्यारं्ी ताटें.’ − पाव्ह १७. (कों.) 
[सं. अग्रिल] 
 
आगोप पु.  (अथच.) चवमा. [सं.] 
 
आगोपक पु. चवमाधारक, चवमा काढिारा. 
 
आगोश न. आझलगन; कुवते घेिे. [फा.] 
 
आगोशी चिचव. पाऊस पडण्यापूवी सुमारे एक मचहना; उन्द्हाळया अखेर; आगोटीस. [सं. अग्र+वृचष्] 
 
आगोस स्त्री. उन्द्हाळयाच्या सुरुवातीरे् चिवस. (कों.) [सं. अग्र+उस्त] 
 
आगोळ पु. रातंबीच्या फळापासून होिारा रस, ताबंडा रंग. [गो.] 
 
आग्न पु. आग; चवस्तव : ‘आनन म्हिे आमुरे् घर । भस्म करंू ।’ − िास १०·४६. [सं. अक्नन] 
 
आग्नीघ्र पु. यज्ञातील सोळा ऋक्त्वजापंैकी एक : ‘आननीघ्र प्रस्तीता प्रचतहता । षोडश ऋक्त्वज महायज्ञी 
।’ मुआचि १०·७५. 
 
आग्नेय चव. १. चवस्तवासंबधंी; अक्ननिेवतेसंबंधी. २. (आयु.) अननीर्ा जास्त अंश असलेला. ३. पूवच व 
िचक्षि या िोन चिशाचं्या मधली (उपचिशा). अक्ननिेवतेर्ी चिशा म्हिून आननेय. [सं.] 
 
आग्नेयी स्त्री. अननीिेवीर्ी िचक्षि आचि पूवच यामधील चिशा. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आग्या पु. १. खाजरी; खाजकुर्ली; यार्ा स्पशच िंाला असता आग होिारी एक वनस्पती; पीतविी. 
चहर्ी पाने जार्चच्या पानासंारखी असून चहला सफेि रंगार्ी लहान बोंडे येतात. धान्द्याच्या शतेात ही िंाडे 
िंाल्यास पीक जळून जाते : ‘आनया आचि कार्कुचहरी ।’ − िास २·७·५. २. काजवा. ३. (कृचष.) सुतेरा 
(कोळी); पाऊस कमी िंाला असता जोंधळयाच्या चपकावर होिारी कीड. ४. आगीमाशी; मोहळार्ी माशी; 
ज्यारं्ा िंश िंाल्याने आग होते असे साप, झवर्ू र्त्यािी प्रािी. चव. १. आग करिारा; िंश करिारा. २. 
अचतशय तापट; रागीट, जहाल (स्वभावार्ा). 
 
आग्या घिस, आग्या घोिस पु. ज्याने िंश केला असता अंगार्ी आग होते असा घिस−घोिस; 
सपच. 
 
आग्याझोकटग पु. आनयावेताळ : ‘जाखार्च जोखार्च मायारािी । मारको मेसको यचक्षिी । 
आनयािंोझटग जचखिी । त्यासं भजोन जन बुडाले ।’ − हचर १३·६७. 
 
आग्यादेवी स्त्री. िेवी (फोड्ा) र्ा एक भयंकर प्रकार; अंगार्ी अतोनात आग करिाऱ्या िेवी. 
 
आग्याफुरसे न. सपार्ी एक जात. (कु.) 
 
आग्या बोंड न. खालकुजली; खाज उत्पन्न करिारी एक वनस्पती. 
 
आग्या मोिळ न. आगीमाशीरे् पोळे. 
 
आग्याकवचू पु. काजव्यासारखा प्रकाशिारा एक प्रकारर्ा झवर्ू : ‘आगाया झवर्ु िंाला म्हिून 
काय कंठींर् कवळावा ।’ − भज ८८. 
 
आग्यावेताळ पु. १. आग लाविारा चपशाच्यारं्ा राजा. यार्ा एक मंत्र असतो. त्यार्ा जप केला 
असता ज्यार्ा नाश होण्यासाठी जप केला असेल त्याच्या शरीरास झकवा मालमते्तस आग लागते. रात्री 
डोंगरावर र्कडेचतकडे जाळ चिसला तर आनयावेताळार्ा संर्ार सुरू िंाला आहे असे म्हितात. २. अचत 
तामसी, तापट, भडक डोतयार्ा मनुष्ट्य. 
 
आग्यासपय पु. सापार्ी एक जात : ‘गगनीं लागतीं ज्वाळ । आनयासपे ।’ − िाचव २४४. 
 
आग्यासोमल पु. ताबंसू रंगार्ा एक औषधी धातू; मनशीळ. 
 
आग्येफुरसे न. एका जातीरे् फुरसे; एक सपच. (को.) 
 
आग्येल न. अक्ननवषाव; आकाशातून पडिारे आगीरे् पािी. (गो.) 
 
आग्रयि न. नवीन धान्द्यारे् भक्षि; नवीन तािंळाच्या केलेल्या भातार्ा स्थालीपाक (होम) करून तो 
भक्षि करिे, हा चवधी आचश्वन शुद्ध पौर्मिमेस करतात; नवाने्नष्ी; नव्यार्ी पुनव. [सं.] 
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आग्रि पु. १. एकिा िंालेल्या मतास चर्कटून राहिे; दृढमत; दृढचनश्चय. २. हेका; हट्ट (चि. धरिे, 
करिे) : ‘ऐचसयाचह करंू म्हिती तयारं्ा । आग्रहोचर् उरे ।’ − ज्ञा ३·६३. ३. चमनतवारी; प्राथचना; गळ 
घालिे; अगत्यारे् बोलाविे झकवा आमंत्रि (चि. करिे.) ४. िुराग्रह; अनमान; हरकत. ‘गज िशसहस्त्र 
वचधता ं भीमभजुालंा नसे लवायास । आग्रह कचरचत अशाच्या र्रिीं त्वत्सुत कसे लवायास ।’ − मोभीष्ट्म 
५·३१. [सं.] (वा.) आग्रि करिे − १. एखािी गोष् िुसऱ्याने करावी म्हिून त्याला परत परत मनापासून 
सागंिे. २. जेवताना एखािा पिाथच घेण्यार्ी चवनंती करिे. आग्रि घेिे – हट्ट करिे : ‘श्रीप्रभ ुगोसावी 
अनेक आग्रहो घेती’ − लीर् १७४. एखािी गोष् िंाली पाचहजे असा हट्ट धरिे. आग्रिास पेटिे. 
 
आग्रििे अचि. आग्रह धरिे : ‘आग्रहाल तरी सेवीन अनन वैश्वानर ।’ − वसा ४२. ५. तळमळ : ‘आग्रहो 
जचर होए तचर परमेश्वरू ज्ञाचनयाचस पे्रम िेचत’ − लीर्उ ६२१, दृपा ६८. 
 
आग्रिायि पु. मागचशीषच मचहना. [सं.] 
 
आग्रिायिी स्त्री. १. मागचशीषच शुद्ध पौर्मिमा. २. या पौर्मिमेस करावयार्ा पाकयज्ञ (होमचवधी). २. 
(ज्यो.) मृग नक्षत्र. 
 
आग्रिी चव. १. चनग्रही; आग्रह धरिारा; हट्टी; हेकेखोर (चवशषेता झनिाव्यंजक अथाने उपयोग.) २. 
चर्काटी, नेट धरिारा. ३. आग्रह करिारा; अगत्य िाखचविारा. 
 
आग्राळ स्त्री. आळ. (व.) 
 
आग्राळी चिचव. अग्रावर, टोकावर, शेंड्ावर; अखेरीस; शवेटी : ‘एक खार आंब्याच्या आग्राळीं गेली’ − 
पािकळा. [सं. अग्र] 
 
आघमखयि, आघमखयणि स्त्री. पाप नाहीसे करण्यासाठी पाण्यात उभे राहून करावयार्ी प्राथचना: ‘एक 
आघमखचचि चरगत । एक मृचत्तका स्नाने कचरत ।’ − वछा ४०. [सं. अघमषचि] 
 
आघवा, आघवी, आघवे चव. एकंिर; सवच; ‘म्हिौचन अपाडु हें आघवें । चनधाचरत ।’ − ज्ञा १·६९. 
 
आघळ पु. स्त्री. िारार्ा अडसर पहा : अगळ [सं. अगचला] 
 
आघळिे−पाघळिे चि. वस्त्र वगैरे खळबळिे, चपळिे, र्ुबकळिे. [सं. आ+प्र+क्षालन] 
 
आघा चव. १. सवच; अवघा. 
 
आघाट, आघाटि, आघाटिे पु. न. १. भाग; सीमा; हि; मयािा; र्तुःसीमा : ‘भतू ग्रामारें् आघाट । 
चर्चरले र्ारी’ − ज्ञा १३·४५. २. वशंार्ी शाखा : ‘आठी आघाटातुं वाह नाचह’ − नागावं चशला १·१३. 
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आघाटी स्त्री. एक तंतुवाद्य; चकनरी; एकतारी : ‘रंगावचत ए तंु घेर्च आघाटी । गार्च स्वरारं्ा पचढमठी ।’ − 
चशव ६९७. 
 
आघाडा पु. (आयु.) १. (आयु.) १. आषाढात उगविारी एक औषधी वनस्पती. २. चस्त्रयाचं्या केसारं्ी 
टोके. 
 
आघाडी, अघाडी स्त्री. १. पुढला भाग; चपछाडीच्या उलट. २. सैन्द्यार्ा पुढला भाग; चबनी : 
‘रोचखले अघाडी जेजाला ।’ − ऐपो ११८. 

चिचव. पूवी; पुढे; अगोिर. [स.ं] (वा.) आघाडी घेिे − पुढे होिे; पुढाकार िेिे. आघाडी मारिे 
− १. पुढे जािे. २. सैन्द्यार्ी चबनी कापिे. आघाडी साधिे − िुसऱ्याच्या अगोिर जाऊन काम पुरे करिे. ३. 
चनरचनराळया पक्षानंी, संघटनानंी, चवचशष् उिेशाने एकत्र येिे. ४. घोड्ाच्या गळयाला पुढल्या बाजूने 
बाधंण्यार्ी िोरी; िवासन. 
 
आघाडी णपछाडी स्त्री. घर; सैन्द्य र्. र्ा पुढला व मागला भाग. २. घोड्ाच्या डोतयावरील व 
पायाकडील बाधंावयारे् िोर; िवासन झकवा पायबिं. 

चिचव. पुढेमागे; पूवी नंतर. 
 
आघात पु. १. एखािी गोष् खूप जोराने आपटिे; तडाखा; गुिा; र्पेटा; धक्का; प्रहार; मार : ‘माया 
करुिा हे कचरते बहुत । चकती सोसू या जगारे् आघात ।’ − तुगा ११९. २. वधस्थान. ३. (यंअ.) र्लनयुतत 
पिाथाने िुसऱ्या पिाथास चिलेला धक्का. ४. संकट : घात; अचनष्; नाश. ५. (भाषा.) शब्िातील एखािा 
अवयव चवशषे जोराने उच्चारण्यार्ी चिया. ६. कोपरापासून मनगटापयचतर्ा हातार्ा भाग : ‘रातोत्पळ श्रीरे् 
आघात’ − सव ९७. [सं. आ+हन] 
 
आघात णचन्ि न. शब्िार्ा उच्चार करताना ज्या अक्षरावंर जोर चिला जातो त्या चठकािी, चलचहताना 
करण्यार्ी चवशषे खूि. 
 
आघातणनवारक चव. आघातार्ा धक्का कमी करिारा, आघातारे् चनवारि करिारा : ‘र्ीन व भारताच्या 
िरम्यान आघातचनवारक (बफर) म्हिून शतकानुशतके उभे असलेले चतबेटही …’ − आआ २·३. 
 
आघात पणरिाम पु. (अथच.) जेव्हा एखाद्या वस्तूच्या मागिीत पटकन बिल होतो, परंतु त्यार्वळेी त्या 
वस्तूर्ा पुरवठा मात्र त्या पचरक्स्थतीशी सुसंगत नसतो अशा वेळी बाजारपेठेवर होिारा पचरिाम. 
 
आघातरोध पु. (यंअ.) आघात सहन करण्यार्ी क्षमता. [सं.] 
 
आघातशोषी चव. घातसाही; बफर; संघषचि प्रचतबधंक; िोन वस्तंूमध्ये होिारा आघात नाहीसे 
करण्यारे् (साधन.) [सं.] 
 
आघाती मनोणवकृती स्त्री. (समाज.) शारीचरक अथवा मानचसक आघात, अपघात र्त्यािीमुळे 
चनमाि होिारी मनार्ी चवकृत अवस्था. 
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आघात्य न. हेकेखोरपिा; हट्ट; िुराग्रह. (तंजा.) [सं. आघात] 
 
आघार पु. कोित्याही होमाच्यावळेी मुख्य िेवतेसंबंधी याग होण्यापूवी अक्ननस्थंचडलाच्या वायव्य 
कोपऱ्यापासून आननेय कोपऱ्यापयंत एक व नैऋच त्य कोपऱ्यापासून र्चशान्द्य कोपऱ्यापयंत एक अशा सतत 
धारा धरून िेण्यात येिाऱ्या तुपाच्या िोन आहुती. [सं.] 
 
आघारिे अचि. पहा : आघार. स्थंचडलाच्या एका कोनापासून चवरुद्ध कोनापयंत − आघार होम 
नावाच्या तुपाच्या िोन आहुती िेिे. ‘ज्वलनाज्य आघारून होमप्रधानमंत्रोतत ॥’ − भाराबाल १३·५३. [सं. 
आ+घार] 
 
आघारी स्त्री. झहिंूमधील खालच्या समजल्या जािाऱ्या वगात श्राद्धाच्या वळेी चपतरानंा उिेशून अननीत 
तुपार्ी झकवा भातार्ी िेतात ती आहुती झकवा कावळयास िेतात तो भातार्ा झपड. [सं. आघार] 
 
आघाव पु. वाटाड्ा : ‘आघावौ कैवल्यपथंी’ – उगी ५. 
 
आघाळिे चि. वस्त्र वगैरे खळबळिे, चपळिे, र्ुबकळिे. 
 
आघाळिे पाघळिे, आघाळिे पाघाळिे सचि. खळबळिे. [सं. आ+क्षालन] 
 
आघुळी स्त्री. आंघोळ; स्नान: ‘आघुळी आरोगिा सारुचन । − उह ४७३. 
 
आघोड न. जनावरारें् ओले कातडे : ‘चहरव्या सबंध कातड्ाला आघोड म्हितात.’ − गागंा ७३. 
 
आघोध्वर पु. याचज्ञक; उपाध्याय : ‘कार् स्लानयता आचत : आघोध्वरी?’ − ऋम ४७५. 
 
आर्घया पहा : आग्या 
 
आर्घया वाघळी स्त्री. वाघळी नावार्ी समुरातील माशारं्ी एक जात. 
 
आर्घये न. १. मधमाशारें् पोळे; आनये मोहोळ. २. आनया; मधमाशा; आगीमाशी. (कों.) 
 
आघ्रय पु. हेका; हट्ट : ‘आचि आघ्रया तोचर् ठावो ।’ − राज्ञा १६·३२४. [सं. आग्रह] 
 
आघ्राि न. वास घेिे; हंुगिे. [सं.] 
 
आच स्त्री. १. चवस्तवार्ी िंळ; धग; शके. २. चवस्तवार्ी उष्ट्िता (चशजवण्यासाठी, भाजण्यासाठी, 
औषधे, धातू र्. चवतळण्याकचरता) (चि. िेिे.) ३. (ल.) काळजी; झर्ता; धाकधूक. (चि. लागिे). धक्का; 
धसका; मनार्ी भीचतयुतत अवस्था; भय; भीती. (चि. बसिे.) ४. (ल.) बोट भाजिे; जळून जािे; हात 
पोळिे; [सं. अर्मर्स्] (वा.) आच बसिे, आच लागिे − एखाद्या व्यवसायात तोटा बसिे. 
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आच णनघिे चि. िम चनघिे; ‘त्यारं्ा मार तोफा व बिुंकीर्ा अचतशय लोकास आंर् न चनघे’ − पेि 
२५·१६७. 
 
आचकिे उचि. १. जोराने ओढिे; चहसका िेिे; चहसडिे. २. तोडिे; खुडिे; सोलिे. ३. 
लुबाडिे; चहसकिे. ४. अर्ानक थाबंिे. 
 
आचकरिे अचि. यार्ना करिे : ‘गुरू घरोघरी आर्कचरते : आहाचत घेउचन नाना चवदे्यने’ − ऋम 
३०३. 
 
आचका पु. १. एकाएकी र्लाखीने ओढिे; ताि; खेर्; चहसका. २. एकिम चिलेला धक्का; आघात; 
धपका. (चि. बसिे.) ३. िंटका; कंप. [सं. अंच] 
 
आचकूड पु. बलैगाडीर्ा आख, आस. (व.) [सं. अक्ष] 
 
आचकूल चव. जायबिंी; लुळा. पहा : अचकुल (गो.) 
 
आचकोन पु. (स्था.) (अप.) आर्चकोन; िोन कमानी एकमेकींस चमळतात त्याचठकािी होिारा 
कोन; क्स्प्रजंरवरील कोन. 
 
आचिी स्त्री. ओटी; लननघरी बायकारं्ी ओटी भरण्यासाठी हळि, कंुकू, खि, नारळ, अक्षता र्. 
साचहत्य तबकात भरून नेिे. (कों.) [सं. अर्चन] 
 
आचिी घुसळखाबंार्ी िोरी. 
 
आचमन न १. धार्ममक कृत्याच्या आरंभी शरीरशुद्धीसाठी उजवा तळहात खोलगट (गोकिाकृती) 
करून, त्यात पािी घेऊन ते मंत्र म्हिून, ते तीन वळेा चपऊन र्ौर्थ्या वळेी हात धुिे. २. (ल.) एकिम गट्ट 
करिे; आर्मनासारखे चपऊन टाकिे; मुखरोग नाहीसा करण्यासाठी बाभळीच्या सालीच्या काढ्यात 
तुरटी, मध घालून त्याच्या गुळण्या करिे. [सं.] 
 
आचमनीय चव. आर्मन करण्यास योनय (पािी.) 
 
आचरट चव. १. कुठे कसे वागाव ेआचि केव्हा काय बोलाव े हे न कळिारा. २. मूखचपिार्ा; फाजील 
(चवनोि, चवधान र्.). ३. अधचवट, बावळट. मूखासारखे वतचन करिारा. 
 
आचरि न. १. वतचिूक; वागिूक; चवधी; एखािे कृत्य करिे−पार पाडिे. २. व्रत; चनयम; र्ाल; 
आर्ार; रीत; चरवाज. (वा.) आचरि करिे − बरहुकूम र्ालिे; चनयम पाळिे; आर्रिे; अभ्यासिे. [सं.] 
 
आचरिीय चव. १. आर्रि करण्यास योनय; पालन करण्यास योनय (उपास, व्रत, चवधी र्.) २. 
अनुसरिीय; अनुसरण्यास योनय; करण्यालायक. [सं.] 
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आचरिे उचि. १. आर्रि करिे, ठेविे, वागिे; चनयम पाळिे : ‘बचहिी म्हिे ऐसे भतत आर्चरत तयासी 
भगवतं जवळींर् ।’ − ब गाथा ५४०. २. र्ालचविे; धार्ममक चवधी करिे; उरकिे; अभ्यासिे. [सं. आ+र्र ] 
 
आचरय न. आश्चयच. (खा.) [सं. आश्चयच] 
 
आचणरत चव. आर्रलेले; पालन केलेले (व्रत, काम र्.); अभ्यासलेले; अनुसरलेले. 

न. १. वतचिूक; वागिूक; आर्रि. २. (कायिा.) कजच वसूल करण्यार्ा एक प्रकार − 
ऋिकोच्या िारात उपाशी बसिे. 
 
आचरी आर्रि, सिार्रि : ‘स्वभावो आचन आर्री:शातंीपि आचन िाक्षीन्द्य’ − परं्ो १४५·१४. 
 
आचळ पहा : अचळ : ‘सवचेर् चनमचला आंर्ळे िाचटले । सेवक जनीं ॥’ − ऋ ८४. 
 
आचंगिे पहा : अंचागिे 
 
आंचगुल चव. कृपि. पहा : अचंगळ: ‘हीन आचि कृचत्रमी । रोगी आचि कुकमी । आर्गुंल आिी 
अधमी । वासना रमे ।’ − िास २·३·१४. 
 
आचंद्राकय  चिचव. जोवर र्रंसूयच आहेत तोवर; चनरंतर; शाश्वत; चर्रकाल : ‘त्त आर्ंराकच  हस्तोिक 
कृत’ − प्रामकोले ३४·१·३९. 
 
आचंबिे अचि. आश्चयचर्चकत होिे; अर्ंबा वाटिे; नवल वाटिे. 
 
आचार पु. १. श्रुती−स्मृतींना अनुसरून वतचन, वागिूक; चवचहत आर्रि; शास्त्रशुद्ध वतचन. २. 
(सामान्द्यतः) वतचन; वागिूक; र्ाल; र्ालिूक; राहिी. सामा. शब्ि− चशष्ार्ार, िुरार्ार, लोकार्ार, 
कुळार्ार, सिार्ार, आर्ारप्राप्त−युतत−शील−चप्रय−वते्ता. [सं.] 
 
आचारनीणत, आचारनीती स्त्री. (चशक्षि) मािसारे् आर्ार, र्ाचरत्र्य, कतचव्ये यारं्ा चवर्ार 
करिारे शास्त्र; नीचतशास्त्र. [सं.] 
 
आचारपद्धणत, आचारपद्धती स्त्री. वागण्यार्ी र्ालरीत; नेहमीरे् आर्रि; वतचनिम; राहिी. 
 
आचारपूत चव. १. कुळधमच व कुळार्ारािी रीतीभाती वततशीर व शुद्ध रीतीने आर्रिारा; 
सद्वतचनी. २. योनय; रीतीप्रमािे. [सं.] 
 
आचारप्रणसद्ध चव. लोकरूढीतील; चशष्ार्ारार्ा; चशरस्तेवार्चक. [सं.] 
 
आचारभ्रष्ट, आचारवर्णजत, आचारिीन चव. चवचहत धमचकृत्ये न करिारा, न आर्रिारा; अनगचल; 
बेचशस्त; धमचलंड; अनार्ारी. [सं.] 
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आचाररीणत, आचाररीती स्त्री. (समाज.) वतचनपद्धती; आर्ारसंप्रिाय. 
 
आचारवािे चव. अमंगळ; अभर. (गो.) 
 
आचारवान पहा : आचारपूत 
 
आचारणवचार पु. शास्त्रचवचहत असे कुळार्ार, धमार्ार, चवधी; संप्रिायशुद्ध आयुष्ट्य घालचवण्यारे् 
मागच, चनयम, चशस्त, मयािा र्. [सं.] 
 
आचारणवडंबक सुखाल्त्मका स्त्री. (सास.) समाजातील एखाद्या गटाच्या आर्ारचवर्ारारें् 
हास्यरसोत्पािक उपरोचधक चर्त्रि करिारे सुखपयचवसायी नाटक. 
 
आचारशास्त्र न. (समाज.) मनुष्ट्याने समाजात वागताना कसे आर्ारि करावे, यासंबधंीरे् चनयम 
सागंिारे शास्त्र. [सं.] 
 
आचारशील चव. आर्ारसंपन्न; सिार्ारी. [सं.] 
 
आचारशुद्ध पहा : आचारपूत 
 
आचारशोधक चव. सिार्ार व अनार्ार यारें् परीक्षि करिारा, चववरि करिारा. [सं.] 
 
आचारसंपन्न पहा : आचारपूत 
 
आचारसंणिता स्त्री. (राज्य.) सामाचजक जीवनात वावरताना पाळावयारे् नीचतचनयम; राजकीय 
पक्षोपपक्षानंी पाळावयार्ी आर्ारचवषयक चनयमावली. [सं.] 
 
आचारिीन पहा : आचारभ्रष्ट  
 
आचारानुगत चव. शास्त्रार्ार पाळिारा, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वागिारा. [सं.] 
 
आचारी पु. (प्र.) आर्ायच. १. गुरू; उपरष्ा; उपिेश करिारा : ‘जैसी तैसी असो पुचढलारें् सोर्च । 
धचरती हातींपायीं आर्ाचरये ॥’ − तुगा १९०३. रामार्ारी, कुष्ट्िम्मार्ारी वगैरे नावातं आर्ारी हे पि ‘आर्ायच’ 
रे् अपभ्रष् रूप आहे. २. स्वयंपाक करिारा; स्वयंपाकी; िुसऱ्याच्या घरी स्वयंपाकार्ी नोकरी करिारा. 
[सं. आर्ायच] 
 
आचारी का णबचारी चव. बापुडवािी; गरीब : ‘मरिर् समोर येऊन उभ ंराचहलं होतं. आर्ारी का 
चबर्ारी होऊन ती बघत बसली.’ − ऊन ४. [चबर्ारीरे् चद्व.] 
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आचारी पािक्या पु. १. स्वयंपाक करिारा व पािी भरिारा. २. (ल.) जड बुद्धीर्ा; अचशचक्षत; ठोंब्या 
मािूस. [सं.] 
 
आचायय पु. १. उपनयन, मंुज करिारा, विेमंत्र चशकविारा गुरू. २. उपाध्याय; धमचकृत्ये र्ालविारा; 
भटजी; पुरोचहत. ३. धार्ममक पथंार्ा संस्थापक, प्रवतचक. उिा. मध्वार्ायच, रामानुजार्ायच. ४. अध्यात्मज्ञान 
करून िेिारा : ‘जे जाििे या आघवयेाचं्या गावंीं । गुरुत्वार्ी आर्ायच पिवी । जें सकळ गुह्यारं्ा गोसावी । 
पचवत्रा ं रावो ।’ − ज्ञा ९·४७. ५. पचंडत; चनष्ट्िात या अथी नावाच्या पुढे लावण्यात येिारी पिवी. उिा. 
राघवार्ायच, व्यंकटार्ायच र्. ६. आद्यशकंरार्ायच झकवा त्या पीठावरील अचधचष्ठत व्यतती : ‘आर्ायचस्वामीर्ी 
साजे उपमा ।’ − सप्र २·९९. ७. चवद्यापीठीय पिवी. ८. (उप.) आर्ारी; स्वयंपाकी. 
 
आचाययणमश्र चव. अचतपूज्य. 
 
आचाययवरि न. धार्ममक कृत्यासाठी आपल्या अंगत्वाने यजमानाने एखाद्या उपाध्यायार्ी धार्ममक 
पद्धतीने केलेली योजना; पौरोचहत्य : ‘कक यपा िीधलें  िह्मासन । ित्ताते्रया आर्ायचवरि ।’ − कथा 
२·१४·६०. [सं.] 
 
आचायोपास्ती स्त्री. गुरुसेवा; आर्ायांर्ी पूजा: ‘ते आर्ायोपास्ती । प्रकचटजैल तुजप्रती ।’ − ज्ञा 
१३·३७१. 
 
आचावाचा स्त्री. बडबड. पहा : अर्ावर्ा : ‘काम वाढे भय वासनेच्या द्वारें । साडंावें तें धीरें 
आर्ावार्ा ।’ − तुगा २८०३. 
 
आचांगिे पहा : अंचागिे 
 
आचांगळा चव. चनष्ट्फळ. 
 
आचांगळी चव. वार्चट; अभर; झनिात्मक : ‘आर्ागंळी अचधक शब्ि । ऐकून उचठला वीर गि ।’ − 
एरुस्व ९·४. 
 
आणचख्यासा स्त्री. चनविेन; कथन : ‘आचर्ख्यासा’, ‘संलाप’ व ‘पचवत्राख्यान’ या तीन प्रकारातं कथा 
अचभपे्रत आहे’ − लोरू ६३. 
 
आणचरकाय स्त्री. कल्पना; अंिाज; अटकळ (गो.) 
 
आचीट वाटिे चि. आश्चयच वाटिे : ‘मला तर आर्ीटर् वाटाया लागलंय’ − रैत १००. 
 
आचीत असिे अचि. धाकात, िराऱ्यात असिे. 
 
आचीर, आचीयय न. आश्चयच. (ग्रा.) 
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आचुडमूळ चव. आमूलाग्र; सबधं : ‘मग िेखों लागे सकळें । आर्ुडमुळें  पीतविच ।’ − एभा ५•१७४. 
[सं.] 
 
आचुळ, आचूळ पु. न. १. गुरारे् थान; सड; आर्ळ. २. वस्त्रोद्योग चविून िंालेल्या कापडारे् उरलेले 
शवेटरे् धागे, ज्यास नवीन तािा (चविण्याच्या सुतारे् उभे धागे) जोडतात ते. [सं. अंर्ल] 
 
आचंुगळ चव. कृपि. 
 
आचंुणबत पहा : अचंुणबत 
 
आचोंद्रा, अचंुद्रा चव. १. चपर्तया झकवा चर्पड्ा डोळयार्ा; अधुदृष्ी असलेला. २. (ल.) बावळया 
मुरेर्ा. [सं.] 
 
आच्कले चव. एकटे; एकले. (गो.) 
 
आच्छन्न चव. १. िंाकलेले; वर पसरलेले; व्यापलेले. २. गुप्त; गुचपत. [सं.] 
 
आच्छणरय न. आश्चयच. नवल. (गो.) [सं. आश्चयच] 
 
आच्छादक चव. १. िंाकिारा; पसरिारा; व्यापिारा. २. लपविारा; गुप्त ठेविारा. [सं.] 
 
आच्छादिे उचि. १. िंाकिे; पाघंरूि घालिे (वस्त्र वगैरेंनी). २. लपविे; छपविे. 
 
आच्छादन न. िंाकिे; पाघंरूि घालिे; व्यापिे; लपविे; छपविे. २. गुप्तावस्था; गुप्तक्स्थती; 
गुप्त असिे. ३. (सामान्द्यतः) िंाकि; पाघंरूि; कपडे; वस्त्रप्रावरि; आच्छािनारे् साधन; जसे− तरवारीरे् 
म्यान, घरारे् छप्पर, कीटकावंरील कोश र्. ४. धातू, लाकूड यापासून बनवलेल्या वस्तू खराब होऊ नयेत 
म्हिून त्यावर चिलेला िुसऱ्या पिाथार्ा मुलामा. ५. (यंअ.) चवद्युत्प्रवाह रोखण्यासाठी झकवा वीजधक्का 
चजरवण्यासाठी केलेले आच्छािन. [सं.] 
 
आच्छाणदत पहा : आच्छन्न 
 
आच्यावाच्या पहा : अचावचा : ‘आच्यावाच्या बोलचवतो । ज्यासीं त्यासीं ॥’ − िास. १३·९·१६. 
 
आज चिचव. वतचमान, र्ालू चिवस, काळ; या शब्िापुढे बहुधा चिवस शब्ि येतो. उिा. आजर्ा चिवस. 
[सं. अद्य] 
 
आजउद्या चिचव. र्ालढकल, टाळाटाळ (चि. करिे); पुढे ढकलिे; लाबंिीवर टाकिे. 
 
आजकाल चिचव. सध्या; सापं्रत; हल्ली; या चिवसातं. 
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आजगा, आजगो भाता(साळी)र्ी एक सात. (गो.) 
 
आजघडीचा चव. सध्यार्ा : ‘आजघडीच्या पचरक्स्थतीरे् चर्त्रि….’ − बासारू २०१. 
 
आजतंय, आजतागार्त चिचव. आजपावतो; आजच्या चिवसापयंत. 
 
आज ना उद्या चिचव. लवकरर् : ‘जगिंबेच्या कृपेनं ते आज ना उद्या साकार होर्चल हो !’ − श्रीयो 
१·४७८. 
 
आजनुब चव. िचक्षिेकडील. [फा.] 
 
आजन्म चिचव. १. जन्द्मापासून; जन्द्मप्रभचृत. २. मरिापयंत; चजवतं आहे तोपयंत. उिा. आजन्द्म सेवक, 
आजन्द्म िह्मर्ारी. [सं.] 
 
आजन्मत चिचव. जन्द्मापासून. [सं.] 
 
आजन्मरि, आजन्मरिे चिचव. जन्द्मापासून मरिापयंत. [सं.] 
 
आजन्मात् चिचव. १. जन्द्मापासून आजपयंत; आजतागायत. २. सवच आयुष्ट्यात. 
 
आजन्माणतक चिचव. जन्द्मापासून मरिापयंत; जन्द्मभर. 
 
आजपडे आजपावतेो. 
 
आजबाब स्त्री. अव. सामान, मािसे र्. सवच : ‘रोजमुरे व आजबाब ज्याजती पाहून केला.’ − भाब 
१२. [फा. असबाब] 
 
आजम पु. १. सामर्थ्यच. (व.) पहा : अजम. २. थोरवी, गवच, अचभमान : ‘पवार मागावर न येत. त्यास 
तरवारीर्ा व जमयतीर्ा आजम.’ − होकै ७. [फा.] 
 
आजमा पु. ओवा; पहा : अजमोदा 
 
आजमार्यश पु. स्त्री. परीक्षा; कसोटी; अंिाज; अजमास : ‘एक वळे आम्ही स्नेह म्हटला तेथे र्ाल कशी 
पडती यार्ा आजमार्चश नवाबसाहेब यास अद्याप नाही’ − राखं १९·१०१. 
 
आजणमतीपयंत चिचव. या चिवसापयंत. 
 
आजमोमाचे चव. शिेामेिारे्, मेिासारखे मऊ; लेरे्पेरे् : ‘ते ही अजमोमारे् आहेत ऐसे नाही’ − 
नागभो २·१५८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आजरािकावीस कपटाने, कपटपूवचक. ‘चनळोवामन एक सतस त्यापाशी होता. त्याच्या साचंगतल्यावरून 
आजराहकावीस आपिासं पुरतीस करंू लागले.’ − मिरू ३·२९. 
 
आजरािे पहा : अरािे 
 
आजलग चिचव. आजपयंत; आजतागायत; आतापयंत. [सं. अद्य+लनन] 
 
आजला चिचव. १. आज; आजच्यासाठी, कचरता. २. आजच्या चिवशी; एव्हाना. 
 
आजवर, आजवरी, आजवेरी चिचव. आजपयंत; अद्याप; हा काळपावतेो. 
 
आजवदी, आजवषय, आजवषी चिचव. ज्या काळास आज वषच िंाले तो काळ िाखविे या अथी; तो 
चिवस. 
 
आजवळ पहा : आजोळ : ‘राम म्हिे वत्से! तंू आजवळा पावलीस न वनातें ।’ − मोउद्योग १३·८ 
 
आजस्वारी अ. (आज स्वारी अमुक मुक्कामीं आहे वगैरे मायना) लष्ट्करातून; स्वारीमधून (हुकूम चनघतो 
की − आज्ञापत्र चनघते जे). जुन्द्या कागिपत्रातं हा शब्ि आज्ञापत्राच्या आरंभी चलचहतात. [फा. अझ् = 
पासून + स्वारी] 
 
आजा, आजास पु. आर्चर्ा चपता; बापार्ा चपता : ‘वचधलें  कैं से धनाथच आज्याला’ − मोभीष्ट्म १·२४. 
 
आजागुरु, आजेगुरु पु. गुरूर्ा गुरू. 
 
आजात, आजाद चव. स्वतंत्र; मुतत : ‘याचं्या मुलामािसारं्ें र्ालवनू (त्यासं) आजात कराव.े’ − ऐचट 
१·२२. [फा. आजाि] 
 
आजात अ. अलगि : ‘तो मािूस टाण्चिशी उडून िंाडाच्या फािंीवर आजात जाऊन बसला होता.’ − 
चमरास ३. 
 
आजादी स्वातंत्र्य [फा. आजािी] 
 
आजादेवी स्त्री. कचनष्ठ समजल्या जािाऱ्या लोकारं्ी एक िेवता. 
 
आजानुबािु, आजानुबािू चव. उभे राचहल्यावर ज्यारे् हात गुडघ्यापयंत पोर्तात असा (मनुष्ट्य) : (ल.) 
भानयवान ‘ऐके आजानुबाहो नृपनाथा ।’ − एभा ३·७६.[सं.] 
 
आजार पु. १. रोग; िुखिे; व्याधी. २. (ल.) उपरव; पीडा; जुलूम; त्रास : ‘त्यािीं रयतेस काडीर्ा 
आजार द्यावया गरज नाहीं.’ − मर्सा ८·२४. [फा. आजार] 
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आजारखाती चव. नेहमी आजारी असिारा : ‘तो आजारखातीर् िंाला होता म्हिावा!’ − तअं २०४. 
 
आजारिे अचि. आजारी पडिे; नािुरुस्त होिे; तंिुरुस्ती नसिे : ‘जोड्ापरी तुिं धड बनवावें, 
आजारसी तंू चनत ।’ − घड्ाळ कचवता (चवचव. १९२२ चडसें.). 
 
आजारी चव. िुखिार्चत; रोगी; पीचडत; व्यचथत. [फा. आजार] 
 
आणज, आजी पु. स्त्री. रि; समर; युद्ध : ‘कथलें  तैसेचर् तुिंें चवजयें मज आचज िक्षातें ।’ − मोरोि 
११•२४. [सं.] 
 
आणजबाद चिचव. १. यापुढे; यानंतर. २. अगिी चबलकुल : ‘र्नाम सेत चिल्हे ते कोयाजीर्ें नावें 
आजीबाि रूकमाचलयास खर्ी पडून भोगवटा र्ालत आहे.’ − चशर्सा ५•१९. 
 
आणजमांय स्त्री. आजेसासू. (गो.) 
 
आणजमांव पु. आजेसासरा. (गो.) 
 
आणजलग चिचव. मुळीर्; अचजबात : ‘हल्लीं आम्हीं हरजी मजकूर यारें् घरींर्ी भतुें वोवाळून नेतों. 
आचजलग भतुें येऊ िेिार नाहीं.’ − मर्सा ३·४४. 
 
आजी स्त्री. आर्चर्ी, बापार्ी आर्च; वृद्ध पोतत स्त्री. [सं. आर्मयका]. 
 
आजी स्त्री. प्रचतष्ठा; अि;ू आब; र्ज्जत : ‘तेव्हा राजे म्हिाले की, पेशचवयानंी व चर्टचनसानंी मािंी आजी 
फोडली आचि मला धरावयासी जपतात.’ − पेि ६·५९. 
 
आजीआजी करिे पहा : अजीअजी करिे 
 
आजीकारिे चिचव. आजपयंत; आतापयंत; हा वेळपयंत; ‘अन्द्यथा आजीकारिें अंजनवलेीर्ा मनसबा 
चवलेस लावनू जंचजरेयार्ा पक्ष तोचडला जाता.’ − पेि ३·५९. 
 
आजी नसिे मुळीर्, अचजबात नसिे; अगिी नसिे; पूिचपिे अभाव. 
 
आजीबार्य स्त्री. सामान्द्यतः वृद्ध, पोतत स्त्री. 
 
आजीव चव. चिचव. जन्द्मभर; मरिापयंत; आयुष्ट्यभर. [सं.] 
 
आजीवक पु. १. एक धमचपंथ. अक्स्तत्व सुमारे चिस्तपूवच ६ व ेशतक. २. चभकारी, चभक्षकु. [सं.] 
 
आजीव कारावास जन्द्मठेप तुरंुगवासार्ी चशक्षा. [सं.] 
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आजीवन आय णवमापत्र न.  (अथच.) चवमाधारकाच्या मृत्यनंूतर त्याच्या वारसिाराला ठरावीक 
काळापयंत िरमहा चमळिाऱ्या रकमेरे् हमीपत्र. 
 
आजीवन णवमा पु. मृत्यपूयंत हप्ते भरण्याच्या पद्धतीने उतरचवलेला जीवन चवमा; आयुर्मवमा. 
 
आजीवन वषासन न.  (अथच) चिटनमध्ये सरकारकडून झकवा काही िेशातं चवमा कंपन्द्याकंडून 
खरेिी केलेल्या वषासनार्ा, चजवतं असेपयंत चमळिारा ठरावीक रकमेर्ा हप्ता. 
 
आजीव वार्णषकी णनधी पु. एखाद्या व्यततीस तहहयात, प्रचतवषी द्यावयाच्या रकमेसाठी असलेला 
चनधी. तहहयात वषासन चनधी. 
 
आजीणवका स्त्री. १. व्यवसाय; धंिा; वृत्ती. २. चनवाहारे् साधन. [सं.] 
 
आजीस स्त्री. आजी. (को.) 
 
आजीसबब् चिचव. या कारिास्तव − साठी. [फा.] 
 
आजुरदा, आजुरा, आजुदा चव. चखन्न; िुःखी; कष्ी. [फा.] 
 
आजुदयगी स्त्री. १. पहा : अजुरदागी−अजुदयगी २. असंतुष्ता; नाखुषी; नाराजी : ‘हे तुकोजी 
होळकरास कबलू न जाहल्यास महािजी झसद्यार्ी आजुरिगी’ − पुअभा २·११२. [फा.] 
 
आजूमुद्यकार अनुभवी, प्रौढ चवर्ारार्ा. 
 
आजूक अ. अजून; आिखी : ‘आता तरी जेवनं िंालेत आन आजूक काय आनताव !’ − पार्ोळा ४९. 
 
आजूद, आज्यतू न. बस्ती; एचनमा; चपर्कारी. (गो.) 
 
आजूबाजू, आजूबाजूस चिचव. आसपास; भोवताली; सभोवताली; जवळपास; शजेारी. [बाजूरे् चद्व.] 
 
आजूळ पहा : आजोळ. आर्चच्या वचडलारें् घर. 
 
आजूळ वंश , आजोळ वंश आर्चच्या माहेरर्ा वंश, कुल. 
 
आजेचीर, आजेवाि नवऱ्यामुलीच्या आजीला वरपक्षाकडून लननात चमळिारे मानारे् लुगडे. 
 
आजे दुजे न पाििे अचि. भेिभाव न करिे. 
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आजेसासरा पु. सासऱ्यार्ा झकवा सासूर्ा बाप; बायकोर्ा झकवा नवऱ्यार्ा आजा; आजेसासूर्ा 
नवरा. 
 
आजेसासू स्त्री. सासऱ्यार्ी झकवा सासूर्ी आर्च; बायकोर्ी झकवा नवऱ्यार्ी आजी; आजेसासऱ्यार्ी 
बायको. 
 
आजोबा पु. १. वचडलारें् झकवा आर्चरे् वडील. २. वृद्ध मनुष्ट्यास आिराथी म्हितात. 
 
आजोरा पु. १. त्रास; कटकट; (जास्त कामार्ा वगैरे). पहा : अजोरा २. चवनाकारि लागिारा खर्च. 
[फा. आिुंिा] 
 
आजोवळ, आजवोळ न. आजोळ. (गो.) 
 
आजोश पु. आजोबा (चर्.कु.) 
 
आजोळ न. आर्चच्या वडलारें्, चपत्यारे् घर. [सं. आयचकुल] 
 
आज्य न. १. शळेीरे् तूप. २. (सामान्द्यतः) तूप (गाय, म्हैस र्. रे्) : ‘आज्य मी सचमधा । मंत्रु मी हचव 
।’ − ज्ञा ९·२६७. 

चव. शळेीसंबधंी. [सं. अजा] 
 
आज्यार्यश पु. स्त्री. परीक्षा; कसोटी. ‘एकवळे आम्ही स्नेह म्हटला तेथें र्ाल कसी पडती यार्ा 
आज्यार्चश नबाब साहेब यासं अद्याप नाहीं.’ − मर्सा १९·१०१. [फा.] 
 
आज्याबा पु. आजोबा : ‘मामाजंीस म्हिचस, ते न म्हि आयच आज्याबा ।’ मोआचि ३२•७२. 
 
आझाद चव. स्वतंत्र; मोकळा; एकाकी. [फा.] 
 
आझादी स्त्री. स्वातंत्र्य; स्वतंत्रता; मोकळीक : ‘राजकारिार्ा, िेशाच्या आिंािीर्ा प्रर्डं व्यवसाय 
आपल्या तरुिारं्ीं मनें खात होता.’ − चकलो. नोव्हें. १९३९ − [फा. आिंाि.] 
 
आझान न. (मचशिीच्या मनोऱ्यावर उभे राहून केलेले) नमाज पढण्यासाठी बोलाविे, हाका मारिे. 
[फा.] 
 
आझुर्ं, आझुिी चिचव. अजून; अद्याचप : ‘अगा! जी हृषीकेशी आिुंर्ं चकती र्ाळचवशी ।’ − चशव ७८; 
‘आिुंर्च उजगरा चकतीं । कराल तुम्हीं ।’ − चशव १२२. [सं. अद्याचप] [फा. हनोज] 
 
आझोडिे चि. र्ागंले िंोडिे; ठोकिे; मारिे : ‘चवकारें चवर्ारातें आिंोडी ।’ − उगी १८२. 
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आट स्त्री. १. हट्ट; हेका : ‘नाहीं र्ाखून कोिी पाचहलें  वृथा जाट धरिे । र्ंरास पाचहल्यामुळे भगेंर 
भरिें.’ − प्रला १९२. २. चमजास; अचभमान; पीळ; ताठा; चिमाख. (ना.) ३. वेढा; वळसा; पीळ : ‘भीतरू 
भरला आटा । आचि शखंारे् या सेवटा ।’ − ऋ ९२. ४. अडर्िीर्ी जागा; आडवाट : ‘मागच रोचधला िेखोनी 
आट । मागचस्थातें माचंडला अनथच ।’ − मुवन ७·१७२. ५. चफतुरी; कट झकवा बडं : ‘त्यास र्तकें  माचगतले की 
गंगाबार्च व झत्रबकराव यािंी आट केला आहे. त्यास तुम्ही सामील न व्हावें’ − सब ५९. 
 
आट पु. संताप; त्रास; श्रम; कष्. [सं. आतच] 
 
आट स्त्री. १. घारगे मऊ होण्यासाठी कण्या उकडून त्यात पीठ घालून तयार करतात ती आट; 
चशजलेल्या तािुंळाच्या कण्या. 
 
आट पु. १. आटवलेला पिाथच : ‘वधेार्ा वळसा । र्ैतन्द्यार्ा आट भवै जैसा ।’ − चशव ५९५. २. 
आटिी. ३. (ल.) नाश; शवेट : ‘चवकळ िेखोचन िळभार । मागधथोर केला मार । आट भचवन्नला थोर । 
हाहाकार उचठला ॥’ − एरुस्व १०·४२. ४. प्रयत्न, साहस : ‘वरकड उर्लावयास आट कशाला करावा?’ − 
पुरंि १·२४४. 
 
आट पु. स्त्री. हातमागावर आडवी सूते िाबनू बसचवण्यारे् उपकरि. 
 
आटक न. करविंासारखे एक फळ. हे चपकल्यावर आतबाहेर लालसर होते. 
 
आटक न. नारळार्ा वाळलेला गोटा; पािी आटलेला नारळ. (गो.) [का. अटु्ट] 
 
आटक चव. अवघड; िुलचभ : ‘आटकु न टके तो’ − ज्ञागा ३९. 
 
आटकमाटक पु. १. लहान मुलारं्ा एक खेळ. यामध्ये सवांरे् हात पालथे ठेवनू ‘आटक माटक र्ने्न 
र्ाटक’ असे गािे म्हितात व आळीपाळीने प्रत्येक हातावर बुक्की मारतात. शवेटर्ा शब्ि ज्या हातावर येर्चल 
तो उजवला. 
 
आटका पु. आठ चबयारें् फळ. (व.) [सं. अष्क] 
 
आटकाटी स्त्री. आडचकत्ता. (गो.) 
 
आटकाळ पु. िुष्ट्काळ, िुर्ममळता. 
 
आटकांड न. ज्यातील पािी आटत आले आहे असे डबके. (व.) 
 
आटकी  स्त्री. १. पहा : अटकी २. आठ मािसारं्ा समुिाय, वजन; आठ मािसानंी वाहून नेण्यासारखा 
पिाथच. पहा : आठका, आठकी 
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आटकूल न. १. आठ झर्र्ोतयारं्ा समुिाय. २. पहा : अटकी [सं. अष् + कुल] 
 
आटके न. १. अच्छेर; अधा शरे; मापटे. २. पायलीर्ा अधा भाग. पहा : आठके. ३. बिुैलार्ा खेळ. 
[सं. अधचक] 
 
आटखोर, आटताकाळ, आटदार, आटप, आटपिे, आटपता, आटपसार, आटपळ, आटपाआटप पहा ‘अ’ 
मध्ये. 
 
आटगा पु. अधा भाग : ‘कोबारे् आटगे थोडे लोिच्याकचरता…’ − आंप ७१. 
 
आटघन चव. अडून बसिारा; लवकर न वळिारा. (व.) [का. अड्ड] 
 
आटघाट स्त्री. १. त्रास िेिे; छळिे; कुतरओढ करिे. २. श्रम; त्रास; छळ; नाश : ‘िेशातं होर्चल 
खट आटघाट ।’ − िाचव २११. 
 
आटछाट स्त्री. १. आग्रह; हट्ट; छाचंिष्पिा; फाजील टापटीप; बातबेत; व्यवक्स्थतपिा; 
तंतोतंतपिा; र्ोखंिळपिा (चि. करिे, धरिे, लाविे). शलेतया शलेतया चनवडक वस्तू; मासलेवार्चक 
(वार्चट अथवा र्ागंले) पिाथच. 
 
आटछाटीचा चव. १. मासलेवार्चक; चनवडक. २. बारीक पाहिारा; र्ोखंिळ; बातबेतार्ा, 
चशस्तीर्ा; चशष्ार्ाराकडे फार लक्ष िेिारा. 
 
आटि स्त्री. शीि; धाक; घोर : ‘चजवाला आटि लागली आहे.’ − फचकरा. 
 
आटि पहा : अटिी 
 
आटिकळा स्त्री. अधोगती; उतरती कळा; ऱ्हास : ‘मडकीं वगैरे रोखीने चमळंू लागलीं तशी 
कंुभार…ह्याचं्या कामाला आटिकळा आली.’ − गागंा १८३. 
 
आटिी, आटिूक स्त्री. पहा : अटिी १. मूस : ‘जन्द्म कमार्ी आटिी ।’ − िास ३·१·२. नाश : ‘हे 
महाभतूारं्ी फुडी । आटिी िेखा ॥’ − ज्ञा ६·२९०. ३. आटचविे : ‘त्यार्ी जंवजंव आटिी कीजे । तंव 
रसपाक ते शकच राचि चनपजे । − रंयो ८·२८ ४. श्रम; त्रास; छळ; जार्; जार्िूक; हाल−अपेष्ा; कोंडमारा. 
५. (वा.) आटिी पडिे − क्षीि होिे; व्यथच खर्ी पडिे : ‘एऱ्हवीं नरिेहाहीं येवढें । धन आटिीये पडे ।’ − 
ज्ञा १८·६१६. ५. समावशे; ऐतय : ‘िोही आंगाचर्या आटिी । चजये चगवचसत आहाचत येकपिी’ − अमृ १५. 
 
आटिीदाटिी स्त्री. यातायात, कष्. 
 
आटिे अचि. १. (उष्ट्ितेने) घट्ट होिे, कमी होिे (िूध, रस वगैरे). २. थंडीने चथजिे : ‘र्ौपाहारी चहवे 
आटतसे । जैसे कि साखरेरे्’ − रुस्व ५४६. ३. (कापड) आंकुर्न पाविे; आिसिे. ४. (ल.) चवलीन 
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होिे; एकजीव होिे; व्यापिे : ‘मी चर् होउचन आटले । उपाचसती’ − ज्ञा. ८·१२६. ५. सोने, र्ािंी वगैरे 
चवतळिे. ६. ऱ्हास पाविे; नाहीसे होिे : ‘सपन कोटी यािवा ंप्रभासे आटलीया’ − चलर्पू ४०२. ७. घट्ट, 
मजबतू होिे (व्यायामाने शरीर). ८. शुष्ट्क होिे; वाळिे : ‘जैसा सरोवरू आटे । मग प्रचतमा नाहीं’ − ज्ञा 
५·१५५. ९. त्रास िेिे; बेजार करिे; चनःपात, पराभव करिे : ‘काम िोध मि मत्सरंु । मज आचटती िीरु’ − 
ज्ञागा २८१. १०. मरिे; मारिे; नष् होिे : ‘अपराहिीं बहु िारुि रि िंाला, फार आटलें  कटक’ − मोकिच 
१९·३·१०. 

उचि. पीळ घालिे; वळिे. 
 
आटप पु. उरक; (वा.) आटप असिे − कामार्ी माचहती असिे; उरक असिे. 
 
आटपिे पहा : अटपिे ‘धीर धरोनी आटप म्हिूनी बाष्ट्पें मजसाठीं ।’ केक ४१. 
 
आटपशीर चव. सुटसुटीत; बेतार्ा; नीट आचि िंटपट; 
 
आटपाट पु. स्त्री. मुलींर्ा एक चशवाचशवीर्ा खेळ. या खेळात एकीवर डाव असून चतने र्तर मुलींना 
चशवायरे् असते. या खेळात डाव घेिारी मुलगी र्तर मुलींना चशवायला गेल्यावर र्तर मुलींनी 
छापापाण्याप्रमािे खाली बसावयारे् नसते. पाठचशविीर्ा खेळ. (चि. घेिे, खेळिे). 

स्त्री. १. (ल.) गळ घालिे; गळी पडिे; आग्रह, नेट (चि. धरिे). २. ठामपिा; पके्कपिा. 
 
आटपाटनगर न. १. कोितेतरी चननावी, रहिारीरे् गाव. [सं. अट = गमने व पट + गमने 
(आलेगेले गाव − राजवाडे] २. आठ पेठा असलेले मोठे शहर. [सं. अष् = आठ + पट्ट = पेठ] ३. 
बाजारारे् आठ र्ौक असलेले शहर. [सं. अट्ट = बाजार + पट्ट = र्ौक, पेठ] ४. आठ मोठे राजरस्ते 
असलेले गाव. [सं. अष् + पथ = पाट] 
 
आटणपरड न. धुसपुस; वैमनस्य; रुसिे; फुगिे; रागाविे. (व.) 
 
आटपीठ पहा : आटापीट 
 
आटफले न. अटपळ; पासोडीच्या िोन तुकड्ापंैकी प्रत्येकास ‘अटफळ’ म्हितात : 
‘कोष्ट्ट्यारे् मागास आटफले येक.’ − र्रंर्ूड २४. 
 
आटफाट पहा : आटपाट (खेळ) (गो.) 
 
आटफाटो, आटफांदो पहा : आटफाटा पु. अडथळा; अडर्ि; हरकत; चवघ्न; संकट. (कु.) 
 
आटबाज पहा : अटबाज 
 
आटमाटकचंपा पु. आटकमाटक प्रमािेर् मुलारं्ा एक खेळ. 
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आटरिे अचि. आखूड होिे; आिसिे; आंकुर्न पाविे. 
 
आटविे, आटणविे स. चि. १. (सोनारी धंिा) सोने, रूपे र्. धातूर्ा रस करिे; आटवण्यार्ी चिया 
करिे. २. रव पिाथच उष्ट्ितेच्या साहाय्याने घट्ट करिे, आटतील असे करिे. ३. (ल.) कमी करिे; ठार 
मारिे : ‘रौचिपराभवकाळी म्या ंकौरव सैन्द्य फार आटचवलें  ।’ − मोकिच ४०·३४. 
 
आटवल, आटवली, आटवले, आठवल, आठवली, आठवले पु. न. स्त्री. तािूंळ झकवा 
तािंळाच्या कण्या; यात पािी अचधक ठेवनू त्यारं्ा पातळसर भात करतात तो; कण्हेरी; पेज (कों.) : ‘श्री 
महालचक्ष्मिेचवचस प्रातःकाझल आटवचलएच्या उपहाराचस चिधलें ’ − बाचंिवड्ार्ा चशलालेख. (शके १३३५) 
[का. अटु्ट] 
 
आटवली स्त्री. साकड गुंफा; एक खिार्ी खोली; निीच्या काठावर बाधंलेली गुंफा : ‘सावळिेवा 
िचक्षिे आटवली : तेथ गोसावीयाचंस…अवस्थान जाले’ − लीर्पू ४२२. 
 
आटवळसा पु. चगरकी, भोवरी : चववके भवंडी आटवळसा’ मूप्र−१००७. 
 
आटवा पु. िगिग; त्रास. (ना.) [सं. आतच] 
 
आटवाळ पु. स्त्री. न. तािंळार्ी कण्हेरी. (व.) 
 
आटणविे चि. त्रासचविे; रडकंुडीस आििे. (ना.) 
 
आटवी स्त्री. १. एक मािक वनस्पती; चहला पाढंरी फळे येतात. २. अरण्य. 
 
आटंक, आटंग चव. भयंकर; चवस्तीिच; मोठे : ‘प्रधानाचिक सभानायक । चतहीं घोर घातला धाक । 
राविा लागली धुकधुक । आचरष् आटंक िेखोनी ।’ − भाराबाल ७·१०. 
 
आटंसाटं न. साटेलोटे : आपआपसात. 
 
आटा पु. १. (यंत्र.) स्िूर्ा फेरा, िोरा, कंगोरा; पेर्. २. वाटोळे कडे, वढेे (तबला, पीप व जुन्द्या 
काळया तोड्ाच्या बिुंकीच्या नळीस बळकटी येण्यासाठी बसचवलेले). ३. लहान मुलारें् खेळण्यारे् 
लोखंडी कडे, जे मुले रस्त्याने पळवीत नेतात ते. ४. एखािा पिाथच आवळून बाधंण्यासाठी द्यावयार्ा 
िोऱ्यार्ा वढेा; चवळखा; वळसा. (चि. भरिे, बसिे). (सामान्द्यतः) पीळ. ५. छत्री, र्रले यारं्ा सागंडा 
(कों. राजा.) [सं. अट] (वा.) आटा णढला िोिे − अधचवट वेडा होिे; डोके चफरिे : ‘एवढ्याशा गोष्ीनं 
चर्डतोस चकती? आटा चढला िंाला आहे का तुिंा?’ − एल्गार १०६. आटा सटकिे − डोके चठकािावर 
नसिे : ‘मी समजलोर्, यार्ा आटा सटकलाय त्या पोरीपार्च.’ − वासूनाका ११९. 
 
आटा पु. धान्द्यारे् पीठ : ‘आमर्ार् आटा बिं जाला’ − भाब १३०. [झह.] 
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आटा पु. गाडीच्या िोन धुऱ्यामधील चतसरे लाकूड; टेकि. (को.) 
 
आटा पु. खेळ; नाटक (सन १८४१ मध्ये प्रथम कानडी नाटकमंडळया सागंली−चमरजेकडे आल्या, 
तेव्हा हा शब्ि मराठीत आला). [का.] 
 
आटाआट, आटाआटी स्त्री. १. खटपट; श्रम; िगिग; अटअट; अटाअट. पहा : अटाट, अटाटी २. 
धुमाकूळ; घोटाळा; नाश; गडबड; मारपीट : ‘यािवारे्आं काटकाभंीतरी । पारका ंआटाआटी केली थोरी ।’ 
− चशव ९८८. 

चव. चनकराने : ‘भाबंावले जन धावं ेआटाआटी ।’ जना (नाम). 
 
आटाघाट पहा : अटाघाट 
 
आटाट−आटाटी स्त्री. १. श्रम; यातायात. पहा : अटाट; ‘चनवासस्थानार्ी आटाटी । सवचथा पोटी न 
धरावी ।’ − एभा ७·४० २. परािम, र्ातुयच; ‘आटाट करी थोर : पारकया िळामध्ये’ − मूप्र १००८. 
 
आटाटूट चव. अचतशय; फार. (माळवी) [झह.] 
 
आटािू चव. ढाल, तरवार बाळगिारा चशपार्च. [सं. अड्डन] 
 
आटाप पु. व्याप; पसारा. (गो.) 
 
आटापािी न. १. पीठ व पािी; शरे; िररोजर्ी चशधासामग्री. २. जीचवतारे् साधन; अन्नार्ी 
बेगमी. (वा.) आटापािी बंद करिे − तगािेिाराने कुळाच्या िारात बसून कुळारे् जेविखाि बंि करिे. 
 
आटाणपटा, आटाणपटी, आटापेट अचतशय पचरश्रम; िगिग : ‘आपला हा आटापीटा व्यथच आहे हे चतला 
कळत होते.’ − रथ १५९. (वा.) आटापीट करिे − आटोकाट प्रयत्न करिे : ‘चिलीपाने जीवार्ी आटापीट 
करिे म्हिजे …’ −चवजी ३०. आटाणपटा करिे − खूप पचरश्रम करिे : ‘कायचिम सवांपयंत पोर्ावा म्हिून 
आटाचपटा केला जातो.’ − लोचव ७३. आटाणपटा पाडिे − मेटाकुटीस आििे. 
 
आटाफंड पु. (धान्द्यार्ा, चपठार्ा) मुचष्फंड; मूठमूठ धान्द्य जमवनू उभारलेला चनधी, पैसा : 
‘पजंाबात आयच समाजारे् चमशनरी आटाफंडचह…. गोळा करतात.’ − लोचटकेले ४·५११. 
 
आटारा पु. आटाचपटा; श्रम; आटा. पहा : अटारा (गो.) 
 
आटारेटा पु. जोरिार प्रयत्न : ‘खलाशारं्ा आटारेटा र्ाललेला होता.’ − माजी १३३. 
 
आटारोटा पहा : अटारेटा, अटारोटा 
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आटाला पु. १. मार्वा; माळा; गच्ची. २. घर संसार; खटला; व्याप : ‘नानासाहेबारं्ा आटाला िाडंगा 
होता.’ − फगो ७२. 
 
आटाले, आटाळे न. गुरानंा पािी पाजण्यासाठी वापरले जािारे एक चवचशष् आकारारे् लाकडी भाडें. 
(कों.) 
 
आटालेदार चव. मोठे खटले असलेला; कुटंुबवत्सल व व्याप असिारा : ‘पाटील मोठा आटालेिार 
होता.’ − भेटी ९४. 
 
आटास अट्टाहास : ‘हाक फुटली आटासे’ − उषा १४१९ 
 
आटासाटा पु. साटेलोटे : ‘िाह्मि जातीनें आटासाटा न करावा.’ − पेम ४०२. [साटारे् चद्व.] 
 
आटाळ पु. अडथळा. पहा : अडल 
 
आटाळ, आटाळा, आटाळी, आटाळे पु. स्त्री. न. मनोरा; माळा; गच्ची. पहा : अटाळा, अटाळी, 
अटाळे : ‘मोचडल्या गोपुर आटाळी ।’ − मुवन ३·५. 
 
आटाळ पु. लटाबंर; सामानसुमान; खटले; बाडचबस्तारा; अवजड सामान: ‘हत्ती, घोडीं, मािसें आचि 
करून सारा आटाळा चवट्या पावतेों सुखरूप गेला.’ − ऐलेसं ८३६. 
 
आणटवेठी स्त्री. १. श्रम; कष्. २. (ल.) येरिंारा. पहा : अणठवेठी : ‘ते अभ्र आल्यागेल्यापाठीं । 
सूयाचस न पडे आचटवठेी ।’ − एभा २८·१३७. [आटीरे् चद्व.] 
 
आटी स्त्री. १. श्रम; यत्न; खटपट. (चि. काढिे) : ‘तयातें र्ंचरयबैलारं्ी पेटी । न म्हिे अवसीं पाहाटीं 
। चवषयके्षत्रीं आटी । काढी भली ।’ − ज्ञा १३·२९; ‘झर्चतलें  पावलीं जया कृष्ट्िभेटी । एरवीं ते आटी वायावंीि 
।’ − तुगा ९८. २. चमठी. पहा : अढी : ‘चप्रयोत्तमाचर्या कंठीं । प्रमिा घे आटी ।’ − ज्ञा १३·७८५. ३. गोि वगैरे 
एकावर एक ठेवनू केलेली उभी रागं; अढी. (गो.) (वा.) आटी काढिे − कष् करिे: ‘चवषयके्षत्रीं आटी । 
काढी भली ।’ − ज्ञा १२·२९. ४. िंोंबी : ‘जाली िोघासंी आटी’ − गरा २९. 
 
आटीक स्त्री. न. एक िंाड व त्यारे् फळ. 
 
आटीचा रुपया पु. आटचवण्यास योनय असे, खराब िंालेले रुपये : ‘बापूजी नार्चक चभडे यानंी चिकत 
चलचहली आहे की रुपये आटीरे् येतील त्यास बटा पडिार तर तेथील सावकारार्ी तुम्ही अटीच्या रुपयास 
बटा पडेल तो समजोन घेिे.’ − झशर्सा १०. 
 
आटीचे रेशीम न. (र्मचकार व्यवसाय) जोड्ास भरतात ते एक प्रकाररे् रेशीम. (रेशमार्ी लड) 
 
आटीव चव. १. पीळिार; ‘जो आटीव जेचठया ऐसा’ − मुसभा ६·१५३. २. आटवलेला (काढा, िूध र्.). 
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आटु, आटू पु. १. लय; आटिी; नाश : ‘तंव शब्िार्ा चिवो मावळला । मग तयाचह वरी आटु 
भचवन्नला ।’ − ज्ञा ६·३१४. २. प्रचतशब्ि; पडसाि. 
 
आटु चव. १. कष्पूिच; विेनायुतत: ‘आटु भवचंडला चसहा चरसार्ा । एक पाडू या चफचलस्तेवार्ा ।’ − 
चिपु १−२४·२५. [सं. आतच]. (वा.) आटु घालिे − पीळ िेिे : ‘म्हिोचन मीचशया आटु घाली ।’ − लीर्उ 
२३२. 
 
आटुक पहा : आटकूल 
 
आटुवा पु. भजुा; पखं : ‘आटुव ेिाटौचन उडाला । तो चवहंगमु ।’ − उह ९१७. 
 
आटुळिे चि. १. आंकुचर्त होिे, आिसिे, २. हटून बसिे. (व.) 
 
आटू चव. हट्टी; कुढिारा. पहा : आटु. (व.) 
 
आटू चव. १. कोरडे. २. िुबोध : ‘बोली बोलंू नेिे आटू । छळिोततीं नव्हे शठू ।’ − एभा १०·२२७. 
 
आटून असिे चि. चसद्ध झकवा तयार असिे; सज्ज असिे : ‘त्यानंतर िुसरे चिवशीही झशद्यानंी 
चशकारीर्ी ताकीि आपले गोटातं केली व ४ घटका रात्रीस चशकारीस चनघावें हा बेत जाहला ! तो संिेश 
पडोन कारभारी (नाना फडिवीस) आटून होते.’ − ऐलेसं ५२७१. 
 
आटूस चव. नीटस; आटोपशीर; बाधेंसूि : ‘त्या गौरविी, आटूस बाधं्याच्या संुिर पोरीवर कोि 
भाळिार नाही !’ − तअं ४०१. 
 
आटूळ स्त्री. पहा : अठली १. फिसाच्या गऱ्यातील बी. २. (ल.) लहान मुलार्ी आंडकुली. 
 
आटेजिे चि. आटिे; आळिे. 
 
आटेदार चव. पीळिार; कंगोरे असलेला : ‘पात बसचवण्यासाठी लोखंडार्ी आटेिार मूठ आहे.’ 
− वानगी ८०. 
 
आटेणवटे, आठेणवठे पु. अव. १. आळेचपळे; आळोखेचपळोखे. २. आढेवेढे. ३. उबग. (ग्रा.) [का. अड्डा] 
 
आटोका पु. बुद्धीर्ी, शततीर्ी झकवा सामर्थ्यार्ी मजल; आकलनशतती; आवाका; पोर्; अवसान; 
योनयता. 
 
आटोकाट चव. अर्ाट; अमयाि. ‘आटोकाट ज्ञान व अपूवच रर्नार्ातुयच हीं लक्षातं घेऊन मन 
अगिीं थक्क होऊन जातें.’ − चन ५७६. [सं. आ+कंठ] 
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आटोकाट कुमैत चव. अनावर अशी कुमार्चत घोडी. जहाबंाज, हट्टी स्त्रीला चिलेले चवशषेि. 
 
आटोप पु. १. सामर्थ्यच; आवशे; उत्साह; ‘सूयच उियपयंत कोपें । प्रार्ी झजचतली आटोपें ।’ − मुआचि 
२१·१२. २. पसारा; व्याप: ‘व्यापेंचवि आटोप केला ।’ − िास १९·८·१५. ३. संघटना; सुयंत्रिा; व्यवस्था: 
‘गेले बहुत आटोपारे् । कायचकते ।’ − िास ३·९·५१. ४. बिंोबस्त; चनयंत्रि; चनबधंन; संरक्षि. ५. अचभमान; 
गवच; ताठा; डौल: ‘आपलेनीचर् आटोपें । धचनत्वारे्चन िपें ।’ − ज्ञा १७·२५. ६. जोर; अचतिम; क्षोभ : 
‘ज्वरारे्चन आटोपे । रोगी भलतैसें जल्पे ।’ − ज्ञा १६·३६४. ७. आवर; उरक; आवरशतती : ‘एवढा कारभार 
िंेंपावयास त्यारे् अंगीं आटोप नाहीं.’ ८. स्वाधीनता; ताबा : ‘प्रकृतीरे्चन आटोपें । वतचतु असे ॥’ − ज्ञा 
३·१८४. ९. संधान; १०. पकड. ११. पहा : अटप ‘चवश्व त्वा ंआटोपें वश केले’ − नाम १३८८. [सं.] 
 
आटोप पु. (आयु.) पोटात गुडगुड आवाज होिे. [सं.] 
 
आटोपिे चि. १. लहान करिे. २. आवरिे; मागे घेिे; गुंडाळिे; संपविे; नाहीसे करिे : 
‘प्रभवुर तें चवश्वरूप आटोपी ।’ − मोउद्योग २०·२०. ३. (पुढे गेलेल्यास मागच्याने) गाठिे; ‘आटोचपलाचर् 
गेला होता जचर भीमसेन िूरवर ।’ − मोऐचषक २·३. ४. आटोपिे; ताब्यात घेिे; व्यापिे : ‘जै िेहीं आटोपे 
चपत्त ।’ − ज्ञा १४·१९६. ५. उरकिे; संभाळिे : ‘आटोपसील संसारू ।’ − िाचव २२. ६. (ल.) मृत्य ूपाविे. 
 
आटोपता घेिे आवरता घेिे; संपचविे : ‘शवेटी गोंधळ र्तका वाढला की, कायचिम आटोपता घेिेर्.. 
भाग पडले.’ − रोपा २४. 
 
आटोपशुद्ध चव. नीटनेटके; नेमस्त; आटोपसर. 
 
आटोपसर, आटोपसार चव. फार व्याप नसलेला: ‘आमच्यात हुन्नरी लोक प्रर्डं कारखानिार नसून 
घरच्याघरी आटोपसर धंिा करिारे िंाले आहेत.’ − गागंा १३९. [सं. अष्ौप्रहर] 
 
आटोपार चिचव. रातं्रचिवस. (तंजा.) [सं. अष्ौप्रहर] 
 
आटोपी चव. ज्याला पसारा आवरता येतो असा; व्यवक्स्थत; नीटनेटका. 
 
आटोळा पहा : अटवळा, अटाळा : ‘राखिीला आटोळयावर उभ्या राचहलेल्या गड्ारें् आवाज कानावंर पडू 
लागले.’ − चमरास २५४. 
 
आटोळा पु. (नाचवक) वल्हे अडकचवण्यासाठी नाववेर असलेला खंुटा. हा पेरजेस पाडलेल्या भोकात 
बसवलेला असतो. २. ओटा. [का. अड्ड] 
 
आट्टखुरी चव. गाभि (मेंढी वगैरे); आठखुरी. चतरे् र्ार व कोकरारें् र्ार खूर धरून आठ 
खुरारं्ी. [सं. अष्खुर] 
 
आट्टाला पु. पसारा : ‘त्या मळयार्ा सारा आट्टाला कसा साभंाळायर्ा?’ − रैत ८. 
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आयापाया स्त्री. एक महाराष्ट्रीय खेळ. एकाने िुसऱ्यास ठरावीक जागेत, पाटीत−अडवायरे् व 
िुसऱ्याने त्याला हुलकाविी िेऊन चनसटून जायरे् अशी या खेळार्ी ठोकळ रूपरेषा आहे. 
 
आठ चव. १. आठ ही संख्या. सातनंतर व नऊपूवी येिारी संख्या. २. (ल.) अष्चसद्धी : ‘चशिल्या 
बहुत र्ौसष्ी । आठ जिी बहुत कष्ी ।’ − हचर ३·४. [सं. अष्] 
 
आठ पु.  १. आटाचपटा; पीडा; उपरव. २. जुलूम; छळ : ‘या तफेर्ें मुलुखातं वरातिार पाठवनू 
रयतेर्ा आठ करंू लागले तरी वरातिार हाती धरून बाहेर घालिे.’ − पेि २·४९. 
 
आठआिी स्त्री. अध्या रुपयारे्, पन्नास पैशारे् नािे; जुने आठ आण्यारें् नािे झकवा अधेली. 
 
आठर्य चव. अचधकारी; आरूढ : ‘नानार्ा काळ जाहला तो. राव, प्रधानपिास आठर्च िंाले.’ − झहि 
१·१४. 
 
आठक चव. िुगचम : ‘िह्माचिका ंआठकु तो’ − ज्ञागा ३२. 
 
आठका चव. आठ संख्या झकवा चतने युतत; आठानंी चमळून िंालेला; आठानंी बनवलेला झकवा आठजि 
लागतील असा; आठ जिानंा योनय असे. 

पु. आठ मिारें् माप (खंडी) सुमारे ४० चकलोरे् माप. (ना.) [सं. अष्क] 
 
आठकी स्त्री. १. पहा : आठका २. आठ बैलामंागे जकातिाराने चिलेली एका बलैाच्या जकातीर्ी सूट. 
३. सागरगोट्याचं्या खेळातील एक टप्पा. आठ खडे एकार् वळेी गोळा करून उर्लून वर उडवलेला नववा 
खडा िेंलिे. ४. आठ मािसारं्ी टोळी; आठारं्ा समुिाय. [सं. अष्क] 
 
आठकी सोलंकी स्त्री. आठ, आठ झकवा सोळा, सोळा मजुरानंी ओिंी वाहिे : ‘कुरिातं िोनश ेपसतीस 
कामाठे पाठचवले आहेत. त्यामुळे आठतया सोलंतया र्ालत होत्या त्या राचहल्या.’ − पेि १८·१०१. [सं. 
अष्−षोहशन्] 
 
आठके न. १. पहा : अटके २. सुमारे पार्श ेगॅ्रम्सरे् माप. [सं. अधचक] 
 
आठके चव. आठव.े (गो.) 
 
आठखिे, ओठखिे चि. अटकून (झभतीस वगैरे) बसिे; टेकून बसिे. पहा : ओठंगिे (गो.) 
 
आठघात पु. आठव्या मचहन्द्यात जन्द्मलेले मूल जगत नाही, या अथाने वापरला जािारा एक 
शब्ि. 
 
आठतीस चव. अडतीस. (गो.) 
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आठनिाि, आठन्िाि न. लननानंतर आठव्या चिवशी वधूवरासं स्नान घालण्यार्ा एक सोहळा. 
[सं. अष्+स्नान] 
 
आठमुठी अ. अडमुठी; सहज; अनायासे. 
 
आठयो पु. ताबं्यारे् जुने नािे. (गो.) 
 
आठरिे १. पहा : अटरिे, अवटरिे २. वातड होिे : ‘पािी घालाव ेलागले तर ते कढतर् घालाव.े थंड 
घातल्यास पिाथच आठरतो.’ − पाकचसद्धी ७१. 
 
आठरा आिे अबरू स्त्री. मोठी कीती : ‘चवलायतेंत आठरा आिे अबरू आमच्या प्रभरु्ी असे’ − 
होला १८५. सोळा आण्यारं्ा रुपया म्हिून सोळा आिे म्हिजे पचरपूिच परंतु अठरा आिे म्हिजे त्याहीपेक्षा 
अचधक, अत्युत्तम. उिा. अठरा आिे पीक. 
 
आठरा नारू, आठरा  अलुतेदार पु. अव. तेली, ताबंोळी, सनगर, झशपी, माळी, गोंधळी, डोरी, 
साळी, जंगम, भाट, ठाकर, गोसावी, मुलािा, वाजंत्री, घडशी, कलावतं, तराळ झकवा कोरबू, भोर्च र्. पहा 
: अलुता, अलुत्या 
 
आठली, आठळी स्त्री. फिसार्ी बी : ‘िुपारी जेवतेवळेी रसाळ चन फिसाच्या मीठ घालून उकडलेल्या 
आठल्या.’ − सोबत ६०. 
 
आठव स्मरि, आठवि (चि. करिे, िेिे) : ‘अपराध नसे केला, स्मरि नसे काय? मन न आठव िे.’ − 
मोउद्योग ९•४३. 
 
आठवगाठ स्त्री. आठविीसाठी धोतर, लुगडे, उपरिे र्. ना. मारलेली गाठ. 
 
आठवणगरी स्त्री. आठवि; मनन. 
 
आठवडकरी पु. आठ चिवसानंी, आठवड्ाच्या आठवड्ाला व्याज मागिारा, चपळून काढिारा 
सावकार. 
 
आठवडा पु. आठ चिवसारं्ा काळ. रचववार ते रचववार िोन्द्ही चिवस धरून आठ चिवसार्ा 
कालावधी. 
 
आठवडी चव. आठव्या चिवशी भरिारा (बाजार.); आठ चिवसारं्ा (पगार) : ‘आज त्यार्ा 
आठवडी पगार होता.’ − बाचवबु ५. 
 
आठवडेकरी पु. पहा : आठवडकरी १. िर आठवड्ास येिारा न्द्हावी, परीट, वारकरी, चभके्षकरी 
र्. २. िर आठवड्ास ताप येिारा, वररे्वर आजारी पडिारा मनुष्ट्य. 
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आठवडे पार्यक, आठवडे वार्यक − चव. आठवड्ाच्या मुितीर्ा, थोडा चिवस र्ालिारा, झकवा 
चटकिारा. 
 
आठवड्या चव. १. आठ चिवसानंी तापाने आजारी पडिारा, कधी बरा−कधी आजारी. २. आठ 
चिवस िूध िेऊन नंतर ते िेण्यारे् बिं करिारी (गाय, म्हैस). 
 
आठवि स्त्री. एकिा घडलेली घटना झकवा साचंगतलेली गोष् तशीच्या तशी मनात येिे, उमटिे. 
स्मरि, याि, आठव, स्मृती, धारिशतती. २. आठविीकचरता ठेवलेली वस्तू; यािचगरी. [सं. आ+ 
स्थापन] (वा.) आठविींचा खंदक − अचतशय चवसराळू. 
 
आठविीचा धड, आटोकाट, बिादुर, खबरदार चव. र्ागंल्या आठविीर्ा; स्मरि शतती उत्तम 
असिारा. 
 
आठविूक स्त्री. ज्याच्या योगाने एखाद्यार्ी आठवि होते ती वस्तू. पहा : आठविे 
 
आठविे उचि. आठवि करिे, होिे; स्मरिात, लक्षात, ध्यानात, मनात येिे : ‘बाळपिींर्ा काळ सुखार्ा 
आठवतो घचडघचड मला गे ।’ − शारिा २२. 
 
आठवर अष्वषा; लननाजोगती. 
 
आठवल, आठवली न. १. मेथी, तािूंळ वगैरे घालून केलेली खीर. (गो.) २. भातार्ी कण्हेरी. 
 
आठवळा पहा : आठोळा 
 
आठवा चव. िमाने मोजताना सातव्यानंतर येिारा अंक. 
 
आठवी स्त्री. अष्मी; चवशषेतः आचश्वन वद्य अष्मी. 
 
आठवे न. अध्या शरेारे् माप. 
 
आठळी स्त्री. फळातील बी. [सं. अचष्] 
 
आठसटी चव. एकशआेठ: ‘गुरूर्ा ंर्रिागुंष्ठाग्री आठसटी तीथे’ − चवि १४. 
 
आठार्त चव. सवांगानी युतत झकवा पचरपूिच : ‘रूपश्री होए आंगें आठार्चत’ − मूप्र १६७२. 
 
आठावेठी स्त्री. चबगारी : ‘जैसें हे आठावठेीरे् पार्क’ − लीर्पू ५५. 
 
आठाळे − पहा : अटाली, अटाळी : ‘आठाळेया वरी उभे ठाकावें ।’ − उषा १११८. 
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आठांग पहा : अष्टांग : ‘आठागंार्ा हुडा िुंंिंते चिसे ।’ − भाए ४५८. 
 
आठांगुळे पहा : अठांगळे : ‘मग जीवारें्चन मेळें  । चनकरलेंपिार्ें आठागुंळें  केलें  ।’ − चशव ९०. 
 
आणठव चव. आठ थर असलेले (मधमाशारें् पोळे.) [सं. अष्] 
 
आणठळा स्त्री. अठळी. पहा : अटोळी (को.) [सं. अचष्] 
 
आठी स्त्री. राग, नापसंती र्. कारिानंी कपाळावर पडिारी सुरकुती. 
 
आठी स्त्री. १. अठळी; कोय : ‘सकळ फळें फळल्या पाठीं । आम्रवृक्ष फळे शवेटीं । रसस्वािाचर्या 
खोटी । पोटींर्ी आंठी साचंडचलया ॥’ − एरुस्व १६·१४७. २. गाठ. [सं. अचष्ठल] 
 
आठी चिचव. येथे, याचठकािी. (खा.) [सं. अत्र] 
 
आठी स्त्री. चमठी: ‘मग सुखेंसी घे आठी । गाढेपिें ।’ − ज्ञा ५·१३२. 
 
आठी स्त्री. कोडे. कूट : ‘आगमार्ी आठी, चनगमार्ा भेि.’ − र्ोखा ४७. 
 
आठुरिा पु. एक काटेरी फळिंाड : ‘तोरिा आठुरिाचं्या टोपल्या घेऊन… कातकरिी झहडू 
लागल्या.’ − आआश े३३. 
 
आठूरिे, आठोरिे अचि. १. (अंगारे् कातडे झकवा अवयव) ओढून घेतले जािे; ताठरिे. (को.) 
२. बाधंिे; आवळिे. ३. (चवप्र.) संकोर्िे; आिसिे; आखडिे : ‘उत्कट आनंिाच्या क्षिाकंडे ती 
आठुरलेल्या नजरेने पहात होती.’ − वजे ७. [का. अटु्ट] 
 
आठुवरपि न. चनबरटपिा : ‘नुजवचेर् कव्हिे बोलें  । आंगा ंआठुवरपि आलें  ।’ − चशव २०८. 
 
आठुवा पु. भजु; बाहू : ‘समट संध्या रागारे् आंग । आठुवार्ें जोडें चहरेलग । सवांगीं सैंभ श्लोकारें् 
बानलग । िेवाचर्ये मुरे आंतुल ॥’ − नरुस्व १६५. 
 
आठुवे न. हृिय. 
 
आठुळिे चि. बाधंिे. पहा : आठुरिे २ : ‘तो उध्वीं आठुळैजे कंिु ।’ − ज्ञा १५·८८. 
 
आठे, आठोपिार, आठोफळी, आठ्ठी ‘अ’ मध्ये पिा. 
 
आठेणवठे पहा : अढेवेढे (गो.) 
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आठो स्त्री. अष्मी चतथी. (व.) 
 
आठोक चव. रोख ठोक : ‘उपहार केला आठोक बोलिें ।’ − िाचव १०१. 
 
आठोणडया चव. आठवड्ार्ा : ‘पवचकाझळ धमच त्या न कवडी केला रे आठोचडया ।’ − िेप ५८. 
 
आठोळा चव. आठवा. (गो.) 
 
आठोळी स्त्री. कोय; आठली; बी. 
 
आठोळी स्त्री. आठव्या मचहन्द्यात बाळंत िंालेली स्त्री. 
 
आठोळीपांगळी स्त्री. जचमनीवर चवचशष् आकारार्ी घरे पडून त्यात आंब्यार्ी कोय ठेवनू ती एका पायाने 
लंगडत ठेर् मारून बाहेर काढण्यार्ा एक खेळ; चठकरी. (व.) 
 
आठॉळॉ चि. आठव्या मचहन्द्यात प्रसूत होऊन िंालेले मूल. (गो.) 
 
आड पु. १. वाटोळी, पायऱ्या नसलेली व लहान तोंडार्ी चवहीर; कुवा; कूप; ‘असता ंआयु, न हो 
का ंक्षम पळ जलधीस आड वाराया ।’ − मोभीष्ट्भ ७·४९. (वा.) आडात घालून दोर कापिे − चवश्वासघात 
करिे : ‘सकळासंी आडामध्यें घालून । िोर कापून गेलासी ।’ − हचर १७·१५१. अध्या आडात सोडिे − 
संकटात सोडून चनघून जािे. 
 
आड स्त्री. डोंगर उतारावरर्ी खडकाळ जमीन झकवा शतेजमीन भाजण्यासाठी एकत्र केलेल्या 
िंाडािुंडुपाचं्या फादं्या; काटेकुटे व गवत यानंी वढेलेले रान : ‘अन्द्तू खोताच्या राखलेल्या आडीत 
नाऱ्यागोऱ्यानं बलै घातले.’ − अउआ ६. 
 
आड न. घरारे् आढे. (ना.) 

स्त्री. १. िोन डोंगराचं्यामध्ये पाण्याजवळ असलेली वस्तीस योनय अशी जागा; धळ; िरी. 
(राजा.) चवरोध; अडथळा; अटकाव; अडर्ि. ३. हट्ट, हेका; आग्रह या सवच अथी पहा : अड : ‘धचरली 
भाऊंनीं आड ।’ − ऐपो १२६. [का. अड्ड] 
 
आड अ. १. हा शब्ि उपपिाप्रमािे चकत्येक शब्िानंा जोडून येतो. यार्ी सचवस्तर माचहती अडमध्ये 
चिलेली आहे. या शब्िारे् अथच − (अ) एकीकडे; एका बाजूस; िूर; मागाच्या बाहेर; रीती वगेळा, 
साधंीकोंिीत. उिा. आडमागच; आडबाजू. (आ) मधून; वरून; उलट; चवरुद्ध; मागात (प्रचतबधंरूपाने). 
उिा. आडिंड या उपपिातील आचि अड उपपिातील अथचभेि अड मध्ये पहा. २. एखाद्या पिाथाच्या मागे; 
पलीकडे; पाठीमागे; पुढे, मागे न चिसेल असा; एका बाजूला : ‘जे चनत्य मायापाट आड लावी.’ − सारुह 
१·५. ३. (दृचष्रोध करण्याकचरता, प्रवशे प्रचतबंधाकचरता, आश्रय िेण्याकचरता; संरक्षि करण्याकचरता) 
मध्ये येिारा; मागात असिारा; मध्यंतरी; मागे : ‘आता ंआड उभा राहे नारायिा । ियाझसधुपिा सार् करीं 
॥’ − तुगा १५६८. ४. एखाद्याच्या छत्राखाली, आश्रयाखाली. उिा. शतेाआड र्ोरी (आपल्याला स्वतःरे् शते 
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आहे तेव्हा िुसऱ्यारे् र्ोरले असा आरोप येिार नाही). ५. चद्वरुततीने आलेल्या शब्िात आड शब्ि आल्यास 
त्यार्ा अथच प्रत्येक िुसरा; एक टाकून एक असा होतो. उिा. एकाआड एक. ६. (समासात) चववचक्षत 
कालाव्यचतचरतत. उिा. आडवार; आडसाल; आडचिवस = ठरावीक चिवसापेंक्षा र्तर चिवशी. समासात 
आड यार्ा अथच केव्हा केव्हा अकस्मात असा होतो. (वा.) आड घालिे − १. मध्ये आििे; रक्षि 
करण्यासाठी काही मध्यंतरी ठेविे : ‘तंव आड घातलें  आिीकी वीरी’ − उषा ६१६. २. उडी घालिे : ‘कोिी 
आड घाली काय अथावीं ।’ − ज्ञा ८·२४०. ३. आडकाठी घालिे; अट घालिे : ‘चकल्ला हवाला करिे तरी 
राहेन म्हिून गिेश संभाजीने आड घातला. या कचरता िंाशी चकल्ला हवाला केला.’ − पेि २९·२२. आड 
घालविे − आड येिे; अडथळा आििे; हरकत घेिे : ‘कायावर बक्षीस चिल्ह्याने िुसचरयाच्याने आड 
घालवत नाही.’ − आज्ञा ७६. आड जािे − १. आडरस्त्यास, आडमागास लागिे; रस्ता र्ुकून भलतीकडे 
जािे. २. जवळून जािे; ‘जया आड जाता ंपाथा । तपश्चया मनोरथा । पाखंचडयाचह आस्था । समूळ होय ।’ − 
ज्ञा ६·१६७. आड धरिे − धारि करिे : ‘आड धरुचन गोपुवषुे । वत्से राखे’ − ज्ञा २३४. आड पडिे − १. 
नमस्कार करिे; चवनविी करिे. २. अडचविे : ‘चतये कडोन येतसे वारा । िेखोचन धावं ेसामोरा । आड पडे 
म्हिे धरा । बीजे कीजो ।’ − ज्ञा १३·३७६. ३. मुरकंुडी वळिे : ‘गोपाळ हासंा ंआडपडतु ।’ − वछा २१७. आड 
पडप − वामकुक्षीकचरता आडवे होिे. आड लावनू घेिे − ओवळया लुगड्ानंतर व सोवळे नेसण्यापूवी 
मध्यंतरी लावनू घेण्यारे् वस्त्र; न्द्हाताना, आंघोळ करताना लावनू घेण्यारे् जुनेर; नेसू (गो.) : ‘नव्हे सपातळ 
आड लाविें ।’ − ज्ञा ६·११४. आड णरगिे − १. आश्रय करिे. २. चवरोध करिे : ‘उग्रसेनु आड चरगाला’ 
श्रीकृष्ट्िर् २. 
 
आडआरी स्त्री. (र्मच.) कातड्ास भोक पाडण्यारे् मध्यम हत्यार. पहा : अरी 
 
आडर्य  चवश्रातंीसाठी आडव ेहोिे. (चि. घेिे.) (कों) 
 
आडऊ पु. र्ारार्ुरा; डबर; गाळ : ‘आडऊ चनघाला जो अपारू ।’ − ज्ञा १८·३६. 
 
आडऊड चिचव. १. एखाद्या वस्तूच्या मागे (लपून, िडून); छत्राखाली. २. साधंीकोंिीत; 
आडबाजूस; आसपास. [आडरे् चद्व.] 
 
आडक पु. त्रास; प्रचतबधं : ‘अपमानाचर्ये आडके । िेखोचन न फडके भयभीतू ।’ − एभा ११·४६४. 
 
आडकडा पु. १. कड्ार्ा मध्यभाग; अधा कडा; िुगचम कडा : ‘तपोिुगार्ा आडकडा ।’ − ज्ञा 
६·४७६. २. अडथळा. ३. बाजूला; कडेला; जलाशयार्ा उथळ काठ, कडा : ‘वचरल चसखरे गघनकार । 
िंाडें लागलीं आडकडा ं॥’ − चिपु १७·१०. 
 
आडकि पहा : अडकि 
 
आडकिीदार चव. पातळार्ा एक प्रकार : ‘पातळें सेलारी, १. परं्रंगी आडकिीिार’ − पेि २९·२२. 
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आडकाठी स्त्री. १. अडथळा; अटक; प्रचतबधं; हरकत; प्रत्यवाय (चि. घालिे) : ‘परीिामी त्वा ं
लाचवली आम्हा ंआडकाठी । हे सागं काय म्हिउनीया नये सिनाशीं ॥’ − होला १२३. २. िाब; बंधन; ताबा; 
वर्क. (चि. करिे, िेिे). 
 
आडकाम न. चकरकोळ काम; बारीकसारीक काम. मुख्य कामात चनघालेले चकरकोळ काम; 
अडपिंडप काम. 
 
आडकाम्या चव. चकरकोळ कामास उपयोगी पडिारा; बारीकसारीक कामे करिारा. 
 
आडकाष्टा पु. १. कासोटा न सोडता थोडा बाजूस खोविे. २. अपुरा कासोटा झकवा काष्ा. 
 
आडकी सुडकी स्त्री. (शब्िशः अथच −अधे पटकूर लाविारी) एखािी क्षरु स्त्री : ‘बसलास िंाडावर एक 
आडकीसुडकी । न धरी मायेर्ी द्वाही ॥’ −होला ५३. 
 
आडकुचा पु. आडोसा. (व.) 
 
आडकुडता, आडकुडचा पु. हातार्ा केलेला आडवा र्ुळका; कुडता (पािी चपण्यासाठी तोंडाजवळ 
आडवा हात धरतात तो). 
 
आडकुडते न. लहान कुडते : पहा कुडते 
 
आडकुशीस, आडकुशी चिचव. सरळ मागापासून िूर, आजूबाजूस; एकीकडे; अडगळीच्या जागी. 
 
आडकूट, आडकूड न. १. आडोशासाठी घातलेली झभत, पडिा, कंुपि. २. अडखूळ; प्रचतबंध; 
अडथळा (चि. करिे, लाविे, घालिे, लागिे, पडिे, येिे). 
 
आडकूस स्त्री आडबाजू. 

चव. चिचव. आडकूशीर्ा. पहा : आडकुशीस 
 
आडके न. आडगल्ली; पोटआळी : ‘या पोटआळीला महारगडी ‘आडके’ ही म्हित.’ − तअं २५. 
 
आडकोठा चिचव. कोपऱ्यात; एकाबाजूस; एकीकडे. 

पु. १. कोपऱ्यात असलेली गल्ली; अरंुि गल्ली. २. चबनवचहवाटीर्ी जागा. 
 
आडकोपरा पु. बाजूर्ा कोपरा; अडगळ. 
 
आडखप्तीया चव. १. अंगमेहनतीने कामे करून पोट भरिारा (मुलगा, पोऱ्या) २. चकरकोळ काम 
करिारा (नोकर), आडकाम्या; बगल्या; िुसऱ्याच्या हाताखाली काम करिारा. 
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आडखचय पु. संसाराला चनत्य लागिाऱ्या अन्नवस्त्रािी मुख्य खर्ाखेरीज अन्द्य चकरकोळ खर्च. 
 
आडखळ, आडखळा पु. १. अडथळा, व्यत्यय; अटकाव; अडर्ि; अडगळ. २. खोळंबा; खोटी; 
चवलंब. ३. लक्ष्य : ‘आपि चर् आडखळा कीजे । कवचतकें  जैसा झवचधजे’ − ज्ञा ११·४७३. ४. अडखळून 
पडण्यासारखी जागा. 
 
आडखािे न. जेविाचशवाय फळे, उपाहारा सारखे िुय्यम झकवा चकरकोळ खािे, फराळ. 
 
आडखाद स्त्री. खाद्य. 
 
आडणखळा पु. लगोरीर्ी रर्ना; ज्यावर नेम धरायर्ा असे स्थळ; चनशाि; लक्ष्य. 
 
आडणखळी स्त्री. १. िारार्ा अडसर, कडी, चखटी. २. अडथळा, (व.) 
 
आडखुळिे सचि. वाटेत येिे : ‘िाचररी आडखुळें रीधी:अनार्ायातें वचरत चसधी’ − ऋव ४६. 
 
आडखुळा चव. भयभीत : ‘जेहीं आडखुळे केले असुर’ − रुस्व २९२. 
 
आडखोर चव. हट्टी; आडमुठा; हेकेखोर; आग्रही; अडेल. 
 
आडगडी पु. कामकऱ्यार्ा हाताखालर्ा मािूस; मितनीस; हस्तक. 
 
आडगत, आडगात चव. आडचगऱ्हार्की; आयता, तयार चमळालेला; वापरलेला. 
 
आडगल्ली स्त्री. १. लहान गल्ली, बोळ. २. मोठ्या रस्त्याला चमळिारा लहान रस्ता. 
 
आडगाया चव. र्ुरशी; खुनशी; दे्वषी; तेढ उत्पन्न करिारा. 
 
आडगाडी स्त्री. छकड्ाहून मोठी पि गाडीहून लहान अशी गाडी. 
 
आडगात न. १. शरीरार्ा घेर. २. पलंग, बाज वगैरेरे् आडव ेलाकूड. 
 
आडगात, आडगात्या चव. वि; कुचटल; तऱ्हेवार्चक; चवलक्षि; शकेंखोर; चवरोधी बोलिारा. 
 
आडगाव पु. लहान गाव; खेडे; वाडी. 
 
आडणगरार्क, आडणगऱ्िार्क पु. प्रत्यक्ष िुकानिाराकडून चवकत न घेिारा मािूस. 
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आडणगरार्की, आडणगऱ्िार्की चव. आडग्राहकी; प्रत्यक्ष िुकानिाराकडून चवकत न घेतलेला झकवा 
चवकत न चिलेला माल (वस्तू). 
 
आडगुड स्त्री. पडििी. 
 
आडगुि, आडगूि पु. १. भतुाखेतारं्ा जोर; भतुाने पछाडिे; काही चर्न्द्हावरून चिसून येिारे 
भतुाखेतारें् िुखिे; बाहेरर्ी बाधा. २. कुटंुबातील मृताचं्या अवकृपेमुळे होिारी बाधा. (को. गो.) ३. 
अवगुि; िुवचतचन (चि. धरिे, िेिे). 
 
आडगोखमा अधचवट वयार्ा मुलगा. 
 
आडगोष्ट पहा : आडकथा 
 
आडघात स्त्री. अवेळ; अकाळ; बेहंगाम; गैर मौसम; अयोनय संधी. [आड+घात] 
 
आडघोडा पु. लहान घोडा; प्रसंग चवशषेी मोठ्या घोड्ारे्ही काम करिारा घोडा; तटू्ट. [सं. 
अधचघोटक] 
 
आडचा चव. छत्राखाली, आश्रयाखाली असिारा. 
 
आडचाल्लो चव. हट्टी; िुराग्रही. 
 
आडचावट चव. कंटाळवािे बडबडिारा; बडबड्ा; बोलण्याने त्रासिायक वाटिारा; वार्ाळ : 
‘तो पोरगा आहे थोडासा आडर्ावट.’ − राकाळी ११४. 
 
आडची तेरा चिचव. िरसाल िर शकेडा अडीर् या प्रमािे एक मचहन्द्यारे् व्याज काढून त्या वरून एका 
वषास तेरा मचहन्द्यारे् व्याज आकारण्यार्ा करार : ‘मुकाम औरंगाबाि कजच ३००० गुजारत भरु्डंमल 
सावकार औरंगाबाि व्याज आडर्ी तेराप्रमािे.’ − बाबारो २·१६५·२६०. 
 
आडचोर चव. सािंीकोपऱ्यात पडलेल्या, चकरकोळ वस्तू र्ोरिारा; उर्ल्या; भरुटा. 
 
आडजागा स्त्री. बाजूर्ी, कोपऱ्यातील, वापरात नसलेली जागा : ‘कुिी … (र्पलासंाठी) 
आडजागा हेरीत होते.’ − कोउ १०१. 
 
आडजात स्त्री. १. मुख्य प्रकाराव्यचतचरतत र्तर. २. संकरप्रजा. [का. अड्ड+सं. जाचत] 

चव. खट्याळ; चहरवट; द्वाड; खोडकर; त्रासिायक. (मूल र्.). 
 
आडजाळ न. अकक्ल्पत, भलते संकट : ‘जैसे गगनीं आभाळ । ना तरी तरिीं मृगजळ । तैसें 
नाचथले आडजाळ । तुज पाचडलें  हें ।’ − चवझसपू ७·४५. 
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आडणजना लहान चजना, र्ोर चजना, अडर्िीच्या चवशषे प्रसंगी वापरावयार्ा चजना. 
 
आडजीभ पडजीभ (फतत म्हिीमध्ये) स्त्री. चजभेर्ा एक भाग; (सामान्द्यतः) पडजीभ. (व.) 
 
आडजुना, आडजून चव. अधचवट जुना; उपयोगाने नवीनपिा नाहीसा िंालेला; नािुरुस्ती, 
चनरुपयोगी. 
 
आडझट न. लहानसे संकट; अडर्ि; बारीकसारीक त्रास; उमेि खर्चविारी गोष्. एखाद्या 
नीर् मनुष्ट्याने आिलेले संकट. 
 
आडिी अडर्िीर्ी वेळ. (कु.) 
 
आडिी सावकार चकरकोळ, लहान सावकार. 
 
आडत स्त्री. शतेकऱ्याच्या मालार्ी चविी करून िेिाऱ्या िलालार्ी, धंद्यार्ी जागा : ‘सतरी 
आडतीवररे् चनजलाव.’ − पार्ोळा ५०. 
 
आडत न. अडविूक : ‘जेथ जेथ भचूम खचिजे तेथ तेथ साहाजेचर् आडत माडंले असे’ − चवि२. 
 
आडताल पु. कोित्याही तालारें् िीडपटीरे् आवतचन. 
 
आडताला, आडताळा अडथळा : ‘रघोजी भोसले मंगळूर प्रातंीर् चफरत आहेत. त्यारें् मोकासे कमाचवस 
र्ालत आहे. आडताला नाही.’ − पेि ३०·९६. 
 
आडतास न. शते नागंरताना नागंरास पुष्ट्कळ बलै असल्यामुळे बाधंापयंत नागंर जाऊ शकत 
नाही अशी नागंरावयार्ी राचहलेली जमीन आडवी नागंरतात. ती नागंरलेली जमीन. 
 
आडताळिे अचि. अडथळा करिे; प्रचतबधं करिे; उपरव िेिे; आड येिे : ‘कसब्यार्ी जमीन 
आडताळून पाचडली आहे.’ − पेि २०·१२५. 
 
आडताळा पु. चहशबेार्ा पडताळा : ‘परी हा सूक्ष्म आडताळा । वारी चववेकें  वेगळा ।’ 
 
आडतीड स्त्री. अडर्ि; नड; गुंता : ‘मध्यंतरीर्ी आडतीड चनभावण्यासाठी मृतात्म्यास अडथळा 
करिाऱ्या िेवर्ारास कोंबडा नारळ बळी िेतात.’ − िाह्मि माचसक १·५·७. 
 
आडत्या पु. (स्था.) सुतारकाम करताना वस्तू मागेपुढे सरकू नये म्हिून टेबलाला लावलेली पट्टी. 
 
आडदि, आडदाि स्त्री. कपडे ठेवण्यासाठी बाधंलेली आडवी िाडंी : ‘सिावारी घालायर्ी कापडं 
आडििीला गठळयात बाधूंन ठेवली हुती…’ − गोतावळा ११६. 
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आडदर पु. भय; धाक : ‘जेयार्ा आडिरु सिा वाहे । कृतातुं मनीं ॥’ − ज्ञा १·१०७. 
 
आडदरा पु. आडवळिातील िरी : ‘िरेिरकुटे आडिरे ।’ − लीर्पू १५०. [क. अड्ड+सं. िरी] 
 
आडदरा न. आरा : ‘लोक आडिरार्ी वाट पाहू लागले’ − बनगर १०५. 
 
आडदंड पु. अडथळा : ‘द्वारपाल आडिंड । घालंू न शकती महाभये ।’ − पापं्र ३·१५. 
 
आडदंडगी स्त्री. (चविकाम) चविलेले कापड मापात व ठरावीक उंर्ीवर येण्याकचरता ठेवलेले 
आडव ेलाकूड. याच्यापुढे आडसरावर कापड गुंडाळले जाते व चविकरी त्यावर रेलून चवितो. (बे.) [क.] 
 
आडदावा पु. गुप्त दे्वष; हेवा; खुन्नस. 
 
आडदांड चव. ििकट व अडािी; हेकट आचि द्वाड; अचवर्ाराने वागिारा; बलिंड पि 
अचववकेी; ििकट; धझटगि; रानवट; बेमुवचत. 
 
आडदांडी स्त्री. आडवी िाडंी : ‘र्ौकारे्या िारार्ा आडिाडंीपासी रािा भेटला.’ − स्थापो ५७. २. 
कापड मोजण्यार्ा गज : ‘डागेंर्ी आडिाडंी’ − लीर्पू ७८. 
 
आडणदवस, आडणदस पु. ज्या चिवशी काही नेमधमच झकवा आर्ार−संस्कार नाही असा चरकामा 
चिवस. २. एक सोडून एक, चिवसाआड, अधलामधला चिवस. ३. चबन हंगामी, अयोनय, चिवस. 
 
आडधाया, आडधाये स्त्री. वाि; नड; अडर्ि; अट : ‘कापड पुढें पाठचवले तरी कायास येर्चल; 
वरकढ लोकानंी हरयेक गोष्ीर्ी आडधाये नसे.’ − पेि १६·३६. 
 
आडधोतर न. लहान धोतर झकवा मोठा पंर्ा. 
 
आडनर पु. (नळीस) आतील बाजूस आटे पाडिारे यंत्र. 
 
आडनाम न. टोपि झकवा औपरोचधक नाव : ‘आडनामीं वमी बोलाचवतु । गोपाळ हासंा ंआड 
पडतु । तेवींर्ी अमृता ंदृष्ीं नीववीतु । सवगंडेया तें ।’ − िाव २·१७. 
 
आडनाव न. १. उपनाव; घराण्यारे् वशंारे् नाव. २. समाजात एकार् नावाच्या अनेक व्यतती 
सापडतात. तेव्हा व्यततीर्ा चनिेश अचधक चनचश्चतपिे करता यावा म्हिून त्याच्या वृत्तीवरून, गावाच्या अगर 
िेशाच्या नावावरून त्याला लावलेले चवचशष् नाव : ‘अस्तमानार्ें जयासी । आडनाव नाहीं ।’ − ज्ञा ८·९०. ३. 
(ल.) व्यथच नाव; खोटे नाव; अयाथच नाव : ‘जीभ जैं आरोगूं जाये । मग रसना हे होये । आडनावं कीं ॥’ − अमृ 
६·६२. 
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आडनावाचा चव. केवळ नामधारी; फतत नावापुरता : ‘नररत्न तोचर् तूचर् स्त्रीरत्न उिंड 
आडनावार्ी.’ − मोनल. 
 
आडणनडी चव. पाचहजे त्या वळेी नसलेली; योनय वळेी नसलेली; अडर्िीर्ी : ‘आडचनड्ा 
गाड्ाचं्या वेळामुळे.’ − उपा ११४. 
 
आडनीड चव. अडर्िीर्ी; अधचवट; चवषम : ‘…लेखारं्ी संख्या पधंरा असून ती अडनीड होती…’ 
− आत्मवृत्त ६२. 
 
आडनीत स्त्री. १. अन्द्याय चनवाडा. २. अन्द्याय्य कृत्य. (गो.) 
 
आडपडदा पु. १. पलीकडरे् चिसू नये म्हिून मध्ये सोडलेला, लावलेला, टागंलेला पडिा. २. 
(ल.) आच्छािन; गुप्तपिा; िंाकि. ३. मयािा; चवनय; लज्जा. (वा.) आडपडदा न ठेविे − उघडपिे 
बोलिे; मनात असेल त्या प्रमािे वागिे. 
 
आडपतादडपता पु. वर्क ठेविारा. 
 
आडपदर पु. १. पडिा (डोळयावरील, व्रिावरील). २. आडपडिा; गुप्तपिा; िंाकि. ३. 
संकोर्; चवनय; लज्जा. 
 
आडपरि न. पखवाज वाजवताना लयीशी आड वाजवलेले परिारे् बोल : ‘तबलजीरे् सवच 
आडपरि, बोल, चबकट पेर् त्याला वाजवायला लावले.’ − अस्तार्च ४५. 
 
आडपसारा पु. सटरफटर वस्तू; अडगळ; फालतू वस्तू. 
 
आडपंचा पु. अगिी लहान परं्ा. 
 
आडपाग न. मासे धरण्यारे् मोठे जाळे. (हे बारा हात व्यासारे् असते.) 
 
आडपाट स्त्री. पडशी (गोिी)च्या िोन्द्ही तोंडाच्यामधील भाग, तरट. 
 
आडपाड पु. आडरस्ता. 

अ. पुढे, मागे. 
 
आडपाडी स्त्री. खटपट; श्रम. 
 
आडपालउ पु. तोंडाआड धरलेला वस्त्रार्ा पिर : ‘आडपालउ ओडउचन गोसावीयावरौनी 
चनगाले’ − लीर्पू २९६. 
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आडपीक न. नेहमीच्या हंगामी चपकाचं्या िरम्यान घेतले जािारे पीक; चपकाचं्या िोन रागंाचं्या 
मध्ये लावलेले पीक. 
 
आडपेठ स्त्री. छोटासा बाजारगाव; आडगावातील बाजार. 
 
आडप्राप्तीती स्त्री. वरकड चमळकत; गैर मागाने चमळालेली वरर्ी रक्कम. 
 
आडफट स्त्री. र्ीर; भेग (तततपोशी, िार वगैरेतील); एकीकडर्ा कानाकोपरा; एकीकडर्ी 
जागा; एकान्द्त स्थळ. 
 
आडफळ न. ढाल : ‘आडफळें वोडवीत । तयातें भिैोचन रूपत’ − उह १४८२. 
 
आडफागुर पु. एकाच्या खाली एक असे डाहळीला मोड येिे, फुटिे; आडव ेअंकुर फुटिे. (गो.) 
 
आडफाटिे अचि. वडेेवाकडे फुटिे (िंाड, र्.) : ‘डहाचळया आडफाटचत माचळया । जातीचर्या ।’ − 
ज्ञा १५·१४९. 
 
आडफाटा पु. १. क्षलु्लक अडथळा; आके्षप; हरकत; तिार; हुज्जत. २. अवचर्त अडथळा; चवघ्न; 
संकट. ३. भतुाखेतारं्ी बाधा; भतुानंी पछाडिे. (कों.) (वा.) आडफाटा काढिे, आडफाटा घेिे, 
आडफाटा फोडिे − कायार्ा चबघाड करिे. आडफाटा भरिे − आडमागाने जािे; बहकिे : ‘अहंकार मद्य 
चपऊनी । भ्रमती मायाधीरचवचपनीं । आपली शुचद्ध चवसरोचन । आडफाटा भरले हो ।’ − हचर ७·२२८. 
 
आडफाया चव. १. आडफाटा, अडर्िी, अडथळा घालिारा; तिार करिारा. २. लहरी; 
चर्डखोर; चतरसट; छाचंिष्. 
 
आडबंद धोतर न. पुढे गाठ मारून नेसलेले धोतर. 
 
आडबंदर न. लहान बिंर, चवशषे व्यापारी महत्त्व नसलेले बिंर, गलबते नागंरण्यास फारसे 
सुरचक्षत नसलेले बंिर. 
 
आड बार्य आड मुलींर्ा एक खेळ. 
 
आडबाजार पु. मुख्य बाजारास जोडून असलेला िुसरा छोटा बाजार; वापरलेल्या जुन्द्या वस्तू 
चवकल्या जातात तो बाजार; जुना बाजार : ‘कंपनीच्या मालकीर्ा कोट वार्चकर आडबाजारात चवकत 
आहेत.’ − अक्षर ८५. 
 
आडबाजू स्त्री. मुख्य भागाहून वेगळा एकीकडर्ा प्रिेश. एका बाजूला असलेली जागा; चठकाि. 
चिचव. एका बाजूस; आड बाजूस; कानाकोपऱ्यात; नेहमीच्या जागेच्या पलीकडे. 
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आडबाजूचा चव. एकीकडर्ा; एका बाजूर्ा. 
 
आडबाप्तीया पु. जवान मुलगा; तरिाबाडं, प्रौढ िंालेला मुलगा. 
 
आडबायको स्त्री. नुकतीर् वयात आलेली मुलगी. 
 
आडबारे न. मंडपाच्या उभ्या मेढीवर जे बाबं ूअगर पोफळी यारें् सोट आडव ेघालतात त्यापैकी 
प्रत्येक. (गो.) 
 
आडणबदी स्त्री. आडगल्ली; आडरस्ता; लहान मागच : ‘जेथ जैन मागाचर्आं आडचबिी’ − चशव 
९७.[का.] 
 
आडबोली स्त्री. १. वाकडे बोलिे. २. संचिनध, अस्पष्, न समजण्यासारखे बोलिे. (को. गो.) 
 
आडभर, आडभारी स्त्री. १. अडर्ि; संकट. २. अडवपेिा. (वा.) आडभरीं भरिे स.चि. १. 
(गभात) आडव ेहोिे, येिे. २. वाकडे जािे : ‘चर्त्त बहु चनवुचजलें  । तेिे आडभरीं भरलें  ।’ − िास ३·१·४०. 
 
आडभंगड चव. मूखच; अडािी. (व.) 
 
आडकभत स्त्री. पडिी; िोन भाग करण्यासाठी मध्ये घातलेली झभत; चवभाजन झभत. आडोसा. 
 
आडभीड स्त्री. अनमान; भीड; हट्ट : ‘सवचही आडभीड आम्ही र्ालवीत असता ंते पुनः चफतण्यात 
होतेर्.’ − एलेसं ३४४. 
 
आडमान न. ताबेगहाि; तारि : ‘त्यास पाचहजे तरी आडमान, पैका चपटजेपावतो (चफ 
टेजेपावतों) मुलुख, जो पाचहजे तो कंुपनीत ठेवनू घ्यावा.’ − चर्रा. 
 
आडमाप १. योनय मापापेक्षा अचधक वा कमी असलेले असे अधले−मधले माप. २. (ल) खोटे माप. 
३. भरमसाटपिे मोजिी झकवा मापिे. 
 
आडमागय पु. आडवाट, आडवळिार्ा, एकाबाजूर्ा, िूरर्ा रस्ता : ‘परमाथच पथं िचमता ंसागं । 
पाऊल पडलें  आडमागे ।’ २. (ल.) र्ुकीच्या झकवा वार्चट साधनारं्ा उपयोग. 
 
आडणमळकत स्त्री. जािा चमळकत, नेहमीच्या प्राप्तीचशवाय, र्तर मागाने होिारी चमळकत; वाममागी 
पैसा. 
 
आडमुठा चव. १. आडिाडं; अडािी; मूखच; ज्यार्ी समजूत पटत नाही असा. 
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आडमुद्दा पु. १. सबब; तिार; अडथळा; भलता चवषय. २. कराराबाहेरर्ा मुिा; अडविूक 
करिारा मुिा : ‘रोजमुरा चतसरा द्यावा, नालाबिंीपैकीं काहंीं द्यावे, तरी पलीकडे उतरों, असें चशलेिारानंीं 
आडमुिे घातलें .’ − ऐलेसं २३८०. 
 
आडमुशी स्त्री. ओकारी; हागओकीर्ी बाधा. 
 
आडमुसिे अचि. ठेर्काळून; लर्कून पडिे; घाबरिे. 
 
आडमूठा चव. १. मुठीत न माविारा; आटपशीर नसिारा; २. वडेावाकडा; बोजड; अकुशल. 
 
आडमूठ स्त्री. डोंगराळ जचमनीत फार सावधचगरीने व वाया न जार्चल अशा बेताने बी पेरिे. 
 
आडमेळ, आडमेळे पु.न. अकस्मात उत्पन्न िंालेली अडर्ि; आडकाठी; प्रचतबंध; चवघ्न; व्यत्यय; 
अपशकुन. (गो. कों.) 
 
आडमोड, आडमोडी स्त्री. मोडतोड; कापाकाप; नाश: ‘कवाडें करोचन आडमोडीं । प्रवशेला आंत ।’ 
− कथा ४·३·१८. 
 
आडमोडा पु. मोडता; अडथळा; ‘ऊंहंू ! आत्ता नाहीं सागंायर्ं… तंू आडमोडा घालशील.’ − 
पडघवली १७७. 

चव. उद्ध्वस्त; नष् : ‘आडमोडे केले खराटें : महातरूरे्’ − चशव ४८६ 
 
आडमोरा, आडमोिरा चव. १. एका बाजूस; समोर नाही असा; िूर रस्त्यावर नाही असा : ‘जाय 
पाहता ंआडमोहरा । संत सुपथें लाचवती ।’ − मुचवराट ७·१०·३. 

चिचव. मध्ये; आडमागात; प्रचतबधं रूपाने. (चि. येिे, असिे, होिे, पडिे, घालिे, ठेविे र्.) 
 
आडमोरी, आडमोिरी चिचव. १. आडून, िडून, आडोशाने २. कानाकोपऱ्यात; साधंीकोंिीत; बाजूला; 
एकीकडे. ३. बाजूस तोंड करून; तोंड चफरवनू. 
 
आडम्िातारा पु. मध्यमवयस्क; म्हातारपिात प्रवशे करिारा. [सं. अधच+महत्तर] 
 
आडय स्त्री. एक पक्षी. [सं. आचड] 
 
आडय, आडव स्त्री. आडव ेहोिे; कुशीवर चनजिे, पडिे, टेकिे. (चि. येिे). (कों.) 
 
आडरझांव न. अन्द्यायाने बोलिे, ‘तागेलें  हें पैलीं आडरिंावं!’ (गो. कु.) [आड+पोतुच. रािंावं 
= न्द्यायीपिा] 
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आडराग पु. प्रर्ारात नसलेला राग : ‘श्रोते समजिार असले तर ते आडराग चतततयार् 
तयारीने गात.’ − थोसं १७७. 
 
आडरात स्त्री. अधी रात्र; मध्यरात्रीनंतरर्ी रात्र; रात्रीर्ी भलतीर् वळे. [अधच+रात्र] 
 
आडरान न. १. एकीकडरे्, मुख्य रस्त्यापासून िूर असलेले रान, शते; अरण्य; आडवाट; 
र्ुकीर्ा मागच : ‘ना तरी सेऊचन थोर आडरान ।’ − िाचव ३६. २. (ल.) चवषयातंर; भलतार् चवषय. (वा.) 
आडरान घेिे − वाकडे बोलिे; मुद्द्याला सोडून बोलिे; भलतेर् समजिे : ‘ऐसा श्रोतयारं्ा अनुमान । श्रोतीं 
घेतलें  अनुमान ।’ − िास ९·३·७. या शब्िार्ा उपयोग पुढील चियापिाशंी करतात. उिा. आडरानात भरिे, 
जािे, चशरिे, चफरिे, बहकिे, गुंतिे, भटकत चफरिे. आडरानात णशरिे− १. जािून बुजून अज्ञान 
िाखविे; वडे पाघंरिे : ‘तर ते त्यार्ा अथचवाि करून आडरानातं चशरतील काय?’ − लोचटकेले ४·४·६३. 
 
आडरानी चव. गावढंळ; खेडवळ; शहरातील नव्हे असा (धंिा, रीत, मािूस, पिाथच, व्यापार.). 
 
आडल पु. १. आडहत्यारी. पहा : आडाऊ : ‘स्वार मािूस आडलारे्.’ − थोमारो १·३·२२. 
 
आडलिे चि. १. आढळिे, अर्ानक सापडिे : ‘जैसें मागे जाता ंआडचळजे । झर्तामिी ॥’ − 
राज्ञा २·१९४. २. अडखळिे, जखडिे, त्रास िेिे. 
 
आडलागांजला चव. अडर्िीत असलेला; अडर्िीत आलेला; अडर्िीत सापडलेला. 
 
आडलाणपडला, आडलाणभडला पहा − आडला गांजला 
 
आडलाविे न. ताटाखाली लावायरे् टेकि; वडगिे : ‘गोसाचवयाचंस ताटावचर आसन जाले : 
आडलाविे लाचवले’ − लीर्पू ११५. 
 
आडव न. १. अरण्य; रान; जंगल : ‘जी जीचवत्वाच्या आडवीं’ − ज्ञा १६·३४. २. अडर्िीरे् चठकाि : 
‘तें र्ोरासंी आडव होये ।’ − ज्ञा १८·७२४. [सं. अटवो] 
 
आडव वेंग झकवा िोन हातारं्ी कवळी (कु.) २. (ल.) एका कवळीत माविारी भाताण्यार्ी पेंढी. 
 
आडव पु. अडथळा: ‘आडवी आडव, रूपार्ा बरव’ − ज्ञागा ३८६. 
 
आडवि, आडवाि न. १. डोंगरार्ा मध्यभाग; चशखर आचि पायथा यामधील भाग. (कों.) २. 
डोंगरावरील उतारार्ी जागा; उतरि: उतरिीवरील जंगल: ‘तो आडविीच्या वडाखाली उभा राहून रोज 
वाट बघत होता.’ − तोरि ९. 
 
आडवि न. आडवा धागा. 
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आडविे अचि. चभिे; िबिे : ‘कस्तुरीमृगाचर्ये ओसार् भाबंावे… भवरार्ीये श्रुती आडवे’ − रुस्व ५३२. 
 
आडवत न. काकडीर्ा कीस तािंळाच्या चपठात चशजवनू केलेले एक पक्वान्न. (कों.) 
 
आडविय पु. मुख्य जातींहून वेगळी जात; आडजात. [सं. अधच+विच] 
 
आडविाचा चव. १. आडजातीर्ा; संकर जातीर्ा (मनुष्ट्य). २. भतुाखेताच्या बाधेपासून िंालेला 
(रोग, व्यथा). 
 
आडवल स्त्री. झहिी पोषाखातील (मजूर वगातील) चकचरस्ताव. (गो.) स्त्री. न. वधूला लननाच्या 
वळेी हळिीर्ा रंग चिलेली वसे्त्र नेसचवल्यानंतर त्यावर त्यार् रंगारे् जे एक वस्त्र गुंडाळून हातात धरावयास 
लावतात ते वस्त्र. 
 
आडवली स्त्री. चवळी. (गो.) 
 
आडवस्ती स्त्री. १. एका बाजूस, आडवळिास झकवा खोलगट जागेत वसलेले गाव. २. अशा 
प्रकारच्या चठकािी वस्ती, वसाहत, रचहवास. 
 
आडवस्त्र न. मुख्य वस्त्र बिलताना नेसले जािारे छोटे वस्त्र, पुरुष वापरतात तो पंर्ा झकवा 
चस्त्रया नेसतात ती पडिािी; सोवळे नेसताना मध्ये नेसतात ते िुसरे वस्त्र. पडिा : ‘स्वमायेरे् आडवस्त्र । 
लेउचन एकला खेळवी सूत्र’ − ज्ञा १८·१२९४. [सं. अधच+वस्त्र] 
 
आडवळि न. मुख्य रस्त्याच्या बाजूरे् वळि, प्रिेश, स्थळ, आडवाट; आडबाजू. 
 
आडवळिी चव. १. हमरस्त्यावर नसलेले झकवा एका बाजूस असलेले. २. वाकडे; सरळ नसलेले. 
 
आडवळा पु. खाबंाला आडव े गुंडाळतात ते वस्त्र: ‘धैयार्ा स्तम्भ चनधारीं । धमारे् आडवळे 
तयावरी ।’ − भाराबाल २२·३६. २. आडवट; आडवा वासा; आडवा िाडंा: ‘कन्द्या मंडपीं स्तम्भभावारे् । 
आडवळे शुद्ध सत्त्वारे् ।’ − भाराबाल २३·११. 
 
आडवंकी, आडवंगी पहा : अडबंकी, अडबंगी : संकल्पार्ीही आडवगंी । न करिें जें ॥’ − ज्ञा १६·२०३. 
 
आडवा चव. १. उभा नव्हे तो; समातंर पातळी वरर्ा. २. जाड; रंुि. ३. चतरपा; वाकडा. ४. चवरुद्ध; 
प्रचतकूल; उलटा. ५. प्रचतबंध करिारा. (वा.) आडवा करिे − आड आििे; आडवा करिे, सपाट करिे. 
आडवे घेिे − १. िोषैक दृष्ीने पाहिे; वाकडे घेिे; शकंा घेिे. २. खरडपट्टी काढिे; (चवप्र.) आडवाचतडवा 
घेिे. ३. मुलाला पाजिे. आडवे जािे − १. रस्ता ओलाडूंन जािे. २. सामोरे जािे. ३. हरकत करिे; 
अडथळा आििे; अपशकुन करिे. मांजर आडवे जािे − एखाद्या कामाला जाताना माजंर आडवे आले तर 
काम होत नाही अशी समजूत आहे. आडवे झेलिे, आडवे झोकिे, आडवे टाकिे, आडवे देिे − धोंडा, 
गोळा, वीट, घागर र्त्यािी वस्तू एका रागेंने उभ्या राचहलेल्या लोकाचं्या हातातून एकाकडून िुसऱ्याकडे 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशा िेिे, नेिे. आडवे टाकिे − ओलाडंिे. आडवे ठाकिे − मध्ये येिे; अडथळा करिे. आडवे नेसिे − 
(बायकी) लहान वस्त्र, तात्पुरते (स्नान झकवा वस्त्रातंर करताना) गुंडाळिे, वढूेन घेिे, उभे घेिे, लाविे. 
आडवे पडिे − १. भाडंितंटा तोडण्यास मध्ये पडिे; तडजोड करू पाहिे. २. लोटागंि घालिे; ियेर्ी 
यार्ना करिे; एखािे कायच थाबंचवण्याचवषयी चवनंती करिे. ३. चवघ्न, चवरोध करिे. आडवे बोलिे − १. 
मुिा सोडून बोलिे. २. वाकडे बोलिे; लावनू बोलिे; चवरुद्ध बोलिे; ‘म्हिोचन घडले बोलिे आडवें ॥’ − 
िाचव १३५. आडवे येिे − १. गाठिे; भेटिे; मागात येिे : ‘लोक म्हिती आडवे आले । खाडूंन काढा ॥’ − 
िास ३·१·४०. २. चवरुद्ध जािे; नाउमेि करिे; प्रचतबंध करिे : ‘हा आडवा येर्चल कोि पाहों । − सारु 
८·२९. ३. (चवप्र. आडव ेयेिे) प्रसूचतसमयी मूल सरळ न येता प्रसूचतद्वाराशी आडव ेहोिे; अडून राहिे. ४. 
सामोरे जािे; स्वागत करिे. आडवे लाविे − १. परत पाठचविे. २. वस्त्रातंर करताना झकवा स्नान करताना 
आखूड वस्त्र नेसिे; वस्त्र अपुरे व सैल नेसिे; उभआडव े नेसिे. ३. वाकडा अथच घेिे; बोल लाविे; 
चनभचत्सचना करिे; अडथळे उपक्स्थत करिे. ४. कुक्त्सत दृष्ीने पाहिे. आडवे लावनू देिे − पहा : आडवे 
नेसिे. आडवे िोिे − १. (जचमनीवर) अंग टाकून लोळिे−चनजिे; कलंडिे; वामकुक्षी करिे. २. (ल.) 
खाली पडिे. ३. लठ्ठ होिे. ४. आड येिे; मध्ये येिे. आडव्या अंगाचा − १. लठ्ठ; फोपशा. २. उंर्ीपेक्षा 
जास्त रंुि; आडवा वाढलेला. आडव्या काठीचा − पहा : आडव्या अंगाचा. आडव्या णजभेचा − १. 
वाकडेचतकडे बोलिारा; िुभाषि करिारा; भाडंखोर. २. रानवट झकवा गावंढळ भाषि करिारा. ३. 
भरमसाटपिे बोलिारा; असंबद्ध बोलिारा. आडव्या बांध्याचा पहा : आडव्या अंगाचा. आडव्या िाडाचा 
पहा : आडव्या अंगाचा. आडव्या िाताने घेिे − खरडपट्टी काढिे. कठोर शब्िातं हजेरी घेिे. (ना.) 
आडव्या िाताने देिे, आडव्या िाती देिे − लार् िेिे. आडव्यात णशरिे − १. वाम मागार्ा अवलंब करिे; 
सरळ रस्ता सोडून जािे. २. वाकडे बोलिे; चवषयातंर करिे. आडव्या सुडक्याची बायको, आडव्या 
सुडक्याची रांड − अत्यंत िीन, िुबचल (चवधवेबिल झकवा एखाद्या बार्चबिल बोलताना ग्राम्य चशवी): ‘तू 
लहान िंालास तरी पुरुष आचि मी मोठी िंाले तरी आडव्या सुडतयार्ी बायको, मािें हातून काय िरबारात 
बोलवेल?’ 
 
आडवाअडव स्त्री. १. एकिम जोराने अडथळा करिे. तगािा, चनकड लाविे. ३. प्रत्येक बाबतीत 
एकसारखी अडविूक करिे. 
 
आडवाउभा चव. चक्षचतजसमातंर व उध्वाधर; आडवा व उभा; उंर् व लाबंट; पसरलेला व ताठ 
उभा; वाकडा व सरळ. 
 
आडवा छेद पु. (वन.) जचमनीला समातंर काट. 
 
आडवाट स्त्री. १. एका बाजूर्ा, आडवळिार्ा रस्ता; आडमागच. २. मोठ्या रस्त्याच्या बाजूर्ी 
वाट; रस्त्यार्ी कड. 
 
आडवाटा धमय पु. काम्यकमे करून घेऊन मजुरी न िेिे; काम करून घेऊन आडमागाने जािे; आड 
वाटेत चशरिे; (ल.) तिार करिे. 
 
आडवाटी स्त्री. मोठा थाळा : ‘आडवाटीं ठािवै जेवि’ − लीर्पू २७. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आडवाया चव. भलत्या मागाने जािारा; सरळ न वागिारा; एककल्ली; करनकऱ्या. 
 
आडवाणतडवा चव. वाकडाचतकडा; काहीसा चतरकस; बाकिार; वडेावाकडा; बेढब. 
 
आडवादंड पु. (व्यायाम) िोन खाबं जचमनीत उभे पुरून त्याचं्या शवेटास िोन भोके पाडून त्यात 
आडवी गुळगुळीत पहार बसवलेली असते. ही पहार उभ्या खाबंावंरील समोरासमोर असलेल्या भोकाचं्या 
साहाय्याने खाली वर सरकवता येते. व्यायाम करताना या पहारेस हातानंी धरून झकवा पायानंी अडकवून 
चनरचनराळया प्रकारच्या उड्ा घेतात. या उड्ारें् अनेक प्रकार आहेत. 
 
आडवार पु. १. कोित्याही चवचशष् चिवसाचशवाय झकवा नेमलेल्या चिवसाचशवाय र्तर चिवस; 
अधलामधला चिवस. २. भलता, अयोनय चिवस. 
 
आडवारिे अचि. रेलिे; (चनजण्यासाठी) आडव े होिे: ‘सवचजि आपापल्या फळीवर आडवारले 
होते.’ − धुश १०६. 
 
आडवारा पु. अडथळा; प्रचतबधं : ‘जैसें झसहाचर्या आहारा । जंबुक कचरती आडवारा ।’ − कथा 
४·११·१२८. 
 
आडवाव पु. आड रस्ता; अडथळा; मधला रस्ता : ‘न फेचडता ंआडवावो ।’ − अमृ ७·२६५. 
 
आडवांग न. एक बाजू, आडवी बाजू : ‘आपुचलया उसीसा का ं आडवागंी ठेउचन आपि 
पार्तयाकडे खाझल नीजचत ।’ − सूत्रपाठ. 
 
आडवी पहा : अडवी 
 
आडवी स्त्री. १. लहान अडिा; आडचखळी; गज; गराि (िारार्ा−चखडकीर्ा) लहान चखळा. 
 
आडवी काडी स्त्री. अडथळा; प्रचतबधं; ‘कामाप्राक्प्तसी आडवी काडी । होता ंिोधार्ी पडे उडी ।’ − 
एभा २३. २५२. 
 
आडवीि पहा : अडवि 
 
आडवी पालखी स्त्री. रस्त्याच्या िोन्द्ही बाजंूना पालखीच्या िाडं्ार्ी टोके करून पालखी आडवी 
नेण्यार्ा मान. हा मान शृगेंरीच्या शकंरार्ायांर्ा आहे. 
 
आडवी वाट स्त्री. वाकडी वाट; योजलेल्या कामाला जाण्यार्ा मागच बिलून वगेळया मागाने जािे 
(चि. करिे, धरिे) : ‘आम्ही बारिेशच्या स्वारीवर गेलो होतो तेव्हा आडवी वाट करून घरी गेलो.’ − श्रीयो 
२·४०.  
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आडवे न. १. अरण्य: ‘अचवदे्यरे् आडव े । भुजंीत जीवपिार्ें भव े ।’ − अमृ २·२ २. टेकडीच्या 
चशखरापासून पायर्थ्यापयंतर्ा उतार असलेला प्रिेश; मार्ी. [सं. अटवी] 
 
आडवे उभे न. १. वाकड्ा मसलती−बेत; लबाडीर्ा डाव. २. कुचटल नीती; र्ष् हेतू 
साधण्यासाठी वाकड्ा मागावर अवलंब. 
 
आडवे कापिे जचमनीला समातंर काठ मारिे. 
 
आडवे छत न. (स्था.) १. काटकमानी छप्पर, आडव ेकमानी छप्पर, श्रोिीयुतत र्ापछत. 
 
आडवेणतडवे चिचव. र्कडे चतकडे. 
 
आडवे पािी न. नद्या; चवचहरी, तळी र्त्यािींरे् शतेी, बागायतीला पुरवले जािारे पािी. (पावसारे् 
नव्हे.). 
 
आडवेळ स्त्री. १. पहा : अवेळ. २. अनुचर्त, अयोनय झकवा भलतीर् वळे. ३. कामार्ी नसलेली वळे; 
फुरसतीर्ी वेळ. ४. सूयास्तापूवी, तास िोन तासाच्या आधीर्ी. 
 
आडवैर न. आडव े(मध्ये) आलेले शत्रतु्व; हाडवैर : ‘तेथ आडवैरें चर् आले ।’ − ज्ञा १८·१०४४. [का. 
अड्ड+सं. वैर] 
 
आडवोगर पु. आंबट भात : ‘काचळयवनार्ा आडवोगरु : पुरडैला िे ढेंकरू’ − चशव ४३९. 
 
आडवोल न. ओले वस्त्र. (गो.) 
 
आडवोिळ पु. आटून गेलेला ओढा : ‘का ंआडवोहळा पािी आले’ − ज्ञा १३•७५४. 
 
आडशिर लहान शहर. 
 
आडशेरी स्त्री. अंिाजे अडीर् चकलोरे् माप झकवा वजन अधीं पायली : ‘शतेकरी याला र्ार पेंड्ा 
कडबा िेतो आचि आडशरेी पायली जोंधळेही िेतो.’ − चवश ७०. 
 
आडस स्त्री. १. अडर्ि; अट; मयािा; मध्यंतरी असलेली प्रचतबंधक गोष्, पचरक्स्थती, चनयम र्. 
‘गं्रथोतती तेथ आडसो घाचलतोचस कां’ − ज्ञा १३·६३४. २. (ल.) चशष्ार्ार; उपर्ार : ‘ज्या श्रीमंताचं्या 
लोकानंीं पातशहार्ी तगीरी बहाली केली आहे, त्याचं्या पत्रास र्तकी आडस नाहीं. यास कोि पुसतो?’ − 
िेअ २९४. ३. मध्यस्थ : ‘रूसले भरतारा । समजावे नानारीती । घरातं नाहीं कोिी । आडस गिपती ॥’ − 
वलो ९०. (व.) 
 
आडस चव. आटोपशीर, नेटकी : ‘तेिें बरवी आडस । परवंटी घातली कास’ − उह ११८२. 
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आडसर पु. िार झकवा चखडकी बिं ठेवण्याकचरता असलेली लाकडी झकवा लोखंडी िाडंी; गज, 
खीळ, अडवा, अडू; लाकडी अडसर. हा कोठेकोठे िाराच्या पाठीमागच्या झभतीत भोक ठेवनू त्यात 
बसवलेला असतो व िार बंि करताना तो फळयाचं्या आड लावतात. 
 
आडसर पु. ज्यात पािी अचधक असून खोबरे थोडे िंाले आहे असा कोवळा नारळ; शहाळे. (कों.) 
 
आडसर पु. १. डोंगराभोवती असिारी वाट; ज्यार्ा भोवतालर्ा भाग तुटल्यासारखा चिसतो असा 
डोंगरार्ा भाग; डोंगराच्या मार्थ्यावरर्ी धार; डोंगरार्ी बगल : ‘आडसरामाजीं राचहलें  ।’ − िाचव २५०. २. 
गावच्या चशवरे्ा िगड. ३. (चविकाम) उभा तािा सारखा पसरलेला राहावा म्हिून वहीच्या पुढे ताण्याच्या 
खाली आडवी लावतात ती काठी. ४. िाडंगट, धझटगि, अगडबंब मनुष्ट्य. (वा.) आडसरासारखा पडिे, 
आडसरासारखा णनजिे, आडसरासारखा पसरिे − अव्यवक्स्थतपिाने रस्त्यात, वाटेत वगैरे चनजिे, 
पडिे, लोळिे. 

चिचव. घट्ट; आवळ: ताठ. 
 
आडसंणध, आडसंधी, आडसांध स्त्री. १. जाघं, कास र्त्यािी अडर्िीच्या जागी असलेला साधंा. २. 
अडगळीर्ी, अडर्िीर्ी जागा. ३. चरकामा वळे. ४. संकट, आपत्ती. 
 
आडसाटी स्त्री. पूिच नव्हे व अपूिच नव्हे अशी मधली क्स्थती (गो.) 
चव. मध्यम क्स्थतीतील; अधचवट. (गो.) 
 
आडसाटो पु. आडसट्टा; अंिाज; अटकळ. पहा : अडसट्टा (गो.) 
 
आडसाठा पु. तात्पुरती एका बाजूस करून ठेवलेली, नेहमी न लागिाऱ्या वस्तंूर्ी रास, संग्रह. 
प्रायः सप्तमी चवभततीत प्रयोग. जसे − आडसाठ्यात. यावरून भलत्या चठकािी ठेवलेले, टाकलेले. 
 
आडसार पु. पूिच न िंालेला नारळ. (हेट.) पहा : आडसर 
 
आडसाल न. १. एक वषच टाकून एक वषच; वषाआड वषच. २. (कृषी.) चबवडारे् साल. जसे − ज्या 
जचमनीत एक वषी जोंधळयारे् पीक केले तीत पुढील वषी बाजरी र्. िुसरी चपके करिे : ‘भात काढून थोडं 
आडसालीं माळव ंकेलं हुतं.’ − गोतावळा ११८. 
 
आडसाल्या उस पु. अठरा मचहन्द्यानंी होिारा. (आर्साल्या ऊस म्हिून एक वषाआड येिारा ऊस.) 
 
आडसुडी पु. मितनीस; सहायक पहा : अडसुडी 
 
आडस्वयंपाक, आडसैपाक पु. स्वयंपाकातील मुख्य पिाथाखेरीज र्तर पिाथच − र्टण्या, 
कोझशचबरी र्. 
 
आडितेर, आडित्यार न. चकरकोळ शस्त्र, खंजीर, कट्यार र्. 
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आडित्यारी पु. (ल.) चमळेल ते हत्यार घेऊन सैन्द्यात िाखल होिारे आढाऊ; ‘त्यातं िहा पधंरा 
हत्यारी व बाकीरे् आडहत्यरी असतात.’ − गागंा ५०. 
 
आडिेळ पु. ओढा; नाला: ‘गिपचत आडाहेळात बुडाला होता.’ − चमरास २४२. 
 
आडळ न. गोरवी कटगी या नावारे् िंाड. (कों.) 
 
आडळ स्त्री. अडर्ि. 
 
आडळ पु. आढळ. पहा : आडळू 
 
आडळ पु. स्पशच : ‘कामिोधाचि त्या ंनाहीं आडळ.’ − रंयोवा १·५२५. 
 
आडळ पु. १. चवकल्प: ‘कविें चवखीं अडळु । ने घे चर्त्त ।’ − ज्ञा १३·३५९. २. अडथळा; प्रचतबधं: ‘मग 
घरींर्ाचर् ठेवा । जेवीं डोळया ं िावी चिवा । तरी घेता ं काय पाडंवा । आडळु असे ।’ − ज्ञा १८·८९२. ३. 
यक्त्कंचर्त् : ‘जळीं जळावगेळ । कापूर न चिसे आडळ ।’ − अमृ ३·२७. 
 
आडळिे चि. अडखळिे. आडळिे पहा : अडळिे : ‘तरी उजूचर् का ंआडचळजे । जयापरी ।’ − 
ज्ञा १•२४७. 
 
आडळिे चि. आढळिे; प्राप्त होिे : ‘एऱ्हवी या योचगया ंनाडळे ।’ − ज्ञा ४·१३. 
 
आडळी स्त्री. १. एक पक्षी. पहा : अडल २. लहान चवळी. 
 
आडळीभ्रमिी स्त्री. अंधुक पूवच कल्पना; संभव. (व.) 
 
आडंगी चिचव. आड; मागे; अंगाआड; आडोशास. 
 
आडंबर पु.न. (श्रीमंती, चवद्वत्ता, पचवत्रता र्त्यािीकारं्ा) डौल; चिमाख; पोकळ बडेजाव; चरकामी ऐट; 
खटाटोप. ‘जैसें आडंबर स्वप्न भेिार्ें । नाचथलेचर् ।’ − चवझसउ ८·४५ (चि. घालिे, माडंिे) [सं.] 
 
आडंबा पु. िारास, चखडकीस लावण्यार्ा आडसर. (कों.) [क. अड्डा] 
 
आडा १. धान्द्य, साठा. २. फायिा. 
 
आडा पु. १. शतेास केलेले काटेरी िंाडािुंडपारें् झकवा चनवडंुगारे् कंुपि. (कों.) २. घराभोवतालरे् 
िगडी कंुपि. (सामान्द्यतः) आडोसा. (गो.) ३. िरवाजा बिं करताना लावायर्ा अडसर. (कु.) ४. 
गलबताच्या व कलमीच्या आधारासाठी एकाखाली एक असलेली िोन मोठी लाकडे. (हेट.) ५. घरारे् आढे 
(हेट.). 
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आडा पु. एका जातीर्ा पक्षी, बगळा. [सं. आचड] 
 
आडा पु. रेषा; रेघ; चटळा : ‘भालप्रिेशीं र्ंिनार्ा आडा लेचखती’ − पूजावसर (महानु.) [का. अड्डा] 
 
आडा पु. गंधार्ा आडवा पट्टा. (वा.) आडा रेखणविे − चटळा, गंध लाविे, लावनू घेिे : ‘साहािेवचर 
र्िंन होते : तेयार्ा आपिेयाचंस आडा रेखचवला :’ − लीर् ३·८५. 
 
आडाआडी स्त्री. धडपड; खटपट; श्रम; आटाआट : ‘करूचन आवडीच्या कावडी । या रामेश्वरीं येती 
भाचवक कापडी । क्षचिक आयुष्ट्य जािुचन तातंडी । आडाआडी पावले ।’ − हचर १५·१४०. 
 
आडाऊ पु. बिूंक, तलवार या चशवाय हलके हत्यार वापरिारा पायिळ चशपार्च; आडहत्यारी : 
‘आडाऊ पायींरे् र्ालत ।’ − मुआचि १९·१०. 
 
आडाखताळा पु. १. ताळा पाहण्यार्ी रीत. आडव्या रकान्द्यातील बेरीज उभ्या रकान्द्यातील 
आकड्ाशंी जुळवनू पाहिे. 
 
आडाखा पु. १. मेळ; ताळा; ठोकताळा. २. ताळेबिं; तपशीलवार पत्रक. 
 
आडाखेदार पु. अंिाज, ठोकताळा माडंिारा. 
 
आडाचौताल पु. (संगीत) एका तालारे् नाव; यात र्ौिा मात्रा व सात चवभाग असतात : ‘मोठ्या 
ख्यालारे् ताल म्हटले म्हिजे चतलवाडा, आडर्ौताल…. हे होत.’ − अस्तार्च १६. 
 
आडाड पु. अडथळा : ‘तचर का ंहो घाचलतसा । आडाड जीवा ॥’ − राज्ञा १८·२९०. 
 
आडात, आडाथ पु. िरवाजा, फाटक, चखडकी र्त्यािींच्या िारावरील झकवा पाटाखालील 
बसावयाच्या आडव्या पट्ट्ट्या. 
 
आडामोडा पु. उसाच्या रसाने भरलेली (र्रकाजवळील) भाडंी र्ुलाण्याकडे नेिारा. 
 
आडामोडा घालिे चि. मोडता घालिे; अडथळा; अपशकून करिे : ‘लेका, काय तरी 
आडामोडा घालू नगस!’ − वळीव ६३. 
 
आडाव पु. १. आडहत्यारी. पहा : अढाऊ, अढाव : ‘पावळे आडाव र्टेकरी, पट्टार्चत…. यारं्ी 
संजगिी करून हशम मेळचवले.’ − मराआ ६. २. धाडसी, शूर चशपार्च. 
 
आडाव न. पेंढ्यारं्ा भारा; पारं् पेंढ्या. (बे.) 
 
आडाव, आडावु चव. आडचगऱ्हार्की; जुनाट (वस्तू). (व.) 
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आडाविे चि. बिंरात आगबोट िूर उभी असताना उतारू उतरून घेण्यासाठी आगबोटीस पडाव 
लागिे. (कु.) 
 
आडावतपाग न. बारीक मासे पकडण्यारे् ‘रोंगो’ नावाच्या जाळयाहून लहान जाळे. पहा : आडपाग 
(कों. राजा.) 
 
आडास पु. आडोसा; आच्छािन; छाया; अंधार. (गो.) 
 
आडास स्त्री. (कृषी) जमीन एकिा उभी नागंरल्यावर तीर् पुन्द्हा आडवी नागंरिे. पचहल्या नागंरिीस 
‘तास’ म्हितात. 
 
आडासन न. १. कंबर : ‘म्हिोन हातीं भाले घेऊन व चफरंगा आडासनी घेऊन, हत्तीसन्द्मुख 
येऊन भाले चनशािारे् हत्तीस लाचवले.’ − मिरु १·४. २. माडंीवर माडंी घालून ऐटीत बसिे : ‘आडासनी 
पाओ घातला असे’ − लीर्उ २३७. [सं. अधासन] 
 
आडाळिी स्त्री. पेरिीच्या िुसऱ्या चिवशीर्ी नागंरिी. 
 
आडाळा, आडाळी पु.स्त्री. चवळी. 
 
आडाळी मातीच्या झभतीरे् कंुपि. (कु.) 
 
आडांगपि, आडांगाय न. खोडकरपिा; व्रात्यपिा; वात्रटपिा; खोडी; मस्ती; आडिाडंपिा. 
(गो.) 
 
आडांगी चव. वात्रट; आडिाडं; िाडंगा; भाडंखोर; मस्त. (गो.) 
 
आडांत्री चिचव. नाजूक स्थानी झकवा ममचस्थानी (चि. लागिे, पडिे, मारिे). (कु.) 
 
आडांव न. र्ालू कामापुरती, तात्पुरती खिलेली, न बाधंलेली चवहीर. (कों.) 
 
आणड, आडी स्त्री. एक लहान मासा; खवा बागंडा. (गो.) [सं.] 
 
आणडका पु. पैसा, आडका. 
 
आकडगिे चक. आझलगिे. ‘आझडगचत गाताचत िेवागंना ।’ − वछा १६५·३४. 
 
आकडबा पु. अडसर; अडवट; अडािा. (कों.) 
 
आडी स्त्री. एक पक्षी; बगळी. [सं.] 
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आडी स्त्री. पहा : अडी १. रहाट गाडनयाच्या र्ाकाला पचरघाच्या बाजूने अक्षाशी समातंर अशी 
रव्यावर मारलेली लाकडे. एका रहाटास अशा बारा आड्ा असतात (कों.) २. धार काढताना गार्चने लाथ 
मारू नये म्हिून चतच्या सभोवार बाधंावयाच्या काठ्या. ३. (मल्लशास्त्र) कुस्तीत प्रचतपक्षास पायात 
घालावयार्ी आढी. ४. (सामान्द्यतः) आढी (आंब्यार्ी, गवतार्ी, कपाळ, पाय र्. र्ी). ५. जनावरार्ा पाय 
मोडल्यास िोन्द्ही बाजंूना बाधंतात ती लाकडे. (कों.गो.) ६. घराच्या भोवतालरे् िगडी कंुपि; गडगा. 
(गो.) ७. निी उतरून जाण्यार्ा लाकडी पूल. (बे.) ८. आडकाठी; अडथळा; प्रचतबधं : ‘मागी काहंीं 
पडली आडी । िूत तातंडी पाठचवले ।’ − एरुस्व १४·६७ (बे.) ९. शकंा. १०. (कातकरी धंिा) भाडंी 
घडचवण्याच्या उपयोगी असलेले िगडी, र्पटे, आरपार भोक असलेले उखळ. ११. (नाचवक) गलबताच्या 
िंाडाच्या वरील लाकडी ततत; उतारंूना बसण्यासाठी केलेली जागा; होडीवरील बसण्याकचरता असलेली 
फळी. १२. काना. (गो.) १३. अडसर. (गो.) 
 
आडी स्त्री. १. काठी :‘वामकरी धनुषाकार आडी : िचक्षिकरे भरचिका नाडी’ − ऋम ७६५. २. 
गडिरा : ‘पसु असे ते आडीिरडी र्रे’ − लीर्पू २१५. 
 
आडी स्त्री. (संगीत.) गानप्रकार; आचिपरंपरा (गािे) : ‘आडी गातातंीं िेवागंिा’ं − िाव १६५. 
 
आडी स्त्री. भोपळयार्ी कापलेली फाक; तुकडा. (कु.) 
 
आडीगुडी स्त्री. कपट; कृचत्रमपिा : ‘भाऊजी लक्ष्मना । काय पोटीं आडीगुडी । माहेरर्ी वाटवाहू । 
पुसता ंका ंघडोघडी ॥’ − वलो १०. (चव.) 
 
आडीचा चव. अडर्िीर्ा (मागच) : ‘पुढें याव ेतरी लस्कर लाबंले. मागचचह आडीर्ा. याकचरता जासूि पत्रें 
िेऊन रवाना केला.’ − पेिम २·५. 
 
आडील चव. आडर्ा; आश्रयाखालील; छत्राखालील; आच्छािनाखालील; आडोशार्ा. 
 
आडीळिे चि. अडविे : ‘र्ल ग, कोि आडीळतय बघू !’ − वळीव १०३. 
 
आडुमाडू पु. शेंिाडचशपाई : ‘असले धाडस कोि आडुमाडू करेल.’ − माजी ६. 
 
आडुळिे चि. स्पशच करिे. ‘एथर्ें म्हिौचन : आडुचळचर् नाः’ − लीर् ३·१७. 
 
आडू स्त्री. १. घाटातील सडकेच्या एका बाजूस डोंगर असतो. त्याच्या चवरुद्ध िरीच्या िुसऱ्या बाजूस 
असलेली िगडी अधी झभत झकवा बाधं. २. पाथवचटारे् िगड फोडण्यारे् पोलािी हत्यार; मोठा हातोडा. 
(कों.) [का. अड्ड.] 
 
आडूक चव. कडवट (गो. बे.) 
 
आडून चिचव. १. एखाद्याच्या आड उभे राहून झकवा एखाद्याच्या मागे. २. एखाद्या माफच त, मध्यस्थीने. 
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आडूणन चिचव. समोरून, पुढून : ‘आगा ए वीरन्द्हो ! आडूचन सरा’ − चशव ५६३. 
 
आडे चिचव. बाजूस; पलीकडे; आड : ‘नग आडे जाले िंाडी बहुत ।’ − िाचव ७७८. (खा.) 
 
आडे चव. आडवे; कलते (चि. घेिे) (कों.) [का. अड्ड] (वा.) आडे घेिे − चवश्रातंी घेिे; आडव ेहोिे 
: ‘िुपारी आडे घ्यायला मधली गेली.’ − रथ ९७. 
 
आडे न. कडी : ‘कवाडे घातली आडीं घातली’ − लीर्उ २००. 
 
आडे न. १. आढे (घरारे्). २. उंबरा; उंबरठा; मयािा : ‘ग्रामद्वारींर्ें आडें । नोलाडंी कोि ।’ − ज्ञा 
१३·७००. ३. िोन मािसानंी कापण्यार्ी करवत; आढ्या करवत. ४. (नाचवक) नावरे्ा किा; एक जाडे 
लाकूड; हे नावसे बोडताचं्या िुरमीिावर बसचवतात. याने आतल्या बाजूस व काठीस आधार चमळतो. ५. 
ज्याला बैल जोडतात तो उसाच्या र्रकार्ा आडवा िाडंा. ६. घरावरील छप्पर; माळयावरर्ा भाग. (बे.) 
७. तागडी; ताजव्यार्ी िाडंी. [सं. अट्ट] 
 
आडे न. (कळस नसलेले) लहान िेऊळ : ‘पसीमा अचभमुख गैर आडे : आडेयाचस िोचन 
चखडकीया’ − स्थापो १४. 
 
आडे पाण्यार्ी कावड. (राजकोश − सं. श्री. मराठे.) 
 
आडे न. गावाच्या वेशीरे् लहान िार : ‘पारके आले म्हिोचन….. आडी घातली.’ − लीर्उ ३६७. 
 
आडेकरी चव. १. आड, आडवा येिारा. २. (ल.) वाटमाऱ्या. 
 
आडेकरी चव. तागडीवाला. 
 
आडेचे चव. र्ालू; हल्लीर्ा. (गो.) [सं. अद्य.] 
 
आडेपाठि न. नावरे्ा किा. 
 
आडेपाडे न. आड यापाड या. शतेातील िर एक खळयातून काही धान्द्य घेण्यार्ा पाटलार्ा हक्क. 
 
आडेपारडे मोकिमीर्ा एक हक्क. 
 
आडो न. शते, बाग, घर र्. रे् िगडी कंुपि; तट; गडगा. (गो.) 
 
आडोय पु. चवचहरीला बसवलेले लाकूड : ‘आडोयले कना, र्ाक िोन्द्हीमधी गती एक’ − बगािी ४४. 
 
आडोर स्वस्थ, चनभ् रातं. 
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आडोरा पु. व्यचभर्ार; बलात्कार : ‘चफरला पापकमच डागंोरा । चवध्वचंसला यज्ञ सारा । माचंडला 
चस्त्रयाचंस आडोरा । प्रगटपिे ।’ − कथा ६·५·४३. 
 
आडोसा १. आडपडिा, आच्छािन. आपि कोिाला चिसिार नाही अशी जागा. २. आपि कोिाला चिसू 
नये म्हिून लावलेला पडिा चकवा कूड. ३. पाऊस, वारा, ऊन, र्. पासून तात्पुरता बर्ाव होईल अशी 
जागा. ४. दृष्ीस प्रचतबधं करण्यासाठी केलेली पडद्यासारखी योजना : ‘पचलकडे पाढंऱ्या कनाती लावनू 
आडोसा तयार करण्यात आला होता’. − वाझसमास ७. 
 
आडोळिे चि. आड येिे; प्रचतबधं होिे : ‘येऱ्हवी आडोळचलया डोळा । चशविशचनार्ा सोहळा । 
भोचगजे ।’ − अमृ ९·५५. 
 
आडोळिे सचि. आिळिे; आपटिे : ‘श्रीकृष्ट्ि र्िवती धेनुकासुर पाईं धरौचन भमूीसी आडोचळला’ 
− श्रीकृष्ट्िर् १९ (१) 
 
आडौणन चिचव. बाजूस; आडव े: ‘आगाअें वीर हो आडौचन सरा, उजू हाचत अेरंू धरा ।’ − चशव ५६४. 

शअं. आडून : ‘पूिच र्रंाडौचन आभाळु काचढलें  ।’ − चशव ७२०. 
 
आड्डा पु. (िारूकाम) र्रंज्योती लावण्याकचरता एका कळकाला लावतात ते लोखंडी फूल 
(आटा). 
 
आड् याळ न. नागंरारे् रुमिे. (माि.) 
 
आढई स्त्री. बगळी. (कु.) [सं. आचड] 
 
आढक पु. सुमारे र्ार चकलो. आठ पौंड, र्ार शरे झकवा पायलीरे् माप; बगंाली िोन मिारें् माप. [सं. 
आढक] 
 
आढक चव. ओढून धरिारा; आढ्यतेर्ा. 
 
आढकपिा पु. हट्ट; ओढून धरिे; ओढाताि; अडविूक : ‘नवाब आढकपिा करतात हा स्वभाव 
आहे’ − मर्सा ५·१९०. 
 
आढकस चव. १. मजबतू; घट्ट. २. (ल.) धाडसी. 
 
आढगळा पु. मागं लोकारं्ा सरपंर्. 
 
आढिी स्त्री. चतवई. पहा : अडिी. ‘रत्नजचडत िीप ठेचवले जवळी । जचडत आढण्या त्या तळीं ।’ − हचर 
२४·११९. 
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आढन पु. गाय, म्हैस र्. र्ी कास. (व.) 
 
आढमूढ चव. १. चवस्तृत; अफाट; आडमाप. २. अचतशय उंर्. पहा : आडमूठ : ‘आरामवाचटकें त 
आढमूढ वाढून, आकाशात हात घालिाऱ्या वृक्षार्ी योजना’ − लोचटकेले १·१५२. [सं. अथच+मूढ] 
 
आढवानी चव. अनवािी : ‘असा राजा शतेकरी र्ालला रे आढवानी’ − बगािी १०७. 
 
आढळ पु. १. थागं; पत्ता; शोध; भेट; उपलब्धी. २. ज्ञानारे्, अनुभवारे् के्षत्र; आटोका. 
 
आढळिे अचि. आढळ होिे; भेटिे; चिसिे; चमळिे; ज्ञानगोर्र होिे, लक्षात येिे; हाती येिे. 
 
आढळून जािे चि. भेटून जािे : ‘चतलाचहतो आढळून जात असे.’ − खिे २५९. 
 
आढाऊ, आढाव पु. चशपाई. पायिलातील शस्त्रधारी सैचनक. पहा : अढाऊ 
 
आढारिे चि. पसरिे; िंोपिे : ‘मग आढारली एका हातरुिावर शजेारी शजेारी’. − कका ं४१. 
 
आढाल न. शस्त्र; अडला : ‘उगाउगीर् भाडंतो । उगाउगीर् तंडतो । उगाउगीर् ढाल घे । उगाउगी 
आढाल घे ।’ − िाचव ७०६. 
 
आढालढालाची चव. ढालगज; धीट : ‘आढालढालार्ी पै थोर । अभावभावें अचत संुिर । िाटोचन चरघों 
पाहे घर । वशीकरि मज करील ।’ – एरुस्व ५·४५. 
 
आढाव पहा : अढाऊ 
 
आढावा पु. १. व्यवहाराच्या सवच चहशोबारं्ा सवचसाधारि मेळ, वषाअखेरीस पाहण्यार्ा ततता. २. 
खर्ार्ा कच्चा खडा. ३. घडलेल्या घटना थोडतयात सागंिे; गोषवारा. ४. झसहावलोकन. 
 
आढाळ न. डोंबारी िोरीवरून र्ालताना तोल साभंाळण्यासाठी हातात घेतात तो बाबं.ू तोल 
साभंाळण्यार्ा खेळ : ‘िह्मगोळकारे् आढाळ करी ।’ − भाए ६०५. [क. अड्ड] 
 
आढी स्त्री. फळे चपकवण्यासाठी गवतात रर्ून ठेविे. पहा : अढी : ‘यासी शुकमुख लागलें  । आवडीरे् 
आचढये मुराले । संतजन सेचवता ंधाले । आनंिले पचरपूिच ॥’ − हचर १९·२२५. [का. अडकु] 
 
आढी नाठाळ गायी−म्हशींना मस्ती करता येऊ नये म्हिून िूध काढण्याच्या वळेी त्याचं्या शजेारी बाधंलेले 
आडव ेलाकूड; आडी 
 
आढी स्त्री. पीळ; वळी; सुरकुती. 
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आढे न. १. घराच्या छपराच्या झकवा पत्र्याचं्या िोन पाख्यामंधील लाबं लाकूड : ‘गुहा पारं् वासें 
असें येक आढें ।’ − करे्सुर् २. २. उसाच्या र्रकार्ा लाटा चफरचवण्याकचरता व बैल जोडण्याकचरता वर 
बसवलेला लाबं िाडंा. ३. पहा : अढे 
 
आढे न. एका खादं्यापासून िुसऱ्या खादं्यापयंत मानेलगतर्ा पाठीकडील भाग; (चशवि) या भागारे् 
माप. 
 
आढेखांब पु. खाबंिी; आढे व तुळई यानंा जोडून असिारा खाबं. (कों.) 
 
आढेवेढे पहा : अढेवेढे 
 
आढ्य चव. धचनक; श्रीमंत; संपन्न; युतत : ‘आढ य कुलीनजनार्ें िावी औिायच जें चवतरिीं तें ।’ − 
मोभीष्ट्म ५·४५. [सं.] 
 
आढ्यता स्त्री. १. गवच; ताठा; चमजास; डौल. २. श्रीमंती : ‘आढ यु आतुडे आडवीं । मग आढ यता 
जेवीं हारवी ।’ − ज्ञा १३·२०६. (चि. धरिे, बाळगिे, चमरविे). ३. ख्याती; प्रचसद्धी (झनिाव्यंजक). [सं.] 
 
आढ्या करवत स्त्री. (यंअ.) १. िोन मािसे र्ालचवतात अशी करवत. २. आकडीरे् िाते असलेली 
खालपासून वरपयंत चनमुळती होत जािारी अरंुि (खार् असलेली) करवत. 
 
आढ्याचा खोबळा पु. उसाच्या र्रकाच्या लाटा ं (खंुटा)ं पैकी मधल्या लाटेच्या (नराच्या) 
डोतयावर बसवलेली रं्ग्रजी ‘य’ू आकारार्ी लोखंडी पट्टी. या पट्टीत र्रक चफरचवण्यारे् जोखड बसवतात. 
 
आढ्याचे ताक न. ज्यात आढे चिसू शकेल र्तके पातळ ताक. 
 
आढ्या मारिे चि. १. धडपड करिे (व.) २. हेलपाटे घालिे. (ना.) 
 
आि स्त्री. शपथ : ‘का ंभीमकार्ी आि । हे र्ंरचकरि ।’ − चशव. ८२२. [सं. आज्ञा.] 
 
आि स्त्री. नजर; दृष्ी : ‘मराठ्यारं्ी आि चिल्लीवर चफरली.’ − चहप्र ११·१५२. 
 
आि स्त्री. चमठार्ी रास (माप). (कों.) 
 
आि उअ. आचिक; आचि; व; आिचखन. 

चव. अन्द्य; िुसरे; चनराळे : ‘आि करंू नये बापा ।’ − उषा १०९८; ‘तुजसम वीर नाही आि ।’ − 
मुशाचंत ३०·१५६. [सं. अन्द्य] 
 
आिआिू चिचव. अन्द्योन्द्य; एकमेक; परस्पर : ‘मग बोलतीं चनपनवसा ंआिआिूं ।’ − चशव ८१. [सं. 
अन्द्योन्द्य] 
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आिको पु. टोमिा; वाक् प्रहार. (गो.) 
 
आिणक्रया स्त्री. शपथचिया; प्रचतज्ञा; आिभाक; काही महत्त्वाच्या कराराचं्या वेळी घ्यावयार्ी 
शपथ. 
 
आिखी, आिखीन् चिचव. १. अचधक; जास्त; चशवाय. २. पुन्द्हा. 
 
आििावळ स्त्री. सामान वगैरे वाहून आिण्यार्ी मजुरी. 
 
आििे उचि. १. घेऊन येिे. २. चमळिे; चमळवनू िेिे : ‘कचिकेत जैसे पािी । तैसें मीठ बाधेंयाते आचि 
।’ − ज्ञा १७·१३९. 

सहाय्यक चि. ईत प्रत्ययान्द्त कोित्याही चियापिास जोडल्यास मुख्य चियापिाने िशचवलेली 
चिया बहुतेक पूिच िंाली असा अथच होतो. उिा. बाधंीत आििे, फेडीत आििे. र्. [सं. आ+नी] 
 
आि ने स्त्री. १. एखािी वस्तू वारंवार र्कडून चतकडे नेिे आचि आििे. २. (ल.) उपद्व्याप; िगिग; 
ताराबंळ. ३. ने आि. 
 
आिप्रमाि न. शपथ; शपथचिया; आिभाक. 
 
आिभाक, आिभाघ स्त्री. १. शपथेने दृढ केलेला करार झकवा वर्न : ‘लटकें  जाहचलया 
आिभाकेचस’ − एभा १२·२५६. २. लननात कंकिबंधनाच्या वळेी घेण्यार्ी शपथ. यामुळे वधू वर शपथेप्रमािे 
वागण्यास बाचंधल असतात. 
 
आिव चव. (रसा.) अिूसंबधंी, अिूच्या संिभात. [सं.] 
 
आिव भार पु. (रसा.) ऑक्तसजनर्ा आिव भार सोळा मानतात. त्यास प्रमाि मानून त्याच्या 
सोळाव्या चहक शाच्या चजतके पट एखाद्या अिूर्ा भार असेल, ती पट म्हिजे त्या अिूर्ा सापेक्ष भार, 
म्हिजेर् आिव भार. [सं.] 
 
आिवाई पहा : आििावळ 
 
आिशपथ स्त्री. वर्न; शपथ; करार. 
 
आिसुट (धरिे) न. एक चवधी. शचनवारी संध्याकाळी सवच िूध चवरजून िुसऱ्या चिवशी त्यारे् 
लोिी काढतात. ते कढवनू त्या तुपात वाती चभजवतात व त्या िेवापुढे लावतात. 
 
आिा १. उखािा. पहा : आििा २. लोकोतती; सुभाचषत; म्हि. 
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आिा पु. १. जुने र्ार पैशारे् वा नवीन सहा पैशारे् नािे. सध्या हे नािे प्रर्चलत नाही. २. जुन्द्या 
रुपयार्ा सोळावा भाग, चहस्सा. ३. (जमीन मोजिीत) ७·५६२५ र्ौ. याडच = एक गुंठ्यार्ा १/१६ झकवा 
एकरार्ा १÷६४० भाग; गुंठ्यार्ी साखळी १६ कड यारं्ी झकवा आण्यारं्ी असते; १÷१६ फूट लाबं रेषेरे् माप, 
प्रमाि. ४. कोित्याही वस्तूर्ा १÷१६ भाग. ५. १६४ मि वजन :‘माझ्या चमत्रार्ा पडाव आठ आिे वजन 
उतरचविारा असून तो राचजवड याच्या खाडीत काम करीत होता.’− चकलो १९३७·१४७·२. ६. शभंर मि 
झकवा फराभर मीठ (चमठागरात). 
 
आिाआि स्त्री. लागोपाठ घाईघाईने सामान सुमान आििे, र्कडून चतकडून सवच बाजंूनी − 
चिशाकंडून आििे, जमा करिे; जुळवाजुळव. [आििेरे् चद्व.] (वा.) आिाआिीचा संसार घररे् उत्पन्न 
अगिीर् नसलेल्या मािसाने बाहेररे् चमळवनू केलेला संसार. आिा आिा मागे लागिे, आिा आिा 
पाठीस लागिे − १. हे पाचहजे, ते पाचहजे असा घरर्ा तगािा मागे लागिे. २. (ल.) लनन करिे; 
कुटंुबवत्सल होिे; पुष्ट्कळ मािसारं्ा प्रपंर् र्ालचविे; अडर्िीत येिे. 
 
आिा दोन आिे चव. थोडा तरी; झकचर्त; (१६ आिे गुि = पूिच गुि यावरून) पूिांशापैकी काही अंश. 
 
आिापट्टी स्त्री. प्रत्येक चबघा, नागंर, मनुष्ट्य र्त्याचिकागंचिक घेतलेली एक आिा जािा पट्टी, 
कर. 
 
आणि उअ. आिखी; व; चशवाय; आचिक. १. िोन झकवा अचधक शब्ि झकवा वातये अथाच्या दृष्ीने 
जोडिारे अव्यय. २. असंभवता िशचक उपयोग करताना कत्यानंतर वापरतात. उिा. चटळक आचि 
सरकारर्ी माफी मागिार? शतयर् नाही ! ३. भरभर बोलताना आचि रे् ‘अन्’ झकवा ‘न’ असे रूप होते. 
 
आणि स्त्री. अग्र; टोक; महत्त्व; तीव्र र्च्छा : ‘जैसा पाखाि नेघे आिी ।’ − ज्ञा. १६·१२५. 
 
आणिक चव. वगेळा; चभन्न; चवशषे; िुसरा; अन्द्य. 
‘जेथील तेथे आचिकीं । कामा नये सवचथा ।’ − िास ७·९. १५. 

चिचव. आिखी, पुन्द्हा. 
शअ. चशवाय. 

 
आणिकणच अ. भलतेर्; चवलक्षि : ‘आचिकचर् सुख होउचन जाये । म्हिून चवसरे ।’ − ज्ञा ६·३७१. 
 
आणियाळी दृष्टी स्त्री. कटाक्ष; नेत्राच्या कोपऱ्यातून पाहिे; चतरकी दृष्ी : ‘आचियाचळया दृष्ी ।’ − उगी 
३६५. [सं. अचि] 
 
आणियाळे चव. तीक्ष्ि; टोकिार. पहा :अणियाळे : ‘अत्यंत सूक्ष्म आचियाळें । तािुंळा ं वचेळलें  
सोज्वळें ।’ − एरुस्व १४·१२३. 
 
आिी; आिेली स्त्री. आिा. जुने र्ार पैसे वा नवे सहा पैसे झकमतीव ेर्ािंी, चनकेल र्. धातंूरे् नािे. 
पहा : आिा 
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आिी स्त्री. (र्मच. व्यवसाय) जोड्ासं शोभा आिण्यासाठी ढोपरापासून आिलेली शेंडी, टोक. पहा : 
आणि, आिी [सं. अचि] 
 
आिी स्त्री. आवड :‘आिी पुरो लागे’ − ज्ञा ६·१८ 
 
आिीक सारखा पु. िुसरा कोिीतरी; भलतार्. 
 
आिीख अ. आिखी; चनराळा; वगेळा; चवचर्त्र : ‘गतवषीर्ा चवर्ार आिीखर् होता. यंिार्ा आिीखर् 
आहे.’ − झहि २·७. 
 
आिीबािी स्त्री. १. रागार्ी, क्षोभार्ी क्स्थती; क्षबु्धता; हमरीतुमरीवर येण्यार्ी अवस्था; (चि. 
येिे). २. कायच चसद्ध होण्यार्ी जवळ आलेली क्स्थती; सोक्षमोक्षार्ी वेळ. ३. चनकडीर्ा कठीि प्रसंग, 
समय. ४. आकक्स्मक संकट; आकक्स्मक आपत्तीर्ा काळ. (वा.) आणिबािीचा कज्जा, आणिबािीचे 
भांडि, आणिबािीची लढाई, आणिबािीचा वाद– कडातयार्ा, चनकरार्ा, जोरार्ा तंटा, कलह वगैरे. 
आिीबािीचे काम – नाजूक काम; ऐनवळेरे् अगिी संपवलेर् पाचहजे असे काम. आिीबािीस येऊन 
नासिे – ऐनवळेी चबघडिे, चबघाड होिे. 
 
आिीबािी सांडवा पु. (स्था.) धोतयाच्या वळेी अडवलेले पािी वाहून जाण्यासाठी केलेली 
वाट. 
 
आिीबािी ल्स्वच पु. (चवअ.) आपत्काली वीजप्रवाह बिं करावयारे् बटन झकवा क्स्वर्. 
 
आिीया पु. अफूच्या (खसखशीच्या) चपकावरील एक रोग. 
 
आिी णशविे चि. (र्मच.) तजाच्या मध्ये टोकास रेशीम भरिे. 
 
आिेआन चव. भलतेर् : ‘एऱ्हवीं होईल आिेआन ।’ − उषा ६५०. [सं. अन्द्य रे् चद्व.] 
 
आिेक पु. टोमिा. (गो.) 
 
आिेगा स्त्री. १. अचधकाऱ्याच्या द्वाहीने एखािी गोष् बंि करिे. २. प्रचतबधं; मनाई. ३. द्वाही; िुराही. ४. 
शपथ; आि. पहा : अनेगा (चि. घालिे, करिे, मोडिे, मानिे). 
 
आिे पै चा णिशेब पु. तंतोतंत चहशबे. 
 
आिेवारी स्त्री. १. सारा आकारण्यापूवी पाटील, कुलकिी र्. नी उभ्या चपकार्ी पाहिी करून 
आण्याचं्या प्रमािात बाधंलेला अंिाज. २. चपकाच्या पचरक्स्थतीप्रमािे आकारावयार्ा सारा. ३. वाटिी : 
‘वतनार्ी आिेवारी होऊन प्रत्येकाला पार् वष ेपाळी येते.’ − गागो ३६. 
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आिोजे न. अंकुर : ‘िेहीं कमार्ें आिोजें ।’ − ज्ञा १४·३२७. [सं. अचि] 
 
आल्ण्वक चव. १. अिुबाँब सारख्या शस्त्रासंबधंी, शस्त्रारं्ा. २. अिुऊजेवर र्ालिारा; 
अिुचवषयक. [सं.] 
 
आल्ण्वक उत्सगय पु. आक्ण्वक स्फोटानंतर वातावरिातून भपूृष्ठावर पडिारे चकरिोत्सारी पिाथच, धूळ 
र्. [सं.]  
 
आल्ण्वकता स्त्री. (भौ.) मूलरव्यातील एका रेिूमध्ये असलेली अिूंर्ी संख्या. [सं.] 
 
आल्ण्वक पािबुडी स्त्री. अिुशततीवर र्ालिारी पािबुडी. 
 
आत स्त्री. १. आत्या; बापार्ी बहीि. २. मामी; सासू; अचत्तका म्हिजे वडील बहीि; प्राकृतात 
‘बापार्ी बहीि’ असा अथच रूढ. − व्युत्त्पचत्तप्रिीप प.ृ २९. [सं. अत्ता] 
 
आत न. सीताफळ. (को. गो.); आंत (गो.) 
 
आत अ. १. आतल्या बाजूस; अंतभागात. २. ठराचवक मुितीच्या पूवी; अगोिर ३. मध्ये; चमळून; 
धरून; संबधंात झकवा संबंधाने; बरोबर; (गौिपिे) एकात एक; उिा. कामात काम, खर्ात खर्च, गोष्ीत 
गोष् र्. [सं. अंतर] (वा.) आतबािेर करिे, आतबािेर पाििे − मागर्ा पुढर्ा चवर्ार करिे. आत येिे − 
खालाविे; ऱ्हास पाविे; एखािा धंिा तोट्यात येिे; साधनसामग्रीर्ा अभाव होिे. आत िोिे − अंचकत 
होिे; माडंचलक बनिे : ‘मोठमोठे राजे ज्यारे् आंत होऊन ज्यासं थरथरा कापंत होते….’ − चन ६४. 
 
आत, आंत न. आंतडे; आंत्र : ‘एकार्ी लोंबतीं आंतें । घायीं कोतें अडकलीं ।’ − एरुस्व १२·२२. 
[सं. अंत्र] 
 
आतई, आतोई पु. आतेर्ा नवरा. (व.) 
 
आतउता, आतउती शअ. आत; मध्ये; अंतभागी. [सं. अंतर] 
 
आतकडी, आतणकटी, आतणकडी स्त्री. आतडी. (गो.) [सं. अंत्र] 
 
आतकोनाडा पु. मोठ्या कोनाड्ात राखलेला लहान कोनाडा. 
 
आतखानी चव. मत्सरी; दे्वषी; असचहष्ट्िू; हेवेखोर. 
 
आतगी स्त्री. आत; आत्या; बापाच्या बचहिीस बहुमानाथी. 
 
आतचा चव. आतील; आतला. 
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आतचाल स्त्री. (ज्यो.) एक मुहूतच. सूयच नक्षत्रापासून चिन नक्षत्रापयंत होिाऱ्या नक्षत्रापंैकी 
आरंभीच्या र्ार नक्षत्रारं्ा काल. हा मुहूतच गाय, म्हैस नेण्या−आिण्यास शुभ मानतात. वरील एकंिर 
नक्षत्रापंैकी पचहल्या र्ार नक्षत्रासं आतर्ालीर्ी व त्यापुढील तीन नक्षत्रासं बाहेरर्ालीर्ी अशी संज्ञा आहे. 
[सं. अंतर +र्र ] 
 
आतडी, आतडे स्त्री. १. आत; अंत्र; नलाकृती अन्नमागच; पोटातील नळी. २. ज्यात अन्नपर्न होते असा 
जठरापासून सुरू होिारा व गुिद्वारापयंत पसरलेला, िोरीसारखा परंतु पोकळ असिारा, पर्न संस्थेतील 
एक घटक, अवयव. ३. तातीरे् र्मच. (वा.) आतडी कंुपिावर घालिे − अचतशय त्रास िेिे. आतडी बािेर 
काढिे − अचतशय रागाविे; स्फोट करिे. आतडे तुटिे − एखाद्याबिल फार काळजी वाटिे; मनाला िुःख 
होिे : ‘पोराकंचरता मािंें आतडें कसें तुटतें’ − कलंिर ४१. आतड्याला पीळ बसिे − खरी कळकळ, 
काळजी वाटिे; अचतशय िया येिे; अचतशय िुःख होिे; खऱ्या कळकळीमुळे तीव्र िुःख होिे. आतडी 
गळ्यास येिे − अचतशय श्रम होिे. 
 
आतिे चि. १. होिे, पाविे : ‘असो जळीं लवि चवरोचन गेलें  । पचर क्षारतेसीं होतें उरलें  । तेंचह हळुहळु 
मधुरता आतलें  । या नावं चवज्ञान क्स्थती ।’ − स्वानु ११·१·८५. २. िडपिे : ‘पचर कैसा भारें आतला चपकें  । 
िैवारे्चन ।’ − ज्ञा ६·१४५. ३. िेिे; अपचि करिे : ‘प्रसन्न होउचन वरिानास । सावरी चवद्या आतुली ।’ − नव 
७·३. ४. व्यापिे : ‘चवचर्त्रता भतूाचर्या । आपि आंतोचन चठकाचरया ।’ − ज्ञा १८·५३९. ५. स्पशचिे; चशविे. 
पहा : आतळिे. ६. आटिे; सुकिे : ‘तें बरव िेखोंचन उर्श्रवा आतला पािी ।’ − रुस्वन ९०३. [सं.] 
 
आतताई, आततायी चव. १. अपराधी; गुन्द्हेगार; खुनी; चवष घालिारा, र्ोर, आगलाव्या, 
िुसऱ्यार्ी जमीन बळकाविारा व िुसऱ्यार्ी स्त्री हरि करिारा. या सहापंैकी एक. आततायी मनुष्ट्यारे् हे 
सहा प्रकार शुिनीतीत चिले आहेत : ‘शुक म्हिे कुरुनंिना । यािव टेंकले आत्ममरिा । ते मारावया 
रामकृष्ट्िा । आततायी जािा लोटले ।’ − एभा ३०·१५८. २. (ल.) साहसी; हेकट; पचरिामार्ा चवर्ार न 
करता, स्वतःरे् नुकसान होईल यार्ी पवा न करता धाडस करिारा; अचवर्ारी; मागर्ा पुढर्ा चवर्ार न 
करता अचनष्, अनुचर्त कृत्य करिारा. ३. वाजवीपेक्षा अचधक आकाडंताडंव करिारा. [सं.] 
 
आतनात स्त्री. चवपत्ती; अडर्ि; लार्ारी : ‘आमर्ी आतनात पाहून आमच्या हातून चनभाव ेअसा 
चवर्ार करून बालाजी रामर्रं यार्ी रवानगी करावी.’ − ऐले ८१. 
 
आतप पु. ऊन; सूयार्ा प्रकाश; उष्ट्िता; ताप : ‘सागंें वातवषच आतपु धरे ।’ − ज्ञा ५·११४. [सं.] 
 
आतपिे अचि. तळपिे; र्काकिे : ‘नाट्याकाशात सतत र्ाळीस वष े आतपत राहून आपल्या चिव्य 
कातंीने जनतेरे् मनश्चक्ष ुचिपवनू टाकिारा…’ − गिपतराव अंक ३·८०. 
 
आतपत्र−आतपत्राि न. छत्री झकवा अबिागीर; ऊन चनवारि करण्यारे् साधन : 
‘छत्रातपत्रर्ामरयुनम । ध्वजीं उत्तम गरुडलाछंन ।’ − एभा १५·१७३. [सं. आतप+त्र] 
 
आतपदग्ध चव. (वै.) सूयाच्या चकरिामुळे−उन्द्हामुळे भाजलेले (त्वर्ा, डोळे र्.) [सं.] 
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आतपमूच्छा स्त्री. कडक ऊन झकवा हवरे्ा पचरिाम शरीरातील मज्जातंतंूवर होऊन त्यामुळे हृिय व 
श्वसनेंचरये यारं्ी चिया चबघडिे व त्याने मूच्छा व ताप येिे. 
 
आतपरोधक चव. उन्द्हापासून रक्षि करिारे; उष्ट्िता प्रचतबंधक. [सं.] 
 
आतपवारि न. छत्री; आबिागीर. 
 
आतपणवकार उन्द्हार्ी चतरीप लागल्याने मूच्छा येिे. 
 
आतबट्टा पु. १. चनरचनराळया प्रकारच्या नाण्यारं्ी अिलाबिल, िेवघेव करताना मूळ रकमेत 
येिारी तूट; बाहेर बट्ट्ट्याच्या उलट. २. नफा अपेचक्षत असता नुकसान होिे; खोट; तोटा. ३. (ल.) बुडता 
धंिा : ‘आंतबट्ट्ट्याच्या या अजागळ सट्ट्ट्याला आंधळया श्रदे्धर्ी साक्ष आचि अनोळखी ईश्वरार्ी 
जाचमनकी.’ − पे्रमसंन्द्यास. 
 
आतबट्ट्याचा चव. नुकसान सोसून केलेला, र्ालचवलेला. 
 
आतबड न. आधवड; कच्चे कातडे. पिा : अधोड. ‘बारा आतबडीर्ा जोडा’ − ऐपो ५७. 
 
आतबोलाने घेिे पहा : अंतःक्रय करिे 
 
आतमध्ये चिचव. अंतभागात; आतल्या बाजूस. 
 
आतर पु. उतारा; नावतूेन निी उतरून जाण्यारे् भाडे; नोर : ‘तुम्हींर् मग आतरास्तव मला सुिीना 
चवका’ − केका २२. [सं. आतृ] 
 
आतरंगी चव. अंतरी नाना कळा असलेला :‘त्यात बापू म्हिजे खूपर् आंतरंगी मािूस.’ − बलुतं 
४८. 
 
आतला चव. आतील बाजूर्ा; अंतभागासंबधंी; मनातला; गुप्त. [सं. अंतर ] 
 
आतला चि. ‘आतिे’ भतूकाळ. 
 
आतला आवाज पु. अंतःस्फूतीने चमळिारी सूर्ना :‘गाधंी बुचद्धवािापेक्षा आतल्या आवाजालार् 
प्राधान्द्य िेत.’ − चवचश १२१. 
 
आतला नकाशा पु. (भ.ू) नकाशातील चववचक्षत भाग अचधक सचवस्तर व मोठा करून िाखचवण्यासाठी 
मोठ्या नकाशाच्या र्ौकटीच्या आत छोट्या र्ौकटीत काढलेला नकाशा. 
 
आतली खूिगाठ स्त्री. मनातील गुप्त हेतू; मतलब. 
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आतली चाल, आतचाल स्त्री. एक मुहूतच. (राजा.) 
 
आतली पाळ स्त्री. कानाच्या आतील कड−बाजू; मासंल भाग. 
 
आतल्या आत चिचव. १. अंतभागात; आत; मध्ये. २. गुप्त रीतीने; मनातल्या मनात; मुकाट्याने. ३. 
आपआपसात; घरातल्या घरात; आपल्या चमत्र मंडळीत. ४. बाहेर न िाखवता; लोकानंा कळू न िेता. 
 
आतल्याकडचा, आतल्याकडला, आतल्याकडील, आतल्याधडचा चव. आतल्या बाजूर्ा; आतील; 
मधील. 
 
आतल्या गाठीचा चव. खोल मनार्ा; आपले मनोगत प्रगट न करिारा; ज्यारे् हेतू, बेत, गुप्त आहेत 
असा; गुप्त मसलत्या; कारस्थानी; मतलबी. 
 
आतवर, आतवार न. स्वयंपाकघर; माजघर; घरार्ा मध्यभाग; याच्या उलट बाहेरवार. (कों.) 
[सं. अंतर +वती] 
 
आतश, आतष पु. अक्नन. [फा. आचतश] 
 
आतशखाना पु. तोफखाना : ‘चकल्ल्यात अबिुल अहिखानारे् आतशखान्द्यातं रहाव.े’ − चिमरा 
१·८६. 
 
आतशबाज चव. पे्रक्षिीय िारूकाम करिारा. 
 
आतशबाजी स्त्री. १. अक्ननचिडा; शोभेरे् िारूकाम; िारूर्ी लंका : ‘रात्रीं नार् रोशनी आतशबाजी 
जाली ।’ − मर्सा ७·१४५. २. (ल.) र्ैन; करमिूक. [फा. आचतश +बाजी] 
 
आतशबेिराम पु. पारशी लोकारें् अक्ननमंचिर. [फा.] 
 
आतस स्त्री. आत; आत्या. (कों.) [सं. अत्ता] 
 
आतसवाई स्त्री. नुकसान; तोटा. मूळ वस्तूर्ी झकमत सवापट होऊन वाढ होण्याऐवजी उलटा 
प्रकार : ‘त्यार्ा नेहमी आतसवाईर्ा धंिा.’ − खेस्व १६५. 
 
आतळ पु. स्पशच :‘जेथ बुद्धीर्ा चवटाळुः नाहीं मनाचस आतळु ।’ − ऋव. ४६५. 
 
आतळिे उचि. संसगच होिे; स्पशच करिे; चशविे; भेटिे :‘ते कमीं तरी वतचती । परी कमचफळा 
नातळती ।’ − ज्ञा २·२७८. पहा : आतिे २. पाविे; लाभिे :‘तुजहूचन शाल्व पचवत्र भला । नाहीं अंबेसी 
आतळला ।’ − मुसभा ११·४९. ३. धारि करिे; प्राप्त होिे : ‘अगाध महोिधीर्ें जीवन । आतळे धवळ 
िुनधविच ।’ − मुआचि ४·११०. [सं. आप्] 
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आतंक पु. १. भीती; िहशत; धाक : ‘तयाच्या आतंकें  चद्वजचतलक तेथें र्ळवळी ।’ − सारुह ७•२. २. 
रोग; व्याधी. ३. उत्सुकता; हौस. [सं.] 
 
आतंकणनग्रि पु. व्याचधनाश; रोगहरि. [सं.] 
 
आतंकवादी चव. िहशतवािी : ‘माडखोलकर आतंकवािी तरुिाचं्या वीरकमांनी मोहावले होते.’ 
− एचपआ ९३. 
 
आता चिचव. १. सापं्रत; सध्या; या वळेेस. २. यापुढे; र्ालू क्षिानंतर : ‘आता ं पारा कैसा सोधावा’ − 
वैद्यक ७८. ३. गं्रथ, चवषय यारें् आरंभप्रचतजे्ञरे् द्योतक. ४. तर मग : ‘मौन गा तुिंें राचशनावं । आता ंस्तोत्रीं 
कें  भाजें हावं’ − ज्ञा १७·१५. 
 
आताघटके चिचव. या घटकेस; या वळेी. (ग्रा.) 
 
आताच चिचव. र्ततयात; या क्षिाला; लगेर्. 
 
आतार पु. सुगंधी रव्य झकवा सामान. [फा. अतार ] 
 
आतारी पु. अत्तरे चवकिारा. [फा. र्त्र] 
 
आतावेरी चिचव. आतापयंत : ‘तुम्हालंा आतावरेी आठवतं का?’ − गागंा. २२५. 
 
आताशा, आतासा अ. चिचव. यावळेी; हल्ली; सापं्रत; आजकाल; अलीकडे. 
 
आणत चि. होय; आहे : ‘तुज सवचज्ञा चवर्ाचरता ंधमें कारं् संसारा आचत ।’ − ऋ ४४. [सं. अक्स्त] 
 
आणतत्याई चव. आततायी; अचतरेकी : ‘गोझविपतं आचतत्याई फार आहे.’ − र्रंर्ूड १५८. 
 
आणतथ्य न. अचतथीर्ा सत्कार, सन्द्मान, पूजन, आिर; पाहुिर्ार. [सं.] 
 
आणतथ्य, आणतथेय चव. अचतथीला योनय असे; पाहुण्यासंबंधी; आिरसत्कार; पाहुिर्ार या 
संबधंी. 
 
आणतथ्य भत्ता पु. उच्चपिस्थाकंडे भेटीसाठी येिाऱ्या मंडळींर्ा आिर सत्कार करण्याकचरता मंजूर 
केलेली ठरावीक रक्कम. चमळिारा पाहुिर्ार खर्च; खानपानखर्च. 
 
आणतथ्यणवमुख चव. आगत स्वागत न करिारा; पाहुिर्ार न करिारा. [सं.] 
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आणतथ्यशील चव. पाहुण्यार्ा योनय तो आिरसत्कार करिारा; पाहुण्यारं्ी बडिास्त ठेविारा; 
आचतर्थ्यतत्पर. [सं.] 
 
आणतफत कृपा; प्रसाि. 
 
आणतवाणिक पु. (तत्त्व.) या लोकातून परलोकात घेऊन जाण्यारे् काम करिारा; मृतात्म्याला 
चनयतस्थानी घेऊन जािारा िेवचवशषे. जीवाला एका कमचफलातून िुसऱ्या कमचफलात घालताना त्याला 
वाहून नेण्यारे् साधन. [सं.] 
 
आणतस पु. आग. पहा : आतश 
 
आती चव. आतच; त्रस्त :‘आती रक्षावआें ।’ − िाव ३३८. [सं. आर्मत] 
 
आती स्त्री. आत; आत्या. (गो.) [सं. अत्ता] 
 
आतील चव. १. आतील बाजूर्ा; मधील; अंतगचत. २. गुप्त; अंतगृचहातील. [सं. अंतर] 
 
आतील आख पु. व्यापारी लोक मालावर झकमतीर्ा गुप्त आकडा घालतात तो, झकवा काही खूि. 
गुप्त या अथी. 
 
आतील करारनामा पु. खाजगी रीतीने घेतलेली वर्नचर्ठ्ठी, करार. 
 
आतील जाणमनकी स्त्री. आतील जामीनिारारे् काम, धंिा. 
 
आतील जामीनदार पु. सरकारी रीतीने झकवा उघड रीतीने जामीनिार िंालेल्यास आतून 
जामीन राहिारा झकवा त्याला हमी िेिारा. 
 
आतील टांग स्त्री. (मल्लचवद्या.) प्रचतस्पध्यास र्ीत करण्यार्ा कुस्तीतील एक डाव. 
 
आतील भोक न. गुप्त गोष्; एखाद्या गोष्ीतील व्यंग, चछर, िोष, रहस्य. 
 
आतील मजकूर पु. १. (पत्रातील) वृत्तान्द्त. २. (ल.) मनातील गुप्त हेतू. 
 
आतील रोग पु. १. गुप्त रोग. २. (ल.) जुलूम, िुबचलता, ऱ्हास र्. रे् अंतस्थ, गुप्त कारि. 
 
आतीव्र न. रासायचनक धातुमूलरव्य (िुर्ममळ मृचत्तकाधातुवगातील.) 
 
आतुटी अ. अखंड; पहा : अतूट : ‘र्रं र्कोरा र्ोखटीं । वोळे अमृतधारीं आतुटी ।’ − ऋ. ५२. [सं. 
अ+त्रटु] 
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आतुडिे अचि. १. सापडिे; स्वाधीन होिे : ‘कटकटा क्षरु मंडळातु आंतुडलों ।’ − परं्तंत्र १·३९. 
२. (ल.) आकलन होिे; समजिे : ‘मािंें मजचर् वो आतुडलें  गुज ।’ − चनगा ७४. ३. लागिे; प्राप्त होिे; 
हाती येिे : ‘न कचरता ंभगव् भक्तत । सज्ञानचह नातुडे मुतती ।’ − एभा ३·१८६. ४. संबंध येिे; चनकट येिे; 
स्पशचिे : ‘मा ंसाक्षात तंु शामसुंिर । आंतुडलासी कीं ।’ − रास प.ं १·१०३२. ५. अडकिे. 
 
आतुिे सचि. िेिे : ‘प्रसन्न होऊचन वरिानास । साबरी चवद्या आतुली ।’ − नव ७·३. [सं. आप्] 
 
आतुर चव. १. उत्सुक; उतावीळ; उद्युतत : ‘बहुतकरूचन कौरव हे आतुर िुस्वभाव ।’ − ज्ञा १·१७२. २. 
आतच; चवव्हळ; व्यचथत; पीडलेला; िुखिाईत : ‘बाळक, वृद्ध, आतुर जन । न कचरता ंस्नान िोष नाहीं ।’ − 
एभा २१·१२२. [सं.] 
 
आतुरता स्त्री. चवशषे उत्सुकता; घाई. 
 
आतुरसंन्यास पु. मरिसमयी घाईघाईने घेतलेला संन्द्यास; केवळ पे्रषोच्चाराचिक चवधी करून 
घेतलेला संन्द्यास. [सं.] 
 
आतुराय चव. आतुर; अधीर; उत्सुक. (गो.) [सं. आतुर] 
 
आतुल चव. आतील; आतील बाजूर्ा; अंतगचत; मधील : ‘पचर तया आंतुल नव्हे हे िेवा ।’ − ज्ञा 
११·३८८ [सं. अंतर] 
 
आतुवट, आतुवटे चव. आतील; अंतरंगातील : ‘मी िेव तो भततशुद्ध । हा बाहेरी नावंार्ाचर् भेि । 
आंतुवट पाहता ंबोध । सचच्चिानंि जचन ऐतयें ।’ − एभा २१·४७१. 

न. अंतरंग हृिगत; गुप्त, गुह्य गोष् : ‘हें आंतुवट तुज वमच । िाचवजत असे ।’ − ज्ञा ८·२०३. 
[सं. अंतर +वती] 
 
आतू स्त्री. आत; आत्या; आत्याबाई; बापार्ी बहीि. [सं. अचत्तका.] 
 
आतून शअ. चिचव. आतल्या बाजूने; अंतभागापासून; बाहेरूनच्या उलट. (वा.) आतून पाय ओढिे, 
आतून पाय मोडिे – एखािे कृत्य करीत असता िुसऱ्याने त्यास गुप्तपिे चवरोध, प्रचतबधं करिे : ‘नानारें् 
पाय आंतून ओढण्यार्ा चवसूभाऊंर्ा यत्न होता.’ − अस्तंभा ११२. आतून पाय काढिे – (मल्लचवद्या) 
जोडीिार आपल्या पाठीवर आपिास धरतो त्या वेळेस आपि खाली वाकून आपल्या िोन्द्ही पायातूंन त्यारे् 
पाय काढून घेिे,ओढिे. 
 
आतृप्तीत, आतृल्प्तीत चिचव. तृप्ती होईपयंत; शातं होईपावतेो. [सं.] 
 
आते चि. १. आहे : ‘हा ंही हातचपटी खेळती आते । जगजेठींसी ।’ − चशव ६८९. २. होते; असते; 
बनते : ‘पािी बुडऊं ये चमठातें । तंव मीठचर् पािी आतें ।’ − ज्ञा १६·७२. ३. येतो; प्राप्त होतो : ‘जयारे्चन 
अपागंपातें । बंध मोक्षपिीं आते ।’ – अमृ २·४. [सं. अक्स्त] 
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आतेगवर, आतेगौरव, आतेचीर, आतेवाि, आतेमान, आतेपुन १. वरपक्षाकडून वधूच्या आत्याला 
चमळिारे मानारे् लुगडे−र्ोळी . २. अशा प्रकारे चिलेला मान झकवा मानार्ी रीत, प्रकार. 
 
आतेदीर पु. नवऱ्यार्ा आतेभाऊ. 
 
आतेबिीि स्त्री. आत्यार्ी मुलगी या नात्याने बहीि. 
 
आतेभाऊ पु. आत्यार्ा मुलगा या नात्याने भाऊ. 
 
आते मामे भावंडे न. भावार्ी मुले ती बचहिीच्या मुलारं्ी मामेभावडें व बचहिीर्ी मुले ती भावाच्या 
मुलारं्ी आतेभावडें होत. 
 
आते न. आतडे. [सं. अन्द्त्र.] 
 
आतेस स्त्री. आत्याबाई. (कों.) 
 
आतेसासरा पु. १. सासऱ्यार्ा आतेभाऊ. २. आतेसासूर्ा, सासऱ्याच्या बचहिीर्ा नवरा. 
 
आतेसासू स्त्री. सासऱ्यार्ी बहीि; नवऱ्यार्ी झकवा बायकोर्ी आत्या. 
 
आतोजी स्त्री. सासू. (कों.) [का. आते] 
 
आतोबा पु. आत्यार्ा नवरा. 
 
आतौत शअ. आत; मध्ये : ‘तरंग समुरा आतौता । म्हिे मािेंचन मेघ तत्त्वता ं ।’ − एभा २·३८८. [सं. 
अंतर +वती] 
 
आतौणन चिचव. भरिारपिे : ‘घुमरीसी उठी येके वेळे : भार आतौचन चपके’ − मूप्र १७९२. 
 
आत्काटी स्त्री. आडचकत्ता. (गो.) 
 
आत्ता (‘आता’रे्, ‘ता’वर आघात आल्याने होिारे रूप); या क्षिापयंत; या क्षिी. 
 
आत्ताच्या आत्ता चिचव. ताबडतोब; वळे मुळीर् न घालवता. 
 
आत्म चव. १. आत्म्यासंबंधीरे्; िह्मासंबंधी. २. स्वतःरे्; आपले. [सं.] 
 
आत्मक चव. (नेहमी सामाचसक शब्िातं उपयोग) च्या वस्तूने बनलेले, भरलेले, पूिच; तत्स्वरूपी, तन्द्मय 
आत्मा असिारे. सामा. शब्ि − गुिात्मक, भावात्मक, पापात्मक, ध्वन्द्यात्मक र्. [सं.] 
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आत्मकठोर चव. स्वतःशी कठोर असलेला; स्वतःच्या तत्त्वाशी कठोरपिे प्रामाचिक असलेला : 
‘व्रत आत्मकठोरपिे पाळले होते.’ − चकचर. १४. 
 
आत्मकथा स्त्री. स्वतःच्या जीवनार्ी कहािी. 
 
आत्मकायय न. आपले काम; स्वतःरे् काम. 
चिचव. आपल्या खाजगी कामाकचरता; व्यापारी लोकाचं्या पत्रव्यवहारात, कागिपत्र हा शब्ि येतो. [सं.] 
 
आत्मकें णद्रत चव. स्वयंकें चरत; स्वतःभोवती गुरफटलेले; फतत स्वतःर्ा चवर्ार करिारे; स्वतःला 
सवचस्व मानिारा; र्तरारं्ा चवर्ार न करिारा : ‘जे घडते आहे…… ते……. पूिचतया आत्मकें चरत आहे.’ − भाप्र 
१९५. 
 
आत्मक्लेश पु. स्वतःला होिारा त्रास, विेना, िुःख. [सं.] 
 
आत्मखंडन न. स्वतःर् स्वतःच्या चवरुद्ध बोलिे; प्रथमाथारे् िुसऱ्या अथाने खंडन करिे; प्रथम 
एक चवधान करून लागलीर् त्याच्या चवरुद्ध बोलिे. [सं.] 
 
आत्मगत न. स्वगत; एखाद्या पात्राने स्वतःशी केलेले भाषि. 
 
आत्मगणत, आत्मगती स्त्री. १. आत्म्यार्ी अखेरर्ी अवस्था. २. आपली अखेर : ‘चप्रये आत्मगचत यारं्ी 
चिसताहे ।’ − सप्र १३·१४. 
 
आत्मगौरव पु. आपि बडे आहोत ही भावना; आपला मोठेपिा लोकानंी मान्द्य करावा ही भावना : 
‘प्रत्येक मािसात आत्मगौरवार्ी भावना असते.’ − न्द्यगूं ७९. [सं.] 
 
आत्मग्रि पु. १. आत्मज्ञान. २. स्वीकार करिे; स्वतःरे् मानिे; आपला म्हििे; कैवार घेिे. 
 
आत्मघात पु. १. आत्महत्या. (धमचशास्त्रचवहीत प्राित्यागास हा शब्ि लावीत नाहीत). २. 
स्वतःर्ा घात, नुकसान, हानी. [सं.] 
 
आत्मघातक, आत्मघातकी, आत्मघाती चव. १. स्वतःर्ा घात करिारा. २. (ल.) स्वतःरे् नुकसान 
करून घेिारा; स्वतःच्या पायावंर धोंडा पाडून घेिारा. [सं.] 
 
आत्मर्घन चव. १. आत्महत्या करिारा; स्वतःर्ा नाश करिारा. २. आत्मघातकी. [सं.] 
 
आत्मचणरत्र न. एखाद्याने स्वतः चलचहलेली स्वतःर्ी जीवनकथा. [सं.] 
 
आत्मचचा स्त्री. आत्म्यासंबंधी वािचववाि; अध्यात्माचवषयी र्र्ा; िह्मचवर्ार; आत्मानात्मचवर्ार. 
[सं.] 
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आत्मच्छाया स्त्री. स्वतःर्ी सावली : ‘का ंकवचळलाया न धरे । आत्मच्छाया ॥’ − ज्ञा १८·५३०. [सं.] 
 
आत्मज पु. स्वतःर्ा मुलगा, पुत्र : ‘पैल र्तरू हा आत्मजु । हें उरेल के ।’ − ज्ञा ५·९३. 
 
आत्मजवारस पु. स्वतःर्ा वारस, अपत्य. 
 
आत्मजा स्त्री. स्वतःर्ी मुलगी : ‘अगा आत्मजेच्या चवषी ।’ − ज्ञा १२·१३२. [सं.] 
 
आत्मणजज्ञासु, आत्मणजज्ञासू चव. आत्मज्ञानार्ी र्च्छा करिारा; िह्मज्ञानार्ी र्च्छा असिारा : 
‘ऐसे आत्मचजज्ञासु जे होते ।’ − ज्ञा १६·५२. 
 
आत्मतत्त्व  न. िह्मज्ञान; आत्मज्ञान; िह्म : ‘येर आत्मतत्त्व उिासीन’ − ज्ञा. १८·३०६. [सं.] 
 
आत्मतोख, आत्मतोष पु. आत्मानंि; स्वसंतोष. 
 
आत्मत्याग पु. १. स्वाथचत्याग : ‘हा आत्मत्याग व लोकाश्रय सरकाररे् गुप्त हेतू पयायानें चसद्धीस 
नेण्यास जर उपयोगी पडला.’ − लोचटकेले ३·१८२. २. आत्मापचि; आत्मसमाप्ती; (ल.) िेहचवसजचन; 
िेहत्याग. [सं.] 
 
आत्मत्व न. १. आत्मस्वरूप : ‘न लगती तपें व्रतें अनुष्ठान । आत्मत्वार्ी खूि वगेळीर्’ − ब गाथा १७९. 
२. ममता. [सं.] 
 
आत्मदशयन न. (मानस.) स्वतःचवषयीरे् योनय ज्ञान; स्वतःकडे त्रयस्थाच्या दृचष्कोनातून पाहिे. 
[सं.] 
 
आत्मदिन न. मागिी पिरात पाडून घेण्यासाठी स्वतःला जाळून घेिे. 
 
आत्मधन न. १. स्वतःर्ी संपत्ती. २. स्वतःर्ा आत्मा; स्वतः. ३. (ल.) स्वतःर्ा पुत्र. 
 
आत्मधृणत संपत्ती स्त्री. स्वतःच्या मालकीर्ी, बोजा नसलेली संपत्ती. 
 
आत्मणनग्रि पु. स्वतःवर चनयंत्रि, ताबा. 
 
आत्मणनरीक्षि न. स्वतःच्या वतचनार्ी, गुििोषारं्ी चर्चकत्सा, सूक्ष्मपरीक्षा, मूल्यमापन. [सं.] 
 
आत्मणनभयरता स्त्री. स्वावलंबन; स्वतःच्या पायावर उभे असिे. 
 
आत्मणनवेदन न. १. आत्मसमपचि; परमेश्वराच्या चठकािी स्वतःस वाहून घेिे; नवचवधाभततीतील 
शवेटर्ा− नवव्या भततीर्ा प्रकार : ‘आत्मचनविेनार्ें लक्षि । आधीं पाहाव ेमी कोि । मग परमात्मा चनगुचि । 
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तो वोळखावा ।’ − िास ८·८. १२. २. स्वतःर्ी कथा, खुलासा; आत्मर्चरत्र; आपले म्हििे माडंिे; 
स्वतःबिल सागंिे : ‘परंतु काव्यारे् के्षत्र…… कवीरे् आत्मचनविेन असते.’− मक १०. 
 
आत्मणनष्ठ चव. १. आत्मस्वरूपी तल्लीन असलेला; आत्मानंिी, िह्मानंिी चनमनन असलेला. २. 
मनोभावार्ा; कळकळीर्ा; उत्सुक. ३. आपली मते व भावना यानंा प्राधान्द्य िेिारा; आपल्या भावनाशंी, 
आवडीचनवडींशी प्रामाचिक असलेला. ४. वस्तूपेक्षा व्यततीच्या अंतरंगाशी, चवर्ाराशंी संबचंधत असलेला. 
वस्तुचनष्ठच्या उलट. [सं.] 
 
आत्मणनष्ठ दृणष्टकोन पु. (समाज.) स्वतःच्या भावभावना, चवर्ार याचं्या अनुषंगाने एखाद्या 
गोष्ीकडे पाहण्यार्ी पद्धत. 
 
आत्मणनष्ठ मूल्य न. स्वतःच्या भावभावना, चवर्ार, याचं्याशी प्रामाचिक असिे; आपल्या मनार्ा कौल 
प्रमाि मानिे. [सं.] 
 
आत्मकनदा स्त्री. स्वतःर्ी झनिा; स्वतःस िोष िेिे; पश्चात्तापाने स्वतःवर िोषारोप करिे. [सं.] 
 
आत्मपणरचय पु. आत्म्याचवषयीरे् झकवा स्वतःचवषयीरे् ज्ञान; स्वतःर्ी ओळख. [सं.] 
 
आत्मपणरभवव्यथा स्त्री. स्वतः स्वतःवर काही बंधने घालून घेतल्यामुळे होिाऱ्या यातना झकवा 
येिारा कंटाळवािेपिा. [सं.] 
 
आत्मपणररक्षि न. (समाज.) स्वतःर्ी सुरचक्षतता राखण्यार्ा प्रयत्न; संकटापासून स्वतःरे् संरक्षि 
करण्यार्ी मािसार्ी सहजप्रवृत्ती. [सं.] 
 
आत्मपरीक्षि न. स्वतःकडे चर्चकत्सकपिे पहािे; स्वतःरे् गुि, िोष, उचिवा र्. बाबत चवर्ार 
करिे. [सं.] 
 
आत्मपीडानंद पु. (वै.) स्वतःला होिाऱ्या शारीचरक अथवा मानचसक विेनातूंन आनंि 
उपभोगण्यार्ी प्रवृत्ती. एक मानचसक चवकृती. [सं.] 
 
आत्मपोटी चव. आप्पलपोट्या; स्वाथी : ‘तव भीम म्हिे श्रीकृष्ट्िासी । तंू बरवा आत्मपोटी 
कळलासी । मी अचतथी उभा असता द्वारासी । भोजन सावकाश कचरसी तंू ।’ − जै १०·२. 
 
आत्मप्रगटन न. (मानस.) आत्माचवष्ट्कार; स्वतःच्या चवर्ार, भावनानंा मूतचरूप िेिे. 
 
आत्मप्रचीणत, आत्मप्रचीती स्त्री. १. आत्मज्ञान; स्वप्रतीती, गुरुप्रतीती, आत्मप्रतीती या तीन 
प्रतीतींपैकी एक. २. स्वतःच्या अनुभवावरून चमळवलेले ज्ञान, बोध; आत्मानुभव : ‘नाना गं्रथाचं्या समती । 
उपचनषिें वेिातं श्रुती । आचि मुख्य आत्मप्रर्ीती । शास्त्रेंसचहत ।’ − िास १·१५. [सं.] 
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आत्मप्रत्यय पु. स्वतःबिल चवश्वास; स्वतःच्या सामर्थ्यार्ी जािीव. [सं.] 
 
आत्मप्रशंसा स्त्री. स्वतःर्ी स्तुती; आत्मस्तुती. [सं.] 
 
आत्मप्रसाधन न. स्वतःर्ा मोठेपिा चमरविे; स्वतःस भषूविे : ‘श्रीमंती व राज्याचधकार यामुळें  
मनुष्ट्यार्ें आत्मप्रसाधन होण्याला चकतीतरी पट अचधक साहाय्य चमळेत यात काय संशय आहे?’ − के 
८·१२·३६. [सं.] 
 
आत्मप्रके्षपि न. आपल्या चवर्ारारें् प्रचतझबब िुसऱ्या गोष्ीत पाहिे. 
 
आत्मप्राल्प्तीत, आत्मप्राप्तीती स्त्री. १. आत्मज्ञान; िह्मज्ञान. २. िेव, आत्मतत्त्व आचि आपि यारें् ज्ञान होिे. 
[सं.] 
 
आत्मप्रौढी स्त्री. स्वतःबिल मोठमोठ्या गप्पा मारिे; फुशारकी मारिे; बढाया मारिे : ‘आत्मप्रौढी 
झकवा बढाईखोरपिा हे न्द्यनूगंडारे् एक लक्षि आहे.’ − न्द्यगूं ६२. [सं.] 
 
आत्मबंधु, आत्मबंधू पु. स्वतःर्ा नातेवाईक; र्ुलत − आते − मामेभाऊ र्. [सं.] 
 
आत्मकबब न. १. प्रचतझबब : ‘का आत्मझबबा घेतलें  । बाळकें  जळीं ।’ − ज्ञा १८·१३०६. २. (ल.) 
जीवात्मा (परमात्म्यारे् प्रचतझबब). [सं.] 
 
आत्मबुणद्ध, आत्मबुद्धी स्त्री. एखाद्यारे् स्वतःरे् ज्ञान, जािीव; स्वतः लावलेला स्वतःर्ा शोध, चवर्ार. 
[सं.] 
 
आत्मबोध पु. िह्मज्ञान; आत्मज्ञान : ‘मग सत्त्वें र्ोखाळें  । उघडती आत्मबोधारे् डोळे ।’ − ज्ञा 
१८·२१०. [सं.] 
 
आत्मभान न. १. स्वतःच्या गुिारं्ी, हक्कारं्ी, पचरक्स्थतीर्ी जािीव. २. स्वत्त्व, स्वाचभमान 
याबिलर्ी जागरूकता. [सं.] 
 
आत्ममानी चव. स्वतःच्या मोठेपिार्ी झकवा आत्मसन्द्मानार्ी ज्याला योनय जािीव आहे असा; 
स्वतःर्ी योनयता जपिारा. 
 
आत्मयज्ञ पु. आत्माहुती िेिे; स्वाथचत्याग; जीचवतारे् बचलिान; स्वतःहून मरिाला तयार होिे. 
[सं.] 
 
आत्मरत चव. स्वतःतर् मनन असलेला; स्वतःशीर् रममाि होिारा. 
 
आत्मरक्षि न. स्वसंरक्षि; स्वतःस जपिे. [सं.] 
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आत्मराज पु. आत्मा; स्वतः; आत्मतत्त्व : ‘तेथे न सुवावा अभगंी । आत्मराजु ।’ − ज्ञा १८·२८०. 
 
आत्मरूप न. स्वस्वरूप : ‘जयजय स्वसंवदे्या आत्मरूपा ।’ − ज्ञा १·१. 
 
आत्मलक्षी चव. जास्तीत जास्त व्यक्ततगत पातळीवर असलेला : ‘कचवता मात्र अचधक उत्कटतेने 
आत्मलक्षी होत र्ालली आहे.’ − छािंसी ७. स्वतःच्या अनुभतूीवर चवसंबिारा; स्वानुभवाशी एकचनष्ठ 
असलेला. 
 
आत्मलक्षीपिा पु. (मानस.) एक वतचन समस्या; स्वतःच्या अडर्िीत गुरफटून जाऊन घुमे व 
एकलकोंडे होिे. 
 
आत्मलाभ पहा : आत्मप्राप्तीती 
 
आत्मकलग न. १. आत्मस्वरूप : ‘पैं तुिंी आि वाहिें । हें आत्मझलगातें चशविें ।’ − ज्ञा १८·१३६९. 
२. चशवारे् मुख्य झलग (प्रतीक). शकंराने आपल्या भततासाठी आत्मस्वरूपार्ा तत्त्वाशं मूतच करून ठेवला 
आहे. कैलासावरील चशवझलग. ३. अत्यंत चजवलग मनुष्ट्य; पे्रमारे् मािूस : ‘रघुनाथराव यारें् पूवचज चवठ्ठल 
चशविेव हे आमरे् िािासाहेबारें् आत्मझलग होते.’ − तीप्र ८२. [सं.] 
 
आत्मवत चव. आपल्याप्रमािे; स्वतःसारखे; आपपरभाव न ठेवता. 
 
आत्मवश पु. स्वतःवर ताबा ठेविे; मनोचनग्रह; आत्मचनग्रह; आत्मसंयमन. 
 
आत्मवंचना स्त्री. स्वतःर्ी फसविूक; स्वतःशी प्रतारिा. [सं.] 
 
आत्मणवचार पु. आत्म्यासंबंधी र्र्ा; िह्मचवर्ार. [सं.] 
 
आत्मणवद्या स्त्री. १. िह्मचवद्या; अध्यात्मचवद्या; विेान्द्त. २. आत्मज्ञान; स्वतःसंबधंी जािीव. [सं.] 
 
आत्मणवणध, आत्मणवधी पु. आत्म्यारे् कतचव्य; गुिधमच. 
 
आत्मणवश्वास पु. (मानस.) स्वकतृचत्वार्ा भरवसा; स्वतःसंबधंीर्ा योनय असा चवश्वास, खात्री. 
[सं.] 
 
आत्मवृत्त न. आत्मर्चरत्र; स्वतःचवषयीर्ा वृत्तान्द्त, माचहती. [सं.] 
 
आत्मवेत्ता पु. ज्याला स्वस्वरूपार्ी पूिच ओळख िंाली, स्वहृियात वास करिारा िह्माडंव्यापी 
परमात्मा आपि आहो असा ज्याच्या बुद्धीर्ा चनधार िंाला तो; मी िह्म आहे असे मानिारा. [सं.] 
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आत्मव्याघात पु. १. (सास.) स्वतःरे् चवधान स्वतःर् खोडून टाकिे; स्वचवरोध. २. चवसंवाि. ३. 
परस्परचवरुद्ध कथन. ४. असंगती. [सं.] 
 
आत्मशास्त्र न. अध्यात्मचवद्या शास्त्र. [सं.] 
 
आत्मशुणद्ध, आत्मशुद्धी स्त्री. १. चर्त्तशुद्धी; स्वतःरे् आर्ारचवर्ार, वतचन शुद्ध ठेविे; स्वतःला चनिोष 
करिे. २. आत्म्यार्ी शुद्ध अवस्था. [सं.] 
 
आत्मसत्ता स्त्री. िह्मज्ञान; आत्मस्वरूप : ‘तैसें होईजे जाईजे िेहें । ते आत्मसते्त अचविये ।’ − ज्ञा 
१५·३८०. [सं.] 
 
आत्मसमपयक प्रवृणत्त, आत्मसमपयक प्रवृत्ती स्त्री. िुसऱ्याच्या चहतासाठी स्वतःरे् सवचस्व िेण्यार्ा मनार्ा 
कल. 
 
आत्मसमपयि न. (राज्य.) शरिागती; शरि जािे. [सं.] 
 
आत्मसमीक्षा स्त्री. स्वतःच्या आर्ारचवर्ारावंर टीका करिे; स्वतःरे् गुििोष तपासिे. [सं.] 
 
आत्मसंतुष्ट चव. स्वतःबिल, स्वतःच्या कृतीबिल समाधानी असलेला; स्वतःवर खूष असिारा; 
आहे त्यावर संतोष मानिारा. [सं.] 
 
आत्मसंतुष्टता स्त्री. १. आत्यंचतक तृप्तीर्ी, चवशषेतः स्वाथचपे्रचरत तृप्तीर्ी भावना. २. आहे तेवढ्यात 
संतोष मानण्यार्ी वृत्ती. [सं.] 
 
आत्मसंतोषाने चिचव. राजीखुशीने; कोिार्ी भीड न धरता; आपखुषीने. 
 
आत्मसंतोषी चव. १. आत्मानंिात सुख मानिारा. २. (ल.) आपमतलबी. 
 
आत्मसंभव पु. १. पुत्र. २. मिन. 
 
आत्मसंयम पु. स्वतःच्या भावनावंर, चवर्ारावंर असलेला ताबा. [सं.] 
 
आत्मसंयमन पु. स्वतःरे् मन स्वतःच्या ताब्यात ठेविे. [सं.] 
 
आत्मसात करिे चि. १. आपलेसे करिे; आपल्या कामी लाविे; बळकाविे स्वतःच्या ताब्यात घेिे; 
एखािा चवर्ार, तत्त्व वगैरे पर्विे. २. अभ्यासाने एखािी चवद्या अवगत करिे; पाचंडत्य संपाििे; प्रभतु्व 
चमळविे. ३. स्वस्वरूप करिे; आपिाशी एकरूप करिे. 
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आत्मसाधन न. १. आपल्या जीवारे् झकवा जन्द्मारे् साथचक; स्वतःच्या उपजीचवकेर्ी व्यवस्था, 
तरतूि. २. (ल.) स्वतःर्ा मतलब; स्वाथच. [सं.] 
 
आत्मसाक्षात्कार पु. चनगुचि साक्षात्कार (सगुि साक्षात्काराच्या उलट); अंतयामी परमेश्वर यारे् िशचन. 
आत्मा हेर् िह्म ही जािीव. [सं.] 
 
आत्मसुख न. १. स्वतःरे् (शारीचरक झकवा मानचसक) सुख; आपल्या चठकािीर् सुख. २. 
िह्मज्ञानापासून होिारे सुख. 
 
आत्मसोय स्त्री. आत्मज्ञानार्ा मागच : ‘पाहे पा ंकेवळ आत्मसोये’ − नाम १८१२. 
 
आत्मल्स्थणत, आत्मल्स्थती स्त्री. िह्मस्वरूपार्ी क्स्थती; आत्म्यार्ी स्वतंत्र अवस्था; शरीर झकवा 
र्तर वस्तू याहूंन चभन्न अशी अचलप्त क्स्थती. (चि. ओळखिे, जाििे, संपाििे, जोडिे, धरिे). [सं.] 
 
आत्मित्या स्त्री. १. (कायिा) धमच आचि न्द्याय यानंी चनचषद्ध मानलेल्या मागाने स्वतःच्या मरिास 
कारि होिे; हेतुपुरस्पर स्वतःर्ा जीव स्वतः िेिे; जीव िेिे; आत्मनाश; आत्मघात. धमचशास्त्राप्रमािे 
आत्महत्या हे पाप असून कायद्याने तो गुन्द्हा ठरचवला आहे. [सं.] 
 
आत्मित्त्यारा चव. आत्मघाती; स्वतःर्ा नाश करिारा : ‘जो आपला आपि घातकी । तो 
आत्महत्त्यारा पातकी ।’ − िास १७·७·१०. 
 
आत्मिा चव. पु. स्वतःस मारिारा : ‘तो आत्महापासौचन िेचखया : महातामसु’ − ज्ञाप्र. २२५. [सं.] 
 
आत्मणित न. १. (ईश्वरप्राप्तीने होिारे) जीवारे् कल्याि; उद्धार; िेहारे् साथचक; भगवत् प्राप्ती. 
२. स्वतःर्ा फायिा; स्वचहत. [सं.] 
 
आत्मज्ञ पहा : आत्मज्ञानी 
 
आत्मज्ञान न. १. िह्मज्ञान; स्वस्वरूपारे् ज्ञान; अध्यात्म ज्ञान : ‘ज्ञान म्हिजे आत्मज्ञान । पाहावें 
आपिाचंस आपि ।’ − िास ५·६·१. २. स्वतःच्या वतचनार्ी जािीव; स्वतःच्याचवर्ार−चवर्ारारें् ज्ञान. [सं.] 
 
आत्मज्ञानी पु. स्वतःर्ा आत्मा व िह्म यामधील संबंधार्ी जािीव असिारा; याचवषयीरे् ज्ञान 
असिारा. [सं.] 
 
आत्मंभरी चव. अप्पलपोट्या; पोटभरू. 
 
आत्मा पु. १. ज्यामुळे शरीर चजवतं राहते पि ज्याला शरीरापलीकडे स्वतंत्र अक्स्तत्व असते असे 
अपार्मथव व अगोर्र तत्त्व; आचितत्त्व; चनराकार, अमत्यच परमात्मा. २. सवच चवश्वात भरलेले र्ैतन्द्य; परिह्म. 
३. ज्यामुळे स्वतःच्या चभन्नपिार्ी जािीव होते असे तत्त्व; र्ैतन्द्य; प्राि. ४. मी, स्वतः याबिल वापरण्यात 
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येिारा शब्ि. ५. स्वभाव, प्रकृती; अंतःकरि. ६. िेह. ७. बुद्धी; समजशतती. ८. ज्याला चवर्ार, भावना, 
र्च्छाशतती आहेत असे आध्याक्त्मक व्यक्ततमत्त्व : ‘मािंा आत्मा असा आरसा । पाहो जन त्यामाचज तुला ।’ 
− उसं २८१. [सं.] 
 
आत्मा पु. (झपजारी व्यव.) कापूस झपजण्याच्या कमानीच्या पखं्याच्या कडेवर असलेल्या र्ामड्ाच्या 
पट्टीच्या आत बसवलेली कातड्ार्ी घोडीवजा केलेली पट्टी. चहने कमानीस असलेली तात तािून अचधक 
आवाज चनघतो. 
 
आत्मानंद पु. चवषयसुखापासून चर्त्त आवरून परमात्म्यारे् ध्यान केल्याने होिारे समाधान. 
िह्मज्ञानापासून होिारा आनंि; आत्म्यार्ी जािीव िंाल्यामुळे लाभिारे सुख. भारतीय तत्त्वज्ञानात आनंि 
हा आत्म्यार्ा एक घटक मानला आहे. पहा : आनंद [सं.] 
 
आत्मानात्मणवचार पु. िेहाच्या ठायी शुद्ध चनर्मवषय जो ज्ञानाशं तो मात्र मी, र्तर िेहाचिक ते 
अनात्मा या संबधंी चवर्ार. [सं.] 
 
आत्मानुभव पु. १. आत्म्यार्ा पचरर्य; आत्मज्ञान; िह्मज्ञान : ‘तेथें आत्मानुभव बोचलजे कैसा 
कवि पचर ।’ २. आत्मप्रतीती; योगप्राप्त समाधी; प्रचतचष्ठतप्रज्ञता; जीवन्द्मुतती. ३. आत्म्याच्या परमात्म्याच्या 
ऐतयार्ा अनुभव. ४. स्वतःला आलेला, स्वतः घेतलेला अनुभव. 
 
आत्मानुभूणत, आत्मानुभूती स्त्री. (समाज.) स्वतःर्ी योनय ती ओळख; स्वतःच्या सामर्थ्यार्ी 
स्वयंप्ररिेने िंालेली जािीव. [सं.] 
 
आत्मानुशासन न. (समाज.) स्वतःर् स्वतःवर लािून घेतलेले बंधन; स्वयंचशस्त. [सं.] 
 
आत्मानुसंधान न. १. परमाथचचवषयक सत्याकडे, आत्मज्ञानाकडे लागलेले लक्ष. २. (ल.) 
अप्पलपोटेपिा. [सं.] 
 
आत्माणभव्यल्क्त, आत्माणभव्यक्ती पहा : आत्माणवष्ट्कार 
 
आत्माराम पु. १. आत्मा; जीव; अंतःकरि. २. चवषय−पराङ्मुख व ईश्वराराधनेचवषयी तत्पर; 
आत्मानंि लाभलेला; स्वसंतुष्. ३. परमेश्वर; परिह्म : ‘आत्मारामारे्चन चवरहें । जेया ंजीवीतु न साहे.’ − ऋ 
६. 
 
आत्मापयि न. १. एखाद्या गोष्ीसाठी स्वतःला ईश्वरास वाहून घेिे. स्वतःर्ा प्राि िेिे. २. 
आत्मसमपचि; शरिागती; शरि जािे. [सं.] 
 
आत्माणवष्ट्कार पु. (सास.) चनरचनराळया कला, साचहत्य व सजचनशील माध्यमे या द्वारा आपल्या 
भावना, अनुभव, आपले व्यक्ततमत्त्व प्रगट करिे; आत्मप्रगटीकरि. [सं.] 
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आत्माश्रयदोष पु. (तकच .) अन्द्योन्द्याश्रय िोष;एखािी गोष् चसद्ध करण्यासाठी त्यार् गोष्ीर्ा आधार 
घेण्यार्ा तकच िोष. 
 
आत्मािुणत, आत्मािुती स्त्री. तत्त्वासाठी स्वतःच्या प्रािारे् बचलिान. [सं.] 
 
आल्त्मक, आत्मीय चव. १. स्वकीय; आपले नातलग; सोयरेधायरे : ‘आचि मी अजुचन हे आक्त्मक 
॥’ − ज्ञा १८·१२८२. २. स्वतःसंबंधीरे्; स्वतःर्ा, जवळर्ा संबंध असलेला; चवश्वासू (मनुष्ट्य). आपल्या 
पक्षार्ा, आपला चहतझर्तक (मनुष्ट्य, नातलग) : ‘खबर द्यावयार्ी कारि जे आमर्ा आक्त्मक राजपुरीस 
आहे त्याहंी सागंोन पाठचवले.’ − पेि २३·२२६. [सं.] 
 
आल्त्मक सिजप्रवृणत्त स्त्री. उपजत अहंकार प्रवृत्ती. 
 
आत्मीभाव पु. (तत्त्व.) १. आत्मस्वरूपी लीन होण्यार्ी अवस्था. २. स्वस्वरूपी तन्द्मय होण्यार्ी 
क्स्थती. [सं.] 
 
आत्मीयता स्त्री. आपलेपिा; जवळीक : ‘कशार्ीर् आत्मीयता वाटत नव्हती.’ − पुत्र ३८. [सं.] 
 
आत्मोन्नणत, आत्मोन्नती स्त्री. स्वतःर्ा उत्कषच; स्वतःर्ी प्रगती; स्वतःमध्ये केलेली सुधारिा. [सं.] 
 
आत्मोपासना स्त्री. ध्यान करून परमेश्वरार्ी उपासना करिे. [सं.] 
 
आत्मौपम्य न. १. परिह्मस्वरूपाशी एकरूपता. २. आत्म्याशी, आपल्याशी ऐतय; आपपरभाव 
नसिे. [सं.] 
 
आत्मौपम्यबुणद्ध, आत्मौपम्यबुद्धी स्त्री. सवचत्र आपल्यासारखी बुद्धी; सवचत्र आत्मतत्त्व असल्यार्ी बुद्धी : 
‘सवांभतूी एक आत्मा झकवा आत्मौपम्य बुद्धी या तत्त्वानें व्यावहाचरक नीचतधमार्ी जशी उपपत्ती लागते, तशी 
िुसऱ्या कोित्यार् तत्त्वानें लागत नाहीं.’ − गीर ३८२. [सं.] 
 
आत्यंणतक चव. १. अचतशय; फार; तीव्र; पराकाष्ठेर्ा : ‘रायें पुचसलें  आत्यंचतक के्षम । तिथीं कचव 
ज्ञाता परम ।’ − एभा २·२७७. २. शवेटर्ा; चनवािीर्ा. [सं.] 
 
आत्यंणतक प्रलय पु. १. िह्माचशवाय र्तर सवच वस्तुमात्रारं्ा नाश. २. मोक्ष प्राप्त िंाल्यावर सवच जगार्ा 
भासिारा अभाव. मोक्षप्राप्तीसाठी र्ार प्रलय आहेत. चनरा व मरि हे िोन झपडीरे् आचि कल्प व महाकल्प 
हे िोन िह्माडंीरे् असे र्ार प्रलय. पि यात जीवास मुतती नाही. म्हिून हा पार्वा आत्यंचतक प्रलय 
कक्ल्पला आहे. हा मुक्ततप्रि आहे. [सं.] 
 
आत्या स्त्री. बापार्ी बहीि; काही लोक आत्ती म्हितात. [सं. अत्ता] 
 
आत्याती स्त्री. आततायीपिा. 
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आत्याबाई स्त्री. १. बापार्ी बहीि; आत. २. सासू. (काही चठकािी आत्या सासू होते) : ‘तंव 
सत्यभामा म्हिे आत्याबाई । तुम्हासी तरी म्हिावें काई । तुम्ही का ंम्हिचवता ंयारं्ी आई । केवीं उिरीं धचरलें  
हो ॥’ − जै ९·७२. 
 
आत्येसा चिचव. अचतशय; फार (शोक) : ‘मुिा डेऱ्यास आिला…. आनंिी कचरतसे आत्येसा ।’ − ऐपो ८९. 
 
आत्राटि न. मारिे; ताडि : ‘चनर्मवकल्प कचरता ंआत्राटिा’ − गीता २·२२५०. [सं. आ+तड] 
 
आत्राटिे चि. १. मारिे; थापटिे; ताडन करिे : ‘आवेसें भजुा आत्राचटचत ।’ − राज्ञा १·१३३. २. 
फंुकिे ‘तेिे पौंडु आत्राचटला । महाशखुं ॥’ − राज्ञा १·१४८. 
 
आते्रय पु. एक रासायचनक मूलरव्य. 
 
आथ पु. हात. (चभल्ली) [सं. हस्त] 
 
आथडिे उचि. हसडिे; चहसकिे; चहसका मारून चहसकून घेिे; पकडिे; बलात्काराने धरिे; 
जोराने झकवा िंटतयासरशी पकडिे. 

अचि. जाऊन थडकिे; पोर्िे; थाबंिे; आवळिे. [सं. आ+स्तभ्] 
 
आथिे अचि. चशविे; हात लाविे. (चभल्ली) 
 
आथवयि णवणध, आथवयि णवधी जारिमारि. पहा : अथयवि : ‘चवचध आथवचि । हातीं आथी ॥’ − ज्ञा 
१३·८३०. 
 
आथवो अधा शरे पहा : आठवा (गो.) 
 
आथाणप उअ. पहा : अद्याणप : ‘आथाचप मुलामाजी मुली.’ − नागेश लीलामृत. 
 
आणथ, आणत चि. १. (जुने मराठी काव्य) आहे. पहा : आणत :‘झपगलकु झसह येथें आचथ ।’ − परं् 
१·२४. २. होती : ‘एक कुकडी (कोंबडी) आथी.’ − चभल्ली गोष्ी ९. (चभल्ली) 
 
आणथिे सचि. चमळविे : ‘कार् आचथयलें  ज्ञानेंचवि’ − ज्ञागा ४७६. 
 
आणथला अचि. िंाला; होता;‘असिे’ र्ा भतूकाळ. (जुन्द्या मराठीतील.) 
 
आणथला चव. १. भानयवान; थोर : ‘सिाभ्यासारे्चन योगें । भगवतप्रसाि प्रसंगे । लाहोचन युक्ततसौभानयें । 
आचथला होय तो ।’ रासप ं २·६०५. २. युतत झकवा संपन्न : ‘ऐसेचन गंभीरपिें । क्स्थरावलेचन अंतःकरिें । 
आचथला तोचर् जािें । मानंू र्ये॥’ − १·६१. चशवाय नामाचथला (मुआचि २१·४१) मोहाचथला (मुआचि 
२२·२२) र्. रूपे आढळतात. 
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आणथलेपि न. १. असतेपि; अक्स्तत्व. २. संपन्नता; थोरपिा; भानय : ‘एथ जािीव करी तोचर् 
नेिें । अचथलेंपि चमरवी तेचर् उिें ।’ − ज्ञा ९·३६८. [सं. अक्स्त] 
 
आथुधुरे अ. सिसतपिे : ‘जेथ र्ैतन्द्य आथुधुरे । करूचन अचसजे ।’ − राज्ञा ६·२८०. 
 
आथुरि न. पहा : अंथरूि : ‘ते गोपाळ िंाले जािते । आपले आथुरिावरी ।’ − रासपं ५·५१. 
 
आद चव. अधच. पहा : अद सामा शब्ि. आिपाव; आिमि. 
 
आद चिचव. आद्यमूळ; प्रारंभीर्ा; आधीर्ा : ‘श्रोतार्ी स्वभावना आि । ऐको येतो कविही नाि । पचर 
तयार्ा अथच भेि । नाहींर् तया ॥’ − चससं ३. [सं. आद्य] 
 
आद स्त्री. वशंार्ी माचहती; आचि. [सं. आचि] 
 
आद, अवसान न. आचिअंत; पुरावा; आधार :‘आपल्यास आिअवसान कोठे काही लागेना.’ − 
मासपमा ७०. 
 
आदक पु. धाक; भीती : ‘जैसी क्षैचतजें र्रंकला । वचर राहोर्ा आिकु आगळा । का ंलोिारी धार लोपे 
उन्द्हाळा । तेिेचर् धाके मातंगा ॥’ − रुस्व ४६४. 
 
आदकरिी स्त्री. मागील आर्रि; पूवीर्ी कृती : ‘तीथचवाचस सागंता ं ऐकली सुचमत्र तुमर्ी 
आिकरिी ।’ − प्रला ९१. [सं. आद्य+कृ] 
 
आदकव, आदकाव, आदकावो चव. अचधक; गरजेपेक्षा जास्त; चशल्लक राचहलेले. (कु.) [सं. 
अचधक] 
 
आदकुर, आदकर न. अधच; अधुचक; अधाभाग. [सं. अधच] 
 
आदखिा पहा : अदखिा : ‘बहुकृपि बहु खंिस्ती । बहु आिखिा बहु मस्ती ।’ − िास ५·७·३५. 
 
आदखिेपि न. मात्सयच; दे्वष; एखाद्यारे् र्ागंले िंालेले न पाहण्यार्ी वृत्ती : ‘आिखिेपि करंू 
नये ।’ − िास २·२·२२. 
 
आदगी स्त्री. नििं, नवऱ्यार्ी बहीि. [का. आिंगी] 
 
आदघर न. आचिघर; आद्यस्थान; पुरािप्रचसद्ध के्षत्र : ‘खुब जुतीनें चकल्ला राखावा हें पूवीर्ें आिघर ।’ 
− ऐपो २५१. 
 
आदट चव. स्वैर; िडपले न जािारे : ‘तेचव र्ंचरयें खाचत अिटें : आत्मा नरक भोगीं’ − उगी ५१०. 
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आदट चव. दृढ; बलवान. पहा : अदट : ‘चनळा म्हिे मािंा पुरता आला वीट । िेखोनी आिट कमच 
बळी ॥’ − चनगा २१५. 
 
आदटिे अचि. िबिे; चजरिे; कमी होिे : ‘बुद्धी भ्रम सुटे प्रशस्त न वटे धोका सवे आिटे ।’ − िाचव ४३६. 
 
आदडा स्त्री. गिी; िाटी. 
 
आदत स्त्री. सवय; खोड : ‘जयाजी झशिे यासं आित अशी होती कीं स्नानानंतर मुखावर धोतर घेऊन 
क्षिभर डोळे र्ोळीत रहावें.’ − भाव १५. [फा.] 
 
आदद स्त्री. संख्या. [फा.] 
 
आदन न. आधि; भात र्. चशजवण्यास लागिारे उकळी आलेले पािी. (गो.) [सं. आिहन.] 
 
आदन न. अवलंबन; आश्रय. (गो.) 
 
आदब स्त्री. आिरयुतत नम्रता; चशष्ार्ार; िरबारातली झकवा वचरष्ठासमोर पाळायर्ी चशस्त : 
‘झहिुस्थानातील आिब होती ती’ − आभाळ १०. (वा.) आदब राखिे – मयािा, सन्द्मान, प्रचतष्ठा साभंाळिे. 
 
आदबत चिचव. कष्ाने; हळूहळू; सावकाश : ‘आबार्ी आई आिबत उठली’ − बाराब ३२. 
 
आदबअणट स्त्री. (मल्लखाबं.) १. छातीवर स्वक्स्तकाकार हात ठेविे. २. मल्लखाबंाला हात ठेवनू 
मारावयार्ी उडी. 
 
आदमखोर चव. नरभक्षक; मनुष्ट्यभक्षक : रततमासारं्ी र्ट लागलेला (वाघ) : ‘ही आिमखोर 
वृचत्त नानाचं्या चठकािीं उत्पन्न िंाली होती.’ − खून की आत्महत्या ८३१. [फा.] 
 
आदमास पहा : अजमास, अंदाज 
 
आदमी पु. मनुष्ट्य; मानव; पुरुष (आिमरे् वंशज); र्सम; मािूस; व्यतती. [फा.] 
 
आदमुरे, आदमोरे पहा : अदमुरे 
 
आदमुसा चव. १. मूक्च्छचत; अधचमेला. २. चनरुत्साही; कष्ी; चनराश : ‘तो आिमुसा िंाला’ − धग 
६. (व.) [सं. अधच+मूच्छा] 
 
आदर पु. १. मान; श्रद्धा; पूज्यबुद्धी : ‘गुिा न म्हिता ंउिा अचधक आिरें रोचवती ।’ − केका २३. २. 
(हंुडी) स्वीकार; सत्कार; होकार. ३. स् भाव; हौस; आवड : ‘तसा रंग श्रीमंत खेळले कचलयुगांत अचत 
आिरातं ।’ − ऐपो १९८. ४. (सामान्द्यतः) गौरव; सत्कार; स्वागत; आिराचतर्थ्य. ५. अगत्य. 
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आदर पु. १. आवक यक गोष्; वळेप्रसंग; तत्परता : ‘ऐसास राजश्री मानाजी आंगरे यार्ेंचह पत्र 
आम्हास आले यावरून र्लाज करावयास आिर जाहाले.’ − पेि ३४·३२. २. धमच, राष्ट्र, थोर व्यतती, 
वडील मािसे र्. ना मान द्यावा. त्याचं्या बाबतीत नम्रपिाने वागावे अशी भावना; भतती : ‘बार्सीं तेयार्ा 
आिरू साचंघतला.’ − लीर् २·१५. 
 
आदर पु. र्च्छा; खुमखुमी : ‘खाली धामधुम करावयार्ा आिर आहे म्हिून चलचहले तरी धामधुम 
करिे ही काये भले मिार्ी आहेत’ – व े४. स १७४३•२६ [सं.] 
 
आदरउपचार, आदरमान, आदरसत्कार पु. पाहुिर्ार; मानसन्द्मान; मानमरातब; संभावना; आसन; 
अभ्युत्थान; भोजन वगैरे िेिे : ‘हैिरअल्लीनें लक्ष्मिपंतारं्ी भेटी घेतली. मशारचनल्हेर्ा आिरउपर्ार फार 
काहंीं केला.’ − ऐलेसं १४४३. 
 
आदरि न. बहुमान; सन्द्मान; आिर; श्रद्धा; अगत्य. (कों.) 
 
आदरिीय चव. बहुमानास योनय; मान िेण्यास योनय; सन्द्माननीय; आिराहच. [सं.] 
 
आदरिे चि. १. मान−सन्द्मान करिे; आिर ठेविे. २. स्वीकारिे, घेिे; कबलू करिे; मान्द्य करिे : 
‘जसें प्रार्मथताचंर् आिचरलें  ।’ − मोऐचषक १·३०. ३. (एखाद्या धंद्याचवषयी) हातात घेिे; पत्करिे, कृती 
करण्यारे् मनात आििे : ‘धचरला राज्य मनोरथ म्या ं मूढें, न वनवास आिचरला ।’ − मोभीष्ट्म ११·१. ४. 
ठरविे : ‘….उधािी करू आिरीली ।’ − लीर् १·३६. ५. लागिे; चनघिे : ‘बीजे करूजें आिचरलें .’ − लीर् 
१·१३. ६. आरंभ करिे : ‘जे तुवा ंएथ आिचरलें  । मािंारींचर् ॥’ − ज्ञा २·९१. [सं. आ+दृ] 
 
आदरदोदर चव. अधचवट कुटलेले −रे्र्लेले. (व.) [सं. अधच+दृ] 
 
आदरमुदारत पु. आिरसत्कार : ‘त्यारं्ी भेट जाचलयावर बहुत आिरमुिारत करून त्यास मेळवनू 
घ्याव.े’ − मझशका ३१४. 
 
आदराणतथ्य न. पाहुिर्ार (भोजनासंबधंीर्ा); आिरसत्कार. [सं.] 
 
आदरांजली स्त्री. भावपूवचक विंन; भक्ततयुतत प्रिाम. [सं.] 
 
आदरून चिचव. १. मनापासून; अंतःकरिपूवचक. २. दृढ चनश्चयाने; खडसून; खात्रीने; साफ; 
र्कर्कीत. ३. मुिाम. ४. अगत्याने : ‘त्या पत्रािी साधनारें् चवभततीकरि व एकीकरि पाचहजे असें ि. चव. 
आपटे आिरून सागंतात.’ − आघर्. ५. [सं. आिर] 
 
आदरेखून अ. आवचजून; मुिाम; आिरून : ‘बाब ूकेशवर्ंि सेन यारं्ी नव्या धमावर व्याख्यानें हीं 
फार मननीय असत. तीं नेटीव्ह व ओचपचनयन आिरेखून प्रचसद्धर् करी.’ − मंर् १•२१४. (कों.) 
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आदशय पु. १. र्ागंल्या आर्रिार्ा; एखाद्या चवषयातील श्रेष्ठपिार्ा नमुना; ज्यारे् अनुकरि करावे 
असा मािूस, असे ध्येय, उचिष् र्. २. चकत्ता; नमुना. ३. एखाद्या गं्रथावरील टीका; भाष्ट्य. ४. आरसा : 
‘अंधास आिशच जसा चिसेना ।’ − सारुह २·१२·३ [सं. आ+दृश ] 
 
आदशयअंबारी स्त्री. आरशार्ी अंबारी : ‘गजपषृ्ीं आिशचअंबारी ।’ − ऐपो २६६. 
 
आदशयणनष्ठ आिशावर आधारलेला. 
 
आदशय पणरवर्णतत न. (चवअ.) आवतचनाचं्या संख्येत बिल करून व्होल्टेजमध्ये अपेचक्षत असा बिल 
करण्याकचरता उपयोचजलेले नमुनेिार उपकरि. [सं.] 
 
आदशयलक्षी चव. (तत्त्व) आिशच चवषयक, आिशोन्द्मुख. 
 
आदशयवाद पु. आिशावरील चनष्ठा; आिशांरे् अनुसरि करण्यावर भर िेिारे मत; ध्येयवाि; 
कल्पनाचनष्ठ चवर्ार; कसे आहे, यापेक्षा कसे असाव ेयासंबधंी केलेला चवर्ार. [सं.] 
 
आदशयवादी पु. (तत्त्व.) आिशचवािाच्या मतार्ा पुरस्कता. [सं.] 
 
आदलदोदल चिचव. र्कडे चतकडे करिे; खालीवर करिे; हलविे; घोळिे : ‘फुटािे आिलिोिल 
केले जातील.’ − वानगी ५०. 
 
आदला रागेंतील पचहला झकवा सवांत पुढर्ा, आरंभीर्ा, आधीर्ा, अगोिरर्ा. 
 
आदवड न. र्ामडी रापचवण्यासाठी पािी ठेवण्यारे् कंुड. (कु.) 
 
आदवसाि स्त्री. आशा; फायिा; फल; पचरिाम. (गो.) [सं. आचि+अवसान] 
 
आदवेचो, आदवो चव. १. प्रथम, पचहल्याने पचरर्य िंालेला, प्रथम पचरर्यार्ा. (गो.) २. 
अपचरचर्त. [सं. आद्यवत्] 
 
आदसून चिचव. आवजूचन; हटकून. 
 
आदसेरी स्त्री. पहा : अडशेरी : ‘हरचजनस येईल त्यार्ी आिसेरी घ्यावी.’ − पेसाप ७६. 
 
आदळ पु. स्त्री. १. धक्का; हेलकावा; घाव. ‘चवषयारे् आिळ रोकडे । र्ुकवचून धडपुडे । काचढती 
तीरा ।’ − एभा २·३१६. २. िंोंबी; िंुंज; टक्कर; हातघाई : ‘मग िोंहीं िळा ंआिळु जाला । तो कैसा सागंौ ।’ − 
चशव १०४१. 
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आदळआपट, आदळउपट, आदळउफळ, आदळधोपट, आदळाआदळ स्त्री. रागाच्या भरात 
र्ीजवस्तंूर्ी फेकाफेक, िंगा, झधगामस्ती. त्रानयाने वस्तंूर्ी (भाडं्ार्ी) फेकाफेक. 
 
आदळिे अचि. जोराने आपटिे; आघात होिे; तुटून पडिे. 
 
आदळिे उचि. १. कोसळिे; धडकिे; थडकिे; आपटिे. २. र्ालून जािे; तुटून पडिे, जोराने 
हल्ला करिे. र्. (ल.) अधाशीपिाने खािे; (िाताखाली) रगडिे. 
 
आदळाआदळ स्त्री. मारामारी; िंटापट : ‘भागडर्ुडी घायाळ होता आिळाआिळ िंाली ॥’ − मब ४८. 
 
आदंतर चव. आगाऊ. (गो.) [सं. आचि+अंतर] 
 
आदा पु. आवक; उत्पन्न. पहा : अदा :‘िुसाला ं चमळोन खर्च भारी िंाला, आिा नाहीं’ – ऐलेसं 
४·१८३३. 
 
आदाता पु. पैसे घेिारा; िान स्वीकारिारा; धनािेश झकवा पैसा चजच्या नाव ेचिला जातो अशी व्यतती. 
[सं.] 
 
आदान न. १. कुयोग; अशुभसूर्क प्रसंग. २. (ल.) ज्यातून चनभाविे−जगिे कठीि असा आजार 
झकवा अपघात; पुनजचन्द्म िेिारे संकट : ‘म्या ंभोचगलीं आिानें । गभचवासी अपार ।’ − मुरंशु ४२५. (चि. येिे, 
जािे, र्ुकिे, टळिे, करिे.) [सं. आ+धान] 
 
आदान न. घेिे; स्वीकारिे; बळेर् िेिे; चमळविे. [सं. आ+िा] 
 
आदानप्रदान न. िेवघेव; चवचनमय; िळिवळि. [सं.] 
 
आदापावती स्त्री. (सावकारास) काही रोख व काही हवाल्याने चिलेल्या रकमेर्ी पावती. भरिा 
केलेली पावती. रक्कम अिा केल्यार्ी पावती. 
 
आदाब स्त्री. १. विंन; मुजरा (चि. बजाविे) : ‘सवांनी आिाब बजावली.’ − ऐचट १·१२. २. भेटीरे् 
जवाहीर, अलंकार, नजरािा : ‘नवाबानंीं मोत्याच्या कंठ्या तीन व चजगा कलगी वगैरे अकरा आिाब 
र्नायत केले.’ − मर्सा ५·१९१. [फा. अिब] 
 
आदाब अजय स्त्री. १. विंन, मुजरा. २. भेटीच्या वेळी सलाम करावयाच्या वेळी म्हिावयारे् शब्ि. 
 
आदाबबंदगी स्त्री. विंना; अचभवािनपूवचक चवज्ञप्ती : ‘आिाबबिंगी ऐसी जे’ − ऐलेसं ११•५९१८. 
 
आदाम पु. १. बायबलमधील सृष्ीच्या उत्पत्तीच्या कथेतील प्रथम मानव. २. येशुचिस्त : ‘त्यानें 
(िेवानें) त्यास आिाम हें नाव चिले.’ − उत्प ६·२. [रं्. ॲडॅम] 
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आदाय पु. नफा; फायिा; चमळकत. पहा : अदाई [सं.] 
 
आदायक ग्रहि करिारा; स्वीकार करिारा. 
 
आदारी स्त्री. भडंारा ठेवण्यार्ी कातड्ार्ी चपशवी. (माि.) 
 
आदाव पु. ॲडम; आिम :‘िेवें आचिपुरुसु आिावो रचर्ला । आपुलें  प्रचतस्वरूपी घचडला ।’ − चिपु 
१•३२. 
 
आदाव पु. हशील; फायिा; आिा. (गो.) 
 
आदावल स्त्री. १. िोष; आळ; िोषारोप. २. गुन्द्हा; जबाबिारी : ‘सटावटा करून आपला 
उलगडा करून आिावळ आम्हावरी घालून गेले.’ − पेि ३·१०२. [फा.] (वा.) आदावल घालिे − आरोप 
करिे; तुफान येिे : ‘िरबारी अवातंर गृहस्थ मंडळी पुण्य खर्च करून आिावली घालीत आहेत.’ − वै. ४ स 
१७४५·४ 
 
आदाळो, आदोळी, आदोळो स्त्री. चवळी; चकसिीसह चवळी. (गो. कु.) 
 
आणद, आदी स्त्री. १. आरंभ; उगम; मूळ; प्रारंभ; पचहला भाग : ‘म्हिोचन नाहीं ऐचसया भवा । आचि 
कैर्ी ।’ − ज्ञा १५·२३५. २. उ् भव; उत्पत्ती;मूळ उत्पचत्तस्थान. ३. (ल.) खाि; िंरा. ४. मालेतील पचहली 
संख्या झकवा वस्तू; (लीळेर्ा) मथळा, शीषचक : ‘लीळाचर्या आचि केचलया,’ − ज्ञाप्र १२·१५ (ग.) श्रेिीतील 
प्रथमपि. ५. वशं; र्चरत्र. 

चव. १. प्रमुख; अग्रिी. २. सामाचसक शब्िातं या शब्िार्ा मूळ अथच कायम राहतो तरी तेथे 
र्त्यािी असा त्यार्ा चवशषे अथच होतो. जसे :− र्ंरािी िेव; रंभािी चस्त्रया, कामिोधलोभािी षचड्रपू. ३. 
सामाचसक शब्िातं या शब्िास क प्रत्ययही लागतो. जसे :− अकाराचिक विच, िाह्मिाचिक जाती, 
आकाशाचिक भतेू. सामा. शब्ि − आचिकाव्य, आचििेव, आचिधमच, आचिभाषा र्. [सं.] 
 
आणदअवसान चिचव. आद्यतं; आरंभापासून अखेरपयंत : ‘चतमाजी व्यंकटाचर यानें शपथपूवचक मंडळात 
उभे राहून आचिअवसान करीना (हकीकत) साचंगतला.’ − ऐलेसं ८३१०. 
 
आणदअंत पु. आरंभ आचि शवेट; प्रारंभ आचि समाप्ती; अव्वल आचि अखेर; शेंडा आचि 
बुडखा. [सं.] 
 
आणदक चव. अचधक; जास्त, ‘ऐसें तें चनज ठेविें । किापी पालटों नेिें । अथवा नव्हे आचिक उिें । बहुता ं
काळें  ।’ − िास १·९·९ 
 
आणदकरून चिचव. एका समुिायातील काही चववचक्षत वस्तू प्रमुख धरून ती वस्तू प्रथम असे समजून 
ती व त्याबरोबर र्तर; र्त्यािी, वगैरे. 
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आणदकणव, आणदकवी चव. पु. १. पचहला कवी, काव्यकता. २. (ल.) श्रेष्ठ, आद्य कवी; 
िह्मिेव, वाल्मीकी यानंा आचिकवी म्हितात. [सं.] 
 
आणदकारि न. चनिान; आद्यबीज; पचहले कारि; चवश्व ज्यापासून चनमाि िंाले ते तत्त्व. [सं.] 
 
आणदकालीन चव. फार प्रार्ीन. 
 
आणदकुमारी स्त्री.  िुगा िेवी : ‘आचिकुमारी येऊचन जाि । कृष्ट्िासी तेल लावी आपि । बाधंोचन 
दृक यार्ें कंकि । जीवें जीव म्हितसे ।’ − एरुस्व १५·७३. [सं.] 
 
आणदगादी स्त्री. मूळ झसहासन, ततत; राज्यसंस्थापकार्ी गािी झकवा ततत; मूळ स्थान; पीठ. 
 
आणदगं्रथ पु. शीख लोकारं्ा मुख्य धार्ममक गं्रथ. यासर् गं्रथसाहेब म्हितात. गं्रथ या नावानेही 
यार्ा उल्लेख होतो. हा गं्रथ वार्िाऱ्यास गं्रथी म्हितात. [सं.] 
 
आणदघरािे न. १. वशंारे् मूळरे् कुटंुब; अगिी पचहले कुटंुब. २. संस्थापकारे्, मूळ पुरुषारे् गृह 
झकवा कुटंुब. [सं. आचि−गृह] 
 
आणदजीव पु. (प्राचि.) सवात खालच्या कोटीतील एकपेशीय प्रािी, हे सूक्ष्मिशचक यंत्रातून 
पाचहल्याचशवाय चिसत नाहीत; मूलरूप प्रािी. 
 
आणदत चिचव. प्रथमतः; आरंभापसून; पचहल्यापासून; मुळापासून; उगमापासून. [सं. आचितः] 
 
आणदत पु. सूयच. (गो.) [सं. आचित्य] 
 
आणदतत्त्व न. मूळ तत्त्व. [सं.] 
 
आणदतवा पु. आचित्यवार; रचववार. [सं. आचित्यवासर] 
 
आणदताल पु. (संगीत) संगीतातील एक ताल. चवशषेतः िाचक्षिात्य संगीतात यार्ा वापर होतो. 
[सं.] 
 
आणदत्य पु. १. सूयच; रचव : ‘वीराचं्या अचभमाना िंाला अस्त । माध्यान्द्हीं आला आचित्य ।’ − एरुस्व 
७·६४. २. बारा आचित्य (िेवता). धातू, चमत्र, अयचमन्, रुर, वरुि, सूयच, भग, चववस्वत, पवन, सचवत्, 
त्वष्  ट व चवष्ट्िू ही बारा मचहन्द्यातंील सूयार्ी बारा रूपे आहेत. ३. अचिचत पुत्र; (सामान्द्यतः िेवता झकवा 
िेव.) ४. सूयचफूल : ‘आचित्यार्ीं िंाडें । सिा सन्द्मुख सूयाकडे ।’ − ज्ञा १८·८६५. [सं.] 
 
आणदत्याची छत्री स्त्री. अळंबे; एक वनस्पती. 
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आणदत्याची तुळस स्त्री. तुळशीसारखी एक वनस्पती. 
 
आणदधन न. (ग.) गचित झकवा भचूमतीश्रेढीतील प्रथमपि. [सं.] 
 
आणदना पु. शुिवार. [अर.] 
 
आणदनाथ पु. १. शकंर : ‘िेवारें् िैवत । तुज नचमलें  आचिनाथें । ये वो कृपावतंें । भोगा माझ्या 
धावत ।’ − तुगा २८६. २. नाथपथंार्ा संस्थापक; मच्छेंरनाथार्ा गुरू : ‘नमस्कार मािंा तया आचिनाथा ।’ − 
नाथनामावली. [सं.] 
 
आणदनारायि पु. आचिकारि; भगवान चवष्ट्िू; क्षीरसमुरात शषेावर चनजलेले भगवत्स्वरूप : 
‘परिह्म असता ं चनश्चल । तेथें संकल्प उचठला र्रं्ळ । तयास बोचलजें केवळ । आचिनारायेि ।’ − िास 
१३·३·३. [सं.] 
 
आणदपद पहा : आणदधन [सं.] 
 
आणदपिात् चिचव. १. जरा अलीकडे पलीकडे; आजूबाजूस; जवळपास; आगेमागे. २. लवकर झकवा 
उशीरा; काही चिवस अगोिर झकवा काही चिवस नंतर. ३. अस्तावस्त; एकातं एक चमसळून. ४. 
उलटापालट; र्कडर्ा चतकडे, चतकडर्ा र्कडे; िमरचहत. [सं.] 
 
आणदपीठ न. िेवतेरे् मूळ स्थान; प्रारंभीरे् चठकाि; आद्यस्थान. [सं.] 
 
आणदपुरुष पु. १. परमेश्वर : ‘तें िेखोचन आचिपुरुष । चवक्स्मतु ।’ − ज्ञा १·१५९. २. मूळ पुरुष; 
कुळातील पचहला पुरुष. [सं.] 
 
आणदपृथक्करि न. (रसा.) प्राचिज झकवा उ् चभज पिाथांरे् मुख्य घटक एकमेकापंासून वगेळे 
करिे. 
 
आणदकबदु, आणदकबदू पु. (ग.) संिभचव्यहूारे् स्थान िशचचविारा आधारझबिू. [सं.] 
 
आणदबीज न. ज्याच्यापासून चवश्व चनमाि िंाले ते तत्त्व. मूळ उगम, कारि, तत्त्व; आचिकारि; 
परमेश्वर; प्रिव; ओंकार : ‘तें चमया ंश्रीगुरूकृपा नचमलें  । आचिबीज ।’ − ज्ञा १·२०. [सं.] 
 
आणदभाव पु. स्वतःर्ी र्च्छा; पे्ररिा : ‘जयारे्चन आचिभावें । हें राष्र त्यचजलें  िेवें’ – ज्ञाप्र 
१०४६. 
 
आणदभूत सूक्ष्म परं्महाभतूापैकी प्रत्येक. 
 
आणदभैरव पु. माया; पराशतती; र्ैतन्द्य. [सं.] 
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आणदम चव. १. पचहला; मूळर्ा; आद्य; प्राथचमक स्वरूपातील, अचवकचसत. २. ओबडधोबड; संस्कार न 
िंालेला; असंस्कृत. ३. (प्राचि.) शरीराच्या मध्यरेषेच्या जवळ असिारा. ४. (वै.) आद्यक्स्थतीतला; 
पचहल्या पायरीवरील (त्वर्ा, पेशी). [सं.] 
 
आणदमग चिचव. १. आरंभी झकवा मागाहून; लवकर अथवा उशीरा; आधी झकवा नंतर. २. पुढर्ा 
मागे मागर्ा पुढे; उलटसुलट. 
 
आणदमध्यांतररणित चव. ज्याला प्रारंभ, मध्य, शवेट या तीन अवस्था नाहीत असा (परमेश्वर). 
[सं.] 
 
आणदम पूजासंप्रदाय पु. (समाज.) आचिवासी समाजात रूढ असलेली चनसगचपूजा; समाजातील 
गूढे, सूयच, र्रं, वीज, वृक्ष, प्रािी र्. र्ी पूजा करण्यार्ा प्रघात. [सं.] 
 
आणदम रूप न. आरंभीरे् रूप; प्रथम नमुना; पचहली प्रचतकृती. [सं.] 
 
आणदम समाज पु. (समाज.) संस्कृतीरे् व सभ्यतेरे् संस्कार न िंालेला समाज; रानटी समाज; 
चवकासाच्या प्रथमावस्थेतील समाज. [सं.] 
 
आणदम संघ पु. (प्राचि.) अचतसूक्ष्म प्राण्यारं्ा संघ; गोडे व खारे पािी, पािथळ जमीन आचि 
ओला कुजका पाला यातं मुख्यतः हे प्रािी उत्पन्न होतात. पहा : आणदजीव [सं.] 
 
आणदम साम्यवाद पु. समाजाच्या प्राथचमक अवस्थेतील समता मानिारा चवर्ार; समाजाच्या 
प्राथचमक अवस्थेतील वगचचवरचहत समाजा संबधंीरे् चवर्ार. [सं.] 
 
आणदमळ पु. सृचष्रर्नेच्या वळेी मायेच्या तमोभागातून बाहेर पडल्यावर जीवाने लावनू 
घेतलेला मळ : ‘तैसा परमेश्वरप्रवृत्ती जीवाचस आचिमळु लागला असे’ − दृपा १९. 
 
आणदमाता स्त्री. (उत्ख.) स्त्री िेवतेर्ी प्रार्ीनतम प्रचतमा. ही बहुधा मातीपासून बनचवलेली असे. 
चनसगातील सजचनशततीरे् प्रतीक. [सं.] 
 
आणदमानव पु. आरंभीर्ा मािूस; सवांत प्रार्ीन मािूस. 
 
आणदमानव युग न. मनुष्ट्याच्या प्राथचमक वा प्रारंचभक अवस्थेर्ा कालखंड. 
 
आणदमाया, आणदमाता स्त्री. १. आचिप्रकृती; मूळमाया; चवश्व चनमाि करिारी शतती; सवच संसाराला, 
प्रपरं्ाला कारिभतू अशी िेवता. २. आचिपुरुषार्ी स्त्री; पावचती; शतती : ‘तंूचर् आचिमायेर्ा चनजवर ।’ − हचर 
१·२ [सं.] 
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आणदमूर्णत, आणदमूती स्त्री. १. मूळ पुरुष; ईश्वर; नारायि : ‘आचिमूती चनचश्चता । होतें वटपत्रशयनीं 
।’ − गुर् २·४०. २. श्रीकृष्ट्ि : ‘हेम झसहासनीं आचिमूती । बसैली असे सहज क्स्थती ।’ − एरुस्व ३·२१. [सं.] 
 
आणदमूल न. (वन.) प्रथम मूळ; बीज रूजताना आलेले मूळ. [सं.] 
 
आणदरस पु. (जीव.) जीवनरस; जीवरस. [सं.] 
 
आणदराजा पु. पचहला संस्थापक राजा. (राज्यस्थापक पचहला पुरुष). [सं.] 
 
आणदणरणद्ध, आणदणरद्धी स्त्री. संपत्ती; समृद्धी : ‘जेहातें गृहिेवता आचिचरद्धी ॥’ − राज्ञा ६·४४५. 
 
आणदरूप न. मूळ रूप; मूल प्रचतमा; मूळ नमुना. [सं.] 
 
आणदरेषा स्त्री. (ग.) संिभासाठी घेतलेली रेषा. [सं.] 
 
आणदल, आदील चव. पचहले; मूळरे्; प्रथमरे्; अव्वलरे् : ‘जैसा िीपें िीपु लाचवजे । तेथ आिील कोि हें 
नोळचखजें ।’ − ज्ञा ९·४२८. [सं. आचि] 
 
आणदल पु. न्द्यायाधीश. [फा.] 
 
आणदवदन न. गचित झकवा भचूमतीश्रेढीतील िोन टोकाचं्या पिापंैकी पचहले पि. पहा : आणदधन 
[सं.] 
 
आणदवस्तु स्त्री. आद्य सत्त्व : ‘आपलींर् आपन स्तुचत करी । आचिवस्तु जे ।’ − ऋम ४३१ 
 
आणदवंत चव. १. मूळर्ा; पचहला; आचिल. २. (ल.) चमरासिार : ‘महासुखके्षत्रीं । आचिवतं ।’ − 
ज्ञा ६·४४९. 
 
आणदवासी पु. (समाज.) १. मूळरे् रचहवासी; मूळर्ी जमात; प्राथचमक अवस्थेतील लोक. २. 
भारतीय संचवधानाप्रमािे ‘अनुसूचर्त जमाती’त समाचवष् केलेले लोक; डोंगरिऱ्यात राहिारे लोक. [सं.] 
 
आणदशल्क्त, आणदशक्ती पहा : आणदमाया 
 
आणदशरीर न. झलगिेह. 
 
आणदशून्य न. १. आचिशतती; माया : ‘भरे आचिशून्द्यार्ा गाभारा । नािेयासंी ।’ − ज्ञा ७·२४. २. 
मुळात ज्या वेळी काहीर् अक्स्तत्वात नव्हते ती अवस्था. ३. आकाश. ४. आचिसृचष् जल. [सं.] 
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आणदष्ट चव. १. आज्ञा, हुकूम केलेला; साचंगतलेला; आज्ञप्त; कचथत. २. (ग.) िुसऱ्याच्या स्थानी 
त्याच्याऐवजी घातलेला. [सं.] 
 
आणदष्ट पदाथय पु. एखाद्या वस्तूबिल येिारी िुसरी वस्तू; बिली पिाथच. 
 
आणदसंकल्प पु. िह्माच्या चठकािी उत्पन्न होिारी, ‘एको ऽ हं बहुस्याम्’ (मी एक आहे, अनेक 
असाव)े ही मूळ, पचहली र्च्छा : ‘पैं चनर्मवकल्पाचर्ये बरडीं । फुटे आचिसंकल्पार्ी चवरूढी ।’ − ज्ञा ८·२२. 
[सं.] 
 
आणदणसद्ध चव. प्रारंभी असलेले; शाश्वत. [सं.] 
 
आणद णसद्धांत पु. (न्द्या.) मूळ चसद्धान्द्त. 
 
आणदसोयरा पु.  पचहला सोयरा, नातलग; ईश्वर. 
 
आदी चिचव. आधी; प्रथम; अगोिर. 

शअ. पूवी; पूवीर्ा; मागर्ा. [सं.] 
 
आणदकर, आणदकारी पु. अचधकारी; सुभेिार. [सं. अचधकारी] 
 
आदीचेणबदी, आदीणबदी चिचव. १. सवांच्या आधी; सवांच्या अगोिर, लवकर. २. पुष्ट्कळ अगोिर; बऱ्यार् 
आधी. [आधीरे् चद्व.] 
 
आदु पु. साखळी. 
 
आदुफ न. मोठी चखडकी . (गो.) 
 
आदृत चव. १. आिर केलेला; मान चिलेला. २. स्वीकार केलेला; ग्रहि केलेला (नजरािा, बक्षीस 
र्.) [सं.] 
 
आदे चव. अधे. (गो.) 
 
आदेय चव. ग्राह्य; मान्द्य; समंत; स्वीकार करण्यास योनय. [सं.] 
 
आदेश पु. १. आज्ञा; हुकूम; फमान; चवधी; चनयम : ‘िास म्हिे आिेश तयाला ।’ − िाचव २७४. २. 
उपिेश. ३. अचतिेश या अथी र्ुकीने योजला जातो. ४. कानफाटे; नाथपथंी (गोसावी) लोक परस्परासं 
नमस्कार करताना उपयोगात आितात तो शब्ि : ‘अलक्ष आिेश जल्पतसे ।’ − नव ८·११०. ५. (भाषा) मूळ 
अक्षराबिल िुसरे योजले जािारे अक्षर (प्रचतचनधी). ६. बिली वस्तू, पिाथच; प्रचतचनधी. ७. (राजनीचत) 
हुकूम; आज्ञा; फमान. [सं.] 
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आदेशक पु. (व्यापार.) हंुडी (चवपत्र) काढिारी व्यतती झकवा संस्था; हंुडी लागू करून पैसे 
घेिारा. [सं.] 
 
आदेशन न. (ग.) िुसऱ्याच्या जागी त्याच्याऐवजी घालण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
आदेशप्रकरि न. भाषेतील ध्वनीस होिाऱ्या चवकृतीबिलरे् चववरे्न. 
 
आदेशप्रधान चव. (भाषा.) ज्यात शब्िारं्ी रूपे बिलतात अशा सप्रत्ययी भाषा (संस्कृत, लॅटीन र्.) 
 
आदेशभंग पु. अवज्ञा; हुकूम न मानिे; आजे्ञरे् उल्लंघन करिे. [सं.] 
 
आदेणशका स्त्री. न्द्यायालयात हजर राहण्यार्ा हुकूम िेिारे पत्र. [सं.] 
 
आदेणशती पु. (व्यापार) हंुडी ज्या व्यततीच्या झकवा संस्थेच्या नाव ेकाढली जाते ती व्यतती झकवा 
संस्था. ज्याच्यावर हंुडी लागू करायर्ी ती व्यतती झकवा संस्था. 
 
आदेस पु. अधा चिवस. (गो.) [सं. अधच+चिवस] 
 
आदेस पु. जोगी एकमेकानंा करतात तो नमस्कार : ‘जोगु नाही । जुगुतीं नाही । सीक्षा नाही । आिेसु 
नाही’ − लीर्पू २०६. 
 
आदेसूद चव. हस्तगत; जमा : ‘त्यािी जगंनाथ चर्मिाजीस आज्ञा केली कीं लाख रुपयासं तुम्हासं 
आिेसूि जाहलें  असेल तें वजा करून बाकी ऐवज घेिें.’ − मर्सा ३·३२ 
 
आदैच पु. िावाननी : ‘आिैर् वडवानळु : िानवासंी’ − चशव ७१५. 
 
आदो न. आिा नक्षत्र. (गो.) [सं. आरा] 
 
आदोगर चिचव. अगोिर. (ग्रा.) [सं. आिौ] 
 
आदोड चव. अधाशी; हावरा; खािाड; अधोडी. (गो.) 
 
आदोडा पु. अधाशी; खािाड. पहा : आदोड : ‘आिोडा उपाशी आिोड यार्ा जीव टोपलीपाशी.’ − 
एहोरा ६·११. 
 
आदोळिे चि. पहा : आंदोळिे : ‘तेया पावनारे्चन बळें । आिोळुनु िखेआंरे् टाळे ।’ − चिपु 
४·९७. 
 
आदोंदी खार्र; खारवट शतेार्ा तुकडा. (गो.) 
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आदो चिचव. प्रथमारंभी; सुरुवातीस; आरंभी; पचहल्याने; अगोिर [सं.] 
 
आद्य चव. १. पचहला; आरंभीर्ा; अगोिरर्ा; उपिमास सुरुवात करिारा (वळे, स्थळ संबधंी). २. 
मुख्य; प्रमुख; सवोत्कृष्. ३. आिी; प्रभचृत. 

पु. १. आचिपुरुष; परमेश्वर : ‘ॐ नमोजी आद्या ।’ − ज्ञा १·१. २. घराण्यार्ा मूळ पुरुष. [सं.] 
 
आद्यअंत्र न. (प्रािी.) अन्ननचलकेर्ा जठरानंतरर्ा प्रारंभीर्ा भाग. [सं.] 
 
आद्य ऐणतिाणसक युग न. (पुरा.) र्चतहासपूवच कालखंड व ऐचतहाचसक कालखंड याचं्या मधला 
कालखंड. (यात प्रामुख्याने भारतातील हरप्पा संस्कृतीर्ा (र्. स. पू. ३०००) समावशे करतात.) 
 
आद्यकणव, आद्यकवी पहा : आणदकवी 
 
आद्यकारि पहा : आणदकारि 
 
आद्य कायय न. (समाज.) एखाद्या समाजोपयोगी कायार्ी सुरुवात, आरंभ, आरंभीरे् काम, 
उपिम. [सं.] 
 
आद्यगोदान न. मुख्य अनुष्ठान करण्यापूवी प्रायचश्चत्तातील एक चवधी म्हिून करावयारे् गाईरे् 
िान. [सं.] 
 
आद्यग्रि पु. पचहल्या प्रथम एखाद्याचवषयी असिारी, होिारी भावना, ग्रह, ठसा, पूवचग्रह. 
 
आद्यजननपेशी स्त्री. (वै.) गुिसूत्रारें् चवकसन करिाऱ्या पेशी. [सं.] 
 
आद्यजंतु, आद्यजंतू पु. (प्राचि.) पहा : आणदजीव 
 
आद्यनाडी स्त्री. (ज्यो.) पहा : नाडी नऊ नऊ नक्षत्रारं्ा एक अशा एकूि नक्षत्राचं्या तीन भागापंैकी 
पचहला भाग. 
 
आद्यपिय न. (वन.) पूवचपिच; पचहले पान; िचलकेनंतररे् (पचहले) पान; आचिकोरकापासून 
बनलेले पान. [सं.] 
 
आद्यपीठ, आद्यस्थान १. संप्रिायार्ा प्रारंभ िंालेले चठकाि. पूवचजारं्ी भमूी झकवा स्थळ. २. िेवता जेथे 
प्रथम अवतीिच झकवा उपलब्ध िंाली ते स्थान. ३. प्रार्ीन व पूज्य असे के्षत्र, नगर, स्थळ. [सं.] 
 
आद्यपुरुष पहा : आणदपुरुष 
 
आद्यप्रवतयक पु. एखाद्या गोष्ीस प्रारंभ करिारा; प्रथम सुरू करिारा; उपिम करिारा. [सं.] 
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आद्यभ्रिू पु. (वै.) अगिी सुरुवातीर्ा मेटॅिंोअन पोकळीयुतत गभच. [सं.] 
 
आद्यमज्जापेशी स्त्री. (वै.) नेहमीच्या रततामध्ये असलेली फार पचरपक्व नसलेली किीपेशी; 
पेशीरव्याच्या कचिकायनामुळे ती वेगळी ओळखता येते. त्यारे् कें र वृक्कगं्रथीच्या आकारारे् असते. [सं.] 
 
आद्यमळ पु. पहा : आणदमळ 
 
आद्यमुणद्रत न. (गं्र.) मुचरत−कलेच्या प्राथचमक अवस्थेतील म्हिजे र्. स. १८७० पूवीर्ी मराठी 
भाषेतील पुस्तके. [सं.] 
 
आद्यविागम (सास.) पहा : आद्यस्वरागम 
 
आद्यवेद पु. ऋनविे. 
 
आद्यवेदी चव. ऋनविेी शाखेर्ा. − गुर् १७·१७ 
 
आद्यस्वनागम (सास.) पहा : आद्यस्वरागम 
 
आद्यस्वरागम पु. (भाषा) उच्चार सुलभपिे करता यावा म्हिून शब्िाच्या आरंभी जोडले जािारे 
अक्षर; जोडला जािारा स्वर. उिा. स्िू > र्स्िू, स्कूल > र्स्कूल. [सं.] 
 
आद्यज्ञान न. १. प्रारंभीरे्, मूळ ज्ञान; शहािपि. २. उपजत, अंगरे् अथवा जातीरे् शहािपि; 
नैसर्मगक बुद्धी. ३. मूळ कल्पना. ४. नवीन शोध, शक्कल; प्राथचमक युतती, प्रयुतती. [सं.] 
 
आद्यकं पु. (ग.) तै्रराचशकातील पचहले पि. [सं.] 
 
आद्यतं पु. आरंभ आचि शवेट; संपूिच; समग्र : ‘बोचलचलसे आद्यतंीं । परमात्माक्स्थती चनजबोधू ।’ − 
एभा १·१९७. पहा : उपजणनपज 

चिचव. आरंभापासून शवेटपयंत; अवल अखेर; अथपासून र्चतपयंत. [सं.] 
 
आद्या पु. नफा; फायिा. पहा : अदा 
 
आद्याचार पु. पूवापार र्ालत आलेली रूढी, रीचतचरवाज; वचहवाट. [सं.] 
 
आद्याक्षरमुद्रा स्त्री. खाजगी मालकी िशचवण्यासाठी वापरण्यात येिारा, एकात एक गुंफलेली, 
नावार्ी आद्याक्षरे असलेला चशक्का. [सं.] 
 
आद्याक्षरसंयोग पु. संचक्षप्त नावार्ा चशक्का, आकृती; एकाक्षरी चशक्का. मूळ एकाक्षरी सहीरे् चर्न्द्ह; िोन 
झकवा अचधक अक्षरे एकमेकातं गंुतवनू तयार केलेली आकृती. अंगठी, चशक्का र्. वर कोरतात. 
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आद्याक्षरसंज्ञा स्त्री. आद्याक्षरे एकत्र करून होिारे नाव. उिा. मसाप = महाराष्ट्र साचहत्य पचरषि. 
[सं.] 
 
आद्याक्षरी स्त्री. आपल्या संपूिच नावातील शब्िारं्ी आरंभीर्ी अक्षरे चमळून होिारी स्वाक्षरी. उिा. 
गचिमा = गजानन चिगंबर माडगूळकर. 
 
आध चव. अगाध : ‘आध अगोर्र । िह्माचिका’ं − ऋम ७७२. 
 
आध चिचव. खाली : ‘भारें धरा हे आध जाऊं पाहे ।’ − िाचव १२७. [सं. अधस्] 
 
आध चव. अधे; अपुरे : ‘हरे र्रंमा आधा ऐसा । वाचहजत असे चशरसा । चनरंतर ।’ − राज्ञा ९·४८२. 
[सं. अधच] 
 
आधडिे चि. खूप जेविे; अधाशीपिाने खािे. (व.) [सं. अ्] 
 
आधडा चव. मूखच; अडािी; अधचवट : ‘नकरी तो अधडा िुराग्रही ।’ − िाचव २·४९. [सं. अधच] 
 
आधि न. १. चवस्तवावर तापचवल्यामुळे कढत होऊन उकळू लागलेले पािी; उकळण्यासाठी 
चवस्तवावर ठेवलेले पािी : ‘जचर अमृत घालंू आंधिा । कापुरु मेळउ रं्धना ।’ − ऋ ५१. २. त्या प्रकारर्ी 
पाण्यार्ी अवस्था; उकळी; कढ (चि. येिे). ३. गूळ, काकवी वगैरे कचरता काचहलीत कढण्यासाठी 
घातलेला उसार्ा रस. ४. (ल.) राज्य, एखािा कारभार, संसार र्त्यािी व्यवक्स्थत र्ालचवण्याचवषयीर्ी 
जबाबिारी झकवा भरवसा (सामान्द्यतः) ओिें; भार (चि. ठेविे). : ‘चवठ्ठलराव कोरेगावंकर आले असता 
करार करून गेले आहेत. त्यावरी यािी आधि ठेचवले आहे.’ − पेि ८·४५. ५. चवसंबिूक; भरवसा. पहा : 
आधाि [सं. आिहन] (वा.) णजवावरचे आधि उतरिे – आलेले मोठे संकट आपोआप नाहीसे होिे; 
टळिे. आधि णनवणविे – मकरसंिातंीच्या चिवशी सुवाचसनी स्त्रीने िाह्मिाच्या घरी जाऊन त्याच्या 
र्ुलीवर ठेवलेल्या आधिात (भाताच्या भाडं्ात) सोन्द्यारूप्यार्ा तुकडा घालून तािूंळ वैरिे. 
 
आधि अपमृत्य.ू 
 
आधििे चि. आधि येिे; उकळी येिे. 
 
आधधिी चव. अधचवट जेवलेला; अधचपोटी; अधचतृप्त : ‘आधधिी किा नूझठ ।’ − ज्ञा १६·३०. 
 
आधपणलप चव. अधचवट भाजलेला; होरपळलेला : ‘आधपचलझप तंबकें  । र्ंचरयें धचरली ।’ − राज्ञा 
१२·४६. 
 
आधमि पहा : अदमि 
 
आधमण्यय न. कजचिारार्ी पचरक्स्थती, कुवत. 
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आधमुसा चव. अधचमेला; आिमुसा : ‘त्यारं्ा जीव आधमुसा िंाला.’ − जमा १४. 
 
आधरिे चि. आिरिे; स्वाकारिे : ‘तो होवावोया भ्रतारू । अधारीला नेम आर्रू ।’ − श्रीकृर् ११·८. 
 
आधरून चिचव. हटकून 
 
आधल न. चपतळेरे् पातेल्यासारखे उभट भाडें. यार्ा उपयोग धार काढताना करतात. (खा.) [सं. 
आ+धा] 
 
आधला पु. एक पैसा. पहा : अधेला (खा.) [सं. अधच] 
 
आधला स्त्री. अधोली; िोन शरेारें् माप : ‘आधलानी खीर, गावभवते फीर.’ − एहोराभा ६·५. 
 
आधला चव. पूवीर्ा; पचहला. पहा : आदला : ‘आता ंहोताचत आधलें  । कृष्ट्िमूतीलागीं ।’ − ज्ञा ११·६०६. 
[सं. आचिल] 
 
आधला, आधलो पु. अधेला; चबनचवषारी सापाच्या जातीर्ा प्रािी. 
 
आधव स्त्री. उत्कट र्च्छा : ‘फळाचर्ये आधवे । ऐसें कमच करी ।’ − ज्ञा ५·७३. 
 
आधवडी पहा : अधोडी. पशूरे् कातडे. [राजकोश संपा. मराठे.] 
 
आधस्त चव. पु. हीन प्रतीर्ा : ‘ऐसा जात्यंध आधस्तुः वचर भवरोगी ग्रहस्तु’ − ऋव ७. 
 
आधळा चव. ज्यातील पािी आटले नाही असा कोवळा (नारळ). पहा : आडसर (कों.) 
 
आधंतर चिचव. अधातं्री; वरच्या वर; अधचवट : ‘कानारे्चन गवाक्षद्वारें । बोलार्ें रचक म आधंतरें ।’ − राज्ञा 
७·१९५. 
 
आधा चव. अधा; चनम्मा : ‘हरें र्ंरमा आधा ऐसा । वाचहजत असे चशरसा ।’ − ज्ञा ९·४८६.[सं. अधच] 
 
आधा पु. भोपळयार्ा तंुबा : ‘एकी िोिा ंआधारं्ा मधु घाचलचत’ − लीर्पू ४१. 
 
आधार्िे चि. चभिे : ‘मृत्यचूस आधार्लें  ।’ − राज्ञा १३·२४. 
 
आधाटी स्त्री. (आघाटीबिल र्ुकीने प्रयोग). एक वाद्य. पहा : आघाटी : ‘हातीं घेउचनया ंआधाटी ।’ − 
उषा १८१३. 
 
आधाड चव. डोंगराच्या उतरिीवरील : ‘आधाड तरु चनरुपि’ − लीर्उ ११२. 
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आधाड, आधाडा पु. तुटलेला कडा : ‘चजये िह्मार्ळार्ा आधाडा ।’ − ज्ञा ७६९. २. मध्यभाग. 
 
आधाि पहा : आधि : ‘बाईसीं आधि ठेचवलें ’ − लीर्उ १०५. 
 
आधाि, आधान न. अपमृत्यू, मोठे अचरष्; चजवावररे् िुखिे; मरि प्राप्त होण्यासारखे मोठे भयंकर 
संकट. पहा : आधि ५. (चि. येिे, जािे, र्ुकिे, टळिे, वारिे, चनवारिे). [सं.] 
 
आधातुर चव. अधचतृप्त; अधचभकेुला; अधचपोटी : ‘जेथ र्ैतन्द्यें आधातुरें । करूचन अचसजे ।’ − ज्ञा 
६·२८०.[स अधच + आतुरे] 
 
आधातुरी स्त्री. आंथरूि; शय्या. आथरी : ‘चवरहानलार्ा भरी । आंबे पालवे यारं्ी करौचन 
आधातुरी ।’ − चशव २८३. [सं. अधचः+आस्तरि] 
 
आधातुरे चव.  अधचतृप्त; अतृप्त. 
 
आधाणधिे चि. चभिे; भीती घेिे : ‘मृत्यचून आधाचधलें  । चतहीं चनरंजन सेचवलें  ।’ − १३•२३. [सं.] 
 
आधान आधाि; अपमृत्य;ू मोठे अचरष्. पहा : आधि. ५. : ‘शवेटी चतततयाही आधानातून पार पडून 
आपल्या कुटंुबात येऊन पोहेर्ला.’ − बाळ चमत्र २·२०४. 
 
आधान न. १. स्थापना; प्रस्थापना; ठेविे. २. अक्ननहोत्र ग्रहिार्ा संस्कार, अनन्द्याधान. ३. गभाधान 
या शब्िारे् संचक्षप्त रूप. ४. एखािी वस्तू धारि करिारा; समाचवष् करून घेिारा. [सं.] 
 
आधायक चव.  ठेविारा; स्थापन करिारा. [सं.] 
 
आधार पु. १. आश्रय; टेका; धीर; (अक्षरशः व लाक्षचिक) धारि करण्यार्ी, सहन करण्यार्ी शतती; 
चिलेला आश्रय. २. चनवाहाच्या साधनारं्ी मित; आश्रय; आसरा. ३. (ल.) फूस; मित; कृपा; संमती; 
मान्द्यता; अचधकार. ४. प्रमाि; बळ, ५. (योग.) षटर्िापंैकी पचहले; चशक न व गुि याचं्यामधील 
मूलाधारर्ि; यार्ा रंग ताबंडा व पाकळया र्ार असून पाकळयावंर ‘व,ं श,ं प,ं सं’ हे विच असतात : ‘मग 
कंुडचलचनयेर्ा टेंभा । आधारीं केला उभा ।’ − ज्ञा १२·५१. ६. (व्या.) सप्तमी चवभततीर्ा अथच अचधकरि 
(आत, वर, कडे). ७. बाधं; धरि. ८. (भशूा.) गृहीत झकवा चसद्धातंात मूलभतू धरलेली गोष्. [सं.] (वा.) 
आधार लाविे − आश्रय िेिे; मित करिे; पाठपुरावा घेिे. आधारास लागिे−(एखाद्या गोष्ीच्या) 
मुळापयंत जािे; धाऱ्यास लागिे. आधारास लाविे− (एखाद्या गोष्ीर्ा) शवेटपयंत छडा−तपास−शोध 
करिे, लाविे. 
 
आधारक पु. पाया. 
 
आधारकमळ, आधारचक्र, आधारदु्रम न पहा : आधार ५ : ‘आधारर्िीं सूक्ष्मप्राि’ − एभा 
१२·३·११२. 
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आधारकाम न. (स्था.) बाधंकामार्ा सार्ा. 
 
आधार ककमत स्त्री. (कृचष) चपकार्ा उत्पािन खर्च लक्षात घेऊन ठरचवलेली झकमत. ही शतेकऱ्यानंा 
चमळवनू िेण्यार्ी हमी शासन घेते. 
 
आधारतत्त्व न. मूलत्त्व; गृहीत तत्त्व. [सं.] 
 
आधारतल पु. (भशूा.) आधारार्ी, तळार्ी समपातळी. (ही परृ्थ्वीच्या आसाला समातंर अथवा 
आडवी असते). [सं.] 
 
आधारतंतु, आधारतंतू पु. (वै.) स्नायूंना आधार म्हिून तयार िंालेला आंतरपेशीय तंतू. 
 
आधारनक्षी स्त्री. (स्था.) कंसाकृती, खाबंासारखी पल्लेिार, नक्षीिार कमान. 
 
आधारपटल न. (वै.) (मक्स्तष्ट्कावरिाच्या (कवटीच्या) स्नायूंना) आधार िेिारे पटल. [सं.] 
 
आधारपट्टी स्त्री. (यंअ.) यंत्राच्या एखाद्या भागाला आधारभतू असिारा जाड पत्रा. 
 
आधारपत्र न. १. पत्रावळीस मधोमध लावलेले लहानसे वगेळे पान; ताटाखालरे् पान. २. 
पोथी−पुस्तकात िोन्द्ही बाजूस लावलेला जाड कागि वगैरे; पुचष्पत्र. ३. प्रमािपत्र; आधारवर्न. [सं.] 
 
आधारपाट, आधारपट्ट पु. (स्था.) तळपाटी. 
 
आधारफळी स्त्री. र्जा िंालेल्या अथवा हाडे मोडलेल्या भागात हालर्ाल होऊ नये म्हिून 
बाधंण्यात येिारी न वाकिारी पट्टी. 
 
आधारबिाल न. ज्यावर छपरार्ा सवच भार असतो ते लाकूड, तुळई र्. 
 
आधारकबदु, आधारकबदू पु. तरफ; टेकू. 
 
आधारभंग पु. (स्था.) तलभगं, पायाभगं. [सं.] 
 
आधारभुज पु. (स्था.) बंधन, बधं, बरमा; पकड; कैर्ी. [सं.] 
 
आधारभूत चव. (राज्य.) मूलभतू; मुळाशी, पायाशी संबचंधत असलेले; पायाभतू; आधार म्हिून 
असलेले, मानलेले; आधार िंालेले. 
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आधारभूत उद्योग पु. (अथच.) चवचवध उद्योगधंद्यासाठी लागिारी यंत्रसामुग्री आचि रसायने 
तयार करिारा उद्योग. यामुळे र्तर अनेक उद्योगधंिे र्ालू शकतात व अथचव्यवस्थेवर र्ागंला पचरिाम 
होतो. 
 
आधारमुद्रा स्त्री. योगशास्त्रापैकी िहा मुरातंील एक : ‘शोधूचन आधारमुरा बरवी ।’ − ज्ञा ८·४९. 
[सं.] 
 
आधारमूळ  न. (वन) १. मोठ्या वृक्षानंा जचमनीजवळ खोडाला आधार िेण्याकचरता बुधं्यापासून 
चनघालेले व जचमनीत गेलेले मूळ. उिा. गुलमोहोर, गोरखझर्र्, सावर, रबर, र्. २. वनस्पतीला आधार 
िेिारे खोडापासून चनघून हवतूेन जचमनीत गेलेले टेकूसारखे मूळ. उिा. केवडा, मका र्. [सं.] 
 
आधाररेषा स्त्री. (स्था.) तलरेषा, संिभचरेषा. [सं.] 
 
आधारवषय न. आकडेवारी, चनिेशाकं र्त्यािीसाठी आधारभतू धरलेले वषच. 
 
आधारणवधान न. अगोिरर् चसद्ध म्हिून गृहीत धरलेले चवधान; युक्ततवािात, चववरे्नात आधारभतू 
म्हिून घेतलेले चवधान. [सं.] 
 
आधारवृत्त न.  (यंअ.) िाते असलेल्या अंतवचचलत र्िारे् वतुचळ. 
 
आधारशल्क्त, आधारशक्त्ती स्त्री. १. (योग.) मूलाधारर्ि; पहा : आधार. ५ : ‘आधारशततीझर्या 
अंकीं ।’ − ज्ञा १२·५. २. अचधष्ठान; माया; िह्म. 
 
आधारसंरचना स्त्री. (राज्य.) एखाद्या संघटनेरे् झकवा व्यवस्थेरे् मूलभतू घटक; आर्मथक 
चवकासासाठी आवक यक समजली जािारी रस्ते, वीज, शाळा, कारखाने र्त्यािी साधनसामग्री; 
चवकासासाठी आधारभतू असलेली सामग्री. [सं.] 
 
आधारसामग्री स्त्री. एखाद्या चवषयार्ा संशोधनात्मक अभ्यास करण्यासाठी जमचवलेली आवक यक 
माचहती. अशा माचहतीरे् शास्त्रीय दृचष्कोनातून चवश्लेषि करून चनष्ट्कषच काढले जातात. [सं.] 
 
आधारस्तंभ पु. ज्याच्या मितीने र्मारत चटकून राहते असा खाबं. २. (ल.) भक्कम पाझठबा िेिारा 
(मनुष्ट्य); धुरीि; अग्रिी; नेता.[सं.] 
 
आधारल्स्थरांक न. मोजमापासाठी गृहीत धरलेला अंक (राशी.) (लाबंी अथवा उंर्ीच्या मोजमापात 
वापरतात). [सं.] 
 
आधारास पंथ पु. एखािी गोष् समजण्यासाठी, चसद्ध करण्यासाठी लागिारी कारिपरंपरा, साधन, 
लक्षि; चवशषेतः नकारात्मक उपयोग. चि. लाविे, लागिे, चिसिे, असिे. 
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आधारांक पु. (ग.) घात करण्यार्ी चिया ज्या अंकावर केली जाते तो अंक. उिा. अ⁵ यात ५ 
हा घाताकं व अ हा आधाराकं आहे. [सं.] 
 
आधाणरत स्त्री. आधार असलेली लाबंी. 
 
आधारी स्त्री. चखडकीच्या आधारासाठी उपयोगात आिलेले लाकूड : ‘सहा भडंाऱ्या (कपाटे झकवा 
फडताळे) चवटालीसुद्धा अकरा तुलईर्ी तोडे व सात चखडतयावरील आधाऱ्या.’ − पुनसं २•१५८. 
 
आधारी स्त्री. बिंीखाना : ‘लोभाचर्ए आधाचरए घातले ।’ − वछा ४२६. 
 
आधारी स्त्री. थैली; िंोळिा : ‘कव्हिा एका माहात्मेयार्ीए आधारीए परीसु होता.’ − लीर्पू ४४७. दृपा 
५४. 
 
आधारीएचा चव.  जवळर्ा; ताब्यातला : ‘आधारीएर्ा परीसु ।’ − दृपा २८. 
 
आधावती चव. मूळ कारि असिारी : ‘त्या संसारार्ी आधावती । गुिसाम्यें तोचर् प्रकृचत।’ − एभा 
२८·२०१. [सं. अधस्+वती] 
 
आधांतुरे चिचव. अधातंरी; अंतराळी; चनराधार. [सं.अधच+अंतर] 
 
आणध, आधी पु. स्त्री. मानचसक िुःख; भीती, शोक, झर्ता र्त्याचिकापंासून होिारे िुःख ‘ते 
बुडाले दं्वद्व संधी । आचध व्याचध महािचवी ।’ − एभा २·२८९. 

स्त्री. १. (व्यापक.) पाठीमागे लागिारे लर्ाडं, पीडा, उपाधी, कुलंगडे, खेंकटे. २. (ल.) 
उत्कंठा : ‘हा बोलु आर्कत खेवीं । अजुचना आचध न माये जीवीं ॥’ − ज्ञा १७·३२६. [सं. आचध] 
 
आणध, आधी पु. करार; गहाि; वायिा. 
 
आणधकरणिक  पु. न्द्यायाधीश. 
 
आणधक्य न. १. अचधकपिा; मोठेपिा; बहुलता. २. अचतरेक. [सं.] 
 
आणधदैणवक चव. १. र्ंरयाचधचष्ठत िेवतासंंबधंी; स्वगातील िेवासंंबधंी; िेवतोपचिष्; अचधिेवतेच्या 
कके्षतील, सामर्थ्यातील. अचधिेवता २. िेवकृत; िैवी; परमेश्वरी पे्ररिेने उत्पन्न िंालेले. [सं.] 
 
आणधदैणवक ताप पु. िेवाकंडून, चनसगाकडून शीत, उष्ट्ि, अचतवृष्ी, अनावृष्ी, भकंूपािींमुळे होिारे 
िुःख ‘िेवापासूचन तो आचधिैचवक । मानसताप तो अध्याक्त्मक ।’ − एभा २२·३०९. [सं.] 
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आणधदैणवक णववेचन न. सवच परमेश्वरकृत आहे असे स्पष्ीकरि : ‘पारं्भौचतक सूयाच्या जड 
झकवा अरे्तन गोळयात तिचधष्ठात्री सूयच या नावार्ी एक िेवता असून तीर् जड सूयारे् व्यवहार र्ालवते 
असें जेव्हा ंआपि मानतों तेव्हा त्यास आचधिैचवक चववेर्न म्हितात.’ − गीर ६२. [सं.] 
 
आणधनी स्त्री. अजीजी; आजचव; चवनविी : ‘त्यािी बहुत आचधनी करून गुन्द्हेगारीबाबत २५ लाख रुपये 
यार्ा चनशा िेऊन तेथून कूर् करचवले.’ − होकै १६. 
 
आणधपत्य न. १. स्वाचमत्व; मालकी; अचधकार; धनीपिा. २. प्रचतष्ठा; गौरव; बडेजाव. [सं.] 
 
आणधणवधी चिचव. अगोिर; सवांच्या आधी. 
 
आणधभौणतक चव. १. अचधभतूासंबधंी; प्राण्यासंबधंी; जड झकवा गोर्र जगासंबधंी. २. 
आद्यतत्त्वासंबंधी. ३. जड; स्थूल; परं्भतूात्मक; रव्यात्मक; प्राकृचतक. 
 
आणधभौणतक ताप पु.  स्वशरीराहून चभन्न अशा र्क्षगुोर्र प्राण्यापंासून होिारे िुःख. पहा : 
णत्रणवधताप 
 
आणधभौणतक णववेचन न. जड सृष्ीतील पिाथच आपल्या र्ंचरयानंा ज्याप्रमािे गोर्र होतात 
त्यार्प्रमािे ते आहेत. त्यापलीकडे काही नाही अशा दृष्ीने त्याबिल चवर्ार करिे. [सं.] 
 
आणधराज्य सावचभौम अचधकार. 
 
आणधल चव. पचहला; अगोिरर्ा : ‘परपुरुषीं रतलें  मन । आचधला भ्रतार नावडे जाि.’ – कथासारामृत 
११•११०. आधीरे्; पूवीरे् : ‘आचधली घचररे् पुत्त’ − लीर्पू ४९८. [सं. आचिल] 
 
आणधला चव.  अधा. [सं. अधच] 
 
आणधवेदणनक न. नवऱ्याने िुसरी बायको करताना पचहल्या बायकोला (चतर्ी समजूत 
घालण्याकचरता) चिलेले स्त्रीधन. [सं.] 
 
आणधव्याणध, आणधव्याधी स्त्री. मानचसक व शारीचरक िुःख. [सं.] 
 
आधी चिचव. अगोिर; पूवी; मुळात : ‘आधींर् समुर पाहीं । तेथ िुवाडपि कविा नाहीं ।’ − ज्ञा १·११७. 
 
आधीन चव. स्वाधीन; ताब्यातील; चनयंचत्रत : ‘िेखे र्ंचरयाआंधीन होईजे ।’ − ज्ञा २·११९. 
 
आधील चव. अगोिरर्ा; पूवीर्ा; पचहला. [सं.] 
 
आधीणवधी चे णब, दी– सवांच्या आधी; अगोिर; लवकर. 
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आधुक चव.  अधाशी; खाखा करिारा : ‘मुरक र्ढती कुिी भकू म्हिती द्वीज आधुक तशा िाम्हिी ।’ − 
राला १०८. [सं. अ्=खािे] 
 
आधुत शीषच  न. (नृत्य) डोके एकिार् चकझर्त वाकडे करिे व मग उंर् करिे. गवच, असंभाव्य गोष् 
घडून येिे वगैरे गोष्ींर्ा द्योतक अचभनय. [सं.] 
 
आधुणनक चव. अलीकडर्ा; नूतन; सापं्रतर्ा; आतार्ा. [सं.] 
 
आधुणनकीकरि न. १. जुन्द्या गोष्ी, आर्ार चवर्ार र्. ना र्ालू काळात ग्राह्य ठरेल असे रूप िेिे; नवे 
आर्ारचवर्ार, राहिी र्त्यािींर्ा अंगीकार. २. (अथच.) एखािे अत्यंत नवीन, प्रगत तंत्रज्ञान 
उत्पािनपद्धतीत आििे. [सं.] 
 
आधृत चव. (कायिा) वर आधारलेले. 
 
आधेय चव. १. ठेवलेला, स्थाचपलेला; चनचहत. २. आश्रय चिलेला; आचश्रत; आधार िेण्यास योनय : 
‘अभय मी आधारु । आधेय मी ॥’ − ज्ञा १८·११९५. ३. आत असलेला; भरलेला; व्यापलेला. ४. स्थापायर्ा; 
ठेवायर्ा. ५. गहाि, ठेव म्हिून ठेवायर्ा. ५. गहाि, ठेव म्हिून ठेवायर्ा. [सं.] 
 
आधेले न. एका जातीर्ा चबनचवषारी साप. 
 
आधेले न. अध्या ताटात जेविे; नवराबायकोने एकार् ताटात जेविे. 
 
आधोपर न. (डोंगरार्ी) उतरि : ‘िुगार्ा ंआधोपरी एचक झरगिी फुलली होती’ − लीर्उ ४३२. 
 
आधोरि पु. हत्तीर्ा महात, माहूत. [सं.] 
 
आधोरी चिचव.  अध्या मागात. 
 
आधोले न. अधेला; एक साप. 
 
आधोळी आधौळी स्त्री. धूळधाि : ‘ऐसी आधोळी िंाली पायाळारं्ी : चतये वेळे’ − रुस्व २३२९. 
 
आधौणड चव. आंिोचलत : ‘परागार्ा धुचळरा… अधौचड जाली ।’ − उगी ४८·५·४३७. 
 
आध्मान न. पोटात वात धरिे; गुबारा धरिे; पोट फुगिे : ‘पक्क राके्ष…. रततचपत्त व आध्मान यारं्ा नाश 
करतात?’ − फचर् १०६. [सं.] 
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आध्याल्त्मक चव. १. अध्यात्मज्ञानचवषयक; तत्त्वज्ञानासंबधंी. पहा : अध्यात्म २. ईश्वर; परिह्म, 
आत्मा या संबंधी; पारमार्मथक : ‘जे साक्त्वकारे्चन वडपें । गेलें  अध्याक्त्मक खरपें ।’ − ज्ञा ६·४९०. ३. धार्ममक. 
४. मानचसक; बौचद्धक. [सं.] 
 
आध्याल्त्मक ताप पु. िेह, र्ंचरये व प्राि याचं्यापासून होिारे िुःख; स्थूल व सूक्ष्म शरीरामंध्ये होिारे 
आचधव्याचधरूप िुःख. [सं.] 
 
आध्याल्त्मक मागय पु. आत्म्याच्या उन्नतीसाठी धार्ममक आर्रिार्ा झकवा तत्त्वज्ञानाने चनर्मिष् केलेला 
मागच. [सं.] 
 
आध्याल्त्मक संस्कृती स्त्री. अपार्मथव संस्कृती [सं.] 
 
आध्यान करिे सचि. आधीन करिे : स्वाधीन करिे : ‘मग ज्ञानोजी बोचलला कीं मािंी चतसरी तचक्षम 
मािंा भाऊ लाखोजी आहे. त्यारे् आध्यान केले.’ − चशर्सा ५·२३६. 
 
आध्यास पु. ध्यास, छंि, नाि : ‘आसो हें, मज हाचर् आध्यासु । जो वानावा चर्िमेसु’ − ऋव ६७९. 
 
आध्येन चव. अज्ञानी : ‘र्ोभा म्हिे मी आध्येन’ − उह २२९५. 
 
आध्वययव न. अध्वयुच नामक ऋक्त्वजाने करावयारे् श्रौतस्मातच चवषयक कमच. [सं.] 
 
आध्वाचा चिचव. १. आधुचनक; अलीकडर्ा. २. उपटसुंभ; उपऱ्या. 
 
आन स्त्री. वतत; संकटप्रसंग. (व.) 
 
आन स्त्री. मानमयािा; प्रचतष्ठा : ‘श्रीमंतानंी आमर्ी आन राखून घ्याव.े आम्ही लेकरें आहोंत’ − पेि 
२५ पत्र २५५. 

सना. तो. 
 
आन न. अन्न : ‘भीके्षरे् आन उरले. सींका ंठेचवतो’ − परं्ो ६९·१५. 
 
आन स्त्री शपथ. पहा : आि 
 
आन अ. ऐन; अचतशय; सपाटून. उिा. आन महागाई − उन्द्ह−पाऊस र्. [फा. ऐन] 
 
आन उिा. आचि. पहा : अन्, अन : ‘म्हिौचन आठै साक्त्वकारं्ा मेळावा केला आन गेलो.’ − ऋ ६०. 

चव. १. िुसरे; चनराळे; चभन्न; वगेळे; अन्द्य; अन्द्यथा : ‘मग आन काहंी आहे । पापावंार्ूनी ।’ − ज्ञा 
१·२४८.२. (ल.) चवचर्त्र : ‘नाभी बाळे आन करीन.’ − उषा २८·१०. [सं. अन्द्य] 
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आनआन चिचव. स्वतंत्रपिे; चनरचनराळे : ‘न कचरता ंसद्गुरू भजन । नव्हे भववृक्षारें् छेिन । जरी 
कोटी कोटी साधन । आनआन केचलया ।’ − एभा १२·४७२. [अन्द्यरे् चद्व.] (वा.) आन आन करिे– 
वगेवगेळे पिाथच करिे : ‘बाई : श्रीप्रभरु्ा ंठार्ं आनआन करा.’ − लीर् २·२०. 
 
आनआने अ. चनरचनराळया प्रकारे. 
 
आनक पु. १. नगारा. २. गजचिारा मेघ. [सं.] 
 
आनकदंुदुभी पु. नगारा; नौबत. 
 
आनकार पु.  प्रकार : ‘तो गाये बसेै नारे् । चततुके आनकार तयारे् ।’ − श्रीकृर् १३·१८५. 
 
आनखणशख अ चिचव. पायाच्या बोटाच्या नखापासून शेंडीपयंत; सवच शरीरभर; 
नखचशखान्द्त.[सं. आ+नख+चशखा] 
 
आनखाग्र चिचव. संपूिच; नखाच्या टोकापासून :‘राम आनखाग्र पाचहला’ − एवाका २३६. 
 
आनत चव. १. वाकलेला. २. विंन करिारा; नम्र. [सं.] 
 
आनती स्त्री. (यंअ.) १. वाक; लवि. २. कलंडलेली, उतारार्ी अवस्था. [सं.] 
 
आनती स्त्री. (भौ.) चक्षचतजसमातंर झकवा चक्षचतजलंबरेषा यापासून िंालेल्या चवर्लनारे् मोजमाप. 
[सं.] 
 
आनत्व न. चभनत्व : ‘आनत्व जाला आपिचर्’ − नाम ४६०. 
 
आनद्धवाद्य न. कातड्ाने मढचवलेले वाद्य; यारे् प्रकार − पखवाज, नाल, तबला, बाह्या, डफ, 
संबळ, नगारा, र्ौघडा, ताशा, ढोल, मरफा, खंचजरी, डौर, कुडबुडे र्त्यािी. [सं.] 
 
आनन न. १. तोंड; मुख. २. रे्हरा. [सं.] 
 
आनबान स्त्री.  प्रचतष्ठेबाबत तेढ, र्ुरस : ‘िरबारातं व तमाम गावंातं अफवा कीं, सासूसुनेसी 
आनबान कीं, मातुश्रींरे् चर्त्तामध्ये अंचबकाबाईंनें चनराळा परािम न करावा.’ − पेि ४०·५९. 
 
आनभाष स्त्री. आिभाक; आिशपथ : ‘त्यार्ी व मोगलार्ी आनभाष िंाली की साल िरसाल 
घासिािा जे िेता ते घ्यावे र्जाफा कोठें न घ्यावयार्ी.’ − पेि २०·४४. 
 
आनमन न. (भौ.) वाकण्यार्ा, वळण्यार्ा, क्स्थचतस्थापकत्वार्ा गुिधमच, अवस्था. [सं.] 
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आनमान चिचव. १. अचनचश्चतपिे; संशयाने; कंुचठत होऊन : ‘र्ंग्रज बहािर यार्ा बाजीरावासाहेब 
यार्ी फौजेर्ी नोकानोकी होऊन आपले जागी आनमान राचहले.’ − पेि ४१·१९६. २. कार्कूर्; कसूर : 
‘बारा बलैारं्ं काम करून घ्या की, आनमान केलं तर र्र्ारा ।’ − रैत २५. 
 
आनम्य चव. सहज लविारा, वाकिारा, वळिारा, नरम; मृिू; लवर्ीक. [सं.] 
 
आनम्यता स्त्री. (भौ.) लवचर्कपिा; हव ेतसे वळण्यार्ा, वाकण्यार्ा गुिधमच [सं.] 
 
आनयन न. १. आििे. २. उपनयन. [सं.] 
 
आनथयक्य न. चनरुपयोगीपिा. [सं. अनथचक] 
 
आनव स्त्री. िेवतार्िातील कमचभमूी, अष्ौ िेवयोनी, अंतराळ आचि स्वगच या स्थानातील िेवता 
:‘बहात्तरी कोडी आनव’ – सूत्रचवद्या १०. 
 
आनवा पहा : अनवा : ‘नवरत्नामचध र्रं पाचहला तेजस्वी आनवा ।’ − सला ५३. 

चव. सवोत्कृष्; अमौचलक. [सं. नव] 
 
आनस भात. पहा : अन्न (को.) 
 
आनसा चव. िुसरा; चनराळा; र्तर. [सं. अन्द्य + सदृश ] 
 
आनसाणरखे चव. अन्द्यथा; खोटे; अन्द्यसाचरखे; चवरुद्ध : ‘उपाध्येपि आपि खात आलो आहे. यासी 
आनसाचरखे होये तरी आपि गोतार्ा अन्द्यायी’ − ऐसंसा १·११५. 
 
आन िोिे चि. पारखा होिे; िुराविे : ‘तैसा हा एथचर्या जवचळका आन जाला असे.’ − लीर्उ 
२७२. 
 
आनंतयय न. १. अंतर नसिे; िोन गोष्ींमध्ये अंतरार्ा अभाव; अखंडपिा; एकसूत्रीपिा; अत्रचुटतपिा 
(जागेर्ा अथवा वेळेर्ा). २. सातत्य; साचन्नध्य. [सं.] 
 
आनंत्य न. १. शाश्वतपिा; अपरंपारपिा (कालार्ा झकवा स्थलार्ा). २. अमयािपिा. पहा : 
अनंतत्व २. (ग.) मूळ चठकािापासून चकतीही मोठे अंतर घेतले तरी त्या मयािेत बसू शकिार नाही असा 
‘काल्पचनक’ झबिू वा स्थान. [सं.] 
 
आनंद पु. १. हषच; सुख; संतोष; उल्हास; समाधान; उत्साह; आल्हाि; प्रमोि. आत्मानंि, िह्मानंि, 
चवषयानंि, चवद्यानंि व योगानंि हे पार् आनंि पंर्िशीत साचंगतले आहेत. २. संन्द्यासी व गोसावी यारं्ा 
एक संप्रिाय : ‘हा (चवठ्ठल) भीमातीर चिगंबर । आचिपुरुष परात्पर । आनंि सापं्रिाय थोर । तेथूचनया 
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वाचढला ।’ − हचर. ३६·१९७. ३. साठ संवत्सरातंील ४८ व े संवत्सर. ४. आपल्याला हव े ते घडल्यामुळे 
होिारी मनार्ी अवस्था. ५. सुखार्ी भावना. ६. (ज्यो.) एक शुभयोग. 

न. िह्म; ईश्वर : ‘स एको िह्मि आनंि ।’ − तैचत्तरीय उपचनष् २·८·३·६. [सं. आ + नन्द््] 
(वा.) आनंद गगनात न माविे– कमालीर्ा आनंि होिे. आनंद णपकिे– अचतशय आनंि होिे : ‘आनंि 
पाडुंर्ा चपकला ।’ − मोआचि २०·१ आनंद ब्रह्मांडात न माविे– अचतशय आनंि होिे; आनंिाने बेहोष, 
बेभान होिे. आनंदाचे भरते येिे – अचतशय आनंि होिे; आनंिाने ऊर िाटिे : ‘आनंिार्ें भरतें तेिें 
राजाला लोटलें ’ − चवक २७. आनंदाने टाळी णपटिे – अचतशय आनंि होिे; आनंि व्यतत करिे. 
 
आनंदकंद पु. आनंिार्ा उगम; मूळ; गड्डा; िंरा; परमेश्वर : ‘आनंिकंि ऐसा । हा झहि िेश मािंा 
।’ − टेकाडे आनंिगीत. [सं.] 
 
आनंदकोश पु. आत्म्याच्या आवरिाच्या परं्कोशापंैकी शवेटर्ा कोश; अन्नमय, प्रािमय, मनोमय, 
चवज्ञानमय व आनंिमय असे पार् कोश मानतात. सद्वतचन आचि र्ागंलेपिा ठेवनू त्यात आनंि मानण्यार्ा 
धमच. या कोशार्ी िेहाशी (कारििेह झकवा अचवद्या याचं्याशी) सागंड आहे : ‘चर्त्त जेव्हा वृचत्तशून्द्य । ध्येय 
ध्याता न चिसे अन्द्य । अनुभवा आलें  शुद्ध र्ैतन्द्य । आनंिकोश ते समयी ।’ − चनगमागमसार ८·२७. [सं.] 
 
आनंदघन चव. १. पूिच व शुद्ध आनंिाने पचरपूिच; केवळ आनंिाने बनलेला. २. (ल.) िह्म; 
परमेश्वर : ‘जेथे भेटे आनंिघन केवल िह्म ।’ [सं.] 
 
आनंदिे अचि. हषच पाविे; सुखी होिे; उल्हाचसत असिे. 
 
आनंदन न.  आनंि; सुख; आनंि िेिे−पाविे. 
चव. आनंििायक; आल्हाििायक : ‘वरी आनंिीनी श्रीकृष्ट्िकथा ।’ − वच्छाहरि २७. [सं.] 
 
आनंदबाजार पु. मनोरंजनासाठी, करमिुकीसाठी भरवलेली जत्रा; मौजमजा, खािेचपिे 
र्त्यािींसाठी योजलेला उत्सव. [सं.]  
 
आनंदभैरव, आनंदवटी पु. (वै.) एक रसायन; बर्नाग, चमऱ्ये, झपपळी, टाकिखारार्ी लाही व झहगूळ यारें् 
समभाग र्ूिच करून केलेली वडी. [सं.] 
 
आनंदभैरवी स्त्री. (संगीत.) एक राग, गानसमय प्रातःकाल. हा भरैवार्ार् एक प्रकार आहे. [सं.] 
 
आनंदमय चव.  हषचयुतत; संतुष्; आनंिाने भरलेले. 
 
आनंदमय कोश पु. कारि−शरीर; सत्त्वप्रधान ज्ञान. पहा : आनंदकोश 
 
आनंदराडी चालिे चि. घरी कुलिैवतेसमोर चवस्तवाच्या खाईत तीन पावले पुढे जाऊन तीन 
पावले मागे येण्यार्ा नवस. [मा. तं. कों. प.ृ ३८] 
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आनंदविे चि. आनंि िेिे; सुख िेिे; संतोचषत करिे : ‘तंू सुखानें भावी युवराजासंह त्यानंा 
आनंिचवशील.’ − रार्ं १६५. 
 
आनंदवन न. काशी के्षत्र : ‘िंडकारण्य बृहद्वन । नैचमषारण्य आनंिवन ।’ − एभा १८·१५५. [सं.] 
 
आनंदवनभुवन न. रामिासानंी महाराष्ट्राकचरता वापरलेले आलंकाचरक नाव : मोडली, माडंली के्षते्र 
आनंिवनभवूनीं।’ − राक. [सं.] 
 
आनंदवल्ली स्त्री. १. (ल.) भागं. २. तैत्तरीय शाखेच्या उपचनषिापंैकी एक उपचनषि. [सं.] 
 
आनंदवृणत्त, आनंदवृत्ती स्त्री. आनंिी स्वभाव. 

चव. रंगेल; आनंिी. [सं.] 
 
आनंदाचे युद्ध न. पे्रमकलह; चमत्रकलह. [सं.] 
 
आनंदाणतशय पु. अचतशय आनंिार्ी अवस्था; अत्यानंि; अत्यानंिक्स्थती. [सं.] 
 
आनंदाश्रु, आनंदाश्रू पु.  अचतशय आनंिामुळे डोळयातून येिारे पािी. (चि. येिे, आििे.). 
[सं.] 
 
आनंणदत चव. संतुष्; हषच पावलेला; ज्याला आनंि िंाला आहे असा. [सं.] 
 
आनंदी चव.  हषचयुतत; रंगेल; उल्हासी; हास्यमुख. 
 
आनंदीआनंद पु. पूिानंि; अचतशय आनंि; चजकडेचतकडे सवचत्र आनंि. 
 
आनाकानी स्त्री. िुलचक्ष; कानाडोळा; र्ालढकल; डोळेिंाक; टंगळमंगळ; अळंटळं; टाळाटाळ; 
चनष्ट्काळजीपिा. (झह.) [सं. अनाकिचन] 
 
आनागुना पहा : आनाकानी (व.) 
 
आनाड चव. १. अज्ञानी; अडािी : ‘चर्. माधवरायासी लेकुरपिापासून आमर्ी सव े आचि तो 
आनाड…..येिेकरून र्ैन पडत नाही.’ − र्रंर्ूड १३२. २. नाक्स्तक : ‘तीर थीं भाव फळे । येथें अनाड ते वळे 
॥’ − तुगा १·११४. 
 
आनाद पु. पहा : आनंद (कात) [आनंिार्ा अप.] 
 
आनाधार पु. भोजन : ‘तयारे् घरीं आम्ही आनाधार करंू’ − पंर्ो १४७·१४ 
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आनान चव. वगेवगेळा; चभन्नचभन्न. : ‘एऱ्हवीं िीपाप्रचत काई आनान । प्रकाशु आहाती ॥’ – ज्ञा ५·२७. 
[सं. अन्द्य+अन्द्य] 
 
आनार न. डाझळब. 
 
आनाणरसे चव. चनराळे; वगेळे; भलते : ‘जें चवरचहिींर्ा मनीं वसें । तें बोलता ंहोए आनाचरसें ।’ − 
रुस्वन ३६. 
 
आनासाणरखे चव. वगेळा; र्तरासारखा; चनराळा : ‘िोघेही चर्रूपें साचरखें । कंहीं न होती 
आनासाचरखें ।’ − एभा ११·१६४. 
 
आनाि पु. १. मूत्रावरोध. २. मलावरोध. [सं.] 
 
आणनक स्त्री. र्तर : ‘ते जगदं्वद्यार्ी अंतौरी : अचनका बार्लाचंर्या परी : उमठैा बोली साघैंन तरी : 
जािता ंकोपावें ना’ − रुस्व. ७४. 
 
आणनकी स्त्री. दै्वत; भ्रम; भ्रातंी. 
 
आणनत्य, आनीत्य न. अनीती : ‘बहु आचनत्य अचवर्ार । या नावं बद्ध ।’ − िास. ५·७·२८. [सं. 
अनीती र्ा अप.] 
 
आनी, आतीक, आनींग चव. आचिक; आिखी. २. चवचर्त्र; चनराळा : ‘जे समयास धोंडोजीस मुख्याने 
स्वामीकडे पाठचवले तो समये आनीक होता.’ − पेि १०·६०. 
 
आनी पहा : अिी : ‘सीताला सासुरवास काट्याच्या आनीवरी’ − जसा २८५. 
 
आनीआन चिचव. भलतेर् : ‘येर मातें नेिौचन भजन । तें वाया ंचर् गा आनीआन ।’ − राज्ञा ९·३४६. 
 
आनीत चव.  आिलेले; जाऊन आिलेले. [सं.] 
 
आनीबे पु. (कृषी.) पानवेलावरील एक रोग. 
 
आनु पु. अन्नार्ा कि : ‘ऐसे आनुआनु साडंावे ते कार् तुमरे् िार्?’ लीर्उ २१९२. क्षि : ‘आनु न 
चवसंबे हचर जगत्रय जीवना ।’ – ज्ञागा ७५. 
 
आनु चव. थोडे; अल्प; झकचर्त : ‘येंक म्हिती येचकर् खरे । आनुचह नाहीं िुसरें ।’ − िास ८·२·४२. 
[सं. अिु] 
 
आनुकूल्य न. १. अनुकूलता; युततता. २. (ल.) कृपा. [सं.] 
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आनुणचत्य न. (चवप्र.) अनौचर्त्य. अयोनयपिा; योनय नसिे. [सं. अनुचर्त] 
 
आनुता चिचव. िुसरीकडे : ‘एकु बैल आनुता गेला.’ − लीर्उ २०३. 
 
आनुपम्य न.  श्रेष्ठपिा; उत्कृष्पिा; कोिी बरोबरी करू शकत नाही, चवरोध करू शकत नाही 
अशी क्स्थती; एकमेवाचद्वतीयता. [सं.] 
 
आनुपूवी, आनुपूव्यय स्त्री. १. (एकापुढे एक असा) िम; चशस्त; टापटीप; पद्धत; व्यवस्था. २. 
संगती; एकवातयता; एखाद्या गं्रथावरील टीका, टीप, भाष्ट्य. [सं.] 
 
आनुभणवक चव. १. अनुभवास आलेले. पहा : अनुभणवक २. ज्याला अनुभव आला आहे असा 
(मनुष्ट्य); वचहवाटलेला. ३. (चशक्षि) अनुभव झकवा प्रयोग याचं्याशी संबचंधत; अनुभवचसद्ध; प्रयोगचसद्ध; 
अनुभवाचधष्ठीत; अनुभवाचश्रत. [सं.] 
 
आनुमत्य मतार्ी एकरूपता; संमती; पसंती. [सं. अनुमत] 
 
आनुमाणनक चव. तकच  केलेले; अंिाचजत; कायचकारिसंबधं लक्षात घेऊन अटकळ केलेले : 
‘बधंमोक्षारे् ज्ञान केवळ आनुमाचनक नसावे….’ − एवाका २५०. [सं. अनु+मा] 
 
आनुरूप्तीय न. अनुरूप असिे; अनुरूप असण्यार्ा धमच. 
 
आनुलोम्य न. १. योनय िम. २. अनुकूलता. [सं.] 
 
आनुल्ली स्त्री. राजंिवाडी, आंजरली. (गो.) [सं. अंध] 
 
आनुल्ले न. र्ौघानंी वाहून नेण्याजोगे, मेण्यासारखे परंतु वरील भाग उघडा असलेले, गोव्यात रूढ 
असलेले एक वाहन; मार्ील, मंर्ील. (गो.) 
 
आनुवंणशक चव. १. अनुवशंामुळे प्राप्त िंालेला; आईवडील व र्तर पूवचज याचं्यामुळे अपत्यामंध्ये 
उतरलेल्या गुििोषामुंळे चनमाि िंालेला. २. चपढीजात; वारशाने चमळालेला; वडीलोपार्मजत. (धन, वतन 
र्.). [सं.] 
 
आनुवंणशक घटक पु. (वै.) मागच्या चपढीतून पुढच्या चपढीत संिचमत िंालेले गुि, िोष झकवा 
शरीर मूलाशं. [सं.] 
 
आनुवंणशकता स्त्री. १. वशंपरंपरागत प्राप्त अशी क्स्थती; चपढीजातपिा. २. प्राचिज व उचद्भज या 
कोटीतील व्यततींमध्ये आपापल्या माताचपतराचं्या ठायी वसत असलेले गुििोष प्रायः उतरतात. त्यावरून 
जी अनुमाने काढता येतात. ती ज्यात समाचवष् केली आहेत ते शास्त्र. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आनुश्रणवक न. (तत्त्व.) १. विेातं साचंगतलेले कमानुष्ठान. २. परंपरेनुसार जे आपि ऐकलेले 
चवर्ार, कथा र्. [सं.] 
 
आनुषंणगक चव. १. बरोबर असिारे; सहक्स्थत; अनुषंगाने बरोबर येिारे. २. कायचकारिसंबधंी; 
तत्संबधंी; तचन्नचमत्त; अनुसारी; पचरिामकारक. ३. योनय प्रमािार्ा; सदृश; तुल्य; बेतार्ा. ४. गौि. ५. 
आसतत; पचरिामस्वरूप. ६. मुख्य चवषयाशी संबंचधत पि िुय्यम महत्त्वाच्या गोष्ी. [सं.] 
 
आनुषंणगक अणग्रम (अथच.) ठेवीच्या पुष्ट्ट्यथच जािा चिलेली आगाऊ रक्कम. 
 
आनुषंणगक आकार खचय नैचमचत्तक, प्रासंचगक झकवा प्रसंगोपात खर्च. 
 
आनुषंणगक काययवािी स्त्री. अनुषंगाने केलेली कायचवाही; समातंर कायचवाही, त्यातून उ् भवलेली 
कायचवाही. [सं.] 
 
आनुष्टिे सचि. आर्ारात आििे : ‘ऐसी चनरालंबता आनुष्े ऐसा कवि असे ?’ − लीर्उ ६१६. 
 
आनुसार्पि न. एकचनष्ठा : ‘की चनरुती हन मुके । आनुसार्पिा’ − अमृ ४६७. 
 
आनृण्य न. कजच िेिे नसिे; कजचमुतत असिे. [सं.] 
 
आने चव. अन्द्य. हा ववे्हार कृपाझसधु । आनें तुटेना ॥ − ऋ ४३. 
 
आनेआन चिचव. १. िुसरे; अन्द्य; चनराळे; भलतेर्, चवपरीत : ‘तचर चतयेसी प्रािी न भजोन । मध्येंचर् 
कचरती आनेआन ।’ − स्वाचि. ७·२·५१. २. परस्पर. [सं. अन्द्योन्द्य] 
 
आनेग अनेक. पहा : अनेग. ‘नाना परींर्ी तीथें आनेगे । दृष्ीस पाहे मनोवेगे ।’ − संतलीला २४५. 
 
आनैगा पहा : आिेगा 
 
आनोज (आनोज) पु. अंकुर. 
 
आनोज न. भीचतिायक दृक य : ‘तें आनोज िेखौचन चनस्वास : उठी काचसराजु भोमासुरू’ − रुस्व २३५. 

चव. भयभीत : ‘तेव्हळीं आनोज जाला सौल्येवीरु िेखौचन पातला बल्बलु आसुरु ।’ रुस्व २३६९. 
 
आनोजिे अचि.  गागंरिे; बुर्कळयात पडिे : ‘ऐसे बोलता ं बोलता ं कवीश्वर बास नावके 
आनोजले’ − वृद्धार्ार २६. [सं. अज्ञान] 
 
आनोणवन चव. वाटेल तसे; अशास्त्र रीतीने; ‘बसता एकत्र आनोचवन । होईल जघन्द्य चनचमषें’ − 
चनमा २८५. 
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आनौणत, आनौते चिचव. िुसरीकडे; अन्द्य चठकािी : ‘सौंिया आनौती वासु । पाहों नेिी ।’ − ऋ ८९. 
चव. िुसरी; अन्द्य : ‘गुरुवारं्ोचन चनरंतरीं । झर्ता न करी आनौती ।’ − एभा १०·१३५. [सं. 

अन्द्यत्] 
 
आन्वणयक चव. १. कुलीन; र्ागंल्या कुळातील. २. व्यवक्स्थत; अनुिमाने आलेला. [सं.] 
 
आन्वणयक पोचविी स्त्री. (व्यापार.) प्रत्यक्षात न पोर्लेल्या परंतु उभयपक्षाकंडून पोर्वला गेल्यारे् 
मानण्यात आलेल्या मालार्ी, मालमते्तर्ी पोर्विी, हस्तातंरि; आनुमाचनक पोर्विी. 
 
आन्वीणक्षकी स्त्री. १. राजनीचत शास्त्राच्या (आन्द्वीचक्षकी, त्रयी, वाता व िंडनीचत) र्ार प्रकारापंैकी 
पचहला प्रकार. चवर्ार करून, अनुमती िेऊन केलेला बेत झकवा काढलेली युतती; तकच शास्त्र. 
‘आत्मनात्मचववके केवळ । ते आक्न्द्वचक्षकी चवद्या कुशल’ − एभा १६·२०५. २. अध्यात्मचवद्या; आत्मनात्म 
चवर्ार : ‘कचरता ंत्वंपिार्ें शोधन । होय तत्पिीं समाधान । हे आन्द्वीचक्षकी चवद्या जाि । चववकेसंपन्न पावती।’ 
− एभा २०·२८५. [सं. अनु+ईक्ष=पाहिे] 
 
आल्न्िक न. १. रोजरे् धार्ममक कृत्य; चनत्यकमच.२. (सामान्द्यतः) चनत्यकृत्य; (ल.) रोजर्ा उद्योग. 
[सं. अहन्=चिवस] 
 
आल्न्िकी स्त्री. िैनंचिनी; िैचनकी; रोजचनशी. [सं.] 
 
आप न. उिक; पािी; जल. [सं. अप] 
 
आप सना. १. आपि स्वतः २. (ल.) आपला; स्वकीय; स्वजातीय. [सं. आत्मन] 

चव. आपले; आपले स्वतःरे्. सामा. शब्ि − आपहस्ते; आपसुखे; आपखुषीने : ‘आपकायाहून 
जीवीं । परकायचचसद्धी ।’ − िास २·७·६५. 

न. आपि; स्वतः; अहं. सामा. शब्ि आपमजी, आपढंग. 
 
आप पु.  आप्त. (गो.) 
 
आप चव. प्राप्त; स्वाधीन; स्वायत्त; आपल्या ताब्यातील : ‘एथ परृ्थ्वीतल आपु होईल । हें महेंरपिही 
पाचवजेल । पचरमोह हा न चफटेल । मानसींर्ा ।’ − ज्ञा २·६५. [सं. आप्=चमळिे] 
 
आपअपर पहा : आपपर 
 
आपअवसान न.  आश्रय; थारा; स्थान : ‘आपल्यास आपआवसान कोठें काहंीं लागेना’ − सनिापते्र 
७१. 
 
आपआप, आपजात चिचव. आपि होऊन; आपखुशीने; आपोआप आपल्या आपि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपआपणिया चव. आपि आपल्याला : ‘आपआपचिया िेखिें । सभाह्याभ्यंतर समदृचष् ।’ − एरुस्व 
१·५९ 
 
आपआपला, आपापला चव.  प्रत्येकार्ा; स्वतःर्ा; ज्यार्ा त्यार्ा. 
 
आपआंगे चिचव. स्वतः; स्वागें : ‘चतथें र्ालत जाईन आपआंगे स्वतां,’ − होला १४९. 
 
आपई स्त्री. १. आपलेपिा; आपलेपिारे् द्योतक कृत्य. २. परस्थळी असलेल्या चमत्रास फळे, वस्ते्र 
र्त्याचिकारं्ी पाठचवलेली भेट; िेिगी; नजरािा. ३. ठेव. [सं. आत्मन्] 
 
आपकमाई स्त्री. स्वतःच्या कष्ार्ी चमळकत : ‘आमच्यातले चमळवते आपकमाईर्ी…भाऊबीज 
अंबूच्या ताम्हनात टाकीत.’ − गािे २८. 
 
आपकाज न. स्वतःरे् काम ‘तया आपकािाथीप्राथी’ − ज्ञाप्र ३३० 
 
आपकार पु. आजार; चवकार : ‘छ २८ रमजानी सेनाधुरंधर यास चपत्तार्ा आपकार जाला.’ − 
नागभो २·१५२. 
 
आपकारिे अ. १. स्वाभाचवकपिे; नैसर्मगकरीत्या; अपघात झकवा काही चवपरीत प्रकार न घडता. 
२. आकक्स्मकपिे : ‘रा. आनंिराऊ पवार यासंी आपकारिे िेवाज्ञा जाहली म्हिून वतचमान आहे.’ − मर्सा 
११·३०. 
 
आपखरा पहा : अपकरा, अपखरा 
 
आपखुद चव. स्वतंत्र; िुसऱ्यावर कोित्याही प्रकारे अवलंबून नसलेला : ‘ते गृहस्थ आपखुि 
स्वतंत्र आहेत.’ − पेि ४३·६३. 
 
आपखुदी स्त्री. १. आपि स्वतः; खुि. २. स्वसामर्थ्यच : ‘तो खाविं त्या पाचियातंील आपखुिीनें 
होऊन.’ − चर्त्रगुप्त ८३. 
 
आपखुशी, आपखुषी स्त्री. आपली मजी; स्वतःर्ी मजी, र्च्छा; स्वचे्छा : ‘तंू आपखुषीनं मािंी वस्तु 
मला िेऊन टाक.’ − के १२·७·३०. 
 
आपखुषीने चिचव. (कायिा) स्वतःच्या मजीनुरूप; आपि होऊन; स्वयंपे्ररिेने; अन्द्य कोिीही सतती 
न करता; स्वतःच्या र्च्छेने. 
 
आपगरजी, आपगजी चव. स्वाथी; आप्पलपोट्या; मलतबी : ‘प्रािाशीं प्राि िेिार नव्हे आपगजी 
राव जी जी ।’ − होला १७५. 
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आपगंड चव. हट्टी; स्वच्छंिी; मनस्वी; स्वचे्छार्ारी. (राजा.) 
 
आपगा स्त्री. निी : ‘मला चनरचखता ंभवच्चरिकन्द्यका आपगा । केका १०. [सं.] 
 
आपघर न. १. आपले घर. २. नवऱ्यारे् घर; सासर : ‘मग आपघर त्यागूचन बापघरीं केली वस्ती ।’ − 
सप्र ११·४९. 
 
आपच्छंद पु. स्वैरार्ार; स्वैरव्रतचन. 
 
आपच्छंदी चव. स्वैर; स्वच्छंिी; नाचिष्; मनाला येईल तसे वागिारा; मनस्वी. 
 
आपछ चव. कठीि : ‘आपछु काळु जाला आसता ंवैरी पराभवीते’ − परं्ो १३९·१७. 
 
आपजिे अचि. १. उपजिे; उत्पन्न होिे; घडिे; घडून येिे : ‘परं्भतूारें् धान्द्य चनपजें । तयार्ा 
अन्नरस आपजे ।’ − चवझसपू ६·१०. २. भासिे; वाटिे : ‘जैसे स्वप्नामाजीं िेचखजे । ते स्वप्नींचर् सार् आपजे 
।’ − ज्ञा २·१३९. 
 
आपजणविे सचि. १. उत्पन्न करिे. २. तयार करून घेिे : ‘मािंी मूर्मत आपजवी । घरार्ा ंकोझन 
बसैवी ।’ − राज्ञा १३·८१३. ३. प्रयत्नपूवचक चमळविे : ‘आपजचवता ं(चभक्षा) न चमळे तरी कार्?’ − लीर्पू 
२२३. [आपजिे रे् प्रयोजक] 
 
आपजुक् न.  नवल; आश्चयच; अपु्रप : ‘व्हय त्यात काय अपजुक हाय’ − रैत 
 
आपजेविा चमळविारा :‘बचटका : हे कार् : आपजेविेयारे् शब्ि :’ − लीर् २•१७. 
 
आपटिे उचि. १. आिळिे; पाडिे; जोराने टाकिे, पडिे, फोडिे; वस्तू खूप जोराने खाली टाकिे. २. 
मारिे; हाििे; हािामारी करिे. ३. (ल.) वािात पराजय करिे; हरचविे. ४. खाली येिे; आपला हट्ट 
सोडिे; िुसऱ्यारे् म्हििे (अटी) कबलू करिे; वािात हरिे. ५. खेटिे; चशविे; स्पशच करिे. (बे) [सं. 
आपमन] आपशेच अपटिे िुसऱ्याने चवनवले असताही जी गोष् केली नाही तीर् पुढे आपि होउन करिे. 
 
आपटिेधोपटिे उचि. जोराने ठोकिे; आिळआपट करिे; चनष्ठुरपिे मारिे. 
 
आपटधोपट, आपटूनधोपटून चिचव. जोराने मारून ठोकून; बळजबरीने. 
 
आपटधोपट, आपटाआपट, आपटाआपटी, आपटाधोपट, आपटाधोपटी स्त्री. जोराने, आवशेाने 
मारिे; आिळ आपट; हािमार. 
 
आपटबार पु. आपटल्यावर स्फोट होिारा शोभेच्या िारूर्ा गोळा; शोभेच्या िारूच्या गोळयावर 
आघात करून केलेला स्फोट. 
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आपटा पु. एक वृक्षचवशषे. (िसऱ्याच्या चिवशी या िंाडार्ी पाने सोने म्हिून ज्येष्ठानंा, र्ष् चमत्रानंा 
िेतात.) 
 
आपटी स्त्री. धक्का; पराभव; खाली पडिे; नुकसान. (वा) आपटी खािे − पराभतू होिे. [सं. आपत्] 
 
आपठौळ चव. १. र्हाटळ; गुंड. २. बेपवा; स्वच्छंिी; अपगंड; अठवर; नाठाळ; आज्ञा मोडिारा 
: ‘कीं आपठौळ आज्ञापालनीं । मी स्थीर नव्हे ।’ − ऋ. ५०. 
 
आपड, आपाड स्त्री. स्पशच; चवटाळ; चशवाशीव : ‘पानी वच्यावर भर आचन र्कडे चतकडे उडव ूनको. 
आमच्या भाडं्ास्नी आपड व्हय ल ।’ − अउआ ११९. 
 
आपडिे अचि.  चशविे; स्पशच करिे. 
 
आपडाधापडी स्त्री. मारपीट : ‘कुिीं तोंड उघडलं तर आपडाधापडी करू लागले’ − बाचवबु १४७. 
 
आपडी, आपडाआपड स्त्री. चशवाशीव. (गो.) 
 
आपडी थापडी स्त्री. लहान मुलारं्ा एक खेळ. 
 
आपडीशी स्त्री. चवटाळशी; रजस्वला. (कु.) 
 
आपढंग पु.  स्वचे्छार्ार; जािूनबुजून केलेल्या खोड्ा; वडेेर्ार; र्ाळे.[झह.] 
 
आपढंगी चव. ढंगी; उनाड; स्वच्छंिी; िुवचतचनी. 
 
आपि सना. १. स्वतः; हे सवचनाम मी, तू, तो, आम्ही, तुम्ही, ते झकवा मी स्वतः, तू स्वतः; तो स्वतः, आम्ही 
स्वतः, तुम्ही स्वतः या बिलही योजतात. जसे : ‘म्या त्याला जेऊ घातले मग आपि (स्वतः) जेवायला 
बसलो.’ याप्रमािेर् अनेकवर्नी रूपे − ‘आपि (तुम्ही) येत असाल तर मी येईन.’ र्. २. िरबारी भाषेत 
बोलिारे राजे, सरिार, मोठे लोक, संपािक वगैरे प्रथमपुरुषी एकवर्नी बहुमानाथी स्वतः या अथी व 
सत्कारपूवचक भाषिात तू या अथी आपि हा शब्ि वापरतात. (वा.) आपिावर आििे, आपिावर वतयणविे 
− केलेल्या कृत्यारें् यश झकवा श्रेय आपल्यावर घेिे : ‘सागंतो हळूहळूर् अर्ाटे । आपिार्वचर वतचचवतो ।’ 
आपिावरून जग ओळखावे – जी आपली वृत्ती झकवा प्रवृत्ती तीर् लोकारं्ीही असे समजावे झकवा गृहीत 
धरून र्ालावे. आपिास म्ििणविे – आपि मोठ्या योनयतेरे्, मोठे हुशार, चनष्ट्िात असे चमरचविे; प्रौढी 
सागंिे. 
 
आपि पु. बाजार झकवा िुकान : ‘के्षत्र म्हचिजे शते गहन । हाट उत्पन्न रव्य आपि ।’ − एभा २७·३७९. 
[सं.] 
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आपिपा, आपिपे सना. आत्मस्वरूप; जागृती; स्वतः आपि; आपल्याकडे; आपल्या ठायी : ‘जया 
आपिपें साडूंचन कहीं । रं्चरयग्रामावरी येिेंचर् नाहीं ।’ − ज्ञा ५·१०५. 
 
आपिया, आपणिया  सना. आपिाला; स्वतःला; आपिपा−ंपें : ‘आत्मा बोले भेटला । आपिया’ − 
अमृ ६•८. 
 
आपि िोऊन  चिचव. आपखुशीने; आत्मसंतोषाने; स्वतःच्या पे्ररिेने. 
 
आपिालेया अ. एकट्याने; आपि होऊन : ‘गोरूवें आपिालेया गेलीं’ − लीर् १·२६. 
 
आपिाविे चि. आपलासा करिे; स्वीकारिे जवळ करिे : ‘आता बहुतेक आयचसमाजीय प्रर्ारक 
झहिू शब्िास आपिावीत असतात.’ − ससावा २•७०४. 
 
आपिुन चिचव. आपि होऊन : ‘आपिातं आपिुन करी रीघ ।’ − िाचव २९७. 
 
आपिे चि. १. पाविे. २. प्राप्त होिे. [सं. आप्=चमळिे] 
 
आपत् स्त्री. आपिा; िुिैव; पीडा; चवपत्ती. [सं.] 
 
आपत चव. नातलग; संबंधी; लानयाबाधं्यारे्. [सं. आप्त] (वा.) आपत आणि घातक − आपल्या 
आप्तेष्ारं्ा − नातलगारं्ा घात करिारा िुष् मनुष्ट्य; मािुसकी नसलेला. 
 
आपतन कोन पु. (भौ.) प्रकाशचकरि जेव्हा एखाद्या पषृ्ठभागावर पडतो तेव्हा त्या पषृ्ठभागाशी 
पडताक्षिी त्याने केलेल्या लंबार्ा कोन. 
 
आपतन झबिू आपाती चकरि वस्तूच्या पषृ्ठभागाच्या ज्या झबिूवर पडतो तो. 
 
आपतणवषयी पु. नातलग; संबंधी; ऋिानुबधंी; सगेसोयरे. [सं. आप्त+चवषय] 
 
आपतंत्री चव. स्वैर; स्वतंत्र; स्वतःच्या मजीप्रमािे वागिारा. 
 
आपती स्त्री.  आपत्ती; संकट, ‘त्वचरत बहुत घाई होतसे आपतीर्ी ।’ − सारुह ३·६०. [सं. आपचत्त] 
 
आपतृत्व न.  आपलेपिा : ‘गोसावी तेयाचस आपतृत्व करीचत’ − लीर्उ २१. 
 
आपत् काळ पु.  प्रचतकूल; अचनष्; हलाखीरे् वाईट चिवस. [सं. आपत्काल] 
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आपणत्त, आपत्ती स्त्री. १. (िाचरद्र्यामुळे, आजारीपिामुळे, िुिैवामुळे आलेले) संकट; अडर्ि; हाल; 
िुिचशा. (अप) आपत्; आपत्य. २. (समाजात) प्राप्ती; चमळिे; प्राप्त होिे. उिा. सुखापत्ती, र्ष्ापत्ती, 
िुःखापत्ती, अचनष्ापत्ती. ३. अपराध. ४. तिार. [सं. आपचत्त] 
 
आपत्पुरविी स्त्री. वािचववािात एखािी गोष् घसरली झकवा चबघडली तर चतर्ी कशीतरी संपाििी 
करिे; र्ुकीरे् समथचन करिे. 
 
आपत्य न. पहा : आपत्ती [सं.] 
 
आपद स्त्री.  चवपत्ती. 
 
आपदिे चि. रखडिे; कष्िे; चशििे : ‘नेिता ंकोिी येक ते । आपिों लागती ।’ − िास १८·५·१९. [सं. 
आ+प्] 
 
आपदा स्त्री. १. संकट; अचरष्; आपत्ती : ‘आपिा चगधीं र्ुचंबजत । उधवला ठायीं ।’ − ज्ञा ७·८७. २. 
िुःख; तलेश; खाण्यावार्ून झकवा िुखण्यामुळे होिारे हाल; कष्ावस्था; िुिचशा : ‘उपकारी नाहीं िेखत 
आपिा । पुचढलार्ी सिा िया चर्त्तीं ।’ − तुगा १९०३. [सं.] 
 
आपदाथय पु. वस्तू नाही असा पिाथच : ‘परमेश्वरेचवि आवघेचर् आपिाथच’. 
 
आपदाविे अचि. अडर्िीत, िुःखात, संकटात, िुिैवाच्या फेऱ्यात सापडिे; कुर्बंत राहिे. 
[सं.आपिा] 
 
आपदृष्टी चव.  स्वाथी; मतलबी; आपल्या पुरते करिारा; पहािारा, अप्पलपोट्या. 
 
आपदेश पु. स्विेश; आपला प्रिेश, प्रातं. 
 
आपद्ग्रस्त चव. आपत्तींनी, संकटानंी गाजंलेला, पीडलेला; संकटात, आपत्तीत सापडलेला. 
[सं.] 
 
आपद्धधमय पु. विाश्रमधमचचवचहत कृत्य करण्याला कालाच्या प्रचतकूलतेमुळे, जो असमथच 
त्यासाठी साचंगतलेला गौिमागच अथवा कृत्य; चनरुपायास्तव करावयार्ी गोष्. [सं.] 
 
आपधाक, आपधाकिे हे शब्ि ‘अ’ मध्ये पहा :‘आपधाकें  चवघ्नें पळती जाि ।’ − एभा ४·२०६. 
 
आपन्न चव. १. चवपचत्तिशा पावलेला; आपत्तीने घेरलेला; हाल−अपेष्ेत पडलेला; कष्ी. २. 
चमळचवलेला; कमावलेला; संपािन केलेला; प्राप्त; व्याप्त. [सं.] 
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आपपर चव. १. आपला आचि िुसऱ्यार्ा; आपले व परके; दै्वत : ‘जेथ आपपरु ऐसा । भागू नाहीं ॥’ − ज्ञा 
९·४०७. 
 
आपपरकी, आपपरकीय चव. आपला आचि िुसऱ्यार्ा; स्वतःर्ा व परतयार्ा; आपपर. 
 
आपपरभाव, आपपरबुणद्ध, आपपरभेद, आपपरमत, आपपरवृणत्त, आपपरणवचार, आपपरदृणष्ट १. आपल्या 
आचि िुसऱ्याच्या वस्तंूमध्ये भेि राखिे; आपले र्ष्चमत्र, नातलग व र्तर जन यामंध्ये भेि पाहिे. २. 
दै्वताभाव; िुजाभाव (चि. पाहिे). [सं. आत्मन+पर] 
 
आपबळ चिचव. आपोआप; आपि होऊन. पहा : अपबळ 

न. स्वतःर्ी शतती; स्वसामर्थ्यच; आपले स्वतःरे् बळ. 
 
आपमतलबी चव. स्वाथी; आपलपोट्या; स्वतःपुरते पाहिारा : ‘ज्याला मोठेपिा हवा असेल त्यानें 
आपमतलबी लोकाचं्या कोल्हेकुईकडे लक्ष पुरचवले पाचहजे.’ − लोचटकेले २·५४. 
 
आपमती चव. आपल्या बुद्धीने र्ालिारा : ‘पुसौ जावें ऋषींप्रती । तव ंते सिा ंआपमती । आपलें  
मत प्रचतचष्ठती । अन्द्यथा िेती शापातें ।’ − एभा ७·१८०. 

चिचव. आपल्या बुद्धीने : ‘आपमतीं भजता ंराया ।’ − एभा ३·८०७. 
 
आपमरि न. आपोआप येिारे मरि; आपमौती. 
 
आपमुखत्यार चव.  स्वतंत्र; स्वैर; अचनयंचत्रत. 

पु. धनी. 
 
आपमुखत्यारी स्त्री. स्वतंत्रता; अचनयंचत्रतपिा; धनीपिा; मालकी. 
 
आपमुरे चव.  पूिच टिक न िंालेले; पूिच न बनलेले : ‘मोचतयें होचत आपमुरीं ।’ − रुस्व ७१. 
 
आपमोती, आपमौती स्त्री. आपोआप वृद्धपिामुळे आलेले मरि. 
 
आपयिे अचि. बोलाविे. (गो.) 
 
आपरस पु. फळारं्ा अथवा पानारं्ा (पािी न चमसळता काढलेला) आंगर्ा रस. उिा. ओल्या 
खोबऱ्यारे् पािी न घालता काढलेले िूध; नारळार्ा रस. 
 
आपरंग चिचव.  आपि होऊन; आपोआप. (ना.) 
 
आपराणपपरी स्त्री. (व्यायाम) एक प्रकारर्ा खेळ. 
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आपणरवतयन न. (राज्य.) रर्ना, स्वरूप झकवा उिेश यातं केलेला, करावयार्ा बिल. [सं.] 
 
आपरूक, आपरूग न. अपु्रप; चवशषे; नवल : ‘मग त्यात लेका तू काय आपरूक साचंगतलंस?’ − 
भजू ४७. 
 
आपरूप न.  आत्मरूप; िह्मरूप. 
 
आपरूपी चव. ज्यार्ा रे्हरा, तोंडावळा बापासारखा झकवा आईसारखा नाही, चनराळया प्रकारर्ा 
आहे असे (मूल.). 
 
आपलकी, आपलीक, आपलपिा, आपलेपिा स्त्री. पु. १. मालकी; आप्तसंबंध; सोयरगत, स्नेह र्. 
मुळे आलेला आपलेपिा; आपलेपिामुळे उत्पन्न िंालेला अचभमान, माया, पक्षपात, कैवार : ‘माचनचसल 
िंिीं आपचलक काहंी । येरिंार पाही न र्ुके किा ।’ − तुगा २६९७. २. (क्व.) मीपिा; अहंकार. ३. 
स्वाचभमान; ममता. [सं. आत्मन्] (वा.) आपलकी लाविे, आपलकी दाखणविे, आपलकी माजणविे – 
दृढ संबधं अथवा नाते गोते सागंिे, स्थापिे; तुम्हापैकीर् मी एक आहे असे िाखविे झकवा तशी स्वतःर्ी 
वतचिूक ठेविे. आपलेपिात येिे− वयात, उमेिीत येिे; शरीरार्ी पूिच वाढ होिे : ‘मी जेव्हा ंआपलेपिातं 
येऊं लागलें  तेव्हा ंनव्या भावना खळखळंू लागल्या.’ − गुपर्ुप (रचसकरंजन माला) 
 
आपलदारी पु. मालक, स्वामी, मुख्य : ‘आपलिारी अनाचधकारी असोन कमार्ारी संकरकारी.’ 
− पेि ३४·७६. 

चव. स्वाथी. 
 
आपलपोटाऱ्या, आपलपोया चव. स्वाथी; स्वतःपुरते पाहिारा. 
 
आपलमती अ. आपोआप; आपल्याआपि : ‘बोलन बोलन आन् तोंड थकलं मंजे आपलमती 
र्ुपर्ाप बसन्…’– धग १०६ (व.) 
 
आपलवलिे चि. आपुलकी वाटिे : ‘सवचज्ञें भिीतलें  : का ं: जावार्यारे्चन आपलवलेचत’ − लीर्उ 
३२. 
 
आपला सना. १. स्वतःर्ा; मालकीर्ा. आपि या शब्िाप्रमािे यार्ाही प्रयोग चतन्द्ही पुरुषी, िोन्द्ही 
वर्नात करतात. २. चकत्येकिा हा शब्ि चनरथचक, वातयपूरिाथचक येतो. उिा. ‘मी आपला येथून उठलो.’ 
आपला हा शब्ि पुष्ट्कळ वेळा आपि या अथी वापरण्यात येतो. जसे:− आपल्यास झकवा आपल्याला = 
आपिासं (आपिर्ी षष्ी) [सं. आत्मीय] (वा.) आपला म्िििे, आपला समजिे, आपलासा म्िििे, 
आपलासा समजिे – एखाद्यास आत्मीय भावनेने झकवा चमत्रत्वाच्या भावनेने वागचविे; चप्रय समजिे. तू 
आपला ऐस – तू आपले स्वतःरे् काम पहा. आपली वाढवनू खािे – आपमतलबीपिाने आपलेर् घोडे पुढे 
ढकलिे; आपल्या चहताकडेर् पाहिे. आपलीशी करिे – १. आपले म्हििे (पक्ष, मत) चसद्ध करिे, 
प्रस्थाचपत करिे; आपली सरशी करिे. २. वश करिे; ताब्यात आििे : ‘प्रपरं् वैरी मारावा । अथवा 
आपलासा करावा ।’ − चवझसपू ७·१४४. ३. स्वतःच्या मनाप्रमािे वागिे. आपलेच घोडे पुढे दामटिे – स्वाथच 
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साधण्यार्ा प्रयत्न करिे; र्तराचं्या आधी आपले काम करून घेण्यार्ा प्रयत्न करिे : ‘जो तो आपल्या 
गावंर् ंघोडं पुढं िामटू लागला.’ – फगो १. आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेिे – स्वतःरे् नुकसान 
होईल असे वागिे : ‘असे ठराव करून काँगे्रस आपल्यार् पायावर धोंडा पाडून घेत आहे.’  − नौने १७९. 
 
आपला तुपला चव. १. मािंा तुिंा; स्वतःर्ा व परतयार्ा; आपपर. २. आपली; मालकीर्ी; आपली; 
म्हटलेली (चमळकत, चजन्नस वगैरे.) आपपर झकवा आपअपर याच्यासारखेर् आपला तुपला यापासून 
सामाचसक शब्ि बनतात. 
 
आपला मािूस, आपला मनुष्ट्य पु. चवश्वासार्ा मािूस; पे्रमार्ा मनुष्ट्य : ‘आपल्या मनुष्ट्याला कोिी 
कमी का ंकरतो?’ − करंज्यार्ा फासच २२. 
 
आपलाला चव. आपआपला; ज्यार्ा त्यार्ा स्वतःर्ा. 
 
आपणलक न. अचभमान. 
 
आपलूक स्त्री. आपलेपिा; स्वकीयता. (चर्.) 
 
आपले आपि चिचव. आपखुशीने; स्वयंपे्ररिेने; आपि होऊन. 
 
आपलेपिा पु. स्वाचभमान; ममता. 
 
आपल्या अंगी, आपल्या अंगे, आपल्या अंगाने स्वतः; खुि. 
 
आपल्या आपि चिचव. अंगच्या जोरावर; िुसऱ्याच्या मितीचशवाय; स्वतःर्; आपसूक. 
 
आपल्यात सना. स्वगत(भाषि). जुन्द्या नाटकातून स्वगत या अथी आपल्यात हा शब्ि योजीत 
असत : ‘भीमराव : − (थाबंून आपल्यात)’ − रत्नकातंा २४. 
 
आपविी न. आपोआप वाहत येिारे पािी; पाटातून वाहिारे पािी (भाडं्ातून नव्हे); बागाईत 
शतेीमध्ये यार्ा उपयोग करतात. 
 
आपविे अचि.  बोलाविे; आमंत्रि िेिे. ‘आपचवल्या चद्वजा । अष् िेवतारं्ी कचरती पूजा ॥’ − वसा ३२. 
 
आपवगय पु. आप्तवगच; नातेवाईक : ‘आपवर्मग साचंडलों, गोत्रजा ंतुटलो’ − नाम १५७१. 
 
आपवाद पु. झनिा; िोष : ‘बहुत चिवस म्या तुिंा आपवािु आर्कला होता’ − परं्ो १९४. 
 
आपशुणद्ध, आपशुद्धी स्त्री. १. स्वतःर्ी शुद्धी : ‘आपशुचद्ध नेिती ।’ − िाचव ४९६. २. 
आत्मनात्मचवर्ार : ‘दृढ करूचनया ंबुद्धी । आधीं घ्यावी आपशुद्धी ॥’ − िास ६·१०·१२. [सं. आत्मन्+शुचद्ध] 
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आपशेच अपटिे चि. (ल.) एखािी गोष् िुसऱ्याने चवनवले असताही न करिे, पि ती मग स्वतः होऊन 
करिे. 
 
आपसमेळ पु. कजच वगैरेरे् समायोजन; तडजोड. 
 
आपसमेळ णवलेख पु. उभय पक्षाचं्या सहमताने तयार िंालेला; तडजोडीर्ा िस्तऐवज. 
 
आपसया चिचव.  आपसूक; आपोआप : ‘तृि नाहीं तेथें पचडला िावाक्नन जाय तो चविंोचन आपसया 
॥’ − तुगा ३४२४. 
 
आपसंत  चव. स्वतः पसंत केलेले : ‘वडील मािसारें् चवर्ारावार्ून आपसंतपिाने केलेल्या कृत्यारे् फळ 
भोग आता.ं’ − रत्नकातंा २६. 
 
आपसा आपसांत, आपसा आपस, आपसा आपसी, आपसामध्ये चिचव. परस्परास; आपआपल्यात; 
एकमेकाशंी; आमच्या आमच्यात; तुमच्या तुमच्यातं, त्याचं्या त्याचं्यात; एकमेकातं. 
 
आपसुक, आपसुख, आपसूक, आपसूख चिचव. आपोआप; आपि होऊन; स्वतःच्या खुशीने; 
राजीखुशीने. 
 
आपसे चिचव. आपोआप; सहज; अनायसे : ‘कविार्ें मन आपसें अचभलाष न करी ।’ − भाए ३४. 
 
आपसोशी चिचव. १. मन मानेल त्याप्रमािे; कोिार्ा अडथळा न मानता; स्वचे्छेने; यथेच्छ; या 
शब्िार्ा प्रयोग ठोक िेिे, र्जा करिे, उटे्ट काढिे र्. अथाच्या चियापिाबरोबर करतात. (राजा.) २. 
चनभचयपिाने; चनःशकंपिाने; पचरिामाकडे लक्ष न िेता; र्ैनीत. चव. लोभी; आपमतलबी. 
 
आपस्तंब पु. १. कृष्ट्ि यजुवेिावरील र्ार सूत्रापंैकी एका सूत्रार्ा प्रवतचक ऋषी. २. 
आपस्तंब−सूत्रारे् अनुयायी िाह्मि. [सं.] 
 
आपस्तुती स्त्री. स्वतःर्ी प्रशसंा; आत्मस्तुती : ‘आपस्तुतीनें िाचवती थोरीव’ − िाचव ४८४. 
 
आपस्वरूप न. आत्मस्वरूप; िम्हस्वरूप : ‘मग अखंड उरे आपस्वरूप ।’ − िाचव १२५. 
 
आपस्वाथय पु. १. (स्वाथच यार् अथाने आपस्वाथच हा शब्ि वापरतात) आपला स्वाथच; स्वतःर्ा 
मतलब. २. स्वतःरे् कल्याि, सोय पाहिारा. 
 
आपिस्तक, आपिस्तकी, आपिस्ती, आपिस्ते चिचव. आपल्या हाताने; आपल्याकडून; आपल्या 
सामर्थ्याने; आपल्याच्याने; आपल्या वकुबानुरूप. 
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आपंगिे सचि. १. आश्रय िेिे; पे्रमाने वाढचविे, संभाळिे, पोसिे, बाळगिे; आपलेसे म्हििे : ‘जे जे 
शरि आले । ते ते आपचंगले । पवाडे चवठ्ठले ऐसे तुिें ।’ − तुगा १६३६. २. स्वीकारिे; अंगीकारिे; आश्रय 
करिे : ‘मग येथ अथवा स्वगीं । जेथे जे िेह आपगंी ।’ − ज्ञा १५·३६८. 
 
आपंणगता चव. आश्रयिाता; पोझशिा : ‘ज्याचंस आपचंगता नाहीं । त्याचस धरीं जो हृियीं ।’ − तुगा 
२२१५. 
 
आपा−आप्तीपा पु. १. जार; ठोल्या; यजमान. (कर.) २. एक वाद्यचवशषे. ३. पािी; आग. ४. आपि 
स्वतः : ‘आपा नूकौचनया ंखाडंा ।’ − राज्ञा १७·२५९. ५. पहा : अप्तीपा 
 
आपाआप आपोआप, आपलेआपि, आपिहून. 
 
आपाड चव. अपार; अत्युत्तम : ‘तयारं्ी उमचिता ंकीती । उिीव चिसे आपाडे ।’ − मुआचि ११•९३. 

पु. १. आचधतय; मोठेपिा; महत्त्व. २. चभन्नता; अंतर : ‘आरसा आचरसेया ंपाहातंया । अपाडु 
येतुला ॥’ − ज्ञा १८·२७४. 
 
आपातकाल पु. (राज्य.) आिीबािी; ज्यावर तात्काळ उपाययोजना केली पाचहजे असा 
आकक्स्मक व अनपेचक्षत घटनारं्ा काळ. [सं.] 
 
आपाततः चिचव. १. खोटे ठरेतोपयंत, खोडून टाकीतोपयंत चटकिारा, र्ालू (मुिा, उलगडा, 
अनुमान, उपपचत्त). २. प्रथमिशचनी; अगिी आरंभी; प्रथमर्; र्टकन; तत्क्षिी. ३. योगायोगाने : ‘खुनाच्या 
प्रकरिात आपाततः गोवली गेलेली एक िुिैवी मुलगी ।’ − प्रचतचनधी १३१. 
 
आपातरमिीय चव. १. आपापतः, आरंभी र्ागंले चिसिारे; तात्पुरते ग्राह्य (चवधान, चसद्धातं र्.). २. 
चिसण्यात खरे झकवा सबळ. 
 
आपाती (चव.) गौि; चर्ल्लर. 
 
आपात्ती चव.  (भौ.) एखाद्या गोष्ीवर आपटिारे झकवा पडिारे (सपाट पषृ्ठभागावर पडिाऱ्या प्रकाश 
चकरिासंाठी वापरतात). 
 
आपाद चिचव. पायापयंत; पायापासून : ‘आपाि पा ंगंुतलें  । पुलकारं्लें  ।’ − ज्ञा ११·२४२. [सं. आ+पाि] 
 
आपदकंचुणकत चव. पायापासून मस्तकापयंत अंगवस्त्र घातल्यासारखे; संपूिच अंगावर : ‘वार्ा 
पागुंळली जेझथर्ी तेथ । आपािकंर्ुचकत रोमारं् आले ॥’ − ज्ञा ९·५२७ [सं. आ+पाि+कंर्ुकी] 
 
आपादिे सचि. १. स्वीकारिे; घेिे; चमळचविे; संपािन करिे : ‘आचि आपुलाचलये र्ाडे । 
आपाचिलें  हें माडें ।’ − ज्ञा ३·५१. २. कमच करिे : ‘करर्रिें आपाचिजे । घेईजे जें जें काहंीं ।’ − रंयोवा 
७·११६. ३. समजून घेिे : ‘(साधने) कव्हिे प्रयोजनें । यैसे आपाचिजे ।’ − चवझस १३·१७. 
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आपादतलमस्तक आपादमस्तक चिचव. पायाच्या तळव्यापासून डोतयापयंत; नखचशखातं. 
 
आपादता, आपाणदता चिचव. आपाततः; प्रथमर्; अगिी प्रारंभी; तत्क्षिीः‘यालागीं मािंा विे जग् गुरु 
। िावी आपािता ंव्यवहारू’ − एभा २१·७६; ‘तैसी जीचवचस कतचव्यता । सत्य नाहीं गा सवचथा ं। चिसे जे काहंीं 
आपाझिता । ते अध्यासकता चमर्थ्यात्वें ।’ − एभा १०·२६२. 
 
आपादन न. संपािन; चमळविी; प्राप्ती : ‘ऐसें ठेलें  आपािन । शास्त्रार्ें जया ।’ − ज्ञा १७·३८. 
[सं.] 
 
आपाप, आपापा चिचव. १. आपोआप. : ‘पापात्मबुद्धी । धरूनी मरती अपापा ं।’ − वामन चवराटपवच ५·१८. 
२. काही खटपट न करता, श्रम न करता. 
 
आपापला चिचव. स्वतःर्ा, प्रत्येकार्ा. 
 
आपार पु. टाकारे् टोक; चनब. (गो.) [पोतुच. आपारो] 
 
आपाल पु. घारगा. (व. ना.) 
 
आपाणलपा लपालपीर्ा, लपंडावार्ा खेळ. 
 
आपांपरी स्त्री. िुिचशा; अव्यवस्था : ‘ऐसें आपापंरी होती जाली । शरीरग्रामीं ॥’ – ज्ञा ११·६६५. 
 
आणपतर बिमाश; खोडकर; उनाड. 
 
आणपक्षीर स्त्री.  गव्हल्याच्या चपठाच्या पापडीर्ी खीर. 
 
आपी पु. नातेवाईक. 
 
आपु चव. १. स्वाधीन; स्वकीय; प्राप्त; चहतकता : ‘हा सिा िुलचभ ुमना । आपु नोहे साधना ।’ − ज्ञा 
२·१४९. २. स्वतःसारखे; आपले; आप्त : ‘तेिें संसरलेचन करीं । आपु चवश्व ।’ − ज्ञा ७·१३५. 
 
आपुभेदीया पु. शरीरावर शस्त्र र्ालचवले तरी ते आरपार चनघून जाते, पि शरीर भनन होत नाही 
अशी चसद्धी असिारा : ‘िेहावचर खगच घाचलजे आचि पाचिया ं आंतौचन चनगोचन जाए ऐसें जाए : यातें 
आपुभेिीया ऐसे म्हचिजे’ − लीर्पू १९८. 
 
आपुणयिे चि.  गाजंिे. 
 
आपुलकी, आपुणलक १. आपलेपिा; आत्मीयता. २. माया, ममता. 
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आपुलेपि न. अहंभाव. 
 
आपुल्याकून चिचव. १. आपल्याकडून; आपिाकडून; स्वतःकडून. २. आपि होऊन. (ग्रा.) 
 
आपूर चव. अपुरा; अपूिच : ‘तरी तुमर्ी वर्मिता ंस्तुती । आपूर असे मािंी मती ।’ − नव २२·११२. [सं 
अ+पूर] 
 
आपूरिे सचि.  भरिे; फंुकिे : ‘जेथ महाशखं आपुचरले । कृष्ट्िाचिकीं ॥’ − राज्ञा १·१६०. 
 
आपूणरत चव.  पूिच : ‘तुिेंचन यशेंमही । आपूचरत सुरा ंचिली ।’ − मस्तो ६५·७. [सं. आ+पूर] 
 
आपूशन न. अपोष्ट्िी. आर्मन; भोजनापूवी व भोजनोत्तर िाम्हिानंी करावयारे् आर्मन :‘संुिरमूर्मत 
आपूशन । करून सौचमत्रानंिन ।’ − वसेीस्व १·१३. 
 
आपेआप चिचव. १. आपल्या आपि; आपि होऊन; स्वतःर् : ‘जरी आपेंआप आम्हाचस वरी । तरी 
ते गोष् बहु बरी ।’ २. स्वभावत; सहज : ‘ऐचसया आपेंआप लाघचवया । नमों तुज ।’ − ज्ञा १४·६. 
 
आपेट घोडा घोडी न िाखचवलेला घोडा. 
 
आपैिे, आप्तीविे सचि. १. आमंत्रि करिे : ‘तो आपैता.’ (गो. कों.) २. स्वीकारिे : ‘तयार्ा अनरसु 
आपैजे’ − चवझस ६·१०. 
 
आपैता, आपैणतया, आपैणतयाती, आपैते चव. १. स्वाधीन; अनुकूल : ‘तैसीं र्ंचरयें आपैतीं होतीं ।’ − 
ज्ञा २·३०२. २. प्राप्त : ‘हा चभक्षगुीताथच धचरता ंचर्त्तीं । शाचंत आपैती साधका ं।’ − एभा २३·९६८. ३. (र्ुकीने) 
आयते; आपोआप. [सं. आप् = चमळिे] 
 
आपैणतया चव. प्राप्त. 
 
आपैते चव. आयते, आपोआप. 
 
आपैस, आपैसा, आपैसी, आपैसे चिचव. आपल्या आपि; आपोआप; सहज; आपसूक. पहा : अपशारं् : 
‘मग समाधी चवसजचन आपैसा ।’ − चवझस ११·९३. 
 
आपैसा चव. आपलासा; वश; स्वाधीन. (चि. करिे) : ‘समाचध भगंोचन कामकळे । भलुवोचन करी अपैसा 
।’ − मुरंशु १२. 
 
आपैसेया  अ. आपोआप :‘येतुलेचन आपैसेयाचर् भवबंधु चबघडे : गुिचर्त्तार्ा.’– उगी ९०•६८४. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपोआप चिचव. १. एकिम स्फूतीने. २. आपल्या आपि; प्रयत्नावार्ून; खटपट न करता. [आपरे् 
चद्व.]. 
 
आपोक्लीम न. (ज्यो.) जन्द्मकंुडलीत वापीयोग होण्यासाठी ज्या र्ार स्थानी सवच ग्रह असावे 
लागतात असे एक स्थान. कें रापासून चतसऱ्या म्हिजे ३, ६, ९, १२ या स्थानास आपोतलीम म्हितात. 
 
आपोड असिे १. एखाद्यावर अवलंबनू राहिे. २. गुंता. 
 
आपोमाता स्त्री. निी; निी हीर् माता. उिा. गंगामाई, गोिामाई : ‘परंतु ह्या आपोमातारें् पय 
पाचहजेर्.’ − भासं. १७५. 
 
आपोशि, आपोशन, आपोष्ट्िी पहा : अपोशन : ‘हातू न माचखता ंसवापोशन । रसनेचवि सेचवतू ।’ − एभा 
११·३०८. 
 
आपोष्ट्िी स्त्री. भोजनापूवी व नंतर िाम्हि जे आर्मन करतात ते. 
 
आपोणिष्ठा पु. (ल.) र्ट टामट टा; फन्ना; संपचविे. (व.) [सं.] 
 
आपौिे न. मोट, रहाट याच्याचशवाय आपोआप चमळिारे पाटारे् पािी. 

सचि. बोलाविे; आमंत्रि करिे. (गो) [सं. अपायन] 
 
आप्तीत चव. १. संबंधी; एका रततामासंार्ा; नातलग; नातेवाईक; सोयरा : ‘आप्तारं्ीं नर् मुखें 
भलासुकवी ।’ − मोमंभा १·५३. २. आपला असा मानलेला र्ष्चमत्र; चहतकता : ‘रुर्ोकृचत सभानय तंू सुनय 
आप्त का मातशी ।’ − केका ३८. ३. चवश्वासू; प्रामाचिक; चवश्वासाहच; प्रमािभतू; भरवशारे् : ‘आप्त म्हिजे 
चवश्वसनीय पुरुष होय.’ − गीर ४०७. ४. चहतकर. ५. (समासात) प्राप्त. जसे :− पयाप्त, समाप्त. ६. गुरू; 
पूज्य पुरुष; सन्द्माननीय व्यतती; यथाथच वतता; ज्यारे् वर्न ईश्वर वर्नासारखे प्रमाि मानतात तो. 
 
आप्तीतई स्त्री. आपत्ती; संकट : ‘आिुर हें नामाचभधान सागंून पाही । आिुरें चनष्ठुरपिें केली गोकुळातं 
आप्तई ।’ − होला ११. [सं. आपचत्त] 
 
आप्तीतउल्क्त, आप्तीतउक्ती पहा : आप्तीत वाक्य 
 
आप्तीत एकक न. (ग.) प्रमािभतू म्हिून घेतलेली झकमत. 
 
आप्तीतकाम पु. संतुष्ता; पूिचकाम; र्च्छापूती : ‘जशी पथुृक तंिुलप्रसृचत आप्तकामा तशी ।’ − 
केका. ३८. [सं.] 
 
आप्तीतकाल पु. (ज्यो.) प्रमािवळे. चवस्तृत प्रिेशातील चभन्न चभन्न चठकािाचं्या स्थाचनक वळेा 
वगेवगेळया असल्या तरी त्या सवच चठकािच्या घड्ाळानंी, संकेतानुरूप िाखवलेली एकर् वेळ. [सं.] 
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आप्तीतकी स्त्री. आप्तपिा : ‘श्रीमंत नानासाहेबाचं्या स्नेहाच्या गोष्ी बहुत साचंगतल्या. बहुतर् आप्तकी व 
घरोबा साचंगतला. − पेि २९·२०३. 
 
आप्तीतभाव पु. चनकटता; आत्मीयता; स्नेहभाव. [सं.] 
 
आप्तीतमान्य चव. चशष्संमत; समाजातील श्रेष्ठ व्यततींनी मान्द्य केलेले. [सं.] 
 
आप्तीतणमत्र पु. अव. नातलग; भाऊबिं; र्ष्चमत्र सवच चमळून. [सं.] 
 
आप्तीतवचन, आप्तीतवाक्य नं. १. चवश्वसनीय, साधार, प्रमाियुतत वर्न (भाषि, शब्ि); थोरारें् वर्न. 
२. चहतार्ी गोष् सागंिाऱ्यारे् म्हििे. ३. एक शब्िप्रमाि. [सं.] 
 
आप्तीतणववाि पु. आपल्यार् कुलातील व्यततीशी केलेले लनन. [सं.] 
 
आप्तीतणवषय १. नातलग, सोयरा; २. नाते; संबधं : ‘आप्तचवशई मुले बायकोचह जेवावयासी जातात…’ − 
पेसाप १३०. 
 
आप्तीतणवषयी, आप्तीतसंबंधी चव. स्नेहभावाने बाधंलेले, नात्यागोत्यारे्; नातेसंबधंी; संबधंी; आप्तपिा : 
‘एका गलबतावर आमर्ी आप्तचवषयी बाई जािार आहे.’ − पाव्ह ६६. 
 
आप्तीतास्वकीय पु. नातलग; र्ष्चमत्र र्. [सं.] 
 
आप्तीतणफतरती स्त्री. अस्मानी सुलतानी; िुष्ट्काळ; अचतवृष्ी; परर्ि. [फा.] 
 
आल्प्तीत, आप्तीती स्त्री. १. आपत्ती : ‘त्यार्प्रमािे पीकपाण्यार्ीही चिवसेंचिवस अचधकर् आक्प्त पडंू 
लागली.’ − धमाजी ३२. २. अडर्ि; कमतरता; वाि. [सं. आपचत्त] 
 
आप्तीतेष्ट पु. अव. नातलग आचि जवळरे् लोक : ‘आप्तेष् काय म्हितील.’ − बपं १२.  
 
आप्तीतोयाम पु. अक्ननष्ोमािी सप्त सोमसंस्थापंैकी एक संस्था; सोमयज्ञ. [सं.] 
 
आप्तीपा पु. आपा हे टोपि नाव बहुमानाथी. आजच्या प्रमािे पूवीच्या काळीही वापरात होते. चर्माजी 
बल्लाळ पेशवे, चर्मिराव सागंलीकर, जयाजी झशिे वगैरेंना ‘आप्पा’ असे संबोधीत. 
 
आप्तीपा पु. रव्याच्या तळून केलेल्या गोड वड्ा झकवा गोड भजी. 
 
आप्तीय चव. १. पाण्यासंबंधी; जलमय. २. पािर्ट; पािी पािी जास्त िंालेला [सं. अप् = पािी] 
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आप्तीय चव. चमळण्याजोगे; संपािण्याजोगे : ‘जय जय िेव श्रीगुरो । अकल्पनाप्य कल्पतरो ।’ − राज्ञा 
१८• १०. [सं. आप = चमळिे] 
 
आप्तीयायन न. १ पोषि; पुष्ता. २. शरीरपोषक रव्य; भक्ष्य; आहार; खाद्य; जीवन. ३. सुग्रास 
अन्नारे् सेवन; िुनधप्राशन. ४. अपहार; अचभलाष; पैसा खािे. [सं.] 
 
आप्रवासी पु. परिेशी रहावयास जािारा; िेशातंर करिारा. [सं.] 
 
आप्रांत चव. अमयाि.[सं.] 
 
आप्रीसूक्त न. ऋनविेातील या नावार्ी सूतते. ही िहा असून पशुसंबधंी प्रयाजयागामध्ये 
गोत्रपरत्व ेयारं्ा चवचनयोग करतात. [वै. सं.] 
 
आपु्रक न. नावीन्द्य; नवलाई : ‘मग असं काय आपु्रकीर् ंहाय ते बोल की !’ − आपा ७१. 
 
आपु्रवाई चव. आश्चयचचमचश्रत कौतुक; अपूवाई : ‘तोंडाकडं आपु्रवाईनं बघत …’ − टाफु १६३. 
 
आप्रोस पु. नारळार्ा अंगरस, िूध. (गो.) 
 
आप्तीलव पु. १. स्नान. २. (पाण्यात) बुडिे. [सं. आ + प्लु] 
 
आप्तीलणविे सचि. १. बुडविे : ‘तेवीं आिम्ह कुळ अवघें । आप्लचवजे ॥’ − ज्ञा १·२५६. २. व्यापिे. 
[सं. आप्लव] 
 
आप्तीलुत चव. चभजलेला; बुडलेला; झसचर्लेला. 
 
आप्तीलैच करून चिचव. अहमहचमकेने; ईषनेे : ‘परंतु लगटामुळे आप्लैर् करून जालेस उत्तम नाहींतर 
शेंपन्नास मािूस जाया ंहोईल ऐसा अथच आहे.’ − पेि १५·४६. 
 
आप्तीसर चव. १. मोठा २ पाजी; हलकट; आडिाडं. (व.) 
 
आप्तीसुलाद चव. स्वतंत्र वृत्तीर्ा; स्व मताने वागिारा.(गो.) 
 
आफड स्त्री. चशवाशीव; भ्रष्ाकार. (कु.) [सं. आ+स्पृश ] 
 
आफडिे, आफुडिे स्त्री. चशविे; चवटाळिे; ओवळे करिे; चवटाळिे. (गो.) 
 
आफडी स्त्री. चवटाळशी स्त्री. (गो.) 
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आफत, आफती स्त्री. १. संकट; आपिा; गोंधळ; िुिैव; अडर्ि; तलेश; अचरष् : ‘पािशाहीवर आफत 
पडली ऐसें िंालें .’ – चर्त्रगुप्त ३५. २. (ल.) िुष्ट्काळ; अनावृष्ी : ‘रयतेस आफतीच्या वळेी धान्द्य आिून 
पुरचवलें .’ − चवचक्षप्त २·५३. (चि. पडिे, येिे, गुिरिे). ३. तोटा. [अर  . आफत, सं. आपचत्त] 
 
आफत अस्मानी स्त्री. िैवी आपत्ती (अवषचि, अचतवृष्ी र्.) िुष्ट्काळ : ‘मुलूक जाचगरा आहेत त्यातं 
आफत आस्मानी जाली.’ − चिमरा १·१०५. 
 
आफत सुलतानी स्त्री. सरकारकडून अगर खास राजाकडून येिारे संकट. 
 
आफताग पु. सूयच, ऊन. [अर.] 
 
आफताब सूयचप्रकाश; सूयच. [अर.] 
 
आफताबा पािी ठेवण्यार्ी प्रवासी िंारी. 
 
आफरी चव. १. अव्यवक्स्थत; बडंखोर. २. नाखूष. [फा. र्फ रा् झकवा अफरीत = िैत्य] 
 
आफरी तिसीचा शुका पु. स्तुतीरे्, अचभनंिनारे् पत्र. 
 
आफलाक चव. चकतीही; केवढाही; चनःशषे. 
 
आफळिे उचि. १. आिळिे; खाली आपटिे; उसळिे : ‘नातरी उिकाचर्ये भचूमके । आफचळलेचन 
कंिुकें  ।’ − ज्ञा १७·२८०. २. (एखाद्या वस्तूवर) जोराने मारिे; ठोकिे; प्रहार करिे : ‘भजुिंड आफळी 
िोधायमान ।’ − हचर. ११·४९. [सं. आ+स्फल ]   
 
आफळिे चशविे. पहा : आफडिे 
 
आफळसाफळ करिे १. शोक करिे. २. आिळआपट, त्रागा करिे : ‘एचक आफळसाफळ करी ॥’ − 
दृपा ४४. 
 
आफाविे, आफाणविे सचि. बोलाविे; आिरसत्काराने आमंत्रि करिे. आपौिें; आप्विें (गो.) : ‘ते 
वळेीं िेवें आफाओनु । भीमा िीन्द्हला सवच मानु ।’ − चशव ९२४. [सं. आप्] 
 
आणफम, आफीि स्त्री. अफू : ‘मी या आचफमीच्या तारेंत काय करत असतो ..यार् ंमला काहंीं 
भानर् नसतं !’ − रूरा ६५. 
 
आफीयत स्त्री. १. वृत्त; गोष्. २. खुशाली. 
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आफीर चव. नाखूष; बेजबाबिार; हावभरी : ‘आपले राज्यातंील मािूस आचफर होऊन परराज्यातं 
र्ाकरीस जाऊं िेऊं नये.’ − चशचि १५६. 
 
आफेत स्त्री. आफत; संकट : ‘याजंमुळे आफेत पडली आहे.’ − बाबारो ३·२१७. [फा. आफत] 
 
आफ्ततर, आफ्तर चव. १. बेवारशी. २. चनकृष् क्स्थतीर्ा : ‘केशवपतंार्ा मामला आफ्ततर 
पडला.’ − पेि ५. 
 
आफ्तर चव. उजाड; बेचर्राख; नष्. [अर. अबतर] 
 
आफ्तागीर पहा : अबदागीर 
 
आफ्ताणफरती स्त्री. आपत्ती; आपिा; अनावृष्ी; नापीक : ‘आफ्ताचफरती िंाली.’ − बाबारो २·२४१. 
 
आफ्ताबा पु. लोटा; पािी ठेवण्यार्ी प्रवासी िंारी. [आफ +ताबा फा.] 
 
आफ्रीन स्त्री. स्तुती; प्रशसंा : ‘बहुत खुश्वतत होऊन आपल्या तचद्वरेस व जुरतेस तहसीन व आफ्रीन 
फमाचवली.’ − पया ४८९. [फा.] 
 
आब पु. न. १. पािी. २. (सामान्द्यतः) (तोंडावरील) पािी; तेज; डौल. ३. (ल.) प्रचतष्ठा; अि ू: ‘आब 
राखून सलूख करून चनघावें’ − र्मं २८१. ३. र्ज्जत; योनयता; महत्त्व : ‘त्यातं त्यारं्ा बरार् आब रहात 
जाईल’ − चनमा ३७८. ४. पत; ख्याती; लौचकक (खरेपिा, सर्ोटी, चवद्वत्ता, संपत्ती र्. चवषयी); वजन : 
‘नायकीस आब पडे असें कोिीं नव्हतें.’ − मर्सा ३·४१९. ५. ढबिार; िंोकिार वतचिूक; वर्क 
बसण्यासारखे वतचन झकवा ऐट (मनुष्ट्यार्ी, धंद्यार्ी झकवा व्यवहारार्ी). ६. काळजी (सामानसुमानार्ी); 
बोज. ७. आवाका : ‘कोन्द्तई काम मान्द्सानं आपल्या आबीत ठेवलं मंजे…’ − वानगी ३९. [फा.] 
 
आबई स्त्री. १. एक फूलिंाड : ‘तो पुलींग परसैय्या । जेथ मुळ बांधलें  आबर्या ।’ − ऋ ७२. २. र्पटे 
वाल; लाबंट व र्पट्या शेंगा येिारा घेवड्ासारखा वेल. 
 
आबक दुबक चव. चवटी िाडूंच्या खेळातील शब्ि. एक, िोन या अथी. 
 
आबका पु. हाताने केलेला पाण्यार्ा जोरार्ा मारा; चशडकावा. [सं. आप] 
 
आबकार पु. िारू गाळिारा कलाल. [फा. आब्कार] 
 
आबकारी स्त्री. १. िारू, अफू वगैरे मािक पिाथांवरील जकात, कर. २. मद्य काढिे, अफू, 
गाजंा, तयार करिे र्. धंिे. ३. मािक पिाथासंबधंीरे् खाते; या खात्यारे् उत्पन्न वगैरे. 

चव. मािक रव्यासंबधंी; अबकारी खात्याचवषयी . [फा.] 
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आबखरा, आबखुरा पु. करवलीच्या हातातील भाडें. 
 
आबखाऊ, आबघेण्यािा चव. र्ज्जत, अि ूघेिारा; र्ज्जतखाऊ; पत घालविारा. 
 
आबखुरा पेला; प्याला. 
 
आबखोटा पाण्यार्ी िंारी : ‘आबखोटा व प्याला सोनेरी रंग, हारयेक धातूरे्, जहरार्ी बाधा न होय 
याकचरता भोजनास व पािी चपन्द्यास ..’ − पुिे अखबार १·९८. 
 
आबगार न. तूप : ‘भातावर आबगार वाढल्याचशवाय अन्न शुद्ध होत नाही.’ (व.) [सं. अचभर्ार] 
 
आवडचावड चव. बेडौल. पहा : ओबडधोबड 
 
आबताब पु. स्त्री. तेज; प्रचतष्ठा; अि;ू छाप (अचधकार, चवद्वत्ता झकवा संपत्ती यामुळे लोकावंर 
पडलेली) : ‘पुढेंचह आमर्ी आबताब रक्षि करिार स्वामी समथच आहेत.’ − चिमरा २·१८३. [फा. आब्ताब् 
= तेज] 
 
आबदर चव. प्रचतचष्ठत; अििूार : ‘मािें सासरे खरोखरर् आबिर मािूस होते.’ − मार्ू ५१८. 
 
आबदा हाल; त्रास. पहा : आपदा : ‘पूवीं पाण्यार्ी आबिा र्हंुकडे । तलाव कोरडे ।’ − गापो ३९. 
 
आबदाब पु. र्ज्जत, वजन, प्रचतष्ठा, लौचकक. (चि. राखिे, संभाळिे, सोडिे, गमाविे, 
उडविे). 
 
आबादाबाने चिचव. र्भ्रत आचि लौचकक याचं्या जोरावर; मान्द्यतेने; लौचककाने; अिनेू. 
 
आबदार चिचव. अल्लाि; हळूर्. (वा.) आबदार उचलिे, आबदार धरिे – हलतया हाताने, अलगत 
उर्लिे, धरिे. (माि.) 
 
आबद्ध चव. १. अर्ल. २. बाधंलेला. ३. कायमर्ा बचंिस्त केलेला. [सं.] 
 
आबधाकिे चि. भीती वाटिे. 
 
आबनधबका पु. चनव्वळ तकच , कल्पना : ‘मी आबनधबका सरळ घरावरर् उतरलो.’ − पवंा १२२. 
 
आबनूस पु. एक िंाड; टेंभिुी. टेंभिुीच्या आतला काळा नार. 
 
आबवाब पु. अजमास; सुमार : ‘तेव्हा ंबोचललो कीं फौजेर्ा आबवाब चकती चलहावा?’− पेि २८·४४. 
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आबष्ट्मानी कागिार्ा प्रकार (आकाशी रंगार्ा कागि). 
 
आबस चव. व्यथच; चनष्ट्फळ : ‘फौज माघारे चफरोन अध्या मागात येईल तेव्हा चलचहिे आबस आहे.’ − 
नाग भो १·२३८. 
 
आबसोल न. कच्च्या आंब्यार्ा वाळचवलेला गीर व सालपट. 
 
आबिवा स्त्री. हवामान; हवापािी : ‘चठकािही मातबर नाही; परंतु आबहवा मात्र काहंींशी बरी.’ − मर्सा 
१·११५.[फा.] 
 
आबळ, आबळा स्त्री. आबाळ; हयगय; हेळसाडं; हलगजीपिा; उपेक्षा : ‘ज्यार्ी सारखी आबळा 
र्ालली आहे.’ − चन. १०६९. (चि. होिे, करिे). 
 
आबळा गोबळा चव. १. सवच चिशानंा व्यापून असिारा. 

चिचव. एकंिर. २. आपला आपि. 
 
आबा पु. १. वडील मािसास आिराथी संबोधन. २. बाप. 
 
आबागिे चि. स्वच्छंिीपिे वागिे; वाटेल तसे वागिे : ‘र्ैताच्या मचहन्द्यात िेव जोचतबा 
आबागला.’ − जसा ६७. 
 
आबाद चव. १. समृद्ध; संपन्न; वसवलेले; साधनसमुग्रीयुतत; भरभराटलेले (शहर, िेश, वस्ती, 
लागवड) : ‘चिल्लीहून सरंजाम आिवनू सारें लष्ट्कर आबाि करावें.’ – भाब १११. २. सुरचक्षत; स्वस्थ 
(प्रातं) : ‘आपला जागा आबाि ठेचवतो.’ – चिमरा २·१५७. ३. सुखासमाधानाने सारा येिारा (प्रिेश). 

स्त्री. १. समृद्धी; भरभराट; स्वास्र्थ्य : ‘ह्याप्रमािें हे योदे्ध झजकलेल्या लोकानंीं आबािींत 
आिलेल्या प्रातंारें् एकिम जमीनिार व सुभे बनले.’ − र्ंरामू २६. २. एखाद्या भरभराटलेल्या शहराच्या 
झकवा एखाद्या मनुष्ट्याने वसचवलेल्या शहराच्या नावाच्या शवेटी लावतात. जसे :− औरंगाबाि, हैिराबाि र्. 
३. लष्ट्करासाठी रसि, साचहत्य र्. र्ा पुरवठा होऊ शकेल असे स्थळ वा ठािे. [फा. आबा्] 
 
आबादािी, आबादाबी, आब्बादब्बा स्त्री. झर्ध्यारं्ा र्ेंडू एकमेकासं मारून खेळण्यार्ा एक खेळ. 
 
आबादान चव. १. सुरचक्षत : ‘वरकड चजन्नस सिी न लागे असे आबािान ठेवाव.े’ − मराआ ३५. 
२. समृद्ध; संपन्न; भरभराटलेले (शहर, लष्ट्कर र्.) : ‘सरंजाम ही येऊन पोहोरे्ल; लष्ट्कर आबािान 
िंाल्यावरी पुन्द्हा चगल्च्यारें् पाचरपत्य करंू’ − भाब १११. [फा. आबािान्] 
 
आबादाना, आबादानी, आबादी स्त्री. १. (िाट वस्ती, लागवड, चपकाऊ जमीन र्त्यािींनी युतत 
असा) सुखार्ा अंमल, राज्य : ‘आबािी जाचलया हा प्रातं कोडीर्ा आहे.’ − र्म २६७. २. शातंता; संपन्नता; 
चवपुलता (िेश, प्रातं वगैरेंर्ी) : ‘रयतेर्ी आबािानी होण्यास व रयतेस तगाई िेण्यातं आधीं बहुत यत्न 
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करावा.’ − ऐस्फुले ५६. ३. जमीन महसूल : ‘आठ वषात आबािी ९१६६ ।।। वाढली.’ − चवचक्षप्त २·५३. ४. 
लाविी; पीक. [फा.] 
 
आबादाबात चिचव. १. लौचककाच्या, अिचू्या जोरावर; आपल्या वजनाने : ‘फचजती होण्यापेक्षा 
आबािाबातं वेळ मारून न्द्यावी हें र्ागंलें .’ – सूयोिय २२८. २. (ल.) र्ोरूनमारून; लपून छपून : ‘प्रथम हें 
सवच आबािाबात र्ालत होतें.’ − हार् का धमच २७. 
 
आबादी १. लोकवस्ती; िाटवस्ती : ‘पुिे शहरात आबािीत जागा जागा नाके आहेत तेथे हजार पार्श ेस्वार 
तयार होऊन उभे रहात आहेत.’ − पुअभा ३·१०९. २. समृद्धी; उत्कषच; वैभव. ३. स्वास्र्थ्य. 
 
आबादी आबाद स्त्री. अचतशय भरभराट;चजकडे चतकडे समृद्धी, शातंता. [फा.] 
 
आबाधा स्त्री. (ग.) चत्रकोिाच्या चशरोझबिूपासून पायावर काढलेला लंब पायाला (झकवा वाढवलेल्या 
पायाला) ज्या झबिूत चमळाला असेल त्या झबिूर्ी पायाच्या िोन्द्ही टोकापासूनर्ी अंतरे. 
 
आबाधुबी पहा : आबादािी, आबादाबी, आब्बादब्बा 
 
आबाय−अज्दाद पु. बाप−आजे; बापजािे; वाडवचडल; पूवचज : ‘अज् किीमूल  अय्याम व आबाय 
अज्िाि मोि असे.’ − बाड सनिा १४०. [फा.] 
 
आबालवृद्ध चिचव. लहानापासून थोरापयंत; सवच–लोक; जनता. [सं.] 
 
आबालसुबोध चव. लहान मुलापासून तो जाित्यापयंत सहज कळिारा : ‘तेिें आबालसुबोधें । 
वोवीयेरे्चन प्रबधें ।’ − ज्ञा १८·१७४३. [सं.] 
 
आबाशाई, आबाशी चव. गचहरा, गिच ताबंडा व काळसर − अब्बास फुलासारखा रंग. 
 
आबाळ, आबाळी स्त्री. १. हेळसाडं; हयगय; चनगेर्ा अभाव. पहा : आबळ २. अन्नवस्त्रािी पिाथांच्या 
कमतरतेरे् संकट, चवपत्ती; आपत्काळ. ३. फचजती; िुिचशा; हाल : ‘करील आबाळी । माझ्या िातारं्ी कस 
कसाळी ॥’ − तुगा ५७७. [सं. अ+पाल ] 
 
आबाळ गोबळा पहा : आबळा गोबळा : ‘असो र्हू िेहावगेळा । जन्द्मकमासी चनराळा । सकळ 
आबाळगोबळा । सबाह्य तंू ।’ − िास ५·६·५६. 
 
आबाळिे चि. हयगय करून, िुलचक्ष करून वागचविे; हेळसाडं करिे. [सं. आ+बाध्] 
 
आबाळ्या चव. चनबचल; अशतत. 
 
आबांब कागंावा; थैमान; बोंबाबोंब. 
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आणबल खेळू का तणबल खेळू एक खेळ व त्या खेळारे् गािे. 
 
आबी चव. कालव्याच्या पाण्यावरील (शतेी); पािथळ. 
 
आबु स्त्री. पत्नी; बायको : ‘सवचज्ञास सोळा सहस्त्र आष्पाट मुख्य आबुआ’ − श्रीकृर् ६३. 
 
आबुखिे, आंबुखिे चि. झशपिे; पसरिे; टाकिे. 
 
आबुखा पु. हाताने मारलेला पाण्यार्ा हपका; आबका; आपका; अबका. [सं. अप्] 
 
आबुट पु. मेघ; ढग : ‘ना तें ओळलें  आबुट । मकरंिार्ें ।’ − चशव ६१६. 
 
आबुथिे सचि. चिव्यार्ी वात सारखी करिे; सरसाविे :‘ते वाचत गेली : म्हिौचन बोटे आबुचथली’ − 
लीर्पू ८. 
 
आबुली स्त्री. बायको; पत्नी : ‘तयार्ी आबुली लेकरूवें जळत असचत.’ − आर्ार महाभाष्ट्य १८३. 
 
आबेजाबे, आबेजुबे पहा : अबेदबे 
 
आबेळ पु. अधा आिा झकवा रुपया. (बेळ, िुबळ आचि चनबळ या शब्िाबंरोबर वापरतात.) 
 
आबोल, आबोली स्त्री. १. कोराटंीच्या जातीरे् शेंिरी, चबनवासाच्या फुलारें् एक िंाड. २. अबई. 
 
आबोले न. १. चपवळया कोराटंीरे् फूल. २. अबईरे् फूल. 
 
आब्जाडिे चि. लाथानंी; मारून जेरीस आििे. (गो.) 
 
आब्दारखाना पु. चपण्यारे् पािी साठचवण्यार्ी टाकी झकवा हौि वगैरे. [फा.] 
 
आब्बस चनभचत्सचना; फचजती; अपमान. 
 
आब्रह्म चिचव. िह्मलोकापयंत : ‘तेवीं आिम्ह कुळ आवघें आप्लाचवजे ॥’ − ज्ञा १·२५६. [सं.] 
 
आब्रह्मस्तंभपयंत चिचव. िह्मलोकापासून परृ्थ्वीपयंत (त्यात चनरचनराळी १४ लोकभवुने येतात) : 
‘आिम्हस्तंभपयंत । नाना योचन चवकारवंत ।’ − एभा २२·६१९. 
 
आभ न. १. आकाश; आभाळ. (कों.) २. ढग; अभ्र; आभाळ येिे. ३. प्रचतझबब. [सं. अभ्र] 
 
आभडिे चि. बाळंत होिे : ‘आभडली म्हिे.’ − गोप्र २२. 
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आभरि न. १. िाचगना; अलंकार; रत्न; जवाचहर : ‘मुतताफळेंसीं आभरिें । सौभानयरव्यें कंठाभरिें ।’ 
− एरुस्व ६·८७. २. शोभा; शृगंार; मंडन; चवभषूि. [सं.] 
 
आभरिे चि. १. नटिे; शृगंार करिे; अंगावर िाचगने घालिे; मंचडत करिे. २. तृप्त होिे : ‘आत्मारामीं 
मन भरलें  । स्वात्मसुखें मग आभरलें  ।’ − आभ ४८. [सं. आ+भ]ृ 
 
आभतयि न. प्राथचना; चवनंती : ‘र्स्वरनाएक आभतचिीं चरधपुरा प्रयाि’ − गोप्र २४७. 
 
आभलाख र्च्छा करिे. (गो.) 
 
आभंड, आभांड, आभय, आभर चव. प्रर्डं, फार, अचतशय. 
 
आभंडनार स्त्री. भाडंखोर, कजाग स्त्री. 
 
आभा स्त्री. तेज; कातंी; प्रभा; र्काकी. सामा. शब्ि − अंजनाभ. [सं.] 
 
आभार्िे अचि. बोलिे; भाषि करिे : ‘तंव वैिभी आभार्ली । सावाचसनीतें ।’ − चशव १९०. [सं. 
आ+भाष] 
 
आभािक म्हि. 
 
आभार पु. १. उपकारार्ी जािीव; कृतज्ञता; उपकारारे् ओिें मानिे. २. भार, ओिें : ‘जळर्रु 
जळार्ा आभारु धरी ।’ − ज्ञा ११·७९. ३. (ल.) जबाबिारी; भार; भीड : ‘प्रसन्न होवोचन म्हिे शकंर । वन 
शाप न टळे िुधचर । पचर तुिें तपार्ा आभार । जाहला मज ॥’ − कथा १·१२·१५७. 
 
आभारि न. १. राजाच्या पचरवारातले महत्त्वारे् लोक : ‘मग राजा शकंरिेव रािा महाराज 
(महाराजानंी) आपले पुरोचहत प्रधान पचंडत समस्त आभारिा पार्ाचरले व मुहूतच पाहून मचड्डपाल िेवरािा 
राजीं बसचवला.’ − झवब २. २. पालनपोषिार्ी जबाबिारी : ‘तया ं पाडंवारें् आभारि घातलें  : कविा 
साघें?’ − उगी १७(३)११६. 
 
आभारिे अचि. आभारी असिे; उपकाराच्या ओझ्याने िडपिे : ‘तेिें उपकारें काय आभारेला । 
वधीं तयातें ।’ − ज्ञा २·३७. 

सचि. १. नटचविे; आभरि घालिे : ‘तेव्हा ंआभारूचनया ंअचत नवल । सभा यापरी चसद्ध केली ।’ 
− कृकौ २·२६. (महा. कचव ि. १७). २. उपकार करिे. ३. सेवा करिे : ‘जोचगिी त्यातें बहुत िीस 
आभाचरलें  ।’ − लीर्उ २३७. 
 
आभारभणरत चव. (गेल्या शतकातील प्रयोग) आभारी; अत्यंत ऋिी असलेला; उपकारबद्ध; ऋिी. 
 
आभार मानिे चि. उपकार केल्याबिल कृतज्ञता व्यतत करिे. 
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आभारलेपि न. ऋिी असलेली क्स्थती; उपकारबद्धता : ‘सवेश्वर आभारलेपिें ।’ − चवझसपू ५·२४. 
 
आभारी चव. ज्याच्यावर उपकारारे् ओिें आहे असा; कृतज्ञ; ऋिी. 

पु. भार घेिारा : ‘न मागता ंआभारी । आपेआप होतो ।’ − र्ोखा ३८. 
 
आभाव तकच ; अटकळ. अंिेशा; शकंा; अभाव. (कों.) 
 
आभाविी चपकार्ा अंिाज. 
 
आभाषि न. संभाषि. 
 
आभास पु. १. भास. २. सादृक य; सारखेपिा; प्रचतकृती; ठसा; प्रचतझबब : ‘का ंपरता केचलया आचरसा । 
लोपु जाता तथा आभासा ।’ − ज्ञा १५·३७८; ‘श्रीमूतीर्ा आभासु जीवीं प्रसािला’ − श्रीकृष्ट्िर् ५५. ३. 
कल्पना; अंिाज; अटकळ; चवर्ार; ग्रह; समजूत; थोडा चवश्वास; थोडा खरेपिा वाटिे : ‘साचंडजे िुजया 
नामार्ा आभासु ।’ − ज्ञा ६·४०. ४. (तकच .) प्रमािसादृक य; बरोबर वाटिारे पि र्ुकीरे् मत, मुिा; र्ुकीर्ी 
चवर्ारसरिी. पहा : उत्तराभास, रसाभास, िेत्वाभास, भावाभास, पक्षाभास. र्. (तत्त्व.) ५. भासमान दृक य 
चवश्व. ६. चमर्थ्याज्ञान. [सं.] 
 
आभासक पु. प्रचतझबब. [सं. आभास] 
 
आभासिे अचि. १. भासिे; प्रचतझबचबत होिे : ‘चमर्थ्याचर् आभासे । चनरंतर पाहता ं ।’ − िास 
६·८·३४. २. आहे असे वाटिे; कोितीही अशाश्वत वस्तू शाश्वत आहे असे समजिे; नसलेले आहे असे 
वाटिे : ‘जैसें तोयसंगे आभासे । भानुझबब ॥’ − ज्ञा ३·७२. 
 
आभासन न. भास; आभास : ‘दृक य मृगजळ आभासन ।’ − परमा ५•३३. [सं. आभास] 
 
आभासी चव. १. वरकरिी; चिखाऊ. २. छायारूप; आभासात्मक. [सं.] 
 
आभासी चाप पु. (स्था.) िशचनी र्ाप; चखडतया झकवा िंरोका नसलेली कमान. 
 
आभासी नणत स्त्री. (भशूा.) वरकरिी चिसिारी उतरि झकवा वाकि. [सं.] 
 
आभासी प्रणतमा स्त्री. (भौ.) एखािी वस्तू प्रत्यक्ष नसताना चतर्ी चिसिारी आकृती. [सं.] 
 
आभासी भेद पु. लक्षात येिारा फरक. 
 
आभासी स्फणटक पु. (भौ.) एक प्रकारर्ा कठीि पिाथच. सूक्ष्म िशचकातूनसुद्धा हा 
स्फचटकासारखार् चिसतो. परंतु चववतचनाच्या परीके्षला तो उतरत नाही (खऱ्या स्फचटकार्ी ही महत्त्वार्ी 
खूि आहे.) [सं.] 
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आभाळ न. १. आकाश; अस्मान. २. अभ्र; ढग; मेघपटल; काळोखी; ढगाने व्यापलेले आकाश; 
ढगाळपिा : ‘कडकचडत अभाळे । येऊचन आकाश िंाकंोळे ।’ − एभा ७·४४९. ३. (ल.) संकट; बडं. [सं. 
अभ्र+आलय] (वा.) आभाळ कोसळिे – मोठे अचरष् येिे, गुिरिे. आभाळ खराळिे – जोरार्ा 
गडगडाट होिे. (व.) आभाळ डोक्यास टेकिे, आभाळ डोक्यास लागिे, आभाळ दोन बोटे उरिे, आभाळ 
ठसठसा लागिे, आभाळ ठेंगिे णदसिे, आभाळ ठेंगिे िोिे – अचत गर्मवष्ठ मािसाबिल योजावयारे् प्रयोग. 
(उप.) कृताथच वाटिे, धन्द्य वाटिे. आभाळ फाटिे – मोठे अचरष् गुिरिे; सवचर् बाजंूनी संकटे येिे. 
आभाळ येिे – १. अभे्र िाटून येिे. २. संकट येिे. आभाळाचा गंड (कृषी)– अभ्राढगारं्ी गिी. आभाळाचा 
गाळ – गिच ढग; मळभ; ढगार्ी काळोखी. आभाळाची सावली अभ्रछाया; ढगारं्ी सावली. (ल.) क्षिभगुंर 
गोष्; पाण्यावरील बुडबुडा; आभाळावर आभाळ येिे – एकावर एक संकटे येिे, ओढविे. आभाळावर 
चढिे – १. वरर्ढपिाने अचधकाचधक मागिी करिे; एकसारख्या मागण्या करीत राहिे. २. अरेराव होऊ 
लागिे; आढ्यतेखोर बनिे. आभाळावर थंुकिे – चनष्ट्फळ प्रयत्न करिे झकवा आपल्यार् अंगावर बाजू 
ओढवेल असे कृत्य करिे. आभाळाशी भांडिे – १. अचत उंर् होिे, असिे; गगनर्ुचंबत असिे − (िंाडे, 
र्मारती वगैरे). २. भयंकर भाडंखोर असिे; चनष्ट्कारि कलह करिे; वाऱ्याशी भाडंिे. आभाळास भोक 
पडिे – अचतवृष्ीबिल योजावयार्ा प्रयोग; मुसळधार पाऊस पडिे. संततधार लागिे. आभाळाखाली, 
आभाळातळी – परृ्थ्वीच्या पाठीवर; मृत्युलोकी; परृ्थ्वीवर. (भाव) आभाळाला टेकिे – वस्तू अचतशय महाग 
होिे : ‘काडतुसार्ा भाव आजच्या सारखा तेव्हा आभाळाला टेकलेला नव्हता.’ − वाटा ४५. 
 
आभाळी स्त्री. मेघपतंती; ढग. [सं. अभ्रावली] 

चव. आकाशी : ‘त्यानंा (झभतींना) मंि आभाळी रंग आहे.’ − समाधी ७. 
 
आणभजात्य न. अचभजातता; कुलीनपिा. [सं. अचभजात] 
 
आणभमुख्य न. १. चिशा. २. समोर होिे, झकवा असिे. [सं. अचभमुख] 
 
आणभष न. आचमष : ‘आचभषगता जाचहल्या फासंें ।’ − मुआचि ३४·९५. 
 
आभीर पु. १. गुराखी; गवळी; अहीर; गवळीजात. २. एक प्रार्ीन राष्ट्र. 
 
आभीर पल्ली स्त्री. गौळीवाडा. [सं.] 
 
आभुग्न (वक्षःस्थळ) न. (नृत्य) नृत्यास उभे असता शरीरार्ा तोल थोडा मागे गेला असता खािें 
झकचर्त पुढे येतात, पाठ वर येते व ऊर आत जातो अशी क्स्थती; गोंधळलेली झकवा चवषाियुतत मनक्स्थती 
िाखचविे िंाल्यास हा अचभनय करतात. 
 
आभूट न. धुळीर्ा लोट : ‘आभटूी धूळीरेवा ंग्रचसत सकळही िेचखले….’ गरा ३९. 
 
आभूषि न. िाचगना; अलंकार. [सं.] 
 
आभेळ न. आभाळ; ढग; आकाश. (कों.) 
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आभोग पु. (संगीत) १. र्ीजेर्ा शवेटर्ा भाग, रागाच्या स्वरारं्ी पचरपूिचता यात होते. याला िोन 
तुक(भाग) असतात, परंतु अस्ताई व अंत्रा यानंा प्रत्येकी एकर् तुक असतो. २. (कुबडी−र्ेंडू खेळ) सुमारे 
परं्वीस हात र्ौफेर प्रिेश. [सं. आ + भजु्] 
 
आभोरा पु. धु्रवपिार्ा शवेटर्ा भाग. 
 
आभोळा चव. अत्यंत भोळा. 
 
आभ्यंतर चव. आतील; अंतगचत. 
 
आभ्यंतर प्रयत्न पु. (भाषा.) ध्वनी उच्चारताना तोंडाच्या पोकळीमध्ये होिाऱ्या हालर्ाली. याउलट 
बाह्यप्रयत्न; (संगीत) गाताना प्रत्यक्ष शब्िोच्चार झकवा स्वरोच्चारि करण्याअगोिर गवई कंठ अगर फुफ्फुसे 
फुगवनू साफ करतो ती चिया. स्पषृ्, ईषत्स्पषृ्, चववृत व संवृत असे आभ्यंतर प्रयत्नारे् र्ार भाग आहेत. 
[सं.] 
 
आभ्राम पु. (भौ.) स्वतःच्यार् अक्षाभोवती एखाद्या मूल किारे् वगेाने चफरिे. [सं.] 
 
आभ् रेष पु. (ज्यो.) १. परृ्थ्वीच्या कक्षीय गतीमुळे एखािा तारा चतच्या गतीच्या चिशतेर् झकचर्त 
हललेला चिसण्यार्ी क्स्थती. २. िुर्मबिीर्ी झभगे झकवा आरसे याचं्या मध्यातून व कडेजवळून आलेल्या 
चकरिामंध्ये िंालेल्या अत्यल्प फरकामुळे प्रचतरूपात चिसिारी अस्पष्ता, अवाचंछत रंगछटा र्. िोष. [सं.] 
 
आम चव. १. अधे कच्चे; अधचवट चशजलेले. उिा. आमान्न. २. कच्चे; चहरवे; न चपकलेले. [सं.] 

पु. १. आव; आमाशं; खाल्लेल्या अन्नारे् र्ागंले पर्न न िंाल्यामुळे िमाने थोडा थोडा साठत 
जािारा िूचषत अन्नरस. हा मस्तक व शरीर यामध्ये पीडा उत्पन्न करतो. २. (शाप.) अथचपक्व अन्न; आम रस. 
 
आम पु. आंबा. [सं. आम्र] 
 
आम न. चपकलेल्या फिसाच्या गऱ्यातंील आठळया काढून साठे घालण्यासाठी तयार केलेला रस. 
 
आम चव. सावचजचनक; सामान्द्य; सरसकट. ‘जलसा−र्−आम’ आमजनता र्. 
 
आमकाठी कैऱ्याचं्या वाळचवलेल्या फोडी. 
 
आमखर चव. आंबटसर; कुबट : ‘त्यार्ा (लाकडार्ा कीस) ओलसर आमखर वास िुकानाभोवती 
चफरत होता.’ − बाचवबु २६१. 
 
आमखास चिचव. सरास : ‘सिहूचप्रमािें धारि छ २५ रजबीं आमखास बाजारंात जाली.’ − मर्सा 
७·१४७. 
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पु. संसिेर्ा चिवािखाना िरबार; ‘तैसेर् आमखासमध्यें कुलवजीर मुस्तेि करून उभे केले.’ 
− सब ३८. [फा.] 
 
आमगूळ चव. आंबट−गोड; आंबसू; मधुराम्ल. 
 
आमचा, आमची, आमचे चव. आम्ही या सवचनामारे् स्वाचमत्विशचक (र्ान्द्त चवशषेिात्मक) रूप. 
 
आमची णलमची लहान मुलारं्ा एक खेळ. 
 
आमचेपिा पु. आपलेपिा : ‘त्यातं आमरे्पिा नाहीं’ − चटव्या. 
 
आमच्यार्थे, आमच्यार्थली मािसे, आमच्या घरात नवऱ्याबिल (नाव घ्यायरे् नसते म्हिून) 
बहुमानाने असा वातयप्रर्ार योजतात : ‘आमच्या र्थे रातं्रचिवस काळजी लागली आहे.’ − मोर १४; 
‘आमच्या घरातं िेखील स्वभाव असार् पैशार्ा लोभी.’ − चवचव ८·३·९. 
 
आमटी झर्र्−गूळ−चतखट−मीठ मसाला घातलेले पातळ वरि. 
 
आमडिे सचि. हाकिे; घालविे; हाकलून िेिे. 
 
आमडी अंबाडीरे् पान; मोठ्या व चतखटपानार्ी नागवलेीर्ी एक जात. एक मास : ‘कुिास न चमळे भाजी 
कुचि राजी करडी चमळो आमडी जुनी ।’ − राला १०८. 
 
आमि न. र्ाकात ठोकलेले, वाटोळे, लोखंडारे् पंर्पाते्र; आवि. यात आस चफरतो. (गो.) [सं. 
अक्ष] 
 
आमि स्त्री. एक जंगली वृक्ष; आंबि. (कों.) 
 
आमद स्त्री. उत्पन्न; आवक : ‘िौलत आहे तेथें आमिही आहे व चखसाराही आहे.’ − मर्सा १०•१६६. 
[फा.] 
 
आमद वाता, आवाई : ‘कृष्ट्िेस पािी यावयार्ी आमि जािून भाऊस चलहोन माघारी बोलाचवले’ – 
मझशमाकंा ६२३. 
 
आमदन न. येिे; आगमन : ‘आं अमारत्पन्द्हार्ें आमिन या चजल्ह्यास जल्िीने होय तें करावें.’ − पया 
३९४. [फा.] 
 
आमदनी, आमदानी १. चमळकत; उत्पन्न : ‘करारे् प्रमाि उद्योधंद्याच्या आमिनीवर आधाचरत असते.’ 
− लोचव १२६. २. कारकीिच. 
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आमदि चव. आलेला; येऊन बसलेला [फा. आमिन=येिे]. 
 
आमदाम पु. मुलींर्ा एक खेळ. 
 
आमदार पु. १. चवधानसभा झकवा चवधान पचरषिेवर चनवडून आलेले अथवा चनयुतत केलेले 
सिस्य. २. भले लोक. 
 
आमदारकी स्त्री. राज्य चवचधमंडळारे् सभासित्व; आमिारारें् पि. 
 
आमद्रफ्त, आमद्रफ्ती स्त्री. १. ये जा; रहिारी; िळिवळि : ‘हजारों मनुष्ट्यारं्ी आमरफ्त, त्यातं 
असा र्ोरून जो येिार तो कोिे स्वरूपानें व कसा येतो हे कशावरून समजाव.े’ − मर्सा. ७•१३५. २. 
व्यापारी मालार्ी ने−आि व त्यावरील जकात : ‘मागी येता ंयेता ंआमरफ्तीर्ा उपसगच न लाविें’ − मर्सा. 
१५·२३०. ३. रहिारीर्ी परवानगी, मुभा, मोकळीक. [फा. आम् =येिे+रफ्त=जािे] 
 
आमन पु. मि. 
 
आमनधपक्या चिचव. पूवचसूर्ना न िेता : ‘या आमनधपतया हातात पडलेल्या हुकमानं तर माझ्यापुढं 
एकिम अंधार पसरला.’ − आपा १२१. 
 
आमना (आम् ना) स्त्री. १. कामना; र्च्छा; मनीषा; हेतू. २. अंिाज; तकच . (व.) ३. (ल.) (पैसे 
वगैरे िेण्यार्ी) कमालमयािा; आवाका. [सं. आ+मन्] 
 
आमनासामना, आमनेसामने चिचव. समोरासमोर; तोंडास तोंड िेऊन (िंालेल्या गोष्ी, भाडंि); 
समक्ष. [झह.] [सामनारे् चद्व.] 
 
आमनेर स्त्री. ज्वारीर्ी एक जात. 
 
आमपाचन चव. हगवि, आव वगैरे नाहीसे करिारे (औषध); आमाशंावर उतारा. [सं. आ+पच] 

न. हगवि, आमाशं या चवकारापासून होिारी मुततता. 
 
आमय पु. रोग; व्याधी; िुखिे; पीडा; आजार; चवकृती. [सं.] 
 
आमरि, आमरिान्त चिचव. मृत्य ूयेईपयंत, मरेपयंत. [सं. आ+मरि+अन्द्त]  
 
आमरस पु. चपकलेल्या आंब्यार्ा चपळून काढलेला रस; आंबरस. [सं. आम्ररस] 
 
आमराई स्त्री. आंब्याचं्या िंाडारं्ी बाग; आंबराई. [सं. आम्रराजी] 
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आमरे न. एक परोपजीवी वनस्पती. चहला संुिर फुले येतात. : ‘मी आंब्यावर लटकलेल्या आमऱ्या 
सारखा आहे.’ − चिअहो 
 
आमल पु. कारकून. 
 
आमलक पु. आवळयारें् िंाड व फळ. 
 
आमलकी स्त्री. १. आवळी; आवळयारे् िंाड. ३. आवळकाठी. [सं.] 
 
आमलक्यादी चूिय न. आवळकाठी, चर्त्रकमूळ, चहरडेिळ, झपपळी व सैंधव यारें् र्ूिच. सवच 
ज्वराचं्या नाशासाठी उपयुतत. 
 
आमला पु. कारकून वगच; अमलिार. 
 
आमलाफैला पु. १. अमल, अचधकार, ताबा. २. कारकून, पाढंरपेशा, र्तर लोक, प्रजा : 
‘खैरखानाही आमलाफैला आमिरतती रूजू करून आपले घरीं बसैलेत.’ − पेि २५·११३. [फा. 
आमल+फैल] 
 
आमली स्त्री. झर्र्. [झह. र्म्ली] 
 
आमली स्त्री. कैरी; आंबली. (गो.) [सं. आम्र.] 
 
आमले खामले पु. अव. मंगळागौरीच्या पूजेसाठी िेवीच्या र्ार बाजूस किकेरे् र्ार खाबं बसवतात ते. 
[खाबंलरे् चद्व.] 
 
आमवात, वायु पु. संचधवात; एकिम कुचपत िंालेले आम व वात हे माकडहाड व साधें यामध्ये चशरून 
सवांग ताठचवतात तो चवकार. 
 
आमणवकार, आमणवकृणत, आमणवकृती पु. स्त्री. आमाशंापासून होिारा रोग; आतड्ासंबधंी होिारा 
रोग. [सं.] 
 
आमशूल पु. आमाशंाच्या संर्यामुळे जडिारी पोटिुखी; वातामुळे चनमाि होिारी पोटिुखी. 
 
आमसभा स्त्री. सवचसाधारि सभा; संयुतत राष्ट्र संघटनेच्या सवच घटकसभासि राष्ट्राचं्या 
प्रचतचनधींर्ी सभा. 
 
आमसंग्रििी स्त्री. अधाकच्चा अन्नरस साठल्यामुळे होिारा रोग; आमाशं : ‘आमसंग्रहिीवर 
−बाळवेल, बडीशोप व संुठ यारं्ा काढा द्यावा.’ − फचर् १५२. 
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आमसंजनन न. आव चनमाि होिे. 
 
आम संशोषक न. आव शोषनू घेिारे : ‘कासीस भस्म आमसंशोषक असून मंिाननीला उते्तजन िेऊन 
मंिाक्ननप्रिीपन करिारे आहे.’ − चस २५. 
 
आमसाि, आमसूल, आमसोल पहा : अमसूल 
 
आम सामग्री स्त्री. (अथच.) कच्चा माल. 
 
आमळ चव. १. अमंगळ : ‘पचर वारे्वीन आमळू (आंगळू) जाला.’ − गोप्रर् ९७. २. मंि. 
 
आमंटुक चिचव. अंिाजाने : ‘ज्वारी कशास मोजतोस, आमंटुकर् िे म्हिजे िंालें .’ (व.) 
 
आमंत पु. आमंत्रि : ‘चद्वजकुळाचस केला आमंत ॥’ − मब १२८. 
 
आमंत्रक चवचशष् कामाकचरता बठैक, सभा बोलाविारा मनुष्ट्य, बठैक बोलावण्यासाठी नेमलेली 
व्यतती. [सं.] 
 
आमंत्रि न. १. चनमंत्रि; बोलाविे; पार्ारि; आवति; आवहान. (चि. करिे, िेिे). २. 
आमंत्रिाला चनघालेली मंडळी. [सं.] 
 
आमंत्रिपणत्रका बोलाविे करिारे पत्र, पचत्रका र्. [सं.] 
 
आमंत्रिे उचि. १. बोलाविे. २. आमंत्रि िेिे; आवतिे. 
 
आमंत्रण्या चव. १. (जेवावयास) बोलाविे करिारा नोकर; बोलाविेकरी. २. कायचप्रसंगी 
आमंत्रिास जािारा; अक्षत घेऊन जािारा (यजमान, आप्त वगैरे). 
 
आमंणत्रक पु. माचंत्रक; मंत्र म्हििारा : ‘बोलवा वचहले आमंचत्रक’ − नाम ८२. 
 
आमंणत्रत चव. ज्याला आमंत्रि, बोलाविे केले आहे असा; चनमंचत्रत; बोलावलेला. [सं.] 
 
आमा पु. १. स्तन : ‘हे तात काय जेथें न बहु मला िे मुखातं आमा जी ।’ − मोस्त्री ४·४९. 
 
आमा स्त्री. अमावस्या : ‘आमरे् येिे लवकर होत नाही. आमा जाहचलयावरी अननीही (अक्ननहोत्रार्ा) 
येथेर् आििार.’ − पेठेि १·२८. पहा : अमा [सं. अमा] 
 
आमा स्त्री. िाई; पचरर्ाचरका. 
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आमाक चिचव. अमळ; घटकाभर; थोडावळेपयंत. (व.) [सं. अम् =थोडे, लवकर] 
 
आमाजीिय न. (आयु.) कफजन्द्य अजीिच. [सं.] 
 
आमाडा, आमाडी पु. केसारं्ा आंबाडा. [ग्रा.] 
 
आमाि उद्गा. अ. सुरचक्षत आहे; चवश्वास आहे; रक्षि आहे : ‘हे वतचमान र्ंग्रजासं कळचलयावरी 
आम्हाकंडील कमाचवसिारासं म्हिों लागले कीं, तुम्ही आमाि बोलून महाल सोडवनू घेतले यार्ें कारि 
काय?’ − मर्सा १०·२३२. [फा. अमान= सुरचक्षतता] 
 
आमाणतसार पु. आव; हगवि; अचतसार; संग्रहिी. [सं. आम= अचतसार] 
 
आमाणधक चव. (आयु.) ज्यात आमार्ा अंश अचधक आहे असे. [सं.] 
 
आमानत चिचव. िूर; बडतफच ; स्थचगत : ‘उगयार् तुफानी गोष्ी सागंून आम्हास कामावरून 
आमानत केले आहे.’ − पेि ४१·१७३. 
 
आमानी १. ठेव; चवश्वस्त वस्तू. २. कायम नसलेल्या अंमलिाराने र्ालचवलेले. [अर −अमानी] 
 
आमान्न न. कोरान्न; चशधा; कच्चे अन्न; चबन चशजवलेले िाह्मिानंा वगैरे िेतात ते अन्न. [सं. आम+अन्न] 
 
आमाभामर चव. जीव की प्राि अशी; अत्यंत चप्रय (वस्तू). (गो.) 
 
आमाल पु. अमल; कामे. [फा.] 
 
आमाला चव. र्ोहोकडून मारा करिारा : ‘िाटिळेआं िेवारं्ा आमाला । िाचपतेआं िेवारं्ा जगिळा ।’ – 
चशव १५५. 
 
आमाशय पु. (वै.) अन्नपर्नार्ी चिया करिारा शरीरार्ा भाग (जठर); पक्काशय; कोठा; पोट. 
[सं.] 
 
आमाणशक, आमाणसक चव. अंमळसा; जरा; थोडा. (ना.) 
 
आमासक् चिचव. थोडा वेळ; अमळ : ‘आता ंजेवन िंालं, आमासक् आंग टाका.’ − मािूस १. 
 
आमासे चव. अमळसे : ‘आमासे − सावकारी र्लि धरा कीं आिीख िाहा परगण्यारे् र्जाऱ्यार्ा 
चवश्वास पडे.’ − झहिख २·१५. 
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आमांश पु. १. अपक्व अन्नार्ा अंश; आतड्ात अगर पोटात पर्न न होता राचहलेले अन्न. २. त्यामुळे 
आतड्ासंबंधी िंालेले चवकार, हगवि, आव र्. [सं. आम + अंश] 
 
आणमरि १. सरिारी सत्ता, २. बडेजाव, मोठा थाट. ३. अमीरार्ा िजा. ४. उिारता. 
 
आणमष, आमीष न. १. मासं; भक्ष्य. २. प्रलोभन; लालूर्; लार्; बक्षीस; मधारे् बोट : ‘जयाचस 
भकेुचलया ंआचमषा ।’ − ज्ञा ३·२४६. ३. माशास पकडण्याकचरता गळास लावलेली उंडी वगैरे खाद्यपिाथच : 
‘जैसा गळीं मीनु आचमषें । भलुचवजे गा ॥’ − ज्ञा ३·२१३. ४. (ल.) बुचद्धबळाच्या खेळात प्रचतपक्षावर आपल्या 
मोहऱ्यारं्ा मारा जोराने र्ालावा म्हिून फुकट चिलेले मोहरे झकवा प्यािे. ५. (ल.) मोहक पिाथच. (वा.) 
आणमष दाखणविे − मोह पाडण्यार्ा प्रयत्न करिे; लार् िेऊ करिे. 

स्त्री. धन र्. [सं.] 
 
आणमळ पु. अमल करिारा : ‘आचमळासं आज्ञा केली’ − बाबारो १•२०५. [फा. आचमल] 
 
आणमक्षा स्त्री. (वै.) कढत िुधात िही घालून होिारा पिाथच. आचमक्ष=िही [सं.] 
 
आमी चिचव. आता (चभ.) 
 
आमीग पु. चमत्र ; िोस्त. (गो.) [पोतुच. आमीगु] 
 
आमीग उद्गा. तथास्तु. [अर. आमीन] 
 
आमील चवश्वस्त, मोंगलाईतील वा पेशवाईतील एक अचधकारी. 
 
आमुख न. (सास.) १. नाटकार्ी ओळख करून िेिारा प्रवशे; नटीसूत्रधारार्ा प्रवशे. ३. नाटकार्ा 
प्रारंचभक पचरर्य. [सं.] 
 
आमुडिे उचि. हाकलिे; हाकून लाविे. (गो.) [सं. आ + मुर्] 
 
आमुते सना. आम्हास; आम्हाला; आम्हाकारिे : ‘आमुतें झजचतलें  फुडे । नेिों केवी ।’ − चशव ७२९. [सं. 
अस्म्] 
 
आमुला चव. संतचतरचहत; स्वतःरे् मूलबाळ नाही असा : ‘ते आमुला हे आमुली । यया ं संगचत नाहीं 
िेखली । पचर सकळ कुळवाडी जचथली । ययाचंर् िोघीं ।’ − स्वाचि १३·३·३२. 

पु. १. नवरा : ‘आमुलेया आबुचलये । संगचत ना सोये । का ंआबुचल जग चवये । र्ोज आर्का ं॥’ 
− ज्ञा १३·९८०. २. आमोला; र्ोहीकडून मारा करिारा : ‘तू मारूवार्ा आमुला होंसी ।’ − चिपुभा २·८·२७. 
 
आमुलाथे चिचव. आरंभापासून : ‘आ यिा (था) आमूलाथे सेवचट कंडाचरली’ − आंबे चशला १४७. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आमुल्ष्ट्मक चव. िुसऱ्या जगातील; पारलौचकक. 
 
आमूलचूड चिचव. मुळापासून शवेटपयंत; आरंभापासून अखेरपयंत. 
 
आमूलाग चव. (सास.) प्रारंभापासून शवेटपयंत; सवांगीि; सवच बाजंूनी; खालपासून वरपयंत; 
मुळापासून शेंड्ापयंत; सवचस्पशी. 
 
आमेज पु. भेसळ; चमश्रि, पहा : अमेज [फा.] 
 
आमेट स्त्री. (खेळात) तहकुबी. (गो.) 
 
आमेद स्त्री. आमिानी; उत्पन्न; आमि. पहा : अमदानी 
 
आमेन उद्गा. (चि.) तथास्तु : ‘पारीसाहेब जें जें सागंतील त्यास आमेन् या एतया पिानेंर् उत्तर 
करावयारे् हीर् का ंधमचचनष्ठ?’ − चनमा ८७६. 

चव. १. क्स्थर. २. सत्य; बायबलमध्ये चिस्ताच्या प्रवर्नात या शब्िारें् भाषातंर सत्य, सत्य 
(व्हेचरली, व्हेचरली) असे केले आहे. 

पु. १. येशुचिस्तारे् एक नाव. २. संमती, समाप्ती िशचक शब्ि. आमेन. [फा. आमीन] 
 
आमेरीर पु. बिुंका वगैरे हत्यारे नीट करिारा. 
 
आमेिरबान पु. सरकार. [फा.] 
 
आमोट सना. आम्ही. [गोंड] 
 
आमोि पहा : अंबोि. 
 
आमोद पु. १. सुगंध; सुवास : ‘कृष्ट्िमुखकमळ संुिर । जननयन तेचर् भ्रमर । तेथेंचर् गुंतले सार्ार । 
कृष्ट्िआमोि रसभावें ।’ − एरुस्व ६·१८. २. आनंि; सुख. [सं.] 
 
आमोद–प्रमोद पु. चहतगुज; पे्रमालाप; गुजगोष्ी; पे्रमकथा. 
 
आमोणदत चव. १. सुगंचधत; सुवाचसक. २. सुखी; आनंिी. [सं.] 
 
आमोरासमोर चिचव. समोरासमोर; एकमेकाकडे तोंड करून : ‘आम्ही िोघे बधूं आमोरासमोर बसलो 
होतो.’ − पुडंचलक ५. 
 
आमोरी स्त्री. चिव ेलावण्यार्ी वळे; चतन्द्ही साजं. (गो.) [पोतुच. आक्व्ह मेचरया झकवा मारीय हे चतन्द्हीसाजंा 
म्हिावयारे् स्तोत्र.] 
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आमोला पु. १. र्ोहोकडून मारा. पहा : आमाला : ‘आमोलेयारें्आं िळभीडा । पुरता ंहाचतयेरंू कैर्ा 
तेहवडा ।’ − चशव ८८०. २. वीरपुरुष : ‘तंु प्रतापीया रायार्ा आमोला’ − रुस्व १६००. 
 
आमोलेपि न. मारण्यार्ी बुद्धी; शौयच : ‘भीडला समरंगिी आमोलेपिें ।’ − चशव ९७९. 
 
आम्नाय पु. १. विे; श्रुती : ‘सुकृत कीजे पुसता ं । आम्नायतें ।’ − ज्ञा १८·२४३. २. अभ्यास. ३. 
परंपरागत आर्ार. ४. उपिेश. ५. शाखा; एकार् परंपरेला फुटलेले फाटे; उपपथं. उिा. पाचरमाडंल्य 
आम्नाय. [सं.] 
 
आम्र पु. आंब्यारे् िंाड, फळ; आंबा. [सं.] 
 
आम्रकुल (वन.) आंबा, काजू, र्ारोळी, मोई र्त्यािी चद्विचलचकत वनस्पतींरे् कुल. [सं.] 
 
आम्रपल्लव पु. वा. १. आंब्यार्ी डहाळी. ही शुभ व अशुभ अशा िोन्द्ही प्रसंगी वापरतात. २. (ल.) 
र्ागंल्या वाईट प्रसंगी पुढे होिारा, चववेकशून्द्य, हलकट मािूस. 
 
आम्ल न. आंबट; आंबटपिा : ‘का ंर्ुचनयाहुचन िासट । आम्ल हन ।’ − ज्ञा १७·१३९. 
 
आम्लकर आम्ल चनमाि, उत्पन्न करिारे. 
 
आम्लकोरि न. धातू, कार् आिीवर आम्लाच्या−ॲचसडच्या साहाय्याने केलेली कलाकुसर. [सं.] 
 
आम्लणपत्त (आयु.) पोटात चनमाि होिाऱ्या आम्लाचधतयामुळे चपत्तिोष वाढिे. [सं.] 
 
आम्लमान न. (कृचष.) एखाद्या पिाथात चकती आम्लता आहे यारे् मोजमाप. [सं.] 
 
आम्लमाजयन न. (यंत्र) गंज चनघून येण्यासाठी धातूर्ी वस्तू योनय अशा आम्लात बुडवनू काढिे. 
[सं.] 
 
आम्लरक्तता स्त्री. (वै.) शरीरात आम्ल जास्त तयार िंाल्यामुळे रततातील व उत्तीमधील अल्कलीरे् 
प्रमाि कमी होिे. यामुळे रोगट श्वासोच्छवास, डोकेिुखी, एखाद्या गोष्ीर्ा चतटकारा, उलट्या होिे व 
दृचष्िोष ही लक्षिे उ् भवतात. रतत हे नेहमी अल्कधमी असते. ते आम्लधमी बनिे हे चवकृचतचनिशचक 
आहे. [सं.] 
 
आम्लरोधी चव. (वै.) आम्लाच्या पचरिामास चवरोध करिारे, मारक. [सं.] 
 
आम्लवृणद्ध, आम्लवृद्धी स्त्री. (वै.) रततातील, प्रमािाबाहेरील आम्लामुळे िंालेला चवकार. [सं.] 
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आम्लवेतस् न. १. महाळंुगाप्रमािे ही एक झलबार्ी जात आहे. ही फार आंबट असते. ही फळे 
काशीकडे फार होतात; सुळे झनब.ू (व.) २. र्ुका; आंबट भाजी. [सं.] 
 
आम्लस्त्रावी चव. (वै.) आम्लरस बाहेर टाकिारी (गं्रथी.) [सं.] 
 
आम्लारी चव. (कृषी.) आम्लता कमी करिारी. [सं.] 
 
आम्लांक पु. (रसा.) एखाद्या पिाथात आम्लता अथवा चवम्लता चकती आहे हे िशचचविारी 
मोजपट्टी. [सं.] 
 
आम्िी सना. प्रथम पुरुषी मीरे् अव. बहुमानाथी एकवर्नी अथानेही वापरतात. राजे, सरिार, मोठे 
लोक, संपािक, अचधकारी र्. आपल्याबिल बोलताना ‘आम्ही’ शब्ि वापरतात. पहा : आपि : ‘आम्ही 
कोि म्हिून काय पुससी? आम्ही असंू लाडके । िेवारे्’ − केक (आम्ही कोि). [सं. अस्म्; अहं] 
 
आय पु. १. आटोका; आटोप : ‘हे आचिपुरुषार्ी माया । िहे्मया हीं नयेचर् आया ।’ − ज्ञा १·२०३. २. 
अक्स्तत्व. ३. आकार; स्वरूप : ‘ते म्हिती भला भला रे नेटका । बरवी आचिली आया गं्रथपीचठका ।’ − एभा 
१·१७९. घर वगैरे बाधंकामाकचरता जी जागा ठरचवली चतच्या लाबंी रंुिीच्या गुिाकारास आठाने भागून जी 
बाकी राहील ती. हे आय आठ आहेत − ध्वज, धूम, झसह, श्वान, वृषभ, खर, कंुजर व ध्वाक्ष. घर बाधंण्यास 
चवषम स्थानारे् आय शुभ व समस्थानरे् अशुभ समजतात : ‘सभा रचर्ली तें वळेीं । आठही आय साधले त्या 
स्थळीं । अष्चिक् पाळ महाबळी । पायारे् मूळीं स्थाचपले ।’ − हचर ३४·११५. 
 
आय पु. (अथच.) १. लाभ; उत्पन्न; चमळकत; भाडंवल, श्रम वगैरेच्या साहाय्याने सुरू केलेल्या 
उद्योगातील पैशात मोजलेला नफा; फायिा. २. व्यततीने िेऊ केलेल्या सेवेबिल ठरावीक कालावधीत 
चमळिारी रक्कम. ३. उत्पाचित मालार्ी पैशातंील झकमत. ४. (ज्यो.) कंुडलीतील ११ वे स्थान; आयस्थान. 
५. अलुते बलुते; उत्पन्नातील गावकामगारार्ा हक्क. पहा : अलुतीबलुती ६. आकलन; ग्रहि; स्वाधीन; 
चवस्तार : ‘जचर रं्चरयें येंचत आया ।’ − ज्ञा २·३५१. [सं.] 
 
आय न. लोखंड. [सं. अयस्] 
 
आय स्त्री. आई. (कु.) 
 
आय आय उ् गा. अंगात एखािी आकक्स्मक विेना उत्पन्न िंाली असता झकवा काही िुःख िंाले 
असता एकिम उद्गार चनघतो तो; अयोयो. [सं. अचय] 
 
आयकटू्ट न. गावच्या जचमनीच्या मोजमापारे् पत्रक. 
 
आयकर पु. (अथच.) चमळकतीवर, उत्पन्नावर आकारला जािारा कर; प्राक्प्तकर; व्यततीच्या आर्मथक 
उत्पन्नावर सरकारकडून घेतला जािारा कर : ‘१९५४−५५ या वषी आयकर िेिारे लोक भारतात २०, २८, 
८०८’ − लोस ७०. [सं.] 
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आयकरी पु. गावातील वरठी, न्द्हावी, सुतार वगैरे; बलुतेिार. यानंाकामाबिल धान्द्यरूपाने 
मजुरी द्यावयार्ी असते. (व.) 
 
आयघाल्या पु. आईवरून चिलेली चशवी : ‘ही आगळीक कंुच्या आयघाल्यानं केली’ − तअं २४५. 
 
आयचि, आयचन स्त्री. १. अडर्ि : ‘गस्त घालावया माझ्या वाड्ाला आयर्ि.’ − जसा ३५२. 
२. अडगळ; कर्रा. 
 
आयचा उ् गा. त्रास, नापसंती र् व्यतत करिारा उ् गारवार्क शब्ि. 
 
आयचो चव. आजर्ा. (गो.) [सं. अद्य] 
 
आयिी स्त्री. १. र्च्छा; हेतू; वासना : ‘तुका म्हिे मन तुमरे् र्रिीं । एवढी आयिी पुरवावी ।’ − तुगा 
१६१९. २. मत. ३. मन; बुद्धी : ‘हे स् गुरूर्ी चवनविी । कीं िम्हसुखार्ी खािी । पचरसता ंसपे्रम बोलिीं । 
चरिंली आयिी सज्जनारं्ी ।’ − एभा ४·२३. ४. माचलका; ओळ : ‘तैसी िेशी आचि संस्कृत वािी । एक 
भावाथाच्या सुखासनीं । शोभती आयािी । र्ोखट आर्का ।’ − ज्ञा १०·४५. ५. र्ातुयच; युतती; रीत : ‘नातरी 
जाचिवचे्या आयिी कचरता ंिचध कडसिी । मग नवनीत चनवािीं । चिसें जैसें ।’ − ज्ञा २·१२९. ६. अचभमान; 
गवच : ‘तो (शषे) ही बोचलकेपिें आयिी । बोलता ंरसना गेली चर्रूचन ।’ − स्वाचि १·२·२१. [आर्िी, आयनी 
र्तर रूपे.] 
 
आयिी स्त्री. म्हि; आहिा. 
 
आयत चव. लाबं; चवस्तृत; मोठे; तािलेले; ओढलेले; लाबंरंुि : ‘पैं कमलायत डोळसा ।’ − ज्ञा 
११·६९. (वन.) समातंर बाजू असलेले, रंुिीपेक्षा बरीर् अचधक लाबंी असलेले (पान, फळ र्.) 

पु. ज्या र्ौकोनारे् सवच कोन काटकोन असतात व समोरासमोरच्या बाजू समान असतात 
त्याला आयत म्हितात. 

न. चस्त्रयानंी उभे राहण्यारे् स्थान; एक नृत्य प्रकार. [सं. आ+यम्] 
 
आयत स्त्री. कुरािातील ईश्वरारे् वातय : ‘ईश्वरारे् वातय कुराि शरीफच्या गं्रथात असते त्यास आयत 
असे म्हितात.’ – वाड−सनिा २३. [फा. आयत्] 
 
आयतखाऊ चव. ऐतखाऊ; आयतोजी. 
 
आयतन जागा; स्थळ; राहण्यारे् घर; वसचतस्थान; िेऊळ; अक्ननकंुड : ‘परी संतकृपेचस मी आयतन’ − 
एभा. ५·७४. [सं.] 
 
आयतवृत्त न. (ग.) लाबंट वतुचळ. [सं.] 
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आयता चिचव. १. प्रयत्न केल्यावार्ून; िगिग, काळजी न करता; हाताशी सज्ज, तयार; श्रम न करता; 
र्ालून येिारे : ‘पाजी असाचर् मजला गंगास्तन आयती सु−धारा हो ।’ − मोभीष्ट्म १२·१२. २. 
बोलावल्यावार्ून; आपि कारि िंाल्याचशवाय; आपल्या संमतीचशवाय (येिे, प्राप्त होिे, िडिे−मािूस, 
प्रसंग, र्ष् गोष्). 

चव. प्राप्त िंालेला; आलेला; सध्या हजर; र्ालत असलेला. (काळाचवषयी). [सं. अयत्नतः] 
 
आयता पु. तािंळाच्या चपठारे् आंबोळीसारखे एक खाद्य; चधरडे. यारे् पीठ आंबवीत नाहीत. हे 
आयत्या वेळी करता येते. 
 
आयतामूल पु. एखाद्या चवधवेर्ा पाट लावण्यापूवीर्ा मुलगा; आयतोळा. 
 
आयतार पु. आचितवार; रचववार. (गो.) [सं. आचित्यवार] 
 
आयताळ चव. चशवलेले, तयार (कपडे) : ‘झभतीच्या कडला एक आयताळ कपडे चघऊन 
बसलेला मािूस चिसला.’ − वाळवि ९५. 
 
आयताळे न. लागिाऱ्या वस्तंूर्ी झकवा पिाथांर्ी तयारी. 
 
आयती स्त्री. १. स्वयंपाकासाठी (चनवडून, धुऊन, िळून, ठेचवलेली डाळ, तािूंळ, पीठ र्.) साचहत्य; 
चसद्धता; तयारी : ‘पहा हो समाराधनेर्ी आयती । घेउचन आला अचतभक्तत ।’ − गुर् ३८·१५. २. चवस्तार; 
थाट : ‘गंभीर वार्ा ते आयती । गजचनेर्ी ॥’ − ज्ञा २·७८. ३. सहज; पहा : आयता : ‘ना ते अखंडचर् आयती । 
पचर संगे चभन्न गमली होती । ते साचरचलया मागौती । जैसी का तैसी ।’ − ज्ञा ८·४४. ४. प्रचतष्ठा; स्थान. 
 
आयती चव. काही न करता; कष् न करता; आपोआप : जमीन आयती सुधारून चमळाली.’ − माचजया 
५९२. 
 
आयती बायको स्त्री. न्द्हाती धुती वयात आलेली स्त्री; वाढलेली, मोठी बायको. 
 
आयती वेळ स्त्री. १. पूजा, जेवि वगैरेच्या तयारीर्ी वळे; ऐन कामार्ी, घाईर्ी, जरुरीर्ी वळे. २. 
मळिीर्ी झकवा पेरिीर्ी घात, वळे; हंगाम. 
 
आयते न. १. चधरडे; आयता (पक्वान्न). २. स्वयंपाकारे् साचहत्य. ३. आमटीत टाकण्यासाठी तयार 
केलेला कच्चा मसाला. (गो.) 
 
आयतेकार पु. स्वयंपाकार्ी पूवच तयारी करिारा. (गो.) 
 
आयते सुयते न. एखाद्या कामास लागिारी हत्यारेपात्यारे, साधन, सरंजाम, साधनसामग्री. 
[आयतरे् चद्व.] 
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आयतोजी, आयतगब्बू, आयतमार, आयतमाऱ्या, आयतोबा पु. आयतखाऊ; काही कष् न करता 
िुसऱ्यारे् खािारा; जेविाच्या ऐन वळेी येिारा; श्रम करण्याच्या वेळी िूर राहून फल प्राप्तीच्या वळेी हजर 
होिाऱ्या मािसास हा शब्ि लावतात. 
 
आयतोळा चव. १. श्रम न करता चमळालेला, सापडलेला, आयता. २. (थटे्टने) पाट लावलेल्या 
चवधवेरे् पचहल्या घररे् मूल. (हे िुसऱ्या नवऱ्यास आयतेर् चमळालेले असते म्हिून). 
आयतोळा पु. ग्रामीि बायकाचं्या गळयातील एक िाचगना. 
 
आयतोळा पु. वड्ारं्ा एक प्रकार. 
 
आयत्त चव. स्वाधीन; आधीन; अवलंबनू असिारा; अनुयायी; अनुषंगी; हाताखालर्ा. २. पराधीन. ३. 
िंटिारा. ४. आरंचभलेला. 
 
आयत्तकंठ चव. (संगीत) ज्यार्ा गळा, आवाज स्वाधीन आहे असा (मनुष्ट्य). [सं.] 
 
आयत्तकंठत्व न. (संगीत) आवाज ताब्यात असिे. 
 
आयत्यावेळी चिचव. १. ऐन कामाच्या प्रसंगी. २. नडीच्या वळेेस. 
 
आयद स्त्री. वसूल. [फा.] 
 
आयदि, आयदन, आयदाि, आयदान न. बाबंचू्या बारीक पट्ट्ट्यारं्ी चविलेली पाटी, टोपली, 
गोि, भाडें. (राजा. गो.) [सं. आयतन] 
 
आयदी ऐिी, सुस्त, आळशी, जड, मैंि. 
 
आयदेपिा पु. आळशीपिा; ऐिीपिा : ‘याचं्या काम करण्याच्या चशताफीर्ी, आयिेपिार्ी आचि 
कतचव्यशून्द्यतेर्ी कोिासही खात्री िंाल्यावार्ून राहिार नाहीं.’ − लोचटकेले १·१·२६८. 
 
आयन न. (रसा.) सामान्द्यत : चवजेच्या बाबतीत उिासीन असलेल्या अिूवर झकवा अिुसंर्यावर 
त्यातील र्लेतरॉन संख्येत वाढ झकवा घट िंाल्याने चनमाि होिारा चवदु्यत उच्चय. [सं.] 
 
आयनक, आयना र्ष्ट्मा; उपनेत्र; र्ाचळशी, आरशी. 
 
आयनन कक्ष पु. (भौ.) काही प्रमािात चनवात केलेली र्लेतरोडनी युतत अशी नळी. [सं.] 
 
आयनन प्रमापी पु. (चवअ.) ऋि व घन आयनानंी युतत अशा क्स्थर ॲटममधून (अिूमधून) जे 
र्लेतरॉन बाजूला काढले जातात झकवा आत चमळवले जातात ते मोजण्यारे् उपकरि. [सं.] 
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आयनबार्ह् चव. (भ.ू) ककच वृत्त व मकरवृत्त याचं्या पलीकडर्ा (धु्रवापयंतर्ा भपू्रिेश). [सं.] 
 
आयनरिे, आयनेरिे अचि. आई गरोिर िंाली असता चतरे् िूध प्याल्यामुळे आजारी होिे; 
आयनेऱ्यार्ा रोग होिे पहा : अवथििे 
 
आयताकार चव. (अचभया.ं) समकोन, काटकोनात ठेवलेला. [सं.] 
 
आयन णवणनमय पु. (रसा.) आयनारं्ी िेवघेव; एका आयनाच्या जागी िुसरा आयन आिण्यार्ी 
प्रचिया. 
 
आयनवृत्त न. (ज्यो.) रचवकक्षा; कक्षावृत्त व िाचंतवृत्त यामंधील अंतर. [सं.] 
 
आयना पु. आरसा. [फा.] 
 
आयनायु, आयनाय ू पु. (भौ.) आयन, र्लेतरॉन आचि उिासीन अिूंर्ी व रेिूरं्ी जुळिी. 
यामध्ये किारं्ी गती ही चवदु्यतर्ुबंकीय आंतरचियेने भाचरत केलेली असते. 
 
आयनावरि न. आयन किारें् थर असलेले, रेचडओ संिेश पाठवण्यास आवक यकल असे 
परृ्थ्वीवरील वातावरि. 
 
आयणनक णवणक्रया स्त्री. (रसा.) चवरवातील आयनारं्ी अत्यल्प काळात घडून येिारी 
परस्परावलंबी चवचिया. 
 
आयणनक वृत्त न. (ज्यो.) आयनवृत्त; िाचंतवृत्त; परृ्थ्वीच्या भ्रमिकके्षर्ी पातळी आकाशाच्या 
गोलाला जेथे चभडते तेथे आकाशगोलावर कक्ल्पलेले वतुचळ. सूयच या वतुचळावरूनर् वषचभरात एक फेरी 
मारतो. पहा : आयनवृत्त [सं.] 
 
आयनी र्च्छा; हेतू, वासना. 
 
आयनी चव. लोखंडी; लोखंडार्ा : ‘आयनी गोळे सापडले.’ − ऐलेसं ४·१५८८. [सं. आयस् = 
लोखंड] 
 
आयनी चव. (रसा.) आयनासंबधंी. [सं.] 
 
आयनीकरि न. (रसा.) अिूमधील झकवा अिुसंर्यामधील र्लेतरॉनच्या संख्येत वाढ झकवा घट 
करून त्यानंा आयनरूप िेण्यार्ी प्रचिया. [सं.] 
 
आयनीभवन न. (रसा.) अिुकें राबाहेरील कक्षातील र्लेतरॉनर्ी संख्या कमी झकवा जास्त 
िंाल्याने अनुिमे धन आयन व ऋि आयन तयार होण्यार्ी प्रचिया. [सं.] 
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आयनेरे न. आईच्या अंगावर चपिे तुटण्यामुळे मुलास होिारी चवकृती; आई गरोिर असता चतरे् 
अयोनय िूध प्याल्यामुळे मुलास होिारी चवकृती. (गरोिरपिी आईरे् िूध र्ागंले नसते म्हिून मुलानंा 
यावळेी तोडतात). 
 
आयपाय पु. आईबाप. (गो.) [आई+पोतुच. पाय = बाप] (वा.) आयपाय वैर करिे − 
आईबापावरून चशव्या िेिे; आईबापार्ा उद्धार करिे. 
 
आयपूत पु. ित्तक घेतलेला मुलगा. (राजा.) 
 
आय प्रगिना स्त्री. उत्पन्नारं्ी मोजिी. 
 
आयब पु. िोष; व्यंग; बट्टा; कलंक. पहा : अयब : ‘घोड्ास आयब काय आहे?’ − राऊ १०२. 
 
आयबछुपायी स्त्री. व्यंग, िोष, न्द्यनू, खोड लपचविे : ‘आयबछुपायी करून आता ं पूवीप्रमािे चतला 
सरास चर्कटू म्हटलें  तर…’ − गागंा १४०−४१. 
 
आयमाय उधळिे चि. आईरे् नाव घेऊन चशवीगाळ करिे; आईर्ा उल्लेख करून अपशब्ि 
वापरिे; आईमाई उद्धरिे : ‘त्येर्ी कुनी आयमाय उधळली तर त्याला न्द्हाई का राग यायर्ा?’ − पार्ोळा 
२७. 
 
आयरािी स्त्री. हडळ, जखीि, जखाई−जोखाई या सारखी एक क्षरु िेवता; चहला मायरािी 
असेही म्हितात. [वै. सं. आरण्यानी = वनिेवता] 
 
आयरािी मायरािी (चवनोि, उप.) नट्टापट्टा, नखरा करिारी स्त्री. 
 
आयलड, आयलडी चिचव. अल्याड; अलीकडर्ी बाजू. (ग्रा.) 
 
आयला उद्गा. आईवरून उच्चारलेला एक अपशब्ि : ‘आयला हे कुठल्या येसवरे्ं घर..’ − रैत ११७. 
(गो.) 
 
आयले चव. अलीकडील. (गो.) 
 
आयल्यान चिचव. अलीकडे झकवा जवळ. (स्थलदृष्ट्ट्या). 
 
आयवेल न. ओल्या नारळाच्या कढवलेल्या रसात मीठ व हळि घालून तयार केलेल औषधी तेल. 
 
आयव्यय पु. १. जमा आचि खर्च; वसूल आचि खर्च; उत्पन्न आचि खर्च; येिे िेिे. २. (ज्यो.) 
कंुडलीतील ग्रहाचं्या शुभाशुभ लक्षिावरून मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यातील लाभ, हानी यारें् गचित; आयव्ययार्ी 
स्थाने; कंुडलीतील अकराव ेस्थान आयारे् आचि बाराव ेव्ययारे् धरतात. [सं.] 
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आयणशलो चव. जवळर्ा; लगतर्ा. (गो.) 
 
आयशी स्त्री. आई; आईस. (कों.) 
 
आयस चव. लोखंडारे्; लोहमय; लोखंडी. 

न. लोखंड : ‘चसवतचलयाही पचरसें । लोहत्वाचर्ये अविसे । न मूचकजे आयसें । तैं कविा बोलु 
।’ − ज्ञा १८·१७७२. 
 
आयस्थान न. (ज्यो.) कंुडलीतील एकिशस्थान : ‘सूयच एकािशस्थानी म्हिजे आयस्थानी 
स्वगृहींर्ा अथवा उच्च असेल तर अनेक प्रकारर्ा लाभ होतील.’ − जाबो १७८. 
 
आयंदा चिचव. यावषी; यापुढे. 
 
आयंडा पु. १. भात िंोडण्यासाठी एका वळेी हातात घेतलेली भातार्ी पेंडी; पेंढी; लाळा; भातार्ा 
भारा; ‘आयंडा आपटला की तीन र्ार आधोल्या भात …. पडत होते.’ − आआश े ३८०. २. भातेण्यार्ा 
िंोडलेल्या भातार्ा भारा. ३. वरील पेंढीस बाधंावयार्ी िोरी. (कों. गो.) 
 
आयंबे न. कुत्र्यार्ी छत्री. पहा : अळंबी 
 
आयःशूल पु. १. लोखंडार्ा सूळ. २. मोठे संकट; िुिैवार्ा घाला. ३. भयंकर पेर्ार्ी क्स्थती. 
[सं.] 
 
आयःशुणलक चव. १. कायचतत्पर. २. धाडसी. 

पु. सौम्य उपाय न योजता कठोर उपाय योजून जो र्ष् हेतू साध्य करू पाहतो तो. [सं.] 
 
आया स्त्री. १. लहान मुलाला साभंाळण्यासाठी ठेवलेली बाई. २. रुनिालयात पचरर्ाचरकेच्या 
हाताखाली काम करिारी बाई. 
 
आया स्त्री. समज; आकलन; आटोका. पहा : आय (चि. येिे) : ‘बोलिें न ये आया बोलतयार्ें ॥’ − 
एभा. ३·३२. (वा.) आया आििे − आकाराला आििे; अक्स्तत्वात आििे : ‘अचभमाने गुि आचिले आया ।’ 
− एभा. २२·५५१. 
 
आया पु. चवस्तार; ‘ते र्ढतेया ं भमूीरे् आये ।’ − ज्ञा १८·४२. २. मान, प्रचतष्ठा; अटकळ अंत. ३. 
चवचशष् अचधकारी. 
 
आयां असिे िीन असिे, होिे : ‘तोफारं्ी मारचगरी गावात िािा र्ारा, िारू गोळा नाही, यामुळे शत्रू 
आया ंआहे.’ − ऐलेसं ३५१७. 
 
आयाओया पहा : आय आय 
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आयागमन न. पुनरागमन; पुनजचन्द्म : ‘मागती होय आयागमन । सवच जीवारं्ें ।’ − कथा १·१५·३३. 
[सं. आय+आगमन] 
 
आयाज पु. बट्टा : ‘अलीकडे चतस्सापासून रुपया पडला. यार्ा आयाज ज्याजती आहे.’ − ऐलेसं 
७४९५. 
 
आयात चव. जवळ आलेला; प्राप्त िंालेला. 

स्त्री. परतया चठकािाहून, परिेशातून बाहेरून आलेला माल. 
 
आयात अणभकता पु. परिेशातून माल आिण्यार्ा व्यवहार करिारी व्यतती, संस्था. 
 
आयातक पु. परिेशातून आयात करिारा. 
 
आयातकर पु. परिेशातून आयात केलेल्या वस्तू, माल र्त्यािीवर आकारण्यात येिारा कर. 
[सं.] 
 
आयातचोर पु. र्ोरटी आयात करिारा मािूस : ‘साठेबाज, आयात र्ोर.. यानंा कोिीही संरक्षि 
िेिार नाही.’ − आआ ११९. 
 
आयातजकात स्त्री. परचठकािाहून झकवा परिेशातून आलेल्या मालावर घेण्यात येिारी जकात. 
 
आयातणनगयत, आयात णनयात चव. आलेला व गेलेला; प्राप्त िंालेला व चनघून गेलेला. 

स्त्री. १. परिेशातून आलेला व परिेशी गेलेला माल; परिेशातून माल आिण्यार्ा व परिेशात 
माल पाठचवण्यार्ा व्यवहार. २. त्यावरील जकात. [सं.] 
 
आयातशुल्क न. (अथच.) परिेशातून आिलेल्या मालावर आकारलेला कर. 
 
आयाद करिे सचि. आिचविे : ‘फौजा जाऊन परगिे उद्धवस्त जाले. आता कौल िेऊन आयाि 
कराव.े’ − पेि ३०·९६. 
 
आयानाम्ल न. र्रबीपासून काढलेले एक आम्ल; तेजाब. 
 
आयाबंधन न. येण्याजाण्यारे् बंधन : ‘याचंस कव्हिार्ी आयाबधंनीं आके्षपता नाहीं’ − लीर्उ 
१५४. 
 
आयाबाया स्त्री. १. शजेारिीपाजारिी; नात्यागोत्याच्या नसलेल्या, कोिीतरी सामान्द्य चस्त्रया. २. 
(ल.) नेभळट, कमजोर, चनःसत्त्व झकवा भागूबाई मािूस; परािमहीन, िचररी पुरुष. 
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आयाम पु. १. जमीन वगैरेंर्ी लाबंी. २. चवस्तार; चवशषे बाजू. ३. चनयमन; चनयंत्रि. ४. (चवअ.) 
तरंगचवस्तार; िोलचवस्तार. ५. (भ.ू) तरंगार्ी शीषापासून पायापयंतर्ी उंर्ी. [सं.] 
 
आयामांक पु. १. (भौ.) कंचपत किातूंन बाहेर फेकले गेलेले जास्तीत जास्त कि मोजण्यारे् 
माप. २. (चवअ.) घटकावयव चनयमन करिारा सवांत वरर्ा गुिक. ३. चवस्तार गुिाकं. [सं.] 
 
आया येिे सचि. १. समजिे; आकलन होिे : ‘कीं चशव िम्हाचिका ं न येसी आया ।’ − हचर 
२३·१५३. २. प्रत्ययास येिे : ‘तें चमर्थ्या कैसेचन ये आया ।’ − रंयोक १·११२६. ३. स्वाधीन होिे; ताब्यात 
येिे; आटोतयात येिे : ‘िम्हाचंिका ं नयेचर् आया । िेव याया िेहबुद्धी ।’ एरुस्व १३·५०. ४. शरि येिे; 
पराभव होिे; जेरीस येिे; मऊ येिे. ५. आकारास येिे; अक्स्तत्व असिे : ‘िम्हावगेळी माया । सवचथा नये 
आया ।’ − एभा. २४·४७७. 
 
आयाल बेचशस्त, अव्यवक्स्थत. 
 
आयालदांडी स्त्री. आयाळ आचि शपेटीर्ा बुंधा− िाडंी. [फा. आयाल] 
 
आयाव न. अहेव; सौभानय. (गो.) [सं. अवैधव्य] 
 
आयास पु. १. श्रम; मेहनत; िगिग; कष् : ‘भिौचन तुिंा ंआयास ।’ − चशव १२३. २. (अव.) थकवा 
येिे; गळून जािे. (चि. होिे, पडिे). ३. हार; नरमाई (चि. येिे) [सं.] 
 
आयासप्रयास, आयाससायास पु. श्रम; कष्; मेहनत; कसोशी; अनेक िुःखे; प्रयत्न. [आयासरे् 
चद्व.] 
 
आयासी चव. १. कष्ी; श्रमी : ‘तें हृियीं धरूनीही मी का ंअद्याचप सागं आयासी ।’ − केका २८. २. मेहनत 
करिारा; कष्ाळू; प्रयत्नवािी; खटपटी. 
 
आयाळ स्त्री. घोडा, झसह र्त्यािींच्या मानेवरील लाबं केस. 
 
आणयस, आणयसा स्त्री. आई : ‘तऱ्हीं कार् आचयसाहूंचन अंतरंगु ।’ − राज्ञा ११·३२. 
 
आयीद पु. साक्षी. [फा.] 
 
आयीन पु. चनयमपद्धती. [फा.] 
 
आयु न. आयुष्ट्य; जीवनकाळ. (सामा. शब्ि.). शतायु [सं. आयुः] 
 
आयुक्त पु. चवचशष् चवभागार्ा सरकारी मुख्य अचधकारी. 
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आयुग्मी चव. १. (भौ.) एकमेकानंा जोडलेले; एकमेकाशंी संबचंधत. २. (ग.) चिलेल्या राशीशी संकर 
केल्यास एकक मूल्य अथवा राशी िेईल अशी (राशी).[सं.] 
 
आयुग्मी रूपांतरि न. (ग.) चिलेल्या रूपातंरिाशी संकर केल्यास होिारे एकक रूपातंरि. 
[सं.] 
 
आयुध न. १. शस्त्र; हत्यार (तलवार, भाला र्.) : ‘सत्वकाळीं कामा ंन येतीं आयुधें । सोयरीं संबंधें 
सैन्द्य लोक’ − तुगा ३५६. २. (ल.) अवजार; उपकरि; साधन (शतेी, काराचगरी र्. रे्). [सं.] 
 
आयुणधका स्त्री. एखाद्या चवचशष् कामासाठी लागिारा हत्यारारं्ा − उपकरिारं्ा संर्, पेटी. [सं.] 
 
आयुरारोग्य न. पुष्ट्कळ आयुष्ट्य व आरोनय; िीघायुष्ट्य व जन्द्मभर आजारापासून मुततता; चनरोगी 
क्स्थती. [सं.] 
 
आयुदाय पु. आयुष्ट्यमयािा; जीवनकाल. [सं.] 
 
आयुभाव पु. १. मनातील चवर्ार दृनगोर्र करिे; हावभावाने व्यतत करिे, सागंिे : ‘ऐकोचन 
श्रोता आयुभाव । आशकंा घेतली ।’ − वसेीस्व १०·१०७. २. आचवभाव; जोष; ऐट : ‘नासरजंग यार्ा 
आयुभावार्ा चवध्वसं जाहला.’ − झहि १·२२. [सं. आचवभाव] 
 
आयुभाव पु. आयुष्ट्यार्ा अनुभव : ‘तुका म्हिे िुःखें आला आयुभाव । िंाला बहु जीव कासावीस 
।’ − तुगा ३९५९. [सं.] 
 
आयुमान न. आयुष्ट्यार्ी मयािा. [सं.] 
 
आयुर्णवमा पु. आयुष्ट्यार्ा चवमा; जीचवतारे् काही बरेवाईट िंाल्यास आर्मथक संरक्षिार्ी हमी 
िेिारा चवमा कंपनीशी केलेला व्यवहार. [सं.] 
 
आयुर्णवमापत्र न. चवम्यासंबंधीर्ा तपशील (कालावधी, चनयतकाचलक हमी, पचरपक्वता काल र्.) 
ज्यात चिलेला असतो ते पत्र. [सं.] 
 
आयुवेद पु. १. वैद्यक शास्त्रार्ा मूळ प्रमािभतू गं्रथ; ऋनविेार्ा एक उपविे. २. रोगचर्चकत्सेरे् व 
उपर्ारारे् भारतीय वैद्यकशास्त्र; वैद्यक : ‘आचि आयुवेिुही आघवा ।’ − राज्ञा १३·२२४. [सं.] 
 
आयुवोळी स्त्री. आयुष्ट्यार्ी रेषा : ‘कीं ते आयुवोळी लेखा : सगाचिकल्पार्ी’ − सव ११७. 
 
आयुष न. जीवनकाळ; (शब्िास जोडून) : ‘जैसें गतायुषें शरीरीं । र्ैतन्द्य वासु न करी ।’ − ज्ञा 
३·१०९. 
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आयुष्ट्मान् चव. िीघाय;ू चर्रंजीव; पुष्ट्कळ आयुष्ट्य असलेला; एखाद्यास आशीवाि िेताना 
‘आयुष्ट्मान भव’ असे म्हितात. 

पु. (ज्यो.) सत्तावीस योगापंैकी चतसरा योग. [सं.] 
 

आयुष्ट्य न. १. जीचवतकाल; हयात; आयुिाय; जन्द्मल्यापासून मरेपयंतर्ा काल; स्थूल शरीरावयव 
(शरीर), र्ंचरये (ज्ञान ग्रहि करिे), सत्त्व (मन) व आत्मा र्त्यािींच्या संयोगास आयुवेिाने चिलेली संज्ञा. 
२. वय; उमर. ३. वळे; अवधी; फुरसत. [सं.] (वा.) आयुष्ट्य मागिे – आयुष्ट्य वाढचवण्याबिल िेवाजवळ 
प्राथचना करिे; चहत झर्तिे : ‘आयुष्ट्य मागेन तुझ्या राज्याला ।’ − ऐपो ३२. आयुष्ट्याचा उन्िाळा िोिे – १. 
आयुष्ट्यात कोिताही ओलावा न राहिे. २. माया, पे्रम, पैसा, प्रचतष्ठा या सवांर्ा नाश होिे : ‘िाचरद्र्य, 
चधक्कार व सामाचजक बचहष्ट्कार याचं्या योगानें त्याचं्या आयुष्ट्यार्ा उन्द्हाळा िंाला होता.’ − चवर्ार १०४. 
आयुष्ट्याची दोरी तुटिे – आयुष्ट्य संपिे, मरिे; मृत्य ू होिे. आयुष्ट्याची दोरी बळकट असिे – गंभीर 
िुखण्यातून बर्ाविे. आयुष्ट्याचे उिे करिे – आयुष्ट्य फुकट िवडिे. 
 
आयुष्ट्यक्रम पु. चिनर्या; जीचवतिम; रोजर्ी वागिूक; वतचिूक; राहिी. [सं.] 
 
आयुष्ट्यमयादा स्त्री. जगण्यार्ा अवधी; एकंिर आयुष्ट्य. 
 
आयुष्ट्यके्षप पु. आयुष्ट्य फुकट घालविे. 
 
आयुःशेष चव. मरिोन्द्मुख. 

पु. १. राचहलेले, चशलकी आयुष्ट्य. २. आयुष्ट्यार्ा शवेट. [सं.] 
 
आयुःक्षय पु. आयुष्ट्यार्ा नाश; आयुष्ट्य घालविे; आयुष्ट्य कमी होिे. [सं.] 
 
आये, आयाये उद्गा. िुःखोद्गार; शरीरास कष् िंाले असता चनघिारे उद्गार; चववळिे; 
अयायी−अयोयो, ओयओय र्. [ध्व; आईरे् चद्व.]. 
 
आये खंगिे चि. उत्पन्न कमी होिे : ‘हा आये खंगला म्हिौचन अथच सोडवी’ − दृपा ३७. 
 
आयेतुटी चव. श्रमलेले; कष्ी िंालेले; सामर्थ्यचहीन िंालेले; अखेरीस टोकावर आलेले : ‘तेह 
वळेीं कुर् पवचताच्या घाटीं । ओघळता ंडोळे आले आये तुटी ।’ − चशव ५६०. 
 
आयोग पु. (राज्य.) चवचशष् कामे पार पाडण्याकचरता सरकारने नेमलेले उच्चाचधकार मंडळ. उिा. 
लोकसेवा आयोग, चवचशष् बाबींर्ी र्ौकशी करण्याकचरता सरकारने नेमलेले मंडळ. [सं.] 
 
आयोजक पु. कायार्ी, समारंभार्ी आखिी, योजना करिारी व्यतती. [सं.] 
 
आयोजन न. १. ठरविे; चनचश्चत करिे; योजिे. २. व्यवस्था; प्रबधं; माडंिी. [सं.] 
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आयोजना स्त्री. व्यवस्था : ‘पचरसंवािार्ी आयोजना धमचशाळेच्या मुख्य हॉलमध्ये करण्यात आली 
होती.’ − र्िं १९. 
 
आयोटा पु. (भौ.) १. सवांत लहान पचरमाि. २. ग्रीक विचमालेतील ‘झकवा’ रे् प्रतीक म्हिून वापरले 
जािारे अक्षर. [रं्.] 
 
आयोणडन न. अि; हे एक महत्त्वारे् औषधी रव्य आहे. यार्ा बहुधा चबब्याप्रमािे बाह्योपर्ाराच्या 
कामी उपयोग करतात. याच्या अंगी जंतुनाशक व िुगंधीनाशक धमच आहे. पहा : अद [रं्.] 
 
आयोधन न. १. युद्ध; लढाई. २. रिभमूी. ३. वध. [सं.] 
 
आयोर पु. आहेर : ‘केला सीतानं आयोर’ − जसा २६४. 
 
आयोस पु. अहो; महाराज : ‘आयोसु : तुम्ही सत्र बाहीरी चनगों नेिा’ − अली. 
 
आर स्त्री. अधांगवायू : ‘आर मारर्ी’ − अधांग वायरू्ा िंटका. (गो.) 
 
आर पु. १. अजगर; अहार : ‘आरें धारिु चगचळला’ − ज्ञा १३·७२५. २. सुस्त, आळशी मािूस; 
अजगर वृत्तीर्ा, जड मािूस. [सं. अजगर] 
 
आर स्त्री. १. भोवरा, जाते, अंकुश, काठार्ा शवेट, लाकडी किा यारं्ी अरी झकवा अिकुर्ीिार 
लोखंडी टोक. पहा : अरी. २. जरूर; चनकड; तातडी; घाई; उत्कंठा; बोर्िी. (चि. लाविे, लागिे). ३. 
िोरीरे् बारीक टोक झकवा शवेट. ४. अंकुर; मोड−चवशषेतः जुन्द्या नागवलेीस फुटिारे अंकुर, धुमारे. या 
धुमाऱ्यारं्ा चबयाण्याकचरता उपयोग करतात. ५. (सामान्द्यतः) पागोरा; तंतू; वलेीर्ा तािा; अंकुर : ‘तेथ 
आरघेिें मूळार्ें । तें ऐसें असें ।’ − ज्ञा १५·७९. ६. काळजी; टोर्िी; आर्. ७. गुरानंा टोर्ण्यार्ी परािी : 
‘जंुचतलें  घािा ंबाधंोनी डोळे । मागें जोडी आर तेिेचह पोळे ।’ − तुगा ७०१. ८. (औतकाम) र्रकीवर भाडें 
चिंलई (पॉचलश) करताना त्याच्या मधोमध िोन्द्हीं बाजंूनी लावले जािारे चखळें. ९. करारीपिा; एखाद्यारे् 
कोिाशी चबनसले असता पुन्द्हा त्याच्याशी बोलिे−र्ालिे र्. व्यवहार झकवा संबधं न ठेवण्यार्ी वृत्ती; गवच; 
ताठा; अचभमान. [सं. अर] 
 
आर स्त्री. गुिस्थानात होिारे गळू. 
 
आर स्त्री. र्ाकार्ा तंुबा व पाटा याचं्यामधील लाकडी तुकडा. [सं. अर] 
 
आर स्त्री. शरीरावरील केसारं्ा भोवरा झकवा िुंपका. [सं. आवतच] 
 
आर िशमानपद्धतीतील शतेमोजिीरे् शभंर र्ौरस सेंटीमीटररे् माप. 
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आर पु. चवटीिाडूंच्या खेळातील मोजण्यार्ा ६ वा आकडा (वकट, लेंड, मंुड, नाल, ऐि, आर 
र्.). [का. आरू] 
 
आर पु. (तत्त्व.) १. सन्द्मागच. २. सत्कमच. ३. सद्धमच. ४. मंगलग्रह. 
 
आर उद्गा. अरे; अर–र–र. [ध्व.] 
 
आर प्र. संस्कृतमधील ‘कार’ (=करिारा) या अथी मराठीतील प्रत्यय, हा काराचगरानंा लागतो. 
जसे–सोनार, सुतार, लोहार, र्ाभंार र्.  [सं. कृ−कार] 
 
आरई पहा : अरई 
 
आरकट चव. अकच ट; वस्ताि : ‘मुलीर्ी आई मोठी आरकट आचि धनलोभी असते.’ − मलोत ७७. 
 
आरकटी चव. अकाटी. कनाटकातील एक शहर, तेथील नािे. ‘अकाटरे् होन ते जमा ततत 
आरकाटी’ − समारो. ४·४६. 
 
आरकस पु. करवतीने लाकूड कापिारा. 
 
आरकाटी स्त्री. शमीर्ी एक जात. (अचह.) 
 
आरक्त चव. लाल; ताबंडा; ताबंसू : ‘मस्तकीं मुकुट कानीं कंुडलें  तेज फाकें । आरतत िंत चहरे कैसे 
शोभले चनके ॥’ − तुगा ४८३. [सं.] 
 
आरक्त पेणशका स्त्री. (प्राचि.) लाल रततपेशी. 
 
आरक्तोष्ट्ि चव. ताबंडे होईपयंत तापलेले. [सं. आरतत + उष्ट्ि.] 
 
आरखंडा पु. डबर; खािीतून काढलेल्या िगडारं्ा एक प्रकार. (कों.) 
 
आरखे न. कमानी कापण्यार्ी बारीक करवत. पहा : अरकस [फा. अरा=करवत] 
 
आरगढाळ स्त्री. हयगय. (व.) 
 
आरगिे चि. चगळिे; खािे : ‘चनघालासा र्ार घास आरगून तरी जावा…’ − चर्ताक १९. 
 
आरगंुदी स्त्री. पुष्ट्पचवशषे : ‘आनववेधार्ी आरगुंिी : हचरहरिह्माचिक पाडळ बर्कंुिी.’ − मूप्र 
१९१५. 
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आरघाई स्त्री. उंर् सुराने म्हटले जािारे लचळत नावारे् गािे; चगरकी घेताना गीतार्ा अथच सागंिे : 
‘घनसान म्हिता ं: आरघाई िेता ं: तया गजरासवें’ − उगी ४८(७)४६०. 
 
आरज पु. आजचव; लाड : ‘काहंीं न कचरतील आरज ।’ − िाचव २६४. 

चव. असंस्कृत; ओबडधोबड : ‘मऱ्हाटी बोचलला आरज’ − तसा. १०२३. 
 

आरज स्त्री. आढ्यता. 
चव. आयच; पूज्य : ‘जो आरजास गोवी । तो येक मूखच ।’ − िास २·१·२०. [सं. आराध्य] 

 
आरज चव. असंस्कृत; ओबडधोबड : ‘मराठी बोचलला आरज’ − तसा १०२३. 
 
आरजा स्त्री. ऋतू प्राप्त िंालेली स्त्री; युवती; तरुि मुलगी; : ‘हचर म्हिे वस्त्र काढून बुजा । तैसेंर् कचरती 
आरजा । म्हिती काय करावें अधोक्षजा । संकट थोर माचंडलें  ।’ − हचर ९·२७४. [सं. आ+रजस्] 
 
आरजा स्त्री. ज्येष्ठ : ‘रुतमाई म्हिे पचरयेसी वो आरजे’ − नाम ९४६. [सं. आया.] 
 
आरजु स्त्री. र्च्छा; महत्त्वाकाकं्षा; वाछंा : ‘चिल्लीत काबीजात जाल्यास वजारतर्ी आरजु 
सुजाअतिौलास आहे व पातशहास तततावर बसावे हे जरूर. तेव्हा ते तुमरे् मुिे मान्द्य करतील.’ − ऐसंसा 
७•४४. 
 
आरड, आरडा स्त्री. १. आरडाओरडा; आिोश; बखेडा, २. शीि. 
 
आरडिे अचि. ओरडिे; रडिे; आिोश करिे; हंबरडा फोडिे. 
 
आरडमुरड चिचव. वडेेवाकडे; मुरडलेले : ‘ओठ वाकडेचतकडे, आरडमुरड केले.’ − बाचवबु २३. 
 
आरडिुएल घालिे चि. गोंधळ, आरडाओरडा करिे : ‘कावळे परड्ात आरडहुएल घालीत 
होते.’ − शलूेक १४७. 
 
आरडाओरड स्त्री. गोंधळ; टीका; गवगवा : ‘मी बिली केली तर… बरीर् आरडाओरड िंाली.’ − 
मीचशसं १८५. 
 
आरडाविे चि. ओरडिे. (व.) [सं. आ + रू्] 
 
आरड् या ओरडिारा. 
 
आरि पु. (कृचष.) चनळीर्ा रंग तयार करताना चनळीर्ी िंाडे चभजत घालतात तो हौि. [सं. आरि 
= खोलपिा, खोली] 
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आरि, अरि न. आरण्यक म्हिून जो विेार्ा भाग आहे त्यास चभक्षकु लोक र्ुकीने असे म्हितात. 
[सं. आरण्यक] 
 
आरि स्त्री. १. अपेक्षा; र्च्छा : ‘आम्हा ं रव्यार्ी नाहीं आरि । आम्ही करावें वेि पठि ।’ − कथा 
६·१९·१९८. २. मन आवरिे. ३. उत्सुक होिे. [गुज.] [फा.] 
 
आरि, आरिी स्त्री. १. युद्धभमूी : ‘जया चजया अक्षौचहिी । तेिें चतया आरिीं । वरगि कवि कविी । 
महारथीया ।’ − ज्ञा १·१२२. २. युद्धार्ी उठाविी; युद्धचवषयक हुकुम : ‘आचि धुरे नाहीं रिीं । तरी कोिें 
द्यावी आरिी ।’ − कथा ३·११·१८०. ३. शस्त्र. ४. सैन्द्य ‘िोन्द्ही आरिीं चमळालीया असेचत ।’ − गोप्रर् २१. 
[सं. आ+रि] 
 
आरिा पु. गवा; रानरेडा; अरण्यमचहष : ‘श्रीमंत राजश्री माधवराव यािंीं मजला आज्ञा केली कीं 
पतंास चलहून आरिे र्ार उत्तम, लढावयासी योनय असे आिून िेिें.’ − मर्सा १·१३५. 
 
आरिी स्त्री. साड्ा; लुगडी (रेशमी जरीर्ी). (तंजा.) 
 
आरिूक स्त्री. चवश्रातंी; अरािूक : ‘आरिूक ते मना नाहीं जयाचर्या ं।’ − गीता १२·३१४. [सं. आ 
+ रम्] 
 
आरिे अचि. आरविे; कोंबड्ारे् ओरडिे. [सं. आ + रू] 
 
आरिे अचि. अजगरासारखे सुस्त पडिे; अहारिे. (राजा.). 
 
आरिे अचि. (एखाद्या गोष्ीचवषयी) उत्सुक होिे; अधीर होिे : ‘आरोचनया पाहे वाट । कटकट सोसेना 
।’ − तुगा ६७६. 
 
आरिे अचि. १. ओली जमीन उलिे, भेगलिे, वाळिे, सुकिे. २. शातं होिे; शमिे; तृप्त होिे : 
‘उपकारी असे आरोचन उरला । आपुलें  तयाला पर नाहीं ।’ − तुगा २३९५. (बे) [का. आरू=सुकिे] 
 
आरण्य, आरण्यक चव. अरण्यासंबंधी; वन्द्य; जंगली; रानटी. [सं.] 
 
आरण्यक न. वैचिक वाङ्मयातील अध्यात्मचवषयक भाग. िाह्मिगं्रथाचं्या शवेटी हा भाग असून 
तो बहुतेक गद्य असतो. वेिाचं्या प्रत्येक शाखेरे् स्वतंत्र आरण्यक आहे. यारे् अध्ययन घरात न करता 
अरण्यात झकवा गावातील एखाद्या िेवळात करतात. [सं.] 

पु. १. अरण्यवासी. २. विेान्द्त. 
 
आरत न. आरती : ‘रामीरामिासें आरत वोवाचळले ।’ − िाचव ४८२. [सं. आरचतः] 
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आरत चिचव. अलीकडे : ‘म्हिचतलें  आरत ये श्रमलाचस भपूा ।’ − िाचव ४३८. [सं. आर=साचन्नध्य; 
आरात्] 
 
आरतले चव. आवड पुरचविारे; काळजी घेिारे : ‘मुलीला आरतलें  चठकाि सापंडले.’ (व.) [सं. आर्मत] 
 
आरता, आरती चिचव. अलीकडच्या : ‘केल्याचवि नव्हे हातीं । धरोचन आती आरतीपारती ।’ − तुगा १६०; 
‘सूयाबा रे बंधु आरता ये रे माझ्या िािा ।’ − ऐपो ४५. [सं. आर= साचन्नध्य; आरात्] 
 
आरतापरता चिचव. र्कडेचतकडे; आजूबाजूला. 
 
आरती स्त्री. १. तबकात, लावलेले चनराजंन झकवा जळता चिवा ठेवनू त्याने िेव, गुरू यानंा 
ओवळण्यार्ा चवधी. २. ओवाळण्यासाठी तयार केलेले िीपासचहत ताम्हन, तबक र्. साचहत्य. ३. िेवास 
चनराजंन ओवाळताना म्हिावयारे् स्तुचतपर गीत, उिा. ‘सुखकता िुःखहता । वाता चवघ्नार्ी ।’ ४. 
तबकामध्ये काढलेली कमल, स्वक्स्तक यारं्ी आकृती. ५. पुरिारे्, तािंळाच्या चपठारे्, किकेरे् चिवे 
करून त्यात तूप−वात घालून प्रिीप्त करून िेवास ओवाळिे. ६. प्रशसंा; सन्द्मान; बडेजाव. (चि. करिे) : 
‘लॉडच सॅंढस्टच यारं्ीही आरती करण्यार्ा आमर्ा चवर्ार आहे.’ − लोचटकेले. २·१०३. ७. समाप्ती; कायार्ी 
अखेर (चि. होिे) : ‘नेलोर िंनयार्ी आरती…’ − के ३·१·४२. [सं.] 
 
आरती कुरवंडी स्त्री. १. लननािी मंगल कायात संकट चनवारिाथच स्चत्रयानंी वधूवरानंा ओवाळिे. 
(सामान्द्यतः) आरती; ओवाळिी : ‘ओवाळंू आरत्या कुरवडं्ा येती’ − चवठ्ठलार्ी आरती. २. ओवाळण्याच्या 
चवधीस लागिारे साचहत्य (चनराजंन, ताम्हन, तािूंळ र्.)  
 
आरद न. र्हलोकातले; मृत्यलूोकीरे् जीचवत; मृत्युलोक : ‘सुचर् नाहीं स्वधमच नाहीं । आर्ार नाहीं 
चवर्ार नाहीं । आरत्र नाहीं परत्र नाहीं । मुतत चिया मनार्ी ।’ − िास २·४·२२. 
 
आरदकांडी (आर् काण्डी) चव. अध्या वयार्ी; वयस्कर; उतारवयार्ी : ‘गंगामाय जरा 
आरिकाडंी व्हती व चतला बोचडंगर्ी माचहती व्हती. म्हिून पोरं जरा चतला मान िेत व्हते.’ − आप ४२. 
 
आरदाली स्त्री. उत्पन्नाला अधा मोबिला; चनम्मा वाटा : ‘आरिालीनं पैसे चमळतील. चमसनकाम 
करीत करीत चशकून घ्यायर्ं !’ − पार्ोळा ४०. 
 
आरदास अजचिास्त. 
 
आरद्र चव. भावाकूल; मृिू : ‘तैसीं आसुवें येती नेत्रा : आरर म्हिौचनया’ − मूप्र १९७१. [सं. आरच] 
 
आरधेली चव. अधेली; अधेल करून व्यवहार व तो करिारा (शतेकरी) 
 
आरपिे चि. नष् होिे. [सं. अपच] 
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आरपार चिचव. १. वधे्य झकवा उल्लंघ्य पिाथाच्या या टोकापासून त्या टोकापयंत (वेधिे, उल्लंघिे); थेट 
मधून, आतून; या बाजूपासून त्या बाजूपयंत; र्कडून चतकडे; अलीकडून पलीकडे. [पार रे् चद्व.] २. पुरेपूर 
: ‘ती आरपार हबकली’ − पूपु ९२. (वा.) आरपार सुजिे − सवच बाजूंनी सुजिे; सवच अंगभर सुजिे. 
 
आरफुल न. एक िाचगना. (गो.) 
 
आरबळिे अचि. १. घाबरून जािे; गुिमरिे : ‘तात्काळ चवषें आरबळोि । आशकंा प्राि साचंडला ।’ 
− एभा २३·६००. २. क्षीि होिे : ‘स्वशरीर िुःखें करुनी ।आरबळतु जाय प्रचतक्षिीं ।’ − रंयोवा १·१०८७. ३. 
बरळिे; ओरडिे. ४. िंोपेने सुस्ताविे. 
 
आरबा पु. गोंधळ; गडबळ; धािंल : ‘चतर्ा अगिी आरबा उडल्यामुळें  पुढर्ी व्यवस्था चतच्या ध्यानातं 
आली नाहीं’ − र्ारु. २४३. 
 
आरबाई स्त्री. लळीत नावारे् एक मोठ्याने म्हिावयारे् लाबंलर्क गािे : ‘घनसान म्हिता ं आरबाई 
घेता’ं − भाए ४६१. [सं. आ + रु = बोलिे] 
 
आरबाज चव. आढ्यतेखोर; आर बाळगिारा. पहा : आर 
 
आरबाट चव. अर्ाट : ‘आरबाट ताकिीर्ा.’ − खळाळ १६. 
 
आरब्ध चव. आरंचभलेले; सुरुवात केलेले; हात घातलेले. [सं.] 
 
आरब्धकायय न. (विेान्द्त) प्रारब्ध; संचर्तार्ा एक भाग : ‘प्रारब्धासर् आरब्धकायच असें िुसरें नावं 
आहे.’ − गीर २९६. 
 
आरभटी स्त्री. १. ओढाताि; गडबड : ‘मोठी आरभटी करूचन चवकटी िंतावळी र्ावुनी ।’ − 
आसीस्व ४२. २. वीररसात्मक नाटक [सं. आरभटी = शौयच] 
 
आरभार पु. भरवसा; भचरभार. (गो.) 
 
आरभ्य चव. आरंभ करण्यास योनय; आरंभिीय. 
चिचव. आरंभ केल्यापासून. उिा. जन्द्मािारभ्य : ‘एव ंकचथलयािारभ्य ।’ − ज्ञा १५·५७१. [सं. आ + रभ्] 
 
आरभ्यमाि चव. ज्यार्ी सुरुवात झकवा आरंभ करण्यात येत आहे; हाती घेतलेले (काम र्.) झकवा 
सुरुवात केलेले. [सं.] 
 
आरमान स्त्री. र्च्छा, हौस. 
 
आरमार स्त्री. कपाट; अलमारी. [पोतुच. आमाचरयु] (गो.) 
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आरमार न. १. लढाऊ जहाजारं्ा ताडंा; जहाजावरील योदे्ध, अचधकारी व जहाजावरील युद्धसामग्री 
या सवांस आरमार म्हितात. २. लढाऊ जहाजे. ३. नाचवकिल. [पोतुच. आमाडा] 
 
आरमारकर चव. आरमारर्ी गलबते संग्रही असिारा. 
 
आरमारी चव. आरामारासंबंधी; नाचवक िलासंबंधी. 
 
आरमारी तांडा पु. लढाऊ गलबतारं्ा काचफला. 
 
आरय स्त्री. काळी रेती. (गो.) [पोतुच. आरेर्जा] 
 
आरय गळू. 
 
आरल, आरले न. १. पराग : ‘सेवतेंयारें् आरल खुपे तोचर् खाडेंया भालेयारे् घाय आढें िेवढे साहे.’ 
− र्िसूत्र २४. २. फूल. 
 
आरव पु. ध्वनी; शब्ि; आवाज. 
 
आरव पु. १. वृक्ष : ‘संवचरतु नगरार्ी बरंव । तैसे र्ातुिचक्ष आरव ।’ − ऋ १५. २. बाग; अरण्य; राई : 
‘र्ळा ंकल्पतरूरे् आरव ।’ − राज्ञा १८·१७७६. ३. शतेचवभाग (गो.) [झस. आ+रुहवन्] 
 
आरव पु. अंकुर : ‘जेथे शक्तततरूर्ा आरऊ ।’ − चशव १०९. [सं. आरा] 
 
आरविी स्त्री. पक्ष्यारें् − चवशषेतः कोंबड्ारें् ओरडिे, आरविे. [सं. आ+रू–स्व] 
 
आरविे अचि. ओरडिे; शब्ि करिे. [सं. आ+रू] 
 
आरविे चि. अंकुर फुटिे. [सं. आ+रूह्] 
 
आरवसा पु. अंकुर; आर; अिुकुर्ीिार, चनमुळते टोक : ‘यया महिाचि आरवसें । अधो शाखा 
।’ − ज्ञा १५·१०९. [सं. आर=अंकुर] 
 
आरवंठा, आरवंठी पु. कापिी िंाल्यानंतर पुन्द्हा जमीन न भाजता िुसऱ्या वषाच्या पेरिीसाठी 
तसेर् राखून ठेवलेले भातारे् शते. [सं. आ+रूह् वन् =रोप] 
 
आरवा पु. ताचमळ स्मातच िाह्मि. [सं. तामीळ. अवा] 
 
आरवार, आरवाळीं, आरणशशी, आरशी, आरसी, आरम, आरळी हे शब्ि ‘अ’ मध्ये पहा. 
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आरवाली स्त्री. त्रास; खोड्ा; उपरव : ‘राजे वडेे खरेर् परंतु त्यासही चवर्ारे करून सागंिे ते 
सागंाव.े बिंीखाना िाखल न कराव.े आईसाहेबानंी आरवली सोसावी.’ − पुरंि १·२२०. 
 
आरवाळ चव. उनाड : ‘र्रंा असली आरवाळ बायको.’ − आपा ४९. 
 
आरवाळी स्त्री. लहान मुलाचं्या खोड्ा. 
 
आरवी पु. वृक्ष; िंाड : ‘आरवी वृक्षातंचळ आसन ।’ − लीर् १·४०. 
 
आरणशशी स्त्री. अधच चशशी; अधे डोके िुखिे. 
 
आरशी स्त्री. १. लहान आरसा. २. र्ष्ट्मा; उपनेत्र. 
 
आरसड न. (वस्त्रो.) लावगि (उभा तािा) तरंगून राहाव ेम्हिून लावगिाखाली असलेला िोन−तीन 
हात लाबं व एक−िोन सूत जाडीर्ा लाकडी तुकडा. 
 
आरसपानी चव. १. संगमरवरी; आरसे लावलेला (महाल वगैरे). २. (ल.) चनतल; मोहक. 
 
आरसा, आरसपान पु. संगमरवरी िगड. प्रचतझबब चिसण्यासाठी तयार केलेली कार्; धातूत 
प्रचतझबब चिसाव े यासाठी केलेली योजना. (धातू र्कर्कीत करून झकवा कारे्च्यामागे पाऱ्यार्ा मुलामा 
िेऊन); िपचि; आिशच : ‘पाहातें आचरसा ं पाहे । तेथें काहंींचर् नवल नव्हे ।’ − अमृ ६·२. [सं. आिशच + 
पाषाि] 
 
आरसा पु. १. वधे. २. वेढा. ३. शह : ‘पुण्यात नकाशा करून पाठचवला त्याप्रमािें आमर्ी फौज 
चसकाकोलाकडे जावी त्यास हैिरार्ा आरसा अिवानीस होता याजमुळे चिवस लागले. आरसा चनघून 
गेला.’ − नागभो १·१२४. 
 
आरसायात असिे चि. ताब्यात, कह्यात असिे : ‘पि तात्या त्याच्या आरसाट्यात नव्हता.’ − 
सीए १११. 
 
आरसुड, आरसोड आसूड. (व.) 
 
आरसेमिाल पु. सवचत्र आरसे लावले आहेत असा महाल, चिवािखाना; अयनेमहाल. 
 
आरस्पानी पहा : अरसपानी 
 
आरळ चव. १. नाजूक; अरुवार, मृिू; २. सैल; चवस्कळीत; चढले : ‘कविाचर्ये सेजे फुलारें् आरळ 
घाचलजे ।’ − भाए १३०. 
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पु. १. फुले. २. फुलारं्ा मऊ चबछाना : ‘मालती मोगरे र्पंकी । आरळ घातले हस्तकीं । 
पचथकातें पहुडावया ॥’ − मुह १९४. पहा : अरळ ३. नृत्यातील एक मुरा : ‘मृगीसुरू आरलु : प्रबोधेंसीं घेचत 
आिळु ।’ − उगी ४५७. 
 
आरळी स्त्री. घोड्ाच्या अंगावर उलट्या चिशनेे असलेले केस. (हे अशुभ लक्षि समजतात.) 
 
आरळी आरोळी. 
 
आरक्षि न. राखून ठेविे; राखीव जागा. [सं.] 
 
आरणक्षत चव. राखीव; चवचशष् कारिासंाठी राखून ठेवलेला. [सं.] 
 
आरक्षी पु. पोलीस;रखवालिार. 
 
आरंदळिे पहा : अरंदळिे 
 
आरंधे न. संतान नसल्यामुळे होिारे िुःख : ‘तेिें बहुत िुःख जालें  । घरीं आरंधें पडलें  । म्हिती 
आम्हासं का ंठेचवलें  । िैवें वािंं करूचन ।’ − िास ३·३·३७. [सं. आ + रध = नाश] 
 
आरंबिे, आरंबळिे अचि. १. पोळिे; पेटिे; भडकिे : ‘जैसा आरंबळला आगीं ।’− राज्ञा ११·३२०. 
२. व्याकुळ होिे : ‘तेिें िुःखें थोर आरंबळली.’ − गोप्र १. 
 
आरंबळिे अचि. १. आिंििे; हंबरडा फोडिे; चववळिे : ‘शरीं चखचळले पारं्ही जि । आरंबळत 
पचडयेले ।’ − राचव २८·४५. २. मरगळिे; क्षीि होिे. [सं. आ+रम् =शब्ि करिे] 
 
आरंभ पु. १. सुरुवात; उपिम; प्रारंभ; एखाद्या कायाला, धंद्याला हात घालिे. २. अक्स्तत्वात 
आल्यावळेर्ी, मूळक्स्थती; प्रथमावस्था, चिया, प्रवशे. उिा. जगार्ा आरंभ; सृष्ीर्ा आरंभ. ३. जेथून 
सुरुवात होते तो भाग; आचिभतू चवभाग. [सं. आ + रभ्] 
 
आरंभक न. पूवच सुकृत; नशीब : ‘जयारे् जैसें आरंभक । तैसें भोगवी सुखिुःख ।’ − श्रीर्ि २·१०·१. 
 
आरंभक न. (चवयं.) एखािे यंत्र झकवा उपकरि र्ालू करिारा िाडंा झकवा कळ. [सं.] 
 
आरंभि न. सुरुवात; प्रारंभ. 

पु. १. संगीतममचज्ञ श्रोता. २. आरंभ करिारा. [सं.] 
 
आरंभिे अचि. सुरुवात करिे; प्रारंभ करिे; हात घालिे. [सं. आरंभि] 
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आरंभवाद पु. जगाच्या उत्पत्तीसंबंधी एक मत; सूक्ष्म व चनत्य परमािूंर्ा परस्पर संयोग होण्यास 
जेव्हा आरंभ होतो तेव्हा सृष्ीतील व्यतत पिाथच बनू लागतात. या कल्पनेस आरंभवाि अशी पाचरभाचषक 
संज्ञा आहे. − गीर १४९. 
 
आरंभवादी पु. जगाच्या उत्पत्तीसंबंधी एक मत असिारे : ‘साखं्य कधी आरंभवािी नव्हते.’ – 
मागोवा २५·१. 
 
आरंभशूर चव. कोित्याही कामास आरंभ करावयाच्या वळेीर् जास्त उत्साह िाखवनू आळसाने 
शवेटी अधेर् कायच टाकून िेिारा; आरंभी उत्साह िाखवनू शवेटी हातपाय गाळिारा. [सं.] 
 
आरंभस्थान न. जेथून एखाद्या कामाला, गोष्ीला, कायाला र्. सुरुवात होते असे चठकाि. 
 
आरा पु. (यंअ) १. र्िाला आधार िेिारा जोड. २. ज्यामुळे र्ाक वाकत नाही झकवा वाकडे होत 
नाही अशी चरम व हाब यानंा जोडिारी र्ाकाच्या आत बसचवलेली काबं (र्ाकाच्या आत अशा अनेक काबंी 
असतात.) ३. चवचशष् उिेशाने तयार केलेली काबं. ४. खीळ, चखटी, पावडंा. ४. करवत. [सं.] 
 
आरा पु. वीस पंर्वीस हात लाबं व र्ार पार् हात रंुि जमीन; एका नागंराने नागंरण्यार्तकी, 
नागंरभर जमीन. (व.) [का. आरू = नागंर] 
 
आरा पु. गवतार्ी र्ुंबळ; भाडं्ाखाली ठेवण्यासाठी बनवलेली गवतार्ी गोल बठैक. [सं. हार] 
 
आरा पु. साधन; (दु्यतात पि वगैरे लावण्यासाठी) रव्य : ‘तंव िेवी म्हिे कपुचरगौरा । तुम्हा ं
खेळावया नाहीं आरा ।’ − कथा २·१५·१२३. [सं.] 
 
आरा पु. चपकार्ी कापिी. 
 
आरा पु. लाकडावरर्ी रेघ. [आराखडा] [कना.] 
 
आरा पु. १. रोख; बाजू; प्रिेश : ‘आपले बुनगे थोरले बाकंानेररे् आऱ्यास गेल्यानें त्यास फार जवळ 
पडेल.’ − पेि ३६·१३६. २. र्ाकाच्या आरा पु. १. र्ाकाच्या तंुब्यापासून धावपेयंत असिारा उभा िाडंा. ३. 
करवत. [सं. अरा] 
 
आरार्िे चि. १. धारि करिे; धरिे : ‘झकवा मनोचभमान धचरला । तोही आचजर्ी साथच िंाला । 
जो गोपीमनें आरार्ला । कृष्ट्िप्राप्तीलागीं ।’ − रासपं ५·७११. 
 
आरार्िे अचि. १. अपचि करिे; अनुकूल असिे : ‘परी सवच प्रािें मजचर्लागीं । आरार्ले असती ।’ 
− ज्ञा १·११०. २. उत्पन्न होिे : ‘झकबहुना तृचषतालागीं । पािी आराचयलें  असे जगीं ।’ − ज्ञा १६·१६१. [सं. 
आ + ऋ झकवा आराध्] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आरार्िे अचि. १. थाबंिे; बिं करिे; कंटाळिे; पुरे करिे : ‘जो भोचगता ंउन्द्मनी । आरायेना ।’ − 
ज्ञा १२·२०९. २. तृप्त होिे. ३. चवश्रातंी घेिे. 
 
आराखडा १. कच्चा कागि; खडा, स्थूल नकाशा. २. संपूिच चवषयार्ी कल्पना िेिारे मुद्यारे् झकवा 
महत्त्वाच्या गोष्ींरे् चटपि. ३. यंत्रार्ी, र्मारतीर्ी आरंचभक रूपरेषा, आलेख झकवा आकृती. 
 
आराखा पु. मयािा; कंुपि. (व) [सं. आ+रक्ष ] 
 
आराजी स्त्री. के्षत्रफळ. (व.) 
 
आराजी स्त्री. व्यवस्था. 
 
आराट, आराड स्त्री. आरडा; ओरड. (गो.)  
 
आराटी पहा : अराटी : ‘वोरबचडत स्नेहार्ी आराटी ।’ − एभा १०·६. 
 
आराटेपराटे चव. उलटेसुलटे. (गो.) 
 
आराठीमाल पु. चनरचनराळया प्रकारर्ा माल. 
 
आरािूक स्त्री. १. चवश्रातंी, स्वस्थता, स्वास्र्थ्य, फुरसत. २. शातंता, सौख्य, शातंी : ‘आरािूक 
नाहीं चर्त्ता’ − एभा १०·१२५. ३. उसंत : ‘बहुत कामें मज नाहीं आरािूक ।’ − तुगा ११३. ४. खटपट : 
‘तुझ्या पायासंाठीं केली आरािूक.’ − तुगा ११२०. ५. समाधान; तृप्ती : ‘ते कथा आईका ं । मनाचर्या 
आरािुका ।’ − ज्ञा २·८०. 
 
आरातिे चि. १. जवळ येिे; उत्पन्न होिे. २. अपचि करिे; अनुकूल असिे : ‘काईं लावकैआं 
केउतें । आरातीचर् ना ।’ − चशव ११६. [सं. आ+ऋ; आरात्] 
 
आरातारा पु. रागरंग. [तारारे् चद्व.] 
 
आराणत, आराती पु. शत्र ू : ‘िीघचदे्वषी या सृष्ीर्ा कोि असा आराचत ।’ − चटक ३२. [सं. आराचत = 
शत्र]ू 
 
आराणतक न. आरती : ‘आराचतकें  घेऊन भतत येती ।’ − सारुह ७·५६. [सं. आरचत] 
 
आरादंत जणनत्र न. (चवअ.) करवतीच्या िात्याच्या आकारार्ी कंपने चनमाि करिारे जचनत्र. [सं.] 
 
आरादंती चव. (भौ.) करवतीसारखे अिकुर्ीिार िाते असलेला. 
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आरादुपकारी चव. (तत्त्व.) साहाय्यकारी; उपकारी : ‘कमाला वार्स्पतीने आरािुपकारक म्हिजे 
मोक्षारे् िूरान्द्वयी साधन म्हटले आहे.’ − मतम २·२२४. [सं.] 
 
आराध पु. खटपट; श्रम : ‘आराध करी सोसी । त्यासी हासें तो आळसी ।’ − तुगा २७३५. [सं. 
आ+राध् =तुष् करिे] 
 
आराधक चव. १. आराधी; उपासक; भतत; आराधना करिारा. [सं. आ+राध् = पूजा करिे] 
 
आराधिूक स्त्री. १. पूजा; सेवा; प्राथचना. २. एखाद्यार्ी मजी प्रसन्न ठेवण्यार्ा झकवा संपािन 
करण्यार्ा प्रतत्न. [सं. आराधना] 
 
आराधिे उचि. १. पूजा, सेवा, भतती, स्तुती, भजन, मनधरिी, खुशामत करिे : ‘एकाभावें तुम्ही 
गायत्री आराचधजे ।’ − वसा २०. २. संपािन करिे; चमळविे. [सं. आ+राध् = चमळविे]. 
 
आराधन न. १. पूजा; भतती; प्राथचना; सेवा; उपासना; खुशामत; मनधरिी : ‘योगाचिकें  साधनें 
। साकाकं्ष आराधनें ।’ − ज्ञा ३·९०. २. प्राप्ती; उपाजचन; संपािन. ३. उपास्य िेवता : ‘मािंें आराधन । 
पढंरपुरीर्ें चनधान ।’ − तुगा ८२१. [सं.] 
 
आराधना स्त्री. १. उपासना, भतती, मनधरिी. २. िाम्हि भोजन; संन्द्यासी समाचधस्थ िंाल्यावर 
त्याच्या वषचश्राद्धाच्या चिवशी प्रचतवषी प्रथम श्राद्ध करून नंतर िाम्हिपूजन, त्याचं्या तीथारे् पूजन, 
िाम्हिभोजन र्. करावयार्ा चवधी. संन्द्याशाच्या पुण्यचतथीर्ा समारंभ. [सं.] 
 
आराणधत चव. पूचजलेला; सेचवलेला; प्रार्मथलेला; आराधना झकवा प्रयत्न केलेला. [सं.] 
 
आराधी, आराधीि पु. स्त्री. (चवप्र) आरािी−ि. १. आराधना करिारा−री. २. (चवशषेतः) िेवीर्ा 
पुजारी−ि, भतत; खंडोबार्ा भतत. ३. खंडोबाच्या, िेवीच्या−िेवीच्या नावाने चभक्षा मागिारी एक जात. ४. 
भोलाईरे् भतत; नपुसंक; षंढ. [सं. आराधी–चधनी] 
 
आराधुरा पु. १. सारासार चवर्ार. २. भीडमुवचत. (व.) 
 
आराध्य, आराधनीय चव. १. पूजा झकवा भजन करण्यास योनय, लायक. २. ज्यार्ी खुशामत झकवा 
र्ाकरी करायर्ी तो. ३. प्राप्त करून घ्यावयार्ी वस्तू; संपािनीय गोष् : ‘मोक्ष ुिुराराध्यु कीर होय ।’ − ज्ञा 
११·९९. [सं.] 
 
आराध्यदेवता, आराध्यदैवत स्त्री. १. कुलस्वाचमनी−स्वामी; कुलिेवता; कुलिैवत; उपास्यिेवता. 
२. खुशामत्या ज्यार्ी खुशामत करतो तो. (तो मािूस खुशामत्यारे् आराध्यिैवत असते.) 
 
आराध्य ब्राम्िि पु. गळयात जानव ेव झलगाकृती प्रचतमा घालिारे आचि भस्म व रुराक्ष धारि करिारे 
चवशषेतः आंध्र प्रिेशातील शवै िाह्मि. 
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आराध्यकलग न. उपास्य िैवत; पूजनीय िेवता : ‘सज्जन वनर्िंना । आराध्यझलगा ।’ − ज्ञा १०·३. 
[सं.] 
 
आरानक स्त्री. स्वास्र्थ्य; समाधान : ‘मनाचर्या आरानका : चर्तु िेई’ − ऋम ३८८. 
 
आरापारा चिचव. तुरळक; चवरळपिे; र्कडेचतकडे. (राजा.) [आर = र्कडे + पार = चतकडे] 
 
आरापुठ्ठा पु. शरीरार्ी ठेवि, बाधंा; अंगलट. (ना.) [आरा व पुठ्ठा हे र्ाकारे् अनुिमे उभे 
लाकूड व नाष्ट्भी हे भाग आहेत.] 
 
आराब न. एक वाद्य; ताशा. (गो.) [फा.] 
 
आराब, आराबा पु. १. पहा : अराबा. २. घोटाळा; गोंधळ; रगाडा; पसारा. 
 
आराबा पु. सरंजाम; तोफखाना; हस्तक. 

स्त्री. गाडी; तोफखान्द्यार्ी आग; मार. 
 
आराबाय स्त्री. मध्ये लुडबडू करिारी स्त्री. (गो.) 
 
आराम पु. (जरतारी धंिा) चववचक्षत अंशापयंत (तारेस) चिंलई येण्यासाठी उष्ट्िता िेिे. 
 
आराम पु. १. चवश्रातंी; चवसावा; आनंि : ‘ज्यार्ा आराम मजमाजीं ।’ − एभा ११·७४८. २. िुःख झकवा 
आजारापासून मुततता; स्वास्र्थ्य; सुखरूपता : ‘िौलानीं तचबयत आराम िंाल्यार्ी नबाबास मजर 
पाठचवली.’ − मर्सा ७·१२०. ३. बाग; उपवन; उद्यान; िीडाभवुन : ‘आगमचनगमारं्ा कल्परुम । कीं सकळ 
चवद्यावल्लींर्ा आराम ।’ − जै १·५७. ४. (संघ व्यायाम) एक आज्ञा. हात खाली सोडून, िोन पायातं एक फूट 
अंतर ठेवनू ताठ उभे राहिे. ५. बाि. ६. खेळ. 
 
आरामक पु. उद्यान; मळा : ‘आरामक’ − लोिा. चशला. १०९. 
 
आरामकक्ष पु. चवसाव्यार्ी जागा (मोठ्या हॉटेलमधील, सभागृहातील वगैरे). [सं.] 
 
आरामखाना पु. १. चवश्राचंतस्थान; शजेघर. २. अठरा कारखान्द्यापंैकी एक. [फा.] 
 
आरामखुची स्त्री. चजच्यावर आरामात बसता येईल, चनजता येईल अशी कापड झकवा वते वगैरे 
लावलेली खुर्ी. : ‘तो आरामखुर्ीवर स्वस्थ पडून होता.’ − नाकु २. 
 
आरामगाि पु. आरामगृह. [फा.] 
 
आरामगृि न. चवश्रातंीरे् चठकाि; चवश्रामधाम; चवसाव्यारे् स्थान. [सं.] 
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आराममतलब चव. सुखासतत; सुखासीन : ‘हे लोक कामर्ुकार नाहीत, आराममतलब नाहीत…’ − 
जजचि ८८. 
 
आरामशीर चव. १. सुखिायक; सुखावह; स्वस्थता, हुशारी िेिारा, आििारा (िंोप, औषध, 
पर्थ्यपािी वगैरे); आनंििायक (रस्ता, वाहन वगैरे). २. काहीही न करता, आराम चमळेल अशा प्रकारे. 
[फा.] 
 
आरामुख पु. बािार्ा एक प्रकारर्ा. [सं.] 
 
आरायिे चि. प्रसन्न होिे : ‘चम अमूकेया तमूकेया गेला ंहोता ं: तो आरायचर् ना’ − लीर् २·६१. 
 
आरारूट न. ज्यापासून पौचष्क मिैा तयार करतात असे िंाड व त्यार्ा कंि. आरारूटरे् िंाड 
साधारि हळिीसारखे असते. या िंाडाच्या फादं्यापासून बलक काढतात व त्यापासून तवकील तयार 
करतात. ते हलके व सहज पर्ण्यासारखे असल्यामुळे लहान मुलानंा व आजारी मािसानंा िेतात. 
 
आराला चव. उत्कंचठत. 
 
आराव पु. शब्ि; आवाज; पक्ष्याचिकारं्ा गलबला; ध्वनी; गजचना : ‘अमररवेंचर् भरावें तें नभ बहु न 
मानवा रावें ।’ − मोचवराट ५.७५. [सं. आ+रू = आवाज करिे] 
 
आरावि पु. लननाच्या वरातीत नारळ, र्िंन, तािूंळ, खि वगैरे एका बाबंचू्या िुरडीत घालून 
नोकराच्या डोतयावरून वाहून नेतात ती िुरडी. या िुरडीत वधूगृही शास्त्रीय चवधीसाठी वरास लागिारे 
सामानही असते. (गो.) [सं. आहरि = भषूि, अलंकार] 
 
आराविे चि. आटोतयात आििे. (गो.) 
 
आराविे चि. १. हातपाय तािून चनजिे; अहारिे. २. आराम करिे; चवश्रातंी घेिे : ‘चतयें 
म्हिचत सेतासीवारारे् िीस : आम्ही आरावोंना :’ − लीर् २·४१. 
 
आरास संुिर रीतीने केलेली माडंिी, सजावट. 
 
आरासारा पु. आवरासावर; आवराआवरी; (सामान र्.) थोडतया जागेत नीटनेटके लावनू 
ठेविे. [आवरासावरर्ा संके्षप] 
 
आणरख चव. १. ऋचषप्रिीत; छािंस; वैचिक : ‘पुराचिरे् आचरख बोल.’ − वछा ९७. २. छाचंिष्; आषच; 
अव्यवक्स्थत : ‘जेचव का ंतें बाळ अज्ञान परं्वार्मषक । जडबुचद्ध केवळ आचरख ।’ − स्वाचि ४·४·४२. ३. बोबडे; 
असंस्कृत; गावढंळ : ‘तो आचरखा शब्िामंािंारी । र्ातुयच बोला ंते पुरी । स्वाक्षरें मुखाबाहेरी । पडो नेिी ।’ − 
ज्ञाप्र ७९२. [सं. आषच] 
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आणरख्यक कला (सास.) रंगाच्याव उठावाचं्या ऐवजी रेषाचं्या साहाय्याने प्रगट होिाऱ्या कला. 
 
आणरगळा पु. अडसर : ‘येमार्ीं द्वारे फोडुनु । चखळी आचरगळा मोडुनु । उपचडलें  िाचखलें  ॥’ – 
चिपु २·४१·१२४. [सं. अगचला] 
 
आरी स्त्री. १. र्मचकारारे् हत्यार, याने कातड्ास भोके पाडतात. २. र्ाकार्ा भाग. ३. करवत. ४. 
चनगंध वृक्ष; बेल्या खैर : ‘लागले आळवीर्ें रान आरीबोरीर्ें िारुि’ − वसा ७. [सं. आर] ५. (तंतुवादे्य) 
सतार वगैरेंर्ी तारा ओवण्यासाठी एक व तारा टेकवण्यासाठी एक हक्स्तिंती फिी. ६. कोंबड्ाच्या 
डोतयावरील तुरा. (कु.) ७. कोळशार्ी भकुटी. 
 
आरी स्त्री. स्था. टोपि. 
 
आरीफ चव. जािता; सूज्ञ : ‘चवशषे चलहावें तरी महाराज साहेब आरीफ असेती.’ − मर्सा ८·७. [फा. 
आचरफ =जािता] 
 
आरीबोरी स्त्री. १. आरी, बोरी यासारखी चवशषेतः काटेरी व फुलासं वास नसलेली िंाडे : 
‘र्िंनारे् संगतीवरी । सुवास होती अरीबोरी । त्यातें िेवचद्वज वचंिती चशरीं । तेवी साधका ंकरी सत्संग ।’ − 
एभा २९·२५२. २. (सामान्द्यतः) बोरीरे् िंाड; बोरीबरोबर आरीर्ाही चनरथचक उल्लेख येतो : ‘आरी बोरी रुई 
कारली ती शीघ्र आि । जवचळ राखि माडंा ।’ − वसा ७. [सं. आचर+बोरी झकवा बोरीरे् चद्व.] 
 
आरीयत स्त्री. शरम : ‘गुिस्ता ं िािासाहेब पुण्याजवळून आले; परंतु पुिें पाचहलें  नाहीं ते 
आचरयत मातुश्रीस फार आहे.’ − मिबा १·६२. [फा. आर  =लाज] 
 
आरु स्त्री. बलैानंी पळावे म्हिून केलेली लोखंडी तीक्ष्ि टोर्िी. (व.) 
 
आरुच स्त्री. अरुर्ी; अप्रीती; नावड : ‘त्यास तरी आमरे् ठायीं आरुर् पुढें मसलत कोनती करावी.’ − 
पेि २५•२७८. [सं. अ+रुचर्] 
 
आरुता स्त्री. १. योनयता : ‘म्हिोचन लोचटला ऊध्वच र्रिी । आरुता नाहीं स्वगचभवुनीं ।’ − कथा ३·७·३३. 
२. सामर्थ्यच : ‘अगे बायो मला आरुता नाही गे पैसे िेण्यार्ी.’ − साजंवात १७९. [सं. अहचता] 
 
आरुता, आरुती, आरुते चिचव. अलीकडे; जवळ; अगोिर; र्कडे : ‘वचहली गे धाअे । वालावी आरुतीं ।’. 
चशव − ८२९. [सं. आरात्] 
 
आरूनणफरून चिचव. १. चफरून चफरून : ‘आरूनचफरून एकर् चवर्ार मनात घोळत राचहला.’ − ऊन 
४८. २. मधूनमधून. 
 
आरुष चव. (प्र.) आषच; छािंस; वैचिक. १. असमंजस; असंबद्ध; वडेीवाकडी; गावढंळ; बोबडी; 
रुक्ष; छाचंिष्; पोरकट; अडािी (वािी, बोल, भाषि, कृती वगैरे) : ‘ते मािें मऱ्हाटे आरुष बोल । स् गुरूनें 
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केले सखोल ।’ − एभा १६·७. २. मंि; मूखच; अजागळ; रुक्ष; गोसावड्ासारखा : ‘या आरुष नामारं्ा र्ाळा । 
घेऊचन गजचती वळेोवेळा ं।’ − एभा ५·४१२. [सं. आषच] 
 
आरुसा चव. टोकिार. 

पु. जंुपिीस ज्या कड्ा असतात त्यानंा बाधंिारा सळ झकवा वािी. 
 
आरुसा करिे चि. (र्मचकार धंिा) िोऱ्यारे् टोक बारीक करिे. 
 
आरू न. अंग. 
 
आरूढ चव. १. र्ढलेला; वर बसलेला, गेलेला; आरोहि केलेला (चि. होिे) : ‘जऱ्ही संग्रामारूढ 
आहों । जाहलों आम्हीं ।’ − ज्ञा ४·३०. सामा. शब्ि − अनुभवारूढ = आनुभचवक; र्ंचरयारूढ = र्ंचरयाचं्या 
योगाने जािीव िंालेला; अचधकाररूढ, गवारूढ, पिारूढ, ज्ञानारूढ; 
संप्रिाय−धमच−योग−राज्य−स्थान−काम−िोध−लोभ−शातंी−किच−चजव्हा वगैरेवर आरूढ. २. उगवलेला. 
[सं. आ + रूह्] 
 
आरूढिे चि. आरूढ होिे; वर र्ढिे; वर बसिे; स्वार होिे : ‘असों हें जमासीं जेयारं्ा भेिारा । 
तें राउत आरूचढलें  ।’ − चशव ९३८. २. (ल.) लोकाचं्या तोंडी असिे; बभ्रा होिे; बोभाटा होिे. 
 
आरूणढ, आरूढी स्त्री. १. वर र्ढिे; आरोहि २. सूयच, र्रं वगैरेंर्ा उिय. 
 
आरूदार चव. टोकिार : ‘आरूिार जोड्ाच्या करकराटानं चतला भानावर खेर्लं.’ − चशळान 
७२. 
 
आरे चव. कनाटकातील िचक्षिी लोकारं्ी एक जात; िचक्षिेकडे मराठे जातींना आरे हे उपपि 
लावतात. [सं. आयच] 
 
आरे उद्गा. अरे, संबोधनाथी. 
 
आरेकस करवत र्ालचविारा. 
 
आरेकसिे पहा : अरकसिे 
 
आरेख, आरेखा पु. चनग्रह; संयम; धाक; वर्क; ताबा. 
 
आरेखक पु. आकृत्या काढिारा; मसुिा तयार करिारा. [सं.] 
 
ओरखिे उचि. आरेख्यात ठेविे; ताब्यात, धाकात ठेविे; संयमन करिे; चनग्रह करिे. 
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आरेखन न. एखाद्या वस्तूर्ा आराखडा, बाह्याकार लेखन झकवा नकाशा. [सं.] 
 
आरेखन कक्ष पु. चर्ते्र, नकाश ेवगैरे काढण्यासाठी कायालयातं, शाळातं असलेली स्वतंत्र खोली, 
िालन. [सं.] 
 
आरेखनकौशल्य न. र्मारती, प्रकल्प वगैरेरे् नकाश,े आराखडे तयार करण्यार्ी कला, कसब, 
रेखाटनकौशल्य. [सं.] 
 
आरेभेरे चिचव. अप्रत्यक्षपिे; परभारे (गो.) [भेरे रे् चद्व.] 
 
आरै स्त्री. गळू; फोड : ‘र्ंरभटा आरै जाली होती.’ − चलर्उ १४७. 
 
आरोगि, आरोगिा न. स्त्री. भोजन; जेवि; मेजवानी; भोजन करिे; अन्न सेवन करिे : ‘आंघोळी िेवें 
पूजा साचरली । आरोगिा सपचरवारीं जाली ।’ − चशव ५७६. [का. आरोगि = खािे] 
 
आरोगिे उचि. भोजन करिे; खािे; जेविे : ‘िोषािोष न पाहता प्रभवुरा । आरोचगसी र्ागंलें  ।’ − 
चनमा १•५०. [का. आरोगि] 
 
आरोग्य न. चनरोगीपिा; (प्रकृतीरे्) स्वास्र्थ्य. 
 
आरोग्यधाम न. आजारी मािसाच्या िेखभालीसाठी व प्रकृती सुधारण्यासाठी असलेली संस्था; 
हवा पालटण्यारे् चठकाि; आरोनयभवुन. [सं.] 
 
आरोग्यणवज्ञान न. आरोनय नीट राखण्यासंबंधीरे् शास्त्र. [सं.] 
 
आरोग्यसंपन्न चव. र्ागंले स्वास्र्थ्य लाभलेला, चनकोप प्रकृतीर्ा; उत्तम आरोनय असलेला. [सं.] 
 
आरोठा पु. कापिी केलेले भातारे् शते. 
 
आरोड पु. ओरडा : ‘कोन झशग फंुकतो, असा आरोड उठला.’ − श्रीयो. २·१२३. 
 
आरोि न. र्ाराच्या फळापेक्षा थोडे लहान असिारे व अंबूस−गोड स्वािारे् एक जंगली फळ. (ना.) 
 
आरोथा स्त्री. तीव्र र्च्छा; उत्कंठा : ‘पायावंरी डोई ठेवाया आरोथा − िंाली द्यावी सत्ता के्षम ऐसी ।’ − 
तुगा ३८०४. पहा : अरुता [सं. आर्मत] 
 
आरोधन न. (चवयं.) १. िेक लावनू थाबंविे, (गती) सावकाश करिे. २. वाहनार्ा वेग 
मयाचित ठेवण्यारे् यंत्र–उपकरि. ३. यंत्रार्ा वगे, हालर्ाल, भ्रमिशतती कमी करण्याकचरता योजलेले 
उपकरि. [सं.] 
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आरोधी पु. (यंअ.) गचतरोधक (हे लाकूड, र्ामडे, रबर, धातू र्त्यािींरे् बनचवलेले असतात.) [सं.] 
 
आरोधीणनयंत्रि न. (यंअ.) यंत्रार्ा झकवा वाहनार्ा वगे मयाचित करिारे उपकरि. [सं.] 
 
आरोप, आरोपि, आरोपिा पु. न. स्त्री. १. लाविे; पुरिे (वृक्ष र्.) २. (ल.) चर्कटविे; 
लाविे; जोडिे; िोष आपला असताना तो सोईस्कपिे िुसऱ्यास चर्कटविे : ‘परी कचरता बीजारोपि । 
अंकुर जाि त्या नाहीं ।’ − एभा १३·५८३. सामा. शब्ि : वृक्षारोप, बीजारोप, स्तंभारोप, िोषारोप, गुिारोप 
वगैरे. ३. धमच; गुि : ‘शोषि उष्ट्िाचि आरोप । तेज जािावें ।’ − िास ८·५·२८; ‘मना कोपआरोपिा तें 
नसावी ।’ − राम १०७. ४. िोषारोप; गुन्द्हा लाविे; ठपका ठेविे : ‘जल्पती ठेवचून आरोपि ।’ − िाचव २८५. 
५. (अलंकार) उत्पे्रक्षालंकार. उिा. ‘तेजक्स्वताचि कारिामुळें  सूयचत्वार्ा आरोप करून हा िाह्मि केवळ 
सूयच आहे असा आरोप होतो’; ‘का ंवस्त्रपिारे्चन आरोपें । मूखाप्रचत तंतु हारपे ।’ − ज्ञा १८·५४४. ६. खोटा 
आळ; बालंट; र्ुकीर्ी समजूत; र्ूक. ७. ठेविे. ८. र्ढचविे. ९. बोजा लाििे. १०. नसता गुि कक्ल्पिे. 
११. (वै.) एका शरीरात िुसऱ्या शरीरातील सदृश भाग−अवयव घालिे, अथवा शस्त्रकमाने चर्कटचविे, 
अवयवारोपि. [सं. आ + रोप्] 
 
आरोपिे उचि. १. लाविे; रोपिे; पेरिे; पुरिे; रोविे : ‘नातरी चवचधचर्ये वाफे । सत् चियाबीज 
आरोपे ।’ −ज्ञा १३·३२. २. (ल.) चर्कटचविे; अंगी लाविे; लाििे : ‘तैसी र्ये चनमचळ माझ्या स्वरूपीं । जो 
भतूभावना आरोपी ।’ − ज्ञा ९·७९. ३. हवाली करिे; सोपचविे; स्वाधीन करिे; वर ठेविे : ‘शस्त्राग्रीं 
चजव्हारें । आरोपुनी ।’ − ज्ञा १·२२. ४. राहिे; ठाकिे; माजिे : ‘मग अधमुचचर् आरोपे । कुळामाजीं ।’ − ज्ञा 
१·२४५. ५. आरोप ठेविे; िोष िेिे; ठपका ठेविे; आळ घेिे. [सं. आरोप्] 
 
आरोपपत्र न. एखाद्या व्यततीने गुन्द्हा केल्याच्या संशयावरून त्याच्या चवरुद्ध पुराव्यासह िाखल 
केलेले िोषारोप ठेविारे पत्र. 
 
आरोपमुक्त स्त्री. अपराधाच्या आरोपातून मोकळे होिे−करिे; िोषमुतती; अपराधमुतती. [सं.] 
 
आरोपयोग्य चव. आरोप करण्याजोगा; िूषिीय. [सं.] 
 
आरोणपत, आरोपी चव. १. आरोप केलेला; आरोप असलेला. आरोपाच्या सवच अथाने पहा : 
आरोप २. खोटा; बनावट; ढोंगी. ३. गुन्द्हेगार; ज्याच्यावर आरोप ठेवला गेला आहे असा : ‘पे्रसॲतटाप्रमािे 
आरोचपत लेखारं्ा नाट्यदृष्ट्ट्या चवर्ार करण्यार्ा अचधकारर्…. कोटाला नाहीं.’ − लोचटकेले ३·३५३. 
[सं.] 
 
आरोणपत चव. १. लािलेला. २. कक्ल्पलेला. ३. र्ढचवलेला. 
 
आरोबा पु. तोफखाना; तोफ. 
 
आरोरा पु. प्रभात; उषा; अरुि; प्रभातकालीन आकाशार्ा विच. [रं्.] 
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आरोरा बोणरआणलस पु. उत्तरधु्रवाकडील प्रिेशात पडिारा एक र्मत्काचरक प्रकारर्ा प्रकाश. 
 
आरोशापारोशाने झिचव. स्नान न करता, न धुता तसार् (मािूस, कपडा, भाडें वगैरे). पहा : पारोसा 
[पारोसारे् चद्व.] 
 
आरोि पु. (संगीत) षड ज स्वरापासून वर चनषािाकडे स्वर म्हित जािे. [सं.] 
 
आरोि, आरोिि पु. न. १. र्ढिे; वर जािे; उठिे : ‘झसहासन होईन आपि । वचर गुरु कचरती 
आरोहि ।’ − ज्ञा १३·४२५. २. (ल.) प्रगती; वाढ; वृद्धी. ३. आरंभ करिे; उद्युतत होिे : ‘र्ढतें पे्रमार्ें भरतें 
। तें नावेक आवरोचन चर्त्तें । पुढील कथा चनरुपिातें । करीं चनचश्चतें आरोहि ।’ − एभा १•१७६. [सं. 
आ+रुह्] 
 
आरोिक पु. र्ढिारा; स्वार होिारा [सं.] 
 
आरोिि करिे अचि. र्ढिे; वर जािे; स्वार होिे. 
 
आरोि पजयन्य पु. (भ.ू) ऊध्वच चिशनेे वाहिाऱ्या वातप्रवाहामुळे जचमनीवर न पडता उलट वर 
जािारा पाऊस. 
 
आरोिवषाव पु. (भ.ू) आकाशातून खाली येताना ऊध्वच चिशनेे वाहिाऱ्या हवमुेळे पुन्द्हा वर जािारा 
पाऊस अथवा चहम. 
 
आरोिी पु. (चवअ.) वस्तू वर उर्लण्यारे् उपकरि. [सं.] 
 
आरोिी चव. १. (भ.ू) तापून वर र्ढिारा हवरे्ा प्रवाह. २. (ग.) वर र्ढत जािारे. (अंक) [सं.] 
 
आरोिी प्रधानवािी स्त्री. (चवअ.) १. वीजप्रवाह वाहून नेिाऱ्या मुख्य तारा. २. (जया)ं पाण्यार्ी 
र्ढिीवर जािारी मुख्य नचलका. 
 
आरोिी फल (फल ) न. (ग.) स्वर्लाच्या वाढत्या झकमतीबरोबर ज्यारे् मूल्य वाढत जाते असे 
फल. [सं.] 
 
आरोिी लिर स्त्री. (भशूा.) र्ढिीर्ी लाट (पवचतारं्ी). [सं.] 
 
आरोिी विय पु. (संगीत) षड जापासून चनषािाकडे वर गात जावयारे् स्वर [सं.] 
 
आरोिी श्रेिी स्त्री. (ग.) चजच्यातील पिारं्ी झकमत िमािमाने वाढत आहे अशी श्रेिी. [सं.] 
 
आरोळा स्त्री. नागंरार्ी पुढर्ी फळी : ‘आरोळयावर बसलों व्हतों.’ − पेरिी ५४. 
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आरोळी स्त्री. १. जोरार्ी हाक; ललकारी. २. मोठ्याने ओरडिे; गरजिे; गजचना करिे : ‘बाळें  
र्रफडता ंिेखें जाळीं । आिंिोचन िे आरोळी ।’ − एभा ७·६००. [सं. आ + रु = आवाज करिे] 
 
आरोळी स्त्री. १. किीक व हरभऱ्यारे् पीठ एकत्र करून त्यात तूप, मीठ, साखर, वलेर्ी र्. घालून 
झतबनू त्यार्ा भज्याप्रमािे तळून करतात तो खाण्यार्ा पिाथच. २. गाखर; गाकर; चनखाऱ्यावर भाजलेली 
जाड पोळी. ३. र्ािंकी; पानगी; अरोळी. 
 
आरौत चिचव. अलीकडे; अगोिर : ‘चिसे हा आरौता । कमचभागु ॥’ − ज्ञा २·२७४. 
 
आरौते चिचव. १. पूवी; अगोिर. ‘पैं र्रंोिया आरौतें । जयारें् डोळे फुटती असते । ते काऊळे केवी र्रंातें 
। वोळखती ।’ − ज्ञा ४·२४. २. अलीकडे; या बाजूला : ‘र्ौघे शापूचन केलें  परते । कचनष्ठा पार्ाचरलें  आरौतें ।’ 
− मुआचि १९·१०२. ३. चशवाय; चवना : ‘जैसें कल्पातंीर्ें भचरतें । स्थळ जळा ंिोहीतें । बुडचवल्या आरौतें । 
राहंूचर् नेिें ।’ − अमृ. ४·११. चव. अपुरे; कमी : ‘तो काय बोलोचन िाखवू ंआता ं। बोलिें बोलता ंआरौते पडे ।’ 
– चनगा १९६. [सं. आरात्.] 
 
आकय  स्त्री. १. बालेचकल्ला; अकच  २. कमान, र्ाप. [र्ं.] (वा.) आकां घालीत वचिें, आकां घालीत 
जािे − वाकडेचतकडे जािे; झिंगत जािे. (गो.) 
 
आकय  लाईट पु. (फोटो.) काळोखाच्या वळेी चवशषेतः पावसाळयात ज्या प्रकाशात फोटो घेतात तो 
प्रकाश. हा ‘चवद्युतजन्द्य आकच ’ नावार्ा चवचशष् प्रकाश कबापासून िेण्यात येतो. [र्ं.] 
 
आकारी स्त्री. (वहािेर्ा) थोरला (पचहला) पट्टा. (तळास चशवण्यात येिाऱ्या विाकृती िोन 
पट्ट्ट्यापंैकी अलीकडर्ा पट्टा.) हा िुसऱ्यापेक्षा रंुि असतो. शोभेसाठी कोठे कोठे या पट्ट्ट्यावर एक अगर 
तीन गुंड्ा बसवतात. (गो.) 
 
आकेस्रा पु. १. वाद्यवृिं; वाद्यवािक समूह. २. नाट्यगृहात पे्रक्षक व रंगभमूी याचं्यामध्ये 
वािकगिारं्ी बसण्यार्ी जागा. ३. वरच्या िजाच्या पे्रक्षकारं्ी बसण्यार्ी जागा. [रं्.] 
 
आगयन दीप (चवअ.) हवेत आढळिाऱ्या एक प्रकारच्या रंगरचहत व वासरचहत वायुतत्त्वानंी युतत असा 
चिवा. [र्ं.+सं.] 
 
आगयळा स्त्री. अडसर. पहा : अगयळा : ‘आपोआप बेड्ा तुटल्या शृखंळा । बिंाच्या आगचळा कुलपें कोंडे 
॥’ − तुगा १०. 
 
आगुयमास न. कात, गूळ घालून तयार केलेला र्ुना. (गो.) [पोतुच. ऑगामस] 
 
आजयक चव. जोडलेले; पूवचसंचर्त. 
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आजयकु पु. थाट; शृगंार; आरास : ‘िुसरे सराव्यार्ा व डेऱ्यार्ा आजचकु पाहून थोडेसे िुःखचह जाले.’ − 
पेि २०·८०. 
 
आजयिे चि. चमळविे : ‘सायासें पुण्य आर्मजजे ।’ − ज्ञा २·२५३.  
 
आजयव न. सरळपिा; प्रामाचिकपिा; साधेपिा; भलेपिा : ‘तैसें प्राचिमात्रीं सौजन्द्य । आजचव तें ।’ − 
ज्ञा १६·११३. [सं. ऋजु]  
 
आजयव स्त्री. न. १. स्तुती; चवनंती; सेवा; उपासना; मनधरिी : ‘कैसें यार्ें आजचव फळलें  ।’ − गुर् ९·२२. 
२. (ल.) खुशामत; थंुकी िेंलिे; हाजंी हाजंी करिे : ‘आजचव वाटेल त्याने वाटेल त्यार्ें करावें. तें 
करण्यार्ी सनि अगर हक्क कोिी कोिास द्यावा लागत नाहीं.’ − लोचटकेले ३·१६७. [फा. आिंूच.] 
 
आजयवशल्क्त, आजयवशक्ती स्त्री. सभ्यपिे झकवा नम्रपिे वागण्यार्ा गुि; र्ागंली रीतभात; 
सौजन्द्य; कुलीनता. [सं. आजचव] 
 
आजयव संपादन न. (अशुद्ध प्रयोग) मनधरिी; हाजंी हाजंी; खुशामत. (चि. करिे). 
 
आजयणविे उचि. आजचव करिे; खुशामत करिे; हाजंी हाजंी करिे; आजचव करून प्रसन्न करिे; 
चमनतवारी करिे. 
 
आजयवी, आजयव ू चव. १. आजचव करिारा; आजचवात राहिारा. २. खुशामत करिारा; हाजंीखोर. ३. 
आजचवासंबंधी. ४. लीन, नम्र. ५. खुशामत करून आपले काम साधिारा. (वा.) आजयवी असिे– लखलाभ 
होिे : ‘तुम्हासं माचगतलें  होतें तेवढेंही तुमरे् वस्तु िेवचवले नाहीं. बरें. तुमर्ें तुम्हासं आजचवी असो.’ − िर् 
२९५. 
 
आजयव्य लाविे चि. वचशला, भीड लाविे : ‘अलीकडे संकर सेिवो यािें आजचव्य लाऊन येथील सवच 
कारभार आपखुि (आपि स्वतः) करू लागला.’ − शािुंसं ई पचर ११. 
 
आजुयदा चव. असंतुष्; नाखूष : ‘मनाई वगैरे येथील साहूकार वगैरे यारं्ा माल बंि पडला. खरीिी 
फरोख्ती न र्ाले या अथी साहुकार आजुचिा.’ − पुअभा ३·३८. 
 
आजूय स्त्री. र्च्छा : ‘बल्की मागील फडरे् व पुढें स्वच्छता व्हावी ऐसी कल्यािराव यारं्ी आजूच’ − 
मर्सा ७. 
चव. र्च्छा करिारा; र्च्छुक : ‘गोहजवालाचह फार आजूच आहे कीं नवाल्हेर घेऊन मािंा मुलुख सोडून 
द्यावा.’ − मिबा १·१९०. [फा. आिंूच] 
 
आजूयमंद, आजूयवंद चव. आजूच; र्च्छुक : ‘फराशीस सकाराशी िोस्ती करण्यास वकील पाठवनू 
बहुत आजूचमंि’ − ऐलेसं ७·६·६६; ‘अगोिर काहंीं आजुचविं नव्हतो व पुढें ही आम्ही होत नाहीं.’ − मर्सा 
६·६०५. [फा.] 
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आजो स्त्री. मनधरिी; आजचव : ‘तेथील अमीर आमर्ी आजो कचरतात.’ − मर्सा ३·४२८. [फा. आिंूच] 
 
आर्णटकल न. १. वृत्तपत्रातील झकवा माचसकातंील लेख : ‘आर्मटकलर्ी मयािाचह भरत आली. 
− आगर ३·१४२. २. चनयम; कसर; सॉचलचसटर होण्यासाठी करावा लागिारा करार. ३. वस्तू. ४. उपपि. 
[रं्.] 
 
आर्णटलरी स्त्री. तोफा; तोफखाना [र्ं.]  
 
आटेणशअन झरा पु. (भशूा.) खडकातील चवचशष् िाबामुळे भगूभातील पािी ज्यातून वर येते असा 
िंरा. 
 
आटेणशअन द्रोिी पु. (भशूा.) खडकातील चवचशष् िाबामुळे भगूभातून पािी वर येण्यार्ी चिया 
जेथे प्रामुख्याने आढळते असा भपू्रिेश. 
 
आर्णड स्त्री. िरी; चगचरकंिर : ‘जैचसया भवंती िीसचत आर्मड ।’ − राज्ञा ९•८०. 
 
आतय स्त्री. १. उत्कंठा; आतुरता; तळमळ; र्च्छा : ‘पाहे पा ं श्रीशभंरू्ी प्रसन्नता तया उपमन्द्यचूर्या 
आता । काय क्षीराक्ब्ध िूधभाता िेर्जेचर्ना ।’ − ज्ञा ५·११. 

चव. १. रोगी; रुनि; आचधव्याचधग्रस्त. २. िुःचखत; पीचडत; त्रस्त; चवपन्न; अनाथ : ‘नातचर 
आतातें स्पर्मशजे । अळूमाळू ।’ − ज्ञा १३·२८८. ३. आतुर; उतावळा. सामा. शब्ि − कामातच, क्षधुातच, रोगातच, 
तृषातच वगैरे. [सं.] 
 
आतयक चव. उत्कंचठत असिारा; आतुर असलेला : ‘अहो ऐका भाचवक । संत आतचक मुमुक्ष ुते ।’ – चनगा 
१५२. [सं. आतच] 
 
आतयिे सचि. तळमळिे. 
 
आतयता स्त्री. आतुरता; व्याकुळता : ‘आतचतेनें आरोळी ठोकली.’ − पुत्र २५. 
 
आतयदानी चव. भततारं्ी र्च्छा पुरचविारा : ‘परमेश्वर, आतचिानी’ − लीर्उ १३८. 
 
आतयबंधु, आतयबंधू पु. िीनबधूं; पीचडतानंा संकटातूंन सोडचविारा : ‘आर्कें  गा आतचबधूं । 
चनरंतर कारुण्यझसधू ।’ − ज्ञा १४·३. [सं.] 
 
आतयभूत चव. उत्कंठेने पीडलेला; खंत घेतलेला; आतच िंालेला : ‘पचत्रका िेखोचन कृष्ट्िनाथ । श्रविाथी 
आतचभतू ॥’– एरुस्व ३·५३. [सं.] 
 
आतयव पु. १. चस्त्रयारं्ा चवटाळ; स्त्रीरज; शोचित. २. रजस्वलेरे् र्वर्थ्या चिवसारे् स्नान. 



 

 

अनुक्रमणिका 

चव. १. चवटाळासंबधंी. जसे :− आतचविोष = प्रिर, धुपिी वगैरे चवटाळासंबधंी रोग. २. ऋतूत 
उत्पन्न होिारे; योनय काळारे्. [सं.] 
 
आतयव वषय, सापंाचतक वषय  न. (ज्यो.) सूयाने वसंतसंपातझबिू लागोपाठ िोनिा ओलाडूंन 
जाण्यामधील अवधी. ऋतुर्िार्ी आवतचने येवढ्या अवधीने पुनः पुनः होतात. [सं.] 
 
आतयवंत चव. उत्सुक; आतुर : ‘धाचवन्नले लहानथोर । आतचवतं पहावया ।’ − मुआचि २८·५४. [सं. आतच] 
 
आतयसाधु अणभमानी, आतयसाधू अणभमानी चव. िीनारं्ा ियाळू; िुःचखतारं्ा परामशच घेिारा; आतचबंधू. 
[सं.] 
 
आतयस्वर पु. िुःचखतार्ा आिोश; िुःखार्ी आरोळी; संकटाच्या वेळर्ी हाक. [सं.] 
 
आता चिचव. अलीकडे; र्कडे : ‘िेव पताचर् आता ।’ − िाचव ४१३. 
 
आर्णत, आती स्त्री. १. िुःख; पीडा; उपरव : ‘जयाचर् आतीचर् भोचगत । चवषयीं त्यचजलें  संत ।’ − ज्ञा 
२·१७०. २. उत्कट र्च्छा; आतुरता : ‘कीं गोचपकारं्ी पुरवावया आतीं । मी िंालों श्रीपती कामारा ।’ – एभा 
१६·३१४. ३. आजार; रोग. ४. नाश; क्षय. ५. चिव ेओवाळण्यार्ा चवधी. [सं. आर्मत] 
 
आर्णतक चव. र्च्छा करिारा; र्च्छाळू; सकाम; लोभी : ‘मग तो म्हिें चस्त्रयेकारिें आर्मतकु नरू काय न 
करी ।’ − परं् ४·७. [सं. आतच.] 
 
आर्णतया चव. व्यचथत; िुःखी. 
 
आते अ. आवडीने. 
 
आतेल चव. आतच, उत्कंचठत. 
 
आतो चिचव. अलीकडे; जवळ; अगोिर. पहा : अरता (चर्. गो.) 
 
आथय चव. १. अथासंबधंी; चवषयासंबंधी; वाच्याथासंबंधी. शाब्ि याच्या उलट. २. अचभपे्रत; ध्वचनत; 
गर्मभत. [सं. अथच.] 
 
आर्णथक चव. १. पहा : अथय. २. अथचशास्त्रानुसार. पहा : अथयशास्त्र. ३. संपत्तीच्या आयव्ययासंबधंी; 
नफ्या–तोट्यासंबधंी. सापंचत्तक; रव्य, धन यासंबंधी. [सं.] 
 
आर्णथक अनुशाल्स्त, आर्णथक अनुशास्ती स्त्री. (अथच.) एका िेशाने िुसऱ्या िेशावर आिलेला आर्मथक 
िबाव झकवा बचहष्ट्कार. 
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आर्णथक आढावा पु. (अथच.) संस्था झकवा िेश याचं्या गतकाळातील − काही ठरावीक काळातील 
आर्मथक व्यवहारारे् समालोर्न. 
 
आर्णथक आधारसामग्री स्त्री. एखाद्या गोष्ीच्या, संस्थेच्या, िेशाच्या अथचचवषयक अभ्यासासाठी गोळा 
केलेली माचहती. 
 
आर्णथक अणरष्ट न. अथचव्यवहाराच्या दृष्ीने अक्स्थर, अडर्िींर्ा व संकटार्ा काळ.  
 
आर्णथक कल्याि न. (अथच.) व्यतती झकवा िेश याचं्या अचधकाचधक आर्मथक गरजा पूिच करिे. 
 
आर्णथक काययक्षमता स्त्री. (अथच.) प्रत्येक कामगारार्ी अचधकाचधक सरासरी उत्पािन करण्यार्ी 
क्षमता. 
 
आर्णथक खंड पु. (अथच.) केवळ जचमनीच्या वापराबिल जचमनीच्या मालकाला चमळिारा मोबिला. 
 
आर्णथक दाब पु. बचहष्ट्कारािी साधनानंी अडविूक करून आर्मथक नुकसान पोर्चविे : 
‘मुसलमानावंर घातलेला नैबचंधक व आर्मथक िाब तसार् र्ालू ठेवला पाचहजे.’ − के ११·११·४१. 
 
आर्णथक धोरि न. (अथच.) उत्पािन, चवतरि, रोजगार र्त्यािींचवषयींरे् िेशारे् धोरि. 
 
आर्णथक णनियय पु. (अथच.) अथचशास्त्रीय दृचष्कोनातून सवचर् वस्तंूर्ा पुरवठा मयाचित असल्यामुळे 
िोन वस्तंूपैकी एकीर्ी चनवड करण्यासंबंधीरे् चनिचय. 
 
आर्णथक णनयोजन (अथच.) आयव्ययाबाबत केलेली योजना, व्यवस्था. पैशार्ी आवक व चवचनयोग या 
संबधंीर्ा स्थूल आराखडा. 
 
आर्णथक पणरपक्वता स्त्री. (अथच.) आर्मथकदृष्ट्ट्या िेश पूिच चवकचसत होिे. 
 
आर्णथक परीक्षि न. आर्मथक पचरक्स्थतीरे् समालोर्न; आढावा. [सं.] 
 
आर्णथक पाििी स्त्री. (अथच.) एखािे कुटंुब, जात, जमात, कंपनी, समाज झकवा राष्ट्र याचं्या आर्मथक 
बाबींर्ी पाहिी. 
 
आर्णथक प्रश्न पु. (अथच.) अनंत गरजा आचि मयाचित व पयायी उपयोगार्ी साधने यामुळे चनमाि 
होिारा व्यतती झकवा िेशापुढील प्रक न. 
 
आर्णथक पे्ररिा स्त्री. (अथच.) मािसाच्या सवच चिया पूिचपिे आर्मथक चवर्ाराने पे्रचरत िंालेल्या असतात. 
(असे अथचशास्त्र मानते). 
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आर्णथक भूगोल पु. (अथच.) भगूोलार्ी एक शाखा. एखाद्या चठकािर्ी नैसर्मगक आचि आर्मथक 
पचरक्स्थती आचि त्या चठकािी होिारे उत्पािन व त्यारे् चवतरि याचं्या परस्पर संबंधार्ा अभ्यास. 
 
आर्णथक वषय न. अथचसंकल्पाच्या कालावधीकचरता मंजूर केले जािारे (१ एचप्रल ते ३१ मार्च 
अखेरपयंतरे्) वषच. 
 
आर्णथक वस्तु, आर्णथक वस्तू स्त्री. (अथच.) व्यवहारोपयोगी माल; मािसाला उपयुतत असलेली व 
पैसे िेऊन घेतलेली वस्तू झकवा सेवा. 
 
आर्णथक णवषमता स्त्री. समाजात संपत्तीर्ी चवषम वाटिी असिे, काही लोक अचतश्रीमंत, काही अचत 
गरीब. 
 
आर्णथक व्यविार पु. सापंचत्तक िेवघेवीर्ा व्यवहार. 
 
आर्णथक वृणद्ध, आर्णथक वृद्धी, आर्णथक अणभवृणद्ध, आर्णथक अणभवृद्धी स्त्री. (अथच.) राष्ट्रीय उत्पन्नार्ा 
चवस्तार झकवा चवचवध वस्तंूच्या आचि सेवाचं्या उत्पािनारे् एकूि पचरिाम. 
 
आर्णथक संकट चबकट सापंचत्तक पचरक्स्थती, आवक व खर्च यात असमतोल. 
 
आर्णथक संघषय पु. (अथच.) अथचशास्त्राच्या मूलभतू चसद्धातंाच्या सहज चसद्धतेला अथचशास्त्राशी संबचंधत 
चवर्ारामुंळे चनमाि होिारी बाधा. 
 
आर्णथक संबंध पु. (अथच.) मागिी व पुरवठा, मालक आचि मजूर, उत्पािन आचि चवतरि र्त्यािी 
गोष्ींशी चनगचडत असलेले, िोन व्यतती, संस्था झकवा िेश याचं्यातील संबधं. 
 
आर्णथक संस्था स्त्री. (अथच.) १. बॅंका, हंुडीघरे, व्यवसाय संस्थामंधील आस्थापन चवभाग र्. आर्मथक 
व्यवहार करिाऱ्या संस्था. २. उत्पािन, चवचनमय, चवतरि, कुटंुबव्यवस्था, करपद्धती, श्रमव्यवस्था र्. 
आर्मथक व्यवहाराशंी संबंचधत असिाऱ्या संस्था. 
 
आर्णथक सातत्य न. (अथच.) िेशाच्या आर्मथक धोरिारे् सातत्य. राजकीय क्स्थत्यंतरे िंाली तरी 
आर्मथक धोरि क्स्थर राहाव ेही अपेक्षा. 
 
आर्णथक णसद्धान्त पु. (अथच.) अथचशास्त्रातील चसद्धातं. 
 
आर्णथक स्वातंत्र्य न. (अथच.) १. खाजगी झकवा मुतत उपिमाचं्या उत्पािन, चवतरि, चवचनमय र्त्यािी 
बाबतींतील आर्मथक स्वातंत्र्य. २. उपभोग, व्यवसाय वगैरे बाबतींत असलेले व्यततीरे् स्वातंत्र्य. 
 
आर्णथक णितणवरोध पु. (अथच.) िेता (खरेिीिार) आचि चविेता याचं्या परस्पर चहतसंबंधात 
चनमाि िंालेला संघषच, चवरोध. 
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आर्णथकाथय पु. गर्मभत अथच; समाचवष् केलेला अथच. [सं.] 
 
आथे पु. चव. साठी; कचरता. 
 
आदुयसी चव. अिूरिशीपिार्ी : ‘तेथून पते्र समागमीयासी आली. या गृहस्तास मात्र न आले हे गोष्ी 
आिुचसी चिसोन आली.’ − पेि १४·२२. 
 
आद्रय चव. १. ओला; आंबट ओला; िमट; चभजलेला. सामा. शब्ि − ियारच, पे्रमारच र्. २. रसभचरत; 
ताजा. ३. मायाळू. ४. मऊ. [सं.] 
 
आद्रयक न. आले; औषधी कंिमूळ. यापासून संुठ तयार करतात; अरक. [सं.] 
 
आद्रयक पु. (भौ.) हवतेील बाष्ट्प शोषनू घेिारा पिाथातील घटक; उिा. चमठामध्ये सोचडयम नायरेट. 
[सं.] 
 
आद्रय गलन न. (कृषी) चपकारं्ा एक रोग. शतेात पािी सार्ून राचहल्यामुळे जचमनीतील कवकारं्ी 
वाढ होऊन चपकार्ी मुळे व खोड कुजून िंाडे मरतात. [सं.] 
 
आद्रयिीयता स्त्री. (भौ.) हवतेील बाष्ट्पाने ओले होण्यार्ी पिाथार्ी क्षमता. उिा. मीठ. [सं.] 
 
आद्रयता स्त्री. १. ओलेपिा; ओलावा. २. (भौ.) हवतेील िमटपिा. [सं.] 
 
आद्रयतादशयक पु. आरचता िशचचविारे उपकरि. [सं.] 
 
आद्रयताधारिक्षमता स्त्री. (कृषी.) ओलावा धरून ठेवण्यार्ी शतती. [सं.] 
 
आद्रयता णनष्ट्कासक पु. (भौ.) आरचता शोषनू घेिारे, काढून टाकिारे यंत्र. 
 
आद्रयतामापक, आद्रयतामापी न. पु. हवतेील आरचता मापण्यारे् यंत्र. [सं.] 
 
आद्रयताणमतीय चव. (भौ.) आरचतामापकाने मोजण्यायोनय. [सं.] 
 
आद्रयतारोधक चव. िमटपिा, ओलसरपिाला प्रचतबधं करिारे; आरचतेच्या पचरिामापासून मुतत 
ठेविारे. [सं.] 
 
आद्रयतारोधी स्तर पु. (स्था.) ओलीर्ा प्रचतबधं करिारी उपाय योजना; पािी चिंरपू नये 
म्हिून चिलेला थर. [सं.] 
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आद्रयतालेखी पु. (भ.ू) वातावरिातील, हवतेील आरचतेरे् प्रमाि मोजून, त्यामध्ये कालानुसार 
होिारे बिल िाखविारा आलेख. [सं.] 
 
आद्रयताशोषी चव. (स्था.) हवतेील आरचता, ओलावा शोषनू घेिारे. [सं.] 
 
आद्रा न. (ज्यो.) सत्तावीस नक्षत्रापंैकी सहाव ेनक्षत्र. [सं.] 
 
आर्णधक पु. अधेलीने शते करिारा. [सं.] 
 
आयय पु. १. एक मानववशं. २. वैचिक; प्रार्ीन वैचिक ऋषींनी, िाह्मिानंी प्रस्थाचपत केलेल्या 
िेवतारं्ी उपासना करिाऱ्या जातींस हे राष्ट्रवार्क नाव होते. श्रेष्ठ; चवद्वान; आिराहच व्यतती; कुलीन; 
सिार्ारी मािूस. ३. तामीळनाडूतील पत्तर िाह्मिारं्ी चवचशष् जात. [सं.] 
 
आयय चव. १. कुलीन; श्रेष्ठ, सभ्य; मान्द्यवर; वडील : ‘परमोिार वृकोिर भजु यश िेतील शीघ्र 
आयातें ।’ − मोसभा १·८६. २. आयच लोकानंा शोभिारे (वतचन, वागिूक र्.). ३. यथोचर्त; मुतत; लायक; 
योनय. जसे :− आयचवषे, आयचधमच. ४. आयांसंबंधी; आयांर्ी. जसे :− आयचभाषा; आयचिेश. ५. मोठ्या 
मािसानंा आिराथी वापरतात; बहुमानसूर्क पिवी : ‘आया, राजा कोठें बाधे तििशचनेचर् भीमाते ।’ − 
मोकिच ३९·४९. ६. स्वामी. ७. गुरू. [सं.] 
 
आययन चव. पहा : आयय (भाषा, समाज.) १. आयचभाषा, लोक वगैरे संबंधी; आयचपरंपरेतील. २. 
आयचभाषा वशं. याला र्ंडो−युरोचपयन झकवा र्न्द्डोजमाचनक म्हितात. संस्कृत, िंेंि, पाशी, ग्रीक, लॅचटन, 
केक्ल्टक, ट्युटॉचनक् आचि स्लॅव्हाचनक या भाषा आपल्या अवार्ीन पोटभाषासंह आयचन भाषेत समाचवष् 
केल्या जातात. ३. आयचमानववशं; आयचभाषा बोलिारे लोक यात येतात. झहिू, र्रािी, ग्रीक, रोमन, र्ंग्रज, 
फ्रें र्, जमचन, स्कॅं चडनेक्व्हयन्, स्पॅचनश, केल्ट व स्लाव्ह हे प्रमुख लोक या आयचन महावशंात येतात. 
 
आययपुत्र पु. श्रेष्ठ, थोर मािूस (संस्कृत नाटकात नवऱ्याला संबोधतात) : ‘आता ंआयचपुत्रापुढें स्वता ं
केलेली काहंीं कचवता म्हिून िाखीव.’ − कमं ३०. [सं.] 
 
आययभाषा स्त्री. १. आयचभाषावंशातील भाषा. २. संस्कृत भाषा. [सं.] 
 
आययणमश्र पु. पूज्य आचि सन्द्मान्द्य मनुष्ट्य. [सं.] 
 
आययवृत्त न. सिार्ार; सद्वतचन. [सं.] 
 
आययवैद्यक पु. आयांर्ी एक प्रार्ीन औषध पद्धती. [सं.] 
 
आययव्रत न. आयांनी घालून चिलेले आर्ार, चनयम; कुलीनता; सिार्रि (शरिागतार्ी उपेक्षा न 
करिे, िीनावंर िया करिे र्.) : ‘आता याहंी आयचव्रत कैसें जीचवताथच सोडावें ।’ − मोउद्योग ४•७६. [सं.] 
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आययसत्य न. बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानातील र्ार महत्त्वाच्या तत्त्वापंैकी प्रत्येक. िुःख, िुःखकारि, 
िुःखनाश व िुःखनाशार्ा मागच ही र्ार आयचसत्ये.  
 
आययसमाज पु. स्वामी ियानंि सरस्वती यानंी स्थापन केलेला, विे मानिारा धार्ममक पथं. हा 
भारतातील एक महत्त्वार्ा एकेश्वरी पंथ. आचधभौचतक, आध्याक्त्मक, सामाचजक वगैरे बाबतीत मनुष्ट्य 
जातीरे् कल्याि कराव ेहा यार्ा उिेश आहे. हा संप्रिाय जाचतभेि मानीत नाही. 
 
आऱ्या पु. फचजती; बोऱ्या. 
 
आया स्त्री. १. श्रेष्ठ आिरिीय स्त्री; साध्वी स्त्री : ‘र्ाले िेवी (रौपिी) जीर्ा कैवारी िेविेव ती आया ।’ 
– मोस्त्री २·३. २. एक वृत्त; छंि; आयेच्या प्रत्येक अधात साडेसात मात्रागि असतात. त्यात चवषमस्थानी ज 
गि नसावा आचि षष्ठस्थानी ज गि झकवा न गि यावा हा सामान्द्य चनयम आहे. आया, गीती, उपगीती, 
उ्गीती आचि आयागीती असे आयावृत्तारे् पार् भेि आहेत. यातील प्रथम आया हा वृत्तप्रकार संस्कृत 
असून मराठीत हे वृत्त क्वचर्त येते. आया नावारे् जे वृत्त मराठीत आहे ते वास्तचवक गीती आहे. मोरोपतं 
यासर् आयावृत्त म्हितात : ‘शोभा आयावृत्तें आली भलुतील याचस कचव कोटी ।’ − मोभीष्ट्म १२·७९. पचहल्या 
व चतसऱ्या पािात १२ मात्रा, िुसऱ्यात १८ आचि र्ौर्थ्यात १५ असे वास्तचवक आयावृत्तारे् लक्षि आहे. [सं.] 
 
आया करिे, आया िोिे, आये करिे, आये िोिे चि. १. खाली करिे, खाली ठेविे, पाहिे : 
‘आगबोटीर्ो चजनो आया कर.’ २. (नाचवक) शीड उतरिे; शीड खाली करिे, पाडिे. ३. मरिे (कु.) : 
‘बातमी ऐकल्याबरोबर त्याने आया केलान्’ ४. नाश करिे : ‘भटाच्या गवतार्ी आया रे । माझ्या बैलानं 
केल्यान् रे.’ [का. आरु=चविंिे, नष् होिे] 
 
आयागीणत, आयागीती स्त्री. या वृत्ताच्या पचहल्या व चतसऱ्या र्रिात १२ मात्रा असून िुसऱ्या व र्ौर्थ्या 
र्रिात २० मात्रा असतात. उिा. सत्यप्रचतज्ञ भीमस्तुचतपावे बंधु कंठलोचहत पानें । मारी वचसष्ठ–सुत जो 
मुचन चवश्वाचमत्र तत् कीर्मततोचह तपानें ॥’ − मोकिच ६·३२. [सं.] 
 
आयावतय पु. आयांर्ा प्रिेश; आजर्ा उत्तर झहिुस्थान; आयावतार्ी प्रार्ीन सीमा−पूवच समुर, 
पचश्चम समुर, उत्तरेस चहमार्ल आचि िचक्षिेस झवध्यार्ल यामधील भाग. [सं.] 
 
आयुयभाव पु. (आचवभावाबिल र्ुकीने) आचवभाव; हूल; खोटा रोख : ‘गोवलास आयुचभाव 
िाखवनू अंजनवलेीरे् िुर्ले काम करावे असे यारे् मानस आहे.’ − पेि ३·८२. [सं. आचवभाव] 
 
आये चव. आषच : ‘श्रीप्रभ ुआयेः’ − लीर्उ ४६६. 
 
आषय चव. १. ऋषीसंबंधी; ऋचषप्रिीत (गं्रथ, आर्ार, प्रयोग र्.) : ‘राम यशोगं्रथशतीं क्षम जीवा ंजेझव 
आषच ताराया ।’ – मोमीष्ट्म ५·२५. २. पचवत्र; पूज्य; प्रमािभतू; आधारभतू (गं्रथ, संप्रिाय, ज्ञान वगैरे) ३. 
(ल.) मंि; जड; अव्यवक्स्थत; मूखच; हट्टी; हेकेखोर. ४. असमंजस; अयुतत; मूखचपिारे्; फाजील, बोबडे 
(भाषि, मत वगैरे) : ‘तैसें मािंें आषच बोलिें पूिच । अंगीकाराल वाटतें ।’ − मचव १·४१. ५. चवचर्त्र; 
तऱ्हेवाईक; रूढीस धरून नसलेला. (ऋचषकाली संस्कृत भाषा प्रर्चलत असल्याकारिाने चतच्यात नेहमी 
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फेरबिल होत असत म्हिजे पूवीरे् काही शब्ि व रूपे नष् होऊन नवीन शब्ि व रूपे भाषेत येत असत. 
ऋषींनी आपल्या विेमंत्रातं योचजलेले शब्ि व रूपे ही जेव्हा अप्रर्चलत िंाली तेव्हा त्यानंा आषच (ऋषींनी 
योचजलेली) असे म्हित व असे अप्रर्चलत शब्ि व रूपे र्ालू नसल्यामुळे कानाला चवचर्त्र लागत. यावरून 
आषच शब्िारे् लाक्षचिक अथच िंाले). ६. प्रार्ीन; पुरातन; अप्रर्चलत; प्रर्ारात नसलेला. ऋषींर्ा; 
ऋचषकालीन. [सं.] 
 
आषयप्रयोग पु. ऋषींनी दृष् अशा विेगं्रथातं पाचिनीय व्याकरिाच्या चनयमानंा सोडून असिारे 
प्रयोग. [सं.] 
 
आषयभाव पु. भोळा भाव : ‘पचर सगुिस्वरूपें आषचभावाथें ।’ − सप्र १·७१. [सं.] 
 
आषयणववाि पु. तै्रवर्मिकाचं्या अष्चववाहातील एक प्रकार, यात मुलीर्ा बाप वराकडून गाय व बलै 
याचं्या एक झकवा िोन जोड्ा घेऊन त्यास आपली मुलगी िेतो. पहा : अष्टणववाि [सं.] 
 
आषयणवज्ञान न. पुरातन, प्रार्ीन काळाचवषयीरे् ज्ञान चमळचवण्यारे् शास्त्र. 
 
आियत पु. (तत्त्व.) जैन−चसद्धातंवािी; जैन. [सं.] 
 
आऱ्िा चिचव. अलीकडे : ‘जया जें आऱ्हापंरौतें । जया जें पुढेंमागौतें ।’ − ज्ञा १५·७५. 
 
आल स्त्री. एक िंाड; याच्या मुळयापंासून व सालीपासून ताबंडा रंग काढून त्यार्ा कातडे, रेशीम 
वगैरे रंगचवण्याकडे उपयोग करतात. आलवि म्हिजे आल वृक्षापासून जो ताबंडा रंग चनघतो त्याने 
रंगचवलेले कापड. [सं. अलततक] 
 
आल चव. १. कोवळा. (गो.) २. मूखच; खुळा. (गो.) [सं. आरच] 
 
आलक पु. कपटी, लबाड मनुष्ट्य; गुन्द्हेगार : ‘असे जरी आपि आलकाहंी । न िेय येऊं पि आळ 
काहीं ।’ − सारुह १·६५. [सं. आल]  
 
आलकट पालकट उलटापालट. 
 
आलकडी पहा : िालकडी (गो.) 
 
आलक्तक पु. अचळता. [सं.] 
 
आलख पु. अलक्ष; िह्म. अलख−अल्लख : ‘आलख तो सकळाहु चनवता ।’ − िाचव ३७९. 
 
आलखिे चि. १. हलिे; ओघळिे : ‘तो परमानंि आलखैला ।’ – चशव ४१०. २. आळून गोळा 
होिे : ‘जैसा आलखला िह्मरसु’ − ज्ञाप्र ४३२. [संप. आ+लख्=जािे, हलिे] 
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आलखती चिचव. अदृक य; न कळण्याजोगे : ‘सत्यलोकीं आलखती बाचधलीं । तैसीं अमृतें दृष्ीं 
पातलीं ।’ − िाव ४७८. [सं. आलक्ष्य] 
 
आलखपलख, आलखटपलखट मारिे चि. माडंी घालिे : ‘आलख पलख मारी थवपी कमाना तीर 
कसुचन कस्ती.’ − सला ६३. 
 
आलणखडी स्त्री. चवळा, कोयती वगैरे ठेवण्यार्ा खार् पडलेला एक लाकडी तुकडा. एका 
वाटोळया फळीस एक लाबंट खार् पाडून त्या खारे्त कोयता ठेवतात व त्या फळीस एक आडव ेभोक पाडून 
त्यातून िोरी ओवनू त्या िोरीने फळी कंबरेस बाधंतात. 
 
आलग न. १. अग्र, टोक. २. (ल.) के्षप; फेक : ‘पुढें दृचष्रे्चन आलगें । खोचर् कीं चनवटी मागें ।’ – 
अमृ २·१९. [सं. अग्र अ+लग] 
 
आलगट चव. द्वाड; कुभाडंी; हलकट; हूड; अल्लड : ‘आलगटा अवघ्याचर् नारी । नसतींर् 
गाऱ्हािीं आचिता ं।’ − चनगा ३५. 
 
आलगट बालगट, आलगड बालगड न. बालंट; तोहमत; आळ; आरोप; कुभाडं. (ग्रा.) 
 
आलगिे सचि. व्यापिे. 
 
आलगरजी चव. पहा : अलगरजी : ‘कामापुरता हात वरवर कुरवाळसी । आलगरज्या काम करून 
कंटाळसी ।’ − होला ८५. 
 
आलजुल न. सामानसुमान. 
 
आलट पालट, उलटापालट अिलाबिली. 
 
आलतड पहा : अलतड (गो.) 
 
आलतिे चि. परत जािे. 
 
आलतू फालतू चव. सामान्द्य; भलतासलता; वाटेलतो; क्षलु्लक; िजा नसलेला : ‘िुसरी आलतु 
फालतु परीक्षि ंन छापण्याच्या प्रचतजे्ञनं …’ मसासं १. 
 
आलपीन स्त्री. केसारं्ी चवचशष् रर्ना. (कर.) 
 
आलबत चिचव. अवक य; जरूर; न र्ुकता : ‘रत्ना म्हाताऱ्यानं तुला आलबत येऊन भेटून जायला 
साचंगतलयं बघ !’ − ऊन ७९. 
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आलबालं न. कौतुकाने मायेने कुरवाळिे, गालावरून हात चफरवनू बोटे मोडिे : ‘पॉर 
आलबालं व्हतं.’ − उपरा ३८. 
 
आलबेल चव. शातं; सवचत्र र्ागंले : ‘सारे कसे अलबेल िंाले.’ − कोउन्द्हे ३५. 
 
आलबेला, आलबेली चव. पहा : अलबेला : ‘सखये शृगंाररसारे् रंगे । बनली आलबेली ।’ होला ८४; 
हलका; सैल; अचनचश्चत; लाडका. 
चिचव. सहजासहजी. 
 
आलम पु. १. जग; प्रजा; अलम; लोक; रयत : ‘रघुनाथराव चबरािर असता त्यािीं िगा केला । 
आलमचशवाय (िुचनयेचवरचहत) गोष् त्याजंकडून अमलातं आली.’ − ऐलेख ७·३५६६. ‘संपूिच आलमातं 
जालें  कीं …यारं्ी िोस्ती होऊन टोपीकरास सजा करावी ऐसा नक्षा अला हा लौचकक.’ − मर्सा १९·९२· २. 
काळ; क्स्थती; अंमल : ‘कराराप्रमािें फडरे् करावे, यास चिरंग लावनू तफावत होिें िोस्तीरे् आलमांत 
िुरूस्त नाहीं.’ − मर्सा ५·२४. [फा. आलम्=जग] 
 
आलमखाना पु. वाद्यशाळा. [फा.] 
 
आलमणगरी पु. एक अल्प झकमतीरे् नािे. (व.) पहा : अलमणगरी पैसा 
 
आलमगीर पु. जगज्जेता. [फा.] 
 
आलमण्डार्न न. (भशूा.) लोह व अल्युचमचनयम चसचलकेटरे् रासायचनक संघटन असिारे ‘यानेट’ 
खचनज. (उपरत्न म्हिून व घषचक म्हिून वापरतात.) [र्ं.] 
 
आलमपन्िा चव. जगार्ा संरक्षक; जगिाश्रय. [फा.] 
 
आलमारी स्त्री. पहा : कपाट : ‘चवषयसुखाच्या आलमाऱ्या माझ्या तीवर तपेरुरा ।’ − पला ९३. 
 
आलय न. १. घर; राहण्यारे् चठकाि; चनवासस्थान; वसचतस्थान, मंचिर. २. साठा; खचजना; कोठार. 
सामा. शब्ि – िेवालय, धमालय : ‘जें धमालय म्हचिजे ।’ − ज्ञा १·८६. [सं.] 
 
आलकय णवरोधी उपचार पु. कुत्र्या माजंरासारख्या जनावराचं्या र्ावण्यामुळे होिाऱ्या रोगावंरील 
उपर्ार; चपसाळलेला कुत्रा र्ावनू होिाऱ्या रोगावरील उपर्ार; श्वानिंशावरील उपर्ार. 
 
आललटप्तीपू चव. बेजबाबिार; अथचहीन : ‘अंमलािाराचं्या आललटप्पू चशफारसी…’ − जोफु १९५. 
 
आलव स्त्री. हाक : ‘चपसें आलव घाली ।’ − राज्ञा १८·२६. 
 
आलविे चि. हाक मारिे; मनधरिी करिे. 
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आलवाकालव करिे चि. कालविे : ‘पसा िोन पसे हरभऱ्यार्ी डाळ तुरीच्या अध्या−पाऊि 
पायली डाळींत आलवाकालव केली.’ − बाचवबु ३३७. 
 
आलवारजोडा पु. (र्मच.) मारवाडी जोडा. (साध्या घाटार्ा) अलवार नावाच्या गावावरून तेथील 
धाटिीर्ा जोडा. 
 
आलवाल न. आळे; पािी राहण्यासाठी िंाडाभोवती केलेला खळगा : ‘आलवाल न भचरता ंजळें  
। सुरतरू ओपी र्क्च्छलीं फळें  ।’ − मुआचि ३०·१३०. [सं.] 
 
आलकव चिचव. टप्प्यात; आटोतयात; मयािेत : ‘तुम्ही यातें दृष्ीचर्ये आलझव राखा ।’ − महासंत ७४. 
 
आलस पु. (आयु.) पाडुंरोगार्ा एक प्रकार. 
 
आलस, आलस्य पु. आळशीपिा; पहा : आळस : ‘सवेझरया जाड् । मनामाजीं मौढ्य । माल्हाती िाढ्यच 
। आलस्यार्ें ॥’ − ज्ञा १४·१७९. [सं.] 
 
आलंकाणरक चव. १. अलंकारयुतत; भषूिे, िाचगने, शोभािायक वस्तू यानंी मंचडत; सुशोचभत; 
संुिर. २. साचहत्यशास्त्रातील गुिानंी युतत; उपमा, रूपक वगैरे काव्यगुिानंी पूिच (पद्य, गं्रथ, भाषासरिी). 
३. अलंकारशास्त्रारे् ज्ञान असिारा (मनुष्ट्य). [सं.] 
 
आलंग पु. तट; रागं; लष्ट्करी चशपायाचं्या िंोपडीर्ी रागं : ‘हल्ली गोवळकोटानजीक भाडंीयाच्या 
भाराखाले जाऊन आलंगा घालून बसैले आहेत.’ − पेि ३३·४७. 
 
आलंपेड्डयार चव. वडील अगर पालक यारं्ा िाब नसलेला; चरकामटेकडा. (गो.) 
 
आलंब पु. (भौ.) १. तरफेर्ा आधार झबिू अथवा घर. २. ओळंबा; लंबक. ३. आश्रय; आसरा; 
अवलंबन : ‘तेयेरे्चन आलंबें । तो तयासी न चवसंबे ।’ − चवझस ७·१२३. [सं.] 
 
आलंबक पु. ज्यावर कुठलीही वस्तू अडकवनू, टागंून ठेवता येईल असा चखळा, खंुटी, कडी, 
हलकडी र्. [सं.] 
 
आलंबन न. १. लोंबिे, २. आधार; ३. आश्रय. ३. स्थान. ४. मनोवृत्तीला उते्तजक कारि. ५. 
एकाग्रता. ६. जोडलेला. [सं.] 
 
आला अचि. येिे या धातूर्ा भतूकाळ; आगमन िंाले, केले. 
 
आला चव. अत्युच्च; सवचश्रेष्ठ : ‘प्रस्तुतर्ा रंग तर असा चिसतो जे आला व अद्ना खाझविापाशीं 
बराबर.’ − मर्सा. ५·९. [फा. आला = श्रेष्ठ]  
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आलागेला, आलाभला चव. १. येिारा जािारा. २. (ल.) पै–पाहुिा; अचतचथ–अभ्यागत. (वा.) 
आल्यागेल्याचे घर – ज्या चठकािी नेहमी पाहुिे येतात ते घर. 
 
आलात पु. कोलीत; जळते, पेटलेले लाकूड. 
 
आलातचक्र न. कोलीत वाटोळे चफरचवले असता चिसिारे र्ि, कडे : ‘आलातर्िींर्ा चनधार । 
अक्नन सत्त्य चमर्थ्या र्ि ।’ − एभा १३·५५१. [सं.] 
 
आलाथ पु. वल्ह्याच्या काठीला लावण्यात येिारा रंुि पखंा : ‘पुढे आरमारार्ी आलाथ, अविा(न) 
काठ्या आिीकरून उतरिी करीत असो.’ − पेि. 
 
आलादजा पु. उत्कृष्, सवोत्तम क्स्थती. (ना.) 
 
आलाणदवस चिचव. खंड न पडता; िररोज; प्रत्येक चिवशी. 
 
आलान न. १. हत्ती बाधंण्यार्ा खाबं. २. बेडी. ३. िोरी. [सं.] 
 
आलाप पु. १. बोल; बोलिे; भाषि : ‘त्याचंर्ये वारे्र्ा ठाईं । कृष्ट्िवीि वाता नाहीं । आलापु चजतुका 
काहंीं । तो तचद्वपयाक जयारं्ा ।’ − रास २·६७२. २. परस्पर भाषि–बोलिे; संभाषि; र्र्ा : ‘परी हे 
अप्रासंचगक आलाप । आता ंअसतु न बोलों संके्षप ।’ − ज्ञा ७·४४. ३. विचन; गोष्; कथा : ‘जयाचर्ये वार्ें मािें 
आलाप । दृष्ीभोगी मािंेंचर् रूप ।’ − ज्ञा. ९·४४५. ४. गाण्यातील–संगीतातील स्वर, तान, लकेर; रागार्ा 
आकार. ५. आवाजी जमचविे; गाण्यार्ी तयारी करिे. ६. (ल.) रडिे; ओरडिे. [सं. आ+लप्] 
 
आलापचारी, आलाफचारी स्त्री. आलाप; आलाप काढिे; गाण्याला सुरूवात करण्यापूवी स्वर 
जमचविे. [सं.] 
 
आलापिे, आलाफिे, आलाणपिे, आलाणफिे अ. चि. आलाप करिे; आलाप घेऊन गािे; आलाप 
काढिे. 
 
आलापाला पु. पाला, कंिमुळे वगैरे भक्ष्य; जाडेभरडे अन्न; किन्न; िेह चनवाह होण्यासाठी 
चनष्ट्कृष् िजारे् अन्न. [पालारे् चद्व.] 
 
आलाणपनी स्त्री. १. (संगीत.) सतराव्या श्रुतीरे् नाव. २. वीिा. [सं.] 
 
आलाबला संकट, गंडातंर. 
 
आलाबु पु. भोपळा : ‘आला मुनी जवचळ, आलाचपताचंर् जझळ आलाबुसा उसळला।’ − आभा.४५ [सं.] 
 
आला िजरत पु. सवचश्रेष्ठ स्वामी. [फा.] 
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आलाणिदा चव. अलग : नबाबानंी बहीर बुिगे कुली आलचहिे करून राये सोनगड सातकोस आहे 
तेथें पाठचवले.’ − पेि ३०·१५८. [अर.] 
 
आलांवतीि स्त्री. १. बाळंतपिा मेलेल्या स्त्रीरे् चपशार्. (गो.) २. (ल.) राक्षसी; भाडंखोर स्त्री. 
 
आणलकाव अलकाब, पिव्या िजा : ‘यावरून हुजरूत अमानत फमाचवले तरी आपि साहेबारें् 
िौलतरखाह आहो आपले आचलकाव र्ाचलले पाचहजे.’ − पेि ३१·२६. 
 
आणलखिे सचि. गाठिे : ‘आगा हीव आचलखले ।’ − ज्ञा १४·३७३. 
 
आणलजा, आणलजािा, आलेजा चव. उच्च पिवीर्ा. उिा. आलीजा बहािूर झशिे. पहा : अलीजािाँ 
[फा.] 
 
आणलजाि कारभार पु. बेचशस्त, चिरंगाईर्ा कारभार : ‘झशद्यारं्ा घरर्ा प्रकार व श्रीमंताचं्या 
घरर्ा एकर् धारा यारं्ा आचलजाह कारभार तेथें यारं्ी क्स्थत व स्वरूप राहिें कळतर् आहे.’ − झहिखं 
२·४५. [फा.] 
 
आणलजािाँ चव. प्रर्डं; अवाढव्य; फार मोठ्या प्रमािावर असलेला (कारखाना, संस्था, सरंजाम 
र्.). [फा.] 
 
आणलयाडे न. हट्ट : ‘गं्रथारें् हें आचळयाडें’ − राज्ञा १८·१७५४. 
 
आणलशान चव. १. उच्च िजार्ा; मोठ्या मानार्ा. [फा.] 
 
आकलग पु. १. बैलास मारायच्या कोरड्ार्ी तुतार्ी (वािी) ज्या कातडी कडीला−वळयाला 
(कोरड्ाच्या मुठीच्या अग्राशी) बाधंलेले झकवा अडवकलेले असते ते वळे, कडी. २. (ल.) (चशवाळीरे्) 
पाते वर काढण्यासाठी झकवा बलैाच्या गळयास घट्ट करण्यासाठी उपयोगात आिायर्ी िोरी. [सं.] 
 
आकलगिा घालप चि. आजचव करिे; लोटागंि घालिे; मनधरिी करिे. 
 
आकलगिे चि. कवटाळिे; चमठी मारिे; आझलगन िेिे; भेटिे; जवळ घेिे; पे्रम व्यतत करिे : 
‘कीं आझलगावेंआं श्रीकृष्ट्िराजा।’ − िाव १७१. 
 
आकलगन न. कवटाळिे; चमठी; भेट (चि. िेिे). 
 
आकलणगत कवटाळलेला; चमठी मारलेला; आझलगन चिलेला. 
 
आली स्त्री. आली या वनस्पतीच्या मुळापासून ताबंडा रंग तयार करिारी, नेमाडात राहिारी जात. 
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आली स्त्री. १. सखी; मतै्रीि : ‘गेली मित कराया संकचट पाहुचन आपुली आली.’ २. पतंती; ओळ; 
रागं. ३. हट्ट. [सं.] 
 
आली चव. उंर्; भव्य. [फा.] 
 
आलीए अ. अग : ‘कार् आचलए.’ − गोप्र २. 
 
आलीक चव. अज्ञात; अल्प; हीन. [सं. अलीक] 
 
आलीगेली स्त्री. नफानुकसान; जमाखर्च; यशापयश; जयपराजय. 
 
आलीगोल स्त्री. चनजामाच्या राज्यातील चबनकवायती फौज. 

पु. तोफेर्ा गोलंिाज; मराठ्याचं्या लष्ट्करातील चबनकवायती पायिळ चशपायारं्ा जमाव. हे 
अचलगोल चशपाई बव्हंशी मुसलमान धमारे् असत. लढायातं ते गोल करून म्हिजे जमावाने हल्ला र्ढवीत 
व तो र्ढचवताना तोंडाने ‘या अचल’ अशी रिगजचना करीत : ‘त्या बराबर सरंजाम साठ हजार पठाि व 
र्ाळीस हजार आलीगोल व तीनश ेतोफा र्ालू याप्रमािे आहे.’ – होकै ८. 
 
आलीढ (अंगिार) पु. (नृत्य.) आलीढस्थान करून व्यंचसतकरिातील हाताप्रमािे हात करून 
खादं्यावर हळूहळू ठोकिे, डावा पाय नूपुर व उजवा आलात करिे. नंतर उजवा पाय पुढे फेकून हात 
उरोमंडल करिे, शवेटी कचरहस्त व कचटक्च्छन्न िमाने करिे. 
 
आलीढस्थान न. (नृत्य.) ऐन्द्रस्थानाप्रमािे उभे राहिे व उजवा पाय पार् ताल पुढे ठेविे. (मल्लयुद्ध), 
शत्रूंर्ी हेटाळिी वगैरे गोष्ी या स्थानात उभे राहण्याने सूचर्त होतात. [सं.] 
 
आलीम पु. पचंडत. 
 
आलीणमकदार चव. उच्च; मोठ्या शततीर्ा. [फा.] 
 
आलीयि चव. उंर्; उच्च. [फा.] 
 
आलीवाट स्त्री. आलेला मागच : ‘बाि वषचला घनिाट । रुक्तमया भलुचवला आलीवाट ।’ − 
एरुस्व१२·१३५. 
 
आलींबन पु. आधार; आश्रय : ‘पात्राचि आझलबन । नाझह हुताशना.’ − उगी ४४. 
 
आलुकिे चि. भकू लागिे : ‘जैसें का ंआलुकैलें  । तुषान्न सेवी ॥’ − राज्ञा ५·१०९. 
 
आलुका, आलुकी, आलुकेपि १. व्यसन, भकू : ‘कसा प्रीतीर्ा आलुका िेव ।’ – झकसुिाम ३०. २. आळ 
: ‘ते आळुकी नोहे नुरोझध । बोलातें एया ॥’ − राज्ञा १५·२२२. 
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आलुता, आलुते खेडेगावातून आढळिारे १२ आलुते − बलुतेिार. (तेली, ताबंोळी, साळी, माळी, जंगम, 
कलावतं, डौरी, ठाकर, तराळ, सोनार, र्ौगुलार्. र्ा समावशे त्यात होतो.) 
 
आलुबुखार एक प्रकाररे् आंबसू पि रुर्कर फळ, त्यारे् िंाड. झडक काढण्यासाठीही या िंाडार्ा 
उपयोग केला जातो. 
 
आलुबोखर पु. एक औषध. 
 
आलुबोंडा पु. बटाटेवडा : ‘त्याला कधी चमसळर्ी प्लेट तर कधी आलुबोंडा िेत असे.’ − चशळान 
८५. 
 
आलुमाल चव. झकचर्त, थोडे. 
 
आलुलकी स्त्री. आपुलकी; आपरूप; पे्रम; जीव लाविे : ‘जर किी तेयनी लई खा खा म्हिून 
आलुलकी केली की खायर्ो.’ − आप २८.  
 
आलु, आलू पु. १. खाण्याजोगे कंिमूळ. २. बटाटा, गोराडु वगैरे कंि. (झह.) [सं.] 
 
आलेख पु. १. झबिू, रेषा, वि झकवा स्तंभ याचं्या साहाय्याने एका र्लारे् िुसऱ्या र्लाशी असिारे 
तुलनात्मक संबधं िाखविारी साकेंचतक आकृती. २. चर्त्र; आराखडा : ‘िैनंचिनी आंिोलनार्ा आलेख 
मात्र िशचचविारी आहे.’ − के २·५·३९. ३. चलचहिे. ४. पत्र. [सं.] 
 
आलेखन न. (ग.) (चिलेल्या समीकरिार्ा) आलेख काढिे. [सं.] 
 
आलेखपत्र न. (ग.) आलेख ज्याच्यावर काढायर्ा तो चवचशष् कागि. [सं.] 
 
आलेख्य न. चर्ते्र काढिे; चर्त्रकला; रेखाटिे; चलचहिे; र्ौसष् कलापंैकी एक कला. पहा : 
चौसष्टकला [सं.] 
 
आलेपि (आलेपण्) न. येण्यार्ी क्स्थती : ‘कीं चनरेरे्चन आलेपिें । चनिेलें  तें जाय प्रािें ।’ − अमृ 
४·२९. 
 
आलेपाक पु. आल्यापासून तयार केलेला एक औषधी पिाथच; आल्यासाखरेर्ी वडी. [सं.] 
 
आलेपात्र न. आलागेला; आलेला गृहस्थ; येिारी व्यतती : ‘जे राजे गवें जाती । आल्या पात्रातें 
नोळखती । तयारं्ीं सवचस्वें जातीं । सागरामाजीं ॥’ − काचलका ८·६. 
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आलेभाऊ, आलेमाय, आलेभाव पु. सोयरेधायरे; िूररे् नातेवाईक (वा.) आलेभाऊ कोल्िेभाऊ − 
येिारे जािारे; मौज पाहिारे; तमासगीर; बघे; नुसती गंमत पहायला झकवा फायिा करून घ्यायला 
जमलेली, ज्यारं्ा काहीही संबंध नाही अशी मािसे. (गो.) 
 
आलेया अ. अरे : ‘आलेया मीं गंगातीरीहुचन येत असे.’ − गोप्र ५८. 
 
आलेयापालया अ. कोठूनतरी; अलीकडे पलीकडे : ‘आलें  असैल आलेया पालया भरूचन.’ − दृपा 
१२. 
 
आलेवार तालेवार चव. मानमरातब सुखरै्न भोगिाऱ्या; प्रचतचष्ठत; वैभवसंपन्न : ‘आजपयंत 
आलेवार तालेवार होऊन चजने चिवस काढले.’ − स्फुगोभा १·१७. 
 
आलोक−आलोकन पु. न. १. पाहिे; बघिे; अवलोकिे. २. दृक य; िेखावा; रूप; आकार : ‘पैल 
खाबं का ंपुरूखु । ऐसा चनश्चयो नाहीं एकु । परी काय नेिों आलोकु । चिसत असे ॥’ − ज्ञा १४·७६. ३. प्रकाश; 
तेज; िीप्ती. ४. चवर्ार; चवर्ार करिे. ५. जयजयकार. ६. चखडकी; गवाक्ष. [सं.] 
 
आलोकनशल्क्त, आलोकनशक्ती स्त्री. नजरेर्ा, दृष्ीर्ा पल्ला, आवाका. [सं.] 
 
आलोकशब्द पु. राजाने र्ालताना, झकवा सभेत बसला असताना लोकाकंडे पाहावे, रामराम 
घ्यावा र्. अथारे्, र्ोपिार बोलतात ते शब्ि; ललकारी; पुकारा. [सं.] 
 
आलोणकत चव. पाचहलेला; अवलोकन केलेला; अवलोचकत. 
 न. (नृत्य.) नृत्यामध्ये एखाद्या वस्तूकडे पाहिे. [सं.] 
 
आलोच पु. १. चवर्ार; मनोगत; आलोक; कुजबुज; िेखावा : ‘मग समुरापैलीकडील िेखे । स्वगीर्ा 
आलोर्ु आर्के मनोगत वोळखे । मंुचगयेर्ें ॥’ − ज्ञा ६·२६९. २. ध्वनी; चवर्ार. [सं.] 
 
आलोचिे सचि १. पाहिे; बघिे; चवर्ार करिे : ‘मायेपुढें बाळका । चरगता ंन पडे शकंा । तैसे मन 
िेता ंलोका ं। नालोर्ी जो ॥’ − ज्ञा १३·३६१. २. सागंिे : ‘धावंोचन चमठी घालावयासी । चहतगुज आलोर्ासी 
।’ − एभा ११·११५७. [सं.] 
 
आलोचन, आलोचना न. स्त्री. १. परीक्षि; चनरीक्षि; बारकाईने पाहिे; चवर्ार करिे; र्र्ा; चवर्ार : 
‘तयाप्रती कुचलश पािी । आलोर्ना करी चवश्वासे ।’ − मुआाचि १७·२९. २. टीका; समीक्षा. [सं.] 
 
आलोट चव. खरे; अनावर. 
 
आलोडिे, आलोढिे उचि. १. हालर्ाल करिे; ढवळाढवळ करिे; र्कडेचतकडे करिे; घुसळिे; 
चमसळिे. २. (ल.) मनात घोळिे; घोळविे; पुन्द्हा पुन्द्हा चवर्ार करिे. ३. अध्ययन करिे; अभ्यासिे : ‘तैसे 
शब्िजात आलोचडलें  ।’ − ज्ञा १०·१७२. 
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आलोडन न. (अप.) आलोढन. १. कोिताही पिाथच ढवळण्यार्ी चिया. २. (ल.) चवषयातील 
(मचथताथच) तत्त्व समजण्यासाठी अनेक प्रकारे, पुनःपुन्द्हा गं्रथार्ा अभ्यास करून पाहण्यार्ा िम; िीघच 
अभ्यास; अध्ययन. [सं.] 
 
आलोणडत चव. आलोडन केलेले. [सं.] 
 
आलोड्य चव. (चवप्र.) आलोढ्य; (क्व.) आलोड. १. आलोडन करण्याजोगा; ज्यारे् आलोडन 
करायरे् आहे असा (गं्रथ वगैरे). २. पुष्ट्कळ आलोडन िंाल्यामुळे र्ागंला पचरचर्त िंालेला (चवषय) झकवा 
त्या चवषयार्ा तज्ज्ञ (मािूस). 
 न. प्रावीण्य; पचढकत्व; पाचंडत्य. [सं.] 
 
आलोढिे प्रा. चि. पारंगत होिे, हस्तगत करिे, घुसळिे. 
 
आलोनी णव. अळिी : ‘हें आलोनी : हें खारट.’ − गोप्र ३९. [सं. अलवि] 
 
आलोमश शेवरा पु. वैरि म्हिून उपयोगात येिारे एक प्रकाररे् चद्विल गवत. 
 
आलोि पु. कळवळा : ‘मातेर्ा आलोही जािौचन ।’ − ऋम २७४. 
 
आलोणित चिचव. ताबंडे, लाल. 
 
आल्िाता पु. नळा, धोटा, चपर्कारी. 
 
आल्गप्तीती चिचव. अर्ानक. (व.) 
 
आल्पीय भूक्रांणत, आल्पीय भूक्रांती स्त्री. (भशूा.) ‘आल्प्स’ पवचतासारखे घडीरे् पवचत होण्याच्या 
िमवार प्रचिया व घडामोडी. 
 
आल्फा पु. (भौ.) ग्रीक मुळाक्षरातंील पचहला विच. त्यार्ा उपयोग अशा संके्षपाने होतो. नवीन 
सूत्रानंा, शोधानंा द्यावयाच्या साकेंचतक नावासाठी त्यार्ा वापर केला जातो. [र्ं.] 
 
आल्फा न. रेचडओ ॲक्तटव्ह रव्यापासून उ्भविारे चकरि : ‘आल्फा किारं्ा वषाव थाबंला की ………’ 
अअं २५६. 
 
आल्ब्युणमन न. िुधात, अंड्ात, रततात, वनस्पतीत सापडिारा श्वेतकल्कबल्क; (रसा.) 
अंड्ातील पाढंरा बलक; (वन.) गभचपोषक रव्य; बीजसंवधचक रव्य; मगज; (वै.) रततातील एक घटक. 
ओजस रव्य. 
 
आल्म न. धैयच; धाडस. (गो.) [पोतुच. आचनम्] 



 

 

अनुक्रमणिका 

आल्माआवे स्त्री. बेढब, कुरूप स्त्री. (वै.) [पोतुच.] 
 
आल्याड चिचव. अलीकडे. : ‘सरस्वतीच्या आल्याड आली.’ − बाय २·२. 
 
आल्यापावली चिचव. एकिम; ताबडतोब; आलातसा : ‘तू आल्यापावलीं परत जावेंस हे फार र्ागंले.’ − 
नाकु २·१२. 
 
आल्िर पु. अंगाई गीत : ‘गाऊचनया आल्हर मुखें । चनजीं चनजवी त्या सुखें ।’ − चनगा १२५. 
 
आल्िात, आल्िाता स्त्री. चपर्कारी धोटा; नळा : ‘आतुसोने − केतकीरे् आल्हाते.’ − रुस्व ५५. 
 
आल्िाद पु. आनंि; संतोष; उल्हास; हषच. [सं.] 
 
आल्िादक व. आल्हाि−आनंि िेिारा; आनंििायक; उत्साहिायक; उत्साहकारक. [सं.] 
 
आल्िादिे उचि. आनंििे; संतोष पाविे : ‘संफुल्लसारसमुखीसखीसंध नयन कल्हारीं आल्हािला ।’ 
− आसी ६०. [सं. आल्हाि] 
 
आल्िादन न. आनंििे; उल्हास; आनंि; संतोष. [सं.] 
 
आल्िाणदत चव. आनंचित; उल्हचसत; हषच पावलेला. 
 
आव पु. १. डौल; थाट; मोठा आचवभाव; प्रचतष्ठा; महत्त्व : ‘एथूचन रसा ंिंाला आवो । रसाळपिार्ा 
।’ − ज्ञा १·३३ (चि. घालिे, आििे). २. नीटनेटकेपिा; संुिरता; बाह्य सौंियच; आकार मनोरमता; संुिर 
घाट; (सामान्द्यतः) आकार; घाट; घडि : ‘सप्तावरिेंचस प्रर्डं । आवो साधूचन उिंड । चनमाि केलें  िह्माडं 
। मयरूाडं आकारें ।’ − एभा २४·१४२. ३. धैयच; झहमत; चहय्या; धमक; अवसान (चि धरिे, आििे) : ‘त्या 
धमचसैचनकारें् िंाले होतेचर् सवच आव चरते ।’ − मोकिच १२·५. ४. िाब; आटोप; आब; िबिबा; शक्ततके्षम; 
बल; सामर्थ्यच : ‘तुचिंया लाठेपिार्ा आवो । चतहीं लोकीं ।’ − ज्ञा २·९. ५. नेम; पचवत्रा : ‘दृढ साधोचनया ं
आवो । चनजबळें घाचलता घावो ।’ − एभा १२·५८८. ६. घाट; घडि (भाडें वगैरेंर्ी). ७. उद्भव; उद्गम. ८. 
ऐट; धीर. ९. अवडंबर. १०. उ् भविे; चपकिे : ‘पेचरजे नुसिी झहसा । तेथ आवैल काय अझहसा ।’ − राज्ञा 
१३·२२३. 
 
आव स्त्री. आतड्ासंबंधीर्ा रोग; आमाशं; पोटातील अपक्वता, अपर्न, अजीिच. 
 
आव चव. चनभळे; ताजे; कोरे; (व.) [सं.] 
 
आव पु. आवक; प्राप्ती; लाभ : ‘केवढा मािंा उपावो । कचरता कोि प्रस्तावो । केचलयाचह आवो । 
काय येथ ॥’ − ज्ञा १८·६२२. [सं. आय] 
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आव आििे चि. अंगात कतृचत्व नसताना झकवा श्रीमंती, अचधकार नसताना ती असल्यार्ा िेखावा 
करिे. 
 
आवई स्त्री. १. आवई; कंडी; लोकवाता; भमुका; वाता; खबर; गप्प; बोलवा; बातमी. २. प्रचसद्धी; प्रख्याती 
: ‘धमचराज श्रीमंत धन्द्यार्ी तै्रलोतयामध्यें आवई’ − ऐपो २०२. [सं. आ+ई] (वा.) 
 
आवई उडणविे − बातमी चपकचविे. 
 
आवई पडिे −बातमी पसरिे : ‘मोठे बक्षीस चमळेल अशी आवई पडल्यावर बचक्षसारे् लालर्ीने चजकडून 
चतकडून तमाशवेाले आले.’ − चनमा १४८. 
 
आवई खािे − चभिे : ‘मुख्य शत्र ुआवाई खाऊन व्यग्र जाहला आहे तो सावंर धचरतो.’ − मराआ ७. 
 
आवई उठिे चि. अफवा पसरिे. 
 
आवई तवई स्त्री.  संकट; हालअपेष्ा : ‘आवया तवया भोचगतला तो अकस्मात चतथचरूप चसवापा 
चनवतचले.’ − मर्सा १२·३३७. 
 
आवक चव. आलेला; प्राप्त िंालेला; आयात; चमळालेला.  

स्त्री. १. जमा; उत्पन्न : ‘जरी त्यार्ी आवक मोठी असून काटकसरही मोठी असे तरी त्याला जबर 
कजच असे.’ − र्ंरामू २९२. २. आलेली पते्र, पुस्तके, कागि वगैरे; याच्या उलट जावक. 
 
आवक कारकून पु. येिाऱ्या टपालार्ी नोंि ठेविारा कारकून. 
 
आवकजावक स्त्री. १. आयातचनयात; जमाखर्च. २. आवक जावक बारचनशी; आल्यागेल्या पत्रारं्ी 
नोंि. 
 
आवकटा पु. आश्चयच; नवल. 
 
आवकिे, आवंकिे अचि. अडखळिे; थाबंिे; कर्रिे; साशंक होिे. : ‘पि यशवंत तंू करिार ना ं
आज सारं? राधाबाईंनीं जरा अवकंत चवर्ारलें .’ − हार् का ंधमच २३९. 
 
आवक बारणनशी स्त्री. ज्या वहीत आलेल्या कागिपत्रारं्ी नोंि करतात ती वही. 
 
आवक वािनखचय पु. माल वाहून आिण्याकचरता होिारा खर्च. 
 
आवक्श कचतिे आयुष्ट्य झर्तिे; भले पाहिे; कल्याि झर्तिे; आशीवाि िेिे : ‘ह्यो त्याला बरकत येऊ िे 
म्हनत आवतश झर्तत म्होरं जायार्ा.’ − उपरा ९९. 
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आवखादा चव. अवघड, अडर्िीर्ा : ‘शत्र ूरात्रीर्ा िगा करिार. गवत रानामध्यें बहुत. जागा 
आवखािा. राउतार्ा र्लाज नाहीं.’ − पेि ३३·२९०. 
 
आवखादिे अचि. धास्ती घेिे; धीर सोडिे : ‘चवश्वासराव अंबारींत होते म्हिूनर् चटपल्यासारखे 
मारले गेले आचि ते गेल्यावर फौजेनें आवखािला.’ − सकाळ २८·१०·३५. 
 
आवग न. माशाच्या पोटातील आतडे. शरीरार्ा नाजूक भाग. पु. १. अहंकार. २. काढिी, बधंन : 
‘जो माया चर् पालािवी । आंगा अवगु घालवी ।’ − राज्ञा १८·१०५७. 
 
आवगी स्त्री. स्वैरबुद्धी. 
 
आवगिी स्त्री. वषे; सोंग : ‘वराहार्ी घेऊन आवगिी । अंशें येके धचरली धरिी । तेथें कायीं वानंु 
श्रीर्िपािी । उद्धचरला गोवधचनंू ॥’ − रुस्व ३१५. [सं.] 
 
आवगिे अचि. वाईट मागाला लागिे; स्वेच्छार्ारी, िुरार्ारी बनिे; बहकिे; बावर्ळिे. : ‘र्ोरीजारी 
अनार्र । करूचन नाहीं म्हिती नर । तैसा नावके राजेश्वर । असत्या जागीं आवगला ।’ − मुआचि १६·११६१. 
[सं. अव+गम्] 
 
आवगिे सचि. १. धारि करिे; अंगीकारिे; अंगी आििे, घेिे; अवगिी घेिे : ‘कीं मानुषपिा आवगला । 
भिऔचन सत्यलोका ंएओ चबहाला ।’ − िाव ३५२. 
 
आवगिे अचि − स्वच्छंिपिे वागिे; मािसातून उठिे. [सं. अव+गम्] 
 
आवगिे सचि. आटोपिे. [सं. आव = आटोप] 
 
आवगत चव. धारि केलेले : ‘आवगतें आंग चनवीळे’ − उगी ७६·६०१. 
 
आवगळा चव. अचधक उत्कट. 
 
आवगंुडी स्त्री. (शतेी, र्मचकारी) मोटेच्या बैलासं मागे ओढण्याकचरता कासऱ्यास जोडलेली 
वािी. 
 
आवग्र चिचव. १. आरंभापासून अखेरपयंत; सतत; एकसारखा; अखंड; न थाबंता : ‘तेथें तीन चिवस 
आवग्र रातं्रचिवस पाउस लागला.’ − पेि २०·१९८. २. सवच; एकूि एक : ‘रमण्यात जाऊन स्वार व गाडिी 
हरिारें् आसपास उभे राहून हरिे धरावी, र्तचकयात हरिे आवग्र पळून गेली.’ − पुिेअभा ३·१०५. [सं. 
आ+अग्र] 
 
आवघ चव. पूिचपिे; संपूिचता. 
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आवघड न. संकट. 
 
आवघडिे अचि. जड होिे, अडखळिे. 
 
आव घालिे चि. १. उत्साह; महत्त्वाकाकं्षा, उभारी धरिे : ‘कामकाजात चर्त्त घालून आव 
घालावा.’ − र्रं्ूि १०१. २. आळाबाधंा करिे; व्यवस्था लाविे : ‘र्हुकडे मािसे बटकी र्ाकर चवखरली 
होती ती जानरायानीं जमा करून आव घातला.’ − ऐलेख ४·१३४. ३. िेखावा करिे; खरे लपवनू नाही ते 
िाखवण्यार्ा प्रयत्न करिे. 
 
आवजा (आज्ञाथी) या. (चभ.) 
 
आवजा, आवझा चव. अवलंबन; भार; ओिें. : ‘तया मोक्षार्ा आविंा । आपि या कविें लावीला ।’ − 
भाए ७८३; ‘जीवलगाचस आवजा जाला ।’ − िाचव ७७४. [सं. अवह्] 
 
आवजाव स्त्री. १. या आचि जा. ये, जा; पुन्द्हा ये असे सागंिे. २. (ल.) हेलपाटा (चि. करिे, 
माडंिे, लाविे). 
 
आवझे न. ओिें. 
 
आवट पु. लाकडार्ी रास. 
 
आवटचावट चिचव. फाजीलपिारे्; भलतेसलते; अरबटर्रबट. [र्ावटरे् चद्व.] 
 
आवटिी स्त्री. (भातार्ी) पुन्द्हा लाविी; आवटण्यार्ी चिया; िाट िंालेली रोपे उपटून 
िुसरीकडे लाविे. 
 
आवटिे उचि. पेरलेले धान्द्य (बहुधा नागली व वरी, क्वचर्त एका जातीरे् भात) उगवनू आल्यावर उपटून 
नागंरलेल्या जचमनीत काडी काडी आडवी फेकिे (म्हिजे ती जीव धरते). [सं. आ+वट] 
 
आवटिे चि. उरिे. 
 
आवटळा पु. गात्रसंकोर्; उसि. : ‘उठविें ताठा करक । आवटळे आचि लर्क ।’ − िास 
३·६·४६. 
 
आवठ पु. अस्पष् आकृती; अस्पष् चर्न्द्ह, भाग. (चि. उठिे, वठिे). (व.) 
 
आवठरिे अचि. संकोर्िे; उिास होिे : ‘मािें मन आवठरून गेले होते.’ − सीपो १६. 
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आवड स्त्री. १. गोडी; संतोष; आनंि; र्च्छा. २. प्रीती; र्ागंला भाव; रुर्ी; पसंती (चि. ठेविे, होिे, 
असिे) : ‘आवडीर्ी क्षुधा जयाप्रती । तयाचस रुरे् पाक चनष्ट्पत्ती ।’ − मक २२·१५. 
 
आवड पु. तीन पाटनयारें् एक पाटगे व वीस पाटनयारं्ा एक आवड; मोठा वाफा : ‘मारी ललकारी । 
ढेलत्या बलैा । र्ालरे आवड हा भरला ॥’ − काके ६६. 
 
आवड पु. मोठ्या शतेार्ा एक भाग. (व.) 
 
आवड स्त्री. स्नेहाकषचि; रासायचनक आकषचि. 
 
आवडक चव. चिसिारा; साकार. 
 
आवडक चवडकपहा : औंडकचौंडक 
 
आवडकृत्य न. आवडीरे्, मनाजोगे, संमत असलेले, आवडिारे काम. 
 
आवडगोड चव.१. आवडता म्हिून गोड (िेिगी, बक्षीस, सेवा.) २. आवडत्या मािसाने केलेली 
म्हिून गोड (र्ाकरी, िेिगी). 
 
आवडचतुर आवडत्या गोष्ीत र्ातुयच, हुषारी िाखविारा; आवडत्या गोष्ी जाििारा. 
 
आवडचतुराई स्त्री. १. आवडत्या गोष्ीत िाखवलेले कौशल्य. २. आवडेल ते करिे; स्वचे्छार्ार; 
स्वच्छंिी वतचन; आवडीर्ी र्तुराई. 
 
आवडिे (आवड्िे) सचि. १. पसंत असिे; रुर्िे; आनंििायक झकवा मनाजोगे असिे. २. भासिे, 
वाटिे : ‘आचि आवडेन कार् पे्रमला । गोकुचलरे्याहूंचन ॥’ − राज्ञा ११·३४. (वा.) आवडून घेिे − आपली 
प्रीती बळेर् ठेविे; आपल्याला पे्रमबद्ध करून घेिे. 
 
आवडिे सचि. १. चिसिे; वाटिे; भासिे : ‘तो मनुष्ट्यासाचरखा तरी आवडे । परी मनुष्ट्यत्व तया न घडे ।’ − 
ज्ञा ४·१००. २. प्रीतीस पात्र होिे. 
 
आवडिे, आवाडिे सचि. शौर्चवधीनंतर ढंुगि धुिे; कुल्ले धुिे. (राजा. ग्रा.) 
 
आवडता चव. १. पसंतीर्ा; आवडीर्ा; लाडका; आनंििायक; संतोषकारक. २. (ल.) वाटेल 
तो; पाचहजे तो; हवा तो; भलता : ‘जें हें साधन तुम्ही चनरूचपलें  । तें आवडतयाचह अभ्याचसलें  ।’ − ज्ञा ६·३३७. 
 
आवडती बायको स्त्री. १. आवडिारी, पसंत असलेली बायको. २. (ल.) चबजवराच्या झकवा िुसऱ्या 
लननाच्या बायकोबिल म्हितात. 
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आवडते शास्त्र न. १. एखाद्या वातयार्ा (शास्त्रािी गं्रथातील) सत्याला जरा सोडून आपल्या 
र्च्छेप्रमािे झकवा मताप्रमािे अथच लाविे; अनुकूल शास्त्राथच काढिे. २. आपल्या र्च्छेर्ा झकवा आपली र्च्छा 
हार् कायिा, शास्त्र; स्वच्छंिीपिा; मनाला वाटेल तसे करिे. 
 
आवडनावड, आवडणनवड, आवडणतटकारा स्त्री. पु. १. प्रीती आचि अप्रीती; हव−ेनको असिे; एक 
गोष् पाचहजे असिे, िुसरी नको असिे. २. (ल.) चवषमबुद्धी; दै्वत; समतेर्ा अभाव. 
 
आवडणनवड स्त्री. मकरसंिातंीच्या चिवशी सुवाचसनी चस्त्रयानंी करावयार्ा एक चवधी. या चिवशी एखाद्या 
सुवाचसनीस बोलावनू चतच्या आवडीप्रमािे चतला र्ोळी चशवनू िेतात. 
 
आवडभूत चव. आवडते िंालेले; आवडलेले; चप्रय िंालेले; संमत असलेले. 
 
आवडविी न. आरोनयासाठी स्नानाकचरता झलबार्ी पाने वगैरे टाकून तापवलेले पािी. 
 
आवडसावड स्त्री. १. मािसे, बैल, नागंर र्. एकमेकाचं्या उपयोगासाठी एकमेकासं िेण्याघेण्यार्ी 
शतेकऱ्यारं्ी पद्धती. २. एकमेकासं केलेली मित; मितीर्ी अिलाबिल. 
 
आवडळ चव. १. यक्त्कंचर्त; थोडा; अल्प. २. साकार; दृक य. 
 
आवडा चव. एवढा : ‘आवडा चनरोप मैना ग सागं जो बापाल मनैा.’ − एहोरा ५·७८. 
 
आवडा चव. आवडता; लाडका. 
 
आवडा देवडा चव. आडवाचतडवा; वाकडाचतकडा; अचप्रय; संतापिायक; अपमानकारक (मनुष्ट्य, 
भाषि, कृत्य र्.). 
 
आवडी स्त्री. आवड; प्रीती; पसंती. पहा : आवड : ‘तुका म्हिें कुडी । जेवी प्रािार्ी आवडी ।’ − तुका 
 
आवडी गोडी आवडनावड. 
 
आवडून घेिे चव. िुसऱ्याच्या पे्रमाला झकवा लोभाला पात्र होऊ अशा रीतीने वागिे. 
 
आवडे चव. वाटेल ते; भलते; भलतेसलते : ‘म्हिौचन आपुलालेया चहतारे्चन लोभें । मज आवडे तोचह 
भतत िंोंबे ।’ − ज्ञा ७·११९. 
 
आवढ, आवढे चिचव. र्तका; एवढा; येवढा. (खा.) 
 
आवढा चव. एवढा : ‘आवढा गुन्द्हा माफ कर’ − जसा १३४. 
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आवि न. १. गाडीच्या र्ाकाच्या भोकात घातलेले लोखंडी वतुचळाकार वढेे झकवा मायिी. चहच्यामध्ये 
गाडीर्ा किा चफरत असतो. २. (यंअ.) चफरिाऱ्या िाडं्ाच्या खाली−वर असिारा भाग, खोबि. घषचिाने 
होिारी िंीज कमी करिे हा उपयोग असतो. [सं. आ+वृत्] 
 
आवि आवण् न. १. भातारे् उभे शते; रोपे. (कों.) २. वागंी, नार्िी, वरी, चमरर्ी यारें् िुसऱ्या 
चठकािी लावण्याकचरता तयार केलेले रोप; नारळ, पोफळी यारें् रोप. ३. प्रथम रोपे लावतात ती जमीन; बी 
पेरून रोपे तयार करतात ती जमीन. ४. भातार्ी रोपे पचहल्या चठकािाहून उपटून ज्या िुसऱ्या जचमनीत 
लावतात ती जमीन. ५. (सामान्द्यतः काही प्रातंात) धान्द्य, भाजीपाला यारं्ी रोपे लावतात ती जमीन; 
आविीर्ी जमीन. (को.) [सं. आ+वप्] 
 
आविा चव. चशळा, चशळी, चशळे. (कु.) 
 
आविी स्त्री. १. लाविी; खार्रातील भातारे् रोप उपटून िुसरीकडे लाविे. २. भातार्ी रोपे तयार 
करतात ती जमीन. ३. भातारे् रोप उपटून ज्या जचमनीत लावतात अशी जमीन. 
 
आविू न. १. आविीसाठी काढलेली रोपे लावण्याकचरता तयार केलेली जमीन; आविी करावी 
लागते ती (जमीन, शते). २. पुन्द्हा लाविी केलेली आविातील भातार्ी रोपे वगैरे; आविी करून िंालेले 
भात. (को.) 
 
आविे उचि. आवि उपटून िुसरीकडे लाविे; भात, नागली, चमरर्ी, वागंी वगैरेच्या रोपारं्ी िुसऱ्या 
जागेत लाविी करिे; आविातून काढलेली रोपे आविूत लाविे. (को.) 
 
आविे चि. उगविे, चपकिे. : ‘पेचरजे नुसधी झहसा । तेथ आवैल काय अझहसा ।’ − ज्ञा १३·२२३. 
 
आविे अचि. जेवि िंाल्यावर हात व तोंड धुिे; आंर्विे. [सं. आर्मन] 
 
आविे अचि. समाचवष् होिे; सामाविे; माविे : ‘सकलकरतळातं चक्षती आवली ।’ − प्रला ११७. 
 
आविो पु. पखंा. (कु.) [सं.व्यजन] 
 
आवतकरी पु. औत र्ालविारा शतेकरी : ‘आवतकऱ्या िािा नको मारू बलैाला.’ − एहोरा ३३. 
 
आवति न. चनमंत्रि; बोलाविे. [सं. आमंत्रि] 
 
आवतिे चि. १. बोलाविे; आमंत्रिे. ‘गोमायुगृध्रपल – भकु् पचरवारा मृत्यलूाझग आवतिें । चिधलीं 
कुरुसैन्द्यानंी…’ − मोकिच ८·४. २. अचभमंत्रि करिे : ‘मल्लचवदे्यर्ा अभ्यास । आंवतूचन र्ाचलला र्डंीश । हा ं
हा ं म्हिता ंनागपाश । घाचतला त्याचस ॥’ − कथा ३·१०·१६३. ३. भोजनास बोलाविे : ‘भोजना आवचंतला 
सहपचरवारीं ।’ − मुआचि ४०·७२. 
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आवतऱ्या पु. साथीच्या रोगारें् मूळ शोधून त्यावर उपाय सागंिारे एक प्रकाररे् भगत : 
‘भगतामंध्ये ‘मुचखया’, ‘पानफोड्ा’, … ‘आवतऱ्या’ असे अनेक प्रकार आढळतात.’ − आप्र ७. 
 
आवतासवदा पु. (व्यापारी) वायद्यार्ा सट्टा; भचवष्ट्यकाळी होिाऱ्या िेवघेवीर्ा करार. 
 
आवणतकाय स्त्री. गती; क्स्थती; चवशषेेकरून वाईट गती, िुःक्स्थती, िुिचशा. (गो.) 
 
आवती, आवथी स्त्री. १. आहुती. २. (ल.) नाश. [सं. आहुचत] 
 
आवतीक न. नाश; नुकसान. (गो.) 
 
आवतीक मारप चि. नुकसान करिे. 
 
आवतीभोवती चिचव. सभोवती; आसपास; आजूबाजूस; जवळपास : ‘आवतीभोवतीं अशी चकलचबल 
करंू लागलीं म्हिजे चजवाला गारवाऱ्यावर र्ािंण्यातं पडल्यासारखे वाटतें.’ − भा १३. [सं. 
आवृत+भ्रचमत] 
 
आवथिे चि. वात पुढे करिे. 
 
आवदा स्त्री. आयुष्ट्यमयािा : ‘मृत्युलोकीं मनुष्ट्यमयािा । शतवष ेजी गोझविा । ते अचतिमोचन आविा । 
अचधक मुकंुिा परं्वीस जाहलीं ।’ − एभा ६·२५४. [सं. आयुिाय] 
 
आवदाना पु. पहा : अवधिा 
 
आवदुध न. १. चबन पाण्यारे् िूध. २. न तापलेले−कच्चे चनरसे िूध. (व.) 
 
आवध पु. अवधी; मुित; काल : ‘आमर्ें पत्र तुम्हासं पोंहोर्ल्यावर र्ार चिवस आवध करून र्ार 
चिवसामंध्यें आमरे् सरंजाम, गल्ला वगैरे… कराव.े’ − मर्सा ५·५८. [सं.अवचध] 
 
आवधातु पु. हीन प्रतीर्ा धातु. 
 
आवधी स्त्री. वले; लता : ‘र्िंनार्ी आवचध कुवारी । बािें काचपली राहे वरीच्यावरी । तैसी ते राजकुमरी । 
िेवाचर्या अवस्था ।’ − रुस्व ३४४. 
 
आवनो चव. न भाजलेला; कच्चा. (कु.) 
 
आवभाषी स्त्री. (प्र.) िुरुत्तर; िुष् बोल : ‘जमाना आला उफराटा । सुन सासूला लावी बट्टा । … 
लेक बापाशीं लावी आवभाषी ।’ − अफला ६८. [सं. अवभाषी] 
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आवय स्त्री. १. आई; माता. २. आवई; गप्प; भमुका. (गो.) [का. अव्वा] 
 
आवय बापुय पु. आईबाप. 
 
आवयेळा पु. आवळा : ‘कुिी साचंडला आवयेळा’ − जसा ६४८. 
 
आवर पु. स्त्री. १. आटोप; आटोका; आटोतयात आििे; आटोपते घेिे; थोडतयात आििे; गोळा करिे; 
बिं करिे; संपुष्ात आििे. २. चनयंत्रि; ताबा; वर्क; चनग्रह; अंमल. ३. व्यवस्था; कारभार; पाहिी; धंिा 
र्ालचवण्यारे् कौशल्य; उरक. [सं. आ+वृ] (वा.) 
 
आवर घालिे − (वाटेल तसे वागिाऱ्याला) ताब्यात आििे. 
 
आवरआटोप पु. संकोर्, व्यवहार बिं करिे. 
 स्त्री. उरक. 
 
आवरक चव. आवरिारा; वढेिारा; बाधंिारा; संयम करिारा; अटक करिारा; ताबा ठेविारा; आळा 
घालिारा; आवरि घालिारा : ‘आहो भततीर्ें बळ थोर आहे िेवराया आवरक ।’ − िाचव २७९. 
 न. (जीव.) १. िुसऱ्या अवयवाभोवती वढूेन राहिारा भाग. उिा. किचळ, केळ याचं्या िेठार्ा 
तळभाग.२. पानाच्या तळाशी पात्यारे् अगर िेठारे् अथवा पिचतलारे् खोडाभोवती असलेले आवरि. उिा. 
गवत. 
 
आवरक्त न. रतती आव; रततार्ी हगवि; आमाशं. [सं. आम] 
 
आवरजा पहा : अवरजा 
 
आवरि न. १. आवरिे; आटोप; आवरण्यार्ा व्यापार. २. वषे्न; आच्छािन; वढेा; िंाकि; रक्षि 
साधन (कठडा, कंुपि, वई, िंाकि, पुठ्ठा, पेटी, पडिा, िंगा र्.) ३. वढेिारी, बाधंलेली वस्तू. ४. 
आच्छािनावस्था; प्रावरिावस्था; संरक्षिावस्था : ‘मज अनावरिा प्रावरि । भषूिातीताचस भषूि ।’ − ज्ञा 
९·१६२. ५. ताबा; चनयमन; अंमल; व्यवस्था; अचधकार; आटोप; उरक. ६. भारपि शुद्ध चद्वतीयेच्या रात्री 
बायकारें् आकंठ भोजन − खािे − फराळ (कारि िुसऱ्या चिवशी हचरताचलकेर्ा उपवास काही न खाता 
करावयार्ा असतो.) ७. (तत्त्व.) र्ुकीच्या कल्पनेच्या िोन कारिापंैकी (आवरि व चवके्षप) एक; 
आच्छािन; लपचविे. ८. कपडे : ‘आपुलें  आवरि केलें  …नगरामध्यें चभक्षा करू लागले. ’ − लीर् ४·४२. ९. 
(यंअ.) आतील (वस्तूला) बिं करिारा संरक्षिात्मक सागंाडा. १०. (कृषी.) जचमनीतील ओलावा कमी 
होऊ नये म्हिून चपकाच्या िोन ओळीमध्ये पाला पार्ोळा झकवा उसार्ी वाळलेली पाने पसरिे. [सं.] 
 
आवरि देवता स्त्री. १. मुख्य िेवतेच्या भोवतालच्या अवातंर िेवता. जसे :− अनंताच्या भोवती 
असिारे अष्चितपाल. २. (ल.) राजाच्या भोवतालरे् मंत्री, खुषमस्करे; मोठ्या मािसाच्या भोवतालर्ा 
पचरवार. [सं.] 
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आवरिणनके्षप पु. (भशूा.) खालच्या खडकानंा िंाकिारा, आच्छाििारा थर. 
 
आवरिपीक न. (भ.ू) कडक चहवाळयात फळबागारें् संरक्षि व्हाव े म्हिून जमीन िंाकिारे व 
हवतेील नायरोजन वाय ूमुळयाचं्या गाठीत बचंधत करिारे िुय्यम पीक. 
 
आवरिपूजा स्त्री. मुख्य िेवतेच्या भोवती असलेल्या िेवतारं्ी पूजा; अनंतर्तुिचशीस अनंताच्या 
अष्चितपालारं्ी पूजा : ‘कृष्ट्ि परमात्मा मध्यमूती । आवरिपूजा यािवपतंती ।’ − एरुस्व १४·१००. [सं.] 
 
आवरिवाळू स्त्री. (भशूा.) खालच्या स्तरावर आवरिासारखी पसरलेली वाळू (चतर्ा थर). 
 
आवरिशल्क्त, आवरिशक्ती स्त्री. १. आटोपण्यार्ी, चनयमन करण्यार्ी, ताब्यात ठेवण्यार्ी शतती. 
पहा : आवर शक्ती. २. माया; वस्तूच्या खऱ्या गुिारें् आच्छािन करण्यार्ी शतती; मोह; अचवद्या. [सं.] 
 
आवरिे उचि. १. एकत्र करिे; गुंडाळिे; आटोपिे; थोडतया जागेत आििे; गोळा करिे; संपचविे 
(वस्तू, कामे, र्तर गोष्ी र्.). आटपते घेिे : ‘जी ताईसाब! पि आपुन जरा आवरतं घ्या.’ − र्ंरग्रहि ४१. 
२. (ल.) माघार घेिे; परत घेिे : ‘प्रसाि करिें मनीं जचर नसेल हें आवरा ।’ − केका १४. ३. वचहवाटिे; 
व्यवस्था पाहिे; िेखरेख करिे; अंमलबजाविी करिे. ४. िंाकिे; वढेिे; आच्छाििे; गुंडाळिे; व्यापिे; 
व्यापून असिे : ‘म्हिौचन आम्ही तयातें । म्हिो सवचत्र आईकतें । एव ं जे सवांतें । आवरूचन असे ॥’ – ज्ञा 
१३·८८२. ५. ताबा र्ालचविे; चनयमन करिे; अटकाव करिे; हुकमतीत ठेविे : ‘तेिें तें आवचरजे । 
भीष्ट्मातझळ राचहजे ।’ − राज्ञा १·१२३. ६. आपल्याकडे घेिे; साभंाळ करिे; वाढचविे (अनाथ मुलारं्ा वगैरे). 
७. रक्षि करिे; मित करिे; आश्रय िेिे; आच्छािन घालिे. [सं. आ+वृ] 
 
आवरिे न. हचरताचलका पूजेच्या आिल्या रात्री (भार शु. २.) करावयार्ा फराळ. 
 
आवरिे न. (सोनारी काम) भाडं्ास पसरट आकार िेण्यासाठी उपयोगात आिावयार्ी हातोडी. 
 
आवरत चव. आटोतयात येिे : ‘उचडिार्ी खळी आवरत आली आहेत.’ − गावरहाटी ९९. 
 
आवरता चव. अवास्तव; चनष्ट्कारि. 
 
आवरदा चव. १. आयात माल. २. (कधी कधी) आवक. [फा.] 

स्त्री. आयुिाय. 
 
आवरदा जमा स्त्री. आयात जकातीरे् उत्पन्न. 
 
आवरदेखाना पु. आयातचनयात; त्यावरील जकात. [फा.] 
 
आवरशल्क्त, आवरशक्ती कामार्ा उरक. 
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आवरसावर, आवराअवर स्त्री. बाधंाबाधं; गोळा करिे; आटोपिे; िंाकापाक. 
 
आवराबावरा काबराबावरा. 
 
आवणरव न. भक्षिाकचरता पुरवठा; मेजवानी : ‘तै तुआं आवझरव केली । िैत्युमासंार्ी ।’ − चशव ४४५. 
 
आवरी चव. आवरिारा; िेखरेख करिारा; कारभारी; व्यवस्थापक : ‘जया प्रािारे् घरीं । अंगें राबती 
भाऊ र्ारी । आचि मना ऐसा आवरी । कुळवाडींकरु ।’ − ज्ञा १३·२८. 
 
आवरीत स्त्री. (चवरु.) पहा : अवरीत : ‘आधीं मसी लावलीस प्रीत । पुढें त्वा केलीस आवरीत’ − होला 
१४४. 
 
आवरॉ पु. आळसुद्यासारखे एक धान्द्य; र्वळी; कडव ेवाल. पहा : अवरा (गो.) [का. अवरी] 
 
आवजयिे सचि. टाकिे; त्याग करिे; सोडिे : ‘गडी म्हिती जगज्जीवना । का ंआवर्मजली यमुना । 
कोण्या चवर्ारें मधुसूिना । कोप धचरला चतजवरी ।’ − हचर १०·८२. [आ+वृज्] 
 
आवजा पु. चहशबे वही. अवरजा : ‘कीिी नावचनशीवार पत्रकें  आवजे पहावें.’ − ऐलेसं ४·१४३३. 
 
आवजूयन चिचव. अगत्यपूवचक. 
 
आवजूयन सांगिे चि. आग्रहाने सागंिे; मुिाम सागंिे; बजाविे. 
 
आविय पु. समुर : ‘चतघा आधार आविोिकार्ा’ − िास १३·४·१८. 
 
आवतय पु. १. र्िाकार भ्रमिगती; फेरा; वळि. २. पाण्यार्ा भोवरा : ‘जे दे्वषाच्या आवती िाटत । 
मत्सरारे् वळसे पडत । माझज प्रमिाचि तळपत । महामीन ।’ − ज्ञा ७·७२. ३. र्िवात; वावटळ; तुफान : 
‘समथें सज्जनिुगी पवचत आवतच पाहिें ।’ − सप्र ९·१५. ‘सूयच चवषुववृत्ताच्या उत्तरेस असता शातं प्रिेश उत्तरेस 
येऊन तेथें व्यापारी वारे समोरासमोर येतात, लंबचकरिानंी जमीन फार तापते म्हिून त्यासं जोर येतो, 
त्यारं्ें र्ि बनून तें गरगर चफरंू लागतें, हे र्ि वर आकाशात जाऊन प्रचतव्यापारी वाऱ्याबरोबर धु्रवाकडे 
जाते यास आवतच असे म्हितात.’ − सृचष्ज्ञान ७३. ४. पाण्यातील भोवऱ्याच्या आकृतीप्रमािे अंगावरील 
केसार्ी रर्ना, आकृती (चवशषेतः घोड्ाच्या अंगावरील). उिा. जंघावतच; जानुवतच. ५. मनात एक सारखे 
घोळिे; चवर्ार. ६. वढेा (सेनेर्ा) : ‘सभोवता सैन्द्यार्ा आवतच पाहून मध्यें कोंडला असतां, त्यास सोडून 
चनघालें .’ − ऐलेसं ८४३. ७. अनथच : ‘आंग्र्याने ऐसा आवतच माचंडला आहे.’ − पेि ३०·१४७. ८. हालर्ाल; 
प्रसर : ‘झमश्रीकोटे व कलघटगी येथील संधानें आलीं आहेत परंतु शत्ररू्ा आवतच आहे म्हिोन अवमान 
आहे.’ − ऐलेसं ४१०३. ९. गिीर्ी झकवा िाटीर्ी जागा. १०. (वै.) सुविचमचक्षका. ११. चवतळिे. १२. 
संसार. १३. रत्नचवशषे. १४. चनचिध्यास. १५. संशय. १६. झर्तन. 
 न. (आयु.) चभवईवरील एक ममचस्थान. 
 चव. पुन्द्हा पुन्द्हा येिारा. [सं.] 
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आवतय, आकरि न. (नृत्य) उजवा पाय कंुचर्त करून पुढे पसरिे, असे अनेकवार करिे, उजवा हात 
आकंुचर्त करून पुढे पसरिे व पुन्द्हा आकंुचर्त करिे, डावा हात वक्षस्थळावर ठेविे. [सं.] 
 
आवतयकी स्त्री. (आयु.) मोतीझबिूतील एक दृचष्िोष. त्यात दृष्ी (बाहुली) भोवऱ्यासारखी 
र्रं्ल, ताबंसू व काळी होते. [सं.] 
 
आवतयणचन्ि न. (सास.) एखाद्या कलाकृतीत वारंवार येिारा शब्ि, वातय प्रयोग, प्रचतमा झकवा 
कथासूत्र. [सं.] 
 
आवतयिे सचि. १. आवतचन करिे; घोकिे : ‘येरा ंस्तोत्र की नाममंत्र । आवतचविें पचवत्र ।’ − ज्ञा १६·१०४. 
२. चफरून येिे. ३. वररे्वर म्हििे. ४. परत परत करिे. [सं. आवतचन] 
 
आवतय दशांश (ग.) व्यवहारी अपूिाकास िशाशंारे् रूप िेताना कधी कधी भाग बरोबर सुटत नाही व 
भागाकारात तेर् तेर् अंक पुन्द्हा पुन्द्हा येतात. उिा. ९५÷९० = १·०५५५५ र्. अशा जातीच्या िशाशंास 
आवतचिशाशं म्हितात. चफरून चफरून येिारा जो भाग त्यास आवतच प्रिेश म्हितात. 
 
आवतयधके्क पुन्द्हा पुन्द्हा बसिारे धके्क. ‘जरा वगेळया कारिामुळे आवतचधके्क व आवतचलहरी चनमाि 
होतात.’ − चनभा पषृ्ठ ८ 
 
आवतयलिरी पुन्द्हा पुन्द्हा उठिाऱ्या लाटा. ‘त्या चठकािी भकंूपाच्या आवतचलहरी चनमाि होतात.’ − 
चनभा पषृ्ठ ८ 
 
आवतयन न. १. चफरिे; भोवताली चफरिे, चफरविे; ढवळिे. २. पुन्द्हा पुन्द्हा म्हििे; आवृत्ती; संथा; 
पाठ; पारायि (धार्ममक गं्रथ, स्तोत्र, रुराध्याय र्. कारे्) : ‘चनत्य िहा सहस्त्र आवतचनें पूिे । क्षोिी पाळा 
करी सप्तचिन ।’ − चशवलीलामृत ११·११९. ३. अभ्यास करिे; सवय करिे; पठि करिे. ४. एखाद्याकडे 
वळिे, चफरिे, येिे. ५. (संगीत.) कोित्याही एका तालार्ा संपूिच मात्रा समूह. ६. घुसळिे. ७. धान्द्य 
र्ाळिे. ८. अनेक धातू एकत्र कढचविे. ९. वस्त्रगाळ करिे. १०. मध्यान्द्हानंतर छायेने उलटिे. [सं.] 
 
आवतयना स्त्री. (मानस.) अचशचक्षत वतचनप्रकारातील एक प्रकार; खालच्या पातळीरे् प्रािी 
चवचशष् चिया करतात. उिा. पतंग चिव्यावर िंडप घालतो. [सं.] 
 
आवतयनी स्त्री. १. सोने र्. धातू आटचवण्यारे् भाडें, मूस. २. पळी. [सं.] 
 
आवतयप्रणतध्वणन, आवतयप्रणतध्वनी पु. (संगीत.) पुन्द्हा पुन्द्हा ऐकू येिारा प्रचतध्वनी : ‘चनरचनराळया 
अंतरावरील समातंर अडथळयावर ध्वचन आवतचप्रचतध्वचन उत्पन्न होतो.’ − स्वरशास्त्र ३५. [सं.] 
 
आवतयप्रदेश पु. आवतचिशाशंातील पुन्द्हा पुन्द्हा येिारा भाग. 
 
आवतय सारिी पहा : आवती कोष्टक [सं.] 
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आवर्णतक चव. चवचशष् कालावधीने पुनः पुन्द्हा येिारा. 
 
आवर्णतत, आवजंघा स्त्री. (नृत्य) डावा पाय उजव्या पायावरून उजव्या बाजूस व उजवा पाय 
डाव्या पायावरून डाव्या बाजूस नेऊन ठेवला म्हिजे जंघारें् एक स्वक्स्तक बनते, ती क्स्थती. चविूषकारे् 
र्ालिे िाखवण्यारे् वळेी हा अचभनय करतात. [सं.] 
 
आवर्णतता स्त्री. (भौ.) एखािी गोष् चनयमाने पुन्द्हा पुन्द्हा घडण्यार्ी क्स्थती, अवस्था. [सं.] 
 
आवती चव. ठरावीक कालानंतर पुनःपुन्द्हा येिारा. उिा. आवती खर्च, वारे र्.; (वै.) चवषमज्वर, 
मलेचरया यासारखे पुन्द्हा उलटिारे िुखिे. 
 
आवती कोष्टक (रसा.) रासायचनक मूलरव्यारं्ी कोष्करूपात केलेली माडंिी. [सं.] 
 
आवती ठेव स्त्री. ठरावीक रक्कम िरमहा झकवा ठरावीक मुितीने बॅंकेत ठेविे. ही रक्कम चवचशष् 
कालावधीनंतर सव्याज परत चमळते. 
 
आवदा पु. जीचवत; आयुष्ट्य. [सं. आयुिायर्ा अप.] 
 
आवधयक चव. वाढविारा; भर घालिारा. [सं.] 
 
आवधयन न. वाढ; वृद्धी; भर. [सं.] 
 
आवर्णधत करिे सचि. भर घालिे; वृद्धी करिे; वाढविे. 
 
आवषयि न. वषाव : ‘सत्कथेच्या आवषचिीं । भरूचन अमृतझसधुर्ें पािी’ − मुआचि १·१०४. 
 
आवषांत चिचव. संबधं वषात; उभ्या वषात; वषचभर; सालभर. [सं. आ+वषच+अंत] 
 
आवल चव. प्रथम िजार्ा; पचहला; पहा : अवल : ‘कोिे महाली गिी जमीन । त्याच्याचह तीन प्रती 
चनवडून । पचहली आवल म्हिून । र्ागंली याहून र्तर’ − पमाषेंिु. 
 
आवल पु. वैल, र्ुलीच्या मुख्य भागातून जो जाळ र्ुलीच्या बाजूच्या भागात जातो तो भाग : 
‘आवलावर िुधारे् खरकटे मडके घोंगत पडले आहे.’ − फुसवा ८·२५१. 
 
आवलिे उचि. १. वल्हचविे; वल्हे मारिे; नाव र्ालचविे : ‘जें आवचलता ं भावबळें । तोडी 
कमाकमचिूरजळें ।’ − एभा २·३१५. २. आवळिे; घट्ट धरिे : ‘वाया ंचर् मान पीली । आठंूर् चहयें आवली ।’ − 
राज्ञा ६·७७. [सं. आ+वल ] 
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आवलाकरी, आवलकरी पु. १. वल्हे मारिारा; नाव वल्हचविारा; वल्हेकरी; आवल्या : ‘मग डोहीं 
महाचवशाळीं । बाळ लोचटलासे जळीं । पचर धचरला वरुि आवली । चवष्ट्िुरे्चन धाकें  ।’ − कथा ७·७·२०. २. 
(ल.) किचधार; सूत्रधार; मागचिशचक : ‘उसती पुसती नेत्र युततीनें समजाचवती राज्यारे् आवले नाना ।’ − 
गापो ८३. ३. पुरुष. [सं. आ+वल ] 
 
आवली स्त्री. १. पंतती; ओळ; रागं; पगंत. सामा. शब्ि − रोमावली, रत्नावली, पद्मावली र्. २. 
एकावली; एका सरार्ी माळ; हार : ‘एकावचलएर्ी काचढली । िोरी जैसी ॥’ − राज्ञा १३·५२९. [सं.] (वा.) 
आवलीस िोिे − प्रारंभ होिे : ‘येक सारकर कडू यास पालवि न र्ालव ेम्हिून नातवास चिधले तैंपासून 
वृत्त (वृचत्त) आवलीस जाली.’ − पाक्षज्ञार्खं १·१९. ३. आवळा. 
 
आवली पोवली चव. अवती भोवती : ‘माझहभट .. श्री प्रभरेु् सेवािास्य कचरती : तेथ आवली पोवली 
असती’ − र्प्र ७·२. 
 
आवले न. वल्हे : ‘लावचून चववकेार्ें आवलें  । तोचडती कमाकमांर्ी जळें ।’ − एभा २०·१७८. 
 
आवलेकरी पु. वल्हे मारिारा. 
 
आवल्या पु. १. पहा : आवला २. शतेीवाडीच्या सवच कामार्ी िेवघेव ठेवनू ते काम व्यवक्स्थत 
र्ालचविारा मनुष्ट्य; किचधार. 
 
आवशी स्त्री. पूवचरात्र : ‘काळ न म्हिे हाट घाट । न म्हिे आवशी पहाटं ।’ − एभा १०·४२४. 
 
आवशी स्त्री. आई; आईस : ‘म्हेनत करून हेर् धतचचर आवशीर्ी र्ाकरी कर.’ − मसाप २·३६९. (गो. 
कों.) 
 
आवशीचो घव पु. (अपशब्ि) आईर्ा नवरा. (हेट.) 
 
आवशुद्ध चव. नीट; बाधेंसूि; प्रमािशीर; आकारशुद्ध. 
 
आवश्यक खणनजे न. (भ.ू) अक्ननज खडकारे् नाव व प्रकार चनचश्चत करण्याच्या दृष्ीने ज्या 
खचनजारं्ा चवर्ार आवक यक ठरतो ती खचनजे. 
 
आवश्यकता स्त्री. जरुरी. (अथच.) गरजा. 
 
आवस स्त्री. आई. 
 
आवस न. १. वाघ, झसह र्त्यािी झहस्त्र पशू गाय, हरीि वगैरेंना मारून त्यारें् थोडे मासं खाऊन 
िुसऱ्या चिवसासाठी काही राखून ठेवतात ते. २. आचमष; गळ वगैरेस पीठ लावतात ते. [सं. आचमष] 
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आवसथ्य पु. १. अक्ननहोत्र्याच्या परं्ाननीपैकी एक. पहा : पंचाग्नी २. गृह्याननी : 
‘आवसर्थ्याक्ननहवन । गुरुवासरीं अवचंतये जन्द्मचिन ।’ − स्वाचि १०·३·२०. [सं.] 
 
आवसणरया पु. वळे सागंिारा सेवक. 
 
आवसवाकडे चव. वडेेवाकडे. 
 
आवसा पु. तात्पुरते बाधंलेले घर; िंोपडी; खोप; खोपडी; माडंव; प्लेग र्. साथीरे् रोग गावात 
बळावल्यास गावाबाहेर तात्पुरती बाधंलेली िंोपडी : ‘पाढंरपेशी िाह्मि, गुजर, सोनार, कासार वगैरे 
मंडळी गावंाबाहेर आवशातं झकवा शतेातल्या पडळीत वगैरे राहण्यास गेली.’ − सुिे २०१. २. अमावास्या. 
[सं. आ+वास] 
 
आवसावरचा वाघ पु. १. आवस (पूवचचिवशी राखून ठेवलेले मासं) खाण्यास आवशेाने जािारा 
वाघ. २. (ल.) चर्रकाल र्क्च्छत वस्तूर्ा उपभोग घेण्यास प्रवृत्त िंालेला; तापट; अचधरा; रागीट; जहाल. 
 
आवणसक चव. अगत्य; अगत्यारे्; आवक यक : ‘पचर आवचसक पाडंवा । ऐसा ठाओ जोडावा ।’ − 
ज्ञा ६·१७९. 
 
आवस्ता चव. अवास्तव; चवनाकारि : ‘आम्ही आवस्ता भलुलों तुझ्या योगें ।’ − िाचव ७७६.  [सं. 
अवास्तव] 
 
आवस्वर पु. वळे; अवसर : ‘चवश्वाचमत्रार्ा अंतरीं । िोध तत्काळ प्रवशे करी । मग उठता ं ते 
आवस्वरीं । वचशष्ठें बसैचवला ।’ − वसेीस्व १·४९. [अवसरर्ा अप.] 
 
आवि चव. आिता; नेता; घडचवता; वाहून आििारा; संपािन करिारा. सामा. शब्ि − गुिावह, 
सुखावह, िुःखावह, संकटावह, चहतावह, शोकावह, भयावह, हषावह, कल्यािावह र्. [सं.] 
 
आवळ चव. १. घट्ट; करकर्लेले; िाबलेले; अडर्लेला (भात र्.). 
 
आवळकटी, आवळकठी, आवळकाठी  स्त्री.  वाळलेले आवळे; सुकवनू ठेवलेले आवळयारे् तुकडे. 
[सं. आमलक+काष्ठ] 
 
आवळिे अचि. १. आकसिे; आकंुचर्त होिे; आखूड होिे. २. दृढ होिे; घट्ट होिे; खाली बसिे 
(चर्खलात बाधंलेली र्मारत, चर्त्रा नक्षत्रातील पावसाने चभजलेली जमीन). ३. गच्च बसिे; आवळिे 
(िात, चहरड्ा). ४. भरून येिे; िाटिे; रसरशीत, भरिार होिे (वळेेवर पडलेल्या पावसामुळे येिारे 
पीक).५. लठ्ठ होिे; अंग भरून येिे; गुबगुबीत होिे. (रोड जनावरासं र्ागंले खाद्य चमळाल्यामुळे जनावर, 
गचरबीर्ी क्स्थती सुधारल्यामुळे मािूस). वरील काही चठकािी सकमचकही उपयोग करतात. [सं. 
अव+आ+वलन] 
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आवळिे उचि. १. घट्ट बाधंिे−करिे; आवळिे; मजबतू बसविे; ताठ ओढिे. २. गच्च िाबिे; 
जोराने पकडिे. ३. रगडिे; िाबिे; र्ुरिे (अवयव); धुिे : ‘जळीं आवळी वस्त्रमोळी’ − गंर ५८. ४. आवळून 
धरिे; घट्ट चमटिे (मूठ). ५. लुबाडिे; बळकाविे; जबरिस्तीने ताबा घेिे; चहसकावनू घेिे; काबीज करिे. 
६. फौजेर्ा व्यूह ररू्न तयार होिे : ‘चतकडे मोगल आपले तळावर तयार होऊन जमावसुद्धा आवळून उभा 
राचहला.’ − भाब १४४. ७. आझलगिे; चमठी मारिे : ‘त्वा ं हृियीं स्वभजुीं धरूचन आवचळला ।’ − 
भततमयरूकेका २८. [सं. आ+वल ] 
 
आवळसर झकचर्त बारीक; चकडचकडीत; अरंुि; झर्र्ोळे. 
 
आवळसरा चव. आवळयासारखा; खडे असलेला. 

पु. गंधकार्ा एक प्रकार; खड्ागंधक. 
 
आवळा पु. फलचवशषे; एक आंबट तुरट फळ. (वा.) आवळा देऊन कोिळा काढिे − क्षरु वस्तूच्या 
मोबिल्यात पुष्ट्कळ घेिे. 
 
आवळाजावळा चव. जुळे. [सं. युगुल] 
 
आवळी स्त्री. आवळयारे् िंाड; यारे् िोन प्रकार आहेत − एक रायआवळी व िुसरी कृष्ट्िआवळी. [सं. 
आमलकी] 
 
आवळी ओळ; पतंती : ‘प्रक नावळीर्ी कथा । आर्कों धावला ।’ − ज्ञा १५·४२७. 
 
आवळी भोजन न. कार्मतक शुद्ध र्तुिचशीस कृष्ट्िअवळीच्या िंाडाखाली िेवता समाराधनेचनचमत्त 
केलेले जेवि. 
 
आवळे जावळे, आवळीजावळी पु. स्त्री. न. जुळी भावडें. 
 
आवळ्याची समई स्त्री. चजच्या मधल्या िाडं्ारे् वेढे आवळयाप्रमािे वाटोळे गेंिेिार असतात, 
अशी समई. 
 
आवंजिे, आवंजे पहा : आविे, आविी : ‘मािंें आवजंें (भातार्ी लाविी) उद्या होिार आहे.’ 
 
आवंटन न. वाटप, चवतरि. 
 
आवंढा पु. मुखातील क्षिोक्षिी चगळावा लागिारा रव (रस). 
 
आवंढेकरी पु. गावढेंकऱ्याच्या उलट. राहिे एका गावात, परंतु शते करतो िुसऱ्या गावात असा 
मािूस. 
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आवंतिे चि. १. पहा : अवंतिे : ‘तें सवंसारिुःखाचस अवंतिें । ओगचरलें  गा ॥’ − राज्ञा ९·४३६. २. 
भोजनासाठी केलेले आमंत्रि. ३. बोलाविे; चनमंत्रिे. 
 
आवंतर चव. पहा : अवांतर : ‘आधींर् पुिे गुलजार, तशामंझध अपूवच बसला आचितवार त्यातं कृष्ट्ि 
श्रीमंत आवंतर समस्त यािव पचरवार ।’ − ऐपो २००. 
 
आवंती चव. अवंती नगरासंबधंी. 
 स्त्री. एक भाषा. ही महाराष्ट्री व शौरसेनी यारें् चमश्रि आहे. [सं.] 
 
आवंदा चिचव. यंिा; यावषी; ‘तुम्ही आविंार्ी मस्लत बुडचवली तरी पुरवले.’ − भाब ४४. 
 
आवा पु. १. कंुभारार्ी भट्टी. २. भाजायच्या झकवा भाजलेल्या मडतयार्ी रास : ‘आवा भाजचलयावर 
। घेऊचन जाई सत्वर ।’ − भाचव ९·१७०. [का. आचव=भट्टी] (वा.) आवा लुटिे − भाजलेल्या मडतयारं्ी 
रास करून चतरे् पंर्ोपर्ारे पूजन करून सुवाझसनीकडून लुटचविे. आवा उतरिे − १. मडतयार्ी भट्टी नीट 
भाजून चनघूिे. २. स्वतःर्ी सवच मुले जगून प्रौढ िशसे येिे. ३. उपाय सफल होिे. 
 
आवा पु. ओल्या भातार्ी मूठ. 
 
आवा स्त्री. १. बाई : ‘असली तरवार बहािुर आवा आमासनी साफ बायकू नको.’ − बाय २·३. २. 
राख; रक्षा; ३. ठेवलेली स्त्री; रंडी; वके या; व्यचभर्ारी स्त्री. [सं. अंबा, का. अव्वा] 
 
आवा पु. १. आयिातून काढून आविूत लावण्यासाठी उपटलेली मूठभर भातार्ी रोपे, रोपारं्ा 
पुजंका; पुन्द्हा लावलेली अशी रोपे. २. वागंी, चमरच्या वगैरेंर्ी नवीन वाफ्यातून लावलेली रोपारं्ी जोडी. 
(कों) [सं. आ + वप् = पेरिे] 
 
आवाई पहा : अवाई : ‘चटपूर्ी बाजारआवाई येत होती ती लटकी; तो आहे . . .’ − ऐलेसं ७·३६१६. (वा.) 
आवाई खािे − धास्ती घेिे, जरब, भीती वाटिे. 
 
आवाईतवाई स्त्री. संकट : ‘राजे, आई, वर असून गडास मोंरे्त आवाईतवाई. हजार िोन हजार 
फौज गमाजीनें जथली.’ − पुिभा १·२३७. 
 
आवाका पु. १. शतती; सामर्थ्यच; आकारमान; अवसान; धैयच; उमेि : ‘बहुतीं माचंडले आवाकें । वीरश्री 
म्लानमुखें । म्हिती पातलों कौतुकें  । महोत्साह पहावया ।’ − मुआचि ४१·४८. २. चवर्ार; सारासार चवर्ार; 
मयािा; रीत : ‘अहो जी आर्का । तुमतें नाहीं कृपेर्ा आवाकंा । तचर येथें बीज करोचन का ं। मातें र्ुकचवले. ।’ 
− ऋ ३२. ३. अचभमान : ‘मी एक र्तुर बोलका । हाही नुठी त्या आवाकंा । बोल बोलंू नेिें चफका । बोलोनीं 
नेटका अबोलपिा ।’ − एभा २८·४४९. ४. सार; अचभप्राय; गोळाबेरीज : ‘तया अथचजाता ं अशषेा ं । केला 
तात्पयार्ा आवाकंा । तो हा आठरावा िेखा । कलशाध्यायो ।’ − ज्ञा १८·१४५५. ५. आटोका; कबजा : ‘तेथ 
एरािळारं्ा आवाकंा । कविुकरी ।’ − चशव ९०७. ६. अंिाज; तकच  : ‘तैसा धरूचन आवाकंा । म्हिे स्वगुच 
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जोडेल अचसका ।’ − ज्ञा १७·१८७. ७. सवड; फुरसत : ‘काल काहंीं त्यास आवाका जाहला नाहीं.’ − ऐलेसं 
६९. ८. (ग.) र्लारे् मूल्य ज्या मयािेत कोितेही असते, ते मयाचित अंतर. 
 
आवाचा (मािूस) चव. र्भ्रतीर्ा; वजनिार; जबरिस्त : ‘गार्कवाड गंगा उतरून गेला मागे 
बापू वगैरे फौज आहे. येकूि पुता आवार्ा मािूस कोिी नाही.’ − पुिभा १·२४७. 
 
आवाज पु. नग; ऐवज; संख्या; तोफाच्या मोजिािीत येिारा जुना संख्यािशचक शब्ि : जसे − तोफा 
आवाज २५ म्हिजे तोफा संख्या २५ : ‘जेजाला सुतरनाले व थोरलीं भाडंीं येकूि आवाज, िीड हजार या 
प्रमािे आराबा पसरून उभे राचहले.’ − पाचिब २४. [फा. र्वझ् = रव्य] 
 
आवाज, आवाजी पु. स्त्री. १. ध्वनी; सूर; शब्ि; नाि. २. बातमी; गडबड. ३. कटकट; गलबला. ४. 
कानावर संवेिना घडविारे हवतेील चवचशष् तरंग. ५. एखाद्या व्यततीच्या उच्चारातील वैचशष्ट्ट्य. [फा.] 
(वा.) आवाज उठविे − १. आरडाओरड करिे. २. तिार करिे : ‘घटस्फोटाचं्या चवरुद्धही आवाज 
उठचवण्यात आला.’ − चस्त्रकावा १०३. आवाज काढिे − १. बोलिे; शब्ि करिे; कुरकुर करिे. २. 
ऐपतीबाहेर आव िाखचविे (कु.) ३. (कानाखाली) थोबाडीत मारिे. आवाज देिे − हाक मारिे; ‘त्या वळेीं 
जमािार त्यास आवाज िेऊन आपलेकडे बोलावनू घेतो.’ − चर्त्त्यार्ी माचहती १७. आवाज णटपेत लागिे − 
१. वरर्ढ होिे. २. मोठा होिे : ‘आन्द्शीर्ा आवाज नेहमीप्रमािे चटपेत लागला होता.’ − भजू ४६. 
 
आवाजचाचिी स्त्री. आकाशवािी; िूरिशचनवरील कायचिमात सहभागी होण्यासाठी होतकरू 
कलावतंाला द्यावी लागिारी आवाजार्ी कसोटी. 
 
आवाजदार चव. र्ागंल्या आवाजार्ा; र्ागंल्या नािार्ा, ध्वनीर्ा. 
 
आवाजदारकाम न. (बडोिे) सोन्द्याच्या, र्ािंीच्या; अल्युचमचनयमच्या वगैरे जाळीिार घाटात 
नखामध्ये रत्न खुले बसचवण्यात येते ते काम. 
 
आवाजदारी स्त्री. आवाजी; सुरेलपिा; आवाजार्ा िंोकिारपिा, खिखिीतपिा. 
 
आवाजा पु. १. शब्ि; आवाज. २. कीती; बोलबाला. [फा. आवाझ्] 
 
आवाजावा स्त्री. येजा; येिेजािे; िळिवळि; वचहवाट; वचहवाटीर्ा हक्क. 
 
आवाजी स्त्री. र्ागंला, सुरेल आवाज. 
 
आवाजी मतदान प्रत्यक्ष मते न मोजता अनुकूल व प्रचतकूल सभासिाचं्या आवाजावरून कोित्या बाजूस 
अचधक पाझठबा आहे ते ठरविे. 
 
आवाट पु. १. परीघ; घेर. २. आसमंतातील प्रिेश. [सं. आवृत्त] 
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आवाठ पु. वाडी; वाडा; आवाड : ‘तॉ सुतारार्ा आवाठाक आसा’ = तो सुतारवाड्ाला आहे. (कु.) 
[सं. आ+वाट] 
 
आवाठ पु. १. मोठेपिा; व्यापकता, पहा : आवाट २. ताकि; शतती. (गो.) [सं. आ+वृचद्ध] 
 
आवाड व. आवार; अंगि; पटागंि; िाराभोवतीर्ी बचंिस्त जागा. 
आवाडी स्त्री. (नाचवक) सुकािू चफरवण्यासाठी लावलेला िाडंा, काठी. (कों.) [सं. आवृत्त = चफरिे] 
 
आवाि न. नागली, चमरर्ी वगैरेरे् कोवळे रोप. पहा : आवि 
 
आवाति, आवातन न. आमंत्रि; अवंति. 
 
आवान पु. वळे. [फा.] 
 
आवाप पु. पेरिे; सामा. शब्ि − धान्द्यावाप, बीजावाप, के्षत्रावाप. [सं. आ+वप्=पेरिे] 
 
आवापन न.  कोष्ट्ट्यार्ा माग; सूत कातण्यारे् यंत्र. [सं.] 
 
आवाय पु. शौर्चवधी. : ‘तेयार्ा धनी आवायाचस चनगाला ।’ − लीर्उ ५१२. 
 
आवार पु. १. कंुपिाच्या आतील जागा; परसू; वाडगे; वाडा; अंगि : ‘उत्तरद्वारीं यािवेश्वर । पैंल 
मिनार्ा आवार ।’ − कथा १·६·१५५. २. कंुपि; हि; ज्याने वढेतात, मयाचित करतात असे वई, वडागं, 
कठडा, झभत, तट, गडगा, गावकूस : ‘कीं गंधवचनगरीर्ें आवार ।’ − ज्ञा ९·१७३. ३. वढेा; आवरि; 
बचंिस्तपिा. 
 न. ‘गोसावीयाचस आवारीचस घेउचन गेले’ − लीर् १·२१. [सं. आ+वृ] 
 
आवारखाना पु. आवारातील पायखाना; शतेखाना. 
 
आवारा पु. १. आब; मोठी तयारी; बडेजाव; काही मोठ्या योजनेर्ा घाट, डौल. (चि. घालिे). २. 
(ल.) फुटल्यानंतर पुन्द्हा फुगिे, तयार होिे (गळू वगैरे). (चि. धरिे, घालिे.) 
 
आवारा चव. उगीर् भटकत चफरिारा; चरकामटेकडा. [फा. आउिचन् = भटकिे; आवारा=भटतया] 
(वा.) आवारा िोिे − बहकिे; भकिे; उनाडासारखे फुटून पळून जािे; भडकिे : ‘यलगंिलरे् सफरेंत 
रघुनाथराव िािा त्या चजल्ह्यातं आवारा जाहले.’ − पुअभा १·१०४. [माळवी.] 
 
आवारा पु. नासाडी; नुकसान : ‘गयाळार्ें काम चहतार्ा आवारा । लाज फचजतखोरा असत नाहीं ।’ − 
तुगा ३१२८. [फा. आवारा करना = नासाडी करिे] (वा.) आवारा करिे − १. उधळिे; खर्च करिे. २. 
गमाविे : ‘तीनर्ार करोड रुपयार्ी झजिगी व मुलूख व िौलतेसह पेशव े यारें् िोस्तीत (िोस्तीसाठीं) 
आवारा करून नवाबसाहेब पुिेस गेले.’ − िसकैया २३७. 
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आवाणरव न. १. भक्षि; भोजन; मेजवानी : ‘भतूावळीं आवारीव केलें  । िैत्य मासंार्ें ।’ − चशव 
१०५९. २. ताव मारिे. 
 
आवारी पु. १. शतेावरर्ा मुकािम. २. पाटलाच्या घरर्ा कारभारी. (व.) 
 
आवारु, आवारंु सावचजचनक भोजन; ‘एकसरें आनंिार्ें आवारु । होत जगा ॥’ − ज्ञा ९·२०१. 
 
आवारू चव. िोन : ‘सेलु पोकू आचि ढकार । आवारू खूि सागंाती सत्वर ।’ − भचव ४·२·४६. (नंि) 
 
आवारूकाटी चव. र्ाळीस. (नंि) 
 
आवारूणबट्टी चव. िोनश.े (नंि) 
 
आवाऱ्याचा वेल पु. वालार्ा वेल; एक प्रकारर्ा भाजीर्ा वले : ‘उंट अनेक प्रकाररे् पाले खातो 
…आवाऱ्यार्ा वले ….’ − आप ३४. 
 
आवास पु. चनवासस्थान; वसचतस्थान; चठकाि; वस्ती. [सं.] 
 
आवासके्षत्र न. (भ.ू) मानवी वसतीच्या पचरसरातील प्राकृचतक, भौचतक, जैचवक र्. प्रकारर्ी 
पचरक्स्थती मानवाच्या जीवनिमावर पचरिाम करते. त्या सवच पचरक्स्थतीर्ा चवर्ार ज्यात आहे असा पचरसर. 
[सं.] 
 
आवासी पु. काही काळ परिेशातून राहण्यास आलेला. 
 
आवासी मानव पु. (भ.ू) मानवाच्या उत्िातंी माचलकेतील एक टप्पा; एक अवस्था. 
 
आवासी रुग्ि पु. िवाखान्द्यात भरती िंालेला. 
 
आवाििे उचि. बोलाविे; आमंत्रि करिे. [सं. आवाहन] 
 
आवािन न. १. आमंत्रि; बोलाविे : ‘ज्ञानारे् आवाहनमंत्र । जें ज्ञान चपकतें सुके्षत्र ।’ − ज्ञा 
१८·७१. २. आजचवपूवचक चवनंती; आग्रहपूवचक, मनःपूवचक आळविी. ३. नवीन केलेली मूती झकवा एखािी 
वस्तू यामध्ये िेवतेला प्रवशे करण्यासाठी बोलाविे. [सं.] 
 
आवािनपत्र न. १. एखाद्या सनिी उपिेशकास मंडळीरे् पालकपि स्वीकारण्यासंबधंाने 
पाठचवलेले पत्र. २. पार्ारिपत्र; चनमंत्रिपत्र. [सं.] 
 
आवािन – णवसजयन न. १. बोलाविे व चनरोप िेिे : ‘आवाहन−चवसजचनेवीि । शालीग्रामीं मािंें 
अचधष्ठान ।’ − एभा ११·१३५४. २. िेवतेर्ी प्रािप्रचतष्ठा करिे व चतला चनरोप िेिे. 
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आवाणित चव. १. आवाहन केलेली (िेवता). २. आमंचत्रत; बोलावलेला. [सं.] 
 
आवाळबोय वाळचवलेले आवळे. 
 
आवाळा, आवाळी स्त्री. राक्षसी (मुतते. रामा. ४·६५) २. पहा : आवळा 
 
आवाळू न. १. ओठार्ा भाग; ओठ : ‘जें अनथारे् कानवरेी । आवाळुवें र्ाटीत चनघे बाहेरी ।’ − ज्ञा 
९·१८२. २. जबडा : ‘मग परसूचनया ंआवाळें । ग्रासंू धावला गोपाळें  ।’ − कथा ४·६·१८. ३. गंडस्थळ : 
‘मुडीव शुडंािंड सरळे । शोभें अचभनव आवाळें ।’ − िास १·२·१२. ४. डोके : ‘आकाशीं लागलें  आवाळें ।’ − 
वसेीस्व १·६५. [सं. आ+वल ] 
 
आवाळू गळू; मासाबुचि; र्ामखीळ; वाळुक. हे जन्द्मतः झकवा नंतर रततिोषामुळे उत्पन्न होते : ‘शोभें जयास 
चनचटलीं लघुसें अवाळें  ।’ − रामिासविचन. 
 न. मासंझपड; मासंवृद्धी; र्ामखीळ. [सं. अबुचि] 
 
आवाळे न. डोके. 
 
आवांकिे चि. १. चवश्लेषि करिे : ‘जें एकवळे आवाकुंचनया सागंावें ज्ञान ।’ − ज्ञा १८·१३३७. 
चवर्ार करिे; अंिाज घेिे : ‘गोसावी नीरूपीलें  तें आवाकंीत होता.’ −लीर् ४·६०. 
 
आणवन्यास पु. (चवअ.) आंतररर्ना; बाह्याकृती. [सं.] 
 
आणवभयविे अचि. १. प्रकट होिे; उत्पन्न होिे; उियास येिे; व्यतत होिे : ‘कृष्ट्िस्वरूपार्ी प्राप्ती । 
भीमकी सािर श्रविाथी । हृियीं आचवभचवली मूती । बाह्यस्फूती मावळली ॥’ − एरुस्व १·८७. २. चिसिे; 
दृनगोर्र होिे; स्पष्, उघड चिसिे : ‘कीं संध्याराग पचश्चमें आचवभचवला ।’ [सं. आचवभूच] 
 
आणवभयवन न. प्रकटीकरि; दृनगोर्रता; उघडपिा; प्रचसद्धी. [सं.] 
 
आणवभाव पु. १. प्रगट स्वरूप; अवतार; उघडपिा; मोकळेपिा; स्पष्िशचन; प्रचसद्धपिा. २. 
हावभाव; अंगचवके्षप; रे्ष्ा; मनातील चवकारारें् चिनिशचन; हातवारे. ३. आब; डौल : ‘शूरत्वावारं्ूचन 
शूरामाजी ठाव । नाहीं आचवभाव आचिचतया ।’ − तुगा ३१३८. ४. (संगीत) एखाद्या रागारे् आलाप घेत 
असता अन्द्य रागार्ी छाया सामान्द्य स्वरसमुिायामुळे उत्पन्न होऊ लागल्यास प्रस्तुत रागारे् रागवार्क 
स्वरसमुिाय पुढे आिून ती छाया िूर करिे व प्रस्तुत रागारे् स्वरूप प्रकट करिे. [सं.] 
 
आणवभूयत चव. अवतरलेला; प्रकट िंालेला; प्रकाशलेला; उघड िंालेला; चिसलेला; मुळीर् 
गुप्त न राचहलेला; स्पष्; उिय पावलेला; उगवलेला. [सं. आचवभूच] 
 
आणवष्ट्करि न. प्रचसद्धीकरि; प्रकटीकरि; उघड करिे; फोडिे (गुप्त गोष्); स्पष् करून 
िाखविे; उघडकीस आििे; जाहीर करिे. [सं.] 
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आणवष्ट्करिे उचि. १. प्रकट होिे; प्रचतझबचबत होिे; स्फुरिे : ‘नाना कथारूपें भारती । प्रकटली असे 
चत्रजगती । आचवष्ट्करौचन महामती । व्यासाचर्ये ।’ − राज्ञा १·३२. २. अचभमान धरिे; गवच वाहिे; आवशे 
र्ढिे : ‘जो कासें लागोचन तरे । तया पोहती उमी नुरे । पुरोचहतु नाचवष्ट्करे । िातेपिें ।’ − ज्ञा १८·१६९. [सं. 
आचवष्ट्करि] 
 
आणवष्ट्कार पु. १. (सास.) चवर्ार, अनुभव र्त्यािींरे् शब्िात झकवा र्तर माध्यमाद्वारे केलेले 
प्रकटीकरि; अचभव्यतती. २. गोर्र रूप िेिे; व्यतत करिे. [सं.] 
 
आणवष्ट्कृत चव. १. आचवष्ट्कार केलेले; व्यतत, प्रकट केलेले, िंालेले. [सं.] 
 
आणवष्ट चव. स्वाधीन िंालेला; ग्रासलेला; पछाडलेला; व्याप्त िंालेला (चवकार वगैरेंनी). सामा.शब्ि 
− कामाचवष्, िोधाचवष्, शोकाचवष्, कोपाचवष्, लोभाचवष्, हषाचवष्, आवशे. [सं. आ+चवश ] 
 
आणवस, आवीस न. १. आचमष; लालूर् : ‘न धाव ेअथच कामाचर्या आचवसा ।’ − भाए २५९. २. मासं : 
‘आंवींस आरोचगलें , उडाला ।’ − उषा ८५४. [सं. आचमष] 
 
आणवसाळे न. पक्ष्यारे् घरटे; आश्रयस्थान : ‘सत्संग सूयारे् मेळीं । िेहार्ीं आचवसाळी । साचंडती 
जीव ।’ − एभा २६·४३७. [सं. आचवस्+आलय] 
 
आकवज, आकवझ स्त्री. आविी; भातार्ी पुन्द्हा लाविी; आवािातून काढून आविूत रोपे लाविे; आविे. 
(कों.) [सं. आ+चवन्द््] 
 
आकवजिे चि आझवज करिे; आविूत रोपारं्ी लागि करिे. पहा : आविे [सं. 
आ+चवन्द््=अलग करिे; आविे] 
 
आवीज पु. सूर्ना; नोटीस. (गो.) [पोतुच. आव्हीजु] 
 
आवुत्त पु. बचहिीर्ा नवरा. [सं.] 
 
आवृत चव. १. (भशूा.) िंाकलेला; स्मृचत नष् िंालेला; भपूषृ्ठाखाली खोल पुरलेला. २. व्याप्त; 
वचेष्लेला; गुरफटलेला : ‘चतन्द्हीं गुिीं आवृत । हे वेि जािैं चनभ्रातं ।’ − ज्ञा २·२५६. [सं.] 
 
आवृतकंद पु. (वन.) आवरि असलेला कंि; यात रसाळ खवले एकमध्य माडंलेले असून त्या 
सवाभोवती पातळ खवल्यारें् वषे्न असते. उिा. कािंा, लसूि. लसिातील कुड्ा अन्न साठचवलेल्या 
कळया असतात व कादं्याच्या बाबतीत रसाळ खवले चहरव्या पानारें् तळभाग असतात. [सं.] 
 
आवृत प्तीलेसर स्त्री. (भशूा.) निीर्ा गाळ, तलाव, समुर झकवा चहमनिीच्या खाली असिारी 
मौल्यवान खचजनयुतत वाळू. 
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आवृत्त चव. चफरलेला; वढेे घेतलेला; गुंडाळलेला; गरगर चफरलेला; घोळलेला; ज्यार्ी आवृत्ती िंाली 
आहे असा. [सं. आवृत्त] 
 
आवृत्तिे सचि. पुनरावृत्ती करिे. 
 
आवृत्तता स्त्री. (ग.) एकर् गोष् पुन्द्हा पुन्द्हा येिे. [सं.] 
 
आवृणत्त, आवृत्ती स्त्री. १. उजळिी; एखाद्या गोष्ीरे् आरंभापासून शवेटपयंत पुन्द्हा एकवार अनुष्ठान. २. 
परतिे; परत येिे; ये जा करिे; परत करिे; परत तेर् करिे; पुन्द्हा पुन्द्हा उजळिी; अभ्यास : ‘र्चतहासार्ी 
आवृचत्त तशी पुनःपुन्द्हा िावी ।’ −चवक ५. ३. मनात घोळिे; झर्तन करिे : ‘वृत्ती चतये आवृत्तीसीं । बुडोचन 
जाय ॥’ − ज्ञा १८·११३५. ४. (तत्त्व.) पुनजचन्द्म; जन्द्ममरिार्ा फेरा. ५. एखाद्या पुस्तकारे् पुन्द्हा मुरि, 
प्रकाशन : ‘काव्यार्ी पुनरावृत्ती काढतेवळेी जास्त टीपा द्याव्या.’ − चवचव (१८७६) ८·७·१२६. [सं.] 
 
आवृणत्त, आवृत्ती (काल) स्त्री. (ग.) पुन्द्हा पुन्द्हा येिाऱ्या घटनामंधील ठरावीक कालातंर [सं.] 
 
आवे चव. कच्चे; चनरसे (िूध). (व.) 
 
आवेग पु. १. जोर; वगे; जोरार्ी गती. २. मन : क्षोभ; संताप; आवशे. ३. तीव्रता (िुखण्यार्ी); 
ठिका; चतडीक; अस्वस्थता. ४. एक गौि मनोभाव; व्यचभर्ारी भावार्ा एक प्रकार. ५. घाई; लगबग; 
धािंल. 
सामा.शब्ि − िुःखावगे, शोकावगे. [सं.] 
 
आवेगशील चव. (एकिम उत्पन्न िंालेल्या) पे्ररिेप्रमािे वागिारा; मनस्वी; मनसोतत वागिारा. 
[सं.] 
 
आवेगी पे्ररक पु. (यंशा.) गती िेिारी शतती. 
 
आवेच चव. वरे्रचहत; अव्यय : ‘आवरे्ु अमोघ साधंी । तू प्रकट कृष्ट्िचनधी ।’ − ऋव ३०५. 
 
आवेट चव. १. अवीट. २. साधे. ३. रुचर्पालट करिारा : ‘पालटाकारिें आवेट अने्न । तैसींर् मािंीं 
वर्नें । पराकृतें ।’ − िास १·६·१२. 
 
आवेदक पु. चफयािी; अजचिार; चनविेन करिारा. [सं.] 
 
आवेदन न. नम्रतापूवचक चवनंती; अजच; चनविेन; गाऱ्हािे; चफयाि. [सं.] 
 
आवेदनपत्र न. काही मागिी, चवनंती करिारे पत्र; चवनंती अजच. [सं.] 
 
आवेधक पु. यंत्राने भोके पाडिारा. [सं.] 
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आवेल न. नारळ खवनू त्यार्ा र्व पाण्यात उकळून त्यारे् काढलेले झकवा र्वार्ा िाट रस कढवनू 
काढलेले तेल. हे थंडीने अंग फुटले असता त्यावर झकवा जखमेवर लावतात; आव्याळ; गुठेल. (गो. कों.) 
[गो. अवल = कोवळा नारळ] 
 
आवेल पु. वैल; र्ुलीर्ा बाजूर्ा भाग : ‘अवक य म्हिोचन पंर्र्ुली रे्तचवले आवेला ।’ − सप्र १५•४. 
 
आवेव पु. अवयव : ‘अघटघटी हरीर्ी माया । अलक्ष लके्षना िह्मया । आवेव अंडामाजीं तया । 
िेवमाया रचर्येले ।’ − एभा ७·५७४. 
 
आवेवस्त चव. फजीत. ‘स्वामी कार्मतकु आववेस्तु । कला ॥’ − उह १६४३. 
 
आवेश पु. लक्ष्य; अवकाश : ‘चनगिेया आचि प्रवशेा । चर्त्त नेिीतु आवशेा ।’ − ज्ञा १६·२८२. 
 
आवेश पु. १. एका मनोभावारे् झकवा चवकारारे् मनावर वर्चस्व; एका चवकाराधीन सवच मनोव्यापार 
असिे; क्षोभ; आवगे; संर्ार; चवकारवशता; चवकारार्ा जोर. सामा. शब्ि − कामावशे, िोधावशे, 
चपशार्ावशे, लोभावशे, मोहावशे, शौयावशे. २. उत्कंठा; उत्सुकता; तल्लखपिा; त्वरा; घाई. ३. संताप; राग 
: ‘िेव े एव्हढा आवशुे कीजे । कविावंरी’ − चशव ६७२. ४. पछाडिूक. ५. भतूचपशार्बाधा. ६. मूच्छा 
(अपस्मार). ७. वसचतस्थान. [सं.] 
 
आवेशित्त्या स्त्री. (चवधी) मनःक्षोभाच्या भरात केलेला वध. 
 
आवशिे अचि. १. आवशेयुतत होिे; स्फुरि पाविे; उद्युतत होिे. २. रागाविे; संतापिे; क्षबु्ध होिे : ‘तव 
वातात्मजा आवशेला । म्हिे धरूनी आिीन िुिंुभीला । मग तो आकाशीं उडाला । नाहीं िेचखला कोिीही ।’ 
− जै ६७·३९. ३. प्रवशे करिे; चशरिे; व्यापिे : ‘मनीं आवशेलें  अ् भतु.’ [सं. आ+चवश ] 
 
आवेशी चव. १. आवशेयुतत; उत्साही; जोरिार; तापट; तल्लख. २. आवशेाने आिान्द्त; क्षोभ पावलेला. 
३. धमक असलेला. 
 
आवेष्टक पु. पुस्तकानंा वगैरे पुठ्ठा र्ढविारा; सामानार्ी बाधंाबाधं करिारा; पुडकी तयार 
करिारा. [सं.] 
 
आवेष्टन न. एखाद्या वस्तूभोवती गंुडाळलेले वस्त्र. कागि वगैरे आवरि; आच्छािन; पुचष्पत्र. [सं.] 
 
आवेष्टन खचय पु. (अथच.) खोकी, पोती, पुडकी र्त्यािींमध्ये माल बाधंण्यासाठी येिारा खर्च. 
 
आवेणष्टत (अंगुली) स्त्री. (नृत्य) एका हाताने िुसऱ्या हाताच्या तजचनीपासून आरंभ करून त्या 
हाताच्या तळहाताच्या बाजूने वेढा घालिे. [सं.] 
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आवेस पु. १. शरीरयष्ी; ठेवि; शरीरार्ा बाधंा. (गो.) २. आचवभाव; उत्साह; क्षोभ, पसारा, आवशे : 
‘मग तया उिकारे्चन आवशेें ।’ − ज्ञा ७·५८. 
 
आवेंगवािा, आवेंगवािे व्यंग नसलेला; िोषरचहत; अव्यंगमान : ‘तेया आवेंगवािेया िह्मातें । प्रयािकाळें  
प्राप्तें ।’ − राज्ञा ८·९०; ‘तें एकु वेळु अवेंगवािें । कीजो का ंमज साधंिें ।’ − राज्ञा १५·४१४. 
 
आवै स्त्री. आई. ‘आवै सोसीत, बापूस पोशीत = आई शुश्रूषा करिार व बाप पैसा खर्च करिार 
(चतऱ्हाईतारे् काय जाते?).’ (गो.) [का. अव्वा] 
 
आवो उद्गा. अ. अहो; अगे : ‘तंव सावाचसनी भाचितलें  । आवो आवो गोसावी आले ।’ − चशव १७४. 
 
आवोस स्त्री. रात्रीर्ा सुरूवातीर्ा समय. 
 
आव्त, आव त् पु. खटला. (गो.) [पोतुच. आवतु] 
 
आव्ती स्त्री. आहुती; आवती. (गो.) 
 
आव्ती मारप खर्ात पाडिे; खोट आििे. (गो.) 
 
आव्ि चव. नावारे् : ‘मसुरे प्रमाि सावळे अनंत । आव्हाकार गचिती तयामाजी ॥’ − ज्ञागा ६४१. 
 
आव्िा चव. १. उजवा. २. नाव. 
 
आव्िाट पु. प्रचतबधं; आखाडा; आडमागच : ‘कीं आव्हाटीं म्हैसवा धरू । नव्हता ंदृष्ीगोर्रू ।’ − ऋ ४८. 
 
आव्िाटचक्र न. उल्हाटर्ि − शतती, भलूभलुाविी; मायाजाळ : ‘जे अंतरींर् भ्रमलें  । मायासंभ्रमें 
संभ्रमलें  । तयासह कैसे उकलें  । आव्हाटर्ि ।’ − िास १४·९·२३. 
 
आव्िाटिे पहा : अव्िाटिे : ‘आव्हाटंचलया तरी जोडे । स्वगचसुख ।’ − ज्ञा ६·१५८. 
 
आव्िाटा पु. १. प्रचतबधं. २. आखाडा. पहा : अव्िाट 
 
आव्िाड, आव्िाढ न. आवार. आव्हाढ : ‘मागल्या िाराकडे जंगली िंाडपानारे् चवस्तीिच 
आव्हाड असायरे्.’ − माजीगा ५५. 
 
आव्िाता चव. बोलाविारा; हाक मारिारा : ‘मािंा सज्जनीं मातें । पैशून्द्यारे्चन अव्हातें ।’ − राज्ञा 
१८·१४८९. [सं. आ+व्हे = बोलाचविे] 
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आव्िान  न. १. आमंत्रि; बोलाविे; पार्ारिे. २. सामन्द्यास, वािचववािास, युद्धास चनमंत्रि : ‘मी 
त्यासं आव्हान करून सागंतों की जी काय मािंी झनिा करावयार्ी असेल ती घारपुरे यानंीं खुशाल करून 
घ्यावी.’ − लोचटकेले १·३६३. २. नाव; संज्ञा; नाव िेिे. (वा.) 
 
आव्िान देिे − एखािी गोष् (मुिा, हुशारी, सामर्थ्यच) चसद्ध करून िाखवण्यासाठी वािचववाि झकवा 
स्पधा करायला चवरोधकाला बोलाविे; सामन्द्यास बोलाविे. [सं. आ+व्हे] 
 
आव्िानिे उचि. १. बोलाविे; हाक मारिे; पार्ारि करिे : ‘र्ंराचि अष्ौ लोकपाळ । आव्हानूचनया ं
सकळ ।’ − एभा २७·२६७. २. युद्धास, सामन्द्यास वगैरे आमंत्रि िेिे. ३. नाव िेिे; नाव ठेविे; संज्ञा िेिे. 
 
आव्िान णवसजयन न. आमंत्रि आचि चनरोप िेिे : ‘गोसावी तयाचंस आव्हान चवसजचन केले ।’ − लीर्उ 
४८. [सं. आवाहन+चवसजचन] 
 
आव्िाशंख पु. १. िचक्षिावती शखं. २. (ल.) गरीब; िचररी; कंगाल. 
 
आव्िास पु. आभास : ‘जेयाचस अमृतपिार्ा आव्हासु ।’ राज्ञा १०·१७७. [सं. आभास] 
 
आश पु. लापशीसारखा पातळ पिाथच. [सं. अशन] 
 
आश स्त्री. आस; आशा; र्च्छा : ‘लोकारं्ा सारचवला उंबरा िेखती । तरी एका चशतार्ी आश कचरती ।’ 
− चशव १५०. [सं. आश] 
 
आशक चव. १. खूष, चफिा; अनुरतत. २. प्रियी; चप्रयकर. [फा. आचशक्] 
 
आशकड पहा : आसकड 
 
आशकमाशूक न. प्रियी जोडपे; चप्रयकर व पे्रयसी. 
 
आशकी स्त्री. प्रियानुनय; चप्रयाराधन. [फा. आचशकी] 
 
आशन न. खािे : ‘आत्मयार्ें समाधान । घडे तैसें चर् आशन ।’ − िास १७·५१६. [सं. अशन] 
 
आशन धनुष्ट्य : ‘राऊतारे् शीर तुटे । गाढे आशन न लोटे ।’ − उह १४०८. 
 
आशनाई स्त्री. मतै्री; नाते; पचरर्य. [फा.] 
 
आशय पु. १. उिेश; हेतू; अचभप्राय; मनीषा. २. चठकाि; स्थान; आगर; साठा. सामा. शब्ि− 
अन्नाशय, जलाशय, मूत्राशय र्. ‘अमुच्या अशुभाशयार्ा धातु । कचरता र्रिधूमकेतू ।’− एभा ६·१११. ३. 
सार; तात्पयच; गाभा. ४. शयनस्थान. ५. उिर; पोट; कोठा. ६. आतील भाग, पोकळी. ७. संस्कार; वासना. 
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८. (भाषा.) मानवी अनुभव, आर्ारचवर्ार, संस्कृती, भौचतक जग र्त्यािींबिलर्ा भाचषक घटकातूंन व्यतत 
िंालेला अथच. ९. एखाद्या कलाकृतीर्ी शलैी व बाह्यरूप वगळून असलेला भाग; कलाकृतीर्ी अन्द्वथचकता; 
कलाकृतीर्ी चवषयवस्तू; गाभा. [सं.] 
 
आशयगभय चव. ज्यात अथच, सूर्ना, संकेत र्. काही तरी आहे असा : ‘भाषा म्हिजे आशयगभच 
ध्वचनप्रवाह होय.’ [सं.] 
 
आशयसूत्र न. (सास.) लेखनार्ा झकवा भाषिार्ा चवषय; कथानकार्ा चवषय. [सं.] 
 
आशरफी स्त्री. सोन्द्यारे् नािे. [फा.] 
 
आशणरन चव. मोहरमर्ा नववा चिवस. 
 
आशंकिे अचि. १. शचंकत होिे; साशकं होिे; कर्रिे; चभिे; भय वाटिे. २. शकंा येऊन प्रक न 
करिे. [सं. आ+शकं्] 
 
आशंका स्त्री. १. भीती; अंिेशा; शकंा; संिेह; खात्रीर्ा झकवा समाधानार्ा अभाव; संकोर्. २. (तकच .) 
आके्षप; शकंा; चवधानाला हरकत : ‘आता ंप्रक न शर घेऊन । चविारीत आशकंाते ।’ − पापं्र २७·४२. [सं.] 
 
आशंका णनवृणत्त, आशंका णनवृत्ती स्त्री. शकेंरे्, आके्षपारे् चनरसन; स्पष्ीकरि; फोड. [सं.] 
 
आशंणकत चव. १. भ्यालेला; साशकं असलेला, िंालेला; चवश्वास ढळलेला; बुिंलेला. २. शकंा 
घेिारा; भीती बाळगिारा; अंिेशा असलेला. [सं.] 
 
आशंसिे अचि. आशा, र्च्छा, अपेक्षा करिे : ‘मायाबचहनी आशचंसचत आमर्ा िाचंडये डोचळये कै 
जाईल.’ − र्िसूत्र २१. [सं. आशकं] 
 
आशा स्त्री. १. अपेक्षा; आकाकं्षा; आसतती. २. र्च्छा; वासना; मन. ३. आवड; पे्रम; लोभ. ४. चिशा : 
‘धेनु कुरूनीं वचळल्या येवचून उत्तराशलेा.’ − मोचवराट ६·३३ (वा.) आशेची णनराशा िोिे − अपेक्षा, आशा, 
हेतू फलरूप न होिे; चहरमोड होिे. [सं.] 
 
आशाकार चव. आशा करिारा; आशावािी. 
 
आशादायक चव. आपल्याला हव े ते घडिार आहे असे वाटायला लाविारा; उमेि वाढविारा. 
[सं.] 
 
आशादुराशा स्त्री. बरीवाईट र्च्छा; अपेक्षा; माया; लोभ; आशा आचि भीती : ‘आशा िुराशा त्यजा । 
आझध तो उमजा । स्वचहत समजा । िुभाव टाका िुजा । मुततीस लावा ध्वजा ।’ 
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आशाधोशी चव. हावरा. (गो.) 
 
आशाणनराशा स्त्री. आशा आचि चनराशा; आशरे्ी चनराशा. 
 
आशापाश पु. १. संसारातील अपेक्षा, र्च्छा, हेतू यारें् जाळे; मोहजाल; चवषयजाल. २. 
(व्यापक) जगराहाटी; जग. [सं.] 
 
आशाबद्ध चव. १. आशापाशात सापडलेला; सासंाचरक, आशा, अपेक्षा यानंी जखडलेला; लोभी; 
हावरा : ‘आशाबद्ध बोलो नये । चववकेेवीि र्ालो नये ।’ − िास १४·१·७७. २. आशावािी; आशायुतत [सं.] 
 
आशाभंग पु. चनराशा; चहरमोडा. 
 
आशाभूत चव. (प्र.) आशाळभतू; हावरा; लोभी. 
 
आशाविे, आशविे अचि. आशा करिे; र्च्छा करिे; आस धरिे; लोभ धरिे. [सं. आशा] 
 
आशावाद पु. जगात िुःखापेक्षा सुख अचधक आहे आचि जगात अखेर सत्यार्ा झकवा 
सत्पक्षार्ार् चवजय होिार आहे असे प्रचतपािन करिारे मत; भचवष्ट्याबिल, भचवतव्याबिल चवश्वास, उमेि 
बाळगिारे तत्त्वज्ञान. [सं.] 
 
आशावान, आशावादी चव. (चवरू) आशावतं; आशाचवष्; आशायुतत; आशा ठेविारा; चवश्वास, उमेि 
असलेला. [सं.] 
 
आशाणविे उचि. आशा करावयास लाविे; आशा उत्पन्न करिे; लोभचविे. [सं. आशा] 
 
आशािामतपन्िा राज्यार्ा रक्षिकता. [अर.] 
 
आशाळ,आशाळू चव. १. लोभी; हावरट; आधाशी. २. आशावािी. [सं. आशालु] 
 
आशाळभूत चव. १. अचतशय आधाशी. २. आशावािी. ३. हावरट; लोर्ट. ४. खोटी झकवा 
प्रमािाबाहेर आशा धरिारा. 
 
आणशक पु. स्त्री. १. आशीवाि : ‘सकचळक आचशका िेती ।’ − वसा ७०. [सं. आशालु] 
 
आणशक चिचव. १. जरा वेळ : ‘ऱ्हा आचशक. जेविवळे हाये ही.’ − चमरास १७६. २. सावकाश. 
 
आणशलपिा पु. कुलवंतपिा. 
 
आणशल्लो चव. खाऊन चपऊन सुखी असा (मनुष्ट्य). (गो.) [सं. अश ] 
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आणशष पु. आशीवाि, आचशवचर्न. [सं. आचशस्] 
 
आशी चव. खािारा; सेवन करिारा. सामा. शब्ि−अमृताशी, चवषाशी, अन्नाशी, अल्पाशी, चमताशी, 
पर्थ्याशी. [सं.] 
 
आशी पु. आशीवाि : ‘त्यासी आशी िेतो, िेतो पुत्रा ंजशी चपता ठेव ।’− मोआचि २·२३. [सं.] 
 
आशीक चव. प्रियी; लुब्ध; (चवचशष् गोष्ींर्ी) आवड असिारा. पहा : आशक [फा. आचशक्] 
 
आशीपाशी चिचव. सभोवताली; र्ौफेर; जवळपास; आसपास. 
 
आशीवयचन न. १. एखाद्यारे् कल्याि झर्चतिे; आयुरारोनय; पुत्रपौत्र, संपत्ती र्. प्राप्त होवो असे 
र्क्च्छिे; स्वक्स्तवार्न; शुभझर्तन; िुवा. (चि. िेिे, घेिे, करिे). २. र्च्छा; वर. [सं.] 
 
आशीवादिे अचि. आशीवाि िेिे; अभीष् झर्तिे : ‘आशीवािुचन साधु साधु वर्नें आले तिा गोपुरा ।’ 
− आता ४. 
 
आशीवाद पत्र न. मान्द्यवर व्यततीकडून, वडील मािसाकंडून लहानास, सवचसामान्द्य मािसास 
पाठचवण्यात येिारे, अभीष्झर्तनपर पत्र. [सं.] 
 
आशीवादाथय, आशीवादाथयक चव. शुभेच्छाप्रिशचक; अभीष् झर्तिारे; ईश्वरारे् स्वरूप विचन करून 
− ‘असा जो ईश्वर तो तुमरे् रक्षि करो’ अशा अथार्ा (श्लोक, वातय र्.) आशीवािपर. [सं.] 
 
आशीणवष पु. साप; सपच. [सं.] 
 
आशीष पु. आशीवाि : ‘र्रं रं्र प्रजापचत सकचळक आशीष िेती ।’ − वसा ५०. [सं. आचशस्] 
 
आशु चिचव. लवकर; त्वचरत. 
 
आशुकमाशुक पहा : आशकमाशुक 
 
आशुकारी चव. िंटकन पचरिाम करिारा; शीघ्र पचरिामी; तीव्र. [सं.] 
 
आशुग पु. शर; बाि; र्षु : ‘गुरु सात्यचकमुतताशुगपटल न िे लेश मागच वातातें ।’ − मोरोि ११·४४. 
[सं.] 
 
आशुतोष पु. लवकर प्रसन्न होिारा, सहजपिे समाधान पाविारा; शकंर. [सं.] 
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आशुरा, आशूरा, आशोरा मोहरमर्ा नववा अथवा िहावा चिवस; मोहरमरे् पचहले िहा चिवस. : ‘सापं्रत 
मोहरमरे् आशुऱ्यारे् चिवस.’ − मर्सा ५·९३. [फा. अशूरा] 
 
आशुणलणपक पु. लघुलेखक. 
 
आशूव पु. तुफान; िुिैव. [फा.] 
 
आशेखोर चव. आशाळभतू. : ‘थोड्ाशा भाडंवलावर व्याजबट्टा करिारे अडािी बहुधा आशखेोर 
असतात.’ − गागंा १११. 
 
आशेभाि न. कमालीर्ा हावरा, आधाशी. (गो.) 
 
आशोधन न. (यंअ.) यंत्रारे् भाग सुटे करून तपासून पुन्द्हा जोडिी करिे. [सं.] 
 
आशौच न. १. कोिी सझपडािी जन्द्मला झकवा मेला असता झकवा पे्रत वाहून नेले असता (खािंा चिला 
असता), त्यारे् िहनाचिक केले असता धमचशास्त्राप्रमािे श्रौतस्मातािी कमाचवषयी अनहचता आचि अस्पृक यत्व 
अशी होिारी क्स्थती. २. ग्रहि लागले असता ते सुटेपयंत व त्यानंतर स्नान करीपयंत येिारे अशुचर्त्व. ३. 
(सामान्द्यतः) सुतक (मेल्यारे्); चवटाळ. सामा. शब्ि − जननाशौर्, ग्रहिाशौर्, शवाशौर्, पाताशौर्, 
अनुगमनाशौर्, िशचनाशौर्, स्पशाशौर् र्. ४. (ल.) अशुद्धत्व; घािेरडेपिा; गबाळेपिा; अजागळपिा. 
[स.ं] 
 
आशौची चव. आशौर् असलेला; सुतक असलेला. 
 
आश्कारा, आस्कारा पु. १. थाटमाट; भपका; ऐट. २. कीती; प्रचसद्धी; लौचकक : ‘भवानीपंतार्ा 
आक कारा मात्र, सोंगें काहंीं र्मत्काचरक नव्हती.’ − ऐचट १·५८. [फा. आक कारा] 
 
आियय न. १. चवस्मय; कौतुक; नवल; अर्ंबा : ‘आश्चया अचत पावली बघुचनया ंतूिीर पाठीवरी ।’ − 
शबरी आख्यान. २. अ् भतु गोष्; र्मत्कार; आश्चयच वाटिारी गोष् : ‘काहंीं आश्चयच पहावें असें मनातं आहे.’ 
− कमच १·३८. अशुद्ध रूपे − आचश्चयच : ‘िम्हानंि ते समईं । कोि आचश्चयच होतसें ।’ − वसेीस्व ३·२२. आचश्चर. 
(गो.) [सं.] 
 
आिययिे अचि. आश्चयचर्चकत होिे; चवस्मय वाटिे : ‘आश्चये चशवकायच ऐकुचन शहा य् वृचत्त हो 
गोचजऱ्या’ − जयजयकार (स्वातंत्र्यशािूचल). [सं. आश्चयच] 
 
आिययमूढ चव. चवस्मयर्चकत; आश्चयचर्चकत; थक्क. [सं.] 
 
आिोतन न. डोळयात औषधारे् थेंब टाकिे. [सं.] 
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आश्नाई स्त्री. स्नेह; सख्य; पचरर्य. : ‘तेथें रंगोजी पटवारी यासी आक नाई होती त्या आसचरयानें 
राचहलो.’ − भाअ १८३४·१४१. [फा. आक नार्] 
 
आश्नाव, आशनाव पु. स्नेह; सख्य : ‘झहिुस्थानरे् पठािार्ाचह तो आशनाव नाही’ − पेि २·७१. 
[फा. आक नाई = सख्य] 
 
आश्रिी चव. अशारीचरक, िैवी : ‘तंव आश्रिी वार्ा जाली ।’ − लीर्पू ३५३. 
 
आश्रम पु. १. िाह्मि क्षचत्रयािी तै्रवर्मिकानंा धमाने घालून चिलेले िह्मर्यच, गृहस्थ, वानप्रस्थ व 
संन्द्यास हे र्ार मागच झकवा अवस्था. यासं विाश्रम असेही म्हितात : ‘चनत्याचनत्य होमद्वारें । िह्माक्नन 
प्रज्वळला एकसरें । जाळूचन आश्रमारं्ी र्ारीं घरें । केलें  खरें चनराश्रमी ॥’ − एभा ७·२६६. २. पिचकुटी; 
पिचशाला; चनवासस्थान; मठ, पाठशाला; ऋषींच्या वस्तीरे् चठकाि : ‘आचि वयसा चवत्तकामु । ययारं्ा 
वाढवी संभ्रमु । म्हिोचन मिें आश्रमु । तोचर् केला ।’ − ज्ञा १८·७५८; ‘साहोचन काम िोध अहंकार । आश्रमीं 
अचवनाश साधी रे ।’ − तुगा २४८३. ३. संन्द्यास; र्तुथाश्रम. ४. गोसाव्यातील एक पथं. ५. चनवाऱ्यारे्, 
राहण्यारे् चठकाि, आश्रयस्थान−चवधवाश्रम, कुष्ठाश्रम. ६. तप, साधना करण्यासाठी चनवातं जागा. [सं.] 
 
आश्रमचतुष्टय पु. िह्मर्यच, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्द्यास हे र्ार आश्रम. 
 
आश्रमधमय पु. िम्हर्यच, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, व संन्द्यास हे र्ार आश्रम व त्यातं अनुिमे 
स्वाध्याय, यज्ञकमें, ज्ञानप्राप्ती, सवचसंगपचरत्याग र्त्यािी कमे आर्रिे हा धमच. [सं.] 
 
आश्रमवासी पु. आश्रमात राहिारा; तपस्वी; ऋषी. [सं.] 
 
आश्रमशाळा स्त्री. आचिवासींच्या शकै्षचिक प्रगतीसाठी शासनाने सुरू केलेली चनवासी शाळा : ‘हल्ली 
शासनाने आचिवासींच्या शकै्षचिक प्रगतीसाठी अनेक आश्रमशाळा …काढलेल्या आहेत.’ − आप्र १४. 
 
आश्रमा पु. आश्रय; आधार : ‘यार्ा थोर आश्रमा घेऊन सुरतेरे् वाचरयावर आरमार ठेऊन िंगेिारास 
तंगी पोहर्वनू आमिरप्ती सुरळीत केली ऐसी तूतच होऊन येईल.’ − पेि २४·१९३. [सं. आश्रय] 
 
आश्रमांतर न. एका आश्रमातून िुसऱ्या आश्रमात (िह्मर्यातून गृहस्थाश्रमात) जािे; िुसऱ्या 
आश्रमार्ा स्वीकार करिे. [सं.] 
 
आश्रमी चव. १. र्ार आश्रमापंैकी एका आश्रमार्ा. २. आश्रमवासी; तपस्वी; ऋषी वगैरे. [सं.] 
 
आश्रय पु. १. आश्रयारे् स्थान; आधारस्थान; चनवाऱ्यार्ी जागा. २. संरक्षि; छत्र; आधार; आसरा; 
धारा; (राज्य) राजकीय अपराध्यानंा िुसऱ्या िेशाने चिलेला आसरा. ३. (ल. व अक्षरशः) िुजोरा; मंजुरी; 
पसंती; आधार; प्रमाि; कैवार; आधारभतू; प्रमािभतू. ४. आश्रय असिे; आवलंबन करिे; स्वीकारिे; 
उपयोग करिे; पाळिे; वागिे; अनुसरिे; अभ्यासिे. ५. शजेार; साचन्नध्य. सामा. शब्ि − जलाश्रय, 
ग्रामाश्रय, वृक्षाश्रय र्. [सं.] 
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आश्रयगृि न. शरिाथींना आसरा िेण्यासाठी बाधंलेले स्थान. [सं.] 
 
आश्रयि न. आश्रय पाहिे; आधार िेिे; आश्रयाथच अवलंब करिे; धरून बसिे; चर्कटून राहिे 
(मत, चसद्धान्द्त र्त्याचिकासं). [सं.] 
 
आश्रयिे उचि. १. आश्रय घेिे; चनवाऱ्याकचरता अवलंब करिे; मित िेिे : ‘साडुंचन आपुला 
आडळ । लवि आश्रयी जळ ।’ − ज्ञा १८·१२५०. २. अनुसरिे; ग्राह्य मानिे; चर्कटून बसिे (मत, चसद्धान्द्त 
यासं). ३. अवलंब करिे; स्वीकारिे; पाळिे (उपाय, योजना). [सं. आश्रयि] 
 
आश्रयदाता पु. मित करिारा; आश्रय, आधार िेिारा : ‘डॉ. बाबासाहेब मािेंही आश्रयिाते 
असल्यामुळे मािंा तेथे प्रवशे िंाला.’ − थोसं १३९. 
 
आश्रयराग पु. (संगीत.) स्वराचं्या थाटास ज्या एखाद्या प्रचसद्ध रागारे् नाव चिलेले असते तो. 
 
आश्रयस्थान न. अनाथ लोकानंा आसरा िेण्यासाठी बाधंलेले चठकाि. 
 
आश्रयाथी पु. (राज्य.) राजकीय उत्पात, युद्ध यासंारख्या कारिामुंळे आश्रय घेण्यासाठी 
(चवशषेतः परिेशात) जािारी व्यतती; आश्रय मागिारी व्यतती; चनवाचसत. [सं.] 
 
आश्रयी चव. आश्रय करिारा; आश्रय घेतलेला; ज्याने आश्रय घेतला आहे तो; शरिाथी; शरिागत. 
[सं.] 
 
आश्रव चव. (प्राचि.) अश्रूसंबधंी. [सं.] 
 
आश्रा पु. पहा : आश्रय : ‘आपला सरकारर्ा आश्रा गेला असें त्यास वाटलें .’ − लोचटकेले ४·४४. 
[सं. आश्रय] 
 
आश्रायिी वािी; आकाशवािी; िेववािी : ‘तंव आश्रायिी सूर्नावर्न’ − िाचव ४२. 
 
आणश्रत चव. १. आश्रय चिलेला; साभंाळलेला; पोसलेला. २. अनुसरलेला; पाळलेला; अभ्याचसलेला. 
३. उपयोग केलेला; कामी लावलेला; आसरा घेतलेला; अवलंब केलेला. ४. आश्रयास असलेला; ज्यास 
काही कामचगरी नसून केवळ योगके्षमासाठी ज्यास श्रीमंत लोकानंी नेमिूक करून चिली आहे असा चभक्षकु 
वगैरे. सामा. शब्ि − राजाचश्रत, चभक्षाचश्रत र्. [सं.] 
 
आणश्रत देश िेशाला लागून नसलेला पि िेशाच्या आधीन असलेला प्रिेश. [सं.] 
 
आणश्रत वगय पु. आश्रय घेऊन राहिाऱ्या लोकारं्ा समूह. [सं.] 
 
आश्रुढाळ चव. अश्रू गाळिारा; घोड्ारे् एक लक्षि. (व.) 
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आणश्लष्ट चव. १. आझलगलेला; कवटाळलेला. २. स्पर्मशलेला; चर्कटलेला; वचेष्लेला. [सं.] 
 
आश्लेष पु. आझलगन; भेट. [सं.] 
 
आश्लेषिे अचि. आझलगिे; आझलगन िेिे : ‘सवच र्ंचरयें झह आश्लेषावें । चस्त्रयातें चर् ।’ − राज्ञा 
१६·३३२. 
 
आश्लेषास्त्री. सत्तावीस नक्षत्रापंैकी नवव ेनक्षत्र. [सं.] 
 
आश्वलायन पु. १. या नावार्ा एक ऋषी; आश्वलायन श्रौत व गृह्य सूत्रार्ा कता. [सं.] 
 
आश्वलायन सूत्र ऋनविेाच्या शाकल शाखेरे् सूत्र, यारे् १६ अध्याय असून १२ अध्यायासं श्रौतसूत्र व र्ार 
अध्यायास गृह्यसूत्र म्हितात. श्रौतसूत्रात हौत्र चवषय असून गृह्यसूत्रात संस्कार व र्तर स्मातच चवषय आहेत. 
[सं.] 
 
आश्वस्त चव. हमी चिलेला. [सं.] 
 
आश्वास पु. धीर; आश्वासन : ‘आश्वास चिधला ियाघनें ।’ − िाचव २६०. [सं.] 
 
आश्वासक चव. भरवसा िेिारा, खात्री िेिारा, हमी िेिारा. 
 
आश्वासिे सचि. १. धीर िेिे; आशा िाखवनू उद्युतत करिे; उते्तजन िेिे : ‘आश्वासाव ेिास । तरी 
घडतो चवश्वास ।’ − तुगा १६८५. २. बोलाविे; हाक मारिे : ‘ऋषी करू गेला अनुष्ठान । मागें आले त्रयमूर्मत 
आपि । अनुसयेसी आश्वासून । अचतचथ आलो म्हिती ।’ − गुर् ४·२७. [सं. आश्वासन] 
 
आश्वासन न. १. धीर; उत्साह; उते्तजन : ‘चतसी द्यावें आश्वासन । उिईक आहे तुिें लनन । तुवां 
असाव ेसावधान । पाचिग्रहि मी करीन ।’ − एरुस्व ५·७८. २. वर्न िेिे; नवाही िेिे; खात्री िेिे. 
 
आश्वासन एजंट पु. (व्यापार.) मागिी नोंिविारा व चशवाय खरेिीवर मालार्ी रक्कम अिा करील 
यार्ी हमी घेिारा एजंट. (मध्यस्थ). 
 
आश्वासन सणमती स्त्री. (राज्य.) शासनाच्या वतीने चवधानसभेत चिलेल्या आश्वासनारं्ा 
पाठपुरावा करिारी चवधानमंडळ सिस्यारं्ी सचमती. 
 
आश्वाणसत चव. आश्वासन चिलेला; प्रोत्साहन, धीर चिलेला. [सं.] 
 
आणश्वन पु. मराठी बारा मचहन्द्यातंील सातवा मचहना. [सं.] 
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आणश्वनगौरी चव. आचश्वनातील गौरींच्या सुमारास तयार होिाऱ्या नार्िीच्या एका प्रकारारे् नाव. 
[सं. आचश्वन+गौर] 
 
आणश्वना, आणश्वनी चव. आचश्वन मचहन्द्यासंबधंी (आचितवार, पौर्मिमा चतथी र्.) 

स्त्री. आचश्वनी पौर्मिमेस ज्येष्ठ अपत्यास ओवाळिे. [सं. आचश्वन] 
 
आश्वील पु. अस्वल. [सं.] 
 
आषक पहा : आशक 
 
आषा आस्था : ‘त्याने चहम्मत धरून चकल्यावर मात्र आहे. मुलकार्ी आषा मोडली. −’ पेि भा २७·११८. 
 
आषाढ पु. र्ैत्रािी बारा मचहन्द्यापंैकी र्ौथा मचहना. [सं.] 
 
आषाढ झड, आषाढ दविा, आषाढखाना, आषाढ पागोळी, आषाढ पाटी, आषाढभूती पहा : 
आखाड 
 
आषाढा, आषाढी चव. आषाढासंबंधी. 
 
आषाढी स्त्री. आषाढ मचहन्द्यातील शुद्ध एकािशी. पहा : आखाडी 
 
आषेत स्त्री. अक्षत, तािूंळार्ा िािा. ‘श्री. चवठ्ठल िेवारायाचस …आषेता ।’ − पढंर चशला (पे) ३·२४ 
 
आष्ट एक िंाड. 
 
आष्टपाट आठ पट्टराण्या. 
 
आष्टा स्त्री. रानतुळस. (व.) 
 
आष्ट्िी स्त्री. घुसळखाबंार्ी िोरी. (गो). 
 
आस स्त्री. आशा; र्च्छा; अपेक्षा; हाव; उत्कंठा : ‘परी कमच फळीं आस न करावी । आचि कुकमी 
संगचत न व्हावी ।’ − ज्ञा २·२६६. (चि. धरिे, िेिे, लागिे). 
 
आस पु. स्त्री. १. (भोवऱ्यार्ा खेळ) रंगिात नेमका भोवरा टाकिे; रंगिातील भोवऱ्यास िुसरा भोवरा 
मारिे; रंगिटोला. २. एक बिूैल िुसऱ्या बिूैलास नेम धरून मारिे. [सं. अस् = फेकि.] 
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आस पु. १. गाडीर्ा किा, हा लोखंडी झकवा लाकडी असतो. २. (ज्यो.) िोन धु्रवानंा जोडिारी 
जी कक्ल्पत रेषा व जी पृर्थ्वीगोलाच्या अगिी मध्यातून जाते चतला आस म्हितात. (सामान्द्यतः) ज्या 
कक्ल्पत रेषेभोवती कोिताही गोल चफरतो ती रेषा. [सं. अक्ष] 
 
आस न. धनुष्ट्य : ‘गिेश घे रत्नजचडत आसा ।’ − सारुह ५·३०. [सं.] 
 
आसक, आसुक न. (बायकी) वाखा; पूिच चिवस भरण्यापूवी प्रसूती. [सं. सू − प्रसविे] 
 
आसकड न. अडर्िीर्ी जागा; खबिाड; िुगचम स्थान : ‘शब्िाचर्या आसकडीं । भेिनिीच्या 
िोहीं थडीं । आरडाते चवरहवडेीं । बुचद्धबोधु ।’ − ज्ञा १६·५. 
 
आसका, आसके, आसखा चिचव. सगळा; संपूिच : ‘राया तंू पाहे पा ं चववकेें  । जगचर् आसकें  गुरु 
चिसे ।’ − एभा ७·३४१. 
 
आसका चव. आचश्रत : ‘कंगाल तरी मी तुमर्ार् आसका ।’ − िाचव ६०. [सं. अस्=असिे] 
 
आसकी चव. सगळी : ‘संचर्त चियमािें आसकीं । जाळोचनया ंएकाएकीं ।’ − एभा ७·५०२. 
 
आसकूड पु. गाडीर्ा आस, किा. पहा : आस (व.) 
 
आसक्त चव. १. अनुरतत; परायि; चनरत; लंपट; लोभी : ‘तुका म्हिे जीव आसतत सवचभावें । तरतील 
नावंें चवठोबाच्या ।’ − तुगा २४९१. २. तत्पर. ३. तल्लीन; रत. [सं.] 
 
आसक्तता स्त्री. शतती झकवा सामर्थ्यच : ‘स्वामींनी बहुता ं चिवशी आशीवािपत्र पाठचवलें  तें पावोन 
आनंि जाहला तो चलहून कळचवण्यास आसततता नाही.’ − पेसा २८०. 
 
आसल्क्त, आसक्ती स्त्री. १. लोभ; तत्परता; तल्लीनपिा; लंपटता; भतती; व्यासंग; हव्यास : ‘परी 
कमचफळीं आसतती । धरूचनया ं ।’ − ज्ञा २·२४५. २. मन जडिे; अनुरती; पे्रम; गोडी. ३. अचतशय आवड; 
चमळण्यार्ी तीव्र र्च्छा; व्यसन. [सं.] 
 
आसखा चव. सवच; प्रत्येक; झकवा सवच समुिाय : ‘कविु कविा न िेखे । होते तेथें राचहले आसखे । 
येरीकडा जाऊ न सके । अंधारें करोनी ।’ − चिपु १·१६. 
 
आसट चव. १. पाचहजे त्याहून अचधक पातळ; सरबरीत. २. आशाळभतू. 
 
आसड पु. गाय, म्हैस र्. कारें् थान, सड, अर्ळ. 
 
आसडिे सचि. धान्द्य काडंिे; सडिे. 
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आसडपासड स्त्री. िंाबंडा िंाबंड, लुटालूट : ‘बाहेर जे लोक सापडले त्यार्ी आसडपासड केली.’ 
− पेि. 
 
आसडा पु. चहसडा; जोरार्ा चहसका : ‘रंगलें  तें अंगीं िावी । चवष िेववी आसडे ।’ − तुगा ३१६४. 
 
आसडी स्त्री. गाय, बलै, म्हैस र्. कानंी मारलेली लाथ. (चि. मारिे). (कों.) [सं. अस्=फेकिे] 
 
आसिी स्त्री. घुसळखाबंास बाधंावयार्ी रवीर्ी िोरी. [सं. अस्=फेकिे] 
 
आसताई स्त्री. आस्था, ममता : ‘आमरे् आसताई पचहलेपासून होती. याजकचरता आम्हापासी 
आले.’ − पेि १७·१२३. 
 
आसतुटी चव. चनराशा करिारे; आशा तोडिारे : ‘तेवींचर् कचठि बोलें  आसतुटी । अजुचन होईल 
झहपुटी ।’ − ज्ञा ११·४५३. [सं. आशा+त्रटु=तुटिे] 
 
आसणत्त, आसत्ती स्त्री. (तत्त्व.) १. सचन्नधान. २. चनकटता. ३. साचन्नध्य. ४. (न्द्यायशास्त्रात) संबधं; 
सचन्नकषच. [सं.] 
 
आसन न. १. बठैक; बसकर; आंगठाि; बसण्याच्या उपयोगी पाट, खुर्ी, कोर्, सतरंजी वगैरे वस्तू. 
सामा. शब्ि. − कुशासन, िभासन, तृिासन : ‘होईन गुरंूर्ें आसन । अळंकार पचरधान । र्िंनाचि होईन । 
उपर्ार ते ॥’ − ज्ञा १३·४२१. (वा.) आसन गंुडाळिे − बोर्की बाधूंन चनघून जािे; चबऱ्हाड उर्लिे; चनघून 
जािे. आसन जड िोिे − १. घट्ट बसिे; बसून राहिे. २. र्ढून जािे; गवाने फुगून जािे. आसन जमिे − 
१. र्ागंला जम बसिे. २. गच्च भरून येिे; िाटिे (ढग वगैरे). आसन जमणविे − जम बसचविे; आपला 
बस बसचविे; आपले स्थान क्स्थर करिे. आसन डळमळिे − १. आपली जागा, बैठक अक्स्थर होिे. २. 
(ल.) अस्वस्थ र्रं्ल होिे; घडी चवस्कटिे; बसलेला जम चबघडिे. ३. सत्तास्थान डळमचळत होिे. आसन 
ढळिे − आपला बस, जम योनयता−िजा वगैरे गमाविे. आसन पडिे − जागा चमळिे; जम बसिे वगैरे. 
आसन रंुदाविे, आसन वाढिे − १. रंुि होिे; लठ्ठ होिे (शरीर). २. (ल.) मोठेपिा चमळचविे; लवाजमा 
वाढिे. आसन सोडिे − नेहमीर्ी जागा, िजा, प्रातं सोडिे. आसनी खेळिे − १. (भतुाटकी) आपल्या 
िंाडामध्ये (पछाडलेल्या व्यततीच्या शरीरात) स्वच्छंिाने वावरिे, खेळिे; अंगात येिे. २. आपल्या जागेत 
आपल्या साधनानंी खोड्ा, रे्ष्ा करिे. आसनी येिे − १. मूळपिावर, मूळ क्स्थतीला येिे. २. बसण्यारे् 
वाहन − पक्षी, उंिीर वगैरे.जसे :− चवष्ट्िूरे् वाहन गरुड, गिपतीरे् वाहन उंिीर, शकंरारे् वाहन बलै. ३. 
हातपाय वगैरे अवयवारं्ी योगाभ्यासात झकवा सुरतप्रसंगी जी चवचशष् प्रकारर्ी रर्ना ती. जसे :− 
कुक्कटासन, मयुरासन र्. ही आसने ८४ आहेत : ‘येकीरे् हातीं चवचर्त्र पट । र्ौऱ्यायंशी आसनारें् प्रगट ।’ − 
मुरंशु ३. (वा.) आसन घालिे, आसन ठोकिे − आसनमाडंीप्रमािे एखाद्या चवचशष् पद्धतीने बसिे; 
क्स्थर होिे; हटून बसिे. आसन जोडिे − उचकडव ेबसिे. ४. बसण्यार्ा चवचशष् प्रकार. जसे :− वीरासन, 
पद्मासन. ५. घोड्ावरील बठैक; घोड्ार्ी पाठ; घोड्ाच्या पाठीवर बसण्यार्ी जागा. आसन ओळखिे 
− आपला स्वार कोि आहे हे (घोड्ाने) जाििे. आसन ठरिे − घोड्ाच्या पाठीवर बसिे; क्स्थर होिे. 
आसन ठेविे − (घोड्ावर) र्ढिे. आसन बसिे − क्स्थर होिे. ६. पुस्तकाच्या पानावरील पानावरील 
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रकाना; कॉलम; खाते; कोठा. ७. र्ार घटका बसिे. ८. न लढता बिंोबस्ताच्या स्थानी राहिे, तळ िेऊन 
राहिे. [सं.] 
 
आसनकुिा, आसनकुवा पु. घोड्ाच्या ७२ खोड्ापंैकी एक खोड; घोड्ाच्या पाठीवरील अशुभ 
चर्न्द्ह. 
 
आसनकैद स्त्री. बसण्यार्ी सतती; बसून राहण्यार्ी चशक्षा : ‘ठराचवक साच्यारं्ीं भाषिें ऐकण्यार्ी 
आसनकैि सभासिानंा का ंम्हिून असावी?’ − के १४·४·३९. 
 
आसनखोड, आसनखोय स्त्री. पहा : आसनकुिा 
 
आसनचलन न. र्रं्लता; अक्स्थरता; धरसोड; (अक्षरशः व लक्षिेने). 
 
आसनपेडी स्त्री. बाक (बसावयारे्). (गो.) 
 
आसनबंध पु. आसन बसचविे, नक्की करिे, घालिे (चवशषेतः योगात). 
 
आसनमांडी स्त्री. पहा : आसनवटा 
 
आसनरचना स्त्री. पहा : आसनबंध 
 
आसनवटा पु. िोन्द्ही पावले िुिून एक पाऊल िुसऱ्या गुडघ्याशी आचि िुसरे पाऊल पचहल्या 
गुडघ्याशी लावनू बसण्यार्ा प्रकार. 
 
आसनणवणध, आसनणवधी पु. १. योगातील आसने कशी करावी, ठेवावी वगैरे ज्यात साचंगतले आहे 
असा चवधी. २. एखािे धमचकृत्य (जप, पूजा र्.) करण्यासाठी बसावयाच्या वळेी, ते कमच संपेपयंत 
उठावयारे् नाही अशा चनयमाने बसिे व त्यावळेी करावयारे् न्द्यास वगैरे चवचशष् कमच. [सं.] 
 
आसनवेदी स्त्री. बठैकीर्ा ओटा : ‘भचवष्ट्य काळातं झहिु स्वातंत्र्य िेवीच्या आसनविेीवर झहिु 
वीरारं्ी नावंे कोरली जातील.’ − के २·९·३१. 
 
आसनशुणद्ध, आसनशुद्धी स्त्री. आसनार्ी ठेवि व रीत चनचश्चत करिे, अनुष्ठानापूवी तंत्रशास्त्रात आसनारे् 
अनेक प्रकार साचंगतले आहेत त्याप्रमािे आसन करिे. 
 
आसनाई स्त्री. स्नेह; मतै्री : ‘आमरे् आसनाई पाचहले पासून होती याजकचरता ंआम्हापासी आले.’ 
− पेि १७·१७०. [फा.] 
 
आसनी स्त्री. पूजेस वगैरे बसण्यासाठी केलेले लोकरीरे् लहान आसन, बस्कर. [सं. आसन] 
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आसनी स्त्री.  आचश्वनी पौर्मिमेस सवात वडील अपत्यास ओवाळण्यार्ा चवधी. (व.) [सं. आचश्वनी] 
 
आसनीवान चव. यथेच्छ; आस चनवपेयंत; तृप्त होईपयंत. (व.) 
 
आसन्न चव. १. जवळर्ा; समीप असिारा; जवळ येऊन ठेपलेला; चनकटवती. २. (ग.) सत्य 
झकमतीच्या अगिी जवळर्ा. [सं.] 
 
आसन्नकायय चव. जे लगेर् करावयारे् आहे असे. [सं.] 
 
आसन्नकाल, आसन्नमरि, आसन्न मृत्य ूअवधी चव. मरिोन्द्मुख; मरिास टेकलेला. [सं.] 
 
आसन्न णक्रया स्त्री. (ग.) सत्य झकमतीच्या अगिी जवळ जाण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
आसन्नता स्त्री. (यंअ.) जवळ जवळ येिे; साचन्नध्य. [सं.] 
 
आसन्नणनद्र चव. िंोपेस आलेला. 
 
आसन्नप्रसव, आसन्नप्रसुणत, आसन्नप्रसुती चव. बाळंत होण्यास टेकलेले; प्रसूचतकाल जवळ आलेली 
(स्त्री, गाय, म्हैस र्.) 
 
आसन्नसमाणध चव. समाधी घेण्याच्या बेतात आलेला (संन्द्यासी). [सं.] 
 
आसन्या ऐतवार पु. अचश्वनार्ा शवेटर्ा रचववार : ‘आचश्वनारे् शवेटच्या रचववारी म्हिजे आसन्द्या 
ऐतवारी जत्रा िंाली.’ − गावरहाटी ७६. 
 
आसपाव पु. िोरी, पटे्ट, कासरा र्त्यािी जोत जंुपण्यारे् सामान. 
 
आसपास चिचव. भोवताली; आजूबाजूस. 

पु.  (पुस्तक बाधंिी) पुस्तकार्ी बाधंिी करते वळेी त्याचं्या िोन्द्ही बाजूस चर्कटवायरे् कोरे 
कागि. 
 
आसपासचा, आसपासील चव. आसपास असिारा; जवळपासर्ा; आजूबाजूर्ा. 
 
आसफरची जागा स्त्री. अत्यंत अचभजात, महत्त्वार्ी जागा. 
 
आसफळ न. आस नावाच्या िंाडारे् फळ. 
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आसबाब पु. सामानसुमान; लवाजमा : ‘यशवतंरावानें खुशालगडासही घेरा घातला तेव्हा ं
चफरंनयानीं ओिंेंपािंें आसबाब होता तो तेथील तेथें टाकून सडे होऊन रात्रीस चनघाले.’ − होकै १६२. 
[फा.] 
 
आसभास पु. पुढे होिाऱ्या गोष्ीर्ा भास, चर्न्द्ह, स्वरूप; लक्षि; तकाला झकवा कल्पनेला वाव. 
[आसरे् चद्व.] 
 
आसमसािास चव. अपूवच : ‘पाहता आसमसाहासः जेथ कंुठले चनिेश ।’ − ऋव २४७. 
 
आसमंत पु. शजेारर्ा, आजूबाजूर्ा भभूाग, प्रिेश. 
 
आसमंतचा चव. शजेारर्ा; जवळर्ा; आसपासर्ा. 
 
आसमंतात चिचव. सवच बाजूंनी; सभोवताली; र्ोहोकडून; शजेारी; आसपास. 
 
आसमंतात (वतयन) चव. (ग.) चवचशष् चकमतीच्या पुढेमागे अगिी लहानशा फरकाने येिाऱ्या 
चकमतीर्ा (गट). 
 
आसमान चव. अथागं; अपार. 
 
आसमानी चव. ईश्वरी; िैवी; मनुष्ट्याधीन नसलेले (संकट वगैरे). [फा. आसमान्] 
 
आसमाल्प्तीत, आसमाप्तीती चिचव. समाप्तीपयंत; शवेटपयंत; पूिच होईपयंत. [सं.] 
 
आसमाय चव. न माविारा; फार. 
 
आसमास चिचव. सवचत्र; सभोवती; आसपास; पुष्ट्कळ; अचतशय; सतत; सहसा; कधीही; केव्हाही : 
‘मुखीं घाचलता ंएक ग्रास । स्वगीं घिघिीं घंटाघोष । किा न राहे आसमास । गजर चवशषे जाहला ।’ − हचर 
३४·९५. 
 
आसमास स्त्री. रीचतचरवाज; रीतभात. (गो.) 
 
आसर पु. आश्रय; आसरा; मित. [सं. आश्रय] (गो.) 
 
आसर, आसोर पु. पावसाळयात पाऊस थाबंनू उघाडी पडते ती; उघडीप. (कों. गो.) 
 
आसरि न. पावसापासून रक्षिारे् साधन, छत्री, रेनकोट. र्. (कु.) [सं. आश्रयि] 
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आसरा स्त्री. १. जलिेवता; तळी, चवचहरी वगैरे चठकािी वास करिाऱ्या सात िेवता; शतेातील िेवता; 
प्रसूचतिेवता : ‘वनिेवता गंधवच यचक्षिी । गोंधळ घाचलती महावनीं । आसरा जाज्वल्य रूप िाऊनी । तेर् क्षिीं 
गुप्त होती ।’ − हचर ११·१९१. [सं. अप्सरा] 
 
आसरा पु. १. आश्रयस्थान; आश्रयार्ी, चनवाऱ्यार्ी जागा; आडोसा : ‘तुचिंया कृपेवीि ईश्वरा । 
आसरा आम्हा नाहीं िुसरा ।’ २. बर्ाव; रक्षि; आच्छािन; छत्र. ३. आधार; प्रमाि. ४. (ल.) संमती; 
अनुमती; अचधकार; परवानगी. ५. थारा. [सं. आश्रय] 
 
आसराई स्त्री. प्रसूचतिेवता; आसरा : ‘आसराई सािर केला । रामर्ंर कौसल्ये ।’ − स्त्रीगीत १२. 
 
आसल न. तटार्ी झभत; तट : ‘गढीर्ा आसल उंर् जािोन चसड्ाही तयार करचवल्या.’ − पेि. 

चव. हासल; प्राप्त : ‘याउपरी पुढें या प्रातंी नवल अपूवच वतचमान आसल होईल ते चलहोन 
पाठवीन.’ − पेि १०·३६. [फा. हाचसल] 
 
आसलग, आसळग चव. १. सोपे; सुगम : ‘अपाय र्हीं आसलग ।’ − ज्ञा १६·४२९. २. वरवर. 
 
आसलिे अचि. १. मंिगतीने वाहिे. २. उसळिे : ‘कीं गंगापय आसलेलें  ।’ − राज्ञा १३·२६९. 
 
आसलंुगी चिचव. आसपास; जवळ : ‘ती …बसत नव्हती की चबघडलेल्या बायारे् आसलंुगी उभी 
राहात नव्हती.’ − बाय ३३. 
 
आसलूब पु. तऱ्हा; पद्धत; व्यवस्था : ‘त्यार्ी र्ाल, कशी ते समजत नाहीं. तेव्हा तकरारी कोिे 
प्रकारच्या व कशा यार्ा आसलूब काय तऱ्हेर्ा हे िूरिेशीनें मनातं यावें. ’− मर्सा ७·८२. [फा.] 
 
आसव न. १. एखाद्या वस्तूरे् औषधीप्रयोजनासाठी काढलेले सत्त्व, अकच . याकचरता त्या वस्तूरे् 
बाष्ट्पीकरि करून त्या वाफेरे् रवात रूपातंर करण्यात येते. ती वस्तू एखाद्या रवात उकळून चतरे् सत्त्व 
काढण्यात येते. झकवा थेंबाथेंबाने पािंरि करून ते गोळा करण्यात येते. २. ऊस, काकवी वगैरेपासून 
काढलेली िारू. ३. (सामान्द्यतः) मद्य. ४. अकच . [सं.] 
 
आसविे अचि. आशाबद्ध होिे. पहा : आसविे [सं. आशा] 
 
आसवद न. सिाचिकाच्या चिवशी बलुत्यास द्यावयार्ा ठरावीक हक्क झकवा िेकार : ‘वैशाखमासी 
कंुभारानें मृचत्तकेरे् कलश घरोघर द्यावे त्यास आसवि द्याव ेिािे.’ − ऐसंसाखं ३·१२८. 
 
आसवन न. (शाप.) पिाथच त्याच्या उत्कलनझबिूपयंत तापवनू त्यार्ी वाफ गार करून आपल्याला हवा 
असलेला पिाथच त्यातून बाजूला काढिे; अकच  काढिे. [सं.] 
 
आसवणनक, आसवणिक पु. मद्य तयार करिारा व चवकिारा. 
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आसवनी, आसविी स्त्री. िारूर्ी भट्टी; िारू तयार करण्यार्ा कारखाना. [सं.] 
 
आसवेल स्त्री. एक वनस्पती; चशतागौड; चिसमावळी. पहा : शतावरी 
 
आससिे सचि. उपभोगिे : ‘सकळ सुखें साडुंचन : मग स्तीचतसुख आससीचत.’ − लीर्उ २००. 
 
आसळगै स्त्री. अचतपचरर्य; मतै्री. 
 
आसळिे अचि. मंिगतीने वाहिे; उसळिे : ‘गंगापय आसळलें  ।’ − राज्ञा १३·२६८. 
 
आसळसा स्त्री. आश्लेषा नक्षत्र. [सं. आश्लेषा] 
 
आसं चि. आहे. (चर्.) [सं. अस् = असिे] 
 
आसंग चव. (भशूा.) चर्कटून राहिारा. [सं.] 
 
आसंजन न. चर्कटून असिे; चर्कटिे. [सं.] 
 
आसंणजत चव. (यंअ.) १. चर्कटिारा. २. आसतत. ३. अवलंचबत. [सं.] 
 
आसंडिे सचि. चहसकिे; चहसका िेऊन ओढिे. 
 
आसंद पु. एक औषधी वनस्पती; आस्कंि. [सं. अश्वगंधा] 
 
आसंदत चव. खोडकर : ‘तुिंा बाळु कैसा आसंित ।’ − नागा २६५. 
 
आसंदी स्त्री. १. (श्रौतकमच) लाकडी र्ार पायारं्ी घडवरं्ी. ही मोळाच्या िोरीने चविलेली असते. 
चहच्या चविलेल्या भागाच्या वर सुमारे हातभर पायारं्ी उंर्ी असते. सोमयज्ञातील सोमवल्ली चहच्यावर 
ठेवतात.२. खुर्ी; आसन; खाट. (झह.) [सं.] 
 
आसंभवनु स्त्री. अनुपमक्स्थती : ‘या समस्तारं्ी आसंभवनु । तेथ तमोगुि कैर्ा ।’ − चवझस ६·५८. 
 
आसंसिे अचि. १. प्रशसंा करिे, विचन करिे : ‘तैसें जेयातें लोक । आसंसीचत ॥’ − राज्ञा 
१२·२०४. २. र्च्छा करिे; अपेचक्षिे : ‘एथर्ें गोमटें आसंसीते असा ।’ − लीर्उ ६०४. 
 
आसंसा स्त्री. र्च्छा. 
 
आसा चि. आहे; चजवतं आहे : ‘तोचर् आसा कीं काय आजून हें न कळे कोिाला । नाहीं त्यार्ा 
चवश्वास जाईल अवचर्त घालुन घाला ।’ − होला १२. (कों.) [सं. अस्=असिे] 
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आसा, आसािी, आसवल्ली पु. एक वृक्ष चवशषे. संग्रहिी, कुष् झकवा मूत्र चवकारात उपयुतत 
औषधी वनस्पती. 
 
आसाडी स्त्री. जखमेवर बसिाऱ्या माशानंी केलेली चवष्ा. 
 
आसाडी स्त्री. आळी, कीड. (व.) 
 
आसाद पु. नागंरार्ा िाडंा, ज्यास बैल जोडतात तो; र्साड. 
 
आसादन न. १. ठेविे; रर्िे; माडंिे; लाविे (यज्ञातील पाते्र, सामग्री झकवा जेविार्ी ताटे, र्तर 
साचहत्य). २. चमळचविे; संपाििे; प्राप्त करून घेिे. [सं.] 
 
आसाणदत चव. प्राप्त केलेला. [सं.] 
 
आसान चव. सरळ; सोपे : ‘जनरल मशारचनले यारें् खातरेत कीं पैकीयावर मित जाली तरी 
याकूतखानासाचरखा गनीम तेथे येऊन जीवपेिें आसान नव्हे.’ − पेि ३·५६. [फा.] 
 
आसान न. कृपा; उपकार : ‘या भावीं िोष त्यारे् पिरीं घालून त्यास रामपुऱ्यास रवाना करून, त्यारे् 
माथा ंआसान केलें .’ − होकै १५०. [फा. एहसान] 
 
आसापणतत चव. आशाळभतू. 
 
आसानमंद चव. कृतज्ञ : ‘सलाबतजंगास आसानमंि करून आम्ही आपलें  कायच करून घेऊ.’ − 
झहिखं २·१७. [फा. एहसानमंि] 
 
आसानी स्त्री. साहचजकपिा; सुलभता; सौकयच. [फा.] 
 
आसार स्त्री. संततधार; चनरंतर वृष्ी : ‘वषाकालीं आसारीं राहे । हेमंतीं जळाशयें ।’ −एभा २४·२८४. 
[सं.] 
 
आसार पु. १. चर्न्द्ह; खूि; चनशािी. [फा. आसार] 
 
आसारिे अचि. पसरिे : ‘का ंसमुरारे्चन पैसारें । वचर तरंगता आसारे ।’ − राज्ञा १५·१०६. 
 
आसारी स्त्री. १. रेशीम गुंडाळण्यारे् साधन. २. पतंगार्ा िोरा, माजंा गुंडाळण्यारे् चरळासारखे, 
र्कारीसारखे साधन. 
 
आसाविे चि. आशा करिे; उत्कंचठत होिे : ‘आसावलें  मन जीवनारे् ओढी । नामीं रूपीं गोडी 
लाचवयेली ।’ − तुगा १५२३. [सं. आशा] 
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आसावरी स्त्री. (संगीत.) गायनशास्त्रातील एक राचगिी. या रागात षड्ज, तीव्र ऋषभ, कोमल 
गाधंार, कोमल मध्यम, पंर्म, कोमल धैवत, कोमल चनषाि हे स्वर लागतात. आरोहात गाधंार व चनषाि 
वज्यच. जाती औडुव संपूिच, वािी धैवत व संवािी गाधंार. गानसमय चिवसार्ा िुसरा प्रहर. [सं.] 
 
आसावरी थाट पु. ज्यातून आसावरी वगैरे राग उत्पन्न होतात त्या थाटारे् नाव. यारे् सात स्वर 
पुढीलप्रमािे − शुद्ध षड्ज, शुद्ध ऋषभ, कोमल गाधंार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध पंर्म, कोमल धैवत, कोमल 
चनषाि. 
 
आसािान चव. सहन न करिारा. 
 
आसािेब पु. अचधकाऱ्यास उिेशून योजावयारे् संबोधन; आपि (तुम्ही या अथी) : ‘आसाहेबानंी 
या र्लाख्यातंील ज्यरूी संबंधानें सरकारकडे जो आपला अचभप्राय पाठचवला’ − लोचटकेले १·१५२. [फा.] 
 
आसाळी स्त्री. चपशार्ी; हडळ. : ‘आसाळी घोरकाळी सुरिळ चविळी कृष्ट्ि व्याळी चवशाळी ।’ − मुरामा 
६·६५. 
 
आणसक चव. असिारा. 
 
आणसका, आणसकी चव. संपूिच; सवच : ‘न फुटता ंबीजकचिका । माचज चवस्तरे वटु आचसका ।’ − 
अमृ ७·१४९. 
 
आणसद न. अम्ल; ॲचसड : ‘त्या पाण्यारे् ठायी काहंीं आचसिपिा येतो.’ − मराठी पु. ६. आवृत्ती 
२·१६६. 
 
आणसनी स्त्री. अचश्वनी. 
 
आणसलमासील चव. १. कुलीन : ‘एक र्ोपिारार्ा चमधा व एक आचसलमासलातली आहे.’ − पेि 
१०·१०६. २. िासीवगातील मानकरीि. [फा.] 
 
आसी पु. आशीवाि : ‘भेटीसव ेआसी पचढनला.’ − रुस्व १८·१३६. [सं. आचशष्] 
 
आसीमांत चिचव. सीमेपयंत; हिीपयंत; अगिी पैलतीरापयंत; कडेपयंत. [सं.] 
 
आसु स्त्री. चवचशष् मूल्यारे् सोन्द्यारे् नािे. 
 
आसुक न. वस्त्र; चर्रगूट. [सं. अंशुक] 
 
आसुक्त चव. अयोनय : ‘हे गुिपिा थोर आसुतत कीं । यार्ी लाज तंू तरी धरी जरा ।’ − होला ३७. [सं. 
अ+सु+उतत] 
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आसुडिे उचि. १. पाखडिे; कोंडा काढण्याकचरता सुपात घालून िंटकिे : ‘आकाश असे 
आसुडत ।’ − ज्ञा १·१५६. २. ओढिे; हसडिे; चहसका िेिे; चहसकिे; िंटका िेिे; आपटिे. असडिे : 
‘तंव गळ आसुडी । जळपारधी ।’ − ज्ञा १४·१४७. ३. लुबाडिे; गडप करिे : ‘क्षिेक अथार्ी अचतगोडी । 
क्षिेक आसुडी पररव्य ।’− एभा २५·१४७. 
 
आसुडपाखूड स्त्री. १. धान्द्य चनवडिे, आसडिे, पाखडिे वगैरे चनरचनराळया चियानंा हा शब्ि लावतात. 
२. (ल.) कसून तपासिी; उलटसुलट तपासिी. 
 
आसुडा पु. चहसका : ‘मालचवदे्यच्या आसुडीं । धडक हािोचनया ंगाढी ।’ − एभा २९·२६६. 
 
आसुढाळ पु. ज्याच्या डोळयातून पािी गळत आहे असा अस्वच्छ दृष्ीर्ा घोडा. 

स्त्री. चपर्का डोळा. 
 
आसुत न. (आयु.) एक प्रकारर्ा चशरका; कंि; मूळ; फळ ह्यारें् झकवा गूळ, मद्य, आध्याम्ल, िह्यार्ी 
चनवळ व उसार्ा रस यारें् चमश्रि तीन चिवस धान्द्यात पुरून ठेचवले म्हिजे जे चसद्ध होते त्यास ‘शुतल’ असे 
म्हितात. यालार् चशका असेही म्हितात. अशा चनरचनराळया चशतयामध्ये कंिमूलाचिक चभजत घालून जे 
पिाथच तयार करतात त्यानंा आसुते म्हितात. [सं.] 
 
आसुणत, आसुती स्त्री. अकच  काढिे; मद्य गाळिे. [सं.] 
 
आसुदा, आसोदा चव. तयार; ताजातवाना : ‘घोडी आसोिी करावयाबिल जीन लोकानंी 
उतरले होते.’ − पेि २०·८६. [फा.] 
 
आसुदे, आसुदाय चव. १. आयता; तयार. पहा : असुदा, असुदाय : ‘आसुिें अन्न सेऊं नये । 
वचडलारं्ें ही ।’ − िास २·२·२६. २. कष्रचहत. ३. मनसोतत; स्वैर. (गो.) 
 
आसुदे चव. मोकळे ‘तुम्हीं अटकेपावतेों मुलूख काबीज केला. आता ंआम्हासं मोचहमेस रान आसुिें 
कोिते?’ − भाब ४०. 
 
आसुपाठी पु. घोडेस्वार. [सं. अश्वपषृ्ठी] 
 
आसुमाई चव. आश्चयचकारक : ‘आसुमाई चर्न्द्ह पडे दृष्ी । वाटे पोटीं नवल तेव्हा ं।’ − चनगा १८८. 
 
आसुमाय चव. न माविारा; न सामाविारा : ‘तू डोळया ंआसुमाय जालासी ।’ − ज्ञागा २३७. 
 
आसुर, आसुरी चव. १. असुरासंबंधी. २. (ल.) असुरी; जलाल; िुष्; िारुि; भयंकर; अघोर; 
अिाळचविाळ. [सं.] 
 
आसुरी स्त्री. वैद्यकशास्त्रार्ी एक शाखा; शल्यचर्चकत्सा. [सं.] 
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आसुरी उपाय, आसुरी उपचार पु. शवेटर्ा, धाडसार्ा उपाय; आततायीपिार्ा, भयंकर उपाय. 
 
आसुरी कमय न. एखािे चवलक्षि, भयंकर राक्षसी काम, कृत्य, चिया. 
 
आसुरी णचणकत्सा स्त्री. भयंकर, राक्षसी उपाय, शस्त्रचिया. जसे :− हातपाय तोडिे, डाग िेिे 
वगैरे. [सं.] 
 
आसुरी णनद्रा स्त्री. गाढ िंोप; वडेी िंोप; कंुभकिी िंोप. [सं.] 
 
आसुरी बुणद्ध, आसुरी बुद्धी स्त्री. प्रकृतीर्ा एक भेि. प्राकृचतक बुद्धी. [सं.] 
 
आसुरी भोजन न. अधाशीपिारे् जेवि; बेसुमार जेवि. [सं.] 
 
आसुरी माया स्त्री. रे्टूक; जािू; जुन्द्या काळातील राक्षसारं्ी अजब कृत्ये, रे्ष्ा. 
 
आसुरी णवद्या स्त्री. जारि मारि, मंत्र तंत्र र्. संबधंी चवद्या. 
 
आसुरी णववाि पु. (प्र.) आसुर चववाह. कन्द्या चवकत घेऊन करावयार्ा चववाह; मुलीच्या वडलानंा 
झकवा नातलगानंा रव्य िेऊन केलेला चववाह : ‘चववाह तंव बहुता परी । चपशार् गाधंवच आसुरी ।’ − एरुस्व 
४·४२. [सं.] 
 
आसुरी संपणत्त, आसुरी संपत्ती स्त्री. १. जुलूम जबरिस्तीने अथवा अन्द्य मागाने जमचवलेली अपार 
संपत्ती. २. बेसुमार फाजील र्ैन. ३. कामिोधलोभािी चवकारारें् मूळ अशी ऐचहक संपत्ती. [सं.] 
 
आसुटी, आसुट्टी स्त्री. र्ाबकार्ी, कोरड्ार्ी लाकडी िाडंी; िाडंके. 
 
आसुसिे अचि. हपापिे : ‘सहानुभचूत आचि प्रोत्साहन याचं्यासाठीं आसुसलेले साचहक्त्यक.’ − 
माघो [सं. आशा] 
 
आसू न. र्ािंीरे् एक जुने (िेवचगरीकर यािवाचं्या वळेरे्) नािे : ‘िचक्षिेचस साठी आसु चिलें .’ − पाटि 
चशलालेख, भाअ १८३५·६३. 
 
आसू न. अश्रू; डोळयातील पािी, पहा : अश्रू : ‘उरु कुचहजैल जळें । आंसुवारें्चन ॥’ − राज्ञा 
१३·५५९. ‘चनतंबु आझलगनीं सुखानलें  । बाचंधता ंआंसुवें गाळौ लागलें  ।’ − चशव ७२१. (वा.) आसवे उगळिे 
− (अंतःकरि सद्गच्त होऊन) अश्रू ढाळिे. 
 
आसूड पु. र्ाबकू; गाडीवाल्यार्ा, शतेकऱ्यार्ा लाबं र्ाबकू, कोरडा. 
 
आसूडगाठ पहा : असूडगाठ 



 

 

अनुक्रमणिका 

आसे न. झककरे; अरंुि पटाशी; लाकडास र्ौरस भोक, खार् पाडण्यारे् साधन. (को.) [सं. आचस 
= सुरी] 
 
आसेतुणिमाचल चिचव. सेतूबधंापासून ते चहमालयापयंत. (भारताच्या िचक्षि टोकापासून उत्तरेस 
चहमार्लापयंत सवचत्र) : ‘आसेतुचहमार्ल साऱ्या भारतात भततीच्या संप्रिायार्ा जोर एकसारखा 
र्ढता−वाढता राचहला.’ − मजीक्स्थ ४८. [सं.] 
 
आसेणवत चव. सेवा केलेला; सहवाचसत; पचरवचेष्लेला. 
 
आसो, आसॉ पु. १. तािूंळ चनवडताना सापडिारा भातगोटा. (गो.) २. पंर्ाक्षरी प्रक न पाहताना जे 
तािंळारे् िािे झकवा साळ उपयोगात आितो ते. पहा : आंशी [सं. अंश] 
 
आसोडा पु. चहसका; िंटका. (ना.) 
 
आसोड्या धुऊ का पासोड्या धुऊ मुलींर्ा एक खेळ. 
 
आसोल न. अस्वल. (कों.) 
 
आसोस चव. पहा : असोस 

स्त्री. र्च्छा. 
 
आसोळे न. घरटे; कोठा. 
 
आस्कटी स्त्री. पापिीर्ा केस. (गो.) 
 
आस्करा पु. कीती; लौचकक; ख्याती; थाटमाट : ‘िुिंभी राजार्ा फार आस्करा’ − ऐहोरा 
४·४१. 
 
आस्कळणवस्कळ चव. एैसपैस. 
 
आस्कारिुस्कार पु. १. श्वासोच्छ  वास २. हंुिके िेऊन रडिे. (गो.) [ध्व. हुक श] 
 
आस्तरि न. १. पसरिे; अंथरिे. २. हातरी; पसरण्यारे् वस्त्र (सतरंजी, गाचलर्ा, र्टई, 
अंथरूि र्.) : ‘झकवा वस्त्रें साडूंनी आस्तरिें नेसल्या त्या ।’ − रास १·२२३. ३. छत्र : ‘आर्मथक जीवनारे् 
आस्तरि सवांच्यार् डोतयावर होते.’ − चवर्ारशलाका ७५. [सं.] 
 
आस्तरिे उचि. आंथरिे; पसरिे. 
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आस्ता स्त्री. १. पहा : आस्था : ‘त्या पाटीलबोवार्ी आस्ता नाहीं पुरली ।’ − ऐपो २८७. २. आशा; 
हावरेपिा. ३. स्वाथच. (गो.) [सं. आस्था] 
 
आस्तावा पु. तोटीरे् भाडें : ‘त्यास त्यारे् तोटीतून पािी पडते त्याप्रमािे रुप्यार्ा आस्तावा 
करून पाठवनू द्यावा म्हिून आज्ञा िंाली आहे.’ − पेि ३२·१३०. [फा.] 
 
आल्स्तक चव. १. ईश्वराच्या चठकािी श्रद्धा ठेविारा; ईश्वर, परलोक, पापपुण्य मानिारा; 
श्रद्धावान. : ‘तया आक्स्तकारं्ा आश्रमु । पाडंवा गा ।’ − ज्ञा ८·१९३. २. खाऊनचपऊन सुखी असा (मनुष्ट्य); 
सुखवस्तू; ऐपतिार; मातबर. (गो.) 

पु. एक ऋषी. याने जनमेजयाच्या सपचसत्रातून तक्षकाला वार्चवले.चनजतेसमयी साप वगैरेर्ी 
बाधा होऊ नये म्हिून या ऋषीरे् नाव िोन वेळा (आक्स्तक−आक्स्तक असे म्हिून) घेतात. [सं.] 
 
आल्स्तकाय पु. श्रीमंती; ऐपत. (गो.) [सं. आक्स्ततय] 
 
आल्स्तक्य न. आक्स्तकपिा; परमेश्वराबिल चवश्वास, श्रद्धा : ‘आचि आक्स्ततय जािावें । नववा 
गुि ।’ − ज्ञा १८·८४८. [सं.] 
 
आल्स्तक्यबुणद्ध, आल्स्तक्यबुद्धी स्त्री. आक्स्ततय : ‘म्हिौचन अचनत्याच्या ठायीं । तया ं आक्स्ततयबुचद्ध 
नाहीं ।’ −ज्ञा २·१३२. [सं.] 
 
आल्स्तक्यवाद पु. चवश्वार्ा चनमाता व चनयंत्रक म्हिून ईश्वर आहे असे प्रचतपािन करिारे तत्त्वज्ञान; 
परमेश्वराच्या अक्स्तत्वाचवषयीरे् समथचन; आक्स्तकपिारे् समथचन; ईश्वरवाि, याच्या उलट नाक्स्तकवाि. 
[सं.] 
 
आल्स्तक्यवादी चव. ईश्वर आहे असे मानिारा; आक्स्तकवािार्ा पुरस्कता; आक्स्तकवाि मानिारा. 
[सं.] 
 
आस्तीिय चव. १. पसरलेले; आंथरलेले (वस्त्र वगैरे) २. आच्छाचिलेले; िंाकलेले (जमीन 
वगैरे). [सं. आ+स्तृ] 
 
आस्ते चिचव. हळूहळू; सावकाश. [फा. आचहस्ता] 
 
आस्तेकदम चिचव. १. सावकाश; संथ; हळू पाऊल टाकिे. २. थाबंिे या अथी. तेथेर् थाबंा अशा 
हेतूनेही योजतात. कवायतीतील एक हुकूम. [फा. आचहस्ता+किम = पाऊल] 
 
आस्त्रक न. िारूगोळा. 
 
आस्थ न. (ग.) जोडिे. [सं.] 
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आस्थगन न. एखािी बाब तेवढ्यापुरती, तात्पुरती बाजूला ठेवण्यार्ी, तहकूब करण्यार्ी 
क्स्थती; तहकुबी. 
 
आस्थणगत चव. रोखलेले; थाबंचवलेले; लाबंिीवर टाकलेले. 
 
आस्थलांतरि न. मूळ चठकािाहून िुसरीकडे जािे. 
 
आस्थलांतरी पु. (भ.ू) िुसरीकडून आलेला अथवा जािारा. 
 
आस्था स्त्री. १. कळकळ; काळजी : ‘पचर ते आस्थाही न धरीं मानसीं ॥’ − ज्ञा ४·१९५. २. उत्सुकता; 
रस; र्च्छा; उत्कंठा. याच्या उलट अनास्था. ३. आसतती; पे्रम; आपुलकी : ‘घरावरी तेतुली । आस्था नाही 
।’ − ज्ञा १३·५९५. ४. आशा; आस; अपेक्षा (चि. करिे) : ‘ओवाळिीचर्या आस्था । बहुरूपी सोंग संपाचिता ं
।’ − एभा १३·६६७. ५. चवश्वास; श्रद्धा : ‘पाखाचंडयाचह आस्था । समूळ होय ।’ − ज्ञा ६·१६७. ६. आिर [सं. 
आ+स्था] 
 
आस्थान न. स्थान; स्थल; सभास्थान; पीठ : ‘का ंबचहरयाचं्या आस्थानीं । कवि गीतातें मानीं 
।’ − ज्ञा ४·२३. [सं.] 
 
आस्थानी स्त्री. सभा : ‘ऐसी िेखौचन आस्थानी ।’ − चशव ५३. 
 
आस्थापन न. (आयु.) मलहरि करिारी चपर्कारी; चनरुहबस्ती. [सं.] 
 
आस्थापना स्त्री. व्यापारी संस्था, करे्ऱ्या, बॅंका र्त्यािीमधील कमचर्ारीवगच, साधनसामग्री 
र्त्यािींरे् व्यवस्थापन; व्यवस्थापन चवभाग. 
 
आस्थापना अणधकारी पु. एखाद्या कंपनीतील कमचर्ाऱ्याचं्या नेमिुका, सेवाशती, वतेन, प्रचशक्षि, 
आरोनय, कल्याि र्त्यािींबाबत योनय ती व्यवस्था करिारा अचधकारी. 
 
आस्थापना खचय पु. एखािी संस्था सुरळीत र्ालण्यासाठी होिारा कमचर्ारी वगच, साधनसामुग्री, भाडे, 
मजुरी, कर, वीज, पािी वगैरेवरील सवचसाधारि खर्च. 
 
आस्थापना णवसजयन न. स्थापन केलेली संस्था संपुष्ात आििे; आस्थापन मोडून टाकिे. 
 
आस्थाळू चव. कळकळ असिारा. 
 
आस्थीक पु. १. गृहस्थ. २. धचनक. (गो.) 
 
आस्थीक, आस्थेकरी, आस्थेवाईक चव. आस्था बाळगिारा; काळजीर्ा; कळकळीर्ा; उत्सुक; 
उत्कंचठत. [सं. आ+स्था] 
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आस्पत स्त्री. ऐपत; शतती; सामर्थ्यच. (गो.) [सं. आस्पि] 
 
आस्पद न. स्थान; स्थल. सामा. शब्ि − अहंकारास्पि − अहंकारारे् स्थान, शरीर; गुिास्पि − 
चवद्वान, साचत्त्वक मनुष्ट्य; मोहास्पि − कनक, कातंा र्. वस्तू. िुःखास्पि, हास्यास्पि, शोकास्पि र्. : 
‘जगस्पहेृ आस्पि । एक सावचभौम पि ।’ − ज्ञा १६·२३१. [सं.] 
 
आस्फारिे अचि. वाजिे; कंप पाविे. 
 
आस्फालिे अचि. १. जोराने आिळिे; आपटिे : ‘आस्फाचलताहंी स्वकरें न राहे । र्ेंडू जसा तो 
उसळेचर् पाहे ।’ २. जोराने फंुकिे. [सं. आ+स्फालन] 
 
आस्फालिे न. ताडन : थापटिे; थोपटिे. [सं.] 
 
आस्फुरिे सचि. १. कंप पाविे. २. फंुकिे; वाजचविे : ‘चिव्य शखं भीष्ट्मिेवें । आस्फुचरला ।’ − ज्ञा 
१·१२७. [सं. आ+स्फुर =कंप पाविे] 
 
आस्फोट पु. ठोसा; तडाखा; धपका; ििका; मारण्यार्ा आवाज. पहा : स्फोट [सं.] 
 
आस्मा पु. िगड : ‘लीळा ंपिें ठेउचन आस्मा उधरीला ।’ − ऋव. ३७१. 
 
आस्मानणगरी स्त्री. छत. 
 
आस्य न. मुख; तोंड : ‘आस्य सरोरुह हास्यलवें अचतरम्य उपास्य मनोभ्रमरी ।’ − ध्यानमाला. [सं.] 
 
आस्यापाक न. (आयु.) तोंड येिे; मुखपाक. [सं.] 
 
आस्त्रव पु. धमचचनचषद्ध कृत्यानंी जीवाला जे अशुद्ध कमचपुद्गल (कमार्ी पुटे) चर्कटतात झकवा त्यात 
प्रवशे करतात त्या चियेला आस्त्रव म्हितात. 
 
आस्त्राव पु. (आयु.) नेत्रचवकार. [सं.] 
 
आस्त्रोिी स्त्री. आश्रायिी; आकाशवािी; िेववािी : ‘वार्ा जाहली आस्त्रोिी । परमेश्वरार्ी ॥’ − 
चिपु ५०. 
 
आस्वली चव. पागोटे, लुगडे झकवा पातळ याचं्या पिरार्ा, चकनारार्ा प्रकार : ‘पातळ महताबी । 
चकनारा आस्वली.’ − पेि २६·१५४. 
 
आस्वाद पु. १. रुर्ी; र्व; स्वाि; गोडी. २. र्च्छा; लालसा : ‘तैसा कतृचत्वार्ा मिु । आचि कमचफळार्ा 
आस्वािु ।’ − ज्ञा १८·२०५. ३. गंध; पचरमल. [सं.] 
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आस्वादिे उचि. १. रुर्ी घेिे; र्ाखिे; हंुगिे; स्वाि घेिे; खािे. २. अनुभव घेिे : ‘िेचखलेपि 
एकलेया ं। आस्वाचिजे जेचव ॥’ − राज्ञा १८·११३५. [सं. आस्वािन] 
 
आस्वादन न. सेवन; स्वाि घेिे; रुर्ी घेिे : ‘ना तचर अमृतरसास्वािनीं । रस सकळ ॥’ − राज्ञा 
१·२६. [सं.] 
 
आस्वाणदत चव. र्ाखलेले; स्वाि, र्व घेतलेले. [सं.] 
 
आि पु. १. उष्ट्िता, िाह : २. गाजावाजा; कीती; प्रचतष्ठा : ‘एथोचन जाला आहो ।’ − ज्ञा १·३३. 
 
आिकाम पु. हुकूम. 
 
आिट, आिाट पु. १. आवाज; र्ाहूल. २. हाक; हाक मारिे. (चि. िेिे). (व.) 
 
आििा, आिािा, आिाना पु. १. उखािा; उतती; म्हि; वर्न; न्द्याय; दृष्ातं : ‘एक अनी र्ुकी 
तो बारा बरसका हयात, ऐसा आहिा प्रचसद्ध आहे.’ − भाब ११८. २. लननात वधूवरानंी परस्परारं्ी नाव ेघेिे 
झकवा लननात बायका व चशमनयात पुरुष चवनोिी झकवा अश्लील पद्यमय वातये बोलतात तो उखािा : ‘तो 
आहनी रुचर्र गोवुचन नाम खासें । बोले मधूर वर्ना रि−काचंत भासे ।’ − चवचव ५९·३४. ३. कोडे; उखािा. 
[सं. आख्यान्] 
 
आित चव. मारलेला; ताडलेला; ठोकलेला; आघात केलेला : ‘र्डंवातें ज्योचत आहत जैसी ॥’ − ज्ञा 
२·३२३. [सं. आ+हन्] 
 
आित्य, आित्यमेव चिचव. अवक यमेव; खरोखर; खात्रीने; अगत्यपूवचक. [सं.] 
 
आिद पु. प्रचतज्ञा; करारमिार; िारमिार : ‘खरें अंतःकरिातून आहि व पैनाम आनार्ी व कुरान 
मजीिर्ी मजबुती र्नामधमार्ी करून करार केले जात कीं.’ − झहिखं १·६१. [फा.] 
 
आिणदया पु. करार; वर्नप्रमाि; ठराव : ‘कलकत्त्याहून पत्रें येत गेलीं. त्यातंझह हार् भाव कीं, 
राव पतंप्रधान यासंीं करार व आहचिया जाला तोर् मंजूर.’ − मर्सा १०·१९७. [फा.] 
 
आिणमणकक हुकमानुसार. 
 
आिरि न. १. आििे; बोलाविे; नेिे; आनयन. २. धरिे; िेिे. ३. बाहेर काढिे. ४. अचधमूल्य 
रोख्यावंरील व्याज एकत्र करून भानयवान िमाकं काढिे व त्यानंा बचक्षसे िेिे. ५. जमाखर्ाच्या वहीतील 
एक संज्ञा. − भागीिारारें् पेढीतील आहरि. ६. आंतरराष्ट्रीय नािेचनधीतून कजच घेिे. 
 
आिरा, आिारा पु. मडके, भाडें डळमळू नये म्हिून त्याखाली ठेवावयारे् गवतारे् चनविे, र्ुबंळ. पहा 
: आरा [सं. हार] 
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आिता चव. आििारा; आहरि करिारा. [सं.] 
 
आिव पु. १. युद्ध; लढाई : ‘मग मचथले रौिीरे् रुपिसुतें करूचन आहवा वाजी ।’ − मोभीष्ट्म ३·४३. 
२. सवचनाश, आम्ही : ‘चनके्षचपलो आहवी ।’ − गरा १०६. [सं.] 
 
आिवन न. १. यजन; होम; हवन. २. वर्न. [सं. आ+हवन] 
 
आिवनीय चव. अक्ननहोत्र्याने धारि करावयाच्या (गाहचपत्य, िचक्षिाननी, आहवनीय या) तीन 
झकवा पार् अननींपैकी पूवच बाजूर्ा अननी; र्ष्ीत व चनत्यहोमात मुख्य याग या अननीत करावयार्ा असतो. : 
‘आहवनीयाचि वन्द्ही । चनके्षपरूपीं हवनी ।’ − ज्ञा १७·३६१. [सं.] 
 
आिसी, आिास, आिासी चि. आहेस; आहात : ‘अजुचना तंू कवि आहसी । काय हा कचरताचश ।’ 
− गीतार्चंरका ६५; ‘गवसोन पुचसलें  आहास सुखी ।’ − िाचव १८८. [सं. अस्] 
 
आिळ, आिळी स्त्री. १. अननीर्ी ज्वाळा. पहा : ‘अिळी. हा शब्ि आहळी झकवा आहळया अशा 
अनेकवर्नात उपयोचगला जातो. २. वाऱ्यार्ी उष्ट्ि िुंळूक झकवा िंळई. ३. चतरीप. (वा.) आिळीत असिे 
− धाकात, जरबेत असिे. 
 
आिळ, आिाळ पु. पहा : ओिळ. जनावराकंरीता गुराकंचरता पािी साठचवण्यार्ी जागा; (खानिेशी 
− हाळ) पावसाळयातील पाण्यार्ा खड्डा. (व.) 
 
आिळिे अचि. जळिे : ‘त्या संतापें र्रार्र । आहळो लागे ।’ − चनगमसार ६·२७. 
 
आिंग पु. र्रािा; हेतू. [फा.] 
 
आिा, आिे स्त्री. ज्वाला; आंर्; उपरव; उपसगच; पीडा : ‘लागे शोकाक्ननर्ी न या आहे ।’ − मोशल्य 
१·२८. पहा : आिी 
 
आिाकटा पु. हाकाटी; ओरड; आिोश; हायहाय : ‘आहाकटा मग कचरती गेचलया । आधीं ठावा 
तया ंनाहीं कोिा ।’ − तुगा ५४. 
 
आिाकार पु. ओरड, हाकाटी : ‘गोफिीसी गुंडा घाली पागोऱ्याच्या नेटें । पळती आहाकारे 
अवघीं पाखरारं्ीं थाटें ।’ − तुगा ३५९. [सं. आहह+कृ; हाः+कार] 
 
आिाकाष्ट्या जािे चि. गभचगचळत होिे; घाबरिे; धीर सुटिे. (व.) 
 
आिाच, आिाचवािाच, आिाचवािा चिचव. १. वरवर; सरासरी : ‘अक्नन ऐसें आहार् । तेजा नामार्ें 
आहे कवर् ।’ − ज्ञा ७·३६; ‘तेथ अरे्त चर्त्तार्ा सागंातु । आहार्वािा चिसे माडंतु ।’ − ज्ञा ८·९५. २. सहज; 
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सहजगत्या; उगीर् : ‘पाचहलेचर् आहार्वाहार् उठचलया ।’ रंयोवा १०·१७६. ३. खोटे; नकली; कृचत्रम; 
व्यथच : ‘तैसें असतेपि आहार् ।’ − ज्ञा ८·३१. 
 
आिाचपि न. वरवरर्ी कृती; कुरकुर; उतावीळपिा. 
 
आिाट पु. र्ाहूल; पायरव. 
 
आिाटिे, आिाठिे चि. १. घाटिे; ढवळिे. २. त्रास िेिे; छळिे; चपछा पुरविे. 
 
आिाटीव, आिटीव पहा : अिाटीव 
 
आटाडबािाड पु. गोंधळ; घोटाळा : ‘जें भेटचलया ंआहाडबाहाड । पडों नेंिी ॥’ − ज्ञा १३·११३५. 
 
आिाडून पािाडून चिचव. आडूनपाडून : ‘आहाडे पाहाडेगे वावुगेचर् िंगडे ।’ − चनगा ७६. पहा : 
अिाडूनपिाडून 
 
आिाि चव. १. उतत; उचर्त : ‘यऱ्हझव यागाचिकीं चिया । आहाि ते चर् धनंजया ।’ − राज्ञा १६·३७४. 
 
आिािा पु. १. म्हि; उतती; उखािा : ‘म्हिोचन खाि तैसी माती । आहािा लोकीं प्रचसद्ध ।’ − मुआचि 
१६·१७४. 
 
आिािा चव. आत्मघातकी; हानी करिारा : ‘आता ंहा ऐसा अव्हेचरजे । मग नाचथलें  शोधंू बचैसजे । तरी 
आपि आहािा होईजे । आपिपेयीं − ज्ञा २·१९६. [सं. आ+हन्] 
 
आिाणत चि. आहेत : ‘ऐसें बहुतीं परी अनेग । जें साचंगतलें  तुज का ंयाग । ते चवस्तारूचन वेिेंचर् र्ागं । 
म्हचितले आहाती ॥’ − ज्ञा ४·१५५. [सं. अस्] 
 
आिादेशतय स्त्री. तह; करार; कायम चमजाजी; वर्नार्ी प्रामाचिकता : ‘आचि ज्या िौलतीत 
आहािेशतच व वर्नार्ी मजबुती तेर् िौलत कायम आहे.’ − मझशका १६६. [फा.] 
 
आिार पु. १. अन्न; शरीरपोषक रव्य; खाद्यपिाथच : ‘आहार तरी सेचवजे’ − ज्ञा ६·३४९. २. खािे; 
जेविे; भोजन करिे. सामा. शब्ि − फलाहार, िुनधाहार, धान्द्याहार र्. ३. नेहमी खाण्यारे् प्रमाि. उिा. 
‘त्यार्ा िोन शरेार्ा आहार आहे.’ ४. अन्न खाण्यार्ी चवचशष् शतती. सुखाने जेवढे अन्न पर्ते ते : ‘जसा 
आहार वाढवावा तसा वाढतो.’ [सं.] (वा.) आिारी असिे − ताब्यात, आटोतयात असिे : आिारी पडिे, 
आिारी जािे − ताब्यात, वर्चस्वाखाली जािे : ‘बरवें िंालें  आजीवरी । नाहीं पडलों भतृ्यारे् आहारीं ।’ − 
तुगा ७१७. आिाराखाली आििें, आिारीं आििें − माऱ्याच्या टप्प्यात आििे; ताब्यात आििे; कह्यात 
आििे. 
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आिार पु. १. चनखारा; चवस्तव; फोपाटा : ‘र्ुलींतून आहार काढ व हातपाय शके.’ (व.) २. र्स्त्री; 
कपडे कडक करिे. (चि. िेिे) 
 
आिार अजगर. पहा : आर 
 
आिारगृि न. फराळारे् पिाथच चमळण्यारे् चठकाि; खानपानगृह. 
 
आिारिे अचि. १. आरिे. २. खाऊन, चगळून टाकिे : ‘मासारे् लर्के तोडून या चपशार्ानें 
आहारून टाकले आहेत.’ − एकर् प्याला. (नाटक) 
 
आिारतज्ज्ञ पु. अन्न व आहार या चवषयातील जािकार, सल्लागार. [सं.] 
 
आिारपानगा पु. चनखाऱ्यावर भाजलेली लहान भाकरी; पानगा; आहारोळी; रोट; खाकरा; गाखर. 
(आहार = चनखारा + पानगा = पोळी) 
 
आिारभत्ता पु. क्षयासारख्या आजारामुळे झकवा कुपोषिामुळे अशतत िंालेल्या कमचर्ाऱ्यानंा, 
त्यानंी पोषक आहार घ्यावा म्हिून िेण्यात येिारी ठरावीक रक्कम, भत्ता. 
 
आिारमूल्य न. (कृषी) अन्नातील घटकाचं्या उष्ट्माकंावर (कॅलरीज्) अवलंबून असलेली अन्नार्ी 
झकमत. [सं.] 
 
आिारशास्त्र न. अन्न व अन्नारे् घटक, आहारारे् प्रमाि, चनरचनराळे पिाथच तयार करिे र्त्यािींर्ा 
पद्धतशीर अभ्यास करिारे शास्त्र. [सं.] 
 
आिारी चव. उपजीचवका करिारा; खािारा; खाऊन राहिारा. सामा. शब्ि−मत्स्याहारी, शाकाहारी र्. 
 
आिारोळी स्त्री. चनखाऱ्यावर भाजलेली पोळी, पानगा. 
 
आिायय चव. १. बळेर्, जािूनबुजून, मुिाम अंगीकारलेले. अनुमाचनत; कक्ल्पत; आरोचपलेले; कृचत्रम. 
२. खाण्यास योनय. [सं.] 
 
आिाययणनिय पु. भलता ग्रह; र्ुकीर्ी, खोटी समजूत, कल्पना. 
 
आिायारोप पु. र्ुकीर्ा ग्रह धरून र्ालिे; बुद्ध्या वगेळी समजूत करून घेऊन व्यवहार करिे. 
जसे :− एखाद्या मनुष्ट्याने राक्षसारे् सोंग घेतले आहे असे समजले असताही आहायारोपाने त्यास राक्षस 
समजून त्या भावनेने त्याच्याशी वागिे. [सं.] 
 
आिायी पु. ज्याच्यासाठी पैसे काढतो तो. [सं. आहायच] 
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आिाव पु. (श्रौतकमच) यज्ञात होता शसंन (शास्त्रपठि) करतो त्यामध्ये ‘शोंसवो’ असा मंत्र म्हितो 
त्यास आहाव म्हितात. [सं.] 
 
आिाळ पु. १. खळगा; कंुडी. पहा : आिळ २. (र्मचकार) टागंण्यारे् कातडी कंुड, खळगा. 
 
आिाळ पु. १. आहार; चवस्तव; आग; चनखारा. पहा : आिार : ‘गुंचफवा ज्वाळाचंर्या माळा । 
लेचयचलयाही अवळा । भेिाचर्या आहाळा ं। काय पडिें आहे ।’ − अमृ ७·१३६. २. (ल.) िुःख. 
 
आिाळिी स्त्री. ताप; िुःख; त्रास : ‘आहाळण्या चकती सोसूं या च्यारी ।’ − पला ८२. 
 
आिाळिे चि. भाजिे; पोळिे : ‘जेझव तीव्र अननींत चशरता ंतेथें । आहाळेना कैसें म्हिावें ।’ − नव 
१५·६६. 
 
आिाळिे चि. १. अटिे, अळिे : ‘िूध आहाळलें  आहे.’ (व.) 
 
आिाळिे अचि. हालिे : ‘पाठीं चनवृचत्त किचताळें  । आहाळती तें पूजा चवधुळे ।’ − ज्ञा १७·७. 
 
आिाळबािाळ चव. १. पहा : अिाळबािाळ २. चवपुलतेने; यथेच्छ; भरपूर; संपूिच; चवस्तीिच; पुरेपूर : 
‘जेहीं आपुला संभोगकाळीं । परिह्म भोचगलें  आहाळबाहाळीं ।’ − चशव ७४५. 
 
आिाळीव पहा : अिळीव 
 
आिाळून जािे चि. होरपळिे; भाजिे; पोळिे; ताप, िुःख, त्रास होिे : ‘अतींचरयाच्या आरे्ने 
आहाळून जाण्यार्ी भाषा बोलावी … ’ − अं. यात्रा २१५. 
 
आणिक न. ऐतय : ‘आचहकीं दै्वतपिार्ा छेि जाला । तन्द्मय तिाकार ।’ − योसं ९·४१. [सं. ऐतय 
अप.] 
 
आणिक्य न. र्हलोक; ऐचहकता : ‘तुका म्हिे आम्हा आचहतय परत्रीं । नाहीं कुळगोत्री तुजवीि ।’ − तुगा 
५००. [सं. ऐचहक अप.] 
 
आणित चव. ठेवलेले; स्थाचपत केलेले; बसचवलेले; आधान केलेले. [सं. अ+र्ा−चहत] 
 
आणिता पु. चधरडे. : ‘वराडी आचहता ऐसे म्हचिजे ।’ − लीर्पू ५८५. 
 
आणिताल्ग्न, आणिताग्नी पु. ज्याने आनन्द्याधान केले आहे तो; अक्ननहोत्री. चव. अक्ननहोत्र्यास 
लावावयार्ी पिवी. [सं.] 
 
आणितंुणडक पु. गारोडी. 
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आणिर मासा पु. अंगाला चर्कट बळस असिारा मासा. (माि.) 
 
आणििी स्त्री. ऐरिी, वशंपात्र; लननातील िंाल : ‘तंव ते आचहिीर्ा समय ।’ − वसेीस्व १३·६. [सं. 
ऐचरिी अप.] 
 
आिी स्त्री. उन्द्हार्ी िंळ; चतरीप. 
 
आिी, आिे स्त्री. १. ज्वाला; आग : ‘येती उष्ट्िाच्या आह्या । पायीं लाह्या भाजती ।’ − अमृत धु्रवर् ५; 
‘चवयोगार्ी कोि भोगील आहे ।’ − नरहचर िानव्रत ९८. २. कातंी; शोभा : ‘रूपारे्चन आहे । ऐरावतु पाचि 
वाहे ।’ − चशव ५०८. [सं. अचह=सूयच; आभा] 
 
आिुणत, आिुती स्त्री. १. िेवतेप्रीत्यथच अननीत हवन करावयारे् झकवा जळात, भमूीवर टाकावयारे् रव्य 
(र्रू, घृत, तीळ र्.); अविान. २. बळी; भक्ष्य : ‘ज्या कोिावर मािंी नजर जाई त्यार्ी आहूती मी स्वतः 
घेत असे.’ − चवचव (१८७६) ८·१५५. ३. (ल.) समूळ नाश; नायनाट; सप्पा; धुव्वा : ‘प्लेग, िुष्ट्काळ वगैरेंनी 
त्याच्या सवच घरािारार्ी आहुती घेतली.’ [सं. आ+हू] (वा.) आिुती घेऊन उभा असिे, आिुती घेऊन 
उभा राििे − नाश करण्यासाठी टपिे; नाश करण्यार्ी वाट पाहिे. आिुती देिे − १. बळी िेिे; बचलिान 
करिे. २. अक्ननकंुडात अविान टाकिे; यज्ञ करिे. ३. (ल.) नाश करिे; बुडचविे; संकटात टाकिे; 
नुकसान करिे. 
 
आिुर पु. पूर. 
 
आिूत चव. बोलाचवलेला; आरंचभलेला; आवाहन केलेला. [सं. आ+व्हे] 
 
आहृत चव. आिलेला; हरि केलेला. [सं.] 
 
आिे चि. (अक्स्तत्व िशचचविारे) असिे या चियापिारे् वतचमानकाळारे् रूप. [सं. अक्स्त] (वा.) 
आिे आिे नािी नािी − एखाद्या गोष्ीरे् अक्स्तत्व झकवा व्यवहार ज्या वळेी क्वचर्तर् असतो झकवा असून 
नसल्यासारखा असतो त्या वळेी हा वातयप्रर्ार योजतात : ‘तो आहे आहे नाही नाही.’ = त्यारे् अक्स्तत्वर् 
भासत नाही, त्याला कोि चवर्ारतो? (आहेत, आहेचत − तृ. पु. अ. व.) 
 
आिेपि, आिेपिा न. १. अक्स्तत्व. २. तर्थ्य; सत्य : ‘वस्त्रालंकार िोनी । नसोचन भासती 
आहेपिीं ।’ − चनमा ९७. 
 
आिेर पु. १. कुिबी लोकात श्राद्धपक्षाच्या चिवशी िेवस्थानी ज्या िाह्मिास बसचवतात त्यास 
म्हितात. या िाह्मिार्ा बाप चजवतं असावा लागतो. (व.) २. पहा : अिेर 
 
आिेवतंतु दोरा, आिेवतंतु मणि, आिेवतंतू दोरा, आिेवतंतू मिी पु. सौभानयलंकार; मंगळसूत्र : 
‘कीं अजय िंालें  रिीं । सखे साजिी । आहेवमिी तुटून पडला ।’ − पला ४९. 
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आळ पु. स्त्री. १. आरोप; कुभाडं; िोषारोप; अपवाि. (चि. िेिे, घालिे, येिे) : ‘तो आळु नोहे अनुरोधी 
। बोलतें या ।’ − ज्ञा १५·२३०. २. (ल.) केवळ बाह्य स्वरूप; सोंग; छाया; सादृक य; चनचमत्त; नाव : ‘नेवैद्यार्ा 
आळ । वेरे् ठाकिीं सकळ ।’ − तुगा १३९९. ३. आभास, जसे − पुरुषार्ा आळ मात्र, िाह्मिार्ा आळ, 
चशपायार्ा झकवा चशपाईचगरीर्ा आळ र्. [सं. आल] 
 
आळ पु. स्त्री. हाव; र्च्छा; आवड; छंि; हट्ट : ‘बालकें  अघचटत घेता ंआळ । माता पुरवी तत्काळ ।’ − 
भाचव १·१३. (चि. घेिे, पाळिे, पुरचविे). 

स्त्री. चवनविी; प्राथचना. [का. अलु = रडिे] 
 
आळ पु. बाधंण्यार्ी वस्तू; िोर, बिं र्. 
 
आळ स्त्री. गल्ली; रागं; ओळ; आळी. 
 
आळ स्त्री. रोपटे (फिसारे् वगैरे). (गो.) 
 
आळ पु. १. मजूर; गडी. २. मजुरी. [का.] 
 
आळ न. झकमत, वजन, मापिशचक चर्न्द्ह. पहा : अळे [का. आचळ=वतुचळ] 
 
आळई स्त्री. अळी; कीड : ‘लहान पराई उंबर कवळी वष ेबारा तेरार्ी । प्रत्यक्ष आळई बोरार्ी ।’ − पला 
४·४१. पावसाळयात येिारे एक गवत. 
 
आळकवसा पु. तरवटा : ‘म्हार्ंभटो : आळकवसा भिीजें कार् । म्हार्ंभटी म्हचितलें  : ना ं
तरवटेंयातें म्हिीजे.’ − गोप्र ७४. 
 
आळका चव. हपापलेला; हळवा : ‘राम भकेुर्ा आळका आहे.’ − जसा २५३. पहा : अळका. 
 
आळकेपि पहा : अळकेपि : ‘गोड ग्रासीं आळकेपि । अत्यािरे झपडपोषि ।’ − िास २·५·३१. 
 
आळजाळ − चमर्थ्यारोप, खोटी समजूत : ‘तैसे नाहीं ते आळजाळ । तुज पडीले ।’ − चवझस ७·४५. 
 
आळि, आळिी, आळिे पहा : अळि : ‘वडपापड आळिें । वर वाचढलीं सुविे वरिें ।’ − वसा २७. 
 
आळिा पु. पखंा. (कु.) 
 
आळिी स्त्री. वाळिे; सुकिे (अन्न पाण्यावार्ून) : ‘अन्नवसे्त्रवीि आळिी । या नावं आचिभचूतक ।’ − िास 
३·७·२४. 
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आळिी चव. बेर्व; नीरस (भाषि, मत) : ‘लोकमतार्ा आळिीपिा कसा घालवावा हा महत्त्वार्ा प्रक न 
आहे.’ − लोचटकेले ३·४. 
 
आळिे अचि. घट्ट, िाट होिे; आटिे : ‘ऊंस गाचळचलया रस होये । तो ठेचवता ंबहुकाळ न राहे । त्यार्ा 
आळूचनया पाहे । गूळ होये सझपडा’ − एभा १६·१८. 
 
आळिे सचि. १. आळा घालिे; ताब्यात ठेविे; समजिे; आकलन करिे : ‘मनुष्ट्यें सकळासं आचळलें  । 
त्या मनुष्ट्यास िेव ेपाचळलें  ।’ − िास २०·५·९४. २. आळविे. (गािे म्हिून प्राथचना करिे). ३. वयात येिे. ४. 
कालविे. 
 
आळत चिचव. रडत, ओरडत : ‘आई िंऱ्याच्या वाटेनं र्टापटा र्ालत आळत आली.’ − तअं १७१. 
 
आळता, आळती चव. आळचविारा; आलाप घेिारा (गािे म्हिून वगैरे) : ‘आळती गानी सरस्वती । 
गंधवचराॐ ।’ − चशव ५१. [सं. आलापन] 
 
आळतीकर पु. एक प्रकारर्ा खेळ करून िाखविारा : ‘मािळीत : काहाचळया : वस करंू : 
र्ाकीकरंू : आळती करंू : जें जेयार्ें अंग ये : तें तो िाखवी.’ − लीर् २·१३. 
 
आळप स्त्री. कुरकुर; रड; चपरचपर. 
 
आळपिे सचि. आवळिे : ‘िुमोच्य मोहपाशें आळचपली घट्ट कंधरा ज्यार्ी ।’ − मोवन ३·८२. 

अचि. चकरचकर करिे; रडत राहिे; िुःखात ओरडत राहिे. 
 
आळपे पु. १. अंतर; फट. २. (अव.) अन्नारे् गडबडीने घेतलेले मोठमोठे घास. (व.) [सं. आ+लप्] 
 
आळबाळ घेिे चि. कौतुकाने, मायेने कुरवाळिे : ‘आईनं आळबाळ घेतलं.’ − उपरा ७९. 
 
आळमळीत चव. गुळमुळीत : ‘आळमळीत भाषिे मसीं कझस कचरता ंसागंा.’ − मला १७४. 
 
आळमाळ चव. १. अल्प; थोडा; अळुमाळ : ‘एकाचिया आळमाळा । श्रीगुरूचर्या खेळा ।’ − ज्ञा 
१३·४४२. 
 
आळमेळे न. अपशकुन. पहा : आडमेळ (गो.) 
 
आळव पु. टप्पा; आटोका. 
 
आळवि, आळविी स्त्री. १. हाक; बोलाविे. २. चवनविी; प्राथचना : ‘मागचतया भाडंवल आळवि । 
नामासी जतन िाचतयाचस ।’ − तुगा १०९३. 

न. आळचवण्यारे् गािे; स्तोत्र. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आळवि न. पिाथच घट्ट होण्यासाठी लावलेले पीठ. 
 
आळविे, आळणविे सचि. पहा : अळचविे : ‘जयातें आळचवजे स्वभावें ।’ − ज्ञा ८·३६. 
 
आळविे चि. १. आळचविे; घट्ट करिे; आढविे : ‘संुिर आळचवल्या चखरी ।’ − वसा २७. २. 
कंठिे; घालचविे : ‘काहंीं चिवस िुःखात आळचवले ।’ − ऐपो २०९. 
 
आळवनीं स्त्री. वीिा. 
 
आळवा चव. लहान; कोवळे; लाड करण्याजोगे; आळचवण्या−आळ पुरचवण्याजोगे (मूल). (राजा.) 
 
आळवातीि स्त्री. जखीि; हडळ. (गो.) 
 
आळवार पु. िचक्षि झहिुस्थानातील प्रार्ीन वैष्ट्िव संतकवी. हे १२ असून त्याचं्यात नम्माळवार 
हा प्रमुख होय. [का. आळवर] 
 
आळवा वेठ चव. गचलतगात्र; चनस्त्राि; अशतत. (गो.) [अळवा = अळू+वेंठ = िेठ] 
 
आळवाळ न. अळे. पहा : आलवाल : ‘अथचचवनाशार्ें फळ । िुसरे एक नाशार्ें मूळ । 
चवशषेनाशार्ें आळवाळ । स्त्री केवळ ओळख पा ॥’ −एभा ८·११८. 
 
आळवी स्त्री. एक प्रकारर्ी कीड : ‘ज्वारीरे् धान्द्यालाचह र्ैत्रारे् ऊन द्याव ेलागते, नाहीतर त्यात आळवी 
व सोंडेरे् चकडे होतात.’ − गावरहाटी १५१. 
 
आळशी स्त्री. जवस. 
 
आळशी, आळसी चव. सुस्त; चनरुद्योगी; मैंि; मठ्ठ; आलस्ययुतत; कामर्ुकार; ऐिी. [सं. 
अलस] (वा.) आळशावर गंगा येिे − (शब्िशः) गंगास्नानाने प्राप्त होिाऱ्या पुण्यप्राप्तीसाठी लोक 
गंगास्नानास िूरवर जातात, परंतु एखाद्या आळशाच्या जवळ गंगेरे् पात्र येिे आचि त्यास स्नान घडिे. 
(ल.) एखाद्या नालायक मनुष्ट्यास त्याच्या (नालायकाच्या) कल्याण्यासाठी त्याच्याजवळ जाव े लागिे 
झकवा ज्यार्ी लायकी नाही अशास अनायासे र्ागंली संधी येिे या अथी : ‘गंगा आली आळशावरी । आळशी 
िेखोचन पळे िुचर ।’ − तुगा. आळशांचा मायबाप, आळशांचा राजा − अत्यंत आळशी मनुष्ट्यास म्हितात. 
(स्त्री. रूप) आळचसिी : ‘एकीं ओंगळा आळचसिी । एकी त्या महा डाचकनी ।’ − एभा ७·६५. 
 
आळस पु. १. केवळ सुख असले म्हिजे िंाले, त्याबिल वळेेर्ा चवर्ार नसिे, िुःख दे्वषासंबंधी चवशषे 
आतुरता नसिे व काम करण्यार्ी अंगात धमक असून ते करण्याचवषयी मन प्रसन्न नसिे. या अवस्थेस 
आळस म्हितात; सुस्तपिा; उद्योगाचवषयी कंटाळा, नावड; मंिपिा; मठ्ठपिा : ‘आळसें काम नासतें । हें तो 
प्रत्ययास येतें ।’ − िास १८·७·४. २. हयगय; िुलचक्ष; अळंटळं; टंगळमंगळ. [सं. आलस्य] 
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आळसट चव. आळशी; मंि; सुस्त; मठ्ठ. 
 
आळसटपिा पु. आळस; सुस्तपिा. 
 
आळसडा पु. आळसावलेला; आळशी : ‘नऊ नऊ वाजता उठायर् ं नी आळसड्ासारखं 
र्ुलाशी शकेत बसायर्.ं’ − गाबा २३. 

चव. आळशी; आळसट; चनरुद्योगी. 
 
आळसिे अचि. १. आळशी होिे; आळसाविे; आळसाने युतत होिे. २. चखन्न होिे; मलूल होिे. 
(व.) 
 
आळसभोंडारा चव. आळशी; मंि; मठ्ठ; जड; चवशषेेकरून हा शब्ि वयामुळे आळशी िंालेल्या 
मािसास लावतात. 
 
आळसमळस चिचव. ऐसपैस. (गो.) 
 
आळसाई स्त्री. आळशीपिा; आळस; हयगय; चढलेपिा; चनरुत्साह. (गो. रूप आळसाय). कसर 
येिे; ताप येण्यापूवीर्ी अवस्था. (डोके जड होिे र्.) 
 
आळसाविे अचि. आळसिे; आळशी, मंि, सुस्त होिे, बनिे : ‘गोिी आळसावनू खाबंाजवळ उभी 
होती.’ − मोप्र २३. 
 
आळसंुदा स्त्री. मोठी र्वळी. 
 
आळंगिे सचि. आझलगन िेिे; चमठी मारिे : ‘घेता ंस्पशचसुखार्ी गोडी । तेवें श्रीकृष्ट्ि आळंचगला 
भजुिंडी ।’ − चशव ६०. [सं. आझलगन] 
 
आळंच पु. आळस; अळंटळं : ‘आळंर् न करावा.’ − सूत्रपाठ आर्ार उत्तराधच १६६. [सं. अलं+र्] 
 
आळंच मसलत; खल; चवर्ारचवचनमय : ‘मेळउचन सकळाप्रती । राजा करी आलंरु् ।’ − चिपु १·१५·४. 
 
आळंद न. िूध तापवण्यारे् छोटे भाडें; िुधार्ी खोबरी, ताविी : ‘आळंिा ं िुध नीववीते असेचत.’ − 
गोप्र १३. 
 
आळा पु. १. बधंन; बाधंण्यार्ी, आवळण्यार्ी वस्तू. चनयंत्रि करिारी गोष्; िोर; बिं. जसे :− 
केळीच्या पानासं बाधंण्यार्ा सोपटार्ा बंि, गवतार्ा भारा बाधंण्यार्ी िोरी : ‘हेंगड्ाच्या आळा ं अवघीं 
चर्पाडें । काय तेथें गोडें चनवडावीं ।’ − तुगा २८०२. २. (ल.) चनयंत्रि; बधंन; संयमन; िाब; मयािा; 
आडकाठी; घरबंध. (चि. घालिे, तुटिे) : ‘एकीर्ा धंिा िुसरी जात करिार नाहीं असा आळा पडला.’ − 
गागंा २६. ३. एकी; जूट : ‘कुिब्यारं्ा आळा.’ (व.) [सं. आलान = साखळी, बधंन] (वा.) आळा घालिे − 
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आवर आलिे; मयािा, चनयम, बधंन घालिे; आटोतयात ठेविे; व्यवस्था लाविे : ‘घालील महाराष्ट्राला 
चनरचभलाष आळा कोि यापुढें ।’ − चवक ९. आळा णपळिे − गाडीर्ी आखरी आचि साटा यानंा बाधंिाऱ्या 
आळयाला आळेिाडंीने पीळ घालिे. आळ्यात असिे, आळ्यात वागिे, आळ्यात राििे, आळ्यात चालिे 
− धाकात, कह्यात, ताब्यात असिे : ‘ती भाषा व्याकरिाच्या आळयातं राहण्यास चवशषे योनय असते.’ − 
मराठी व्याकरिावरील चनबंध (चर्पळूिकरकृत) १०. आळ्यात आििे − ताब्यात, कह्यात ठेविे; चनयमन 
करिे; चनयम व्यवस्था लाविे : ‘जॉन्द्सन याने कोशरर्ना करून तीस (र्ंग्रजी भाषेस) आळयातं आिण्यार्ा 
प्रर्डं उद्योग आरंभनू तो एकट्यानें शवेटास नेला.’ − चनमा ५५६. 
 
आळागोळा चिचव. गोल; वाटोळा : ‘लाल कुसंुबी पागोटी बाधंली आळागोळा । खुले मामाजीर्ी चनला 
वाि सावळा शोभला.’ − वलो १०८. [गोळारे् चद्व.] 
 
आळाटाळी स्त्री.  चढलाई; र्ेंगटपिा; बेचफचकरी; अळंटळं. 
 
आळाटोळा पु. आटोका; अंिाज; पकड; आवाका. 
 
आळाप पु. ओरडिे, गळा काढून मोठ्याने (रडिे) : ‘मग आळाप पागुंळारे्या ऐसा कचरचत.’ − लीर्उ 
२२. 
 
आळाबंदा, आळाबांधा आळेबंध पु. आटोका; अचधकार ताबा; मयािा; चनयंत्रि; शासन; अंमल; 
व्यवस्था. (चि. येिे, आििे, घालिे). 
 
आळास पु. मोठ्याने रडताना कोंडून धरलेला श्वास. (गो.) 
 
आणळक चव. क्षलु्लक : ‘हें अवघेर् चवर्ारता ंआचळक.’ − भाए ७०. [सं. अलीक = थोडे] 
 
आणळकर चव. हट्टी; छाचंिष्; हेकेखोर (लहान मूल) : ‘आचळकर त्यार्ें कचरसी समाधान । 
अभयार्ें िान िेवोचनया ।’ − तुगा ५२१. [का. आळ=हट्ट] 
 
आणळका चव. हट्टी; हावरा : ‘अधीर आचळका अनार्ारी । अंध पगुं खोंकलेकरी ।’ − िास 
२·३·३३. 
 
आणळका स्त्री. (अव) अळी; कृमी; कीटक : ‘आचळका म्हिती आमुर्ें घर । काष्ठामधें ।’ − िास 
१·१०·३८. [सं. अलीक=क्षुर] 
 
आणळता पु. लाखेपासून तयार केलेला ताबंडा रंग. 
 
आणळय स्त्री. आळी. 
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आणळयाडे न. हट्ट; छंि; अळका : ‘पाहा ं पा ं माते तुम्हासंागंडें । माहेर तेिें सुरवाडें । गं्रथार्ें 
आचळयाडें । चसचद्ध गेलें  ।’ − ज्ञा १८·१७७५. 
 
आणळ, आळी, आणळव, आळीव स्त्री. १. हट्ट; छंि; रळी; (लहान मुलारं्ी) तीव्र र्च्छा, हेतू, मनीषा, 
लाडू : ‘तें आचळ करौचन मागे जेवि ।’ − िाव २९६. ‘आळी घेऊन जन्द्मा आले । चकत्येक प्रािी ।’ − िास 
९·८·२२. २. लचडवाळपिारे्, हट्टारे् भाषि : ‘आचळ बोलैचत धाकुटें चविावतंीसी ।’ − चशव ३५३. [का. 
अळु=रडिे] 
 
आकळबन न. पे्रम; आसतती : ‘धाडुचन चववकेार्ें उपलािें : उठवावे आझळबनारे् ठािें :’ − उगी 
२०·१९१. 
 
आळी स्त्री. गल्ली, ओळ. 
 
आळीकर चव. छाचंिष्, हट्टी. 
 
आळीके चव. हट्ट झकवा छंि िेिारे. 
 
आळीनळीचा चव. शजेारर्ा झकवा अळीतला; जवळर्ा; संबंधातला. 
 
आळीपाळीने चिचव. एकामागून एक; आलटून पालटून; आिलून बिलून. [आळी = रागं झकवा 
पाळीरे् चद्व.] 
 
आळीव वनस्पतीरे् पौचष्क बी. 
 
आळीव स्त्री. नाि, पे्रम. 
 
आळुक चव. १. भकेुला. २. आसतत. ३. लाडका. 
 
आळुकिे चि. तीव्र र्च्छा असिे; हपापिे : ‘चजहीं आपिपें नाहीं िेचखलें  । ते चर् र्हीं र्ंचरयाथी 
रंजले । जैसें रंकु का ंआळुकैलें  । तुषातंें सेवी ।’ − ज्ञा ५·११०. 
 
आळुका, आळुकी चव. पहा : अळका : ‘कैसी स्वसुखार्ी आळुकी । जे िोनीपिें चभडोचन एकीं ।’ 
− अमृ १·५; ‘म्हिे पती भकेुर्ा आळुका फार । याचस न होय चनराहार ।’ − मचहकथा ३३·१५३. 
 
आळुकेपि न. आसतती; हाव; हावरेपिा; छंि; लोभ : ‘ते आळुकेपिें जडली । अचत सत्वर 
श्रीकृक्ष्ट्ि ।’ − रासप ं४·७२. 
 
आळुकैले चव. भकेुले; क्षचुधत. 
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आळुबाय पु. लाचडकपिा. (गो.) 
 
आळुमाळू पातरट चव. अथच − अथांतर न जाििारा; केवळ मुखपाठी ; वाहत्या पाण्याला पान, 
काडी, कर्रा झकचर्त आडचवतात त्याप्रमािे शास्त्राथात आळमाळ अडचवतो तो. 
 
आळुवा चव. अत्यंत लाडका : ‘माताचपतेया आळुवा नंिनु ।’ − चिपु २·१४·३. 
 
आळू न. एक प्रकारर्ी भाजी. 
 
आळू स्त्री. उसावरील कीड : ‘उसास मुख्य उपरव वाळवी, आळू आचि हुमनी या सूक्ष्म प्राण्यापंासून 
फार होतो.’ − कृषी ४६३. 
 
आळू न. एक काटेरी जंगली िंाड व त्यारे् फळ. हे ताबंड्ा मातीत होते. फळ सुमारे पेरूएवढे 
असून चपकल्यावर तपचकरी रंगारे् होते. त्यास एक चवचशष् वास येतो. 
 
आळे न. िंाडाच्या बुधं्याशी पाण्यासाठी केलेला खळगा, उंर्वटा. ‘शरीर चवटाळार्ें आळें । 
मायामोहपाश जाळें ।’ − तुगा ७३९. 
 
आळेि न. कालवि घट्ट होण्यासाठी लावावयारे् पीठ, बेसन. 
 
आळेणपळे पु. मुरडा; अळखा चवळखा, चपरगळा : ‘अचभमानारे् आळेचपळे । महत्त्व उमासे येती 
बळे ।’ − एभा ८·२१२. 
 
आळेबंद चव. चशस्तबद्ध : ‘कुिब्यासारखा चवखरलेला समाज आळेबंि राहत नाही.’ − गागंा १७४. 
 
आळेविे अचि. (आळिामुळे आमटी) िाट होिे. (गो.) 
 
आळेवाफे पु. अव. १. भोपळा, िोडका, पडवळ र्त्यािी वेल लावण्याकरता केलेले आळे वगैरे. २. 
वागंी, चमरच्या र्त्याचिकाचं्या खळीत लावलेले एकेक रोप. ३. एक कुळव. 
 
आळे कसचन पद्धणत, आळे कसचन पद्धती स्त्री. (कृषी.) फळिंाडानंा व फुलिंाडानंा पािी िेताना त्याचं्या 
बुधं्यास पािी लागू नये म्हिून एक वाटोळा वरंबा व त्याच्याबाहेर िुसरा वरंबा करून त्या बाहेरच्या वरंब्यात 
पािी िेण्यार्ी पद्धत. 
 
आळोआळी, आळीयां गल्लोगल्ली. 
 
आळोकेणपळोके, आळोकेणपळोखे पहा : आळेचवळे 
 
आळोखा पु. आळस िेिे; अंगास आळेचपळे िेिे. 
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आळोंच स्त्री. कानगोष्; कानमात : ‘बचहऱ्याचं्या घरी कविकविा आळोंर्ु सागें ।’ − भाए ५५४. 
 
आळोंचिे अचि. हळूर् कानात सागंिे, बोलिे; कानगोष्ी करिे : ‘चहतगुज आळोंर्ासी । हृियींर्ें 
गोड सागंावयासी ।’ − एभा २४·३०१. 
 
आळोस पु. आळस. 
 
आक्षणरक चव. (भाषा.) श्वासोच्छ  वासाच्या एका सपाट्यात उच्चारल्या गेलेल्या ध्वचनसमूहातील 
सवांत मुखर (स्पष् ऐकू येिारा) ध्वनी − चवशषेतः स्वर. तुलना : अनाक्षचरक. [सं.] 
 
आक्षवानी स्त्री. औक्षि; ओवाळून टाकण्यार्ी चिया. 
 
आक्षादिे उचि. आच्छाििे; िंाकिे : ‘जैसा घनपटळीं भानु । आक्षाचिजे ॥’ − राज्ञा २·७५. 
 
आणक्षप्तीत चव. १. आके्षप केलेला, घेतलेला; नामंजूर केलेला; अडथळा, हरकत आिलेला 
(वािचववािात अडवलेला). २. अमान्द्य. [सं.] 
 
आणक्षप्तीत (करि) न. (नृत्य) हात व पाय भराभर पुढच्या बाजूस फेकिे. [सं.] 
 
आणक्षल्प्तीतका स्त्री.  (संगीत) स्वरात, तालात चलचहलेली र्ीज. [सं.] 
 
आके्षप पु. १. हरकत; आडकाठी; चवरोध (वािात प्रचतपक्षार्ा मुिा झकवा बाजू) : ‘त्यानंीं घेतलेले 
आके्षप धडधडीत खोटे आहेत.’ − केले १·३६१. २. शकंा; संशय; शकंाप्रक न : ‘श्रोतयानंीं आके्षप केला ।’ − 
राचव ३. ३. आग्रह; हट्ट; सूर्ना : ‘नाहीं गं्रथारंभसंकल्प । नव्हता श्रोतयारं्ा आके्षप । गं्रथीं उजळला कृष्ट्ििीप 
। सुखरूप हचरकथा ॥’ − एरुस्व १८·६९. ४. ओढिे; खेर्िे; आकषचिे. ५. ओढून धरिे; मागे घेिे; आढेवढेे 
घेिे; शकंाकुशकंा काढिे; आवक यक म्हिून वाट पाहिे; खोळंबनू राहिे (एखािा मािूस झकवा वस्तू नाही 
म्हिून); अडून बसिे. (चि. घेिे, धरिे). : ६. (ल.) अनुमान चनघिे; सोबत, बरोबर येिे; बरोबरर् बोध 
होिे; ध्वचनत, गर्मभत असिे; गर्मभतावस्था : ‘मािें ऋि घेतलेस ते िे − या वातयात ऋिाने व्याजार्ा आके्षप 
होतो.’ ७. झनिा; कुटाळी; िूषि; ठपका. ८. एक अलंकार (व्याजोतती−व्यंगोतती प्रमािे); एखािा आके्षप 
घेऊन तो खोडून टाकण्यारे् विचन असते तेथे आके्षप अलंकार होतो. बोलावयारे् ते अधचवट बोलून एखािा 
चवशषे अचभप्राय व्यतत केलेला असतो तेथेही हा अलंकार होतो. जसे :− ‘नसेन चिसलो कसा नयनसवचसाक्षी 
रवी । चवषाि धचरला म्हिो न सुरभी चवषक्षीर वी ।’ − केका ४. ९. चनश्चय : ‘तव ंसुप्रभातें आके्षपें आलीं.’ − 
लीर्उ ३८. [सं. आ+चक्षप् = फेकिे] 
 
आके्षपक चव. आके्षप घेिारा, काढिारा. 

पु. १. हरकत घेिारी व्यतती. २. वातरोग; मज्जातंतूर्ा रोग; आर्के; आकडी. [सं.] 
 
आके्षपिी स्त्री. आके्षप; क्षोभ; राग. 
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आके्षपिे उचि. १. ओढून घेिे; आकषचिे; र्टक लाविे. २. हरकत घेिे; नामंजूर करिे; अमान्द्य करिे. 
३. शकंा काढिे : ‘मागा ंश्रोतीं आके्षचपलें  । जी ये गं्रथीं काय बोचललें  । ते सकळही चनरोचपलें  । संकचलत मागें 
॥’ − िास १·१·२७. [सं. आके्षप] 
 
आके्षपता स्त्री. अपेक्षा : ‘याचस कव्हिार्ी आयाबधंनी आके्षपता नाही.’ − लीर्उ १५४. 
 
आके्षपािय चव. िोषाहच; हरकत घेण्याजोगा; तिार करण्याजोगा. [सं.] 
 
आके्षणपत चव. ज्याच्यावर आके्षप घेतला आहे असा : ‘आके्षचपत भाग न वगळलेली कािंबरी तुम्ही 
वार्ली आहे काय?’ − स्मृर्ापाने १५६. 
 
आके्षपून चिचव. चनक्षनू; प्रत्यक्ष बजावनू; मुिाम; जािूनबुजून; आवजूचन. 
 
आज्ञप्तीत चव. आज्ञाचपलेला; हुकूम केलेला; साचंगतलेला. [सं.] 
 
आज्ञल्प्तीत, आज्ञप्तीती हुकूम, आिेश, ताकीि, आज्ञा, ‘आमात्यराज, ही चवज्ञचप का?ं आज्ञप्तीर् मी 
समजेन. − र्ंरगुप्त २०१. 
 
आज्ञा स्त्री. १. हुकूम; आिेश, ताकीि, सामा. शब्ि − राजाज्ञा, शास्त्राज्ञा, विेाज्ञा र्. २. विे; शास्त्र 
र्त्याचिकासं म्हितात. ३. होय, बरे, र्च्छेप्रमािे करतो या अथी. वचरष्ठानंी आज्ञा केली असता सेवकवगच 
‘आज्ञा’ या शब्िाने उत्तर िेतात. ४. तंत्रशास्त्रातील षट्ट्र्िापंैकी एक. योगशास्त्रातील एक भु्रकुटीस्थ र्ि : 
‘आधाराचि भेिूचन । आज्ञावरी ॥ ’ − ज्ञा १८·१०३८. (वा.) आज्ञा देिे (वा.) −१. कामावरून िूर करिे; 
बडतफच  करिे. २. चनरोप िेिे. आज्ञा मागिे − (जाण्यास) परवानगी िेिे; चनरोप िेिे. आज्ञा वंदिे, आज्ञा 
नमस्कारिे, आज्ञा पाळिे − आज्ञा चशरसामान्द्य करिे : ‘तयातें वोळखावया हेचर् संज्ञा । जें जगें 
नमस्काचरजे आज्ञा ॥’ ज्ञा. १०·३३१ 
 
आज्ञाकर,आज्ञाकता, आज्ञाकारी, आज्ञांणकत, आज्ञाधारक,आज्ञाधारी, आज्ञाधीन, आज्ञानुसारी, 
आज्ञानुवती चव. आज्ञा पाळिारा; आजे्ञप्रमािे वागिारा; अंचकत; आचश्रत; आज्ञाधारक. हा शब्ि 
पत्राच्या शवेटी आपली आज्ञा पाळिारा सेवक या अथी चलचहतात. [सं.] 
 
आज्ञाचक्र न. भ्रमूध्यस्थानी असिारे र्ि. पहा : आज्ञा ४ : ‘नाकार्ें अग्र साडूंचन िूरी । दृष्ी 
ठेवावी नासाग्रीं । तें ठायी बैसें आज्ञार्िीं । योगगंभीरीं योनयता ॥ − एभा १४·४१२. 
 
आज्ञाणतक्रम, आज्ञाणतक्रमि पु. न. आज्ञा मोडिे; आजे्ञरे् उल्लंघन; हुकमाच्या चवरुद्ध जािे. [सं. 
आज्ञा + अचतिम.] 
 
आज्ञात्मक चव. आिेश, हुकूम असलेला. 
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आज्ञादशक न. (चिस्ती) िशाज्ञा; परमेश्वराने मोशाला सीनापवचतावर ज्या िोन िगडी पेट्या 
चिल्या होत्या त्यावरील लेखारे् नाव. (पचहल्या र्ार आज्ञामंध्ये मनुष्ट्यार्ी िेवाशी आचि बाकीच्या आज्ञातं 
मनुष्ट्यार्ी मनुष्ट्याशंी कतचव्ये साचंगतली आहेत.) : ‘आचि पाट्यावंर त्यानें (मोक यानें) करारार्ीं वर्नें म्हिजे 
िहा आज्ञा चलहून काचढल्या’ − चनगच ३४·२८. [सं.] 
 
आज्ञाधर चव. आज्ञाधारक : ‘तीएं आज्ञाधरें की’ − लीर्पू ४६·२ 
 
आज्ञापक चव. १. (राज्य.) आिेशात्मक; आज्ञाथचक २. आज्ञा करिारा; हुकूम करिारा (धनी 
र्.) : ‘वार्ाचसचद्ध पावाल । आज्ञापक होआल ।’ − ज्ञा ३·९९. [सं.] 
 
आज्ञापिे, आज्ञाणपिे उचक. १. आज्ञा करिे; हुकूम करिे; ताकीि करिे; सूर्ना करिे : ‘आज्ञाचपला 
चनजचपता वसुिेव िेवें ।’ २. सोपविे; स्वाधीन करिे; ताब्यात िेिे. 
 
आज्ञापत्र न. १. सरकारच्या हुकमारे् पत्र; सरकारी हुकूम; मराठी राज्यात छत्रपतींच्या 
स्वतःच्या पत्रासं आज्ञापत्र म्हित. २. (सामान्द्यतः) मोठ्याकंडून लहानास गेलेले पत्र. ३. लेखी हुकूम; 
शासनपत्र. ४. (चि.) राजा, चबशप वगैरे अचधकारी वगाकडून एतलेचसयेला अथवा मंडळीला आलेला हुकूम 
‘त्यार् वळेेस… आज्ञापत्रें, आवाहनपत्रें असल्यास वार्ावीं.’ − साप्रा ७० [सं.] 
 
आज्ञापणत्रका स्त्री. (बडोिे) सरकारी हुकूमारें् प्रचसद्धीपत्रक; सरकारी वातापत्रक; सरकारी गिेॅंट. 
[सं.] 
 
आज्ञापन न. हुकूम करिे; आज्ञा करिे; सूर्ना करिे; समजावनू सागंिे; ताकीि; आिेश. 
[सं.] 
 
आज्ञापनीय चव. आज्ञा करण्यायोनय. [सं.] 
 
आज्ञापालक चव. आज्ञाचंकत; आज्ञाधारक; आज्ञा पालन करिारा; अंचकत; सेवक; अनुर्र; प्रजा. 
[सं.] 
 
आज्ञापालन न. आज्ञा पाळिे; हुकूम मानिे; आज्ञाचंकतता. [सं.] 
 
आज्ञाणपत चव. हुकूम केलेला, साचंगतलेला. 
 
आज्ञाभंग, आज्ञोल्लंघ, आज्ञोल्लंघन  न. आज्ञा मोडिे; हुकूम तोडिे, आजे्ञचवरुद्ध वागिे. [सं.] 
आज्ञाथय पु. (व्या.) चियापिाच्या रूपावरून जेव्हा आज्ञा, चवनंती, आशीवाि झकवा उपिेश यारं्ा बोध 
होतो, तेव्हा त्यास ‘आज्ञाथच’ असे म्हितात. [सं.] 
 
आज्ञाथी चव. (व्या.) चियापिाच्या ज्या रूपावरून आज्ञा, उपिेश झकवा प्राथचना या गोष्ींर्ा बोध होतो ते 
चियापिारे् रूप. 
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आज्ञाणसद्ध चव. ज्यार्ी आज्ञा चसद्ध िंाली आहे असा; ज्यार्ी आज्ञा सवचत्र पाळली जाते असा 
(ईश्वर) : ‘मीं मनें वार्ा िेहें । करीं तें कैसें नोहे । कें  मजवारं्ूचन आहे । आज्ञाचसद्ध आन ।’ − ज्ञा १६·३५५. 
[सं.] 
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आं 
 
[‘आं ने सुरू िोिारे कािी शब्द ‘अं’ मध्ये पािावेत.] 
 
आं उ् गा १. साचंगतलेली गोष् र्ागंली ऐकली नसता पुन्द्हा बोल असे म्हिण्याच्या अथाने केलेला 
उच्चार. २. आश्चयचिशचक शब्ि : ‘आं! तुम्ही केव्हा आलात?’ ३. प्रक नाथी : ‘काय? आं?’ ४. षष्ठीर्ा 
चवभक्ततप्रत्यय : ‘तंव ंतो धाराझसपे चतखटें । डोळेआं उजंू ।’ − चशव ७११. 
 
आंक पहा : आंख डोळयाजवळर्ा भाग; भवुई व कान यामधील जागा : ‘आंका बसैला भाला । सयाजी 
गायवाड पडला ।’ − ऐपो ८७. [सं. अचक्ष; अक्षन् = डोळा] (वा.) आंक मोडिे − डोकेिुखी बरी होण्यासाठी 
आंकावर चबब्याच्या फुल्या घालिे. 
 
आंक– छाप, ठसा. ‘कमी या नावें पाटारे् : आंक जैसे’ −ज्ञा १८·६००. 
 
आंकडकडवे गाण्यारे् पालुपि. 
 
आंकि, आंकिा, आंकिे पु. न. १. पायात घालायर्ा तोडा; (पूवी शत्रूला झजकल्यानंतर त्यारे् 
नाव एका तोड्ावर खोिून तो पायात घालायर्ी र्ाल होती त्यावरून) परािमसूर्क पािभषूि : ‘तो रिीं 
चजचतला करूझन नेम । तेिें संतोषोचन परम । आपलें  नाम आंकिा घालीं ।’ एभा १९·१४३. २. (सामा.) िीि; 
चबरुि; िीिावळी; अलंकार; भषूिें : ‘हें आंकिें अनंता तुजचर् साजे ।’ − भाए ६५०; ‘आंगारे्चन गोरेपिें हे 
पण्हरेयावंरी पढवी आंकिें’− चशव ८०७. भा.ए. [सं. अंकन] 
 
आंकि, आंकिा,आंकिे चव. वश; स्वाधीन; ताबेिार; आज्ञाचंकत : ‘जयार्ा काळु आंकिा’ − रुस्व 
२८२. [सं. अंकन] 
 
आंकिकडवे न. १. गाण्यातले पालुपि; धु्रवपि; पेडाबिं २. (ल.) एकिा नाकारलेली गोष् पुन्द्हा 
पुन्द्हा काढिे; चवनंती करिे; ठरलेली गोष् पुन्द्हा उपक्स्थत करिे. ३. जपमाळ घेिे; घोळिे; तुितुिे गािे; 
घोकिे. ४. एखाद्याच्या भाषिात वारंवार येिारा शब्ि; पािपूरि; वातयपूरि. 
 
आंकिभर चव. खिभर. 
 
आंकिी स्त्री. १. आखिी; रेघा वगैरे आखण्यार्ी पट्टी, रूळ. २. रेघा मारिे; आखिे; खुिा करिे. ३. 
पेटीतील खि, कप्पा. ४. योजना; बेत; रूपरेषा; चर्त्राकृती. ५. जनावरानंा रोग िंाला असता त्यानंा 
डागण्यासाठी वापरण्यात येिारी सळई. [सं. अंकन] 
 
आंकिे न. १. िीि, ज्यावर चवजयचर्न्द्हे कोरली आहेत असा तोडर, ‘हे आंकिे अनंता । एका तुजचर् 
साजे ।’ −उगी ६५०. २. स्तुचतस्तोत्र − ‘पूवचजी जोचडजे : मग आंकिे पिचवजे ।’ − चशव ५१८. 
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आंकिे सचि. १. आखिे; चर्चत्रत करिे; िमाकं घालिे; सरळ रेषा ओढिे; मोजमाप करिे. २. 
(सोनारी धंिा) कैवाराने माप घेिे. पहा : अंकिे [सं. अंकन.] 
 
आंकिे चि. स्वाधीन होिे; ताबेिार असिे; अंचकत असिे : ‘तो िेवार्ा आंकला म्हिोचन । आपुलेया 
रर्िारा मानु िेऊचन । िेव संतोसु करावा ॥’ −चिपु १·६·४५. [सं. अंकन.] 
 
आंकपट्टी, आंखपट्टी स्त्री. १. कापडार्ा तागा झकवा सिगं वगैरेवर मालार्ी झकमत व िमाकं 
िाखचवण्यासाठी अडकचवलेली चर्ठ्ठी. पहा : अंकपट्टी २. कापडाच्या गाठीतील चनरचनराळया वस्तंूच्या 
झकमतीर्ी मोठी यािी. ३. पहा : आंकिी १ 
 
आंकबंदी स्त्री. कुळाने खोतास, र्जारिारास द्यायर्ा सारा. [सं. अंक+बन्द्ध] 
 
आंकर पु. अंकुर; मोड, कोंब. (गो.) [सं. अंकुर] 
 
आंकरी स्त्री. १. िंाडार्ी कोवळी फािंी. २. अंकुर; कोवळा शेंडा, चडरी. ३. कोवळे किीस. [सं. अंकुर] 
 
आंकवर कुमार; अचववाचहत. (गो.) [सं.] 
 
आंकवार, आंकवारीि स्त्री. कुमारी; कुवारीि. [सं. कुमारी] 
 
आंकसाळा पु. १. कसार्ा िगड. २. टाकंसाळ : ‘वोरकळू चर् जाला आंकसाळा ।’ −राज्ञा 
१८·४८९ 
 
आंकुडा पु. बाकिार टोक : ‘तैसे आवाळुवावंचर आंकुडे’ । −ज्ञा ११·३५८. 
 
आंकुडी − स्त्री. आकडी : ‘आकुडीया करूचन काढा ।’− लीर्पू. १४५ 
 
आंकुरिे चि. उ् भविे; प्रकट होिे. [सं. अंकुर] 
 
आंकुशमुद्रा स्त्री. र्ंरार्ी चवद्या. 
 
आंकूल स्त्री. एक वनस्पती; अंकोली; सपचिंशावर चहच्या मुळीर्ा उपयोग होतो. (गो.) [झह. अंकोल] 
आंकोल पहा : आकोल 
 
आंक्री अंकुर. (गो.) 
 
आंख पु. १. संख्या; आकडा; गचितातील अंक; चर्न्द्ह. ‘तेथे स्वानंिार्ा ग्राहकु । तत्काळ भेटला 
नेटकु । त्याचस जीवेंसचहत चववकुे । घालूचन आंखु संवसाटी केली ।’ −एभा ११·१०००. २. झकमतीर्ा आकडा 
वर घातलेले कापड. ३. (ल.) कापड : ‘पोटास (रोख) व आख (वस्त्र) पावत नाही.’ थोमारो ५·५४. ४. 
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(सामा.) रक्कम; आकडा : ‘जैसें सरचलया ंलेख । आंख होती एक ।’ −ज्ञा १३·९३८. [सं. अंक] (वा.) आंख 
ओढिे–१. खूि करिे. २. अनुमान करिे, भचवष्ट्य सागंिे. आंख घालिे–चनचश्चत अंिाज करिे. 
 
आंख पु. शेंडा; आकडा; ‘आख्यारे् पान’. (व.) 
 
आंखाचे घोडे, उंट, बैल पागेतील जनावरारं्ी र्ुकभलू होऊ नये म्हिून त्याचं्या मागील भागावर आकडे 
घातलेली जनावरे. 
 
आंणखला चव. अंचकत : ‘जो स् गुरुवर्नें चनवाला । तो सायोज्यतेर्ा आंचखला ।’ − िास 
५·३·३९. 
 
आंणखली चव. नेमकी. 
 
आंग पहा : अंग आंगपासून साधिारे कािी शब्द ‘अं’मध्ये पिा. 
 
आंगउब स्त्री. अंगाची उष्ट्िता : ‘जेयार्ीया आंगउबा चवटे श्रींधारू : काचमनीज्ञनार्ा ।’ − उगी ३९३. 
 
आंगकीतीचा चव. शारीचरक. (गो.) 
 
आंगचुकवे चव. काम टाळिारे : ‘त्यामुळे हें लोक मोठे चतखट, र्ौकस, हजरजबाबी, आंगर्ुकवे 
व गुलाम िंाले आहेत.’ − गागंा ४३. 
 
आंगचे न. १. अंगात एखाद्या िेवतेर्ा झकवा चपशार्ार्ा संर्ार होिे. २. गुिद्वारातून बाहेर येिारे 
आतडे. ३. िेवी (फोड्ा) (चि. उतरिे, येिे). [सं. अंग] 
 
आंगच्या स्त्री. िेवी; गोवर, उष्ट्िचवकार. (राजा.) 
 
आंगजोऱ्याने वतयिे बळ प्रिशचन करिे; मूठमिाई करिे. 
 
आंगटी स्त्री. जुन्द्या वस्त्रार्ा तुकडा, फडके, झर्धी. (गो.) 
 
आंगठवि स्त्री. अंगार्ी ठेवि; शरीरार्ा बाधंा. (गो.) 
 
आंगठाछाप चव. अचशचक्षत; चलचहता येत नसल्याने सहीऐवजी अंगठा उठविारा : ‘तुम्ही 
चशकलेसवरलेले आहात. आम्ही आंगठाछाप.’ − बाचवबु १२९. 
 
आंगड स्त्री. बाजार. (गो.) [का. अंगडी.] 
 
आंगडकार चव. सोबती; सोबत करिारा. (गो.) 
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आंगडिे चि. अंगास आळेचपळे िेिे : ‘र्ालें  वढे्यातें उकचलती । कवचतकें  होय आंगचडती ।’ − 
स्वाचि ९·५·११ 
 
आंगडा आंगरखा, सिरा. 
 
आंगडी, आंगडे लहान मुलारं्ा अंगरखा, िंबले. 
 
आंगडेटोपडे, आंगडेटोपी पहा : अंगडेटोपडे, आंगडेटोपी 
 
आंगतपंगत स्त्री. मुलानंी एकत्र बसून केलेले जेवि. प्रत्येकाने आपापल्या घररे् अन्न आिून 
एकमेकानंा िेऊन एकत्र जेविे. [सं. पकं्ततरे् चद्व.] 
 
आंगती स्त्री. िंतकथा. 
 
आंगतुक न. १. अंग वाकचविे. ‘अंगतुकारे्या ंर्ळवळा ।’ − उगी ४५२·२. २. स्वतःर्ा तुकडा 
वजन : ‘तचर लोहे आंगतुक । न तोचडताचंर् कनक ।’ −ज्ञा १७·२१५. 
 
आंगदट चव. अंगाने बळकट; सुदृढ [सं. अंग + दृढ] 
 
आंगदाटिा पु. अंग पुसण्यारे् वस्त्र : ‘आंगिाटिा ओळगचवला ।’ − लीर्उ ६०१. 
 
आंगधार स्त्री. िुभत्या जनावरार्ी जोराने चपळून काढलेली धार. (अंबोि पुढे ठेऊन अगर 
वासरू सडास लावनू जो पान्द्हा सुटतो त्याच्या उलट). [सं. अंगधारा] 
 
आंगपतन न. नम्रता : ‘िाऊचनया आंगपतन । पाषाि फोचडल लोहघन ।’ − हनव २२१. [सं. 
अंगपतन] 
 
आंगप्रत चिचव. पथृकपृथक; अलग अलग; र्समवार; प्रत्येकी. 
 
आंगभर पु. नेट, जोर. 
 चिचव. १. पूिच अंगात; २. सहनशततीच्या पलीकडे. 
 
आंगभार पु. शरीरार्ा भार, वजन : ‘जैसी तेया शुकारे्चन आगभारें । नचळका भचवनली एरीं 
मोहरे ।’ − ज्ञा ६·७६. 
 
आंगभोग पु. १. िेहारे् उपर्ार. २. शरीरार्ा भोग. 
 
आंगमास न. सवच अंग : ‘चतनं मग आंगूल घातलान्, आंगमास धवलान् आचन मग िंोपवलान्.’ 
− अउआ १०७. 
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अंगमेळ पु. आझलगन. ‘जव ंपचरसु आंगमेळें  । एकवटी ना ं।’ −ज्ञा १८·१२४८. 
 
आंगमोडामोडी स्त्री. आळोखेचपळोखे िेिे ‘आंगमोडामोडी । कायच जाता ंअनावडी ।’ − ज्ञा १४·१७. 
 
आंगरखा, आंगराखा पु. (प्र.) अंगरखा; अंगात बडंीच्या वर घालायर्ा बिंारं्ा, घेरिार, जास्त 
लाबं असलेला कपडा; सिरा. 
 
आंगरुखा स्त्री. एका अखंड लाकडार्ी केलेली होडी. (कों.) [सं. अंग + रुख = वृक्ष ] 
 
आंगलग चव. अंगासंबंधी. 
 
आंगला पहा : आंगरखा (कु.) 
 
आंगलीन चव. अंगते; अंगात मुरलेले : ‘सदै्वद्यें जैसें िोषा ं। आंगलीनां’ − ज्ञा १६·४२. 
 
आंगले न. बोटे. (चभल्ली) [सं. अंगुली] 
 
आंगले न. आंगडे; िंबले. (गो.) 
 
आंगवख बाजू : ‘जळतेया चगचररे्या आंगवखा ।’ − ज्ञा ११·४२०. 
 
आंगवटा पु. आधार. 
 
आंगवि स्त्री. र्च्छा; छंि; प्रचतज्ञा; मेहनत. 
 
आंगविे सचि. १. अंग िेिे; स्वीकारिे; अचभमान धरिे; स्वाधीन होिे. २. त्याग करिे. 
 
आंगविे चि. १. अंगवि, नवस करिे : ‘बायकोनं सत्यनारायि आंगवला होता.’ − पचक्षिी ४४. २. 
मानविे; हाती येिे; स्वाधीन होिे : ‘जे चवश्वासु आंगवला संवर्ोरार्ा I’ − राज्ञा ८·१४५. 
 
आंगविेकार चव. समथच; शूर. 
 
आंगवने न. आधार, आश्रय. २. चनग्रह 
 
आंगवाि पु. नवस. (कु.) 
 
आंगवाले न. अंगात घालण्यार्ा कोिताही चशवलेला कपडा; आगले. (गो.) 
 
आंगसा पु. वस्त्रार्ा तुकडा; रुमाल; फडका. (गो.) 
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आंगसीक अंगावरील वस्त्र. 
 
आंगसूट चव. सुटसुटीत अंगार्ा. 
 
आंगसूत्र चफतूर, कारस्थानी. 
 
आंगा येथे; र्थे. (गो.) 
 
आंगा पु. अंगरखा; कुडते. 
 
आंगागणिक, आंगागवडी चिचव. पथृक पथृक; चनरचनराळे; प्रत्येकी; वगेवगेळे; प्रत्येक मािसाला चनराळे. 
(को.) 
 
आंगाणथिे चि. १. पुष् होिें : ‘भिऔचन आंगाचथलें  ठीकलग ।’ िाव १७८. २. अंगीकारिे; पहा : 
अंगाणविे [सं. अंग +स्था] 
 
आंगारर्चे चि. रागाविे; चर्डिे. (गो.) [सं. अंगार.] 
 
आंगारडबी स्त्री. आगकाड्ारं्ी पेटी; आगपेटी. (व.) 
 
आंगावो पु. मोठेपिा. (गो.) 
 
आंणगक पहा : अंचगक. वस्त्रार्ा एक प्रकार [चशवभारत− राजकोश] 
 
आंणगका स्त्री. अंगुली; बोट. 
 
आंगी पहा : अंगी 
 
आंगुठ, आंगुठा पु. अंगठा : ‘िेवा, धोत्रार्ी नीरी आंगुठेन रे्पते पुढा ं।’ − उषा १८४६. 
 
आंगुलें  आंगडे; लहान मुलारं्ी आंगी. 
 
आंगुस्टी स्त्री. मुचरका; मुिी; अंगठी : ‘तू िेवार्ी आंगुस्टी सार्ारू ।’ − चिपु १·१४. 
 
आंगुस्ती स्त्री. आंगमोड : ‘तोचर् जेव्हचळ होये चवरमला । तेव्हळीं आंगुस्तीय िे ।’ − ज्ञाप्र ७२२. 
 
आंगुळ न. आठ यव रंुिीरे् माप; (आठ यव म्हिजे साधारि एक बोट रंुिी होते यावरून) बोटाच्या 
रंुिीरे् माप. [सं. अंगुचल] 
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आंगूछा पु. परं्ा; टॉवले : ‘मािंा आंग पुसण्यार्ा सुताळ आंगूछा होता.’ − असा २. 
 
आंगे चिचव. खुि; स्वतः; जाचतचनशी : ‘तेचर् वस्तु होये आंगें । या नावं साधक ।’ − िास ५·९·२१. [सं. 
अंग] 
 
आंगोघडी चिचव. क्षिोक्षिी; वारंवार; पुनःपुनः. 
 
आंगोपती चिचव. अंगप्रती; वगेळाले; प्रत्येकजिाने आपल्यापुरते; स्वतंत्रपिे. 
 
आंगोवांगी चव. स्वतः; जातीने : ‘उद्धवा तंू यालागीं । येथोचन चनघावें वेगीं । एकलाचर् आंगोवागंी ।’ 
− एभा ७·२९ [सं. अङं गोपाङ ग] 
 
आंगोळी पहा : अंगुळी : ‘जैसा आपुल्या आंगोचळया गचिता ंचिसती वगेळाचलया ।’ − एभा २·५·८६ 
 
आंग्ल चव. र्ंग्रज झकवा र्ंग्रजी यासंबंधी. 
 
आंग्ल भारतीय पहा : आंग्लो र्ंणडयन 
 
आंग्लो र्ंणडयन चव. १. युरेचशयन; झहिुस्थानात जन्द्मलेले व झहिुस्थानात राहािारे र्ंग्रज. २. र्ंक्नलश 
आचि भारतीय याचं्या संकरातून चनमाि िंालेली प्रजा. 
 
आंग्ळ न. सरा. (व.) 
 
आंघूळ, आंघोळ स्त्री. स्नान; अंग धुिे. (वा.) आंघोळ करिे– एखाद्या व्यततीशी असिारे सवच संबधं 
तोडून टाकिे. आंघोळ घालिे– िुसऱ्यारे् अंग धुिे. 
 
आंघोळीगायन, घंगाळी गायन न. गाण्यारे् अधचवट चशक्षि घेतले असताना केलेले गायन. 
 
आंचिी स्त्री. घुसळखाबंार्ी िोरी. 
 
आंचिे चि. जमीन तयार करिे; जचमनीर्ा पोकळपिा घालविे. (गो.) [सं. अंर्] 
 
आंचविे चि. पहा : अंचविे (वा.) पंचपक्वान्नाचे जेवि आणि गोमूत्राचे आंचवि– र्ैनीरे्, चवलासारे् 
सुख नाहीसे करिारा त्या गोष्ीर्ा शवेट. 
आंचळ न. वस्त्र. 
 
आंचळ पु. गाय, म्हैस, र्.र्ा स्तन; सड. 
 
आंचळे चव. कच्छहीन, कसोटा न घातलेले : ‘आंर्ळे बचहवासु न नेचसजे’ − लीर्पू ५०७. 
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आंची डाक, टपाल : ‘नबाब बहािूर यासी अजी आनंिराव यारं्ी, आंर्ीवरून रवाना केली ती पाऊन 
समार्ार कळेल’ − राजर् १९·८२. 
 
आंचूळ पहा : आंचूळ. स्तन; आर्ूळ. 
 
आंज पु. िेविूत : ‘जैसें अंबरी आंजारें् गायेन । तैसें स्वाचमचिर्ें वर्न’ − चिपु २·१०·१११. [र्ं. 
एंजल्स] 
 
आंजिवाडी, आंजिी, आंणजिी स्त्री. राजंिवाडी; डोळयाच्या पापिीस होिारा फोड − पुळी. (कों.) 
 
आंजरली, आंजुली पहा : रांजिवाडी 
 
आंजारिे, आंजारिे गोंजारिे चि. कुरवाळिे, जवळ घेऊन पे्रमाने अंगावरून हात चफरचविे. 
 
आंजीमांजी पु. लपडंाव; एक खेळ.(कु.) 
 
आंजुम्लि चव. हे सवच; वट्ट; एकूि. [फा. आं+जुम्लह] 
 
आंटी स्त्री. १. चमठी; आझलगन : ‘चप्रयोत्तमार्ा ंकंझठ । प्रमिा घे आंटी ।’ − राज्ञा १३·७८४. २. गाठ. 
 
आंटू पु. शरीरार्ा संकोर्; आटुळिे. 
 
आंठल स्त्री. फिसातील बी; आठोळी. [सं. अचष्, प्रा. अचठ्ठ] 
 
आंठी स्त्री. चमठी. ‘मग सुखेंसी घे आंठी । गाढेपिें ।’ −ज्ञा ५·१३२. [का. अड्ड] 
 
आंठुळिे चि. बाधंिे; घट्ट होिे : ‘तो ऊध्वी आठुलैजे कंिु ।’ −ज्ञा १५·८८. 
 
आंठुळी स्त्री. फळाच्या आतील टिक बी. पहा : अटोळी : ‘आंठुळी ते टाकिें की वरील साली काढिें ।’ 
− चशगीता ५९. 
 
आंठूर् कष्ाने : ‘वाया ंचर् मान पीळी । आंठंूर् चहयें आवळी ।’ −राज्ञा ६·७७. 
 
आंडगी न. (व्यापार) गठ्ठा : ‘काल र्रकलहून र्ार आंडगी लुगडीं आलीं.’ [का. अझडगे = अखे, 
बलैारे् अधे ओिें] 
 
आंडगोळी स्त्री. अंडुकल्या; वृषि. पहा : अंड : ‘िुसरा पयाय होता, मधुकर व परबत या उन्द्मत्त 
तरुिाचं्या आंडगोळया काढून त्या त्याचं्या हाती िेण्यार्ा.’− हीबामंा ७९. 
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आंडी स्त्री. अंडेर. मुलगी. (खा.) [सं. अंडीर] 
 
आंडूगांडू चव. षंढ; बुळा; कुर्कामार्ा; मुिाड (मािूस). 
 
आंडे अ. अथवा : ‘चर्त्ताचस परमपुरुषार्ी मोहोर । लाचव, मग शरीर । असो आंडें जाओ’− राज्ञा 
८·८१. 
 
आंडेल पु. ताडाएवढा वाढलेला पि ठोंब्या मािूस. (गो.) [सं. अंडीर] 
 
आंडोर पहा : अंडोर; मुलगा : ‘केसव−नाएकु आंडोराचस नीरोपु िेचत.’ − गोप्र १२. 
 
आंडोरी स्त्री. लहान मुलगी : ‘माहारार्ी आंडोरी’− लीर्उ ५१३. 
 
आंडोरे न. लहान मूल : ‘तेथ एक आंडोंरं राखन ठेचवले होते.’ − गोप्र. २०. 
 
आंत न. आतडे : ‘एकाचस लोंबती आंतारे् पेंिळे : हुळ लागली जेथे’ − रुस्व २१९३. [सं. आंत्र] 
 
आंत पु. स्त्री. १. अंतःकरि; मन : ‘िाचंभकार्ा आंत न कळे’−परं्ो २९·१. २. कृपा; िया : ‘या चनवृत्तीर्ी 
आंत न कळे’ −ज्ञागा ४०२. [सं. अन्द्त] 
 
आंतर  न. मन; आतला भाग : ‘जो चवगंुतला असे आंतरीं । महासुखें ।’ − ज्ञा २·३६२. 
 चव. १. चभन्न व्यतती, सख्या, राष्ट्रे र्. मधला : ‘आंतरराष्ट्रीय व्यवहार’; ‘आंतरजातीय लनन’. २. 
अंतगचत; आतला; आतल्या बाजूर्ा : ‘आंतरिेशीय पत्र.’ ३. अंतस्थ; गूढ; गहन. [सं.] 
 
आंतर आटा पु. (यंअ.) ज्याच्यात स्िू चफरू शकतो असा अंतगचत पेर्. 
 
आंतरकोन पु. (ग.) आतील कोन; आतील बाजूने मोजलेला कोन. 
 
आंतरणक्रया अंक पु. (चवअ.) परस्परावलंबी अथवा अन्द्योन्द्यचिया गुिाकं. 
 
आंतरगांधार पु. गाण्यातील एक श्रुती : ‘मध्यमग्रामात आंतरगाधंार ह्या श्रुचत…’− मागोवा १७. 
 
आंतरगं्रणथल चव. (वै.) गं्रथींमध्ये; गं्रथींसंबधंी. [सं.] 
 
आंतरछेद पु. (ग.) आतील बाजूर्ा तुकडा. [सं.] 
 
आंतरजमातीय चव. िोन झकवा अचधक जमातींमधील, जमातींर्ा झकवा जमातीसंबधंी. 
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आंतरजातीय चव. जाती, पोटजाती याचं्यातील, याचं्याचवषयीर्ा, याचं्या संबधंीर्ा; 
जातीजातीमधील, जातीजातींरे्, चवषयीरे् (प्रक न). [सं.] 
 
आंतरतारकीय चव. (भौ.) आकाशगंगेतील झकवा तारामंडळाच्या तारकामंध्ये असलेले (अवकाश). 
[सं.] 
 
आंतरत्व न. िोन गोष्ींच्या मध्ये असिे. [सं.] 
 
आंतरत्वचा स्त्री. िंाडार्ी आतली साल; शरीराच्या बाह्य त्वरे्च्या आत असलेली नाजूक मृिू त्वर्ा 
: ‘या आंतरत्वर्ा भवरुमा । वल्कलें  म्हिावया मचहमा ।’ − एभा १२·४२९. 
 
आंतरदृश्यता स्त्री. (भ)ू परस्परापंासून लाबं अंतरावर असलेल्या िोन झबिंूमध्यें कसलाही अडथळा 
नसल्याने ते िोन्द्हीही स्थानावंरून चिसू शकिे. 
 
आंतरधातवीय, आंतरधाल्त्वक चव. (रसा.) एकापेक्षा अचधक धातू अंतभूचत असलेला. [सं.] 
 
आंतरप्रांतीय चव. प्रातंाप्रातंामंधील, िोन प्रातंािंरम्यान. [सं.] 
 
आंतरबँकीय चव. िोन झकवा अचधक बॅंकाशंी संबचंधत; िोन बॅंकामंधील. 
 
आंतरभाष पु. (चवअ.) एखाद्या चठकािी िूरध्वनी द्वारा अंतगचत िळिवळि ठेवण्यार्ी यंत्रिा. 
[सं.] 
 
आंतरमिाणवद्यालयीन चव. चनरचनराळया महाचवद्यालयामंधील; महाचवद्यालयातंगचत (स्पधा). [सं.] 
 
आंतरयोग पु. (ज्यो.) बुध, शुि हे सूयाच्या चिशसे व परृ्थ्वी आचि सूयच याचं्यामध्ये असण्यार्ी 
क्स्थती. [सं.] 
 
आंतरराज्यीय चव. िोन झकवा अचधक राज्यामंधील. [सं.] 
 
आंतरराष्ट्रवाद पु. राष्ट्राराष्ट्रामंध्ये परस्परसामंजस्य व सहकायच असावे हे ध्येय डोळयापुढे ठेवनू 
त्यानुसार आर्रि कराव ेअसे प्रचतपािन करिारे मत. [सं.] 
 
आंतरराष्ट्रवादी पु. आंतरराष्ट्रवािार्ा पुरस्कता; तिनुसार आर्रि करिारा. 
 
आंतरराष्ट्रीय चव. १. िोन झकवा अचधक राष्ट्रामंधील, राष्ट्रारं्ा झकवा राष्ट्रासंबंधीर्ा. २. चवचवध 
राष्ट्रानंी एकत्र येऊन स्थापन केलेले. उिा. आंतरराष्ट्रीय नािेचनधी; आंतरराष्ट्रीय न्द्यायालय र्. [सं.] 
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आंतरराष्ट्रीय अथयशास्त्र न. (अथच.) आंतरराष्ट्रीय आर्मथक व्यवहाराशंी संबचंधत प्रक नारं्ा अभ्यास 
करिारी अथचशास्त्रार्ी एक शाखा. 
 
आंतरराष्ट्रीय कायदा पु. बहुतेक सवच राष्ट्रानंा लागू असलेला कायिा. [सं.] 
 
आंतरराष्ट्रीय तापमापनश्रेिी (भौ.) (१८२° सें.च्या वरील) काही वस्तंूरे् ठरावीक वातावरिात व 
ठरावीक िाबाखाली घेतलेले उत्कलनझबिू. हे आंतरराष्ट्रीय प्रमाि म्हिून मानलेले आहेत. उिा. 
प्रािवायरू्ा उत्कलनझबिू − १८२·९७°C; पाण्यार्ा गोठिझबिू ०°C वगैरे. 
 
आंतरराष्ट्रीय ध्वणनकंपन नोंदिी संख्या स्त्री. (आकाश.) जगातील नभोवािी कें राचं्या 
ध्वचनके्षपकाचं्या ध्वचनकंपन संख्येच्या वारंवारतेर्ी नोंि करिारी, त्याबाबत सल्ला व माचहती िेिारी संस्था. 
 
आंतरराष्ट्रीय ध्वणनणलपी स्त्री. (भाषा.) जगातील चनरचनराळया भाषामंधील ध्वनींर्ा शास्त्रशुद्ध अभ्यास 
करता यावा या हेतूने भाषाशास्त्रज्ञानंी रूढ केलेली, रोमन चलपीतील अक्षरे व काही चवचशष् खुिानंी बनलेली 
चलपी. आंतरराष्ट्रीय उपयोग लक्षात घेऊन ठरवलेले ध्वनीरे् मूल्य व एका ध्वनीसाठी एकर् चर्न्द्ह ही 
प्रामुख्याने या चलपीर्ी वैचशष्ट्ट्ये आहेत. 
 
आंतरराष्ट्रीय नािेणनधी पहा : आंतराष्ट्रीय मुद्राणनधी 
 
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय न. राष्ट्राराष्ट्रामंधील तंट्यार्ा चनवाडा करिारे संयुतत राष्ट्रसंघाने (युनो) 
हेग येथे स्थापन केलेले न्द्यायालय. [सं.] 
 
आंतरराष्ट्रीय मुद्राणनधी पु. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढचवण्यासाठी १९४५ मध्ये स्थापन िंालेली 
आंतरराष्ट्रीय चवत्तसंस्था. 
 
आंतरराष्ट्रीय रोखे पु. (अथच.) अनेक िेशामंध्ये एकार् वळेी चविीस काढलेले रोखे. 
 
आंतरराष्ट्रीय लवाद पु. (समाज.) िोन िेशामंधील तंटा समजून घेऊन त्यार्ा चनिचय करिारे, 
िोन्द्ही िेशानंा मान्द्य असलेल्या व्यततींरे् मंडळ; आंतरराष्ट्रीय परं् मंडळ. 
 
आंतर−रेिवीय चव. (रसा.) ज्यामध्ये एकापेक्षा अचधक रेिू अंतभूचत आहेत असा; िोन अथवा अचधक 
रेिूशंी संबंचधत. [सं.] 
 
आंतरवृत्त े चिचव. आतल्या आत : ‘ते सते आंतरवृते्त चवद्या िेचत’−लीर्उ ४५८. [सं. आंतर−वृचत्त] 
 
आंतरव्यविार पु. आपसातंील व्यवहार : ‘मौचखक प्रतीकारं्ा सामाचजक आंतरव्यवहाराकचरता ं
उपयोग होतो.’−भामाप २०. 
 
आंतरशालेय चव. िोन झकवा अचधक शाळामंधील. 
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आंतरशास्त्रीय चव. (गं्र.) िोन चवषयातंील चवचशष् तत्त्वावंर आधाचरत; नवीन चवषय शास्त्रासंबधंी. 
[सं.] 
 
आंतरश्रोत्र न. (वै.) कानार्ा आतील भाग. [सं.] 
 
आंतरसंचारि पद्धणत, आंतरसंचारि पद्धती स्त्री. (भौ.) मयाचित जागेतील िूरध्वनीरे् होिारे 
िुहेरी िळिवळि व त्यार्ी पद्धती. [सं.] 
 
आंतर संसदीय चव. (राज्यं.) िोन चभन्न संसिाचं्या िरम्यान; चनरचनराळया संसिाशंी संबंचधत. [सं.] 
 
आंतरणिमानीकाल पु. (भशूा.) िोन चहमयुगामंधील कालखंड. [सं.] 
 
आंतरा चव. चनराळा; वगेळा; वाकडा. 
 
आंतराणभमुख कोन पु. (ग.) आतील बाजूरे् समोरासमोरील कोन. 
 
आंतराश्मयुग न. चिस्तपूवच बारा हजार वषांपासून तीन हजार वषांपयंतर्ा काळ. २. आचिमानव 
युग व चनओचलचथक युग या िरम्यानर्ा काळ. आंतराक मयुगात प्रामुख्याने लघुपाषािासे्त्र सापडतात. [सं.] 
 
आंतरास्तर पु. (वै.) गभचझपडारे् एक आतील आवरि, अस्तर. 
 
आंतणरक चव. १. आत झकवा मध्ये असलेले, सामावलेले; आतील वस्तू झकवा चवषयासंबधंीरे्; 
अंतगचत. २. मनातला; व्यतत न केलेला. [सं.] 
 
आंतणरक धन न. अंतरंगात असलेले गुिरूपी धन. 
 
आंतकरणद्रय न. आतील र्ंचरय. 
 
आंतभाव पु. प्रीती; पे्रम; लक्ष : ‘आंतभाव ते सासुरवाडीं । मायबापें राचहली बापुडीं ।’− िास 
३·२·३८. 
 
आंतवयक्रपृष्ठ न. गोलार्ी आतील बाजू; आतल्या बाजूने गोलाकार असलेला पषृ्ठभाग. [सं.] 
 
आंता पु. शतेार्ी कड, मयािा, बाधं. (कों.) [सं. अंत] 
 
आंतापुर न. रािीवसा : ‘तंू कोि गा… आंतापुरा आंतु?’− परं्ो ६२·१३. 
 
आंणतमधारि न. (वास्तु.) अखेरर्ा जोर; िाब. 
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आंतुट चव. अंतवचती; चनकटवती : ‘आंतुटें सीख्यें चतयें रात्रीं गव्हाचर्या घुगचरयाकंचर पावो सेकीचत ।’− 
लीर्उ १८२. 
 
आंतुवट चव. आतील; अंतरंगातील : ‘िेव तो भततशुद्ध । हा बाहेरी नावार्ाचर् भेि । आंतुवट पाहता बोध 
। सचच्चतानंि जचन ऐतयें ।’ − एभा २१·४७१. 
 
आंतेर स्त्री. चसताफळीरे् िंाड. (गो.) 
 
आंतेरा चिचव. गुप्तसंकेताप्रमािे. 
 
आंतोड पु. १. डोंगराच्या पायर्थ्यापासून थोड्ा उंर्ीवर असलेला साधारि सपाट भाग, पठार. २. 
आड याचं्या झकवा कंुपिाच्या आतील जागा : ‘आड याचं्या झकवा कंुपिाच्या आतील जागेला ‘आंतोड’ असे 
नाव चमळाले.’− चप्रस्मृगं्र ६. 
 
आंतौर, आंतौरी स्त्री. स्त्री; बायको : ‘आंतौचरया कुमरें । साडंौचनया भाडंारें ।’ − ज्ञा १·२२०. [सं. स्त्री] 
 
आंत्र पहा : अंतर 
 
आंत्र न. आतडे; पहा : आंत 
 
आंत्र अणपस्तर पु. (वै.) आतड्ाच्या आतील पषृ्ठभागार्ी त्वर्ा. 
 
आंत्रकलाधमनी स्त्री. लहान आतड्ाला आवरिासारखी असिारी धमनी. 
 
आंत्रज्वर पु. या तापात आतड्ानंा क्षते पडतात व अंगावर उगवि येते. [सं.] 
 
आंत्रदाि पु. (वै.) ज्यात आतड्ारं्ी आग होते असा आजार. [सं.] 
 
आंत्रनणलका स्त्री. (वै.) अन्ननचलका. [सं.] 
 
आंत्रपुच्छ न. १. (वै.) मोठ्या आंतड्ाच्या खालच्या भागाशी चर्कटलेली शपेटीवजा नळी. 
चहर्ा शरीरचियाव्यवहारात फारसा उपयोग नसतो. २. (ल.) चनरुपयोगी, अनावक यक भाग; लर्ाडं : 
‘आचशया खंड त्यानंा अमेचरकेरे् आंत्रपुच्छ वाटते.’− िेबु ७३. 
 
आंत्रपुच्छदाि पु. (वै.) आंत्रपुच्छाला सूज आल्यामुळे होिारी आग व त्यामुळे होिारा आजार. 
 
आंत्रपुच्छ धमनी (वै.) आंत्रपुच्छाकडे जािारी, रततवाचहनी. 
 
आंत्रपुच्छ शोथ पु. (वै.) आंत्रपुच्छ सुजिे. [सं.] 
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आंत्रप्रकांड न. आंतड्ार्ा मुख्य भाग. [सं.] 
 
आंत्रवेष्टि न. पोटाला अस्तरासारखे असलेले आवरि; उिरान्द्तवेष्न; पयंत्रक. [सं.] 
 
आंत्रशूळ पु. आतड्ात होिारी विेना; पोटशूळ. 
 
आंत्रशोथ पु. (आयु.) आतड्ानंा सूज आल्यामुळे होिारा एक प्रकारर्ा अचतसार. [सं.] 
 
आंत्रावरोध पु. यात आतड्ातील मल नेहमीप्रमािे ढकलला जात नाही; आतड्ातं 
मलोत्सजचनात उत्पन्न िंालेला अडथळा. [सं.] 
 
आंणत्रक चव. आतड्ासंबंधी. [सं.] 
 
आंणत्रक चव. गाळलेले; वगळलेले; ओलाडंलेले. 
 
आंथर, आंथरी पु. कामट्यार्ी, गवतार्ी र्टई; आंथरी; हातरी; तट्ट्ट्या. [सं. आस्तरि] 
 
आंथरिे चि. बसण्यासाठी झकवा िंोपण्यासाठी सतरंजी र्. पसरिे. 
 
आंथरूि पांघरूि न. चबछाना व अंगावर घ्यायरे्, पाघंरावयारे् (र्ािर, रजई यासारखे) वस्त्र. 
 
आंद स्त्री. अव. मागासलेल्या जाती. (व.) [सं. अंध] 
 
आंदकिे नाउमेि होिे. (माि.) 
 
आंदि न. १. मुलीच्या बापाने मुलीस झकवा जावयास लननात ठरावीक हंुडा झकवा िेिगी याखेरीज 
जे चवशषे बक्षीस द्यावयारे् ते : ‘शुद्धमती म्हिे रायासी । मज आंिि द्या भीमकीसी । होईन कृष्ट्िार्ी 
चनजिासी । र्रिसेवेसी चनरंतर ।’ −एरुस्व १८·१०. २. करिी; मानपान ३ बक्षीस; नजरािा : ‘एकचह पिाथच 
न्द्यनू नाहीं । चसद्धी सवचही आंिि पा ं।’ − संचव १३·१०५. 
 
आंदिा, आंदिी चव. १. आंििामध्ये चमळालेले; आंििासंबधंीरे् (िासिासी र्.) : ‘िंालो पाचंगला 
जनासी । संसारार्ी आंििी िासी ।’ − तुगा ६९५. २. स्वाधीन असलेला; बिंा : ‘त्यार्ा आंििा मी श्रीरंगु । 
ज्याचस चवषयभोगू नावडे ।’−एभा २२·१६४. 

पु. िेिगी; आंिि : ‘सत्य करीन रुरवर्ना । तयाच्या राखीन हो प्रािा । मग हा तुज आंििा 
िेईन अंबे ।’ − कथा १·७·१७०. 

 
आंदरिे चि. पावसारे् ढग जमा होिे; अंधारिे. (गो.) 
 
आंदाळी−गंुडाळी स्त्री. चफरवाचफरव. (गो.) [सं. आंिोलन] 
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आंणदशा, आंदेशा स्त्री. संशय; शकंा : ‘मनातली आंचिशा काढून टाकावी.’— बाब ३४. [फा. 
अंिेशा] 
 
आंदु, आंदू पहा : अंदू : ‘आंिुर्ा घवघवाट’− लीर्उ १२६. 
 
आंदुली, आंदुल्ली स्त्री. राजंिवाडी (गो.) [सं. अन्द्ध] 
 
आंदुळिी स्त्री. राजंिवाडी. (राजा.) 
 
आंदुळिे, आंदोळि उचि. िंोके घेिे, िेिे; हेलकाव े खािे; हलचविे; हलिे; कंप पाविे; 
र्कडेचतकडे नार्िे; खालीवर होिे (जहाज र्.) : ‘आंिोळला सत्यलोकु ।’ − उषा १६८७. २. लहान 
मुलाला पाळण्यात घालून हलविे. [सं. आंिोलन] 
 
आंदुळी पु. िंोपाळा. 
 
आंदुळो पु. िंोपाळा. (कों.) [सं. आंिोलक] 
 
आंदोरी पहा : अंतुरी 
 
आंदोल पु. िंोपाळा; पाळिा; पालखी. [सं. आंिोलक] 
 
आंदोलक पु. घड्ाळार्ा लंबक; लोलक; ठरावीक गतीने हेलकाविारी वस्तु. [सं.] 
 
आंदोलिे, आंदोळिे चि. डोलिे. िंोके घेिे−िेिे, हेलकाव े खाि; हलिे; पहा : आंदुळिे : 
‘जळावरी कमळकचळका । जेवीं आंिोळे ।’ − ज्ञा ११·२४९. 
 
आंदोलन न. १. िंोका; चवचशष् जागेत एखािी वस्तू हेलकावत, डोलत राहिे; हेलकावा. २. 
चवचशष् हेतू साध्य करण्यासाठी सुरू केलेली र्ळवळ. राजकीय, सामाचजक झकवा औद्योचगक पचरवतचन 
घडवनू आिण्यासाठी उभारलेला लढा. ३. (संगीत.) स्वरारें् अधोध्वच कंपन; स्वर काही वळे वर खाली 
करीत राहिे. [सं.] 
 
आंदोलन लेखक पु. चवद्युतप्रवाहाच्या शततीत होिारी कमीजास्त तीव्रता िाखचविारे यंत्र. [सं.] 
 
आंदोलन णसद्धांत पु. सूयच झकवा िुसरा तेजस्वी पिाथच यार्ी वायवूर (ईथरवर) प्रचतचिया 
घडून लाटा उत्पन्न होतात व त्या डोळयासं लागून प्रकाशारे् ज्ञान होते हे मत. [सं.] 
 
आंदोला, आंदोणलका पु. स्त्री. १. िंोपाळा; पाळिा. २. पालखी. [सं.] 
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आंदोणलपाली चव. (वन.) िोन एकबीजधारी झकजिलानंी बनलेले चबयाप्रमािे चिसिारे 
(शुष्ट्कफल); फलाशंामध्ये पक्व होऊन मग वगेळे होिारे (फळ.). [सं.] 
 
आंदोळिे पहा : आंदुळिे 
 
आंदोळकवदोळ चव. हलिारा; लहरीने युतत : ‘तेथ घट जो होय र्ंर्ळू । ते प्रचतझबब होय 
आंिोळझविोळू ।’− एभा ११·१५०. 
 
आंदोळी स्त्री. चवळी. (गो.) 
 
आंदोळी स्त्री. हेलकावा; िंोका, िेंप. पहा : आंदोलन : ‘आसोचडता ं चवर्ारा आंिोळी जालो ।’ − भाए 
४३७. 
 
आंदौळिे चि. आंिोलिे; हलिे, हेलकाव े खािे : ‘कीं राविरे्चन भजुाबंळें  । कैलासतेजू 
आंिौळलें  ।’− चशव २३९. [सं. आंिोलन] 
 
आंध स्त्री. एक आचिवासी जमात. धुळे, ठािे, नाचशक, र्रंपूर, अहमिनगर, पुिे, यवतमाळ, 
अमरावती, जळगाव व नािेंड या चजल्ह्यातूंन ही जमात आढळते. 
 
आंधळा चव. १. पहा : अंधळा : ‘जे आंधळेयार्ा गावीं । जऱ्हीं आपिपें प्रकटलें  रवी I’− राज्ञा १०·१४०. 
२. (ल.) आजूबाजूला काय घडत आहे हे ज्याच्या लक्षात येत नाही असा, चवर्ार न करिारा. आंधळा ३. 
(ल.) ज्याला ज्ञानर्क्ष ू नाहीत असा; अज्ञानी; अजािता; र्ुकिारा; चववकेशून्द्य; अचवर्ारी; गोंधळया; 
अव्यवक्स्थत (व्यवहार), बेकायिेशीर (राज्य). [सं. अंध] 
 
आंधळ्याचा कारभार पु. अंिाधंुिीने र्ालवलेले राज्य; बेबंिशाही; अव्यवक्स्थत काम. 
 
आंधळ्याचा रस्ता, आंधळ्याचा मागय पु. सरळ; रंुि व मोकळा रस्ता; आंधळयाला 
अडर्िीचशवाय जाता येईल असा हमरस्ता. 
 
आंधळ्याची काठी स्त्री. १. आंधळा, अशतत, चनराचश्रत, म्हातारा यारं्ा आधार, पुढारी अथवा 
आश्रयिाता; आंधळयाला आधारभतू गोष् : ‘या अंधावृद्धार्ी राहों िेतास एक जचर यष्ी । भीमा, मी मानस 
तचर होऊ िेत्यें कशास बहु कष्ी ।’ − मोस्त्री ३·४६. २. म्हाताऱ्या आईबापारं्ा एकुलता एक मुलगा. 
 
आंधळ्याची माळ, आंधळ्याची माळका स्त्री. १. आंधळया लोकारं्ी रागं, माळ. २. (ल.) अज्ञानी मूखच 
लोकारं्ी परंपरा. 
 
आंधळ्याची णमठी स्त्री. घट्ट चमठी; चर्कटिे. 
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आंधळा–णतरळा पु. एक चवलायती खेळ. आंधळी कोझशबीर : ‘जेवल्यानंतर कारेलैनिान चहच्यासी 
आंधळे चतरळे खेळलो.’ − रापु ८१. 
 
आंधळा कतधळा, आंधळा णतरळा चव. १. अंडगडी; पोटगडी; चपत्त्या. (कों.) २. (र्टीिाडूंच्या 
खेळातील) िुक या; िोन्द्ही बाजूंनी खेळिारा; रहाट्या. ३. (ल.) िोन्द्ही िरडींवर हात टेकिारा; िुरोखी. 
 
आंधळा नारळ पु. कोवळा नारळ; शहाळे; ज्यात नुसते पािीर् असल्यामुळे वाजत नाही असा नारळ. 
 
आंधळा पिारेकरी पु. स्काउटमधील मुलारं्ा एक खेळ. 
 
आंधळी कोकशबीर स्त्री. एकाने डोळे बाधूंन र्तराना धरण्यार्ा एक खेळ. (वा.) आंधळी 
कोकशबीर खेळिे– न्द्यायनीती सोडून वागिे; व्यवहाराकडे िुलचक्ष करिे; आंधळयारे् सोंग घेऊन वागिे : 
‘र्कडे अशी अंधळी कोझशबीर खेळताना पाचहले की अंगार्ी अशी आग होते.’− पे्रसं ३१. 
 
आंधळी गाय स्त्री. गरीब, चनरुपरवी मािूस. 
 
आंधळी वेळ स्त्री. (ज्यो.) ज्यावेळी हरवलेली वस्तू सापडत नाही ती वाईट वळे. पहा : आंधळे 
नक्षत्र 
 
आंधळे गारुड न. १. लबाडी; लुच्चेचगरी; जंतरमंतर. २. गुप्त मसलत; छके्कपंजे; कट. ३. 
जािूटोिा; भलू : ‘िुसरें काहंीं आंधळेंगारूड असलें  तरी त्यार्ा थागं लावू ं िेिारा नाहीं.’— कफा ६. ४. 
नजरबिंी; कपट; कारस्थान. 
 
आंधळे घोडे न. स्काउटमधील मुलारं्ा एक खेळ. 
 
आंधळणतरळे न. आंधळा, चतरळा घेऊन खेळ खेळिे. पहा : आंधळा कतधळा, आंधळा णतरळा 
 
आंधळे नक्षत्र ज्या नक्षत्रावर हरवलेली वस्तू पुष्ट्कळ खटपट करूनही सापडत नाही ते नक्षत्र. पहा : अंध 
४ (चि. लागिे) 
 
आंधळे वरि न. ज्या वरिात मुळीर् डोळ चशल्लक राचहले नाहीत असे वरि. 
 
आंधळे वासरू न. मुलार्ा एक खेळ. आंधळी वासरे असा प्रयोग. 
 
आंधळ्या स्त्री. सूयच चर्त्रा नक्षत्राजवळ असताना पडिारा पाऊस. 
 
आंधारी स्त्री. १. काळोखी. २. अंधुक पटल. ३. धंुिी. ४. भोवळ, र्क्कर. ५. घािीभोवती चफरिाऱ्या 
बलैास लावलेली ढापिी. 
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आंणधवास पु. (आयु.) शरीरात बरेर् चिवस मुरलेला, राचहलेला (रोग, औषधार्ा पचरिाम.) 
 
आंधी स्त्री. वावटळ; तुफान. [झह] 
 
आंध्य न. १. आंधळेपिा. २. काळोख; अंधार : ‘का ं जगार्ें आंध्य फेचडतु ।’ − ज्ञा १६.२००. ३. 
बुद्धीर्ा मंिपिा; अज्ञान [सं.] 
 
आंब स्त्री. १. हरभऱ्याला घाटा येण्यापूवी त्या रोपावंर संध्याकाळच्या वळेी एक फडके पसरून 
ठेवतात. सकाळी िवाने ते चभजते व त्यामध्ये हरभऱ्यारे् आम्ल शोषनू घेतले जाते. हे फडके चपळून जो रव 
चमळतो तीर् आंब होय. ही पोटिुखी, मोडशी आचि पटकी यावर िेतात. २. लाबंट फळे येिारी आंब्यार्ी 
एक जात. ३. आंबण्यार्ा धमच, शतती. ४. आंबटपिा; आंबट पिाथच (झर्र् र्.)(गो.); आंबोि; आम्लरस : 
‘जािपिे न चपएचत आंब ।’ − चशव ८४. ५. साधे आंबट वरि; सार; झर्र्विी; कढी. [सं. अम्ल] (वा.) आंब 
ओरपिे – १. िळ, मगज, गीर, काढून घेिे. २. (ल.) एखाद्या पिाथातील सत्त्वाशं काढून घेिे; र्ागंले 
तेवढे घेिे. (गो.) आंब रंगात घालिे– (र्मचकारी) बाभळीर्ी साल व चहरडा यारं्ा रंग रापून थोडा 
चहिकस िंाल्यानंतर त्यात र्ामडे ठेविे. आंब णपिे– मूग चगळून बसिे; मौन धरिे : ‘जाचिवा आंब न चपया 
: तचर हे (र्िधरस्वामी) कार् होए ऐसें तुम्हीचर् चवर्ारा पां’ − लीर्उ ५३६. 
 
आंब न. पािी : ‘आगम.. िाडुंरब : जािपिें न पीएचत आंब’− चशव ८४. 
 
आंब पु. आंबरस : ‘आंबु जव साघंावें तव पुरु आला’ − चलर्पू ६७. 
 
आंबकट चव. आंबट; आंबटसर. (गो.) 
 
आंबकटी, आंबकाठी स्त्री. कैऱ्याचं्या वाळवलेल्या फोडी. यार्ा उपयोग झर्रे्ऐवजी कालविात 
घालण्याकडे करतात. लागेल तेव्हा लोिरे् करतात. 
 
आंबखळा पु. एक खाद्यपिाथच : ‘आंबखळेचन न धाए खाता : आचनक वाढंु मागत होता’− उह 
२१९७. 
 
आंबट चव. १. खट्टा; आम्ल; र्वीला व वासाला कच्चा आंबा, झर्र्, झलब ू याचं्यासारखा. २. (ल.) 
चनरुत्साही; चखन्न; वाईट; उिास. (वा.) आंबट करिे–चनराशा करिे. आंबट मागिे– िुसऱ्यारे् भाडंि 
स्वतःवर ओढवनू घेिे. आंबट िोिे, आंबट िोऊन येिे, आंबट घडिे– चनराशा होिे, हताश होिे. 
वईवरून आंबट िोिे– थोडतयासाठी रागावनू मनुष्ट्यास तोडिे; क्षलु्लक कारिासाठी एखाद्यावर रागाविे. 
 
आंबटओला चव. अधचवट ओलसर; िमट; झकचर्त ओले. 
 
आंबट कण्या स्त्री. आंबील; तािंळाच्या अथवा गहू, नार्िी वगैरे धान्द्याच्या कण्या चशजवनू ताक 
घालून केलेली काजंी. 
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आंबटकचबट चव. आंबट, तेलकट र्. अपर्थ्यकारक; चववचक्षत मधुरपिा नसलेला. [आंबट रे् चद्व.] 
 
आंबटचुका पु. १. एक प्रकारर्ी वनस्पती, ही पोटावर घातली असता गभच उमळून पडतो. २. एक 
पालेभाजी; ही भाजी बारा मचहने चमळते. 
 
आंबटढाि, आंबटढस चव. अचतशय आंबट (ताक, िही र्.) ठसका लागण्यार्तके, िातातून कळा 
येण्यार्तके आंबट. 
 
आंबटिे उचि. आंबिे (ताक, कचिक, अन्न र्त्यािी); आंबट होिे. (कों) 
 
आंबट तोंड न. चनराश; चखन्न मुरा (चि. करिे, होिे) : ‘महात्मा गाधंींच्या स्वातंत्र्यकूर्ाच्या 
बातम्या … नोकरशाहीला आंबट तोंड करून वार्ाव्या लागतात.’− केसरी २५·३·३. 
 
आंबटपि न. झर्र्, आमसूल वगैरे आंबट पिाथच. (व.) 
 
आंबटवािा चव. १. अचतशय आंबट. २. (ल.) चनराश केलेला; खटू्ट; रुसलेला; चखजलेला. 
 
आंबटवेल स्त्री. अंबोशीर्ी वले; चहर्ा रस आंबट असतो; वलेीर्ा रंग पाढंरा, पाने जाड असतात; 
कडमडवेल. 
 
आंबटविी न. (उप.) आंबट पािी; आमटी. 
 
आंबट वरि न. झर्र्, गूळ घालून केलेले फोडिीरे् पातळ वरि. 
 
आंबट शोक, आंबट षोक पु. १. आंबटपिाथांर्ी आवड. २. भलत्या गोष्ींर्ी आवड; र्ैनीच्या 
मौजमजेच्या गोष्ींर्ा नाि. ३. मूखचपिार्ी र्ैन. 
 
आंबट शौकी चव. आंबटशोक करिारा; र्ैनीच्या, चवलासी गोष्ींर्ी, रंगेलपिार्ी आवड असलेला. 
 
आंबट शौकी, आंबटशौकीन चव. मूखचपिाने र्ैन करिारा : ‘काही आंबटशौकी मंडळी लोडाला 
टेकून अजून चर्वटपिे बसून होती.’− अक्षर ११६. [अर. शौक.] 
 
आंबटसर चव. थोडेसे आंबट असलेले (ताक वगैरे). 
 
आंबटा चव. अचतशय आंबट (फळ र्.). 
 
आंबटाई स्त्री. आंबटपिा. 
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आंबटाि न. १. आंबसू वास. २. टरफले काढलेली झर्रे्र्ी फळे; झर्र्. गो. ३. पिाथांमधील 
आंबट रस ४. आंबटपिा (कु.) 
 
आंबटाविे, आंबटाणविे अचि. आंबट पिाथच खाल्ल्यामुळे (िात, ओठ वगैरे) आंबिे. 

उचि (पािी घातलेले पीठ वगैरे) हवते उघडे ठेवनू आंबचविे. 
 
आंबटी स्त्री. १. एक िंाड; हे ओलसर मळई जचमनीत उन्द्हाळयात रुजते. यास अंबोशीही म्हितात. 
यार्ी पाने झर्रे्प्रमािे आंबट, फळे भाल्यासारखी टोकिार व लाबंट असतात. २. एक वनस्पती. ३. आमटी; 
डाळ, पीठ, झर्र्, मसाला वगैरे लावनू झकवा बटाटे वगैरेच्या फोडी घालून केलेले पातळ तोंडी लाविे; 
कालवि, आंबट वरि. 
 
आंबया चव. १. जे फळ नेहमी आंबट असते ते. (झर्र्, एक प्रकारर्ा आंबा र्.); आंबट 
असिारा (पिाथच). २. ज्याला आंबट पिाथच आवडतो तो (मािूस). 
 
आंबड चव. द्वाड; खाष्; आडिाडं (कर.) 
 
आंबडिी स्त्री. नागंरिी. 
 
आंबडिे उचि. १. िंटून, सपाटून काम करिे. (कों.) २. मािसाळण्यासाठी जनावरास बडविे. ३. गुरे 
(गावाबाहेर नेण्यासाठी झकवा गावात आिण्यासाठी) एके चठकािी जमा करिे. (कु.) 
 
आंबि स्त्री. एक जंगली िंाड; आमि. याच्या पानास आंबट वास येतो. 
 
आंबिे अचि. १. (उघडे राचहल्यामुळे, चशळे िंाल्यामुळे अन्न वगैरे) आंबट होिे. २. आंबट पिाथच 
खाल्ल्याने िात, ओठ आंबट होिे; िातातून कळा येिे. ३. अचतशय श्रमाने, कष्ाने झकवा मार लागल्याने 
अंग ठिकिे, हल्लक होिे; अधू होिे. ४. अचतशय सेवनामुळे कंटाळा येिे, वीट येिे. ५. उिास होिे. 
कोित्यार् गोष्ीत उत्साह नसिे (वा.) [सं. अम्ल]. आंबत टाकिे– आरंभलेले काम झकवा धंिा, उद्योग 
अधचवट झकवा चिरंगाईवर टाकिे. आंबत पडिे– पुष्ट्कळ काळ अधातं्री लोंबकळत राहिे; चभजत घोंगडे 
पडिे; रेंगाळिे; चिरंगाईवर टाकलेले असिे (आरंभलेले काम, धंिा र्.) (वा.) 
 
आंबिेपांबिे चि. चशळी होिे; जुनीपानी होिे : ‘परंतु बाहेरर्ी बातमीही आंबल्यापाबंल्याखेरीज 
आमच्या वाट्यास येिे कठीि.’ − संबा १७५. 
 
आंबते न. १. आंबण्यासाठी ठेवलेली कचिक र्. पिाथच. २. अशा रीतीने आंबलेली कचिक, पीठ. 
(कों.) 
 
आंबथिे चि. (वात) पुढे सारिे : ‘वाचत आंबथीली’ − स्थापो ५५. 
 
आंबरिे चि. फळ वगैरे चपकायला लागिे. 
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आंबरस पु. चपकलेल्या आंब्यारं्ा काढलेला रस; आमरस. 
 
आंबराई स्त्री. आंब्याच्या िंाडारं्ी रागं झकवा बाग : ‘छाया तरंूर्ी बहु तोषिायी । आहे तशी ही घन 
आंबराई ।’ [सं. आम्र+राजी] 
 
आंबला पु. किचलोलक; डूल. (गो.) 
 
आंबली स्त्री. १. आंब्यारे् लहान िंाड. २. खारातील कैरी. 
 
आंबली स्त्री. झर्रे्रे् िंाड व झर्र्. (गो.) [सं. अम्ल; झह र्मली] 
 
आंबवडा पु. एक खाद्यपिाथच : ‘सीतळ मीनला र्रं आंबवडा’−ज्ञागा ६८८. 
 
आंबवि न. पिाथच कुजवनू तयार केलेली मद्याकच युतत रव्ये : ‘चवषापासून सुरेख चकण्वे म्हिजेर् 
आंबविे काढता येतात.’ भासपच ८. 
 
आंबविी– स्त्री. आंब्याच्या रोपार्ी लागवड. 
 
आंबविे सचि. १. (चभजचवलेले पीठ वगैरे) आंबण्यासाठी ठेविे. २. (ल.) बडविे, धोपटिे. ३. आशा 
लावनू ठेविे. 
 
आंबवती स्त्री. आम्लरस; आंब : ‘आंबवती िीजे आन िंळक जाए :’ − दृपा ५३. 
 
आंबवा पु. चमठारे् पािी झकवा ताक झशपून, िाबनू एकिीड चिवस ठेवलेला, गुरानंा घालायर्ा पाला. 
 
आंबवा रंग पु. आंब्यासारखा चहरवा रंग. 
 
आंबवी चव. आंब्याच्या रंगारे् (कापड, र्.) ‘चतवट आंबवी’ समोरा ४·१२०. [सं. आम्र] 
 
आंबवे न. आंब्याच्या रंगारे् कापड : ‘आंबवे, साचटन र्त्यािी अनेक प्रकाररे् रंगीत उंर्ी कापड’ मंजु 
६. 
 
आंबसोल न. कच्च्या आंब्यार्ा, कैरीर्ा वाळवलेला गीर व सालपट. 
 
आंबा पु. उष्ट्ि कचटबंधात होिारे एक मोठे फळिंाड व त्यारे् फळ; आंबा, आम्र हे फळ चपकल्यावर 
अचतशय मधुर व रसाळ होते. हे शक्ततवधचकही आहे. (वा.) आंबा उतरिे– १. आंबे िंाडावरून खाली न 
पाडता काढिे. २. फार चपकिे. आंबा बांधिे– िंाडास फळ लागिे. आंबा कशपिे– वरात घरी 
जाण्याच्यापूवी गौरीहारातील िेवी घेण्याकचरता वर जातो तेथे गौरीहराच्या जागी झभतीवर आंब्यारे् िंाड 
काढलेले असते, तेथे आंबा झशपताना वधू आपला डावा पाय वराच्या उजव्या माडंीवर आचि डावा हात 
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त्याच्या पागोट्यावर ठेवनू त्याच्याजवळ उभी राहून उजव्या हाताने नागवलेीच्या झकवा आंब्याच्या पानाने 
आंबा झशपते, त्या वळेी बायका आंबा झशपण्याबिलरे् गािे म्हितात : ‘आंबा झशपवाया गोरटी । कडे घेऊचन 
कृष्ट्ि उठी । आर्ती केलीस गोमटी । कंुकुमें वाटी पचरपूिच I’ − एरुस्व १५·१४२. [सं. आाम्र.] 
 
आंबा गद्रा, आंबा गजरा पु. पाडार्ा आंबा : ‘अचतरचत एक िोरींत ओचवलें  फळिंाडें आंबागरा ।’ 
−पला ६६. 
 
आंबाटक्का, आंबीटक्का पु. आंबरायाबाबत घ्यायर्ा कर. 
 
आंबाडा पु. चस्त्रयाचं्या केसाचं्या बुर्डा; केसारं्ी मानेवरील आंब्याच्या आकारार्ी गाठ. 
 
आंबाडी स्त्री. १. कैरी. २. आंब्यारे् रोप. ३. कैऱ्यारें् नुसते मीठ घालून केलेले तोंडी लाविे. 
 
आंबाडो पु. एक आंबट फळ, त्यारे् िंाड. आंबा. (गो.) 
 
आंणबलभात पु. १. िहीभात २. आंबील आचि भात यारें् चमश्रि. ‘आंचबलभातु घालंू आिचरला’ − 
लीर् ४·१२. 
 
आंणबला, आंणबली स्त्री. नार्ण्यारे् पीठ आंबवनू ताकात घालून चशजवनू केलेले पेय : ‘हे 
हचरनामार्ी आंचबली जगा पोटभरी केली ।’ − तुगा १४५१. 
 
आंबी आंब : ‘डोई आंचबरे्या वडे यारें् मडके’ − लीर्पू ५१४. 
 
आंबीि स्त्री. र्तरापेंक्षा अचधक लाबंट फळ येिारे आंब्यारे् िंाड. 
 
आंबील १. नार्िीरे् पीठ आंबवनू झकवा ताकात चशजवनू केलेला पिाथच; (ल.) वऱ्हाडात ज्वारीरे् 
पीठ चभजवनू त्यात खोबरे, खसखस, साखर टाकतात. २. (ल.) घािेरडे गढूळ पािी. [सं. अक्म्ब.] 
 
आंबीलपीत न. पहा अंबील : नैवदे्य नारळ तयार ठेवला, आंबीलपीत केले. िचहभात िंाला.’ − 
बाब ६१. 
 
आंबील भुरक्या चव. १. आंबील खािारा २. (ल.) अशतत, नेभळट, भोळा, (मािूस). 
 
आंबुट न. ढग. पहा : आबुट : ‘िेखुनी स्वातीर्ीं आंबुटें । उल्हासती शुक्ततसंपुटें ।’ − काचलका १५·३. 
 
आंबुथिे अचि. १. पेटिे; पेटविे; भडकिे : आंबुचथला िीपु घे थोरी ।’ − राज्ञा १३·११४३. २. (वात) पुढे 
सारून काजळी िंाडिे : ‘सवचजे्ञ म्हचितले; बाई । वाचत आंबथूा’ −लीर् ४·४१. 
 
आंबुला पु. पती 



 

 

अनुक्रमणिका 

आंबुले पु. डूल; आंबले; आमले; पहा : आमला : ‘कुमारारें् आंबुले कडिोरी । मजपाशीं आचिजे’ − 
चिपु १·१९·३९. 
 
आंबुलेपि न. नवरेपि. ‘चनिेलेचन भ्रतारें । जे चवयें र्रार्रें । चजयेर्ा चवसावंला नुरे । 
आंबुलेपिही ।।’ − अमृ १·३७. 
 
आंबुवा चव. आंबुव्या रंगार्ा : ‘शलेे आंबुव’े − समारो ४·१०६. 
 
आंबुळी, आंबोळी स्त्री. आंबलेल्या चपठारे् चधरड्ासारखे खाद्य : ‘आम्हीबी आंबुळी भाजीवर हात 
हािला.’ −रैत १२. 
 
आंबूळपिा पु. आंबटपिा : ‘ह्या आंबळूपिामध्ये काय मजा आहे.’ − वासू १७७. 
 
आंबेबार, आंबेबिार फाल्गुन मचहन्द्यात म्हिजे आंब्याला मोहोर येण्याच्या चिवसात फळारें् जे चतसरे 
पीक येते ते, म्हिजे चतसरा बार (मृगबार, हत्तीबार असे आिखी िोन बार आहेत.) 
 
आंबेभोजन न. आंबरसारे् जेवि : ‘तव ं तेथ संन्द्याचसयाचस परीक्षा चनमंत्रि आंबेभोजन माडंले 
असे’ − लीर् ३·६२. 
 
आंबेमोिोर पु. तािंळार्ी एक जात. 
 
आंबेल स्त्री. चिवसातून फतत एक वळे, चशजवलेले अन्न खाण्यार्ी जैन लोकानंी घेतलेली शपथ, व्रत. 
 
आंबेविी चव. १. आंब्याच्या विारे्; गोधूमविी. २. (ल.) िहाजिींसारखे : ‘कोठे पुरुषपाटी 
र्ागंले तर स्त्रीपाटी नाटकात रंगले तरी आंबेविी.’ − खेस्व १२८. 
 
आंबेिळद स्त्री. पहा : अंबेिळद 
 
आंबेळ स्त्री. एका जातीर्ी केळ. 
 
आंबेळे न. आंबेळीरे् फळ; केळे. 
 
आंबोडा पु. िह्यात अथवा झर्रे्च्या सारात चभजवलेला वडा. 
 
आंबोि गुरासंाठी पेंड, सरकी, र्ुिी र्. एकत्र करून, चभजवनू चिले जािारे खाद्य. 
 
आंबोती स्त्री. चपवळट ताबंसू रंगारे् लाकूड. 
 
आंबोशी, आंबोळी स्त्री. कच्च्या आंब्यार्ी, कैरीर्ी वाळलेली फोड. 
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आंबोसा आम्बोसा पु. आलुबुखार. 
 
आंब्याचा टािाळा, आंब्याचाडािळा, आंब्याचाढाळा पु. १. आंब्यार्ी लहानशी फािंी. २. (हा शुभ व 
अशुभ िोन्द्ही प्रसंगी असतो यावरून.) (ल.) शुभ अशुभ प्रसंगी झकवा सुखिुःखाच्या प्रसंगी िुसऱ्याच्या घरी 
सारखेपिाने वागिारा मािूस; लनन वगैरे समारंभात िोन्द्ही पक्षाकडील मािूस. 
 
आंब्याचा भात पु. केशरी भाताप्रमािे यार्ी कृती आहे. भात चशजत आला म्हिजे त्यात हापूसरे् आंबे 
चर्रून त्याच्या फोडी घालतात व तो पूिच चशजू िेतात. 
 
आंब्याचा मोिोर पु. िुधात शीजवलेल्या रव्यारे् गवले करून मध्ये चर्मटून थोडे वळले म्हिजे होिारे 
चत्रिळ, यारें् बनचवलेले पक्वान्न. 
 
आंब्याचा शेकडा पु. ६ आंब्यार्ा १ पाडा (फाळा), ५२ पाड्ारं्ा (३१० आंबे) १ शकेडा. सबधं शकेडा 
घेतला तर ३२० आंबे चमळतात. चनरचनराळया चठकािी आंब्यार्ा शकेडा चनराळा आहे. काही चठकािी २२ 
पाड्ारं्ा शकेडा असतो. 
 
आंब्याचे पन्िे आंबे (कैऱ्या) कच्चे भाजून, उकडून, नंतर पाण्यात कोळून तयार केले जािारे पेय. 
 
आंब्याचे साठ न. कल्हईच्या ताटाला तूप लावनू त्यात आंबरस ओततात व तो सुकवनू त्यावर 
िुसऱ्या आंबरसार्ा थर ओततात व पुन्द्हा सुकू िेतात. गोडीसाठी यात साखर घालतात. सुकल्यावर तो 
पोळीप्रमािे होतो. 
 
आंभ न. पािी : ‘तयावरी अवचर्ते वचरखे आंभ’ − ज्ञाप्र ९०८. [सं. अंभस्.] 
 
आंभस द्रव(नेत्र) न. (प्राचि.) बुबुळामधील रव पिाथच. 
 
आंणशक चव. काही थोड्ा भागासंबधंी; अल्प प्रमािात. [सं.] 
 
आंणशक देयक (आंक्व्शक िेयक्) न. (अथच.) वस्तूच्या झकमतीच्या काही भागारे् चबल; अंशतः 
चबल; अपूिच चबल. 
 
आंणशक समतोलपु. (अथच.) एखाद्या वस्तूच्या चकमतीर्ा स्वतंत्रपिे अभ्यास करताना, मागिी 
र्तकार् पुरवठा असल्याने झकमतीत असिारा समतोल. 
 
आंशी न. पोहे पाखडताना चनघिारे बारीक कि. (कों.) 
 
आंशी स्त्री. १. सुकलेले गवत. २. एक रोपटे. (गो.) 
 
(टीप – ‘ऑ’ पासून सुरू िोिारे शब्द ‘ओ’च्या नंतर पिावेत.)  
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र् 
 
[‘र्–ई’ ने प्रारंभ िोिारे कािी शब्द येथे न आढळल्यास ‘णव–वी’, ‘यु’, ‘ए–ये’खाली पािावेत.] 
 
र्. १. मराठी विचमालेतील चतसरा विच व स्वरमालेतील चतसरा स्वर. स्थानपरत्वे हस्व झकवा िीघच : 
उचशरा, चवजा, चतला र्. मध्ये ऱ्हस्व; उशीर, वीज, ती − यात िीघच. 
 
र् – ई पु. (तत्त्व.) कामिेवारे् नाव. [सं.] 
 
र् उपसगच. स्थानार्ा नचजकपिा िाखवण्याकडे उपयोग. उिा. र्−कडे, र्−थे, र्− तका र्. 
 
र् प्र. र्ा, र्ी, रे् षष्ठीर्ा फारसी प्रत्यय : ‘श्री कारवे व कोचडवले व वचडगाऊं राजमुरा मुख्य 
समस्त र् अचसवािु’− शके १४२९ मधील एक पत्र. यातील समस्त र् = रे् समस्त’ − भाचद्वसंवृ १५. [फा.] 
 
र्उती चव. चिचव. या बाजूला ‘याचस एकु सेवटु र्उती’− लीर्पू ३०८. 
 
र्उलाला, र्उलाली, र्उलाले चव. एवढासा; लहान : ‘भगतुजनीं र्उलालीं तोंडें केलीं असेचत.’− 
गोप्र ५८. 
 
र्कटीक करिे सचि. (चजन्नस वगैरे) चवकिे : ‘मी काही र्कटीक करीन. पैसे ठेविार नाही.’− गाधंारी 
८२. 
 
र्कडचा, र्कडला, र्कडील चव. या चठकािर्ा, बाजूर्ा, चिशरे्ा, रस्त्यार्ा, र्कडे असिारा. 
(वा.) र्कडचा डोंगर णतकडे करिे, र्कडला गड णतकडे नेऊन ठेविे– मोठे अर्ाट, अवघड काम करिे. 
र्कडला लुच्चा णतकडला चोर– िोन्द्हींकडून थपडा खािारा. (व.) 
 
र्कडचाणतकडचा चव. या बाजूर्ा आचि त्या बाजूर्ा; चवषयारं्ा; कोठला तरी; र्ार (अनेक) 
चठकािर्ा. 
 
र्कडून चिचव. येथून; या चिशहूेन−चठकािाहून−बाजूकडून (ग्रा. रूप) र्कडने. पहा : र्कडे 
 
र्कडूनणतकडून चिचव. येथूनतेथून; आजूबाजंूनी; कोठूनतरी; कसेतरी. 
 
र्कडे पु. (चस्त्रयारं्ा शब्ि) पती; नवरा; जुन्द्या काळात नवऱ्यारे् नाव न घेण्याच्या पद्धतीमुळे वापरात 
सवचनामासारखा शब्ि : ‘काय मेल्यारं्ी छाती लागली आहे र्कडच्या पुढें उभें राहण्यार्ी’− परृ् १३७. 
 
र्कडे, र्कडेस चिचव. १. या बाजूस, चिशसे. २. येथे; या जागी. ३. स्थानी, कडे या अथी. पहा : एथे 
[हा + कडे; का. ईकडे; ते. र्क्कड.] 
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र्कडेणतकडे चिचव. येथे तेथे; या बाजूस त्या बाजूस; आसपास; सगळीकडे. 
स्त्री. (ल.) टंगळमंगळ; कुर्राई; लपंडाव (चि. करिे, माडंिे). 

 
र्करम पु. िेिगी; िया; कृपा. [अर. अिम] 
 
र्करा चव. अकरा. अकरा र्ा अप. (गो.) 
 
र्कराम पु. कृपा; मेहरबानी; मानसन्द्मान : ‘पथकी पि हकिक मानपान र्िाम कानू कायिेसुद्धा ं
सुिामत र्ालत आल्याप्रमािे.’— बाबारो २·६४. [फा. र्िाम] 
 
र्करार पु. १. कबुली; करार; ठराव. २. लेखी झकवा तोंडी जबानी : ‘पर चजल्ह्यातंील साक्षीर्ा 
र्करार घेऊन पाठचविेंचवषयीं जडजानें जडजास चलहावें’− न्द्यासे ३४. [अर. र्िार] 
 
र्करारनामा पु. लेखी ठराव; कबुली, कबुलायत. [फा.] 
 
र्कलजमकी स्त्री. पाठपुरावा : ‘तुिें चकतेक मशाकती व र्कलजमकी व मसालती केली…’− चशवप्र 
८४. [अर.] 
 
र्कला चव. अकरा. भाजीपाल्यार्ा सौिा करताना व्यापारी असे साकेंचतक शब्ि वापरतात. 
 
र्कळिे चि. चकळस येिे; चशसारी येिे : ‘मास्तर, त्यार्ी िारू अशी नाही सुटिार. तुम्ही घोड्ारे् मूत 
कशातून तरी पाजा. र्ागंल्या उलट्या व्हतील; िारूला र्कळूनर् जाईल तो.’ − हीवामंा ४७. (कुि.) 
 
र्कळत स्त्री. काकुळत; िया. [सं. चवकल ] 
 
र्कळी स्त्री. कुली; खेकड्ाच्या जातीर्ा एक प्रािी; चहच्या आकड्ार्ा वरर्ा भाग बरार् मोठा व लाबं 
असतो. 
 
र्कळी, र्कळूत स्त्री. चकळस; कळमळ; ओकारी; चशसारी (चि. येिे). (कुि.) 
 
र्कामत स्त्री. राहिे; थाबंिे. [फा.] 
 
र्कून णतकून पहा : र्कडून णतकडून 
 
र्ल्क्तरान जवळ 
 
र्क्तीदार पु. १. अनुयायी; अनुकरि करिारा. २. (ल.) चवश्वासू. [फा. र्क्ततिा] 
 
र्क् बाल पु. अभ्युिय; भरभराट; सुख; नशीब; सुिैव. [फा.] 
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र्क्राम पु. मेहरबानी; पाचरतोचषक; र्नाम; र्ज्जत; आिर. [फा.] 
 
र्ख न. चवष; जहर; चवख : ‘संभा पाटील म्हिजे गावातलं र्ख होतं.’ − पवंा १०२. (ग्रा.) [सं. 
चवष] 
 
र्खि न. हत्यार; अवजार; साधन; उपकरि. 
 
र्खरा पु. एक काटेरी िंाड. याला बारीक चनळी फुले येतात : ‘पािथळीतून लव्ही व र्खरा… गिी 
करत होते.’− आआश े२७१. 
 
र्खलास पु. मतै्री; चवश्वास; स्नेह; प्रीती; अंतःशुद्धी; मनार्ा चनमचळपिा; चनष्ट्कपटीपिा. [फा. 
र्ख्लास] 
 
र्खलासनामा पु. स्नेहारे् पत्र; मतै्रीरे् पत्र; स्नेह्यासोबत्यानंी एकमेकासं पाठचवलेले पत्र. [फा.] 
 
र्खलासी चव. स्नेहपूिच; पे्रमळ; र्ाहता; पे्रमार्ा. [फा.] 
 
र्खळा पु. (सुतारी व्यवसाय) चखळे वगैरे उपटण्यार्ा चर्मटा. 
 
र्खंन् पाखंन् न. शतेकीरे् हत्यार वगैरे : ‘शते वाहतो म्हितोस काहंी र्खंनपाखंन् आहे का?’ 
[र्खिरे् चद्व.] 
 
र्खीत चव. ईषत; झकचर्त; थोडेसे : ‘गोसावी र्खीत हास्य केलें .’ −लीर्उ ३·१६. [सं. ईषत्] 
 
र्खीणत चिचव. यक्त्कंचर्त. (ग्रा.) [सं. र्यत्तक] 
 
र्ल्ख्तयार पु. १. स्वीकार. २. सामर्थ्यच; अचधकार. [फा.] 
 
र्ल्ख्तयारनामा पु. मुखत्यार पत्र; वकीलपत्र. 
 
र्गडी चव. चवरूप; कुरूप : ‘र्गडी चतर्ी सासू मग उठली जेवाया.’− जसा २७९. 
 
र्गत, र्गुत, र्गूत स्त्री. युतती; उपाय. [युक्तत अप.] 
 
र्गरिे चि. (कपडा चिंजल्यामुळे) चवरिे; चवरचवरीत होिे : ‘आतार् तर र्गराया लागलेत आन् 
सिाती पसवर कसं तग धरतेल गं?’− वाळवि ८८. 
 
र्गजय, र्ग्रज स्त्री. चिस्ती कॅथॉचलक पथंीयारें् िेऊळ. (गो.) [पोतुच.] 
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र्गीन न. संकट; चवघ्न; अडर्ि : ‘लक्ष्मि चिरा, सागं मनीर् ंरे र्गीन’ − जसा २९२. 
 
र्गुड चिचव. चबघड; चबघाड : ‘धडार्ा र्गुड करशील । आन् सगळं चबघडवनू टाकशील.’− आपा ७०. 
 
र्गूत स्त्री. युतती : ‘हंबा हंबा करूनी धराव चतजला । ये र्गूत नामी मजला ।’ − घुले गुराखी. (ग्रा.) 
[सं. युक्तत] 
 
र्ग्यारावी चव. अकरावी : ‘गोठ र्नयारावी.’ (चभल्ली) 
 
र्ग्लाई स्त्री. अधाशीपिा : ‘खाऊली वीखत । र्नलाई केवों नेञ.’ − चभल्ली भाषा २५. (चभल्ली.) 
 
र्ग्लू स्त्री. (समाज.) धु्रव−प्रिेशात राहिाऱ्या एक्स्कमोर्ी बफापासून बनवलेली िंोपडी; चहमकुटी. 
 
र्ग्वा फूस. 
 
र्घड पु. चबघाड. (कु.) 
 
र्घीन न. चवघ्न; संकट : ‘रामार्ी आिली सीता र्घीन आलं घरा.’ − जसा ३१०. 
 
र्चकिी णपचकिी करिे चि. रे्ष्ा करिे : ‘बायकोला मारिारा घोव म्हिून आमर्ी र्र्किी चपर्किी 
करीत.’ − तोरि १५४. 
 
र्चकिे चि. चबघडिे; मोडिे : ‘काबा (चमसन) र्र्कली का?’− धग १९. 
 
र्चका पु. १. तृि धान्द्यातील एक प्रकाररे् गवत व त्यारे् बी. २. एक िुंडूप. यार्ी पाने खाण्यायोनय 
असतात. पहा : णवचका 
 
र्चका पु. एक प्रकारर्ी गोफि. 
 
र्चकार्ंधन चव. अव्यवक्स्थत; मोडतोड िंालेले. (व.) 
 
र्चकी स्त्री. महामारी. (व.) [सं. चवषचूर्का] 
 
र्चना पु. फतत पावसाळी चिवसातं सापडिारा लहान मासा. याला पुण्याकडे र्र्का झकवा र्र्की 
म्हितात. याच्या छातीपोटावर िोन व पाठीवर एक असे पंख असून अंगावर अनेक रंगी चठपके असतात. 
 
र्चर चव. चवरळ. (व.) [सं. चवर्र] 
 
र्चरकंुधा चवरळ िंालेला कंुधा (एक प्रकाररे् गवत). 
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र्चंगना स्त्री. परीक्षा; चवर्क्षिा : ‘त्येकरता तुजी र्र्गंना नगं.’− पडरे ३६९. 
 
र्चीभन उद्गा. मूळ वापर चशवीसारखा; आश्चयच झकवा हेटाळिी िाखवण्यासाठी उपयोग करतात : 
‘र्र्ीभन, हाथं समिा मान आबानंार्!’− बाय २·२. 
 
र्च्चक र्च्चकदागो चव. खोडकर; खट्याळ, र्क्ब्लस. (व.) 
 
र्च्चकपना पु. खोडसाळपिा : ‘तुनं कार् र्च्चकपना केला अस्सीन.’ − धग १४६. (व.) 
 
र्च्छा स्त्री. १. वासना; वाछंा; आशा; आकाकं्षा; मनोगत; मनीषा; आवड. सामा. शब्ि − र्च्छापूवचक; 
र्च्छापुरःसर र्. २. (ग.) र्च्छाकं; तै्रराचशकातील प्रमािसजातीय राशी. आद्याकं, मध्याकं व अंत्याकं झकवा 
र्च्छाकं ही तीन पिे असतातर्. र्वथे र्च्छाफल (उत्तर) काढावयारे् असते. उिा. पार् रुपयासं िोन मि, 
तेव्हा र्ार रुपयास चकती? येथे पार् हे ‘प्रमाि’ व र्ार ही ‘र्च्छा’ [सं. र्ष्] 
 
र्च्छातीत स्नाय ूपु. (प्राचि.) अनैक्च्छक स्नायू पहा : र्च्छानधीन 
 
र्च्छातृप्तीत चिचव. र्च्छेर्ी तृप्ती होईपयंत. 
 चव. ज्याच्या र्च्छेर्ी पूती िंाली आहे असा. 
 
र्च्छातृल्प्तीत, र्च्छातृप्तीती मनीषा चसद्धीस जािे; हेतू सफल होिे. 
 
र्च्छादान न. र्क्च्छलेले िान िेिे; र्च्छा पुरी करिे. 
 
र्च्छादानी चव. र्च्छािान करिारा; ज्यार्ी जी र्च्छा असेल ती पुरविारा : ‘तुका म्हिे 
र्च्छािानी । पुरवी आवडीर्ी धनी ।’ 
 
र्च्छाधीन चव. र्च्छेप्रमािे र्ालिारा; र्च्छेस येईल तसे करिारा : ‘र्च्छाधीन जे स्नाय ूआहेत 
म्हिजे जे स्नाय ू मनात आल्याबरोबर आपल्या शरीरारे् अवयवारें् चठकािीं … गचत उत्पन्न कचरतात.’ 
−मराठी ६ वे पुस्तक (१८७५) २६०. [सं. र्च्छा+अनधीन] 
 
र्च्छानधीन चव. र्च्छेबाहेरर्ा; र्च्छेच्या ताब्यात नसलेला. स्वतंत्र ‘रतताक्षय हा एक र्च्छानधीन 
स्नायरू् आहे.’−मराठी ६ वे पुस्तक − (१८७५) − २६०. [सं. र्च्छा+अधीन] 
 
र्च्छापुरचे तालुकदार श्रीमंतीत आळसात वळे घालचविारे व स्वचे्छेप्रमािे वागिारे ऐिी लोक : 
‘गंगामार्र्ी कृपा व सपाट सुपीक भमूी आमरे्कडे असती तर किाचर्त आम्ही र्च्छापुररे् तालुकिार बनून 
फुलारें् गजरे घालून झहडलों असतो.’ 
 
र्च्छापूर्णत, र्च्छापूती न. र्च्छेर्ी फलरूपता, पूतचता; र्च्छातृप्ती. 
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र्च्छाफल स्त्री. तै्रराचशकातील र्ौथे पि (उत्तर) मध्यपि आचि र्च्छाकं यारं्ा गुिाकार करून 
त्यास आचिपिाने भागले असता र्च्छाफल येते. [सं.] 
 
र्च्छाभंग पु. र्च्छा पूिच न होिे; आशा चनष्ट्फळ होिे; चनराशा पिरी येिे. [सं.] 
 
र्च्छाभोजन न. १. तृप्ती होईपयंत जेविे. २. भरपूर जेवि. ३. आवडीरे्, र्क्च्छत पिाथच खाऊ 
घालिे. [सं.] 
 
र्च्छामरि न. र्च्छेस येईल तेव्हा मरि येिे, मरिे; स्वतःला हवे तेव्हा नैसर्मगकपिे मरण्यारे् 
सामर्थ्यच, शतती. [सं.] 
 
र्च्छामरिी, र्च्छामृत्य ू चव. मरि स्वतःच्या स्वाधीन असलेला; र्च्छा होईल तेव्हा मृत्यसू चनमंत्रि 
करिारा; र्च्छामरिार्ा ईश्वरी प्रसाि असिारा : ‘ख्यातयशस्वी र्च्छामृत्य ूतुम्ही कुरुकुळातं वासवसे ।’− 
मोउद्योग ११·८७. 
 
र्च्छाथयक चव. र्च्छा िाखविारे, र्च्छािशचक [सं.] 
 
र्च्छालाभ पु. र्क्च्छत वस्तू चमळिे, प्राप्त होिे. [सं.] 
 
र्च्छावसें चिचव. र्च्छेप्रमािे. 
 
र्च्छावान् चव. र्च्छा असिारा; र्च्छायुतत. [सं.] 
 
र्च्छाणवनाश पु. १. कामनाक्षय; र्च्छाभगं. २. र्च्छािमन; आत्मसंयम. [सं.] 
 
र्च्छाणवलास, र्च्छाणविार पु. मन मानेल तेव्हा, मन मानेल तसे खेळिे; मनसोतत चवलास, 
र्ैन करिे. [सं.] 
 
र्च्छाशल्क्त, र्च्छाशक्ती स्त्री. र्च्छेरे् सामर्थ्यच; संकल्पशतती; र्च्छा कृतीत उतरचवण्यार्ी मनार्ी 
शतती. पहा : ईिा [सं.] 
 
र्च्छाणसद्ध चव. आपल्या र्च्छेप्रमािे चसद्ध झकवा अचसद्ध ठरवता येण्यासारखा. [सं.] 
 
र्च्छास्वातंत्र्य न. (राज्य.) अनुचर्त बधंनापासून मुतत असलेली र्च्छा; कोित्याही मयािा न ठेवता 
र्च्छा झकवा चनवड करण्यारे् स्वातंत्र्य; प्रवृचत्तस्वातंत्र्य. [सं.] 
 
र्च्छाक्षय पहा : र्च्छाणवनाश 
 
र्च्छांक पु. (ग.) पहा : र्च्छा २ 
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र्ल्च्छक, र्च्छुक, र्च्छु, र्च्छू चव. र्च्छा असिारा; आकाकं्षी : ‘पूवील सोयरा लननार्ा र्क्च्छक ।’ − 
व ५. [सं. र्च्छक] 
 
र्ल्च्छिे सचि. र्च्छा करिे, धरिे; आकाकं्षा असिे; झर्तिे; वाकं्च्छिे; हेतू, मनीषा असिे; लोभ धरिे. 
[सं. र्ष्] 
 
र्ल्च्छत चव. र्क्च्छलेले, झर्चतलेले; वाकं्च्छलेले. [सं.] 
 
र्च्छुक चव. १. र्च्छा असिारा; अपेक्षा बाळगिारा; हेतू असिारा. २. चनवडिुकीतील उमेिवार झकवा 
उमेिवारी चमळव ूर्क्च्छिारा. 
 
र्च्छुक बोलीदार पु. चललावात बोली बोलण्यार्ी आकाकं्षा असलेला. 
 
र्जगो स्त्री. चर्चकत्सा; चवर्का, हा शब्ि चद्वरुततीने वापरतात : ‘याला िाखीव त्याला िाखीव असी 
र्जगो र्जगो र्ाली.’ (व.) 
 
र्जट न. ऊि माजंर, काडेंर्ोर; गूळ खािारे माजंर. (माि. र्जाट.) [का.] 
 
र्जन पु. सैचनक. 
 
र्जबळ स्त्री. पालीर्ी एक जात. (व.) 
 
र्जमायली चव. तकलुपी, बळकट नसलेला : ‘…मागे मेढा घातला होता तो र्जमार्लीर् होता.’− 
पेि २२·१६७. २. कच्चा, जुजबी (चहशबे, गावर्ा ताळेबिं). ३. कामर्लाऊ; हंगामी; कच्चे; तात्पुरते. 
(र्मारत, काम वगैरे.) (कों.) [फा.] 
 
र्जलास स्त्री. बठैक; सभा; अचधवशेन; (न्द्याय) सत्र. [अर. र्ज्लास.] 
 
र्जिार चिचव. पचरस्फुट; उघड; जाहीर; प्रचसद्ध : ‘चकले यार्ा मजकूर सचवस्तर आज्ञापत्राप्रमािे 
खलबतामध्ये नवाबारे् खजमतेस र्जहार केला.’− पेि २८·२२. [फा.] 
 
र्जा स्त्री. १. अपाय; पीडा; त्रास; उपरव; िुःख : ‘तालुचकयास र्जा न लागे ऐसा विंागस्त होऊन 
तेजवतंास पते्र यावीं.’− मर्सा ७·११७. २. आघात; जखम. [फा.] 
 
र्जाजत स्त्री. अनुमती; परवानगी : ‘त्यानंा आपल्याला भेटायर्ी र्जाजत चिली आहे.’− श्रीयोभा 
१·४९०. [फा.] 
 
र्जाट न. ऊि माजंर : ‘एक चवचर्त्र, काळे, केसाळ जनावर गावात आल्यार्ी बोलवा होती. कुिी ते 
र्जाट असल्यारे् म्हिे.’–सोझप ५६. 
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र्जाफत स्त्री. (र्नामिारास) वतनास कायम जोडून चिलेले गाव; र्जाफत र्नाम. २. र्तर राजाकंडून 
झकवा परराष्ट्राकंडून येिाऱ्या िेिनया झकवा नजरािे यारं्ा चहशबे ठेविारे खाते; र्जाफतखाना; हा जो खर्च 
होतो त्यास र्जाफत खर्च म्हितात. ३. वाढ; बढती. 
 चव. अचधक; जािा; जास्त. [फा. र्िंाफा] 
 
र्जाफत जमा स्त्री. १. रयतेवरील कराव्यचतचरतत र्तर साधनानंी (कजच, नजरािे, नािेर्ढाव र्.) 
सरकारने गोळा केलेला जािा पैसा. २. एका महालात झकवा सुभ्यात िुसऱ्या महालार्ा जमा िंालेला जािा 
वसूल. ३. जप्त केलेल्या एखाद्या गावर्ा वसूल. 
 
र्जाफती चव. कर, वसुली संबधंी. 
 
र्जाफि, र्जाफा पु. १. गावर्नाम; नेमिूक; तनखा; नजरािा. २. वाढ; बढती; आचधतय : 
‘र्जाफा परं्हजारीर्ा िेिार.’− मर्सा १·१७९. 
 
र्जाणबजा चिचव. लागोपाठ िोन वळेा. 
 
र्जा णबजा णतजा अ. १. एका मागून एक असे तीन वेळा; िोनिा िंाले की चतसऱ्यािंा होतेर् अशा 
कल्पनेने चतसऱ्या वेळी वापरतात. (चि. होिे, सागंिे). २. (ल.) वारंवार; कैक वेळा. 
 
र्जायली, र्ंजायली चव. १. अगिी सामान्द्य, जंगली, रायवळ र्मारती लाकूड; सागाखेरीज र्तर 
लाकडाला म्हितात. २. अशा लाकडारे् बाधंकाम [फा. अजाल = हलके] 
 
र्जार स्त्री. चवजार; पायजमा, सुवार; र्ोळिा; पाटलोि : ‘र्जारा पैजारा मुततलग सकळा ।’ − सप्र 
७·११. 
 
र्जारत, र्जारा स्त्री. पु. १. खंड; मततेिारी; चवचशष् करार; भाडेपट्टा; र्ढलाविी (एखािे खेडे झकवा 
ओसाड जमीन ३०−४० वषात वसाहत करण्याच्या झकवा लागवडीस आिण्याच्या कराराने िेिे); धारा : 
‘शरेीफाकडे शायरर्ा र्जारा असे, आचि त्यासं िरवषी त्याजबिल ठरावीक रक्कम सरकारात भरावी लागत 
असे.’ − र्ंमू ५४. २ : (ल.) जबाबिारी : ‘सवच र्जारत मन्द्सब्यार्ी तुझ्यावर आहे.’–चर्त्रगुप्त ९२. [फा.] 
 
र्जारदार पु. र्जारा िेिारा; मततेिार; ठेकेिार; कंत्राटिार : ‘त्या वळेेस र्तर 
र्जारिारापं्रमािे त्याचं्याकडेस काहंीं सरकारी बाकी होती.’ − चवचक्षप्त १·५०. [फा.] 
 
र्जारदारी स्त्री. मततेिारी. 
 
र्जारपट, र्जारपट्टा पु. १. र्जारिारार्ी सनि. २. गावातील झकवा चवचशष् हिीतील शतेारं्ी 
जंत्री, फेचरस्त. ३. गावच्या मुख्य पाटलाला सरकारतफे चिलेला वार्मषक वसुलार्ा चहशबे, जमाखर्च. यात 
गावावर बसवलेला वसूल व त्यार्ी फेड कशी करावी यासंबधंी माचहती असे. ४. गावर्ा ठराव होऊन 
पाटलास चिलेला कागि. [फा. र्जारा + पट्टा] 
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र्जारी चव. गुडघ्यापयंत पाय पाढंरे असिारी (मेंढी वगैरे). [फा. र्िंार] 
 
र्णजतखत न. अचजतपत्र पहा : यणजतखत : ‘त्यानंीं आपलें  खुषरजाविंीने तुम्हासं र्चजतखत 
चलहून चिले.’— शारो १·१५७. 
 
र्जूक लागिे चि. िुखिे लागिे. 
 
र्ज् आन पालन. 
 
र्ज्जत, र्जत स्त्री. १. अि;ू प्रचतष्ठा; मान; थोरवी; कीती. २. पत्राच्या आरंभीर्ा बहुमानाथी मायना. 
[फा. र्ज्जत्] [वा.] र्ज़्त खािे– पहा : र्ज्जत घेिे, र्ज्जत खोविे– अि,ू प्रचतष्ठा झकवा थोरवी 
साभंाळण्यार्ी ईषा धरिे : ‘ …. आपल्याहातें सरिारीर्ी र्जत खोचवली.’ − पेि २७•१२६. र्ज्जत घेिे –
बेअि ूकरिे; चवनयभगं करिे; अचतप्रसंग करिे. २. िुलौचकक करिे. 
 
र्ज्जत आसार चव. सुप्रचतचष्ठत; सन्द्मान्द्य; नामिार. फारशी पत्रातून नावाच्यापूवी हा बहुमानवार्क 
शब्ि झकवा पिवी. 
 
र्ज्जत खाऊ, र्ज्जतघेिा चव. १. एखाद्यार्ी अि ूझकवा मान कमी करिारा; बुडचविारा; आश्रयिात्यार्ी 
बेअि ू करिारा. (नोकर, वस्त्र, घोडा र्.) २. घोटाळा माजचविारा; कायचनाश करिारा; मूखचपिा पिरी 
बाधंिारा; अि ूघालवण्यासारखा. 
 
र्ज्जतदार चव. प्रचतचष्ठत; मातब्बर; अि ूअसिारा. [फा.] 
 
र्ज्जतपन्िा, र्ज्जतमिा चव. सुप्रचतचष्ठत; श्रेष्ठ; नामिार (एक पिवी) [फा.] 
 
र्ज्जतलायक चिचव. प्रचतष्ठेप्रमािे; मानमरातबाप्रमािे : ‘चसरुपाऊ र्नामत िेतात ते अवघ्या सिारासंचह 
र्ज्जत लायख घेिें. −मर्सा ६·२१०. 
 
र्ज्जत िुमयती स्त्री. मानपान : ‘पेशजी याचं्या वचडलारं्ी र्ज्जत हुमंती र्ालली आहे तैसी र्ालचविे.’ − 
वाडसनिा १६. 
 
र्ज्जती, र्जती, र्ज्जतीचा चव. अििूार; प्रचतचष्ठत; सन्द्मान्द्य. 
 
र्ज्जती दस्तगाि चव. प्रचतष्ठा−चनधी; श्रेष्ठ; सन्द्मान्द्य. [फा. र्िंात्+िस्तगाह] 
 
र्ज्ना पु. ताबा; सत्ता : ‘जो कोिी सवाईझसगारे् र्ज्न्द्यातं येईल त्यास राज्य द्यावें’ − जोरा १०७. 
[फा. र्झ्न = परवानगी ] 
 
र्ज्नात चिचव. आधीन; लगामी. 
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र्ज्िार पु. जाहीरनामा; प्रचसद्धीकरि; ताकीिपत्र; नोटीस; समन्द्स. [फा. र्झ्हार] 
 
र्ट स्त्री. वीट. [क. र् चट्टगे सं. र्चष्का] 
 
र्टकुली–णमटकुली चव. लहानशी; एवढीशी : ‘र्टकुली चमटकुली गोष् सरो तुमर्ें आमर्ें पोट 
भरो.’ [सं. र्यत्कल] 
 
र्टकोर चव. अटकर; हट्टी; अडेल. (व.) [अटकरर्ा अप.] 
 
र्टा पु. भाल्यासारखे एक शस्त्र; वीट; सागं. या भाल्यार्ी लाबंी सहा फूट असून पुन्द्हा त्याच्या शवेटास 
सहा फूट लाबंीर्ी िोरी बाधंलेली असते. ती मनगटाला बाधूंन र्टा फेकतात. म्हिजे यार्ा मारा बारा 
फुटापंयंत र्ालतो. पट्ट्ट्यापेक्षाही हा मारा जास्त असल्यामुळे ‘िहा पटे्टकरी तर एक र्टेकरी’ अशी म्हि 
पडली आहे. [सं. यचष्] 
 
र्टावप्रत पु. रुपयार्ा एक प्रकार : ‘उिमी येतील चजन्नस चवकतील त्यार्ा रुपया घेिे िेिे तो 
र्टावप्रत िौलताबािप्रत घ्यावा द्यावा.’ − पुिभा ३·१०३ 
 
र्टाळ, र्टाळिे, र्टाळसी पु. १. पहा. णवटाळ २. धोंडमार : ‘जें झनिेर्ें र्टाळवें− हीं ।’ − राज्ञा 
१८·५४७. 
 
र्टाळा पु. चवटेर्ा तुकडा : ‘वचर पडताचत र्टाळे’ − उषा ६०२. 
 
र्टाळी स्त्री. आळ; आरोप; चकटाळ : ‘ऐकें  गे यशोिे जननी अवघी लटकीर् यार्ी करिी । आम्हावंरी 
र्टाळी घेऊनी । नसतीर् उठतो गे ।’ − हचर ७·२५७. [चकटाळ, चवटाळ र्ा अप.] 
 
र्टाळे न. मातीच्या चवटा पाडण्यार्ा लाकडी सार्ा : ‘मग भईुर्ें र्टाळ घेऊचन कोपें भमूीसीं 
आफचळलें ’ − लीर् २·१८. 
 
र्णटजन वात पु. (भ.ू) पूवच भमूध्य सागरी प्रिेशात उन्द्हाळयात उत्तरेकडून वायव्य चिशकेडे 
वाहािारे तीव्र वगेवान वारे. 
 
र्टीणमटी, र्टीणमठी स्त्री. १. धार्ममक चनत्यकमच : ‘आपुली र्टीचमटी सारूचन या’ −लीर्पू. ५७१. २. 
दृष् लागू नये म्हिून ओवाळून टाकतात ती वस्तू. (पायार्ी माती ओवाळतात झकवा ती कपाळाला 
लावतात, झकवा मीठ चमरच्या ओवाळून टाकतात.); अलायबलाय; र्डाचपडा; झनबलोि : ‘िंिीं लागेल 
बाह्यदृष्ी म्हिोनी घेतली र्चटचमठी । झनबलोि उठाउठी । करीं गोरटी चनजभावें ॥ − एरुस्व १४·९१. 
 
र्टेकरी, र्टेबरदार पु. र्टा हत्यार धारि करिारा, बाळगिारा चशपाई. 
 
र्टोला पु. तीन चवटारं्ी र्ूल. [सं. र्ष्क] 
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र्ठाळ स्त्री. १. फोडिी िेताना ती स्वाचिष् व्हावी म्हिून वापरायर्ी एक िगडी वाटी, २. र्पटा िगड 
झकवा चवटेर्ा तुकडा. 
 
र्ड स्त्री. १. एक भषूि; अलंकार; तोरि : ‘कीं आकाशीं र्ड बाधंली; कापूर केळीर्ी ।’ −चशव ३३३. 
२. चशडी [का. एचि, सं. ऋचद्ध ] 
 
र्डकिे, र्डकाविे अचि. १. नखरे करिे; रे्ष्ा करिे : ‘असा र्डकाऊं नकोस.’ २. नटिे मुरडिे 
३. लाडात येिे. 
 
र्डगळला चव. घािेरडा, ओंगळ; ओबडधोबड (व.) 
 
र्डगंड न. गुप्त धन. (बे.) [का. र्डुगंट] 
 
र्डकनबू, र्डकलबू पहा : ईडकनबू 
 
र्डपाड पु. नेट; आवशे; जोर; श्रम : ‘भाले चत्रशूळ र्डपाडें । घे घे म्हिोझन टाचकती ॥’ − मुआचि १२२. 
[सं. ईषा.] 
 
र्डरी, र्डली स्त्री. तािूंळ व उडीि डाळ चवचशष् प्रमािात घेऊन १२ तास चभजवनू वाटतात. पुन्द्हा 
१२ तास चभजवनू (आंबवनू) र्डलीपात्रात उकडतात तो पिाथच . [का. र्ड्डली] 
 
र्डळिे अचि. फळ चपकून नासू लागिे; उतरिे. 
 
र्डा स्त्री. नाचभर्िापासून चनघून डाव्या नाकपुडीतून वाहिारी एक नाडी. ही योग व स्वरशास्त्र यातं 
प्रचसद्ध आहे. चहला र्रंनाडी म्हितात. झपगला व सुषुम्ना ह्याचं्याबरोबर र्डेर्ा उल्लेख येतो : ‘र्डोचन करावा 
प्राि पूिच.’ − एभा १४·४२०. [सं.] 
 
र्डाणपडा स्त्री. (बायकी) सवच त्रास; संकटे; अचरष्े; िुःखे. (ओवाळताना झकवा दृष् काढताना 
बायका म्हितात.) (चि. जािे, टळिे, नाहीशी होिे, िूर होिे.) [पीडारे् चद्व.] 
 
र्डाळिे चि. १. अचधक चपकिे; उतरिे; ‘त्यातर् चवटलेली, र्डाळलेली पेरू केळी माडंले होते.’ − हात 
१४. २. सुकिे; डागाळिे : ‘उन्द्हातं पडलेला ऊस तापून आतील रस र्डाळतो’ − गार १३२. 
 
र्डूरी स्त्री. एक पक्वान्न : पूिच पचरपूिच पुचरया । सबाह्य गोड गुळवचरया । क्षीरसागरींच्या क्षीरघाचरया । 
र्डूचरया सकुमारा ।’ − एरुस्व १४·११९. 
 
र्डेपाडे चिचव. १. आवशेाने; र्षनेे. २. श्रमाने; कष्ाने : ‘भाले चत्रशुळ र्डें पाडें । घे घे म्हिोचन टाचकती ।’ 
− मुआचि ६·३९. [सं. ईषा] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्िंग फार काटे असलेला एक लहान मासा. (गो.) 
 
र्त अ. युतताथचक प्रत्यय : आनंि−आनंचित, संपाचित, सुधाचरत र्. 
 
र्तउत्तर चिचव. यानंतर; र्तःपर. 
 
र्तउपर यापुढे; आतापासून, येथून पुढे. [सं. र्तः + उपचर] 
 
र्तकाला चव. १. एवढा; एवढा मोठा (पचरिाम, संख्या, माप र्. िाखविारा शब्ि). ‘िर एका 
चजनसाला र्तकाली झकमत द्यावी लागली.’ − मराठी सहाव ेपुस्तक (१८७४) १९२. [सं. र्यत्] 
 
र्तकावा चव. एखाद्या माचलकेतील झकवा आवृत्तीतील अमुकएवढ्या प्रमािार्ा, मयािेर्ा, 
पायरीर्ा, अवस्थेर्ा. 
 
र्तपत चव. एवढे; या प्रमािात; र्तके. [सं. र्यत् पचरचमत] 
 
र्तफाक पु. सहचवर्ार; एकचवर्ार; सल्लामसलत : ‘यार्ा बिंोबस्त कळेल तसा आम्ही राजश्री 
पतंप्रधान यारे् र्तफाकानें करंू.’ − मर्सा १·२६१. 
 
र्तबार, र्दबार पु. १. चवश्वास; र्मान; श्रद्धा : ‘भरवसा आता ंर्तबार कोिार्ा येत नाहीं.’ − सभासि 
२९. २. प्रचतष्ठा; पत; मानपान : ‘कोिा र्तबार यार्ा घरीं’− सला ११. [अर. एअचतबार] 
 
र्तबारपि श्रद्धाळूपिा; चवश्वास; भरवसा; खात्री. 
 
र्तबारी चव. चवश्वासू; प्रामाचिक; भरवशार्ा : ‘म्हिें तुम्ही धन्द्याच्या बऱ्यावरी पचहल्यापासूचन आहातं 
र्तबारी ।’ − अफला १५. 
 
र्तमाम पु. १. लवाजमा; थाटमाट; खटला; (िासिासी, पालखी, घोडा र्.) सरंजाम. २. िजाप्रमािे 
खाजगी झकवा सरकारी तैनात : ‘र्तमाम ज्यार्ा त्याला । मराठे मुसलमानालंा ।’ − ऐपो २३२. [फा. 
र्ह् चतमाम् = व्यवस्था, बिंोबस्त] 
 
र्तमामी चव. र्तमाम ठेविारा, असिारा; सरंजामी; लवाजमेवाला. 
 
र्तमाम्या पु. व्यवस्थापक; रखवालिार; नोकर; ‘बािकरी व र्तमामे पुण्यास रखवालीस 
पाठचवले.’ − ऐलेख १·४३३. [फा. र्ह् चतमाम्] 
 
र्तर चव. सना. १. अन्द्य; चनराळा; येर; िुसरा वगेळा. २. उरलेला; याचशवायर्ा; बाकीर्ा. [सं.] 
(वा.) र्तर णपतर काढिे– नातलगावंरून चशव्या िेिे; मायबहीि उद्धरिे (व.) [चपतररे् चद्व.] 
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र्तरिे अचि. १. खोड्ा, रे्ष्ा, र्ाळे, नखरे करिे; उनाडिे ‘अरे! असा र्तरतोस काय?’ २. अवातंर 
गोष्ी करिे; सागंिे; चवषयातंर करिें. (व.) [सं. र्तर] 
 
र्तरत्र चिचव. अन्द्यत्र; र्तर चठकािी; िुसरीकडे. [सं.] 
 
र्तरथा चिचव. १. िुसऱ्या प्रकारे; चनराळया रीतीने; अन्द्यथा : ‘नसता िासचजत प्रभ,ु कचरता ंसारर्थ्य का ं
र्तरथा तें ।’ − मोभीष्ट्म ४·२०. २. उलटपक्षी : ‘कारं्ी शोभे विंु र्तरथा भषूिें िूषिें हीं ।’ − कमं २·२९ [सं.] 
 
र्तर णवशेष चव. उरलेले; राचहलेले; अवचशष्; चकरकोळ. (बाबी गोष्ी). 
 
र्तराज चव. अप्रसन्न; रुष्; नाराज : ‘न जावें तरी खाविं र्तराज होतात.’ − पात्रप १३८. [फा. 
र्अचतरािं] 
 
र्तराजी स्त्री. अप्रसन्नता; गैरमजी; अवकृपा; नाराजी. [फा. र्अचतराजी] 
 
र्तरायेल चव. वात्रट; र्ावट. (खा.) 
 
र्तरेजन पु. काही नात्यार्ा संबधं नसलेले; परके; काही चहतसंबधं नसलेले : ‘म्हिून 
र्तरेजन काहीं तरी त्यातं िोष काढीत राह्यरे्र्’ − चवचव २७०. [सं. र्तरे+जनाः] 
 
र्तरेतर सना. चव. परस्पर; अन्द्योन्द्य; एकमेक. 

पु. (व्या.) दं्वद्व समासातील एक भेि − ज्या समासार्ा चवग्रह ‘आचि’ झकवा ‘व’ या उभयान्द्वयी 
अव्ययानंी केला जातो असा समास. उिा. हचरहर, आईबाप र्. [सं.] 
 
र्तरेतरशून्यता स्त्री. (तत्त्व) अन्द्योन्द्यशून्द्यता; परस्परशून्द्यता. [सं.] 
 
र्तरेतराश्रयत्व (तत्त्व) १. परस्परावलंचबत्व २. अन्द्योन्द्याश्रयत्व. [सं.] 
 
र्तलणततल चव. र्रं्ल; धरसोड वृत्तीर्ा; लहरी 

चिचव. लहरीपिाने; धरसोडीने; र्ंर्लपिे. (चि. करिे, बोलिे, र्ालिे, लाविे, माडंिे). 
(गो.) 
 
र्तलसार पु. घोड्ाच्या अंगावरील एक वाईट भोवरा; हा कुल्ल्यावर असतो. ही एक घोड्ार्ी 
खोड मानतात. 
 
र्तलाक, र्तलाकी १. स्वतंत्र; चनराळा; मोकळा. २. पगारी (कायमर्ी नेमिूक नसलेला तात्पुरता 
नोकर झकवा फौजेतील चशपाई या संबंधाने वापरतात. र्तलाखी फौज. नोकर वगैरे) : ‘सात हजार फौज 
र्त्लाख रोजमऱ्यावर ठेवावी.’ −ऐलेख ८·४३२२. [फा. र्तलाक] 
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र्तलाक फौज स्त्री. कारिपरत्वे भरती केलेली अचधक फौज : ‘या खेरीज र्तलाक फौज िाहा 
हजारापासून परं्वीस हजारापयंत वाढचवली जात असे.’ − झवर्ूह ९१. 
 
र्तलाख चव. रोख : ‘श्रीमंतानंीं गंगातीरास राहून र्तलाख खर्ास द्यावें. येिें प्रमािें ठराव 
िंाला तरी उत्तम.’ − ऐलेसं २६५८. 
 
र्तलाख, र्तलाख नेमिूक स्त्री. सरकारी चतजोरीतून झकवा कोठारातून चमळालेली ठरावीक 
नेमिूक; र्नाम : ‘पारं्श ेरुपयारं्ा गावं व पारं्श ेरुपये र्त् लाख.’ − वाडसमा १·३६. 
 
र्तलाखी स्त्री. स्वातंत्र्य : ‘चरयासतींत मोठी गोष् कीं वर्नार्ी कायमी, त्यातं तलवनू चमजाजी 
(लहरीपिा) िंाल्यास व र्तलाखी बातल होऊं लागल्यास लार्ार.’ ऐलेसं ७·५७४. [फा. र्त्लाक्] 
 
र्तल्ला पु. स्त्री. १. संबधं; चहत; मतलब; लक्ष; गुंता; लोभ : ‘हरतऱ्हा करोन त्यारे् (झशद्यार्ें) पचरघातूंन 
आपले पेठेंत येऊन राचहलों, त्यारं्ा र्तल्ला आम्हाकंडे नाहीं.’ − ऐलेसं १०·५६०६. २. वाता; खबर; बातमी 
(चवशषेतः सरकारास चिलेली). (चि. करिे, िेिे, सागंिे, चलचहिे) : ‘त्यार्ा र्तल्ला पाटीलबावास केलार् 
असेल.’− मिरू ३·६५. [फा. र्चत्तला.] 
 
र्तल्लेपत्रक न. सरकारी बातमीिारार्ा लेखी अहवाल; वातापत्र. (सामा.) बातमीपत्र; अहवाल. 
 
र्तवा चव. पहा : र्तका, र्तकावा 
 
र्तवार पु. आचितवार; रचववार. [झह.] 
 
र्तस्ततः चिचव. र्कडे चतकडे ; र्कडून चतकडून; अस्ताव्यस्त; अचनचश्चतपिे. [सं.] 
 
र्तःपर चिचव. यापुढे; यानंतर; र्तउत्तर; अतःपर. [सं.] 
 
र्ताअत स्त्री. बक्षीस. [फा.] 
 
र्णत अ. १. (या) प्रमािे, असे, − अशा तऱ्हेने र्त्यािी शब्िापं्रमािे सारखेपिा झकवा एक रीत 
िाखविारे अव्यय. २. अखेर; शवेट; समाप्ती. पहा : र्णतश्री [सं.] 
 
र्णत अ. राष्ट्रीय आपत्ती : अनावृष्ी, अचतवृष्ी, टोळधाड, घुशींर्ा उपरव, पोपटारं्ा − पाखरारं्ा 
उपरव, सरकारी जुलूम, परर्ि या सात राष्ट्रीय आपत्तींर्ा उल्लेख ‘र्चत’ या शब्िाने करीत. 
 
र्णतकतयव्यता,र्णतणक्रया स्त्री १. एखािी गोष् करण्यार्ी पद्धत, मागच, रीत. २. कायचिम; मुळापासून 
शवेटपयंत िमाने अनुष्ठान असलेले कायच. ३. कतचव्य; पार पाडायर्ी कामचगरी. ४. कतचव्यार्ी समाप्ती; 
अखेरी. [सं.] 
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र्णतकृणत, र्णतकृती स्त्री. चशष्संमत आर्ार; वागण्यार्ी पद्धत. [सं.] 
 
र्णतफाक पु. मतै्री, एकोपा : ‘बाबुराव फडिीस व झत्रबकराव मामा यारं्ा र्चतफाक व 
सखारामपंतासी व उभयता मशारनुलेसी चनफाक.’ − पुिे अख १·१०३. 
 
र्णतवृत्त न. अहवाल; हकीकत; र्चतहास. [सं.] 
 
र्णतश्री स्त्री. १. र्चतश्री असे शब्ि पुरािातील अध्यायाचं्या शवेटी (‘र्चतश्री स्कंिपुरािे.) येतात 
त्यावरून शवेट; समाप्ती : ‘तगटी र्चतश्रया कराव्या I’ − िास १९·१·१९ (चि. करिे, होिे). २. (ल.) 
अखेर; मृत्य ू: ‘तंू आज कबूल िंाला असतास म्हिजे बारभाईंर्ी र्चतश्रीर् होती.’ − र्ंप ४३. 
 
र्णतिास पु. भतूकाळात एखाद्या िेशात िंालेल्या घडामोडींर्ी संगतवार माचहती; एखािी संस्था, शास्त्र 
र्.र्ी सुरुवात िंाल्यापासून अखेरपयंतर्ी झकवा चवचशष् मुितीपयंतर्ी संगतवार हकीगत; (सामान्द्यतः) 
एखाद्या गोष्ीर्ी साग्र माचहती; र्त्थंभतू हकीगत; वृत्तान्द्त; कथा. [सं. र्चत+ह+आस = असे घडले.] 
(वा.) र्णतिासाची पुनरावृत्ती िोिे– तीर् घटना स्थूल रूपाने पुन्द्हा घडून येिे. 
 
र्णतिासकार जुन्द्या कागिपत्रारें् संशोधन करून र्चतहास चलचहिारा मािूस. 
 
र्णतिासजमा चव. गतकालीन; स्मृचतशषे; नामशषे; मागे पडलेला : ‘पॅरीस शहरार्ें वैभव आता ं
र्चतहासजमा िंालें  आहे.’ − के ६·१०·३५. 
 
र्णतिासिे सचि. (अवार्ीन काव्य) − र्चतहासात समाचवष् करिे : ‘मराठकतृचत्वा िे संचध 
र्चतहासाया नावं ।’ − जननीजनकज. 
 
र्णतिासपूवयकाल (पुरा.) कोित्याही िेशार्ा, चलचखत पुराव्यासह सुसंगतवार र्चतहास सुरू होतो, 
त्यापूवीर्ा काल. यात पाषाियुग, ताम्रपाषाियुग, ताम्रयुग आचि कासं्ययुग यांर्ा समावशे होतो. भारतात 
अलेतिंाडंरच्या स्वारीपूवीर्ा सवच काल साधारपिे यात मोडतो. 
 
र्णतिासलेखनशास्त्र न. (राज्य.) ऐचतहाचसक संशोधन, ऐचतहाचसक पद्धती व र्चतहासलेखन 
याचं्या चवकासार्ा अभ्यास. [सं.] 
 
र्णतिासवाद पु. (राज्य) सवच सामाचजक, सासं्कृचतक घचटते ऐचतहाचसक चनयमानुसार होत 
असतात सवच तर्थ्ये सापेक्ष असतात व स्वतःचसद्ध अशी कुठलीही मूल्ये मानिंड वगैरे नसतात असे मानिारे, 
प्रचतपािन करिारे मत. 
 
र्णतिासशास्त्र न. अवार्ीन पद्धतीने संशोधन करून ऐचतहाचसक घटनारं्ा शोध घेिारे व 
चर्चकत्सकपिे त्यार्ी सत्यासत्यता पडताळून पाचंडत्यपूवचक माडंिी करिारे शास्त्र. 
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र्तुकाला, र्तुलाला चव. र्तका; एवढा : ‘िान र्तुलें  द्या मज िीना ।’ तुगा ३४४; ‘मजकरचव 
वळचवत : तेंथर्ीं र्तुकाली ठेचवली :’ − लीर्उ ५९. 
 
र्णत्तफाक पु. १. संमती; कबुली. २. मतै्री; स्नेह; जूट : ‘आपले सरकाररे् िस्तुरप्रमािें 
शपथपूवचक र्चत्तफाकनें राहून करारमिारास अंतर न करतां’ − समारो १·३२८. ३. िैव; योग; सहजप्रसंग. 
[फा. र्चत्तफाक] 
 
र्णत्तलाअ पु. माचहती; अनुमती. पहा : र्तल्ला 
 
र्णत्तिाद, र्तेिाद पु. ऐतय, मतै्री, िोस्ती : ‘असें श्रीमंतारें् मनातं येिें हें र्चत्तहािास र्ागंलें  
नाहीं’ −मर्सा ५·३०; ‘आमर्ी िोस्ती आचि र्तेहाि पूवीपासून जो आहे त्यातं खलश न यावा.’ −मर्सा 
५·३०. [फा. र्चत्तहा्] 
 
र्त्थंभूत चव. जशी घडली तशी; सचवस्तर; तपशीलवार (गोष् हकीगत, विचन, चनविेन, प्रचतपािन 
वगैरे). [सं.] 
 
र्त्य पु. र्त्यथच; चनश्चय; चनिचय : ‘येचवसीर्ा र्त्य ठैरल्यावर सेवेसी लेखि केले जाईल.’ − पुिे 
अख ३·१०३. 
 
र्त्यफाक पु. पहा : र्तफाक : ‘त्या गोष्ीर्ा र्त्यफाक या शािीरे् खुशीरे् समारंभात घडावा हें 
फार र्ागंलें .’ −मर्सा ७·५१. 
 
र्त्यथय पु. साराशं; तात्पयच; चसद्धातंरूप अथच : ‘तरीं तंू र्त्यथार्ें सार । र्तुलें  जाि ।’ − ज्ञा १८·१४६. 
[सं.] 
 
र्त्यलम् उद्गा. शवेट; अखेर; समाप्ती. [सं.] 
 
र्त्याणद, र्त्यादी, र्त्याणदक चव. वगैरे; हे व र्तर : ‘तत्त्वारं्ी अचभवृद्धी कशी िंाली र्त्याचिक 
गोष्ींर्ा चवर्ार वास्तचवक पाहता ंआमर्ा आम्हीर् करावयास पाचहजे होता.’−लोचटकेले ४·१२६. [सं.] 
 
र्त्राविे चि. खोड्ा करिे. पहा : र्तरिे १ (व.) 
 
र्त्सा स्त्री. र्च्छा : ‘ते िेत र्त्साभोजन । िीप तरी झर्तामचिरत्न । छाये कचरती झर्चततभोजन । 
कल्पतरूरे् ।’ − कथा २·१२·५७. 
 
र्थपयंत, र्थपावेतो पहा : एथपयंत, एथपावेतो 
 
र्थरिे अचि. बेचशस्त, गैरसुधे वागिे; खवळिे; चबथरिे. [चबथरिेर्ा अप.] 
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र्थलाणतथला चव. कुठलाही; वगेवगेळया चठकािर्ा. 
 
र्थलूक, र्थलोक येथपयंत. (खा.) 
 
र्णथलीन पु. (रसा.) िगडी कोळशात सापडिारा एक वायू; हा तैलयुतत, रंगहीन आचि 
पारिशचक असून याला मधुर पि लसिीसारखा वास येतो. [र्ं.] 
 
र्णथसा चिवी. र्थे : ‘र्चथसा काई िुखते कायजी’ − अगचतका २२. (व.) 
 
र्थून चिचव. या चठकािाहून; या जागेपासून. 
 
र्थूनणतथून चिवी. १. सगळीकडून; वाटेल चतथून. २. एकूिएक, सवचच्या सवच. 
 
र्थे चिचव. १. या चठकािी; या जागी; या प्रिेशात. पहा : येथे २. एखाद्याच्या घरी; राहण्याच्या 
जागेत; ‘त्याच्या र्थे’ ‘माझ्या र्थे’. 
 
र्थेणतथे चिचव. कुठे कुठे; काही चठकािी; या चठकािी त्या चठकािी; र्कडेचतकडे. 
 
र्थेशी णतथेशी चिचव. र्कडे चतकडे; या त्या चठकािी; ‘आम्ही मुलें  आपली सारी भेिरून र्थेशी चतथेशी 
उभी होतो.’ − पलकोपे १४९. 
 
र्थ्र पु. (शाप.) रं्धक, तेजोवाहक पिाथच; सूक्ष्मवाय.ू [रं्. ईथर] 
 
र्दगा पु. ईिच्या प्राथचनेसाठी तयार केलेली जागा. [फा. ईिगाह] 
 
र्दबारात स्त्री. मानपान : ‘……चशवाय स्वारीखर्च व र्िबारात पावत होती.’−र्संपेिस पमा ११०. 
 
र्दमणप सना. चव. हे िेखील; हेही; हेसुद्धा : ‘र्िमचप धनं चजतं ते शकुचन म्हिे िीप्तपावक पटानें ।’ − 
मोसभा ४·५५. [सं.] 
 
र्दणमत्थ न. सवच कारभार; एकंिर सवच गोष्; जािावयारे्, सागंावयारे्; करावयारे् ते सगळे. 
[सं.] 
 
र्दरकल्यािी, र्दरकल्यानी चि. १. वात्रट; खोड्ाळ : ‘जातर् र्िरकल्यािी काय काय 
करंल?’ − गुचश. २. अपशकुनी; कमनचशबी; अशुभ करिारा : ‘बाचजराव तसा र्िरकल्यािी होता.’ − भेटी 
३. 
 
र्दवळा चिचव. या वळेी; एव्हा; एवढ्या वेळी. (गो.) [सं. र्यत्+वेला] 
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र्दळ नं. १. पावसाळयानंतर पेरण्यात येिारी धान्द्ये; रब्बीरे् पीक; पािथळ जचमनीत घ्यावयारे् 
पीक. २. पािथळ जमीन. (गो.) 
 
र्दळिे चि. थरकाप होिे; बरेै्न होिे; चविीिच होिे; हालिे : ‘येवढ्यात शेंडातंनं झपगळा बोलला आचि 
काळीज र्िळलं’− ऊन ३७. 
 
र्दंता स्त्री. हे −पिा; हे अमुक असा चनिेश : ‘मग र्िंतेचस वाळलें  ।’ − ज्ञा १५·२६७. [सं.] 
 
र्दंन्याय चिचव. याप्रमािे : त्यापंैकीं आम्हाकंडील जाब साल र्िंन्द्याय िंाला.’ − पेि ३·१३. [सं.] 
 
र्दाळिे चि. हािरिे; उन्द्मळिे; पहा; र्दळिे : ‘हा चनरोप ऐकून तारा पार र्िाळली.’ − भेटी ९. 
 
र्दी स्त्री. सिावारी चिलेली भेट. [फा. ईि] 
 
र्दीम लौचकक; अि ूप्रचतष्ठा. 
 
र्दूर चव. वाह्यात, आगाऊ : ‘र्ाल  र्िुरा!’ कौचतक िंटतयासरशी म्हिाली.’ − धग ३३ 
 
र्द्दत स्त्री. (र्स्लामी कायिा) एखाद्या स्त्रीर्ा नवरा मेल्यानंतर झकवा चतला नवऱ्याने घटस्फोट 
चिल्यानंतर चतने पुन्द्हा ज्या मुितीत लनन करायरे् नसते ती तीन मचहन्द्यारं्ी मुित. 
 
र्द्र पु. र्त्यथच; साराशं : ‘बाल पाचटलें  कागि चलहून चिधला त्या कागिार्ा र्र.’ −मर्सा १८·१०. 
 
र्द्रा, र्द्री, र्दे्र चव. कुरूप; आकाराने वेडेवाकडे; चवरूप : ‘ते र्रे जनावर थेट आमच्या अंगावर 
आले.’ − वावटळ ४१. 
 
र्द वाटो चव. नाश करिारा; िुष्. (गो.) 
 
र्द वांस पु. नाश; चवध्वसं. (व.) [सं. चवध्वसं] 
 
र्थरणतथर चिचव. र्ुकवार्ुकवीरे्; उडवाउडवीरे्; ताळतंत्र नसलेले (भाषि). (चि. करिे, माडंिे, 
लाविे) [र्थररे् चद्व.] 
 
र्ध्मा पु. चववचक्षत संख्या असलेली सचमधारं्ी जुडी; श्रौतस्मातच यागात उंबर, पळस र्त्यािी वृक्षाचं्या 
सामान्द्यतः पधंरा सचमधारं्ा र्ध्मा उपयोगात आितात. 
 
र्नर्न स्त्री. चकरचकर; घासाघासी (चि. करिे.) (व.) [ध्व.] 
 
र्नई स्त्री एक रोग. यात हाताला ठिका लागून सुया बोर्ल्यासारख्या वेिना होतात. (व.) 
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र्नमीन अ. अवघे, सगळे चमळून : ‘र्नमीन िहा लोकसुद्धा सभेला नव्हते.’ 
 
र्नापगम न. (ज्यो.) कोित्याही ग्रहारे् सूयापासून असलेले अंतर; सूयच व ग्रह यामधील अंतर. 
(व.) [सं.] 
 
र्नाम न. १. कोित्याही अटीचशवाय चिलेली, शाश्वत, वशंपरंपरेने उपभोगावयास चमळिारी 
स्थावर अशी िेिगी. काही चवचशष् कामचगरीबिल झकवा काही चवचशष् संस्थानंा अशा िेिनया िेण्यार्ी पूवी 
पद्धत होती. चस्त्रयानंा र्ोळी−बागंडी म्हिूनही असे र्नाम चमळत असे. २. िेवस्थान, त्यारं्ी व्यवस्था पाहिारे 
लोक यानंा चिलेली जमीन वगैरे. ३. मालकी हक्क न िेता उपभोगावयास िेिे; घेिे; खािे : ‘हा माड याने 
र्नाम खाल्ला.’ ४. (सामा.) कोितेही बक्षीस; नजर; िेिगी. [फा.] 
 
र्नामर्कराम, र्नामर्क्राम पु. भेट; िेिगी, बक्षीस; मानमरातब. [फा.] 
 
र्नाम र्जाफत न. िेिगी वाढवनू िेिे; िेिगीर्ी वाढ; र्नामात घातलेली भर; काही चवशषे 
कामचगरी केल्यार्ा मोबिला म्हिून वाढवनू चिलेले र्नाम. 
 
र्नाम णचटिावळ स्त्री. र्नामावरील सरकारी बाब झकवा कर. 
 
र्नामणचठ्ठी स्त्री. १. चजल्ह्यातील झकवा तालुतयातील वेगवगेळया र्नामारं्ी यािी, तपशील. २. 
र्नामपत्र; र्नामपट्टा, र्नामखत. 
 
र्नामचौकशी, र्नामपाििी स्त्री. चिलेल्या र्नामजचमनीर्ी तपासिी. 
 
र्नामचौथाई स्त्री. सरकारात भरिा करावयार्ा र्नामार्ा र्ौथा चहस्सा. 
 
र्नामजमीन स्त्री. एखाद्या मोठ्या कामचगरीबिल सरकारातून बक्षीस चमळालेली सारा माफ 
असलेली जमीन. 
 
र्नामत स्त्री. िेिगी; बक्षीस; र्नाम : ‘चकत्येकासं र्नामत अजरामर गावंें भचूम करून चिधली.’ − 
चर्त्रगुप्त १०६. [फा.] 
 
र्नामताजम पहा : र्नामपट्टी 
 
र्नामणतजाई स्त्री. १. र्नाम जचमनीच्या उत्पन्नार्ा चतसरा चहस्सा. हा कर सरकार सहा झकवा िहा 
वषांनी वसूल करी. २. पूिच अथवा सवचस्वी र्नाम नसलेल्या र्नामी जचमनीवरील साऱ्यार्ा चतसरा भाग : 
‘र्िलशाही चिवािातं हक्क र्ौथाई व र्नामचतजाईर् नव्हती.’ − मर्सा ३·११७. [फा.] 
 
र्नामती, र्नामी चव. र्नामतसंबंधी; र्नामासंबंधी; र्नाम चमळालेला. 
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र्नामदार पु. र्नाम धारि करिारा; र्नामी जचमनीर्ा मालक; वतनिार. [फा.] 
 
र्नाम नोकरी स्त्री. गाव, महाल, परगिा यारं्ी महसुली, फौजिारीसंबधंाने गावकीर्ी कामे 
करिाऱ्या गावकामगारानंा व परगिे अंमलिारानंा िेण्यात आलेले र्नाम; काळीरे् उत्पन्न (स्वाचमत्व नव्हे) 
म्हिजे महसूल घेण्यार्ा अचधकार झकवा र्नामजमीनधारकानंा महसूलार्ी पूिच झकवा अंशतः िेण्यात 
आलेली सूट. र्नाम चमळकती िोन प्रकारच्या असतात. प्रत्यक्ष (िुमाला) आचि अप्रत्यक्ष (परभारा). 
 
र्नामपट्टी स्त्री. १. सारामाफ जचमनीवर बसवलेला कर. आिीबािीच्या काळात रोखीने वसूल 
करत असत. २. स्मशान : ‘बाबा गडि र्नामपट्टीत जाऊन बसलाय.’ − ऊन ४१. 
 
र्नामपत्र न. र्नाम चिल्यासंबधंीरे् खत, पत्र, सनि; र्नाम चिल्यारे् राजपत्र. 
 
र्नाम परभारा पु. सरकारातून न घेता परस्पर गावाकडून वसूल करण्यात येिारे र्नाम. 
 
र्नाम पासोडी स्त्री. गावकामगारानंा जी चकरकोळ जमीन र्नाम िेतात त्याबिल व्यापकतेने 
वापरायर्ा शब्ि. जसे पाटलास पासोडीसाठी. 
 
र्नाम पाििी स्त्री. चिलेल्या र्नामजचमनींर्ी पाहिी, तपासिी. 
 
र्नामफैजावी स्त्री. र्नामी जचमनीवरील सरकार साऱ्याच्या एक तृतीयाशंार्तका िरसाल सरकारात 
करायर्ा भरिा. [फा.] 
 
र्नामी चव. र्नाम म्हिून चमळालेला. 
 
र्नायत, र्नायेत स्त्री. कृपा; बक्षीस; मेहेरबानी; वचरष्ठाकंडून चमळालेली िेिगी; वचरष्ठारं्ी कृपा, िया. 
[अर. र्नायत] (वा.) र्नायत करिे– बक्षीस िेिे. र्नायत िोिे– बक्षीस चमळिे. 
 
र्नायतनामा पु. कृपापत्र; चशफारसपत्र; आज्ञापत्र; (वचरष्ठाकंडून येिाऱ्या पत्राला लावतात.) 
‘यासं अजच कचरता ंर्नायतनामा द्यावयासी चवलंब करिार नाहींत.’ − मर्सा ८·२०२. [फा.] 
 
र्नारथी चिचव. काही अथच नसताना; चवनाकारि : ‘र्नारथी भाऊबधंात वाकडेपिा का?ं’ − रैत १६. 
 
र्नांतर न. ग्रहारे् सूयापासूनरे् अंतर. 
 
र्न्कार पु. चनषेध; प्रत्याहार; नाकबुली (चि. करिे). [फा.] 
 
र्ल्न्कलाब पु. िातंी; आमूलाग्र पचरवतचन. [फा.] 
 
र्ल्न्कलाब कझदाबाद एक घोषिा; िातंी चर्रायू होवो! [फा.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्ल्न्तकाल पु. मृत्य;ू मरि. [फा.] 
 
र्न्फंटी स्त्री. प्राथचमक शाळेतील अगिी पचहला, उजळिीर्ा वगच; बालवगच; चबगरी : ‘ती आता पारं्एक 
वषार्ी िंाली होती, आचि हातातं पाटी पुस्तक घेऊन र्न्द्फंटीच्या वगाला जात होती.’− सुिे २९. [र्ं. 
र्न्द्फंट = मूल, बालक] 
 
र्न्फंरी पायिळ. [रं्] 
 
र्ल्न्फसाल पु. चनकाल; फैसला : ‘त्यार्ा चहसाबारे् रूईनें र्क्न्द्फसाल करावा.’− मर्सा ७·६८. 
[फा.] 
 
र्न्फ्ल्यएून्झा पु. (आयु.) वातकफप्रधान संसगचजन्द्य ज्वर, ताप : ‘काहंीकानंी र्न्द्फ्ल्यएून्द्िंा 
चवकारात अभ्रकभस्मार्ा अशा रीतीने उपयोग केल्यारे् साचंगतले आहे.’ [र्ं.] 
 
र्न्शुअरन्स न. चवमा : ‘कंपनीनें फतत आपल्या नोकरासंाठी प्रॉक्व्हडंट झकवा र्न्द्शुअरन्द्स फंड 
काढावा.’— आगर ३·७३. [रं्.] 
 
र्न्सान पु. मनुष्ट्य; मािूस. [फा.] 
 
र्न्साणनयत स्त्री. मािुसकी. [फा.] 
 
र्न्साफ पु. १. सत्याला धरून चिलेला न्द्याय; चनिचय; चनवाडा. २. न्द्याय िेण्यारे् काम. [फा. र्न्द्साफ] 
 
र्न्साफगुजी चव. र्न्द्साफी; न्द्यायी. न्द्यायाने वागिारा. 
 
र्न्साफी चव. १. न्द्यायी; ‘र्ंग्रजी र्न्द्साफी त्यारें् येखत्यारी हेही मुन्द्सफ (न्द्यायी) असतील.’− ऐलेसं 
७·३५७०. २. र्न्द्साफ करण्यात र्तुर. 
 
र्न्सुलीन न. (वै.) स्वािुगं्रथीमध्ये असलेल्या काही पेशींपासून तयार िंालेले, साखरेच्या 
र्यापर्याशी संबचंधत संपे्ररक. [र्ं.] 
 
र्न्सोल पु. (र्मचकार व्यवसाय) जोड्ाच्या आतल्या बाजूस चशवण्यारे् तळ (सोल.) [रं्.] 
 
र्न्स्पेक्टर पु. तपासनीस; िेखरेख, तपासिी करिारा; अंमलिार. उिा. पोलीस र्न्द्स्पेतटर, 
सकच ल र्न्द्स्पेतटर. [र्ं.] 
 
र्पीतरपना पु. चवचर्त्रपिा : ‘आसा का र्पीतरपना कराया लागलास?’ − पार्ोळा ६३. (ग्रा.) 
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र्फळ न. समुराकाठच्या खाऱ्या व भरतीच्या पाण्याने बुडिाऱ्या जचमनीत वाढिारे िंाड. हे सहा 
सात हात उंर् असते. यार्ा चवस्तार मोठा असून, डहाळया समुरात बुडालेल्या असतात. याला पाला गुरे 
खातात. लाकूड चर्वट व कठीि असते. यारे् लाकूड जाळून त्यापासून जो क्षार होतो त्यार्ा उपयोग परीट 
कपडे धुण्यासाठी करतात. (गो.) [सं. चवफल] 
 
र्फाजत स्त्री. संरक्षि; आश्रय : ‘रघुनाथराऊ पेशव े ईजानबारे् र्फाजतेत आहेत.’ −मर्सा १०·१०८. 
[चहफाजतर्ा अप.] 
 
र्फ्तदाय चव. सुरुवात; प्रारंभ : ‘त्यावरून र्फ्तिाये नामाजी लाडंा गुमास्ता हकीकत बिंगीस 
जाहीर केली.’− पेि ३१·१७२. 
 
र्बत्ती स्त्री. झलगायत लोक कपाळास लावतात ते भस्म. [सं. चवभचूत] 
 
र्बरत स्त्री. १. प्रचतष्ठा. पहा : र्भ्रत २. िहशत; धाक; हाय खािे; िरारा : ‘भजंुगराऊ घोरपडे लढाईत 
वारचलयावर लष्ट्करानें र्बरत खािली.’− पेि २८·१००. 
 
र्बाक चिचव. या बाजूस; र्कडे. (खा.) 
 
र्बाड पु. खराबी; नासधूस; नास; चबघाड. (गो.) [सं. चवघात] 
 
र्बादत स्त्री. पूजा; भतती; ईश्वरचनष्ठा. [फा.] 
 
र्बादती चव. धार्ममक; सश्रद्ध : ‘हे बातेर्ा तरस मोहीबासारखे र्बािती लोकासं काहींर् नये हें अज्याईब 
आहे.’− मर्सा ३·९०. [फा.] 
 
र्बारत स्त्री. भाषापद्धती; वातयप्रर्ार; शब्िप्रयोग : ‘ह्या गं्रथाच्या बतैा तीस हजार आहेत, तो पासी 
भाषेरे् र्बारतींत आहे.’− ऐस्फुले ४५. [फा. र्बारत] 
 
र्बारत स्त्री. र्भ्रत; प्रचतष्ठा : ‘तुमर्ी र्बारत गाईकवाडा ंवरी र्ढली.’ − मर्सा ३२१. [अर. र्ित] 
 
र्बीन, र्ब्न पु. पुत्र; चबन (अमतयार्ा मुलगा) : ‘येलोजी चबन मावजी र्बीन र्ािंजी.’ − पेिस 
१११. [फा. र्ब्न्] 
 
र्बूत स्त्री. चवभतूी; अंगारा; राख : ‘ही र्बूत दे्यताय, ती न्द्ह्या आचन चतनसान्द्या िंाल्या की घराभोवती 
टाका.’− अउआ ८७. 
 
र्ब्बी स्त्री. चवटी; चगल्ली. (चवटीिाडूंच्या खेळातील). (व.) 
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र्ब्लाग स्त्री. पाठविूक; पाठविी : ‘हमेशा मोहबतनामा र्ब्लाग करोन मसूर करीत जािें.’ −मर्सा 
१०·१६४. [फा. र्ब्लाघ्] 
 
र्ल्ब्लस पु. िानव; सैतान : ‘कुरािातं असें साचंगतले आहे कीं र्क्ब्लसनें अल्लाचवरुद्ध बंड केलें  म्हिून 
त्याला स्वगांतून हाकूंन लावण्यातं आले.’ −ज्ञाको (र्) १७१. 

चव. (ल.) खोडकर; खोडसाळ; उनाड; उपद्व्यापी; बिमाष (मूल, कृत्य, भाषि र्.); 
चिसण्यास साधा पि आतल्या गाठीर्ा. (व.) [अर. र्ब्लीस्] 
 
र्ल्ब्लसपिा पु. बिमाषी; व्रात्यपिा. 
 
र्भ पु. हत्ती : ‘सचरसेपिें एकवटत र्भ । मस्तकावचर ।’− ज्ञा १·१७. [सं.] 
 
र्भ्रत स्त्री. थोरवी; प्रचतष्ठा; अि;ू वर्क; िरारा; िबाव; बळ; िहशत; धाक : ‘तें ठािें र्भ्रतीनें घेतलें .’ 
− मर्सा ६·२७२५. [फा. र्ित] (वा.) र्भ्रत पडिे– िरारा झकवा वर्क बसिे : ‘त्यार्ी फौज आिवावी 
म्हिजे सहजर् र्कडे आपली र्भ्रत पडेल.’ − होकै. ८४. 
 
र्मदाद साह्य, मित. 
 
र्मला पु. एक झकवा त्यापेक्षा अचधक मजले असलेले घर; र्मारत; बाधंकाम; वाडा; घर; मंचिर : 
‘वैकंुठीं यशारे् र्मले । बाधुंन मग सुरवशंीं जन्द्मले ।’ − ऐपो २६६. [फा.] (वा.) र्मला ढासळिे– मसलत 
अंगावर येिे; काम नासिे, मोडिे, चबघडिे : ‘(मनोचवकारारं्ा) लवकर नाश करावयार्ा असेल तर त्यानंा 
सुचशक्षिार्ा चकडा लावावा म्हिजे थोड्ा वषांत त्यारं्ें पीठ होऊन त्यारं्ा र्मला ढासंळतो.’ − लोचटकेले 
४·३७. र्मले रचिे– तकच  करिे; मनोराज्य करिे : ‘चतनं लनन मोडलं एवढ्या आधारावर सगळे र्मले 
रर्ायरे्.’− लव्हाळी १९९. 
 
र्मलाफैला पहा : अमलाफैला 
 
र्मली स्त्री. झर्र्; अम्ली. [झह.] 
 
र्माद पु. खाबं; आधार. [अर. र्माि] 
 
र्मान न. १. वर्न; एकचनष्ठा; सर्ोटी. २. श्रद्धा; चवश्वास : ‘त्या पजं्यापासी तुमर्ा र्मान 
असावा.’— मिरू १·११३. ३. र्मानपत्र, र्मानार्ी खूि; शपथपत्र : ‘र्मान पाठचवलें .’− ९६ कलमी. ७. ४. 
सिस् चववकेबुद्धी; मनोिेवता; अंतयाम. [फा.] (वा.) र्मान करिे, र्मान देिे–वर्न िेिे; शपथ िेिे; 
शपथेवर सागंिे : ‘द्यावी शजेेर्ी बाईल पि र्मान िेऊं नये.’ − र्पुस्त्रीपो ४२. र्मान गंुतिे–शपथेत 
अडकिे; शपथ घेऊन र्ुकिे. र्मान घेिे–सुरचक्षत चनघून जाण्याबिल वर्न घेिे : ‘सुरंुग लावनू अधा 
बुरुज पाडला मग ठािेिार व लोक घाबरले. र्मान घेऊन बाहेर चनघाले.’− नाग २·२०६. र्मान धरिे, 
र्मानास जागिे– र्मान नष् न होऊ िेिे; सर्ोटी न सोडिे; चनष्ठा शाबतू ठेविे. 
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र्मानर्तबार पु. एकचनष्ठा; सर्ोटी; प्रामाचिकपिा. [फा.] 
 
र्मानणक्रया स्त्री. र्मान राखण्याबिल शपथ घेिे. 
 
र्मानदार, र्नामतदार चव. पहा : र्मानी 
 
र्मानदारी स्त्री. चनष्ठा; सर्ोटी; चवश्वासकता. 
 
र्मानप्रमाि न. १. प्रामाचिकपिा; चवश्वासूपिा; सर्ोटी. २. करारमिार; आिभाक; शपथचिया. 
 
र्मानभाक स्त्री. आिभाक; करार. 
 
र्मानी चव. चवश्वासू; प्रामाचिक; खरा; सत्यशील. [फा. र्मान] 
 
र्माने र्तबारे चिचव. एकचनष्ठने; प्रामाचिकपिाने. 
 
र्माम पु. १. मुसलमानी धमाध्यक्ष, गुरू, उपाध्याय (अलीच्या वंशजापंैकी). २. बहुमानाथी पिवी; 
नायक; पुढारी, श्रेष्ठ [अर.] 
 
र्मामगड्डा पु. मुसलमान लोक हनुवटीवर राखत असलेला िाढीर्ा भाग, िाढी. 
 
र्मामदांडगा चव. िाडंगेश्वर; उमचट; मस्तवाल; पशुतुल्य. 
 
र्मामबाळी स्त्री. १. हत्तीच्या कानातील एक मोठी बाळी (पूवी ही हत्तीच्या कानात घालण्यार्ी 
र्ाल होती.) २. एकार् कानात घालण्यार्ी (मोती, लोलक वगैरे असलेली) बाळी. 
 
र्मामवाडा पु. १. र्मामाचं्या, धमचगुरंूच्या सभा भरण्यार्ी जागा. २. लखनौमधील एक प्रचसद्ध 
र्मारत : ‘र्मामवाड्ातं तबारा गायल्याबिल िोन चशयानंा अटक िंाली.’− के १२·४·४०. 
 
र्मायत स्त्री. संरक्षि; आश्रय; वचशला; वग : ‘र्मायतीच्या बळें  गचरबगुचरबाला तंू गुरकाऊं नको.’ − 
अनंतफंिी. [फा. चहमायत्] 
 
र्मारत स्त्री. १. िगड, र्ुना, चवटा, माती, लाकूड र्. साचहत्याने करावयारे् काम; बाधंकाम; पायाच्या 
वररे् बाधंकाम : ‘गडार्ी र्मारत मुस्तेि करावी.’− मराआ ३३. २. वाडा; हवलेी; मंचिर; घर; र्मला. ३. 
अंगकाठी; शरीरयष्ी; बाधंा : ‘घोडी पारं् हजार रुपये झकमतीर्ी होती, र्मारतीनेंही थोर होती.’− ऐलेख 
११·५७०६. [फा.] (वा.) र्मारत फळा येिे– १. र्मारत पूिच होिे; बाधंकाम पुरे होिे. २. (ल.) कायच 
चसद्धीस जािे : ‘संतकृपा िंाली । र्मारत फळा आली ।’− बगाथा २२९. 
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र्मारत स्त्री. १. अचधकार; वैभव; महानुभाचवत्व. २. भरवसा, मिार, चवश्वास : ‘आमर्ी र्मारत सवच 
तुम्हावरर् आहे.’ − धापर्साखं ३·४. [फा.] (वा.) र्मारत असिे– एखाद्याच्या साहाय्यावर मिार असिे; 
अवलंबनू असिे; उभारिी असिे. 
 
र्मारतखाना पु. सरकारी र्मारती व र्तर सावचजचनक बाधंकामे यारं्ी व्यवस्था पाहिारे खाते. 
 
र्मारती चव. र्मारत बाधंण्याला योनय व उपयोगी; उिा. र्मारती लाकूड, र्मारती सामान र्. [फा. 
र्मारत] 
 
र्ल्म्तनान स्त्री. उपकार. [फा.] 
 
र्ल्म्तयाझ पु. फरक [फा.] 
 
र्ल्म्तिान स्त्री. परीक्षा. [फा.] 
 
र्यत् सना. र्तके, एवढे; उिा. र्यत्पचरिाम [सं.] 
 
र्यत्ता स्त्री. १. र्तकेपिा; ठरावीक नेमून चिलेली मयािा, प्रमाि, िजा, प्रमािारे् मापन (गुि, काल, 
िजा र्. रे्); पल्ला; टप्पा; मयािा नेमून िेिे. उिा.− उष्ट्ितेर्ी र्यत्ता : ‘स्फूतीर्ी ज्वाला अमुकर् 
र्यते्तपयंत वाढली पाचहजे…’ − लोचटकेले ३·२६२. २. शाळेतील अभ्यासाप्रमािे चनचश्चत केलेला िजा; वगच. 
[सं. र्यत] 
 
र्यत्तीकरि न. (ग.) संिभच रेषेवर अथवा वतुचळावर ठरावीक पचरमािाएवढ्या अंतरावर खुिा 
करिे. [सं.] 
 
र्या, र्यी पु. स्त्री. चवळा. चवळी. (खा.) 
 
र्याभर चिचव. चिवसभर, र्ळभर : ‘र्याभऱ्यातूंन चकतीक जात असतीन…’ − धग ११. 
 
र्रकल, र्रकली चव. चवजापूर चजल्ह्यातील र्लकल या गावी तयार होिारी पातळे. ही िोन 
रंगाचं्या धानयातं चविल्यामुळे त्यात धुपछाव चनमाि होते. 
 
र्रगीणमरगी स्त्री. मुलारं्ा एक खेळ. 
 
र्रजा पु. र्रचजकीच्या कामावर येिारा मनुष्ट्य, बलै र्. 
 
र्रणजक, र्रजीक स्त्री. जचमनीस द्यावयार्ी कुळवार्ी पाळी, पेरिी, चपकार्ी काढिी, मळिी 
वगैरे शतेारे् काम करण्यासाठी जे एकार् वळेी अनेक गडी लावतात त्यानंा सकाळी न्द्याहारी, िुपारी 
साधारि जेवि व संध्याकाळी मोठे जेवि घालतात ते : अशा कामाला − अन्नमय मोबिल्याला − र्रचजक 
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म्हितात. (सामान्द्यतः) शतेीच्या कामास लागिारे बलै र्.र्ी एकमेकानंी एकमेकासं करावयार्ी मित 
(चि. घेिे.) [सं. चवरर्] 
 
र्रड स्त्री. चिवसार्ा अधा भाग (चवशषेतः सकाळर्ा). (कु.) 
 
र्रड, र्रवड, र्रवाड स्त्री. १. सकाळी गाविरीस पडलेले उष्ेपाष्े, चवष्ठा र्. खाण्यासाठी गुरारें् 
भटकिे, झहडिे (चि. करिे) २. चवष्ठा वगैरे खािे. ३. (ल.) शजेारी पाजारी आधाशीपिाने तोंड घालिे; 
परद्वार करिे. [का. एरू] 
 
र्रड, र्रवड, र्रवाड स्त्री. जंगलातून आिलेली लाकडार्ी मोळी झकवा गवतार्ा डोईभर भारा; डोई 
ओिें; भाऱ्या कचरता जंगलात घातलेली फेरी. 
 
र्रड न. (चवरू.) चवरड. मुख्य धान्द्याबरोबर पेरलेले धान्द्य; मोगि. (चि. टाकिे.) [का. एरडु = 
िोन]. 
 
र्रडिे अचि. रोप वगैरे उगविे. (कर.) [का. र्रडा = रोप]. 
 
र्रडपाळी स्त्री. मृगार्ा पाऊस पडतार् कुळवाने शतेात घातलेली पाळी. 
 
र्रडा−र्रडो पु. िंाडारे् रोप; डाबंो. (गो.) [का.] 
 
र्रि न. एक वले. पहा : अरिी 
 
र्रबात, र्र्णतबात  स्नेह. 
 
र्रमार पु. अचभमान; गवच, ताठा. (कु.) 
 
र्रय पु. १. एक वृक्ष; िेविार. (कु.) २. गाडीर्ा आस. (गो.) 
 
र्रय स्त्री. १. ईषा; रे्व; स्फुरि. २. रुर्ीर्ी पूतचता, तीव्रता; लज्जत. 
 
र्रली स्त्री. लहान र्रले. (कों.) 
 
र्रले न. १. पावसापासून संरक्षि व्हाव े म्हिून डोतयावर घेण्यासाठी कामट्यारं्ा (कंुर्ीच्या 
आकारार्ा) केलेला सागंाडा. यावर पळस, कंुभा, साग, केतकी यारं्ी पाने चशवनू हा तयार करतात. 
नारळीच्या पातींरे्ही र्रले करतात. पानारं्ी गावठी छत्री. २. धान्द्याच्या किगीवर ठेवण्यासाठी गवतारे् 
केलेले िंाकि. (व.) 
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र्रवड,  र्रवाड न. पहा : र्रड; मुख्य चपकाबरोबर पेरलेले िुसरे पीक : ‘जोंधळयाच्या चपकात र्रवाड 
टाकाव ंतशी मध्येर् एखािी टोपी चिसू लागली.’− पेरिी १२२. 
 
र्रवा पु. मुख्य चपकाबरोबररे् िुसरे पीक : ‘बयराम मराठ्याच्या वावरात र्रवा खुडार्ा आये कानं’− 
धग ४३. (व.) 
 
र्रशाद, र्रषाद पु. आज्ञा; आिेश; उपिेश; र्च्छा : ‘हुजुरीहून जो र्रशाि होईल त्याप्रमाि आम्हासं 
मान्द्य आहे.’− पुिे अख १·९४. [फा.] 
 
र्रस पु. गाडीर्ा आस. (कु.) 
 
र्रसरी स्त्री. वीरश्री; ईष्ट्या; त्वषे : ‘लढाईच्या त्या वाजपानं तर आंगात र्रसरी आल्यावानी िंाली.’− 
रैत ७३. 
 
र्रसाल चव. १. अस्सल; वरे्क : ‘मवाळपक्षात प्रामाचिकपिारे् र्रसाल कािें कसे कसे आहेत तें 
पहा.’− केळ. १·१३९. २. पहा : र्साल ३. बनेल; फाजील; अकच ; र्ावट : ‘खोऱ्यातील र्रसाल टगे 
सरकारला मित करण्यासाठी चजवार् ंरान करत होते.’− फकीरा १०३. 
 
र्रसाल करिे चि. रवाना करिे; पाठविे; िाखल करिे : ‘अजचिास्त र्रसाल केली आहे.’− 
चशर्साखं ५·२१. 
 
र्रळ, र्रळा पु. न. पहा : र्रड; एका धान्द्यात पेरलेले िुसरे धान्द्य. उिा. − ज्वारी पेरताना मध्ये तूर 
पेरिे. [का. र्रडु = िोन] 
 
र्रळिे, र्रळि काढिे चि. (िाट.) िाट उगवलेल्या चपकातून काही मोड उपटून ते पीक चवरळ 
करिे. (माि.) [सं. चवरल] 
 
र्रं न. झकमत; महत्त्व; र्व; लज्जत : ‘ते मला र्ोऱ्या करूनबी चमळालं असतं, पर त्येला र्रं 
न्द्हाई’− खळाळ २२. 
 
र्रा पु. पाण्यार्ा िंरा; पऱ्ह्या. (ग्रा.) 
 
र्रा पु. चवळा. 
 
र्राकत, र्रागत, र्राखत स्त्री. चवराकत. (व., को) १. लघवी; लघवी करिे; लघवीस बसिे 
(चि. करिे). २. (ल.) तुच्छ मानिे; चिंडकारिे : ‘मी त्या पैशावर र्राकत करतो.’ [फा.] 
 
र्राडा काढिे चि. खोड मोडिे; पहा : अरड काढिे (माि.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्राडे न. पहा : र्रले 
 
र्रािी, र्रानी चव. र्रािमधील (घोडा, गाढव). 
 पु. र्रािर्ा रचहवासी : ‘मी बाहेर र्राण्याच्या िुकानात र्हा घ्यायला गेलों होतों’− नाकु 
३·३९. [फा.] 
 
र्रादत र्च्छा असण्यार्ा भाव. 
 
र्रादा पु. १. चवर्ार; हेतू; बेत; संकल्प; उिेश; र्च्छा. २. योनयता; अचधकार : ‘पुरंधऱ्यारं्ी किीम 
र्रािा । तत्पर पेठे मोंगल वािा ।’ − ऐपो २१९. [फा.] 
 
र्राप स्त्री. (सुतारकाम) फळीच्या कोपऱ्यास करायर्ी गोलर्ी. 
 
र्राब चव. पहा : र्रेफ 
 
र्णरडयम न. (शाप.) प्लॅचटनम वगातील एक मूलरव्य. हे फाऊंटन पेनच्या टोकास लावतात. 
पहा : ऐंद्र [र्ं.] 
 
र्णरय न. वीयच : ‘सूयचनारायिारे् र्चरये वाहुटात पडले.’ − जसा ७९७. 
 
र्री स्त्री. चवडी. (कों.) 
 
र्री स्त्री. ईषा; चखजविूक : ‘आम्हासं र्ऱ्या िेऊन चलचहतात.’ − लेखरत्न ९९. 
 
र्रीरी, र्णरर्णर करिे चि. १. बलैानंा हाकिे, र्ुर्कारिे : ‘र्चरचर पोपो. (तेलगु−र्ल र्ल) िािा, 
िंािंा.’ २. (ल.) शतेी करिे; शतेकरी बनिे : ‘तंू चशकतलय की र्रीर्री करतलय.’ (कु.) 
 
र्रुद चिचव. चवरुद्ध : ‘कुिी तुज्या र्रुि गेला आसल तर आपुन गोत भरव.ू’− जैजै ४१. 
 
र्रे स्त्री. ईषा. पहा : ईर 
 
र्रेफ चव. चिचव.  (झशपी) चतरपे; वाकडे; चतरकसपिे; वाकड्ा रीतीने (कापिे). रास झकवा कास 
(सरळ) याच्या उलट. [सं. चवरेफ] 
 
र्रेब् स्त्री. वाकडी रेघ; वि लेखन. 
 
र्रेसरी स्त्री. शौयच; धाडस. [सं. वीरश्री] 
 
र्रोळी स्त्री. गुराचं्या पायास होिारा एक रोग. 
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र्र्णजक पहा : र्रणजक : ‘नागंरिीसाठी र्र्मजकी करतात.’− पया १५३. 
 
र्र्णतबात स्त्री. स्नेह; मतै्री : ‘पतं साहेबासंी व आम्हासंी िोस्ती व र्र्मतबात किीम आहे.’− चिमरा १·४५. 
[फा. र्र्मतबात] 
 
र्र्णमत स्त्री. चखस्ती धमचप्रर्ारकारं्ा मठ (गो.) [पोतुच. र्र्ममडा] 
 
र्शाद पु. हुकूम; आज्ञा; उपिेश : ‘रामाजी महािेव यास र्शाि फमावनू.’ − ऐलेख ७·३५६५. [फा.] 
 
र्साल पु. १. पाठविूक; रवानगी : ‘चर्त्तातं आल्यास मािंें चवनंतीपत्र व चजन्नस र्साल कराव.े’− 
मर्सा १·१४७. २. सरकारी खचजन्द्यात भरावयार्ा, पाठवण्यार्ा पैसा : ‘यावर तमाम लष्ट्करास व वाचियासं 
ताकीि करून र्साल पोहोंर्वनू चिल्हा.’ − र्मं १९५. 
 चव. १. अगिी उत्तम िजार्ा; गुिाने अत्युत्कृष्. (आंबा, र्तर फळे व त्यारं्ी िंाडे याबंाबत 
म्हितात. तसेर् बाहेर पाठचवण्याजोगी, अत्युत्कृष् फळे, फुले, िंाडे, चबया यानंाही हे चवशषेि लावतात.) 
चनवडक, वरे्क, अस्सल, अव्वल. २. अट्टल; बेरकी; वस्ताि; पक्का (लबाड, र्ोर, भामटा, खोटारडा 
मािूस वगैरे). [फा.] 
 
र्सालनामा, र्सालपट्टी पु. स्त्री. खचजन्द्यात भरावयाच्या पैशारं्ा तपशील अथवा सरकारात भरावयाच्या 
झकवा भरिा केलेल्या रकमेर्ी यािी. 
 
र्सालभरिा पु. महालाकडून खचजन्द्यात पाठवलेला वसूल, पैसा. 
 
र्लगार पु. हल्ला. पहा : एल्गार [फा. र्ल्घार = लुटालूट] 
 
र्लजाम, र्लाजाम पु. आरोप; िोष; ठपका : ‘न चिल्यावर आम्हावर र्लजाम आहे. तुम्हावर 
नाही.’− नाग २·९१. [फा.] 
 
र्लतमस, र्लतमास स्त्री. अजच; चनविेन; चवज्ञक्प्त; चवनंती. पहा : र्ल्ल्तमास : ‘मग आपले बाहे 
िेशमुख व िेसकुलकिी यानंी र्लतमस केली कीं…’ −पेि १७·१४. [फा.] 
 
र्लतवा पु. थाबंनू राहिे; स्थचगती; बाजूस घेिे. [फा.] 
 
र्लणतजा स्त्री. चवनंती : ‘सखाराम पतंानंी हुजुरात र्लचतजा करून…’ पुिे अख १·१०३. 
 
र्लम, ईलम पु. १. शास्त्र; चवद्या; कला; हुन्नर. २ उपाय, र्लाज; साधन; प्रयत्न; युतती. ३. 
जािूटोिा; मंत्रतंत्र; र्ंरजाल. 
 चव. र्लमी; र्लमबाज. [फा. र्ल्म] 
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र्लमती स्त्री. १. होड; पैज : ‘मािंा गुरु थोर तुिंा लहान । ऐसे भाडंती र्ल्मचत लाउन.’— योसं १३·६५. 
२. बुद्धी. 
 
र्लमबाज, र्लमी चव. १. र्लम जाििारा; जािूगार; माचंत्रक. २. बुचद्धवान; हुशार; हुन्नरी. 
[फा. र्ल्म] 
 
र्लिाम पु. ईश्वरी आिेश; अंतःस्फुरि. [फा.] 
 
र्ला स्त्री. परृ्थ्वी. 
 
र्लाईत, र्लायत स्त्री. परमुलुख; चवलायत; परिेश : ‘िेश र्लाईत । काबीज केलें  तळकोंकि ।’ 
− र्पुचस्त्रपो [फा. चवलायत] 
 
र्लाखा, र्लाका पु. १. हक्क; ताबा; सत्ता अवलंबन : ‘रघुनाथराव र्लाखा राखिार नाही.’− ऐलेख 
७·३५७३. २. पचरवार; बायकामािसे; खटला : ‘सवच रायगडावरी संभाजीराजे यारं्ा र्लाखा (पचरवार) 
राचहला.’− मराचर्थोशा २५. ३. संबधं : ‘तुम्हासंी त्यार्ा र्लाखा नाहीं’− सभासि ४२. ४. परगिा; प्रातं; 
शहरहि; राज्यकारभारार्ी चवचशष् भौगोचलक मयािा : ‘या िेशातं र्ंग्रजारं्ी प्राबल्यता जाहचलया अगोिरी 
नवाब मुहम्मि अली खानार्ें र्लाकें त आम्हीं होतों.’− तंरा १००. ५. पालखीच्या िाडंीस लावायरे् लहान 
गोंडे. ६. वसुलीवर वरात; तनखा; वतन. [फा.] 
 
र्लागत चिचव. क्वचर्त; एखाद्या वळेी. (व.) 
 
र्लाचा पु. एक प्रकाररे् गभचरेशमी कापड; उंर्ी कापड. [झह.] 
 
र्लाची, र्लायची स्त्री. वलेिोडा; वलेर्ी; वलेर्ी िािा. [सं. एला] 
 
र्लाज पु. उपाय; उपर्ार; युतती. [अर. र्लाज्] (वा.) र्लाज नसिे– चनरुपाय होिे. 
 
र्लामत स्त्री. अबिागीर, छत्री, सूयचपान वगैरे र्तमाम. (गो.) 
 
र्लायची दािा पु. आत वेलर्ी घालून केलेला साखरफुटािा. 
 
र्लायती केळे न. लहान व र्ागंल्या जातीरे् केळे. 
 
र्लावृत्त न. जंबुद्वीपाच्या नऊ खंडातंील एक खंड. प्रार्ीन जगार्ा एक भाग. हा मेरूपवचताच्या 
सभोवताली समर्तुभुचजाकृतीप्रमािे वसलेला असून भोवतीने नील, चनषध, माल्यंवान व गंधमािन हे पवचत 
आहेत. 
 
र्लािी चव. ईश्वरी; ईश्वरासंबधंी; िैवी. [अर.] 
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र्लािी–ई–णबघा पु. अकबरी चबघा; र्लाही गजाने मोजलेला चबघा. 
 
र्लािी गज अकबराच्या कारचकिीत राजा तोडरमल याने राज्यातील जमीन मोजण्याकचरता 
उपयोगात आिलेली साखळी, पट्टी. हा गज ४१ अंगुळार्ा असे. र्ंग्रजी अंमलात र्लाही गजार्ी लाबंी ३३ 
र्ंर् ठरवण्यात आली. 
 
र्लािी सन पु. अकबर बािशहाने सुरू केलेला एक शक. हा अकबर व जहागंीर या िोनर् 
बािशहाचं्या कारचकिीत र्ालू होता. पुढे शहाजहानने हा शक बंि केला म्हिून वरील िोन बािशहाचं्या 
कारकीिीतील कागिपते्र, नािी यावंर हा शक आढळतो. र्लाही शकात १५५५−५६ चमळवले असता र्सवी 
सनारे् वषच चनघते. 
 
र्णलसा, र्लु, र्लू, र्लुसा चव. थोडा; थोडासा; अल्प; अगिी लहान. पहा : र्वलासा : ‘व्यंग 
र्लुचह त्यातं जाि.’− िाचव १९४; ‘बोले ऐसें लावू ंन शके कोिीही िोष धीरा ज्या । राजाचस चवशल्य करी 
िेउचन र्लुसीर् औषधी राजा ॥’− मोभीष्ट्म ८·८. [सं. अल्पीयस्] 
 
र्लेक्रागंड पु. (मानस.) मुलीरे् बापाबिलरे् सुप्त लैं चगक आकषचि; चपतृभाव गंड. (र्लेतरा : 
ग्रीक परुािकथेतील एक स्त्री.) 
 
र्लेक्रॉड पु. (चवअ.) चवदु्यतप्रवाहवाहक. [र्ं.] 
 
र्लेक्रॉन पु. (भौ.) ऋिचवदु्यतभाचरत अिूर्ा घटकाशं [र्ं.] 
 
र्लेक्शन न. १. चनवडिूक; पसंती, २. सभासिारं्ी चनवडिूक : ‘नेहमीं नेहमीं चटळक चन 
गोखले, आचि धमच चन र्लेतशन, संसार नाहीं होत काहंीं.’− सुिे ४८. [रं्.] 
 
र्ल्काब पु. पिव्यारं्ी माचलका, ‘िसपटीरे् मोकाशी, खोत, ‘र्नामिार हा मोठा र्ल्काब मात्र कधीं 
कधीं …’− लचशआ ५०२. [फा.] 
 
र्ल्जाम पु. आळ; िोष; िोषार्ी शाचबती. [फा. र्ल्िंाम] 
 
र्ल्ल्तमास स्त्री. चवनंती; चवनविी; अजी : ‘ये बाबें तुम्ही र्लचतमास चलचहली.’− र्मं ७५. [फा.] 
 
र्ल्लत चव. व्यसनी; खोडकर; द्वाड; उपद्व्यापी. (व.) 
 स्त्री. व्यसन; खोड; िोष; रोग. (व.) [फा.] 
 
र्ल्लत, र्ल्लथ स्त्री. हत्यार; उपकरि; आउत; भोक पाडण्यारे् अिकुर्ीिार हत्यार. [फा. आलात] 
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र्ल्ला पु. समाप्ती; अभाव; नकार; नसिे : ‘सामानसुमान सारे र्ल्ला ।’ − माजी ८५. [का.] (वा.) 
र्ल्ला णबल्ला करिे, र्ल्ला णबल्ला दाखविे– नकार िेिे; नन्नार्ा पाढा वार्िे; आढेवढेे घेिे; काकू करिे : 
‘वळखून ठेवलें  तुला फाकडे, चकती करशी र्ले्लचबल्ले.’− पला १०९. 
 
र्ल्ला ं चव. थोडे. पहा : र्वले. र्तर रूपे− र्ल्ले, र्िले, र्ल्लो. (कु.) 
 
र्ल्लाणतल्ला चव. लहानसहान. (गो.) 
 
र्ल्लु न. (झशपी व्यवसाय) गुंडीरे्, बटिारे् भोक; काज : ‘हुकार्ीं बटिें आहेत त्यारें् र्ल्लू 
सिरहूप्रमािें करून ठेवावते.’ − चशकचश १·१३. [रं्. होल] 
 
र्ल्िि चव. जाळयासारखे चवरचवरीत; चवरळ; पातळ (व.) 
 
र्ल्िाक पु. १. जोडिी. २. सही : ‘अजमतखान यारं्ा र्ल्हाक. सबुचलंिजंग यारें् िस्खत.’− मर्सा 
७·४५. [फा.] 
 
र्ल्िाळी स्त्री. संुिर स्त्री. पहा : वेल्िाळी : ‘र्ल्हाळीला िुःख िंालं र्ोळू र्ोळू लाल केलं.’− एहोराभा 
६·१७. 
 
र्वर्व करिे चि. कोंबड्ास बोलाविे. (कु.) 
 
र्वला, र्वलासा, र्वणलसा चव. थोडा; एवढासा; एवढा; उचलसा; झकचर्त; मूठभर; चर्मटीभर; 
नखभर : ‘समयीं आचलया यार्क । र्वली भीक न घाचलती ।’− एभा ७·२८५. [सं. अल्प −अल्पीयस्] 
 
र्वलाले चव. छोटेसे; लहान आकारारे् : ‘डिंनभर र्वलाली राजपूत राज्ये अक्स्तत्वात होती.’− र्िं १. 
 
र्वशी स्त्री. अविसा. पहा : णववशी : ‘धाड पडो रे त्या मुलखाशीं । कुचिकुन आली र्वशी ।’ − ऐपो 
१२४. 
 
र्वार्न न. संकट. (व.) 
 
र्वाई, र्वाय, र्वािी पु. व्याही. (ग्रा.) 
 
र्वळू स्त्री. तीव्रता : ‘वाऱ्यार्ी िुंळूक सुरू िंाली त्याने थंडीर्ी र्वळू वाढली.’− परेपा २६०. 
 
र्शक आवड; हौस. पहा : र्श्क : ‘श्रीमंत राजेश्री बाजीरावसाहेब व चर्माजीआप्पा यासंी घोड्ावर 
बसावयार्ा र्शक बहुत आहे.’ − ऐलेसं ९·४८३३. [फा. र्क क] 
 
र्शर, र्शरीन पहा : अशर, र्शरीन 
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र्शाड न. नागंरार्ा एक भाग; र्साड; नागंरार्ा िाडंा; नागंराच्या जोखडास बाधंायरे् लाबं लाकूड; 
नागंर ओढला जाण्यासाठी ज्यार्ी एक बाजू नागंरखंुटाच्या भोकात बसवलेली असून िुसरी बाजू बलैाचं्या 
मानेवरील जुवाच्या मधोमध बाधंलेली असते असे लाकूड. िोरीतून चनसटू नये म्हिून याला िाते पाडलेले 
असतात. (कु.) [सं. ईषा] 
 
र्शाड, र्साड न. खंुटीरे् कलम; कलम बाधंलेले खोड. (गो.) [सं. ईषा] 
 
र्शाड्याचा आंबा पु. ज्या आंब्याच्या िंाडावर कलम केले आहे असा आंबा; कलमी आंब्यारे् 
िंाड. 
 
र्शारत स्त्री. १. खूि : ‘तेज्या र्शारती । तट्टा फोकावरी घेती ।’− तुगा ३७४८. २. सूर्ना; ताकीि; 
खबर. [फा.] 
 
र्शारा, र्षारा पु. रे्ताविी. पहा : र्शारत [फा.] 
 
र्शी स्त्री. १. उद्गा. (बाल) शी; घाि; मलमूत्रोत्सगच; घािेरडा पिाथच. २. नकारिशचक, 
चतरस्कारिशचक उद्गार. पहा : र्श्श 
 
र्शीम स्त्री. १. अचभमान; अिरू्ी र्ाड; आपल्या नावार्ी, लौचककार्ी, मोठेपिार्ी जािीव. २. धमक : 
‘असलं अंगातं र्शीम, त आनतील त्यानंा पैठन्द्या!’ − परेपा १०५. [फा. हशम्] 
 
र्श्क पु. १. प्रिय; शृगंार; चवलास : ‘आम्ही तर ििी, र्क कारे् भकेुले प्रािी.’− प्रला २. नाि; छंि; 
आवड; शौक; ओढा. [फा.] 
 
र्श्कपेच न. जाईर्ी वेल व फूल : ‘र्क कपेंर् गुल्छब ूसिोचित भर शवेती सावंरी’− प्रला १५४. 
 
र्श्कबाज चव. र्ैनी; चवलासी; स्त्रीलंपट. [फा.] 
 
र्श्कबाजी स्त्री. १. पे्रमलीला; प्रियचवलास; आशकबाजी. २. राडंबाजी; बाहेरर्ा नाि. ३. र्ैन. 
[फा.] 
 
र्श्की चव. पे्रमार्ा. 
 
र्णश्तिार, र्ल्स्तिार, र्स्तेिार पु. प्रचसचद्धपत्रक; जाचहरात; प्रचसद्ध करण्यार्ा मजकूर; 
जाहीरनामा. [फा. र्चक तहार] 
 
र्श्श, र्श्शरे, र्श्शो, र्श्श्यो उद्गा. (बायकी.) लाज, नापसंती, चतरस्कार, आग्रह र्. व्यतत 
करताना चनघिारा उद्गार, छी; छेः 
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र्ष पु. (ज्यो.) सौरमासापंैकी एक मास. यारे् चिवस तीस असतात. 
 
र्षणतबाि पु. शकंा; संशय; अस्पष्ता. [फा. र्चक तबाह्] 
 
र्षारत (र्षारत्) स्त्री. पहा : र्शारत : ‘चभम्या आर्ाऱ्याला र्षारत द्यायर्ी फुरसत.’ −समक 
१·११७. 
 
र्णषका स्त्री. काडी : ‘मग िभचर्चषका धरूचन करीं । मंत्रचुन सोचडल्या कूपोिरीं ।’ − मुआचि ३०·११०. 
 
र्ष्ट्क पु. पहा : र्श्क 
 
र्ष्ट्क णखलविा चव. र्ष्ट्काच्या चवचवध प्रकारातंील ििी. 
 
र्ष्ट्कल, र्ष्ट्कील स्त्री. अडर्ि; घोटाळा; व्यत्यय; हरकत; तंटा. (चि. करिे, घालिे, पडिे, पाडिे). 
[फा. र्क काल] 
 
र्ष्ट्की स्त्री ऐट, रुबाब : ‘यापुढं र्ष्ट्कीत राह्यर् ंठरवलं आहे.’ − कलंिर १५३. 
 
र्ष्ट्कीबाजी स्त्री. र्ैन; मौजमजा. पहा : र्श्कबाजी : ‘पैसा फार फार होत र्ालला म्हिजे .. 
र्ष्ट्कीबाजी वाढते.’ − चनमा ५३. 
 
र्ष्ट चव. १. र्क्च्छलेले; आवडते; पसंत केलेले; हव ेअसलेले; मानलेले; योनय. २. शुभ; चहतप्रि; 
कल्यािप्रि : ‘सहज र्ष्ाचनष् करिी । िोघीचर् र्या कवतुचकिी ।’ − ज्ञा १६·६१. ३. (ग.) र्च्छेने धरलेली 
झकवा मानलेली; गृहीत (काल, घटी, वळे) जसे − र्ष्घटी, र्ष्काळ. 
 पु. चमत्र; स्नेही; चहतझर्तक; जसे − र्ष्िशचन; र्ष्मंडळी, र्ष्ी; यज्ञयागािी कमच; स्नान, िीक्षा 
र्. आवक यक कमच : ‘जे र्ष् यज्ञ यजाव े। तें हचवमंत्रािी आघवें ।’ − ज्ञा ४·१२०. 
 
र्ष्टआप्तीत पु. आप्तेष्; स्नेहीसोबती; नात्यार्ी मािसे. [सं.] 
 
र्ष्टकमय न. (ग.) तै्रराचशक; तै्रराचशकाच्या रीतीने उिाहरि सोडचवण्यार्ी पद्धत; चिया. [सं.] 
 
र्ष्ट कल्पना स्त्री. (तकच .ग.) गृहीत कल्पना; प्रथम खरी मानलेली गोष्; गृहीत कृत्य; चसद्धवत गोष्; 
कक्ल्पत पक्ष. 
 
र्ष्टका स्त्री. १. वीट. २. (यंअ.) एखाद्या घन पिाथार्ा र्ौकोनी चत्रचमतीय तुकडा; एखाद्या घन 
पिाथार्ी, धातूर्ी वीट. [सं.] 
 
र्ष्टकाल पु. १. शुभ वळे; कोित्याही कायास पाचहजे तशी वळे; शुभ काळ (चि. येिे). २. 
लनन साधनासाठी सूयोियापासून जन्द्मकालापयंतरे् जे अंतर ते म्हिजेर् र्ष्काल. 
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र्ष्टकी स्त्री. मतै्री. (कु.) [सं. र्ष्क] 
 
र्ष्टतम चव. अचधकात अचधक फळ िेिारा; फलप्रि; अनुकूल. [सं.] 
 
र्ष्टतम वारंवारता स्त्री. (चवअ.) अनुकूल पचरक्स्थती पुन्द्हापुन्द्हा येिे. 
 
र्ष्टती चिचव. समजुतीने; स्नेहभावाने : ‘त्वा ं जावोचन वैचरयासंी । र्ष्तीं सागंा वािीयासंी I’ − गुर् 
३५·२५६. [सं. र्ष्त्व] 
 
र्ष्टत्व न. १. मतै्री; स्नेहभाव; समजूतिारपिा : ‘र्ष्त्वें मागती चकतीएक ।’ − गुर् ८·६९. २. 
मागंल्य; शुभिायकता. [सं.] 
 
र्ष्टदा चव. र्क्च्छत वस्तू िेिारी : ‘र्ष्िा परी अचनष्ा । हेतु होती ।’ −ज्ञा १६·२१९ 
 
र्ष्टदेवता, र्ष्टदैवत स्त्री. न. आपली भतती जीवर आहे अशी िेवता; आराध्यिैवत; पालनकता िेव, 
साधू र्. [सं.] 
 
र्ष्टदेवतावाद पु. आपल्या कुळारे्, कुटंुबारे् झकवा जमातीरे् िैवत म्हिून एकार् िैवतार्ी उपासना, 
पूजा. [सं.] 
 
र्ष्टपंगत, र्ष्टभोजन स्त्री. श्राद्धाच्या चिवशी श्राद्धीय िाह्मिारें् जेवि िंाल्यावर यजमानाने आपल्या 
र्ष्चमत्रासंह करावयारे् भोजन. 
 
र्ष्टणमत्र पु. स्नेही सोबती; सोयरेधायरे; ओळखीपाळखीरे् लोक; चहतझर्तक : ‘र्ष् चमत्र आपुले । 
कुमरजन िेचखलें  ।’ − ज्ञा १·१८१. [सं.] 
 
र्ष्टराणश, र्ष्टराशी, र्ष्टराणशक स्त्री. न. (ग.) १. चत्रराचशक, पहा : र्ष्टकमय : ‘र्ष्राशींमध्ये एकेरी व 
िुहेरी असे िोन प्रकार आहेत.’ २. गृहीतसंख्या; धरलेली संख्या; र्ष्संख्या. 
 
र्ष्टसंख्या स्त्री. गृहीतसंख्या. पहा : र्ष्टराशी २. [सं.] 
 
र्ष्टागत स्त्री. मतै्री. (गो.) [सं.] 
 
र्ष्टाणनष्ट  चव. आवडते नावडते; आवडीरे् नावडीरे्; शुभाशुभ; मंगलअमंगल : ‘र्ष्ाचनष् तैसें । 
जगाच्या ठायीं ।’ − ज्ञा १३·६०१. [सं.] 
 
र्ष्टापणत्त, र्ष्टापत्ती स्त्री. ज्या संकटार्ा झकवा बाहेरून वाईट चिसिाऱ्या गोष्ीर्ा पचरिाम 
चहतकारक ठरतो अशी गोष्; आपल्याला हवी असिारी, अनुकूल गोष् आयती घडिे; चमळिे : ‘पाचकस्तान 
व र्ीन याचं्याशी िंालेली युदे्ध र्ष्ापत्तीर् ठरली.’ − युद्ध ३. [सं.] 
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र्ष्टापूतय न. एखािे धार्ममक, िानधमारे् मोठे कृत्य; र्ष् म्हिजे यज्ञयागािी श्रौतस्मातच कमे व पूतच 
म्हिजे तलाव, धमचशाळा, चवहीरी वगैरे बाधूंन त्यारं्ा उत्सगच करिे वगैरे धार्ममक कृत्य : ‘आचि सर्ाडाचर्ये 
परी । र्ष्ापूतें करी ।’ − ज्ञा १३·५२४. [सं.] 
 
र्ष्टाथय पु. (शाप.) १. र्क्प्सताथच. २. मनःकल्पना. ३. स्पहृा. ४. अचभलाष. ५. तृष्ट्िा. ६. पुण्यवासना. 
७. र्ष्वस्तुलाभ. ८. वाचंछत. ९. अचभलचषत. [सं.] 
 
र्ष्टांक पु. (ग.) र्ष् संख्या; र्ष्राशी; अंिाजलेली, गृहीत धरलेली रक्कम : ‘जी झकमत र्ष्ाकंरूपाने 
संकक्ल्पली.’ − के २·८·३०. [सं.] 
 
र्ष्टका, र्णष्टका स्त्री. १. वीट. २. (ग.) चजरे् सहाही पषृ्ठभाग आयताकृती आहेत, अशी सहा पषृ्ठभागानंी 
सीचमत असलेली चत्रचमत आकृती. [सं.] 
 
र्णष्ट, र्ष्टी स्त्री. अक्ननहोत्र्याने िर मचहन्द्याच्या शुतल आचि कृष्ट्ि पक्षाच्या प्रचतपिेस करावयार्ा 
याग. अक्ननहोत्र घेतल्यापासून ते नष् होईपयंत अक्ननहोत्र्याने हा याग करावयार्ा असतो. र्ष्ीत चनत्य 
(िशचपूिचमास), नैचमचत्तक (आग्रयिेष्ी, वधापनेष्ी र्.) व काही काम्य (वषचकामेष्ी, पचवते्रष्ी र्.) आहेत. 
[सं. र्ष्] 
 
र्ष्टीि स्त्री. मतै्रीि. (कु.) [सं. र्ष्] 
 
र्सकिे चि. थोडेसे खििे. पहा : णवसकिे (कु.) 
 
र्सकाड  न. (कृषी) नागंरार्ा िाडंा. 
 
र्सकी न. (कृषी) कोळपे जचमनीत िाबण्याकचरता कोळप्याच्या झिडात बसवलेला िाडंा, लाकूड. 
 
र्सकील स्त्री. खोड; उिे; सबब : ‘र्कडे काहीही र्सकील न काढता ……’ − ओंकार २१. 
 
र्सन, र्सान न. पहा : णवसि 
 
र्सने्न, र्सने चव. िोन ही संख्या, अरबी वषच मोजताना योजतात. [फा.] 
 
र्सने्न अशर चव. बारा र्माम; बारा संख्या; यार्ा वषचगिनेत उपयोग करतात. [फा. र्स्ना+अशर] 
 
र्सप, र्सब पु. १. चवसपच; हातापायावर होिारा गजकिासारखा एक र्मचरोग. यात खूप खाज 
सुटते, पुरळ येते, कातडी कडक व गाठाड होते. हा फार चर्वट व िुधचर रोग समजला जातो. २. 
जनावराच्या अंगावरील लालसर काळा, गोचर्डासारखा चकडा. [सं. चवसपच] 
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र्सबगोल पु. सफेिचजरे; एक औषधी बी. हे बी आकाराने मोहरी एवढे असते. याच्या पाढंरे, 
ताबंडे व काळे अशा जाती आहेत. 
 
र्सबंद पु. मेंिीरे् बी. भतुाखेतारं्ी झकवा दृष्ीर्ी बाधा होऊ नये म्हिून चववाह, प्रसूती वगैरे प्रसंगी हे 
जाळतात. [फा. र्स्पिं] 
 
र्सम, र्सीम पु. १. चवशषेनाम, नाव. २. मनुष्ट्य; असामी. 
 न. (चहशोबात) नग; सिर; नगारे् विचन; खात्यारे् विचन; वगारे् नाव; बाब; जात. [अर. र्स्म 
= नाव]. 
 
र्समनणवशी स्त्री. नावचनशी; नामावली : ‘र्समनचवशीर्ी फिच चलहून नबाबासं अजच केली.’ − मर्सा 
५·१२७. [फा. र्स्मन् चवसी] 
 
र्सममजकूर चव. (सरकारी कागिपत्रातून) वर, मागे उल्लेचखलेला; उपरोल्लेचखत; उपरचनर्मिष् 
(मनुष्ट्य). [फा.] 
 
र्सममुबादला पु. १. (हजेरींपत्रकात) बिलून घातलेले नाव; बिली नाव. २. बिली मािूस; 
िुसऱ्याबिल काम करिारा र्सम. [फा.] 
 
र्समवार चिचव. १. नावाच्या अनुिमाने; नावापुढे नाव असे; नावचनशीवार. २. चहशबेाच्या सचवस्तर 
बाबीप्रमािे. [फा.] 
 
र्समवार कमजास्ती स्त्री. पगार नोंिीसह नावार्ा ततता. सामा. शब्ि − र्समवार− अजी. 
नावचनशी, पट्टा, पत्रक, पाहिी, पावती, फाजील, वसुलीबाकी, सूट, हाजरी, रुजवात र्. 
 
र्समवारी स्त्री. नावार्ा ततता; नावारं्ी यािी; हजेरी; उपक्स्थतीपत्रक. 
 
र्समा पु. चवसावा; चवश्रातंी : ‘माहेरार्ी जोत बाई । बसीन चपत्याच्यापाशीं । गोष् ऐकोन चहतार्ी । 
िेईल र्समा काशी ।’ − वलो ९४. (व.) [सं. चवश्राम] 
 
र्समारी स्त्री. पाल; एक प्रािी. (खा.) 
 
र्सरा पु. स्त्री. मालमत्ता; र्ीजवस्तू [फा. आसार = परंपरा ] 
 
र्सरावाडी स्त्री. मालमत्ता; र्सरा. (व.) 
 
र्सवी चव. चिस्ती. 
 स्त्री. चिस्ती शक. [फा. ईसवी] 
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र्सवी सन पु. चिस्ती शक. हा येशू चिस्ताच्या जन्द्मापासून धरला आहे. 
 
र्सळिे चि. उसळिे; संतापिे; रागाविे : ‘नवरा चतच्यावर र्सळतही असे.’ −बलुतं १२०. 
 
र्सा स्त्री. घराच्या छपराला धूर लागून जमलेले धुरारे् चकटि. (व.) 
 
र्सा स्त्री. वीस; वीस या संख्येरे् (पिाथारे्) गट : ‘म्हिून क यानी एक िोन र्सा वाघासनी 
मारूनशानी सरस्वतीच्या आल्याड आलों.’ − बाय २·२. [सं. चवशचंत.] 
 
र्साड, र्साप(र्साड) न. नागंरार्ा एक भाग; नागंराच्या खंुटात रोवलेली धुरी. [सं. ईषा+िंड] 
 
र्साडा पु. तोडलेल्या िंाडार्ा काही बुधंा चशल्लक ठेवनू त्याच्यावर त्यार् िंाडार्ी कलमे लावनू 
केलेले नवे िंाड. 
 
र्सापत, र्साफत पहा : र्जाफत 
 
र्सारकी स्त्री. नागंराच्या र्साडाला मागील शवेटास (नागंरात बसवलेल्या) असलेली खीळ. 
 
र्सारा पु. (अथच.) खरेिी पक्की िंाल्यारे् चर्न्द्ह म्हिून खरेिीिाराने चविेत्याला आगाऊ चिलेली 
रक्कम; करार करण्याच्या वेळी तारि म्हिून चिलेली रक्कम, बयािा. 
 
र्साळ, र्साळा पु. १. स्पधा; स्पधेरे्−र्ढाओढीरे् वारे; र्ुरस; र्ढाओढ; अहमहचमका; हेवा; 
खुमखुमी. (चि. धरिे, येिे) : ‘पद्मिळेंसीं साळें  । भाडंताचत जे हे डोळे ।’ − ज्ञा १३·५६०. २. र्ीड; 
चतटकारा : ‘वारे् सत्यार्ा चवटाळ । र्ंचरयचनयमारं्ा र्साळ ॥’ − मुआचि १·६७. ३. संशय : ‘तो आपुचलए 
स्त्रीएर्ा र्साळु करी.’ − दृपा ८२. [सं. ईषा] 
 
र्साळा पु. ऐन चजन्नसी मोबिला; शभंर पेंढ्यास अमुक पेंढ्या िेण्यारे् ठरवनू काम करिे. (माि.) 
 
र्साळा, र्साला, र्सोळा पु. ज्वारीवरील रोग. 
 
र्साळार्सळी, र्सळार्सळी, र्सलार्सला चिचव. स्पधचने; ईषनेे; र्ढाओढीने. 
 
र्साळू, र्साळ्या, र्साळा चव. स्पधाळू : ‘र्ढाओढ करण्यास उत्सुक. 
 पु. आसतत; लंपट; मत्सरी : ‘आचि र्साळु जैसा घरा । का ंिंचिया हचतयेरा । न चवसंबे भाडंारा 
। बद्धकु जैसा ॥’ −ज्ञा १३·५०२. [सं. ईषालु] 
 
र्णसम पु. त्वषे. [फा.] 
 
र्सूप, र्सूब पु. पहा : र्सप, र्सब 
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र्स्कलबाज चव. चहकमती; कावबेाज; रंगेल : ‘तात्या र्नामिार हा महा र्स्कलबाज मािूस 
असला पाचहजे.’ −चमरास १७४. 
 
र्स्काद स्त्री. चजना. (गो.) [पोतुच. र्स्काड]. 
 
र्स्काल, र्स्कील, र्स्कीलकी स्त्री. हरकत; अडर्ि; तंटा : ‘र्ािंजीराव र्स्कील करील तर 
त्यासही माकूल करून सागंिे.’ − मर्सा ८·९७. [फा. र्क काल  = अडर्ि.] 
 
र्स्कीदार चव. ऐटबाज; शानिार : ‘डोकीवर र्क कीिार जरीर्ी टोपी अगर शमेला सोडलेला 
फेटा असावयार्ा.’ − नाता ६५. 
 
र्स्कूट, र्स्कोट पु. नाश; चवसकट : ‘केला का समिा र्स्कूट पानार्ा.’ − चमरास ३१९. 
 
र्ल्स्टक स्त्री. र्स्टेट; मालमत्ता; संपत्ती : ‘समिी र्क्स्टक त्येला िेनार होता.’ − परेपा ८०. 
 
र्ल्स्टकालेख पु. (उत्खननात चमळिारे) चवटावंर कोरलेले लेख : ‘र्चजप्तमधील जुन्द्या 
र्क्स्टकालेखारे् स्वरूप…’ − काढ १९८. 
 
र्स्टुर फाकडा पु. बाजीराव; ऐटीर्ा मािूस : ‘एवडा र्स्टुर फाकडा आहेस तर आलास कशाला?’ 
− चमरास २०२. (एक्ल्फन्द्स्टन साहेबाला पेशवाईत या अपभ्रष् नावाने संबोधण्यात येत असे.) 
 
र्स्टेट स्त्री. स्थावर मालमत्ता, संपिा; (सामान्द्यतः) मालमत्ता : ‘अज्ञानासंबधंानें ही र्स्टेट कोटाच्या 
ताब्यात जाऊन चतच्या व्यवस्थेकचरता ंरोल्ट साहेबारं्ी नेमिूक िंालेली होती.’ − लोचटकेले २·५७७. [रं्.] 
 
र्स्त स्त्री. १. र्ज्जत; र्भ्रत. (गो.) २. बेअि.ू 
 
र्स्तक्बाल पु. सामोरे जािे; सन्द्मान, आगतस्वागत : ‘…यास र्स्तकबाल करावयासी स्वामी 
समथच आहेत.’ − र्एम्पी ९४. 
 चव. भचवष्ट्यकालीन; भावी : ‘काकुच नानी हाल व र्स्तक् बाल …’ (हल्लीरे् व भावी काकुच न). [फा. 
र्क्स्तक् बाल] 
 
र्स्तक्बील शअ. पासून (मागील चवचशष् गोष्ीपासून झकवा तारखेपासून तो चिवस धरून) पुढे; 
सुरुवातीर्ी चमती; एखाद्या व्यवहारार्ा आरंभकाल; हा शब्ि तागायत शब्िाला जोडून येतो : ‘र्स्ततबील 
र्ैत्र तागायत फाल्गुन.’ [फा. र्क्स्तक् बाल] 
 
र्स्तक् लाल पु. जोर; धीर; धर. : ‘या फौजेर्ा र्स्तक् लाल राचहला नाहीं तेव्हा सुलूक आरंचभला.’ 
− मर्सा ६·४४०. [फा. र्क्स्तक् लाल] 
 
र्स्तमरारी स्त्री. कायमधारा पद्धती. [फा. र्क्स्तमरार] 
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र्स्तमाल पु. उपयोग. [फा.] 
 
र्स्तमालत, र्स्तमाली स्त्री. १. चिल−चिलासा; मनाला बरे वाटेल असे बोलिे; समजाविी. २. 
लाविी, संर्िी; कीिच, महामुरी : ‘आबािीस व र्स्तमालतीस कोसीस करून.’ −मर्सा १५·१२३. [फा. 
र्क्स्तमालत] 
 
र्स्तमाली स्त्री. १. वचहवाट; पचरपाठ; अभ्यास. २. पहा : र्ल्स्तमालत 
 चव. मामुली; जुनापुरािा; वापरण्यायोनय. 
 
र्स्तमेल स्त्री. १. (चहशोब) जमाखर्ार्ी एक बाब; जमेच्या रकमा खर्ी व खर्ाच्या रकमा जमा टाकिे, 
माडंिे. उिा. धान्द्य वगैरे प्रथम खर्ी टाकून त्यारे् पीठ, कोंडा वगैरे नंतर जमा करिे. २. घालमेल; 
वगावगी; उलाढाली; घडामोड. 
 
र्स्तरी, र्स्त्री स्त्री. १. धुतलेल्या कपड्ाचं्या सुरकुत्या काढून त्यास कडकपिा येण्यासाठी त्यावर 
चफरवण्यारे् उपकरि. २. कंुिी करण्यारे् यंत्र; एक चवद्युत उपकरि. (चि. करिे, मारिे). 
 
र्स्तरी, र्स्त्री स्त्री. बाई; बायको. पहा : अस्तुरी : ‘मी बी पुरुसराज्यातूंन र्स्तरीराज्यावर एकिम 
हापटलों.’ − बाय २. 
 
र्स्तस्बाब पु. पसंती; सल्ला : ‘त्यारें् र्स्तस्बाबाने काम करावे’ − मर्सा ७·५८. [फा. 
र्क्स्तस्बाव] 
 
र्स्ताद स्त्री. १. र्ुन्द्यारे् पके्क बाधंकाम : ‘र्स्तािेंर्ीं घरें.’ − मराआ. २. र्ीजवस्तू; सामानसुमान; जंगल 
मालमत्ता. ३. तयारीसाठी पैसा; साचहत्य; चसद्धता : ‘आंनऱ्यारें् अडीर्श ेमािूस त्यानंी साचंगतले त्यासचह 
र्स्ताि चमलत नाहीं.’ − पेि १६·१०९. [फा.] 
 
र्स्ताफ, र्स्ताफा, र्ल्स्तफा पु. सोडचर्ठ्ठी; नोकरी सोडण्यासंबधंी वचरष्ठानंा सािर केलेले पत्र; 
त्यागपत्र; राजीनामा : ‘आम्हास िौलत नलगे; मके्कस जावें झकवा घरीं बसून राहावें या मागें आम्ही नवाबास 
र्स्ताफाही चलहून पाठचवला.’ − मर्सा. [फा. र्क्स्तफा] 
 
र्स्तारी स्त्री. पत्रावळ; चवस्तारी. (व.) [सं. चवस्तरि.] 
 
र्स्तावा पु. १. नवीन जमीन कीिचमामुरीस येतेवेळी काही वषपेयंत भर साऱ्यापेक्षा कमी; परंतु िरसाल 
वाढत्या साऱ्याने िेण्यार्ी पद्धत. २. अशा तऱ्हेने िरसाल वाढिारा सारा. ३. (थटे्टने) नाक्स्त; अभाव; 
टाळा. ४. बरोबरी; लढाईर्ी तहकुबी करून बरोबरीच्या नात्याने तहारे् बोलिे करिे. [फा. र्क्स्तवा] 
 
र्ल्स्तयाक मुस्ताकी स्त्री. पे्रम; लोभ : ‘ज्या ज्या प्रसंगोचर्त र्क्स्तयाक−मुस्ताकीच्या गोष्ी 
बोलावयाच्या त्या नबाब चनजामुिोला बहािुर यानंी बयाि केल्या.’ − मर्सा १·१८७. [फा. र्क्स्तयाक् 
मुक ताकी] 
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र्स्तू, र्स्तव, र्स्तो पु. चवस्तव : ‘शेंिारानं र्स्त्याच्या खाडंागत रंग िंालेला.’ − गोतावळा ३. 
‘गाजं्याच्या डोतयावर र्स्तूव कुठं हाय.’ − बाय ४·२. (ग्रा.) 
 
र्स्तेरेत न. कमी उंर्ीर्ी साधी खाट. (गो.) 
 
र्स्त्री स्त्री. कोळपे िाबनू धरण्यार्ी काठी. 
 
र्स्दार न. बाहेर काढिे; प्रचसद्धीकरि : ‘िस्तक र्स्िार करून पाठचवलें  आहे.’ − मर्सा ३·९१. 
[फा.] 
 
र्स्ना, र्स्ने चव. िोन. पहा : र्सने्न [अर.] 
 
र्ल्स्पक पु. १. पत्त्याच्या खेळातील काळा बिाम. २. पते्त : ‘ही र्क्स्पकार्ी चपसिी िंाली, पि चतच्यात 
एतयारें् प्रमाि तसेर् राचहले.’ − माजी ५५४. 
 
र्ल्स्पट न. खेळावयारे् पते्त; पत्त्यारं्ा डाव. पहा : र्ल्स्पक 
 
र्ल्स्पतळ न. रुनिालय; रोनयारं्ी राहण्यार्ी व औषधपाण्यार्ी सोय जेथे असते असे स्थान; 
(उपरोधाने) वडे्ारे् र्क्स्पतळ : ‘एखािे राजेश्री जर घरातील सवच र्स्टेट समुरात टाकावयास चनघाले तर 
त्यारे् आप्तवगच त्यासं र्क्स्पतळार्ा मागच िाखवतील.’ −लोचटकेले ४·२२ [रं्. हॉक्स्पटल] 
 
र्ल्स्पंजर पु. (स्था.) िोन कमानींमधील चत्रकोिाकृती िगड. ज्या िगडापासून कमानीच्या 
बाधंकामास सुरुवात होते. [र्ं. क्स्प्रजंर] 
 
र्स्फळ चव. व्रात्य; त्रासिायक; खोडकर. (कु.) [अर्पलर्ा अप] 
 
र्स्म पु. नाव. [फा.] 
 
र्स्मत स्त्री. शील; पाचतव्रत्य; पाचवत्र्य. [फा.] 
 
र्स्माळी बसिे, र्स्मून बसिे चि. चवस्मरिात असिे; चवसरून जािे, चवसरून बसिे. (माि.) 
[चवस्मरिार्ा अप.] 
 
र्स्राएल, र्स्रायल पु. १. िेवाशी िंगडून जय चमळचविारा; याकोबाला िेवाने चिलेले नाव. २. 
याकोबारे् वशंज; ज्य ूलोक व त्यारं्ा धमच; हे र्स्रायल लोक याहवे िेवतेरे् उपासक आहेत. या धमारे् मूळ 
उत्पत्ती स्थान पॅलेस्टाईन होय. 
 
र्स्राव स्त्री. (र्मच, व्यव.) र्पलेच्या वरच्या भागारे् नाव; र्पलेच्या आंगठ्यास लावलेली पट्टी. (चि. 
ओविे) 
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र्स्लाम पु. महंमि पैगंबराने स्थाचपलेला धमच; मुसलमानी धमच; मुसलमान [फा.] 
 
र्स्वि, र्स्वन पु. कोकि चकनाऱ्यावर सापडिारा एक चपवळा मासा. 
 
र्स्वाट न. परडे; परसू. [कर.] 
 
र्स्वाटा पु. चवश्रातंी; चवसावा; ‘म्हंजे बैलासं्नी भरपूर र्स्वाटा चमळिार म्हिा?’ − गोतावळा ४. 
 
र्स्वाटी पु. परड्ार्ी रखवाली, राखि करिारा िेव. (कर.) 
 
र्स्वाळ पु. पहा : र्स्वि 
 
र्ि चव. चिचव. येथे; या लोकी; मृत्युलोकी : ‘र्ह भोचगसी कीं पुढतीं.’ − गुर् ९·३७. [सं.] 
 
र्िदे, र्णिदे चव. एक; वाहेि. [फा. अह् = एक] 
 
र्ि ना पर चिचव. र्कडे नाही आचि चतकडे नाही. 
 
र्िपरलोक पु. मृत्युलोक आचि स्वगचलोक. [सं.] 
 
र्िभोग पु. मृत्युलोकी, परृ्थ्वीवर भोगावी लागिारी सुखिुःखे : ‘अथच कामु पसरे । अग्रविें घेती थोरें । 
तेथ क्षचिकें  पिातंरें । र्हभोगारं्ीं । − ज्ञा १५·१५८. [सं.] 
 
र्िलोक पु. मृत्युलोक; परृ्थ्वी. [सं.] 
 
र्िलौणकक चव. या लोकातील; परृ्थ्वीवरील. [सं.] 
 
र्िवाद पु. शासन व शासकीय धोरि धमच व धार्ममक चवर्ार यावंर आधारलेले नसाव ेअसे प्रचतपािन 
करिारी तत्त्वप्रिाली; धमचचनरपेक्षतेरे् तत्त्व व आर्रि; सामाचजक नीचतमूल्ये धमाचधचष्ठत न ठेवता ऐचहक 
जीवनाशी संबंचधत असावी असे मानिारे तत्त्वज्ञान. [सं.] 
 
र्िवृत्त न. (वतचमानपत्री) स्थाचनक वृत्त, बातम्या. [सं.] 
 
र्िसान न. कृपा; प्रसाि; मेहेरबानगी; उपकार : ‘िौलताबािेर्ें यश आम्हासं यावें म्हिूनर् स्वामींनीं 
रुपये जहागीर चिली, सकारचकफायतीकचरता न चिलें  हेंही मोठे र्हसान सेवकावर.’ − ऐलेख १·३९. 
[फा.] 
 
र्िा स्त्री. र्च्छा. [सं. ईहा] 
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र्िामुत्र चव. ऐचहक आचि पारलौचकक : ‘र्हामुत्रफळापासौचन उपरमें’ − ज्ञाप्र ६८९. 
 
र्ळ पु. वळे; चिवस. (ग्रा.) [वळेर्ा अप.] 
 
र्ळत, र्ळद स्त्री. नागंरार्ा फाळ झकवा फावडे यावरील माती खरडण्यारे् साधन; खिते; 
कंडारण्याच्या शवेटास बसवलेली लोखंडी झशप − चहने फाळास लागिारी माती खरडून काढतात. (व). 
वखर झकवा डवर याचं्या फासावरील माती साफ करण्यारे् हत्यार. (व.) लाकडी कुिळयाच्या शवेटास 
असलेली लोखंडी अिी. (को.) 
 
र्ळवरी चिचव. या वळेपयंत; आतापयंत; र्तका वळे. 
 
र्ळंसाट चिचव. चिवसभर. (व.) 
 
र्ळाणखळा पु. १. घरातील हलकी भारी र्ीजवस्तू; लहान मोठ्या वस्तू; सवच जंगम मालमत्ता. २. 
चकरकोळ वस्तू; सटरफटर माल. (वा.) अंगाचा र्ळाणखळा करिे,शरीराचा र्ळाणखळा करिे–अचतशय 
श्रम घेिे; फार मेहनत करिे; श्रमिे. 
 
र्ळानर्ळ चिचव. सारा चिवस; चिवसभर. (नाग.) 
 
र्ळाकनदा अ. रातं्रचिवस; कोित्याही क्षिी; केव्हाही; नेहमी : ‘र्ळाझनिा पोटापाय त्याचं्या 
िारात जाव ंलागतं.’ − तअं १६९. 
 
र्ळीणमळी गुपणचळी उद्गा. आता र्ुप, गप बसा; (मुलानंी गप्प बसाव े म्हिून घालावयार्ी शपथ.) 
पहा : अळीणमळी गुपणचळी 
 
र्ळ् ळ्याचे पात्र न. र्डली करण्यारे्, उकडण्यारे् पात्र, भाडें. (तंजा.) 
 
र्कु्ष पु. ऊस. [सं.] 
 
र्कु्षकांड पु. उसारे् पेर; काडें; (सामान्द्यतः) ऊस. 
 
र्कु्षजा स्त्री. (रसा.) ऊस आचि बीट यापंासून तयार होिारी साखर. [सं.] 
 
र्कु्षदंड, र्कु्षदांडा पु. पहा : र्कु्षकांड [सं.] 
 
र्कु्षयंत्र न. र्रक; उसार्ा रस काढण्यारे् यंत्र. [सं.] 
 
र्कु्षरस पु. उसार्ा रस : ‘नाना प्रभा व्यापें प्रकाशु । गोचडया र्क्षुरसु ।’ − ज्ञा १८·५०९. [सं.] 
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र्कु्षशकय रा स्त्री. उसापासून तयार केलेली साखर. [सं.] 
 
र्ंगिे अचि. काळजीने, श्रमाने, आजाराने झकवा र्तर कारिाने भारावनू जािे; गळून जािे; िमिे; 
टेकीला येिे. 
 
र्ंगरेज पु. र्ंग्रज; र्ंक्नलश; चिचटश मािूस; साहेब; गोरा. 
 
र्ंगरेजी स्त्री. १. र्ंग्रजी भाषा. २. र्ंग्रजारं्ा अम्मल; चिचटश अमिानी. 
 चव. र्ंक्नलश; र्ंग्रजारं्ा; र्ंग्रजी भाषेसंबधंी; र्ंग्रजी; चिचटश. 
 
र्ंगरेजी दारू स्त्री. (र्ंग्रजी िारू लवकर पेट घेते यावरून) (ल.) १. तापट, चर्डका, संतापी 
मािूस. २. हुषार, र्लाख मािूस; तडफिार मािूस. 
 
र्ंगळ, र्ंगळा पु. चजवतं चनखारा; चवस्तव; अंगार (व. गो.) : ‘कैं र्ी सुखचनरा आंथरुिीं । र्ंगळाचं्या 
।’ −ज्ञा ९·५०१. [सं. अंगार] (वा.) र्ंगळास वळंबे लागिे– असलेल्या संकटात अचधक भर पडिे; 
एकािशीच्या घरी चशवरात्र. र्ंगळासारखा लाल िोिे– रागाने रे्हरा ताबंडा होिे; अचतशय संतापिे; 
र्ंगळासारखे डोळे िोिे– अचतशय रागाने डोळे लालबुिं व उग्र होिे. 
 
र्ंगळा पु. एका जातीर्ा ताबंडा मंुगळा. 
 
र्ंगळी, ईंगळी स्त्री. १. झवर्वार्ी एक जात; ही आकाराने झवर्वापेक्षा मोठी असून काळी व अचतशय 
चवषारी असते. २. चठिगी; चनखारा; चवस्तव : ‘घालावी ईंगळी िह्मशापार्ी’−उगी १४·६१. पहा : र्ंगळ : 
‘जेवीं वळुे वाढवी वळुेजाळी । वळुेवेळवा ंकारं्िीमेळीं । स्वयें पाडूचन र्ंगळी । समूळ जाळी आपण्यातें ।’ − 
एभा २३·६८९. पहा : र्ंगळ ३. (सोनारी धंिा) तापलेल्या मुशीतील रस ओतण्याकरता वापरावयार्ा र्ंग्रजी 
साताच्या आकड्ासारखा असलेल चर्मटा; साडंशी. (र्ंगळीच्या नागंीच्या आकारावरून). 
 
र्ंगा पु. १. (र्मचकार व्यव.) र्ामडे ओढून घोटून तािण्यारे् व मऊ करण्यारे् (उलथण्यासारखे) 
हत्यार. २. नागंरलेल्या जचमनीतील ढेकळे फोडण्यारे् लाकूड. ३. (ल.) हाल. [सं. र्ंग] (वा.) र्ंगा 
दाखणविे− खोड मोडिे; आपले सामर्थ्यच िाखचविे. र्ंगा णफरिे–गवचपचरहार होण्याजोनया अडर्िीत 
सापडिे; संकटामुळे नरम येिे; जजचर होिे; त्यामुळे शुद्धीवर येिे; डोळे उघडिे. 
 
र्ंगाळ पु. पहा : र्ंगळ : ‘काशी मािंी काळूबाई । तुिंं र्ंगाळ र्ालायर् ं।’ − जसा ८२. 
 
र्ंणगत न. १. खूि; सूर्क मुरा. २. अचभप्राय. ३. अंतस्थ हेतू; रहस्य. ४. (व्यंचगतर्ा अप.) 
औपरोचधक भाषि; व्यंगोतती. [सं.] 
 
र्ंणगत णसद्धांत पु. (भाषा.) मनातील आशय, भावना र्. हावभावानंी व्यतत केल्या जातात असे 
मानिारा चसद्धातं. 
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र्ंणगतज्ञ चव. र्ंचगत जाििारा; हावभावावरून अचभप्राय, उिेश जाििारा. [सं.] 
 
र्ंणगताग्र न. र्ंचगतज्ञ : ‘पतंप्रधान र्ंचगताग्र आहेत.’− ऐलेसं ११८३. 
 
र्ंगुदी स्त्री. (आयु.) झहगिबेट. [सं.] 
 
र्ंगुळ पु. चनखारा, पहा : र्ंगळ : ‘रुसले भरतारा । नाहीं म्हिावा आपला । शजेीच्या लाविीनं । 
लाल र्ंगुळ तापला ।’ − वलो ९१. (व.) 
 
र्ंगूळ पु. पारा व गंधक यारें् चमश्रि. पहा : किगुल : ‘र्ंगुळ व कापूर जाळून त्याजपासून धरलेले 
काजळ…’ −ननाना १६. 
 
र्ंग्रज, र्ंगे्रज पु. १. पहा : र्ंगरेज : ‘जाबी जंगी चफरंगी । र्ंगे्रज बहुधा रतत रंगी । मलेबार नौका 
मागी । चवघ्नकते िंचडले ।’ −मुसभा ८·१२७. २. िोन फाशानंी व र्ार रंगाचं्या सोंगट्यानंी खेळण्यार्ा एक 
डाव. यात पेशव े (चपवळया) आपल्या झशिे (चहरव्या), होळकर (काळया) साथीिारासंह एका बाजूला व 
र्ंग्रज (ताबंड्ा) िुसऱ्या बाजूला असून र्ंग्रजानंा र्तरानंी हरचवले म्हिजे ‘र्ंग्रजारं्ी चटमकी बजावली’ 
असा टोमिा मारून डाव संपतो. (कों.) 
 न. १. र्ंक्नलश मािूस; रं्नलंडमध्ये राहिारे गोरे लोक. २. पोलाि; लोखंडार्ा एक प्रकार. 
 
र्ंग्रजी, र्ंगे्रजी चव. पहा : र्ंगरेजी. 
 
र्ंग्रजी गिाि न. (कायिा) जेथे धनकोला चमळकत गहाि करून िेऊन ऋिको ठरावीक मुितीत 
कजच फेडण्यार्ा करार करतो, व स्वतः कजच फेडल्यास चमळकत धनकोने परत करावी असे चलहून िेतो 
अशा व्यवहारास र्ंग्रजी गहाि म्हितात. 
 
र्ंल्ग्लश चव. १. पहा : र्ंगरेज, र्ंगरेजी. २. परिेशी; चवलायती; र्ंनलडिेशीर्ा. 
 न. र्ंग्रजी भाषा. [रं्.] 
 
र्ंल्ग्लश बॉडी स्त्री. (छाप.) एक प्रकारर्ा छापण्यार्ा, र्ौिा पॉईंटर्ा टाईप. हा पायका टाईपपेक्षा 
जरा मोठा व गे्रट प्रायमरपेक्षा जरा लहान अक्षरारं्ा असतो. [र्ं.] 
 
र्ंच पु. फुटार्ा बारावा भाग; अडीर् सेंटीमीटर; अंगुळ; तसू. [र्ं.] 
 
र्ंजनवारा पु. पखंा; पखं्यार्ा वारा. (व.) 
 
र्ंजाई चव. चिसण्यात सुरेख; र्काकिारे; भपकेिार; चिखाऊ पि पोकळ. 
 
र्ंजाईत चव. नुकसान, लुसकान; चिखाऊ (कापड); कमजोर, चनःसत्त्व, चठसूळ (लाकूड, र्मारत 
र्.); र्ागंले न बनवलेले, तयार न केलेले (काम र्.) 
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र्ंजाणनब पु.ं मी; आम्ही : ‘र्ंजाचनबास कौक्न्द्सलातून फमाचवलें .’ −झवर्ूर्. 
 
र्ंणजन शतती उत्पन्न करिारे यंत्र; गचतयंत्र. [र्ं.] 
 
र्ंणजन दंड (यंअ.) पुलीला (कप्पीला) आधारभतू असलेला व स्वतःभोवती चफरून शतती झकवा गती 
प्रके्षचपत करिारा रं्चजनार्ा मोठा िाडंा. 
 
र्ंणजणनयर, र्ंणजनेर पु. यंत्रकाम झकवा बाधंकाम जाििारा; स्थापत्यशास्त्रज्ञ; यंत्रशास्त्रवते्ता; 
अचभयंता. [र्ं.] 
 
र्ंणजणनयकरग न. वास्तुचशल्प; स्थापत्यशास्त्र; यंत्रशास्त्र; अचभयंत्यारे् काम. [रं्.] 
 
र्ंजेक्शन न. १. लस, औषधीरव्य र्. चपर्कारीने शरीरात घालिे, सोडिे. (चि. िेिे, करिे); 
अंतःके्षपि; सूचर्भेिन; सुईटोर्िी. २. बक्स्तचवधी. 
 
र्ंझिा पु. पहा : कवझिा (व.) 
 
र्ंझाळ पु. १. पाटाच्या खालच्या बाजूस लावलेला आडवा िाडंा; पाय. (व.) पहा : अडात. २. 
कवाडाला लावलेला आडवा िाडंा. पहा : र्ंडाळे 
 
र्ंटाळ, र्ंठाळ पु. पहा : णवटाळ : ‘आमार्ा र्ंटाळ िंाला.’— के १·७·३०. (व.) 
 
र्ंड स्त्री. मासे पकडण्यारे् लाबंट र्ौकोनी जाळे. (कु.) 
 
र्ंडाळे न. कवाडाच्या र्ौकटीमधील आडव ेलाकूड. (व.) 
 
र्ंणडकेट स्त्री. राष्ट्रीय काँगे्रसमधील, र्ंचिरा गाधंींना पाझठबा िेिारा गट : ‘झसचडकेटशी सामना 
िेण्यासाठी ‘र्ंचडकेट’ तयार िंाली होती.’− अचिल्ली ७९. 
 
र्ंणडयन चव. झहिुस्थानासंबधी. 
 पु. १. झहिी मािूस; झहिुस्थानर्ा रचहवासी. २. अमेचरकेतील मूळरे् रचहवासी; रेड र्ंचडयन. 
[रं्.] 
 
र्ंतकाल पु. मृत्यु; अंतकाल : ‘महमिअलीखान वालाजाह यारं्ा र्ंतकाल छ. २७ माहे रचबलावली 
जाल्यार्ें वतचमान आहे.’− मर्सा ५·२०३. [फा.] 
 
र्ंतजाम पु. बिंोबस्त; व्यवस्था : ‘सकाररे् कामार्ा पक्का र्ंतजाम.’–जोरा १२९. [फा] 
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र्ंतजारी स्त्री. मागचप्रतीक्षा; वाट पाहिे; उत्सुकता : ‘त्यार्ा जबाब केव्हा येईल यार्ी र्ंतजारी आहे.’− 
मर्सा ५·१२८. 
 चव. मागचप्रतीक्षक; उत्सुक : ‘उत्तराचवषयीं लवकर आज्ञा जाली पाचहजे; नबाब फार र्ंतजारी 
आहेत.’ भमर्सा ५·१२४. [फा.] 
 
र्ंताजी चव. चमजासखोर; फार नाजूक; र्वढंाळ; र्ोखंिळ. (व.) 
 
र्ंणतजार  पु. वाट पाहिे; प्रतीक्षा : ‘हुजुरच्या सालजाबाकचरता र्ंचतजार होते.’ − झहिखं १·४७. 
[फा.] 
 
र्ंत्रुज न. चखस्ती लोकारं्ा चशमगा. (गो.) [पोतुच.] 
 
र्ंदळस, र्ंदळसकुटा चव. भोळसट. (कु.) 
 
र्ंणदरा स्त्री. लक्ष्मी; चवष्ट्िुपत्नी; कमला : ‘जे होय मंचिरचह संुिर र्ंचिरेर्ें ।’ − नल ९. [सं.] 
 
र्ंदीवर, र्ंणदवर न. कमळ; नीलकमल; चनळया कमळारे् फूल : ‘फाकंचलया र्ंिीवरा । पचरवारु नाहीं 
धनुधचरा ।’− ज्ञा १३·३६२. [सं.] 
 
र्ंदुरी चव. र्ंिूर (शहरा) मध्ये तयार होिारी (साडी, वसे्त्र र्.). 
 
र्ंदुवदना चव. १. र्रंाप्रमािे चजरे् मुख आहे अशी (स्त्री). २. (ल.) संुिर, रूपवती स्त्री; तरुिी; 
कुमारी. ३. एक समवृत्त. यात १४ अक्षरे येतात. उिा. ‘कायकचर काळकचल नीलगल चर्त्तीं ।’ [सं.] 
 
र्ंदुवार, र्ंदुवासर पु. सोमवार. [सं.] 
 
 
र्ंदु, र्ंदू पु. र्रं : ‘जो मम नयनर्कोरा रं्िू’ − राराचव ५७. सामा. शब्ि− मुखेंिू, पूिेंिू र्. [सं.] 
 
र्ंद्र पु. १. िेवारं्ा राजा; स्वगचलोकार्ा व पूवच चिशरे्ा अचधपती. ही मेघ, पाऊस यारं्ी अचधष्ठात्री 
िेवता म्हिून फार प्रार्ीन काळापासून मानतात : ‘चश्रया वाखाचिजे अमरेंर । कृष्ट्ि र्ंिार्ाचह र्ंर ।’ −एरुस्व 
१·७८. २. (समुिायामध्ये) राजा; श्रेष्ठ, वचरष्ठ व्यतती; नायक; मुख्य; पुढारी; सामा. शब्ि− नरेंर, नृपेंर, 
खगेंर, फिींर. ३. गोसावी, संन्द्यासी याचं्यातील एक पथं; या पथंातील व्यतती. [सं.] 
 
र्ंद्रकट न. आढ्यापासून पाख्यापयंतरे् खाली आलेले वासे टेकून राहण्यासाठी तुळयाचं्या टोकावंर 
बसवलेले आडव ेलाकूड; झभतीत बसवलेले बहालाच्या खालरे् आडवे लाकूड. (कों.) [सं.] 
 
र्ंद्रकल्यािी चव. चवरूप; कुरूप. (माि.) 
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र्ंद्रकापशी स्त्री. कापसाच्या िंाडार्ी एक जात. िेवकापूस. [सं.] 
 
र्ंद्रकीट पु. एक प्रकारर्ा पावसाळी ताबंडा (कधी पाढंरा) चकडा; कंुकवार्ा चकडा; सोमचकडा; हा 
मृगनक्षत्रात उत्पन्न होतो, याच्या पाठीवर सहा चठपके असतात. 
 
र्ंद्रकील १. मंिरार्ल. २. घोट्यार्ा साधंा; घोट्यार्ी खीळ. [सं.] 
 
र्ंद्रगेळ न. १. पायाच्या घोट्यार्ा भाग. २. गुराच्या टारे्वर (खुरावर) मागील बाजूस वाढलेला 
मासंल भाग; पायार्ा एक भाग. 
 
र्ंद्रगोप पु. पहा : र्ंद्रकीट : ‘र्ंरगोप धुतले पाउसें । पद्मरागीं जडत्व असे ।’ − ऋ ८६. 
 
र्ंद्रचाप पु. र्ंरधनुष्ट्य; पावसाच्या तुषारावंर पडिाऱ्या सूयचचकरिाचं्या योगाने आकाशात चिसिारी 
धनुष्ट्याकृती. यार्ा आकार अधचवतुचळाकार असून वतुचळार्ा मध्यझबिू पाहिारा आचि सूयच यासं जोडिाऱ्या 
रेषेवर असतो. यात ताबंडा, नाझरगी, चपवळा, चहरवा, चनळा, पारवा व जाभंळा असे सात रंग असतात. 
पावसाच्या पाण्याच्या थेंबामध्ये होिारे प्रकाशचकरिारें् विीभवन व परावतचन यामुळे र्ंरधनुष्ट्य पडते. [सं.] 
 
र्ंद्रजव पु. र्ंरबीज; कुड्ारे् बी. [सं. र्ंर+यव] 
 
र्ंद्रजाल न. नजरबिंी; मंत्रचवद्या, जािूचगरी; जािूटोिा; गौडबगंाल; भानामती; हातर्लाखी; माया : 
‘हें सवच र्ंरजालर् माझ्या दृष्ीस पडत आहे.’− कमं ३. [सं.] 
 
र्ंद्रज्योत स्त्री. पहा : र्ंद्रजव 
 
र्ंद्रधना पु. र्ंरधनुष्ट्य : ‘चतला आपला सावटू पाण्यात चिसला. जिू रं्रधनार्.’− आपा ४३. 
 
र्ंद्रधनुष्ट्य, र्ंद्रधनु न. पहा : र्ंद्रचाप : नाना रंगीं गजबजे । जैसें र्ंरधनुष्ट्य िेचखजे ।’− ज्ञा 
१५·२४०. [सं.] 
 
र्ंद्रध्वज पु. पाडव्याच्या चिवशी उभारतात ती गुढी. पहा : गुढी [सं.] 
 
र्ंद्रनील, र्ंद्रनीळ पु. एक रत्न; उंर्ी मौल्यवान नीळ : ‘चपळून र्ंरनील चकळी । वोतली 
कृष्ट्ितनु सावंळी । पाउलें  सुकुमार कोंवळी । घोटीं चनळीं िोहीं भागीं ।’− एरुस्व ६·२३. [सं.] 
 
र्ंद्रफिी पु. १. र्ंरजाल चवदे्यने िोरीर्ा चिसिारा साप. २. र्ंर व शषे. २. माजंर व सपच : ‘िोघा ंऐसीं 
तीन र्ालती । अवगुिी अष्धा प्रकृती । अधोधच साडूंन वतचती । र्ंरफिी एसीं ।’− िास १५·५·१. [सं.] 
 
र्ंद्रबस्ती स्त्री. (आयु.) पोटरीत घोट्यापासून १२ बोटावर असिारे ममच. 
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र्ंद्रबािी स्त्री. िरवाज्याच्या फळीरे् िोन बाजूरे् िोन व मधला एक असे उभे तुकडे. [सं. र्ंर+बाहु] 
 
र्ंद्रभुवन न. १. र्ंरार्ा राजवाडा; र्ंरलोक. २. (ल.) अचतशय संुिर, वैभवशाली व टोलेजंग 
राजवाडा. [सं.] 
 
र्ंद्रमडे, र्ंद्रमढे न. अगिी कृश, अशतत, रोड, मढ्यासारखा मनुष्ट्य. 
 
र्ंद्रलोक पु. स्वगातील र्ंरार्ी चनवासभमूी; स्वगाच्या ज्या भागात र्ंर राहतो तो प्रिेश. [सं.] 
 
र्ंद्रवरा स्त्री. एक समवृत्त; याच्या प्रत्येक र्रिात ११ अक्षरे येतात. उिा. ‘का ंटाचकलें  शस्त्र रिातं तेिें 
।’− वसें. [सं.] 
 
र्ंद्रविी न. पािी : ‘बार् भोजेयालाचग रं्रविी ठेवा.’− लीर्उ ८. 
 
र्ंद्रवशा स्त्री. एक समवृत्त. प्रत्येक र्रिात १२ अक्षरे. उिा. ‘गोपी हरीच्या भजनात रंगल्या.’ [सं.] 
 
र्ंद्रवारुि, र्ंद्रवारुिी, र्ंद्रवरुि न. कडूकवडंळ; र्ंरवारुिीरे् फळ; कडूवृिंावन : ‘अंतर कडू वरी 
वरी िावी संुिर । रं्रवारुिफळ जैसें ।’ [सं.] 
 
र्ंद्रश्री स्त्री. स्वगीय थाट; र्ंरलोकातले वैभव : ‘तैसीं खवळें र्ाड । होय िुःखासकट गोड । र्ंरश्रीचह 
साकंड । गमो लागे ॥’−ज्ञा १४·१६३. 
 
र्ंद्रसभा स्त्री. १. र्ंरार्ी सभा; र्ंरार्ा िरबार. २. (ल. चवशषेतः रात्रीच्या) जेविाला टाळा : ‘तुम्ही 
पडला पके्क कोकिस्थ, परान्नं पुचष्वधचनं, लागलीर् रात्रीर्ी र्ंरसभा.’–खरािे १२२. 
 
र्ंद्राची रंभा स्त्री. र्ंराच्या सभेतील अप्सरामंध्ये रंभा सवात संुिर, यावरून (ल.) संुिर स्त्री. : ‘पैसा 
चमळाला की र्ंरार्ी रंभा िेखील आिून िेईन.’− मोर २२. 
 
र्ंद्राठी पहा : र्ंद्रकट (कों.) 
 
र्ंद्रािी स्त्री. १. र्ंरार्ी स्त्री, पत्नी; शर्ी. र्ंरपिावर कोिीही आला तरी र्ंरािी बिलत नाही. ती तीर् 
राहाते यावरून बिलिाऱ्या गोष्ींमध्ये एखािी कायम राहत असेल तर त्याबिल म्हितात. २. चनगुचडी. ३. 
र्ंरवल्लरी झकवा कडू कवडंली (र्ंरवारुिी). ४. वलेिोड्ारे् िुंडूप. [सं.] 
 
र्ंद्रायि न. कडू वृिंावन; कवडंल, कवंडळ. [सं.] 
 
र्ंद्रायिी स्त्री. र्ंरार्ी स्त्री. पहा : र्ंद्रािी : ‘र्ंरास र्ंरायिी, कृष्ट्िास हो रुक्तमिी ।’− वसा १५. 
२. पुिे चजल्ह्यातील एका निीरे् नाव. प्रचसद्ध आळंिी के्षत्र चहच्या काठावर आहे. 
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र्ंद्रायुध न. पहा : र्ंद्रचाप 
 
र्ंद्रायेि न. पहा : र्ंद्रावि, र्ंद्रावन (वा.) र्ंद्रायेि फलवत् स्नेि–वरून चिसावयास मतै्री पि आतून 
वैर; कपटमतै्री; भोंिूपिार्ा स्नेह : ‘तेचह िेवहत बुचद्धहत जाले आहेत. झसद्यासी र्ंरायेि फलवत स्नेह 
होता. अचलकडे बहुतर् चवटले आहे.’− पेि ३६·३८५. 
 
र्ंद्रावि, र्ंद्रावन न. वृिंावन; कडू कवडंळ. हे फळ चिसण्यास संुिर पि र्वीला कडू असते. यावरून 
संुिर पि चनरुपयोगी, बाहेरून शातं पि आतून िूर अशा मािसाला म्हितात : ‘तें र्ंरावि कोिी न सेवी । 
अंतरस्वभावीं अचत मचळि ।’− एभा २·३९०. [सं.] 
 
र्ंद्राविी  स्त्री. एक वेल; कडू वृिंावन; चहर्ी पाने कझलगडाच्या वलेीसारखी पि त्यापेक्षा थोडी 
बारीक असतात. चपकलेले फळ चपवळे चिसते. यापैकी एका जातीरे् फळ मोठ्या आंब्याएवढे असते. त्याला 
घोडर्ंरावि म्हितात. िुसऱ्या जातीरे् फळ झलबाएवढे असते : ‘मग राजसा चजया चिया । तया र्ंराविी 
चपकचलया जे सुखें चर्तारूचनया ं ॥ फळती िुःखें ॥’−ज्ञा १४·२६२. (वा.) र्ंद्राविीचे फळ– संुिर पि 
चनरुपयोगी मािूस, पिाथच. [सं. र्ंरवारुिी] 
 
र्ंद्राक्ष पु. १. घोड्ारे् एक लक्षि. ज्याच्या िोन्द्ही गंडस्थळी भोवरे आहेत असा घोडा; ज्यास 
किचमूळाच्या चठकािी एक व उरावर एक असे िोन भोवरे असतात त्यासही र्ंराक्ष म्हितात.− अश्वप. [सं.] 
 
र्ंणद्रय न. १. शरीरारे् चवचशष् कायच करिाऱ्या झकवा बाह्य जगार्ा वेगवगेळया प्रकारे अनुभव घेिाऱ्या 
शरीराच्या भागापंैकी प्रत्येक. अवयव; गात्र; ज्ञानारे्, कमारे् साधन असलेला शरीरार्ा भाग. एकूि र्ंचरये 
अकरा. पार् ज्ञानेंचरयें, पार् कमेंचरये व मन : ‘अकराही र्ंचरयवृत्ती । कैशा लागती भगव् भतती ।’ − एभा 
२·२९३. २. पुरुषारें् जननेंचरय. [सं.] (वा.) र्ंणद्रय िाती धरिे–जार कमारे् अचतशय व्यसन असिे; अचत 
चवषयासतत असिे; उन्द्मत्त होिे. 
 
र्ंणद्रयकदंब पु. र्ंचरयारं्ा समुिाय असा िेह : ‘मग तो र्ंचरयकिंबु । करचवजे तंव राब ू ।’ −ज्ञा 
१८·५०२. 
 
र्ंणद्रयगम्य, र्ंणद्रयगोचर, र्ंणद्रयग्रार्ह् चव. र्ंचरयानंा आकलन होिारे, कळिारे, जािविारे; 
र्ंचरयानंा ग्रहि करता येण्याजोगा. ‘वास्तवार्ार् कल्पनाजन्द्य व र्ंचरयगोर् असा अवतार आहे.’− ॲका 
२७. [सं.] 
 
र्ंणद्रयग्राम पु. १. र्ंचरयसमूह; सवच र्ंचरये. २. र्ंचरयारें् स्थान. [सं.] 
 
र्ंणद्रयजन्य चव. र्ंचरयो् भव : र्ंचरयापासून िंालेले. [सं.] 
 
र्ंणद्रयजुलाब पु. १. मूत्ररेर्; मूत्रढाळ; मूत्राचधतय होण्यारे् औषध. २. बहुमूत्र; मूत्रवृद्धी. 
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र्ंणद्रयदमन न. १. र्ंचरयानंा कह्यात, स्वाधीन ठेविे; मनोचवकार िाबिे, िडपिे. २. चवषयाकडे 
असलेला र्ंचरयारं्ा ओढा नाहीसा करण्यारे् योगसाधनािी उपाय. [सं.] 
 
र्ंणद्रयद्रव्य न. र्ंचरयरूप रव्य (कोिी आत्मसंयमरूप अननीमध्ये ते काचयक, वाचर्क व मानचसक 
या तीन युक्ततमंत्रानंी पचवत्र अशा या र्ंचरयरूप रव्यारे् हवन करतात.) : ‘एक संयमाक्नन होत्री । ते 
युक्ततत्रयाच्या मंत्रीं । यजन कचरती पचवत्रीं । र्ंचरयरव्यीं ॥’ − ज्ञा ४·१२६. [सं.] 
 
र्ंणद्रयणनग्रि पु. चवषयवासनेवर ताबा ठेविे; कामचवकार कह्यात ठेविे; संयम; िह्मर्यच. [सं.] 
 
र्ंणद्रयपीठ न. र्ंचरयारें् स्थान, चठकाि : ‘म्हिौचन र्क्षुराचिझक िाहें । र्ंचरयपीठीं सानुग्रहें ।’ − 
राज्ञा १८·३४८. [सं.] 
 
र्ंणद्रयप्रौढी स्त्री. र्ंचरयारें् सामर्थ्यच : ‘तैसी सवचवृचत्तवैभवीं ।’ बुचद्धचर् एकली बरवी । बुद्धीही बरव नवी 
। र्ंचरयप्रौढी ॥’− राज्ञा १८·३४६. 
 
र्ंणद्रयमद पु. र्ंचरयारें् स्वैर वतचन; उन्द्मत्तपिा : ‘का ं जाचलया सकळ संपिा । जो अनुसरैल 
र्ंचरयमिा I’− ज्ञा ३·१०३ [सं.] 
 
र्ंणद्रयवगय पु. चवचवध र्ंचरये : ‘र्ंचरयवगीं िाखचवचलया । चवरुद्ध अथवा भलीया । − ज्ञा १६·७८. 
[सं.] 
 
र्ंणद्रयणवज्ञानशास्त्र शास्त्र न. रं्चरयाचं्या रर्नेर्ी, व्यापारारं्ी माचहती िेिारे शास्त्र. [सं.] 
 
र्ंणद्रयषट्ट्पदाचारी चव. पार् ज्ञानेंचरये व मन अशा सहा र्ंचरयरूपी पायारं्ा (जीवभ्रमर) : 
‘वदे्योिकाच्या सरोवरीं । फाकता चवषयकल्हारीं । र्ंचरयषट्ट्पिार्ारी । जीवभ्रमरातें ॥’−ज्ञा १८·१३०१ [सं.] 
 
र्ंणद्रयागम्य चव. र्ंचरयानंा आकलन न होिारे; र्ंचरयागोर्र; र्ंचरयातीत; न जािविारे; 
आकलनाच्या पलीकडरे्. [सं.] 
 
र्ंणद्रयाथय  पु. र्ंचरयार्ा चवषय (रूप, रस, गंध स्पशच, शब्ि यापंैकी प्रत्येक चवषय : ‘जो या 
र्ंचरयाथा । नागवचेर् ।’ − ज्ञा २·१२४. [सं.] 
 
र्ंणद्रयीकरि न. (जीव.) रं्चरयरर्ना; र्ंचरयचवचशष्ता. [सं.] 
 
र्ंदु्रसयारी स्त्री. (नाचवक.) गलबतावरील डोलकाठी व शीड उभारण्यार्ी िोरी; यारी. 
 
र्ंधक पु. (भौ.) र्थ्र. 
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र्ंधन न. १. सपचि; जळि; जाळावयार्ी लाकडे; बेति : ‘जचर अमृत घालंु आंधिा । कापुर मेळउ 
र्ंधना :’ − ऋ ५१. (ग्रा.) [सं.] 
 
र्ंधन पंप (यंत्र) पु. १. रव र्ंधन काब्युचरेटरकडे ढकलिारा, मोटारगाडीमध्ये बसचवलेला पपं. २. 
र्ंधन फेकिारा पपं. 
 
र्ंधनबदल पु. (चवअ.) र्ंधनातील क्स्थत्यंतर, र्ढउतार, अंशात्मक बिल. 
 
र्ंधनभरि न. (स्था.) पेटवि. [सं.] 
 
र्ंधा पु. प्रसूतीनंतर पुन्द्हा माचसकपाळी सुरू होण्यापूवीर् गभचधारिा होऊन िंालेला मुलगा. (व.) 
 
र्ंधा पु. र्ुलीसाठी माडंावयाच्या तीन धोंड्ापंैकी प्रत्येक. (व.) 
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ई 
 
[‘ई’ ने सुरू िोिारे कािी शब्द येथे न आढळल्यास ‘र्’, ‘वी’, ‘यी’ मध्ये पािावेत.] 
 
ई. मराठी विचमालेतील र्ौथा विच व स्वरमालेतील र्ौथा स्वर. स्थानपरत्व ेऱ्हस्व झकवा िीघच : ‘सीता, 
भीरू र्. मध्ये ऱ्हस्व; शीत, मती र्.मध्ये िीघच. 
 
ई सना. ही ‘झनिा सकळ पापारें् माथा । ई परता असेना ।’ − एभा ९·५०३. 
 
ई (ई ऽऽऽ) उद्गा. चकळस, भीती, उपहास, थट्टा र्. िशचविारा शब्ि. साधारितः कंठावरोधयुतत व 
अचतिीघच. चवशषेतः बायकी उद्गार. 
 
ई संके्षप. बहुमानाथचक ( शब्िाच्या शवेटी, आई या शब्िार्ा संके्षप. उिा. ताराई, चजजाई, मंगळाई 
र्.) 
 
ई (व्या.) भाविशचक प्रत्यय. (हा नामास, चवशषेिास लावला असता तद्भाविशचक भाववार्क नामे 
होतात. उिा. खूष−खुषी, गरीब−गचरबी, एक−एकी.) [फा.] 
 
ई सना. हा, ही, हे (पूवीच्या काळी िरबारी पत्रात लेखक स्वतःबिल हे संबोधन योजीत असे : ‘ई 
जनाब’) [फा. ईन्.] 
 
ईकुिािोव चव. एकुिनव्वि : ‘आिी सारा तेयार्ी अंतउरी । ईकुिािोचवर्ी − चिपु ९·१. 
 
ईचा पु. संशय. [सं. वीचर् = र्रं्लता.] 
 
ईट न. भाल्यासारखे एक हत्यार. पहा : र्टा [ते. ईटे] 
 
ईटबंदी चव. चवटानंी बाधंलेले, चवटानंी बाधंलेली (घर, झभत). 
 
ईड अ. बरोबर; समान; बिल; ऐवजी : ‘वरकडास अधा मुलुकार्ा महसूल ईड करून चिले.’ − 
मऐचश १०२·४ [तंजा] [त. ईडु] 
 
ईडकनबू, ईडकलबू न. गधड झलब.ू 
 
ईडकनबू, ईडकलबू न. गधड झलबू; झलबाच्या जातीतले परंतु थोडे मोठे, आंबट फळ; यार्ा रंग 
चपवळा असून साल खडबडीत असते. यारे् लोिरे् घालतात. रसारे् लेमोनेड करतात. [का. ईळे] 
 
ईडपीड पहा : र्डाणपडा 
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ईड येिे चि. पुरविे; रेलरे्ल होिे. [का. र्चडकू = िाटिे, घट्ट बसिे] 
 
ईडा पहा : र्डा : ‘मेरू चशखर केचव न फोडी । ईडा पींगळाते’ − उगी १७ (९) १. 
 
ईडेपाडे चिचव. नेटाने; र्ढाओढीने; ईषनेे. पहा : र्डेपाडे : ‘िोही िळीरे् ईडेपाडें । द्याकर माचंडला 
र्ढेंर्ढें ।’ − वसेीस्व ११·७२ [ईड रे् चद्व.] 
 
ईडेणपडे घेिे चि. (बोटे मोडून) दृष् काढिे. पहा : र्डाणपडा : ‘चकती घेती ईडचपडे.’− वसेीस्व 
२·१४. 
 
ईड्य चव. स्तुत्य; स्तुती करण्याजोगा : ‘सद्गुिमंचडत पचंडत िंचड तपस्वीड् य । स् चववकेचपता ।’ − 
मोसभा ४·५७. [सं. ईड] 
 
ईि, ईन स्त्री. चवहीि. (कर.) [चवहीि अप.] 
 
ईत, ईती स्त्री. अचतवृष्ी, अनावृष्ी, उंिीर, टोळ, पोपट, स्वर्ि, परर्ि या सात प्रकारानंी 
होिारा उपरव. [सं. ईचत = उपरव] 
 
ईतवार पु. आचितवार; रचववार. (खा.) 
 
ईथर पु. १. परृ्थ्वीभोवती असलेले वायुरूप पिाथांरे् सवचव्यापी वषे्न; र्ंधक; आकाशतत्त्व; 
आकाशातील सवच चरतत स्थळास व्यापून टाकिारा तेजोवाहक पिाथच. सूक्ष्म वाय.ू २. (रसा.) 
अल्कोहोलमधील हैड्रॉक्तसल गिातील हैड्रोजनच्या जागी अक्त्कल झकवा ॲचरल गि समाचवष् िंाल्याने 
बनलेले संयुग. 
 
ईद स्त्री. मुसलमानी सि. ईिीरे् िोन मुख्य सि आहेत. बकर ईि आचि रमजान ईि. 
रोजे−उपवास सोडण्यार्ा सि : ‘नबाबास ईिेबिल वसे्त्र पावली नव्हती.’− चिमरा १·१६१. [फा.] 
 
ईदगा पु. मुसलमान धमीयारें् प्राथचनास्थान : ‘मुसलमान… ईिनयात नमाज पढण्यासाठी चमरविुकीने 
जात.’− जीसे ३५२. 
 
ईदृश चव. अशा प्रकारर्ा; असला. [सं.] 
 
ईन मीन तीन, ईन मीन सवातीन, ईन मीन साडे तीन संख्येने अगिी कमी (मािसे); अगिी अल्प; 
थोडी संख्या (वस्तू, मािसे र्.) : ‘या संस्थेच्या र्न मीन तीन सभासिापंैकी िोघे बाहेर जािार…’ −सुिे 
२६२. 
 
ईप्तीसा स्त्री. र्च्छा. [सं.] 
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ईल्प्तीसिे सचि. र्क्च्छिे : ‘तैसें शतितु यचजलें  मातें । कीं ईक्प्सताचत स्वगचसुखातंें ।’− ज्ञा ९·३१२. [सं. 
ईप्सा] 
 
ईल्प्तीसत चव. र्क्च्छलेले हवे असलेले : ‘भोजारे् पुरवनू ईक्प्सत मुनी तो होय अंतर्महत ।’ − चवक (भोज) 
१९. 
 
ई–फल न. (ग.) (१ + ¹/क्ष)क्ष या राशीर्ी झकमत; क्षर्ी झकमत (१, २, ३… अशा िमाने) अनंतापयंत 
वाढवत नेल्यास, ज्या अंचतम झकमतीच्या जवळ जाते ती झकमत. 
 
ईर चव. चजच्या अंगात आले आहे अशी व्यतती : ‘ईर तो टोिा चफरवीत र्ौफेर नार्ू लागला.’ 
−बारी १२१. [सं. वीर] (वा.) (अंगात) ईर णशरिे– बेभान होिे; स्वतःवरर्ा ताबा सुटिे : ‘अंगात एक ईर 
चशरावा तसं त्यानंी चभमार् ंकर्ाऽर्ा कुडकंर् केलं.’− चर्ताक ८३. 
 
ईर स्त्री. १. शतती, उत्साह; सामर्थ्यच; तरतरी. २. सत्त्व; उत्कृष्पिा; पके्कपिा व गुिक्षमता यारं्ा 
समावशे ज्यात आहेत असे (र्ुना, पीठ र्.) तत्त्व. पहा : णवरी [सं. वीयच] 
 
ईर स्त्री. १. र्ढाओढ; स्पधा; र्ुरस. २. हरकत; अडथळा; तंटा (चि. धरिे, येिे). ३. बुचद्धबळात 
आपल्या राजास िुसऱ्याच्या मोहऱ्यार्ा बसिारा शह लागू पडू नये म्हिून आपले मोहरे/प्यािे मध्ये घालिे. 
(वा.) ईर येिे− अडथळा करिे; अडविूक करिे. ईरेस घालिे–स्वतःच्या बर्ावास िुसऱ्यास पुढे करिे, 
धोतयात घालिे. चकल्ल्यार्ा िरवाजा फोडताना त्याला असलेले लाबं लाबं चखळे हत्तीच्या धडकेबरोबर 
त्याच्या कपाळात चशरू नयेत म्हिून मध्ये रोडकासा उंट घालिे. ईरेस पडिे, ईरेस चढिे– र्ुरशीने, 
अचभमानाने पुढे सरसाविे; कंबर कसून कायास, लढण्यास उद्युतत होिे : ‘मोहरे मोहरे र्रेसी पडती.’− 
सप्र २१·५१. ईरेस पडिे,ईरेस सापडिे– धोतयात, गोत्यात सापडिे; कठीि प्रसंगात सापडिे. 
 
ईरकामिे चि. रक्कम चलचहिे : ‘ खुशनुिी ईरकाम करीत गेले पाचहजे.’ − आंपव्य ५७ [फा. 
रकम] 
 
ईरतवान झहमतवान; ईषावान. (माि.) [सं. ईर] 
 
ईरतीने वागिे चि. झहमतीने वागिे. (माि.) 
 
ईरपीर चव. अफाट, उद्योगी, धाडसी मनुष्ट्य : ‘हें पहा चमस् चवलायत, मोठेमोठे ईरपीर हा गुंतागुंतीर्ा 
प्रक न सोडचवता ंसोडचवता ंथकले.’ − सुिशचन ६५. [सं. वीरर्ा अप.] 
 
ईरेसरी स्त्री. १. चजि; ईषा. २. वीरश्री. २. वरर्ढपिा. 
 
ईषा, ईष्ट्या स्त्री. १. हेवा; मत्सर. २. र्ुरस; स्पधा; र्ढाओढ. ३. संकक्ल्पत कायच तडीस 
नेण्याचवषयी अंगी असिारा अचभचनवशे, उत्साह, अचभमान; पहा : ईर (चि. धरिे, येिे) (वा.) 
ईषादेिे−एखाद्यास उते्तजन िेिे; उर्लून धरिे; र्ढचविे. [सं. ईष्ट्या] 
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ईषाद स्त्री. र्च्छा; अनुमती; आज्ञा; र्रािा; संमती; हेतू : ‘रावजीकडून राव पतंप्रधान यासं व मिारूल 
महाम यासं पत्रें चलहावावी व आमरे्तफेनचह ल्याहावें म्हिोन ईषाि केली.’− मर्सा ७·१९४. [फा.] 
 
ईष्ट्यालु, ईष्ट्यालू चव. (चवरू) ईष्ट्यालू. १. ईष्ट्या बाळगिारा; उत्साही; वीरश्रीने युतत. २. हेवखेोर; 
मत्सरी. [सं.] 
 
ईव पु. पाठीच्या कण्याच्या िोन्द्ही बाजूरे् मानेपासून कमरेपयंतरे् फुगवटे; पाठीच्या सरापंैकी 
प्रत्येक. (व.) 
 
ईश पु. १. ईश्वर २. राजा; मालक; धनी; सम्राट; अचधपती. सामा. शब्ि− जगिीश, महेश, चिनेश 
र्. : ‘जो प्रकाक येवीि प्रकाशु । जो ईचशतव्येवीि ईशु ।’ − ज्ञा १५·५४६. [सं.] 
 
ईशान पु. १. मालक; धनी; राजा. २. शकंर : ‘राज्य त्यचजलें  ईशानें । गुंचत जािोचन स्मशानें । वासु 
केला ।’ −ज्ञा १३·२४. [सं.] 
 
ईशानी, ईशान्य स्त्री. उत्तर व पूवच या चिशाचं्या मधली उपचिशा; ईशान्द्य चिशा. [सं. ईश , ऐशानी] 
 
ईणशतव्य न. ज्यावर स्वाचमत्व गाजवायरे् आहे अशी वस्तू : ‘जो ईचशतव्येचवि ईशु ।’ − ज्ञा 
१५·५४६. 
 
ईणशता स्त्री. १. प्रभतु्व; वर्चस्व. २. शकंराच्या आठ स्वरूपापंैकी एक; अष्महाचसद्धींपैकी एक. 
 
ईश्वर पु. १. परमेश्वर; जगार्ा चनयंता; िेव. २. शकंर झकवा चवष्ट्िू; शकंरारे् स्थान − रामेश्वर, 
िह्यशे्वर. ३. स्वामी; राजा; सत्ताधीश; अचधराज. ४. अवाढव्यपिा, चवशालता िशचचवण्यासाठी हा शब्ि 
सामाचसक शब्िात सढळपिे उपयोजतात. जसे− डोंगरेश्वर, धोंडेश्वर, खाबंेश्वर, वाडेश्वर, पाटेश्वर, 
निीश्वर, फुलेश्वर. ५. सवचश्रेष्ठ या अथी शब्िाच्या शवेटी लावतात. जसे− कवीश्वर, योगीश्वर : ‘तोचर् 
भरंवसेचनसी । योगीश्वरु’ − ज्ञा ६·४७. [सं.] 
 
ईश्वरकतृयत्व, ईश्वरकृणत न. स्त्री. िैवी कृती; ईश्वरार्ी करिी. [सं.] 
 
ईश्वरकृपा स्त्री. परमेश्वरार्ी कृपा; ईश्वरी कृपा; ईश्वरीप्रसाि. 
 
ईश्वरतनुचतुष्टय िह्माडंार्ी र्ार अंगे − महामाया, अव्याकृती, चहरण्यगभच व चवराट. 
 
ईश्वरदत्त चव. ईश्वराने चिलेले; िैवी. (ल.) उपजत; चनसगचित्त. [सं.] 
 
ईश्वरदत्तभूणम, ईश्वरदत्तभूमी स्त्री. परमेश्वराने चिलेला िेश; परमेश्वरप्राप्त प्रिेश : ‘यहुद्यानंा 
पॅलेस्टाईन ही ईश्वरित्तभचूम वाटते.’− ज्ञाको ३६०. 
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ईश्वरणनयणमत चव. ईश्वराने योजलेले, ठरवलेले. 
 
ईश्वरप्रणिधान न. ईश्वरार्ी आराधना. [सं.] 
 
ईश्वरप्रिीतता स्त्री. अपौरुषेयत्व; मनुष्ट्यचनर्ममत नसलेली; ज्यारें् कतृचत्व मनुष्ट्याकडे िेता येत नाही 
अशा बाबी ईश्वरप्रिीत आहेत असे मानतात. 
 
ईश्वरप्रसाद पु. िेवार्ी कृपा; ईश्वरकृपा. [सं.] 
 
ईश्वरप्रीणत, ईश्वरप्रीती स्त्री. १. ईश्वरार्ी मजी, प्रसन्नता. २. िेवार्ी कृपा; ईश्वरीकृपा. ३. 
ईश्वराबिलर्ा चजव्हाळा, भावभतती. [सं.] 
 
ईश्वरप्रीत्यथय चिचव. िेवास आवडीरे् म्हिून; िेवास प्रसन्न करण्यासाठी; िेवासाठी (चिलेले). 
 
ईश्वरभल्क्त, ईश्वरभक्ती स्त्री. ईश्वरार्ी पूजा, उपासना, आराधना र्. [सं.] 
 
ईश्वरभाव पु. ईश्वरावर चनष्ठा; आक्स्ततयबुद्धी; याच्या उलट अनीश्वरभाव. [सं.] 
 
ईश्वरमाया, ईश्वरमाव स्त्री. िेवाने केलेला र्मत्कार; िेवार्ी लीला, कृत्य; िेवार्ी करिी : ‘आपि 
करंू जाता ंएक । प्रारब्ध घडवी अनेक । ईश्वरमायेर्ें कौतुक । िह्माचिका ंन कळेचर् (अथवा नेिवचेर्) ।’ 
 
ईश्वरवाद पु. (समाज.) जगात ईश्वरारे् अक्स्तत्व आहे व सवच घटना त्याच्यार् र्च्छेने, पे्ररिेने 
घडतात असे मानिारे तत्त्वज्ञान. [सं.] 
 
ईश्वरणवद्या स्त्री. (तत्त्व.) साक्षात्कारी मागाने ईश्वरारे्, िैवी शततीरे् अक्स्तत्व जािून घेता येते 
असे प्रचतपािन करिारी तत्त्वप्रिाली. [सं.] 
 
ईश्वरशास्त्र न. (तत्त्व.) १. ‘चथऑलॉचजया’ या मूळ ग्रीक शब्िार्ा अथच ईश्वराचवषयी (चथऑस) 
प्रवर्न (लॉचजया) असा आहे. २. ईश्वरारे् अक्स्तत्व व स्वरूप यारं्ा अभ्यास करिारे शास्त्र; धमचशास्त्र. [सं.] 
 
ईश्वरशास्त्रवेत्ता पु. ईश्वरारे् अक्स्तत्व व त्या संबधंीरे् शास्त्र जाििारा. 
 
ईश्वरसत्ता स्त्री. कोित्याही बऱ्यावाईट घटनामंागे असिारी िेवार्ी चनयामक सत्ता; ईश्वरी 
सामर्थ्यच. [सं.] 
 
ईश्वरसाक्षात्कार पु. परमेश्वरारे् िशचन; िेवाच्या अक्स्तत्वासंबधंी दृष्ातं. 
 
ईश्वरसूत्र न. १. ईश्वरी योजना; ईश्वरी घटना; योगायोग; प्रारब्ध; िैव; नशीब. २. वधूवरारं्ा 
परस्पर चववाहसंबधं होण्यास कारिीभतू असलेला ईश्वरी संकल्प. [सं.] 
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ईश्वराचा(घरचा)प्रािी पु. िेवानेर् साभंाळलेला प्रािी; चजवतं प्रािी; असहाय मनुष्ट्य; ज्यास कोिी 
आप्त चमत्र नाही असा मनुष्ट्य. (एखाद्याचवषयी िया झकवा कीव िाखवताना वापरतात.). 
 
ईश्वराचा लाल पु. िेवाच्या मजीतला मािूस, ज्यार्ी अचतशय भरभराट होत आहे असा मािूस; 
हरीर्ा लाल. 
 
ईश्वरापयि न. परमेश्वराला अपचि करिे; िेवाला वाचहलेली वस्तू. 
 
ईश्वरावतार पु. १. िेवार्ा अवतार; मानविेहधारी ईश्वर. २. (ल.) ज्यामध्ये िैवी गुि आहेत असा 
मनुष्ट्य; पुण्यशील, उिार पुरुष. [सं.] 
 
ईश्वरी स्त्री. शतती; िुगा; लक्ष्मी; सरस्वती; आचिमाया र्. िेवता. 
 चव. १. ईश्वरासंबंधीर्ा; ईश्वराने चिलेला. २. अचतशय भव्य, उिात्त, चवपुल, अचद्वतीय वगैरे 
अथीही वापरतात. जसे− ईश्वरी कोप, ईश्वरी आनंि, ईश्वरी प्रसाि, ईश्वरी बल, लाभ, सोहळा, संकेत र्. 
[सं.] 
 
ईश्वरी आनंद पु. १. परमेश्वरस्वरूपात मानलेला आनंि, सुख. ईश्वराच्या चठकािी वाटिारा 
आनंि. २. परमेश्वरापासून चमळिारे सुख. ३. अत्यंत सुख; िैवी सुख; िह्मानंि. 
 
ईश्वरी उत्पात पु. िैवी आपत्ती, र्मत्कार; भयंकर स्वरूपार्ा सृष् र्मत्कार (वीज, धूमकेतू, भकंूप 
र्.). [सं.] 
 
ईश्वरी ऋिानुबंध पु. परमेश्वरी, िैवी घटना; ईश्वरी नेमानेम; चवचधघटना; यदृच्छेने जुळलेले 
स्नेहसंबधं. [सं.] 
 
ईश्वरी करिी, ईश्वरीकृत्य स्त्री. न. परमेश्वरी लीला; ईश्वरकृत गोष्ी. 
 
ईश्वरी कळा स्त्री. ईश्वरी लीला; परमेश्वरी कृत्य; िेवारे् कौशल्य. 
 
ईश्वरी कौतुक न. ईश्वरी लीला; ईश्वराने घडवनू आिलेला र्मत्कार; परमेश्वरार्ी सृचष्रर्ना, 
चनयमन व प्रारब्धाधीन गोष्ी यानंा हा शब्ि योजतात. 
 
ईश्वरी गादी स्त्री. न्द्यायासन; धमासन. 
 
ईश्वरी चेष्टा स्त्री. परमेश्वरी कृत्य, खेळ; ईश्वरी लीला, कला. 
 
ईश्वरी जीव, ईश्वरी प्रािी  पु. १. सृष्ीतील प्रािी. २. योगी; तापसी. 
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ईश्वरी तंत्र न. ईश्वरी घटना, योजना, कायच, पद्धती, सृचष्व्यापार र्ालण्यासाठी ईश्वराने करून 
ठेवलेली योजना. 
 
ईश्वरी तेज सत्यशील मािसारे् तेज; साचत्त्वक मािसाच्या चठकािी चिसून येिारी कातंी, प्रभा. 
 
ईश्वरी देिे, ईश्वरी देिगी न. १. ईश्वराने चिलेली िेिगी; प्रसाि. २. जन्द्मजात गुि; िैवी 
गोष्, िेन. 
 
ईश्वरी नाश पु. १. महाप्रलय; जगाच्या शवेटी होिारा मोठा प्रलय. २. (ल.) महासंकट; अचरष्; 
अनथच; िैवी आपत्ती. 
 
ईश्वरी णनयम, ईश्वरीनेम, ईश्वरी नेमानेम पु. िैवी घटना; िह्मचलचखत; सृचष्चनयम. 
 
ईश्वरी न्याय पु. िेवाच्या घरर्ा न्द्याय; खरा, वास्तचवक न्द्याय. 
 
ईश्वरी पसारा पु. ईश्वरचनर्ममत सृष्ी, जग; जगिुत्पत्ती. 
 
ईश्वरी पुरुष पु. १. साधू; वैरानयाशील, पुण्यपुरुष. २. भोळा, सरळ वृत्तीर्ा मािूस. 
 
ईश्वरी प्रसाद पु. ईश्वरार्ा प्रसाि; िेवार्ी कृपा. 
 
ईश्वरी फळ १. िेवाने चिलेली वस्तू; िेवार्ी िेिगी. २. पुत्र. 
 
ईश्वरी बल, ईश्वरी बळ न. अर्ाट शतती; असाधारि बळ; ईश्वरी परािम; अलौचकक, अचतमानवी 
सामर्थ्यच. 
 
ईश्वरी भावना स्त्री. सत्प्रवृत्ती; पुण्यशीलता; साधुवृत्ती; परमाथचचनष्ठा. 
 
ईश्वरी मणिमा पु. ईश्वरारे् सामर्थ्यच, श्रेष्ठत्व, थोरवी; लीला, माहात्म्य. 
 
ईश्वरी माया स्त्री. पहा : ईश्वरमाया 
 
ईश्वरी मुद्रा स्त्री. िैवी मुरा, अत्यंत सतेज; तेजःपुजं अशी र्या. 
 
ईश्वरी यंत्र न. १. सवच सृष्ी. पहा : ईश्वरी तंत्र. २. प्रािी, जीव, वनस्पती वगैरे ईश्वरचनर्ममत 
वस्तुजात. 
 
ईश्वरी लाभ पु. अकक्ल्पतपिे िंालेली अत्यंत मोठी प्राप्ती. 
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ईश्वरी लाल पु. पहा : ईश्वराचा लाल 
 
ईश्वरी लीला स्त्री. ईश्वरी कृती, खेळ; परमेश्वरी कृत्य. 
 
ईश्वरी वाचा स्त्री. िेववािी; आकाशवािी, साक्षात्कार वगैरे स्वरूपाने झकवा एखाद्या महात्म्याच्या 
मुखातून प्रकट होिारी वािी; ज्ञान. 
 
ईश्वरी संकल्प, ईश्वरीसंकेत पु. चवचधघटना; नेमानेम; प्रारब्ध. 
 
ईश्वरी साक्षात्कार पु. िेवारे् प्रत्यक्ष िशचन; िेवाने िाखचवलेला र्मत्कार; दृष्ातं. पहा : ईश्वर 
साक्षात्कार 
 
ईश्वरी सूत्र पहा : ईश्वरसूत्र 
 
ईश्वरी सोिळा पु. १. अत्यंत थाटार्ा, शोभायुतत उत्सव, आनंििायी प्रसंग (समाराधना, खेळ, 
चमरविूक वगैरे). २. िेवाप्रीत्यथच केलेला उत्सव, समारंभ ३. परमेश्वराच्या या सृष्ीतील घडामोडी, 
मािसाच्या आयुष्ट्यातील घटना वगैरेंच्या झर्तनाने वाटिारा आनंि. 
 
ईश्वरी क्षोभ पु. १. िैवी आपत्ती, अचरष्. २. िैवी कोप. 
 
ईश्वरेच्छा, ईश्वरी र्च्छा स्त्री. ईश्वरसत्ता; िेवार्ी मजी. 
ईषि न. र्च्छा; अचभलाषा : ‘ईषित्रयार्ा त्यागुः’− उगी १११. [सं. र्ष्] 
 
ईषिा स्त्री. र्च्छा; पे्रम; उत्सुकता; काळजी; आस्था; आसतती. सामा. शब्ि−लोकेषिा; पुते्रषिा, 
चवते्तषिा; िारेषिा. [सं. र्ष्] 
 
ईषत चिचव. अंशत; थोडेसे; झकचर्त : ‘तरी अचधक नोहे ईषत् । मयािा न संडी ।’ −ज्ञा २·३५८. सामा. 
शब्ि−ईषिुष्ट्ि, ईषिारुि, ईषिशचन, ईषन्द्मात्र; ईषात्कर. [सं.] 
 
ईषा स्त्री. िाडंा (गाडीर्ा, नागंरार्ा); र्शाड; धुरा : ‘र्ढला होता धावुंचन ईषेवचर ननन करुचन 
तरवारी ।’− मोरोि ११·५०. [सं.] 
 
ईणषका स्त्री. कंुर्ली; िश : ‘चर्त्रकारार्ी जशी ईचषका तशी वार्मिका कवीर्ी ॥’ − चटक १२२. [सं.] 
 
ईस उद्गा. र्क श!; छी.!; शीः!; पहा : र्श्श 
 स्त्री. न. चतरस्कार; चवषाि; नापसंती. (वा.) ईस म्िििे– १. चतटकारा, कंटाळा, नापसंती 
िाखविे : ‘ईस िेखील म्हटली नाही.’ २. एकिम िुःख वाटून ‘हाय’ असे चवव्हळिे. 
 
ईसा पु. येशू चिस्त. 
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ईसा स्त्री. ईषा : ‘मारीन आपुचलया ईसा ।’ − उषा १०·८०. [सं. ईष्ट्या] 
 
ईसायन चव. ईशान्द्य चिशतेील : ‘त्याचंस ईसायन कोिी मेचलकारु’ − उषा १०·२१. 
 
ईस्टर पु. गुडफ्रायडेनंतर पचहल्यार् रचववारी चिस्तपुनरुत्थापने चनचमत्त होिारा वार्मषकोत्सव; एक 
चिस्ती सि. [रं्.] 
 
ईिा स्त्री. १. तीव्र र्च्छा. २. हाती घेतलेले काम; उद्योग; व्यापार : ‘या नावं काम जाि । कामचिया 
ते ईहा पूिच ।’−एभा २५·७. २. (मानस.) जािीवपूवचक व सहेतुक कृती करण्यार्ी शतती; चनयंत्रि 
ठेवण्यार्ी, चनवड करण्यार्ी मनार्ी शतती; र्च्छाशतती. [सं.] 
 
ईणित चव. र्क्च्छलेले. [सं.] 
 
ईळभर चिचव. चिवसभर; िीघचकाल; पुष्ट्कळ वेळ : ‘ईळभराच्या कामानं ती मेटाकुटीला आली होती.’− 
ऊन ७३. (व.) 
 
ईक्षि न. १. अवलोकन; पाहिे. २. डोळा; नयन : ‘िेवो उन्द्मेषसूक्ष्मेक्षिु । चवघ्नराजु ॥’− ज्ञा १·१५. 
[सं. ईक्ष ] 
 
ईक्षियंत्र न. एक प्रकारर्ा आरसा. यात कारे्ऐवजी धातूर्ा पत्रा असून त्यावरून चकरिारें् 
योनय तऱ्हेने पथृक्करि होण्याकचरता तो घासून र्ागंला र्कर्कीत केलेला असतो. यार्ा उपयोग 
शस्त्रचियेच्या वेळी आंतरेंचरये पाहण्यास तसेर् परावतचक िुर्मबिीत करतात. [सं.] 
 
ईक्षिे सचि. पाहिे; बघिे : ‘ईक्षोचन चशष्ट्यारं्ा मेळा ियाळु ।’ − िाचव २२२. [सं. ईक्ष .] 
 
ईणक्षत चव. पाचहलेले; अवलोकन केलेले. 
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उ 
 
उ मराठी विचमालेतील पार्वा विच व स्वरमालेतील पार्वा स्वर. स्थानपरत्वे ऱ्हस्व झकवा िीघच जसे 
−मुळा, शुल्क र्. मध्ये ऱ्हस्व; झकतु, परंतु र्. मध्ये िीघच. 
 
उ उपसगच उलट चिया, चवरोध, अभाव, अपकषच र्. अथी चियापिानंा लागिारा एक उपसगच. उिा. 
उसविे, उवळिे, उलगडिे र्. 
 
उ पु. चशव; चवष्ट्िू (ओम् मधील िुसरा घटक उ म्हिजे चवष्ट्िू) : ‘उकार चवष्ट्िुरव्यतत.’ − गुर् 
२·१३०. 
 
उं उद्गा. अॅं:; ‘काय’ या अथी आश्चयाथचक झकवा प्रक नाथचक उद्गार; बेपवाई, नाखुशी र्. व्यतत 
करिारा शब्ि. उच्चार अचतऱ्हस्व आचि अनुनाचसक. 
 
उर्ला चव. उवानंी भरलेला. 
 
उक स्त्री. १. िंळ : ‘माचिंया चवरहाननीर्ी उक तंू कैसेचन साहसी.’ − भाए ७०. २. उकळी; उठावा. 
[का. उकु्क = ऊत येिे, कढ येिे.] 
 
उकट पहा : उकड 
 
उकटिे उचि. १. जात्याला टाका िेिे. २. (ल.) तोंडावर िेवीरे् वि उठिे−पडिे. [सं. उत् + कृत् = 
फाडिे, तुकडे करिे.] 
 
उकटिे उचि. १. उलथिे (तव्यावरील पोळी वगैरे.) २. पहा : उचकटिे (राजा) [सं. उत्कथन] 
 
उकटाई स्त्री. १. जात्याला टाकी िेण्यार्ी मजुरी. २. टाकी िेण्यारे् काम. 
 
उकटी स्त्री. १. जात्याला टाकी चिल्यावर (जात्यार्ी रेव जावी म्हिून) िळण्यात येिारे मूठभर धान्द्य 
२. टाकी िेण्यारे् हत्यार; टाकी. ३. नवीन टाकी चिलेल्या जात्यावर िळलेल्या धान्द्याच्या रस्त्यावर 
घातलेल्या फुल्या, वतुचळे : ‘कल्पतरू तळवटीं असें सूयचकरारं्ी उकटी.’ − उगी ६१३. ४. टाकी चिल्यावर 
िळलेल्या रेवेच्या चपठाच्या फुल्या ओलाडंल्यामुळे टारे्स अगर तळव्यास येिारे फोड, गळव.े 
 
उकटी पु. िाह, उष्ट्िता : ‘कल्पतरू तळवटीं । असें सूयचकरारं्ी उकटी’ − उगी ६१३. 
 
उकटीव चव. टाकी चिलेले; नव ेकेलेले; िुरुस्त केलेले (जाते). 
 
उकड स्त्री. १. मोिक वगैरे करण्याकचरता चशजवनू केलेले तािूंळ वगैरेरे् पीठ. (चि. झतबिे.) 
 चव. उकडलेला; चशजवलेला. [सं. उत्क्वर्थ] 
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उकड चिचव. उचकडवा; र्वड्ावर, माडंी न घालता (बसिे.) : ‘म्हिोचन उकड बसैोचन.’ − परं् १·११. 
 
उकडआंबा, उकडांबा पु. पाडार्ा आंबा उकडून तोंडी लावण्यासाठी करतात तो. तो बरेर् चिवस 
चटकावा म्हिून पािखारात घालून ठेवतात. 
 
उकडगरे पु. गरे चशजवनू उकडून केलेली भाजी. फिस जून असला म्हिजे त्यार्ी अशी भाजी 
करतात. 
 
उकडिे उचि. १. चशजविे; उष्ट्िता लावनू पिाथच मऊ करिे : ‘तेिें सवचही उकडती । अक्स्तमासं ॥’ − 
िास ३·१·३०. २. हवेत उष्ट्िता भासिे; गुिमरिे. ३. (सोनारी.) (कढवलेल्या तेलाने) मळ झकवा घाि 
काढून टाकिे. [सं. उत्+क्वर्थ] 
 
उकडपीठ न. तािंळारे् वगैरे उकडलेले पीठ. 
 
उकडपेंडी स्त्री. रव्याला फोडिी िेऊन तयार केलेले एक रुर्कर खाद्य. 
 
उकडपोळी स्त्री. उकडीत गव्हाच्या साजंारे् पुरि घालून केलेली पोळी. 
 
उकडरस्सा पु. मासं, हाडे यापंासून केलेला रस्सा. 
 
उकडलोिचे न. उकडलेल्या झलबारें् झकवा चमरच्यारें् लोिरे्. 
 
उकडवा, उकडा  चिचव. उचकडवा; र्वड्ावर बसलेला. (गो.) 
 
उकडिंडी स्त्री. १. मडतयात वाल, भईुमूग व र्तर काही फळभाज्या घालून, ते बिं करून, भईुवर 
पालथे ठेवनू आचि वर चवस्तव ठेवनू त्यातील पिाथच चशजवण्यार्ी पद्धत. २. अचतशय उकाड्ार्ी जागा. 
 
उकडा चव. मीठ, चमरर्ी, मसाला न घालता केवळ उकडून काढलेला (भाजी र्. पिाथच). 
 पु. पहा : उकाडा 
 
उकडातांदूळ पु. भात (साळी) प्रथम उकडून मग काडूंन तयार केलेले तािूंळ. 
 
उकडीचे मोदक नारळारे् सारि तािंळाच्या उकडीत घालून वाफेवर उकडलेले मोिक. 
 
उकडीव चव. १. उकडलेले; चशजवलेले. २. पाण्यात घालून थोडी आर् चिलेले (तािूंळ). 
 
उकढिे चि. चशजिे, त्रस्त होिे : ‘गाचभिी उकढली पुटामंाचिं ।’ − ज्ञा १३·२२७. 
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उकिे चि. ओकिे : ‘काळीया चवष उकुचन िवचडला ।’ − गरा ७३. 
 
उकर, उकरी पु. उकरून काढलेली माती. पहा : उकीर [सं. उत् + कृ] 
 
उकरड स्त्री. नासाडी; खराबी; उकरडा. (कु.) [सं. उत् +कृ] 
 
उकरडा पु. कर्ऱ्यार्ी रास; घाि, गिळ वगैरे टाकण्यार्ी जागा : ‘जें तलेशगावंींर्ा उकरडा ।’ −ज्ञा 
१६·४०५. पहा : (वा.) उणकरडाफंुकिे,उकरडा फंुकिे– उनाडतया करीत चफरिे; चनरुद्योगी असिे; 
अत्यंत िाचरद्र्यावस्था प्राप्त होिे. उकरड्याची दैना णफटिे– क्षलु्लक वस्तूर्ाही केव्हाना केव्हा तरी उत्कषच 
होिे. उकरड्याची धन करिे– र्ागंल्या वस्तंूर्ाही नाश, िुरुपयोग करिे. उकरड्यासारखा वाढिे– 
बेसुमार वाढ होिे (संकटे, कजच, मूल, िुःख, रोपटे वगैरेंर्ी.) 
 
उकरिे उचि. १. खरवडिे; कोरिे; खििे; पोखरिे; खविे (उंिीर, घुशी वगैरे जमीन कोरून काढतात 
त्याप्रमािे.). २. जमीन झकवा एखाद्या वस्तूवर खोििे, कोरिे; (नख, िात, शस्त्र र्. च्या टोकाने) कोरून 
काढिे; खार्ा पाडिे. ३. एखािी गोष् मुिाम पुन्द्हा उपक्स्थत करिे; कलह उपक्स्थत करिे; भाडंिारे् मूळ 
पुन्द्हा वर काढिे. ४. खुबीिार प्रक नाने खरी हकीगत एखाद्याच्या तोंडून विचविे. 
 अचि. झभतीर्ा चगलावा, भाडं्ारे् कीट वगैरे सुटून येिे; भाडं्ानंा लागलेले अन्न चभजून 
चनघण्याजोगे सैल होिे. [सं. उत्+कृ] 
 
उकरमिे अचि. तवा वगैरेवरील खरवड, जळका अंश, खपल्या वगैरे िूर होिे; भाडें, वस्त्र वगैरेरे् 
पापरेु, मळ, वगैरे सुटून येिे. 
 
उकराई स्त्री. खोिकाम करण्यास लागलेला खर्च; खोिकाम. 
 
उकरी, उकरीड पहा : उकरडा, उणकरडा 
 
उकरीव चव. उकरून काढलेला; ओरखडलेला; कोरलेला; पोखरलेला; खवलेला. 
 
उकल, उकला स्त्री. पु. १. उलगडा, गुंतागुंत सोडविे; एकमेकातं अडकलेले धागे वगेळे करिे; गूढ 
गोष्ींरे् स्पष्ीकरि : ‘या सोचपया योगक्स्थती । उकलु िेचखला गा बहुतीं ।’ − ज्ञा ६·३८७. २. उमज; 
खुलासा; बोध; संचिनध असे सवच मुिे स्पष् करिे : ‘कमार्ा उकल । होय ऐसें बोलों पाहतो बोल ।’ − यथा 
४·४१६. [सं. उत्कल ] 
 
उकलिे न. (चविकाम.) रेशीम वगैरे उकलण्यार्ी आटिी. 
 
उकलिे उचि. १. सैल करिे; उलगडा करिे; गुंतागुंत काढिे; मोकळा करिे : ‘िेव्हूचडया ं वचेिआं 
उकलैचलया ं । उधवटा ंगाठंीं सूटचलया ं ।’ − चशव ७१६. २. फोडून चनराळे करिे; िुफळी करिे; फोडिे; 
चर्रिे; चनराळा करिे. (गो.) पहा : उकलास ३. (ल.) चववरि करिे; स्पष् करिे; फोड करून सागंिे : 
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‘उकलंू जािे अंतर । प्रािीमात्रार्ें ।’ −िास १४·७·१२. ४. सुटका करिें; मुतत करिे : ‘संसारी गुंतोन काये । 
उकलवीं ऐसें हृियें । तो सत्त्वगुि ।’ −िास २·७·४३. 
 अचि. १. स्पष् होिे; उघडिे; मोकळी होिे; सुटिे : ‘अंगीं उटी चिसे सुढाळ । कीं र्ंिुझबब 
उकललें  चनमचळ I’− हचर ७·११. २. उलिे; चवकास पाविे; उमलिें (जमीन, फूल, कळी, िात वगैरे) : 
‘उकळतेचन उन्द्मेखें । प्रज्ञाकुशलतेर्ीं चतखें ।’ − ज्ञा १५·१८५. [सं. उत्+कल] 
 
उकलाउकल स्त्री. १. पुनःपुन्द्हा सोडबाधं. २. घडामोड; चवर्ार न करता करिे व पुन्द्हा मोडिे. 
[उकलरे् चद्व.] 
 
उकलास पु. िेवाच्या नाव ेचनराळा राखून ठेवलेला भाग; संकल्प. (गो.) [उकलिे] 
 
उकलीव चव. १. सुटलेला; उलगडलेला; सोडवलेला; मोकळा केलेला. २. उमललेला; 
चवकास पावलेला. ३. तडकलेला; उलटलेला; उललेला. ४. स्पष्, साफ केलेला. ५. घडी मोडलेले 
(कापड वगैरे.) 
 
उकवि, उकवीि न. १. जखमेतील कीड (चकवि) नाहीशी करिारा मंत्र. (को.) २. तो मंत्र 
म्हिण्यार्ा चवधी, प्रयोग. (उ+चकवि) [सं. कृचम+व्रि] 
 
उकविे पहा : उकाविे 
 
उकशी एक लहान रानिुंडूप. 
 
उकसिे चि. १. अस्ताव्यस्त करिे. (राजा.) पहा : उसकटिे २. खरर्टिे. (ना.) [सं. उत्+कृष] 
 
उकसवाकस स्त्री. चवस्कटिे; उसकाउसक : ‘कोठ्यातल्या कुटारात भीमा उकसवाकस करीत 
होता.’ − बाचवबु २५०. 
 
उकळ स्त्री. १. कढ. पहा : उकळी २. काढा. पहा : उकाळा 
 
उकळ कबदु पु. उष्ट्ितामानाच्या ज्या अंशावर एखािा रव पिाथच उकळू लागतो तो अंश. 
 
उकळिी स्त्री. १. वसुली. २. लुबाडिूक : ‘म्हिून त्यानंी ही उकळिी र्ालचवली आहे.’ − स्मृचर् 
७४. 
 
उकळिे अचि. रवपिाथच वाफ येईपयंत, उकळी फुटेपयंत तापविे; रटरटा चशजिे; आधि येिे; बुडबुडे 
उत्पन्न होिे; खिखििे; उसळिे; सळसळिे; कढिे; कढ येिे. 
 उचि. चशजविे; कढविे; काढा करिे; अकच  काढिे; उकाळा काढिे. 
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उकळिे उचि. र्च्छा नसताना िेिे भाग पाडिे; (पैसा, अन्न, चभक्षा वगैरे) वसूल करिे; जबरिस्तीने 
घेिे; गोळा करिे; लुबाडिे; उपटिे; ‘कवडें उकळीं भतूळीं ।’ − चशव १६२. 
 
उकळा पु. १. लोकाकंडून हक्किाराने झकवा कुळाकंडून सावकाराने गोळा केलेली बाकी, वसुली; 
उगरि. २. भीक मागून जमा केलेला संग्रह. ३. िुसऱ्याकडून उपटलेला चजन्नस; वस्तू. 
 
उकळी स्त्री. १. उकळण्यार्ी चिया; कढ; आधि. (चि. फुटिे, येिे.). २. उमाळा; उत्कट र्च्छा; 
उत्कंठा; आर् : ‘िह्मा उपजला नाचभकमळीं । त्याच्या मनीं सृष्ीर्ी उकळी ।’ − यथािी १०·१५७. ३. पे्रम, 
िुःख, राग र्. मनोचवकारारं्ा उरेक झकवा भरते येिे; उमाळा (चि. फुटिे, येिे.) : ‘रामकृष्ट्िरंगीं रसना 
रंगली । अमृत उकळीं नाम तुिंें ।’ −तुगा २५०२. ४. वाहिारे पािी अडले असता होिारी अवस्था; लाटा; 
पाण्यार्ी खळबळ : ‘वळिें वाकंिे भोंवरे । उकळया तरंग िंरे ।’ − िास ११·७·३. [सं. उत् + कल ] (वा.) 
उकळी फुटिे– १. आधि येिे. २. अनावर हसू येिे. 
 
उकळीत स्त्री. १. येिे असलेल्या पैशारं्ी वसुली; उकळिी. २. भीक मागून चमळवलेला चजन्नस. 
३. चवकण्याकचरता आिलेल्या बागाईत झकवा चकरािा मालावर ऐनमालाच्या रूपाने वसूल केलेली 
(शखेिाराने) रक्कम; करवसुली. ४. पाटलाने रयतेकडून वसूल केलेला सरकारी सारा. ५. प्रत्येक हप्त्यार्ी 
जी येिे रक्कम असेल त्या बाबतीत धारेकऱ्यानंा पाठवलेला चफरता हुकूम, याि, चहशबेार्ा कागि अगर 
स्मरिपत्र. [सं. उत्कल .] 
 
उकळेणगरी स्त्री. लुटालूट; लुबाडिे; िरोडा. 
 
उकळ्या चव. धान्द्य, पैसा वगैरे चबगरहक्काने घेिारा; लुबाडिारा. 
 
उकंडा पु. उचकरडा. [सं. उत्+कृ] 
 
उका स्त्री. १. उल्का; तुटिारा तारा. २. चठिगी : ‘नीगती अननीचर्या । उका.’ − उषा ११२५. [सं. 
उल्का] 
 
उकार्ती स्त्री. उकळीत; लुटालूट : ‘ह्या मुलखातं आपली उकार्ती चकफायतशीर होईल असें 
त्यास वाटलें .’ − कोचक १३४. 
 
उकाडा पु. १. रतीब; (िूध, भाजी, पाव, अंडी असे)पिाथच रोज चनयचमतपिे घेण्यािेण्यार्ी पद्धत, 
रीत. २. चनयचमत वळेी रकमा िेिे, हप्ते िेिे. 
 
उकाडा पु. १. अचतशय उष्ट्मा, गमी. २. (सोनारी धंिा) भाडं्ानंा, अलंकारानंा उजळा िेण्याकचरता 
झर्र्, झलबार्ा रस, ॲचसड (तेजाब) झकवा र्तर अम्ल पिाथच आचि मीठ वगैरे कढवनू तयार केलेले चमश्रि. 
(चि. िेिे, करिे.) 
 
उकाड्याचे तेल (सोनारी.) सल्फ्युचरक ॲचसड उकाड्ासाठी वापरतात म्हिून त्यार्ा पयायवार्क शब्ि. 
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उकार पु. विचमालेतील ‘उ’ हे अक्षर; ॐकारार्ी (अ, उ, म, यापंैकी) िुसरी मात्रा : ‘उकार उिर 
चवशाल ।’ − ज्ञा १·१९. 
 
उकाल पु. १. चनवाडा. २. सुटका; वगेळे होिे; चनसटिे; मुततता. ३. स्पष्पिे चिसून येिे; बाहेर 
पडिे. ४. (प्र.) उकाला. आजारातून उठिे; आराम वाटिे. (चि. पडिे, होिे.) 
 
उकाल पु. हट्ट; नाि : ‘परंतु यानंीं उकालर् घेतला. शवेट आम्हास येऊन बाजीरावानंीं पुचसलें .’ − 
पेि ६·८६. 
 
उकाल स्त्री. ओकारी; उबळ; पोटातील मळमळ. 
 
उकाल चव. चिचव. अवचर्त; अनपेचक्षत; आकक्स्मक; बेअंिाजी; चनशािावर न बसता पलीकडे 
गेलेला (तोफेर्ा गोळा) : ‘तेथें खंडोजी झनबाळकर यासं िूर उभे होतो तेथें उकाल गोळी येऊन गुढघ्यावर 
लागली.’ − पेि २८·१६२. [सं. अव+काल] 
 
उकालगोळा पु. डोतयावरून जािारा गोळा : ‘साही तोफा चमळून ३२ वार केले. वरून उकाल व 
िोही बाजूने र्ार पार् हातारे् अंतराने गोळे जात…’ − नाग २·१७२. 
 
उकाविे चि. १. वर येिे; र्ढिे; उंर् होिे : ‘मग मनीं उगलाचर् उकावसी ।’ − िाचव १३२. २. 
र्रेस पेटिे; भरीस पडिे : ‘विे भट नृपापुढें उकावला र्ढोवढें ।’ − बसवकृत महाबळर्चरत्र ६. [सं. 
उत्+िम् = वर र्ढिे.] 
 
उकाशी चव. १. उपरी (कूळ); स्थाचयक नसलेला. २. काही चशल्लक न टाकिारा; उधळया. (गो.) 
 
उकासु प्रवासी. [सं. उत्िम्] 
 
उकाळ पु. काढा. 
 
उकाळ पु. नेम र्ुकून फुकट गेलेला तोफेर्ा गोळा. 
 
उकाळ पु. १. चनवाडा; चनकाल. २. पहा : उखाळ 
 
उकाळा पु. १. उकळी. २. काढा. ३. काही अम्ल पिाथच, क्षार झकवा मीठ, ताबं्यार्ा तुकडा वगैरे 
घालून उकळलेले पािी. चवष खाल्लेल्या मािसाला हे चमश्रि उलटी होण्यासाठी िेतात. 
 
उकाळा पु. १. गावातील हक्किारार्ा हक्क वसूल करिे; खेड्ातील बाजारात येिाऱ्या चजनसावंर 
हक्किारारं्ा (बर्कभर घेण्यार्ा) हक्क. २. येिे असलेल्या पैशारं्ी वसुली. 
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उणकडवा चव. गुडघे पोटाशी येतील अशाप्रकारे जचमनीवर पावले टेकून बसलेला (मािूस). 
[सं. उत्कटक] 
 
उणकरडा पु. १. केर टाकण्यार्ी जागा; केरार्ा ढीग. २. उचकरड्ावरर्ी राख (बागेच्या 
खतासाठी). [सं. उत् + कॄ. उक्त्कर] (वा.) उणकरडा फंुकिे–१. िाचरद्र्यामुळे, बेकारीमुळे, 
चनरुद्योगीपिामुळे, आळसामुळे भटकिे; क्षरु लाभासाठी भटकिे; नको तेथे चरकामे झहडत राहिे. २. 
वके यागमन करिे; बाहेरख्यालीपिा करिे; व्यसनी लोकाचं्या अड्ड्ात जािे. : ‘बाहेर जाऊन िहा 
उचकरडे फंुकून येतील.’ − बाय २·१. 
 
उणकरड्यावरचा शेिगोटा कुर्कामार्ा; चनरुपयोगी : ‘आम्ही काय उचकरड्ावरर्ा शिेगोटा!’ − 
र्ंप ६१. 
 
उणकरड्यावरचे रत्न १. हीन कुळात जन्द्मलेले गुिी मूल. २. गचलच्छ, घािेरड्ा चठकािी चमळालेली 
मौल्यवान वस्तू. 
 
उणकरडी भाजी हलतया प्रतीर्ी (उचकरड्ावर उगविारी) माठाच्या जातीर्ी भाजी. 
 
उणकरवळी स्त्री. पोपडा. पहा : उकीर : ‘जचमनीच्या उचकरवळया…’ − सूयोिय १८४. पहा : 
उखरवळी 
 
उकीर पु. १. उकरून काढलेली माती (घूस, उंिीर र्.नी); उकरलेल्या मातीर्ा ढीग : ‘घुसी 
उंिरासंी ठेउनी मंर्कीं । काय उकीर शखेी काचढतीना ।’ − बगाथा ५३८. २. ओल्या जचमनीवर शिे वगैरे 
पडून त्यारे् चनघिारे पोपडे; उखळलेली जमीन : ‘उकीर तर जागोजाग चिसत होते.’ − मार्ु २७. ३. 
डोळयातंील चर्कट स्राव. ४. (सामा.) उचकरडा; कर्रा : ‘उत्पात चवचवध होती मचिकारं्नमय सभेंतही 
उकीर I’ − मोमौसल १·२६. [सं. उत्+कॄ; उक्त्कर] 
 
उकुडवा, उक्कड चव. उचकडवा. (तंजा.) 
 
उक्त चव. १. बोललेले; म्हटलेले; साचंगतलेले. सामा. शब्ि − तिुतत, मिुतत, ईश्वरोतत : ‘तरीं 
आता ंजािें म्याचंर् उतत िोन्द्हीं ॥’− ज्ञा ३·३४. २. प्रकट; व्यतत. [सं.] 
 
उक्तणनवाि पु. बोललेले करिे; वर्न पाळिे; आपले शब्ि कायम ठेविे. [सं.] 
 
उक्तणनवािी चव. बोललेले करिारा; वर्न पाळिारा; आपले बोलिे खरे करून िाखविारा. 
 
उक्ता चव. तयार. उिा. ‘उतता कपडा.’ 
 
उक्ता, उक्ती, उक्ते चिचव. चव. १. वजन, माप न करता राशीवारी (केलेली खरेिी झकवा 
चविी); घाऊक ठोकळ; मोघम (आकार). २. मतत्याने अगर खेपेवारी अगर केलेल्या कामाप्रमािे (चिलेली 
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मजुरी); खंडाने (चिलेली जमीन). ३. सरसकट; सगळे; मोजके; एकंिर कामार्ी झकवा वस्तूर्ी झकमत 
ठरवनू करायर्ा (व्यवहार) : ‘उततं काम घेतलंय मी हे नंबर छापण्यार्.ं’ − व्यंमाक ६९. 
 
उक्ता दर (अथच.) अंगावर चिलेल्या कामारे् स्वरूप पाहून चिला जािारा ठरावीक िर. 
 
उल्क्त, उक्ती स्त्री. १. भाषि; वर्न; वातय; बोलिे : ‘तैसें व्यासोक्तततेजें धवळत ।’ −ज्ञा १·४१ २. 
वर्नरूप प्रमाि; म्हि; सुभाचषत. [सं.] 
 
उक्ती स्त्री. युतती : ‘आपि होता तेथें । नेऊचन त्या पे्रमळातें । उक्तत प्रयुक्तत त्यातंें । पे्रमसंलुप्त करोनी 
।’ − रास १·३७. [युक्तत अप.] 
 
उक्ती, ओक्ती स्त्री. एका लाबं काठीस एका बाजूस जड िगड व िुसऱ्या बाजूस भाडें लावनू 
चवचहरीतून पािी काढण्यासाठी केलेले साधन. (कों.) [सं. उक्त्क्षप्त] 
 
उक्ते चव. १. उघडे; चरकामे. २. कापलेले. (गो.) [सं. उत्कृत्त] 
 
उक्ते भाडे न. उतता खंड. 
 
उक्ते माप ठोकळ, अंिाजी माप. 
 
उक्थ, उक्थ्य न. १. ईश्वरस्तुचतपर सूतत, यज्ञाच्या वळेी आहुती िेताना जे मंत्र म्हितात त्यातं 
परमेश्वरार्ी स्तुती असते. ते ॐसचहत म्हटले म्हिजे मननपर होतात. २. सोमयागार्ा एक प्रकार; एक 
सोमसंस्था. [सं.] 
 
उकं्रडा पहा : उणकरडा (व.) 
 
उक्साबुक्शी, उक्शाबोक्शी पहा : ओक्साबोक्सी 
 
उखई स्त्री. १. फचजती; उपहास; थट्टा; रे्ष्ा िंालेली क्स्थती. २. उघडकीस येिे; बाहेर येिे. [सं. 
उत्त+चख्] 
 
उखका पु. भावाथच; कतचव्याथच. 
 
उखटिे सचि. ढलपे काढिे; उखडिे. (माि) [सं. उत्+कृत् = कापिे] 
 
उखड स्त्री. चहसका : ‘पठािाने मला चिलेल्या उखडीमुळे मी जो उडालो…’ −गुमा ६३. 
 
उखडिे उचि. १. उखििे; खिून काढिे; उस्कटिे; उखळिे; मुळासकट उपटून काढिे : ‘नटार्ा एक 
हातर् उखडला.’ − सासं १०५. २. जचमनीरे् सारवि, लाकडारे् पॉचलश, वखच र्. चनघून येिे, काढून 
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टाकिे झकवा खराब करिे. ३. (ल.) काढून िेिे; घालवनू िेिे; उच्चाटन करिे (कामावरून, जागेवरून). 
४. रागाविे; एकिम संतापिे; भडकिे. [सं. उत् + खन्] 
 
उखडंपट्टी स्त्री. १. उर्लबागंडी; हकालपट्टी. २. ताशरेा; भोसडपट्टी; हजेरी; रागावनू बोलिे; 
चनभचत्सचना. (व.) 
 
उखड्या पु. माशार्ी एक जात. यारे् शरीर लहान व डोके मोठे असते. हा मासा निी, 
ओढ्यात सापडतो. (जुन्नरी) 
 
उखििे सचि. पोपडे चनघिे; खळगे पडिे : ‘चतथल्या उखिून गेलेल्या खळनयाच्या जचमनीवर…’− डोह 
१९७.; (तततपोशी, गच्ची, र्.) खिून काढिे; उखळिे. [सं. उत् + खन् ] 
 
उखिी स्त्री. भाषा : ‘तेथें नाही उखिी । एकला एकपिी ।’ −ज्ञागा ५००. 
 
उखता, उखते चव. सवच. पहा : उक्ता : ‘भततीर्ी जोडी ते उखत्याचर्साठी । उिें पुरें तुटी तेथें नाहीं ।’ 
− तुगा २०९८. 
 
उखर चव. लागवड होत नाही अशी माळवट नापीक जमीन; रेताड, डोंगराळ जमीन; बरड : 
‘कृषीवल पेरिी करीं । भमूीपाडें चपकती घुमरी । अंकुरेना चक्षचततळीं उखरीं । तें बीज चनधारी अचतशुद्ध ।’ − 
एभा ११·१०३१. [सं. ऊषर] 
 
उखर चव. फटकळ, कठोर : ‘असता ंआहार् उखर । अन्द्यथा होए आचिकारें् आंतर ।’ −मूप्र २४५. 
 
उखरड स्त्री. खडबडीत जागा : ‘पाळिा ंलेकरंू उखरडीं चनजचवलें  ।’ − स्मृस्थ ११२. 
 
उखरडिे सचि. खरवडिे; घासून काढिे : सूतारु र्ुना उखरडीत असचत ।’− लीर् १·३९. 
 
उखरडा  पु. १. स्वार : ‘मळयाचनळारे् उखरडे । आसुडीचत वैरानयार्ीं िींडें ।’ −उगी ४३६. २. 
शत्ररू्ी बातमी आििारा आघाडीर्ा सैचनक : ‘उखरडा ंधागाईले : मंडळीक चनगाले ।’ − चशव ५०३. 
 
उखरडे न. १. समुिाय; सैन्द्य : ‘तें िेखौचन पातलें  उखरडें यािवारं्ें ।’ − चशव ९६५. [सं. उत्कर] 
 
उखरवळी पापुरा; ढलपा; पोपडा; खपली. पहा : उकीर [सं. उत्+ ] 
 
उखरवाखर, उखरापाखर, उखरपाखर, उखरवखर चव. १. खालवर; खडबडीत; उंर्सखल; 
खोल खडे्ड असलेली (जमीन, पषृ्ठभाग वगैरे). २. अस्ताव्यस्त; न लावलेले; चर्वडलेले (कागि, अन्न र्.). 
 
उखरी स्त्री. १. पहा : उखरवळी २. चनखाऱ्यावर भाजलेली पोळी. 
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उखरे न. लेिें; गुहा : ‘वनें तपोवनें जें जें उखरें ॥’ − भारा बाल ७·२५. [सं. उत् + कृ] 
 
उखरेव स्त्री. गुंताडा : ‘पचर आधीनु का ंनागंव े। हेंचर् कैसेचन जािावें । गुिाचर्ये उखरेव े। माचज असता 
।’−ज्ञा १४·३२५. 
 
उखलिी पहा : वखरिी : ‘सेतार्ें उखलिीस नागंर.’ −मसाप २·६६. 
 
उखलिे सचि. वर उर्लिे. (खा.) 
 अचि. उठिे : ‘जाधवरायास उखलू चिले नवतेर्.’ − पेि १·१. 
 
उखलाड स्त्री. उर्लिे आचि ठेविे; हलवाहलव; काढघाल; हलविे आचि ठेविे; अस्ताव्यस्त 
करिे. (को.) 
 
उखलाशी चव. हंगामी; कायम न चटकिारा; काढून टाकता येण्याजोगा. तात्पुरता. (कर.) 
 
उखळ न. १. काडंण्या−सडण्यासाठी िगड खोिून अगर लाकडार्ा ओंडका पोखरून केलेला 
खोलगट भाग : ‘उखळातं घालून करी काडंि । आपुल्या करें मज िेखता ं ।’ − मुरंशु ४१३. २. िारू 
उडचवण्यासाठी टोकाला वाकडी असलेली धातूर्ी नळी. (वा.) उखळ काढिे– िोषारं्ा पाढा वार्िे; 
मागील सवच गुन्द्हे, र्ुका वगैरे उकरून काढून पुढे माडंिे; फटफचजती करिे. उखळ पांढरे िोिे– वैभव 
प्राप्त होिे; नशीब उघडिे; अमाप रव्य चमळिे (गचरबाच्या घरी उखळाला काही काम नसते तेव्हा ते पाढंरे 
असत नाही यावरून.) (एखाद्याच्या) बेंबीचे उखळ िोिें–र्मर्मीत खाद्यपेये चमळाल्यामुळे िोंि सुटिे. 
(बेबी उखळीसारखी खोल होिे); शरीर पुष् होिे. उखळामुसळाशी गाठ पडिे –भाडंिाऱ्या व िंगडिाऱ्या 
मािसार्ा सहवास घडिे. उखळात घातला असता सतरा घाव चुकणविारा– घालमेल, अफरातफर 
करिारा; कोिाच्या तावडीत न सापडिारा अथात द्वाड मािूस. उखळात डोके घालिे– जीव अचतशय 
धोतयात घालिे; संकट, अनथच गुिरण्याच्या क्स्थतीत असिे, जािे. 
 
उखळ न. मुलींर्ा एक खेळ. 
 
उखळ, उखळिी स्त्री. जचमनीर्ी पचहली नागंरिी; फाळिी : ‘उखळ, िूड चन तास अशा तीन 
नागंरटी िंाल्याचशवाय…’ तोरि १८. [सं. उत्खनन, उत्स्खलन] 
 
उखळिस्त्री. १. फार वापरल्यामुळे खडबडीत िंालेला जचमनीर्ा झकवा र्तर कोित्याही वस्तूर्ा 
पषृ्ठभाग. २. पचहली नागंरिी : ‘पावसाळयात आपि जी उखळि काढतो…’ −आआश े २८७. [सं. 
उत्स्खलनी] 
 
उखळिी स्त्री. (जमीन) उकरिे; उखळिे; खिून काढिे; मोडिे; तोडिे; तुकडे करिे : ‘ही 
खननयष्ी शतेजचमनीच्या उखळिीसाठी वापरात असे.’ − पुराको ३९. 
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उखळिेउचि. १. पचहल्याने शते नागंरिे; (जमीन) फाळिे; उकरिे; खििे : ‘जमीन उखळून ठेवावी 
लागेल.’ − शलूेक १११. २. उलगडिे; काढिे; मोडिे; चनखळून टाकिे; (स्िू, चखळे, अडसर, पाय, 
हात, यंत्रारे् भाग र्.) उपटून काढिे : ‘तों राविार्ा उखळला हस्त । शस्त्र पचडलें  धरिीवचर ॥’ − मोउद्योग 
११·११७. ३. (ल.) स्थान, नोकरी यावरून उच्चाटि करिे; चनमूचलन करिे; हाकलिे; ढळिे; नाहीसे 
करिे : ‘उखळा धमाचस म्हिचस तचर म्हिाचसल बाचलशा नभा उखळा ।’ − मोभीष्ट्म ७·४३. ४. (ल.) 
उधळिे; पराभव करिे. ५. फोडिे; फाडिे; सुटिे; चवलग करिे : ‘तयानें लाखोटा उखळुचन असें जें 
उकचललें  ।’ − सारुह ५·८३. 
 अचि. सैल होिे; तुकडे पडिे. (यंत्र वगैरेर्ा भाग) वगेळे होिे. [सं. उत् + स्खलन] 
 
उखळधुिी स्त्री. उखळबेऱ्या झकवा चशवीगाळ करिे : ‘मािंा िाद्या तोही बोलला की तुिंा िािला 
मािंी उखळधुिी करतो.’−पेि १०९. 
 
उखळबेर, उखळाबेर, उखळबेरी, उखळाबेरी स्त्री. १. पचहली व िुसरी नागंरिी; एकिा आडव ेव 
एकिा उभे नागंरिे. २. उखाळयापाखाळया; उखळबेरीज : ‘या उखळबेऱ्या काढीत बसण्यात काही अथच 
नाही.’ − लोचटकेले १·४१५. 
 
उखळबेरीज स्त्री. एखाद्यारे् िुष्ट्कृत्य उजेडात आििे; एखाद्यारे् िोषाचवष्ट्करि; टवाळकी करिे; 
टोमिे मारिे; उखाळी. (चि. काढिे.) 
 
उखळाउखळ स्त्री. (एखाद्या यंत्रारे् अवयव) चवस्कटिे; उलगडून टाकिे; मोकळे करिे; काढघाल 
करिे; मोडतोड, तुकडे करिे. [उखळ् रे् चद्व.] 
 
उखळापाखळ पहा : उखळबेरीज 
 
उखळी स्त्री. १. धान्द्य काडंावयारे् पात्र; डमरूच्या आकारारे् लाकडी, िगडी उखळ. २. भोवरा; 
आवतच; गरगर चफरिारे पािी. ३. उसाच्या र्रकाच्या खंुटारे् आख ज्यात चफरतात ती पोकळी; (ओतकाम) 
र्रकातील नराच्या डोतयावरील खोबळा बसचवण्यारे् साधन. ४. िारार्ी कुसू चफरचवण्यासाठी केलेली 
खोबि. (व.) ५. िारू गजाने ठोसून बार उडचवण्यासाठी बनचवलेला ठोकळा झकवा नळी. 
 
उखळीतोफ स्त्री. मोठ्या कोनातून गोळे फेकिारी एक आखूड तोफ : ‘बाजूला शत्रनूें उखळीतोफा 
व बिुंका सज्ज केलेल्या आहेत.’ − मािाचंर् ३०७. 
 
उखळीबार पु. धातूच्या नळीत ठेवलेल्या कोरड्ा िारूवर लोखंडी सळई मारून केलेला बार : 
‘डुकरानंा भीचत िाखचवण्याकचरता शतेातून उखळीबार होत होते.’ − सराई. 
 
उखळी व लाटसांधा खोबि व आत चफरिारी लाट, अशा तऱ्हेर्ा साधंा. उिा. खादं्यारे् पोकळ हाड व 
त्यात िंडारे् हाड यारं्ा साधंा. 
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उखळी सांधा पु. (वै.) उखळामध्ये मुसळ ठेवल्याप्रमािे रर्ना आचि आकार असलेला साधंा. हा 
साधं्यार्ा प्रकार खादं्याच्या व जाघेंच्या साधं्यामध्ये आढळून येतो. 
 
उखळ्या चव. (मधला टवका चनघून उखळाप्रमािे) खडबडीत िंालेला, खार्ा पडलेला (नािे, 
पैसा, रुपया). 
 
उखंडा चव. उघडा; अनाच्छाचित. (व.) 
 
उखा स्त्री. १. प्रातः काळ; पहाट; सकाळ; उषःकाल : ‘करीं साधुहृियराऊळीं । मंगळउखा ॥’ − 
ज्ञा ५·१४२. २. उषा; बािासुरकन्द्या : ‘उखाहरि पुण्यपावना ऐकावें चर्त्त िेऊन ।’ − गािे. [सं. उषस्] 
 
उखाडपछाड स्त्री. पराकाष्ठेरे् श्रम; अचत कष्; मेहनत; उपद्व्याप; यातायात; िगिग. 
 
उखाडे चारिे सचि. बडविे; ठोकिे : ‘पोतिारानें आपल्या मंडळींस त्यानंा धरण्यास साचंगतलें , 
िोघािोघानंी एकेकास धरून उखाडे र्ारलें .’ − व्यामा १५·१·२३. [झह.] 
 
उखािा पु. पहा : आििा १. कोडे; कूटप्रक न. उिा. परडीभर फुले तुझ्याने मोजवनेात माझ्याने 
मोजवनेात. उत्तर− तारे. २. गुप्त, गूढ अथारे् वर्न. ३. बायकोरे् झकवा नवऱ्यारे् नाव घेताना योजण्यार्ा 
काव्यमय प्रकार; पद्यात्मक नाव घेिे : ‘सोन्द्याच्या ताटात र्ािंीर्ी वाटी, र्रंभागा िुंरते गिपतरावासाठी.’ 
− असामी १४. ४. लननात वधूवराकंडील बायकानंी परस्परानंा उपरोधाने गमतीिार यमकात्मक वातये 
ररू्न म्हिण्यार्ा एक प्रकार; (सामा.) यमकयुतत टोमिे मारिे. (वा.) उखािा घालिे– कूट प्रक न 
टाकिे; कोडे सागंिे. उखािा घेिे–पतीरे् नाव घेताना त्या नावाभोवती काव्यमय शब्िारं्ी सजावट करिे. 
उखािा सांगिे–उखािा ओळखिे; झजकिे. 
 
उखािा पोटरा, उखाण्या पोटऱ्यात येिे किसार्ी पोटे फुगून किसे बाहेर पडण्याच्या पूवीर्ी क्स्थती; 
किसे येण्यार्ी वळे. 
 
उखािी चव. कूट; कक्ल्पत. 
 
उखार चव. उथळ; माळवट (जमीन). पहा : उखर; चबनपाण्यारे् थापडवट (शते); वरकस (जमीन). 
 
उखार पु. कच्च्या, कोऱ्या रेशमाच्या अंगर्ी खळ. 
 
उखार काढिे (जरतारी धंिा) कच्च्या रेशमार्ा कडकपिा (ते पापडखारात चभजवनू) काढून टाकिे. 
 
उखारिे अचि. खळ झकवा खार चनघून जािे; खरबरीतपिा नाहीसा होिे; स्वच्छ चनघिे : ‘नातरी 
सािचनये भीतरी । वस्त्र र्ूचरजे पायावरी । उखारेना तया बाहेरी । या हेतू ॥’ − ज्ञाप्र ८४९. 
 
उखारी स्त्री. १. उसार्ा मळा. २. िुकान. 
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उखाळ न. ओकारी, वातंीरे् औषध; काढा : ‘ढाळ आचि उखाळ िेती ।’ −िास ३·७·३३. (कों.) [सं. 
उत्स्खलन] 
 
उखाळी, उखाळीपावाखाळी, स्त्री. वमच; वैगुण्य; िोष; व्यंग; कमीपिा बाहेर काढिे; वैगुण्य काढून 
केलेले भाडंि. (चि. काढिे) : ‘कडमड्ारे् जोशी एकमेकाचं्या उखाळयापाखाळया काढीत.’ − असामी 
१०. [उखळिेरे् चद्व.] 
 
उणख, उखी चव. चमर्थ्या; खोटा; वृथा : ‘अचरसा आचि मुखीं । मी चिसें हें उखी ॥’ −अमृ २·६५. 
 पु. स्त्री. चमर्थ्याभास : ‘जो भवरुख जािे । उचख ऐसा ॥’ −ज्ञा १५·१४३. 
 
उणखत, उणखता चव. १. आगंतुक; उपरा; परका : अहो जीक एथ उचखता । वस्ती करंु वाटें जाता ं।’ − 
ज्ञा १३·३४. 
 २. उिासीन. : ‘हेतू ठेवचून परमाथा । िेहीं वस्ती करंू जेवीं उचखता ं।’ − एभा ९·२५५. [सं. उचषत] 
 
उणखता, उणखते चिचव. (प्र.) उतता. १. एकंिर; सगळे; पूिचपिे; अवघे; सवच : ‘तेिें मज आपुलें  पोसिें 
केलें  । कीं चवकत घेतलें  उचखतेंचर् ।’ − एभा २३·७०८. २. उचर्त : ‘िासीर्ा पाहुिेर उखीतें । धिी िेईल 
आपुल्या हातें ।’− तुगा ७००. [सं. उतत] 
 
उणखणतणक्रया स्त्री. उिासीनपिे (िह्मापचि बुद्धीने) केलेली चिया. 
 
उणखरवाणखर, उखीरवाखीर पहा : उखरवाखर 
 
उणखणवखी स्त्री. र्र्ा; वािचववाि; घडामोड; आस्था; तकच चवतकच ; वाटाघाट; ऊहापोह : ‘नाग वायु 
राहोचन मस्तकीं । अनाहतध्वनीर्ी करी उचखचवखी । कूमच वायु श्रोत्रीं राहोचन सम्यकीं । करी शब्िाचधकरि ।’ 
− स्वाचि ९·३·४३. [सं. ऊह् = र्र्ा करिे] 
 
उखी स्त्री. १. उठविी; मरगळ; चनजीवपिा. २. (ल.) हकालपट्टी; लोप; नाश; अचनत्य : ‘जेथ 
अहंकारा उखीं जाहली ।’ − ज्ञा १३·५३१. [सं. उत् + चख्] (वा.) उखी िोिे–थकिे; मरगळिे. उखी 
करिे –झनिा करिे; बोजवारा उडचविे. (व.) 
 
उखी चव. खोटे; चमर्थ्या. पहा : उणख : ‘जैं भवरुखु हा जािें। उखी ऐसी ।’ − ज्ञा १५·१४२. 
 
उखी स्त्री. भाषा; बोलिे : ‘येिेझह बोले जािावी । अज्ञान उखी ।’ − अमृ ४४२. 
 
उखीर चव. बरड; नापीक. पहा : उखर : ‘चजकडील अत्यंत सुपीक िेश सरासरी र्कडच्या उखीर 
जचमनीबरोबर ….आहे!’− चनमा ५८६. 
 
उखेकाळ पु. उषःकाल : ‘की उखेकाळीं बाळाकच  झबब एकी कोडी । उगवली िीसती थोब’ − 
रुस्व ९३४. 
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उखेड पु. (कुस्ती.) जोडीवाल्याच्या र्ड्डीत जाघंाड्ाजवळ झकवा माडंीवर धरून आपल्या िुसऱ्या 
हाताने जोडीिारार्ी मंुडी वर धरून आपल्या छातीच्या िंोकाने जोडीिाराला वर उर्लून खाली र्ीत 
पाडिे. (कुस्तीतला एक डाव.) 
 
उखेडी स्त्री. कमीपिा : ‘आपिेया उखेंडी न पडें । जीतु चशशुपाळु हाता ं र्ढें ।’ − चशव ४८९. [सं. 
उत्+चख्] 
 
उखेडी चिचव. सहज; थोड्ावळेात : ‘मी उखेडीं जाए अळग । तचर मागा ंनहीं शृगंार वोगळा ।’ −उगी 
१४०. 
 पु. श्रम (चशव ४०९ उखेंडी) [सं. उत्+चख्] 
 
उखेणवखी स्त्री. ऊहापोह; र्र्ा : ‘हे बहु उखेचवखी । चरखी केलीं नैचमषीं ।’ −ज्ञा १३·६७. 
 
उख्खड स्त्री. कुस्तीचगराने प्रचतस्पध्यास वर अलगि उर्लून खाली पाडिे. 
 चव. १. र्टकन रागाविारा; कोचपष्. २. बेपवा; कोिार्ा मुलाचहजा न ठेविारा. 
 
उख्त न. भाईपि. 
 
उख्ता, उख्ते पहा : उक्ता, उक्ते 
 
उख्तीपाख्ती स्त्री. सबधं खेड्ावर आकारलेली एकूि वसुलार्ी रक्कम. हा वसूल शतेकऱ्याकंडून 
मान्द्य करून घेऊन त्यानंा काही वषांच्या मुितीपुरती जमीन लागवडीस िेण्यात येत असे : ‘…उख्तीपाख्ती 
लावनू, उगविींकचरता ंगावार्ी तुटी येऊं लागली.’ − मिरु ३·३४. 
 
उगऊन देिे सचि. स्पष् करून सागंिे : ‘घ्या,ं काय, मातें उगउन द्यावें ।’ −सारुह ७·१७२. [सं. 
उ् गम्] 
 
उगणटले चव. नीट उघडलेले; (साल जाऊन) स्वच्छ िंालेले (धान्द्य र्.) : ‘सुपीं तोझर् पाहें धड 
उगचटलें  । नव्हता नाचसलें  जग िंोडी ।’ − तुगा २६१. [सं. उ् + घट] 
 
उगणटले चव. वाईट. 
 
उगड, उगंड, उगंडा पु. उद्धार; चवसावा; सुटका : ‘जयारे्चन संगे जन्द्मशतें उगंडुझर् नव्हे गा ।’ − 
रास ३·४६०; ‘तिचप अिुंचि तूिंा होत नाहीं उगंडा ।’ − सारुह ४·८४ [सं. उद्गम्] 
 
उगडिे उचि. चवसरिे. 
 
उगडपे चिचव. प्रचसद्धपिे; उघडपिे : ‘आपि चिस्तु तारकु म्हिऊन उगडपें साचंगतलें .’ − चि २·३६ र्ा 
मथळा. 
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उगडास स्त्री आठवि : ‘तुवें काम साचंगतल्यार्ो उगडास ना.’ (= तुला काम साचंगतल्यार्ी आठवि 
नाही.) (गो.) [सं. उ् + ग्रह] 
 
उगि स्त्री. उगवि; फुटिे; िेवी, गोवर र्. बाहेर चनघिे, पडिे. 
 
उगििे सचि. चहशबे िेिे; िंाडा िेिे; अपचि करिे : ‘तें उगचिलें  मज कमच ।’ − ज्ञा ९·४००. 
 
उगिे अचि. उगी राहिे : ‘तेथें कातं नसे म्हिोचन उगली पावोचनया चवस्मया ।’ − चवठ्ठलकृत २. 
(रसमंजरी ५४.) 
 
उगिे अचि. उगविे; उमलिें : ‘चिनमचिचकरिस्पर्मशत, पकंज उगतीं स्वयेंर् हों जैशीं I’ − माआक 
१७२. [सं. उ् गम] 
 
उगतभान्या पु. कानबाई िेवीच्या रोटार्ा एक प्रकार. (खा.) 
 
उगम पु. १. एखािी गोष् सुरू होते ते चठकाि; उत्पचत्तस्थान; जन्द्म; उत्पत्ती; बीज; मूळ. २. 
(शब्िशः व लक्षिेने) िह्म; आचितत्त्व : ‘येक बळारे् चनवडलें  । ते पोहतचर् उगमास गेले ।’ − मर्सा 
११·७·१०. ३. निी चनघते ते चठकाि; िंरा. [सं. उ् गम] 
 चिचव. उगा, शातं; स्तब्ध; स्वस्थ; हालर्ाल न करता : ‘उ् वास िोन मचहने उगमर् ठेवाल आचि 
पुढे साचहत्य कराल तरी पचरिाम लागेल.’−पेि २६·७५. 
 
उगमगिे, उगमिे अचि. उगम पाविे : ‘तेजापासून आप आपापून वर परृ्थ्वी उगमगी ।’ −पला ८. 
 
उगमभाषा स्त्री. (भाषा.) १. मूळ भाषा; ज्यापासून र्तर भाषा चनमाि होतात ती भाषा. उिा. 
र्ण्डोयुरोचपयन या भाषेपासून युरोप व आचशयात बोलल्या जािाऱ्या अनेक भाषा चनमाि िंाल्या. २. लक्ष्य 
भाषा चशकिाऱ्यार्ी मूळ भाषा. चद्वभाचषक कोशात शब्िार्ी नोंि ज्या भाषेतील असते ती लक्ष्य भाषा व चतरे् 
स्पष्ीकरि ज्या भाषेत असते ती उगमभाषा. 
 
उगमस्थान न. एखािी गोष् सुरू होण्यारे् मूळ कारि, चठकाि स्थान. 
 
उगमके्षत्र न. निीरे् पािी डोंगरातून बाहेर पडून वाहते होते ते चठकाि. 
 
उगमा चिचव. उगा; स्वस्थपिाने; गुपर्ूप; शातंपिे; काही एक न बोलता : ‘पुढे र्ाले मागे उगमा । नाथ 
जातसे सवें सवें ।’ − नव ९·६९. 
 
उगरि, उगरिी, उग्रािी स्त्री. उगविी; पैसे वसुली; उधारी गोळा करिे. [सं. उ् + ग्रहि] 
 
उगराबागरा चव. उग्र; िूर; रानटी; भयानक; अिाळचविाळ; खवळलेला; आवशेलेला; भयंकर. 
[सं. उग्ररे् चद्व.] 
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उगराविे, उगराणविे सचि. (चवरू.) उगारिे (काठी, छडी) पुढे करिे, िाखविे. पहा : उगारिे 
(राजा.) 
 
उगरीने चिचव. जारीने; कडकपिे : ‘अंमलबजाविीला अगिी उगरीने सुरुवात िंाली.’ − रूरा १९३. 
 
उगमुयिे अचि. फूल अधचवट फुलिे, उमलिे, उघडिे, चमटिे. (गो.) [सं. उ्+गम्] 
 
उगलिे सचि. बाहेर टाकिे; ओकिे : ‘उधचवर्ें तोंड । उगलीत धूमारे् उभड ।’ − ज्ञा १६·२९२. 
 
उगलमगल चिवी. अत्यंत उग्र : ‘अलोटा ंिेवा ंअचत उगु्र : उगलामुगला ।’ − मूप्र. २५८६. 
 
उगला चव. चिचव. १. स्तब्ध; मुकाट्याने; उगीर्; चनमूट; गप्प; गुपर्ूप; चनवातं; चनमुटपिे; 
तटस्थपिे : ‘आनंिें फुगला नसेचर् उगला; गाधेय गजे सभे ।’ − आसी ५५. २. व्यथच; चवनाकारि; चनरथचक : 
‘जन्द्मुनी उगले का ंमरती?’ − आप ३८. 
 पु. नेट, चनकड; तसिी; ससेचमरा; सूत्र : हे र्कडे आले तरी तुमर्ा उगला चतकडे असावा 
म्हिजे सुजाउतिौला तुम्हासीं नीट बोलतील.’ − मर्सा. १·२००. [उ् + ] 
 
उगलेच चिचव. उगेर् : ‘माहीमर्ा मोर्ा उठलीयावर तुम्ही चसरगावंास उगलेर् बसावें यैसे आमच्या मतें 
नाहीं.’ − पेि ३४·१११ 
 
उगव पु. १. मूळ; आरंभ; उगम : ‘वृथाचर् िंाला जीव । तयासी त्यार्ा उगव ।’ चवपू ७·१४३. २. 
उलगडा; चनकाल; फडशा : ‘मुख्य झबब तो मी चशव ू । चवशि उगव ू हा जाि ।’ − एभा ११·१३८. [सं. 
उद्गमन] 
 
उगवि स्त्री. १. पेरलेले धान्द्य रुजून वर येिे; अंकुरिे; उगि; जोराने (िेवी, गोवर वगैरे) बाहेर 
चनघिे; उफििे; उतिे. २. ग्रहाचिकारं्ा उिय; उगविे. ३. नवरात्रात िेवापुढे रुजत घातलेले धान्द्य. [सं. 
उ् + गम्; उद्गमन.] 
 
उगवि स्त्री. गुंतागुंत सोडविे; उलगडा; फोड. 
 
उगवि, उगविी, उगविूक स्त्री. १. चिलेले पैसे गोळा करिे; वसुली; उगरािी. २. वसूल; गोळा 
केलेले पैसे. [सं. उ् + ग्रहि] 
 
उगविे उचि. १. ग्रह, नक्षते्र, वगैरे चक्षचतजावर येिे; उिय होिे. २. बीजापासून रोप वर येिे; अंकुर 
फुटिे; प्रािुभूचत होिे. ३. गोवर, िेवी वगैरे चिसू लागिे; उफििे; उतिे. ४. नजरेस येिे; प्रकाशिे (बुद्धी, 
स् गुि); कला, चवद्या, व्यवहार र्त्यािीमध्ये चनष्ट्िात होिे. ५. उमटिे; दृष्ीस पडिे. ६. प्रकट होिे; 
उत्पन्न होिे : ‘नाना सप ेउगवले काळ ककोट र्ाचललें  ।’ −िाचव ५०१. (उप.) वाट पहायला लाविारास, 
उशीरा येिारास म्हितात. जसे − उगवलात शवेटी. पहा : उगणविे [सं. उिगमन] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उगविे उचि. १. उलगडिे; सुटिे; फोड होिे; (गुंतावळ, गुंतलेला िोरा) उकलिे; समजाचविे; 
ओळखिे : ‘एकाच्या कैवाडें उगव ेबहुतारं्ें कोडें ।’ −तुगा २७४. २. अडर्िीतून मोकळे करिे; संकटातून 
सोडचविे : ‘वारे् मंत्रजप का ंअध्ययन करिें । अथवा गुंतचलयासी शब्िें उगविें ।’− स्वाचि ४·३·९५. ३. 
(ल.) चहशबेात जमेच्या व खर्ाच्या रकमारं्ी बरोबरी होिे; तोंडचमळविी होिे. 
 
उगविे उचि. उपयोग करून घेिे : ‘चकते्तक खलक उगवावें । राजकारिामध्ये ।’ − िास १९·९·१८. 
 
उगविे सचि. गंध उगाळिे : ‘केशर कस्तुरी र्ंिन उगवा ।’ − पला १०७. 
 
उगविे अचि. स्तब्ध होिे. ‘परी बोलोचन पाथच उगवला तेथें ।’ − गीतार्चंरका ९. 
 
उगविे अचि. स्पष् होिे; स्पष् उल्लेख करिे; प्रकट होिे : ‘याउपर जैसी मजी आसल तैसी आज्ञा 
उगऊन आल्यास आजे्ञप्रमािे होईल म्हिोन चवनंती चलचहली होती…’ −पेि ३९·७३. [सं. उ्+गम] 
 
उगविे अचि. १. (केस) झवर्रिे; सोडविे, मोकळे करिे : ‘कव्हझि मनुष्ट्य उगवीं तेव्हळी (केस 
उगवचत)’ − लीर् १·५. २. राग काढिे; रागाविे; चशवीगाळ करिे, मारिे, कुिलिे. ३. डोंगर र्ढिे. 
 
उगविे अचि. सुटिे; मोकळे होिे : ‘ते (केस) वारेचन उगवचत’ − लीर् १·५. 
 
उगविे सचि. करून घेिे, चमळविे : ‘राजेश्री पतं मशारचनलेकडे पाठचवतील तेिेप्रमािे सनिपत्र 
उगविे ते राजश्री शकंराजीपतं उगऊन िेतील.’ − चशर्साखं ५·१०१. 
 
उगविे उचि. १. आिा होिे; वसूल होिे; वसूल करिे : ‘मासअखेर रक्कम जवाहीरखान्द्यातून उगवनू 
घ्यावी ।’ − गोप्रिानचनयम (बडोिे) ४. २. वसूल करिे : ‘कजच उगवण्यासाठी सावकाराला ती (चमरास 
जमीन) चविीस काढता येत नाही.’ − गागंा ८. 
 
उगवत, उगवती स्त्री. पूवच चिशा; प्रार्ी; पूवच : ‘उगवत लाल िंाली होती.’ − रथ २५७; ‘त्याच्या आचि 
उगवतीच्या डोंगराच्या िरम्यान…’ − डाली ३. 
 चिचव. पूवेकडे. 
 
उगवतामावळता पु. (उगविारा आचि मावळिारा) सूयच. 
 चिचव. सकाळपासून संध्याकाळपयंत; चिवसभर. 
 
उगवला चिचव. उगला; उगी; स्तब्ध : ‘मग िेव म्हिे राहा उगवले । या बाळें  प्राि वारं्चवले ।’ − जै ८२·७९. 
 
उगवा, उगवील स्त्री. १. चिलेले पैसे गोळा करिे; उगरािी. २. वसूल केलेले पैसे; वसूल. 
 
उगवान स्त्री. (नाचवक.) पूवचचिशा; उगवत. 
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उगणविे सचि. १. गुंत्यातून मोकळे करिे; स्पष् करिे; फोड करिे. ‘साचंगतलें  संतीं तुम्हा ं उगवुनी । 
गभासी येऊनी यमिंडा I’−तुगा १५. २. उल्लेखून िाखविे. ३. संकट चनवारिे : ‘उगवावया हंसगीत । 
सुचनचश्चत साचंगतलें  ।’ −एभा १६·४२. ४. केस झवर्रिे; गुंता काढिे. (गो.) [सं. उ् + गम्] 
 
उगणविे सचि. (सूड) घेिे. (को. गो.) 
 
उगणविे सचि. वसूल करिे. 
 
उगणविे अचि. (ल.) र्ढून वर येिे. [सं. उ् + गम्] 
 
उगणवतपागवीत चिचव. थोड्ा थोड्ा प्रमािात; बेताबेताने; सोईसोईने, थोडेथोडे (चिलेले पैसे हप्त्याने 
गोळा करिे.). 
 
उगवी स्त्री. उगी करिे; समजूत : ‘येक सागंता ंएकचर् भावी । उगीर् करी गथागोवी । तया वडे्ार्ी 
उगवी । कोिें करावी ।’ − िास ९·६·२९. 
 
उगवील पहा : उगविी 
 
उगळ पु. पुरळ; उगवि. [सं. उ् + गृ] 
 
उगळ स्त्री. १. तोंडातून टाकलेला पिाथच; वमन; ओक. (चि. टाकिे) : ‘म्हिता ंयमाचस चगचळल्या 
उगळ प्रभ ु तो कपीश्वर करी सुगळ ।’ − मोवरिरामायि ३२. २. रवथं करण्याकचरता गुरे पुन्द्हा बाहेर 
काढतात तो र्ारा; पायाखाली मळलेला, खराब िंालेला र्ारा, वैरि. ३. उसाच्या अथवा धाडं्ाच्या 
गंडेऱ्यातील रस र्ोखून घेतल्यानंतर चशल्लक राचहलेला (तोंडातील थंुकून टाकला जािारा) र्ोथा, 
र्ोयटी. (व.) [सं. उ् + गॄ; का, उचग] 
 
उगळ चव. मोठा; ढगळ. (कर.) [सं. उ् + गल ] 
 
उगळिे सचि. १. चशस्तीत, ताब्यात ठेविे. २. चशस्तीने मऊ करिे, नम्र करिे; ताळयावर आििे. ३. 
र्ागंल्या रीतीने प्रवृत्त होिे; सर्ोटीच्या मागावर येिे; सुधारिे; ताळयावर येिे; मागावर येिे; वाईट नाि 
सुटिे : ‘उगळला तर परमेश्वर खटला तर शनैश्वर.’ ४. मूळर्ी शतती परत येिे (नवीन बडचवलेल्या 
बलैाच्या वृषिाच्या चशरा पुरतेपिी न मळल्या गेल्यामुळे); पूवावस्था प्राप्त होिे. ५. अनुकूल होिे; वश 
होिे; िया येिे : ‘बहु िासी िासशतें िेताचह न चवप्र तो वरे् नुगळे ।’ −मोकिच २९·२९. [सं. उ्+गल ] 
 
उगळिे उचि. १. उगाळिे; घोटिे. २. (ल.) चिंजिे : ‘ते मागी िेह जरी उगळे ।’ − पला २४. ३. र्ारा 
पायाखाली तुडविे (जनावराने); (घासण्याने, उगाळण्याने) नरम होिे; फुटून जािे. ४. र्ुरा होिे. [सं. 
उ् + गल ] 
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उगळिे उचि. १. थंुकिे; ओकिे; बाहेर टाकिे; ओकून टाकिे : ‘कीं मी तोंड करून कानवडे । उगळौचन 
घाली ॥’− ज्ञाप्र ९६४. २. टाकिे; त्यागिे; सोडिे : ‘उगचळसील अरुिानुजा । तरीर् िेह परतेल मािंा ।’ − 
मुआचि ५·८५. ३. (ल.) र्ोरलेली, िाबलेली, अपहार केलेली, मालमत्ता परत करिे. ४. गुप्त गोष् 
फोडिे; प्रकट करिे : ‘िोन्द्ही चवशषे चगळी । ना चनर्मवशषेातें उगळीं ॥’− अमृ ७. १८३. ५. रवथं करिे; र्वचि 
करिे. [सं. उ् + गृ] 
 
उगळिे अचि. रडू कोसळिे; रविे. [सं. उ् + गल ] 
 
उगळिे अचि. १. पीळ चनघून पिर सुटिे; उलगडिे (िोर, विेी र्.) २. चशविीतून कापड सुटिे, 
उसविे. ३. उडविे; उधळिे.[सं. उ् + गल ] 
 
उगळलेला गडी िह्मर्यचव्रतापासून ढळलेला मनुष्ट्य. (माि.) 
 
उगळविी न. पािंरून चनघालेले पािी : ‘र्ाचंििे याच्या पाण्हावनी । र्रंकातं िुभती अिुभिी । 
तैसे भमूी चनगे उगळविी । तें आचिती सचखया ं॥’− रुस्व ५६९. [सं. उ्+गल ] 
 
उगळसैल चव. मोठा; सैल (अंगरखा). 
 
उगळा पु. १. त्रास; र्ुराडा; नाश; नासधूस : ‘गचनमी तऱ्हेनें उगळा लावावा ।’− मर्सा १·३६५७. २. 
नेट; चनकड; ससेचमरा; सूत्र. 
 
उगळा पहा : उगला 
 
उगळीक स्त्री. गौप्यस्फोट; र्वर्व; बभ्रा; बोभाटा. 
 
उगंडिे अचि. सुटिे; मुतत होिे : ‘ऐसा आडकलों चत्रशुद्धी । जनािचनू उगंडू नेिी ।’ − एभा ९·४५६. 
 
उगंत स्त्री. उत्पत्ती. [सं. उ् गम] 
 
उगा चिचव. १. न बोलता, हालता, काम करता; स्वस्थ; शातं; गप्प; उगीर्; मुकाट्याने : ‘आता ंनार्कें  
न पाहें । म्हिोचन मी उगा राहे ।’ −एभा ९·४५५. २. खटपट न करता; चवना धंिा झकवा उद्योग. ३. अकारि; 
अचनचमत्त; चनष्ट्कारि; जरुरी नसता : ‘उगा लोळसा घोळ मोठा करीतो.’ − राक ३६. ४. व्यथच; चनरथचक; 
बेकायिा : ‘उगा भ्रमचस वाउगा कशाला युगातं खळ हा कली.’− राला १०६. 
 
उगी पहा : उगला [ह. का. उचग = चभिे, उके = गप्प.] 
 
उगा पु. समजूत; समाधान : ‘चतसा लाखारें् माल जयेि आहेत ते आम्हासं सनि करून द्या. येथे 
तनखािारारं्ा उगा करून.’ − झहिखं १·७२. 
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उगाई पहा : उगरािी : ‘जीवराव व्यंकटेश व सरकारी घेिें असलेमुळें  त्या िुकानर्ी उगाई सततीनें वसूल 
होईल.’− चवचक्षप्त ३·९३. 
 
उगाउगी चिचव. चनष्ट्कारि : ‘गचरबावर उगाउगी बला आली.’− हात ३. 
 
उगाच, उगीचचे उगीच, उगीचे उगीच चिचव. १. चनष्ट्कारि; जरूर नसता; चवनाकारि; व्यथच; 
चनरथचक : ‘सत्य धनंजय कमें रूपें चिसतो उगाचर् वचर नरसा ।’ − मोभीष्ट्म ११·७२. २. चनमूटपिे : ‘घेिार तो 
न समजोचन उगार् घेतो ।’ − नल ८७. 
 
उगाि पु. स्पष्ीकरि; अनुभव; खुलासा; उलगडा. [सं. उ् गमन] 
 
उगाििे सचि. फोड करून सागंिे; स्पष् करिे; उपिेश करिे : ‘शास्त्रचसद्धातुं आघवा उगाचिला 
।’−ज्ञा १६·४१. [सं. उ् गमन] 
 
उगाििे सचि. १. चहशबे िेिे; िंाडा िेिे : ‘परी परमात्मया र्िवती उगाचिती जंव हातीं ।’ −ज्ञा 
१८·७४३. २. अपचि करिे; आिून िेिे; हवाली करिे : ‘ती गोपवत्सें उगािलीं । गोपनाथासीं ।’ − कथा 
४·३·२६५. ३. मुतत करिे; सोडचविे (पाप र्त्याचिकापंासून) : ‘उगाचिलीं जन्द्ममरिें’ [सं. उ् + ग्रहि] 
 
उगाििे सचि. उपटून नेिे; लुटिे; अपचि करिे; लाबंचविे; नागचविे; प्रकट होिे : ‘सभेचस राजा 
उगािवी । तै मृत्यरू्ी पिवी मस्तका आली ।’ − एभा १. २११. [सं. उ् + ग्रहि] 
 
उगाििे अचि. शून्द्य होिे; नाहीसा होिे; नष् होिे : ‘तेथ उगािले चियाकमच । लाजा चवराले 
धमाधमच ।’ − एभा २३·७००. [सं. उ् + ग्रहि] 
 
उगािवा पु. लूट; नागवि. [सं. उद्ग्रहि] 
 
उगािा, उगाना पु. १. िातव्य; बयािा; चवसार : ‘आर्ारार्ा उगािा जी कविाचस चिधला ।’ −उगी 
१०९. २. गिना; िंाडा; परीक्षा; चहशोब : ‘तेथे फलहेतूर्ा उगािा ।’ − ज्ञा ७·१२९. ३. मुततता; सोडविूक : 
‘तुवावीि योचगया उगानावढेा कवि करील ।’ − उगी १०५. ४. कजाऊ रकमेर्ी फेड; तोंडचमळविी : 
‘बचहिी म्हिे मना । हेतंूर्ा उगािा । करूचन चनवाि पहातसे ।’ − बगाथा १२९. ५. समृद्धी (या काम) (वा.) 
उगािा काढिे−(बायकी) धान्द्य काडंताना अगर कुटताना उखळात खाली राचहलेला चजन्नस वररे्वर 
खालर्ा वर व वरर्ा खाली करिे. [सं. उ् + ग्रहि] 
 
उगािा, उगाना पु. र्व; रुर्ी, अनुभव : ‘रसवृत्तीसी उगािे । घेऊचन चजव्हाग्र शहािें ।’ − अमृ ६·९०. 
[सं. उ् + ग्रहि] 
 
उगािा पु. नाश; चनराकरि; नागवि : ‘कोप येतारं् जािा । करी उगािा तपार्ा ।’− एभा ४·७८. [सं. 
उ् + ग्रहि] 
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उगािा पु. उपिेशपर भाषि; उलगडा; स्पष्ीकरि : ‘नाना प्रमेयारें् उगािे । काय श्रविारे्चन आंगिें 
। बोलों लाहाती ।’ −ज्ञा ७·१९८. 
 
उगािा पु. पचरवार : ‘चरधीचसधीर्ा उगािा : सवें र्ाले’ − साप्र ८३७. 
 
उगािा पु. कारकून; चहशबेनीस; उग्रािी करिारा : ‘सचरसा उगािा कोठी, र्ाटे बडुव ेतैसे चनगाले ।’ 
− ऋ १३२. [सं. उद्ग्रहि] 
 
उगािा पु. सामान : ‘(सहकुटंुबी नीगाला) सवें उगाियार्ा बैलु’ − गोप्र ९६. 
 
उगािी स्त्री. ओवाळून टाकलेली वस्तू : ‘िेह उगािी केली ।’ −ज्ञागा ३०५. 
 
उगाणनगा स्त्री. चनरवाचनरव. 
 
उगामुगा चिचव. स्वस्थ; बोलल्यावार्ून; हालर्ाल केल्यावार्ून; गुपर्ूप; नबोलता : ‘बोंबलू नोको 
कचमनावानाच्या! र्ाल उगामुगा!’ − धग ८. 
 
उगारिी, उग्रािी पहा : उगरािी 
 
उगारिे उचि. १. एखाद्यास मारण्याकचरता शस्त्र, काठी, हात वगैरे उर्लिे; मारण्यारे् भय िाखचविे; 
धमकाविे. २. पैसे वसूल करिे. ३. फेकिे; िंोकिे; मारिे. ४. र्ाल करून जािे : ‘त्या पौरवाचस सोडून 
सौभर जयरथावचर उगारे ।’ − मोरोि १·८५. [सं. उ् + ग्रहि] 
 
उगालदान, उगाळदान तस्त झकवा चपकिािी. 
 
उगालदान बादार पु. तस्त झकवा चपकिािी धरिारा नोकर; कलार्ीधारक. 
 
उगावगा पु. उगविी; वसूल : ‘तरी गोपाळ संभाजी यासी तुम्ही चलहून तेथील उगावगा 
जेथवर होईल तेथवर करून घेिे म्हिोन स्वामीजी आज्ञा जाली.’− ऐलेपाम्युप्र १६६. 
 
उगावगा गयावया : ‘रयत उगावगा करून पळावयास चसद्ध राचहली.’— पेि. 
 
उगावा, उगावो पु. १. पूतचता; समाप्ती (कामार्ी) होिे, पडिे. २. वसूल (योनयािेण्यार्ा). पहा : 
उगविी 
 
उगावागा पु. १. स्पष्ीकरि; सोडविूक; चनकाल; तंटा सोडविे; मोकळीक; तड. २. वसूल : 
‘एक म्हिती व्यवहाचरलें  धन । त्यार्ा उगावागा करून येईन ।’ − मक ३१·५४. 
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उगाळ पु. १. तोंडातून टाकलेला पिाथच; वमन; थंुकी; झपक : ‘हडप मी वोळगेन । मीचर् उगाळु घेईन 
।’ − ज्ञा १३·४२०. २. (ल.) सरभेसळ; काला; चर्वडा; चखर्डी (कागि, पैसे, कपडे वगैरेंर्ी). ३. 
अव्यवक्स्थत क्स्थती; पसारा. ४. (अलंकाचरक) जाळे. [का. उगुळु] [सं. उ् + ] 
 
उगाळ स्त्री. खडी; िगडारे् बारीक तुकडे (रस्ता करण्याकचरता, गच्ची करण्याकचरता, घराच्या पायात 
भरण्याकचरता). 
 
उगाळिे सचि. १. (र्िंन वगैरे) घोटिे; घासिे; बारीक पूड करिे; वाटिे : ‘परम सुवास जो 
मनशीळ । तो स्वकरें उगाळोचन तात्काळ । चनढळीं चटळक रेचखला ।’ २. (ल.) िेह चिंजविे (सेवते, 
नोकरीत); कष् सोसिे. ३. चफरून चफरून करिे (ठराव वगैरे); पुनरुच्चार करिे; तेर् तेर् करीत, घोकत 
राहिे. ४. झबबचविे; भरचविे; मनावर ठसविे. ५. परत परत तेर् बोलिे; एकार् गोष्ीर्ा सारखा चवर्ार 
करीत राहिे : ‘आत्तापयंत मी तुला वडंे वाकडं बोलल्यें तेर् जन्द्मभर उगाळीत बसू नकोस.’ − रथ १५१. 
[सं. उ् + गल ] 
 
उगाळिे सचि. चशके्षत धरिे; चशस्तीत, चशकविीत ठेविे; कार्ात ठेविे [सं. उ्+गल ] 
 
उगाळिे अचि. वातंी होिे; ओकिे; थंुकिे : ‘तो पुन्द्हा ंउगाळी सावकाश । जैसा होता तैसाचर् ।’ 
−शचन ३६२. [सं. उद्गीरि] 
 
उगाळदान न. चपकिािी. [फा.] 
 
उगाळा, उगाळू पु. थंुकी; झपक; र्ावनू टाकलेला चवडा : ‘ताबंुळारें् उगाळु पचडलें  । मलपावरी ।’− 
चशव ७१७; ‘उगाळा हातीं िेंली ।’ गीता २·२१६२. [सं. उ् गीरि] 
 
उगाळा पु. घोटलेला, वाटलेला, उगाळलेला पिाथच झकवा त्यारे् कि : ‘तो उगाळा सरूकडून 
र्ोळवला.’− पधौं १३४. 
 
उगाळी स्त्री. फोडलेली खडी. 
 
उणगया चव. व्यथच; चरकामा; फुकटर्ा; उगा. पहा : उगीच 
 
उणगली चव. चनरपेक्ष ‘उचगली चनष्ठा धचरता ंबरी ।’− ज्ञागा १५५. 
 
उगी चिचव. शातं; गुपर्ूप; उगला. पहा : उगा : ‘वयनीसाहेब, असें उगी बसून आम्ही सोडिार 
नाहीं.’− रत्नकातंा ५·४. (गािे) : ‘उगीउगी, र्ोळी चशवीन मुगी, लुगडं घेईन लाल, सासुऱ्या जाल.’ (रडत 
असलेल्या मुलीस थटे्टने म्हितात). (वा.) उगी करिे, उगी िोिे –रडायरे् थाबंचविे; शातं करिे; गप्प 
करिे; होिे : ‘काय िंालें  सुचशलेला? असें म्हिून चतला त्यानंी युततीनें क्षिाधांत उगी केलें .’ −सुिे ७. उगी 
राििे–शातं होिे : ‘उगी राहें आता ंबहुत विता ओष्ठ सुकले ।’ − सारुह ७·९९. उगी बसिे– काही न 
बोलिे, गप्प राहिे. [का. उके = गप्प] 
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उगीच चिचव. १. गुपर्ूप; गप्प; मुकाट्याने : ‘गुरुजींनी याप्रमािे साचंगतल्यावर र्ंर उगीर् बसला.’ − 
कालकूट १६. २. चवनाकारि; प्रयोजनाचशवाय; व्यथच. 
 
उगीदुगी स्त्री. पहा : आगीदगी (वा.) उगीदुगीला येिे– चर्रडीला येिे. (कर.) उगीदुगी 
करिे–१. (बायकी) िुसऱ्याच्या बोलण्यात मध्ये तोंड घालिे; चरकाम्या गप्पा मारिे; बाता मारिे. २. 
र्हाडी, र्ुगली करिे. 
 
उगीर चव. १. उद्धट; रागीट; उग्र; गर्मवष्ठ; मग्रूर; चिमाखार्ा. पहा : उगराबागरा. २. उग्र वासार्ा; 
िुःसह; कडक. [सं. उग्र] 
 
उगुमुगू चिचव. गुपर्ूप रीतीने; न बोलतार्; चनमुटपिे : ‘र्ंरेया आपुली उडी : उगुमुगु का ंसाराना.ं’— 
लीर् ४·४३. 
 
उगुला चव. शातं; गुपर्ूप : ‘तचर सहजें मन कोंडलें  । हृियींचर् असेल उगलें  ।’− ज्ञा ८·११३. 
 
उगूम पु. उत्पत्ती; बीज; मूळ; उ् भवस्थान. [सं. उ् गम] 
 
उगे, उगेच चिचव. १. चनमूटपिे; मुकाटपिाने; गप्प : ‘फुन तुमरे्चन रागें । जरी असोचर् उगें । तरी 
आमुर्ें पोटु फुगें । न बोलता ं I’− चशव १२८. २. व्यथच; चवनाकारि : उगेझर् खावें उगेचर् असावें ।’ िास 
२·६·२७. 
 
उगेपि न. स्तब्धता : ‘म्हिौचन करंू लाहे खंती । उगेपिार्ी ।’ − ज्ञा १८·८०. 
 
उगेयां चिचव. काहीं न बोलता. ‘गोसावीं उगयाचंर् आर्चकलें  ।’ − लीर्उ २२६; ‘उगेयाचर् माथा ठेचवजे 
र्रिीं । हेचर् भलें  ।’ − ज्ञा १०·१५. 
 
उगेले चिचव. १. चनवातं; शातंपिे; आवाज, गडबड न करता. २. आपोआप; सहज; अनायासे : ‘जैसें 
उंर्ीं उिक पचडलें  । ते तळवटवरी ये उगेलें  ।’ − ज्ञा ९·२२४. 
 
उग्र पु. १. चशव; रुर : ‘अचतिुःसह उग्रार्ें तेज सकल िुःसहीचह मिनीं कीं ।’ − मोभीष्ट्म ३·२. २. 
चमश्र जात; चमश्र जातीतील व्यतती; क्षचत्रय बाप व शूर आईपासून िंालेली प्रजा; संकर जात. 
 चव. १. भयानक; भीतीिायक (मनुष्ट्य, वस्तू, क्स्थती); अिाळचविाळ (रे्हरा); भेसूर; 
भयंकर; ककच श; कठोर (आवाज, बोलिे); घोर; राक्षसी; िूर; अचतिुष् (कृत्य); तामसी; रागीट 
(स्वभाव). २. प्रखर : ‘उग्र सोचडले बाि ।’−मोकिच ८·२५. ३. उग्रट; तीव्र; अचतशय िुःसह (वास); 
डोतयात भरून त्रास होतो असा (वास). [सं. उग्र] 
 
उग्रगंध चव. ज्यार्ा वास उग्रट आहे असे. 
 
उग्रट चव. तीव्र. त्रास होईल असा (वास). 
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उग्रटाि, उग्रटान, उग्रष्ठाि स्त्री. िुगंधी; िुःसह वास; घाि. 
 
उग्रदंड पु. कडक चशक्षा. [सं.] 
 
उग्रम पु. आरंभ; सुरुवात; उत्पत्ती; बीज [सं. उ् गम] 
 
उग्रम पु. जोर; उठाव; िंपाटा; वगे; तडाखा; (रोग, पाऊस, वारे वगैरे संबंधार्ा); आवशे. [सं. उग्र.] 
 
उग्रमिे अचि. चिसू लागिे; प्रािुभुचत होिे; सुर्िे; मनात येिे. [सं. उ् + गम्] 
 
उग्रवासा चव. भयंकर; िूर; तापट. 
 
उग्रस पहा : उग्रट 
 
उग्रा स्त्री. (संगीत.) एकचवसाव्या श्रुतीरे् नाव. [सं.] 
 
उग्रािी पु. खेडेगावातील एक चवचशष् सरकारी नोकर; पाटील. [का. उग्राि = सरकारी कोठार] 
 
उग्राणदत्य न. सूयारे् िेऊळ; सूयचप्रचतमा : ‘उग्राचित्यी अवस्थान.’ − श्रीकृर्. 
 
उग्रासिी पहा : उगरािी 
 
उग्रासन न. योगाशास्त्रातील एक आसन; पचश्चमोत्तानासना प्रमािे डोके ढोपरावर न टेकता ढोपरात 
भरून शतय चततके जचमनीजवळ लाविे, अशा प्रकाररे् आसन. [सं.] 
 
उघ पु. ओघ, प्रवाह. 
 
उघटिे उचि. प्रत्यक्ष माडंले जािे; उघड्ावर येिे. पहा : उघडिे : ‘र्या ंपाटिीं जें केिें उघटें ।’ − 
प्रामकोले. [सं. उ् + घट] 
 
उघटा चव. पहा : उघडा. उततास माल घेऊन चकरकोळीने चवकिारा : ‘भवर पचरमळारे् उघटे 
I’−रुस्व ८३९. (गो.) 
 
उघड चव. १. स्पष्; व्यतत; उकलेला : ‘मनीं आहे तें उघड । बोल पा ं सुखें ।’ − ज्ञा ११·४४२. २. 
स्वच्छ; ढळढळीत; जाहीर; प्रकट; सावचजचनक; महशूर; गुप्तवषेरचहत. ३. िुलौचकक िंालेले. 
 स्त्री. १. चनरभ्र आकाश; हवा स्वच्छ असिे; उघाडी; उघडीक; पाऊस थाबंिे. 
 चिचव. प्रचसद्धपिाने; जाहीर रीतीने (चफरिे, सागंिे, बोलिे.) [सं. उ्+घट] 
 
उघड स्त्री. फूट; बेबनाव : ‘कसेंही िंालें  तरी उघड पडली नाही…’ − ऐलेसं ३००८. 
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उघडउघड चव. स्पष्पिे चिसिारा. 
 
उघडगांड, उघडगांड्या चव. नेहमी शपेटी हालचविारा; घोड्ारे् एक अशुभ लक्षि. 
 
उघड जमाबंदी स्त्री. कायमधाऱ्यार्ी पद्धती. 
 
उघडझाक, उघडझाप स्त्री. वारंवार उघडिे, वारंवार िंाकिे (िार, पेटी, डोळे, पखं वगैरे); 
उघडण्या−िंाकण्यार्ी चिया; आकाशात ढग येिे− नाहीसे होिे; काढिे, घालिे (पडिा वगैरे). 
 
उघडिे उचि. १. आच्छािन काढिे; खुले, मोकळे करिे (पेटी, िार); उकलिे. २. उघडकीला आििे; 
गुप्त गोष् फोडिे; प्रगट करिे; प्रचसद्ध करिे : ‘ते म्हिती उघडली खािी । रूपार्ी हे ॥’ − ज्ञा ६·१८. 
 अचि. १. मोकळे−खुले होिे. २. (पाऊस) थाबंिे; ढग नाहीसे होिे; आकाश चनरभ्र होिे; (हवा, 
पाऊस) स्वच्छ होिे. ३. उत्कषच होिे; उियाला येिे (िैव); ऊर्मजतिशा येिे. [सं. उ् घाटन] 
 
उघडदोरा पु. बटवा, कसा र्. उघडण्यासाठी व बिं करण्यासाठी िोन्द्ही बाजंूना लावलेल्या 
िोऱ्यापंैकी प्रत्येक; ओढिोरा. 
 
उघडपिा पु. मोकळेपिा; काही लपवनू न ठेवण्यार्ी वृत्ती : ‘िािाच्या स्वभावार्ा तो मूळर्ा 
उघडपिा….’ − पलको २१२. 
 
उघडभावई स्त्री. १. उघडपिा; काही प्रचतबंध, आडोसा नाही अशी क्स्थती. (व.) २. (ल.) स्वैर 
स्त्री; वके या; चनलचज्ज स्त्री. 
 
उघडमराठी पहा : उघडीमराठी 
 
उघडमाथा चिचव. १. उघडपिे; प्रचसद्धपिे; उघडउघड; चनःशकंपिे; राजरोस. २. (उप.) 
चनलचज्जपिे (फसचविे, उघडकीला आििे र्त्यािी.). 
 
उघडमाथ्याने चिचव. न कर्रता; न लाजता; धीटपिाने; प्रकटपिे. 
 
उघडमीट स्त्री. पुनःपुन्द्हा उघडिे, चमटिे (डोळे, ओठ, फुले र्.) पहा : उघडझाक 
 
उघडवाघड चिचव. उघडपिे; प्रचसद्धपिे; स्पष्पिे. [उघडरे् चद्व.] 
 
उघडवासरा पु. उघडी, मोकळी जागा; चनष्ट्प्रचतबधं जागा झकवा क्स्थती. 
 
उघडवासऱ्यात चिचव. उघड्ा−मोकळया जागेत (मिैानात, पटागंिात); र्वाठ्यावर; खुल्या हवते; 
हमरस्त्यावर. 
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उघडा चव. १. मोकळा; खुला; न िंाकलेला; अनाच्छाचित. २. स्पष्; प्रगट; व्यतत; चवशि; आचवभूचत; 
स्वतःचसद्ध; ढळढळीत; गूढ, गुप्त नव्हे असा. ३. लोकचवख्यात; प्रचसद्ध; महशूर; जगजाहीर; सवच लोकानंा 
माहीत असिारा. ४. ज्याला साभंाळ करिारा कोिी नाही असा (पोर, राज्य र्.); अरचक्षत; चनराचश्रत 
(स्थळ, प्रिेश, मािूस). (चि पडिे.). ५. मोकळी; स्वच्छ (हवा.) ६. अंगात कपडा न घातलेला; ननन 
(कमरेच्या वर); पोशाख नसलेला; फतत धोतर नेसलेला; केवळ मध्यवचेष्त. ७. सबधं ननन; नागवा; 
अगिी वस्त्रहीन : ‘बा! ढळता ं चतळचह पिर भावी व्यजनाचस सागं रामाजी । ती खळसभेंत उघडी पडत्ये न 
पडोचन सागरामाजीं ।’ − मोसभा ५·७७. ८. अनाच्छाचित; बोडका; बुच्चा; ओका. ९. चनभीड; स्वैर; िाही 
चिशा मोकळया असलेला. (वा.) उघडा करिे–१. चनराचश्रत करिे. २. पहा : उघडा पाडिे. उघडा 
पडिे–चनराचश्रत, अनाथ होिे : ‘अथातर् हरिाबाई आपल्या िोन मुलींसह उघडी पडली.’− स्वप ६५. 
उघडा पाडिे, उघड्यावर आििे–झनिेस, उपहासास पात्र करिे, एखाद्याला र्व्हाट्यावर आििे; गुप्त 
गोष् फोडिे; जाहीर करिे; बोभाटा करिे. उघड्या डोळ्यांनी– जािूनबुजून; कळूनसवरून; मुकाट्याने; 
प्रचतकार न करता. 
 
उघडाउघडी चिचव. उघडउघड; स्पष्पिे : ‘चतला अतोनात वाईट वाटले हे उघडाउघडी चिसत 
होतें.’ − मी ४०२. 
 
उघडानागडा, उघडाधोत, उघडाबंब, उघडाबागडा, उघडाबापडा, उघडाबागड, उघडाबाघड, 
उघडासोट चव. १. चववस्त्र; वस्त्रहीन; ननन; अंगावर मुळीर् काही नसलेला. २. आडोसा नसलेली 
(जागा). ३. आच्छािनरचहत; न िंाकलेला (पिाथच, अन्न). 
 
उघडा बाळसंतोष सडा; फझटग. 
 
उघडाबोडका चव. १. अंगात व डोतयाला काही न घातलेला. २. चनराचश्रत; चनराधार. ३. कुटंुब, 
काळजी, धंिा नसलेला, घरिार नसलेला; ना घर ना िार असा. 
 
उघडा माथा १. धाक, लाज नाही असा मनुष्ट्य; चनःशकं, चनभचय, चनभीड मािूस (र्ागंल्या व वाईट 
अथी). २. (ल.) िोषचवमोर्न, चनरसन; उजळमाथा−तोंड असिे; चनरपराचधत्व; आरोपचनराकरि (होिे). 
३. बोल, झनिा, िोष, ठपका यापासून अचलप्तता, मुततता (असिे). 
 
उघडा णिशोब सरळ, स्वच्छ, चहशबे, लवकर समजिारा चहशबे; पाचहल्याबरोबर डोळयातं भरिारा, 
पटिारा जमाखर्च. 
 
उघडी स्त्री. फाजंास लावलेले िार; कालव्यातून पािी बाहेर सोडण्यासाठी ठेवलेले िंापड : ‘आम्हासं 
अकरा उघड्ा ओलाडंाव्या लागल्या.’ − रािीरे् पुस्तक ५९. बाधंाच्या िाराकचरता ठेवण्यात येिारे 
उघडिंापीरे् िरवाजे; पािी घेण्या−सोडण्यासाठी केलेला िरवाजा. (कों.) 
 
उघडीक, उघडीप स्त्री. १. प्रचसद्धी; जाहीर माचहती; पचरस्फुटता : ‘आपलीं शास्त्रें लोकासं ठावकू 
व्हावीं, कारि तेिेंकरून आपली उघडीक होते.’− चन १०१६. २. उघाड; उघाडी; पाऊस थाबंनू आकाश 
स्वच्छ होिे; उघडावा : ‘श्रावि मचहन्द्यात आमच्याकडे बरीर् उघडीप असे.’ − माआ ९०. (वा.) उघडीक 
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पाडिे–अि ूबाहेर काढिे : ‘स्नेह्यार्ी अशी उघडीक पाडण्यार् ंआमर् ंिीि नाही.’− भचि ४९. उघडीक 
िोिे –उजेडात येिे : ‘परंतु आजर्ा काळ असा आहे की संस्कृतार्ी उघडीक होऊन पचंडतारें् सवच ज्ञान 
बाहेर पडले आहे.’— लोश ७३. उघडकीस आििे –जगजाहीर करिे. उघडकीस येिे –जाहीर होिे. 
 
उघडीनागवी चव. अधचवस्त्राच्छाचित : ‘ऐसीं उघडींनागवीं असचत ।’ − लीर्उ ९. 
 
उघडीमराठी, उघडीमऱ्िाटी स्त्री. सरळ मोकळया मनाने केलेले भाषि; प्रामाचिक व्यवहार; सरळ 
वागिूक; स्पष्पिा; स्पष्वततेपिा. 
 
उघडी मांडी करिे (माडंी उघडी ठेविे हे चशष्ार्ारास सोडून आहे यावरून) (ल.) चनलचज्जपिारे् 
आर्रि करिे; बेशरमपिाने वागिे; अश्लील प्रकार करिे; अनुचर्त, असभ्य आर्रि करिे. 
 
उघडे परब्रह्म अगिी स्पष्, उघडउघड चिसिारी गोष्, बाब, वस्तू. (अशा उघडपिाबिल जेव्हा आश्चयच 
वाटते त्या वेळी हा शब्ि वापरतात.) 
 
उघडेयां चिचव. उघड्ा अंगाने; असंरचक्षत : ‘कैसेचन उघडेया असावें । शस्त्रवषी ।’− ज्ञा ९·४८६. 
 
उघड्यावर चिचव. १. मोकळया जागी; सवांना चिसेल अशा बेताने; उघड्ा जागेत; अंगिात; 
र्व्हाट्यावर; राबत्याच्या जागी. २. जाहीरपिे; प्रचसद्धपिे. 
 
उघरािी पहा : उगरािी : ‘उघराण्या वगैरे करून रक्कम वसूल करचवण्यार्ी योनय ती तजवीज 
करतील.’−स्वारी चनयम ३८. 
 
उघल स्त्री. पचहली नागंरट; उखळ : ‘जमीन उघल घ्यावयास नागर सुमार २॥ येकूि.’ − मसाप 
२·१८०. (कों.) 
 
उघळ स्त्री. १. उगळ; जात्यात िािे िळून िंाल्यावर िळले न गेल्यामुळे खंुट्याच्या मुळाशी राचहलेले 
धान्द्य, घास. २. नवीन जात्यामध्ये प्रथम िळलेले मूठभर धान्द्य. [सं. उ् + ग्रह्] 
 
उघळिे उचि. १. जात्यात राचहलेला घास, उघळ काढिे. २. नवीन जात्यात मूठभर धान्द्य िळिे. [सं. 
उ्+ ग्रह्] 
 
उघळिे उचि. उगाविे; अचतशय बारीक पूड करिे. पहा : उगळिे 
 
उघार्िे सचि. १. गािे; उघडिे : ‘कोिी गे चनःपरंवसा । उघार्ली वसंतार्ी चिशा I’− चशव ८३६. [सं. 
उ्+ घट] 
 
उघाड, उघाडी स्त्री. १. पजचन्द्यकाळात काही काळ पजचन्द्य पडून थोडा वळे तो थाबंला आहे अशी 
क्स्थती; उघडीक. २. उघडी जागा : ‘परातीसारखें उथळ भाडंें घेऊन त्यातं र्ुन्द्यार्ें पािी घालून उघाडीवर 
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ठेवावें.’ − मराठी ६ व ेपुस्तक १६६. ३. पचरस्फुटता; प्रगटपिा : ‘मुलीला… काहंीं खोड होती आचि ती मग 
उघाडीस आली.’− मोर २०. 
 
उघाडिे सचि. शृगंारिे; सजचविे. 
 अचि. उडी घेिे : ‘आपि अंगे उघाडी’ − नाम १३५८. 
 
उघािी स्त्री. र्र्ा; वािचववाि : ‘गावीं एकी संन्द्यासी िोघीं उघािी करंू आिरीती.’−लीर् १·३६. 
 
उघारिी,उघ्रािी पहा : उगरािी : ‘जीं पत्रें येत नसतील त्याजचवषयीं उघ्रािी करावी.’− 
राजमहाल कारकून चनयम ३. 
 
उघाळिे स्त्री. र्र्मवतर्वचि करिे. 
 
उघ्राि स्त्री. कोठी; सामानसुमान ठेवण्यार्ी जागा. (तंजा.) 
 
उच चव. उंर् (शवे.) पहा : उंच : ‘असं िंालंया, कैलासावानी उर् पहाडाच्या डोतयावर पुरूस 
बसत्याती व्हयना?’− बाय २·२. 
 
उचक चव. तपशीलवार नसलेला; ठोक; उतती; ठरावीक; उर्लून चिलेली (रक्कम) : ‘जमािारास 
िरमहा योनय ती उर्क रक्कम बाधूंन िेण्यार्ें करावें.’− चर्त्त्यार्ी माचहती २७. (बडोिे) 
 
उचकटिे उचि. १. जोराने बाहेर काढिे; उपटून काढिे; ओढिे; उसकटिे (चखळा, िंाकि र्.) 
२. नखाने वगैरे उकरिे; कुरतडिे; सोडविे. ३. बरी िंालेली जखम पुन्द्हा उघडी करिे; जखमेर्ी खपली 
काढिे. ४. सारखी बसलेली (जमीन, केस, वस्त्राच्या र्ुण्या, तृिसमुिाय) उखळिे, चवस्कटिे, 
अस्ताव्यस्त करिे; जमीन, छप्पर उसकटिे. ५. (ल.) चमटलेला व्यवहार पुन्द्हा उपक्स्थत करिे; 
चवसरलेली गोष् पुन्द्हा उकरून काढिे. [सं. उच्चाटन] 
 
उचकटाउचकट स्त्री. घाईघाईने ओढिे; ओरबडिे; उलगडिे; चवसकटिे. 
 
उचकिे उचि. १. उपटिे; र्ोरिे; उर्लेचगरी करिे; फसवनू घेिे : ‘स्त्रीसुत बधुं पैका उर्की ।’− अमृत 
११२. पहा : उचकटिे. २. उर्लिे : ‘नाहीं म्हिौचन उर्कीन करें फुलाला.’–आक २५. 
 
उचकिे सचि. १. उपटून काढिे; समूळ वर काढिे. २. (ल.) उच्चाटन करिे; हाकून, फेकून िेिे. [सं. 
उत्खनन] 
 
उचकिे अचि. बुडवण्याच्या उिेशाने िुसऱ्याजवळून कजच अथवा उधार माल घेिे; वाईट उिेशाने उधारी 
करिे. 
 
उचकिे अचि. िर्किे : ‘गोपाळाला पाहून ती उर्कली.’–िंाकोळ १०३. 
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उचकिे अचि. रागाने ओरडिे. 
 
उचकिे, उचकने न. १. िाखला; उिाहरि. (व.) २. टोमिा; छद्मी भाषि; चहिविे. (चि. 
िेिे.) 
 
उचकवाचक करिे पहा : उचकटिे 
 
उचकळ्याबुचकळ्या चिचव. बुडत्या मािसाच्या पाण्यातल्या गटंगळया. (चि. िेिे). 
 स्त्री. (ल.) उपजीचवकेसाठी धडपड; संसारातील अडीअडर्िी; नचशबार्ा बरावाईट फेरा. 
(चि. िेिे). [बुर्कळयारे् चद्व.] 
 
उचका पु. १. काळजी, ध्यास, वधे यामुळे होिारा भास; स्वप्न; हुसका : ‘िुखिार्ताशजेारी िंोपर् 
येत नाही. उर्का असतो.’ − माजी १४६. (चि. येिे, असिे, लागिे, पडिे). २. एखाद्या गोष्ीरे् औत्सुतय, 
कुतूहल; मनात पके्क बसलेले भय झकवा धाक; झर्ता; घोर; धोसरा. (चि. धरिे, लागिे, बसिे). 
 
उचका स्त्री. पैसे वगैरे लाटण्यार्ा उद्योग; फसवचेगरी; चखसेकातरूपिा; उर्लेचगरी; भामटेचगरी; 
िुकानर्ोरपिा; उर्ापत; उधारी; उसना, उधार माल. (चि. घेिे, काढिे, करिे.) उर्का या शब्िाने 
नेहमी लबाडी ध्वचनत होते. 
 
उचकाउचक स्त्री. १. घाईने, उतावीळपिाने ओढिे, चहसकिे. २. फसविूक; रव्याचिक उपटिे; 
उर्लेचगरी; लपवालपव. पहा : उचका (चि. करिे, काढिे). 
 
उचकाना चव. उंर् कान असलेला : ‘उर्काना फिेंरु ।’ − उगी ९. 
 
उचकी स्त्री. कंठामध्ये सशब्ि असा आर्का बसिे; श्वासोच्छ  वासातील अडथळयामुळे चनमाि होिारा 
ध्वनी; गुर्की; आर्की; उंडकी; चहक्का. (चि. लागिे, येिे) : ‘उर्की उिानझलगापासून येतसे जािा ।’ 
[ध्व.] (वा.) उचकी लागिे –१. (आजारी मनुष्ट्य) अत्यवस्थ होिे; शवेटच्या क्स्थतीत येिे; मरिोन्द्मुख 
होिे : ‘उर्की लागली उचसत गेला । पीत उसळलें  उलाट आला ।’ − िास ३·६·३३. २. आठवि काढिे. 
 
उचक्या चव. १. उर्ल्या; र्ोरट्या; भामटा; चखसेकापू; उपट्या; िुकानर्ोर. २. आपले बळ, शतती, 
ऐपत न पाहता हव ेतसे, पाचहजे त्या अटीवर पैसे काढिारा; माल उधार खरेिी करिारा. 
 
उचगा पु. गटागंळी : ‘नबाब मशारनुलेर्ी अवस्ता पाहता निीमध्ये उर्गे खात मािूस कैसे श्रम 
पावते तेिेपरी चवर्ार.’— ईएम् पी १६४. 
 
उचट पहा : उचाट 
 
उचटिे उचि. चर्कटलेला, जोडलेला पिाथच वर उर्लून काढिे (तव्यावरील भाकरी, चखळे मारलेले 
िंाकि). पहा : उचकटिे : ‘पत्र उर्चटलें  प्रयत्नें । नवाही करायाकारिें ॥’ − तुगा ४१०४. [सं. उच्चाटन] 
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उचटिे सचि. १. पहा : उचाटिे. २. उपटिे : ‘जन्द्ममरिाचर्या उर्टूचन पेडी । मग तये झबवडी ज्ञान 
चपके ।’ − ज्ञागा २१३. 
 
उचटिे न. उलथिे; कलथा; उर्टण्यारे् साधन. [सं. उच्चाटन] 
 
उचडिे पहा : उचटिे : ‘धीडरें घातलें  तें उर्डंु बैसलीं । तवं मोडलें .’ लीर् ४·४८. 
 
उचपि न. मोठेपिा : ‘साडूंचन कुळार्ें उर्पि ।’ − एभा १२·२३७. 
 
उचमपचम न. १. चवनाकारि िुसऱ्याच्या भानगडीत पडिे; लुडबूड करिे; उठाठेव; उपद्व्याप; 
उर्ापत. (चि करिे, उरकिे, पाहिे). २. चरकामे िोष काढिे; िुसऱ्याला नाव ेठेविे; कुटाळी; कुरे्ष्ा. ३. 
खोट्या सबबी; टाळाटाळ; उडवाउडव. (ध्व.) 
 चिचव. उठाठेव, उपद्व्याप करून; टाळाटाळीने; आढेवेढे घेऊन. 
 
उचल स्त्री. १. र्ाल; हल्ला; उठाव; उत्थान; घाला. (चि करिे). २. पुन्द्हा वर डोके काढिे; पुन्द्हा 
जोराविे; बळाविे (आजार, शत्रू, गोंधळ र्.) (चि. खािे). ३. उते्तजन िेिे; प्रवृत्त करिे; प्रोत्साहन िेिे; 
मागे लागिे (चि. िेिे). ४. पुन्द्हा उभे राहिे; जोडिे; स्थापना करिे; (कजचबाजारी झकवा नािार र्सम) 
क्स्थरस्थावर होिे (चि. घेिे). ५. (प्रयत्नपूवचक) एखाद्याला वर उर्लिे, आििे. ६. जागृती; र्ळवळ; 
उठाविी : ‘सवच प्रातंात एकिम उर्ल िंाली.’— चटळकर्चरत्र ३·६·३. [सं. उत् + र्ल ] 
 
उचल स्त्री. (वाटपामध्ये) एखाद्याच्या चहक शाला आलेल्या (चवहीर झकवा एखािा हक्क) मालमते्तर्ा 
मोबिला म्हिून चिलेला जचमनीर्ा चवचशष् तुकडा. [सं. उत् + र्ल ] 
 
उचल स्त्री. १. आपल्या सावकाराकडून −पेढीकडून झकवा र्तर कोिाकडून वेळोवळेी काढलेल्या, 
उर्ललेल्या रकमा. (चि. उर्लिे, फेडिे). २. अशा रकमा उसन्द्या घेिे; उधारी. (चि. करिे). ३. 
पैशाबिल तगािा लाविे, करिे; छळिे; नड लाविे. ४. पगारार्ा, मजुरीर्ा आगाऊ चमळिारा भाग : 
‘फारर् अडर्ि असेल तर त्यानंा उर्ल चमळत असे.’ − अशीही. 
 
उचलचावडा, उचलचावरा चव. बेछूट, बेलगाम; उच्छंृखल; अचवर्ारी; धंद्यात मन नसलेला; 
लहरी; हुक्कीबाज; अक्स्थर; र्रं्ल; तऱ्हेवाईक; छाचंिष्. 
 
उचलजागता ताजेतवाने होण्या−करण्यासाठी तयार; हुशारी आििारा : ‘उभीं िंोंपतीं िंाडें, त्यारं्ा 
उर्लजागता र्ाळा ।’ − कृष्ट्िाकाठीं कंुडल (गोझविाग्रज). 
 
उचलटप्तीपू चव. १. उडािटप्पू: भटकिारा; कोठेही क्स्थर नसिारा. २. वाटसरू; उपऱ्या; कायम 
वस्ती न करिारा (चफरस्ता); खंुटावरर्ा कावळा. 
 
उचलिी स्त्री. उठाव; उर्ल; वर करिे; उर्लिे. [सं. उत्+र्लन] 
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उचलिी स्त्री. उर्ला; कौल घेण्यार्ा िगड (कौल र्ष् असल्यास हलका व अचनष् असल्यास 
जड जािवतो, असे म्हितात). 
 
उचलिे सचि. खालर्ी झकवा खाली पडलेली वस्तू वर घेिे : ‘हें असे पावो उर्चलला ।’ − ज्ञा १८·७३६. 
 
उचलिे अचि. १. वर येिे; वर येण्यारे् प्रकार − (अ) चपत्त, पुरळ, फोड, गळवे वगैरे शरीरावर उठिे, 
उत्पन्न होिे. (आ) पाण्यावर लाटा, बुडबुडे उत्पन्न होिे : ‘जैशा उर्लती लहरीवरी लहरी ।’ − िास 
११·९·१७. (र्) जचमनीवर वारुळे, भौमे, उंर्वटे तयार होिे. (ई) सारवलेल्या जागेवर खरपुड्ा, पोपडे 
येिे. (उ) आकाशात ढग येिे : ‘तेथें प्रळये मेघ उर्लले । कचठि घोषें गर्मजन्नले ।’− िास १३·४·१४. २. 
वाढिे; लठ्ठ होिे; मोठे होिे. ३. उठाविी करिे : ‘म्हिे पाडंवसैन्द्य उर्ललें  ।’− ज्ञा १·८८. ४. उंर् होिे; 
वाढिे; अंकुर फुटून वर येिे. ५. उर्लून येिे; पोटात अस्वस्थता वाटिे; ढवळिे; चपत्त वर येिे; ओकारी 
येिे; मळमळिे. [सं. उच्चलन] (वा.) उचलून जािे, उचलून येिे –वािचवषयी, युद्धसंबधंी आव्हान िेिे; 
वाि उत्पन्न करिे, ओढून आििे, सुरुवात करिे; र्ढाई करिे : ‘जे जंुिंावया उर्लोचन आले 
असती.’−गीतार्चंरका १·२२. उचलून जािे− १. लननाला, चववाहाला वरपक्षाच्या चठकािी वधूपक्षाने 
र्ष्चमत्र आचि सामान यासंह जािे. २. टेकीला येिे; हैराि होिे : ‘घरच्या गचरबीमुळे तो उर्लून गेला 
आहे.’ − गार १७१. उचलून बोलिे, उचलून गोष्ट सांगिे –१. बढाई बाता िंोकिे, मारिे. २. ताठ्याने 
उठून बोलिे. ३. आपला िजा न ओळखता बोलिे. ४. चवरोध िशचचविे; उमचटपिा करिे : ‘रायिुगच, 
चर्त्रिुगच वगैरे लहानमोठी संस्थानें आपोआप येऊन भेटोन खंडण्या चिल्या. कोिी उर्लून गोष् साचंगतली 
नाही.’− पेि २८·१७६. 
 
उचलिे सचि. १. वर करिे, धरिे; उठाविे; अंगीकारिे; स्वीकारिे; पत्करिे (काम, भाग, भचूमका, 
प्रातं). २. हाती घेिे : ‘पुढें मूर्मतपूजा हळुहळु आयांनीचह उर्लली असें चिसतें.’ − मसाप २·२·११६. ३. 
उते्तजन िेिे; उभा करिे; मनात भरविे; रे्तचविे; रे्व आििे; र्रेस पेटविे (वाि, मूल र्. चवषयी). ४. 
लाबंचविे; र्ोरिे. ५. उर्ल करिे; रक्कम घेिे. ६. सोलून चनघिे : ‘उपर्ारें आंचगर्ी त्वर्ा उर्लली ।’ − 
रुस्व ५६१. (वा.) उचलून आपटिे– वर उर्लून खाली टाकिे; मोठ्या जोराने आपटिे; आिळिे. 
उचलून देिे –१. (तुळशी, बेलपते्र वगैरे वस्तू हातात घेऊन) शपथ घेिे; (कोिाच्या नावाने) संकल्प 
करिे. २. स्वसंतोषाने उतती रक्कम कोिा एकास िेिे. ३. वगेळे काढून िेिे. ४. आपिहून िेिे; स्वखुषीने 
िेिे. उचलून धरिे –१. पाझठबा िेिे; मनःपूवचक स्वीकारिे. २. सतावनू सोडिे; धरिे घेऊन बसिे; 
खनपटीस बसिे; तगािा लाविे; ओढून धरिे (चभके्षकरी वगैरेनी). ३. भारी अटी लाििे; जबर झकमत, 
व्याज मागिे (सावकार वगैरेनी). ४. एखाद्यार्ा चवचशष् पक्ष स्वीकारिे; जबाबिारी पत्करिे; अचभमान 
बाळगिे; समथचन करिे; आधार िेिे. ५. एखाद्यार्ा मुिा, म्हििे र्. बरोबर आहे असे म्हििे; पाझठबा िेिे. 
 
उचलता पाई, उचलत्या पाई अचत त्वरेने : ‘तैचसया ं उर्लता ं पायीं धावती ।’ − चशव ६८२; ‘जावया 
चनघाला । लवलाही । तंव शकुन जाहले िोही बाही । म्हिौचन आला उर्लत्या पाई । द्वारकेसी ॥’ − कथा 
४·१६·२२. 
 
उचलते दार न. (स्था.) वर उर्लून घेता येण्यासारखे िार. 
 
उचलदडप स्त्री. धावपळ : ‘चिवसभराच्या उर्लिडपेने वामन खूप थकला होता.’–बाचवबु १५९. 
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उचलद्वार न. (स्था.) द्वाररक्षिाथच िरवाजाला अडकवलेली व खालीवर करता येिारी लोखंडी 
सुळतयारं्ी र्ौकट. 
 
उचलनी स्त्री. चवकास; उत्थान : ‘करी कमलारं्ी उर्लनी’− िाव १७९. 
 
उचलपाखल चिचव. वरखाली; ढवळाढवळ. 
 
उचलपाचल स्त्री. हालवाहालव : ‘आपल्या सामानार्ी उर्लपार्लसुद्धा तेर् करीत…’ − बहुरूपी 
२५. 
 
उचलपांगडी, उचलबांगडी स्त्री. १. अधचर्रं िेिे; चडच्च ू िेिे; हातपाय धरून उर्लिे; 
जबरिस्तीने नेिे. २. जबिरस्तीने घालवनू िेिे; हकालपट्टी करिे; उच्चाटन : ‘मुधोजीर्ी उर्लबागंडी 
होण्यार्ा वळे आला होता.’ − चवचव ८·६·१११. ३. (ल.) पिच्युती. 
 
उचलपीक न. (कृचष.) १. भातशतेीमध्ये पेरिी व पुनरोपिी यामधील सहा आठवड्ाचं्या 
कालावधीमध्ये बरीर्शी शतेजमीन मोकळी असते. ह्या कालावधीत लवकर येिारे एखािे 
भाजीपाल्यासारखे पीक. अशा चपकानंा खते व पािी भरपूर प्रमािात लागतात. २. उसामध्ये अथवा 
हळिीच्या चपकामध्ये प्रथमावस्थेत िुसरे लवकर येिारे पीक. उिा. उसाच्या िोन ओळीत लावलेला 
उपट्या भईुमूग, हळिीच्या चपकात लावलेला मका र्. 
 
उचलपुची चव. एक चशवी. ज्यार्ी बृहती उर्ललेली आहे असा : ‘येसूरे् छंि कशी उर्लपुच्चाला 
ठुशी.’ − पला ८०. 
 
उचलमावंदे न. उच्चाट; हकालपट्टी. (व.) 
 
उचलला चव. १. वर आलेला; चनघालेला; सोडून र्ाललेला : ‘उर्ललेया प्रािासचरसीं । 
र्ंचरयेंही चनगती जैसीं ।’ − ज्ञा १२·१०१. २. मजीनुरूप, र्च्छेप्रमािे मंजूर केलेला; नेमून चिलेला. 
 
उचलला संसार तुटपुजं्या प्राप्तीवर र्ाललेला संसार, कामधंिा, व्यापार. 
 
उचलला िात स्वचे्छेने िेण्यासाठी पुढे केलेला हात; स्वसंतोषाने िेिे. 
 
उचललेले काम स्वखुषीने पत्करलेले, िेंपेलसे पाहून घेतलेले काम. 
 
उचलवाखल चिचव. ढवळाढवळ. 
 
उचलसाचल पहा : उचलाउचल 
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उचला पु. िेवीच्या झकवा र्तर ग्रामिेवतेच्या िेवळात िेवाजवळ ठेवलेला एक िगड. काही 
गोष्ीचवषयी िेवाला प्रक न करून तो उर्लला असता केव्हा जड वाटतो तर केव्हा हलका वाटतो. त्यावरून 
त्या प्रक नारे् उत्तर समजते. िेवळातील कौल लावण्यार्ा िगड. (कों.) 
 
उचलाउचल स्त्री. १. प्रापचंर्क चबऱ्हाड वगैरेंरे् स्थलातंर २. अस्ताव्यस्त फेकाफेक; घाईने चजनसा 
शोधिे, उलगडिे वगैरे; कोिी काही उर्लण्यार्ा व्यापार. 
 
उचलाडेवर स्त्री. काढिे−घालिे; उर्लिे व ठेविे; पुन्द्हा पुन्द्हा उर्लिे; उर्लाउर्ल. (कों.) 
 
उचलाव पु. उठाव. पहा : उचल 
 
उचलून पािी उसाला झकवा एखाद्या चपकाला िुसऱ्या चठकािाहून वरून पािी िेण्यार्ा प्रकार. 
 
उचले चव. उर्लल्यासारखे; साचहत्याचशवाय; सडे : ‘येथून समुरासह वतचमान स्वार होऊन येथून 
उर्ले तेथे येऊं….’ − पेि ३४·११३. 
 
उचलेणगरी स्त्री. १. भामटेचगरी; कोिारे् लक्ष नसताना बारीकसारीक वस्तू पटकन पळविे, 
चखशात घालिे : ‘उर्लेचगरीतले प्राथचमक चशक्षि चमळवण्याला आडवळिी गावातल्या याते्रसारखी शाळा 
क्वचर्तर् आढळेल.’− गागंा १०६. २. िुसऱ्याच्या वाङ मयातील काही भाग स्वतःच्या नावावर खपचविे; 
वाङ मयर्ौयच : ‘मराठी वाङ मयात उर्लेचगरी वाढीस लागली आहे.’ − न्द्यनूगंड १७०. 
 
उचल्या पु. भामटा; चखसेकापू; र्ोरारं्ा एक प्रकार; चकरकोळ र्ोरी करिारा : ‘मैंि उर्ले खािोरी । 
सुविचपथंी भरुरेकरी ।’ − िास ३·७·४९. 
 
उचल्या चव. थोडा काळ एके चठकािी राहिारा; उपरा. पहा : उचलटप्तीपू 
 
उचल्या िाते वाटेल तसा उर्लून : ‘ते उर्ल्या हातें याजकडे पैका िेतात म्हिून चवचित िंाले.’ − 
ऐसंसाखं ४·१००. 
 
उचलौणन चिचव. आपिहून होऊन : हे उर्लौचन तुमरे्या ठायाचस आले.’ − लीर्पू. ५. 
 
उचवटिे अचि. उंर् होिे; उंर् होत जािे : ‘जैसी जैसी भचूम उर्वटे । तेिेंचर् आधारें तो 
कळसोत्तर कामवटा कीं ।’ − चवि. 
 
उचवड, उंच चव. उच्च प्रतीर्ा : ‘ते वारू उर्वडे । कार् वानंू I’ − चशव ९३३. 
 
उचंगिे अचि. िंपाट्याने, जोराने वाढिे; फोफाविे; लवकर वाढिे; पुष् होिे (मूल, रोगी, जनावर). 
(को.) [सं. उच्च + अंग] 
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उचंडळिे उचि. चहसळिे; साडंिे; पातळ प्रवाही पिाथच हलण्याने ढवळून बाहेर पडिे, साडंिे. 
[सं. उच्च + आंिोलन] 
 
उचंबळ स्त्री. १. आतील र्लनवलनामुळे काठोकाठ भरून वाहिे, भरून येिे; नवी, तळी र्त्यािी 
काठोकाठ भरून येण्यार्ी क्स्थती; भाडं्ाबाहेर साडेंल र्तकी भर, वाढ, फूग, आवेगं : ‘कचवत्वार्ी उर्बंळ 
अनेक चठकािी…’ −श्रीए ५६. २. ताराबंळ. (गो.) (वा.) उचंबळ खािे –उठून र्ळर्ळ करिे; पुनःपुन्द्हा 
उठून गडबड करिे; एखािे काम अक्स्थर वृत्तीने र्ालू ठेविे; चवशषेतः पराभतू प्रचतपक्षाने पुन्द्हा वर डोके 
काढिे या अथी योजतात. याच्या चवरुद्ध पड खािे. 
 
उचंबळिे, उचमळिे, उचमिे अचि. १. वर येिे, भरून वाहण्याच्या क्स्थतीला येिे (नद्या वगैरे); 
डळमळिे; हेलकाविे : ‘घडघडीत अंबर । उर्बंळत सागर ।’ − ज्ञा १·१२९. (सामा.) वाढिे; माजिे : 
‘चरता कंुभ समुरीं चरगे । तो उर्बंळत भरोचन चनगे ।’− ज्ञा १७·१९. २. आनंि वगैरे चवकार मनात न मावता 
बाहेर पडिे : ‘मीही तैसेंचर् म्हिें । उर्ंबळला सातंा ॥’−ज्ञा ७·११७. ३. जोर करिे; उसळून वर येिे; चपत्ताने 
मळमळिे; ओकारी वाटिे. 
 
उचंबळा पु. १. उर्बंळ; भरती; उकळी (हषच, आनंि यारं्ी). २. (ल.) हषच; आनंि. 
 
उचाट पु. कंटाळा; उदे्वग; नाखुषी; नाराजी; चतटकारा (चि. घेिे, खािे). [सं. उच्चाटन] 
 
उचाट पु. ध्यास; नाि; उत्कंठा; घाई; अचधरेपिा; अत्यौत्सुतय; एखािी गोष् करण्याच्या कामी भर. 
(चि. भरिे, खािे). 
 
उचाट पु. खाजगी चललावाने चविी.[सं. उच्चाटन] 
 
उचाटिे सचि. चतरस्कार, वीट येिे; कंटाळा येिे; चतटकारा येिे; मन उडिे. [सं. उच्चाटन] 
 
उचाटा पु. १. (नाट्य) मुखवटे तयार करण्याकचरता केलेला ठसा, आकृती; पौराचिक नाटकातील 
गिपती आिीकरून मुखवट्यासंाठी मातीर्ी आकृती प्रथम करून चतच्यावर कागिारे् थर चर्कटवनू तयार 
करण्यात येिारी आकृती. जसे : − गिपतीर्ा, नरझसहार्ा उर्ाटा. २. (मुरि) ज्यातून ठसे (टाईप) 
गाळले जातात तो सार्ा. [सं. उच्चट] 
 
उचाटी स्त्री. एखाद्या वस्तूर्ा झकवा कामार्ा आलेला कंटाळा.  
 
उचाडपछाड स्त्री. उलथापालथ; भानगड; घोटाळा : ‘चवलायत सरकाररे् सपाट्यातं आमरे् 
सरंजाम बहाल होऊन माघारे आले तस्मात् आता आमरे् उर्ाडपछाड होिार नाही.’ − र्ना ४४. 
 
उचापत स्त्री. १. माल उधार चवकत घेिे; उधारी; उसिवट : ‘वाण्यार्ी उर्ापत िेऊं कशानें मी आता ं
।’− पला ८०. २. उधार माल; पतीवर आिलेला माल : ‘उचसिें उर्ापत का ं िेतील’− िाचव ३०१. ३. 
कोिाकडून वेळोवळेी काढलेली रक्कम. ४. (सामा.) कजच : ‘िंाली शुद्ध उर्ापत प्रभवुरें केली चबिागी िहा 
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।’ − राला १४. ५. उठाठेव; नसती उलाढाल; भानगड; चवकत भाडंि : ‘त्या उर्ापतीत स्वतःजवळ 
असलेली सारी पुजंी संपवनू टाकली.’− उर १५. [सं. उ् + आपत्] (वा.) उचापत खािे –१. र्ागंली 
गोष् घडून येईल− पुढे काहीतरी चमळेल या आशवेर र्ैन करिे. २. िुसऱ्यारे् भाडंि चवकत घेिे; भाडंि 
ओढून घेिे; चवकत श्राद्ध घेिे; लष्ट्कराच्या भाकरी भाजिे. 
 
उचापत स्त्री. एखाद्या कामासाठी वळेोवेळी कराव्या लागिाऱ्या खर्ार्ी जबाबिारी : ‘नाशकातं 
श्रीसुंिरनारायिाच्या िेवालयास काम लाचवले आहे. त्यास श्रीमंतास चवनंचत करून कारखान्द्यारे् उर्ापत 
आपल्याकडे लाचवली आहे.’− र्रं्ूि ४२. 
 
उचापतखाऊ चव. उधारीवर, आडमागाने जाऊन उठाठेवीने उपजीचवका करिारा. 
 
उचापतखोर चव. नसत्या उठाठेवी करिारा : ‘नाना हा चनरुद्योगी असल्यामुळे उर्ापतखोर 
होता.’− चमरास ११२. 
 
उचापतणवचापत पहा : उचापत 
 
उचापती, उचापत्या चव. १. उठाठेवी करिारा; नसते उद्योग करिारा. २. उधार घेिारा व 
िेिारा. ३. भानगडी करिारा : ‘मािंी बेचफकीरी, आळस आचि उर्ापती स्वभाव यामुळे…’ − वाघझसह ५. 
 
उचापतीचा रोजगार, उचापतीचा व्यविार  पु. उधारीर्ा, उसनवटीर्ा, केवळ पतीवर 
उठाठेवीर्ा व्यवहार. याच्या उलट रोकडीर्ा व्यवहार. 
 
उचारापाचार पु. दृष् लागून येिारे, नवीन झकवा उलटिारे िुखिे. (चि. करिे, होिे). 
 
उचारापाचार पु. िुसऱ्याच्या खाजगी गोष्ी लोकातं सागंिे; बकिे; मुखरस पाघळिे (चि. करिे). 
[सं. उच्चारिे चद्व.] 
 
उचाल, उचाल जािे पहा : उच्छाल, उच्छाल जािे 
 
उचाविे अचि. उंर् होिे : ‘उर्ावले िोंि िीसे ।’ − सव ९२. 
 
उचासीरी चिचव. वरपयंत : खाबं उचभताचत, उर्ासीरी । सोल वोचढताती − रुस्व. १७१५. 
 
उणचत चव. १. िेशकाल, लोक, शास्त्र, रीती र्त्याचिकानंा अनुसरून केलेले; योनय; लायक; 
जुळिारे; साजिारे; बरोबर; र्ागंले : ‘प्रमाि न म्हिों जरी उचर्त माचिंया नीर्ते ।’− केका ३. २. सवयीरे्; 
अभ्यासातले 
 न. १. योनयपिा; योनयता : ‘िेवार्ें जें मनोगत । तेंचर् आपलें  उचर्त ।’ − िास ४·८·२२. [सं. 
वच] (वा.) उणचतास येिे –योनयतेनुरूप उचर्त वाटिे; पसंत पडिे; योनय चिसिे; बरोबर वाटिे; 
मानविे; आवडते. 
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उणचत पु. पाचरतोचषक; िेिगी : ‘चवजयािशमीस पंतप्रधान यािंीं पिररे् मंडळीस उचर्त द्यावयार्ा 
करून वस्त्रें चिलीं…’ − ऐलेसं ६७९३. 
 
उणचत अपूिांक पु. (ग.) छेिापेक्षा अंश लहान असिारा अपूिांक. 
 
उणचतज्ञ चव. उचर्त झकवा अनुचर्त ज्यास समजते तो; व्यवहारज्ञ; शहािा; र्तुर; माहीतगार. 
 
उणचत्त न. सन्द्मान. पहा : उणचत : ‘मग राजा यािी (राजानें) आपले हातीं सवांस भषूिें वस्त्रें वाचहलीं 
(चिली, अपचि केलीं) मग भोजने िंालीं. मग उचर्त्तें व वृचत्त चिधली ऐसी वािीं चिधली.’− झबब ३. 
 
उणचष्ट पहा : उल्च्छष्ट : ‘बहुतारं्ें उचर्ष् अंगीकारी ।’− िास २·१·६०. 
 
उचीसीर पु. सवांत उंर् डोके असलेला : ‘भतूचळचर्या िेवा भपूाळ उर्ींचसरू I’− मूप्र २५·७५. 
 
उचेट स्त्री. कोंििातून खडा काढल्यानंतर उर्कटून काढलेले सोने, रूपे र्. [सं. उच्चाटन] 
 
उचोटा पहा : उंचवटा 
 
उच्च न. १. कें रस्थ सूयापासून अचत िूर असिारा ग्रहकके्षतील झबिू; सूयोच्च. २. ज्या राशीमध्ये 
चवचशष् ग्रह बलवान असतो ती रास. जसे : − सूयच मेष राशीत, र्रं वृषभ राशीत, बुध कन्द्या राशीत, शुि 
तूळ राशीत असल्यास त्यास उच्च मानतात. 
 चव. उंर्; भव्य; श्रेष्ठ; उच्च प्रिेशावरील; उच्च जातीय; उच्चासनाक्स्थत र्. : ‘उच्चा तेआं खजुचरी 
पोफळी ।’ − वछा १३५. 
 
उच्चतर आरंणभक वेतन (शाव्य.) सेवचे्या सुरुवातीलार् वतेनश्रेिीतील वरच्या टप्प्यावरर्ा पगार िेिे. 
 
उच्चतागंड पु. (मानस.) आपि र्तरापेंक्षा श्रेष्ठ आहोत ही भावना; स्वतःच्या तथाकचथत 
मोठेपिार्ी फाजील अथवा अचतशयोतत जािीव. [सं.] 
 
उच्चतामापी न. (भशूा.) समुराच्या पषृ्ठभागापासून वरर्ी एकंिर उंर्ी मोजण्यारे् यंत्र; उंर्ीमापी. 
 
उच्चणदवाि चव. (ल.) खुळा; मूखच; िीड शहािा. (गो.) 
 
उच्चनीचभाव पु. एक मोठा व एक लहान अशी भावना; दै्वतभाव. 
 
उच्च न्यायालय राज्यस्तरावरील सवात वचरष्ठ न्द्यायालय. चजल्हा न्द्यायालयातील खटले अचपलात या 
न्द्यायालयात जातात. 
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उच्चपदस्थ चव. मोठ्या अचधकाराच्या, सन्द्मानाच्या जागी असलेला : ‘उच्च पिस्थारें् संिेश…’ − 
वावारु २५८. [सं.] 
 
उच्चभ्रू चव. स्वतःला र्तरापेंक्षा सुसंस्कृत व बुचद्धमान समजिारा झकवा र्तर ज्याला असा मानतात तो 
: ‘बरेर् उच्चभ्र ूलोक जुनं मराठी वाङ मय जुनं म्हिून वार्ीत नाहीत.’ –पासंग १२०. 
 
उच्चभ्रसूमाज पु. १. समाजात वररे् स्थान असिारा वगच. २. (उप.) चवद्वतेर्ी व व्यासंगार्ी ऐट व 
प्रचतष्ठा असिारा समाज; पोकळ व चिखाऊ पाचंडत्य असलेला समाज. [सं.] 
 
उच्च माध्यणमक शाळा स्त्री. (चशक्षि.) र्यत्ता आठवीपासून शालान्द्त परीके्षपयंतरे् चशक्षि िेिारी 
संस्था. 
 
उच्चलन, उच्चालन न. १. उंर् करिे, धरिे; उर्लिे. २. उच्चाटन; हकालपट्टी. ३. यंत्राच्या 
साहाय्याने वर उर्लिे; उंर् उर्लिे. ४. सामान वर उर्लण्यारे् यंत्र. [सं.] 
 
उच्चविीय चव. िाह्मि, मराठा र्. वरच्या समजल्या जािाऱ्या जातीर्ा. 
 
उच्च वेतनाची आर्णथक लाभप्रदता (अथच.) ठरलेल्या िराहून अचधक वेतन चिले तर कामगारारं्ा उत्साह, 
त्यारं्ी कामाचवषयी आस्था, कामार्ी पे्ररिा यात वाढ होऊन उत्पािनात प्रमाितः अचधक वाढ होते. एकूि 
उद्योग आर्मथकदृष्ट्ट्या लाभप्रि होतो−हे उद्योगधंद्यातील एक तत्त्व. 
 
उच्च णशक्षि न. शालान्द्त परीके्षनंतर चवद्यापीठीय स्तरावररे् चशक्षि. 
 
उच्चस्वर पु. र्ढा आवाज; मोठा, स्पष् आवाज; तीव्र स्वर; वरर्ा सूर; तार सप्तकातील आवाज. [सं.] 
 
उच्चलन, उचातयन न. उंर् करिे; हकालपट्टी. 
 
उच्च व्यवसाय संघटना स्त्री. वाचिज्य− मोठ्या उद्योजकारं्ी संघटना. 
 
उच्चाट पु. ध्यास; आतुरता; उत्कंठा. पहा : उचाट २ : ‘माचिंया हा मनें घेतला उच्चाट । पहावें वैकंुठ 
पढंरी हे ॥’ − बगाथा ३४६. 
 
उच्चाट पु. उर्ल्या; भामटा.[सं. उच्चाटन] 
 
उच्चाटि, उच्चाटन न. १. हकालपट्टी; उर्लबागंडी; उखडिे; घालवनू िेिे; उलथून पाडिे; 
िूर करिे. २. मंत्राच्या साहाय्याने मनुष्ट्याला स्वतःरे् घरिार, नोकरी, उद्योग याचवषयी चतटकारा उत्पन्न 
करून त्याला ते सोडायला लाविे; जािूटोिा करून वडेाचपसा करिे. ३. जािूटोिा; मंत्रप्रयोग. [सं. 
उच्चाटन] 
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उच्चाटिे सचि. उच्चाटन करिे. 
 
उच्चाणतउच्च चव. सवचश्रेष्ठ; श्रेष्ठातं श्रेष्ठ : ‘तुमच्या मतें तुमर्ी अनन्द्योपभोनय सुधारिेर्ीं उच्चाचतउच्च 
जी तत्त्वें’ − लोचटकेले ४·७९. [सं.] 
 
उच्चाणधकार पु. वरच्या िजार्ा अचधकार. 
 चव. वचरष्ठ प्रतीरे् अचधकार चिलेले; वरच्या िजारे् अचधकार असलेले (आयोग, सचमती वगैरे). 
 
उच्चार, उच्चारि पु. न. वािीपासून विात्मक शब्िार्ी होिारी स्पष्ता झकवा त्याला अनुकूल असा 
व्यापार; बोलण्यार्ी चिया, पद्धती; बोलिे; बोलून िाखविे; भाषा; बोल : ‘उच्चारेंही व्यतती । आचिती 
पुढती ।’ ज्ञा १७·३७० [सं. उत्+र्र ] 
 
उच्चारणचन्ि पहा : उच्चारभेददशयक 
 
उच्चारि न. १. स्पष् बोलिे; स्पष् शब्िोच्चार. २. मुखातून होिारी उच्चारप्रचिया. [सं.] 
 
उच्चारिकें द्र न. (भाषा.) एखाद्या स्वनार्ा उच्चार करताना जीभ ज्या चठकािी स्पशच करते तो झबिू; 
उच्चारिअवयवाच्या वर असलेला तोंडामधील भाग. [सं.] 
 
उच्चारिीय चव. सागंण्याजोगा; बोलून िाखवण्याजोगा. 
 
उच्चारिे उचि. उच्चार करिे; तोंडातून ध्वनी काढिे; बोलिे; बोलून िाखविे; स्पष् सागंिे. [सं. 
उत्+र्र ] 
 
उच्चारिेंणद्रय न. (भाषा.) स्वनार्ा उच्चार करण्यासाठी आवक यक असिारे तोंडातील ओठ, जीभ, 
तालू, स्वरनचलका र्त्यािी अवयव. 
 
उच्चारदशयक (भाषा.) ध्वचनउच्चारातील फरक िाखविाऱ्या (खुिा). 
 
उच्चारदोष पु. मध्यवती रे्तासंस्थेच्या चवचशष् िोषामुंळे शब्िाच्या उच्चारिात िोष चनमाि होिे; 
शब्िोच्चारि न होिे. [सं.] 
 
उच्चारपूरक स्वर (भाषा.) स्पष् उच्चार येण्यासाठी मित करिारा स्वर. उिा. ‘क’ या अक्षरार्ा पूिच उच्चार 
करताना ‘क्’ या व्यंजनाला ‘अ’ या स्वरार्ी मित घ्यावी लागते. 
 
उच्चारभेददशयक पु. (भाषा.) अक्षराच्या खाली झकवा वर त्या अक्षरार्ा चभन्न ध्वनी, आघात र्. 
िशचवण्यासाठी वापरली जािारी (चर्न्द्हे.). [सं.] 
 
उच्चारसपयि न. (संगीत.) आवाज झकवा स्वर झकवा वाद्य न बिलता पाठोपाठ येिारे सूर. [सं.] 
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उच्चारसंसपयि न. (भाषा.) उच्चारातील बिल. [सं.] 
 
उच्चाणरत चव. उच्चारलेले; बोललेले; साचंगतलेले; उद्गारलेले. 
 
उच्चायय चव. उच्चारता येण्यासारखा; बोलण्यालायक; सागंण्याजोगे. [सं.] 
 
उच्चाययमाि चव. उच्चार होत असलेला. [सं.] 
 
उच्चालक पु. (यंत्र.) तरफ; जड पिाथच उर्लण्याकचरता योजलेला लाबं िाडंा. [सं. 
उत्+र्ल] 
 
उच्चालन उंर् करिे; उंर् धरिे. 
 
उच्चावच चव. लहानमोठा; श्रेष्ठकचनष्ठ; उच्चनीर् : ‘ये लोकीं उच्चावर्ें जाि । िेवाचस समान चनजभावें ।’ − 
एभा २७·३४०. [सं.] 
 
उच्चावचन न. तेजी−मंिी; अचधक−उिा होिे. (वा) 
 
उच्चाविे अचि. मोठा होिे. पहा : उंचाविे : ‘तपस्तेजें बहू तोचर् उच्चावला ।’ − उचर्शु ४. [सं. उच्च] 
 
उच्चासन न. र्तराचं्या मानाने अचधक उंर्ावर ठेवलेली मानार्ी बठैक. [सं.] 
 
उच्चांक पु. र्तरापेंक्षा वरर्ढ गुि; पूवीच्या सवांत उत्तम कामापेक्षा अचधक र्ागंले काम. [सं.] 
 
उच्ची स्त्री. एखाद्याला वर र्ढवनू त्यार्ी केलेली फचजती. (ना.) (वा.) उच्चीत येिे– (स्तुती 
केल्यामुळे) र्ढून जािे; बनिे. [का. हुच्चु = मूखचपिा] 
 
उच्चीपट्टी स्त्री. फचजती. 
 
उच्चीत येिे अचि. र्ढून जािे. 
 
उच्चघैोष पु. मोठ्याने जयघोष; आकाडंताडंव; उिोउिो : ‘स्त्रीसुधारिा व स्त्रीचशक्षि याचं्या महातत्त्वारं्ा 
उचै्चघोष करिारानंीं ही गोष् अवक य ध्यानातं ठेचवली पाचहजे…’ − लोचटकेले ४·८१. 
 
उच्चःैश्रवा पु. १. कमी ऐकू येिारा, २. समुरमंथनातून चनघालेल्या र्ौिा रत्नापंैकी एक− 
र्ंराला चमळालेला घोडा : ‘तुरंगजाता ंप्रचसद्धा ं। आंत उचै्चःश्रवा मी ॥’ − ज्ञा १०·२३७. [सं.] 
 
उच्छलन न. १. पहा : उच्चलन; २. उसळी. [सं.] 
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उच्छ  वास पु. (वै.) अशुद्ध रततातील कबचचद्वप्राचिल (कबाम्ल) वाय ू आचि पाण्यार्ी वाफ 
नाकातून बाहेर सोडण्यार्ी चिया; श्वास बाहेर टाकिे. 
 
उच्छकळध्र न. भचूमछत्र. पहा : अळंबे : ‘उच्छझळध्र आचि पूिचर्रं । वत्सपिके समुर I’− ऋ ४७. 
[सं. उक्च्छलींध्र] 
 
उच्छाई उत्साही : ‘सागंतो सत्कारूचनया ंमन उच्छाई ।’− होला ४०. 
 
उच्छाद पु. १. उपरव; त्रास; पीडा; सताविूक; गाजंिूक; पुरेपुरेसे करिे. (चि. िेिे.). २. लुटालूट; 
जुलूम (र्ोर, िरोडेखोरारं्ा); खोड्ा (मुलाचं्या). (चि. आििे, िेिे, माडंिे). ३. उपरव िंालेली 
क्स्थती; त्रस्तता. [सं. उत्सािन] (वा.) उच्छाद काढिे– त्रास सोसिे. उच्छाद येिे– त्रासिे; कंटाळिे; 
पीचडत होिे. उच्छाद मांडिे– सतावनू सोडिे. 
 
उच्छाप पु. शापारे् चनवारि; शापावर तोड, उपाय, र्लाज याकचरता असिारा वर. [सं. उत्+शाप] 
 
उच्छाल पु. वाढ; र्ढ; बढती; उत्कषच. (वा.) उच्छाल जािे– १. संतापिे; एखाद्यावर रागावनू उठिे. 
२. उडी मारिे (घोडा वगैरेंनी). [सं. उत्+र्ल] 
 
उच्छाव पहा : उत्सव : ‘मंगळोच्छाव वानिेवते । ता ं विावें रसाल कथे । श्रोतया वततयारे् माथे । आनंिें 
डोलवी ।’ − वेसीस्व १·६. 
 
उच्छास्त्र चव. शास्त्रचवरुद्ध, शास्त्र सोडून (भाषि, वतचन). [सं. उत्+शास्त्र] 
 
उल्च्छन्न चव. पूिचपिे नाश पावलेले; नष् िंालेले. [सं. उत्+चछ्] 
 
उल्च्छष्ट चव. १. अवशषे राचहलेले; उरलेले (पिाथच); उष्े : ‘पचडचलये ठायीं उक्च्छष् सेवावें ।’− तुगा 
६३२. २. (ल.) उपभतुत; वापरलेले (वस्त्र, पुष्ट्प, स्त्री र्.). ३. उष्;े चशळे; नवीन नसिारे; उसने घेतलेले. 
 न. उष्ी पाते्र; उक्च्छष्ान्न : ‘उक्च्छष्ें काढी धमाघरीं । िाह्मिार्ी भीड थोरी ।’ − एरुस्व २·२६. 
[सं. उत्+चशष्] 
 
उल्च्छष्ट कल्पना िुसऱ्याने अगोिर व्यतत केलेली कल्पना; चशळा, नावीन्द्य नसलेला चवर्ार. 
 
उल्च्छष्ट चांडाळी एक क्षरु िेवता. चहला प्रसन्न करण्याकचरता िोन जेविाच्या मधील काळात भाकरीर्ा 
तुकडा िाढेत ठेवण्यार्ा एक चवधी : ‘किचचपशार् भगचलनी । उक्च्छष्र्ाडंाळी रानसटवी जखिी । वतेाळ 
मंुज्या काळरजनी । भचजजें जनीं अचतप्रीती I’ − हचर १३·६८. 
 
उल्च्छष्टिे उचि. उष्े करिे; अधचवट− काही काळ− भोगून टाकून िेिे; जुने−चशळे करून टाकिे : 
‘येरू म्हिे गा उक्च्छष्लें  । होमरव्य नेिती ॥’ 
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उल्च्छष्ट भाषि, उल्च्छष्ट श्लोक, उल्च्छष्टवाक्य पूवी िुसऱ्याने म्हटलेले कवन अगर भाषि; 
वाङ मयर्ौयच. 
 
उच्छंृखल चव. १. ताबा नसलेला; उतावळा; अचवर्ारी; अचववकेी; अचनयचमत; गैरचशस्त : ‘हे 
उच्छंृखल बोलिें कायसें ।’ −ज्ञा ६·१६२. २. शास्त्र, राजा, वडील र्त्याचिकासं न मानता वागिारा; उिाम; 
स्वच्छंि; स्वैर; स्वचे्छार्ारी : ‘राहाटे उच्छंृखळु तयापरी ।।’ − ज्ञा १८·६६९. [सं.] 
 
उच्छंृखल चलनफुगवटा पहा : उत्प्तीलवी चलनफुगवटा 
 
उच्छेद पु.१. समूळ नाश; पूिच नाश; नायनाट; चवध्वसं; खंड : ‘कुरुवशंार्ा उच्छेि होऊ नये म्हिून…’ − 
युगान्द्त ३८. २. त्रासिायक कृत्य (शचैथल्याने उच्छाि बिल) : ‘उच्छेि तो असे हा गे आरंभला । रोकडें 
चवठ्ठला परर्ि ।’− तुगा ६४७, सामा. शब्ि− धमोच्छेि, वशंोच्छेि, वृत्त्युच्छेि, वनोच्छेि, कुलोच्छेि, [सं. 
उत्+चछ्] (वा.) उच्छेद आििे, उच्छेद मांडिे– त्रास िेिे. 
 
उच्छेदक चव. नाहीसे करिारा; नायनाट करिारा; त्रास िेिारा; बुडचविारा; चनिालन 
करिारा. 
 
उच्छेदिे उचि. नाश करिे; नाहीसे करिे; उद्ध्वस्त करिे; फडशा, सप्पा, नायनाट करिे. 
 
उच्छेदन पु. १. (वै.) शरीराच्या कोित्याही भागार्ा अभ्यास करण्याकचरता तो भाग पूिच झकवा 
अंशतः काढून घेिे. २. शरीरातील अवयव झकवा त्यारें् भाग, टोके वगैरे कापून काढिे. [सं.] 
 
उच्छेणदत चव. नाश केलेला; उध्वस्त केलेला. [सं.] 
 
उच््य पु. उंर्ी : ‘त्या तबकडीवर उच््यिशचक आकडे घातलेले असतात,’− ज्ञाको २१·२७२. [सं.] 
 
उच्छ  वास पु. १. नाकातून आत घेतलेली हवा पुन्द्हा बाहेर सोडिे; बाहेर सोडलेला श्वास; 
(चवशषेतः) जोराने श्वास टाकिे; सुस्कारा. २. हवा जाण्याकचरता ठेवलेले भोक; वायुमागच; श्वासरंध्र. ३ 
पाण्यार्ा नहर; नळ; उश्वास. ४. (चवरू.) उस्वास. उंर्ावरून आिलेल्या पाण्यार्ी उंर्ी कायम राहावी व 
पािी िूर अंतरावर नेता याव ेव आतील िूचषत पािी बाहेर जाव ेम्हिून बाधंलेला हौि : ‘नाना फडचिसानंी 
बाधंलेले पुष्ट्कळ उच्छ  वास आहेत.’− अस्तंभा [सं.] 
 
उच्छ  वासन न. श्वास सोडिे; श्वासोच्छ  वास करण्यार्ी चिया. पहा : उच्छ  वास१ [सं.] 
 
उछक चव. स्वैर : ‘उछक आचि सचहष्ट्ि । तोचर् आत्मा ।’− िास १३·१·१७ पहा : उच्छंृखल 
 
उछि उत्सव; सि : ‘समथे रामनौमी उछह केले ।’ − सप्र ४·९ 
 
उछकळद्र भईुछत्री : ‘उछझळर कें  पूिचर्रं’− ऋव २८८. 
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उछंखळ चव. पहा : उच्छंृखल 
 
उछाडपछाड पहा : उखाडपछाड 
 
उछाय पु. उत्साह : ‘सभा िेखोचनया बहु उछाव ेमनी ।’− मध. 
 
उछाव, उछाि पहा : उत्साि : ‘विेीस्वामी रघुनंिन । ताचटका माचरती उछाहे ।’− वसेीस्व ११९. 
 
उणछष्ट पहा : उल्च्छष्ट : ‘पुढे न चशवावें म्हिोचन उचछष्ा ॥’ − िाचव २०. 
 
उछेदिे पहा : उच्छेदिे : ‘मत्सरें यासी चमर्थ्या म्हिती । तरी अवघेचर् गं्रथ उछेिती । नाना गं्रथाचं्या संमती । 
भगव् वातयें ।।’− िास १·१·१७. 
 
उजकरिी स्त्री. उपिम; उठाव; उठाविी : ‘आवघी काम करावयार्ी व घ्यावयार्ी उजकरिी 
विेमूतींनी केली असे.’− पेि २२·३७८. 
 
उजखुरा, उजखोरा चव. उजव्या हाताने काम करिारा. [सं. ऋजु] 
 
उजगर पु. फुरसत : ‘घरच्या मािसानंाही भेटायला त्याला उजगर चमळाला नाही.’− माजी ११५. 
 
उजगरा, उजगारा, उजणगरा पु. १. (प्र.) उजागरा; जागरि; चनजावयास उशीर : ‘आिुंई 
उजगरा चकती । कराल तुम्हीं ।।’ − चशव २२२. २. (ल.) िुःख; श्रम; त्रास; कंटाळा : ‘आपुला घेवोचनया 
र्ारा । मग पेटती महामारा । तेिें होतसे उजगरा । ऋषीश्वरासी ।।’− कथा ४·१४·१२५. सामान्द्यतः पहा : 
उजागरा ३. जागृती आठवि. (चि. करिे, िेिे.) [सं. उत् + जागृ] (वा.) उजगऱ्यास येिे –१. प्रचसद्ध 
होिे. २. शुद्धीवर येिे : ‘.. मग आपिर् उजगऱ्यास येईल.’ − ऐलेसं ६६२०. 
 
उजगार, उजगारी स्त्री. उत्कषच; प्रचसद्धी; लौचकक; भरभराट; वाढ. पहा : उजागरी : ‘चतततया 
उजगारीस ती (आमर्ी भाषा) कधीतरी पोरे्ल की नाही यार्ा संशय आहे.’ − चनमा २०१. [सं. उत्+जाग] 
 
उजड, उजडिी, उजडिे, उजडता पहा : उजेड 
 
उजडा चव. तुळतुळीत : ‘गोसावीयार्ा श्रीमुगुट उजडा होता.’−लीर्उ १८३. 
 
उजदार न. प्रवशेद्वार; पुढरे् िार; पुढर्ा िरवाजा : ‘चनरचवल तैं मग चनजात्म स्वसुखे येचशल उजिारा 
।’ − िेप ६५. [सं. ऋजु+द्वार] 
 
उजदार चव. र्काचकत, प्रकाशमान : ‘उजिार चिसत अशें कर ।’ (गो.) [सं. उद्योत] 
 
उजणनमयळ चव. लखलखीत : ‘चतयें जालीं उजचनमचळें  ।’ − ऋव ८९. 
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उजम, उज्म पु. थोरवी; गवच; अचभमान; श्रेष्ठता : ‘हे आपले सकारच्या गोष्ी उजमाच्या 
सागंतात.’− चिमरा १·१७. [फा. अजमत] 
 
उजर पु. उत्कषच. [सं. ऊज्च] 
 
उजर पु.  शोभा. 
 
उजर , उजरा पु. तिार; हरकत; आके्षप; बर्ाव : ‘त्यारं्ी स्थावर जंगम र्स्टेट र्न्द्साफावारं्ून 
त्यारं्ा उजरा ऐकल्यावारं्ून, महाराजाचं्या हुकमानें सरकारातं घेतली.’− चवचक्षप्त ३·१०२. [फा.] 
 
उजरिी  स्त्री. शुद्धी : ‘उजरिी सहज गरती जाली ।’ − ज्ञागा ५१७. 
 
उजरिे उचि. १. िुरुस्त, डागडुजी करिे. २. मारलेले चखळे नीट करिे, सरळ बसचविे, करिे; पोरे् 
आलेले भाडें नीट करिे; गोलाकार घडिे (लोखंडी काम) : ‘मी भक्ततवश न र्ुकलों त्या कुब्जेच्याचह 
वपुचस उजराया ।’ − मोशाचंत ७·४७. [सं. ऋजु+कृ] 
 
उजरिे अचि. १. उत्कषच होिे. २. शतती परत येिे, सुधारिे; मूळच्या क्स्थतीवर परत येिे; हुषारी, 
तजेला येिे; टवटवीत होिे : (प्रकृती सुधारून) ‘तेंहीं तैसा पाननायकु उजचरला :’ − लीर् ३·८०. ३. मंि 
बुद्धीच्या मनुष्ट्यार्ी प्रगती होिे; बुद्धीर्ा चवकास होिे; जास्त कळू लागिे : ‘सागं चहत सुज्ञ गुरू तंू आहेचश 
समथच याचश उजराया I’ मोवन १·५२. [सं. उज्च] 
 
उजरिे उचि. १. र्काचकत करिे; स्पष्, प्रकाचशत करिे; उठाविार करिे; स्वच्छ करिे; ठळक करिे 
(रेषा, आकृती, खूि, छाप) : ‘तावी : पीटी : उजरी : तेिेकरूनी एक खते िंाडी :’ दृपा १८·१९. २. पुन्द्हा 
उच्चारून पके्क करिे; उजळिी करिे; दृढ करिे. [सं. उज्वलन] 
 
उजरा पु. १. प्रकट मागच; रीत : ‘अनाचि चसद्ध उजरा ।’− ज्ञा १६·२७१. २. प्रचसद्धी; उत्कषच. पहा : 
उजगरा [सं. उत्+जागृ] 
 
उजराविे उचि. स्वच्छ करिे (मासळी). पहा : उजरिे (गो.) 
 
उजरावा पु. प्रचसद्धी; लौचकक; कीती; बोलबाला : ‘येिेकरून सरकारर्ी चकफायेत असे व 
चिगातंर कीतच उजरावा प्रातंी होऊन येईल.’ − पेि २४·१८३. [सं. उत्+जागृ] 
 
उजणरसी स्त्री. व्यवस्था; बिंोबस्त; लौचकक : ‘…माहािजी गिाधर यािंी िरखार्ी उजचरसी 
राचखली नाही, याजमुले पायमली आहे…’ − पेि ४०·२५. 
 
उजरी स्त्री. १. तेज; प्रकाश; प्रभा : ‘प्रभेर्ी जैसी उजरी । ते सोहंवृत्ती अवधारीं ।’− ज्ञा १४·३९१. २. 
स्पष्पिा; स्वच्छता; चनमचळता; उपपत्ती चववरि : ‘परी प्रमेयार्ी उजरी ।’ − ज्ञा १८·५५. ३. उत्कषच; उजळा 
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: ‘तुका म्हिे कई भानयार्ी उजरी । होईल पढंरी िेखावया ।’− तुगा ५५८. ४. व्यवक्स्थतपिा : ‘तैसी 
आहारचनरेर्ी उजरी ।’−ज्ञा १३·७६८. 

चव. स्पष्; उघड : ‘जालया कामा नाहीं र्ोरी । तें कळसें होय उजरी ।’ − ज्ञा १८·४३. [सं. 
उज्ज्वलन] 
 
उजरी चव. सरळ : ‘पचर ते भजती उजरी नव्हे । चवषम पडे ।।’− ज्ञा ९·३४५. [सं. ऋजु] 
 
उजरी स्त्री. साहाय्य; सामर्थ्यच; आश्रय : ‘वल्लभाचर्या उजचरया । आपियाप्रचत कुचस्त्रया । जोडोचन 
तोचषती जैचसया । अहेवपिें ॥’ − ज्ञा १६·३७७. [सं. उजच] 
 
उजरून चिचव. उघडून, उलगडून : ‘…त्यास कोिकोिते चहशोब िेऊन पाठवावें ऐसें उजरून चलचहलें  
नाही.’− ऐलेसं ८४८. 
 
उजरे चिचव. प्रकटपिे; उजळमार्थ्याने; उघडपिे : ‘…आम्ही तेथे जाऊन उजरें रहावे, बरे−वाईट 
म्हिाव ेते सारे जन आम्हासं हासेल.’− पेि २३. 
 
उजवट चव. उजळ; गोरा. [सं. उज्ज्वल] 
 
उजवट, उजवड, उजवाड पु. उजेड; प्रकाश : ‘करतेल्याच्या तोंडाक उजवाड पडलो’ = 
करिाऱ्याच्या तोंडार्ा प्रकाश पडला. (गो.) [सं. उज्ज्वल] 
 
उजवि स्त्री. १. समाप्ती; शवेट; अखेर; साथचक; बोळवि : ‘जेथे कृष्ट्िकीर्मतकीतचन । तेथें कमाकमांर्ी 
उजवि । होय संसारार्ी बोळवि । जन्द्ममरि समवेत ।’ − एभा ३०·४०. २. साफल्य : ‘आचज आयुष्ट्या 
उजवि जाहली ।’ − ज्ञा १०·१४७. ३. लनन, मंुज र्त्यािी संस्कार, अवक य ते धार्ममक चवधी; (चवशषेतः) 
चववाह : ‘पुत्रासं नोवऱ्या आल्या । आता ंउजविा केल्या । पाचहजेत कीं ।’ − िास ३·४·७. [सं. उद्यापन] 
 
उजवि, उजविी, उजविूक स्त्री. ऊर्मजत िशा (भमूी, शस्र, मनुष्ट्य र्त्याचिकानंा); उत्कषच. [सं. 
ऊज्च] 
 
उजविे अचि. १. चवचहत िमाप्रमािे समाप्त होिे; पार पडिे; यथासागं तडीस जािे (नेम, चवधी, 
धमचकृत्य); सफल होिे; सुपचरिाम होिे : ‘मग म्हिे गा प्रज्ञाकातंा । उजवली आचज वततृत्वता ।’− ज्ञा 
१४·६३. २. चववाह होिे : ‘नुजवचेर् कव्हिें बोलें  । आंगा आठुवर पि आलें  ।’− चशव २०८. [सं. उद्यापन] 
 
उजविे अचि. १. आपत्ती, रोग र्त्यािींतून चनभावनू जािे, पार पडिे. २. र्ागंला चनघिे; चनवळिे. [सं. 
ऊज्च] 
 
उजविे सचि. तेजस्वी करिे; प्रकाचशत करिे; तेविे : ‘शिेवी मोगरकर तीन साली चत्रपुर ऊजवू ं िेत 
नाहीं.’ –आचडमहा १४४. 
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उजवरा पु. स्पष्ाथच. पहा : उजरी : ‘तये नामार्ा उजवरा । धंुडूचन भक्षी र्रार्रा । म्हिोचनया गा नरेंरा 
। ढंुढानामा ।’− कथा ६·१९·१३. 
 
उजवा चव. १. िचक्षि चिशरे्ा; उजवीकडर्ा; डावा याच्या उलट; िचक्षि; सव्य. २. सरस; गुिात 
वरर्ढ. ३. सरळ. (वा.) उजवी गुढी देिे–संमती िेिे; कबलू करिे; होकार िेिे; परवानगी िेिे. गुढी 
उजवी घालिे–उजवीकडे राहील अशा तऱ्हेने भोवती चफरिे प्रिचक्षिा करिे : ‘चवनये पुसोचन उजवें 
घालुचन तें त्या सुरापगातनया I’− मोशाचंत ७·८१. उजवी डावी देिे–होय नाही स्पष् म्हििे; होकार झकवा 
नकार िेिे. उजवी देिे– १. उजव्या बाजूकडे जाऊ िेिे. २. मूतीच्या अंगाला लावलेले तािूंळ, फुले 
वगैरेपैकी उजव्या बाजूकडील खाली पडिे; अनुकूल कौल िेिे. ३. संमती, होकार िेिे. उजवा जािे, 
उजवी जािे, उजवे जािे– उजवीकडून जािे. 
 
उजवाडिे अचि. सूयोिय होिे : ‘उजवाडले आता ं गोराकं पसरीक सोड.’ (कों. गो.) [सं. 
उज्ज्वलन] 
 
उजवात स्त्री. उिबत्ती. (गो.) 
 
उजवा पक्ष १. सरळ पक्ष; शुतल पक्ष. २. सामान्द्यतः अचधकारातील पक्ष; परंपरावािी पक्ष; सनिशीर 
पक्ष, चवचधमंडळात अचधकारारूढ पक्ष अध्यक्षाच्या उजव्या हातास बसतो, यावरून अचधकारारूढ अथवा 
सरकारी पक्ष. 
 
उजवारिे अचि. रोगातून बरे होिे; पहा : उजवि (राजा.) [सं. उजचन] 
 
उजवा िात ज्याच्यापासून काम अडते असा, पूिच चवश्वासातला मनुष्ट्य; अव्वल मितनीस; चनकट 
सहकारी : ‘र्तके िंाल्यावर सोकरजी ऑलवॉश साहेबारं्ा अगिी उजवा हात बनला.’− भचि. 
 
उजणविे सचि. १. समाप्त करिे; उद्यापन करिे; पार पाडिे; पुरे करिे; संपचविे : ‘अचवनय 
रुचर्प्रचतज्ञा उजवुचन गुरुभततीर्ा रस त्यजुचन ।’ − मोकिच १·१७. २. सुपचरिामी करिे : ‘धन्द्य र्हीं 
उजचवला धनुवेि ।’ − मोकिच १०·१२. ३. चववाहािी संस्कार करिे : ‘उजवू ं चकती होतील पोरें ।’− तुगा 
२९४९. [सं. उद्यापन] (वा.) उजवून घेिे–लनन लावनू घेिे : ‘कन्द्या नृपार्ी उजवनू घ्यावी ।’− सारुह 
७·९१. दोिो अंगी उजणविे–लननामध्ये िोन्द्ही पक्षाकडील खर्च करून लननकायच पार पाडिे. 
 
उजणविे सचि. १. व्यवक्स्थतपिे करिे; उत्कषच, प्रगती करिे : ‘ती आपला संसार उजवीत नाही 
हे तर ठरले.’− चनर् ं९·५६. २. सजचविे; चवभचूषत करिे : ‘चर्ते्र काढून र्ौक उजचवले.’−ऐपो २११. [सं. 
ऊज्च] 
 
उजवी बाजू १. राजसभेत उजव्या बाजूला बसलेली मंडळी; मोठे मानकरी लोक. २. (ल.) चवश्वासू व 
अचतशय उपयुतत राजेलोकारं्ा उजवा हात असलेला मािूस. ३. सरस, वरर्ढ बाजू. 
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उजवे पृष्ठ पुस्तक, गं्रथ, वही उघडल्यानंतर चिसिारे उजव्या बाजूरे् पृष्ठ. ह्या पृष्ठार्ा िमाकं नेहमी 
चवषम असतो. उिा. १,३,५,७ र्त्यािी. 
 
उजळ चव. १. र्कर्कीत; सतेज; चजल्हई चिलेला (धातू); स्वच्छ; पाढंरा; चनमचळ. २. गोरा; संुिर; 
सतेज (रे्हरा). ३. फळ चपकताना रंग बिलून जी सतेजता येते तशा प्रकाररे् (पेरू, केळे र्. फळ). ४. 
शुद्ध वतचनारे्; राबत्यात येण्याजोगे : ‘उजळ लोकापंैकी चनवडण्यारे् धोरि असावें.’− जव्हेरखानाचनयम ९. 
[सं. उज्ज्वल] (वा.) उजळतोंड िोिे, उजळमाथा िोिे–आरोपातून मुतत होिे; िोषमुतत होिे; काचळमा 
जािे. उजळमाथ्याने किडिे –राजरोसपिे वावरिे, वागिे; न लाजता वागिे; अपराधीपिार्ा लवलेश न 
बाळगता वावरिे. 
 
उजळणटक्या चव. फासोळीवर पाढंरे चठपके असिारा (घोडा). 
 
उजळठक पु. १. संभाचवत भामटा; राजरोस भामटेचगरी करिारा. २. बाहेरून भपकेिार परंतु 
कवडीमोल वस्तू; आतून सरळपिा नाही असा मािूस. 
 
उजळि स्त्री. िंगिंगाट; प्रकाश : ‘मग मला हवाना बिंरातील उजळि चिसेल.’− एको १३८. 
 
उजळिी, उजळिूक स्त्री. १. र्कर्कीत करिे; स्वच्छ करिे; उजळा, चजल्हई िेिे; पािी िेिे. २. 
(ल.) खूप चशव्या िेिे. (चि. करिे.). [सं. उज्ज्वलन] 
 
उजळिी स्त्री. १. आवृत्ती; धुळाक्षरारें् लेखन व पाठातंर. २. (गचित) पाढे, सवायकी, चिडकी, 
अडीर्की, औटकी वगैरे चहशबेार्ा भाग. [सं. उज्ज्वलन] 
 
उजळिे सचि. १. र्कर्कीत करिे; चजल्हई िेिे; घासिे; चनमचळ, स्वच्छ करिे. २. चिव ेलाविे; मशाल 
पेटविे; प्रकाश करिे; पेटचविे; पेट िेिे : ‘जैसा मालवचलया चिवा । प्रभेझस जाय पाडंवा । मग उजचळजे 
तेथ तेधवा ं। तैसाचर् फाकें ॥’− ज्ञा १५·३६९. ३. प्रकाचशत करिे : ‘िंततेजें उजळोचन चिशा । हासंोचन म्हिे 
।’− मुआचि २२·८८. ४. स्पष् करिे : सुलभ करिे; ‘चवरततें परमाथच उजळावा ।’−िास २·९·१२. ५. 
उजळिी; आवृत्ती करिे : ‘पाठ उिंडचर् असावें । सवचकाळ उजळीत जावें ।’− िास १८·३·१९. 
 अचि १. गोरे होिे; सतेज होिे; संुिर होिे : ‘िमेंर् तीर्ीं उजळेर् अंगे’− सारुह २·५३. २. 
(पाडाला आलेले आंबे र्.) संुिर रंगयुतत होिे, उजळ होिे : ‘कापुरवेलीर्ी र्ोखडी । उजचळली परीवडी 
I’ − ऋ ८४. ३. (उष्ट्िाचि चवकाराने लाल िंालेला डोळा, अंधारी रात्र) चनवळिे. ४. प्रकाचशत होिे : ‘जैसे 
तै्रलोतय चिसे उजचळलें  ।’ − ज्ञा १·३९. [सं. उज्ज्वलन] 
 
उजळता स्त्री. उजळपिा; हुषारी. 
 
उजळपाजळ चव. स्वच्छ; सतेज; र्कर्कीत; लखलखीत; तेजिार; तजेलिार (वस्त्र, पात्र र्.) 
[उजळरे् चद्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उजळा पु. १. तकाकी; र्काकी; लकाकी (घासून, पुसून येिारी). २. चजल्हई; मुलामा 
(सोन्द्यार्ािंीर्ा). (चि. िेिे) : ‘तैसीं र्ंपककुसुमें उजळा चिधलें  तसेंचर् गे स्विच ।’− कमं ९२. ३. चजल्हई 
िेण्यार्ा पिाथच. उिा. वाळू, तुरटी, सोरा र्. ४. (सोनारी.) सोरमीठ, नवसागर, मोरर्ूि, पोटॅचशयम 
सायनाईड यारें् चमश्रि. (हे चमश्रि डाग लावलेल्या चजनसास तो डाग सोन्द्यासारखा चपवळा चिसावा म्हिून 
उजळा िेण्यासाठी तयार करतात.). 
 चव. र्कर्कीत; शुद्ध पाढंरा. पहा : उजळ [सं. उज्ज्वल] 
 
उजळाई स्त्री. चजल्हई िेण्यार्ी अगर घासण्यार्ी चिया झकवा चतर्ी मजुरी, मोबिला. 
 
उजंग पु. सुक्स्थती; सुखार्ा काळ [सं. ऋजु+अंग] 
 
उजा चव. पाढंरा. (खा.)[सं. उज्ज्वल] 
 
उजाई स्त्री. हठयोगातील एक चिया : ‘िेव उजाई करीत असचत ।’ − लीर्पू ३०२. 
 
उजागर, उजागरा चिचव. उघडपिे; सवच समाजासमोर; जगासमोर; अगिी प्रचसद्धपिे : ‘त्यानंा 
असला माल उजागरा चवकण्यार्ी परं्ाईत असते.’−भागा ९०. 
 चव. १. चनभचय; धीट. २. (उप.) संभाचवत; एखािे काम करून न केले असे िाखचविारा. (व.) 
 पु. १. जाग्रि; जागेपिा; जागृतावस्था (चि. घडिे, पडिे.) : ‘ती रात्र उजागऱ्यातर् 
गेली.’— स्फुगो १·४३. २. उजळमाथा; चनभचयता; धीटपिा; शूरपिा; चधटाई; धडाडी. ३. आठवि. ४. 
सावधपिा. सावधानता. [सं. उत्+जागृ; उज्जागर] 
 
उजागरी, उजाणगरी स्त्री. चनभचयता; मोकळीक; उघडीक; उघडपिे एखािी गोष् करण्यास 
मोकळीक; उघड व्यवहार : ‘तो तुमर्ा िबेल होऊन तुम्हास पाहील तेव्हा त्याला मेल्यार्ा पाड र्ढेल आचि 
तुम्हाला उजागरी होईल.’− बाळ २·१८९. [सं. ऊज्च] 
 
उजागरी स्त्री. १. चनलचज्जपिा; धीटपिा; धृष्ता (तृतीया चवभततीत प्रयोग) : ‘चनत्य पचतिेखता, 
भोचगता उजागरीने मजा ।’ − प्रला २२५. २. प्रचसद्धी; षट किी होिे. ३. िुलौचकक; बोभाटा. ४. उत्कषच [सं. 
उज्जागर] 
 
उजागरीस आििे सचि. पचरस्फुटता करिे; उघडकीला आििे; प्रचसद्धीला आििे. 
 
उजागरीस येिे अचि. उघड होिे; उघडकीला येिे. 
 
उजागीर चव. १. चनलचज्ज; बेशरम; जनलज्जा नसलेला. २. धीट, चनभचय. ३. ज्यास चववचक्षत कमच 
प्रचसद्धपिे करण्यास मोकळीक िंाली आहे असा; उजळमार्थ्यार्ा. ४. उघड; जाहीर. [सं. उत्+जागृ] 
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उजाड चव. भकास; चनजचन; ओसाड; वस्तीचवरचहत; चनमचनुष्ट्य; उध्वस्त; वैराि (गाव, मुलूख र्.) : 
‘व्यापाराच्या उत्कषामुळे चकत्येक शहरात लोकसंख्या अचतशय वाढली होती, तर उलट चकत्येक गावातूंन 
वस्ती अचजबात उठल्यासारखी होऊन ते गाव उजाड िंाले होते.’ − पालचमेंट ३४. 
 
उजाडिे अचि. रात्रीर्ा काळोख संपून चिसायला लागिे. पहा : उजेडिे 
 
उजाडताक्षिी, उजेडताक्षिी चिचव.  अगिी पहाटे; चिसू लागतार्. 
 
उजाडी स्त्री. ओसाडपिा; उध्वस्तता; चनजचनक्स्थती; उजाडपिा. 
 
उजान चिचव.  पुन्द्हा; आिखी. (व.) 
 
उजाऱ्याला येिे अचि.  वर डोके काढिे; सापंचत्तक क्स्थती सुधारिे : ‘पाडूं चर्ल्याचपल्याच्या संसारातून 
उजाऱ्याला येईना.’ -वाव १०८. 
 
उजाला पु. र्कर्काट; प्रकाश; चिवा : ‘र्वतफा लाचवले गलासे चजकडे चतकडे उजाले।’ - पला 
२७.(झह) [सं. उज्ज्वल] 
 
उजाळ, उजाळे पु. न.  १. तेज; प्रकाश; उजेड : ‘उजाळु र्रंाचित्यमंडळा ॥’- ज्ञा ११·२१२; 
‘बालसूयारे्चन उजाळें । तैसी कवळें टार्ांर्ी ॥’-एरुस्व १·३१. २. पाढंरेपिा; स्वच्छपिा; उजळपिा. ३. 
शुद्धता; कीती; नावलौचकक : ‘माचिंया कुळार्ा उजाळु ।’ - ज्ञा १६·३५८. [सं. उज्ज्वल] 

चव.  पाढंरे; स्वच्छ; पहा : उजळ : ‘उजाळ रुचत मािचव ।’-अमृ ५·३ 
 
उजाळा पहा : उजळा 
 
उजाळी स्त्री. चवद्युत चवलेपनारे् झकवा पषृ्ठभागास र्काकी आिण्यारे् खास तंत्र. 
 
उणजगरा पु. कष्; श्रम : ‘येऊचन संसारा वायाचर् उचजगरा ।’-ज्ञागा ८७५. 
 
उणजडिे अचि. वगेळे होिे : ‘जीवु प्रकृतीपासोचन उचजडें । जेिे भवबंध चबघडे ।’-वछा ३३८. [सं. 
उज्झ्=टाकून िेिे] 
 
उणजते न. आगीर्ा भडका; ज्वलन; पेट; पेटण्यार्ी चिया : ‘तैं चविंोचन जाय उचजतें । अननीरे् तें ॥’- 
ज्ञा ८·२१३. [सं. उद्योत] 
 
उणजयड, उणजयेडा पहा : उजेड‘परी श्रीचनवृचत्तकृपािीपउचजयेडें । िेखैन मी ॥’-ज्ञा ६·३२. 
 
उणजयेरी स्त्री.  साम्य; सादृक य : ‘जचर पाहता ंउचजयेरी न जोडे । तेव्हेचळ माचंडएली ।’-ऋ ३९. 
[सं. ऋजु] 
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उणजरा पु.  प्रकाश; तेज; उिय. पहा : उजरा [सं. उत्+ज्वल ] 
 
उणजरी स्त्री. भरपूर असिे; वैपुल्य : ‘तैसी आहारचनरेर्ी उचजरी । रोग चनवातं जववंऱे्ही ।’- राज्ञा 
१३·७६६. 
 
उणजवड, उणजवडे पहा : उजेड : ‘ऐसेचन येिे चनवाडें । जयाच्या जीवी उचजवडे ।’ -ज्ञा १३·१०८३. 
 
उणजवडिे अचि. १. उजाडिे; प्रकाशमान होिे. २. (ल.) भासिे : ‘तैसे लचटकें  येिें रूढे । जड 
येिें उचजवडे ।’-अमृ २·३५. 
 
उणजवि स्त्री. साफल्य; साथचक. पहा : उजवि 
 
उजीयाळी योगशास्त्रातील एक र्ि : ‘आगीयाळी ना उजीयाळी ।’-चवझस ८·६१. 
 
उजीर चव.  सरळ. पहा : उजू [सं. ऋजु] 
 
उजीरपि न, सरलत्व; सरळपिा. 
 
उजु, उजू चव. १. सरळ; वाकडे नव्हे असे; समसूत्रानुवत्ती (रेषा, मागच र्.) : ‘तो उजु हाचतएरू । 
धरों नेिें ॥’- चशव ८९५. २. नीट; योनय; अनुकूल; सीधा (स्वभावार्ा) : ‘झकवा जैसें ते र्ातक । मेघा उजु 
कचरता ंद्योक ।’- स्वाचि १·२·८२. ३. सरळ; र्ागंले; सन्द्मागचवती : ‘ऋषीश्वराझस पडलें  साकंडें । कीं उजू 
कचरता ंजाहले वाकंडें ।’ -कथा ६·५·६९. ४. बरोबर; प्रमािशीर; सरळ येिारे; योनय; यथान्द्याय्य : ‘उजु 
चहशबेारे् जे पैसे ते आम्ही िेऊं.’-कोरचक २८०. ५. छके्कपजें, ध्वन्द्यथच, विोतती वगैरे नसलेले; सहज; सोपे; 
सुबोध; सहज समजण्यासारखे (भाषि, वातय, कचवता र्.). ६. प्रामाचिक; न्द्याय; चनःपक्षपाती. [सं. ऋजु] 
(वा.) उजू करिे- बडवनू कामाला योनय करिे; पेटविे (बैल). 

शअ. समोर; कडे : ‘मग आवशेें पसरी मुख । उध्वा उजू ॥’ -ज्ञा ६·२२८; ‘वीर पाहाती आकाश 
उजु । तों येता ंिेचखला तेजःपुजुं । जो िह्मयार्ा आत्मजु । नामें चवख्यात नारि ॥’ -जै ५१·१५. 

चिचव.  १. सरळपिे; बरोबर; नीट रीतीने. २. योनय बाजूला, चिशलेा. 
 
उजु, उजू, उजूक चिचव. अजून; पुन्द्हा; आिखी. पहा : उजान (कु.) 
 
उजुकार पु.  सरळ रीत, मागच; सीधा मागच; सरळपिा : ‘एकु षट र्िारे्चन उजुकारें ।’ - वछा 
१५१. [सं. ऋजु + कृ] 
 
उजुवाट स्त्री. सरळ, लाबं रस्ता;उजुकार : ‘घाटु टेंकुचळआं तेंचर् िशन । उजुवाट तेंचर् रसना ॥’- वछा 
९७. [सं. ऋजु + वर्मत] 
 
उजुवाड  पु. उजेड; प्रकाश : ‘सरैल उपरा प्रचतरात्री चिनु । सकलै चिशा उजुवाडु होउनु ।’ -
चिपु २·४४·१९४.[सं. उज्ज्वल] 
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उजू न. (नमाजापूवी) हात, पाय व तोंड धुिे. हस्तपािप्रक्षालन (चि. करिे.). [फा. वुजू] 
 
उजू, उजूबुजू स्त्री. आिर; मान; मयािा; सन्द्मान. (चि. ठेविे, राहिे, उडिे.). [फा. वुिं]ू 
 
उजूतवाजू स्त्री. नमाज; प्राथचना : ‘तों अब्िुल अल्ली िुरािी जुमा मचशिीस येऊन आपला स्वधमच 
उजू-तवाजू करीत होता.’- भाब २७·५२. [फा.] 
 
उजूतवाजू करिे, उजूतवाजू ठेविे- १. प्राथचना; २. समार्ार, मानमयािा, बडिास्त ठेविे : 
‘…फते्तझसगानें घोरपड्ारं्ी उजू-तवाजू उत्तम प्रकारर्ी ठेवनू जखमांर्ा जावता (चनगा) करून वसे्त्र िेऊन 
रवाना केले.’ -होकै १५८. 
 
उजून चिचव.  परत, पुन्द्हा. 
 
उजूनमाज पु.  प्राथचना : ‘याजबिल पार् वख्त उजूनमाज करून र्लाही नजीक रावसाहेबारें् 
हकामध्यें िुवा याि करीत आहों.’ - मर्सा १·६३. 
 
उजूबाईगजू मुलींर्ा एक खेळ. 
 
उजूम पु.  प्रचतष्ठा; थोरवी; अि ू: ‘आपल्या मक्कलार्ा उजूम ठेचवला पाचहजे…’ - झहिख २·२४. 
 
उजूर पु.  पहा : अरुता, आके्षप. १. सबब; सबब सागंण्यार्ा हक्क; चवरोध : ‘िेव मजूर िेव मजूर । 
नाहीं उजूर सेवपेुढें ॥’- तुगा ३७००. २. तिार; आके्षप : ‘उजूर असेल तरी हुजूर एिें.’ -मर्सा १५·१५९. ३. 
अडथळा; उपसगच; हरकत; चवलंब : ‘सेवकास आज्ञा होईल त्या आजे्ञस उजूर नाहीं.’ -मर्सा १०·२२६. ४. 
हक्क; अचधकार; वाजवी काम. ५. खोळंबून राहिे; चवर्ार करिे; वर पाहिे. ६. अपेक्षा : ‘परंतु पट्टिाहून 
िुसरे परवाना यावयारे् उजूर करून ठेचवले आहे’ -ऐलेसं ३९८१. 
 
उजूर ठेविे चनचमत्तार्ी सोय करून ठेविे : ‘…पुढा ं आिखी पुरंिरास उजूर ठेचवला आहे.’ -ऐलेसं 
२३६०. [फा. उजर ] 
 
उजूरुजू चिचव.  रुजवात करून; बजावनू : ‘त्येका ंपैश ेउजुरुजु करून चिले.’ (गो.) [उजूरे् चद्व.] 
 
उजूिात वजा करावयास योनय अशा गोष्ी. 
 
उजूिाती चिचव.  सरळपिाने; भानगड न करता; ऐनचजनसी. 
 
उजेड पु.  १. ज्यामुळे बाह्य जगातील वस्तू चिसतात असे चनसगचतत्त्व; प्रकाश : ‘िाही चिशा उजेड ।’-
मुआचि १९·१९४. २. प्रकाश िेिारी, पाडिारी वस्तू; चिवा.[सं. उद्योत] (वा.) उजेड करिे, उजेड पाडिे, 
उजेड लाविे -१. (उप.) अपयशी होिे; काहीर् कतृचत्व न िाखचविे; चिव ेलाविे; अपकीर्मतरूप कृत्ये 
करिे : ‘म्हिती भावाने उजेड केला । कीर्मतध्वज उभाचरला ।’- नव १८·३९. २. शतकृत्य करिे. काही 



 

 

अनुक्रमणिका 

समानाथी वातप्रर्ार - मशाल पाजळिे, मशाललाविे; टेंभा पाजळिे; नगाऱ्यावर णटपरू टाकिे, 
नगाऱ्यावर णटपरूवाजविे, णदवसा मशाल लाविे; बेचाळीस णपढ्या अथवा कुळे उद्धरिे; वणडलांचे नाव 
गाजविे. उजेड पडिे, उजेड िोिे. १. प्रकाश पडिे; स्पष् होिे. २. (उप.) अपकीती होिे; छी : थू होिे. 
 
उजेडिी स्त्री.  र्ूड; ताड, माड वगैरेच्या िंावळया एकत्र करून सैलशा बाधूंन उजेडासाठी 
पेटवतात ती; टेंभा. (को.) 
 
उजेडिे, उजाडिे अचि.  १. प्रभात होिे; सूयोिय होिे. २. कायारंभ होिे. ३. अनुकूल काळ प्राप्त 
होिे; वळे येिे; सुयोग येिे. ४. स्पष् होिे : ‘म्हिोचन हें उजेडे ।’- िास ६·६·२२. [सं. उद्योतन] 
 
उजेडता काळ पु. १. उजाडायर्ी वळे; संचधप्रकाशार्ा समय. २. (ल.) भावी भानयार्ी प्रभात; 
र्ागंले चिवस येण्यार्ा समय. 
 
उजेडाचा मािूस (उप.) र्लाख, परािमी मािूस हा शब्िशः अथच. परंतु ध्वनी उलट होतो. 
 
उजेरिे उचि. १. साफ करिे; गाळ, घाि वगैरे काढिे (पाटातील). २. एखाद्याच्या चवदे्यत प्रवशे करून 
िेिे; चशचक्षत करिे. ३. र्कर्कीत करिे; उठाविार करिे. ४.(सामा.) पहा : उजरिे (राजा.) 
 
उजो पु. चवस्तव; आग.(गो.) [सं. उद्योत] 
 
उज्ज, उज्जन पु. (शाप.) उज्जन वायू; वातावरिातील एक वाय.ू हा अचतशय हलका व त्वचरत पेट 
घेिारा आहे. हा वाय ूपाण्यातील मुख्य घटक आहे. (र्ं. हायड्रोजन.) [सं.] 
 
उज्जगंधणकद पु. एक िुगंधीयुतत वाय.ू 
 
उज्जनचलनी चव. उजै्जन येथे र्ालिारे; झशिेशाही (नािे). 
 
उज्जीवन न. १. जागृती; प्रगटता; प्रगट होिे : ‘जे उज्जीवन जाहले ज्ञानाननीर्ें ॥’ -ज्ञा ४·१३२. २. 
नवर्ैतन्द्य; रे्तना; उते्तजन : ‘तैसे राज्यभोगसमृद्धी । उज्जीवन नोहे जीवबुद्धी ।’ -ज्ञा २·६८. ३. भोगसाधन. 
[सं.] 
 
उज्ज्वल, उज्वल चव. १. सतेज; र्कर्कीत; प्रकाशमान. २. स्वच्छ; शुद्ध; पचवत्र. पहा : उजळ 
[सं. उत् + ज्वल ] 
 
उज्ज्वलन न. १. जळण्यार्ी, प्रकाचशत होण्यार्ी चिया; पेटविे; २. तजेला, चजल्हई िेण्यार्ी, 
स्वच्छ करण्यार्ी चिया; र्कर्कीत करिे. [सं.] 
 
उज्ज्वणलत चव. १. पेटवलेला. २. प्रकाचशत केलेला; चजल्हई चिलेला. ३. प्रकाशमान; तेज : पुजं. 
[सं.] 
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उज्झड चव. उद्धट; िाडंगेश्वर; उमचट.[सं. उत् + िंट] 
 
उल्ज्झत चव. टाकलेले; सोडलेले; त्यतत. [सं. उज्झ्] 
 
उज्म पहा : उजम : ‘र्ंरसेनाने सरकारातं येऊन श्रीमंताशी भेटून जाण्यातं उज्म राहतो.’- मझशयाकंा 
५३४. 
 
उज्मा चव. भव्य. 
 
उर पु. अडथळा. पहा : उजूर [फा.] 
 
उरंभ पु. प्रकटन; चवकसन : ‘रझज उजं्रभ ुसत्वार्ा ।’- ऋव ४६०. 
 
उरंभिे अचि. प्रोत्साहन िेिे : ‘भक्ततभावातें उजं्रचभचत श्रविमात्रें ।’ मूप्र ९६. 
 
उज्लत स्त्री. घाई. [फा.] 
 
उज्वड पहा : उजवाड 
 
उज्वाट्ट्यार चिचव.  पहाटेस. (गो.) 
 
उज्वाड पु. उजेड; प्रकाश : ‘उज्वाडाक हडप’ = प्रकाशात आििे; प्रचसद्ध करिे. (गो.) 
 
उझड चव. वडेगळ; अक्षरशत्रू; चविूषक : ‘…र्स्मार्लखान अक्षरशत्रू व उिंड यैसा प्रकार िंाला 
आहे.’-झहिेभा २·९६. 
 
उझिलज स्त्री. बाहेरील िरवाजाला लागून आतील िोन बाजंूना असलेली बैठक; िेवडी. 
(र्रंपुरी) 
 
उझ्म पु. १. र्रािा; हेतू. २. थोरवी. [फा.] 
 
उट स्त्री. हुटहुट; कटकट : ‘मािंी पाठ करा कवी । उट लावी िारोिार ।’- तुगा १·२१. [ध्व.] 
 
उट स्त्री. र्ाकाला प्रचतबधं करण्यासाठी लावलेली उटी; टेकू; िगड. 
 
उट पहा : ऊत (वा.) उट उतरिे - रग चजरविे; नक्षा उतरिे. 
 
उटउट स्त्री.  १. रुखरुख. २. झकतू : ‘त्यास राव झशिे तर गेले; परंतु माझ्या मनातंील उटउट गेली 
नाही.’-मर्सा ७·१९७. [ध्व.] 
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उटक चव.  उथळ, उंर्वट्यार्ी, खडकाळ.  
न. उंर् खडक. 

 
उटकटारी, उंटकटारी स्त्री.  एक वनस्पती; उताटी; काटे र्ुबुक. चहर्ी पाने कोपरे कातरल्यासारखी 
असून पषृ्ठभागी सफेत रंगारे् काटे असतात. डानंया खोकल्यावर चहर्ी मुळी लहान मुलाचं्या गळयात 
बाधंतात. सपच, झवर्ू याचं्या चवषावर चहरे् मूळ उगाळून लेप िेतात. मुळाला िह्मिंडी म्हितात. ही उंटाला 
चप्रय असते. [सं. उत्कट] 
 
उटकि न. १. िूर होिे. २. अवषचि. 
 
उटकिे उचि. उच्चाटन होिे; वगेळे पाहिे,वगेळेहोिे; िूर करिे : ‘सवारंभा उटकलें  ।’ -ज्ञा १४·३६६. 
[सं. उत् + टंक्] 
 
उटकर, उटकळ  स्त्री. पहा : उठकळ 

चव. हलिारा; डळमळिारा; सैल; चखळचखळीत िंालेला (िगड). [सं. उत्थ + कृ] 
 
उटकळी स्त्री. तोंड येिे; तोंडात खरे, पुटकळया येिे. (राजा.) 
 
उटक्कर चव. उमचट; मग्रूर; उद्धट. (चि. येिे.) [सं. उठ्=पाडिे] 
 
उटज न. पिचकुटी; िंोपडी; पिचशाळा. [सं.] 
 
उटिी स्त्री. पायरी, आधार. 
 
उटिे न.  १. अंगाला लावण्यासाठी सुगंधी रव्ये घालून तयार केलेली पूड; उटी; लेप लाविे : 
‘सूयाचर्या आंगा उटिे । लागत असे ॥’ -ज्ञा १०·१०. २. उटिे अंगाला लाविे, माखिे; मिचन. [का. 
ऊटिे] [सं. उद्वतचन] 
 
उटिे उचि.  १. माखिे; र्ोपडिे; लाविे; र्र्मर्िे : ‘श्रीमहािेवो कापुरें उचटला ।’ -ज्ञा ११·२२२. २. 
(राख, माती र्त्यािींनी भाडें वगैरे) पुसून साफ करिे : ‘हा ंहो उटोचनया ंआचरसा ।’-ज्ञा ११·१५७. ३. धुिे : 
‘वृद्धपरंपरा ऐसी आहे । वरर्रि उटी वोहमाये ।’-एरुस्व १४·८९. [का. उटिी] 
 
उटन न.  घासण्यार्ी चिया. 
 
उटपटांग चव.  बेजबाबिार; टारगट : ‘पि त्यानंाचह आमच्या उटपटागं गटाचवषयी…’ -खडे १४. 
 
उटंक चव.  उतरिीर्ी; उंर्वट्यार्ी; खडकाळ (जमीन) : ‘क्स्थर होय सखोल भचूमके । थेंबु न राहे 
उटंके।’ -चवझसपू १·८२. [सं. उत् + टंक] 
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उटंगिी स्त्री.  एक वनस्पती. 
 
उटंगर, उटंबर, उटंबरा, उटंगळ न.  १. उंर्वटा; लहान टेकडी; टेंब. २. शरीरावर असलेले आवाळू; 
गलंड; टेंगूळ. ३. एखािी जड वस्तू लोटून नेताना खाली जो िगड लावतात तो. 

चव. १. वरखाली िंालेला; उंर् सखल; उच्चनीर्; खडबडीत; डळमळीत. २. उटंगळे असिारा 
(प्रािी, जमीन). [सं. उत् + स्था + गल ] 
 
उटा पु.  र्ाकार्ी गती खंुटवण्यासाठी र्ाकाखाली ठेवलेला िगड; अटकि. (चि. िेिे.) पहा : 
ऊट 
 
उटाउटी चिचव.  (प्र.) उठाउठी; तत्काल : ‘गौरजानु पयोधरकटी । अवलोचकता ंउटाउटीं । धैयच 
पळालें  बारा वाटीं । नाहींर् िंाला चवर्ारू ॥’ - मुआचि १५·१४३. [सं. उत् + स्था + चद्व.] 
 
उटाड, उटांड चव.  कुरूप वाटण्यार्तपत उंर्; उंटासारखा (उंर्). 
 
उटािटेंगळा पहा : उटंगळ 
 
उटारेट पहा उटारेटा : ‘उटारेटीतून फावल्या क्षिी’ -अंधार २०२. 
 
उटारेटा, उटारेठा, उटारेटी, उटारेठी पु. स्त्री.  (प्र.) उठारेटा. १. उठाठेव; ढवळाढवळ; उपद्व्याप; 
नसता उद्योग, भानगडी, लुडबडू. २. (लहान मुलारं्ी) र्ुळबळू; र्ळवळ; वळवळ; नार्रेपिा. ३. 
उडवाउडव; चर्वड (अन्नार्ी भकू नसता केलेली.). ४. थापेबाजी; गप्पा. (चि. करिे). 
 
उटारेटी, उठारेठा, उठारेठी चिचव.  १. नसत्या उठाठेवीत; आळसात; चटवल्याबावल्या करण्यात 
(कालार्ा अपव्यय करिे). २. चर्वडीत, उडवीत (जेविे). 
 
उटारेटीस येिे उटारेटा करिे. 
 
उटाळिी स्त्री.  १. उठाविी; प्रोत्साहन; उते्तजन; प्रवतचन; भरीला घालिे; रे्व आििे. २. 
उटाळण्यार्ी चिया. 
 
उटाळिे उचि.  १. स्पष् उच्चारला जािे; चलचहलेले अक्षर स्पष् उमगले जािे. (व.) २. अथच, हेतू, 
भाव स्पष् होिे,भाव स्पष्करिे. ३. उठविे; उत्पन्न करिे; उच्चारिे : ‘र्ला कसें नाम तुिें उटाळे ॥’ -
सारुह १·२८. [सं. उत् + ताल ] 
 
उटाळा पु.  उथळे; र्मारतीच्या खाबंाला तळात चिलेला िगड; तळखडा. (व.) [सं. उत् + तल] 
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उटाळा पु.  १. (वाझगचरयापासून होिारा अक्षरारं्ा) स्पष्ोच्चार. २. स्पष्ीकरि; चवशिीकरि; फोड; 
चकल्ली (चलचहलेले गूढ, श्लोक र्त्याचिकारं्ी), : ‘मािें या स्मरिारे् उटाळे वारं्ूचन आन नाहीं.’ -उगी ६८३. 
३. रे्तना िेिे; प्रवृत्त करिे. [सं. उत् + तल] 
 
उटाळा, उटाळी पु. स्त्री.  १. तरफ; जड पिाथच उर्लून फेकण्यासाठी त्याखाली पहार वगैरे घालतात ती. 
(चि. िेिे). २. अशी उर्लण्यार्ी, तरफेर्ी चिया (चि. करिे). ३. ढकलिे; जोर लाविे; धक्का िेिे (पुढे 
ढकलण्यासाठी) ; खािंा िेिे. (चि. िेिे). [सं. उत् + तल=स्थापन करिे] 
 
उटाळे न.  १. गाडीरे् र्ाक जागेवरून ढळू नये म्हिून त्याखाली ठेवलेला िगड, उट. २. खाबंाच्या 
खाली व वर द्यायर्ा चधरा, टेकि; खालर्ा िगड व वररे् टेकूरे् आडव ेलाकूड. ३. गुरारें् तोंड उघडून 
जाभाडामंध्ये ठेवायरे्, हात जाण्याजोगे भोक असलेले आडव ेनळकाडें. 
 
उटाळे न.  िरवाजावरील पुढे आलेला बाधंकामार्ा भाग. (हैरा.) 
 
उटाळे न. १. चकल्ली : ‘फेडावया गुिचर्त्तारे् टाळे । मािें या स्मरिारे् उटाळें  ।’- उगी ६८३. २. 
स्पष्ीकरि; खुलासा. 
 
उकटगि न.  आधार; टेकू. 
 
उकटगळ पहा :  उटंगर (कों.) 
 
उकटबर, उकटबरा न. पु.  टेगूळ; मातीर्ा ढीग; गाठ. 
 
उटी स्त्री. पहा : उटिे. १. सुवाचसक रव्यापासून तयार केलेला पिाथच (र्िंनाचिक). (चि. करिे). 
२. उटण्यार्ा लेप. (चि. लाविे) : ‘तो जैसा काळलोहें डवचरला । नातचर प्रलयाधंकार उटी ओळघैला ।’- 
चशव ९९९. [का. उटिी] 
 
उटी स्त्री.  उडवी; एक खाबं रोवनू त्याच्या भोवती गवत ररू्न ठेविे; गवतार्ी गंजी. (कु.) [सं. 
उट=गवत] 
 
उटी स्त्री.  १. र्ाकार्ी गती बिं करण्यासाठी, र्ाक जागेवरून हलू नये म्हिून लावण्यात येिारा 
िगड. २. (ल.) अडथळा : ‘जातींच्या मागातील स्पशास्पशचतेर्ी उटी काढून टाकून..’-गागंा १६५. पहा : 
उटा, उट 
 
उटी स्त्री. तेज; माहात्म्य; मोठेपिा (चि. उतरिे) : ‘सवेंचर् र्ंरपिार्ी उटी उतरे ।’ -ज्ञा ९·३२८. 
पहा : ऊत (वा.) उटी उतरिे - महत्पिापासून भ्रष् होिे. 
 
उटीजिे, उणटजिे सचि.  १. उटी लाविे; माखिे : ‘कापुरारे्चन परागें उटीजती । मोचतयारें्चन रसें 
न्द्हािीजेती ।’ -चशव २८१. २. घासून स्वच्छ करिे : ‘न घचडताचंर् आचरसा । उचटजे काई ॥’-अमृ ७·६२. 
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उटीव चव. खरवडून काढलेले; घासलेले; घासून स्वच्छ केलेले. 
 
उटुट, उटूट पु. ध्यास; नाि. 
 
उटुट, उटूट न. उटे्ट; सूड. (वा.) उटुट काढिे, उटूट उगविे -सूड उगविे; उटे्ट काढिे; बिला 
घेिे. 
 
उटे न.  (चवरू.) पहा : ऊटे्ट; वाईट कमारे् प्रायचश्चत; सूडारे् कृत्य; पाचरपत्य : ‘बहुत लोकासं तुवा ं
पीचडलें  । त्यारे् उटे आज चनघालें  ।’- हचर ९·८१. 
 
उटेरेटे न.  उठाठेव; उपद्व्याप. पहा : उटारेटा : ‘आता ंसाचंडलें  उटेरेटें ।’-चशव १३६. 
 
उटे्ट मोबिला; वर्पा; भरपाई; तोडीस तोड; सूड; खरडपट्टी : ‘पि आज येऊं िे तरी, म्हिजे त्यार्ं 
सगळं उटं्ट काढतें.’ -तोब ंअं. २ प्र. १ [सं. आ + वृत्त] (वा.) उटे्ट काढिे, उटे्ट उगविे, उटे्ट येिे, उटे्ट 
फेडिे -जशास तसे करिे; खोड मोडिे : ‘आठवुन सगुि चतळचतळ काढीन उटें तें ।’ - प्रला १५७. 
 
उठकट, उठकर स्त्री.  हकालपट्टी. पहा : उठकळ 
 
उठकळ, उठकळा स्त्री.  १. उठण्यास होिारे कारि; उठण्यार्ी चनकड, गरज. (चि. आििे, 
लाविे, येिे). २. उठण्यार्ी बुद्धी; हुटुटी; सुरसुरी (मनातून झकवा बाहेरच्या काही कारिाने येिे). (चि. 
लागिे, येिे). ३. हकालपट्टी; पराभव. ४. (गाव, कुटंुब र्त्याचिकारें्) स्थलातंर; बारा वाटा होिे; 
एखाद्याने उठून जाव ेम्हिून लावलेला तगािा. (वा.) उठकळ येिे - िुसरीकडे जाण्यार्ा हुकूम होिे, भाग 
पडिे; स्थलातंरार्ा हुकूम. 
 
उठकळ, उठकळा स्त्री.  कंटाळा; त्रास; िगिग; टेकीला येिे; मेटाकुटीला येिे. 
 
उठकळिे अचि.  एकसारखे काम करून अंग खुडकिे; थकवा येिे, वाटिे; िमिे; कंटाळिे. 
 
उठकळे, उठकले न.  हकालपट्टी; पराभव : ‘मारौचन गजरथारं्ी िळें । वीरार्ें उठकळें केले ।’- 
चशव १०६१. 
 
उठिे अचि.  १. उभे राहिे; बसिे याच्या उलट. २. (ल.) वर येिे; आकाशात वर जािे (धूर, धुरळा). 
३. जागे होिे; शुद्धीवर येिे (िंोपेतून, मूच्छेतून). ४. स्पष् चिसिे; उमटिे (ठसा, रंग, छाप वगैरे) : ‘उत्तम 
गुि तत्काळ उठे ।’ - िास १९·६·२०. ५. वर येिे; चिसायला लागिे; बाहेर पडिे; उद्भविे (पुरळ, साथ, 
संकट, बातमी वगैरे). ६. ताजेतवाने होिे; फुलिे; टवटवीत होिे; आनंचित होिे (मनुष्ट्य, प्रािी, वनस्पती 
वगैर); खुलून चिसिे (रंग वगैरे). ७. खुिा पडिे; उठून चिसायला लागिे (वि, वळ, र्ाबकार्ा मार, 
िातारं्ा र्ावा). ८. उत्पन्न होिे : ‘उठचत घनपटलें  ।’ - ज्ञा ८·२०. ९. पूर येिे : ‘जसें महाप्रळयीं जळ । 
उठचलया भरे िम्हगोळ ।’ -चवझसउ ११·८६. १०. वाढिे. ११. क्षोभ होिे (चपत्ताचिकारं्ा). १२. नवीनर् गोष् 
प्रचसद्ध होिे; प्रर्ारात येिे. १३. उभे होिे; ताठ होिे; तयार होिे (र्मारत वगैरे) : ‘तैं राजवाडा उठे ।’ -
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चवक ११. (वा.) उठून जािे - परवानगीचशवाय चनघून जािे; पळून जािे; रागाने र्ालते होिे. मािसातून 
उठून जािे - १. रीतभात सोडिे; अनीतीच्या मागाला लागिे. २. परपुरुषाबरोबर चनघून जािे (चस्त्रयाचं्या 
बाबतीत) : ‘खरेंर् का रूपमाया सेनापती उठून गेल्या.’ - बाय ४·३. उठून णदसिे - स्पष्पिे नजरेला येिे. 
उठला ठाव देववत नािी - उठून जेवायरे् पानही माडंता येत नाही, र्ततया चनबचलतेरे् द्योतक. णनत्य 
उठून, रोज उठून - िररोज नेमाने; चनत्य. [सं. उत् + स्था] 
 
उठिे अचि.  एखाद्याने मयािा सोडून आर्ार वतचन करिे. उिा. मािसातून उठिे. 
 
उठिे उचि.  वस्ती वगैरे उठून जािे; ओसाड पडिे. उिा. गाव उठिे. 
 
उठिे अचि.  खर्च होिे; खलास होिे; संपून जािे. (व.) 
 
उठिे उचि.  १. करविे; उरकिे; पार पडिे (काम वगैरे) : ‘माझ्याच्यानें पचहल्यासारखे कामही उठत 
नाही.’- चवचव ८·८·१५३. २. प्रवृत्त होिे (वाईट करण्यास). ३. वाटिे; मनात येिे : ‘िंोंबी घ्यावी ऐसे उठे ।’ 
-िास २·६·१५. 
 
उठिे अचि.  १. बरखास्त होिे; संपिे (सभा, बठैक वगैरे). २. उडून जािे (एखाद्यावरील मन); 
उचद्वनन होिे; त्रासिे; कंटाळिे. 
 
उठिे अचि. १. (सैन्द्य वगैरे) र्ालू लागिे; बाहेर पडिे; सज्ज होिे; हल्ला करिे : ‘भट िशसहस्र 
उठले जे आज्ञाकर सुयोधनारे् हो ।’ - मोभीष्ट्म ६·६१. २. बडं करिे (एखाद्याचवरुद्ध); सामना िेण्यास तयार 
होिे. 
 
उठिे अचि. १. िुखायला लागिे (डोके, कपाळ, मस्तक, शीर र्.). [सं. उत् + स्था] 
 
उठिे सचि. आकसाने आळ येिे; कुभाडं रर्िे (मनुष्ट्यावर, घराण्यावर, वाईटावर उठिे वगैरे). 
 
उठतबसत चिचव.  खुरडत; कसेबसे; मोठ्या कष्ाने; थोडे र्ालत व थोडी चवश्रातंी घेत; थाबंून 
थाबंनू; धीरे धीरे (काम करिे, जािे). अचत अशतततेरे् द्योतक. 
 
उठताबसता, उठतापडल्या, उठल्याबसल्या, उठल्यासुटल्या चिचव.  क्षिोक्षिी; हरघडी; 
सिासवचिा; जेव्हा पहाव ेतेव्हा; एकसारखे. 
 
उठताबसता उपवास, उठताबसता णनरािार, उठताबसता नवरात्र नवरात्रीतील घटस्थापनेच्या चिवशी व 
शवेटच्या चिवशी उपास करण्यार्ी पद्धत. 
 
उठतीबसती सुवाणसनी नवरात्रात घट बसतात त्या चिवशी व नवरात्र उठते त्या चिवशी सागंायर्ी 
सुवाचसनी. 
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उठपळ स्त्री.  १. उठसूट, एकसारखे पळून जािे (असंतोषी नोकर झकवा सून वगैरेंनी). (चि. लाविे). 
२. (ल.) त्रासिायक; जुलमी वागिूक; गाजंविूक (पळून जायला लावण्यार्तकी); हाल करिे; छळ 
करिे. (चि. लाविे). ३. अक्स्थरता; असंबद्ध वागिूक; र्रं्लता; उतावळी. (चि. करिे, लाविे, माडंिे). 
४. जायला चनघिे. (चि. करिे). चिचव. एकसारखा; पुन्द्हापुन्द्हा; मध्ये न थाबंता; उतावीळपिाने. 
 
उठपाय चिचव. एकसारखे; पुन्द्हापुन्द्हा. पहा : ऊठपाय 
 
उठबशी, उठबसी, उठबैस स्त्री.  १. उठण्याबसण्यार्ी मेहनत; पुनःपुन्द्हा उठिे व बसिे. २. 
खळबळ; र्ळवळ (अक्स्थरताद्योतक). ३. नसता खटाटोप, उठाठेव. ४. बठैका (व्यायामार्ा एक प्रकार). 
(वा.) उठबस करिे - आिराचतर्थ्य करिे. 
 
उठवि स्त्री.  कुिबी समाजातील िेवकृत्य; िेवक उठविे. 
 
उठवि स्त्री. तोटा; आपत्ती; र्िर्ि : ‘…खाण्याचपण्यार्ी वगैरे सरंजामार्ी उठवि मोडली.’ -
पाचिबख १५. 
 
उठवि, उठविूक, उठवळ स्त्री.  बसले असता स्वतः उठवत नाही, िुसऱ्याने उठवायला लागावे 
अशी अवस्था (गुरे, घोडे र्त्यािीर्ी); उठून उभे राहण्यार्ी सुद्धा शतती नसिे : ‘आता ंसवचथा उठवण्या ।’ 
- एभा ११·१२०९. (चि. घेिे). २. (ल.) आपत्ती; िाचरद्र्य; िैन्द्य; िुबचल िशा. (वा.)उठवि मोडिे, 
उठविूक मोडिे- १. शतती परत येिे. २. िाचरद्र्य, चनराशा यापासून सुटका होिे. उठविीस येिे - 
अचतशय अशतत होिे; मरायला टेकिे. उठवि घेिे - िुसऱ्यानंी उठवाव ेलागिे; (सामा.) अचतशय िमिे; 
थकिे : ‘वैरिर्ारा महाग याजकचरता ंघोडी व उंटे उठविीस येऊन, अक्स्थर्मे जाहालीं.’ - भाब ५६. 
 
उठविकर, उठविकरी, उठविकरू, उठविेकर, उठविेकरी, उठविेकरू चव.  उठविीस 
आलेला (मनुष्ट्य, बलै); चबछान्द्याला चखळलेला (रोगाने, वाधचतयाने). 
 
उठविी स्त्री.  हकालपट्टी : ‘र्थून तुमर्ी उठविी होऊ नये एवढ्याकचरता एक युक्तत सागंतो.’ -कचिगे 
३. 
 
उठवळ स्त्री.  हकालपट्टी; उच्चाटन; अवनती (वा.) उठवळ येिे, उठवळ लागिे- उच्चाटनार्ी वळे येिे 
: ‘फीमेल रेझनग कॉलेजला उठवळ आली आहे.’ -केले १·५१. 
 
उठवळ चव.  १. आळशी; कामर्ुकार (उठविकऱ्याप्रमािे वागिारा). २. र्ळवळया; उच्छंृखल. ३. 
बेचफकीर; छर्ोर : ‘िोघींपैकी एक बाई उठवळ आहे म्हिून चतला औषध िेण्यारे् ते नाकारतील की 
काय?’- खपा १७६. 
 
उठणविे, उठविे उचि.  उठिे यारें् प्रयोजक. १. उर्लिे; वर करिे; उच्च क्स्थतीला नेिे; उंर् 
करिे; उभे करिे. २. जागृत करिे; जागे करिे; उठायला लाविे. ३. रे्तना िेिे; प्रवृत्त करिे; क्षोभचविे; 
उठाविी करिे. ४. िुखायला लाविे (डोके). ५. (कंडी) चपकविे; जाहीर करिे (बातमी, गोष्). ६. 
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उत्पन्न करिे; काढिे : ‘जे उठवी शब्िाकुंर । विे वैखरी अपार ।’ -िास १·३·२. ७. पार पाडिे; बजाविे : 
‘सूर्ना होतील त्याप्रमािे नोकरी उठचवण्यार्ी आहे.’ -स्वारीचनयम (बडोिे) २४. ८. र्ोरिे; लाबंविे : 
‘र्ोरट्यानंीं स्वयंपाकार्ीं िोन भाडंीं उठचवलीं.’ -चवचव ८·११·२०८. ९. रक्कम कजच काढिे; उर्ल करिे; 
खर्च करिे. [सं. उत्थापन] (वा.) घरातून उठणविे - नािी लावनू पळचविे : ‘ह्या स्वतंत्र बायका केव्हा 
कोिच्या म्हाताऱ्याला घरातूंन उठवतील काहंीं नेम नाहीं,’- बाय २·१. जन्मातून उठणविे - आयुष्ट्यारे् 
मातेरे करिे (जार कमामुळे) : ‘माझ्या पोरीला अशी जन्द्मातंनं उठवलीन्.’ -चनर् ं१२५. 
 
उठसूट पहा : उठता बसता; उठल्यासुटल्या 
 
उठळ चव.  चनरुपयोगी; आळशी. पहा उठवळ 
 
उठंगार, उटंगार पु.  महापूर. (गो.) 
 
उठाउठी चिचव.  ताबडतोब; त्वरेने; लवकर; तत्काळ; लागलीर्; िंटकन; त्वचरत; एकिम; 
जलिीने : ‘आता ंउठाउठी । असकेया ंिह्मगोळका ंिेर्नु मोठी ।’ -चशव ९२१. [उठिेरे् चद्व.] 
 
उठागीर  चव.  १. (झनिाव्यंजक) प्रवासी; मुशाचफर; उपऱ्या; भटतया; तात्पुरती वस्ती करिारा. 
२. उर्ल्या. 
 
उठाठेव स्त्री.  १. चरकामी लुडबडू, खटपट; परं्ाईत; िुसऱ्याच्या कामात ढवळाढवळ. (चि. करिे) : 
‘यानंा काय करायर्ी आहे साऱ्या साखरपेंडीर्ी उठाठेव?’ -एल्गार ४४. २. बरिास्त; सरबराई; व्यवस्था : 
‘घायाळ समशरे बहािूर कंुभेरीस आला, चतथे सुरजमल्ल जाट यािे त्यार्ी बहुत उठाठेव करून घोडी व 
पालखी िेऊन वाटेस लाचवला.’ -भाब १६२. ३. कामार्ी िगिग; खटाटोप; खटपट. ४. र्कडच्या 
चतकडच्या कुर्ाळतया करिे; भलतेसलते, बऱ्या वाईट अफवा उठचविे. 
 
उठाि न.  गडबड; िंगा : ‘…ते प्रसंगी ताम्रारे् उठाि चवशषे िेखोन तुम्हासं या प्रातंीच्या राज्यरक्षिास 
ठेवनू आपि स्वार होऊन कनाटक प्रातंीं गेले.’ -मासपमा १८८. 
 
उठाि, उठािे न.  १. उठविी; उसळी; उमेि; तीव्र प्रवृत्ती : ‘कीं ते समयीं मनार्ें उठाि ।’ -यथािी 
१०·२५८. २. उन्नतता; उठाविारपिा (स्तनारं्ा) : ‘उठेत वक्षोरुह हे उठािें ।’ -सारुह २·५६. [सं. 
उत्थान्] 
 
उठाि, उठािे न.  सूर्क लक्षि, चर्न्द्ह : ‘तों िेवकीस वचरती चवरश्री उठािें ।- कृष्ट्िजन्द्म (िेवनाथ) 
२३. 
 
उठािू न.  गळू; बेंड (शरीरावर उठिारे) : ‘हे हेंगाडं उठािू’ -काढा १६. 
 
उठापटक स्त्री.  उठिेबसिे; एकत्र व्यवहार करिे; धडपड : ‘ज्या सहजपिानं तो शाळेतल्या 
बरोबरीच्या पोरासंोबत उठापठक करीत होता…’ -धग ३२. 
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उठापायी, उठोपायी पहा : ऊठपाय 
 
उठाबशी पहा : उठबशी (वा.) उठाबशा करिे - अनेक उठाबशा लागोपाठ काढिे; बठैका मारिे : 
‘कान पकडून उठाबक या काढिे ही सामान्द्य चशक्षा होती.’ -माजी २९. उठाबस करिे - पहा : उठबस करिे 
: ‘त्याचं्यापैकी कुिी आला की त्यार्ी उठाबस करायला गावातील चशष् मंडळी एका पायावर तयार.’ -पापू 
२३. 
 
उठारेठा, उठारेठ, उठारेठी पहा : उटारेटा 
 
उठाव पु.  १. वर आलेला भाग. २. शरीरार्ी ठेवि, स्वरूप; ठसठशीतपिा : ‘आिा धरोचन मृग हा, 
कैसा चिसतो मनोरम उठावें ।’ -मोवन ११·१९. ३. उर्ल; सरसाविे : ‘झकवा अमृत क्षीरसागरी । येती 
लहरींवरी लहरी । तैसी रौपिी राजकुमरी । उठाव करी िुसरेने ॥’ -हचर ३४·२८. ४. (चशल्प) उठावार्ी 
नक्षी; उर्लून चिसिारे काम; वर चिसिारी, कोरलेली आकृती. उिा. उठावार्ा नकाशा. 
 
उठाव पु.  १. खर्च. २. ग्राहकाने नेिे; चविी. उिा. मालार्ा उठाव. 
 
उठाव पु.  पिामंध्ये बिललेल्या र्ालीवरून पुन्द्हा मूळच्या र्ालीवर व धु्रवपिावर येिे. (विी येथील 
गोझवि कवीच्या पिातूंन असे उठाव आढळतात.) 
 
उठाव पु.  हकालपट्टी : ‘कुमकेर्ा चवर्ार घडल्यास रास्ते यारं्ा उठाव कचरतील.’ -ऐलेसं ६०२४. 
 
उठाव पु. जागृती; बडं : ‘पूवचबगंालमधील उठावारे् मूळ’ -अबािें १०. 
 
उठाव पु. प्रचसद्धी : ‘नोबेल पाचरतोचषकानंी यापंैकी काहींना अचधक उठाव चमळाला र्तकेर्.’ -
छािंसी ९६. 
 
उठावि स्त्री.  आिमक चकवा ं जोरिार कृती : ‘ऐसी उठावि र्मत्काचरक केली की, साध्या चतय्यात 
अमीरबक्षाला खाल्ला.’ -व्यव ११९. 
 
उठाविी स्त्री.  पहा : उठणविे. १. उते्तजन; प्रोत्साहन; पे्ररिा; पुढाकार : ‘िेवळात काकडआरती 
आमच्या बाबाचं्यार् उठाविीने होत असे.’ - माजी २१.२. जोराने पुढे सरसाविे; उर्ल करिे. ३. 
बडंखोरी; डोके वर काढिे; हल्ला करिे; स्वारी करिे : ‘र्ंग्रज लोक चजततया वळेा उठाविी करतील 
चतततया वळेा त्यानंा र्ोपून काढायरे्.’ -र्ंप १४४. ४. उद्युतत होिे; पुढे होिे. ५. जागृती. ६. उभारिी; 
सजावट; रर्ना; बाधंिी : ‘चशवापूरच्या बागायतीसाठी िुसऱ्या धरिार्ी उठाविी केली.’ -श्रीयो १४३. ७. 
तळ हलचविे; चनघण्यार्ी तयारी करिे; कूर् करिे. ८. उठविे; िाचरद्र्य, संकटे यातून वर काढिे. ९. 
उर्लिे (ओिें). [सं. उत्थापन] 
 
उठाविी स्त्री. चशफारस; स्तुती; प्रशसंा. (को.) 
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उठाविी स्त्री. जैन झकवा वैष्ट्िव याचं्यामध्ये मृताच्या चतसऱ्या चिवशी करण्यार्ा चवधी. 
 
उठाविे अचि.  १. पुढे होिे; उद्युतत होिे; तयार होिे; सरसाविे; एखाद्या उद्योगासाठी आवशेाने लागिे; 
मनापासून कामाला लागिे : ‘पचत्रका वाचर्ताचंर् गोपाळा । पुढें भीमकी िेखे डोळा ं। बाह्या पसरूचन उतावेळा 
। आझलगना उठावला ॥’ -एरुस्व ४·६२. २. हल्ला करिे; छापा घालिे; स्वारी करिे; युद्धाथच र्ाल करून 
जािे : ‘काळरात्रीर्ीं कटकें  । उठावलीं जैसी ॥’ -ज्ञा ११·१९९. [सं. उत्थापन] 
 
उठाविे सचि.  नक्कल करिे; उतरून घेिे. (गो.) 
 
उठावदार चव.  डोळयातं भरिारा; लक्ष वधूेन घेिारा; र्ागंला उठाव असलेला; आकषचक; ठळक. 
 
उठावदारणचत्र पषृ्ठभागाच्या वर आलेले चर्त्र; उठावारे् चर्त्र. 
 
उठावरेघ स्त्री.  (भशूा.) नकाशामध्ये उंर्सखलपिा िाखचवण्यासाठी वापरण्यात येिारी छोटी 
रेघ. 
 
उठावा पु.  पहा : उठाव, उठाविी. १. चनघून जाण्याकचरता उठिे; सैन्द्यार्ा तळ हलविे; कूर् 
करिे; बाहेर पडिे : ‘आता उठावा करी ताता । नातरी त्यजीन मी चजचवता ।’ -कथा १·५·११२. २. 
शत्रचूवरूद्ध उठिे; हल्ला; र्ढाई : ‘िीधला वीरभरें उठावा ।’ - उषा ११५२. ३. (अज्ञात क्स्थतीतून, 
िुखण्यातून) बाहेर येिे. ४. बहार; उत्कषच : ‘फुन वसंतार्ा उठावा । तो आनंूचर् चिसें ॥’ -चशव २५९. ५. 
चवस्तार; वाढ : ‘तैसें जेथूचन हा आघवा । संसारतरूर्ा उठावा ।’ -ज्ञा १५·२०२. ६. प्रोत्साहन; उते्तजन : 
‘उल्हासु वीराचंर्या चर्त्ता ं। उठावा िीधला मागुता ।’ -एभा ९·१३२. ७. आवशे; वगे : ‘ऐसा दृढ वैरानयउठावा 
। तेिें चवचहताक्नन बोळवावा ॥’ -एभा १८·६५. [स.ं उत् + स्थापय] 
 
उठावाचा नकाशा ज्या नकाशात डोंगर, नद्या, पवचत र्. भाग पषृ्ठभागापासून उंर्सखल चिसतील 
असे कोरले आहेत असा नकाशा. 
 
उठाळिी पहा :  उत्तजेन, उठाविी : ‘र्ाळीस हजार घोडा मिच चिली उठाळिी ।’ -ऐपो ८५. 
 
उठाळिे प्रोत्साहन; आवशेाने पुढे होिे; र्ढाई करिे; िुःक्स्थतीतून डोके वर काढिे. पहा : 
उठाविी (व.) 
 
उठाळून बोलिे मोठ्याने बोलिे. (माि.) 
 
उणठत चव.  मशागत केलेली; लागवडीला आिलेली, वचहत (जमीन). (व.) [सं. उक्त्थत] 
 
उकठगि न.  आधार. 
 
उकठगर, उकठगळ न.  आपटल्याने आलेली सूज; टेंगूळ; गळू. 
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उठी स्त्री.  उठायला लावायार्ी चनकड; उठण्यार्ी, चनघून जाण्यार्ी चनकड : ‘तुिें स्वरूप पाहता ं
दृष्ी । भयातें उठी उठावें ।’ -नव १४·७२. 
 
उठी का बठी मुलींर्ा एक खेळ. 
 
उठीणनणलया चिचव.  उठले असता; उठल्याने : ‘एकी पे्रमें उत्कंचठता । पहाचवया उठीचनचलया ं
असाचंसता।’ -चशव ६००. 
 
उठू स्त्री. कामार्ी सतती, चनकड, तगािा, लकडा.(चि. लाविे, माडंिे, करिे). [उठरे् चद्व.] 
 
उड न. नक्षत्र. पहा : उडुगि : ‘शशी पोळला शाम काया उडें…जेचव लाह्यात ।’ -मुरासंुका ं५८. 
 
उडकी, उंडकी स्त्री.  उर्की; हंुिका (चि. येिे) : ‘डोळे िंाकंले चजव्हा आड पडली । नेिी हंुकारा 
वोळखी मोडली । उडकी हृियातुं प्रवसेली । प्रािु साडंी वळेोवळा ं॥’ -चत्रपु. २·२४·८४. 
 
उडकी स्त्री.  लहान उडी : ‘उडचकया िेऊ लागला’ -चि. २·६·२१ 
 
उडकी स्त्री. पाट; चवधवाचववाह. 
 
उडगि स्त्री. गोगलगाय : ‘उडगि घडों जाय चभन्द्ती । तृिें लोचटता ंपडे पुढती ॥’ -मुचवराट ५·३०. 
 
उडगि पु. न.  नक्षते्र;र्ािंण्या. [सं. उडुगि] 
 
उडगिे उचि.  िंाडिे; केर काढिे. [का. उडगु=िंाडिे] 
 
उडगा पु.  समुरकाठी उथळ पाण्यात खडकात राहिारा खेकडा. 
 
उडिारा रंग उजेडात ठेवला असता कमी, नाहीसा होिारा, चवटिारा रंग. 
 
उडिारी शाई (हवचे्या पचरिामामुळे) पुसट, नाहीशी होिारी शाई. 
 
उडिे अचि.  १. भरारी मारिे; आकाशमागे गमन, संर्ार करिे (पक्षी वगैरेंनी) : ‘हें चवपायें आगींत पडे । 
तरी भस्म होऊचन उडे ।’ -ज्ञा १३·११०५. २. आघात प्रत्याघातािी कारिाने स्थान सोडिे; मूळ स्थानापासून 
अन्द्यत्र जािे; वर बाजूला उडी मारिे. ३. उल्लंघन करिे; ओलाडूंन जािे; वरून उडी मारून जािे : 
‘आडमागें उडोचन झभती ।’ -मुचवराट ४·२४. ४. उंर्ावरून खाली उडी मारिे. ५. िंडप, िेंप घालिे; तुटून 
पडिे; रागाने, आवशेाने र्ालून जािे. ६.संभोगाथच उडी मारिे, संभोगाथचर्ढिे (पशु वगैरेंच्या बाबतीत - 
पशूनरानंी माद्यावंर). ७. (ल.) गवच करिे; मि येिे; ताठा र्ढिे : ‘ज्याचं्या बळें उडचस तें चतकडेचर् मनेंचह 
तुजकडे िेहें ।’ -मोउद्योग ४·१०९. ८. (ल.) वर मान करिे; भरभराटिे : ‘सत्कीर्मत न िे उडों नवसुरे्तें ।’ -
मोमंभा २·४०. ९. भरधाव पळिे (घोडा वगैरे); वगेाने जािे. [सं. उड्डान] 
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उडिे अचि.  १. नाहीसे होिे; चनघून जािे; संपिे : ‘ते रात्री येता ंसूयापुढें । स्वकायेंसी सगळी उडे ।’ -
एभा २०·२८१. २. एकिम अदृक य होिे; चिसेनासे होिे. ३. कोमेजिे; चनस्तेज होिे; रंग चवटिे; अस्पष् 
होिे; चफक्का होिे. ४. खपिे; खलास होिे; खर्च होिे (रव्य, चजन्नस); िंपाट्यात संपिे : ‘चतच्या िोन 
हजार प्रती िोन चिवसातं उडाल्या.’ -िुिचम्य १६२. (धैयच, धीर) खंुटिे, सुटिे; (पािी वगैरे) आटिे. ५. 
मन चवटिे; चतटकारा येिे; पे्रम नाहीसे होिे : ‘चतर्ा आज जीवर् उडून गेला होता.’ -अस्तंभा १८८. ६. 
िुभते जनावर िूध िेत नाहीसे होिे; कोरडे पडिे; भाकड होिे : ‘िुभतीया िोचन गार् : तीया िुभेचत जव 
उडेचत तव असेचत’ : - गोप्र ८७.७. एखाद्यार्ी र्ाकरी, रोजगार सुटिे. ८. िोष, चवरोध वगैरे िूर होिे; 
मावळिे; आरोप नाहीसा होिे (शास्त्रािी चवषयावंरील). ९. चनसटून जािे; पळून जािे : ‘पुढें धचरता ंमागें 
पेंर्ला । मागे धचरता ंपुढे उडाला । ऐसा सापंडतचर् गेला । ठार्ंठार्ं ॥’ -िास १७·४·३. १०. (शाप.) वाफ 
होऊन जािे; बाष्ट्पीभवन होिे. [सं. उड्डान] (वा.) उडत जािे - (ल.) चखजगितीत नसिे; महत्त्व न िेिे; 
न मानिे. 
 
उडिे अचि.  १. बिूंक, तोफ पेटिे; गोळी सुटिे; स्फोट होिे; फुटिे. २. युद्ध, भाडंि वगैरे जंुपिे. 
 
उडिे अचि. १. मजा, गंमत, भाडंितंटा, अव्यवस्था वगैरे उत्पन्न होिे. २. सुरू होिे, वाढिे, माजिे : 
‘र्ाचलले उडत गजचत ।’ -िाचव २६८. 
 
उडिे अचि. बळावर, आशवेर काम करिे; अवलंबनू कायच करिे (रव्य, सत्ता, वर्न वगैरेवर). 
 
उडिे अचि. नापास होिे; स्पधेत पराभतू होिे : ‘मुलगा गचितात कधीकधी उडतो.’ -खेकडा १३७. 
 
उडतउडत चिचव.  १. उड्ा मारीत; नार्तबागडत; एकार् िमाने; वगेाने नाही अशा प्रकारे (जािे, 
येिे). २. अचनचश्चतपिे; अचनधारकपिे; संचिनधपिे; अस्पष्पिे (सागंिे, बोलिे, ऐकिे). ३. किोपकिी 
(एकाकडून िुसऱ्याला अशी बातमी र्. येिे). ४.संके्षपाने, साराशंरूपाने; अधूनमधून : ‘चतने उडत उडत 
जबाब चिला.’ -चवचव ८·३·८२. 
 
उडतक न.  घोड्ाच्या अंगावरील गाशाखालील वस्त्र. 
 
उडत कोंबडा पु. मुलींर्ा एक खेळ. 
 
उडतघुमा चव. (भोवऱ्याच्या खेळात) िूर उडून तेथे चफरत राहील अशा तऱ्हेने टाकलेला; उडून 
घुमतो असा टाकलेला (भोवरा). 
 
उडतपगडा पु. मुलींर्ा एक खेळ. 
 
उडतपगडे न. सोंगट्याच्या खेळातील एक डाव (चि. करिे) 
 
उडतबातमी स्त्री. बाजारबातमी; गप्प; भमुका; सहज समजलेले पि संशचयत वतचमान; किोपकिी 
ऐकलेली वाता. 
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उडतरुमाल पु.  १. मिुचमकी करिाऱ्या कचनष्ठ समजल्या जािाऱ्या जातीच्या लोकासंाठी 
योचजलेला चकताब. २. लढाई थाबंवण्यार्ी खूि. 
 
उडत ित्यार न.  तोफारं्ी मारचगरी; गोलंिाजी. 
 
उडता नाच गोव्यातील कलावचंतिीर्ा नार्. 
 
उडता पील उफाड्ाने वाढिारे मूल; थोराड मुलगा; धडाडीर्ा, पुढे नावारूपास र्ढेल अशी चर्न्द्हे 
िाखविारा तरुि; हुषार, मुलगा. 
 
उडतीपाटी १. बलुत्यापंैकी एक हक्क; धान्द्य उफिताना महार जी पाटी घेत असत चतला उडती पाटी 
म्हित. धान्द्य उफििाऱ्या महाराला त्या पाटीभर धान्द्य चिले जात असे. २. र्ाभंारपाटी. 
 
उडती वाता पहा : उडत बातमी : ‘उडचत वाता हे चनजकथा ।’ -िाचव २८७. 
 
उडते ऊन कोवळे ऊन; सकाळरे् ऊन. 
 
उडते पाखरू १. उडिारा पक्षी. २.(ल.) र्रं्ल, अक्स्थर मािूस; हंगामी. (वा.) उडत्या पाखराची णपसे 
मोजिारा, उडत्या पाखराची मेज करिारा- फार र्लाख, हुषार मनुष्ट्य; पाताळयंत्री मनुष्ट्य; नुसत्या 
तकाने एखािी गोष् अर्ूक ओळखिारा : ‘उडत्या पाखरारं्ी शटेा ंमोजप.’ (गो.) 
 
उडते वेतन र्ौरी झकवा रुमाल उडचवण्याच्या मानाबिल सरकारातून चमळत असिारे वतेन : 
‘…चभकाजी केशव यास उडतें वेतन पावावयार्ी नेमिूक आहे …’ -पेिभा ४५·६५. 
 
उडते साल एक वषाआडरे् वषच. 
 
उडदि, उडदाि न.  उडिार्ी मळिी िंाडल्यावर राचहलेला भसुा, भसुकट. 
 
उडदिी, उडदािी चव. उडिाच्या रंगारे्, काळसर. 
 
उडदळ स्त्री.  उडीि पेरण्यास योनय अशी जमीन; जेथे उडीि पेरला आहे अशी जमीन. 
 
उडदा बेगम, उडदा बेगि- (बुचद्धबळ खेळ) मोगली संप्रिायी बुचद्धबळातील एक मोहरे. यात 
घोड्ाच्या ऐवजी उडिाबेगम हे मोहरे असून त्यार्ी गती ३॥ घरे असते. या उडिाबेगिीच्या खेळात पटावर 
१०० घरे असतात. 
 
उडदा बेगमी, उडदा बेगी हत्यारबिं स्त्री; उडिाबेगिी. (झह.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उडदा मुिूतय लनन, मंुज वगैरे समारंभास आरंभी सुवाचसनी उडीि िळण्यार्ा जो समारंभ करतात तो; 
उडीि भरडण्यार्ा मुहूतच, काळ. 
 
उडदावळ स्त्री.  १. उडीि पेरलेली जमीन; उडिारे् शते. पहा : उडदळ २. उडिी रंगारे् लुगडे 
(काळया अंगावर पाढंऱ्या र्ौकटी असिारे). 
 
उडदी स्त्री.  विी झकवा ताकीि : ‘तो यानंी महालातं गावगन्ना द्वाही घराघरात उडद्या चफरचवल्या 
होत्या…’ -हौके ९९. 
 
उडदी चव.  उडिाच्या रंगारे्. 
 
उडदी लुगडे पाढंऱ्या र्ौकटी असलेले काळे लुगडे. 
 
उडदे पु. उडिाच्या िाण्यासारखे कीटक. (व.) 
 
उडद्या मुरूम उडिासारखा बारीक, काळा मुरूम. 
 
उडप न. वाघाला मारण्याकचरता एखािे मेलेले झकवा त्याने मारलेले जनावर ठेवनू त्याभोवती 
केलेले काट्यारें् कंुपि. (गो.) 
 
उडपाल न.  मोठ्या तंब ूशजेारी स्नान, स्वयंपाक वगैरे करण्याकचरता ठोकलेला लहान तंब.ू 
 
उडपाल न. काबंळयाच्या खोळीवर (पजचन्द्यचनवारिाथच) जे िुसरे वस्त्र घेतात ते. [सं. उध्वच + पल्लव] 
 
उडया, उडये पु. पहा : उडवा, उडवी, उडवे 
 
उडलटप्तीपू चव. चनरुद्योगी. पहा : उडािटप्तीपू 
 
उडली, उंडी, उलडी, उलाडंी स्त्री. (नाचवक) होडी उलटू नये म्हिून तोल साभंाळण्यासाठी चतच्या 
बाहेरील बाजूला िोन वाकडी लाकडे जोडून त्याचं्या शवेटाला जोडलेले एक आडव ेलाकूड. हे नेहमी 
पाण्यात असते. 
 
उडविी स्त्री.  १. पसरिे; फेकून िेिे; उधळिे. २. िुसऱ्याने साचंगतलेली गोष् उडवनू िेिे; अवहेलना 
करिे; अव्हेर करिे; हेटाळिी. ३. चनरास : ‘ये चवषयीं उडविी पंर्कोस । बोचललेली िासानी अभगंषठ् क 
ते ।’- िाचव ३१३. ४. टाळाटाळ. 
 
उडविे, उडणविे उचि.  १. उडिे यारे् प्रयोजक. पहा : उडिे २. दूर फेकिे; अस्ताव्यस्त 
करिे;चवस्कळीत करिे; र्ारी चिशानंा उधळून लाविे; पळवनू लाविे : ‘मुकूट चशरींर्ा उडचवला ।’ -
मोिोहारामायि ६९. ३. उधळपट्टी करिे; बेसुमार खर्च करिे : ‘आपल्या नािीं लागून हवा तेवढा पैसा 
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उडवील असें चतला वाटलें .’ -चवचव १०·५-७·१२३. ४. टाळिे; अव्हेरिे; सोडिे; टाकून िेिे. ५. हेटाळिे; 
अव्हेर करिे; चिंडकारिे. ६. र्ोरिे; लाबंचविे; नाहीसे करिे : ‘हातवह्या चफयािीने उडचवल्या.’ -चवचक्षप्त 
३·९५. ७. मारिे (फटके र्.); आघात करिे : ‘चनगुचिास जन्द्म कक्ल्पला । अथवा चनगुचि उडचवला ॥’- िास 
९·३·२६. र्ाबूक उडविे; र्ाबकारे् फटके मारिे. ८. र्ोरून नेिे; पळवनू नेिे : ‘चतला उडवनू नेण्यार्ा 
प्रयत्न करिे ही गोष् श्लाघ्य आहे.’ -चवचव १०·५.-७·१२३. ९. आटोपिे; जलि काम करिे; त्वचरत संपविे 
: ‘लॅचटन भाषातंर चवद्यार्थ्यास चिले असता ंते जॉन्द्सनने कसें उडवनू चिले याचवषयीं मागे साचंगतलेंर् आहे.’ 
-चनमा ६५६. १०. फजीत करिे : ‘नका आमर्ी जास्त उडव.ू’ -र्रंग्रहि ४०. ११. पिभ्रष् करिे; काढून, 
हाकून लाविे : ‘आपि स्वतः टोळीर्ा नायक होऊन तुम्हासं उडवनू िेिार नाहीं.’ -कोरचक २७८. १२. 
स्फोट करिे; उडचविे (शोभेर्ी व सुरंुगार्ी िारू र्.) १३. नष् करिे; ठार मारिे : ‘शत्रवूर नेम धरून 
सोजीर उडचवता ं येतील.’ -र्ंप १५०. [सं. उड्डायन] (वा.) उडवनू घेिे -चभल्ल जमातीतील 
वाङचनश्चयानंतरर्ा एक चवधी. या चवधीत नवरानवरीला एका कमरेर्ततया उंर् धरलेल्या अधातंरी फळीवर 
बसवनू गािे गात तालावर वर उडवतात व पुन्द्हा फळीवर िेंलतात. उडवनू देिे,उडवनूलाविे १. ठार 
मारिे : ‘पहारेकऱ्यानंा आचि चशपाईबिंीला उडवनू चिले की…’ -केस्व ४८. २. िुलचक्ष करिे; हेटाळिे. 
 
उडवलाउडवला, उडणवलाउडणवला चव.  िूरिूर; र्कडेचतकडे; मधूनमधून; चवलग; 
तुरळकतुरळक. (को.) [उडचविेरे् चद्व.] 
 
उडवा, उडवी, उडवे पु. स्त्री. न.  १. ढीग; रास; गंजी (चपकारं्ी, गोवऱ्यारं्ी) : ‘नाना चनधानचर् 
चनिैवा । होये कोळसयार्ा उडवा ।’ -ज्ञा १८·७२५; ‘भातारे् भारे आंब्याच्या खळयावर ररू्न त्याच्यावर 
उडव्या लावल्या.’ -आआश े १३६. २. (गोवऱ्या वगैरेंर्ी) रास ठेवण्यासाठी केलेले कूड. (व.) ३. 
कोित्याही धान्द्याच्या वाळलेल्या ताटारं्ा (िंोडपिीसाठी) रर्लेला ढीग, बुर्ाड : ‘आच्च्या तीन वझ्यानं 
आपला उडवा भरते.’ -धग ५८. [का. उड्डी=ढीग] 
 
उडवाउडव, उडवाउडवी स्त्री.  १. टाळाटाळी; कोलवाकोलव. २. हेटाळिी; अवमान. ३. 
उधळपट्टी; अव्यवक्स्थत खर्च. ४. अस्ताव्यस्त करिे (ठेवलेला चजन्नस); अस्ताव्यस्तपिा; अव्यवस्था; 
चवस्कळीत रीतीने केलेली फेकाफेकी. ५. चनरास करिे; लागू होऊ न िेिे (िोष). [उडचविेरे् चद्व.] (वा.) 
उडवाउडवी करिे-मूळ मुिा सोडून भलतेर् उत्तर िेिे; खरे माहीत असून ते सागंण्यार्ी टाळाटाळ करिे : 
‘पि त्यानं अशीर् उडवाउडवी करून मला वाटेला लावाव.ं’ -पलको ३९२. 
 
उडवागी स्त्री.  चतरस्काराने वागविे; अवहेलना करिे; अनािर करिे (एखाद्या मािसार्ा झकवा 
त्याच्या भाषिार्ा). (चि. करिे) 
 
उडवाता स्त्री.  उडत बातमी; अफवा; उडत उडत आलेली हकीगत; जनवाता : ‘िुसरी उडवाता 
ऐकली की, राजश्री मल्हारबा होळकर फौजसुद्धा िंासंीस िाखल जाले.’ -मर्सा १·८. 
 
उडव्या चव. १. उधळपट्टी करिारा; खर्मर्क; अचतव्ययी. २. र्ुकारपिा करिारा; टाळाटाळ करिारा. 
 
उडंग, उंणडगू पु. त्रास. [क. उंचडग] 
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उडंत स्त्री. वानरार्ी लढाई. 
 
उडंत्री स्त्री. सुतार्ा तािा मागावर र्ढवण्यापूवी पाजिी (उकी) करण्याकरता लागिारे लाकडी 
घोडे; बैली. [कना.] 
 
उडाउडी चिचव.  र्ढाओढीने; घाईघाईने; उड्ा पडून; र्ुरशीने. [उडीरे् चद्व.] 
 
उडाऊ चव.  अचतशय खर्मर्क; उधळया. पहा : उडव्या 
 
उडाऊछप्तीपी, उडाऊछप्तीपू चव.  टाळाटाळी करिारा; र्ुकारतट टू. 
 
उडाि स्त्री. उडी; धाव.(ना.) [सं. उड्डान] 
 
उडाि न. १. उठािू; गळू. २.(ल.) बडं; उठवलेले काहूर : ‘रोज उठवण्या आिाव े म्हिजे या 
मावल्यार्ें उडाि फुटेल.’ - पेि ६·१४७. 
 
उडाि पु. शतेार्ा, जचमनीर्ा एकीकडर्ा, चवलग असलेला तुकडा. 
 
उडािखटोले (उडाण् खटोले) न.  चवमान. [झह. उडनखटोला] 
 
उडािटप्तीपू चव. १. एकार् चठकािी, कामात फार वेळ न चटकिारा; भटतया; अक्स्थर; र्रं्ल 
वृत्तीर्ा. २. खुशालर्ंि; चरकामा; बेजबाबिारीने भटकिारा. ३. र्ालर्लाऊ; हंगामी (उद्योग, नोकरी). 
 
उडािवीर पु.  कोित्याही अवघड कामात बेधडक उडी घालिारा मािूस. (को.) 
 
उडापी चव.  तात्पुरता; हंगामी. 
 
उडाफा पु. १. एका चठकािी थोडे, त्यापुढे काही अंतरावर थोडे असे असण्यार्ी क्स्थती (चवशषेतः 
जचमनीसंबधंी); चनरचनराळया चठकािी एकार् मालकार्ी असलेली जमीन; अंतराअंतरावर असलेले 
जचमनीरे् लहान लहान तुकडे; काही जमीन एका गावात व त्यार् खातेिारार्ी झकवा र्नामिारारं्ी िुसऱ्या 
गावात असलेली काही जमीन. २. पंततीत पाने वगळून बसिे; अधेमधे बसिे (बठैकीत वगैरे). ३. 
कळपातील गुरे र्कडेचतकडे पुजंतयानी पसरलेली असिे. 
 
उडाफी चव. उमचट. 
 
उडाफू चव. १. तात्पुरते; हंगामी; क्षचिक (काम, क्स्थती). २. अक्स्थर; र्रं्ल मनार्ा, वृत्तीर्ा; 
बेभरवशार्ा (मािूस). 
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उडाले न. उडत बातमी; अफवा; ऐकीव बातमी : ‘परंतु उडालें  आहे की खंडागळा मोडून सुटला-
िोघे लेक धरले ऐसे वतचमान उडालें  आहे.’ -पेि ३८·१८५. 
 
उडाविी पहा :  उडविी 
 
उडाळ चव. १. अक्स्थर; र्रं्ल. २. लक्ष उडालेला, मनातून, लोभातून गेलेला; मन चवटलेला; 
पराङ मुख. (राजा.) 
 
उणडया, उणरया चव. ओचरसा प्रातंातील (व्यतती, भाषा. र्.) 
 
उडी स्त्री.  १. एका जागेवरून, मधे पाय न टेकता िुसऱ्या जागी वगेाने जािे; िेंप; उडिे; (चि. 
घालिे, मारिे, टाकिे). २. (ल.) संकल्प; र्च्छेर्ी मयािा. ३. (ल.) आटोका; आवाका; पल्ला; 
कायचक्षमता; आकाकं्षा; उमेि. (वा.) उड्या पडिे - िंटून, तुटून पडिे (मला पाचहजे, मी करतो म्हिून); 
गिी होिे; जोरार्ी र्ढाओढ लागिे; र्ुरस लागिे (एखाद्या गोष्ीबिल) : ‘उंर् वस्त तात्काळ चवके । 
जाित्या लोकाचं्या कौतुकें  । उड्ा पडती ।’ -िास १२·७·२५. उड्या मारिे- १. गवच वाहिे; ऐट करिे; 
फुशारकी मारिे; बढाई मारिे; उिामपिे वागिे. २. उनाडतया करिे. ३. र्ैन करिे. ४. चववचक्षत मयािा 
ओलाडूंन, उल्लंघून जािे. ५. गाळिे (मुद्यार्ा भाग, नाटकातील भाग, गं्रथातील चवचशष् भाग). 
बळावरउड्या मारिे, णजवावरउड्या मारिे- िुसऱ्याच्या आश्रयावर, आधारावर, अवलंबनू मोठमोठ्या 
गोष्ी करिे; गवच वाहिे; मोठमोठ्या कायाला हात घालिे. उडी घेिे - बेधडक भाग घेिे; सवचस्वाचनशी 
आचि पचरिामार्ी पवा न करता स्वतःला िंोकून िेिे (एखाद्या कायात) : ‘आयचसमाजाने या आंिोलनात 
उडी घेण्यारे् ठरचवले.’ -हैस्वाआ १०५. 
 
उडी स्त्री.  िुसऱ्यार्ा बलै कामाकचरता आिल्याबिल धान्द्याच्या झकवा पैशाच्या रूपाने द्यायरे् मूल्य; 
भाड्ाने जनावरे आिून शतेी करिे. (राजा.) 
 
उडीद पु. एक चद्विल धान्द्य. यारे् िुंडूप अथवा वले हात िीड हात उंर् वाढते. उडिार्ा रंग काळा 
असून डाळ पाढंरी असते : ‘उडिामंाजी काळे गोरे । काय चनवडाव ेचनवडिारें ।’ -व्यं १४. 
 
उडीद पु. नेम धरण्यासाठी बिुंकीच्या नळीवर असलेली माशी. लहान उंर्वटा. 
 
उडीदमुिूतय पु. १. चववाहाच्या आिल्या चिवशी करायरे् एक िेवकायच. यावळेी गिपती प्रीत्यथच 
उडीि िळण्यात येतात. २. (ल.) चववाहसमारंभार्ा आरंभ. 
 
उडीदान न. पु.  उडीिारे् केलेले खाद्य पिाथच. : ‘मज उडीिान न साहे ।’ -लीर्पू ४६४. 
 
उडीव पहा : उडवा २ : ‘गोसाचवयाचस तीकोपाध्यारं्ीय उडीवा ंबारा वचरखेपयंत अवस्थान.’ - गोप्र ६. 
 
उडुकदुडूक चिचव.  उडतउडत; अव्यवक्स्थत : ‘आम्ही उडुकिुडूक लेहून चिल्हे आहे ते कोिास न 
िाखचविे.’ -पुरंि ३·१७८. 
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उडुगि पु.  तारकापुजं; नक्षत्रारं्ा समूह. [सं.] 
 
उडुप पु. १. र्रं. २. नौका. [सं. उडु + प] 
 
उडुपणत, उडुराज पु.  र्रं : ‘तंव उडुराज उिेला गगनीं ।’ -रास १·१००. [सं.] 
 
उडेलटप्तीपू पहा :  उडािटप्तीपू 
 
उड्डाि न.  लाठीच्या खेळातील घोट्यावरील वार र्ुकचवण्याकचरता बर्ावार्ी पद्धत. 
 
उड्डाि न. आकाशात घेतलेली िेंप. पहा : उडी : ‘एकें चर् उड्डािें साताचंह सागरा ं। प्रिचक्षिा कीजें ।’ 
-ज्ञा १०·२५०. [सं. उड्डयन] 
 
उड्डाि पट्टी चवमान अवकाशात िेंपवण्यासाठी व उतरवण्यासाठीर्ा मागच. 
 
उड्डािबैठक स्त्री. (व्याया.) बठैक मारून वर उठताना उडी मारिे व नंतर पुन्द्हा खाली बसिे. 
 
उणड्डयान न. हृियस्थान; अनाहतर्ि. [सं.] 
 
उणड्डयानबंध पु. योगातील एक बंध; हठयोगात मूल, उड चडयान व जालंिर असे बधंारे् तीन 
प्रकार आहेत. 
 
उड्या चव. १. उडी मारिारा. २. धमक असलेला; हुषार; र्लाख. 
 
उढिे पहा :  उडिे ५. : ‘…िेशमुख त्यापासून द्वाही िेत असतां उढोन चजव े मारला.’ -चशर्साखं 
२·११६. 
 
उढा पु. बाबंरू्ी एक जात. 
 
उिखुि, उिखूि स्त्री.  १. हेतू; मनोगत; कामना : ‘नायट्याभेंि । न मोचडजे नागारं्ी आि । तैसी 
पाळी उिखुि । स्चत्रयेर्ी जो ॥’- ज्ञा १३·८०१. २. वमच; रहस्य : ‘म्हिोचन एक एकाधीन । जािती उिखूि 
येरयेरा ं ।’- चनगा १७७. ३. प्रत्यय; अनुभव : ‘तें शोचधत सत्त्वार्ें लक्षि । हे मी जािें उिखूि ।’ -एभा 
११·७२५. ४. ओळखण्यारे् लक्षि; चर्न्द्ह; खािाखुिा : ‘ऐकोचनया ंउिखुिेसी । र्रफडी जैसी चवव्हळ ।’ -
एभा २३·९७३. 
 
उिवट चव.  अल्प मोलारे्; कमी झकमतीर्ा. [सं. ऊन + वत्] 
 
उिवाई स्त्री. कमतरता; कमीपिा; तोटा; टंर्ाई. (को.)[सं. ऊन] 
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उिा चव. १. कमी; अपुरा; नेहमीपेक्षा कमी; चववचक्षत पचरमािापेक्षा कमी : ‘काय उिें का ंकचरतोचस 
र्ोरी ।’ -तुगा ११९. २. अपुरा; अपूिच; सिोष (कायच, सामग्री); अपुरी असलेली (गोष्). ३. हलका; कमी 
योनयतेर्ा, प्रतीर्ा : ‘म्हिौचन आसुरी उिी । संपिा नव्हे ॥’- ज्ञा १६·२५६. ४. मानहाचनकारक; अयोनय; 
एखाद्यारे् व्यंगिशचक (शब्ि, भाषि र्.) : ‘बोले शब्ि उिा चविेह चपसुिामध्यें तिा त्या गुिा ॥’ -आसी ५१. 
५. नपुसंक : ‘वडील बाईल म्हिे उण्या । धाकटी बाईल म्हिे सुन्द्या ॥’ -नामिेवनाटक १९. ६. गैरहजर; 
अचवद्यमान. [सं. ऊन] 
 
उिाअणधक चव.  अयोनय; गैर : ‘गावात काही उिाअचधक प्रकार िंाला म्हिजे अण्िा खवळत.’-
एल्गार ४४. 
 
उिाअप्रा चव. अपुरा; चववचक्षत मापाहून कमी (कापड). पहा : उिा. 
 
उिाक, उिाख चव. हलतया प्रतीरे्; कमी झकमतीरे् (हलके, चवटिारे वस्त्र, माल वगैरे) : ‘त्याप्रमािे 
उिाख आचि मध्यम शालजोड्ा पाहून पाठवनू िेिे.’- पेि १८·७२. 
 
उिाके, उिाखे न. हलके वस्त्र : ‘बाजी नारायि पुरंिरे यानंा उिाखीं चमळाली होतीं’ -भातै्र 
१०·३·१२७. 
 
उिाखट चव. हलका (भारी नव्हे असा); हलतया झकमतीर्ा : ‘त्यास बगंाल्यापैकी रेशमी चजन्नस 
उिाखट, तापते, मुगठे, गुिर, करे् रेशीम बहुत करून येत असते…’ -नाग १·२०५. 
 
उिादुिा चव. १. अपमानकारक; कमीअचधक; चतरस्कारिशचक; ममचभेिक (शब्ि, बोलिे). २. 
सरासरी. पहा : उिापुरा [सं. ऊन + चद्वगुि.] 
 
उिारिे सचि.  पेरिे; वर फेकिे; उधळिे : ‘रामार्ी रािी सीता । कशी राविानं नेली । गळयात रत्नहार । 
मोती उिारीत गेली ॥’ -वलो. (व.) 
 
उिाव पु. कमीपिा. पहा : उिवाई 
 
उिाविे अचि. १. कमी होिे; कमीपिा, उिीव, न्द्यनूता येिे; पूवच क्स्थतीपेक्षा ऊिा होिे (पजचन्द्य, रोग 
र्.) : ‘ज्येष्ठ अंधत्व े उिाचवला ॥’ -मुआचि २५·८६. २. तीव्रता कमी होिे; चशचथल होिे. ३. उतरिे; 
खालाविे; अवनती होिे; क्षीि होिे. [सं. ऊन] 
 
उिावळ स्त्री. उिीव; सूट; कमीपिा; टंर्ाई; कमतरता. 
 
उिावा पहा : उिावळ : ‘का अजून काही उिावा आहे?’ - जैत ४९. 
 
उिांग चव. कमी; हलका; हलतया िजार्ा. (गो.) [सं. ऊन + अंग] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उिीदुिी काढिे, उिीदुरी काढिे िोष, उचिवा काढिे : ‘एकमेकारं्ी उिीिुरी काढू लागते.’ -
युगान्द्त १३२. 
 
उिीव स्त्री. १. कमीपिा; उिेपिा. २. िोष; व्यंग.[सं. ऊन] 
 
उिुखुिु पु.  लहानशा र्च्छेरे् संकेत : ‘उिुखुिु पुसीलेया न बने । तेथ िुखकरी ।’ -ज्ञाप्र ९९०. 
 
उिे न. १. कमीपिा; कमतरता; िोष; व्यंग; अपुरेपिा; वैगुण्य : ‘िैत्यीं िेवा ंआचिलें  उिें ॥’ -ज्ञा 
९·४५०. 
शअ. वार्ून; चशवाय; वीि : ‘जीव घेतचलया उिें र्ालों नेिसी साजिें ॥’- अमृ २·३९. [सं. ऊन] (वा.) 
उिे आििे- िोष लाविे; कमीपिा आििे; लाजचविे : ‘वचर िंळकचत चिव्य कळस । उिे आिचत 
उड्डगिास ।’ उिे घेिे - आपल्या कमीपिाबिल मनास लावनू घेिे; िुःख पाविे; स्वतःला कमी समजिे. 
उिे पाििे,उिे काढिे - िोष पाहिे; व्यंग काढिे; नाव ेठेविे. 
 
उिे चव. वजा करायर्ा, कमी करायर्ा (भाग, अंश); ऋि (अंश). 
 
उिेउत्तर, उिेभाषि न.  अपमानकारक, चतरस्कारव्यंजक, मानभगं करिारे उत्तर. 
 
उिेणचन्ि न. एका संख्येतून िुसरी संख्या वजा करायर्ी असता या िुसऱ्या संख्येमागे 
करावयारे् आडव्या रेषेरे् (-) ऋिचर्न्द्ह. 
 
उिुदुिे, उिेदुरे चव.  अपमानकारक; झनिाव्यंजक; कमीअचधक; पािउतारा करिारी (भाषि); 
घालूनपाडून बोललेले. िोष. पहा : उिादुिा : ‘भाऊसाहेब काका साहेबानंा उिुिुरे बोलत असलेले पाहून 
नमूताईंना जरा राग आला.’ -हार् का धमच ३३. [उिेरे् चद्व.] (वा.) उिुदुिे काढिे- पहा : उिीदुरी 
काढिे : ‘स्वतः करिे टाकून िुसऱ्याच्या करण्यात उिेिुिे काढत बसतील.’ -कोउ ८३. उिेदुरे बोलिे- 
अपमानकारक बोलिे : ‘नवरा मारतो व सासू सारखी उिेिुरे बोलते असे ती सागंत होती.’ - पचरपूती ३१. 
 
उिेपिा पु.  िोष; कमीपिा. 
 
उिेपािे, उिे पाताळे न.  िोष : ‘एकमेकारं्ी उिीपािी काढण्यातंर् जर आपला असा वळे जायर्ा 
तर उद्या रिागिावंर काय होिार?’ - डाव झजकला. ‘त्यारें् कशाला उिेंपाताळें  काढतेस? ’-नामिेव 
नाटक ७६. 
 
उिेवाईट न.  िोष : ‘काय उिेवाईट आहे तुझ्यात?’- व्यंमाक ४. 
 
उत् अ. एक उपसगच. वर, उंर्, बाहेर, श्रेष्ठ या अथी शब्िास जोडतात. उिा.- उत्िातंी, उत्तीिच र्. 
[सं.] 
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उत उअ. अथवा : ‘अजुचन म्हिे उभार हे झसहत्व त्यजुचनया ंन कुतरा हो । उत राहो, क्षि पाहो, जा 
यमभट हो । तळीं न उतरा हो ॥’ -मोवन ९·४३. [सं.] 
 
उतक स्त्री. र्ूल. 
 
उतकणटत चव. कोरलेले. 
 
उतकड न.  पेंडस; फुळका; सुखडी सोलण्यारे् कोकिातील हत्यार. मुसळापेक्षा थोड्ा जाड अशा 
तीन फूट लाबंीच्या मुठीवर पजंासारखा फाळ बसवलेला असतो. ही मूठ जचमनीत िीड फूट खोल पुरतात. 
या फाळावर तीन धावातं नारळ सुखडीतून बाहेर येतो : ‘गोठ्यातल्या उतकडावर तो सुखडी सोलीत 
होता.’ -रथ २. 
 
उतकवळी स्त्री. उत्कट आझलगन : ‘घेताय उतकवळी ।’ -चशव ५९६. 
 
उतटिे अचि. १. तडकिे; उकलिे; उलिे; उसविे; तािून फाटिे; फुटिे; तटतटिे (तािल्याने, 
आतून जोर िंाल्याने बिं र्त्यािी) : ‘मग चशविी जैशी उतटे ॥’ -ज्ञा ६·२६६. २. घट्ट होिे; िाटिे; अचतशय 
ताि बसून तुटिे : ‘हे र्ोळी गेली उतटौचन । तेचर् जाचिलें  चमया ं॥’ -चशव २२५. 
सचि. उकलिे; फाडिे; तािून तोडिे र्. [ सं. उत् + तन्] 
 
उतटिे अचि. उंर्बळिे; ओथंबिे; भरून येिे; चविीिच होिे : ‘कीं हे सुखार्ीं तारूवें लोटलीं । आके्ष 
आनंिे उतटलीं ।’ -िास १·७·३१. [सं. उत् + तट=वर येिे] 
 
उतििे उचि.  गवत काढून टाकिे; गवत, िंाप र्त्याचिकानंी आच्छाचिलेल्या घरावरील ति झकवा िंाप 
काढून टाकिे. [सं. उत् + तृि] 
 
उतििे अचि. गवाने फुगून जािे; ताििे. [सं. उत् + तन्] 
 
उतिे अचि. १. उकलून वर येिे (िूध, कढी वगैरे) : ‘जैसे उतलें  आगीं पडे । ते नलगेचर् होमा ॥’-ज्ञा 
१८·१९३. २. पू वगैरे येिे (डोळयातूंन). ३. ओठािी अंगावर पुटकुळया, फोड येिे (तापामुळे, वस्तरा 
लागून). ४. चबब्बा वगैरे लागल्यामुळे चर्घळिे; फुगून वर येिे : ‘कोिे सवतीनें भरला चभलावा उतला ।’ -
चनगुचिार्ा पाळिा १२. ५. खतखतिे; खिखि होिे (आगीवार्ून चशजल्याप्रमािे); (काही र्ूिांवर झलबार्ा 
रस घातला असता होते तसे) फेस येिे. ६. भरून वाहिे : ‘कोपावेशें िंाले कल्पातंीरे् समुरसें उततें ॥’-
मोभीष्ट्म ९·२६. ७. (ल.) गवाने फुगून जािे : ‘झकबहुना ऐसेसें । उतिें जें संपचत्तचमसें ।’ -ज्ञा १६·२२९. ८. 
उसळिे; उर्बंळून वर येिे : ‘कल्पातंींरे् जसे जलचर् उतते ।’ -मोवन १०·३९. ९. माजिे; फुगिे; ताठिे; 
जोराने वाढिे (पीकगवत, भाजी वगैरे). १०. अचतशय समृद्ध होिे; कल्पनेबाहेर बहर येिे (धान्द्य, फळ 
वगैरेस). [सं. उत् + तन्] (वा.) उतू जािे- खर्च होिे, नुकसान होिे; िूध वर येऊन वाया जािे. उतास 
येिे; वर येिे (िूध र्.); फेस येिे; (ल.) रहस्य असिे; आटोकाट; अचतशय पे्रम असिे. 
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उतिेमातिे अचि.  उन्द्मत्त होिे; वाटेल तसे वागिे : ‘उतले, मातले माडी प्यालेल्या 
कुळवाड्ासारखे.’ -पडघ २७. 
 
उततिे अचि.  उर्बंळिे. पहा : उतिे ८. [सं. उत् + तन्] 
 
उतती स्त्री. खारीक : ‘बािामे आकरोटे चखसचमस । उतत्या आिवील्या सवगंा ॥’ -सारुह ३·४८ [का. 
उत्तुते=खारीक] 
 
उतप चव. (प्र.) उताप; उघडे; ज्यावर र्ागंले ऊन येत आहे असे; छायारचहत. [सं. उत् + तप्] 
 
उतफती चव. उत्पाती; िगेखोर; पेंढारा : ‘…रावसाहेबाकंडील लोकानंी उतफती काटेंगारीस उठले.’ -
ऐलेसं ८०५. [सं. उत्पात] 
 
उतफाळिे सचि. फाडून टाकिे; फाडून तुकडे तुकडे करिे; झर्ध्या करिे; वाभाडे काढिे. [सं. 
उत्फालन] 
 
उतमाच, उतमाज, उतमात पु. स्त्री. १. उच्छाि; उपरव; उच्छंृखळपिा. (ना. व.) २. माजोरीपिा; 
गवच; मस्तवालपिा : ‘नसती उतमात करायला काही ना काही क्षलु्लक कारि हव ंअसतं यानंा.’- पैआ १८. 
 
उतरचट चव.  वारंवार र्ढि झकवा उतरि असलेले; उंर्सखल; 

स्त्री. र्ढण्याउतण्यार्ी चिया. 
 
उतरट चव. उतार असलेला; उतरता. [सं. उत् + तृ] 
 
उतरड स्त्री. १. ढाळ; उतार. २. उसाच्या लाकडी र्रकातील नरार्ा आस ज्यात चफरतो तो आडवा 
िाडंा; अडवट. [सं. उत् + तृ] 
 
उतरड, उतरंड स्त्री. चनवडंुगावर वाढिारा एक तऱ्हेर्ा वले. ह्याच्या रसाने अगर र्ूिाने र्ामड्ावरील 
केस चनघून जातात. [का. उतरिी] 
 
उतरड, उतरंड, उतरि स्त्री. १. खाली मोठे व वर लहान अशा रीतीने एकावर एक भाडंी, गाडगी ठेवनू 
केलेली रर्ना : ‘मनोरथाचं्या उतरंडी । उतरी रर्ी ॥’ -ज्ञा १३·११४. २. घोड्ारे् एक वाईट लक्षि 
(कपाळावर एकावर एक असे तीन उलटे भोवरे असिे [सं. उत् + तृ.] (वा.) उतरंडीचा वाघ - घरात 
शौयच िाखचविारा भेकड मनुष्ट्य. उतरंडी उतरिे- िुसऱ्याच्या कामात ढवळाढवळ करिे. 
 
उतरि स्त्री. १. उतार असलेली जमीन; उतरड; ढाळ. २. उतार; उतरता रस्ता. ३. (उत्तरायिातील) 
उत्तरेकडून वाहिारा वारा. ४. वय, संपत्ती वगैरेस लागलेली ओहोटी; कमी होत जािे; अवनती; हीन 
क्स्थती. ५. (यंत्र) चक्षचतजपातळीशी कलती अशी पातळी; ६. चपकचवण्याकचरता िंाडावरून आंबे उतरविे. 

न. ज्या चठकािी निीतून पायाने र्ालत जाता येते अशी जागा; उतार. 
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उतरि स्त्री. पानवलेीरे् वेल जोमाने र्ढावते म्हिून वषातून एकिा पुन्द्हा गंुडाळून पुरतात ती चिया. 
 
उतरि स्त्री. बरीर् वष ेजगिारी एक औषधी वले. चहला जोडफळे येतात. त्यात रेशमासारखा कापूस 
असतो. चहच्या पानारं्ा रस खोकल्यास िेतात. 
 
उतरिावळ स्त्री. १. नक्कल करण्यार्ी मजुरी. २. गलबत, होडी, गाडी वगैरेतून ओिें उतरून 
िुसरीकडे नेऊन ठेवल्याबिल द्यायर्ी मजुरी. ३. नावतूेन पलीकडे नेण्याबिलरे् भाडे. ४. मुक्काम 
केल्याबिलरे् भाडे. ५. िंाडावरून फळे अलगि काढण्याबिल द्यायर्ी मजुरी. 
 
उतरिे सचि. १. जचमनीवर ठेविे; वरर्ा पिाथच खाली आििे, ठेविे. २. मुक्कामावर ओिें वगैरे ठेविे; 
खाली, चरकामे करिे; माल काढून ठेविे (गाडीतून, गलबतातून). ३. खाली आििे; खाली येण्यास मित 
करिे. ४. उंर्ी कमी करिे; ठेंगिे करिे. ५. पलीकडे नेिे; पार करिे (निीतून वगैरे) ६. उतरून घेिे; 
पाहून काढिे; चर्त्र काढिे; छबी काढिे; प्रचतमा काढिे; नमुन्द्याबरहुकूम करिे; कृती, हावभाव वगैरेर्ी 
नक्कल करिे. ७. धारा, भाव, मागिी वगैरे कमी करिे; प्रमाि अल्प करिे. ८. अपकमच करिे; िजा, हुिा, 
योनयता कमी करिे; गवच नाहीसा करिे. (ताशरेा र्त्याचिद्वारा). ९. तीव्रता कमी करिे; शातं करिे (चवष, 
मािक पिाथच वगैरेंर्ी) १०. नारळ, मीठ, मोहऱ्या वगैरे पिाथच अंगावरून ओवाळून टाकिे : ‘ज्यासी हृियीं 
ध्याती प् मजधूजचटी । त्यावरोचन यशोिा उतरी दृष्ी ।’ -हचर. १३·१६१. ११. नाक, कान, जीभ वगैरे अवयव 
कापून टाकिे : ‘या खड गें हें चशर उतरीं हा िेह पडंू िे रिीं ।’ -चवक २९. १२. (निी, समुर र्.) पार जािे; 
पलीकडे जािे : ‘बहु िुस्तर चवपिंबुराचश उतराया ।’ -मोकिच ७·२३. १३. अंगावरून काढिे (कपडे, िाचगने 
वगैरे). १४. (उतरते, छप्पर, पडवी, सोपा वगैरे) तयार करिे; बाधूंन चसद्ध करिे. १५. काढून टाकिे 
(घरार्ा वरील भाग र्.) १६. कापून टाकिे, साफ करिे (िाढी, चमशा वगैरे). १७. (पत्त्याच्या खेळात) 
पान टाकिे. १८. िंाडावरून फळे वगैरे काढिे. १९. वरून खाली येिे (घाट, चजना वगैरे). [सं. उत् + 
तृ] 
 
उतरिे अचि.  १. (चजना, घाट, पवचत वगैरेवरून) खाली येिे : ‘उतरलें  उिक पवचत वळघे ।’ -ज्ञा 
१०·६९. २. मुक्काम करिे; थाबंिे; वाहनातून खाली येिे. ३. व्याधी, रोग वगैरेतून पार पडिे. ४. परीके्षत 
यश चमळचविे; उत्तीिच होिे; पास होिे. ५. संकटातून पार पडिे : ‘तुम्हा ंजड भवािचवीं उतचरता न िासा 
पडे ।’- केका १२१. ६. चवचशष् चिशकेडे वळिे. ७. गरोिर स्त्री प्रसूतीपासून मोकळी होिे, हातीपायी सुटिे. 
८. (लहान मुलींच्या खेळाच्या प्रारंभी) र्कून पार पडिे.  (वा.)उतरून टाकिे- १.तबल्यावरील वाद्या, 
साज वगैरे काढून टाकिे. २. ओवाळून टाकिे (आजारी मािसावरून खाद्य पिाथच, प्रािी वगैरे). ३. 
(सामा.) खाली काढिे. 
 
उतरिे अचि. (संगीत) ध्वनी चवचशष् पट्टीच्या (पातळीच्या) खाली येिे. (तबला, तंबोरा, सतार, सारंगी 
र्.) 
 
उतरिे अचि. लागिे; उत्पन्न होिे : ‘जयाचर्या दृष्ी उतरे’ -चवझसपू २·१६. 
 
उतरिे अचि. अपमानास्पि वागिूक िेण्यासाठी झकवा पैज र्. हरण्यार्ा पचरिाम म्हिून चमशा, कल्ले 
काढून टाकिे. 
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उतरिे अचि. पान्द्हविे; पान्द्हा सोडिे : ‘आमच्या म्हशीला कोंडा पुढे ठेवावा लागतो. त्याचशवाय ती 
उतरत नाहीं.’ -खेस्व १७१. 
 
उतरिे अचि.  चहशबे, माप, भचवष्ट्य र्त्यािी बरोबर जमिे, पटिे; ताळा पडिे; मुळाबरहुकूम नक्कल 
तयार होिे : ‘आता गं्रथकाराचं्या म्हिण्याप्रमािे भाषातंर उतरले आहे.’-चवचव ८·८·८४. 
 
उतरिे अचि. १. धैयच, राग, भीती, ज्वर, िर, भाव र्त्यािी कमी होिे. २. कोमेजिे, चनजीव होिे; 
चनकृष्ावस्थेप्रत जािे; म्लान होिे, सुकिे (रे्हरा) : ‘कचरता ंअधमच सद्यः स्वचपतृसुहृज्जन मुखप्रभा उतरे ।’- 
मोआचि ९·५७. ३. प्रकृती खालाविे; वस्त्र जीिच होिे; शरीर, मासे, मोत्ये वगैरेंर्ा तजेला नाहीसा होिे. ४. 
फळ वगैरे अचधक चपकिे. 
 
उतरिे अचि.  १. अढी वगैरे बरोबर चपकून तयार होिे. २. योनय रीतीने बनिे, तयार होिे. 
 
उतरिे अचि. मजीतून जािे; नाखुषी होिे. 
 
उतरिे अचि. मनाला पटिे; योनय वाटिे; पसंत होिे : ‘हें नाटक लोकाचं्या पसंतीस उतरले.’ चवचव. 
९·८·१७५. 
 
उतरिे अचि. मोती वगैरेरे् चछर मोठे होिे; वजेी उतरिे. 
 
उतरिे अचि. नाहीसे होिे; चफटिे : ‘तें सुतकें  सूतक उतरें’ - एभा. २१·१२५. 
 
उतरता चव. १. उतरि असलेला; उतारार्ा. २. क्षीि होत र्ाललेला; अधोगतीस गेलेला; खाली 
येिारा. ३. अदृक य होत असलेला; मावळता. ४. िमाने खाली येिारा. ५. (गंचजफा, पते्त र्. खेळात) 
िचहल्याच्या मागे नवल्याने त्याच्या मागे अठ् ठ्याने हुकूम व्हाव ेअशी उतरती पाने. (वा.) उतरत्या पायरीस 
लागिे- ऱ्हास होत जािे. उतरती कळा लागिे- ऱ्हास होिे. उतरता काळ सामर्थ्यच, सत्ता कमी होत 
जातात असा काळ. उतरता पाया अवनत क्स्थती; अवनती; अधोगती; हीन क्स्थती. उतरती कमान 
चनकृष्ावस्था; अपकषच; वाईट चिवस; क्षय; ऱ्हास. उतरती कळा, उतरती दशा, उतरती पायरी 
चवपन्नावस्था; ऱ्हास; खालावलेली क्स्थती : ‘उच्चावस्था प्राप्त िंाली कीं त्याबरोबरर् उतरती कळा 
लागावयार्ी.’ -चवचव. ८·९·१६१. 
 
उतरती बाजू १. उतरि; उतरत येिारी बाजू, याच्या उलट र्ढती बाजू. २. िशावतारी गंचजफातंील 
परशरामापासून पुढील पार् बाजू. 
 
उतरती भाजिी (ग.) भारी पचरिामाच्या अंकास हलतया पचरमािारे् रूप िेिे. जसे : - रुपयारे् पैसे 
करिे, चकलोमीटररे् मीटर करिे. 
 
उतरती वेळ १. खाली जािारा चिवस; िोन प्रहर टळल्यानंतर सायंकाळपयंतर्ा काळ. २. 
खालावलेली क्स्थती; वाधचतयार्ा काळ. 
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उतरती श्रेढी (ग.) पिारं्ी एक माचलका. यामध्ये संख्या िमािमाने लहान होत जातात. 
 
उतरती सीमान्त उपयोणगता स्त्री.  चवचशष् मयािेनंतर घेतलेल्या प्रत्येक शवेट नगार्ी कमी होत 
जािारी उपयुततता. 
 
उतरत्या प्रत्ययाचा णसद्धान्त पु. चवचशष् मयािेनंतर चिलेल्या प्रत्येक माते्रपासून िमाने कमी 
होिाऱ्या पचरिामारं्ा चनयम. 
 
उतरपराई (प्र.) उत्तरपराई. तारुण्यानंतरर्ा काळ;आयुष्ट्यार्ा उत्तराधच; उतरती कळा. [सं. उत्तर 
+ पराधच.] 
 
उतरपेठ उतारपेठ; मोंढा; मुख्य व्यापारी चठकाि; व्यापारारे् चजन्नस ज्या चठकािी अनेक 
चठकािाहून येऊन पुन्द्हा चनरचनराळया चठकािी पाठचवले जातात अशी व्यापारार्ी जागा. 
 
उतरल, उतरला पु.  िाराच्या र्ौकटीवरील कोनाडा. 
 
उतरवट चव.  १. झकचर्त उतार असलेला; उतरि; उतरता (भचूमभाग). २. अधोगतीला लागलेला. 
 
उतरवटा पु. उतार असलेली जमीन; उतरि; उतार. 
 
उतरवि न. उतार; उतरि; सखलपिा. 
 
उतरविी भातार्ी पेज; काजंी. 
 
उतरवा पु.  उत्तरेर्ा; उत्तरवा; ‘उत्तरवा वारा फार, याकचरता ंवरत्या येत नाही…’ -पेि ३३·१५३. 
 
उतरवाट उतार असलेली वाट. 
 
उतरणविे सचि. उतरिे प्रयोजक. १. खाली आििे, काढिे; खाली यायला लाविे. पहा : 
उतरिे : ‘चतरंिाजानें गलबतार्ें चनशाि उतरावयार्ा व चकनाऱ्याकडे जावयार्ा हुकूम सोडला.’ -कोरचक 
९. २. तयार करून घेिे. कातरिे; कमी करिे; नाहीसा करिे. (बडोिे) 
 
उतरवेठ : स्त्री. मालार्ी उतारपेठ : ‘की धमार्ी उतरवठे ।’ ऋव. ५१. 
 
उतरंग न. िरवाजाच्या र्ौकटीवरील लाकूड. (को.) [सं. उत्तर + अंग.] 
 
उतरा पु. पडण्यार्ी, उतरण्यार्ी चिया; पडिे : ‘नसता ंअचधमझध उतरा । नसतींर् चवघ्नें येती घरा ।’ 
- नव १४·१२६. 
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उतराई चव. (कृपा, कजच, वर्न र्.) उपकारारं्ी फेड केलेला; ऋिमुतत; कजचफेड केली आहे असा : 
‘होऊचनया ं उतराई । लया जाय ॥’ ज्ञा १५·५८६. [सं. उत्तीिच] (वा.) उतराई िोिे- उपकार फेडिे : 
‘गुरुसी उतराई होता ं। न िेखों कवचियाही पिाथां ।’ -एरुस्व ५·९५. 
 
उतराई स्त्री. (व्याकरि) १. गाडीतून माल उतरण्यास पडलेली मजुरी. २. नावेर्ी जकात, भाडे. [झह.] ३. 
उतरून काढण्यार्ी (नक्कल, चर्त्र, आंबे वगैरेंर्ी) मजुरी. ४.उतार वयारे् चिवस. (चि. लागिे, जडिे.) 
(राजा.) 
 
उतराि स्त्री.  (नाचवक) उत्तरेकडून वाहिारा वारा. पहा:उतरि[सं. उत्तरायि.] 
 
उतरािवारा, उतरावारा पहा:उतराि:‘…वारासुद्धा न लागे. उतराि वारा. मंुबईकडे जािे न होय.’ -
ऐलेसं २६६७. 
 
उतरी स्त्री. अंगवस्त्र; उपरिे; उत्तरीय : ‘बरवा चमरवे उतरी जोडा ॥’ उषा १८४६. [सं. उत्तरीय.] 
 
उतरीव चव. खाली पडू न िेता काढलेली. (आंबे वगैरे फळे). 
 
उतरून घेिे  नक्कलिे; मुळाबरहुकूम चलहून घेिे. 
 
उतरूनसर चिचव. आपिाजवळ हुकूम असून त्या खालील एक पान नसता त्या खालरे् एक अगर 
अनेक पाने हुकूम करण्याकचरता हुकूम व त्यार् रंगारे् िुसरे कोितेतरी पान अशी िोन पाने उतरिे. 
 
उतल चव. उथळ : ‘अमृतझसधु खोलु । उतलु कायसा ॥’ -राज्ञा १८·१६. 
 
उतली मूस : ‘तें ऐतयार्ी आहे उतली ।’ -राज्ञा ८·६३. भरून वाहिारी : ‘माचज उतचलये बोडी ।’ -ज्ञाप्र 
७०७. 
 
उतव पु.  निीला येिारा पचहला पूर; उथव. 
 
उतव पु. १. काबंळे वगैरे सुकत घालण्यासाठी लहान मंडपीसारख्या तीन र्ार काठ्या बाधूंन तयार 
केलेली र्ौकट; भाळी; मंडपी. (को.) २. र्ुलीच्या वरच्या बाजूला स्वयंपाकाच्या वस्तू ठेवण्यार्ी जागा. 
(हेट.) 
 
उतव पहा :ऊत १. कढ; फसफस; उकळी; फसफसून बाहेर येिे (िूध, कढी, भात, आमटी र्.) २. 
ऊत; रे्व; उन्द्माि; भर. 
 
उतवडा पु. (कृचष.)एकार् सरीत बाजरीबरोबर अंबाडी तूर, मूग, मटकी वगैरे धान्द्य चमसळून पेरिे. 
[क. उतू =नागंरिे.] 
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उतविी, उतविे स्त्री. न.  आधिारे् पािी; उकळी आलेले पािी. 
 
उतविे अचि. १. आधि; कढ येिे; उकळी येऊन बाहेर पडिे (िूध वगैरे.). २. उड्ा मारिे; रे्विे; 
उन्द्माििे. [सं. उत्तपन] 
 
उतवल चव. उतावीळ. 
 
उतणविे उचि. रेशमी वस्त्र, तापता वगैरे तापलेल्या खापरावर पसरून सळईने चववचक्षत घड्ा पाडिे. 
पहा : उतू [झह. उत्त=ूकापडाच्या घड्ा, र्ूि.] 
 
उतळ,उतळवट पहा :  उथळ, उथळवट : ‘लक्षानलक्ष कनक पात्रें । उतळें चवस्तीिें चर्त्रचवचर्त्रें । -
वसेीस्व ११·७८ [सं. उत् + तल] 
 
उतळिे अचि. गिरिे; चपकण्यार्ी लक्षिे चिसू लागिे; उजळिे (पाडार्ा आंबा वगैरे.) (को.) [ सं. उत् 
+ तल.] 
 
उतळताप पु. तापाने होिारा भडका; िाह; संताप. (गो.) [सं. उत् + तल + ताप.] 
 
उतळपातळ स्त्री. गप्पा; फालतू बडबड; बाता; प्रौढी. 
चव.  अपुरे; थोडे; चवरळ; तुरळक (पाऊस, चपके, र्मारती, िंाडे वगैरे). [पातळरे् चद्व.] 
 
उतळवार् चिचव. उतावीळपिे : ‘ना आर् : गोसावीयारें्या िशचना तैसें सीिभाग फेडूचन जावें : 
गोसावीयारें्या िशचना उतळवार् जावें.’ -लीर्उ १८५. 
 
उतळी स्त्री. चशबडे; चशप्तर. 
 
उताट, उताटकी स्त्री.  १. फुटायला, बाहेर पडायला होिे. २. (ल.) उतावळी; अचवर्ार; अक्स्थरता; 
हावरेपिा; वळवळ; र्ळवळ; र्ूळबूळ. (चि. येिे). [सं. उत् + तट.] 
 
उताटिे अचि.  १. तटकन फुटिे (फळ); आतून भरून आल्यामुळे फळाच्या बाहेरर्ी साल फाटिे; 
तटतटून येिे; भरगच्च होिे. (को.) २. (ल.) अचतशय औत्सुतयपूिच होिे; प्रबल र्च्छा होिे. ३. गवाने 
ताठिे. 

 
उताडा पु. पक्कावस्था; पूिावस्था; तयार होिे : ‘उताडा चपकार्ा आचलयावरी ।’ -यथािी १८·३०६७. 
 
उतािखाट स्त्री. १. उतािी पडलेली खाट. २. (ल.) तापट, उमचट, माजोरी मािूस. [सं. उत्तान.] 
 
उताििे अचि. विचन करिे; जाहीर, प्रचसद्ध करिे : ‘उताचिता ंतुिंी कीर्मत । उिाव नसें आम्हातें 
।’ [सं. उत् + तन्] 
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उतािा चव. १. वर तोंड केलेला; जचमनीला पाठ लावलेला; उलथापालथा, उपडा याच्या उलट (र्ीत 
मनुष्ट्य, पात्र, पान र्.). २. (ल.) सुस्त चनरुद्योगी; चढला. [सं. उत्तान] (वा.) उतािा चालिे- गवाने 
फुगिे;ताठिे; छाती काढून प्रौढीने, आढ्यतेने र्ालिे : ‘तैसा चवद्यावयसा माजें । उतािा र्ालें  ॥’ -ज्ञा. 
१३·७१ उतािा पडिे - १. उतािा होऊन पडिे; तोंडघशी पडिे; खाली येिे. (श्रीमंत सावकार र्त्यािींनी 
चिवाळे काढले असता असे म्हितात.) : ‘हे जुनें लोक गेले म्हिजे पचंडत उतािे पडतील.’ -लोश २०१. २. 
िचररी होिे : हीन क्स्थतीस येिे. ३. आजारी होिे. ४. चरकामे पडिे; चनरुपयोगी होिे. ५. अपयश पाविे; 
पराभतू होिे; कोितेही काम अंगावर येिे. 
 
उतािापातािा चिचव. खालीवर, उलथेपालथे; पोटावरून पाठीवर; गडबडा चफरवनू अगिी र्ीत. (चि. 
करिे, पाडिे, होिे.). [उतािारे् चद्व.] 
 
उतािे रांगा स्काऊटच्या मुलारं्ा एक खेळ. 
 
उतान, उत्तान चव. १. उतािा : ‘महींस पाचडला करींर तो उतान कौतुकें  ।’ -गजगौरी ५९. २. 
आढ्यतेर्ा; गर्मवष्ठ : ‘बहु फुरकटलासे बोल बोले उताने ।’ -कृष्ट्िकौतुक १५. [सं. उत्तान.] 
 
उतानी, उतान्िी स्त्री. र्च्छा; आवड : ‘ऐंसीं चजयें ज्ञानी । मुनीश्वरारं्ी उतान्द्हीं ।’ -ज्ञा १३·१६६. [सं. उत् 
+ तृष्ट्िा] 
 
उताप चव. उन्द्हातील; सावली नसलेला; उघडा. [सं. उत् + तप्.] 
 
उतापती स्त्री. उलटून हल्ला; फेरहल्ला. [सं. उत् + तप्] 
 
उतापती काटेमारी लाडंगेतोड; कत्तल; ससेहोलपट. 
 
उतार पु. पचलकडील तीरास र्ालत जाता येण्यासारखी पाण्यामधील वाट : ‘तो पव्हण्याहूचन 
पायउतारा. ।’ -ज्ञा ५·१६५. 
 
उतार पु. १. एखाद्या औषधार्ी तीव्रता, जोर कमी करण्याकचरता चिलेले औषध. २. चवषावरील 
वगैरे औषध, मंत्र, उपाय, र्लाज, प्रचतकार : ‘जेिें चवष पाचजलें  िुधचर । तोझर् करंू धावं ेउतार ।’ -हचर 
१४·१६२. 
 
उतार पु. संतोष िाखचवण्याच्या वळेी अंगावरील पोशाख अथवा िाचगने बक्षीस िेिे. 
 
उतार पु. १. कमी होिे; ओसरिे (निीर्ा पूर, रोगार्ी तीव्रता, िुःख, वैभव, कीती, संपत्ती वगैरे.) 
ऱ्हास; शातंी; शमन. २. पालट होिे; बिलिे; तीव्रता कमी होिे : ‘परंतु जनकोजी झशिे यारें् बुद्धीस उतार 
पडेना.’ -भाब ९५. [सं. उत् +तॄ-उत्तार] 
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उतार पु. १. जचमनीर्ा उतरतेपिा; ढाळ; उतरि : ‘सपाटीवरून र्ाललेल्या प्रवाहाला अकस्मात 
उतार लाभावा तसं िंालं माझ्या आयुष्ट्यार्.ं’ -एल्गार २६. (वा.) उतार खाली असिे, उतार पडिे- १. 
अपकषास लागिे; चनकृष् क्स्थती प्राप्त होत जािे; ओहोटी लागिे; उतरती कळा लागिे; मंिी येिे. २. 
कमी होिे : ‘काल चिलेल्या औषधानं काही उतार पडलेला नाही.’ -िुिचम्य २·६३. ३. सरासरी पीक चमळिे 
: ‘लागिीच्या बटाट्यानंा पोत्यास तीनर्ार पोती उतार पडला.’ -गार ६०. उतार खाली चालिे- गती कमी 
करिे. 
 
उतार पु.  र्ौघड्ाच्या अखेरीस वाजचवण्यार्ी जलि गती, बाजा. 
 
उतार पु. होडीरे्, तरीरे् भाडे; होडीतून पलीकडे जाण्यारे् भाडे; नोर. 
 
उतार चव. १. वृद्धत्व आलेला; उतार वय होण्याच्या मागाला लागलेला. २. हीि; चहिकस; िुय्यम 
प्रतीर्ा. ३. नाशाच्या पथंाला लागलेला, मोडकळीला आलेला; ऱ्हास होण्याच्या मागाला लागलेला; 
मंिीर्ा; तोट्यात र्ाललेला. सामा. शब्ि.-उतार खर्च-पत्र-पान-औषध-गोळी-पुडी-मात्रा-मोल-मोली-
डाव-वाट-रंग-काळ-र्ावडी-मंत्र-मागच-मसलत-बेत. 
 
उतार १.नक्कल : ‘उतार गं्रथार्ा असे चलचहविें ॥’ िाचव- २५०. २. उतारा; एका गं्रथातील िुसऱ्या गं्रथात 
घेतलेला भाग : ‘त्याचर् कथेर्ा आला काहंींसा या उतार कवनातं ।’ -मोअनुशासन ८·९८. 
 
उतार न. १. पहा : उत्तर (गो.) २. प्रचतध्वनी. ३. उत्तर; वर्न. 
 
उतार पु. प्रवास; प्रवासखर्च : ‘उताराला पैसे पाठचवलेस तर मंुबईला येईन.’ -रथ २७६. 
 
उतारकरी, उतारकरु पु. १. मुशाचफर; प्रवासी; पाथंस्थ; तात्पुरता मुक्काम करिारा-केलेला. २. 
रव्य वगैरे िेऊन निीपार जािारा. 
 
उतारकाळ पु. म्हातारपि : ‘केिाराश्रमस्वामीर्ा उतारकाळ िंालेला.’ -िझहिू २३८. 
 
उतारघाट पु. निीच्या पात्रात जाण्यासाठी बाधंलेल्या पायऱ्या. 
 
उतारघात पु. चवश्वासघात. (गो.) 
 
उतारचढ स्त्री.  १. तीव्रता कमी अचधक होिे; प्रमाि कमी अचधक होण्यार्ी चिया (आजार, रुनि 
वगैरेंर्ी); क्षय आचि वृद्धी; उत्कषापकषच. २. एखाद्या प्रिेशार्ा उंर्सखलपिा. ३. चकमती कमीजास्त होिे; 
भावात बिल. ४. ताप कमीअचधक होिे. 
 
उतारचावडी स्त्री. १. खेड्ातील पाथंस्थ वगैरे ज्या जागेत उतरतात ते चठकाि; र्ावडी; 
डाकबगंला; धमचशाळा. २. (ल.) पाहुिे उतरण्यार्ी जागा; अचतचथघर. 
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उतारणचठी स्त्री. १. जलमागावरून प्रवास करण्यार्ा परवाना. २. नक्कल; रि केलेले पत्र (पूवी 
वरील श्रीकार खोडून, फोडून पत्र रि करण्यार्ी पद्धत असे.). ३. चवष वगैरे उतराव े म्हिून बाधंलेली, 
मंतरलेली चर्ठ्ठी, कागि. ४. कोित्याही लेखार्ी नक्कल. ५. (उप.) कामावरून काढून टाकल्यार्ा आिेश. 
 
उतारजमीन स्त्री.  सखल होत जािारी जमीन; उतरि. 
 
उतारडी स्त्री. उतरंड : ‘एक अमुकीए उतारडी अमुकीए मडका ंअसें ।’-लीर्उ १४०. 
 
उतार तसरीफ एखाद्यार्ा सन्द्मान करण्याकचरता स्वतःच्या अंगावरून काढून चिलेली वसे्त्र. पहा : उतार 
३ 
 
उतारतळ पु. मािसे, गाड्ा उतरण्यार्ी गावाबाहेरील जागा; अड्डा; गाडीतळ; वाटेतील 
मुक्कामार्ी जागा. 
 
उतारतेज चव. १. ज्यारे् तेज कमी िंाले आहे असा. २. क्षीि; चनस्तेज. 
 
उतारतोंड न. घाट उतरण्यास सुरुवात होते ती जागा; उतरिीर्ा आरंभ. 
 
उतारणदवस पु. १. आयुष्ट्यारे् अखेररे् चिवस; वाधचतय. २. आपत्काळ. 
 
उतारपातार, उतारणवतार पु. १. सवचसामान्द्य प्रवासखर्च. २. तरीरे् भाडे; वाहनारे् भाडे; 
उतार. ३. मागावरील कर, जकात वगैरे. 
 
उतारपान न. १. (गंजीफा पत्त्यातील खेळात) खेळलेले, खेळायरे् पान. २. चहशबे पुढे र्ालू 
केलेले, करायरे् पान. 
 
उतारपेठ स्त्री. १. चनरचनराळया चठकािर्ा माल चवकण्यासाठी येतो व खरेिी केला जातो असे 
बिंर, व्यापारी शहर : ‘आर्ारार्ें मूळपीठ । वेिारं्ी उतारपेठ ।’ -ज्ञा १७·२७४. २. पहा : उतारतळ 
 
उतारपोशाख पु. १. अंगावरून उतरून बक्षीस चिलेली वसे्त्र. २. अंगावरून काढून टाकलेली जुनी 
वसे्त्र. पहा : उतार ३ 
 
उतारबंद पु. कोित्याही गोष्ीर्ी नक्कल काढली आहे असा कागि. 

चव. १. उतारावर असलेली; उतारार्ी. २. अपकषाप्रत जािारी. 
 
उतारबंदर न. १. जलमागावरील प्रवासी व माल उतरण्यारे् चठकाि. २. जलमागावरील ओरवा 
करण्यारे्, नागंर टाकण्यारे् स्थळ. पहा : बंदर 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उतारबाजी स्त्री. १. पत्त्याच्या डावातील िचहल्यापासून खालरे् पते्त. २. अंगावर येिारा, हार येत 
असलेला खेळ. ३. र्ौघड्ाच्या अखेरी जलि वाजचवण्यार्ी गत; बाजा. पहा : उतार ६ 
 
उतारबाजू स्त्री. (पत्त्याच्या खेळात) प्रथम पान खाली टाकिारी, उतरचविारी बाजू. 
 
उतारमिी, उतारमोिरा पु. चवष उतरचविारें रत्न. 
 
उतारमान पु. १. पािउतारा; अपमान; अप्रचतष्ठा; अवहेलना. २. वृद्धावस्था; आयुष्ट्यार्ी 
उत्तरावस्था. 

चव.  (व्यापक) अवमाचनत; अपमाचनत; मानखंडना केलेला. 
 
उतारमाल पु. होडीतून पलीकडे पाठवण्यार्ा माल. 
 
उतार मोडिे पहा :  उतारराििे, उतारनराििे : ‘अलीकडील मुख्यार्ा उतार मोडला परंतु नेहमी 
सूर्नेस असता आपलेचवशी अंतःकरिापासून आहेत.’ -ऐसंसाख ११·६२. 
 
उतार न राििे अचि. राबता बिं असिे; जाऊन भेटण्यार्ी सुगमता नसिे : ‘…अशाश्वती आचि उतार 
राचहला नाही अशी गोष् आहे.’ -ऐसंसाख ११·६२. 
 
उतारवय न.  म्हातारपि; वृद्धावस्था. [सं. उत्तरवय] 
 
उतारवस्त्र न.  १. जीिचवस्त्र; फाटलेले कपडे. २. िुसऱ्याने अंगावरून काढलेली झकवा टाकून 
चिलेली वसे्त्र : ‘उमिीं तरीं ते उतार वस्त्रें । घालंू नये रे अंगावर ।’ -िाचव ४३९. 
 
उतारवेळ स्त्री.  िोन प्रहर चिवस टळल्यावरर्ी वळे; संध्यासमय. 
 
उतारा पु.  उतरण्यार्ी जागा; जानोसा; ‘जुन्द्या सरकार वाड्ासमोरील वाड्ात खानिेशाच्या 
मंडळींना उतारा चिला होता.’ -सयाजी १·१५७. 
 
उतारा पु.  अंगावरून ओवाळून टाकण्यार्ा पिाथच (भतूबाधाचनवारिाथच) व ती चिया : ‘ज्या मह् भतू 
संर्रले अंगीं । त्याचस परं्ाक्षरी नसे जगीं । भगवतं भेटीवार्ून वगेीं । उतारा त्याचस असेचर्ना ॥’ -जै ८१·५८. 
 
उतारा पु.  चवष वगैरेवरील औषध, उपाय, र्लाज. 
 
उतारा पु.  एखािा उखािा, कोडे यारें् उत्तर, चकल्ली. 
 
उतारा पु.  रर्ना, धाटी व सदृश शब्ि असलेले परंतु चवरुद्ध अथी श्लोक, पद्य वगैरे; झकवा समानाथचक 
परंतु चभन्न शब्ि व रर्ना असलेले पद्य. 
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उतारा पु.  १. नक्कल; प्रत; प्रचतमा; उतरून घेतलेला गं्रथार्ा झकवा भाषिार्ा भाग. (चि. करिे). २. 
हंुडी वगैरे कागिपत्रारं्ी नक्कल उतरून घ्यायर्ी वही. 
 
उतारा पु.  नावरेे् भाडे. 
 
उतारा पु.  निी वगैरेतून पार जाण्याजोगा रस्ता. पहा : उतार १ 
 
उतारा पु.  पािउतारा यार्ा संके्षप; अपमान; अप्रचतष्ठा; मानहानी 
 
उतारा पु.  अंगावरून काढून टाकलेली वसे्त्र, जीिच वसे्त्र अगर सन्द्मानाकचरता अंगावरून काढून 
चिलेली वसे्त्र. 
 
उतारा पु.  िंाडावरील फळे उतरण्याकचरता द्यायर्ी मजुरी; उतरिावळ. 
 
उतारा पु.  बडतफी. 
 
उताराखाली पडिे कमी होऊ लागिे; हटिे : ‘श्रीकृपेनें व्यथा उताराखाली पडली…’ - ऐलेसं ८३७. 
 
उताराबाग चिचव. उताराच्या अनुरोधाने. (व.) 
 
उतारी स्त्री. १.(गंचजफारं्ा खेळ) आपले सवच हुकूम एकिम लागोपाठ खेळून घेिे; िेिीघेिी 
संपल्यावर जर चतगस्त िंाली नसेल झकवा चतगस्त होऊनही खेळण्यास वाट नसेल तर उतारी करावी 
लागते. (चि. करिे.); पान टाकण्यार्ी चिया. उतरिे; उतरायरे्, उतरलेले पान.२.(ल.) उतरती कळा. 
 
उतारी स्त्री. उतारू; प्रवासी; तात्पुरता मुक्काम करिारा. 

पु.  होडीवाला; तरीवाला; नावाडी. 
 
उतारी पु. सपच; झवर्ू याचं्या चवषावर उपाय करिारा; माचंत्रक. 
 
उतारी चव. प्रत्युत्तर करिारा. (गो.) [सं. उत्तर] 
 
उतारू चव. उतारकरी; प्रवासी; तात्पुरती वस्ती करिारा. (वा.) उतारू िोिे- उद्युतत होिे; तयार 
होिे. (माळवी) 
 
उतारूपातारू पु. प्रवासी; वाटसरू. [उतारूरे् चद्व.] 
 
उताऱ्या चव. १. निीवरून लोकानंा उतरून नेिारा; नावाडी; होडीवाला २. िंाडावरून आंबा र्. फळे 
उतरचविारा. 
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उतावळ, उतावळी स्त्री. १. घाई; गडबड; आतुरता; अचत उत्कंठा; त्वरा; अधीरपिा. २. 
(चवशषेतः) उतावळी नावार्ी हळव्या जोंधळयार्ी एक जात; हुलगे. 
 
उतावळा, उताणवळा, उतावीळ, उतावेळ चव. अधीर; बडबड्ा; घाई करिारा; उत्सुक; उत्कंचठत; 
चवलंब न खपिारा : ‘नगरा आला श्रीकृष्ट्ि । नगरनागचरक जन । उतावळे कृष्ट्ििशचन । करावया धाचवन्नले ॥’ 
-एरुस्व ६·१६; ‘म्हिा मज उताचवळा गुिचर् घेतला धावरें ।’ -केका ४५; ‘मिन जाहला उतावीळ’ -कथा 
१·४·४०. [िेशी-हेमर्रं, सं. उत्ताप] 
 
उताळे न. तलावाला घातलेल्या बाधंाला पािी कमी करता याव ेम्हिून िारे ठेवलेली असतात. एरवी 
पाण्यार्ी पातळी कायम ठेवण्यासाठी फळकुटारं्ी जी िारे लावतात ती : ‘खोऱ्यानंी माती िूर सारली जाऊ 
लागली. उताळी काढण्यात आली.’ -शलूेक ९५. 
 
उतांबिे अचि. साठिे : ‘एकेकाजवळनी पैसा र्तका उतंबलाय…’ - रैत १३७. 
 
उती स्त्री. उद्भव; उठाि. पहा : ऊत : ‘ऐसा न घटे चवषयार्ी उती । ’-भाए ७३३. 
 
उती स्त्री. उतती; वर्न ए : ‘ऐसी वचसष्ठाचिकारं्ी उती । ’ -भारा बाल २·१०४. [सं. उक्तत] 
 
उतीव चव. उकळिारे; उकळून वर येिारे पहा : उतिे 
 
उतीव, उतव पु. जाळामुळे भाडं्ातील पिाथाला धुरासारखा येिारा वास. (गो.) 
 
उतुतिे अचि. १. अंगावर पुरळ उठिे. २. (ल.) घाईत असिे. 
 
उतू पु. चशविीनुसार घडी घालून मोड पाडण्यार्ी चिया. 
 
उते न. जमीन भाजल्याचशवाय चतच्यात भातार्ा रोह टाकून काढलेले पीक. नुसती नागंरट करून 
भातारे् केलेले रोप. (को.) 
 
उतो अ. आिखी. [सं. उत] 
 
उतोटी भातार्ी रोपे उगवलेली उतार जमीन; ज्या जचमनीवर उते करतात ती जमीन. 
 
उतोणत, उतोती स्त्री. खारीक. पहा : उतती : ‘अशोक वृक्ष उतोचतया ।’ -हचर १०·१५७. [का. उत्तुत्ते, 
उत्तोत्ते =खारीक.] 
 
उत्कट चव. १. प्रर्डं; जोरिार; अचधक; पुष्ट्कळ. २. र्ागंले; सुरेख; उत्कृष् : ‘उत्कट भव्य तेंचर् घ्यावें’ 
-िास १९·६·१५. ३. भावना रे्तचविारे. 
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उत्कटासन न. १. योगासनार्ा एक प्रकार. पायाचं्या बोटावंर भार साभंाळून िोन्द्ही टार्ावंर 
िोन्द्ही कुल्ले ठेवनू बसिे व िोन्द्ही हात जोडिे. २. (मल्लखाबं) बोंडावर ढंुगि ठेवनू पाय मल्लखाबंाच्या बाजूस 
लावनू केलेले आसन. [सं.] 
 
उत्कड पु. कुिळीरे् पाते (फाळ) पुढे बसचवलेले मुसळासारखे हत्यार. यार्ा उपयोग जचमनीत खड्डा 
करण्याकचरता, खोिण्याकचरता झकवा उलटे पुरून नारळ सोलण्याकचरता करतात. (को.) [सं.] 
 
उत्कणथत चव. चशजवलेले; उकडलेले; कढवलेले. [सं. उत्क्वचथत.] 
 
उत्कर पु. १. ढीग. २. केरकर्रा. 
 
उत्कषय पु. भरभराट; र्लती; वाढ; भर; समृद्धी : ‘भततीच्या उत्कषें मुततीर्ें तें चपसें ॥’ -तुगा ५४७. 
[सं.] 
 
उत्कषयि न. (तत्त्व.) अव्यवचहत चनगामी अनुमानार्ा आधारचवधानापासून त्यात अनुस्यतू 
असलेला चनष्ट्कषच फलरूप करण्यार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
उत्कषयकबदू पु. (सास.) एखाद्या घटनेर्ा, घटनामाचलकेर्ा झकवा अनुभवार्ा तीव्रतर झकवा 
उच्चतम झबिू; नाटकातील चनिायक क्षि; िमािमाने र्ढतवाढत जाऊन शवेटी लाभलेला उत्कट क्षि. 
[सं.] 
 
उत्कषयसीमा स्त्री. (सास.) वाङमयात ज्या भावनेर्ा आचवष्ट्कार करायर्ा असेल चतर्ी 
जास्तीतजास्त पराकाष्ठा. हा कळस गाठिारा प्रसंग. 
 
उत्कलन न. उकळिे; उकळी. 
 
उत्कलनांक पु. (भौ.) एखािा रव उकळण्याच्या वळेरे् त्यारे् तपमान; ज्या तपमानास एखाद्या 
रवार्ा बाष्ट्पिाब त्याच्या सभोवतीच्या वातावरिाच्या िाबार्तका असतो ते तपमान. [सं.] 
 
उत्कणलका स्त्री. १. उकळी; एकाएकी उत्पन्न होिारी तीव्र र्च्छा. [सं.] 
 
उत्कळ स्त्री. उत्कंठा; उतावीळपिा; अधीरपिा; औत्सुतय; घाई. पहा : उत्कणलका [सं. उत् + कल ] 
 
उत्कणळत न. युद्ध; कलह : ‘उियलें से जें उत्कचळत ।’ -ज्ञा. १८·१६२८. [सं. उत् + कल .] 
 
उत्कंठा स्त्री. उत्कट र्च्छा; आशा; उत्सुकता; अधीरता; आतुरता. 
 
उत्काडे चिचव. परसाकडे. [का. उक्कड=गावार्ी कड] 
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उत्कीरक पु. ओरखडिाऱ्या पक्ष्यारं्ा एक वगच. या पक्ष्यानंा तीक्ष्ि नख्या असतात व त्यायोगे 
त्यानंा ओरखडता येते. [सं. उत् + कृ.] 
 
उत्कीियक अिी स्त्री. (पुरा.) चछन्नी. 
 
उत्कीिय कदणलका स्त्री. (पुरा.) झभतीत कोरलेले िगडी झकवा लाकडी घोडे. 
 
उत्कीियलेख पु. (पुरा.) कोरीव लेख. [सं.] 
 
उत्कीलन न. १. गुंतागुंत सोडविे; मोकळे करिे. २. (बंधनापासून) मोकळे करिे; सोडचविे, 
सोडिे. ३. फुलिे; उमलिे; पसरिे; उघडिे; चवस्तृत करिे. [ सं. उत् + कील ] 
 
उत्कुि पु. ढेकूि. [सं. मत्कुि.] 
 
उत्कृष्ट चव. १. अत्यंत संुिर; र्ागंले; फार उत्तम; नामी. २. अत्युत्कट. [सं.] 
 
उत्कृष्ट मुद्रा (अथच.) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पत असलेले र्लन. 
 
उत्कें द्र कोन (ग.)  कें रापासून बाजूला वळलेला, िूर सरकलेला कोन. 
 
उत्कें द्रता स्त्री. (शाप.) कें रापासून सरकिे, िूर होिे. [सं.] 
 
उत्क्रम पु. १. उलटी व्यवस्था, िम, पद्धत; व्युत्िम. २. (ल.) अव्यवस्था; अचनयचमतता; 
पद्धतशीरपिार्ा अभाव. [सं.] 
 
उत्क्रमि न. (न्द्याय.) कायद्यारे् उल्लंघन; हुकमारे्, आजे्ञरे् अचतिमि. [सं.] 
 
उत्क्रमि न. खालून वर जािे; बाहेर चनघिे, पडिे; उडिे; वर र्ढिे; चनघून जािे. उिा. 
प्रािोत्िमि= मरि : ‘कीं झबबीं ऐतयपि । तेंचर् ज्ञाचनयाच्या चर्िंशारे् उत्िमि ।’ -यथािी ३·७६०. [सं.] 
 
उत्क्रामी भं्रश (भशूा.) ज्यामध्ये खडकारं्ी फारकन चक्षचतजसमातंर िंाली आहे असा स्तरभगं. हा 
िचक्षिगामी अथवा वामगामी असू शकतो. 
 
उत्क्रांत चव. १. बिलाच्या पचरवतचनाच्या ओघात एका चवचशष् अवस्थेला आलेला. २. उत्िमि केलेला; 
वर झकवा बाहेर र्ाललेला; चनघून गेलेला; वर उडून र्ाललेला. [सं. उत् + िम्-कान्द्त] 
 
उत्क्रांतमणत, उत्क्रांतमती चव. व्यापक बुद्धीर्ा; ज्ञानी. 

स्त्री. व्यापक, अफाट बुद्धी : ‘नाहीं पारु गुरुभतती । परी गा उत्िातंमती ।’ -ज्ञा १३·४५२. 
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उत्क्रांणत, उत्क्रांती स्त्री. १. हळूहळू होिारा बिल, पचरवतचन; चनसगचिमानुसार टप्प्याटप्प्याने 
होिारा बिल, चवकास, वाढ; िमािमाने चवकचसत होिे. २. (समाज.) मानवी समाज आचि संस्कृती यात 
अक मयुगापासून अंतराळयुगापयंत िंालेला चवकास, पचरवतचन, क्स्थत्यंतर. [सं. उत् + िम्] 
 
उत्क्रांणत, उत्क्रांती स्त्री. १. चनसगचिमामध्ये जीवसृष्ीर्ा प्रगत टप्प्यापयंत होिारा 
चवकास.२.हळूहळू कालानुिमे होिारी प्रगती. [सं.] 
 
उत्क्रांणत, उत्क्रांती स्त्री. १. बिल. २. (उप.)अपकषच : ‘श्रीमंतीतून गचरबींत जेव्हा उत्िाचंत होते 
तेव्हा प्रथम िाचगने नाहीसे होतात.’ -मानाप ५. [सं.] 
 
उत्क्रांणत, उत्क्रांती स्त्री. ऊर्थ्वचगती; मरि. [सं.] 
 
उत्क्रांणतक्रम युल्क्त, उत्क्रांणतक्रम युक्ती (गं्रथ) गं्रथवगीकरिात एखाद्या चवषयार्ा चवकासिम 
िाखचवण्यासाठी योजलेली तलृप्ती. 
 
उत्क्रांणतधेनु, उत्क्रांणतधेनू स्त्री. मरिसमयी सुखाने मृत्यू यावा, पापक्षालन व्हावे म्हिून 
िाह्मिाला अपचि केलेली गाय. [सं.] 
 
उत्क्रांणतवाद पु. १. चवकासवाि; मूळ रव्यातील शततीर्ी िमािमाने वाढ िंालेली आहे व हा 
पूवापार िम झकवा सरिी सोडून मध्येर् उपटसुळासारखे काही चनमाि िंाले नाही असे मत. २. नैसर्मगक 
घडामोडींमध्ये त्यानंा तोंड िेऊ शकिारे वनस्पती व प्रािी चटकून राहतात. त्यातंील समथच घटकांरे् पुढच्या 
चपढीमध्ये आपोआप संिमि होते व मागच्यापेंक्षा प्रगत चपढी चनमाि होते. अशा तऱ्हेने एकार् घटकानंी 
बनलेल्या पूवचजापंासून एकमेकापंासून सवच बाबतीत अगिी चनराळे असिारे जीव जन्द्माला येतात, हे तत्त्व. 
[सं.] 
 
उत्क्वथनांक पु. (शाप.) रवरूप पिाथांरे् वायूत रूपातंर होण्यारे् उष्ट्ितामान. [सं.] 
 
उत्खनक पु. (पुरा.) १. उत्खननासाठी उपयोगी पडिारी साधने, उपकरि र्. २. उत्खनन 
र्ालू करिारा मनुष्ट्य. [सं.] 
 
उत्खनन न. १. जचमनीतील पूवचसंस्कृतीरे् अवशषे शोधून काढण्यासाठी केलेले खोिकाम. २. 
खििे; उकरिे. [सं.] 
 
उत्खननशास्त्र न. (पुरा.) पुरातत्त्वचवदे्यर्ी एक शाखा. उत्खनन करताना लागिाऱ्या अवशषेाचं्या 
थरावंरून त्या चठकािी पूवी नािंत असलेल्या संस्कृतीर्ा काल ठरवण्यात येतो. 
 
उत्खणनत अवशेष (पुरा.) उत्खननातून सापडलेले प्रार्ीन संस्कृतीरे् अवशषे. यात मानवाने 
बनवलेली िगडार्ी धातूर्ी हत्यारे, घरेिारे, भाडंीकंुडी, अलंकार, िफनपद्धती, आहार-पद्धती, मूती, 
खेळिी, नािी र्त्यािींर्ा समावशे होतो. 
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उत्खात चव. उखडलेला; नष् केलेला; नायनाट केलेला; मुळासकट उपटलेला; खिलेला. [सं. उत् 
+ खन्] 
 
उत्छाि समारंभ; सोहळा; उत्सव : ‘श्री रामनौमी ’ उत्साछ आला’ -िाचव १४ [सं. उत्सव] 
 
उत्तती स्त्री. खारीक. पहा :उतती (तंजा.) [क.] 
 
उत्तप चव. उघडा; प्रकाश असलेला; मोकळा; छायारचहत; सवचिा सूयचचकरिानंी तापत असिारा. 

न. उघडी व पूिच प्रकाश असिारी अशी जागा. [सं. उत् + तप्] 
 
उत्तपा पु. तािूंळ व उडीि याचं्या आंबवलेल्या चपठारे् जाड चधरडे. 
 
उत्तप्तीत चव. अचतशय तापलेले. [सं.] 
 
उत्तम चव. १. अचतशय र्ागंले; उत्कृष्. २. प्रथम; मुख्य; वचरष्ठ. [सं.] 
 
उत्तमखगय हातघाई; चनकर. (व.) 
 
उत्तमगणत, उत्तमगती स्त्री. १. मोक्ष; चनवािपिप्राप्ती. २. र्ागंले मरि (के्षत्र, तीथच वगैरे चठकािी); 
शुभकाळी मरि येिे. ३. र्ागंली प्रगती (शास्त्र वगैरे मध्ये). [सं.] 
 
उत्तमद्रव्य १. (धमचशास्त्र) उच्च विारे् (र्ोरलेले) धन, संपत्ती, २. सुवाचसक औषधी पिाथच. [सं.] 
 
उत्तमपुरुष पु.  १. र्ागंला, श्रेष्ठ पुरुष; परमेश्वर; पुरुषोत्तम. २. (व्या.) प्रथम पुरुष. [सं.] 
 
उत्तमिय पु. १. धनको; सावकार. याच्या उलट अधमिच. २. पेढीवाला हंुडीवाला. [सं. उत्तम + ऋि] 
 
उत्तमश्लोक चव. पुण्यकीती; चवख्यात; कीर्मतमान; कीती पसरलेली आहे असा; पुण्यश्लोक. [सं.] 
 
उत्तमसािस न. (धमचशास्त्र) १. सवात मोठा िंड; १००० झकवा १०८० पि. (नािे). २. 
िेहान्द्तचशक्षा; सवांत मोठी चशक्षा (डाग िेिे, हिपारी, मालमते्तर्ी जप्ती, अवयवच्छेिन व मृत्यू या मुख्य 
चशक्षा होत). ३. िेहातं शासनाहच गुन्द्हा; सवात मोठा गुन्द्हा. ४. अचतशय कष्ारे् कायच; अत्यंत धाडसारे् काम. 
 
उत्तमांग न. डोके; मस्तक : ‘र्यें उत्तमागंें होतीं फुडीं । ’ -ज्ञा ११·४१८. 
 
उत्तमोत्तम चव. अचतशय उत्तम; उत्कृष्; फारर् र्ागंला. [सं. उत्तमरे् चद्व.] 
 
उत्तर न. १. जबाब; चवर्ारलेल्या गोष्ीबाबत आपले म्हििे सागंिे : ‘तो चकमचप न िे उत्तर 
उत्तरचिशसेी सोडूनी ।’ -मोचवराट ३·५९. २. वातयरूप, पिरूप शब्ि; भाषि. ३. (बायकी) गािे झकवा 
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एखािा हलका प्रबधं यातील एकेकवार धोकण्याजोगे लहान लहान चवभाग असतात त्यापैकी प्रत्येक : 
‘साठा उत्तरार्ी कहािी पार्ा उत्तरीं सुफळ संपू्रि.’ ४. (ग.) गचितश्रेढीत ज्या अंतराने संख्या एकापुढे एक 
र्ढत झकवा उतरत जातात ते अंतर; िोन पिातंील अंतर; उिाहरिारे् र्ष्फल. ५. (कायिा) प्रचतवािीर्ा 
वािीस जबाब; समथचन, साक्षी वगैरेर्ा जबाब. ६. उलट जबाब; हाजीर जबाब. [सं.] 
 
उत्तर चव. १. पेक्षा अचधक, जास्त या अथी : एकोत्तर, एकोत्रा, चत्रहोत्रा, र्ोहोत्रा, परं्होत्रा 
परं्ोत्तरशत,िोशोत्तर योजन, अंगुलोत्तर हस्त. २. पुढील; नंतरर्ा; िुसरा; पूवचच्या उलट; िूरर्ा याअथी - 
उत्तराधच, उत्तरश्लोक, उत्तररात्र. ३. श्रेष्ठ; वरर्ढ; अचधक र्ागंला याअथी : राजोत्तरप्रधान, नरोत्तर नारी, 
गुरूत्तर चशष्ट्य, स्वाम्युत्तर सेवक, शास्त्रोत्तर वेि, ज्ञानोत्तर भतती. ४. नंतरर्ा याअथी-उत्तर काळ, 
उत्तरव्यस्था - यातना, व्यय, आयुष्ट्य, वय. 

शअ.  नंतर; मागाहून. उिा. र्तउत्तर; तिुत्तर. [सं.] 
 
उत्तर स्त्री. िचक्षिेच्या समोरर्ी चिशा; पूवेकडे तोंड करून उभे राचहले असता डाव्या हाताला येिारी 
चिशा. [सं.] 
 
उत्तर पु. एक अलंकार. जेव्हा वतता प्रक नोत्तरासह आपल्या मनातील भाव, वृत्ती व्यतत करतो तेव्हा 
हा अलंकार होतो. यात चवर्ारलेले प्रक न झकवा उत्तरे अनुमाचनता येतात. उिा. ‘हक्स्तिंत व्याघ्रर्मच कैसे 
येथ चमळे तुला । सुनेरे् जोंवरी रम्य चवलास चिसती मुला ॥’ -यावरून प्रक न तर्मकता येतो; व ‘काय कचठन? 
िैवगती, सुखकाय? पे्रमळा अशी पत्नी ॥’ यात प्रक न आचि उत्तर ही िोन्द्ही आहेत. [सं.] 
 
उत्तर पु. उंबरठा : ‘कातंाऱ्यें कातंीला । उत्तर जडीला ।’ -स्त्रीगीतमाला २०. 
 
उत्तर न. १. र्नाम जमीन; मालकीर्ी जमीन. २. समासात उत्तरपिी, जसे : -िेवोत्तर, िह्मोत्तर : 
‘िह्मोत्तरतें िाह्मिीं चिन्द्हलें ’ -शके ११२८र्ा पाटिचशलालेख. 
 
उत्तर अक्षांश जी स्थळे चवषुववृत्ताच्या उत्तरेस असतात त्यारें् अक्षाशं. 
 
उत्तरकथा, उत्तरभाग स्त्री. पु.  एखाद्या गोष्ीर्ा, व्याख्यानार्ा शवेटर्ा भाग; उपसंहार. [सं.] 
 
उत्तरकदंब न. (ज्यो.) िाचंतवृत्तारे् उत्तरेकडील कें र. 
 
उत्तरकमय, उत्तरकायय, उत्तरणक्रया न. स्त्री.  औध्वचिेचहक; पे्रतसंस्कार : ‘मािें उत्तरकायच मी आपल्या हातून 
आटोपिार.’ -चवचव १४·१०·२१९. [सं.] 
 
उत्तरकाल पु. १. भचवष्ट्यकाळ. २. मृत्युकाळ; अखेररे् चिवस; वृद्धावस्था. २. नंतरर्ा, 
मागाहूनर्ा, पुढील काळ. [सं.] 
 
उत्तरकुरू पु. १. परृ्थ्वीच्या नवखंडापंैकी एक खंड; उत्तरेकडील, उत्तरधु्रवाजवळर्ा प्रिेश. २. 
उत्तरधु्रववृत्त. 
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उत्तरकोन पु. उत्तरेकडील कोपरा, चिशा. [सं.] 
 
उत्तरखंड न. १. आयावतच. पहा : उत्तरदेश. २. पुढील, उत्तर भाग (गं्रथ, प्रिेश, शहर 
वगैरेर्ा). [सं.] 
 
उत्तरगणत, उत्तरगती स्त्री. १. सुटका; मुततता. २. मोक्ष. [सं.] 
 
उत्तरगोल पु. िाचंतवृत्तार्ा उत्तरेकडील भाग. यात मेषेपासून कन्द्येपयंतच्या राशींर्ा अंतभाव 
होतो. [सं.] 
 
उत्तर गोलाधय भमूध्यवृत्ताने पृर्थ्वीरे् िोन भाग पडतात. त्यापैकी उत्तरेकडील भाग. [सं.] 
 
उत्तरजीणवत्व न. १.नैसर्मगक पचरक्स्थतीला तोंड िेऊन सगळयाचं्यापेक्षा जास्त जगिे, चटकाव 
धरिे.२. (समाज.) संस्कृती, समाज, अथचव्यवहार यातं सबल असेल तोर् चटकतो. िुबचलानंा हा अचधकार 
नाही.[सं.] 
 
उत्तरजीणवत्वाणधकार पु. (न्द्याय.) भागीिाराच्या मृत्यनंूतर मागे हयात असिाऱ्यार्ा संबंचधत 
मालमते्तवरील मालकीहक्क. 
 
उत्तरजीवी चव. मागे चजवतं राहिारी (व्यतती); पश्चात जगिारा; अनुजीवी. [सं.] 
 
उत्तरज्या स्त्री. (ग.) चत्रज्येतून भजुज्या वजा केली असता येिारे अंतर; धनु व ज्या यारं्ी 
मध्यरेषा. 
 
उत्तरडी स्त्री. १. उतरंड. २. धान्द्य ठेवण्यार्ी खोली; कोठी. (तंजा.) 
 
उत्तरि न. १. उतरिे; वरून खाली येिे. २. निीच्या पलीकडे जािे; निी ओलाडंिे; पैलतीरी जािे. 
[सं.] 
 
उत्तरिे अचि. जबाब िेिे; उत्तर िेिे : ‘र्चंरका खालच्या मानेने उत्तरली.’ -चनर् ं९. 
 
उत्तरत्र चिचव. १. नंतर; मागाहून; पुढे. २. पलीकडे. ३. भचवष्ट्यकाळात. [सं.] 
 
उत्तरदशा स्त्री. १. पुढे येिारी, नंतरर्ी क्स्थती. २. उतार वय; वाधचतय. [सं.] 
 
उत्तरदाणयत्व न. जबाबिारी; ‘पुस्तकात ज्या उचिवा राहून गेल्या असतील त्यारें् उत्तरिाचयत्व 
माझ्याकडेर् आहे.’ -लोस. [सं.] 
 
उत्तरदायी चव. १. जबाबिार; चजम्मेिार. २. उत्तर िेिारा; जाब िेिारा. 
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उत्तरणदनांणकत चव. नंतरर्ी, पुढील तारीख घातलेला (धनािेश) [सं.] 
 
उत्तरणदनांणकत धनादेश (अथच.) पुढर्ी तारीख घातलेला धनािेश. बॅंकेत आपल्या खात्यावर अजून रक्कम 
जमा व्हायर्ी असेल तर असा रे्क िेण्यार्ी पद्धत आहे. 
 
उत्तरणदवस पु. १. पुढील चिवस; नंतरर्ा चिवस. २. उद्यार्ा चिवस; भचवष्ट्यकाळ. [सं.] 
 
उत्तरदेश पु. आयावतच; उत्तरेस चहमालयापयंत व िचक्षिेस झवध्य पवचतापयंत आचि पूवचपचश्चम 
चिशानंा समुरानंी मयाचित असलेला प्रिेश. 
 
उत्तरधु्रव पु. १. उत्तरधु्रवार्ा तारा. २. परृ्थ्वीर्ा सवात उत्तरेकडील झबिू. [सं.] 
 
उत्तरधु्रववृत्त न. उत्तरधु्रवझबिूपासून २३ ॥ अंशावरून जािारे अक्षवृत्त. 
 
उत्तरपत्र न. उत्तरासाठी पत्र; जोडपत्र; जोडकाडच. 
 
उत्तरपणत्रका स्त्री. परीके्षतील प्रक नानंा चिलेली लेखी उत्तरे एकत्र असिारी वही. [सं.] 
 
उत्तरपद न. (व्या.) समासातील िुसरे, शवेटरे् पि. [सं.] 
 
उत्तरपराई, उत्तरपऱ्िाई स्त्री. उतारवय; वृद्धावस्था. 
 
उत्तरपक्ष पु. (कायिा) १. प्रचतवािी; त्यार्ी बाजू. २. (भाडंितंट्यात) चवरुद्ध बाजू व चतरे् 
जबाब-समथचन, आरोपारें् चनरसन, खंडन. पूवचपक्ष याचं्या उलट. ३. (न्द्यायतकच .) उपप्रमेय; गौिप्रमेय; 
उपनय (प्रचतज्ञा, हेतू, उिाहरि, उपनय व चनगमन या न्द्यायशास्त्राच्या पार् अंगापंैकी र्ौथे). ४. 
र्ारंमासातील िुसरा पधंरवडा; कृष्ट्िपक्ष; वद्यपक्ष. ५. (सामा.) प्रत्युत्तर; पूवचपक्षखंडन; शकंारें् समाधान. 
[सं.] 
 
उत्तरपंथ पु. १. संसारापासून चवरतत होऊन परलोकसाधनाथच तीथचयात्रा, अरण्यवास, तपश्चया 
र्त्यािी कराव े म्हिून अवलंब करायर्ा मागच : ‘श्रीपाि श्रीवल्लभ नाम ऐसें । िंाले चत्रमूर्मत कैसे । चपतयातें 
म्हितसे । जाऊ उत्तरपथंाचस ॥’ -गुर् ५·५६. २. चहमालयात बचरकाश्रमाजवळ असलेले स्थान. हा मागच 
स्वगाकडे जातो व मानवाला तो िुलंघ्य आहे अशी समजूत आहे. (वा.) उत्तरपंथास लागिे - मरिोन्द्मुख 
होिे. [सं.] 
 
उत्तरपंथी सरदार झशिे -होळकर हे सरिार. पेशवाईत हे उत्तरेकडे असत. 
 
उत्तरपालवी स्त्री. ज्या चठकािाहून उत्तरेकडील भाग िूरवर चिसत आहे व िचक्षिेकडील बाजू 
टेकडी िंाडे वगैरेंनी संरचक्षत आहे अशी जागा; उत्तराचभमुख अशी. िचक्षि पालवीच्या उलट. (को.) 
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उत्तरपाषाि युग न. (र्चत.) पाषाियुगाचं्या नंतरर्ा, पुढर्ा भाग. 
 
उत्तरपूजा स्त्री. १. पूजेर्ा शवेटर्ा भाग. २. एखाद्या तात्पुरत्या स्थापन केलेल्या िेवतेरे् चवसजचन 
करतेवेळी करायर्ी पूजा; चवसजचनचवधी. [सं.] 
 
उत्तरप्रत्युत्तर न. उत्तरावर पुन्द्हा उत्तर, जबाब याप्रमािे र्ाललेला वाि; वािप्रचतवाि. [सं.] 
 
उत्तरबस्ती स्त्री. १. ओटीपोट. २. मूत्रमागात बस्ती िेण्यार्ी नचलका. 
 
उत्तरभाग पु. पुढील, िुसरा भाग. [सं.] 
 
उत्तरभोजन न. रात्रीरे् जेवि : ‘उत्तर भोजन अगत्य कराव.े’ -सप्र १५·२. 
 
उत्तरमात्रा, उत्तरमात्री चिचव. प्रत्येक शब्िागचिक; प्रचतक्षिी; प्रचतव्यवहारी : ‘तुला उत्तरमात्रा ं
चशकचवलें  पाचहजे.’ -शाको. 
 
उत्तरमूलोद्योगशाला स्त्री. मूलोद्योगशाळेतील वगाच्या पुढील वगच असलेली शाळा. 
 
उत्तरमीमांसा स्त्री. िह्मसूते्र; षड िशचनातंील एक िशचन; विेान्द्त. [सं.] 
 
उत्तरराग, उत्तरराणगिी पु. स्त्री. उत्तररात्री (रात्र संपायच्या वळेी) गायरे् मालकंस, वसंत, सोहनी 
र्त्यािी राग, राचगिी. [सं.] 
 
उत्तररात्र स्त्री. मध्यरात्रीनंतरर्ा काल, चवभाग; पहाटेर्ा कालभाग; मध्यरात्र व सूयोिय 
यामंधील वळे. [सं.] 
 
उत्तरलेखापरीक्षा (शाव्य.) एखािा व्यवहार झकवा व्यवहारार्ी माचलका पूिच िंाल्यानंतर लगेर् 
झकवा काही कालानंतर त्यासंबधंीर्ा चहशबे. 
 
उत्तरलोक पु. वरर्ा लोक; िेव, ऋषी व साधू यारें् चनवासस्थान. [सं.] 
 
उत्तरवय न. वृद्धावस्था; म्हातारपि; उत्तरपराई. [सं.] 
 
उत्तरवयस्क चव. वृद्ध; म्हातारा; वयातीत. 
 
उत्तरवती चव. १. वारस म्हिून येिारा; मागून पिावर, गािीवर बसिारा. २. पाठीमागून येिारा; 
नंतर असिारा; लगेर् पुढे असिारा. 
 
उत्तरवादी पु. (कायिा) प्रचतवािी. 
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उत्तरणवधान न. उत्तरचिया; औध्वचिेचहक : ‘चतघासंी िेवोचन िहन । उत्तरचवधान करचवलें  रायें ।’ -
भाराबाल १·७०. [सं.] 
 
उत्तरवेठ पहा :  उतारपेठ : ‘कीं धमार्ी उत्तरवेंठ की चसद्धीर्ी ओळगवट’ -ऋ ११. 
 
उत्तरवेदी स्त्री. यज्ञामध्ये ज्या विेीवर मुख्य सोमािी रव्यारें् हवन होते ती. 
 
उत्तरव्यवस्था स्त्री.  १. भचवष्ट्यकाळर्ी तजवीज; पुढील तरतूि. २. मृत्युपत्र. ३. उत्तरचिया; 
औध्वचिेचहक झकवा त्यासंबंधी तजवीज. 
 
उत्तरसंगीतपद्धणत, उत्तरसंगीतपद्धती स्त्री. झहिुस्थानी संगीतपद्धती. [सं.] 
 
उत्तरसाक्षी पु. प्रचतवािी पक्षातफे आलेला साक्षीिार. 
 
उत्तरिीन चव. चनरुत्तर; उत्तर िेता येत नाही असा. 
 
उत्तरक्षम चव. (ग.) सोडवता येण्यासारखा; ज्यारे् बरोबर उत्तर चमळू शकेल असा. 
 
उत्तरा स्त्री. १. नक्षत्रमाचलकेतील बारावे नक्षत्र; उत्तराफाल्गुनी. २. उत्तरचिशा. [सं.] 
 
उत्तराकांक्षी वाक्य (भाषा.)ज्यातून उत्तरार्ी अपेक्षा आहे असे वातय. 
 
उत्तराि पहा : उतरि, उतराि 
 
उत्तरािी पु. आघाडा. [क. उत्तरिी] 
 
उत्तराणधकार पु. वारसाहक्क, मनुष्ट्याच्या मृत्युनंतर त्याचं्या मालमते्तच्या स्वाचमत्वार्ा, मालकीर्ा 
हक्क. [सं.] 
 
उत्तराफाल्गुनी स्त्री. नक्षत्रमालेतील बाराव ेनक्षत्र; उत्तरा. [सं.] 
 
उत्तराभाद्रपदा स्त्री. नक्षत्रमालेतील सव्वीसावे नक्षत्र. [सं.] 
 
उत्तराभास पु. (कायिा) अप्रस्तुत; असंबद्ध; टाळाटाळीने चिलेले उत्तर; खोटा जाब. [सं.] 
 
उत्तराणभमुख चव. ज्यारे् तोंड झकवा िशचनी भाग उत्तरेकडे आहे असा : ‘बाहेरी प् मासन ररु्नी । 
उत्तराचभमुख बसैोचन ।’ -ज्ञा ८·९२. [सं.] 
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उत्तरायि न. (ज्यो.) सूयच झकवा र्तर ग्रहनक्षते्र यारें् उत्तरेकडे जािे; िुसरे अयन; हा 
अयनकाल; मकरवृत्तापासून ककच वृत्तापयंत सूयाच्या िातंीस लागिारा सहा मचहन्द्यारं्ा काळ. (चडसेंबर २२ 
ते जून २२ झकवा माघ ते आषाढ). [सं.] 
 
उत्तरायिपात, उत्तरायिकबदु, उत्तरायिकबदू पु.  िाचंतवृत्तापासून चफरिारा सूयच ज्या संपातातून 
चवषुवारे् उत्तरेस जातो तो पात झकवा झबिू; वसंतारंभपात. [सं.] 
 
उत्तरायिमागय पु. १. सूयच मकरवृत्तापासून ककच वृत्ताकडे जातो तो मागच. २. िह्मलोकार्ा मागच पहा : 
अर्णचराणद मागय [सं.] 
 
उत्तरारिी स्त्री. अक्ननमंथन करण्यार्ी वरर्ी अरिी. खालर्ी अधरारिी. 
 
उत्तराराधना न. स्त्री.  मुख्य पूजेनंतरर्ी पुन्द्हा करायर्ी पूजा, प्राथचना. 
 
उत्तराधय पु. िोन अधापैकी िुसरा अधच; गं्रथाचिकारें् जे िोन भागातंील त्यातील िुसरा भाग. [सं.] 
 
उत्तरावस्था स्त्री. अखेरर्ी अवस्था; वाधचतय; ऱ्हास; नाश : ‘क्षीिपिार्ा सुमुहूतच । काळ आरंभ करी 
जेथ । ते हे उत्तरावस्था येथ ।’ -एभा २२·५२४. [सं.] 
 
उत्तराशा स्त्री. उत्तरचिशा : ‘जन कचथचत, धेनु कुरंूनी वचळल्या येऊचन उत्तराशलेा ।’ -मोचवराट 
नव ३०५. [सं.] 
 
उत्तराषाढा स्त्री. नक्षत्रमाचलकेतील एकचवसाव ेनक्षत्र. [सं.] 
 
उत्तरांग न. १. शवेटर्ा भाग; अंग; उपसंहार; कोित्याही कामाच्या प्रधानभागानंतरर्ा भाग. २. 
(संगीत.) रागाच्या प, ध, नी, सा ह्या र्ार स्वरारं्ा समुिाय. ३. (तत्त्व.) एखाद्या गोष्ींर्ी नंतरर्ी बाजू; 
जर… तर… प्रकारच्या चवधानातील तर… नंतरर्ा भाग; ज्या िोन संख्यारें् गुिोत्तर साचंगतले जाते त्यातील 
िुसरी संख्या. [सं.] 
 
उत्तरांगवादी राग (संगीत) ज्या रागार्ा वािी स्वर त्याच्या उत्तरागंामध्ये असतो राग. ह्या वगात 
येिाऱ्या रागारं्ा गानसमय रात्री १२ वाजल्यापासून चिवसाच्या १२ वाजेपयंत असतो. 
 
उत्तरी स्त्री. १. उत्तरचिया करते समयी गळयात जानव्यासारखे बाधंण्यात येिारे एक फडके. २. 
अंगवस्त्र; उपरिे; ओढिी; उत्तरीय. ३. स्नानसंध्यािी कमचसमयी रामनामाचंकत पट्ट्ट्यासारखे गळयात 
घालावयारे् वस्त्र. [सं. उत्तरीय] 
 
उत्तरीय न. १. उपरिे; ओढिी; शलेा; उपवस्त्र; अंगवस्रः ‘बहुचवक्स्मत नृपमुचन सुर म्हिती उडवचून 
उत्तरीयातंें ॥’ -मोभीष्ट्म १२·१४. २. पहा : उत्तरी. ३. चवचशष् प्रकारर्ा िंगा; रोमन रचहवाशारं्ा सैल िंगा; 
लोकरी उपरिे; टोगा. [सं.] 
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उत्तरीय तपासिी व्यततीला अनैसर्मगक झकवा संशयास्पि मरि आल्यास त्यारे् कारि 
ठरचवण्यासाठी होिारी पे्रतार्ी तपासिी : ‘उत्तरीय तपासिीपूवी पे्रतार्ी ओळख पटवनू घेिे आवक यक 
असते.’ -गुमा ४३. 
 
उत्तरेकडील ढोंग (र्चत.) तोतयारें् साकेंचतक नाव. 
 
उत्तरोत्तर चिचव. १. हळूहळू; चिवसानुचिवस; िमािमाने; पुढेपुढे. २. अचधकाचधक : ‘ऐसा हा 
उत्तरोत्तरु । ज्ञानबीजार्ा चवस्तारु ।’ -ज्ञा ४·१९१. [स.ं उत्तररे् चद्व.] 
 
उत्तल उंची (स्था.) घराच्या पायापासून गच्चीपयंतर्ी उंर्ी. 
 
उत्तलीय पु. (भ.ू) समुरचकनाऱ्यालगतर्ा उथळ पाण्यार्ा पट्टा. हा सवचसाधारिपिे 
ओहोटीच्या खुिेपासून ते समुरात १०० पुरुष अथवा ६०० फूट खोल असतो. [सं.] 
 
उत्तणंभत चव. १. वर उर्ललेले; सरळ उभे केलेले. २. पुढे आलेले; उन्नत (स्चत्रयारें् स्तन). ३. 
उभारलेले, वर केलेले (कान). [सं.] 
 
उत्तसं चव. भषूि; अलंकार; तुरा. सामा. शब्ि - कुलोत्तंस = कुळाला भषूि; राजोत्तंस=राजश्रेष्ठ. 
[सं.] 
 
उत्तान चव. भडक; भावना उिीचपत करिारा; अश्लील. [सं.] 
 
उत्तान चव. १. उतािा; तोंड वर केलेला. २. उथळ. ३. सरळ; स्पष्; गूढ नव्हे असा (श्लोकाथच, 
अचभप्राय र्.). [सं.] 
 
उत्तानकूमासन न. कुकु्कटासन घालून िोन्द्ही हातारं्ी चमठी मानेत घातली असता होिारे आसन. 
[सं.] 
 
उत्तानमंडूकासन न. बेडकाप्रमािे केलेले आसन. [सं.] 
 
उत्तानवंणचत संयुक्त िस्त (नृत्य.) कोपरे व खािें वाकडे करून िोन्द्ही हात चत्रपताक करिे, मग 
त्यारें् तळहात चतरकस चिसतील असे ते ठेविे. 
 
उत्तानाथय पु. सरळ, सहज समजिारा अथच; सोपा, उघड अथच. 

चव.  गूढ नसलेला; उघड; स्पष् (अथच र्.) [सं.] 
 
उत्ताप न. उजेडार्ी व उघडी जागा. 

चव.  उघडी; उजेडार्ी; छायारचहत; मोकळी; उन्द्हार्ी (जागा). [सं.] 
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उत्तीिय चव. १. (निी, घाट, संकट र्.) उतरून पार गेलेला; कायातून पार पडलेला : ‘जें 
शतमखोत्तीिच करा । आरूढोचन असे ॥’-ज्ञा १०·२४०. २. परीके्षत पास िंालेला; जय चमळालेला; चवजयी. ३. 
उतराई; ऋिमुतत : ‘िेऊचन मज उत्तीिे । जालीं आजी ॥’ -ज्ञा १६·३३. [सं.] (वा.) उत्तीिय िोिे - १. 
चवजयी होिे; पास होिे. २. मरिे : ‘तेथ उत्तीिच होईल प्रािें ।’ -ज्ञा १·२०२. ३. उतराई होिे : ‘उपासनेरे् 
उत्तीिच व्हाव े।’ -िास १५·१०·३३.  
 
उत्तुगं चव. अचतशय उंर्; (ल.) अलौचकक कतचबगारीर्ा (मािूस). [सं.] 
 
उत्तुगंता भीणत, उत्तुगंता भीती उंर् जागी जाण्यास वाटिाऱ्या भीतीर्ी मानचसक चवकृती. 
 
उत्त ू पु. पहा : उतू 
 
उत्तजेक चव. रे्तना, उते्तजन िेिारे; हुरूप आििारे; प्रोत्साहक; रे्व, क्षोभ, कोप आििारे; हुशारी, 
तरतरी िेिारे (भाषि, पेय, प्रसंग र्.). 

न.  उिीचपत करिारे, उत्साह िेिारे पेय, औषध वगैरे. [सं.] 
 
उत्तजेन न.  १. जागृती; रे्तना; प्रोत्साहन; उिीपन; स्फूती; आवेश, रे्व, क्षोभ येिे. २. प्रलोभन; 
आकषचि. (चि. िेिे). [सं.] 
 
उत्तजेनात्मक णनयोजन न. उते्तचजत करण्यासाठी, प्रोत्साहनाच्या हेतूने आखलेली कायार्ी रूपरेषा. 
 
उत्तजेनाथय चव. प्रोत्साहन िेण्यासाठी चिलेले. (पाचरतोचषक). 
 
उत्तजेनक्षमता स्त्री. उते्तजकाला प्रचतसाि िेण्यार्ी शतती, सामर्थ्यच. 
 
उत्तणेजत चव. १. उते्तजन चिलेला; उत्साही; आवशे, रे्तना आिलेला; हुरूप, स्फूती 
चमळालेला. २. प्रवर्मतत; प्रवर्मधत; गती वाढविारा. ३. क्षबु्ध; उिीप्त. [सं.] 
 
उत्तोल पु. शरीरार्ा हातावर वगैरे साभंाळलेला तोल : ‘उत्तोल साभंाळण्यार्ी चिया जरी र्ागंली 
साधली तरर् त्यारे् हातून कामें होण्यार्ी आशा असते.’ -व्याज्ञा ३·२८१. 
 
उत्था स्त्री. उत्पत्ती; जन्द्म; उठाविी. समासात उपयोग. उिा. मायोत्थसंसार (मायेपासून ज्यार्ी 
उत्था िंाली आहे तो); ज्वरोत्थ; अज्ञानोत्थ. [सं. उत् + स्था; उत्थ =उत्पन्न ] 
 
उत्थान न. १. उभे राहिे; उठिे. २. उिय. जसे : - पुनरुत्थान=पुन्द्हा उठिे. ३. पे्ररिा : ‘मनार्ं 
उत्थान धमानं करायला पाचहजे.’ -पुत्र १५. ४. जागृती; प्रबोधन. [स.ं] 
 
उत्थापक चव. १. उभा करिारा; प्रवृत्त करिारा; संस्थापक; उत्पािक. २. उठचविारा. [सं.] 
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उत्थापिे उचि. १. स्थानभ्रष् करिे; उठवनू लाविे. या व र्तर अथी पहा : उत्थापन : ‘असुर सुरा ं
ते उत्थाचपती । ते गाऱ्हािें हचरशीं िेती । र्ंर र्रं प्रजापती । तेही र्रफडती हचरपिा ।’ -एरुस्व १·७९. २. 
जागेवरून काढिे, हलचविे. ३. मोठेपिा आििे. ४. उते्तजना िेिे. [सं. उत्थापय] 
 
उत्थापन न. १. उठविे; उभे करिे. २. मोठेपिाला आििे; वर आििे : ‘संस्कृत भाषेला 
उत्थापन िेण्याच्या उद्योगास…’ -चनअ ८६. ३. िेव, मूती र्त्यािींरे् चवसजचन करिे; िेवकोत्थापन. ४. 
उते्तजन; उठाविी. ५. खडी ताजीम; स्वागताथच उभे राहिे, सामोरे जािे. (चि. िेिे, घेिे). ६. उठविे; 
अभ्युत्थान; स्थानभ्रष् करिे; काढून टाकिे (राज्य, नोकरी र्त्याचिकावंरून). पहा : उत्थापिे. ७. (ग.) 
एका पिाऐवजी िुसरे पि, अंकाबिल अक्षर घालिे; बिली ठेविे, आििे. [सं.] 
 
उत्थाणपत चव. १. उभा राचहलेला; उभारलेला; उठवलेला; स्थापलेला; कायम केलेला. २. 
काढून टाकलेला; िूर केलेला.[सं.] 
 
उत्थापी चेता (वै.)उिीचपत करिारा ज्ञानतंतू; हषचिी रे्ता. 
 
उत्थापी पेच ज्यामुळे पेर् जागेवर चफरून बसचवलेली वस्तू वरखाली होऊ शकते असे पेर्. उिा. 
मोटार गाडी उर्लण्यासाठी वापरलेला पेर्. 
 
उल्त्थत चव. उठलेला; उभा राचहलेला; वर आलेला. [सं.] 
 
उल्त्थत पद्मासन पद्मासन घालून नंतर िोन्द्ही हात व हातार्ी बोटे साफ उघडून जचमनीवर टेकून, 
हाताच्या बोटावंर व तळहातावर सवच भार िेऊन आसन उर्लून धरण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
उल्त्थणत, उल्त्थती स्त्री. १. उत्थान; उभे राहिे; वर येिे. २. उभे राहण्यार्ी, वर येण्यार्ी क्स्थती. 
[सं.] 
 
उल्त्थतोध्वयपद्मासन शीषासन करून उभ्या पायारं्ी हळूहळू एकेक माडंी घालून तशार् क्स्थतीत 
पद्मासन करिे. याने मान, डोके, कोपर यावंर ताि बसतो व डोतयारे् पाढंरे िंालेले केस काळे होतात. 
 
उत्पणत्त, उत्पत्ती स्त्री. १. जन्द्म; संभव; उद्भव; अक्स्तत्वात येिे; चनमाि होिे : ‘जे वेळीं ही लागे उत्पत्ती । 
ते वेळीं क्स्थती प्रळयो हारपती ।’- ज्ञा. ११·४९६. २. प्रािुभाव; उत्थान; उिय. सामा. शब्ि-बीजोत्पत्ती, 
रोगोत्पत्ती. ३. उत्पत्ती, क्स्थती व संहार (लय) या तीन अवस्था प्रत्येक प्राण्याला असतात. िह्मा, चवष्ट्िू व 
महेश (चशव) या अनुिमे वरील तीन अवस्थाचं्या अचधष्ठात्री िेवता आहेत. [सं.] 
 
उत्पथ पु. वाईट मागच : ‘जो न मानी वेिशास्त्राथच । तो उत्पथामाजीं पडे ।’ -एभा १९·५२७ [सं.] 
 
उत्पथी झडप (यंत्र.) एखाद्या यंत्रव्यवस्थेमध्ये रव झकवा वायरू्ा िाब पाचहजे तेवढा ठेवण्यासाठी 
असलेली िंडप. 
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उत्पन्न चव. जन्द्मलेले; उत्पत्ती पावलेले; उद्भतू; तयार िंालेले. 
न. १. फल; चमळकत; प्राप्ती (शतेकी, नोकरी, धंिा, व्यवसाय या पासून). २. नफा; खर्च 

वजा जाऊन चशल्लक; लाभ. ३. मूळ चठकाि; मूळ कारि. [सं.] (वा.) उत्पन्नास येिे- प्राप्ती होण्याच्या 
अवस्थेस पोर्िे; नफा, फायिा चमळू लागिे; फलिायक होिे. 
 
उत्पन्निे अचि. उत्पन्न होिे; उिय पाविे. 
 
उत्पन्नजन्य चव. कमी अचधक उत्पन्नामुळे होिारी (लवचर्कता). 
 
उत्पन्न पणरिाम पु. (अथच.) प्राप्तीमुळे होिारा लाभ. 
 
उत्पन्नभक्षी चव. हातातोंडाशी गाठ असलेला; रोजच्या रोज चमळवनू खािारा; आलेले उत्पन्न 
लागलीर् खािारा, काही चशल्लक न टाकिारा झकवा टाकण्यास असमथच. 
 
उत्पन्नभोक्ता चव. १. वचडलोपार्मजत संपत्तीवर चनवाह करिारा. २. हातातोंडाशी गाठ असलेला; 
उत्पन्नभक्षी. 
 
उत्पन्नणवनष्ट, उत्पन्नणवनाशी चव. १. उत्पन्न िंाल्याबरोबर नष् होिारा; लागलीर् नाश, मृत्यू 
पाविारा. २. क्षिभगुंर; अल्पायुषी. ३. चनजीव. 
 
उत्पल, उत्पळ न. १. कमळ; राजीव; पकंज : ‘पूजीसी नीलोत्पलीं । जीवभृगंाचं्या ॥’ -ज्ञा १७·६. २. 
एक उपरत्न. हे नील विारे् असून संुिर, स्वच्छ, पारिशचक आचि कठीि असते. 
 
उत्पवन न.  हवते उडिे : ‘घुचटका तोंडी घालीचत आचि उत्पवन करीचत ।’-लीर् १·३४. 
 
उत्पाटिे सचि. नाहीसे करिे; नाश करिे; उपटून टाकिे : ‘जे येवढें िंाड उत्पाटी । ऐसे काचय 
असे ॥’ -ज्ञा १५·२१०. [सं. उत् + पट] 
 
उत्पाटन न. उच्चाटन; उपटिे; खिून काढिे; चनमूचलन करिे. सामा. शब्ि-वृक्षोत्पाटन, 
केशोत्पाटन. [सं.] 
 
उत्पाणटत चव. उपटलेले; नाहीसे केलेले; उखडून टाकलेले. 
 
उत्पात न. १. भयसूर्क चर्न्द्ह, खूि; अपशकुन; भावी अचरष्ारें् सूर्क चर्न्द्ह : ‘िंाले उत्पात बहुल 
तेव्हा ंर्ळर्ळ वसंुधरा हाले ।’ -मोभीष्ट्म १०·३८. उत्पातारें् काही प्रकार- भकंूप, उल्कापात, तचडत्पतन, 
वृक्षोन्द्मूलन वगैरे. २. अनथच; संकट : ‘एका क्षरु आयुष्ट्यात केवढाले उत्पात.’- रथ २७७. ३. खोड्ा; िंगे; 
पीडा; त्रास (राजा, र्ोर, बडं र्त्यािींर्ा). [सं. उत् + पत्] 
 
उत्पातप्रलय पु. प्रलयकालर्ा, जगाच्या अखेरीर्ा अनथच; भयंकर, सवचव्यापी संकट. [सं.] 
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उत्पाणतत जल उध्वचपातन करून शुद्ध केलेले पािी. 
 
उत्पाती चव. १. व्रात्य; खोडकर; द्वाड (मूल). २. साहसी; मोठा उद्योगी; चहय्येिार. ३. चवध्वंसक : 
‘१९४२ र्ी उत्पाती र्ळवळ गाधंीजींना मान्द्य नव्हती.’ -माजी ५०९. [सं. उत्पात] 
 
उत्पाद पु. १. उत्पन्न केलेला माल, वस्तू. २. उत्पन्न करिे. 
 
उत्पादक पु. १. चपता; चनमािकता; वस्तू चनमाि करिारा : ‘भारतात उत्पािक श्रम करिाऱ्या 
लोकाचं्या संख्येपैकी ७२ टके्क लोक शतेीत राबतात.’ -लोस ६९. २. संस्थापक; काही कायच, मूळ गोष् 
काढिारा, आरंभ करिारा. 

१. चव. फलिायक. २. (अथच.) उत्पन्न करिारा; उत्पािनक्षम; चविीसाठी माल तयार करिारा; 
धनोत्पािक. [सं. उत् + प्] 
 
उत्पादककाल पु. एखाद्या उत्पािनाला प्रत्यक्ष लागिारा कालावधी. 
 
उत्पादकता स्त्री. (अथच.) ज्याला चवचनमयमूल्य आहे असा माल झकवा सेवा उत्पािन करण्यार्ी 
क्षमता. 
 
उत्पादक वस्तु (अथच.) वस्तूच्या उत्पािनासाठी आवक यक िुसरी उत्पाचित वस्तू. 
 
उत्पादकारक पु. उत्पािक साधक. 
 
उत्पादगिना, उत्पादगिणत, उत्पादगिती उत्पािन केलेल्या मालार्ी मोजिी. 
 
उत्पादिे सचि. १. घडविे; जन्द्मास आििे; चनमाि करिे; तयार करिे; बनविे. २. प्रकट करिे 
: ‘चशकल्या शब्िारें् उत्पाचितों ज्ञान । िपचिींरे् धन उपखाया ं।’ -तुगा १५५९. [सं. उत्पािन] 
 
उत्पादन न. १. उत्पत्ती; उत्पन्न करण्यार्ा व्यापार, चिया; चनमाि करिे. २. (अथच.) उत्पन्न 
केलेला माल (कारखाने, व्यापार, शतेकी यापंासून). ३. सजचन; उत्पन्न; उपज; पैिास; तयार माल. [सं.] 
 
उत्पाणदत चव. उत्पन्न केलेला; जन्द्माला आिलेला. [सं.] 
 
उत्पाणदतभाव पु. पे्ररिा केलेली भावना. 
 
उत्पाद्य चव. उत्पन्न करण्यास योनय; उत्पन्न करायरे् ते. 
 
उत्प्रिोद पु. १. ऊध्वचगामी, वर उर्लिारा रेटा अथवा जोर. २. (भशूा.) भकूवर्ार्ा, भपूषृ्ठार्ा 
वर आलेला भाग. 
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उत्प्रवासन न. परिेशात रहावयास जािे. 
 
उत्प्रवासी पु. (कायिा.) स्विेश सोडून र्तरत्र कायम वास्तव्य करण्यार्ा र्रािा असलेली 
व्यतती. [सं.] 
 
उत्प्रवाि बाहेर वाहिारा ओघ; चनगचत प्रवाह. [सं.] 
 
उत्प्राणिद न. उज्ज व प्राि यारं्ा संयोग. 
 
उत्पे्ररि न.  (शाप.) चवतंर्क झकवा त्यासारख्या पिाथाच्या साहाय्याने िुसऱ्या पिाथात रासायचनक 
बिल होण्यार्ी प्रचिया; चनिेशन. उिा. डायजेस्टने तवचकरार्ी साखर बनिे. यामध्ये चनिेशक स्वतः 
बिलत नाही. 
 
उत्पे्रषि लेख (शाव्य.) वरच्या न्द्यायालयाने खालच्या न्द्यायालयाला आवक यक ते अचभलेख 
पाठचवण्यासंबंधी चिलेला आिेश. [सं.] 
 
उत्पे्रक्षि न. दृष्ान्द्त, उिाहरि िेिे; िाखला िेिे. [सं.] 
 
उत्पे्रक्षिे सचि. (काही एक गोष्) उत्पे्रक्षाचवषय करिे; एखाद्या गोष्ीर्ा िाखला, उिाहरि िेिे 
[सं. उत्पे्रक्षा] 
 
उत्पे्रक्षा स्त्री. १. (सास.) एक अथालंकार. उपमेयावर जिू हे उपमानर् आहे अशी संभावना ज्यात 
केलेली असते तो अलंकार. स्वरूप (उत्पे्रचक्षत वस्तू पिाथच असेल तर), हेतू (चियेरे् कारि असेल तर), व 
फळ (चियेरे् फळ असेल तर) असे उत्पे्रके्षरे् तीन प्रकार आहेत. उिा.- असें बोलोनी नळें रंजवीला । 
अंजुळीमाजी हंस बसैवीला । गमे र्ंपककुसुमौघ हार िेंला । पाठवाया युवतीस चसद्ध केला ॥’ -नल ८१. २. 
कल्पना; तकच ; युतती : ‘आर्कतया ंउत्पे्रके्ष सळु र्ढे ।’ -ज्ञा १०·२६८.[सं.] 
 
उत्पे्रणक्षत चव. उत्पे्रक्षा चिलेले; तुलना केलेले; िाखला िेऊन स्पष् केलेले. [सं.] 
 
उत्प्तीलवन न.  उड्डाि; उडी; भरारी : ‘िेखें उत्प्लवनासचरसा ं । पक्षी फळाचस िंोंबे जैसा ।’ -ज्ञा 
३·४१. [सं.] 
 
उत्प्तीलवबांध पहा : उत्प्तीलवमागय 
 
उत्प्तीलवमागय पु. धरिातील जािा पािी काढून टाकण्यासाठी केलेला पाट, मागच; साडंवा. [सं.] 
 
उत्प्तीलवी चलनफुगवटा (अथच.) र्लनचवस्तार अमयाि होऊन झकमतीरे् मान चनरंकुश वाढत राहते. 
र्लनार्ी ियशतती क्षीि होत जाते. तशाही पचरक्स्थतीत र्लनचवस्तार र्ालू राहून वास्तव व्यवहारात 
र्लन पूिचतः चनष्ट्प्रभ होते अशी र्लनफुगवट्यार्ी क्स्थती. 
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उत्फती उत्पाती, िंगेखोर, पेंढारा. 
 
उत्फालन न. उड्ा मारण्यार्ी चिया : ‘मारी मूषक थोर कोि कुहरी राहोन तें माजंरी । 
उत्फालेन करी करून मजला पीडा शरीरी करी ॥’ -चवठ्ठलकृत रसमंजरी. [सं. उत्फाल] 
 
उत्फुल्ल, उत्फुणल्लत चव.  उलगडलेले; प्रसन्न; चवस्तारलेले; उघडलेले; चवकासलेले; उमललेले 
(पुष्ट्प, नेत्र) : ‘अनावर आनंिाने उत्फुल्ल होण्याऐवजी..’ -चवजी ९६. [सं.] 
 
उत्फुणल्लका स्त्री. मुलींर्ा एक प्रकारर्ा खेळ; बसफुगडी.[सं.] 
 
उत्याचे भात जमीन भाजल्याचशवाय नुसती नागंरट करून त्या जचमनीत काढलेले भात. [क. उतू] 
 
उत्रवाट पु. उत्तरीय : ‘बाचंधलें  गुंफामठ । वस्त्रें कमंडलू योगवट । पाटसूतारे् उत्रवाट । सामग्री िेतसे ॥’ 
-काचलका१७·७९ [सं. उत्तरीय + पट] 
 
उत्रात स्त्री. संिातं : ‘आवतनी उत्रात गधडावर बसेलश-ेयंिार्ी संिातं गाढवावर बसली आहे.’ -
संशोधन ऐलेर् २५६, २६६. (खा.) [सं. उत्तरायि] 
 
उत्रापावलाक चिचव. प्रत्येक शब्िागचिक व पावलाबरोबर; हरघडी. (गो.) [सं. उतर + पाि] 
 
उत्सन्न चव. मृत; नष् : ‘कुलघातकाचं्या या विचसंकरकारक िोषानंीं पुरातन ज्ञाचतधमच व कुलधमच 
उत्सन्न होतात.’-गीर ६१०. [सं. उत् + स्] 
 
उत्सगय पु. (वै.) शरीरातून बाहेर टाकलेली वस्तू; चवष्ठा; मळ. [सं.] 
 
उत्सगय पु. १. बाहेर टाकिे; टाकून िेिे; त्याग; िान; अपचि. सामा. शब्ि -मलात्सगच, मूत्रोत्सगच, 
वृषोत्सगच वगैरे : ‘संिमि उत्सगच । चवण्मूत्रार्ा ॥’ -ज्ञा १३·११९. २. चनयम; चवधी; रीत. उिा. उत्सगचशास्त्र. 
३. धमच करिे; चवहीर, धमचशाळा र्. िेवाला अपचि करिे. [सं. उत् + सृज्=टाकिे] 
 
उत्सगयतः चिचव. १. सामान्द्यतः ; साधारि, ढोबळ मानाने. २. चनयमानुसार. [सं.] 
 
उत्सगयव्यिू, उत्सजयक संस्था (वै.) प्राण्याचं्या शरीरातील नको असलेले मलमूत्रािी पिाथच बाहेर 
टाकण्यार्ी चिया करिाऱ्या अवयवारं्ा समूह झकवा अवयवारं्ी संस्था. 
 
उत्सजयन न. १. टाकिे; त्याग करिे; सोडून िेिे.पहा : उत्सगय २. विेाध्ययन थाबंचवण्याच्या 
वळेी करायरे् कमच; यज्ञोपवीत धारि करिारारें् एक प्रचतवार्मषक कमच; श्राविीतील एक कमच. [सं.] 
 
उत्सजयन तंत्र बाहेर टाकण्यासाठी, उत्सजचनासाठी उपयुतत अशी संरर्ना व कायचक्षम अवयव. [सं.] 
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उत्सर्णजत चव. उत्सजचन केलेला; त्याग केलेला. [सं.] 
 
उत्सव, उत्साव पु. १. आनंि; आल्हाि; उत्साह : ‘या िाह्मिाचंस आम्हा सुहृिाचंस पिीं बसोचन उत्सव 
िे ।’ -मोशाचंत ४·६६. २. आनंिार्ा चिवस; समारंभ; सि. पहा : उत्साि : ‘आचिखी होतसे चरििार तंटा । 
उत्साव भारी कारिें ।’ -िाचव ४९४. ३. नार्रंग; खेळ; चवलास. ४. धार्ममक, सामाचजक र्. मंगल प्रसंग. 
[सं.] 
 
उत्सवमूर्णत, उत्सवमूती स्त्री. १. चमरविुकीत न्द्यायर्ी िेवार्ी प्रचतमा; भोगमूती २. केवळ शोभेर्ा, 
चिखाऊ मािूस, वस्तू : ‘राष्ट्रपतीला उत्सवमूती करून ठेवण्यार्ी पद्धत पडत आहे.’ -लोका ४९. ३. (ल.) 
सभासमारंभात चजर्ा सत्कार करण्यात येतो ती व्यतती. [सं.] 

चव.  (थटे्टने) नेहमी नटूनथटून असिारा; उत्सवाला, मानाला मात्र पुढे असिारा. 
 
उत्संक, उत्संकल, उत्संखळ, उत्संगळ चव.  अचनबंध; उच्छंृखल; उतावळा; अमयाि; अप्रचतबद्ध; 
स्वैरवतचनी (पोर, सासुरवाशीि र्) : ‘तंव श्रीकृष्ट्ि म्हिती ऐसें । हे उत्सृंखळ बोलिें कायसें ।’ -ज्ञा ६·१६२. 
[सं. उत् + शृखंला] 
 
उत्संग पु. १. माडंी; जवळरे् स्थान : ‘संतोषा उत्संगी । चिधलें  घर ॥’ -ज्ञा १२·१५०. २. साचन्नध्य; 
सहवास : ‘जयाचंर्यें चिठीचर्या उत्संगीं ।’ -ज्ञा ९·४७७. [सं.] 
 
उत्संगसंयुक्तिस्त (नृत्य.) अराल हात उतािे करून बाहू वाकचविे व उजवा अराल हात डावीकडे 
व डावा हात उजवीकडे ठेविे. 
 
उत्संस्करि न.  (पुरा.) एका समाजाने िुसऱ्या समाजार्ी सासं्कृचतक वैचशष्ट्ट्ये उर्लल्यामुळे 
त्याचं्या प्रसारार्ी होिारी प्रचिया. 
 
उत्सादन न. १. पतंग उडविे (६४ कलापंैकी एक). २. नाश करिे. ३. वर जािे, र्ढिे. ४. 
खोल नागंरिे. [सं. उत् + स्] 
 
उत्साणदत चव. नाहीसे केलेले, नष्, रि केलेले. 
 
उत्सार, उत्सारि पु. न.  भाज्य संख्येपैकी जेथपयंत भागाकार िंालेला आहे त्यापुढील आकडे; 
पुढे भागायर्ा प्रत्येक आकडा, पि.[सं. उत् + सृ] 
 
उत्सारि न. (एखािा पिाथच) बाहेर काढून टाकिे; बचहर्मनष्ट्कासन. [सं.] 
 
उत्साि पु. १. अनुकूल भाव; उल्हास; उत्सुकता. २. आनंि; संतोष; समाधान. ३. सि; सोहळा; 
आनंिार्ा समारंभ; मंगलप्रसंग; उत्सव; आनंििायक कायचिम वसंतोत्सव : ‘असे गोकुळी िंाला आनंि । 
उत्साह कचरती परमानंि ।’ -हचर १२·१४४. ४. उमेि; झहमत; नेट; चनकर; धैयच : ‘धमच म्हिे, आजोबा उत्साहें 
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कौरवाथच भाडंावें ।’-मोभीष्ट्म १·७४. ५. वेग; जोर; आवेश : ‘तो उत्साहो न संवरे । र्ंचरय ओघा ं ।’ -ऋ६३. 
[सं. उत् + सह] 
 
उत्सािबुणद्ध, उत्सािबुद्धी स्त्री.  मनार्ी उमेि, ईषा; उत्सुकता; तत्परता; काम करण्यार्ी आवड 
: ‘उत्साहबुचद्ध न मनाप्रचत िे उठाया ।’ [सं.] 
 
उत्सािभंग, उत्सािनाश पु. १. आनंिार्ा चवरस; चनराशा. २. आनंििायक कायचिमार्ा चबघाड; 
त्यात आलेले चवघ्न. 
 
उत्सािमूर्णत, उत्सािमूती पु. पहा : उत्सवमूर्णत. १. व्यवहारात पुढे असिारा, ज्याला नेहमी पुढे 
करण्यात येते असा मािूस; कारभारी; चफरता व्यापारी; प्रर्ारक; प्रचतचनधी; आनंिाने पुढे होऊन काम 
करिारा; कामात र्तरानंा उत्साह वाटेल असे वागिारा. [सं.] 
 
उत्सािवान, उत्सािी चव. १. उमेि असलेला; आनंिी; उत्साहाने काम करिारा. २. तत्पर; 
उत्सुक; िीघोद्योगी. [सं.] 
 
उत्सािशल्क्त, उत्सािशक्ती स्त्री. उमेि; आत्मचवश्वास; धमक; जयाबिलर्ी खात्री; युद्धोपयोगी 
तीन शततींपैकी एक. िुसऱ्या िोन म्हिजे प्रभशुतती आचि मंत्रशतती. [सं. ] 
 
उत्साणित चव. १. उत्साही; आनंचित; प्रमुचित; उत्साह पावलेला, आिलेला. २. संतोचषत; खूष 
िंालेला; समाधान पावलेला. 
 
उल्त्सक्त चव. उतू गेलेला; वाहून गेलेला; भरून गेलेला. [सं. उत् + चसच] 
 
उत्सुक चव. १. उत्कंचठत; आतुर. २. अधीर; उतावीळ; मनापासून तयार. तत्पर; राजी; सज्ज; चसद्ध; 
चजज्ञासू. [सं.] 
 
उत्सुकता स्त्री. उत्कट र्च्छा; तीव्र र्च्छा; उतावीळपिा. 
 
उत्सृत णविीर (स्था.)  कूपनचलका; जचमनीत पाण्यार्ा िंरा सापडेपयंत यंत्राने चछर पाडून वर 
आिलेल्या िंऱ्याच्या पाण्यार्ी चवहीर; हापसा. 
 
उत्सृष्ट चव. टाकलेले; सोडून चिलेले; त्यतत; उत्सजचन केलेले.[सं.] 
 
उत्सृष्टपशु, उत्सृष्टपशू पु. िेवतेसाठी सोडलेला, अपचि केलेला बलै, पशू. [सं.] 
 
उत्सेक पु. १. उकळून वर येिे; ऊत. २. भर; वाढ. ३. गवच; ताठा. [सं. उत् + चसच] 
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उत्सेदिे सचि. नाश करिे; मोडिे; चवध्वंस करिे : ‘कोिी एक ज्ञानी म्हिचवती । अहंिह्म पूिच 
जािती । आचि सगुिभतती उत्सेचिती । ते तरलेचर् न तरती अचभमानें ॥’ -संचव २२·७८.[सं. उत्सािन] 
 
उत्सेध चव. उंर्; श्रेष्ठ : ‘सप्त चनगूढे रततविे । उत्सेध नेटकीं साही स्थानें ।’ -मुआचि १६·१८. 
 
उत्सेध पु.  (वै.) सूज आल्यामुळे, रततस्त्राव िंाल्यामुळे झकवा र्तर कारिानंी उंर्ावलेला शरीरार्ा 
भाग, उंर्वटा; टेंगूळ. [सं.] 
 
उत्स्थलांतर न. चवशषेतः स्वतःर्ा िेश सोडून िुसऱ्या िेशात कायमरे् राहण्याच्या दृष्ीने केलेली 
वसाहत, व्यवस्था. 
 
उत्स्फूतय चव. मनातून आलेला; स्वतःला सुर्लेला; आयत्यावळेी सुर्लेला; सहजस्फूतच. [सं. उ् + 
स्फूतच] 
 
उत्के्षप पु. बाहेर टाकिे; वर फेकिे; बाहेर घालविे. [सं.] 
 
उत्के्षपि न. वर उडचवण्यार्ी चिया. [सं. उत् + चक्षप्] 
 
उत्के्षपक पु. एखािी वस्तू हलचवण्यासाठी झकवा उर्लण्यासाठी जोर, ताकि झकवा िाब 
वाढविारे उपकरि, साधन. 
  
उत्के्षपिी जलसेतू (स्था.) विनचलकेच्या आकारार्ा कालवा, नहर. 
 
उत्के्षपिे उचि. िूर फेकून िेिे; वर उडचविे. [सं. उत् + चक्षप्] 
 
उत्के्षपभुवई स्त्री. नृत्यात एकार् वळेी एक झकवा िोन्द्हीही भवुया वर र्ढचविे; रागाविे, तकच  करिे, 
पाहिे. हेला-लीला वगैरेंच्या वळेी हा अचभनय करतात. 
 
उत्क्षोभ पु. राजकारिात अथवा सामाचजक पचरक्स्थतीत प्रर्डं, अर्ानक आचि झहसक उलथापालथ. 
 
उथव स्त्री. भरती; पूर : ‘आता ंउथव आल्यामुळे एक होऊं पहात नाहीं काय?’-सुिे ८४. [सं. उत् + 
स्था] 
 
उथळ चव. १. साधारि सखल; कमी खोल; फार खोल नसलेले (पात्र, निी, तळे र्.). २. (ल.) 
साधाभोळा; मोकळया मनार्ा; चनष्ट्कपटी; भाबडा. ३. वरवररे् ज्ञान असलेला; ज्याने नीट अभ्यास केलेला 
नाही असा. [सं. उत्स्थल] 
 
उथळिे अचि. उसळिे; उर्बंळून येिे; जोराने वर येिे; उत्पन्न होिे : ‘उथळोचन पे्रमा । कृक्ष्ट्ि ंचमळाल्या 
त्या रामा ।’ -रास १·१२२७. 
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उथळपातळ चिचव. झकचर्त; थोडेथोडे; चवरळचवरळ. 
 
उथळबुडाचा चव. १. अल्पज्ञानी; खोल चवर्ार न करिारा. २. हुरळून जािारा; अल्पसंतुष्; भोळसर 
: ‘आमच्यातचह उथळ बुडार्ी काहंी मंडळीं आहे.’ -लोचटकेले १·३९७. 
 
उथळवट चव. साधारि उथळ, सखल; फार खोल नसलेले. 
 
उथळा पु. वृक्षावर पाऊस पडल्यानंतर खाली पडिारे पावसारे् थेंब. (को.) 
 
उथळा, उथळी, उथळे पु. स्त्री. न. १. खाबंाच्या वर व खाली बसवण्याकचरता तयार केलेला 
र्ौकोनी लहान व उंर् िगड झकवा लाकूड; खाबंार्ा तळखडा, बठैक : ‘टेबलात बसचवलेल्या उभ्या 
चफरत्या िाडं्ाच्या खालच्या बाजूस टोक असून ते उथळयातं चफरते.’ -पिाथचचवज्ञान १·४३. २. 
(बाधंकाम.) िगडी झकवा काँिीटर्ा र्ाफा. 
 
उथळापाठ चव. उथळी झकवा गोडी भातजमीन जेथे आहे असे (खेडे). 
 
उथळी स्त्री. चवचशष् प्रकाररे् भात चपकिारी गोडी जमीन. (को.) 
 
उथाि न. १. हवरे्ा कोंिटपिा; अभ्रें आली असता होिारी हवा; गिमि; उकाडा. (चि. येिे). २. 
भारपि मचहन्द्यातील ऊन. [सं. उत् + स्थान] 
 
उथारा पु. त्रास; कटकट : ‘तंू आठवे अवतारीं । घेिे पळसी समुरमािंारीं । िैत्याचंर्या उथाराथरी । 
सीिसी तंु ॥’ -कचलका ४·१३१. 
 
उथाळा, उथाळी, उथाळे पु. स्त्री. न.  पहा : उथळा. खाबंाच्या खालर्ा व वरर्ा िगड, लाकूड; 
खाबंार्ी बठैक; तोळंबा : ‘पद्मरागारे् तोळंबे स्वयंभ । वरी चिव्य चहऱ्यारें् खाबं । चनळयारं्ी उथाळीं सुप्रभ । 
उपमा नाहीं तयातें ॥’ -हचर २·१७. [सं. उत् + तल] 
 
उथाळी स्त्री. खोलगट भाग; टोपि : ‘माचिकारं्ी उथाळी िोहीं सेवटीं ।’ -रुस्व १७३. 
 
उद, उत् अ. एक उपसगच. १. वरर्ढपिा; श्रेष्ठत्व; वर्चस्व. उिा. उत्तर, उ् वाहन, उ् गार, 
उचिष्. २. चवयोग; चवभाजन; चबघाड; िूरीकरि; अपसारि (पासून-मधून). उिा. उत्सजचन, उत्के्षपि. ३. 
वर; ऊध्वच; उंर्. उिा. उत्थान, उचत्तष्ठ. [सं. उ्] 
 
उद न. पािी (फतत समासाच्या आरंभी). [सं.] 
 
उदईक चिचव. उद्या. [सं. उिय] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उदईक न. उिक घालून चिलेले िान : ‘अकलेकर २५, परंरे्कर २५ व िुसरे १०; येिेप्रमािे ६० 
रूपये उिईक घातले.’ -िर् ३५. 
 
उदक् चिचव. उत्तरेकडे. उिा. उिङमुख. ज्यारे् तोंड उत्तरेकडे आहे असा. [सं.] 
 
उदक न. पािी; जळ; नीर; अंबू : ‘करंू जाता ंउिकपान । घोटासवें आठव ेकृष्ट्ि ।’ -एरुस्व ५·६२. 
[सं. उ्=वर येिे, ओले करिे] (वा.) उदक येिे - (डोळयात, नेत्रातं, नयनातं) िुःख होिे; वाईट वाटून 
रडिे; अश्रू येिे. उदक सोडिे, उदक घेिे- १. मालकी सोडिे; त्याग करिे; सोडून िेिे; टाकून िेिे : 
‘गोप्रिानाबंिल सोळा रुपयाचं्या रकमेरे् उिक सोडले जाईल.’ -गोप्रिानारे् चनयम (बडोिे) २. कोित्याही 
गोष्ीर्ा संकल्प केल्यारे् द्योतक म्हिून मंत्रपूवचक पािी सोडिे; संकल्प करिे. ३. संकल्पारे् उिक सोडून 
जेवण्यास आरंभ करिे. उदक िातावर घालिे- एखाद्याला िान करिे; अपचि करिे; िुसऱ्याला िेऊन 
टाकिे. उदकापाण्याने करून टाकिे- एखािे कायच, समारंभ, उत्तरचिया अचतशय थोड्ा खर्ात व 
गाजावाजा न करता फतत चवधीस बाध येऊ न िेता उरकून टाकिे. 
 
उदक न. उिकित्त जमीन : ‘या चिवसातं चकतेक र्नाम व उिक माधवझसगजीही चिधले होते…’ -
झहगिे िभा २·३०. 
 
उदकणक्रया स्त्री. उत्तरचिया; चतलाजंली; तपचि. 
 
उदकघात पु. बधंारे घालून पािी अडविे व अशा रीतीने जोर उत्पन्न करून योनय वळेी योनय 
प्रमािात वाटेल तेथे पािी सोडिे यासंबंधीरे् ज्ञान, चवद्या; ६४ कलातंील एक कला. 
 
उदक घेऊन वचप चनघून जािे. (गो.) 
 
उदकदान न. १. उत्तरचिया; चतलाजंली; तपचि; उिकचिया. २. पाण्यार्ी सोय करिे (चवहीर, 
तळे र्. बाधूंन). 
 
उदकप्रणक्रया स्त्री. (शाप.) पाण्याच्या साहाय्याने चवचशष् संयुतत रव्यातील मूलरव्ये वगेळी करिे. 
[सं.] 
 
उदकमेि पु. एक रोग. यात पाण्यासारखी पुष्ट्कळ लघवी होते. 
 
उदकवाद्य न. १. जलतरंग; जलतरंगाकचरता वापरायर्ी भाडंी. २. जलतरंग तयार करिे झकवा 
ते वाजचवण्यार्ी कला. 
 
उदकशांत, उदकशांणत, उदकशांती स्त्री. घरात कोिी आजारी असल्यास अथवा काही अचरष् 
घडल्यास त्याच्या शातं्यथच र्ार िाह्मि बोलावनू त्याचं्याकरवी काही चवचशष् (बौधायन सूत्रात 
साचंगतल्याप्रमािे) सूतते पठि करायर्ा व जलझसर्न करायर्ा चवधी. [सं.] 
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उदकाकडे, उदवाडे उदवाडे,उत्काडे चिचव. बर्महचिशकेडे; शौर्ास, परसाकडे. (गो.) 
 
उदकाडी स्त्री. उिबत्ती; अगरबत्ती. 
 
उदकील चव. पूवच चिशा. 
 
उदकंुभ पु. पािी भरलेला घट; पाण्यार्ा घडा, कळशी (धार्ममक चवधीत उपयोग) : आली घराचस 
युवती उिकंुभ ठेवी. -आकू १०·२. (र्ुकीने मृत्कंुभाबिल) मातीर्ा घट; मडके; पाण्यार्ा घट : ‘त्यािीं 
उिकंुभार्ी प्राथचना केली आहे.’ -पेि ३८·९८. [सं.] 
 
उदकंुभदान, उदकंुभश्राद्ध न. मृताच्या अकराव्या चिवसापासून एक संवत्सरपयंत (अब्िपूचरत 
श्राद्धापयंत) मृताला उिेशून िररोज करायरे् श्राद्ध. यात िाह्मिास उिकंुभारे् िान करतात. ते श्राद्ध रोज 
करिे शतय नसल्यास एकर् चिवस श्राद्ध करून िररोज नुसते उिकिान व आमान्न िान करतात अथवा 
वषांरे् धान्द्य एकिमर् िेतात. 
 
उदगयन न. सूयारे् उत्तर चिशकेडे जािे. पहा : उत्तरायि : ‘उिगयन होय तोंवचर मी 
शरतल्पीं असाचर् राहेन ।’ -मोभीष्ट्म ११·१२४. [सं.] 
 
उदगा, उदगामादगा चव. रागीट; उद्धट; माजोरी. 
 
उदणगरी स्त्री. एक क्षरु िेवता : ‘उिचगरी िेवी म्हिे स्वामीसी । िेवा तंू उियचगचरवरी पावलासी । आमुर्ा 
पूजामान र्ालवी जनासी । तुझ्या भजनासी चवश्व लाऊं ।’ -सप्र ५·२२. 
 
उदग्गोल पु. िाचंतवृत्तार्ा उत्तरेकडील अधा भाग. [सं.] 
 
उदग्र चव. १. ऊध्वच; सरळ उभा. २. चक्षचतजरेषेशी काटकोनात असलेला. ३. (समाज.) समाजातले 
वगच, गट यारं्ा िजा, सत्ता, स्थान यानंा सरळ रेषेत वर नेिारी झकवा खालच्या पातळीवर आििारी 
प्रचिया. 
 
उद घाट पु. उपिम; सुरुवात : ‘यंिा सारेर् गोष्ीर्ा उ् घाट चर्रंजीव बाजी राऊ उत्तरप्रातंी गेले 
असता करावयार्ा नव्हता.’ -पेि ३३·३२७. 
 
उदटिे अचि. पसरिे. 
 
उदणध, उदधी पु. समुर; सागर : ‘जैसा गंगेसी उिचध । चनरंतर ॥’ -ज्ञा २·२४१. [सं.] 
 
उदनी स्त्री. उडवीमध्ये पािी जाऊ नये म्हिून ती वर चनमुळती करीत नेतात आचि गवत झकवा पेंढा 
यानंी ती चशवतात, असा केलेला उडवीर्ा चनमुळता भाग. (गो.) [सं.] 
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उदप पु. पाण्यातील जीवजंतू; पाण्यात वास करिारा प्रािी : ‘मग उिपाचस म्हिे उिधी । तुम्ही 
सीत कोरावें स्वबुद्धी ॥’ -कथा २·१४·११६. [सं.] 
 
उदफाळिे उचि. फाडून तुकडे करिे; चर्रून, फाडून टाकिे; धुव्वा उडविे. [सं. उत्स्फालन] 
 
उदफूल न. उिारे् फूल; उिार्ी लाही; लोखंडी तव्यावर लोह उिाला आर् िेऊन त्यार्ी परं्पात्रात 
धरलेली वाफ. ही वाफ तंुब्याच्या फुलासारखी व शुभ्र असते. [फा.] 
 
उदबत्ती स्त्री. उिकाडी; अगरबत्ती; ऊि, धूप व र्तर काही सुगंधी पिाथच वाटून त्यारं्ा लेप एका 
काडीस िेतात. ही पेटवली म्हिजे सुगंधी धूर हवते पसरतो. 
 
उदमस्त, उदमात चव. उन्द्मत्त; बेचफकीर; गवच अवहेलना करिारा; माजोरी. (को.) [सं. 
उन्द्मत्त] 
 
उदमी पु. १. उिमी करिारा; व्यापारी; ियचविय करिारा; िुकानिार. २. उद्यमी; उद्योगी; पुढारी 
: ‘िाह्मिानंींर् उिमी व्हावें असें आम्हीं म्हित नाहीं.’ -लोचटकेले ४·२२८. [सं. उद्यम] 
 
उदमीचाल स्त्री. १. व्यापारी पद्धती. २. व्यापारी लोकारं्ी राहिी, र्ालीरीती वगैरे. ३. व्यापारी 
लोकारं्ा डाव. 
 
उदमेख पु. उद्योगीपिा; आवड; हौस; तत्परता; उत्सुकता; आतुरता. (चि. करिे.) (को.) [सं. 
उन्द्मेष] 
 
उदमेखी चव. उत्सुक; आतुर; आवड असलेला वगैरे. 
 
उदमेखून चिचव. १. मुिाम; चनक्षनू; आवजूचन. २. मनार्ा पूिच चनश्चय करून; स्वतःच्या आवडीने; 
पूिच कल्पना येऊन. सहज झकवा यदृच्छेने याच्या उलट. 
 
उदम्ल न. (शाप.) प्रािवाय ूनसलेले आम्ल. [सं.] 
 
उदय पु. १. उगविे; चक्षचतजावर येिे; चिसिे (सूयच, तारे र्.) : ‘पूवच चिश े उियाला भानू आला 
उियार्ला ।’ -पला २२. २. दृक य होिे; चिसू लागिे (शुि, बुध र्त्यािी ग्रह सूयापासून िूर िंाल्यामुळे.). 
३. उत्पन्न होिे; प्रािुभाव; उद्भव; वर येिे; फुटिे (फुले, अंकुर, चवकार वगैरे. जसे : पुष्ट्पोिय, कामोिय, 
िोधोिय र्.). ४. उठिे; बाहेर येिे; फुटिे (केस, घाम, र्त्यािी शरीरावर जसे : -घमोिय). ५. उत्कषच; 
भरभराट; महत्पि प्राप्त होिे; वर डोके काढिे. [सं.] (वा.) उदयास येिे - प्रचसद्धीला येिे; अभ्युिय 
होिे. 
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उदयणगणर, उदयणगरी, उदयाचल, उदयाचळ ज्या पवचताच्या आडून सूयचर्ंरार्ा उिय िंालेला चिसतो 
तो (काल्पचनक) पवचत; ज्या भागातून उिय होतो तो भाग : ‘उचठ लौकर वनमाळी उियार्ळीं चमत्र आला ।’ 
-होला १६. [सं.] 
 
उदयलग्न न. (ज्यो.) उिय पावत असलेली रास; राशीर्ा उिय. [सं.] 
 
उदयांसी चिचव. िुसऱ्या चिवशी : ‘उियासंीं फीटे तवं तेथें असचत : ’ - लीर् १·१०. 
 
उदयोन्मुख चव. १. चिसू लागिारी; प्रथम प्रािुभूचत होिारी : ‘उियोन्द्मुख परमसचहष्ट्िुतेत व 
कायचदृचष्त्वातंर् पचंडतजींच्या भावी यशारे् बीज आहे.’ -स्वभा २८. २. (ल.) ज्याच्यामध्ये भावी चवकासार्ी 
चर्न्द्हे चिसतात असा; ज्याच्या उियार्ी र्ाहूल लागली आहे असा (लेखक); प्रकाशात येऊ लागलेला 
(कवी र्.) [सं.] 
 
उदर न. १. पोट; कोठा; जठर : ‘उकार उिर चवशाल ।’ -ज्ञा १·१९. २. पोटफुगी; चवकाराने 
फुगलेले पोट; पोटातील एक रोग. उिा. जलोिर, वातोिर, सपोिर वगैरे. ३. (कृचष.) (पाण्यारे् अजीिच) 
कािें, बटाटे र्त्यािी भचूमगत चपकानंा पािी फार िंाले तर सूज येते व तो भाग कुजतो त्याला म्हितात. ४. 
गभाशय; कूस; कुक्षी : ‘अगा वासुिेवाचर्ये तपप्राप्तीं । श्रीकृष्ट्ि िेवकी उिरा येती ।’ -एरुस्व १·१०. [सं.] 
(वा.) उदरी येिे -एखािा ग्रह जन्द्मराशीस येिे; यथेच्छ खायलाप्यायला, उपभोग घ्यायला चमळण्याजोगी 
िशा येिे (झनिाबोधक). उदरी शनीयेिे, उदरीशनैश्वर येिे- (ज्यो.) शनी जन्द्मराशीस येिे, र्ागंली िशा 
प्राप्त होिे; ऐश्वयच चमळिे. 
 
उदर स्त्री. (नाचवक.) उत्तर चिशा; धुरू चिशा. [सं. उत्तर] 
 
उदर न.  (नृत्य.) पोटाने केलेले चनरचनराळे अचभनय. नृत्यामध्ये उिराच्या र्ार प्रकारच्या अवस्था 
होतात- क्षाम, खल्ल, पूिच व सम. [सं.] 
 
उदरिे अचि.  ओकिे : ‘िुिार्ी बालकें  माचरती । तीं रततासवें िुि उिरती ।’ -चिपु २·१३·३०. [सं. उ् 
+ गॄ] 
 
उदरतलपाद चव.  (प्राचि.) गोगलगाय र्त्यािी पोटाने सरपटिारे (प्रािी). 
 
उदरदरी स्त्री. पोट; पोटार्ी खार्. 
 
उदरणनवाि, उदरपूती, उदरपोषि, उदरप्रवृणत्त, उदरवृणत्त पु. स्त्री. न. १. र्चरताथच; उपजीचवका; 
पोषि; उिरंभरि; क्षधुाशातंी : ‘चभक्षा मागुनी के्षत्राभीतरीं । उिरचनवाह कचरतसे ॥’ -नव १३·६०; 
‘उिरप्रवृचत्तकारिें । मोळया आिून चवकीतसे ॥’ -संचव २१·१४. २. उपजीचवकेरे्, र्चरताथारे् साधन; 
जीवन; पोटापाण्यार्ी सोय. ३. पोट भरिे; केवळ जगिे; जीव जगचविे; पोट र्ालचविे. 
 
उदरणपशाच्च पु.  अचतशय खािाड; आधाशी; खाब.ू 
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उदरभरि न. १. अन्न सेवन करिे, खािे, जेविे; भोजन. पहा : उदरणनवाि : ‘उिरभरि नोहे 
जाचिजे यज्ञकमच ।’ २. कसातरी चनवाह करिे. 
 
उदरसूत्र न. (ग.) (वतुचळार्ा) व्यास; वतुचळाच्या मध्यझबिूतून जािारी पचरघमयाचित रेषा. 
[सं.] 
 
उदरंभर, उदरंभरी चव. १. भोजन भाऊ; पोटभरू; पोटाथी; खािाड : ‘पीता ं मरंि उिरंभर 
बभंरारे् ।’ -नल ३८. २. स्वाथचसाधू; आपमतलबी : ‘बरेर् प्रोफेसर…उिरंभरी लोक आहेत.’ -लोचटकेले 
२·५१४. ३. पोट भरण्याखेरीज काही न करिारा; स्वतःच्या चनवाहाखेरीज अन्द्यत्र न पाहिारा (िेश-
समाज-सेवा र्. र्तर काही न करिाऱ्याला म्हितात). 
 
उदराची खाच पोटार्ी खळगी ‘आपुली खारं् उिरार्ी’ -संग्रामगीते १३३. 
 
उदराडकान स्त्री. वनस्पतीचवशषे. पहा : उंदीरकानी (गो.) 
 
उदरी चव. १. ज्याला उिररोग िंाला आहे असा; पोट फुगलेला. २. अचतशय लठ्ठ; िोंिील; पोट पुढे 
आलेला. ३. उिरार्ा; उिरा-पोटासंबधंीर्ा. [सं.] 
 
उदकय  न. पचरिाम; शवेट. 
 
उदकय  पु. वाढ; उत्कषच. 
 
उदकय  पु. पुढे होिारी गोष्; भचवतव्य; भचवष्ट्य.[सं. उि + अकच =सूयच] 
 
उदकय काळ पु. भचवष्ट्यकाळ. 
 
उदकय कचतन न. पुढे होिाऱ्या गोष्ीबिलर्ा चवर्ार. 
 
उदकय फल न. पचरिाम; पयचवसान; चनष्ट्पत्ती; शवेट. 
 
उदगयत स्त्री. उपाय; र्लाज. (गो.) [सं. उ् धार + गचत] 
 
उदव उद्गा. उिय असो. पहा : उदो १. िेवीरे् भतत चभके्षला चनघाले म्हिजे िेवीपुढे ‘उठ ! तुिंा जय 
होवो’ अशा अथार्ा हा शब्ि उच्चारतात. उियोस्तु (िेवीला नैवदे्य िाखवताना म्हितात.). २. उजेड या 
अथीझनिाव्यंजक उद्गार. [सं. उिय] (वा.) उदव करिे, उदव लाविे- (उप.) उजेड पाडिे; परािम 
करिे; महत्कृत्य करिे. 
 
उदविे पहा :  उदव करिे 
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उदविे, उदणविे उचि. उिाच्या धुराने सुगंचधत करिे; ऊि जाळिे; उिार्ा वास लाविे, धुरी 
िेिे (केस, ताईत, पािी वगैरेंना) : ‘लहानपिी मंगलचिवशी न्द्हाऊन केस उिवीत मी उभी राहायर्ी.’ -
ययाती २७२. 
 
उदवात पहा : उदबत्ती (गो.) 
 
उदश्रु, उदश्रू चव. रडिारा; रडका. [सं. उ् + अश्रु] 
 
उदसिे सचि. उिास, ओसाड करिे : ‘त्याने असे का सगळे उिसून टाकले?’ -डोह ८०. 
 
उदळिे अचि. उसळिे; उधळिे : ‘जैसी खळाचळरे्या उिका । सचरसीं उिळे र्ंचरका ।’ -राज्ञा १५·४६५. 
 
उदंड चव. चिचव. पुष्ट्कळ; भरपूर; अनेक; असंख्य; फार (संख्या, पचरमािवार्क) : ‘तयाच्या ठायीं 
उिंड । अज्ञान असे चवतंड ।’ -ज्ञा १२·६९२. [सं. उ् + िंड] 
 
उदंत पु. १. र्त्यंभतू वाता; साद्यतं वृत्तातं, हकीगत : ‘आईचकजे सवच उिंत कानीं ।’ -सारुह ६·८. 
[सं.] 
 
उदंत पु. १. शुद्ध अंतः करिार्ा मनुष्ट्य. २. उद्योग करून पोट भरिारा मािूस. [सं.] 
 
उदंबर पु. उंबर;औिंुबर : ‘वाचढता ंउिंबरे सचरसें । पूरकाचंस ॥’ -ऋ ८२. [सं. उंिुबर] 
 
उदंमुळ चव. उन्द्मत्त. (गो.) 
 
उदा चव. चनळसर; उिी रंगार्ा. (ना.) 
 
उदािी, उदािे स्त्री. न.  ऊि जाळण्यारे् भाडें; धूपिािी; ऊििािी. 
 
उदािू, उदानू चव. (नंिभाषा) तीन; व्यापारी भाषेतील साकेंचतक संख्यावार्क शब्ि : ‘मुळु उिानु 
अंगुळु ऐसी । नंिभाषा साचंगतली त्यासी ।’ -भाचव ४२·४५. 
 
उदािे न. भर, बहर : ‘जें चवर्ारारें् उिािें’ -ज्ञा. ८·१४१. 
 
उदात्त चव. १. उच्च; श्रेष्ठ (मनार्ी अवस्था); मोठा; िाता; उिार. २. स्पष्, व्यतत (स्वर); तीव्र, तीक्ष्ि 
(आघात) ; उंर्; मोठा ककच श; (आवाज); वैचिक संस्कृतच्या तीन आघातापैंकी सवांत उंर् आघात. 
 
उदात्त स्वर पु. (भाषा.) तीव्र, उंर् स्वर. वैचिक भाषेच्या संिभातर् हा शब्ि वापरतात. वैचिक 
भाषेतील आघातव्यवस्था. 
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उदात्तीकरि न. १. मन क्षरु चवर्ाराचं्या पलीकडे फार वर जािे; मन उच्च पातळीवर जािे; 
सामान्द्य चवर्ारानंा उच्च स्वरूप िेिे; भावना उच्च, उन्नत पातळीवर जािे; भावनारें् एक प्रकारे पचरष्ट्करि 
होिे. २. मािसाचं्या शृगंार, वात्सल्य र्. मूलभतू भावनारें्, सहज प्रवृत्तींरे् शोधन करून त्यारं्ा, सजचनशील 
कामासाठी उपयोग करिे. [सं.] 
 
उदान पु. १. पार् प्रािवायूंपैकी एक वाय.ू हा कंठातून मस्तकात र्ढतो : ‘उध्वचमुखें कंठाकडे फुगारा 
। जो धरी पोटातं वारा । त्या प्रािाचर्या प्रकारा । उिान नामें जािावें ॥’ -यथािी १७·१००२. २. 
मृत्युसमयीर्ा श्वास, धाप; ऊध्वच. [सं.] (वा.) उदान लागिे- फार खाल्ल्यामुळे, रोगामुळे श्वासोच्छ  वास 
मोकळेपिाने करता न येिे; िम लागिे; श्वास कोंडिे. 
 
उदानका पु. पैसा. (नंिभाषा) 
 
उदार चव. १. मोठ्या मनार्ा; कनवाळू; थोर मनार्ा; धमात्मा : ‘चजयें उिारें ज्ञानमकरंिें ।’ -ज्ञा 
१·१८. २. मोकळा; धीट; प्रशस्त; उघड्ा मनार्ा. संकुचर्त, कुढा, कृपि, कंजूष, अरंुि याचं्या उलट. 
(मािूस, भाषि, स्वभाव, होडी, जागा, गाडी, खोली वगैरे). ३. सढळ; खर्मर्क; िानशील. चर्कू्क, कृपि 
याच्या उलट. [सं.] 
 
उदारकिय चव. १. किासारखा उिार; िानशूर; मोठा िाता. २. (उप.) कृपि व कंजूष (मनुष्ट्य). 
 
उदार धोरि खुल्या चिलारे्, प्रचतपक्षावर अचधक चवश्वास ठेवण्यारे्, मोठ्या मनारे् धोरि : ‘लॉडच किंचन 
याचं्या कारकीिीरे् धोरि चरपन साहेबाचं्या उिार धोरिाच्या अगिीं उलट िंालें  आहे.’ -लोचटकेले ३·४०. 
 
उदार पक्ष (राज्य.) व्यापक चवर्ाराचं्या लोकारें् (चलबरल) मंडळ; प्रागचतक पक्ष. 
 
उदारमतवाद पु. (समाज.) १. प्रगती व सुधारिा यानंा अनुकूल असे राजकीय व सामाचजक 
चवर्ार माडंिारी सरिी, मत. २. प्रचतपक्षीयाचं्या चवर्ारारं्ा आिर करिारी चवर्ारसरिी. ३. जे सुख झकवा 
सवलती स्वतःला हव्या त्या र्तरानंाही चमळाल्या पाचहजेत असे मानिे. अन्द्याय झकवा रुढीचवरुद्ध जािे. ४. 
कोित्याही प्रकारर्ी चवषमता असू नये व मतमतातंरबिल व्यापक दृष्ी असावी असे प्रचतपाििारे मत; 
प्रागचतकता. [सं.] 
 
उदारमतवादी चव.  (राज्य.) राजकीय व सामाचजक चवर्ाराचं्या बाबतीत पुरोगामी व सुधारक; 
र्तराचं्या मताबंिल आिर व सचहष्ट्िुता असिारा; चवर्ाराने व वतचनाने उिार; नेमस्त; मवाळ : ‘सवच 
प्रकारर्ी र्ौकशी करण्याकचरता ंलॉडच डरहॅम या उिारमतवािी मुत्सद्यार्ी रवानगी करण्यात आली.’ -
वस्व ६४. [सं.] 
 
उदारलक्षि चव. १. उठाविार; रुबाबिार; मिानी (रे्हरा, लक्षिे). २. भानयशाली; मोठेपिार्ी 
(लक्षिे, चर्न्द्हे). 
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उदार णशक्षि न. उिारपिारे् चशक्षि; ज्यामुळे मनार्ा चवशषे चवकास होतो व बुद्धी व्यापक होते असे 
चशक्षि. 
 
उदाराचे पोते न. िुसऱ्यार्ी मालमत्ता र्ैनीने व सढळ हाताने खर्च करिारा मनुष्ट्य; हलवायच्या 
घरावर तुळशीपत्र ठेविारा. 
 
उदारांग  चव. (उप.) प्रशस्त शरीरार्ा; तंुचिलतनू; लठ्ठ; भव्य शरीरार्ा. 
 
उदारीव न.  उिारपिा. 
 
उदावतय पु. आतड्ार्ा एक रोग; पोटातील आतड्ामंध्ये अडथळा िंाल्यामुळे होिाऱ्या विेना, रोग. 
[सं.] 
 
उदावादा पु. पूिचत्व; प्रकटपिा : ‘तैशा र्हंूभजुीं उिावािा । सगुि िेखोचन गोझविा ।’ -एभा 
११·१४७५. 
चिचव. सढळपिे; उघडउघड : ‘म्हिौचन र्ंचरये तेचर् संपिा । वचेर्ताहंीं उिावािा ।’ -ज्ञा १३·३०६. 
[सं.उियवाचित्व] 
 
उदास चव. १. उचद्वनन; िुःखी; चखन्न; आकषचि नसलेला; चनरुत्साही; नाराज; कष्ी : ‘िंाला 
कंठस्फोट आळचवता ं । उिास आता ंन करावें ।’ - तुगा ७०९. २. बेपवा; चनष्ट्काळजी; बेचफकीर; तटस्थ : 
‘तचर जो या िेहावरी । उिासु ऐचसया परी ।’ – ज्ञान १३·५९४. ३. चनःस्पहृ; उपेक्षाबुद्धी; चनरपेक्ष. ४. चवरतत; 
चनःसंग; चनर्मवकार : ‘केवळ पापीचह प्रस्तावले । उिासपंथ िेखोचनया ।’ – सप्र १२·१४. ५. व्यथच; फुकट : 
‘तुका म्हिे मािंी पुरवावी आस । चवनचत उिास करंू नये ॥’ – तुगा ८२८. ६. ओसाड; चनस्तेज; चनरानंि; 
भयप्रि; भयाि जागा, (गाव, घर. ७. चनक्ष्ट्िय. 

पु.  गोसाव्यारं्ा एक पथं. पहा : उदासी[सं.] (वा.) उदास करिे – उिासीनता स्वीकारिे; 
अंगाबाहेर टाकिे : ‘…उिास न कचरता ंसिरहू ऐवजार्ी तरतूि करून द्यावी.’ – ऐलेसं ४१८७. उदास 
जाबसाल करिे ककवा जाबसाल उदास करिे – शुष्ट्क उत्तर िेिे : ‘…आपले तफेनें उिास जाबसाल 
करावा, पैका येकंिर िेऊं नये.’ – ऐसंसाखं ७·१९. 
 
उदासिे  अचि.  उचद्वनन; उिास, चखन्न होिे : ‘खेडींपाडीं भलतार् लुचटतो कुिब्यार्ा 
जीव उिासला.’ – अफला ६८. (वा.) उदासता करिे – उिासीनता करिे; अंगाबाहेर टाकिे : 
‘…त्याजमुळे आपि उिासता केली आहे.’ – पेि ११·४६. 
 
उदासन  पु.  उिासीनता; बेपवाई : ‘जेतुके कष् मज भोगले । जे र्चजप्तातुं साचहले ॥ तेया 
होउचन अचिक जाहाले । उिासन तुिंें ॥’ – चिपु १·१४·११२. 
 
उदासनी  स्त्री.  उिासपिा : ‘र्टपटी लागली उिासनी मना ।’ – िाचव २३६. 
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उदासमातगा णव.  बेचफचकर; बेिरकार; उिासीन; अनास्थेखोर : ‘चवर्ारेकरून पाहता येथील 
कारभार उिासमातगा आहे.’ – पेि २०·१३२. 
 
उदासवचन न.  चखन्न मनाने केलेले भाषि : ‘उिासवर्नें ऐकोचन सत्वरी। अश्रुपात नेत्रीं वाहती ॥’ 
 
उदासवािा णव.  चखन्न िंालेला. 
 
उदासल्स्थणत, उदासल्स्थती स्त्री.  चनष्ट्काळजीपिार्ी वृत्ती; बेचफचकरी; चखन्नता. 
 
उदाणसनीकरि न.  (रसा.) एखाद्या रवातील अम्लता झकवा अल्कता नाहीशी करण्यार्ी चिया. 
[सं.] 
 
उदासी पु.  १. गोसाव्यारं्ा पथं; या पथंातील गोसावी, बरैागी. २. चशखारं्ा एक प्रमुख पथं; त्यार्ा 
अनुयायी; नानकपुत्र असेही या पथंारे् नाव आहे. यारे् र्ार भेि आहेत – बाबाहसन, फूल, गोंिा व 
अल्मस्त. सवांर्ी एक सभा असून चतला बडा आखाडा असे नाव आहे. हे लोक िह्मर्यच पाळतात. 
 
उदासी स्त्री.  उिासपिा; नाराजी : ‘मघाच्या पाहुण्यार्ा रे्हरा पाहून त्याच्यात जी एक उिासी आली 
होती ती पार नाहीशी िंाली होती.’ – बाचवबु २२४. 

चव.  चनराश; चखन्न; उिासीन; चनष्ट्काळजी; बेचफकीर. पहा : उदास : ‘तप कचरती अरण्यवासी । 
त्यासी कचरतोसी उिासी ॥’ – गुर् २·१३६. 
 
उदासीन चव.  १. चवरतत; वीतरागी : ‘उिासीन जो तापसी िह्मच्यारी ॥’ – राम ५०. २. चखन्न; 
िुःखी. ३. चनष्ट्काळजी; बेपवा : ‘तंव नोहावें यागाचिकीं । उिासीन ॥’ – ज्ञा १८·१५२. ४. तटस्थ; 
चनःपक्षपाती; ज्याला कोिी शत्र ू झकवा चमत्रही नाही असा; मध्यवती; मध्यस्थ : ‘तयेिेहबुद्धीर्ें लक्षि । 
सुहृििुहुचि उिासीन । चत्रचवध चत्रगुि करी मन । िेहाचभमान उपजवी॥’ – एरुस्व १३·५१. [सं.] 
 
उदासीन जाती (वन.)  एका चवचशष् प्रकारच्या स्थलाबिल व पािपसमुिायाबिल चवशषे आस्था (चनष्ठा) 
न िशचविारी जाती. 
 
उदासीनता स्त्री. १. वैरानय; चवरतती : ‘उिासीनता तत्त्वता सार आहे॥’ – राम ५७. २. बेपवाई. 
 
उदासीन वाय ू (रसा.)   कोित्याही रासायचनक प्रचियेत चियाशील नसलेला वाय.ू [सं.] 
 
उदािरि न.  १. िाखला; दृष्ातं; चनयम, चवधान र्. स्पष् करिारी झकवा पटविारी गोष् : 
‘अक्षरें चतसऱ्या पािीं । उिाहरि शवेटीं ।’ – वृत्तिपचि ११. २. नमुना; चकत्ता. ३. (ग.) गचितातील 
चनयमाप्रमािे सोडवण्यार्ा प्रक न; (सामा.) प्रक न. [सं.] 
 
उदािरिीकरि  न.  (तत्त्व.) सामान्द्य चवधान एखाद्या चवचशष्ाला लागू करून िाखचवण्यार्ी 
चिया. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

उदाहृत चव.  उिाहरि िेऊन चसद्ध केलेले, स्पष् केलेले, साचंगतलेले. [सं.] 
 
उदाळिे अचि.  उसळिे; उडिे; उडविे; वर येिे. पहा : उधळिे : ‘जैसी खळाळीचर्या उिका । 
सरसीं उिाळे र्चंरका ।’ – ज्ञा. १५·४९८.[सं. उ् + िल ]  
 
उणदत चव.  १. उगवलेला, उिय पावलेला; वर आलेला (ग्रह, तारा र्.) : ‘नाना उचितें चिवाकरें ।’ – 
ज्ञा १७·१७८. २. फुगलेला; मोठा िंालेला. ३. (नशीब) उघडलेला; उत्कषच पावलेला; अनुकूल (िैव, 
भानय) : ‘कोण्या काळें  होईल नेिों भानय उचित वो ।’ – तुगा ११७. ४. (मनोचवकार) उत्पन्न िंालेला; 
उठलेला; प्रबल िंालेला : ‘पचर सार्ोकारें उचितें । पे्रमभावें॥’ – ज्ञा १०·११५. ५. काही कृती करायला 
चनघालेला; सज्ज; उद्युतत; तयार; तत्पर : ‘युद्धा येईल चवराटिळ । म्हिोचन योदे्ध उचित सकळ ।’ – 
मुचवराट ६·४४. ६. साचंगतलेले; बोललेले (भाषि) : ‘घालचवलें  मज रायें मानुचनया मिुचितें चहतें अचहतें।’ – 
मोवन १·२०. ७. जागा िंालेला. [सं.] 
 
उणदतकायय न.  आकक्स्मक उद्भवलेले अंगावर पडलेले कायच. 
 
उणदतकाळ पु.  भानयार्ा काळ; उत्कषच; भरभराट; पैसा र्त्यािींच्या दृष्ीने र्ागंला काळ; 
उत्कषार्ा काळ. [सं.] 
 
उणदत ग्रि (ज्यो.)१. जेव्हा ग्रह आपल्याला चिसतो तेव्हा तो ग्रह उचित आहे असे समजतात. २. 
फलज्योचतष्ट्यात एखाद्या स्थानात आरंभी एखािा ग्रह असल्यास त्या स्थानात तो उचित आहे असे म्हटले 
जाते. 
 
उणदते न.  ज्योत; तेज : ‘तेिें चविंौचन जाये उचितें । अक्ननर्ें जेव्हा॥ं’ – राज्ञा ८·२११. 
 
उणदणदन न.  (शाप.) एक रासायचनक रव्य. यापासून रंग काढतात. 
 
उणदन न.  (शाप.) उज्ज व कबच यारं्ा संयुतत पिाथच. 
 
उणदपिे अचि.  १. उगविे; उियाला येिे; चनघिे; उत्पन्न होिे : ‘सूयापासूचन प्रभा उचिपे । ते प्रभाचर् सूयच 
केचव म्हचिपे ।’ – स्वाचि १४·१·५. २. पेटिे; प्रकाशिे : ‘मग र्ंधझन आचग उचिपे।’ – राज्ञा ११·६८२.[सं. 
उ् + िीप्] 
 
उणदमदार पु.  व्यावसाचयक; उिमी; व्यापारी : ‘तों सचन्नधीं येऊचन उचिमिार’ – िाचव ४२९. 
 
उणदमी पु.  व्यापारी. पहा : उदमी : ‘विेशास्त्रसंपन्न िंाला । त्यावचर पोट भरंू लागला । तरी तो उचिमी 
थोर िंाला ।’ – एभा ११·५४८. [सं.उद्यम] 

चव. व्यापारासंबंधी, धंद्यासंबंधी. 
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उदी चव.  उिासारखा; झपगट; तपचकरी : ‘तेथील खडक र्मत्काचरक उिी रंगार्ा असे.’ – पाव्ह 
४१. 

स्त्री. १. उिार्ी राख. चपराजवळ जाळलेल्या उिार्ी राख प्रसाि म्हिून घेतात : ‘वानुचन प्रताप 
श्रद्धाउिी िेऊं ।’ – िाचव ३५३. २. उिाच्या राखेर्ी शपथ (मुसलमान लोक घेतात). ३. अंगारा. ४. उिी 
रंगारे् वस्त्र. [फा. ऊि] (वा.) उदीवर िात ठेविे – उिीर्ी शपथ घेिे; उिीला स्पशच करून शपथ घेिे : 
‘तुमर्ा चवश्वास साहेबारे् ठायी आहे. त्यार्ी उिीवर हात आम्ही ठेचवतो.’ – ऐलेपाम्युप्र ७३. 
 
उदीणच, उदीची स्त्री.  उत्तरचिशा : ‘उिीर्ी प्रतीर्ी तथा मुख्य प्रार्ी । चिसे िचक्षिेमाचज चवश्राचंत 
ज्यार्ी.’[सं.] 
 
उदीचीन, उदीच्य चव.  उत्तरेकडील. [सं.] 
 
उदीम पु.  १. कामधंिा; व्यापार; व्यवहार; िेवघेव; उद्योग : ‘तुम्ही काझह उिीम न करा.’ – परं् 
१·३५. २. (व्यापक) शतेीरे् उत्पन्न, पीक; बागाईत; मळा. ३. उपद्वयाप; भानगड. (व.) ४. (सामा.) 
व्यवहार; काम; योजना : ‘मग रामाचस म्हिे नारि । हा उिीम जाहला फलि । जंबुद्वीपार्ा तुटला कंि । 
भपूाळारं्ा॥’ – कथा २·१४·३७. [सं.उद्यम] (वा.) उदीम करिे – १. व्यापार. उद्योगधंिा करिे. २. (ल.) 
व्यापारात खोट, नुकसान येिे; व्यापारात फसिे. 
 
उदीमधंदा, उदीमव्यवसाय, उदीमव्यापार, उदीमपादीम पु.  धंिा; व्यवहार. 
 
उदीमपट्टी स्त्री. व्यापारावरील सरकारी कर. 
 
उदीमी पु.  व्यापारी : ‘हे टाकूचन उचिम्या तोंडावरी ।’ – िाचव २६२. 

चव. व्यापारधंद्यासंबधंी (चजन्नस, माल, व्यवहार र्.). 
 
उदीय स्त्री. सकाळ; पहाट. 
 
उदीयां चिचव.  सकाळी; उजाडताना : ‘ते उिीया ंउठी : पालवा पीळा घे : ‘ – दृपा ५०. 
 
उदीसर चव.  उिी, तपचकरी रंगारे्. 
 
उदुलिुकुम पु.  आज्ञाभगं; बंडखोरी; हुकमार्ी अवज्ञा : ‘चनमचलकरास ताकीि जाहाचलया तो 
उिुलहुकुम करिार नाही.’ – पुिे अखबार भाग १·११२. [फा.] 
 
उदंुबर पु.  औिंुबर; उंबर; एक वृक्ष. [सं.] 
 
उदंुबरमशक पु.  अव. उंबरातील चकडे. 

चव. या चकड्ापं्रमािे गिी असलेले; थव ेअसलेले, बुजबुजलेले; भरलेले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उदे न.  पाण्यातील एक जनावर. पहा : ऊद(राजा.) 
 
उदेउदे उद्गा.  उिोउिो करिे; अचतशय स्तुती करिे; प्रस्थ माजचविे; जयजयकार करिे. पहा : उदो, 
उदव[सं. उिय] 
 
उदेग पु.  उद्योग; खटपट : ‘पुढेचह चिनप्रतीनें राजश्री प्रचतचनधी ये गोष्ीर्ा उिेग कचरतात.’ – पेि 
१०·८३. [सं.उद्योग] 
 
उदेग पहा : उदे्वग : ‘राचजक िेचवक उिेग झर्ता । अन्न वस्त्र िेहममता ॥’ – िास ११·३·५. 
 
उदेजिे अचि.  १. उिय पाविे; उगविे : ‘जसा अनेक होचळया ंचिनेश हो उिेजुनी । प्रकाशनी पिाथच ही 
अपार रचक मच्या गिीं ।’ – हस्तामलक ९. (चशवरामकृत). २. उत्पन्न होिे : ‘अचरष्ें उिचजयेती काळें ।’ – 
मुआचि. २६·९८. [सं. उिय] 
 
उदेिे अचि.  १. उगविे; उिय पाविे : ‘जो उिेला गावंेंसीं खाये । िोहीतें यया ॥’ – ज्ञा १५·४७३. २. 
उत्पन्न होिे; बाहेर चनघिे : ‘हािीतसे फडफडा ं ध्वचन हो उिेला ।’ – नल ९०. ३. नशीब फळफळिे; 
उत्कषच पाविे : ‘अघचटतघटिेनें िैव झकवा उिेले ।’ – सारुह २·११२. [सं. उ् + र्] 
 
उदेती स्त्री.  उगवती; पूवच चिशा. (गो.) 
 
उदेल, उदेला उिारे् तेल; उिार्ा अकच . 
 
उदेला चिचव उियाला; उद्या : ‘गोष्ी र्ालत्या उिेला रंगार्ा समारंभ करण्यार्ा.’ – शािव े२५. 
 
उदेव पहा : उदय : ‘सूयच उिेवो करी तेथौचन ।’ – चिपु १·१·८५. (गो.) 
 
उदेविे अचि.  उिय पाविे. पहा : उगविे (गो.) [सं. उिय] 
 
उदेसणलफ पु.  भईुकोहळा. [फा.] 
 
उदै चिचव.  उद्या : ‘उिै करील अयोध्याप्रवशुे ।’ – कृमुरा ७३·९०. [सं. उिय] 
 
उदैजिे अचि.  उगविे; उिय पाविे. पहा : उदेजिे : ‘उिैजिें केतूर्ें जैसें ।’ – ज्ञा १६·३१९. [सं. 
उिय] 
 
उदैिे अचि.  १. उियाला येिे; उगविे; ‘तंव ंउिैला चिनकरू ।’ – िाव ३१६. २. उत्पन्न होिे : ‘काईंं 
साघंालं उिैलें  । तें जािवनेा ॥’ – चशव ११५. ३. जागा होिे. 
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उदो पु.  १. उिय : ‘तव ंउिो जाला िीनकरू ।’ – उषा २८·१२. २. प्रािुभाव; उत्पत्ती. ३. चवजय; 
उियोस्तु, जागी हो असा शब्ि; आनंिार्ी आरोळी. पहा : उदव, उदे उदे : ‘नाहीं जाळीत भििीं । उिो 
म्हिोचन आनंिी ।’ – तुगा १८१६. ४. जयजयकार : ‘उिो बोला उिो. सद्गुरू माउलीर्ा वो.’ – श्रीयो 
२·१८६. ५. उत्साह; उल्हास : ‘मन उिो नाही.’ – गस्तो १०६. [सं. उिय] (वा.) उदो उदो करिे – 
चटमकी वाजविे; खुशामत करिे; मोठेपिा िेिे; स्तुती करिे. 
 
उदो पु.  नाश : ‘सुकृतार्ा उिो केला । गोंधळ घाला र्ंचरयें ॥’ – तुगा ४०९. गोंधळ घालायच्या 
वळेी चिवटी पाजळून तेल वगैरे जाळतात व उिो उिो म्हितात. या चियेला उिेशून पेटविे, जाळिे, नाश 
करिे असा अथच िंाला असावा. [सं. उिय] (वा.) उदो करिे – जाळून टाकिे; नाश करिे. 
 
उद्गत चव.  १. उगवलेला; उत्पन्न िंालेला; चनघालेला; उद्भतू. २. वर गेलेला, र्ढलेला. ३. बाहेर 
आलेले; (ल) पाठ असलेले : ‘कमचकाडं तरी जािे। मुखोद्गत पुरािें ॥’ – ज्ञा १३·८२९. 
 
उद्गदिे अचि.  उफाळिे; खवळिे; उसळिे; आवाज करिे. [सं. उ् + ग्] 
 
उद्गम पु.  १. उगम; मूळ; प्रारंभ; प्रािुभाव; जन्द्म; िंरा (लक्षिेने व शब्िशः— निी, र्ाल, भाडंि, 
रूढी, भाषा र्त्यािींर्ा). २. वर जािे, र्ढिे, उडिे. [सं. उ् + गम् = जािे] ३. बाहेर जािे. 
(िेशाच्या). 
 
उद्गमन न.  १. (तत्त्व.) चवशषे गोष्ींवरून सामान्द्य चसद्धातं काढिे. २. (समाज.) 
समारंभपूवचक एखाद्या प्रचतचष्ठत पिावर – जागेवर प्रचतष्ठापना. [सं.] 
 
उद्गमन पद्धती (तत्त्व.) प्रयोग, अनुभव वा प्रयोगजन्द्य पुरावा यावरून सवचसामान्द्य चसद्धातं काढण्यार्ी 
पद्धती. 
 
उद्गम प्रमािपत्र  (अथच.) चनयातक िेशाच्या सीमाशुल्क अचधकाऱ्याने तो माल कोित्या िेशातून 
चनयात होत आहे हे िाखचवण्याकचरता सही करून चिलेला लेख, प्रमािपत्र. 
 
उद्गाता पु.  १. यज्ञातील सामगान करिारा ऋक्त्वज : ‘उद्गाता कौत्समुनी झपगळ अध्ययुच त्या 
मखी होता ।’ – मुआचि ७४. २. नवीन चवर्ार प्रथम सागंिारा; प्रवतचक. [सं. उ् + गै = गािे] 
 
उद्गामी चव.  वर जािारा, र्ढिारा, चनघिारा, अनुमानशततीर्ा एक भेि; िुसरा भेि 
अवगामी. [सं.] 
 
उद्गार पु.  १. उच्चार; बोलिे; तोंडातून चनघालेला ध्वनी, शद्ब : बोधवर्न : ‘चमया ंघाले तेिें उद्गारें। 
लागचत गजों ॥’ – राज्ञा १०·१०९. २. चवकारप्रिशचन. उिा. िोधोद्गार, आनंिोद्गार, आश्चयोद्गार वगैरे; 
अहाहा, वाहवा र्. तोंडातून चनघिारे चवकारारें् ध्वनी. ३. तोंडातून असंकक्ल्पत असा चनघालेला ध्वनी, 
उच्चार; सहज, र्ुकून तोंडावाटे चनघालेला चवचशष् गोष्ींर्ा बोध करून िेिारा शब्ि. ४. ढेकर; ओकारी; 
वमन. [सं. उत् + ग]ॄ 
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उद्गारिे अचि.  १. उच्चारिे; बोलिे. २. आवशेाने, जोराने बोलिे; िोधाने बोलिे, शब्ि करिे; 
चवकारवश होऊन उद्गार काढिे. 
 
उद्गारवाचक चव.  भावना व्यतत करिारा. 
 
उद्गारवाचक णचन्ि लेखनात उद्गारवार्क शब्ि झकवा चवधान िाखचवण्यासाठी त्याच्या शवेटी 
चलचहण्यात येिारे (!) हे चर्न्द्ह. 
 
उद्गारवाची चव.  मनातील चनरचनराळे भाव व्यतत करण्याकचरता उच्चारलेली (अव्यये); 
केवलप्रयोगी (अव्यये). उिा. अहाहा, अबब, अरेरे वगैरे. 
 
उणद्गरि न.  सुरंुग लावनू खडक वगैरे फोडिे. [सं.] 
 
उद्गीरि न.  वमन; ओक; ओकारी. [सं. उचद्गरि] 
 
उद्गीिय चव.  ओकलेले; तोंडातून बाहेर पडलेले. [सं. उद्गीिच] 
 
उद्घाट पु.  वरील मागच : ‘एक मध्यमेरे्चन उद्घाटे। लंघुचन चतन्द्ही पीठे ।’ वछा १५०. 
 
उद्घाटि, उद्घाटन न.  १. एखािी वस्तू, मूती, संस्था सवांसाठी समारंभपूवचक खुली करिे. 
(चि. होिे, करिे.) २. उघडिे; खोलिे; उलगडिे (कपाट, िंाकि, तसबीर र्.). ३. फोडिे; 
उघडकीला आििे; प्रचसद्ध करिे. उिा. ममोद्घाटन, गुह्योद्घाटन ४. स्पष् करिे; चववरि करिे; र्र्ा 
करिे. [सं. उ् + घट] 
 
उद्घाणटत चव.  १. उघडलेला; उघड केलेला; उलगडून िाखवलेला; उद्घाटन केलेला. २. 
स्पष् केलेला; चववचेर्लेला. [सं.] 
 
उद्घृष्टता स्त्री.  (संगीत.) नीरस उद्घोष करिे. [सं. उ् + घृष्] 
 
उद्घोष पु.  १. घोकिे; पुनः पुन्द्हा म्हििे (स्मरिात राहण्याकचरता, पाठ करण्याकचरता). २. (ल.) 
तीर् तीर् गोष् पुनः पुन्द्हा सागंिे; एकार् चवषयावर एकसारखे बोलत राहिे. ३. लोकवाता; विंता; 
लोकोतती; बातमी. ४. िवडंी; जाहीर करिे; गजचना. ५. घोष; धोसरा; उत्कंठा. [सं.] 
 
उद्धोषिा स्त्री.  (शाव्य.) राज्याच्या प्रमुखाने जाहीर केलेली गोष्, चनवेिन. [सं.] 
 
उदं्दड पहा : उदंड : ‘तेयार्ा ंठाचय उिंड । अज्ञान असे उघड ।’ – राज्ञा १३·६९०. 
 
उदं्दड चव.  अचतशय तापट; िूर : ‘मानझसग होताही मोठा उिंड… एका ज्योचतषाशी भाडंि होऊन 
त्याने त्याला गोळी घातली.’ – र्िं ६२. 
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उद्दाम चव.  १. धीट; धाचरष्वान; बेिरकार; िाडंगा; साहसी. २. उमचट; गर्मवष्ठ; उन्द्मत्त; मस्त; बेफाम. 
३. जोरार्ा; मजबतू; टवटवीत; जोमिार (अंकुर, कचलका, पुष्ट्प वगैरे). ४. मोठा; ठसठशीत; ठळक 
(िाचगना, रत्न वगैरे). ५. अचतशय गचहरा; तजेलिार; र्कर्कीत (रंग). ६. उग्र; तीव्र (वास). ७. मोठा; 
पहाडी; भरिार; गंभीर; सुस्वर (आवाज, ध्वनी). ८. भयानक : ‘त्या उ् िाम मानवी घटनेरे् स्वरूप…’ – 
चवजी ११. [सं. उ् + िम्] 
 
उद्दामपिा पु.  माजोरीपिा; िाडंगेपिा; उन्द्मत्तपिा : ‘पि आमच्या मतें तें चनर्मभड आहे. असे 
म्हिण्यापेक्षा ते उिामपिार्ें आहे… असे म्हििे अचधक योनय…होईल.’ – लोचटकेले ३·३५४. 
 
उणद्दत चव.  उचित; उल्हचसत; तेजस्वी; शोचभवतं : ‘हरुषें चनभचर उचित । सुप्रसन्नविनु ।’ – िास 
१·२·९. [सं. उचित] 
 
उणद्दष्ट चव.  १. योजलेले; ध्येय; संकक्ल्पलेले; मनात ठरवलेले; चवर्ार करून ठाम बनवलेले; 
अचभपे्रत. २. चववचक्षत; चनर्मिष्; उल्लेचखत; चिनिर्मशत; विचन केलेले. [सं. उत् + चिश ] 
 
उणद्दष्ट न.  (संगीत.) र्क्च्छत स्वराचं्या प्रस्तारातील अमुक स्वरूपाच्या स्वररर्नेर्ा प्रकार चकतवा हे 
सागंिे. [सं. उत् + चिश ] 
 
उद्दीपक चव.  १. पेटचविारे; रे्तना िेिारे; प्रवतचक; प्रोत्साहन िेिारे; जागतृ करिारे; मनोवृत्ती 
उर्बंळचविारे; स्फुरि िेिारे. २. (वै.) उते्तजक (रव्य, औषध र्.). [सं. उत् + िीप्] 
 
उद्दीपिे अचि.   रे्तना होिे; प्रकट होिे; प्रवतचक होिे; वाढत जािे; प्रकाशिे : ‘का ंजागृती जंव जंव 
उिीपे ।’ – ज्ञा १८·११०४. 
 
उद्दीपन न.  १. प्रज्वलन; रे्तचविे; पेटचविे. २. प्रकाशन; प्रकाश; उजेड. ३. (ल.) प्रवतचन करिे; 
जागृत करिे (िोध, लोभ र्. चवकार). ४. (ल.) ज्यामुळे रे्तना, जागृती होते असा उते्तजक पिाथच. उिा. 
िोधोिीपन, कामोिीनप, हषोिीपन र्. ५. (वै.) हालर्ाल करिे, चवर्ार करिे र्त्यािी कायासाठी 
चमळिारी पे्ररिा, रे्तना. [सं.] 
 
उद्दीपनणवभाव  पु.  (सास.) काव्यनाटकाचिकातंील नायकनाचयकाचं्या चनरचनराळया कृती, 
त्यार्प्रमािे िेशकालपचरक्स्थती हे रसचनष्ट्पत्तीसाठी उिीपनचवभाव समजले जातात. रसारे् उिीपन यामुळे 
होते. [सं.] 
 
उद्दीणपत पहा : उद्दीपक 
 
उद्दीप्तीत चव.  पेटलेला; भडकलेला. [सं.] 
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उदे्दश पु.  १. प्रयोजन; हेतु; र्च्छा; मनातील कायच; अचभप्राय; आशय; मतलब : ‘ऐसा योगयुततीर्ा 
उिेशु ।’ – ज्ञा ५·६१. २. चिनिशचन; विचन ‘उिेशें एक िोनी । जाचयजती बोलोनी ।’ – ज्ञा १·१०४. ३. उिेशून 
: ‘म्हिौचन मागा ंभाव जैसे । आपुले साचंगतलें  तुवा ंउिेशें ।’ – ज्ञा १०·१८८. [सं. उ् + चिश ] 
 
उदे्दशकारि न.  (न्द्याय.) हेतू; प्रयोजन; मतलब; न्द्यायशास्त्रातील कारिातंील एक प्रकार : 
‘प्रक्षालन हें (साबिार्ें) उिेशकारि होय.’ – न्द्यायप ५८. 
 
उदे्दशिे उचि. मनात योजिे; चवर्ार करून ठरचविे; संकल्प करिे. २. नाव घेऊन झकवा उल्लेख करून 
उच्चारिे, बोलिे. ३. प्रयोजन, हेतू असिे; बेत असिे; ठरविे. [सं. उिेश] 
 
उदे्दशपत्रक न.  एखाद्या संस्थेर्ी उचिष्े चवशि करिारी पुक्स्तका. [सं.] 
 
उदे्दशी अनुणक्रया (मानस.) उचिष्चसद्धीकचरता सुरुवातीला केलेली प्राथचमक अनुचिया.ऐक्च्छक वतचन 
करताना होिारा कंपप्रकार. 
 
उदे्दश्य न.  १. संकक्ल्पत कायच, बेत, मनातील हेतू. २. ज्याचवषयी संकल्प करायर्ा ते. ३. (व्या.) 
वातयार्ा एका भाग; वातयात ज्या अथाला उिेशून चवधान केलेले असते झकवा ज्याचवषयी वतता बोलतो ते. 
कतचचर प्रयोगात कता, कमचचि प्रयोगात कमच. वातयार्ा िुसरा भाग चवधेय होय. [सं.] 
 
उदे्दश्यवाचक चव.  (व्या.) कतृचबोधक, उिेश, हेतू िाखविारा (शब्ि). [सं.] 
 
उदे्दश्यवाद पु.  चवचशष् कायच चवचशष् हेतूकचरता घडले आहे असा वाि; हेतुवाि. 
 
उदे्दश्यणवधेयभाव पु.  कतृचपि आचि चियापि यामंधील संबंधं. [सं.] 
 
उदे्दश्यणवस्तार पु.  कतृचपिार्ी चवशषेिे झकवा तत्संबद्ध शब्ि वगैरे : ‘उिेक यचवस्तार व चवधेयचवस्तार हे 
पाठ मुलानंा फार मनोरंजक वाटतात.’ – अध्यापन ९७. [सं.] 
 
उद्धट चव.  १. उमचट; िाडंगा; असभ्य; बेपवा; अचवनयशील : ‘पचहलेर् श्रीमिें उद्धट । त्यावरी माचंडले 
कपट ।’ – एभा १·३४६.२. उद्भट; पािीिार; बलवान : ‘अचतरचथ उद्धटवीर । पाठीसीं र्ालती कृष्ट्िकुमर ।’ 
– हचर ३३·११८. [सं. उद्धत] 
 
उद्धटाई स्त्री.  चधटाईर्ी, बेपवाईर्ी वागिूक; िाडंगेपिा; बेपवाई; मगु्ररी. 
 
उद्धणटत अंगिार (नृत्य.) उजवा हात उदे्वचष्त करून मग अपचवद्ध करिे, मग उजवा पाय चनकुचट्टत करून 
हीर् सवच चिया डाव्या हाताने व पायाने करिे. मग उरोमंडल हात करून चनतंब, कचरहस्त व कचटक्च्छन्न ही 
िमाने करिे. [सं.] 
 
उद्धड न.  मस्तकचवरचहत धड. (वा.) उद्धड करिे – ठार करिे. [सं. उत् + प्रा. धड] 
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उद्धत चव.  १. मस्त; गर्मवष्ठ; उमचट; उद्धट : ‘उद्धत त्या जाती । रव्यें रंगल्या उद्धती ।’ – तुगा ३११८. 
२. साहसी; धीट : ‘हे संग्रामीं अचत उ् धत ।’ – ज्ञा १·१९४. [सं.] 
 न.  उपमिच : ‘सख्यार्ें उ् धत । सखा साहे चनवातं ।’ – ज्ञा ११·५७४. 
 
उद्धरगत पहा : उद्धारगत. 
 
उद्धरि, उद्धरिी न. स्त्री. १. बाहेर काढिे; वर काढिे (खाली पडलेला पिाथच.). 
२.उपटून,चनखळून काढिे (वृक्ष र्.). ३. अक्ननहोत्र्याने कंुडात पुरून ठेवलेला अननी बाहेर काढिे; सकाळ 
– संध्याकाळ कंुडातील अननी प्रज्वचलत करिे.४. सुटका करिे; बर्ाव करिे; अधोगतीपासून सोडविे; 
संरक्षि करिे. ५. शापापासून बर्ाव करिे; (उःशाप िेऊन) उद्धार करिे; पुन्द्हा योनयतेला र्ढचविे; मुतती 
िेिे; मोक्ष. ६. िेऊळ वगैरेर्ी िुरुस्ती करिे. र्ालू करिे; पुनरुज्जीचवत करिे; पुनरुद्धार करिे (वृत्ती, धमच, 
हक्क, मालमत्ता र्त्यािींर्ा) : ‘तव अचधक शतत उद्धरिीं । मी’ – स्वासा [सं. उ् + हृ] 
 
उद्धरिे उचि.  १. सोडचविे; सुटका करिे; वर काढिे; मुतत करिे : ‘उन्नतगजेंरउद्धरि। गभचसंरक्षि 
परीचक्षतीर्ें ॥’ – एभा. २·३०५. २. वैभवाच्या क्स्थतीला नेिे; स्वगािी उत्कृष् लोकी पोहोर्िे; मोक्ष िेिे; 
मुतत करिे : ‘राम उद्धरूचन गौतमजाया ।’ ३. (चवपरीत लक्षिा) चशव्या िेिे (वडील मािसानंा). (वा.) 
एखाद्याचे णपतर उद्धरिे – वाडवचडलानंा, चपतरानंा चशव्या िेिे. [सं. उद्धरि] 
 
उद्धरता पु.  उद्धार करिारा. [सं. उद्धतृच] 
 
उध्दराम्ल न.  (शाप.) एक प्रकाररे् अम्ल  – घटक उज्ज व हर. 
 
उद्धता, उद्धारक चव.  सुटका करिारा; मुतत करिारा. [सं.] 
 
उद्धव पु.  उत्साह; आनंि : ‘चनजतत्त्व कथुचन िह्माचि सुराचस चवपुल उद्धव िे ।’ – चवमाहा ३·३९. 
[सं. उ् + हु] 
 
उद्धविे सचि.  प्रज्वचलत करिे : ‘अनुतापु वैश्वानरा । उद्धवतु र्ंचरए जोहरा । आंतु कवि वांरे् ॥’ – ऋ 
५६. [सं. उ् + धू] 
 
उद्धळि न.  फासिे; र्ोपडिे; माखिे; उडविे; उधळिे : ‘भस्म उद्धळि लक्ष्मीर्ा भोग । शकंर श्रीरंग 
उभयरूपीं ॥’ – तुगा २०५०. [सं. उ् + धूल ] 
 
उद्धाट पु.  १. घषचि. २. (ल.) घोष : ‘तैं कचळमळारं्ीं मळगटें । नामोद्धाटें नासती ॥’ – एभा ४·२५३. 
[सं. उि + हन् – हत] 
 
उद्धाटन न.  १. पहा : उद्धाटि, उद्धाटन. २. (सभा र्त्यािींना) औपर्ाचरक सुरुवात करिे. 
[सं.] 
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उद्धाटन न.  (भाषा.) तोंड उघडून हवचे्या चनःसारिार्ा मागच मोकळा करण्यार्ी कृती; हवलेा 
बाहेर जाण्यार्ी वाट. 
 
उद्धाटन समारंभ  सभा, संमेलन र्. सुरू होण्यापूवी, नवीन र्मारत, पूल र्. वापरण्यास सुरुवात 
करण्यापूवी प्रचतचष्ठत पाहुण्याचं्या हस्ते करण्यात येिारा औपर्ाचरक समारंभ. 
 
उद्धात चव.  फाकलेला; पसरलेला : ‘उद्धातया रंगार्ा हीरा ते मानकुलाचर् ।’ – भाए ६४५. [सं. उ् 
+ हा = सोडिे] 
 
उद्धार पु.  पहा : उद धरि. १. वर, बाहेर काढिे.२. मुतती; मोक्ष; सुटका; सोडविूक; हीन 
क्स्थतीतून वर आििे; गभचवास र्ुकविे. ३. पुनरुज्जीवन; पुनजचन्द्म. ४. आलापन (राग, राचगिी वगैरे) : 
‘रागोद्धार कचरता ंप्रत्यक्ष। िीप लागले लक्षानुलक्ष ।’ – शचन २२८. ५. वरे्ा; अवतरि (एखाद्या गं्रथातील). 
[सं. उ् + हृ झकवा धृ] (वा.)उद्धार करिे –  (उप.) चशव्या िेिे; चपतर उद्धरिे. 
 
उद्धार उत्खनन (पुरा.) पुरातन वस्तू सुरचक्षत रीतीने बाहेर काढण्यासाठी केलेले पद्धतशीर प्रयत्न. 
 
उद्धारक चव.  १. वर काढिारा; उद्धार करिारा; उद्धता. २. (सामाचजक)जुन्द्या मतार्ा; 
िुधारक. सुधारक या संजे्ञचवरुद्ध. [सं.] 
 
उद्धार करिे सचि. १. हीन, पचतत अवस्थेतून वर काढिे; सुधारिा करिे. २. मोक्ष िेिे. 
 
उद्धारकता चव. उद्धार करिारा. [सं. उद्धार + कतृच] 
 
उद्धारकोष्टक न. (गं्रथ.) वगीकरिामध्ये अवतरि या अथी येिारे चर्न्द्ह. 
 
उद्धारगत स्त्री. १. उद्धार;र्ागंली क्स्थती प्राप्त होिे. २. मुतती चमळिे; सुटका होिे. [सं. उद्धार 
+ गचत] 
 
उद्धारि, उद्धारिे पहा : उद्धारि, उद्धरिे. 
 
उद्धावन टाकी पाण्याच्या जोराने जागा धुऊन काढण्यार्ी सोय असलेली, पािी साठचवण्यार्ी टाकी. 
सामान्द्यतः संडासात अशा टातया असतात. 
 
उदू्धलन न.  १. उधळिे; र्तस्तत; फेकिे; पसरिे (माती, राख, भस्म, गुलाल, बुक्का र्.). २. (ल.) 
उधळपट्टी करिे; बेसुमार खर्चिे. [सं. उ् + धूल ] 
 
उदु्धत चव.  १ सुटका केलेला; मुतत केलेला; रचक्षलेला; वर र्ढवलेला; उत्कषच केलेला. पहा : 
उद्धरि. २. अवतरि; अवतरून, उतरून घेतलेले (वातय वगैरे). [सं.] 
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उद्ध्वस्त पहा : उध्वस्त ‘शत्ररू्ी धावपट्टी उद्ध्वस्त करण्यार्ी फार गरज होती.’ – आभ ३६४. 
 
उदं्बध पु.  (स्था.)(घुमटारें् िोन डेरे एकत्र जुळल्याने होिाऱ्या) जंघाकोनावरील पट्टी. 
 
उदं्बध, उद बंधन पु. न. टागंून ठेविे; लोंबकळत ठेविे. [सं. उ् + बंध्] 
 
उद्बीज चव.  एकिम उत्पन्न िंालेले, आलेले (टोळ, टोळधाड, मंुनयारं्ा थवा, कृमीकीटक वगैरे). 
 न.  एकिम होिारा, चिसू लागिारा घोळका; पुजं (मंुनया, ढेकूि र्त्यािींर्ा). [सं. उ् चभज्ज] 
 
उद बुद्ध चव.  १. माचहती करून चिलेला; जािीव असलेला; ज्ञान िंालेला. २. जागृत; उज्जीचवत; रे्तना 
चिलेला; उते्तचजत. ३. ताकीि चिलेला; पूवचसूचर्त; समजाविी चमळालेला. [सं.] 
 
उद्बोध, उद्बोधन् पु. न. १. चशकवि; चशक्षि; समजाविी. २. सूर्ना; ताकीि. ३. जागृती; चनजून उठिे; 
रे्तना : ‘चनचखळ उ् बोधारें्चर् आपिपें घडे ।’ – ज्ञा ९·९६. ४. (चवशषेत : उद्बोध) ज्ञान; माचहती; समज; 
जािीव. [सं. उ् + बुध्] 
 
उद्बोधक चव.  १. ज्यापासून बोध घ्यावा असे; चशकवि िेिारे; ज्ञान िेिारे. २. सूर्क; द्योतक; गमक; 
ज्ञापक. उिा. शरि आल्यारे् – िाती धरलेले तृि; अनथारे्  – उल्कापात वगैरे; राजत्वारे्-छत्र, ध्वज 
वगैरे; ताप आल्यारे्  – अंग ऊन होिे वगैरे; मृत्यजूवळ आल्यारे्  – वृद्धत्व, अशततता र्त्यािी ही त्या त्या 
क्स्थतीर्ी उ् बोधक लक्षिे होत. ३. उते्तजक; मािक; िाहक, अम्ल (चजभेरे्), सौंियच (र्च्छेरे्, कामारे्) 
यावरून (सामा.) प्रवतचक, उिीपक, उते्तजक, र्ैतन्द्यिायक. [सं. उ् + बुध्] 
 
उद्बोधकारक चव.  चशकविारे, जागृत करिारे (वाङ्मय, कलाकृती र्.) 
 
उद्बोधिे अचि.  जागृत होिे : ‘सार् ज्ञान उ् बोधें। कोवळें  जें ॥’ – ज्ञा १८·१४३६. 
 
उद्बोधन न.  १. (तत्त्व.) उ् बोचधत करण्यार्ी प्रचिया; युरोपमधील १८ व्या शतकातील एक ताचत्त्वक 
मतप्रवाह. या मतप्रवाहाने पारंपाचरक तत्त्व े आचि मूल्ये याचं्याकडे संशयवािी दृचष्कोनातून पाहण्यार्ा 
पायंडा पाडला, व्यक्ततवािाकडे लोकारं्ा कल िुंकचवला आचि सावचजचनक मानवी उत्कषच, अनुभवप्रधान 
वैज्ञाचनक पद्धतीर्ा अवलंब आचि अचनबंध बुचद्धप्रामाण्यावर अढळ श्रद्धा यावंर भर चिला. २. (चशक्षि) प्राप्त 
ज्ञानार्ी उजळिी व त्यात अद्ययावत ज्ञानार्ी भर. ३. स्वतःरे् चवर्ार भोवतालच्या पचरक्स्थतीला जुळतील 
असे त्यारें् आधुचनकीकरि. ४. आग्रहाने उपिेश करिे; मन वळविे; चहतोपिेश करिे. [सं.] 
 
उद्भट चव.  १. शूर; धाडसी; बलवान; धाचरष्वान; धैयार्ा : ‘राजकुमर वीर उ् भट ।’ – मुआचि 
३१·२९. २. प्रर्डं; अफाट; मोठा; चवस्तृत : ‘आंसडोचन बळ उ् भटें । मधें उघचडला तडतडाटें ।’ – मुसभा 
७·५५. ३. श्रेष्ठ; उत्कृष्; थोर; प्रख्यात : ‘जे स्वगुिी उ् भट । घेऊचन सत्व र्ोखट ।’ – ज्ञा १४·२१८. ४. 
कचठि; कठोर; खडतर : ‘पुरािीं उपिेश साधन उ् भट । आम्हा ंसोपी वाट वैकंुठींर्ी॥’ – तुगा २११९. ५. 
उन्द्मत. पहा : उद्धट [सं.] 
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उद्भव, उद्भाव पु.  १. उत्पत्ती; प्रािुभाव; प्रारंभ; जन्द्म : ‘भवुनोद्भवारंभस्तंभ । भवध्वंस॥’ – ज्ञा १८·६. 
२. प्रकट होिे; बाहेर पडिे. ३. हेतू. [सं. उ् + भ]ू 
 
उद्भविे अचि.  १. उत्पन्न होिे; प्रारंभ होिे; चनमाि होिे; जन्द्म पाविे. २. प्रकट होिे. (क्वचर्त सकमचक 
प्रयोग). [सं. उ् + भ]ू 
 
उद्भाविे, उद्भाणविे सचि.  १. उत्पन्न करिे; अक्स्तत्वात आििे; जन्द्माला घालिे. २. प्रकट करिे; 
उघड करिे. [सं. उ् + भ]ू 
 
उद्भावन न.  १. चवर्ार; बोलिे; सागंिे. २. उत्पत्ती; जन्द्म; उत्पािन. ३. प्रकट करिे; उपक्स्थत करिे; 
प्रिशचन. [सं. उ् + भ]ू 
 
उद्भावन न.  अनवधान; असावधान; अनास्था. [सं.] 
 
उद्भासन न.  १. (भौ.) उजेडात ठेविे; उघड्ावर ठेविे. २. (भशूा.) खडकार्ा उघडा 
पडलेला भाग. [सं.] 
 
उणद्भज, उणद्भज्ज, उणद्भद न.  वृक्ष, वनस्पती र्. सृष्ी : ‘जैसी मही हे उ् चभजें ।’ – ज्ञा ६·४४. 
 चव.  जचमनीत उगविारे; जचमनीतून वर येिारे; अंकुर फुटिारे; बाहेर पडिारे (वृक्ष, वनस्पती 
र्.). [सं. उ् + चभ्] 
 
उणद्भज कणटबंध परृ्थ्वीच्या ज्या भागात वनस्पती वाढतात तो प्रिेश. 
 
उणद्भज कोटी वनस्पचतवगच. प्राचिवगाच्या उलट:‘सेंचरय रसायनशास्त्रात उचद्भज्ज व प्राचिज या 
सेंचरयकोटींतील यच्चयावत पिाथांर्ा समावशे होतो.’ – सेंपू प्रस्तावना १. 
 
उणद्भज्ज पु.  (वन.) चनसगातील वायू, पािी, खचनजे यारें् शोषि करिारे व सूयापासून अन्न बनवण्यास 
लागिाऱ्या उजेर्ा वापर करिारे वनस्पतीतील हचरतरव्ययुतत, स्वावलंबी, सजीव घटक. [सं.] 
 
उद भूत चव.  १. उत्पन्न िंालेला; जन्द्मलेला. २. प्रकट िंालेला; चनघालेला; बाहेर पडलेला; आचवभूचत. 
[सं.] 
 
उदे्भद पु.  १. फुटून बाहेर पडण्यार्ी चिया (जचमनीतून अंकुर येतात त्याप्रमािे). २. चवकसन; 
उमलिे; फुलिे; दृक य होिे. [सं. उ् + भे्] 
 
उद्भं्रश पु.  लोकभाषेतील शब्ि संस्कृतमध्ये उर्लण्यार्ी प्रचिया  – मभामू १०. 
 
उद भ्रांत चव.  संभ्रचमत; बावरलेला; गोंधळलेला; गडबडलेला. मनस्ताप पावलेला; चवव्हळ. [सं.उ् + 
भ्रम्] 
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उद्यत चव.  १. तयार; तत्पर; उत्सुक; उद्युतत; चसद्ध : ‘जे जाहले असती उद्यत िंुंजावया ।’ – ज्ञा 
१·२१९. २. उगवलेला; वर आलेला (सूयच वगैरे). [सं.] 
 
उद्यतदंड, उद्यतबािू चव.  हात वर केलला; हात उगारलेला; कडक; चशस्तीर्ा; कठोर (राजा, 
न्द्यायाधीश). [सं.] 
 
उद्यत्कार  चव.  प्रकाश िेिारा : ‘उद्यत्कारंु सूयच जैसा ।’ – अमृ ६·३. 
 
उद्यम पु.  उद्योग; उद्योगधंिा; व्यापार. पहा : उिीम : ‘जैसें भानयाचर्या भडसें । उद्यमारे्चन चमसें ।’ 
– ज्ञा ६·३५४. [सं.] 
 
उद्यमशील चव.  उद्योगी; मेहनती; पचरश्रम करिारा; कष्ाळू; उत्साही. 
 
उद्यमी चव.  उद्योगी; नेहमी कामात असलेला; मेहनती; कष्ाळू. [सं.] 
 
उद्या चिचव.  उियीक; िुसऱ्या चिवशी. [सं. उ् + र्] 
 
उद्याकडे चिचव.  उद्या; उद्यापयंत : ‘म्हातारेबुवा, बािशहार्ा एक सरिार आपल्या लष्ट्करासह 
आज – उद्याकंडे ह्या बाजूनें जािार असल्यारे् सेनापतीसाहेबानंा खबर लागली आहे.’ – स्वप १९०. 
 
उद्याचा आणदतवार कधी न येिारा चिवस = एखािी गोष् करायरे् मनात नसले म्हिजे उद्याच्या 
आचितवारी करू असे उत्तर िेिे. 
 
उद्यािी स्त्री.  माडंिी : ‘हे नवमाध्यायीं उद्यािी । केली होती॥’ – राज्ञा १६·६०. 
 
उद्यान न.  बाग; बगीर्ा; उपवन : ‘कीं अचभनव उद्यान । चववकेतरूर्ें॥’ – ज्ञा १·२८. [सं.] 
 
उद्यानकंुज पु.  बागेतील एकातं असलेली जागा. [सं.] 
 
उद्यानबंगला पु.  खेड्ातील घर; बागेतील बंगला. 
 
उद्यानभोजन न.  वनभोजन : ‘तथाचप र्ार सहा मचहन्द्यातूंन एखािे वळेेस तरी त्यानंा 
चशष्संप्रिायाप्रमािे उद्यानभोजन, खाना, र्हापाटी वगैरे द्यावी लागत असेर्.’ – नपुक २६. 
 
उद्यानणवद्या स्त्री.  फलोद्यानासंबंधीरे् शास्त्र. 
 
उद्यानणवज्ञान न.  (वन.)फलोद्यानारं्ी रर्ना करण्यारे् शास्त्र. फळिंाडे, फुलिंाडे व र्तर शोचभवतं 
िंाडे यारं्ी कलात्मक रर्ना करून बागा, उपवने, वाचटका, र्. तयार करण्यार्ी चवद्या. [सं.] 
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उद्यानोपािार पु.  पाहुण्यानंा बागेत चिलेले भोजन. 
 
उद्यापन न.  १. आरंभलेले व्रत संपल्यावर त्या व्रतार्ी सागंता; त्यासंबधंी चवधी, कमच. २. धमचशाळा, 
सरोवर, अश्वत्थ र्त्याचिकारं्ा चवचधपूवचक उपयोग करायच्या पूवी करण्यार्ा चवधी. ३. (ल.) गाशा 
गुंडाळिे; हानी; आपत्ती; अचरष्; संकट; कायचनाश. [सं.] 
 
उद्याणपत चव.  योनय चवधीने चवसजचन केलेला; चवचधपूवचक उपयोगात आिलेला (तळे, धमचशाळा 
वगैरे). [सं.] 
 
उदु्यक्त चव.  १. तयार; चसद्ध; सज्ज; प्रवृत्त. २. गढलेला; गुंतलेला. [सं. उ् + युज् = जोडिे] 
 
उदु्यत्कार चव.  उिय, प्रकाश करिारा. पहा : उद्योतकर [सं. उ् + ियुत् = प्रकाशिे] 
 
उद्योग पु.  १.कारखानिारी. २. काम; धंिा; नोकरी; रोजगार. ३. कायच; व्यवसाय. ४. खटपट; 
प्रयत्न; मेहनत; श्रम. ५. (अथच.) चवचशष् वस्तूरे् उत्पािन करिारी एक संस्था वा अशा अनेक संस्थारं्ा 
समूह. [सं. उ् + युज् = जोडिे  – योग] (वा.) उद्योग चालविे, उद्योग करिे  – काम हाती घेिे; 
कामधंिा र्ालविे, सुरू करिे. 
 
उद्योगधंदा पु.  र्चरताथासाठी करायरे् (नोकरी सोडून र्तर) काम. 
 
उद्योगपणत, उद्योगपती पु.  चनरचनराळया उद्योगधंद्यारें् झकवा उद्योगसमूहारें् मालक, धनी. उद्योगात 
वा कारखानिारीत फार मोठी गुंतविूक केलेले व त्यारं्ी मालकी असलेले कारखानिार : ‘उद्योगपती हा 
पूिचपिे स्वतंत्र असत नाही.’ – कराअ. [सं.] 
 
उद्योगवेळ, उद्योगवेळा पु. स्त्री. चिनमानारे् आठ भाग धरून पाडलेला एक भाग. हा पाविेर्ार घचटकारं्ा 
असतो. 
 
उद्योगी चव.  १.नेहमी कामात गुंतलेला, गकच  असलेला. २. मेहनती; कष्ाळू. ३. ज्याला कामधंिा आहे 
असा. आळशी याच्या उलट. ४. (उप.) उपद्वयापी; नसते लर्ाडं उपक्स्थत करिारा. जसे : — ‘उद्योगी 
बाळ’. [सं.] 
 
उद्योजक पु.  उद्योगके्षत्रात नवीन उपिम सुरू करिारा, प्रयोगशील कारखानिार. [सं. उ् + 
युज्] 
 
उद्योतकर, उद्योतकार चव. पु. उियकता; प्रकाशक; िीपक : ‘वचडला अव्यतताचर्या वशंा । उद्योतकारु 
सूयच जैसा॥’ – अमृ ६·३. [सं. उद्योत + कृ] 
 
उद्र पु.  ऊि; पािमाजंर. [सं.] 
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उद्रस चव.  बेर्व; नीरस; शुष्ट्क; चशळे; वाळलेले. [सं. उ् + रस] 
 
उद्राि न.  मुतती; मोक्ष. पहा : उद्धरि : ‘पोवाडा गात्याला उराि । ऐकत्याला घडो पुण्य ।’ – ऐपो 
६३. [सं. उद्धरि] 
 
उणद्रक्त चव.  अचतशय समृद्ध असलेले; रगड; वाजवीपेक्षा जास्त; गडगंज. [सं. उ् + चरच] 
 
उदे्रक उरेक् पु.  १. उसळून वर येिे; स्फोट; आवगे. २. वृद्धी; वैपुल्य; अचतरेक. ३. वगे; विेना; 
यातना; कळ; मुरडा (पोटातील चवकारामुळे मलमूत्रचवसजचनापूवी होिारा). ४. आकक्स्मक पे्ररिा; लहर; 
उमाळा (पोटातून येिे या बरोबर प्रयोग). [सं.] 
 
उद्वतयन न.  १. सुगंधी रव्ये लावनू स्वच्छ करिे; उटिे लाविे (िेवमूती, शरीर र्त्यािींना); प्रक्षालन. 
उिा. करोद्वतचन : ‘चकचतएक गोपचस्त्रया । चवलेपन कचरत होचतया । उद्वतचनाचि चिया । संपाचिता ं ।’ रास 
१·२१४. २. कामावरून हाकून िेिे; उच्चाटि. ३. सुटका; ताटातूट; फाटाफूट : ‘राजश्रीरे् 
आईसाहेबापासून उद्वतचन जाले.’ – पुरंिभा १·२०२. [सं.]  
 
उद्वतयन उरू (नृत्य) नृत्यात सूर्ीपाि करून माडंी वर उर्लिे. 
 
उद्वतयनफलक पु.  तार झकवा सूत ओढण्यार्ी पट्टी, जंत्री. 
 
उद्वधय पु.  (वै.)१. अचधक प्रमािात िंालेली वाढ (एखािा अवयव, हाड र्. र्ी). २. मूळ वस्तूपासून 
उद्भवलेली वाढ. एका पिाथापासून िुसरी गोष् सरळ उगविे. जसे : — िंाडार्ी फािंी. [सं.] 
 
उद्वस, उद्वसु, उद्वसे, उद्वस्त चव.  १. ओस; शून्द्य; उजाड; चनजचन; ओसाड;उद्ध्वस्त; चरकामा; 
उिास : ‘ययापरी उद्वस्त समस्त । पाढंरी पडली ।’ – गीता २·२२७१; ‘नाना उद्वसें जे वनें।’ – िास ८·५·८. 
२. अस्ताव्यस्त; अव्यवक्स्थत; घोटाळयार्ा; गोंधळ िंालेला (व्यवहार, काम) (राजा.). ३. व्यथच; फुकट : 
‘नातरी पाहावया चिवसु । वातीर्ा कीजे सोसु । तेव्हढाही उद्वसु । उद्यमु पडे॥’ – अमृ ६·२९. 
 
उद्वस्कंध पु.  सप्तस्कंधातील सूयचमंडळापासून र्रंमंडळापयंत ज्यार्ी मयािा असा चतसरा 
स्कंध. [सं.] 
 
उद्विन यंत्र (सामान, मािसे र्त्यािींना) एका मजल्यावरून िुसऱ्या मजल्यावर र्ढविारे झकवा 
खाली आििारे यंत्रर्चलत साधन; चलफ्ट. 
 
उद्वाचयन, उद्वाजयन पहा : उद्वतयन 
 
उद्वासन न.  १. मूतीच्या चठकािी प्रािप्रचतष्ठा केलेल्या िेवतेरे् चवसजचन, उत्थापन : ‘एव ंपूजेरे् उद्वासन 
।’ – एभा ३·८४३. २. काढून टाकिे (अचधकारापासून); उच्चाटन. [सं. उ् + वस्] 
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उद्वाि पु.  चववाह; लनन. [सं.] 
 
उद्वािक पु.  चवजेर्ा पाळिा; चलफ्ट. [सं.] 
 
उणद्वग्न चव.  उिास; चखन्न; अस्वस्थ; िुःख  – संकट  – भयग्रस्त; काळजीने व्याप्त; झर्तािातं; 
चवषण्ि; व्यग्र; त्रस्त; वीट आलेला. [सं. उ् + चवज्] 
 
उद वृत्त चव.  धमचबाह्य, अशास्त्र  वतचन करिारा; बहकलेला; उच्छंृखल; र्ैनी; स्वैरवतचनार्ा; 
चनसवलेंला; अवगलेला. [सं. उ् + वृत्त] 
 
उदृ्वत्त, उदृ्वत्तशंकु पहा : उन्मंडलशंकु 
 
उदे्वग पु.  उचद्वननपिा; खेि; अस्वस्थता; चखन्नता; कंटाळा; काळजी, भीती, िुःख यापंासून त्रास : 
‘चवसरू कामार्ा तुका म्हिे िंाला । उदे्वग राचहला जावें यावें॥’ – तुगा ७५. [सं. उ् + चवज्] 
 
उदे्वगिे अचि.  उचद्वनन होिे; चखन्न होिे; अस्वस्थ होिे : ‘मज हासंतील ते संत । चजहीं िेचखलेचत मूर्मतमंत 
। म्हिोचन उदे्वगलें  चर्त्त । अहार् भतत ऐसा चिसे॥’ – तुगा ७१६. [सं. उ् + चवज्] 
 
उदे्वप पु.  उपद्व्याप : ‘िेहींर्ा सोडोचन खटाटोप । चशवें धचरला िारूि कोप । केला मल्लयुद्ध उदे्वप । 
जाज्वल्यमान ।’ – कथा ७·८·५. 
 
उधई स्त्री.  पाढंरी मंुगी; वाळवी. या मंुनया जचमनीत वारुळे तयार करून झकवा झभती – तुळयावंर घरे 
करून राहतात : ‘उधयानीं खािलें  शरीर । वरू ते उगवले तरुवर । तेव्हा ंअक्स्थमय प्राि सार्ार । यास्तव न 
मरे सवचथा॥’ – सचव १०·११६. 
 
उधट, उधंट पहा : उद्धट : ‘उधटेआं िेवा ंजगिंंपू ।’ – चशव १५४; ‘ज्या सासुरा ंवतचचत गे उधंटा ।’ – 
सारुह ७·१२८. 
 
उधड पु.  ठेका; मुतता. (व.) [सं. उ् + धृत्] 
 
उधड, उधडा चव.  उतता; चबनचहशोबी; अंिाजाने : ‘जमािारास लागवड खर्ाबिल िरमहा १ 
रुपयाप्रमािे उधड िेण्यातं यावा.’ – (बडोिे) पचहलवान कुस्ती चनयम ८. 
 
उधडिे उचि. १. उसविे; उकलिे; फोडिे. २. (साल, काठ वगैरे) फाडिे; झर्धड्ा, चर्रफाळया 
करिे : ‘मधें उधचडला तडतडाटें ।’ – मुसभा ७·५५. ३. (ल.) धुडकाविे; हाकलिे; उच्चाटन करिे : 
‘उधचडला झसह कोल्ह्यानंीं ।’ – संग्रामगीते ८१.४. (र्ाभंारी) मेलेल्या जनावरारें् कातडे काढिे. (व.) [सं. 
उ् + धृ] 
 
उधडमाप न.  अंिाजी वजन, माप, चहशबे; उतते माप. 
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उधिी, उधविी  स्त्री.  गवाक्ष; धारे; धुराडे; िंडप : ‘उधिी म्हिजे उडवीरे् पाखे’ – आआश े
३७८. [सं. उ् + धू] 
 
उधिे अचि.  वर येिे; प्रकट होिे : ‘नेंचिजे चर् संशृती । माथा उधों ।’ – राज्ञा १४·४९. 
 
उधम न.  गडबड; कल्ला; िंगा : ‘त्याने…वके यागृहात घुसून खूप उधम केला.’ – अचहल्या १०. 
 
उधमिे अचि.  उकळी येिे; बुडबुडे येिे. [सं. उ् + ध्मा] 
 
उधर चिचव.  सरसकट; उघड. (खा.) 
 
उधरि न.  भेट; आहेर; नजरािा : ‘उधरि रंगी आचि राक्ष फळें बहुता प्रकारें । रामापुढें ठेचवताती 
सकचळक पक्वानें सारें ।’ बगाथा ६२९. [सं. उ् + हृ] 
 
उधरिे अचि.  १. ओकिे; ओकारी येिे. [सं. उ् + हृ] 
 
उधरिे सचि.  उद्धार करिे : ‘जना उधरी नाथ लोकत्रयार्ा ।’ – राम २५. [सं. उ् + हृ] 
 
उधरागती स्त्री.  उद्धारगती; मोक्ष; मुतती; ‘नरिेही येऊन सकळ । उधरागती पावले केवळ । येथे 
संशयार्ें मूळ । खंडोन गेलें ॥’ – िास १·१०·२०. [सं. उद्धार + गचत] 
 
उधता चव.  उद्धारकता : ‘भतूें भतू धताचर् धता अधता ।’ – राक १·१. [सं. उ् धृ] 
 
उधल चव.  वि असलेले. पहा : उधेल 
 
उधवटा  चव.  कठीि. पहा : उधट : ‘िेव्हूचडया ं । वचेिआं उकलैचलया ं । उधवटा ं गाठंीं 
संूटचलया॥ं’ – चशव ७१६. [सं. उ् धत] 
 
उधविी पहा : उधिी : ‘उधविीर्ें जेवीं तोंड । उभळी धंुवारे् उभड ।’ – ज्ञा १६·२९४. 
 
उधविे अचि.  पेटिे. 
 
उधविे, उधणविे अचि.  १. उसळिे; उधळिे; वर येिे, जािे, होिे, करिे : ‘नातरी वडवानळु 
सािुंकला । प्रलयवातें पोखला । सागर शोषचून उधवला । अंबरासी॥’ – ज्ञा १·९०. २. वाढिे : ‘मग तो न 
सावंरे जैसा उधवला ।’ – ज्ञा ३·२०४. ३. उगविे; उद्भविे : ‘तैचसया सवांगीं उधवती अचिया ं। रोमाचर्या॥ं’ 
– ज्ञा ६·२६४. ४. वर जािे; उठिे; पसरिे : ‘सागंें भवुनत्रयार्ी काजळी । जे गगनामाचज उधवली ।’ – ज्ञा 
४·१७५. ५. उभे करिे; उर्लून ठेविे (जाति, पाटी र्.); नीट ठेविे. पहा : उदविे [सं. उ् + धू] 
 
उधवी स्त्री.  १. धुराडे : ‘उधचवर्ें तोंड । उगलीत घूमारे् उभड ।’ – राज्ञा १६·२९२. २. आगीटी. 
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उधसिे  सचक.  उकरून काढिे; उसकटिे; उसकिे. 
 अचि.   वर येिे; उसळिे : ‘सवांरे् िुबळेपि उधसून वर आले.’ – उपेअं १९. 
 
उधळ स्त्री.  अवास्तव खर्च; बेसुमार खर्च; उधळमाधळ; उधळपट्टी. [सं. उ् + धूल] 
 
उधळखोर, उधळपट्ट्या, उधळपांड्या, उधळमािक्या, उधळमाथळ्या, उधळवाढ्या चव. 
 उधळपट्टी करिारा; अवास्तवखर्मर्क; अचत खर्च करिारा; उधळया; बेसुमार, बेिाि, शततीबाहेर, 
चनष्ट्कारि खर्च करिारा : ‘ह्या गुिारं्ा योनय उपयोग करण्यासारखा रोजगार नसल्यामुळे त्या 
(अस्पृक यजाती) बेलगामी, उधळमाितया, स्वाचभमानशून्द्य िंाल्या आहेत.’ – गागंा १२०. 
 
उधळमािकी, उधळमाधळ स्त्री.  उधळिे, वर फेकिे, उडचविे. 
 
उधळठक (र्ुकीने). पहा : उजळठक 
 
उधळि, उधळिी न.स्त्री. १. अवास्तव खर्च. २. उधळिे, वर फेकिे, टाकिे; उडचविे : ‘चवभतूीर्ें 
उधळि चशचतकंठ नीळा ।’ – शकंरार्ी आरती. [सं. उ् + धूलन] 
 
उधळिे सचि.  १. वर फेकिे; उडविे; पसरिे (धूळ, गुलाल, राख वगैरे). २. वारविे; वारा घालिे. ३. 
(ल.) पळवनू लाविे; िािािाि करिे; िशचिशा करिे; हाकून लाविे; चपटाळून िेिे (सैन्द्य, गिी वगैरे). 
४. अचतशय खर्च करिे; उधळपट्टी करिे : ‘लननात पैसा उधळताना त्यानंी कुठंर् कसूर केली नाही.’ – 
एल्गार ५३. ५. (सामा.) नाहीसे होिे, जािे : ‘अहो या लोहार्ा चजनस पचरसेसीं जरी चमळे । तयाच्या संसगे 
अचखल मग लोहत्व उधळे ।’ – सारुह ५·६२. ६. (सभा र्.) मोडून टाकिे; बिं पाडिे; चवस्कटून टाकिे. 
७. िळलेल्या धान्द्यारे् जात्याला चर्कटलेले कि िंाडून टाकिे. 
 अचि.   १. िशचिशा पळिे (सैन्द्य, समाज वगैरे); ‘चशकारीला गेलेले स्त्रीसैन्द्य उधळलेले चिसते.’ 
– बाय ४·२. २. अनावर होिे; बुजून पळिे (भ्यालेला घोडा, बलै वगैरे). ३. उनाडिे; भटकिे; चफरिे 
(मूल वगैंरेनी). ४. आवशेाने एखािी चिया करिे (मारिे, चशव्या िेिे वगैरे). ५. जोराने बाहेर पडिे; 
बळाविे (एखािा रोग). ६. बुडिे; अचजबात नाश होिे (पीक वगैरे). ७. पळून जािे; नाहीसे होिे (एखािे 
कूळ, भाडेकरी वगैरे). [सं. उ् + धूल] (वा.) उधळा घालिे – १. उड्ा मारिे; हैिोस घालिे; 
िाडंगाई माडंिे. २. पळवनू लाविे (मंत्राने, जािूने वगैरे). [सं. उ् + धूल ] 
 
उधळपट्टी स्त्री.  १. मनस्वी, फाजील, प्रमािाबाहेर खर्च; चनष्ट्कारि व्यय. 
 
उधळभवानी, उधळमावशी स्त्री.  खर्मर्क स्त्री; उधळी. 
 
उधळमाख स्त्री.   उधळपट्टी; उधळमाधळ : ‘आम्ही पैशार्ी अशी उधळमाख करतो.’ – चवचवध 
१८·८·३६, (१५). 
 
उधळमाधळ स्त्री.  उधळ; उधळपट्टी; नको त्या चठकािी खर्च; आटोपशीरपिा नसिे : ‘कथात 
तसली उधळमाधळ करून वार्काला चिपचवण्यार्ी संधी…’ – शलूेक (प्र.) १. 
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उधळवाफ स्त्री.  १. ओल कमी िंाल्यामुळे पेरण्यास अयोनय अशी जचमनीर्ी क्स्थती; झकचर्त 
कोरडेपिा. २. पेरिीर्ा हंगाम गेल्यानंतरर्ा काळ. ऐनवाफ, घातवाफ याचं्या उलट. 
 
उधळवावली चि चव. आल्या पायी परत; मागल्या पायी माघारे : ‘उधळवावलीं जावें कीं…’ – पैठिर् 
१४३. 
 
उधळा पु.  १. भरुळ; मोह : ‘हा रजोगुिार्ा उधळा । पडे ज्ञाचनयार्ां डोळा ।’ – उगी ७३८. २. 
मंतरलेली राख; भस्म; धुरळा. पहा : उधळि : ‘कनककमळारं्ा ंकर्ोळा । चकजे परागार्ा उधळा॥’ – चशव 
७८१. 
 
उधळा, उधळ्या  चव.  पुष्ट्कळ खर्च करिारा; उधळपट्टी करिारा. पहा : उडव्या : ‘धमच करी 
त्याला उधळ म्हिती । न केल्या बोलती पोटपोशा॥’ 
 
उधळाउधळ पहा : उधळिे १,३ 
 
उधा चव.  उधळया. 
 
उधार्िे न.  प्रकट होिे. पहा : उधविे : ‘म्हिौचन आळचवला तंव बोखटा । उधार्ला हा॥’ – राज्ञा 
११·४४७. [सं. उ् + धृ] 
 
उधाि, उधान न.  १. अमावस्या – पौर्मिमेला येिारी मोठी भरती; पूिच भरती : ‘भरलें  रचतसागरीं 
चवषय उधान । करंू कुठवर करीं अचपधान॥’ – प्रला १३९. २. (सामा.) भर; ऊत : ‘बािशहार्ा हा गळेकापू 
प्रकार पाहून माझ्या िेहातंल्या एकूि एक धमन्द्यातंील रतत सारखे उधाि पावत आहे.’ – स्वप ७६. ३. 
पशूचं्या चठकािी चिसून येिारे कामोिीपन. ४. तारुण्यार्ा भर. ५. भरभराट; उत्कषच वगैरे. [सं. उत्थान] 
(वा.) उधाि येिे – भरती येिे; उर्बंळून येिे : ‘उत्साहाला उधाि याव ंतर त्यार् वेळी……’ – चकचर ४३. 
 
उधािी स्त्री.  वाि; र्र्ा : ‘भेटीसरसीचर् उधािी प्रवतचली ।’ – लर २०. [सं. उ् + वािी] 
 
उधािे अचि.  बहरिे; प्रफुल्ल होिे; उत्कषच पाविे; चवकसिे; बहर येिे : ‘जेथ पद्में पे्रमा मोििती । 
आनंिमकरंिे उधाती॥’ – ज्ञाप ४१२. 
 
उधानिे अचि.  १. तारुण्याच्या भरात येिे. २. भरती येिे. 
 
उधानाचे पािी पौचिमा – अमावास्येस येिारे मोठ्या भरतीरे् पािी. 
 
उधाय अचि.  ओसंडिे : ‘घवघवीत िैवी र्हुकडे उधाय ।’ – ऋ. 
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उधार पु.  १. पतीवर झकवा खात्यावर चजन्नस आििे; आिलेला चजन्नस : ‘मज उधार न घालावा 
संचनधानार्ा ।’ – भाए १४५. २. ऋि; कजच; पतीवर आिलेल्या मालाबिलरे् येिे – िेिे : ‘यार्ा धरी 
चनयत र्ंिु उधार सार्ा.’ – सारुह ८·१३१. ३. चबनव्याजी कजच; उसनी आिलेली रक्कम; वस्तू. 
 चव. अवकाशार्ा; वायद्यार्ा; चवलंबार्ा : ‘संसार म्हिजे सवेंर् स्वार । नाहीं मरिास उधार॥’ – 
िास ३·९·१. 
 चिचव. पतीवर, जबाबिारीवर (िेिे, घेिे, आििे, नेिे). [सं. उ् + आ + हृ; झकवा उ् + धृ] 
(वा.) उधार बोलिे – वर वर बोलिे : ‘काहीं कक्ल्पसी संिेहो । उधार बोलिें कृचत्रम स्नेहो॥’ – मुरंशु 
१२९. 
 
उधार पु.  (प्र.) उद्धार. अवतरि; उतरून घेतेलेला मजकूर; साराशंरूपाने घेतलेला लेख : 
‘सूयाजी भोसले यारें् तहनाम्यार्ा िाखला आहे त्यातं पचहले यारें् तहनाम्यार्ा उधार आहे.’ – मर्सा 
७·२२३. [सं. उद्धार] 
 
उधारिे अचि.  कोरून काढिे. 
 
उधारपट पु.  पतीवर माल घेतलेल्या चगऱ्हार्कारं्ी नोंि; उधारीर्ी यािी. 
 
उधारपट्टा पु.  (अथच.) परतफेडीच्या बोलीने वस्तू, सेवा र्. पुरविे. 
 
उधारपाधार पु.  पतीवर माल िेिे, घेिे; उधारीर्ा व्यवहार. [उधाररे् चद्व.] 
 
उधार समाकलन पद्धणत स्त्री. (वा.) उधार घेण्यार्ी पद्धत. 
 
उधारा चव.  उतािा; तोंड वर केलेला. 
 
उधारा पु.  उतारा. (गो.) 
 
उधारी स्त्री.  काही मुितीने पैसे िेऊ करून माल नेिे; उधार व्यवहार; उधार; उर्ल; उर्ापत; ऋि; 
िेिे. 
 
उधाविे उचि. उद्भविे; वाढिे; जोर येिे. पहा : उधविे : ‘अचधकाचंर् चवरोहज्वरंु । उधावतु चिसे॥’ – 
चशव ८३२. [सं. उ् + धू] 
 
उधासिे अचि.  उफाळिे; क्षबु्ध होिे. पहा : उधसिे : ‘बेडकानें उडी मारल्यामुळे सागरारे् पािी 
उधासेल काय?’ – स्यतू २३८. 
 
उधाळा पु.  १. उधळिे; डोळयात काही उधळून गेले असता होिारी क्स्थती; उधळिे; धंुिी : ‘मज 
कैसा पडला मोहार्ा उधाळा॥’ – उगी ३८८. २. भकुटी; रक्षा; भस्म : ‘घाली रूपार्ा उधाळा ।’ – उगी 
३६२. [सं. उ् धूल] 



 

 

अनुक्रमणिका 

उधाळी स्त्री.  उडी. (चि. मारिे.) 
 
उधांग न.  उसंत; अवकाश. (व.) 
 
उधी स्त्री.  १. चनिचय. २. वाढ : ‘तैसी तेथ सत्त्वशुद्धी । आगळें ज्ञानाचस उधी ।’ – राज्ञा १४·२२०. 
 
उधृता चव.  वर धरलेली. 
 
उधेल चव.  खवले, वि असलेला. 
 
उधोपानस्य पु.  कोठीवाला : ‘कारकून उधोपानस्या आिोन ।’ – रामिासी २·३२. 
 
उध्वस्त चव.  समूळ नष् केलेला; अस्ताव्यस्त; उधळलेला; र्कडेचतकडे करून टाकलेला; नाश 
केलेला. [सं.] 
 
उनउनीत चव.  गरमागरम : ‘तो पिाथच त्याला उनउनीत खायला चमळेल की नाही…’ – पाषाि 
२४५. 
 
उनखुन स्त्री.  मनोमन संकेत : ‘कही उनखुन र्ुकली ।’ – लीर्पू २९. 
 
उनत चव.  सज्ज : ‘िोन्द्ही अरिी उनत जाचलया ।’ – लीर्पू ४६०. 
 
उननी न.  आधि आलेले पािी. (व.) [सं. उष्ट्ि + वन  – विी] 
 
उनविी न.  उष्ट्िोिक. 
 
उनंत चव.  थोर; मोठा : ‘जंुिंा लागौनी उनंत ।’ – उषा ८२७. [सं. उन्नत] 
 
उना, उनी अचि.   आला – आली. (खा.) [झह. आना] 
 
उनार्नें ऐकून. (चभल्ली.). 
 
उनाड चव.  १. अचनबंध; भटतया; खोड्ा काढिारा; कामधाम न करिारा; उडािटप्पू; मोकळा; 
सुटलेला; स्वैर (मनुष्ट्य, मूल). २. जंगली; रानटी (बलै, वनस्पती वगैरे). ३. स्वैर, व्यचभर्ारी. (को.) 
 चि चव. १. स्वैरतेने, अचनबंधपिे, स्वच्छंिपिे (भटकिे). २. आपोआप, न लावता (उगविे). [सं. 
उ् + नट, नाट] 
 
उनाडकी स्त्री.  उनाडटप्पूपिा; खोडकरपिा. 
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उनाडघेवडा चव.  उनाड. ‘उनाडघेवडी सगळया गावात झहडते.’ – आआश े२३२. 
 
उनाडचाळा पु.  स्वैरवतचन; खोडकरपिा; व्रात्यपिा; उनाडकी. 
 
उनाडझाड न.  रानटी, जंगली िंाड; ति. 
 
उनाडिे अचि.  स्वैरपिाने चफरिे, भटकिे; खोड्ा करीत चफरिे; उनाडतया करीत राहिे. 
 
उनाडबािुला चव.  भटतया, उनाडतया करीत चफरिारा; स्वैर; स्वच्छंिी. 
 
उनाडभाजी स्त्री.  जंगली माठ. 
 
उनाडमैना स्त्री.  स्वैचरिी स्त्री; र्वर्ाल बाई. 
 
उनारिे सचि.  पेरिे; र्कडेचतकडे फेकिे : ‘ती मोती उनारत गेली’ – जसा ३१८. 
 
उनारिे अचि.  भाजलेल्या किसातंील िािे र्ोळून काढिे. (व.) 
 
उनारी पेरण्याच्या वेळी गव्हारे् झकवा ज्वारीरे् िािे र्ाड्ात एका चववचक्षत िमाने सोडण्यार्ी चिया. 
[व.] 
 
उणनणदया, उनीदा चव.  जागृत : ‘उनीिेयार्ें पहुडिें । चनरोधार्ें वेल्हाविें ।’ – राज्ञा १२·६४. पहा 
: उणन्नद्रा [स. उचन्नर] 
 
उनी चव.  लोकरी; गरम : ‘शकंरच्या अंगावरील लालभडक उनी ब्लॅकेट व्यवक्स्थत केलं.’ – मािूस 
३४७. [सं. ऊिच] 
 
उनीद चव.  ज्यार्ी िंोप उडाली आहे असा. पहा : उणनणदया 
 
उनून चव.  गरम; उनउनीत; पुष्ट्कळ ऊन; खूप तापलेले. पहा : उन्िून 
 
उने न.  १. खोटेपि : ‘जचर न करी तचर या बोलार्ें उनें असे.’ – पर २·१·२. २. उिेपि : ‘तुिेंया 
मोक्षपिा कारिें । मानूचन र्हु मुततीर्ें उनें.’ – ऋम ६९१. 
 
उनैदा स्त्री.  चनरानाश : ‘बाबाचस उनैिा होर्ल.’ – अली ८३. 
 
उन्चि जे काही. 
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उन्नत चव.  उन्द्मत; उद्धत; मग्रूर : ‘तमाम अमीर राजे रजवाडे जाट यानंी मुलूख आटोपून अचत उन्नत 
जाले.’ – ऐसंसाखं ७·४३. 
 
उन्नत चव.  उंर्; उच्च; श्रेष्ठ; वर आलेला; भरभराटीला आलेला; उठाविार. [सं. उ् + नम्] 
 
उन्नत, उन्नतांश न.पु. १. (ज्यो.) खस्थ पिाथांरे् चक्षचतजापासून होिारे कोनात्मक अंतर. २. 
समुरसपाटीपासूनर्ी उंर्ी. 
 
उन्नणत, उन्नती स्त्री.  १. उंर्ी. २. श्रेष्ठपिा; मोठेपिा; अचधकार. ३. उत्साह : ‘का ंपचरसु जाचलया हातीं 
। लोहालागीं सवच संपचत्त । वेंचर्ता ंये उन्नती ।’ – ज्ञा १८·६००. ४. उिय : ‘चिवसाचर्ये उन्नती । भानु जैसा॥’ 
– ज्ञा १७·१३३. ५. वृद्धी; प्रगती; चवकास; उत्कषच; आचधतय : ‘ते कथेर्ी संगचत । भावार्ी संपचत्त । रसार्ी 
उन्नचत । म्हचिपेल पुढा॥’ – ज्ञा ४·२११. ६. पहा : (ज्यो.) : उन्नतांश. ७. उद्धटपिा. [सं. उ् + नम् – 
नचत] 
 
उन्नत्र न.  उज्ज व नत्र यारें् संयुतत रव्य. 
 
उन्नद्ध चव.  गवाने फुगलेला : ‘वििंत जरासंध । शाल्वपौंड्रक उन्नद्ध॥’ – एरुस्व ५·३७. [सं. उ् + 
नह्] 
 
उन्नयन न.  १. वर नेिे; उर्लिे; िूर नेिे; लाबंचविे. २. वर येिे; मोठेपिा िेिे : ‘वास्तवाच्या 
उन्नयनाला जागा नाही.’ – पासंग ७८. ३. (सास) उिात्तीकरि. [सं.] 
 
उन्नयनकोन पु.  (ग.) चक्षचतजसमातंर रेषेवर पडिाऱ्या लंबरेषेने चतच्याशी केलेला कोन. 
 
उन्नाद पु.  वाढ. 
 
उन्नायी पु.  (स्था.)वर नेिारा, र्ढविारा चवजेर्ा पाळिा; चलफ्ट. 
 
उन्नाव, उन्नाि पु.  वृद्धी; वाढ; भरती : ‘काय प्रलयाबंरू्ा उन्नाहो । वोघु मानी॥’ – ज्ञा १८·४१३. [सं. 
उ् + नी] 
 
उणन्नद्र चव.  जागा : ‘उचन्नरेयारे् पहुडिें ।’ – ज्ञा १२·६४.  
 
उणन्नद्रा स्त्री. जागृती. [सं. उ् + चनरा] 
 
उणन्नणद्रत चव.  जागृत : ‘उचन्नचरतें एके चनचरतें ।’ – ज्ञा ११·१२८. 
 
उन्फा पु.  रोजर्ा चशधा; भत्ता; रोजमुरा : ‘चतततयासं र्ार चमष्ान्न उन्द्फे र्ालचवले.’ – चर्त्रगुप्त. 
[फा. उल  फा] 
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उन्मज्जन न.  पाण्यातून वर येिे. [सं.]  
 
उन्मत्त चव.  १. गर्मवष्ठ; उद्धट; अचतशय उमचट; मस्त; माजलेला; िाडंगा; रागीट : ‘ऐसें होय तया 
उन्द्मत्ता ।’ – ज्ञा ३·११५. २. धंुिी असलेला; नशा र्ढलेला; झिंगलेला; शुद्धी गेलेला (मद्य र्. च्या 
सेवनाने). [सं.] 
 
उन्मत्तकरि (नृत्य.) उजव्या पायार्ी बोटे आकंुचर्त करून तो टारे्वर उभा करिे; हंसपक्ष हात 
चफरवनू उतािे करून व बाहू पसरून ठेविे. 
 
उन्मत्तद्रव्य न.  मद्यािी मािक पिाथच; ‘का ं उन्द्मत्तरव्य सेचवलें  । तेिें अनेक भासों लागलें॥’ – 
िास १०·६·१५. [सं.] 
 
उन्मत्तभैरव पु.  एक मात्रा, रसायन. 
 
उन्मत्तवायु, उन्मतवाय ू पु.  भ्रम; उन्द्मािवाय;ू वडे; बडबड; एक वातचवकार; वडेार्ी लहर, िंटका. 
[सं.] 
 
उन्मन चव.  १. लीन; ऐचहक चवर्ारापलीकडे गेलेला; परमेश्वरझर्तनात चनमनन; उन्द्मनी अवस्थेत 
असलेला : ‘तुका म्हिे मन उन्द्मन जों होय । तोंवचर हे सोय चवचध पाळीं ।’ – तुगा २७६८. २. िेहभान 
हरपलेला. [सं.] 
 
उन्मनस्क चव.  चखन्न; अस्वस्थ. [सं.] 
 
उन्मनावस्था स्त्री.  (तत्त्व.) मनार्ी उच्चतम आध्याक्त्मक अवस्था; तन्द्मयावस्था; काव्योन्द्माि. 
काहींच्या मते ईश्वरी साक्षात्कारामुळे मनार्ी होिारी अवस्था, क्स्थती. [सं.] 
 
उन्मनी स्त्री.  जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती आचि तुरीया याहून पलीकडील पार्वी अवस्था; मनार्ा लय 
िंालेली क्स्थती; मनाच्या पलीकडे नेिारी (अवस्था); समाधीर्ी (अवस्था). ह्या अवस्थेत वृत्ती मायेच्या 
उपाधीपासून मुतत होऊन िह्माच्या चठकािी लीन होते. परमेश्वराच्या चठकािी लय, तंरी : ‘उन्द्मनी ते 
चनवृचत्त जाि । जेथें चवरे जािपि । चवज्ञान तें॥’ – िास ७·४·५०. [सं. उ् + मनस्] 
 
उन्मळि न.  उपटून पडिे; उन्द्मूलन : ‘अंगवायो सुटला तेिें रुमा ं। मागी उन्द्मळिें जालीं ।’ – 
कृमुरा १४·१. [सं. उ् + मूलन] 
 
उन्मळिे उचि. १. उपटिे; समूळ उच्छेि करिे : ‘गळा बाधूंचनया ंउखळासी िावें । उन्द्मळीं त्या 
भावें चवमळाजूचन ।’ – तुगा २०. २. भडभडून येिे; कळमळिे; मळमळिे. [सं. उन्द्मूलन] (वा.) उन्मळून 
जािे – (संकट, िुःख र्त्यािींनी) खर्िे. 
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उन्मळिे अचि.  उमलिे; उघडिे; चवकासिे; फुलिे. पहा : उल्न्मळिे : ‘चतयें उन्द्मचळता ंमावळे । 
नवलावो॥’ – अमृ ७·१८४. [सं. उन्द्मीलन] 
 
उन्मणळत चव.  उघडलेले; चवकासलेले : ‘पाचहलें  ताटस्थ उन्द्मचळत लोर्न ।’ – तुगा ११७. 
[सं.उ् + मीचलत] 
 
उन्मंडल न.  चववचक्षत स्थलींच्या मध्यान्द्ह रेखापाताच्या चक्षचतजाला त्या स्थलारे् उन्द्मंडल 
म्हितात; चिनमान मोजण्याकचरता िचक्षिोत्तर कक्ल्पलेले वृत्तचवशषे. 
 
उन्मंडलशंकु,उन्मंडलशंकू पु.  सकाळी सहा वाजता सूयाच्या उन्नताशंार्ी भजुज्या. [सं.] 
 
उन्माद पु.  १. गवच; ताठरपिा; उद्धटपिा; माज (चवद्या, संपत्ती र्त्यािीयोगे). २. धंुिी; बेशुद्धी; 
उत्कट मनोचवकार; कैफ (मािक पिाथांमुळे येिारा). ३. भ्रम; वडे; वातचवकार. [सं. उ् + म्] 
 
उन्माद पु.  १. गभाशयार्ा आजार. २. (मानस.) भावनाचं्या अनावर प्रक्षोभामुळे होिारा मानचसक 
चवकार; वडेार्ा िंटका. [सं.] 
 
उन्मादक चव.  १. कैफ आििारे; गुंगी आििारे; मािक. २. वासना र्ाळविारे. [सं.] 
 
उन्मादिे  अचि.  उसळिे; वर येिे; वाढिे : ‘राधंविी र्ुलीपुढे । पऱ्हे उन्द्मािती खातवडे ।’ – ज्ञा 
१३·५६३. २. उन्द्माि येिे; माजिे; मस्ती येिे. [सं. उन्द्माि] 
 
उन्मादवायु, उन्मादवाय ू पु.  भ्रम; वडे. पहा : उन्मत्तवायु, उन्मत्तवाय ू[सं.] 
 
उन्मान न.  १. वजन करण्यार्ी चिया; वजन करिे. २. वजन; भार (वस्तूरे्). ३. वजन करण्यारे् 
प्रमाि; माप – वजने (चकलो, ग्राम र्.). ४. वजन करण्यारे् साधन (तराजू, काटा). [सं. उ् + मा] 
 
उन्मागय पु.  र्ुकीर्ा रस्ता; वाईट वाट. [सं.] 
 
उन्मागी चव.  बहकलेला; वाईट मागाने जािारा. 
 
उल्न्मळिे अचि.  चवकासिे; उघडिे; फुलिे. [सं. उन्द्मीलन] 
 
उन्मीलन न.  १. उघडिे; उमलिे; चवकासिे; फुलिे : ‘जेथ उन्द्मीलन होत आहे चिठी ।’ – ज्ञा 
११·१४१. २. प्रगट करिे; िाखचविे; व्यतत करिे; अनाच्छाचित करिे : ‘जगिुन्द्मीलनाचवरल । केचलचप्रय॥’ 
– ज्ञा १८·४. ३. ग्रहि सुटिे. ४. डोळयारं्ी उघडिंाप; लुकलुक. 
 
उन्मीणलत चव.  १. उन्द्मीलन िंाले आहे असे; चवकासलेले, फुललेले (फूल). २. उघडलेले 
(डोळे). ३. सुटलेले (ग्रहि). [सं.] 
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उन्मुक्त चव.  मोक्ष चमळालेला; स्वतंत्र; चनबधंरचहत. [सं.] 
 
उन्मुक्तपिे चिचव.  मोकळेपिाने; स्वैरपिाने. 
 
उन्मुल्क्त, उन्मुक्ती स्त्री.  मोकळीक; करातून, कायिेशीर आरोपातून, चशके्षतून झकवा नोकरीतून 
चमळालेली सूट. [सं.] 
 
उन्मुख चव.  सज्ज; तत्पर; प्रवृत्त िंालेला; तयार िंालेला. उिा. मरिोन्द्मुख, चवषयोन्द्मुख. [सं. उ् + 
मुख] 
 
उन्मूलन न.  नायनाट; समूळ उपटून टाकिे; चनमूचलन; उच्छेि; नाश. [सं.] 
 
उन्मूणलत चव.  उपटलेले; नाश केलेले.  [सं.] 
 
उन्मूळिे सचि.  मुळासकट उपटून टाकिे : ‘जे संसारातें उन्द्मूळी ।’ – ज्ञा १३·१७२. [सं. उ् + 
मूल] 
 
उन्मेख, उन्मेष पु.  १. डोळयारं्ी उघडिंाप; उघडण्यार्ी चिया; चनमेष (चमटिे) याच्या उलट. २. 
उघडिे; फुलिे; चवकासिे (डोळे, फूल वगैरे). ३. बुद्धीर्ा चवकास; ज्ञानप्राप्ती; ज्ञानसंपािन : ‘तऱ्ही 
उन्द्मेखाचर्ये पेठे । गुिा अवंकिी भरीन बुद्धीचर् साटे ।’ – ऋ १४; ‘मग नवी चवरूढी फुटेल । उन्द्मेषार्ी॥’ – 
ज्ञा २·७९. ४. ज्ञान; बुद्धी; प्रकाश; जागृती : ‘जयारे्चन चववकेचकरिसंगें । उन्द्मेखसूयचकातुं फुिगे ।’ – ज्ञा 
१६·८. ५. तेज; र्मक. ६. प्रकटपिा; उघडपिा : ‘जें चकरीटीं तुज चनकें  । तें पूस पा ंउन्द्मेखें । मनारे्चन॥’ – 
ज्ञा २·२८६. ७. (ल.) प्रचतमेरे् धुमारे; चकरिशलाका. [सं. उन्द्मेष] 
 
उन्मेखून चिचव.  मुिाम; आवजूचन; चनश्चयाने; िाटून; बुद्धया; जािूनबुजून. [सं. उन्द्मेष] 
 
उन्मेखे चिचव.  स्पष्पिे; उघडपिे; आवजूचन : ‘आता ं असोत ही वातयें । झसधु कें वी उपसूं नखें । हें 
साचंगतलें  उन्द्मेखें । तुज प्रती॥’ – कथा १·१४·८९. 
 
उन्मोचन न.  (अथच.) अथचव्यवहारातील एखाद्या िेयभारातून वा िाचयत्वातून मुतत करिे. 
 
उन्ि न.  उन्द्ह; सूयचप्रकाश; पहा : ऊन : ‘उन्द्हारे्चन चमषें तोंडें । आगीचर् चगळी॥’ – ज्ञा १७·१४१. 
[सं. उष्ट्ि] (वा.) उन्िात ठेविे – उन्द्हात तापत ठेविे. उन्िातील पाला िोिे – कोमेजिे; म्लान होिे; 
जीव सुकिे : ‘जाहला उन्द्हातंील पाला ।’ – संग्रामगीते ११८. उन्िात घर बांधिे – मुलार्ी आगळीक 
करिाऱ्याला चशक्षा िेण्यासाठी गमतीने वापरतात : ‘बाधूं हं! त्यार् ंउन्द्हामध्ये घर । बाळ मािंं खेळकर ।’ – 
माजू. 
 
उन्िउन्िीत चव.  उनून; ऊन; गरम. 
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उन्ििे अचि.  उन्द्हात तापिे; ऊन होिे; उन्द्हात ठेविे, उन्द्हं िेिे या रूपातर् क्वचर्त हे चियापि 
आढळते. [सं. उष्ट्ि] 
 
उन्िणतन्ि चव.  ऊनऊन : ‘उन्द्हचतन्द्ह जेउं सुिूले ।’ – लीर्पू ३७. 
 
उन्िन, उन्िून चव.  कढत; वाफ येत असलेला; उनून : ‘मेक्तसको येथील लोकाचं्या िेवता मासंभक्षक 
असल्यामुळे तेथील लोक उन्द्हन उन्द्हन ताजें मासं आचि रतत त्याचं्या तोंडात कोंबतात.’ – आगर ३·१५. 
[सं. उष्ट्ि] 
 
उन्िवि न.  ऊन पािी. पहा : उन्िविी : ‘आंतु घाचलता ंहात पोळे । तेिे उन्द्हविें घर न जळें ।’ – एभा 
१०·४८४. 
 
उन्िविी, उन्िािी स्त्री.  १.ऊन पािी : ‘कंुथावयार्ी आवडी ओवा । उन्द्हविी रडवी बाळें॥’ – 
तुगा ३२५७. २. सूयचप्रकाशात तापवलेले पािी : ‘मोहचरया वाटुचन उन्द्हाचियाचस चिधचलया तंु मरचसल ।’ – 
परं् ३·१८. २. उष्ट्िता. [सं. उष्ट्ि + वन = पािी] 
 
उन्िसाि न.  गरमपिा. (गो.) 
 
उन्िळ स्त्री.  उन्द्हाने लाकडात पडलेली भेग. 
 
उन्िाचा कढ सूयार्ी प्रखर उष्ट्िता. 
 
उन्िाटिे अचि. उन्द्हाने करपिे; सुकून जािे (फळे वगैरे). 
 
उन्िातान्िाचा चिचव.  भर िोन प्रहरी; मध्यान्द्ही; ऊन कडक असताना. [उन्द्हरे् चद्व.] 
 
उन्िारी स्त्री.  रब्बी; वसंत ऋतूतील पीक; वसंत हंगाम : ‘जलि आचलयापुढें उन्द्हारीर्ी जोतपात होईल. 
नाहींतर उन्द्हारी पडेल.’ – पेि २९·२५. 
 
उन्िाळ ऊस, उन्िाळवांगी उन्द्हाळयात होिारी ऊस−वागंी वगैरे चपके. 
 
उन्िाळिे अचि.  १. उन्द्हापासून त्रास होिे. २. ऊन लागून तडकिे (लाकूड). ३. उन्द्हाळे लागिे; 
उन्द्हापासून एक चवकार होिे. [सं. उष्ट्िकाल] 
 
उन्िाळपावसाळ  चिचव.  उन्द्हाळयात आचि पावसाळयात; बारमाही; सबधं वषचभर. 
 
उन्िाळभावई, उन्िाळभावळी, उन्िाळभावी स्त्री.  वैशाख वद्य अमावस्या. (व.) 
 
उन्िाळमैत्री स्त्री.  उन्द्हाळयापुरती, र्ालत्या काळापुरती मतै्री; हंगामी चमत्रत्व. (व.) 
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उन्िाळसावली स्त्री.  १. उन्द्हाळयात राहण्याकचरता बाधंलेले घर; उन्द्हाळी बगंला; बाराद्वारी. २. 
(थटे्टने) छप्पर; िंोपडी. ३. उष्ट्ितेपासून बर्ाव; आसरा. 
 
उन्िाळा पु.  १.ज्या चिवसातं ऊन कडक असते ते चिवस; फाल्गुनापासून ज्येष्ठापयंतरे् र्ार मचहने. २. 
उष्ट्मा; उकाडा. ३. वारंवार मूत्र चवसजचन करावे अशी भावना व जळजळ होिे; शारीचरक पीडा; उष्ट्ितेर्ा 
चवकार. (चि. लागिे). ४. आईबापावार्ून उघडे पडिे; चनराचश्रतपिा; पोरकेपिा. ५. नाहीसे होिे; नाश 
पाविे; अभाव; करपिे; जळिे; खराब होिे (शते, बाग, मळा वगैरे) : ‘प्रीतीर्ा उन्द्हाळा राया ।’ – 
संग्रामगीते ८१. [सं. उष्ट्िकाल] (वा.) उन्िाळा करिे – नाश करिे; उजाड करिे : ‘मी म्हितें नुसते 
िाचगने नेले असते तरी बरें. पि घरार्ा उन्द्हाळा केला.’ – नामिेव नाटक. ७६. उन्िाळे पाििे – १. वयाने 
जास्त असिे. २. जास्त अनुभव असिे. 
 
उन्िाळी स्त्री.  १. हवतेील उष्ट्िता; उन्द्हाळयातील उष्ट्िता; उकाडा. २. एक मूत्रचवकार; उन्द्हाळे. (चि. 
लागिे, होिे). ३. एक वनस्पती; रानटी तीळ. चहर्ी फुले लाल व पाढंऱ्या रंगार्ी असून शेंगा र्पट्या व 
पाने लहान व लाबंट असतात. काडार्ा सपचिासाठी उपयोग होतो. चशवाय व्रि, खोकळा, चवष, िमा, अशच, 
ज्वर, वाय ूवगैरेर्ा नाश करण्यारे् गुि यामध्ये आहेत. 
 
उन्िाळी पड (कृचष.)उन्द्हाळयात पीक न घेता जमीन तशीर् ठेविे. 
 
उन्िाळीपावसाळी स्त्री.  खेळातील िोन पक्षापंैकी कोिी डावाला सुरुवात करायर्ी हे 
ठरचवण्यासाठी खापरी झकवा पैसा याला एका बाजूने थंुकी लावनू तो वर फेकतात. त्या खापरीर्ी झकवा 
पैशार्ी कोरडी बाजू ती उन्द्हाळी व थंुकी लागलेली ओली बाजू ती पावसाळी. त्यापैकी एकाने कोितीतरी 
बाजू मागायर्ी व माचगतलेली बाजू वर आल्यास त्याने प्रथम खेळायरे् असते. पहा : ओली सुकी 
 
उन्िाळीभात न.  वायंगिे भात. 
 
उन्िाळू न.  उन्द्हाळयातील पीक. (माळवी) 
 
उन्िाळे पु.  अव. उष्ट्ितेर्ा, लघ्वीर्ा चवकार; उन्द्हाळी : ‘मुरडा हागवि उन्द्हाळे ।’ – िास 
३·६·३०. 
 
उन्िाळे, उन्िेरे न.  उष्ट्ि पाण्यार्ा िंरा. (सं. उष्ट्ि + आलय] 
 
उन्िीत चव.  पहा : उनउनीत (गो.) 
 
उन्िू देिे सचि. तापू िेिे. 
 
उन्िून चव.  गरम. पहा : उन्िन 
 
उन्िेत न.  सूयार्ी उष्ट्िता; ऊन. (गो.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

उन्िेरी कारंजे अत्युष्ट्ि पाण्यार्ा व वाफेर्ा फवाऱ्यासारखा िंरा. 
 
उन्िेरे पहा : उन्िाळे 
 
उन्िोटी  स्त्री.  उबारा. 
 
उप अ. एक उपसगच. हा पुढील अथी योजतात. १. अनुगमन. उिा. उपिेश, उपालंभ. २. 
अचधकपिा. उिा. उपपराधच. ३. हीनपिा, गौित्व. उिा. उपस्त्री, उपपत्नी, उपपुराि. िुय्यम; गौि. 
उिा.उपसचर्व, उपायुतत. ५. कमी प्रतीर्ा, तीव्रतेर्ा, गुिार्ा. हा आम्लात झकवा त्या रसायनात 
(प्रािवायरू्ा) कमीपिा आहे असे िाखवतो. उिा. नत्रस अम्लापेक्षा उपनत्रस अम्ल हे कमी अम्लजन 
असते. ६. समीपता; साचन्नध्य. उिा. उपकंठ, उपनिी, उपातं्य. ७. पचहलेपिा. उिा. उपिम. ८. िाचक्षण्य; 
आिर. उिा. उपर्या. ९. साम्य. उिा. उपधातू, उपव्याघ्र. १०. शवेट; नाश. उिा. उपरती. ११. चवकार. 
उिा. उपलेप. १२. स्वीकार. उिा. उपगम, उपाकमच. १३. व्यापिे. उिा. – उपहास. १४. समूहत्व; 
संमेलन; संकलन. उिा. उपाजचन. १५. शतती. १६. अध्ययन; अध्यापन. उिा. उपाध्याय. १७. उद्योग. १८. 
कडे; वर; खाली. उिा. उपनयन. १९. चनरथचक, स्वाथी म्हिूनही कधी हा उपसगच लागतो. अप या 
उपसगारे् काही अथच यारे्ही आहेत. 
 
उपअपराध पु.  क्षलु्लक अपराध. 
 
उपकिा, उपकथा पु.  नावरे्ा आतील किा. 
 
उपकथा  पु.  १. आडकथा. २. र्ातुयार्ी गोष्, कुळकथा. 
 
उपकथानक न.  मूळ कथानकाला पूरक असिारी कथा. 
 
उपकर पु.  १. चवशषे कामाकचरता बसवलेला कर, पट्टी. २. अथचसंकल्प जाहीर िंाल्यानंतर चवशषे 
उत्पन्नारे् साधन म्हिून सरकारने बसवलेला कर. ३. िुय्यम कर; करावर घेतलेला कर : ‘जमीन 
महसुलावर उपकर बसचविे…’ – अम १८६. [सं.] 
 
उपकरि न.  १. साधन; हत्यार; एखाद्या कामासाठी वापरले जािारे, चवचशष् प्रकारे बनवलेले 
यंत्र. २. साचहत्य; सामग्री, पचरवार; घटकावयव; घटकरव्य : ‘हे यज्ञोपकरि सकळ ।’ – ज्ञा ३·१२८. ३. 
िेवाच्या पूजेर्ी भाडंी (घंटा, ताम्हन, धूपाती र्.) : ‘आचि उपकरतीं आपुलीं । उपकरिें आचथ जेतुलीं ।’ – 
ज्ञा १३·४०७. ४. (अव.) पंर्ाग तयार करताना केलेली चनरचनराळी गचिते, फले (चतचथशुद्धी, अब्िप र्.). 
५. राजभषूिे; राजचर्न्द्हे (छत्र, र्ामर र्.). ६. शास्त्रीय प्रयोगसाचहत्य. [सं. उप + कृ] 
 
उपकरिसामग्री स्त्री.  अनुष्ठानास अगर िेवपूजेस लागिारे साचहत्य झकवा भाडंी : ‘माता चनरोपी 
कैकेयीतें । उपकरिसामग्री लागेल येथें । चसद्ध करूचन ते िेई॥’ – राचव ३·९८. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपकरिे अचि.  १. उपकार करिे; उपयोगी पडिे; कामास येिे : ‘आपुला अथवा परावा । ठायी 
उपकरसी पाडंवा ।’ – ज्ञा १८·१३५९. २. सेवा करिे. [सं. उप + कृ] 
 
उपकता चव.  उपकार, कल्याि करिारा; मित करिारा; उत्कषच करिारा; उपयोगी पडिारा; 
उपकारकता; भरभराटीस आििारा. [सं. उप + कृ] 
 
उपकंठ चिचव.  गळयापयंत; आकंठ (खािे, वर जीव येिे). 
 शअ. जवळ; शजेारी : ‘तरी अस्तुचगरीचर्या उपकंठीं । चरगाचलया रचवझबबापाठीं ।’ – ज्ञा १२·३५. 
[सं.] 
 
उपकंणडका स्त्री.  छेिकार्ा पोटभाग. [सं.] 
 
उपकंस पु.  (ग). लहान कंस; कंसातील कंस. [सं.] 
 
उपकार पु.  १. चनरपेक्ष मित; साहाय्य : ‘जया ंउपकार होते केले ।’ – ज्ञा १·१८३. २. कृपा; िया; 
आभार; मेहेरबानी. ३. चहत; कल्याि; फायिा; अडर्िीच्या, संकटाच्या प्रसंगी िुसऱ्याच्या उपयोगी पडिे. 
[सं. उप + कृ] (वा.) उपकार ठेविे – उपकारार्ी फेड न करिे. उपकार बाळगिे, उपकार न णवसरिे, 
उपकार स्मरिे – उपकाराबिल कृतज्ञ असिे : ‘तेल आिुचन द्यावें घरा । तुमच्या उपकारा न चवसरंू ।’ 
उपकारांनी बांधिे – िुसऱ्यास ऋिी करून ठेविे. उपकारांनी मारिे – १. अचतशय उपकार; न चफटिारे 
उपकार करिे. २. उपकार करून एखाद्यास वश करून घेिे; झमधा करून ठेविे. 
 
उपकारक चव.  १. साहाय्यकारी; अनुकूल; मित करिारा. २. चहतकारक; कल्यािप्रि (औषध, 
चिया र्.). [सं. उप + कृ] 
 
उपकारी चव.  १. िुसऱ्यार्ा फायिा, बरे करिारा; उपकार करिारा; उपकारक; उपकार 
करण्यार्ा स्वभाव असलेला; परोपकारी. २. आभारी; कृतज्ञ. ३. साहाय्यक; साहाय्यकारी; हातभार 
लाविारा. 
 
उपकायय चव.  ज्याला मित करायर्ी, ज्यावर उपकार करायर्ा असा. 
 
उपकालवा पु.  मुख्य कालव्यारे् पािी आजूबाजूच्या भागातं पोर्वण्यासाठी काढलेला पाट. 
 
उपकुल न.  मुख्य गटाशी संबचंधत परंतु काही बाबतीत वेगळा असिारा गट. [सं.] 
 
उपकृत चव.  मित, उपकार केलेले; ज्यावर कृपा, िया केली आहे असा; ऋिी; आभारी. [सं.] 
 
उपकृणत, उपकृती स्त्री. उपकार, चहत, कल्याि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपकेशगच्छ पु.  जैन धमातील एक संप्रिाय. असे एकंिर गच्छ (संप्रिाय) ८४ आहेत. श्रीमालच्या 
उहडाने ओस नगरी स्थापली तेव्हापासून त्या चठकािच्या जैन समाजाला उपकेश हे नाव पडले. ओसवाल 
जैन या गच्छारे् आहेत. [सं.] 
 
उपकें द्र न.  १. एका मोठ्या कें राच्या आधीन काम करिारे िुसरे कें न्द्र, साहाय्यक कें र. २. (चवदु्यत.) 
चजथे चनरचनराळया वीजचनर्ममती कें राकडून आलेली वीज ग्रहि केली जाते व चतर्ा िाब कमी करून ती 
अन्द्य चठकािी चवतरीत केली जाते असे कें र. [सं.] 
 
उपक्रम पु.  १. आरंभ; सुरुवात; हाती घेतलेले नव ेकाम : ‘प्रकृचत पचरहार उपिमी ।’ – ज्ञा १०·२८. 
उपिमाच्या उलट उपसंहार (शवेट) : ‘उपिमोपसंहारौ’ – गीर २१. २. प्रवेश; चशरकाव (एखाद्या 
चवषयात); प्राथचमक अवस्था; सूतोवार्. ३. ओघ; संिभच : ‘उपिमें विे । तुका वमासी तें भेिे॥’ – तुगा 
३५१५. ४. उद्योग करिे; उपाय करिे; र्ालचविे. ५. नव्याने हाती घेतलेले काम, व्यवहार; र्ालू केलेले 
काम. ६. उपाय झकवा प्रयत्न करिे. [सं. उप + िम् = जािे] 
 
उपक्रमणिका स्त्री.  (ग.) संख्या, घटना एकामागून एक येण्यार्ी, घडण्यार्ी क्स्थती; उपश्रेढी. [सं.] 
 
उपक्रमिे उचि.  उपिम, आरंभ करिे; हाती घेिे : ‘ऐसैसा ंअफाटीं कमी । समारंभ ुउपिमीं॥’ – 
ज्ञा १४·२३४. [सं. उपिम] 
 
उपक्रमशीलता स्त्री.  १. स्वतःहून एखािी नवीन गोष् करण्यार्ी वृत्ती. २. पुढाकार घेण्यार्ी क्षमता. ३. 
कामे स्वीकारण्यार्ी वृत्ती. [सं.] 
 
उपक्रमक्षमता पहा : उपक्रमशीलता 
 
उपक्रमा स्त्री.  योजना. 
 
उपक्रमात्मक प्रवेश (नाट्य.)ज्या चवषयावर नाटक आधाचरत आहे तो चवषय सूचर्त करिारा प्रवशे. 
 
उपक्रमी, उपक्रामक पु.  प्रवतचक, अचनचश्चती स्वीकारिारा संयोजक. 
 
उपक्रांत चव.  आरंभलेले; उपिमलेले; र्ालू; सुरू. [सं.] 
 
उपखिे अचि १. शवेट होिे; नाश पाविे; क्षय पाविे : ‘पैं जगीं जीवनासाचरखें । वस्तू अंग वरी उपखें । 
परी जातें जीचवत राखे । तृिार्ेंही ॥’ – ज्ञा १६·१५६. २. व्यथच होिे : ‘परी जहालीही वृचष् उपखे ।’ – ज्ञा 
११·९५. ३. खर्चिे : ‘आचि आपि जाचलये जोडी । उपखों नेिी कवडी ।’ – ज्ञा १८·६५३. ४. उपेक्षा करिे : 
‘चनलेख उपखी िेहाते.’ – र्प्र ८५. [सं. उप + चक्ष – क्षय] 
 
उपखिे अचि.  उगेर् बसिे. [सं. उप + चक्ष – क्षय] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपखचय पु.  चकरकोळ, बारीकसारीक, अवातंर खर्च. 
 
उपखंड पु.  (कायिा.) कायद्यातील कलमार्ा पोटभाग; कराराच्या, िस्तऐवजाच्या एखाद्या भागार्ा 
पोटचवभाग. [सं.] 
 
उपखा स्त्री.  १. उपेक्षा; कमीपिा; उिीव; ‘गृहीं उपखा न पडी ।’ – उगी ३५०. २. खंड; खळ : ‘तव 
माचिंया श्रविसुखा । मध्येंचर् पडेल कीं उपखा॥’ – स्वाचि १२·२·६८. [सं. उपेक्षा] 
 
उपखा पु.  १.श्रम; ‘तेथ र्रंाचस काय चकरीटी । उपखा पडे ।’ – ज्ञा ९·११५. २. क्षय; नाश; खर्च : 
‘झकबहुना र्या भाखा । दै्वतार्ा जेथ उपखा॥’ – अमृ २·५४ 
 चव. व्यथच; चनरथचक. 
 
उपखा पु.  सहवास; वस्ती; अचधवास : ‘पचडला र्ाचर िेहार्ा उपखा । र्ुकला परमाथचसुखा॥’ – ऋ 
८. 
 
उपखाडी स्त्री.  (भशूा.) समुरचकनाऱ्याच्या आत पािी घुसून तयार िंालेली छोटी खाडी. 
 
उपगि पु.  उपवगच; पोटवगच; गौि प्रकार; भाग. [सं.] 
 
उपगिे अचि.   कंटाळिे. पहा : उबगिे 
 
उपगत चव.  चमळालेले; लब्ध; प्राप्त; सफल : ‘तेथें कष् केले बहुत । न होयचर् काय उपगत॥’ – गुर् 
४५·४४. 
 
उपगळा पु.  मानेजवळर्ा भाग. 
 
उपगणळये स्त्री.  माडंीवर मान; कड : ‘गोसावी पहुडले असती । उपगचळये घेऊन उठचवले.’ – 
लीर् १·६. 
 
उपगुरु, उपगुरू पु.  गुरूस मित करिारा; त्याच्या हाताखालर्ा; िुय्यम चशक्षक; मालर्ाट्या. [सं.] 
 
उपगृि न.  (स्था.) िुय्यम घर; मुख्य घराजवळ बाधंलेली जागा, घर. 
 
उपग्रि पु.  (ज्यो.) मोठ्या ग्रहाभोवती चफरिारा लहान ग्रह; गौि ग्रह; िुय्यम ग्रह. उिा. र्रं, राहू, 
केतू. [सं.] 
 
उपग्रि पु.  अक्ननबािाच्या साहाय्याने अवकाशात सोडलेला यंत्रसंर्. [सं.] 
 
उपग्रिपेशी स्त्री.  (वै.) गुिसूत्राच्या मूळ आकारापासून बाजूला काढलेला खंडाशं. [सं.] 
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उपघात पु.  िुिैवार्ा फेरा; िैविुर्मवलास; संकट; आपत्ती; अपघात. [सं. उप + हन् = घात] 
 
उपचडा पु.  उमाळा; आवेग : ‘उपर्डे सुटती चतजला बहू ।’ 
 
उपचय पु.  (वन.) चपष्, प्रचथन, मेि र्त्यािी पिाथच झकवा प्राकल (कोचशकेतील सजीव पिाथच), 
काष्ठ, तूलीर (कौचशकावरि) र्त्यािी बनवण्यार्ी चवधायक प्रचिया. [सं.] 
 
उपचय पु.  १. साठा; संर्य; गोळा करिे. २. वाढ; वृद्धी. [सं. उप + चर्] 
 
उपचयस्थान न.  (ज्यो.) कंुडलीतील ३, ६, १०, ११ ही स्थाने. उन्नतीस कारिीभतू असिारी 
स्थाने म्हिून यानंा महत्त्व आहे. [सं.] 
 
उपचार पु.  श्रम खटपट; उपाय; प्रयत्न : ‘मग नानाहेतुप्रकारें । यथोचर्तें उपर्ारें ।’ – ज्ञा ४·७१. [सं. 
उप + र्र ] 
 
उपचार पु.  पूजेतील प्रकार. पहा : षोडशोपचार : ‘िेवागंि चमरवचिया ं। अंगोपर्ार पुरवचिया ं।’ – ज्ञा 
१७·२०३. [सं. उप + र्र ] 
 
उपचार पु.  १. चर्चकत्सा पद्धतीतील प्रकार. पहा : सप्तीतोपचार २. वैद्यकीय चर्चकत्सा; औषधी योजना; 
र्लाज; उपाय : ‘तें उपर्ारावयेा । रसु पाहे । िेतु वैद्यनाथु ।’ – ऋ २२. [सं. उप + र्र ] 
 
उपचार पु.  १. गौरव; आिरसत्कार; आचतर्थ्य; संभावना; सेवा : ‘उपर्ार करोचन मग राजाला ।’ – 
िाचव ३९२. २. रुढी; चरवाज; र्ाल. उिा. लोकोपर्ार, चशष्ोपर्ार : ‘मरों टेंकला चवप्र पुत्रोपर्ारें । हरीर्ें 
विे नाम लोकोपर्ारें ।’ – नामसुधा ५९. [सं. उप + र्र ] 
 
उपचार पु.  शब्िार्ा वाच्याथापासून िूरान्द्वय; उपमा रूपक र्. वापरिे; लाक्षचिक भाषि; 
आलंकाचरक भाषि. [सं. उप + र्र ] 
 
उपचार पु.  सामग्री; साधने; साचहत्य : ‘का ंवसंतीं बरवा आरामु । आरामींही चप्रयसंगमु । संगमीं आगमु । 
उपर्ारारं्ा॥’ – ज्ञा १८·३४५. 
 
उपचारिे सचि.  उपर्ार करिे : ‘तो तुवा ंउपर्ाचरलों ।’ – चवझसपू २·२२. 
 
उपचारपद्धणत, उपचारपद्धती स्त्री. रोगावर उपर्ार करिाऱ्या ॲलोपथी, होचमयोपथी, आयुवेि 
यासंारख्या चनरचनराळया पद्धती; चवचशष् उपर्ारशास्त्र. [सं.] 
 
उपचारबोल पु.  चनरथचक भाषि; औपर्ाचरक, तोंडिेखले बोलिे; चशष्ार्ार म्हिून वरवररे्, 
मनापासून नसलेले भाषि : ‘उपर्ारबोल हा कायसा वृथा ।’ – िाचव २८६. 
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उपचारभरि न.  साधनसामग्री : ‘हेचर् यज्ञोपर्ारभरि । अज्ञान घृत॥’ – ज्ञा ९·२४०. [सं.] 
 
उपचारिोडे चव.  क्षचिक. 
 
उपणचत चव.  गोळा केलेले; एकत्र केलेले; जमवलेले; ढीग घातलेले; संगृहीत; संकचलत. [सं. उप + 
चर्] 
 
उपज पु. स्त्री १. उत्पन्न; चनपज; पैिास; नफा; फायिा; प्राप्ती. २. उत्पत्ती; जन्द्म; मूळ; उगम 
(चनपजबरोबर बहुिा प्रयोग). ३. (संगीत) आपल्या कल्पनाशततीने नवीनर् घेतलेली तान. ४. शास्त्रािी 
व्यवहारात आपल्या बुद्धीने शकंा, समाधान र्त्यािी काढिे; नवीन कल्पना; शोध; संशोधन. [सं. उत् + 
प्.] 
 
उपजिे अचि.  १. उत्पन्न होिे; जन्द्मिे; उद्भविे : ‘ऐसा उपजे चनत्य स् भावो । तोही आपिपाचंर्॥’ – ज्ञा 
६·३९. २. पासून चनघिे; चमळिे; प्राप्त होिे : ‘श्रीरामभजनीं बसैली प्रीत । तेजोमय शरीर चिसत । तेिें 
र्ंराचस भय उपजलें  बहुत । म्हिे पि चनचश्चत घेईल हा॥’ – संचव २·१८२. पहा : उपज 
 
उपजत चव.  जन्द्मतः, जन्द्मापासून असिारा; सहज; जातीर्ा; चनसगचतः प्राप्त (गुि, िोष, शरीरप्रकृती 
वगैरे). उिा. उपजत बुद्धी  – िुगुचम – खोड – स्वभाव. 
 चिचव. १. जन्द्मतः; जन्द्मापासून; उिा. उपजत आंधळा – रोगी – मुका – शहािा – लंगडा वगैरे 
: ‘माजंर…यारं्ें भय मुलामंध्यें जसें स्वाभाचवक उपजत असतें.’ – नीचत २६४. 
 
उपजत खोड जन्द्मल्यापासून असलेला िुगुचि (शारीचरक, मानचसक). 
 
उपजत गुि स्वाभाचवक, अंगार्ा, जातीर्ा धमच; जन्द्मापासूनर्ा गुि. 
 
उपजत बागी मूळर्ार्, जातीर्ार् घोड्ावर बसण्यात पटाईत. 
 
उपजत बुणद्ध, उपजत बुद्धी जन्द्मतःर् काही गोष्ी करण्यार्ी प्राचिमात्रारं्ी पे्ररिा; न चशकवता केवळ 
पे्ररिेने करता येिाऱ्या गोष्ी : ‘जी उपजतबुद्धी असते चतला अनुसरून त्यारं्ी चिनर्या असते.’ – लोचटव्या 
२५८. 
 
उपजत रांगिे १.उपजल्यापासून रागंिे. २. एखाद्या वस्तूर्ी एकिम भारी झकमत सागंिे. 
 
उपजत स्वभाव अंगस्वभाव; जन्द्मतः असलेले गुिधमच  – स्वभाव; स्वाभाचवक प्रवृत्ती. 
 
उपजणनपज स्त्री.  १. जन्द्म आचि वाढ; उिय आचि प्रगती (व्यततीसंबधी). २. आरंभ आचि शवेट; 
उत्पत्ती आचि लय (एखाद्या गोष्ीर्ा). ३. (संगीत) तानेर्ा एक प्रकार. 
 
उपजयोग्यता स्त्री.  (कृचष.) जचमनीर्ी उत्पािनक्षमता. 
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उपजरिे अचि.  अंग धरिे; पुष् होिे; भरास येिे. [सं. उप + जृ] 
 
उपजरा पु.  पुष्ी : ‘…घोडी उपजऱ्यास येत नाहींत.’ – आचड महा ११४. [सं. उप + जृ] 
 
उपजणविे सचि.  चपकविे; उत्पन्न करिे; जन्द्म िेिे : ‘वीयचिानें उपजचवता । अन्निानें प्रचतपाचळता । 
संकटीं प्रािरचक्षता । चतघे चपते बोचलजेती॥’ – मुआचि १५·१५४. 
 
उपजंघा पु.  घोड्ाच्या पायार्ा रोग.  – अश्वप २·३८. [सं.] 
 
उपजा पहा : उबजा 
 
उपजाऊ चव.  सुपीक; चपकाऊ : ‘त्या (मुलखात) उपजाऊ जचमनीरे् वैचवध्य आहे’ – आआ ८६. 
 
उपजािीव स्त्री.  सुप्त मनात असलेली जािीव. 
 
उपजाणत, उपजाती स्त्री.  (साचहत्य.) र्ंरवज्रा व उपेंरवज्रा या िोन वृत्ताचं्या चमश्रिाने िंालेले एक 
वृत्त. याच्या प्रत्येक र्रिात अकरा अक्षरे असून यती पिान्द्ती असतो. उिा. ‘हा बाि गेला वरती मण्याला । 
धरून परृ्थ्वीवर आिण्याला ।’ [सं.] 
 
उपजाणत, उपजाती स्त्री.  पोटजाती; उपवगच; पोटवगच. [सं.] 
 
उपजापक चव.  र्ुगल्या करिारा; मागे झनिा करिारा; लावालावी करिारा. [सं. उप + जल्प्] 
 
उपजारीस येिे अचि.  भरास येिे. 
 
उपजीवक, उपजीवी चव.  १. (एखाद्यावर) उपजीचवका करिारा; पोट भरिारा; अवलंबनू 
असिारा : ‘आचि गं्रथोपजीचवये । चवशषेीं लोकीं र्यें । दृष्ादृष्चवजयें । होआवें जी॥’ – ज्ञा १८·१८०१. २. 
चनवाहारे् साधन असलेले : ‘ते िैवी सुखसंभवी । तेथ िैवगुिें येकोपजीवीं ।’ – ज्ञा १६·६७. [सं. उप + 
जीव] 
 
उपजीवन, उपजीणवका न.स्त्री १. चनवाह; पोषि; उिरचनवाह. २. जगण्यारे् साधन; पोट भरण्याच्या 
उपाय. (अन्न आचि भक्ष्य.) ३. आश्रय; आधार; रक्षि; पालन; धारि (शरीरारे्.) ४. रक्षिारे् साधन. 
(शतती, अन्न र्.) [सं. उप + जीव] 
 
उपजीणवका स्त्री.  १. चनवाहारे् साधन. २. प्राप्ती; लाभ : ‘आमच्या मनसाबीयार्ी उपजीचवकाचह हेर् 
।’ – पेि ३·५५. ३. जगिे; पोट भरिे; चनवाह. [सं.] 
 
उपजीव्य न.  चनवाहारे् साधन; आश्रय; पोषक रव्य; जीवन; जीवार्ा आधार. [सं.] 
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उपजीव्य णवरोध १.आश्रयिात्याशी चवरोध; पालनकत्यांशी वैर. २. उपजीचवकेरे् साधन सुटिे. 
 
उपट स्त्री.  १.अन्नार्ी रेलरे्ल; समृद्धी. २. वीट; चशसारी; आकंठतृप्ती. (चि. घेिे.) [सं. उत् + पत्] 
(वा.) उपट घेिे, उपट जेविे – ओ येिे तो खािे; अधाशीपिे खािे. 
 
उपट स्त्री.  १. पुनरुत्थान; उठाव; वर डोके काढिे : ‘उपट खाल्ली पतीच्या िैवानें॥’ – मसाप १·१·२. 
२. उसळी, उशी (र्ेंडूर्ी). [सं. उत् + पत्] (वा.) उपट खािे – १. उलटिे (रोग र्.); जोराविे; 
उलटून पुन्द्हा हल्ला करिे (शत्रनेू). २. र्ेंडू उडिे; उशी येिे. 
 
उपट पु.  आघात. 
 
उपट स्त्री.  िोन्द्ही हातातं धरलेल्या सोट्यारं्ा मार, आघात, हल्ला. (चि. खािे. घालिे) : ‘तों 
वचजरार्ें सामान थोडकें , त्यास यारं्ी उपट सोसेनाशी िंाली ॥’ – भाव ४९. 
 
उपट चव.  वाकडाचतकडा, अडर्िीर्ा. 
 
उपटआसन न.  अधासन; गरुडासन; एक गुढगा उभा व एक गुढगा पाडून बसिे; उपट बसिे. 
[सं. उत् + पत् + आसन] 
 
उपटखंुटा पु.  उपटजात्यार्ा खंुटा. 
 
उपटजाते न.  कोठेही हलचवता  – नेता येण्यासारखे जाते; जचमनीत कायम न पुरलेले जाते. 
 
उपटिी स्त्री.  उपटिे; वरे्िे; वर काढिे. (शिे, तृि, केस र्.). 
 
उपटिे सचि.  १. उपटून काढिे; मुळासकट वर काढिे. २. (एखाद्यापासून रव्य वगैरे) कपटाने, 
युततीने काढिे; लाटिे; लुबाडिे : ‘मािंी खुशामत करून तुला पैसा उपटिे असेल.’ – चवचव ८·२·४०. ३. 
चहसकून घेिे; लाबंविे; र्ोरिे; न कळत घेिे; पळविे. ४. आपटून मारिे; तुटून पडिे; हल्ला करिे; 
कोसळिे : ‘जें पाचखरू एकु र्ारं्ुवाडा ं। धरौचन उपचटलें ॥’ – चशव ८६७. [सं. उत्पाटन] 
 अचि.  १. (चखळा, खंुटी, िंाड वगैरे झभतीतून) बाहेर येिे; वस्तू खेरू्न बाहेर काढिे झकवा वगेळे 
करिे. २. प्रकट होिे; उजेडात येिे; अर्ानक येिे; चिसू लागिे; (अंमल) सुरू होिे : ‘अरे बापरे! 
घातवार, व्यचतपात, संिातं, झिकातं, मरी आई, बारावा बृहस्पती, साडेसाती सारी एकिम उपटली!’ – 
भाव ८९. ३. उत्पन्न होिे; प्रािुभाव होिे (एखािी साथ वगैरेर्ा); पुन्द्हा उद्भविे (रोग). ४. उडिे; आपटून 
वर येिे : ‘आपिचर् र्ेंडु सुटे । मग आपिया ंउपटे॥’ – अमृ ९·५७.५. एखाद्यावर तुटून पडिे; रागाविे : 
‘रथें रथंू िाटी गजें गजा ंउपटी ।’ – चशव ८८१. ६. अर्ानक घडिे; उ् भविे : ‘आत्यारे् प्रकरि उपटले.’ 
– कलंिर ३५०. [सं. उत् + पत्] 
 
उपटिे सचि.  टाकी लाविे. (तंजा.) [सं. उत् + पट] 
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उपटसरी, उपटसळी, उपटसुरी, उपटसुळी स्त्री.  एक वले; उपळसरी; अनंतमूळ; क यामा. (को.) 
 
उपटसंुभ, उपटसंुभा, उपटसंुबा, उपटसंुब्या चव.  १. उडािटप्पू; कामधंिा नसलेला. २. 
तात्पुरता; उपरी. ३. हक्क नसता अचधकाराच्या जागेवर आलेला; तोतया; अचधकार नसताना लुडबुडिारा; 
बेकायिेशीरपिे अचधकारावर आलेला; आगंतुक; संबधं नसलेला : ‘जडजंबाळ तथाकचथत चवर्ारवतं आचि 
उपटसुंभ प्राध्यापक.’ – छािंसी ११. ४. (उप.) अचववाचहत; िह्मर्ारी. 
 
उपटसूळ चव.  १. आकक्स्मक; िम सोडून असा : ‘मध्येंर् उपटसुळासारखें काहंीं चनमाि िंालेलें  
नाहीं.’ – गीर १६८. २. चवघातक; तापिायक; मध्ये लुडबुड करिारा; भाडंखोर; उडािटप्पू; ढवळाढवळ 
करिारा. ३. उपटसुंभ; अलबत्या – गलबत्या : ‘मरतेवेळीं एखाद्या उपटसुळास चवनाकारि आपली 
िौलतही त्यास िेता ं येिार नाहीं.’ – लोचटकेले ४·२७. (वा.) उपटसूळ खांद्यावर घेिे – मूखचपिाने 
भानगडी, त्रास, लर्ाडें पाठीमागे लावनू घेिे; नसते िंेंगट मागे लावनू घेिे. 
 
उपटा, उपाटा पु.  १. उर्ल; िुसऱ्यास फसवनू पैसे उपटिे; लबाडीने कजच उभारिे; ठकबाजी 
करून पैसा काढिे. (चि. मारिे.) २. लुबाडिे; लाबंविे; उर्लेचगरी करिे; पळविे. (चि. िेिे.) 
 
उपटाउपट, उपटाउपटी स्त्री.  १. युततीने, कौशल्याने, जबरीने अथवा फसवचेगरीने रव्य र्. काढिे; 
लुबाडण्यार्ा धंिा; उपटण्यार्ा व्यापार. [उपटरे् चद्व.] 
 
उपटी स्त्री.  प्रहार; आघात; घाव : ‘कोपे रं्रु आला हातुपीटीं । तो खाडेंयार्ा उपटीं ।’ – चशव ४५२. 
 
उपटीव चव.  उपटून काढलेले (तोडून झकवा कापून न काढता काढलेले पीक, केस वगैरे); उन्द्मळून 
पडलेले; उपटलेले (िंाड). 
 
उपटून खांद्यावर घेिे पहा : उपटसूळ 
 
उपटून जेविे, उपटून खािे आधाशीपिे खािे; ओ येईतो खािे. 
 
उपट्ट चिचव.  काठापयंत भरलेला. (गो.) 
 
उपया चव.  फसव्या; लुबाडिारा; फसविारा; चखसेकापू; उर्ल्या; भामटा; अट्टलसोिा. 
 
उपट्ट् या भुईमूग ज्यारे् िंाड उपटले असताना िंाडाबरोबर उपटून आलेल्या शेंगा वरे्ता येतात अशा 
जातीर्ा भईुमूग; घंुगऱ्या भईुमूग; िािे ताबंड्ा रंगारे् असून, त्यार्ा तेलार्ा उतारा अचधक असतो. 
 
उपड स्त्री.  अडर्ि; नड; उिीव; कमताई : ‘आंतील आंत खायास व पािी पायच्या मािसासं उपड 
आहे, असें असोन कडव्या मािसावंारं्ून होतर् नाही म्हिऊन चलचहतां’ – मर्सा १०·१५६. 
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उपडिे सचि.  पहा : उपटिे १. उपटिे : ‘आरेरे टाकौचन घोडा । भिती याचंर्आं जटै उपडा ।’ – चशव 
१४१. २. आपटून मारिे : ‘मग उपचडला खडकीं । हंसु जैसा॥’ – ज्ञा १८·७९८. 
 अचि.   बाहेर, वर येिे; खेरू्न बाहेर काढिे; उन्द्मळून पडिे; मुळासकट उपटून पडिे; नष् होिे 
: ‘उत्तम अधमीं संर्रती । ऐसे विाविा चमसळती । तेथ समूळ उपडती । जाचतधमच॥’ – ज्ञा १·२५०. [सं. उत् 
+ पत्] 
 
उपडथवी,उपडथावी स्त्री.  पाण्यातील भोवरा; लाटा एकमेकींवर उलथून पडिे; खळबळ : ‘कीं 
बुडता ंभवािचवी । वीर एता ंउघडथवी । तेवीचर् काकुळती िावी । कृपावतंापुढें॥’ – ऋ १०१; ‘संसारारे्या 
डोहाआंतु उपडथावीं असे जावों पाहातु ।’ – उगी १०४. 
 
उपडविे प्रयोजक सचि.  पहा : उपडिे : ‘एका ंउपडचवलें  । समूलातंें॥’ – राज्ञा १३·२२६. 
 
उपडिंडी, उपडिांडी स्त्री.  १. पािी गार करण्याकचरता फडके बाधूंन उलटे टागंलेले भाडें. (ना.) 
२. पहा : उकडिंडी 
 
उपडा, उपडी चव.  तोंड खाली केलेला; पालथा; अधोमुख. उतािा याच्या उलट. उलटी (गो. कु.) 
: ‘होडी केव्हा उपडी होईल…’ – कलंिर ६३. 
 
उपडा तांब्या स्त्री.  रजस्वला, चवटाळशी असल्यारे् द्योतक. 
 
उपडी मांडी स्त्री.  चलचहण्याकचरता माडंी िुमडून घातलेली बैठक. 
 
उपडी सरिे (लहान मुलारे्) पालथे होऊन पोटावर सरपटिे. 
 
उपििी स्त्री.  धान्द्यातील भसुा, टरफले काढण्याकचरता धान्द्य वारविे; वाऱ्याने उडचविे; वरून खाली 
ओतिे; उफििे. [सं. उ् + पवन] 
 
उपििे अचि.  १. मनात येिे : ‘परसनाएकाचस ऐसें उपनले जे श्रीप्रभरेु्या िरचसनाचस जावों’ – लीर् 
३·५९. २. उत्पन्न होिे : ‘चनगालेआं रै्तन्द्यनाथा ं। अंतौरा ंउपिलीं अवस्था ।’ – चशव ७४३. [सं. उत्पन्न] 
 
उपििे उचि. १. टरफल; भसुा वगैरे काढण्यासाठी धान्द्य वारविे; उंर्ावरून टोपलीने हळूहळू ओतिे 
(सुपाने पाखडिे, उधळिे. िंडपिे झकवा पटकिे नव्हे) : ‘कीं भसू बीज एकवट । उपचिता ंराहे घनवट ।’ 
– ज्ञा २·१३०. २. क्षरु, तुच्छ लेखिे; कस्पटाप्रमािे मानिे. ३. चववरि, फोड करून सागंिे : ‘हे कथा 
उपचिता ंतुज नारे । जाि कीं अखमसेतुजनारे॥’ – वामनचवराट ६·८५. [सं. उत् + पू + पवन] 
 
उपिवटी, उपिवाटी, उपिपाटी स्त्री.  उथळ बुरडी, पाटी (धान्द्य उपिण्याकचरता घेतात ती). 
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उपिा पु.  १. संचध – वातचवकाराने हातापायानंा चवकृती िंाली असता शकेण्याकचरता वाफवलेला 
चनरगुडी वगैरे वनस्पतींर्ा पाला; नारळार्ा कीस वगैरेंर्ी पेंड (चि. चशजविे, करिे, लाविे, बाधंिे.) २. 
बरोबर न चशजलेला भात (हेटाळिी करता वापरतात.) [सं. उत् + पू झकवा उत् + पिच] 
 
उपिी, उंपिी स्त्री.  पेरिी. [सं. वप] 
 
उपिे न.  वारवलेले, उपिलेले धान्द्य; उपिून साफ केलेले. 
 
उपिे, उंपिे उचि. पेरिे. [सं. वपन] 
 
उपतप्तीत चव.  तापलेला; तापचवलेला. [सं. उप + तप] 
 
उपतरिे  (प्र.) पहा : उबदरिे 
 
उपतलणवभाजन न.  (तत्त्व.) मुख्य अथवा गौि घटकारें् त्याचं्या उपघटकात केलेले चवभाजन. [सं.] 
 
उपताप पु.  त्रास; िगिग; परपीडा; चजकीर झर्ता; कष् : ‘चजझह परोपतापु घडे । परावा जीउ रगडे ।’ 
– राज्ञा १६·३२५. [सं.] 
 
उपणतष्ठिे अचि.  १. मनात झबबिे; पचरिामकारक होिे; वजन पडिे (उपिेशारे्); संस्कार होिे. 
२. उपक्स्थत होिे, समोर येिे; हजर असिे; प्रकट होिे : ‘र्ंराचि िेवता घरीं पुरवती वस्तुजात ॥ 
उपचतष्ठीत न झर्तता ंऋचद्धचसद्ध॥’३. उभे राहिे (पाप र्.); प्राप्त, साध्य होिे; फळास येिे; सत्कृत्यारे् 
अथवा िुष्ट्कृत्यारे् फळ प्राप्त होिे : ‘तुका म्हिे साधन सुलभ गोमटें । पचर उपचतष्ठें पूवचपुण्यें ।’ – तुगा 
२२७७. ४. मान्द्य होिे; रुर्िे : ‘बहुत पचरश्रम केला, परंतु उपचतष्ठला नाही.’ – होकै ३९. [सं. उप + स्था 
– चतष्ठ] 
 
उपणतणष्ठत चव.  मनात भरलेला; झबबलेला; ठसलेला; रुर्लेला; संस्कार, पचरिाम िंालेला 
(उपिेश, बोलिे, चशक्षा). [सं.] 
 
उपत्रळ चव.  पुरून उरिारा (एखाद्या पिाथार्ा भाग). 
 
उपदंश पु.  गमीर्ा चवकार; गुह्येंचरयार्ा रोग; एक गुप्तरोग. [सं.] 
 
उपदंशी चव.  ज्याला उपिंश िंाला आहे असा. 
 
उपदान न.  केलेल्या सेवेबिल बचक्षसािाखल चिलेली रक्कम. कमचर्ाऱ्यानंा केलेल्या सेवेबिल 
एकमुठीने िेण्यात येिारी रक्कम. [सं.] 
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उपदाने न.  अव. झहिुधमीय मृताच्या वषचश्राद्धाला िान करावयाच्या वस्तू. उिा. आमान्न, उिकंुभ, 
वस्त्र, छत्र, उपानह, कमंडलू, यष्ी, लोहिंड, िीप, ताबंलू, र्िंन, माला, चतल, चसद्धस्थाली, ऊिावस्त्र, 
व्यजन, धेनू ही उपिाने औध्वचिेचहक कमात द्यायर्ी असतात. [सं.] 
 
उपणदष्ट चव.  १. चशकवलेले; साचंगतलेले; उपिेशलेले (कमच, मंत्र र्.) २. ज्याला उपिेश चिला आहे 
झकवा चशकचवले आहे तो (चशष्ट्य र्.) 
 न.  चशकवलेले ज्ञान; उपिेश चिलेला मंत्र. 
 
उपदेव पु.  मुख्य िेवताहूंन र्तर गंधवच, चवद्याधर, अप्सरा र्त्यािी िेवता; चकरकोळ, गौि िेवता. 
[सं.] 
 
उपदेश पु.  १ चशक्षि; ज्ञान; चशकवि; पाठ; बोध; कसे वागाव े यासंबधंी चहतारे् सागंिे; मोठ्यानंी 
लहानानंा, ज्ञानी मािसानंी अज्ञानी मािसानंा, गुरूने चशष्ट्याला केलेले मागचिशचन : ‘अचधकार तैसा करंू 
उपिेश ।’ – तुगा. २. सल्लामसलत; युतती; सूर्ना; चनिेश. ३. गुरुमंत्र; मंत्रिान. सामा. शब्ि मंत्रोपिेश, 
चहतोपिेश, गुरूपिेश र्. [सं. उप ं+ चिश ] 
 
उपदेशक पु.  १. धमचप्रर्ारक. २. नीतीर्ी चशकविूक िेिारी व्यतती. [सं.] 
 
उपदेशक, उपदेष्टा चव.  १. उपिेश करिारा; चशकचविारा; चहतबोध करिारा; मंत्र िेिारा, 
सागंिारा;सल्लामसलत िेिारा (चशक्षक, गुरू, चमत्र). २. चिस्तीधमार्ा उपिेश करिारा; उपिेचशका : 
‘त्यानंा चिसून आलें  कीं हा परिेशीय उपिेशक जें सागंतो तें आपल्या पचवत्र गं्रथामध्ये सापंडतें.’ – 
ज्ञानोिय ७·५·१९१८. [सं. उप + चिश ] 
 
उपदेशिे उचि. १. ज्ञान, बोध, िेिे; मंत्र चशकविे, सागंिे : ‘जेिें उपिेचशला रघुनाथ । तो 
बृह् वाचसष्ठ श्रेष्ठ गं्रथ’ – हचर १·१००. २. (सामा.) माचहती, ओळख करून िेिे; पढविे : ‘केवळ जें विेातं 
ज्ञान । रामाचस उपिेचशला िह्मानंिन ।’ ३. सल्लामसलत िेिे; सूर्ना करिे; कानउघाडिी करिे. 
 
उपदेशपाठ पु.  धार्ममक उपिेश, प्रवर्न. [सं.] 
 
उपदेशशास्त्र न.  धमचचवषयक प्रवर्न कसे कराव ेयासंबधंीरे् शास्त्र. 
 
उपदेशी चव.  १. चशकवलेला; पढवलेला. २. सल्ला चिलेला; चहताचहत साचंगतलेला. ३. मंत्र 
साचंगतलेला; उपिेश घेतलेला : ‘संतसंग कचरता ंम्हिती हा उपिेशी । येरा अभ्यागासी ज्ञान नाहीं॥’ – तुगा 
३३४९. 
 
उपदेष्टिे सचि.  सागंिे; उपिेश करिे : ‘जे मी आपिासं चवश्वासाने सागेंन झकवा उपिेष्ीन त्यार्ा 
आपि अपमान करावयारे् नाहीत.’ – पेि ४२·४५ [सं. उप + चिश ] 
 
उपदेष्टा पु.  पहा : उपदेशक 
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उपद्रव पु.  १. पीडा; त्रास; जार्; छळ : ‘चत्रचवध मुख्य आधव े। उपरवारें् मेळाव े।’ – ज्ञा १३·३४४. २. 
बाधा (चपशाच्चाचिक); संर्ार. ३. (कायिा) अपकार; नुकसान; घाि; अडथळा. ४. रोग; शरीरिोष. ५. 
जखम : ‘तेही एथ उपरव केला.’ – लीर् १·४४. (व.) ६. उंिरारं्ा त्रास. ७. (ल.) उंिीर. [सं. उप + दृ] 
(वा.) उपद्रव करिे – त्रास िेिे; नुकसान होईल असे करिे : ‘खानाने पंढरपूरच्या िेवस्थानाला उपरव 
केला.’ – श्रीयो १·२०४. 
 
उपद्रविे सचि.  १. त्रास िेिे; पीडा िेिे : ‘आचि अचभर्ाचरकीं चतहीं । उपरवीती जेतुलें  काहीं ।’ – 
राज्ञा १६·३९८. २. खून करिे; ठार करिे : ‘आमरे् पीते वाटे र्ोरीं उपरवीले.’ – लीर् १·४२. 
 
उपद्रवमूल्य न.  िुसऱ्याला त्रास िेऊन झकवा कामात कटकटी चनमाि करून लाभ पिरात पाडून 
घेण्यासाठी स्वतःरे् महत्त्व वाढचविे : ‘या चरतीने उपरव्यमूल्य वाढवावे, असा हा खेळ आहे.’ – मटा 
२२·६·८३. 
 
उपद्रवशामक चव.  पीडा, त्रास, विेना नाहीशा करिारा; उपरव थाबंविारा. [सं.] 
 
उपद्रवी, उपद्रवीक चव.  १. भतू बाधेने पछाडलेला; चपशाच्चबाधेसंबंधी (पीडा, रोग). २. 
रोगकारक (अन्न); अपर्थ्य; शरीरात चबघाड करिारे; न पर्िारे. ३. त्रासिायक; पीडाकारक; कंटाळवािा. 
४. अनथचकारक; भयोत्पािक; संकटे उत्पन्न करिारी (सत्ता, व्यवस्था, राज्यपद्धती, कारभार). ५. ज्यास 
चपशाच्चबाधा िंाली आहे असा. [सं. उपरव] 
 
उपद्रवी जीव उपरव िेिारा; त्रासिायक प्रािी (ढेकूि, चपसवा वगैरे). 
 
उपद्रष्टा पु.  १. यज्ञािी कमांमध्ये न्द्यनूाचधक काही कमच होईल ते पाहून चजथल्या चतथे यथाक्स्थत 
करण्यासाठी म्हिून असलेला व्यवस्था पाहिारा ऋक्त्वज. २. (सामा.) व्यवस्थापक; र्ौकसनीस. [सं.] 
 
उपदु्रत चव.  उपरव पावलेला; ग्रहि लागलेला. [सं.] 
 
उपद्वीप न.  १. द्वीपकल्प; बेटासारखा भाग. २. आकाराने लहान बेट. ३. पुरािातंील सात मुख्य 
द्वीपाखंेरीज र्तर सप्तद्वीपाचंवरचहत साचंगतलेली द्वीपे. [सं.] 
 
उपद्व्याप पु.  १. अचतशय त्रास; कष्; पचरश्रमपूवचक प्रयत्न; खटपट; रततारे् पािी करिे. २. 
पीडा; चजकीर; त्रास; छळ (चि. िेिे.). ३. व्याप; खटाटोप; पसारा; चसद्धता; तयारी (धंिा, समारंभ, 
कारभार र्त्यािीर्ी). ४. चरकामा उद्योग; नको ते करिे; िुसऱ्याला त्रास होईल असे कृत्य; भानगड : 
‘चमशनऱ्याचं्या उपद्व्यापामुळे तो समाज खवळला.’ – चनअ २७८; उलाढाल; उर्ापत. 
 
उपद्व्यापी चव.  १. मेहनती; कष्ाळू; अचतशय काम करिारा; फार खटपटी. २. व्रात्य; खोडकर; 
त्रासिायक; उर्ापत्या; भानगड्ा. 
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उपधातु, उपधातू पु.  १. ताबंे, सोने, रूपे र्त्यािी मुख्य सात धातंूखेरीज र्तर धातू  – 
स्विचमाचक्षक, तारमाचक्षक, मोरर्ूत, कासे, चपतळ, शेंिूरी, चशलाचजत. २. अक मीभतू, प्रस्तरीभतू पिाथच, 
खचनज रव्य. ३. शरीरातील मुख्य धातूचशवाय बाहेर पडिारे सात धातू  – िूध, रज, वसा, घाम, वात, 
केस, ओजस. [सं.] 
 
उपधान न.  १. अपचि करिे; िेिे; नेिे. २. (सामा.) उपाधी, साचन्नध्य यायोगे एका व्यततीरे् गुिधमच 
िुसऱ्या व्यततीला प्राप्त होिे; गुिधमांर्ी िेवघेव; एखाद्यारे् स्वभावगुिधमच यारं्ी छाया िुसऱ्यावर पडिे; 
गुिपरावतचन. [सं. उप + धा] 
 
उपधान्य न.  तािूंळ, गहू र्. मुख्य धान्द्ये सोडून र्तर चकरकोळ व कमी महत्त्वारे् धान्द्य; 
गौिधान्द्य. (अठरा उपधान्द्ये.) 
 
उपधायक चव.  िेिारा; उपधान करिारा; पोर्विारा. उिा – गुिोपधायक, फलोपधायक, 
चहतोपधायक. [सं.] 
 
उपध्मानीय पु.  अधचचवसगचपूवचक पकार आचि फकार; प आचि फ. यापूवी येिारा चवसगच. [सं. उप 
+ ध्मा] 
 
उपधु्रवप्रदेशीय चव.  धु्रवप्रिेशाशजेारर्ा. 
 
उपध्वणन, उपध्वनी पु.  प्रचतध्वनी; मुख्य आवाजामागून चनघिारा बारीक आवाज; प्रचतशब्ि; 
पडसाि. [सं.] 
 
उपनगर न.  शहरालगतर्ी स्वयंपूिच वसाहत, आसपासर्ा भाग. [सं.] 
 
उपनिे अचि.  पहा : उपििे १. उपजिे; जन्द्माला येिे; उत्पन्न होिे : ‘तंव कृपा उपनली जगन्नाथा । तें 
पचरएसा पा ं।’ – ऋ ३६. २. िंडप घालिे; पडिे : ‘जेयावंरी दृष्ी उपनली । र्ैतन्द्यनाथार्ी॥’ – चशव ५८३. 
[सं. उ् + प्] 
 
उपनिे सचि.  (कृचष.) वारविे. पहा : उपििे 
 
उपनयन न.  चवचधपूवचक चवद्याग्रहिासाठी मुलाला गुरुजवळ नेिे; व्रतबंध; प्रथम यज्ञोपवीत 
धारि करण्यार्ा चवधी; मौंजीबधंन; जानवे घालिे; मंुज. तै्रवर्मिकासं आठव्या वषी विेाचधकारास योनय 
करण्यासाठी हा संस्कार करतात. सोळा संस्कारापंैकी एक : ‘या उपरी उपनयन । गुरुद्वारा ंगायत्री ग्रहि ।’ 
– एभा १७·२७१. [सं. उप + नी] 
 
उपनािे न.  उपर्लन; जे नािे कायिेशीर चकमतीपेक्षा कमी असते, वाटेल त्याला टंकसाळीतून पाडून 
चमळत नाही, िुसऱ्या नाण्याच्या अमुक पटीने झकवा चहक शाने मानले जाते व िेवघेवीत चवचशष् मयािेपयंतर् 
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कायिेशीर रीतीने वापरता येते असे नािे. ज्यातील धातूर्ी झकमत चकमतीपेक्षा कमी आहे असे नािे. [सं. 
उप + नािक] 
 
उपनाम, उपनाव न.  कुळारे् नाव; आडनाव; टोपिनाव; गोत्रनाम. [सं.] 
 
उपनामक चव.  उपनावार्ा; टोपिनावार्ा; आडनावार्ा. उिा. वैशपंायनोपनामक; 
पचंडतोपनामक, एतिुपनामक. [सं.] 
 
उपनाव न.  अचधकार; पिवी : ‘…राजश्री फते्तझसग भोसले याजवर कृपाळु होऊन सरंजाम, त्यास, 
उपनाव सेनापती सेवकास चिल्ही.’ – पेि १२·४. 
 
उपनाि न.  १. पोटीस. २. मलम; औषध. [सं.] 
 
उपणनणध, उपणनधी पु.  ठेव; िुसऱ्याजवळ चवश्वासाने ठेवलेली वस्तू, संपत्ती; अनामत वस्तू. 
[सं.] 
 
उपणनवेशन न.  वसाहतीकरि; चनवसन. 
 
उपणनषद न.  १. गुरुर्रिाजवळ बसून चमळवलेले ज्ञान; गूढज्ञान. २. विेाचं्या िाह्मि गं्रथानंा 
जोडून असिारा विेातंपर भाग; विेसाराशं असिारा गं्रथ; विेज्ञानकाण्डात्मक भाग. एकंिर १०८ उपचनषिे 
मानतात. त्यापैकी पुढील िहा उपचनषिे मुख्य आहेत – ईश, केन, कठ, प्रक न, मंुड, माडुंतय, तैचतरेय, 
ऐतरेय, छािंोनय व बृहिारण्यक : ‘अचतगुह्यज्ञान परात्पर । जे उपचनषिारें् भाडंार ।’ – एभा १३·७१२. [सं. 
उप + चन + स्] 
 
उपनीत चव.  व्रतबंध, मंुज िंालेला; विेाचधकारी. [सं.] 
 
उपनेत्र पु.  र्ष्ट्मा. दृचष्िोष िूर करण्यासाठी कार् झकवा गार यारं्ा उपयोग करून हा तयार करतात. 
र्ाचळशी; डोळयारं्ी आरशी : ‘जे न िेखती नेत्र । तें िेखती उपनेत्र ।’ – यथा ४·३३२. [सं.] 
 
उपन्यसनीय चव.  प्रचतपाद्य; पुढे माडंायर्ा, चवर्ार करायर्ा, (चवषय, मुिा वगैरे). [सं. उप + 
न्द्यस्] 
 
उपन्यस्त चव.  १. पुढे माडंलेला; िाखवलेला; उघड केलेला; प्रचतपाद्य. २. जवळ ठेवलेला. 
[सं.] 
 
उपन्यास पु.  १. वस्तू, मुिा व्यवक्स्थत रीतीने पुढे ठेविे, माडंिे; चवशि करिे; प्रचतपािन; 
स्पष्ीकरि करिे; समोरासमोर ठेविे. २. प्रस्तावना करिे; चवषयप्रवेश करिे; आरंभ; सुरुवात; उपिम : 
‘या वािार्ा आज येथें उपन्द्यास करण्यारे् कारि र्तकें र् कीं…’ – लोचटकेले ४·८३. ३. साचन्नध्य; चनकटता; 
जवळ असिे. [सं.] 
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उपपणत, उपपती पु.  यार; जार; धगड; सनया; राखा; पतीखेरीज िुसरा उपभोतता; व्यचभर्ाचरिीशी 
संबधं असलेला पुरुष. [सं.] 
 
उपपणत्त, उपपत्ती स्त्री.  १. पुरावा; कायचकारिभाव; उगम; तत्त्वचनिचय; चवषयचसद्धता; चसद्धतेर्ी 
प्रमािे; युक्ततवाि : ‘अंगाचर्या अनुपपचत्त । आटचलया उपपचत्त ।’ – अमृ ५·५५. २. चसद्धातं; तत्त्वारें् 
प्रचतपािन; चवशिीकरि; मीमासंा; चववरे्न; चशस्तवार माडंिी; योनय समजूत : ‘चशस्तवार जी माडंिी 
कचरतात चतला उपपचत्त झकवा उपपािन असें म्हितात.’ – गीर २३. ३. चसद्ध केलेली गोष्; सप्रमाि, 
संयुक्ततक चसद्धी. ४. (ग.) उिाहरि सोडचवण्याच्या रीतीने स्पष्ीकरि. ५. (भचूमती) प्रमेयचसद्धता. ६. 
साधने; सामग्री; साचहत्य (चनवाह, कारभार र्त्यािीरे्). ७. युतती; कल्पना : ‘उपपत्ती शाङ चगी िाचवता 
जाहला॥’ – ज्ञा ११·७०४. [सं. उप + प्] (वा.) उपपत्ती येिे – पटिे; मान्द्य होिे; प्रतीती; अनुभव : 
‘मज नये हे उपपत्ती । याचर्लागीं॥’ – ज्ञा २·४९. उपपत्ती लाविे – योनय खुलासा करिे; कायचकारि 
संगती लावनू िाखचविे. 
 
उपपत्नी स्त्री.  रखेली; अंगवस्त्र; पत्नीखेरीज िुसरी उपभोनय स्त्री. [सं.] 
 
उपपद न.  १. गौिपि (सामाचसक शब्िातील.) पहा : उपपद समास, उपशब्द २. कोित्याही 
चवदे्यमध्ये झकवा कलेमध्ये प्रावीण्यिशचक संज्ञा. बी. ए., एम. ए., काव्यतीथच, पुरािरत्न र्. ३. पिवी; चबरुि; 
बहुमानिशचक झकवा परािम; चवशषे कृत्यिशचक उपनाम; टोपिनाव. जसे  – चविमाचित्य, आहवमल्ल र्. : 
‘चवचलयम जो चवजयी या उपपिानेप्रचसद्ध आहे…’ – चनमा ५५२. ४. र्ंग्रजीत नामापाठीमागे लागिारे पि. 
उिा. ए, ॲन, चि. [सं.] 
 
उपपद तत्पुरुष (व्या.)िुसरे पि धातुसाचधत असलेला तत्पुरुष समास. 
 
उपपदधारी चव.  पिवीधर : ‘र्ालू असिारा चशक्षििम झकवा त्यातून तयार िंालेले उपपिधारी 
लोक यापंैकी कोिीचह अद्याप आपल्या गुिानंी चवशषे लोकमान्द्य िंालेले आमच्या ऐचकवातं नाहीं.’ – 
लोचटकेले २·२३३. 
 
उपपदाथय पु.  एक पिाथच तयार करीत असताना त्याच्या काही अवशषेातूंन जो िुसरा पिाथच 
चनमाि होतो तो. 
 
उपपन्न चव.  १. चसद्ध केलेले; स्पष् केलेले; ज्यारं्ी उपपत्ती आहे असे. २. साधनानंी युतत; समृद्ध; 
संपन्न; श्रीमंत; सधन. [सं.] 
 
उपपिय न.  पानाच्या िेठाशंी फुटिारा िोन पानारं्ा अंकुर. 
 
उपपातक न.  िुय्यम, चतय्यम प्रतीरे् पातक; गोवध, कन्द्याचविय, नाक्स्ततय र्त्यािी पापे. ही 
एकंिर ४९ आहेत. [सं.] 
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उपपातालीय चव.  (भशूा.) मध्यम खोली असलेल्या चठकािी ज्यारं्ी चनर्ममती िंाली आहे असे 
(अक्ननज खडक). [सं.] 
 
उपपात्र न.  पािी चपण्यारे् लहान भाडें. परं्पात्री, फुलपात्र, पेला र्त्यािी. 
 
उपपादक चव.  सागंिारा; िाखविारा; चसद्ध करिारा; उघड करून िेिारा; स्पष् िशचविारा. 
[सं.] 
 
उपपादिे उचि. १. उल्लेखिे; माडंिे; चववरि करून सागंिे; स्पष् करिे; चववरे्न करिे; चशकविे 
: ‘भक्तत ज्ञान चवरक्तत । चजथे शास्त्रें उपपाचिचत । चतथे बोलाचव महचत । यथाथचवािें॥’. २. चसद्ध करिे; 
स्थाचपत करिे. [सं. उपपािन] 
 
उपपादन न.  १. माडंिी; उल्लेख; चववरे्न; प्रचतपािन; उपपत्ती : ‘चशस्तवार जी माडंिी 
कचरतात चतला उपपचत्त झकवा उपपािन म्हितात.’ – गीर २३. २. सप्रमाि चसद्धता; स्थापना. [सं.] 
 
उपपाणदत चव.  १. उपपाचिलेले; साचंगतलेले; चववरे्न केलेले; स्पष्ीकरि केलेले. २. चसद्ध 
केलेले. ३. स्थाचपत (चसद्धान्द्त). [सं.] 
 
उपपाद्य चव.  सागंायर्ा; माडंायर्ा; स्पष् करायर्ा; चववरे्न करायर्ा (चवषय, मुिा); चसद्ध करण्यार्ी 
(गोष्). [सं.] 
 
उपपुर पु.  उपनगर; शहराबाहेरर्ी लहान वस्ती : ‘भवझत उपपुरें । गुढ्या गोपुरें ।’ – आसु १३. [सं.] 
 
उपप्तीलव पु.  १. हािामार; लुटालूट; जाळपोळ (शत्रू, लुटारू वगैरेंकडून होिारी). २. जुलूम; 
जबरिस्ती; अन्द्याय (जुलमी राजा, चनिचय मािूस याजंकडून). ३. (सामा.) पीडा; उपरव; त्रास; संकट; 
अचरष् : ‘यारें् घरावर (आम्ही) उपप्लव (करिार) तेव्हा यानंी (परस्पर) पुण्यास चलहून उत्तरे आिलीर् 
असतील.’ – होकै ४६. 
 
उपबव्िय स्त्री.  (प्र.) उपबहच. उशी : ‘बाहू हे उपबव्हच काय करिें उंशा अम्हा ं सद्गुिा॥’ – चनमा – 
सुभरार्पंु ४·२०. [सं. उपबहच = उशी] 
 
उपबल न.  पाठबळ : ‘उपबल त्यास झहमतबहािर अनुपगीर गोसावी यार्ें आहे.’ – मझशयाकंा ४२८. 
[सं.] 
 
उपबंध पु.  १. तरतूि. २. अट; कलम; शतच. ३. करारातील मुख्य अट. 
 
उपबाधक चव.  पीडाकारक : ‘याचर् कारिे उपबाधका । होती तुज अनेका॥’ – गुर् ३·२०. [सं. 
उप + बाध्] 
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उपबाधा स्त्री. पीडा; िुःख. [सं.] 
 
उपभुक्त चव.  १. उपभोग घेतलेले; वापरलेले; आस्वाि घेतलेले. २. अनुभवलेल; उमजलेले; 
स्वतःला माहीत असलेले. [सं. उप + भजु्] 
 
उपभोक्ता चव.  १. उपभोग घेिारा; वापरिारा; मालकी हक्क गाजविारा. २. अनुभव घेिारा; 
स्वतःच्या अनुभवाने जाििारा. ३. ग्राहक. [सं.] 
 
उपभोक्ता पु.  (अथच). गरजाचं्या समाधानासाठी वस्तंूर्ा, सेवारं्ा चवचनयोग करिारी, उपभोग 
घेिारी व्यतती. [सं.] 
 
उपभोक्ताणधक्य न.  उपभोतत्याला (त्याने) चिलेल्या वस्तंूपासून चमळिाऱ्या संतोषापेक्षा घेतलेल्या 
वस्तंूपासून चमळिाऱ्या संतोषार्ा अचधकपिा. 
 
उपभोक्ताचे भाटक न.  (अथच.) उपभोतत्याला चमळिारे भाडे, खंड. 
 
उपभोग पु.  १. आस्वाि; चवलास; सुख भोगण्यार्ी चिया; उपयोग; भोग; भोगवटा. २. अनुभव; स्वतः 
अनुभवाने चमळवलेले ज्ञान (सुखिुःखारे्). ३. रचतसुख; संभोग. ४. (अथच.) मालार्ा खप, उठाव; 
गरजाचं्या समाधानासाठी वस्तंूर्ा, सेवारं्ा केलेला चवचनयोग : ‘उत्पािन व उपभोग यामंध्ये मोठी झखड 
पाडता कामा नये.’ – साको (उ) १९. [सं. उपभजु] 
 
उपभोगिे उचि. १. आस्वाि घेिे; वापरिे; उपयोग करिे; उपभोग घेिे. २. अनुभव घेिे; 
पडताळून पहािे; अनुभविे. ३. रचतसुख िेिे; संग करिे; संभोगिे. [सं. उपभोग] 
 
उपभोगप्रदशयन न.  उपभोगाच्या चिखाऊपिावर, आकषचकतेवर भर िेिे. 
 
उपभोगी चव.  उपभोग घेतलेले; आस्वाि घेतलेले; अनुभवलेले. [सं.] 
 
उपभोग्य चव.  १.उपभोगायरे्; वापरायरे्; उपभोग करायरे्. २. अनुभव घ्यायरे्; उपभोगास 
योनय असे. ३. ज्यार्ा उपभोग घेता येतो असा; जीवनाला आवक यक : ‘आता उपभोनय वस्तू पुष्ट्कळ व त्यारें् 
उत्पािनही पुष्ट्कळ.’ – धरागा ३३७. ४.उपयोगात आिून संपिारा; ज्यार्ा वापर िैनंचिन आयुष्ट्यात करता 
येतो असा (माल). [सं.] 
 
उपभोजन न.  अल्पाहार; उिक घेिे. [सं.] 
 
उपमिे, उपणमिे सचि.  उपमा िेिे; तुलना करिे; सारखेपिा िाखविे : ‘तैसें ज्ञान हें उपचमजे । 
ज्ञानेंसींचर्॥’ – ज्ञा ४·१८०; ‘त्यासीं उचै्चःश्रव उपमिें॥’ – वसेीस्व ८·११२. 
 अचि.  सारखे असिे, चिसिे; जुळिे; बरोबरी करिे.[सं. उप + मा] 
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उपमिे, उपणमिे अचि.  उडिे; अंतचरक्षात वर जािे : ‘तेथे होमधूम्र प्रगटला । तो गगनमागेसीं 
उपमला । जिउ (जािो) चनघाला । महािेवासी॥’ ‘अंतचरक्षीं वीज लवें तैशी गगनीं उपचमलीं॥’ – वसा २४. 
 
उपमरडिे अचि.  बिलिे; पालटिे : ‘लोिार तीर्मथ घागचर भरीचल । गुढघेयावचर धचरती : आचि 
वासना उपमरडली.’ – लीर्उ १७७. 
 
उपमदय पु.  १. मानखंडना; अपमान; र्ज्जत घेिे. २. (व्यापक) बेमुवचत. कृत्य; अचवर्ारी आर्रि. [सं. 
उप + मृ्] 
 
उपमदयिे अचि.  नाश पाविे; र्ुरडला जािे : तैसा मािेंचन प्रसािें । जीवकिु जयार्ा उपमिे ।’ – 
ज्ञा १८·१२७२. 
 सचि.  १. अंग रे्पिे, रगडिे. २. तुडविे; चपळिे; त्रास िेिे; पीडा करिे. ३. अपमान करिे; 
र्ज्जत,अि ूघेिे. [सं. उप + मृ्] 
 
उपमदयन न.  १. अंग र्ोळिे, रगडिे, िाबिे. २. तुडविे; चपळिे; त्रास िेिे; पीडा करिे; 
जुलूम करिे. [सं. उप + मृ्] 
 
उपमा पु.  चतखटचमठार्ा साजंा; उपीट. 
 
उपमा स्त्री.  साचहत्यशास्त्रातील एक अथालंकार. 
 
उपमातिे न.  उपमा िेिे; सादृक य िाखविे : ‘भिओचन उपमातु कमठ । जगामाजी॥’ – चशव 
३९१. [सं. उप + मा] 
 
उपमाता स्त्री.  १. िाई; अंगावर पाजिारी बाई; धात्री : ‘अडर्ि असल्यास मूल पाजण्यास 
उपमाता ठेवावी.’ – बालरोग चर्चकत्सा ४. २. संगोपन करिारी िुसरी बाई. ३. सावत्र आई; मानलेली 
आई; पालनकती. [सं.] 
 
उपमान  न.  १. ज्याच्याशी तुलना करायर्ी ते; दृष्ातं, उिाहरिािाखल घेतलेली वस्तू. 
तोंडाला र्ंरार्ी उपमा िेतात तेथे र्रं हे उपमान असते. २. अनुमानार्ा एक प्रकार, सादृक य अनुमान. 
 
उपमानगम्य चव.  सादृक याने प्रतीत होिारी, समजिारी; तुलनेने समजिारी. 
 
उपमानव पु.  मानव सदृश प्रािी. 
 
उपमानवी चव.  नीचतमत्ता, बुद्धी याबाबतीत सामान्द्य लोकापेंक्षा खालच्या पातळीवर असिारा 
(मािूस, व्यतती). [सं.] 
 
उपमाणनत्र न.  (यंत्र.) प्रमाि िाखविारे यंत्र. [सं.] 
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उपमानोपमेयभाव  पु.  उपमान आचि उपमेय यारं्ा परस्पर संबंध; िोन तुल्यवस्तूमधील परस्पर 
संबधं. [सं.] 
 
उपमाला स्त्री.  (गं्र.) समान चवषयावर एकामागून एक अशी प्रकाशकाने प्रचसद्ध केलेली पुस्तके. 
या सवांना समान गं्रथनाम झकवा प्रत्येक प्रकाशनाला वगेळे नाव असून सवच प्रकाशने चमळून एक नाव चिले 
जाते. 
 
उपणमिे अचि.  उपमा िेिे, तुलना करिे. 
 
उपणमत चव.  उपमा, दृष्ान्द्त; उिाहरि चिलेले; तुलना केलेले. 
 
उपणमणत, उपणमती स्त्री.  १. तुलनेने प्राप्त िंालेले ज्ञान; दृष्ातंाने िंालेली चसद्धी. २. सारखेपिा; 
सादृक य. ३. प्रचतकृती; प्रचतमा; सारखी वस्तू. [सं.] 
 
उपमीजिे उचि. उपमा िेिे; तुलना करिे : ‘क्षीरसागरार्ा पाटु । जमुने जला ं होता ं गोटु । तरी 
उपमीजता ंिानवचशरसाटु । नारिें आळंचगता॥’ – चशव ६१. [सं. उप + मा = मोजिे] 
 
उपमेय न.  ज्यारे् साम्य, तुलना वगैरे िाखवायरे् ते; उपमानार्ी उपमा ज्यास द्यायर्ी ते; तोंडार्ी 
र्रंाशी तुलना करताना तोंड उपमेय. [सं.] 
 
उपमेयोपमा स्त्री.  एक अथालंकार. 
 
उपयुक्त चव.  उपयोगी; कामारे्; वापरण्यालायक; सहायक; सोयीरे्; लाभारे्; उपकारक. [सं. 
उप + युज्] 
 
उपयुक्तता स्त्री.  (तत्त्व.) वस्तूर्ा उपयोग हार् चतच्या श्रेष्ठतेर्ा एकमेव चनकष मानिारे मत. 
चहतकाचरता, उपकारत्व; उपयोचगता. [सं.] 
 
उपयुक्ततावाद पु.  (तत्त्व.) जे उपयुतत तेर् नैचतक असे प्रचतपाििारा वाि; कोित्याही कृतीर्ी खरी 
झकमत चतच्या उपयुतततेवर असते असे समजिारी चवर्ारसरिी. [सं.] 
 
उपयुक्ततावादी चव.  वस्तंूर्ा उपयोग हेर् चतरे् एकमेव मूल्य मानिारा. 
 
उपयोग पु.  १. वापर; उपयुततता; योजना; साहाय्यकता; उपकारकता; मित : ‘तो कार्सेया नावं 
योगु । तेयार्ा कवि उपयोगु ।’ – राज्ञा ५·१७६. २. गरज; जरुरी; प्रयोजन; सापेक्षता. [सं.] 
 
उपयोगिे, उपयोजिे उचि. उपयोग करिे; वापरिे : ‘तेंर् योनय प्रकारें उपयोचगल्याने 
पाटचलपुत्रातंचह त्यास उपयोगी पडलें .’ – र्रंगुप्त १८३. [सं. उपयोग] 
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उपयोगी चव.  १. साहायक; उपयुतत. २. जरुरीरे्; गरजेरे्. [सं.] 
 
उपयोजक चव.  १. (तत्त्व.) उपयोग करून घेिारा; उपयोगात आििारा. २. शास्त्रचनयमारं्ा 
प्रत्यक्षात वापर करिारा. [सं.] 
 
उपयोजन न.  चनयम, कायिे यारं्ी अंमलबजाविी, व्यवहारात उपयोग. 
 
उपयोणजत चव.  प्रत्यक्ष झकवा व्यावहाचरक उपयोगाशी संबंचधत असलेले. उिा. उपयोचजत गचित. 
 
उपयोणजत शब्दसंग्रि नेहमी वापरात असिाऱ्या शब्िारं्ा संग्रह. 
 
उपर पु.  १. बोलबाला; कीती; जोरा; वरर्ष्ट्मा; शह; िबाव; सरशी; जय : ‘राजश्री पतंप्रधान यार्ा 
उपर िाखऊन मािसें घेऊन जावी हे गोष् काये आहे?’ – पेि २३·३०६. २. आके्षप : ‘ती ही गोष् एकीकडे 
राहून हार् उपर चलचहला ते पक्षीं िैवार्ी गोष् ।’ – ऐलेसं ४६६५. 
 
उपर पु.  १. वजन, छाप, श्रेष्ठत्व ठेविे; वर्चस्व; वरर्ढपिा : ‘जयारे्चन सावायें । जीव िह्मउपर 
लाहे॥’ – अमृ २·१६. २. (नाचवक) उत्तर चिशा. 
 चिचव.  १. नंतर; मागाहून; तिुत्तर; उपरातं : ‘त्यचजल गुरुभजन कसें हें आयचकल्याझह उपर 
मािूस ।’ – मोवन १०·६७. २. काठापयंत. ३. उत्तर चिशलेा. 
 शअ. १.वर; वरर्ी बाजू; ऊध्वच; उंर् : ‘मी तळु उपरु म्हिता ।’ – राज्ञा १३·४१७. २. आिखी; 
पलीकडे; अचधक; पेक्षा : ‘उपरमला भीष्ट्म, चविुर कृष्ट्िचह कचथता ंअशाचह उपर मला॥’ – मोउद्योग ९·६७. 
३. नंतर. उिा. याउपर, त्याउपर वगैरे : ‘सरैल उपरा प्रचतराचत्र चिनु । सकलै चिशा ंउजुबाडु होउनु ।’ – 
चिपु. २·४४·१९४. (वा.) उपरांत असिे –  (सोंगटी) चतफाशी सोंगट्याचं्या खेळात सोंगटी लागल्यापुरते 
िान पडून वर उरिाऱ्या िानामध्ये मारता येण्यासारखी िुसऱ्या बाजूर्ी सोंगटी बसलेली असिे. ही िाने 
सवच िसप्यािापासून पुढे येतात. उपर करिे – उपराळा; मित करिे : ‘जाटार्ा उपर चसखानी बहुत 
केला.’ – पेिभा २९·५५. उपर करून दाखणविे – श्रेष्ठता प्रस्थाचपत करिे : ‘त्यार्ा उपर करून 
िाखवाव…’ – पेि २०·६१. उपर ठेविे, उबर ठेविे – १. वरर्ष्ट्मा राखिे. २. आस्था, अगत्य राखिे : 
‘..गुपर्ूप याजकडील हरयेक कामाचवसी उपर ठेवीत जािे’ – होर्सापखं १·१४७. उपर येिे – १. 
चकनाऱ्याकडे. २. उत्तर चिशकेडे : ‘सुविचिुगानजीक चफरंगी यार्ी १७ गलबते पािी भरावयास लागली 
होती, पािी भरून उपर आली.’ – पेि १६·१३. 
 
उपरकाठी स्त्री.  अनवािी र्ालताना एखाद्या लहान काठीवर पाय पडला असता चतरे् टोक 
र्टकन उडून पायाच्या तळाला आघात करते. त्यामुळे चवषारासारखे होिारे मोठे िुखिे. 
 
उपरखिी स्त्री.  घरार्ी माडी, मजला. 
 
उपरगुढी वर,उंर् उभारलेली गुढी : ‘फडफचडती उपरगुचढआं । फूचजतीं वाघवडार्आं॥’ – चशव 
५२७. 
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उपरचा वारा (नाचवक)उत्तरेकडून येिारा वारा. [उपर = उत्तर] 
 
उपरछक्का पु.  चतफाशी सोंगट्याचं्या खेळातील एक संज्ञा. सोंगटी लागायला पुरेसे िान असून 
अचधक सहा पडले तर त्याला म्हितात. उिा. १६,१७,१८ र्त्यािींतील सहा. 
 
उपरछडी स्त्री.  (चवशषेत : पाण्यात) हवते मारलेली कोलाटंी उडी; खाली डोके वर पाय करून 
मारलेली उडी. 
 
उपरटपका, उपरटप्तीपा, उपरठपका पु.  िुसऱ्यावर उपकार केले असताना आभाराऐवजी 
चमळालेला िोष, झनिा, िूषि वगैरे; अयोनय, अस्थानी, िोषारोपि. 
 
उपरटप्तीपी, उपरटप्तीप्तीयाचा चव.  पोकळ; वायफळ; अथचहीन व रसहीन (भाषि, गप्पा, वािचववाि). 
 
उपरडकवळ स्त्री.  उत्कषचयुतत आझलगन : ‘ना तचर घेताएं । उपरडकवळीं । मकरध्वजू ।’ – चशव 
५९७. 
 
उपरिा, उपरिे पु. न. एकेरी पाघंरावयारे् उपवस्त्र; अंगावर घेण्यारे् वस्त्र; उत्तरीय. [सं. उपावरि] 
(वा.) उपरिे झाडून णनघिे – १. मोकळे होिे, एखाद्या गोष्ीपासून संबधं तोडिे. २. रागाने चनघून जािे. 
उपरिे झटकून मोकळे िोिे – संबधं तोडून टाकिे. 
 
उपरत चव.  पराङ्मुख; परावृत्त; बाजूला िंालेला (रिापासून, भाडंिापासून) : ‘धावुंचन किच म्हिे रे 
िावु ंनये पषृ्ठ संगरोपरतें ।’ – मोरोि १२·३३. [सं. उप + रम्] 
 
उपरतिे अचि.  थाबंिे; शातं होिे; क्स्थर होिे : ‘तया सुखासी दृष्ातं । िेता ंसरलें  वस्तुजात । 
उपरतलें  चर्त्त । ठाईंर्ा ठाईं॥’ – स्वाचि १·२·५६. [सं. उप + रम्] 
 
उपरतणविे, उपरतविे अचि.  आतले उघड करून िाखचविे; उफराटे चफरचविे; घडी उघडी करून 
िाखचविे; उलगडिे; उकलून िाखविे : ‘यालागीं त्याग संन्द्यास । पुसावयेार्ें घेउचन मीस । उपरतचवलें  
िूस । गीतेंरे् तें॥’ – राज्ञा १८·८२. [सं. उत् + परा + वृत्त – वतच] 
 
उपरता चव. चिचव. १. वरर्ा; वरला; वरील : ‘आिीकही शाखा उपरता । चजया सनकाचिकनामें 
चवख्याता ।’ – ज्ञा १५·२०५. २. उलट; उफराटे; चवपरीत : ‘तें चवसरलाचस हें उपरतें । संहारंू आिचरलें॥’ – 
ज्ञा. ११·३८४. [सं. उपचरतः] 
 
उपरणत, उपरती स्त्री.  १. चवरतती; वैरानय; चवषयापासून चनवृत्ती; सुखाचवषयी  उिासीनता : ‘उपरचत 
होऊचन चर्त्ता । चनरवचध तल्लीनता । चनरंतर॥’ – ज्ञा २·१७३. २. थाबंिे; बिं होिे; शातं होिे; खळ; खंड; 
उपरम. [सं.उप + रम्] 
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उपरत्न न.  मुख्य नऊ महारत्नाचंशवाय र्तर काही कमी प्रभावी रत्ने, उिा. तोरमल, स्फचटक, 
कार्मिी, भीष्ट्ममिी, मुतता – ज्योचतरस, राजवतच, राजमय, िम्हमय, जलकातं, हंसगभच, चवभवकर, 
सौभानयकर, चवषहर, श्रीकातं, हंसमाली, कौस्तुभ, झर्तामिी, राजमिी, धूलीमरकत, भजुगेशमिी, खंज, 
सीमंतमिी, स्पशचमिी, चतचत्तर, चशला, कपूचराक मा, शक्ततर्ूिचक, नीलकंठ, गरुड, परीस, केिार, 
स्यमंतकमिी, केयरू र्त्यािी २५ मुख्य उपरत्ने व १०० चकरकोळ रत्ने आहेत. एकंिर ८४ रत्नापंैकी ९ 
महारत्ने व बाकीर्ी ७५ उपरत्ने समजतात. [सं.] 
 
उपरदवडा पु.  १. वाजवीपेक्षा जास्त मागिी; फाजील हाव. २. वरर्ढपिा; वरर्ष्ट्मा; वर्चस्व : 
‘उचगर् गाल फुगवनू रूसावें, आला चिवस उपरिवडा ।’ – प्रला १६२. ३. अचधकार; सत्ता; प्रभतु्व. (चि. 
करिे, घेिे, र्ढविे, र्ालविे, होिे, र्ढिे, र्ालिे.) ४. वाजवीपेक्षा जास्त मोबिला, मागिी; थोडे 
िेऊन फार काढण्यार्ी प्रवृत्ती. आवळा िेऊन कोहळा काढिे. (चि. करिे). ५. एखाद्यारे् बरे करू गेल्यास 
त्यात यश न येऊन याने मािें वाईट केले असा िोष (ठपका) येिे. 
 
उपरदुवा, उपरपगडा, उपरपव, उपरपंजा पु.  चतफाशी सोंगट्याचं्या खेळात मेलेली सोंगटी 
लावण्यापुरते िानावर उरिारे िान. उिा.  – पवबारामंधील पव झकवा पगडा, िसिोवारामधील िोन झकवा 
िुवा, पधंरा, सोळा झकवा सतरामधील पजंा म्हिजे पार् झकवा सहा र्त्यािी; िुवा, पगडा, पव, पजंा ही 
खेळातील िोन, एक, एक, पार् ही िाने. 
 
उपरप्तीयादी स्त्री.  बुचद्धबळात एका प्याद्याने शत्रचू्या राजाला शह िेऊन लागलीर् िुसऱ्या प्याद्याने 
प्यािेमात करिे. पहा : प्तीयादी 
 
उपरबािेरचा वारा (नाचवक) वायव्य चिशकेडून येिारा वारा. 
 
उपरम पु.  १. थाबंिे; बंि होिे; शवेट; चवश्रातंी; चवराम : ‘कासया जयो उपरमु ।’ – गीता १·२३४२. 
२. शातंी; चवरतती; वैरानय : ‘केले होती वृथा श्रम । चर्त्ता उपरम न होता॥ं’ – तुगा ३३१६. ३. आनंि; संतोष 
: ‘ऐसा ज्याच्या नामार्ा मचहमा । वर्मिता ंिेव पावलें  उपरमा॥’ – हचर १६·८. [सं.] 
 
उपरमिे अचि.  १. थाबंिे; शातं होिे; बिं होिे; क्स्थर होिे. २. रममाि होिे; आनंि पाविे; 
संतुष् होिे; उपिीडिे; प्रफुचल्लत, ताजातवाना होिे : ‘उपरमोचन पाहे संुिरी । तंव अंगीं आिळला श्रीहरी॥’ 
– एरूस्व ७·६३. ३. चवसाविे; चवरमिे : ‘चशव आचि श्रीधर । त्यारें् भततीस उपरमचत तत्पर॥’४. मरिे; 
मृत्य ूपाविे. ५. लय पाविे : ‘आप तेजी उपरमे ।’तसा ६३८. [सं. उप + रम्] 
 
उपरमाडी स्त्री.  घरार्ा वरर्ा मजला, माडी; उपरखि; माडीवरर्ी माडी : ‘पहाया वैिभी मग 
उपरमाडीवचर र्ढे ।’ – सारुह ७·८४. 
 
उपरवळ्या, उपरवाळ्या चिचव.  १. वरून; उंर् चठकािाहून; उंर्ावरून. २. वर; उंर्; डोतयावर. सं. 
[उपचर + वलनें] (वा.) उपरवळ्या अंबट मागिे – कारिाचशवाय िुसऱ्याच्या भानगडीत पडिे; खादं्यावर 
उपटसूळ घेिे; चवकत श्राद्ध घेिे. 
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उपरवाया चिचव.  कारिाचशवाय; जरुरीचशवाय. [सं. उपचर + चव + र्.] (वा.) उपरवाया अंबट 
घेिे – कारिाचशवाय भाडंिे. 
 
उपरवाळा पहा : उपरवळ्या 
 
उपरसाल स्त्री.  बाहेरर्ी साल, कातडी, र्ामडी. 
 
उपरसाळ स्त्री.  एक प्रकाररे् भात. [सं उपचर + शाचल] 
 
उपरसाळी, उपरसीळी स्त्री.  एक औषधी वेल; गोपी, शामा, शाचरवा; अनंता. पहा : उपळंसरी 
 
उपरंडिे उचि. पालथे करिे; उपडिे; उपडे करिे. पहा : उपरांडिे 
 
उपरा चव.  (त्या चठकािाशी) संबधं नसलेला; परका; घर नसलेला; अपचरचर्त : ‘आपि उपरा 
म्हिून िुसऱ्या गावात जगिार.’ – फचकरा ६६. 
 
उपरा पु.  बहार; मोसम; बहर. (राजा.) 
 
उपराउपरी चिचव.  तातडीने; एकामागून लगेर् िुसरे अशा प्रकारे; िंटपट; लागलीर्; ताबडतोब; 
तडक : ‘झसहनाि केला वीरीं । उपराउपरी धाचवन्नले॥’ – एरुस्व ८·२०. 
 
उपराग, उपराणगिी पु. स्त्री. गौि राग, राचगिी : ‘राग उपराग भायासचहत । सामगान एक कचरती ।’ – 
एचव ३६·६९. 
 
उपराग पु.  ग्रहि : ‘र्रंाचस लागचत कळा उपराग येतो ।’ – नळ ५. [सं.] 
 
उपराज्यपाल पु.  कें राशाचसत प्रिेशाच्या कारभारावर िेखरेख करण्यासाठी कें रसरकारने नेमलेला 
िुय्यम राज्यपाल. [सं.] 
 
उपराट, उपराठ चव.  उलटे : ‘ना उपराझठ ज्ञानपिें । तेचर् अज्ञान॥’ – राज्ञा १३·८४८. [सं. चवपरीत] 
 
उपराठिे पहा : उफराठिे : ‘उपराठता ंगेलीं प्रािें ।’ – गीता २·१२६०. 
 
उपराठा पहा : उफराटा : ‘तो उपराठा गमे ।’ – गीता १२·१३७. 
 
उपराम पु.  १. थाबंिे; बिं होिे; चवराम; चवश्राम. पहा : उपरम २. संतोष; आनंि. ३. वैरानय. [सं.] 
 
उपराष्ट्रपणत, उपराष्ट्रपती पु.  भारतीय संचवधानाप्रमािे राष्ट्रपतींच्या खालोखालर्ा, प्रसंगी 
त्यारं्ी जागा घेऊ शकिारा पिाचधकारी; राज्यसभेर्ा पिचसद्ध सभापती. [सं.] 
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उपराळ चव.  अचधक; फाजील; वाजवीपेक्षा जास्त. 
 
उपराळ स्त्री.  ओहळाखालर्ी स्मशानभमूी. 
 
उपराळिे अचि.  भरून वाहिे (भाडें, निी). उिा. उपराळून येिे, भरिे, र्ालिे. 
 
उपराळा पु.  १. खोटा आरोप; झनिानालस्ती; आळ; खोटी सबब. २. कुरापत; आगळीक; 
चनचमत्त (कज्जा, युद्ध र्त्यािींना). ३. तिार [गो.] 
 
उपराळा पु.  १. िोन्द्ही बाजंूना सारखे ओिें करण्याकचरता जनावराच्या पाठीवरील एका 
बाजूला घातलेले (लाकडे र्त्यािींरे्) वजन. २. वाजवीपेक्षा अचधक सामग्री, संग्रह (माळ, रव्य वगैरेर्ा); 
राखून ठेवलेला चजन्नस; खर्च भागवनू उरलेला माल, रव्य, पिाथच र्त्यािी; जरूर लागल्यास उपयोग 
करता येईल अशी तरतूि (िारूगोळा, सैन्द्य र्.). ३. ठरावीक वजनापेक्षा अचधक असलेला माल. ४. 
वर्चस्व; वरर्ढपिा (वािात, भाडंिात). ५. चवकत घेतलेल्या मालावर ठरलेल्या वजनापेक्षा थोडा अचधक 
चमळिारा माल (गुळार्ी ढेप,) लाकडार्ा गठ्ठा र्त्यािींरे् अचधक वजन भरते ते वािी काही न आकारता 
िेत असत). ६. जनावराच्या ओझ्यावर टाकलेले चकरकोळ चजन्नस (काटतया र्.); चकरकोळ भरती. ७. 
भरपाई; वजावट; मोबिला. (चि. करिे.) : ‘कच्च्या गड्ास काहंीं टोल्यारं्ा झकवा वद्यारं्ा उपराळा 
द्यावा.’ – कुबडी र्ेंडू (बडोिे) १७. ८. एखािा चजन्नस वजन करताना िुसऱ्या पारड्ात घातलेले वजन, 
िडपि. ९. (ल.) आटापीट; खटाटोप : ‘िह्मसूत्रार्ी भार – िोरी गळा ं । मंत्रोपिेश चभके्षर्ा सोहळा । 
लेहण्यावार्ण्यार्ा उपराळा । पोट भरावयाकारिें॥’ – स्वाचि ३·३·१०. 
 
उपराळा पु.  साहाय्य; मित; कुमक : ‘आचि स्वामीसही परम असाध्य होऊन त्यार्ा उपराळा 
ताम्राकडून होिार ।’ – मराआ. 
 
उपराळे करिे सचि.  धाड आििे, घालिे : ‘…आचि घर वगैरे झजिगीवर उपराले केले.’ – पेि 
४४·१४. 
 
उपरांडिे उचि. पालथे करिे; साडंिे; पाडिे; उलथून पाडिे (गाडा, गलबत र्त्यािी). 
 
उपरांत, उपरांणतक चिचव.  १. नंतर; मागाहून : ‘तो मजकूर वार्ल्याच्या उपरातंचह त्यार्ी वरील 
रंगेल वृचत्त जर तशीर् कायम राचहली तर या गोष्ीबिल त्यार्ी मोठी तारीफ करिें रास्त होईल.’ – चनमा 
६२४. 
 शअ. चशवाय; आिखी; वर : ‘बस्स! उपरातं नाहीं. अगिीं हरा चशवा!’ – भा ४. [सं. उपचर] 
 
उपणर शअ. पहा : उपर, उपरी.१. वरती; वरच्या बाजूस : ‘उपचर संकटक सारे् परंतु सारें् जयातं 
सुरसारे् ।’ – नळ ३५. २. वर. ३. यानंतर; यावर; अचधक; याचशवाय; जास्त; पुढील. चवशषेतः एतत् झकवा 
तत् लागून प्रयोग. उिा. एतिुपचर; तिुपचर. 
 चव.  उत्तर; पुढील : ‘यज्ञवैभव खंडाच्या उपचरभागातं आरंभीरे् अध्याय एक ते बारा पयंत 
िह्मगीता.’ – गीर ४. [सं.] 
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उपणरणचठ्ठी स्त्री.  १. चनरचनराळया चवषयारें् कागिपत्र एकत्र पाठवावयारे् असतील तर त्यातील 
चवषयारं्ी साधारि कल्पना येण्यासाठी त्यारं्ा चनिेश करिारे त्याच्यावर लावलेले एक छोटे चटपि. २. 
(अथच.) चवमेिाराला चवमापत्रार्ा, ते तयार होत असतानाच्या काळात लाभ चमळावा म्हिून चिलेली 
तात्पुरती चवमाचर्ठ्ठी. 
 
उपणरतन चव.  वरर्ा. [सं.] 
 
उपणरनाणमत,उपणरणनर्णदष्ट चव.  वर उल्लेचखलेला. [सं.] 
 
उपणरणनवासी चव.  अन्द्य वनस्पतीच्या आधारा ने वाढिारी. (वनस्पती) 
 
उपणरपत्र न.  मुख्य मजकुराबरोबर पाठवले जािारे स्पष्ीकरिात्मक, पचरर्यात्मक पत्र. [सं.] 
 
उपणरभूणम, उपणरभूमी स्त्री.  १. उंर्ावर असलेली जागा, जमीन (माडीवरील, डोंगरावरील). २. 
वरर्ी खोली. [सं.] 
 
उपरी चव.  १. गावात जमीन, वतन नाही असा; चमरासिार नसिारा; तात्पुरता राहिारा; स्वतःर्ी 
मालकी नाही अशा जागी राहिारा. २. (ल.) उडािटप्पू; संबधं नसलेला : ‘एखािा उपरी पोर धरून 
आिून स्वगारे् िरवाजे मोकळे करून घेतल्यारे् सुख मानून घ्यावयार्ें’ – लोचटकेले ४·१८. ३. खंडाने, 
मोलाने जमीन करिारा; खंडेकरी; खेडूत. थलकरी याच्या उलट. ४. वचरष्ठ; वरर्ा : ‘चर्त्त्यास चशकारीरे् 
सवईसाठीं उपरी अचधकाऱ्याच्या परवानगीनें नेिें.’ – चर्मा (बडोिे) २८. 
 चिचव.  नंतर; पुढे; वर. पहा : उपणर : ‘उपरी बोले रामललना ।’ – राचव २०·१३९. (पत्रातूंन) 
आशीवाि उपरी, चवनंती उपरी र्. 
 
उपरी पु. स्त्री. ओटा : ‘मग गोसावी उपरीयेवचर पहुडू स्वीकारीला.’ – लीर् १·४. माडी : ‘मग ते 
सप्तखिारं्ी उपरी । तेथें ठेचवली राये कुमरी॥’ – कथा १·६·३५. 
 
उपरुद्ध चव.  अडथळा केलेला; प्रचतबधं केलेला; अडवलेला. [सं. उप + रुध्] 
 
उपरू चव.  उपरी; श्रेष्ठ : ‘तो गोचडया घे उपरू िह्मचवदे्यतें ।’ – उगी ७९५. 
 
उपरे चिचव.  आचधतयाने; श्रेष्ठत्वात : ‘एऱ्हवीं िैत्यकुळ सार्ोकारें । पचर र्ंरही सरी न लाहे उपरें ।’ – 
ज्ञा ९·४५२. 
 
उपरे न.  (कासार व्यय.) जोडाच्या भाडं्ार्ा वरर्ा भाग. [सं. उपचर] 
 
उपरोध पु.  १. व्याजोततीरे् छद्मी भाषि; ममी लागेल असे भाषि; टोर्ूनबोलिे; आडून, 
घालूनपाडून बोलिे : ‘उपरोधु जी सन्द्मुख । तुजसीं करंू।’ – ज्ञा ११·५४३. २. प्रचतबधं; अडथळा; अडर्ि; 
जूलूम; त्रास : ‘हेंही उपरोधें करिें । तरी आतचभय हरिें ।’ – ज्ञा १३·२८९. ३. भीड; संकोर्; भीती; शकंा; 
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र्ोरी : ‘तुका म्हिे अहो रखुमाईच्या वरा । उपरोध का ंधरा मािंा आता ं।’ – तुगा १२४३. ४. आग्रह; हट्ट : 
‘बालक स्तनपानीं उपरोधु करी ।’ – ज्ञा ११·७९. [सं.] 
 
उपरोणधक, उपरोधी चव.  छद्मी; व्याजोततीरे्; झनिागभच; उपरोधपूिच; वरमण्यासारखे (भाषि, 
लेख). [सं. औपर्ाचरक] 
 
उपरोणधक चव.  उपरी अचधक; यापेक्षा अचधक : ‘पुढेचह सवच प्रकारे आश्रा आपलार् आहे. 
उपरोचधक ल्याहावसेें नाही.’ – पेिभा २९·२३७. 
 
उपजयन, उपजयना स्त्री.  जचमनीर्ी, संपत्तीर्ी, मालमते्तर्ी वाढ; उत्कषच; भरभराट : ‘पंर् 
चवषयवासना । अनुिमें वते नाना । तेथें स्थूल िेह उपजचना । कारि होय ।’ – झसस १·१५६. (को.) [सं. उप 
+ अजचव] 
 
उपल पु.  िगड; रत्न; उत्पल. [सं.] 
 
उपल पु.  िंरा; चिंरपा; उमाळा. 
 
उपलखिे सचि.  कळिे, जािविे : ‘आपुले आपिेया ंउपलखचत ना ।’ लीर्उ १९१. 
 
उपलग चव.  उपयोगी. [सं.] 
 
उपलगू चव.  उपरी; तात्पुरता : ‘अलीकडे उपलगुं खोत पारं्सात िंाले नेहमी खोत वतनिार नाहीं.’ – 
आठर्चत ६६. [सं. उप + लग] 
 
उपलट न.  १. घाई; गडबड : ‘आजपयंत अशीं लननं िंालेलीं असतील पि तीं र्ततया उपलटानं 
िंालेली नाहींत.’ – िंाकंली मूठ ६०. २. उपद्व्याप; भानगड. 
 
उपलप्रके्षप पु.  १. िगडमार; धोंडमार. २. (ल.) प्रचतपक्षावर मुिे झकवा प्रमेयारं्ा भचडमार करून 
त्यास गोंधळून टाकिे; काही बऱ्यावाईट युतत्यानंी खंडन करिे. ३. आपला पराभव होत असताना 
प्रचतपक्षावर जोरजोराने तुटून पडून, असंबद्ध भाषिे करून आपला पराभव लपचवण्यार्ा प्रयत्न करिे. ४. 
खोटा आरोप करिे; आळ घालिे; अपशब्ि बोलिे. [सं.] 
 
उपलब्ध चव.  सापडलेले; चमळालेले; प्राप्त; अर्मजत; चमळण्याजोगा; चमळण्यासारखा. [सं.] 
 
उपलब्धता स्त्री.  (अथच.) वस्तू झकवा पिाथच चमळण्यार्ी शतयता; वस्तू चमळण्याजोनया असिे. 
[सं.] 
 
उपलल्ब्ध, उपलब्धी स्त्री.  १. प्राप्ती; अजचन; हस्तगत होिे; स्वाधीन होिे. २. ज्ञान; जािकारी; 
गोर्रता; र्ंचरयापासून चमळालेले ज्ञान; मािसाच्या स्वाधीन असलेले ज्ञान. ३. अक्स्तत्व; प्रत्यक्षता. [सं.] 
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उपलभिे, उपलंभिे अचि.  प्राप्त होिे; चमळिे : ‘परी िेहार्ें मोटकें  उभें । आचि रे्तना तेथ उपलभे ।’ 
– ज्ञा १५·३७३. [सं. उप + लभ्] 
 
उपलभ्य, उपलभ्यमान चव.  १. उपलब्ध असलेले; प्राप्त होण्यासारखे; चजवतं; हयात; ज्ञात; र्ालू. 
२. साठिारे; लाभिारे; प्राप्त होिारे; फायद्या – नफ्यासारखे चमळिारे. [सं.] 
 
उपलवि न.  चमष्, रुर्कर पिाथच; पक्वान्न : ‘नवरसारं्ी उपलवि ।’ – चवपू १·१६. [सं.] 
 
उपलविी स्त्री.  चवस्तार; विचन : ‘म्हिोचन र्या वाहिी केली म्या ंउपलविी ।’ – ज्ञा १३·८५३. 
 
उपलविे, उपलणविे उचि.  १. प्रसार, चवस्तार करिे : ‘मौक्ततकाचंर्आं वेलीं फुलचलया ं । कीं 
क्षीरसागरा ं लहरी उपलवचलया ं ।’ – चशव ५९२. २. चववरे्न; चवस्तार; व्याख्यान, विचन करिे : ‘हेचर् 
आचनभ्राचंत । प्रमेय उपलंव ू पुढती । परी तंू प्रतीती । यार्ी घे पा॥ं’ – ज्ञा १४·८६. ३. फुलिे; उकलिे; 
फुलविे; चवकास करिे : ‘जैसी र्रंमयार्ी घडी उपलचवती॥’ – ज्ञा ११·२२३. ४. उघड करिे; व्यतत 
करिे : ‘तेथें जािो कोटी सूयच घडीं । उपलचवली र्ोख़डी । तैसी तेजपरवडी । क यामागं र्तुभुचज ।’ – स्वाचि 
१०·३·१३. ५. प्रसन्न होिे  : ‘तेिें हचरखें आता ंउपलवला । चनरूपील॥’ – ज्ञा ६·४८८. [सं. उत् + प्लु] 
 
उपलक्षि न.  १. (सास.) लक्षिा; अंशावरून संपूिांर्ा, व्यततीवरून वगार्ा व वगावरून 
जातीर्ा चनिेश करिे. २. दृष्ान्द्तपर भाषि; तुलना : ‘तें िीपार्ें उपलक्षि । चनवातींचर्या॥’ज्ञा ६·३५८. ३. 
तात्पुरता संबंधाच्या आधारे ओळख, चनिेश. उिा. ‘कावळा बसला आहे ते घर.’ 
 
उपलक्षिात्मक चव.  औपर्ाचरक; चिनिशचक; चनचमत्तमात्र; लाक्षचिक. प्रत्यक्ष कृती न करता हेतू उघड 
करण्यार्तकीर् कृती करण्यापुरता : ‘उपलक्षिात्मक सत्याग्रह करिारारं्ी मुततता करण्यास हरकत 
नाही.’ – केले ८·१२·४१. [सं.] 
 
उपलक्षिे उचि.  मनात धरून, हेतू – उिेश धरून बोलिे; रोख ठेवनू बोलिे; अथच असिे. 
 
उपलणक्षत चव.  अप्रत्यक्षपिे सुर्वलेला; रूपकाने झकवा उपलक्षिाने साचंगतलेला. विोततीने 
साचंगतलेले, संकक्ल्पत. [सं.] 
 
उपलक्ष्य चव.  अनुमेय; संकक्ल्पत; गर्मभताथच काढण्याजोगे; गृहीत मानण्यासारखे. [सं.] 
 
उपला, उपली पु.  शिेी, गोवरी, (झह.) [सं.] 
 
उपला पु.  नवा पाचक्षक वायिा. पहा : उपेता 
 
उपलाि, उपलािा, उपलािी, उपलािू चव.  खोगीर, जीन न घातलेला (घोडा) : ‘कीं जीव नृपारे् 
वारु उपलािें ।’ – ज्ञा १८·४६४; ‘जैसे वारू उपलािी । वक य करी अश्वसाहिी ।’ – एभा २०·२१६. [सं. 
उत्+ पयाि = घोड्ार्ा साज, खोगीर] (वा.) उपलाि बसिे – खोगीर; जीनाखेरीज घोड्ावर बसिे : 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘एक उपलािी बसैले ।पायबिं सोडंू चवसरले । तेिें गुंतोचन खालीं पचडलें  । पायबंध बसती पाठीवरी॥’ – जै 
७६·६०. 
 
उपलाििे उपलविे; खाली उडी मारिे. [सं. अत् प्लवन्] 
 
उपलािी चिचव.  वरवर : ‘पतं उपलािी हसत म्हिाले.’ – फचकरा १४६. 
 
उपलािी चव.  १. उपरा; बाहेरर्ा; थोडा वळे राहिारा; वाटेल तेव्हा वाटेल त्या गावी जािारा : 
‘जे चफरस्ते नेमलेल्या गावी वचहवाटीप्रमािे न येता वाटेल तेथे भटकतात, त्यानंा आपि उपलािी म्हिू.’ – 
गागंा ८१. २. चबनआधारी. (व.) 
 
उपलािे, उपलाने न.  चबनीरे् घोडिळ; घोडेस्वार; चबनी. पहा : िुलसार, िुलस्वार. : ‘धाडुनी 
र्ंचरयारें् उपलािें । चवषयारे् घालीघालिें । होठेशी िम्हर्यार्ें चजिें । पार्ारूचन॥’ – ज्ञाप्र ७३७. [सं. उत् 
+ पयाि = खोगीर] 
 
उपलाशेचव.  उपरी; पूिच लाभ न चमळिारे. (गो.) 
 
उपणलप्तीत चव.  लेप केलेला; लावलेला; फासलेला; माखलेला; सारवलेला; लपेटलेला. [सं. 
उप + चलप्] 
 
उपलेप, उपलेपन पु. न. १. र्ोळिे; माखिे; लाविे; फासिे; लेप करिे. २. लेप; चगलावा; 
चगलाव्यार्ा पिाथच. 
 
उपवक्ता पु.  मुख्य वतत्यानंतर बोलिारा वतता. [सं.] 
 
उपवड, उपवढ स्त्री.  जाग; जागृती : ‘नाना उपवढ होता ं खेंवो । नुरे स्वप्नसंभ्रमार्ा ठावो ।’ – ज्ञा 
१५·२६४. 
 
उपवढिे अचि.  जागे होिे : ‘नोहे हषचशोकाचंस कारि । उपवढचलया जाि । चजया परी॥’ – ज्ञा 
१५·२९४. [का. उप्पवचडसु] 
 
उपविे अचि.   तरंगिे; पोहिे : ‘एयार्ें आसन अंतरक्ष उपवत असे.’ – लीर् २·१६. 
 
उपविे अचि.   नाहीसा होिे; गुप्त होिे. (व.) [सं. उत् + प्लु = उडिे] 
 
उपवधू चव.  चववाहयोनय (तरुि) : ‘जस्टीस शहारं्ा एखािा मुलगा उपवधू असेल.’ – िौ ११. 
 
उपवन न.  उद्यान; बगीर्ा. २. (ल.) रमिीय स्थान. [सं.] 
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उपवर चव.  १. लननास योनय वयार्ी; चववाहास योनय (मुलगी) : ‘उपवर परी उपायचर् नाहीं ।’ – 
रामिासी २·१३६. २. चववाहार्ा सामान्द्य काल अचतिमून चववाह न होता राचहलेली. (मुलगी). ३. 
ऋतुप्राप्त िंालेली : ‘पैठिातं पत्नी जाली उपवर ।’ – रामिासी २·७४. ४. संभोगक्षम : ‘राचधकेर्ा मानस 
जािून उपवर िंाला सखा ।’ – पला २. [सं. उप + वृ] 
 
उपविय पु.  ध्वचनचवर्ारात एकार् ध्वनीच्या पचरक्स्थतीनुसार होिाऱ्या वगेवगेळया रूपापंैकी प्रत्येक. 
[सं.] 
 
उपवधी चव.  वाढिारा; वृचद्धजनक; भर पडून वाढिारा. [सं.] 
 
उपवस्त्र न.  १. मुख्य पोषाखावर घ्यायरे् वस्त्र; उपरिे; पाघंरायरे् वस्त्र. २. (ल.) रखेली; राख; 
अंगवस्त्र. [सं. उप + वस् = आच्छािन करिे] 
 
उपवाणिज्यदूत पु.  परराष्ट्रात राहिाऱ्या आपल्या प्रजाजनारें् चहत पाहण्यासाठी एखाद्या राष्ट्राने 
नेमलेल्या अचधकाऱ्यार्ा मितनीस. 
 
उपवंश पु.  (समाज.) िोन चनरचनराळया वशंाचं्या संकरातूंन चनमाि िंालेली एक नवी शाखा; वशंार्ा 
एक पोटचवभाग. [सं.] 
 
उपवारा पु.  उकाडा; उबारा : ‘रंगमाहालीं होतो उपवारा । कोिी चप्रयकर आिवा राजेंरार्ा थारा ।’ 
पला ४·२६. 
 
उपवास पु.  (यज्ञभमूीजवळ, यज्ञारंभाच्या पूवीच्या चिवशी सायंकाळी जाऊन व्रतस्थ राहिे हा मूळ अथच 
यावरून) संबंध चिवस (अहोरात्र) भोजन न करिे; उपोषि; लंघन; अन्नचनवृत्ती; भोजनाभाव; चनरशन. 
अध्या चिवसाच्या चनरशनालाही हा शब्ि लावतात. उिा. सोमवार  – शनवारर्ा उपवास. [सं. उप + वस्] 
 
उपवासी चव.  १. उपास केलेला; उपोषि केलेला. २. भोजन न केलेला; उपाशी राचहलेला. 
(वा.) उपवासी मरिे – भकेुने व्याकूळ होिे; भकेुने आसन्नमरि होिे : ‘वाटे जाता ं घडी घडी । पाहे 
पोह्यारं्ी गाठोडी । मनातं म्हिें घरीं बाळें  रोकडीं । उपवासी मरतील॥’ – हचर २९·६१. [सं. उपवास] 
 
उपणवद्या स्त्री.  िह्म ज्ञानचवरचहत र्तर भौचतक चवद्या, ज्ञान; भौचतक शास्त्र; ईश्वर, धमचशास्त्र या 
चवरचहत; व्यावहाचरक ज्ञान. [सं.] 
 
उपणवणध, उपणवधी पु.  (कायिा) १. पोटकायिा; मुख्य कायद्याला जोडून असिारे चनयम. २. 
स्थाचनक प्राचधकरिाने केलेली चनयमावली. [सं.] 
 
उपणवष न.  चवषार्ा एक गौि प्रकार. रुईर्ा र्ीक, चत्रधारी चनवडंुगार्ा र्ीक, कळलावी, कन्द्हेर, गुंज, 
अफू. धोतरा या सात उपचवषाच्या जाती होत. [सं.] 
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उपणवष्ट  चव.  (सामा.) १. बसलेला; स्थापन िंालेला; आलेला; िाखल िंालेला. २. जवळ, 
शजेारी बसलेला. [सं. उप + चवश ] 
 
उपवीख न.  चवषावरील उतारा : ‘महात्मेचन वीख घेतले । मग तेयाचस लोके उपवीख केले.’ – लीर्उ 
३३. 
 
उपवीत न.  तै्रवर्मिकाने वापरावयारे् यज्ञोपवीत; जानव.े [सं. उप + व े= चवििे]. 
 
उपवृणक्क स्त्री.  प्राण्याच्या शरीरातील नचलकारचहत गं्रथीतून चनघिारा, रुचधराचभसरि व स्नायूंरे् र्लन 
वलन यावंर पचरिाम करिारा. स्त्राव. 
 
उपवेद पु.  मुख्य र्ार वेिाचशवाय र्तर गौि विे. जसे : − ऋनविेार्ा आयुवेि (काहींच्या मते 
अथवचवेिार्ा); यजुवेिार्ा धनुवेि; सामविेार्ा गाधंवचविे; अथवचविेार्ा स्थापत्यविे, चशल्पशास्त्र. [सं.] 
 
उपवेश, उपवेशन पु.  १. (सामा.) बसिे; बसलेपिार्ी क्स्थती. २. जवळ बसिे. [सं.] 
 
उपवेसन न.  अन्नत्याग : ‘म्हिौचन मी उपवसेनी बसैला ।’ – परं्ो २४·२२. 
 
उपव्यवसाय पु.  मुख्य व्यवसायाव्यचतचरतत असलेला र्तर िुय्यम व्यवसाय; जोड व्यवसाय. [सं.] 
 
उपव्याणध, उपव्याधी स्त्री.  (वै.) प्रमुख आजाराबरोबर उत्पन्न िंालेले र्तर चवकार; एखाद्या मोठ्या 
रोगाने शरीर कमकुवत िंाल्यामुळे होिारे आनुषंचगक चवकार. [सं.] 
 
उपशब्द पु.  शब्िार्ा अथच चवशि, चवस्तृत करण्याकचरता तत्सदृश झकवा त्यार् अथी जो िुसरा शब्ि, 
प्रचतशब्ि जोडतात तो. उिा. पोथी−पुस्तक, लाकूड−फाटा, गवत−काडी, भाकरी−चबकरी वगैरे. [सं.] 
 
उपशम पु.  १. उतरिे; कमी होिे. २. मंिाविे; ओसरिे; शातं होिे. ३. घट; सूट. [सं. उप + शम्] 
 
उपशम, उपशांणत, उपशांती पु. स्त्री. १. शातंी; चनग्रह; लय; शवेट : ‘चजतया मान मोचडली । 
उपशमार्ी॥’ – ज्ञा ३·२५२. २. चवराम; थाबंिे : ‘मागेन उपशम व्याधीर्ा ।’ – गुर् २·२१३; ‘मायेशीं होय 
उपशाचंत । केवळ उरे ज्ञाक्प्त ।’ ३. नाश : ‘आपिावर येिाऱ्या संकटारं्ा उपशम केवळ स्वतंत्रतेनें होत 
नाहीं…’ – र्ंमू ३१०. [सं. उप + शम्] 
 
उपशमिे अचि.  शातं करिे; नाहीसे होिे : ‘जो शरीरभावातें उपशमी । तो अचधयजु्ञ एथ गा मी ।  – 
ज्ञा ८·३७. [सं. उप + शम्] 
 
उपशमन न. १. शातंी; उतार; कमी होिे; उपशम. पहा : उपशम : ‘िाचवतसे स्फोटकासी । 
म्हिे उपशमन केवी होय ।’ गुर् ५०·५५. २. उतार पाडिारे, शातं करिारे औषध; उतारा; र्लाज;तोडगा : 
‘महािेव तमोगुि । त्या तमाचंस उपशमन । तुिंीये र्रिींरे् रज जाि॥’ – एरुस्व ४·५३. [सं.] 
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उपशामक चव.  विेना कमी करिारा; िाह शातं करिारा; मानचसक त्रास कमी करिारा. [सं. 
उपशम] 
 
उपशास्त्र न.  न्द्यायमीमासंािी षट्ट्शास्त्राहून र्तर िुय्यम िजार्ी गायन, वैद्यक वगैरे शासे्त्र झकवा 
त्यावरील प्रत्येक गं्रथ. [सं.] 
 
उपशांत चव.  शातं िंालेला; थंड िंालेला : ‘तया स्वातं : करिाजता । सकळकामोपशातंा ।’ – ज्ञा 
६·८१. [सं.] 
 
उपशांणत, उपशांती पहा : उपशम [सं.] 
 
उपणशक्षक पु.  १. चशक्षकाने आपल्या साहाय्याकचरता, चशक्षिारे् काम करण्याकचरता अगर 
चवद्यार्थ्यांवर नजर ठेवण्याकचरता हाताशी घेतलेला वरच्या वगातील हुशार चवद्याथी; उपगुरू; मालर्ाट्या. 
२. िुय्यम चशक्षक; सहायक चशक्षक. [सं.] 
 
उपशीषय न.  अथचसंकल्पातील िुय्यम शीषच; पोटशीषच; पोटसिर. [सं.]  
 
उपशीषयक न.  १. (गं्रथ.) गं्रथाच्या मुख्य नावाव्यचतचरतत त्यातील चवषयारे् स्पष्ीकरि िेिारे 
नाव. २. िुय्यम, पोटमथळा. 
 
उपशीषयदंड पु.  (स्था.) िरवाजा व चखडकी याचं्यावररे् आडव ेलाकूड. 
 
उपश्रुत स्त्री.  वतचमान; बातमी; बोलवा : ‘……त्यारं्ी पूिाहुती अथाचनशी प्रािाचनशी होिार याप्रमािें 
उपश्रुत चनघाली, ती चलहीली आहे.’ – ऐलेसं ७९३०. 
 
उपश्रुणत, उपश्रुती स्त्री.  १. परोक्ष झकवा भचवतव्यातील गोष्ीचवषयी प्रक न पाहण्याकचरता रात्री 
र्ाभंार, परीट र्. च्या घराजवळ जाऊन उभे राचहले असता आतून साहचजक चनघालेला बरावाईट शब्ि. 
असा शब्ि आपल्या गोष्ींवर प्रकाश पाडतो अशी मानण्यार्ी पद्धती, पडताळा. २. आपल्या प्रस्तुत 
गोष्ीसंबधंी एखाद्या अप्रस्तुत व्यततीच्या मुखातून सहज चनघिारा बरावाईट शब्ि आपल्याकडे लावनू घेिे. 
३. सागंोवागंी, किोपकिी आलेली िेशातंरार्ी अचनष् बातमी (भचवष्ट्यकालीन झकवा वतचमानकालीन वाईट 
गोष्ीर्ी). ४. जनवाता; विंता; भमुका. [सं. उप + श्रु = ऐकिे] 
 
उपणश्लष्ट चव.  शजेारी ठेवलेला; जवळ असलेला; संसगच असलेला; चर्कटलेला; उपश्लेष 
असलेला. [सं. उप + चश्लष्] 
 
उपशे्लष पु.  साचन्नध्य; जवळ असण्यार्ी क्स्थती; जवळपिा. 
 
उपष्टंभ पु.  पाया; आधार; चनचमत्त; आश्रय. [सं. उप + स्तंभ्] 
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उपष्टंभक चव.  आधार, धीर िेिारा; आश्रय िेिारा; साहाय्य करिारा; सावरिारा; हात िेिारा. 
[सं.] 
 
उपष्टीव  चिचव.  चवनाकारि; चबनआधारी. (व.) 
 
उपसि, उपसिी, उपसिे, उपसा, उपसाभर चिचव.  उपसाउपसी वगैरे विचव्यत्यासाने उपसि 
र्त्यािी शब्िापासून हे शब्ि साधले आहेत. पहा : उसपिे 
 
उपसपंप पु.  रवपिाथच बाहेर उपसून काढिारे उपकरि (डब्यातले घासलेट, चवचहरीतील 
पािी र्.) : ‘डब्यातील घासलेट उपसण्यार्ा पपं, चवचहरीतून पािी वर खेर्ण्यार्ा पपं हे सवच उपसपपं 
होत.’ – चवप्र १५३. 
 
उपसभापणत, उपसभापती पु.  सभापतीच्या अनुपक्स्थतीत सभापतीरे् काम पाहिारी व्यतती. 
[सं.] 
 
उपसमीप चिचव.  जवळ; सचन्नध; शजेारी : ‘चर्त्त जो उपसमीपचर् वासी । राघवीं करील तो उपवासी 
।’ [सं.] 
 
उपसरि न.  जवळ येिे; शजेारी येिे; पुढे सरिे. [सं. उप + सृ] 
 
उपसरिे न.  चि. च्या जवळ झकवा पुढे जािे. 
 
उपसगय पु.  १. उपरव; त्रास; पीडा; चवघ्न; उपाधी : ‘तेथें िैत्यीं, उपसगच केला लोका ं। रचर्ली द्वारका 
तुका म्हिे ।’ – तुगा ९९. २. िुचश्चन्द्ह; अचनष्सूर्क गोष् (उत्पात, उल्कापात र्.) [सं. उप + सृज्] 
 
उपसगय पु.  १. (व्या.) शब्िाचं्या मागे लागिारे अव्यय; उपपि. उिा. अचत, अनु, उप, परा, प्रचत, सम् 
र्त्यािी. [सं.] 
 
उपसपयि न.  जवळ येिे; जािे; साचन्नध्य; आगमन : ‘धनालागी नीर्सेवन । उपसपचि हीनारे्॥’ 
– एरुस्व १३·३१. [सं. उप + सृप्] 
 
उपसवे चिचव.  जवळ; सचन्नध : ‘आपि बसेै उपसवें नेटी’ – नव १६·४०. 
 
उपसळा चव.  खोडकर; त्रासिायक; उपरव िेिारे; वाईट वतचनारे् (मूल वगैरे). [सं. उप + शल्य] 
 
उपसळी पु.  १. उपसगच; त्रास; उपरव; उदे्वग  (उंिीर, माजंर, कुत्रा वगैरेपासून होिारा). २. 
कटकट; त्रास (मुले वगैरेंर्ा); छळवाि; सताविी. (चि. आििे, िेिे.) [सं. उप + शल्य] 
 
उपसंजाणत स्त्री.  (चवधी.) उपक्स्थती, हजर होिे. 
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उपसंपादक पु.  वृत्तपत्राच्या संपािकीय चवभागात काम करिारा कमचर्ारी; संपािनार्ी जबाबिारी 
उर्लिारा संपािकाहून कचनष्ठ िजार्ा सहायक. उिा.  – संपािक, कायचकारी संपािक, सहसंपािक, 
उपसंपािक, सहायक संपािक र्. [सं.] 
 
उपसंिरिे अचि.  शातं होिे; ओसरिे; लोपिे; नाश पाविे; संपिे : ‘तो घोष तरी उपसंहरला॥’ – 
ज्ञा १·१६१. [सं. उप + सम् + हृ] 
 
उपसंिार पु.  १. संकोर्; एकत्रीकरि; गुंडाळिे; आटपिे; आवरिे : ‘प्रपरं्ार्ा उपसंहार होय 
तेथें आत्यंचतक ।’ २. साराशं; शवेट; समाप्ती. ३. गं्रथार्ा अखेरर्ा भाग; शवेटरे् शब्ि; झसहावलोकन : 
‘गं्रथारे् तात्पयच काढिे असल्यास (एकंिर) सात गोष्ी साधनभतू असून…पैकीं उपिमोपसंहारौ म्हिजे 
गं्रथार्ा आरंभ आचि शवेट या पचहल्या िोन गोष्ी होत.’ – गीर २१. [सं.] 
 
उपसंिार पु.  पाचरपत्य; नाश : ‘त्यारं्ा उपसंहार करोन मग कूर् करिार.’ – ऐलेसं ६४२९. 
 
उपसंहृत चव.  १. गुंडाळलेला; एकत्र केलेला. २. समाप्त केलेला; शवेट केलेला. [सं. उप + 
सम् + हृ] 
 
उपसा पु.  १. बाहेर काढिे; पािी वर काढण्यार्ी चिया : ‘चवचहरींच्या पाण्यार्ा उपसा र्ार मोटा 
अखंड करीत होत्या.’ – श्रीयो ३·१४१. २. (पािी, धान्द्य, पैसा र्त्यािींच्या संर्यातून) बाहेर काढण्यार्ी 
चिया. [सं उत्सृप] 
 
उपसागर पु.  समुरार्ा जचमनीत चशरलेला मोठा व रंुि भाग; तीन बाजंूनी जचमनीने वढेलेला 
लहान समुर. उिा. बगंालर्ा उपसागर. 
 
उपसाि, उबसाि स्त्री. कुबट वास; कुजकी घाि. (चि. येिे, पडिे). (को.) [क. उब्बे = वाफ, 
उष्ट्िता] 
 
उपसातुपसी स्त्री.  १. विचळीवर येऊन आवशेाने म्यानातून तलवारी बाहेरकाढिे; विचळीवर येिे; 
हमरीतुमरी. २. चरकामे करिे; बाहेर काढिे. [उपसिेरे् चद्व.] 
 
उपसाभर स्त्री. घरातील कष्ार्ी कामे : ‘मी… येथील संसारार्ी उपसाभर करीन.’ – माआ ५१. 
 
उपसामग्री, उपसाणित्य स्त्री. न. चकरकोळ उपकरिे; सामान; साचहत्य; सामग्री; रव्य वगैरे : ‘करावया 
बसैला हवन । तेथे उपसामग्री आिून । जगन्द्माता िेत असे॥’; स्वयंपाकातील उपसाचहत्य म्हिजे मीठ, 
चमरर्ी, झहग र्त्यािी साचहत्य. [सं.] 
 
उपसामी चव.  साधू; चवरतत : ‘येरू उपसामीयारं्ा रावो॥’ – उषा १४३५. [सं. उपशमी] 
 
उपसारणिक (ग.) िोन मापातंील झकवा िोन सटातंील कचनष्ठ भाग. 
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उपसारा पु.  १. वाटेल चतकडे संर्ार; मोकळे, स्वैर वावरिे. २. प्रशस्त जागा; मोकळी जागा. 
[सं. उप + सृ = सर] 
 
उपसारा पु.  १. घरातील चकरकोळ सामान, अडगळ वगैरे; प्रवासार्ी सामग्री, चजनसा : 
‘गवत, लाकूडफाटे यास उपसाऱ्यास जागा करू.’ – पेठे िप्तर १·८. २. चकरकोळ कामे; बारीकसारीक 
कामे; अडकामे. 
 
उपसाणरिी स्त्री.  मुख्य वाचहनीला जोडलेल्या नळया (उपवाचहन्द्या). 
 
उपसाविे, उपसाििे उचि. सोसिे; सहन करिे; पोटात घालिे; क्षमा करिे : ‘पचर जािता ं
उपसाहाव े। बोलारें् पाचिपि चनहाळावें॥’ – चशव ३६५. [सं. उप + सह्] 
 
उपसाि पु.  सहन करण्यार्ी चिया. 
 
उपसाणित्य न.  लागलागवड; अवातंर चकरकोळ लागिारे सामान : ‘…त्यारे् उपसाचहत्य िेखील 
द्याव ेलागते.’ – पेि १७·४. [सं.] 
 
उपणसद्धांत पु.  एक गोष् केल्याने आपोआप चसद्ध होिारी िुसरी गोष् : ‘(भचूमतीमधील) एखािा 
उपचसद्धान्द्त सोडचवण्यास वळे लागला तर…’ – कंुडली ६९. [सं.] 
 
उपणसणलक चव.  ज्यामध्ये मध्यम प्रमािात चसचलका आहे असा (खडक). 
 
उपसूचक पु.  सभेपुढे आिलेल्या ठरावामध्ये काही फेरफार सुर्विारा; उपसूर्ना माडंिारा; 
चकरकोळ सूर्ना करिारा. [सं.] 
 
उपसूचना स्त्री.  सभेमध्ये र्र्ा र्ाललेल्या चवषयावरील मूळ ठरावात िुरुस्ती, फेरफार झकवा 
तहकुबीसंबंधी माडंलेला प्रस्ताव. [सं] 
 
उपसूत्र न.  (गं्रथ.) गं्रथालयातील वगीकरि आचि ताचलकीकरिारे् पोटचनयम. 
 
उपसृणष्ट, उपसृष्टी स्त्री. (प्राचिवगच, वनस्पचतवगच यारं्ी) उपकोटी. [सं.] 
 
उपसेचन न.  तोंडी लाविे; तोंडी लावण्यारे् साधन; पक्वान्न रुर्कर करिारी वस्तू (र्टिी, 
मसाला वगैरे) : ‘उपसेर्न म्हचिजे साधन । तें तोंडीं लाचवता ंअन्न चगळे॥’ – यथािी ११·४१८. [सं. उप + 
चसच] 
 
उपस्कर पु.  १. एखािे कायच पूिच करण्याकचरता लागिारे साचहत्य, वस्तू, पिाथच; साधन; बाब; 
अवक य नसलेली पि उपयोगी अगर शोभा, सौंियच वाढविारी वस्तू. २. तोंडी लावण्यार्ा पिाथच; मसाला; 
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चमसळि; व्यंजन. ३. गृहकृत्यास उपयोगी पडिारी कोितीही वस्तू (सूप, केरसुिी, मुसळ र्.); साधन; 
साचहत्य. [सं.] 
 
उपस्कारपत्र न.  (गं्रथ.) गं्रथालयात वार्नसाचहत्य (गं्रथ, हस्तचलचखते र्त्यािी) आल्यानंतर 
त्यावर काही संस्कार, प्रचिया कराव्या लागतात. उिा. चशके्क मारिे, पाने कापिे, सूचर्लेखन, वगीकरि 
र्त्यािी. या सवांर्ी नोंि ठेवायरे् प्रचियापत्र. 
 
उपस्तरि न.  (याचज्ञक) सु्रव्यात झकवा हवन करायच्या पात्रात होमरव्य घेण्यापूवी त्या पात्रात 
िवीने तूप घालिे. [सं.] 
 
उपस्त्री स्त्री.  रखेली; राख; अंगवस्त्र. [सं.] 
 
उपस्त्रीत्व न.  (समाज.) एखाद्या पुरुषाजवळ लननाचशवाय स्त्रीने राहिे, संबधं ठेविे. [सं.] 
 
उपस्थ पु. न. १. स्त्री झकवा पुरुष यारें् जननेंचरय; झलग; योनी; मथुैनेंचरय; परं्कमेंचरयापंैकी एक. २. 
रथामध्ये सारर्थ्याने बसायर्ी जागा; गाडीवान बसण्यार्ी जागा. 
 चव.  जवळर्ा; शजेारर्ा. [सं. उप + स्था] 
 
उपस्थणनग्रि पु.  संभोग, मथुैन न करिे; चवषयोपभोगापासून अचलप्तता; िह्मर्यच; चवषयचनवृत्ती; 
अचसधाराव्रत. [सं.] 
 
उपस्थान न.  १. प्राथचनेर्ा एक प्रकार; गूढाथचक मंत्राने उपासना, प्राथचना. २. असे गूढ मंत्र, 
स्तोत्र. ३. उभे राहून हात जोडून, मंत्र पठि करून िेवतारं्ी स्तुती करिे. [सं.] 
 
उपस्थान न.  १. उठिे; वर येिे; उद्भविे; उत्पन्न होिे. २. घडून येिे; घडिे (कमच, व्यवहार 
र्त्यािी). [सं.] 
 
उपस्थापक पु.  सामुग्रीप्रमुख. 
 
उपस्थापन न.  १. उपक्स्थत करिे; जवळ आििे; उभे करिे; घडवनू आििे; उत्पन्न करिे; 
बनाव बनविे. २. पूजा; सेवा. [सं.] 
 
उपस्थाणपत चव.  घडलेले; िंालेले; स्थापन केलेले. [सं.] 
 
उपल्स्थत चव.  १. उद्भवलेला; उत्पन्न केलेला; प्राप्त िंालेला; पोर्लेला; घडलेला (प्रसंग, 
गोष्, कमच र्.) : ‘आमच्या िेशातं हजारों सभा िरवषी उपक्स्थत होतात…’ – चनमा २७५. २. ज्ञात; माहीत 
असलेला; हयात; ताजा असलेला; मचलन न िंालेला; रूढ; र्ालू (अभ्यास, चवधी). ३. प्रत्यक्ष असलेला, 
आलेला; हजर. [सं. उप + स्था] (वा.) उपल्स्थत िोिे – हजर असिे, येिे (सभा र्त्यािीला). चनमाि 
होिे; उद्भविे (प्रक न र्.) उपल्स्थत करिे – चनमाि करिे; काढिे (प्रक न र्.) 
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उपल्स्थणत रोजी हजेरीबिल चिलेला रोजगार. 
 
उपल्स्थणत, उपल्स्थती स्त्री.  १. जवळ असिे; हाताशी असिे; ताजे असिे; स्मरिात असिे; तयार 
असिे; ताजेपिा; नवपेिा; स्मरि (चवदे्यरे्, अभ्यासारे्, शास्त्रारे्) : ‘वार्लेल्या गं्रथारं्ी उपक्स्थती र्ागंली 
राहण्यास त्यार्ा (गं्रथसंग्रहारं्ा) चकती उपयोग आहे हेंही सवांच्या सहज लक्षातं येिार आहे.’ – चनमा 
५१५. २. चवद्यमानता; अक्स्तत्व; उपक्स्थतपिा; हजर असिे; उत्पन्न होिे; र्ालू असिे (प्रसंग, कायच वगैरे). 
३. मनात येिे; स्मरि होिे. [सं. उप + स्था] 
 
उपस्नातक पु.  चवद्यापीठाच्या पिवीसाठी अभ्यास करिारी व्यतती; पिवीपरीके्षच्या आधीर्ी 
परीक्षा उत्तीिच िंालेली व्यतती. [सं.] 
 
उपित चव.  १. मारलेला; र्जा, जखम िंालेला; नष् केलेला; उद्ध्वस्त; ताचडत. २. चनस्तेज; 
हतवीयच; पीचडत; िुःखी : ‘जैसा राजकुमरु पिच्युतु । सवचथा होय उपहतु ।’ ज्ञा १·२७० [सं. उप + हन्] 
 
उपिणत, उपिती, उपिंणत, उपिंती स्त्री. १. चनस्तेजता; अपमान; अनािर; मानहानी : ‘जैसी 
भातारेंहीन वचनता । उपहती पाव ेसवचथा ।’ –ज्ञा २·१९९. २. नाश; खालावलेली, कष्प्रि क्स्थती. 
 
उपिमीदार पु. (अथच.) १. भाग, रोखे याचं्या चविीर्ी हमी घेिाऱ्यार्ा िुय्यम अचधकारी. २. 
गलबतार्ा वगैरे चवमा उतरविाऱ्या हमीिारार्ा िुय्यम अचधकारी. 
 
उपिणसत चव. ज्यारे् हसे, उपहास, थट्टा फचजती िंाली आहे असा; अपमाचनत; छीः थूः 
िंालेला. [सं. उप+हस्] 
 
उपिणसत न. नाक फुगिे, कुचटल दृष्ी, स्पष् शब्ि व मान हलिे यानंी युतत असे हसिे; 
उपहासपूिच हास्य; चनभचत्सचनायुतत हास्य. [सं.] 
 
उपिार पु. १. फराळारे् सामान; फराळ; भक्ष्य : ‘मीचर् होईन सुआरु । वोगरीन उपहारु ।’ –ज्ञा 
१३·४२१. २. िेिगी; नजरािा; बक्षीस; भेट; आहेर : ‘वस्त्रें अलंकार सुमनें । नाना उपहार बचलिानें ।’ –
एरुस्व ६·८४. [सं. उप+आहार] 
 
उपिारगृि पहा : उपािारगृि 
 
उपिारिे उचि. अपचि करिे; िेिे : ‘तेंचर् भस्म ईश्वराचस । उपहाराव ेतुम्ही हषी ।’ –गुर् ४०·८१. 
 
उपिारसूणचपत्र (न.) भेट म्हिून आलेल्या वार्नसाचहत्यार्ी यािी. 
 
उपिास पु. १. थट्टा; रे्ष्ा; फचजती; हसे; थू; झनिा; अपमान; चनभचत्सचना : ‘चवरोधु वािुबळु । 
प्राचितापढाळु । उपहासु र्ाळु । वमचस्पशुच ॥’ –ज्ञा १३·२७१. २. उपहास होतो अशी क्स्थती; उपहासक्षम 
अवस्था, योनयता. [सं. उप+हस्] 
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उपिासक चव. उपहास, थट्टा करिारा; झनिा करिारा. [सं. उप+हस्] 
 
उपिासिे अचि. थट्टा, रे्ष्ा, झनिा, फचजती र्. करिे; हसिे; अनािर, अपमान करिे. [सं. 
उपहास] 
 
उपिासास्पद चव. थटे्टर्ा चवषय िंालेला; थटे्टला पात्र. [सं.] 
 
उपिाणसका स्त्री. चवनोिी कचवता; व्यंगोक्ततपूिच कचवता; कुरे्ष्ा, टवाळी करिारी कचवता. [सं. 
उपहास] 
 
उपिास्य चव. थट्टा करण्यास योनय, पात्र; रे्ष्ा करण्यालायक; उपहासास्पि; झनद्य; चतरस्कायच; 
त्याज्य. 

न. थट्टा (उपहास अप.) : ‘उपहास्य केले समथांर्ें ।’ –रामिासी २·३. [सं.] 
 
उपिास्यता स्त्री. १. (उपहास या अथी र्ुकीने) थट्टा; रे्ष्ा. २. (वास्तचवक अथच) उपहासाहचता; 
झनिास्पिता. [सं.] 
 
उपणित चव. १. जवळ असलेले; जवळ ठेवलेले (पिाथच, भक्ष्य र्.) : ‘जैसें का ंउपचहता (अंबोि) म्हैसी 
खाय ।’ –ज्ञा १७·१५४. २. संसगचयुतत; आरोचपत : ‘तैसें उपाधी उपचहत । थोकोचन ठाके जेथ ।’ –ज्ञा 
१५·५११. ३. उपाचधयुतत; उपाचधबद्ध. सामा. शब्ि – मायोपचहत (र्ैतन्द्य), घटोपचहत (आकाश) : ‘आचि 
कुटस्थु जो अक्षरु । िाचवला पुरुषप्रकारु । तेिें उपचहताही आकारु । र्ैतन्द्या केला ॥’ – ज्ञा १६·४३. [सं. 
उप+धा=ठेविे] 
 
उपिुड पु. जागृती; उिय : ‘ऐसा उियार्चळर्ा उपरवाळा ं । उपहुडु जाला र्रंमंडळा । जैसी रासी 
जाली गगनार्ा खळा । र्ाकोरा पीकारं्ी ।’ –नरुस्व ४९१. 
 
उपिुडिे, उपिोडिे अचि. िंोपेतून जागे होिे; उठिे : ‘पाहातेआं पाहारा िचधमंथनीं । गौळनी गातीं 
श्रीर्िपािीं । तो ध्वचन आयकौचन श्रविी । िेओ उपहौडले ॥’ –वछा ३१ [क. पवचडसु = आडव ेहोिे]. 
 
उपळ पु. पाषाि; िगड. पहा : उपल : ‘जडा उपळा अवर्टे । लागती श्रीर्रिेशीं िंटें ।’ –ज्ञाप्र 
४०५.  [सं. उत्पल] 
 
उपळ, उपळी, उपळि पहा : उपळिे, उपळजमीनस्त्री. फार पाऊस पडल्याने जागोजाग िंरे फुटून 
पािी बाहेर येण्यासारखी होिारी जचमनीर्ी अवस्था. पहा : उपळिे; उपळजमीन 

पु. १. असे जचमनीतून बाहेर येिारे िंरे. २. (ल.) घोिस झकवा फुरसे र्ावल्यामुळे रतत वाहू 
लागते ती अवस्था. ३. (व्यापक) (चस्त्रयासं) चवटाळ अचतशय होण्यार्ी अवस्था; धुपिी. ४. जोराने वर येिे; 
उफाळिे; उत्पन्न होिे; जोर करिे (िमा, खोकला, ताप, िुखिे, रोग र्.). [सं. उ्+प्लु] 
 
उपळजमीन स्त्री. पावसारे् पािी अचतशय चजरल्यामुळे चजला पािंर फुटले आहेत अशी जमीन. 
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उपळि. न. तोडगा; मंत्रतंत्र; ‘मग रामभाऊकडे जाऊन उपळि टाका. त्यार्ा हटकून गुि 
येतो.’ –खेस्व १७१. 
 
उपळिे अचि. १. पािी चजरून सार्ल्यामुळे (जचमनीतून) पािंर फुटिे; उपळी होिे. २. शरीराच्या 
चछरातून झकवा चहरड्ातूंन वगैरे रतत वाहू लागिे. ३. जमीन चभजून सैल िंाल्यामुळे वर उपटून येिे; 
उफळिे; उपटले जािे (िंाड वगैरे). 
 
उपळवट, उपळवटा स्त्री. १. पािी फार चजरल्यामुळे पािंर फुटलेली जमीन; उपळ जमीन; चभजलेली, 
मुरलेली जमीन. २. (ल.) (चवशषेतः उपळवट) र्गंळ; गडगंज; समृद्धी. (चि. करिे, येिे, होिे). 

चव. १. उपळ असिारी; ओलाव्यार्ी; मुरलेली (जमीन). २. नेहमी पािंर असलेली (जमीन). 
 
उपळविी न. १. जचमनीतून वाहिाऱ्या पािंरारे् उपळीरे् पािी. २. (ल.) संपत्ती, मान; 
सन्द्मान; सुख र्. (क्षचिकत्व िशचचवण्यासाठी). 
 
उपळसरी, उपरसाळ स्त्री. आयुवेिातील औषधी. पहा : अनंतमूळ क यामा; िुरोळी; उपरसाळ 
(र्ुकीने) आस्वली. चहच्या िोन जाती आहेत – एक पाढंरी व िुसरी काळी. वले काळसर ताबंूस रंगार्ा 
असून पाने तरवारीच्या आकारार्ी, अधचबोट रंुि व तीन अंगुळे लाबं असतात. ही रततशोधक आहे. चहला 
उपटसुटी, लहान कावळी, शते कावळी, शेंबवले अशीही नाव ेआहेत. 
 
उपळी स्त्री. िंरा; पािंर : ‘धगीने शरीराला घामाच्या उपळी लागायच्या.’ –र्ंधन २०. पहा : उपळ [सं. 
उत्+प्लु] 
 
उपळी स्त्री. गाडीच्या साटीच्या िोन्द्ही बाजूंना समातंर असिाऱ्या सहा पट्ट्ट्यापंैकी प्रत्येक. (खा.) 
 
उपळी स्त्री. पाषािमय जमीन; िगडी जमीन, पहा : उपळ : ‘असो हे सोमकातं उपळीं । जेचव रचवजे 
र्रंकळी ।’ – ऋ २४. [सं. उत्पल] 
 
उपज्ञा स्त्री. मूळरे् ज्ञान; उपजत बुद्धी; आद्यज्ञान. [सं.] 
 
उपंगळीए चिचव. पाठकुळी; मानेच्या मागील बाजूस; पाठीवर : ‘मगउपगंचळए घेऊन गावंातु नेलें .’ 
–वृद्धार्ार १९. 
 
उपंढर पु. १. िंभ; ढोंग : ‘ना ते आनुरागेवीि । उपंढर श्रीर्रिध्यान ।’ –ज्ञाप्र ४११. २. िंभस्फोट; 
ढोंगार्ी उघडकी; अव्यवस्था : ‘लोकापंासीं भावाथच कैर्ा । आपि जगवावा तयार्ा । सेवट उपढंर कोिार्ा 
। पडोचर् नये ॥’ –िास १९·८·२३. 
 
उपंढर चव. उघडे : ‘िंाचकले तचर उपंढर पडे । िुगंधी सुटे चजकडेचतकडे ॥’ –िास १५·९·३९. 
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उपंढर चव. पाढंरा; चनस्तेज; चफका : ‘तोचह उपढंरू ऐसा । मज वाटतुसे ॥’ –ऋ ८६. [सं. 
उ्+पडुंर=पाढंरा] 
 
उपार्िे अचि. १. आरंभ होिे; आरंभिे; उत्पाििे; घालिे; जवळ येिे : ‘आता उत्तरखंड उपार्लें  । 
गं्रथार्ें ऐका ॥’ –ज्ञा १०·४०. २. उत्पन्न होिे; चमळिे; प्राप्त होिे : ‘तेचर् आमुरे् िेिें उपार्लें  ।’ –ज्ञा 
१०·१३२. ३. चवस्तार करिे, पाविे : ‘तेंचर् येक वगेळालें  । येथ चर्न्द्हीं अळंकारलें  । साचंगजैल उपार्लें  । 
भेिलेपिें ॥’ –ज्ञा १८·६५९. 

चव. आवडते; उत्कृष्. [सं. उप+र्=जवळ जािे.] 
 
उपार् येिे १. घोडा वगैरे जनावराने पुढील पाय उभारून मागील पायावंर उभे राहिे. २. िोधावशेाने 
िुसऱ्यावर र्ालून जािे; चनकरावर येिे. 
 
उपार्ल चव. १. सचवस्तर. : ‘साचंघजैल उपाचयलें  । भेिलेपिे ॥’ –ज्ञा १८·६९२. २. चवस्तृत. [क. 
उप्पक.] 
 
उपार्ले चव. १. उत्कृष्; आवडते : ‘तैसें आत्मसुख उपार्लें  । जयाचस आपिपेंचर् फावलें  ।’ –ज्ञा 
५·१०८. २. प्रशस्त; मोठे. 
 
उपाकरि, उपाकमय न. १. प्रचतवषी यज्ञोपवीत धारि करण्यार्ा चवधी; श्राविी. २. विेाध्ययनास 
आरंभ करतेवेळी करायरे् कमच; विेाध्ययनास आरंभ. ३. साधन; उपिम; उपाय : ‘त्यातं त्यारं्ें उपाकरि हें 
असें कीं त्यायोगानें भाऊरावारं्ी एकेक कळा ग्रासली जात असे.’ –भाकोर्. [सं.] 
 
उपाख्यान न. गोष्ीत गोष्; आख्यानातंगचत उपकथा; दृष्ातंकथा; मोठी गोष् सागंताना मध्येर् 
प्रसंगाने सागंायर्ी लहान गोष्. [सं.] 
 
उपाग्रसर पु. (ग.) प्रमािात असलेल्या िोन संख्यापंैकी (युनमापैकी) िुसरी संख्या; पचहलीस 
अग्रसर म्हितात. 
 
उपाट चिचव. तोंडोतोंड; साडेंपयंत; वाहण्यासारखे भरलेले पाण्यारे् भाडें, संपत्ती. पहा : उपट १ [सं. 
उत्+पत्] 
 
उपाटिे अचि. अर्ानक येिे : ‘पन गावात किी नाय ते कालर् पोचलस उपाटले.’ –शलूेक १०. 
 
उपाड न. १. उर्ल; उर्ापत; उधार : ‘वषचप्रचतपिेचनचमत्त व्यापारी वार होिाऱ्या उपाडार्ी रीतसर 
चबलें  तयार होऊन……’ – ऐरापु २·४७. (बडोिे) २. खप; चविी; उठाव (मालार्ा) : ‘कमी उपाड िंाल्यास 
त्याजबिल सरकारातूंन नुकसान चमळिार नाही अशी शतच ठेवावी.’ – स्वारीचनयम (बडोिे) ९६. [सं. 
उ्+पत्] 
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उपाडा पु. उच्छेि; पराभव; पाडाव : ‘आवडी नावडीर्ा उपाडा । करूचन चनधडा भोजनीं ॥’ –एभा 
११·९३६. [सं. उत्+प्] 
 
उपािे न. उखािा; कोडे. 
 
उपात्त चव. गृहीत; चमळचवलेला; धरलेला; स्वीकृत; स्वीकारलेले. [सं.] 
 
उपादान न. १. ग्रहि; स्वीकार; घेिे; कबलू करिे; मान्द्य करिे; मान्द्यता; मंजुरी. २. प्राप्ती; 
संपािन : ‘एथ अचवद्यानाशु हें स्थळ । तेिें मोक्षोपािान फळ ।’ –ज्ञा १८·१२४३. ३. साक्षात् कारि; 
समवायीकारि. पहा : उपादानकारि (जसे घटास माती) : ‘येर आत्मतत्त्व उिासीन । ते ना हेतु ना 
उपािान ।’ –ज्ञा १८·३०६. [सं.] 
 
उपादानकारि (तत्त्व.) समवायीकारि; घटक रव्य : ‘कायारे् उत्पत्तीस ज्या जड रव्यार्ी आवक कता 
असते त्यास उपािान कारि म्हितात. पुस्तकारें् कागि, शाई, िोरा हे; मेजारे् लाकूड चखळे हे, उपािान 
कारि होय.’ –न्द्यायप २६. [सं.] 
 
उपादान द्रव्य न. (तत्त्व.) उपािान कारि; ज्या कारिारे् कायच बनते असे रव्य. [सं.] 
 
उपादानलक्षिा स्त्री. ज्या लक्षिेने वातयाथार्ा अन्द्वयबोध व्हावा म्हिून शब्िाचं्या मुख्याथासह त्या 
मुख्याथाने सूचर्त केलेला र्तर अथच ग्रहि करतात चतला उपािान लक्षिा म्हितात. : ‘शोकीं बुडवू ंपाहे 
स्वावासा पर असा परावासा ।’ (स्ववासा = आपल्या घरातील मनुष्ट्यास) – मोभीष्ट्म ३·४८; ‘तो र्मत्कार 
पाहण्यास पार्श ेगाडी लोटली होती.’ येथे गाडी या शब्िात त्यातील मनुष्ट्ये अंतभूचत होतात. [सं.] 
 
उपादेय चव. स्वीकार करण्यास योनय; मान्द्य करण्यालायक; स्वीकाराहच; ग्रहिाहच; ग्रहि करण्यास 
योनय : ‘सवचज्ञही जे होती । हेयोपािेयही जािती ।’ –ज्ञा ३·२३३. 
 
उपाध स्त्री. संकट; त्रास; पीडा; िुःख. पहा : उपाणध : ‘जािचतया ं पाठीं लागता उपाध । नेिता तो 
चसद्ध भोजनासी’ –तुगा ३५६. [सं. उपाचध] 
 
उपाधपि, उपाध्यपि, उपाधीक, उपाद्धीक न. स्त्री. १. उपाध्यायार्ी वृत्ती; काम; पौरोचहत्य; 
जोसकी; चभक्षकुी. २. उपाध्यायाला चमळिारी चबिागी, वतेन, प्राप्ती, िचक्षिा. [सं. उपाध्याय] 
 
उपाधपेठ, उपाधपेठी चव. १. उपाध्यायास लनन, मंुज वगैरे प्रसंगी िेतात तसे (सिगं, पागोटे 
वगैरे). २. हलतया प्रतीरे्; कमी चकमतीरे्; अगिी साधे; क्षलु्लक; टाकाऊ. 
 
उपाधवंत चव. स्थूल; उपाचधयुतत. [सं. उपाचधवत्] 
 
उपाणध, उपाधी स्त्री. पिवी; चकताब; टोपिनाव; अन्द्वथचक नाव; चवशषेि (आवडीने झकवा उपहासाने 
चिलेले). [सं.] 
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उपाणध, उपाधी स्त्री. नाराजी : ‘चवष्ट्िूस्वाचमसी एसिी उपाचध कार्सी.’ –लीर् १·३४. [सं.] 
 
उपाणध, उपाधी पु. स्त्री. १. पिाथाच्या स्वरूपात, प्रकृचतधमात बिल घडवनू आििारे रव्य, वस्तू. उिा. 
रंगरव्याने पाण्यास रंगीत स्वरूप येते. येथे रंगरव्य हा उपाधी होय. २. एखाद्या पिाथापासून चवशषे कायच 
चनमाि होण्यास कारिीभतू असे काही एक; (सामा.) कारि, उत्पािक, प्रवतचक, पचरिामकारक, 
कायचकारक गोष्. उिा. अननीपासून धूर होतो त्याला आरेंधनसंयोग उपाधी असे म्हितात. ३. प्रसंग; 
कारि; चनचमत्त; प्रयोजन. ४. चवशषे गुिधमच; गुिचवशषे. ५. (विेातं) जग; माया; बाह्यपाश; संग : ‘कचरती 
नावडतेया त्याग । उपाधीर्ा ॥’ –ज्ञा १७·३६२. ६. प्रपंर्; संसार : ‘जीवु तैसा उपाचध । आवडे लोका ं॥’–ज्ञा 
४·२१. ७. चवकार; चवर्ार. ८. त्रास; अडथळा; उपसगच; उपरव; अडर्ि; आपत्ती; संकट; भानगड; चलगाड 
: ‘रायाच्या मनीं नव्हतें, पडंू नये उपाधीला ।’ –ऐपो ४१०. [सं.] 
 
उपाणध, उपाधी स्त्री. र्ळवळ; खटपट : ‘उपाधीसी चवस्ताराव े। उपाधींत न सापंडावें ।’ –िास ११·५·९. 
[सं.] 
 
उपाणध, उपाधी स्त्री. (तत्त्व.) कारिघटक; साध्याच्या व्यापक असूनही साधनार्ा अव्यापक असिारा 
धमच; जाचतचभन्नधमच. [सं.] 
 
उपाणध, उपाधी स्त्री. चनकाल; पाचरपत्य : ‘कमलधीखान व चकत्येक मोंगल यारे् आप्त चिल्लीकडून 
बोलावनू येकिा उपाधी बरे प्रकारे करावी या चवर्ारात आहेत.’ –पेि १०·२३. 
 
उपाणधक न. उपाध्येपि; उपाध्येपिार्ी वृत्ती झकवा वतन : ‘त्यावरून कलहवृचद्ध होऊन 
उपाचधक तुम्ही अमानत ठेवले ते येक वषच अमानतर् राचहले.’ –पेठेिभा २·३. 
 
उपाणधणनरास पु. उपाधी नाहीशी करिे; चवकार नाहीसा होिे. [सं.] 
 
उपाणधस्थूळ चव. ऐश्वयचयुतत : ‘परमािुभव िेव ते उपाचधस्थूळ ।’ –लीर्पू ३७५. 
 
उपाधीक चव. (प्र.) औपाचधक. उपाधी असलेले; उपाधीसंबधंी. [सं. उपाचध] 
 
उपाध्यक्ष पु. अध्यक्षास मित करिारी झकवा त्याच्या अनुपक्स्थतीत त्यारे् काम पार पाडिारी 
व्यतती. [सं.] 
 
उपाध्यक्ष पु. (राज्य.) (भारताच्या राज्यघटनेप्रमािे) चवधानसभेने आपल्या सिस्यापंैकी 
चनवडून चिलेली व अध्यक्षाचं्या अनुपक्स्थतीत चवधानसभेरे् संर्ालन करिारी व्यतती. 
 
उपाध्या, उपाध्याय पु. पुरोचहत; भटजी; चभक्षकु; धार्ममक कृत्य र्ालचविारा; तीथचके्षत्रार्ी स्थळी 
यात्रा व र्तर धमचकृत्ये यथासागं घडचविारा. जसे :– कुलोपाध्याय, ग्रामोपाध्याय, तीथोपाध्याय : ‘सागें 
उपाध्या संध्याविंन ।’ –िाचव २१. २. (ल.) भामट्या. ३. विेािी चवद्या चशकचविारा; गुरू. [सं. उपाध्याय] 
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(वा.) (एखाद्या वस्तूस) उपाध्या भेटिे – वस्तू र्ोरीला जािे. उपाध्याचे सिंग, उपाध्याचे पागोटे– पहा : 
उपाधपेठ 
 
उपाध्येपिा पु. चभक्षकुी; उपाध्यायार्ी वृत्ती. पहा : उपाधपि 
 
उपानयन न. घोड्ावर स्वार बसला असता घोड्ाने पुढरे् िोन्द्ही पाय वर करिे ही खोडी. 
[सं.] 
 
उपानि पु. पाित्राि; पायति; जोडा : ‘जे का ंहृिए उपानहौ सिैवीं । मळैचवजचत ॥’ –ऋ ३५. [सं.] 
 
उपापिे चि. पहा. : उपििे 
 
उपाय पु. १. युतती; आजार, अडर्ि, त्रास र्. िूर करण्यासाठी केलेली योजना; र्लाज; तजवीज; 
उपयुततचिया चवचनयोग : ‘तंूतें करूचन पुढें । जे उपायें घेतली िवडे । तया ंठाकसी बहुवें पाडे । मागाचंर् तंू ॥’ 
–ज्ञा १७·१२. २. साम, िाम, िंड, भेि यापंैकी प्रत्येक; एखािी गोष् चमळचवण्यार्ा मागच. 
 
उपायचतुष्टय न. साम, िाम, िंड, भेि हे राजनीतीतील र्ार उपाय. [सं.] 
 
उपायन न. १. िेिगी; भेट; नजरािा; आहेर; उपहार : ‘समर्मपचल उपायनें । राया कृष्ट्िजीतें ॥’ –रास 
१·११९. २. वायन; वाि. [सं.] 
 
उपाययोजना करिे सचि. तजवीज करिे; एखािी गोष् साध्य करण्याच्या दृष्ीने पावले उर्लिे; 
सुरळीत व्हावी म्हिून काळजी घेिे. 
 
उपायी चव. उपाय योजिारा; युतत्या काढण्यात तरबेज; कल्पक बुद्धीर्ा; युक्ततबाज; प्रयत्न 
करिारा. [सं. उपाय] 
 
उपायी चिचव. १. पुढील पाय उर्लिे : ‘उडी मारून त्याजवर बसते वेळी तो उपायी (िोन पायावंर) 
उभा राहील.’ –अश्वप २२६.२. चनकरावर येिे : ‘चर्नी सरकार चवशषे उपायीं न येता सामोपर्ारानें, 
चशस्तीने िंगडत आहे.’ –के १६·४·३०. 
 
उपायोज पु. (यंत्र.) मूळ यंत्राला जोडता येिारे भाग. उिा. यंते्र, हत्यारे, मापक, िशचक र्. 
 
उपार पु. उपाहार; उतारा; िेवाचिकानंा झकवा भतूचपशार्ाचिकानंा तािूंळ, साखर वगैरे अपचि 
केलेले पिाथच. [सं. उप + आहार] 
 
उपारुि णकरि अवरतत चकरि. या चकरिाचं्या उपयोगाने पुराताचत्त्वक वस्तंूच्या अस्पष् बारकाव्यारे् स्पष् 
ज्ञान होऊ शकते. 
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उपाजयिे, उपार्णजिे सचि. १. चमळविे, संपािन करिे : ‘जेिें प्रकृतीर्ें भोचगजे । उपार्मजलें  ॥’ –ज्ञा 
८·३३. २. आजचव करिे; खुशामत करिे. [सं. उप+अज्च] 
 
उपाजयन न. संपािन; चमळचविे; प्राप्त करून घेिे : ‘जया राज्य रव्य करिे उपाजचना । वश िंभमाना 
र्च्छे जाले ॥’ –तुगा १०६५. एका गोष्ीर्ी भर िुसऱ्या गोष्ीत करिे. [सं. उप+अज्च] 
 
उपाजयनपट पु. वृचत्तपत्र; र्नामपत्र. 
 
उपाजयना स्त्री. १. आजचव, खुशामत; खुषमस्करी; यार्ना; नीर्सेवा. २. चमळचविे; संपािन 
करिे. [सं. उप+अज्च] 
 
उपाजयना स्त्री. रव्याजचन : ‘उपाजचनेर्ा शीिु नेिे बाळु ।’ –चवझस १८·१३३. 
 
उपाजयना करिे रव्यखंडिी झकवा खर्ाला िेिे : ‘येिें करून सुज्जाअतिौला व पातशहा व रोचहले तुमर्ी 
उपाजचना करीतील.’ –ऐसंसाखं ७·४५. 
 
उपार्णजत चव. १. संपािलेले; चमळवलेले : ‘उत्पन्न िंालेले उपार्मजत गुि.’ –नीचतशास्त्रप्रवशे 
३२१. २. जमा िंालेले; िेय असलेले (उत्पन्न, पैसा र्.). सामा. शब्ि – पूवोपार्मजत, आत्मोपार्मजत. 
 
उपाकलग न. अचनष् दृक य; भेसूर आकृती : ‘रुक्तमिीर्ी पाहुनी सवांगे । जरी िेवारं्ी बरव सोंगे । 
तरी चतथें हातातोंडार्ीं उपाझलगे । चववचसये सारखीं ॥’ –रुस्व १९७. [सं.] 
 
उपाव पु. युतती; र्लाज. पहा : उपाय : ‘येचवषई असे उपावो ।’ –चवझसपू २·४८. ; ‘आता ंहें न र्लें  
काहंीं । उपाव सागंता ंिेही ॥’ –ब गाथा ६१३. [सं. उपाय] 
 
उपाव जािे अचि. उधळून जािे; उपाई जािे : ‘नाथाजी लोिार यासी जखमा लागून घोडी बोर 
उपाव गेली.’ –ऐलेसं ८१९०. 
 
उपाविे अचि. १. पायाचं्या टार्ा वर करून अंगठ्यावर भार िेऊन उभे राहिे; पायाच्या बोटावंर उभे 
राहिे. २. मागल्या पायावर उभे राहिे (घोड्ाने). पहा : उपाई येिे, उपायी येिे. 
 
उपाशी, उपाशीपोटी, उपाशेपोटी, उपाशीतापाशी, उपाशीवनवाशी चव. चिचव. न जेवलेला; 
चरकाम्या पोटी; अन्नचवरचहत; न जेवता; न खाता; अनशव े पोटी : ‘झहिुस्थानर्ी क्स्थती कशी आहे हें 
उपाशीपोटीं आम्हास चजतकें  समजतें चततकें  .. समजिें कठीि आहे.’ –लोचटकेले २·३९९. [सं. 
उप+वस्] 
 
उपास पहा : उपवास (वा.) उपासाची चूल करिे– जेविार्ा स्वयंपाक िंाल्यावर चनराहारारे् पिाथच 
चशजवण्यासाठी सारवनू र्ूल सोवळी करिे. उपास पडिे– वळेेवर जेवायला, खायला न चमळिे. 
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उपासअनास, उपासतापास पु. १. उपवासािी व्रतचनयम; कडक व्रत. २. (ल.) िेहिंडन; कष् 
[उपास चद्व.] (वा.) उपासीतापासी बसिे – काही न खाता राहिे; चजवारे् हाल करून घेिे. उपासतापास 
करिे – काहीही न खाता कडक व्रते र्. करिे. 
 
उपासक पु. उपासना, पूजा करिारा; भतत; सेवकेरी. [सं.] 
 
उपासक बंधुत्व न. उपासकामंधील बंधुभाव : ‘त्याचं्यामध्ये उपासकबंधुत्वार्ी बुद्धी जागृत होते.’ –
लोचटकेले १·४८७. 
 
उपासकर, उपासकरी पु. उपास करिारा. 
 
उपासिे सचि. उपासना, आराधना करिे; प्राथचिे; पूजा करिे; सेवा करिे; भतती करिे : ‘आम्हीं हा 
स्वधमुचचर् चवचहला असे । यातें उपासा मग आपैसे । पुरती काम ॥’ –ज्ञा ३·८८. [सं. उप+आस्] 
 
उपासतान स्त्री. १. उपास आचि तहान. २. (ल.) कष्; िेहिंडन. (वा.)उपासतान काढिे – 
अन्नपाण्याचशवाय काळजीने, कष्ाने, िुःखाने चिवस काढिे. उपासतान पाििे – एखाद्यार्ी काळजी 
वाहिे; त्याच्या अन्नपाण्यार्ी तजवीज करिे. 
 
उपासन न. उपासना; पूजा; पूजन; अर्चन; आराधना; होमहवन र्त्यािी. पहा : उपासना : ‘मग 
उपासन चजहीं आचिलें  । योगाननीर्ें ॥’ –ज्ञा ४·१२२. [सं.] 
 
उपासना स्त्री. १. भतती; पूजा; अर्ा; सेवा; आराधना : ‘मुख्य उपासनालक्षि । नाना 
कचवत्वलक्षि । नाना र्ातुयचलक्षि । बोचलले असे ।’ –िास १·१·१०. २. सेवा; नेमधमच (गुरुमंत्र जपण्यार्ा 
र्.). सामा. शब्ि – ज्ञानोपासना, कमोपासना. ३. उपास्यिैवत : ‘उपासना तेथ उभी आहे ।’ –रामिासी 
२·७९. [सं. उप+आस्] 
 
उपासनाकांड न. विेाच्या तीन काडंापंैकी ज्यामध्ये उपासना साचंगतली आहे तो भाग; यजुवेि. 
[सं.] 
 
उपासनाणनरूपि कृत कमारे् अखेरीला जे िेवतेला समपचि करतात ते. 
 
उपासनामागय ईश्वरप्राप्तीसाठी झर्तन, ध्यान र्त्यािींरे् आर्रि : ‘उपासना मागाने जािाऱ्या भततानंा 
भक्ततमागी म्हितात.’ –चटसू ३८. 
 
उपासनायंत्र ग्रह व िेवता यारं्ी उपासनेसाठी धातूवर झकवा कागिावर काढलेली चवचशष् आकृती : 
‘नातरी उपासनायंत्र । तैसें चिसे सैन्द्यसूत्र । भीमकी मध्यपीठ पचवत्र । कृष्ट्िके्षत्र चनजबीज ॥’ –एरुस्व ६·५५. 
 
उपासपारिी धरिी पारिी; उपाशीपोटी. 
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उपासपारिे न. उपास करिे व सोडिे; उपासतापास. (चि. करिे, धरिे, माडंिे, लागिे.). 
 
उपासमर, उपासमार, उपासमारा स्त्री.पु. १. पुरेसे अन्नपािी न चमळिे; अन्नावार्ून मरिे झकवा 
मारिे; अन्नान्निशा. २. अधचपोटी ठेविे; कंजूषपिा करिे; एखाद्याला कोितीही वस्तू पुरेशी न िेिे. 
 
उपासमाजगा, उपासमाजरू चव. पहा : उपासमातगा. उपासमार होत असूनही कामधंिा न 
करिारा; अन्नान्निशा असूनही माजलेला. (माि. व.) 
 
उपासमातगा चव. अचवर्ारी; प्रत्यक्ष घरात खायला नसल्यामुळे उपासार्ी पाळी आली असली तरी 
वरून उिामपिार्ी वागिूक करिारा; कुवत नसताना मुजोरी करिारा; वरून खोटा चिमाख िाखविारा : 
‘चवर्ारें करून पाहता ंयेथील कारभार उपासमातगा आहे.’ –पेि २०·१३८. 
 
उपासंग पु. बाि ठेवण्यार्ा भाता; तूिीर; शरधी : ‘या सैन्द्याबरोबर…… उपासंग .. र्. साधनें होतीं.’ –
झहलि २२. [सं.] 
 
उपाणसत चव. ज्यार्ी पूजा, भतती, अर्ा र्. केले आहे असा; सेवा केली आहे असा; 
आिचरलेला; पूचजलेला. [सं.] 
 
उपासी मरिे अचि. भकेुमुळे व्याकूळ होिे; खायला प्यायला न चमळून मृतप्राय होिे. 
 
उपाल्स्त, उपास्ती स्त्री. १. उपासना; भतती; पूजा; अर्ा; सेवा; आराधना : ‘तैसीं िोनही मतें । 
सूचर्तीं एका कारिातें । परी उपाक्स्त ते योनयते आधीन असे ॥’ –ज्ञा ३·४०. [सं. उप+आस्] 
 
उपास्य न. ज्यार्ी उपासना करायर्ी ती िेवता; आराध्य िैवत. 

चव. पूजा करण्यास योनय; पूजनीय. [सं.] 
 
उपास्यदैवत न. १. उपासनेर्ी िेवता; आराध्यिैवत. २. (ल.) पूज्य व्यतती. 
 
उपािान पहा : उपानि 
 
उपािार पु. १. फराळ; जेविातील मुख्य पिाथाचशवाय र्तर पिाथच; अल्पाहार. २. फराळ करिे. [सं. 
उप+आहार] 
 
उपािारगृि न. ज्या चठकािी खाण्याच्या वस्तू, र्हा, कॉपी र्. पेये चवकत चमळतात व बसून खाता 
येतात असे िुकान; हॉटेल. [सं.] 
 
उपािारयान न. आगगाडीतील र्हा, खाद्यपिाथच चमळण्यार्ा डबा. [सं.] 
 
उपािूत चव. ज्याला आव्हान चिले आहे असा. 
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उपाळा पु. १. उमाळा; उपळी; आवगे; क्षोभ; उकळी : ‘फुटली शचररातं ह्या काम उपाळा । कर शातं 
नृपाळा ।’ –प्रला १२७. २. अश्रू; पािी.पहा : उपळ : ‘आम्हासं टाकुन जाशी नृपाळा । पशुपक्षाचं्या नेत्रीं 
उपाळा ।’ –प्रला २५९. [सं. उत्+प्लु] 
 
उपाकळग न. गौि शरीरावयव : ‘तचर चतयें हातातोंडार्ी उपाझळगे । चववसीये साचरखी ।’ –रुस्व 
१९७. 

चव. हातार्ी बोटे िंडलेला : ‘सासाजुचन तो उपाझळगु’ –लीर्उ १४५. 
 
उपाळी स्त्री. उपहास; थट्टा; झनिा; रे्ष्ा; टवाळी; मस्करी. 
 
उपांग १. गौि अंग; भाग; लहान अवयव; भेि; प्रकार; शाखा; मोठ्या कायाला सहायभतू असलेले लहान 
कायच; आनुषंचगक चवचध : ‘मोहरी पावं े मृिंग । डफडीं सनया उपागं । चमरवत जातसे श्रीरंग । 
नंियशोिेसचहतपै ॥’ –हचर ११·२२२. २. साधन, साचहत्य, सामग्री यापैकी गौि वस्तू; (संगीत), साथ; 
उपसाचहत्य : का ंगीत रहाता ंउपागंा । वोहटु पडे ॥’ –ज्ञा. १८·१०९३. ३. उपशास्त्र; मुख्य शास्त्रर्ी, चवदे्यर्ी 
पुरविी, जसे :– विेारें् उपागं, पुराि, न्द्याय, मीमासंा व धमचशास्त्र. ४. जोडलेला, अनुबंधी (भाग); 
अंगभतू, आनुषंचगक (भाग). ५. शरीरावर झकवा अवयवावर वाढलेला गौि झकवा कमी प्रतीर्ा अवयव. 
उिा. केस, खवला, काटा र्. [सं.] 
 
उपांगभूत चव. आनुषंचगक, जोडून असलेला; घटकावयव असलेला. 
 
उपांगराग पु. (संगीत) मूळर्ा जो राग असेल त्याच्या स्वरामंध्ये थोडा बिल करून तयार 
होिारा त्या रागार्ा पोटभेि. [सं.] 
 
उपांगलणलता स्त्री. आचश्वन शुद्ध परं्मीला (लचलतापरं्मीला) पुजायर्ी एक िेवता : ‘बाळंभट 
चतमाजीपतं यारें् घरास आले तो त्यारे् घरौ उपागं−लचलता होती.’ –ऐसंसाखं ४·६८. 
 
उपांगणवयोग पु. एखाद्या वस्तूरे् भाग चनरचनराळे करिे, मोकळे करिे, उलगडिे; पथृक्करि. 
[सं.] 
 
उपांत पु. १. शीव; चकनारा; काठ; कड; शवेट. २. डोळयार्ा कोपरा; अपागं. [सं.] 
 
उपांत, उपांणतक चव. जवळर्ा; शजेारर्ा; शवेटाजवळील; काठावरर्ा. [सं.] 
 
उपांतराल न. १. मुख्य झकवा मोठ्या अवकाशातील खंड; अंतराळार्ा एक भाग. २. (चशक्षि.) 
मोठ्या सुट्टीचशवाय असिारी अल्पकालीन छोटी सुट्टी. [सं.] 
 
उपांणतम, उपांत्य चव. शवेटरे् असेल त्याच्या जवळरे्; अखेरीच्या अलीकडरे्; उपातं्य (विच, 
स्वर) : ‘अंचतम तो अंचतम, तो उपाचंतम होउ शकत नाहीं.’ –लोचटकेले ३·२४८. [सं.] 
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उपांशु, उपांशू चिचव. हळू; हलतया आवाजात; शब्ि बाहेर न उमटता. [सं.] 
 
उणपकिे अचि. अचवकिे; चपकून अचधक होिे; वाजवीपेक्षा अचधक पक्व होिे. [सं. उत्+पच] 
 
उणपट, उल्प्तीपट्ट् टु न. १. फोडिीरे् लाह्यारे् पीठ. २. चतखटचमठार्ा साजंा. [क. 
उप्पु=मीठ+र्टु्ट=पीठ] 
 
उणपठिे अचि. आरचता कमी िंाल्यामुळे झकवा सारखे भाजले न गेल्यामुळे भाकरी वगैरेस भेगा पडिे; 
चपठुळिे. [सं. उत्+चपष्] 
 
उपीठ चव. उचपठलेली (भाकरी, खापरपोळी र्.) [सं. उत्+चपष्] 
 
उपीत घेिे, उपीत णपिे अचि. १. उच्छंृखळपिे, अचवर्ाराने वागिे. २. अचतशय घाईत असिे. [सं. 
उत्+पत्] 
 
उपीविे अचि. गुप्त होिे; नाहीसे होिे. (व.) [सं. उत्+पत्] 
 
उपेखिे पहा : उपेक्षिे : ‘तचर कैसें चतये वचर स्वाचमयान । उपेखुनु बोचललें  ।’ –चिपु २·३६·३७. २. (सचि.) 
िुलच चक्षत करिे, हयगय करिे, र्ालढकल करिे. 
 
उपेखा पु. उपेक्षा; हयगय : ‘पचर उपेखया जाचत वायािी । तुजवीि िेवा ॥’ –राज्ञा १०·१४५. [सं. 
उपेक्षा] 
 
उपेग पु. १. उपयोग; प्रयोजन; जरुरी; गरज; फळ : ‘एथ एकचर् उपेगा जाये । परमामृत ॥’ –ज्ञा 
२·६७. २. उपकार. 
 
उपेगा, उपेगी चव. उपयोगी, कामार्ा : ‘येऱ्हवीं पराचिका र्ौघी । जीव मोक्षाच्या उपेगीं ।’ –अमृ ३·२. 
(वा.) उपेगा येिे, उपेगा जािे –उपयोगी पडिे : ‘येथें येता ंन भागा त्वचरत हरजगा तीथच आले उपेगा ।’ –
ब ६८७. 
 
उपेड चव. जेथून िूरवररे् दृक य चिसेल अशी उंर्ावर असलेली; उंर्ाड; उंर्वट (जमीन). (राजा.) 
[सं. उत्+पीठ] 
 
उपेिे न. १. वस्ती; वास; चवश्राचंतस्थान; राहण्यार्ी जागा; : ‘नाना रुर्ी केली उपेिी । कीं पाचर् 
प्रभेर्ी वािी ।’ –ऋ ८३; ‘स्वगा करौचन उपेिें । माचगजे सुखार्ें केिें ।’ –चशव. ८५८. २. जवळ जािे, येिे : 
‘उपेिें कचरता ंकुसुमाकरा ं। िंाडे वधेेचत शृगंारा । तेथ कोचकळारें् पाचंत ििुचरा । केचव लाभे ॥’ –ऋ ५२.  [सं. 
उप+र्] 
 
उपेत चव. जवळ गेलेला. [सं. उप+र्त] 
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उपेता पु. पाचक्षक वायिा : ‘प्राचमसरी नोट आज एकिा ९५८६ रू. पयंत गडगडली. उपेता उफच  नवा 
पाचक्षक वायिा तर ९५८२ पयंत पडला.’ –के २७·१·३८. 
 
उपेय चव. उपायाने प्राप्त करून घेण्यासारखी; साध्य (गोष्) : ‘म्हिौचन उपेयही हातीं । जालया 
उपायक्स्थती ।’ –ज्ञा १८·१२४५. 
 
उपेक्षक चव. उपेक्षा, अव्हेर; िुलचक्ष, टाळाटाळी करिारा. 
 
उपेक्षिीय, उपेक्ष्य चव. उपेक्षा करण्यास योनय; कानाडोळा करण्यासारखा; लक्ष न 
िेण्यासारखा. [सं.] 
 
उपेक्षिे उचि. १. उपेक्षा करिे; िुलचक्ष करिे; हेळसाडं करिे; अव्हेर करिे : ‘जेवीं नव्हे या बुद्धी 
उपेचक्षला ।’ –ज्ञा १०·१६१. २. चखजगितीत नसिे; त्याग करिे; सोडिे : ‘उपेक्ष ूनको गूिवंता अनंता । 
रघूनायका मागिें हेचर् आता ं।’ –राक. [सं. उप+ईक्ष ] 
 
उपेक्षा स्त्री. १. अनास्था; हयगय; िुलचक्ष; अनािर; अव्हेर : ‘झकवा उपेके्षवरी । वाळुचन साचंडले ॥’ –ज्ञा 
१८·१५४२. २. र्ालढकल; कानाडोळा; डोळेिंाक (गुन्द्ह्याकडे, िोषाकंडे). ३. त्याग; सोडिे. [सं. 
उप+ईश ] 
 
उपेणक्षत चव. िुलच चक्षत; उपेक्षा केलेला; वाईट वागिूक िेण्यात आलेला; अव्हेरलेला; त्याग केलेला. 
[सं.] 
 
उपेंद्र पु. र्ंरार्ा धाकटा भाऊ; चवष्ट्िू : ‘उपेचक्षसी तंू मज का ंउपेंरा ।’ –सारुह १·९. [सं.] 
 
उपेंद्र न. उत्पन्न : ‘येथील प्रासािार्ें वास्तुशातंीर्ें उपेंर आम्ही गुंजविेकर पुरोचहत यानंी शके 
१५८५ मध्यें घेतलें  आहे.’ –ऐसंसा १·३०. 
 
उपेंद्रवरा स्त्री. एक समर्रि वृत्त. 
 
उपैिे न. वसचत; मुक्काम : ‘मािेंया आग्रहकारिें । जािदृष्ी केलें  उपैिें ।’ –रुम ६७८. 
 
उपैिे अचि. प्रयाि करिे; नाहीसे होिे. [क. पयन] 
 
उपोत्पादन पु. एका मुख्य वस्तूरे् उत्पािन करीत असता वाया जािाऱ्या वस्तूपासून जी िुसरी 
वस्तू चनमाि होते ती; उपफल; आडउत्पन्न. [सं.] 
 
उपोद्घात पु. १. आरंभ; सुरुवात; प्रस्तावना. २. पचरर्य; चवषयप्रवशे. ३. (न्द्याय.) गं्रथातील 
प्रचतपाद्य चवषयाला अनुरूप असे गं्रथ−प्रकरिनाम; अवतरिप्राय गं्रथाशं. ४. उिाहरि; दृष्ातं; खुलासा. ५. 
पथृक्करि; चववरि; स्पष्ीकरि; तत्त्वशोधन. [सं.] 
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उपोद बलक चव. सबळ; िुजोरा िेिारा : ‘ढेऱ्याचं्या प्रचतपािनाला हा उपो् बलक पुरावा आहे.’ –
लोचक्ष (प्र) १६. 
 
उपोद्बलन न. मंजूर करिे, मंजुरी. 
 
उपोषि न. उपास; उपवास; चनराहार; चनरशन. [सं. उप+वस्] 
 
उपोषिमंडळ न. (चि.) पुनरुत्थानाच्या सिाच्यापूवी करायरे् र्ाळीस चिवसारें् उपोषि; लेन्द्ट या 
सतॅसन शब्िार्ा पयाय. लॅन्द्ट म्हिजे वसंत. हे उपवास वसंतात येतात म्हिून यानंा वसंतोपवास असेही 
म्हितात : ‘उपोषिमंडळार्ा आरंभ ॲशवने्द्स्डे (राखेर्ा बुधवार) या चिवशी होतो.’ –उमं ५. 
 
उपोणषत चव. १. उपवास केलेला. २. उपाशी. [सं. उप+उचषत] 
 
उपौढिे अचि. जागा होिे; उठिे : ‘तो ध्वनी आर्कोचन श्रवझि । िेओ उपौढले ।’ –वह ३११. 
 
उप्तीतरिे अचि. फुगिे; सुजिे; उतिे. पहा : उबतरिे (व.) 
 
उप्तीपट स्त्री. र्पराक; थप्पड : ‘माझ्या एका हातार्ी उप्पट खाऊन िाखवा.’ –आआश े१८१. 
 
उप्तीपरमाडी स्त्री. िुसरा वरर्ा मजला; िुमजली घर; पहा : उपरमाडी : ‘ईश्वर त्यार्ी मस्ती मोडी, 
आता कैसीं उप्परमाडी ।’ –अमृत ५२. 
 
उप्तीपीठ न. आंबट साजंा; उपमा; चतखटचमठार्ा साजंा. (तंजा.) 
 
उप्तीपुकपडी पहा : उप्पीठ [तेलगु]. 
 
उप्रांणतक चिचव. यानंतर; यापुढे : ‘उप्राचंतक तीथचरूपासंमागमें स्वार होऊन आपले भेटीस राजपुरीं 
येऊन चवचित जाले पाचहजे.’ –पेि ३·९५. [सं. उपर+अंचतक] 
 
उफका, उफखा पु. नाश. पहा : उपखा 
 
उफका स्त्री. उपेक्षा : ‘उफकेन जो चरगे । तो नागवला’ –राज्ञा १३·५८२. 
 
उफखिे, उफगिे अचि. चरकामा होिे; चरतत होिे; संकोर् पाविे : ‘आचि फंुके भाता फुगे । 
रेर्चलया सवेंचर् उफगे ।’ –ज्ञा १३·६६५. पहा : उपखिे [सं. उप+चक्ष] 
 
उफििे अचि. उतिे : ‘चसरेवर चबबवा घातला. गुि तरी आला नाही. परंतु उफहून िुःख अचधक जाले.’ 
–नाग १·२६७. 
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उफट चव. १. चनस्तेज; चफकट; चफक्का (रततनाशामुळे). २. रोगट; आजारी. [सं. उत्+स्फट = 
तुरटी] 
 
उफटिे, उफडिे, उफंडिे अचि. (आजारामुळे झकवा काळजीने) चफके पडिे; चनस्तेज होिे; 
पाढंरे पडिे. 
 
उफििे उचि. उपििे; तूस वगैरे वगेळे करण्यासाठी घडवरं्ीवरून धान्द्य हळूहळू खाली ओतिे; 
वारविे; वाऱ्याने भसू उडविे; पाखडिे. [सं. उत्+पवन] 
 
उफििे अचि. १. जोराने वर येिे; वाढिे (पीक, िंाड, मूल वगैरे). २. उतिे; अंगावर उठिे (पुरळ, 
फोड, चबबा, शरे, ज्वर, वस्तरा र्. उठिे, उतिे). ३. कुजिे; नासिे (फळे वगैरे); आंबिे; फुटिे (िूध 
वगैरे). ४. फुगिे; ताठिे (गवाने). ५. उपटिे; तोडिे : ‘नमोजी स्वच्छंिा सकल भवबधंा उफचिता ॥’ –
वामन (व्याधाख्यान) २३. पहा : उपििे [सं. उत्पन्न] 
 
उफर, उफरा पु. बाज; बार; बहर; पीक (वृक्ष, लता, शते र्त्यािींना येिारा). (राजा. कु.) [सं. 
उत्+भ]ृ 
 
उफर, उफरा पु. उपििे; वारविे. [सं. उपचर] 
 
उफरिे उचि. उपििे; वारविे; वाढविे. (राजा. कु.) 
 
उफराटिे, उफरांडिे अचि. १. उलटे होिे; उलटे करिे; अंग, तोंड चवरुद्ध चिशलेा चफरिे; उरफाटे 
होिे; उलट बाजूला जािे; चवपरीत होिे. २. डोळे र्ढले जािे, चफरिे (मृत्यपूूवी झकवा बेशुद्धीने). डोळे या 
शब्िाबरोबर झकवा नुसता प्रयोग. 

सचि. उफराटा, उलटासुलटा करिे; वररे् अंग खाली व खालरे् वर असे करिे. (धक्का 
र्त्यािीने). [सं. उत्+परावृत्] 
 
उफराटा चव. चिचव. १. उलटा; चवपरीत; जगावगेळा; परावृत्त; मागे; चवरुद्ध : ‘अहा कटकटा 
हें वोखटें । र्ये मृत्युलोकींरे् उफराटें ।’ –ज्ञा ९·५१५. २. (ल.) र्ुकीर्ा. ३. उलट; प्रत्युत्तरिशचक : 
‘बरवेपिें मोठी । होतें लक्ष्मीर्ें पोटीं । कृष्ट्ि िेखोचनयां दृष्ी । तेही उफराटी लाजली ॥’ –एरुस्व १·७३. [सं. 
उत्+परावृत्] 
 
उफराटसुफराट चव. उलटा सुलटा; वरील बाजू खाली व खालील बाजू वर असा; आतील बाजू बाहेर 
व बाहेरील बाजू आत असा; पुढील बाजू मागे व मागील बाजू पुढे असा; व्यस्त; व्युत्िम [सं. उत्+परावृत्त ; 
सु+परावृत्त ] 
 
उफराटा न्याय चवचर्त्र, चवपरीत न्द्याय; अन्द्याय. 
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उफराटी गंगा १. उलट चिशनेे वाहिारी गंगा. संसाररहाटी, माया यास उपमा िेतात : ‘उफराटीगंगा 
पाहता ं चमळिें । सकळासं तेथें ॥’ –िास ११·७·११. २. योनय, तकोचर्त घटनेच्या चवरुद्ध चवपरीत गोष् 
होिे. 
 
उफराटी दुणनया उलटे जग; अव्यवस्था; बेबंिशाही; अचनबंधता; अन्द्यायार्रि; चवपरीत क्स्थती. 
 
उफराटी बािुली अगिी डोळयाजंवळ धरल्याचशवाय चिसत नाही अशी दृष्ी; अधुदृष्ी; मंिदृष्ी; िूररे् चिसत 
नाही अशी नजर. 
 
उफराटे भांडि कृतघ्नतेरे् भाडंि; उपकार चवसरून केलेले भाडंि; अन्द्यायारे् भाडंि; उपकार, पे्रम 
करिाऱ्याशी चवतुष्. 
 
उफराटेशिािपि मूखचपिा. 
 
उफराया, उलयाकाळजाचा चव. चनष्ठुर; चनिचय; कृतघ्न; अचत धाडसी; अचवर्ारी (मनुष्ट्य). 
 
उफलिे अचि. १. फुलिे; चवकासिे; उमलिे : ‘फट्टचिशी त्यारे् भानय उफलायरे्.’ –माजी ७१. २. 
(ल.) उघडिे; चवस्तीिच होिे; उलिे. ३. पािंर फुटिे; रव येिे (हृियाला). ४. उद्याला येिे; उघडिे; 
अनुकूल होिे (िैव). [सं. उत्+फल ] 
 
उफळिे अचि. १. वर उडिे; जोराने जािे; उसळिे; वर जािे : ‘जो अंबरीं उफळता खुर लागलाहे ।’ –
नळ ३१. २. नागंरिे; फाळाने उकरली जािे (जमीन). पहा : उपळिे [सं. उत्+फल ] 
 
उफा स्त्री. अफवा; विंता; ऐकीव बातमी; आवई. (व.) [फा. अफवा] 
 
उफाट चव. १. स्पष्; फटफटीत : ‘त्यार्ी सून अगिीं उफाट गोरी आहे हो.’ –खेस्व ६०. २. 
वाजवीपेक्षा जास्त. [सं. उत्+स्पष्] 
 
उफाट, उफाड, उफाडा पु. १. जोर; वगे; शीघ्रगती : ‘उफाड जोड करीतु । पारं्चवशें धारे वावडतु ।’ 
–चशव ५३४; ‘ते व्याधीचर्या उफाडा । िेता ंसत्कथा काढा ॥’ –एभा १०·१५. २. उत्साह. [क. उबटे] [सं. 
उत्+फल ] 
 
उफाटे्ट चव. पहा : उफराटा (गो.) 

पु. जोर; आवगे. 
 
उफाडिे अचि. त्वषेाने वर येिे; उडिे; उफळिे : ‘व्याघ्र चनज छायेचस उफाडे ॥’ –चवझसपू ७·४६. 
 
उफाडाचे (बल) जोरारे्; आवगेारे्; शततीरे् : ‘खान जानवारे् व खाचसयारे् उफाडारे् बल कललेर् आहे.’ 
–पुरंिभा १·२१०. 
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उफाड्याचा चव. १. लवकर वाढिारा; जोरार्ा. २. भरिार; सुदृढ बाधं्यार्ा; ििकट; फार सशतत 
(वृक्ष, मनुष्ट्य, पीक, मूळ र्.) : ‘कशी उफाड्ार्ी पोर आहे ती.’ –मोर ११. 
 
उफाड्याची जमीन, उफाड्याची शेत लवकर व जोरिार पीक येिारे शते. 
 
उफाड्याचे िाड सशतत, जोराने वाढिारे शरीर. 
 
उफाड्याने वाढिे, उफाड्याने वाढीला येिे अचि. लवकर, जोराने वाढिे. 
 
उफाििे अचि. सुजिे. पहा : उफििे 
 
उफािा, उफान पु. न. १. उकळी; कढ; ऊत. (चि. येिे.) २. उतू जािे; कढ वर येिे. (चि.जािे.) 

चव. उधळया. [सं. उत् + पवनें] 
 
उफािेणगरी, उफानणगरी स्त्री. १. र्गंळ; र्ैन; समृद्धी; गडगंज. २. (ल.) उधळपट्टी; उधळेपिा; 
एखािी गोष् वाजवीपेक्षा जास्त असिे; ऊत येिे. 
 
उफार पु. १. उपाहार; फराळ. (गो.). २. नैवदे्यारे् अन्न : ‘टाकेंर्ौिा उपभोगासी उफारासी.’ –म. 
चशला १·६. [सं. उप+आहार] 
 
उफारशेया पु. कृतघ्न; उपकारकत्यावर उलटिारा, चमत्रावर उलटिारा मनुष्ट्य. 
 
उफाल पहा : उफाळ : ‘बेहडे यासं उफाल ऐवज राहील तो तुम्ही रिकजी घेत जािें.’ –समारो ३·१६४. 
 
उफालग चव. फालतू; जरूर नसलेला. 
 
उफाविे अचि. वर येिे : ‘ईश्वरकृपेनें तो पाषाि कमरेपासून सुटला त्यारे् योगानें वर उफावला.’ 
–स्त्रीर् २·११३. [सं. उत्+ स्फाल ] 
 
उफाळ, उफाळा पु. १. उकळी; ऊत; उत्साह; जोर; आवशे. पहा : उफाड : ‘पुण्याच्या पुण्यप्रिेशातं 
उफाळयाला आलेला तो एरंड ..’ –र्ंप ८९. २. एकिम वर येिे; जोराने उठिे; जोराने बाहेर येिे; उसळी; 
ऊत (पािी वगैरेंना). (चि. चनघिे, येिे) : ‘नंिारे् मूल काळें  । त्याचंस नेलें  काळें  । कोण्हीयेका काळे । 
र्ाचललें  उफाळें ॥’ –िाचव २४१. ३. चशल्लक; वाढ. 
 
उफाळ, उफाळा चव. अचधक; वाजवीपेक्षा जास्त; पुरून उरलेले; चशलकी ठेवलेले. [सं. उत्+फल ] 
 
उफाळिे अचि. पहा : उफळिे १. उकळी येिे; ऊत येिे. २. वर येिे; वर र्ढिे (जाळ वगैरे) : 
‘केला जरी पोत बळेंचर् खालें  । ज्वाला तरी ते वरती उफाळे ।’ –वामन. ३. उसळिे; वर उडिे (पािी 
वगैरे) : ‘कोठें गुप्त कोठें प्रगटे । जैसे जीवन उफाळे आटे ।’ –िास ९·८·२७. ४. गवाने फुगिे, ताठिे. ५. 
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फार वाढिे; वाजवीपेक्षा जास्त होिे. ६. नागंरिे; उकरिे. ७. उधळिे; धाविे : ‘जैसा झसह उफाळला 
चहमचगरीच्या गव्हरापासुनी ।’ –आसी ६३. ८. जोर करिे; र्ाळविे : ‘पावसाळा आला की त्यारं्ा िमा 
उफाळतो.’ –आपा ६०. ९. भडकिे; संतापिे : ‘रामझसगाला पाहतार् राजे उफाळले.’ –श्रीयो १·४८४. 
 
उफाळिे पहा : उपििे 
 
उणफटिे पहा : उणपठिे 
 
उफेििे, उणफििे अचि. अचधक होिे; कुजिे; नासिे; अचवकिे (फळ वगैरे) पहा : उफििे 
[को.] 
 
उफेविे, उफेिे अचि. वर येिे (पाण्यातून); पषृ्ठभागावर येिे; तरंगिे; उसळिे. पहा : उफििे. [गो. 
कु. राजा.] 
 
उबग पु. १. वातंी; ओकारी; उमळ. २. (ल.) उमाळा; िुःखार्ा आवगे; ियेर्ा पािंर; कीव. [सं. 
उत्+पच] 
 
उबग पु. कंटाळा; त्रास; वीट; उदे्वग : ‘भागचलया आला उबग सहज । न धचरता ंकाज आलें  मनीं ।’ 
–तुगा १८५५. [क. उब्बेग] 
 
उबगट पहा : उबट 
 
उबगिे अचि. गुिमरिे; िरिरून घाम येिे; गिमििे; उष्ट्िता व गिी यामुळे घाबरिे; गिगििे. [क. 
उब्बे=उष्ट्िता, वाफ] 
 
उबगिे अचि. कंटाळिे; त्रासिे; वीट येिे; ओकारी येिे : ‘एथ अजुचन म्हिे कट कटा । उबचगलों 
माचगल्या संकटा ।’ –ज्ञा ११·४५२.  उचि. १. उपेक्षा करिे; चतरस्कार करिे; हयगय, आबाळ, 
हेळसाडं करिे : ‘उिे चकमचप भाचवका उबगशील तंू िेव का ं।’ –केका २०. २. टाकिे; त्याग करिे : ‘मग 
उबगून चवषयासंी ।’ –पापं्र ५·२७१. 
 
उबगवटु पु. कंटाळा; त्रास. 
 
उबगवािा चव. चतटकारा येईल असा; कंटाळवािा; िुःखिायक. 
 
उबजिे पहा : उमजिे 
 
उबजिे पहा : उभरिे 
 
उबजिे अचि. (त व.) भातावर आधि घालून त्यारे् उबजे करिे. पहा : उबजा 
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उबजिे अचि. तापिे. [सं. उत्+तप] 
 
उबजरिे अचि. क्षीि िंालेली शतती पुन्द्हा येिे; तजेला येिे; पुनरुज्जीवन होिे; नवीन उत्साह 
धारि करिे; टवटवीत होिे (प्रािी, वनस्पती) [सं. उत्+जृ] 
 
उबजरा पु. टवटवी; ताकि; उत्साह परत येिे. (चि. येिे, आििे.). (वा.) उबजऱ्यास येिे 
पुनरुज्जीवन होिे : ‘त्येच्यात बघा, लहान पोरगं उबजऱ्याला र्ना. चिवसंचिवस खंगत र्ाललंय तें.’ –बाब 
३. 
 
उबजळिे अचि. कंटाळिे; त्रासिे; वीट येिे : ‘उबजळली बाळा । गेली सवतीच्या माहेरा ं ।’ [सं. 
उत्+ज्वल ] 
 
उबजळा पु. कंटाळा; त्रास; वीट; कंटाळिे; डोके उठिे; त्रासिे. (चि. िेिे, आििे, लाविे, 
लागिे.). 
 
उबजा पु. उकड्ा तािूंळ; भातावर आधि घालून ते भात खापरात भाजूनचनववनू काडंलेला तािूंळ. 
[क. उब्बे=उष्ट्िता, वाफ]. 
 
उबजे न. उबजे करण्यासाठी आधिारे् पािी घालून ठेवलेले भात. 
 
उबट चव. १. झकचर्त उष्ट्ि; कोंबट. २. घाि; िुगंधी येिारा (अधचवट कुजल्यामुळे धान्द्य वगैरे 
पिाथच). ३. र्ागंले जून होण्यापूवी चपकवल्यामुळे नासलेले (फळ वगैरे). [क. उब्बे=उष्ट्िता] 
 
उबटिे अचि. १. नासिे; कुजिे; बुरसिे व त्यामुळे िुगंधीयुतत होिे (फळ वगैरे). २. जून होण्यापूवी 
चपकवल्यामुळे खराब होिे. ३. चपकण्यापूवी नासिे (फळ वगैरे); उबग होिे. [क. उब्बे] 
 
उबटाि, उबठाि, उबसाि स्त्री. १. कुजलेल्या वस्तंूर्ी िुगंधी. २. ओलसर, उष्ट्ि व बिं जागेला 
येिारी िुगंधी. 
 
उबड चव. अमाप; भरपूर : ‘अधमारे् उबड पीक । धमच रंक त्या गावीं ।’ –तुगा १·७९२. 
 
उबडि न. चनमाि होिे; उगम; आरंभ. [सं. उद्भभवन] 
 
उबडिे अचि. १. उ् भविे; उत्पन्न होिे : ‘कीं उबडला िेखौचन सोच्यु । काळवंडैला ॥’ –ऋ ४०७. २. 
प्रकाशिे : ‘जयारे् उचजयेडें । तारगि उबडें ।’ –ज्ञा १३·९२७. [सं. उद्भवन] 
 
उबडिे सचि. उपडे करिे; पालथे करिे; साडंिे : ‘यशोिा मायबाई । कृष्ट्िाला या सागं काहंीं । 
गवळयाच्या राचधकेर् ं। टाके उबडूचन िहीं ॥’ –वलो. [सं. उत्पतन] 
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उबडिे उचि. नाश करिे; नाश पाविे; नाहीसे करिे; घालचविे. 
 
उबडिे अचि. चवरमिे; घालविे; नाश होिे, नाश करिे : ‘िोरीरे् अज्ञान तरी गेलें  । सपचबुद्धीचस ही 
उबडले । परी भयकंपाचि राचहले । संस्कारें भले दृढ असती ॥’ –रंयोवा ९·२३६. 
 
उबडिांडी पहा : उपडिंडी १ (ना.) 
 
उबडा चव. उपडा; पालथा; अधोमुख : ‘तैसें चवषयारें्चन कोडे । जेिें परत्रा केलें  उबडें  ।’ –ज्ञा 
१६·४५२. 
 
उबिे अचि. १. उकाडा होिे; तापिे; गरम असिे, गरम होिे; उष्ट्िता पाविे. २. गुिमरिे; गिमििे; 
कोंडल्यासारखे वाटिे; खतखतिे. ३. (ल.) त्रासिे; अस्वस्थ होिे. ४. उष्ट्िता व ओलसरपिा यामुळे 
खराब होिे; कुजिे; नासिे (फळे वगैरे). ५. कुबटिे; उबटिे; बुरसिे (धान्द्य वगैरे); उबेने चवकृत होिे. 
६. चपकिे; पुवळिे (गळू वगैरे). ७. चनिचय न घेता तसेर् ठेविे. [का. उब्बे] (वा.) उबत ठेविे – 
चपकण्यासाठी उबेत ठेविे; वाफवनू िेिे (तंबाखू, गळू वगैरेंना). 
 
उबिे अचि. थाबंिे; ओसरिे; उघडिे (पाऊस वगैरे). (को.) (प्र.) पहा : उभिे 
 
उबदरिे अचि. १. गुिमरिे; गिमििे. २. (ल.) त्रास, हाल सोसिे. ३. (गळू वगैरे) चपकिे. ४. ऊब 
येिे. [क. उब्बे] 
 
उबदार चव. गरम; उष्ट्ि; ऊब असलेले, उष्ट्िता उत्पन्न करिारे (कापड वगैरे). [का. उब्बे] 
 
उबदारिे अचि. सुकू लागिे; गरम होिे : ‘माळावर वाळू पडलेले गवत सूयाच्या पचहल्या 
चकरिानंी उबिारले.’ –बन २. 
 
उबदारी स्त्री. भरभराट : ‘जो जो आबाकडून पैसा घेऊन गेला…… तो कधीर् उबिारीला आला नव्हता.’ 
–चमरास २४४. 
 
उबर, उबार पु. अि;ू प्रचतष्ठा; लौचकक; कीती; वजन; उबार : ‘……राजश्री साहेब व सरकारकून 
तुमर्ा उबर राहिार नाहींत, म्हिोन िबावीत.’ –पुरंिभा ३·१३७. 
 
उबर, उबार पु. आधार; िम; सामर्थ्यच; झहमत; अवसान; बाकी : ‘सेरीकर बहुत जबून जाले आहेत. 
काहंीं उबर राचहला नाही.’ –पेि ३१·१३; ‘खाजगीच्या महालातं उपरव चिला म्हिजे उबार राहिार 
नाही.’ –पेि २०·४३. 
 
उबरिे अचि (खरूज, जखम, गळू वगैरेतून) पािी बाहेर येिे; उतिे, पुरळ बाहेर पडिे; चर्घळिे; 
वाहिे; चपकिे; वाहायला लागिे; पूिच फूलिे (िेवी, गोवर र्.); िाठरिे. 
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उबरिे अचि. आकाराला येिे; वाढिे; वर व्यवक्स्थत चिसू लागिे (मुडी र्.). [सं. उ्+भ−ृभर] 
 
उबरा पु. ओढ्याच्या झकवा निीच्या काठी पाण्यासाठी खिलेला िंरा. (को.) [सं. उ्+भ]ृ 
 
उबरा चव. जो पिाथच खाल्ला असताना अंगावरील जखमेत पू वाढतो, जखम उबरते असा (पावटा, 
भोपळा वगैरे पिाथच). (राजा.) 
 
उबलक, उबलख, उबलंग चव. चिचव. १. असंख्य; मुबलक; फार समृद्ध. २. बेचहशबेी, 
बेअंिाजी; मोघम. ३. अचनचश्चतपिे; मोघमपिे. ४. (सौिा, झकमत र्.) पक्का न ठरवता. 
 
उबलिे अचि. अस्वस्थ होिे; गलबलिे : ‘चतर्ा जीव उबलून आला.’ –पेरिी ५१. 
 
उबली स्त्री. िरवाजावर असलेली छाविी; िरवाजातील कोनाडा; वस्तू ठेवण्यासाठी िरवाजावर 
मारलेली फळी; िारूस्ती. (कु.) [सं. उंबर] 
 
उबले न. िारार्ी र्ौकट; िरवाजा. (कु.) [सं. उंबर] 
 
उबवि न. आंबे वगैरेंर्ी आढी घालण्याकचरता वापरण्यात येिारे गवत. (कु.) [का. उब्बे] 
 
उबवि स्त्री. (पशु.) अंड्ानंा, त्यारं्ी लवकर वाढ व्हावी म्हिून उष्ट्िता−उब िेिे; बतॅटेचरया, र्तर 
रोगबीजे, गभच र्त्यािींर्ी उबविपात्रात वाढ करण्यासाठी त्यानंा उष्ट्िता पुरविे. 
 
उबविपात्र न. (पशु.) अंडी, बतॅटेचरया र्त्यािींर्ी वाढ करण्यासाठी वापरले जािारे चवचशष् 
प्रकाररे् पात्र. 
 
उबविी कें द्र मोठ्या प्रमािावर कृचत्रम रीतीने अंडी उबवण्यारे् कें र. 
 
उबविे, उबणविे, उबाविे सचि. १. ऊब िेिे; उष्ट्िता िेिे. २. गुिमरचविे; गिमिचविे. ३. 
उष्ट्िता िेऊन चपकविे (आंबे आढीत घालून वगैरे). ४. उष्ट्िता िेऊन वाढचविे (अंडी वगैरे). ५. चपकचविे 
(गळू वगैरे). 

अचि. पहा : उबिे [का. उब्बे] 
 
उबविे चि. सताविे; त्रासचविे; उबगचविे. 
 
उबवरा चव. पुरेशी ऊब न चजरल्यामुळे चर्वट, र्बर्बीत िंालेला (भात, चखर्डी). [का. उब्बे] 
 
उबवले न. अचतशय उष्ट्मा होत असलेली, हवा येत नाही अशी बिं जागा. [का. उब्बल] 
 
उबशी चव. िमेकरी. (गो.) 
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उबस स्त्री. िमा. (गो.) [क. उब्बस = िमा] 
 
उबसळ स्त्री. भाडं्ानंा चिंलई िेण्यारे् गोल रंध्यासारखे हत्यार. 
 
उबसाि स्त्री. उबट झकवा कुजट घाि; उबटाि. 
 
उबळ स्त्री. आवगे; खोकल्यार्ी उसळी; ढास : ‘प्रत्येक खोकल्यार्ी उबळ येण्यापूवी मुलास सूर्ना 
होऊन तें आईकडे पळते.’ –गृहवैद्य ४४. [क. उब्बळ] 
 
उबळिे अचि. १. अचतशय उष्ट्ितेमुळे (फळ वगैरे) कुजिे, नासिे. २. गभच नासिे, गभचपात होिे. [क. 
उब्बे] 
 
उबा स्त्री. उष्ट्िता; ऊब. पहा : ऊन : ‘तेवीचर् वक्न्द्हत्व आंगी । आचि उबे उबगिे आगी ।’ –ज्ञा 
१८·२२०. [का. उब्बे] 
 
उबागळी स्त्री. समृद्धी; रेलरे्ल; आचधतय. (व.) 
 
उबागी कु. ताठा; गवच : ‘तुम्हा ंर्ढलासे उबागी । हचरिास गाय रंगीं ॥’ –बगाथा ६११. पहा : उबगिे 
[क. उब्बु = सुजिे, फुगिे] 
 
उबािा पु. खटाटोप; पचरश्रम : ‘कामार्ा उबािा फार िंाला.’ –जनाबाई (चनत्यपाठ) २. (व.) [क. 
उब्बि] 
 
उबार स्त्री. (जमाखर्च) रोजखड्ावर पूवचचिवशी चनघालेली चशल्लक िुसऱ्या चिवशी जमा धरतात ती; 
हातातील चशल्लक. 

चव. १. फाजील; जास्त; अचधक. (व.) २. बाकी; उधारी. ३. हातातील चशलकेसंबंधी. 
 
उबार चव. उंर्. (गो.) [सं. उपचर] 
 
उबार पु. १. चवश्वास : ‘स्वामीनीं आज्ञापत्रीं लेखन केलें  होते कीं, याजपासीं बोलावयास कोन्द्हार्ा 
उबार न धरिें.’ –पेि २६·२०६. २. पवा; झकमत : ‘मज्यालसीर्ाही उबार राचहला नाही.’ –आंपव्य ३३. 
 
उबार अि;ू प्रचतष्ठा. 
 
उबारडेंग चव. ऐतोबा; फुकट्या; आयतोबा; ऐतखाऊ; उनाड; भटतया. (ना.) [सं. उ्+भ]ृ 
 
उबारिे सचि. १. उबविे (अंडी वगैरे). २. चपकचविे; अढी लाविे (फळ वगैरेंर्ी). 
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अचि.  १. उष्ट्िता व आरचता याचं्या योगाने नासिे; कुजिे (फळे झकवा र्तर पिाथच). २. उष्ट्मा 
होिे; गिमििे : ‘ग्रीष्ट्मकाळ िाखवी उष्ट्िा । उबारोचन माचिंया प्रािा । कासावीस करीतसे ॥’ –मुआचि 
४८·७५. ३. खरूज; जखम, पुटकुळया वगैरेंतून पू वाहिे; फोड र्. टरटरून फुगिे. [क. उब्बे] 
 
उबारिे उचि. पहा : उभारिे. १. आकारात आििे; तयार करिे (वाफा वगैरे). (राजा. कु.) २. 
अस्ताव्यस्त करिे (केस झकवा काही वस्तू). (राजा. कु.) ३. (प्र.) उभारिे; चशवायच्या कपड्ारे् भाग 
एकत्र करून िोरा घालिे. [सं. उ्+भ]ृ 
 
उबारा पु. १. उष्ट्िता; ऊब; उष्ट्मा; उन्द्हाळा; उकाडा : ‘तंव येरीकडे धनुधचरा । आसनार्ा उबारा ।’ –
ज्ञा ६·२२१. २. (ल.) संपत्ती; रव्य; मालमत्ता. ३. (ल.) परािम; तेज : ‘तो मािेंआं भजुारं्ा उबारा । कांई 
साचहल ॥’ –चशव ८९३. ४. (सामा.) पहा : ऊब. ५. (ल.) आश्रय : ‘मातें तुिंाचर् उबारा ।’ –रामिासी 
२·१७२. [सं. उष्ट्मतर] 
 
उबारा पु. आचधतय; समृद्धी : ‘जैसा कस्तूचरयेर्ा चनकरा । तेथें पचरमळार्ा उबारा ।’ –चवझसपू 
७·१०६. [सं. उ्+भ]ृ 
 
उबारा स्त्री. रोजगुिस्त हातर्ी चशल्लक. 

चव. १. जास्तीर्ी, आवक यकतेहून अचधकर्ी असलेली. २. उधारी; येिे रक्कम. 
 
उबारी स्त्री. उंर्वटा. (गो.) [सं. उपचर] 
 
उबाल, उबाळा, उंबाळ न. पु. पसारा; चवस्तार; फोफाविे; अचतशय िाट माजिे (ति, िंाडिुंडूप) : 
‘महामोहारे् उंबाळ ।’ –भाए ३०७. [क. उब्बर = आचधतय, फुगिे, माजिे] 
 
उबाविे अचि. १. उकाडा होिे; उष्ट्मा होिे; गिमििे. २. उष्ट्ितेने झकवा उबेने नासिे, कुजिे (फळे 
वगैरे). [क. उब्बे] 
 
उबाळ पु. स्त्री. १. उन्द्हाळा. (गो.) २. आकाशार्ी अभ्राच्छाचित क्स्थती. पहा : उबाळा [क. उब्बे] 
 
उबाळ स्त्री. ढास. पहा : खोकल्याची उबळ 
 
उबाळिे अचि. १. उकळिे; चशजिे. २. उष्ट्ितेने नासिे, कुजिे (फळे वगैरे). [क. उब्बे] 
 
उबाळा पु. १. हवतेील उष्ट्िता; उष्ट्मा; गमी. २. उन्द्हाळा. [क. उब्बे] 
 
उबाळा पु. १. पाण्यार्ा कढ, ऊत, उकळी. (चि. येिे). २. उमाळा; आवगे (सुख, िुःख, करुिा र्.) 
(चि. येिे). ३. जाळ, ज्वाळा उठिे, उसळिे (चवस्तवार्ी) (व.) : ‘उठती वन्द्हीरे् उबाळे ।’ –िास 
१६·६·८. [क. उब्बु = वर उडिे, फुगिे] 
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उबाळा पु. १. भाडं्ाच्या बुडाला आकार िेण्यारे् हत्यार. हे जचमनीत उभे पुरून त्याच्या मार्थ्यावर 
भाडें ठेवनू हातोड्ाने ठोकतात. २. (सोनरी धंिा) आंगठी, जोडव ेवगैरेंना वाटोळा आकार िेण्यारे् हत्यार. 
(को.) 
 
उबाळी स्त्री. अंगठी, जोडव ेयानंा गोल आकार िेण्यासाठी ज्या िाडं्ावर ठोकतात, तो िाडंा. 
 
उबाळू न. उन्द्हाळयात उष्ट्ितेमुळे होिारे गळू, बेंड. 
 
उबीन स्त्री. (सोनारी धंिा) र्ािंी. 
 
उबीर पु. बाधंकामाकचरता झकवा चगलाव्याकचरता केलेला चर्खल. (गो.) [सं. उ्+भ]ृ 
 
उबूर पु. पार करिे; तरून जािे. [फा.] 
 
उबेजिे, उबेिे अचि. उबिे; उकडू लागिे : ‘अथवा पक्वानें भकेुझल । गंगेचस तृशा उपजचल । कार् 
र्रंकळा उबेजली । व्यजनाते र्क्च्छल ॥’ –रास ५·८०८. [क. उब्बे] 
 
उबेिे चव. उत्स्फूतच : ‘शास्त्राधारू की उबेिे?’ –लीर्पू २१०. 
 
उबो चव. १. उभा. (गो.) २. (ल.) उभे गंध लाविारा (वैष्ट्िव). [सं. ऊध्वच] 
 
उब्या पु. चवस्तव; जाळ. (व.) [क. उब्बे] 
 
उब्ित स्त्री. वैभव; मोठेपिा; थोरवी. [फा.] 
 
उब्ितमंणझलत चव. वैभवसंपन्न. [फा.] 
 
उभ चव. उभय; िोघे. [सं. उभय] 
 
उभ स्त्री. उभारिी; उत्पत्ती. [सं. ऊध्वच झकवा सं. उद्भव] 
 
उभउभ्या चिचव. उभाउभी; ताबडतोब; तत्काळ : ‘अचवश्वासें कवचळल्याचर्त्ता । अचभमानें म्हिे मी 
साता । जेव्हा उभउभ्या पळे अक्स्तकता । िेखे नाक्स्तकता सवचत्र ॥’ –एभा २३·३१०. [उभरे् चद्व.] 
 
उभक न. बलै झकवा रेडा ज्याभोवती चफरतो ते रहाटगाडनयारे् उभे लाकूड. (को.) [सं. 
ऊध्वच+काष्ठ] 
 
उभकुडी स्त्री. पाढंरी माती पाण्यात कालवनू चतने झभतीला चिलेले सारवि. 
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उभगात न. खाटेच्या र्ौकटीर्ी जी िोन उभी गाते (लाकडे) त्यापैकी प्रत्येक. याच्या उलट आडगात. 
 
उभजिे अचि. कंटाळिे; त्रासिे; खेि पाविे : ‘तैं सुचवद्यता तोखे । उभजेहीना ॥’ –ज्ञा १४·३२९. [क. 
उब्बचकसु] [सं. उ्+भज्] 
 
उभट, उभंड चव. १. उभा. २. उंर्; उंर्वट (भाडें, पगडी); रंुिीच्या मानाने उंर्ी अचधक असिारा 
(रे्हरा, भाडें र्.). ३. उभ्या अंगार्ा; उंरे्ला; उभ्या ठेविीर्ा. ४. उभड; वर; स्पष्; जाहीर : ‘उभडं झनिा 
धचरली मुखीं ।’ –िाचव १६४. 
 
उभड, उभडा, उभंड पु. १. उमाळा; उसळी; उबळ; ढास; गचहवर; आवगे : ‘त्यारे्चन िुःखे उभड 
आला ।’ –मुवन ८·८१. २. खालून वर उसळिारा प्रवाह (प्रािी, रतत र्त्यािीर्ा); िंरा; लोट; पूर : ‘जैसा 
प्रळयाबंरू्ा उभडु ।’ –ज्ञा १६·१३८; ‘पचहचलया संकल्पजळार्ा उभडा ।’ –ज्ञा ७·६९. 
 
उभडिे अचि. १. उत्पन्न होिे; प्रािुभाव होिे. २. उमाळा; पूर येिे; उसळी येिे; वाढिे : ‘िेहीं शीतकळा 
उभडे । का ंउष्ट्िता अत्यंत र्ढे ।’ –एभा २८·५९९. 
 
उभिी, उभनी स्त्री. उभार; उभारिी; प्रसंग; हकीगत; बनाव : ‘तऱ्हीं आर्कतु रसाळ । उभिी ते ।’ –
चशव ७६०; ‘तेया ंभीतरी उभनी गोमटी ।’ –चशव ५६९. 
 
उभिे उचि. १. उभारिे. उभारले जािे; रर्िे; रर्ले जािे; तयार होिे; करिे : ‘तेव्हेंळी 
मायाभचूमकेरे्चन पसारे । उचभली झलगिेहारं्ीं धवळारें ।’ –चशव ९३. [सं. उ्+भवन्] 
 
उभिे अचि. थाबंिे; ओसरिे (पाऊस वगैरे); बिं पडिे; खळिे. 
 
उभय चव. १. िोघे; िोन; द्वय; िुक्कल; जोडी; जुळे. यार्ा उत्तरपिाशी समास होतो. उिा. 
उभयिाम्हि (िोन जे िाम्हि); िोन स्वामी ज्यारे् तो उभयस्वाचमक, उभयसत्ताक र्. २. ज्या वगात िोन 
गोष्ी असतात झकवा िोनर् व्यतती, पिाथच र्त्यािीसंबंधी चवधान असते तेथे त्या िोनही अचभपे्रत असता 
वापरायर्ा शब्ि : ‘एका उभएगंगातीर तैसें । ताबंा जाळीं जळत चिसे ।’ –सव ४४४. 
 
उभयकुल न. चववाहसंबधंाने जोडलेली िोन्द्ही कुले; माहेर व सासर. 
 
उभयखुरी, उभयमुखी चव. गाय चवताना वासरू बाहेर पडतेवळेी िोन्द्ही बाजंूना िोन (गाईरे् व 
वासरारे्) खूर झकवा तोंडे चिसतात म्हिून त्या क्स्थतीत असलेली (गाय) : ‘तंव पुढें िेखे कामधेनु । 
उभयखुरी प्रसवता ंअधचक्षिु । राचहला तेथें ॥’ –कथा ३·६·८३. 
 
उभयगामी चव. िोन्द्ही चिशाकंडे, बाजंूकडे जािारा. 
 
उभयचर चव. जलस्थलवासी; पाण्यात व जचमनीवर झकवा हवते राहिारा (प्रािी). [सं.] 
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उभयतः चिचव. िोहीकडे; िोन्द्ही बाजूंनी; िोहोंकडून. [सं.] 
 
उभयतः पाशरज्जू (ल.) िोन्द्ही बाजंूनी येिारी अडर्ि; र्कडे नई र्कडे वई अशी क्स्थती; शृगंापत्ती. 
(सामा.) पेर्; परं्ाईत. 
 
उभयता सना. िोघेजि; िोन्द्ही; उभय; द्वय. [सं. उभयतः] 
 
उभयतोमुख चव. िोन्द्ही चिशानंी पाहिारा; चद्वमुखी; िोन िशचनी बाजू असलेला; िुतोंड्ा. [सं.] 
 
उभयतोमुखी स्त्री. १. पहा : उभयखुरी. २. िोन प्रवाहानंी वाहिारी निी, िंरा. [सं.] 
 
उभयतोवािी, उभयतोवाणिनी चव. िोन प्रवाहानंी वाहिारा (प्रवाह, निी). [सं.] 
 
उभयत्र चिचव. िोन्द्ही बाजूंनी; िोन्द्ही चठकािी; िोन्द्हीकडे; र्कडे आचि चतकडे. [सं.] 
 
उभयदशी चव. िोन्द्ही बाजू पाहिारा, लक्षात घेिारा, िोन्द्ही बाजूंर्ा चवर्ार करिारा. [सं.] 
 
उभयद्वारे न. शरीरार्ी मलमूत्रोत्सगार्ी िोन गुह्यद्वारे. 
 
उभयधमी चव. िोन्द्ही प्रकाररे् गुिधमच एकार् चठकािी असिारा. [सं.] 
 
उभयणनष्ठ चव. िोन्द्ही बाजूंचवषयी पे्रम, अगत्य असिारा; िोन्द्ही पक्षानंा साभंाळिारा. 
 
उभयपि न. दै्वत; द्वयत्व. 
 
उभयपराङ्मुख चव. िोहोंपैकी कोितीही गोष् न स्वीकारिारा; िुराग्रही; हट्टी. [सं.] 
 
उभयपक्ष पु. िोन्द्ही बाजू, पक्ष, तट. 

चिचव. िोहोकडे; िोहीकडे; र्ह आचि परलोक : ‘तयासंी लाभे प्रत्यक्ष । महा आनंि उभयपक्ष ।’ 
–गुर् ५१·६५. 
 
उभयपक्षीसमान चव. १. िोन्द्ही बाजंूनी, िोन्द्ही दृष्ींनी सारखा; िोहो बाजंूना र्ालण्यासारखा; िोन्द्ही 
बाजूसंबधंी अगत्य बाळगिारा. २.चनःपक्षपाती; पूवचग्रहचवरचहत; चनःस्पहृ; चनर्मवकल्प. ३. िुतोंड्ा; वळे 
पाहून वागिारा; िोन्द्ही डगरीवर हात ठेविारा; सव्यसार्ी. 
 
उभयकलगी पु. स्त्री−पुरुष िोन्द्ही झलगी प्रािी, वनस्पती; स्त्रीकेसर−पुकेंसरयुतत पुष्ट्प; 
चवरुद्धगुियुतत पुरुष. 

चव. १. ज्या प्राण्यातं, वनस्पतीत, जातीत स्त्री व पुरुष जननेंचरये एकार् शरीरात असतात असे 
(प्रािी, वनस्पती). २. चहजडा; षंढ. 
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उभयलोक पु. स्वगचलोक व मृत्युलोक; र्हपर लोक : ‘जेिें कचरता ंउभयलोक । संतुष् होती ॥’ 
–िास ११·३·२. 
 
उभयणवकल्प पु. िोन पयाय (हा अथवा तो). 
 
उभयणवध चव. १. िोन प्रकारर्ा, िोन तऱ्हारं्ा, िोन स्वभावारं्ा वगैरे. २. (ल.) स्त्री– 
पुरुषयुतत. पहा : उभयकलगी ३. सकमचक व अकमचक िोन्द्ही जातींरे् (चियापि). ४. िुतोंड्ा; आत−बाहेर 
वगेळे असिारा; िोन्द्ही डगरींवर हात ठेविारा; एकचनष्ठ नसिारा. [सं.] 
 
उभयशौच न. मन व शरीर या िोहोंर्ी शुद्धी : ‘गृहस्थें व्हावया चनष्ट्पाप । ठाके तो करावा जपतप । 
उभयशौर्ारें् स्वरूप । अचत सोटोप करावें ॥’ –एभा १८·३१८. [सं.] 
 
उभयसाधारि, उभयसामान्य पहा : उभयपक्षी समान 
 
उभयस्वाणमक, उभयसत्ताक चव. िोन धनी असलेला; िोघाचं्या सते्तखाली असलेला. [सं.] 
 
उभयग्र पहा : एकस्पशयरेषा गाठकबदु 
 
उभयान्वयी चव. १. िोघानंा जोडिारा; िोन्द्ही बाजंूर्ा; उभयपक्षचनष्ठ; िोन्द्ही पक्षाशंी संबंध 
ठेविारा; िुतोंड्ा : ‘उत्तर झहिुस्थानातले उपद्व्यापी …संस्थाचनक, कनचल हस्करासारखे त्यारें् हस्तक व 
प्रो. रशिुक वुल्यम्ससारखे उभयान्द्वयी स्वाथचसाधक त्यारें् स्तोम माजिार कसें?’ –केसासं २·१९३. [सं.] 
 
उभयान्वयी अव्यय (व्या.) िोन शब्ि झकवा वातये जोडिारा शब्ि. उिा. आचि, व, जर, तर, परंतु र्. 
 
उभयाल्न्वत चव. १. िोन्द्ही बाजूंनी जोडलेला; िोन्द्ही बाजूंशी संबंध असलेला. २. पहा : उभयान्वयी 
अव्यय[सं.] 
 
उभयाथय चव. १. िोन अथच होतात असा; द्व्यथी; िोन तऱ्हानंी लावता येईल असे : ‘हे बोलिें खग मनीं 
उभयाथच लेखी ॥’ –नळ १२२. २. (ल.) अचनचश्चताथच; संशचयताथच; िुटप्पी; िुरोखी (वर्न, भाषि). [सं.] 
 
उभयालंकार पु. (सास.) चमश्र अलंकार; शब्िालंकार आचि अथालंकार यारें् चमश्रि : ‘शृगंार, 
शृगंालय केसरी हो । सागंा अनंगा नटकेसरी हो । कासे चवकासे पट केसरी हो । श्रीशकंली पंकजकेसरी हो 
॥’ –वामन. [सं.] 
 
उभयां चिचव. उभाउभी; उभा असतानार्, उभ्याउभ्या : ‘एका ंउभयाचंर् प्राि गेले ।’ –ज्ञा १·१३५. (वा.) 
उभयां घालिे – उभ्याने अंग टाकिे : ‘ तैसेचर् आपियातें उभया ंघातलें .’ –लीर्उ २१६. 
 
उभरि पहा : उभवि 
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उभरिी पहा : उभिी, उभारिी, उभविी. 
 
उभरिे उचि. १. उफििे; पाखडिे; वारविे. २. उतिे (चबब्बा वगैरे). (व.) ३. (धान्द्य, वाळू वगैरे) 
ओतिे; चरकामे करिे. [सं.] 
 
उभरंग पु. चफक्का, चफकट रंग; अस्पष्, चवटलेला रंग. 

चव. चफकट रंगारे्; चवटलेले; चवटलेल्या रंगारे् (वस्त्र). 
 
उभरा चव. चफक्का; चफकट; चवटलेला. 
 
उभरा चाप (स्था.) बाहेरच्या बाजूने गोलाकार व उंर् असेलेली कमान. 
 
उभराभरी, उभराउभरी स्त्री. (भरीवर भर) गिी; िाटी; लाबंलर्क यािी; रागं; पतंती : ‘आता ंकाय 
करंू या वचर । चरगैन परमेश्वरारं्ा मंचधरीं । िोषारं्ी उच्चारीन उभराभचर । सासिोती फुडा ं ॥’ –चिपु 
२·३७·६४. (वा.) उभराभर करिे – उभारिे; गोळा करिे : ‘मीं गावा ंजार्न : उभराभचर कचरन.’ –लीर्उ 
२५६. 
 
उभणरिे सचि. उभे करिे; थाबंविे. 
 
उभला, उभले पु. उंबरठा; उंबरा; िारवठंा : ‘वािचसयेर्ें उभलें  । कोि न चरगे ॥’ –ज्ञा १३·७०१. 
पहा : उंबरा 
 
उभवट स्त्री. उभारिी; बाधंा; ठेवि : ‘म्हिे धाकटी उभवट मािंी नवी तरिी माती ।’ –पला ७६. 
 
उभवि न. पाऊस चनवारि करण्यारे् साधन; छत्री, र्रले. 
 
उभवि स्त्री. उभारिे; उभे करिे. 
 
उभवि, उभवीि स्त्री. (चविकाम) तािा; उभेिोरे. 
 
उभविी स्त्री. १. उभारिी; उठाविी; रर्ना; स्थापना; बाधंिी. पहा : उभिी : ‘जेवीं का नटार्ी 
रावोरािी । िोघें खेळती लचटकेपिीं । तेवीं प्रकृचतपुरुषउगविी । चमर्थ्यापिी जो जािे ॥’ –एभा १९·२७. २. 
(ल.) (िाचरद्र्य, आजार वगैरे पासून) मुततता; उर्मजतावस्था; वर डोके काढिे; उठिे; उठविे; पायावर 
उभे करिे. ३. धंिा, व्यापार वगैरेंर्ी स्थापना, उभारिी. ४. पसारा; ज्यार्ी उभारी केली आहे ती वस्तू, 
गोष् : ‘असो हे उभविी मायामय । जेिे रचर्ली ॥’ –चवझसपू ४·७९. 
 
उभविे, उभणविे सचि. १. उभारिे; उभे करिे; रर्िे; स्थापन करिे : ‘गगनावरी उभवावें । घडें 
केवीं ॥’ –ज्ञा १०·१२; ‘मठ मंडप उभचवले ।’ –मुआचि २७·५२. २. थाबंचविे; उभे करून ठेविे. ३. पाऊस 
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थाबंेपयंत आश्रय घेिे; थाबंिे; पजचन्द्य टाळिे. ४. उपयोगानंतर उभे करिे, जागेवर ठेविे (जाते वगैरे). ५. 
चवस्कटिे; उभे करिे; चवखुरिे (केस वगैरे). [सं. ऊध्वच+भ ू– भवन] 
 
उभविे अचि. १. उभे राहिे; उभे करिे; ताठ, सरळ होिे; स्थाचपत होिे; रर्ले जािे : ‘वाळूवाळूत 
कुिीतरी उभवनू ठेवल्यासारखे घोळके ……’ –गिूराया १. २. (ल.) आजारातून उठिे; गचरबीतून झकवा 
अज्ञात क्स्थतीतून वर येिे; स्वतःच्या पायावर उभे राहिे. ३. बिं होिे; थाबंिे (पाऊस). [सं. ऊध्वच] 
 
उभणवता चव. उभविी, उभारिी करिारा : ‘यारं्ा प्रभ ुतोचर् उभचवला तनया ।’ –मोमंभा २·२६. 
िाचरद्र्यापासून, आजारापासून सोडचविारा; ऊर्मजतावस्थेस आििारा. 
 
उभकसग चव. उभ्या झशगारे् : ‘र्वचरयारें् पाडे उभझसग :’ –रुस्व ७४५. 
 
उभस्वना स्त्री. चनभचत्सचना; र्ारर्ौघातं फटफचजती; उपहास. (को.) [सं. उ्+भत्सचन] 
 
उभळ स्त्री. कोंड्ातून सुपाने पाखडून वगेळी काढलेली किी. [सं. उ्+भल्ल ] 
 
उभळ, उभळी स्त्री. १. खोकल्यार्ी ढास. पहा : उबळ : ‘उभळीर्ा उजगारा । उबगु सेजाचरल्या घरा 
॥’ –एभा ९·२७०. [क. उम्मलु]. २. तीव्र उत्कंठा; उत्सुकता; उतावळी. 
 
उभळि स्त्री. उबळ. 
 
उभळिे अचि. १. सुपाने कोंडा वगैरेतून किी वगेळी करिे; पाखडिे. २. नवीन जात्यात थोडे िळून ते 
र्ालू करिे व ते कसे र्ालते ते पाहिे; जात्यातील घास काढून टाकिे. [सं. उ्+भल्ल ] 
 
उभळिे अचि. उकळिे (मद्य वगैरे). [क. उब्बे] 
 
उभळिे अचि. उत्कंचठत, अधीर, उतावीळ होिे. (राजा.) 
 
उभळा चव. उभारलेला. 
 
उभंड पहा : उभट, उभड 
 
उभा चव. १. ताठ; खडा; आडवा नसलेला; न वाकलेला; न बसलेला. २. सरळ चिशते असलेला; 
लाबंीच्या अनुषंगाने सरळ रेषेत असिारा (रस्ता). याच्या उलट आडवा (रस्ता). ३. र्ालू; सुरू असलेला 
(धंिा वगैरे). ४. न कापलेले; शतेात उभे असलेले (पीक वगैरे). ५. तयार; उत्सुक; पुढे आलेला चसद्ध. ६. 
सतत; अढळ; जागृत; पक्का; तीव्र (दे्वष, िावा वगैरे). ७. संपूिच; सवच; अथपासून र्चतपयंत (संवत्सर, साल, 
वषच वगैरे). ८. सारखा र्ालू असलेला; खळ न पडिारा; फार वेळ चटकिारा; अचवरत (पाऊस, वारा 
वगैरे). ९. सरळ धारा पडत आहेतअसा (पाऊस). १०. थेट समोरून येिारा, तोंडावर येिारा; चवरुद्ध 
चिशकेडून येिारा (वारा वगैरे). ११. गती नसलेला; थाबंलेला; क्स्थर. [सं. ऊध्वच] (वा.) उभा करिे – 
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पुन्द्हा सुरुवात करिे, नव्याने आरंभ करिे (काम, धंिा वगैरे). उभा खािे – फायलावर घेिे; हजेरी घेिे : 
‘तातुल्याच्या हाताला गावतो तर मला उभा खाता.’ –पचक्षिी १०. उभा जाळिे – अत्यंत हाल करिे; 
अचतशय त्रास िेिे; छळिे. उभा ठाकिे – १. उत्पन्न होिे; समोर येिे : ‘संगतीच्या लोकारं्ा भोग । उभा 
ठेला ॥’ –िास १२·९·२४. २. (एखािे काम करायला) तयार होिे : ‘थोडासा प्रचतकार िंाला तरी त्यारें् 
सहषच स्वागत करून मारामारीला उभ ंठाकि ं…’ –एल्गार ७. उभा ठेविे – पहा : उभा करिे. उभा नासिे 
– सवच नाश होिे; तात्काळ नासिे : ‘जे शब्िी विोनी उभा । संसारनासी ॥’ –िास १·२·९. उभा धरिे – 
चनबधंात ठेविे; कडक चशस्तीत वागचविे; जार्िूक करिे; त्रास िेिे; (धनकोने चरिकोस, मुलाने आईस 
वगैरे). उभा राििे – १. चमळिे; प्राप्त होिे; लाभिे (फायिा, नफा वगैरे); परत चमळचविे; वसूल होिे; 
संपािन करिे. २. घडिे; जवळ येिे; चनकट येिे (एखािी गोष् झकवा कृत्य); प्राप्त होिे; आवक यक होिे. 
३. साहाय्य करण्यास पुढे येिे; तयार होिे; चसद्ध होिे : ‘बहुत जन वास पाहे । वेळेसी तत्काळ उभा राहे ।’ 
–िास १९·४·११. ४. एखाद्या संकटातून वर येिे; नशीब काढिे. ५. पोटात गोळा उभा राहिे; संकट येिे; 
उपक्स्थत होिे. ६. आड येिे; अडर्ि, प्रचतबधं होिे; पुढे येिे. ७. उत्पन्न होिे; चमळिे; प्राप्त होिे (झकमत 
वगैरे) : ‘या मालारे् रुपये पार् हजार उभे राचहले की, मािें वडील भानयोिय मानतील.’ –चवचव 
१०·५·१९७. ८. अनुकूल होिे : ‘उभे राचहलें  भानय चबभीषिारे् ।’ –राक १·७१. ९. थाबंनू राहिे. १०. 
चनवडिुकीत उमेिवार म्हिून नाव िेिे. 
 
उभाईत चव. िोघाचं्या मालकीर्ा. पहा : उभागत (को.) [सं. उभयता] 
 
उभाउभी चिचव. त्वरेने; घाईघाईने; लवकर; तात्काळ; िंटपट; वगेाने : ‘उभाउभी फळ । अंगी 
मंत्राचर्या बळ ॥’ –तुगा २४७२. [उभारे् चद्व.] 
 
उभा करिे सचि. १. थाबंचविे; थाबंवनू ठेविे; गती बिं करिे; स्तब्ध करिे. २. बिं करिे; 
तात्पुरता थाबंचविे; काही काळ थोपचविे (धंिा, काम वगैरे). ३. रर्िे; उभारिे; तयार करिे. ४. 
(बायकी) धुताना लाबं वस्त्र एका पिरापासून िुसऱ्या पिरापयंत सारखे करून घेिे. ५. उत्पन्न करिे; 
आििे : ‘चशवाजी महाराजाचं्या नेत्रातून िेखील अश्रू उभे केले.’ –र्ंप १०६. ६. आडवी पडलेली वस्तू लंब 
रेषेत काटकोनात ठेविे. ७. गोळा करिे; चमळचविे. 
 
उभा झडपा, उभा सूळ सरळ लंब रेषेत असलेला डोंगरार्ा कडा, सुळका. 
 
उभा खो खो एक भारतीय खेळ. 
 
उभागत चव. समाईक; वाटण्या न केलेले; िोन मालकारें् (शतेातील उभे पीक र्.) पहा : उभाईत 
 
उभा छेद (शाप.) एखािी वस्तू उभी (ओळंब्यात) वरपासून खालपयंत कापली असताना चिसिारे 
दृक य. 
 
उभाट, उभाड चव. उंर्; उंर् बाधं्यार्ा (मनुष्ट्य वगैरे); सरळ, वर वाढिारे. व पसरिारे (िंाड वगैरे) 
: ‘महाभतूारें् एकावट । सैरा वेंटाळु उभाट ।’ –राज्ञा १३·४६. 
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उभाया पहा : उभेया 
 
उभाड, उभाडांग, उभाड्याचा, उभाटा चव. वयाच्या मानाने अचधक उंर्; उफाड्ार्ा; चवशषे वाढ 
िंालेला; जोमिार; र्ागंला तयार, सशतत (मुलगा, िंाड र्.). 
 
उभा दावा हाडवैर; अक्षय, कायमरे् वैर. 
 
उभा दांडा १. उभा, सरळ खाबं. २. (ल.) सरळ व्यवहार; सरळ वतचन; युततीरे्, कुशलतेरे् वतचन. 
 
उभा दोरा धाविोरा; कच्ची चशवि. 
 
उभा नाििे अचि. सवांगावरून ओघळिे; पािंरिे; चनथळिे (घाम, रतत वगैरे). 
 
उभा पाऊस मोठा, सरळ धारानंी पडिारा पाऊस; न खळिारा पाऊस. 
 
उभा पािारा १. खडा पाहारा; अत्यंत काळजीपूवचक, डोळयातं तेल घालून केलेली राखि. २. सारखे 
उभे राहिे; बसायला फुरसत न चमळिे; एकसारखे कष्; चवश्रातंीर्ा अभाव : ‘चिवसभऱ्याच्या उभ्या 
पहाऱ्यात अंग भरून येऊन रात्रीं मेलं केव्हा ंएकिा आडवी होईन असं होऊन गेलं, –नाट्यछटा (फाटक) 
२. ३. (ल.) एकसारखी केलेली र्ाकरी, सेवा; एखाद्या आजाऱ्यार्ी एकसारखी केलेली शुश्रूषा. 
 
उभा बाजार १. या टोकापासून त्या टोकापयंत सवच बाजार; सगळी बाजारपेठ. २. भरबाजार; बाजारार्ा 
मध्यभाग, र्व्हाटा. 
 
उभा मागय १. राजरस्ता; सावचजचनक रस्ता; रहिारीर्ा रस्ता; मोठा रस्ता; हमरस्ता. २. या टोकापासून त्या 
टोकापयंत सवच, सगळा रस्ता. ३. सरळ रस्ता; आडवा नसलेला, वाकडाचतकडा नसलेला रस्ता. ४. (ल.) 
सरळ प्रामाचिक वतचन, व्यवहार. (वा.) उभ्या मागाने जािे, उभ्या मागाने येिे – सरळ मागाने, न थाबंता 
जािे; वाकडेचतकडे न जािे. 
 
उभा माल तयार िंालेले पि न कापलेले शतेातील पीक. 
 
उभार स्त्री. १. उंर्ी; उभट, उंर्ट, उभ्या आकारार्ा; डौल (पात्र, पागोटे र्. र्ा). २. उभारिी; 
रर्ना : ‘िम्हाडं झपडउभार । झपडिम्हाडं संव्हार ।’ –िास १२५·१४. ३. बायकाचं्या र्ोळीरे् पुढील िोन 
तुकडे. 

पु. १. उत्साह. २. गवच; ताठा. 
चव. १. उंर्, वर आलेले, भरलेले : ‘उभार छाती तरतचरत । सुरूप गुिाने अशी जी कातंा ती 

पािी करते िंरिंचरत ।’ –प्रला १६८. २. आडव ेनसलेले; सरळ; उंर्वट (पात्र, पागोटे र्.) [सं. उ्+भ]ृ 
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उभार पु. १. उबार; ऊर; पुरेसा होऊन अचधक राचहलेला; अवचशष् पिाथच. २. घोड्ाच्या 
तोबऱ्यातील घोड्ाने खाऊन उरलेले िािे; र्ारण्याच्या िाण्यातून पुढे िुसऱ्या वळेी र्ारण्यासाठी काढून 
ठेवतात ते िािे. पहा : उबार 
 
उभार पु. उभा धागा. 
 
उभारक पु. (यंत्र.) यंत्रसामग्री व तत्सम बाधंकामार्ी उभारिी करिारी व्यतती, यंत्र र्. 
 
उभारिी स्त्री. १. माडंिी; रर्ना; बाधंिी; पसारा; चवस्तार. पहा : उभविी. २. उभे राहण्यार्ी 
चिया. 
 
उभारिी स्त्री. घटना; हकीगत; प्रसंग र्. 
 
उभारिी स्त्री. उसार्ा रस कढचवताना त्याला येिारी उकळी. [सं. उ्+भ]ृ(वा.) उभारिीस 
येिे –तयार होण्यापयंत पोर्िे; चसद्ध होण्याच्या अवस्थेस येिे. 
 
उभारिी स्त्री. तयारी; र्च्छा : ‘आपल्या मुखर्येवरून तर आपली िेण्यार्ी उभारिी चिसते.’ –
मंजु ३१. 
 
उभारिी कारागीर (स्था.) र्मारतीरे् बाधंकाम करिारा, उभारिी करिारा मजूर, कारागीर. 
 
उभारिी मोगर (यंत्र.) ठोकून गटू्ट करण्यासाठी वापरात येिारा हातोडा. 
 
उभारिी यंत्र (यंत्र.) ठोकून गटू्ट करण्यारे् याचंत्रक साधन. 
 
उभारिे उचि. १. उभे करिे; रर्िे; स्थापन करिे; सरळ लंबरेषेत बसचविे : ‘पचर महाभतूारें् िळवाडें । 
उभारी भलें  ॥’ –ज्ञा ५·७८. २. र्ालू करिे; सुरू करिे; गती िेिे (धंिा, काम वगैरे); स्थापना करिे : 
‘लॉडच रेझडग यानंीं लष्ट्करी कोटें उभारण्यार्ी र्ुकी केली.’ –के १०·६·३०. ३. वर आििे; ऊर्मजतावस्थेस 
आििे; पुढे आििे (व्यापार, धंिा). ४. प्रवृत्त करिे; पुढे करिे. ५. वर उर्लिे; उंर्ी वाढचविे (ठेंगण्या 
वस्तूर्ी झकवा र्मारतीर्ी). ६. उत्पन्न करिे; कक्ल्पिे; मनाशी बाधंिे (तकच , कल्पना, पद्धती वगैरे) : 
‘म्हिुचन तकच  उभाचरती काचमनी ।’. ७. एखािे चशवायरे् वस्त्र तुकडे जोडून व धाविोरा घालून एकत्र करिे; 
कच्चे काम करिे; एखािा सागंाडा तात्पुरता रर्िे. 

अचि. १. उठिे; उभे राहिे; ताठ, खडा, सरळ होिे : ‘पालचवतो करीं उभारूचन बाहे । कृपावतंा 
पाहे मजकडे ।’. २. उभे राहिे; सरळ होिे (केस वगैरे). ३. वर येिे; उठिे; उत्पन्न होिे; बाहेर पडिे 
(पुळी, गळू वगैरे) : ‘तो तसा चगचळतसा न उभारे ।’ –गजेंर मोक्ष (रघुनाथ पचंडत) ३७. 
 
उभारिे सचि. (अथच.) १. एखािी कंपनी, संस्था, उपिम सुरू करिे. २. नवीन कंपनीसाठी लागिारे 
भाडंवल उभारण्यासाठी कजचरोखे झकवा भाग चविीस काढिे. 
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उभारत चिचव. १. समाचयक मालमत्ता, भाडंवल, मालकीर्ी वस्तू वगैरेंरे् चनरचनराळे मालकीरे् चवचशष् 
भाग प्रत्यक्ष न पाहता एकचत्रत रीतीने. २. अचनर्मित; चवर्ार र्ालू असताना; शवेटास गेले नसताना; 
चनकालात न चनघता. ३. सामान्द्यत; चवचशष् व्यततीस उिेशून नसलेले; सवचसाधारि (भाषि). ४. पक्का 
ठरलेला नसताना (पगार वगैरे); िोन्द्ही बाजंूनी चनचश्चतपिे मान्द्य केलेली नसताना (झकमत, अट वगैरे); 
नक्की न तोलता; अमोज; अमाप (धान्द्य वगैरे). पहा : उभाईत 
 
उभारतपिा पु. चनःपक्षपातीपिा; चनःस्पहृता. 
 
उभारा पु. १. उभारिी; रर्ना; चवस्तार; माडंिी : ‘तरी सत्यचर् गा धनुधचरा । सवच कमांर्ा उभारा ।’ –
ज्ञा १८·३०४. २. क्स्थती; अक्स्तत्व : ‘शीत उष्ट्ि पजचन्द्यधारा अंगी न लागती अंबरा । तेवी साधूर्ा उभारा । 
दं्वद्व संभाराचनदं्वद्व ॥’ –एभा ११·९४७. ३. शरीरार्ी ठेवि, बाधंा : ‘अंगे सवांग सुकुमार । मनोहर उभारा ।’ –
एरुस्व  १५·५०. ४. पोकळ अवसान; उठाविी; आकार; डौल : ‘तुका म्हिे उभाऱ्यानें । खरे कोि माचनतसे 
।’ –तुगा ३१८६. ५. फैलाव; िरवळिे; पसरिे; प्रसार; चवस्तार : ‘जैसा कस्तुरीर्ा चनकरा । तेथे पचरमळार्ा 
उभारा । तैसा ज्ञानाने चशष्ट्यवरा । जन्द्मलाचस तंू ॥’. ६. र्ालू क्स्थती; अक्स्तत्व : ‘ऐश्वयेसी ईश्वरा । चजयेरे् 
आंग संसारा । आपलाही उभारा । आपिचर् जो ॥’ –अमृ १·२९. [सं. उ्+भ]ृ 
 
उभारा पु. १. र्च्छा; मनोचवकारार्ी प्रवृत्ती; उमाळा : ‘वचन व्याघ्र वृकाचिक सारे झहसेर्ा त्यजचत 
उभारा ।’ –िेप ८८·४. २. उसार्ा रस कढचवताना त्याला येिारी उकळी, ऊत. (चि. येिे) : ‘रसास 
उभारा येतो म्हिजे …रस उतू जाऊ लागतो.’ –कृचष ४७२. (वा.) उभारा धरिे – पुढाकार घेिे; उद्युतत 
होिे : ‘पचरत्रािाय साधूच्या उभारा, धरीं चनवठाया सवच भचूमभारा ।’ –कृष्ट्िजन्द्म (िेवनाथ) ३. [सं. 
उ्+भ]ृ 
 
उभारा, उभाळा पु. नालबिंार्ी ऐरि, ठोकळा. 
 
उभारी स्त्री. बलैगाडीत भरती जास्त व्हावी म्हिून उभी लावलेली काठी; खंुटाच्या खार्रात कापूस 
वगैरे भरण्याच्या वळेी खार्राच्या टोकावर भोवताली िोन हात लाबंीर्ी लावण्यात येिारी उभी िाडंकी. 
(व.) [सं. उ्+भ–ृभर] 
 
उभारी स्त्री. उमेि; र्च्छा; चनश्चय; टिकपिा : ‘त्यारं्ी सारी उभारी, सारा करारीपिा लोळागोळा 
होऊन पडला होता.’ –चवभतू २१. 
 
उभारी स्त्री. उत्साह; नेट; जोर; तरतरी; हुशारी. (चि. धरिे.) : ‘अचर भारी भारी अवघड उभारी 
धचरतसे ।’ –रौपिी (झककर) ४३. (वा.) उभारी धरिे –पुढे येिे; प्रगती करिे : ‘रॉय याचं्यासारखा नेता 
लाभनूसुद्धा ज्यानंा भारतात उभारी धरता आली नाही …’ आआ १०७. 
 
उभारू पु. आजार, गचरबीरे् चिवस र् संपिे. 
 
उभा लगाम कमानिार लगाम. 
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उभाविे पहा : उभिे, उभणविे : ‘नीलाकुंरोरेक मध्यें उभाव े।’ –मुद्गलाया भाषातंर (हचरराज) ८७. 
 
उभावे न. उभारलेली रर्ना; माडंव; उभे राहिे : ‘गगनावचर उभावें । घडे केचव ॥’ –राज्ञा १०·१२. 
 
उभा णशवार न. कापलेले, उभे पीक. (वा.) उभा णशवार टाकून जािे, उभा णशवार टाकून पळिे 
–परर्ि वगैरे आले असताना पीक काढून न घेता, काही बरोबर न घेता पळून जािे. 
 
उभास पहा : उभासिे 
 
उभासिे अचि. भास होिे; चिसिे : ‘भपूाळ जो मम मनोमुकुरीं उभासे ।’ –िस्व २०८. [सं. 
उ्+भास] 
 
उभा सूळ पहा : उभा खडपा, उभा कडा 
 
उभासोट चव. चिचव. अगिी सरळ उभा; उभाच्या उभा. 
 
उभा िोिे अचि. थाबंिे; तात्पुरता बिं होिे; चवश्रातंी घेिे. 
 
उभाळ पु. १. हंुिका : ‘येती िुःखारे् भरूचन उभाळ ।’ –ऐपो ४७०. २. मनोचवकारार्ी उसळी. 
 
भाळ ज्वाळा. (व.) पहा : उबाळा 
 
उभाळा पहा : उभड : ‘िुःखारे् डोंगर उभाळा सुटला.’ –ऐप ं३३६. 
 
उभांग (उभाङ ग) चव.  उंर्ट; सामान्द्यापेक्षा अचधक उंर् असलेला; उंरे्ला; उभार; अंगाझपडाने र्ागंला. 
 
उणभिे अचि. उभारिे : ‘गुढीया उचभलीया’ –लीर्पू १७. 
 
उभी चिचव. उभ्या उभ्या; घाईने : ‘मनाचिकें  व्यापारु । साचंडतीं उभीं ॥’ –ज्ञा. १८·७३७. 
 
उभीउभी पहा : उभाउभी : ‘चर्मिगावच्या ठाण्यातं नेऊन उभीउभी सेंभररुपये घेतले.’ –पेि 
२०·७७. 
 
उभी कुडी उंर्, सडपातळ बाधंा; उभी ठेवि. 
 
उभी चतुथी, उभी चौथ वद्य पक्षातील र्तुथी; संकष् र्तुथी. या चिवशी सकाळपासून र्रं उगवपेयंत उभे 
राहण्यारे् काहींरे् व्रत असते. 
 
उभी चाकरी त्रासिायक, चजचकरीर्ी र्ाकरी, सेवा. 
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उभी दुपार भर िोन प्रहर; ऐन िुपारर्ी वळे; ऐन मध्यान्द्ह. 
 
उभी धाव सरळ, वर डोंगरावर र्ढिे : ‘उभी धावं घ्यावी चगरी तो र्ढावा ।’ –िाचव १४५. 
 
उभी पट्टी नेहमीच्या ठरावीक वसुलाखेरीज अचधक वसूल करण्याकचरता बसचवलेली पट्टी झकवा 
कर. 
 
उभी पेट, उभी पेठ या टोकापासून त्या टोकापयंतरे् सवच शहर, बाजार. पहा : उभा बाजार 
 
उभीया चिचव. उभ्याने; उभे राहून : ‘भतुानंिा : उभीया पुरीया रवा :’ –लीर्उ १९. 
 
उभी रास १. मोजमाप न करता, न चवभागता, जशीच्या तशीर् ठेवलेली धान्द्यार्ी रास. शतेातून 
आिलेले धान्द्य प्रथम नुसते ढीग करून ठेवलेले असते त्याला म्हितात. २. (ल.) सवच मालमत्ता, संपत्ती, 
झजिगी. 
 
उभी णवळी ज्या चवळीरे् पाते मोडता येत नाही झकवा चमटता येत नाही अशी चवळी. 
 
उभी संघटना स्त्री. (अथच.) एकार् के्षत्रातील एकाहून एक वरच्या संस्थारं्ी झकवा खात्यारं्ी संघटना. 
 
उभे न. १. उभारिी; माडंिी : ‘म्हिोचन समभागें शुभाशुभें । चमळोचन अनुष्ठानार्ें उभें ।’ –ज्ञा 
१८·२४७. २. नुसते गंुडाळून घेण्यासाठी चस्त्रया वापरतात ते वस्त्र. 
 
उभेकडी चव. वरून खाली अशा प्रकारे एका ओळीत असलेला : ‘धनगरिीनीं  उभेकडी सारविे 
घातली.’ –बनगर ८९. 
 
उभे काम जरूरीरे्, अगत्यारे्, चनकडीरे् काम. 
 
उभे कंुकू वैष्ट्िव चस्त्रया लावतात त्या पद्धतीरे्, उभ्या गंधासारखे (बिामी आकारारे्) लावलेले कंुकू. 
 
उभे कंुड (र्ाभंारी धंिा) र्ामडे चभजत ठेवण्याकचरता लागिारे राजंिाच्या आकारारे् खापरारे् 
कंुड. 
 
उभे खािे सचि. सवच−समूळ नाहीसे करिे : ‘लोह उभें खाय माती । तें पचरसाचर्ये संगती । सोनें 
जालया पुढतीं । न चशचवजे मळें ॥’ –ज्ञा १८·१४०८. (वा.) उभे नेसिे, उभे घेिे, उभे लावून घेिे, उभे 
लाविे – वस्त्र बिलण्यापूवी िुसरे एखािे जुने वस्त्र अंगाभोवती गुंडाळिे; स्नान करण्याकचरता लहानसे 
वस्त्र नेसिे. आडव ेनेसिे. याच्या उलट. या िोन वातप्रर्ारारें् अथच कोकि व िेश या प्रातंात परस्परचवरुद्ध 
आहेत. कोकि प्रातंात आडव े नेसिे यार्ा अथच व्यवक्स्थतपिाने व पद्धतीरपिाने नेसिे असा होतो; तर 
िेशावर, आडव ेनेसिे यार्ा अथच आड लावनू घेिे, तात्पुरते झकवा लहान वस्त्र नेसिे असा होतो. 
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उभेटा पहा : उभंट, उभट 
 
उभेया चिचव. उभ्याने. (गो.) 
 
उभेिे अचि. १. उभे राहिे : ‘उठोचन उभेला सन्द्मुखी ।’ –िाचव ४०१. २. उभारिे : ‘रामराज्यार्ी 
उभेली गुढी ।’ –िाचव १६७. 
 
उभेदीघ चव. उंर् नीर् : ‘मोटे धाटे : उभेिीघ : भीक्षा का मागत असा ं:’ –लीर्पू ६. 
 
उभे दुखिे आंथरूिाला न चखळचविारे, साधे िुखिे; चकरकोळ िुखिे. 
 
उभे दोन प्रिर पहा : उभी दुपार : ‘आपल्या िंोपड्ावंर उभ्या िोन प्रहरी र्ागंलें  ऊन पडतें.’ –पाव्ह 
२७. 
 
उभे धावेने चिचव. िौडता िौडता; चवसावा न घेता : ‘केवळ उभे धावनेे र्ार महाल आचलयाने शत्रुर्ें 
पारपत्य जाहलें  ऐसे नाहीं.’ –मर्सा ८·१७९. 
 
उभेपि न. १. उभे असलेली क्स्थती. २. (ल) चजवतंपिा : ‘आता ंउभया ंउभेपि नाहीं जयार्ें । या 
पचडचलया गहन कवन तयार्ें ।’ –ज्ञा ८·६३. 
 
उभे पळिे उभ्या उभ्या न थाबंता एक सारखे पळत जािे. 
 
उभे पीक शतेात तयार िंालेले पि न कापलेले पीक : ‘या जागेत उभी चपके असून …’ –डुकरार्ी 
चशकार (बडोिे) २०. 
 
उभे फुटून िंाडाला वर जािाऱ्या फादं्या येऊन. 
 
उभेया चिचव. (ल.) चजवतंपिी : ‘उभेया ंउभेपि नाचह जेयारे् । पचडलेया ंगहन कवि तेयारे् ॥’ –राज्ञा 
८·६२. 
 
उभे वषय साद्यतं, आरंभापासून शवेटपयंतरे् वषच. 
 
उभे वारे १. गडबड, गोंधळ. २. उिासीनता. (चि. सुटिे). 
 
उभे वैर पहा : उभा दावा 
 
उभे सुकिे १. िंाड उभ्या क्स्थतीत असतानार् वाळिे. २. सवच शरीर िुःखाने, काळजीने कृश होिे, 
वाळिे : ‘लेंकूरंूवारे्चन िुःखें । जेचव माउली उभी सुकें  ।’ –ऋ ४६. 
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उभे सैर उभ्या उभ्या; उभ्याने : ‘नािारे्चन घघचरीं । बैसलीं वीरारं्ीं िातेंरीं । चकरचकरोचन वाली कंुजरीं । उभे 
सैरीं उसाडंला ॥’ –भारा बाल २०·४८. 
 
उभौ चव. िोन; िोघे : ‘का ंउभौ येकलीं वर्मिता ं॥’ –िाचव २५७. [सं.] 
 
उभ्या घाईने १. चिचव. उतावीळपिाने; अचतशय घाई; उत्कंठेने (हाक मारिे, ओरडिे). (चि. करिे) 
२. मोठ्या कळकळीने; आग्रहाने; जोराने (धाविे, चवनविे र्.) 
 
उभ्या जन्मात सबधं आयुष्ट्यात; कारकीिीत : ‘धृतराष्ट्राने ही करामत उभ्या जन्द्मात एकिार् केली’ –भा 
३९. 
 
उभ्याने चिचव. मग्रूरीने; अचवनयाने. 
 
उभ्या पायाने अचतशय तत्परतेने : ‘शकंरजी व परशुराम हे िोन महत्त्वाकाकं्षी िाह्मि नेहमी 
बाईसाहेबाचं्या तैनातीत उभ्या पायाने असतात.’ –स्वप १३१. 
 
उभ्या मालाची पाििी शतेातील चपकार्ा अंिाज. 
 
उमकळिे सचि. अधातंरी ठेविे; लोंबकळत ठेविे, टागंिे. (गो.) [सं. उत्+कलन=धरिे] 
 
उमका, उमखा स्त्री. उत्कट र्च्छा; प्रवृत्ती; आवगे : ‘चशवाय चवकत घेण्यार्ी उमका अन् पैसा 
साऱ्याचं्यार् पालकाजंवळ नसे.’ –साजं ९०. [सं. उ्+मनीषा] 
 
उमग पु. १. आढळ; शोध (लपलेली, हरवलेली गोष्); ठावचठकािारे् ज्ञान, माचहती. (चि. पडिे, 
पाडिे). : ‘कंुतीर्ा भाउ मग क्स्थर राहे घेत आप्तलाभा उमग ।’ –मोकृष्ट्ि ४९·६. २. समज; समजूत.पहा : 
उमज [सं. उ्+मज्ज] 
 
उमग पडिे १. ज्ञान होिे; पूिचपिे लक्षात येिे : ‘आले कुठून आचि जातात कोठे यार्ा उमग लोकानंा 
पडेपयंत …’ –उअं २०. २. सवड होिे; चनकाल होिे : ‘तेव्हा ं नागमंगली राहून कजचवाम पट्टिातूंन 
अचतसंकटें काढून आिून र्ार चिवस त्यास खर्ार्ा उमग पडे ऐसे करंू.’ –पेि २८·२५५. 
 
उमगिे, उमंगिे उचि. १. आढळिे; चिसिे; सापडिे; शोध लागिे. २. शोधिे; धंुडाळिे; ओळखिे; 
समजिे : ‘काळातें िमिार मी उमचगतें धंुडोचनया बाळ जी ॥’ –आपू ९. 

अचि. उघडकीला येिे; जाहीर होिे; गुप्त न राहिे; उलगडा होिे; प्रकाशात येिे. [सं. 
उ्+मज्ज ] 
 
उमगा चव. उमगायर्ी (गोष्); गुचपत; गुप्त (गोष्). [कना.] 
 
उमग्या चव. उमगून, शोधून काढिारा; माग, तपास लाविारा; धंुडाळिारा. 
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उमच स्त्री. उपकारारं्ी परतफेड; कृतज्ञता; प्रत्युपकार. [सं. उ्+मज्जन] 
 
उमचिे उचि. उपकारातून बाहेर पडिे; मोकळे होिे; सुटिे; उपकारार्ी फेड करिे; उसने फेडिे : 
‘आचि िान जया द्यावें । तयातें ऐसेंया पाहावें । जया घेतलें  नुमर्व े। कायसेंनही ।’ –ज्ञा १७·२७८. 
 
उमचळिे अचि. उमळिे; उन्द्मळिे; लवंडिे; उपटून येिे; उलथून पडिे (िंाड वगैरे). उमर्ळून 
पडिे असा सामान्द्यतः प्रयोग. 
 
उमज पहा : उमट : ‘त्यास आम्ही मराठे−उमज गुप्त काये जािो?’ –पेठेिभा २·२. 
 
उमज पु. १. समज; समजूत; बोध; ज्ञान; माचहती; उमग : ‘तुम्ही बहु भले मला उमज होय ऐसे कथा 
।’ –केका १००. २. आकलनशतती; शहािपिा; अक्कल : ‘कासवीरे् परी पाहें दृष्ीं मज । चवज्ञानी उमज 
िावुचनया ं॥’ –तुगा १०८०. (चि. िाखचविे, पडिे, िेिे.) [सं. उ्+मज्ज] (वा.) उमज पडिे – पूिचपिे 
लक्षात येिे. 
 
उमज पचहली नागंरिी. नागंरिीरे् जे उमज, िुरो, तास, अडास हे र्ार प्रकार त्यापैकी पचहला प्रकार. 
[कु.] 
 
उमजिे उचि. १. समजिे; लक्षात येिे; समजूत पटिे; माहीत होिे : ‘असें उमजता भले न गुरुभाव तो 
टाचकती ।’ –केका ९७. उमजिे व समजिे यामधील फरक समजिे – केवळ सामान्द्य ज्ञान होिे, उमजिे 
पूिचपिे समजिे. आतील रहस्य माहीत होिे. २. आजारातून उठिे; टवटवीत होिे. ३. जागृत होिे; सावध 
होिे : ‘जया ंिोघामंाचज येखािें । चवपाये उमजलें  होय चनिें ॥’ –अमृ १·१४. ४. मापार्ा उतार पाहािे. 
(गो.) [सं. उ्+मज्ज ] 
 
उमजसमज स्त्री. वरवर, सामान्द्य समजूत, ज्ञान. 
 
उमजीक चव. १. तत्काल उमजिारा. २. (ल.) बुचद्धवान; हुशार; र्लाख; तीक्ष्ि, तीव्र बुद्धीर्ा. 
 
उमजून सांगिे नीट खोलून, खुलासेवार सागंिे : ‘यैसे त्यासं उमजून साचंगतले तेव्हा मग पाविसें रु. 
मात्र प्राप्त जाले.’ –र्रं्ूि १३७. 
 
उमट पु. १. आढळ; शोध; थागं; प्रकटता; प्रचसद्धी; पचरस्फुटता (चि. पडिे) : …आजी काहंीं उमट 
तो पडला नाही. तथाचप आम्ही सावधपिे आहों.’ –ऐलेसं ८९३. २. स्पष्; ठळक; प्रामुख्याने पुढे येिे, 
चिसिे (अज्ञात गोष्). ३. चनचश्चत; पूिच कल्पना; ज्ञान; समज. (चि. पडिे, होिे.). ४. उबळ; मळमळ; 
उबक; आवगे. [सं. उन्द्मृष्] 
 
उमट खािे अचि. पहा : उमटिे : ‘कलघटगीकडे झकवा चमश्रीकोटाकडे येण्याच्या शत्रूच्या आवाया 
आहेत त्यात चजकडे उमट खातील चतकडे आम्हीचह जाऊं.’ –ऐलेसं १६७२. 
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उमटिे, उमंटिे अचि. १. चिसिे; आढळिे; प्रकट होिे; जाहीर होिे; उघडकीला येिे : ‘हा राजकुमरु 
उमंटला ।’ –उभा ४८·४२. २. स्पष् होिे; बाहेर पडिे; स्वच्छ होिे; पूिच होिे; लक्षात येिे (ध्वनी, आवाज 
वगैरे) : ‘शब्ि ना उमटती पुढती.’ –संग्रामगीते ७२. ३. वर येिे; उठून चिसिे, स्पष् होिे : ‘तैसें अवयेवु 
उमटलें  । वाचलपें आडौचन ।’ –चशव ७२०. ४. उत्पन्न, उद्भतू होिे; उद्भविे : ‘ऐसी वाट पाहे काहंी चनरोप का ं
मूळ । काहो कळकळ तुम्हा ंउमटेचर्ना ।’ –तुगा ४५२. ५. (ठसा, चर्त्र, प्रचतझबब र्.) उठिे; स्पष् चिसिे; 
स्वच्छ, अंचकत होिे : ‘जेथ हें संसारचर्त्र उमटे ।’ –ज्ञा ५·१५६. ६. बाहेर पडिे, येिे : ‘वरुिावती बाहेर 
सप्त योजन, द्वार केलें  उमटावया ॥’ –पापं्र १०·१४७. ७. उपटिे; उपटून काढिे. (गो.) [सं. उन्द्मर्थ] 
 
उमटरेखक पु. १. समुद्भता. २. चर्ते्र वा अक्षरे काढिारा. 
 
उमटरेखन न. उठावकाम; नक्षीरे् उठावकाम; उठावचर्त्र. 
 
उमटा पु. आवड; नाि (झकचर्त चतरस्कारव्यंजक). (व.) [सं. उ्+मन्] 
 
उमडिे अचि. जोर होिे : ‘विेना उमडून येऊन तो खाली कोसळला.’ –मुखवटे १३६. 
 
उमडिे अचि. उपजिे; आढळिे; प्रकट होिे; जाहीर होिे; चिसू लागिे; उत्पन्न होिे : ‘चवपायें घुिाक्षर 
उमडे ।’ –राज्ञा १७·२९९. 
 
उमि पहा : ओमि (गो.) 
 
उमििे अचि. मापिे; मोजिे. पहा : उमाििे [सं. उ्+मा] 
 
उमत स्त्री. उमेि : ‘आता एक उमत हाय तंवरका घसासा राब.ू’ –रैत ७. 
 
उमतिे उचि. ओतिे. (माि.) [सं. उ्+मर्थ] 
 
उमती स्त्री. उमेिी; ज्वानी; तारुण्य : ‘छान छबेली सुरत फाकडी पुढी उमतीमधे येिारू ।’ –पला 
४·४०. [सं. उ्+म्] 
 
उमथिे अचि. उलटिे; लोटिे : ‘काळ लोहार्ा डोंगरू उमथला.’ जासं्व २६१. 
 
उमथा चव. पालथा; उपडा. (गो.) 
 
उमदगी स्त्री. मोठेपिा; थोरवी; मातब्बरी; संपन्नता. [फा.] 
 
उमदिे अचि. डबडबिे; चभजिे : ‘ते स्विेे उमिली चिसे ।’ –सव ३६६. 
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उमदळिे अचि. वातंी होिे; उमळिे; उलटून पडिे; मळमळिे; कालवाकालव होिे; ढवळिे : 
‘अचत िंाले, कोठे तरी उमिळून पडलेर् पाचहजे, अशा मनाच्या क्स्थतीत मी होते.’ –पलको ५८१ [सं. 
उ्+मूलन] 
 
उमदा चव. १. थोर; उिार; श्रेष्ठ; शूर; परािमी; चवश्वासू; मोठ्या मनार्ा. २. भव्य; संुिर; िेखिा; 
पािीिार (मािूस, वस्तू). [फा.] 
 
उमदा पु. जागरि; व्याप; श्रम. (व.) [सं. उ्+म्] 
 
उमन स्त्री. पचहली नागंरिी. पहा : उमज. (कु.) 
 
उमन पु. उखािा. [सं. उ्+मन्] 
 
उमप, उमाप चव. पुष्ट्कळ; अगाध; अचतशय; खूप; अमूप; अगचित : ‘डाहाचळया जाती उमपा ।’ –ज्ञा 
१५·१४४. [सं. उ्+मा] 
 
उमपिे उचि. वर येिे; उडिे : ‘मग ते चनघाली तेथोन । तत्काळ उमपली गगन ॥’ –कथा १·६·१५९. 
[सं. उ्+मा] 
 
उमर पहा : उंबर 
 
उमर, उम्मर स्त्री. वय; आयुष्ट्य : ‘चवसा ंआंत उम्मर, नरम कंबर, चपताबंर पैठिरे् नेसल्ये ।’ –प्रला 
२२९. [फा. उम्र] 
 
उमरजी मजी. 
 
उमरठ, उमरठा पु. िाराच्या र्ौकटीर्ी खालर्ी बाजू; उंबरठा. पहा : उंबरा [सं. उंबर] 
 
उमरडिे अचि. बिलिे; नाहीसा होिे : ‘तंववचर वासना उमरडली तचर कार्.’ –लीर्उ ९६१. 
 
उमरडिे चि. १. िहन करिे. २. वाकचविे. [क. मुरुण्टु] 
 
उमरडिे सचि. १. ओलाडंिे; उल्लंघन करिे; त्याग करिे : ‘स्वगार्ी आडवगंी । उमरडोचन ॥’ –
ज्ञा १३·१६२. [सं. उ्+मृ्] 
 
उमरदराज पु. चर्रंजीव; पुत्र; मुलगा. [फा.] 
 
उमरा पु. उंबरठा. पहा : उंबरा [सं. उंबर] 
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उमरा पु. अमरावतीकडील आखूड धानयार्ा कापूस. 
 
उमराव पु. सरिार; मानकरी; श्रेष्ठजन; अमीर; खासा : ‘राजेबहािर रंगराव होळकर स्वता ंआचि 
उमराव.’ –ऐपो २६७. [फा. अमीर अव.] 
 
उमरावजादा, उमरावजादी पु. स्त्री. सरिारार्ा मुलगा, मुलगी. 
 
उमरावसभा स्त्री. चिचटश पालचमेंटरे् वचरष्ठ सभागृह. 
 
उमलिे अचि. १. चवकासिे; फुलिे : ‘तें उमललें  अष्िळ । ठेऊं वरी ॥’ –ज्ञा १५·६. [क. मलर] २. भेग 
पडिे; फुटिे; उकलिे. ३. सैल होिे; चवरघळिे (कपड्ावरर्ा मळ, र्ुन्द्यार्ी कळी, मातीरे् ढेकूळ 
वगैरे). ४. फुगिे; लाही होण्याजोगे फुगिे (चभजत घातलेले धान्द्य वगैरे). ५. प्रफुचल्लत होिे; उल्हासयुतत 
होिे (मन वगैरे). ६. प्रकट होिे; उत्पन्न होिे : ‘परी एकी केधवा ं गेली । शाखा कोडी केधवा ंजाली । हें 
नेिव ेजेवीं उमललीं । आषाढ अभ्रें ॥’ –ज्ञा १५·१२५.  

उचि. १. उर्लिे; उखळिे (वाकवनू घट्ट बसचवलेले चखळयारे् टोक वगैरे). २. सुटे करिे; 
उघडिे; खोलिे (कोयंड्ार्ी चमळचवलेली िोन टोके वगैरे). ३. क्षार लावनू तापवनू साधंिे, एकत्र करिे; 
डाग िेिे (सोन्द्याच्या िाचगन्द्यारं्ी टोके). ४. सोलिे; मोकळे करिे; काढून टाकिे (धान्द्य चभजवनू त्यार्ी 
साले वगैरे). [सं. उ्+मील ] 
 
उमला पहा : उंबला : ‘उमले व डोंगळे यारें् चवष जालीम असते.’ –प्राचिमो ११८. 
 
उमला पु. िंाडावरील लाल मंुगी झकवा मंुगळा. 
 
उमली लागिे वाजवीपेक्षा अचधक चभजून कुजायला लागिे : ‘…चपकास उमली लागोन चपकें  बुडालीं.’ –
ऐलेसं ८३४२. पहा : उमले 
 
उमले न. १. आधि घालून चभजत ठेवलेले भात, जोंधळे वगैरे (लाह्या वगैरे करण्याकचरता). २. 
सपीट, रवा वगैरे काढण्याकचरता चभजत ठेवलेले गहू. (व.) [सं. उ्+मील ] 
 
उमले न. मळमळ. [सं. उ्+मल ] 
 
उमष, उमस पु. १. श्वास; िम; उमास. २. उसंत; चवसावा; चवश्रातंी; अवकाश; स्वस्थता; स्वास्र्थ्य 
: ‘सत्व उमी अंतःकरिासही । उमस घेवो नेिी ।’ –ज्ञाप्र १३५; ‘…८० हजार फौजेर्ा मेळ असता उमष 
(र्ंग्रजानें) खाऊ चिला नाहीं.’ –र्सहोकै ११. 
 
उमस पु. १. स्फूती; उद्भव; चवस्तार : ‘वानिेवतेर्ी स्तुचत । वार्ाचर् जाहली विती । तेथें दै्वताचर्ये 
संपत्ती । उमस चर्त्तीं उमसेना ॥’ –एभा १·२८. २. स्फुरि; उद्भव; प्रािुभाव. [सं. उ्+चमष्] 
 
उमस स्त्री. मळमळ. 
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उमस पु. उमज; समज; जािीव : ‘म्हिोचन आत्मा आत्मलाभें । नािंऊचन शब्ि शोभे । येईल ऐसा न 
लभे । उमसु घेवों ॥’ –अमृ ६·९४. 
 
उमसिे उचि. १. गभचधारिा होिे. २. उल्लंघिे 
 
उमसिे उचि. १. सागंिे; उघड करिे; प्रकट करिे : ‘जीवु जावो पचर नुमसे । ठेचवला ठावो ॥’ –ज्ञा 
१३·२०३. २. प्रकट होिे; चिसिे; माहीत होिे : ‘एव ंदै्वतासीं उमसों । नेिुचन ऐतयाचंस चवसकुसों ।’ –अमृ 
२·६९. 
 
उमसिे सचि. आवरिे. [का. मुसुकु] 
 
उमळ स्त्री. १. मळमळ; ओकारी वाटिे : ‘आता एक िोन चिवसात त्यानंा चवशषेर् खोकल्याच्या 
उमळी येतात.’ –पलको ४५५. २. उबळ. पहा : उमाळा [सं. उ्+मूल] 
 
उमळ, उमळट स्त्री. पहा : उपळ १. पावसारे् पािी चजरून जचमनीतून िंरे वाहू लागण्यार्ी क्स्थती. २. 
फुरसे, घोिस वगैरे र्ावले असताना अंगातून रतत वाहू लागण्यार्ी क्स्थती. ३. अकाली गभचस्त्राव होिे. ४. 
उष्ट्िता व आरचता यामुळे फळे कुजून त्यातून रस वाहायला लागण्यार्ी क्स्थती. ५. मऊ होिे (कळीर्ा 
र्ुना, मातीरे् ढेकूळ र्.). [सं. उ्+मूल ] (वा.) उमळ पडिे, उमळट पडिे – अचतशय पाऊस 
पडल्यामुळे पीक कुजायला लागिे. 
 
उमळिे अचि. आळ घेिे; हट्ट करिे : ‘उमळतें अध्या रातीं मागे बाई र्ंर हातीं ।’ –वलो ८८. (व.) 
 
उमळिे अचि. उत्पन्न होिे; फुलिे; उमलिे; बहरिे (कळी वगैरे). [सं. उ्+मील ] 
 
उमळिे अचि. धुिे; खळबळिे (वसे्त्र, भाडंी वगैरे). (कु.गो.) [सं. उ्+मल ] 
 
उमळिे अचि. १. पोटातील कोवळया गभाला उष्ट्ि चवकृती िंाल्यामुळे तो स्त्रविे, बाहेर पडिे. २. 
उलथिे; उपटून येिे : ‘ र्या उमळती िाढा । िातंासंचहत ॥’ –ज्ञा १३·५६५. ३. पािंरिे : ‘त्याच्या 
श्रमलेल्या शरीरातून घाम नुसता उमळत होता.’ –वषा १२९. ४. भरून येिे : ‘मन अकारि उमळते.’ –
अधातंर ३५. [सं. उ्+मूल ] 
 
उमळवटी स्त्री. ओकारी; कंटाळा : ‘पचहल्या पचहल्यािंा तािूंळ चकती घ्यायरे्, डाळ चकती 
घ्यायर्ी, चतखटमीठ चकती घालायर् ं वगैरे माचहती चवर्ारून मी आईला उमळवटी आिली.’ –वत्सला 
१३९. [सं. उ्+मल ] 
 
उमळशीक स्त्री. उत्कंठा; आतुरता; औत्सुतय. (गो.) 
 
उमळा चव. बुळबुळीत; पर्पर्ीत; चगळचगळीत; चलबचलबीत; बेर्व (पातळसर अन्न, ज्यातून रस 
पाघळत आहे असे फळ वगैरे). (राजा.) 
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उमळावि स्त्री. मळमळ; पोटात ढवळण्यार्ी चिया; तोंडाला ओकारीपूवी पािी सुटते ती क्स्थती. 
(चि. येिे.). (राजा.) 
 
उमळी चव. स्वतंत्र; चनवेध. 
 
उमंडिे अचि. उमटिे; भास होिे; उत्पन्न होिे; सापडिे. पहा : उमटिे : ‘मृगजळ येथ उमंडे । तेथे असे 
पा ंकोरडे ।’ –अमृ ६·३४. 
 
उमा पु. मुका; र्ुबंन. (गो.) [क. उम्मु=र्ुबंन] 
 
उमा चव. खेडवळ; अडािी; साधा; भोळा; अचशचक्षत. 
 
उमार्िे अचि. कोमेजिे; म्लान होिे : ‘……आचि गौरार्सें आली : कोमार्ली : उमार्ली : ऐसीं गोसावी 
िेखीलीं :’ –लीर् ३·४७. 
 
उमाठ, उमेठ चव. उंर्; उंर्वट; वर आलेली; फुगलेली (जमीन). 
 
उमाठा पु. १. उंर्वटा; उंर् जागा; डोंगरार्ा माथा. २. द्वार; उंबरठा : ‘एक श्रविाच्या राजचबिीस 
आले । तेथून हचररूप चनधाचरलें  । एक कीतचनाच्या उमाठीं ठाकलें  । पे्रमें हचररूप चवलोचकती ॥’ –हचर 
२३·२२६. ३. (ल.) प्रचसद्धी; (चवशषेतः) कुप्रचसद्धी; बोभाटा; बभ्रा; एखािी गोष् उघडकीला येिे. (चि. 
पडिे, होिे). (वा.) उमायास येिे –स्पष् ठळक चिसू लागिे. उघडकीस येिे. 
 
उमाड स्त्री. तुफान; वािळ; खवळिे; क्षबु्धपिा (समुरार्ा). (को.) [सं. उ्+म्−उन्द्माि] 
 
उमाडिे अचि. उसळिे; फडफडिे : ‘तेथ ध्वजू ऐसा आवडे । संत हृियेरथी जव ंउमाडें ।’ –ज्ञाप्र ४१३. 
 
उमाडा पु. पहा : उमाळा, उबळ. १. मळमळ; खळबळ (पोटातील); पोटात ढवळिे. २. जोरार्ी 
उकळी; ऊत; उडिे (पािी). ३. (ल.) हंुिका; आवगे; उमाळा (िुःख र्. चवकारारं्ा). [सं. उ्+म्] 
 
उमाििे, उमानिे उचि. १. मोजिे; मापिे : ‘हा संसारु उमाचितें माप । का ंअष्ागंसामग्रीर्ें द्वीप ।’ 
–ज्ञा ६·४६३. २. (ल.) चहशोब िेिे; िंाडा िेिे. ३. ताडून पाहिे; तुलना करिे : ‘तयारं्ी उमाचिता ंकीर्मत । 
उिीव चिसे आपाडे ।’ –मुआचि ११·९३. ४. (ल.) अटकळ करिे; अजमास करिे : ‘करीं चगरी धरूचन 
उमाचिली । महेंरमचहमा ॥’ –ज्ञा १०·२८९. [सं. उ्+मान] 
 
उमाििे सचि. लपचविे. [का. माजु] 
 
उमािा पु. १. माप : ‘उमािा घेऊचन परेशीं । सुरवाचडजे ॥’ –ज्ञा १८·५२२. २. तुलना; बरोबरी : 
‘र्रंाचस घे उमािे । रसरंगी भलुविे ।’ –ज्ञा १३·११५८. [सं. उ्+मा−मान] 
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उमािा, उमािे, उमान, उमाना पु.न. १. उखािा; हुमािा; कोडे; कूट प्रक न : ‘पुरुषेवार्ुनी जाली । 
आपिा आपि व्याली । पोटीरे् घेऊचन गेली । उमािें मािंें ॥’–िाचव ५०२. 
 
उमािी, उमािे स्त्री. न. माप; मोजिी; िंडती; अटकळ; अनुमान : ‘कता कतचव्या घे उमािे ।’ –ज्ञा 
१८·५००. [सं. उ्+मि] 
 
उमाना पु. पहा : उमािा 
 
उमाप चव. अगचित; अचतशय : ‘िानार् ं पुण्य आचि तुमरे् श्रम िोन्द्हींच्या बळावर उमाप धान्द्य 
चमळेल.’ –गिगोत १९२. [सं. उ्+मा] 
 
उमापिे पहा : उमाििे 
 
उमास, उमासा पु. १. मळमळ; पोटातील खळबळ; पोटात ढवळिे; कालविे. (चि. येिे.). २. 
उमाळा; आवेग; उकळी; लाट (हषच, शोक वगैरेर्ा) : ‘अचभमानारे् अळेचपळे । महत्त्व उमासे येती बळे ।’ –
एभा ८·२१२. ३. उद्भवण्यार्ी क्स्थती, तयारी (वािळ, रोग, गळू वगैरेर्ी); घुमसिे; चपकिे; तयार होिे. ४. 
खोकल्यार्ी उबळ . ५. जंत िंाल्यामुळे होिारा अन्नदे्वष. (चि. येिे.) [सं. उ्+मर्थ] 
 
उमास, उमासा पु. १. श्वास; उच्छ  वास; सुस्कारा; उसासा. (चि. टाकिे) : ‘अचपचरचमत चतयेला येचत तेिे 
उमासे ।’ –सारुह ३·६३. २. चवश्रातंी; उसंत; िम; चवसावा : ‘सैन्द्य पळाले िशचिशा । म्हिती त्राहें त्राहें 
जगचिशा । भीमें आकातं माचंडला कैसा । पळता ंउमासा घेऊ नेिी ॥’ –जै १३·६३. ३. घेरी; बेशुद्धी : ‘उमासा 
येऊचन पचडला वनीं । परी दृष्ीचस कोठे न चिसे पािी ॥’ –मचहपती कथासारामृत २४·१९०. [सं. उ्+चमष्] 
(वा.) उमजखािे, उमाज खािे – चवश्रातंी घेिे; िम टाकिे. 
 
उमाि पु. महापूर : ‘कार् प्रळयाबंुर्ा उमाहो ।’ –राज्ञा १८·४१०. 
 
उमाळ चव. चिचव. अचतशय; अमोघ; अगचित; काठोकाठ; अलोट : ‘याजवर मागून उमाळ गोळया 
पडंू लागल्या.’ –भाब १३८. 
 
उमाळिे अचि. (हृिय) भरून येिे : ‘मी उमाळून म्हिालो, र्ल घरी.’ –वासू. 
 
उमाळा, उमाळी पु.स्त्री. १. मळमळ; पोटातील खळखळ; कळमळ; उमळ. २. हंुिका; उकळी; आवगे; 
उसळी; लहर (राग, पे्रम, िुःख, शोक वगैरे चवकारारं्ी) : ‘उमाळा आल्यासारखा त्यानं रे्हरा केला.’ –रथ 
२२७. ३. तीव्र र्च्छा, उत्कंठा : ‘िेहे खंगता ंसवच जाळी उमाळी ।’ –िाचव १७८. ४. उकळी; कढ; ऊत 
(पािी, िूध वगैरे पिाथार्ा). ५. सुटका; सोडविूक; मुततता; मोकळीक (एखािा धंिा, कायच वगैरेतून). 
(चि. पडिे). ६. लोट; गिी; हल्ला; उठाव : ‘तो िेखौचन यािवारं्ा उमाळा । एरी झसहनािु िीन्द्हला ॥’ –
चशव १०४१. ७. उद्भव; जोर; श्रेष्ठत्व; प्रभाव : ‘जेयारं्ा िेखौचन उमाळा । पळे महामोहार्ा पाळा ।’ –चशव. 
३८४. [सं. उ्+मूल] (वा.) उमाळा पडिे – अचतशय पाऊस िंाल्यामुळे चपके कुजायला लागिे. पहा : 
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उमळ पडिे. उमाळी पडिे, उमाळी येिे, उमाळीस पडिे, उमाळीस येिे, उमाळ्या पडिे, उमाळ्या येिे, 
उमाळ्यास पडिे, उमाळ्यास येिे – उघडकीला येिे; माहीत होिे; चिसिे; आढळिे; बभ्रा होिे. 
 
उमाळा चव. ओंगळ; मळका; घािेरडा. [सं. उ्+मल ] 
 
उमाळा पु. ज्वाला; िंोत; लोळ; तरंग (आग, वीज वगैरेर्ा) : ‘कोटी रचवशशी तेज उमाळा ॥’ –िाचव 
३३५. [क. उम्मळ=उष्ट्िता] 
 
उमेठ न. पहा : उमेठा : ‘भतूारं्ीं उमेठें धडाचडता ।’ –राज्ञा ७·१७७. 
 
उमेठा पु. १. समुिाय; गट; जमाव; मेळावा : ‘उमेठेया ंिेवा ंचनर्नवा । आठार्तेआं िेवा ंबंबाळु िीवा 
॥’ –चशव १५३. 

चव. १. सामुिाचयक; एकगट. २. अचतशय; पुष्ट्कळ : ‘झकबहुना साक्त्वका ंआठा ं। र्ार्रू माडंता ं
उमेठा ।’ –ज्ञा १८·१६०७. [सं. उ्+चमत्] 
 
उमेद स्त्री. १. आशा; धीर; भरवसा; खात्री; चवश्वास. २. आकाकं्षा; झहमत; उत्साह; धैयच; हौस; 
अवसान; ईषा : ‘अब्िालीर्ीं बोलाविीं बहुत उमेि लावनू गेलीं.’ –ऐलेसं १·३४. ३. तारुण्य; ज्वानी; वय : 
‘आबाजी आपले उमेिीत आचलयावरी त. ॥ म ॥ िेखमुखी करावयास आले.’ –मर्सा १७·५ [फा. उमीि] 
(वा.) उमेदीस येिे – १. वयात येिे; पिात येिे (स्त्री वगैरे). २. जोमात, भरभराटीस येिे (कायच वगैरे). 
३. बहर येिे (िंाडाला वगैरे). 
 
उमेदगी स्त्री. उमेिवारी : ‘हे उमेिगीर्ी व रसायतीर्ी कोि वजे (तऱ्हा) ते ियाप्त करावी.’ –ऐलेसं 
७·३५७. [फा. उमीि] 
 
उमेदिी, उमेदनी स्त्री. मळिी िंाल्यावरर्ी खळयातील कामे (वारविी, वाळविी, मापिी, 
साठविी वगैरे). (को.) [सं. उ्+मर्थ; झकवा उ्+मिचन] 
 
उमेदवार चव. पु. १. धीट; आशापूिच; झहमतवान; चनश्चयी; धीरार्ा. २. वयात आलेला; तरुि; पूिच 
वाढ िंालेला (मनुष्ट्य, पशू, िंाड वगैरे) : ‘गडी पहला उमेिवार ।’ –मोर ९. ३. र्च्छुक; गरजू; पिान्द्वषेी : 
‘तुम्ही र्कडील लक्ष्यातं राहून कल्यािरे् उमेद्वार असावें,’ –मर्सा ८. ४. अजचिार; नोकरी चमळण्याकचरता 
खटपट करिारा; चनवडिुकीला उभा राहिारा. ५. काम चशकण्यासाठी राचहलेला; चशकाऊ; कच्चा 
(नोकर). ६. परीक्षा िेण्यास आलेला. ७. नवचशतया. ८. चववाहेच्छुक तरुितरुिी. [फा. उमीिवार] 
 
उमेदवार−प्रणशक्षि व्यवसायात चशरू र्क्च्छिाऱ्या चवद्यार्थ्यास व्यवसायाच्या चठकािी चिले जािारे 
चशक्षि. 
 
उमेदवारी स्त्री. १. (राज्य.) उमेिवार म्हिून चनवडिुकीला उभा राहिे. २. चशकाऊ म्हिून झकवा 
हंगामी काम करिे. 
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उमेदवारी स्त्री. १. आशावािीपिा; आकाकं्षा; खात्री; चनश्चय; दृढता; झहमत; चवश्वास : ‘त्यारं्ी 
उमेिवारी पेशव ेसर करंू सहजातं.’ –ऐपो २७७. २. तारुण्य; ज्वानी; पूिच वाढ; जोम; जोर : ‘हे आपले 
उमे् वारीला आल्यानंतर त्यारें् लनन केलें .’ –मिरु १·११. ३. कच्ची, पसंतीच्या अटीर्ी नोकरी; चशकाऊ 
नोकरी; उमेिवार बनून राहिे. [फा. उमीिवार] 
 
उमेदवारी लेख उमेिवारीसंबंधी अटी, चनयम र्त्यािी ज्यात नमूि केले आहेत असा लेख. 
 
उमेदी स्त्री. ज्वानीर्ा, मनोचवकारार्ा भर : ‘शृगंार घाचलता ंउमेिी र्ढे ग । खेळता ंगंचजफा येते रडे ग 
॥’ –प्रला १४६. पहा : उमेद 
 
उमेराघामेरा चव. घामाने थबथबलेला, भरलेला, डवडवलेला, डबडबलेला; घाबराघुबरा; 
घामाघूम. [घामेरारे् चद्व.] 
 
उमेरा चक्री भोवरा मुलींर्ा एक खेळ. 
 
उमेळा चव. ओंगळ; मळका; घािेरडा. (ना.) [सं. उ्+मल ]  
 
उमैठ चव. १. रसाळ. २. भडक : ‘उमठैा बोलीं साघैंन तरी । जािता ंकोपावें ना ।’ –रुस्व ७४. [सं. 
उक्न्द्मष्] 
 
उमोप चव. अचतशय; पुष्ट्कळ; अगचित; अमोज. पहा : उमाप : ‘तुिेंचर् करुिािचवा मन धरी उमोप 
रवा ।’ –केका २०. 
 
उम्दगी स्त्री. थोरवी; मातब्बरी; श्रेष्ठपि. पहा : उमदगी : ‘जचमयतच्या सिारास िोनी सकारच्या बुजुगी 
व उम्िगीवर प्रतेष्तेरे् व र्ज्जतीरे् रस्म अमलात येतील.’ –पेअ ५८. [फा.] 
 
उम्द पु. आधार. 
 
उम्दा चव. १. थोर; चवश्वासू; उत्कृष्. पहा : उमदा : ‘िोन उम्िे मनुष्ट्य चिली िोस्ती जाहीर 
करावयास रवाना करीत आहों.’ –पेअ ६५. २. भारी; उंर्ी; झकमतवान; बहुमोल : ‘तलफ र्ुकऊन पोशाख 
चिधला खूप उम्िा भजचरी ।’ –पला ८९. [फा.] 
 
उम्दान चव. उत्तम; फक्कड. [फा. उम्िा] 
 
उम्देतुल्मुल्क पु. िौलतीर्ा (राज्यार्ा) खाबं. चवठ्ठल चशविेव झवर्ूरकर यानंा चिल्लीच्या बािशहानें 
ही पिवी चिली होती. [फा.] 
 
उम्मस चव. हूड; आडिाडं. (ना.) 
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उम्मस पु. उसंत; चवश्रातंी. पहा : उमासा  : ‘स स सपना साचरखा परी नाहीं कीं उम्मस ।’ –िाचव 
२१४. 
 
उम्मीदवार आशा, अपेक्षा बाळगिारा; चशकाऊ; उमेि असलेला. पहा : उमेदवार. 
 
उम्याराघाम्यारा पहा : उमेराघामेरा : ‘जाते िशचनाला िंाले उम्यारीघाम्यारी ।’ –जसा ४४१. 
 
उम्िळ, उम्िळिे, उम्िास, उम्िाळा पहा : उमळ, उमळिे, उमाळ : ‘हल्लीच्या तापार्ीं मुख्य लक्षिे 
…वातं्या व उम्हासें .. हीं होत.’ –लोचटकेले १·५७५; ‘चवरह िुःखारे् चकतीिा उम्हाळे ।’ –चटक ५९. 
 
उम्िाट पहा : उमाटा 
 
उयला पु. पावट्यार्ा सोलािा. (को.) 
 
उयशी स्त्री. (प्र.) उशी; डोतयाखाली ठेवण्यार्ी चगिी : ‘सीतेला वनवास । बाळ िोन्द्ही डाव्या कुशीं । 
केली गोट्यार्ी उयशी । लागे िंोप रोज कशी ॥’ –वलो ११०. (व.) 
 
उर स्त्री. हौस. [क. उर = उतावळेपिा] 
 
उरउरीत चिचव. उरलेला; वगेवगेळेपिाने; अलग : ‘सागंायासी लोका ं। उरउरीत उरला तुका ॥’ 
–तुगा ३८०७. [सं. उवचचरत] 
 
उरउळी स्त्री. १. रोवळी (तािूंळ धुण्यार्ी); िुरडी (कु.) २. तेल घालण्यारे् नरसाळे. [क. 
उरचळ−वाटोळे भाडें] 
 
उरक, उरका पु. काम त्वचरत करण्यारे् सामर्थ्यच, कौशल्य, उत्साह; आटोप; आवरशतती. [क. 
उर=उतावळेपिा] (वा.) कामाचा उरक पडिे – संपचवण्यार्ी जबाबिारी अंगावर येिे, पडिे. 
 
उरक पु. आटोप; जोर; उत्कषच; जोम; उत्साह; उल्हास : ‘भीतझर अवस्था व्याचपलें  । उरकें  वागेंचरय 
कोंिलें  ॥’ –ऋ ४३. [क. उकुच =परािम] 
 
उरकडिे सचि. पुरे करिे; उलगडिे : ‘याप्रमािे या प्रातंीर्ा कायचभाग उरकडीला ……’ –पेि 
१५·४. 
 
उरकिे सचि. १. पुरे करिे; पार पाडिे; संपचविे; शवेटाला जािे. २. भानगडीत पडिे; ढवळाढवळ 
करिे. 

अचि. १. आटपिे; संपिे; शवेट होिे; नाहीसे होिे. २. (ल.) मरिे. ३. आटोतयात येिे; 
पसंतीला येिे; यथायोनय होिे; सोपे होिे. 
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उरकता चव. लवकर संपिारा. 
 
उरकता मागय, उरकता रस्ता, उरकती वाट लवकर संपिारी वाट (सरळ, छाया असलेली, 
जवळर्ी, सोपी म्हिून). 
 
उरकमिे सचि. स्वच्छ करिे; घासूनपूसून काढिे; चनमचळ करिे (भाडं्ारें् खरकटे, कपड्ार्ी 
घाि वगैरे). 

अचि. चवलग होिे; सुटिे; चनघून येिे (भाडं्ाला, वस्त्राला लागलेली खरवड, कपच्या, घाि, 
मळ वगैरे). 
 
उरकाउरक स्त्री. घाईघाईने, गिीने काम संपवण्यार्ी, आवरण्यार्ी चिया; आटपाआटप; 
आवराआवर. [उरकरे् चद्व.] 
 
उरकुडा पु. पहा : उणकरडा (व.) 
 
उरग पु. सपच; साप; नाग : ‘तरी सरोवर तरंगीं । साचंडलें  आकाश मेघीं । का ंर्िंनारे् उरगीं । उद्यान 
जैसें ॥’ –ज्ञा १७·२२५. [सं.] 
 
उरगळी चव. ज्याचं्या डोळयावर, उरावर व गळयावर मण्यासारखे चर्न्द्ह आहे असा (घोडा). हे घोड्ारे् 
अशुभ लक्षि होय. 
 
उरगुडे, उरगुढे न. खेड्ातले िेऊळ : ‘जेिें कैलासिुगा पाचडलें  । सत्यलोकीं ठािें घातलें  । 
सोनकानें उरगुढें घेतले । वैकंुठीर्ें ॥’ –चशव. १६०. [का. उरु=गाव+गुचड=िेऊळ] 
 
उरच्छद पहा : उरस्त्राि 
 
उरजिे अचि. बलवान होिे; बचलष्ठ होिे; सुक्स्थतीत येिे; उत्कषच होिे. [सं. ऊज्च] 
 
उरजा स्त्री. जोपासना; चनगा; काळजी; सुव्यवस्था. (चि. राखिे.) 
 
उरि पु. मेंढा; बकरा : ‘तैं उमजसील न उरे व्याघ्ररव ेवीयच लेशचह उरिीं ।’ –मोकिच २८·८३. [सं.] 
 
उरि, उरिी स्त्री. एक वृक्ष, वले : ‘केळी कल्हार झनबुिी । मालती मोगरे उरिी ॥’ –कथा 
२·१५·१४२. 
 
उरिे अचि. १. चशल्लक, बाकी राहिे; मागे राहिे; पुरून राहिे; अवचशष् राहिे; जास्त होिे : ‘तेथें 
लोक कैं रे् उरती ।’ –उषा १७६७. २. शतय होिे; परवडिे; पुरविे : ‘ज्या र्ंचरयास जो भोग । तो तो करी 
येथासागं । ईश्वरार्ें केलें  जग । मोचडता ंउरेना ॥’ –िास १७·५·२८. [सं. उत्+प]ृ 
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उरता स्त्री. बाकी; चशल्लक; अवचशष्; अंश. (चि. राहिे, िेिे, राखिे, ठेविे, धरिे, बाळगिे.) 
 
उरता स्त्री. अरुता (अप.) १. भीड; मुरवत; आके्षप. २. खोळंबा होिे; उिीव भासिे. ३. अरुता; सबब 
: ‘त्याचं्याकडून तो माल न आल्यामुळें  येिाऱ्यार्ी उरता न सागंता ंबाजारातं जसा भाव असेल त्याप्रमािें 
घेऊन द्यावा लागतो.’ –मंुव्या २५१ (वा.) उरता ठेविे – भीड ठेविे; पवा करिे. उरता धरिे –खोळंबून 
राहिे; वाट पाहिे. उरता न धरिे – मान न राखिे; भीड न धरिे; वाट न पाहिे. 
 
उरता स्त्री. अपेक्षा; वाछंा; र्च्छा : ‘त्यास आपले अभयेपत्राकचरता । उरता धरली आहे.’ –पेि. 
 
उरता करिे सचि. बाकी ठेविे; अंशतः फेड करिे. 
 
उरदािा पु. घोड्ाच्या तोबऱ्यातील चशल्लक राचहलेला हरभरा, घास. 
 
उरध न. हृिय; मन : ‘पाण्यामधी मासा । त्याच्या उरधी सागंड ।’ –जसा २०१. [सं. हृिय] 
 
उरपिे, उरविे, उरंबिे, उरमिे अचि. उरी फुटिे; उरी भरिे; अचत श्रम केल्यामुळे छातीत िुःख उत्पन्न 
होिे (घोडा, बलै वगैरेंच्या) 
 
उरपतिे अचि. परतिे : ‘भाकरी उरपतीत सरू म्हिाली …’ –पधों १६३. 
 
उरफाटिे, उरफाटफारफाट, उरफाटसुरफाट, उरफाटा, उरफाटासुरफाटा पहा : उफराटा 
 
उरफी चव. जािलेली; ज्ञात. 
 
उरफोड स्त्री. अचतशय श्रम; अचतशय कष्. पहा : उरस्फोट, उरस्फोड [सं. उरस्+स्फुट] 
 
उरबंद पु. गोरबिं; घोड्ाच्या गळयात बाधंण्यासाठी खोचगराला लावलेला पट्टा. 
 
उरम न. एक पक्वान्न. हे मऊ व नरम असते. 
 
उरमटिे अचि. उमचट, मगरूर होिे; अरेरावी िाखविे; चिमाख चमरविे. 
 
उरमटाई, उरमठाई स्त्री. अरेरावी; उमचटपिा; मगरुरी; बेपवाई; उद्धटपिा. 
 
उरमरडिे अचि. भरीला पडिे; गर्मवष्ठ होिे : ‘जरी भलते गोष्ीस त्यािी उरमडून गोष् साचंगतली 
तरी पारपत्य करतील.’ –पेि ६·१४१. 
 
उरमाल पहा : रूमाल (को. गो.) 
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उरमोडा पु. जनावरास होिारा एक रोग, याने जनावर छातीत आखडते. [सं. उरस्+मोटन] 
 
उरला सुरला, उरसुरा, उरलापुरला चव. अवचशष् राचहलेला; चशल्लक; शषे. [उरिेरे् चद्व.] 
 
उरवई स्त्री. चशल्लक; बाकी; अवशषे; पुरून उरलेली गोष्. [सं. उवचचरत] 
 
उरविे अचि. घोडा र्. अचतशय मेहनत पडल्यामुळे उरी फुटिे. 
 
उरविे, उरणविे उचि. बाकी ठेविे, राहू िेिे; चशल्लक ठेविे; मागे टाकिे; बाकी राखिे; राखून ठेविे : 
‘तक्ऱ्ह कुरुपाडंवयुद्धारंभसमय यश चतर्ें न तें उवी ॥’ –मोकिच ८·१५. [सं. उवचचरत] 
 
उरवळी, उरोळी स्त्री. रोवळी; तािूंळ वगैरे धान्द्य, कडधान्द्य धुण्याकरता बाबंरेू् झकवा धातूरे् केलेले 
सक्च्छर पात्र; िुरडी. [क. उरचळ = वाटोळे भाडें] 
 
उरवी स्त्री. परृ्थ्वी. [सं. उवी] 
 
उरशी स्त्री. वयात आलेली स्त्री; तरुिी. [सं. उरस्] 
 
उरणसज न. स्तन; उरोज; वक्षोज; पयोधर : ‘येईल बहूपर्ारें वंध्योरचसजाचस काय ओलावा ।’ [सं.] 
 
उरस्त्राि न. छातीवर र्ढचवण्यारे् चर्लखत. [सं.] 
 
उरस्फोट, उरस्फोड स्त्री. १. अचतशय श्रम, कष्; चजवापाड मेहनत; अत्यंत नेटार्ा प्रयत्न; रतत 
आटविे; आतडी तोडिे (एखािा चवषय फोडून सागंताना); माथेफोड. २. अत्यंत कळकळीर्ी चवनंती : 
‘पिरीं धचरसी । चकचत कचरसी उरस्फोड ।’ [सं. उरस्+स्फोट] (वा.) उरस्फोट करून घेिे, उरस्फोड 
करून घेिे, उरस्फोड करिे – जीव तोडून सागंिे; चजवापाड मेहनत करिे. 
 
उरळिे पहा : उराळिे 
 
उरंग चव. १. चवटलेल्या, हीन रंगार्ा. २. चशळा; नावडीर्ा : ‘ते आवडी का ंउरंगु । आता ंजाली ।’ –
उगी १४०. [सं. उ्+रंग] 
 
उरंगिे अचि. चवटिे; हीनरंग होिे : ‘उरंगे ना साडेपन्द्हर सोनें ।’ –िाव २९. 
 
उरंडा पु. वरवडंा; ढीग : ‘पाथरारें् उरंडे यापरी । जाहाले येरुसालेआंतु ।’ –चिपु २·४२·१३२. [सं. 
वरंड] 
 
उरःसर पु. उराने सरपटिारा प्रािी; सपच; नाग; साप. 
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उरःस्थल न. वक्षःस्थल; वक्षप्रिेश; छाती. [सं.] 
 
उरःक्षत पु. छातीत होिारा एक रोग; एक प्रकारर्ा क्षयरोग. यामुळे छातीत व कुशीत पीडा होते. 
[सं.] 
 
उरा पु. निीच्या पात्रातील कमी पािी असलेली झकवा उघडी पडलेली जमीन, उतार; भाट [सं. 
उवचचरत] 
 
उराउरी चिचव. १. छातीला छाती लावनू; अचतशय पे्रमाने. २. िंटपट; िंटकन; िंडकर; एकिम; 
ताबडतोब; तत्काल : ‘र्ागं तें उराउरी मागों ।’ –ज्ञा ११·५४९. [ऊररे् चद्व.] 
 
उराक, उऱ्िाक स्त्री. स्वाि नसलेली िारू. (गो.) [पोतुच. उऱ्हाक] 
 
उराचा तख्ता पु. भरिार छाती. 
 
उराचा पांजरा, उराचा कपजरा क्षीितेमुळे छातीवरील सवच हाडे चिसिे; छातीर्ा सापळा. 
 
उराची कशप,उराचीकशपी (झनिाव्यंजक) खोल छाती; छातीर्ा खळगा. 
 
उराझुराचव. एकलकोंडा; अलग राहिारा; िूरिूर असिारा; मनमोकळा न वागिारा; कुढा; आतल्या 
गाठीर्ा. (चि. वागिे). [उरिेरे् चद्व.] 
 
उराटी, उराठी स्त्री. (घोड्ाच्या) उराला बाधंायर्ा खोचगरार्ा बिं, गाठ; बाडंगे याच्या उलट. [सं. 
उरस्+अठी=गाठ] 
 
उराटी, उराठी स्त्री. उंर्, उभी र्ढि. 
 
उराटी, उराठी स्त्री. १. एक सपचचवशषे. २. एका जातीर्ा साप र्ावला असता येिारी रततार्ी गुळिी; 
िंेंडू. [सं. उरस्] 
 
उराड न. १. अचतशय वर आलेली छाती. २. ऊर यालार् हीनाथचक शब्ि; छाताड. ३. छातीवर 
येिारे वजन झकवा िाब. (चि. लागिे.) (वा.)उराड काढून चालिे –छाती पुढे करून गवाने र्ालिे. ४. 
जनावराचं्या छातीरे् हाड. 
 
उराडी स्त्री. १. भरलेली, प्रशस्त छाती; रंुि, चवशाल उरोभाग. २. (खाटीक) उरारे् हाड; जनावरारें् 
ऊर. [सं. उरस्] (वा.) उराडी धरिे र्. वातप्रर्ार ऊर शब्िापुढे पाहाव.े 
 
उरावरचा गोिो, उरावरचाधगड १. ज्या व्यतती अगर वस्तूचवषयी एखाद्याला सतत भीती वाटते ती वस्तू; 
उरावरील िडपि; धोंड. २. नवरा; जार. 
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उरावरचा दगड जबाबिारी; भार. 
 
उरावरचा िात पु. वरील अचधकारी. 
 
उरासा पु. पडसे; सिी. पहा : उरूसा, उरोसा : ‘हातामधी फूल धरलं, उराशानं नाक भरलं.’ –
बगािी १३९. (खा.) 
 
उराळिे, उराळ िोिे अचि. १. गाडीत मागे अचतशय भार िंाल्यामुळे जू बैलाचं्या मानेवरून वर 
उर्लले जािे, तरंगिे. २. गाडीत मागे फार भार होिे. पहा : उलाड 
 
उराळा पु. खाबंाचशवाय तयार केलेला मंडप. [सं. ऊध्वच+आलय] 
 
उणरि चव. कजच नसलेला; ऋिमुतत : ‘िेउचन मज उचरिें । जाझल आचज ॥’ –राज्ञा १६·३३. 
 
उरी स्त्री. तूट; उिीव : ‘ज्याच्या अनुभवाभीतरीं । नाही अनुमानासी उरी ।’ –एभा १९·३३. 
 
उरी स्त्री. बाकी; अवशषे; चशल्लक; शषे : ‘जंव भरली आथी उरी । बळार्ी ते ॥’ –ज्ञा १८·४२६. [सं. 
उवचचरत] 
 
उरी स्त्री. आश्रय; ठाव; थारा; चठकाि; जागा : ‘तैसे तातलीये लोही । तुषारा ंउरी नाहीं ।’ –ज्ञाप्र ७०२. 
 
उरी स्त्री. १. भीड; मयािा; मुरवत : ‘आपिासं जें मानेना । तेथें किाचप राहावनेा । उरी तोडून 
जावनेा । कोिीएकें  ।’ –िास १२·२·१४. २. अवसान; चटकाव; धडगत; क्स्थती : ‘एचरकेच्या चनजघायीं । 
यािवाचंस उरी नाहीं । िुधड तोडूचनया ंपाही । पडती ठायीं परस्परें ॥’ –एभा ३०·१४९. ३. र्च्छा; हेतू. [म. 
उरिे] 
 
उरु स्त्री. जंघा; माडंी. [सं. ऊरू] 
 
उरु चव. चवशाल; मोठा; थोर. [सं.] 
 
उरुक उत्कषच : ‘मोचतयारें् िुंळंबुके : तेजारे्चन उरुक ।’ –चशव ४२४. 
 
उरुज पु. उन्नती; बढती; महत्त्व. (माळवी.) 
 
उरुद्रोिी पु. घोड्ार्ा एक रोग. याने घोड्ाच्या िोन्द्ही पायात सूज येते. 
 
उरुके न. वलेीर्ा अंकुर; धुमारा; वले. 
 
उरुये चव. श्रेष्ठ : ‘ना तचर धेनु श्वान । एक उरुयें, एक हीन ।’ –ज्ञा ५·९३. 
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उरुळी, स्त्री. रोवळी. 
 
उरूफ चव. उफच ; उपनावार्ा; टोपिनावार्ा. [अर. उफच ] 
 
उरूबरू, उरूबुरू चिचव. समोरासमोर; समक्ष; प्रत्यक्ष. 
 स्त्री. उपक्स्थती; हजेरी; समक्षता. [फा. रूबरू] 
 
उरूस पु. १. चपरार्ा उत्सव; पुण्यचतथी; जत्रा. २. लननातील मेजवानी. [अर. उस्च] 
 
उरेबकसोटा पु. (मल्लचवद्या) कुस्तीतील एक डाव. [झह.] 
 
उरोगामी पु. सरपटिारा प्रािी; अशा प्राण्यारं्ा वगच. [सं.] 
 
उरोग्रि पु. एका रोगारे् नाव; स्तन ताठरिे. [सं.] 
 
उरोज पु. स्तन; स्त्रीर्ा स्तन. [सं.] 
 
उरोटा पु. १. बाकी उरलेले; अवचशष्; चशल्लक. २. चवचहरीजवळरे् पाण्यारे् टाके. 
 
उरोटा पुरोटा पु. कमी पडेल ते पुरे करिे. [म. उरिे] 
 
उरोध पु. व्याजोतती; उलट अथी बोलिे; उपरोध. [सं. उपरोध] 
 
उरोमुरो चव. उरले सुरलेले. 

न. लाबंचविे; र्ोरिे; खािे; र्ापिे. [म. उरिे+मुरिे] 
 
उरोरोग पु. छातीर्ा एक रोग. [सं.] 
 
उरोळी स्त्री. १. वरंबा; शतेाच्या सीमा िाखचविारे सीमेवरील ढीग. २. रोवळी. 
 
उजा स्त्री. १. टवटवी; तजेला; चनगा (चि. ठेविे, राखिे.) २. पािी; वाफ; वीज आिींर्ी शतती, 
जोर. [सं. ऊजचस्] 
 
उर्णजत चव. भरभराटीर्ा; मोठा, उन्नत, बचलष्ठ, चवकचसत. [सं.] 
 
उर्णजत करिे सन्द्मान करिे; सत्कार उन्नती. 
 
उजी पु. शतेीसंबधंी खर्च; मशागतीर्ा खर्च. [क.] 
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उिय कातीि : ‘उिाचर्या गळा बाचंधयेली घेरी.’ –मुतता ४. [सं.] 
 
उियनाणभका स्त्री. कोळी (कीटक). नाभीतून तंतू काढिारा (कीटक). 
 
उियपट पु. बुरिूस; लोकरीरे् वस्त्र. [सं. उिापट] 
 
उिा स्त्री. लोकर. [सं. उिा] 
 
उता स्त्री. काळजी. [क.] 
 
उदाबेगनी स्त्री. जनानखान्द्यातील सशस्त्र अंगरक्षक स्त्री; िासी; सेचवका. [तु. उिूच+बेगम] 
 
उदूय स्त्री. १. सैन्द्यार्ा तळ. २. भाषाचवशषे; झहिुस्थानी भाषा. ३. बाजार. 
 
उद्धय  चव. सरळ; उभा. [सं. ऊध्वच] 
 
उधयपथ ईश्वरार्ा मागच : ‘जे उधचपथुचन लोटले । कृपेपासौचन सुटले । ते माया भलुौनी लाचवले । प्रवृचत्त मागी 
।’ –ज्ञाप्र २५०. 
 
उफय  उपनाव; टोपि नाव; सवचपचरचर्त नाव. [अर. ऊफच ] 
 
उफाटा चव. उलटा; पहा : उफराटा 
 
उबुयद (रोग) पु. शरीरावर उत्पन्न होिारी गाठ, गळू, आवाळंू (ककच रोग). 
 
उमयट चव. उद्धट; अरेराव; आडिाडं. 
 
उमयटपिा पु. उद्धटपिा; मस्तवालपिा. [सं. उन्द्मत्त] 
 
उमी स्त्री. १. लाट; लहर. २. उमाळा; मनोचवकारारं्ी उसळी. [सं. उर्मम] 
 
उऱ्या करिे १. वल्गना करिे. उड्ा मारिे, २. भलत्यार् मागण्या करिे. 
 
उवयणरत चव. उरलेले; अवचशष्; बाकी; मागे टाकलेले. [सं.] 
 
उवी, उवीमंडळ स्त्री. न. परृ्थ्वी; धचरत्री; जमीन. [सं.] 
 
उऱ्िाई स्त्री. पडसे (ना.) 
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उल लघुत्विशचक प्रत्यय. उिा. कोयती− कोयतुल. (गो.) 
 
उल, उळ पु. कािंा; पातीर्ा कािंा. (कों.) 
 
उलकटिें सचि. १. उलथिे; उलटापालट करिे; उलगडिे; उर्कटिे; चवस्कटिे. २. उकळिे; 
मोकळे करिे. ३. संपचविे. [सं. उत्+कल ] 
 
उलखिें अचि. १. चिंजल्यामुळे सोन्द्याच्या िाचगन्द्यार्ी लाख चिसू लागिे. २. लाख चनघून जािे; 
साधंा चनखळिे. [सं. उ्+लाक्षा] 
 
उलगडिें सचि. १. मोकळे करिे; सोडचविे. २. एखाद्या वस्तूरे् भाग वगेवेगळे करिे. ३. उघडिे. 
४. संपचविे; पार पाडिे. अचि. १. सुटिे; मोकळे होिे. २. मोडिे; भाग वगेळे होिे; ३. बधंन सुटिे; 
चवस्कटिे ५. एखािा मौसम संपिे. [सं. उ्+लग] 
 
उलगडा पु. १. सोडविूक; खुलासा. २. चनकाल; चनिचय; व्यवस्था. ३. मुततता; फेड. [सं. 
उ्+लग] 
 
उलगिे अचि. संपिे; बिं होिे; थाबंिे. 

सचि. खलास करिे; नेिे; संपचविे; आटोपिे; पुरे करिे. 
 
उलगवाडी स्त्री. समाप्ती; शवेट; अंत. [म. उलग] 
 
उलगाउलग स्त्री. चनरवाचनरव; आवराआवर. 
 
उलगाड चव. उजाड; पीक उपटल्यामुळे उजाड. 
 
उलणगडा पु. गावरे् नोकर. 
 
उलगी पु. र्ाकर. [का. ऊचलग] 
 
उलघाल स्त्री. १. अस्वस्थता. २. भानगडीर्ा व्यवहार. [म. उलगडिे+घालिे] 
 
उलझा पु. १. अचनर्मित गोष्, वाधंा, गुंता. २. चनिचय लाविे. [व.] 
 
उलझा अपरोक्ष, पाठीमागे. 
 
उलट पु. स्त्री. १. परतिे; प्रत्यागमन. २. ओसर; आहोटी; ज्वार−भाटी. ३. डोके वर काढिे; 
पुनरुज्जीवन; उर्ल खािे. ४. पुन्द्हा येिे; पुनरुद्भव. ५. माघार; चवन्द्मुखता; भगं (वर्न). ६. त्याग; 
चवमुखता. ७. ओकारी; वातंी. ८. फेड; परत करिे; मोबिला िेिे. 
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चव. चवरुद्ध; उफराटे; प्रचतकूल. चिचव. मागे; परत; चवरुद्ध [सं. उ्+िे लट] 
 
उलट चव. उफराटे; व्यस्त. 
 
उलट अपील पु. न. (चवचध.) प्रचतपक्षाच्या अचपलाचवरुद्ध अपील. [म. उलट+र्ं. अपील] 
 
उलट अिेर पु. चमळालेल्या अहेराबिल परत अहेर करिे. 
 
उलट र्न्साफ पु. फेरचनवाडा. 
 
उलट उत्तर न. प्रत्युत्तर; जबाब; प्रचतभाषि 
 
उलटकर चव. उलटण्यासारखा; डळमळीत; अक्स्थर; कच्चा आधार असलेला. (िगड, लाकूड 
र्.). 
 
उलट कारवाई स्त्री. (चवचध.) चवरुद्ध न्द्यायालयीन कायच. [म. उलट+सं. कायचवाही] 
 
उलट घेिे हरकत घेिे; प्रचतकार करिे. 
 
उलट ढाल स्त्री. १. सैन्द्यार्ा रोख चवरुद्ध चिशलेा वळचविे. २. चवरुद्ध पक्षास चमळिे; चफतूर होिे; 
वर्नभगं करिे. 
 
उलटिी स्त्री. एखािी चिया परत करिे, पुन्द्हा करिे; फेरतपासिी; फेरमोजिी; उजळिी र्. 
[सं. उ्+िे. लट] 
 
उलटिी स्त्री. १. कलाटिी; उलटिे; चिशा बिलिे. २. (ल.) टोमिा; खोर्क उत्तर िेिे. 
 
उलटिे सचि. १. पालथे करिे; उपडे करिे. २. (वस्त्र र्.) आतील बाजू बाहेर करिे. ३. उजळिी 
करिे; केलेलीर् चिया पुन्द्हा करिे. ४. तडीस नेिे. 

अचि. १. पालथे होिे; चवरुद्ध चिशसे चफरिे, चवरुद्ध चिशसे जािे; मागे चफरिे. २. पुन्द्हा उर्ल 
खािे; पुन्द्हा सुरू−र्ालू होिे. ३. संपिे; मागे पडिे; चनघून जािे (वय, मोसम, हंगाम). 
 
उलटिे; उलटविे अचि. सचि. प्रत्यावतचन होिे − करिे. 
 
उलट तपासिी स्त्री. (चवचध.) चवरुद्ध पक्षाच्या वचकलाने प्रक न चवर्ारिे. [म. उलट+तपासिी] 
 
उलटपुलट स्त्री. चफरवाचफरव करण्यार्ी चिया. 
 
उलटबाजी स्त्री. प्रचतकार; चवरोध. 
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उलटभेट स्त्री. परतभेट; भेटीस येऊन गेलेल्याकडे आपि भेटीस जािे. 
 
उलटमान पु. सन्द्माचनताने सन्द्मान करिाऱ्यार्ा सन्द्मान करिे. 
 
उलटलढाई स्त्री. फेर हल्ला; फेर उठाविी. 
 
उलटवारा पु. चवरुद्ध चिशकेडून येिारा वारा. 
 
उलटिुकूम पु. १. पचहल्या हुकुमावरून चिलेला तोर् हुकूम. २. पचहला हुकूम रि करून चिलेला 
हुकूम. 
 
उलटिंुडा पु. वधूचपत्याने वराकडून मुलीबिल घ्यावयारे् रव्य. 
 
उलटा चव. चवपरीत; पचरवर्मतत; पालथा; आतील बाहेर, र्कडील चतकडे, वरर्ी खाली, खालर्ी वर, 
मागर्ी पुढे, पुढर्ी मागे र्. बाजू बिललेला. [का. उरुळु] 

चिचव. चवरुद्ध; परत. 
 
उलटामोल पु. तोड उत्तर; चकल्ली. 
 
उलटापिारा पु. चवपरीत काळ; चफरलेला काळ. 
 
उलटापालट स्त्री. १. अव्यवस्था; फेर रर्ना. २. उत्पात. ३. मोठ्या प्रमािावर िंालेला झकवा 
केलेला फेरबिल. 
 
उलटापालटा चव. बाजू बिललेला. (आतील बाहेर, बाहेरील आत, वरर्ी खाली, खालर्ी वर, 
र्कडर्ी चतकडे, चतकडर्ी र्कडे र्.); वेडावाकडा. 
 
उलटी स्त्री. १. वातंी; ओकारी. २. चवरुद्ध क्स्थती झकवा गती; उफराटा प्रकार. ३. उलटी उडी; 
कोलाटंी. ४. (ल.) वर्न मोडिे; चवपरीत वागिे. 
 
उलटी अंबारी स्त्री. चभके्षर्ी िंोळी. (वा.) उलया अंबारीत बसिे –चभकेस लागिे. 
 
उलटी दुणनया स्त्री. सावचचत्रक बेबंिशाही; गोंधळ; चवरुद्ध न्द्याय. 
 
उलटी पूजा स्त्री. अपमान; उपहास. 
 
उलटी बािुली स्त्री. िूररे् न चिसण्यार्ा िोष. 
 
उलटी णशवी स्त्री. चशवीबिल प्रचतचशवी; अपशब्िास अपशब्ि. 
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उलटीसुलटी (िजामत)स्त्री. खरडपट्टी; अपशब्िानंी केलेली संभावना. 
 
उलटी सूज स्त्री. शरीराच्या खालच्या बाजूकडून वर वाढत जािारी सूज. 
 
उलटून चिचव. १. प्रत्युत्तरािाखल; परत; चवरुद्ध बाजूने. २. अपमान करून. ३. अवमयािा करून. ४. 
उमचटपिे. 
 
उलटे दान न. परतभेट; परत चिलेली िेिगी झकवा बक्षीस. 
 
उलटे शिािपि न. गैरवाजवी सल्ला. 
 
उलडू पु. उगव. 
 
उलिे अचि. १. फाकिे; आतील िाबाने फाटिे; िुभगंिे; उतटिे. २. उर्बंळून येिे; सिगचित होिे. 
[सं. उत्+लू] 
 
उलंडिे अचि. १. लवंडिे; साडंिे; उघडे करिे. २. उपटून येिे; उलटून येिे. ३. भरून वाहिे; तुडंुब 
भरिे. ४. चनजिे; आडव ेहोिे; खाली पडिे. ५. टाकून िेिे; त्यजिे. ६. उर्बंळिे. ७. उल्लंघिे. [सं. 
उत्+लंुठ्] 
 
उलंडा चव. (नाचवक) कलंथा; (र्ाक चफरचवण्यासाठी) मुठीर्ा िाडंा. [सं. उत्+लंुठ्.] 
 
उलंडी स्त्री. (नाचवक) होडी क्स्थर राहावी, उलटू नये म्हिून चतच्या एका अंगाला जो लाकडार्ा 
सागंाडा बाधूंन पाण्यात टाकलेला असतो तो. 
 
उलथ पु. स्त्री. शवेटर्ा भाग; गावारे् झकवा टेकडीरे् िूररे् टोक. [सं. उ्+स्थळ] 
 
उलथ चव. १. स्पष्; ‘जाग्रती उलथ नव्हे स्वप्न । साक्षात्कारचर् तो पचरपूिच ।’ –िाचव १८६. २. उत्तर; 
जबाब; टोमिा. 
 
उलथिी स्त्री. कलाटिी. 
 
उलथिे अचि. िुभगंिे; फाटिे. [सं. उत्+तल] 
 
उलथिे न. कलथा; सराटा. [सं. उत्+तल] 
 
उलथिे सचि. १. उलटिे; उलटे, उतािे करिे. २. आतली बाजू बाहेर व बाहेरर्ी आत करिे. ३. 
खालीवर करिे; हुडकिे; र्ाळचविे. ४. उठिे; लोटिे. ५. पुन्द्हा करिे. ६. उरकिे; व्यवस्था लाविे. 
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अचि. १. उलटे होिे. २. परतिे; पुन्द्हा िेिे. ३. (ल.) आकक्स्मक मरिे. ४. समूहाने येिे. (वा.) 
उलथे जािे– मरिे. [सं. उत्+तल] 
 
उलथा चव. १. उतािा; तोंड वर असलेला. 

पु. १. कलथा; सराटा; उलथिे. २. प्रचतपक्षी; चवरुद्ध बाजूर्ा मनुष्ट्य. ३. (ल.) ठसा. ४. 
उखळीच्या तळाशी असलेले धान्द्य वर काढण्यार्ी चिया. ५. जबाब; उत्तर. ६. उलट गोष्. [सं. 
उत्+तल ] 
 
उलथा पसा पु. उतािी ओंजळ. (चभके्षसाठी). 
 
उलथी स्त्री. उलटण्यार्ी चिया; उलटी. 
 
उलपा, उलफा, उलपो पु. चशधा. (राजा.) [फा.] 
 
उलफा चशधा (कोरडा). 
 
उलफुली स्त्री. टाकळयासारखे एक िंाड, यार्ी भाजी करतात. (गो.) 
 
उलबि उपशम. 
 
उलमत चव. उन्द्मत्त. [सं. उन्द्मत्त] 
 
उलमा पु. चवद्वान पचंडत. [अर. उलमा] 
 
उलमी स्त्री. एक प्रकारर्ी होडी. (को.) 
 
उलव स्त्री. र्ाहूल, हालर्ाल, जाग. [कना.] 
 
उलवि न. (वस्रो.) कापड चविल्यानंतर फिीत राचहलेले धागे, िोरे. 
 
उलविे, उलैिे, उलौिे बोलिे. (गो.) 
 
उलसमार स्त्री. जेविानंतर येिारा आळस. (गो.) 
 
उलसा, उणलसा, उलुसा चव. अल्प; थोडा; झकचर्त्; र्वला. एवढासा, लहानसा. [सं. अल्पीयस्] 
 
उला पु. वैल, अवेल (र्ुलीर्ा). (व.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उलागीर चव. १. प्रवासी; उपऱ्या. २. आगंतुक. ३. अर्ानक येिारे भतू. ४. अनावक यक; 
फाजील. [सं. उ्+लग] 
 
उलाघाल, उलाढाल स्त्री. १. अस्वस्थता. २. भानगड; खटपट. ३. खळबळ; िातंी. [सं. 
उ्+घात्] 
 
उलाढाल स्त्री. (पैशार्ी) िेवघेव; िेवाि−घेवाि; व्यवहार. 
 
उलाघाल्या, उलाढाल्या (उलाघाल्या, उलाढाल्या) चव. र्ळवळया; खटपट्या; नसत्या 
उठाठेवी करिारा. [सं. उ्−घात] 
 
उलाट पु. १. वातंी; २. कोलाटंी. [सं. उ्+लट] 
 
उलाटयंत्र न. तोफ. 
 
उलाड चव. उलार; (मागील भागातील वजनामुळे) उलटण्यासारखी (गाडी). [सं. उ्+लुट] 
 
उलाल, उलाळ पु. मोठा आवाज. 

चव. उंर्; वर. [सं. उ्+लल ] 
 
उलाळ न. उडी. [सं. उ्+लुट] 
 
उलाळिे अचि. उड्ा मारिे. [सं. उ्+लुट] 
 
उलांडिे सचि. १. ओलाडंिे; उल्लंघिे; साडंिे; पालथे होिे. 
 
उकलग, उकलगे न. चनयचमत काम; सेवा; र्ाकरी. [क. उळीग] 
 
उकलगवाडी स्त्री. र्ोरी; वाटमारी; र्ोरारं्ी वस्ती. 
 
उकलगी पु. र्ाकर; सेवक; नोकर. [उग का.] 
 
उलु, उलू,उलुक,उलूक पु. घुबड; चिवाभीत. [सं.] 
 
उलूखल न. उखळ. [सं.] 
 
उलुब्ध १. चहम्मत. २. मोठ्या चहमतीर्ा. 
 
उलेढाले न. रव्य प्राप्तीसाठी केलेले बरे−वाईट उद्योग; संसारातील िगिग. 
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उलेमा पु. र्स्लामी आर्ायच. [अर. उलमा] 
 
उल्का स्त्री. १. तुटिारा तारा. २. पेटलेली र्ुडी; कोलीत. [सं.] 
 
उल्कापात पु. १. तारे तुटिे. २. (ल.) अनथच. 
 
उल्कासम, उल्कासंबंधी चव. चनखळलेल्या ताऱ्याप्रमािे. 
 
उल्फा भोजन न. लननानंतररे् भोजन :– ‘लननानंतर उल्फा भोजनारे् चनमंत्रि येते.’ –ऐरापुचवचव 
१९१. 
 
उल्ब न. गभावरील खोळ, वषे्ि. [सं.] 
 
उल्बि न. १. चत्रिोषारं्ा प्रकोप. २. आपत्ती; मोठे संकट, िुःख; आकातं. [सं.] 
 
उल्मुक न. कोलीत; मशाल. [सं.] 
 
उल्लळा उठावा, उसळी : ‘आढाउ उठावले उल्लाळे घालत.’ –चशव ९५. 
 
उल्लंघिे उचि. ओलाडंिे; पलीकडे जािे. २. मयािाभगं करिे. 
 
उल्लंघन न. १. ओलाडंिे; पलीकडे जािे. २. आज्ञा झकवा चनयम मोडिे; मयािाचतिम. [सं.] 
 
उल्लंणघत चव. ओलाचंडलेले; अचतिातं. [सं.] 
 
उल्लसिे अचि. प्रकाशिे; शोभिे; उिीचपत होिे; उघड होिे; प्रकट होिे. [सं.] 
 
उल्लणसत १. प्रफुचल्लत; आनंचित. २. सतेज; सुशोचभत. 
 
उल्लळिे सचि. १. माखिे; लेप करिे. २. वतुचळाकार चफरिे. [सं. उ्+लालय] 
 
उल्लाट चव. उग्र. 
 
उल्लास पु. १. आनंि; उत्साह. २. सुस्वभाव; प्रसन्नता. ३. हौस; आवड. [सं.] 
 
उल्लासिे अचि. आनंचित होिे. [सं. उत्+लस्] 
 
उल्लासी चव. उत्साही; प्रसन्न. [सं.] 
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उल्लाळ पु. १. (आनंिाने) उडी २. उसळी; उमाळा. ३. उत्साह; हषच. [सं. उत्+लाल ] 
 
उल्लाळिे पहा : उल्लळि 
 
उणल्लणखत चव. उल्लेचखलेले. [सं.] 
 
उकल्लग चव. नागडा; नंगा; चववस्त्र. [सं.] 
 
उल्लू न. घुबड. 

चव. १. मूखच; मंि; अचवर्ारी. २. धंुि; वडेा. ३. अधीर. (वा.) उल्लू बनिे –वडेा, अधीर होिे. 
 
उल्लूपिा पु. अचवर्ार. 
 
उल्लेख पु. नावाऐवजी एखािे अर्ूक चवशषेि झकवा उपाधी योजिे. (उिा. कृष्ट्िाऐवजी वासुिेव). 
[सं.] 
 
उल्लेख पु. १. चनिेश; उच्चार; (लेखनात) चनिेश झकवा समावशे करिे. चलहून व्यतत करिे. 

२. न. चिनिशचन; प्रस्ताव. 
 
उल्लेख पु. एक अथालंकार, व्याख्या : – एकर् वस्तू चनरचनराळया दृष्ीने चनरचनराळी िशचचविे यास 
उल्लेख म्हिावे. [सं.] 
 
उल्लेखपत्र न. रेकॉडच. 
 
उल्िाटिे उचि. सचि. नष् करिे. 

अचि. उलटिे :  ‘ना तरी भेडा उल्हाटे । चववसीजरीं ।’ –ज्ञा ७·९१. 
 
उल्िा, उल्िािे पु. न. वैल, अवेल. (व.) 
 
उल्िाट शल्क्त स्त्री. कंुडचलनी नाडी. [सं.] 
 
उल्िािा देिे टोमिा िेिे; िोष िेिे. 
 
उल्िास, उल्िासिे, उल्िासी पहा : उल्लास, उल्लासिे, उल्लासी [सं. उत्+लस्, लष्] 
 
उल्िाळ पहा : उल्लाळ 
 
उवगा पु. वळूे; बाबं.ू 
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उविे उचि. उद्भविे; उगविे. 
 
उवले चव. प्रसन्न; शुद्ध. 
 
उवस पु. िमा. (गो.) 
 
उवळ चव. १. पीळ उकललेली (िोरी). २. स्पष् : ‘मावळचवतु चवश्वाभासु । उवळ ॥’ –ज्ञा १६·१ [सं. 
उ्+वल ] 
 
उवळिें अचि. पीळ उकलिे; सैल होिे. [सं. उ्+वल ] 
 
उवळिें अचि. १. चपकण्यापूवी नासिे. २. पािंर फुटिे. ३. चवषारी सपचिंशाने शरीराच्या चछरातून रतत 
वाहिे. ४. नीट न बडचवलेला बैल पुन्द्हा वीयचयुतत होिे. 
 
उवळा चव. १. पाडाला येण्यापूवीर् उष्ट्ितेमुळे चपकलेले (फळ); स्वािहीन; चलबचलबीत. २. 
चनरुत्साही; मंि. 
 
उवळा, उंवळा चव. पुरेसा पीळ नसलेला. (िोर, िोरखंड). (राजा.) 
 
उवार्िे, उवाणयिे अचि. १. प्रसन्न होिे. २. शातं होिे. 

सचि. १. खुलासा करिे; चववरे्न करिे; चवस्ताराने सागंिे. २. उभारिे; तयार करिे. [सं. 
उप+आ+चहत] 
 
उवार्ला, उवाणयला पु. अचभप्राय; हेतू; आशय चव. चवस्तीिच; मोठा; प्रशस्त. 
 
उवाड पु. उत्साह. 
 
उवाय पु. १. सुख; आनंि. २. चवकास; उसळी; उत्कषच. ३. सामर्थ्यच. 
 
उवार पु. पूर (गो.) 
 
उवाव पु. १. हषच; उत्साह. २. उत्कषच; भर; उसळी; चवकास. ३. सामर्थ्यच. ४. अवकाश; वाव. 
 
उवावी पु. अवकाश; वाव; प्रसार; उत्कषच; आटोप. 
 
उवाििे चि. प्रकटिे. 
 
उवीळ पीळ सैल िंाला आहे अशी (िोरी). [सं. उ्+वल ] 
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उवेड, उवेढ चव. उलगडा, खुलासा करिारा. 
 
उवेडा, उवेढा पु. १. वढेा उठचविे : ‘जै अमरावतीरे् आला धाडा । तै म्या ंएकलेचन केला उवडेा ।’ 
–ज्ञा ११·३८७; ‘न कचरता रे उवढेा । केवी जाऊं पाहसी पुढा ं।’ –एरुस्व ८·२८. २. उलगडा; मोकळीक. ३. 
परर्ि, पराभव. 
 
उवेर, उवेरी स्त्री. उरलेला भाग; शषे. [सं. उवचचरत] 
 
उवेला चव. उवानंी युतत; उवा असलेला (मािूस, डोके). 
 
उवेळे, ओवळे, वापरलेले वस्त्र : ‘पोरु आपुलें  उवेळें  एथ वाओं आला ।’ –लीर्पू ३०४. 

चि.चव. आडवळेेला [का.] 
 
उशागणत स्त्री. १. पलंगार्ी अथवा अंथरुिार्ी उशाकडील बाजू. २. के्षत्रार्ी वरर्ी बाजू. [सं. 
उच्छीषच+गत] 
 
उशाळ पु. उसाच्या मळयातील आठ र्समावंरील मुख्य. (कना.) 
 
उणशटिें उचि. उष्े होिे झकवा करिे. [सं. उक्च्छष्] 
  
उणशटा, उणसटा चव. उष्ा; उपभतुत; वापरलेला. [सं. उक्च्छष्] 
 
उणशिी स्त्री. उसनवारी; उधारी. 
 
उणशना वगेाने; अचधक जोर लावनू : ‘उचशना घार्ं जूिंाव े।’ –राज्ञा २·१९० 
 
उणशरा चिचव. चवलंबाने; उचर्त काल चनघून गेल्यावर; चिरंगाईने. 
 
उशी, उणशशी स्त्री. डोतयाखाली द्यावयार्ी लहान गािी. [सं. उच्छीषच] 
 
उशी स्त्री. उसळी; उडी. [सं. उत्+सृ] 
 
उशीपायती १. सिैव सचन्नध असिे. २. (ल.) सेवा करिे; संरक्षि करिे. ३. ला त्रास िेिे; मध्ये येिे. 
 
उशीर पु. १. अचतकाल; िीघच काल; २. चिरंगाई; खोळंबा; चवलंब. ३. अवधी; अवकाश. [सं. 
उत्+चर्र] 
 
उशीर पु. सुगंधी मुळे असलेले गवत; वाळा. 
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उश्रम, उश्रमा पु. १. उसासा; िम. २. चवश्रातंी; चवसावा. ३. राग; रुसवा; गाऱ्हािे. (व.) [सं. 
उत्+श्रम्] 
 
उश्रमा स्त्री. १. पचृ्छा; प्रत्युत्तर : ‘त्यावर बाबानंी (महािजी झशिे यानंी) उश्रमा केली की ..’ –मचरउ 
२·४५. २. यार्ना; मागिी : ‘उश्रमा न करी कविापुढे’ –िाचव ४५६. 
 
उश्रामा पु. कृतज्ञता; केलेल्या उपकारार्ी आठवि. [सं. उत्+स्मृ] 
 
उश्राप पु. पहा. उःशाप [सं. उक शाप] 
 
उश्वास पु. उसासा; बाहेर टाकलेला श्वास. [सं. उत्+श्वास] 
 
उषःकाल पु. पहाट; सूयोियापूवीर्ा िोन घटकारं्ा कालावधी. [सं.] 
 
उषःपान न. मलशुद्धीसाठी पहाटे उठल्याबरोबर पािी चपिे. [सं.] 
 
उषा स्त्री. प्रभात; उषःकाल; (प्रभातकालर्ा) संचधप्रकाश. [सं. उषस्] 
 
उष्टिे सचि. उर्कटिे; उपटिे; अलग करिे. 
 
उष्टर पु. उंट. 
 
उष्टरखाना पु. उंटार्ा तबेला; उंटारें् खाते. 
 
उष्टवि, उष्टावि न. १. लहान मुलाचं्या प्रथम अन्नप्राशनार्ा चवधी. २. उष्े खािे. [सं. 
उक्च्छष्+वृत्] 
 
उष्टविी न. ज्याने उष्ी खरकटी भाडंी धुतली ते पािी. [म. उष्े पािी] 
 
उष्टा चव. १. खालेल्ल्या अन्नातील उरलेला भाग. २. खरकट्या हातातोंडार्ा. ३. टाकलेला; 
सोडलेला. ४. वापरलेला; अशुद्ध; भ्रष्; चवटाळलेला. 
 
उष्टाउपास पु. धड जेविही नाही व धड चनरशनही नाही. 
 
उष्टा नवरा पु. चबजवर. 
 
उष्टामाष्टा चव. पानात उरलेला. 
 
उष्टाविे, उष्टाणविे उचि. १. उष्े करिे; स्वाि पाहण्यासाठी खािे. २. चवटाळिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

उष्टावळ स्त्री. पगंत जेवनू उठल्यावर जे उष्े राहते ते; उष्े अन्न; उष्े खरकटे. : ‘जेचवले जे संत मागे 
उष्ावळी । अवघ्या पत्रावळी करुनी िंाडा ॥’ –तुगा २०३०. 
 
उष्टा णवटाळ पु. उष्ट्ट्या अन्नार्ा चकवा मािसार्ा चवटाळ. (स्पशचिोष). 
 
उष्टी कल्पना िुसऱ्यार्ी कल्पना. 
 
उष्टी पत्रावळ स्त्री. िुसऱ्याने उपभोगलेली स्त्री. 
 
उष्टी िळद स्त्री. झहिंूच्या लननातील एक चवधी. यात वधूच्या अंगास लावनू उरलेली हळि वराच्या 
अंगास लावतात. 
 
उष्ट े न. १. ज्यात भोजन केले ते पात्र. २. जेविानंतर पात्रात उरलेले अन्न. [सं. उक्च्छष्] 
 
उष्टे खरकटे न. उष्ावळ. (वा.) उष्टे खरकटे करिे – भोजनानंतर स्वयंपाकार्ी, भोजनार्ी 
भाडंी व जागा स्वच्छ करिे. 
 
उष्टे खळी स्त्री. उष्ट्ट्या पत्रावळी टाकण्यार्ी जागा. 
 
उष्टेवारो उचकरडा. (गो.) 
 
उष्ट्र पु. उंट. [सं.] 
 
उष्ट्रलगुडन्याय पु. उंटाला मारावयार्ी काठी; ज्यारे् त्याच्यार् हातून शासन. 
 
उष्ट्रसेना स्त्री. साडंिीस्वारारें् पथक. 
 
उष्ट्रासन न. एक योगासन. 
 
उष्ट्री चव. उंटार्ी; उंटासंबधंी. [सं. उष्ट्र] 
 
उष्ट्ि चव. १. तापलेले, ऊन. २. रागीट; तापट; उतावळा. ३. शरीरात उष्ट्िता उत्पन्न करिारा. 

न. १. गरम हवा. २. शरीरातील उष्ट्िता. [सं.] 
 
उष्ट्िकणटबंध पु. परृ्थ्वीच्या गोलावरील ककच वृत्त व मकरवृत्त याचं्या मधला प्रिेश. 
 
उष्ट्िकाल पु. उन्द्हाळा. 
 
उष्ट्िवीयय चव. शरीरात उष्ट्िता उत्पन्न करिारे (औषध.). 
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उष्ट्िता स्त्री. उष्ट्िपिा; ऊन; गरमपिा. 
 
उष्ट्िताद्रव पु. रवरूप उष्ट्िता. 
 
उष्ट्िताधारिशल्क्त, उष्ट्िताधारिशक्ती (शाप.) उष्ट्िता चटकून राहण्यार्ी शतती. 
 
उष्ट्ितापणरमाि न. (शाप.) उष्ट्ितेरे् माप. 
 
उष्ट्ितापारि न. (शाप.) तारेने, नळीने उष्ट्िता वाहून नेिे, पार नेिे. 
 
उष्ट्ितामान, उष्ट्िमान न. (शाप.) १. एखाद्या पिाथाच्या अंगी असलेली उष्ट्िता; एखाद्या 
प्रिेशातील हवरे्ी उष्ट्िता; तापमान; उष्ट्ितेर्ी तीव्रता. २. सरासरी उष्ट्िता; सरासरी उष्ट्िता िशचचविारे 
माप. 
 
उष्ट्ितामापक न. (शाप.) पिाथातील उष्ट्िता मोजण्यारे्, यंत्र. [सं.] 
 
उष्ट्ितामापन (शाप.) पिाथातील उष्ट्िता मोजण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
उष्ट्ितायंत्र न. (शाप.) उष्ट्ितेने र्ालिारे र्ंचजन. [सं.] 
 
उष्ट्ितारोधक चव. (शाप.) उष्ट्िता वाढण्यास प्रचतबधं करिारा; उष्ट्िताप्रचतरोधक. 
 
उष्ट्ितालेख पु. (शाप.) कमीअचधक होिाऱ्या उष्ट्ितामानार्ी नोंि करिारा आलेख. [सं.] 
 
उष्ट्िताविन न. (शाप.) एका परमािूर्ी उष्ट्िता त्याच्या अचतचनकट परमािूस चमळण्यार्ी चिया; 
उष्ट्ितेरे् संिमि. [सं.] 
 
उष्ट्िताणवसजयन न. (शाप.) उष्ट्ि पिाथातून उष्ट्िता बाहेर पडण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
उष्ट्िताणवस्तृणत, उष्ट्िताणवस्तृती स्त्री. (शाप.) उष्ट्िता सवचत्र पसरण्यार्ी चिया. 
 
उष्ट्ितोत्पादक चव. (शाप.) उष्ट्िता उत्पन्न करिारा. [सं.] 
 
उष्ट्िदशयक चव. (शाप.) उष्ट्िता िाखविारा. [सं. उष्ट्ि+दृश ] 
 
उष्ट्िमापक न. (शाप.) उष्ट्ितेर्ी तीव्रता मोजण्यारे् यंत्र [सं.] 
 
उष्ट्िमाळी पु. सूयच. 
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उष्ट्िवात पु. उष्ट्ितेमुळे होिारा वातचवकार. 
 
उष्ट्िवाय ू पु. १. उष्ट्ितेने पोटात गुबारा धरिे. २. आंबट, करपट ढेकरा येिे. [सं.] 
 
उष्ट्िवास पु. परं्ाक्ननसाधन : ‘उष्ट्िवास जळवास । शीतवास अरण्यवास ॥’ –िास ४·१·१२. 
[सं.] 
 
उष्ट्िवीयय चव. शरीरात उष्ट्िता उत्पन्न करिारे, उष्ट्ि पचरिामकारक (औषध). [सं.] 
 
उष्ट्िाविे अचि. तापिे; गरम होिे : ‘ऐसेंचर् बोलता ंउष्ट्िावले.’ –िाचव ४०८. [सं. उष्ट्ि] 
 
उष्ट्िांक पु. (शाप.) १. एक चकलोग्राम पािी ०° पासून १° पयंत तापचवण्यासाठी लागिारी उष्ट्िता; 
उष्ट्ितेर्ा एकक; कॅलरी. २. उष्ट्िता मोजण्यार्ा घटक; प्रत्येक अन्नपिाथात शरीराला उष्ट्िता पुरचवण्यार्ी 
असलेली चवचशष् शतती. [सं.] 
 
उष्ट्िांशु पु. ज्यारे् चकरि उष्ट्ि आहेत असा; सूयच. [सं.] 
 
उल्ष्ट्िका स्त्री. पािी झकवा र्तर पिाथच गरम करण्यारे् उपकरि. [सं.] 
 
उष्ट्िीष न. पागोटे; चशरोवषे्ि; रुमाल; मंचिल : ‘मेघारे् उष्ट्िीव ती आपल्या चशरोभागी धारि 
करील.’ –डाली ८०. [सं.] 
 
उष्ट्िोदक न. तापलेले पािी; ऊन पािी; गरम पािी. [सं.] 
 
उष्ट्िोपचार पु. (शाप.) १. धातंूना झकवा चमश्रधातंूना अपेचक्षत पचरिाम साधण्यार्ी ठरावीक 
प्रमािात उष्ट्िता िेिे. २. एखाद्या रोगावर करायरे् गरम वाफारा, शके यासारखे उपर्ार. 
 
उष्ट्मज चव. उष्ट्म्यापासून उत्पन्न िंालेला (जंतू, प्राचिवगच). [सं.] 
 
उष्ट्मा पु. स्त्री. १. उष्ट्ि; उष्ट्िता : ‘का ं कस्तुरीसगट पचरमळ । उष्ट्मेसगट अनळ ॥’ –अमृ १·४२. २. 
उकाडा; िाह; गरमी. [सं.] 
 
उष्ट्माघात पु. सूयचचकरिारं्ी प्रखर चतरीप लागून येिारा भयंकर ताप; तीव्र उन्द्हार्ा र्टका 
लागून होिारा आजार. [सं.] 
 
उष्ट्माणमती स्त्री. (वै.) आहायच रव्यातून चमळिारे उष्ट्माकं मोजण्यारे् शास्त्र. [सं.] 
 
उष्ट्मालाट स्त्री. असाधारि उष्ट्ि हवामानार्ा बसिारा फटका. 
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उष्ट्मांक पहा : उष्ट्िांक 
 
उस उद्गा. हाय; िुःखोद्गार; एकाएकी िुःख िंाल्यामुळे झकवा कळ वगैरे चनघाल्यामुळे चनघिारा 
उद्गार. (चि. म्हििे, करिे.). [ध्व.] 
 
उसउस, उसउसो अस्वस्थता, गडबड, धािंल. (गो.) 
 
उसकटिी स्त्री. उसकटाउसकट; उर्काउर्क. 
 
उसकटिे सचि. १. अव्यवक्स्थत करिे; र्कडेचतकडे टाकिे; चवस्कटिे; उर्कटिे (व्यवक्स्थत 
रर्लेल्या वस्तू); अस्ताव्यस्त करिे; चबघडविे (घडी वगैरे.). २. उलगडिे (भाग); मोकळे करिे (एखािे 
यंत्र, घड्ाळ वगैरे). ३. (झवर्रलेले केस, गवतार्ी गंजी) चवस्कटिे; र्कडेचतकडे पसरिे. [सं. 
उत्+शकल] 
 
उसकटाउसकट स्त्री. अव्यवस्था; घडामोड; चबघाड; मोडतोड. पहा : उसकटिे 
 
उसकिे सचि. चवसकटिे; अव्यवक्स्थत करिे : ‘जैसा उिक कंुभ सार्ार येथे । तो मळ उसके जेथे तेथें ।’ 
–नव १२·९. [सं. उत्+ध्वक्=जािे, हलिे] 
 
उसकी स्त्री. उर्की. (गो.) 
 
उसि, उसिावळ स्त्री. कमरेत झकवा पाठीत उठिारी कळ, लर्क, चतडीक. (चि. भरिे, 
चनघिे, र्ालिे.) (वा.) उसि उतरिे –१. मंत्र वगैरे टाकून पाठीत भरलेली लर्क उतरिे. २. (ल.) 
एखाद्यार्ा चिमाख उतरिे; ऐट उतरिे, चजरविे. 
 
उसि, उसिवार, उसिवारी, उसिा, उसिे, उसिेवाि पहा : उसना, : ‘मुचष्भर पोहे उसिे आिूचन । 
चवप्रा हातीं िेतसे ।’ –हचर २९·४९; ‘तुझ्या पुत्रार्ा नंिन । त्यासी माचरले जैसा मत्कुि । तुजलागीं सागंता ंन 
घेसी उसन् । तरी मग आजा कायसा ॥’ –जै ८७·४६. 
 
उसिा चवरुद्ध, उलटा : ‘मोरोपंत रोजकीिच घालीत नाहीत त्यास ते चर्त्तावरर् घेत नाहीत. सारा 
जाबसाल उसिा कचरतात.’ –ऐलेसं. ३५५१. 
 
उसििे अचि. बरळिे : ‘तैसे िेवार्ा ंगुिीं चवसंवता ं। चम चबयाळ बोले उसिता ं।’ –रुस्व ३७. 
 
उसिाघाई, उणसिाघायी, उणसिेघाई चिचव. घावला घाव झकवा माऱ्यास मारा िेऊन; समोरासमोर; 
उसने न ठेवता : ‘चनष्ट्कपटा होआव े । उचसिा घाई िंुंजाव े ।’ –ज्ञा २·१९०; ‘उसिें घाई वीर सकळ । 
हािताती परस्परें ।’ –हचर २४·१४. 
 
उसिूि उठिे, उसिाविे अचि. िंोपेतून ओरडत उठिे. (माि. व.) 
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उसिे पारिे फेडिे उटे्ट काढिे; सूड उगविे : ‘केल्या गोष्ीर्ा शवेट उसने पारिें फेडलें  तरर् आम्ही 
समिुःखी....’−ऐलेसं ३६२. 
 
उसती स्त्री. उशी. (व.) [सं. उत्+शीषच] 
 
उसनवट, उसनवारी स्त्री. उधारी; कजच; ऋि. 

चव. उसनवार; उसना चिला− घेतलेला; कजाऊ; उधार. 
 
उसनवट, उसनवार, उसनवारी चव. चिचव. उधारीने; परत बोलीने; कजाऊ; भाड्ाने (आििे, 
िेिे, घेिे वगैरे). 
 
उसनवार चव. (गं्रथ) गं्रथालयातून बाहेर चिले जािारे (वार्नसाचहत्य). 
 
उसनवारी चव. चिचव. उधारीने; परत बोलीने; कजाऊ; भाड्ाने (आििे, िेिे, घेिे र्.). 
 
उसना चव. १. परत िेण्याच्या बोलीने आिलेला (पिाथच, वस्तू) : ‘म्हिे ऊसनें आचिलें  मेळऊचन’ − 
करे्सुिा. ४. २. कजाऊ; उधार (व्यवहार, व्यापार). ३. (ल.) उिासीन; लक्ष, मन लावनू काम न 
करिारा; 
उपरा; र्ुकार; हलगजी (नोकर, नातेवाईक वगैरे). ४. हलगजीरे्; बेचफकीरीरे् (काम). ५. वरवर; 
चिखाऊपिारे्; मायावी (भाषि) : ‘पि हा उसना िम िहा पावलंसुद्धा चटकेना.’ − एल्गार १९. (वा.) 
उसनी गोष्ट सांगिे – आपल्याला जी गोष् करता येिे शतय आहे, ती िुसऱ्याला करायला सागंिे. 
 
उसने न. सूड; बिला : ‘उसनें संभाजीर्ें घ्यावें’ −ऐपो १८. (वा.) उसने घेिे, उसने उगविे, उसने 
फेडिे− सूड घेिे, बिला घेिे, परत करिे; फेड करिे. 
 
उसनेपासने चव. उधार; कजाऊ; मागून आिलेले; परत बोलीरे्; उसनवार. [उसनेरे् चद्व.] 
 
उसने वाि १.कोिी जे काही केले असेल त्यार्ा मोबिला िेिे; प्रत्युपकार; परत भेट; परत फेड. २. 
सूड; बिला. 
 
उसपि, उसपिी, उसपा स्त्री. १. काढून टाकिे; बाहेर काढिे; उपसिी; उपसा (होडीतील, 
डबतयातील) पािी, भाडं्ातील िूध, तूप, तेल वगैरे. २. कोरडे, चरकामे करिे (बािली, र्मर्ा, पळी, 
टोपली, हात वगैरेच्या साहाय्याने). ३. बाहेर काढिे; वर काढिे; मोकळे करिे; उघडे करिे; म्यानातून 
तरवार, गवसिीतून, आच्छािनातून वस्तू वगैरे) [सं. उत्+सृप] (वा.) अंगावर उसपिे − रागावनू, 
टाकून बोलिे, धावनू जािे. कामधंदा उसपिे− कामधंिा उरकिे, पार पाडिे, संपविे. कशग उसींिे − 
झशगे उगारिे, झशगे उगारून मारायला धाविे. 
 
उसपिे सचि. उपसाउपस करिे; काढून टाकिे; बाहेर काढिे (भाडें वगैरेतून वस्तू र्.) : ‘एका 
किालाचग उंचिरु । अचसका उसपे डोंगरु ।’ − राज्ञा १८·६०४. 
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उसपाउसपी स्त्री. एकिम जोराने बाहेर काढण्यार्ी चिया (पािी, म्यानातूंन तरवार वगैरे). [सं. 
उत्+सृप्] 
 
उसपाभर चिचव. १. चनष्ट्कारि झकवा व्यथच वररे्वर बाहेर काढिे व पुन्द्हा भरिे. २. (ल.) उठाठेव; 
चरकामी िगिग; त्रास. 
 
उसबकी स्त्री. रस्सा करण्यार्ा एक प्रकारर्ा मसाला. 
 
उसबु स्त्री. वाळू : ‘लाज्या लाह्या कीं लेप्या लालु । कानुडे तयासी विती आरळु । चसकता वाळु 
उस्तया उसबु वालु । निीतीर खड्ा म्हििे कीं ॥’ − िाचव ५४. [का.] 
 
उसमटिे अचि. गुिमरिे. पहा : घुसमटिे (गो.) 
 
उसर, उसरा, उसरी स्त्री. १. वाळलेली भाजी; सुकवलेली भाजी (आळू, मेथी, गाजरे र्.); 
सुकलेल्या आंब्याच्या फोडी; वाळलेल्या पालेभाजीला पळवा म्हितात. २. (ल.) खंगलेले, सुकलेले, कृश, 
वाळलेले शरीर : ‘तत्सुख हे मत्सुख तनु होतचर् होती तिाचधनें उसरी ।’ − मोआचि ३५·४. (वा.) उसर 
करिे – वाळविे; कृश करिे; चनगा न राखून, त्रास िेऊन झकवा छळ करून (जनावर, मनुष्ट्य यास) कृश 
करिे; हयगय करिे. 
 
उसरत, उसरपत स्त्री. चनवातंपिा; उसंत; चवश्रातंी; चरकामपि; फुरसत : ‘तारामती भावे काम 
करीं । उसरत नाहीं चिवसरातीं ।’; ‘ऐसा कचरता ंयेरिंारा । उसरपत नाहीं भवसागरा । माजीं बुर्कळया िेत 
असे ॥’ (गो.) [सं. उत्+सृ] 
 
उसरमा पहा : उश्रमा : ‘उसरमा मनीर्ा विता ंनये I’ − चवठ्ठलकृत रसमंजरी ५०. 
 
उसरा चव. वाळलेला; कृश. [सं. उपर] 
 
उसराि न. उसारे् शते; ऊस लावण्यार्ी जमीन. 
 
उसरी पहा : उणशरा 
 
उसरे न. सुकलेले वागें. 
 
उसल पु. श्वास. [का. उसलु= श्वास] 
 
उसल, उंसल स्त्री. उसार्ी जमीन; उसारे् शते. [सं. र्क्ष+ुआलय] 
 
उसलिे अचि. जोराने वर येिे : ‘समुरजल उसलत । आकाश वऱे्ही ॥’ – राज्ञा १·११५. 
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उसवि पहा : उसि 
 
उसविी स्त्री. चशवि काढून टाकिे; टाके उलगडिे, उसविे. 
 
उसविे, उसणविे उचि. १. चशवि काढून टाकिे; टाके उलगडिे; िोरा काढिे; उघडिे 
(चशवण्याच्या उलट चिया.) २. घरावरील चशवलेले गवत काढून टाकिे. (को.) [सं. उस् + चसव = 
चशविे]  
 
उसविे अचि. सूज उतरिे, ओसरिे. (राजा.) [सं. उत्+चसव=सुजिे] 
 
उसवसी स्त्री. उशी : ‘गािी चमळंल, िंालंर् तर िोन उसवस्या चमळत्याल.’ − पेरिी ६४. 
 
उसवा पु. निीच्या पुलाबरोबर वाहून आलेली लाकडे, गवत र्. जेथे लागतात ते चठकाि. [सं. उ् 
+ सु] 
 
उसवास पहा : उच्छ  वास : ‘चकत्येक भटजींनी फतत आपल्या उपयोगाकचरता त्या हौिाच्या उसवासानजीक 
एक लहानसा र्ोरहौि बाधूंन… − जोफु १२१. 
 
उससिे अचि. १. उसासा टाकिे; श्वास टाकिे : ‘मग उससौचन चकरीटी । वास पाचहली ॥’ − राज्ञा 
११·२४९. २. वाढिे; उत्पन्न होिे; चजवतं होिे; जीवन पाविे; प्रकट होिे : ‘तंव आयुष्ट्यनिी उससे । चिहाचर् 
चिहा ॥’ − ज्ञा १७·१३२. 
 
उससा पु. उच्छ  वास; सुस्कारा; उसासा : ‘वागथा पडत चमठी । उससाझर्या ॥’ − ज्ञा १८·१६०६. [सं. 
उत् +श्वस.] 
 
उससी पहा : उसवशी : ‘करूचन अचसधारारं्ी उससी ।’ − ज्ञाप्र ७७०. 
 
उसळ स्त्री. मसाले घालून कडधान्द्यार्ा केलेला खाद्यपिाथच, केलेले तोंडी लाविे. [क. 
उसचळ=उसळ] 
 
उसळिी स्त्री. पहा : उसळी [सं. उत्+शल ] 
 
उसळिे उचि. उसळ करिे. 
 
उसळिे अचि. १. वर उडिे (तुषार, लाटा, कि); वर जािे : ‘जैसीं प्रळयारे्चन समीरे । वृक्षपिे उसळती 
॥’ − मुवन १०·१०६. २. वर उडी मारिे; उंर् जािे : ‘स्वरथावरूचन बािाघातें उसळोचन पावती पतन ।’ − 
मोउद्योग १३·११२. ३. िोधाने अंगावर धावनू जािे; फार रागाविे; उखडिे : ‘हाक िेओचन उसळला ।’ − 
चशव १०६७. ४. जोराने जलि वाढिे (मूल, शते, िंाड वगैरे); एकिम वर येिे (पाण्यातून, गिीतून). ६. 
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वर उसळी घेिे; आपटला असताना जचमनीवरून वर उडिे (र्ेंडू वगैरेंनी). ७. चनघिे; उत्पन्न होिे; वाहिे 
: ‘हालचवशी किचयुगुलें  तेथूचन जो का ंवारा उसळे ॥’ − गुर् १·२. [सं. उत्+ शल =वर उडिे] 
 
उसळपा पु. १. सरपिार्ा ओंडा; फोडलेले जळाऊ लाकूड. (राजा.) २. (सामा.) ओंडा; ओंडका. 
[सं. उत्+सृप्] 
 
उसळवट चव. िंरे, पािंर असलेली जमीन; उसळीर्ी जमीन. [सं. उत्+शाल +वत्] 
 
उसळवाटी चिचव. उसळून सळसळ आवाज करीत : ‘काई सागंौ या परौती । उिके उसळवाटीं 
कढती ॥’ − चशव ७४९. [सं. उत्+ वत्] 
 
उसळी स्त्री. १. पाण्यारे् तुषार, तरंग, लाटा वगैरे हवते उडिे. २. उडी; उशी (पाण्यातून वगैरे). (चि. 
खािे, मारिे.). ३. (ल.) बधंनातून जोराने बाहेर पडण्यार्ी चिया. ४. (ल.) िोधार्ी लहर; रागार्ा 
आवशे; पे्रम वगैरे चवकारारं्ी लाट; आवगे. ५. जोराने वर येण्यार्ी झकवा उडण्यार्ी चिया. (चि. खािे.). 
पहा : उसळिे, उसाळी [सं. उत+शल ] 
 
उसळी णचन्ि (भशूा.) अवसािी खडकाचं्या अधःप्रतलावर उमटिाऱ्या खुिापंैकी एक. एखािी परकी 
वस्तू. उिा. िगडगोटा, हाड, प्राण्यारें् कवर्, शखंझशपला आिी पाण्याच्या हालर्ालींमुळे तेथे साठलेल्या 
अवसािावर उसळी मारून वर येतात, त्यारं्ी खूि तेथे उमटते. वर साठिाऱ्या िुसऱ्या थराच्या खालच्या 
बाजूसही त्यार्ा छाप उमटतो. त्याला ‘उसळी चर्न्द्ह’ असे म्हितात. 
 
उसळून पडिे संतापून हल्ला करिे : ‘सुधारकावंर ते वारंवार उसळून पडले आहेत.’ − केका ८. 
 
उसळ्या पु. जाळण्यारे् लाकूड; सरपि. 
 
उसंग स्त्री. (प्र.) उत्संग, माडंी : ‘जननीया ंघेतला उसंगा’ − उषा ७·६३. [सं. उत्संग] 
 
उसंडी स्त्री. उसळी; जोरार्ी उडी : ‘(मासा) वर उसंडी मारीत नाही−मोठा बेरकी चिसतोय.’ − 
एकाको ५५. 
 
उसंत, उसंध, उसंधी स्त्री. १. चवसावा; चवश्रातंी; आराम. (चि. खािे, येिे.) : ‘म्हिौचन व्यापारा 
हातीं । उसंत चिहा ना राती ।’ − ज्ञा १४·२४१. २. फुरसत; स्वस्थता; चरकामा वळे : ‘किा उसंत नाही’ − 
ज्ञाप्र १४२. [सं. चवश्रातं, उत्=सक्न्द्ध] 
 
उसंतिे उचि. १. आिमि करिे; उल्लंघन करिे; पलीकडे जािे : ‘र्ाले िंडिंडा उसंतूनी वाट । पाहे 
पाळतूनी उभा तोचर् नीट वो ।’ − तुगा ११२. २. िूर करिे; संपविे : ‘पचर नोसंचतता ं चववसी । भेटी नाहीं 
चनधीसी I’ − ज्ञा १७·३११. ३. थाबंिे; बंि होिे : ‘आंग मोडामोडी । कायचजाता ंअनावडी । नुसंचत पचरवडी । 
जाभंयैारं्ी ॥’ − राज्ञा १४·१७९. ४. चवसावा घेिे. ५. आश्रय करिे : ‘भाया म्हिे प्रािेश्वरा । उसंतंू नको 
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शोकसागरा । मी सागेंन त्या चवर्ारा । अत्यािरे अनुष्ठी ॥’ − मुआचि ३८. २२. ६. शवेटास नेिे; पुरे करिे. 
चनस्तरिे : ‘तुका म्हिे आपुलालें  । उसंचतलें  ज्यािंीं तें ॥’ − तुगा १२०८. [सं. चवश्रातं] 
 
उसंबिे अचि. आवगेाने स्कंुििे; हंुिके िेिे; हंुिके िेऊन रडिे. [सं. उत्+स्फंुिन] 
 
उसातले वाड १. उसार्ा शेंडा. २. (ल.) हुषार, होतकरू मुलगा. 
 
उसाबर, उसाभर स्त्री. १. धंिा; काम; मेहनत; कष्. २. भानगड; उठाठेव; संबधं : ‘त्यानंा या 
उसाभरीर्ा वीट आला होता असे नव्हे.’ − व्यंमाक १००. ३. खटाटोप; व्यवस्था : ‘चहतं तुज्या उसाभरीला 
सोनाबाई ऱ्हाविेू.’ − रैत ९६. (वा.) उसाभर करिे – काळजी घेिे; व्यवस्था ठेविे; लक्ष िेिे : ‘चिवसभर 
उसाभर करावी लागती त्येंर्ी.’ − भजु ३२.(माि.) 
 
उसार, उसारा पु. चरकामी, मोकळी जागा (गलबत, घर यामंध्ये). 
 
उसाली स्त्री. १. उसळी. २. उशी. ३. िेंप : ‘मुिंफरखाल हरकोठे उसाली खाऊन जातील तर जाऊ न 
द्याव’े − पेि १८·१९१. 
 
उसास पहा : उच्छ  वास 
 
उसासिे अचि. १. उसासा टाकिे; िम घेिे : ‘मग िेओ भिे हो हो का ंउसाससी; राहे राहे का 
पचळसी ।’ − चशव १०६८. २. उसळिे; वर येिे : ‘सागरी लहरी उसासे । उसासली ते सेंवचर् नासे ।’ − एभा 
२८·२८६. ३. उमटिे; उन्नत होिे; ज्वानीस येिे; फुलिे; भरिे (स्त्रीरे् स्तन) : ‘संगीन कुर् भरिार सचजव 
सजिार गुलगेंि उसासले ।’ − प्रला ११३. ४. टाकिे; त्याग करिे : ‘लक्ष्मी उसाचसली ।’ − भाए १११. [सं. 
उत्+श्वस्] 
 
उसासिे अचि. टोर्िे; मारिे; भोसकिे : ‘का ंहो मज उसाचसले?’ − एउगी १११. 
 
उसासिे अचि. उल्हचसत, आनंचित होिे : ‘जे िुष्ट्कृतीं चर्त्त उसासे ।’ − राज्ञा १४·२४८. 
 
उसासा पु. १. िीघचश्वास; सुस्कारा. २. चवसावा; चवश्रातंी : ‘पाठीं व्याघ्राचि तामसा । योनी तो अळुमाळु 
ऐसा । िेहाधारार्ा उसासा । आधी जोही ॥’ − ज्ञा १६·४१५. ३. पाण्याच्या नळात हवा येण्याकचरता ठेवलेले 
उंर् चछर. पहा : उच्छ  वास [सं. उत्+श्वस] (वा.) उसासा टाकिे – िीघच श्वास सोडिे. 
 
उसासा असासा पु. जोरार्ा सुस्कारा, श्वास (चि. टाकिे.). [उसासारे् चद्व.] 
 
उसासी स्त्री. उशी. [सं. उत्+शीषच] 
 
उसाळ पहा : उसाळा : ‘अपरोक्षज्ञानारे्चन उसाळे ।’ − िास ५·३·४८. 
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उसाळिे सचि. हषचचविे; आनंचित करिे. [सं. उत्+शल ] 
 
उसाळा पु. उल्हास; उत्साह; आवगे; जोर; उमाळा. ‘तेथें ऋचषकुळ सकळ नार्ती चनमचळ उछायारे्चन 
उसाळे.’ − िास ५·३·४८. [सं. उत्+शल ] 
 
उसाळी स्त्री. उडी. पहा : उसळी : ‘रोचधले चर्त्त घे उसाळी । कथा संपता अवलोकीं ।’ − मुआचि 
१३·१७.  
 
उसां चिचव. उशाला : ‘मौनेर् येऊचन मोक्षिानी । सत्यभामेरे् चशर उर्लूनी । उसा ंआपुली माडंी िेऊनी 
। र्िपाचि बैसला ॥’ − हचर २६•११३. 

स्त्री. उशी; उसे; उशाला घ्यायर्ी वस्तू. (कु.) [सं. उत्+शीषच] 
 
उणसटिे सचि. उष्े करिे : ‘ऐसा उपाचध उचसचटलें  । कार् वानंू ॥’ − राज्ञा १८·२१. 
 
उणसटे पहा : उष्ट े: ‘उचसटे लाहावयेारे् सायासु । तेथ सेवरे्ी कविी आसु ।’ − िाव २५३. 
 
उणसत जािे अचि. श्वास, ठसका लागिे. पहा : असूत (चि. जािे.) : ‘उर्की लागली उचसत गेला 
। पीत्त उसळलें  उलाट जाला।’ − िास २·६·३३. [सं. उत्+चसतथ] 
 
उणससी स्त्री. उशी : ‘र्पंक परागार्ी उचससी । तेथ भीमको बसैचवली कैसी । नवल भतूली र्चंरका जैसी 
। मृगी कंुकुमार्ी ॥’− रुस्व ४५७. 
 
उसीगा माडंी : ‘साता ंपाताळारं्ा उसीगा ं: आरेरे पाचरकेन्द्हो चरगा ं।’ − चशव १००३. 
 
उसीर, उसीरू पहा : उशीर. ‘आता न लावावा उसीर.’ − वसेीस्वा ३·५. 
 
उसीसे न. उसे : ‘माडंी उसीसे करूचन श्रीमुख अवलोकीत िेह त्येजीलें ।’ − लीर् १•२५. 
 
उसीसे न. उसासा; श्वास; िमा : ‘कीं संसारारे्चन त्रसे । जे करौचन होते उसीसें ।’ − ऋ ६०. [सं. 
उत्+श्वस्] 
 
उसुलवार चव. जोराने वाढिारा; वर येिारा; वाढाळू (िंाड, मूल वगैरे). (को.) [सं. 
उत्+शल ]  
 
उसू चव. सैल; फट राचहलेला; घट्ट न बसलेला; चशचथल; पोकळ (खंुटी, िािरा, िार वगैरे.). 
(को.) [सं. उत्+चसव−स्यूत] 
 
उसूपिे सचि. उपसिे : ‘कव्हिी एकू : केशवनायकाचर्ये घरीर्ा बाऱ्हीवां उसूपे’ − लीर् ४·५६. 
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उसूल पु. वसूल; जमा; उत्पन्न. [फा. वुसूल ] 
 
उसूळ पु. उकळी : ‘च्याला उसूळ आला बग.’ − खळाळ ७७. 
 
उसे न. १. चबछान्द्यार्ी डोतयाकडर्ी बाजू. पहा : उशागत. २. उशी; चगरिी; चनजताना 
डोतयाखाली घेतलेला आधार. [सं. उत्+शीषच] 
 (वा.) मांडीचे उसे करिे– आपल्या संरक्षिासंबधंी सवचस्वी एखाद्यावर चवश्वास ठेविे.  
 
उसे, उसेपोट न. बेंबीखालर्ा पोटार्ा भाग. 
 
उसेती स्त्री. (नाचवक.) भरतीर्ी वळे. 
 
उस्करिे उचि. (प्र.) उस्तरिे. चवस्कटिे; चवस्कळीत करिे; अस्ताव्यस्त करिे; चवखरिे : ‘वीि 
रेसभरही उस्करली नाहीं.’ − िंाकंली मूठ (हडप) १९. [सं. उत्+ शकल] 
 
उस्कलिे सचि. हाकलून, हाकून िेिे : ‘र्ुलतभावाला उस्कलून लावा म्हंता?’ − रैत ५. 
 
उस्कारा, उस्कारासस्कारा पु. उसासा; सुस्कारा; जोरार्ा श्वास; िम. (चि. टाकिे.) [सं. 
उत्+श्वास] 
 
उस्क्या स्त्री. वाळू; रेती. पहा : उसबु : ‘लाज्या लाह्या कीं लेप्या लालु । कानुडे तयासी वितु आरळु । 
चसकता वाळु उस्तया उसबु वाळु । निीतीर खड्ा म्हििे कीं ॥’ − िाचव ५४. [क. उसुकु=वाळू] 
 
उस्तभणविे सचि. भर िेिे; उठचविे; उद्युतत करिे; प्रवृत्त करिे : ‘िािोसी महिाचयसा ंउस्तभवीले 
: द्वारावतीए जाव ेऐसे’ − लीर् ३·५२. [सं. उत+स्तभ्] 
 
उस्तर पु. उष्ट्र; उंट. [सं. उष्ट्र] 
 
उस्तरखाना पु. उष्ट्रखाना; उंटखाते; उंटार्ी पागा. 
 
उस्तरिे सचि. १. घरावरील कौले, गवत वगैरे आच्छािन काढिे; छपरावरील ओमन वगैरे 
काढिे. २. चवस्कटिे; उलगडिे; उघडे करिे. ३. उसविे; वीि काढून टाकिे; िोरा काढिे. ४. नासधूस 
करिे; मोकळे; अलग करिे; भाग वगेळे वेगळे करिे. [सं. उत्+स्तृ] 
 
उस्तरपलाि, उस्तरपलािा, उस्तरपलािे न. उंटावरील खोगीर, आसन. [सं. उष्ट्र+ 
पल्याि] 
 
उस्तराउस्तर स्त्री. मोठ्या प्रमािावर व सवचत्र उस्तरण्यार्ी चिया; उलगडिे; उस्कटिे; मोकळे 
करिे; उघडे करिे वगैरे. पहा : उलथापालथ, उस्तरिे [सं. उत्+स्तृ] 
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उस्तरे न. ठसका; उशीत. पहा : असूत, असूद. (चि.जािे.) (गो.) 
 
उस्तवार चव. रीतसर; व्यवक्स्थत : ‘खानार्ी व चर्रंजीवार्ी भेटी होऊन उस्तवार स्नेह व 
करारमिार व्हावा.’ – ईएम्पी १७२. 
 
उस्तवारी स्त्री. १. डागडुजी; िुरुस्ती; व्यवस्था; मजबुती; पुनघचटना : ‘लोकारें् कजार्ा मागच 
होऊन आपली उस्तवारी होईल.’ − मर्सा १३·९७. २. उपर्ार; तैनात; शुश्रूषा : ‘जखमींर्ी वगैरे 
पर्थ्यपाण्यार्ी उस्तवारी बरीर् आहे.’ − ज्ञा ११·६०७१. ३. मशागत; लागवड (शते, जमीन वगैरेर्ी) : 
‘जचमनीर्ी नीट उस्तवारी ठेचवल्यास ती सुधारते.’ − श े ३·२. ४. उठाठेव; र्ौकशी. (माि.) [फा. 
उस्तुवारी]  
 
उस्तळिे अचि. उर्बंळिे; आवशेात येिे : ‘स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या योजना तो अगिी उस्तळून सागंत 
असतो.’ − माजी १९९. 
 
उस्ताद, उस्तादणगरी, उस्तादी पहा : वस्ताद [झह. गु.] 
 
उस्तावर करिे पहा : उस्तवारी करिे : ‘मी चतर्ी उस्तावर करत्येय तोर् गिूभावजी चन आतेसासूबाई 
आल्या.’ − पडघ १२४. 
 
उस्ते न. पहाटेर्ा झकवा सकाळर्ा संचधप्रकाश; िंुंजुमंुजू. (कों.) [सं. उषा] 
 
उस्फविे सचि. उर्कविे; चफतविे : ‘तो आपल्याचवरुद्ध उस्फवतो’ − अगचतका ७०. 
 
उस्मर पु. उल्लेख : ‘यार्ा उस्मर मराठी वाङ्मयात चिसत नाही.’ − चस्त्रकावा ९. [सं. स्मृ] 
 
उस्मरिेअचि. १. सुस्कारा टाकिे; श्वास टाकिे. २. हंुिके िेिे; स्फंुििे. ३. धापा टाकिे. ४. िुःख, 
खेि व्यतत करिे. 
 
उस्मरिे, उस्मारिे उचि. १. आठविे; आठवि करिे; स्मरि करिे; पुनःपुन्द्हा पुढे आििे. २. 
उल्लेख करिे; सागंिे; चिनिर्मशत करिे. [सं. उत्+स्मृ−स्मरचत] 
 
उस्तरा पु. १. चवश्रातंी; िम; श्रमानंतरर्ा चवसावा. (चि. घेिे.). २. िीघच श्वास सोडिे; सुस्कारा 
टाकिे. (चि. टाकिे.). 
 
उस्मस्थड न. बागाईत जचमनीशजेारर्ी पडीत जमीन. (गो.) 
 
उस्मारा, उस्रमा पु. १. उपकारारे् झकवा अपकारारे् स्मरि, आठवि, जािीव, चिनिशचन. उिा. 
उस्मारा टाकिे, उस्रमा करिे. २. (सामा.) उल्लेख; कथन; चिनिशचन. [सं. उत्+स्मृ] 
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उस्रा स्त्री. गाय : ‘राचखता कळप या वचन उस्रा’ − वामन चवराट ८·४८. उस्राप पहा : उः शाप (कु.)  
 
उस्वास, उस्वासा पहा : उश्वास, उस्वास : ‘श्वास उस्वास कोंडला । तेिें प्रािी जाजावला ॥’ − िास 
३·१·३९. 
 
उिरविे अचि. उद्धार करिे; पलीकडे नेिे : ‘एझक पाखाि वाऊचन उहरचवचल । समुरीं कटकें  ॥’ 
− राज्ञा १०३५. 
 
उिीपुिा स्त्री. वाटाघाट; साधकबाधक चवर्ार; र्र्ा : ‘हे उहीपुही जे ऐसी I’ − राज्ञा ६·८९. 
 
उिू, उि पु. १. व्यहू; चवभ;ू कट; युतती; बेत; तकच ; कल्पना (चि. रर्िे.) २. पचरक्स्थतीप्रमािे 
मूळ सामान्द्य रीतीच्या वातयात चवशषेानुरोधाने केलेला फरक; हेतू कायम ठेवनू शास्त्रवर्नात जरूर तो 
बिल करिे. (उिा. एकवर्नाच्या चठकािी अनेकवर्न, पुझल्लगाच्या चठकािी स्त्रीझलग, अमुक शब्िाबिल 
चवष्ट्िू र्. नाव. यज्ञोपवीत धारि करावें हें सामान्द्यवर्न, येथे िोन यज्ञोपवीते धारि करावी असा उहू केला 
पाचहजे.). ३. प्रथम उल्लेख; प्रस्ताव; प्रस्तावना; पचरस्फोट; चवषयार्ी माडंिी. (चि. काढिे.) [सं. ऊह्] 
 
उिू स्त्री. १. सून. २. धाकटी भावजय. (खा.) [सं. वधू] 
 
उळ न. फूल : ‘उठिे की पडिें । कुर्भारार्ें कोि जािे । फाकंिें की सुकिे । जाउळा 
(जातीपुष्ट्प)र्ें ॥’ − अमृ ४·८. [सं. पुष्ट्प] 
 
उळउळी, उरउळी स्त्री. अव. चपसा; चपसवा. (गो.) [क. हुळु] 
 
उळउळीत चव. चकचर्त तापलेले; कोंबट. (गो.) [क. उळगु=जाळिे] 
 
उळकंबिे, उळकंुबिे पहा : ओळकंबा 
 
उळकंबा, उळकंुबा पु. िंोका; हेलकावा. 
 
उळगविे सचि. िेवचविे : ‘श्रीकरी ताडपचत्रका उळगचवली ।’ − श्रीकृर् ५५·५८. [का. 
ओलचगसु.].  
 
उळगाऊ, उळगी चव. उचळगाकचरता योनय; आहेर झकवा र्तर िेिगी िेण्यासारखे (वस्त्र 
वगैरे.). [क. उळ= उंर्ी वस्त्र] 
 
उळगी, उणळगी स्त्री. १. एखाद्या कामारे् ओिें, भार; एखाद्यारे् उपकार फेडण्यारे् ओिें. २. चबगार : 
‘तरी कमचप्रवृत्तीहीलागीं । तया आयासु नाहीं आंगीं । जे प्रवृत्तीरे्ही उचळगीं । लोकुचर् आथी ॥’ – 
ज्ञा१८·४५८. [का. ऊचळग =सेवा] 
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उळपात स्त्री. १. कादं्यार्ी पात. [क. उचळळ् =कंि, कािंा] 
 
उळमळिे अचि. लटपटिे : ‘भोवळ आल्यामुळे ती उळमळू लागली.’ − धाधो ३८४. 
 
उळवई, उळवयी स्त्री. गाडीच्या र्ाकाचं्या तंुब्यातील (ज्यात किा असतो ते) लोखंडी कडे, वसवी, 
आवि. [कता.] 
 
उळंबिे उचि. अवलंबिे; चमळविे; आश्रय करिे; आधार घेिे; प्राप्त होिे : ‘भगवतंाचर्ये भक्तत । 
स्वगचसुखातें उळंचबती ॥’ − रास १·६३२. [सं. अवलंब] 
 
उळंबळिे अचि. काठोकाठ भरून वाहिे; तुडंूब भरिे (भाडें, निीरे् पात्र वगैरे). [सं. उत्+लंब] 
 
उळा पु. हवळा; हुळा; भाजलेला ओला हरभरा : ‘तैसा बरवा उळेया जोगा र्िा : असे’ − लीर्उ 
१३. [क. उळगु = जाळिे.] 
 
उळाक चव. वात्रट; उडािटप्पू : ‘उळाक मनाच्या पाडीनं वैरि सगळी तुडवनू टाकली हुती.’ − गोता 
३४. 
 
उणळग स्त्री. भोवरा : ‘आठचह पाहार जैसें पाया ं । उचळग घापे ॥’ − ज्ञा १७·२०२. [क. उळळु=वाटोळे 
चफरिे, गुंडाळिे] 
 
उणळग, उळीग स्त्री. १. सेवा; र्ाकरी. पहा : उळगी : ‘उचळग मी करीन । आंघोळीर्ें ॥’ − ज्ञा १३·४२०. 
२. काम; व्यवसाय; धंिा : ‘र्तुवचिा घातली । चसनानीं उचळगे ॥’ − ज्ञा १८·८१०. ३. चबगार; पडलेले काम. 
४. उपकारारे् ओिें. (चि. वारिे) : ‘तरी कमचप्रवृत्तीहीलागीं । तया आयासु नाहीं आंगीं । जे प्रवृत्तीरे्ही 
उचळगी । लोकुचर् आथी ॥’ − ज्ञा १८·४५८. [क. उचळग सेवा, काम] 
 
उणळग, उळीग स्त्री. सि; श्राद्धपक्ष र्. नैचमचत्तक चवशषे. (चर्.) 
 
उळी स्त्री. (सुतारी धंिा) चककरे; पटाशी. (व.) [क. उचळ] 
 
उळी चव. पातीर्ा (कािंा) : ‘आवो उळीर्ा कािंा उळीर्ा कािंा होय म्हिे ।’ − गोप्र ७३. 
 
उळोगार पु. ओघळ. (गो.) 
 
उळ्ळा पु. एक प्रकाररे् गवत. (कना.) 
 
उक्षि न. नागंरिी. (गो.) [सं. उत्+खन्] 
 
उक्षि न. झसर्न; औक्षि. पहा : अवोक्षि [सं. उक्ष =झशपडिे] 
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उक्षतरि न. आतसफोडच शहर : ‘वतचमानकाळीं उक्षतरि नगरीं वास करिाऱ्या महावैचिकार्ी 
माचहती ....’ − चनमा ४२४. 
 
उणक्षत चव. झसचर्त; चभजवलेले; ओले केलेले : ‘स्वपरक्षतजोचक्षत ते जेझव वसंतीं पलाशतरु फुलले ।’ 
− मोभीष्ट्म २·९. [सं. उक्ष=झशपडिे] 
 
उक्षी त्री. एक औषधी वनस्पती. ही िंाडे डोंगराळ जचमनीत होतात. याच्या फळारे् र्ूिच पत्री, 
जायफळ र्. पिाथाच्या र्ूिाबरोबर पडुंरोगावर िेतात. 
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उं 
 
उं स्त्री. एककृमी (केसातील). 
 
उंका चव. १. उघडा; नागडा; हीन. (को.) २. मोकळा; सुटा. 
 
उंकी स्त्री. पाजिी; मागावर चविण्याकचरता खळ िेऊन तयार केलेले उभे धागे. [क. उंकी, उंके] 
 
उंगिे अचि. आंघोळ करिे : ‘आनें उंगीनें रामाभोक्तत केतली. आचि अंग धुवनू रामार्ी सेवा करी.’ − 
चभल्ली भाषा २७. (चभल्ली) [सं. अवगाह] 
 
उंगली स्त्री. (हातारे् झकवा पायारे्) बोट [झह.] (वा.) उंगली चालविे – (शरीरावरून) हात 
चफरविे; अंगुली स्पशाने स्त्री वश होते का हे पाहिे : ‘उंगली र्ालवनू पहायर्ी. पोरगी चफतली तर चफतली’ 
− वासू ३२. 
 
उंच चव. १. जचमनीपासून झकवा उभे राहण्याच्या स्थानापासून आकाशात पुष्ट्कळ अंतरावर 
असिारा, पोर्िारा; उन्नत; उत्तुंग; उच्च. २. श्रेष्ठ (गुि, पिवी, झकमत यामध्ये); वचरष्ठ पिवीर्ा, योनयतेर्ा 
(र्तुरस्रता, थोरपि वगैरे संबंधाने); सन्द्मान्द्य : र्ातुयेवीि उंर् पिवी ।’ − िास १४·६·७. पहा : उंचा, 
उंची. ३. (संगीत.) वर र्ढिारा (तान, स्वर); ऊध्वचगामी; तीव्र; वरपयंत गेलेला. ४. फारर् उभट 
र्ढिीर्ा. ५. खोल (चवहीर, खार्, र्र वगैरे). (राजा.) ६. फार मौल्यवान; झकमतवान : ‘कष् कचरता ंसेत 
चपकें  । उंर् वस्त्र तत्काळ चवकें  ।’ − िास १२·७·२५. [सं. उच्च] (वा.) उंच टाचा करून वागिे − अमंगल, 
अपचवत्र पिाथांवर पाऊल पडून नये म्हिून र्वड्ावर र्ालिे; (ल.) गवाने वागिे; तोऱ्यात असिे. 
 
उंच चिचव. फार वर; हवते; उंर्ावर. [सं. उच्च] 
 
उंचकपाळ्या चव. नशीबवान (उंर् कपाळ भानयारे् चनिशचक असते या कल्पनेवरून). 
 
उंचखाल चिचव. उंर्सखल; वरखाली; खार्खळनयामध्ये; खार्खळनयार्ी. 
 चव. चवषम; नतोन्नत; खालीवर असिारी (जमीन). 
 
उंचट चव. १. उंर्; र्ढावार्ी (जमीन); उभट; र्ढिीर्ा. २. झकचर्त उंर्; वाढलेला. [सं. उच्च 
+वत्]  
 
उंच दरवाजा पुढील मोठा िरवाजा : ‘उठल्या अवाई उंर् िरवाजा लाचवला ।’ − ऐपो ६८. 
 
उंचदपयि पु. सूयचकातं; सूयच : ‘उंर् िपचिीं अननी चनघतो I’ − िास १६·५·१९. 
 
उंच नाक न. प्रचतष्ठा; मान्द्यता; प्रौढी : ‘उंर् नाकेश्वशुरागारी । वागे न ऐसें करावें ॥’ − जै 
१७·६५. (वा.) उंच नाक करून – १. प्रचतष्ठेने; मान्द्यतेने. २. चनलचज्जपिाने; बेशरमपिाने. 
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उंचनीच चिचव. १. खालीवर असे; खडबडीत; उंर्सखल. २. लहानथोर; श्रेष्ठकचनष्ठ; गरीब श्रीमंत : ‘उंर् 
नीर् काहीं नेिें भगवतं  I’ − तुगा ३६९१. 
 
उंचपट न. र्ढि असलेला रस्ता; र्ढिीवरील जागा. 
 चव. झकचर्त वर; थोडे उंर्ावर. 
 
उंचपडे, उंचवडे चव. वर असिारे, महत्त्वारे् : ‘याहीपासून उंर्वडें । गुढले फळारे्चन बुडे ।’ − ज्ञा 
१५·१९६. 
 
उंचपुरा चव. उंर्ापुरा 
 
उंचलो चव. वरर्ा. 
 
उंचवट चव. १. झकचर्त उंर्. २. थोडा र्ढ असलेला; उंर्ावर असलेला. याच्या उलट बसकट. [सं. 
उच्च + वती] 
 
उंचवटा, उंचवळा पु. उंर् भाग; टेकाड; उंर्ाड; टेंब. २. अंगावरील, एखाद्या वस्तूवरील उंर् 
भाग; टेंगूळ. ३. सपाट पषृ्ठभागावरर्ा थोडा उंर् भाग; ओटा : ‘तो उंर्वटा िेचखला । चततल नीट.’ − ऋ 
७२. 
 
उंचविे उचि. उंर् असिे. 
 
उंचणशरा चव. ज्यारे् चशर उंर् आहे असा; उंर् बाधंिीर्ा; र्ागंला उंर् : ‘र्ौथा मजला उंर्चशरा 
करी बहार आकासीं ।’ − प्रला ९५. 
 
उंचश्रवा पु. र्ंरार्ा घोडा : ‘उंर्श्रवा न सवरेर्ी’ − उषा १६७९. 
 
उंचसखल चव. खडबडीत 
 
उंचस्कंध कुऱ्िाड (पुरा.) ताम्रपाषाियुगातील झसधू संस्कृतीच्या काळी वापरात असलेली, 
पूवचभारतात सापडिारी, िगडी झकवा ताबं्यार्ी उंर्स्कंध (उभा खािंा ) असलेली कुऱ्हाड. 
 
उंचा चव. १. उच्च प्रकारर्ा; महत्त्वार्ा; अचधक योनयतेर्ा; नामी; गुिाने श्रेष्ठ असा : ‘नीचर्ये कुळीर्ा 
उंर्ा वदं्य होय ।’ − तुगा २४२०. २. अचधक मौल्यवान; झकमतवान. [सं. उच्च] 
 
उंचाड न. उंर्वट्यार्ी जागा; लहान टेकडी; र्ढिार्ी जागा; टेंब; टेकाड.  

चव. उंर्; उन्नत; तंुग; भव्य. पहा : उंचवट [सं. उच्च] 
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उंचापुरा चव. उंर् व सुदृढ; भव्य; चधप्पाड; पूिच वाढलेला : ‘जी उंर्ीपुरी व धट्टीकट्टी जवानमािसे असत 
तीर् युद्धात उतरत.’ − आआ ३२. [सं. उच्च+पूिच] 
 
उंचाफेर पु. घोड्ार्ी एक प्रकारर्ी र्ाल − अश्वप १९४. 
 
उंचाविी स्त्री. १. उठाविी : ‘करोचन शब्िारं्ी उंर्ाविी । मग लंरु् खंचडला चतसा नािी ।’ − चिपु 
२·४५·३३. २. (ल.) गौरव; मोठेपिा. [सं. उच्चय] 
 
उंचाविे अचि. १. उंर् होिे; वाढिे : ‘एथ उंर्ाव े तेिें नाम । नैचमचत्तक होय ॥’ − ज्ञा १८·११४. २. 
वक्षःस्थल उन्नत होिे. ३. उंर् जािे, उडिे; भरारी मारिे. ४. (ल.) सुक्स्थती प्राप्त होिे; उत्कषच होिे. ५. 
फुगून जािे : ‘तेवी चप्रय वस्तु पाये । आचि सुखें जो उंर्ाव े।’ − ज्ञा १३·८०६. 
 सचि. १. र्ढचविे; वर उर्लिे; उठविे; उंर्ी वाढविे; वर करिे : ‘शषे धावला तत्क्षिा । 
उंर्ावचून फिा ।’ − कृष्ट्िार्ा पाळिा १०. २. मोठेपिा आििे : ‘आम्हा ंमानवातें उंर्वीती मातें ।’ − चटक 
१३५. 
 
उंची स्त्री. १. पिाथाच्या खालच्या भागापासून वरच्या भागापयंतच्या व्याप्तीरे् प्रमाि, माप; 
तळापासून शेंड्ापयंतरे् प्रमाि. २. (चवहीर वगैरेर्ी) खोली. (राजा.) 
 चव. अचधक र्ागंला; सरस; श्रेष्ठ; जास्त चकमतीर्ा. ‘महाराष्ट्रातं ही एकर् उंर्ी संस्था होती.’ 
− केले १·२९८. [सं. उच्च] 
 
उंची शअ. वर; उंर्ीवर; शेंड्ावर; कळसावर; उपचर. उिा. पजचन्द्यकाळीं मीठ रु्लीउंर्ी ठेवावें 
म्हिजे पाघळत नाही.’ (राजा.) [सं. उच्च] 
 
उंची देिे सचि. हरभऱ्याच्या िंाडावर र्ढविें; हुरळावयास लाविे; र्ढचविे; गवाने फुगचविे; भर 
िेिे. (व.) 
 
उंचीव स्त्री. उंर्ी; उंर्पिा : ‘उंचर्व ेजैसा प्रर्डं ताळ.’ − मुसभा ८·३८. [सं. उच्च] 
 
उंचून चिचव. वरून; उंर्ावरून; शेंड्ावरून; डोतयावरून. (चि. वाढिे, टाकिे.). 
 
उंचेला चव. उंर्; उंर् नसलेला; उंर्सर; वर आलेला; उन्नत; उत्तुंग; उंर्सा. [सं. उच्च] 
 
उंचोडा चव. उंर् : ‘जेचव मागच चमरव ेउंर्ोडा ।’ − ऋम ७६३. 
 
उंछवृणत्त, उंछवृत्ती स्त्री. शते कापून नेल्यावर राचहलेले िािे चटपून त्यावर चनवाह करिे; रस्ता, 
बाजार र्. चठकािी पडलेले धान्द्यारे् कि वरे्ून त्यावर चनवाह करिे : ‘ऐक त्यारें् जीचवकावतचन । चशल कां 
उंछवृत्ती जाि ।’ − एमा १७·४१४. 
 पु. अशा प्रकारे चनवाह करिारा, उंछवृत्तीने राहिारा तपस्वी. [सं.] 
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उंट पु. १. पाठीवर एक झकवा िोन मिारी असलेला, लाबं व उभट मानेर्ा, सपाट पायारं्ा, रवथं 
करिारा, र्तुष्ट्पाि, सस्तन, पाळीव पशू. ओिें वाहािे र्त्यािी कामासाठी उपयोगी. वाळवटंाच्या प्रिेशात 
उंटाचशवाय िुसरे कोितेही जनावर वाहतुकीला उपयोगी नसते. २. बुचद्धबळाच्या खेळातील एक मोहरे. 
यार्ी गती सवच बाजंूनी चतरपी असते व चतर्ी मयािा पगाच्या अखेरपयंत असते. [सं. उष्ट्र] (वा.) 
उंटावरचा शिािा – मूखचपिार्ी मसलत िेिारा. (राजंिात रेडकारे् डोके अडकले असताना एका 
उंटावर बसून जािाऱ्याने आत येण्याकचरता घरार्ी झभत पाडण्यास सागंून नंतर रेडकार्ी मान कापून मग 
राजंि फोडावा असा सल्ला चिला, या गोष्ीवरून) : ‘चतसरे एक उंटावरील असे चवर्ारतात ...’ − 
लोचटकेले ४·४१. उंटावरून शेळ्या िाकिे − बसल्या जागेवरून न उठता िुसऱ्याकडून काम करून घेिे; 
अचतशय आळस झकवा हलगजीपिा करिे. उंटावर बसून दणक्षि णदशेस जािे – एक अपशकुन; िुचश्चन्द्ह. 
उंटभर सुया कबूल करिे – काहीतरी भलतीर् व जी बहुधा करायर्ी नाही अशी गोष् कबलू करिे; 
एखाद्यार्ी समजूत करण्याकचरता वळेेपुरती अशतय अटही मान्द्य करिे : ‘यानंी उंटभर सुया कबलू करून 
शवेटी ... हा तंटा कसातरी चमटला.’ − प्रचत आत्म ४८८. उंट कलावर बसिे – अिमास न लागिे. उंट 
कें व्हा पुढरे् पाय आधी िुमडून खाली बसतो तर केव्हा मागरे् पाय िुमडून बसतो. ही अचनचश्चतता 
असल्यामुळे वर बसिाऱ्याला अनपेचक्षतपिे धके्क खाव ेलागतात. या अथी हा वातप्रर्ार रूढ िंाला : ‘.. 
एवरं् कोण्या कलावर उंट बसेल कळेना.’ − होकै १०३. 
 
उंटअळी स्त्री. एक प्रकारर्ी अळी. एका चठकािाहून िुसरीकडे जाताना या अळीर्ा वर 
उर्लेला मधला भाग उंटासारखा चिसतो. 
 
उंटप्रवेश पु. १. उंटाने केलेला प्रवशे. २. (ल.) र्ंर्ुप्रवशे; थोडासा चशरकाव : ‘झहिुस्थानातं 
कापडाच्या धंद्यात चगरण्यारं्ा उंट प्रवशे होण्यापूवी कसब या दृष्ीनें हा धंिा पराकोटीस पोर्ला होता.’ – 
के १५·८·४१. 
 
उंटमान्य चव. उंटासारखी ज्यार्ी मान आहे असा; चवशोचभत; उंटाड. 
 
उंटवान पु. उंट हाकिारा; सारवान. 
 
उंटाचे बोथे न. चशकवलेले उंटारे् चपलू्ल. 
 
उंटाड चव. न शोभण्यासारखी उंर्ी असलेला; उंटासारखा उंर्. [सं. उष्ट्राढ्य] 
उंड पु. पोटात उठिारा वायरू्ा गोळा. 
 
उंड स्त्री. उंडीि वृक्ष. याच्या फळातील चबयारें् तेल काढतात. 
 
उंडकी लागिे सचि. गोळी मध्ये येिे; (शतेी) पाभरीरे् बेर (भोक) माती लागून बिं होिे आचि त्यामुळे 
खाली धान्द्य न पडिे. 
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उंडगिे अचि. उनाडिे; भटकिे : ‘आस्रेचलयातं पुष्ट्कळिा ं पुरुष घरातं र्ुचल्लकाराधन करीत असून, 
बायका रस्त्यातूंन बाजारहाट करीत उंडगत आहेत असा र्मत्कार दृष्ीस पडतो.’ − महाराष्ट्र 
२६·६·१९३०. [क. उचडग= फझटग] 
 
उंडगळ, उंडगा, उडगा चव. चनरुद्योगी; कामर्ुकार; उडािटप्पू; भटतया (मुलगा) : ‘शतयतर उंडगा 
मासा मारण्यार्ा मी प्रयत्न करी.’ − माआ ३३३. [क. उंणडग] 
 
उंडगा, उंडगादगड पु. १. ओबडधोबड, खडबडीत धोंडा; ठोकळा; आडा. २. िाडंगा, उद्धट 
मुलगा. [क. उंचडग] 
 
उंडगेपिा पु. काम न करता भटकत राहिे; उनाडपिा. 
 
उंड गेमासे ज्यानंा चपले िंाली नाहीत असे मासे. 
 
उंडि, उंडिी स्त्री. कीड; आळी : ‘उंडिी लंघू न शके झभतीसी ।’ − एभा ५·९३. 
 
उंडि, उंडिी स्त्री. उंडी; उंडीरे् िंाड. हे िंाड कोकिात होते. यार्ी पाने सुरंगीच्या पानासंारखी 
मोठी, गुळगुळीत, स्वच्छ असून पत्रावळी करता येण्यासारखी असतात. फूल पाढंरे, सुवाचसक असते. फळे 
सुपारीएवढी. चबयारें् तेल जाळायच्या उपयोगी पडते. त्यास उंडेल म्हितात. हे खरजेवर औषधी आहे. 
[सं. पुन्नाग] 
 
उंडरिे अचि. माजिे; मातिे; उन्द्माि येिे. (व.) [क. उंचडग] 
 
उंडल स्त्री. उंड; उंडिीरे् िंाड व चतरे् फळ. पहा : उंडि 
 
उंडलीि स्त्री. उंडीि. 
 
उंडलेल न. उंडीच्या चबयारें् तेल; उंडेल. 
 
उंडवळ चव. कामर्ुकार. पहा : उंडगळ 
 
उंडळ स्त्री. उंडी; एक िंाड व त्या िंाडारे् फळ. 
उंडा पु. १. चभजवलेल्या चपठार्ा गोळा (भाकरी, पोळी करण्यासाठी तयार केलेला). २. उडीि व 
तािूंळ याचं्या चपठारे् गोळे करून चशजवनू एक खाद्यपिाथच तयार करतात तो : ‘खाजी करंजी, घ्याजी 
िाजी, आग्रह कचरती, साखरमाडंा, उंडा भर पुरिार्ा धोंडा ।’ − अमृत ७३. ३. गोळा : ‘तोचर् िधी भातार्ा 
उंडा वामकरी ।’ − िाव ३८५. ४. लाडू; गुंडाळे (उंडी=लाडू). (कना.) ५. आळवाच्या पानाचं्या वड्ा 
करण्याकचरता पानासं पीठ लावनू ती गुंडाळून त्यारें् झकवा कळण्यारे् लाबंटगोल आकारारे् गोळे करतात 
ते. नंतर ते चशजवनू, कापून, तळून वड्ा करतात. 
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उंडारकी स्त्री. उनाडकी : ‘धाकटा भाऊ गावात उंडारतया करायर्ा.’ - एस्पडृा ४९. 
 
उंडारिी स्त्री. १. माज; मस्ती; गवच; ताठा; ऐट; अचभमान; खुमखुमी. २. स्वैर वतचन. ३. 
उनाडकी; उिगिे; खेळिे. 
 
उंडारिे अचि. १. माजिे; मस्तीला येिे; उद्धट होिे. २. स्वैर वतचन करिे : ‘चछनाल छबकड्ा 
उंडारतात.’ − र्ंप ६२. ३. उनाडकी करिे; उडािटप्पू बनिे. [क. उंचडग] 
 
उंडी स्त्री. उंडा यार् ंलघुत्ववार्क. पहा : उंडा. १. गोळा; घास : ‘जैसी थापे लोचियार्ी उंडी ।’ − 
ज्ञा ११·४५७. २. भातार्ी मूि; झपड; घास : ‘ना तरी भस्माक्ननच्या तोंडी । न पुरे भातार्ी उंडी ।’ − ज्ञाप्र ७०३. 
३. बळी; नैवदे्य : ‘नवचसया ं िेती उंडी । बाळकारं्ी ॥’ − ज्ञा १७·९७. ४. खीर करण्यासाठी तािूंळ 
र्त्याचिकाचं्या चपठाच्या केलेल्या गोळया. ५. आचमष; चपठार्ी गोळी : ‘उंडीस िेखोचन मासा भलुला । 
चगचळता ं कंठी गळ टोर्ला ।’ − मचव २·१६०. (वा.) उंडी उकळिे, उंड्या उकळिे − चभक्षा मागिे; 
आगंतुकी करिे (िुसऱ्यावर अवलंबनू असिाऱ्याबिल वापरतात). 
 
उंडी स्त्री. उंडीि िंाड व त्यारें् फळ; ज्याच्या चबयापंासून जाळायरे् झकवा खरजेवर लावायरे् तेल 
काढतात असे कोकिात होिारे एक िंाड : ‘गावात उंड्ा गोळा करून अधेलीच्या करारावर गाळण्यार्ा 
त्यारं्ा मुख्य व्यवसाय होता.’ – एल्गार ३६. पहा : उंडि (कों.) 
 
उंडीि पहा : उंडि 
 
उंडीबकाल चव. भोजनभाऊ. (राजा.) 
 
उंडूगाडा पु. भरीव र्ाकार्ा गाडा. (व.) 
 
उंडेकार चव. पाव करिारा, चवकिारा. (गो.) [क. उंडे] 
 
उंडेल न. उंचडिीच्या फळातील चबयारें् तेल. यार्ा जळिाकडेव गुराचं्या अंगावर माशा बसू नयेत 
म्हिून उपयोग करतात. (कों.) 
 
उंदरनळी स्त्री. मेटाच्या वरच्या बाजूला असिाऱ्या नळयापंैकी प्रत्येक नळी; गुडघ्याच्या 
साधं्याच्या वरच्या बाजूला असलेली नळी. (माि.) 
उंदरी, उंणदरी स्त्री. उंिरार्ी मािी. 
 
उंदरी स्त्री. डोतयावरील केस गळून पडतात असा रोग; र्ाई; कातरी. मनुष्ट्येतर प्राण्यालाही हा रोग 
होतो. (लोकर गळून पडते). 
 
उंदऱ्या स्त्री. अव. १. चवशाखा नक्षत्र. २. त्यात पडिारा पाऊस. चवशाखा नक्षत्राजवळ सूयच असताना 
पडिाऱ्या पावसामुळे उंिीर, साप वगैरे चवषारी प्रािी व वनस्पती उत्पन्न होतात अशी समजूत आहे.  
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उंदऱ्यामाजंऱ्या स्त्री. १. चवशाखा व अनुराधा ही िोन नक्षत्रें. २. त्या नक्षत्रात पडिारा पाऊस; चवशाखा 
नक्षत्रातंील पावसामुळे जे चवनाशक प्रािी, वनस्पती उत्पन्न होतात ते अनुराधा नक्षत्रातील पावसामुळे 
नाहीसे होतात. 
 
उंदीर पु. घरात, शतेात, मालाच्या कोठारात चबळे करून राहिारा, कुरतडिाऱ्या प्राण्याचं्या 
जातीतील साधारि मुठीएवढा प्रािी; आखू; मूषक हा चपकारं्ी, धान्द्यार्ी वगैरे नासाडी करतो. प्रार्ीन 
भारतीय गं्रथकारानंी उले्लचखलेल्या उंिराचं्या जाती − सालन, पुत्रक, कृष्ट्ि, हंचसर, र्ुछंुिर, अलस, 
कषायिंत, कझलग, अचजत, कचपल, कोचकल र्.; घरगुती, रानटी व चपकाच्या हंगामाच्या वळेी उत्पन्न 
होिारे असे उंिरारे् तीन प्रकार आधुचनक प्राचिशास्त्रज्ञानंी केलेले आहेत. (वा.) उंदीरतोंडी करिे – 
उंिराप्रमािे चठकचठकािी कुरतडून भोसके पाडून टाकिे. डोंगर खिून उंदीर काढिे, डोंगर पोखरून 
उंदीर काढिे – मोठे प्रयास करून फार थोडी कायचचनष्ट्पत्ती होिे; अर्ाट पचरश्रमारे् अल्प फळ. 
 
उंदीरकानी स्त्री. लहानवले. चहर्ी फुले गुलाबी रंगार्ी असून पाने उंिराच्या कानासारखी 
असतात. ही वले फार उष्ट्ि असून र्ीक पार्क असतो. सपचिंशावंर व पुरुषत्व प्राप्त होण्यासाठी फारर् 
गुिकारी असते. उंिराच्या चवषावर या वनस्पतीर्ा रस पोटात घेतात. 
 
उंदीरखाद स्त्री. १. उंिरारं्ा शतेास उपरव : ‘कीडखाि टोळखाि व उंिीरखाि आसमानी 
सुलतानी जाहाली असता ंव स्वारीमुळे नुकसानी जाहाली असता ंर्ौकसी करून मजुरा घ्यावयार्ी र्ाल 
आहे.’ − हचककत तफच  नाते तालुके रायगड (मसाप २·१८३). २. एक सरकारी कर. सरकारी कोठारातील 
धान्द्य उंिीर खात असत म्हिून ते नुकसान भरून काढण्याकचरता हा कर बसचवतात. 
 
उंदीरखुरी, उंदीरनखी, उंदीरगेळ स्त्री. १. जनावराचं्या खुराचं्या वर पाठीमागच्या बाजूला पुढे 
आलेला मासंल भाग. २. (काही चठकािी) खुरारं्ी िोन गेळे. 
 
उंदीरणबब्बी कनाटकात गिेशर्तुथीच्या िुसऱ्या चिवशी येिारा कचनष्ठ समजल्या जािाऱ्या जातीतील 
सि. या चिवशी गोड कडबोळी तळून नैवेद्य िाखवतात व तो िुसऱ्या चिवशी पहाटे शतेाच्या सीमेवर नेऊन 
ठेवतात. उंिरानंी शतेार्ी नासाडी करू नये म्हिून हा सि पाळतात. 
 
उंदीर माजंर न. मुलींर्ा एक खेळ. 
 
उंदीरवासा पु. घरातील झभतीर्ा वरील भाग आतील बाजूस उतरता असल्यास छप्पर व वासा 
यामध्ये उंिराला चफरायला जागा राहाते म्हिून तेथे असिाऱ्या वाशास हा शब्ि लावतात. ही जागा बहुधा 
उंिरारं्ा त्रास वार्चवण्यासाठी रु्न्द्याने भरून काढतात. 
 
उंदीरसाधं उंिरानंा वावरण्यास असलेली मोकळी जागा. 
 
उंब पु. एक मोठा वृक्ष. 
 
उंबई पहा : ओंबी (ना.) 
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उंबत्रा पु. उंबरा; उंबरठा; िाराच्या र्ौकटीरे् खालरे् झकवा वररे् लाकूड. [सं. उंबर] 
 
उंबर पु. १. एक वृक्ष. याला अंचजरासारखी फळे येतात. चहरव्या फळारं्ी भाजी करतात. यारे् 
लाकूड चर्वट असते. सालीर्ा रस औषधी असतो. २. उंबरवडा; वायनासाठी भोक न पाडता केलेला वडा. 
 न. १. उंबरारे् फळ. २. एक पक्वान्न. चपकलेले केळे तािंळाच्या चपठात कुस्करून आत साखर 
घालून त्याच्या गोळया करून त्या भज्याप्रमािे तुपात तळतात. ३. फिसारे् गरेकुस्करून त्यात तािंळारे् 
पीठ चभजवनू तेपुरीप्रमािे थापून तेलात अथवा तुपात तळतात : ‘पुचरया उंबरवािे तचळती ।’ − वसा ८. [सं. 
उिंुबर] 
 
उंबर स्त्री. उमर; वय : ‘एवढी उंबर िंाली भेट चिली नाही कोिाला ।’ − ऐपो १८. [फा. उम्र] 
 
उंबर चव. िमट; ओलसर; पावसाळयात बहुतेक पािी सार्िारी, पािथळ (जमीन). अशा जचमनीत 
पावसाळी पीक होत नाही, उन्द्हाळी पीक मात्र होते. (राजा.) [क. उब्बे] 
 
उंबरघाट पु. (उंबरा हार् कोिी घाट यावरून) पुढील िाराच्या र्ौकटीरे् खालरे् लाकूड. 
(वा.) उंबरघाट ओलाडंिे, उंबरघाट सुटिे – (उप.) घरातून बाहेर पडिे. घरातून क्वचर्त बाहेर 
पडिाऱ्या व्यततीला योजतात. 
 
उंबरठा, उंबरडा पु. १. घराच्या पुढच्या िाराच्या र्ौकटीरे् खालरे् लाकूड; उंबरा. २. उंबऱ्याच्या 
आसपासर्ा प्रिेश. ३. (ल.) घर. [सं. उंबर+स्था] 

(वा.) उंबरठा चढिे – चशरिे; प्रवशे करिे. उंबरठा न चढिे − मुळीर् न जािे; प्रवशे न करिे; 
जाण्यारे् बिं करिे. 
 
उंबरपट्टी स्त्री. घरपट्टी. 
 
उंबरवट पु. उंबरा; घराच्या िाराच्या र्ौकटीरे् खालरे् लाकूड : ‘ते राजद्वार नमस्करोचन । िेखे उंबर 
वटु ।’ − ऋ ६०. 
 
उंबरा, उंमरा पु. १. िाराच्या र्ौकटीरे् खालरे् लाकूड, िगड र्. २. (ल.) घर; वस्ती, [सं. उंबर] 
(वा.) उंबरा चढिे − घरात जािे.पहा : उंबरठा चढिे. उंबऱ्याची साल काढिे, उंबऱ्याची माती रािून न 
देिे, उंबरा णझजणविे - एखाद्याच्या घरी एकसारख्या येरिंारा घालिे; वररे्वर जािे. 
 
उंबराचे फूल (ल.) (उंबरारे् फूल अदृक य असल्यावरून) िुष्ट्प्राप्य, िुर्ममळवस्तू; क्वचर्त भेटिारा मनुष्ट्य 
: ‘आताशंा अगिीं उंबरार्ंर् फूल िंालं आहे.’ − सागोप्र ३·१. 
 
उंबरेड पु. उंबरठा. (व.) 
 
उंबऱ्या चव. उंबरासारखा लाल रंगार्ा (घोडा). 
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उंबला, ओंबील पु. (िंाडावर वगैरे आढळिारा) १. ताबंडा मंुगळा, मंुगी. २. वाळवी. 
 
उंबले न. पोहे झकवा लाह्या करण्यासाठी आधि घालून ठेवलेले भात. [क. उब्बे] 
 
उंबळ, उबळी न. पावसाळयात जचमनीतून िंरे वाहू लागिे. (गो.) 
 
उंबळिे सचि. १. साबि वगैरे लावनू (घरीर्) कपडे धुिे. २. सुपाने चवचशष् प्रकारे हालवनू कण्या व पीठ 
झकवा कोंडा वेगळा करिे. पहा : उभळिे. (गो.) [क. उब्बळ=कोंडा] 
 
उंबळिे सचि. (सोनारी) सोन्द्यारे् बारीक तुकडे करून ते एकमेकावंर ठेवनू त्या तुकड्ानंा मोरर्ूि वगैरे 
लावनू ते शगेडीत तापवनू त्यार्ा आकार न बिलता ते एकजीव होतील असे करिे. 
 
उंबळा पु. उर्ला, तात्पुरता, आटोपशीर संसार. (कर.) 
 
उंबळे चव. धुतलेले, खळबळलेले (वस्त्र). (गो.) 
 
उंबारिे अचि. ढगाळिे : ‘आभाळ अजून उंबारलेले होते.’ − जाचंि ६८. 
 
उंबाळा पु. पेरू. (को.) 
 
उंबी स्त्री. धान्द्यारे् (गहू वगैरेरे्) ओले किीस; ओंबी. [सं. उंबी] 
 
उंबील पहा : उंबला 
 
उंबूर पु. बाजरीर्ा हुरडा; झनबरू; झलबरू. (व.) [सं. उंबी = हुरडा] 
 
उंवला पु. हरभरे, पावटे वगैरेर्ा सोलािा. (राजा.) [सं. उ्+वल ] 
 
उंवाळ्ळला चव. १. ओवारलेला. २. (ल.) वाईट स्वभावार्ा, कोिास नको असलेला. (गो.) 
 
उंशील, उशेल न. उसार्ा फड; उसारे् शते; उसार्ी लागवड.(राजा.) [सं. र्क्ष]ु 
 
उंिंू उद्गगा. नव्हे, नाही, नको या अथी; नकाराथी अव्यय : ‘उपसी पचर गाभंीये आपि न उहंू 
म्हिोचन त्या चवटवी.’ - मोसभा ५·८६. 
 
उःशाप, उश्शाप, उश्राप, उच्छाप पु. शापचनवृत्ती; शापमोर्न; शापार्ी तीव्रता कमी करिारे वर्न, 
वर. [सं. उत्+शप्] 
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ऊ 
 
[‘ऊ’ विाने सुरू िोिारे कािी शब्द येथे न आढळल्यास ‘उ’ विाखाली पािावेत.] 
 
ऊ १. मराठी विचमालेतील सहावा विच; मराठी स्वरमालेतील सहावा स्वर. स्थानपरत्व े ऱ्हस्व झकवा 
िीघच. उिा. भचूशर, मूती र्त्यािींमध्ये ऱ्हस्व; तू, शूर र्त्यािींमध्ये िीघच. २. शकंर - र्रंवार्क शब्ि. 
 
ऊ स्त्री. एक माप (८उवा=१ यव). 
 
ऊ सना. (तृतीय पुरुषी एकवर्नी.) तो, ती, ते : ‘बाि ऊ अवलाि व अहफाि त्यासी करिे.’ - 
मईसा १५·३६४. [फा. ऊ= तो] 
 
ऊ स्त्री. केसातं झकवा मलीन वस्त्रात उत्पन्न होिारा व र्ाविारा एक लहानसा सहा पायारं्ा व 
काट्यार्ी सोंड असलेला चकडा. [सं. यूका] 
 
ऊ णटचिे :  ऊ मारिे. 
 
ऊख पु. ऊस. [सं. र्क्षु] 
 
ऊचवड पहा : उंचवट : ‘जे अवसरा पैलीकडे । िह्मस्वरूप ऊर्वडें ।’ − ज्ञाप्र ५३५. 
 
ऊचा पहा : उंच : ‘िेवता एकी उर्ा : एकी चनर्ा.’ − र्िसूत्र ४५. 
 
ऊचा चौफेर घोड्ार्ी एक र्ाल. 
 
ऊट स्त्री. १. गाडीच्या र्ाकाला गचतरोध करण्यासाठी आडवा लावलेला िगड; ठेपा; टेका; आधार 
(चि. िेिे). पहा : उटी. २. र्ाकाला येिारा अडथळा (िगड, उंर्वटा, बाधं यारं्ा). (चि. लागिे). (वा.) 
ऊट उतरिे - १. ताठा, गवच नाहीसा करिे; नम्र करिे; वठिीला आििे. २. चभकेला लाविे; धुळीला 
चमळविे; नाश पाविे. ३. (संकट, अपमान र्त्यािींच्या) उताराला लागिे. 
 
ऊठ, ऊड पु. जोंधळयावरील एक रोग. 
 
ऊठउठी पहा : उठाउठी : ‘एक म्हिती ऊठउठी । र्ाल घेऊं हरीर्ी भेटी । घालंू हचरर्रिी दृढ 
चमठी । पे्रम पोटीं न समाये ।’ − हचर १६·१८८. 
 
ऊठना उबड पुरून उरण्यार्तका चजनसारं्ा पुरवठा. (चि. होिे). (व.) 
 
ऊठपाय चिवी. १. एका पायावर तयार (जायला, करायला); सिा उभा. २. (ल.) उठल्याबसल्या; 
उठल्यासुटल्या; सिानकिा; सारखे तेर्; चफरून चफरून. 
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ऊठबशी, ऊठबस, ऊठाबशी स्त्री. १. उठिे व बसिे; वारंवार उठण्या बसण्यार्ी चिया; शाळेतील 
चशके्षर्ा एक प्रकार; २. (तालीम) व्यायामार्ा एक प्रकार; बठैका मारिे. (चि. काढिे). पहा : ऊठबैस 
 
ऊठबैस स्त्री. १. अक्स्थरता; र्रं्लता. २. वावर; जािे येिे. ३. मान िेिे. ४. तब्बेत साभंाळिे. (चि. 
करिे). पहा : ऊठबशी 
 
ऊठसूट चिचव. परतपरत; नेहमीनेहमी; जेव्हाकेव्हा : ‘ऊठसूट मािंी उलटतपासिी करायला लागलीस’ 
- आतटो १२७. 
 
ऊठी स्त्री. बाकी; उर्ल; उर्ापत. 
 
ऊड स्त्री. झभतीतील लहान चखडकीच्या आतील झभतीच्या रंुिीपयंतर्ा उतरता व पसरट होत 
जािारा भाग (जास्त उजेड येण्यासाठी ठेवलेला). (को.) 
 
ऊड स्त्री. माया; कपट; िगा; धोका : ‘प्रभ ुसूड घेर्ल पुढती अचत ऊड कचरन ।’ − आप ६२. [सं. 
कूट] 
 
ऊिखूि स्त्री. १. वमच; रहस्य; गुचपत; न कळिारी गोष्. पहा : उिखूि : ‘हे चजव्हारारं्ी 
ऊिखूि । तुज संपूिच साचंगतली ।’ − एभा ११·१५६०. २. प्रर्ीती; वाटाघाट; खात्री पटविें; र्र्ा : ‘चरघोचन 
सद्गुरूस शरि । काढून शुद्ध चनरूपि । यार्ी कचरसी ऊिखूि । प्रत्यक्ष आता ं ।’ − िास ६·१०·५२. ३. 
कमीअचधकपिा. 
 
ऊत पु पहा : उतिे. १. पिाथच कढू लागला म्हिजे त्यातील पाण्यार्ा अंश, फेस वगैरे वाफेच्या 
जोराने वर उर्लला जाण्यार्ी चिया; उधाि; उकळी : ‘भीमार्ें यश लाजचव सुरचभक्षीराचर्याचंह ऊताते ।’ − 
मोकिच ३८·२६. २. (ल.) फिफिाट; िंिका; ताठा; डौल; उन्द्माि. (चि. येिे, चजरिे, चजरविे.). ३. 
उत्कषच; भरभराट; मयािेबाहेरर्ी क्स्थती; अचतशयपिा (तारुण्यार्ा, संपत्तीर्ा, चर्लटारं्ा र्.). ४. उसळी; 
आतून वर येिे : ‘यमुनेच्या डोहावरी आला ऊत । काळया कृतातं धुधुकरें ।’ − तुगा ५१. ५. (ल.) समुरार्ी 
भरती : ‘ये धमचर्मू भासे क्षबु्धाब्धीच्या उतासमा, राया ।’ − मोभीष्ट्म ९·१४. ६. उर्बंळलेली मनोवृत्ती; 
गचहवर; आवेग. [सं. उत्] (वा.) ऊत मारिे - रे्व नाहीसा करिे, मोडिे; फुगवटा (िुधावर आलेला) 
पािी घालून नाहीसा करिे. ऊत येिे - अचत होिे; अचतशचयतता; परमोत्कषच; आत न मावण्यार्तके पुष्ट्कळ 
वाढिे : ‘रूसी-जपानी युद्धारे् वेळी जपानातल्या आबालवृद्धाचं्या िेशाचभमानाला खरोखरीर् ऊत आलेला 
चिसला.’ -के 
 
ऊतककर पु. (वन.) खोड, फादं्या व मुळे यातंील वाहक घटकाचं्या साचन्नध्यात असिारा आचि 
सतत नवीन वाहक घटक बनचविारा कोचशकारं्ा समूह. 
 
ऊतमात पु. उन्द्माि; माज; उद्धटपिा; बेचफचकरी; रागीटपिारे् कृत्य; धंुिी; उमचटपिा. (चि. करिे, 
माडंिे, उतरिे, चजरिे, चजरविे.). 
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ऊणत, ऊती स्त्री. (वै.) एक झकवा अनेक प्रकारच्या पेशी, त्यातील आंतरपेशीय पिाथांसह एकचत्रत 
होऊन संरर्नात्मक शारीरवस्तू तयार करतात. हा शरीररर्नेतील प्रमुख घटक आहे. हा वनस्पती झकवा 
प्रािी याचं्या शरीरबाधंिीरे् कायच करतो. [सं.] 
 
ऊणतजनन न. (वै.) ऊतींर्ी उत्पत्ती होिे आचि त्या वगेळया ओळखता येिे या चिया. [सं.]  
 
ऊणतमृत्यु, ऊणतमृत्य ू पु. (कृचष.) िंाडाचं्या पेशी कवकजन्द्य झकवा सूक्ष्मजंतंूच्यामुळे होिाऱ्या 
रोगाने मरिे. [सं.] 
 
ऊणतशास्त्र न. (वै.) प्राण्याचं्या आचि वनस्पतींच्या ऊतींच्या अचतशय सूक्ष्म भागारं्ा अभ्यास 
करिारे शास्त्र, सूक्ष्मशरीररर्नाशास्त्र. [सं.] 
 
ऊद पु. चवस्तवावर टाकला असता सुवास िेिारा एका वृक्षार्ा सुगंधी र्ीक (धूपासाठी जाळतात 
तो). ऊिारे् प्रकार १. भीमसेनी. २. जनािचनी. ३. लोहबंिी. ४. कवड्ा. 
 
ऊद पु. एक वृक्ष चवशषे. [अर.] 
 
ऊद पु. माजंराच्या जातीर्ा एक प्रािी. 
 
ऊदकाडी, ऊदबत्ती स्त्री. १. ऊिाने माखलेली काडी. पहा : उदबत्ती २. (उप.) बोंबील. (बोंचबल 
भाजत असता घाि सुटते म्हिून). 
 
ऊदफूल न. उिारे् फूल. मडतयात ऊि जाळतात व त्याच्या धुरापासून घनीकरि चियेने हे 
तयार करतात. 
 
ऊदार्न न. (शाप.) बेंिंाईन : एक जंतूनाशक औषध. 
 
ऊदान पु. मरि; तीव्र ज्वर; सचन्नपात : ‘ऊिानाच्या सुकाळीं बडबड जवळीं ।’ − गस्तो ५०. 
 
ऊदाम्ल न. (रसा.) हे आम्ल शक्ततमान आहे. हे पोटात गेले असता मूत्रमागाच्या अंतस्त्वरे्तील 
श्लेष्ट्ममय पिाथाला रोगबीजरचहत करून उते्तजीत करते. 
 
ऊणदन न. (शाप.) बेंचिंन. िगडी कोळशाच्या डाबंरात सापडिारे रव्य. 
 
ऊणदल अल्किल न. (रसा.) हा जाई, मोगरा र्त्यािींच्या अत्तरात सापडतो. याला सौम्य 
सुगंध येतो. भाचनल कर्मबनल. 
 
ऊणदल प्रायोणज्जत विचहीन संुगधी रव्य; कडू बिामारे् तेल. 
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ऊन न. लोकर : ‘िुलया उनाच्या, शालनामाच्या संजापिार.’ − प्रसुचतकृत्यािशच १. [सं. ऊिा]  
 
ऊन चव. कमी; उिे; अपुरे; थोडे; न्द्यनू. उिा. एकोन, पाऊि. [सं.] 
 
ऊन, ऊन्ि न. सूयार्ा ताप; तेज; चकरिारं्ा प्रकाश; ओघ; ओपाळी : ‘सभ्य जनीं चहत पचृ्छक, 
सोसातचचह कोिगा । नये ऊनीं ।’ − मोसमा ४·१०८. 
 चव. गरम; कढत; उष्ट्ि. [सं. उष्ट्ि] (वा.) ऊन खािे− उनात बसिे. ऊन ताविे– सूयचचकरि 
जास्त प्रखर होिे. ऊनतिान म्िििे, ऊनतिान पाडिे, ऊनतिान मानिे− (नकाराथी प्रयोग) काही 
संकटारं्ी वगैरे पवा न करता कामाला लागिे; काही सबबी न सागंता ताबडतोब चनघिे. 
 
ऊन ऊन आग चव. १. जळजळीत; कडक; होरपळण्यासारखे; र्टका बसण्यासारखे. २. (ल.) 
ताजे; गरम; उष्ट्ि; नव ेकोरे; नुकतेर् केलेले. 
 
ऊनपाऊस पु. १. ऊन आचि पाऊस; नागवा पाऊस; सूयारे् ऊन पडले असताना पडिारा पाऊस. २. 
(ल.) सुखिुःखार्ा, हषामषार्ा र्िनेचमिम; र्ागंल्या वाईट चिवसारें् रहाटगाडगे. 
 
ऊनपारखा चव. आयुष्ट्यातील अडर्िींर्ा अनुभव नसिारा; नाजूक; श्रीमंतीत लोळिारा. 
 
ऊनवारा पु. िंळई; अहळी; ऊन, िाह करिारा वारा. (वा.) ऊनवारा लागिे, ऊनवारा 
सोसिे १. (नकाराथी प्रयोग) संसारातील अडीअडर्िींना पारखा असिे. २. (होकाराथी प्रयोग) सवच 
संकटानंा तयार असिे; सवच प्रकारर्ी पचरक्स्थती सहन करिे. ऊन उतरिे, ऊन परतिे− ऊन कमी होिे. 
 
ऊनव्यापक णवभाजन दोष (तत्त्व.) अव्यापक चवभाजन िोष; चवभाजन प्रचियेर्ा एक िोष; 
आवक यक असिारा पोटचवभाग चवभाजनाच्या प्रचियेत गाळल्यामुळे उत्पन्न होिारा िोष. उिा. चत्रकोिारं्ी 
समभजु आचि समचद्वभजु चत्रकोिात केलेली चवभागिी. 
 
ऊनाशािी चव. माळव्यातील ऊना या गावी तयार होिारी (तलवार). 
 
उणनत चव. उिे, कमी असिे. पहा : ऊन 
 
ऊनोल्क्त, ऊनोक्ती स्त्री. १. अथाच्या रास्त वजनापेक्षा कमी वजनारे् शब्ि वापरिे. २. 
हीनतािशचक, लघुतािशचक शब्ियोजना : ‘मोठ्या गोष्ीला लहान स्वरूप िेिे हे ऊनोततीरे् लक्षि आहे.’ − 
हास्य ३२. [सं.] 
 
ऊन्य न. (ग.) वजाबाकीमध्ये वजा करायर्ी संख्या. [सं.] 
 
ऊपाळिे सचि. उपाळिे; उपटिे : ‘चकती ये ऊपाळती लाग वगेे.’ − राक २५. [सं. उत्पाटन] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ऊब स्त्री. १. चनवातस्थळी, कोंिटपिामुळे उद्भविारी उष्ट्िता; गरमपिा. २. चशजिाऱ्या 
पिाथापासून चनघिारी वाफ. ३. चवस्तवार्ी अथवा तापलेल्या पिाथार्ी उष्ट्िता, धग : ‘तेवींचर् वक्न्द्हत्व 
आंगी । आचि उबे उबगिे आगी ।’ − ज्ञा १८·२२०. ४. प्राण्याचं्या अंगर्ी उष्ट्िता. ५. उष्ट्ि हवा; गरमी, 
उकाडा. ६. (ल.) चवद्या, संपत्ती र्त्यािीर्ा गवच, ताठा त्यामुळे अंगी असलेला आत्मचवश्वास, धमक, 
भरवसा. ७. सुख; साधन; आधार. (वा.) ऊब कजकिे – भीड झकवा िरारा रे्पिे; भीती नाहीशी होिे; 
पचरर्य, स्नेह होिे. ऊब णजरविे – रग उतरचविे; नागंी तोडिे; हड्डी नरम करिे. [क. उब्ब े= उष्ट्िता, 
वाफ] 
 
ऊर पु. न. १. पोटावरर्ा आचि गळयाखालर्ा पुढल्या अंगार्ा भाग; छाती : ‘झकवा व्याघ्र व्याघ्रा भेिी 
प्रखरें चशलीमुखें उर गा ।’ − मोभीष्ट्म ९·२४. २. (चस्त्रयारें्) स्तन; वक्षःस्थल : ‘तों तों चतर्ा ऊर भरींव 
चिसोचन येतो.’ − नळ ७०. [सं. उरस्] (वा.) ऊर उलिे– अचतशय िुःख होिे : ‘परतेल काय ऐकुचन हें 
साध्वींर्ीं उरेचर् उलचतल कीं ।’ − मोवन १२·९८. ऊर काढून चालिे − ऐटीत र्ालिे; बेमुवचत वागिे. ऊर 
दडपिे – भय, लाज, मत्सर वगैरेंनी धैयच नाहीसे होिे; उत्साह नष् होिे; भीती वाटिे. ऊर दबिे, ऊर 
बसिे – गागंरून जािे; भयर्चकत होिे. पहा : ऊर उलिे, ऊर दाटिे, ऊर भरिे – (िुःख, प्रीती 
यामुळे) गचहवरून येिे; छाती भरून येिे; बाधं बसिे. ऊर णपकिे – १. कफ िाटिे व त्यामुळे घसा बंि 
होिे; अचतश्रमाने छातीला ताि बसिे. २. (ल.) त्रास, छळ होिे. ऊर णपकविे – त्रास िेिे : ‘पिोपिीं 
येऊझन शीकवीला । तथाचप तेिे उर पीकवीला ॥’ − सारुह २·१४. ऊर फाटिे - कल्पनातीत िुःख होिे. 
पहा : ऊर उलिे, ऊर दबिे : ‘फाटे उर शोकाने बहु झनद्य क्षत्रधमचत्या वाटे ॥’ − मोअश्व ५•३९. ऊर 
फुटेपयंत काम करिे – सहन होिार नाही र्तके श्रम करिे. ऊर फुटिे – १. िुःख असह्य होिे. २. 
(चस्त्रयानंा उिेशून) स्तनारं्ा उद्गम होण्याच्या वयाला येिे. ३. हृियचवकार होिे; छाती फुटून चनकामी होिे 
(घोडा). ४. शोकाने, काळजीने व्याकूळ होिे; िुःख असह्य होिे; उरी फुटिे. ५. झहमत र्ालिे, होिे.(व.) 
ऊर फोडिे, ऊर फोडून काम करिे - १. अचतशय श्रम करिे. २. आहाराबाहेर काम करून गळाटिे; 
मेट्यास येिे. ऊर बडविे – छातीवर हात मारून शोक करिे; िुःखशोक प्रिशचनाथच छातीवर हात मारिे. 
ऊरस्फोड करिे, ऊर फोडिे – अचतशय श्रम करिे. ऊरापोटी करिे, उरापोटी धरिे, उरापोटावर 
उचलिे – १. अचतशय श्रम करून काम करिे, र्ालचविे, उर्लिे. पहा : ऊर फोडिे : ‘अहो! उरापोटीं 
करीन कसें तरी िंालं ।’ − एकर् प्याला. २. पे्रमाने वागविे; छातीशी धरिे; घट्ट चमठी मारिे. ऊराला िात 
लाविे − सत्यता, आत्मचवश्वास, चनश्चय, धमक िाखवण्यासाठी छातीला हात लाविे. ऊरावर घालिे – 
(चशवी) मनात नसताना नार्लाजाने एखाद्याला िेिे, िेिे भाग पडिे : ‘गोिीभर होन िाह्मिाचं्या उरावर 
घातले.’ − नामिेव नाटक १०५. ऊरावर असिे – एखाद्यावर अचधकार र्ालविे − सत्ता असिे; 
एखाद्याच्या डोतयावर असिे. ऊरावर घेिे – १. अचतशय कठीि काम पार पाडण्यासाठी अंगावर घेिे, 
स्वीकारिे. २. (ल). (चशवी−चस्त्रयाचं्या बाबतीत) संभोग िेिे, उरावर धोंडा ठेविे. – १. (ल.) स्वतःरे् 
मनोचवकार िाबनू धरिे; मन घट्ट करिे; भावना िडपिे. २. एखाद्याला अचतशय कठीि काम करायला 
सागंिे; (पूवी मोगलार्त सरकारी वसूल करण्यासाठी शतेकऱ्याचं्या उरावर धोंडा ठेवीत असत यावरून) 
सतती करिे : ‘कोिी तुमच्या उरावर धोंड ठेवली होती?’ − नाकु ३·१५. ऊरावर बसिे – १. छातीवर 
बसिे; बोकाडंी बसिे. २. (ल.) टाळता न येिारे काम अंगावर येऊन पडिे, त्यामुळे असहाय्यता येिे. ३. 
मागे लागून चनकडीने काम करून घेिे. ४. पुरुषाने एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार करिे; स्त्रीसंभोग करिे. 
ऊरावर िात ठेविे, ऊरावर िात लाविे, ऊरावर िात ठेवनू सांगिे, ऊरावर िात ठेवनू बोलिे, ऊरावर 
िात लावनू बोलिे – शपथपूवचक वर्न िेिे; एखाद्याबिल खात्रीने सागंिे. ऊराशी धरिे– १. आझलगन 
िेिे. २. नम्रपिाने प्राथचिे. ३. काही िंाले तरी (हाती घेतलेले काम) शवेटाला नेण्यार्ा चनश्चय करिे. ४. 
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स्वीकारिे; पत्करिे; आपले म्हििे न सोडिे. ऊरावर शेगडी – अचतशय िुःख, चववरं्ना; त्रास. ऊराशी 
बाळगिे − (र्च्छा) मनात ठेविे; एखािी र्च्छा झकवा ध्येय डोळयासंमोर ठेविे. ऊरास लाविे, ऊरी पोटी 
धरिे – िािा - बाबा करिे; मन वळचविे. पहा : ऊराशी धरिे. ऊरावर डोंगर घेिे, ऊराउरी डोंगर घेिे 
– कठीि काम स्वीकारिे; अचतशय िगिग करिे; न पेलिारी जबाबिारी स्वीकारिे. ऊरावर डोंगर घेिे, 
ऊरी डोंगर पुरी काया घेिे– (छातीवर पवचत घेिे व निीच्या पुरातून काटेकुटे ओढून काढिे) पोटासाठी 
अगिी िगिगीरे् काबाडकष् करून सवच तऱ्हेरे् उपाय करून पाहिे. ऊरीपोटी करिे − अचतशय श्रम 
करिे. पहा : ऊरापोटी करिे. ऊरी फुटिे − पहा : ऊर फुटिे : ‘र्तका अभ्यास करून उरीं फुटायर् ंआहे 
का ंकाय?’ − गी. ऊरी भरिे − १. िमिे : ‘उरीं भरली ऊरपोट । केली र्ळवळ िंाली घाबरी ॥’ − पला २. 
२. चस्त्रयाचं्या स्तनारं्ा उद्गम होिे; ऊर भरिे. 
 
ऊर पु. ऊत; और; निीर्ा पूर. [सं. प−ृपुर ] 
 
ऊर स्त्री. १. उरलेले, जास्त िंालेले काम, पिाथच, गोष्; बाकी; चशल्लक; शषे. २. तूट; उिीव; 
उरता. [सं. उवचचरत] 
 
ऊर पहा : उर : ‘ऊरीं आिललेया ंमरि ।’ − ज्ञा ८·६८. 
 
ऊरणछद्र न. (यंत्र.) भात्यामध्ये हवा खेर्ण्यासाठी ठेवलेले चछर. 
 
ऊरतूट स्त्री. (उराशी धरण्यात, चमठी मारण्यात अडथळा, प्रचतबधं, व्यत्यय यावरून) चवयोग; चवरह. 
(चि. करिे, होिे). 
 
ऊरदुखी स्त्री. १. उरातील िुःख. २. (ल.) मत्सर; हेवा. 
 
ऊरन पूर उरिे न पुरिे, प्रसंगी न पुरण्यासारखे झकवा पुरून न उरण्यासारखे सामान, सामग्री; 
उिीव, तूट, कमतरता. 
 
ऊर पाकीट (चशवि.) छातीवरर्ा चखसा. 
 
ऊरपुटी चिचव. पाठीकडे हात वळवनू : ‘बाधंौचन ऊरपुटी मागधु पाचडला.’ − गस्तो. [सं. उरस्+पट]  
 
ऊरपूर स्त्री. १. चशल्लक; शषे; पुरून उरलेले : ‘ऊरपूर म्हिून, वल्लभभाईर्ा चवनोि सिा सज्ज असतो.’ 
− स्वामी ४३. २. पुरुन उरण्यार्तकीं सामग्री; भरपूर समृद्धी; आचधतय. 
 
ऊरफोड स्त्री. उरस्फोड; अचतशय िगिगीरे् व संकटमय काम; पचरश्रम;श्रम; उद्योग. 
 चव. असे श्रम पडिारे, फार मेहनतीरे् (काम). 
 
ऊरभेट स्त्री. छातीला छाती लाविे; चमठी मारून भेटिे. 
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ऊरसूर स्त्री. चशल्लक; बाकी; अवशषे. 
 चव. चशलकी; उरलेले; राचहलेले. [ऊररे् चद्व.] 
 
ऊरु, ऊरू पु. स्त्री. गुडघ्यार्ा वरर्ा भाग; माडंी : ‘तचर ऊरू या जघनासी । जडोचन घालीं ॥’ − ज्ञा 
६·१९२. [सं.] 
 
ऊरूकमय न. (नृत्य.) माडं्ानंी केलेला अचभनय, नृत्यामध्ये ऊरुकमे पार् आहेत - स्तंभन, 
कंपन, वलन, चववतचन, उद्वतचन. [सं.] 
 
ऊरुमूल, ऊरुमूलसंधी १. माडंीर्ा कमरेशी संलनन असलेला भाग. २. जाघं; वकं्षि; कचटसंधी; 
आडसंधी.  
 
ऊरुस्तंभ पु. एक वातरोग; वाताने खालरे् अंग जािे; पुष्ट्कळ चिवसारं्ा माडं्ार्ा पक्षाघात. 
[सं.] 
 
ऊरू, ऊर न. ग्रामनामवार्क सामाचसक शब्िातील अंत्यभाग म्हिून येते. उिा. िेव + 
ऊर=िेवरू, र्ंर + ऊर = र्ािूंर [सं. पुर] 
 
ऊरूबरू चिचव. समक्ष; समोर. पहा : ऊरूबुरू [फा. रूबरू] 
 
ऊजय पु. झहमत; शतती; ताकि; तेज. [सं. ऊजचस्] 
 
ऊजयस्वल चव. तेजस्वी; भरभराटीला आलेला : ‘जगीं जें जें ऊजचस्वल चनयत त्या त्या अवनती 
....’ − श्रीकृ. [सं.] 
 
ऊजा स्त्री. (शाप.) शरीर, यंत्र झकवा वस्तू याचं्यामध्ये असलेली शतती. चतरे् उपयोजन िंाल्यास 
कायच घडून येते. [सं.] 
 
ऊजा स्त्री. १. पूजा; व्यवस्था : ‘हे गोष्ीने िेवास ऊजा सागंसंपािन नाही यासस्तव मोईन वाढवनू 
चिल्ही असे.’ − पेि ३१·६५. २. उस्तवारी; संरक्षि. पहा : उरजा [सं. उजचस्] 
 
ऊजा अपके्षपि न. (शाप.) ऊजेरे् चनस्सरि. उिा. गरम वस्तू हळूहळू गार होिे. [सं.] 
 
ऊजा अक्षय्यता स्त्री. (भौ.) ऊजेरे् सुयोनय संकलन आचि समायोचजत वापर. 
 
ऊजादायी प्रणक्रया स्त्री. (शाप.) ऊजा चनमाि करिारी, रासायचनक बिल घडवनू आििारी 
चिया. उिा. श्वसन. 
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ऊजाणनर्णमणत, ऊजाणनर्णमती, ऊजामुल्क्त, ऊजामुक्ती स्त्री. (शाप.) चवश्लेषिात्मक चकवा 
चवध्वसंक प्रचियेने पिाथातील ऊजा अलग करण्यार्ी प्रचिया. उिा. ज्वलन, श्वसन र्. [सं.] 
 
ऊजाशीषय न. (भौ.) शतती चनमाि करिारा मुख्य भाग. 
 
ऊजा समाकलन न. (शाप.) शतती एकत्र करिे, गोळा करिे. 
 
ऊर्णजत न. उत्कषार्ा काळ; यशार्ा काळ; र्ढती कळा; बढती; भरभराट; कल्याि. 
 चव. शक्ततमान; र्ढता; उत्कषार्ा. [सं.] 
 
ऊर्णजत कळा, ऊर्णजत काळ भरभराटीरे् चिवस; अभ्युियार्ा काळ. 
 
ऊर्णजतावस्थेला येिे चि. उत्कषच होिे. 
 
ऊिय न. लोकर; तंतू; धागा. [सं.] 
 
ऊियतंत पु. कोळयाच्या (चकड्ाच्या) जाळयार्ा धागा : ‘हस्त (हत्ती) बाधंीजे उिचतंते । लोभें मृत्य 
भ्रमरातें.’ − िास २·१०·१५. 
 
ऊियतंतु, ऊियतंतू पु. लोकरीर्ा धागा. [सं. उिातन्द्तु] 
 
ऊियन न. १. (भ.ू) मृिा व मृिेतील कलील एकत्र येऊन त्यारे् गोळे होण्यार्ी प्रचिया. २. 
चर्किमाती अथवा मृिूकिारें् खाऱ्या पाण्यात तयार होिारे चनके्षप. 
 
ऊियनाभी पु. कोळी, चकडा. याचं्या शरीरातून लोकरीसारखा धागा चनघतो. पहा : उियनाभी : 
‘ऊिचनाभीर्ा तंतूसूत्री । जचर उर्चलजेल धचरत्री ॥’ [सं.] 
 
ऊिा स्त्री. १. लोकर (मेंढी, ससा, उंट र्त्यािींरे् केस). २. लोकरीरे् कापड (शाल, घोंगडी). ३. 
िोन भवुयामंधील नाकाच्या मुळाशी असलेले केस. या चठकािी भोवरा असिे हे सावचभौमत्वारे् लक्षि 
समजतात. [सं.] 
 
ऊिाफलक पु. (चशक्षि.) लोकरी कापडार्ा केलेला फळा. हा काही माचहती लावनू ठेवण्यास 
उपयोगी पडतो. 
 
ऊता स्त्री. वाट पाहिे; थाबंिे. पहा : अरुता (व.) 
 
ऊधय, ऊध्वय चिचव. वरती; उंर्; वर. 
 चव. १. वरील; उंर्ावरर्ा; उत्तम (गती) : ‘तैसे मध्य ऊधच अध । हे जे गुिभेि ।’ − राज्ञा 
१४·२७६. २. (ग.) उभा; लंब. [सं. ऊध्वच] 
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ऊधयगणत, ऊधयगती स्त्री. १. वर र्ढिे; उंर् उडिे, जािे; आकाशात भराऱ्या मारिे. २. मुतती; 
मोक्ष : ‘चवर्ारें ऊध्वच र्ढती । तयासीर् ऊध्वचगचत ॥’ − िास १७·३·२२. [सं. ऊध्वचगचत] 
 
ऊधयमुख चव. वर तोंड करून पाहिारा. 
 चिचव. वर तोंड करून : ‘ऊधचमुखें भेि तुटतो.’ − िास २०·३·२२. [सं. ऊध्वचमुख] 
 
ऊध्वय पु. १. मरिापूवी लागलेला श्वास; घरघर, ‘बाळयाला ऊध्वच लागून तो अगिी मृत्युपथंाला 
लागला होता.’ − स्फुगो. १·२६. २. एक रोग; श्वास; िमा; छाती भरून येिे. उध्वय लागिे शवेटर्ी घरघर 
लागिे : ३. खस्वक्स्तक. 
 चिचव. वरती; उंर्; वर. 
 चव. वरील; उंर्ावरर्ा. [सं.] 
 
ऊध्वयखनन न. (भशूा.) खचजनपिाथाच्या खालच्या बाजूने वरती खिण्यास सुरवात करिे. 
[सं.] 
 
ऊध्वयगोलपृष्ठ (भशूा.) टेकडीर्ी उंर् कड; उंर् गोलाकार पषृ्ठ. 
 
ऊध्वयदृणष्ट, ऊध्वयदृष्टी चव. वर झकवा आकाशाकडे, वरच्या चिशकेडे नजर लावलेला (मािूस); वर 
डोळया; िूर दृष्ीर्ा; उिात्त हेतूर्ा; गर्मवष्ठ; महत्त्वाकाकं्षी; थोर मनार्ा. 
 स्त्री. १. आकाशाकडे असलेली नजर. २. (ल.) कपट; महत्त्वाकाकं्षा; अचभमान; उच्च हेतू. 
[सं.]  
 
ऊध्वयदेि पु. मरिोत्तर आत्म्याला प्राप्त होिारा िेह. 
 
ऊध्वयदेणिक न. उत्तरचिया. पहा : औध्वयदेणिक 
 
ऊध्वयनाडी वर जािारी नाडी; सुषुम्ना. पहा : र्डा [सं.] 
 
ऊध्वयपंथ पु. वरर्ा मागच; वरर्ी चिशा; स्वगाला झकवा आकाशात जाण्यार्ा रस्ता. [सं.]  
 
ऊध्वयपातन न. पािी अथवा र्तर रवपिाथच यास उष्ट्िता िेऊन वाफ करिे व त्या वाफेरे् पुन्द्हा 
रवात रूपातंर करिे. 
 
ऊध्वयपान न. (साकेंचतक) िारू चपिे अथवा मािक पिाथच सेवन करिे. [सं.] 
 
ऊध्वयपंुड्र पु. कपाळी लावलेला र्ंिनार्ा उभा चटळा; उभे गंध : ‘ऊध्वचपुडं्र भाळ । कंठीं शोभे 
माळ । काचपजे कचळकाळ । तया भेिे ॥’ – तुगा २२१४. [सं.] 
 
ऊध्वयबािू पु. सतत वर हात ठेविाऱ्या बैरानयारं्ा एक पंथ. [सं.] 
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ऊध्वयमस्तक न. डोतयावरर्ी कवटी. [सं.] 
 
ऊध्वयमंडल न. (नृत्य) िोन्द्ही हात वर करून वाटोळे चफरिे. [सं.] 
 
ऊध्वयमुख चव. वर जािारा. 
 
ऊध्वयमुख शवाधान (पुरा.) पे्रत उतािे पुरण्यार्ी पद्धत. 
 
ऊध्वयमुखी गोम (घोड्ाच्या अंगावरील) गोमेसारखा केसाचं्या अग्रारं्ा वर वळवलेला िुंबका. हा 
अशुभकारक समजतात. 
 
ऊध्वयमूळ चव. वर मुळे असलेला; उलटा. 
 न. १. िेह; शरीर. २. प्रपरं्; जगत. [सं. उध्वचमूल ] 
 
ऊध्वयरेखा, ऊध्वयरेषा स्त्री. १. तळहातावरील झकवा तळपायावरील वर जािारी सरळ रेघ. २. (ग.) 
लंब रेषा; उभी रेषा. 
 
ऊध्वयरेतस्क, ऊध्वयरेता पु. हनुमान, भीष्ट्म र्. चर्रिह्मर्ारी. 
 चव. नैचष्ठक, आजन्द्म िह्मर्ारी; ज्यारं्ा कधीही वीयचपात होत नाही असा : ‘तेथ वसचत 
सनकाचिक । ऊध्वचरेते िेख महायोगी ।’ − एभा २४·२१७; ‘तो राघवचप्रय चवरतत । ऊध्वचरेतस्क वज्रिेही ॥’ 
[सं.] 
 
ऊध्वयलोक पु. १.स्वगच; र्ंरलोक. २. स्वगातील अनेक लोक (र्रंलोक, िह्मलोक र्.) 
 
ऊध्वयवाट स्त्री. स्वगार्ी वाट; ऊध्वच पथं : ‘प्रािाशंीं िुजायींच्या िाउन ऊध्वचवाट माघारे चफरती ।’ 
− ऐपो २६९. 
 
ऊध्वयवात, ऊध्वयवाय ू पु. उर्की, ढेकर झकवा घरघर. 
 
ऊध्वयसंख्य बािू (नृत्य.) पाहिाऱ्याच्या मुखाआड न येता, लोंबत सोडलेले बाहू वर नेिे. [सं.] 
 
ऊध्वयसीमा स्त्री. (शाप.) वरर्ी (जास्तीत जास्त) मयािा. उिा. पवचतार्ी उंर्ी, रासायचनक 
चवचियेरे् तापमान र्. [सं.] 
 
ऊध्वयस्कंध पु. (झशपी.) काखेच्या समपातळीत कण्यापासून तसेर् खादं्यावरून काखेच्या पुढील 
िुबेळतयापयंत घेतलेले माप. [सं.] 
 
ऊध्वयस्वल्स्तक पहा : खस्वल्स्तक 
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ऊध्वाधर चव. खस्वक्स्तक व अधःस्वक्स्तक याचं्याकडे टोके असलेला; लंब, सरळ रेषेत उभा. 
[सं.] 
 
ऊध्वासन न. (योग.) र्ौऱ्याऐंशी आसनापंैकी ताठ उभे राहिे हे एक आसन. [सं.] 
 
ऊध्वी पहा : ऊध्वयनाडी; सुषुम्ना नाडी. : ‘मग ऊध्वाचर्या चरगाचनगा । पुढती तेचर् शक्तत पै गा ।’ – ज्ञा 
१८·३३७. [सं. ऊध्वच] 
 
ऊफय  चव. मुख्य नावाऐवजी वापरण्यात येिारे व्यवहारातले नाव िशचवताना वापरण्यात येिारे 
उभयान्द्वयी अव्यय. प्रचसद्ध नावार्ा; सामान्द्यतः िुसऱ्या नावार्ा; टोपि नावार्ा; अथवा; म्हिजे. उिा. 
बाळाजी जनािचन ऊफच  नाना फडिीस. पहा : उफय  [फा.] 
 
उर्णम, उमी स्त्री. १. लाट; उसळी; तीव्र भावना; उकळी; तरंग; लहर (पाण्यार्ी) : ‘तुका म्हिे 
गंगासागरसंगमीं । अवघ्या िंाल्या ऊमी एकमय ।’ − तुगा ४०१६. २. वगे; प्रवाह. ३. (ल.) आकक्स्मक 
उत्कंठा; र्च्छा; आवगे; वृत्ती (मनार्ी) : ‘झक िोधऊमी िारुि । सचद्ववकेें  आवचरजे ।’ [सं. ऊर्मम] 
 
ऊर्णमका स्त्री. (लहरींप्रमािे र्मकिारी) अंगठी : ‘उद्योत तो उत्कट ऊर्ममकारं्ा’ − सारुह ८·१५२. [सं. 
ऊर्मम = लाट] 
 
ऊमी स्त्री. गुमी : ‘संस्थाचनकाने ऊमी धरून भेटीस न आला तेव्हा पारपत्य करावसेे जाले.’ − पेि 
२०·७०.  
 
उवी पहा : उवी 
 
ऊलगुलान न. सवचके्षत्रातं एकार् वळेी उठाव करिे. 
 
ऊला चव. पचहली. 
 
ऊवजा पु. िेवळातील पुजारी : ‘बसवि ऊवजा’ − पळसचशला १·१ 
 
ऊषर स्त्री. खाजि; खारी जमीन. [सं.] 
 
ऊषरा स्त्री. (वन.) १. वनस्पतींर्ी वाढ होण्यास आवक यक त्या पचरक्स्थतीच्या अभावी नापीक 
राचहलेली जमीन. २. बीज न बनविारे (फूल). उिा. लागवडीतील केळ, अळू. र्. 
 
ऊष्ट्मविय, ऊष्ट्मा पु. श,ष,स या अक्षरानंा ही संज्ञा त्याचं्या उच्चारावरून लावतात. हे ऊष्ट्म म्हिजे 
उष्ट्िता उत्पन्न करिारे अथवा प्रखर उच्चारारे्. कोिी ऊष्ट्मविात ‘ह’ र्ा ही समावशे करतात. [सं.] 
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ऊष्ट्माप्रसरिगुिांक पु. (भौ.) उष्ट्ितेमुळे वस्तूच्या आकारमानात होिाऱ्या वाढीरे् प्रमाि 
सागंिारा गुिाकं. 
 
ऊष्ट्मारोधी काच (शाप.) अचधक तापमानात चटकू शकेल अशी कार्. 
 
ऊष्ट्मालाट स्त्री. एखाद्या प्रिेशात अपवािात्मक रीतीने अनेक चिवस वाढत राचहलेले तापमान. 
 
ऊष्ट्मा वािकता (भौ.) उष्ट्माअचभसरिार्ी क्षमता. 
 
ऊष्ट्मांतरि न. उष्ट्िता एका चठकािाहून िुसरीकडे नेिे, पोर्विे. [सं.] 
 
ऊस पु. १. साखर, काकवी, खडीसाखर, गूळ र्. ज्याच्या रसापासून तयार होतात अशी गवताच्या 
वगातील एक वनस्पती. २.उसार्ा फड; उभे पीक (वा.) ऊस खतणविे − उसाला खत घालिे. ऊस 
सोजळिे, ऊस साळिे − उसार्ी पाने, पाती सोलिे. ऊस रंगिे – उसार्ा गाभा लाल पडिे; उसावरील 
एक रोग. ३. उसापोटी काऊस = सूयापोटी शनैश्चर; जन्द्मिात्यास त्रासिायक. (व.) 
 
ऊस स्त्री. एक प्रकारर्ी खारी माती. [सं. ऊषर] 
 
ऊसदार न. पुढील िार; त्याच्या आसपासर्ी जागा; शजेारर्ा प्रिेश. परसिार याच्या उलट. 
 
ऊि, ऊिू पु. १. तकच ; अजमास; अंिाज; तकच ज्ञान; कायचकारि संबधं : ‘नािंीश्राद्धात 
बाईसाहेबारं्ा ऊह कसा आिावा असा प्रक न केला.’ − माप्र ५७. २. पचरक्स्थतीनुरूप केलेला बिल 
(शास्त्रवर्नात वगैरे). पहा : उिू १. ३. उपिम; ऊहापोह; सूतोवार् : ‘... चटपूरे् मसलतीर्ा ऊह 
चनघतार् चलचहण्यात आलें ...’ − ऐलेसं ४११६. ४. वाटाघाटी : ‘राजेश्री झत्रबकराव नारायि यासं समागमे 
न्द्याव ेअसा ऊहू जाला आहे.’ − ऐलेपाम्सु प्र ८०. (वा.) ऊि चाळिे, ऊिू चाळिे - प्रचतपािन करिे : ‘अथी 
असत्यार्ा बचडवारू । सद् भावें केला जो सद्गुरू । त्याचस चमर्थ्या नाक्स्तक चवर्ारू । एकातंी नरू ऊहू र्ाळी 
।’ − एभा २३·२२७. ऊिू करिे – उपिमास सुरूवात करिे. ‘...सचवस्तर जाल्या जाबसालारे् ऊहू करंू 
...’ − पुरंिभा ३·४९. 
 
ऊिापोि ऊिापोिी पु. स्त्री. वाटाघाट; साधकबाधक चवर्ार; शहाचनशा; चवर्ारपूवचक करायर्ी 
योजना; काळजीपूवचक र्र्ा, चववरि : ‘त्या तत्त्वारं्ा पूिच ऊहापोह करून आमच्या ऋषींनी मागेर् चनिचय 
केला आहे.’ − लोचटकेले ४·१२५. [सं.] 
 
ऊिू वाटाघाटी; उहापोह : ‘राजेश्री झत्रबकराव नारायि यासं समागमे न्द्यावे असा ऊहू जाला आहे.’ − 
ऐलेपाम्युप्र. ८०. 
 
ऊळ स्त्री. कादं्यारे् रोप; पातीच्या कादं्यार्ी गड्डी. [क. उचळळ] 
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ऊं 
 
ऊं उद्गा. १. (प्रक नाथी) काय; असे कसे. २. नको या अथार्ा सौम्य असंमचतिशचक अनुनाचसक 
ध्वनी. ३. (अवमानाथी) थू; हट; वा, शू: ‘ऊं ! तो काय मूखच आहे.’ − मृ २०. ४. असे; अॅं; बेसावधपिापुळे 
गोष् घडल्यानंतर ती स्पष् ध्यानात आली असताना चनघिारा उद्गार. ५. चधक्कारिशचक, तुच्छतािशचक 
उद्गार. त्यात चवशषे काय, या अथी. 
 
ऊंट पु. पहा : उंट 
 चव. (ल.) लाबंटानंया; बारीकमान्द्या उंर् व चकरकोळ (मािूस). 
 
ऊंधा चव. उलटा; चवरुद्ध. (खा.) 
 
ऊंिं उद्गा. (ध्वचन.) छे; नव्हे; नको (असंमतीिशचक). 
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ऋ 
 
ऋ मराठी विचमालेतील सातवा, वैचिक व संस्कृत भाषेत आढळिारा, नंतरच्या अवस्थातं नष् िंालेला 
‘र’ या व्यंजनाशी चमळता स्वर. 
 
ऋक् पु. र्ार विेापंैकी पचहला विे; ऋनविे : ‘म्हिोचन ऋनयजुःसामु । हे तीन्द्ही म्हिे मी आत्मारामु 
।’ − ज्ञा ९·२७७. [सं.] 
 
ऋक् स्त्री. ऋनविेातील ऋर्ा, मंत्र; सूततातील एक भाग; विेातील छंिोबद्ध रर्ना. [स.] 
 
ऋख न. नक्षत्र : ‘र्ािंीं ऋखै जैझस । चिनोिर्ं ॥’ − राज्ञा १५·२८२. 
 
ऋखी पु. ऋषी : ‘ऋखीं पळो लागले.’ − श्रीकृर् १६. 
 
ऋग्वेद पु. र्ार विेापंैकी पचहला विे. ऋनविेार्ी एकंिर सूतते १०२८ असून एकंिर ऋर्ा १०५८० व 
अक्षरसंख्या ४३२००० आहे. र्ारी विेात ऋनविे मोठा आहे. ऋनविे हा हौत्रविे असून यज्ञातील होता 
नामक ऋक्त्वजाने यातील मंत्र म्हिायरे् असतात. [सं.] 
 
ऋग्वेदी पु. ऋनविेाला अनुसरिारी िाम्हि वगातील एक शाखा. [सं.] 
 
ऋचा स्त्री. १. ऋनविेसूततातील एक मंत्र, श्लोक : ‘बोलती चनषेधचनयमे चजया ऋर्ा यजुःसामें ।’ − 
ज्ञा १५. १६६. २. विेातंील मंत्र : ‘ऋर्ा श्रुचत स्मृचत । अधेय स्वगच स्तबक जाती।’ − िास १२·५·४. ३. 
(संगीत.) यज्ञसमारंभप्रसंगी चनमंचत्रत िेवता − र्ंर, वरुि, अननी वगैरेंना यज्ञार्ा नैवदे्य अपचि केल्यानंतर 
त्यारें् मनोरंजन करण्यासाठी गाऊन म्हिता याव्यात अशा रर्ना. [सं.] 
 
ऋजु, ऋजू चव. १. सरळ; प्रत्यक्ष; उजू. २.(ल.) प्रामाचिक; चनष्ट्कपटी; साधा; अकृचत्रम; सच्चा. 
[सं.] 
 
ऋि न. १. कजच; िेिे; रीि; परत द्यायच्या बोलीने (सव्याज झकवा तसेर्) घेतलेले रव्य र्. २. 
(ल.) उपकार; अपचरहायच कतचव्य; पहा : ऋित्रय : ‘ऋि फेडावया अवतार केला । अचवनाश आला 
आकारासी I’ − तुगा १०.[सं.](वा.) ऋि करिे − कजच काढिे; कजच करिे. ऋि काढिे − पहा : कजय 
काढिे. ऋि णफटिे− कजचमुतत होिे; उपकारार्ी फेड होिे : ‘मेलों रिातं म्हिजे तुमरे् यारे्चह सवच ऋि 
चफटलें  ।’ − मोभीष्ट्म ११·७४. ऋि फेडिे − कजार्ी सवच रक्कम परत करिे; उपकारकत्याच्या उपकारातूंन 
मुतत होिे.  
 
ऋि न. १. (ग.) बाि झकवा वजा करायर्ा अंक, रक्कम. २. वजाबाकीरे् चर्न्द्ह; उिे चर्न्द्ह; उिी 
संख्या; वजा करायर्ी संख्या. ३. (भौ.) चवजेर्ा एक प्रकार; अपसारक चवद्युत; धनचवदु्यतच्या उलट 
ऋिचवद्युत; जवळ असलेल्या िोन पिाथापैकी एकावर ऋिवीज असेल तर िुसऱ्यावर धनवीज उत्पन्न 
होते. [सं.] 
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ऋि अग्र न. (चवदु्यत.) चवदु्यतघटामधील ऋि चवदु्यतभाचरत अग्र. 
 
ऋिकरी चव. १. कजच िेिारा; सावकार; उत्तमिच. २. कजच घेिारा; िेिेिार; ऋिको; अधमिच. 
३. ज्यापासून काही उपयोग नाही पि ज्याला उगीर् पोसाव ेलागते असा, कुर्कामार्ा मािूस; आळशी, 
आर्तखाऊ अशाला झनिेने म्हितात. ४. ज्याच्याकडून आपल्याला नेहमी मित होते व जो सारखा 
आपल्यावर कृपा करीत असतो अशा मािसाला कृतज्ञतािशचक बुद्धीने म्हितात. ५. (ल.) एखाद्या 
गोष्ीबिल हटून बसिारा; हट्टी; आग्रही; घेतल्यावार्ून न जािारा. [सं. ऋि+कृ] 
 
ऋिको पु. कजच असलेला; कूळ; अधमिच; रीिकरी. [सं. ऋि] 
 
ऋिकोन पु. (भचूमती.) घड्ाळार्ा काटा चफरतो त्या चिशचे्या चवरुद्ध बाजूला होिारा कोन. 
 
ऋिग्रस्त चव. कजचबाजारी, कजात बुडालेला. [सं.] 
 
ऋिग्रस्तता स्त्री. कजात बुडिे, रुतिे; कजचबाजारीपिा. [सं.] 
 
ऋिघातकी चव. अवसानघातकी; ऐन वळेेवर माघार घेिारा. (ना.) 
 
ऋिणचत्र न. कॅमेऱ्याच्या छायापट्टीवर चमळिारे चर्त्र. 
 
ऋिणचन्ि न. (शाप.) उिे चर्न्द्ह (−). पहा : ऋि २. [सं.] 
 
ऋित्रय न. िेवऋि, चपतृऋि, ऋचषऋि. ही तीन ऋिे. [सं.] 
 
ऋित्वरि न. (भौ.) चवरुद्ध चिशनेे होिारी वगेवृद्धी. 
 
ऋिन न. (गं्रथा.) बाहेर चिलेले वार्नसाचहत्य कुिाच्या नावावर आहेत्यार्ी गं्रथालयात केलेली 
नोंि. 
 
ऋिणनदेश पु. आभारप्रिशचन. 
 
ऋिपत्र न. १. (अथच.) कजचरोखा; सावचजचनक कजार्ा रोखा. शासनाच्या माध्यमाने झकवा कंपनीने 
जारी केलेले िीघच मुितीरे् व ठरावीक व्याजारे् रोखे, बंधपत्र र्. [सं.] 
 
ऋिपत्र न. (गं्र.) िेवघेव नोंिवही; वार्काला घरी वार्ायला चिलेल्या पुस्तकार्ी ज्यात त्याच्या 
स्वाक्षरीसह नोंि करतात ते पत्र. 
 
ऋिपत्रधारक पु. कजचरोखा बाळगिारा, धारि करिारा. [सं.] 
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ऋिपत्रणनणध, ऋिपत्रणनधी पु. कजचरोख्याच्या चविीतून जमा िंालेली रक्कम. 
 
ऋिपत्रव्याज न. कजचरोख्यावर चमळिारे व्याज. 
 
ऋिपद न. (ग.) वजा करायर्ी राशी, पि. पहा : ऋि २. [सं.] 
 
ऋिपणरवतयन न. (अथच.) रोखीत रूपातंचरत करायच्या रोख्याचं्या मोबिल्यात कमी व्याजिराने 
नवीन शासकीय कजचरोखे जारी करिे. 
 
ऋिबद्ध चव. कजाने बाधंला गेलेला; ऋिग्रस्त. [सं.] 
 
ऋिबंध, ऋिबंधन पु. न. कजारे् बंधन; कजार्ा जार्. [सं.] 
 
ऋिमाजयन गृि न. जेथे बॅंकारें् कजच चनकालात काढतात ते कायालय. 
 
ऋिमुल्क्त, ऋिमुक्ती स्त्री. कजार्ी फेड; कजारे् चनवारि; कजच िेऊन टाकिे. [सं.] 
 
ऋिमोचन, ऋिमोक्ष, ऋिशोधन पहा : ऋिमुल्क्त 
 
ऋिमोणचत चव. १. ऋिमुतत. २. (कायिा) धनकोने कजच फेडले असता जो धनकोर्ा नोकर 
होतो तो. [सं.] 
 
ऋिरोखा पु. १. शासनातफे झकवा एखाद्या कंपनीतफे जारी करण्यात आलेले ठरावीक 
व्याजारे् िीघचकालीन बधंपत्र, कजचरोखा. 
 
ऋिलेख पु. (अथच.) कजच घेतल्यार्ी मान्द्यता िेिारा स्मरिलेख. [सं.] 
 
ऋिलेखा पु. कजाच्या िेण्याघेण्यासंबंधीच्या व्यवहारारे् लेखी चहशबे. 
 
ऋिवई, ऋिवै चव. ऋिी; ज्याने कजच घेतले आहे असा. 
 
ऋिवईपिा पु. ऋिीपिा : ‘चनळा म्हिे ऋिवईपिा । होतसा ंनारायिा उत्तीिच।’ − चनगा १९०.  
 
ऋिणवचरि न. (शाप.) गचतमान पिाथार्ी घड्ाळाच्या काट्याच्या चवरुद्ध चिशनेे चफरण्यार्ी 
चिया. 
 
ऋिणवदु्यत स्त्री. चवजेर्ा एक प्रकार. पहा : ऋि [सं.] 
 
ऋिणवमोचन न. कजचमुतती; कजाच्या जबाबिारीतून मोकळे होिे. 
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ऋिवैपि ऋिीपिा : ‘ते ऋिवैपि िेखोचन आगीं । मी आपचुलयाचर् उत्तीिचत्वालागीं ।’ − ज्ञा ८·१३१.  
 
ऋिव्यवस्थापन न. (अथच.) कजाच्या व्यवहारारे् चनयमन, प्रशासन. 
 
ऋिसमायोजन न. (मानस.) चवकीरक उिीपकाकडे िुलचक्ष करण्यार्ी सवय करिे; अकारि 
समायोजन. 
 
ऋिसंख्या स्त्री. शून्द्याखालर्ी संख्या. 
 
ऋिसेवा स्त्री. (अथच.) िीघच मुितीच्या कजावर िरवषी द्यावी लागिारी कजचफेडीर्ी रक्कम व 
कजचचनवारिचनधीत करायर्ा भरिा. [सं.] 
 
ऋििता चव. ऋि फेडिारा; परमेश्वरारे् एक चवशषेि. (चिस्ती वाङ्मयात.) प्रयोग. [सं.]  
 
ऋिाईत, ऋिाईतस्वरूपी, ऋिायतस्वरूपी, ऋिायीतस्वरूपी पु. १. (सामा.) ऋिकरी. २. 
काही उपयोग नसताना पोसावा लागिरा ऋिकरी : ‘उगीर् ऋिायतस्वरूप्यासारखे डोतयाला हात टेकून 
र्ारर्ौघे येथे येतात तेथे बसू नका.’ − मोर ४. ३. घेिेिार; कजचिार : ‘एक म्हिे हा मािंा ऋिाचवत । भला 
सापंडला येथ ।’ − एभा २३·५२१. 
 
ऋिादान न. १. सावकारीर्ा धंिा; पैसे उसने िेण्यार्ा व्यवसाय. २. कजचवसुली. ३. कजचफेड. 
[सं.] 
 
ऋिानुबंध पु. १. र्ालू सुखिुःखार्ा पूवचजन्द्माशी ऋिसंबधं; र्ष्ाचनष् फल िेिारा पूवचसंबंध; 
प्राततन; योगायोग; ईश्वरी सूत्र. २. स्नेहसंबधं; घरोबा; मतै्री : ‘मजपासुचनया सुखिुःखाशा मुळीर् वजावी । 
सरला ऋिानुबधंचर् ईशस्मरिींर् वेळ योजावी ॥’ − वनवासी फूलचटक 
 
ऋिानुबंधी चव. स्नेही; चमत्र; घसट असलेला; लागाबाधंा असलेला. 
 
ऋणिया चव. १. कजचिार; िेिेकरी; ऋिको : ‘परी मेर्ु ये होईजेल । ऋचिया तुज ॥’ − ज्ञा १८·३०१. २. 
धनको; सावकार : ‘जैसा समथुच आचि ऋचिया । मागों आला बार्चिया । न लोटे तैसा प्राचिया । पडे तो भोगु 
॥’ − ज्ञा १८·२५२. [सं. ऋि] 
 
ऋिी चव. १. ऋिासंबंधी. २. िेिेिार; ऋिको : ‘आमुर्ा तू ऋिी ठायींर्ाचर् िेवा । मागावया ठेवा 
आलों द्वारा ॥’ − तुगा १२१९. ३. (ल.) उपकारबद्ध; उपकृत : ‘त्यारे् आपि ऋिी नाही काय?’ – 
लोचटकेले ४·१४४. (वा.) ऋिी असिे – उपकार आठविे; कृतज्ञ असिे. 
 
ऋत न. १. (तत्त्व.) ऋनविेातून आलेला शब्ि; वैचश्वक झकवा चवश्वव्यापी संरर्नेर्ा चनयम; संपूिच 
चवश्वाच्या मुळाशी असलेला चर्त्त्त्वार्ा अचधकार. २. सत्य; खरेपिा. [सं.] 
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ऋतु, ऋतु, ऋतू पु. १. चनसगातील वातावरि (उन, वारा, पाऊस र्.) यामुळे चनमाि होिारा चवचशष् 
मोसम. भारतीय कालगिनेनुसार वसंत, ग्रीष्ट्म, वषा, शरि, हेमंत व चशचशर असे सहा ऋतु; चनसगाधारे 
उन्द्हाळा, पावसाळा आचि चहवाळा असे तीन ऋतु. २. चस्त्रयारं्ा माचसक चवटाळ. ३. हंगाम, मोसम. ४. सहा 
ही संख्या. 
 
ऋतुकाल पु. १. गभचधारिेर्ा काळ. हा रजोिशचनापासून १६ चिवसारं्ा काळ : ‘नेचमले जाि । 
स्विारागमन ऋतुकाळीं ।’ − एभा २१·१९६. २. ऋतुपरत्व ेयेिारा काल; ऋतू र्ालू असलेली वेळ; हंगाम; 
मोसम : ‘ऋतुकाळें  फळे येती पूिच । त्याचंस दृचष्भेटी हाटी जाि ।’ − एभा २३·९८. [सं.] 
 
ऋतुगि पु. ऋतंूर्ा समुिाय; सारे ऋतू. [सं.] 
 
ऋतुचक्रणनष्ठ पुरािकथा स्त्री. ऋतंूच्या अक्स्तत्वावर आधाचरत लोककथा. 
 
ऋतुचया स्त्री. चनरचनराळया ऋतंूतील राहिी. [सं.] 
 
ऋतुत्रय न. तीन ऋतु; उन्द्हाळा, पावसाळा, चहवाळा : ‘पै ऋतुत्रय आकाशें । धरूचनयाचह जैसें ॥’ − ज्ञा 
१४·२९१. [सं.] 
 
ऋतुदशयन न. रजोिशचन; चस्त्रयानंा प्रथम प्राप्त होिारा ऋतु; चवटाळ; नहाि; ऋतुप्राप्ती. [सं.]  
 
ऋतुदान न. स्त्रीसमागम : ‘अधचरात्रीनंतर भायेस ऋतुिान कराव.े’ − सुसु १७. [सं.]  
 
ऋतुपणत, ऋतुपती पु. ऋतंूर्ा राजा; श्रेष्ठ ऋतू; वसंतऋतू : ‘जैसें ऋतुपतीरे् द्वार । वनश्री 
चनरंतर ।’ − ज्ञा ३·१००. [सं.] 
 
ऋतुपयाय पु. ऋतंूरे् पचरवतचन; अनुिम; ऋतंूरे् पुन्द्हा पुन्द्हा येिे; ऋतंूत बिल. [सं.] 
 
ऋतुप्राल्प्तीत, ऋतुप्राप्तीती स्त्री. रजोिशचन, ऋतू प्राप्त होिे; नहाि येिे : ‘मुख्य मुख्य स्मृती आचि सूत्रें 
या गं्रथातून मुलींर्ा लननार्ा काळ आठ वषापासून ऋतुप्राप्तीपयंत साचंगतला आहे.’ − लोचटकेले ४·११५. 
 
ऋतुमती स्त्री. १. चवटाळशी; प्रथम ऋतू प्राप्त िंालेली कन्द्या; न्द्हािोली. २. चवटाळ प्राप्त 
िंाल्यापासून १६ चिवसापंयंत गभचसंभव होण्यास झकवा गभचधारिेला योनय स्त्री : ‘व्रत व श्राद्ध सागं होऊन 
ऋतुमतीर्ी र्च्छाही पूिच होईल.’ − सुसु १७. [सं.] 
 
ऋतुशांणत, ऋतुशांती, ऋतुशांत स्त्री. प्रथम रजोिशचनसमयी अचनष् मासाचिकारें् िूचषत फलनाशाथच 
करायर्ी शातंी; गभाधानचवधी : ‘कारि पुढे शुिार्ा अस्त आहे. म्हिून कुटंुबार्ी ऋतुशाचंत करून घ्या.’ − 
कफा ९. 
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ऋतुस्तर पु. (भशूा.) वाच्याथाने एका वषात साठिारा अवसाि. परंतु अलीकडे ‘चहमनिीतील 
बफच  चवतळून तयार होिाऱ्या सरोवरातील अवसाि’ असा त्यार्ा मयाचित अथच होतो. ऋतुमानाप्रमािे 
अवसािामंध्ये बिल होऊन उन्द्हाळयात भरडकिी व चहवाळयात सूक्ष्मकिी अवसाि साठतात. 
 
ऋतुस्तर कालगिना (पुरा.) चहमयुगकालाच्या शवेटी प्रत्येक चहवाळयात गिच मातट पाण्यारे् थर बसत 
असत. या थरावंरून त्या कालारे् अनुमान करण्यार्ी पद्धत. 
 
ऋतुस्नात चव. १. चवटाळशीपिानंतर स्नान करून शुद्ध िंालेली. २. (र्ुकीने) ऋतुमती; 
रजस्वला. ३. संभोगयोनय; उपभोनय : ‘का ं शुनी जैशी ऋतुस्नात । चतसीं भोगूं येती श्वान बहुत.’ − एभा 
१०·५२२. 
 
ऋतुस्नान न. पाळी संपल्यावर र्ौर्थ्या चिवशी करायरे् स्नान. 
 
ऋतुस्रावचक्र न. (वै.) एका माचसक पाळीनंतर िुसऱ्या माचसक पाळीर्ी सुरुवात होईपयंतच्या 
काळात होिाऱ्या शारीचरक बिलारें् र्ि. सामान्द्यतः हा र्ारंमासकाल (२८ चिवस) असतो. 
 
ऋतूद्भव, ऋतूद्भावक चव. आतचवजनक; ऋतु प्राप्त करून िेिारे (औषध वगैरे). [सं.] 
 
ऋतू संपादिे ऋतुिान करिे; संभोगिे : ‘चिवस पारं्वा ऋतु संपािुन मग जा गुिराशी’ − पला ९२. 
 
ऋल्त्वज पु. यज्ञयाग, होमहवन र्. कमच करिारा, त्यात भाग घेिारा. 
 
ऋणद्ध, ऋद्धी स्त्री. १. ऐश्वयच; संपत्ती; भरभराट; योगाने चमळवलेली समृद्धी; लक्ष्मी : ‘कीं तपोबळें  
ऋद्धी । पातचलया भ्रंश ेबुद्धी ।’ − ज्ञा १·१८८. २. ऐश्वयार्ा, भरभराटीर्ा काळ. [सं.] 
 
ऋणद्धणसणद्ध, ऋणद्धणसद्धी स्त्री. १. गिपतीच्या िोन िासी, पचरर्ाचरका; सामान्द्यतः ऋद्धी. पहा : 
रूणद्धणसणद्ध. २. ऋद्धी आचि चसद्धी (अष्महाचसद्धी); संपत्ती आचि यश. [सं.] 
 
ऋषभ पु. १. बलै; पोळ; वसू. २. (संगीत.) (शुद्ध) सात स्वरापंैकी िुसरा स्वर; सा, रे, ग पैकी रे हा 
स्वर.पहा : स्वरसप्तीतक 
 चव. श्रेष्ठ : ‘व्यथा न िेती पुरुषा हे जया पुरुषषचभा ॥’ − गीता २·१५. [सं.] 
 
ऋणष, ऋषी पु. १. मुनी, तपस्वी. २. धमचशास्त्र जाििारा, रर्िारा, महात्मा. ३. िेवमािूस; 
साचत्त्वक मािूस; धमचपरायि व्यतती. 
 
ऋणषऋि न. मनुष्ट्यप्राण्याला असलेल्या ऋित्रयापैंकी एक ऋि. ऋचषतपचि व विेाध्ययन यानंी 
ऋचषऋि चफटते. [सं.] 
 
ऋणषधान्य न. मुख्य अठराधान्द्ये खेरीज करून सावे, वरी, िेवभात वगैरे चकरकोळ धान्द्य. 
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ऋणषपंचमी स्त्री. भारपि शुद्ध परं्मी. या चिवशी अरंुधतीसह सप्तऋषींर्ी पूजा करतात. हे व्रत 
सवच चस्त्रयानंी, चवटाळशी असताना र्ुकून घरात काही वस्तूला स्पशच िंाल्यास तो िोष नाहीसा होण्यासाठी 
करायरे् असते. या चिवशी चस्त्रयानंी बलैाचं्या कष्ाने तयार िंालेला कोिताही पिाथच खायर्ा नसतो. [सं.] 
 
ऋणषमागय पु. शास्त्रचवचहत आर्ार, वतचन; शुद्ध, साचत्त्वक वतचन; लाभ होत असताही चनचषद्ध, 
अन्द्याय्य कमच सवचथा न करिे. [सं.] 
 
ऋणषमागी चव. शुद्ध वतचन ठेविारा; ऋचषमागाने जािारा. 
 
ऋणषयज्ञ पु. परं्महायज्ञापंैकी एक यज्ञ; िह्मयज्ञ. र्तर यज्ञामंध्ये प्रत्यक्ष अविान झकवा 
बचलिान असते परंतु या यज्ञात ऋचषप्रीत्यथच विेाध्ययन करिे हेर् हवन होय. [सं.] 
 
ऋणषसंख्या, ऋणषसंख्याक चव. सात ही संख्या. सात ऋषीवरून ही संज्ञा पडली आहे : 
‘खचिरवृक्षारें् शास्त्रसंख्याक । पळसारे् ऋचषसंख्याक । ऐचसयापचर सम्यक् । यज्ञचिया अवलंबीली ॥’ – जै 
९२·४९. 
 
ऋषेश्वराचा कारभार पु. चिरंगाईर्ा, सावकाशीर्ा, अव्यवक्स्थत र्ालिारा कारभार. 
 
ऋणष्ट, ऋष्टी स्त्री. लढाईरे् एक शस्त्र; तलवार झकवा भाला. [सं.] 
 
ऋक्ष पु. अस्वल; रीस. [सं.] 
 
ऋक्ष न. तारकापुजं; नक्षत्र. [सं.] 
 
ॠ 
 
मराठी अक्षरमालेतील आठवा विच. ऋ, लृ, (लृ) या स्वरानंी आरंभ होिारे शब्ि मराठीत नाहीत. 
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लृ 
 
मराठी अक्षरमालेतील नववा विच. वैचिक व संस्कृत या भाषातं केवळ ‘तलृक्प्त’ या शब्िात आढळिारा, 
नंतरच्या अवस्थातं नष् िंालेला ‘ल’ या व्यंजनार्ा चमळता स्वर. लृ (िीघच) असा विच मुळात नाही - 
शब्िचिठी शब्िचमठी, मा. गो. वैद्य 
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ए 
 
[‘ए’ पासून सुरू िोिारे कािी शब्द येथे न आढळल्यास ‘ये’, ‘वे’ खाली पिावेत.] 
 
ए मराठी अक्षरमालेतील िहाव े अक्षर. मराठी स्वरमालेतील िहावा स्वर. परंपरेप्रमािे अ नंतर र् 
झकवा ई तसेर् आ नंतर र् झकवा ई आल्याने बनिारा संयुतत स्वर. संस्कृतमध्ये पुढील स्वराशी संधी होताना 
अय असे रूप होते. स्थानपरत्व ेऱ्हस्व झकवा िीघच. उिा. वे, हे, घे, वषे यातं िीघच. िेतो, केळं, पेला, शेंग 
यातं ऱ्हस्व. पुढे आ आल्यास त्यार्ा य होतो. जसे :- िे + आ = द्या, घे + आवा = घ्यावा. 
 
ए उद्गा. पचरर्यातील मािसाला हाक मारण्यासाठी योजायरे् एकवर्नी, उभयझलगी संबोधन. 
जसे :- अरे, अग. [सं.] 
 
एउता चिचव. र्कडे; या बाजूला, चिशनेे : ‘आचि पात्र : तेया एउते लोटीचत ।’ − लीर् ४·३५. [क. र्त्त] 
[सं. अत्र] 
 
एक चव. आद्यसंख्यावार्क; सवच संख्यामंध्ये पचहली संख्या; अंकगचितार्ा मूळ संख्याघटक. २. 
एकटा; अचद्वतीय; कोिी बरोबरीर्ा नसिारा. ३. अपचरचर्त नामाबिल प्रारंभी वापरण्यात येिारा शब्ि. 
जसे :- कोिी तरी, अमूक, एखािा. ४. चववचक्षत एक; सवांत वरर्ढ. उिा. एक शहािा, एक लबाड. ५. 
सारखे; एकरूप; एकर्. ६. अचतशय झकवा एकसारखा; अव्याहत. जसे :- एक पाऊस = न थाबंिारा, 
एकसारखा पडिारा पाऊस, एक घोळ, एक गोंधळ. ७. (संख्यावार्क अथवा प्रमािवार्क शब्िाबरोबर 
योजतात) अजमासे; जवळजवळ; सुमारे; कमजास्त. जसे :- शभंरएक रुपये चशल्लक असतील, पार् एक, 
वीस एक र्. ८. न चफरिारे; चनचश्चत; अन्द्यथा न होिारे; सतत एक. उिा. एकवर्नी, एकपत्नी. ९. िुसरा; 
चनराळा; स्वतंत्र; वगेळा; चभन्न; एक नव्हे असा. [सं.] (वा.) (आपल्या चठकािी) एक म्ििणविे - 
स्वतःबिलर्ा अचभमान झकवा मोठेपिा राखिे, प्रस्थाचपत करिे; आपि कोिी मोठे आहोत असे मानिे. 
एक असिे, एक िोिे, एक पडिे - एकजूट करिे; एकत्र असिे; एकी असिे. एक धरून बसिे - चवचशष् 
गोष्ीसंबधंी हेका धरून बसिे; हट्ट धरिे. एक करता बेक िोिे - र्क्च्छत न घडता भलतेर् होिे; एक 
करायला जाता िुसरे काहीतरी होिे. एकाचे एकवीस िोिे - वशंचवस्तार होिे; एकारे् िोन करिे; भलतेर् 
सागंिे; वाढवनू सागंिे. एकाचे एकवीस पाचाचे पंचवीस करिे - फुगवनू सागंिे; पिररे् घालून सागंिे; 
तंतोतंत खरे न सागंिे. एक नािी दोन नािी – मौन स्वीकारिे; गप्प बसिे; कोिाच्या अध्यातमध्यात नसिे 
(तटस्थ वृत्ती स्वीकारिे). एका माळेचे मिी - (शब्िशः एका माळेतील एकसारखे मिी). एका वृत्तीरे्, 
स्वभावारे्, पेशारे् वगैरे; सदृश अशा अनेक व्यतती; समानधमी. 
 
एकअक्षीय चव. एकर् आस असलेला; एका आसावरर् पडलेला (िाब). 
 
एकउंटी चव. (बुचद्धबळ) आपला एक उंट चशल्लक ठेवनू प्रचतपक्षावर प्यािेमात करिे. 
 
एकएक चव. प्रत्येकजि; एकएकटा; एका वळेी एक; प्रत्येकातला, अनेकातला एक; एकामागून एक; 
एकेकजि; चनरचनराळा; स्वतंत्र; वगेळा. 
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एकएकटा, एकएकला, एककटा, एककला चव. १ पहा : एकएक २. एकला; स्वतःर् एकटा; 
वगेवगेळा; बरोबर कोिी नसलेला; सोबत-मित पाचहजे असलेला; िुसऱ्यार्ी जरूर असलेला. 
 
एकक न. १. एकर् एक वस्तू झकवा व्यतती. एकेक, प्रत्येक. २. ज्यारें् अक्स्तत्व एकर् मानले जाते 
अशा व्यततींर्ा, वस्तंूर्ा समूह. ३. मोजण्यार्ा झकवा मापण्यार्ा मूलभतू घटक : ‘फ्यािमर्ा एकक म्हिून 
उपयोग केला जातो.’ - महासागर १९१. ४. मात्रा; नग.[सं.] 
 
एकक घटक (शाप.) ज्यारे् पुन्द्हा चवभाजन करता येत नाही असा वस्तुमान, वजन र्. मोजण्यासाठी 
वापरायर्ा लहानात लहान घटक. 
 
एककट्टा चिचव. एकमताने : ‘मंडचलकाच्या बाजूने एककट्टा राचहलेल्या या मतिाराचं्या…’ − के 
३१·१०·१९३९. 
 
एककतार उद्गा. कवार्तीमधील एक हुकूम, बोल. हा हुकूम चमळाल्यावर सवांनी एका सरळ रेषेत 
एकमेकापासून ६ र्ंर् अंतरावर आचि सवांत उंर् मनुष्ट्याच्या डाव्या हाताला, उंर्ीच्या प्रमािात एकाखाली 
एक असे उभे राहिे. 
 
एक करिे चि. चमसळिे; एकचत्रत करिे. 
 
एककरपद्धणत, एककरपद्धती स्त्री. (अथच.) सवच कर काढून टाकून फतत जचमनीच्या उत्पन्नावरर् 
कर बसचवण्यारे् तत्त्व; सवच करारें् एकीकरि. [सं.] 
 
एककल्ली चव. १. हेकेखोर; संकुचर्त मनार्ा; एकार् ठरावीक मतानंा, सवयींना, पद्धतींना झकवा 
गोष्ींना अगिी हट्टाने चर्कटून राहिारा; प्रसंगानुसार वागण्यारे् ज्ञान नसलेला; कोत्या मनार्ा; तारतम्य 
चवसरिारा : ‘कािर, र्तका कसा एककल्ली िंालास तू !’ - एल्गार. २. एकार् चवषयाकडे स्वाभाचवक कल 
असलेला; एकागंी; एकिेशीय. 
 
एककानी चव. एक काना असलेली (बिूंक). 
 
एककामी चव. एकर् काम करण्यास लायक. हरकामीच्या उलट. 
 
एककाणलक चव. १. एकार् कालखंडात घडिाऱ्या (घटना र्.); एकार् कालाशी संबचंधत. २. 
ज्यात पचरवतचनार्ी शतयता नाही असा अचतशय मयाचित वळेात घडिारा. [सं.] 
 
एककाणलक, एककालीन चव. समकालीन; एकार् वेळरे्; एका वळेी िंालेले, आलेले; समवयस्क; 
समचशचक्षत. [सं.] 
 
एककाणलक अभ्यास (समाज.) एकार् कालखंडातील सामाचजक घटनारं्ा अभ्यास, संशोधन र्त्यािी. 
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एककांद्या लसूि पु. स्त्री. न. एकर् कुडी (पाकळी) असलेला, एक प्रकारर्ा लसूि. यात अनेक 
पाकळया नसून एकर् गड्डा असतो. 
 
एककी रीणत, एककी रीती (ग.) एककार्ा उपयोग करून उिाहरि सोडवण्यार्ी पद्धत. 
 
एककें द्री चव. सवच अचधकार असिारी एकर् मध्यवती सत्ता आहे असा. 
 
एककें द्रीय वलये (भचूमती) एकर् मध्यझबिू असलेली वतुचळे. 
 
एकक्रयाणधकार पु. (अथच.) एखाद्या वस्तूसाठी असलेल्या बाजारपेठेत त्या वस्तूर्ा एकर् खरेिीिार 
असण्यार्ी क्स्थती. [सं.] 
 
एकखटा, एकखट्टा चिचव. एकत्र; एका चठकािी करून; आखबिं; घाऊक; ठोक. [सं. एक+कृत] 
 
एकखती, एकखंती चव. िुसऱ्या चवजातीय रंगार्ी एकेरी छडी, रेघ, सळई उठचवलेला (रेशमी 
खि, लुगडे). [म. एक+अर. खत्त=रेषा] 
 
एकखंडात्मक चव. (गं्रथ.) ज्यार्ा एकर् खंड असतो असे (पुस्तक, गं्रथ). 
 
एकखांबी चव. १. एकार् खाबंावर उभा असलेला (तंबू, घर वगैरे). २. (ल.) एकटार् कता 
पुरुष असलेले (कुटंुब, घर). (वा.) एकखांबी तंबू - एकार् मािसाच्या खटपटीने, आधाराने उभी 
असलेली संस्था, र्ळवळ र्. : ‘समाजस्वास्र्थ्य’ हा एकखाबंी तंबरू् होता.’ − उर २५. 
 
एकखेप चिचव. एकपाळी; एकवार; पुन्द्हा एकिा. 
 
एकगजब पु. एकगिी; गोंधळ; हलकल्लोळ; पहा : गजब 
 
एकगजर पु. एकचत्रत जोरार्ा आवाज; आरडाओरड; कल्ला; गलका. 
 
एकगट, एकगट्ट, एकगट्टा चिचव. १. एकत्र; एका चठकािी; सवच चमळून. २. एकजुटीने; सवच 
एकचत्रत होऊन; संघ करून. 
 
एकगािा चिचव. एकजूट; एकत्र : ‘जाट व ही फौज एकगाहा करून मातबर िंुंज शत्रशूी करून 
नामोहरम करावा असें आहे.’ − ऐलेसं ३४. 
 
एकगुिी चव. एकपट : ‘तुम्हा जाली एकगुिी : आम्हा ंजाली िुिी :’ − लीर्उ १४३. 
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एकगेळी चव. अखंडखुरी; खूर चवभागले नाहीत असा (घोडा) : ‘त्याच्या (घोड्ाच्या) पायार्ा आकार 
मूळर्ार् र्ागंला असून एकगेळी पसरट खुराच्या योगाने पाय फार संुिर चिसतात.’ − मराठी चतसरे पुस्तक 
(१८७३) १०६. 
 
एकगोत्री चव. सगोत्री; एकर् गोत्र असलेले. 
 
एकघटकी चव. एक पचरिामी. 
 
एकघाई स्त्री. नगाऱ्यार्ी घाई. जोरात आचि जोशात वाजचविे (नगारे) : ‘एकघाई लागली वाद्यातंरार्ी 
कैसी : कानी पचडले नार्कीिे द्वारकेसी’ − रुस्व ९२८. 
 
एकघात शून्य (ग.) ज्याच्या मागेपुढे कोितीही संख्या नाही असे शून्द्य. 
 
एकच चव. पूिच; चवलक्षि. 
 
एकचएक चव. केवळ एक; अगिी एक; चनव्वळ एक; िुसरे जोडीला नाही असे. [एकरे् चद्व.]  
 
एकचक्रीय चव. (वन.) १. प्रत्येक प्रकारच्या अवयवारे् एकर् मंडल असलेले. उिा. धोतरा, 
सिाफुली र्. रे् फूल. २. एक वषच झकवा त्याहूनही कमी जीवनकाल असलेली (वनस्पती); वषाय.ू 
 
एकचढ चव. वरर्ढ; एकाहून एक श्रेष्ठ. 
 
एकचढ एक एकावर एक ताि : ‘काय एकार्ढी एक कारटीं चनपजलीं आहेत.’ − भाब ं४४. 
 
एकचर चव. एकलकोंडा; एकटाचफरिारा; तुटक राहिारा. [सं.] 
 
एकचाकी गाडी स्त्री. एक र्ाक असलेली गाडी; ढकलगाडी. 
 
एकचार पु. १. एकी. (गो.) २. संकर; चमश्रि. [सं. एक+आर्ार] 
 
एकचाल, एकचाली चव. १. एका र्ालीर्ा, सवयीर्ा, (गाण्यात) रागार्ा, धाटिीर्ा. २. 
एकमागी; ठरावीक मतानंा, सवयींना, पद्धतींना चर्कटून बसिारा; एककल्ली. ३. सरळ; प्रामाचिक; 
छके्कपजें माहीत नसिारा. 
 
एकणचत्त चव. १. एकमतारे्; एकमेकाशंी जुळिारे; सवचसंमत. २. एकाग्र; सावधान; लक्षपूवचक. 
 न. १ एकाग्र असिारे चर्त्त; ऐकमत्य; सवांर्ी एकिम तयारी. २.(ल.) जेवायला बसलेली 
मंडळी उठताना सवच एकिम जेवनू उठतात त्यावळेी सवांरे् िंाले काय या अथीं एकचर्त्त िंाले काय? असे 
चवर्ारतात : ‘सवांरे् भोजन संपलें  असें पाहून नैचमचत्तक गोठगस्ते कामिार यानंी एकचर्त्त जाहल्याबिल 
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हात जोडून श्रीमंतासं कळचवले म्हिजे श्रीमंत खाशा स्वाऱ्या हात धुऊन ऐनेमहालाच्या बाहेर जातात.’ - 
ऐरापु २·१७. [सं.] 
 
एकछत्री चव. एकार् राजाच्या झकवा मालकाच्या ताब्यातील, अचधकारातील; एकतंत्री; 
एकसत्ताक (कारभार, राज्य र्.). 
 
एकछत्री राज्य १. एका सावचभौमाच्या सते्तखालर्ा अंमल, प्रिेश; ज्या प्रिेशावर िुसऱ्या कोिार्ी सत्ता 
नाही असा प्रिेश. : ‘हें भरतखंड र्ंक्नलश लोकाचं्या एकछत्री राज्याखालीं आहे.’ − के २ (ल.) एकजि 
करील ती पूवचचिशा. 
 
एकजखी चव. एकार् शाखेरे् वशंज : ‘िािोबा व आपि एकजखी भाऊ, िोघारें् आजे सखे 
एकोिर बंधू आहेत.’ − शारोज १७५. 
 
एकजड चिचव. एकत्र; एका चठकािी; संघचटतपिे : ‘ते आल्यावर सवच जमाव एकजड करून बेिरावर 
रवाना करिार.’ − मर्सा ५·१२७. 
 
एकजती, एकमती स्त्री. एकमत; एकी; एकोपा (अनेक व्यततींमध्ये); पूिच मतैतय; अचवभततता. 
 चिचव. एकमताने; एकजुटीने. 
 
एकजथा पु. एकत्व; एकोपा (जातीर्ा, कुळार्ा); एककुटंुब; एकजात. 
 चिचव. एकगड्डा; घाऊक; ठोक. (गुज. एकजथे.) 
 
एकजदी चव. एका चठकािी असलेले; एकत्र : ‘त्यानंीं एकजिी भाऊ चनमे कुलकिीर्ें चवभागी 
म्हिोन कलह माडंला.’ - समारो ३·१२३. 
 
एकजन्मी चव. १. सबधं आयुष्ट्यभर पुरिारे; अचतशय चटकाऊ; पुष्ट्कळ काळ र्ालिारे. २. 
आयुष्ट्यात एकिार् केलेले; ज्यार्ी जन्द्मात पुनरावृत्ती होत नाही असे. ३. जे करण्याला, पार पाडण्याला 
सबधं आयुष्ट्य लागते असे. 
 
एकजरा चिचव. अिुमात्रही; मुळीर्; जरासुद्धा; यक्त्कंचर्तसुद्धा : ‘यासं तफावत एकजरा न करिें.’ − 
मर्सा ८·१५९. [फा. यक्+जरा] 
 
एकजात चव. १. एकार् जातीर्ा, नमुन्द्यार्ा; एकसारखा. २. (ल.) सजातीयात चनभळे; 
र्ागंले. ३. संुिर. ४. सजातीय; एकापासून उत्पन्न िंालेले (बधूं, बाधंव). 
 चिवी. चनव्वळ; केवळ; सवचच्या सवच. [सं. एक + जाचत] 
 
एकजातीय चव. एकप्रकाररे्, तऱ्हेरे्, जातीरे्, विचनारे्, धमारे्, वगारे्, नमुन्द्यारे्, एकसारखे. 
 
एकजातीयता स्त्री. गुिधमच व घटक या दृष्ीने सारखे असिे. 
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एकणजनसी चव. एकार् प्रकारर्ा, तऱ्हेर्ा प्रवृत्तीर्ा : ‘महाराष्ट्रातील समाज एकचजनसी व्हायर्ा 
असेल ...’ − आव्हान ८७. 
 
एकणजनसीपिा पु. १. एकार् प्रकारर्ा, तऱ्हेर्ा असिे; सारखेपिा : ‘पोशाख, आहार याचं्यात 
एकचजनसीपिा येतो.’ − समाज ७६. २. (अथच.) पचरपूिच स्पधा व पचरपूिच बाजार या संकल्पनेमधील एक 
गृहीतक. एखाद्या वस्तूर्ी सवच पचरमािे सवाथाने समान, परस्परामंध्ये संपूिच पयायी असतात. 
वस्तुपचरमािार्ी सरूपता. 
 
एकणजन्नस चव. एकार् प्रकारर्ा, तऱ्हेर्ा; एकजात; एकार् साच्यातला. (माल, वस्तू वगैरे); सवच 
चठकािी सारखा. 
 
एकजीव चव. पूिच चमसळलेले; पूिच एक िंालेले : ‘(आमर्ी आळी) समाधानी, संकुचर्त आचि एकजीव 
...’ − डाली ११. 
 
एकजूट स्त्री. एकी; चमश्रि; एकोपा; एकजथा; पूिच ऐतय : ‘ही एकजूट िंाली तर आपलंही स्वप्न 
साकार (होईल).’ − श्रीयो २·२९५. 
 चिचव. एकमताने; एकोप्याने. 
 
एकझडपी चव. एकर् फळी झकवा िंडप आहे असे (िार, चखडकी). 
 
एकट, एकटका चिचव. एकटा; िुसरा कोिी बरोबर नसताना; एकला : ‘िंाचलया राज्यलोट । 
र्ोराकुचळत होईल वाट । कोिी नवजावें एकट । अवधी एकवाट करावी ॥’ − एभा ३०·३५९; ‘झहडे मागच 
भ्रमोचन एकटका ।’ − मोआचि ३१·३६. 
 
एकटक, एकटंक चिचव. टक लावनू; सतत; एकसारखे; खळ न पडता (पाहिे, रडिे, वषचिे); 
क्स्थर नजरेने; रोखून : ‘राजे एकटक पंताजींच्याकडे पाहत होते.’ − श्रीयो २३४. 
 
एकटिे उचि. १. एकवटिे; एकत्र करिे; वरे्िे; गोळा करिे (फुले, धान्द्य र्.) २. कासावीस होिे; 
गुिमरून येिे. (व.) पहा : एकाटिे ३. गिी होिे; एकत्र होिे; सरभेसळ होिे; चमसळिे. 
 
एकटदुकट चिचव. एकटार्; एकट्याने; बरोबर र्तरानंा न घेता : ‘महार-जागले खळें मागण्याला 
एकटिुकट कधीही जात नाहीत.’ − गागंा ६९. 
 
एकटप्तीपी चिचव. एका टप्प्यात; न थाबंता; एकार् पल्ल्यात. 
 
एकटप्तीपी, एकटप्तीप्तीया चव. एक टपार्ा; आतील झकवा खालर्ा टप (कलंडा) आचि वरील टप 
यापंैकी कोिता तरी एक टप असलेला (तंब.ू) 
 
एकटा चव. एकला; िुसरा कोिी बरोबर नाही असा. 
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एकटाक चव. एकला; िुसरा कोिी बरोबर नाही असा; सोबत नाही असा; चनराधार; ज्याला 
कुिार्ी मित नाही असा. 
 
एकटाकी चव. १. एका आकारार्ा, घाटार्ा, रंगार्ा; (सामा.) एका स्वरूपार्ा. २. खंड न 
पडता चलचहलेला; एकार् व्यततीने चलहून पूिच केलेला; एकार् मनुष्ट्याने एकार् टाकाने चलचहले असताना 
सारख्या वळिारे् चिसिारे (अक्षर) झकवा अशा अक्षरारं्ा (लेख, पुस्तक) : ‘मराठ्यारं्ा एकटाकी संपूिच 
र्चतहास चलहून काढलेला आहे.’ − मागोवा ८३. ३. एकर् टाका चिलेला (रोि र्.). [सं. एक + टंक्]  
 
एकटाकी मोतयब हात न उर्लता चलचहलेला मोतचब. 
 
एकटा णटकोजी, एकटा प्रािी, एकटा एकसुरा १. फझटग; एकलकोंडा; एककल्ली; मािूसघाण्या. २. 
िम्हर्ारी; प्रपरं् नसिारा मनुष्ट्य. 
 
एकटादुकटा चव. एखाििुसरा; बहुतेक एकटा क्वचर्त िुकटा. 
 
एकटांगी रोग (पशु.) कमी वयाच्या गुरातं झकवा वासरातं चिसून येिारा रोग. या रोगात जनावर 
लंगडते. स्नाय ूअसलेल्या भागावर सूज येते. 
 
एकटांग्या चव. १. एक पाय असलेला; एका चिशनेे जािारा. (व.) २. (ल.) एककल्ली (मनुष्ट्य). 
 
एकणटका एकटा; एकला; अन्द्य कोिी बरोबर नसलेला : ‘तो गाता ंतचर एकचटका । पचर स्वरें पुरुतां 
नोका ॥’ − चशव १६८. 
 
एकठय, एकठांय, एकठावि, एकठे चिचव. एकार् चठकािी; एका स्थळी; एकत्र. (चिकरिे.) (कु. 
गो.) 
 
एकठशी चव. एकार् प्रकारर्ा; र्ाकोरीतला; ज्यात काही बिल नाही असा : ‘एकठशी जीवनाला 
वैतागलेल्या ...’ − माजी १८४. 
 
एकठोक चिचव. १. सवच एकत्र; सरसकट; एकिम. २. घाऊक; एकसट्टा; ठोकळ; चकरकोळ नव्हे 
असे. 
 
एकडकाठी स्त्री. (चविकाम) हातमागावरील ओव्या झकवा वह्या ज्याला टागंायच्या अशी धनुकली 
झकवा गज; ढेकिी; कपाळकाठी. 
 
एकडा चिचव. एकिा : ‘पि एकडा हुषार िंालेला महािा ...’ − वानगी ८८. 
 
एकडा पु. एक; एकार्ा आकडा. 
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एकडाल (संगीत) स्वरिमात बिल न करता मंर अथवा मध्य सप्तकातील स्वरापासून आरंभ 
करून चनिान सात स्वरारं्ी घेतलेली (तान.) 
 
एकडाव चिचव. एकिा; एकवेळ : ‘एकडाव मला शृगंारपूर बघायर्ं होतं.’ − श्रीयो १·३२४. 
 
एकडेंगा पु. खेकडा : ‘मऊ मऊ चर्खल .. त्यावरील तुरूतुरू धाविारे एक −डेंगे.’ − शलूेक ९.  
 
एकडोळसां न. एक जातीर्ा मासा. (कु.) 
 
एकडोळा पु. १. एक डोळा. २. (ल.) एकुलता एक मुलगा. 
 चव. एकर् डोळा असलेला. 
 
एकडोळी करोटी, एकडोळी करवंटी शेंडीकडील बाजूर्ी, एकडोळा (भोक) असलेली, नारळार्ी 
करवटंी; नरोटी. 
 
एकढाळी छप्तीपर (स्था.) एकार् बाजूने उतरते असलेले छप्पर. 
 
एकतत्त्ववाद पु. अदै्वतवाि; जगात एकर् सत्यस्वरूप आहे, मग ते भौचतक असो, अगर 
आध्याक्त्मक असो असा चसद्धातं. [सं.] 
 
एकतत्त्वी चिचव. एका बाबतीत; एका गोष्ीत; एका चठकािी; एका मुद्द्यावर (जीव धरिे, मन 
लाविे, अनुसंधान धरिे, चर्त्त िेिे र्.) [सं. एक + तत्त्व] 
 
एकतत्त्वी िोिे एकार्ार् झकवा एका पक्षार्ार् कारभार र्ालिे : ‘..एकतत्त्वी जाले हें बरें.’ − ऐलेसं ९७. 
 
एकतया चिचव. एकाग्रपिे; एकचर्त्ताने : ‘त्यारं्ी नामें कोि कोि । तेंही ऐके एकतया ।’ − मुआचि १४·३५. 
[सं.] 
 
एकतरफा चव. १. एका धन्द्यार्ा, राजार्ा (प्रिेश). २. एका बाजूर्ा; पक्षपाती; एकिेशीय 
(चवधान). 
 चिचव. १. एका बाजूस; एका भागी. २. एका बाजूर्ा; प्रचतपक्षी हजर नसताना (न्द्याय). 
 
एकतरफी, एकतफा, एकतफी चव. १. एकाबाजूर्ा; पक्षपातीपिार्ा : ‘...आचि तोंवर तीर् एकतफी 
चनिचय घेऊन म्हिाली ....’ − र्ंधन ३२. २. प्रचतपक्षाच्या अनुपक्स्थतीत चिलेला (चनिचय, चनकाल) : िुसरी 
बाजू ऐकून न घेता चिलेला (चनिचय). पहा : एकतरफा ‘या िुसऱ्या मुद्द्याकडे प्रकृत चनबंधातं फारसें लक्ष 
चिलें  नाही त्यामुळें  हल्लींर्ा लेख जरा एकतफी िंाला आहे.’ − लोचटकेले ४·११७. 
 
एकतऱ्िा स्त्री. एक (चवचर्त्र, र्मत्काचरक, नवीन) प्रकार, रीत, धाटिी, पद्धत : ‘परंतु चिवस 
एकतऱ्हेरे् होते.’ − ऐलेसं ५२४. 
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एकतऱ्िेचा चव. वगेळया प्रकारर्ा; र्मत्काचरक; चवचर्त्र; चवचक्षप्त. 
 
एकतळ चव. एकपिरी; एकेरी : ‘चसयाळेया चिसा ंएकतळेन वस्ते्रसीं असचत.’ - लीर् १६.  
 
एकतंड चिचव. एकसारखा; सतत; अखंड. (व.) [सं. एक + तन्] 
 
एकतंत चिचव. अखंड; एकसारखा; सतत (वळे, जागा, चिया र्.) 
 
एकतंत्र चिचव. एकिम; एका वळेी; एकार् साधनाने; एकसूत्री; एकसाधनी. 
 चव. एकसत्ताक; एकसूत्री; अचनयंचत्रत; एकमुखी; एकार् व्यततीच्या धोरिाने, तंत्राने; पहा : 
एकतंत्री : ‘सवच कारभार एकतंत्र करण्यार्ी जी र्ंग्रजी कामगारारं्ी हौस आहे.’ − लोचटकेले १·१२२. [सं.] 
 
एकतंत्री चव. १. एकार् सते्तरे्; एकार् तंत्राने र्ालिारे; एकहाती; एकमागी; एकतंत्र. २. एकपक्षीय; 
हुकूमशाही (राजवट). ३. (ल.) (र्ागंल्या अथी) सुरळीत; व्यवक्स्थत. ४. (ल.) (वाईट अथी) अचनयंचत्रत; 
स्वैर; जुलमी. 
 
एकता स्त्री. एकोपा; एकी; ऐतय; एकरूपता; सारूप्य : ‘न चभन्न तनु त्या भले भजचत एकता पाहुनी.’ − 
केका १०८. [सं.] 
 
एकताटी, एकताया चव. १. एकार् ताटातील; एकार् ताटात जेविारे २. (ल.) एकार् जातीरे्; 
समानधमी; समान आर्ारारे्. (वा.) एकताटी जेविे - अगिी सलोख्याने असिे; भेिभाव न ठेविे. 
 
एकतान चव. एकाग्र; तन्द्मय; लक्षपूवचक; एकार् गोष्ीकडे मन लागून असलेले. जसे :- गायनेकतान, 
शृगंारेकतान, अध्ययनेकतान, चवषयेकतान, परमाथेकतान, सत्कमेकतान : ‘साऱ्या वृत्ती श्रद्धा आचि 
भततीने एकतान िंालेल्या.’ − जज ५३. 
 
एकतानता, एकतानपिा स्त्री. पु. एकाग्रता; तन्द्मयता; अनन्द्यवृत्ती : ‘वळे आपल्या गतीनें एकसारखा 
एकतानपिें जातर् असतो.’ − वज्रा २१३. 
 
एकतार, एकतारा, एकतारी चव. १. एका − एकेरी तारेर्ा; एका धानयार्ा; िोन धागे चपळून िुहेरी 
न केलेल्या धानयार्ा (चविलेला चपताबंर, वस्त्र वगैरे). २. एका नमुन्द्यारे्, फम्यारे्, मजकुरारे्; एकसारखे; 
एकार् प्रकाररे् : ‘मग कैसा केला चवर्ार । पत्रें चलचहली एकर् तार ।’ − ऐपो १०६. ३. एकर् एक; तेर् तेर्; 
कंटाळवािे. 
 
एकतारा, एकतारी पु. स्त्री. वीण्यासारखे एक तंतुवाद्य. यार्ा भोपळा गोल व र्ापट असतो, 
िाडंीकळकार्ी असून बोटभर व्यासार्ी व हात िीडहात लाबंीर्ी गोल असते. भोपळा एका बाजूने 
कातड्ाने मढचवलेला असतो. घोडी भोपळयाचया मध्यभागी लावतात. िाडंीला एक खंुटी लावनू चतला 
एक तार गुंडाळलेली असते व ती षड्जात लावलेली असते. ती घोडीवरून भोपळयाच्या बुडाशी जो 
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िाडंीर्ा भाग असतो त्याला लावलेल्या बारीक खंुटीला चखळचवतात. भजनी लोक, गोसावी, चभकारी वगैरे 
गाताना या वाद्यार्ा उपयोग करतात. 
 
एकतारी स्त्री. १. (संगीत) बाबंचू्या ३ फूट लाबंीच्या नळीवर खालच्या बाजूला र्ामड्ाच्या 
पातळ पडद्याने मढवलेला भोपळा बसवलेला असतो. या िोन्द्हीवर एकर् तार तािून बसवतात. गायकार्ा 
चहच्यात चमळवलेला स्वर छेडण्यासाठीर् चतर्ा उपयोग असतो. चहला ‘एकतंत्री वीिा’ असेही म्हितात. २. 
एकचनष्ठा : ‘... तेण्हेर् प्रमािा पुढेंही एकतारीने र्ाकरी करंू.’ - मर्सा १·४५. 
 
एकताल पु. (संगीत) एका तालारे् नाव. यात मात्रा बारा व चवभाग सहा आहेत : 
‘मंगलार्रिाला एक जीवार्ा एकताल आचि भरतवातयाला रुरताल हा ठरलेला.’ − भा ३८. [सं.] 
 
एकताल, एकताली चव. १. (संगीत) एक तालार्ा (धु्रपि र्.). २. ज्यातून एकर् नाि चनघतो 
असे वाद्य (तास, िंंगट र्.). 
 
एकताळामि पु. एक माप. या मिारे् वजन सुती १५४० रुपये भारअसे. 
 
एकताळी णपटिे हाहाकार होिे : ‘ऐसी एकताळी पीटली । सत्यलोझक ॥’ − राज्ञा १·१५७.  
 
एकतीस चव. तीस अचधक एक चमळून होिारी संख्या; ३१ ही संख्या. [सं. एकझत्रशत्] 
 
एकतीस पाव पाविे आठ (पुरा मासा नाही, एक गुंज कमी); नपुसंक. 
 
एकतुक चव. एकटा; एकला; एकाकी : ‘अशी ग मी संसारी एक तुका । खर्च नाही केला रुका ।’ − पला 
४·२०. 
 
एकतुका चव. सारखे; समान; सदृश : ‘ऐसें एकतुकें  पारं्भौचतक । पडती बहुवस टाकं ।’ − ज्ञा 
७·२५. 
 
एकतूक चव. सारख्या वजनार्ा; सारखा. [क. तूक] 
 
एकतोंडी चव. एका बाजूला तोंड असलेला, मोकळा असलेला. 
 चिचव. एका बाजूने; चवरूद्ध बाजूला कोिी नसताना; एकागंी (वाि, तिार, पुरावा, कैचफयत). 
(वा.) एकतोंड करिे - तोंड िेिे; समोर होिे; रुजवात करिे. 
 
एकत्यारी स्त्री. अखत्यारी; मुखत्यारी : ‘कोिा एकार्ी प्राबल्यता होऊन एकत्यारी िंाल्याचवना 
क्स्थरता होता चिसत नाहीं.’ − ऐलेसं ८१३२. 
 
एकत्र चिचव. १. एका जागी, चठकािी; चमळून. २. अचवभतत (कुटंुबाच्या संिभात); भागीिारीने. ३. 
एकीकडे; एका बाजूला : ‘एकत्र केशव वसे अपरत्र वैरी । अन्द्यत्र पवचत शतितु भीत भारी ।’ − नीचत १८. 
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एकत्र कुटंुब (कायिा) मूळ एखाद्या पुरुषापासून जो वशंचवस्तार िंालेला असतो त्या वशंातील पुरुष, 
त्याचं्या बायका व अचववाचहत मुले असे सवच चमळून बनलेले एक कुटंुब; ज्याच्या मालमते्तर्ी वाटिी िंालेली 
नाही, असे कुटंुब.  
 
एकत्र कुटंुबपद्धणत, एकत्र कुटंुबपद्धती स्त्री. वाटिी वगैरे न करता एकत्र राहण्यार्ी पद्धती; सवच 
भावानंी आपल्या बायकामुलासंह एका घरात राहिे. [सं.] 
 
एकणत्रत चव. एकत्र केलेला; एकत्र िंालेला. [सं.] 
 
एकत्रीकरि न. एकत्र करिे; दृढीकरि. [सं.] 
 
एकत्रीकृत चव. एकत्र केलेले; चमळवलेले; चमसळलेले. [सं.] 
 
एकत्रीकृत णनधी कर व र्तर महसुली उत्पन्न ज्यात जमा होते तो चनधी. 
 
एकत्रीकृत शाळा (चशक्षि.) व्यवसायचशक्षि आचि नेहमीरे् चशक्षि चजथे चिले जाते अशी शाळा. 
 
एकथाट पु. सारखी झकवा एक प्रकारर्ी व्यवस्था, र्ाल, रीत, माडंिी. 
 
एकथोक, एकथोप चिचव. १. एकिम एका वेळी सवच (घेिे, थोडेथोडे अनेकवार न घेता); एकरास. 
२. घाऊक; सरसकट; उतता; एकठोक. 
 
एकदट चिचव. एकिम; एकमेकासं लागून; एका ओळीने; एकत्र : ‘तंव ं डौंडीर्ी वीरघंटा । सनसचनतीं 
जेंगटा । वाचजतातंी एकिटा ं। एके वेळें  ।’ - चशव ५२२. 
 
एकदम चिचव. १. ताबडतोब; तत्क्षिी; अकस्मात; थेट; चवलंब न लावता; न थाबंता; चवसावा न घेता; २. 
एका पयायात; एका िमात; एक सपाट्यात, िेंपेत. ३. एका वेळी; एक समयावच्छेिेकरून. 
 
एकदरें न. एका िाडंीर्ी चशडी : ‘चमया त्यागारे् केले एकिरें : जें टाकावयेा र्वरें मुक्ततिुगारे्.’ − 
उगी २२५. 
 
एकदल चव. एकिळ. एक पानारे्, एक पाकळीरे् (िंाड, फूल र्.) 
 
एकदशांश िहावा चहस्सा. 
 
एकदंडी चिचव. एका हप्त्यात; एका िमात; एकार् वळेी; एका ठायी. 

पु. एकर् काठी बाळगिारा संन्द्यासी. : ‘न्द्मस्कारी व्याकुल एकिंडी : जवलार्ी िेओ िेखचत 
ना’ − वछा १९३. 
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एकदंत पु. (गिपतीला एकर् िात असतो यावरून) गिपती; गजानन; चवनायक : ‘प्रथम नमन तुज 
एकिंता । − तुगा ४१९३. [सं.] 
 
एकदा चिचव. १. एके वळेी; एके काळी. २. एकिम; एकसमयावच्छेिेकरून; युगपत. ३. एकवार; 
एकवळे; पुन्द्हा नाही अशा रीतीने. ४. केव्हातरी. [सं.] 
 
एकदाचा चिचव. कसेतरी; कसेबसे; सायासाने; एकवार; फतत एकवळे; पुन्द्हा कधीही नाही. (चि. 
होिे, करिे र्.) उत्सुकता, काळजी यारं्ा शवेट िशचचविारा प्रयोग. [सं.] 
 
एकदाट चव. भरगच्च; िाट : ‘किेंचवि सोपटें । कचिसें लागलीं आचथ एकिाटें ।’ - राज्ञा ९·४२५. [क. 
िट्ट] 

चिचव. एकिम : ‘बाि सुटती एकिाट.’ − उह १३५६. 
 
एकदािा पु. एक खडा असलेली नाकातील र्मकी; मुगवट. (तंजावर). 
 
एकदािी चव. सवच िािे एकसारखे असलेले (धान्द्य) : ‘कुिब्याजवळील िािा एकिािी 
असतो.’ − गागंा १४९. 

स्त्री. सोन्द्यारे् मिी सोन्द्याच्या कड्ानंी गुंफून केलेला, चस्त्रयानंी गळयात घालायर्ा िाचगना; 
एकेरी मण्यार्ी माळ; एक पोतीर्ा व एक सोन्द्यार्ा मिी ओवलेली माळ. 
 
एकदािे न. एकिािी माळ; एक प्रकारर्ी माळ. यात कारे्च्या पोतीमध्ये मधोमध एक सोन्द्यार्ा मिी 
असतो : ‘एकिाण्यार्ी खरबुजी तऱ्हा सािर ।’ - अफला ५५. 
 
एकणदग्गत, एकणदग्गामी चव. एकार् चिशनेे गेलेला. [सं.] 
 
 
एकणदग्गामी पे्ररिा (यंत्र.) एकार् चिशकेडे कायच करिारी पे्ररिा, शतती; सरूप पे्ररिा. याच्या उलट 
चभन्नचिनगामी झकवा चवरूप पे्ररिा. 
 
एकणदन, एकणदवस चिचव. एके चिवशी; कधीतरी : ‘एकेचिनीं परंतू चपल्लास त्या कळाले.’ − गचिमा.  
 
एकणदल, एकदील चव. एकमतार्ा, एक चवर्ारार्ा (स्नेही, समाज, गट र्.); एकचर्त्त; सवांर्ा 
एकर् चनश्चय झकवा ध्येय असलेला; एकचनष्ठ : ‘श्रीमंत व नबाब एकिील, तेव्हा ंहैिरखानार्ा मज्कूर चकती 
आहे.’ − ऐलेसं ६·२८९८; ‘नऊलाख सैन्द्य एकचिल घोडा चशरा । तीस हजार अबिाचगरी बरोबर र्ाले 
चढगारा ॥’ − ऐपो १११. 

पु. स्नेह; ऐकमत्य; संतोष : ‘फौजेर्ा एकिील करून .... पत्रारे् उत्तर जरबेरे् आले असता 
र्कडूनही सरंजाम जावयास चिवसगत लागिार नाही.’ − ऐलेसं ११·२१०२. [फा. यक्+चिल ] 
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एकणदली स्त्री. चव. स्नेह; ऐकमत्य; मतै्री. एकमतार्ा, एकचवर्ारार्ा : ‘सलूख एकचिली आहे.’ − 
चिमरा १·१२३. 
 
एकदी चिचव परवा; नुकतेर्; एके चिवशी. 
 
एकदीस चिचव. एके चिवशी. (कु.गो.) 
 
एकदुःखसुख चव. सुखिुःखात वाटेकरी असिारे; समसुखिुःखी; ज्यारें् सुखिुःख एक आहे असे. 
[सं.] 
 
एकदेश पु. एक अंश; एक पक्ष; एक भाग : ‘गळा ं पडचत ज्याचंर्या तवगुिैकिेश भ्रमें । चतहीं तुजचर् 
िाचवता ंभजचत’ − केका ३२. 
 
एकदेशतः चिचव. एकपक्षी : ‘वरील चनरूपि केवळ एकिेशतः िंाले ।’ − ५२. [सं.] 
 
एकदेणशत्व न. मयाचित्व; संकुचर्तता. 
 
एकदेशी चव. १. एकार् िेशारे्; समिेशी. ‘तेिें एकिेचशयें परी व्याचपलें  । लोकत्रय ॥’ − ज्ञा ५·३६. २. 
पूिचपिे लागू न पडिारे; एकागंी; मयाचित; एकरूपी (दृष्ातं, उपमा, तकच  र्.) : ‘अगा एकिेशी दृष्ातं । 
दृष्ीत कीर असे वतचत ॥’ - चवप ु७·३८. ३. एकार् बाजूरे्; एकपक्षीय (चवर्ार, चवधान र्.) ४. आपले मत 
चसद्ध करण्यासाठी आपल्या चवरुद्ध बाजूरे् चवर्ारात घेतलेले (मत). ५. एककल्ली; संकुचर्त चवर्ारार्ा; 
कोिाशी न पटिारा (मािूस, चवर्ार, मत) : ‘एकिेशी होतों अहंकारें आचथला । त्याच्या त्यागें िंाला 
सुकाळ हा ॥’ – तुगा ४०४६. ६. सावचचत्रक, सावचिेशीय नव्हे असा; एकार् जागेला चर्कटून असलेला; 
अल्पव्यापी. ‘सवचव्यापक अयोध्यावासी । झकवा आहे एकिेशी । सागें मजपासी चनश्चयें ॥’ [सं.] 
 
एकदेशीय चव. एकिेशी असिारा; संकुचर्त चवर्ारारं्ा; एककल्ली. 
 
एकदेशीयता स्त्री. संकुचर्तपिा; एकागंीपिा; चवचशष् चवषयाबाहेर न जािे : ‘आपल्या 
आर्ारचवर्ारानंा त्यानंी एकिेशीयतेर्ी बाधा येऊ चिली नाही.’ − संवासा २५. 
 
एकदोरी स्त्री. १. एकसूत्र; एक ओळ. २. (ल.) एकमत; एकसत्ता. 

चव. सरळ; सारखे. 
 
एकधा चिचव. एकप्रकाराने, मागाने : ‘एकधा िशधा चवभागता । ऐक नृपनाथा सागेंन ॥’ − एभा ३·१०६. 
[सं.] 

चव. एका प्रकारर्ा. 
 
एकधा, एकाधा चव. कोिी एक; कोिताही एक : ‘तेझवचर् एकाधा प्रसािु ।’ − राज्ञा १४·२३०. 
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एकधातुचलनपद्धणत, एकधातुचलनपद्धती स्त्री. (अथच.) नािी पाडण्याच्या कामी एकार् धातूर्ा 
उपयोग ज्या पद्धतीत होतो ती पद्धती. केवळ सोने झकवा रूपे यारें् र्लन असून सोने व रूपे यांरे् 
एकसमयावच्छेिे र्लन नसिे.  
 
एकधातुमान न. (अथच.) र्लनासाठी प्रमािमूल्य म्हिून एकार् धातूर्ा- सोन्द्यार्ा झकवा र्ािंीर्ा 
उपयोग करिे. 
 
एकधान्य न. ज्यामध्ये एकार् जातीरे् धान्द्य खाऊन राहायरे् असते असे र्ातुमासात आर्रायरे् 
व्रत; एकार् प्रकारच्या धान्द्यावर चनवाह. [सं.] 
 
एकधार चिचव. सतत; सारखा; न थाबंता; अचवरत : ‘पाऊस एकधार लागला होता.’ - रािीरे् पुस्तक 
६५. [सं.] 
 
एकधारी चव. एका बाजूला धार असलेले; एका बाजूने र्ालिारे (हत्यार, तलवार वगैरे). 
 
एकधारी रोखि सुतारारे् एक हत्यार; रंधा. (कु.) 
 
एकधाऱ्या पु. एक प्रकारर्ा रंधा. यात पाते डाव्या कडेला खेटून असते. त्यामुळे एका बाजूला 
खार् पाडता येते. (खा.) 
 
एकधोतरी चव. एकर् वस्त्र असलेला. 
 
एकधोरिी चव. एकर् हेतू, उिेश, धोरि असलेला. 
 
एकनती स्त्री. (भशूा.) खडकारं्ा चक्षचतजसमातंर झकवा नकळत कलता थर एखाद्यार् चठकािी जरा 
जास्त अंशाने कलता होऊन पुन्द्हा पूवचवत होतो तेव्हा तयार होिारी रर्ना. 
 
एकनळा चिचव. चव. १. लागोपाठ; खंड न पडता; एकामागून एक (मुलगे झकवा मुली होिे) : 
‘लननाआधींर् मी गर्मभि । एकनळ मुलगे िंाले तीन I’ - पला ४·१९. २. एक नाळ असलेले जुळे (मूल). 
 
एक नंबरचा चव. अव्वल िजार्ा; पचहल्या प्रतीर्ा. 
 
एकनाड, एकनाडी स्त्री. १. मुलगा झकवा मुलगी याचं्या जन्द्मनक्षत्रावरून आद्य, मध्य व अंत्य अशा 
तीन नाडी ठरलेल्या असतात. ज्या मुलामुलारं्ी वरीलप्रमािे एकर् नाडी ठरलेल्या असतात. ज्या 
मुलामुलारं्ी वरीलप्रमािे एकर् नाडी असेल त्यारं्ा चववाह होत नाही. २. (ल.) जवळर्ा संबधं : 
‘सामाचजक सुधारिा आचि कायिा याचं्यामध्ये अपचरहायच एकनाड असल्यामुळे’ - आलेख ९३. 
 
एकनाड चव. १. एकनाड असलेले जुळे (मूल) २. (ल.) एकार् आवडीचनवडीरे्, मतारे्, कलारे्. 
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एकणनक चव. एकट; एकटा. 
 
एकणनकी स्त्री. जूट; एकी, एकपिा. 
 
एकणनगम पु. कंपनीप्रमािे अचधकार चमळालेला पुरुष. 
 
एकणनरवडी चव. एकार् वळेी, एकार् कामात, एकार् िंटतयात चनरवलेले, संपचवलेले, 
उरकलेले. 
 
एकणनिय पु. दृढचनश्चय; चनधार; दृढश्रद्धा; चवश्वास. 

चव. दृढचनश्चयी; करारी. 
 
एकणनष्ठ चव. १. एकार् व्यततीवर, तत्त्वावर, वस्तूवर श्रद्धा असलेला; एकावरर् दृढचनष्ठा ठेवनू 
र्ालिारा; अढळ श्रद्धावान : ‘श्रीकृष्ट्ि बोलावें तुवा ंतैसें । एकचनष्ठ ॥’ − ज्ञा ३·१८. २. (उप.) अट्टल; पक्का; 
पुरा. जसे :- ‘एकचनष्ठ लबाड, एकचनष्ठ लुच्चा र्. [सं.] 
 
एकणनष्ठ काशीकर पुरा लबाड; अचवश्वासू. 
 
एकणनष्ठता, एकणनष्ठा स्त्री. १. एकार् व्यततीवर, तत्त्वावर पूिच श्रद्धा, अढळ चवश्वास असिे; एकचनष्ठ 
असल्यार्ा गुि; पुरी श्रद्धा; मनःपूवचकता. २. एकक्स्थती; अर्ारं्ल्य : ‘जया ं चवषयाच्या ठायीं । एकचनष्ठता 
कहीं नाहीं’ - ज्ञा २·११३. [सं.] 
 
एकणनष्ठपिे चिचव. एकार् तत्त्वाला धरून. 
 
एकनेत्री चव. एकार् डोळयाला होिारा (मोतीझबिू); एकार् डोळयाने पाहता येते असा; एकर् झभग 
असिारा (र्ष्ट्मा वगैरे). 
 
एकपट चव. एकिा घेतलेले; एक या प्रमािात; एखाद्या संख्येला एकाने गुिून चमळिारे (उत्तर). [सं. 
एक + प्रचत] 
 
एकपि, एकपिा न. पु. एकत्व; ऐतय : ‘ऐसी सवच भतूमात्रीं । एकपिार्ी मतै्री ।’ − ज्ञा १२·१४८. 
 
एकपणतपल्त्नत्व न. (समाज.) एका पुरुषाला एका वळेी एक पत्नी आचि एका स्त्रीला एका वेळी एक 
पती असण्यार्ी प्रथा. 
 
एकपत्नी चव. १. एकर् बायको असिारा; िुसरे लनन न करण्यार्ा बािाबाळगिारा; एक 
बायको असताना िुसरी न करिारा. २. धमचपत्नी वार्ून र्तर चस्त्रयाशंी संबधं न ठेविारा; व्यचभर्ारी 
नसिारा. [सं.] 
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एकपत्नीव्रत न. १. संपूिच आयुष्ट्यात एकार् स्त्रीशी चववाह करण्यारे् व्रत; एकभायाव्रत; एकचववाह 
व्रत. २. लननाच्या स्त्रीशीर् संबधं ठेवायर्ा असा बािा : ‘एकबाि एकवर्न । एकपत्नीव्रत पूिच । र्ौिा वषे 
भरल्याचवि । किाचप आगमन घडेना ॥’ − राचव १२·११२. 
 
एकपथी वक्र (भचूमती) एकेरी प्रार्लातून पचरचमतपिे िाखवता येिारे चनिेशक ज्याला असतात असा 
वि. 
 
एकपद न. (बीज.) ज्या पिात एकर् रक्कम असते ते पि. याच्या उलट संयुतत पि जसे :− ३ क्ष, ५ 
अब, ६ अबक ही एकपिे होत. परंतु अ+ब हे संयुतत पि होय. [सं.] 
 
एकपदरी चव. १. एका बाजूर्ा पिर र्ागंल्या प्रकारर्ा असून िुसऱ्या बाजूर्ा पिर साधा 
असिारे (लुगडे, पागोटे र्.) २. एकेरी; एका घडीरे् (वस्त्र.) ३. एकर् सर, पिर असलेला (गोफ, माळ 
र्.) ४. एकेरी; अरे तुरे असे (बोलिे). (वा.) एकपदरीवर येिे - (एखाद्याशी बोलताना) एकेरीवर येिे; 
अरेतुरे करिे. 
 
एकपदी मागय एकार् मािसाला जाता येण्यासारखी वाट; पाऊलवाट; एका ओळीने जाण्यासारखा मागच; 
एक कतार (सैन्द्यार्ा रस्ता), ओळ. 
 
एकपरी चिचव. एक प्रकारे; एका दृष्ीने : ‘हे सावचजचनक आरोनयाच्या दृष्ीने एकपरी बरेर् िंाले.’ − गागंा 
२. 
 
एकपिी एका पानारे्. (िंाड, फूल र्.) 
 
एकपद्धणत, एकपद्धती स्त्री. (राज्य.) एकार् राजकीय पक्षाच्या हाती राज्यार्ी सवच सत्ता असून, र्तर 
पक्षानंा बिंी असलेली शासनपद्धती. [सं.] 
 
एकपक्षी चव. चवचशष्; एकजातीय; एका बाजूरे्. 

चिचव. एका अथी; एका बाजूने; एका दृष्ीने; कोिा एका पिावर अवलंबनू (बोलिे, असिे र्.) 
 
एकपंल्क्तरचना स्त्री. संख्या, अक्षरे, वस्तू र्त्यािींर्ी सरळ रेषेत माडंिी. 
 
एकपंगत स्त्री. एके चठकािी, एका पतंतीला बसून जेविे; एकत्र भोजन. [सं. एक+पकं्तत] 
 
एकपंथी चव. एकमागी; एककल्ली; धोपटमागी; एका पद्धतीर्ा; साधा; एकर् िम आर्रिारा. 
 
एकपाकळी चव. ज्या फुलाच्या पाकळया अगिी जुळलेल्या, एकमेकानंा चर्कटलेल्या असतात असे 
(फूल.) जसे : − गोकिी. 
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एकपाखी चव. एकर् पाखे असिारे; ज्याच्या छपराला एकर् बाजू आहे असे (घर) : ‘िोनेक 
कासरे अंतरावर एक एकपाखी कौलारू िंोपडं होतं.’ − बाचवबु १४२. 
 
एकपाठी चव. १. एकवळे वार्ून झकवा ऐकून पाठ म्हििारा. २. (ल.) अत्यंत बुक्ध्िवान; 
चवलक्षि स्मरिशततीर्ा. 
 
एकपाठी, एकपाया चव. १. लागोपाठ; एकामागून एक; पाठोपाठ जन्द्माला येिारी (भावडें, 
एखाद्या कुटंुबातील मुले). 
  
एकपािी न. पाण्यारे् एकर् साधन (चवहीर, तलाव र्.) असिे. 
 
एकपात्र न. जेविारे् पान आचि रोि एकार् जातीच्या पानारे् असण्यारे् व्रत. त्याच्या उलट चभन्नपात्र.  
 
एकपात्री चव. ज्यात एकर् पात्र आहे असा; ज्यात एकर् व्यतती, सवच पात्रार्ा अचभनय करते 
असा (नाट्यप्रयोग). 
 
एकपाददृणष्ट, एकपाददृष्टी स्त्री. (ज्यो.) पूिच दृष्ीरे् एक र्तुथांश फल असलेली दृष्ी. प्रत्येक 
ग्रह आपल्या स्थानापासून ३ऱ्या व १० व्या स्थानावर व तत्रस्थ ग्रहावंर एकपाि दृष्ीने पाहतो. प्रत्येक 
ग्रहाला चद्वपाि, चत्रपाि व पूिचदृष्ीही असते. [सं.] 
 
एकपाद णशरासन न. १. (योग) उजवी माडंी मोडून बसून नंतर डाव्या पायाखालून डावा हात 
घालून तो पाय हळूहळू मानेवर र्ढचविे. २. (मल्लखाबं) बोंडावर बसून डावा पाय मानेवर ठेवनू हात 
जोडिे. [सं.] 
 
एकपार्णश्वक चव. एकर् बाजू असलेला; एकार् बाजूस घडिारा. [सं.] 
 
एकपावटी चिचव. एकवळेा; एकिा. 
 
एकपावली वाट पहा : एकपदी मागय 
 
एकपांक्त चव. एक जातीर्ा; ज्याच्याशी सहभोजन होते असा; एका पंततीत बसून भोजन 
करण्यास योनय. [सं. एक + पकं्तत] 
 
एकणपकी चव. वषातून एकवेळ पीक, बहर येिारी (जमीन, िंाड); एकप्रसू. 
 
एककपडता स्त्री. सेंचरय एकात्मता. 
 
एकपुट चिचव. सबधं; एकिम; एकवळे; एकठोक.(ना.) 
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एकपुटी चव. एकर् पुट िेऊन तयार केलेले. (रसायन र्.) 
 
एकपुठा पु. एक जमाव, संघ; एका संस्थेर्ी, कामार्ी, चवर्ारारं्ी मंडळी. 
 
एकपुडी चव. एकपूड (कातडी आच्छािन); एकेरी कातडे असलेला. (मृिंग, पखवाज) [सं. एक+ 
पुट]  
 
एकपुती चव. एकर् मुलगा असलेली (स्त्री.) [सं. एक+पुत्र] 
 
एकपेया, एकपेटा पु. एकी; एकात्मता; सख्य : ‘झसिे व नाना फडचिसारं्ा पेट्या एक’ - 
र्संहोकै ६. 
 
एकपेडी स्त्री. एकिािी; एकसर. (कु.) 
 चव. एक पेड असलेली. (वेिी, िोरी.) 
 
एकपेशी, एकपेशीय चव. एक पेशी असिारे; एकपेशीमय. (प्रािी) 
 
एक प्रकार, एक प्रकारचाचव. १. चनराळया प्रकारर्ा; चनराळया वगार्ा; चवलक्षि; चवचर्त्र; 
अनन्द्यसाधारि : ‘लौचकक एकप्रकारें जाचलया उत्तम नाहीं’ - मचर २·९५. २. एकार् तऱ्हेर्ा. 
 
एकफिी चव. एका चविीर्ा; एका तऱ्हेर्ा. (कपडा) 
 
एकफरमा चव. एका आकारार्ा, ठेविीर्ा, जातीर्ा, स्वरूपार्ा. (सैन्द्याच्या रागंा, चलचहण्यातील 
अक्षरे वगैरे). 

पु. आकृती, आकार यातं ऐतयता; एक स्वरूप; एक आकार. 
 
एकफसली चव. वषाला एक पीक िेिारी (जमीन); एकचपकी. 
 
एकफावट चिचव. एकिा; एकवेळ. पहा : एकपावटी (गो.) 
 
एक–ब–एक चिचव. १. एकूि एक; सवच : ‘एक−ब−एक हुजुर मालूम जाहलीं.’ - ऐलेसं १५·३१. २. 
एकाएकी; एकिम : ‘त्यानंीं मीर र्माम यास जठर्रक येथें एक−ब−येक येऊन गाठंलें .’ - मर्सा ५·११४. 
[फा. यक् ब यक्] 
 
एकबगी चिचव. एकप्रकारे : ‘पचर तें एकबगीं थोडें । केचलया प्रचतकारामाचज वडें ।’ - ज्ञा ११·४०४. [एक + 
बगा = प्रकार] 
 
एकबरी चव. एकेरी पन्द्ह्यारे्, रंुिीरे्, डबल पन्द्हा नसलेले. (कापड) 
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एकबदा पु. तेल चवकिारा. ठग लोक याला अशुभसूर्क मानीत.(ठगी.) 
 
एकबागी चव. मानेवर एका बाजूला भोवरा असिारा (घोडा). हे घोड्ारे् अशुभ लक्षि झकवा 
खोड समजतात. 
 
एकबाट पु. संकर; सरभेसळ; जमाव; गोकुळ; गोलंकार; चखर्डी. 

चिचव. सरभेसळीने; भेिचवर्ाररचहत. 
 
एकबािी चव. ज्यार्ा कुठलाही बाि व्यथच जात नाही असा. 
 
एकबारी चव. १. एकिार् बार, आवाज करिारा, वाजिारा (फटाका बिूंक र्.) २. वषाला एकर् बहर 
झकवा बार येिारे (फळिंाड). ३. एका बारारे् काढलेले (गुलाबपािी र्.) ४. सवच एक रंुिीर्ा; एकेरी 
पन्द्ह्यार्ें, रंुिीरे्. ५. एका िमात गाठायर्ा, करायर्ा (पल्ला, िौरा र्.) : ‘बडंखोरापंैकी घोडिळार्ी तुकडी 
३६ मलैारं्ा एकबारी पल्ला मारून चिल्लीजवळ येऊन धडकली.’ - सन १८५७. १९७. 
 
एकबाल पु. नशीब; सुिैव; भरभराट. 
 
एकबीच चव. एक टाकून एक, सम. जसे :- २, ४,६, ८. 
 
एक बीच िात (कवाईत) सम अंक (२,४,६) म्हटलेल्यानंी आपला उजवा हात ताठ, जचमनीशी समातंर 
करून खादं्याच्या पातळीवर समोर, बोटे एकमेकाशंी लागलेली, अंगठ्यार्ा अग्रभाग वर आचि करंगळी 
जचमनीकडे अशा क्स्थतीत नेिे. 
 
एकबीज जुळे (वै.) एका फचलताडंारे् चवभाजन होऊन चनमाि होिारे जुळे भाऊ झकवा बचहिी. फतत 
िोन मुले झकवा िोन मुली अशार् जोड्ा असतात. फतत एकबीज जुळयार्ार् वशंिाय सारखा असतो. 
 
एकबुरजी चव. १. एक खाबंी (राहुटी, तंब)ू. २. (ल.) एकार् मािसावर अवलंबनू असिारे. 
(काम, कारस्थान) 
 
एकबंुदकी, एकबंुदी चव. एका जुन्द्या र्लनी रुपयारे् नाव. या रुपयाच्या पषृ्ठभागावर एक बुिं 
(चठपका) असे. 
 
एकबेक चव. सम-चवषम (रंग, पिे). 
 
एकबेरजी स्त्री. १. जमाखर्ार्ी पचहली नोंि. याच्या उलट िुबेरजी. या नोंिीवरून पुढे खातेवारी 
िुबेरजी, चतबेरजी केली जाते. उिा. एकबेरजी कलम, रक्कम, चलचहिे, चहशोब. २. एकनोंिी चहशबे; 
बारचनशी. याच्या उलट िुबेरजी. ३. सवच रकमारं्ी एकूि बेरीज. 

चव. अशा प्रकारे ठेवलेला (चहशबे, प्रकरि र्.) 
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एकबेरजी दप्तीतर १. चनरचनराळया खात्यारं्ा जमाखर्च, चहशबे व नोंििी एकत्र ठेविारी करे्री, खाते. २. 
खताविी; चनरचनराळया खात्याचं्या खतावण्याचं्या रकमारें् चहशबेी िप्तर. यावरून एकंिर सरकारी 
जमाखर्ाच्या चहशबेारे् पत्रक तयार करता येत असे. 
 
एकबोटी गंध न. एका बोटाने कपाळाला लावलेले आडव ेझकवा उभे गंध. याच्या उलट िुबोटीगंध. 
 
एकभक्त चव. १. एकार् िेवार्ी भतती करिारा. २. (ल.) एकार् धन्द्यार्ी सेवा करून 
राहिारा; एकार्ीर् मनधरिी करिारा. [सं.] 
 
एकभाज चव. एकिार् भाजलेले. 
 
एकभाव पु. १. मनार्ी एकाग्रता; एक चवर्ार; ठाम मत. २. एक िर; एक ठराचवक झकमत. 
 
एकभाणषकता स्त्री. एकर् भाषा बोलता, वार्ता, चलचहता येिे. 
 
एकभाणषत न. एकानेर् केलेले भाषि; नाटकातील एकपात्री भाषि. [सं.] 
 
एकभुक्त, एकभुल्क्त, एकभुक्ती न. स्त्री. चिवसरात्र चमळून एकिार् झकवा माध्यान्द्ही एकिार् जेवनू 
राहण्यारे् व्रत : ‘िशमीव्रत एकभतुत सार्ार । एकािशी उपोषि हरीजागर ॥’ 

चव. चिवसातून एकिा जेविारा. [सं.] 
 
एकभोग चव. जो एकार् मािसाच्या मालकीर्ा असून त्यात चहस्सेिार नाहीत असा. (भाग) 
 
एकमजला, एकमजली चव. १. एकर् मजला असलेले (घर). २. एकर् पिर असिारे. (पातळ, 
लुगडे, पागोटे र्.) 
 
एकमजली चिचव. मध्ये न थाबंता एकिम मुक्कामापयंत (जािे, र्ालिे र्.). 
 
एकमत न. मतैतय; सवांर्ी मते जुळिे; अचवरोध; एक चवर्ार; अचभन्नता; एकजूट. 

चव. एकमतारे्, चवर्ारारे्. [सं.] 
 
एकमध्य चव. (ग.) समकें र; एककें र; मध्यझबिू एक असिारे. [सं.] 
 
एकमय चव. १. सवचव्यापी; सवाचधचष्ठत. २. एकरूप : ‘तुका म्हिे गंगासागर संगमीं । अवघ्या िंाल्या 
ऊर्मम एकमय ॥’ − तुगा ४०१६. ३. सवच, एक समान (जातीरे् प्रकाररे्, गुिारे्). जसे :− एकमय धमच, 
आर्ार, क्स्थती, प्रकार. 

चिचव. एकत्र; सवच चमळून; एकजुटीने. [सं.] 
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एकमसूदी चव. थोर; अचद्वतीय मुत्सिी; धोरिी; ज्याबिल िुमत होिार नाही असा; अचद्वतीय : 
‘नाना फडनवीस एकमसूिी तकच  त्याने काचढला.’ − ऐपो २७६. 
 
एकमंगल, एकमंगळ न. (उप.) अनेक जातीरे् लोक एकत्र येिे; सबगोलंकार; संकर; काला. 
 
एकमानपद्धणत, एकमानपद्धती स्त्री. (ग.) तै्रराचशकाऐवजी एक रीत. या रीतीत प्रथम चिलेल्या 
प्रमािावरून एका वस्तूर्ी झकमत काढून नंतर त्यावरून र्ष् राशीर्ी झकमत काढतात. याला एकमान 
गचित असेही म्हितात. २. एक हे एकक प्रमाि मानून केलेली मोजमापार्ी पद्धत. [सं.] 
 
एकमापांकी चव. (ग.) िुसऱ्या एककाशी सहज जुळिारे (पचरमाि). 
 
एकमागी चव. १. एकार् मागाने, रीतीने जािारा; केवळ आपल्या मताप्रमािे र्ालिारा; 
एककल्ली; र्ाकोरीतला; आग्रही : ‘आमरे् बालपिारे् जीवन फारर् साधे, बाळबोध व एकमागीं असे.’  - 
माजी ६. २. एकार् चिशनेे र्ालू असलेली झकवा एकार् चिशनेे जाण्यार्ी परवानगी असलेली (वाहतूक). 
[सं.] 
 
एकमािी चव. एक मचहन्द्यार्ा (चहशबे, वसूल, रोजमुरा, बेगमी र्.). 
 
एकमास, एकिाड चव. एका हाडामासार्ा; एका रततार्ा; एका कुटंुबातील; एक झपड; सझपड; 
सगोत्र. 
 
एकमुख चिचव. १. सन्द्मुख : ‘तेिे एकातंी नेऊचन िेख । व्यासाचस केलें  एकमुख.’ - एभा १·५५३. २. तत्पर 
:‘माझ्या भजनीं एकमुख । माचिंया चनजभावें अचतभाचवक ॥’ - एभा १३·७४८. 

चव. एक चवर्ारारे्; एक जुटीरे्; एक. [सं.] 
 
एकमुखी चव. १. एका तोंडार्ा; एका रे्हऱ्यार्ा, रूपार्ा, बाजूर्ा (िेवमूती, मुखवटा, रुराक्ष 
वगैरे). २. एकस्वरूपी; एक जातीय; एक तंत्री, एकार् अचधकाऱ्याच्या हाती असिारी (सत्ता) : ‘सध्या ं
झहिुस्थानातं एकमुखी राज्यपद्धती प्रर्चलत आहे.’ - के २·१२·३० ४. एकाच्यार् तंत्राने र्ालिारा, ज्याला 
एकर् वचरष्ठ आहे असा. ५. एकमतार्ा; सवांर्ा : ‘आपि जे जे करू त्याला जनतेर्ा एकमुखी पाझठबा 
आहे.’ - आव्हान १२५ 
 
एकमुखी रुद्राक्ष पु. १. ज्याला एकर् मुख आहे असा रुराक्ष. २. (ल.) एकतंत्री; जो एकाकडूनर् 
माचहती, सूर्ना, सल्ला वगैरे घेतो असा मािूस, राजा, न्द्यायाधीश, अचधकारी वगैरे : ‘सरकारी शाळाचं्या 
एकमुखी रुराक्षानें सवच चशक्षििम सुरू ठेविें बरोबर नाहीं.’ - लोचटकेले ३·३९ 
 
एकमुठाि न. एकी; एकमत; जूट; कट; संघ. 
 
एकमुठी, एकमुठीचा, एकमूठ चिचव. १. एक मुठीने; एकरकमी; एक हाताने; एका वळेी : ‘एका मुठीनें 
म्या ंहजार रुपये चिल्हें.’ - मोल २. कामाच्या झकवा व्यवहाराच्या एका वळेी, एका उरकात, एका िंटतयात. 
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चव. १. एकाच्यार् सते्तखाली असिारा (राजाच्या, मंत्र्याच्या, मालकाच्या वगैरे); एकमुखी. २. 
एका चवर्ारारे्; पक्षारे्; एकमत िंालेले. (वा.) एकमुठी घालिे - एकमताने, एकत्र जािे, वागिे. 
एकमुठीने चिचव. एकाच्यार् हाताने; एकार् वळेी : ‘पेरण्या एकमुठीने िंाल्या नाहीत.’ - गार ३०. 
 
एकमुठीने असिे एकत्र, झकवा एकजुटीने असिे : कोिास जाऊं िेऊं नये एकमुठीनें सारें असावें.’ - ऐलेसं 
५५२ 
 
एकमुद्राक्षर न. कळफलकाच्या साह्याने प्रत्येक अक्षर साच्यातून स्वतंत्रपिे काढून त्यारं्ी जुळिी 
करण्यारे् यंत्र. एकाक्षर मुरियंत्र. [सं.] 
 
एकमुलाि न. एकमत. 
 
एकमुस्त चिचव. एकमुठी; एकिम; एकरकमी :‘सवच रकम एकमुस्त पाठचवली असती तर पेंटीच्या 
मालकासंचह अंिेशा आल्यावार्ून राचहला नसता.’ - श्रमसाफल्य ५·३. [फा. यकमुक त] 
 
एकमुळा चव. एकटा; एकुलता; एकलकोंडा. 
 
एकमुळी स्त्री १. एकर् मुळी, एकर् रोपटे. कुटंुबात एकर् मूल चजवतं राचहले म्हिजे त्याला म्हितात. 
(चि. राहिे) २. (शतेकरी लोकातं) गावातील एक धान्द्यारे् पीक, शते, लागवड; शतेकीर्ा एकर् उद्योग. 

चव. आपल्याखेरीज िुसऱ्या धान्द्याला जागा न िेिारे (जोंधळा, गहू र्. पीक.) 
 
एकमूल्य चव. (रसा.) संतृप्त उत्कषातून एक उज्ज परमािू चनःसाचरत केल्यानंतर राहिारा 
संयुतत मूलक : ‘संतृप्त उत्कषातून उज्जार्ा एक परमािू काढला असल्यास त्यार्ा एक अवयव असंतृप्त 
राहील व त्यास एकमूल्य म्हिता येईल.-’ ज्ञाको क १३० [सं.] 
 
एकमेक चव. परस्पर; अन्द्योन्द्य : ‘एकमेकातें साटोपें लवचूनया ंझवचधती.’ - भवुन ४·१९१. [एकरे् चद्व.] 
 
एकमेक, एकमेकाशी, एकमेकात चिचव. परस्परामंध्ये; एकमेकाबंरोबर;आपआपसातं; आपिामंध्ये; 
तुम्हामध्ये; त्याचं्यामध्ये. 
 
एकमेकी स्त्री. मेळ, जम. (गो.) 
 
एकमेव चव. एकर् एक; केवळ एक. [सं.] 
 
एकमेळ, येकमेळ पु. चहशबेातील जमाखर्ारे् आकडे जुळिे; चमळिी; ऐतय; एकजूट; संघ; 
एकत्रपिा; सवांर्ा एक समूह; एकात एक चमसळून जािे : ‘चतसऱ्या झकवा धाकट्या आळीर्ा हक्क 
मागण्याला सवच पुरुष एकमेळाने चशवारात जातात.’ - गागंा. 

चव. एकवट; एकत्र : ‘प्रळय वक्न्द्हतुळ तेजाळ । कीं द्वािशाचित्य येकमेळ I’-मुआचि ५·२५. 
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एकमेळिी, एकमेळी चिचव. सवच चमळून; एकत्र; एकजुटीने; समुिायाने : ‘सचच्चिानंि एकमेळीं । तेचर् 
चत्रवळीं ललाटीं ।’-एरुस्व १·६१. 
 
एकमेळी चव. एकतफी; एककल्ली. (गो.) 
 
एकमोडी चव. एकमागी; एककल्ली; एक प्रकारर्ा, स्वरूपार्ा, जातीर्ा. 
 
एकमोल न. एकमंगल; संकर; गोतमकाला. (को.) 
 
एकमोली चव. एकसारखी झकमत असिारा (पिाथच). 
 
एकमोिरे चिचव. एकत्र; एकमागी. एका बाजूस वळलेले : ‘मन धावंेसैरावैरा । मन मारूचन केलें  
एकमोहरा ।’-नाम २०२०. 
 
एकयोणन, एकयोनी चव. एकार् आईपासून जन्द्मलेले; सख्खे (भाऊ). [सं.] 
 
एकर पु. जमीन मोजण्यारे् एक चवचशष् माप. ४०४४·८६ र्ौरस मीटरम्हिजे एक एकर. [र्ं.] 
 
एकरकम स्त्री. चनरचनराळया बाबींर्ी एकत्र बेरीज. 
 
एकरकम, एकरकमी चिचव. एकिम; एका रकमेने; एकमुठी; एकठोक : ‘एकरकमी पुष्ट्कळ पैसा 
चमळचवण्यास िेशातंरीं चफरल्याचशवाय र्लाज नाहीं.’-माप्र ९. 
 
एकरक्तसंबंध पु. (वै.) सामान्द्यतः एकार् रततसंबंधापासून झकवा सारख्या पूवचजापंासून चनमाि 
िंालेल्या व्यततींर्ा झकवा प्राण्यारं्ा एकमेकाशंीं असिारा संबंध. [सं.] 
 
एकरदन पु. (एक िात असलेला) एकिंत; गिपती : ‘उठोचन वगेी एकरिन । चिधलें  
सकळाशंी िशचन।’-गिपतीर्ी भपूाळी ६. [सं.] 
 
एकरस चव. एकार् गोष्ीत सुख मानिारे, पाविारे; एका चवकारारे्;एका भावनेरे्; समरस. 

पु. १. एकात्मता. २. (ल.) परबह्म : ‘भेिु लाजोचन आवडी । एकरसीं िेत बुडी।’-अमृ 
१·९.[सं.] 
 
एकरंग, एकरंगी चव. १. एकार् रंगार्ा; िोन्द्ही बाजंूना एक रंग असिारा (पागोटे, सखलाि र्.). २. 
अंगावर एकर् रंग असलेला; िुसऱ्या कोित्याही रंगारे् चठपके वगैरे नसलेला; चनभळे रंगार्ा (घोडा). 
असा घोडा कुलक्षिी, अशुभलक्षिी समजतात. 
स्त्री. न. १. सोंगट्याचं्या चतफाशी खेळातील डाव. प्रचतपक्षार्ी सही होण्यापूवी आपली सही होऊन डाव 
बसून पततया सोंगट्या उठून गेल्या व नंतर कच्च्या सोंगट्या उठून जाण्यापूवी प्रचतपक्षार्ी सही िंाल्यास 
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त्याला एकरंगी असे म्हितात. २. सख्य; स्नेह; अचवरोध : ‘नबाब मनसूफ व राव पतंप्रधान यारं्ी 
किीमापासोन िोस्ती व एकरंगी, जुिागी नाही.’-मर्सा१९·८; ‘पुत्रपौत्रपयंत एकरंग केलें .’-ऐचट २·८०. 
 
एकराजक चव. एकराज्य; एकतंत्री, एकाच्यार् सते्तखाली असिारे; स्वसत्ताक (राज्यपद्धती) : 
‘सवांच्या तोंडीं लोकसत्ताक संस्थान र्ागंलें  कीं एकराजक र्ागंलें  हा वाि िंाला.’-चनमा ८३. [सं.] 
 
एकराज्य न. एकसत्ता; एकतंत्री कारभार; एकाच्या हाती असलेलीअचनयंचत्रत सत्ता; एकछत्री 
राज्य. [सं.] 
 
एकरात्र चिचव. १. एका रात्रीर्ा काल; र्ार प्रहर; सूयास्तापासून सूयोियापयंत. २. संबंध चिवस, 
अहोरात्र, र्ोवीस तास व्यापून. [सं.] 
 
एकराणश, एकराशी, एकरास चव. १. एकार् राशीरे्; ज्यारं्ी रास एकर् आहे असे. २.(ल.) एका 
गुिारे्, जातीरे्, पक्षारे्; सारख्या मानारे्; एकसारखे : ‘बायकोपासून ममीपयंत एकरास.’-फाटक 
नाट्यछटा. ३. एकार् राशीतील, संघातील, समूहातील (धान्द्य, पिाथच र्.); एकजात. [सं.] 
 
एकराष्ट्र न. समान वाचंशक, भाचषक, ऐचतहाचसक र्. घटक चमळून िंालेला लोकसमूह. 
चनरचनराळी वाचंशक, सासं्कृचतक र्. पाश्वचभमूी असलेले पि एकार् राज्यात वास्तव्य करून असलेले लोक; 
या सवांर्ा चमळून िंालेला िेश: ‘छप्पन िेश मोडून त्यारं्ा एकजीव अथवा एकराष्ट्र होण्यार्ा समय आला 
आहे.’ -लोचटकेले १·४७५. [सं.] 
 
एकराष्ट्रीयत्व न. १. सवच राष्ट्र (त्यातील सवच लोक) एक आहे अशी भावना; राष्ट्राचभमान; 
राष्ट्रभतती. २. एकार् राष्ट्रारे् नागचरक असल्यार्ी जािीव : ‘एकराष्ट्रीयत्वार्ी भावना राष्ट्रात चनमाि 
िंाल्यास स्वातंत्र्य काय लाबं आहे?’ -चटसू ३८. [सं.] 
 
एकरूप चव. एका रूपारे्, आकारारे्; सदृश; समरूप; अचवभतत; न बिलिारे; अचवकारी : ‘जयजय 
िेवैकरूप । अचतकृतकंिपचसपचिपच ।’-ज्ञा १८·८. (चि. होिे.) 
 
चिचव. १.एकसारख्या पद्धतीने; बिल न करता; तंतोतंत सारखा. २.यक्त्कंचर्तही; चबलकुल : ‘तुजे 
भरवशावर मी आहे ही गुमराई एकरूप मनातं न आचिता साचंगतलें ’-होकै १६१.[सं.] 
 
एकरूपता, एकरूपत्व स्त्री. न. अभेि; ऐतय; एक होऊन जािे; एकचजनसीपिा. [सं.] 
 
एकरूप, रूपांतरि न. (ग.) एका संख्येरे् झकवा पिावलीरे् िुसऱ्या समान राशीमध्ये होिारे 
रूपातंर 
 
एकरूप सट (ग.) एकमेकाशंी पूिच जुळिारी आकड्ारं्ी माडंिी. 
 
एकरूपीकरि न. १. एकत्रीकरि. २.समरूप, सारखे करिे. ३. संकर. 
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एकरेषीय रक्तसंबंध पु. (वै.) एकार् पूवचजापासून िमाने िंालेल्यासंततीमधील रततसंबधं. 
 
एकरोखी चव. १. एककल्ली; एकमागी; एकार् चवषयाकडे चर्त्तार्ा,मनार्ा कल असिारा. 
२.एकार् (वरच्या) बाजूला वलेबुट्ट्ट्या वगैरे भरतकाम केलेले आहे असे. (र्ीट, वस्त्र) 
 
एकरोखी णशवार न. गावाच्या एकार् बाजूला असलेल्या जचमनी. 
 
एकल चव. १. एकला; एकटा : ‘एथ एकलेआ र्ालता ं। भय नाहीं सवचथा ।’-ऋ ७. २.(बिुैलार्ा खेळ) 
एक या अथाने. [सं.] 
 
एकल न. (संगीत) एकट्यानेर् गाण्यासारखी झकवा वाजवण्यासारखीर्ीज; एकपाठी गायन वा 
वािन. 
 
एकल काजा, एकल कांजा, एकल खाजी (गोट्या – बिुैलार्ा खेळ) एक गोष्ी िुसरीला मारताना 
मोजण्याच्या कामी एक या संख्येबिल योजतात. 
 
एकलकोंडा,एकलकोंड्या,एकलकोट,एकलणटका, एकलटुका, एकलटुरा,एकलणनपशा
 चव.एकातंचप्रय; एकटा राहिारा; मािूसघाण्या; समाजात न चमसळिारा : ‘आचिवासी समाज 
जंगलात कोंडला गेल्यामुळे एकलकोंडा िंालेला आहे.’-भाप्र २३१, मनचमळाऊ नसिारा. हा शब्ि 
झनिाव्यंजक असा वापरतात. 
 
एकलग चव. चिचव. १. एकीकडे; बाजूला असिारे. सलग याच्या उलट(घर, िंाड र्.) २. सलग; 
एकास एक चर्कटून. 
 
एकलगी चव. एका लगीवर उभारलेले; एकपाखी. याच्या उलट िुलगी. 
 
एकलतान स्त्री. गोट्यारं्ा एक खेळ : ‘येथे मुलानंा .... एकलतानीर्ाखेळ माहीतर् नाही.’-गार 
१५२. 
 
एकलपायी चव. जोडीिार, मितनीस नसलेला; एकटा : ‘एकलपायी कुिब्याने कुिबीक चजतकी 
चनभावता येिे शतय होते.’ ... गागंा १५९. 
 
एकल सट (ग.) एकर्एक, एकाकी संख्या-मेळ. 
 
एकलिरी चव. सापार्ी एक चवचशष् जात. हा र्ावल्याने एक लहर येऊन मृत्य ूयेतो : ‘मेष कंुजर 
जचटल एकलहरी । आज्ञा होता ं घेती िंुंिंारी । टाळ मृिंग वाजता कुसरी । रागोद्धार करती पैं ॥’-हचर 
३४·१४९. 
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एकलक्षी चव. ज्यासंबंधी आिर झकवा काही हेतू आहे अशी एकर् वस्तूडोळयापंुढे ठेविारा; 
एकधोरिी; एकमागी. [सं. एक+लक्ष्य] 
 
एकलंगी पेच पु. (मल्लचवद्या) जोडीिाराच्या िंडावरून आपला हात घालून त्यार्ा हात आपल्या 
पाठीवर िाबून धरून जोडीिारार्ा हात ज्याबाजूने िाबनू धरला असेल त्यार् आपल्या पायाने त्याच्या 
झपडरीला आपल्या झपडरीने व पायाच्या र्ौड्ाने धरून आपली मान जोडीिाराकडे वळवनू त्याला र्ीत 
करिे. फारसी भाषेत झपडरीला लंग म्हितात व हा डाव झपडरीने करायर्ा असल्याने त्याला हे नाव पडले 
आहे. 
 
एकलंगीची सवारी (मल्लचवद्या) आपल्या एका पायाने जोडीिाराच्या पायात बाहेरून पाय घालून 
त्याच्या गुडघ्याच्या वाटीजवळ माडंीकडील बाजूला पाय घालून तोर् आपला पाय आपल्या िुसऱ्या 
पायाच्यागुडघ्याच्या लविीत घालून ज्या आपल्या गुडघ्याच्या लविीत आपल्या पायार्ा पजंा घातला आहे, 
त्या आपल्या पायार्ा पजंा जोडीिाराच्या ढोिचशरेवर टारे्कडील बाजूला घालून त्याला र्ीत करिे. 
 
एकला चव. १. एकटा; फतत; केवळ : ‘तरी अवधान एकलें  िीजे।’-ज्ञा ९·१. २. सामर्थ्यचहीन; एकाकी. 
[सं. एकल] 
 
एकलाग पु. अनुसंधान. 
 
एकलाथी स्त्री. ऐतय; एकमत; एकरूपता; एकबुद्धी : ‘मग अहंकाराचस एकलाधी । करूचन 
चजचवतावधी । वहाचवलें  बुचद्ध । - ज्ञा १३·४९. 
 
एकलासी स्त्री. चिलजमाई; मतै्री; सलोखा : ‘राजश्री र्तुरझसग भोसले रास्ते यारं्ी एकलासी’ – 
ऐलेसं १४·७५५४. [फा. र्ख्लास्] 
 
एकणलएकटीक अगिी एकटी : ‘एचक बार्लएकचल एकटीक’-गोप्र ४३. 
 
एककलग न. पार् कोसाचं्या पचरघात असलेले एकमेव चशवस्थान. हे चवशषेप्रतीरे् चसचद्धस्थान 
समजले जाते. [सं.] 
 
एककलगजी पु. मेवाडात उिेपूर शहरापासून एक मैलावर असलेले एक िेवस्थान. हे िेवस्थान 
मेवाडात फार प्रचसद्ध आहे. रजपूतलोक भेटीच्या वेळी ‘जयएकझलगजी’ म्हिून नमस्कार करतात. 
 
एकलोंब्या चव. एकर् लोंबी असलेला(भातार्ा, साळीर्ा एक प्रकार). 
 
एकलौता, एकलौती चव. १. एकुलता-एकुलती; एकटा-एकटी : ‘का ंएकलौचतया बाळका । वचर 
पडौचन ठाके अंचबका ।’-ज्ञा १३·५०३. २. एकपुती; एक पोर असलेली : ‘गुरु बहुतारं्ी माये । पचर एकलौचत 
होऊचन ठाये ।’-ज्ञा १३·४१०. [झह.] 
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एकवचन न. १. एकर् बोलिे; न चफरिारे वर्न. २. (व्या.) नामाच्या ज्या रूपावरून त्याच्या 
एकत्वार्ा बोध होतो झकवा ज्या नामावरून एकार् वस्तूर्ा बोध होतो ते. [सं.] (वा.) एकवचनात बोलिे- 
अनािराने, एकेरी बोलिे; अरेतुरे करिे, म्हििे. 
 
एकवचन, एकवचनी चव. १. (व्या.) पिाथारे् एकत्व िाखचविारा; एकवर्नात असिारा. २. 
वर्नार्ा धड; बोलल्याप्रमािे करिारा; सत्यप्रचतज्ञ. 
 
एकवट चिचव. एकत्र; एका चठकािी; संयुतत; सवच चमळून; एकवटून;संचमश्र; एकंिर : ‘रथ जोचडले 
एकवट । - एरुस्व ८·१४.[सं. एक+क. ओड्डो] 
 
एकवटिे अचि. एकत्र होिे; गोळा होिे; चमसळिे; चमळिे : ‘हे चतन्द्हीएकवटले । तेथे शब्ििह्म 
कवळलें  ।’-ज्ञा १·२०. 

सचि १. गोळा करिे; एकत्र करिे; जमचविे. २. चमसळिे; काला करिे. 
 
एकवटा पु. १. एकवटलेली क्स्थती, अवस्था; संयुततपिा. २. एकजूट; संघ, एकोपा; एकी; चमलाफ. 
३. एकट्यार्ा चजन्नस; माल; घाऊक घेतलेला माल; एकवट्यार्ा, ठोक घेतलेला चजन्नस. 
 
एकवडा, एकवढा चव. एकटा; एकला : ‘मग नेिें बहु थोडें । न पाहे मागे पुढें । मागामागच एकवढें 
। करीत र्ाले ॥’-ज्ञा १८·३२५. २. एकेरी. ३. एकत्र केलेला. 
 
एकवडे, एकवट चव. एके चठकािी - संयुतत 
 
एकवत न. १. (बायकी) एकभतुत; उपास; उपवास. २. एकर् पिाथच खाऊन रहाण्यारे् व्रत : 
‘अलोिी ताकभातारे् एकवत कीजे ।’-लीर्पू ३३१. [सं. एकव्रत] 
 
एकवत चिचव. एकत्र : ‘कोठें नेिों हा फावला एकातं । सिा चकलचकल भोवतीं बहुत । िोघे एकवत 
बोलावया मात। नाहीं लाज धचरली चिला हात वो ॥’-तुगा १११. [सं. एक +वृत्त ] 
 
एकवद न. एकत्र; एकवातयता; ऐतयता; एकवत् : ‘एऱ्हवीं मध्योध्वच अध । हे नाहीं जेथ भेि । अद्वयासीं 
एकवि । जया ठायीं ॥’-ज्ञा १५·७३.[सं. एक +वृत्] 
 
एकविय पु. विचसंकर; जाचतभेि न पाळिे; सबगोलंकार. [सं.] 
 
एकविय, एकविी चव. एकरंगी; एक रंगार्ा (बैल, गाय, पक्षी वगैरे). 
 
एकवियसमीकरि न. १. (बीज.) समीकरिात अव्यतत पि असते ते.जसे : - क्ष + अ = ३ 
ब,याच्या उलट अनेकविचसमीकरि. २. ज्यात अव्यततपिारें् प्रथम घात मात्र येतात ते.[सं.] 
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एकवर्णित्र न. (भौ.) एकरंगी प्रकाश प्रके्षचपत करिारे यंत्र, साधन उिा. सूयचप्रकाशात चहरवा 
कागि धरल्यास सवचत्र चहरवे चिसते. 
 
एकवशी, एकवशास पहा : एकोशी, एकोशास 
 
एकवसा पु. एकीकडील जागा; एकातंस्थळ; आडजागा. आडवळिी. [सं. एक+वस्] 
 
एकवस्तुवाद पु. (तत्त्व.) सवच चवश्वातील चवचवध वस्तू, व्यतती, घटनाएकार् वस्तूपासून चनष्ट्पन्न 
होतात असा चसद्धातं. [सं.] 
 
एकवस्त्र, एकवस्त्रपणरधान, एकवस्त्रस्नान न. तीथाच्या चठकािी नवरा व बायको यानंी एकर् वस्त्र 
नेसून झकवा िोघानंी तेर् वस्त्र नेसून करायरे् स्नान. हे तीथाच्या चठकािी पुण्यकारक मानले जाते. 
 
एकवळा पु. १. एकोपा; ऐतय; समूह; संघ; जमाव : ‘नातरी अंवसेच्या चिवशीं । भेटली झबबें िोनी जैशीं । 
तेवीं एकवळा रसीं । केला एथ ॥’-ज्ञा ११·५. २. मतै्री; स्नेह. 
 
एकवंक न. एकचनश्चय; एकवातयता : ‘यारे्चन एकवंके जगाचस वािु ॥’-ज्ञा १३·१६. [सं. एक+वर्] 
 
एकवंकी स्त्री. एकरूपता; भेिरचहतता; सारखेपिा; एकत्व; तािात्म्य : ‘मज एकवकंी यार्ी क्स्थती । 
आवडतु असे ॥’-ज्ञा४·१२. 
 
एकवंकी स्त्री. पायातील एक िाचगना : ‘चनजपाचिरे्चन ओलें  । सोनें पीका चनगाले । तें एकवकंी साचसनलें  
। श्रीर्रिके्षत्री ॥’-ऋ ८७. 
 
एकवंद न. एकमत; मतैतय : ‘एकविंऐसेंजालें :जें हा वरु होए’-लीर्पू ३२. 
 
एकवंशता स्त्री. सझपडता; सहजातसंबधं. [सं.] 
 
एकवाक्यता स्त्री. १. एकमत; एकाथच; एक चनष्ट्कषच (चनरचनराळया पुस्तकारं्ा, वर्नारं्ा, 
चवधानारं्ा); ऐकमत्य. २. ऐतय; मेळ; जूट : ‘सवच लोकारं्ी, सवच बाबतीत, सवच चवर्ारारं्ी एकवातयता होिे 
कधीही शतय नाहीं.’-लोचटकेले ३·२४६. [सं.] 
 
एकवाट, एकवाटी चव.; चिचव. १. एकटा; एकत्र; संयुतत; समरस : ‘तयामंागें कंुजरथाट । गळा ं
साखंळया एकवाट ॥’-एरुस्व ६·५२; दृक य, रष्ा आचि दृष्ी । िेखता ं चतन्द्ही एकवाटी’-एभा २·३५८. २. 
एकिम : ‘तैसें तें घनिाट । उठावलें  एकवाट।’-ज्ञा १·८९. 
 
एकवाढ स्त्री. जेविाराच्या पानात पुरेसे अन्न एकिम वाढून ठेविे. 
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एकवादी स्त्री. एक वािी असिारी (र्प्पल) : ‘पट्ट्ट्यार्ा लेंगा आचिशटच, पायात एकवािी ...’-
वासू १४६. 
 
एकवार चिचव. एकिा; एकवेळ. 
 
एकवार्णषक चव. वषातून एकिार् होिारी. (वनस्पती, पीक, वस्तू र्.) [सं.] 
 
एकणवचार पु. एकमत; ठाम, चनचश्चत मत; चनश्चय. [सं.] 
 
एकणवध चव. चिचव. १. एकार् तऱ्हेर्ा; एकार् प्रकारर्ा. २. (ल.) एकचनष्ठ (भतत); सरळ; साधा : 
‘एकचवध आम्ही न धरंू पालट । न संडू हे वाट सापडली ।’-तुगा ७५३. [सं.] 
 
एकणवधभाव पु. एकमत; एकचवर्ार; एकभाव; ऐतय; एकोपा. 
 
एकणवध रूपांतरि न. (ग.) एका संख्येर्ा झकवा संकेतचर्न्द्हार्ा त्यार्प्रकारात होिारा बिल. 
 
एकणवधा भल्क्त, एकणवधा भक्ती स्त्री. एकार् िेवतेवर असलेली श्रद्धा, भतती; एकार् ईश्वरार्ी पूजा. 
[सं.] 
 
एकणवषणयका स्त्री. एकार् चवषयावर तपचशलाने चलचहलेले पुस्तक,  प्रबधं अथवा चनबंध. 
 
एकणवषयोन्माद पु. (मानस.) एकार् चवषयारे् वा वस्तूरे् अतोनातवडे; एकार् चवषयाच्या मागे 
लागिे, त्यार्ा ध्यास घेिे. 
 
एकणवसिी चव. एकिार् तापवनू चनवचवलेले; र्ुलीवरून खाली काढूनचनव ूचिलेले (पािी). 
 
एकवीरा वृत्ती स्त्री. एकावलंचबत्व; कुटंुबात कता पुरुष असला की तो मरेपयंत सवच त्याच्यावर 
अवलंबनू असून त्याला मित करण्यार्ी अगर त्यारे् काम पुढे र्ालचवण्यार्ी वृत्ती नसिे. 
 
एकवीस चव. २१ संख्या; २० अचधक १ ही संख्या.[सं. एकझवशचत] 
 
एकवेळ स्त्री. चिवसाच्या िोन (सकाळ, िुपार) भागापंैकी एक, सकाळझकवा िुपार. [सं. एक+वलेा] 
 
एकवेळ पु. मरि. 
 
एकवेळ, एकवेळा चिचव. १. एकिा; एकवार. २. एकिम. [सं. एक+वलेा] 
 
एकव्यसनी चव. एकमतारे्; सारख्यार् सवयीरे्; एकार् राहिीरे् (लोक र्.). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

एकशल्क्तवाद पु. (तत्त्व.) चवश्वातील सवच घटना एकार् शततीमुळे घचटत होतात असे मत. [सं.] 
 
एकशफ चव. अखंडखुरी; एकगेळी; खुराला भेग नसलेला (घोडा, गाढव र्.). 
 
एकशय्या स्त्री. १. एकार् अंथरुिावर चनजिे. २. (ल.) अचतस्नेह; िाट मतै्री; पे्रमारे् संघटन. 
[सं.] 
 
एकशरीर चव. एका रततार्ा, मासंार्ा, हाडार्ा; सझपड; सगोत्र. [सं.] 
 
एकणशवडा चव. काटकुळा; सडपातळ; चकडचकडीत. (गो.) 
 
एकणशवडा पु. निीतील एक मासा. 
 
एकणशसाल स्त्री. डोतयार्ा एक भाग िुखिे; अधचचशशी. (गो.) 
 
एकणशक्षकी शाळा स्त्री. एका चशक्षकाने सवच वगच र्ालवायरे् या पद्धतीने र्ाललेली शाळा. 
 
एककशगी चव. एकझशग असलेला (पशू). [सं. एक + शृगं] 
 
एकशी (एक् शी) चव. एकत्र केलेली; एकवटलेली : ‘कमजािा पावतीर्ा चहशोब करून बरोबर एकशी 
पावती करावी.’ -थोमारो २·१४३. 
 
एकशीरफाल्त चव. शीघ्रकोपी, रागीट (एक+चशर+पोतुचगीज फाल्त= उिे, र्ंग्रजी फॉल्ट = िोष). 
(गो.) 
 
एकशेज चिचव. एका ओळीने; रागेंने; एकिंडाळी (बसिे, माडंिे वगैरे). 
 
एकशेवडी चव. सरळसोट, चबनफादं्यारें् (िंाड). (को.) 
 
एकशेंगकापशी स्त्री. िेवकापशीरे् िंाड. याच्या बोंडात एकर् बी असते. 
 
एकशौल्क्तक न. मोती तयार करिारे एकझशपली कालव. ही गोड्ा पाण्यात असतात. [सं.] 
 
एकश्रुणत, एकश्रुती चव. एकार् स्वरातील; एकसुरी : ‘नाहींपेक्षा या एकश्रुचत संगीतातं त्यानंा 
र्तकी गोडी वाटली नसती’ -चछप्र १५०. [सं.] 
 
एकसडी चव. एकर् टाहाळा, खािंी असिारा (हरभरा, तूर, मेथीर्ी भाजी वगैरे). 
 
एकसडी चव. एकिार् सडलेले, काडंलेले (तािूंळ). 
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एकसत्ताक चव. एकाच्यार् हाती सवच सत्ता असलेले (राज्य); एकराज्य; एकराजक. याच्या उलट 
लोकसत्ताक : ‘एकसत्ताक राज्य असल्यास अचप्रय कायद्याच्या योगाने असंतोषजन्द्य बडं उत्पन्न 
होण्यार्ासंभवअसतो.’-लोचटकेले ४·९३. [सं.] 
 
एकसमयावच्छेदेकरून चिचव. एकिम; एका काळी; एकार् वळेी. 
 
एकसमयाणवल्च्छन्न चिचव. एकसमयावच्छेिेकरून : ‘एकसमयाचवक्च्छन्न हल्ला करून मोठी लढाई 
होऊन पराजयातें पावचवले.’-ऐलेसं ७१३७. 
 
एकसमात्र चव. एकार् उभ्या पातळीने िोन सारखे भाग करता येिारा(अवयव). उिा. घेवडा, 
वाटािा. 
 
एकसर पु. (बायकी) एकिािी; एकावली; एकपिरीमाळ. [सं.] 
 
एकसर, एकसरा, एकसरी, एकसरे चिचव. १. एका ओळीत, रागेंत, ओघात : ‘पळते जाहले 
एकसरें ।’-राचव २७·९७. २.(ल.) एकिम; एकार्वळेी; एकाएकी : ‘हाक चिधली महावीरीं। बाि सुटले 
एकसरी। -एरुस्व८·४९. ३. पूिचपिे; सवचस्वी : ‘तुटेसंशयार्ें मूळ । येकसरा ं॥’-िास १·१·२८. 

चव. एकसारखा; चनव्वळ; चनभळे : ‘तें िाम्हि एकसर साबडें। मािुसनेिें फुडें ।’-चशव २०४; 
‘होती िेहबुचद्ध एकसरी ।’-ज्ञा १०·२१.[क. सचर=साम्य] [सं. एक +सृ- सर] 
 
एकसरिे अचि. १. अनुसरिे; एकिम पुढे सरिे; चनष्ठा ठेविे : ‘चरगतावंल्लभापुढें । नाहीं अंगीं 
जीवीं साकंडें । चतये कातेंरे्चन पाडें। एकसरला जो॥’ -ज्ञा १३·६०७. २. एकवटिे; एकत्र होिे : ‘वाराया धावंे 
प्रभ ुतों एकसरोचन सवच कोपानें । भोजाधंक सात्यचकला वचेष्चत अत्यंत मत्त जोपानें ।’ - मोमौसल १·५०. ३. 
एकीकडे सरिे; पाठीमागे पळिे; पाय काढिे. ४. एका बाजूला होिे; चफतूर होिे : ‘त्यार्ा यारं्ा 
सलामासलामहोऊन येकसरोन आमच्यार् लोकावरी चफरले.’-पेि ३४·३७. 
 
एकसरा पु. सरार्ी माळ;‘चप्रयेलागी एकसरा । म्हिौचन न बंधेचर्िुसरा।’ - उह २६९. 
 
एकसरी जोडिी (भौ.) ज्यामुळे सवच चवदु्यतप्रवाह प्रत्येक भागातून त्यारे् चवभाजन न होता पार होईल अशा 
प्रकारे केलेली चवदु्यत् पचरपथातील भागारं्ी रर्ना. 
 
एकसष्ट, एकसट चव. ६१ ही संख्या. [सं. एकषचष्] 
 
एकसष्टी स्त्री. एखाद्या व्यततीच्या वयाला साठ वषे पुरी िंाल्याबिलकरण्यात येिारा घरगुती 
धार्ममक चवधी झकवा सावचजचनक समारंभ. 
 
एकसिा, एकसा चिचव. एकसारखा; अखंड; सरास : ‘सुपीं तोचर् संग घेईं धडपुडी । एकसा गधडी नास 
केला ॥’-तुगा २६१. 

चव. समान; सारखा; एकार् प्रकारर्ा, जातीर्ा. [फा. यकसा]ं 
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एकसंघ एकसंङ घ चव. (वन.) फुलातील सवच केसरिलारं्ा एकर् स्तंभ(जुडगा) असलेले (फूल 
झकवा केसरमंडल) उिा. जास्विं. 
 
एकसंध, एकसंधी चव. जोड झकवा साधंा नसिारे; तुकडा नसलेले; अखंड; चबनजोडी (भाडें, 
नाव, िगड, फळी, वस्त्र र्.); बळकट : ‘पक्षनेतृत्व अचधक एकसंध िंाले.’-रालो ९०. 
 
एकसंस्थ चव. एका चठकािी असिारा; एकस्थानगत : ‘कतचबगारी वउंर्ी एकसंस्थ िंाल्यारे् 
अिाहम झलकनरे् उिाहरि...’ -चवचववृ २८·२·१९४०. [सं.] 
 
एकसाथ चिचव. सवांनी चमळून; एकिम. [झह.] 
 
एकसान, एकसा चव. १. सतत; सारखा. २. अनन्द्य; एकचनष्ठ : ‘धन्द्यार्ी एकसान र्ाकरी केली हे 
सुकृत पिरीं आहे. - ऐलेसं ४०९.[फा.यकसाँ] 
 
एकसारखा चव. सदृश; साम्य असिारा; एकमेकापं्रमािे (रूप, आकार,गुि वगैरे) असिारे. 

चिचव. १. अखंड; न थाबंता; सतत; एकसा; एकार् प्रकारे. २. एकार् िमाने. [सं. एक +सदृश] 
 
एकसाली चव. एक वषार्ा; एक वषच जगिारा; एक वषासंबधंी. 
 
एकसाणक्षक चव. एक साक्षीिार असलेला; एकाने पाचहलेला. [सं.] 
 
एकसांगी स्त्री. एकिा, फतत एक वळे सागंिे, आज्ञा करिे. 
 
एकसांज चिचव. एक वळे; एकिा (चिवसातून) : ‘शाळेत सुमारे रोजतीन तास एकसाजं द्याव.े’-
गागंा १८८. 

स्त्री. एक वळे िूध िेिे (गाईने). 
 
एकसुईचा चव. शेंडा, बुडखा, िेठ, डौल वगैरे एकार् प्रकाररे् असिारे (नारळ, सुपारी, गहू, 
तािूंळ, मका वगैरे पीक); एकसोयीर्ा; एकसारखा; एकसडा. 
 
एकसुती चिचव. एकाप्रकारे; एकसारखे; एकतंत्री; पूवीप्रमािे; अखंड. [सं. एक+सूत्र] 
 
एकसुरा चव. फझटग; एकटा; कुटंुब, घरिार नसिारा; एकलकोंडा. 
 
एकसुरी, एकसूर चव. एकर् सुरार्ा; कंटाळवािा; एकर्एक; तोर्तोर्; ज्यामध्ये कधी फरक 
होत नाही असा : ‘यशवतंाला या एकसुरी जीवनार्ा कंटाळा आला.’-हाकाधं ४९. 
 
एकसुरी उच्चारि न. आवाजात बिल न करता परत परत एखािा स्वरउच्चारिे; एकार् सुरात 
उच्चार करिे. 
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एकसूत न. एक रागं, पद्धत, रीत वगैरे; एक मासला; एक फरमा. 
 
एकसूत्रता स्त्री. सुसंगतपिा. 
 
एकसूत्रमिी पु. एकार् माळेरे् मिी. म्हिजे सवच सारखेर् : ‘रागंडेएकसूत्रमचि’-पेि ९·४८. 
 
एकसूत्री चव. सुसंगत; चनचश्चत तत्त्वाला धरून असलेला. २. एकाच्यार् मताने र्ाललेला. ३. 
एकार् सुतात ओवलेला. ४. एकर् सूत्र, कलम असलेला; एककलमी. 
 
एकसूत्रीपिा पु. सुसंगतपिा; चनचश्चत तत्त्वाला धरून असिे. 
 
एकसैपाक पु. १. चिवसार्ा एकर् स्वयंपाक. २. सवच घरार्ा एकस्वयंपाक. 
 
एकसोईचा चव. एकचनष्ठ : ‘तुमर्ा कारभार एकसोयीर्ा’-ऐलेसं ५२४. 
 
एकसोय चव. एक बाजूला; व्यवक्स्थत; नीट; सोयीस्कर. (व.) 
 
एकसोस पु. जीव, श्वास कोंडिे; आवाज बिं होिे (एखाद्या जोराच्या आवगेामुळे).[सं. 
एक+श्वस्) (वा.) एकसोस धरिे- कंठ िाटिे; गचहवरिे; बोलता न येिे; सद्गचित होिे. 
 
एकस्तर कर (अथच.) वस्तूवरील चविीकरार्ी आकारिी ही चविीच्या प्रथम स्तरावर झकवा अंचतम 
स्तरावर करिे. मूळ उत्पािन आचि अंचतम ग्राहक या साखळीत वस्तंूर्ी चविी अनेक स्तरावंरून होते. अशा 
वळेी प्रत्येक स्तरावर कर आकारण्यापेक्षा एकार् स्तरावर आकारिे हे महसूलप्रमाि, सोय, कायचक्षमता या 
दृष्ींनी र्ष् असते. 
 
एकस्पशयरेषा गाठकबदू पु. (भचूमती) िोन वि ज्या झबिूत चमळतात तो झबिू. 
 
एकस्वाणधकार पु. (अथच.)एखाद्या वस्तूच्या उत्पािनार्ा, एखाद्याबोधचर्न्द्हार्ा, उत्पाचित वस्तूच्या 
चवचशष् नावार्ा कायद्याने स्वाधीन ठेवलेला चवशषेाचधकार. 
 
एकिस्त भुजासन (मल्ल.) मल्लखाबंाच्या बोंडावर बसून डाव्याहातावर डावा पाय घेऊन हात मागे 
मानेवर ठेविे. 
 
एकिात फुगडी स्त्री. मुलींर्ा एक खेळ. 
 
एकिाती चव. एकाच्यार् हाताने बनलेले, पार पाडलेले, र्ालचवलेले; िुसऱ्या कोिार्ी लुडबडू 
नाही असा; एकतंत्री; एकसूत्री (कारभार, वचहवाट, काम र्.): ‘पचहला एकहाती शब्िकोश फार...’ –
पासंग२. 
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एकिारी चव. एकेरी; एकार् पगंतीत; बरोबरीने : ‘हे र्ैतन्द्यासे शजेारीं ।वसचत ज्ञानाच्या एकाहारींI’-
राज्ञा ३·२५१. 
 
एकिेळा चिचव. सहज, एकिम. ‘जार्जे वैकंुठी एकहेळा’-नाम ७१७. [क. हेळु=सागंिे] 
 
एकळी स्त्री. एक काटेरी िुंडूप. 
 
एकंकार पु. १. जुळिी; जोडिी; चमसळिी. २. सवच एक करिे; सरचमसळ; संकर : ‘याप्रमािे 
धमासंबंधें एकंकार करिारा हुकूम कलकत्याहून सुटला आहे.’-माप्र १६. ३. गिी; गुंतागुंत; गोंधळ; 
गोलंकार. पहा : एकाकार 

चव. एकरूप; समान; एकसारखा; एकाकार : ‘रावरंक समसमान उंर्नीर् एकंकारी.’-पला 
६५. 
 
एकंग पु. काठीर्ा खेळ : ‘एकंग लकडी, फरीगिका, लाठीरे्हात..(चवद्यार्थ्यांकडून) करवनू 
घ्यावी.’-संव्या ५२. 
 
एकंदर स्त्री. न. १. एकत्र करिे; एकवट करिे; संचमश्र करिे; एके चठकािी आििे; बेरीज; चमळविी. २. 
स्नेह; सोबत; संगत; मतै्री. 

चव. चिचव. १. एकत्र; जुटीत; सहवासात; चमश्रिात : ‘तरी वैरानयारे्चन आधारें ।चजहीं चवषय 
िवडूचन बाचहरें । शरीरीं एकंिरें । केलें  मन ॥’-ज्ञा ५·१५१. २. एकरकमी सवच; एकत्र करून; एखाद्या; एकूि. 
जसे : - एकंिर जमा- आकार, ताळा, पक्क, पट्टी; एकंिरीर्ा चहशोब-बेरीज-वही. ३. सवच चमळून; ५. 
एकत्र; एका ताफ्यात : एकवट. ४. ठोक; एकूि; एकगट्टी; एकगोळा. पुन्द्हा पुन्द्हा करण्यारे् कारि न 
ठेवता; एकवार; एकिार् (ताकीि, र्शारा वगैरे). ६. (नकारात्मक) कधीही नाही; चबलकूल; केव्हाही 
अशतय या अथाने : ‘तू माझ्या घरी एकंिर येऊ नको.’= कधीही, केव्हाही येऊ नकोस. -पया ४८५. [सं. 
एकत्र] 
 
एकंदर न. प्रत्यक्ष न होता परंपरेने िंालेला, अप्रत्यक्ष संबधं, स्पशच, चवटाळ. [सं. एक+अंतर] 
 
एकंदरगट पु. सवच चमळून एकत्र; एकरकमी; एक चजनसी सवच; एक जुटीने, मेळयाने, समूहाने. 
 
एकंदर भाव पु. सरासरी िर; झकमत. 
 
एकंदर णवक्री स्त्री. घाऊक, ठोक, एकिम, एकचजनसी चविी. 
 
एकंदर सरासरी स्त्री. बेरजारं्ी सरासरी (एखाद्या मोठ्या चहशबेाच्या). 
 
एकंदरी स्त्री. १. एकूि; गोळाबेरीज; सवच चमळविी; हाशील. २. साराशं; तात्पयच. (गो.) 
 
एकंदरीत, एकंदरीने चिचव. शवेटी, अखेरीला; थोडतयात; साराशं; सवचबाजंूनी पाचहले तर. 
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एकंदरे चव. एकाग्र. पहा : एकंदर 
 
एकंस्थान न. १. पाचहले स्थान (संख्यावार्नातील, एकं, िहं, शतं वगैरेपैकी).रकमेतील 
उजवीकडील पचहले स्थान हे एकंस्थान असते. २. एकमूल्य; एक प्रमाि; एकक; मूलमान : ‘पािी 
एकंस्थानी कल्पून म्हिजे चववचक्षत आकारमानाच्या पाण्यारे् वजन एक असे धरून तेवढ्यार् आकाराच्या 
िुसऱ्या पिाथांरे् वजन त्याच्या चकतीपट आहे हे काचढतात.’-पिाथचव १·१२०.[सं.] 
 
एका पु. १. (पते्त, गंजीफा) एक संख्येर्ा, एक चठपका असलेला पत्ता; एक्का; एततया. २. (ल.) 
श्रेष्ठ पुढारी, मािूस; सवात अचधक कतचबगार. ३. (वाद्य) एकताल; ठेका; ४. एकी; एकोपा; सख्य : 
‘िचक्षिरे् सवच िौलतिार यारं्ा एका जाला हें वतचमान र्ंग्रजासं समजतारं् बहुत चवर्ारात पडून सिच 
आहेत.’-मर्सा १९·१०. [सं. एक] 
 
एकाएक चव. एकटार् : ‘पव्हे माकंडेयो एकाएकी।’-राज्ञा ११·१८६. 
 
एकाएकी चव. पूिचपिे एक; भेिरचहत : ‘मी तंू म्हिता ंवेगळे न हो । मुळीरे् आहों एकाएकी ॥’-
चनगा १७८. [सं. एक-एकक] 
 
एकाएकी चिचव. एकिम; अवचर्त; कल्पना नसताना; अकस्मात : ‘मी तपाचस गेचलया िूरी । 
एकाएकीं येईल िंडकरी ॥’-कथा १·४·५५.[फा. यकायक] 
 
एकाकार १. भेसळ; सरभेसळ; चमसळ; चखर्डी; एकरास. २. गोंधळ; गिी; बाजार. ३. गोलंकार; 
चभन्न गोष्ींरे् एकीकरि; एकरूपता; संकर (चनरचनराळया जातींच्या, िजाच्या लोकारं्ा). ४. ऐतय; 
एकाकृती : ‘मोडूचनया ंनामरूप मुरा । जीव आचिशी एकाकारा ॥’- एभा १९०८. 

चव. १. सारखा कस, ओढा, प्रवृत्ती असलेले (मन, वासना र्.). अचभन्न; एका आकारारे्, 
रूपारे्, घडिीरे् : ‘जीव चशव एकाकार । तैसे चमनले िोन्द्ही अधर ॥’-एरुस्व १·५७. ३. एकाग्र; दृढ; 
एकचनष्ठ;क्स्थर; चनश्चल (मन). [सं.] 
 
एकाणकया चव. पु. एकटा : ‘वायु गुरू केला चमया ं: असे एकाचकयापवनु जैसा’-उगी २७९ 
 
एकाकी चिचव. एकाएकी; अकस्मात; एकिम : ‘चतसरे मजल्यावरूचनघातली उडी कारंज्यावचर । एकाकीं 
हालर्ाल न होता ंगेचल वाता िुरवचर ॥’-ऐपो ३०८. 
 
एकाकी, एकाकंी चव. १. संगत, सोबत नसलेला; एकुलता; तेवढा एकर्; एकटा; एकला : ‘जैसें का ं
स्वप्न मोहा । तो एकाकी िेखे बहुधा ।’-ज्ञा १४·८५·२.(बीज.)एकपिी.३.(शाप.)सलग (वनस्पचतशास्त्र); 
असंयुतत; चनभळे (रसायनशास्त्र).[सं. एकाचकतम्] 
 
एकाकी गाठकबदू (भचूमती) ज्याच्या सापेक्ष रेषा विरेषेरे् समीकरिपूिच करतात असा विरेषेबाहेरर्ा झबिू. 
 
एकाकी पदाथय (भौ.) मूलरव्य. 
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एकाकेच चिचव. एकरकमेने : ‘... रूपये तुमरे् येतील एकाकेर् सरकारातून अवघी बाकी 
िेतील.’-होर्साखं १२·१७५. 
 
एकाखडी चव. विचमालेतील एक एक अक्षर प्रत्येक र्रिाच्या आरंभी घेऊन केलेले काव्य. (जसे 
:- कक, खख, गग) : ‘एकाखडी बोला कचश गत िंाली बाजीला । कक काशीबाई गझहवरे । खख खबर 
गेलीपुचनया रे ।” -ऐपो १२. [सं. एक + अक्षर] 
 
एकाग्र चव. एकतान; एकलय; एकाकडेर् ओढले गेलेले (मन,अंतःकरि); एकार् चवषयाला 
वाचहलेले; अर्रं्ल; क्स्थर. [सं.] 
 
एकाग्रता स्त्री. एका गोष्ीत पूिच लक्ष. 
 
एकाघायी चिचव. एका घावात; एका िंटतयात; एका वेळी; एका तडाख्यात. 
 
एकाच नावेत चिचव. त्यार् पचरक्स्थतीत; त्यार् सुखिुःखानंा पात्र असे. 
 
एकाची एक चव. एकमत; एकचिल. अनेक व्यततींच्या समूहाबिल योजतात. 
 
एकाट चव. बाजूला पडलेला; ज्यार्ा र्तराशंी संपकच  नाही असा : ‘हेअत्यार्ार एखाद्या एकाट 
खेड्ात घडत.’ -बिं १५. 
 
एकाटिे अचि. एकवटिे; एक होिे. (वा.) एकाटून येिे- (जीव) कासावीस होिे. (व.) 
 
एकाड, एकाठ चव. चवचर्त्र; चवलक्षि; र्मत्काचरक;लहरी; स्वच्छंिी; एककल्ली. (को.) 
 
एकाडा पु. महाराष्ट्रातील न्द्हावी लोकारं्ी पंर्ायत. 
 
एका तागडीची पारडी स्त्री. सारख्या कौशल्याच्या, गुििोषाच्या (र्ोराचं्या, लबाडाचं्या, खोट्याचं्या) 
जोडीला म्हितात; समिुगुचिी मािसे (झनिाव्यंजक); एका माळेरे् मिी; पूिचपिे सारखे. 
 
एका ताटातला एकार् ताटात बसून जेविारा; अचतशय घरोबा झकवा मैत्री असिारा; एकार् अन्नार्ा 
(चमत्र, सोबती); एका ताटी जेविे. 
 
एकात्म चव. एकजीव. 
 
एकात्म अणधकारश्रेिी स्त्री. अचधकारपिाच्या महत्त्वानुसार िमवार एकत्र केलेली श्रेिीबद्ध व्यवस्था. 
 
एकात्म करिे एकजीव करिे; एकभाव चनमाि करिे; भावनात्मक ऐतय चनमाि करिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

एकात्मक संणवधान न. (राज्य). ज्या राज्यात सते्तरे् एकर् कें र असते अशा एकमुखी झकवा 
एकात्म राज्यार्ी घटना. अशा घटनेत मध्यवती शासनसंस्थेत चवभागानंा भागीिारी नसते. रं्नलंड व फ्रान्द्स 
ही अशीराष्ट्रे आहेत. 
 
एकात्मता स्त्री. १.एकपिा; अचभन्नपिा; एकरूपता; बाहेरून वेगळया वाटिाऱ्या गोष्ीमागील 
एकर् मुख्य तत्त्व; तािात्म्य; ‘उिकपिें पंडुसुता । तरंगार्ी एकात्मता । न मोडेचर् जेवी ॥’ – ज्ञा१८·११७१ 
२. समाजातील सवच घटक एक होण्यार्ी, समरसहोण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
एकात्मवाद, एकात्मकेश्वरवाद पु. एका परमात्म्यानेर् सवच चवश्व व्यापले आहे, ईश्वर एकर् आहे, 
त्या वार्ून काही नाही असे मत; अदै्वतवाि. [सं.] 
 
एकात्मीकरि न. चभन्न चभन्न, धार्ममक, वाचंशक अगर भाचषक गटारें् एकरूप होिे; वगेळेपिार्ा लोप 
होिे. 
 
एकादश चव. १. अकरा ही संख्या. २. अकरावा : ‘आता ंयावरी एकािशीं । कथा आहे िोन्द्ही रसीं ।’-ज्ञा 
११·१·३. भागवतार्ा अकरावा स्कंध : ‘कोिी एकािश केला।’-मुततेश्वरकृत एकनाथार्ी आरती.[सं.] 
(वा.) एकादशस्थानी असिे– अचतशयस्नेहभावाने असिे; जीवश्च कंठश्च असिे. 
 
एकादशनी स्त्री. कोित्याही मंत्रारे् अकरा वळेा आवतचन; चवशषेतःरुरार्ी अकरा आवतचने, यातं 
नमक अकरा व र्मक एक वळेाम्हितात.(चवरू.) एकािसिी. [सं. एकािश] 
 
एकादश भाव पु. (ज्योचत.) कंुडलीतील ११व ेस्थान. याला आय,लाभ असेही म्हितात. 
 
एकादश रुद्र पु. चशवस्वरूप अकरा िेव. पहा : अकरा रुद्र. या अकरारुर िेवतारं्ी साधारि नावे 
अशी -वीरभर, शभं,ू चगरीश, अजैकपात्,अचहबुचध्न्द्य, चपनाकी, अपराचजत, भवुनाधीश्वर, कपाली, स्थािू 
वभव. 
 
एकादशी स्त्री. शुतल व वद्य पक्षाच्या प्रचतपिेपासून अकरावी चतथी.चहरे् स्मातच आचि भागवत असे 
िोन प्रकार आहेत. ज्या वेळी िोनचिवस एकािशी असते त्यावळेी पचहली स्मातच आचि िुसरी भागवत असे 
धरतात. िर मचहन्द्यातील शुतल आचि कृष्ट्ि पक्षातील एकािशीर्ी जी चनरचनराळी नाव ेआहेत ती अनुिमे 
पुढीलप्रमािे - र्ैत्र-कामिा,पापमोर्नी; वैशाख - मोचहनी, वरूचथनी; ज्येष्ठ - चनजचला, अपरा; आषाढ -
शयनी, योचगनी; श्रावि -पुत्रिा, काचमका; भारपि -पचरवर्मतनी, अजा; अचश्वन -पाशाकुंशा, र्ंचिरा; 
कार्मतक - प्रबोचधनी,रमा; मागचशीषच - मोक्षिा, फलिा; पौष - प्रजावर्मधनी, सफला; माघ - जयिा, 
षट चतला; फाल्गुन - आमलकी, चवजया. [सं.] (वा.)एकादशी घडिे- एकािशी नसून उपास करावा 
लागिे; खायला न चमळिे. 
 
एकादशीवात स्त्री. र्ार बोटाचं्या रंुिीवर २५० फेरे घेऊन (५००सुतार्ी) कापसार्ी एक वात तयार 
करतात. अशा िोन वाती आषाढी एकािशीपासून एक वषचभर एकािशीला लावतात. 
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एकादा,एकाधणव. कोिीएक; एखािा :‘तेवीचर् एकाधा प्रासािु । का ंकरावा अश्वमेधु ॥’-ज्ञा १४·२३०. 
 
एकाधा चिचव. एकिा :‘एकाधा कापडवीये आसन होए’-लीर् १·४९. 
 
एकाणधकार पु. कुलमतता; एकार् व्यततीच्या, संस्थेच्या हातातअचधकार, सत्ता असिे; एखाद्या 
बाबतीत एकार् व्यततीला सवच अचधकार िेऊन र्तरानंा मना करिे; पूिच ठेका :‘नवीन मनंूत कै. गिपतराव 
याचं्यार्तका वाकबगार नट एकचह नसल्याकारिाने त्याचं्यानाटकारं्ा एकाचधकार म्हिजे मोनापली 
नसताचंह त्यारं्ी नाटकें  कोिीर्करण्यास धजत नसत.’-गिपतराव जोशी २०९. [सं.] 
 
एकाणधकार खरेदी एखाद्या संस्थेस, व्यततीस, चवचशष् वस्तू खरेिी करण्यारे् सवच अचधकार असिे. 
र्तरासं ती खरेिी करण्यास मनाईअसिे. सामान्द्यतः जनतेस आवक यक अशा वस्तंूर्ी झकवा 
शतेकऱ्यालारास्त भाव चमळावा म्हिून शासन अशा वस्तू, धान्द्य र्. खरेिी करते. 
 
एकाणधकार प्रमाि (अथच.) चवचशष् वस्तूरे् उत्पािन व चविी याचवषयीअसलेल्या अचधकारारे् प्रमाि. 
 
एकाणधकारी पु. एखाद्या वस्तूच्या चनर्ममतीर्ा, चविीर्ा व र्तरव्यवहारार्ा पूिच अचधकार असलेली 
व्यतती. 
 
एकाणधकारी भांडवलशािी (राज्य.) भाडंवलशाहीच्या चवकासार्ीचवचशष् अवस्था. या अवस्थेत 
उत्पािनार्ी व चवतरिार्ी सवच व्यवस्थाकाही थोड्ा मोजतया भाडंवलिाराचं्या झकवा परस्परावलंबी 
महामंडळाच्या हाती कें रीत होऊन औद्योचगक के्षत्रातील त्यारें् र्तर लहान प्रचतस्पधी अस्त पावतात. 
 
एकानएक, एकानेक चिचव. िंाडून सवच. पहा : एकूिएक 
 
एकानुसंधानी चव. एक अनुसंधान, ध्येय, उिेश असिारा; एकावधानी;एकदृष्ी; एकिेशी. [सं. 
एकानुसंधान] 
 
एकान्न न. १. एक जेवि; चिवसातून एकर् वेळ जेवनू राहिे.२. एकधान्द्य; कोित्यातरी एका 
धान्द्यावर राहिे. ३. एकत्र जेविखािकरिे. (कर.) 
 
एकापक्ष, एकापक्षी चिचव. एका अथी; एका बाजूने, दृष्ीने. 
 
एका पायावर तयार असिे अत्यंत उत्सुक असिे. 
 
एकापासोळीचा, एकाफासोळीचा चव. लुकडा; रोड; अशतत. याच्याउलट िुहेरी हाडार्ा, लंगर 
हाडार्ा. 
 
एकामतीएकाजती चिचव. करार करिाऱ्या सवच व्यततींवर व्यक्ततशःव सामुिाचयक बधंनकारक 
होईल अशा रीतीने. 
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एकामी, एकामे चिचव. १. चवराम न घेता; र्तर काहीही न करता;ताबडतोब; सवच उरकून; आटपून; एका 
िंटतयात; िुसरीकडे न वळता(उरकिे, सुरू करिे, करिे). २. एकिार्; पुनरावृत्तीर्ी वळे येिारनाही 
अशा प्रकारे (जािे, करिे). ३. एकिम; सवच चमळून; एकत्र;एका वळेी; युगपत्; (येिे, जािे, करिे) 
:‘वषचचत एकामेंचर् प्रािहरप्रखरनैकशस्त्र गिीं ।’-मोकिच (पराडकर प्रत) १९·२१. 
 
एकामेळी चिचव. एकत्र. 
 
एकायतन न. १. एकस्थान; एकमेव चठकाि; अचधष्ठान; आश्रयस्थान :‘जेतपोतेजाचर्या राशी । 
कीं एकायतन ज्ञानासी।’-ज्ञा ४·६२·२. (ल.) िह्म. [सं.] 
 
एकार पु. रस्त्यार्ी (िुसरीपेक्षा) उंर् असिारी बाजू; एका बाजूलाउंर्वटा असिारा असा रस्ता. 
(व.) 

चव. १. (ओझ्यामुळे) एका बाजूला कललेला, खर्लेला.२. एककल्ली (मािूस).[सं. 
एकीकृत; एक+कार.] (वा.) एकार जािे, एकार िोिे, एकार कलिे- एकीकडे खर्िे; खाली येिे 
(जनावराच्या पाठीवरील ओिें, गलबत, होडी); िंोक जािे; पुढे येिे. (वा.) एकार बसिे-१. कलून, 
रेलून बसिे. २. (ल.) अलग राहिे; बाजूला राहिे; एकीकडे बसिे. 
 
एकारिी स्त्री. पचहली नागंरिी. [सं. एक] 
 
एकारिे अचि. १. एकागंी बनिे; एकार् बाजूर्ा चवर्ार होिे : ‘आमरे् वाङ्मय लष्ट्करी चशस्तीत जिू 
एकारले.’-नप्रप्र ९५. २. (ओिें अचधक िंाल्यामुळे) एकीकडे िुंकिे, कलिे, िबिे; (गोिी, पडशी, 
गलबत यारें्) एक अंग खाली येिे. ३. गुंतागुंत होिे; सवच एक होिे; एकवटिे (िोरी र्.) ४. एकीकडे 
फुगिे; खाली येिे; लोंबिे; मोठे होिे (वृषि र्.). 

सचि. एकत्र करिे; रास करिे; गोळा करिे. 
 
एकारत, एकारती स्त्री. एका वातीरे्, आरतीरे् चनराजंन. [सं.] 
 
एकारलेपिा पु. एकार् पक्षाला, धमाला, बाजूला, मताला प्रमािाबाहेरमहत्त्व िेिे, असिे; एकागंी 
दृचष्कोन असिे :‘झहिुस्थानात जातीयवाि,अलगपिा ... एकारलेपिा यानंा स्थान राहिार नाही.’-
नौतेने२२५·६. 
 
एकारी स्त्री. एक र्ाकोरी खोल असलेला रस्ता; एका बाजूने उंर्वटाअसिे :‘अधूनमधून एकारीर्ा 
रस्ता लागला होता.’-पेरिी २०·१. पहा : एकार 
 
एकाियव पु. कल्पातंीर्ा जलप्रलय; प्रलयकाळी सवचत्र पािीर् पािीहोऊन िंालेला महासमुर : ‘जो 
एकािचवातेंही चजरवी।’-ज्ञा १०·२७१. २. एक जमाव; एक घोळ; अनेक लोकारं्ा जमलेला समूह, ज्यामध्ये 
जातगोत वगैरे भेि करता येत नाही असा. [सं.] 
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एकावटिे अचि. एक होिे; एकत्र येिे; संघचटत होिे : ‘हे मागच तरीिोन्द्ही । परी एकवटतीं चनिानीं 
।’-राज्ञा ३·३८. 
 
एकावद स्त्री. कीती :‘तेिें कोचळयें चत्रजगती । एकावि केली ॥’-राज्ञा १८·१७०९. 
 
एकावदी स्त्री. ऐतय :‘मग अहंकारेंझस एकाविी । करूचन जीचवताअवधी।’-राज्ञा १३·५०. 
 
एकावन, एक्कावन्न चव. ५१ ही संख्या; पन्नास आचि एक चमळून होिारी संख्या. [सं. 
एकपरं्ाशत्] 
 
एकावयवी (भाषा) एकर् अवयव (उच्चारिक्षमता) असलेला (शब्ि.) 
 
एकावली स्त्री. १. एक अथालंकार; पिारं्ी श्रेिी. यात पचहल्या वस्तूशी िुसऱ्या वस्तूर्ा, 
िुसरीशी चतसरीर्ा असा साखळीप्रमािे चवशषेिरूप संबंध असतो : ‘राज्यातं समृद्ध पुरें, उंर् पुराचंतल गृहें, 
गृहात जन । उद्योगशील सारे, उद्योग स्तुत्य िेचत चवपुल धन ॥’ (यात राज्य, पुरे, गृहे, जन, उद्योग आचि 
धन अशा सहा पिाथांर्ी एक श्रेिी.) – अथालंकारारें् चनरूपि १७९. २. पहा : एकावळी: ‘नवरत्नारं्ें 
िेवार्ें पिक आिखी एकावली कोठें आहेत?’ – नाना ८३. [सं.] 
 
एकावळी स्त्री. गळयातील एक अलंकार; एक पिरी माळ; कंठा, हार; ‘जेथ अहंकारा उरवी 
जाहली । एकावळीर्ी काढली । िोरी जैसी॥’-ज्ञा १३·५३१. [सं. एक+आवली] 
 
एकाश्म चव. अखंड िगडार्ा, एकार् िगडार्ा (खाबं).[सं.] 
 
एकासिे सचि. ग्रासिे :‘लोटे एकाचसलें  उिक’-एभा ११७७. 
 
एकासरे चिचव. एका पद्धतीने, वृत्तीने : ‘तुका म्हिे तरे । भवझसधु एकासरें।’ -तुगा १९७०. 
 
एकासीती संख्या चव. एतयाऐंशी : ‘एकासींती प्रकारी’ -गद्य २४९. 
 
एकाि पु. एक संबंध चिवस; र्ोवीस तास. [सं.] 
 
एकाित्तर चव. ७१, सत्तर अचधक एक ही संख्या. [सं. एकसप्तचत] 
 
एकािार चिचव. १. एकीकडे; अलग; पथृक (होिे, असिे). २. एकाजवळ (अनेकापंैकी) असिे; एकाच्या 
ताब्यात.[सं.] 
 
एकािार पु. एक ओळ, पतंती; ऐतय : ‘उबगला आिीं एकाहारा । येवों पाहें॥’ -ज्ञा १८·२९१. 
 
एकािारठी, एकािारसून चिचव. चव.एकीकडून; एका शवेटाकडून; एका बाजूने. (कु.) 
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एकािारी चव. एकार् ओळीतला; सारख्यार् योनयतेर्ा : ‘र्ारुस्थळी एका हारी । एकागंार्ी॥’ -
अमृ १·२. 
 
एका णिशेबी चिचव. एका अथी; एका प्रकारे; एकाशंी. 
 
एकाक्ष चव. एका डोळयार्ा; एकडोळया; एका डोळयाने आंधळा. 

पु. (ल.) १. कावळा. २. शुिार्ायच.[सं.] 
 
एकाक्षर, एकाक्षरी चव. एका अक्षरार्ा; एक अक्षर असलेला. जसे :-एकाक्षरी कोश. [सं.] 
 
एकाक्षर यमक (अलंकार) श्लोकाच्या सवच र्रिात अखेरीस येिारे समान एक अक्षर. उिा. स्वजन 
गवसला तो त्याजपाशी नसे तो । कचठि समय येता कोि कामास येतो ।’रनल 
 
एकांक पु. लीळार्चरत्रातील र्िधरस्वामींच्या एकाकीपिार्ा कालखंड. 
 
एकांककार पु. सवांना सारखे करून टाकिे; बरीवाईट वैचशष्ट्ट्ये नष्करून टाकिे; 
सबगोलंकार. 
 
एकांणकका स्त्री. एक प्रवशे झकवा एक अंक असलेले नाटक. [सं.] 
 
एकांणकता स्त्री. एकटेपिा :‘तोडुचन आसेरे् सूत्र : साधावी एकाचंकता.’ -मूप्र २३८०. 
 
एकांग न. एक अंग, अवयव. 

चव. पहा : एकांगी 
 
एकांगझंुज दं्वद्वयुद्ध; िोघारें् युद्ध : ‘एकागं िंुंजें िंुंजती । एकमेकाचंनकरेंसीं।’-मुआचि ४४·७२. 
 
एकांगबाजी स्त्री.पट्ट्ट्याच्या कसरतीपैकी एक. यात फतत एकार् हातात पट्टा झकवा तलवार घेऊन 
हात करावयारे् असतात. 
 
एकांगवीर पु. १. अनुयायी, सैन्द्य झकवा कोिी मित नसलेला; मितीर्ी अपेक्षा न करिारा; 
कोठल्याही सैन्द्यपथकात सामील नसलेला; एकाडंा वीर. काचक मरातील राजतरंचगिीत ‘एकागंवीर’या 
लढाऊ कामगारारे् विचन येते. पहा : एकांड्या : ‘सन्नद्धकचरता ंिळभार । येथें लागेल उशीर । मी एकला 
एकागंवीर । भीमकी घेऊचन येईन ॥’ - एरुस्व ५·१. २.(ल.) वािात कोिार्ी मित न घेता एकटार् 
स्वसमथचन करिारा : ‘पारं्ही िशचनाशंीं िंुंजार । हा विेातंाचस साजे बचडवार । जो एकागंवीर । 
ख्याचतवाचिया ं ॥’-चवझसपू. ७·१४. ३. कोिाच्या मितीर्ी अपेक्षा न करिारा, धाडसी, उत्साही मािूस. 
[सं.] 
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एकांगी चव. १. एकार् बाजूला संुिर रंग, बेलबुट्टी वगैरे असलेले (र्ीट, रेशीम, मलमल, कापड र्.) 
२. एकालार् पुरेसा (पलंग, र्टई र्.). ३. एकर् गुि, बुद्धी, व्यवहार, ज्ञान र्. असलेला; एकिेशी; एकार् 
बाजूकडे लक्ष िेिारा; िुसरी बाजू न पाहिारा. ४.कृश; सडपातळ; बारीक.(राजा.) [सं.] 
 
एकांगी स्त्री. दं्वद्वयुद्ध; पथृक् युद्ध : ‘समागमें िहापधंरा तोफा घेऊन आपली फौज सोडून एकांगीस यावें 
याजप्रमािें बाहेर आले.’-भाब १३४. 
 
एकांगी स्त्री. १. तरवारीच्या खेळातील एका हातारे् नाव. २. धाडस : 
‘तुम्हीभेटीसयेऊनझहमतधरूनएकागंीकरूनकायचसंपाििे.’ -मिरू १·२७. 
 
एकांगीखि एकबाजूर्ागंलीअसिारार्ोळखि. उिा. मंुनयारं्ाखि. 
 
एकांगी घर एकार् बाजूला उतारारे् छप्पर असलेले घर; एकपाखी घर. 
 
एकांगीझाड एकाबाजूलावाढिारे, फुटिारेिंाड. 
 
एकांगी पान एकार् बाजूला र्ागंले असिारे (चवशषेतः केळीरे् झकवाचवड्ारे्) पान. 
 
एकांगी भांडि ज्यात एकर् पक्ष भाडंत आहे असे भाडंि; भाडंिातीलएकाबाजूर्ीकैचफयत. 
 
एकांगी िोिे एकट्याने धाडसाने परािम करिे : ‘येक आंगी वीर होऊनर्ंग्रजारें् पारपत्य याजंकडून 
पडिें चिसत नाहीं.’-झहिखं २·७८. 
 
एकांगुळ चव. एक डोळा गारोळा आचि एक पाढंरा असिारा (घोडा); एक मंडचलया. ही एक घोड्ार्ी 
खोड आहे - अश्वप १·९४. 
 
एकांडा पु. एकटा स्वार : ‘चनत्य नव े गितीस लागती एकाडें िेशावरले.’ -प्रभाकर-खड्ार्ा 
पोवाडा. 

चव. र्तरातं न चमसळिारा; एकटा राहिारा; अगिी एकटा :‘कुिचबकीच्या कामात एकाडंा 
मािूस चनरुपयोगी असतो.’-काआ ७१. 
 
एकांडा णशलेदार स्वतःच्या झहमतीवर सवच काही करू पाहिारा; िुसऱ्यारे्सहकायच न घेिारा कायचकता, 
राजकीय पुढारी र्त्यािी. 
 
एकांडेपिा पु. अलगपिा; एकलकोंडेपिा; फटकून वागिे : ‘मंुबईच्या नेमस्त प्राचंतक 
कचमटीच्या एकाडेंपिार्ा तीव्र चनषेध करून... काँगे्रसरे् द्वार सवच राजकीय पक्षासं यामुळें  मोकळें िंालें .’-
लोचटकेले ३·३३१. 
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एकांड्या पु. १. ज्यारें् अंड चवभागलेले न चिसता एकर् चिसते झकवा ज्यारें् अंड एका बाजूला 
लोंबत असते असा घोडा. असे अंड असिे हे एक अशुभ लक्षि समजतात. - अश्वप १९६. २. पहा: 
एकांगवीर कोित्याही पलटिीत सामील िंालेला नसून स्वतंत्रपिे लढिारा; स्वतंत्र चशलेिार; शूर, 
धाडसी पुरुष : ‘चनत्य नव ेगितीस लागती एकाडें िेशावरले.’ -ऐपो २१६. ३. एकटार् काम पार पाडिारा; 
िुसऱ्यार्ी मित न घेिारा (हरिास, गवई र्.) [सं.] 
 
एकांत पु. १. खाजगी जागा; गुप्त जागा; विचळीपासून अचलप्त असलेली जागा; कोिार्ा उपरव 
होिार नाही असे स्थळ; चनवातं स्थान : ‘बहुतकरूचन एकातंें । बचैसजे गा ॥’ -ज्ञा ६·१८०. २. चनचश्चत स्थान; 
कायम स्थान : ‘जें आकारार्ा प्रातुं । जें मोक्षार्ा एकातुं।’ -ज्ञा ६·३२२. ३. खाजगी मसलत; खलबत; 
एकीकडे चवर्ार; गुजगोष्. लोकातं याच्या उलट.[सं.] (वा.) एकांत करिे–१. खलबत, गुजगोष्ी करिे 
: ‘नळें तुजशीं एकातं काय केला’-नल ११७. २. एकातंात, एकमेकाचं्या सहवासात असिे; अगिी सलगी 
करिे; एखाद्याजवळ एकटे राहिे : ‘सुशीलेनें काफशीं एकातं केला व तेथें ती त्याच्या अगिी जवळ 
बसली.’-सुिे २३०. 
 
एकांत कोठडी एकीकडर्ी, चनजचन खोली (तुरंुगातील तळघर वगैरे); अंधारी; अंधाऱ्या कोठडीत 
कोंडण्यार्ी क्स्थती; एकातं तुरंुगवास. 
 
एकांतर, एकांतरा चव. एक सोडून एक असे; एक चिवसाआड (ज्वर). 

न. एक चिवसाआड जेवण्यारे् व्रत; धरिेपारिे : ‘अथवा एकातंरा कृच्री । र्ारंायिें 
मासोपवासीं । शोषोचन गा धातुराशी । कचरती तपें॥’-ज्ञा१७·३६४. [सं.] 
 
एकांतर खंड (भचूमती) (वतुचळारे् वगैरे) एकाआड एक असे चवभाग. 
 
एकांतणरत गट (ग.) एकाआड एक असे आकडे घेऊन केलेला गट. 
 
एकांणतक चव. १. परिह्मी लीन; िह्मरत. २. अचतरेकी; िुसऱ्या बाजूकडेपूिच िुलचक्ष करिारा. 
[सं.] 
 
एकांणतकधमय ज्यात चवष्ट्िू हार् अंत म्हिजे अंचतम तत्त्व मानला जातो असा भागवत धमच : ‘हा भागवत 
झकवा नारायिीय धमच त्यासर् सात्वत झकवा एकाचंतक धमच अशी िुसरी नाव ेआहेत.’-गीर.१०. 
 
एकांणतकपिा पु. एकार् गोष्ीर्ी अचतशचयतता; अचतशयोतती :‘एकाचंतकपिा हा चवनोिात हृद्य 
असला तरी तो शास्त्रात हृद्य न होता उव्िेगजनक होतो.’ -के १४·५·४० 
 
एकांणतक राज्यघटना मध्यवती कायिेमंडळार्ा सावचभौम अचधकार व तचितर गौि चवभागानंा 
अचधकारार्ा अभाव; सावचभौमाचधकार अचवभतत असून मध्यवती संस्थेखेरीज र्तर कोिालाही कायिे 
करण्यार्ा अचधकार नसिे. 
 
एकांती चिचव. खाजगीत; गुप्तपिे. 
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एकांती लोकांती चिचव. खाजगी व सावचजचनक रीतीने. क्वचर्त एकातं लोकातं असाही प्रयोग करतात. 
(वा.) एकांती लोकांती सांगिे-एकीकडे व प्रचसद्धपिे, र्ारर्ौघातं सागंिे. 
 
एकांणशक, एकांशी चव. एका भागासंबधंी; एकागंी; मयाचित स्वरूपार्ा; चवचशष् चवषयापुरता; 
संकुचर्त [सं. एकाशं] 
 
एकांशी चिचव. काहीसे; एका तऱ्हेने; एका बाजूने; एका बाबतीत. 
 
एणकिेळा चिचव. १. एक वळे; एकिा : ‘ते एचकहेळा ं घे पा ं आपवें ।’-ज्ञा ९·२९९. २. एकिम; 
अकस्मात् : ‘हें लचटकें  केवीं म्हचिजें । एचकहेळा ं॥’-ज्ञा ४·३९.[एक + हेळा; तुल. प्रा. हेला= शीघ्रता.] 
 
एककदा पु. एकी; ऐतय; सख्य; मतै्री; जूट : ‘मुख्यारं्ा एझकिा साचबतआहे. चवलग पडिार नाही.’-
मर्सा १०·१२१. [सं. एकता] 
 
एकी स्त्री. १. ऐतय; सख्य; मतै्री; स्नेह; गट्टी; एकमेळ; एकचिल.२. अभेि; अदै्वत; अचवभततता (हेतू, 
भाव, चहत, उद्योग यामंधील). ३. (एकीबेकी खेळात) चवषम संख्या. ४. लघ्वी; मुतिे; लघुशकंा. शाळातूंन 
चवद्याथी लघ्वीला जाताना परवानगी मागताना (एक बोट िाखवनू) म्हितात. ५. एक यारे् अनेकवर्न : 
‘एकी म्हिती काय िंालें?’-राजवाडे गं्रथमाला. [सं. एक] 
 
एकी चिचव. एकाने गुिून. उिा. एक एकी एक. पार् एकी पार् पाढ्यात म्हितात. 
 
एकी शअ. बाबतीत : ‘सगळंगाव म्हितं मास्तर यळंला येतो; मग माझ्या एकीर् का असं?’-बनगर 
४१. 
 
एकीकडचा, एकीकडील चव. एका बाजूर्ा, (चिशरे्ा, भागार्ा वगैरे) मुख्य रस्त्यापासून लाबं 
असलेला. 
 
एकीकडून, एकीकडने चिचव. १. एका बाजूने, चिशनेे, भागाने; एकाबाजूला, अंगाला, भागाला. २. 
एकिम सवच चमळून; एकंिर सगळे. 
 
एकीकडे, एकीकडेस चिचव. १. अनेक कडा, बाजूयातूंन एका ठायी,एका अंगी. २. एका बाजूला. पहा 
: एकीकडून १. ३. बाजूला;वचहवाटीच्या रस्त्यापासून िूर; लाबं; पलीकडे. ४. (ल.) 
प्रस्तुतभाषिािींर्ाप्रस्ताविम, त्यापासूनअलग, िूर. 
 
एकीकरि न. १. संचमश्रि; संकलन; चमश्रि, एक करिे; चमलाप करिे. २. अभेि; अदै्वत; 
एकाकार; एकरूप; ऐतय. [सं.] 
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एकीकाष्ठा चिचव. एकत्रपिे; तौलचनक पद्धतीने चवर्ार करून; पराकाष्ठेने चवर्ारदृष्ट्ट्या; 
ताचत्त्वकदृष्ट्ट्या : ‘तैसें दृक य का ंरष्ा । या िोन्द्ही िशा वािंंटा । पाहता ंएकी काष्ठा । स्फूर्मतमात्र तो ॥’-अमृ 
७·२४४. [सं. एक+काष्ठा =चिशा, सीमा] 
 
एकीन स्त्री. खात्री; चवश्वास; दृढमत : ‘व -वाचजबी ताकीि होईल हेएकीन समजोन.’-मर्सा १५·१५२. 
[फा. यकीन] 
 
एकीबेकी स्त्री. १. बायका-मुलारं्ा समचवषम ओळखण्यार्ा एक खेळ. (सरी ब्यस्सा खेळ, सम 
चवषमाकंारं्ा खेळ) यात मुठीत पैसे वगैरे घेऊन िुसऱ्याला ते सम आहेत की चवषम आहेत असे चवर्ारतात, 
त्याने साचंगतलेले (मोजून पाहता) खरे ठरले तर मुठीतील सवच पैसे र्.त्याला द्यायरे्, खोटे आल्यास 
िुसऱ्यापासून चततके आपि घ्यायरे्. ‘एकीबेकी पोरा सागं िंडकरी’-भज ११४. २. जूटफूट; 
समेटआचिभाडंि. 
 
एकीभवन न. िोन झकवा अचधक पिाथच एकजीव होिे; पूिचपिे चमसळिे; संकलन; संचमश्रि; 
एकीकरि. २. (समाज.) िोन संस्कृती, समाज यारें् एकीकरि. [सं.] 
 
एकीय चव. एकटा; एकला; एकासंबधंी. [सं.] 
 
एकीसवा चिचव. १. एकसारखा; एकत्र. २. एका बाजूला; एकीकडे: ‘सकळहोतुम्ही व्हा गे 
एकीसवा । तुका म्हिे जीवा धीर नाहीं ।’-तुगा २. 
 
एकीिेळा चिचव. अकस्मात. 
 
एकुटपिा पु. एकटे राहिे; एकाकी पडिे : ‘पि अशी एकुटपिार्ीवळे त्याला (मेंढतयाला) 
क्वचर्त येत असे.’ –बनगर२३. 
 
एकुिऐंशी चव. (८०-१)=७९ ही संख्या. सत्तर आचि नऊ चमळून होिारी संख्या. [सं. 
एकोनाशीचत] 
 
एकुिचाळीस चव. (४०-१)= ३९ ही संख्या; तीस आचि नऊ चमळूनहोिारी संख्या. [सं. 
एकोनर्त्वाझरशत्] 
 
एकुितीस चव. (३०-१)= २९ ही संख्या; वीस आचि नऊ चमळूनहोिारी संख्या. [सं. 
एकोनझत्रशत्] 
 
एकुिनव्वद चव. (९०-१)= ८९ ही संख्या; ऐंशी आचि नऊ चमळूनहोिारी संख्या. [सं. 
एकोननवचत] 
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एकुनपन्नास, एकुिपन्नास चव. (५०-१)= ४९ ही संख्या; र्ाळीस आचि नऊ चमळून होिारी 
संख्या [सं. एकोनपरं्ाशत्] 
 
एकुिवीस, एकुिीस, एकोिीस चव. (२०-१)=१९ ही संख्या; िहा आचि नऊ चमळून होिारी संख्या. 
[सं. एकोनझवशचत] 
 
एकुिशंभर चव. (१००-१) ९९ ही संख्या; नव्वि आचि नऊ चमळूनहोिारी संख्या; नव्याण्िव. 
 
एकुिसत्तर, एकुिित्तर चव. (७०-१)=६९ ही संख्या; साठ आचिनऊ चमळून होिारी संख्या. [सं. 
एकोनसप्तचत] 
 
एकुिसाठ चव. (६०-१)=५९ ही संख्या; पन्नास आचि नऊ चमळून होिारी संख्या. [सं. 
एकोनषचष्] 
 
एकुिात, एकुनात, एकुििात स्त्री. १. चहशबे पुरा केल्यावरर्ी,अखेरर्ी, एकूि रक्कम; चहशबेा 
अखेरी रक्कम, चशल्लक : ‘शवेटी एकुिात िेत जावो.’-खाजगी खातें अंमलिारारे् अचधकार (बडोिे) १८५. 
२. या पुऱ्या केलेल्या रकमेवर मालकाने करायर्ी सही झकवा रेघ, लेख. ३. या सहीवर एक चवचशष् खूि 
म्हिून काढतात ती रेघ.४. (ल.) भाषिातील प्रमािभतू सार; सार-चसद्धातं; तात्पयच. 
 
एकुनएर, एकुियेर, एकुनेर चिचव. परस्पर; एकमेक : ‘लोकपुसतीएकुनेराला ।’-ऐपो १३०.(कुि.) 
 
एकुलता, एकुलता एक चव. एकटार्. 
 
एकूक चव. चिचव. प्रत्येक; सवांपैकी प्रत्येक वेळी एक याप्रमािे. (कु.). 
 
एकूटपि न. एकाकी राहिे : ‘िेवा, आता हे एकूटपि पुरे.’–काआ७४. 
 
एकूि, एकून चिचव. १. तर मग; असे आहे तर; साराशं; एकंिरीत: ‘एकूि त्या वृषलीच्या भाच्याला 
राज्यावर बसचवण्याकचरता तंू असलानीर्पिा केलास काय?’-र्रंगुप्त १७९. २. सवच चमळून 
एकंिरसंख्याझकवाबेरीज : ‘पारं्ाजिानंीपारं्पारं्रुपयेचिलेएकूिपंर्वीस िंाले.’-मोल. ३. अट्टल 
(बोलण्यार्ा चनष्ट्कषच काढून आलेले मत म्हिून); पक्का; वस्ताि. उिा. एकूि लबाड - लुच्चा - सोिा - 
मूखच. [सं. एक +अनु] 
 
एकूिएक चिचव. १. एकर्; तेर् ते; सवच सारे एकर्. २. प्रत्येक;कोिी न वगळता; सवचजि. 
 
एकूिएकच चिचव. सारखेर्. 
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एकूिजमा, एकूिबेरीज स्त्री. (अनेक रकमारं्ी) एकंिर बेरीज; एकंिररक्कम. (वा.) एकूि के्षत्रफळ 
सारखेच– (लाबंी कमी करून रंुिी त्या मानाने वाढचवली तरी के्षत्रफळ सारखेर् राहिार या वरून)एकूि 
एक = एकीकडे कमी तर िुसरीकडे जास्त; एकंिर बरोबरी. 
 
एकूिीस चिचव. एकंिरीत : ‘एकूिीस हरएक प्रकारे िौलतेस अपाय ..’-ऐलेसं ९९. 
 
एके (ग.) एकवळेा; एकाने गुिायरे् असताना योजायर्ा अवयव; पाढ्यात एकपट िाखचवण्यासाठी 
वापरायर्ा शब्ि. जसे : - तीन एके तीन. 
 
एकेक, एकेकटा प्रत्येकजि; एकएकटा; एकामागून एक. 
 
एकेचाळ, एकेचाळीस, एकेताळ, एकेताळीस चव. ४१ ही संख्या.र्ाळीस आचि एक चमळून होिारी 
संख्या. [सं. एकर्त्वाझरशत्] 
 
एकेठंय चिचव. एका चठकािी; एके जागी; एकत्र. (कु.) 
 
एकेरा, एकेरी चव. १. िुहेरी, घडीर्ा झकवा चपळलेला नव्हे असा; एक पिरी (कापड, कागि, सूत 
वगैरेला लावतात); चवरळ चविीरे् (सिगं). २. कोता; बारीक; िुबळा (गाण्याच्या कामी गळा आवाज 
वगैरे). ३. एकवर्नी; अरेतुरे असा सलगीर्ा (उल्लेख, संबोधन) : ‘तंूमला चशवकुमारी या एकेरी नावंाने 
हाक मार गडे !’-चवचव ८·२·३०.४. एक एक; स्वतंत्र, िोन िोन, तीन तीन अशा प्रकारे संबद्ध नव्हेअसा. 
(वा.) एकेरीवर येिे–अरे तुरे म्हििे, एकेरी नावाने संबोधिे (अनािरयुतत) २. (ल.) चर्रडीस जािे, 
चर्डिे. 
 
एकेरापट पु. (मल्लचवद्या) एक पेर्; जोडीिाराच्या एका पायालागुडघ्याच्या लविीत हात 
घालून उर्लून आपले डोके जोडीिाराच्या बगलेजवळ छातीला िाबनू जोडीिाराला र्ीत करिे. 
 
एकेरा िुलकस (मल्लचवद्या) एक पेर्. आपि आपल्या जोडीिाराला खाली आिून त्यार्ी मान आपल्या 
छातीने िाबून आपला एक हात जोडीिाराच्या बगलेत घालून आपल्या िुसऱ्या हातारे् 
कोपरजोडीिाराच्याबाहेरीलमंुढ्यावरठेवनूआपल्यािोन्द्हीहातानंीचमठीघालिे व ज्या बाजूर्ा आपला हात 
जोडीिाराच्या मंुढ्यावर ठेवलाअसेल त्या बाजूर्ा आपला पाय जोडीिाराच्या गुडघ्यापासूनघोट्यापयंत 
तटविे व जोडीिाराच्या बगलेतून घातलेल्या हाताने िंटकािेऊन जोडीिारास र्ीत करिे. 
 
एकेरी चव. एकएक वस्तू (धागा, फूल, मिी) वापरून केलेला; फततएकार् साधनाने काम करिारा; 
एकर् पिर असलेला (हार, र्.). 
 
एकेरी आवाज कोता आवाज. 
 
एकेरी कथानक (सास.) ज्यामध्ये मूळ कथेला जोडून उपकथानक येतनाही अशी कथा; कथेर्ी माडंिी. 
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एकेरी करिे सलगी िाखचविे : ‘त्यानं एकेरी केल्यावर पाटिकरनं एकिमर्मकून पाचहलं.’ -िंाकोळ 
७०. 
 
एकेरी कारकून १.हलतया िजार्ा कारकून. याला चशपाई, प्यािे र्. नेमिूक नसते. यारे् काम चनव्वळ 
कारकुनीपलीकडे काही नसते. २. (झनिाव्यंजक) धोपटमागी. 
 
एकेरी नोंद १. चजथे एकार् खात्यात व्यवहार नोंिले जातात अशी साधी चहशबे नोंिण्यार्ी पद्धत. २. 
(अथच.) व्यापारव्यवहारातील फतत एकार् बाजूर्ी िखल घेिारी लेखापालार्ी पद्धत. यामध्ये रोखीर्ी 
आचि ऋिको व धनकोर्ी व्यक्ततगत खाती यारं्ी नोंि असते. 
 
एकेरी पाड (स्था.) गवंड्ासाठी बाधंलेला एकेरी चवटारं्ा माळा. 
 
एकेरी फूल (वन.) पाकळयारें् एकर् वतुचळ असलेले फूल. 
 
एकेरी येिे १.चर्रडीस येऊन अरे-तुरे म्हििे. २. अनािराने संबोधिे. 
 
एकेरी वणिवाट कीिीत (जमाखर्च) एकिार् बार करिे. 
 
एकेरी सरकत (ग.) एकपाती; एकभागी; एकेरी प्रमािभाग; वाटिी. 
 
एकेरी िोन होन या नाण्यार्ा एक प्रकार. 
 
एकेश्वरवाद पु. ज्यात एकार् ईश्वरारे् अक्स्तत्व (चवधान) असते, त्याला एकेश्वर असे नाव आहे. 
जग चनमाि करिारी व त्यारे् चनयंत्रि करिारी एकर् सवचश्रेष्ठ शतती आहे असे मत. [सं.] 
 
एकैक चव. १. प्रत्येक; एकामागून एक; चवलक्षि असे एकेक: ‘हें साघंोंकार् एकैक । िेखैं 
श्वासोश्वासाचिक ।’-राज्ञा ५·४५. २. एकएक; एकेक : ‘एकैके वळेें  जाते िुखिें । ते आम्ही केले पुसविें॥’-
चशव ८१६. [सं.] 
 
एकैकसमाकारी चव. (ग.) एकसारखा आकार असिारी. 
 
एकोटी स्त्री. भाकरी भाजण्यासाठी तव्याप्रमािे उपयोगात आिायर्ी वाटोळी मातीर्ी खापरी. (खा.) 
[सं. एकवती] 
 
एकोिीस वीसपेक्षा एक कमी; १९ अशी चलचहली जािारी संख्या. 
 
एकोिीस णवश्वे एकशएेक चहक यानंी. १८ चवश्वे ही कमालमयािा. त्याहीपेक्षा एक चवक व्याने अचधक : 
‘यावरून १९ चवश्वे तर नानासं चवचित नसता ...’-मझशयाकंा २८६. 
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एकोता पु. एक कुळार्ार. हा चवधी एका रात्रीत उरकायर्ा असतो. यात पूजा करिाराला ‘भगत’, 
चस्त्रयानंा ‘गवरिी’, जेविाला ‘भोजनभरिे’ हरभऱ्याच्या डाळीच्या केलेल्या मुटकुळयाला ‘नारळे’व भाताला 
‘मोगरा’ म्हितात. महाएकोताअसाआिखीएकप्रकारआहे. 
 
एकोत्तर चव. एकाने अचधक; वगेळा असा एक. [सं.] 
 
एकोत्तरा, एकोत्रा पु. ि.म.ि.श.े एक रुपया व्याजार्ा िर, व्याजार्ा हफ्ता प्रारंभीर् कापून 
घेण्यार्ी रीत : ‘जे एकोत्तरेयाचर्या वाढी । जळचतये आगी घाचलती उडी ।’-ज्ञा ९·५४. [सं. एक+ उत्तर] 
 
एकोणत्तष्ठता स्त्री. एकोचिष् श्राद्ध; पे्रतचनवृत्यथच करायरे् श्राद्ध. [सं.] 
 
एकोत्री, एकोते्र स्त्री. उजळिीर्ा एक प्रकार, संख्याचं्या वगार्ा पाढा. जसे : - बे बे र्ार, तीन चत्रके 
नऊ, र्ार र्ोक सोळा, पार्ा पार्ा परं्वीस र्. 
 
एकोदर चव. सोिर; सख्खी; एका आईर्ी; एकार् उिरातून उत्पन्न िंालेली(मुले) : ‘कर् बोले आिरें । 
तुम्ही आम्ही एकोिरें ॥’-पापं्र ५·९९. [सं.] 
 
एकोदरशे, एकोदशे चव. एकश ेएक (१०१). हंुडी, लेख वगैरेतून हाशब्ि येतो :‘अश्वपचत नरपचत 
राजे होती। एकोिश ेरािी तया विूचनाही चमती।’-वसा १३. 
 
एकोणद्दष्ट न. १. मृताच्या उत्तरचियेत सझपडी श्राद्ध होण्यापूवी अकराव्या चिवशी करायरे् श्राद्ध. 
२. र्ुलता, भाऊ र्. चनपुचत्रक मृत िंाले असल्यास केवळ त्यानार् उिेशून (म्हिजे त्रयीर्ा उल्लेख न 
करता) हे श्राद्ध केले जाते. एकोचत्तष्ठ असाही शब्ि रूढ आहे. [सं.] 
 
एकोन्माद पु. (मानस.) एकार् चवशषे चवषयारे् वेड. [सं.] 
 
एकोपा, एकोवा पु. एकी; एकमत; जूट; संघटना : ‘राष्ट्राच्या अभ्युियाकचरताएकोप्याने प्रयत्न 
करण्यार्ी जरुरी आहे.’-लोचटकेले ३·२४६. 
 
एकोशास, एकोशा, एकोस चिचव. एकीकडे; आडवळिी; एकातंी; रस्त्यापासून बाजूला (गाव 
वगैरे). [सं. एक+वस्] 
 
एकोसा पु. जनावराचं्या आर्ळास होिारा एक रोग. 
 
एकोळ चिचव. एकवळे; एकिा : ‘जें जन्द्मशतीं ओळचगजे । एकोळ यावयेा’ -ज्ञा९·२०५. 
 
एकोळा चव. एकसमूह; एकवट : ‘एकोळा करोचन लागु वळावीला।’-भाते्र १०·३·११४. 
 
एक्कडेन चिचव. एकीकडे; एकत्र. (गो.) 
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एक्कल काजा मुलारं्ा गोट्यारं्ा खेळ. एक या अंकाबिल म्हितात. 
 
एक्का पु. तबल्यावरील एक ठेका. (को.) 
 
एक्का पु. १. एक चिवस अहोरात्र भजन; भजनसप्ता; खळ न पडताएक चिवस अहोरात्र करायरे् 
नामस्मरि, भजन. (व.) २. एकी; एकमत; जूट; एकचवर्ार : ‘पुढें स्वराज्यामधीं असून एक्का नसूनबेबंिी 
िंाली होती.’-गापो ९४. [सं. एक] 
 
एक्का पु. हातावर तोलून धरण्यार्ा लाकडी मल्लखाबं. 
 
एक्का पु. मेिबत्तीर्ी बैठक; झभतीला लावनू ठेवायर्ा चिवा. 
 
एक्का, एक्या पु. १. पत्त्यातील पानापंैकी ज्यावर एक चर्न्द्ह आहे असे पान (गंचजफ्यात प्रत्येक 
रंगार्ा एक एक्का असतो). हे पान सवात भारी मानण्यात येते. ‘एक्का म्हिे राजालाही मारतो.’-के २६·७·३०. 
२. (ल.) अचद्वतीय, श्रेष्ठ मािूस. [सं. एक] 
 
एक्का पु. एका बैलार्ी (क्वचर्त घोड्ार्ी) गाडी; छकडा : ‘(चिल्ली येथील) श्रीमंत लोक 
प्रातःकाळी मोठाले बलैारें् रथझकवा येके्क यातं बसून यमुनास्नानास जातात.’ -तीथचयात्रा प्रबधं६९. [सं. 
एक] 
 
एक्काकरूनबसिे एकत्रजमूनबसिे : ‘⋯फौजेनेएक्काकरूनबसल्यावर मागती बक्षीं वगैरे आचिले.’-ऐलेसं 
५३५५. 
 
एकु्कलगा पु. रानडुक्कर : ‘भला जंगी एकु्कलगा रान सोडून बाहेरधावला.’-श्रीयो १·३०२. 
 
एके्कचाळीस चव. र्ाळीस अचधक एक ही संख्या; ४१ ही संख्या. 
 
एक्बालपन्िा चव. िैववान; नशीबवान.[फा. र्कबालपनाह] 
 
एक्याण्िव चव. नव्वि अचधक एक, ९१ ही संख्या. [सं. एकनवचत] 
 
एक्यांयशी चव. ८१, ऐंशी अचधक एक चमळून होिारी संख्या. 
 
एक्रार पु. करार; कबुली; र्िार : ‘ऐसें स्पष्वािें पुसता ं मुल्जीम होऊनएिार केला.’-मर्सा 
२०·६५. [फा.र्िार] 
 
एक्सान, एकसा चव. चिचव. एकसारखा :‘जमाना एकसा नाही’ -मर्सा ५·८५. [फा. यक्सान्] 
 
एखरा पु. कोचळस्त्यारे् बी, त्यास तालीमखाना असेही म्हितात. 
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एखाद, एखादा चव. कोिीतरी; कोिीएक; अनेकापंैकी (कोिताही) एक; अमुक; चवचशष् नव्हे तो; 
एकािा-एकाधा : ‘एखािें फुटकें  नशीब म्हिूनी पे्रतास शृगंाचरते.’-वानवै. २. (अध्याहार होऊन) एखाद्या 
वळेी; एखाद्या प्रकारे: ‘एखाद्या होईलसुद्धा.’-रथ १९४. 
 
एखाददुसरा चव. कोिी एखािा (क्वचर्त आढळला तर); एकिोघेआिखी; किाचर्त एक जास्त 
(आतापावतेो साचंगतल्यापेक्षा). 
 
एख्लास, एख्लासी(एखलास्, एख्लासी) पु. स्त्री. स्नेह; आिर; मतै्री. पहा : र्ख्लास [फा. 
येख्लास] 
 
एगान स्त्री. (जरतार धंिा) एकेरी तार. एकार् तारेला पीळ चिलेलाअसल्यास चतला एगान म्हितात. 
 
एगानगत स्त्री. ऐतय; स्नेह: ‘िुचनयाईंत िोंही िौलतींर्ी एगानगत मषहूर.’-मर्सा ५·३१. [फा. 
यगानगत्] 
 
एजोब पु. (चि.) वनस्पचतचवशषे. जुन्द्या कराराच्या काळी याच्याडहाळयारं्ा उपयोग शुद्धीकरिाच्या 
चवधीमध्ये रतत झकवा पािी झशपडण्याकचरता करीत असत : ‘एजोबाने स्वच्छ करा मज चनमचल ते मी होईन 
हो.’-उसं १८४. [चहिु] 
 
एटक न. १. गाडीर्ी साटी आचि बुटे यानंा जोडिारा िाडंा. २. खूबी; युतती; तंत्र.: ‘ज्याला माहीत 
नाहीं हें एटक त्यानें गाडी उलटचवली म्हिून समजा!’-खेस्व १७१. 
 
एटाल न. चवटेर्ा तुकडा; चवटकर : ‘ते टाकीचत एटाले । पैशून्द्याझर् ॥’ -राज्ञा १६·३१९. 
 
एटोळ चिचव. र्तका वळे; वाढूळ. पहा : एढोळ.(व.) 
 
एठ, एठा, यठ चिचव. येथे; या चठकािी : ‘तंव ं भिे यािवराओ । एठहाचर् उपाओ॥’-चशव ७४१. [सं. 
र्त्थ] 
 
एठाठी चिचव. येथून. (चर्.) [सं. र्तः+र्तः] 
 
एड स्त्री. टार्. घोड्ाला मारण्याकचरता टारे्च्या मागच्या बाजूलालावलेली िातेरी. (चि. िेिे.) 
[झह.एडी=टार्] 
 
एडका पु. १. मेंढ्यार्ी एक जात. याला झशगे येतात, ती मजबतू असूनत्याला टक्कर िेऊन लढण्याला 
चशकचवतात : ‘एडका मिन तो केवळ परं्ानन.’-भज ११२. २. मंुनया पकडण्यासाठी धुळीत वाटोळी खळी 
करून चतच्यात बसिारा चकडा, याला मोर असेही म्हितात.[सं. एडक] 
 
एडगुळबेडगुळ चव. ओबडधोबड.(व.) [बेडगुळरे् चद्व.] 
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एडला चिचव. एव्हाना; एवढ्या वळेात. (चर्.) [सं. र्यत्वलेा] 
 
एणडपस गंड (मानस.) लहान मुलाच्या आईवर असिाऱ्या वाजवीपेक्षाअचधक पे्रमामुळे चनमाि होिाऱ्या 
मानचसक चवकृतीला फ्रार्ड यामानसशास्त्रज्ञाने हे नाव चिले आहे. 
 
एडी स्त्री. टार्. पहा : एड(व.) [झह. एडी] 
 
एडी स्त्री. घोड्ार्ी िुडकी र्ाल. 
 
ए डी सी पु. उच्च पिस्थाच्या तैनातीला असिारा लष्ट्करी अचधकारी. (हा अचधकारी त्याच्या सवच 
सुखसोयींकडे लक्ष िेऊन त्यारं्ी बडिास्तठेवतो); शरीरसंरक्षक; अंगरक्षक. [रं्.] 
 
एडुक, एडूक पु. हाडे, िात, केस वगैरे काही स्मारक म्हिून पुरूनिंाल्यावर त्यावर उभारलेला 
मनोरा झकवा र्मारत; स्तूप; डागोबा. बुद्धाच्या अवशषेारं्ी अशी एडुकस्थाने असतात : ‘एडूकचर्न्द्हा पचृथवी 
न िेवगृहभचूषता.’-गीर ५५६. [सं.] 
 
एढवळ, एढोळ, चिचव. आतापावतेो; एवढा वळे; र्ततया उचशरापयंत; वाढूळ. पहा : एटोळ. [सं. 
र्यत् वेला] 
 
एढा चिचव. येथे. पहा : एठ, एठा. (राजा.) 
 
एढाढी चिचव. येथून. (राजा.) 
 
एिाक्षी स्त्री. मृगनयना; हरिासारखे डोळे असिारी संुिर स्त्री. [सं.] 
 
एिांक पु. र्रं; ज्यावर हचरिारे् चर्न्द्ह आहे तो; मृगलाछंन : ‘होता रोि कृपाख्ययुतत सह तो एिाकं 
तारागंिीं ।’-वामन-चवराट ५·१३. [सं.एि= हचरि+अंक = चर्न्द्ह] 
 
एिे सना. तृतीया १. येिे; याने : ‘कचथतो सवाथचपि जप्य महामंत्र मी तुला एिें । वश होर्जेल िेवें 
जेझव मधुरगीत मोचहतें एिे ।’-मोअनुशासन ५·१३. २. या; अशा. उिा. एिेकरून, एिेपचर वगैरेरूपे होतात : 
‘एिेंपचर पचरसतारं् तया अनन्द्या ।’-नल १२१. 
 
एतत्, एतद सना. हा, ही, हे. पुढीलप्रमािे समासात हा शब्ि येतो. एतिचतचरतत 
(एतत्+अचतचरतत) = याहून वगेळा, याहून वरर्ढ. एतिंतगचत = यात समाचवष् िंालेले; यातील; यारे्. 
एतत्कृत = याने केलेले. एतिथच = याकचरता; म्हिून. एतिथचक = या अथार्ा. एतिनंतर = यानंतर. 
एतिनुरूप = या प्रकारे; याप्रमािे. एतिवचध = येथपयंत; र्तके. एतिारभ्य = यापुढे वगैरे. [सं.] 
 
एतदथय चव. चवचशष् कामापुरता नेमलेला. 
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एतदे्दशीय चव. या िेशातील; या िेशात, येथील लोकाकंडून होिारी (पुस्तके, र्तर कामे वगैरे) 
: ‘एतिेशीय गं्रथावर साहेब मजकुरानंी जोटीकालेख चलचहला....’-लोचटकेले २·१९३. [स.ं] 
 
एता चिचव. आता. (राजा.) 
 
एतादृश चव. यासारखा; असा. [सं.] 
 
एतावत चव. र्तका; एवढा. उिा.एतावत्काल. [सं.] 
 
एतावता चिचव. १. म्हिून; एकंिरीत; यामुळे; र्ततयाने; येवढ्याने : ‘एतावता चनष्ट्पन्न काय होतें कीं, 
औरस पुत्र नसल्यास स्वगचप्राप्तीसाठीं ित्तकपुत्र घेण्यार्ी जरूर नाहीं.’-लोचटकेले ४·१५. २. तथाचप; 
असेआहेतरी; अद्याप. [सं.] 
 
एतावणध, एतावधी चिचव. एथपयंत; एथपावतेो; होताहोईतो; एवढा; र्तका. [सं. एत्+अवचध] 
 
एतुला चव. एवढा; र्तका; असा : ‘लाडका कचरसी यास एतुला.’-आकृ २८. [सं. र्यत्] 
 
एथ सना. १. सवच. २. मी. र्िधरस्वामींनी स्वतःबिल केलेला प्रयोग. एथौचन= माझ्याकडून : ‘ते 
एथौचन तुम्हाचंस साचंघजैल.’-लीर् १·२. 
 
एथ हे चठकाि या अथार्ा मूळ शब्ि. त्याला प्रत्यय लागून अव्यय व चवशषेिे तयार होतात. जसे : -
एथुचन, एथे, एथला, एथपयंत र्. 
 
एथ याचठकािी; या स्थळापासून : ‘एथ मृत्युसी ही करूचन र्ढावा।’-राज्ञा११·३८३. 
 
एथचा, एथला, एथील चव. या जागेर्ा, भागार्ा, प्रातंार्ा, चिशरे्ावगैरे; येथील. [सं. अत्र] 
 
एथपयंत, एथपावेतो, एथवरी, चिचव. हा पावतेो; या (वळे झकवास्थळ) पयंत; हा काळ पावेतो; एवढा 
वळे; एढोळ. 
 
एथून, एथोन चिचव. यापुढे; या स्थळापासून झकवा काळापासून पुढे. 
 
एदणगरी चव. नागपूर जवळ असलेल्या एिगीर गावरे् (शलेा, धोतरजोडीर्. वस्त्र). 
 
एदेन, अदन चव. चिस्ती पचवत्र शास्त्रात वर्मिल्याप्रमािे मानवारे् मूळपूवचज आिम व हव्वा यानंा ज्या 
बागेत ठेवले होते त्या बागेरे् नाव; आनंिोद्यान; नंिनवन : ‘परमेश्वर िेवानें त्यास एिेन बागातूंन काढून 
लाचवले.’-उत्प २·२३.[चहिु एिेम=आनंि झकवा सुख; र्ं. र्डन.] 
 
एदो चव. एवढा. (गो.) [सं. र्यत्] 
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एधवळा, एधोळ, एधोळा चिचव. एव्हाना; र्तका वेळ; एवढावळेपयंत; एढवळ; एढोळ; एवढ्यावेळी. 
(कुि.) 
 
एधवा चिचव. आता; यावळेी. [सं. अद्य] 
 
एधष्ट, एधष्ठ चिचव. पाचहजे चततके; यथेष्; भरपूर; पुरेपूर. [सं. यथेष् अप.] 
 
एनकेन प्रकारे, एनतेन प्रकारे चिचव. कोित्यातरी प्रकाराने; कशाही रीतीने; वाटेल तसे; कशामुळे 
तरी; कसे तरी; कसेही. [सं. एनकेनप्रकारेि] 
 
एनातीमामूल स्त्री. ठरावीक िेिगी. [अरबी र्नायत + फारसी मामूल] 
 
एणनमा पु. बस्ती; बस्तीरे् एक औषध झकवा चपर्कारी; शौर्चवधीरे् एक साधन. [र्ं.] 
 
एन्िा घेिे अचि. चहसका घेिे; व्यथच त्रास घेिे. (व.) 
 
एणप्रल पु. र्ंग्रजी वषार्ा र्वथा मचहना. हा मराठी र्ैत्र-वैशाखाच्या सुमाराला येतो. [रं्.] 
 
एर (एर ) चव. बाकीरे् िुसरे र्तर (चवचशष् साचंगतल्यानंतर राचहलेले); अन्द्य; चभन्न : ‘एर 
पचरवारू अपारू। तो कवनु जािे ।’-चशव ५२. २. (ल.) गौि; चकरकोळ; सटरफटर.३. चिचव.एरवी : ‘एर 
चसद्ध तैसा येथें । उपाये मी।’ -ज्ञा १८·१२२२. 
 
एर, एरी पु. एका जातीर्ा मासा. हा भरलेल्या पोत्याच्या आकारार्ा असून पाण्यात कोलाटं्या घेत 
चफरतो. त्यार्ी एकर् बाजू पाण्यावर चिसते. 
 
एर, एरी, एरु, एरे सना. तो; ती; हा; ही : ‘मग एरी काचनआं परतली।’-चशव १७५; ‘चशर लोचटलेया ं
जैसें । एर आंग ॥’-राज्ञा १८·१२७; ‘एरें उवार्लेचन चर्त्तें । बाह्य सख्य यया सुखापुरतें ।’-राज्ञा १०·६२६.[सं. 
अपर] 
 
एरएर सवच; एकमेक : ‘ऐसें एराएरीं अवघें गोसावीयापंुढें साचंघतले ।’-लीर्पू ४१४. 
 
एरक स्त्री. तंबाखूर्ी जुडी. (खा.) [सं. एरका = तृिचवशषे] 
 
एरका, एणरका स्त्री. एक प्रकाररे् गवत; लव्हाळा; मोथा: ‘िम्हशापार्ी एचरका । तीरीं चनघाली होती 
िेखा । ते मुष्ीं घेऊचन िोधतवका । एकमेका ंहाचिती ।’-एभा ३०·१४६. [सं. एरक] 
 
एरकान पु. घोड्ार्ा एक रोग. याला चपळा असेही म्हितात. हा रोग खोकल्यापासून होत असून याने 
शरीर चपवळे होते. - अश्वप २·२३०. 
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एरखाई स्त्री. मुलींर्ा सागरगोट्यारं्ा एक खेळ. 
 
एरझारिे अचि. आतबाहेर, वरखाली करिे : ‘तो एकला प्राि एरिंारे ।’ -ऋव ६२३. 
 
एरडबेरड चव. बेडौल; प्रमािशीर नसिारा.(मा.) [बेरडरे् चद्व.] 
 
एरडवती स्त्री. एरंडार्ी पाने : ‘एरडवती लुगडा ंबाधंौचन.. आंग सेचकजे.’-वैद्यवल्लभ ३. 
 
एरडा न. एका जातीरे् मासे. (कु.) 
 
एरिी स्त्री. (केसारं्ी) वेिी; पेड. [क. एरळ्.] 
 
एरिी स्त्री. वरातीपूवी वरमातेला िेण्यार्ी ऐरि; िंाल : ‘एरिी सोनयार्ीं पिकीं ।’-मधउ ४२. 
 
एरमीठ न. नेहमीरे् खाण्यारे् मीठ. समुरमीठ (शेंिेलोि वगैरे खचनज नव्हे). 
 
एरये सना. एकमेक : ‘एरयेहीं वस्त्रें वार्लीं.’-लीर् १·३५. 
 
एरवि स्त्री. (प्रभ ुसमाजात) वरातीत लागिारी रोवळी; िंाल. 
 
एरवती स्त्री. मालतीर्ी वेल, फूल : ‘र्िंनलता र्रंपुष्ट्पीं : एरवतीया अनंगर्ापंी.’-रुस्व ८१८. 
 
एरवा, एरव्िा चिचव. तेरवाच्या पुढर्ा चिवस; र्ालू चिवसापंासून मागे झकवा पुढे र्ौर्थ्या चिवशी. कोिी 
पार्वा चिवस समजतात, कोिी तेरवा म्हिजे एरवा मानतात. [सं. अपरश्वस्] 
 
एरवाळी चिचव. १. नेहमीच्या वळेेच्या अगोिर : ‘नानी, भकुा तरी लागायला नकोत एवढ्या एरवाळी.’-
व्यंमाक २७. २. लवकर; अगोिर : ‘चतनं एरवाळी चनगायला बजावलं व्हतं.’-मळिी ७८. 
 
एरवी, एरव्िी, एरी, एऱ्िवी, एऱ्िी चिचव. १. उगीर्; सहज;कारिाचशवाय. २. सहजासहजी; अर्ानक; 
श्रमचवना. ३. नाहीतर;झकवा : ‘ऐसें बसता कोपाल । एऱ्हवीं पुढें पळाल ।’-चशव ४८४.४. र्तर बाबतीत; हे 
सोडून. 
 
एरशेर चव. असातसा, फालतू; सामान्द्य (मािूस, गोष्). [एररे् चद्व.] 
 
एरंड पु. एक औषधी िंाड. याच्या मोगली व सुरती (ताबंडा व पाढंरा) अशा िोन जाती आहेत. 
सुरती एरंडाच्या चबयारें् (एरंड्ारें्) तेल काढतात. मोगली एरंड शतेाच्या कंुपिाला लावतात. 
 
एरंड पु. मुलारं्ाएकखेळ. 
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एरंडकाकडी स्त्री. पोपई. नागपूरकडे एरिपपई असे पपईला नाव आहे.(माळवी) 
 
एरंडमूळ न. सुरती एरंडारे् मूळ, मुळी. ही मुळी औषधी असते. 
 
एरंडासारखा चव. (ल.) उंर्ी असिारा पि चनरुपयोगी. 
 
एरंडी स्त्री. १. सुरती एरंडारे् िंाड; एरंडार्ी एक वेगळी जात.२. एरंडारे्बी. हे एक गचळताच्या मुख्य 
धान्द्यापंैकी आहे. याच्या तेलार्ा उपयोग चिव्यासाठी व औषधासाठी आहेर् पि त्यापेक्षा यंत्रानंा वगंि 
म्हिून चवशषे होती. [सं. एरंड] 
 
एरंडे न. एक हलके रेशीम (सोवळयाचं्या वस्त्रासंाठी); टसर रेशीम. (रेशमारे् चकडे एरंडार्ी पाने 
खातात यावरून). [सं. एरंड] 
 
एरंडेल न. एरंड्ापंासून काढलेले तेल. हे रेर्क म्हिून घेतात. 
 
एरंड्या साप सापार्ी एक जात. एरंडीच्या बीवर जसे चठपके असताततसे चठपके या सापावर असतात. 
 
एरांस पु. िाय; वारसा; जमीनजुमला. [र्ं. र्न्द्हेचरटन्द्स] 
 
एणरद पु. यारीि; सहायक; िुय्यम अचधकारी. कारकून : ‘बाजीच्याएरीचियास हुजूर तूतच 
पाठचविे.’-मर्सा १७·९. 
 
एकरग स्त्री. कानातील एक लोलकासारखा िाचगना; डूल; किचभषूि. [र्ं.र्अझरग] 
 
एरीकडे चिचव. र्कडे; चतकडे; िुसरीकडे : ‘एरीकडे श्रीर्िपािी । काईकचरते जाले।’-चशव८५२. 
 
एरीमोिरे चिचव. उलट बाजूला; िुसऱ्या तोंडाकडे : ‘जैशी ते शुकारे्चनआंगभारें । नचळका 
भोचवन्नली एरी मोहरें ।’-ज्ञा ६·७६. 
 
एरीवानी चिचव. िुसऱ्या बाजूला : ‘मग एरवानी उलथे : तव एर अंगसावध होए’- लीर्उ १२१. 
 
एरुमेर परस्पर; एकमेक. (कु.) 
 
एरोदस पु. गोड ओवा. ही पर्मशयामधील वनस्पती आहे. 
 
एल पु. एका जातीर्ा मासा. हा सपाकृती असतो. [रं्.ईल] 
 
एलकडी चव. एकेरी; एककडीर्ा : ‘घोड्ारे् लगाम बहुधा एकेरी झकवाएलकडी असतात.’-
भभू ३९. 
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एलकाक्रीणडत भौणमचारी न. (नृत्य.) पायाच्या अग्रतलावर नीट उभे राहून व उंर् उडी मारून पुन्द्हा 
जसेच्या तसे उभे राहिे. अशी चियावारंवारकरिे. 
 
एलकाविे अचि. शेंििे; वर घेिे; ओढिे (चवचहरीतून झकवा खड्ड्ातून पािी वगैरे). 
 
एलकी स्त्री. र्मक; विेना; उसि. (चि. भरिे). (प्रा.) 
 
एलगार, एल्गार पु. चनकरार्ा हल्ला; चनश्चयपूवचक जोरार्ा प्रयत्न; र्ढाई; िौड : ‘ियातून आरमार व 
खुस्कीने लष्ट्कर घालून र्ौतफाएलगारकरूनअवकाशघेऊनिेतात्यानेआिचमलीस्थळें ….’-मराआ ६. [फा. 
र्ल्गार = मोहीम,तुकीईल्घार] 
 
एलची, एलाची स्त्री. वलेिोड्ारे्िािे; वलेिोडा. [सं. एला] 
 
एलची,येलची चव. व्रात्य; खोडकर;फाजील; पािर्ट.(व.) [सं. एला] 
 
एलटी, एलाटी स्त्री. (चविकाम) र्ाळयाच्या (वहीच्या) खालवरच्यािोनपट्ट्ट्या. 
यार्ाळयातूनताण्यारे्िोरेजातात. 
 
एलिे, एलाविे अचि. १. रे्ष्ा करिे; नखरा करिे. २. स्वैर वागिे. (व.) [सं. एलायचत] 
 
एलपाड्या चव. (ना.) नाना तऱ्हा करिारा; नकल्या; रे्ष्ा करिारा. 
 
एला स्त्री. मोठ्या बीर्ा वलेिोडा; वलेिोड्ार्ा िािा झकवा िंाड.वलेिोड्ात एला आचि एलिी 
असे िोन चकरकोळ भेि आहेत. [सं.] 
 
एलानदाज पु. जासूि; पत्र झकवा हुकूम नेिारा : ‘मग मुजरह एलानिाजव महार िेऊन रुपये 
१५०० सेवेसी पाठचवले.’-िर् २०१. [फा.] 
 
एलापा, एलाफा पु. तािंळारे् एक पक्वान्न; घारगा. (गो.) 
 
एणलफंट घास (पशु.) एक प्रकाररे् गवत; गजराज गवत. याच्या काड्ाजोंधळयासारख्या असतात व 
पात जोंधळयापेक्षा लाबं असते. यार्ागुराचं्यार्ाऱ्यासाठीउपयोगकरतात. 
 
एलु पु. ठगाचशवाय एखािा मनुष्ट्य. (ठगी) 
 
एले न. (नागंर, कुळव झकवा पाभर यारं्ी) िाडंी व जोखड यानंा एकत्र बाधंायर्ी कातड्ार्ी 
वािी. ही कोडकातून ओवलेली असते.[सं. वल्ली] 
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एल्वी पु. िूत; वकील; प्रचतचनधी; हेजीब : ‘शाहमजकुरास तोफा-तायफ िेऊन एल्वीर्ी रुख्सत 
करिार आहे.’-चिमरा २·५. [तुकी ईल्र्ी] 
 
एल्िाविे अचि. ढोंग करिे.(ना.) 
 
एवढा चव. १. र्तका मोठा; र्ततया आकारार्ा, पचरमािार्ा. २.पहा : र्तका. (एवढा, जेवढा, 
तेवढा, केवढा वगैरे शब्िारं्ा वगच आचि र्तका, चजतका, चततका, चकतका वगैरे शब्िारं्ा वगच यात फरक 
असा की, पचहला आकार, गुि पचरमाि िाखवतो तर िुसरा संख्यापचरमाि िशचचवतो). (वा.) एवढ्याचे 
एवढे करून सांगिे- फुगवनू, चतखटमीठ लावनू सागंिे. [सं. र्यत्] 
 
एवढेपिी चिचव. या वयात : ‘एवढेपिी मुसलमानिीखेरीज कोिी मेंिीलावीत नाही.’-पाक २४. 
 
एवढ्यांदा चिचव. र्ततया मोठ्याने, जोराने झकवा मोठा आवाज करून;िण्चिशी. 
 
एवं चिचव. याप्रमािे; याप्रकारे; असे : ‘एव ंचथचतया मातें र्ुकले ।’–ज्ञा९·३३०. [सं.] 
 
एवंगुिणवणशष्ट चव. अशा गुिारं्ा; अशा गुिानंी भरलेला. [सं.] 
 
एवंच चिचव. साराशं; एकूि; तात्पयच; चमळून; एकंिरीत. [सं.] 
 
एवंप्राय चव. अशा प्रकारे. 
 
एवं वा पयाय : ‘परमेश्वरशास्त्रीं एवं वा नाही’-लीर्उ ४८४. 
 
एवंणवध चव. या प्रकारर्ा : ‘जी एवचंवधा तंूतें । मी िेखतसें हें चनरुतें ।’-ज्ञा १·२१२. [सं.] 
 
एवंसंज्ञ पहा : एवंणवध : ‘अजुचना एवंसंज्ञ । सवचत्र जाि यज्ञ।’ -राज्ञा१६·९८. 
 
एवाका, एवाकंा पु. अचधकारार्ी व्याप्ती; आवाका; चवस्तार; सार : ‘ते महाचसध्िारं्ा एवाका। 
चसद्धातंकक्षा अनेका ।’–राज्ञा१८·१२३६. 
 
एवाडी चव. एका पायास अचधक (पार्वा) पाय फुटला आहे असा(घोडा). हे घोड्ारे् अशुभ लक्षि 
मानले जाते. 
 
एवाळे न. पािसाप; वयाळे; हेवाळे. (गो.) [सं. व्याल] 
 
एणव, एवीं चिचव. असे; या तऱ्हेने; याप्रमािे : ‘माकंडराय ऋचष एझवबोलतीं ।’-वसा ११. [सं. एवम्] 
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एवीच, एव्याच चिचव. मुकाट्याने; स्तब्धतेने; उगीर् (पाहिे, लक्ष िेिे): ‘आपुलाले तुम्ही पुसा । सेवा 
एव्यार् सचरसा । क्स्थरावल्याकैसा । काय जािों चवर्ार ॥’-तुगा ३१६१. (को.)[सं. एवम्] 
 
एवीतेवी चिचव. कोित्याही प्रकारे; कसेही िंाले तरी; काही असले तरी (होऊ नये िंाले, आता जसे 
होईल तसे होऊ िे असा भाव) : ‘एवीतेवी अग्रलेख डोंगऱ्याचं्यार् नावावर खपिार होता.’-अक्षर१३१. 
 
एवैम अ. एकूि : ‘एवैम (गद्याि) १०’-पाढंरचशला ३·३०. 
 
एव्िा चिचव. आताच्याआता; या वळेी; तूतच; या समयी. 
 
एव्िा एव्िा चिचव. सुमारे हा वेळ; या घटकेला (मागे). (राजा) 
 
एव्िाना चिचव. हा वेळ पावतेो; आता पावतेो. 
 
एव्िाशी चिचव. आता; या घटकेला; आतार्; र्ततयात : ‘खबरिारमला एव्हाशीर् आपली म्हिाल तर!’-
बाय ४·३. 
 
एशेल, एषेल न. खाण्यारे् तेल; गोडे तेल. (व.) 
 
एषिा स्त्री. चमळण्यार्ी र्च्छा. [सं.] 
 
एषा स्त्री. ईषा; बरोबरी. [सं. ईषा] 
 
एषाणदक सना. चवचशष् लोक िशचचवण्यासाठी व्याजोततीने हे सवच लोक, हे मोठे लोक, 
चशष्.‘अस्माचिक’प्रमािे रूप. [सं.] 
 
एष्ट्य चव. १. आगामी; भावी. २. (ज्यो.) अनुपभतुत; चजच्यामधूनअद्याचप ग्रह गेला नाही अशी 
(रास). [सं. र् = जािे] 
 
एसकर वशेीवरील पहारेकरी. (वसेकर). 
 
एसिा, एसना चव. असा; असला; र्तका; अशा तऱ्हेर्ा; एवढा : ‘तव बचलभरु बोचलला। एसना तंु 
जुिंारू भला ।’-चशव ९१९; ‘एसिी आंगीं असता प्रौढी।’ -गीता १·१४७२. [सं. अिस् एष] 
 
एसाळ पु. त्वषे; आवशे : ‘स्वामी झवचधतो एसाळें । साही कोिंडेंचवशाळे।’ -उह १५२०. 
 
एसी स्त्री. जवस; अळशी : ‘एसी आपजवीलीया ... एसी घालौचन कीजतीतीए एसौलें ’-लीर्पू५८२. 
 
एसूर स्त्री. कािंा घालून केलेली चमरच्यारं्ी पूड; काळे चतखट.[क.एसर] 
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एसोले न. चधरड्ासारखा एक खाद्यपिाथच : ‘धीडरें कार्सें जी : ये एसोले म्हिीजेचत तीयें एसोलें  : 
उडीिा ंजोन्द्हळेयारं्ी तीयें ढीडरीं :’-लीर् ४·४९. 
 
एिणतयात स्त्री. १.सावधचगरी; िक्षता; जागरूकता २. (ल.) िूरदृष्ी; काळजी : ‘करनूल संस्थान 
र्कडील व चतकडील सालाबाि पेर्कषीरे्, याजकचरता ं येयार्ी एहचतयात करिे आवल म्हिोन 
बोचलले.’-मर्सा ७·३७. [फा.] 
 
एिसान स्त्री. १. कृपा; उपकार : ‘र्तके चिवस परभारें िौलतीवर एहसानहोत गेली.’-मर्सा ५·३१. २. 
साऱ्यार्ी माफी. [अर. र्हसान] 
 
एिसानमंद चव. कृतज्ञ; आभारी : ‘पातशहा आपला एहसान्द्मंि होऊनपातशाहीर्ा बिंोबस्त आपले 
हातून करून घेई ऐशी कारस्ती जी होईल ती करावीर् करावी.’-ऐर् ११५. 
 
एिंकी, एिेंकी चिचव. असे; याप्रमािे : ‘लोक मान आलस्यो साम्यो ऐहंकी आखताहा । = लोक मला 
आळशी शाम्या असे म्हितात.’-चभल्ली भाषा ३०. 
 
एिेंडे चिचव. याप्रमािे; असे; अशी : ‘बाय र्ं बोरें एहेडें काहा? = बाई,ही बोरे अशी का?’-चभल्ली भाषा 
२७. 
 
एिेंतेिें चिचव. र्कडे चतकडे; येथे तेथे : ‘आन एहेतेंहे चफरतलो = आचिर्कडे चतकडे भटकलो.’-चभल्ली 
भाषा ३६. 
 
एळ स्त्री. समुरकाठ. (गो.) [सं. वलेा] 
 
एळ वलेिोडा. पहा : एला. (गो.) 
 
एळकोट, एळकोटभेर पु. (खंडोबारे् भगत िेवापुढर्ी तळी उर्लताना झकवा चभक्षा मागताना 
एळकोट झकवा एळकोटमल्हार असे ओरडतात त्यावरून) एकजुटीने प्रयत्न; चनकरार्ा प्रयत्न. २. 
(झनिाव्यंजक) गोंधळ; गडबड; अव्यवस्था. [क. एळु=सात] 
 
एळकोटमल्िार पु. नाश; उर्लबागंडी : ‘मी र्कडे जयवतंरावार्ा एळकोटमल्हार करतो.’-र्रंग्रहि 
नाटक ६१. 
 
एळिी स्त्री. मातीरे् भाडें (थाळी, वाटीसारखे). (व.) 
 
एळव उद्गा. कंटाळा, नापसंती िशचचविारा उद्गार.(तंजा.) 

पु. अमंगळ काम. [त. एळवु] 
 
एळविी स्त्री. आमटी. पहा : अळविी (माि.) 
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एळागोट पु. अव. िंडातील व हातातील िाचगने : ‘चजजाने .. एळागोटचवकले.’-आआश े११७. 
 
एणळया, एळयाबोळ पु. एक औषध; बोळार्ा एक प्रकार; काळाबोळ. [सं. एलीयक] 
 
एक्षकदयम पु. एक उटी : ‘ऐसा एक्षकिचमु गोसाचवया कारिें करीचत’-गोप्र ९९. 
 
एंकोळ पु. स्त्री. एक सरळ वाढिारे मोठे िुंडूप. 
 
एंगरट चव. अक्कलशून्द्य. (व.) 
 
एंडी स्त्री. एरंडीर्ीपानेखाऊनवाढिाऱ्याचकड्ापासूनचमळिारेरेशीम. त्या रेशमापासून केलेल्या 
वस्त्रानंा एंडी म्हितात : ‘चफकट चपवळया रंगार्ी एंडीर्ी मेखला नेसून ..’-सीपो १२७. 
 
एंडी स्त्री. मासे धरण्यारे् पोत्यासारखे एक जाळे. (गो.) 
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ॲ 
 
ॲ र्ंग्रजी भाषेच्या संपकामुळे मराठीमध्ये हा उच्चार आलेला आहे. ‘अ’स्वरावर अधचर्रं स्वरूपात हा 
उच्चार िाखवला जातो. उच्चारस्थानार्ाचवर्ार करून ‘ए’नंतर हा स्वर घेतला जातो. काही भाषाशास्त्रज्ञ 
त्यारे्स्थान ‘अ’ नंतररे्मानतात. विचिमानुसारअकरावेस्थान. 
 
ॲटिोम पु. चमत्रमंडळींना छोटी मेजवानी, फराळ, उपाहार. या वळेी पिाथच माडूंन ठेवलेले असतात. 
पाहुण्यानंी लागेल ते खाव.े गािेनार्, खेळ वगैरे करमिुकीरे् प्रकारही फराळासोबत असतात :‘त्यानंाया 
औपर्ाचरक गोष्ी आवडतर् नसत. ॲटरे् नाव काढले कीं,अंण्डरसन साहेबारें् डोके उठत असे.’-नपुक 
२३. [र्ं.] 
 
अॅडणमरल पु. नौसेनेर्ा आरमारावंरर्ा प्रमुख अचधकारी. [रं्.] 
 
अँिं उद्गा. नापसंती, असंमती, नकारिशचक उद्गार. 
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ऐ 
 
[‘ऐ’ ने सुरुवात िोिारे कािी शब्द येथे न आढळल्यास ‘अर्’, ‘अय’, ‘आर्’ खाली पािावेत.] 
 
ऐ मराठी विचमालेतील बारावे अक्षर. आघातयुतत अ र्ा नंतर येिाऱ्या आघातरचहत ‘र्’शी संयोग 
होऊन िंालेला संयुतत स्वर. आघातरचहतस्वरव्यंजनाकडेिुंकतअसल्यामुळेउच्चारदृष्ट्ट्याअयअसा. 
चकत्येकशब्िातं तसे पयायी लेखनही संभवते. जसे : - भयैा, भय्या. 
 
ऐ उद्गा. अगबाई; िुःख, शोक यार्ा उद्गार. पहा : अर् : ‘मज हरचरपुऐ जहर कहर करी लहर 
आचल बाई धराधरा ।’-राला. 
 
ऐकटपत्र न. िोघाचं्या संमतीर्ा कागि; समेट पत्र: ‘आमच्या िोघाचं्या सहीर्ें ऐकटपत्र चलहून 
मागीतलें .’ -मानृ २८८.[सं. एक+ पत्र] 
 
ऐकिा चव. ऐकिारा; ज्याला र्ागंले ऐकू येते असा; कानार्ा धड : ‘कान वर्न मीचर् श्रोता । मीचर् 
जाि शब्िाथचता । ऐकिाचह मज परता । नाहीं तत्त्वता ंश्रविार्ा ॥’-एभा १३·३४५. 
 
ऐकिे उचि. १. कानानंी शब्ि, ध्वनी जाििे, समजिे; कान िेिे;श्रवि करिे. २. लक्षपूवचक ऐकिे; 
काळजीने श्रवि करिे; अवधान ठेविे. ३. लक्ष िेिे; मान्द्य करिे (एखािी साचंगतलेली गोष्); ध्यान ठेविे; 
नीट चर्त्त िेिे; बरहुकूम वागिे; आज्ञा पाळिे; हुकूम मानिे. [सं. आकिचन] (वा.) ऐकून घेिे- १. 
िुसऱ्यारे् बोलिे सहन करिे. २. लक्षपूवचक पूिचपिे ऐकिे. 
 
ऐकभट्टी स्त्री. (चवनोिाने) ऐकण्यारे् काम; किचद्वारे ग्रहि करिे (याच्याउलट अभ्यासाने ग्रहि करिे); 
ऐकण्यार्ा अभ्यास; ऐकीव अभ्यास. 

चव. ऐकीव; केवळ कानावर आलेली (जनवाता, अफवा, बातमी). 
 
ऐकमत्य न. सवांरे् एकमत असिे; कोिताही मतभेि नसिे; मतारें्, चवर्ारारें्, आवडीचनवडीरे् 
एकस्वरूप; एकीकरि; एकवातयता; एकी; एकोपा : ‘राष्ट्रीय सभेत ऐकमत्य होण्यापूवी, प्रत्येक प्रातंात, 
प्रत्येक चजल्ह्यात, प्रत्येक खेड्ात तें िंालें  पाचहजे.’–चटसू४०. [सं.] 
 
ऐकविी स्त्री. १. ऐकायला लाविे; कबूल करायला लाविे. २. चववरि;चववरे्न; फोड. (चि. करिे.) 
 
ऐकविे ऐकू शकिे; ऐकून काही पचरिाम, त्रास न होिे. 
 
ऐकविे उचि. (ऐकिे प्रयोजक.) १. ऐकायला लाविे; म्हिून िाखविे.२. स्पष् शब्िातं सागंिे; 
सुनविे. 
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ऐकाणिक चव. १. एका चिवसारे्; उरकण्यास एक चिवस लागिारे (काम).२. एकर् चिवस 
पाळायर्ा (उपास वगैरे). ३. एकर् चिवस चटकिारे; क्षचिक; क्षिभगुंर. ४. िररोज येिारा; रोज 
थोडाबहुत असिारा; साचन्नपाचतक (ज्वर वगैरे). [सं. एक + आचहक (अहन्)] 
 
ऐकांणतक चव. १. अचतरेकी; टोकार्ा; िोन परस्परचवरोधी मतातं तोल न राखिारा : ‘या िोन 
ऐकाचंतक प्रिाली असून...’-सासं ३२९. २. (तत्त्व.) एकार् मतार्ा पुरस्कार करिारा; एकार् बाजूने 
चवर्ार करिारा; एकर् बाजू पाहिारा. [सं.] 
 
ऐकीव चव. १. ऐकलेले ऐकून माहीत िंालेले; िुसऱ्याकडून समजलेले; स्वतः न पाचहलेला झकवा 
अनुभवलेला. २. (ल.) प्रत्यक्ष पुरावा, साधन नसिारे; कमी चवश्वासाहच. 
 
ऐकीव पुरावा १. प्रत्यक्ष पाचहलेली हकीगत न सागंता केवळ ऐकलेली गोष् सागंिे; सागंोवागंी गोष्. २. 
(कायिा.) साक्षीिाराने प्रत्यक्ष जी घटना पाचहली नाही, पि र्तराकंडून तोंडी समजली आहे अशागोष्ींवर 
आधारलेला पुरावा. हा सामान्द्यतः चवश्वसनीय समजला जात नाही. 
 
ऐक्य न. १. एकरूपता; एकोपा; एकी; अदै्वत; सारखेपिा; एक होिे : ‘ऐतयार्ें ऐतयपि सरे । जेथ 
अद्वयकिु हों चवरे।’-राज्ञा १८·९९९. २. एकचिल; एकचर्त्त; एकभाव; चमलाप; जूट; ऐकमत्य (उिेश, 
स्वभाव, र्च्छा वगैरेरे्). ३. (तत्त्व.) ऐतयमत; ऐकज्ञान; जीवात्मा व परमात्मा यारें् अदै्वत असते असे मत; 
सृष्ी व परमेश्वर यारं्ी एकरूपता; ईश्वरमयत्ववाि. ४. (विेातं) िह्म; अदै्वत : ‘ऐतय जीव तो िह्माशं। जेथें 
झपडिह्माडं चनरास।’ -िास ११·१·३५·५.(ग.) बेरीज; जमा; रास. [सं.] (वा.) ऐक्यास येिे- एकत्र होिे; 
संमीलन होिे; परस्पर जुळिे : ‘कीं विेातंशास्त्रींच्या श्रुती । ऐतयास येती परस्परें॥’ 
 
ऐक्यता पहा : ऐक्य १,२ : ‘ऐतयता नाही म्हिजे र्ंग्रजी राज्यास त्यापासून काहंीं भय नाहीं’-लोचटकेले 
२·१५. 
 
ऐक्यत्रयी स्त्री. सत्यम्, चशवम्, संुिरम् ही तीन अंचतम मूल्ये. ही मूल्ये ज्या साचहत्यकृतीत एकत्र 
येतात ते वाङ्मय श्रेष्ठ प्रतीरे् समजले जाते. 
 
ऐक्यभंग पु. िुफळी; िुभगंिे; एकी नाहीशी होिे. 
 
ऐक्यभाव पु. १. (राज्य.) चवचशष् उिेश व चहतसंबंध यासाठी एखाद्या वशंारे्, विारे् िंालेले 
एकमत, दृढ ऐतय. २. एकरूपता; िह्मरूपता :‘अथवा ऐतयभावारे्चन पैसें । िुजे मानुचन आत्मा ऐसें ।’-ज्ञा 
१६·७१. [सं.] 
 
ऐक्याकार चव. एकाकार पहा : एकंकार : ‘िुजे चशळेवरी रेखीं मकारिोहीस करी ऐतयाकार।’ -
राचव २३·१५६. [सं.] 
 
ऐगूबैगू पु. अलबतेगलबते; ऐबतेगैबते; कोिीतरी मािसे. 
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ऐचि, ऐंचि, ऐति स्त्री. १. पडिंड; अडर्ि; अडगळ; सटरफटर वस्तू. २. खेर्ाखेर्; गिी. ३. 
अडर्िीर्ी, गिीर्ी अवस्था, जागा.४. गवत, रान, िंाडिुंडूप माजलेली जागा. 
 
ऐचेआ चव. आजर्ा; चवद्यमान; र्ालू : ‘जें येती वरूसेंवरेी । ते ऐरे्आ चिवसा चभतुरी । िाचवले तुवा ं॥’-
चिपु २·२·१५९. (गो.) 
 
ऐल्च्छक चव. १. र्क्च्छलेले; र्ष्. २. मजीवर ठेवलेले; पाचहजे ते; मजीनुसार, ३. स्वच्छंिी; अचवर्ारी; 
बेलगाम; उच्छंृखल. ४. चनयमबद्धनसलेले; मजीनुरूप; वैकक्ल्पक; वाटेलतसे; काहीतरी; 
लहरी;अशास्त्रीय. ५. हेतुपुरःसर, बुचद्धपुरःसर केलेले; पूवचयोजनेनुसार, योजूनकेलेले; जािूनबुजूनकेलेले. 
६. (चशक्षि.) नेमूनचिलेल्या चवषयातूंनचनवडून घ्यायर्ा (चवषय.) [सं.] 
 
ऐल्च्छकणक्रया स्वतःच्यार्च्छेनुसारकरतायेिारीचिया. उिा. बोलिे. 
 
ऐल्च्छक वतयन (मानस.) र्च्छेनुसार केलेले वतचन. 
 
ऐल्च्छक णवषय (चशक्षि) परीके्षकरता नेमलेल्या िोन झकवा अचधकचवषयापंैकी आपल्या र्च्छेने चनवडलेला 
चवषय :‘एम्.ए.च्यापरीके्षसिेशीभाषायाचवषयार्ीचनिानऐक्च्छकम्हिूनतरीगिनाकरण्यात आली.’-केले 
१·९२. 
 
ऐल्च्छक स्नाय ू (वै.) आपल्या र्च्छेने मज्जातंतंूकडून संविेना चमळतार् आकंुर्न -प्रसरि पावनू शरीरार्ी 
हालर्ाल करण्यास मित करिारास्नायू. 
 
ऐजन सिर. (ऐचत. शब्िकोश.) 
 
ऐट, ऐटा, ऐटी स्त्री. १. अक्कडबाजी; रुबाब; भपका; चिमाख; छानछोकी; डौल; तोरा. २. नखरा; 
आचवभाव (मुरेर्ा, वागण्यार्ा,र्ालण्यार्ा, कृतीर्ा). ३. तडफ. 
 
ऐटिे अचि. ऐट करिे. 
 
ऐटबाज चव. भपकेबाज; नखरेबाज; चिमाख िाखविारा; नखरा, आचवभाव करिारा, छानछौक; 
अक्कडबाज. 
 
ऐटबाजी स्त्री. भपका;छानछोकी; नखरा; डौल. 
 
ऐटूपिा पु. आपला अचधकार, पैसा, िेखिेपिा यारें् प्रिशचन :‘सेिेटरीर्ा हा ऐटुपिा....’–
जुआ११४. 
 
ऐडैिे अचि. वडे्ासारखेहोिे :‘अवस्था िेखौचन उद्धविेव ऐडैल’ -श्रीकृर् ३४. 
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ऐतखाऊ, ऐतगब्बू, ऐतमारा, ऐताजी, ऐतोळा पहा: आयतोबा 
 
ऐतखोरपिा पु. काम न करता र्ैनीने राहण्यार्ी सवय; आळशीपिा : 
‘आम्हीआमर्ाऐतखोरपिाचटकचवण्यार्ाप्रयत्नकरीतआहोत.’ -आआश२े६९. 
 
ऐतरेय पु. १. एक वैचिक ऋषी; र्तरा नावाच्या स्त्रीर्ा मुलगा. २. ऋ नविेाच्या शाकलशाखेरे् 
(आरण्यक). ३. ऐतरेय आरण्यकाच्या िुसऱ्याभागातील (उपचनषि).४. ऋनविेार्ा िाह्मि गं्रथ. या गं्रथारे् 
कतृचत्वऐतरेय ऋषींकडे आहे. 
 
ऐतवार पु. आचितवार; रचववार; सूयार्ा वार : ‘आठ चिसाच्या ऐतवारी कापूर माझ्या हाती.’ -जसा 
६५. 
 
ऐता सना. तो, ती, ते; हा, ही, हे; हा येथे; हा एक; र्थे (तो,ती, ते) आहे. (कुि.) 
 
ऐतार चव. श्रेष्ठ; अचधकतर; उच्चतर : ‘सौंियच िेखोचन ऐतार । श्रीमूतीवधेले मुनीश्वर।’-रुस्व ३३४. 
[सं. उच्चतर] 

पु. स्त्री. श्रेष्ठत्व, उच्चत्व : ‘या गाता तरंगाचर्या निी : र्ढती ऐतारापै’-रुस्व १५९. 
 
ऐणतिाणसक चव. र्चतहासाशी संबधं असलेला; र्चतहासातील घटनावंर आधारलेला.जसे:-
ऐचतहाचसक पोवाडे, कािंबरी;ऐचतहाचसकसत्य. [सं.] 
 
ऐणतिाणसकता स्त्री. एखािी गोष् पौराचिक झकवािंतकथा नसूनऐचतहाचसक वस्तुक्स्थती 
असिे;र्चतहासचसद्धता;ऐचतहाचसक खरेपिा. 
 
ऐणतिाणसक भाषाणवज्ञान (भाषा.) भाषेत कालानुिमाने होिाऱ्याबिलारं्ी नोंि करिारे शास्त्र. 
 
ऐणतिाणसक भौणतकवाद (राज्य.)१.अथचकारि हे सवचसमाजव्यवस्थेरे् मूळ असून यात वगचसंघषाद्वारे बिल 
घडतो व नवा सत्ताधारी वगचउियास येतो हे सागंिाऱ्यामातसचवािी तत्वज्ञानार्ा भाग.२.जगातीलघटनाचं्या 
र्चतहासावर (जे खरोखर आहे व घडते त्यावर)आधारलेल्या अभ्यासातून चमळिारे तत्वज्ञान. 
 
ऐणतिाणसक समाजशास्त्र (समाज.)सामाचजक जीवनार्ा उगम,त्यातील अवस्था आचि त्यारें् चनयम व 
कायिे यारं्ा अभ्यास करिारे शास्त्र. 
 
ऐणतर्ह् न. लोकपरंपरेर्ा प्रवाह; परंपरा; परंपरागत गोष्; लोककथा; िंतकथा. [सं.] 
 
ऐती, ऐणतका स्त्री. तयारी, पहा : आयती‘तेथें होमारं्ी ऐती कचरती।’ -वसा २१ (गो.); ‘प्रधानेसी म्हिे 
र्ओसे । याथें मंचधरी नेर्जे । भोजनार्ी ऐचतका करचवजे । तैया ंकारिे ।’-चिपु १·१४·११. 
 
ऐदान स्त्री. न. पहार : भली िाडंगी एक ऐिान आिली.’-ऊन ३९. 
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ऐदी चव. आळशी; जड; मंि; सुस्त; अजागळ; अव्यवक्स्थत; कामार्ा कंटाळा असिारा; 
खुशालर्ेंडू: ‘ऐिी होण्यार्ी र्टक मलाही थोडीशी लावशील तर बरें होईल.’-बाय २-२. 
 
ऐन पु. एक वृक्ष, िंाड. पहा :अर्न 
 
ऐन अ. जोर िाखचवण्यासाठी या उपपिार्ा उपयोग करतात. अर्ूकपिा, पूिचता, अचतशचयतता 
वगैरे अथच हा शब्ि लागल्यापासून होतात. जसे:- ऐन उन्द्हाळा, ऐनवळे र्. प्रधान, मुख्य, मूळ, आरंभीरे्, 
मूलभतू वगैरे अथच ‘ऐन’हे उपपि शब्िास लावल्यास होतात. जसे :-‘ऐन कजच, ऐन खर्च र्.’ 

चव. पूिच भर असलेला मूळ; प्रत्यक्ष मुख्य; सवोत्तम; सवांत महत्त्वार्ी : ‘बातमी र्हंूकडील 
राखोन हुशार राहून चटपूरे् मुलखात हंगाम सुरू करावा ही ऐन मसलत आहे.’-ऐलेसं ४३५०. 
 
ऐन स्त्री. र्ागंली कुळी; र्ागंली वतचिूक; सभ्यपिारे् वागिे. 
 
ऐन न. (जुने रूप यैन) १. मुिल; मूळ रक्कम; भाडंवल.(कना. को.) २. मूळर्ा ठरलेला शतेसारा 
:‘साठ लाखारं्ी बेरीज यैन व र्जाफा चमळोन चसद्ध केली.’-मर्सा ७·५३. 
 
ऐनक पु. न. र्ष्ट्मा; डोळयाला लावायर्ी आरशी; उपनेत्र. [अरबी ऐन= डोळे] 
 
ऐन कमाणवशी जमा शतेसाऱ्याचशवाय, र्तर उत्पन्नाच्या बाबी पूवीपासूनर्ालत आलेल्या असतील त्या. 
 
ऐन कारभारी वचरष्ठ (व्यवस्थापक, मंत्री, कोठारी, घटक र्.) 
 
ऐनकाळी जचमनीवरील सारा, कर. 
 
ऐन घाई घाईर्ा, गडबडीर्ा कळस, परमावस्था. 
 
ऐन जमा १. ठरलेला झकवा नेहमीर्ा वसूल, सारा; अवातंर सोडून मुख्य वसूल. याच्या उलट 
खेरीज जमा; चशवाय जमा; कमाचवस जमा. २. मूळर्ा, नेहमीर्ा वसूल (एखाद्या वषी कमीजास्त िंालेला 
नव्हे असा). 
 
ऐन जमाबंदी साऱ्यार्ी आकारिी. 
 
ऐन णजन्नस १. जचमनीरे् धान्द्यािी उत्पन्न. याच्या उलट नतत सारा. उत्पन्न चवकून पैसा केलेला नव्हे 
तर जसाच्या तसार् सरकारात भरायर्ा शतेीतील माल.सामाचसक शब्िात- ऐनचजन्नसधारा, 
ऐनचजन्नसवसूल. २. (ल.) खुि; जातीने : ‘तरी ऐन चजन्नस पिाजी यािवारे् िोघे बेटे एकोजी व कुसाजी 
गचनमाकडे आहेती.’-मर्सा १५·१. 
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ऐनणजन्नसी, ऐनणजनसी चव. १. प्रत्यक्ष मालाच्या रूपात ऐनचजनसासंबधंी (धारा, वसूल, जकात 
वगैरे): ‘स्वराज्यातीलनेमिुकीर्ा बहुतेक भाग ऐनचजन्नसी चमळत असल्यामुळे ...’-गागंा १४३. २. त्यार् 
जातीरे्, प्रकाररे् (धान्द्य, कापड, िाचगना वगैरे शब्िाबंरोबर योजतात.) ३. खुि. पहा : ऐनणजन्नस २ 

चिचव. मुिेमालासह; प्रत्यक्ष कृती करीत असता. 
 
ऐनत स्त्री. उधार चिलेला माल (अचधक झकमत आकारून); रक्कम 
व्याजीिेण्याच्याऐवजीउधारचिलेल्यामालावरर्अचधकझकमतआकारूनिेिे. 
 
ऐन तरम जचमनीच्या वगचवारीप्रमािे बसचवलेला मूळ धारा, सारा. 
 
ऐनदानी चव. उिार मनार्ा. [फा.] 
 
ऐन नक्द, ऐन नकद, ऐन नगद, ऐन नक्त पैशाच्या रूपाने येिारासारा झकवा ऐनचजनसी साऱ्यार्ी 
पैशात झकमत. 
 
ऐनपैन, ऐिपैि स्त्री. १. चनवाळा िेिे; खात्रीपूवचक सागंिे. (चि.करिे, घालिे, पडिे). २. हुज्जत; 
हेकटपिारे् बोलिे. 
 
ऐनफाजील जमाबिंीचहशबेातीलएकसिर. यातशतेकीझकवाबागाईतखेरीज येिारे जािा उत्पन्न येते. 
जसे :- आंबराई, टरबुजवाडी,पािभरा जमीन, कुरि वगैरेरे् उत्पन्न. 
 
ऐन बाबती सरकारला द्यायर्ा मुख्य कर; राजाला द्यायर्ा र्तुथांश.[फा.] 
 
ऐन मुलकी मूळ धारा, वसूल, सारा. 
 
ऐनमोकासा र्ौथाईतीलसरिारारं्ीनेमिूकबाब. पहा : चौथ 
 
ऐनवाफ पेरिीर्ाहंगाम; ऐनवळे; पेरिीर्ानक्कीहंगाम; पेरिीर्ाभर. 
 
ऐनवेळ १. अगिीआिीबािीर्ाप्रसंग; मोतयार्ीवळे. २. अगिीयोनयवेळ. 
 
ऐनसोदा अट्टललुच्चा; लबाड; हरामी; ऐनअट्टल. 
 
ऐना पु. १. आयना; आरसा : ‘ऐना झनचितसे चननाचसक।’ -िाचव २६३. २. (ल.) शोभािायक वस्तू; 
अलंकरि; भषूि : ‘---करून चनघे चनज मंचिरर्ा ऐना.’-प्रला १२३. ३. चवशषेतः अव. - ऐने, र्ष्ट्मा, 
उपनेत्र, डोळयारं्ी आरशी. [फा.] 
 
ऐना की बैना चशमनयात वगचिी गोळा करायला चनघालेल्या मुलानंीम्हिायर्ासंकेत. 
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ऐनात स्त्री बक्षीस : ‘घोडा त्यारं्ा त्यास ऐनात करून चिला.’-नाग२·११२. 
 
ऐनाती स्त्री. मूळ ठरचवलेल्या शतेसाऱ्यार्ा प्रकार; ऐन-आकार. [फा.] 
 
ऐनी चव. लोखंडी : ‘ऐनी गोळे १०,००० खर्च िंाले.’-ऐलेसं ११९४. 
 
ऐनेमिाल, ऐनामिाल पु. आरसेमहाल; आतून सवच बाजंूनी मढचवलेला चिवािखाना : ‘ऐनामहाल 
जो रत्नखचर्त ।’-िाचव ३५८; ‘त्यार्प्रमािें ती सुभानजीबरोबर नागोज्याच्या गढीत त्याच्या खास 
ऐनेमहालातं आली.’-स्वप ३९·३. [फा.] 
 
ऐनेर, ऐनेर न. लहान मुलारं्ा एक रोग. याने गर्मभिी आईरे् स्तनपान करिाऱ्या मुलाला श्वास, 
अक्ननमादं्य, ओकारी, नलानी, खोकला, घेरी येिे ही लक्षिे होतात. पोट मोठे होते. याला वैद्यकात 
पाचरगर्मभक असे म्हितात. 
 
ऐपत स्त्री. संपन्नता; आर्मथक सामर्थ्यच, शतती, योनयता, साधन; मालमत्ता; पैसाअडका : ‘जो तो 
आपल्या ऐपतीप्रमािे काहीतरी (िेवाला) अपचि करीत असतो.’ − एल्गार ८. [फा. आचफयत] 
 
ऐब पु. १. व्यंग; िोष; र्ूक; खोड: अपूिचता. पहा : अयब : ‘नाक लागलें  तर फारसा ऐब चिसिार 
नाही.’ − ऐलेसं ४·६५०५. २. कमीपिा. (चि. लागिे) [अर.] 
 
ऐबतेगैबते, ऐबूगैबू चव. साळकोजी माळकोजी; सटरफटर; कोिीतरी; ज्यारं्ा काही संबंध नाही 
असे. पहा : ऐगूबैगू 
 
ऐबी चव. १. खोडकर; व्रात्य. (ना.) २. ओशाळा; झमधा. (कु.) 
 
ऐम, ऐमा स्त्री. मुसलमानी राज्यात धार्ममक झकवा चवद्वान मुसलमान लोकानंा चिलेल्या र्नाम 
जचमनी. या जचमनी चिचटश सरकारने र्नाम, तबचिली हक्कासुद्धा मान्द्य केल्या. [फा.] 
 
ऐममौझा धार्ममक र्नाम गाव. [फा.] 
 
ऐरि स्त्री. सोनार, लोहार वगैरेंरे् एक हत्यार; घडकाम करण्यारे् साधन. यावर धातूरे् चजन्नस 
ठोकून त्याला पाचहजे तो आकार िेतात. सामान्द्यतः ८ ते १० शरे वजनार्ा व ५ र्ंर् लाबंी व रंुिीर्ा, वर 
रंुि व र्ौकोनी असून खाली चनमुळता असलेला लोखंडी ठोकळा एका लाकडी लाबंट ठोकळयात 
बसचवलेला असतो. याला वरच्या बाजूला एक र्ंर् जाडीर्ा पोलािी भाग असतो : ‘जैसे ऐरिीवरी घि । 
तैसे हाचिती उसिपि ॥’ − कथा १. १३·९८. [सं. अरचि, अघचरिी] (वा.) ऐरि देिे − एखाद्याला ‘ऐरिी 
चिव्य’ करायला लाविे. तापून लाल िंालेली ऐरि मोकळया हातानंी उर्लून काही पावले र्ालून 
िाखविे. आपि गुन्द्हेगार नाही असे चसद्ध करण्यासाठी झकवा आपल्या एकाद्या हक्काच्या शाचबतीसाठी अशा 
प्रकाररे् चिव्य करून िाखचवण्यार्ी जुन्द्या काळी वचहवाट होती : ‘खून फराचिया केचलयावरी हर िो नफरीं 
नेम केला जे चसषेस यैरि द्यावी. जो खरा होई तेिें खावी.’ − चशर्साखं २·११४. 
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ऐरि स्त्री. शतेाच्या बाधंावर असिारा, हि िाखचविारा िगड झकवा मातीर्ा ढीग. 
 
ऐरि, ऐरीि स्त्री. १. र्रि; नरवेल. २. आयरिी; सोनामुखीर्ी एक जात. [सं. अरचि] 
 
ऐरि गारिे (सोनारी) ऐरिीला ठोकून ठोकून गुळगुळीतपिा आलेला असतो, तो घालचवण्यासाठी 
कुरंुिार्ा र्ुरा हातोड्ाने ऐरिीवर घासिे. 
 
ऐरिघि सांधा चव. शरीरातील साधं्यार्ा एक प्रकार. 
 
ऐरि मेघ वािळी पाऊस ज्यापासून चनमाि होईल असा ढगार्ा चशरोभाग. हवरेे् ऊध्वचगामी प्रवाह 
क्स्थतचवराच्या (स्राटोक्स्फयर) तळापयंत गेल्यावर तेथे या ढगाचं्या मार्थ्यार्ी बऱ्यार् वेळेस पसरि होऊन 
ऐरिीसारखा आकार तयार होतो. ह्यामधील चहमकिाचं्यामुळे ऐरिीर्ा आकार थोडासा पसरट होतो. 
 
ऐरिमैरि स्त्री. एक वनस्पती. चहर्ी पाने यकृताच्या आकारार्ी असून त्यारं्ा यकृतचवकारावर 
उपयोग होतो. 
 
ऐरिणरकीब सांधा शरीराच्या साधं्यार्ा एक प्रकार. याच्या आकारामुळे याला हे नाव चमळाले आहे. 
 
ऐरिी पहा : ऐरि : ‘सपार्ी जे वाकली फिी । तेचर् चपटावया ऐरिी । कातरी केचलया जोडोचन । 
सपाच्यार् ॥’ − कथा ३·१७·९२. 
 
ऐरिी, ऐणरिी स्त्री. १. लननात वरातीच्या पूवी वेळूच्या परडीत (िंालीत) किकीरे् चिव ेलावनू त्यात 
उमामहेश्वरार्ी पूजा करून वरमातेस िान करतात ते पात्र : ‘भीमकें  माचंडले झविान । भव ऐरिी संपािन । 
कृष्ट्िासी वशंपात्रिान । चवचध चवधान विेोतत ॥’− एरुस्व १६·१५८. २. अक्ननपात्र : ‘चवरहा नलें  तातली । 
र्रंकळा होए र्ुळर्ुळी । ते ऐरिी करतळी । घेईन मी ॥’ − चशव १९६. [सं. अरचि] 
 
ऐरिीदान न. लननात वशंवृद्धीसाठी वधूपक्षाकडून वरमातेस चिले जािारे वशंपात्रारे् (िंालीरे्) 
िान. 
 
ऐरिीपूजन न. ऐरिीिान करण्यापूवी वशंपात्रारे् करायरे् पूजन. 
 
ऐराि १. ओसाड मैिान. २. एकलकोंडेपिार्ी भावना. 
 
ऐरावत पु. र्ंरार्ा हत्ती; समुरमंथनातून काढलेल्या र्ौिा रत्नापंैकी एक : ‘अजुचना मी गा ऐरावतु । − 
ज्ञा १०·२३८. [सं.] 
 
ऐरावती लक्ष्मी गजातं लक्ष्मी; हत्ती बाळगण्यार्तकी श्रीमंती : ‘मिमत्त िंालेल्या द्वीपेंरानें एखािे वळेीं 
क्वचर्त् प्रािनाश केला म्हिून ऐरावती लक्ष्मीर्ा अनािर करिें योनय नाही.’ − चकरकोळ लेखसंग्रह 
(चर्पळूिकर). 
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ऐऱ्िा चिचव. या बाजूला : ‘आधीं अचववा ऐऱ्हा ंनीरसे तेहळीं सुधु आल्या िम्ही पैसे ।’ − ज्ञाप्र ६४२. 
 
ऐल, ऐला, ऐलाड, ऐलाडी, ऐली चव. अलीकडर्ा; अलीकडला : ‘उताराचर्ये सागंडी । ठाके ते ऐलीर् 
थडी ।’ − ज्ञा १८·२५५. 
 चिचव. १. या बाजूला; अलीकडे : ‘प्रवृचत्त माघौचत मोहरे । समाचध ऐलाडी उतरे ।’ − ज्ञा ६·१९१. 
२. आधी; अगोिर, पूवी : ‘तेचव तो उडुनाथ । केवल श्रीकृष्ट्िप्रीत्यथच । साडूंचन काळ चनयत । ऐलाडचर् उिैला 
॥’ − रास १·१०७. 
 
ऐलपैल चिचव. या व त्या बाजूला; जवळच्या व िूरच्या िोन्द्ही काठावंर; अलीकडे पलीकडे. 
 चव. (अलीकडर्ा व पलीकडर्ा) र्तर; अवातंर; चकरकोळ; चमश्र; सटरफटर; क्षलु्लक (वस्तु, 
काम, शब्ि, मनुष्ट्य र्.) 
 
ऐलफैल स्त्री. १. बंड; उठाव; बेभानपिारे्, आज्ञा मोडण्यारे् कृत्य. २. खोड्ा; उपद्व्याप; बेमुवचत 
वतचन; उिाम भाषि. (चि. करिे, बोलिे.) [फैलरे् चद्व.अर. चफयल = कमच] 
 
ऐलसैल चव. मोकळा; िडपि िूर िंालेला. [सैलरे् चद्व.] 
 
ऐलाड पु. अलीकडील भाग : ‘ऐलाड हुडारे्, पैलाड हुडारे्.’ − ज्ञागा २७. 
 
ऐलाणडल चव. या बाजूर्ा : ‘गोसावी ऐलाचडल वडवऱे्हीं बीजें केलें .’ − लीर् ४·६. 
 
ऐलान पु. शासन; कायिा; वटहुकूम. (माळवी) [अर. एअलान] 
 
ऐलीकड स्त्री. ही बाजू (र्हलोक); अलीकडर्ी बाजू. 
 
ऐलीकडचा, ऐलीकडून, ऐलीकडे पहा : अलीकडचा, अलीकडील : नािाव ेपैलाड येता ंचह जीव । ऐचलकडे 
उठता न्द्यावें घरा ।’ − िाचव १४८ 
 
ऐलीकडी चिचव. १. पूवी; अलीकडे : ‘जेवीं वसंताऐलीकडी । वृक्षाचस होय पानिंडी I’ − एभा 
३·१५५. २. अंतःकरिाकडे. 
 
ऐवज पु. १. मालमत्ता; संपत्ती; रव्य; झकमती वस्तू; मौल्यवान पिाथच; रोकड झकवा माल : ‘पाडुरंग 
आचिता ं ध्यानातं । तों ऐवज आठचवला मनातं ।’. २. सुक्स्थती; चटकाऊपिा; भक्कमपिा; िमिारपिा. ३. 
तत्त्वाशं; सामर्थ्यच; उत्साह; उमेि; पािी. ४. झकमत; मूल्य (कोित्याही वस्तूर्ी पैशाच्या रूपात). ५. रोख 
वसुली; रोख उत्पन्न, जमा; एकंिर रक्कम. [फा. र्वझ् = बिला] 
 
ऐवजदार, ऐवजशीर चव. समथच; उपयुतत; र्ागंल्या क्स्थतीत असिारा; कायोपयोगी (वस्तू, 
पिाथच, पशु वगैरे). 
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ऐवजमोबदला पु. १. एखाद्याच्या मालकीर्ी वस्तू िुसऱ्याच्या ताब्यात त्याच्या वस्तूबिल असिे; 
ऐवजार्ी अिलाबिल करिे. २. िेवघेव; मोबिला िेिे. (चि. करिे). ३. ठेवीवर पैसा उसनवार काढिे; 
गहािकजच. (चि. करिे, िेिे, ठेविे. याच्या उलट हातावर आििे, काढिे, येिे). 
 
ऐवजमोबदल्याचे णलणििे चहशबेारे् एक खाते; ठेवी ठेवल्यारे् व पैसे उसने आिल्यारे् चहशबे ठेविे; 
चनरचनराळया प्रकारच्या वसुलीपोटी, ठेवीपोटी, कजापोटी चिलेल्या घेतलेल्या रकमारं्ा चहशबे ठेविे. 
 
ऐवजी शअ. बिली; जागी; मोबिल्यात. [फा. एविं] 
 
ऐवट चव. १. भरीव; जड (िाचगने वगैरे); अवजड; मोठा अवाढव्य; अजस्त्र (िंाड, खाबं, र्मारत 
वगैरे); जाड; ििकट; ओबडधोबड (कापड वगैरे). हा शब्ि पुष्ट्कळ वेळा फार व्यापक अथानेही योजलेला 
चिसून येतो. जसे :− अगडबबं − थोराड मािसानंा, असभ्य, ग्राम्य, असंस्कृत भाषिाला, चवचवध प्रकारच्या 
व्यापक कामाला, चिखाऊ मोठ्या वस्तंूना हे चवशषेि लावलेले आढळते. २. जड; मंि; मूखच; ओबडधोबड 
(मािूस). 
 
ऐवार न. रानातील गुरारं्ा वाडा. 
 
ऐश न. आचमष : ऐंशाचर्या आसा । चमनु िंोंचबनला जैसा ।’ − चिपु १·१७·३७. (गो.) [सं. आचमष] 
 
ऐश, ऐष स्त्री. र्ैन. [अर.] 
 
ऐश−आरा चव. र्ैनीर्ी सजावट करिारा. 
 
ऐशआराम, ऐशाराम, ऐशारामी पु. स्त्री. र्ैन, सुख आचि स्वास्र्थ्य; ख्यालीखुशाली; वैषचयक सुखोपभोग; 
करमिूक; चवलास; मनोरंजन. [अर. ऐश +फा.आराम्] 
 
ऐशानी स्त्री. ईशान्द्य चिशा; उत्तर व पूवच यामधील चिशा. [सं.] 
 
ऐशी, ऐंशी चव. िहाच्या आठपट; ८० ही संख्या. [सं. अशीचत] 
 
ऐशी उद्गा. आनंिोद्गार. भले शाबास; वाहवा; छान. 
 
ऐशी चव. १. अशी; यासारखी. २. (ल.) अचतशय; फार (झनिाव्यंजक) 
 
ऐशीतैशी स्त्री. एखाद्या गोष्ीर्ी आपि पवा करत नाही, चतला झकमत िेत नाही हे 
िाखवण्यासाठी वापरण्यात येिारा शब्ि : ‘तर भाषेर्ी ऐशीतेशी, उलटीसुलटी करीन मीचह.’ − मढे ११८. 
 
ऐश्वर चव. ईश्वरी; िैवी; ईश्वरासंबंधी : ‘ऐश्वरकळा साजती । पाहुन शत्रु लाजती ।’ − ऐपो ३१८. 
[सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

ऐश्वयय न. १. वैभव; प्रचतष्ठा; सत्ता; र्क्च्छत प्राप्तीरे् सामर्थ्यच : ‘आर्का यश श्री औिायच । ज्ञान वैरानय 
ऐश्वयच ।’ − ज्ञा ६·३७. २. प्रभतु्व; वर्चस्व : ‘तुज चवश्वेश्वराचर्या ठायीं । ऐश्वयच केलें  ॥’ − ज्ञा ११·५६९. ३. 
ईश्वरी अंश, गुि, सामर्थ्यच : ‘हा आमुर्ा ऐश्वयचयोगु । तुवा ं िेचखला कीं र्ागुं ।’ − ज्ञा ९·८७. ४. समृद्धी; 
संपत्ती. [सं.] 
 
ऐश्वययपीठ न. ऐश्वयचस्थान; संपत्तीरे्, वैभवारे् माहेरघर : ‘की ऐश्वयचचपठींर्ी िेवी संुिर.’ 
 
ऐश्वयययोग पु. ईश्वरी सामर्थ्यच, वैभव. पहा : ऐश्वयय ३. 
 
ऐश्वययवान चव. १. मोठा; चवख्यात; प्रचतचष्ठत. २. संपचत्तमान; भरभराटीत असिारा. ३. 
भानयशाली. 
 
ऐश्वयाचा प्रािी पु. िेवार्ी कृपा असिारा; भानयार्ा पुतळा; िैवार्ा भोपळा. 
 
ऐषमिाल पु. करमिुकीच्या व रै्नीच्या साधनानंी सज्ज ठेवलेला महाल. [अर. ऐशमहाल] 
 
ऐणष्टक चव. यज्ञीय; हव्य; र्टीसंबधंी (कमच वगैरे). [सं.] 
 
ऐस न. आचमष. पहा : ऐश (कु.) 
 
ऐसपैस चिचव. १. चवस्तीिच; प्रशस्त; अमयाि; मोकळाढाकळा. २. आसमंतात. पहा : आसपास 
 
ऐसपैस पु. लपाछपीच्या एका खेळारे् नाव. 
 
ऐसा, ऐसे चव. चिचव. १. असा; असे : ‘ऐसेआ आपिा अचनवाच्या । भोचगताचतआ I’ − ऋ १०. २. 
सारखा : ‘लोकबधूं जो होय रवी ऐसा ।’ − नल ७. [सं. ईदृश] 
 
ऐसात येिे अचि. कोितीही (अयोनय) गोष् करण्याच्या भरात, जोरात, आवशेात येिे. (कु.) 
 
ऐणिक, ऐिलौणकक चव. या लोकातील; र्हलोकासंबधंी (सुख, भोग र्.); परृ्थ्वीवरर्ा. 
पारलौचकक याच्या उलट : ‘तेसें ऐचहक तरी न नश े।’ − ज्ञा २·२३३. [सं. र्ह−ऐचहक] 
 
ऐणिकणनष्ठ चव. (समाज.) धमचचनरपेक्ष; पारलौचकक नव्हे तर या जगाशी संबंचधत; र्हवािी. 
 
ऐिेर पु. अहेर : ‘नाना िीचठ घालून ऐहेरा । आवतंुं जार्जे सोर्रा ।’ − राज्ञा १७·२८५. 
 
ऐिेव स्त्री. अचवधवा; सुवाचसनी; सौभानयवती स्त्री : ‘आघवचेन गावंिारी । ऐहेव जैसी ॥’ − राज्ञा 
१३·८२०. 
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ऐंडा, ऐंडी, ऐंढा पु. भात िंोडण्यासाठी हातात घेतलेली कवळी. पहा : आयंडा 
 
ऐंद्र चव. १. (ज्यो.) सत्तावीस योगापंैकी सक्व्वसावा योग. हा अशुभ मानला जातो. २. र्ंरासंबधंी; 
र्ंरलोकातील. [सं.] 
 
ऐंद्रजाल न. र्ंरजाल; जािुचगरी; गारुड. [सं.] 
 
ऐंद्रजाणलक पु. जािूरे् खेळ करिारा; गारुडी. 
 चव. जािूसंबधंी; र्ंरजालासंबधंी. [सं.] 
 
ऐंद्रस्थान न. (नृत्य.) िोन्द्ही पाय वाकडे करून आडवे ठेविे व यात अंतर र्ार ताल ठेविे, 
कंबर गुडघ्याचं्या रेषेत येईल र्तकी वाकचविे, हत्ती सारख्या प्राण्यावर र्ढिे वगैरे गोष्ी या स्थानात उभे 
राहण्याने सूचर्त केल्या जातात. [सं.] 
 
ऐंद्राग्न चव. र्ंर व अननी − िेवतासंंबंधी. (पुरोडाश, ऋर्ा र्.) [सं.] 
 
ऐंणद्रय, ऐंणद्रयक चव. र्ंचरयासंबधंी (व्यापार); र्ंचरयग्राह्य; र्ंचरयसंवदे्य. 
 
ऐंणद्रय साधन ज्ञानवाहक संविेनस्थानानंा मित करिारे उपकरि. 
 
ऐंद्री स्त्री. १. र्ंराचधचष्ठत चिशा; पूवचचिशा. २. र्ंरपत्नी. ३. (ज्यो.) ज्येष्ठा. 
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ओ 
 
[‘ओ’ ने सुरू िोिारे कािी शब्द येथे न आढळल्यास ‘वो’, ‘व’, ‘उ’ खाली पिावेत.] 
 
ओ १. मराठी विचमालेतील तेराव ेअक्षर. २. संस्कृतमधील मुळात अ + उ, ऊ असा बनलेला, स्वर 
आल्यास अव होिारा संयुतत स्वर. संिभानुसार ऱ्हस्व झकवा िीघच. जसे :− तो, कोट, नको यात िीघच; 
तोळा, घोडा, बडोिे यात ऱ्हस्व. प्रार्ीन मराठी वाङ्मयात ॐ, वो ही अक्षरे पयायाने येतात. 
 
ओ पु. १. प्राथचमक ज्ञान, प्रारंभ. २. प्रचतसाि. (वा.) ओ चं ठो –पहा : ओ का ठो न कळिे : 
‘वार्ायला येण्याच्या नावाने ओ र् ंठो म्हटले तरी र्ालेल.’ − पलकोघे ७३. ओ का ठो न कळिे − काहीही 
न समजिे; मुळीर् आकलनबुद्धी नसिे. ओ म्िटल्या ठो न कळिे − संपूिच अज्ञान असिे; काहीही न कळिे 
: ‘आमच्यासारख्यानंा काय? ओ म्हटल्या ठो काहीसुद्धा कळत नाही.’ − िुिचम्य १२४. ओच्या नावाने शून्य 
काढता येत नािी − पहा : ओच्या नावाने पूज्य. ओच्या नावाने वषट कार − काही चलचहता वार्ता न येिे; 
ओम् पैकी ओ अक्षरसुद्धा न येिे. ओच्या नावाने पूज्य − ज्याला ओरे् शून्द्य (गाठही) काढता येत नाही असा; 
अक्षरशत्रू; मिड असा मािूस. ओ देिे (िेवाने, कमाने, प्रारब्धाने) नचशबाने हात िेिे; िैव उियाला येिे. 
ओ देिे (र्ोरानंी, भतुानंी, वाघानंी र्.) सुळसुळाट होिे; पाळतीवर असिे; धावनू, र्ालून येिे (हाक 
मारल्याप्रमािे − वाघ, भतू र्. नी). ओ येईपयंत − ओकारी येईपयंत (जेविे, खािे). 
 
ओ सना. ती; वो : ‘नार्त गेली ओ कातंी वनाला ।’ − मसाप १·२·१९. (साष्ी, होळी) 
 
ओ हा, तो, : ‘पेन ओ ठोगेहे एहे जाईन केडो होवही आली नाहा ंI’ − पि हा ठकचवतो हे जािून कोिी 
धावनू आले नाही.’ − चभ १४. (खा.) 
 
ओ अ. उद्गा. हाक मारली असताना उच्चारायर्ा ध्वनी. 
 पु. स्त्री. १. हाकेला द्यायरे् उत्तर. (चि. िेिे) २. ओकारी होत असताना होिारा आवाज; ओकारी; 
वातंी. (चि. येिे). [ध्व.] (वा.) ओ देिे– १. − मितीला जािे. २. उपयोगी पडिे. 
 
ओर्णचले चव. एवढेसे; कमी : ‘आता ंयेिेंसीं कवि भीडे । हें पाडंवसैन्द्य कीरु थोकडें । ॐर्चर्ले 
अपाडें । िीसतसे ॥’ − राज्ञा १·११९. [क. उय]. 
 
ओर्रि स्त्री. १. िळण्यासाठी जात्यात एकवार घालायरे् धान्द्याचिकारें् पचरमाि. २. गोठ्यात िोन 
गातड्ाचं्यामध्ये वैरि घालण्यासाठी राखलेली जागा. 
 
ओर्रिे अचि. तािूंळ आधिात घालिे; धान्द्य िळण्याकचरता थोडे थोडे जात्यात घालिे. पहा : वैरिे 
 
ओर्ंचिे उचि. पाखडिे; धान्द्य सुपात घेऊन चवचशष् प्रकारे हलवनू कण्या, रेव वगैरे काढिे, वैर्िे, वरे्िे 
अशीही या शब्िारं्ी रूपे आहेत. (को.) 
 
ओउळ स्त्री. न. १. बकुळीरे् िंाड. २. बकुळीरे् फूल. (को.) [सं. बकुल] 
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ओऊळदोडा पु. बकुळीरे् फळ. 
 
ओक पु. शीतकचटबधंात होिारा एक वृक्ष. मराठी बायबलात याला अल्ला, अल्लीन, एला, एकोन 
असे प्रचतशब्ि आढळतात. 
 
ओक स्त्री. १. वातंी; वमन; ओकारी; उलटी. २. कनाटकातील कार्मतक स्वामीच्या िेवस्थानाच्या 
शजेारी सापडिारा खडूसारखा एक पिाथच. (स्वामी पळून जात असताना पावचती त्याचं्या मागे लागली. 
तेव्हा त्यानंी चतरे् प्यालेले िूध ओकून टाकले) ३. वातंीबरोबर बाहेर पडलले पिाथच. [ध्व.] 
 
ओकट चव. वकट; एक या अथी : ‘ओकट, लेंड मंुड नाल पुढें आचि लेंका । भततीबळें खेळ खेळू 
जनािचनी एका ॥’ − भज ११३. 
 
ओकटे न. १. उपाधी; संकट; पीडा. २. घुबड (झनिाथचक योजतात). ३. पे्रतार्ी चतरडी; ताटी. ४. 
एक प्रकाररे् भतू अगर चपशाच्च. ५. कोितीही अशुभिायक झकवा असह्य गोष्, अपशकुनी वस्तू. (ओखटे) 
 
ओकिे अचि. ओकाबोकी नावाच्या सोंगट्याच्या खेळात पटावर सोंगटी नसलेले िान पडले असताना 
सोंगटी परत करिे. पहा : ओकबोक 
 
ओकिे अचि. १. वातंी होिे; उलटी होिे; उलटून काही, पाडिे. २. पाट फुटून पािी बाहेर जािे. 
 उचि. १. (ल.) आवेशाने उच्चारिे, तोंडाबाहेर काढिे (शाप, चशवी) : ‘मते्तज क्षाचंत मला म्हिती 
अहाहा न ओक शापाते ।’ − मोआचि ३२·२२. २. अन्द्यायाने चमळचवलेले रव्य झकवा लार् वगैरे परत करिे; 
हरामाने खाल्लेला पैसा परत करिे. ३. बाहेर काढिे; ओघळिे (माळेरे् मिी झकवा मोती). ४. (ल.) 
मनातील गोष् कोिाला तरी उत्सुकतेने सागंिे : ‘कोिाच्या जवळी ओकंू!’ − संग्रामगीते १२. ५. (ल.) 
बोलून टाकिे. (पोटात डार्त असलेले). [क. ओक्कचरसु] 
 
ओकती स्त्री. चवचहरीतून पािी बाहेर काढण्यारे् एक साधन. िोन खाबंामध्ये झकवा एका बेळतयामध्ये 
एक लाकडी िाडंी असून एका बाजूला वजनासाठी िगड व िुसऱ्या बाजूला बाबंू जोडून खालच्या टोकाला 
पोहरा लावलेला असतो : ‘त्या डोहावर मार्ी बाधूंन चतथं धोंडीच्या आजोबानं ओकती बसचवली होती.’ − 
पधों २६. [को. ओगसू = फेकिे, फेकचविे] 
 
ओकबोक स्त्री. िुफाशी सोंगट्यानंी खेळण्यार्ा एक डाव. 
 
ओकम पु. जुन्द्या िोरीर्ा कार्थ्या; झपजलेला ताग. 
 
ओकर स्त्री. रंगीत माती. उिा. काव, गेरू, चपवडी र्. [रं्.] 
 
ओकर पु. ओकारी : ‘हा ओकरू ओकरू होए म्हिे.’ − गोप्र ९९. 
 
ओकरा चव. ओकिारा; ओकण्यार्ा स्वभाव असलेला. 
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ओकळी पु. ताबंडा रंग; होळी, उत्सव झकवा लननसमारंभात एकमेकाचं्या अंगावर झशपडतात तो 
ताबंडा रंग. [क.] 
 
ओका, ओके चव. १. उघडे; नागडे; बुचे्च; भुडें; नेहमीर्ा अंलकार अगर वस्त्राचशवाय (शरीर, अवयव 
र्.). (सामा.) बोका या शब्िाबरोबर प्रयोग : ‘नाही तरी कान, गळे, हात ओकेबुके कधीर् राहावयारे् 
नाहीत.’ − भाऊ २·३. २. सुने; उिास; भकास; शून्द्य : ‘सगळें घर आपली सखी येथे नाही त्यामुळे 
ओकेओकेसें िंालें  आहे.’ − रप्र ७४. 
 
ओकाओक, ओकाबोक स्त्री. अचतशय, एकसारखी वातंी होण्यार्ी चिया; (सामा.) वातंी; ओकारी. 
(चि. होिे.) [ओकरे् चद्व.] 
 
ओकारिे अचि. १. मळमळिे; ओकिे : ‘मी पचहल्यािंा ओकारले तेव्हापासून ..’ − असे हे ११६. 
२. (ल.) कंटाळिे; त्रासिे; चकळस येिे. [क. ओक्कचरसु = ओकिे] 
 
ओकारवािा चव. अमंगळ; ज्याच्याकडे पाचहले असता ओकारी येईल असा घािेरडा : ‘ओकारवािा 
मुखभाग िावी । जे जे विे गोचष्ही ते विावी ।’ − वामन रुक्तम ११५. 
 
ओकारा, ओकारी पु. स्त्री. १. वातंी; कळमळून, उन्द्मळून येिे; उलटी. पहा : ओक. २. (चवश.े 
ओकारा) तोंडात घातलेला घास पुरता चगळला न जाता बाहेर पडतो तो. ३. (ल.) त्रास; मळमळ; कंटाळा; 
वीट; चकळस. (चि. येिे.) [क. ओक्कचरसु = ओकिे.] 
 
ओकांबा पु. राताबंा; कोकंब; कोकम. (बेळ.) 
 
ओकांबा पु. कोरडी वातंी; वातंीपूवी येिारा उमासा : ‘आमटी नाही म्हिून धाकटीने ओकाबंे काढले 
असते.’ − तर्ा ं४०. (राजा.) 
 
ओके चव. सुने; चरकामे : ‘त्या ओतया घरात चतर् ंमनस्वी कौतुक िंालं.’ − रथ ११४. 
 
ओकेओके चव. सुनेसुने; भकास; मोकळेमोकळे : ‘उगीर् आपले ओकेओके वाटत होते.’ − वजे 
३६. (वा.) ओक ओके वाटिे − उिास वाटिे; सुने वाटिे; र्ैन न पडिे. 
 
ओक्साबोक्शी चिचव. हमसाहमशी; अनावर होऊन उमाळा येतो असे मोठ्या आवशेाने आचि हेल काढून 
(रडिे) : ‘चतर्ा शोक चतला आवरेना, आचि ती ओतसाबोतशी रडू लागली.’ − माबा [सं. वक्षस् रे् चद्व.] 
 
ओख स्त्री. आंब्यार्ी बाठ; कोय : ‘आंब्यार्ी ओख म्हिजे आठी वाटून एरंडेलात कढवावी.’ − फचर् 
३४. 
 
ओखट चव. वाईट; चकळसवािे : ‘कंुतीर्ा मारीर्ा उत्तम । माजाचर् ओखटा कुसवा ।’ − मोस्त्री ३·११. 
[सं. उक्च्छष्] 
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ओखट पाखरू न. घुबड. (तंजा.). 
 
ओखटवि, ओखटविी, ओखटवािी न. स्त्री. १. गुरे धुतलेले पािी. ३. भाडंी घासलेले खरकटें 
पािी. पहा : ओखटविय : ‘…अेका भक्कम घमेल्यात पंगतींतलें  सारें उष्े खरकटें एकत्र करून घातलेलें  
मसालेिार ओखटविी!’ − समग्र सावरकर, खंड चतसरा ३४९. 
 
ओखटविय ओखटवािा चव. वाईट; घािेरडे; खराब; ओंगळ; चकळसवािे (पािी, जागा, मािूस, 
वस्तू). 
 
ओखटा पु. आईबाप गावी गेले असताना झकवा त्यारं्ा चवयोग िंाला असताना त्याबिल वाटिारी खंती 
(लहान मुलार्ी); ध्यास; हाय. (चि. धरिे, करिे.) 
 
ओखटे न. पहा : ओकटे. १. घुबड. २. पीडा; संकट, अशुभ : ‘तों पुढें आचिक संकट । िैवें ओढवलें  
िुघचट । तेथें झर्तावला वैकंुठनाथ । म्हिोचन ओखटे वाटलें  ।’ − जै ६१·६१. फसविूक. [क. उरूगु.] 
 
ओखड, ओखद, ओखाड, ओखाद न. रोगचनवारिाथच औषध; र्लाज; िवा : ‘जाितसा ं
रोिाला धृष्द्युम्नाखं्या चिव्य ओखि हो ।’ − मोभीष्ट्म ३·१४. [सं. ओ.] 
 
ओखदी चव. औषधी; औषधचवषयक; औषधोपयोगी; िुखिे नाहीसे करिारे. [सं. ओषध] 
 
ओखळिे अचि. ओसरिे. (कु.) [सं. उत्+स्खलन] 
 
ओग पु. १. जुलाब : ‘हातीं तो खुब ओका ंआन ओगा ंटेतयो’ − मग त्याला पुष्ट्कळ वातं्या व जुलाब 
िंाले. − चभ २५. (चभ.) २. वगे; विेना; (झवर्ू, साप र्.)र्ढिे : ‘वृचश्चक नागंीवरी मधुझबिु । िेखोचन धावे 
मचतमंिु । र्ाखों जाता ंखेिु । ओग आला ।’ − मुरंशु ३६३. [सं. आवगे] 
 
ओग पु. उपाहार; नैवदे्य : ‘सारंगधराचस पारं् लाडू ओगारे् चफटती.’ − लीर्पू ९१. 
 
ओगडावि न. हरचविे; नाहीसे होिे. (गो.) 
 
ओगर पु. १. पानात वाढण्यासाठी मोठ्या भाडं्ातून पळीने काढलेली (भातार्ी) रास, मूि. २. घास 
: ‘काळयवनार्ा ओगरू । पुरडैला िेतुसें ढेकरंू ॥’ − चशव ४४०. ३. भात; अन्न : ‘रोगु जाये िुधें ओगरें । तचर 
झनबु का ंचपयावा ।’ − ज्ञा ४·२२०. ४. वाढपी. ५. पक्वान्न. [क. ओगर = भात] 
 
ओगरिे सचि. अन्न वगैरे वाढिे : ‘काळापुढे त्विनयें ओगचरलें  स्वकुल ताट कळलें  कीं ।’ − मोभीष्ट्म 
६·२७. 
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ओगराळे न. वाटीला मागे िाडंी लावलेले एक पात्र. यातून भाताच्या मुिी पाडतात व पातळ 
पिाथच वाढतात : ‘आज िाम्हिास केशरीभातारे् जेवि व वर ओगराळे भरून प्रत्येकास रुपये िचक्षिा.’ − 
ज्योफु १३१. 
 
ओगळ पहा : ओळक 
 
ओगा पु. जोंधळा काढल्यावर किसासकट त्याच्या ताटाचं्या पेंढ्या बाधूंन खळयात घालतात तो 
ढींग. [क. ओनगु = रास, ढीग] 
 
ओगोत पु. १. वळे. (कुि.) २. उशीर. 
 
ओग्राि न. सामानसुमान ठेवण्यार्ी खोली. (तंजा.) पहा : उघ्राि 
 
ओघ पु. १. प्रवाह; लोट; लोंढा : ‘तो उत्साहो न संवरे । र्ंचरय ओघा ं ।’ − ऋ ६३. २. लहानशी 
निी; निीर्ा फाटा; ओहोळ. ३. (ल.) पचरपाठी; परंपरा; वचहवाट; िम; लौचकक, रूढ पद्धती. ४. 
(संगीत) रुत, जलि ताल; आलाप घेिे. ५. समुिाय; जमाव. [सं.] (वा.) ओघ येिे –प्रवाह येिे; लाट 
येिे. ओघात पडिे − पहा : ओघास येिे.ओघाबरोबर वाित जािे − प्रवाहतपचतत होिे; प्रवाहाप्रमािे 
जािे; सामान्द्य जनरीतीप्रमािे वागिे : ‘तथाचप ओघाबरोबरर् जािारे लोक अचधक असतात.’ − लोचटकेले 
२·४५०. ओघास येिे − पद्धतीत समाचवष् होिे; प्रसंगामुळे एखािा चवषय झकवा प्रक न मुिाम न आिता 
संभाषिात येिे; िमाने प्राप्त होिे : ‘चतर्ा नाश करिे ओघास आलें  तर ती गोष् चनराळी.’ − चवचव १०·५. 
 
ओघ तक्ता संघटनेतील अचधकारार्ी श्रेिी िाखविारी आकृती. 
 
ओघपत्र न. (अथच.) १. उत्पािनसंस्थेच्या व्यवहारात साधनसामग्रीर्ी आवक, त्या सामग्रीर्ा 
उत्पािनप्रचियेत चवचनयोग या िोनही प्रवाहारं्ा आलेख. २. संस्थेच्या अथचव्यवहाराच्या संिभात चनधीर्ी 
आवक आचि त्या चनधीर्ा चवचनयोग वा खर्च − या प्रवाहारं्ा आलेख. 
 
ओघमानु पु. सन्द्मान : ‘तुमर्ा बंधू म्हिौचन सुकीर्ा ओघमानु केला.’ − धउ. 
 
ओघरिे अचि. फोडिी िेिे : ‘तिें  ओघचरलीं ।’ − राक [क. ओनगचरसु = फोडिी िेिे, मसाला लाविे] 
 
ओघवती चव. प्रवाही; अस्खचलत (लेखन, वािी). 
 
ओघळ पु. स्त्री. १. पाण्यार्ा लहानसा प्रवाह; ओहोळ; ओढा; पऱ्ह् या; चिंरपा; िंरा; पाट. २. पातळ पिाथच 
वाचहल्यार्ी खूि. ३. डोंगरातील पािी वाहून पडलेला र्र; ओघळि; हरळ, िरी, खळगा : ‘तीन प्रचसद्ध 
िरोडेखोर कोठेतरी ओघळींत भयुार करून िडून राचहले होते.’ − के ९·४·१९४०. ३. (ल.) ठपका : ‘तो 
त्याचं्याशी र्मानानं वागला होता. एवढासािेखील ओघळ येऊ चिला नव्हता.’ − पेरिी ११३. 
 
ओघळिे उचि. १. माळेतून चनसटिे; बाहेर पडिे. २. चढगातून थोडासा अंश काढून घेिे. 
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 अचि. १. पािंरिे; बारीक प्रवाहाने सरिे; गळिे. २. मोत्यारे् वजे मोठे होिे; िाचगन्द्याचं्या 
वजनाच्या भाराने कान, नाक यारें् भोक मोठे होिे, खाली उतरिे. ३. माळेतून मिी, मोती वगैरे बाहेर 
पडिे; गळून पडिे; तुकडे पडिे. ४. सुटिे; बारगळिे; वगळला जािे. 
 
ओघळणनघळ पु. (झभतीवरून, तोंडावरून, जचमनीवरून) वडेावाकडा, अचनयचमत मागाने वाहिारा 
प्रवाह. [ओघळरे् चद्व.] 
 
ओघळी स्त्री. १. लहानसा ओघळ; िंरा; पाट; स्त्राव. २. पाण्याच्या प्रवाहामुळे पडलेला र्र; घळि; 
हरळ. 
 
ओघाओघाखाली चिचव. र्ालू प्रवाहात; (एक पद्धती) अमलात असताना (िेिे, करिे, र्.). 
 
ओघाओघाचा चिचव. प्रवाहार्ा झकवा पद्धतीर्ा. 
 
ओघाओघाने चिचव. पद्धतीने; जोडीने; िमाने. 
 
ओघाळा पु. ओढा : ‘ओघाळेया पूवे रामनाथा िचक्षिे झपपळु’ −गोप्र १६७. 
 
ओच ओळखिे नुसता ओ येत असिे; ज्याला एकर् गोष् माहीत आहे म्हिजे कोिताही चवषय अथवा 
वस्तू याचं्या एकार् अंगारे् झकवा रीतीरे् ज्याला ज्ञान आहे, त्याचवषयी चनराळया रीतीरे् चवर्ारर् ज्याच्या 
मनात येत नाहीत अशा रेम्याडोतया, महामूखाबिल योजतात. 
 
ओचका पु. एखाद्या गोष्ीर्ा उत्कट ध्यास; एखािी गोष् हटकून होईल अशी भीती वाटल्यामुळे 
होिारा भास; स्वप्न पडायला कारि होईल र्तका मनावर बसलेला पगडा; धसका. 
 
ओचकारिे अचि. बोर्कारिे; ओरबाडिे; नखानंी बोर्कारे काढिे. 
 
ओचिे पहा : ओर्ंचिे 
 
ओचा पु. १. वस्त्रार्ा लोंबता घोळ; नेसलेल्या वस्त्रार्ा सोगा. २. धोतरार्ा झकवा नऊवारी लुगड्ार्ा 
सोगा कमरेशी खोवल्याने पडिारी घडी; धोतराच्या झकवा लुगड्ाच्या खाली लोंबिाऱ्या चनऱ्यातंील एक 
टोक कमरेच्या बाजूला खोर्ल्यामुळे चनऱ्यारं्ा होिारा िंोळ : ‘उत्सुकतेने केलेला चवडा जसाच्या तसार् 
ओच्यात राचहला.’ − पलकोघे ३०५. [सं. अंर्ल] 
 
ओचापदर पु. १. नट्टापट्टा : ‘ओरे्पिराला चकती वेळ घेशील?’ − आतटो. १२. २. ओर्ा आचि 
पिर : ‘आपला ओर्ापिर ढळला.’ − कलंिर १२. 
 
ओच्छेद स्त्री. छाया; सावली. (को.) 
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ओज स्त्री. १. काळजीपूवचक केलेला उपर्ार, संस्कार; पिाथच उत्तमप्रकारे चटकावा म्हिून घेतलेली 
काळजी; चनगा, केलेला साभंाळ. (चि. राखिे) : ‘शरीरसुखारे्झन ओजें । सत्य संसार भाचवला ॥’ − मुआचि 
२०·६६. २. (एखाद्या कामार्ी) आस्थेने पूतचता करिे; नीट उरकिे; पार पाडिे. ३. कुशलता; र्ातुयच; 
व्यवस्था; टापटीप. ४. व्यवक्स्थत माडंिी, क्स्थती; बरी रीत. ५. सवय (राजा.) [क. ओचजसु] 
 
ओज न. १. र्ैतन्द्य; उत्साह; तेज; प्रािशतती; जीवन. २. धातूवरील र्मक, चिंलई. ३. 
पाचििारपिा; धैयच; पुरुषाथच; पौरुष. ४. कळा; तेज; पािी. ५. (साचहत्य) एक काव्यगुि; काव्योत्कषचसाधक 
असे भाषेरे् जे तीन गुि (प्रसाि, ओज व माधुयच) साचंगतले आहेत. त्यापैकी भाषेतील जोरिारपिार्ा गुि. 
उिा. अमर तो मरतो अचत लौकरी । र्पळ तो पळतो धचरता ंकरीं । उखळला खळ लाघवलक्षिीं । चवलपती 
लपती सुर त्या क्षिीं ॥’ − नृझसह वामन. [सं. ओजस्] 
 
ओजगी पु. अशोक वृक्ष. (राजा.) 
 
ओजिे अचि. काळजी घेिे; चनगा राखिे. [क. ओचजसु] 
 
ओजिे अचि. प्रकाचशत होिे; अंगी तेज, सामर्थ्यच येिे : ‘म्हिौचन जे बुचद्धयोगें ओजले ।’ − ज्ञा २·२७७. [सं. 
ओजस्] 
 
ओजली चव. वजनिार; जड. पहा : ओझे (गो.) [सं. वयच] 
 
ओजणविे सचि. काळजीने, आस्थेने संपचविे, पुरे करिे; (एखािा धंिा झकवा गोष्) योनय रीतीने 
करिे; (मािसे) गुिसंपन्न झकवा कायचक्षम करिे. 
 
ओजल्स्वता स्त्री. तेजस्वीपिा. 
 
ओजस्वी चव. तेजस्वी. 
 
ओजळचा गरबा. गुजराथेतील गरब्यार्ा एक प्रकार. 
 
ओजी स्त्री. (स्था.) ऽ या र्ंग्रजी अक्षराप्रमािे वरखाली सारखी वळिे असलेली नक्षी. 
 
ओझडिे पहा : ओझरिे : ‘त्यारं्ी पजचन्द्यधारीं िेखा । पुष्ट्पें ओ(वो)िंडी िंाली रुखा ॥’ − मुआचि 
४·१०५. 
 
ओझर पु. १. धार; चिंरपा; पािंर; ओघळ; पाट. २. लोंढा; प्रवाह; ओढा : ‘पाण्यारे् मोठमोठे ओिंर 
खडकावर आपटून आपटून वाहत असत.’ − मोर्न ९. [सं. अव+क्षर ] 
 
ओझरिे अचि. १. पािंरिे; स्त्रविे; गळिे; चिंरपिे. २. − ओढे नाले बनिे. २. (सूज) कमी होिे; 
उतरिे; ओसरिे. 
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ओझरिे उचि. घासटिे; खरडिे; पुसून टाकिे− जािे. 
 
ओझरता चिचव. १. अधचवट; चनसटता; वरवर; 
 (चि. पाहिे, लागिे, पडिे, जािे, चिसिे, क्वचर्त िाखविे) २. नीट लक्ष न िेता; वरवर; पुसट : 
‘चतनं ओिंरतं ऐकलं होतं.’ − पूपु ६. 
 चव. अस्पष्; वरवरर्ा; घाईगिीत िंालेला. [सं. अव+क्षर] 
 
ओझा पु. १. उपाध्याय. २. एक झहिी आडनाव. [सं. उपाध्याय] 
 
ओणझक चव. १. ओिें वाहिारा; हमाल. २. न िमता नेिारा; भारी वजन सहन करिारा. ३. (ल.) न 
कुरकुरता कुटंुबाच्या अडर्िी पार पाडिारा; सोचशक. 
 
ओझीरोखि स्त्री. सुतारारे् एक हत्यार; एक प्रकारर्ा रंधा. (कु.) 
 
ओझील चव. भार सहन करिारा; जबाबिारी पत्करून पार पाडिारा; कोितीही मोठी गोष् अंगावर 
घेिारा : ‘या कायास मोठं ओिंील मनुष्ट्य पाचहजे. तो ऐवज तर कोिातं नाहीं.’ − मर्सा ५·७८. 
 
ओझीलपि न. जडत्व; वजन; भार : ‘फलारे्चन ॐिंीलपिे ।’ − राज्ञा १५·१९८. 
 
ओझे न. १. भार; बोजा; वजन; जड पिाथच. २. (ल.) एखाद्याने आपल्यावर केलेल्या उपकारार्ा 
भार; काळजी; जबाबिारी; कतचव्य यारं्ा भार : ‘तुजवर घातलें  गडारे् ओिंें ।’ − ऐपो ४२. ३. धान्द्य, गवत, 
वगैरेर्ा बाधंलेला बोजा, गठ्ठा; मनुष्ट्य झकवा पशू र्त्याचिकानंी वाहण्याजोगा काष्ठ, िगड र्. पचरचमत असा 
पिाथच. ४. टोपली; हारा. (गो.) [क. ओज्जे] [सं. वाह्य] 
 
ओझेकरी पु. ओिें वाहिारा; हमाल; हेलकरी. 
 
ओझेपाझे न. सामानसुमान. ‘स्टेशनावर गेल्याबरोबर चतचकटे वगैरे काढून ओझ्यापाझ्यार्ी 
व्यवस्था लावनू……’ − पलकोघे २५६. 
 
ओझेभर चव. भरपूर : ‘नवऱ्याला ओिेंभर पगार आहे.’ − मावा १६०. 
 
ओझेरी, ओझेल, ओझेली चव. १ ओिेंकरी, हमाल. (गो.) २. पुष्ट्कळ ओिें नीटपिे वाहिारा (तटू्ट, बैल 
र्.) ३. कोितेही कामारे् ओिें अंगावर पडले तरी न कंटाळता चनवाह करिारा, मोठी जबाबिारी घेिारा 
नायक. 
 
ओझोन पु. (रसा.) रंगहीन वाय.ू रैिव ऑक्तसजनरे् एक रूप. हा वाय ूप्रािवायूरे् संयुग आहे. (०३) 
हा चफकट चनळसर असून याला एक प्रकारर्ा र्मत्काचरक वास असतो. समुरचकनाऱ्यावर आचि 
डोंगरमार्थ्यावर या वायूरे् प्रमाि जास्त असते. हा उत्साहवधचक आहे. या वायूरे् गुरुत्व ऑक्तसजनच्या 
िीडपट जास्त आहे. [र्ं] 
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ओट पु. उटी. गाडीच्या र्ाकाला टेकि म्हिून लावलेला िगड. 
 
ओट न. थंड हवते उगविारे एक प्रकाररे् धान्द्य व गवत. [रं्] 
 
ओट, ओटंब ओट आंबा. गोमंतक− कनाटकामधील आंब्यासारखे एक िंाड. 
 
ओटभरि, ओटभरिी पहा : ओटीभरि 
 
ओटमील न. ओट या धान्द्यारे् पीठ : ‘ओटमीलर्ी लापसी……उकळण्यात चकती वेळ जािार?’ 
− सप्र ५२−५३. 
 
ओटंगि पु. टेकायर्ा लोड, चगिी, तक्कया वगैरे; टेकि. 
 
ओटंगिे सचि. अवलंबनू राहिे; स्वीकारिे; अनुसरिे; ‘आक्म्हं तनु मनु जीवें, तूिेंया बोला ओंटंगाव.े’ − 
रा ३·१२. [क. ओटु्ट.] 
 
ओटा पु. १. िगड, चवटा वगैरेंनी बाधंलेला घरापुढील कट्टा, र्बुतरा; स्वयंपाक करण्यासाठी 
बाधंलेला कट्टा. २. ओटी; ओसरी. ३. गच्चीपुढील वरवंडी झकवा लहानशी झभत. ४. पार; वरंबा; उंर् ताटवा 
: ‘ओटे लावी रचवकातूं । पायातकारें् ॥ − चशव २५४. [क. ओटु्ट = एकत्र करिे; ढीग, रास] 
 
ओटा पु. कोबी र्. वनस्पतींना लागिारी पाढंरी कीड. 
 
ओटा पु. धोतरार्ा झकवा लुगड्ार्ा घोळ, िंाल : ‘आम्ही त्याला आता तुमच्या ओट्यात टाकतो.’ 
− श्रीयो १·११५. पहा : ओटी. (वा.) ओटे खोचिे − तयारीला लागिे; कचटबद्ध होिे; धावपळ करावी 
लागिे : ‘कारि नसताना ओटे खोर्ायर्ी पाळी आिशील.’ − असे हे ३९. ओयात घालिे− ित्तक िेिे; 
स्वाधीन करिे; पिरात बाधंिे. ओयात घेिे− ित्तक घेिे. 
 
ओटारिे अचि. १. ओटा नावाच्या चकड्ाने खाल्ल्यामुळे िंाडार्ी वाढ खुटिे. २. (ल.) लहान 
मूल, रोप र्त्यािींर्ी कोित्याही कारिाने वाढ खंुटिे; अवथििे. 
 
ओटाळी स्त्री. िोन−िोन, तीन−तीन ऊस एका जागी बाधंण्यारे् काम. 
 
ओटी स्त्री. माजघरापुढे झकवा मागे झभत न घातलेली पडवी; सोपा. 
 
ओटी स्त्री. १. (गाय, म्हैस र्.) जनावरारं्ी कास. २. बेंबीच्या खालर्ा व गुह्यागंाच्या वरर्ा भाग. [क. 
उचड = कंबर, कचटप्रिेश] 
 
ओटी स्त्री. १. लुगडे झकवा धोतरार्ा घोळ, खोळ; पिरार्ा झकवा उपरण्यार्ा घोळ; खोलगट भाग; 
ओटा. २. स्त्रीच्या लुगड्ाच्या ओच्यात झकवा पिरात तािूंळ, सुपारी, हळकंूड, नारळ र्त्यािी घातलेले 
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पिाथच; ओटीत घालायरे् पिाथच. [क. उचड = ओर्ा, ओटी] (वा.) (वा) भरल्या ओटीने –१. सुखरूप 
प्रसूत होऊन मुलासंह. २. सवाष्ट्िपिी. ओटी करिे – (गाय र्.) गाभि असताना चवण्याच्या पूवी. ओटी 
(कास) पचरपुष् होिे. ओटी भरिे –सुवाचसनीच्या ओटीत फळे, फुले, तािूंळ वगैरे घालिे; ओटीभरि 
चवधी करिे : ‘आजर्ा ओटीभरिार्ा समारंभ काहीसा मामींच्या हौसेखातर…व्हावयार्ा होता.’ − िंामूं. २. 
वाङ चनश्चयाच्या वळेी वधूच्या ओटीर्ा चवधी करिे. ३. (ल.) जीविान िेिे (मुलास, नवऱ्यास). ओटीत 
घालिे − १. ित्तक िेिे. २. पिरी बाधंिे. ३. आश्रयाथच स्वाधीन करिे; हवाली करिे. ४. (र्ूक र्त्यािी) 
माथी मारिे. ओटीत घेिे–१. ित्तक घेिे; िुसऱ्यारे् मूल साभंाळण्यासाठी स्वीकारिे. २. आपला म्हििे; 
आपुलकीर्ा भाव ठेविे. ओटीत देिे− ित्तक िेिे; स्वाधीन करिे. 
 
ओटीपोट पहा : ओटी २ : ‘खाली मान घालून ती आपल्या ओटीपोटाकडे पाहत होती.’ − कलंिर 
१२. 
 
ओटीभरि न. १. गभाधान. २. गभारशीला आठव्या मचहन्द्यात (झकवा आधीही) चतच्या पती 
समवते बसवनू अनेक सुवाचसनी चमळून चतच्या ओटीत तािूंळ, नारळ वगैरे पिाथच घालतात तो चवधी 
(सुखाने प्रसूती व्हावी म्हिून.). पहा : ओटी भरिे 
 
ओटो पु. अत्तर, सुवाचसक तेल. [र्ं.] 
 
ओटोळा पु. शतेातील माळा; अटाळी; मार्ा. पहा : अटोळी : ‘ओटोळयाजवळी पातला ।’ − िाचव ३४७. 
 
ओठ पु. ज्याने िातारं्ी कवळी िंाकली जाते असा नाकाच्या खालर्ा व हनुवटीच्या वरर्ा मासंल 
भाग; अधर. [सं. ओष्ठ] (वा.) ओठ करपिे − फचजती होिे; पराभव होिे : ‘कुरुगुरुसवें िंगडता ं त्या 
सुरगुरूरे्ही ओठ करपावे ।’ − मोचवराट ६·९०. ओठ चाविे – (अचतशय राग आला असता मनुष्ट्य स्वतःर्ा 
ओठ र्ावतो यावरून) त्वषे येिे; मोठा राग येिे : ‘त्या उपचर ओठ र्ावुचन शकुचन पे्रषी कराल करवाल ।’ − 
मोशल्य ४·२९. ओठ णनपटिे− प्रसूतीनंतर मुलाच्या  ओठावरून माचलश करिे : ‘मला वाटते सुईिीने चतरे् 
ओठ नीट चनपटले नसतील.’ − खेस्व. ओठ चपळला तर िूध चनघिे− लहान वयाच्या मािसाने शततीबाहेर 
काम केल्यास त्याला म्हितात : ‘ओठ चपळला असता तर खरंर् िूध चनघालं असतं.’ − तोब ं२०. ओठार्ा 
जार न वाळिे − बाल्यावस्थेत असिे; लहानपि न संपिे; तरुिपिात येण्यापूवीच्या क्स्थतीत असिे : 
‘ओठाच्या वरर्ाही जार अजूनी नाही तुझ्या वाळला ।’ − कुशलवाख्यान ४१. ओठात एक व पोटात एक 
असिे − बोलायरे् वगेळे आचि खरोखर मनात वगेळे असिे; बोलल्याप्रमािे मनात नसिे. ओठातून की 
पोटातून − अंतःकरिापासून की नुसते वरवर (बोलिे). ओठापयंत येिे− १. (कोितीही गोष्) प्राप्त 
होण्यार्ी संधी येिे. २. सागंून टाकाव ेअशी तीव्र र्च्छा होिे. ओठाबाहेर काढिे− अथच बोलून िाखविे. 
ओठावरून माचलश करिे : ‘मला वाटतेसुईिीने चतरे् ओठनीटचनपटले नसतील.’ -खेस्व. ओठ णपळला तर 
दूध णनघिे- लहान वयाच्या मािसाने शततीबाहेर काम केल्यास त्याला म्हितात : ‘ओठ चपळला असता 
तर खरंर् िूध चनघालं असतं.’- तोबं २०. ओठाचा जार न वाळिे- बाल्यावस्थेत असिे; लहानपि न 
संपिे; तरुिपिात येण्यापूवीच्या क्स्थतीत असिे : ‘ओठाच्या वरर्ाही जार अजूनी नाही तुझ्या वाळला।’- 
कुशलवाख्यान ४१. ओठात एक व पोटात एक असिे- बोलायरे् वगेळे आचि खरोखर मनात वेगळे असिे; 
बोलल्याप्रमािे मनात नसिे. ओठातून की पोटातून- अंतःकरिापासून की नुसते वरवर (बोलिे). 
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ओठापयंत येिे- १. (कोितीही गोष्) प्राप्त होण्यार्ी संधी येिे. २. सागंून टाकाव ेअशी तीव्र र्च्छा होिे. 
ओठाबािेर काढिे- अथच बोलून िाखविे. 
 
ओठिे अचि. वर येिे; बाहेर पडिे; उठिे; ठळकपिे चिसिे चशक्काझकवा ठसा. पहा : वठिे 
 
ओठरिे अचि. १. पहा :ओटारिे २. िुमुचखिे. 
 
ओठविे, ओठणविे, ओठाविे, ओठाणविे अचि. १. बोलून िाखविे; ओठानंी उच्चार करून िाखविे. 
(र्तर रूपे ओटाविे, (कु.) ओठ् यिा, (चर्.) ओठायिा)ं.२. ओठारं्ी तुच्छतािशचक हालर्ाल करिे; 
चहिविे. 
 उचि. (वडेावण्यासाठी) ओठ काढून िाखचविे; वरमण्याजोगे बोलिे; टोमिा मारिे; खरडपट्टी 
काढिे; िोष िेिे; झटगल करिे. (को.) 
 
ओठंगि न. भाडंी ठेवण्यासाठी असलेली बठैक. 
 
ओठंगि, ओठंगिे न. १. ज्यावर तोल टाकता येईल, टेकता येईल, रेलता येईल असे लोड, 
झभत, खाबं वगैरे. २. (ल.) आधार; आश्रय; पाझठबा; टेकू; आश्रयिाता; पुरस्कता. 
 
ओठंगिे अचि. १. रेलिे; टेकिे; तोलिेिे : ‘िूरवनींजाउचनतोओठंगुचनतरुचस बैसला क्षत्ता ।’ - मोआश्रम 
४·४४. २. (ल.) अवलंबून राहिे (आश्रय, संरक्षि, आधार यासाठी); उत्सुक असिे; चभस्त ठेविे. ३. 
िेंपिे; आवातयातील असिे; उरकण्यासारखे, व्यवस्था लावता येण्यासारखे असिे. ४. अडखळिे; 
अडथळा येिे : ‘ओठंगलेले श्वास मोकळे होतात.’- चवभतू १२२. ५. लोंबिे. 
 
ओठंबा पु. आधार. [सं. उत्संभ] 
 
ओठाि न. पडवी; सोपा; ओटी : ‘लाडीने ओठािातील िाराला चखळामारून अडकवलेले घासलेट 
तेलारे् टमरेल काढले.’- सराई २२. 
 
ओठाळ चव. जाड ओठार्ा; बाबर ओठ्या. 
 
ओठाळी स्त्री. घोड्ाच्या खालच्या ओठाला बाधंायर्ी काढिी, िोरी. 
 
ओठाळे पहा : उठाळे 
 
ओकठग, ओकठगिे पहा: ओठंगि, ओठंगिे 
 
ओड चव. खोल. 
 स्त्री. खोली. न. भातपेरिीला योनय जमीन. 
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ओड स्त्री. सुरमाडालायेिारेतंतुयुततफळारें्घोस. 
 
ओडगाडू चव. नािान; कतृचत्वशून्द्य : ‘ओडगाडूमध्ये डोई खुपसून राहीलेआहेत. या सवांर्ा 
उच्छेि करून...’- झहगिे िभा २·२९.’ 
 
ओडघिे सचि. टेकवनू ठेविे, उभी करून ठेविे : ‘खाट चतनं घडीकरून झभतीला ओडघून 
ठेवली होती.’ - राकाधाका १६९. 
 
ओडि न. १. ढाल : ‘कोिी चशरीं धचरती ओडि।’ - जै. ३३·४५. २. (ल.) पाघंरूि; आच्छािन : 
‘जडेरे् ओडि जोडि । करीत पळती तपोधन॥’ - चशव २७२. ३. पहा : ओढि. ४. चनवारण्यारे् साधन 
:‘आंगावचर पडता पाषाि। न सुवाव ेकेचव ओडि।’ - राज्ञा९·४८७.[क. ओडु्ड] [सं. अवगुंठन] 
 
ओडिखांडे न. ढाल- तरवार : ‘ते ओडिखाडें घेउचन पूढा ंखोलतचनगाले ॥’-स्थापो ४४. [क. 
ओडि कंडेय.] 
 
ओडिझडपा पु. ढालतलवारी बाळगिारा; योद्धा: ‘ओडििंडपेयार्ाआवारु’- स्थापो ७६. 
 
ओडिा, ओडािा, ओडिे पु. चव. १. चवकारामुळे येिारा वीट; नापसंती; चतरस्कार. २. एखाद्या 
उद्योगाचवषयी, कामाचवषयी चतरस्कार, उदे्वग. पहा: अवढिा, अवढिे 
 
ओडिी स्त्री. (पोटातील) वेग; कळ. (कुि. राजा.) 
 
ओडप पु. भगं (तंजा.) [क. ओडक=भेग] 
 
ओडर स्त्री. जास्विं; जपा.(फूल) [सं. ओड्म] 
 
ओडव पु. रर्ना; माडंिी; रसपचरपाक : ‘ओडउ (ओडवु प्र. ए. व.)वोडवीन थोरु’ - मूप्र २४५. 
 
ओडवि स्त्री. न. १. ढाल; पहा : ओढि २. (ल.) आडकाठी; संरक्षि : ‘जनिुंगाचरती झनिेरे्पाषाि; 
पुढेंकेलें  क्षमाओडवि॥’- हचर २०. १५. 
 
ओडविे अचि. १. पुढे होिे; पुढे करिे; प्राप्त होिे :‘शुद्धमती घालीजीवन । राजा प्रक्षाली र्रि । 
सकलतीथे आली धावोन । तळीं माथा ओडचवती ॥’- हचर २४·१३८. २. (ल.) विचन करिे : ‘तैसी ओडओं 
कथासंगती ॥’- िाव १५. 
 
ओडविे सचि. िंाकिे; आच्छाचित करिे : ‘पचरतुम्ही डोर्चर् ओडवावीकी :’- र्िसूत्र १२. [क.ओढनु] 
 
ओडविे पहा : ओठविे 
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ओडवन न. प्राप्ती; लाभ : ‘परिेवता ओडयन मेळवी हें न घडे.’-आभा १५. 
 
ओडवी स्त्री. िेवीच्या नावाने जेवायला घालतात ती कुमारी. (गो.) 
 
ओडसिे सचि. िंाडिुंडूप छाटून जागा मोकळी करिे. पहा :अडसिे(गो.) 
 
ओडंबर न. १. र्मत्कार. पहा : आडंबर : ‘नभीं धूम्रारे् डोंगर। उर्लती थोर थोर । तैसे िावी ओडंबर । 
माया िेवी ॥’- िास ७·४·४०. २. अवडंबर; पसारा : ‘मुख्य झबबी होये आकारु । तरी प्रचतझबबार्ा ओडंबरु । 
चिसे िपचिी ।’- चवझस ७·४. 
 
ओडंबरी स्त्री. गारुडी चवद्या; गाथा; ऐंरजाल; जािू : ‘कीं चवषारे् शीतलपि । कीं ओडंबरीर्ें 
भषूि । कीं गंधवचनगरीर्ें सैन्द्य । तैसें जािू स्वगचसुख ॥’- हचर १३·२६. 
 
ओडंबरीचे लेिे १. जािूने उत्पन्न केलेला अलंकार, वस्तू. २. तकलािूवस्तू; खोटा, नकली िाचगना. 
 
ओडंबा स्त्री. वाळवी. पहा : वाकळबा. आळंबा (गो.) 
 
ओडाि चव. ओढाळ; भटतया; उनाड.(राजा.) 
 
ओणडयाि पु. १. हठयोगाशास्त्रातील एक बंध : ‘बधुं पडे चकरीटी । ओचडयािु तो’- ज्ञा ६·२१०.२. 
कचटप्रिेश. [क.उचड सं. उड्डीयन.] 
 
ओडोर, ओडोरी पु. मालक, राजा. [क.औडेय.] 
 
ओढ स्त्री. १. खेर्; आकषचि; आस्था; लगत; (घट्ट करण्यासाठी झकवा ओढण्यासाठी चिलेला) 
चहसका. (चि िेिे.) : ‘र्तर धमारे् पारी लोक नीर् मानलेल्या लोकावंर पे्रमारे् जाळे पसरवनू त्यासं 
आपल्यात ओढीत. या त्याचं्या ओढीला चवरोध करिारा आजपयंत कोिी नव्हता.’- ियानंि सरस्वती २३९. 
२. ताि, जोर, िाब (लाबंवण्यासाठी); आवळ. (चि. घालिे, बसिे, पडिे.) ३. ओढायर्ा िोर; 
ओढण्यारे् कोितेही साधन. ४. ओढत नेण्यार्ा झकवा वर काढण्यार्ा पिाथच. ५. ओढि; वजन; ओढण्यार्ी 
शतती. ६. ज्यावरून ओिें ओढत नेतात तो रस्ता, रस्त्यावर त्या वजनाने उमटिारा र्र, रेघ, घासर, 
खरड. ७. अडर्िीर्ी पचरक्स्थती; पैशार्ी र्िर्ि; सावकारारं्ा तगािा, चनकड, चर्मट. ८. अचतशय 
मेहनतीमुळे व थकण्यामुळे शरीराला येिारा ताठरपिा. ९. निी झकवा प्रवाह यार्ा जोर, ताि. १०. 
सुरमाडार्ी पोय. जेथे पावसात झकवा ओलीत एखािा बाधंकामार्ा भाग येत असेल तेथे यार्ा बाधंायच्या 
िोरीसारखा उपयोग करतात. ११. कल; प्रवृत्ती; गती; िंोक; - कडे प्रयत्न. १२. आकषचि; मोह; पाश; 
अंगावर घेतलेले काम वगैरेर्ा जोर (जग, धंिा, कुटंुब याबाबत); ओढिारी शतती. (माया, पे्रम, र्च्छा, 
आशा र्.); कळकळ; स्नेह; सहानुभतूी. १३. मागे राहिे; जोरार्ा चवरोध करिे; चनष्ठुरपिे प्रचतबधं करिे; 
वगेाने सुटिे; जोरार्ा प्रवाह; ओघ. (चि. घेिे.) १४. जनावर लावनू एका वळेी ओढत आिलेला एक झकवा 
अनेक लाकडारं्ा समुिाय. १५. वरील लाकडानंा बाधंायर्ी िोरी. १६. बैलरहाट झकवा तेल्यार्ा घािा 
याचं्या जोखडाला व बैलाच्या मागे जो वसेनेकड असतो त्याला बाधंायर्ी िोरी झकवा िाडंी; ओढाळा. १७. 
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तहान. १८. मनार्ी हौस. (वा.) ओढ असिे- खेर्ण्यार्तका जोर असिे. ओढ काढिे- संकटात चिवस 
काढिे. ओढ देिे- तािून धरिे; लाबंिे : ‘पुढे िोन वष ेपावसाने ओढ चिली.’- व्यंमाक १४७.ओढ बसिे- 
खेर्ले जािे; आवळले जािे; ताि बसिे. ओढ लागिे- तळमळ वाटिे; (एखाद्या चठकािी) तीव्रतेने 
जावसेे वाटिे. ओढी ओढ असिे- िुःखावर िुःख येिे; संकटावर संकट येिे. ओढीत ओढ- (वारिे, 
करून घेिे र्.) एक संकट भोगत असताना िुसरे वारिे झकवा ओढवनूघेिे. 
 
ओढ स्त्री. सलग खोली; अरंुि, लाबं खोली : ‘ओसरीला लागून एक िहाखिारं्ी लाबंर् लाब ओढ 
होती.’- आभाळार्ी सावली ७३. 
 
ओढक चव. १. खेर्िारा : ‘पचर ओढोचन ने त्याचस िेव ओढक सा ।’- मोभीष्ट्म ४·४२; प्रचतबधं करिारा; 
मागे मागे येिारा (र्ष् कृत्यात मूखचपिाने नसते अडथळे आििारा.) २. (ल.) हट्टी; हेकेखोर. 
 
ओढकर पु. लाकूड, िगड वगैरे बाजारात बैलावरून अगर स्वतः ओढतनेऊन त्याच्या मजुरीवर 
उपजीचवका करिारा; गाडीवान. 
 
ओढकाठी स्त्री. उसाच्या र्रकाच्या (जोखडाच्या िोन भागानंा जोडिारा) िाडंा. (को.) 
 
ओढगस्त चव. अडर्िीत अगर चबकटपचरक्स्थतीत असलेला; अडचकत्त्यातसापडलेला; रव्याच्या 
अभावामुळे पेर्ात आलेला. 
 स्त्री. पैशार्ी अडर्ि; खर्ार्ी ओढाताि : ‘काका ओढगस्तीत चिवस काढताहेत.’- कलंिर 
१३८. 
 
ओढगस्तपिा पु. खर्ार्ी ओढाताि : ‘ओढगस्तपिाच्या िुगुचिानंा तोबळी पडला आहे.’- गागंा 
१२२. 
 
ओढग्रस्त, घस्त पहा : ओढगस्त : ‘चकती चनराशा, कसले कसलेअपमान, केवढी ओढग्रस्त!’- गिगोत 
११२. 
 
ओढि न. एक र्मचवाद्य; ड्रम. 
 
ओढि न. ढाल, पहा: ओडि : ‘माझ्या िेहारे् ओढि। आड असतातुंम्हा चवघ्न । स्वप्नीही पचर नाहीं 
जाि।’-मुरंशु९. 
 
ओढि स्त्री. १. संपवलेल्या चहशबेार्ी बाकी पुढील चमतीला ओढिे.२. चपढीजात झकवा वषांनुवषे 
र्ालत आलेली वचहवाट, पद्धत, मत, र्ाल, परंपरा, रूढी. ३. जोरार्ा अडथळा; मागे पाय. (चि. घेिे.) 
४. बायकाचं्या नेसलेल्या लुगड्ार्ा आतल्या पिरार्ा जो एक कोन ओढला असता नेसिे घट्ट होते ती 
गाठ. 
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ओढि न. १. वर खेर्ण्यार्ा िोर; ओढििोर; तंबचू्या तिाव्यार्ा िोर;कसिे; ढोलार्ा ताल 
वरखाली उतरचवण्यार्ी िोरी; गाडीर्ा िोर. २. प्रयासाने, श्रमाने ओढिे; खेर्ण्यास पडिारा अचतशय 
त्रास. 
 
ओढिगाठ स्त्री. ओढिाच्या शवेटास चिलेली गाठ. 
 
ओढिबाकी स्त्री. (सरकारी वसुलामधील) सालोसाल पुढे ओढलेलीबाकी. (अप.) ओडबकंी. 
 
ओढिणशल्लक स्त्री. नवीन चहशबेापयंत ओढलेली मागर्ी चशल्लक. 
 
ओढिी स्त्री. १. चस्त्रयार्ा डोतयावरून व खादं्यावरून घेण्यार्ा जरीच्याकापडार्ा अथवा शालीर्ा झकवा 
शले्यार्ा बुरखा; र्ािर; पिर. २. लेहंगा झकवा िंगा यावरून घ्यायरे् वस्त्र. [सं. अवगुंठन] 
 
ओढिी स्त्री. स्मरिी माळ, त्या माळेतील एक एक मिी ओढायर्ाअसतो यावरून : ‘त्या स्फचटक 
मण्यानंा एकत्र गोवनू त्यारं्ी कवीने ओढिी झकवा स्मरिी बनचवली होती.’- के २२·१२·१९३९. 
 
ओढिी स्त्री. आकषचि : ‘अशी ओढिीही यापूवी लागली नव्हती.’-माजूवा ११२. 
 
ओढिी स्त्री. १. ओढ;चहसका. २. (बटव्यार्ी वगैरे) ३. (कर.) औतार्ीसवांत पुढर्ी जागा. ४. 
रागंोळयार्ा लोखंडी आकडा. 
 
ओढिे अचि. १. मागे घेिे; ओढून धरिे; घासाघीस करिे. २. हट्टधरिे;ठेका धरिे. ३. (भात 
चशजताना) आकसून जािे. ४. पेटतयामुळे (अवयव) आखडिे; आकंुचर्त होिे ५. एखाद्यार्ा भाग असिे; 
एखाद्याच्या खाली येिे, मोडिे; समाचवष् असिे. ६. मन र्. मोचहत होिे, एखाद्याकडे वळिे, जािे, कल, 
ओढा असिे. (वा.) ओढता घेिे- १. अडवनू घेिे; घासाघीस करिे; तािून धरिे. २. एखाद्या गोष्ीपासून 
मागे घेिे, सरिे. ओढता धरिे, ओढून धरिे- १. अडर्िी आचि अडथळे िाखविे, आििे. २. (एखािा 
सौिा झकवा व्यवहार जुळचवण्यात) आपल्यार् मूळच्या अटीला चर्कटून राहिे. ओढून पाििे- आपल्यार् 
अटी खऱ्या, पुऱ्या करण्याबिल प्रयत्नकरिे; घासाघीस करिे. ओढून बोलिे– लाबं हेल काढून बोलिे. 
ओढूनयेिे– १. (गळवामध्येपू.) जमिे; मुखधरिे; तोंडपडिे. ३. अकस्मातयेिे; ओढविे 
(एखािीआपत्ती). ३. एखाद्याआजारार्ाजोरपडिे, चवकोपालाजािे. 
 
ओढिे सचि. (नाचवक) गलबत पावसाळयाच्या चिवसाच्या प्रारंभीचकनाऱ्यावर ओढून आिून ठेविे. 
 
ओढिे अचि. १. खेर्िे; सरकचविे; लोटिे; जवळ घेिे, करिे; आपल्याकडे आििे; ताििे :‘पचर 
ओढुचनने त्यासीिेव ओढकसा I’-मोभीष्ट्म४·४४. २. (शतेजचमनीतीलचडखळे फोडून साफ करण्यासाठी 
िाताळे झकवा गुढेवगैरे जचमनीवर) चफरविे. ३. (रेषा, ओळी) काढिे;आखिे. ४. ओढ बसिे (फोड, 
उष्ट्िता, रोग वगैरेपासून डोळा र्त्यािी) ५. (िुखिे, आजार, िाचरद्र्य यामुळे शरीर) क्षीि होिे; आिसिे : 
‘अम्मीर्ा रे्हरा खूप ओढला होता.’-वीज८. ६. (गुडगुडी, चसगारेट, चवडी र्त्यािीर्ा) धूर काढिे; अंमल 
करिे. ७. (स्तन) चपिे; र्ोखिे. ८. (तपकीर) हंुगिे; संुगिे. ९. (भाषेर्ी अथाकचरता) ओढाताि करिे, 
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वाटेल तो अथच बसविे. १०. लाविे; बिं करिे (िार, चखडकी र्.) ११. (काठी, छडी र्.) मारिे. १२. 
नेसिे : ‘चनत्य ओचढती धौत वस्त्रें’-मुसभा २४·३७. १३. लाबंिीवर पडिे : ‘र्कडे पजचन्द्य ओढला आहे, या 
उपचर पुनवचसूर्ा लागेल तरी राचहले पेरे पेरतील.’-ऐलेसं ४३०९.[सं. वह-वोढ-ओढ] (वा.) ओढून 
आििे- १. गवाने झकवा रागाने ताठून बसिे. २. का ंकंू करीत मागे राहिे. ओढून काढिे- बाहेर खेर्िे; 
मोठ्या युततीने बाहेर काढिे, जबरीने जवळ आििे, घेिे. ओढून घेिे- १. (एखािे संकट अथवा अडर्ि) 
स्वतःवर बळेर् आििे. २. आपल्या बाजूरे् करिे :‘हीर् मुले आपल्याकडे ओढून घ्यावयार्ी आहेत.’-र्ंप 
४२. ३. (गंचजफा) घेिी घेिाराने राजाबरोबर जे पान टाकले असेल त्यावरील बिं िुसऱ्याजवळ असल्यास 
त्याने राजाबरोबररे् पान मारून ओढूि घेिे. हा ओढून घेण्यार्ा हक्क घेिी घेिाऱ्याच्या उजव्या हातच्या 
खेळाडूलाअसतो. ओढून टाकिे-रागाने, िाडंगाईने ओढून ढकलिे झकवा िुंगारून िेिे. (मनुष्ट्य, 
वस्तूर्.). ओढून बळकट करिे- (िोरीर्ीसैलवमोकळी गाठ घट्ट वन सुटेल अशी आवळिे यावरून) 
फाजीलशहािपिाने स्वतःला फसचविे; उिेश बाजूला सारिे; हट्टाने झकवापड न खाल्ल्यामुळे (अटी, 
करार, पचरक्स्थती) अचधक चबकट करूनघेिे. ओढून णवकिे-१. जास्त झकवा अवाच्यासवा 
झकमतीसचवकिे. २. (ल.) स्वतःर्ी योनयता फार मोठी मानिे; अचभमानानेआत्मप्रचतष्ठा र्ढचविे. 
 
ओढत स्त्री. हलाखीर्ी, ओढगस्तक्स्थती. 
 
ओढतोड स्त्री. ओढाताि : ‘ओढातोडीशीं आम्हासं गरज काय?’-ओंकार १८९. 
 
ओढदांडा पु. वस्तू जोराने खेर्ण्यासाठी चतला असलेला िाडंा. 
 
ओढदोरा पु. चपशवीच्या तोंडार्ी उघडिंाप करण्यार्ा िोरा; कसिी;कशार्ा िोरा. 
 
ओढप स्त्री. जोरार्ा ताि; ओढताना लागिारा जोर; शतती. 
 
ओढपट्टी स्त्री. (चविकाम) कापड गुंडाळायच्या िाडं्ाला लावलेली अडकविी; मागार्ी एक 
चवशषे उपयोगार्ी खंुटी. 
 
ओढमािकी स्त्री. गाडी भरल्यानंतर वरील वषे्ि आवळण्याकचरता लाकडार्ा चछरे व कप्पी 
असलेला एक ठोकळा. त्यातून िोरी िोन्द्ही बाजंूनी ओढून बाधंतात. (वा.) ओढमािक्या घेिे- तािून 
धरिे; आढेवेढे घेिे; एखाद्या गोष्ीला संमती िेताना पुष्ट्कळ वाधें घालत बसिे. 
 
ओढव पु. गायनातील र्ढता सूर. (चि. करिे). 
 
ओढव स्त्री. मोटेच्या चवचहरीर्ी धाव (उतरती जमीन). 
 
ओढवि न. पवचतावरून चनघिाऱ्या ओढ्यारे् कोरडे पात्र. 
 
ओढवि न. पाघंरूि, पहा : वोढवि 
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ओढविे अचि. १. आपोआप घडिे;- कडे जोराने वळिे; नाईलाजाने ओघाला येिे; जोराने हलिे, 
सरिे,येिे; गुिरिे; प्राप्त होिे; िंोका बसिे; अकस्मात येिे (िेव, मृत्यु, संकट, पीडा, उपाधी 
र्त्याचिसंबंधी योजतात व त्यात पे्ररकत्व, अधीश्वरत्व गर्मभत असते. (टीप - िेव, प्रारब्ध याअथी योजले 
असता िुःख झकवा संकट असा अथच होत नाही. जसे - मूखच जरी असला तरी ओढवले म्हिजे ऐश्वयच 
भोगायला सापडते). २. (व्यापक) चनश्चयपूवचक, बेत ठरवनू अंगावर येिे, कोसळिे (संकटे, साधू, रानटी 
जनावरे, चभकार अथवा अपचरहायच अडर्िी वगैरे संबधंाने योजतात); भोगाला येिे. ३. वळिे; जािे; 
कलिे; प्रवृत्त होिे; (कोित्याही चिशकेडे) ओढिे; होरा वाहिे (मन, अंतःकरि, चर्त्त वगैरे संबंधाने 
योजतात); (रागाने व झनिापूवचक) आगमन करिे; येिे (आपल्या स्वतःवर संकट र्.). 
 
ओढविे सचि. १. (पिाथच घेण्यासाठी) हात पुढे करिे. [सं. वह] 
 
ओढविे सचि. १. आटवनू टाकिे; क्षीि करिे. २. स्वाधीन करिे: ‘शरीरओढवी पारं्ाजिा । म्हिवी 
पचवत्र कुलागंिा।’- मुसभा १५·२२. 
 
ओढविे अचि. ओिवहेोिे. 
 
ओढा पु. १. पहा : ओढ. १,२,९,११, १२, (वा.) ओढा ओढिे- एखाद्याच्या चवषयी प्रीती बाळगिे. 
२. (िोर, गज) बळकट व क्स्थर करिे. ३. िुसऱ्या चठकािी लावलेल्या भाताच्या रोपातूंन वाळलेल्या पात्या 
ओढून काढिे; लाविी केल्यानंतर नवी पात फुटू लागते तेव्हा जुनी सुकलेली पात काढून टाकिे. ४. 
घरगुती कामे; कामार्ा रगाडा, ढीग. (चि. ओढिे). (वा.) ओढा ओढिे लागिे-ओढ चनवारावी लागिे 
झकवा मसलत साभंाळण्यार्ी जबाबिारी पत्करावी लागिे :‘मोठा वोढा श्रीरंगपट्टिकराकडील 
ठाण्यार्ावोढावोढिेलागला.’- पेि २८·१४५. ओढ्यात ओढावारिे- एकगोष्करीत असतानार् िुसरी 
जरुरीर्ी गोष् त्यात उरकिे. ५. खाबं व तुळई यानंा बळकटीसाठी जोडण्यात येिारे लाकूड. ६. फोड, गळू 
र्त्यािींना ताि बसून ते फुटण्यासाठी लावायर्ा लेप; सूज र्त्यािीवर लावायरे् औषध. 
 
ओढा पु. १. नारळ, सुपाऱ्या वगैरे एका चठकािी जमा करिे. २. पऱ्ह्या; नाला; हरळा. चवशषेतः 
पावसार्ा बरड जचमनीतील वाहिारा लहानसा प्रवाह व त्यारे् कोरडे पात्र. ३. खोचगराच्या तंगार्ी अथवा 
पठाडीर्ी िोरी. ४. रहाटाला बलै अगररेडा जोडण्याकचरता बाधंलेल्या जोखडालामागे िोरानंी बाधूंन 
वसेिेकडाला जोडलेला बाबं ू[सं. अवकषचक] 
 
ओढा पु. राशीतून जेवढा कवते मावले तेवढा गठ्ठा ओढून घेण्यार्ाकुलकण्यांर्ा हक्क. 
 
ओढाओढ,ओढाओढी स्त्री. १. र्ोहोंकडून झकवा जोरार्ी खेर्ाखेर्, ओढ. २. (ल.) सवच बाजंूनी 
चनकड, ताराबंळ, त्रास. ३. पैशासाठी आलेला तगािा. ४. संसारास भासिारी पैशार्ी टंर्ाई. [ओढरे् 
क्व्ि.] 
 
ओढाखोडा पु. लहान ओढे अथवा डोंगराच्या घळीतून वाहिारे प्रवाह; या प्रवाहार्ी सुकलेली 
पाते्र, घळि, र्र वगैरे [ओढारे् क्व्ि.] 
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ओढाि चव. ओडाळ. 
 
ओढाताड, ओढाताि स्त्री. १. जोरार्ी खेर्ाखेर्; सवच बाजंूनी, र्कडून चतकडून ओढिे; वाटेल तसे 
खेर्िे. २. (ल.) मानचसकखळबळ; गोंधळ; (सवच बाजूंनी कामार्ा ताि झकवा उचिष्ामंध्ये परस्परचवरोध 
असताना होिारी) ताराबंळ, धािंल. ३. घासाघीस; का ंकंू करिे; चजकीर. 
 
ओढामािकी स्त्री. बळेर् मागे घेिे; नको नको म्हििे; र्च्छा असतानानाही असे ढोंग करिे. (चि. 
धरिे, लाविे, करिे). पहा : ओढमािकी 
 
ओढावि स्त्री. वशंपरंपरेने र्ालत आलेली पद्धती, रीत, वचहवाट; आर्ार. 
 
ओढावि, ओढाविे न. १. एक प्रकारर्ी हातगाडी. २. लाकडार्ा ओंडा. 
 
ओढावि, ओढाविे न. ओढ्यारे् कोरडे पात्र. 
 
ओढावारा पु. प्रचतबधं; मयािा : ‘नाही ओढावारा। पचडला प्रसंग तोबरा ॥’- तुगा २०२७. 
 
ओढाळ चव. १. अचनबंध; उनाड; भटतया; गोठ्यातून पळून जािारे; कळपातून चनसटून एकटे र्रिारे; 
स्वतःर्ी गव्हाि सोडून शजेारच्या गव्हािीवर हल्ला करिारे : ‘नाही त्या यमासी करुिा। बाहेर काचढता ं
कुडी प्रािा। ओढाळ सापंडे जैसे धान्द्या। घोर यातना धरीजेतो॥’- तुगा ७०२. २.(ल.) चनष्ट्प्रचतबंधक; र्रं्ल; 
भटके (मन); उनाड; द्वाड; स्वैर (मूल). 
 
ओढाळकी स्त्री. स्वैरार्ार; भटकेपिा; ओढाळपिा. 
 
ओढाळा पु. जोखड व वेसनेकड याचं्या टोकाला िोरीने बाधंायर्ी िाडंी.पहा : ओढ १६. (कों.) 
 
ओढाळी स्त्री. पे्रम; प्रीती; लघळपिा : ‘भ्रतारारे् भानय िेखती। लटकीर् प्रीचत वचरवझर िाचवती । ज्या 
ओढाळी अत्यंत कचरती । भ्रताराशीं वरं्नाथच॥’- हचर २९·१७. पहा : ओढाळकी. 
 
ओणढस्त चव. १. अडर्िीर्ी; टंर्ाईर्ी; ओढगस्त (पचरक्स्थती र्.)२. अडर्िीत, पेर्ात सापडलेला; 
कावलेला; मट ट यास आलेला. 
 
ओढी स्त्री. १. सवय; कल : ‘ओढाळार्ी ओंगळ ओढी। उगी खोडी नवजाय।’- तुगा ३११९. २. 
धनुष्ट्यार्ी िोरी; गुि: ‘वोढोचन धनुष्ट्यार्ीओढी। त्र्यंबक मोचडलें  कडाडी।’- एभा ११·७३५. ३. लळा; माया. 
(गो.) पहा : ओढ ४. चहसका; िेंप; आकषचि. पहा : ओढ: ‘ओढी घेता तडाडी।’ - आसी ६५. 
 
ओढीक चव. १. ओिें र्ागंल्या रीतीने ओढिारा; मोट र्. ओढिारा. २. अडचकत्यात सापडलेला; 
अडर्िलेला; ओढगस्त; संकटग्रस्त;र्ारी बाजंूनी कावकाव िंालेला; कावलेला. ३. आपले म्हििे न 
सोडिारा; तोिून धरिारा (िुकानिार). ४. हळूहळू पैसा सोडिारा; घट्ट मुठीर्ा; चर्कट; करू; कृपि. 
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ओढीताडी चिचव. ओढाताि करून; ओढून व मारून : ‘ओढीताडीपीचडयले।’- मुसभा १५·१३३. 
 
ओढील, ओढीळ स्त्री. ज्या टोकानंी कमरेभोवती लुगडे आवळतातत्याच्या िोन टोकापंैकी प्रत्येक. पहा : 
ओढि ४. 
 
ओढून चंद्रबळ १. (शब्िशः) कोित्याही शुभकायाच्या वळेी अवक य लागिारे लनन कंुडलीतील र्ंरारे् बळ 
अनुकूल नसताना ओढून तािून ते अनुकूल करून घेिे. २. मारूनमुटकून बळेर् संपािन केलेली गोष् 
(धैयच, उमेि); नसते अवसान; उसने अवसान. ३. भाषिार्ी, वातयारं्ी ओढाताि करिे; िुरान्द्वय लाविे. 
(चि. आििे). ४. आवडिाऱ्या वस्तूचवषयी वरवर नावड िाखचवण्यारे् ढोंग करिे; आग्रहार्ी आवक यकता. 
(चि. आििे) : ‘ओढून र्रंबळ नको आिायला.’- मोर ३२. ५. महत्त्वार्ा, पचरिामार्ा उगार् बाऊ 
िाखचविे. (चि. आििे.) (वा.) ओढून चंद्रबळाचा- १. बळेर् आिलेला; वर िाखचवलेला, धरलेला; 
कृचत्रम. २. अयोनय रीतीने हक्क साचंगतलेला, िाखचवलेला. ३. बळेर् ओढाताि, बळजबरी केलेला. 
 
ओढूनताडून, ओढूनतािून चिचव. १. जोराने खेरू्न; वडेेवाकडे प्रयत्न करून; काहीतरी 
जुळवाजुळवी करून. २. काहीतरी करून; कष्ाने; बळेर्; मोठ्या मेहनतीने. (वा.) ओढूनतािूनचंद्रबळ 
आििे- पहा : ओढून चंद्रबळ 
 
ओढे न. १. उटे्ट, सूड. (चि. काढिे, घेिे, उगविे.) : ‘नगर पीचडलें  त्यारे् ओ(वो)ढें । आज 
काढीन एकिा ं।’- मुआचि ३८·८३. २. (व्यापक) वर्पा; मोबिला. (चि. येिे, काढिे.). 
 
ओढेखोडे पु. अडर्िी: ‘आपि राचहले आहेत तेथून मोगलारे् लष्ट्कर तीन साडेतीन कोस लाबं 
आहे. त्यामध्ये ओढेखोढे फारर् आहेत.’- पेिमा १·७४. 
 
ओढ्या चव. (चवनोिाने) पाटझकवा मोहोतूर लावलेल्या बायकोरे् पचहल्या नवऱ्यापासून िंालेले (मूल); 
पोटाखालील (मूल). 
 
ओढ्या, वढ्या पु. ओढ्याच्या काठावरील गुराख्यारं्ा िेव. 
 
ओढ्या जगन्नाथ समुरातून ओढून आिलेली जगन्नाथार्ी मूती.जगन्नाथपुरीला चतर्ी पूजा करतात. 
 
ओिखुचे सचि. पाठ टेकिे. (गो.) 
 
ओित, ओिय स्त्री. झभत. (गो.) 
 
ओिव स्त्री. शरीर पुढे कलिे; िंोक; ओिवी क्स्थती. 
 
ओिविे, ओिाविे (ओिव िे, ओिाव िे) अचि. १. पुढच्या अंगाला कमरेशी खाली वाकिे. २. 
शरीराच्या िुबचलतेमुळे अथवा म्हातारपिामुळे पाठीला बाक येिे. [सं. अय झकवा उप+नमन] 
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ओिवा चव. कमरेपाशी शरीर वाकवनू उभा राचहलेला; वाकलेला.[सं. अवनत] 
 
ओिोली, ओिोळी स्त्री. हनुवटी.(गो.) 
 
ओत पु. १. ऊत; कढ वर येिे; ओतास जािे. २. पूर आलेल्या निीर्ाफुटलेला एक प्रवाह, ओघ. 
(चि. फुटिे.) [सं. अवस्तूत] 
 
ओत पु. (वस्त्रोद्योग) मागावर चविण्यारे् आडव ेसूत : ‘मी आघचवयेर्ीसृष्ी। आचिमध्यातीं चकरीटी । 
ओतप्रोत पटीं। तंतु जेवीं॥’- ज्ञा१०·२६४. [सं. ओतु] 
 
ओतकाम न. धातूर्ा रस साच्यात ओतण्यारे् वगैरे काम; धातुचशल्पारे्, टाईप, नािी र्. 
बनवण्यारे् काम. 
 
ओतिी स्त्री. १. उंर्ावरून भाडं्ातील पातळपिाथच (भट्टीत, साच्यात) ओतिे; स्राव; लोट. २. 
चवतळलेल्या धातूकचरता केलेला सार्ा. 
 
ओतिे उचि. १. एका पात्रातील पािी, धान्द्य र्. पिाथच ते पात्र वाकडे करून िुसऱ्या पात्रात पाडिे 
झकवा घालिे. २. साच्यात धातूर्ा पातळ रस ओतून आकार िेिे; प्रचतमा तयार करिे : ‘मुकुट कंुडलें  
श्रीमुख शोभतें। सुखार्ें ओतले सकळही।’- तुगा २. ३. ऊत येिे. पहा : उतिे [सं. अव+स्तरि] 
 
ओत घेिे सचि. भर घेिे; साहाय्य करिे. (व.) 
 
ओतन न. (चवतळवलेले धातू झकवा कार्) चवचशष् आकार येण्याकचरता साच्यात ओतिे. [सं. 
अवतत] 
 
ओतना पु. स्त्री. वळे; खेप : ‘यािव होते थोकलें । ऐसाहीं चतचन ओतनें (ओतना) जंुिंीचनले॥’- चशव ९७५. 
२. युद्ध [क.होत्तु] 
 
ओतपली स्त्री. कोवळेऊन : ‘ज्ञानार्ी ओतपली पचडली।’- ज्ञा ७·१२८. 
 
ओतप्रोत चिचव. १. (वस्त्रोद्योग) उभे-आडवे (तंतू); बािा आचि तािा; लाबंीकडून व उंर्ीकडून; 
एकमेकाशंी काटकोनात असिाऱ्या चिशानंा : ‘मी आघचवयेचर् सृष्ी। आचिमध्यातंी चकरीटी । ओतप्रोत पटीं। 
तंतु जेवीं ॥’- ज्ञा १०·२६४. २. अंतबाह्य; सवचत्र; र्ोहो बाजंूनी : ‘घायाळ कीजे तरटमार । तैसें ओतप्रोत िुःख 
फार।’- एभा १०·६७५. ३. सढळ; पूिच; पुष्ट्कळ; भरपूर; काठोकाठ : ‘त्या गोष्ीत करुिरस ओतप्रोत भरला 
आहे.’- पाव्ह (प्रस्ता.) 
 
ओतमुद्रा स्त्री. साच्यातून काढलेली प्रचतमा, पुतळा : ‘लेचनन ह्यारं्ी ओतमुरा घेतलेली 
ध्वजा...’- िेबु ११६. 
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ओतयंत्र न. साच्यातून हवी ती वस्तू बनवनू िेिारे यंत्र. 
 
ओतल पु.न. पािी तापचवण्यासाठी मातीच्या र्ुलािात कायमरे् बसचवलेले कढई झकवा गंगाळासारखे 
मोठे पात्र; वतल. (सोलापूर) काही चठकािी पािी भरण्याच्या अथवा तापचवण्याच्या रंुि तोंडाच्या 
भाडं्ाला झकवा माठाला ही म्हितात. 
 
ओतले न. ओतीव मूती : ‘मुगुटकंुडलें  श्रीमुख शोभलें  । सुखारे् ओतलें  सकळही ।’ - तुगा १·४. 
 
ओतविी न. भाकरीरे् पीठ नीठ वळता याव ेम्हिून त्यात घालायरे् आधिारे् पािी. 
 
ओतवर चव. उतावळा; अचतशय उत्सुक; उत्कंचठत; भावोत्कट : ‘नाना फलीं ओतवरा होतु । 
श्रीकृष्ट्िभेटी लागीं ॥’- िाव १५४.[क. ओतु्त] 
 
ओतशाळा स्त्री. १. (सामा.) ओतकामार्ा कारखाना. २. टाईप (टंक)ज्या चठकािी पाडले 
जातात ती जागा; टंकशाळा. 
 
ओताऊ चव. ओतीव; ओतलेले; तयार केलेले. 
 
ओतािा पु. सोनारारे् एक हत्यार; काकता. पहा : काकिता 
 
ओताम चिचव. र्ततयात : ‘आन चतयाल मारा आं ओताम उंिऱ्यो आख्योव - त्याला मारिार र्ततयात 
उंिीर म्हिाला.’- चभल्ली १७. (चभ.) 
 
ओतारी पु. ओतकाम करिारा; धातूर्ा रस ओतून वस्तू बनचविारा; भाडंी घडचविारा; धातूच्या मूती 
तयार करिारा : ‘िेव घचडला सोनारी । िेव ओ(वो) चतला ओ(वो) तारीं ॥’- िास ६·६·२७. 
 
ओतारी पु. धातू साच्यात ओतण्यारे् काम करिारी व्यतती. 
 
ओतीव चव. १. ओतून बनचवलेले; सार्ा घालून तयार केलेले; ओताऊ : ‘ओतीव हे न घचटताकृती 
बोचलजेली।’- नल ७३·२. २. (ल.) संुिर; शुद्ध; अस्सल : ‘ओंतीव श्रीमुख सुखारे् सकळ । वामागंी वले्हाळ 
रखुमािेवी।’- तुगा ३. 
 
ओतीव थालीपीठ भाडं्ात फोडिीस टाकलेली पातळसर भाजिी चशजून िंालेले थालीपीठ. 
तव्यावर थापून तयार केलेले नव्हे. 
 
ओतीव लोखंड न. बीड. 
 
ओतू पु. आडवा धागा. पहा : ओत : ‘ऋनविेातील मंत्रात (६·९·२.) तंतू (उभा धागा). ओतू 
(आडवा धागा), ही पिे आली असून ती वस्त्रासर् लाचवली आहेत.’- लोचटकेले ३·४६. 
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ओतु पु. माजंर; चबडाल; माजार : ‘नकुळ म्हिे व्याघ्रचशरीं चिधला हा वामपाि ओतूनीं ।’ - मोसभा 
७·२६. [सं.] 
 
ओत्सा चव. १. क्षरु; कमीपिार्ा; कमी योनयतेर्ा; हलका. २.उिा; पाचहजे त्यापेक्षा थोडा; झकमतीत 
हलका; लहान बाधं्यार्ा. [झह.ओछा] 
 
ओथरिे सचि. िेिे. [सं. उ्+तृ -तर] 
 
ओथवळा पु. मोठा थेंब. 
 
ओथळा पु. चठपकिे; पावसाच्या सरीने िंाडारं्ी पाने वगैरे पडतात त्यारं्ा खर्. पहा : ओथंबा ४. 
(को.) 
 
ओथंब पु. तटस्थ : ‘एथ कव्हिी ओथंबु साचक्ष होते?’- श्रीकृर् ५२. 
 
ओथंबिे अचि. १. वाकेपयंत लोंबिे (फािंी). २. फळाचं्या भाराने खाली वाकिे (फािंी); स्वतःच्या 
भाराने खाली वाकिे (फळ); खाली लोंबिे (ढग). ३. पासून लोंबिे; िंोके घेिे. ४. एखाद्या पातळ 
पिाथाने, रसाने वगैरे थबथबिे. ५. (रतताचतशयामुळे) शरीरार्ा अवयव अचतशय खाली लोंबिे. (को.) ६. 
वरर्ढिे; टेकिे; आश्रय चमळविे. 
 उचि. खाली िाबिे; वाकचविे (ततता, फळी, फािंी र्.).[सं. अव झकवा उत् + स्तंभ] 
 
ओथंबा पु. १. (िंाडाला, वलेीला) आश्रयासाठी लावलेला टेकू, मेढ.२. (ल.) आश्रय; आधार; 
आश्रयिाता; आधारकता; ठेपा : ‘तोचह । सवचसाक्षी ओथंबा ।’- चनगा २९. ३. शोक; हेलकावा. (चि. घेिे). 
४. ओथेंबे; पावसार्ी सर संपल्यावर िंाडाच्या पानावंरून पावसारे् पािी टपटप गळते ते थेंब. (गो.) ५. 
खाली िुंकलेले पोळे: ‘िोन्द्ही ओथंबे नुसते रव रव हालत होते.’- तीथचमहा १४३. 
 
ओणथजिे अचि. चथजलेले पातळ होिे : ‘अव्यततपि चथजले । मग तेंचर् चवश्वाकारें ओचथजलें ’- 
राज्ञा ९·६५. 
 
ओकथवळा, ओणथळा पहा : ओथळा [क. ओत्त.]. 
 
ओद पु. ऊत; बहर;उत्कषच; चवपुलता: ‘तया ओिा स्फुटती कमोिें अरुवारें :कंिपच कामकळेर्ी’- 
मूप्र २२१९. 
 
ओदन पु. चशजवलेले तािूंळ; भात. उिा. शाल्योिन, िध्योिन. [सं.] 
 
ओदर पु. धूर; वास: ‘न लवीं वो कुपुचरु। सवांगीं येतुसें ओिरंू॥’- चशव८३२. [सं. उ्+धृ] 
 
ओदुि न. गुंडाळी; िुघडी : ‘कृष्ट्िचजनार्ें ओिुि केले।’- चशव १४२. [सं. चद्वगुि] 
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ओनामा १.ॐ नमः चसद्धम् र्ा संके्षप झकवा अपभ्रष् रूप (ॐ = िह्म). अथच - चसद्धास नमस्कार, चजनास 
नमस्कार. श्रीगिेशाय नमः हा सनातनी वाक् प्रर्ार. त्यास प्रचतरूप असा हा जैन वाक् प्रर्ार. २. (ल.) 
प्रारंभ; पचहला धडा; सुरुवात; मूलतत्त्व : ‘संस्थानें वगळून बाकीच्या राचहलेल्या झहिुस्थानाला डोचमचनयन 
स्टेटस लागू करतो असे कोिी म्हिेल तर त्याला राज्यघटनेर्ा ओनामाचह कळत नाही, असे म्हिावें 
लागेल.’- सासं २·४५०.[सं. ॐ नमः] (वा.) ओनामा नसिे- प्राथचमक ज्ञान, कमीत कमी माचहतीही नसिे 
: ‘ज्यास लढाई म्हिजे काय यार्ा ओनामसुद्धा ठाऊक नाही....’- केस्व ३३१. 
 
ओनामासीधं पहा : ओनामा [ॐ नमः चसद्धम्’र्ा अपभ्रंश.] 
 
ओनाम्या चव. १. ओनामा चशकिारा; कोित्याही चवदे्यर्ा नव्यानेर् प्रारंभ करिार. २. ओनामा 
चशकचविारा; पतंोजी. [सं. ॐ नमः] 
 
ओप स्त्री.पु.न. १. उजळा; चजल्हई; र्काकी. (चि. िेिे, घेिे, बसिे). : ‘बाळसूयार्ी ही ओप। 
जया पाहता ंपारुषे॥’- मुसभा १४·४९. २. मुलामा; वखच; चगचलट (अलंकार, िाचगने वगैरेंना). (चि. िेिे, 
घेिे, बसिे): ‘प्रभमुिेहा, गेहा शोभा िे, कुशल जेझव ओप नगा।’- मोअनु७·९९. ३. धुिे; चनमचळ करिे; 
शुभ्रता; चनमचळपिा (कापड धुऊनउन्द्हात टाकून वर पुनःपुन्द्हा पािी झशपडून खळ घालचविे). (चि. िेिे, 
घेिे, बसिे.) : ‘िुनधसमुरीं ओचपलें । कीं चनिोष यश आकारलें । तैसें शुभ्र वस्त्र पचरधान केलें । ध्यानीं चमरवलें  
भतताचं्या॥’- हचर १·८. ४. सकाळच्या व थंडीच्या चिवसातील मंि सूयचप्रकाश; कोवळे ऊन; उन्द्हार्ा ताव 
(या सूयचप्रकाशात लोक आनंिाने ऊन खात बसतात.); सूयचस्नान. (चि. घेिे, घेत बसिे.). (चर्. को.) ५. 
वाफ; बाष्ट्प. ६. झकचर्त उष्ट्िता (पिाथाला िेिे); झकचर्त तापविे. [क. ओप=तेज] (वा.) ओप देिे- 
सुशोचभत करिे; नटचविे; खुलचविे; र्काकी िेिे; शोभा आििे : ‘तूमत्स्यवशंी कुळिीपकीरे। न हें तुला 
िेर्ल ओप कीरें॥’- वामन चवराट ६·२९. 
 
ओपटिे अचि. कृश, अशतत, चकरकोळ होिे; खंगिे; चफकटिे;रोडाविे; वाळिे. (को.) 
 
ओपिी स्त्री. चिंलई िेण्यारे् एक हत्यार; सळई. 
 
ओपिी स्त्री. चवकिे; चविी. पहा : ओपिे 
 
ओपिी स्त्री. (वपिे) पेरिे; लाविी टुपिी; लाविी बेििी : ‘शतेार्ी ओपिी असो, मशागत असो ... 
िेवार्ा कौल घेतल्याचशवाय तो त्या कायाला हात घालिार नाही.’- अमागो ४०. 
 
ओपिी स्त्री. १. समपचि; सुपूतच करिे. २. वधूचपता वरचपत्याच्या व वधूमाता वरमातेच्या माडंीवर वधूला 
बसवतात तो चवधी. 
 
ओपिे सचि. पूिच करिे; संपविे; व्रताचिकारें् उद्यापन करिे. 
 
ओपिे उचि. १. एखाद्याच्या हवाली करिे, हाती िेिे; सोपचविे : ‘नृपें तयाच्या करी ओचपला चनज 
कन्द्येर्ा कर।’- चवक३७. २. (सामा.) िेिे; अपचि करिे; नजर करिे; वाढिे; घालिे : ‘जें जयासी पाचहजे 
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अन्न। तें तें तयासंी ओचपत।’- हचर २४·५८. ३. चवकिे; चवकत घेिे. [क. ओचपतु] [सं. अपचि] (वा.) ओपून 
घेिे- कबूल करून घेिे. 
 
ओपिे न. िेिगी; लाभ : ‘घेवोचन जाय ओपिे धमचमोक्षार्ें।’- भाए७५३. 
 
ओपिे अचि. १. चनमचल, शुभ्र, स्वच्छ करिे; धुिे :  ‘िुनधसमुरीं ओचपलें । कीं चनिोष यश आकारलें  । तैसे 
शुभ्र वस्त्र पचरधान केलें ।ध्यानी चमरवलें  भतताचं्या ॥’- हचर १·८. पहा : ओप ३. २. वाळत घालिे; ऊन िेिे. 
 
ओपते न. धुण्यासाठी चभजवनू ठेवलेले कापड, वस्त्र.(को.) 
 
ओपनर पु. बाटलीरे् बूर् झकवा डब्यारे् िंाकि उघडण्यासाठी वापरायरे् साधन : ‘.... वटेरला प्रथम 
ओपनर आिायला साचंगतला. बाटली र्ंबरू् मी काढून टाकलं.’- आर्मफयस २०. [रं्.] 
 
ओपल न. १. (भशूा.) चसचलका खचनजगटातील एक खचनज. सजलचसचलका. ह्याच्या काही 
जातींच्या पषृ्ठभागावर चवचवध रंगछटा चिसतात. म्हिून त्या जाती झकमती खडे म्हिून चवकल्या जातात. 
रेचडओलाचरआ डायटम्स र्. सजीवावंरील कवर् ह्यार् खचनजारे् असते. २. पाढंरट चनळा मौल्यवान खडा. 
पहा : णशवधातू [रं्.] 
 
ओपला स्त्री. तलवारीच्या धारेर्ा एक प्रकार. (वा.) ओपेला येिे- (जनावर) वाफेला येिे; संभोगार्ी 
र्च्छा उत्पन्न होिे.(कर.) 
 
ओपविी स्त्री. ओप, चिंलई, र्काकी, मुलामा िेिे; वस्त्रावर केलेली ओपण्यार्ी चिया (ते पाढंरे 
शुभ्र करण्यासाठी). 
 
ओपणविे सचि. १. चनमचळकरिे; उन्द्हात वाळचविे; शुभ्रकरिे. २. चिंलई, मुलामा िेिे. ३. उजळ 
करिे; लखलखीत, र्कर्कीत करिे. 
 
ओपसर, ओपसरा (ओपसर ) पु. १. रत्नाच्या खाली, त्यारे् तेजवाढ चवण्यासाठी चिलेला 
र्काकीत वखार्ा तुकडा झकवा पूट.२. चिंलई; उजळा; र्काकी. (चि. िेिे.) [क. सीरे=कापड]. 
 
ओपसळई स्त्री. धातंूना चिंलई, र्काकी िेण्यार्ी गारेर्ी झकवा झशपेर्ी काडंी अथवा कवडी; 
ओपिी. या गारेच्या सळईला एका बाजूला चनमुळते टोक असते आचि िुसऱ्या बाजूला िाडंी असते. २. 
कोंिि; रत्नाखाली बसवलेला वखार्ा तुकडा : ‘ओपसळईरे् बळ । घेऊचन चमरव ेकीळ.’ -अमृ१३७. 
 
ओपळी, ओपाळी स्त्री. चहवाळयातील सौम्य ऊन; उन्द्हार्ी चतरीप; प्रातःकाळरे् कोवळ ऊन. पहा 
: ओप ४ (चि घेिे, बसिे.) (वा.) ओपळीस बसिे- प्रातःकाळरे् कोवळ ऊन खायला बसिे. 
 
ओपा पु. तेज; तजेला; चिंलई. पहा : ओप : ‘छत्रर्ामरें ढळती ज्यावर कनक ओपा ओपती.’- प्रला 
११७. 
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ओपाडा पु. खार्र; लहान शते : ‘ती भाताच्या ओपाड्ात हुती.’-रैत १४२. 
 
ओपार स्त्री. चतखटचमठार्ा साजंा; उपमा. (गो.) [क. उप्पु = मीठ] 
 
ओपारा, ओपरेकरी पहा : ओवांडा, ओवांडेकरी 
 
ओपाविे अचि. टार्ा उंर् करून पायाच्या र्वड्ावर उभे राहिे. (राजा.) [सं. उत् + प्] 
 
ओपाविे सचि. खालर्ा आधार सुटून वर तरंगिे (पाण्यात पाय, जचमनीतील लाविीर्ी रोपे). 
[सं. उत्+प्लवन्] 
 
ओपाणसरा पहा : ओपसर : ‘उपाचधर्ा िुसरा । घाचलता ंओपाचसरा ।’ - राज्ञा१५·७६. 
 
ओणपयम स्त्री. अफूच्या कच्च्या बोंडावर उभा छेि घेऊन काढलेला र्ीक. हा गुंगी आििारा 
तसार् औषधीही आहे. [रं्.] 
 
ओपीव चव. ओप िेऊन पाढंरे स्वच्छ केलेले (वस्त्र). 
 
ओफट चव. रोगामुळे झकवा काळजीमुळे चनस्तेज िंालेले (मुख, शरीर झकवा मािूस). 
 
ओफटिे अचि. पाढंरे, चफके पडिे. पहा : उफटिे 
 
ओफिे न. १. भतूबाधेर्ा िंटका. २. रागार्ी लहर (चि. येिे, र्ढिे,जािे, उतरिे). 
 
ओफरे न. १. भतू; चपशाच्च र्त्यािींरे् अंगात येिारे वारे; फेफरे; र्ाळे; वडेेर्ार; िंटका; भतूबाधा. 
(प्रा.ं) २. (ल.) मनार्ा उच्छंृखलपिा; रागार्ा िंटका. 
 
ओफाडा पु. भाजी लावण्यासाठी केलेले खार्र; १०-१५ रोपे लावतात ती वाडी व १०-१५ 
वाड्ारं्ा ओफाडा; वाफरे; लहान शते.(को.) 
 
ओबक पु. ओकारी; ओकारीमधील आवाज; ओकाबंा. (चि. करिे, होिे.) [ध्व.] 
 
ओबड चव. वडेावाकडा; खडबडीत : ‘रर्नेने ढोबळ, ओबड .. अशी वास्तू म्हिजे ..’- शसौ ८०. 
 
ओबडधोबड चव. वडेेवाकडे; प्रमािरचहत; रागंडा; खडबडीत; खरखरीत; बेढब. पहा : 
आबडधोबड : ‘ओबडधोबड बायकोला कसली भीती नाही.’- मोर १९. [सं. उ् भट] 
 
ओबरट चव. (प्रा.ं) खडबडीत; जाडेभरडे (कापड, सूत वगैरे). 
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ओबळिे(ओबळ् िे) सचि. नुसते पाण्यात खळबळिे; साधारि धुऊनवाळत टाकिे. पहा : ओंबळिे 
 
ओब्जाडिे सचि. लाथानंी बडविे; मारून जेरीला आििे. 
 
ओभाि, ओभािे न. पािलोट; पूर; वगे : ‘जेथ प्रपरं्ार्ीं वळिें । कमाअकमार्ी ओभािें।’- राज्ञा ७·७१. 
 
ओभाविे सचि. नाहीसे करिे. पहा : उभणविे : ‘ओभािी वो मधुकरु।चवसारीं वो र्कोरू।’- चशव 
८३९. 
 
ओम्, ॐ (ओम्) अ = चवष्ट्िू, उ = चशव, म = िम्हा. ह्याप्रमािे चतन्द्ही िेवारें् वास्तव्य या शब्िात 
आहे. १. विे, पुराि, पोथी, स्तोत्र र्.म्हिण्यापूवीव संपवल्यानंतर उच्चारला जािारा पचवत्र शब्ि; 
प्राथचनेच्या वळेी प्रारंभी उच्चारायर्ा शब्ि. जसे:- ओम् नमोजी गिनायका।, ओम् श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य । 
२. आरंभ; उपिम. ३. प्रिविह्म; शब्ििह्म; एकाक्षर िह्म : ‘ॐ नमोजी आद्या।’ -ज्ञा १·१. ४. वैचिक काळी 
(माडुंतय उपचनषिात) अ = वैश्वानर, उ = तेजस, म = प्राज्ञ, आम् = अततयच, अवाच्य व ज्यामध्ये सवच 
जगार्ा समावशे होतो असा अथच होता. ओम् हे अक्षर प्रथम उपचनषिात आढळते. 
 
ओम् पुण्या, ओमपुण्यािम् १. मी प्रिवरूप, पुण्यस्वरूप आहे अशा अथार्ा मंत्र. एखाद्या मंगल संस्कारापूवी 
स्वक्स्तवार्न नावारे् कमच केले जाते. त्यामध्ये यजमानाला िाम्हि ‘ओं पुण्याहं’ असा आशीवाि िेत असतात 
: ‘चर्रिहे्मचस लनन लाचवशी। ओं पुण्येसी तत्त्वता ं ।’- एभा ८·१. २. लननमंत्रार्ा आरंभ; पुण्याहवार्नाच्या 
वळेी म्हिण्यात येिारे मंत्र : ‘ॐ पुण्याहं म्हिोचनया ंजाि । लाचवलें  उभयतारं्ें लनन।’-जै ५६·२०. 
 
ओम् भवणत बाई चभक्षा वाढा (चभक्षा ंिेचह) असा चभक्षा मागताना म्हिायर्ा मंत्र. (ल.) चभक्षा (मागिे); 
चभक्षाटन, (वा.) ओम् भवणत करिे- (‘ॐ भवचत चभक्षा ंिेचह ।’ या मंुजीतल्या प्रयोगावरून) चभक्षा मागिे. 
 
ओम् भवणत पक्ष पु. १. चभक्षावृत्ती; भीक मागण्यार्ा पेशा : ‘िाम्हिार्ी मुख्य िीक्षा । माचगतली पाचहजे 
चभक्षा । ओं(वो) भवचत या पक्षा । रचक्षलें  पाचहजे ॥’- िास १४·२·१. २. (ल. उप.) अजच चवनंत्या करून 
(स्वराज्य) मागिाऱ्यार्ा एक पक्ष; मवाळ पक्ष. 
 
ओम स्त्री. प्रकाशार्ी पूवचप्रभा; तेज. (व.) (वा.) ओम कजकिे- पािी जोखिे; सामर्थ्यच ओळखिे. 
 
ओमि, ओमिे न. घराच्या छपरावर आडव्या रर्लेल्या कारव्या : ‘पाचरजातकाच्या काठ्यानंी घरार्ी 
ओमिे करून ....’- भाप्र १०८. पहा : ओंबि, ओंबिे, ओंबळिे 
 
ओममापी पु. (भौ.) चवद्युतप्रवाहरोध मोजण्यारे् साधन. 
 
ओमळिे पहा : ओंबिे, ओंबळिे 
 
ओमेगा पु. ग्रीक मुळाक्षरातील शवेटरे् अक्षर, चर्न्द्ह. 
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ओमेरा पु. मुलींर्ा एक खेळ (मुलाचं्या हुतूतूसारखा). चशवायला जािाऱ्या मुलींनी; ‘ओ मेरा। र्िी 
भोरा । भो -भोरा। भो- भोरा।’असे म्हिायरे्. [ध्व.] 
 
ओय उद्गा. कळ उठली झकवा काही िुःख िंाले असताना एकिम उच्चारला जािारा शब्ि; 
िुःखोद्गार. िुःसह वेिना िंाली असताना हा उद्गार चनघतो. [ध्व.] 
 
ओय स्त्री. १. रेघ; ओळ: ‘लक्ष्मि िेरा रथ हानजी ओईन.’- जसा ३२१.२. वळिे लाविे. 
 
ओयरा पु. १. स्वयंपाकघर. पहा : ओवरा (को.) २. (काही प्रातंातं) माजघर. 
 
ओयरा पु. १. वैरा; एका चिवसाच्या स्वयंपाकासाठी डाळ, तािूंळ र्. काढून ठेवलेला चशधा. २. ह्या 
चशध्यापैकी (बायकानंी) संर्य म्हिून काढून ठेवलेला भाग. [सं. अव्यवहार] 
 
ओयल चव. रागीट. (गो.) 
 
ओर पहा : ओरी, ओवरी 
 
ओर पु. (पाण्यार्ा) पूर; लोंढा. पहा : और 
 
ओरक, ओकय , ओरग न. बाजार्ी पेटी; हामोचनयम. [र्ं. ऑगचन] 
 
ओरकरा,ओरकल पु. स्त्री. न. सोन्द्यार्ा कस लावण्यार्ी कसोटी(र्ौकटीत बसवलेली); 
कसोटीर्ा िगड; चनकष. [क.ओरेकल] 
 
ओरखडिे, ओरखाडिे उचि. १. र्ीर पाडिे; रेघ ओढिे; पषृ्ठभाग झकचर्त िुखविे; ओरबडिे; 
ओरखाडा काढिे; ओर्कारिे. २. (ल.) जमीन वरवर नागंरिे. ३. वडेेवाकडे, आडवचेतडवे चलचहिे, 
रेघोट्या मारिे; खरडिे; तासिे. 
 अचि. अपक्व ज्ञान असिे; शास्त्राचिकारं्ा वरवर अभ्यास करिे. 
 
ओरखडा, ओरखाडा पु. र्ीर (शरीरावर नख, काटा र्त्याचिकानंी पाडलेली); जोराने 
ओढल्यावर पडिारी र्ीर, रेघ, ओर्कारा; बोर्कारा. [सं. आ+रेखा] 
 
ओरट, ओरड पु. भाजल्या जािाऱ्या, गरम तेलात टाकलेल्या चमरच्यारं्ा वास; खकािा; चमरच्या 
िळताना येिारा िुःसहवास, त्यारे् नाका तोंडात जािारे बारीक कि; चविंिारी मेिबत्ती र्त्यािींर्ा तीव्र, 
असह्य वास. [क. रुटु=िुःसह होिे] 
 
ओरटघाि, ओरडघाि, ओरटाि, ओरडाि (ओरटघाण्, ओरडघाण्) स्त्री. सहन न 
होिारी घाि; उग्र वास; िुगंधी. 
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ओरड स्त्री. १. आिोश; गलका; गलबला. पहा : अरड. २. असंतुष्पिा बोलून िाखविे; तिार : 
‘झहिुस्थानातील र्ंग्रज राज्यकते याचं्याजवळ ओरड करून काही एक चमळायरे् नाहीं.’ - लोचटकेले 
१·२५७. ३. चभऊन, चर्डून, र्तरारें् लक्ष वधेाव ेम्हिून मोठ्याने केलेला आवाज; अनेकानंी एकिम केलेला 
आवाज; चगल्ला; बोभाटा; विेनेने झकवा िुःखाने झकर्ाळिे. 
 
ओरडिे अचि. आरडिे; रडिे; आिोश करिे; हंबरडा फोडिे. 
 
ओरडा पु. गलका; ओरड. 
 
ओरडाआरडा पु. मोठ्याने ओरडिे; सवांनी चमळून केलेला आिोश. 
 
ओरडाओरड स्त्री. एकिम ओरडिे; जोराने ओरडिे; कल्लोळ. 
 
ओरडी स्त्री. ओवरी; खोली: ‘मुलगा तोफान कचरतो म्हिून त्याच्या आईने त्यास मारलें  आचि त्यास 
ओरडीत पुरून ठेवनू बाहेरच्या बारण्यास साकंळ चिली.’- मौज २·६·३०. [गुज.] 
 
ओरडेल न. घािेरडे तेल; तळिातील चशल्लक राचहलेले तेल. 
 
ओरि, ओरिे पहा : वैरि, वैरिे 
 
ओरप पु. स्त्री. १. (केसातंील उवा मारण्यासाठी) केसातूंन फिी जोराने ओढिे, झवर्रिे. (चि. करिे, 
घालिे.) २. (सामा.) ओरपिे या अथी प्रयोग; जोराने ओढिे, खेर्िे. ३. नागविूक; लूट; लुबाडिी. 
(चि. घेिे, करिे). ४. ओरपण्यामुळे चमळालेली गोष्; लूट; लुबाडलेले रव्य. (चि. काढिे.) 
 
ओरपिे उचि. १. जोराने भरुका मारिे; भरुतयार्ा आवाज काढून खािे. २. (डहाळीर्ी पाने फुले र्.) 
ओरबाडिे; (जटा िंालेल्या केसातूंन, िोऱ्यातूंन र्.) जोराने बोटे ओढिे; (शते जमीन) वर वर नागंरिे; 
त्यातील गवत, िुंडपे, कंुिा र्. काढिे. ३. (िुखवलेल्या भागावर डागण्यासाठी) तापचवलेली लोखंडार्ी 
सळई जलिीने ओढिे; पावसाळयात चिवसभर गारठ्यात राचहल्यामुळे पायास होिारी सिी 
घालचवण्यासाठी तळव्यावर ओला कपडा ठेवनू अगर ताक लावनू वरून तापचवलेली लाल लोखंडार्ी 
सळई वगैरे चफरचविे. ४. जोराने ओबडधोबड रीतीने बोर्कारिे; खाजविे. ५. (ल.) लुटिे; नाश करिे; 
बुर्ाडिे; नागविे. [सं. ओरफ= ओरखडा] 
 
ओरपा पु. िरवडा; धाड : ‘गावीं ओरपें िरडें पडों लागले.’- गोप्र ३९. 
 
ओरपे, ओरपेकार पु. लुटारू; िरोडेखोर : ‘आले आले ओरपेकार.’- लीर्पू ३४३. 
 
ओरफडिे पहा : ओरपिे २, ३, ४. 
 
ओरफुल न. चगलीट; मुलामा. (गो.) 
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ओरबडिे, ओरबाडिे सचि. १. (िंाडार्ी पानेफुले र्.) वाटेल तशीखेरू्न तोडिे. २. नखानंी 
ओरखडे काढिे. ३.(ल.) धसमुसळेपिाने, िाडंगाईने वस्तू र्. हस्तगत करिे. 
 
ओरबडा, ओरबाडा पु. ओर्कारा. पहा : ओरखडा 
 
ओरबार पु. खटपट : ‘म्हिौचन स्वक्प्नचर्या ओरबारा’- राज्ञा ८·३४. 
 
ओरय स्त्री. एक डोंगरी धान्द्य; वरी. (गो.). 
 
ओरवा पु. १. पाण्यात जहाज (काही चिवसाकंचरता) नागंरिे : ‘जेथें ओरवा । करावयार्ा तेथे आले 
म्हिजे नागंर खाली सोडतात.’ - मराठी २ रे पुस्तक ४·६१. २. (जहाज) नागंरून केलेला मुक्काम : ‘मागात 
िोन तीन चठकािी ओरवा करावा लागला.’- अरु ४९·३. ३. (जहाज) नागंरण्यार्ी जागा; गलबताच्या 
मुक्कामाला सोयीरे् चठकाि. 
 
ओरस पु. उपरम; ओसर; ओहोटी : ‘तेव्हा परं्तत्त्वारं्ा नाश । िश प्रािारं्ा ओरस । होवोचन राहे येक 
अंश । सवात्मपिे ॥’- कथा ७·२·४२.[सं. अव+सृ] 
 
ओरस पु. १. उत्साहार्ी परमावधी; अत्यानंि : ‘तैसा भरला ओरसु । कचरता ंमठ प्रवशुे।’- ऋ ६१. २. 
स्नेहोत्कषच; पे्रमार्ा उरेक; (गाई र्.र्ा) पान्द्हा फुटिे : ‘गोवधचनी ज्या गाई र्रती। त्या ओरसा येऊचन वत्से 
र्ाचटती।’- हचर १०·२६७. (चि. येिे). [सं. अव+रस] 
 
ओरसिे अचि. पान्द्हाफुटिे. पहा : वोरसिे 
 
ओरळी स्त्री. बाधं; वरूळी: ‘जेया ंकस्तुचरअेंर्ी बुडवती। कापुरार्ी ओरळी भवतंी॥’- चशव ३०८. पहा : 
ओरंबा [क. ओर=काठ] 
 
ओरंगिे उचि. १. चवटिे; नासिे. पहा : वोरंगिे २. कपडा र्त्यािींर्ा रंगचवटिे. [सं. अव+रंग] 
 
 
ओरंगळ स्त्री. वरंघळ; उतार. [क. वार=उतार] 
 
ओरंट पु. आर्का; पेटका; कळ; र्मक. 
 
ओरंडी स्त्री. गोट; काठ; कठडा; कठड्ार्ी झभत. पहा : वरवंडी [क. ओर=काठ; शवेट] 
 
ओरंबा पु. मातीर्ा ढीग; (बागेला घातलेला) मातीर्ा वरंबा, धक्का, वरवडी. (चि. घालिे). [क. 
ओर=कंठ, कड] 
 
ओरा पहा : ओयरा 
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ओरा पु. चवचशष्चमठाई; लहानसा गोडलाडू: ‘पाण्यास लागलेला साखरेर्ा ओरा (म्हिजे लाडू) 
जसा पािी शोषनू घेतो .....’- मराठी ६व ेपुस्तक, प.ृ २२७. (१८७५). [झह. ओला] 
 
ओरा पु. १. ओहरा. २. शतेामध्ये नागंरण्याच्या सोयीसाठी पाडलेले जचमनीरे् मोठे तुकडे. (को.) 
३. नागंरार्ी एकरेघ अथवा थोड्ाशा रेघा (तास). ३. अशा प्रकारे नागंरलेला शतेार्ा अंडाकृती भाग. पहा 
: आरा 
 
ओरी १. पहा : ओवरी. २. पहा : ओरय 
 
ओरंगउटंग, ओरँगोटँग पु. शपूेट नसलेला लाबं हातार्ा एक वानर. हामलाया, बोर्मनओ, सुमात्रा र्. 
िेशातं आढळतो. 
 
ओल स्त्री. १. कापडार्ा तुकडा (एकेरी पन्द्ह्यारे् ५-७ हात लाबंीरे् उपरिे, पलंगपोस) २. चिश्चन 
बायारं्ी ओढिी. (गो.) 
 
ओल स्त्री. १. चभजलेली क्स्थती; ओलावा; िलिल; आरचता : ‘िानव रुचधराचर्या ओला ।’- चशव २. 
२. (ल.) वाच्यता; सुलभपिा (काम करण्यास जागा, सवड) उिा. तेथे काही ओल आहे = आशा 
करण्यास जागा, अनुकूल क्स्थती, साधन, सोयी आहेत. ३. ियाळूपिा; ियारचता : ‘भीतचर नाही पे्रमार्ी 
ओ(ल)ळ । तया केचव वोलवती चवयोचगरे् बोल।’- ऋ ९९. [सं. आरच] (वा.) ओल धरिे- जचमनीत 
पडलेल्या पावसाच्या पाण्यार्ी वाफ होण्यापूवी जमीन नागंरिे. ओलीला ओलणमळिे- जचमनीत ओलावा 
वाळून गेला नाही तोपुन्द्हापाऊसपडिे. 
 
ओल स्त्री. मुलारं्ा एक खेळ. र्ार, पार् मुले एकत्र बसून उभी पोकळ मूठ करतात, एक मुलगा 
आपल्या हातातील खडा कोिातरी एकाच्या मुठीत टाकतो व मग ओल की पोल असे डाव आलेल्या 
मुलाला चवर्ारतो व त्याने ज्याच्या हातात खडा असेल त्यार्ा तो हात धरल्यास त्यार्ी हार जाऊन ती खडा 
धरिाऱ्यावर येते. 
 
ओल स्त्री. हमीिाखल ठेवलेली वस्तू (गुरे, मािसे र्.); तारि; तहाच्या अटी पाळाव्या म्हिून 
शत्रकूडून खातरजमेसाठी मनुष्ट्य, गुरे, रव्य र्. मागून घेऊन अटी पूिच होईपयंत ताब्यात ठेविे : ‘कोट 
चकल्ले चिले ओचलला झत्रबकजीसाठी ।’ - ऐपो ३८३. [क. ओलु = तारि] 
 
ओल स्त्री. आधार : ‘सावंचळये तेजीं भक्ततपथु ओल.’ - ज्ञागा ९६. 
 
ओलगिे सचि. सेवा करिे; आधार घेिे; भेटिे; चमळिे; प्राप्त होिे : ‘भगचतभावें ओलगता ं: केचव 
विावीं सायुज्येता.’- वछा १६९.[क. ओलम] 
 
ओलट चव. िमट; चभजलेले; सिच; ओलसर. 
 
ओलट स्त्री. ओलेजळि, सरपि. 
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ओलटा पु. होलटा; चहरवी फािंी; ओल्या लाकडार्ा बारीक तुकडा; िाडंके; िंडुका (हा फळ 
पाडताना वापरतात). (को.) 
 
ओलणि, ओलिी स्त्री. १. चर्कसा; अंगाला लावण्यारे् उटिे : ‘ओलिी तेल र्ीकसा 
आचिला.’- लीर्पू ११५. २. पडििी : ‘श्रीर्रि प्रक्षाळीचत : ओलचि िेचत.’- लीर्पू २८. 
 
ओलिे अचि. १. रवपाविे; ओलेहोिे. २. सचि. पािीघालूनठेविे: ‘गारी ओलुचन ठेचवली होती.’- 
लीर्उ ८८. 
 
ओलपटिे उचि. ओलटा झकवा अशीर् वस्तू (फळे वगैरे पाडण्यासाठी)फेकिे अथवा फेकून 
मारिे.(को.) 
 
ओलपटिे ओलपटा न. होलटा. पहा : ओलटा (को.) 
 
ओलपाटा पु. (सामा.) काठी; लहान लाकूड; लाकडार्ा तुकडा. 
 
ओलकट स्त्री. १. ओलट; ओली जागा; झकचर्त ओलसर असलेलीजमीन. २. ओले 
लाकूड.(कु.) 
 
ओलवि न. १. ओला करण्यारे् साधन; (भात, भाकरी र्. कोरडे अन्न खाताना) तोंडाला 
ओलावा आिण्यासाठी खाव ेलागिारे ओले पिाथच जसे:- िही, िूध, ताक, पािी (माती अगर किीक 
चभजचवण्यासाठी). २. पाण्यार्ा चशडकाव; गहू, वरी वगैरेंना लावण्यारे् थोडे पािी. ३. ओलेते; लवकर 
झकवा थोड्ा पाण्यात स्नान होण्यासाठी आडलावनू घ्यायरे्, नेसायरे् लहान ओले वस्त्र. ४. ओला र्ारा; 
ओले गवत (चवशषेतः उन्द्हाळयातले) [सं. आरचयि] 
 
ओलविी स्त्री. १. पहा : ओलवि२. चहरवळजचमनी; र्राऊरान; वाळवटंातील चहरवळीर्ा 
प्रिेश.(राजा.) 
 
ओलविे, ओलणविे सचि. १. पीठ र्. पिाथच िुधाने अथवा पाण्याने चभजविे; (गव्हास) पािी लावनू 
ते ओले िंाल्यावर एखाद्या जाड फडतयात घट्ट बाधूंन सुमारे बारा तास िडपून ठेविे. (माि.) २. 
(स्नानाच्या वळेी) नेसलेले वस्त्र चभजविे झकवा चभजचवण्यासाठी िुसरे वस्त्र वापरिे. ३. (शतेाला) ओल, 
पािी िेिे : ‘मग पुण्यकाळी ओलवले.’- ज्ञागा २१३. 
 
ओलवत स्त्री. िलिलीतील मधून मधून आढळिारी चहरवळ; भाजीपाला; िंाडेिुंडपे;  ओलवि. (को.) 
 
ओलवािू चव. पािी चमळिारी जमीन; बागाईत; ओलावा धरिारी जमीन; अशा जचमनीतील 
पीक. कोरडवाहूच्या उलट. 
 
ओलसर चव. थोडासा ओला; िमट; चभजट; सिच. 
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 स्त्री. ओलावा; िमटपिा. [सं. आरच+सदृश] 
 
ओलंगर, ओलंगार पु. चिंरप; पािंर; हळूहळू (पािी रव र्.) वाहिे, चठपकिे. (प्रा.ं) 
 
ओलंडिी पहा : ओलांणडिी 
 
ओलंडिे, ओलांडिे सचि. उलंडिे (उलटा होिे) या अथी र्ुकीने योजतात. पहा : ओलांडिे. 
 
ओलंडा पहा : ओलांडा 
 
ओला चव. १. चभजलेला; न वाळलेला. कोरडा याच्या उलट. २. ताजा; चहरवा; न सुकलेला; ३. 
भरभक्कम; भरगच्च; पुष्ट्कळ िळ, गर असलेले; रसाळ; रसभचरत. ४. (ल.) फलिायक; लाभिायक; 
चकफायतशीर; उत्पािक. ५.(ल.) पैसेवाला; मालमत्ता असलेला. (वा.)  ओले कोरडे पाििे-
(खाण्यामध्ये) र्व घेत, र्ाखतमाखत बसिे; र्ोखंिळपिा करिे. ओले जाळिे- १. चहरवे, कच्चे (चजवतं) 
जाळिे. २. (ल.) फार जुलूम करिे; चनरपराधी, चनिोष व्यततींर्ा छळ करिे. 
 
ओला र्सप, ओला र्सब सारखे पािी गळते असा र्सप; त्वर्ारोगार्ा एक प्रकार. 
 
ओलाकचकचीत चव. अचतशय चभजलेला; ओलाझर्ब. 
 
ओला गोळा (ल.) मठ्ठ; मिड; फार कच्चा. अडािी. 
 
ओलाचाचव. पाटाच्या झकवा पावसाच्या पाण्याखेरीज केवळ जचमनीतील ओलीमुळे उगवलेला, 
लावलेला (ऊस र्.) 
 
ओलाकचब चव. अचतशय ओला; थबथबिारा. 
 
ओलािी स्त्री. वसे्त्र वाळचवण्यासाठी, ठेवण्यासाठी बाधंलेली िोरी. [सं. अवलंचबनी] 
 
ओलािी, ओलािे स्त्री. न. लामिचिव्यार्ी साखळी; चिव्यार्ी साखळी [म. अवलंचबनी] 
 
ओलािी, ओलािे स्त्री. न. स्नानाच्या वळेी चभजचवण्याकचरता घेतलेले वस्त्र, ओलेते; पडििी. [सं. 
आरचयि] 
 
ओलादंड पु. १. पाण्यार्ा सतत वाहिारा पाट. २. (ल.) सतत, वषचभर असिारा बाग; आगर. 
 
ओला दुकाळ, ओला दुष्ट्काळ पु. अचतशय पावसाने चपकार्ी हानी िंाल्यामुळे पडलेला िुष्ट्काळ. 
 
ओलादेठ पु. चहरव ेनाजूक रोपटे झकवा िाडंा; ताजे कोवळे गवत; एखाद्या धान्द्यारे् पीक. 
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ओला नायटा पु. वाहिारा व र्रत जािारा नायटा; गजकिच. 
 
ओला मसाला पु. रोज तयार करायर्ा ताजा मसाला. चवशषेतः मासंान्नात वापरतात. 
 
ओलाविी स्त्री. १. चभजविे; पािी झशपडिे; ओले करिे. २. (ल.) शातंी; थंडावा. 
 
ओलावा पु. १. ओल; ओलसरपिा; आरचता : ‘जीवनार्ा िंाला ओलावा अंतरी। चवश्व चवश्वंभरी 
मावळले ।’ - तुगा ४०५५. २. (ल.) चकफायत; लाभ; नफा. ३. फायद्यार्ा, यशार्ा संभव, शतयता; 
आशािाचयत्व; आशलेा जागा.उिा. धनार्ा अथवा पैतयार्ा ओलावा. ४. अंतःकरिात असलेली सियता, 
ियारचता, कनवाळूपिा, चजव्हाळा : ‘स्नेहार्ा चनजचर्त्ती लेशचह येवनू िेचर् ओलावा ।’ - मोआचि ५·१०५. ५. 
अप्रकट रव्याशं, तत्त्वाशं, तत्त्व, सत्त्व. उिा. बुद्धीर्ा, शहािपिार्ा ओलावा. ६. आधार : ‘मीचर्गा पाडंवा । 
एया चत्रभवुनासी ओलावा.’ - ज्ञा ६·२९७. 
 
ओलाव्याचा चव. १. चभजट; िमट; सिच; ओलसर. २. भरीव, फायिेशीर र्. अथी. पहा : ओला ३, 
४,५. उिा. ओलाव्यार्ा व्यवहार, व्यापार, धंिा, रोजगार, र्ाकरी; ओलाव्यार्ी ममता, प्रीती, मतै्री, 
बोलिे. याच्या उलट कोरडा. 
 
ओलासा पु. पहा : ओलावा; ओलीर्ा आश्रय. 
 चव. ओलीर्ा आसरा असलेले; आरचतायुतत. 
 
ओलांडिी स्त्री. उतरि; उल्लंघन; पलीकडे जािे. 
 
ओलांडिी स्त्री. रस्ता ओलाडंण्यार्ी जागा िाखचवण्यासाठी पट्ट्ट्या मारून केलेली व्यवस्था. 
रस्ता ओलाडंण्यार्ी ठरावीक जागा. 
 
ओलांडिे उचि. १. स्पशचन करता (मध्ये आलेल्या वस्तू) वरून पलीकडे जािे, पलीकडे पाय 
टाकिे; उल्लंघन करिे. २. निी वगैरे उतरिे, पार जािे. ३. िेश उल्लंघून जािे; पािािातं करिे; मधून 
जािे.[सं. उल्लंघन] 
 
ओलांडा पु. १. गळू; करट. २. केसतूड िंालेल्या मािसाने, ती जावी म्हिून सात गाठी मारलेल्या 
एका चपवळया झर्धीत सात चबब्बे, हळकंुड, तािूंळ घालून रस्त्यात फेकायर्ी पुरर्ुंडी. ३. ही झर्धी 
ओलाडंली असताना होिारा रोग, चवशषेतः उपिंशािी रोग. ओलाडंा ओलाडंण्याने अथवा उपिंश 
िंालेल्या रोनयाने जेथे लघुशकंा केली असेल तेथे िुसऱ्याने लघुशकंा केली असता त्याला तो रोग 
चर्कटतो, अशी समजूत आहे. (चि. बाधिे) ४. रस्त्याच्या मधोमध येिारा खड्डा (जो ओलाडंिे भाग असतो 
तो); र्र. [सं. उल्लंघ्] 
 
ओलांडा पहा : उलंडी 
 
ओलांतरिे अचि. उचशरामुळे गमाविे; फसिे: ‘ऐसा ओलातंरला काजीं।’- राज्ञा६·४३५. 
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ओणलत न. पाण्याखाली येिारी जमीन; चभजिारी जमीन : ‘ओचलतारे् के्षत्र चकती टततयानंी 
वाढले?’- अम १८७. 
 
ओणलवटा पु. वाहता रस्ता : ‘जन्द्ममरिार्ा ओचलवटा ।’- ज्ञा ८·१४२. 
 
ओणलस, ओलीस न. आपल्या अटी िुसऱ्या पक्षाने मान्द्य कराव्या म्हिून त्यार्ी मूल्यवान वस्तू 
अगर महत्त्वार्ी व्यतती आपल्याकडे ठेवनू घेिे : ‘िाचंतकाऱ्यानंी मंुबईच्या बहुसंख्य जनतेला आपल्याकडे 
ओचलस धरले होते.’- सैस्वा ३५४. 
 
ओणलसेले न. तलम वस्त्र; अचतशय मृिूव नाजूक वस्त्र : ‘मृिाळसुतारें् ओचलसेले। तुआं खारं्टे 
भिोचन वैढंू साचंडले। चतएं र्ंरकळेसी काई जालें  । कैसी धोटे साहतीसे ॥’- चशव ६९३. 
 
ओली स्त्री. आवळी; आवळयारे् िंाड : ‘चिसती सहजचसद्धा ओली.’-वछा ४४४. 
 
ओली स्त्री. (वस्त्रार्ा) काठ; शवेट; पिर : ‘वाचलपेचर्आं ओली।’- चशव १७५. २. पहा : ओणलसेले [सं. 
आचल, आवचल] 
 
ओली आग स्त्री. पुष्ट्कळ पाऊस पडल्याने आलेली आपत्ती; ओलािुष्ट्काळ. २. (ल.) अचतशय 
रागीट व्यतती. 
 
ओलीकाडी स्त्री. चहरव ेपीक, शते, गवत; धान्द्यार्ी चहरवी रोपे. 
 
ओलीणकच्च चव. ओलीझर्ब; पूिच चभजलेली : ‘पाऊस िंीम बसला, शतंे ओलीचकच्च िंाली.’ - 
खळाळ ८६. 
 
ओलीकूस स्त्री. बाळंत िंाल्यानंतर स्त्रीर्ा गभाशय. (अशा वळेी पुन्द्हा लवकर गभच राहण्यार्ा संभव 
असतो.). 
 
ओली कोरडी भाकर अल्पस्वल्प, जाडेभरडे अन्न : ‘प्रामाचिकपिाने चमळचवलेल्या ओल्या कोरड्ा 
भाकरीला जी रुचर् असते ती िुसऱ्यारे् झमधे होवनू चमळचवलेल्या पक्वान्नाला नसते.’- चनबधंर्चंरका. 
 
ओली खरूज १. वाहिारी खरूज. २. (ल) सतत त्रास िेिारा र्सब, व्याधी, जंजाळ. 
 
ओलीगार चव. ओलाव्याने गार िंालेली; ओली : ‘आकाशात ओलीगार काजळी िाटली होती.’- 
राकाधाका १४४. 
 
ओली जखम स्त्री. पूिच बरी न िंालेली, न भरलेली जखम; खपली न धरलेली जखम. 
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ओली द्राके्ष ताजी राके्ष. वाळलेल्या राक्षानंा मनुका म्हितात : ‘बाईस ओली राक्षें पाचहजेत. १० शरे 
पाठवावी.’- ऐलेसं ५९१८. 
 
ओलीपाती िाण्याच्या पचहल्या चविीच्या वळेी महारिीला द्यायरे् िािे. 
 
ओली पाटी मद्यपानाच्या कायचिमासचहत खािेचपिे, भोजन र्. 
 
ओलीबाळंतीि बाळंत होऊन चजला िहा चिवसाहूंन अचधक चिवस िंाले नाहीत अशी स्त्री. 
 
ओली बोली जेवनूखाऊन वर पगार घेण्यार्ा करार : ‘मी एका खानावळीत ओल्या बोलीनं कामास 
होत्यें.’-वळवारे् पाऊस. याच्या उलट सुकी बोली झकवा कोरडा पगार - म्हिजे जेवि वगैरे न िेता केवळ 
पैसे िेिे. 
 
ओली भांग (ही भागं कोरडीपेक्षा जास्त अमली असते ह्यावरून) (ल.) िुष्, स्वच्छंिी, तामसी मनुष्ट्य. 
 
ओली णभक्षा चशजवलेल्या अन्नार्ी चशक्षा; माधुकरी. याच्या उलट कोरडी चभक्षा म्हिजे धान्द्य, िािे 
वगैरे. 
 
ओली ममता, ओली माया खरेखुरे साचत्त्वक पे्रम; चजव्हाळयारे् पे्रम. 
 
ओलीव पु. एक प्रकारर्ा वृक्ष. हे वृक्ष साधारि २ ते १० मीटर उंर्ीरे् असतात. 
 
ओली सवाशीि न्द्हाती-धुती सवाष्ट्ि. कोरी म्हिजे नहाि न आलेली. 
 
ओलीसाउला, ओलीसाउले पु. न. तलम, सपूर, रेशमी वस्त्र; शलेा :‘तो ओचलसाउला घेतला.’- 
लीर्उ १४३. 
 
ओली सुकी करिे खेळायला सुरुवात करताना प्रथम कोिी खेळायरे् हे ठरचविे. खापरी घेऊन 
चतर्ी एक बाजू ओली करून ती वर फेकायर्ी असते व ‘ओली की सुकी’ असे एका पक्षाने मागायरे् असते. 
त्याच्या मागिीप्रमािे बाजू वर पडल्यास त्यार्ा डाव ठरतो. ‘उन्द्हाळी-पावसाळी’ असेही याला म्हितात. 
 
ओले न. १. आलेते; चभजलेले वस्त्र. २. ओला र्ारा (गुराकंचरता). 
 चव. चशजलेले; रसयुतत. पहा: ओला. [सं. आरच] (वा.) ओले कातडे डोईवर ठेविे- 
वािीप्रचतवािींनी खरे सागंाव ेम्हिून त्यानंा करायला लावायरे् चिव्य : ‘जमा िाखचवतात ती पाहिे. काही 
तजावत तफावत मनात येईल तर ओली कातडी या िाम्हिारे् डोईवर ठेवावी. म्हिजे असेल ते सागंून 
िेतील.’- मझशयाका ५१९. 
 
ओले पु. अव. गारा : ‘स्वैपाकात फार वेळ घालवू ंनका. आता ंओले पडतील.’- चहप्र १७९. [झह. ओला 
= गार] 
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ओलेअंग नुकत्यार् बाळंत िंालेल्या स्त्रीर्ा िेह, शरीरावस्था. 
 
ओलेकच्च चव. अचतशय ओले; झर्ब ओले : ‘रात्रीच्या पावसाने ओलेकच्च िंाले होते.’- चमरास 
२००. 
 
ओलेकुष्ट न. रततचपती; पू वाहत असलेले कोड; महारोग. 
 
ओले जाळिे वाळल्याबरोबर ओले जाळिे म्हिजे अपराध्याबंरोब रचनरपराध्यालाही चशक्षा भोगायला 
लाविे, अन्द्याय करिे. 
 
ओलेता चव. (स्नान करण्याकचरता अथवा िंाल्यानंतर) ज्याने ओले वस्त्र वढेले आहे असा; ओले अंग 
असलेला; आरचवत. 
 
ओलेते न. ओले वस्त्र; चभजलेला कपडा. 
 
ओलेपाले न. ओला र्ारा. पहा : ओले २. 
 
ओले िळदकंुकू (सुगंधी) खोबरेल झकवा फुलेल यात घोटून तयार केलेले हळि झकवा कंुकू. 
 
ओल्या रोग पु. अचत ओलाव्यामुळे वनस्पतींना होिारा एक रोग. 
 
ओल्ली स्त्री. बाबंचू्या काबंीर्ी केलेली टोपली, रोळी; (पिाथच ठेवण्यासाठी) बाबंूरे् पात्र. (गो.) 
 
ओल्लो उद्गा. ओहो; आश्चयाथी उद्गार : ‘ओल्लो, बर्ंभट, आम्ही तुमर्ीर् र्च्छा केली होती.’- मोर २२. 
[रं्] 
 
ओल्िावि न. ओलवि; उते्तजन : ‘की प्रमोिासी ओल्हावन । मन्द्मथारे् ॥’ - चशव ६२४. पहा : 
ओलवि 
 
ओल्िाविे सचि. चभजविे; ओलाविे; ओले करिे : ‘असो माया ं वन्द्िूचन उिक । ओल्हाचवलें  द्वय 
अंबक ।’ - मुआचि २२·२९. [सं. आरचयि] 
 
ओल्िांटिे, ओल्िांटा पहा : ओलपटिे 
 
ओवि स्त्री. १. ओविे; चछरातून झकवा चछरे पाडून आत िोरा घालिे; गुंफिे : ‘िेवार्ा प्रसाि रत्नाच्या 
ओविी । शोभतील गुिी आपुलीया ॥’- तुगा १९५१. २. चशवि; टाका घालिे. [सं.उप+व]े 
 
ओविी स्त्री. ओवलेली चजन्नस; एकत्र केलेली क्स्थती; गुंफिे; माळ: ‘रचवमंडळा भवंती । जचर 
तारागिारं्ी ओवनी िीसेंती ॥’ - चशव ३९९. 
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ओविे उचि. १. सुईत वगैरे िोरा घालिे; गुंतविे; गुंफिे; धागा घालिे, अडकचविे. २. चशविे; टाके 
घालिे. ३. (ल.) श्लोक, वातय र्त्यािींत नवीन अक्षर झकवा शब्ि, पिे घालिे, संबद्ध करिे. ४. माळेत 
फुलेघालिे. [सं. उप+वे-चवििे] 
 
ओवर न. िंपती; वधूवर; नवरा-बायको (चवशषेतः लननाहून परत आलेली अथवा कुलिेवतेच्या 
िशचनाला जािारी). [सं. वधूवर] 
 
ओवर पु. पडवी; खोली : ‘जो आत्मबोधारे्या ओवरा ं। पवढला असे ॥’-राज्ञा ६·६९. पहा : ओवरे 
 
ओवरजत्रा, ओवरयात्रा स्त्री. नूतन वधूवरानंी कुलिेवतेच्या िशचनास जािे. (चि. भरिे). 
 
ओवरजेवि न. नवरीच्या बापाने नूतन वधूवरानंा केलेली मेजवानी. 
 
ओवरभरिी पहा : ओवरजत्रा 
 
ओवरा पु. स्वयंपाकघर; खोली. पहा : ओयरा : ‘ओवरा ओसरी भचूम माचळवरी उपचरया ।’ - कथा 
१४. [क. ओवचर, सं. उपगृह.] 
 
ओवरी, ओवरे स्त्री. १. मुख्य िेवळाच्या बाहेरील आवाराच्या झभतीत गोसावी, याते्रकरी, िेवार्ी 
पुजारी मंडळी यानंा तात्पुरते राहण्यास बाधंलेली खोली, पडवी, सोपा. काहींच्या मते हा शब्ि ‘वाव’ पासून 
िंाला असावा. कारि ओवरीर्ी रंुिी एक वाव असते. २. (सामा.) खोली; ओसरी : ‘रत्नाचंर्या 
चर्त्रशाळेया । झर्तामिीचर्आं ओवचरया ं।’- चशव ५९६. [सं. उपवाचरक] 
 
ओवरे न. फुलारें् मखर; फुलाचं्या माळा : ‘कनक-कमलें  कल्हारें । पायातकें  सेंिुआरें। गुंफीवु 
कीजेती ओवरें । अशोका तळवटीं ॥’- चशव ६३१. 
 
ओवसिे अचि. १. (बायकी) व्रत (वसा) घेिे, करिे. २. संिातंीरे् वािेवाटिे. [सं. उपास = 
पूजा करिे] 
 
ओवसा पु. िेवतेच्या प्रसािाथच झकवा केवळ पुण्याजचनाथच झकवा काहीचवचशष् कामनेच्या साफल्याथच 
केलेले व्रत झकवा चनयम. 
 
ओवळ चव. भ्रष् : ‘सावंळयाशा गोपी केल्या ओवळया’- नाम २५२. 
 
ओवळिे अचि. (वस्त्र) थोडेसे धुिे; खळबळिे. [सं. उ्+वल ] 
 
ओवळिे अचि. (आंबे र्.) अधचवट चपकून खाली गळिे; उमटिे;उमळिे; उबटिे.(को.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओवळा चव. अगिा पचवत्र (सोवळा) व अगिी अपचवत्र याचं्या मधल्या क्स्थतीतला; सोवळे न नेसलेला; 
अशुद्ध; अपचवत्र; चबनधुतलेल्या धोतराला झकवा स्नान न केलेल्या मनुष्ट्याला चशवलेला (मनुष्ट्य). संध्या, 
भोजन, यज्ञ, र्तर धार्ममक कृत्ये करण्यासाठी स्नान कराव ेलागते ते न केलेला. सोवळयातील मािसाने 
र्तर मािसे, वसे्त्र र्त्यािींना चशवले तर ओवळेपिा येतो. सोवळा असताना कासोटा सुटल्यासही मािूस 
ओवळा होतो. तेव्हा अनेक गोष्ींनी मािूस झकवा वस्तू ओवळी होते.: ‘सिा पचवत्र ज्वाला माळी । त्यास 
ओवळें कोि म्हिेल॥’- हचर ३२·५३. [सं. अमंगल] 
 
ओवळ्याभोवळ्या स्त्री. लहान मुलींर्ा खेळ; स्वतःभोवती गरगर चफरिे. [भोवळरे् चद्व.] 
 
ओवंडकरू, ओवंडेकरी, ओवांडकरी (ओवाण्डकरू, ओवण्डेकरी) चव. ओवडंा धारि करिारा; 
परतया चठकािर्ी शतेी करिारा. 
 
ओवंडिे अचि. मागे चफरिे; परत येिे: ‘मग ओवडंचत स्वगचस्थ। पूवचपुरुष’-ज्ञा १·२५२. 
 
ओवंडा पु. १. ज्या गावात मालक राहतो त्या गावच्या चशवारात नसिाऱ्या जचमनीर्ा मालकी हक्क 
झकवा लागवड. २. अशा प्रकारर्ी लागवडीत आिलेली झकवा ताब्यात आलेली जमीन. ३. (यावरून) 
स्वतःच्या घरापासून िूर असलेले काम, धंिा; एखाद्या कामार्ा काही भाग एकीकडे करिे व िुसरा 
िुसरीकडे करण्यार्ी तऱ्हा, प्रकार; िूर राहून करायर्ा व्यवसाय. 
 
ओवा, ओव्िा पु. १.(गाई, म्हशी यारं्ी) कास; ओटी. (ना.) २. पान्द्हा : ‘वो(ओ)हा िाटल्या 
बहुस्तनीं।’- भवुन १२·६७. [सं. ऊधस्] 
 
ओवा पु. एक प्रकाररे् औषधी िंाड आचि त्यारे् बी. िंाडार्ी उंर्ी १ ते १॥ हात असून बीर्ा रंग 
चपवळसर.पोटिुखीवर उपयोगी. [सं. यवानी] 
 
ओवासिे अचि. ओवरजत्रा करिे; नवीन जोडप्याने िेवास जािे.(कु.) 
 
ओवाळिी स्त्री. १. तोंडाभोवती चफरचविे (हात, आरती वगैरे); आरती करिे. २. कथा 
िंाल्यानंतर श्रोत्यानंी हचरिासावरून नािे वगैरे ओवाळून आरतीच्या ताम्हनात टाकिे. ३. कोिाही 
ओवाळिेकऱ्याच्या ताम्हनात टाकायर्ा पैसा; ओवाळून टाकलेले रव्य, िेिगी, भेट, बक्षीस. ४. (ल.उप.) 
फचजती; खरडपट्टी : ‘पुढील सालीं साहेबार्ी असल्या प्रकारर्ी ओवाळिी करण्यार्ी पाळीन येवो म्हिजे 
िंाले.’- लोचटकेले २·२१४. ५. स्वतःर्ा हक्क सोडून एखािी अचतशय मौल्यवान वस्तू िुसऱ्याला िेऊन 
टाकली हे िाखविारी चिया. (वा.) ओवाळिी काढिे- (बायकी) ओवाळून टाकिे, उतरून टाकिे 
(पैसा, कापड र्.) : ‘असल्या पैशार्ी ओवाळिी काढावी माझ्या बाळावरनं.’- िंामूं. 
 
ओवाळिे उचि. १. लामिचिवा घेऊन झकवा तबकात चनराजंन, पैसा, सुपारी, अक्षता घालून ते 
मािसाच्या अगर िेवाच्या तोंडाभोवती त्याच्या उजवीकडून डावीकडे चफरचविे (अमंगल, र्डाचपडा 
जाण्यासाठी, पूजेच्या वळेी, अगर मंगल प्रसंगी). २. चस्त्रयारें् न्द्हािे झकवा पुरुषारं्ी आंघोळ िंाल्यावर त्यारं्ी 
वडील मािसे शवेटर्ा ताबं्या घालून मग पुरुष असल्यास उिंड आयुष्ट्यार्ा हो, मुलगी असल्यास र्ागंला 
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पती चमळो व सुवाचसनी असल्यास जन्द्मसाचवत्री - पुत्रवती हो असे आशीवाि िेऊन हातात पािी घेऊन 
स्नान करिाऱ्याच्या अंगाभोवती चफरचविे. ३. भोवती ओवाळून टाकिे; कःपिाथच मानिे; बली िेिे : 
‘ओवाळोचन आखता ं । िावाचवया ं वसंता।ं’- चशव ८१७. ४. काळजी वाहिे. [क. ओयु= पाळिे][सं. 
उ् वलन झकवा अवज्वलन] 
 
ओवाळलेला चव. वाईट; चतरस्कृत. (कु.) 
 
ओवाळून टाकिे सचि. कुर्चकमतीरे् म्हिून फेकून िेिे : ‘काय िेउं उपमा तुळिेस चिसेना काहीं । 
ओवाळुन काय टाकावी वाटें लवलाहीं ।’ – प्रला ९२. 
 
ओवांडाकरी, ओवांडदार पहा : ओवंडेकरी : ‘गावकऱ्यापेंक्षा ओवाडंिाराकडून महार जागले चिढीने बलुते 
घेतात.’- गागंा ६९. 
 
ओवी स्त्री. १. मराठीतील र्ार र्रिारं्ा एक छंि.महाराष्ट्र संतकवींर्ा हा छंि अत्यंत आवडता आहे. 
यात विच व मात्रा यारं्ी संख्या अचनयचमत असते: ‘पचहली मािंी ओवी। पचहला मािंा नेम। तुळशीखाली 
राम।पोथी वारे्॥’- हा एक प्रकार; मुख्यतः प्रकार िोन १. साडेतीन र्रिी, २. साडेर्ार र्रिी, र्रिानं्द्ती 
यमक. २. या छंिात रर्लेले गीत बायका िळताना, मुलानंा थोपटताना झकवा िंोपाळयावर बसून म्हितात 
: ‘ओचवअें गाताचत यािवारं्ा रािा ।’- वछा ३३. (वा.) ओव्या गािे (ल.) भलतीर् स्तुती करिे. [त. 
ओडचव] 
 
ओवी स्त्री. (वस्त्रोद्योग) चविकामातील प्रत्येक तािा चजच्यातून ओवला जातो व चजच्यामुळे चविताना 
तो खालीवर केला जातो ती; वही. नेहमी ओव्या असा अनेकवर्नी प्रयोग करतात. [सं. वे = चवििे] 
 
ओवीकार पु. चवहीर बाधंिारा : ‘राषसभिुींर्ा वासरा ओवीकारु’- चबडचकन चशला १·२. 
 
ओव्िरकोट पु. कोटावरून झकवा कपड्ावरून घालायर्ा पायघोळ डगला; थंडीर्ा कोट. [र्ं.] 
 
ओव्िरटाईम पु. ठरावीक कायालयीन वेळेनंतर कायालयात बसून केलेले काम : ‘हक्कारे् पैसे 
चमळाल्याचशवाय ओव्हर टाईमला बसिार नाही.’- कसा ४७. [र्ं.] 
 
ओशट, ओशेट न. १. तेलकटपिा; बुळबुळीतपिा; क्स्ननधता. २. कोिताही बुळबुळीत अथवा 
तेलकट पिाथच ३ क्स्ननध रव्य. ३. मासं : ‘बामिींर्ी लाकंडे ओशटाखालीं जाळीत नाहीत.’- होया ४३. 
(कुि.) ४.(ल.) लार्. 
 चव. १. तेलकट, बुळबुळीत, क्स्ननध (हात, वस्त्र, पाय र्.) २. ओशट पिाथार्ा वास असलेला. 
[सं. अवचशष्, उक्च्छष्] 
 
ओशटपिा पु. बुळबुळीतपिा; चर्कटपिा : ‘संसारार्ा ओशटपिा चर्कटलेला होता.’- र्ावाक 
७३. 
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ओशत, ओशद स्त्री. १. (िंाड, चिवा, पलंग, मािूस अथवा र्तर वस्तू यारं्ी) सावली; छाया; ओशटेा. 
चतच्यामध्ये बसू नये अगर उभे राहू नये कारि ती वाईट आहे अशी भावना. (को.) २. (सामा.) सावली; 
छाया; पडछाया. 
 
ओशाळ न. आशा; अचभलाष: ‘अंतरींरे् ओशाळन तुटे.’- नाम १७९७. 
 
ओशाळ चव. चनलाजरी; चनसवलेली; स्वैर (स्त्रीसंबंधी योजतात). पहा : ओशाळा 
 पु. ओशाळेपिा; लज्जा; खचजलपिा; शरझमधेपिा; मोकळेपिा न वाटिे अशी अवस्था : 
‘नसता ंओशाळ महीपाठीं। कचळकाळातें मारंू काठी।’- नव २१·३३. 
 
ओशाळगत स्त्री. झमधेपिा. 
 
ओशाळिे अचि. १. लाज वाटिे; शरमिे; ओशाळा होिे. २. िबेल, िराऱ्याखाली असल्याप्रमािे 
राहिे. 
 
ओशाळा चव. खजील; शरझमधा; िबेल (उपकारामुळे वगैरे); लाजलेला (आपले िुष्ट्कमच उघडकीस 
आल्यामुळे) : ‘चकत्येकानंा हजारों रुपयारं्ी बचक्षसें, घरेंिारें िेऊन ओशाळें करून ठेवले आहे.’- चवचक्षप्त 
३·१४०. (वा.) ओशाळे असिे- एखाद्याने उपकार केल्यामुळे त्याच्याचवरुद्ध बोलून शकिे. ओशाळे वाटिे- 
संकोर् वाटिे; स्पष्पिे बोलण्यार्ा झकवा मोकळेपिाने वागण्यार्ा धीर न होिे. 
 
ओशाळी, ओशाळीक, ओशाळगत पहा : ओशाळ 
 
ओशाळेपिा पु. संकोर्. पहा : ओशाळ 
 
ओशेटा पु. १. सावट, मोठ्या िंाडार्ी सावली (चहच्याखाली वनस्पतींर्ी वाढ होत नाही). पहा : 
ओशत, ओशद. २. िंपाट्याने जात असताना होिारे अस्पष् ज्ञान; अंधुक चिसिे (मनुष्ट्य, िंाड र्.रे्). 
 
ओषि पु. (रसा.) प्रािवायतू चवद्युत्स्फुझल्लग सोडला म्हिजे हा वायतूयार होतो. याला र्मत्काचरक 
वास येतो. यार्ा कबचयुतत पिाथाशी संयोग होऊन चनरचनराळी रासायचनक रव्ये होतात. पहा : ओझोन. 
 
ओषिऊणदन पु. एक पाढंरे स्फोटक रव्य. हे ऊचिनरे् प्रािीिीकरि होऊनतयार होते. 
 
ओषध पहा : औषध 
 
ओषधी स्त्री. १. औषधी वनस्पती : ‘राजाचस चवशल्यकरी िेउचन र्लुसीर् ओषधीराजा ॥’- मोभीष्ट्म ८·८. 
२. (सामा.) िंाड; िुंडूप; वनस्पती; एकवषाय ूिंाड; एक वळे फळ येऊन मरते ते िंाड. ३. उ् चभज्जपिाथच. 
चव. औषधी गुियुतत; औषधाला उपयोगी. [सं. औषध] 
 
ओषधी गं्रथ सवच तऱ्हेच्या वनस्पतींर्ी चवचवध माचहती संकचलत करूनिेिारा गं्रथ. 
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ओषधीनाथ पु. र्रं. 
 
ओषधीय आवरि वरून पाचहले असता पूिच िंाकलेले चिसिारे व वनस्पतींच्या अवयवानंी व्यापलेले 
जचमनीवरील के्षत्र. 
 
ओषधीश पु. र्रं. 
 
ओणषक चव. ओसाड. [सं. उचपर] 
 
ओष्ठ पु. ओठ. [सं.] 
 
ओष्ठ अटनी (वै.) वरच्या ओठाच्या मध्यावरून सुरू होिारी लंब प्रखात,सरळ लाबं खार्. 
 
ओष्ठ आखादिे मुका घेिे : ‘कोन्द्ही ओष्ठही नार्ता ं। मुख मुखी घालुचन आखा चिलें  ।’ - भोल. 
 
ओष्ठपादी पु. (प्राचि.) या वगातील प्राण्यात अगिी पुढच्या िोन पायारं्ा उपयोग ओठापं्रमािे 
र्वचि करण्यास होतो. उिा. घोिी र्. प्रािी.[सं.] 
 
ओष्ठपुट न. ओठ (खालर्ा झकवा वरर्ा); ओठार्ा पुडा : ‘चतये बरवी ओष्ठपूटे । झबबफला ंपासौनी ।’- 
चशव ४११; ओठ चमटल्यावर होिारी ओठारं्ी आकृती. [सं.] 
 
ओष्ठभाषा स्त्री. ओठारं्ी भाषा; बचहऱ्याशंी बोलताना स्पष् उद्गाराला अनुसरून ओठ 
हलचवण्यार्ी चिया. 
 
ओष्ठरोग पु. ओठारें् रोग : ‘वाताचि पृथक तीन िोषानंी तीन, चत्रिोषापासून एक आचि 
रततजन्द्य, मचसजन्द्य, मेिजन्द्य व अचधपातजन्द्य या र्ार िोषानंी र्ार असे एकंिर आठ ओष्ठरोग.’- योर 
२·४४९. 
 
ओष्ठामृत न. ओठातील अमृत; र्ुबंनाच्या वेळी चमळिारे सुख. [सं.] 
 
ओष्ठी चव. (वन.) एक झकवा िोन (वरर्ा व खालर्ा) ओठ असलेल्या तोंडाप्रमािे आकार असलेला, 
ओठ असलेला (पुष्ट्पमुकुट, संवतच). 
 
ओष्ट्य चव. (भाषा.) ज्या विोच्चारात िोन्द्ही ओठ एकमेकानंा लागतात असा (विच); ओठारं्ा, ओठानंी 
उच्चारला जािारा (विच). उिा. उ,ऊ,प,फ,ब,भ, म. 
 
ओष्ट्िाविे, ओष्ट्ििे अचि. िंोपेत बोलिे, बरळिे, बडबडिे, ओसििे, जाबडिे. [सं. उत्स्वप्न] 
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ओस चव. १. चनजचन; लोकानंी सोडून चिलेले; ओसाड (गाव, शहर);पचडत (जमीन). २.चरकामा; 
शून्द्य : ‘ओस जाल्या चिशा मज झभगुळवािें।’- तुगा १५५६. [सं. अ+उचषत] 
 
ओस स्त्री. १. भात िंोडल्यावर त्या तृिाच्या पेंढ्या बाधंताना कवळी टोकाला धरून िंाडली म्हिजे 
चतच्यातून आखूड, कुजका खाली पडिारा तृिाशं. २. नारळ, केळ र्त्याचिकारें् काढून टाकलेले सोपट 
झकवा कार्थ्या.(को.) 
 
ओस पु. नाकाच्या आतील हाड.(को. कु.) 
 
ओस न. िव; धुके.(झह.) 
 
ओस, ओसंग न.पु. (प्रा.) १. िंाडार्ी सावली. २. िाट िंाडी; िुंडूपार्ा अंधार; सावट. 
 
ओसग, ओसगो स्त्री. अशोकारे् िंाड. [सं. अशोक] 
 
ओसट न. सावट; िंाडार्ी छाया. 
 
ओसडिे उचि. लुटिे; नागचविे. (मावळी) [सं. अवशातन] 
 
ओसि न. बलै, रेडा याचं्या नाकातील वसेि. 
 
ओसििे, ओसिविे, ओसिाविे अचि. १. िंोपेत बोलिे. पहा : ओष्ट्िाविे : ‘उषेसी न वाटे ऐसें । 
की हें स्वप्न िेखतसें । गोष्ी करी रचतरसें । बोलतसें ओसिता ं॥’- हचर २८·४४. २. बडबडिे; बरळिे. [सं. 
उत्स्वप्न] 
 
ओसिे अचि. भगं पाविे; कमी होिे : ‘त्या धारिार करुि झककाळयानंी गारव्यार्ी लय ओसली.’- र्ंधन 
१७. 
 
ओसत, ओसद स्त्री सावट.(राजा) पहा : ओशत. 
 
ओसपटिे, ओसपाटिे उचि. १. पािउतारा करिे, होिे. (को.) २. शततीपेक्षा जास्त काम केल्याने 
अचतशय थकिे. 
 
ओसर पु. स्त्री. १. एकीकडे होऊन झकवा बाजूला सरून िुसऱ्याला जाण्यासाठी चिलेली वाट; जागा. 
(चियेिे, िेिे.) २. निीच्या पुराच्या पाण्यार्ी ओहोट. [सं. अव+सृ; अवसर] 
 
ओसर पु. अवसर : ‘शामाजीपतंास पत्र चलचहले कीं तारापूर पावेतो जाऊन येकिोन चिवस ओसरानें 
राहून पारपत्य होयते करिे.’- पेि३४·१६३. 
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ओसर पु. (भशूा.) आजूबाजूच्या भपू्रिेशाशी असंबद्ध असा वाळू व गोट्यारं्ा नागमोडी वरंधा. हा 
भतूकालीन चहमनद्यामुंळे अक्स्तत्वात आलेला आहे. 
 
ओसर, ओसरा पु. १. पुरारे् पािी र्. पार वाहून जािे; कमी होिे; उपरम; उतार. २. तहकुबी; मंिी 
(व्यापार र्.र्ी); खंड; खाडा (चि. घेिे, खािे). 
 
ओसरिे अचि. १. (निीर्ा पूर, पािी) कमी होिे; खाली जािे, उतरिे; (पाऊस, ताप, सूज) कमी होिे; 
(श्रीमंती, कीती, वैभव, तारुण्य, जोम र्. स) उतरती कळा लागिे; (पाऊस, अभे्र) जािे, नाहीसे होिे : 
‘क्षिें शोचकलेजलािचव । सूयच उगवता ं तम सवच। जाय जैसें ओसरोनी ॥’- मोल; (बाजार, जमाव, गिी) 
पातळ होिे; मागे जािे, हटिे, बाजूला होिे, करिे : ‘हा शूर िूर ओसर म्हििार महाप्रभाव हा रचवला।’- 
मोभीष्ट्म १०·९२. २. चरकामा होिे : ‘जैसा वृचष् करूचनया ंआिाया तोय मेघ ओसरला।’- मोकिच ३५·४०. ३. 
मागे घेिे, िूर होिे : ‘गुरुकृपेसवें । ओसरलें  प्रपंर्जात आघव।े’- राज्ञा ११·६४६. [सं. अवसरि] 
 
ओसरा, ओसरी स्त्री. माजघराच्या पुढील अगर मागील, तीन बाजंूनी झभत असलेली मोकळी जागा; 
ओटी; पडवी; सोपा : ‘परृ्थ्वी रुसोचन ओसरा ंराहे ।’-एभा २२·४२०. [सं. अवसर] 
 
ओसवा पु. िंाडार्ी सावली. पहा : ओस 
 
ओसळिे अचि. िंोपेत बरळिे. पहा : ओसििे.(तंजा.) 
 
ओसंग, ओसंगा पु. माडंी; ओर्ा: ‘बाळ ओसंगा घेतला। केला नमस्कार धमासी।’- जै ८१·७०. [सं. 
उत्संग] (वा.) ओसंगी घालिे, ओसंगी देिे- एखाद्याच्या आश्रयाखाली जािे, िेिे, हवाली करिे. ओसंगी 
असिे, पडिे, राििे, णनघिे- आश्रय करिे; स्वाधीन होिे; लीन होिे; आधार घेिे : ‘तुका म्हिे पाडुंरंगा । 
तुझ्या चनघालो ओसंगा।’- तुगा. 
 
ओसंगळ स्त्री. १. माडंी : ‘घेई पे्रत ओसंगळी।’- हआ १०·१५. २.(ल.) आश्रय; संरक्षि;छत्र; 
कृपा; आच्छािन. बहुधा चवभक्ततप्रत्यय लावनूर् उपयोगात आितात. उिा. ओसंगळीने, ओसंगळीर्ा, 
ओसंगळी. 
 
ओसंगा पु. मितगार; मेढा; प्रोत्साहक. [सं. उत्संग] 
 
ओसंड, ओसंडे पहा : वकशड 
 
ओसंडिे, ओसांडिे (ओसण्ड्िे, ओसाण्ड्िे) अचि. १. पडिे; साडंिे; गळिे : ‘जया स्वानंि 
ओसंडे। सवच ही र्ंचरयद्वारें।’- चवझसपू १·४३. २. वरून वाहिे; भरपूर भरून वाहून जािे. पहा : वोसंडिे : 
‘कैसा मुततार्ा चनजबोधू। घेवो जाता ं रसस्वािू। रसत्व लोपूचन स्वानंिकंिू। परमानंिु ओसंडे।’- एभा 
११·३१५. [सं.उत्सन्न] 
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ओसंडिे उचि. बाहेर फेकिे; िेिे; त्यागिे :’जे हें मािें मत अव्हेरुनी । ओसंचडती ॥’- ज्ञा ३·१९४. 
[सं. उत्सन्न] 
 
ओसंडिे पहा : ओसििे 
 
ओसंबिे अचि. स्फंुित स्फंुित रडिे. (राजा.) 
 
ओसा पु. ओस पडलेला भाग; (पीक असलेल्या शतेातील) पचडत जचमनीर्ा तुकडा; शतेातील 
चरकामी, पीक न उगवलेली जागा. 
 
ओसाई स्त्री. पडसावली : ‘चवटाळार्ी ओसाई पडे.’रुस्व ३८०. 
 
ओसाड पु. वाऱ्यामुळे घरात येिारे पावसारे् पािी; िंड: ‘ओसाड आतयेऊ नये म्हिून िार लावनू 
घेते.’- चशळान ४९. 
 
ओसाड स्त्री. सुकतीच्या वेळी निीरे् पािी जोराने उसळते ती पाण्यार्ीक्स्थती. (गो.) 
 
ओसाड चव. उजाड; चनजचन; मािसानंी सोडलेले; मनुष्ट्यवस्ती नसलेले; वाईट : ‘ओसाड अरण्यात 
जाऊन पडल्यास आपली काय िशा होईल ....’- लोचटकेले ४१४८. [सं. उत्स्] 
 
ओसाडा पु. वाऱ्याने आिलेले पावसारे् तुषार, पािी. 
 
ओसाडा पु. पडिा : ‘तंव भीत भगंा र्हुकडे । बानलगा वस्त्रारे्ओ (वो)साडे ।’- ऋ ६८३. ३. [सं. 
अव+शाट=वस्त्र] 
 
ओसाडी स्त्री. पाण्यार्ी लाट; (होडीवर, बाधंावर) आपटून उडिारे पािी. 
 
ओसाडी स्त्री. ओसाडपिा; उजाडी; चनजचनता; शुकशुकाट; जेथे मािसे,पशू र्त्यािींर्ी वस्ती नाही असा 
प्रिेश. 
 
ओसाडी स्त्री. एक प्रकारर्ी वनस्पती. चहच्यामुळे खाज सुटते. 
 
ओसाडीचा लांडगा १. भयाि व एकातं स्थलीर्ा लाडंगा. २. (ल.) जेथे रक्षि करण्यास कोिी 
नाही अशा चठकािी नाश करण्यास टपून बसलेला मािूस. 
 
ओसाि, ओसािे न. केर; कसपट; पुरात वाहून आलेली वस्तू : ‘वचर तराचत ओसािें । सुखिुःखारं्ीं 
॥’- राज्ञा ७·७१. 
 
ओसार स्त्री. (बाधंकाम) झभतीर्ी जाडी, पहा : असार[गु.] 
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ओसारा पु. तहकुबी; खाडा; खंड. 
 
ओसाविे अचि. १. कमी होिे. २. अशतत होिे : ‘कैसीं चिहंू चिहंू ओसावली । वैिभी हें ॥’- चशव 
८३७. [सं. अवस्] 
 
ओसीक चव. लागवडीखाली नसलेली मोकळी जमीन; ओसाड; पडीक : ‘सलास सबनैरे् पाडिीस 
ओसीक जमीन आहे. ती मोजिीत आली नाही.’- पेंडसे कु ४६. 
 
ओस्िाविे, ओस्िविे अचि. स्वप्नात बरळिे; िंोपेत बडबडिे. (कु.) 
 
ओस्ते न. सावट. पहा : ओस, ओसट (को.) 
 
ओिकर न. १. म्हशीरे् पारडू. (व.) २. (ल.) शवेटरे् मूल (हे आईच्या मागे मागे असते तेव्हा त्यास 
म्हितात.) 
 
ओिट, ओिटी, ओिटे पु. स्त्री. न. १. ओहोटी; समुराच्या पाण्यार्ी सुकती; भरती उतरिे; 
र्रंसूयाच्या - चवशषेतः र्रंाच्या आकषचिाने समुरारे् पािी वाढल्यानंतर पुन्द्हा उतरते त्याला ‘ओहोटी’ 
म्हितात. २. चवराम; उपरम; तहकुबी : ‘मग पाडंवीं ओहटु केला। िळभारू मागौता परतेला ।’ - चशव ८८४. 
[सं. अप+घट्ट] (वा.) ओिट वळिे - ओहोटीला सुरुवात होिे : ‘तो र्ततयात ओहट वळला. त्यास 
आजे्ञप्रमािे शभंर मािूस िरवाज्याच्या वाटेने कोटातं पाठचवले.’ - पेि ५४·१४१. 
 
ओिटिे अचि. १. मागे हटिे; कमी होिे. २. ओसरिे; आटिे; ओहोटी लागिे. ३. (ल.) उतरती कळा 
लागिे. 
 
ओिटळ पु. उतार : ‘आंतु पोकळ असे : खाली ओहटळ असे.’- सूत्रआ ९९. 
 
ओिोटी पहा: ओिोट 
 
ओिड, ओिडिे पहा : ओठिे 
 
ओिि न. पवचतावरील लहानसा ओढा, प्रवाह; बहाळ; पऱ्ह् या, त्यार्ापाट, (शतेात पािी िेण्यासाठी 
काढलेला).(को.) 
 
ओिदा पु. १. हुिा; (मुलकी झकवा लष्ट्करी) अचधकारारे् स्थान; (सरकारी) नेमिूक. २. कतचव्य; 
ठराव; हक्क : ‘पातशहाकडून वसे्त्र घेवनू जावीं हा ओहोिा आमर्ा आहे.’- चिमरा १·१३१. [फा.] 
 
ओिदादार, ओिदेदार पु. वचरष्ठ अचधकारी; सरकारी नोकर; हुिा धारिकरिारा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओिम, ओम न. (शाप.) चवद्युत्प्रचतरोधार्ा एकं; चवद्युत्प्रचतबधं मोजण्यारे् मूलमान. (हे ओहम 
नावाच्या जमचन शास्त्रज्ञाने शोधून काढले, सन १७८७-१८५४.) [रं्.] 
 
ओिममापक न. (शाप.) चवदु्यरोधनामुळे उत्पन्न होिारा प्रचतरोध मोजायरे् चवद्युत-यंत्र. 
 
ओिममापी पु. (चवअ.) चवदु्यतप्रवाहाला असलेली रोधकता िशचचविारे मापक. 
 
ओिमा पु. (प्र.) वहमा; वहीम; संशय. [फा. वहीम] 
 
ओिमाय स्त्री. वधूर्ी आई; बायकोर्ी आई; सासू. 
 
ओिर न. वधूवर; नवरानवरी : ‘चमरवावया िोघें वधूवरें । वरात काचढली कंसासुरें । रथावरी 
बसैचवलीं ओहरें। आपि धुरे सारथी जाहला ।’ - हचर २·१२८. [सं. वधू +वर] 
 
ओिर पु. १. समुराच्या भरतीरे् पािी जचमनीत चशरून तयार िंालेला र्र; फासू; पोहडी; पोई; 
पोईंड; आखात.(को.) २. समुरार्ा िूरवर गेलेला फाटा. 
 
ओिरिे उचि. (प्र.) होरिे. १. (खड्डा, र्र, खार् र्.) बुजविे; भर घालिे; भरिे. २. (ल.) आच्छािून, 
मढवनू काढिे (िागिाचगने, वस्त्रालंकार वगैरेंनी). पहा : िोरिे ३. चनमुळते होिे : ‘ऐसा सुवृत ओहरत 
जंघायुग.’- वछा २२३ 
 
ओिरभरिी, ओिरभरिे पहा : ओवरयात्रा, ओवरभरिी. 
 
ओिरा पु. नागंरटीर्ा तास; तुकडा. पहा : ओरा (को.) 
 
ओिवा स्त्री. हसू : ‘हं उनात्रने वागात ओहवा ंआल्हे = हे ऐकून वाघाला हसू आले.’ - चभ १७. (झभ.) 
[सं. उप+हास्] 
 
ओिळ पु. १. नाला; ओढा; पऱ्ह्या; चिंरपिी; वाहिी : ‘र्तर ओहळ आचि भागीरथी। वरकड गज 
आचि ऐरावती॥’- राचव २५·६८. २. पवचतावरील ओढा व त्याच्यापासून िंालेला र्र, घळि. [सं. वह्] 
(वा.) ओिळउडून राऊत िोिे - १. संकट पार पडल्यावर मग धाडशी बनिे. २. (ल.) आपल्या 
चहतकत्यांकडून आपले काम िंाले म्हिजे मग त्याच्यावर उलटिे. 
 
ओिळखोवळ पु. अव. ओढे-नाले; िरी-खोरी; खार्-खळगे. [ओहळिे चद्व.] (वा.) ओिळीखोवळी 
णशरिे - मुख्य मुिा सोडून भलतेर् बोलिे; आडमागाला जािे. 
 
ओिळिे अचि. १. चिंरपिे; वाहिे; चठबकिे; स्त्रविे. २. भोक मोठे होत जािे (मोती र्त्यािीरे्); 
वजे सैल होिे. पहा : ओघळिे ३. वाहत्या पाण्यात धुिे : ‘हे वस्त्र ओहोळौचन आिा गा.’- लीर्पू ३०४. 
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ओिळिे उचि. उलटिे; लवंडिे; उलथिे.(को.) 
 
ओिळी स्त्री. लहानसा ओढा; पाट, पािंर. पहा : ओिळ (को.) 
 
ओिा पु. गाईम्हशीर्ी ओटी; कास. पहा : ओव्िा 
 
ओिािे न. ओहळार्ी जागा. 
 
ओणिरी पहा : ओवरी. : ‘तेया ंचनश्चयार्ी ओचहरी।’- राज्ञा ८·६०. 
 
ओिी स्त्री. वारूळ; बीळ : ‘मंुगी म्हिाली माझ्या ओहींत बोट ठेवलं तरसोडीन का?’- मचव ९·६. 
 
ओिो, ओिोिो उद्गा. आश्चयच, कौतुक, आनंि, आठवि यारं्ा िशचकउद्गार; वाहवा. [ध्व.] 
 
ओिोट, ओिोटिे, ओिोटी, ओिोळ, ओिोळिे, ओिोि, ओिोर, ओिोरिे, ओिोरा, ओिोळी पहा : 
‘ओि’ने आरंभ होिाऱ्या शब्िाखंाली. जसे :- ओहट, ओहटिे. 
 
ओिोटी मैदान ओहोटीच्या वेळी मोकळी असिारी व भरतीच्या वेळीपाण्याने भरिारी समुराजवळर्ी 
िलिलयुतत जमीन. 
 
ओिोिी स्त्री. भावजय : ‘ओहोिीरे्या खािंावरूचन िुगच वेंघला.’- लीर्पू ३७२. 
 
ओिोबाप पु. (लननप्रसंगी) वधूचपता. 
 
ओिोमाय स्त्री. वधूमाता, ओहोबाप व ओहोमाय हे शब्ि नवऱ्या मुलाच्या माताचपतरानंाही 
लावतात. 
 
ओिोळ पु. लहान ओढा; ओहळ, नाला. 
 
ओिोळकट लहान ओढा. 
 
ओिोळिी स्त्री. ओढिी; परकरावर लुगड्ासारखे नेसायरे् लहान वस्त्र. (तंजा.) [सं. अवगंुठन] 
 
ओिोळी धूप (कृचष.) पावसाच्या पाण्याने होिारी जचमनीर्ी धूप. 
 
ओिों चिचव. िूर : ‘तों ओहों र्ोराआं चगयो = ते िूर र्रायला गेले. - चभल्ली ९. 
 
ओह्मा ओ िेिे : ‘नालचवताउंठी। ओह् मा म्हिौचन॥’- राज्ञा १४·१८०. 
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ओळ स्त्री. १. रागं; पगंत; माचलका; पंतती; २. लेखिीने ओढलेली रेष अथवा चलचहलेली अक्षरारं्ी 
पतंती. (चि. पाडिे, ओढिे.) ३. िजा : ‘ज्या बलुतेिारारं्ा चजतका उपयोग त्या मानाने त्यारं्ी प्रतबिंी 
लागून जे तीन वगच िंाले त्या वगाला ओळ म्हितात.’ - गागंा १४. ४.(ल.) मागच; पद्धत; रीत; ओघ; चशस्त; 
सभ्यपिार्ी वागिूक : ‘त्या रुक्तमिीकृष्ट्िापासून जरी र्चतहास पाचहला तरी तुम्हा वचहनी िािानंा एकर् 
ओळ का ंग!’ - गडकरी वेड्ारं्ा बाजार. [सं. आवचल] (वा.) ओळीस येिे- बोलण्या च्याओघास येिे; 
प्रवाहात पडिे, सापडिे; पाळी येिे. ओळ लाविे- चशस्त झकवा वळि लाविे; नीट वागायला चशकविे : 
‘तसेर् एखाद्या र्ोरट्या सुनेस ओळ लावण्याकचरता तापत्या पळीने डागिे’- आगर ९८. 
 
ओळ पु. फटका: ‘चतथंर् पडलेला धाडंा (ती) घेते व सारा संताप म्हशीच्या पाठीवर ओढते. राठ 
कातडीच्या म्हशीला त्या ओळार् ंकाहींर् वाटत नाही.’- मक १९६१. 
 
ओळ स्त्री. ओढा; पऱ्ह्या; नाला. 
 
ओळक, ओळग पु. १. िाडंा लावलेली झकवा न लावलेली नारळार्ी करवंटी; बेली; डवली (बाहेर 
पािी काढण्यासाठी झकवा ताक, कढी र्. वाढण्यासाठी); नारळार्ी पळी. (राजा.) २. ह्यासारखे धातूरे् 
झकवा लाकडी पात्र; पळी, ओगराळे. 
 
ओळकंबिे, ओळकंुबिे अचि. १. (िंाडार्ी फािंी र्.स.) लोंबिे; िंोके घेिे; लटकिे; लोंबकळिे. २. 
फार वळे लटकल्यामुळे रतत साकळिे (पायारे्, मानेरे् र्.). ३. भाराविे, स्वतःच्या वजनाने खाली 
वाकिे. 
 सचि. िंोके िेिे; पुढे मागे करिे; हेलकाव ेिेिे. [सं. अवलंबन] 
 
ओळकंबली पाटी आढ्याला टागंलेली टोपली; अन्न वगैरे सुरचक्षत ठेवण्याकचरता झशतयासारखी 
केलेली एक पाटी. 
 
ओळकंबा, ओळकंुबा पु. १. िंोका; लटकण्यार्ी, लोंबण्यार्ी, उलटण्यार्ी चिया (चि. घेिे, 
मारिे); हेलकावा, २. लोंबण्यासाठी आधार (घेिे). 
 
ओळकंबे न. िंोळिा; झशके; लोंबती पट्टी, िोरी. 
 
ओळकी स्त्री. लहान ओळक; डवली; बेली. 
 
ओळख स्त्री. १.पचरर्य; ज्ञान; माचहती (वस्तू, मनुष्ट्य याचवषयी) : ‘ओळखी जालेंया बुधीं का हसीं.’- 
चशव ७८. २. आठवि; स्मरि; याि; अचभज्ञान. ३. खूि (वस्तू अथवा पिाथच ओळखण्यासाठी केलेली); 
ओळखीरे् साधन. ४. जामीन (कजचिारासाठी घेतलेला). [सं. अवलक्ष, उपलक्ष] (वा.) ओळख पटणविे, 
ओळख देिे- उधार घ्यायरे् झकवा पैसे द्यायरे् असताना घेिाराच्या व िेिाराच्या ओळखीर्ा चतसरा मािूस 
जामीन की िाखल पुढे उभा करिे; एखाद्या व्यततीला बोलिाऱ्यानंी आपि कोि यार्ी माचहती झकवा 
आठवि िेिे, खात्री करून िेिे. ओळख पटिे- अमुक व्यतती र्. कोि ते चनचश्चत आठविे; पचरर्य 
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नसलेली झकवा न आठविारी व्यतती अमुकर् अशी खात्री पटिे. ओळख पडिे- र्ागंली माचहती होिे; 
पचरर्य होिे : ‘त्यारं्ी मािंी पुढे र्ागंली ओळख पडली.’-पलकोघे३७६. 
 
ओळखणचन्ि न. १. एखाद्या व्यततीर्ी बरोबर ओळख पटवनू िेिारे चर्न्द्ह. उिा. रे्हऱ्यावरील तीळ, 
मस, व्रि र्त्यािी. २. बॅंकेतील पैसे घेिाराला चिलेली खूि; चबल्ला. 
 
ओळखि स्त्री. १. खूि; चर्न्द्ह. ओळख ३. (चि. करिे.).२. ओळखीसाठी चिलेली वस्तू (चि. 
िेिे). ३. (भली खोड मोडली याअथी) कायमर्ी आठवि. (व.) [सं. उपलक्षि] 
 
ओळखिे उचि. १. जाििे. २. माहीत आहे असे िाखचविे; स्मरिे; याि असिे. [सं. उपलक्षि] 
 
ओळखदेख, ओळखपाळख, ओळखभेट स्त्री. ज्ञान, पचरर्य; माचहती; सख्य; ओळख (िाट 
पचरर्यार्ा अथवा तोंडओळखीर्ा या िोहोंनाही लावतात) : ‘...पतंारं्ी आचि चवठोबािािारं्ी ओळखभेट 
िंाली नव्हती म्हिून नाहीं?’ - .. भततमयूरकेकावली प्रस्तावना. 
 
ओळखपत्र न. व्यततीरे्नाव, हुिा, संबचंधत संस्थेच्या संघटनेच्या संिभात आवक यक असिारी 
त्या व्यततीर्ी चकमान माचहती आचि त्या व्यततीरे् छायाचर्त्र असलेले काडच. शकै्षचिक संस्था, उद्योगसंस्था, 
व्यावसाचयक संस्था, सेवासंस्था, करे्ऱ्या यामंधून काम करिाऱ्या व्यततींना अशी ओळखपते्र चिली जातात. 
 
ओळखपरीक्षा स्त्री. संशचयत गुन्द्हेगारापंैकी खरा गुन्द्हेगार ओळखण्यासाठी त्या सवच गुन्द्हेगारानंा 
चफयािीसमोर झकवा गुन्द्ह्याच्या वळेी हजर असलेल्या व्यततींसमोर उभे करिे; ओळख परेड. 
 
ओळखंबिे, ओळखंबा पहा : ओळकंबिे, ओळकंबा 
 
ओळखीचा चव. १. माचहतीर्ा; पचरर्यार्ा; ठाऊक असलेला (चमत्र). २. सगासोयरा; चमत्र; 
पचरचर्त : ‘अंतरंगीर्ा हा ओळखीर्ा र्ोर.’ - भा १७. 
 
ओळखीदेखीचा, ओळखीपाळखीचा, ओळख्यादेख्या, ओळख्यापाळख्या पहा : ओळखीचा 
 
ओळख्या चव. ओळखीर्ा; ओळखिारा : ‘ज्याने पत्र िाखचवले तो गृहस्थ ओळख्या नव्हता.’- 
ऐलेसं ३४२३. 
 
ओळग पु. १. आसरा; चनवाऱ्यारं्ी जागा; आश्रय. २. सेवा : ‘रायाचस मंडचळकारं्ीया ओळगा होती.’ - 
लीर्पू. ५३५. ३. नेमून चिलेले काम : ‘जो चजए ओळगेर्ा तो चतए ओळगे न िेखो.’- लीर्पू २२५. ४. 
सेवकेऱ्यारं्ी सभा : ‘गोसावीयारं्ीए ओळगे अवघेचर् बैसले.’- लीर्उ १२८. [सं. अवलग] 
 
ओळगिा, ओळंगिा चव. आश्रय घेिारा; चर्कटिारा; सेवक. 
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ओळगिे, ओळंगिे अचि. पहा : वोळंगिे १. पासून लोंबिे; िंोके घेिे; वेंधिे. २. (ल.) आधार, 
आश्रय घेिे; र्ढिे; आरोहि करिे : ‘फळें ताबंूल सुगंध सुमनें । भोगोपर्ारें ओळगे।’ - मुआचि ३७·७७; 
अश्वावरी वीर ओळंगले ।’३. शरि जािे; सेवा करिे; राबिे : ‘ते ओळगे श्रीर्रि।’ - चशव ८८; ४. प्रसन्न 
होिे; वश होिे; प्राप्त होिे : ‘ओळगो िेआं श्रीर्िधरा ।’ - िाव ४६६. ५. आपि होऊन प्राप्त होिे : ‘आचि 
मुक्ततसायुज्यता । वोघेंचर् ओळंगे ।’ - चवझसपू १·२७. [सं. अव+लग] 
 
ओळगिे, ओळखिे, ओळंगिे, ओळंघिे उचि. चमठी मारिे; चबलगिे (चहसकून घेण्यासाठी); 
चर्कटिे; (क्वचर्त) वळंगिे; प्रसन्न होिे; आनंिी-खूष होिे; आझलगिे : ‘तेहवळेीं कुर्पवचतारं्ा घाटीं । 
ओळगता ंडोळे जालें  आयेतुटी  I’ - चशव ५६०. [सं. अवलग, आझलगन] 
 
ओळगवट स्त्री. सेवकवगच; आश्रयस्थान : ‘कीं धमार्ी उत्तर पेठ । कीं चसद्धीर्ी ओळगवट ॥’ - ऋ 
३१. [सं. अवलग] 
 
ओळगविे अचि. १. आश्रय िेिे; मुक्काम करिे: ‘ऐसें पेिें ओळगवती ।’ - स्थान १२. २. सचि. िेिे; 
अपचि करिे : ‘हा धुवा .. सवचज्ञाचस ओळगचवला.’ - जती ३. 
 
ओळगाविे (ओळगाव िे) उचि. शरि जािे; आश्रय करिे: ‘ओळगावेआ परेशु । नाहीं िम्हाचंिका ंसौरसु 
॥’ - ऋ २६. 
 
ओळगीया पु. सेवक : ‘रेर्नाएकार्ा ओळगीया.’ - लीर्उ १२६. 
 
ओळि (ओळण्) स्त्री. चिवा अडकचवण्यार्ी कडी, िोरी र्.; साखळी. पहा : ओलािी, 
ओलािे.(राजा.) 
 
ओळिे (ओळ् ळे) अचि. १. एखाद्याकडे ओढले जािे, वळिे : ‘ओळखगावचर घनसा I’ - मोआचि 
३६·४८. २. अनुकूल होिे; प्रसन्न होिे : ‘कौरव म्हिती कोि िेवो। आजी आम्हा ंओळता॥’ - मुसभा १४·९३. 
३. अनुग्रह करिे; उपिेशिे; कृपा करिे : ‘एिें श्रीकृष्ट्िघनें शमवाया सवच ताप ओळावें ।’ - मोमोसल २·९१. 
 
ओळिे(ओळ् िे) उचि. स्रविे; पािंरिे; िंरिे : ‘तेिे धातु आचि करोनी । अमृत ओळतातंी ॥’ - वछा 
३२६. 
 
ओळत स्त्री. झभत (घरार्ी). (गो.) 
 
ओळदांडी स्त्री. बलै गाडीर्ी आखरी व साटंा आवळिाऱ्या आळयाला पीळ घालून तो पीळ न 
सुटण्यासाठी त्यात अडकचवलेली िाडंी; आवळिाडंी. 
 
ओळसा पु. वळसा; फेरा; वढेा : ‘कोल्हाळ रु्कचवला । चत्रगुिारं्ा ओळसा ॥’ - भज २२. 
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ओळंग पु. ओघळ: ‘मािें गोरे गाल र्तके लालबुंि होत असत की, त्यावरून रततारे् ओळंग वाहू 
लागतात कीं काय असें वाटें.’ - वहन ५. 
 
ओळंगिा चव. चर्कटिारा. 
 
ओळंगर पु. लहानसा ओघळ; लहान चिंरपा. (राजा.) 
 
ओळंगा पु. आश्रय. पहा: ओळग 
 
ओळंबिे सचि. ओळंबा लावनू झभत वगैरे सरळ रेषेत आहेकी नाही हे नक्की करिे. 
 
ओळंबिे अचि. १. पहा : ओळकंबिे. २. वाकेपयंत लोंबिे (फािंीर्.). ३. ओळंबा नावार्ा चवकार 
होिे. [सं.अवलंबन्] 
 
ओळंबळिे अचि. पात्रात पािी अचधक िंाल्यामुळे ते पािी बाहेर वाहू लागिे. २. अचधक िंालेले 
पािी र्. िाबाने बाहेर टाकिे; उर्बंळिे;उतू जािे (निी, भाडें र्.). 
 
ओळंबा पु. (गवडंी) १. गवडं्ारे् एक हत्यार; एका िोरीला लावलेले गोल वजन (चशसे, िगड 
वगैरेरे्). हे वजन लोंबकळत ठेवनू िोरी क्स्थर िंाल्यावर चसद्ध होिारा उभा लंब (झभत सरळ रेषेत आहे की 
नाही पाहण्यासाठी). २. त्रास. (व.) ३. गाडीर्ा सोल ज्यातून जातो तो भाग. ४. (ल.) ठपका; ममचभेिक 
खरडपट्टी. [सं. अवलंबन्] (वा.) ओळंबा येिे- शब्ि लागिे; टपका-ठपका लागिे : ‘नंतर तुकोजीराव 
होळकरानंी र्ौघाचह पुत्रासं बोलावनू काही एक चवर्ार िुभाषिे बोलून म्हटलें , श्रीमंतारं्ा मजला ओळंबा 
आला ते पक्षी मला उिईक लढाईत मरावयारे्.’ -होकै ११. 
 
ओळंबी स्त्री. गाय, बलै र्. जनावर अशतत िंाले असताना मानेखाली रतत उतरून जमलेला गोळा 
झकवा त्यामुळे पडलेला िाब, रतत साकळून िंालेला चवकार. (कों.) [सं. अवलंबन, अवलंबक] 
 
ओळंबा, ओळंबो पु. वाळवी; अळंबी. पहा : वाकळबा : ‘कोप आचलया ओळंबयासी । केवींस्पश ेअननीसी 
। श्रीगुरुकृपा असेजयासी । काय करील यवन िुष् ॥’ - गुर् १४·२४. (गो.) 
 
ओळा पु. वळि; रीत; तऱ्हा; चशस्त; पद्धत; मोळा; चशक्षि; सवय : ‘पोरीच्या जातीला कामार्ा ओळा 
अवक य हवा.’ - कुस ८. 
 
ओळा ओवळा : ‘तंु ओळी हो आिखी तेवढी धुिीं धुऊन आि.’ - संस१३. 
 
ओकळबा पु. वाळवी : ‘हे असो पचरमािुरे्चन लाभें । पाताळ लंघीचत ओझळबे ।’ - राज्ञा १८·६०६. 
 
ओकळबे म. झशके : ‘पक्ष्याचं्या घरातील जागा स्वच्छ राखण्यासाठी अंड्रीस बाबा एक चशपतरासारखे 
ओझळबे बाधंीत.’ - स्यूतस्यो १२२.[सं. अव+लंब्] 
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ओळी स्त्री. १. पहा : ओिळ, ओिळी (राजा.) २. पाण्यार्ा लहानसा पाट; लहानशा ओढ्यारे् 
सुकलेले पात्र. 
 
ओळी स्त्री. योगशास्त्रातील परंपरा : ‘वज्रोळी अमरोळी .. र्या ओळी नाथाचंर्या.’ - लीर्उ ४४६. 
 
ओळीचा चव. १. चवद्वत्ता, कुलीनता, संपत्ती वगैरेंनी बरोबरी करिारा; समान योनयतेर्ा. २. सभ्य 
र्ालीरीतींर्ा. 
 
ओळींबा पु. चतवड्ाला बैल जंुपण्याकचरता घातलेले लोखंडी कडे. पहा : ओळंबा (माि.) 
 
ओंऊळ स्त्री. न. बकुळ वृक्ष; त्यारे् फूल. 
 
ओंऊळदोडा पु. बकुळ वृक्षारे् फळ. 
 
ओंकार पु. १. ओंकारारे् चर्न्द्ह (ॐ) : ‘तेथ ओंकारार्ीए पाठी । पाये िेत उठाउठीं’ - राज्ञा ६·३०३. 
२. हंुकार; होकार : ‘चवद्याधरी मिनओंकारा साचरखे कूजती.’ -चशव [सं.] 
 
ओंकारध्वणन, ओंकारध्वनी पु. अगे्रसर; सवचश्रेष्ठ; प्रथम स्थान असलेले. हा पचहला ध्वनी 
त्यावरून : ‘हचरभाऊ हे मराठी साचहत्यातील ओंकारध्वचन आहेत असे यथाथचपिे म्हिता येईल.’ - हचरव्यवा 
५५. [सं.] 
 
ओंकारेश्वर पु. १. बारा ज्योचतचलंगापंैकी एक स्थान. हे मध्य प्रिेशात र्ंिूरनचजक नमचिेवर आहे. 
२. पुण्यातील मुठानिीकाठरे् िाम्हिारें् पूवीरे् स्मशान (वा.) ओंकारेश्वरावर गोवऱ्या जािे- स्मशान या 
शब्िावरून, मरिकाल जवळ येिे; अचतवृद्ध होिे :‘गोखले काय आचि चटळक काय िोघाचं्याचह गोवऱ्या ं
आता ं बहुतेक ओंकारेश्वरावरगेल्या आहेत, असें म्हिावयास हरकत नाहीं.’ - लोचटकेले ३·३०४. 
ओंकारेश्वरावर पोचविे- अंत्यचवधीसाठी स्मशानात घेऊन जािे; (ल.) एखाद्यारे् मरि पाहिे. 
 
ओंकीर पु. डोळयातंील मळ.पहा : उकीर ३. (गो.) 
 
ओंगि म. गाडीच्या, रहाटाच्या कण्याला झकवा साधं्याच्या चठकािीफार घषचि होऊ नये म्हिून 
लावण्यात येिारे तेल, बेरी, र्रबी; वगंि: ‘ह्या व असल्यार् समाधानाच्या गोष्ींरे् चतच्या कष्मय 
संसाराच्या गाड्ाला ओंगि होते.’ - स्मृचत १०. [सं. अंजन] 
 
ओंगल चव. (साकेंचतक. गुन्द्हेगार जातीत रूढ) एक हजार ही संख्या (१०००). 
 
ओंगळ चव. १. वाईट; घािेरडे; चकळसवािे; अमंगळ; घाि खपिारा (पिाथच, मािूस). २. (ल.) 
कडक; त्रासिायक; रागीट; अशुभकारी :‘बचहरोबा आहे ओंगळ । त्यार्ा नवस पाचहजे फेडला॥’ऐपो 
४८.[सं. अमंगल] 
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ओंगळवािा चव. अमंगल; अशुभ; वाईट;घािेरडा; चकळसवािा. 
 
ओंगळसोंगळ चव. वाईटसाईट; चकळस उत्पन्न करिारा.[ओंगळरे् चद्व.] 
 
ओंजळ स्त्री. १. बोटे चर्कटवनू व करंगळीच्या टोकापासून मनगटापयंत हाताचं्या कडा एकमेकानंा 
जोडून होिारी पोकळी; जुळलेले िोन पसे २. चपतरानंा द्यायर्ी चतलाजंली : ‘पुत्र िेईल चपत्या ओंजळी ।’ 
वसा १७. [सं. अंजली] (वा.) दुसऱ्याच्या ओंजळीने पािी णपिे- िुसऱ्याच्या तंत्राने, कलाने, चमनतवारीने, 
झमधेपिाने वागिे; परस्वाधीन असिे. 
 
ओंटळा पु. धोतरार्ी अथवा लुगड्ार्ी ओटी. (पुष्ट्कळसे पिाथच भरल्यामुळे मोठी चिसिारी.) (कों.) 
 
ओंड स्त्री. एकिंाड. 
 
ओंड स्त्री. १. सुरमाडार्ी पोय, लोंगर, फलसमुिाय २. (नार्िीवरील) टरफल; टरफलासह 
नार्िीरे् िािे. 
 
ओंड चव. खोल (पािी, चवहीर, खड्डा, खार्र) : ‘महाराष्ट्र भाषेरे् प्रयोग ठरचवण्याच्या ओंड पाण्यात 
त्यानी चशराव े म्हिजे पुष्ट्कळअंशी चहतोपिेशातंील अव्यापारेषु व्यापार करंू जािाऱ्या वानरासारखीर् 
अवस्था’. - चनमा. ११७ [क. औडु = गढूळ पािी, तळारे् पािी, गाळ] (वा.) ओंड करिे - जास्त खोल 
करिे. (को.) 
 
ओंडकर, ओंडकूर पु. लाकडार्ा ठोकळा, खोड : ‘खादं्यावर एक मोठे ओंडकर घेऊन येतो.’ - 
तुफान नाटक ७१. [क. ओडक = फोडलेली, मोडलेली क्स्थती] 
 
ओंडका, ओंडकी, ओंडके पहा : ओंडकर : ‘मध्यावर ठेवलेला उंर् ओंडका धुमसत होता.’- रथ 
२२९ 
 
ओंड जमीन स्त्री. सखल, पािी साठवनू धरील अशी भातखार्राला उपयोगी पडिारी जमीन. 
 
ओंडि चव. ओंड; खोल आचि पुष्ट्कळ पािी मावण्याजोगे (भातखार्र). उखरच्या उलट. 
 स्त्री. न. खोलगट शतेजमीन (पसरट रोिासारखी); खार्र. (को.) 
 
ओंडपिा पु. खोली : ‘एके बाजूर्ा ओंडपिा कमी केला.’- भ९ू९ 
 
ओंडवि न. खोलगट व सखलवट अशी जमीन, तळ, खार्र; पसरट रोिासारखा भपू्रिेश.(को.) 
 
ओंडा पु. पाण्यार्ा लोंढा; ओढा.[क. ओचड = िुंळुिुंळु वाहिे, चिंरपिे] 
 
ओंडा पु. गोबर, माती वगैरे घालून तयार केलेली जागा. जसे:- अळवार्ा ओंडा, भाजीर्ा ओंडा. 
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ओंडा पु. १. लाकडार्ा ठोकळा, तुकडा, खाबं, २. केळीरे् लोंगर तोडून घेतल्यानंतर जचमनीवर 
वाढलेला केळीर्ा भाग. हा भाग तोडला म्हिजे त्यालाही ओंडार् म्हितात. ३. िंाडारे् खोड; खोडार्ा 
भाग, तुकडा. ४. (ल.) मूखच; मठ्ठ. ५. ग्रामिेवतेपुढे होळीच्या सिात नार्चवण्यात येिारा पोफळीर्ा िाडंा. 
हा ओंडा होळीच्या नेमावर पुरायर्ा असतो. [क. ओडे-खाडं, तुकडा.] 
 
ओंडा चव. खोल (पािी र्.) पहा : ओंड 
 
ओंडापट्टी स्त्री. सरकारी कामासाठी जे ओंडे कापतात त्यार्ी मजुरी भागवण्यासाठी बसवलेला 
कर. 
 
ओंडा ं पहा : ओंडकर 
 
ओंढ चव. खोल; खोलगट (चवहीर, खड्डा, भातशतेी र्.). 
 
ओंढ्यालोंबी स्त्री. गव्हारे् किीस. 
 
ओंदि न. कोठार, िुकान र्त्यािीच्या फळया, (िाराऐवजी) बसचवण्याकचरता खार्िी घेतलेले 
वररे्, खालरे् व बाजूरे् लाकूड. (को.) 
 
ओंध, ओंद स्त्री. १. मळभ; ढगामुंळे आलेली अंधारी; िंापड; काहूर. (चि. घालिे.) (को.) २. 
रागाने, िुःखाने, काळजीने वगैरे झकवा काही अचनष् घडल्यामुळे कोिाशी काही न बोलता व काही न करता 
ढोपरात मान घालून चखन्नपिे बसण्यार्ी क्स्थती. होंि असाही शब्ि रूढ.(को.) [सं. अन्द्ध.] 
 
ओंधट चव. १. काळोखीर्ा; अंधारी आलेला; उिासवािा (चिवस); अंधारी; अंधारार्ी (खोली). २. 
अंधुक; अस्पष्; सहज न ओळखू येिारा (पिाथच, वस्तू). ३. कोंिट; मचलन. 
 
ओंफट पु. वैचिक चवधीतील एक चिया, उपहासात्मक उल्लेख : ‘करीत ओंफट लके्षवेळा’ - नाम 
१३२.ओंफस िोिे- (श्रम) वाया जािे; चनष्ट्फळ होिे; चफसकटिे; ‘पि पुढे सारेर् ओफंस िंाले’ - पलको 
८४. 
 
ओंब पु. र्मारती लाकडारे् एक िंाड. 
 
ओंबकळिे अचव. िंोके घेिे; हेलकाविे; लोंबकळिे. 
 
ओंबकळा, ओंबकाळा पु. लोंबकळा; िंोका; ओळकंबा. 
 
ओंबट चव. कोंबट, सोमट; सोमाळा; गरमनरम. 
 
ओंबट न. किीस (राळा, वरी, सावा र्त्यािीरे्). 
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ओंबि नं. अंबोि. पहा : अंबवि 
 
ओंबि न. १.घराच्या छपरावर आडव्या रर्लेल्या कारव्या, चरफा, कामट्या र्. (गवत कौले 
घालण्यासाठी). २. पािंंरि. [सं. उ् बंधन.] 
 
ओंबिे उचि. १. ओंबि पसरिे; वाशावर ओंबि घालिे. २. ओमिे;बाधंिे. (कु.) 
 
ओंबळिे उचि. खळबळिे; र्ुबकिे; हळूहळू धुिे, बुर्कळून काढून वाळत घालिे; चपळिे; 
घासिे :‘चतने आपले नाकतोंड त्याच्या अंगावर ओंबळले.’- फुिे २०८. 
 
ओंबी स्त्री. १. गव्हारे् किीस; लोंगर; लोंबी; ओला िािा. २. ओंबीतील काढून भाजलेले गहू. 
 
ओंबी टाकिे (गव्हाला) किीस येिे. 
 
ओंबील पु. एक प्रकारर्ा ताबंडा मंुगळा; डोंगळा (बहुधा िंाडावर आढळिारा); वाझळबा. पहा : 
उंबील 
 
ओंब्या स्त्री. पाटील, कुलकिी वगैरेंर्ा शतेातील ओंब्या घेण्यार्ा हक्क. 
 
ओंलतेर न. चनजण्यासारखी चवश्रातंी घेण्यार्ी खुर्ी; आरामखुर्ी. [रं्. आमचरे्अर.] 
 
ओंवड ल. बकुळीरे् िंाड; वोवल. पहा : ओऊळ (कों.) 
 
ओंसिे उचि. ओस (कार्थ्या, सोपट) काढिे; खरपुडी झकवा साल काढिे; सोलिे (नारळ, पोफळ, 
शेंग, अंबाडीर्ी काडी र्.) (कों.) 
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ऑ 
 
ऑ र्ंग्रजी भाषेच्या संपकामुळे मराठीमध्ये हा उच्चार आलेला आहे. यार्ा उच्चार ऑफ, ऑडचर र्. 
शब्िामंध्ये चमळतो. आ-या स्वरावर अधचर्रं स्वरूपात हा उच्चार िाखवला जातो. उच्चार स्थानार्ा चवर्ार 
करून ‘ओ’नंतर हा स्वर घेतला आहे. विचमालेतील स्थान र्ौिाव.े काही भाषाशास्त्रज्ञ यारे् स्थान ‘आ’ नंतर 
मानतात. 
 
ऑतॉ पु. भात चशजताना येिारा कड, ऊत. (गो.) 
 
ऑपेरा पु. संगीताच्या माध्यमातून सािर केलेले नाट्य, संगीचतका :‘त्यार्ा संगीत नाट्यार्ा, 
संगीतकार्ा म्हिजे ऑपेरार्ा अभ्यास र्ागंला िंालेला’ - नटश्रेष्ठ ११. [रं्.] 
 
ऑडयर स्त्री. १. व्यवस्था; िम; परंपरा. २. बिंोबस्त; जम. ३. आज्ञा. ४. (व्यापारी) मागिी; माल 
मागिीर्ी नोंि : ‘चकत्येक व्यापाऱ्यानंीं चवलायती मालाच्या चिलेल्या आडचरी रि केल्या.’ - के. ३१·५·३०. 
[रं्.] 
 
ऑडयली पु. लष्ट्करी अमलिारास लष्ट्करखात्यातून तैनातीकचरता चिलेला फौजी नोकर; हुजऱ्या. 
(अप.) अडली. [रं्.] 
 
ऑणलव्ि पु. एक फळिंाड. भमूध्यसमुराच्या आजुबाजूला यार्ी लागवड होते. याच्या चबयारें् तेल 
काढतात. काही चठकािी फळारें् लोिरे् घालतात. फळापंासून रंग तयार होतो. आचलव्हरे् पान, फािंी, 
माळ चिस्ती लोकातं शातंतेरे् चनिशचक मानतात. [र्ं.] 
 
आँकी उअ. ते की; असे की. [फा.] 
 
आँगर न. १. वाटेच्या तोंडाला लावलेले िुबेळयारे् लकूड. यातून मािसानंा जाता येते, पि गुरानंा 
जाता येत नाही. २. कंुप करण्यासाठी रागेंने पुरलेली िुबेळतयार्ी लाकडे झकवा फादं्या यापंैकी प्रत्येक. 
 
आँगोगडी, आँगोगड्या चिचव. प्रचतव्यततीवर चनरचनराळा अन्द्वय होईल असे (िेिे, सागंिे). प्रत्येकी; 
चनरचनराळया व्यततीला स्वतंत्रपिे.(कों.) 
 
आँथडा पु. चहसका, हासडा. 
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औ 
 
[औ ने प्रारंभ िोिारे कािी शब्द येथे न आढळल्यास ‘अउ−ऊ’, ‘आउ−ऊ’, ‘अव−आव’ मध्ये पािावेत.] 
 
औ मराठी अक्षरमालेतील पंधराव े अक्षर. आघातयुतत ‘आ’र्ा, नंतर येिाऱ्या आघातरचहत ‘उ’शी 
संयोग होऊन िंालेला संयुतत स्वर. आघातरचहत स्वर व्यंजनाकडे िुंकत असल्यामुळे उच्चारदृष्ट्ट्या ‘अव’ 
असा. चकत्येक शब्िातं तसे पयायी लेखनही जसे :− लौकर−लवकर, र्ौिा−र्विा, र्. ‘ओ’ वर एक मात्रा 
िेऊन हे अक्षर काढतात. 
 
औक न. आयुष्ट्य : ‘औक चर्तीती पुरचवता’ − जसा ७ [सं. आयुष] 
 
औकत स्त्री.  सामर्थ्यच; शतती; पात्रता. [फा. औकात] 
 
औकात, औकाद पु. स्त्री. १. गुजारा; र्चरताथच : ‘एिेकरून आपला औकात र्ालत नाहीं.’ − मर्सा 
१८·४८. २. चनवाहसाधन : ‘त्यारं्ा योगके्षम र्ालावयार्ी काही औकात नाही.’ − मर्सा १७·३९. पहा : 
अवकाळ [फा.] 
 
औकाफ पु. अव. मुसलमानी धार्ममक संस्था; मुसलमानी धमािाय संपत्ती; मुसलमानी िेवस्थानारं्ी 
मालमत्ता. [फा. वतफ] 
 
औकाळ, औकाळी पहा : औकात, औकाद 
 
औगत स्त्री. प्रसूतीनंतरच्या पचहल्या िहा चिवसातं मृत िंालेली बाळंतीि. ही सामान्द्यतः चपशार् होते 
अशी समजूत आहे. [सं. अव झकवा आ+गत] 
 
औगात, औघात चिचव. १. अकस्मात; एकाएकी. (चि. येिे, ओढविे.) २. अल्लाि; न लागता. 
(ओलाडूंन जािे, उडी मारिे). (कु.) [सं. अव + घात] 
 
औचाट चव. अवजड (ओिें); कठीि (काम); न समजिारे (भाषि). 
 
औणचत चव. उचर्त; योनय : ‘औचर्ता करौचन धरा । मग लेखा येईल ॥’ − चशव ६९६. [सं. उचर्त] 
 
औणचता चव. हळवे; लवकर चपकिारे (भात). (चर्.) 
 
औणचत्त्य न. १. युततता; योनयपिा; उचर्तपिा; शोभण्यासारखे असिे; एखािी गोष् करताना स्थल, 
काल व पचरक्स्थती याचं्याकडे लक्ष िेण्यार्ा गुि. २. (सास.) साचहत्याच्या चवचवध घटकामंधील 
स् चभरुर्ीला धरून असिारा गुि. [सं.] 
 
औणचत्यपूिय चव. प्रसंगाला धरून असलेला; प्रसंगाला योनय असा. 
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औणचत्यभंग पु. प्रसंगाला न शोभेल असे वतचन; औचर्त्याला सोडून वागिे; अनुचर्त वतचन. 
 
औजसद्रव्य न. अल्ब्युचमन; एक पौचष्क रव्य. [सं.] 
 
औजाफलक पु. (मानस.) अंक, अक्षर आचि होय व नाही हे शब्ि चलचहलेला झकवा छापलेला 
फलक. त्यावर व्यततीने एक अचग्रका फतत धरून ठेवायर्ी. ती कोित्या तरी िैवी शततीने चफरते झकवा 
हलते असे समजण्यात येते. प्लंरे्टर्ा फलक. 
 
औजार न. शीड र्. पहा : अवजार [फा.] 
 
औज्ज्वल्य न. उज्ज्वलता; र्कर्कीतपिा; तेज; र्मक; िंळाळी. [सं.] 
 
औट चव. १. साडेतीन : ‘औट हात तुिंी जागा । येर चसिसी वाऊगा ।’ − तुगा २६९२. २. (योग) 
साडेतीन (मात्रा) : ‘तैशी ते कंुडचलनी । मोटकी औट वळिी ।’ − ज्ञा ६·२२३. [सं. अधचसप्त] 
 
औट पु. तोरा; गुमी : ‘वरकडाशी जसे औट धरून करतात तसें तुम्हाशंीं कचरतात.’ − ऐलेसं १०२. 
 
औट पु. जळाऊ लाकडारं्ा झकवा र्मारती लाकडारं्ा ढीग, रास; पाण्याने चभजू नयेत म्हिून 
घराभोवती पाख्याखाली ररू्न ठेवलेली लाकडे : ‘औटातून मी िोन मेढी काढल्या.’ − आआश े३२६. पहा : 
अवट 
 
औट पु. उत्सवप्रसंगी करायच्या िारूकामातील एक प्रकार : ‘अर्ानक आकाशात औट उडाला. 
त्याच्या सप्तरंगी चठिनया उडाल्या.’ − स्वामी ३८७. 
 
औट, औटभर न. १. बैलानंा त्रास न िेता िंालेले चिवसारे् नागंरटीरे् काम; एक नागंरभर; 
खुटिभर. (चि. नागंरिे.) २. (ल.) एक शते, वावर झकवा त्यार्ी लाबंी. (व.) 
 
औटकी स्त्री. अवटी यारे् काम, अचधकार, धंिा. पहा : अवटकी 
 
औटकी स्त्री. उजळिीर्ा प्रकार, अवटकी; साडेतीनरे् पाढे कोष्क. 
 
औट घटकांचा आनंद (साडेतीन घटकारं्ा म्हिजे) अल्पकाळ चटकिारे सुख, आनंि; क्षिभगुंर सुख. 
 
औट घटकांचे राज्य, औट घटीचे, घडीचे राज्य (चकरीटी रामराजाने आपल्या अबिाचगऱ्याला साडेतीन 
घटका राज्य चिल्याच्या गोष्ीवरून अथवा चशराळशटेच्या गोष्ीवरून) थोडा वळे चमळिारा अचधकार; सुख; 
पाण्यावरर्ा बुडबुडा; क्षिभगुंर अंमल. 
 
औट घटकेचा थोडा वेळ चटकिारा; क्षचिक : ‘तुमच्या औट घटकेच्या लटतया सुखासाठीं ..’ − बपं ३१. 
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औटघडी चव. चिचव. अल्प काळरे्; थोडा वेळ चटकिारे. 
 
औटडे न. (साडेतीन हातारे्) शरीर : ‘बिंी बिंार्ी कौपीन । बचहरवास औटडें ॥’ − तुगा ४०२०.  
 
औटपद, औटपीठ न. १. (योग.) चद्विल अक्ननर्िावरील एक स्थान; चत्रकूट, श्रीहट, 
गोल्हाट, औटपीठ ही महाकारिस्थाने. त्यापंैकी एक : ‘शोषचून सहस्त्र िळारे् पाट । औटपीठ आचि गोल्हाट 
। िमोचनया श्रीहट । आली उद्भट िम्हस्थाना ।’ − एभा ६·१२९. २. कोल्हापूर, तुळजापूर, मातापूर ही तीन व 
सप्तशृगं अधे, चमळून िेवीर्ी साडेतीन स्थाने : ‘नाना औटपीठें ओंकारें िशचना आलीं ।’ − सप्र ५·१८. 
 
औटमात्रा स्त्री. ओंकार; प्रिव. 
 
औटिाऊस न. पडघर; पडशाळा; र्ाकर लोकासंाठी बाधंलेली स्वतंत्र खोली. [रं्.] 
 
औटाि न. गैरवळे; अवेळ : गैरहंगाम. [सं. अव + स्थान] 
 
औटावी चव. १. औट (मात्रा) मधील अधी; ओंकाराच्या साडेतीन मात्रापंैकी शवेटर्ी अधचमात्रा : ‘िेवा तंू 
अक्षर । औटाचवये माते्रचस पर ।’ − ज्ञा ११·३०७. २. माया; िह्मस्वरूप. आउटाचवए, आउठाव ेअशी रूपेही 
आढळतात : ‘आउटाचवए पिीं आरोहि ।’ − तुगा ४०३५. 
 
औणटक, औटीक चव.; चिचव. र्मत्काचरक; कौतुकास्पि; नवल वाटण्याजोगे (बोलिे). 
 
औटी स्त्री. तासायच्या झकवा कापायच्या लाकडावर पाडलेली खूि. 
 
औटी पु. वजनमापावंर िेखरेख करिारा अचधकारी. 
 
औटी, आवटी पु. १. सोनारार्ा चशक्का. २. एक ग्रामाचधकारी. त्याच्याकडे गावात चविीसाठी येिारे 
धान्द्य मोजून घेण्यार्ा व त्यार्प्रमािे अचधकृत चनयमाप्रमािे बाजारार्ी मापे तपासण्यार्ा अचधकार असतो. 
 
औठडे पहा : औठे 
 
औठिे अचि. ओसरिे; ओहोटी लागिे. पहा : ओिटिे 
 
औठा चव. साडेतीन : ‘औठा ंवचरखा ं: गोसावीयारें्या िशचना गेले :’ − लीर्उ १८७. 
 
औठाि व. गळू; टेंगूळ. पहा : उठािू 
 
औठी पहा : ओिोटी 
 
औड पु. शतेकामाकचरता चनचश्चत केलेला एक तुकडा; आवड. 
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औड, औडभर पहा : औट, औटभर 
 
औडक चौडक पु. लहान मुलारं्ा एक खेळ. 
 
औडुव पु. (संगीत) (प्र.) औडव. पार् स्वर. संगीतातील एक राग. [सं.] 
 
औडुवतान स्त्री. पार् स्वरारं्ी तान. 
 
औडुवत्व न. रागालापातील वज्यच िोन स्वर न येण्यार्ी िक्षता ठेविे. 
 
औत पु. १. आहुती−आहुत (अप.) २. बली. ३. (ल.) अचतशय कष्मय क्स्थती; आसन्न मृत्यरू्ी 
अवस्था. (व.) (वा.) औत घेिे –अचत श्रम होिे; त्रास होिे; मरिोन्द्मुख होिे − क्स्थतीस येिे. 
 
औत न. पु. १. आऊत; शतेकी वगैरे धंद्यारे् साधन. सामान्द्यतः नागंर, कुळव, पाभर र्. जी बलैानंी 
चफरवायर्ी साधने त्यानंा औत म्हितात : ‘जे कता जीव झविािीं । काढूचन पारं्ही खािी । घचडत आहे 
करिीं आउतीं िाहे ।’ − ज्ञा १८·४५४. २. एका नागराने नागंरली जाईल र्तकी जमीन. सुमारे ८० चबघे. ३. 
शतेकामाच्या बलैारं्ी एक जोडी. (व.) ४. भडंाऱ्यार्ा माडार्ी पोय कापण्यार्ा कोयता. (कों.) ५. साधन; 
हत्यार (सोनार, कासार, कंुभार र्. धंद्याला लागिारे); आयुध; शस्त्र. ६. सूप, टोपली, रोवळी, पखंा र्. 
बाबंचू्या वस्तू. प्रभ ुजातीत वरातीच्या वेळी बाबंचू्या हातरीवर वरीलपैकी जे साचहत्य ठेवतात त्याला औत 
म्हितात. (राजा.) ७. मासे पकडण्यारे् जाळे; आवत. आऊत असाही प्रयोग आढळतो. [सं. आयुध, 
आ+युत = जोडला जािारा] (वा.) औत चालिे –नागंर र्ालू असिे. औत धरिे − शतेकाम र्ालू करिे. 
औत भरिे –शतेकीर्ी हत्यारे साफसूफ, तयार करून ठेविे. औत सुटिे, औत पडिे –काम बिं करिे. 
 
औतकरी पु. नागंर धरिारा; शतेकरी; औत्या. 
 
औतकाठी स्त्री. (सामा.) औत; शतेकीर्ी हत्यारे. 
 
औतकी स्त्री. प्रत्येक नागंरामागे ठराचवक धान्द्य चमळण्यार्ा पाटलार्ा हक्क. 
 
औतपट्टी स्त्री. १. प्रत्येक नागंरावरील सरकारी कर. नागंऱ्यावरही असा जािा कर बसवीत. २. 
ताडाच्या तोडिीच्या प्रत्येक कोयत्यावरील कर. 
 
औतपादीक चव. उपटसुंभ; आकक्स्मत. 
 
औतबंदी स्त्री. प्रत्येक नागंरावर कर बसचवण्यार्ी पद्धत; नागंरबिंी. खानिेशात याला ‘ओटबिंी’ 
म्हितात. 
 
औतभरिा पु. (समुच्चयाने) १. शतेकरी वगच. २. शतेकीर्ी हत्यारे. ३. नागंरावरील सरकारी 
कर. पहा : औतपट्टी 
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औतून कज्जा आििे, औतून कटकट करिे भाडंि उकरून काढिे; भाडंिाला आमंत्रि िेिे. 
 
औते न. अंबाडी, ताग, केतकी यारं्ा एक र्ंर् पेरार्ा िोर. (खान.) 
 
औत्पाणतक चव. अशुभ; अमंगलसूर्क; पीडािायक. [सं.] 
 
औत्पाणदक चव. आकक्स्मक; उपटसुंभ : ‘गं्रट डफर्ार् र्चतहास वार्िाऱ्या गृहस्थासं मराठ्यारं्ा 
अभ्युिय हा केवळ औत्पाचिक वाटण्यार्ा संभव आहे. पि वस्तुतः तो तसा नाही.’ − लोचटकेले २·२२९. 
[सं.]  
 
औत्या पु. १. शतेकरी; नागंर धरिारा; नागंऱ्या; आवत्या. २. (ल.) औत धरण्याच्या वयार्ा पुरुष. 
३. र्ाकर; सालिार; आवत्या (खान.) : ‘चबहीराहंीं आवत्यो चरईने तो आखे तो काम केवा.ं’ = िुसऱ्याच्या 
येथे र्ाकर राहून तो सागेंल ते काम कराव.े’ − चभ ३५. 
 
औत्सर्णगक चव. सवचसाधारि; चवचशष् नाही असा; चनचश्चत चनिेश केला नाही असा. [सं.] 
 
औत्सुक्य न. उत्सुकता; उत्कंठा; धाधाविे; उतावीळपिा : ‘चवचवधा औत्सुतयारं्ी िाटी ।’ − ज्ञा 
१८·१५५६. [सं.] 
 
औदक चव. पाण्यातील जंचजरा; पािचकल्ला; जलिुगच. [सं.] 
 
औदणरक, औदयय चव. १. पोटातला; पोटासंबधीर्ा; आतड्ासंबधंीर्ा. २. खािाडखाऊ, आधाशी. 
[सं.] 
 
औदयय चव. पु. पुत्र, मुलगा. 
 
औदंबर, औदंबरी पहा : ओडंबर, ओडंबरी 
 
औदायय न. िातृत्व; िानशीलता : ‘तैसा औिायार्ा कुरुठा ।’ − ज्ञा ५·१२. [सं.] 
 
औदासीन्य न. १. उिासीनपिा; चनरानंिावस्था; सुखार्ा अभाव. २. बेचफचकरी; अचलप्तपिा; 
चनष्ट्काळजीपिा; तटस्थपिा. [सं.] 
 
औदास्य न. १. पहा : औदासीन्य २. अंतर, अंतराय : ‘ऐसें िोघा ंऔिास्य पचडले’ − र्प्र. १६·१३ 
 
औदांडो, औधांडो पु. १. मोठा जोरार्ा वािळी पाऊस व वारा. २. मोठा पूर. 
 चव. अचतद्वाड; उमचट; हालमस्त. [सं. अव+िण्ड] 
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औदी घालिे सचि. बुडचविे; लुबाडिे; पुरा नक्षा उतरविे : ‘चतपान्ना म्हिाला, ‘काय न्द्हाई त्यालार् 
औिी घालायर्ा.’ − भेटी ४४. 
 
औदंुबर पु.ं (प्र.) उिंुबर, औिंुबरारे् िंाड; उंबर; 
 चव. उंबराचवषयी, उंबरारे् (काष्ठ, पिच, पुष्ट्प र्.) [सं. उिंुबर] 
 
औदंुबर न. ताबंे : ‘औिंुबर सुविच रजत । काष्ठारे्ही असे पचवत्र । ऐसें असे चनमचळपात्र । वामहस्तीं 
उिक बरवें ॥’ गुर् − ३६·२७७ [सं.] 
 
औंदुबर पु. वानप्रस्थचवशषे. सकाळी उठल्या बरोबर ज्या चिशलेा पाचहल, त्या चिशकेडील फळे र्. वर 
राहिारा. 
 
औदंुबरपंचमी स्त्री. माघ वद्य पंर्मी. 
 
औदंुबरी माळ स्त्री. उंबरार्ी माळ (अठागुंळाच्या वळेेस स्त्रीच्या गळयात घालतात. ही एक लोकरूढी 
आहे.) : ‘औिंुबरी माळ गळा ंन घाली’ − सारुह २·३५. 
 
औद्धत्य न. उद्धटपिा; िाडंगेपिा; वरर्ढपिा : ‘तैसें मौढ्य घिाव े। औद्धत्य उंर्ाव े।’ − ज्ञा १६·३९१ 
[सं.] 
 
औद्धाणरक चव. १. उद्धारासंबंधीर्ा २. िायभागासंबधंीर्ा. 
 न. चहस्सा. 
 
औद्योणगक चब. १. उद्योगासंबधंी; कारखाने, उत्पािनारे् मोठे धंिे यासंबधंीर्ा; यंत्रार्ा उपयोग 
करून होिाऱ्या उत्पािन संबधंीर्ा. 
 
औद्योणगक अणरष्ट न. (अथच) १. संप, टाळेबिंी, कच्चा माल आचि ऊजा यारं्ा अभाव झकवा 
अचतअचनचश्चत पुरवठा यामुळे उद्योगधंद्यामध्ये चनमाि िंालेली आचिबािीर्ी क्स्थती. २. र्लनवाढ, 
झकमतवाढ, मागिीर्ा अभाव, बेरोजगारी यामुळे उद्योगधंद्यावर येिारी संकटे. 
 
औद्योणगक कर्णषत्र न. (यंत्र.) कारखानिारीत ओिंी र्कडून चतकडे वाहण्यासाठी उपयोगात 
येिारे वाहन; रतटर. 
 
औद्योणगक क्रांणत, औद्योणगक क्रांती स्त्री. (अथच.) चवज्ञान, तंत्रज्ञान यामुंळे उत्पािनपद्धतीत बिल 
होऊन अथचव्यवस्थेत िंालेले पचरवतचन. 
 
औद्योणगक तंटा (अथच.) औद्योचगक के्षत्रात, एखाद्या उद्योगसंस्थेमध्ये व्यवस्थापन, सेवकवगच आचि 
कामगार संघटना याचं्यामध्ये चनमाि िंालेले मतभेि, तंटे, संघषच र्त्यािी. 
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औद्योणगक न्यायाणधकरि,औद्योणगकन्यायालय उद्योगधंद्यातील तंटे वगैरे सोडवण्यासाठी शासनाने 
नेमलेले न्द्यायमंडळ. 
 
औद्योणगक पुरातत्त्व न. (पुरा.) आचिमानवाने केलेल्या िगडी आयुधाचं्या चनर्ममतीपद्धतीवरून 
आचि त्याचं्या वगीकरिावंरून केलेली अनुमाने. 
 
औद्योणगक प्रणशक्षि उद्योगधंद्यानंा उपयोगी पडाव ेयासाठी िेण्यात येिारे चवशषे चशक्षि; व्यावसाचयक 
चशक्षि. 
 
औद्योणगक मंदी (अथच.) औद्योचगक उत्पािनानंा मागिी कमी होत गेल्याने झकवा मागिी नसल्याने चनमाि 
िंालेली क्स्थती. 
 
औद्योणगक मानसशास्त्र औद्योचगक प्रक नाचं्या सोडविुकीसाठी उपयोगात आिलेले मानसशास्त्रारे् 
प्रायोचगक ज्ञान, तत्त्व.े 
 
औद्योणगक लोकशािी (अथच.) उद्योगाच्या संर्ालनात कामगारवगाला सहभाग िेऊन चनिचय घेण्यार्ी 
पद्धती. 
 
औद्योणगक वसाित उद्योगधंद्याचं्या, कारखान्द्याचं्या उभारिीसाठी राखून ठेवलेली स्वतंत्र जागा, 
चठकाि. 
 
औद्योणगक णशक्षि उद्योगधंद्याचवषयी ज्ञान िेिारे चशक्षि : ‘औद्योचगक चशक्षि घेिे हा राष्ट्रभततीर्ा 
पचहला पाठ आहे.’ − के १६−४−३०. 
 
औद्योणगक समाजजीवन (अथच.) मोठ्या प्रमािावर िंालेल्या औद्योगीकरिामुळे समाजजीवनावर िंालेला 
पचरिाम; अशा पचरिामामुळे बिललेल्या समाजजीवनारे् चवश्लेषि, अभ्यास वगैरे. 
 
औद्योणगक समाजशास्त्र औद्योचगक प्रभावाखाली असिाऱ्या आचि उद्योगधंद्यानंी चनयचमत केलेल्या 
सामाचजक संबंधारे् समाजशास्त्रीय चवश्लेषि करिारी समाजशास्त्रार्ी एक शाखा. 
 
औद्योणगक संबंध (अथच.) उद्योगधंद्यात मालक, र्ालक, सेवक आचि कामगार संघटना याचं्यातील 
परस्परसंबंध. 
 
औद्योगीकरि (अथच.) िेशामध्ये मूलभतू, पायाभतू उद्योगारं्ी उभारिी करून त्यातून लहानमोठ्या 
उद्योगधंद्यारं्ा चवस्तार करिे. 
 
औधत्य न. उद्धटपिा. 
 
औणधया स्त्री. र्ोऱ्या करिारी बरैानयारं्ी एक जात. त्या जातीतील मािूस. 
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औपचाणरक चव. १. उपर्ाराचवषयीर्ा २. ओढूनतािून; कसातरी; तोंडिेखला; वरवरर्ा; 
चशष्ार्ार म्हिून पाळलेला : ‘सवच व्यवहार औपर्ाचरक र्ालला होता, त्यातं पे्रम राचहले नव्हतें.’ − र्ंप ४२. 
३. अलंकाचरक; रूपकात्मक. ४. खुशामतीरे्; प्रशसंात्मक; (भाषि). [सं.] 
 
औपचाणरक प्रस्ताव रीतसर, चनयमानुसार, माडंलेला प्रस्ताव, सूर्ना. 
 
औपणनवेणशक स्वराज्य वसाहतीरे् स्वराज्य. 
 
औपपणत्तक चव. ताचत्त्वक चवर्ारावंर भर िेिारे; प्रत्यक्ष कायावर भर नसलेले; उपपत्तीचवषयक. 
[सं.] 
 
औपम्य न. सादृक य; तुल्यता; सारखेपिा. [सं.] 
 
औपरोणधक चव. उपरोधयुतत; लागेल, वमी लागेल, िंोंबेल असे (भाषि); ज्यातील खरा अथच 
गर्मभत असून शब्िाथच झकवा वाच्याथच चनराळा असतो असे बोलिे, भाषि र्. शालजोडीतील (मारिे.) [सं.] 
 
औपसर्णगक चव. १. शकुनासंबंधार्ा. २. अशुभसूर्क. ३. रोगपचरिामरूप. 

पु. कफवातचिकारं्ा प्रकोप. 
 
औपाणधक चव. उपाधीसंबंधी; उपाधी जडलेला; माचयक : ‘िाचवजे तेवीं औपाचधका । बोली र्या 
॥” − ज्ञा १५·४७०. [सं.] 
 
औपासन पु. स्माताननी झकवा गृह्याक्नन; चववाहामध्ये ‘गृहप्रवशेनीय’ होम होतो तो अननी. हा 
अननी आमरिान्द्त संरक्षि करायर्ा असतो व यावर सकाळ−संध्याकाळ हवन करायरे् असते. ‘साडंोचन 
वैश्विेव औपासन । सिा भचक्षती परान्न ॥” − कथा ४·१६·३६ [सं.] 
 
और पु.  न. १. ऊर, ओर; निीर्ा पूर : ‘पुनवचसु − पुष्ट्यात औरावर औरे आली.’ − आआश े
१६८. २. खाडीत झकवा निीच्या पात्रात आलेली समुरार्ी भरती. [सं. आ.+ पूर] 
 
और चव. १. अन्द्य; िुसरा; त् चभन्न. २. चवलक्षि; चवचर्त्र; मजेिार; अजब. ३. छान; संुिर. 
 चिचव. आिखी; चशवाय. [झह.] 
 
औरत स्त्री. स्त्री; पत्नी. [फा.] 
 
औरस पु. धमचचवधीने लनन लावलेल्या स्त्रीला स्वतःपासून िंालेला पुत्र; स्त्रीच्या ठायी स्ववीयाने 
उत्पन्न िंालेले अपत्य; अस्सल. ित्तकाच्या उलट : ‘गाधंाचर उगीर् रहा. होऊं िे द्यतू औरसा मान्द्य ।’ − 
मोसभा ६·८७ 

चव. १. छातीसंबंधी. २. स्वीय; अस्सल. ३. परािमी. [सं. उरस्] 
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औरस स्त्री. (र्ुकीने) लननार्ी बायको; पाटार्ी नव्हे. 
 
औरसचौरस चिचव. १. सभोवार; र्ोहोकडे; र्ारी बाजंूना; आसपास; २. लाबंीरंुिीने; उभेआडवे 
(के्षत्राचिकारें् प्रमाि); लाबंीने रंुिीला गुिून; आडवाचतडवा : ‘औरसर्ौरस िोन हात लाबं रंुि जागेत…… − 
कार् ९१. [र्ौरसरे् चद्व.] 
 
औरस पुत्र पु. चववाचहत स्त्रीपुरुषार्ी संतती; धमचपत्नीपासून स्वतःला िंालेला पुत्र. पहा : औरस 
[सं. उरस्] 
 
औरंग न. झसहासन; तख्त. [फा.] 
 
औरंग न. व्यापारी चजन्नस तयार होण्यारे् झकवा एकार् मोठ्या प्रमािात असण्यारे् व चनमाि होण्यारे् 
चठकाि. ईस्ट र्ंचडया कंपनीच्या व्यापारात वखारींना हा शब्ि लावीत असत. [झह.] 
 
औध्वयदेणिक न. (पे्रताचवषयीरे्) उत्तरकायच; चियाकमच; पे्रतसंस्कार. 

चव. उत्तरचियेसंबंधी. [सं.] 
 
औवय चव. माडंीरे् 

पु. वडवानल. [सं.] 
 
औलाद स्त्री. १. संतती; संतान; प्रजा. २. वशं; कुळी : ‘सरकार, कुत्र र्ागंल्या औलािीर् ं हाय.’ − 
व्यंमाक ५. [फा.] 
 
औलाद स्त्री. कटकट; पीडा. 
 
औणलयाई चव. उच्च. [फा.] 
 
औशी चिचव. संध्याकाळी : ‘िळिार् ंटोपलं औशी िंोपतानार् जात्यापाशी ठेवलं होतं.’ − सीए ३२. 
 
औषध न. १. रोगचनवारि करिारा पिाथच; ओखि; िवा; ज्याच्या सेवनाने रोगचनवृत्ती होते असा 
िंाडपाला, मुळी, काष्ठ, धातू, रस, रसायन, मात्रा र्. २. (ल.) कायचचसद्धीरे् साधन; उपाय; र्लाज. ३. 
िारू (शोभेर्ी − बारार्ी) : ‘हवाया नळे भरभराटे । औशधकळा गाजली ॥’ − वसेीस्व ७·८८. ४. (संकेताने) 
सोमल, अफू र्त्यािी अंमली पिाथच. [सं.] (वा.) औषध करिे –औषध लाविे, औषधघेिे; उपाययोजना 
करिे. औषधाला नसिे –औषधापुरतेही नसिे; संपुष्ात येिे; मुळीर् नसिे; अत्यंत अभाव असिे. 
औषधावाचून खोकला जािे –अनायासे ब्याि टळिे. 
 
औषधपत्र न. डॉतटरानंी रोनयासाठी चलहून चिलेला औषधयोजनेर्ा कागि. 
 
औषधपािी न. औषध; औषधउपर्ार; उपाययोजना (व्यापकपिे). (चि. िेिे, घेिे, करिे). 
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औषधपेटी स्त्री. औषधे ठेवण्यासाठी वगेवगेळे कप्पे केलेली पेटी. 
 
औषधालय न. औषधे चमळण्यारे् चठकाि, िुकान. 
 
औषणध, औषधी स्त्री. १. फळे चपकेपयंत जी िंाडे जगतात ती; एक हंगाम जगिारी िंाडे. २. (सामा.) 
िंाड; वनस्पती; जडीबुटी. 

चव. औषधासंबंधी; गुिकारी; औषधाला उपयोगी. [सं. औषचध] 
 
औषणधद्रव्य न. (वै.) औषधचनर्ममतीसाठी वापरली जािारी रव्ये. [सं.] 
 
औषधी णक्रयाणवज्ञान न. (वै.) वनस्पतीपासून उपलब्ध िंालेल्या औषचधरव्याचं्या, शरीरावर 
होिाऱ्या पचरिामारं्ी (प्रभावार्ी) माचहती िेिारी चवज्ञानशाखा. 
 
औषधी द्रव्य औषध युतत झकवा औषधार्ी वस्तू, पिाथच. 
 
औषधी द्रावि औषधी पािी; जखम धुण्यारे् रावि. 
 
औषधी शास्त्र वनस्पतीत कोिते औषधी गुिधमच आहेत ह्यार्ा चवर्ार करिारे शास्त्र. 
 
औषधोपचार, औषधोपाय पु. रोगावर औषधयोजना; िवा. 
 
औल्ष्ट्िक चव. उष्ट्ितेसंबंधी; उष्ट्ितेवर अवलंबनू असिारी. [सं.] 
 
औल्ष्ट्िक एकक (शाप.) उष्ट्िता मोजण्यासाठी झकवा िोन उष्ट्ितामानारं्ी तुलना करण्यासाठी वापरलेले 
माप. उिा. सेक्ल्सअस. 
 
औल्ष्ट्िक कें द्र उष्ट्िता चनमाि करिारे कें र; ज्या चठकािी उष्ट्िता उत्पन्न होते असे कें र. [सं.] 
 
औल्ष्ट्िक णवदु्यत िगडी कोळशासारख्या पिाथापासून उष्ट्िता चमळवनू तयार करण्यात येिारी वीज; 
उष्ट्ितेपासून चमळवलेली वीज. 
 
औल्ष्ट्िक णवदु्यतकें द्र कोळसा जाळून त्या उष्ट्ितेपासून पाण्याच्या वाफेच्या साहाय्याने जचनत्र चफरवनू 
वीज चनमाि करिारे कें र. 
 
औल्ष्ट्िक णवश्लेषि (रसा.) उष्ट्िता एकिम बाहेर टाकल्यामुळे झकवा शोषनू घेतल्यामुळे मूलरव्याच्या 
घटकातं होिारा रासायचनक बिल. 
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औल्ष्ट्िकगणतकीशास्त्र न. (भौ.) वस्तूच्या अक्स्तत्वारे् उष्ट्िता आचि शतती याचं्याशी असलेले 
समीकरि माडंिारे शास्त्र. उिा. तपमान, िाब आचि कायच यारं्ा परस्पराशंी असलेल्या संबधंार्ा वस्तूच्या 
कायावरील पचरिाम. 
 
औसत चव. मधील; सरासरी. [फा.] 
 
औसा पु. तात्पुरती िंोपडी : ‘कझलगडे चपकायला लागल्यापासून मला साखरपट्टीत औसा घालून 
राहिे भाग पडले होते.’ − आआश े३४९. 
 
औसा पु. पुजारी. [सं. उप+आस्] 
 
औसाफ पु. १. लौचकक; कीती : ‘परशुरामपतं यासं छत्रपतींनीं मारचवलें  सबब चवश्वासराव यास 
माचरले ही गोष् बेचहशबेार्ी, आमरे् घराण्यारे् औसाफास योनय न जाले.’ − ऐलेसं ११·६१२५. २. गुि; 
लायकी. [फा.] 
 
औणसकम पु. हरिाच्या रंगार्ा घोडा. − अश्वप १·१०४. 
 
औक्ष न. आयुष्ट्य; जीचवत; जीवनमयािा. [सं. आयुष्ट्य] 
 
औक्षि, औक्षवि न. आरती ओवाळिे; आरती वगैरे ठेवलेले तबक झकवा लामिचिवा; लननकायाच्या 
अथवा र्तर शुभप्रसंगी िेवार्ी मूती झकवा ज्यारे् मंगलकायच असेल त्याला सुवाचसनीने ओवाळण्यासाठी 
घेतलेले िीपाचियुतत ताम्हन. (सामा.) ओवाळिे. पहा : अक्षवाि : ‘त्यारं्ें सुवाचसनी चस्त्रयाकंडून औक्षि 
होते.’ − ऐरापुचवचव २६. (चि करिे.) आयुष्ट्यवधचक चवधी. [सं. आयुष्ट्य+वान्] 
 
औक्षवंत, औक्षवान चव. चर्रायू; चर्रंजीव; आयुष्ट्यमान; िीघायुषी; उिंड आयुष्ट्यार्ा. (कुि. 
बायकी) [सं. आयुष्ट्यवतं, आयुष्ट्यवान्] 
 
औंजार पु. उपद्व्याप. (गो.) 
 
औंदा चिचव. यंिा; ह्या वषी; र्ालू साली : ‘औंिा सुटला पायजे सातवीतनं.’ − चमरास ५२. (कुि.) 
[फा. आयंिा] 
 
औंध स्त्री. काळोखी; अंधारी. पहा : ओंध. [सं. अंध] 
 
औंस पु. अडीर् तोळे. १ औंस = २ जेविारे् र्मरे् (टेबलस्पून). २. औंस = िारूर्ा एक पेला 
(वार्न नलास). [र्ं.] 
 
औंस पु. चवभाग : ‘हे कचठि पारं् औंस.’ − वह ६·२५. [सं. अंश] 
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मुद्रिस्थळ : शासकीय फोटोकझको मुद्रिालय, पुिे 
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मिाराष्ट्र राज्य मराठी साणित्य आणि संस्कृती मंडळ, मंुबई 
प्रकाणशत कोश वाङ मय 

 
१. गुजराती − मराठी शब्िकोश श्री. भाऊ धमाचधकारी 

२. ऊिूच − मराठी शब्िकोश श्री. श्रीपाि जोशी, श्री. एन. एस. गोरेकर 

३. कन्नड − मराठी शब्िकोश श्री. पुडंचलकजी कातगडे 

४. तमीळ − मराठी शब्िकोश सौ. रमाबाई जोशी, श्री. पु. चि. जोशी 

५. मराठी − कन्नड शब्िकोश श्री. गुरुनाथ चिवकेर 

६. मराठी − झसधी शब्िकोश श्री. लछमन हिचवािी 

७. मराठी − गुजराती शब्िकोश श्री. भाऊ धमाचधकारी 

८. पाली − मराठी शब्िकोश श्री. बाबा भारती 

९. मराठी वाङ्मय कोश : खंड − १ श्री. गं. िे. खानोलकर 

१०. मराठी वाङ्मय कोश : खंड − २ भाग १ डॉ. गो. म. कुलकिी 

११. मराठी वाङ्मय कोश : खंड − ४ डॉ. चवजया राजाध्यक्ष 

१३. आयुवेिीय शब्िकोश भाग १ व २ 
(संस्कृत−संस्कृत) 

प.ं विेीमाधव शास्त्री जोशी, प.ं ना. ह. जोशी 

१४. आयुवेिीय शब्िकोश  

भाग १ व २ (संस्कृत−संस्कृत−मराठी) 

श्री. वेिीमाधव शास्त्री जोशी, प.ं ना. ह. जोशी 

१५. र्ंग्रजी − मराठी स्थापत्य चशल्पकोश श्री. रा. चव. मराठे 

१६. ज्ञानोिय लेखन सार सूर्ी : खंड − १ भाग १ डॉ. गंगाधर ना. मोरजे, प्रा. पद्मा मोरजे 

१७. ज्ञानोिय लेखन सार सूर्ी : खंड − १ भाग २ डॉ. गंगाधर ना. मोरजे, डॉ. स. वा. मुळे 

१८. ज्ञानोिय लेखन सार सूर्ी : खंड − २ भाग १ डॉ. गंगाधर ना. मोरजे, डॉ. स. वा. मुळे 

१९. डॉ. माधवराव पटवधचन − वाङ्मय सूर्ी श्री. सु. रा. र्ुनेकर 

२०. वैज्ञाचनक पाचरभाचषक संज्ञा गचित शास्त्र, 
वास्तवशास्त्र, रसायन शास्त्र 

डॉ. गो. रा. पराजंपे 

२१. साचहत्य संचहता समीक्षा आचि पाचरभाचषक 
संज्ञा 

श्री. वसंत िावतर 

२२. मराठी अनुवाि गं्रथ सूर्ी डॉ. वीिा मुळे 

 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आह्मा ंघरीं धन शब्िारं्ीं र् रत्नें । शब्िारं्ीं र् शस्त्रें यत्न करंू । 
शब्ि चर् आमुच्या जीवार्ें जीवन । शब्िें वाटंूं धन जनलोका ं। 
तुका म्हिे पाहा शब्ि चर् हा िेव । शब्िें चर् गौरव पूजा करंू ॥ 
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