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णनवेदन 
 

‘मराठी शब्िकोशा’चा त-वर्गातीि विांचा समावशे असिेिा हा चौथा िंड वाचकानंा सािर 
करताना आनंि होत आहे. कोशप्रकल्पाचे मुळात िंलडत िंािेिे कायय नव्याने सुरू करून अपेलित मुितीत 
होत आहे आलि मंडळाचे अध्यि श्री. मधु मंरे्गश कर्णिक यानंी टाकिेल्या लवश्वासािा आम्ही तडा जाऊ 
लििा नाही याचेही समाधान आहे. 

 
लतसऱ्या िंडाच्या लनविेनात ‘चौथ्या िंडाचेही काम पूिय िंािे आहे’ असे म्हटिे होते. ते या 

प्रकाशनाच्या रूपाने पूिय होत आहे. प– वर्गातीि विांच्या शब्िकोशाचे कामही यावषी िवकरच हातावरे्गळे 
करायचे आहे. य– वर्गातीि विांच्या कोशाचेही काम सुरू केिे आहे. 

 
शब्िाचं्या अथयस्पष्टीकरिासाठी आवश्यक तेथे अनेक गं्रथातूंन ‘अवतरिे’ लििी आहेत. अशा 

गं्रथाचंी लनिेशसूची त्याचं्या संिेपासंह या िंडात समालवष्ट केिी आहे. 
 
पुरविी-िंडाचे काम अलधक व्यापक भलूमकेतून करायचे आहे. यावषी महाराष्ट्र राज्य सालहत्य 

आलि संस्कृती मंडळाने लवद्यापीठाचं्या साहाय्याने वऱ्हाडी, अलहरािी इत्यािी बोिींच्या कोशाचें कामही सुरू 
केिे आहे. त्याचाही उपयोर्ग पुरविी–िंडासाठी करून घ्यावयाचा आहे. 

 
मार्गीि िंडात म्हटल्याप्रमािे, शब्िकोशाच्या या अवघड कायात मंडळाचे अध्यि पद्मश्री श्री. मधु 

मंरे्गश कर्णिक आलि सलचव श्री. सुरेश वालंििे याचं्या पाठपुराव्यामुळे आलि तत्परतेमुळे कामाची र्गती वाढिी 
आहे, हे येथे नोंििेच पालहजे. 

 
यावषी संपािनमंडळात श्री. संिीप तापकीर, एम.ए. याचंी भर पडिी आहे. सौ. सुषमा माने याचें 

लवलवध कोशातंीि शब्िसंकिनाचे कामही व्यवस्स्थत सुरू आहे. या कामात सौ. वैशािी मोलहते, एम. ए. ह्या 
सहकायय करीत आहेत. रे्गल्या िोन वषांपासून कायाियीन कामकाज श्री. लवनायक िंडरे्ग उत्तम रीतीने 
साभंाळत आहेत. 
 

– संपादक 
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टीप : खंड तीनमधील 
ि मराठी वियमािेतीि लतसाव ेअिर आलि पंधरावे व्यंजन. हे व्यंजन शब्िारंभी येत नाही. 
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त 
 
त मराठी वियमािेतीि एकलतसावा विय व सोळाव ेव्यंजन.  
 
तइ, तई लिलव. १. तेव्हा; त्या वळेी : ‘वचन आपुिें  लसद्धी नेई । तुका म्हिे तई मज कळसी ।’ – तुर्गा ७३६. 
२. तेथे; लतकडे. [सं. तिा] 
 
तइ, तर्ी अ. िािी; पाठी. (वा.) तइ ढकलनं, तर्ी ढकलनं – कािाडोळा करिे; िोषाकंडे 
िुियि करिे; िपविे. (अलह.) 
 
तई लिलव. रवाना; पाठविेिा : ‘विंीर आजम व िानिौरा व बरं्गस वरै्गरे अमीर तई केिे.’ – पेि 
१५·१७. 
 
तई स्त्री. १. अन्न लशजलवण्यास उपयोर्गी असे धातूचे झकवा मातीचे भाडें; तवी; तविी. – बििापूर 
६५. २. चपटा िर्गड. (अलह.) ३. जात्याची तळी. (अलह.) (वा.) तई उखलनं – काढून टाकिे; वर्गळिे. 
 
तईनी जमीन नारं्गरताना तळ्यासारिी ढेकळे लनघतात अशी टिक जमीन. (अलह.) 
 
तऊर पु. १. तोरा; आढ्यता; लिमाि; ऐट; अलभमान; र्गवय. २. तल्लिपिा; िरे्गच रार्ग येण्याचा 
स्वभाव; शीघ्रकोलपत्व. ३. लिििारपिा. ४. झहमत; लधटाई; लहय्या. (फा.) 
 
तक पु. तवा. उिा. ‘कमयतक’ –रावाको. 
 
तक पु. १. नवस. २. कुवत. (िंाडी) 
 
तक स्त्री. संधी; वळे; प्रसंर्ग : ‘हे तक फार उत्तम आहे यैसी येिार नाही.’ – पेि ३६·८१. [झह.] 
 
तकई, तगई पहा : तकवाई 
 
तकट न. १. िालर्गने करण्यासाठी ठोकून पातळ केिेिा सोने इ. धातूचा पत्रा; तबक; विय. २. िहान 
मुिामुिींच्या करर्गोट्यात पुढे घािावयाचे झपपळपान; एक िालर्गना. (राजा.) [फा.] 
 
तकट, तकटून लव., लिलव. १. लियेतीि आवशे, जोर, जििी, चपळाई, भरर्गच्चपिा इ.चा लनिशयक 
असा लियापिासोबत योजावयाचा शब्ि. पहा : तडक. २. आवळून; र्गच्च; िच्चनू; एकिम : ‘पाठीवर घाव 
घेऊन तकट पळािेिा इंग्रजी सोजीरही आमच्या बाजीरावापेिा... अलधक शूर असे ज्यास भासत नाही...’  
– लन २०७. 
 
तकटिे उलि. १. आवळिे; घट्ट, तकटून बाधंिे. २. सपाटून िािे; पोटात िच्चनू भरिे; तकटून जेविे. 
[सं.टक्] 
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तकटबंद, तगटबंद, तकडबंद, तगडबंद, तकटबंदी, तगटबंदी, तकडबंदी, तगडबंदी  पु. स्त्री. १. 
कंुपि वरै्गरे घािून वढेिेिी स्स्थती; पलरवषे्टि; आवरि. २. वेढा; कोंडमारा. ३. (ि.) तर्गािा, लनकड 
िाविे; बोकाडंी बसिे. ४. सामानसुमान इ. घट्ट आवळून बाधंिे. ५. (ि.) अटकाव, प्रलतबधं करिे; 
कोंडिे; कोंडमारा करिे. 
 
तकटी स्त्री. पहा : तकट न. २ : ‘महामोिाचा हा पट तिुपरी पीत तकटी ।’ – लनमाक १·८३. 
 
तकटे न. १. िार, लिडकी इ. वरीि ताटी, जाळी, चौकट. २. पहा : तकट न. 
 
तकडी स्त्री. चोवीस लचवट्याचंा (जाड्याभरड्या सुताच्या रु्गंडाळ्याचंा) समुिाय. 
 
तकिे सलि. िुबाडिे; (एिािी वस्तू) फुकटात लमळविे. (व.) 
 
तकतक, तकतका लिलव. चकचक; िंकिंक; िंकिंका; िकिक. (लि. करिे). पहा : टकटक. 
[दृश्यानुकरि. तक् चे लित्व.] (वा.) तकतक करिे, तकतका करिे – उत्कंलठत होऊन वाट पाहिे; 
अस्स्थर होिे. (व.) 
 
तकतकिे अलि. १. चकाकिे; चमकिे, िििि, िंकिंक करिे. २. (मनुष्ट्य इत्यालिकाचंी 
शरीरे) चमकिार, तुळतुळीत, सतेज लिसिे. 
 
तकतकना अलि. पाण्याने तुडंुब भरिे. (िंाडी) 
 
तकतकी स्त्री. चकाकी; िंकाकी; तुळतुळीतपिा; उजळपिा; चमक. 
 
तकतराव, तखतराव पु. याते्रतून लमरवावयाची रथाप्रमािे शृरं्गारिेिी नाचेपोराचं्या तमाशाची 
र्गाडी; लतच्यावरीि तमाशा. (िा.) पहा : तक्तरावा [फा. तख्त +रवान्] 
 
तकदम  लव. जुने; मार्गीि; र्गत; िंािेिे. [फा.तकािुम] 
 
तकदीर  न. िैव; नशीब; अदृष्ट; भाग्य. [अर. तक्िीर] 
 
तकनामा, तचनामा पु. जलमनीच्या सीमेसंबधंी कार्गिपत्र : ‘स्वसंतोषे हा तकनामा लिहून लििा 
ऐसा जे.’ – िोिी झशिे कार्गि पृ. २८. 
 
तकपट्टी  स्त्री. कपाशीच्या र्गाडीचे वजन, भाव इ.तपशीि लिलहिेिी लचठ्ठी. (व.) 
 
तकमकिे (कु.) पहा : तगमगिे 
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तकरार, तकराद, तक्रार स्त्री. १. (कायिा) वािी–प्रलतवािी, लफयािी–आरोपी अशा भाडंिाऱ्या िोन 
पिानंी स्वपिसमथयनाथय केिेिे भाषि, लििाि. (लि.करिे, घेिे.). २.अडथळा; अडचि; कुरकुर ; 
हरकत, आिेप घेिे. ३. वािलववाि; भाडंि; िंर्गडा. ४. लफयाि; र्गाऱ्हािे; ओरड. ५. (चुकीने) िोषारोप; 
आळ: पहा : तकराळ. ६. पुनरुक्ती : ‘याप्रमािें तिार करून सारं्गून पाठविें .’ – मइसा ५·२०६. [फा. 
तक् रार] 
 
तकरारअजी, तकरादअजी, तक्रारअजी स्त्री. (कायिा) िािच्या कोटाच्या लवरुद्ध वलरष्ठ कोटाकडे 
केिेिा अजय; िाि मार्गिे; अपीि. 
 
तकरारखोर, तक्रारी, तक्राऱ्र्ा लव. नेहमी तिार करिारा; भाडंिोर. 
 
तकराळ  स्त्री. १. वस्तुस्स्थतीचा लवपयास करून सालंर्गतिेिी हलककत; बनावटपिा. २. 
िुसऱ्यािा फसवण्यासाठी, र्गोत्यात आिण्यासाठी रचिेिे कुभाडं; आळ; तोहमत; िोषारोप; तकरीर. ३. 
पहा : तकरार 
 
तकरीब  स्त्री. बहािा. 
 
तकरीर, तक्रीर पु. १. (एिाद्यावर आििेिा) िोटा आरोप, आळ. (लि. आििे, येिे.). २. तिार; 
स्वपिसमथयन; कैलफयत; करीिा. ३. िोट्या व िाबंिचक सबबी. ४. प्रलतज्ञािेि; शपथेवरीि जबानी. ५. 
वािीचा िेि त्यास िािवनू त्यावर त्याची सही घेत असत तो. – भाअ १८३२. ६. हलककत; मालहती : 
‘लफतूर केिा होता त्याच्या तिीरा.’ – समारो ३·७१. [फा. तक् रीर] 
 
तकलादी लव. १. िबाडीने अथवा लनष्ट्काळजीपिाने, हात रािून, पूिय कसब न वापरता, 
चािढकि करून तयार केिेिे (घर, पेटी, िालर्गना). २. बनावट; नकिी; न लटकिारा; हिका. [फा. 
तक् िीिी] 
 
तकलीफ, तखलीफ, तकलीप, तखलीप स्त्री. श्रम; तसिी, त्रास. (व.) [फा. तक् िीफ्] 
 
तकिु स्त्री. डोके; मस्तक; टकिे. (र्गो.) 
 
तकवा, तक्वा पु. १. बळ; जोर; ताकि; उत्साह; हुशारी; कोशीस : ‘लवषयीं न कलरता तकवा । पूवयज 
हासंती ।’ – ससं ५२. २. उते्तजन; आधार; धीर : ‘एक तकवा आपिा धलरिा आहे.’ – पेि २०·२९७. ३. 
आवाका. (तंजा.) [फा. तलियत] 
 
तकवाई, तकवी, तकावी पहा : तगाई 
 
तकवेतूट लव. अधीर; घाबरी : ‘र्गनीमाची िाटीची िबर ऐकून रयत तकवतूेट होऊन...’ – पेि 
३·६३. [अर.तकवा + म. तुटिे] 
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तकशीर, तखशीर, तकसीर, तखसीर तक्शीर, तक्सीर स्त्री. १. अपराध; रु्गन्द्हा; चूक; अन्द्याय. २. 
न्द्यनू; कमीपिा : ‘तहमूि (सहन) करावयास तक्सीर केिी नाही.’ – इमं ६७. [फा.तक्सीर] 
 
तकस पु. १. (धक्का, तडािा िार्गल्याने िंािेिी) इजा; जिम; व्यथा; त्रास; िुुःि. २. (अपमान, 
उपहास, झनिा यामुळे मनािा होिारी) व्यथा, त्रास. (लि. पोहोचिे, पाविे, िार्गिे, बसिे.) (राजा., 
कु.) [सं.ति्] 
 
तकाकिे अलि. (तकतकिेचा अलतशय) प्रकाशिे; अलतशय तुळतुळीत लिसिे; िकाकिे. 
 
तकाकी  स्त्री. (तकतकीचा अलतशय) तेज; चकाकी; उज्ज्विता. 
 
तकाल न. तकीि; कथीि. – िोसाको. 
 
तणकर्ा, तक्र्ा पु. १. मुसिमानी फलकराचें लवश्रालंतस्थान; मठ. या लठकािी तो राहतो व धमयज्ञानाचा 
प्रसार करतो : ‘अलिकडे धामधुमीचे सबबेने मोलहबी आपिा किीम तलकया सोडून उपर घाटावर जाऊन 
नवाच तलकया बनलविा आहे.’ – ब्रप ३३७. २. लपरािा पुरिेिी जार्गा; मलशिीसारिा एक प्रकार. ३. 
टेकण्यासाठी झभतीशी उभी ठेवण्याची मोठी उशी. [फा.] 
 
तकूब, तकुबी इ. पहा : तहकुबी इ. 
 
तकूबणचठी स्त्री. काही वळेपयंत आराम िेिारे औषध. 
 
तकोन बसिे टपून बसिे : ‘प्यािे तकोन बसतात...’– ऐिेसं ४३३९. 
 
तक्कट लिलव. चटकन; चुटकीसरसे; ताबडतोब. 
 
तक्की लाविे सलि. वजनाच्या काट्यावर कपाशीच्या र्गाड्या िाविे. (व.) 
 
तकू्क पु. आंब्याच्या फोडी ठेचून, लकसून त्यानंा लतिट, मीठ िावनू केिेिी चटिी; कवठ इ.चा 
ठेचा. 
 
तके्क न. टकुरे; डोके.– िोसाको. 
 
तके्कफाड लव. (नेहमी तक्क्याशी बसून राहिारा) आळशी; सुस्त. (व.) 
 
तक्टो पु. चटईचा िहान तुकडा. 
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तक्तरावा पु. िग्न इ. समारंभाच्या लमरविुकीत नाचेपोरे झकवा किावलंतिी याचं्या ताफ्यासाठी 
केिेिी फळ्याचंी िाकडी चौरंर्गासारिी रचना. लमरविुकीत हा तक्ता मािसाचं्या डोक्यावर झकवा 
र्गाडीवर ठेवतात. लफरता तमाशा, नाच. पहा : तकतराव [फा. तख्त +रवान्] 
 
तक्ता पु. १.(िाकडाची) फळी; पाट. २. िाकडी ओटा. ३. (ढोर.) सार्गळ, पेसी, पटे्ट वरै्गरे 
बेतण्यासाठी केिेिी िाकडी फळी. [फा.तख्ता] 
 
तक्ता पु. १. बारे्गतीि फुििंाडाचंा ताटवा; वाफा. २. िार्गवडीपैकी एक भार्ग. [फा. तख्त] 
 
तक्ता पु. शािी इ.चा र्गठ्ठा. [फा. तख्ता] 
 
तक्ता पु. १. कार्गिाचा ताव; अधा कार्गि; (यावरून) रकाने पाडून केिेिे लनरलनराळ्या कोष्टकाचें 
यािी, हजेरी इ.सारिे पत्रक; सवय बाबींच्या तपलशिाचे सामान्द्य पत्रक; नकाशा; कोष्टक. २. पहा : तक्ती १ 
[फा. तख्ता] 
 
तक्ती स्त्री. १. कार्गिाचे लवलशष्ट आकाराचे तुकडे करण्यासाठी प्रथम नमुन्द्याचा केिेिा तुकडा. २. 
अशा तुकड्याचंी रास; पुस्तकाचं्या पानाचंा ढीर्ग; चळत. [फा.] 
 
तक्दमा पु. आर्गाऊ पैसा; लवसार : ‘तक्िमा वसूि घेतिा.’ – ऐिेसं ८५१. [फा. तक्िीम] 
 
तक्रार पहा: तकरार 
 
तखडिे अलि. चािून िमिे. 
 
तखती लव. तक्तासंबंधी; राजाचा; राजासारिा : ‘तिती पैराव केिा.’ – वसार्गा ४८. 
 
तखली, तखली व्र्ाध, तखले, तखले दुुःख, तखल्र्ा रोग, तखील हे शब्ि कथिी, कथीि यापंासून 
वियलवपयासाने बनिेिे आहेत. पहा : कथली, कथील इ. 
 
तखान पु. िरोडा : ‘तंव तेथें चोर तिान घािंु आिा ।’ – पचंतंत्र ३·१७. 
 
तखेक लव. तकाने समजिारे; कल्पनाग्राह्य : ‘ऐसें वतयमान तिेक।’ – लिपु २·२९·९८. 
 
तख्त, तक्त, तित न. १. झसहासन. २. पीठ; मठ; र्गािी; लशिामंध्ये मुख्य रु्गरुिारानंा म्हितात. 
[फा.] 
 
तख्तनशीन, तक्तनशीन लव. झसहासनारूढ; राज्यावर; र्गािीवर बसिेिा.[फा.] 
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तख्तपोशी, तक्तपोशी स्त्री. १. िाकडी कळाशीिार तक्तानंी केिेिा कडीपाट – जमीन; पटई : 
‘नंतर तो र्गिबताच्या तक्तपोशीवर आपल्या पत्नीशी संवाि करू िार्गिा’ – कोरलक ६. २. तक्तपोशी 
केिेिी िोिी; माडी. [फा. तख्तपोश्] 
 
तख्तवाहन पु. उंटावर बसण्यासाठी केिेिे अंबारीसारिे आसन. 
 
तग पु. १. (एिाद्याबरोबर, एिाद्या लठकािी, सुिाने, सोयीने) ठरिे; लटकून राहिे; लनभाव; 
लटकाव. २. सहन करिे; लिवस काढिे; लटकाव.(लि. काढिे.) [सं.तक] 
 
तग पु. मोठा तराजू. (वा.) तगी लागिे – १. तोिण्याकरता काट्यात घातिे जािे. २. (एिािे 
काम, कोटातीि िावा इ.) अलनलितपिे अधयवट राहिे; िोंबकळत, लभजत पडिे. 
 
तगट, तगटिी न. स्त्री. (लपकाचंी, आंब्याच्या फळाचंी) पाहिी, मोजिाि, अंिाज. 
 
तगट न. १. पहा : तकट : ‘तया शक्तीचिाच्या तर्गटीं ।’ – भाए ५४८. २. अिंकार. 
 
तगट, तगटिे, तगटबंदी, तगटून पहा : तकट, तकटिे इ. 
 
तगटिे उलि. (लपकाचंी) आिेवारी काढिे, पाहिी करिे. [क. तर्गवु] 
 
तगटिे उलि. १. घट्ट बाधंिे; आवळिे. पहा : तकटिे : ‘तर्गलटयेिीया काचंोळी । हारावळी त्या वत्या ।’ 
– मुरंशु १९६. २. लभडविे; लभडिे; लचकटून असिे : ‘रिी उभा ठाकिा । रथे रथ तर्गलटिा ।’ –कथा 
६·१५·३०. [सं. टक्] 
 
तगटिे अलि. िंटिे; धाविे : ‘र्गिालि आयुधीं ऐसा वठेे । अलतबळे तर्गटे रिभमूीसी ।’ –एभा ५·५२५. 
[सं.तक्] 
 
तगटी, तकटी लव. भरजरी ; चािंीच्या पत्र्याची : ‘शोभेलत तैसीं तर्गटी लनशािें ।’ – सारुह ७·५३. 
 
तगटी णनशाि जलरपटका िंेंडा. 
 
तगड न. चािंीचा, लपतळेचा पत्रा. (बे.) पहा : तकट, तगट 
 
तगडा लव. लधप्पाड; धट्टाकट्टा; बळकट. [सं. त्वि, ति] 
 
तगिे अलि. १. लटकिे; (सुि व स्थैयय यानंी युक्त अशा स्स्थतीत) राहिे. २. सहन करिे; लटकाव 
धरिे; िम, जीव धरून असिे : ‘पलर वाटे मज परतुलन येता बळ माजें न तर्गावे ।’ – मोरामायि पचंशती 
२२१. [सं.तक्] 
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तगिे न. लटकाव; लटकिे : ‘तरी लवरक्तीवाचंूलन केहीं । ज्ञानालस तर्गिेंलच नाहीं ।’ – ज्ञा १५·३६. 
 
तगतगाट पु. िंकपक; िंर्गिंर्गाट : ‘िोन्द्ही मंडपीं थाटें थाट । पीताबंरें तर्गतर्गाट।’ – वसेीस्व 
८·२१. 
 
तगतगीत, तगतणगत लव. तकतकीत; चकाकिारा; तकाकी असिेिा : ‘लविेपीिा शुडें तर्गतलर्गत 
झसिूर लविसे ।’ – अकक २ र्गजर्गौरीव्रत ९.  
 
तगतमाशा पु. अरेरावी; चढाईच्या र्गोष्टी; तापतोबरा. 
 
तगतराव पु. १. उंच बुजर्गाविे; पोळ्याच्या लिवशी वाद्य व नाच यासंह लमरविा जािारा 
मनुष्ट्याकृती पुतळा. २. उंच मनुष्ट्य. (अलह.) 
 
तगदमपट्टी स्त्री. १. अनुमानधपका; मोघम अजमास; ठोकळ अंिाज. २. लहशोब करण्यापूवीच 
कुळाकडे आर्गाऊ केिेिी वसुिाची मार्गिी. ३. जबरिस्तीचा म्हिून मानिा रे्गिेिा कर. [फा.तकदम, 
तक् िीम, तकिमा + पट्टी] 
 
तगदमा  पु. १. अलधकाराचा िरारा; िबिबा; हुकमत चािेि असे वजन. (लि. होिे). २. पहा 
: तगदमपट्टी १ 
 
तगदमा, तगदमे, तगदम लिलव. १. अलनलित, अलनिीत, अद्यालप चािू असिेल्या स्स्थतीत, लनकािात न 
काढिेल्या स्स्थतीत (कोटातीि काम इ.); अनामत; मोघम. २. ठोकळ मानाने; सरासरी अंिाजाने; 
अनुमानधपक्याने. ३. िंटपट; ताबडतोब; एका िंटक्यात. [फा.तक्िीम] 
 
तगबग, तगमग स्त्री. १. तळमळ; अस्वस्थता : ‘कामभोर्गाचे तर्गबर्गें । डोळ्यापंातया पातें न िारे्ग ।’ – 
मुलवराट ३·१३३. २. (ताप इ. ने शरीराची होिारी) कालहिी; अशातंता; तडफड; कासालवशी; तळमळ; 
व्याकुळता. 

लिलव.  तडफडत, तळमळत, कासावीस होत. [क.तग्रु्गमग्रु्ग; सं. तग्] 
 
तगमगिे अलि. तळमळिे; (जीव) िािीवर होिे; तडफडिे; कासावीस, व्याकूळ होिे. 
 
तगमा, तग्मा पु. १. राजाज्ञा; मुलरका; शाही सनि, हुकूम : ‘आजपावतेो मुसिमानीचा तर्गमा 
जतन करून आहोत.’ – भाइसंमं अह शके १८४०, प.ृ१४. २. िौलकक; प्रलतष्ठा; वजन; कीती. [फा.तघ्मा] 
 
तगर पु. एडका; मेंढा. [क.] 
 
तगर पु. तवरं्ग. (व.) 
 
तगर स्त्री. एक फुििंाड. याच्या फुिािा सकाळी थोडासा वास येतो.  
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 न.  तर्गरीचे फूि. [सं.] 
 
तगलट लव. असमंजस. (व.) 
 
तगवड स्त्री. िोन िहान टेकड्यामंधीि िरी. (बे.) [क. तग्रु्ग] 
 
तगविा लव. १. लटकाऊ; लटकिारा. (को.) २. एिािे लिवशी वापरण्याचा; ठेविीचा; रािून ठेविेिा 
(पीताबंर, वस्त्र, इ.). 
 
तगविी, तगविूक स्त्री. लटकविे; पुष्ट्कळ लिवस लटकेि अशा रीतीने वापरिे. 
 
तगविे न. (िग्नकायात सिावारी नेसण्याच्या उपयोर्गी असे) पुष्ट्कळ लिवस लटकिारे वस्त्र. उिा. 
पीताबंर, पैठिी इ. 
 
तगविे, तगणविे उलि. लटकविे; जपून वापरिे. 
 
तगहर लव. पिभ्रष्ट; कामावरून कमी केिेिा : ‘आम्ही तर्गहर! आम्हा जवि काय म्हितात?’... – 
पुरंिर भार्ग ३, प.ृ ६. 
 
तगाई स्त्री. शतेकऱ्यािा मितीिातर सरकारकडून, जमीनिाराकडून कजाऊ लमळािेिा पैसा. [फा. 
तकावी] 
 
तगाडा पु. त्रास; मेहनत; यातायात : ‘इतका तर्गाडा पडिा असता िंुंज कसे होते?’ – मलशरा ४, प.ृ 
१९. 
 
तगादगीर, तगाददार पु. शतेकऱ्यावंर सरकारचे हक्क बजावण्यासाठी नेमिेिा कामर्गार; तर्गािा 
कामर्गार. 
 
तगादिे अलि. कंटाळिे; त्रासिे; लवटिे. (को.) 
 
तगादा पु. (कजयफेडीसाठी वरै्गरे िाविेिा) िकडा; लनकड; लनकडीची मार्गिी; नेट. [फा. 
तकािंा] 
 
तगारी स्त्री. १. परात; थाळी; ताट : ‘आमचे तर्गारींत जेवावें.’ – मिरु १·१०८. २. घमेिे. (िा.) पहा 
: तगारे [फा. तघारी] 
 
तगारे न. िोिंडी टोपिे; घमेिे. [फा. तघारी] 
 
तगाव पहा : तग 
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तणगरी, तगेरी स्त्री. १. (एिाद्यािा) कामावरून, नोकरीवरून काढून टाकिे; हकािपट्टी; बडतफी; 
कायमची रजा िेिे : ‘तलर्गरी बििी हुजुरून व्हावी.’ – इमं ८८. २. बििी. [फा. तघीरी] (वा.) तणगरीचे 
वस्त्र देिे, तगेरीचे वस्त्र देिे – कामावरून िूर करिे; बडतफय  करिे. 
 
तणगरीबहाली पु. (सरकारी नोकरानंा) कामावरून काढिे व पुन्द्हा नेमिे इ. व्यवहार; कमती आलि 
भरती; बडतफी व नेमिूक. 
 
तगीर लव. कामावरून, हुद द्यावरून काढून टाकिेिा; बडतफय  केिेिा. (लि. करिे, होिे) : ‘प्रसंर्गें 
लशवराजें लकल्ले हायचा सुबा तर्गीर केिा ।’ – सप्र १८·२१. [अर. तघ्यीर] 
 
तगी लाविे मारे्ग रेटिे; मोडून मारे्ग घािविे : ‘आमचे लवल्हेस आिीिान व र्गावडे वरै्गरे फौज होती ती 
मोडून तीन कोसपयंत तर्गी िाविे.’ – पेि १५·४३. 
 
तग्ग न. िाच; िळर्गा. (बे.) [क.तग्रु्ग] 
 
तग्रवग्र लव. िोधाने चवताळिेिा; संतापाने चडफडिारा व डोळे वटारून पाहिारा; संतप्त; 
िोधालवष्ट. [रु्ग.] 
 
तज स्त्री. िािलचनीचे िंाड. 
 न. िािलचनीच्या िंाडाची साि; िािलचनी. [सं. त्वच्; झह.] 
 
तजकरनवीस, तजकीरनवीस, तजकरनीस, तज्करनीस पु. १. कोिी सरकारी नोकर िाचिुचपत 
घेतो का याचा बारीक तपास करिारा मराठी राज्यातीि अंमििार. २. सनिा लिलहिारा कारकून. [अर. 
तझ्कीर] 
 
तजकरा, तज्करा पु. १. (तजकरलनसाने उघडकीस आििेिी) िाचिुचपत, िोटी नोंि; 
लहशबेात िबाडी; पैशाची, जमािचाची अफरातफर. (लि. काढिे). २. िबाडी, िोटेपिा : ‘तजकरा 
कलरतो हलर हा िरा ।’ – हलरराजकृत मुद्र्गिाचायय लवरलचत रामायांचे भाषातंर ४१·३. ३. िुबाडिे; 
रव्यापहरि. ४. िंड : ‘तजकरे घ्याव,े घरे बुडवावीं, नार्गवावें.’ – मरालचसं १९. ५. पैशाच्या 
अफरातफरीमुळे लनघािेिे येिे : ‘बाळाजी वामन िामिे याजकडे पर्गयिे अकोिे येथीि तजकरा लनघािा 
आहे.’ –मइसा १४·५·६. सनि. [अर.तस्झ्करा] 
 
तजिे उलि. टाकिे; त्यजिे; सोडिे : ‘िाज भय शकंा जनीं नाहीं तलजयेिीं िोन्द्ही ।’ – तुर्गा २९८. 
[सं. त्यज्] 
 
तजवीज स्त्री. १. शोध; तपास; चौकशी. (लि. करिे). २. उपाय; उपाययोजना; व्यवस्था; 
लहकमत; युक्ती : ‘वीज अचचंळ शीतळ जे तजवीज कशी तुज हे नुमजे ।’ – र १६. ३. तारतम्यबुद्धी; 
लववके; लववचेकबुद्धी. ४. लनकाि; लनियय; लनिायक मत. ५. लसद्धता; सामग्री (कायाची). [फा. तज्वीझ्] 
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तजा स्त्री. (चमय.) कातडे; जोड्यावरीि सार्गळ. [सं.त्वचा] 
 
तजावजा स्त्री. अफरातफर : ‘िालर्गने याचंी तजावजा होईि त्याची िबिारी वरचेवर करीत 
जािें.’ – वाडमा १·११५. 
 लिलव. १. इतस्ततुः लविुरिेल्या, अस्ताव्यस्त, लवस्कळीत स्स्थतीत; पारं्गापारं्ग िंािेल्या अवस्थेत 
(मािसे, बेत, वस्तू इ.); परार्गंिा : ‘लमरजेंतीि थोर थोर मंडळी काहंीं तजावजा जािी अशा प्रकारच्या 
अवया ऐकतो.’ – ऐिेसं १०·५३३७. २. र्गभयर्गलळत, घाबरिेल्या, र्गडबडिेल्या, भयचलकत अशा अवस्थेत : 
‘पुण्यात िोक बहुत तजावजा जाहिे आहेत.’ – ऐिेसं १०·५३४१. [फा. तजायुिं] 
 
तजुबा पु. रीत; धोरि. (ना.) [अर. तलिबा] 
 
तजुबेकार लव. ििी, ममयज्ञ. (ना.) [अर. तलिबा] 
 
तजेला पु. टवटवी; कातंी; तेज; पािी. [अर. तजल्ली] 
 
तज्वीज  स्त्री. १. पहा : तजवीज. २. काळजी; झचता : ‘राजा र्गईब जहािा ऐसें जाऊन 
सारं्गताच पािशहास आियय वाटून बहुत तस्ज्वजींत पडिा.’ – सभासि ४२. [अर.तज्वीझ्] 
 
तज्ञ लव. कुशि; जािकार. [सं.] 
 
तट पु. १. (निीचा, समुराचा) काठ, लकनारा; तीर; सीमा; मयािा. २. टेकडीची कड; उतरि. 
३. र्गाव, लकल्ला इ.च्या भोवतािचा कोट; झभत. ४. एिाद्या जातीत, समाजात पडिेिे पि, फळी; लवरुद्ध 
भाव. ५. िेळातीि िेळाडंूची बाजू; पि; संघ. ६. एिाद्या कायासाठी एकत्र आिेल्या िोकाचंी जूट; 
संर्गनमत; कट. ७. तराजूच्या पारड्यामंधीि तफावत, फरक. ८. िोळंबा; तटाई; थाबंिूक; अडचि; 
िोटी. (को.) ९. एके लठकािी ठासून उभे राहिे; लभडिे; वढेा; र्गराडा.(ि.) आडकाठी; अडविूक; 
अडथळा. (लि.घाििे) : ‘म्हिोन तट घािोन ििभर मारामार केिी.’ – भाब ६७. १०. (सोंर्गट्यातंीि) 
डाव; बाजू. (लि. िेिे.) (कर.) [सं.] (वा.) तट करिे – एकजूट करून हरकत उभी करिे. तट पाडिे 
– अडवनू धरिे. तट होिे – स्थलर्गत होिे; वाधंा येिे. तटास लाविे – (एिािी र्गोष्ट) जातीतीि 
मतभेिािा, तंट्यािा कारिीभतू होिे. 
 
तटकन, तटकर, तटणदनी, तटणदशी लिलव. १. तीक्ष्ि; हिक्या व जिि (उिा. िोरी तुटताना, 
लठिर्गी उडताना) होिाऱ्या आवाजासारिा आवाज होऊन. पहा : तटतट. २. घट्ट; आवळून. पहा : तट्ट 
[ध्व.] 
 
तटका पु. १. संबंध : ‘िैताचा तटका तोलडिा ।’ – िास ५·९·२८. २. भीड; मुरवत. ३. तंटा. 
[ध्व.तट ] (वा.) तटका तुटिे, तटका राहिे – १. थोडक्यात आलि ताबडतोब (एिाद्या र्गोष्टीचा) शवेटचा 
लनकाि िार्गिे; तंटा लमटिे. २. लनिनू, साफ, रोकडे उत्तर िेिे; भीड, मुरवत न धरता स्पष्ट सारं्गिे. ३. 
(एिाद्याचा) एकिम संबंध तोडिे. 
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तटका लव. ताजे (फळ, फूि, भाजी इ.) 
 
तटकारिे उलि. १. एिाद्यािा पुनुः पुन्द्हा बजावनू, िडसून सारं्गिे; सक्त ताकीि िेिे. २. 
लटचकिे; लटचकी मारिे; टचकारिे.[ध्व. तट] 
 
तटकी, तटके स्त्री. न. िारािा, लिडकीिा िावण्याचे तट्ट्ट्याच्या, काबंट्याचं्या जाळीचे, काटक्याचें 
िंाप; तट्ट्ट्याचे िार. [क. तट्टी] 
 
तटगर, तटगूर न. पु. बाबंचू्या पट्ट्ट्याचंी जाळी; ताटी; बोऱ्या. (अलह.) 
 
तटगार पु. हातमार्गावरीि फिीचे तट बाधंिारा. (बे.) 
 
तटिी स्त्री. िारे, लिडक्या इ.ची िंडपे हिू नयेत म्हिून त्यानंा अडकवण्याची, िाराच्या चौकटीिा 
बसविेिी िाकडी पट्टी; लचमिी. 
 
तटिे अलि. िेटिे; लभडिे; लचकटून असिे. [क. तटु्ट] 
 
तटतट, तटतटा, तटाटा लिलव. १. परळात िाह्या भाजताना, िोरी अथवा टाके तुटताना, काही लजन्नस 
तळताना, लठिग्या उडताना होिाऱ्या तट तट अशा आवाजाप्रमािे आवाज होऊन. (लि. तुटिे, फुटिे, 
उडिे, उकििे, तोडिे, फोडिे). २. एकिम तोडताना, लनराळा केिा जात असताना होिाऱ्या 
आवाजाप्रमािे आवाज होऊन. [तट लि.] 
 
तटतटिे अलि. १. तुटण्याच्या, फुटण्याच्या बेतात येईि अशा रीतीने फुर्गिे, ताििे जािे; तट 
असा आवाज होऊन फुटिे, तुटिे. २. तट तट असा आवाज करिे; फुटिे; तुटिे; सटकिे; उडिे.[ध्व. 
तट तट] 
 
तटतटसाि स्त्री. टवटवीतपिा; तकतकी. (र्गो.) 
 
तटतटीत लव. टचटचीत, ठासून, िच्चनू भरिेिे (पोट, लपशवी); फार ताििेिे; ताठिेिे; 
फुटेि अशा रीतीने भरिेिे. 
 
तटबंदी  स्त्री. तटाचा बंिोबस्त. पहा : तट 
 
तटमुद्रा  स्त्री. लवचारमग्न, ध्यानस्थ मािसाची मुरा. 
 
तटलक्षिा स्त्री. िििेचा एक प्रकार; आर्गंतुक िििा. 
 
तटली स्त्री. एक प्रकारची लस्त्रयाचंी चप्पि. (बे.) [क. तट िे] 
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तटसरनौबत पु. लकल्ल्यावरीि सैन्द्याचा प्रमुि. [फा.] 
 
तटस्थ, तटस्त लव. १. निीच्या काठी असिेिा; लकनाऱ्यावरीि. २. (ि.) िोहोंपैकी कोित्याही 
पिास न लमळािेिा (मनुष्ट्य); लतऱ्हाईत; उिासीन. ३. (ि.) स्तब्ध. ४.(ि.) थक्क; चलकत; कंुलठत : ‘जें 
िेिता ंस्वर्गीचे  िेव । तटस्त होती ।’ – िास ४·७·१८. ५. िोळंबनू रालहिेिा; पुढे झकवा मारे्ग न जािारा. 
६. काही हेतूने, अपेिेने उभा रालहिेिा, थाबंिेिा. [सं.] 
 
तटा, तटो पु. १. भात ठेवण्यासाठी उभी करून ठेविेिी डाळी. २. बाबंचूी जाड चटई; तट्ट्ट्या. 
(कु.) [सं. तट] 
 
तटाई स्त्री. १. स्थलर्गती; अडचि; िोळंबा : ‘आज िोन सािे तटाई; िरसाि युद्धप्रसंर्ग...’ – पेि 
२०·१२१. २. भाडंि. 
 
तटाईत लव. अडिोर; आडमुठा : ‘...इकडीि पिरचे मंडळ बहुत तटाईत कळेि तसा साभंाळ 
करावा.’ – मिरु २·६७. 
 
तटाक लव. तटस्थ : ‘लनवृलत्त तटाक लनवातं सम्यक.’ – लनर्गा २१. 
 
तटाक, तटाग न. तळे; सरोवर. [सं. तडार्ग] 
 
तटाक, तटाग पु. निीचा काठ; लकनारा; तट; तीर. [सं. तटक] 
 
तटाटिे  अलि. १. (तटतटिेचा अलतशय) अलतशय फुर्गिे; ताििे जािे; तटतटिे. २. मोठ्या 
आवाजाने, जोराने, लफरून लफरून फुटिे, तुटिे, तडकिे. 
 
तटािी, तट्टािी स्त्री. तट्टाची मािी; िहान घोडी. [तटू्ट] 
 
तटी लिलव. कडे : ‘र्गत र्गर्गनातटी’ – र्गरा ९. 
 
तटू, तटु, तटू्ट पु. पाढंऱ्या कापडाची एक जात. 
 
तटोरी स्त्री. १. िािे भरिेिे, चारं्गिे पोसिेिे धान्द्याचे किीस. २. वसा; र्गळा. 
 
तट् लिलव. १. तट अशा आवाजाने फुटण्याच्या, तुटण्याच्या बेतात येईपयंत (फुर्गिेिे, ताििेिे); 
रटाटून. (लि. फुर्गिे, ताििे). २. अवकाश, पोकळपिा न राहीि अशा प्रकारे. [ध्व.तट] 
 
तट्ट न. (लविकाम) हत्यातं बसविेिी बोरूची फिी; सुताचे धारे्ग समभार्ग प्रमािावर बसण्यासाठी 
तयार केिेिा बोरूच्या काड्याचंा साचा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

तट्ट, तटतट पु. आवळल्यामुळे होिारा त्रास. (र्गो.) [ध्व. तट] 
 
तट्ट पु. थर; पडिा. 
 
तट्टा, तट्ट्या पु. १. बाबंूची चटई. बाबंचू्या पट्ट्ट्याचंी उभीआडवी रु्गंफि करून बनलविेिा 
ताटवा. तो बैिर्गाडीवर छत म्हिून िावतात. (िा.) २. पहा : तट्टी 
 
तट्टी स्त्री. १. पडिा; बाबंचूी रंर्गीत ताटी; तट्टा; वाळ्याची ताटी. २. (ि.) शौचकूप; शतेिाना.(व.) 
[क.] 
 
तट् टू, तटू पु. न. १. घोड्याची एक िहान जात. २. लतरस्कारिशयक अथाने काही शब्िापंुढे 
जोडतात. उिा. अडेितट टू, चुकारतट टू इ. ३. िहान घोडा; झशर्गरू.[झह. टट टू; क.] (वा.) तट् टू 
पाठीस लागिे, तटू पाठीस लागिे – तट्टाच्या पाठीस िुििे होिे. 
 
तटे्ट न. एक प्रकारची र्गाडी. 
 
तठ न. स्पधा; चढाओढ : ‘करूलन महाकािें लस हटतठे । तैसी तोंडे जािी रालर्गठे ।’ – राज्ञा 
११·३४८. 
 
तठल न. पातळ जुते; चप्पि; बारीक वहाि. (र्गो.) पहा : तटली 
 
तड स्त्री. १. पहा : तट १ : ‘िेषें होय तडफडा, म्हिती झचतास्ब्धची अिभ्य तड फडा ।’ – मोकृष्ट्ि 
३०·२७. २. (एिाद्या कायाची) अिेर, शवेट, पूियता, समाप्ती. (लि. घेिे). ३. (सावकाराचा 
िेण्यालवषयीचा कुळािा िार्गिेिा) तर्गािा, लनकड, नेट. ४. अडचि; तंर्गी; ओढर्गस्तीची 
स्स्थती.[क.तलड] (वा.) तड पाडिे – लनभाव िाविे; अब्र ूराििे. तडीचा पोहिारा – १. काठाकाठाने 
पोहिारा. २. साहस अथवा लहय्या न करता व्यवहार, धंिा करिारा; धाडस नसिेिा. ३. अंर्गीकृत कायय 
शवेटास नेण्याची ज्याच्यात धमक नाही असा (मनुष्ट्य). 
 
तड, तट पु. १. पहा : तट ४. २. िळ; फौज; तुकडी. [सं.तट] (वा.) तडास लागिे – 
(एिािी र्गोष्ट) जातीच्या िुफळीिा कारि होिे.  
 
तड पु. उशीर. (बे.) [क.] 
 
तडक स्त्री. एकसारिा, नेटाचा, आवेशाचा, जोराचा प्रयत्न (लवशषेतुः पळण्यातीि); नेट; जोर. (लि. 
मारिे) 
 लिलव. १. जोराने; तडाख्याने; नेटाने; एकिम; िंपाट्याने; धडकून : ‘र्गजयत मेघ र्गडर्गडीती । 
अवचीते तडक पडती ।’ – उषा १५४·१७४९. २. अप्रलतहतपिे; सुरळीत; काही न अडथळा होता; 
लवनाहरकत. ३. पुरेपूर; पूियपिे; पुरतेपिाने; तब्बि. ४. थेट; नीट; कोठेही न थाबंता; सरळ मार्गाने. ५. 
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भरपूरपिे; लवपुितेने; रेिचेिीने (एिाद्या लियेचा अलतरेक, उरेक, जोर िशयवण्यासाठी हा शब्ि 
योजतात.). 

लव. १. चिाि; तरतरीत. २. संतापी. [ध्व.] 
 
तडक पु. १. मोठा आवाज. २. लवजेचा कडकडाट; वीज : ‘तडकें  बुजािीं िेचरें ।’ – मुलवराट 
६·१६. [ध्व. तड्] 
 
तडकिी, तडसिी स्त्री.  र्गोिीिा असिेिी, बाधंिेिी िोरी. ह्या र्गोिीच्या िोन्द्ही बाजूस िोर 
असतात. 
 
तडकिे अलि. १. (काच, िाकूड. इ.) भेर्गििे; फुटिे; चीर पडिे; भेर्गानंी युक्त होिे. २. कडाडून 
प्रकाशिे; (वीज इ.) िविे : ‘व्योमी तडके सौिालमनी ।’ – मुआलि ३१·८१. ३. (ि.) मनािा त्रास, िुुःि 
होिे. ४. रार्गाविे. 
 
तडकफडक लव. १. चपळाईचे; तातडीने केिेिे; उत्साहपूिय (काम, उपाय). २. उत्साही; 
चिाि; लनियी (मनुष्ट्य). ३. िरमरीत; कडक; िरपूस; स्पष्ट (भाषि). 
 
तडकफाशी स्त्री. रु्गराचंा मानमोडीचा रोर्ग. (ना., व.) 
 
तडकशी स्त्री. (ि.) तर्गािा; िकडा; टुमिे. (लि. करिे, िाविे, माडंिे). 
 
तडकसार लव. चपळ; उत्साही; चिाि; जििीने काम करिारा. 
 
तडकसाणवत्री स्त्री. चिाि आलि तरतरीत अशी िहान मुिर्गी. 
 
तडका पु. १. तडािा; थंडीचा कडाका. २. (कामातीि) चपळाई; उत्साह; चिािी. ३. पहा : 
तडाका : ‘घोर वाद्याचंा तो कडका । र्गड पीलटती तो तडका ।’ – वेसीस्व ४·२९. (वा.) तडका तोडिे – 
सक्त तर्गािा, लनकड िाविे. 
 लिलव. िंटपट; ताबडतोब; तडाक्याने. 
 
तडका पु. पिाथािा वरून लििेिी फोडिी. [झह.] 
 
तडकाफडकी स्त्री. (भाडंिाची) िंटापट; िटका; िडकािडकी.(लि. उडिे, होिे, िंडिे.). 
 लिलव. एकिम; तात्काळ; जििीने; त्वरेने; िंटक्यासरशी.  
 
तडकाविे, तडकाणविे सलि. १. कचकावनू िर्गाविे; तडका, रपाटा िेिे; सडकाविे. २. कडकडिे; 
कडकडून बोििे. ३. लनभयत्सयना करिे; िडसाविे; धमकाविे. [सं.तड् +कवय] 
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तडकावून, तडकून लिलव. त्वरेने; जििीने; बेिरकारपिे; बेफामपिे; लनुःशकंपिाने; उत्साहाने. 
(लि. बोििे, धाविे, करिे.) 
 
तडकी स्त्री. १. तट्ट्ट्याचे िंडप. २. र्गाडीत ित भरण्याच्या उपयोर्गाची तट्टी. [क. तलडके] 
 
तडकी स्त्री. लतरडी. (वा.) णतरडी आवळिे – (लशवी) मरिे. 
 
तडकी, तडकू लव. संतापी. 
 
तडकी एरंड एरंडाची एक िहान जात; लहचे बी उन्द्हात वाळिे असता तड् आवाज होऊन फुटते. 
 
तडकीव  लव. (ि.) तडकिेिे; भेर्गा, लचरा पडिेिे. 
 
तडकॉ पु. मािसाच्या अंर्गावर उठिेल्या िेवींच्या फोडातीि िस टोचिे. (र्गो.) 
 
तडगी स्त्री. मातीचा िहानसा घडा. 
 
तडज पु. स्त्री. संसाराचा पसारा; प्रपचं; संसार; िटिे. 
 
तडजी स्त्री. १. तसिी; तर्गािा. २. ओढाताि. (कु.) 
 
तडजोड स्त्री. १. काटकसर; घरजोर्गाविी. २. (कायिा) भाडंिाऱ्या िोन्द्ही पिानंी थोडे नमते 
घेऊन परस्परातं घडवनू आििेिा सिोिा, समेट. (लि. करिे, पाडिे.).३. पहा : तोडजोड [सं. 
त्रटु +योट] 
 
तडि, तडन स्त्री. काच; जाच; टोचिी : ‘िेिेिाराचंीलह तडन िचासाठी काहंी कोठे लमळत नाही.’ 
– महेिबा १ प.ृ ७६. 
 
तडिे अलि. १. (उष्ट्ितेने तापिेिे िर्गड, मडके इ.) फुटिे; तडकिे; तडे पडिे; भेर्गििे. २. पडून, 
उडून लठकऱ्या लठकऱ्या होिे. 
 
तडतड स्त्री. १. फुटण्याची, तडकण्याची लिया; तेव्हाचा आवाज; (तळल्या जािाऱ्या पिाथांची) 
चुरचुर; तडतडाट; लतडलतड. २. (रार्गावनू) िेकसिे; धुसफुस; (िहान मुिे इ.चा) छालंिष्टपिा. ३. 
कुतरओढ; र्गाजंिूक. ४. (त्वचा, चामडी) तडतडिे, फुटिे, िुििे. ५. लजवािा त्रास. [सं.ध्व.तड् लित्व] 
 
तडतड, तडतडा लिलव. १. (एिािा लजन्नस तळताना, फोडिी िेताना, भाजताना होिाऱ्या) 
तडतड अशा आवाजाने; सपाट्याने छडी मारिी असता, एकिम बंिूक उडलविी असता, एिािा पिाथय 
िडिडत असता होिाऱ्या तड् तड् अशा आवाजाने. २. (जोराने, आवशेाने, लघसाडघाईने एिािा लजन्नस) 
फाडताना, फोडताना, तोडताना, चावताना, िचके तोडिे जात असताना, कुरतडताना होिाऱ्या 
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आवाजाप्रमािे आवाज होऊन : ‘िव्यािाही तडतड तोडुलनया भलििालच मत्स्यप हा ।’ – मोस्त्री ४·६२. ३. 
लचरडीने; तुसडेपिाने; वसकन् (बोििे इ.); फडाफड बोिून; कडकडून, तोंड सोडून (रारे्ग भरिे, 
िरडपट्टी काढिे). ४. चिािीने; िंटलिशी; चपळाईने; उत्साहाने. (लि. करिे, बोििे, हािचाि 
करिे).[ध्व.] (वा.) तडतड तोडिे, तडतडा तोडिे – (एिाद्यालवषयी) कळवळा, कीव येिे; मन रविे. 
 
तडतडिे अलि. १. फुटिे; तुटिे; भरं्गिे; तडकिे; तडतड वाजिे (फोडिी इ.); फुरफुरिे : 
‘तडतलडल्या नित्रमाळा ।’ – िालव २७८. २. (थंडी इ.मुळे शरीराचे अवयव, चामडी, ओठ) िरिरीत 
होिे; फुटिे; भेर्गििे; (फोड इ.मुळे) कातडी ताििी जाऊन िुििे. ३. (केस ताििे रे्गिे असता, जोराने 
झवचरिे असता) तड् तड् असा आवाज करून मुळात िुििे. [ध्व.] 
 
तडतडविे, तडतडणविे उलि. १. तडतडिे याच्या सकमयक अथी योजतात. २. (एिाद्याच्या पाठीवर 
चाबकू इ.) ओढिे; कडकाविे. 
 
तडतडा, तडतड्या लव. १. लचडिोर; तुसडा; रार्गीट; लतरसट स्वभावाचा. २. हुज्जतिोर; 
तिारी; लचलकत्सािोर. ३. तडतड वाजिारी, लठिग्या उडिारी (िारू, काडी इ.). 
 
तडतडाट पु. १. फुटताना, िुभरं्ग होताना, मोडताना होिारा तडतड असा मोठा आवाज : 
‘आंसडोलन बळ उद्भटें । मधें उधलडिा तडतडाटें । – मुसभा ७·५५. २. िंाजंा इ. वाद्याचंा ििििाट. ३. 
चडफडाट. 
 
तडतडी  स्त्री. १. एक वनस्पती; तेड; पाढंरे लनशोत्तर. २. तडतड वाजिाऱ्या िारूचा एक 
प्रकार. 
 
तडतडीत लव. शुष्ट्क व तडतडिारा; िडिडिारा (कार्गि, कपडा). 
 
तडतढा, तढतढा, तडतढू, तढतढू,तडतढो, तढतढो पु. सुताडा; िंोऱ्या; पोत्याची अंथरी. 
जाड, पि लवशषे लपळिार नसिेल्या सुताचे एक प्रकारचे ििर्गट जाजम. [क. तडपु] 
 
तडताथवड लिलव. तत्काळ; ताबडतोब; तत्ििी. 
 
तडप स्त्री. लस्त्रयाचें कमरेभोवती रु्गंडाळण्याचे वस्त्र : ‘पाटाऊं म्यानबधंा तडप आलि धट या भेि 
िंबालयताचें ।’ – सारुह ३·४१.(र्गो.) [क. तडपु] 
 
तडफ स्त्री. चिािी; उत्साह; चपळता; तरतरीतपिा; काययििता. [झह.] 
 
तडफ स्त्री. तफय ; रंर्गभमूीच्या िोन्द्ही बाजंूना उभ्या ठेविेल्या पडद्यापंैकी एक. (र्गो.) 
 
तडफड, तडफडा स्त्री. पु. १. धडपड; चरफड; हातपाय िंाडिे; आिळआपट (लि. घाििे, 
करिे). २. (एिाद्यावर) रार्गाने कडकडिे; जळफळिे; धुसफुसिे; चडफडिे. ३. िंटापट; िंोंबी. [ध्व.] 
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तडफडाट पु. (तडफडचा अलतशय) जळफळ; चडफडाट; जोराची आिळ–आपट; संतापाचा 
अलतरेक. 
 
तडफदार लव. उत्साही; काययिम; चिाि; तरतरीत. 
 
तडबा लिलव. फळे, भाज्या इ.चा जूनपिा, शुष्ट्कता, कडकपिा इ. िािलविाऱ्या लवशषेिाबरोबर 
योजतात. 
 
तडम् लव. तुडंुब. (बे.) 
 
तडवा पु. १. पाि उभारण्याची िाडंी. २. जाड सतरंजी : ‘जाडीचा तडवा केिा.’ – िीचपू ७८. 
 
तडवा पु. िाथ; िाथेचा तडािा; प्रहार; आघात : ‘तडवा हािौलन करौ मारू । तलर आपुिेआंचा होअे 
संहारू ।’ – िाव १०६. [सं. तड्] 
 
तडवा, तडावा पु. चािंवा; छत : ‘जेिे र्गर्गनाचा वोढूलन तडवा । माजी िालविा प्रभाकर लिवा ।’ – 
स्वालि ६·४·४२. [क. तडपु] 
 
तडवी पु. बाटून मुसिमान िंािेिा लभल्ल. (िा.) 
 
तडशा पु. र्गाडीच्या साटीचा पोटिंुटा. (को.) पहा : तरसा 
 
तडस पु. पावसात डोक्यावर घेण्याच्या काबंळ्याच्या िोळीची घडी उिर्गडू नये म्हिून लतिा 
िाविेिी चोय, काटा. (लि. भरिे, घाििे.) 
 स्त्री. पु. १. पोट फार भरल्यामुळे, फुर्गल्यामुळे (पोटात) टोचल्यासारिी होिारी विेना; लतडीक; 
रर्ग. (भरिे, िार्गिे लियापिासंह बहुवचनी प्रयोर्ग). २. कंठशोष; घशािा पडिेिी कोरड : ‘भीमकीयेलस 
मुरालरची अवस्था । वलर लससुपाळ तडसाचंी वेथा ।’ – रुस्व ५७४. [सं.त्रस्] 
 
तडस पु. १. रोि; पात्र; किश. २.पिाि : ‘अवकाळ जििालचया धारा ।... तडासी कमळ िळाचंा 
॥’ – नरुस्व ५६८. 
 
तडसळी स्त्री. कढईतून वडे तळून काढण्याची टोकिार काडी, सळई. [सं. तन्–तत+म. 
सळी] 
 
तडा पु. १. भेर्ग; चीर; फट. (लि. जािे). २. िाकूड, मडके इ. तडकल्यामुळे उडिारी चीप, 
िपिा, धिपी. (लि. जािे, उडिे, लनघिे). [ध्व.; सं. तड्,तदय] 
 
तडा पु. आडकाठी, िोळंबा. (तंजा.) 
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तडाका, तडाखा  पु. १. (चाबकाचा, काठीचा) रपाटा; फटकारा; रट्टा; ठुसा. २. (पाऊस 
इ.चा) जोराचा, सडसडून मार; सतत वषाव. ३. (तोफा, बिुंका इ.चा) धडाका; धडधडाट; भलडमार; 
ििाििे; ििका. ४. (एिाद्या मोठ्या कायात होिारी) र्गडबड; धावाधाव; र्गिका; धामधूम. ५. (िढाई, 
वािळ, वाि इ.चा) जोर; आवरे्ग; आवशे; तीक्ष्िता; िंपाटा; धडका. ६. अलतरेक; तीव्रता; कडाका. ७. 
सपाटा; संततपिा; िीघोद्योर्ग. उिा. र्गाण्याचा तडािा. ८. वरे्ग. तडाका हा शब्ि नेहमी जोर, घाई, आवशे, 
आवाज व ढब इत्यािींनी युक्त अशा र्गती िािलवतो. याच्या समानाथी ‘धडाका’ हा शब्ि यातंीि 
फरकासाठी पहा : धडाका [ध्व.तड्; रु्ग. तडा] 
 
तडाखेबंद, तडाखेबाज लव. जोरिार; भरपूर; लचकार. 
 
तडाड पु. मारामारी; मारहाि : ‘तडाड मल्ल पाटिाने केिा ।’ –ऐपो ८३. 
 
तडाडिे  अलि. १. तुटिे; फुटिे; िुभरं्ग होिे; तडतड असा मोठा आवाज करून मोडिे; तडतडिे 
: ‘धाकें  उिर तडाडी । कुतकाचे ।’ – िास ५·९·४६. २. थरकाप होिे : ‘पथृ्वी तडाडी िेिा ।’ – र्गरा ७५. 
३. इतर अथांसाठी पहा : तडतडिे 
 
तडातड, तडातडा लिलव. १. पहा : तडतड. २. कडकडीत (उपास करिे). 
 
तडातुडी, तडातोड, तडातोडा, तडातोडी  स्त्री. १. पहा : ताडातोड, ताडातुडी. २. तोडफोड : 
‘आशा ममता िेहनी बेडी । सुसरी कलरताती तडातोडी ।’ – िास ३·१०·२. 
 
तडाफडी लिलव. ताबडतोब; तातडीने; तडकाफडकी. 
 
तडामोड, तडामोडा पहा : तोडामोडा 
 
तडाविे  अलि. १. तडकिे; फुटिे; भेर्ग पडिे; भेर्गििे; िुभरं्ग होिे; फाटिे. २. (पोटािा) तडस 
िार्गिे; तटतटिे : ‘भलििें  तुमचें अन्न । यािार्गी तडाविा अंर्गवि ।’ – मुलवराट २·७२. [सं. तड्] 
 
तडाविे  अलि. लटकिे; अिेरीस, शवेटास जािे; पार पडिे. [सं.तट] 
 
तडांग लिलव. ताडताड; तडातड. [ध्व.तड्] 
 
तणडत स्त्री. वीज; लवद्युत; लबजिी. [सं.] 
 
तणडतरक्षक पु. लवद्युतलनवारक. 
 
तणडतवाहक पु. लवजेचा धोका टाळण्यासाठी उंच इमारतीवर िाविेिी व तारेने जलमनीिा 
जोडिेिी सळई. 
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तणडदु्यद्ध पु. लवजेसारिे अलतवरे्गवान व चपितेने चािविेिे युद्ध. जमयनस्ब्िट िं िीर्ग यास 
प्रलतशब्ि. – सह्यालर माचय १९४२. 
 
तणडर्ा पहा : तड्या 
 
तडी स्त्री. िंळ; नुकसान; त्रास.(अलह.) 
 
तडीतापडी, तणडतापडी पु. र्गोसावी; तपस्वी; बरैार्गी; लभकारी.[सं. तापसी] 
 
तडे न. ताटस्थ्य : ‘जेलथचें िावण्य पातंा ं। जर्गाचेया डोिेया तडे पडत ।’ – वह २३६. 
 
तड्डक, तडरक स्त्री. थाप; बात.(र्गो.) 
 
तड्डकी लव. बाता मारिारा; थापाड्या.(र्गो.) 
 
तड्या लव. निीकाठचा; कोरडा; (ओठ, र्गाि, जमीन इ.ना) भेर्गा पाडिारा (वारा) : ‘बार्गाइतासं 
जमीन... तड्या वाऱ्यापासून (पूवेकडीि वाऱ्यापासून) व पाण्याच्या पुरापासून नुकसान होण्याचा संभव 
आहे, अशी नसावी.’ – बारे्गची मालहती ४. 
 
तड्या पु. १. उपवास. २. तरुि. ३. िठ्ठ. (व.) 
 
तढि, तढन स्त्री. १. कमतरता; टंचाई. २. ताि. ३. िंाडानंा पािी िेण्यास िंािेिा उशीर.(व.) 
[सं.तन्] 
 
तढिे, तढिी लागिे अलि. १. ताि बसिे; ताििे जािे; तडस िार्गिे. २. उििे; तडा जािे : 
‘तैसी िाझडबे तढैिी लनडारे ।’ – रुस्व ७९८. 
 
ति, तिस न. १. र्गवत; पेंढा (लवशषेतुः भाताचा). २. रानर्गवत; शतेातीि लपकात उर्गविारे 
लनरुपयोर्गी र्गवत; रान. [सं.तृि] 
 
तिकुटा पु. बारीक तुकडे केिेिा र्गवताचा पेंढा : ‘सत्याचा भोकसा कालढिा । मर्ग अकृत्य 
तिकुटा भलरिा ।’ – ज्ञा ३·२४५. 
 
तिखाईर लव. र्गवत िािारा : ‘आलि मी तििाईर ।’ – पचं १·३८. 
 
तिग्र्ा लाविे लि. निलशिान्द्त पाघंरूि घेऊन लनजिे; तािून िेिे. 
 
तिघर न. र्गवताची िंोपडी. 
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तििे सलि. १. ताििे; घट्ट करिे. २. रेशीम, सूत इ.चा तािा घाििे; सुतािा वर–िािी अशा 
अढ्या पाडिे. पहा : ताििे [सं. तन्] 
 
तििे अलि. भाडंिे; िंर्गडिे. पहा : तंडिे [ध्व.टण् लि.] 
 
तिति, तितिा पहा : टिटि, टिटिा 
 
तितििे अलि. १. रार्गाने चडफडिे; फडफड बोििे; तोंड सोडिे. २. (तुटण्याइतके) आवळिे; 
ताििे, चेपिे जािे. ३. (उतरिीवरून, पायऱ्यावंरून चेंडू वरै्गरे) उडी घेत जािे, टुिटुण् उड्या मारीत 
जािे. 
 
तितिीत लव. फार ताििेिा; फुटण्याच्या, तुटण्याच्या बेतात येईपयंत फुर्गिेिा, ताििेिा. 
[सं.तन्] 
 
तिनाशक न. नको असिेल्या र्गवतािा मारून टाकिारे औषध. 
 
तिपोशा, तिपोषा, तिपोसा लव. केवळ ति, लनरुपयोर्गी र्गवत पोसण्यास चारं्गिा असा 
(थोडथोडा, लववलित वळेी पडिारा पाऊस). 
 
तिफि  स्त्री. िोधाने होिारी चडफड; जलमनीवर हातपाय आिळण्याआपटण्याची लिया. पहा 
: तडफड [ध्व.तण्] 
 
तिमोड  स्त्री. १. जमीन िार्गवडीिािी आिण्याकरता लतच्यावरीि र्गवत, िंाडेिुंडपे इ. 
काढून साफ करिे. २. पडीक जमीन तयार होण्यासाठी काही काळ िंडांवाचून िार्गवडीस िेण्याचा 
प्रकार. 
 
तिमोडीचे उत्पन्न पडीत जलमनीचे पलहल्या िार्गवडीचे उत्पन्न. 
 
तिलोिी केवळ र्गवत िािाऱ्या, रानात चरिाऱ्या रु्गराचं्या िुधापासून काढिेिे िोिी. 
 
तिवर पु. १. जमीन भाजण्यासाठी लतच्यावर पसरिेिा काड्याकुड्या, पाने, र्गवत इ. चा थर. २. 
वरीिप्रमारे थर पसरण्याची लिया. पहा : दाढ [सं.तृि+वृ] 
 
तिवरिे अलि. ताििे जािे; (पोट, लपशवी इ.) रटाटून भरिे जािे; तटतटिे. 
 
तिवरिे उलि. जमीन भाजण्यासाठी लतच्यावर र्गवत इ. पसरिे. (को.) [सं. तॄि+आवरि] 
 
तिवी लव. र्गवताची; र्गवती; कें बळी; छपरी; शाकारिेिी. 
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तिस स्त्री. १. िळ्यावर इकडेलतकडे पसरिेिे धान्द्याच्या ताटाचें तुकडे; र्गवताचा केर. २. भात्याि; 
साळीचे र्गवत. ३. नाचिकाडं, भसू इ.सारिे हिक्या धान्द्याचे र्गवत. (को.) 
 
तिसडी, तिसुडी स्त्री. १. र्गवताची काडी. २. (ि.) अलतिरु वस्तू. 
 
तिसरिे अलि. (मािूस, जनावर इ.) शरीराने भरिे; पुष्ट होिे; िठ्ठ बनिे. (को.) [सं. तन्] 
 
तिसांबर पु. एक प्रािी. हातभर उंच आलि िीड हात िाबं, पाठीचा रंर्ग ताबंडा व त्यावर 
लपवळसर रेघा. पोटाचा भार्ग सफेि. र्गळ्यावर तीन पाढंरे पटे्ट. 
 
तिािा पु. र्गायनाचे सूर रु्गिरु्गििे. पहा : तननं 
 
तिािा, तिाति, तिातिा पहा : टिाटि 
 
तिातिी स्त्री. प्रत्यि युद्ध न करता डावपेचानंी शत्रिूा जेरीस आििे. 
 
तिार, तण्हार, तण्हारा, तण्हारे, तह्नर, तह्नरा, तह्नरे  न. र्गवताची िंोपडी : ‘तरी िोकाचंी 
धवळारें । िेिोलनया मनोहरे । असतीं आपुिीं तिारें । मोडावीं केवीं ।’ – ज्ञा ३·२२३. पहा : तिघर 
[सं.तृि+र्गृह] 
 
तिारिे  सलि. र्गवत इ. पसरिे; विे इ. पसरविे.(को.) [सं.तन्] 
 
तिारा पु. १. भाताच्या पेंढ्याचंा ढीर्ग, र्गंजी. २. काटविाची, र्गवताची र्गंजी. (रत्ना.) 
 
तिाव, तिावा, तनाव, तनावा,तनाई, तनार्, तनची स्त्री. पु. १. कोळ्याच्या जाळ्याचा तंतू, धार्गा. 
२. मंडपाचा िोर. ३. पहा : तनई [अर. तनाब्] 
 
तिाव, तिावा पु. १. ताठपिा; आिमिशक्ती. २. ताि; ओढ; िेच. 
 
तिाविे  अलि. पाय पसरून लनजिे; तािून िेिे. 
 
तिी स्त्री. राहुटीच्या तिावाची िोरी : ‘िूतासेंया तिीयावंरी श्रीचरिुः िेऊलन बीजें केिें ’ – िीचपू 
७४. 
 
तिेली लव. ति असिेिी, लजच्यावर र्गवत माजिे आहे अशी (जमीन). 
 
ततपप करिे अडिळत बोििे; बोिताना अडिळिे. 
 
ततबीर, तत्बीर पहा : तदबीर 
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तणत, तंणत, तंती  स्त्री. १. रारं्ग; ओळ; समुिाय : ‘फुिासंव ेभृरं्ग–तती तरंर्गती ।’ – र ८२. पहा : 
तंत [सं.तलत] (वा.) तणत लागिे, तंणत लागिे, तंती लागिे – मार्गास िार्गिे; सुरळीत चािू असिे : ‘तंू 
िार्गसी आलजपासून तंती ।’ – सारुह ७·१०४. 
 
तत् सना. तो; ती; ते; (फक्त तत्सम समासात) संधीनुसार च्, द इ.[सं.] 
 
तत्कार पु. ओम तत्सत या महामंत्रातीि िुसरा विय; तत : ‘तो प्रिवो आलिविुय बुिंा । आलि तत्कारु 
जो िुजा ।’ – ज्ञा १७·३४२. [सं. तत + कार] 
 
तत्काळ  लिलव. ताबडतोब; त्याििीच; िार्गिीच. [सं.तत +काि] 
 
तत्ता लव. हिकट; नीच; हिका; बेअब्रचूा (मनुष्ट्य). 
 
तत्ता लिलव. ताबडतोब; ििात. 
 
तत्ताथंबा पु. फसवलेर्गरी; भिूथापा िेऊन फसलविे; भोंििे. (लि. करून िेिे, करिे, माडंिे, 
िाविे). (मारवाडी) 
 
तत्तामाल पु. (एिाद्या पिाथातीि) उत्कृष्ट अंश; सत्त्व; मर्गज; सार. [झह. तत्त+माि] 
 
तत्त्व न. १. सत्य; वास्तलवक स्वरूप; वस्तुस्स्थती : ‘असे हा कोिाचा कवि मजिा तत्त्व न कळे ।’ 
– सारुह ७·८२. २. (ि.) प्रत्यि अस्स्तत्व; उिट अथी माया. ३. (विेान्द्त.) ब्रह्म; तेचपि; जीवपि; 
लवश्वािा चेतना िेिाऱ्या परमात्मरूपाशी एकरूप असिेिे जीवात्म्याचे स्वरूप : ‘मर्ग तत्त्वता तत्त्व उरिें  । 
ज्ञालनयासी ।’ – ज्ञा २·१३१. ४. पचंमहाभतेू; पचंलवषय; िशेंलरये, मन, अहंकार, महत्तत्त्व, माया, ईश्वर 
यानंा सामान्द्य संज्ञा. ५. (एिाद्या पिाथातीि) उत्कृष्ट अंश; सत्त्व; सार; मर्गज; साराशं; तात्पयय. ६. 
(रसा.) मूिरव्य; धातू. ७. (ि.) पैसा : ‘वरचेवर तरतूि पालहजे तैसी करावयाची होती परंतु एक तत्त्वाचे 
पेचात आिो.’ –ऐिेसं २६६४. 
 
तत्त्वतुः , तत्त्वता लिलव. िरोिर; वास्तलवक; लनुःसंशय; वस्तुतुः. 
 
तत्त्वणनष्ठ लव. १. ब्रह्मलनष्ठ. २. तत्त्वािा न सोडिारा; सत्यलनष्ठ. ३. लवलशष्ट तत्त्वाप्रमािे 
चाििारा; ध्येयवािी. 
 
तत्त्ववाद पु. १. ईश्वराच्या अस्स्तत्वालवषयी वाि; ब्रह्म सत्य की माया सत्य वरै्गरे संबधंीचा वाि. 
२. तत्त्वासंबंधीचा वाि. [सं.] 
 
तत्त्वणवद, तत्त्ववेत्ता, तत्त्वञ लव. १. (तत्त्वज्ञान) आत्मतत्त्व योग्य रीतीने जाििारा. २. 
कोित्याही लवषयाचा मूळ र्गाभा माहीत असिारा; लसद्धान्द्त जाििारा. [सं.] 
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तत्त्वञान, तत्त्वणवद्या न. स्त्री. १. परमात्मस्वरूपाचे ज्ञान; ब्रह्मज्ञान; यथाथय ज्ञान; विेान्द्त; एक शास्त्र. २. 
एिाद्या लवषयाच्या सामान्द्य तत्त्वाचंा अभ्यास; पिाथाच्या मार्गचा तकालधलष्ठत काययकारिभाव शोधिारी 
ज्ञानशािा. [सं.] 
 
तत्पर लव. (एिाद्या कायात) लनमग्न; तल्लीन; (एिािे कायय करण्यास) तयार; उत्सुक. [सं.] 
 
तत्पुरुष  पु. (व्या.) एका समासाचे नाव; यात िोन पिापंैकी उत्तरपिािा प्राधान्द्य असून 
पूवयपि उत्तरपिाचे वियन करते झकवा पूवयपि आलि उत्तरपि यातंीि लवभस्क्तसंबंधाचा िोप केिेिा असतो. 
उिा. राजवाडा, वस्त्रर्गाळ इ. याचे लितीया तत्पुरुष इ. लनरलनराळ्या लवभक्तींवरून प्रकार िंािे आहेत. 
उपपि, नञ, कमयधारय हेही याचे प्रकार आहेत. [सं.] 
 
तत्रशी लिलव. जवळ; लनकट; आसपास; आजूबाजूिा; सलन्नध. [सं.तत्र](वा.) तत्रशी लागू न देिे– 
(आपल्या कामाचा) कोिािाही मार्गमूस, पत्ता िार्गू न िेिे. 
 
तत्रािी, तत्तरिी, तत्तरािी स्त्री. (तेि इ. पातळ पिाथय ठेवण्याचा) मातीचा रे्गळा. (बे.) [क.] 
 
तत्राणप, तत्राप अ. तथालप : ‘तत्रालप जे लप्रय बहु स्ववधूलच माजी ।’ – भालव १७. [सं.] 
 
तत्सत् न. १. (विेान्द्त.) ते (ब्रह्म) िरे (अलवनाशी) आहे. २. (ि.) नाश; आहुती. (ओं 
तत्सत्ब्रह्मापयिमस्तु अशा मंत्राने आहुती िेतात, त्यावरून) : ‘आठ पुत्राचें पूिय तत्सत होऊन मािंा चरंरु्गप्त 
या पाटलिपुत्राच्या झसहासनावर...’ – चरं ४१. [सं.] 
 
तत्सम लव. १. त्यासारिा; तसाच. २. (व्या.) एका भाषेतून िुसऱ्या भाषेत जसाच्या तसा आिेिा 
(शब्ि, धातू इ.). उिा. पुष्ट्प, वृि (सं.); बत्ता (क.). [सं.] 
 
तत्क्षि, तत्क्षिी लिलव. पहा : तत्काळ 
 
तथता बौद्धिशयनातीि एक संज्ञा; अलवकारी तत्त्व; पारमार्णथक सत्य. 
 
तथा अ. संिेह; संशय; शकंा (अकरिरूपी प्रयोर्ग). [सं.] 
 
तथा स्त्री. तथ्य : ‘मी लनुःसंर्ग िंािे आता ं। सोडून या िौलककता । रालहिी इथें काय तथा ।’ – होिा 
८४. [सं. तथ्य] 
 
तथा लिलव. १. तसे; त्याप्रमािे; त्या रीतीने; त्या पद्धतीने. हा शब्ि यथा या संबधंी पूवयर्गामी शब्िाबरोबर 
योजतात. उिा. यथा राजा तथा प्रजा. २. ठीक; होय; बरे आहे. [सं.] 
 
तथाकणथत लव. मानीव; म्हटिेिे म्हिून प्रलसद्ध; याप्रमािे सालंर्गतिेिे : ‘त्याचं्या तथाकलथत 
घोषिेमध्ये जे आरोप केिे आहेत.’ – के १७·१·१९४१. [सं.] 
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तथागत  लव. जन्द्ममरिाच्या फेऱ्यातून सुटिेिा; मोि लमळािेिा (मनुष्ट्य). 
 
तथाणप उअ. तरीही; तरीिेिीि. [सं.] 
 
तथास्तु उद्र्गा. तसे होवो, असो; ठीक; होय. [सं.] 
 
तथ्र् न. १. सत्य; सत्याशं; िरी र्गोष्ट. २. अथय; उपयुक्त, महत्त्वाचा भार्ग. 
 लिलव. िरे पाहता; वास्तलवक. [सं.] 
 लव. िरे; सत्य : ‘ना भी तथ्य ते बोि आता ं।’ – िालव ३०९. [सं.] 
 
तणद्धत लव. (व्या.) शब्िसालधत; धातुिेरीज इतर शब्िािा प्रत्यय िार्गून िंािेिा (शब्ि). उिा. 
कृपावतं, धनाढ्य, राजकीय. [सं.] 
 
तद्दन लव. पूियपिे; एकिम; अर्गिी : ‘तदन नवी वाता.’ – जकुआ ६.[सं.] 
 
तदे्दशी, तदे्दशीर् लव. १. त्या िेशाचा, िेशातीि. २. (ि.) परिेशी.[सं.] 
 
तद बीर, तत् बीर स्त्री. १. योजना; व्यवस्था; उपाय : ‘तिनंतर जे तद बीर होईि ते लवनंती केिी 
जाईि.’ – मइसा १·१४७; ‘मशार्णनिे येथे आलियावर ततूयि व तत्बीर पाहून बहुत संतोष जहािा.’ – पया 
५७. २. लवचार : ‘काहंीं एक शक्कि नमूि करावी या तस्त्बरेत असतीि.’ – पया ४६३. [फा.] 
 
तधी लिलव. त्यालिवशी; त्या वळेी; तेव्हा : ‘कृप बोिे काय मरराज तधी ।’ – मोकिय ६·७५. [सं. तिा] 
 
तन, तनका न. पु. शरीर; िेह. पहा : तनू : ‘सहज संुिर नीळ तन ।’ – वसेीस्व ९·११.[सं. तनु; फा. 
तन् ] (वा.) तन देिे, तनका देिे – छाती पुढे करून तोंड िेिे; पुढे पडिे. तन लागिे, तनका लागिे – 
एिाद्या लवषयाकडे मन पूियपिे रंु्गतिे. तनमनधन अर्पपिे – सवयस्व अपयि करिे. 
 
तनई, तनाई, तनर्, तनार्, तनव, तनाव स्त्री. १. तंबचूा तिाव्याचा िोर, िोरी. २. कपडे 
सुकवण्यासाठी ताठ बाधंिेिी परटाची िोरी; लनशािाचा िाबं नीट उभा रहावा म्हिून बाधंिेिा आधाराचा 
िोर. ३. (ि.) साहाय्यकता; आधार, आश्रय िेिारी व्यक्ती. [अर. तनाब् ] (वा.) तनर्ा सुटिे – १. र्गवई 
घसा िरवडून र्गात असल्यास म्हितात. २. एिाद्याचा आश्रयिाता नाहीसा होिे. 
 
तनकट न. िहान कोवळे र्गवत. 
 
तनका, तिका पु. रार्ग; रार्गाचा िंटका; िंनाटा.(व.) 
 
तनकी स्त्री. शहालनशा; चौकशी : ‘ज्या ज्या बातम्या समजल्या होत्या त्याचं्या तनक्या करू िार्गिे.’ – 
ऐकोपुर. 
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तनखा, तन्खा पु. १. सरकारी लतजोरीतून रक्कम िेण्याचा हुकूम; वरात; सरकारी वसुिातून तोडून 
लििेिे उत्पन्न. २. प्राचीन काळात आलििशाहीने बसलविेिी जमाबंिी, पट्टी : ‘तनिाही हिूय तलपयाचा 
लिवािात िेत नाहीस.’ – मइसा १५·२७१. ३. औरंर्गजेबाच्या कारलकिीत मके्किा याते्रकरंूना नेिारी 
जहाजे सुरतच्या बिंरात असत, त्याचं्या िचासाठी तोडून लििेिा वसूि. ४. वसूि; एिाद्या र्गावचा, 
परर्गण्याचा जमाबिंीचा, वसुिाचा तक्ता. ५. स्वालमत्व; हक्क. ६. संबंध. (लि. तोडिे, तोडून टाकिे). ७. 
पर्गार; वतेन. ८. िची : ‘तुम्हाकंडे सिारुि् मुिूक बहािूर यानंी पर्गयिे पािीम येथीि ऐवजी तन्द्िा केिी 
त्याबाबत ऐवज येिें.’ – मइसा २२·१०१. 
 
तनगडिे अलि. िंोकाडं्या िािे.(व.) 
 
तनघैल  लव. र्गवत माजिेिी (जार्गा) : ‘एकी तनघैिीया भमूी.’ –िीचपू ४७२. 
 
तनदीही, तनदेही स्त्री. मेहनत; प्रयत्न; िटपट : ‘मसित हासंि होण्यालवसी तनिीही 
करतीि.’ – ऐको. 
 
तननं न. १. आवाज िावण्यासाठी र्गािे रु्गिरु्गििे; सूर िाविे. २. (एिािे र्गािे) आपल्याशीच 
रु्गिरु्गििे; ताना मारिे : ‘तेव्हा र्गंधवयमुिीं लजकडे लतकडेलह तनननं तननं ।’ – मोवन १२·१६२. [ध्व.] 
 
तनफन करनं सतत रार्गाविे; लहडीसलफडीस करिे. (अलह.) 
 
तनफुगी पु. र्गवतात असिारा एक लकडा. हा पोटात रे्गल्यास जनावर फुर्गून मरते, असे म्हितात. 
 
तनमोर पु. एक प्रकारचा पिी. याचे िहान व मोठा असे भेि आहेत. [सं. तनु+मयरू] 
 
तनर् पु. पुत्र; मुिर्गा. [सं.] 
 
तनरी तनाना, तनारी तनाना स्त्री. र्गािे; र्गायन; तननं करिे. [ध्व.] 
 
तनल न. पेंढा; धान्द्याचे काड, ताट; तिस. (व., को.) [सं. तृि] 
 
तनला लव. १. आभाळात उडत असिेिा. २. वािािा पेटिेिा. (िंाडी) 
 
तनवी स्त्री. चेहऱ्यावरीि टवटवी; (आजारपि संपल्यावर येिारा) तजेिा. (लि. पािटिे) [सं. तनु] 
 
तनसडी, तनसुडी स्त्री. १. तिसडी. २. सोििेिी अंबाडीची काडी; सिकाडी. (माि.) [सं. 
तृि + म. सट] 
 
तनसळ  स्त्री. (लविकाम) सूत उकळून त्याचा तािा करण्यासाठी केिेिी चौकट. फासे (धारे्ग) 
घािण्यासाठी या चौकटीवर िंुट्या बसलविेल्या असतात. [सं.तन्द्तु+शिाका] 
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तनाखा पु. चिंनासारिे एक िाकूड. ब्रह्मी लस्त्रया हे उर्गाळून चेहऱ्यािा िावतात. 
 
तनाखोरी स्त्री. १. (ठेव म्हिून घेतिेल्या पैशाचंी) अफरातफर; लवश्वासघात; िाटािाटी : ‘नका 
करू तनािोरी । बाहेर पडते हे चोरी ।’ – मध्व ५३०. २. नावड; वीट : ‘तो यासं तनािोरीस येऊन...’ – 
जोरा ५४. [फा.] 
 
तनाम्ल न. (रसा.) कातडे कमावण्याच्या कामी उपयोर्गी पडिारे एक अम्ि. हे बाभळीच्या 
सािीपासून काढतात. [इं.टॅन+सं. अम्ि] 
 
तनाविे  अलि. लनजिे; तािून िेिे. 
 
तनीस् स्त्री. भाताचे र्गवत. (िंाडी) 
 
तनु लव. १. अल्प; थोडे. २. कृश; िीि. ३. सूक्ष्म; बारीक. ४. तिम; अलतशय पातळ. ५. नाजूक; 
कोमि. [सं.] 
 
तनु, तनू स्त्री. १. िेह; शरीर. २. प्रकृती; तब्येत; िेहस्वभाव. ३. शरीरप्रकृतीची काळजी; लनर्गा; 
पथ्य. ४. नाजूक प्रकृती. [सं. तनु] (वा.) तनु राखिे, तनू राखिे– जीव जर्गण्यापुरते, थोडे िेिे. 
 
तनुज पुत्र; मुिर्गा. [सं.] 
 
तनुमानसा स्त्री. ज्ञानी जीवाच्या सात भलूमकापंैकी मनािा तनुत्व आििारी लतसरी भलूमका. 
 
तनुरात पु. एक प्रकारचा तवा : ‘रोट्याचें बरेच प्रकार तनुरात नावाच्या तव्यावर भाजण्यातं येतात.’ 
– र्गृलश २·१५. [सं.तनूर] 
 
तनू स्त्री. तकवा; ताकि; शक्ती.(व.) 
 
तन्न न. भात वाळून लशल्लक रालहिेिे पािी.(र्गो.) 
 
तन्नकतारा पु. सोनेरी ताऱ्यासारिी लटकिी : ‘हातातं पाहावी तर एकेकच बारं्गडी पि तीसुद्धा ं
तन्नकताऱ्याचंी.’ – िेस्व ११२. 
 
तन्नाफन्ना लव. नष्ट; लवस्कळीत. (िंाडी) 
 
तन्नॉ लव. १. लहरवा. २. तरिा; तरुि. 
 
तन्न्र्ा पु. बिैर्गाडीचा कठडा आलि साटिी यानंा जोडिाऱ्या िोऱ्या वा ताराचंा पीळ. कठडा 
र्गाडीच्या मूळ सारं्गाड्यावरून उचकून बाजूिा जाऊ नये म्हिून हा बाधंतात. 
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तन्मिी पु. लस्त्रयाचंा र्गळ्यात घािण्याचा लहऱ्यामोत्याचंा एक िालर्गना. 
 
तन्मर् न. स्वरूपैक्य : ‘लिसे तन्द्मयाचें िंळकत । एक छत्र ।’ – ज्ञा ९·२१७. 
 लव. तरूप; तिाकार; तल्लीन; एिाद्या र्गोष्टीत पूिय िंर्ग िंािेिा. [सं.] 
 
तन्मात्र, तन्मात्रा  न. स्त्री. पथृ्वी, आप, तेज इ. पंचमहाभतूाचें अलतसूक्ष्म रूप. उिा. पथृ्वीचे र्गंध, 
जिाचे रस : ‘तैसींलच श्रोत्रालि तन्द्मात्रें ।’ –ज्ञा १५·९९. 
 लव. केवळ तेच. [सं.] 
 
तन्मॉधाकुटॉ लव. तरिाताठा; नव्या नवतीचा. (र्गो.) 
 
तन्र्ता स्त्री. (पिाथय.) ठोकून पातळ पत्रा बनवता येण्याचा, तार काढता येण्याचा रु्गिधमय; 
प्रसरियोग्यता; प्रसरििमता. [सं.] 
 
तन्वंगी स्त्री. संुिरी; सुकुमार व सुंिर, बाधेंसूि व सडपातळ स्त्री. [सं.] 
 
तन्वल लव. कच्चे; कोवळे; अपि.(र्गो.) 
 
तन्सी पु. भाडंी घासण्यासाठी भातेिाचा केिेिा चोथा. 
 
तन्हाई स्त्री. एकातं; एकिेपि : ‘तन्द्हाईत बोिावयाचे झकवा कसें?’ – मइसा ५·२८. [झह.तनहाई] 
 
तन्हारिे अलि. ताि बसिे; ताििे जािे. 
 उलि. (व.) पहा : ताििे [सं.तन्] 
 
तप न. १. शरीरशुद्धी, इष्टप्राप्ती इ. हेतंूनी केिेिे िेहिंडनयुक्त उपोषि इ.सारिे आचरि; 
ध्यान; मनन; कष्टसाध्य आचरि. २. सिाचरि; पुण्यचरि; पुण्य. ३. लवलहत, लवलशष्ट कमय; कतयव्य (ब्राह्मि, 
िलत्रय इ. विांचे). ४. बारा वषांची मुित; कािमान : ‘एकारुं्गष्ठीहीं तलपजे । तपसाहस्त्रीं ।’ –ज्ञा १७·४१८. ५. 
ग्रीष्ट्म ऋतू. [सं.] (वा.) तप करनं – वाट पाहिे; िूप कष्ट घेिे. (अलह.) तपी बठनं – मन र्गार होिे, तृप्त 
असिे. तपी बसिे – १. धमाचरिाथय, पुण्यसंचयाथय िेहिंडयुक्त आचरि करिे. २. अलधकारच्युत, बेकार 
होऊन घरी बसिे. (करून करून) तपी बसिे – एकसारिी पापे करीत राहून त्यानंतर साधुवृत्तीचा आव 
आििे; लनरुद्योर्गी होऊन बसिे. तपे बसिे – तपिया करिे. 
 लव. हे पि समासाच्या उत्तरपिी असल्यास ताप िेिारा असा अथय होतो. उिा. नेत्रतप = 
डोळ्यािा ताप िेिारा; मनस्तप; अंतस्तप. इ. 
 
तपकिे  पु. अलि. थेंबाथेंबानंी र्गळिे; लिंरपिे; टपकिे.[झह. तपकना] 
 
तपणकरी पु. तपलकरीचा रंर्ग. 
 लव. तपलकरीच्या रंर्गाचा. 
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तपणकऱ्र्ा, तपणकल्र्ा लव. १. तपकीर ओढिारा. २. तपकीर लवकिारा. 
 
तपकीर, तपकील, तपखील स्त्री. हंुर्गण्यासाठी केिेिी तंबािूची पूड. (लि. ओढिे). 
[सं.िारपत्रा] 
 
तपगिे अलि. ठासून भरिे जािे; कोंबिे जािे; अजीिाने ताठरिे. [सं. स्तभ्] 
 
तपिे अलि. १. (सूयय इ.काने) प्रकाशिे; तळपिे; चकाकिे : ‘जेयाचेलन प्रतापें तपे सुयूय ।’ – लशव १५१. 
२. (ि.) (राज्य इ.) समृद्ध होिे; भरभराटीस येिे; उत्कषय पाविे. ३. (ि.) (एिाद्यावर) रार्गाविे; 
संतापिे; िुद्ध होिे. ४. तपिया करिे; तप आचरिे : ‘एकारुं्गष्ठीहीं तलपजे । तपसाहस्रीं ।’ – ज्ञा १७·४१५. 
५. तापिे; र्गरम होिे. [सं.तप्] 
 
तपन पु. सूयय : ‘ना ना मावळतेलन तपनें । नेइजती िोकाचंी िशयनें ।’ – ज्ञा १५·३६६. 
 न. १. ज्विन; प्रकाशन; प्रकाशाचा; उष्ट्ितेचा िंर्गमर्गाट; उष्ट्िता; प्रिरता; उष्ट्िता बाहेर 
टाकिे, पडिे. २. (सूयाचे) ऊन, उष्ट्िता. (लि. पडिे, होिे.) [सं.] 
 
तपविे सलि. तापवनू वाळविे. 
 
तपणशला, तपशेला पु. १. लस्त्रयाचें एक प्रकारचे लहरव्या रंर्गाचे व रंुि धारीचे वस्त्र. (र्गो.) २. एक 
प्रकारची रेशीमकाठी साडी : ‘पलरधान र्गोलपनीं करुन उंच तपशिेे ।’ – प्रिा २९. 
 
तपशील, तपसील पु. १. एिाद्या प्रसंर्गातीि, लहशबेातीि सवय बारीकसारीक र्गोष्टी; सलवस्तर 
वियन, नोंि. २. (ि.) पाल्हाळयुक्त वियन, कथन; चऱ्हाट; चपयटपंजरी. ३. िोटी सबब; बहािा; लनलमत्त; 
लमष. (लि. िाविे) : ‘तपशीि सहसा न िालवता...रुपये व रसिेची ततूयि जरूर करिे.’ – मइसा १·३३५. 
[फा. तफ्सीि] 
 
तपशीलवार लिलव. साद्यतं; बारीकसारीक र्गोष्टीसुद्धा; सवय तपलशिासंह. 
 
तपश्चर्ा, तपस्र्ा  स्त्री. तप; तपस्या; िडतर व्रताचरि. [सं.] 
 
तपस्तब्धी पु. तपाबंर व स्स्थताबंर याचं्यामधीि थर. 
 
तपस्वी पु. तपिया करिारा; तपी. 
 
तपळ, तपीळ लव. १. तापट; तामसी; रार्गीट. २. तल्लि; काम करण्यात चपळ; चिाि. 
 
तपाड न. ऊन. (व.) 
 
तपाडनं  उलि. १. तापविे; लचडविे. २. िुद्ध होिे. (अलह.) 
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तपास, तपासिी  पु. स्त्री. १. चौकशी; बारीक शोध; तिास. २. (कायिा) फेरचौकशी; रु्गन्द्ह्याबाबत 
पुरावे र्गोळा करण्यासाठी पोिीस अंमििार करतात ते चौकशीचे काम. [अर.तफह हुस] 
 
तपासिे  उलि. १. शोध, चौकशी करिे; बारकाईने पाहिे. २. परीिा करिे, घेिे; तपासिी 
करिे. ३. ताडून पाहिे. [फा. तफह हुत] 
 
तपासणनशी स्त्री. तपासलनसाचा हुदा, काम. 
 
तपासनीस पु. १. (एिाद्या भार्गातीि) चोऱ्या, िरोडे इ. रु्गन्द्ह्याचंी चौकशी करून सरकारात 
कळविारा पोिीस इन्द्स्पेक्टरसारिा (पूवीच्या राजवटीतीि) अलधकारी. २. तपासिारा अलधकारी. 
 
तपांबर न. पथृ्वीभोवती असिाऱ्या वातावरिाच्या पाच थरापंैकी जलमनीिा िार्गून असिारा आठ ते 
सोळा लक.मी. उंचीचा थर. ढर्ग, वारा, पाऊस, बफय  इ. या भार्गात असतात. [सं.] 
 
तणपर्ा, तपी पु. तपस्वी : ‘भरत तलपया थोर अंरे्ग ।’ – एभा २·१५४; ‘जपी तपी तामस योर्गी ।’ – 
िास ४·१·१३. [सं.तपी] 
 
तपीठ न. तािंळाच्या लपठाचे एक मसािेिार पिान्न. [सं.लपष्ठ] 
 
तपीनिे, तणपन्निे सलि. पहा : तपिे ४ : ‘तपें कोि तपीनिीं ।’ – रास २·२०९. 
 
तपीळपि न. तापटपिा; रार्गीटपिा : ‘तपीळपि धरंू नये । भाडंलवता ं भांडों नये ।’ – िास 
१४·१·१७. 
 
तपेली, तपेले स्त्री. न. १. पािी भरण्याचे स्वयंपाकाच्या उपयोर्गाचे लवलशष्ट आकाराचे, ताबं्यालपतळेचे 
उभट भाडें. २. तपेिी; ताबंिे. (व.) [सं. तप+आिय; क. तपिे] (वा.) तपेली बुडिे, तपेले बुडिे– 
१.(एिाद्याचे) लनवाहाचे साधन नाहीसे होिे. २. फुकट जािे; नासिे. 
 
तपोधन  पु. १. तप हेच ज्याचे धन तो. २. र्गोसावी; बरैार्गी; संन्द्यासी. ३. रु्गरव; शकंराच्या 
िेवळातीि पुजारी. – बििापूर ४७४. [सं.] 
 
तपोणनधी पु. १. तपियेचा साठा. २. र्गोसावी, बरैार्गी इ.ना संबोधण्याचा शब्ि; तपोधन. [सं.] 
 
तपोलोक पु. सात स्वर्गांपैकी सहावा स्वर्गयिोक. 
 
तपोवन  न. तपिया करण्याचे वन; तपस्वी िोकाचें रहाण्याचे स्थान.[सं.] 
 
तप्त लव. तापिेिा; संतप्त िंािेिा; चेतलविेिा; प्रिबु्ध. [सं.] 
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तप्तमुद्रा स्त्री. १. मध्वसंप्रिायी वैष्ट्िव िीिा घेताना ताबं्या–लपतळेच्या मुरा तापवनू आपल्या 
अंर्गावर जी लचन्द्हे उमटवतात त्यापंैकी प्रत्येक. २. ही लचन्द्हे उमटवण्याची मुरा. [सं.] 
 
तप्तलोह न. १. तापिेिे िोिंड. २. (तापिेल्या िोिंडाचा) एक प्रकारचा नरक : ‘तप्तिोह 
भेटी । तुका म्हिे कल्पकोटी ।’ – तुर्गा ३१४१.[सं.] 
 
तप्तांग न. पु. उत्तर लिशा; तप्ती म्हिजे तापी निीकडीि भार्ग झकवा लिशा. 
 
तप्पा पु. एका मुख्य र्गावाच्या आसपास असिेल्या िहावीस र्गावाचंी वसुिाची वलहवाट करता 
येईि असा परर्गण्यापेिा िहान प्रािेलशक लवभार्ग; लजल्हा; परर्गण्याचा भार्ग. [झह.] 
 
तफरका, तरफका लव. र्गहाळ, अफरातफर िंािेिा : ‘याचंा माि काहंीं तफरका जाहिा असेि 
तो याचंा यासं िेिे’ – वाडबाबा २·१४१. [फा.] 
 
तफावत  स्त्री. १. अंतर (स्थि आलि काि यासंबधंी) : ‘लर्गल्चाचा आमचा िोंकोसाचा तफावत 
होता.’ – मइसा ६·४७०. २. (जमािचातीि, लििािातीि) फरक; लवसंर्गती. ३. (कतयव्य बजावण्यात) 
चूक; कसर; िोष; उिेपिा. ४. चूक; बरोबर नसिे. ५. भेि; फरक; लवषमता; लभन्नता. ६. स्वालमरोह; 
हरामिोरी; िर्गिबाजी : ‘मर्ग त्यामध्ये एक मुसल्मान होता त्याने तफावती केिी.’ – मइसा १५·६.[फा. 
तफावुत ] (वा.) तफावत राखिे – मयािा राििे. 
 
तफावत–तजावज स्त्री. कमीपिा; अंतर; न्द्यनू : ‘केव्हाही हियहाि मोलहब्बाचे कामामध्ये 
तफावततजावज करिार नाही.’ – ब्रप २४०. [फा.] 
 
तबक न. १. पानसुपारी, पूजासालहत्य इ. ठेवण्याच्या उपयोर्गी, चािंी इ. धातूचे निीिार ताट. २. 
(ि.) जलमनीचा वाटोळा तुकडा. ३. डोंर्गर, टेकडी याचंा वाटोळा भार्ग. सभामंडपाचा सायवानाचंा भार्ग 
सोडून मध्यभार्गी असिेिी जार्गा अथवा त्या जारे्गिािचे स्थान; छताचा चािंवा. ५. घेर. ६. पहा : तबकडी 
३ [अर. तबक्] 
 
तबक न. पान; कार्गि. 
 
तबक स्त्री. लवलहरीच्या भोवतािी बाधंिेिा र्गोि अथवा चौकोनी ओटा; बेंड. (को.) 
 
तबक प्रत; वर्गय; िजा. 
 
तबक कुळी; वशंावळ. 
 
तबकडी  स्त्री. १. िहान तबक. २. समईच्या िािी ठेवण्याची ताटिी. ३. लवलशष्ट प्रकारच्या 
लिव्याच्या काचेच्या र्गोळ्याच्या (ग्िोबच्या) वरच्या बाजूिा असिारा र्गोिाकार पत्रा. यािा पाढंरा रंर्ग 
लििेिा असल्यामुळे प्रकाशलकरि फाकायिा मित होते. ४. पाििीतीि बसण्याची जार्गा. ५. लजना चढून 
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रे्गल्यावर उभे राहण्यासाठी केिेिी रंुि पायरी, जार्गा; तबक. ६. तंतुवाद्यामंध्ये िशयनी बाजूस भोपळ्यावर 
बसविेिा तक्ता. ७. पानसुपारीच्या डब्यातीि पाळ्याच्या वर मध्यभार्गी चुन्द्याची डबी बसविेिा पत्रा. ८. 
र्गािे झकवा ध्वलनलचत्र उमटवनू पुनुःप्रिेलपत करता येते अशी र्गोि चकती. ९. घड्याळाच्या तोंडावरीि 
आकडे घातिेिा पत्रा. [फा. तबक] 
 
तबकिे  अलि. टपकिे. पहा : तपकिे [झह. तपकना; ध्व] 
 
तबकफाड पेच (मल्ललवद्या) कुस्तीतीि डावाचा एक प्रकार, पेच. 
 
तबकलीचा लव. जोिमीचा; भीलतिायक. 
 
तबणदली स्त्री. (कायिा) (मािमते्तचे) स्स्थत्यंतर; बििी; हस्तातंरि; िेवघेव. [फा. तब्िीि] 
 
तबदील  न. स्त्री. (कायिा) बिििे; लफरविे; िुरुस्ती; फेरबिि. 
 लव. फेरबिि केिेिे; िुरुस्त केिेिे. (लि. करिे.) [फा.तब्िीि] 
 
तबर, तबल पु. िढाईत वापरण्याचे कुऱ्हाड, फरशीसारिे हत्यार : ‘महािजीराव झशिे याचें 
पायास तबि िार्गिा आलि जिमी वाचून आिे.’ – लनकेचराप १ प.ृ ३१५. 
 
तबरंगु लव. हत्तीसारिा पुठ्ठा असिेिा (घोडा). घोड्याच्या बहात्तर िोषापंैकी एक.– अश्वप १·२०४. 
 
तबल न. ढाि; ढोिके; तबिा. (र्गो.) [फा. तब्िा] 
 
तबलक, तबलख स्त्री. १. कार्गिपत्राचें पुडके. २. त्यािा रु्गंडाळिेिा िोरा, कार्गि. [फा. 
तब्िक्] 
 
तबलक  स्त्री. िहान ढोि; तबिा. 
 
तबलजी पु. तबिा वाजविारा. 
 
तबलदार पु. (िष्ट्करातीि) िाकूडतोड्या; फरास. [फा.तबिार] 
 
तबला पु. एक चमयवाद्य, तािवाद्य.[फा.तब्िा] (वा.) तबला वाजिे, तबला होिे– िरपूस मार 
बसिे. 
 
तबली स्त्री. सतारीच्या भोपळ्याच्या वरीि बाजूस बसलविेिी िाकडाची फळी, तक्ता. पहा : तबकडी 
६ 
 
तबलीक स्त्री. मुसिमान करून घेिे; बाटविे. 
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तबा लव. १. वाईट. २. नष्ट. [फा. तबाह] 
 
तबा स्त्री. १. बाकी. २. अब्र ू: ‘काही लिवस तबा रालहिा नव्हता.’ – पेि २८, प.ृ ७५. 
 
तबाकतोड लव. बेमुवयतिोरपिाचे; सडेतोड; तटकातोड (वार्गिे, आचरि). 
 
तबाखी जहाज लचििती जहाज; पोिािी पते्र बाहेरून बसविेिे जहाज. 
 
तबाब पु. (सुतारी) िाकडी लजन्द्याच्या िोन्द्ही बाजूंच्या फळ्यापंैकी एक. 
 
तणबर्त, तब्र्त, तब्रे्त, तब्बेत स्त्री. १. प्रकृती; शरीरप्रकृती; शरीरस्वास्थ्य. २. मनाची प्रवृत्ती; कि; 
मजी; िहर; छंि. [फा. तबीअत] 
 
तणबर्ती  लव. िहरी; तऱ्हेवाईक; छालंिष्ट; स्वच्छंिी. 
 
तबीक न. वाशावंर शोभेसाठी बसविेिी फळी. 
 
तबीब पु. हकीम; वैद्य; बारीकसारीक जिमावंर इिाज करिारा शस्त्रवैद्य; हा बहुधा मुसिमान 
असतो : ‘तबीब िावनू जिमा बाधंलवल्या’ – ऐिेसं ६·२८३२. [फा. तबीब्] 
 
तबेल (को.) पहा : तबला (वा.) (एखाद्या गोष्टीचे) तबेल वाजिे – एिािी र्गोष्ट प्रलसद्धीस, उघडकीस 
येिे (लवशषेतुः िुष्ट्कमांच्या बाबतीत). 
 
तबेला पु. १. घोडा अथवा र्गाडी ठेवण्याचे घर; घोडशाळा. २. (ि.) ठािबंि घोड्याचंी रारं्ग; पार्गा. 
[फा. तबीिा] 
 
तब्बल, तब्बर स्त्री. (ि.) नेट; जोर; ताि; धाव; िम. 
 लव. लिलव. लववलित  पलरमािाने मोजिे असता कमी न भरता थोडा अलधकच भरिारा (मार्गय, 
वळे ओिें, धान्द्य इ.); भरपूर; पुरेपूर; अर्गिी पूियपिे. [फा. तवीि] 
 
तब्बल पु. ताशाबरोबर वाजवण्याचा ढोि. 
 
तम पु. न. १. अंधार; काळोि. २. सत्त्वािी रु्गिापंैकी लतसरा, (ज्यापासून कामिोधािी लवकार उत्पन्न 
होतात तो) तमोरु्गि. ३. (तमोरु्गिापासून उत्पन्न होिारे) अज्ञान; वडेेपिा; मूियपिा; मोह; अलवचार : ‘तें 
ज्ञान नोहे जािावें । डोळस तम ।’ – ज्ञा १८·५८१. ४. उन्द्माि; िोधाचा आवशे; र्गवाचा ताठा. (लि. र्गािे, 
करिे, माडंिे.) ५. मूच्छा; बेशुद्धी : ‘वासुलन िातं मुिातं िहातं पडे, मलत र्गाढ तमी पचिी ।’ – वासीस्व 
११.[सं.] 
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तम प्र. एिाद्या रु्गिाची अलतशय उत्कटता, पराकाष्ठा, उत्कृष्टपिा िािविारा संस्कृत 
लवशषेिािा जोडण्याचा प्रत्यय. उिा. लप्रयतम = सवांत लप्रय. 
 
तम स्त्री. पवा; लिती. (र्गो.) पहा : तमा 
 
तमक, तमेक स्त्री. सोने झकवा रुपे व ताबंे लमसळून केिेिा धातू. 
 
तमकूप पु. एक नरक. 
 
तमिे, तमतमिे  अलि. १. शिेी लमरविे; फुशारकी मारिे; वल्र्गना करिे. २. र्गवाने, रार्गाने 
बडबडिे; तितििे; जळफळिे. ३. रार्गाने रोिून, टवकारून पाहिे. ४. लभडिे; टक्कर िेिे : ‘कोि कोि 
सरिार ते न कळे । प्रियकाि शत्रशूी तमिे ।’ – होिा १८७. [सं. तम] 
 
तमतम स्त्री. कुरकुर; लपरलपर : ‘सासुचा सासुरवास । करते तमतम ।’ – विो ९३. (व.) [ध्व.] 
 
तमतमपूजा स्त्री. आपल्यापुरती तजवीज, व्यवस्था. 
 
तमतमाशा पु. बडबड; चडफडाट; जळफळाट; लशरा तािून बोििे; प्रिाप; अरेरावी. (लि. 
करिे, माडंिे, िाविे.). 
 
तमनतोग न. १. याक या प्राण्याचे र्गोंडेिार शपूेट. २. मोंर्गि बािशहाचे एक राजलचन्द्ह. 
 
तमली लव. हटवािी; िुराग्रही; मताग्रही; मतालभमानी.(र्गो.) 
 
तमशेट लव. तामसी; रार्गीट; तापट. 
 
तमस्वी लव. १. िोधी; तापट; तामसी; रार्गीट. २. अंधार असिेिे. ३. अज्ञानी. [सं.] 
 
तमंचा पु. १. लपस्तूि; तबचंा : ‘तमंच्याने र्गोळी मारून ठार करू.’ – विाघात ११६. २. (कुस्ती) 
एक पेच. यामध्ये शत्रूिा पोटात लशरून आपल्या डाव्या हाताने कमरेवरून त्याचा िंर्गोट पकडून त्याच्या 
उजव्या बर्गिेतून आपिा डावा पाय पाठीवर चढवनू त्याची डावी जाघं िाबनू त्यास चीत करतात. [फा.] 
 
तमा स्त्री. लफकीर; काळजी; पवा; झकमत; एिाद्या र्गोष्टीबदि वाटिारे महत्त्व. (अकरिरूपी 
प्रयोर्ग). [फा. तम अ] 
 
तमाकू, तमाखू पहा : तंबाखू 
 
तमाखू रलहवासाचे लठकाि; रलहवास. 
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तमाचा पु. थप्पड; चापटी. [झह.] 
 
तमाम लव. पूिय; सफळ; पूियतेिा रे्गिेिा : ‘तुमचें िैव ते आहे तमाम । आत्मसुिीं हो अंतयाम ।’ – 
अमृत ३२. 
 लिलव. १. सवय; सारे; अपवाि न करता; िंाडून; एकंिर : ‘...व तमाम येऊनु नऊर्गजी आसपास 
येऊनु उतलरिे.’ – इमं ७. २. एका मार्गून एक; सारख्या वरे्गाने. [फा. तमाम] 
 
तमामा पु. झधर्गािे; झधर्गामस्ती; धुडर्गूस. पहा : हमामा : ‘जो र्गोकुळात हलर घालितसे तमामा ।’ – 
िेकृष्ट्िस्तोत्र १. [ध्व.]  
 
तमामी स्त्री. संपूियता; लसद्धी; समाप्ती; इलतश्री; अिेर; अिेरी. [फा.] 
 
तमामी स्त्री. जरीचे रेशीम कापड : ‘सरपोस जरी जामेवाराचा तमामी असा ताफ्ता.’ – वाडसमा 
३·११९. 
 लव. ज्यात उभे धारे्ग जरीचे व आडवे धारे्ग रेशमाचेकापसाचे आहेत असे (कापड, वस्त्र). 
[फा.] 
 
तमारी स्त्री. चक्कर. 
 
तमालपत्र न. १. तमािवृिाचे पान. सुवासामुळे याचा मसाल्यात उपयोर्ग. २. (उप.) तंबािू. 
[सं.; फा.] 
 
तमाशणगरी, तमासणगरी स्त्री. १. तमासलर्गराचा, िेळ करिाऱ्याचा धंिा; तमाशाचा धंिा. २. (ि.) 
र्गमतीचे दृश्य; मौजेचा िेळ; र्गंमत. 
 
तमाशगीर, तमासगीर, तमाशगार, तमाशगीर लव. १. तमाशा पाहिारा; मजा, र्गंमत पाहण्यास 
नेहमी उत्सुक असिेिा : ‘कठड्याचे बाहेर तमासर्गीर िोकासं व्यवस्थेशीर उभे राहंू द्यावें.’ –पलहिवान 
िोक व कुस्त्यासंंबधंी लनयम २४. (बडोिे) २. (ि.) पे्रिक; लतऱ्हाईत (र्गंमत पाहिारा) मािूस; बघ्या. ३. 
तमाशा करून उपजीलवका करिारा तमाशवेािा (र्गारुडी, जािूर्गार, डोंबारी, लविूषक, बहुरूपी इ.). [फा. 
तमाशार्गीर] 
 
तमाशा, तमासा पु. १. सोंरे्ग घेिे, बाहुल्या नाचविे, िोरावर चाििे इ. सारिे लविूषक, बहुरूपी, 
र्गारुडी, डोंबारी इ.काचें करमिुकीचे िेळ. २. र्गंमत; मजेशीर दृश्य; आनंििायी प्रसंर्ग : ‘पाहती सकि 
िोक तमासा ।’ – आलशलव ३३. ३. िीडायुद्ध; िटकी िढाई; कुस्ती : ‘अरे कंचुकी, जेठ्याचंा तमाशा 
पहावयाची वासना आहे.’ – िक्ष्मीनारायि कल्याि नाटक (शके १६०४) (गं्रथमािा). ४. चमत्कार; 
आिययकारक र्गोष्ट : ‘म्हिे अधरा भारा कैसा । चाितो हा न कळे तमासा ।’ – नव १३·५४. ५. परािम; 
लवशषे कतयबर्गारी : ‘लकल्ला घेतिा तमाशानें ।’ – ऐपो ७३. ६. िेळ; फलजती : ‘काय आमच्या िैवाने आमचा 
तमाशा माडंिा आहे.’ – रप्र ८९. ७. िाज सोडून स्वैरपिाने केिेिी चेष्टा, वतयन. [फा.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

तमाशाचा मनुष्ट्र्  तऱ्हेवाईक, िहरी, लवलचत्र मनुष्ट्य. 
 
तमासबीन, तमाशबीन पु. पे्रिक; बघे िोक. (लि. करिे). 
 
तणमष्ट लव. तामसी; रार्गीट; िोलधष्ट. (व.) 
 
तमी स्त्री. रात्र. [सं. तमस्] 
 
तमीज स्त्री. १. पद्धतशीरपिा; व्यवस्स्थतपिा; नीटनेटकेपिा. २. लववके; जािीव; बुद्धी. ३. अिब. 
[फा. तमीझ्] 
 
तमीर स्त्री. ताबंर. 
 
तमूनी लव. काळ्यालनळ्या रंर्गाचे. 
 
तमोगुि पहा : तम [सं.] 
 
तर् स्त्री. १. पूड; चूिय. २. मसािालमलश्रत मासं : ‘पुिाव्याचें चौथें साधन तय म्हिजे मसािालमलश्रत 
मासं.’ – र्गृलश २·१३८. 
 
तर् स्त्री. तृतीया; तीज. (र्गो.) [सं. त्रय] 
 
तर्ार, तय्र्ार लव. १. पलरपूिय िंािेिा, केिेिा, बनलविेिा; ज्याचा काही एक अंश करायचा 
रालहिा नाही असा (लजन्नस, र्गोष्ट इ.). २. (कोठे जाण्यास, एिािे कायय करण्यास) उद्युक्त; लसद्ध; सज्ज; 
उत्सुक. ३. सशक्त; िठ्ठ; धष्टपुष्ट. (व.) [फा.] 
 
तर्ारिे  सलि. तयार, सज्ज ठेविे, करिे : ‘जामिारिान्द्यात िलजना रव्याच्या पेढ्या भरल्या । 
िोर सिीते सहीत कतरा त्या उंटाच्या तयारल्या ।’ – होिा १५१. [फा. तय्यार] 
 
तर्ारी स्त्री. १. तयार, सज्ज होण्याचा व्यापार, लिया; तजवीज. २. बेर्गमी; तयार होण्यासाठी िार्गिारे 
लजन्नस, सामुग्री, सालहत्य. ३. (एिािे कायय करण्याबदिची मनुष्ट्याची) लसद्धता, सज्जता, िुषी. ४. 
(संर्गीत) उपस्स्थती; (एिाद्या र्गोष्टीच्या व्यासंर्गाने येिारे) कौशल्य; कसब. [फा. तय्यारी] 
 
तर्ारी स्त्री. मोठ्या एकिाबंी राहुटीचे प्रवशेिार. 
 
तर्ी, तर्ीं लिलव. त्या वळेी; तेव्हा; तई : ‘तयीं प्रभवुरा! तसे सिय का ंअसे आज हो ।’ – केमा ८१. 
[सं. तिा] 
 
तर्लू राजकुटंुबातीि इसमािा लििेिी जहार्गीर झकवा इनाम– ऐको. 
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तर, तरी स्त्री. १. होडी; मचवा. (हेट., कु.) २. (मचवा इ.काने उतरून जाता येईि अशी) 
िाडी. ३. (नालवक) िाडीतीि होड्या िावण्याची लकनाऱ्यावरीि सोईस्कर जार्गा, लठकाि. ४. 
पिीकडीि बाजू, तीर : ‘अर बाधें तर बाधंें ।’ – वैद्यक ७६. [सं. तॄ=तरिे] 
 
तर स्त्री. मयािा; हद. 
 
तर लवशषेिािा िार्गिारा तारतम्यवाचक तलद्धत प्रत्यय. उिा. रु्गरू = मोठा; रु्गरुतर = अलधक मोठा. 
[सं.] 
 
तर लव. ओिे; ताज; रसपूिय : ‘तर मेव्याचे व िुश्क मेव्याचे िोन.’ – मइसा १०·२९६. [फा. तर]् 
 
तर उअ. जर या उभयान्द्वयी अव्ययाचे उत्तरर्गामी उभयान्द्वयी अव्यय, याचा अथय तसे िंाल्यास, 
असल्यास, त्याअथी इ. बऱ्याच वेळा तर ह्या शब्िाचा वाक्यपूरक म्हिून उपयोर्ग करतात. अशा वळेी त्या 
वाक्यात काही लवशषे अथय व जोर येतो. उिा. ‘हो! आता मी जातो तर!’ = ‘मी अलजबात जािार नाही.’ 
लकत्येक वेळा तर हा शब्ि त्याने जोडिेल्या िोन वाक्याचं्या अथांचा लवरोध िािवतो. उिा. ‘तुम्ही तर िाि 
रुपये मार्गता व मी तर केवळ र्गरीब पडिो.’ याने संलिग्धता व अलनियही िािविा जातो. उिा. ‘मी ते 
नाटक पाहायिा आिो तर येईन,’ ‘मध्ये तर लिसते आहे.’ या वाक्यामंध्येही यदृच्छाघलटत, साकेंलतकत्व 
लनर्णिष्ट आहे. पहा : परंतु [सं. तर्णह] 
 
तर स्त्री. पहा : तुरई 
 
तरई स्त्री. १. रु्गऱ्हाळात ढेपाळी ठेवण्याकरता केिेिा िोिंडी वाकडा पत्रा. २. कोष्ट्ट्याचे, वस्त्र 
रु्गंडाळण्याचे िाकूड. [सं. तरी] 
 
तरक, तरकट, तरकटी, तरकया, तरकटबाज पहा : तकय ट इ. [सं. तकय ] 
 
तरकटिे अलि. लतरसटपिाने बोििे; आवेशाने जळिे, पेटिे : ‘जसा िहन तरकटुलन रानीं ।’ – 
मोरोि १२·११५. 
 
तरकिे पहा : तकय िे : ‘िुिेने शत्रुवमय तरकती ।’ – ऐपो २२३. [सं. तकय ] 
 
तरकिे अलि. १. तडकिे; फाटिे. पहा : टरकिे : ‘पाहे पा ंअत्यंत िंािे । लिसे नवा ंठायीं तरकेिें  ।’ – 
एरुस्व १७·१४. २. फुटिे; भेर्गििे : ‘शीतें ओंठ तरकतीं ।’ – िास ३·७·२२. 
 
तरकमान स्त्री. िर्गामिोरी. 
 
तरकश, तरकस, तकय श स्त्री. पु. १. बािाचंा भाता : ‘मुरु्गट मनोहर कवच धनुधयर । तरकसीं काचंन बाि ।’ 
– मध्व ७०. २. (सामा.) शस्त्र इ.काचें वेष्टन; टोपि; म्यान; कोश. [फा. तकय श्] 
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तरका स्त्री. अलभवृद्धी; बढती; उत्कषय. 
 
तरकाकडी स्त्री. एक प्रकारची उन्द्हाळी मोठी व िाबं काकडी. पहा : टरकाकडी [फा.] 
 
तरकाटा पु. रवपिाथाचा िाटपिा मोजण्याचे उपकरि. 
 
तरकारी  स्त्री. भाजी. [झह.] 
 
तरकी, तरक्की स्त्री. अलभवृद्धी; भरभराट; बढती; उत्कषय : ‘रावसाहेबाचें िौितेची रोज व रोज तरकी 
होते, हे र्गोष्ट त्यास िूश िार्गत नाही.’ – मइसा १·५२. [फा. तरक्की] 
 
तरकीब  स्त्री. युक्ती; उपाय; योजना; चतुराई : ‘येऊलन बसैिे सभामंडळीं । भक्ती चतुराई 
येकवटिी । वरी तरकीब राजाची ।’ – िालव ३६६. [फा. तर्णकब्] 
 
तरकीम  स्त्री. िेिन : ‘त्यास साहेबाचे काय सिा ते फमालविी पालहजे, म्हिोन तरकीम केिे.’ 
– मइसा. ३·७३. [फा. तकीम] 
 
तरकूट  न. तािूंळ, पोहे यात असिेिा रव्याचा चरचरीत अंश; भरडा; कण्या; कूट. (राजा.) 
[फा.तर् +म. कूट] 
 
तरच उअ. १. म्हिूनच; तसे आहे म्हिून. (काययकारिाचंा सािात्कार िंाल्यानंतर िोन र्गोष्टींतीि 
परस्पर काययकारिभाव मनािा पटतो, त्या अथाचे द्योतक उभयान्द्वयी अव्यय.) २. (अमुक एक अट, र्गोष्ट) 
लनलित, कबूि, नक्की असेि तर; तसेच िंाल्यास. 
 
तरजमा, तरजुमा, तजुयमा पु. १. भाषातंर; िुसऱ्या भाषेत अनुवाि. २. (मजकूर इ.काचंा) 
साराशं; र्गोषवारा; र्गोळाबेरीज. ३. सािातीि (वषातीि) उत्पन्न, िचय व लशल्लक याचंी एके लठकािी नोंि; 
राज्याचे एकंिर उत्पन्न लकती व िचय लकती, फौज लकती व लकती िंडण्या यावयाच्या इ.सवय प्रकारची एका 
कार्गिावर लििेिी मालहती; ताळेबिं. हा एकबेरजी तयार करतात. – इनाम ५१. [फा. तजयमा, तजुयमा] 
 
तरजुमान, तजुयमान पु. १. भाषातंराच्या कामावर नेमिेिा सरकारी अलधकारी. २. िुभाषी, 
िुभाष्ट्या. [फा.] 
 
तरट न. (घोड्याचा) मोठा चाबकू; आसूड : ‘जैसा वारू उपिािी । वश्य करी अश्वसाहिी । मारे्ग 
तरटाचंा कर िंिािी ।’ – एभा २०·२१६. 
 
तरट न. र्गोिपाट; पोते. [सं. तरपट्ट; ध्व.] 
 
तरट न. एक फळ : ‘मर्ग नेपतीं तरटें तोडोलन त्वलरत कातेंसह बैसिे िात ।’ – भलव ५६·९२. 
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तरटी, तरटे स्त्री. न. १. र्गोिपाटाचे पोते, थैिा. २. ओझ्याच्या र्गठ्ठ्ठ्यािा, बैि इ.कावंरून नेण्याच्या 
बुधल्यािा रंु्गडाळण्याचा तरटाचा मोठा तुकडा; तरटे. 
 लव. र्गोिपाटाचे केिेिे; तरटाचे. 
 
तरटी, तरटे स्त्री. न. १. नारळाची करटी. २. (लतरस्काराथी) डोकसे; टकिे; बोडके; टाळके. [क. 
तरट] 
 
तरटी स्त्री. िरबुजाची एक जात; जाम (िा.); लहचा आतीि रंर्ग लहरवा असतो. 
 
तरया लव. टकल्या. 
 
तरठिे अलि. ताठरिे. [सं.रढय्] 
 
तरड, तरडा, तरडे, तरढे, तरडक, तरढक न. पु. १. ओिावनू िळिेल्या र्गव्हाचा कोंडा; तराडा. 
२. (ि.) चऱ्हाट; पाल्हाळ; िाबंिचक व कंटाळवािे भाषि. (लि. िार्गिे, िाविे, माडंिे). (वा.) तरडी 
पेटिे, तरडी लाविे – रार्गाविे; िोधालवष्ट होिे. 
 
तरडा, तराडा लव. १. शुष्ट्क; रसहीन; जून (भाजी इ.). २. पुष्ट्कळिा हा शब्ि वय, शुष्ट्कपिा, 
जूनपिा, लचवटपिा इ. िशयक लवशषेिािा पुढे अथवा मारे्ग जोडून आलधक्य िािलवण्यात येते. 
 
तरि, तरिी न. स्त्री. १. तरिे; तरंर्गिे; तरून जािे : ‘कंठी बाधंोलन लशळा बाहुबळें जेंलव सार्गरीं तरि ।’ 
– मोकिय २६·२८. २. होडी; तराफा; तरण्याचे साधन; तरिी. [सं.] 
 
तरि न. तािंळाच्या कण्या, डाळ इ. पुष्ट्कळ पाण्यात लशजवनू व त्यात लतिट, मीठ, मसािा 
घािून केिेिे पातळ िाद्य; काजंी, कढि. 
 
तरितलाव पु. पोहण्यासाठी बाधंिेिा तिाव. 
 
तरिा, तरिी लव. १. तरुि; जवान. २. मूि व मोठा मािूस याचं्यामधीि वयाचा; अप्रौढ; बाप्या; 
पोऱ्या. [सं. तरुि] 
 
तरिाताठा लव. भर यौवनात असिेिा; चारं्गिा धट्टाकट्टा; तरुि व सशक्त; तरिाबाडं (मनुष्ट्य). 
 
तरिा पाऊस (शतेकऱ्यातं रूढ) पुष्ट्य या आठव्या नित्राचा पाऊस. याच्या उिट म्हातारा म्हिजे 
पुनवयसु नित्राचा पाऊस. 
 
तरिाबांड लव. जोमिार व धट्टाकट्टा (तरुि पुरुष). 
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तरणि, तरिी पु. सूयय : ‘लतया ंमजपाशीं लचरत्नालंचया िािी । परी उपेलिल्या जात होलतया तरिी । 
तुजवीि कृष्ट्िा ।’ – ज्ञा १०·१६२. [सं.] 
 
तरिूक  स्त्री. तरूि जािे; अडचिीतून, संकटातून लनभावनू जािे. 
 
तरिे अलि. (पाण्यावर) तरंर्गिे; पोहिे. 
 उलि. १. निीपार जािे; पैितीर र्गाठिे : ‘का ं बाहंी तरता ं वळसा । िाटिा जेवीं ।’ – ज्ञा 
१३·१८६. २. (ि.) संकट, प्रपचं, इ.तून लनभावनू जािे, सुिरूप पार पडिे, मुक्त होिे. ३. मोि लमळिे; 
संसारसार्गर पार होिे; ईश्वरप्राप्ती होिे. [सं. तरि] 
 
तरिोपार् पु. १. संकटातूंन लनभावनू जाण्याचा उपाय, इिाज; बचाव. २. धडर्गत; र्गत्यंतर. ३. 
सद्र्गती. [सं.] 
 
तरतमभाव पु. (िोन वस्तंूत ठरलविेिा, लिसिारा) उच्चनीचभाव; कमीजास्तपिा; 
श्रेष्ठकलनष्ठता; तारतम्य. 
 
तरतर, तरतरा, तरारा लिलव. चपळाईने व वरे्गाने, तुरतुर (झवचू, कोळी, मंुग्या इ. चाििे); िुडिुड, 
िुडिुडा ं(मूि, तटू्ट इ. चाििे). 
 
तरतरिे अलि. १. (जमीन, चुन्द्याची कळी, हरभरे इ. लभजल्यामुळे) फुर्गिे; (तळिेिे पिाथय, 
िंाडे, पाने इ.) फुििे; फुर्गिे; फुर्गून टवटवीत होिे; (फोड, र्गळू इ.) सुजिे; टापसिे; ताठिे : 
‘सारमेयाच्या शलररावरती । र्गोलचड होऊलन तरतरताती ।’ – अमृत १७. २. (ि.) (आनंिालतशयाने) 
प्रफुलल्लत होिे; िुििे. ३. (ि.) (संपत्ती, ऐश्वयय इ.नी) भरभराटिे. ४. (एिाद्या र्गोष्टीलवषयी) आतुर, 
उत्सुक, उत्कंलठत होिे. ५. (झवच,ू िुंरळ इ.नी) तुरतुर चाििे; धाविे. (माि.) 
 
तरतरा पु. पैिू पाडिेिा लहरा. 
 
तरतरी स्त्री. १. चपळाई; चपळता; त्वरा. २. हुषारी; जोम; उत्साह; मार्णमकता; चुिचुिीतपिा. ३. 
टवटवीतपिा; तुकतुकी. ४. चपळता; चिािी; तल्लिपिा. ५. हजरजबाबीपिा; समयसूचकता. 
 
तरतरीत लव. १. चिाि; चपळ; हुषार; चुिचुिीत. २. सरळ; धरधरीत (नाक इ.). ३. 
रोििेिा; टवकारिेिा; उभा केिेिा; उभारिेिा (जनावराचंा कान इ.). ४. नीट; सरळ; ताठ. ५. 
(सामा.) उभा या शब्िासह आलधक्य िशयवण्यासाठी योजतात. जसे:– तरतरीत उभा = ताठ उभा. 
 
तरता लव. १. तरिारा; तरंर्गिारा. २. (ि.) बुडण्याची भीती नसिारा; लकफायतशीर; फायिेशीर 
(धंिा, व्यवहार इ.). ३. चारं्गल्या लठकािी रु्गंतविेिा; न बुडिारा (पैसा). ४. वसूि िेण्यासारिा; न 
बुडविारा (ऋिको). ५. सुरलित, सुटकेचा, बचावाचा (मार्गय).[सं.तॄ] (वा.) तरत्र्ा पंथास लागिे – 
(एिाद्या संकटग्रस्त, आजारी मािसाने लजवावर बेतिेल्या संकटातून, आजारातून) पार पाडण्याची 
लनभावण्याची, बचावण्याची लचन्द्हे व्यक्त करिे; आजारातून उठिे; चारं्गिे लिवस येऊ िार्गिे. 
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तरताबुडता लव. १. भरभराटीिा झकवा डबघाईिा आिेिा (व्यापार इ.). २. फायिेशीर झकवा 
आतबट्ट्ट्याचा (धंिा, व्यवहार, रोजर्गार, काम, प्रकार, मसित इ.). ३. बरावाईट. 
 
तरती खाडी नेहमी (होडी इ.नी) ओिाडंता येिारी िाडी. 
 
तरतीब  न. स्त्री. १. व्यवस्था; योजना; युक्ती; तयारी; तजवीज. २. (एिाद्या कामाची) लनर्गा; 
काळजी; काटकसर. ३. बडिास्त. [फा. ततीब्] 
 
तरतूद, तरदूद स्त्री. १. (एिाद्या कायालवषयीची) साधने इ.ची तयारी, लसद्धता, जुळवाजुळव, 
तजवीज, बिंोबस्त. (लि. करिे). २. (मनुष्ट्याचंी, जनावराचंी) लनर्गा; बरिास्त; काळजीपूवयक व्यवस्था; 
हव ेनको पाहिे; सोयींचा लवचार करिे : ‘बाबाचं्या मजीप्रमािे तरतूि ठेवनू त्याचंी सेवा चाकरी करावी बरें.’ 
– कमं १·४५. [अर.तरटू्टि] 
 
तरते बंदर १. ज्यात पािी भरपूर असल्यामुळे र्गिबते, होड्या इ. नेहमी तरंर्गू शकतात असे बंिर. २. 
ज्यात लकनाऱ्यापयंत जहाज जाऊ शकेि असे बिंर. 
 
तरते बुडते िाभहानी; नफातोटा. 
 
तरते भांडवल जमीन, इमारती, यंत्रसामग्री यासारख्या र्गोष्टीत नव्हे तर वतेन, कच्च्या मािाची िरेिी 
अशा र्गोष्टीत रु्गंतविेिे भाडंवि. 
 
तरदिे अलि. िरचटिे; घासटिे. (बे.) 
 
तरदरड  कशीतरी सवड; कोशीस : ‘प्रसंर्गानुसार र्गाडराचें जािें सुरतेस जाहािें  त्यातंही तरिरड 
करून राजश्री लिवाकरपतं याची रवानर्गी पुण्यास केिी.’ – ऐको. 
 
तरदाम पु. एक प्रकारचे कापड. 
 
तरन पु. १. पिान्न. २. पाहुिचार. (िंाडी) 
 
तरप स्त्री. कानातून केसात अडकवण्याचा लस्त्रयाचंा अिंकार. (िंाडी) 
 
तरपा पु. तळपाय. (िंाडी) 
 
तरफ, तफय  स्त्री. १. लिशा; बाजू; कड. २. (भाडंि, कज्जा इ.तीि) पि; बाजू; कड. ३. ताबा; 
लजम्मा; रािि; लनसबत. ४. हुकमत; अंमि; ताबा. ५. िेशाचा एक िहान भार्ग; काही लवलशष्ट संख्याकं 
र्गावाचंा र्गट; महाि. पहा : देश : ‘मराठेशाहीत साठ र्गावंें लमळून तरफ.’ – र्गारं्गा ४२. महािाचा संबधं 
िािवायचा असल्यास र्गावामारे्ग हा शब्ि योजतात. उिा. मौजे ओिी, तरफ राजापूर. ६. तरफबिंी 
पद्धतीिािीि जलमनींचा एक वर्गय. [फा.] 
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तरफ स्त्री. वाद्याची तार. सारंर्गी, सतार इ. वाद्यानंा स्वर भरण्यासाठी मुख्य ताराचं्या िािच्या 
बाजूिा िाविेिी तार. 
 
तरफ स्त्री. १. जड पिाथय उचिण्यासाठी, हिवण्यासाठी त्याच्या िािी पहार इ.सारिा घातिेिा 
िाडंा; उच्चािक; उत्तोिनिंड. २. िार बिं करण्याकरता िाराच्या फळ्यामंारे्ग घातिेिा, र्गाडीच्या 
चाकाच्या र्गतीस प्रलतबधं करण्यासाठी घातिेिा अडसर; अवरोधक. 
 
तरफडा  पु. धडपड; लतरपीट; धािंि. (ना.) पहा : तडफड 
 
तरफदार पु. १. तरफेत असिेल्या र्गावाचंा वसूि करिारा, त्यावर हुकमत चािलविारा 
अलधकारी. हा मामितिाराच्या हातािािी असतो. – वाडमा १·३. २. तरफ मधीि जलमनीच्या लवलशष्ट 
लवभार्गाचा मािक. 

लव. पिपाती; कैवारी; िोस्त. 
 
तरफदारी स्त्री. पिपात; कैवार; एिािी बाजू सावरून धरिे; वलकिी. 
 
तरफबंदी स्त्री. १. जमीन महसुिाची एक पद्धत. लहच्यानुसार र्गावातीि शतेजलमनीचे मोठमोठे 
भार्ग पाडून एक एक भार्ग र्गावातीि एकेका कुटंुबािा स्वतंत्रपिे िार्गवड करण्यास लििेिा असतो. २. 
शतेाभोवती बाधं, कंुपि घाििे. 
 
तरफसानी, तफय सानी पु. िुसरा पि; प्रलतपि; शत्र ू: ‘बिअहिीची ियाफ्त िोघा ंशलरकानंीं करून 
तरफसानीकडे नसीयतपूवयक सारं्गून पाठवावें.’ – मइसा ७·३. [फा. तरलफसानी] 
 
तरबिे सलि. थाबंविे. (बे.) [क. तरबु] 
 
तरणबतर लिलव. िािािाि; इतस्ततुः; उद्ध्वस्त : ‘बाकी सरंजाम तरलबतर करून सूयोियी 
मुक्कामास आिे.’ – इसंहोकै प.ृ ३. [फा.] 
तरबेज, तरबेत, तरबेद लव. कुशि; वाकबिार; लनष्ट्िात; प्रवीि; लनपुि. [फा.तर्णबयत] 
 
तरम पु. (मोजिी) जलमनींची प्रतबिंी ठरलविारा अलधकारी. 
 स्त्री.  जलमनीची प्रत, िजा; जलमनीचा सारा, आकार; सारा आकारिी : ‘तरम ठरविाऱ्या 
मोजिी कारकुनाची र्गावकऱ्यानंी सरबराई न केल्यामुळे त्यानें लचडून जाऊन लजराईत जलमनीस बार्गाइताचा 
आकार िावनू...’ – िेया ३६. [फा. तरह म] 
 
तरम, तरमा न. पु. होडी समुरात ढकिताना, समुरातून लकनाऱ्यावर काढताना उपयोर्गात 
आिावयाच्या िाकडी तुकड्यापंैकी एक. (राजा., कु.) 
 
तरमबंदी स्त्री. मोजिीवरून ठरलविेिी जलमनीची वर्गयवारी; प्रतवारी. 
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तरमंुडी, तरमंुड  स्त्री. र्गिीतून बाहेर पडण्यासाठी, र्गिीत घुसण्यासाठी डोके पुढे करून सवय 
शरीरासह जोराने केिेिा प्रवशे; तुटून पडिे; मुसंडी. (लि. िेिे) : ‘भीष्ट्म म्हिे भीम धरा द्यालच तुम्ही सवय 
वीर तरमंुडी ।’ – मोभीष्ट्म ५·४३. [झह.] 
 
तरमूळपिे अ. पूिय िि न िेता. – शर. 
 
तरमेवा पु. फळफळावळ.   
 
तरल लव. १. कालंतमान; चकचकीत. २. संविेनशीि. 
 
तरल लव. १. हििारे; कापिारे; कंप पाविारे. २. अस्स्थर; चचंि; िलिक. ३. पातळ. ४. पोकळ. 
५. चपळ; चिाि; सुटसुटीत; हिक्या अंर्गाचा; तरतरीत. [सं.] 
 
तरल पु. माळेच्या मधिा मिी; हार. 
 
तरवटा पहा : तरोटा 
 
तरवड, तरोड पु. एक वनस्पती; ह्या जातीत बऱ्याच वनस्पती, िंाडेिुंडपे याचंा समावशे होतो. 
फुिाचंा उपयोर्ग औषधी कामाकरता व कातडी रंर्गलवण्यासाठी होतो. [सं. तरवट्ट] 
 
तरवडी  लव. तरवडापासून काढिेल्या रंर्गाने रंर्गलविेिे कापड. 
 
तरविी  न. आजाऱ्यािा िेण्याचे लशजविेिी डाळ व तािूंळ याचें पािी; पेज; काजंी. 
 
तरविे अलि. १. अलतशय उत्सुक, उत्कंलठत होिे. २. आनंिभलरत होिे. [सं. त्वरा] 
 
तरवा पु. १. रोप, फुििंाडे, फळिंाडे, धान्द्ये, भाजीपािा इ.चा िुसरीकडे िावायिा काढिेिा 
रोपाचंा पुजंका. २. रोप टाकण्यासाठी तयार केिेिा वाफा; जमीन, फुििंाडे, फळिंाडे, भाजीपािा 
िावण्याकरता भाजून तयार केिेल्या जलमनीचा तुकडा : ‘कवि तोडून तरवा करावयास आ.’ – मसाप 
२·२·१७९. ३. भाताचे रोप तयार करण्याची जार्गा. – श े३·१. [सं. तरु; झह. तरव] 
 
तरवा पु. छत. – बििापूर ३५. 
 
तरवार, तलवार  स्त्री. युद्धोपयोर्गी एक शस्त्र; समशरे; िड् र्ग; मोठी कट्यार. हे शस्त्र धातूचे 
केिेिे असून िोन झकवा अडीच फूट िाबं असते. याच्या एका अर्गर िोन्द्ही बाजंूना धार असते. [सं.तरवा] 
तरवार उपसून रे्िे, तलवार उपसून रे्िे – चािून येिे; युद्धास, भाडंिास लसद्ध होिे. तरवार गाजविे, 
तलवार गाजविे, तरवार करिे, तलवार करिे, तरवार मारिे, तलवार मारिे – (युद्धात) परािम 
िािविे; शूरपिाचे कृत्य करिे. तरवार बांधिे, तलवार बांधिे – एिाद्याशी शत्रतु्व, वैर पुकारिे : ‘मी 
तुमचा फजंि. तुमचा उपकार मजवर बहुत आहे आलि तुम्ही मजवर तरवार बाधंावी ही र्गोष्ट उत्तम नाही.’ 
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– पेि २ प.ृ ९५. तरवारीच्र्ा धारेवर वागविे, तरवारीच्र्ा धारेवर धरिे, तरवारीच्र्ा धारेवर चालविे – 
(एिाद्यािा) कडक लशस्तीिािी ठेविे; जरबेत ठेविे. तरवारी तरवार होिे – ििाििी होिे. 
 
तरवारबंद, तलवारबंद लव. १. कमरेस तरवार िटकविेिा (मनुष्ट्य). २. (ि.) नेहमी युद्धािा, 
भाडंिािा तयार असिेिा. 
 
तरवारबहादर, तलवारबहादर, तरवारबहादूर, तलवारबहादूर, तरवारबहाद्दर, तलवारबहादू्दर लव.
 १. युद्धात मिुयमकी िािलविेिा; शूर; रिर्गाजी. २.(ि.उप.) तापट; भाडंिोर; िूरकमा. 
३.(उप.) पोकळ बढाया मारिारा; बढाईिोर. ४. (ि.) (एिाद्या लवलशष्ट कायात, धंद्यात) नावाजिेिा; 
प्रवीि. 
 
तरस पु. १. िार्गिेपिा; आसक्ती. २. त्रास; कंटाळा; वीट : ‘मार्गा ं िंाडाचा तरसु िार्गिा’ – 
िीचउ ४७०. (को.) 
 
तरस पु. भय; भीती : ‘हे बातेचा तरस मोलहबासारिे इबािती िोकासं न ये हें अज्याईब आहे.’ – 
मइसा ३·९०. [फा. तसय; सं. त्रस्] 
 
तरस पु. न. एक मासंाहारी वन्द्य पशू. आकार कोल्ह्यासारिा, रंर्ग करडा. अंर्गावर पटे्ट. पुरिेिी पे्रते 
उकरून िाण्यात हा पटाईत असतो. स्वभावाने लभत्रा पि कावबेाज प्रािी. [सं. तरि] 
 
तरसगांड्या लव.  (अलशष्ट) लिसायिा भयंकर पि स्वभावाने लभत्रा; भेकड. 
 
तरसट पु. लतरस्कार (व.) 
 
तरसिे अलि. १. थकून जािे; लशििे; त्रस्त होिे; वेंर्गिे; जेरीस येिे पहा : त्रासिे. २. व्याकूळ, 
उत्कंलठत होिे. [सं. तृष्; झह. तरसना] 
 
तरसा, तरशा पु. तारसा. िटाऱ्याच्या करळ्याशंी समातंर बसविेल्या चपट्या अडवटापंैकी एक. हे 
िटाऱ्यािा ३, ४ झकवा ५ असतात. 
 
तरसा पु. रार्ग; त्रास; लचडिोरपिा : ‘परंतु जाधवराव तरसे भरून पत्रें न मालनता ं जाब िेऊ 
िार्गिे.’ – शामब भारतवषय ५०. [फा. तषय] 
 
तरसाट  पहा : णतरसट 
 
तरसाद  स्त्री. एक प्रकारची तरवार. (र्गो.) [पोतुय. तरसािो] 
 
तरसाळे  न. तसराळे; घमेल्याच्या आकारासारिे पसरट व उथळ असे िहान भाडें; कटोरा. 
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तरळ पु. कच्च्या कैिेतीि िोक ठेवण्याचा तुरंुर्गाचा भार्ग.– डोंर्ग २·३६. 
 
तरळ, तरळा, तरळमोडशी स्त्री. अजीिाने होिारी हार्गओक; मोडशी; लवषलूचका. पहा : कुळीक : 
‘झहव ज्वर आलि तरळा । ओलकती वऱ्हालडिी सकळा ।’ – ह २४·११. [सं. तरि] 
 
तरळ लव. बद; बिबिीत; डबडबीत (मृिंर्गाचा आवाज). 
 
तरळ पहा : तरल लव. 
 
तरळ, तरळकी पहा : तराळ, तराळकी 
 
तरळिे  अलि. १. (दृष्टी, लवचार, बुद्धी इ.) भाबंाविे, चचंि होिे, भ्रमिे, चळिे, लिपिे : 
‘प्रमािलिवयेाचेंलन बंबाळें  । पाता तरळैिे विेाचें डोळें  ।’ – लशव ९. २. चंचिपिाने भासिे; प्रकाशिे; 
चमकिे : ‘कीं अकस्मात दृष्टी तरळिी । तैसी ब्रह्मीं मूळमाया ।’ – स्वालि १३·२·९५. ३. िेळिे : ‘जें इंलरया 
आलि बुद्धी । मािंालरलिये संधीं । रजोरु्गिाच्या िािंीं । तरळत असे ।’ – ज्ञा १३·१०४. [सं.तरि] 
 
तरळिे  अलि. १. तरळ अजीिय, मोडशी होिे. २. (ि.) कंटाळा, वीट, लकळस येिे; ओकारी 
येिे. 
 
तरळमेंढी स्त्री. जोराचा रेच; अलतसार; हर्गवि. 
 
तरळीखोर पु. र्गावचा महार कामर्गार. 
 
तरंग पु. १. पाण्याची िाट, िहर; िळबळ; ऊमी. २. (ि.) अलनयंलत्रतपिाने मनात एकामार्गून 
एक उद्भविाऱ्या लवचारापंैकी प्रत्येक; िलिक लवचार; नवी कल्पना, िहर. ३. पहा : तवंग १, २. ४. फुर्गा; 
बुडबुडा. ५. काष्ठ, घंटा, घंुर्गरू, जि इ. लनरलनराळ्या पिाथांवर अर्गर वस्तंूवर आघात करून त्याचे 
स्वरसप्तक बसवनू लनरलनराळे रार्ग वाजविे. [सं.] 
 
तरंग न. पु. १. िेवळातीि िेवतेच्या लचन्द्हाचा िाबं; रु्गढी. (र्गो., कु.) २. अंर्गात िेव संचारिाऱ्याने 
हातात घ्यावयाची काठी; धार्णमक समारंभातीि एक उपकरि. हे मुसळासारिे असून त्यावर िेवाचंी लचते्र 
काढिेिी असतात. काही सिातं याच्या शेंड्यािा बरीच िुर्गडी नेसवनू तो नाचवतात. नाचवल्यावर 
अवसर येतो. तरंर्ग घेण्याचा मान ठरावीक कुटंुबाकडे असतो : ‘आम्ही र्गावंकर िोकानंी नारळ 
फोडल्यालवना िेवीपुढं तरंर्ग उभ ंराहतं तर पहा?’ – सह्यारी ९२. [सं.] 
 
तरंगक  पु. (व. शा.) हलरतिवकाच्या आवरिात, पीलठकेत असिारे चकत्यासंारिे कि. 
 
तरंगक  न. इंलजन नसिेिे वायुयान. उिा. ग्िायडर. 
 
तरंगि  स्त्री. ऐसपैस माडंी घािून, अव्यवस्स्थत बसिे; फत कि. (राजा.) 
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तरंगिे  अलि. १. पाण्यात न बुडता केवळ पषृ्ठभार्गावर राहिे; तरिे; पोहिे. २. (ि.) बहकिे; 
(बोिताना) वहावत जािे; मुदा सोडून भितेच बोििे. ३. (एिाद्या व्यक्तीची, र्गोष्टीची) अपेिा धरून 
िोळंबनू राहिे; लतष्ठत बसिे; वाट पाहत थाबंिे : ‘ज्याप्रमािे वषट काराचा घोष चािून इंरालि िेवता 
सोमपानालंवषयीं तरंर्गल्या असता.ं..’ – लन ४१६. ७. िमिे; भार्गिे; थकिे : ‘आमचीं घोडीं तरंर्गिीं आहेत.’ 
– पेि ३०·२१६. [सं.तरंर्ग] 
 
तरंगपट्टा पु. (रेलडओ) ध्वलनिहरींचा पल्ला; तरंर्गपटि. 
 
तरंगमागयदशयक पु. प्रकाशध्वनी झकवा लवद्युत चुबंकीय प्रारिाचं्या िहरीिा लवलशष्ट मार्गाने 
चािवण्यासाठी वापरिे जािारे साधन. 
 
तरंगलांबी स्त्री. कोित्याही तरंर्गाच्या िार्गोपाठ येिाऱ्या िोन उच्चतम वा न्द्यनूतम झबिंूतीि अंतर. 
 
तरंगविे सलि. १. ताटकळत, िोळंबनू ठेविे. २. (कायय इ.) िोंबकळत, लभजत ठेविे. [सं. तॄ., 
तरंर्ग] 
 
तरंगाकार लव. १. अत्यंत िहान. २. िाटेसारख्या िािीवर आकाराचा.  
 
तरंज स्त्री. पहा : तरंग ३, ४ 
 
तरंड पु. १. वल्हे. २. तरंर्गण्यासाठी केिेिा िाकडाचंा ताफा. [सं.] 
 
तरंडक  पु. होडी. पहा : तरंड २ : ‘ब्रह्मण्य प्रभ ु िुर्गयत िालरद्र्यसमुरवरतरंडक हो ।’ – 
मोवन ४·१३. 
 
तरंत पु. बेडूक : ‘जिधींत तरंत अपूवय तसेलच म्हिोलन परोपलर सवय तसे ।’ –आसेतु १२. 
 
तरा पु. तिाव. 
 
तरा पु. िाह्यामंधीि न भाजिेिा िािा. 
 
तराई स्त्री. डोंर्गराच्या पायथ्याशी असिेिी िाट िंाडीने युक्त सिि जमीन. [झह.; सं. तरु+राजी] 
 
तराए स्त्री. उत्कषय; बहर : ‘चालंिनेयालस तराए जािी.’ – लशव ६२७. 
 
तराक स्त्री. (जरतारी धंिा) बाििे (चपटे सूत) रु्गंडाळिारे पोिािी यंत्र; चाती; (इं) स्स्पडंि. 
 पु. चातीवर काम करिारा मनुष्ट्य. 
 
तराकिे  लि. लतरसटपिे वार्गिे. 
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तराजू स्त्री. पु. १. पिाथांचे वजन करण्याचे साधन; ताजवा; तुिा; काटा; तार्गडी. २. (तरफ) 
उच्चािकाचा एक प्रकार. [फा. तराझ्] 
 
तराटचे  अलि. मुसक्या बाधंिे. (र्गो.) 
 
तराटिे  लि. लभिे; घाबरिे. (व.) 
 
तराठिे  अलि. ताठिे; तटाटिे; ताििे जािे. 
 
तराठा पु. १. (बोिण्यातीि, वतयनातीि) ताठा, तोरा. २. वल्र्गना; बढाईयुक्त बडबड. ३. 
िरडपट्टी; िडसाविी. (लि. िेिे.) [ध्व.] 
 
तरािा, णतलािा  पु. (संर्गीत) तन, िेरे, नारे अशा अिरानंी प्रबधं बाधंिेिी र्गायनातीि एक 
सताि चीज. ही चीज अथयहीन असते. लजभेस वळि िेण्यासाठी प्रथम प्रथम लहचा उपयोर्ग केिा जात असे. 
पुढे ती र्गाण्याचाही प्रचार पडिा. [फा. तराना] 
 
तरािी स्त्री. तंबी; िटाविी; िपटशा. (कर.) 
 
तरािे न. पहा : तरि, तरिी २ 
 
तराफा पु. मोठा ताफा; तराडंा. हा िोन बोटींवर घातिेिा ताफा असतो.  
 
तरार् स्त्री. १. पद्धती; तऱ्हा : ‘लववकेा तराय जािी ।’ – उर्गी ४४. २. तेज; टवटवी : ‘राज्य कलरता 
कैवल्यपाळा तराय आिी सकळकळा.’ – मूप्र २१८. ३. बळ; सामथ्यय : ‘लववकेा तराय जािी : प्रबोधा िसा 
उिैिी.’ – उर्गी ४४. 
 
तरार लव. ढोंर्गी; लिसेकापू; िुच्चा; फसवा; तोतया. 
 
तरारिे  अलि. (तरतरिेचा अलतशय) फुर्गिे; ताठिे; तरय होिे.[झह.तरार] 
 
तरालू न. र्गिबताचा एक प्रकार. 
 
तरावट  स्त्री. १. रु्गंर्गी; कैफ; मािक पिाथाने येिारा अंमि. २. पर्गडा; अंमि; रु्गि. ३. 
तरतरी.(व.) पहा : तारवट 
 
तरावट  स्त्री. रोकड; नर्गि पैसा.(व.) 
 
तरावट  स्त्री. थंडाई; शीतिता; थंडपिा. [झह.] 
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तराविे  अलि. बहरिे; वाढिे. (व.) 
 
तराविे  न. हिवाई वरै्गरेंचे बाबंूचे डमरूच्या आकाराचे घडवंचीसारिे, साधन (मािाचे ताट 
ठेवण्यासाठी उपयोर्गी); िोमचा. 
 
तरास पु. (सोनाराचा) तराजू. (र्गो.) [क. तरासु] 
 
तरास, तरासिी  पु. स्त्री. (पत्त्याचं्या िेळात) १. पते्त, र्गंलजफा इ.काचंी र्गड्डी करिे; पते्तकाट. 
(लि. करिे िेिे). २. पते्त; र्गंलजफा काटण्याची पाळी. [फा. तराशं] 
 
तरासिे  सलि. (पत्त्याचंी, र्गंलजफाचंी र्गड्डी) काटिे. [झह. तरासना] 
 
तराळ लव. सावध. 
 
तराळ, तरळ पु. १. महार, कोळी इ. हिक्या जातीचा व िजाचा र्गावकामर्गार. हा बारा 
बिुत्यापंैकी एक असतो. वठे नेण्याचे व वाट िािलवण्याचे याचे काम असते; लबर्गारी. २. र्गस्तवािा; 
घरटीकार; लफरता पहारेकरी : ‘मारौलन लववकेाचा तराळु ।’ – लशव ३०४. ३. (बऱ्याच लठकािी हे र्गस्तीचे 
काम महाराकडेच असते म्हिून) महार; र्गावकामर्गार : ‘तेिें बोभाटें तराळ येउलन तयातें पुसलत ।’ –पंच 
५·१. [क. तिीर; ते.] 
 
तराळकी स्त्री. तराळाचे काम; हमािी; वठेलबर्गारी : ‘तराळकीचा वयधा नाहीं पालटिकीचा तोरा 
।’ – पिा ८३. 
 
तराळी स्त्री. िळ्यात धान्द्य िंोडपताना िािे इकडे लतकडे उडू नयेत म्हिून सभोवार घातिेिे 
र्गवताच्या पेंढ्याचें वेष्टि, वढेा. 
 
तरांडा पु. िंाडाची िाबंी व सरळ फािंी; सरळ सोट. 
 
तरांडे न. १. जहाज; मोठे तारू; र्गिबत : ‘र्गलनमाचे मुििातंीि साहुकारी तराडंीं ियांत असलिया 
कस्त करून घ्यावीं, धरून बिंरातं आिावीं.’ – मराआ ३५. २. तोफा; पेटा : ‘जया ंआत्मलनवेिन तराडंें  । 
आकळिें  ।’ – ज्ञा ७·९८. [सं. तरण्ड] 
 
तणरका पु. १. चाि; लशष्टाचार. २. सिोिा; सख्य : ‘पलंडत प्रधान व नबाब लनजाम याचंा तलरका 
एक्िासीचा कलिमी पासोन चाित आिा, हबाबे त्यासी जुिार्गी नाही.’ – मइसा १०·१६५. [अर. तरीका] 
 
तणरर्ा स्त्री. िळर्गा. 
 
तरी, तणरर्ा स्त्री. नाव; होडी; नौका : ‘तुज महामृत्यलूचया सार्गरीं । आता ंहे तै्रिोक्यजीलवताची तरी 
।’ – ज्ञा ११·३४८. [सं. तॄ] 
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तरी स्त्री. १. पहा : तर. २. जिमार्गय. ३. पािी धरिारी जमीन; भातजमीन. [सं.; फा.]  
 
तरी न. रेव; कचकच (अन्न, पोहे इ.तीि). (राजा.) [क. तलर] 
 
तरी उअ. १. तथालप; तसे असूनही. २. लनिान; कमीत कमी. ३. तर : ‘अशा तलर कृतज्ञता हलर 
तुझ्याच ठायीं अर्गा ।’ – केका ९९. ४. म्हिून; त्यामुळे : ‘आम्ही असो नृपसुते तलर काचंनाचे ।’ – र २५. 
 
तरीक साणवक जुन्द्या वलहवाटीप्रमािे. 
 
तरीचा मक्ता पैसे घेऊन तरीतून ने–आि करण्याचा एकालधकार. 
 
तरु, तरू न. १. रोप; रोह : ‘भाताचें तरु टाकीिें .’ – मइसा १०·२५९. २. उपटरोपा 
करण्यासाठी पेरिेिा वाफा. पहा : तरवा [सं.] 
 पु. वृि; िंाड. 
 
तरुि लव. तरिा; जवान; सामान्द्यपिे १९ ते ३५ वषे वयातीि पुरुष.[सं.] 
 
तरुिी स्त्री. तरुि स्त्री; युवती; सामान्द्यत १६ ते ३२ वषे वयोर्गटातीि स्त्री. [सं.] 
 
तरोटा पु. टाकळा. हा बंर्गाि व झहिुस्थानच्या उष्ट्ि भार्गातं िरवषी उर्गवतो. र्गजकिय व नायटे यावंर 
उपयोर्गी. याच्या लबया भाजून कॉफीच्या ऐवजी वापरतात. 
 
तरोळी स्त्री. १. सिि जार्गा. २. िहानसे तळे; डबके. (व.) 
 
तकय  पु. १. तकय शास्त्र; न्द्यायशास्त्र; प्रत्यि, अनुमान इ. प्रमािावंरून पिाथाचा लनियय समजण्याची 
लवद्या. २. अटकळिे; अनुमानाने जाििे, ताडिे. ३. अनुमान, लसद्धान्द्त (लि. करिे, बाधंिे); अनुलमती. ४. 
ििििशयनावरून िंािेिे एिाद्या पिाथाचे, र्गोष्टीचे ज्ञान, कल्पना; अनुमान : ‘अलवद्या नाशी तका । तैसें 
होये ।’ – अमृ ६·४५. ५. पूवयिििावंरून भावी र्गोष्टीचा केिेिा अंिाज, अजमास, अटकळ. ६. अक्कि; 
बुद्धी; मती. ७. कुकल्पना; मूियपिाचा लवचार, कल्पना, युक्ती. ८. (ि.) िबर; वतयमान; वृत्त : ‘कोठें तरी 
कृष्ट्ि िपवावा । बाहेर तकय  कळो न द्यावा ।’ – ह ३·१७२. [सं.] 
 
तकय ककय श लव. अर्गिी तकािा धरून; काटेकोर. 
 
तकय ट न. १.(एिाद्यावर िोटा आळ घेण्यासाठी रचिेिे) कुभाडं; कुिंर्गडे; िचाडं; लकटाळ. (लि. 
घेिे, सारं्गिे.). २. वडेावाकडा तकय , कल्पना.  
 
तकय टपिा पु. बनावटपिा; कुतकय वृत्ती. 
 
तकय टी लव. १. कुभाडंिोर; कंड्या लपकविारा; बािंटिोर. २. बुलद्धमान; कल्पक. (र्गो.) 
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तकय िे अलि. भ्रलमष्टपिाने वार्गिे [सं.तं्रक्] 
 
तकय िे उलि. अटकळ करिे; संशय येिे. [सं.तकय ] 
 
तकय दुष्ट  लव. तकािा न पटिारे : ‘तींच मुळातं काल्पलनक आलि तकय िुष्ट आहेत.’ – के 
२·९·१९३८. [सं.] 
 
तकी लव. १. नैयालयक; तकय शास्त्रज्ञ. २. मार्णमक; धूतय; ममयज्ञ. 
 
तजयिे सलि. १. तुच्छ मानिे; लधक्कारिे : ‘सहस्त्रबाहू अजुयन । जो प्रख्यात तो तजुयन ।’ – मोरा घनािरी 
रामायि ९९. २. सोडिे; टाकिे; त्यजिे : ‘अजोलन का ंन तजी प्रािु ।’ – लिपु २·४७·१४. [सं. तज्य] 
 
तजयिे अलि. र्गजयिे. 
 
तजयनी स्त्री. १. हाताचे अंर्गठ्याजवळचे बोट. २. तजयनीत घािण्याची एक प्रकारची अंर्गठी. (तंजा.) 
 
तजुयचे सलि. १. पारििे; अंिाजिे. २. उमर्गिे; समजिे. (र्गो.) 
 
तियक न. वासरू; वत्स. [सं.] 
 
तपयि न. िाह्याचें पीठ. 
 
तपयि न. १. तृप्त, संतुष्ट करिे; इच्छा पुरविे. २. तृप्ती; समाधान; संतोष; संतुष्टता. ३. रेिचेि; 
पलरपूती; अलततृप्ती; धािेपिा. ४. (धमयशास्त्र) लनत्याच्या ब्रह्मयज्ञात अथवा श्राद्ध वरै्गरे लवलशष्ट कमात िेव, 
ऋषी व लपतर यानंा उदेशून पािी िेण्याचा लवधी. ५. (वैद्यक.) डोळे इ.त (तूप इ. औषधी रव्ये) भरपूर 
घाििे. [सं.] 
 
तपयण्र्ा लव. (ि.) कृपि; कंजूष; करू. 
 
तर्पपिे उलि. संतोषविे; तृप्त, िूष करिे, होिे. [सं. तपयि] 
 
तबयड स्त्री. चपळता. (िंाडी) 
 
तमुुंड न. १. पहा : तरमंुडी, तरमंुड. २. िुडबुड. 
 लव. डोके िुपसिारा; िुडबुड्या : ‘जािा तोंडाळ तमंुड । महापाषाडंी ।’ – िास ५·३·७६. 
 
तऱ्र्ा पु. होडीवािा; नावाडी. 
 
तऱ्र्ापोती लव. अर्गिी सहज फाटिारे (पान इ.). (र्गो.) [ध्व.टरय] 
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तरय लिलव. तट्ट; अलतशय तरारेि अशा रीतीने फुर्गून तट्ट होईपयंत; फुटेपयंत; जार्गा न राहण्याजोरे्ग 
(भरिे, पोट, फोड इ. फुर्गिे). [ध्व.] 
 लव. जोराचा. (व.) 
 
तरयबत्तर लव. लवसंर्गत; भितेच. 
 
तराठ लव. तीक्ष्ि. (माळवी) 
 
तराड तोडनं त्रास िेिे.(अलह.) 
 
तलुयक, तल्लुक स्त्री. माडाचं्या राििीची मजुरी, रिवािी. [सं.ति+कुि; झह. तकुय ि] 
 
तऱ्हा पु. १. लकल्ले झजकताना तटािा िावण्याचे लशड्या वरै्गरे सामान. २. िाकडी झकवा िोिंडी 
िाबं सािळ्यानंी झकवा हुकानंी जोडून सैलनकासंाठी केिेिा जाळीवजा झकवा तटवजा आडोसा. (या 
‘तऱ्हा’ शब्िावरून मराठी िष्ट्करी पलरभाषेतीि तऱ्हारं्गि झकवा तारारं्गि हा शब्ि लनमाि िंािा.– आयर्णवन 
प.ृ १४५.) 
 
तऱ्हा स्त्री. १. प्रकार; भेि; जात. २. रीत; पद्धत; मार्गय : ‘आमची पल्ल्याची तऱ्हे आपि कहाडतीि, 
ती काहीं लिसोन आिी नाहीं.’ – मइसा १२·११५. ३. (ि.) पलरिाम; शवेट : ‘पि त्या िोघाचं्या िोन तऱ्हा 
िंाल्या.’ – इंप ५८. [अर.तह य] (वा.) तऱ्हा–तऱ्हा करिे –  १. अलतशय मनस्वी चेष्टा, चाळे, ढंर्ग करिे. 
२. (कमाची षष्ठी) (एिाद्यािा) अनेक प्रकारानंी छळिे, त्रास िेिे; (एिाद्याची) कुचेष्टा करिे. तऱ्हा 
देिे– १. बिि करिे. २. रद करिे : ‘जुन्द्या अंमिास तऱ्हा द्यावी तरी म्या स्वतलसद्ध िाविं नाही.’ – पेि 
३३, प.ृ १८७. ३. सवयस्वावर पािी सोडिे : ‘आपिे वतन आपिे साभंािी व्हाव े म्हिोन सवयस्वास तऱ्हा 
लििी आलि इकडे आल्यानंतर िेहून पाठलविे.’ – लशचसािं ४, प.ृ ८०. तऱ्हेस जािे – लवलिप्त, 
चमत्कालरक बनिे; स्वैरपिाने, लवििि रीतीने, स्वतुःच्या िहरीने वार्गिे. तऱ्हेस देिे, तऱ्हे देिे – 
(एिाद्यास) बेफामपिे, उच्छंृििपिे, स्वैरपिे, चमत्कालरक रीतीने वार्गण्यास प्रवृत्त करिे. तऱ्हेस भरिे, 
तऱ्ही भरिे, तऱ्हेस पेटिे – भित्याच र्गोष्टीच्या नािी िार्गिे; हट्टास पेटिे; हट्टाची िहर येिे : ‘तऱ्हे 
भरोंच नये । सुचाव ेनाना उपाये ।’ – िास ११·५. 
 
तऱ्हाि न. (पािी, लचिि, मूत्र, रक्त इ. इकडेलतकडे साडंल्याने होिारी) घाि; िुरं्गधी; रेवड; 
ढाि. 
 
तऱ्हातऱ्ही लव. नाना तऱ्हेचा; लवलवध; लनरलनराळ्या प्रकारचा : ‘वीस पंचवीस तोफा नीं तऱ्हातऱ्ही 
येिेंप्रमािें नबाबानें पाठवावें.’ – ऐिेसं ८७५. [तऱ्हा लि.] 
 
तऱ्हाविे अलि. तरंर्गि. (को.) 
 



 

अनुक्रमणिका 

तऱ्हेचा, तरतऱ्हेचा, तऱ्हेदार लव. १. अपूवय; लवििि; नव्या, लवशषे प्रकारचा; नविाईचा : ‘हातातं 
जमयनलसल्व्हरच्या िंाकिाची तऱ्हेिार िौत घेतिेिी आहे.’ – सुिे ३०. २. संुिर; सुरेि; िेििा : ‘पान्द्िान 
चारं्गिे तऱ्हेिार आहे.’ – मइसा ३·४८७. 
 
तऱ्हे देनं  सलि. िुियि, कानाडोळा करिे. (अलह.) 
 
तऱ्हेबाज, तऱ्हेखोर लव. १. तऱ्हेवाईक; चमत्कालरक स्वभावाचा (मनुष्ट्य). २. िहरी; स्वच्छंिी; 
छालंिष्ट : ‘तऱ्हेबाज ती अधींच लििाडू नवऱ्याच्या र्गोष्टी ऐकून ।’ – पिा ७८. 
 
तऱ्हेवाईक, तऱ्हेवार लव. १. लवलशष्ट तऱ्हेचा. २. चमत्कालरक; लवििि; लवलचत्र; लवलिप्त (व्यक्ती, 
वस्तू). ३. अपूवय; अप्रलतम; नवीन तऱ्हेचा. ४. (ि.) संुिर; लििाऊ. [फा.] 
 
तल न. १. तळ; बडू; आतीि, िािचा भार्ग. २. जमीन; भमूी. ३. (समासात) (एिाद्या 
अवयवाचा, वस्तूचा) पसरट, सपाट भार्ग; पषृ्ठभार्ग; तळवा. उिा. पिति, करति. ४. (भलूमलत.) सपाटी; 
पातळी; पषृ्ठभार्ग. [सं.] 
 
तलखली स्त्री. १. ताप आल्याने होिारी आर्ग; तरफड. २. (मनाची) उत्कंठा; उत्साह; अधीरता. 
३. मानलसक अस्वस्थता; अशातंी; तळमळ; मनस्ताप. 
 
तलखल्र्ा लव. पहा : तल्लख, तलख २, ४ 
 
तलखी, तलखाई, तल्खी  स्त्री. १. (पिाथांचा, तपलकरीचा, मसाल्याच्या रव्याचंा) लतिटपिा; 
जहािपिा; जिािी; तीव्रता; कडकपिा. २. (सूयय, अग्नी इ.काचं्या) उष्ट्ितेची तीव्रता; जािीमपिा; 
जिािी; उष्ट्मा; उकाडा. ३. पहा : तलखली १. ४. (ि.) तापटपिा; कडकपिा; कचका; तििपिा : 
‘तििी सोडून शातंता धरून वतावें.’ – ऐिेसं २·४७९. [फा. तल्िी] 
 
तलग लिलव. तेथपयंत; तोपयंत : ‘बाजतबोिाऊ पाठऊ तेव्हा स्वार होऊन येिे. तिर्ग लसतावी न 
करिे.’ – ऐको. 
 
तलग पु. पे्रम. 
 लव. पे्रमळ. – मनको. 
 
तलग न. १. लपिू; बािक : ‘जैसें शारलियेचे चंरकळे । माजीं अमृतकि कोंवळें । ते वेंलचती मनें 
मवाळें  । चकोरतिर्गें ।’ – ज्ञा १·५६. २ कोंबडीचे लपल्लू. हें आरवत नाही.– बििापूर ४९२. (कु.,र्गो.) लव. 
िहान; अल्लड (स्त्री, पुरुष) : ‘तंव त्या तिर्गा र्गौळिी नारी ।’ – लनर्गा ४२. 
 
तलगी, तलंगी स्त्री. १. अंडी घािण्याच्या वयात न आिेिी कोंबडी. (माि.) २. तरुिी. 
 
तलदर्पशका स्त्री. (वस्तु.) कोित्याही लठकािची समुरसपाटीपासूनची उंची मोजण्याचे यंत्र. 
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तलपत स्त्री. माफी झकवा नाममात्र साऱ्याची जमीन सोडून लजच्यावर सरकारी सारा पूिय झकवा अंशतुः 
बसविेिा असेि अशी जमीन : ‘सरकार तिपतचा कापूस सरकारातं िरोबस्त कापूस पालहजे असें 
िोकाचंें म्हििें.’ – पेि ३९·१४८. [रु्ग.] 
 
तलपी आप्पा र्गावचा तिाठी. (अलह.) 
 
तलपुष्ट्पपुटकरि न. (नृत्य.) उजव्या पायाची बोटे जलमनीवर टेकून त्यावर उभे रहाव े व 
उजव्या हाताची बोटे वर एकमेकानंा लचकटवनू तळहात िोिर्गट करून हाताचंीही बोटे वर करावीत. नंतर 
त्या हाताच्या तळहातावर िुसऱ्या हाताचंी बोटे लचकटवनू ठेवावीत व िोन्द्ही हात डाव्या बाजूिा ठेवावते. 
डावी बाजू झकलचत वाकवावी अशी कृती. [सं.] 
 
तलफ न. िाराचे िंडप, फळी. 
 
तलफ स्त्री. र्गंलजफाच्या िेळातीि एक पालरभालषक शब्ि. िुसऱ्याच्या हातातीि वजीर इ.पडून 
आपल्या हातातीि एक्का, िुव्वा इ.पाने हुकूम करण्याकलरता त्या रंर्गाचे पान आपल्याजवळ नसल्यास आपि 
जे पान पािथे टाकतो, त्यािा तिफ म्हितात; उपडपानी िेिी.[अर.तिफ्] 
 
तलफ, तल्लफ पहा : तलब १, २ 
 
तलफी, तलबी लव. अंमिी; शौकी; कैफी; व्यसनी. 
 
तलफ लव. उद ध्वस्त; बेलचराि; ओसाड : ‘मुऱ्हारी जर्गिेवराव सुभा येऊन पुिे जाळून िुटून तिफ 
केिें .’ – इमं ५६. [अर.तिफ्] 
 
तलब स्त्री. १. वाईट व्यसन; िोड; चटक; चट. २. व्यसनी मनुष्ट्यािा होिारी व्यसनाच्या पिाथांच्या 
सेवनाची तीव्र इच्छा; हुक्की. ३. पर्गार; तनिा; मजुरी; मुशालहरा; तंुबिेिा पर्गार. ४. सावकाराने, सरकारने 
कुळाकडे केिेिी पैशाची, वसुिाची मार्गिी; तर्गािा : ‘अझविाचें राज्य बेिरीं असता ं। कार्गि पाहता ंतिब 
केिी ।’ – तुर्गा ४४५६. ५. सरकारी बोिविे; हजर राहण्याबदिचा हुकूम : ‘बोिालविें  तैं करोलन तिब ।’ 
– िालव २०२. ६. समन्द्स बजाविाऱ्या, वसुिाचा तर्गािा करिाऱ्या लशपायाचा रोजमुरा, मजुरी. ७. 
(सामा.) बोिावण्याची लिया; आमंत्रि; बोिाविे. ८. वरात; मार्गिी : ‘त्यास आपिी तिब रुपये एक 
हजार.’ – वाडबाबा १४१. [अर.तिब्] 
 
तलबदार लव. १. पहा : तलफी, तलबी. २. पर्गारिार. ३. पैशाची, वसुिाची मार्गिी, तर्गािा 
करिारा. ४. चौकशी करिारा. 
 
तलबाना, तल्बाना पु. १. वसुिाचा तर्गािा करिाऱ्या सरकारी लशपायािा कुिाने द्यावयाचा 
भत्ता, रोजमुरा; तर्गाद्याची िस्तुरी : ‘नजरािा व तिबाना वरै्गरे कुिबाब पालहजे.’ – वाडबाबा १·४९. २. 
(सामा.) रोजमुरा; पर्गार; मुशालहरा : ‘सोळा रोज प्रत्यह तल्बाना र्गाडिी यासं द्यावा िार्गतो.’ – मइसा 
१·४४४. [फा. तल्बाना] 



 

अनुक्रमणिका 

तलम लव. १. बारीक व मृिू (सूत इ.). २. बारीक लविीचे व मृिू सुताचे; फार पातळ (वस्त्र इ.). ३. 
नाजूक; सुकुमार; पोशािी (प्रकृती इ.). [ते. तरमु; ता. तेलरम] 
 
तलमई स्त्री. (कापड, सूत इ.काचंा) बारीकपिा; तिमपिा. 
 
तलमुख (संरु्क्तहस्त) णक्रर्ा स्त्री. (नृत्य.) चतुरकहस्त या लियेतीि हाताच्या बोटािािी 
असिेिा अंर्गठा िूर करीतकरीत हंसपि हात करिे. मर्ग ते िोन्द्ही हात शरीराच्या आड न येता तळहात 
परस्पराचं्या समोर येतीि असे ठेविे ही लिया. 
 
तलमूल्र् न. लकमान झकमत. 
 
तलर्ारी पु. पोिीसपाटीि. (तंजा.) 
 
तलवा न. मार्गिी. (व.) 
 
तलवार, तलवारबहाद्दर पहा : तरवार इ. 
 
तलवी लव. सवकिेिा; िंपट. 
 
तलसंस्फोणटतकरि न. (नृत्य.) उजवा पाय भराभर उचिून पुढच्या बाजूिा िािी आपटिे व 
टाळ्या वाजलविे. 
 
तलस्पशी मुलाखत (मा. शा.) मनोलवकाराचे मूळ शोधण्यासाठी घेतिेिी मनोलवश्लेषिात्मक 
मुिाित. 
 
तलहेटी  स्त्री. जवळचा प्रिेश : ‘लशिानीं लिल्लीचे तिहेटीत अंतरविेीत महािोमहािी रिी घेत 
असतात.’ – मझशयाकंा प.ृ ४९४. 
 
तलाख स्त्री. शाप; लशवी : ‘जो कोिी लिलहल्याप्रमािें न ऐके त्याजिा शपथ असे, त्याचे आईवर तिाि 
असे.’ – ब्रच १२. [अर. तिक] 
 
तलाठी, तलाठदार पु. सरकारी वसूि र्गोळा करिारा र्गावकामर्गार, कुळकिी. [रु्ग. तिाटी] 
 
तलातल न. १. सप्तपाताळापंैकी चौथे. २. िंियुद्धातीि एक प्रकार. यात एकमेकाचं्या 
तळहातावर तळहातानंी प्रहार करतात. 
 
तलाली  स्त्री. चैतन्द्य; उत्साह; ताजेपिा. (अलह.) 
 
तलालोरी लव. तािबद्ध ; सुरेि : ‘पावा वाहे तिािोरी नािु उमटे अंबरी ।’ – ज्ञार्गा ३६१. 
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तलाव पु. िेवप्रलतष्ठेजवळ एक रारं्गोळीने काढिेिा चौक. या चौकात वर आपिे बाझशर्ग काढून 
ठेवतो व लववाहानंतर तीन लिवस वधूवर त्या चौकात लनजतात. 
 
तलाव पु. मोठे तळे; सरोवर. [फा. तिाव्, तािाब्] 
 
तलावडी स्त्री. िहान तिाव; तळी : ‘मोठी िाइ लिवसेंलिवस रु्गिरल्यावरी पडून अल्पस्वल्प 
तिावडीच िंािी.’ – लशलि ७४. 
 
तलावत  लव. घोड्यावर बसिाऱ्याचा पाय भोवऱ्यािा िार्गतो असा भोवरा असिेिा (घोडा).– 
मसाप २·१·५८. 
 
तलावा, णतलार्  पु. १. टेहळिी; पहारा; र्गस्त : ‘बारीपिीकडे तिाव्यास फौज रवाना 
केिी.’ – ऐिेसं ८·३९१९. २. लफरिे; फेरफटका. ३. टेहळिी करीत लफरिारी सैन्द्याची तुकडी : ‘तिावा 
आिा लतकडून पेशव्याचंा ।’ – ऐपो २७६. 
 लिलव. टेहळिी करीत : ‘अिालहिा िस्केर घेउनु तिावा लफरों िार्गिें .’ – इमं ९. [तु. तुिावा; 
फा. तिाया] 
 
तलाश, तलास पु. १. (एिाद्या र्गोष्टीचा, मनुष्ट्याचा) शोध िावण्यासाठी केिेिा प्रयत्न; चौकशी; 
तपास : ‘चारं्गिे मिय िंुंजाचे उपयोर्गी पडे याप्रमािें तिाश करून ठेऊन पाठलविें.’ – मइसा १·२७९. २. 
अशा प्रयत्नाने िार्गिेिा शोध, पत्ता; मार्गमूस; तपास. [फा. तिाश्] 
 
तलाशी, तलासी  लव. हरविेल्या वस्तंूचा शोध करण्याचें ज्याचें काम आहे असा (मनुष्ट्य). [फा. 
तिाश] 
 
तली णचठ्ठी वळीिोरानंी झकवा िाविेारानंी ‘तुमचा र्गाव िुटिार’ अशालवषयी वशेीवर झकवा र्गाविेवाचे 
र्गळ्यात बाधंिेिी जाहीरनामावजा लचठ्ठी : ‘इंग्रजी तािोकेत िेिीि तिी लचठ्ठी बाधंल्या होत्या.’ – ऐको. 
 
तलुग न. संधान; िािूच. – शर. 
 
तल्कमा  पु. ताज्या िमाच्या तुकड्यानंी एका पाठोपाठ शत्रवूर हल्ला करून त्यािा नामोहरम 
करण्याचा एक प्रकार. 
 
तल्पकी  लव. व्यलभचारी; मातेशी झकवा मातेसमान स्त्रीशी अनैलतक संबंध ठेविारा; मात्रार्गमनी : 
‘कृतघ्न तल्पकी नारकी । आलतत्याई जल्पक ।’ – िास २·२·२६. [सं. तल्पर्ग] 
 
तल्पठाि न. शरीराचा रु्गह्यभार्ग. [सं. तल्पस्थान] 
 
तल्लक, तल्लख स्त्री. शपथ; तिाि : ‘फते्तलसर्गमानी यािंीं तल्लक लिहून पाठलविी । अशी िढाई करा 
म्हिावें मार्गें मोहरें नाहीं जाहिी ।’ – अफिा ४४. 
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तल्लख, तलख लव. १. लतिट; जहाि; कडक; तीक्ष्ि. २. चिाि; आवशेाने काम करिारा; चपळ. 
३. (िारूकाम) एकिम जळिारा (तारा) : ‘हवयाचंी िारू अंमळ मंि जळिारी व तारे तिि असावे 
िार्गतात.’ – अस्ग्निीडा ११. ४. तामसी; रार्गीट; तापट. ५. करारी; बािेिार. 
 
तल्ला पु. चपिेचा तळवा. (िंाडी) 
 
तल्लाक पु. १. पहा : तलाख. २. घटस्फोट; काडीमोड. ३. शपथ; आिेर्गा. (लि. घाििे, असिे, 
सुटिे, मोडिे.) [अर. तिक्] 
 
तल्ली स्त्री. िहान मुिाचं्या पायात घािण्याचा रुपेरी िालर्गना; तोरडी. (र्गो.) 
 
तल्लीन लव. (एिाद्या र्गोष्टीत, लवषयात) लनमग्न; रु्गंर्ग; िंर्ग; एकरूप.[सं.] 
 
तल्लु, तोल्ल पु. माडाचंा रािििार. (र्गो.) 
 
तल्हातिे सलि. हाताने चेपिे. 
 
तव, तंव, तवई स्त्री. (लपत्तालिकामुळे येिारी) लतरलमरी; घेरी; मूच्छा; बेशुद्धी; भोवळ; तवा (लि. येिे) 
: ‘धनुष्ट्या घालिता ंकव । िंोक रे्गिा आिी तव । राविासी ।’ – मध्व ३७; ‘जनकोजी झशिे यासं तवई येऊन 
घोड्यािािीं आिें – भाब ६४. [सं. तमस्] 
 
तव पु. ताप. 
 
तव पु. स्त्री. १. पापुरा; पातळ पिर; थर; तवरं्ग. २. (डोळ्यावर येिारा) सारा; भरुी. [सं. तवस्] 
 
तव सना. तुिंा : ‘कैकेयनृपभ्राते िोघे त्यातंीि एक तव पि ।’ – मोकिय ४·११. [सं.] 
 
तव, तंव  लिलव. १. तेव्हा; तो : ‘तंव के नारिु भिे ।’ – लशव १२६. २. तोपयंत; जंव याचे अनुयोर्गी 
: ‘कृतातं लशविा नसे तंव लिसे बरें पाविें ।’ – केका ४७. ३. तर या अथी पािपूरिाथयक अव्यय : ‘िेह तंव 
पाचंाचंें जािें  । हें कमाचे रु्गिीं रु्गंथिें  ।’ – ज्ञा १३·११·२. [सं. तावत, तिा] 
 
तवई स्त्री. एक प्रकारचे मातीचे भाडें; मातीचा िहान तवा. 
 
तवई स्त्री. संकट; लवपत्ती; लवपत्काि; नाश : ‘सिालशवपन्द्तावर मोठा तवईचा वक्त रु्गजरिा.’ – पाव 
१४. 
 
तवक, तवका पु. १. रार्गाचा आवशे; त्वषे; संतापाचा आवरे्ग : ‘रिावा प्राग्ज्योलतष ऐसें बोिोलन वृद्ध 
तवकानें ।’ – मोभीष्ट्म ५·५७. २. आवशे; जोर; शक्ती; सामथ्यय : ‘आिा धावुंलन जाबंुवतं तवकें  िंुंजावया 
िार्गिा ।’ – अकक ३ कृष्ट्िकौतुक ५७. [सं.तवस्–तपक] 
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तवकिे  अलि. कोपालवष्ट, त्वेषयुक्त होिे : ‘हो का ं जे महाकल्पालचया अंतीं । तवकिेलन यमें 
जेउत तेउतीं ।’ – ज्ञा ११·३४२. 
 
तवकल, तवकूल स्त्री. न. १. ईश्वराच्या लठकािी लनष्ठा; ईश्वराचा भरवसा, आधार : ‘आमची 
तवकि श्रीवरी! कोिेही र्गोष्टीची लफकीर नाहीं.’ – ऐिेसं १·१४२; ‘िुिावर तवकूि ठेवनू रघुनाथराव याचें 
तम्बीचा इरािा केिा.’ – मइसा ५·८६. २. (सामा.) भरवसा; उमेि; आशा. ३. साहस; कचाट; जोिमीचे 
कृत्य. [अर.तवकु्कि्] 
 
तवका पु. १. पहा : तवक, तवका २. २. धैयय; धीर : ‘अधपिीं तवकें  । इंलरयें धलरिीं ।’ – ज्ञा १२·४६. 
३. िोध; संताप. 
 
तवकीर, तवखीर न. १. बाबंू, र्गहू, तािूंळ, जव इ.पासून काढिेिे सत्त्व. २. आरारूटच्या 
कादं्याच्या बिकापासून काढिेिे सत्त्व.[अर.तबाशीर] 
 
तवट न. धैयय; धीर : ‘घाये बाधंिे ने तवटें । आपुिा सारथी साविु केिा ।’ – उषा १४१७. 
 
तविा पु. चरकात घािण्यासाठी केिेिी उसाची काडंी; त्याचंी रास. 
 
तवतविे अलि. (अनेक लकचकट कामे अंर्गावर पडल्याने) कातविे; लचडिे; लजलकरीस येिे; 
चरफडिे. [तव लि.] 
 
तवताला पु. तपासिी; रुजुवात; परीिि : ‘लहसेब आज तार्गाईत लनवडून तवतािा करून 
पाठवावा.’ – पेि २४·१४९. [ताळा, ताि लि.] 
 
तवतुक  स्त्री. त्वरा; िर्गबर्ग; जििी. (कर.) (वा.) तवतुक होिे – (ि.) कामी येिे; मरिे : 
‘रािोजी झशिे याचें लतघे िासे पुत्र श्रीमंताचें नोकरीत तवतुक जाहिे.’ – ऐको. 
 लिलव. िर्गबर्गीने; जििीने; त्वलरत. 
 
तवनास, तविास लव. उधळ्या; उच्छंृिि; कोिाचाही िाब नसिेिा. (र्गो.) 
 
तवनी, तविी स्त्री. शक्ती िेिारे अन्न; पेज; काजंी : ‘जो पुरवी ब्रह्मलवदे्यची तवनी ।’ – भाए ४. 
 
तवनी स्त्री. १. तावनी; िूध तापलवण्याचे भाडें. २. (ि.) पीडा : ‘ते आजन्द्म िुुःिकालळची तवनी । 
छेिक शस्त्र जे ।’ – ज्ञाप्र २७.[सं. तपन] 
 
तवर पहा : तव पु. स्त्री. 
 
तवर पु. अंकुर; कोवळा कोंब; िंाडाचा मोहोर. (र्गो.) [फा. तोवर]  
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तवर पु. १. वीरश्री; आवशे. (लि. धरिे, बाळर्गिे) : ‘उमतीचा तवर केिी िंड घािुन तिवार ।’ 
– पिा ७९. २. जोम; पािी; तेज : ‘शहर पुण्याच्या भररस्त्यामध्ये भरनवतीचा तवर नवा ।’ – पिा ४·१२. 
३. पहा : तऊर १, २ [अर. तहव्वुत] 
 
तवर लिलव. पहा : तोवर : ‘तंवरी ते तंवरी भवर्गजाचें भान ।’ – िालव १४९. 
 
तवरी लव. तापट; रार्गीट. २. लतरसट; कुरेबाज. ३. धाडसी; आवेशाने, वीरश्रीने युक्त. 
 
तवरे न. कथीि; टीन; लनकेि. (र्गो.) 
 
तवली, तवला स्त्री. पु. १. धातूचे, मातीचे पसरट आकाराचे थाळीसारिे भाडें.(िा., व., बे.) पहा : 
टवळी, टवळे. २. मडके; तपेिी. ३. तवा; कढई. (र्गो.) [सं. तापक] 
 
तवली स्त्री. टवका पाडून नारळािा पाडिेिे भोक. 
 
तवले न. १. डोके. (र्गो.) २. िहान तविी. 
 
तवल्ला पु. फुटके मडके. (िंाडी) 
 
तवशी, तवशीि  स्त्री. तवशाचा, पावसाळी काकडीचा विे. [सं. त्रपुषी] 
 
तवशे, तवसे न. १. तवशीचे फळ; मोठी व िाबंट काकडी. ही आलश्वन मलहन्द्यात होते. २. पहा : 
तवसोळी 
 
तवसळी, तवसोळी स्त्री. तवशाचा, काकडीचा कीस, तािंळाचे पीठ व र्गूळ घािून केिेिे पिान्न. 
पहा : पातोळा 
 
तवसाड, तवसाळ स्त्री. एक प्रकारचे भात; तािंळाची एक जात. (को., कु.) 
 
तवंग पु. १. पाण्यावर येिारा, परसिारा (तेि इ. काचा) पातळ थर; तरंर्ग; कोशटेा. २. डोळ्यातं 
येिारा भरुीचा पापुरा; सारा. ३. पूि. 
 
तवंग पु. उंच माचा : ‘तेथ तवरं्गी कृष्ट्ि बठैिा.’ – किा १५. 
 
तवंगट लव. लवलवध तवरं्गानंी युक्त. 
 
तवा पु. १. पोळ्या, भाकरी इ. भाजण्याचे धातूचे, मातीचे वतुयळाकार पसरट असे भाडें. २. काठ व 
पिर वर्गळून शिेा, शािजोडी इ. वस्त्राचंा मधिा भार्ग; वस्त्राचे भार्ग. ३. (ि.) एकसारिा सपाट व 
लवस्तीिय पातळ िडक; कातळ. ४. वृि, उंचवटे, िाचिळरे्ग इ.नी लवरलहत असा भपू्रिेश; सपाट जमीन. 
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५. कोंििासाठी रत्नाच्या िािी बसवण्याचा सोने, चािंी इ. धातूचा पत्रा; तकट. ६. िौिताबाि येथीि 
लकल्ल्यातीि काढता घािता येिारा पूि; उभ्या चढिीवर लजन्द्याच्या तोंडाशी बसविेिे तव्याच्या 
आकाराचे िोिंडी िंाकि. शत्रिूा येता येऊ नये म्हिून याच्यावर लवस्तव घािीत. ७. नािा, र्गटार 
ओिाडंण्यासाठी घातिेिा पुिासारिा िोिंडी पत्रा. [झह.] 
 
तवा स्त्री. मूच्छा; घेरी; तव्हारी. 
 
तवाई स्त्री. १. िंड, भिंुड. (लि. पडिे, भरिे, येिे). २. (व्यापार, व्यवहारातीि) नुकसान; तूट; 
बडू; िोट : ‘आम्ही लकती लिवस तवाई सोसावी.’ – ऐिेसं १२·६२७७. ३. संकट; तवई. [फा.] 
 
तवाका पु. र्गळेबिं. पहा : तोक : ‘पायातं बेडी व र्गळ्यातं तवाका घािून कैिेंत ठेलविे.’ – ममंब ११. 
[अर. तौक्] 
 
तवाका पु. पहा : तकवा 
 
तवाजा, तवाजू पु. १. बिीस; इनाम; नेमिूक : ‘त्यानंी िहा ििाचंी जहार्गीर तवाजा करून 
समजावीश केिी.’ – मइसा ५·२९. २. सभ्य, अिबीचे, आिरयुक्त वतयन. ३. (चुकीने रूढ) (मुिे, रु्गरे 
इ.काचंी) जोपासना; लनर्गा. [अर.तवािं] 
 
तवातोबरा पु. १. (ि.) प्रवासािा आवश्यक सामुग्री, सामान; प्रवासाचे सालहत्य. २. लनवाह; 
उपजीलवका : ‘इकडे उत्पन्न िंाल्यास तवातोबरा, न जाल्यास फाका.’ – होकै १०५. 
 
तवानिे  अलि. १. (िुिण्यातून उठल्यानंतर) पूवयवत लनरोर्गी होिे. २. सशक्त, लनरोर्गी बनिे; 
सुदृढ होिे. ३. तवाना, हुषार होिे. 
 
तवाना लव. १. आजारातून उठल्यावर, अशक्तपिा रे्गल्यावर लनरोर्गी झकवा सशक्त िंािेिा. २. 
सशक्त; सुदृढ. ३. ताज्या िमाचा; हुशार. 
 
तवानी, तवानी तलफ स्त्री. र्गंलजफाचं्या िेळातीि एक पालरभालषक शब्ि. राजकी िेिी नसल्यास व 
पडचोर हुकूम करावयाचा असल्यास प्रथम नातवानी िेिी लिल्यानंतर तवानी िेिी द्यावयाची असते. [फा.] 
 
तवाफा पु. किावलंतिीचा ताफा : ‘बार्गातच भोजन करून प्रहररात्रपयंत तवाफाचा नाच पाहून 
हविेीस रे्गिे.’ – पुिे अिबार भार्ग ९, पृ. १०५. 
 
तवार्फ  स्त्री. किावतंीि; र्गािे बजाविे करून मनोरंजन करण्याचा व्यवसाय असिारी स्त्री. 
[फा.] 
 
तवारी स्त्री. चाभंाराचे एक हत्यार. (कु.) 
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तवारीखनामा पु. इलतहासगं्रथ : ‘अर्गर मुसि् मान कोिी असे तरी मोठेमोठे तवारीिनामे जािे 
असते.’ – ऐलट १·१८. [फा.] 
 
तवी स्त्री. एका लवलशष्ट आकाराचे धातूचे, मातीचे भाडें. पहा : तवली 
 
तवे लिलव. तेव्हा, त्याचवेळी : ‘तवें तया कृष्ट्िा मनी मर्ग वाटि लवस्मय’ – र्गीताचलंरका १·२७. 
 
तव्हारी स्त्री. मूच्छा : ‘थोड्याशा माराने लनष्ट्प्राि िोक तव्हारी येऊन पडत व मरत.’ – पािकळा. 
 
तशरीफ, तशरीब, तश्रीफ पहा : तसरीफ 
 
तशाडी स्त्री. नाश; ओसाडपिा. (लि. िेिे). (हेट.) 
 
तणशर्ा पु. नोंिबुक, रलजस्टर. मोर्गिाईत या शब्िािा ‘सरकारी घोड्याचें नोंिपत्रक’ असा लवलशष्ट 
अथय असे. हे पत्रक घोड्यानंा डार्ग िेऊन िंािा आहे की नाही कळण्यासाठी असे. – लवल्सन. 
 
तणशशा पु. घोड्याच्या पायाच्या संुभास होिाऱ्या नऊ रोर्गापंैकी एक रोर्ग. – अश्वप २·२७३. 
 
तश्रीफाखचय पु. स्वारीिचय. – वाडबाबा १·३५५७. 
 
तष्ट न. िचाडं; उपाधी; िेकट; शुक्िकाष्ठ. [सं. ति्] 
 
तष्ट न. तर्गािा; घाई; उपरव. [सं. त्वष्ट] 
 
तष्ट, तणष्टत लव. १. तासिेिा; छाटिेिा. २. (अंकर्गलित) संिेप िेऊन िहान केिेिा (अपूिांक 
इ.). [सं. ति्] 
 
तसणदक स्त्री. चौकशी; तपास. (व.) [अर.] 
 
तसदी, तसणदर्ा, तस्दी पु. स्त्री. १. त्रास; श्रम; मेहनत. २. तंर्गचाई; अडचि; ओढर्गस्ती : ‘लतचे 
पोटापाण्याची बहुत तसिी होती.’  भाब १९. ३. कडक कैि.  मिरु १. ४. तर्गािा [अर. तस्िीअ] 
 
तसनस, तसनाश, तसनास पु. स्त्री. नासाडी; धुळधाि; नाश; रािरारं्गोळी; हानी : ‘त्यासी त्याचे 
तसनस होऊ नये.’  इमं ६. [अर. तह स्-नह स्] (वा.) तसं नसं करनं – लकरलकर िाविे; त्रास िेिे. 
 
तसबी, तस्बी स्त्री. १. मण्याचंी, मोत्याचंी माळ. २. (सामा.) जपमाळ; स्मरिी : ‘हातीं तसबी घेऊलन 
माळ । डोळे आरक्त केिे लवशाळ ।’ – भलव ५·९३. [अर.तश्बीह] 
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तसबीर, तसवीर, तस्बीर  स्त्री. (एिाद्याच्या चेहऱ्याची, शरीरबाधं्याची) हुबेहूब प्रलतमा; छबी; 
लचत्र. [अर्. तस्वीर] 
 
तसमा, तस्मा पु. (घराचा) िि; भार्ग. (ना.) पहा : चश्मा ४ 
 
तसर, तसरी स्त्री. ओळ; रारं्ग; र्गल्ली : ‘साऱ्या तसरीिा असे उमिें वासरंू नाहीं.’ – लनवाडे. 
 
तसर स्त्री. १. एक िरु कीटक; पतंर्ग; रेशमाचा लकडा. २. पहा : टसर [सं. त्रसर; झह.] 
 
तसर, तसेर न. धान्द्याच्या ऐवजी शतेकऱ्याने सरकारिा िेण्याची वसुिाची नक्त रक्कम. ही ऐन 
र्गल्ल्याच्या एक चतुथांश असे. यािा कोकिात ‘नक्तिंड’ म्हितात : ‘चवथाई र्गल्याचे तसरे िर िंडीत 
रुपये पधंराप्रमािे.’ – वाडसमा २·२३१. 
 
तसरकोंबडा, तसरभोपळा पु. सरकारी अलधकारी सरकारी कामालनलमत्त एिाद्या र्गावी रे्गिा 
असता त्याच्या सरबराईसाठी र्गावकऱ्यानंी द्यावयाचा कोंबडा, भोपळा झकवा भाजी. 
 
तसरराऊ, तसरराव न. एक प्रकारचे जाडे, रेशमी कापड. 
 
तसराळे  न. उथळ बशीच्या आकाराचे धातूचे एक प्रकारचे पसरट भाडें. [सं. स्तृ+आिय] 
 
तसरी स्त्री. १. वारं्गी, लमरच्या इ.काचं्या रोपानंा पािी िेता यावे, म्हिून त्याचं्या िोन रारं्गामंध्ये 
िििेिी िाबंट िळी, िाचि; बारे्गतीि पाण्याचा पाट. २. पाण्यातीि िोन पाख्याचें झशप; लििि झशप. 
[सं. स्तर] 
 
तसरीफ, तसरीब , तस्त्रीफ स्त्री. १. राजेिोक र्गवई, तमासर्गीर इ. ना िूष होऊन िेतात ते 
मानाचे वस्त्र, पोशाि इ. (सामा.) आहेर; नजरािा : ‘पावल्याचा जाब लिधिा लिहून । तसरीफ िेऊन 
पाठलविा । ’ – तुर्गा ४४३६. २. र्गावकामर्गार, सरकारी नोकर यानंा बहुमानाचा पोशाि इ. िेण्याचा लवधी. 
३. बहुमानाच्या पोशािाऐवजी लििेिे वतन, जमीन. ४. आर्गमन. [झह., अर. तश्रीफ]  
 
तसलमात खाते  आवश्यक त्या मालहतीच्या अभावी ज्या रकमा नेमक्या िात्यात घािता येत 
नाहीत, अशा रकमाची नोंि करण्यासाठी ठेविेिे िाते. 
 
तसलीम, तस्लीम स्त्री. विंन; प्रिाम; नमस्कार; रामराम; सिाम : ‘तसिीम करूलनया जाता 
िंािा ।’ – अमृत ८८; ‘अस्सिाम अिैकुम’ (तुम्हािा शातंी असो) असे म्हििे; विंन. [अर.] 
 
तसल्ली स्त्री. समाधान; िातरजमा : ‘परंतु परवा सिार आल्यािेरीज पातशाहाचंी तसल्ली होत नाही.’ 
– लिमरा १·२५९. [अर.] 
 
तसवळ  स्त्री. पात. – बििापूर २८३. 



 

अनुक्रमणिका 

तसवीर  पहा : तसबीर 
 
तसा, तसला लव. त्या प्रकारचा; त्यासारिा; त्या जातीचा. 

लिलव. १. तशा प्रकारे; त्या प्रकाराने; तशा रीतीने; त्याप्रमािे. २. त्या ििी; त्यासरसा; तत्काळ; 
िार्गिीच; ताबडतोब. उिा. ‘वाघ आिा तसा मी घाबरिो.’ ३. त्या मार्गाने, लिशनेे; तो मार्गय, लिशा धरून. 
उिा. ‘आम्ही असे जातो. तुम्ही तसे जा.’ ४. वाक्यपूरक, वाक्यािंकाराथयक शब्ि. [सं. तत्सदृश, तत्सम] 
 
तसू पु. न. र्गजाच्या एकलवसाशं झकवा एकचोलवसाशं अंशाइतक्या िाबंीचे एक पलरमाि. साधारितुः 
अनालमका व मध्यमा याचं्या रंुिीइतकी याचंी िाबंी असते; द्व्यरुं्गळ. [फा.] 
 
तस्कर पु. चोर; िुटारू [सं.] 
 
तस्करिे सलि. चोरिे. – माज्ञा ११·५४८. [सं. तस्कर] 
 
तस्त न. हात, तोंड इ. धुताना पािी साडंण्याचे, थंुकण्याचे रंुि तोंडाचे भाडें; लपकिािी. [फा. 
तश्त] 
 
तस्स्पर्ा  पु. व्यवस्था. (िंाडी) 
 
तस्स्फर्ा पु. १. मतै्री; स्नेह. २. समेट; तह : ‘रफेशर केिा व तस्स्फयाचा निा ठरलविा.’ – 
वाडकै १००. ३. लनकाि; लनियय. (ना.) [अर.] 
 
तस्बी स्त्री. स्वरूपसाधम्यय. [अर. तश् बीह] 
 
तस्मा पु. १. चामड्याची वािी, पट्टा. २. समईिािी ठेवण्याचा चामड्याचा वतुयळाकार तुकडा. 
 
तस्मा पु. (ना., व.) पहा : चश्मा ४ 
 
तस्मागदयन लव. चोहोंबाजंूस मान लफरलविारा (घोडा). हा वाईट समजिा जातो. – अश्वप 
१·१०४. 
 
तस्मात्  लिलव. १. म्हिून; त्यामुळे; त्या कारिास्तव. २. तशात; लततक्यात. (र्गो.) [सं.तत या 
पुझंल्लर्गी सवयनामाच्या पचंमीचे एकवचन] 
 
तस्लमात, तस्स्लमात, तस्लीमात, तस्लीम स्त्री. १. विंन; राम–राम; सिाम. २. िेिर्गी; 
बिीस; इनाम : ‘समस्त िहानथोरी तस्िीमात बज्या आलििी.’ – ऐलट १६५; ‘हैिरिान यास 
पञ्चहजारीची तस्िीमात जािी.’ – मइसा १·१७९. ३. मोघम िची; िचाकलरता अनामत लििेिी रक्कम : 
‘ती जार्गा तानाजी येविा याचे तस्िीमातीस लििी आहे.’ – मइसा १२·१८३. ४. ताळा; कबजा; लिम्मत : 
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‘ज्याचे तस्िमातीस जे हत्यार असेि त्याची चौकशी रािीत जावी.’ – भोंकु ४०. ५. उपयोर्ग; उपभोर्ग. 
[अर. तस्िीम] 
 
तह पु. १. िोन युध्यमान पिातंीि शत्रतु्व नाहीसे होऊन िंािेिा सिोिा; समेट; सख्य; ऐक्य. 
२. संमती; अनुमती; मान्द्यता; पसंती. ३. सरकारी जुजबी कायिा; लनयम. ४. वलहवाट; ठराव : 
‘िेशमुिापासून लिवािातं वसूि घ्यावया तह आहे.’ – इमं १५५. [फा. अर. तहीया] 
 
तह पु. र्गािी, उशी इ. वरीि आच्छािन; िोळ इ. ना िाविेिे लठर्गळ. 
 
तहकीकात स्त्री. १.चौकशी; तपास; सत्यान्द्वषेि; शहालनशा : ‘सिहूय र्गोष्टींची तहकीकात 
िालविी.’ – मइसा १८·६०. २. हलककत : ‘लिघामजकूराची तहकीकात मनास आिता.ं’ – वाडबाबा. 
२·१५. ३. िात्री; िलचती; लनलितपिा. [अर. तह कीक् अव.] 
 
तहकुबी  स्त्री. तात्पुरती मनाई. 
 
तहकूब, तहकूप  लव. तात्पुरते बिं, रद, थाबंविेिे : ‘िढाई तहकूब कलरतो.’ – मरालचशोथा 
५०. 
 
तहकूब, तहकूप, तहकूबणचठ्ठी न. स्त्री. एिाद्या कुटंुबािा सारावसुिीच्या अलधकाऱ्यापासून उपरव होऊ 
नये म्हिून काही काळ वसुिीचा तर्गािा बिं ठेवण्याचा हुकूम, पत्र. 
 
तहखचय  पु. अफाट, व्यथय, फुकट िचय : ‘तुम्हामुंळे आमचे स्वारीचा उद्योर्ग रालहिा यामुळे 
आम्ही तहिचात आिो.’ – पुिे अिबार भार्ग ३. प.ृ ४६. 
 
तहखाना पु. १. जलमनीत िोििेिे तळघर : ‘काहंी र्गोझविरायाच्या तहिान्द्यात िपािे.’ – 
राजेवाडे ६ प.ृ ६२९. २. अंधारकोठडी. [झह.] 
 
तहणगरी, तहगीर पहा : तणगरी, तगेरी : ‘न्द्याहारिानाचें वाईचें ठािें तहर्गीर जहािे.’ – इमं ३६. 
 
तहद, तहत शअ. १. पयंत; पावतेो; थेट : ‘पुढेंही श्रीअहि रामेश्वर तहि लिल्ली यश िेईि – ब्रप 
२५३. २. तहिच्या जोडीिा पयंतही लिरुक्तीने िावतात : ‘तहि अजंठेपयंत.’ – वाडसमा २·१६२. 
[फा.तह+हद] 
 
तहदल लव. तयार; लसद्ध. (व.) 
 
तहनामा  पु. तहालवषयीचे करारपत्र; िोन पिातंीि तहाच्या ठरावाच्या अटींचा िेि; 
शातंताकरार. 
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तहनाल  न. १. तरवार इ. शस्त्राचें म्यान. २. म्यानाचे टोक; टोकास बसविेिे चािंी इ. धातूचे 
टोपि. [अर.] 
 
तहपट पु. पहा : तहनामा 
 
तहबंद पु. वार्णषक िचाचे अंिाजपत्रक; ताळेबिं. 
 
तहबाजारी स्त्री. एक कर; बाजारातीि िुकानाच्या जारे्गचे भाडे : ‘तफरीक व तहबाजारी व सायेर 
रहिारी व भेट.’ – वाडबाबा १·३५.  
 
तहबार पु. १. शौयय. २. (ि.) जोरा; िहशत; जुिूम; िंर्गा : ‘तेथे अंमि सूरि जालियावर िंर्गा 
जािा. त्यामुळे लसबिंीच्या तहबारािािी आिो.’ – झहि िंड १, प.ृ १२२. 
 
तहमुल, तहमूल पु. १. लढिाई. २. सलहष्ट्िुता; सहन करिे : ‘आपि सबुरी करून तहमूि करावयास 
तक्सीर केिी नाही.’ – इमं ६७.[अर. तहम्मुि] 
 
तहरीर स्त्री. १. कारकुनाच्या िचासाठी िेशपाडें इ.काचं्या स्वाधीन केिेिी र्गावकीतीि रक्कम; हक्क. 
मराठी राज्यात फडिीस व मुजुमिार यानंाही ही िेत असत. २. लििाि; वियन. [अर.] 
 
तहरीर स्त्री. तिार : ‘सिरहू मुकिम्यासंबधंी कार्गिपत्राचा वाकबर्गार कारकून लमळण्यालवषईं बरीच 
तहरीर केिी.’ – लवलिप्त २·१३१. 
 
तहवील, तहवेल  स्त्री. १. उष्ट्रिाना, पीििाना इ. अठरा कारिान्द्याचं्या िचाचे सिर. २. 
अठरा कारिान्द्याचंा समुिाय. ३. सरकारी कोठी; भाडंार : ‘जडाव तहवेि पैकीं.’ – वाडमा १·७७. ४. 
रोकड; नर्गिी; भाडंवि; पुंजी. [अर.तह वीि] 
 
तहसील, तहशील स्त्री. न. १.वसुिी; जमाबिंी; सरकारी सारा वसूि करण्याचे काम : ‘तहलसिीस 
प्यािे सकारचे िेलविे जातीि.’ – सासंइ जुिै ९१. २. रयतेने सरकारिा िेण्याचा सारा; सरकारिेिे. ३. 
वसूि िंािेल्या साऱ्याची रक्कम. ४. कोिापासून व लकती सारा वसूि करावयाचा, लकती केिा इ. मालहतीचे 
कुिकण्यांजवळ असिेिे पत्रक. ५. तािुका. (ना.,व.) [अर. तहसीि] (वा.) तहसील लाविे, तहशील 
लाविे – तसिी िेिे; हाि करिे. 
 
तहसीलदार पु. सारावसुिी करिारा अलधकारी; मामितिार. [अर] 
 
तहा, तहां लिलव. १. तेथे; त्यालठकािी : ‘तहा ं त्याने िाराशी अहंकाराना िंाड हता.’ – मसाप 
२·१·३१. ह्या शब्िाचा उपयोर्ग फक्त सरकारी कार्गिपत्रातूंन व वलरष्ठ अलधकारी कलनष्ठ अलधकाऱ्याच्या 
हुद द्यापूवी  झकवा तेिी, वािी इ. व्यापाऱ्याचं्या नावापूवी करतात. उिा. तहाचौरु्गिा; तहातेिी इ. २. तेव्हा; 
मर्ग; नंतर : ‘तहा राजा काय बोिे.’ – मसाप २·१·३१. [झह.]  
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तहादार  लव. १. ज्याची घडी अद्याप मोडिेिी नाही असे (नवे िुर्गडे, मंिीि, शािू); 
परटाकडून धुऊन आिेिा (अंर्गरिा, वस्त्र इ.); नवा कोरा; कोरा करकरीत. २. (चुकीने रूढ) ताजा; 
लशळा नसिेिा. [फा. तह=घडी; तह ििंय=नवा] 
 
तहान स्त्री. िहान मुिाच्या डोक्यावर थंडाव्यासाठी ठेवण्याचा पानाचंा ठेचा झकवा िुधाची घडी. (लि. 
घाििे, काढिे) 
 
तहान स्त्री. १. पािी लपण्याची इच्छा; तृष्ट्िा. २. (ि.) इच्छा; आकािंा; आशा.[सं.तृष्ट्िा] (वा.) 
तहानभूक हरपिे – कोित्याही र्गोष्टीची जािीव न राहिे; िेहभान लवसरिे. 
 
तहानिे, तहानेिे अलि. तहान िार्गिे; तृषािातं होिे. [सं.तृष्] 
 
तहानमोड स्त्री. १. जनावर, मनुष्ट्य पािी पीत असताना त्याची तहान भार्गण्यापूवीच त्यािा पािी 
प्यायिा प्रलतबधं करिे. २. वर सालंर्गतल्याप्रमािे मोडिेिी तहान. ३. थोडेसे पािी लपऊन तहान तात्पुरती 
शमलविे. ४. तृष्ट्िा, वासना शमल्यामुळे ती जािे.  
 
तहानलाडू–भूकलाडू भकू तात्पुरती भार्गवण्यासाठी िाण्याचे फराळाचे पिाथय, िाडू इ. 
 
तहाहर्ात, तहहर्ात, तहाहर्ाद, तहहर्ाद लिलव. आजन्द्म; आयुष्ट्यभर; मरेपयंत. (हा शब्ि वतन, 
इनाम, करार इ.काचं्या िस्तऐवजात योजतात.) [फा. ता – हायात] 
 
तह्याशी  स्त्री. धातूचे पसरट तबक; िहान ताट. (िा.) 
 
तह्यासा, तैसा पु. काड्याचं्या टोपल्या सुरलित रहाव्यात व वषयभर र्गरजेनुसार वापरता याव्यात 
म्हिून त्यानंा छतािा टारं्गिेल्या लवलशष्ट प्रकारच्या झशक्यात ठेवतात, ते झशके. हे िहान बाज झकवा 
बरं्गईसारिे असून िोऱ्यानंी लवििेिे असते व जलमनीपासून िूप उंच, छतािा टारं्गिेिे असते. (िा.) 
 
तळ पु. १. (एिाद्या पिाथाचा) िािचा भार्ग; बडू. २. जमीन; जलमनीचा पषृ्ठभार्ग. ३. (िंाड, 
छप्पर इ.काचं्या) िािीि जार्गा, जमीन. ४. सैन्द्य, स्वारी इ.काचंी मुक्कामाची जार्गा; छाविीचा र्गोठ; 
लशलबर; व्यापारी, प्रवासी, िमाि, र्गाड्या, घोडी इ.काचं्या मुक्कामाची जार्गा, अड्डा. ५. पषृ्ठभार्ग; सपाट भार्ग. 
जसे :–हाताचा, पायाचा तळ. ६. वस्तंूच्या राशीने व्यापिेिी जार्गा; वस्तू ज्या लठकािी असेि ती जार्गा. 
(वस्तू हिवताना, तेथून िुसरीकडे नेताना सापेितेने या शब्िाचा उपयोर्ग करतात). ७. लवस्तृत व सपाट 
भभूार्ग; मिैान. ८. बटू, जोडा इ.काचंा िािचा (ज्यावर पाय टेकतात तो) भार्ग; तळवा; जोड्याच्या 
तळव्यातंीि चामड्याचा तुकडा. ९. नाश; रसातळ : ‘मानी मेिालच जरी िुजयय तलर लनजशतात्मजलरपु तळा 
।’ – मोस्त्री २·२२. १०. ताडंा. (विजारी) [सं. ति; फ्रें . लज. तिै] (वा.) तळ घालून बसिे, तळ मारिे – 
१. (एिाद्या लठकािी) कायमवस्तीच्या इराद्याने राहिे, उतरिे; आसन, ठाि माडंिे. २. िुसऱ्याचा पैसा 
लर्गळंकृत करून, िुबाडून बेिरकारपिे स्वस्थ आलि लनधास्त राहिे. तळ झाडिे – (सवय सामग्री, बेर्गमी 
इ.) िाऊन फस्त करिे. तळ थांबिे – (एिाद्याचे) आसन स्स्थराविे; जन्द्माची सोय िार्गिे; थाऱ्यािा, 
लठकािी िार्गिे. तळ न थांबिे – एिाद्यािा कायम भटकंतीच करावी िार्गिे; एका जार्गी स्स्थर होऊ न 
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शकिे. तळ लागिे, तळ पडिे – (सामग्री, बेर्गमी इ.) जवळ जवळ फस्त होिे, संपण्याच्या बेतािा येिे. 
तळची आग मस्तकास जािे, तळपार्ाची आग मस्तकास जािे – (कत्याची षष्ठी) रार्गाने निलशिातं 
संतप्त होिे; अलतशय रार्ग येिे. तळचे मडके हाििे, तळचे मडके फोडिे – मुळावरच घाव घाििे; समूळ 
नाश करिे. तळहातचा फोड असिे, तळहातावरचा फोड असिे – एिािी वस्तू, व्यक्ती अत्यंत लप्रय, 
लजव्हाळ्याची असिे. तळहातचा मळ असिे, तळहाताचा मळ असिे – एिािे काम अर्गिी सहज, अत्यल्प 
श्रमाने करता येत असिे. तळहाताच्र्ा (तळहातावरच्र्ा) फोडासारखा वागणविे, तळहाताच्र्ा 
(तळहातावरच्र्ा) फोडासारखा बाळगिे, तळहाताच्र्ा (तळहातावरच्र्ा) फोडासारखा मानिे – 
(एिाद्या वस्तूची, व्यक्तीची) अलतशय काळजी घेिे. तळहाताला केस रे्िे – अशक्य र्गोष्ट शक्य कोटीत 
येिे. (तळहातािा कधीच केस येत नाहीत त्यावरून.) तळहातावर णशर घेिे – लजवाची तमा न बाळर्गिे; 
(एिाद्या कायासाठी) मरिही पत्करण्यास तयार होिे. तळाने तळ रे्िे, तळावर तळी करिे – पाविावर 
पाऊि टाकून पाठिार्ग करीत येिे : ‘सवाईजी लभतात की शत्रू राजश्रीच्या तळाने तळ येतीि.’ – पेि १५, 
प.ृ १९. तळावर बसिे, तळावर राहिे – १. लवपन्नावस्थेस, अविशसे येिे; अझकचन होिे. २. घरी बसिे; 
सामाईकीच्या वाटिीतीि भार्गास मुकिे. (चोर, िुटारू याचं्यापैकी घरी बसिाऱ्यािा िुटीचा भार्ग िेत 
नाहीत, त्यावरून). ३. धंद्याच्या लठकािी, नेहमीच्या जार्गी असिे. तळावर बसणविे – एिाद्यािा सामाईक 
वाटिीतीि भार्ग न िेिे. 

न.  कंुभाराच्या चाकाच्या मध्याची फळी. 
 
तळउपर पु. रस्त्यावरीि उंच सिि. [सं.तिउपर] 
 
तळकट, तळका  न. पु. ताम्हन : ‘िोिंडाचे तळकट वळेेवर सापडायचें नाही.’ – अस्तंभा ११६. 
 
तळकट  लव. १.तळिेिा. २. तळल्याचा वास येिारा (पिाथय); तळिेल्या पिाथाच्या 
वासासारिा (वास). 
 
तळकट, तळकटी न. स्त्री. १. चटईचा, आंथरीचा तुकडा. (राजा.) २. ताडाच्या, माडाच्या 
िंावळीचा उभा लचरिेिा अधा भार्ग. (को.) [सं. ताि] 
 
तळका पु. १. लनजण्याच्या उपयोर्गाची िहान चटई. पहा : तळकट : ‘साडंिा मािंा फाटका तळका, 
कशी मज ढेकिें िाल्ली रे्ग ।’ – एकनाथ पिे. २. चपाती; चािंकी; िाटी. ३. चामडी भाजल्याने त्वचेिा 
आिेिा फोड, फुर्गोटी. ४. फुर्गिेल्या पोळीचा पापुरा. ५. जोड्याच्या तळाचा फाटूनफाटून लनघािेिा 
तुकडा; पापुरा; (सामा.) कापून लनराळा केिेिा सपाट, चापट तुकडा; काप. (लि. उडिे, लनघिे, जािे, 
काढिे, घेिे). ६. (उभे पीक असिेल्या शतेातीि) पीक कापिेिा भार्ग; (शतेातीि) पीक नसिेिा, 
मोकळा तुकडा; (सामा.) (पेरिी, नारं्गरिी, कापिी, झनििी इ. वाचून रालहिेिा) शतेजलमनीचा तुकडा. 
७. आंब्याचा अधा काप. 
 
तळकाट स्त्री. िंरिेिी, लिंजिेिी वहाि. (कु.) 
 
तळकाठी स्त्री. १. लशडाचे कापड तळाशी िाबं तािण्याकरता वापरिेिी काठी. २. नौका. 
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तळकुटे  न. पहा : तळकट १ 
 
तळके न. धान्द्याची रास कोठारात भरल्यानंतर जलमनीवर, काबंळ्यावर, िंोऱ्यावर रालहिेिे थोडे 
धान्द्य. हे काम महाराकडून करवल्यास या उरिेल्या धान्द्यावर त्याचा हक्क असतो. 
 
तळकोंकि न. सह्यारी आलि समुर यामंधीि प्रिेश; कोकिपट्टीचा िलिि भार्ग; र्गोवा व 
त्याजवळचा प्रिेश. 
 
तळख स्त्री. िािची बाजू : ‘वाटे उत्तरे तळिेलस पोमाइसाचें उिक.’ – स्थापो ८५. 
 
तळखडा पु. िाबं ज्यावर बसवतात तो िर्गड; उिळाचा िर्गड. 
 
तळखप  पु. (मािाचा) स्थालनक, तळावर, र्गावातल्या र्गावात होिारा िप. 
 
तळखंड न. १. जात्याची िािची तळी; (सामा.) जात्याच्या िोन तळ्यापंैकी कोितीही एक याअथी 
िािचे वरचे तळिंड असाही शब्िप्रयोर्ग करतात. २. िािचा भार्ग; तळ. उिा. झभतीचे तळिंड.३. 
फिसाच्या चारिंडास आतून चारीसारिा अंश (पाती) असतो व वर काटे असतात. याचं्यामध्ये असिारा 
िळिार भार्ग. (को.) 
 
तळखंबा पु. शूरजातीय मृत पुरुषाचे (तो ज्या घरात, जारे्गत मेिा असेि तेथे वावरिारे) 
लपशाच्च; समंध. याची जारे्गवर पूजा करावी िार्गते. (राजा.) 
 
तळघर न. १. घराच्या तळमजल्याच्या िािी (जलमनीच्या पोटात) राहण्यासारिी केिेिी जार्गा; 
भईुघर. २. माडी असिेल्या घराचा तळमजिा. (कु.) 
 
तळघाट  पु. पवयताचा पायथा, त्यािर्गतचा प्रिेश;सह्यारीिािचा प्रिेश. पहा : घाटबुडी 
 
तळचेपिी स्त्री. १. किर्गा इ.काचें तळ धान्द्याने भरून चेपून सारिे करण्याची कृती. २. एिािे 
मोठे भाडें, किर्गा इ.काचें बडू व्यापेि इतके पिाथय, धान्द्य इ.काचें पलरमाि. 
 
तळजमीन स्त्री. भातजमीन. – श े३·४. 
 
तळझाडा पु. १. (घर, िोिी इ.) पूियपिे लरकामे करिे. २. िािपासून वरपयंत, 
कानाकोपऱ्यातूंन केिेिी, घेतिेिी (घर इ.काचंी) िंडती. ३. (िाद्यपिाथय, धान्द्याची बेर्गमी) िाऊन 
फस्त करिे; (सामा.) (अशा रीतीने केिेिा) चट्टामट्टा, फन्ना, फडशा. ४. (स्वयंपाक, यज्ञ, इमारत 
इ.कलरता) जमीन िंाडून, सारवनू साफसूफ करण्याची लिया. ५. (सैन्द्य इ.काचंा) मुक्काम उठल्यानंतर 
ज्या लठकािी तळ असेि तेथे काही लजन्नस वरै्गरे रालहिा आहे का ते पाहण्याकलरता केिेिा शोध. 
 
तळटीप  स्त्री. पुस्तकाच्या पानावरीि मुख्य मजकुराच्या िािी, तळाशी लििेिी टीप. 
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तळि पु. तळहात. 
 
तळि न. १. तळण्याची लिया. २. तळण्याचा, तळून केिेिा पिाथय. ३. तळण्याची कढई. [सं. 
तिन] 
 
तळिवळि न. तळिेिे व इतर पिाथय; (सामा.) िाद्यपिाथय. 
 
तळिी, तळिाटोप स्त्री. पु. कढई. (को.) [रु्ग. तळिी] 
 
तळिे सलि. १. पिाथय कडकडीत तापिेल्या तेिात, तुपात घािून लशजविे. २. (ि.) (एिाद्याची 
लनिययपिे) छळिूक करिे; र्गाजंिे. ३. (सूयाचे ऊन इ.काने) चटका बसिे; भाजिे; पोळिे. [सं. तिलत; 
क. तळ] 
 
तळत पु. तळात; तळहात. (र्गो.) 
 
तळतफळे न. हात पोहोचण्याइतक्या उंचीवर टारं्गिेिी फळी. (र्गो.) 
 
तळतळ स्त्री. १. (उन्द्हाच्या प्रिरतेने होिारी अंर्गाची) कालहिी; उबारा; र्गिका; लितलित. २. 
(उन्द्हाच्या प्रिरतेने येिारी) घेरी; भोवळ; मूच्छा; चक्कर. (लि. येिे.) ३. पिात्ताप, शोक इ.काने होिारी 
मनाची) तळमळ; अस्वस्थता; अशातंी. ४. उपरव; लचरडीिा आििारे कृत्य; िोभजनक र्गोष्ट. (लि. िेिे) 
[क. तळ] 
 
तळतळिे अलि. १.(उन्द्हाच्या त्रासाने) लितलितिे; उबर्गिे; डर्गडर्गिे; (भकू इ.नी लजवाची) 
घािमेि होिे. २. िुुःिाने लवव्हळ होिे; तळमळिे. ३. संतापाने चरफडिे; हातपाय आपटिे; शाप िेिे. ४. 
(रोर्गग्रस्तपिामुळे, िुसऱ्याच्या जाचामुळे) लजवािा, आयुष्ट्यािा कंटाळिे, लवटिे, उबर्गिे. [क. तळ] 
 
तळतळाट पु. १. (तळतळाचा अलतशय) संतापाचा, तळतळीचा अलतरेक; चडफडाट; 
जळफळाट. २. जुिूम, छळ इ.काने लचडून रे्गिेल्या मािसाने लििेिा शाप. (लि. घेिे, िेिे) ३. 
पराकाष्ठेचा छळ, जुिूम, िडपशाही इ.नी युक्त अशी स्स्थती. [क. तळ]  
 
तळतळाविे सलि. १. लचडविे; उपरव, त्रास िेिे; लचरडीस आििे. २. र्गाजंिे; छळिे. [क. तळ] 
 
तळतूट स्त्री. व्यापारी लजन्नसाचंी स्थालनक तूट, तुटवडा : ‘त्या लनशािीचा माि बाजारात तळतूट 
असल्यास कमी झकमतीचा माि असिा तरी ज्यास्त झकमत िेऊन घ्यावा िार्गतो.’ – मंुव्या ५३. 
 
तळणदवा पु. रंर्गमंचावरीि जलमनीिर्गतचा व वरच्या बाजूिा प्रकाश टाकिारा लिवा; (इं.) 
फूटिाइट. 
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तळप पु. लस्त्रयाचें एक कियभषूि : ‘र्गळ्यातंिी लटका झकवा कानातंिे तळप असे िोन नर्ग वधूिा... 
िेऊन िंािेिेच असतात.’ – मसाप ४·४·२५५. 
 
तळप न. िडक; पाषाि; कातळ. (र्गो.) [सं.ति] 
 
तळपट न. १. (शाप इ.काने िंािेिा, होिारा) कुििय; लनुःसंतान; सत्यानाश; लनवशं. २. (िेश, 
र्गाव इ.काचंी िुटािूट, जाळपोळ, इ.कानंी िंािेिी) िुियशा; नासाडी; बेलचरािी; रािरारं्गोळी. ३. 
(व्यापक) (िाद्यपिाथांचा) फडशा; फन्ना; चट्टामट्टा. 
 
तळपटॉ  लव. १. पाषाियुक्त; िर्गडाळ; िडकाळ; लनवृयि. २. रिरिीत; उन्द्हाने भाजिेिा. 
(र्गो.) 
 
तळपिी  स्त्री. चकाकिे; तकाकिे; तळपिे; चमकिे; िुकिुकिे : ‘सोमकातं कासारजीवनीं । 
मच्छकच्छपाची तळपिी ।’ – मुसभा २·५९. 
 
तळपिे  अलि. (उन्द्हाने) भाजिे; पोळिे; होरपळिे. [सं. टि] 
 
तळपिे  अलि. १. चमकिे; चकाकिे; तकतकिे; िंळकिे. २. शोभिे; िुििे : ‘मकरकंुडिें  
तळपतीं श्रविीं ।’ – तुर्गा १. २. लफरविे, परजिे जािे (तिवार इ. शस्त्र). ३. चिनविन करिे; हििे : 
‘पैं पालियालचये भलूमके । पािी तळपे कौतुकें  । ते िहरी म्हिती िौलककें  । एऱ्हवीं तें पािी ।’ – ज्ञा १३·६०९. 
४. (एिाद्या वस्तूभोवती ती लमळवण्यासाठी) लघरट्या घाििे; भोवडंत, तरंर्गत राहिे; घोटाळत, घुटमळत 
राहिे : ‘मर्ग हातीं घेऊन अलसिता । रुस्क्मया तळपे रथाभोंवता ।’ – ह २४·६८. ५. हपापिे : ‘की मज 
िायालस र्गृध्र तळपावे ।’ – मोउद्योर्ग ९·३७. [सं. तप्; क. तळपु]  
 
तळपदी  पु. ििपती; सेनानायक. 
 
तळपार्  पु. पाविाचा िािचा भार्ग; पायाचा तळवा.  
 
तळपी, तळपीि  पु. स्त्री. पिाथय तळायिा बसिेिी व्यक्ती. (राजा.)  
 
तळपूस  स्त्री. १. पहा : तळझाडा ३. २. नायनाट.  
 
तळप्रहार पु. १. चापट; िाथ : ‘िेवीनें एक जोरानें तळप्रहार मारून त्यास जलमनीवर पाडिें .’ 
– व्याज्ञा १·६०. [सं.]  
 
तळबूड  स्त्री. १. वृि इ.काचंा बुंधा; तळ; िािचा भार्ग : ‘तव तंव होती थोराडें । अकमाची 
तळबुडें ।’ – ज्ञा १५·१६८. २. िळ्यातीि, धान्द्याच्या पेवातीि (धान्द्य इ.ने युक्त) र्गाळसाळ; र्गिळ; 
िंाडिी. 

न.  आर्गालपछा; इत्थंभतू मालहती. 
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तळमळ  स्त्री. १. (ज्वर, शारीलरक, मानलसक िुुःि इ.ने होिारी) अस्वस्थता; तडफड; तर्गमर्ग; 
चडफड; बेचैन अवस्था; हैरािी. २. हुरहुर; चुटपुट; काळजी. ३. पिात्ताप; पस्तावा; अनुताप. 
 
तळमळिे अलि. १. (ताप, िुुःि इ.नी) हैराि, अस्वस्थ होिे; तडफडिे; चैन न पडिे; चडफडिे; 
चुळबुळिे. २. चुटपुटिे; हुरहुरिे; झचतेने, उत्कंठेने अस्वस्थ होिे; कळकळिे; हळहळिे; िुंरिे. 
 
तळमूस  स्त्री. धुळधाि; नासाडी; उद ध्वस्त स्स्थती; बेलचरािी; कहर. 
 
तळर्, तळई स्त्री. िहान तळे. (र्गो.) 
 
तळर्ािे  अलि. तळव्याची आर्ग होिे; िुुःि होिे. (कु.) 
 
तळरेषा स्त्री. १. तळव्यावरच्या  रेषा. २. (िेळािा सुरुवात करतानाची) प्रारंभरेषा. ३. ‘बडॅझमटन’ व 
‘टेलनस’ कोटाच्या िोन टोकाचं्या सीमारेषा. 
 
तळव न. िग्नात वधूवरानंा एकत्र बसवण्यासाठी केिेिी र्गािी. 
 
तळवट न. जलमनीवर बसण्यासाठी टाकिेिे जाजम. 
 
तळवटिे सलि. िडपिे; िाबिे; तळािा घाििे. 
 
तळवि  न. तळिेिा पिाथय. 
 
तळविी  न. (क् व.) जलमनीवरीि (निी, ओढे, तळी इ.काचें) पािी. 
 
तळविे  उलि. १. पोळिे; भाजिे. २. स्स्थर होिे. 
 
तळवा पु. १. हाताचा, पायाचा तळ. २. तळहात. [सं. तळपाि; झह. तिवा] 
 
तळवाग  स्त्री. िर्गाम लढिे सोडिे. 
 
तळवाट  स्त्री. भयुाराची वाट; चोरवाट. 
 
तळवार  पु. १. पहा : तराळ. २. एक हिकी जात. [क.] 
 
तळवे न. १. भाताचे भारे रचून ठेवण्याकरता जलमनीवर पेंढा, र्गवत, िर्गड इ.काचंी केिेिी बठैक, 
पायाची रचना. (को.) २. भात साठवण्याची जलमनीवर ठेवण्याची बाबंूचंी मजबतू फोकाट्याचंी र्गोठ 
घातिेिी वतुयळाकार किरं्ग. यात एक िंडी भात राहू शकते. 
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तळवेिे  अलि. फार वळे अनवािी चािल्याने होिाऱ्या पायाचं्या आर्गीने सवांर्ग व्यापून त्रास, 
विेना होिे. 
 
तळवेमार पु. तापिेल्या तव्यावर अनवािी उभे करून, कड्यावरून िािी िोटून, तेिात 
तळून मारण्याची लशिा. 
 
तळशोधिी स्त्री. पहा : तळझाडा ५ 
 
तळसिे  उलि. १. सप्पा, साफ करिे (फादं्या इ. तोडून िंाड, पाने–काटे इ. तोडून फािंी, केस 
इ.काढून शरीर). २. काढून नेिे; तोडिे; छाटिे (फादं्या, पाने, िुंडुपे, केस इ.). [अर. तिाशी] 
 
तळसरा, तळसरी स्त्री. िाबंाचा तळिडा; उथळा. 
 
तळसरी  स्त्री. लवहीर बाधंताना लतच्या तळाशी िेतात तो पलहिा थर : ‘बाभळीच्या िाकडाचा 
उपयोर्ग लवलहरीच्या तळसरीकडे करतात.’ – उद्यम जाने १९३६. 
 
तळसाि स्त्री. पिाथय तळताना येिारा वास; तळिाची घाि. 
 
तळसांड लिलव. जलमनीपासून लनराळे; तळापासून उचििेल्या स्स्थतीत (ओिें इ.असिे); 
जमीनसाडं; भईुसाडं. 
 
तळसुणत, तळसुणध स्त्री. कंबरकस : ‘फुटेयालच तळसुलत केिी.’ – िीचपू ५०८. 
 
तळसंुचे  सलि. अधेमुधे तळिे. (र्गो.) 
 
तळसूती  स्त्री. काष्टा. [सं. तिसूत्र] 
 
तळहात  पु. हाताचा तळवा. 
 
तळहातिे सलि. (पाय इ. शरीरावयव) हातानंी रर्गडिे; चेपिे : ‘वनीं झहडताती एकिे । तळहातीन 
करकमळें ।’ – रालव १४·७३. 
 
तळा पु. तळवटीची जमीन. 
 
तळाची आरी (चमय.) जोड्याचा तळ लशवण्याची आरी. 
 
तळाटदार, तळाठदार, तळाटी, तळाठी, तलाटीदार पु. १. पहा : तलाठी. २. रै्गरहजर 
असिेल्या झकवा कामावरून तात्पुरते बडतफय  केिेल्या कामर्गाराच्या जार्गी काम करिारा अलधकारी; 
बििी कामर्गार. 
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तळाटी, तळाठी  स्त्री. तळाटिाराचा, तिाठ्याचा हुदा, काम. 
 
तळाफाटा पु. उधळेपिाचा िचय; उधळपट्टी; अलतव्यय. 
 
तळार्िे  लि. पाय चेपिे; काश्याच्या वाटीने तळपाय घासिे. 
 
तळावडी स्त्री. िहान तळे. 
 
तळाविे  अलि. (उन्द्हाने अंर्ग, दृष्टी इ.) होरपळिे; करपिे; पोळिे; रिरििे; तळपिे; उष्ट्ितेची 
बाधा होिे. 
 
तळावतय  लव. १. चािताना ज्याचा मार्गचा पाय पुढच्या पायािा िार्गतो असा घोडा. – अश्वप. 
१·९७. २. घोड्यावर बसिाऱ्याचा पाय भोवऱ्यािा िार्गतो असा भोवरा असिेिा (घोडा). – मसाप. २·१. 
 
तळावाटी स्त्री. पहा : तळाफाटा 
 
तळासिे सलि. १. (एिािे काम, लिया इ.) मुळापासून, आरंभापासून यथासारं्ग करिे, बजाविे. 
या लियापिाच्या ऊन प्रत्ययात धातुसालधतािा जोडून िंाडिे, उपटिे, तासिे, रंधिे, कापिे, पुसिे, घेिे 
इ. लियापिाचंा उपयोर्ग करतात. उिा. तळासून िंाडिे; तळासून कापिे. २. पहा : तळसिे 
 
तकळब पहा : तळव : ‘रि कोहळें सोहलळया कारिें ।… तझळब िंाडिें शस्त्रास्त्रें ॥’ – भारा अरण्य ८·१७३. 
 
तळी स्त्री. िहान तळे. (र्गो., राजा.) 
 
तळी स्त्री. १. पहा : तळखंड १. २. जात्यातीि पीठ ज्याच्यावर पडते तो जात्यािािचा सपाट 
िर्गड, िाकडाची फळी, काथवट.३. एका ताम्हिात भडंारा, कंुकू, लवडा, नारळ इ. ठेवनू तीन अथवा 
त्यापेिा अलधक िंडोबाचे भक्त ते ताम्हि कपाळािा िावतात व िंडोबाचा येळकोट असे म्हितात तो 
प्रकार. (लि. उचििे, भरिे) : ‘धेंडा नाचलवलिया वरी । तळी आलििी बाहेरी । फळीं पुष्ट्पीं अलत सालजरी । 
ज्ञानिीपें सोज्वळ ।’ – एरुस्व १७·३१. ४. (ब्राह्मिेतरातं रूढ.) नवरात्राच्या लिवसातं नवपलरिीत 
वराकडीि िोक ताटात साडी, चोळी, हळि–कंुकू, फराळाचे पिाथय इ. ठेवनू नवपलरिीत वधूकडे 
पाठलवतात ती. (लि. नेिे, पाठलविे). ५. लचिि, घाि पािी इ. आच जाऊ नये म्हिून लवलहरीच्या 
तोंडाभोवती केिेिी वतुयळाकार फरसबंिी, चुनेर्गच्ची. ६. फुिे, भस्म इ.नी युक्त असिेिे रु्गरवाच्या लभिेचे 
ताम्हन. ७. लवहीर बाधूंन काढताना बाधंकाम करण्यासाठी िािी लवलहरीत बसविेिी िाकडी चौकट. ८. 
र्गिपतीची मूती आिते वेळी नारळ, तािूंळ इ.ची मूर्णतकारािा लििेिी भेट. (वा.) (एखाद्या कार्ाची) तळी 
उचलिे, (एखाद्या कार्ाची) तळी भरिे – ते कायय करण्यासाठी सवांनी हातभार िाविे; एकजुटीने कायय 
लसद्धीस नेिे. (एखाद्याची) तळी उचलिे – सवांनी कट करून (एिाद्यािा) हाकून िाविे, पिच्युत 
करिे : ‘कशी उचििी तळी लमळािे ते बाराभाई ।’ – ऐपो ४११. तळी भरिे – १. (कत्याची षष्ठी) 
(एिाद्या िलररी मनुष्ट्यािा) आवश्यक त्या वस्तू, पैसा पुरवनू मित करिे. २. पहा : तळी उचलिे. 
तळीराम गार करिे – आपिास इष्ट ते साध्य करून स्वस्थ बसिे; उपभोग्य वस्तूचा उपभोर्ग घेऊन 
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स्वतुःची इच्छा तृप्त करून स्वस्थ बसिे. तळीराम गार होिे – (कत्याची षष्ठी) एिाद्याजवळ रु्गप्त धनाचा 
साठा, घबाड असल्यामुळे त्याच्या मनािा स्वस्थता असिे. 
 
तळी स्त्री. भारें्गत सािर इ. पिाथय घािून केिेिे एक िाद्य. 
 
तळी स्त्री. िाढी. 
 
तळी स्त्री. १. एका र्गावाने िुसऱ्या र्गावाची आकसाने, सूडबुद्धीने केिेिी िुटािूट, मारहाि, 
जाळपोळ इ.; िंर्गा. २. सरकारी नोकराकंडून आपिे हक्क, हक्काचं्या बाबी इ. वसूि, शाबीत करून 
घेण्यासाठी र्गावकऱ्यानंी केिेिा हल्ला. [क. तलळसु] 
 
तळी लव. पधंरा. (नंिभाषा) 
 
तळी आवरू लव. सतरा. (नंिभाषा) 
 
तळीउधानू लव. अठरा. (नंिभाषा) 
 
तळीखोर पु. िंरे्गिोर, बडंिोर : ‘शहापूर तािुक्यातीि िेडेकरी यािंी तळीिोर ठेवोन घेऊन 
िड्डीकयातीि तळी करवो िार्गिे.’ – ऐिेसं ५६१०. 
 
तळीगार पु. िोन र्गावानंी सुडाने केिेल्या परस्पराचं्या िुटािुटीत, तळीत भार्ग घेतिेिा 
मनुष्ट्य. 
 
तळील लव. १. िािचा; िािीि : ‘समथालचये पसं्क्तभोजनें । तलळल्या वलरल्या एकलच पिान्नें ।’ – ज्ञा 
१८४८. २. बुडाचा. 
 
तळीव लव. तळिेिा; तळून केिेिा. 
 
तळुक स्त्री. लस्त्रयाचं्या नाकातीि चमकी. (तंजा.) 
 
तळे न. १. तिाव; सरोवर. २. चरंाभोवती कधी कधी लिसिारे मोठे मंडि, िळे. तळे मोठे असते 
व िळे िहान असते. [सं. तल्ल] 
 
तळौटपि, तळौटेपि न. १. िहानपि; नीचपि. २. नम्रपिा; लवनय : ‘तळौटेपिा बािे । 
बहुतकरूनी ।’ – ज्ञा १३·१९४. 
 
तळौली, तळुले स्त्री. न. िहान तळे : ‘तळौिी भरिी अमृता’ – मूप्र ६१९. 
 
तळ्हात  न. डोंर्गराच्या पायथ्याचा मिैानी प्रिेश. (व.) 
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तक्षक पु. १. पाताळातीि नार्गापंैकी प्रमुि नार्ग; सपाची एक जात. २. (ि.) िुष्ट िुनशी व घातकी 
मनुष्ट्य. ३. सुतार; सुतारकाम करिारा. 
 
तक्षीम स्त्री. १. वतन; र्गावचा िचय इ. चा वाटा; लवभार्ग; फाळिी; वाटिी; लहस्सा; भार्ग. २. लवलशष्ट 
लनयमानंी संघलटत असिेिा समाज, संघ, जात, वर्गय, मंडळ. [फा. तक्सीम] 
 
तञ पहा : तज्ञ 
 

तं 
 
तंग पु. घोड्याचे िोर्गीर आवळण्याचा चामड्याचा पट्टा; घट्ट आवळिेिा पट्टा. [फा. तंग्] 
 
तंग लव. १. घट्ट; आवळ; आवळ होिारा (अंर्गरिा, चोळी इ.). २. दृढ : ‘बरवा अंर्गीं राहे भाव । तंर्ग 
तोलच जािा िेव ।’ – तुर्गा ३४५४. ३. घट्ट बाधंण्याचा (पट्टा). ४. अडचिीत, पेचात, संकटात सापडिेिा 
(मनुष्ट्य). (वा.) तंग करिे –(एिाद्यािा) पेचात धरिे : ‘प्रथमता ंिंुंजीं त्यास तङ र्ग केिा तेव्हाचं त्यास 
आंच बसिी.’ – ऐिेसं ८४७. तंग होिे – अस्वस्थ होिे (जीव); ग्िानी येिे; त्रासिे. (र्गो.) 
 
तंगचाई, तंगचावी, तंगशाई स्त्री. १. टंचाई; िुर्णमळता; अडचि; तंर्गी; तुटवडा : ‘परंतु िचाची 
बहुत तङ र्गचाई जािी.’ – इमं १३४. २. लवपन्नावस्था; ओढर्गस्ती. [फा. तंर्ग+चाय] 
 
तंगड स्त्री. िाठीचा पायावर केिेिा मार. - िािे. 
 
तंगड, तंगडी न.स्त्री. (झनिाथी) पाय. पहा : टांगडी. [सं. त्रक्–ख्–ग्] (वा.) तंगडी तोडिे, तंगडी 
मोडिे –िोड लजरविे, िोड मोडिे; ममावर बोट ठेविे. तंगड्या उपटनं –रार्ग व्यक्त करिे; 
असंमलतिशयक वार्गिे. (अलह.) तंगड्या गळ्र्ात टाकिे, तंगड्या गळ्र्ात पडिे, तंगड्या गळ्र्ात रे्िे–
कारस्थान स्वतुःवरच उिटिे. तंगड्या घासिे –िूप कष्ट घेिे, श्रम करिे. तंगड्या घालिे, तंगड्या देिे 
–१. िुसऱ्याच्या कामात अडथळा लनमाि करिे. २. परपुरुषाशी सख्य जुळविे, संभोर्ग करिे. तंगड्या 
तोडून जािे, तंगड्या तोडत जािे, तंगड्या ताित जािे –पायाने चाित जािे; पायपीट करिे. 
 
तंगडिे, तंगटिे  उलि. पायपीट करिे, करायिा िाविे. पहा : तांगडिे 
 
तंगिे अलि. १. िीि होिे; रोडाविे. २. लवपन्नावस्थेिा, अवनतीिा येिे; िलररी होिे. ३. थकिे; 
िमिे. ४. कष्ट करिे. 
 
तंगतंगीत लव. १. फार घट्ट बाधंिेिा, आवळिेिा. २. अंर्गाबरोबर; आटपशीर; सुटसुटीत; 
घटमूठ. ३. (सामा.) तंर्ग : ‘उरीं िोन्द्ही र्गेंि रु्गिाबी संर्गीत । वर कंचुकी ल्यािी तंर्गतंर्गीत ।’ – पिा ४·४४. 
[फा. तंर्ग] 
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तंगतुरसी, तंगीतुरसी स्त्री. अडचि : ‘आपल्या अवकात चाित नाही. बहुत जबुन वक्त तंर्गतुरासी 
जाहिी आहे.’ – लशचसािं २. प.ृ २१९. 
 
तंगतोड  लव. नग्निीिा घेण्याच्या बेतात असल्यामुळे वस्त्राचे बिं तोडून टाकिेिा (र्गोसावी 
इ.). 
 
तंगतोबरा, तंगतोबरी पु. स्त्री. घोड्यािा िार्गिाऱ्या लजन, तंर्ग, तोंबरा इ. लजनसा : ‘घोड्यािा 
तंर्गतोबरी लजनबिं कोरी ।’ – ऐपो ४२९. [फा.] 
 
तंगदार  पहा : तंग लव. १ 
 
तंगणपलणपले न. फळ्यानंा साधं्याची िोबि पाडण्याचे सुतारी हत्यार. (को.) [इं.टंर्ग + म. 
लपिपीि] 
 
तंगबार, तंगबाहार पु. िोर्गीर वरै्गरे घािून केिेिी (घोड्याची) तयारी; लजनबिंी (लि.करिे): 
‘िार, र्गोळी िोकासं वाटून तंर्गबार करून मुहुते लसद्ध होऊन चालििे.’ – भाब १०; ‘तंर्गबाहारी तयारी 
साऱ्या सैनेस ।’ – ऐपो ३३४. 
 लव. १. िोर्गीर वरै्गरे चढवनू सज्ज केिेिा (घोडा). २. कंबर कसून प्रवासािा लनघायिा लसद्ध 
िंािेिा (मनुष्ट्य). [फा.] 
 
तंगरोखि स्त्री. सुताराच्या रोििीचा, रंध्याचा एक प्रकार. फळीिा मधोमध पुढे येिारा भार्ग 
रािून बाजूचा भार्ग रंधून काढिारा रंधा. 
 
तंगावतय  पु. (घोड्यािा) तंर्गािािी असिेिा वाटोळा भोवरा. – अश्वप १·१०१. 
 
तंगी स्त्री. घोड्याची िंिू, र्गाशा, बुरिी इ. बाधंण्यासाठी असिेिा िहान, तंर्ग पट्टा, बिं. 
 
तंगी स्त्री. १. (अंर्गातीि कपडे इ.काचंा) घट्टपिा; अडसपिा. २. (रव्याची, लजनसाचंी) टंचाई; 
अडचि; ओढ. ३. चिचि; ओढाताि; र्गलरबी. ४. (व्यापार) तेजी; महार्गाई. 
 
तंट पु. बोभाटा; िुष्ट्कीती. 
 लव. भाडंिोर. 
 
तंटलमारी लव. बुडव्या; तंटे करिारा. (तंजा.) 
 
तंटा पु. १. वाि; भाडंि; किह; मतभेि; बोिाचािी; बाचाबाची. (लि. उचििे, करिे.) २. 
लजलकरीचे पि जरुरीचे काम, कामधंिा. ३. (सावकाराचंा) तर्गािा; िकडा; लनकड. ४. अलप्रय काम, 
प्रसंर्ग. [ध्व.; झह. टण्टा; सं. तण्ड्] (वा.) तंटा मोडनं –सौिा पूिय करिे. (अलह.) तंयाणभल्ल बननं –
कसेही, अलवचाराने वार्गिे; अस्वच्छ राहिे. (अलह.) 
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तंटेखोर, तंटेबाज लव. भाडंिोर; किहलप्रय. 
 
तंटेदार लव. १. कजयबाजारी (ऋिी). २. र्गृहस्थ नसिारा. (तंजा.) 
 
तंड पु. पहा : तंटा : ‘तंड वाचाळी बरवी नव्हे ।’ – िालव ३४६. 
 
तंडिे अलि. भाडंिे; किह करिे; मोठ्याने आरडाओरड करून वाि करिे; शुष्ट्क वािलववाि करून 
भाडंिे; िंर्गडिे : ‘विेातंीयाशीं पाषाडंी तकय  । भार्गवताशीं तण्डे कोक ।’ – मुरंशु २३६. [सं. तण्ड] 
 
तंडा पु. मोठी वीट. (बे.) 
 
तंडा पु. १. (मंुग्या, जनावरे इ. काचंा) समुिाय; घोळका–जमाव. २. ताडंा; टोळी; तुकडी. 
 
तंडेल लव. िाडंर्गा; आडिाडं; रानवट; मर्गरूर; लशरजोर. 
 पु. मजूर ठरवनू िेिारा मनुष्ट्य. 
 
तंडेली स्त्री. िाडंर्गाई; आडिाडंपिा;ं िंडेिी; िंडुकेशाही. 
 
तंत पु.स्त्री. १. िोरा; धार्गा; वाद्यातीि तार : ‘तंत िार्गिा मुळाचा । अवताराकडे ।’ – िास १८·८·६. 
२. त्राि; जीव; िम. ३. तार, तात िाविेिे वाद्य. [सं. तंतु](वा.) तंती प्राि उरिे, तंती प्राि लाविे –१. 
कंठी प्राि येिे; आसन्नमरि असिे. २. (एिािी वस्तू) अलतशय जीिय होिे. [सं. तंतु] 
 
तंत लिलव. १. (एिािे प्रमाि, माप, रु्गि, संख्या इ. काशंी) बरोबर जुळिारा; बरहुकूम; तुल्य; 
सारिा; हुबेहूब; तसाच; िोटा; तंतोतत. (लि. भरिे, उतरिे) : ‘स्वर तंत घन थाट तो िाट बैसिा ।’ – 
िालव २५६. २. तुडंुब; काठोकाठ; साडंोसाडं. ३. नक्की; पुरेपूर; बरोबर : ‘बारा वषे वालहिे पािी नाथाघरीं 
तंत ।’ – मिा ३०. 
 
तंततंत, तंतणवतंत लिलव. समस्वर; स्वरैक्याने युक्त अशा रीतीने, तािबद्ध : ‘तंततंत लवतंत सुस्वर 
। चतुर्णवध वाद्याचंा र्गजर ।’ – ह २·१२३. 
 
तंतरिे उलि. १. भिूथापा िेऊन फसलविे; फूस िावनू नेिे; भरुळ पाडिे; फसवनू िुबाडिे. २. 
(अलशष्ट) संभोर्गिे; उपभोर्गिे : ‘जीभ िावुन नाकािा बोिसी लनत तंतरसी लभकारिी ।’ – प्रिा २४०. 
 अलि. र्गभयर्गलळत होिे; घाबरिे; झककतयव्यमूढ होिे. (ना.) 
 
तंतरना  लि. संधीची प्रतीिा करिे. (िंाडी) 
 
तंतारा, तंतार, तंताणरक लव. कृश; लकडलकडीत; िीि; बारीक; रोड. 
 
तंताळ लव. िोडकर; उनाड; आडिाडं; िाड (मूि). 
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तंती पु. लविकर; कोष्टी. 
 
तंतु पु. १. सूत; िोरा; धार्गा; सूत्र. २. (कातड्याची, सािीची, आतड्याची) तात, तार. ३. 
(फुिातीि) केसर; तािा; अर्गारी; तार : ‘पद्माचा जो तंतु वारिािा । वारायािा पैं म्हिे लसद्ध िंािा ।’ – 
वामन नीलतशतक १० (नवनीत प.ृ १३४). ४. िोरासारिा लकडा. ५. (ि.) धार्गािोरा; धार्गासंबधं; 
िार्गाबाधंा. (लि. िार्गिे.). ६. एिाद्या कुटंुबातीि एकच लशल्लक उरिेिा पुरुष. ७. वशं; संतती; 
मुिेबाळे; अपत्य. ८. धोरि; सूत्र. [सं.] 
 
तंतुक स्त्री. तार; तात : ‘शीर कापून आपिें  िेिा । यंत्र केिे करकमलळका । लशरा काढून तंतुका । 
राविेश्वर र्गातसे ॥’ – रु्गच ६·७१. 
 
तंतुकणिका स्त्री. (वनस्पलत.) पेशीरवातीि अन्नाचे प्रालििीकरि करून ऊजा उत्पन्न करिारा 
घटक; पेशींचे ऊजालनर्णमलतकें र; पेशीरव्यातीि र्गोि झकवा िंबर्गोि कि. 
 
तंतुकार  पु. तंतुवाद्य वाजलविारा. 
 
तंतुपट पु. छाती व पोटाच्या मधोमध असिारा स्नायूंचा पडिा; श्वासपटि. 
 
तंतुमूळ  न. वनस्पतीचे तंतू असिारे मूळ. उिा. कािंा. 
 
तंतुमेह पु. (वैद्यक.) १. िघवीतून धातूची तार जाण्याचा लवकार. २. वरीि प्रकारच्या लवकाराचे मूत्र. 
[सं.] 
 
तंतुरूप काच आर्गीपासून उष्ट्ितेपासून संरिि िेिारी, प्िास्स्टक धाग्यानंा मजबुती िेिारी, लवजेच्या 
तारावंर लवद्युतरोधक, िाबं धाग्यासारिी असिारी काच. 
 
तंतुवाद्य, तंतवाद्य,तंतीवाद्य न. वीिा, तंबोरा इ. तारा, तात िाविेिे व तारा छेडून वाजवायचे 
वाद्य. [सं.] 
 
तंतुवार्  पु. १. लविकर; कोष्टी. २. कोळी (लकडा). [सं.] 
 
तंतुवेचन न. आंबाडीसारख्या तंतुमय वनस्पतीचे तंतू काढण्यासाठी पाण्यात लभजत ठेवण्याची 
लिया. 
 
तंतुशोथ  पु. शरीरातल्या लवलशष्ट भार्गात तंतुमय ऊतीची वाढ होण्याची प्रलिया. [सं.] 
 
तंतू पु. नमयिा, यमुना या व इतर काही नद्यातं, तळ्यात व समुरात आढळिारा पुष्ट्कळ हात 
असिेिा िोरासारिा एक जिचर प्रािी. हा मनुष्ट्यानंा वटेाळून पाण्यात ओढत नेतो असे म्हितात. याचे 



 

अनुक्रमणिका 

िात भाल्यासारिे असून त्यानंा तीक्ष्ि धार असते आलि त्याचं्या कडानंा िाडें असतात. – मपु ६·१८७५, पृ. 
२२६. [सं. तंतु] 
 
तंतोतंत  लव. १. सवय बाबतीत जुळिारा; बरोबर संख्येचा, मापाचा, प्रमािाचा; अर्गिी 
साम्य असिेिा, सारिा, तुल्य. २. काठोकाठ; साडंोसाडं; पुरेपूर. 
 
तंत्र न. १. पहा : तंतु १, २. २. (राजाचा, बड्या र्गृहस्थाचा) िवाजमा; पलरवार; इतमाम. ३. 
ताबेिारी; अनुवतयन; चाकरी; पराधीनता; िास्य. ४. (एिाद्याच्या) वार्गण्याची पद्धत, धोरि, रीत. ५. िोन 
झकवा अलधक र्गोष्टी घडवनू आििारे एकच कारि, साधन झकवा एकाहून अलधक प्रश्नाचें एकच उत्तर. उिा. 
पाने का सडिी ? घोडा का अडिा ? लवद्या का लवसरिी ? या लतन्द्ही प्रश्नाचें उत्तर ‘फेर नाही म्हिून’ हे 
आहे. ६. िुसऱ्या मािसाच्या आजे्ञप्रमािे धोरि (जे त्याच्या आलश्रतानंा साभंाळाव ेिार्गते ते); आलश्रत वृत्ती; 
अधीनता.७. धार्णमक लवधीतीि मंत्रानुसार करण्याचे आचार : ‘जाित्या असाध्य मंत्र तंत्र काळ । येर तो 
सकळ मूढ िोक ।’ – तुर्गा २५१४. ८. अध्यात्मज्ञानाची, सािात्काराची एक उपासना–पद्धत; लवलवध 
साधनाचं्या िारे िेवता व लनसर्गयशक्ती यानंा स्वाधीन करून घेण्यासंबधंीचे शास्त्र. ९. प्राचीन धार्णमक 
वाङ्मयातीि मंत्रशास्त्रलवषयक भार्ग. १०. ग्रहाचंी स्थाने व र्गती ज्यातं सालंर्गतल्या आहेत असा 
ज्योलतषशास्त्रातीि एक भार्ग. ११. कापड लविण्याचा मार्ग. – लटिे ३·४६. १२. एक लवलशष्ट संप्रिाय व 
त्याचे वाङ्मय. [सं.] 
 
तंत्रणनकेतन न. तीन वषांचा तालंत्रक अभ्यासिम असिेिी लशििसंस्था; (इं.) पॉलिटेस्क्नक. 
 
तंत्रपाठ  पु. (ग्राम्य, साकेंलतक) संभोर्ग; मथुैन. 
 
तंत्रणवद्या, तंत्रशास्त्र, तंत्रञान स्त्री.न. १. यालंत्रक कामातीि प्रलिया, त्यातीि लनरलनराळ्या वारंवार 
घडिाऱ्या लिया याचें पद्धतशीर ज्ञान. २. वैज्ञालनक लनयम व तत्त्व ेयाचंा वापर करण्याचे ज्ञान; उपयोलजत 
लवज्ञान. 
 
तंत्री स्त्री. १. (तंतुवाद्यातीि) तार : ‘ओंकार तो लतचा वीिा । लत्रमात्रा लतन्द्ही तंत्री र्गहना ।’ – भारा 
बाि १·१०. २. वीिा; सारंर्गी. 
 लव. १. तारा असिेिे (वाद्य इ.). २. लविून तयार केिेिे; कातीव; सुताचे केिेिे. ३. तंत्र 
ज्याच्याजवळ आहे असा. ४. (ि.) कारस्थानी; धूतय; कावबेाज; पाताळयंत्री; िोि स्वभावाचा. [सं.] 
 
तंत्वाबुयद  पु. तंतुयुक्त व स्नायसूारिे पेशीजाि असिेिे लनरुपरवी आवाळू. हे सहसा 
र्गभाशयात होते; (इं.) फायब्रॉईड. 
 
तंथ पु. (व.)पहा : तथ्र् 
 
तंदारी स्त्री. १. र्गमजा. २. तंरी. (क.) 
 
तंदुरस्त, तंदुरुस्त लव. लनरोर्गी; लनकोप प्रकृतीचा. [फा.] 
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तंदुरस्ती, तंदुररुस्ती स्त्री. आरोग्य; लनरोर्गीपिा. [फा.] 
 
तंदुरा लि. रारं्ग. (माि.) 
 
तंदूर, तनूर पु. १. भट्टी िावण्याकरता तयार केिेिी, बाधंिेिी जार्गा; भट्टी. २. रोट्या 
भाजण्यासाठी बाधंिेिी मातीची मोठी भट्टी. [अर.] 
 
तंद्रा स्त्री. १. आळस; मंिता; ग्िानी. २. िंोपेची रंु्गर्गी; सुस्ती. [सं.] 
 
तंद्री स्त्री. १. पहा : तंद्रा. २. (एिाद्या लवषयाच्या मननात िंािेिी) एकाग्रता; तल्लीनता. 
 
तंबिे अलि. रार्गाने पाहिे; आढ्यतेने वार्गिे. 
 
तंबर लव. उन्द्मत्त; (र्गवय, मद्य इ. नी) धंुि. 
 
तंबाकू, तंबाखू, तमाखु पु.स्त्री. एक वनस्पलतलवशषे. रोप सुमारे तीन फूट. पाने वाळवनू त्यानंा पािी 
िावनू त्याचंा उपयोर्ग िाण्यासाठी व ओढण्यासाठी करतात. पान तीक्ष्ि व कफनाशक. र्गिळिे, अकोि, 
लमठ्ठास व िुमासिार असे चार प्रकार. [ऑस्स्रक–टोबकॅो] 
 
तंबी स्त्री. धाकिपटशा; िटाविी; िहशत; धमकी. [अर्. तम्बीह] 
 
तंबुमासा पु. सापाच्या तोंडाच्या आकाराची िाबं मासोळी. 
 
तंबीट न. राळ्याचे तािूंळ व र्गूळ असे उिळात कुटून त्यातं िोबरे, विेिोडे वरै्गरे घािून करतात ते 
िाडू. याचा नार्गािा नैवदे्य िािवतात. 
 
तंबुरची, तंबुरजी  पु. तंबरू वाजलविारा. 
 
तंबुऱ्र्ा पु. िुधीभोपळ्याची एक जात. [अर. तंबूर] 
 
तंबू पु. कापडाचे तात्पुरते एका िाबंाचे घर. याच्या मोठ्या प्रकारास ‘डेरा’ म्हितात. [फा.] 
(वा.) तंबूतािून णनजिे –संसार इ. ची काळजी सोडून लनजिे, िंोपिे. 
 
तंबूर पु. १. एक चमयवाद्य; ढोि. २. (ि.) ढोिाचा आवाज; ढोि लपटिे; इशारा; नर्गारा वाजिे : 
‘असें कळिें  कीं मोंर्गिािा तंबूर िंािा । मानकऱ्यािा केिे पुकार ।’ – ऐपो ४३६. [अर.] 
 
तंबोरा पु. चार तारा असिेिे एक तंतुवाद्य. ह्याचा िािचा भार्ग कडू भोपळ्याचा केिेिा असतो व 
त्यािा िाकडाची लनमर्गोि िाडंी बसविेिी असते. ह्या िाडंीच्या टोकाजवळीि चार िंुट्यांना तारा 
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रु्गंडाळिेल्या असतात. चारापंैकी पलहिी पचंमात. िुसऱ्या िोन षड्जात व शवेटची िजात िावतात. हे 
वाद्य मूळ तुकी आहे. [अर्. तंबरू] 
 
तंबोरी, तंबुरी स्त्री. तंबोऱ्यासारिे पि त्यापेिा िहान आकाराचे तंतुवाद्य. तंबोरीचा स्वर बराच चढा 
असतो. लहची बनावट व ताराचंी लमळवि तंबोऱ्यासारिीच असते. 
 

ता 
 
ता संस्कृतातीि एक प्रत्यय. हा नामािा, लवशषेिािा िावनू भाववाचक नामे बनलवतात. उिा. 
मधुरता = र्गोडी. 
 
ताइ स्त्री. उष्ट्िता : ‘पर ते ताइ नुतरे अस्ग्नमुिी : माहा प्रळयाचा’–ज्ञाप्र ५८४. 
 
ताइताळे न. लस्त्रयाचंा, अनेक ताईत एकत्र ओवनू केिेिा, र्गळ्यात घािण्याचा एक िालर्गना; 
ताइताची माळ. 
 
ताइती स्त्री. िहान ताईत. (राजा.) 
 
ताइफा पु. जमाव; जात. [अर.] 
 
ताई स्त्री. लधरडे करण्याचा मातीचा तवा. 
 
ताई स्त्री. १. वडीि बहीि. २. एक प्रलतलष्ठत नाव; बलहिीिा झकवा कोित्याही स्त्रीिा बहुमानाने 
संबोधण्याचा शब्ि. हा काही प्रातंातं पुझल्लर्गी व नपुंसकझिर्गी अनेकवचनीही वापरिेिा आढळतो. 
(आिराथी रूप). [क. ताय, तायी;झह.] 
 
ताईत पु. १. सोन्द्याचा, चािंीचा अधयचंरकार, नळकाडं्याच्या आकाराचा मुिाचं्या र्गळ्यात, िंडािा, 
मनर्गटािा बाधंण्याचा एक बारीक िालर्गना. याने मुिानंा दृष्ट िार्गत नाही असा समज आहे. कधी कधी 
त्यात मंत्र लिलहिेिा कार्गि, अंर्गारा असतो. २. मुसिमानाचं्या थडग्यावरीि शवपेटीच्या आकाराचा 
फुर्गीर भार्ग. [अर. तअवीझ्; झह.] 
 
ताईत पु. (िर्गडी बाधंकाम) मोटेच्या थारोळ्याचा कण्यािािचा िर्गड. 
 
ताईतपेटी स्त्री. लस्त्रयाचं्या र्गळ्यातीि सोन्द्याचा िालर्गना. (अलह.) 
 
ताईबार्  स्त्री. १. बहीि. २. भावजय. (र्गो.) 
 
ताई भरिे अलि. ताविे; तापिे; संतापिे : ‘राजश्री बहुतसे ताईं भरून मोठ्या कुऱ्याने बोििे.’ – 
पेि ४०·६५. 
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ताऊज, ताऊत स्त्री. मोठा बाबं ू; नावचेा, होडीचा बाबं.ू 
 
ताऊस पु. १. मोर. २. एक प्रकारचे तंतुवाद्य. सतारीिा जसा भोपळा असतो तसा यािा िाकडी मोर 
बसविेिा असतो व त्याच्यावरीि भार्ग कातड्याने मढविेिा असतो. यािा चार तारा असून त्या सा, प, 
सा, म या स्वरात लमळविेल्या असतात. सतारीसारिेच वीस पडिे असतात. हे वाद्य र्गजाने वाजवतात. 
[फा.] 
 
ताक न. १. िही घुसळून िोिी काढून घेतल्यावर रालहिेिा रवपिाथय. २. सत्त्वहीन; नीरस पेय; 
पिाथय : ‘िंािा घािाया घृत–विय नभाचा परासु कलव ताकीं ।’ – मोस्त्री ४·३९. [सं. ति] (वा.) (धमाचे) 
ताक णपिे –एिािी वस्तू घरी लमळिारी असूनही िुसऱ्यापासून लतची इच्छा, अपेिा ठेविे : ‘कोि वतुयिक 
कसी रोज स्वदृष्टीनें पहाता ं। समजुन पुरतेपिें ताक का ंधमाचें लपता ं।’ – होिा १०८. ताकाचा थेंबही नसिे 
–(ताक ही अलतशय सामान्द्य वस्तू असतानाही पलरस्स्थतीमुळे तेवढेही नसिे, यावरून) घरात काहीही 
वस्तू नसिे. ताका णमठाक गांठ –हिािीची पलरस्स्थती. (र्गो.) ताकाला जाऊन भांडे, गाडगे लपविे –
िुसऱ्याजवळ काहीही मार्गायचे िंािे तर ते उघडउघड, सरळ न मार्गता आढेवढेे घेऊन मार्गिे; िुसऱ्याची 
याचना करण्याचे पत्करून याचनेकरता तोंड वेंर्गाडण्यास कचरिे. ताकास तूर लागू न देिे – (एिाद्या 
र्गोष्टीचा िुसऱ्यािा) लबिकुि थारं्ग िार्गू न िेिे; टाळाटाळी करून स्वतुःच्या मनातीि लवचार िुसऱ्यािा 
समजू न िेिे. ता म्हिता ताकभात समजिे – स्थिकािािी छोट्याशाही संकेतावरून कोितीही पूिय र्गोष्ट 
तकाने चटकन जाििे. 
 
ताक स्त्री. (र्गो.) पहा : ताकद 
 
ताक न. टोक. (र्गो.) 
 
ताककण्र्ा स्त्री.अव. र्गलरबाचे अन्न; जाडेभरडे जेवि; मीठभाकर. 
 
ताकघाटा पु. ताक व ज्वारीचा भरडा; ताककण्या : ‘ज्या भलिती केवळ ताकघाटा ।’ – सारुह 
३·१६. 
 
ताकट, ताकड स्त्री.न. ताकाचा अंश लशल्लक असिेिे िोिी झकवा िोण्याचा अंश लशल्लक असिेिे ताक. 
 लव. पहा : ताकणपरा१. : ‘शाहािपिे वेि मुका । र्गोलपका त्या ताकटी ।’ – तुर्गा ३२८१. 
 
ताकडातुकडा पु. (िोरी, वस्त्र, कार्गि इ. काचंा) िहान–मोठा तुकडा. 
 
ताकडी  पहा : तागडी : ‘हृिय ताकडीं जोिा तुम्ही ।’ – िालव १५९. 
 
ताकत, ताकद स्त्री. १. शक्ती; बळ; जोर. २. सामथ्यय; योग्यता, िमता. [अर.; झह.] 
 
ताकतई, ताकतर्, ताकतव, ताकतेर्, ताकतेव, ताकत्रे्र्, ताकतोर्, ताकतोव स्त्री. फोडिीचे ताक; 
कढी; मठ्ठा. 
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ताकतीक, ताकीत (र्गो.) पहा : ताकीद 
 
ताकतीक, ताकीस स्त्री. घाई; िर्गबर्ग. (र्गो.) [पोतुय. ताकीि] 
 
ताकपािी न. १. (व्यापक) िही घुसळिे, ताक करिे, िोिी काढिे इ. कामे करिे २. ताक; 
िही इ. ३. पहा : ताककण्र्ा. ४. (ि.) अल्पाहार; थोडे जेवििाि. 
 
ताकपातसे न. ताकात लशजविेिी भाजी. 
 
ताकणपठ्या लव. ताक व पीठ इतक्या िहान लबिार्गीवर पुराि सारं्गिारा, कथा करिारा 
(हलरिास); (सामा.) अल्पलवद्य; बाताड्या; तुटपुजें ज्ञान असिारा. 
 
ताकणपरा, ताकपीर लव. १. ताक लपऊन राहिारा (र्गरीब). २. (ि.) घामट; घािेरडा; ओंर्गळ : 
‘र्गौळीयाचंी ताकपीरें । कोि काय पोरे चारं्गिी ।’ – तुर्गा ३६८४. 
 
ताकमेढ, ताकमेढी स्त्री. ताक घुसळण्याचा िाबं. 
 
ताकविी न. फार पािी घातिेिे, अलतशय पातळ, पािचट ताक. 
 
ताका पु. (कृलष.)लपकावर पडिारा एक रोर्ग. याने धान्द्य काळे पडते. 
 
ताकाविे अलि. (पीक, धान्द्य इ. ना) ताका रोर्ग होिे. 
 
ताकीद, ताकीत  स्त्री. १. िरमरीत, सक्तीचा हुकूम; बजावनू सारं्गिे; सूचना; इशारत. २. 
जरब; सक्ती : ‘तों लर्गिच्याचंी ताकीि भारी.’ – भाब २६. ३. (कायिा) सरकारी आज्ञा; मनाई हुकूम. 
[अर.] 
 
ताकीदणचठी, ताकीदपत्र  स्त्री.न. (कायिा) सरकारने आपल्या अलधकाऱ्यािा, वलरष्ठ अलधकाऱ्याने 
कलनष्ठ अलधकाऱ्यािा पाठलविेिे तालकिीचे पत्र. 
 
ताकीददार पु. १. सरकार इ. नी ताकीि िेण्यासाठी पाठलविेिा मनुष्ट्य, लशपाई. २.बाजारबुिरे्ग 
इ. पासून शते, र्गाव इ. चे रिि करण्यासाठी नेमिेिा मनुष्ट्य; रिवाििार. 
 
ताकोला  लव. अप्रौढ; अद्याप पूियपिे न वाढिेिा; अपि; लवलशष्ट अवस्थेिा न पोचिेिा; 
अपूिय. हा शब्ि बाप्या, घोडा, बरा इ. शब्िापूंवी रु्गिवाचक म्हिून येतो. [अर्. ताक् + म. ओिा] 
 
ताक्र्ा लव. ताक लवकिारा; ताकलवक्या. 
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ताखडा  लव. चिाि; हुशार; िहानसहान, लकरकोळ कामे करण्यात लनपुि; कुशि; ताकडा : 
‘ल्यािी असे जे मुिरािडीिा । िंािी असे तातंलह तािंडीिा ।’ – सारुह ६·३५. [अर. ताक्. फा. ताख्त] 
 
ताग पु. १. (कृलष.) अंबाडीसारिे एक िंाड; सि. याची िार्गवड भारतातीि सवयत्र होते. याचे 
पीक वािासाठी व लहरवळ ितासाठी करतात. याच्या वािाची पोती, सुतळी, िोरिंड इ. करतात. 
ज्यटूतार्गापासून कापड (र्गोिपाट) तयार करतात. २. वरीि िंाडाचा तंतू; वाि. 
 
तागकू पु. (ि.) काथ्याकूट; शुष्ट्क वाि. – राको. 
 
तागडथोम लव. ज्यातं मृिंर्ग वाजवनू त्या तािावर पाते्र नाचत असे पौरालिक नाटक. – मरं ३०. 
[ध्व.] 
 
तागड भेटिे काहीच न लमळिे. (व.) 
 
तागडा पु. (उप.) िुकानिार. (र्गो.) 
 
तागडी स्त्री. तराजू; ताजवा; तोिण्याचे िोन पारडी असिेिे साधन. 
 
तागलवाट स्त्री. आपल्यािा कंटाळा आिा असेि त्या वस्तूचे, जनावराचे लविी इ. प्रकाराने 
िूरीकरि; लवल्हेवाट. 
 
तागा पु. १. नाव, होडी ढकिण्याचा बाबंू; डारं्ग : ‘तेथ तार्गा िारे्गि काई । बोिाचा या ।’ – ज्ञा 
६·३१५. २.(ि.) थारं्ग. 
 
तागा पु. लवल्हा; व्यवस्स्थत माडंिी. (वा.) ताग्र्ास ठेविे –(सामानसुमान) िाविे; योग्य 
लठकािी ठेविे; व्यवस्स्थत माडंिे. 
 
तागा, ताका पु. १. मार्गावरीि सबंध, न फाडिेिे कापड; (कापडाचे) ठाि. २. िोरा; धार्गा. 
३.(ि.) थारं्ग; संबधं; मार्गमूस : ‘तरी मनुष्ट्यिेहाचा तार्गा । घेऊलन रुसती ते जर्गा ।’ – ज्ञा १६·४०६. [फा. 
ताका] 
 
तागाईत  न. कार्गि लचवट करण्यासाठी त्यािा िळ िावण्याचे उपकरि : ‘सुऱ्या कातऱ्या 
जार्गाइंत । िळीं घोंटाळें  तार्गाईत ।’ – िास १९·१·१५. 
 
तागाईत  लव. तरण्याजोर्गा; लटकाऊ. – मनको. 
 
तागाईत, तागार्त शअ. १. पयंत; पावतेो; लववलित काळापयंत. २. पासून : ‘लमरजेहून लनघाल्या 
तार्गायत.’ – ऐिेसं ८·३८५३. [फा.] 
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तागाचा बेवड शतेातीि तार्गाचे पीक नारं्गरून जलमनीत र्गाडिे; शतेािा तार्गाचे लहरव ेित घाििे. 
 
तागादिे अलि. (धंिा, काम, संसार इ. ना) कंटाळिे; लवटिे; त्रस्त होिे. 
 
तागी स्त्री. तार्गाची एक बारीक जात. –कृलष ३७३. 
 लव. तार्गाचे लवििेिे (वस्त्र). 
 
तागुर पु. अंकुर; तािा. 
 
तागेर लव. पहा : तगीर : ‘तुम्हासी तारे्गर करून िुसरे करतीि त्या  जीव ेमारंू.’ – एसंसा 
१·१४. [अर. तर्गीर] 
 
ताज स्त्री. १. (पत्त्याचंा िेळ) एक डाव; पते्त; पत्त्याचंा जोड. २. र्गंलजफातीि एक रंर्ग. [फा.; झह. 
तास्] 
 
ताज पु. १. मुरु्गट; टोप. २. पुढारी; प्रमुि मनुष्ट्य; नेता. [फा.] 
 
ताज पु. स्त्री. १. (नालवक) उथळ पाण्यातून होडी ढकिण्याचा िाबं वळूे, बाबंू; लचव्याची काठी. हा 
साधारिपिे िहा हात िाबं असून याच्यावर िाडीची िोिी मोजिी जाते : ‘स्त्रीने ताज मारीत ती होडी 
थोडक्यात पडावािा लभडलविी.’ – कोरलक ३९५. (सामा.) िाबं बाबं.ू याचा फुिे, फळे काढण्यासाठी 
आकडीसारिा उपयोर्ग होतो. २. मोठ्या जातीचा बाबंू; मािर्गा. (को.) [र्गो.] 
 
ताजक न. (ज्यो.) कंुडिीवरून एिाद्याचे वषयफि, मासफि इ. सारं्गिे; भलवष्ट्य. २. 
फिज्योलतषातीि र्गलिताची शािा. [झह.; सं. जातक] 
 
ताजकी  स्त्री. भिेपिा; मोठेपिा. 
 
ताजगी  स्त्री. १. तेजी; भरभराट; ऐश्वयय : ‘लसवाजीराजे याचंी ताजर्गी आता ं कानानें ऐकवत 
नाही; ताजर्गी म्हिजे मोठा परािम म्हिोन लिल्र्गीर जाहिें .’ – मिरू १·७७. २. प्रसन्नता; उत्साह; उमेि. 
३. सौख्य. [फा.] 
 
ताजम पु. पहा : ताजीम 
 
ताजवा पु. सोने, रुपे इ. तोिण्याचा िहान तराजू, काटा. 
 
ताजवा पु. (मल्लिाबं) बर्गिी करून बोंडावर जाऊन बेंबी बोंडावर ठेवनू समतोि राहिे. 
 
ताजवा पु. (र्गलित) १. रु्गिाकाराचे लचन्द्ह. ‘×’अशी िूि. २. अशा लचन्द्हाने रु्गििे; रु्गिाकार. (लि. 
करिे, लमळिे, लमळविे, चुकिे). 
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ताजवा फरारा (मल्लिाबं) ताजवा करून धरिेिा तोि. – व्याज्ञा ३·१९. 
 
ताजा पु. घोड्याच्या तोंडात घािावयाची चामड्याची म्होरकी; ‘अश्वमुिकवच’ – राव्यको ५·२०. 
[अर. तािंी] 
 
ताजा पु. १. मोहरमात मुसिमान िोक हसनहुसेनालवषयी र्गातात ते शोकर्गीत. २. ताबतू; डोिा; 
तालजया. [अर. तअलिंया] 
 
ताजा पु. १. प्रफुल्ल; टवटवीत. २. लशळा नसिेिा; नवा; नवीन. ३. (ि.) रु्गटरु्गटीत; रु्गबरु्गबीत; 
िठ्ठ; धष्टपुष्ट; सतेज (मनुष्ट्य, जनावर इ.) [फा. तािंा] (वा.) ताजंव्हनं, ताजा व्हनं–िठ्ठ होिे; िािे; 
फुकटचे िुबाडिे. (अलह.) ताज्र्ा घोड्याची गोमाशी –जोपयंत एिाद्याजवळ संपत्ती आहे तोपयंत त्याची 
िुशामत, हाजंी हाजंी करिारा; तोंडपुंजा मनुष्ट्य; पसं्क्तपठाि. 
 
ताजा कलम पत्र लिहून िंाल्यानंतर लवस्मरि वरै्गरेमुळे रालहिेिा झकवा नवीन सुचिेिा असा शवेटी 
लिलहतात तो मजकूर. [फा.] 
 
ताजातवाना, ताजातवान लव. प्रफुल्ल; टवटवीत, चपळ; चिाि; अर्गिी तयार (मनुष्ट्य, जनावर, वृि 
इ.). 
 
ताजा रोजगार भरपूर, भक्कम पर्गाराची, प्राप्तीची नोकरी, जार्गा. 
 
ताजी लव. अरबी (घोडा). [अर. तािंी] 
 
ताजी लव. श्रेष्ठ; मोठा. – िोसाको. 
 
ताजीम स्त्री. (एिाद्याच्या सन्द्मानाथय) उभे राहिे; उत्थापन; सिामी. (लि. िेिे, घेिे). [अर. 
तअिंीम] 
 
ताजूब स्त्री. पु. न. आियय; चमत्कार; नवि. 
 लव. चमत्कालरक; नविपूिय; आिययकारक. [फा. तअजु्जब्] 
 
ताज्र्ा, ताजकरी लव. ताजाने, बाबंनेू र्गिबत ढकििारा. 
 
ताट न. १. जेविासाठी उपयोर्गी उथळ व पसरट धातुमय पात्र; तबक. २. फासा, नाके इ. लवरलहत 
अशी पुतळी; पुतळीचे ताट असेही म्हिण्याचा प्रघात आहे. [क. तटे्ट] (वा.) ताटाला बसिे –जेवायिा 
बसिे. ताटावरचे पाटावर, पाटावरचे ताटावर – श्रीमंतीचा डौि; श्रीमंताचं्या बायका काम न करता 
आळसात व चैनीत वळे घािवतात त्यावरून. ताटावरून ओढिे, ताटावरून उठविे – १. (एिाद्यािा) 
जेवता जेवता उठविे; (एिािा) जेवत असताना त्याचा अपमान करून त्यािा उठविे. २. लनवाहाचे 
साधन काढून घेिे. ताटाखालचे मांजर –पूियपिे आज्ञालंकत मनुष्ट्य; झमधा. 
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ताट न. पहा : ताठपु. ३ 
 
ताट, ताटक न. र्गोिपाट; ताटुक. 
 
ताट स्त्री. (ि.) शरे, सावर इ. सारख्या लजवतं िंाडाचें कंुपि. 
 
ताट न. िरबुजाची एक जात; हे आतून ताबंसू असून आकाराने चपटे असते. – कृलष ५७२. 
 
ताट न. १. (जोंधळा, बाजरी इ. चे) उभे, लहरव ेलजवतं रोप. २. जोंधळा, बाजरी, बोरू इ. चे काडं, 
काठी. ३. भातशतेातीि ति. 
 
ताटकळिे अलि. १. (बराच वळे हािचाि न केल्याने शरीर, शरीरावयव इ.) ताठिे; ताठरिे; जड 
होिे. २. (फार वाचल्याने, िंोपेमुळे, लतष्ठत बसल्याने डोळे) ताठरिे; जड होिे. ३. (एिाद्याची वाट 
पाहत) लतष्ठत बसिे. [सं. तक्] 
 
ताटकळा, ताटकळ, ताटकळी पु. स्त्री. १. ताटकळल्यामुळे शरीर, शरीरावयव, डोळे इ. स येिारा 
ताठपिा; जाड्य; ओढ; ताठरपिा. (लि. बसिे, येिे, भरिे). २. हातपाय तापिे; आंर्गमोडे, अळेलपळे 
िेिे. (लि. िेिे, येिे.) [सं. तक्] (वा.) ताटकळ्र्ा देत बसिे –(एिाद्यासाठी) लतष्ठत बसिे. 
 
ताटका स्त्री. १. राविाच्या बलहिीचे नाव; त्रालटका. २. (ि.) जहाबंाज, कजार्ग बायको. ३. (ि.) 
लधप्पाड, कुरूप स्त्री. [सं.] 
 
ताटकाढा, ताटकाढ्या लव. उष्टे काढिारा : ‘मी िासु झककरू तुिंें । िेलवकाताटकाढा हें ब्रीिु मािंें ।’ 
– लशव ७६. 
 
ताटपाट पु. अव. ताटे, पाट इ. माडूंन केिेिी जेविाची तयारी : ‘ताटपाटाची वळे असून तशी तजवीज 
िार्गूं न शकल्यास मेजाची तयारी ठेवावी.’ – (बडोिे) स्वारीलनयम ७६. 
 
ताटफळे न. ताटे ठेवण्याची फळी. (र्गो.) 
 
ताटभाने एका ताटात जेविे. 
 
ताटली  स्त्री. िहान ताट. 
 
ताटवा पु. फुििंाडाचंा वाफा; तक्ता. पहा : ताटी ५ [सं. तट] 
 
ताटवा पु. तट्ट्ट्या; बाबंूची चटई. (व.) 
 
ताट व्हनं रार्गाविे; रार्गावनू, धावनू जाऊन बोििे. (अलह.) 
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ताटकशगार, ताटकशगाऱ्र्ा लव. (उ.) पसं्क्तपठाि; आयते िािारा; िायिा आधी व कामािा 
कधीमधी याप्रमािे वार्गिारा. 
 
ताटस्थवारु् पु. मूच्छारोर्गाचा एक प्रकार. 
 
ताटस्थ्र्  न. १. प्रतीिा; वाट पाहात ताटकळिे. २. (भाडंिाऱ्या िोन्द्ही पिाबंदि) 
उिासीनवृत्ती; तटस्थपिा; लतऱ्हाईतपिा. ३. (एिािे कायय इ. ची) थाबंिूक; तात्पुरते बिं करिे. [सं.] 
 
ताटंक न. लस्त्रयाचें कियभषूि; तानवडे. 
 
ताटातूट  स्त्री. िोन जवळच्या नात्यातीि व्यक्तींचा केिेिा झकवा िंािेिा लवयोर्ग; 
परस्परापंासून अलनच्छेने वरे्गळे होिे. 
 
ताटाळे  न. ताटे ठेवण्याचे िोिंडी पट्ट्ट्याचें घर. (कर.) 
 
ताटी स्त्री. १. कामट्याचं्या चौकटीिा र्गवत, पाने इ. बाधूंन (िार, लिडकी, कंुपि, झभत इ. ना 
िावण्यासाठी) केिेिे आच्छािन; आवरि; िंडप; वाळ्याचा पडिा. २. मिराची शोलभवतं चौकट. पहा : 
मखर. ३. लतरडी. ४. िािी काठ्या बाधूंन लतरडीप्रमािे केिेिे (पळसाची पाने वरै्गरेंचे) िाबंट ओिें. ५. 
(फुििंाडाचंा) ताटवा; वाफा; मंडप : ‘िावण्यविेीची ताटी िार्गिी । कीं श्रृंघाराची वाठंीव ंपाह िैिी ।’ – 
लशव ५९७. ६. कंुपि; वई (शरे, सावर इ. शब्िानंा जोडून उपयोर्ग) : ‘जयातें अभ्यासाची घरटी । 
यमलनयमाचंी ताटी । जे मनातें सिा मुठी । धरूलन आहाती ।’ – ज्ञा २·३११. ७. पेरूच्या िंाडाचंी ओळ; रारं्ग. 
८. पहा : ताठ. [क. तट्टी; सं. तट] (वा.) ताटी कापिे –१. पोबारा करिे; रु्गपचूप पळ काढिे; पसार 
होिे. २. अव्हेर करिे; अंतर िेिे. 
 
ताटी, ताठी स्त्री. १. मूच्छा : ‘लवषयव्यािें  लमठी । लिधलिया ंनुठी ताटी ।’ – ज्ञा १२·२. २. समाधी. 
 
ताटी पु. पहा : चाटी; कापडाचा लकरकोळ व्यापार करिारा : ‘ताठ्याच्या पािामंिी । रुपयाचा 
जरीिि । फाडिा एकिीनं ।’ – िोसाको. 
 
ताटुक न. िंापा; िहानसे फाटक. (ना.) 
 
ताटूक, ताटुक न. जीिय र्गोिपाट : ‘ऐक भसुाऱ्याच्या पोऱ्या । जाऊन तार्ग तू पेरावा । र्गोिी ताटुक 
वळावा ।’ – ऐपो ५३. 
 
ताटूक, ताया न.पु. िहान रेडा; रेडकू (अव. ताटे). – बििापूर २१. 
 
ताटूक न. १. जोंधळा वर्गैरेंचे िहान ताट. २. िहान काठी; काटूक. 
 
ताटोळ, ताटूळ पु.न. १. केळीच्या पानातीि मधिा िाडंा; िेठ. २. पहा : ताटूक न. १ 
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ताया लव. १. पहा : ताटकशगार, ताटकशगाऱ्र्ा. २. एिाद्या मोठ्या र्गृहस्थाच्या पकं्तीिा बसण्याचा 
मान असिारा : ‘पैं बृहस्पती मुख्य आपि । ऐसे स्वस्तीलश्रयेचे ब्राह्मि । तालटयेचे सुरर्गि । बहुवस तेथें ।’ –
ज्ञा ९·३२५. 
 
ताठ पु. १. ताठरपिा; न वाकिे झकवा न वळिे; िवचीकपिाचा अभाव. २. पहा : ताटकळा १. ३. 
(ताजवा इ. चे) वजनातीि लवचिन, अशुद्धता; तंतोतंतपिाचा अभाव. ४. र्गवय; लिमाि; ताठा. 
 लव. १. न वाकिारा; न िविारा; कडक; न नमिारा; ताठर. २. न बिििारा; आपिे धोरि 
न सोडिारा; लनियी; करारी. ३. घट्ट; अंर्गािा चारं्गिे बसिारे; सैि, िहान न होिारे (वस्त्र). ४. 
ताििेिा; तािून िाबं केिेिा (िोर इ.). ५. तारवट; ताठरिेिा; ओढिेिा (डोळा इ.). ६. धष्टपषु्ट; 
धट्टाकट्टा; मजबतू बाधं्याचा. ७. पुरेपूर; भरपूर; तब्बि; पुरता. ८. भरिार; ठसठशीत; घसघशीत (रोप, 
पीक, धान्द्य). ९. र्गर्णवष्ठ. [सं. धृष्ट] 
 
ताठ स्त्री. इरल्यासाठी तयार केिेिी मािग्याची जाळी. (कु.) 
 
ताठिे अलि. १. (अंर्ग, नळ, अवयव) भरून येिे; फुर्गिे; जड होिे. २. (िोर इ.) तािून िाबं, सरळ 
केिा जािे. ३. (पोट इ.) फुर्गिे; फुर्गून ताठ, घट्ट होिे. ४. र्गवाने फुर्गिे; मिाधं होिे. ५. मूच्छा येिे. 
 
ताठम लव. ताठर; धष्टपुष्ट; तर्गडा; सुदृढ : ‘ताठम टायबाल्टािा वार िार्गून पडिा.’ – रोज्यू ११३. 
 
ताठमारी स्त्री. आट्यापाट्याचंा एक प्रकार. – व्याज्ञा ३·५७. 
 
ताठर लव. १. हेकट; लतरसट. २. वाळिेिा; कडक; कोरडा; शुष्ट्क; टिक (कार्गि, पान इ.). ४. 
पहा : ताठ लव. २ ते ८·५. (व्यापक) अर्गडबबं; अवाढव्य; भरभक्कम; अवजड; बोजड. 
 
ताठरिे  अलि. पहा : ताठिे १, ताटकळिे १, २ 
 
ताठवडा पु. १. रु्गमी; मर्गरुरी. २. लिमाि; ताठपिा : ‘उर उघडा घडोघडीं करुन कुच, 
िािलवता ंतुज ताठवडा ।’ – प्रिा १६२. 
 
ताठा पु. १. (िोर, िोरी इ. चा) ताि; तिावा; ताठपिा. २. पहा : ताठ. ३. पहा : ताठवडा. ४. 
थंडीचा कडाका. 
 
ताठा पु. िाकडाच्या उभ्या काठ्या सरळ व एका रेषेत राहण्याकरता झकवा वई, कंुपि इ. ताठ 
राहण्याकरता बाधंिेिी आडवी काठी. 
 
ताठ्या लव. कापड लवकिारा. (व.) 
 
ताड पु. नारळ, पोफळी या जातीतीि एक उंच वृि; तािवृि. हा मूळ आलफ्रकेतीि असून उष्ट्ि व 
िमट प्रिेशात होतो. [सं. ताि] 
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ताड स्त्री. १. नार्गिीचा, नाचिीचा पेंढा, र्गवत. २. कोित्याही हिक्या धान्द्याचा पेंढा, भसुा, 
फोिकट. [सं.] 
 
ताडक न. ताडाची फािंी; िंावळी. 
 
ताडकन, ताडकर, ताडणदनी, ताडणदशी लिलव. १. ताड असा आवाज होईि अशा रीतीने (चाबकू, 
चपराक, िाथ इ. मारिे). २. (ताड् असा आवाज करत) एकिम; चटकन; एकाएकी. पहा : खाडकन 
[ध्व.] 
 
ताडगूळ पु. ताडीपासून बनविेिा र्गूळ. 
 
ताडगोळा पु. ताडाच्या फळातंीि मर्गज, र्गीर. 
 
ताडचे सलि. वल्हलविे. (र्गो.) 
 
ताडिे सलि. (चाबकू, छडी, काठी इ. नी) मारिे; चोप िेिे; प्रहार करिे; लशिा िेिे. [सं. ताडन] 
 
ताडिे सलि. १. (अनुमान, तकय , कल्पना इ. नी एिािी र्गोष्ट) जाििे; समजिे; अटकळ करिे. २. 
तुिना करिे; पडताळून, अजमावनू पाहिे; िरे–िोटे ठरविे (पलरमाि, लहशबे, भाषि इ.). [झह. 
ताडना] 
 
ताडताड लिलव. १. जोराने आलि वरे्गाने, उंच. (लि. उडिे) २. आवशेाने; रार्गारार्गाने; तावातावाने 
(लि. बोििे, मारिे). [ध्व. ताड् लि.] 
 
ताडतोडीचा झगा उभ्या सोनेरी काड्या असिेिा िंर्गा : ‘िसऱ्याच्या लिवशी ताडतोडीचा िंर्गा 
भाऊस श्रीमंतानंी लििा’. – ऐिेसं ५०११. 
 
ताडन न. मार; चोप; लशिा. [सं.] 
 
ताडपट्टी पहा : ताडपत्री ४ : ‘त्यावर ताडपट्ट्ट्याचें आच्छािन केिेिें  असतें.’ – ऐरापु प्र. 
११·५७३. 
 
ताडपत्र  न. १. ताडाचे पान. पूवी याचंा उपयोर्ग लिलहण्यासाठी करीत : ‘तींच ताडपत्रें आलि 
त्याच अिरपसं्क्त तसें महाराजाचें िंािें  आहें.’ – कमं २·५०. २. ताडपत्राचे लस्त्रयाचें एक कियभषूि : 
‘ताडाची ताडपत्रें, र्गळा ल्यायिी र्गळसरी ।’ – वसा ५५. [सं.] 
 
ताडपत्री स्त्री. १. कोित्याही र्गडि रंर्गाची एक व पाढंऱ्या रंर्गाची एक अशा चौकटी असिारे एक 
प्रकारचे रेशमी िुर्गडे (साडी). तंजावर भार्गात हा प्रकार अलधक आढळतो. २. या प्रकारच्या वस्त्राचा शिेा. 
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िाबंीिा कमी व रंुिीिा अलधक असा हा शिेा लस्त्रयानंा व पुरुषानंाही वापरता येतो. ३. या जातीची पासोडी 
इ. वसे्त्र. ४. रोर्गि िाविेिे एक प्रकारचे जाड व जिाभेद्य कापड; ताडपट्टी. 
 
ताडबाजी स्त्री. अनुमानधपका; तकय ; कल्पनेने जाििे. 
 
ताडभर, तीन ताड (उंच) लव. अलतशय उंच. 
 
ताडमाड पु. ताडाप्रमािे उंच व सरळ वाढिारी नारळीच्या िंाडाची जात. 
 लव. १. (ताडाच्या िंाडाप्रमािे) फार उंच; फाजीि उंच. २. फार िोि (लवहीर, िड्डा, तळे 
इ.) (वा.) ताडमाडउडिे –आवशेाने, आनंिभराने उंच उड्या मारिे; बेहोष होिे. 
 
ताडमे न. घोडे; तटू्ट. (व.) 
 
ताडव न. पहा : ताड स्त्री. १ 
 
ताडा पु. ताळा.१. (एिािा पिाथय िुसऱ्याशी) ताडून, तुिना करून पारििे; बरा–वाईट ठरलविे. 
(लि. पाहिे). २. ताडा; पडताळा; मेळ; प्रचीती. (लि. लमळिे, पडिे). ३. जोडीचा, तोडीचा, तोिाचा, 
बरोबरीचा मनुष्ट्य, पिाथय, जोड, प्रलतस्पधी. [फा.] 
 
ताडा पु. पानमळा. (व.) – के १९·१·१९४०. 
 
ताडा पु. तिवारीचे पाते; पान : ‘कट्यार िोिंडी हरलजनसी ताड्यास मुिामा सोनेरी.’ – 
वाडसमा १·७३. 
 
ताडा पु. िढा; भाडंि. (वा.) ताडाखािे –उद्धटपिे ओरडून बोििे : ‘तेव्हा आम्ही रूकार 
करिार नाही. ऐसे म्हिोन ताडा िाऊन रे्गिा.’ – ऐको. 
 
ताडा, ताडी पु.स्त्री. लपकावरीि कीड : ‘त्यावरी ताडी पडोन केवळ नाबिू केिे.’ – पेि२७. 
 
ताडा पु. शतेातिा र्गोठा : ‘ती र्गाय सोडावयास रे्गिो की ती ताड्यात लभजत होती.’ –ऐसंसािं १ 
प.ृ १७७. 
 
ताडाचा बंुधा (ि.) लधप्पाड, धष्टपुष्ट, अर्गडबबं मनुष्ट्य. 
 
ताडातुडी लिलव. एकाएकी; अकस्मात; तडकाफडकी; एकिम. [ध्व.] 
 
ताडातोड, ताडातोडी स्त्री. १. पहा : ताटातूट. २. (ि. ि.) तर्गाद्यामुळे बरीचशी कामे माथी मारिी 
रे्गल्याने होिारी ओढाताि, कुतरओढ. 
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ताडातोडा पु. १. टािाटोिा; छाछू; मंत्रतंत्र, जािूटोिा; तोडर्गा : ‘लवद्या लसकलविी पचंािरी । 
ताडेतोडे नानापरी ।’ –िास ५·२·५. २. र्गाण्याचे, कलवतेचे एिाििुसरे कडव.े ३. मुख्य लपकात पेरिेिे 
िुसरे, िुय्यम पीक; इरड. पहा : इरवड 
 
ताडाफाटा पु. (उधळपट्टीने उडलविेिा पिाथांचा) फडशा; फन्ना. 
 
ताडामोडा पु. १. (भाडंीकंुडी, िार्गिालर्गने, लकडुकलमडुक इ. ची केिेिी) मोडतोड; लविी : 
‘काहंीं केिा ताडामोडा । लवलकिा घरींचा पाडारेडा ।’ – िास ३·४·१३. २. तातडी; घाई; धावाधाव : 
‘ताडामोडा करून नानाचें भेटीसाठी आिो ते आम्ही अभाग्या ! भेटी न िंािी.’ – नािीपा पृ. ८२. 
 
ताडासन न. एक हात वर उंच करून उभें राहिें. – व्याज्ञा ४·४९६. 
 
ताडी स्त्री. ताडाच्या पोयीपासून लनघिारा मद्योपयोर्गी रव, रस; ताडापासून काढिेिी िारू. 
 
ताडी स्त्री. काडी; तारेचा िाबं तुकडा; लवशषेतुः छत्रीची तार. [सं. तार] 
 
ताड्या पु. ताडी काढिारा. 
 
ताढा पु. १. ताठा; ताठपिा. (व.) २. ताि. 
 लव. तर्गडा; लधप्पाड; तरिाताठा. 
 
ताि पु. १. (िोर, वस्त्र इ. कानंा ओढ बसल्यामुळे त्याच्या लठकािी येिारा) ताठपिा; ओढ. (लि. 
िेिे, बसिे, भरिे). २. (ि.) मोठा रार्ग; संतापाचा िंटका; फिकारा. (लि. येिे). ३. अलवरत श्रम; सतत 
उद्योर्ग; पलरश्रम; (अलतश्रमाने येिारा) ताटकळा; शीि; थकवा; ग्िानी; ओढ. ४. अलतशय सक्त तर्गािा; 
लनकड; नेट िाविे; अडचिीत आििे. ५. तसिी; लनकड; तंर्गी; तारंबळ; लचमटा; तंर्गचाई. (लि. भरिे, 
िार्गिे, बसिे). ६. अडचि होण्याजोर्गी उिीव, तुटवडा. (लि. पडिे). ७. (पाऊस) उघडिे, राहिे; 
िुििे; उघाडी; उघडीक. (लि. िेिे). 
 न. १. (एिाद्या कायािा) अनुकूि पलरस्स्थती; ऐन वेळ; संधी. २. लिडकी, िार इ. च्या 
िंडपािा अडकवण्याचा लपतळी, िोिंडी आकडा. ३. भार; ओिें. [सं. तन्] (वा.) (एखाद्यावर) ताि 
तोडिे –एिाद्यावर तितििे; ताशरेा िंाडिे. ताि देिे –१. िाबंिीवर टाकिे; िोळंबा, लविंब करिे. 
२. िंघन, उपास करिे. 
 
ताि पहा : तिावा : ‘त्या िाबंास िाविेिा ताि सावयजलनक रस्त्यावर येत असल्याने अडथळा होत 
होता.’ –के १२·९·१९३९. 
 
ताि न. समुरािा येिारी भरती; िाडीत, निीत पािी वर चढिे. (लि. येिे). [सं. तन्] 
 
ताि पु. (कुस्ती) एक डाव. प्रलतपिाचा एिािा अवयव पकडून तो िूप ताििें. – के 
२९·११·१९३८. 
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ताि, तान स्त्री. सरशी; चढाई; वरचढपिा. (लि. होिे, करिे). 
 लव. चढ; सरस. [सं. तन्] 
 
ताि लव. र्गबर; श्रीमान. (र्गो.) 
 
ताििी  स्त्री. (तंब,ू छत, चािंवा, तािा इ. कासं) तािून ताठ करण्याची, तिावा िेण्याची 
लिया. 
 
ताििे सलि. १. ओढिे; िाबं करिे; ताि िेिे. २. (एिाद्यािा) आशा िावनू िोंबकळत, तरंर्गत 
ठेविे.३. (मनुष्ट्य, जनावर इ. कानंा) प्रमािाबाहेर राबविे; तारं्गडिे; ताबडिे. ४. रार्गाविे; िरडपट्टी 
काढिे; िडसाविे. [सं. तन्] (वा.) तािून, हातपार् तािून णनजिे – आरामशीर, मनमोकळेपिाने, 
लनझितपिे िंोपिे. 
 अलि. र्गमिे; चािढकि, अळमटळम, आज–उद्या करिे; रु्गटमळिे. 
 
तािपट्टी स्त्री. १. (बाधंकाम) कैचीपैकी ज्या भार्गावर ताि पडतो तो (कैचीचा) िाकडी भार्ग. 
२. (झशपी) लशविेल्या कपड्यािा मजबुती, ताठपिा आिण्यासाठी िाविेिी कापडाची पट्टी. 
 
तािशेवचे अलि. रार्गारार्गाने बोििे; तितििे. (र्गो.) 
 
तािक्षमता स्त्री. ताि सहन करण्याची िमता. एिािी वस्तू ताििी असता ज्या प्रलतबिािा 
तुटते, ते बि. 
 
तािा पु. १. (लविकाम) (मार्गावर तािून िाबं केिेिे) उभे सूत; धार्गा. २. विे; विेी. (राजा., 
को.) ३. वेिाच्या प्रत्येक पेरािा फुटिाऱ्या कोवळ्या तंतंूपैकी प्रत्येक. यानंी विे िाबं, वृि वरै्गरेंना वटेाळून 
धरून राहतो. पार्गोरा; विेाची फूट. ४. (िुधाळपिा, भिेपिा इ. सद्रु्गिानंा कारिीभतू घोडा, बैि इ. 
जनावराचे) लबजवट; अविाि; मातृपरंपरा; जात. ५. कोळ्याच्या (कीटक) जाळ्याचा िाबं तंतू. [सं. तन्] 
(वा.) तािा काढिे –सूत मार्गावर घािण्यासाठी तयार करिे; उभे िोरे िावनू घेिे. 
 
तािाताि स्त्री. १. पुन्द्हा पुन्द्हा, जोराने, धसफस करून ओढिे; ओढाओढ; ओढाताि. २. (ि.) 
मनाची अस्वस्थता; ओढ; व्यग्रता. 
 
तािापिा पु. (िोधाचा) जळफळाट; चडफडाट; फिफििे; तडफडिे. 
 
तािापाजिी, तानापाजिी स्त्री. १. ताण्यािा ताठपिा आिण्यासाठी िळ िावण्याची लिया. २. 
(ि.) लजलकरीचे, िर्गिर्गीचे, त्रासाचे काम. त्रास, िर्गिर्ग, जाच, कुतरओढ, ओढाताि या अथी लजवाची 
तािापाजिी असा शब्िप्रयोर्ग केिा जातो. 
 
तािारी  स्त्री. (लविकाम) मार्गावर घातिेिा तािा तािण्याचे साधन. 
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तािी स्त्री. (तािा याचे अल्पत्विशयक रूप) उभ्या सुताचा, ताण्याचा काही भार्ग, तुकडा. 
 
तािी स्त्री. १. सुताचा िेंिा; रु्गंडी. (र्गो.) २. र्गिी; िाटी. 
 
तात पु. १. बाप; लपता; वडीि. २. वडीिधाऱ्या मािसासाठी आिरयुक्त संबोधन. [सं.] 
 
तात स्त्री. १. तंतू; तार; धार्गा; बारीक िोरा; तातू. २. मेंढी, बकरी इ. जनावराचं्या आतड्याचंी 
केिेिी बारीक िोरी. ही कापूस झपजण्याच्या कमानीिा बाधंतात. [सं. तंतु] 
 
तातकथय्र्ा, ताथय्र्ा पु. १. नाचताना होिाऱ्या आवाजाचा वाचक शब्ि. २. (ि.) मुिे िेळताना 
करतात ती झिंबड; झधर्गामस्ती; धुमाकूळ; थयथयाट; (मुिाचें) नाचिे, लििळिे इ. नाचरंर्ग. [ध्व.] 
 
तातड, तातडी स्त्री. १. लनकडीची वळे; िवकर होण्याची जरुरी. (लि. िाविे, करिे). २. घाई; 
जििी; िर्गबर्ग; घायकूत. (लि. असिे, होिे, िार्गिे). ३. लनकडीचा हुकूम; िेित हुकूम : ‘सुटेि 
तातडी । पाटीि बुवाची । मर्ग पडेि माडी ।’ – भज ४४. 
 
तातडिे  अलि. घाईत असिे; लनकड िार्गिे; तातडी, त्वरा असिे. 
 
तातडसार लव. १. कामात रंु्गतिेिा; घाईत असिेिा. २. िर्गबग्या; घायकुत्या; अधीरा. 
 
तातडी लिलव. घाईने; त्वरेने; िर्गबर्गीने : ‘यापलर बोिोलनया तातंडी । हंस सोलडिा तये वेळीं ।’ – कथा 
१·८·३३. 
 
तातिे अलि. तप्त होिे; तापिे : ‘लवरहानिें  तातिी ।’ –लशव १९६. 
 सलि. त्रास िेिे; त्रस्त करिे. [सं. तम–तात] 
 
तातरा पु. र्गिथा इ. च्या िािची पट्टी. 
 
तातल लव. तापिेिे : ‘एके तातिे साडपन्द्हरे । तैसी कलपिपिे अपारे ।’ – ज्ञा ११·१३२. 
 
तातविे, ताताविे अलि. १. पहा : तवतविे. २. (काही कायात र्गढिेिे असताना कोिी काही 
लवचारल्यास) रार्गाने ओरडिे; लचरडीस जािे; काताविे. [सं. तम] 
 
तातवेळ  स्त्री. तीव्रता; तीक्ष्िता : ‘तरी वैराग्याच्या तातवेळा । का ंलशिावें ।’ –लवपू १·२८. 
 
ताता लव. ताजे. (िंाडी) 
 
ताता पु. १. तट; झभत. २. सािळी; जाळे : ‘स्वारसरंजाम याचंा ताता बाधूंन कंुभारवशेीचे निीपयंत 
स्वाराचंा थट उभा केिा.’ – होकै प.ृ १२६. 
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ताता स्त्री. िंोप. (र्गो. बािभाषा). 
 
ताती स्त्री. इजा; ताप; बाधा : ‘िाठा आइलकजे… म्हिौलन न ये ताती करंू ।’ – उषा १०७१. 
 
तातीतोडा पु. लकडूकलमडूक : ‘आपिा आहे तातीतोडा तो आपल्यापाशीं असंू द्या.’ – प्रलतआत्म 
७५. 
 
तातू, तांतू पु. १. धार्गा; िोरा; तंतू; तार; सूत : ‘जैसा फुिाचे लन सारं्गातें । तातुं तुरंलबजे श्रीमंतें ।’ 
– ज्ञा १८·८२२. २. झपजिेल्या कापसाचा तार. ३. (बायकी) मुळासकट उपटिेिी व सोळापेिा कमी 
काडंी नसिेिी हरळी र्गवताची काडी. िग्नानंतर पाच वष ेमुिी ह्याची नवरात्रात अष्टमीच्या लिवशी पूजा 
करतात व िेवीिा अपयि करतात. ४. (बायकी) एक हात िाबंीचा रेशमी िोरा. नवपलरिीत वधूने त्याची 
महािक्ष्मी व्रत म्हिून पाच वष े पूजा करायची असते. आपल्या िग्नाच्या वषाइतक्या र्गाठी त्या िोऱ्यािा 
द्यायच्या असतात. (वा.) तातू करिे –आहेर करिे. [सं. तंतु] 
 
तातोड, तातेड पु. एक प्रकारची ताबंडी मंुर्गी; चाचड. (र्गो.) 
 
तातोबा, तात्र्ा पु. वडीिधाऱ्या मािसासाठी आिराचे संबोधन. 
 
तातोबाची मढी (उप.) िुबळा व रोड मनुष्ट्य. (ना.) 
 
तात्काणलक लव. १. त्या वळेचा, काळचा. २. लनकडीचा; त्या वळेी आवश्यक असिेिा. [सं.] 
 
तात्पर्य न. १. (भाषि, र्गोष्ट, िेि, वृत्तातं इ. तीि) साराशं; मलथताथय; भावाथय; मतिब; अलभप्राय. 
२. हेतू; धोरि; उदेश; कारि. ३. तत्परपिा. [सं.] 
 
तात्पुरता लिलव. मुदाम; जािूनबुजून; समजून–उमजून. [सं. तत्पूवयक] 
 
तात्पुरता लव. १. त्या वळेेपुरता; हंर्गामी; चािचिाऊ; ती वळे लनभावण्यापुरता. २. मुदाम; 
तेवढ्याच कामाकरता. (ना.) ३. िर्गबर्गीने. (ना.) [सं.तत + म. पुरता] 
 
तात्र्ापंतोजी पु. १. मराठी शाळामास्तर; र्गावठी लशिक. २. (झनिाव्यंजक) जुन्द्या वळिाचा 
लशिक. 
 
तात्रा पु. त्रार्गा; रार्ग; संताप : ‘बािाजीपतं नािूष होऊन तात्र्याचे पत्र लिहून पाठलविे होते.’ – 
पुिे अिबार भार्ग १, प.ृ १६५. 
 
ताथवड, ताथा, ताथोड, ताथोट लव. १. ताजा; लशळा , वाळका नसिेिा : ‘काथी ताथी साथी 
चरूसह चाकवत चुका,’ – अमृत ३४. २. नवा; नवीन; अर्गिी अिीकडचा; सापं्रतचा. (को., ना., व.) 
[फा. ताझ्] 
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ताथॉमाथॉ पु. बडेजाव; बरिास्त; पाहुिचार; आलतथ्य. (र्गो.) 
 
तादा पु. तडजोड करून ठरलविेिी रक्कम : ‘बाळशास्त्री यािी तािा ठरऊन ऐवज िेण्यास लसद्ध 
िंािे.’ – शेंिुिीसंबधंीचे महत्त्वाचे कार्गिपत्र–भार्ग १, प.ृ ६१. 
 
तादात्म्र् न. १. एकरूपता. २. आत्मा व भावना यामंधीि अिैत. [सं.] 
 
तादाद स्त्री. येिे; बाकी : ‘वसूि काय पोंचून बाकी रालहिी, झकवा सािीम ऐवज रहात आिा याची 
तािाि समजावी.’ – मइसा ५·१०६. 
 
तादृश लव. १. त्याच्यासारिा; त्या प्रकारचा; तसा. २. साधारि; जेमतेम; यथातथा; लवशषेसा; 
लततकासा; लततपत; म्हिण्याजोर्गा नव्हे (चारं्गिा, उपयोर्गी, सुरेि इ.). अकरिरूपी प्रयोर्ग : ‘त्या वळेेस 
मराठी भाषा तादृश पलरपितेस आिी नव्हती.’ – लन ३१०. ३. अल्पही; यस्त्कंलचतही. [सं.] 
 
ताधड स्त्री. घाई; धािंि. (ना.) 
 
ताधराविे, ताधराणविे सलि. (एिाद्यािा काही कायालवषयी) र्गिी, घाई करिे; घाईने घाबरे करिे; 
तर्गािा िावनू र्गोंधळून टाकिे. 
 
तान स्त्री. १. (संर्गीत) सूर; स्वर. २. (संर्गीत) आिाप; िकेर; स्वराचंा केवळ आरोह करिे. ३. 
(संर्गीत) स्वरानंी रार्गाचा लवस्तार करिे. याचे शुद्धतान व कूटतान असे िोन मुख्य प्रकार आहेत. ४. एका 
िमात, नेटात केिेिी लिया; सारिा वषाव; िंोड; झिंबड. (लि. घेिे, िंाडिे). [सं.] 
 
तान लव. १. घट्ट; भरिार लविीचे; मजबतू (कापड, वस्त्र इ.). २. महार्ग; भारी झकमतीचे. (नंिभाषा) 
 
तानकमय  न. १. (संर्गीत) र्गायनापूवी सूर लमळवण्याकरता, कंठ साफ करण्याकरता आिाप, 
तान घेिे इ. लिया; सारेर्गम करिे; आवाजी िाविे; सूर जमलविे. २. एिािा सूर, आिाप स्वतुःशीच 
रु्गिरु्गििे. 
 
तानगाभी, तानपी लव. वासरू िूधलपते असताना र्गाभि होिारी; िवकर िवकर र्गाभि होिारी; 
िरवषी लविारी (र्गाय, म्हैस इ.). 
 
तानिे सलि. पळलविे; िमविे. (माि.) 
 
तानपिे  अलि. िहान मुिानंा उन्द्हाळ्यामुळे लवकार होिे. 
 
तानपुरा  पु. तंबोरा. 
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तानबाजी स्त्री. १. आिापचारी. पहा : तानकमय. २. मोठ्याने आलि िोचटपिाने ओरडिे; 
र्गजयिे; र्गार्गिे. 
 
तानमान न. १. (एिाद्या कायािा) योग्य, अनुकूि पलरस्स्थती; स्थळ आलि काळ याचंी 
अनुकूिता; संधी; ताळतंत्र; रार्गरंर्ग. २. यथायोग्य जुळिी आलि प्रमािबद्धता; मेळ; जम. ३. र्गािेबजाविे : 
‘रार्ग रंर्ग तानमान । करी तो रजोरु्गि ।’ – िास २·५·२४. 
 
तान मारिं, तानी धरनं आपिे मत धरून बसिे; िुसऱ्याचे न ऐकिे. (अलह.) 
 
तानवट  न. (लविकाम) कुकडे (चातीवरीि सूत) रु्गंडाळण्यासाठी व लचवट (सुताची 
रु्गंडाळी) तयार करण्यासाठी केिेिी िंुट्याचंी, मेिाचंी चौकोनी रचना. [सं. ताि + म. वट] 
 
तानवड, तानवीड,तानवडे, तानोडे न. लस्त्रयाचें एक कियभषूि; ताटंक : ‘तानवडें मलिमंलडत 
किीं ।’ –अकक २ र्गोसावीनंिनकृत ध्यान ३. 
 
ताना पु. पुष्ट्कळशा सुताचंा झपडाळा; रु्गंडी. (व.) 
 
ताना पु. ताठा : ‘र्गवयमिें लकलत धरलसि ताना ।’ – आपि २५. [सं. तन्] 
 
तानाशा  पु. १. प्राचीन काळी होऊन रे्गिेिा एक सम्राट; तानाशाह. २. (ि.) चैनी व लविासी 
मनुष्ट्य; रंरे्गि र्गडी. 
 
तानीमासी स्त्री. तान्द्हे मूि. (चरंपुरी) 
 
तानीर्ा  पु. (जरतारधंिा) तार ओढिारा मनुष्ट्य. 
 
तान्नाविे सलि. ताििे; तािून बाधंिे; मारिे. 
 
तान्हवट  लव. १. पहा : तानगाभी. २. (एिाद्या समुिायापैकी) उत्कृष्ट; मुख्य; उत्तम. ३. तान्द्हा. 
 
तान्हा लव. १. आईच्या अंर्गावर पीत असिेिा; िूधलपता; स्तनपान करिारे बाळ. २. लजचे वासरू 
अंर्गावर लपते आहे अशी, नुकतीच व्यािेिी र्गाय, म्हैस इ. ३. एक वषाच्या आतीि वयाचा (बैि). (ठाकरी) 
 
तान्हापोळा पु. पोळ्याच्या िुसऱ्या लिवशी करावयाचा मुिाचंा मातीच्या बिैाचंा पोळा. 
 
तान्हुला  लव. पहा : तान्हा : ‘येकटें महीं मम तान्द्हुिें  ।’ – नव १२·९०. 
 
तान्हे पारठे आईच्या अंर्गावर लपिारे मूि व त्याच्याहून मोठी असिेिी मुिे समुच्चयाने; (सामा.) 
लचिीलपिी; िहान मुिे. 



 

अनुक्रमणिका 

ताप पु. १. ज्वर; शरीराचा िाहिशयक लवकार. २. (सूयाची, अग्नीची) उष्ट्िता; लतच्यामुळे िंािेिी 
पिाथांची उष्ट्ि अवस्था; ऊनपिा. ३. (ि.) िोध; िोभ इ. मनोलवकाराचंा िोभ; तीव्रता; उदीलपत अवस्था. 
४. संसारामुळे होिारी िर्गिर्ग; यातायात. ५. तळमळ; मनाची अस्वस्थता; संताप. ६. (सामा.) िुुःि; कष्ट; 
त्रास. ७. (सावकार, राजा, िुटारू, उंिीर, ढेकूि इ. नी केिेिा) उपरव; छळ; जाच; छळिूक. 
 स्त्री. १. (पावसाळ्यातीि, पावसाळ्याच्या नंतरचे) सूयाचे प्रिर ऊन. २. शके; लवस्तव; 
शकेोटी. (व., ना.) ३. उन्द्हाळा : ‘लनरंतरामंि मरंि वाहे । तापातंही यास्तव लरक्त नोहे ।’ – र ८. [सं. तप्] 
(वा.) ताप रे्िे –(तंबािूचा धंिा) तंबािूची पाने कापून त्याचं्या जुड्या बाधूंन, िडपून ठेवल्यावर ती 
लतसऱ्या–चौथ्या लिवशी र्गरम होिे. 
 
तापक पु. पािी, हवा तापवण्याचे साधन. 
 
तापकरी लव. तापाने आजारी असिेिा. 
 
तापट, तापड लव. १. िलु्लक कारिाने संतापिारा; तामसी; रार्गीट. २. चिाि; चपळ; तडफिार. 
३. पािीिार; रर्गिार; तल्लि (घोडा इ.). 
 
तापटिे  लि. तडतड करिे; फार त्रास घेिे : ‘तुमच्यालशवाय काम होिार नाही म्हिून तापटत 
आिोय तुमच्याकडं नाना.’ – मक ६०. 
 
तापटिे  न. १. नारं्गर हाकिाऱ्या शतेकऱ्याचा आिूड चाबकू, आसूड. (िाबं चाबकािा 
चाव्हऱ्या आसूड म्हितात.) २. (काही प्रातंातं) चाव्हऱ्या आसुडाचा िाडंा. 
 
तापटी, तापती स्त्री. पहा : २ ताफा 
 
तापडाई  स्त्री. १. स्वभावाचा तामसीपिा; रार्गीटपिा; तापटपिा. २. पािीिारपिा; तििपिा; 
चपळता. 
 
तापिे न. पाण्याने भरिेिे भाडें : ‘ते तापिे यालस जातीए’ – िीचउ ५१३. 
 
तापिे अलि. १. (सूयय, अग्नी, ज्वर इ. मुळे) पवयत, शरीर इ. तप्त होिे. २. (ि.) (कामिोधािी 
लवकारानंी) िुब्ध, संतप्त, उदीलपत होिे; संतापिे; रार्गाविे. ३. (ि.) (िुुःि, शोक वरै्गरेमुळे) तळमळिे; 
व्याकूळ, घाबरे होिे; पोळिे : ‘अनुलिनी अनुतापे तापिो रामराया ।’ – रामिास करुिाष्टक १ (नवनीत प.ृ 
१७०). ४. (लवषयवासना, तृष्ट्िा) चेतिे; उदीलपत, प्रिबु्ध होिे; लवकोपास जािे. ५. शकेिे. (व.) [सं. तप्] 
(वा.) गळा तापिे –काही वळे र्गायन केल्याने कंठातून बराच मोठा स्वर लनघू िार्गिे. तापल्र्ा तव्र्ावर 
(पोळी) भाजून घेिे –एिाद्या कायात िुसरे कायय सहजासहजी होण्यासारिे असल्यास अवश्य करून 
घेिे. 
 
तापतोबरा पु. आर्ग पािडिे; रार्गाचे अवडंबर; चडफडाट; बडबड; तोंडसुि; अपशब्िाचंा 
भलडमार. (लि. करिे, िाविे, माडंिे). 
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तापत्रर्  न. आलधिैलवक, आलधभौलतक व आध्यास्त्मक अशी तीन प्रकारची िुुःिे. 
 
तापनळी स्त्री. ताप, शरीराचे उष्ट्मतामान मोजण्याची, पारा असिेिी, अंशालंकत, काचेची नळी; 
ज्वरमापी; तापमापक; (इं.) थमामीटर. 
 
तापणनर्ंत्रक पु. एिाद्या यंत्रिेतीि अर्गोिरच लनलित केिेल्या तापमान–लनयंत्रिासाठी उपयुक्त 
स्वयंचलित साधन. 
 
तापपीडन न. काच, प्िास्स्टक झकवा धातू याचंी बारीक पूड िाबािािी आिसवनू, 
लवतळण्याच्या तापमानापेिा थोड्या कमी तापमानावर ठरावीक काळापयंत तापवनू एकसंध करण्याची 
प्रलिया. 
 
तापमान  न. हवतेीि उष्ट्ितेचे मोजमाप. 
 
तापमानपट्टा पु. १. लवषुववृत्ताकडून उत्तर व िलिम धु्रवाकंडे जाताना उष्ट्िता कमी होिारे प्रिेश. 
२. उष्ट्ितेचे कलटबधं. 
 
तापर्ोक, तापर्ोग पु. सार्गूचे, साबुिाण्याचे िंाड. (र्गो.) [पो. तालपओका] 
 
तापस, तापसी लव. तपिया करिारा; तपस्वी; योर्गी; ऋषी; साधू. [सं.] 
 
तापस्पशय पु. मनस्ताप : ‘कैिास वैकंुठपयंत तापस्पशय एकु आलत.’ – अिी ३४. 
 
तापाटी  स्त्री. साविी नसिेिा भार्ग; ताप; उन्द्हाची प्रिरता. (को.) 
 
ताफदान रोटी एक प्रकारची भाकरी, लहच्या पषृ्ठभार्गावर आत तूप लजराव ेम्हिून टोचे मारतात. – र्गृलश 
२·१७. 
 
ताफा पु. १. (किावतंीि व लतचे साझजिे व वादे्य याचंा सूर, सनई,संबळ इ. सलहत वाजंत्र्याचंा 
एकत्र) साज; समुिाय; फड; चिी; मेळ; संच; टोळी. २. घोळका. ३. लचमण्याचंी िंुंड. ४. जहाजाचंा 
समूह. [अर. ताइफा] (वा.) ताफा बसिे –(एिाद्याचे) घर बसिे; कुटंुबनाश होिे; (कता पुरुष 
मेल्यामुळे) घरिार, कुटंुब मोडकळीस येिे. 
 
ताफा पु. निीतून पिीकडे जाण्यासाठी फळ्या, बाज इ. ना भोपळे, घार्गरी, झपपे इ. बाधूंन झकवा 
तीन–चार तराडंी एकत्र बाधूंन करतात ते तरण्याचे साधन; तक्त्याचंी नाव. पहा : तराफा, तरी, तरांडे 
[अर. ताइफा] 
 
ताफ्ता पु. एक प्रकारचे रेशमी वस्त्र, कापड. [फा.] 
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ताब स्त्री. बळ; सामथ्यय; झहमत; अवसान; ‘िानानंी ताब िढाईची न आलिता ंमाघारे हटून र्गढीचा 
आश्रा धरून आहे.’ – लिमरा १·२८८. [फा.] 
 
ताबक पु. घोड्याच्या पायाच्या संुभाचा रोर्ग. – अश्वप २·२७३ [फा.] 
 
ताबडिे  पहा : तांगडिे ६, तावडिे 
 
ताबडतोब, ताबोडतोप लिलव. १. त्याचििी; िार्गिीच; तेव्हाच (जािे, पाठविे). २. जििीने; त्वरेने; 
कोठेही न थाबंता; लवसावा न घेता. 
 स्त्री. त्वरा; घाई; जििी; शीघ्रता : ‘ताबडतोब होऊन मािाचें लठकाि िार्गिें  तर उत्तम.’ – 
पेि २५·१०६. [झह. ताबड् तोड] 
 
ताबल न. ताबुिफळे या एका बठै्या िेळातंीि ताबंड्या रंर्गाने रंर्गविेिी िाबंट िहान पट्टी. 
 
ताबा पु. आर्ग : ‘िढाईचा ताबा न सोसता होळकराकडीि मोड जािा.’ – राज ७. 
 
ताबा पु. १. भपका; अवडंबर. २. र्गोंर्गाट. – राको. [अर.] 
 
ताबा पु. समुिाय. 
 
ताबा, ताबी पु. कबजा; अंमि; लनयंत्रि. [अर. तालबअ = परतंत्र] 
 
ताबाकुपटी स्त्री. हद घािण्याचा िचय. 
 
ताबारा, तबारा पु. महंमिानंतरच्या व अिीपूवीच्या ििीपाचंी झनिा करिारी पते्र : ‘सावयजलनक 
जारे्गत ताबारा वाचल्यामुळे ७५ लशयासं अटक िंािी.’ – प्रभात ४·४·१९३९. [अर.] 
 
ताबारेषा स्त्री. युद्धात संधी िंािा की कोिता प्रिेश कोिाच्या ताब्यात आहे हे िािविारी रेषा. 
 
ताबीत, ताबीन, ताब्र्ात लिलव. १. स्वाधीन. २. अंलकत : ‘तुम्हासं त्याचें ताबीन करून पाठलविें  आहे कीं 
ते ज्याप्रमािें सारं्गतीि त्याप्रमािें करिें.’ – मइसा ६·६०३. [अर. तलबईन, तालबअ] 
 
ताबुलफळे न.अव. एका बठै्या िेळाची सामुग्री, सालहत्य. हा िाकडी िेळ सावंतवाडी येथे तयार 
करतात. [पो. ताब्ि; र्गो. ताबुिा] 
 
ताबूत, ताबूद पु. १. शव ठेवण्याची पेटी; शव; पे्रत : ‘शहाजाद्याचा ताबिू व त्याची मुिें  मािसें येथें 
पाठऊन िेिें.’ – लिमरा १·२५१. २. मुसिमान िोक मोहरमात लमरवतात ती हुसेनच्या थडग्याची प्रलतमा; 
डोिा; तालजया. ३. ताबूत नेण्याच्या परवानर्गीसाठी मुसिमानावंर बसविेिा मराठ्याचं्या लरयासतीतीि 
एक कर. 
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ताबे लव. अधीन; ताब्यात : ‘याजवर जशी मजी. ताबे मजीच्या. लवशषे काय लिहाव.े’ – मइसा 
५·९१. [अर. तालबअ] 
 
ताबेगहाि पु. १. ऋिकोचा काही ऐवज, मािमत्ता इ. र्गहाि म्हिून आपल्या ताब्यात ठेवनू 
कजय िेण्याचा प्रकार; अंमिर्गहाि. २. असल्या कजापोटी र्गहाि ठेविेिा ऐवज, शते इ. 
 
ताबेदार  लव. ताब्यात असिेिा; हुकमतीत वार्गिारा; अधीन; बिंा; नोकर. [अर. तालबअक + 
िार] 
 
ताबेदारी स्त्री. १. िास्य; परतंत्रता; परस्वाधीनता. २. नोकरी. 
 
ताभारिे अलि. रार्गाने भडकिे; बहकिे; िाि होिे; ताबंारिे. [सं. ताम्र] 
 
तामणगरी लव. ताबंेलमलश्रत : ‘रै्गरसाळ तामलर्गरी । कोिी नवी मुरा करी ।’ – िास १०·८·१४. [सं. 
ताम्र] 
 
तामणचनी ताबं्याच्या पात्रावर केिेिे काचकाम. (तंजा.) 
 
तामि पु. एक वृिलवशषे; यािा उन्द्हाळ्यात रु्गिाबी रंर्गाची फुिे येतात. याचे िाकूड इमारतीसाठी 
वापरतात. 
 
तामन करिे ताटात अन्न वाढिे. 
 
तामवाि न. (कु.) पहा : ताम्हि 
 
तामस, तामसी, तामसीक लव. १. लनरा, आळस, अनवधानता इ. ज्याच्या लठकािी फार आहे 
असा. मंिबुद्धी; सुस्त; जड (मनुष्ट्य). २. तापट; कडक; संतापी; लचडिोर; धाडसी; साहसी; बेलफकीर. ३. 
िुष्ट; िबाड; कपटी. ४. भयंकर; पाशवी; िूर; अलत नीच (कृत्य, आचरि इ.). ५. उष्ट्ि; िाहक; उते्तजक; 
उदीपक; मोहजनक; स्तंभक (औषध, मात्रा, िाद्यपिाथय इ.). ६. मूिय; अज्ञानी. ७. अंधाराने भरिेिा; 
अंधकारमय. [सं.] 
 
तामसाळ, तामशी स्त्री. १. ताबंड्या रंर्गाचे एक भात. (कु.) २. र्गरव्या जलमनीतीि भात. – 
बििापूर २८३. 
 
ताणमल, तामील, ताणमली स्त्री. (हुकूम, आज्ञा इ. काचंी) अंमिबजाविी; संपाििी. [अर. 
तामीि] 
 
तामोटी  स्त्री. ताम्हि. (कु.) [सं. ताम्र + वटी] 
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ताम्र न. १. ताबंे; एक धातू. २. (वैद्यक.) ताम्रभस्म. 
 पु. (साकेंलतक) मुसिमान; यवन; म्िें च्छ : ‘ताम्र पराभवातें पाववाव.े’ – भाब ८४. 
 लव. ताबं्यासारिा; ताबंड्या रंर्गाचा. [सं.] 
 
ताम्रचूड  पु. कोंबडा. 
 
ताम्रचूड (हस्त) पु. (नृत्य.) अंर्गठा व मधिे बोट याचंी टोके जवळ आिून, तजयनी वाकवनू ठेवनू, 
बाकीची बोटे िोिर्गट केिेल्या तळहातािा लचकटविे. 
 
ताम्रपट, ताम्रपट्टी न.पु.स्त्री. १. राजानंी वरै्गरे ब्राह्मिालिकानंा भमूी इ. चे िान, इनाम 
लिल्याबदिचा ताबं्याच्या पत्र्यावर कोरिेिा िेि; सनि. २. शाश्वती; िात्री; हमी; लनरंतरता. ३. 
कायमचा अलधकार. [सं. ताम्रपट्ट] 
 
ताम्रपत्र  न. १. ताबं्याचा पत्रा. २. पहा : ताम्रपट [सं.] 
 
ताम्रभस्म न. १. (वैद्यक.) ताम्र या धातूपासून, ताबं्यापासून केिेिे रसायन, मात्रा; 
ताम्रप्रालिि. २. (साकेंलतक, लवनोिी) पुरिपोळी. 
 
ताम्रभूमी स्त्री. िोिंडाचा पत्रा. 
 
ताम्रमुख  न. ताबंड्या तोंडाचे वानर; माकड. 
 लव. िाितोंड्या; मोंर्गि; युरोलपअन. 
 
ताम्हि, ताम्हन  न. १. संध्या, िेवपूजा इ. करताना पािी साडंायिा घेण्याचे वतुयळाकार व 
उथळ भाडें. २. लविीकरता आििेल्या ताबं्याच्या नवीन भाडं्याचंा सुमिाय. 
 
तार् पु. कार्गिाचा जाड पुठ्ठा. (र्गो.) 
 
तार्णकळॉ,तार्णखळॉ पु. टाकळ्याचे िंाड. (र्गो.) 
 
तार्गंुड  लव. हुषार; कुशि; चतुर. [क. ताईर्गंडा] 
 
तार्त्र्ा  पु. ताईताचंी माळ; लस्त्रयाचंा र्गळ्यात घािण्याचा िालर्गना. 
 
तार स्त्री. १. धातू, रेशीम इ. पिाथांचा तंतू; तात; धार्गा; िोरा. २. (लभजिेिी किीक, काकवी, मध 
इ. सारख्या) अधयवट रव झकवा लचकट पिाथाचा तंतूसारिा अवयव. ३. (मािक पिाथाच्या सेवनाने 
येिारा) अंमि; कैफ; उन्द्माि; नशा. ४. (संपत्ती वरै्गरेमुळे येिारा) ताठा; धंुिी; मि. ५. (लपत्तालधक्य, 
जार्गरि इ. मुळे) डोळ्यानंा येिारा जडपिा; मंिपिा; अंधारी. (लि. चढिे, येिे, िार्गिे). ६. (ि.) 
लचत्ताची एकाग्रता; लनलिध्यास; तल्लीनता. (लि. िार्गिे) ७. मनाचा कि, प्रवृत्ती; मजी. ८. (अलशष्ट) 
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(अनेकवचनी प्रयोर्ग) रु्गह्यभार्गावरीि रोम. (लि. उपटिे). ९. (ि.) (संभाषि, वाि इ. चे) अनुसंधान; 
संबधं; संर्गती; ओघ; धोरि. (लि. िाविे, िार्गिे, धरिे, सोडिे, सुटिे). १०. एिाद्या लियेचा संतत 
िम, ओघ; परंपरा; अनुबंध. जसे :—कामाची – र्गाण्याची इ. तार. ११. तारायंत्राने पाठविेिी बातमी, 
संिेश. १२. कापूस झपजण्याच्या धनुकिीचा तार, िोर. (िा.) 
 पु. १. केस : ‘ज्याचे तार पाढंरे तो (घोडा) युद्धातं उत्तम.’ – अश्वप १·२६. २. ताव; आवशे. 
[फा. तार] (वा.) तार बांधिे –अिंड पुरवठा होण्यासाठी टप्प्याची व्यवस्था करिे : ‘पेंढारी व आबाजी 
रिसोड व शरीफभाई रवाना िंािे. लशिेिाराचंी तार बाधंवनू लििी’ – होकै, प.ृ ८८. तारा तोडिे –
रार्गाने, उमयटपिाने िुसऱ्याचा अपमान होईि असे, भितेसिते लशरा तािून बोििे. तारेवरचा नाच –
अवघड व जोिमीचे काम. तारेस उभा करिे –मजीस उतरिे; मनास येिे. 
 
तार पु. १. पाण्यावर तरण्यासाठी घेतिेिा आधार; तर : ‘ऐसा परस्परें आहे जी लवचार । 
भोपळ्याचा तार िर्गडासी ।’ – तुर्गा ११०४. २. (निी, िाडी इ. चा) उतार. (र्गो.) [सं. तॄ] 
 
तार पु. केळीचा िोंर्गर, घड. (तंजा.) [क. तारु] 
 
तार पु. १. (संर्गीत) षड् जापासून लनषािापयंत (िजात) स्वर र्गाऊन पुन्द्हा उंच षड्जापयंत 
घेतात तो आिाप, सूर. २. (सामा.) उंच स्वर. [सं.] (वा.) तार छेडिे – भावनेिा हात घाििे. 
 लव. १. उंच, ििििीत (स्वर, आवाज). २. ििििीत; चकचकीत; स्वच्छ; टपोर : ‘कैसें 
उन्द्मेिचालंििें तार । आलि भावाथुय पडे र्गार ।’ – ज्ञा ६·१३४. 
 
तार, तारा स्त्री. धातूचे नािे : ‘काहंी तार कवडा ंहोता तयाची पूजा रव्यें आलििी.’ – उच २०३. 
 
तारक पु. (ि.) भोपळा (ह्याच्या साहाय्याने ताफे, तरी तरंर्गतात म्हिून); सारं्गड : ‘र्गोपीकुच हेलच 
तारक घेऊन । मीनकेतन पोंहतसे ।’ – ह १७·५३. 
 लव. रिि करिारा; संकटातून पार पाडिारा; तारिारा. [सं.] 
 
तारकटिे अलि. पहा : तारवटिे 
 
तारकशी स्त्री. १. तार काढिे; तारकसाचा धंिा. २. (ि.) तारेप्रमािे ओढून काढिे; छळ; 
जुिूम; र्गाजंिूक; जाच. (लि. धरिे, िाविे, माडंिे, करिे). [फा.] 
 
तारकशी, तारकसी, तारकस लव. १. सोने, रुपे इ. धातूच्या तारानंी, किाबतूने लवििेिे : 
‘(लिल्ली) शहरातं तारकशी कामें व अनेक प्रकारचे नकशी केिेिे पिाथय फार चारं्गिे लमळतात.’ – तीप्र 
६८.२. ज्याच्या भोवती तारेचे, सुतळीचे जाळे घट्ट लवििेिे आहे असे (भाडें इ.). ३. ताराचंा केिेिा. 
 पु. सोने, रुपे इ. धातूची तार काढिारा. [फा. तार् कश्] 
 
तारकस झीक (जरतार धंिा) लबन चापडिेिी, नुसती रेशमावर रंु्गडाळिेिी तार. 
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तारका स्त्री. १. तारा; चािंिी; नित्र. २. डोळ्यातंीि बाहुिी. ३. िोडकर, िाड मुिर्गी. (पुरािातीि 
एका रािलशिीच्या नावावरून). [सं.] 
 
तारका, तारखा स्त्री.अव. (अलशष्ट) रु्गह्यभार्गावरीि केस. पहा : तारस्त्री. ८. (वा.) तारका 
समजिे, तारखा समजिे, तारका मानिे, तारखा मानिे, तारका मोजिे, तारखा मोजिे, तारका लेखिे, 
तारखा लेखिे, तारका जाििे, तारखा जाििे –(एिाद्यािा) अलतशय नीच, हिके, िरु, कस्पटासमान 
िेििे. 
 
तारकाबार्का, तारखाबार्का, तारकाबार्खा, तारखाबार्खा, तारकापारका, तारकापारखा  लव.
 १. आिययचलकत; भाबंाविेिा; र्गोंधळून रे्गिेिा; कावराबावरा. २. धूतय; चािाि. 
 
तारकासमूह पु. आकाशातल्या ताऱ्याचें पथृ्वीवरून काल्पलनक आकाराच्या स्वरूपात लिसिारे 
समूह. 
 
तारणकट पु. लतरकटी तारू. 
 
तारकीट स्त्री. लतरपीट; धािंि; ते्रधा; ताराबंळ. 
 
तारखकीपारखी, तारकपारख स्त्री. हुशारी; सावधपिा : ‘तारकी पारिीनें रहावें तें न कलरता ंमुक्काम 
करीत िंडण्या घेत चालििे.’ – भाब १०२. 
 लव. १. धूतय; चािाि; हुशार; कुशाग्रबुद्धी. २. सावध; जार्गरूक; िि. 
 लिलव. सावधपिाने; जार्गरुकतेने; जपून. (लि. वार्गिे, चाििे, असिे). 
 
तारकेवारी, तारकीवारकी स्त्री. िुसऱ्यािा िाबनू, िटावनू आपिा वरचढपिा लमरविे; 
चढेिपिाची, उदामपिाची वतयिूक. 
 
तारखेची जोडी अमुक लिवसात पत्र पोचवनू जबाब आिावा अशा कराराने पाठलविेिी जासूिाचंी जोडी : 
‘डाकेबराबर पते्र साहासात पाठलविीच व मुजरि तारिेच्या जोड्या च्यार पते्र पाठलविी.’ – पेि ३५. 
 
तारघडी स्त्री. लशमग्यात िेळण्याचा लटपऱ्याचंा एक िेळ. 
 
तारघर  न. तारेने संिेश पाठलवण्याचे सरकारी कायािय. 
 
तारणचट  स्त्री. सोडलचठ्ठी. 
 
तारटका पु. १. िग्नाच्या वळेी घरासमोर उभारिेल्या मंडपाचे भाडे. २. िग्नावर िाविेिे 
मूल्य. 
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तारि न. १. रिि; साभंाळ करिे; संकटातून मुक्तता, सुटका. २. कजय घेताना ऋिकोने 
सावकाराजवळ, हमी घेिाऱ्याजंवळ लवश्वासाकरता ठेवण्याची पैशाचंी ठेव, मूल्यवान वस्तू इ. २. 
स्वतुःबरोबर िुसऱ्यािा एिाद्या व्यवहारात, धंद्यात, मामितीत रु्गंतवायचे असल्यास तोटा इ. च्या 
हमीबदि, लवश्वासािािि त्याच्याजवळ ठेवण्याची रक्कम; हडप. ३. तारिावर कजाऊ काढिेल्या 
रकमेपेिा, तारिाच्या झकमतीचा अलधकपिा. ही अलधक रक्कम कजयफेडीची हमी म्हिून मानण्यात येते. ४. 
अठराव्या संवत्सराचे नाव. [सं.] 
 
तारिरोखा पु. सरकारी रोिा. 
 
तारिे सलि. रिि करिे; साभंाळिे; (संकट, भय, अडचि. इ. तून) लनभाविे; वाचविे; सोडविे; 
सुटका, बचाव करिे; पार पाडिे. 
 
तारिे न. लवळ्याच्या मुठीिा शेंबी, वसवी करण्यािा उपयोर्गी असा िोिंडी जाड लिळा. – 
बििापूर १००. 
 
तारतखाना, तारदखाना पु. पायिाना; संडास. [अर. तहारत+फा. िाना] 
 
तारतम्र्  न. १. (िोन वस्तू, व्यक्ती इ. तीि) श्रेष्ठ–कलनष्ठभाव; न्द्यनूालधक्य; बरेवाईटपिा; 
उच्चनीचपिा. २. (िोन वस्तू, व्यक्ती वरै्गरेतीि रु्गि, उत्कृष्टता, िजा इ. संबंधी) अंतर; तफावत; लवषमता; 
असमानता; भेि. ३. रु्गिभेि जािून उपचार इ. त बुद्धीचे कौशल्य; लववेक; लववचेनशक्ती; सारासार लवचार; 
धोरि. (लि. पाहिे, राििे). ४. (एिाद्यािा) सामान्द्य मनुष्ट्यापेिा अलधक समजून, असाधारि िजा 
ओळिून केिेिा आिरसत्कार, लशष्टाचार, आर्गतस्वार्गत. [सं.] 
 
तारतळ्र्ा,णतरतळ्र्ा स्त्री.अव. बराच वळे ताटकळत, लतष्ठत बसण्याची लिया; कंटाळा येईपयंत 
वाट पाहात बसिे. (लि. िेिे, िेत बसिे) : ‘बराच वेळ तारतळ्या लिल्यावर महंमिभाईची बहीि…आिी.’ 
– माटे अस्पषृ्टाचं्या डायरीतीि पाने. 
 
तारणतम, तारतीम न. (पाहुण्याचा) यथायोग्य सत्कार; आलतथ्य; पहा : तारतम्र् ४ : ‘तारलतम 
वलर तोंडाच पुरतें । अंतरा हें येतें अंतरीचें ।’ – तुर्गा ६५९. २. अक्कि; हुषारी. (कु.) पहा : तारतम्र् ३[सं.] 
 
तारदान, तारदानी न.स्त्री. (वाद्य) तंबोरा; सतार इ. तंतुवाद्यािा िाविेल्या तारा लजच्यावरून 
ओविेल्या असतात ती हस्स्तिंताची सस्च्छर पट्टी, वाकडा लिळा; घोडी. [फा.] 
 
तारनळा पु. िारूकामातीि एक लवलशष्ट प्रकारचा नळा. यात पुष्ट्कळ तारे लिसतात : ‘तंू 
तारनळ्यासारिा उडी मारशीि.’ – तोब ं६९. 
 
तारपटी  स्त्री. तरवारीचे पाते. 
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तारपे, ताणरपे न. एक वाद्यलवशषे; नार्गसूर; पुंर्गी : ‘पावें तारपीं मोहरीं । सींर्गें डारं्गा पेंडारी ।’ – िाव 
२८९. 
 
तारफिी स्त्री. तरवारीच्या म्यानावरीि लशविीवर िाविेिी पट्टी. – प्रश ६७. 
 
तारफेिी स्त्री. रवा–सपीटाची तार काढून लतचे चौंरे्ग (वटेोळी) तुपात तळून केिेिे एक पिान्न. 
– र्गृलश १·४०६. 
 
तार–बतार लव. उद ध्वस्त; तरलबतर; पारं्गापारं्ग, िािािाि िंािेिा : ‘फौजेवर हंर्गामा करून 
फौज तार–बतार करावी.’ – मइसा ७·२१४. [फा. तार लि.] 
 
तारली, तारळ स्त्री. िाऱ्या पाण्यातीि एक प्रकारचा पाढंरा मासा. हा वेंरु्गल्याकडे सापडतो. याचे ित 
नारळािा घाितात. – कृलष ७५६. 
 
तारवट  लव. (परिेशातून) जहाजातूंन, आर्गबोटीने आििेिा; लविेशी; परिेशी (माि, लजन्नस 
इ.). 
 
तारवटिे अलि. १. (मािक पिाथांच्या सेवनाने) धंुि, बेहोष, उन्द्मत्त होिे; तारकटिे. (ि.) 
(संपत्ती, अलधकार इ. मुळे) मिोन्द्मत्त होिे; माजिे : ‘या लठकािीं आपिा तोि आपि साभंाळिा तरी 
कोिा तरी तारवटिेल्या व्यक्तीच्या मनाचा तोि लबघडून…’ – सासं २·१४८. २. (मािक पिाथांच्या 
सेवनाने, जार्गरिाने, रार्गाने, लपत्ताने, उन्द्हाने) डोळे, चेहरा इ. जड व सुस्त होिे; तरय होिे; ताठरिे; 
लवस्फारिे; वटारिे जािे. [सं. तब्य] 
 
तारवटी  लव. १. पहा : तारवट. २. तारवावर काम करिारा. (र्गो.) 
 
तारवटी  लव. १. लमरच्याचंी एक जात; िवंर्गी. २. (ि.) जाज्वल्य; जिाि. 
 
तारवडा  लव. चुिचुिीत; तीक्ष्ि; हुशार. 
 
तारवात बेडा १. (तारू = जहाज, बेडा = सुपारी) जहाजाच्या मानाने जशी सुपारी, तसा अलतशय 
मोठ्या, प्रचडं व्यवहारात, कायात, धंद्यात एिाद्याचा असिेिा अलतशय िहान भार्ग. २. इतर (मोठ्या) 
पिाथांशी ताडून पाहता प्रमािाबाहेर िहान असिारी, वाटिारी वस्तू. 
 
तारणवद्या स्त्री. तारेने संिेश पाठवण्याचे व घेण्याचे ज्ञान. 
 
तारषड ज पु. (संर्गीत) मध्यसप्तकातीि षड् ज स्वराच्या ध्वनीच्या िुपटीच्या प्रमािाचा स्वर. 
 
तारस न. घराचे लवलशष्ट पद्धतीने तयार केिेिे छप्पर. (अलह.) 
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तारसप्तक न. (संर्गीत) तारनाियुक्त सात स्वराचंा समुिाय; तृतीयसप्तक. 
 
तारसा पहा : तरसा, तरशा 
 
तारसा लव. तारवटिेल्या डोळ्याचंा; ज्याच्या डोळ्यापंुढे तारा येतात असा (मनुष्) : ‘तारसें घुिें  कािें 
कैरें ।’ – िास ३·६·४२. 
 
तारंगि  न. १. (िहान मुिाचे) ओरडिे; हातपाय आपटिे. २. पहा : तारांगि 
 
तारंतार  लिलव. बरोबर; तंतोतंत; पूियपिे; सवांशी; एकूि एक; तारोतार. 
 
तारंबळ, तारांबळ स्त्री. १. ते्रधा; धािंि; लतरपीट; र्गोंधळ; र्गडबड; व्यग्रता. (िग्न, मंुज इ. वळेी 
ताराबळ आवश्यक असते. ते साधण्यासाठी, मुहूतय चुकू नये म्हिून फार धािंि, घाई करावी िार्गते 
त्यावरून). २. अडचि; टंचाईची स्स्थती; ओढर्गस्ती; िाण्यालपण्याची ििात, आबाळ. [सं. ताराबि] 
 
तारा स्त्री.पु. १. नित्र; तारका; चािंिी; आकाशातीि तेजोर्गोि; मुख्यतुः हायड्रोजन आलि हेलियम या 
मूिरव्यापंासून बनिेिी व स्वतुःच्याच रु्गरुत्वाकषयिाच्या प्रभावािािी असिेिी स्वयंप्रकाशी वायुमय 
अवकाशस्थ वस्तू. २. डोळ्यातंीि बाहुिी. ३. (ज्यो.) जन्द्मनित्रापासून कोित्याही चरंनित्रापयंत मोजून, 
आिेल्या संख्येिा नऊ या संख्येने भार्गून येिारी संख्या. 
 पु. १. उल्का. (लि. तुटिे). २. (िारूकाम) र्गंधकात बाभळीच्या झडकाचे पािी अथवा 
अंड्याचा बिक घािून त्याच्या र्गोळ्या करून त्या बाि, नळ इ. त घातल्या असता नित्राकार उडिाऱ्या 
असंख्य अस्ग्नर्गोिापंैकी एक. ३. (नृत्य.) बुबुळाने केिेिा अलभनय. [सं.] (वा.) तारे तुटिे, तोडिे –
(र्गाण्यात) चमकिे; प्रावीण्य िािविे. (उप.) र्गियभर्गायन करिे. 
 लव. १. फरडा; हुशार; वस्ताि; तरबेज; पटाईत. २. िेििा; संुिर. 
 
तारा पु. १. (भरतीचे पािी ओसरल्यानंतर िाडीतून, वाकिातून होिारा) पायउतार, उतारा, तार 
: ‘भवनिीचा आिा तारा । या उतारा प्रसािें ।’ – तुर्गा २२२८. (को.) २. ओहोटीच्या वळेी पाण्यावर 
लिसिारा िाडीतीि जलमनीचा भार्ग. (कु.) ३. (हवेत, पाण्यात) तरंर्गिे; तरिे. जसे :—जहाजाचा – 
महालर्गरीचा – वावडीचा – घारीचा तारा. 
 
तारा लव. कािा; लतरळा; तेरसा. 
 
ताराकृती (प्रािी) पु. एक पषृ्ठवशंहीन प्रािी. हा वाटोळा असून यािा लकरिासंारिे सभोवती 
बारीक अवयव असतात. यािा लकरिरूपी प्रािी असेही म्हितात. – प्रालिमो १२. 
 
ताराटचे  सलि. आवळून, घट्ट बाधंिे; मुसक्या बाधंिे. (र्गो.) 
 
ताराबळ  न. लववलित नित्र–ग्रहाचंी वरै्गरे अनुकूिता; मंर्गिवळे. 
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तारामंडळ न. १. नित्रानंी युक्त असे र्गर्गनमंडळ; तारारं्गि. २. (सोनार.) लस्त्रयाचंा र्गळ्यात 
घािण्याचा एक िालर्गना. िोन्द्ही फाशातं िोन िोन असे चार मिी िाविेिी ठुशाचंी पेटी घेऊन 
लतच्यािािी एक मिी ओवनू त्या तऱ्हेने िोन्द्ही बाजंूना सव्वीस सव्वीस पेट्या घाितात. मधे घार्गऱ्याचें थर 
िाविेिे मंर्गळसूत्र घािून हे सवय एकत्र पटवनू हा िालर्गना तयार करतात. 
 
तारामैत्री स्त्री. १. कंुडिीतीि ग्रहामंधीि लमत्रभाव. २. नुसत्या नजरानजरीने जमिेिे सख्य, 
पे्रम : ‘लतजशीं मािंें तारामतै्री लमळाल्याप्रमािें सख्य जमिें  आहे.’ – कमं २·६५. 
 
तारार्ंत्र न. लवजेच्या सहाय्याने धातूच्या तारेतून संिेश पोहाचविारे यंत्र. 
 
तारासमूह पु. आकाशात ढर्गाच्या झकवा धुक्याच्या लठपक्यापं्रमािे लिसिाऱ्या अंधुक तेजस्वी 
पिाथांचा समुिाय, तेजोमेघ. – ब्रसूकृत ज्योलतषशास्त्राची मूितत्त्वे १७९. 
 
तारांगि न. १. नभोमंडळ; नित्रमंडळ. २. वधेशाळा. ३. िेळ, मजा इ. पाहण्यासाठी केिेिे 
उच्चासन, माळा, माचोळा. ४. घराच्या वरच्या मजल्याच्या लिडकीपुढे (हवा िाण्यासाठी, मजा 
पाहण्यासाठी) केिेिा िहान सज्जा. ५. (ि.) (सैन्द्य इ. ची) िािािाि; पारं्गापारं्ग; लवस्कळीतपिा; 
वाताहत : ‘फौज मोडून तारारं्गि केिें .’ – शारो २८. ६. (कामे, धंिा इ. तीि) र्गोंधळ; अव्यवस्था. ७. 
(सावकाराच्या तर्गाद्यामुळे कुळाची, अनाथ मुिाची) तारंबळ; ते्रधा; घाबररंु्गडी; मनुःिोभ. ८. कौिे 
घािण्यापूवी घरावर तयार केिेिे िाकडी काम. (र्गो.) ९. लवद्याथ्यांना व लजज्ञासंूना आकाशाची मालहती 
िेण्यासाठी आकाशाची प्रलतमा व ग्रहाचें भ्रमि िािविारे अधयर्गोिाकार पे्रिार्गृह; (इं.) प्िॅलनटेलरअम. 
 
तारांतरमापी स्त्री. सूयाचा व्यास मोजण्यासाठी आलि ताऱ्यामंधीि कोन मोजण्यासाठी पूवी 
वापरण्यात येिारे िुर्णबिीसारिे उपकरि. 
 
तारी स्त्री. एक तंतुवाद्य : ‘लनसािालचए श्रुलतवरी तारी.’ – नरुस्व १८०. (वा.) तारी वाजाडनं –हेका 
चािविे; आपिेच म्हििे िरे मानिे. 
 
तारी स्त्री.पु. आवाज. (अलह.) 
 
तारीख स्त्री. १. यवनी, इंग्रजी पद्धतीने मलहन्द्यात येिाऱ्या एकूि लिवसापंैकी प्रत्येक; लमती; लतथी. २. 
इलतहास; तवालरि. [फा.] (वा.) तारीख पडिे कोटात लििेल्या तारिेिा तो िटिा पुन्द्हा केव्हा 
चािविा जाईि त्याची तारीि िेिे. 
 
तारीप, तारीफ स्त्री. प्रशसंा; स्तुती; वाहवा; (एिािा पिाथय, व्यक्ती वरै्गरेंच्या) उत्कृष्टपिाचे वियन; 
लशफारस. [अर. तअरीफ्] 
 
तारीफ न. आयात व लनर्गयत मािाच्या जकातीसाठी िराचें कोष्टक. 
 
तारुफळे न. कोयता, फळे वरै्गरे िोंबकळत ठेवण्याची अरंुि फळी. 
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तारू, ताऱ्र्ा पु. नावाडी : ‘नामालचया सहस्रवरी । तारू जाहिों ।’ – ज्ञा १२·९०. 
 लव. तारक; रिक; तारून नेिारा : ‘आम्हा–ंतुम्हासं भववालरलधमालज तारंू ।’ – र ४९. 
 न. नौका; लतनापासून पाचापयंत लशडे असिेिे र्गिबत, जहाज. (सामा.) तरण्याचे साधन. 
[स.ं तृ.] (वा.) तारू कुव्र्ासकट णगळप –(डोिकाठीसह तारू लर्गळिे) सवयच्या सवय लर्गळिे; सवयस्व 
स्वाहा करिे. (र्गो.) 
 
तारे न. १. पहा : तारा पु. ३. २. (उप. लवरू.) वडेर्गळ, अधयवट मनुष्ट्य, मुिर्गा. ३. वडे; वडेेपि; 
लपसे; म्हातारपिामुळे बुद्धीिा िार्गिेिा चळ. (वा.) तारे तोडिे –मनोरे बाधंिे; कल्पना करत राहिे. 
 
तारे लव. लनबयळ; चािता चािता पडिारा. (तंजा.) 
 
तारे न. वािळाचा, सोसाट्याचा वारा; जवळवारा. हा र्गिबतािा वाईट असतो. 
 
तारेवारे  न. १. र्गिबतािा अनुकूि झकवा प्रलतकूि असा वारा. (राजा.) २. िहरीपिा; 
चाळेिोरपिा; निरा; लमजासिोरी. ३. मोठे अवसान; आवशे; उन्द्माि. 
 
तारोतार लिलव. १. पहा : तारंतार : ‘वाई िेशातंीि र्गावं लनम्मे लनम्मे तारोतार व इसाफती व इनाम 
तारोतार लनम्मे वाटूंन लििें  असे.’ – मइसा ३·६५. २. िार्गोपाठ; एकसारिे. 
 
तारोळा पु. १. अडथळा; िोळंबा; प्रलतबधं; िोळंब्याने, अडथळ्याने उत्पन्न िंािेिी अडचिीची 
स्स्थती; (जेवि, स्नान, स्वयंपाक वरै्गरेत) र्गोंधळ; त्रास; घोटाळा. उिा. पावसाचा, धान्द्याचा तारोळा. २. 
िुियशा; कष्टमय स्स्थती; लवपन्नावस्था. 
 
तातयराम्ल पु.न. (रसा.) एक अम्ि; हे झचचेपासूनही काढतात. [इं. टाटयर + सं. अम्ि] 
 
ताऱ्र्ा लव. १. िारूबाज; अंमिी, मािक पिाथांचे व्यसन असिारा. २. कंटाळा येईपयंत एकाच 
र्गोष्टीची घोकिी, जपमाळ घेऊन बसिेिा. 
 
ताऱ्र्ा पु. एकतारी हे तंतुवाद्य. (िा.) 
 
तासुयले न. (र्गरम) पािी. (र्गो.) 
 
ताल पु. १. (साडंिेिे िूध, रक्त, तेि वरै्गरेंचे) थारोळे. २. तळे. [झह.] 
 
ताल पु. १. वाईट काळ. २. रुबाब; ऐट; मोठेपिा. 
 
ताल पु. (घर, इमारत इ. चा) मजिा : ‘अस्मानीं मंडप लििा लतन्द्हीं तािावंरी हो ।’ – तुर्गा २९१. 
२. िोक; प्रिेश : ‘तुम्हासं रहावयास तीनलह तािीं कोठेंलह नाहीं.’ – पटच. 
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ताल पु. ताडाचे िंाड. [सं.] (वा.) ताल तोडिे –बढाई मारिे; मोठ्या मोठ्या थापा ठोकिे. (लि. 
पटिे, पडिे.) 
 
ताल पु. पत; सौिा; व्यवहार. (लि. पटिे, पडिे.) : ‘आपि व कारभारी यानंी सावकाराच्या 
घरास जाव ेपरंतु ताि न पटे.’ – पेि ५·६०. 
 
ताल पु. लशल्पशास्त्रातंीि िाबंीचें एक माप. बारा अंरु्गळें  म्हिजे एक ताि. – भग्नमूर्णत ११३. 
 
ताल पु. १. (संर्गीत) र्गीत, वाद्य व नृत्य ह्याचं्या लियेच्या र्गतीचे काििशयक लनयलमत प्रमाि; ठेका. 
(लि. धरिे). २. हातावर, िंडावर हात मारण्याची लिया; टाळी वाजवण्याची लिया. ३. पहा : सम. ४. 
(नृत्य.) हाताचा अंर्गठा व मधिे बोट यातंीि जास्तीत जास्त अंतर. ५. कासे या धातूचे एक वाद्य; टाळ. हे 
काठीने वाजवतात. [सं.] 
 
ताल पु. प्रयत्न; िटपट : ‘महाराजापंुढे तोंड वेंर्गाडून पैसे लमळण्याचा ताि करण्यापेिा, जर 
त्यानंी लभिािेंलह केिी तर अलधक उत्तम.’ – लवलिप्त ३·१८२. 
 
ताल स्त्री. १. (पािी अडवण्याकरता, वळवण्याकरता रस्त्यावर, शतेात घातिेिा) बाधं, बधंारा. २. 
निी वरै्गरेच्या काठाच्या बाजूने बाधंिेिा धक्का. ३. वाफ्याची कडा, बाजू. – लचत्रकृलष २·६. [सं. ति] 
 
ताल पु. (नालवक) र्गिबताच्या नाळीच्या व वऱ्याच्या िादं्यािा िािून ठोकिेल्या बारीक 
िाकडापंैकी प्रत्येक. (को.) [सं. ति] 
 
ताल पु. ज्यात भरतीच्या वळेी पािी चढते असा निीलकनाऱ्यािर्गतचा जलमनीचा भार्ग. [सं. ति] 
 
ताल पु. (चमय.) िुरा आलि तळ याचं्यामधीि जोड्याचा भार्ग. 
 
ताल पु. १. चष्ट्माचे झभर्ग. २. तिवारीची मूठ. 
 
ताल, तालक पु.न. हरताळ. 
 
ताल, ताळ, तालक न. टाळे; कुिूप. [सं.] (वा.) ताळ पडिे –िोघातं बेबनाव, मतभेि होिे : 
‘…िोघामंध्ये ताळ पडोन रे्गिें  । ये भीमकीचें पलर कायय जािें  ।’ – सारुह ८·३५. 
 
तालकेत स्त्री. कार्गिपत्र इ. ची नक्कि, प्रत. 
 
तालगी स्त्री. तान्द्ह्या मुिाचे अंथरुि; चौघडी. (व.) 
 
तालतंबोरा, तालतंुबा पु. व्यवस्था; कारभार. (िंाडी) 
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तालताल लिलव. १. उंचउंच; उदामपिाने. (उडिे, बोििे, जािे इ. सह प्रयोर्ग केल्यास िंब्या 
िंब्या बाता िंोकिे; बढाईिोरपिाने बोििे असा अथय.) २. बेतािपिे; बेबंिपिाने; लवसंर्गत; असंबद्ध. 
 
तालतोड्या लव. १. बढाईिोर; मोठाल्या बाता िंोकिारा. २. अरेराव; धझटर्गि : ‘ताितोड्याचंी 
पेंढारशाहींत चिती होती.’ – राको. 
 
तालथाक पु. र्गायन व नृत्य यातंीि ताि व लवरामाच्या जार्गा : ‘र्गात्या नाचत्याचे ताि थाक । 
स्वयें िेि अनुकरे ।’ – एभा २२·६०८. 
 
तालदार पु. साथीिार. (व.) 
 
तालपत्र, तालपात न. तािवृि; तािवृिाची पाने. पाने वाळल्यावर लिलहण्याच्या झकवा छत्रीच्या 
उपयोर्गी. 
 
तालबाज लव. रु्गिवान; रु्गिी. 
 
तालमखाना, तालीमखाना पु. एक औषधी वनस्पतीचे बी. 
 
तालमी लव. कुस्तीत, तािमीत सराईत, पटाईत असिारा. 
 
तालवर,तालवार पु. न. अव. (एिाद्या श्रीमंताप्रमािे) आिरपूवयक वार्गविे; बरिास्त ठेविे; 
मानमरातब, तैनात राििे. 
 लव. पहा : तालेवार [अर. तालिअ + फा. वर्] 
 
तालवृंतहस्त पु. (नृत्य.) पहा : उदतॄ्तसंरु्क्तहस्त 
 
तालव्र् लव. तािुस्थानी उत्पन्न होिारा (विय, उच्चार इ.). [सं.] 
 
ताला पु. पहा : ताल, तालक 
 
ताला पु. वरचष्ट्मा; कब्जा; सरशी (लि. पडिे) : ‘…शत्रचेू तािे न पडेि ऐसेच घडून येईि.’ – ऐप, 
प.ृ १४८. 
 
तालादशय पु. ताि व िय िािविारे एक पािात्त्य तािमापक यंत्र. 
 
तालामाला पहा : तालमान १, २; ताळमेळ 
 
तालाम्ल पु.न. (रसा.) एक अम्ि; (इं.) आसेलनक ॲलसड : ‘तीव्र नत्राम्िाबरोबर आसेलनक 
तापलविें  असता ंत्याचें िौकर प्रालििीकरि होऊन तािाम्ि बनते.’ – ज्ञाको (आ) २९७. 
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तालालोरी लिलव. तािबद्धपिे : ‘पावा वाजे तािािोरी.’ – ज्ञार्गा ५०२. 
 
तालांक  पु. करवत. 
 
तालांक  पु. सवय सुलचन्द्हानंी युक्त मनुष्ट्य. 
 
ताणलका  स्त्री. १. गं्रथाियातीि पुस्तकाचंी यािी. २. र्गटसिस्याचंी यािी. 
 
ताणलकापेटी स्त्री. सूलचकाडे िाविेल्या िोक्याचंी बंलिस्त जार्गा. 
 
ताणलवार, तालेवार, ताणलवंत, तालेवंत लव. श्रीमंत; भाग्यशािी; संपन्न; िैववान; ऐश्वययवान. 
 
तालीकचा पु. आज्ञापत्र : ‘िठ्ठीस अब्िाल्याचा तािीकचा आिा.’ – मइसा ६·४४५. [फा.] 
 
तालीम स्त्री. १. (मल्लयुद्ध, कसरत, र्गायन, वािन. इ. चे रु्गरंूपासून घेण्याचे) लशिि. २. (घोड्यािा 
लनरलनराळ्या चािी) लशकविे. ३. (पोपट, मनैा इ. ना बोिण्याबाबत लििेिी) लशकवि; लशकविूक. ४. 
(नाट्य.) पात्राने नाटकातीि आपिे भाषि पाठ करून बोिून िािलवण्याची लिया. अभ्यास; 
पुनरुस्क्तपूवयक ग्रहि. (लि. िािे). ५. व्यायामशाळा; तािीमिाना. ६. व्यायाम; मेहनत. [अर. तअिीम] 
 
तालीमखाना पु. मल्लयुद्ध, िाडंपट्टा इ. चे लशिि िेण्यासाठी बाधंिेिी जार्गा; व्यायामशाळा; 
आिाडा. 
 
तालीमबाज लव. तािीम करिारा; आिाड्यात जाऊन व्यायाम करिारा; मल्ल; पेहेिवान. [फा.] 
 
तालीसपत्र न. एक औषधी पिाथय. 
 
तालु न. तोंडात वरच्या भार्गी असिारा अवयव. याच्या व लजभेच्या संयोर्गाने तािव्य विय उत्पन्न 
होतात. 
 स्त्री. १. मनुष्ट्याच्या डोक्याचा पुढीि भार्ग. पहा : टाळू. २. हजामत करताना टाळूवर ठेवतात 
तो केसाचंा िुंपका; चािंकी. [सं.] (वा.) तालु भरिे –िहान मुिाच्या डोक्यावर तेि लजरविे. 
 
तालु लस्त्रयानंा होिारा एक स्तनरोर्ग. (लि. िार्गिे) 
 
तालुक, तालूक, तालोका, तालोखा पु. संबधं : ‘या अहि–नाम्यासी या शब्िाचा तािूक काय 
आहे.’ – मइसा ७·९२. [अर. तअल्लुक्] 
 
तालुकदार, तालूकदार पु. तािुक्याचा मुिकी अलधकारी; मामिेिार. [फा. तअलु्लक्िार] 
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तालुका, तालुखा पु. १. राज्यकारभाराच्या दृष्टीने केिेल्या िेशाच्या, लजल्ह्याच्या लवभार्गापंैकी 
एक. २. जमीनिारीपेिा िहान असिेिा मािकी हक्कािािीि प्रिेश. [अर. तअल्लुक्] 
 
ताले पु.अव. िैव; प्रारब्धयोर्ग; नशीब : ‘रावसाहेबाचें तािे बुिंि म्हिोनच ते बाजी सर केिी.’ – मइसा 
१·५२. हा शब्ि िैव, प्रारब्ध, नशीब झकवा अशा अथाच्या कोित्याही शब्िासाठी उपयोर्गात आितात. उिा. 
िैवाचे तािे. [अर. तालिअ] 
 
ताल्ल लव. कोरा करकरीत; नुकताच लवकत घेतिेिा. 
 
ताव पु. १. सोने इ. धातूिा अग्नीत तापवनू िाि करण्याची लिया; अस्ग्नसंस्कार. २. वरीि लिया 
करून धातू थंड होऊ लिल्यावर येिारा रंर्ग; तेज. ३. ताप; ज्वर. (िा., व.) ४. आच [सं. ताप] (वा.) ताव 
देिे, ताव मारिे –१. एिािी वस्तू पळविे; िुबाडिे; िाबंविे; (कारकुनी कसबाने) लर्गळंकृत करिे. २. 
एिाद्याची चारं्गिीच िरडपट्टी काढिे; हजेरी घेिे; िपटशा िेिे. ३. ‘बरे आहे, पाहून घेईन’ अशा अथाचे 
बोिून लमशावंर हात लफरविे. ताव देिे, ताव मारिे – १. व्यापारधंिा इ. त नफा लमळलविे; घबाड 
सापडिे. २. व्यापार वरै्गरेत ठोकर बसिे, बडू येिे. 
 
ताव पु. १. रार्ग; संताप. (लि. िािे). २. िुुःि. ३. पीळ. [फा. ताब्] (वा.) ताव देिे, ताव मारिे 
–यथेच्छ िािे. 
 
ताव पु. कार्गिाचा सबंध बिं, तुकडा; अख्िे पान. [झह.] 
 
ताव स्त्री. (पावसाळ्यात पडिारे) सूयाचे मंि ऊन. (को.) [सं. ताप] 
 
तावखोबावखुल्र्ो स्त्री. थट्टामस्करी; कुचेष्टा; लटवल्याबावल्या. (र्गो.) 
 
तावज स्त्री. होडी ढकिण्याचा िहान बाबं.ू (र्गो.) पहा : ताज १ 
 
तावजाळे न. (र्गो., कु.) पहा: ताइताळे 
 
तावटिे  सलि. (एिािी वस्तू) पळविे, िाबंविे, िाटिे. 
 
तावड स्त्री.न. िूध तापलवण्याचे रंुि तोंडाचे भाडें. (व.) [सं. तप्] 
 
तावड, तावडी स्त्री. १. नमयिेच्या काठी ज्या लठकािी नमयिा ओिाडंतात, तेथे टेकडीवर असिेिी 
धमयशाळा, चौकी. २. (ि.) अधीनता; पकड; कबजा. ३. (ि.) कचाटा; तडािा; सपाटा. 
 
तावडिे  उलि. १. (एिाद्यािा त्रासिायक अशा प्रकारे) िोळंबनू धरिे; डाबंिे. २. (एिाद्यािा 
जबरिस्तीने) कष्टाच्या कामातं रु्गंतविे; राबविे; कामािा जंुपिे; वठेीस धरिे. ३. (घोडा इ. जनावरे) 
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िामटिे; धसमुसळेपिाने वापरिे; भरधाव पळविे. ४. (उन्द्हात, वाऱ्यात, थंडीत, लचििात, पावसात) 
कष्ट करायिा िाविे, िामटिे. 
 
तावडा पु. मचवा; र्गिबताचा एक प्रकार : ‘तीन तावडे िोक येक िेपेस त्यािी नेिे.’ – पेि 
३४·१५२. 
 
तावडीतासन स्त्री. (बुरुडकाम) लविकामाची आडवी काबं. 
 
तावि स्त्री. १. एका िमात मजि चािून, धावनू जाण्याचा प्रसंर्ग; तसा प्रयत्न. २. ताि; ओढ. (लि. 
पडिे, िेिे.). 
 
तावि, तावाि स्त्री. िंड; रु्गन्द्ह्याबदि नुकसानभरपाई; भिंुड. (लि. बसिे, भरिे). स्वतुःच्या झकवा 
िुसऱ्याच्या चुकीने होिारे नुकसान; िाच िाल्ल्याच्या िोट्याच संशयावरून एिाद्यापासून अन्द्यायाने 
वसूि केिेिा िंड; सरकारने बसविेिा कर, केिेिा िंड. [फा. तावान्] 
 
ताविे सलि. १. (सोने इ. धातू) िाि होईपयंत तापविे. २. (िूध, तूप, पािी इ.) तापविे; र्गरम 
करिे. ३. (एिाद्यािा रार्गाने, आवशेाने) ताव िेिे, ििकारिे; िपटिे; िरडपट्टी काढिे. ४. (ि.) 
अजमाविे; तपासिे : ‘अनुरार्गाचा लनरू ताउनी । पािी ढाळु ।’ – ज्ञा ७·९९. 
 अलि. (ऊन, सूयय हे) तापिे, तळपत असिे : ‘तो तावलून प्रतापतरिी । ित्तलमत्र पालडिा रिीं ।’ 
– मुआलि ३३·२३. २. (अकतृयक) उकडिे; र्गिर्गििे; र्गिमििे; उष्ट्मा होिे. ३. (ि.) (रार्ग वरै्गरेंनी) 
संतप्त, िोधालवष्ट होिे; संतापाने िाि होिे. [सं. ताप; फा. ताव] (वा.) तावून सुलाखून णनघिे –
कसोटीतून पार पडिे, कसोटीिा उतरिे. 
 
ताविे उलि. ताििे : ‘िोधें स्फुरती ओंठ । भकुृटी ताऊलन तेलजष्ठ ।’ – मुआलि ३१·१७१. 
 
तावतक  पु. अनुमान; तकय . (व.) 
 
तावदान न. (लिडकी, िार, कपाट इ. िा बसवायचे) काचेचे झभर्ग, तक्ता. २. काचेची झभरे्ग बसविेिे 
िार, लिडकी इ. [फा. ताब्िान्] 
 
तावदारकी स्त्री. जरब; धमकाविी; अंमि र्गाजविे; ताव िेिे. (र्गो., बे.) 
 
तावदारिे अलि. रार्गाविे; काविे; ताविे; तितििे. 
 
तावनदस्त, तावमदस्त पु. (र्गंलजफाचंा िेळ) र्गंलजफा वाटताना चूक िंािी असता वाटिाऱ्याकडून 
चुकीबदि घेतात ती पाने. [फा. तावान् िस्त] 
 
तावनी स्त्री. िूध तापलवण्याचे मडके; िुतिी; िुधािी. [सं. तपन] 
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तावी स्त्री. िहान तवा. 
 
तावीज पु.न. १. कबरेवरीि उंचवटा; लवटाचें बाधंकाम : ‘त्याचं्या चौथऱ्यावरीि तावीजें 
िलििोत्तर असतात.’ – के १०·३·१९३९. २. ताईत; सोने, चािंी इ. च्या पत्र्याचा एक अिंकार. मंत्राचा 
कार्गि र्गंडा इ. त्यात घािून र्गळ्यात, िंडात बाधंतात : ‘त्याचे हातची मिर्गटी व पार्गोट्यातंीि तावीज 
परवारी यासी द्यावयाची आज्ञा नाहीं म्हिून ठेलविी असे.’ – पेि १७·१२२. [अर. तअवीझ्] 
 
तावुळा लव. आवशेयुक्त. 
 
ताव्र्ा पु. एक पतंर्गाचा प्रकार. – व्याज्ञा १·१६१. 
 
ताश पु. जर; सोन्द्या–रुप्याची तार : ‘िोन प्रहरा लनजामुदौिा ताशाचा पोशाक करून 
मुबारकबािीस आिे.’ – मइसा १·१००. [फा.] 
 
ताशा, तासा पु. (वाद्य) िहान नर्गाऱ्याच्या आकाराचे चमयवाद्य. हे िोन हातात िोन बारीक 
वतेाच्या छड्या घेऊन स्वतंत्रपिे झकवा सनईची साथ करताना वाजवतात. [अर. तास] 
 
ताशीर स्त्री. र्गंमत. (व.) 
 
ताशील स्त्री. (राजा.) पहा : तपशील 
 
ताशीव लव. तासून तयार केिेिा (िर्गड, िाकूड इ. पिाथय). 
 
ताशेकरी, तासजी पु. तास वाजविारा. 
 
ताशेरा, ताणशरा, तासेरा पु. १. ताशावरची िंोड, कडका. २. (ि.) बंिुकाचंी एक फैर; भलडमार; 
धडाधडी. ३. (ि.) रार्गाने काढिेिी िरडपट्टी; ििकारा; ििकाविे; अपशब्िाचंा वषाव. ४. भाडंिाचा 
कचका, कडाका. ४. िाकूड इ. वाकसाने तासल्याने लनघािेल्या ढिप्या; छाट; छाटछूट. (लि. पाडिे, 
पडिे). 
 
ताशेरा पु. ऐनवळे; मोका; योग्य संधी. (व.) 
 
तास पु. १. अडीच घलटकाचंा, साठ लमलनटाचंा काळ. २. (वाद्य) घड्याळ; एक वाद्य; अधे तसू 
जाडीचा भाकरीएवढा कशाचा र्गोि तुकडा. याच्यावर िाकडाच्या मोर्गरीने आघात करून ध्वनी उत्पन्न 
करतात. िेवाची आरती करताना झकवा अडीच घटकाचंा कािावधी िािवण्यासाठी हा वाजवतात. [अर.] 
 
तास पु. र्गावातून जािाऱ्या निीच्या प्रवाहाच्या बाजूिा बाधंिेिा घाट. 
 
तास पु. लनळ्या रंर्गाचा एक पिी; चास. 
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तास न. १. नारं्गराने झकवा पाभरीने जलमनीिा पडिारी रेषा; कोरिी; घळ; िोबिी. २. उभ्या 
लपकाच्या िोन उभ्या ओळींतीि अरंुि जार्गा; पाट. (व.) ३. निी, ओढ्याचे पात्र; उन्द्हाळ्यात निीच्या 
प्रवाहाचे जे अनेक बारीक भार्ग, ओहोळ होतात त्यापंैकी एक. ४. नारं्गराने जमीन नारं्गरण्याची लिया; 
नारं्गरिी. ५. लतसरी नारं्गरिी. (कु.) [सं. सीता] (वा.) ताशी लागिे, तासी लागिे – (पीक इ.) चारं्गल्या 
रीतीने वाढीस िार्गिे. तासावर रे्िे –(जमीन इ.) वलहतीस, पेरण्यास योग्य होिे. 
 
तास पु. १. (सुतार.) हत्याराने (िाकूड) तासिे; छाटिे; रंधिे. २. (िाकूड, िडक इ. चा) 
छाटिेिा, तोडिेिा, तासून काढिेिा टवका; कपरी; तुकडा. ३. िाच; िाडं; िाप. ४. (सोनार.) एक 
प्रकारची निी. बारं्गडीवर घासून करतात तो चौकोनी, सपाट भार्ग. (लि. मारिे). [सं. ति्] 
 
तास पु. १. पेरिीच्या वळेी शतेात सवयत्र लचिि करण्याचे, एका बाबंचू्या टोकािा फळी िावनू 
केिेिे शतेीचे एक हत्यार. लनवळॉ. (लि. घाििे) – बििापूर २८७. २. वरीि हत्याराने शतेातीि लचिि 
सारिा करून शते समति करण्याची लिया. 
 
तास स्त्री. वल्हवण्याची िाबं काठी. पहा : ताज 
 
तास पु. (तुरी वरै्गरे लपकावर) अळ्याचं्या रूपाने पडिारा रोर्ग. – श े६·२७२. 
 
तासक, तासकी  न.स्त्री. लपतळी िहान िंाकिी; वळेिी. 
 
तासची, तासजी  पु. तासाचे ठोके वाजलविारा. – वाडसमा २·३. 
 
तासडपट्टी स्त्री. १. तासण्याची लिया. २. (ि.) िरडपट्टी; रार्गाने केिेिी िरमरीत टीका; 
कानउघाडिी. ३. हजामत; बोडंती. 
 
तासिी  स्त्री. १. पहा : तासडपट्टी. २. िाकूड तासण्याचे सुताराचे हत्यार; वाकस. 
 
तासिे उलि. १. (िाकूड इ.) वाकसाने तासून नीटनेटके करिे; रंधिे. २. जिमी करिे : ‘शरलनकरें 
पाषयतालस तो तासी ।’ – मो ३६·३३. ३. िरडून हजामत करिे; भािरिे. ४. (पत्र, लहशबे, यािी, अजय इ.) 
िरडून टाकिे; भरकटिे; फटकारिे; िंपाटिे. ५. (एिाद्याची रार्गाने) लनभयत्सयना करिे; िरडपट्टी 
काढिे; हजेरी घेिे; कानउघाडिी करिे. ६. (अंकर्गलित) भाजकाने भार्गून उरेि तो भाज्याकं राििे. ७. 
(ि.) अपरोि झनिा, कुचेष्टा करिे. ८. हातावर तुरी िेिे. [सं. ति्] (वा.) तासून णनजिे, तासून बसिे–
लनझितपिे, आरामशीर, लनवेधपिे स्वस्थ लनजिे, बसिे. 
 
तासतूस  स्त्री. १. िाकूड इ. चे तासिे, लछििे वरै्गरे काम. २. (ि.) लरकामटेकडेपिीचा 
उद्योर्ग; केवळ वेळ घािलवण्याच्या उपयोर्गाचे लबनमेहनतीचे व लबनफायद्याचे काम. 
 
तासपेरिी स्त्री. सरी पाडून धान्द्य पेरिे. 
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तासा न. पैिू; तास. (र्गो.) 
 
ताणसका  स्त्री. साठ लमलनटापेंिा कमी वेळाचा, प्रत्येक लवषयासाठी लििेिा कािावधी (शाळा, 
महालवद्याियातीि). 
 
तासीपानी लागिे कामािा िार्गिे. (व.) 
 
तासोपंत पु. (उप. साकें.) वपन केिेिी लवधवा स्त्री; बोडकी. 
 
तास्तकपजन एक मुिींचा िेळ. – मिेपु ३१२. पहा : दस्ता, कपजर इ. 
 
ताळ पु. १. हािचाि; फडफड (कान इ. ची); फडफडाविे : ‘पाठीं लनवृलत्त कियताळें  । आहाळी ते 
पूजा लवधुळे ।’ – ज्ञा १७·७. २. (व्यापक) (पिाथय, वस्तू, शरीरावयव इ. चा) एकजीवपिा, 
एकलजनसीपिा; लमिाफ; संयोर्ग; एकत्र लटकाव धरण्याची शक्ती; मयािा. [सं. ताि] (वा.) ताळ देिे – 
(एिाद्याची) री ओढिे; त्यािा अनुसरिे, मित करिे. 
 
ताळ पु. िोक; जर्ग : ‘लनराश्रीत सवयस्वें आसरा नाहीं लतन्द्हीं ताळीं ।’ – ऐपो ४०८. [सं. ति्] 
 
ताळकुट न. िहान फािंी. (र्गो.) 
 
ताळचे अलि. १. पछाडिे. २. टाळिे. (र्गो.) 
 
ताळिे सलि. जोपासना करिे. 
 
ताळतंत्र, ताळतंत पु.न. (भाषि, वतयन, इ. तीि) मेळ; एकवाक्यता; सुसंर्गती. 
 
ताळप न.पु. ति; शतेातीि लपकानंा घातक िहान िंाडे. (व.) 
 
ताळमेळ, ताळवेळ पु. १. (लहशबे, हलकर्गत, वतयन इ. तीि) मेळ; जुळिी; सुसंर्गती. २. पहा : 
ताळतंत्र. ३. पहा : तानमान १ 
 
ताळवार  स्त्री. पडवी; वळचि. (तंजा.)[त. ताळवारम] 
 
ताळा पु. १. पहा : ताळमेळ १, ताळतंत्र. (लि. घेिे, पडिे, पाहिे, लमळिे) : ‘किापी नाहीं 
वचनास ताळा ।’ – सारुह ३·१३. २. (केिेल्या भालकताशी नंतर घडून आिेल्या र्गोष्टीचा, अनुभवाचा) मेळ; 
जुळतेपिा; प्रत्यय; पडताळा; प्रचीती; प्रतीती. (लि. येिे, लमळिे.) : ‘…ताळा पडता ंराहावें । समाधान ।’ – 
िास १९·५·१७. ३. एिाद्या र्गोष्टीचा िरेपिा िुसऱ्या प्रमािाने ताडून, अजमावनू पाहण्याची लिया; 
(अंकर्गलित) उत्तर बरोबर की चूक आहे ते पाहण्याची वरे्गळी रीत. ४. सत्यत्वबुद्धी. – मनको. [सं. ताि] 
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(वा.) ताळा घालिे –मेळ बसविे; एकवाक्यता करिे. ताळ्र्ास रे्िे, ताळ्र्ावर रे्िे –नीट मार्गािा 
िार्गिे; स्वैरपिा सोडून सुमार्गाने चाििे; शुद्धीवर येिे. 
 
ताळा पु. टाळा; कुिूप. (माळवी) [झह. तािा] 
 
ताळागोळा पहा : ताळा १–४ 
 
ताळावाळा पु. ताळमेळ. – शर. [ताळा लि.] 
 
ताळी, ताली स्त्री. १. पुतळी; प्रलतमा. (लवशषेतुः सौंित्तीची ताळी.) : ‘लतने त्या िेवीची ताळी 
िेव्हाऱ्यातं ठेलविी.’ – झश आत्म ११. २. िलिि भारतीयाचंी प्रचीन परंपरार्गत लववाहमािा. हीत वनस्पती, 
शुभलचन्द्हे प्रलतके इ. ची पिके असतात. उिा. कमळकळी, र्गोपुर, बिाम इ. 
 
ताळेबंद  पु. (ताळा पडिारा बिं) १. िताविी, रोजिडा इ. वरून रे्गिा मलहना, वषय इ. 
काही मुितीच्या जमािचाचा केिेिा लहशबेाचा िडा, लिलहिेिा िंाडा. २. लशल्लक आलि िची पडिेल्या 
रकमा, जमेकडीि रकमा इ. वरून लनघिारी लशल्लक याचंा मेळ िािविारे िलजन्द्यातीि पत्रक. ३. 
प्रातंाच्या तपशीिवार लहशबेावरून थोडक्यात काढिेिा सरकारी र्गोशवारा. 
 
ताळेबंदजमा, ताळेबंदीजमा स्त्री. जमाबिंीचा सरकारी ठरावाने ठरिेल्या वसुिाचा व मार्गाहून 
आढळिेल्या बाबींचा समावेश करिारे सिर. 
 
ताळेबंदबाकी स्त्री. वषाच्या शवेटी महसूिाच्या लहशबेात रालहिेिी लशल्लक. – इनाम ५०–५१. 
 
ताळॉ पु. र्गळा; आवाज. (र्गो.) 
 
ताळॉ, ताळी पु.स्त्री. डहाळी; फािंी. (र्गो.) 
 

तां 
 
तांगड स्त्री. (जनावराच्या पाठीवर ठेवावयाचे) तेि, तूप वरै्गरेंच्या लरकाम्या बुधल्याचें ओिें. 
 
तांगडकाम न. कापडाचे तुकडे जोडून संुिर आकृती बनवण्याची किा; असे तुकडे जोडून 
बनविेिे वस्त्र. 
 
तांगडिे  उलि. १. (मूि, पशू वरै्गरेंना) पायािा िोरी बाधूंन जिडिे. २. (मनुष्ट्य, पशू इ. ना) 
िाबंाशी आवळून बाधंिे; मुसक्या बाधंिे. ३. (ि.) एिाद्यािा एिाद्या लठकािी काही कामावर रु्गंतवनू, 
परतंत्र करून, लिळून, आवळून टाकिे, डाबंिे. ४. (एिाद्यािा त्रास, उशीर होईि अशा रीतीने) 
अडकविे; िोळंबा करिे; िोळंबनू धरिे; ताटकळत, टारं्गून ठेविे. ५. (एिाद्यािा अनेकानंी अनेक 
लिशानंा) ओढिे, ताििे, िेचिे; (एिाद्याची) तािाताि, िेचािेच, कुतरओढ करिे, होिे. ६. 
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(जनावर, वाहन, पिाथय इ.) बेिरकारपिे, धसमुसळेपिाने वापरिे; अलतशय काम करून घेिे; िामटिे. 
७. साधंासाधं करून, लठर्गळ िेऊन नीट िुरुस्त करिे (जुन्द्या वस्तू). ८. एिाद्याने आरंभिेिे काम त्याच्या 
हातून लसद्धीिा जाईनासे िंाल्यावर िुसऱ्याने कसेबसे साधून घेिे. (राजा.) 
 
तांगडकतगड लव. वाकडेलतकडे. (व.) 
 
तांडव न. १. (नृत्य.) शकंर आलि त्याचे र्गि याचें अलभनयपूवयक नृत्य; वीररसप्रधान, मिानी नृत्य. 
२. (एिाद्या िलु्लक र्गोष्टीबदि) मोहरीचा मेरू, रजाचा र्गज, राईचा पवयत करिे; अलतशयोक्ती करिे. ३. 
थयथयाट, आिस्ताळेपिा, आिळआपट करिे. ४. एिाद्या बीजरूप सूत्राचा, र्गोष्टीचा लतिटमीठ िावनू 
केिेिा लवस्तार; पाल्हाळ; अथयवाि. 
 
तांडवचे  सलि. वल्हलवण्यास िाविे. (र्गो.) 
 
तांडा न. १. सोळा पयाचें एक चिन. २. आिेिी. (र्गो.) 
 
तांडा पु. १. एकापाठीमारे्ग एक असिेल्या, चाििेल्या एका जातीच्या प्राण्याचंी (बिै, उंट इ. ची) 
रारं्ग, ओळ, समुिाय. २. (लवरू.) मािसे, व्यापारी, िमाि इ. ची टोळी, तुकडी, समुिाय, जमाव. ३. (पाने 
इ. चा ) मळा. (व.) 
 
तांडी स्त्री. १. कापडाच्या िुकानात लविीकरता माडूंन ठेविेिी कापडाच्या ठािाचंी रारं्ग; ओळ; 
रास. २. पहा : तांडा. ३. र्गिी; तािी. (र्गो.) 
 
तांडे, तांडोन न. पानमळा. (व.) पहा : तांडा ३ 
 
तांडेल पु. १. र्गिबतावरीि मुख्य नािवा. याच्या हाती सुकािू असते. २. आरमारावरीि ििाशाचंा 
अलधकारी. ३. (वजंारी, िमाि इ. च्या ताडं्यातीि) मुख्य मनुष्ट्य; पुढारी. 
 
तांणत्रक लव. १. तंत्रशास्त्रातीि लवलधलनयमापं्रमािे वार्गिारा; शस्क्तिेवतेचा उपासक. २. 
उपासनामार्गाचे पूजालवधी, मंत्र इ. जाििारा व त्यानुसार वार्गिारा. ३. (जारिमारि, धार्णमक–लवधी, मंत्र 
वरै्गरेंचे) तंत्रासंबधंी; तंत्रलवषयक; तंत्रोक्त. ४. लवषयाचे पूिय ज्ञान असिेिा; (ि.) (स्वतुःच्या धंद्याचे, 
किेचे) वरवर, तुटपुजें ज्ञान असिेिा. ५. जी अंरे्ग वर्गळता येत नाहीत तीच ठेवनू, बाकीची र्गौि अंरे्ग 
सोडून केिेिा (धार्णमक लवधी, कृत्य इ.). ६. (सामा.) संलिप्त रूपाने आचरिेिा. ७. तात्पुरते; संलिप्त; 
त्रोटक. [सं.] 
 
तांदळी  स्त्री. नाचिीची एक हळवी जात; लहचा िािा पाढंरा असतो. 
 
तांदळी पोत (सोनार.)तािंळासारिे बारीक, अिकुचीिार सोन्द्याचे मिी ओवनू त्याचें िोनपासून 
पाचपयंत सर असे पटवायचे की सवय सरानंा सामान्द्य असा जाळीचा मिी सवय मण्याचं्या मधोमध राहीि. 
अशा रीतीने तयार केिेिा लस्त्रयाचंा िालर्गना. 
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तांदळे न. तािंळाचे धुवि. (र्गो.) 
 
तांदुराधतुरा पु. घोड्याचा एक रोर्ग; यात घोड्याचे िोन्द्ही पाय सुजून मोठे घट्ट–नारळाप्रमािे 
होतात. – अश्वप २·२६०. 
 
तांदुळजा पु. एक पािेभाजी; चवळई. 
 
तांदुळमांडा पु. तािंळाचे पीठ, िूध व सािर याचंी आंबोळी. (बे.) 
 
तांदुळी हलवा िाडंव्याच्या वड्यापं्रमािे पक्कान्न; तािंळापासून केिेिे एक िाद्य. – र्गृलश १·४१८. 
 
तांदूळ, तांदुळ पु.अव. १. धान्द्यलवशषे. भात काडूंन, साफ करून काढिेिे िािे. २. हरीक, राळा, वरी, 
बरटी, साव, कारं्ग इ. चे भाताच्या तािंळाप्रमािे तूस काढून साफ केिेिे िािे. ३. उपासाच्या लिवशी 
फराळासाठी, (साळीचे) तािूंळ तुपावर भाजून नंतर लशजवनू करतात तो भात; सोजी; धान्द्यफराळ. ४. 
तािंळाच्या आकाराचे सोन्द्याचे मिी. हे ओवनू तािंळी पोत करतात. 
 
तांब स्त्री. १. िोिंडाचा र्गंज; ताबंेरा. २. सूयोिय व सूयास्त या वेळी आकाशािा येिारा िािपिा, 
आरक्तता. ३. र्गहू, शाळू इ. वर पडिारा एक प्रकारचा ताबंडा रोर्ग. ४. किकेत येिारा र्गव्हाच्या 
टरफिाचंा ताबंडा अंश. ५. तािंळाचा कोंडा. (माि.) ६. रु्गराचं्या अंर्गावर पडिारी ताबंड्या रंर्गाची बारीक 
र्गोचीड; कोळव.ू (र्गो.) ७. (ि.) (बरेच लिवस व्यासंर्ग, आवृत्ती न िंाल्याने लवद्या, किा इ. ना येिारे) 
मालिन्द्य; मंिपिा; मलिनता. ८. एक पिी. (र्गो.) [सं. ताम्र] (वा.) तांब खािे –धुसफुसिे. तांब झडिे – 
िरडपट्टी लनघिे. तांब झाडिे–१. ताशरेे िंाडिे; तितििे; जोराने िडसिे. २. िूप बोििे; वटवट 
करिे. तांबड्या माडाचे सोडि –थापेबाजी करिे. (र्गो.) 
 
तांबकी स्त्री. लटमकी : ‘डौंडीची ढवसं ढोिा । वीरघंटा ताबंलकया ।’ – लशव १०२६. 
 
तांबट, तांबटकर पु. ताबं्याची भाडंी घडवण्याचा धंिा करिारी एक जात; त्या जातीतीि 
व्यक्ती. 
 
तांबट, तांबेट स्त्री.न. छपरे इ. शाकारण्याच्या उपयोर्गी जाडे, ताबंडे र्गवत; कोळंब. (को., कु.) 
 
तांबट न. पहा : तांब ४ 
 
तांबट लव. १. ताबंडा; ताबडंसर; िाि. २. भर्गवी वसे्त्र धारि करिारा : ‘जैसे प्रवृलत्तपाथंावलर ताबंट । 
तपोलनलध ।’ – ऋ १८. 
 
तांबटी स्त्री. कोकिातीि एक काटेरी, डोंर्गरी िंाड. 
 
तांबटॉ पु. (सोनार.) सोनारकीचे एक हत्यार. 
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तांबडतोंड्या लव. (उप.) इंग्रज (मनुष्ट्य); साहेब; र्गोरा : ‘ह्या ताबंडतोंड्यास आता ंचावू ंका ंिाऊं, 
असें त्यािा िंािें .’ – झह १३९. 
 
तांबडसांज, तांबसांज स्त्री. सूयास्तानंतर आभाळ ताबंडे होते ती वेळ. 
 
तांबडा लव. िाि रंर्गाचा; रक्तविीय. [सं. ताम्र] (वा.) तांबडे फुटिे –पहाट होिे, उजाडिे. 
 पु. लस्त्रयानंा होिारा एक रोर्ग. 
 
तांबडा अबलक, तांबडा अबलख  लव. पाढंऱ्या अंर्गावर ताबंडे लठपके असिेिा (घोडा). – 
मसाप २·१·५५. 
 
तांबडा आंबा रातंबा. 
 
तांबडा कंदील (छायालचत्रि.) अंधाऱ्या िोिीत ज्याच्या साहाय्याने फोटोग्राफरिा काचा धुता येतात तो 
कंिीि. 
 
तांबडा कुमाइत लव. ताबंड्या रंर्गात तेल्या रंर्गाची िंाक असिारा (घोडा). – मसाप २·१५५. 
 
तांबडा कोळी अंलजरावर पडिारा एक रोर्ग. 
 
तांबडा ढेकूि कपाशीच्या बोंडातीि बी िािारा एक लकडा. 
 
तांबडालाल लव. िािभडक; र्गडि ताबंडा; अलतशय िाि. 
 
तांबडी स्त्री. १. जोंधळ्याची एक जात. २. एक प्रकारचे र्गवत. ३. जलमनीची एक जात. ४. लवड्याच्या 
पानाचंी उलशरा तयार होिारी एक जात. ५. केळीची एक जात. या जातीचे केळे ताबंडे असून र्गोड असते, 
र्गरम भाकरीवर ते लवतळते. 
 
तांबडी फाजगी, तांबडी गंुजे (लविकाम) एक प्रकारचे िुर्गडे; यात उभार एक काडी काळी व एक 
काडी ताबंडी तसेच आडवि असून लकनार कोितीही असते. 
 
तांबडी णमरानी (लविकाम) िुर्गड्याची एक जात. या िुर्गड्याच्या पोतात िोन घरे (काड्या) काळा व 
िोन घरे ताबंडा असे उभार असून आडवि काळे असते व लकनार कसल्याही तऱ्हेची असते. 
 
तांबडी सुरळी (लविकाम) िुर्गड्याची एक जात. या पोतातीि एक घर काळे व एक ताबंडे असे उभार 
असून आडवि काळे असते. 
 
तांबड्या बोर लव. घोड्याचा एक लवलशष्ट रंर्ग; तेल्या कुमाइत. 
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तांबिे अलि. (िोिंड वरै्गरेवर) र्गंज येिे; ताबंरा चढिे. 
 
तांबतौली पहा : तामली 
 
तांबनेल  लव. ताबं, र्गंज चढिेिा; र्गंजिेिी (िोिंडी वस्तू). 
 
तांबर स्त्री. िाव्हा पक्ष्याची मािी : ‘थटकारून लकिलबिाट करता ंताबंर भोवती तोिावे ।’ – सिा 
७१. 
 
तांबरा, तांबारा, तांबेरा पु. पहा : तांब १, ३ 
 
तांबल स्त्री. ज्यावर र्गवतसुद्धा होत नाही असा ताबंड्या जलमनीचा प्रिेश. 
 
तांबली, तांबले स्त्री. न. पहा : तामली [सं. ताम्रािय] 
 
तांबवटी, तांबोटी स्त्री. ताबं्याची वाटी : ‘ताबंवटीयेसी तुळसी होतीया.’ – िीचपू १०५. 
 
तांबवशी  स्त्री. िाडीत, वाकिात आढळिारा ताबंड्या रंर्गाचा एका जातीचा िहान मासा. 
 
तांबशीर  लिलव. पहाटे; िंुंजमंुजूच्या वेळी; अरुिोियी. 
 
तांबसमुशी स्त्री. समुरातीि मुशी नावाच्या माशातीि एक जात. 
 
तांबसर, तांबा, तांबल लव. ताबंसू; िािसर. 
 
तांबार स्त्री. नाचिी लपकिारी ताबंडी जमीन. – लचत्रकृलष २·६. 
 
तांबारिे, तांबरिे अलि. १. (डोळे, आकाश, चेहरा इ.) आरक्त, ताबंडा होिे; ताबंुसिे. २. (पीक 
इ.) ताबं हा रोर्ग होिे. ३. (िोिंड) र्गंजिे; ताबंऱ्याने युक्त होिे. ४. पहा : तांबारिे [सं. ताम्र] 
 
तांबावत, तांबि (र्गो.) पहा : ताम्हि, ताम्हन २ 
 
तांबी स्त्री. संतलतलनयमनासाठी स्त्रीच्या र्गभाशयात ठेवण्याचे इंग्रजी ‘टी’ अिराच्या आकाराचे 
उपकरि. 
 
तांबी स्त्री. (डोळे वरै्गरेंची) िािी; ताबंसूपिा : ‘ताबंे काडंवेळीचे रसातु ढाळ सात लिजे ताबंी जाये’ 
– वैद्यक ७९. 
 
तांबीट न. डोंर्गरी र्गवताची एक जात; शाकारिीचे र्गवत. – लचत्रकृलष. 
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तांबीट, तंबीट न. र्गूळ घातिेिे राळ्याचे पीठ. [क. तंबु + इटु्ट] 
 
तांबील स्त्री. मेहनत; सक्ती; श्रम : ‘थंडी वाऱ्यातं कामाची अर्गिीं सक्त ताबंीि पडते.’ – शािाप, 
ऑर्गस्ट १९३९. 
 
तांबीळ स्त्री. लजकडे लतकडे ताबंडे (राज्यरोह, रक्तपात) लिसण्याचा रोर्ग : ‘पि सरकारिा संशय 
फार. त्यािा ताबंीळ िंाल्यामुळे लजकडे लतकडे ताबंडें लिसतें.’ – सुिे २७०. 
 
तांबुळ न. ऐरिीिान. 
 
तांबूट स्त्री. १. ताबंटी. २. या िंाडासारिेच, पि काटे नसिेिे, महाबळेश्वराच्या आसपास होिारे 
एक िंाड. 
 
तांबूल, तांबूळ पु. १. लवड्याच्या पानािा चुना िावनू, कात, सुपारी, विेिोडा इ. घािून केिेिी 
पट्टी; लवडा. २. आपि चावनू स्त्री, मूि इ. ना िेतात तो लवडा. 
 
तांबूल श्राविी र्गाविेवीच्या पुजाऱ्यािा, नवीन िग्न िंािेल्या मुिाने लििेिा उपहार, भेटवस्तू. 
 
तांबूस लव. काहीसा ताबंडा; ताबंडसर; िािसर. 
 
तांबूस स्त्री. ताबंट. (र्गो., को.) 
 
तांबे न. १. ताबंसू रंर्गाचा एक धातू; हा जलमनीत, िोहाशं असिेल्या िलनजपाण्यात आलि 
अशोलधत धातंूत सापडतो. याचा पत्रा व तार करता येते. यापासून लहरव्या रंर्गाचे िार बनवतात. ते लवषारी 
असतात. २. (जरतारधंिा) ताबं्याचे लरकामे रीळ. [सं. ताम्र] 
 
तांबेजिे  अलि. (िोिंड इ.) र्गंजाने युक्त होिे; ताबंिे. (राजा.) 
 
तांबेरा पु. तृिधान्द्याचं्या काडंीवर पडिारा एक बुरशीजन्द्य रोर्ग. 
 
तांबेरी लव. १. ताबं्याचे (पान, पत्रा इ.). २. ताबं्याच्या पानाने, पत्र्याने मढविेिा (िालर्गना, तसबीर 
इ.). २. ताबं्याच्या पानाने, पत्र्याने मढविेिा (िालर्गना, तसबीर इ.). 
 
तांबेसांज पु. अरुिोिय; ताबंडे; पहाटे सूयोियापूवी पूवेकडे लिसिारा ताबंडा प्रकाश : 
‘त्याजवर र्गडबड आम्ही उिैक रु्गरुवारीं प्रातुःकाळीं ताबंेसाजं फुटतेसमयीं करतों.’ – पेि २५·१७८. 
 
तांबोटी  स्त्री. १. लवटेच्या आकाराचा (अिंड भाडें करण्याच्या उपयोर्गी) ताबं्याचा रंुि तुकडा. 
२.न्द्हाव्याची पािी ठेवण्याची, ताबं्याची वाटी. ३. तेल्याचे घाण्यातीि तेि काढण्याचे साधन, भाडें. 
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तांबोळ स्त्री. िोिंड, ताबंे व चािंीच्या तारा एकत्र लपरर्गळून िहान मुिाचं्या पायातं घाितात ती 
काडवळी, वाळा. (तंजा.) 
 
तांबोळा  पु. भात लपकिारी ताबंडी जमीन. [सं. ताम्र] 
 
तांबोळी  पु. लवड्याची पाने, पट्ट्ट्या इ. लवकण्याचा धंिा करिारी एक मुसिमान झकवा मराठे 
जात; त्या जातीतीि व्यक्ती. [सं. ताबंलूिक] 
 
तांबोळी  स्त्री. एक िाण्याच्या उपयोर्गी, लनमुळता व र्गोड कंिलवशषे. 
 
तांब्र्ा पु. लपण्याचे पािी भरून ठेवण्याचे लवलशष्ट आकाराचे ताबंे, लपतळ, स्टीि इ. धातूचे भाडें. [क. 
तंलबरे्ग] (वा.) तांब्र्ा पालथा पडिे, तांब्र्ा उपडा पडिे, तांब्र्ा पालथा घालिे,  तांब्र्ा उपडा घालिे –
(बायकी) स्त्री रजस्विा होिे. तांब्र्ा तांबोटी करिे –िुटून घेिे; तोडफोड करिे : ‘लिवस उर्गवल्यावर या 
शहरची मािसे बाहेर लनघतीि याचंी ताबं्या ताबंोटी करून तुमचे मार्गोमार्ग येऊ.’ – होकै प.ृ १६४. 
 
तांभािी  लव. ताबंडे : ‘ताभंािी जोन्द्हळेयाचा तुकु : रसु धापे र्गंधकु’ – रकौ ८९. 
 
तांभारी  लव. ताबंड्या मातीचे (शते). 
 

णत 
 
णतकटिे न. १. शतेामध्ये तीन बाधं एकत्र येतात ते लठकाि. २. तीन रस्ते एकत्र लमळतात ते 
लठकाि. ३. तीन काठ्या वरै्गरे एकत्र बाधूंन केिेिी रचना. 
 
णतकटी  स्त्री. १. पहा : णतकटिे २, ३. २. लत्रकोि. ३. लतरडी. 
 
णतकटे न. १. िाकडी लत्रकोि; लतकटी. (स्मशानात अग्नी नेण्यासाठी, लवलहरीतून पिाथय वर 
काढण्यासाठी वरै्गरे केिेिा तीन कामट्या, िाकडे याचंा). २. (पळस, बेि, लनरु्गयडी इ. चे) लत्रिळ. ३. 
तीन पानाचंी पत्रावळ. ४. लतफि; तीन नळकाडं्याचंी पाभर. ५. िाकडाची लतवई; तीन काठ्याचंी घडवचंी. 
 
णतकटे लव. अस्स्थर; लटकाऊ नसिेिे. (र्गो.) 
 
णतकडना लि. विेना होिे. (िंाडी) 
 
णतकडे लिलव. १. त्या बाजूिा, लिशिेा; त्या जारे्गकडे. २. त्या लठकािी; तेथे. ३. (बायकी) बायको पूवी 
नवऱ्याचे नाव घेत नसे, म्हिून नवऱ्याचा लनिेश करताना हा शब्ि लवभक्तीसह वापरिा जात असे : ‘अशा 
र्गडबडीच्या वेळी लतकडची भेटसुद्धा व्हावयाची नाहीं…’ – सुसु ११. 
 
णतक धरनं ताठर वार्गिे; िूिर्गाठ बाधूंन वार्गिे; सत्याची चाड बाळर्गिे. (अलह.) 
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णतकळा, णतकळी, णतकळे, णतखळा, णतखळी, णतखळे, णतखुळा, णतखुळी, णतखुळे लव. तीन मुिरे्ग 
अथवा मुिाचं्या पाठीवर िंािेिा (मुिर्गा, मुिर्गी झकवा सामान्द्यतुः मूि). 
 
णतकाकरी स्त्री. लतफि; र्गहू पेरण्याचे साधन. (व.) 
 
णतकाडी  स्त्री. मासे पकडण्याचे तीनिारी जाळे. 
 
णतकाडी  स्त्री. एक हिक्या जातीचें र्गवत. – लचत्रकृलष २·६. 
 
णतकांडे, णतकांड्या न. मृर्गशीषय नित्रपुंजातीि तीन तारे; लशवाचा बाि. पहा : लुब्धक [सं. 
लत्रकाडं] 
 
णतकीट न.स्त्री. १. प्रवशेमूल्य भरण्याची पावती; मूल्यपलत्रका; परवाना; पास (नाटक, रेल्व ेइ. चा); लवकत 
घेतिेिे प्रवशेपत्र. २. (स्वातंत्र्यपूवय काळात) अंिमानच्या तुरंुर्गात काही काळ घािवल्यावर लमळिारा 
बाहेर राहण्याचा परवाना. [इं.] 
 
णतकीटबारी स्त्री. नाटक–लसनेमा वा लतकीट िावनू जे इतर काययिम केिे जातात त्यांची लतलकटे 
लवकायची जार्गा. 
 
णतकोनी रस्सीखेच स्काऊटच्या मुिाचंा एक िेळ. – व्याज्ञा १·३१०. 
 
णतक्कल स्त्री. र्गंलजफाचं्या िेळात अनुिमाने िार्गिेिी, एकाकडे आिेिी तीन पाने. 
 
णतक्का, णतय्र्ा पु. तीन लचन्द्हे असिेिे र्गंलजफाचें पान; लतव्वा. 
 
णतक्का पु. मासंाचा तुकडा, िचका. (तंजा.) 
 
णतक्त पु. १. तीव्रपिा; लतिटपिा. २. (आयुवेि) कडूपिा. ३. लपत्त. 
 लव. १. लतिट; तीव्र; िंोंबिारे. २. कडू. [सं.] 
 
णतक्तफळ न. लनवळी. 
 
णतक्तर्, णतक्तव  स्त्री. फोडिीचे ताक; ताकाची कढी; ताकतव. 
 
णतख लव. १. तीव्र; तीक्ष्ि; अिीिार : ‘शरें अलत लतिें संहालरिें  िलत्रया ं ।’ – माधवरामायि, बाि 
५१. २. लतिट : ‘का ंलमरयामंालज लति ।’ – माज्ञा १७·६८. 
 न. तीक्ष्िपिा : ‘उकितेलन उन्द्मेिें । प्रज्ञाकुशितेंलच लतिें ।’ – ज्ञा १५·१८५. [सं. तीक्ष्ि] 
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णतखट न. १. लमरच्या कुटून केिेिी भकुटी. २. लमरच्याचंी चटिी. ३. इतर मसािा घािून केिेिे 
लमरकूट. ४. मसािा. (कु.) 
 लव. १. तीव्र; जिाि; तोंड भाजण्यासारिा (मसािा, लमरी). २. (ि.) कडक; भयंकर; प्रिर 
(उष्ट्िता–सूयाची अथवा अग्नीची). ३. तीक्ष्ि; अिकुचीिार (धार, टोक, हत्यार). ४. चिाि; कुशाग्र; 
शीघ्रग्राही (मनुष्ट्य अथवा त्याची ग्रहिशक्ती; कान, नाक इ. इंलरये). ५. कडक; वधेक; छद्मी (भाषि 
इ.). ६. मधुरता; र्गोडपिा. ७. उग्र (स्वभाव, मािूस). [सं. तीक्ष्ि] (वा.) णतखट जाळ, आग –अलतशय 
लतिट. णतखट मीठ लावनू सांगिे, तोलिे –फुर्गवनू अथवा बनवनू आपल्या पिरचे, कल्पनेने काही आत 
घािून सारं्गिे (र्गोष्ट इ.); िुिवनू सारं्गिे. 
 
णतखट फकी लजभेिा िंोंबिारी चुन्द्याची, चुनकळीची पूड. 
 
णतखटणमखट लव. चमचमीत; िंििंिीत. 
 
णतखटाविे, णतखाविे अलि. लतिट िाण्याने जीभ भाजिे. 
 
णतखणतख उजो लव. फार लतिट. (र्गो.) 
 
णतखणमखले न. लहरवी लमरची भाजून, िह्यात कुसकरून त्यात मीठ घािून वरून फोडिी िेऊन 
केिेिे तोंडीिाविे. 
 
णतखणमठा भात लतिट, मीठ वरै्गरे घािून परत लशजविेिा लशळा भात; फोडिीचा भात; ितिता भात. 
 
णतखरिे, णतखारिे सलि. धार िाविे; पाजळिे; तीक्ष्ि करिे : ‘लतिालरतों कीं तंू स्वभावें परंतप ।’ 
– यथािी २·२९. 
 
णतखऱ्र्ा  लव. धनुधारी. 
 
णतखले लव. पहा : णतख २ : ‘हमामा घािी बारे । आंर्गी भरिें  वारें । चािती लतििे चोरे ।’ – भज ३३. 
 
णतखसार न. लतिटपिा. (र्गो.) 
 
णतखसे लव. लतिट. (र्गो.) 
 
णतखाडी  स्त्री. एक प्रकारचे र्गवत. यापासून रोशिे तेि लनघते. [सं. तीक्ष्ि] 
 
णतखाडीची काडी (उप.) तापट व लचडिोर मनुष्ट्य. (ना.) 
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णतखार, णतखे न. १. पोिाि : ‘लतख्याचे अलतलतिट बाि ।’ – एभा ३२·५७. २. (ि.) धाडस; 
लनभीडपिा. ३. ताठा (र्गवय, उद्धटपिा, उन्द्माि इ. मुळे आिेिा). [सं. तीक्ष्ि] (वा.) (मनी, अंगी तीन, 
नवमि) णतखार जळिे, णतखे जळिे –१. अलभमानाचा ताठा असिे. २. रार्गाने जळफळिे; हाडवैर धरिे. 
 लव. लतिट; उष्ट्ि; िंोंबिारे. 
 
णतखी स्त्री. १. िािलचनी : ‘लमरी लतिी तेथोलन ।… या िेसी ।’ – लिपु २·२०·११४. (को., र्गो.) २. 
सरसू; मोहरी. (व.) 
 
णतगड पु. भाडंि. (कर.) 
 
णतगडू पु. (साकेंलतक) चोरीचा माि. – रु्गजा ४२–४३. 
 
णतगुििे  अलि. १. तीन वेळा नारं्गरिे. २. तीन वळेा रु्गििे. 
 
णतगुळकार् स्त्री. बारकाई. (र्गो.) 
 
णतघई लव. तीन र्गस्ते, िि असिेिे, एकापुढे एक तीन वठारे, िोल्या असिारे (घर).  
 
णतघाविी, णतघावनी स्त्री. काम, िोध, िोभ या लतहींचा समुिाय. 
 
णतघे लव. तीन; तीन जि. (वा.) णतघांच्र्ा तीन वाटा करिे –फाटाफूट, ऐक्यभरं्ग करिे. 
 
णतजचे सलि. १. नारळाची परीिा करिे. २. लटकाव, तर्ग धरिे. (र्गो.) 
 
णतजिूक स्त्री. र्गावाची लिवािात म्हिजे सरकारात भरण्याची पट्टी. 
 
णतजिे लि. पैसे चुकते करिे (िंड, सारा इ. चे). 
 
णतजा लव. लतसरा. 
 पु. मुसिमान िोकातं डोिे झकवा ताबूत थंडे िंाल्यावर लतसऱ्या लिवशी करतात ती मेजवानी 
झकवा उत्सव. [सं. तृतीय] 
 
णतजाई स्त्री. १. लतसरा भार्ग, लहस्सा, अंश. २. मािकािा उत्पन्नाचा लतसरा लहस्सा िेण्याच्या कराराने 
करतात ती शतेाची िार्गवड. 
 
णतजाईत लव. तीन वळेा व्यािेिी (र्गाय, म्हैस इ.). (को.) 
 
णतजारा, णतजारे  लव. िर लतसऱ्या लिवशी येिारा ताप, हीव. 
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णतजूल पु. (माती, लसमेंट इ. ची) वीट. [पोतुय.] 
 
णतजोर पु. १. लतप्पट बळ; तीन शक्तींचा संयोर्ग. २. (बुलद्धबळाचंा िेळ) एका पर्गावर तीन मोहऱ्याचंा 
असिेिा जोर. ३. (एिािे काम करण्यासाठी) लतहेरी साधन. 
 लव. (बुलद्धबळ) तीन जोर असिेिे (मोहरे, प्यािे). 
 
णतजोर स्त्री. आढे ठेवायिा वासे जोडून केिेिी कातरीच्या आकाराची चौकट. 
 
णतजोरी  स्त्री. १. िलजना, िार्गिालर्गने व मौल्यवान वस्तू ठेवण्याची िोिी; भक्कम पेटी. २. 
उत्पन्न; संपत्ती. [इं. रेिंरी] 
 
णतटकि, णतटकन, णतटकारा न.पु. १. तुच्छता; अनािर; िेष; लतरस्कार. २. वीट; कंटाळा; नावड. 
 
णतटकारिे अलि. १. लनभयत्सयनापूवयक वार्गविे; लतरस्कार करिे. २. अवज्ञापूवयक नाकारिे, अमान्द्य 
करिे; िाथाडिे. 
 
णतटकारी लव. १. ज्यािा िवकर लतटकारा येतो असा; िवकर वीट, कंटाळा मानिारा; 
कंटाळिोर. २. (ि.) चोिंिळ; िंतिोर. 
 
णतटके न. सरपटत चाििारा एक पिी. 
 
णतटव न. पे्रताच्या पुढे ज्यात लवस्तव घेऊन चाितात ते लतकटण्यावरीि मडके. 
 
णतटा, णतठा पु. १. लतढा; र्गाठ; रु्गंतावा; पीळ. (बे.) २. लतवाठ; तीन रस्ते लमळण्याची जार्गा. 
(र्गो.) ३. अड्डा. 
 
णतटाळी  स्त्री. टोक; शेंडा; माथा (िंाड, टेकडी, उंच घर इ. चा); लटटाळी. (को.)  
 
णतट्टी स्त्री. चटिी; लतिटाचे तोंडी िाविे. (कर., नंिभाषा) 
 
णतट्टी लव. लतहेरी. (र्गो.) 
 
णतठिे सलि. १. (िोरी) रु्गंडाळून, िुमडून वटेोळी इ. वळिे; आढी िेिे; लतडिे. २. (वळ, र्गळू 
इत्यािीवर) फुिी मारिे. 
 
णतठिे अलि. फाकिे; लतडिे; फें र्गाडिे जािे (िहान मूि झकवा अशक्त मनुष्ट्य याचें पाय). 
 
णतठा लव. आिूड; तोकडा; लथटा; कमी. 
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णतठा पु. १. िोऱ्याची िाट लशवि. (र्गो.) २. फाटा. 
 
णतडकिे अलि. १. िुििे; िुपिे (शरीर, अवयव इ.); तडतडिे; लतडीक लनघिे : ‘लवषयसुि 
लतडकाये ।’ – भाए १७५. २. (एिाद्या र्गोष्टीचा) लतटकारा आिा असतानाही िुुःि भोर्गत राहिे. ३. रार्गाने 
बोििे. ४. तडकिे. 
 
णतडका लव. त्या मापाचा, पलरमािाचा. 
 
णतडका लव. १. ज्यापासून लठिग्या उडतात तो; तडतडिारा. २. तीड आिेिा; वाकिेिा; िविेिा; 
वि (पिंर्ग, बाज इ.). ३. लचडका; लचडिोर; िुसऱ्यािा लतडण्याचा स्वभाव असिारा. 
 
णतडकावचे, णतडकंुचे लि. १. भीती िािविे. २. रार्गाने बोििे. (र्गो.) 
 
णतडकी  स्त्री. लठिर्गी : ‘मािेंआ िोधास्ग्नलचआं लतडलकआं । उसळती र्गर्गिा ंपरौलतआ ।’ – लशव 
९१३. 
 
णतडि, णतडन स्त्री. अडचि; पेच; संकट : ‘घाटािािीं येतपयंत िोकाचंी येक मास लतडिच 
बसिी…’ – पेि २०·१४०. 
 
णतडिी स्त्री. पेच. 
 
णतडिूक स्त्री. एिाद्यािा उर्गाच लचडविे; चेष्टा करिे. 
 
णतडिे सलि. १. अडचिीत घाििे; घट्ट िाबिे; लचरडिे; छळिे; त्रास िेिे; र्गाजंिे. २. लचरडीवर 
येऊन सतत लशवीर्गाळ करिे. (को., राजा.) 
 
णतडिे अलि. बाक येिे; वाकडेलतकडे होिे; सरकिे (पिंर्ग इ. चा पाय, अवयव); हात, पाय वरै्गरे 
ताठिे; लतडकिे; फाकिे (पुष्ट्कळ वेळ घोड्यावर बसल्याने); र्गाजूंन जािे (आजारीपिा, कजय इ. मुळे). 
 
णतडणतड स्त्री. १. फडफडाट; लपरलपर. २. लचरड; तुसडेपिा; लचडिोरपिाची स्स्थती; त्रास. ३. 
अलतशय रार्ग आल्याने मनाची िंािेिी अवस्था. 
 
णतडणतडिे उलि. १. तडकिे; उििे; लचडिे; लपरलपर करिे. २. लचडविे; लनष्ट्कारि एिाद्यािा 
उपरव िेिे. 
 
णतडणतडा लव. १. वाकिेिा; स्थानभ्रष्ट; बाक आिेिा. २. िडिडिारा; तडतडिारा. ३. 
तुसडा; लचडका. 
 
णतडव न. घोड्याचे औषध. (तंजा.) 
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णतडा, णतढा, णतढि पु.स्त्री. १. रु्गंतारु्गंत; अढी; मुरड; वटेोळे (िोरी इ. चे). २. (ि.) भेि; रै्गरसमज; 
अंतर. ३. (ि.) िोच; चूक. ४. अटकाव; अडथळा. 
 
णतडा पु. एक कपाशीचा रोर्ग. 
 
णतडा, णतढा पहा : णतडणतडा १ 
 
णतडाणतड स्त्री. लचरडीवर येऊन लशवीर्गाळ करिे. (राजा.) 
 
णतडावचे लि. रार्ग आििे. (र्गो.) 
 
णतडाळी, णतडोळी स्त्री. तीन डोळ्याचंा नारळ. 
 
णतणडणपडिे अलि. (ज्योतीवर पािी पडल्याने) लतडलतड असा आवाज होिे : ‘जीवने लतलडलपलड 
लवलजिा प्रािु फेडी’ – ज्ञा १३·७१९. 
 
णतणडक, णतडीक, णतडक, णतडकी स्त्री. १. विेना; यातना; व्यथा. २. (ि.) काळजी; कळकळ; 
उत्सुकता. ३. प्रसूलतविेना. ४. रार्ग. (र्गो.) ५. तडस. (वा.) एका णतणडकीने करिे –एकिम, एका िमाने 
करिे. णतडका देत बसिे–(व्यथेने) लवव्हळिे. णतडका देऊन करिे –आटोकाट प्रयत्न करून पार 
पाडिे. णतडका देिे –सवय शक्ती एकवटून जोराचा प्रयत्न करिे. 
 
णतणडतुम लव. र्गच्च भरिेिे. 
 
णतडे न. ढंुर्गि; लनतंब. (कु.) 
 
णतड्डा पु. पतंर्गास िाविेिी उभी काबंटी. – व्याज्ञा १·१६१. 
 
णतढा पु. १. िोरी वरै्गरेिा पडिेिा पीळ. २. पेच. 
 
णततका, णततुका  लव. १. तेवढा; लततका. २. पुष्ट्कळ; सवय : ‘मराठा लततुका मेळवावा ।’ – 
समथयसंजीवनी ५२. [सं. तावत + क] 
 
णततपत  लव. १. तेथपयंत; त्या प्रमािापयंत; त्या पायरीपयंत. २. तादृश; लततकेच; 
तेवढ्यापुरते. 
 
णततरणबतर लिलव. अस्ताव्यस्त. 
 
णततरी पंजर तरवारीचा एक प्रकार. – प्रश १७. 
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णततले लव. लततके. (र्गो.) 
 
णततंबा करिे उर्गीचच ढोंर्ग करिे; का ंकंू करिे. 
 
णतताल पु. १. पहा : णत्रताल. २. उच्छंृिि, मनास येईि तसे वार्गिारे मूि. 
 लव. १. अशा प्रकारच्या तािाचे. २. नकिी. (व.) 
 
णतणतक्षा स्त्री. सलहष्ट्िुता; सहनशीिता; शातंी; िमा. [सं.] 
 
णततुिे न. मारे्ग जािे; परतिे. 
 
णततुर पु. कापडािा, कपड्यािा पडिेिे लछर. 
 
णतणत्तर, णततर, णततरू पु. एक कबऱ्या रंर्गाचा पिी : ‘मोर िबुतरें लततर साबंरें मूच्छार्गत पडती ।’ 
– ऐपो ३११. 
 
णतणत्तरांग न. पोिािाचा एक प्रकार. – प्रश २२. [सं.] 
 
णतणथ, णतथी स्त्री. लिवस; चारंमासाचा लतसावा भार्ग (लिवस). सूयय–चरं याचं्यामध्ये १२ अंश अंतर 
पडण्यासाठी िार्गिारा काळ; तारीि. [सं.] 
 
णतणथगंडांत पु. प्रलतपिा, पचंमी, षष्ठी, िशमी, एकािशी आलि पौर्णिमा झकवा अमावस्या या 
लतथींचा संधी असेि त्या वळेी जोडलतथीच्या शवेटची एक व आरंभीची एक अशा िोन घटकाचंा काळ. 
[सं.] 
 
णतणथणनश्चर् पु. वरवधू लनलित िंाल्यावर ज्योलतषाकडून लववाहलिन ठरवण्याचा लवधी. [सं.] 
 
णतणथवृद्धी स्त्री. लतथीचा प्रारंभ सूयोियापूवी झकवा सूयोियाबरोबर होऊन अंत िुसऱ्या लिवशीच्या 
सूयोियानंतर होतो असा लिवस. एकच लतथी िोन लिवस असिे. [सं.] 
 
णतणथक्षर् पु. एक लतथी र्गळिे. पहा : क्षर्णतथी [सं.] 
 
णतदािे न. लस्त्रयाचं्या र्गळ्यातीि एक िालर्गना. (राजा.) 
 
णतनखारा पु. मोठा रार्ग; घुस्सा. (व.) 
 
णतनसांज, णतणनसांज, णतन्हीसांज, णतनसांजा, णतणनसांजा,णतन्हीसांजा स्त्री. संध्याकाळ व रात्र 
याचं्या मधिी वळे; कातरवेळ. [सं. लत्र + संध्या] (वा.) फुटक्र्ा णतन्हीसांजा –ऐन संध्याकाळी. 
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णतनीताळ,णतस्न्हताळ पु. (स्वर्गय, मृत्यू, पाताळ हे) तीन िोक. 
 
णतनीणत्रकाल, णतन्हीणत्रकाल अ. लतन्द्ही वळेा (सकाळी, िुपारी, संध्याकाळी). 
 
णतपटी स्त्री. १. चावडी; बैठक. २. लतप्पट संख्या अथवा पलरमाि. 
 
णतपड पु. वाकडेलतकडे थर; लतरपे िोरे : ‘िर्गडातं तेढ व लतपड नसावा.’ – मरॅट १०१. 
 
णतपडे न. (नाट्य.) स्त्रीपात्र करिाऱ्या नटासाठी तयार केिेिी तीन पिरी वेिी. 
 
णतपानी  स्त्री. एक िहान वेि. श्वास, व्रि, लवष याचंी नाशक. – वरु्ग ४·१. [सं. लत्रपिी] 
 
णतपार स्त्री. लतसरा प्रहर : ‘वळे लतपारचा लसनेमा संपून संध्याकाळी पे्रिक परत लफरण्याची होती.’ – 
वाशो जाने. १९४२. 
 
णतपांडी  स्त्री. प्रत्येक वीस पाडंाचं्या लबघ्यामारे्ग तीन पाडं भातजलमनीची रयतेिा लििेिी सूट. 
 
णतपेडिे  सलि. तीन पेड िेिे, वळिे. 
 
णतपेडी, णतपेढी लव. तीन पेडानंी केिेिी (िोरी, विेी इ.). 
 
णतफि, णतफन न.स्त्री. तीन नळ्या, फि असिेिी पाभर; पेरण्याचे साधन. 
 
णतफि स्त्री. चार एकर जमीन. (व.) 
 
णतफसली लव. तीन लपके ज्या जलमनीत लनघतात ती जमीन. 
 
णतफाटा  पु. जेथे रस्ता, निी झकवा िंाडाच्या िोडाच्या तीन बाजू फुटतात ती जार्गा. 
 
णतफाशी, णतफासी लव. १. तीन फाशानंी िेळण्याचा (सोंर्गट्याचंा एक िेळ). २. तीन सरकर्गाठी 
घातिेिी (िोरी इ.). 
 
णतबक स्त्री. िेळात लवटी उडािी असता िािी पडण्यापूवी वरच्यावर िाडूंने तीनिा मारिे : ‘हबक 
िुबक लतबक पोरा लत्ररु्गि िेळ माडंूं । िेळ लवटी िाडूं ।’ – भज ११३. 
 
णतबंदी स्त्री. िोन वरिाचा (पाना)ंचा एक बिं याप्रमािे तीन बिंाचंी केिेिी कार्गिाची घडी. 
 
णतबावचे  सलि. बिुंकीचा नेम बरोबर िार्गतो की नाही हे बार उडवनू पाहिे. (र्गो.) 
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णतबॉ पु. (र्गंधाचा) मोठा लटळा. (र्गो.) 
 
णतमजला, णतमजली लव. १. तीन मजल्याचंी (इमारत). २. तीन, लतहेरी काठाचंा (शिेा, धोतर 
इ.). ३. तीन तळ (डेक) असिेिे (जहाज). 
 
णतमि न. तेि या शब्िापुढे अलतशयाथय िािलविारा शब्ि. 
 
णतमिा, णतमािा  न. प्रथम रजोिशयन, र्गभाधान, प्रसूती वरै्गरे समयीं माहेरचे सासरी व सासरचे 
माहेरीं भोजनसालहत्य, आहेर इ. पाठलवतात तें सामान. – मसाप २ ४·३६५. (लच.) 
 
णतमर्ाचा बैल नंिीबिै : ‘लतमयाचे बैि करीं लशकविें  ।’ – तुर्गा २८२३. 
 
णतमाजी नाईक अत्यंत लचकू्क मािूस. (ह. ना. आपटे याचं्या ‘मधिी स्स्थती’ कािंबरीतीि पात्र.) 
 
णतमािे न. १. शतेातीि बुजर्गाविे. २. (लतरस्काराथी) िोपटी; िंोपडी. (राजा.) [क. लतम्मण्िा] 
 
णतमार् स्त्री. सासू; मामी. (र्गो.) 
 
णतमाव पु. मामा; सासरा. (र्गो.) 
 
णतमाशी  स्त्री. १. िोड. २. िरडपट्टी. (व.) 
 
णतमास्का पु. माठ; भाजीची एक जात. – कृलष ६३७. 
 
णतणमर न.पु. १. अंधार; काळोि. २. डोळ्यातीि िोषामुळे येिारे अंधत्व. [सं.] 
 
णतणमरेजिे अलि. १. काळोिाने व्याप्त होिे. २. दृष्टीचे तेज मंि होिे; अंधत्व येिे : ‘एऱ्हवीं 
संकल्पालचये साजंवळेें  । नावके लतलमरेजती बुद्धीचे डोळे ।’ – ज्ञा ९·७२. 
 
णतमोद पु. आंब्याचा एक प्रकार. (र्गो.) [पोतुय.] 
 
णतम्हि न. डाळीच्या लपठाची थोड्या तेिावर केिेिी वडी; डाळीच्या लपठाचे लधरडे. (व.) 
 
णतर उद्र्गा. शळे्या, मेंढ्या यानंा हाकण्याचा शब्ि. [ध्व.] 
 
णतरकट, णतरवट, णतरका, णतरपा, णतरवा, णतरसा, णतरळा लव. कािा, चकिा (डोळा, मािूस). [सं. 
लतययक्] 
 
णतरकटी, णतरकत, णतरकती, णतरकाठी लव. तीन लशडाचें (जहाज). 
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णतरकमठा पु. बाि आलि धनुष्ट्य याचंी जोडी. 
 
णतरकमशेट पु. जवळ भाडंवि नसताना आपि मोठे आहोत असा बहािा करिारा िहान शटे, 
व्यापारी. 
 
णतरकस  लव. वाकडा; लतरवा; लतरपा. 
 लिलव. वाकडे; लतरपे होईि असे (कापिे, जािे, पाहिे). [सं. लतययक्] 
 
णतरकस उंची शकूंचा लशरोझबिू व त्याच्या पायाच्या पलरघातीि कोिताही झबिू यानंा साधंिारी, 
जोडिारी रेषा. 
 
णतरका पहा : णतरपा 
 
णतरकानी रेघ, णतरकानी ओळ कार्गिाच्या पाडिेल्या चार मोडीपैकी तीन मोडींमध्ये काढिेिी रेघ. 
 
णतरकी स्त्री. एक पै; एकतृतीयाशं पैसा. (को.) [सं. लत्रक] 
 
णतरकी, णतरके स्त्री.न. एकािा लतनाने रु्गित असताना उपयोर्गात येत असिेिी संज्ञा. [सं. लत्रक] 
 
णतरकुट  न. िंोपडे; छपरी : ‘या माडाची माडी तो बारे्गतल्या लतरकुटातं लवकावयास िेत नसे.’ 
– स्वैसं. 
 
णतरकूट  न. मसाल्याचे पिाथय एकत्र कुटून केिेिे लमश्रि, चटिी, पूड. 
 
णतरकूट  न. तीन कुटंुबाचंी सोयरीक. 
 
णतरखई  स्त्री. सार्गरर्गोट्यातंीि एक डाव. एका वळेीं तीन िडे उचिून घेऊन वर फेकिेिा 
िडा िेंििें. – मिेपु ३३३. 
 
णतरखा स्त्री.अव. (अलशष्ट) रु्गह्यभार्गावरीि केस. 
 
णतरगळ,णतरगूळ  पु. पानाचा धंिा करिारी एक ब्राह्मि जात व त्या जातीतीि व्यक्ती. 
 
णतरगीणमरगी, णतरघीणमरगी, णतरघीणमरगी,णतरघीणमरघी स्त्री. १. अरेरावी; तोरा; ताठा. २. अरेतुरे 
करिे. 
 
णतरगुिी, णत्रगुिी स्त्री. िहान मुिीची साडी. (व.) 
 
णतरगो णतिाण्िा करीत कहडिे लबनकामाचे, विवि झहडिे. (कर.) 
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णतरजे न. िहान िंरोका 
 
णतरटीम  स्त्री. १. छळ; र्गाजंिूक. २. वडेाविे; लवडंबन. 
 
णतरड–णवरड, णतरढो णवरढी, णतरढो णवरढ लिलव. वडेेवाकडे; कुठल्या कुठे : ‘नािाची अत्यंत 
प्रौढी । पथृ्वी रे्गिी लतरढो लवरढी ।’ – भारा बाि २०·५१. 
 
णतरडाफाक स्त्री. १. िािािाि; पारं्गापारं्ग; पळापळ (सैन्द्याची, जमावाची). २. काययनाश; लबघाड; 
धुळधाि; र्गोंधळ; लवचका (कायय, योजना इ. चा). (लि. पडिे, येिे, होिे). ३. कष्टप्रि स्स्थती; िमिूक; 
कुतरओढ; ताप; त्रास. 
 
णतरडी पु. भारा; मोळी. 
 
णतरडी, णतरढी स्त्री. पे्रत वाहून नेण्याची ताटी. (वा.) णतरडी उचलिे, णतरढी उचलिे –एिाद्या 
लवरूद्ध कट करून त्यािा काढिे. णतरडी करिे, णतरढी करिे –लतरस्कारपूवयक त्यार्ग करिे. णतरडी 
काढिे, णतरढी काढिे –एिाद्याचे मरि इस्च्छिे; मरिाची तजवीज करिे. 
 
णतरडे न. १. र्गोवऱ्या भरून ठेवायची टोपिी. २. टोपिीभर र्गोवऱ्या इ. वस्तू. 
 
णतरडे न. लजच्यात भोक पाडून िहानशी काठी बसवतात अशी फळी; इंग्रजी टीच्या आकाराचे एक 
आऊत. (भात–िाविी करताना शतेकरी िाट लचििात यावर लवसावतो.) 
 
णतरडोळी स्त्री. १. नारळाचे डोळे. २. (लनषेधाथी) लभकारी. 
 
णतरणतरा, णतरणतऱ्र्ा लव. १. चचंळ; अस्स्थर. २. चुळबुळ्या; अस्वस्थ; अशातं. 
 
णतरधल, णतरधेल स्त्री. १. शतेातीि झकवा मळ्यातीि उत्पन्नाचा िंडकऱ्याने मािकािा िेण्याचा 
लतसरा लहस्सा. २. अशा अटीवर घेतिेिा मक्ता, िंड. पहा : अधेल [सं. लत्रधा] 
 
णतरधली, णतरधेली पु. लतरधेिीने जमीन करिारा; िंडकरी. 
 
णतरपगडा, णतरपगडे पु.न. फाशाचं्या िेळातिे एक िान; िोन फाशानंी टाकिेिा एक डाव. यात 
एका फाशावर एक व एकावर िोन िािे असतात. 
 
णतरपि णठगळो, णतरपन णठगळो, णतरपि णठगळी, णतरपन णठगळी लव. १. ते्रपन्न (लनरलनराळ्या) 
प्रकारची लठर्गळे असिेल्या कपड्याप्रमािे एकच रंर्ग सारं्गता येिार नाही असा. (कु.) २. (ि.) 
पाताळयंत्री; चावट, उपद व्यापी (पोर). 
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णतरपिे, णतरपाविे अलि. वाकडे होिे; िचकिे; ताठिे (अवयव); अवघडिे; ताठरिे; (मान) 
िचकिे. 
 
णतरपिे  अलि. लतरीप पडिे; लिपून जािे. 
 
णतरपतकाना, णतरपतकान्हा लव. लतरळे पाहिारा. 
 
णतरपतकानी, णतरपतकान्ही स्त्री. (र्गोट्याचंा िेळ) र्गोटी लतसऱ्यािंा मारिे. 
 
णतरपस  लव. आडवा (िवंडिेिा). (चंरपुरी) 
 
णतरपा लव. १. वाकडा; सरळ नाही असा. २. (ि.) वाईट. [सं. लतययक्] (वा.) णतरपा पार् पडिे –
वतयिूक लबघडिे; वाईट मार्गािा िार्गिे. णतरपी नजर करिे –अलहत झचतिे. 
 
णतरपागडा, णतरबाकडा लव. १. वाकडालतकडा उभा रालहिेिा, पडिेिा. २. ओिंरता; किता. ३. 
लवपरीत; उिटा. 
 
णतरपी स्त्री. िहानशी लिडकी; िंरोका. 
 
णतरपीट  स्त्री. १. शीि; थकवा. २. ते्रधा; र्गडबड; धािंि; तारंबळ. 
 
णतरपुल्र्ा लव. तीन कमानीचा (िरवाजा). 
 
णतरफटिे अलि. इकडेलतकडे व्यथय भटकिे, झहडिे, लफरिे. (वा.) णतरफटून लाविे –परतून 
िाविे. 
 
णतरफळ  न. एक िंाड व त्याचे फळ. पहा : णतसळ, णचरफाळ 
 
णतरफळी स्त्री. स्िू ड्रायव्हर. 
 
णतरमिे  न. बळ; शक्ती; ताकि. 
 
णतरमल्ली, णतरमल्ले, णतरमल्र्ा पु. नंिीबिै घेऊन लभिा मार्गिारी कनाटकातीि एक जात झकवा 
त्याचं्यातीि एक व्यक्ती. [क. लतरर्गिे] 
 
णतरणमरिे अलि. लतरलमरी येिे. 
 
णतरणमरी, णतरमी  स्त्री. १. घेरी; भोवळ; मूच्छा. (लि. येिे) २. उन्द्हाची िंळ. (लि. िार्गिे, 
पडिे.). [क.] 
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णतरवड  स्त्री. पे्रत नेण्याची ताटी; लतरडी. (र्गो.) 
 
णतरवड  पु. (सोनारकाम) ठोकण्याचा िहान, िाकडी हातोडा. 
 
णतरविे  सलि. लजरविे; लमटविे. 
 
णतरवे न. लधटाई. 
 
णतरकशगराव पु. १. लतरसट, लचडिोर मािूस. २. फुशारक्या मारून परािमाचा आव आििारा 
मािूस. 
 
णतरकशगी, णतरसंगी स्त्री. लनत्य सकाळी, िुपारी व संध्याकाळी या लतन्द्ही वेळा फुिे येिारे एक 
िंाड. [सं. लत्रसंलध] 
 
णतरसट  लव. लचडिोर; तुसडा. 
 
णतरसी  लव. लतरवा; कािा. (र्गो.) 
 
णतरसुई  पु. होडीसाठीची वल्ही ज्या िाचेवर ठेवतात ती िाच. (अलह.) 
 
णतरसुवाद लव. लतरसट. (र्गो.) 
 
णतरस्कार पु. लतटकारा; अनािर; लधक्कार; हेटाळिी; अवमान. [सं.] 
 
णतरस्कारिे सलि. हेटाळिे; अनािर करिे; लधक्कारिे; तुच्छ मानिे. 
 
णतरस्कृत लव. लिंडकारून लििेिा; झनलित; त्याज्य; अमान्द्य; लधक्कारिेिा. 
 
णतरस्थळी स्त्री. १. काशी, प्रयार्ग, र्गया या तीन िेत्राचंी यात्रा. २. (ि.) इकडून लतकडे होिारे 
लनरथयक हेिपाटे; त्रासिायक व व्यथय प्रवास. ३. वरचेवर िार्गिाऱ्या पिाथांची व स्थळाचंी पारं्गापारं्ग व 
रै्गरसोईची स्स्थती; कामाची िािािाि. ४. मनाची अस्स्थरता; चचंिपिा. [सं. लत्रस्थिी] 
 
णतरळिे  अलि. फुटिे; तडकिे; लपचिे. 
 
णतरळातांदळा पु. (लवटीिाडूंचा िेळ) िोन्द्ही बाजंूनी िेळिारा लभडू. 
 
णतरळी  स्त्री. िािलचनी. (र्गो.) 
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णतराईत, णतरार्त स्त्री. िवाि; पचंायत : ‘मनोिी तािुका हुजूर द्यावा सिरहू प्र ॥ लतराइतीने व 
॥ रा. जोशीराव याकडे द्यावा.’ – ऐको पुर. 
 
णतराघाटी स्त्री.लव. तरवारीची एक जात; स्थानावरून पडिेिे नाव. 
 
णतरार्त  पु. (र्गो.) पहा : णतऱ्हाईत 
 
णतरावचे  सलि. िात्री करिे. (र्गो.) 
 
णतरांटी स्त्री. १. कार्गिाचा बिं. (र्गो.) २. वस्त्राचा अरंुि फडका.  
 
णतकरग पु. रु्गराचं्या वैरिीसाठी उपयोर्गात येिारी एक वनस्पती. 
 
णतरी, णतरूक, णतकय  स्त्री. (सोंर्गट्याचंा िेळ) लतसऱ्या घरी सोंर्गटी बसण्याजोर्गा पडिारा फाशाचा 
डाव; तीन. [सं. लत्र] 
 
णतरीक लव. (लविकाम) तीन ताराचंा (धाग्याचंा) समुिाय. [सं. लत्रक]  
 
णतरीप, णतरीवी, णतरीम स्त्री. १. सकाळ, संध्याकाळचे कोवळे ऊन. (लि. घेिे, घेत बसिे) २. 
कवडसा; लिडकी, िरवाजा यातूंन येिारे लकरि; ढर्गातूंन येिारे सूययलकरि; छटा. 
 
णतरीम न. दृलष्टमादं्य; बुलद्धमादं्य. 
 पु. सौम्य प्रकाश. 
 
णतरुका, णतरुवा पु. एक पैसा; पाव आिा : ‘लतरुका अथवा धान्द्य िंडकरी । मी घािते तुिें पिरीं ।’ – 
भलव २२·१०३. 
 
णतरूड स्त्री. शोध; छडा; तिास; चौकशी. 
 
णतरोभाव पु. १. एिािा रार्ग आळवत असताना त्यात िुसऱ्या रार्गाची छाया सामान्द्य 
स्वरसमुिायाने उत्पन्न करिे व त्यामुळे मूळ रार्ग िंाकून टाकिे. २. अंतधान. ३. मृत्य ू: ‘स्वरूपिामोिराचें 
लतरोभावानंतर रघुनाथिास पुरी सोडून रे्गिे.’ – र्गौरारं्ग ५९६. [सं.] 
 
णतरोळी  पु. १. र्गवताचा प्रकार. २. िंेंडूची एकेरी फुिाचंी जात. (बे., को.) 
 
णततीर लव. थोडेसे. (िंाडी) 
 
णतपयट लव. संशयी; धूतय. (िंाडी) 
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णतर्पपटीन न. िेविाराचा चीक. [पोतुय., इं. टपेंटाइन] 
 
णतपुयचे अलि. चािताना पाऊि लतरपे होऊन िुििे. (र्गो.) 
 
णतपूयटी स्त्री. तेंिूची काठी. (िंाडी) 
 
णतर्यक लव. आडवा; लतरपा; वाकडा. [सं.] 
 
णतर्यक गुिाकार  अपूिांक रूपात असिेिे समीकरि सोडवण्यासाठी उजवीकडचा छेि रु्गलििे 
डावीकडचा अंश बरोबर उजवीकडचा अंश रु्गलििे डावीकडचा छेि असे जे सरळरूप लििे जाते ती कृती. 
 
णतर्यकबाहू (नृत्य.)नृत्यात िािून वर व वरून िािी हात नेताना हाताचंी मधिी स्स्थती. 
 
णतर्यक र्ोनी १. पशूपासून अथवा पशूप्रमािे जन्द्मिेिा जीव. २. रािस; लपशाच्च; िेव इ. [सं.] 
 
णतऱ्हा स्त्री. पहा : णतवई २ 
 
णतऱ्हाइती स्त्री. मध्यस्थी; पचंाईत. 
 
णतऱ्हाईत पु. १. मध्यस्थ; पचं. २. पंचाचंा झकवा मध्यस्थाचंा समुिाय. ३. परका मािूस; 
त्रयस्थ. 
 लव. कोित्याही पिात नसिारा तटस्थ (मािूस). [मल्याळी – लतरायुत; सं. त्रयस्थ] 
 
णतऱ्हाळ, णतवाळ  स्त्री. तीन पचंाचंा तार्गा. 
 
णतलक पु. १. कपाळावर िाविेिा चंिनाचा, र्गंधाचा लटळा, वाटोळा झबिू. २. (ि.) उत्तम; श्रेष्ठ. 
उिा. रघुकुिलतिक. 
 
णतलककामोद पु. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय रात्रीचा िुसरा प्रहर. 
 
णतलद्वादशी स्त्री. माघ वद्य िािशी. 
 
णतलमीवह, णतलमेवा पु. लतळर्गूळ. 
 
णतलवली पु. झिर्गायत िोकातंीि एक पंथ झकवा त्यातीि एक व्यक्ती. पहा : णचलवंत 
 
णतलवाडा पु. एक ताि; ह्यातं सोळा मात्रा व चार लवभार्ग असतात. 
 
णतलारी  पु. झिर्गायत पंथात प्रवशे केिेिा झहिू. (ठािे). 
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णतलांजली, णतलांजुली, णतलोदक पु. स्त्री. न. १. मरिलिवसानंतर िहाव्या लिवशी तीळ 
घातिेल्या पाण्याने मृतािा उदेशून ‘अश्मा’ नावाच्या िर्गडावर केिेिे तपयि. (लि. िेिे, करिे.) २. (ि.) 
सोडिे; टाकिे; त्यार्ग करिे; नाव सोडून िेिे. (लि. िेिे). [सं.] (वा.) णतलांजली घेिे, णतलांजुली घेिे, 
णतलोदक घेिे, णतलांजली घेऊन उभा राहिे, णतलांजुली घेऊन उभा राहिे, णतलोदक घेऊन उभा राहिे 
–एिाद्याच्या मरिाची वाट पाहिे. (एखाद्याच्र्ा नावावर ककवा त्र्ाच्र्ा नावची) णतलांजली देिे, 
णतलांजुली देिे, णतलोदक देिे, णतलांजली सोडिे, णतलांजुली सोडिे, णतलोदक सोडिे, णतलांजली 
सोडून देिे, णतलांजुली सोडून देिे, णतलोदक सोडून देिे –(एिाद्या वस्तूची) आशा, हक्क, संबधं सोडिे. 
 
णतलोरी, णतळोरा, णतरोळा, णतरळा पु. कुिब्याची एक पोटजात. 
 
णतल्ला लव. िेळिारा लतसरा; िेळात पाळीने लतसरा. 
 
णतल्लेरी स्त्री. इंग्रजी ‘आर्णटिरी’चा अपभ्रंश. 
 
णतल्लोरी लव. जातर्गंरे्गने पाकं्त ठरलविेिा सािकडू, अक्करमाशा. 
 
णतवई स्त्री. १. तीन पायाचंी घडवचंी; लतपाई. २. लतवटे; भाताची रोपे उपटताना शतेात बसण्यासाठी 
घेतात ती लतपाई. [सं. लत्रपिी] 
 
णतवट न. पार्गोटे (लवशषेतुः व्यापारी िोकाचें). 
 
णतवटिा पु. तीन वाटा लमळतात ती जार्गा; नाका; लतठा. [सं. लत्रवत्मय] 
 
णतवटी स्त्री. अवयवाचंी विता. (र्गो., को.) 
 
णतवटे न. पहा : णतवई २ 
 
णतवठा १. पहा : णतवटिा, णतटा, णतठा. २. पहा : णतवडा १, २ 
 
णतवडा पु. १. मळिी करण्यासाठी िळ्याच्या मध्यभार्गी पुरिेिा िाबं. २. शतेात धान्द्य 
वारवण्यासाठी उपयोर्गात आिण्याची लतपाई. ४. एक ताि. ५. केसातं िोवायचा एक िालर्गना. 
 
णतवि स्त्री.न. १. लत्रिळ. २. लतहेरी घडी, पिर (कापड, कार्गि इ. ची). 
 
णतविा, णतवने लव. तीन पानाचंा : ‘लत्रलवध अहंकारू जो एकु । तो लतविा अधोमुिु । लडरु फुटे ।’ – 
ज्ञा १५·९५. 
 
णतविे अलि. तंुबिे; तुडंुब भरिे : ‘मर्ग तो तेिे पे्रमरसे । झतविेलन लनजमानसे ।’ – हलरवरिा िं. ५, प.ृ 
८४७. 
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णतवणतवीत लव. सतेज, टवटवीत. (र्गो.) 
 
णतवनी स्त्री. (पळसाचे) लत्रिळ; लतवि. 
 
णतवर, णतवीर न. उष्ट्ि कलटबधंातीि सार्गरी लकनाऱ्यावर ििििीत वाढिारी िुंडपे. िाडी भार्गात 
याचंी जंर्गिे असतात. 
 
णतवरा पु. अलभमान : ‘स्वरूपाच्या िप ेबहुत । चढिा त्यासी लतवरा ।’ – लनमा १·८३. 
 
णतवस न. एक िंाड; याचे िाकूड इमारतीच्या उपयोर्गी असते. 
 
णतवंधा पु. लतरस्थळी; मनाची ओढाताि; व्यग्रता; मनाचा लनिय न होिे : ‘येथून जावे लतकडे रोि 
पडतो तो लतवंधा आहे.’ – पेि १·११. [सं. लत्रधा] 
 
णतवंधा पु. १. अनेक र्गावाचं्या सीमा ज्या लठकािी लमळतात ती जार्गा. २. लतवटिा. [सं. लत्रबंध] 
 
णतवा, णतव्वा, णतव्ही पु. रु्गरानंा होिारा पायाचा एक रोर्ग. [सं. तीव्र] 
 
णतवा, णतव्वा पु. पत्त्यातंीि तीन लठपक्याचें पान. [सं. लत्र] 
 
णतवाठा  पु. १. पहा : णतवठा, णतठा. २. (ि.) फाटाफूट : ‘केिा तुवा ं िेित भतृयघात । ििें 
लतवाटा रलचल्या लतघातं ।’ – वामन, भरतभाव ७. [सं. लत्रवत्मय] 
 
णतवामासा, णतवमासा िेवमासा. [सं. लतलममत्स्य] 
 
णतवारा पु. तीन िारे असिेिा लिवाििाना. (माळवी) [सं. लत्रिालरका; झह. लतबारा] 
 
णतवारी स्त्री. (व.) पहा : णतवडा २ 
 
णतवाशा, णतवाशी, णतवासा, णतवासी स्त्री. १. तक्या; िोड; लर्गिी; उशी : ‘लतवाशी उशी रम्य 
पीताबंराची ।’ – झकसुिाम ४१; ‘लतवालसया िोड टाकूलन बसैसी ।’ – तुर्गा. २. र्गािी; लचत्रासन; र्गालिचा : 
‘िोड लतवासे लवस्तारिे ।’ – मुआलि ४६·५. [फा. लतवासी=कलशिा काढिेिी िहान बठैक] 
 
णतवोत्तरा शभंरािा तीन प्रमािे घेण्याचे कळातंर (व्याज). (तंजा.) 
 
णतव्हन न. तीळ कापून वाळवतेवळेी त्यात होिारी कीड. (अलह.) 
 
णतव्हा पु. १. जनावरानंा होिारा एक आजार. २. पाऊस न पडता सकाळी िवाने ओिी िंािेिी 
जमीन. 
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णतव्हाळ  पु. पहा : णतवटिा, णतवठा १ 
 
णतशा पु. प्रथमच र्गरोिर असिेल्या स्त्रीिा लतच्या पाचव्या ते नवव्या मलहन्द्याच्या िरम्यान करण्यात 
येिाऱ्या समारंभातं िेण्यात येिारे लहरव्या रंर्गाचे वस्त्र; डोहाळतुिीची ओटी. 
 
णतशी स्त्री. १. तीस वषांचे वय; तत्कािीन अवस्था. २. तीस सजातीय पिाथांचा समुिाय. 

लव. तीस लिवसाचंा (मलहना). 
लिलव. लिवसाच्या लतसाव्या घटकेिा. [सं. झत्रशत] 

 
णतष्ठिे अलि. वाट पाहिे; मार्गयप्रतीिा करिे; िोळंबिे. [सं. स्था] 
 
णतसकूट स्त्री. (लमत्रालमत्रातंीि) र्गैरसमज; लतढा; तेढ. (राजा., कु.) 
 
णतसकूट स्त्री. मूच्छा; घेरी. (लि. येिे). (राजा., कु.) 
 
णतसकूट स्त्री. कोवळे िेठ, शेंडा (िहान िंाडाचा); लडकरी. 
 
णतसकूड लव. तुसडा; लतरसट; लचडिोर. (राजा.) 
 
णतसड स्त्री. १. तीन वेळा झकवा लतसऱ्यािंा सडिे; लतसडीने सडिे. २. (ि.) बारीक चौकशी; छडा. 
 
णतसमारका, णतस्मारखां, णतस्मारखान पु. १. शूरत्वाचा आव आििारा, डरपोक मनुष्ट्य. २. (या 
नावाचा पूवी एक योद्धा होऊन रे्गिा, त्यावरून लवपरीत िििेने) अरेराव, करडा, रार्गीट मनुष्ट्य : ‘शाळेचे 
सरमास्तर स्वभावानें मोठे र्गर्णवष्ठ व लतस्मारिान होते.’ – लन ६५८. 
 
णतसरिी, णतसारिी स्त्री. लतसऱ्यािंा करिे. 

लिलव. लतसऱ्यािंा. 
 
णतसरा लव. िमाने िुसऱ्याच्या पुढचा; तृतीय. [सं. लतस्] (वा.) णतसरा पार् – १. एिािे काम 
करण्यालवषयी िाडंर्गा उत्साह, हौस; पूिय तयारी. २. फार उतावीळपिा. ह्याचे णतसरेच एक – १. ह्या 
मनुष्ट्याचा लवचार, कल्पना, मत झकवा मार्गय पलहल्या िोहोंशी जुळत नाही. २. लवलचत्र, लवििि मत. 
 
णतसराव, णतसरावा पु. लतसरा लहस्सा, भार्ग. 
 
णतसरी स्त्री. एका जातीचा शिं, झशपिा; यात एक प्रािी असतो. (सामा.) मुळा. (र्गो.,कु.) 
 
णतसरे न. सुकण्याच्या बाबतीत लतसऱ्या िमाकंाची नारळाची पेंड. 
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णतसळ पु. स्त्री. एक मोठे काटेरी िंाड. याच्या फळाने लजभेिा लमरलमर िार्गते, त्याचंा मसाल्यात उपयोर्ग 
करतात. याच्या वासाने माशाचंी घाि जाते. पहा : णतरफळ 
 
णतसारिे सलि. लतसऱ्यािंा करिे. 

अलि. (कोंबडा) लतसऱ्यािंा आरविे. 
 
णतसी स्त्री. जवस; अळशी (िंाड व धान्द्य). [सं. अतसी] 
 
णतस्कनड स्त्री. भानर्गड. (र्गो.) 
 
णतस्ती स्त्री. १. लतपिरी सूत. २. झचधी. (र्गो.) [सं.लत्रसुती] 
 
णतस्मारणगरी स्त्री. जुिूम : ‘कैद्यानंा नेतेवळेीं पोिीसानें आपिी लतस्मारलर्गरी िािलविी.’ – 
लवलिप्त. १·२७. 
 
णतस्सा न. विराच्या िोडािा तीन िंुट्या असिेिे आऊत. [सं.लत्र] 
 
णतस्सा लव. नऊ (साि). [अर.लतस] 
 
णतही स्त्री. तीळ. (अलह.) 
 
णतहीर, णतहेरा, णतहेरी लव. १. तीन पिरी (वस्त्र, िोरी). २. लतप्पट; लतघड (पलरमाि, लजन्नस). [झह. 
लतहरा] 
 
णतळई स्त्री. लतळाची एक जात. 
 
णतळकाटा न. लतळाचे काड; पाचोळा. [सं. लतिकाष्ठ] 
 
णतळकूट न. मोहऱ्या, मेथ्या, तीळ इ.कुटून केिेिी पूड; एक तोंडीिाविे. 
 
णतळकोंद स्त्री. लतळाचे सारि, पुरि. पहा : कोंद 
 
णतळगूळ  पु. (मकरसंिातंीच्या लिवशी वाटतात ते) र्गूळलमलश्रत तीळ; शकय रालमलश्रत तीळ; 
हिवा. पहा : णतळवि 
 
णतळतुल्र्, णतळप्रार्, णतळभर, णतळराई, णतळमात्र लिलव. झकलचतसे : ‘लतळतुल्य नाहीं मझन डर्गल्या ।’ – 
मध्व २२०. 
 
णतळपुष्ट्प न. १. लतळाचे फूि. २. (ि.) डोळ्यात पडिेिा डार्ग, फूि. 



 

अनुक्रमणिका 

णतळवि, णतळविी स्त्री. (बायकी) िग्न िंाल्यानंतर पलहल्या मकरसंिातंीिा हिवा, लतळाचे 
िाडू, आहेर वरै्गरे नवरा–नवरीकडीि मािसे परस्पराचं्या घरी पाठवतात तो प्रकार. संिातंीच्या सिातीि 
एक लवधी; लतळर्गूळ. 
 
णतळसंक्रात स्त्री. १. मकरसंिातं. २. मकरसंिातंीिा पाटीि–कुळकण्यांचा लतळर्गूळ घ्यावयाचा 
हक्क. 
 
णतळागुिी न. स्त्री. सिोिा; ऐक्य; ऐकमत्य; पे्रमभाव. (लि. येिे, होिे). 
 
णतळाचे कोळ तीळ िंाडून घेतल्यावर त्याच्या रालहिेल्या काड्या. (माि.) 
 
णतळातांदळा लव. (लशवामूठ इ. लस्त्रयाचं्या धार्णमक लवधीत तीळ व तािूंळ एकत्र करतात त्यावरून 
ि.) मनलमळाऊ : ‘तुका म्हिे कान्द्हो लतळ्यातंािंळ्या । झजके तो करी आपुिा िेळ्या ।’ – तुर्गा २५४. 
 
णतळे न. एकिम िंािेिी तीन मुिे. 
 
णतळेल, णतळेळ्रे् न. लतळाचे तेि. (को.) 
 

कत 
 
कतटॉ पु. १. बाजार. २. बाजारात िुकान माडंल्याबदिचा कर. ३. लटटवी पिी. (र्गो.) 
 
कतटॉपोर् स्त्री. १. िाबं पायाचंा व मानेचा एक पिी; बर्गळा. २. (ि. उप.) अलतउंच स्त्री. (र्गो.) 
 
कततूर पु. १. भाडें, वस्त्र इ.िा पडिेिे बारीक भोक. २. एक कीटक, लकडा. – मपु ६·२२. 
 
कततेर पु. िौत. (र्गो.) 
 
कतदुक स्त्री. टेंभरुिी (िंाड व फळ) : ‘किळी झतलत्रिी झतिुक, मािती ।’ – माधव, रामायि – 
अरण्यकाडं १८. 
 
कतब लव. झचब; पूियपिे लभजिेिा. (लि. होिे, करिे). [सं. लतम] 
 
कतबिे, णतमिे न. १. एिाद्या स्त्रीिा प्रसूतीनंतर िहाव्या लिवशी लतच्या माहेरून तािूंळ, तूप इ.नी 
भरून आिेिे ताट. पहा : णतमिा, णतमािा. २. न्द्हािविीच्या चौथ्या व बाळंलतिीच्या िहाव्या लिवशी लतची 
ओटी भरून वडे, घाररे्ग करतात तो समारंभ. 
 
कतबिे अलि. १. पूियपिे ओिे होिे; लभजिे. २. मळल्यामुळे उत्तम लभजिे (किीक). ३. लभजल्यामुळे 
आंबिे (तािूंळ). ४. योग्य आहाराअभावी रोडाविे; कृश होिे. (मावळी) 
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सलि. १. पूियपिे ओिे करिे; लभजविे; झचब करिे. २. किीक लभजवनू लचकट व मऊ होईि 
अशी चारं्गिी मळिे. ३. (ि.) सडवनू तुडविे; चोपिे. ४. आंबविे. ५. िही, िूध, वडे लमसळून बोडि 
तयार करिे. [सं. लतम] 
 
कतबसिे  अलि. पहा : कतबिे 
 

ती 
 
ती सना. स्त्री. १. तृतीयपुरुषी स्त्रीझिर्गी सवयनाम. स्त्रीझिर्गी शब्िाने लनिेलशिी जािारी व्यक्ती 
झकवा वस्तू. २. (लतरस्काराथी) पुरुष. ३. (साकेंलतक) स्वतुःची बायको. 
 
तीगराळे न. तीन वाती िाविेिा लिवा : ‘तीर्गराळे लवर्गटनी । घातिी ििोििी ।’ – 
कालिकापुराि ३८·३१. [सं.लत्र+कर+आिय] 
 
तीचनाट स्त्री. िेळात र्गोटी असेि त्याच जार्गी ठेवण्यासाठी हा शब्ि वापरतात. (कु.) 
 
तीज स्त्री. १. शुक्ि झकवा कृष्ट्ि पिाची लतसरी लतथी; तृतीया. २. (बायकी) चैत्र शुद्ध व वद्य आलि 
वैशाि शुद्ध तृतीयेचे हळिीकंुकू. ३. अियतृतीया; वैशाि शुद्ध तृतीया. [सं.लत्र; रु्ग.] 
 
तीझ लव. तीक्ष्ि. [अर.] 
 
तीट पु. स्त्री. १. दृष्ट झकवा लपशाच्चबाधा होऊ नये म्हिून िहान मुिाचं्या कपाळािा िाविेिा 
काजळाचा लटळा; अंर्गारा. २. तािूंळ व धान्द्य जाळून तयार केिेिा िहान मुिाचं्या कपाळी र्गंधाप्रमािे रोज 
स्नानानंतर िावण्याचा र्गंधासारिा पिाथय. ३. त्याची  लटकिी. [सं. लतिक] 
 
तीट, तीड स्त्री. पु. बाक; वळि; पीळ. 
 
तीड स्त्री. फट; भेर्ग; चीर. [ध्व. तड्] 
 
तीड स्त्री. १. पहा : तीट, तीड. २. रु्गंतारु्गंत; र्गाठी (िोरीतीि); अढी; लतढा. ३. (ि.) रै्गरसमज; 
मतभेि; बेकी. [सं. लतययक्] 
 
तीड स्त्री. १. (ि.) आडकाठी; प्रलतबधं; िो; लतढा; अडथळा आििारी र्गोष्ट; अडचि. (लि. येिे, 
पडिे.) २. लहशबेात प्रमाि झकवा चूक. ३. कुरापत. (लि. काढिे). (र्गो.) [क.तड] 
 
तीथ स्त्री. १. पहा : णतणथ, णतथी. २. श्राद्धलिन. [सं.लतलथ] (वा.) तीथ धरिे, तीथ नेमिे, तीथ 
ठरणविे – िग्न इ. कायाचा मुहूतय, लिवस ठरविे. 
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तीन लव. ३ ही संख्या. [सं. लत्र] (वा.) तीन अडकून सीताराम – घोटाळ्यात पाडिे. तीन ताड 
उडिे –अलतशय आियय वाटिे. तीन तेरा नव बारा – पोकळ, रै्गरिार्गू, भिभित्या सबबी सारं्गिे. (लि. 
िाविे, माडंिे, सारं्गिे, बोििे). तीन तेरा होिे, तीन वाजिे – बोजवारा उडिे; पारं्गापारं्ग, िािािाि 
होिे; उद्ध्वस्त होिे. तीन तेरा गोष्टी – १. अरेरावीचे, िाडंर्गाईचे भाषि. २. असंबद्ध, लवसंर्गत भाषि. ३. 
व्यथय बहािे; केवळ सबबी. (लि. सारं्गिे) तीन फातार मांडिे, तीन मांडप – स्वतंत्र संसार माडंिे; स्वतंत्र 
चूि करिे. 
 
तीन चांदांची सरदारकी तारालंकत असा सन्द्मान, मानमरातब. 
 
तीन णठकािी वाकडा लव. १. मान, कंबर व पाय या लठकािी वाकडेपिा असिारा. २. (ि.) 
अलतशय कुरूप; कुबडा. ३. (ि.) लचडिोर; लतरझसर्गराव; मािूसघाण्या. 
 
तीप स्त्री. ढेप. [अर.] 
 
तीफुला  पु. तीन पुडाचें पात्र. [सं. लत्र+फुल्ल] 
 
तीब स्त्री. तीर मारण्यासाठी ठेविेिी वस्तू; िक्ष्य. 
 
तीर पु. न. (समुर, निी वरै्गरेंचा) काठ; लकनारा; निीकाठचा प्रिेश. [सं.] 
 
तीर पु. १. बाि. २. भेर्ग; चीर; जलमनीिा पडिारे भर्गिाड. ३. िाबं वरै्गरेंना लििेिा लतरकस 
धीर, टेक. ४. तरफ; उटाळी; जड वस्तू उचिण्यासाठी त्यािा िाकूड वरै्गरेचा लििा जािारा नेटावा, 
टेकू. ५. (नालवक) डोिकाठीच्या झकवा इतर आधारासाठी जोड िेिारे िाकूड; टेकावा. ६. घराच्या 
पाख्यािा आढ्यापासून िर्गीपयंत असिेिे जाड िाकूड, वासा. ७. मोटेच्या िािचा व वरचा वडप या 
परस्परानंा समातंर असिाऱ्या जाड िाकडानंा जोडिारे, उभे असिारे जाड िाकडाचें भार्ग. िोन तीर व 
िोन वडप लमळून पूिय चौकट बनते. (िा.) ८. चामड्याचा भाता ज्या चौकटीत असतो त्या चौकटीच्या िोन 
उभ्या िाडं्या. ९. चामड्याच्या भात्याचे तीन कप्पे असतात. हे तयार करण्यासाठी िोन्द्ही बाजंूनी 
िाकडाच्या ज्या पट्ट्ट्या िावनू त्यानंा चामडे ठोकतात त्या पट्ट्ट्या . [फा. तीर] 
 
तीरगर पु. बाि करिारा (कारार्गीर). [फा.] 
 
तीरदान  न. भाता; तरकश. [फा.] 
 
तीथय न. १. पलवत्र स्थळ; कोितीही याते्रची जार्गा; पलवत्र मानिेल्या नद्याचं्या लकनाऱ्यावरीि 
पुण्यिेत्र. २. पलवत्र निी. ३. पलवत्र निीचे पािी; ब्राह्मि झकवा संन्द्यासी याचें चरिोिक; िेवमूतीिा स्नान 
घातिेिे पािी; पलवत्र जि. ४. (र्गौरवाथी) रु्गरू; धार्णमक अध्यापक; वडीि; पूज्य व्यक्ती. ५. पलवत्र प्रिेश, 
स्थळ. िेवतीथय, ऋलषतीथय, लपतृतीथय असे याचे तीन प्रकार आहेत. [सं.] (वा.) तीथय करिे, तीथय करून 
बसिे – १. र्गंर्गािी तीथयस्थानी जाऊन स्नानािी यात्रालवधी करिे. २. तीथािा भेट िेिे; तीथययात्रा इ. 
धमयकायात मग्न राहिे. 
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तीथयकाक पु. (ि.) तीथयस्थानीही िुटण्यासाठी, डल्ला मारण्यासाठी सवयिा टपून बसिेिा 
मािूस; उचल्या. 
 
तीथयकार पु. पलवत्र व्यक्ती; तीथय घेण्याचा आलि मूतीसमोरीि नैवदे्य भिि करण्याचा 
लवशषेालधकार असिेिी व्यक्ती; जैनाचंा रु्गरू. 
 
तीथयकंुडी, तीथयगंडी, तीथयकभडी, तीथयपात्री, तीथयवटी, तीथयलोटी, तीथोटी स्त्री. तीथय ठेवण्याचे, 
चबंसूारिे, बारीक र्गळा असिेिे भाडें. 
 
तीथयपंथ  पु. र्गोसावी िोकातंीि तीथय हे पि नावाच्या शवेटी धारि करिारा एक पंथ, भेि. 
 
तीथयपाद पु. मोििाता रु्गरू; र्गायत्रीचा उपिेश करिारा रु्गरू; रु्गरूपिेश िेिारा लपता. 
 
तीथयरूप  लव. १. (प्रत्यि तीथयच या अथी पत्र लिलहताना आरंभी लिलहतात) लपता. २. मातालपता 
(उभयता). ३. मातालपत्याचं्या लठकािी असिाऱ्यािा िावण्याची संज्ञा, लिलहण्याचा मायना. 
 
तीथा स्त्री. काठाजवळची जाड सुताची लविीतीि कोर. 
 
तीवय सारा; पट्टी. 
 
तीवर पु. बाि : ‘ते बहुता ंतीवराचें िािुिे.’ – उह ८५०. 
 
तीव्र लव. १. जिाि; िंोंबिारा; लतिट. २. (ि.) जािीम; उग्र; भयंकर; प्रिर (आर्ग, स्वभाव). 
३. तीक्ष्ि; कुशाग्र (शस्त्राची धार, बुद्धी). ४. ममयवधेक; िोचिार (भाषि). 
 
तीव्रमध्र्म पु. (संर्गीत) पाच लवकृत स्वरापंैकी लतसरा स्वर. 
 
तीव्र मनोगंड (मानस.) एिाद्या व्यक्तीिा िंपाटून टाकिारी र्गोष्ट. अशी घटना व्यक्तींच्या 
इच्छाशक्तीच्या बाहेरची असते आलि अशा प्रकारची लवसंर्गती समजिी तरी उमजत नाही. 
 
तीव्र स्वर शुद्ध स्वरापेिा ध्वनीने उंच असिेिा स्वर. 
 
तीव्रा स्त्री. १. (संर्गीत) पलहल्या श्रुतीचे नाव. २. (ताि) सात मात्रा व तीन लवभार्गाचंा एक ताि. 
 
तीस स्त्री. तहान. – िोसाको. 
 
तीस लव. ३० ही संख्या. 
 
तीसरी लव. स्त्री. तीक्ष्ि : ‘तीसरीए धारेवरी चािे ऐसा कविु असे?’ – िीचउ ३५३. 
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तीळ पु. १. र्गलळताच्या धान्द्यापंैकी एक. यात काळे व पाढंरे असे िोन प्रकार आहेत. लतळाचे तेि 
लनघते व त्याची पेंड रु्गरे िातात. २. शरीराच्या कातडीवरीि नैसर्णर्गक काळा डार्ग. ३. डोळ्यातंीि काळा 
लठपका : ‘लतळा कलरता ंपुतळी । लिसों िारे्ग ।’ – िास ८·३·४. 
 

लिलव. लतळभर; यस्त्कंलचत : ‘तरी तीळ सनिाचंा उजूर न धलरता ं ।’ – वाडसमा १·१५३. [सं. 
लति] (वा.) तीळ खाऊन व्रत मोडिे – (एक तीळ िाल्ल्यानेही उपवास मोडतो यावरून) थोडक्या 
िाभाकरता वाईट र्गोष्ट करिे. तीळ घालून कूळ उच्चारप – उर्गीचच उठाठेव करिे. तीळ तुटिे – सोयर, 
सुतक (लतिाजंिीचा) संबंध सुटिे; नाते तुटिे. तीळ दान देिे – १. (मृत मनुष्ट्यािा लतिाजंिी िेतात 
यावरून) लतिाजंिी िेिे; संबधं सोडिे; त्यार्ग करिे. ३. एिाद्या पवय–लिवशी तीथाच्या लठकािी करतात 
ते स्नान, लतििान इ. णतळपापड होिे – अलतशय संताप होिे. णतळी असिे – (एिाद्याच्या) कह्यात, 
अध्या वचनात असिे; अनुकूि होिे. णतळी थेंब पडिे – (कपाळावरच्या लतळावर घामाचा थेंब पडिे) 
संतप्त होिे; अलतशय रार्गाविे. (तोंडात) तीळ न णभजिे – एिािी र्गोष्ट तोंडात, मनात न राहिे. 
 
तीळतीळ लव. १. थोडे थोडे; जरा जरा; झकलचत; अल्प. २. हळूहळू. जीव तुटिे – सारिी 
काळजी, हुरहूर िार्गिे; अलतशय झचता वाटिे;. सतत टोचिी िार्गिे. 
 
तीक्ष्ि लव. १. पहा : तीव्र. २. तत्पर; उत्साही; हुषार. [सं.] 
 
तीक्ष्िक  पु. धार िावण्याचे यंत्र. 
 

तु 
 
तुई स्त्री. किाबतू झकवा जर याचंी कापडािा िावण्याची पट्टी, फीत, काठ; जर; किाबतू. [झह.] 
 
तुक, तुकवा न. १. महत्त्व; वजन; योग्यता : ‘तैसा मी जेतुिा आघवा । तेंलच तुक तया ं लचया 
सद्भावा ।’ – ज्ञा ९·२६१. २. तोि; जोि; वजन : ‘द्यावें संभाळूनी समतुक भावें । आपिलह िावें त्याचें तुके 
।’ – तुर्गा ३१. ३. तुिना; बरोबरी : ‘लवप्रवर सुते िलत्रय उतरेि तुझ्या न हा ययालत तुकीं ।’ – मोआलि 
१०·७०. [क.तूक] (वा.) तुका आििे – पूिय मान्द्य करून घेिे : ‘श्री र्गिेश माहात्म्याथय लनका । धरोलन हे 
संजीवनी टीका । मी बोलििो संिेप हे तुका । आलिजे तुका संतजनी ॥’ – र्गिेशपुराि, संजीवनी टीका, प.ृ 
८५. 
 
तुकडा पु. १. िाद्य वस्तूचा लहस्सा, भार्ग. २. भाकरी इ. सुका िाद्यपिाथय. (वा.) तुकडा मोडिे – 
चलरताथय काटकसरीने चािविे. 
 
तुकडी स्त्री. शाळेत वर्गांचे, तसेच समूहाचे सोयीसाठी झकवा िजानुसार केिेिे भार्ग. 
 
तुकडीकरि न. (अथय.) वारसाहक्कामुळे, लपढ्यान् लपढ्या मुिामंध्ये जमीन लवभार्गिी जाऊन लतचे 
शतेी करायिा कठीि होईि असे िहान तुकडे होिे. 
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तुकडेबंदी कार्दा लवलशष्ट मयािेिािी तुकडे पाडून जमीन लवकण्यािा बंिी करिारा कायिा. 
 
तुकतुकी स्त्री. (प्रकृती लनरोर्गी असल्यामुळे शरीरावर असिेिे) तेज; टवटवी; िािी; तजेिा; 
हुशारी; डौििारपिा. 
 
तुकतुकीत लव. टवटवीत; तजेििार. 
 
तुकना स्त्री. तार्गडी, पिाथाचे वजन करण्याचे साधन. (िा.) 
 
तुकमठ  लव. वजनात हिके : ‘मेरुपासाव घनवटें । जीं झहसीं जािीं तुकमठें ।’ – ऋ ३०. 
 
तुकमा, तुक्मा पु. १. रु्गंडीचे काजे; लबरडे. २. रु्गंडी; बटन. ३. डोळ्याची कानी; डोळ्याचा 
िीघयवतुयळाकार लिसिारा भार्ग. ४. फासा. [फा. तुक्मा] 
 
तुकमे न. मुळ्याचे बीज. – मंुव्या ११०. 
 
तुकणविे, तुकाणविे उलि. १. मान, मस्तक, माथा इ. डोिविे; हिविे. २. (ि.) संमती िािविे. 
 
तुकंबरी. तुकंबराई, तुकंुबराई, तुकमणरआ न. तुळशीचे, सब्जाचे बी. 
 
तुकाई स्त्री. तोििे; वजन, माप करण्याची लिया. 
 
तुक्कल स्त्री. १. एक लवलशष्ट आकाराचा पतंर्ग; कनकावळ्यासारिी एक कार्गिाची वावडी. २. सपाच्या 
फिीच्या आकाराचा पतंर्ग. (व.) [झह.] 
 
तुक्का, तुका पु. १. पात्याऐवजी तोंडाशी र्गोळा असिेिा बोथट बाि. २. (ि.) रु्गप्त झनिा; 
कावबेाजीचा फटका झकवा टोमिा; व्यंग्याथय; व्याजोक्ती. (लि. टाकिे, मारिे, ठेविे). ३. आळ; आरोप. 
(वा.) तुका मारिे – १. नेम मारिे. २. महत्कृत्य करिे. 
 
तुखम न. १. बीज; बी. २. अंडे. ३. शुि; वीयय. [फा. तुख्म] 
 
तुगुटी लव. िेकुरवाळी. 
 
तुच्छ लव. १. िरु; िलु्लक; हिका; अल्प. २. हिकट; मान्द्यता नसिेिा; नीच. ३. लतरस्करिीय; 
लनरुपयोर्गी. 

न. कोंडा; तूस. [सं.] 
 
तुझा सना. तू या सवयनामाची षष्ठी लवभक्ती. [सं. तव] (वा.) तुझे माझे करिे – एकेरीवर येिे; 
भाडंिे. 
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तुट लव. बळकट; ििकट : ‘राहूलन तारुण्याचा घाटी : मार्गय िुलसजलत इंलरयें तुटी :’ – ऋव ३४४. 
 
तुटक लव. १. मोडिेिा; अडथळा आिेिा; तहकूब ठेविेिा; एकसारिा नसिेिा (रस्ता, ओळ, 
कामधंिा). २. लवसंर्गत; असंबद्ध (भाषि, गं्रथरचना). ३. लवस्कळीत; वरे्गवरे्गळा; फाटाफूट िंािेिा; एकत्र 
होण्याच्या पूवीचा (कारभार, धंिा). ४. कडक; रार्गीट; तुसडा; परकेपिा उत्पन्न करिारा (व्यवहार, 
वार्गिूक, भाषा). ५. भाडंण्याचा, बेबनाव करण्याचा स्वभाव असिेिा (मािूस). ६. भग्न; िंलडत; अिर्ग; 
अधयवट (भाडंि, कोलटिम, वृत्तातं इ.). ७. अंर्गावरून तोडिेिे, पारडे (मूि). (वा.) तुटक होिे – र्गरीब 
होिे; नुकसानीत येिे. 
 
तुटका लव. १. पहा : तुटक १-३. २. तुटिेिा. 
 
तुटिे अलि. १. मोडिे; छकिे, तुकडे पडिे. २. घटिे; कमी होिे; उतरिे; न्द्यनू होिे; कमती येिे. ३. 
मोडिे; तुकडे तुकडे होिे; लवस्कळीत होिे; फुटिे. (एकत्र जमिेिा समुिाय, संघ, मंडळ, सामाईक 
धंिा). ४. (मैत्री, संबधं) सुटिे, नाहीसे होिे. ५. (एकत्र लमत्रभावाने असिारे िोक) परस्परापंासून लनराळे 
होिे. ६. तुटून पडिे; एिाद्यावर चवताळिे; अंर्गावर जािे; ताशरेे िंाडिे. ७. अलतिमि, उल्लंघन होिे 
(जलमनीचे वा अंतराचे); ओिाडंिे; आिमिे; (वाट, अंतर) चािून जािे. ८. लिवाळे वाजिे. ९. अशक्त, 
िीि होिे; (शरीर, प्रकृती इ.) िािाविे. १०. (मन, मजी इ.) मोडिे; अनासक्त, लवमुि होिे. ११. 
संपिे; लमटिे; तोड होिे, लनघिे. १२. (पर्गार, सैन्द्य, कोितीही ठरीव रक्कम) कमी होिे; छाटिी जािे. 
१३. (मूि) अंर्गावरून सुटिे; स्तनपान करण्याचे बिं करिे. [सं. त्रुट] (वा.) तुटून पडिे – १. लनियाने 
आलि जोराने (कामािा) िार्गिे. २. (एिाद्याच्या) अंर्गावर चािून, चवताळून जािे; लशव्या िेत सुटिे; 
अलतशय रार्गावनू बोििे. 
 
तुटतुटिे अलि. तुडतुडिे; तडतडिे; उििे; फुटिे; तडकिे; लपचिे (भाजत अथवा तळत 
असिेिे पिाथय). [ध्व. तुट] 
 
तुटपटा, तुटपट्टा  पु. घोड्याच्या तोंडावरीि िोन–तीन जार्गी तुटिेिा पाढंरा पट्टा. – अश्वप 
१·९५. 
 
तुटपंुजा  वी. १. थोडक्या भाडंविावर धंिा, सावकारी इ. करिारा (मनुष्ट्य). २. अपूिय; अपुरा; 
अल्प (पिाथय, काम). 
 
तुटरा, तुटीर लव. १. सहज, िवकर तुटिारा (िोर इ.). २. िवकर लचडिारा; भाडंिारा; 
लचरडिोर. 
 
तुटवडा  पु. एिािी वस्तू अत्यंत कमी असण्याची स्स्थती. 
 
तुटसाळ, तुडसाळ, तुडस लव. पहा : तुटरा २ 
 



 

अनुक्रमणिका 

तुटातुटी, तुटातूट स्त्री. मोडिे; पारं्गापारं्ग (मतै्री, सैन्द्य, व्यापारी मंडळी इ.ची). (सामा.) 
ताटातूट; फुटाफूट; लवयोर्ग. 
 
तुटार लव. मोडिेिा; संपिेिा; तोटा आिेिा; ििास िंािेिा. 
 
तुटार, तुटारा, तुटाड, तुटाडा, तुटवडा, तुटवळा, तुटोडा, तुटोळा पु. पहा : तूट १ 
 
तुटारा पु. होडी. (तंजा.) 
 
तुटारी स्त्री. (म्हातारपिामुळे अथवा फार लिवसाचं्या आजारामुळे आिेिा) अलतशय अशक्तपिा; 
िुबळेपिा. 
 
तुटाविे  अलि. १. रार्गाने, िाडंर्गाईने अंर्गावर चािून येिे; तुटून पडिे. २. उत्सुकतेने 
(िाण्यावर, कामावर) धाड घाििे अधीरतेने (काम, िािे) सुरू करिे. ३. (काही पाहण्याकरता, 
िंोंबािंोंबी करण्याकरता) र्गिीने घुसिे; एकिम पुढे जािे. ४. मुसळधार (पाऊस) पडिे; आभाळ र्गळिे, 
कोसळिे. 
 
तुटी स्त्री. पहा : तूट 
 
तुटीचा अथयसंकल्प ज्याच्यात उत्पन्नापेिा िचय जास्त िािविा आहे असे अंिाजपत्रक. 
 
तुडगुडे  न. िहान मुिाचें िेळिे; िुळिुळा. 
 
तुडताळ, तुडताळा, तुडताळी स्त्री. १. कंुटीि : ‘तैं तुडताळाझचआंजीिी । लतया ं पारुिैलिआं ।’ – 
लशव ६३६. २. मध्यस्थी : ‘जैसीया ब्रह्मलवदे्यलचया िूलतका : तुडताळी कलरती’ – मूप्र ६७२. 
 
तुडतुडिे अलि. १. पहा : तुटतुटिे १. २. लतडलतडेपिाने बोििे; लचडिे; एिाद्यावर तोंड 
टाकिे; तडतड बोििे. 
 
तुडतुडीत लव. १. कुडकुड, तुडतुड असा आवाज करिारा. २. िडस; चारं्गिा न लशजिेिा 
(भात). ३. कठीि; चामट. ४. िुटिुटीत, चपळ (म्हातारे मािूस, िहान मूि). 
 
तुडतुड्या लव. लचरडिोर; लतरसट; तुसडा. 
 
तुडपुड स्त्री. बोिाचािी. 
 
तुडपुडी  लव. रस्सा आटविेिी (भाजी). (िंाडी) 
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तुडविी, तुडविूक स्त्री. १. मळिी; पायािािी लचरडण्याची लिया. २. िुियशा; नाश : ‘रितंुबळ 
घुमतें घायाळ, तुडविी िंािी परर्गण्याची ।’ – ऐपो १८५. ३. पायमल्ली : ‘आपिच हैरै्ग केिी तरी आम्ही 
तुडविीस पडिो.’ – पेि २·२६. 
 
तुडविे, तुडणविे उलि. पायािािी चुरडिे; मळिे; चेंिा करिे. [क. तुलळ] 
 
तुडवातुडव स्त्री. १. जोराची तुडविी; रौंिळ; चुथडा. २. (ि.) जोराची धक्काधक्की; बुक्काबुक्की. 
 
तुडुकतुडुक लिलव. िुडिुड; तुरतुर (िहान मुिाचें धाविे इ.). [ध्व.] 
 
तुडंुब, तुडूम न. घोड्यावरचा नर्गारा; डंका. [ध्व.; ते. तुडंु; क. तुडुबु] 
 
तुडंुब, तुडूम, तुडुबंब लिलव. पलरपूिय; भरपूर; काठोकाठ. (लि. भरिे, फुर्गिे.) [क. तंुबु] 
 
तुडंुबिे  अलि. भरपूर भरिे : ‘तयावनीं एक तटाक तोयें । तुडंुबिे तामरसानपायें ।’ – र ८. 
 
तुििावळ स्त्री. न. तुिण्याची, रफू करण्याची मजुरी. 
 
तुििे सलि. रफू करिे; फाटिेल्या वस्त्रात सुते भरून ते पूवयवत धड करिे; तुरपिे; लवििे. [सं.तुन्नन] 
 
तुितुि, तुितुिा लिलव. तंतुवाद्याच्या आवाजासारिा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
तुितुिी स्त्री. रु्गह्येंलरय. [टुण् लि.] 
 
तुितुिे, तुितुने  न. र्गोंधळी िोकाचें एकतारी वाद्य. हे काडीने वाजवतात [सं. तूिा] (वा.) 
तुितुिे वाजविे, तुितुने वाजविे, तुितुिे लाविे, तुितुने लाविे – (ि.) ऐकिाऱ्यानंा कंटाळा आिा 
तरी पुन्द्हा पुन्द्हा आपिीच हलकर्गत सारं्गत सुटिे; आपिीच र्गोष्ट पुन्द्हा पुन्द्हा काढिे; स्वतुःचे मत वारंवार 
माडंिे. 
 
तुितुण्र्ा लव. १. (र्गोंधळी इ.च्या मारे्ग) तुितुिे वाजविारा. २. (ि.) िुसऱ्याची री ओढिारा. 
 
तुिवाई, तुिाई पहा : तुििावळ 
 
तुिीव लव. रफू केिेिे; तुििेिे; लवििेिे. 
 
तुतनार्क पु. शक्ती; बळ; धमक. (र्गो.) 
 
तुतर्ा, तुणतर्ा पु. िोिंडी हातोडा. (र्गो.) 
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तुता पु. शतेीचे एक अवजार; असुडाची, विराच्या पासािा िार्गिेिी मातीची लडिळे फोडण्याची 
िोिंडी शेंब असिेिी काठी : ‘नाडे तुते करी’ – िीचउ १६१. 
 
तुताती स्त्री. असुडाची, कोरड्याची वािी. 
 
तुतारजी पु. तुतारी वाजलविारा. 
 
तुतारी, तुतार स्त्री. तोंडाने वाजवण्याचे एक लपतळी वाद्य; िहान किा; झशर्ग. 
 
तुतारी स्त्री. बिैानंा हािण्याची काठी; परािी; टोचिी. 
 
तुताळ लव. ताि नसिेिे; बेताि : ‘मी तुताळु सुताळु बरळे भितेलच’ – पचंो १५·९. 
 
तुणतर्ा पु. मोरचूि. [सं. तुत्थक; झह.] 
 
तुणतर्ा स्त्री. िोषारोप; आळ. [फा.;झह.] 
 
तुती, तूत स्त्री. एक िंाड व त्याचे फळ. याची पाने रेशमाच्या लकड्यािा िायिा घाितात. 
 
तुती पु. पोपट. 
 
तुतीच लिलव. तूतास; सध्या तरी : ‘तुतीच शामिाचे आरमार व संरजामी र्गिबते बिंरातून बाहेर रे्गिी 
आहेत.’ – पेि ३५. 
 
तुतेकार  पु. तुता चािविारा; नारं्गऱ्या; अडािी मनुष्ट्य : ‘तुतेकार ते आम्हीलच कीं’ – ग्रोप्रच 
१७९. 
 
तुदा, तोदा पु. ढीर्ग. 
 
तुनुमुनु, तुनुमुनु  करून लिलव. रडतिडत; कसेतरी; आळसत; मंिाईने; अनेक युक्त्याप्रयुक्त्या 
करून (काम चाििे, उपजीलवका करिे). 
 
तुन्न, तुन्ना पु. तोरण्याचे िंाड झकवा त्याचे फळ. [सं.] 
 
तुपकडी, तुपकड्या स्त्री. पु. एक िहानसे िुंडूप. यािा िाडंर्गा, लचपड, कुतरी असेही म्हितात. 
याच्या फळाचंा राधंा करून धनर्गर िोक काबंळ्यािा िळीप्रमािे िावतात. 
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तुपट, तुपकट, तुपगट लव. १. तुपाची चव, वास येिारा (पिाथय). २. तुपाचा वास िार्गिेिे; ज्यात 
अलतशय तूप िंािे आहे असे (अन्न). ३. तुपाचा, तुपासंबधंी (वास, घाि). ४. उंची व स्स्नग्ध; भारी 
(तािूंळ). 
 
तुपटाि, तुपटासा, तुपटाष्टा स्त्री. िवट, वाईट तुपाची घाि. 
 
तुपतसर, तुपणशस्त न. स्त्री. सरकारी कामासाठी र्गावकऱ्याकंडून बळजोरीने घेतिेिे तूप. 
 
तुफर पु. लव. लफतूर; बेलिि; शत्रू : ‘जार्गजार्गा तुफर होते त्याचें पारपत्य करावें या उदेशें 
मोलहम.’ – मइसा ११, प.ृ ५६. [फा. फतूर] 
 
तुफान न. १. वािळ; वावटळ (िर ताशी ८० मिै वेर्गाची); जौळ; वायचूी िबु्धता. उष्ट्ि कलटबधंात 
होिारे अलतबिशािी चिीवािळ. याचा व्यास ३०० लकमीहून जास्त व वाऱ्याचा वरे्ग ताशी १०० लकमीपेिा 
जास्त असतो. २. घोडा, बिै इ.पशू मस्त होऊन करतात त्या चेष्टा. ३. नाश; उध्वस्तता; िािािाि; 
कुफराि : ‘त्याने अिावतीनें िम्यान तुफान रचून पत्रें तयार केिीं.’ – मइसा ७·९९·४. बािंट. 

लव. १. तारुण्याने मुसमुसिेिा. २. िवळिेिा; िबु्ध; अनावर. [फा. तूफान] 
 
तुफानखोर, तुफानी लव. १. कुभाडंी; बािंट घेिारा. २. िबु्ध; िंरे्गिोर. 
 
तुफांग स्त्री. बिूंक. (तंजा.) 
 
तुब न. चाकाचा तंुब; मािंळा. 
 
तुबक न. स्त्री. बिूंक; तोड्याची बिूंक. [तु.तुपक] 
 
तुबकातुबकी स्त्री. िोन पिानंी परस्परावंर केिेिा र्गोळीबार : ‘त्याचे आमचे तुबकातुबकी 
जालियावर अमृतझसर्ग कुबर िाहोरवािे व रूपशा चौधरी पचोडीस आिे.’ – ऐको पुर. 
 
तुबकी पु. बिूंकवािा; बिूंकिार : ‘सिरहू िून इतबारिान सारं्गातें तुबकी रे्गिा होता त्यानें केिा हे 
िालजम जािे.’ – मइसा १८·४. 
 
तुमचा सना. तुम्ही या लितीयपुरुषाची षष्ठी. 
 
तुमडं न. बुधिा; बिैर्गाडीच्या चाकाच्या आसाभोवती लफरिारा कें रभार्ग. 
 
तुमडीची चाल पोवाड्याचं्या चािीचा प्रकार. – र्गापो १०६. 
 
तुमदार  पु. संग्राहक : ‘िोजा इिमास पैकेकरी व फौजेचा तुमिार आहे.’ – मझशयाकंा प.ृ 
४०९. 
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तुमल पु. घोड्याचा एक त्वचारोर्ग, घोड्याच्या अंर्गावर उठिारा फोड. – अश्वप २·२३३. 
 
तुमान न. जुने इरािी नािे. 
 
तुमान स्त्री. लशपायाचें झकवा स्वाराचें पथक झकवा जमात. 
 
तुमान स्त्री. िाबं व पोकळ लवजार; चोळिा. [फा. तंुबान] 
 
तुमार पु. िेिी कार्गिाचें भेंडोळे; लहशबेपत्र; िेिी कार्गि इ.; जमािचय : ‘अिेर सािीं तुमार िंािा 
त्यावरी आमचे िस्तकत नाहीं.’ – पेि १०३३. [अर. तूमार्] 
 
तुमार पु. ताडी लवकिारा : ‘तुमार व कोळी मच्छीकार.’ – वाडबाबा १·३. 
 
तुमारजमा स्त्री. शतेसाऱ्याची एकंिर जमेची सरकारी यािीप्रमािे रक्कम. 
 
तुमारा, तुरमा पु. कोंब; अंकुर; धुमारा. 
 
तुमुल लव. तंुबळ; घनघोर; भयंकर (युद्ध, भाडंि). [सं.] 
 
तुम्ही सना. तू या सवयनामाचे आिराथी बहुवचन आलि सामान्द्यतुः अनेकवचन. [सं. युष्ट्मत] 
 
तुर्ाशील लव. तुई िाविेिे पचंवीस हात िाबंीचे (पातळ). – किावतं िाते (बडोिे) १३६. 
 
तुर, तुरे  न. तुतारीसारिे एक वाद्य : ‘िार्गिीं अनुहताचंीं तुरें जयजयकारें र्गजयती ।’ – एभा 
२०·१८०. [सं. तूयय] 
 
तुरई स्त्री. िोडका (भाजी). (व.) [झह.] 
 
तुरई, तुरड स्त्री. १. िोन्द्हीकडे टोके असिेिा लिळा; सुरसा. २. (वस्त्रो.) हातमार्गावरीि 
लवििेिे कापड रंु्गडाळण्याचे िाकूड, रूळ. [सं. तुरी] 
 
तुरकटी, तुरकठी पहा : तुरई २ 
 
तुरकाठा, तुरखाठा, तुरकाडी, तुरखाडी, तुराठी, तुऱ्हाटी स्त्री. तुरीचे पीक काढून घेतल्यावर 
रालहिेिी तुरीच्या िंाडाची काडी. (राजा.) 
 
तुरकी, तुरकि चाल घोड्याची एक प्रकारची चाि; चवडचाि; घाईने पि जवळजवळ पाय टाकत 
चाििे; धौलरतक. [फा.; तुकी] 
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तुरकेज, तोरकेज न. (सुतारी) लिळे उपटण्याचे हत्यार; अंबूर; (सोनारी) बार्गीसारिे एक 
हत्यार. 
 
तुरगिे सलि. वर चढिे : ‘र्गजरथ तुरर्गौनु’ – र्गरा १३९. 
 
तुरट न. मायफळ. (कु.) 
 
तुरट लव. तुरटीसारिी चव असिारा (पिाथय). [सं. तुवर] 
 
तुरटसाखरू पु. एक प्रकारचा औषधी झडक. 
 
तुरटी स्त्री. १. एक प्रकारचे िाररव्य; पोटॅलशअम व ॲल्युलमलनअमच्या सल्फेट िारानंी बनिेिा 
पिाथय; फटकडी. लहचा उपयोर्ग रंर्ग व औषधामंध्ये करतात. घाि पाण्यात तुरटी लफरवल्यास र्गाळ िािी 
बसतो. २. वाळिेल्या कोवळ्या आंब्याची करंबुटी. 
 
तुरडा पु. हरळीसारिे र्गवत. – मसाप ३·३. (वाई) 
 
तुरि पहा : तुन्न, तुना 
 
तुरतुर, तुरुतुर, तुरतुरु लिलव. १. जवळजवळ पाविे टाकत, िवकर िवकर (चाििे). २. वरवर; 
नाचत बार्गडत (चाििे, जािे). ३. चुरुचुरु बोििे. [ध्व.;सं.तुर्] 
 
तुरतुर, तुरतुरी, तुरतुरंफुरफुरं न. स्त्री. थोडा वळे केिेिा, िािविेिा भपका; टुरटुर; 
औटघटकेची चैन. (लि. करिे, िाविे, माडंिे). 
 
तुरप स्त्री. बारीक लशवि. [झह. तुरपना] 
 
तुरपिी  स्त्री. मुरड; िुमड; लशवण्याचा एक प्रकार. 
 
तुरपिे सलि. वस्त्राचंा शवेट आत िुमडून लशविे. [झह. तुरपना] 
 
तुरपत, तुरबत, तुरबूत स्त्री. थडरे्ग व त्यावर बाधंिेिा चबुतरा, इमारत : ‘र्गोपाळपुरावर साहेबाचंी 
तुरबूत चोरानंी िोििी होती.’ – पेि ३९·२२९. [अर. तुबयत] 
 
तुरबंबाळ पु. अनेक वाद्याचंा एकत्र घोष झकवा ध्वनी : ‘ऐसा अदु्भत तूरबंबाळु । ऐकोलन ब्रह्मा 
व्याकुळु ।’ – ज्ञा १·१३६. 
 
तुरबुरिे  अलि. कुरकुरिे; तिार करिे. [ध्व.] 
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तुरबुरिे  अलि. टवटवीत लिसिे; नव्या, िाट पानानंी आच्छालित होिे; िंाडानंा नवी पािवी फुटू 
िार्गिे. 
 
तुरमि न. कोवळा काजू. (र्गो.) 
 
तुरमिा पु. पुष्ट्कळच, भरपूर पाने असिेिी डहाळी. 
 
तुरमिे न. र्गोंड; कचोळे; र्गोंडळ (फूि, फळ इ.चे). 
 
तुरमी, तुरंबी स्त्री. १. तुळस, आंबा इ.ची मंजरी. २. ओंबी; किीस; िोंर्गर; वरचा भार्ग (राळा, वरी, 
सावा इ.चा). ३. कोमि अंकुर, शेंडा; लडकशी. 
 
तुररे्, तुररे पु. अव. विेीचे तािे, तंतू. 
 
तुररी स्त्री. तुतारी : ‘लिनलिलनतीं तुरलरआं िरझसरे्गसी ।’ – लशव ५२४. [सं. तूयय] 
 
तुरवठे न. डोंर्गरावरीि िडकाळ, पि उत्तम व्यवस्थेने िार्गवडीिा आििेिी जमीन; 
डोंर्गरपठारावरीि शते. 
 
तुरवे, तुणररे् न. तािंळाची एक जात. 
 
तुरसंदाज पु. बरकंिाज; बिूंकवािा लशपाई : ‘बिुंकी तुरसंिाज, कानडे, तोरसाळी व जारं्गडे, 
बिुंकी व लतरंिाज याची संचिी करून हशम मेळलविे.’ – बावडा िप्तर १·९६. 
 
तुरळ, तुरळतुरळ, तुरळत, तुरकत लिलव. १. अंतराअंतरावर; कोठेकोठे (उर्गविेिे रोप, पीक, 
पडिारा पाऊस, लिसिारी वस्तू इ.) २. लवरळ, पातळ (लवििे, लवििेिी वस्तू). ३. सिर्ग नसिारी; 
िंलडत; लवस्च्छन्न (िंोप, अभ्यास). ४. िुर्णमळ; िलचत आढळिारे. [सं. तरि] 
 
तुरळिे  सलि. १. लविुरिे; लवरळ करिे (िाट उर्गविारी रोपे, अलतशय िाटीने ठेविेिे 
पिाथय). २. लवरळ लवििे; िाबंिाबं धारे्ग घाििे. 
 
तुरंज पु. १. नाझरर्ग. २. महाळंुर्ग; चकोत्रा; तोरज; होरींर्ग. ३. एक औषध; महाळंुर्गाची साि. 
 
तुरंजबीन पु. हा एक प्रकारचा चीक असून तो तुरंजाच्या िंाडाच्या बुंध्यािा चोंचे मारल्याने 
लनघतो. हा साधारि सारक आहे. यािा लशरिैस्त असेंलह म्हितात. – बािरोर्गलचलकत्सा प.ृ ३२. [फा.] 
 
तुरंबिी  स्त्री. वास; र्गंध : ‘हे िपुष्ट्पाची तुरंबिी ।’ – ज्ञा १६·३९. 
 
तुरंबिे  अलि. (र्गहू, ज्वारी वरै्गरेंना) किसे येिे. 
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तुरंबिे अलि. १. एके लठकािी राहिे, साचिे; तंुबिे. २. लतष्ठिे; िोळंबिे; थाबंिे. २. िुुःि करिे. 
सलि. वाट पाहायिा िाविे; िोळंबनू धरिे; लतष्ठत बसविे; थाबंविे. 
 
तुरंबिे उलि. १. मस्तकावर ठेविे; धारि करिे. २. घाििे; िोविे; बाधंिे; तुऱ्याप्रमािे िोविे : ‘हीं 
अपकीतीची फुिें  । का ंमस्तकीं तुरंलबसी ।’ – मुसभा १३·६२. ३. हंुर्गिे; वास घेिे : ‘सारं्गा पलरमळें  काय 
तुरंबावें ।’ – ज्ञा ९·११. 
 
तुरा पु. १. पार्गोटे, टोपी वरै्गरेंना िावण्यासाठी मोती, फुिे इ.चे केिेिे भषूि, अिंकार; चूड. २. 
राजलर्गरा, मका, ऊस यानंा येिारा रु्गच्छ; िुंबका; र्गौंडा. ३. पक्ष्याच्या डोक्यावरीि शेंडी. ४. एक प्रकारची 
िाविी. या प्रकारात प्रकृतीवर पुरुषाचे वचयस्व वर्णििेिे असते व नायक नालयकेच्या आजयवात असतो. या 
िाविीवाल्याचं्या डफावर तुरा िाविेिा असतो. ५. नथीतीि लवलशष्ट लठकािचा मोत्याचंा समूह, रु्गच्छ. 
[अर. तुरा] (वा.) तुरा लाविे – मोठा परािम करिे; कीती, प्रलतष्ठा लमळलविे. तुरा लावनू णफरिे – िोष 
अंर्गी िार्गिा असता त्याचे लनराकरि होवो अर्गर न होवो, प्रलतलष्ठतपिे लमरविे. 
 
तुराबलज्र्ा पु. एक अिंकार : ‘िर जोतातं कंठी, सरपेंच, लजर्गा भजुबिं, िस्तबिं, तुराबिज्या 
याप्रमािे लहऱ्याचा जोड एक.’ – मइसा ७ ििप १·२१. 
 
तुरांबा, तुरा आंबा पु. मोहोराच्या िािी धरिेिा बारीक आंबा. 
 
तुरी, तुरु १. पहा : तुरई २. २. धोटा. [सं.] 
 
तुरी स्त्री. १. तर्गरीचे िुंपक्याचे फूि. २. एक कडधान्द्य. [क. तोर्गरी] 
 
तुरीर्र्ंत्र न. लिवस लकती वर आिा हे पाहण्यासाठी केिेिे वतुयळचतुथांशरूप एक िाकडी 
यंत्र. 
 
तुरीर्ावस्था स्त्री. (जार्गृती, सुषुप्ती व स्वप्न यापिीकडची) समाधी ही चौथी अवस्था. 
 
तुरुकहोड, तुरूकहोड, तुरूकहांडी स्त्री. १. पैज. २. बिेडा; तंटा; इरा; वाि. ३. पिाचा ऐवज : 
‘तुम्ही आपिे आयुष्ट्यानें धंुि जािा परंतु आम्ही मुिेंबायकानंी तुरुकहोडीस पडावें इतकें  मात्र उरिें .’ – 
भाब ५१. 
 
तुरुत, तुरूत लिलव. िवकर; िंटकन; ताबडतोब : ‘तुरुतिान महापुण्य म्हिाव ेकैसा िाता धमय करी ।’ 
–  
सिा ७५. [सं. त्वलरत] 
 
तुरुप–तुरुक पु. घोडेस्वार. [इं. ट्रुप] 
 
तुरंुग पु. कारार्गृह; कैििाना. [पो.; डच = त्रोंक; फा.] 
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तुकाि लव. तुकांचा ताबा : ‘रामाचें वतन जािें  तुकाि ।’ – भातै्र १०·३·११५. 
 
तुकी लाखोरी लव. घोड्याचा एक रंर्ग. सवय शरीर काळ्या व िाि रंर्गाचे असून चारी पाय पाढंरे व 
कपाळावर पाढंरा मुिपट्टा असिेिा (घोडा). – अश्वप १·३०. 
 
तुतातुतय, तुतातुती लिलव. ताबडतोब; तडकाफडकी; एकिम. 
 
तुलई स्त्री. र्गािी. 
 
तुलक पु न. कापूस. [सं. तूि] 
 
तुलकाठी स्त्री. िाबंी मोजण्याची काठी. 
 
तुलग, तुलगा पु. १. वाद्याचा ध्वनी. २. प्रलतध्वनी : ‘तयालच तुिर्गासवें । वीरवृलत्तचेलन थावें ।’ – ज्ञा 
१·१२७. [सं. तूयय]  
 
तुलतुल  लिलव. िििि : ‘िोन्द्ही र्गाि मिमूि । करी नवती तुितुि ।’ – पिा ४·४२ 
 
तुलना स्त्री. १. बरोबरी ; सारिेपिा; बरोबरीचा झकवा एकसारिा मनुष्ट्य अथवा पिाथय; तोड. २. 
साम्य ठरलवण्यासाठी एके लठकािी तोििे; एकमेकाशंी बरोबर आहे की नाही हे ताडून पाहािे; अजमास 
करिे. [सं.]  
 
तुलंग पु. घोड्याची एक चाि. – अश्वप १·१९३. 
 
तुला स्त्री. १. तराजू; तार्गडी. २. मेष वरै्गरे बारा राशींपैकी सातवी रास. ३. वजन करिे; वजन करून 
लकती हे ठरविे. ४. पहा : तुलना. ५. धार्णमक लवलधपूवयक आपल्या शरीराच्या भारंभार सोने, रुपे, सािर, 
धान्द्य इ.ब्राह्मिािा िान िेण्याचे कायय; अशा रीतीने ठरलविेिे भारंभार सोने वरै्गरे. [सं.] 
 
तुला स्त्री. िर्गामाचा एक प्रकार. – अश्वप १·१९५. 
 
तुलाकोश, तुलापरीक्षा पु. स्त्री. तुिा करण्याचे लिव्य. 
 
तुलाधार पु. तराजूची िाडंी. 
लिलव. बरोबर; यथायोग्य; तंतोतत; जराही इकडेलतकडे होिार नाही अशा टापलटपीने. (लि. ठरविे, 
बोििे, वार्गिे). [सं.] 
 
तुलासंपात पु. सूयाचे तूळ राशीत जािे. (लि. २२ सप्टेंबर या लिवशी सूयय लवषुववृत्तावर येऊन 
लिवस व रात्र याचें मान सारिे होते तो कोळ). 
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तुलीप पु. पिंर्ग. [सं.] 
 
तुले न. तुिा; तार्गडी. (िा.) 
 
तुल्र् लव. सारिा; समान; बरोबर; बरहुकूम. [सं.] 
 
तुशा खडक फुसफुशीत िर्गड असिेिा िडक. 
 
तुशी लव. लपवळसर ताबंड्या रंर्गाचे (वस्त्र); तुसी. 
 
तुष, तुषात पु. धान्द्याचा कोंडा : ‘जैसें रंक का ंआळुकैिें  तुषातें सेवी ।’ – ज्ञा ५·११०. [सं.] 
 
तुषकंडिन्र्ार् पु. (कोंडा काडंिे लनष्ट्फळ असते त्यावरून) कोित्याही र्गोष्टीचा काथ्याकूट करिे 
लनष्ट्फळ आहे हे िािवायचे असिे म्हिजे या न्द्यायाचा उपयोर्ग करतात. 
 
तुषाग्नी, तुषानल पु. अपराध्यािा तुषाच्या राशीत बसवनू त्या लढर्गािा, राशीिा आर्ग िावनू 
जाळण्याची लशिा. 
 
तुषार पु. १. वाऱ्याने उडिारे पाण्याचे बारीक बारीक थेंब; बुरबुर; लछटा. २. िव; िलहवर; थंडीचा, 
लहवाचा कडाका. ३. (ि.) पे्रमझबिू. कोित्याही रवाचे थेंब उडवण्याची प्रलिया. त्या रवावर हवचेा िाब 
िेऊन त्याचे िहान थेंबामंध्ये अवस्थातंर करून व अलतशय बारीक लछरातूंन त्याचंा प्रवाह बाहेर सोडिा 
जातो. [सं.] 
 
तुषारलेपन न. फवाऱ्याचा उपयोर्ग करून रंर्ग िेिे; फवारी रंर्ग. [सं.] 
 
तुषारकसचन न. फवाऱ्याने फळिंाडानंा, भाजीपाल्याच्या लपकानंा पािी िेण्याची पद्धत. 
 
तुष्ट लव. तृप्त; इच्छापूती िंािेिा; आनंलित. [सं.] 
 
तुष्टिे अलि. तृप्त, आनंलित होिे : ‘हा तुष्टल्या तत्ििीं । तिक पडे हुताशीं ।’ – मुआलि ११·११०. 
[सं.तुष्] 
 
तुष्ट्र्तुदुजयनन्र्ार् पु. आपिे मत योग्य असिे तरी प्रसंर्गी िुष्ट िोकाशंी वाि घािण्यापेिा 
त्याचं्या मताप्रमािे होऊ द्यावे, उपेिा करावी अशा सभ्य िोकाचं्या वतयनावरून हा न्द्याय सालंर्गतिा जातो. 
[सं.] 
 
तुसड न. तुच्छतेने बोििे. (व.) 
 
तुसडा लव. लतरसट; उद्धटपिाने वार्गिारा; मािसाचंा लतटकारा करिारा. 
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तुसडेपिा पु. त्रालसकपिा. 
 
तुसळ स्त्री. (तािंळाचा) कोंडा; भसू; तूस. 
लव. कोंडा असिेिे तािूंळ. [सं.तुष] 
 
तुसार, तुसारधान्र् न. रब्बीच्या पूवी होिारे िरीपाचे भात, वरी, बाजरी वरै्गरे धान्द्य; पीक. [सं. 
तुष] 
 
तुसारपट्टी स्त्री. तुसाराच्या लपकावरीि पट्टी; िसरा िंाल्यावर कुळाकडून वसूि करतात ती पट्टी. 
 
तुसी लव. एक तुसासारिा झपर्गट, लपवळसर ताबंडा रंर्ग : ‘शािेचा... रंर्ग काळा अर्गर तुसी नसावा.’ 
– पेि ३२·१२९. [सं.तुष] 
 
तुस्त स्त्री. स्तुती. (र्गो.) 
 
तुळई स्त्री. १. घराचें वरे्गवरे्गळे िि करण्यासाठी िोन िाबंावंर आडव े बसविेिे चौरस िाकूड; 
तुळवट. २. तूळ; एक प्रकारचा तराजू. ह्यािा एकच पारडे असून िाबं िाडंी असते. लतच्यावर वजनाचे 
लवभार्ग पाडिेिे असतात. त्या िाडंीवर वजने अडकवनू वजन करतात. [क. तलळ] 
 
तुळिे उलि. १. वजन करिे; मोजिे; वजन बरोबर भरिे. २. बरोबर मानिे; उपमा िेिे; बरोबरी होिे, 
करिे : ‘त्यासीं तुळे हो संग्रामीं । ऐसा नाहीं ब्रह्माडंधामी ।’ – मुआलि ६·४. ३. (शस्त्र) परजिे : ‘िर्गय तुळी 
वळेोवळेा’ं – उह १४२. [सं. तुि्] 
 
तुळतुळ स्त्री. काळजी; झचता. (व.) 
 
तुळतुळ, तुळतुळीत लिलव. उत्सुकतेने; स्स्थर लचत्ताने; िि िावनू; डोळे िुकिुक करीत असताना. 
 
तुळतुळीत लव. चकचकीत; तुकतुकीत; तजेििार. 
 
तुळबंदी, तोळबंदी स्त्री. वाकी; वाळा. [फा.] 
 
तुळव पु. बिैर्गाडीच्या कण्याच्या प्रत्येक बुट्ट्ट्यावर असिेिी तीन िाकडे. 
 
तुळवट न. पु. १. पहा : तुळई १. २. (ि.) उंच व जाडजूड स्त्री, पुरुष. ३. (ि.) लजलकरीचे, 
त्रासाचे काम. [क. तलळ] 
 
तुळस स्त्री. झहिू िोकातं पुज्य मानिेिे एक िंाड. याचे काळी व पाढंरी असे भेि आहेत. हे फक्त 
भारतात आढळते. [सं. तुिसी] (वा.) तुळस उचलिे – शपथ घेिे. तुळस उपटून भांग लाविे – वाईट 
मनुष्ट्य पिरी ठेवण्याकलरता चारं्गल्या मािसािा काढून टाकिे. तुळशीच्र्ा मुळात कांदा लावावा लागिे – 
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चारं्गिा हेतू लसद्धीिा नेण्यासीठी वाईट साधनाचंा उपयोर्ग करण्यालवषयीची सबब सारं्गिे. तुळशीत भांग 
उगविे –  चारं्गल्याचं्या समुिायात चुकून एिािा वाईट मािूसही येिे. तुळशीत भांग व भांगेत तुळस – 
चारं्गल्या व वाईट र्गोष्टी एकाच लठकािी लपकतात. तुळशीपत्र कानात घालून बसिे – ऐकिे न ऐकिेसे 
करून स्वस्थ बसिे. तुळशीपत्र ठेविे – हक्क सोडिे. (हलवार्ाच्र्ा घरावर) तुळशीपत्र ठेविे – परभारे 
िुसऱ्याची वस्तू लतसऱ्यािा िेिे. 
 
तुळसधुळस स्त्री. लतळर्गूळ; लतळसंिातं. (व.) 
 
तुळसवात स्त्री. (बायकी) कापसाच्या सुताची चार बोटाचं्या रंुिीवर सूत रु्गंडाळून केिेिी बारा 
सुताचंी एक वात. या वाती तुळशीच्या िग्नापासून िररोज िोन वाती याप्रमािे वषयभर िावतात. 
 
तुळंबा, तुळांबा पहा : तोळंबा 
 
तुळापुरख पु. पुरुषाच्या भारंभार केिेिे सोन्द्यानाण्याचे िान : ‘उिायय तुळापुरिी बसैिे.’ – 
मूप्र ११३. 
 
तुणळका, तुणलका, तुळी स्त्री. १. र्गािी : ‘तेथ ध्येय ध्यान बहु सुि । तेलच शषेतुलिका लनिोि ।’ – ज्ञा 
१३·३९२. २. पिंर्ग; लबछाना. [सं.तूि] 
 
तुणळग पु. र्गजयना; प्रलतध्वनी. 
 
तुळी स्त्री. (को.) पहा : तुळई [क. तोलळ] 
 

तंु 
 
तंुग पु. १. जमाव; टोळी; समूह; समूिाय. २. (निीचा) बाधं; बधंारा. ३. ज्यातून नळ नेतात तो 
हौि; टाकी. ४. लवलशष्ट प्रकारचे (काचेचे, मातीचे अथवा धातूचे) भाडें. यात तीथय, रु्गिाबपािी इ. ठेवतात. 
५. पिवाजाची र्गवसिी. 
 
तंुग लव. १. उंच. २. श्रेष्ठ; मोठा : ‘तुज न म्हिों िघु अथवा तंुर्गा ।’ – अमृत नवनीत ४०. 
 
तंुद लव. १. िुििुिीत; पलरपूिय भरिेिा; िठ्ठ; चारं्गिा पोसिेिा; रु्गबरु्गबीत. २. संतुष्ट, तृप्त 
िंािेिा. ३. (संपत्ती, शक्ती, अफू इ. नी) धंुि; मिोन्द्मत्त : ‘हे आमचे यािव तंुि मोठे ।’ – सारुह ७·४८. 
लिलव. िच्चनू; भरपूर. (लि. भरिे). [सं.; फा.] 
 
तंुदपिा पु. लशरजोरपिा; हट्ट; िुराग्रह : ‘हालह एक प्रकार तंुिपिाचा आहे.’ – पेि ६·१४७.  
 
तंुणदल लव. ढेरपोट्या; पोट सुटिेिा. [सं.] 
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तंुब न. १. बैिाने चाििाऱ्या रहाटर्गाडग्यािा असिेिे िात्याचे चाक. २. आरे ज्यात बसवतात 
तो चाकाचा तंुबा; मािंळा : ‘ते रथंू सालजिे । कनकतंुब ।’ – लशव ५०९. ३. पाण्यावर घातिेिा बधंारा : ‘कीं 
प्रियसमुराचा तंुब फुटिा ।’ – लशव १०१६. ४. तंुबारा. (राजा.) ५. रहाटर्गाडग्याच्या कनेकडावर रवे 
बसवण्याची वाटोळी िाती.  
पु. काठोकाठ भरिेिे पािी : ‘तंुब वाहाता ंर्गाितें उिक’ – रुस्व ८२७. [सं.] 
 
तंुबकता  पु. (संर्गीत) र्गाताना तंुब्यासारिे तोंड फुर्गवण्याची लिया. 
 
तंुबजोड, तंुबजोडी पु. स्त्री. िोन तंुबे; रहाटर्गाडग्याची उभी–आडवी चाकाचंी जोडी. 
 
तंुबडी स्त्री. १. शरीरातीि िूलषत रक्त झकवा वाय ू काढण्याचे नळीसारिे यंत्र; रक्तशोषक यंत्र. २. 
र्गोसावी, बरैार्गी इ.चे िाकडी झकवा भोपळ्याचे लभिापात्र. ३. भोपळा िाविेिे तंतुवाद्य. (वा.) तंुबडी भरिे 
– १. पुष्ट्कळ जेविे; आपल्या पिरात पालहजे लततके पाडून घेिे. २. अयोग्यप्रकारे पुष्ट्कळ पैसा िािे. 
तंुबडी लाविे – १. लपच्छा, पाठ पुरविे. २. लवत्त, शक्ती इ.चे शोषि करिे. 
 
तंुबडी स्त्री. तंर्गी; टंचाई. – शर. 
 
तंुबड्या  पु. िुध्या भोपळा. [सं. तंुबी] 
 
तंुबिे अलि. १. जमिे; एके लठकािी साचिे; र्गोळा होिे. २. (पुढे जाण्यास अडथळा िंाल्यामुळे 
पाण्याचा प्रवाह, सैन्द्य, धंिा, लवचार इ.) लनरुद्ध होऊन जमून राहिे; अडकिे. [क. तंुबु] 
 
तंुबसर, तुबसड, तंुबसळ  पु. र्गाधंीिमाशीची मोठी व लवषारी जात. (राजा.) 
 
तंुबळ लव. पहा : तुमुल (वा.) तंुबळ होिे – भरून जािे; डळमळिे; हाििे; कापिे. 
 
तंुबळिे  अलि. पहा : तंुबिे : ‘आधीं कवीचा वास्ग्विास । तरी मर्ग श्रविीं तंुबळे रस ।’ – िास 
१·८·१५. 
 
तंुबा पु. १. िाबंोडा पाढंरा भोपळा; िुध्या, कंुड्या भोपळा. २. या भोपळ्याचे केिेिे पात्र; पेिा. ३. 
र्गिबताचा नारं्गर टाकिा की िुिेकलरता बाधंिेिा भोपळा. – आंघइ ३७·९. 
 
तंुबा पु. १. शस्त्राचा, हत्याराचा िाडंा ज्यातं बसवतात ती जार्गा. २. कुिळ, िोरे, कुऱ्हाड इ.चा 
मार्गिा भार्ग; माथा. ३. चाकाचा मध्य. यातून आसाची टोके बाहेर लनघतात. [क. तंुबु] 
 
तंुबा पु. एक िहान िंाड. याची पाने औषधी असून फुिे शकंरािा वाहतात. [क. तंुबे] 
 
तंुबा पु. तुमान; लवजार; चोळिा. [फा. तंुबान्] 
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तंुबा, तंुबारा, तुबाडा पु. १. पहा : तंुब ३. २. अडवल्यामुळे साचिेिे पािी. ३. (ि.) तंुबिेिे, 
साचिेिे काम. ४. तंुबनू रहाण्याची अवस्था; एकत्र साठिे; पािी तंुबिे. ५. पािी तंुबावे म्हिून मोरीत, 
लछरात घािावयाचा बोळा. ६. अवष्टंभ; अवरोध; साकळ (रक्ताचे) : ‘रक्ताचा भित्याच लठकािी तंुबारा 
होऊन त्यामुळेंच ते मृत्यु पावतात.’ – ब्रालव ६५. ७. प्रलतबधं नाहीसा िंाल्यामुळे, तोंड पडल्यामुळे रक्त, 
पािी इ.चा वेर्गाने चाििारा मोठा प्रवाह (लि. िार्गिे, धरिे, फुटिे, सुटिे, सोडिे.) 
 
तंुणबका स्त्री. भोपळा : ‘पडे ज्यापरी अंलबका तातरे्गहीं । र्गमे तंुलबका मृत्यु–संसार–डोहीं ।’ – मुरायुद्ध 
२४३. [सं. तंुबी] 
 
तंुणबनी स्त्री. कडू (पाढंऱ्या) भोपळीचा विे : ‘जैसीं तंुलबनीचीं ओिीं फळे । भमूीस आपलटता ं होतीं 
शकिें  ।’ – ह १९·१९४. 
 

तू 
 
तू सना. लितीयपुरुषी सवयनाम. [सं. त्वम] (वा.) ) तू मी करिे, तू मी वर रे्िे – हमरातुमरीवर 
येिे. 
 
तूक पु. बािक : ‘दृष्टीस तंू िीसलस तूकसेरे.’ – अकक २ मंर्गीशकृत राधालविास ४६. [सं. तोक] 
 
तूक, तुकल स्त्री. एक प्रकारचा कार्गिी पतंर्ग. 
 
तूक न. १. तोििे; वजन करिे. २. लनष्ट्काचा सोळावा लहस्सा झकवा िोन अपूिांक एकलितीयाशं 
माप. ३. वजन; वजन करून ठरविेिे पलरमाि. ४. महत्त्व; झकमत. ५. श्लोक इ.चा चौथा चरि; धु्रपि 
अथवा पािुपि. ६. मुिालहजा; भीड. ७. पहा : अवर्व ५ [क.] (वा.) तुकी तुकिे – बरोबर तोििे; 
तुिना करिे. 
 
तूट स्त्री. १. तोटा; कमतरता; न्द्यनूता; तुटवडा. २. िंड; िळ; लवराम; व्यवधान. ३. लवयोर्ग; 
लवच्छेि; भेि. ४. फूट; लभन्नभाव; लबघाड; वैर. (लि. िािे) [सं. त्रटु] 
 
तूटओल न. पावसाने ओढ लिल्याने जलमनीिा रालहिेिी थोडी ओि. 
 
तूटपािी पु. नुकत्याच उर्गवनू वर आिेल्या िहान लपकािा जीव जर्गण्याइतकेच लििेिे 
पािी.  
 
तूटणमती  न. मुििातून वसूि िंािेिी रक्कम वजा करून बाकी रालहिेल्या रकमेवर 
आकारिेिे व्याज; असे व्याज आकारण्याची पद्धत; कटलमती. 
 
तूटलेखा पु. तुटीचे िाते. 
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तूि, तूिीर पु. बाि ठेवण्याचा भाता : ‘ििीं शस्त्र अस्त्रें धनुबाि तूिी ।’ – मुरामायुद्ध १००; 
‘आिया अलत पाविी बघुलनया ंतूिीर पाठीवरी ।’ – आनंितनय, शबयाख्यान ९. [सं. तूण्] 
 
तूदतोप  पु. जुर्गारातीि एक पालरभालषक शब्ि; एकिम सवय पैसे जुर्गारात िाविे. [लि. 
करिे]. 
 
तून स्त्री. लस्त्रयाचें नेसण्याचे वस्त्र. 
 
तून लाविे सलि. लमरचीची िार्गि िंाल्यानंतर मधिी–मधिी काही रोपे मेल्यास त्या–त्या 
लठकािी नवीन रोप िाविे. 
 
तूप न. १. िोिी कढवल्यावर त्याचा होिारा पिाथय. २. (ि.) त्याच्या सारिा नारळाचा रस, 
मासं इ.पासून लनघिारा स्स्नग्ध पिाथय. [सं. तुप्] 
 
तूपकेळे   न. १. पेंढरे नावाचे फळ : ‘सुरुलचर रलचतैसी िार्गिीं तूपकेळें  ।’ – र ५३. २. पेरू. 
(तंजा.) 
 
तूपणखचडी स्त्री. १. सोंर्गट्या, नाट इ. िेळामध्ये िुसऱ्याची सोंर्गटी वरै्गरे मारिी असता एकिा 
िेळण्याची पाळी िंािी असूनही आििी एकिा िेळण्याची संधी. (लि. िािे, िेळिे). २. (बायकी) मुिी 
चकायिा िार्गल्यावर जी मुिर्गी प्रथम उतरते लतिा शवेटी रालहिेल्या िोन मुिींबरोबर पुन्द्हा चकायिा 
जाव ेिार्गते, तो प्रकार. 
 
तूर स्त्री. १. एक लििि धान्द्य. २. त्याचे काड. [सं. तुवर] (वा.) हातावर तुरी देिे, हातावर तुरी 
देऊन पळिे – िुसऱ्यािा फसवनू पळिे. 
 
तूिय लिलव. ताबडतोब; शीघ्र : ‘स्त्रीवध झनद्य परंतु ब्रह्मोक्तें तूिय ताटका मारी ।’ – मोपरंतुरामायि बाि 
९. [सं.] 
 
तूतय लिलव. १. िवकर; सत्वर; ताबडतोब; तत्काळ : ‘तूतय तार्णकक तनें मनें । तल्लीन होतीं ।’ – िास 
१४·४·१६. २. तात्पुरता; र्गरजेपुरता; कायमचा होईपयंत; काम भार्गवण्याइतपत. [सं.त्वलरत] 
 
तूतय ककमत पुढे काही काळ रे्गल्यानंतर जी रक्कम द्यावी िार्गिार लतचे लततक्या काळाचे व्याज कापून 
उरिारी रक्कम. 
 
तूतातूतय ताकीद कोटय कायमचा लनियय िेईपयंत एिािी र्गोष्ट तात्पुरती करू नये असा मनाई हुकूम. 
 
तूल स्त्री. िाबंविूक; उशीर : ‘थोडलकयातं बिंोबस्त असता ंतूि करून लससारा वाढवावा हें सिाह 
नाही.’ – मइसा ५·१९८. 
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तूषदान  न. काडतुसे ठेवण्याची पेटी झकवा पट्टा. 
 
तूस न. पहा : तुष 
 
तूळ स्त्री. १. पहा : तुला १. २. पहा : तुळई २. ३. रुपयािा लििेिी एक संज्ञा. [सं.तुिा] 
 
तूळ न. जलमनीची िाबंी मोजण्याचे पलरमाि. [सं.तुि्] 
 
तूळ पु. कापूस : ‘जळो तूळ इच्छा अशी ज्यालस नाहीं ।’ – वामन, नामसुधा १·४२. 
 
तूळभंजन न. सत्यानाश; कुििय. (र्गो.) 
 

तृ 
 
तृि न. र्गवत झकवा कसिेही र्गवताच्या जातीचे ति. [सं.] (वा.) तृि ओवाळिे – तृिाने दृष्ट 
काढिे. तृिाची गरज, तृिाइतकी चाड – मुळीच इच्छा नसिे. तृिाची शेज करिे – मूि व्हाव ेम्हिून, 
बाईने मूि िंाल्यावर नऊ लिवस र्गवतावर िंोपण्याचा नवस करिे. दाती तृि धरिे – अलभमान सोडून 
शरि जािे. 
 
तृिकुट, तृिकुटा पु. र्गवताचा पेंढा, चुरा : ‘मर्ग असत्य तृिकुटा भलरिा ।’ – ज्ञा ३·२५०. 
 
तृिग्राही, तृिमिी पु. तैिस्फलटक; एक रत्न. राळ ज्यापासून लनघते त्या वृिाचा अश्मीभतू 
पिाथय. हा जाळल्यास, चोळल्यास सुर्गंध येतो. 
 
तृिचर,तृिजीवी लव. वनस्पतीवर, र्गवतावर उपजीलवका करिारा. 
 
तृिजलूका स्त्री. सुरवटंाच्या जातीचा एक प्रािी; उंट. चािताना हा आपिे शरीर कमानिार 
करतो आलि मार्गची जार्गा सोडण्यापूवी पुढच्या भार्गाने नवीन जारे्गचे आिमि करतो. 
 
तृितुल्र्, तृिप्रार्, तृिवत लव. कवडीमोिाचा; कस्पटासमान. 
 
तृिधान्र् न. १. र्गवताप्रमािे उर्गविारे धान्द्य; नाचिी, वरी, राजलर्गरा यासारिे कोितेही 
धान्द्य. २. कोितेही बेसुमार वाढिारे धान्द्य. 
 
तृिणवद्या स्त्री. र्गवताची वाढ, त्याचे प्रकार, रु्गिधमय, त्यावर पडिारे रोर्ग इ. र्गोष्टींचा शास्त्रीय 
पद्धतीने अभ्यास करिारी ज्ञानशािा. 
 
तृिवेटी  स्त्री. र्गवताची िोरी. 
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तृिशत्रू  पु. अनाडी न्द्हावी; न्द्हावर्गंड. 
 
तृिांचा शेक (र्गवताचा जाळ, ऊब र्गवत जळेपयंत असते यावरून ि.) िलिक लटकिारी र्गोष्ट. 
 
तृतीर्क के्षत्र (अथय.) िळिवळि, व्यापार, वाहतूक आलि लवलवध सेवा समालवष्ट असिेिे राष्ट्रीय 
उत्पािनाचे िेत्र. 
 
तृतीर्पंथ पु. (ि.) लतसरा मार्गय, मत, कल्पना, समजूत, अनुमान इ. 
 
तृतीर्पंथी लव. िुसऱ्याचे लवचार िरे न मानता आपिे तेच िरे समजिारा. 
 
तृतीर्प्रकृती, तृतीर्कलगी, तृतीर्पंथी लव. लहजडा. 
 
तृतीर्प्रकृती लव. तटस्थ : ‘जातीय लनियय लनषेधाच्या बाबतींत काँगे्रसिा तृतीय प्रकृलत करून 
ठेवावयाचें.’ – के १८·७·१९४१. [सं.] 
 
तृतीर्सवन न. १. (सोमयार्गामध्ये) शवेटच्या लिवशी सोमवल्ली कुटून तीन वळेा (सकाळी, िुपारी 
व संध्याकाळी असा) रस काढतात. यातीि लतसऱ्या वळेी मंत्र म्हििाऱ्याचंा सूर चढा असतो, त्यावरून) 
अलतशय उच्च स्वर, आवाज. २. लतप्पट. 
 
तृतीर्ा स्त्री. १. शुक्ि व कृष्ट्ि पिाची लतसरी लतथी. २. (व्या.) एक लवभक्ती (लतसरी). [सं.] 
 
तृतीर्ातत्पुरुष पु. (व्या.) एक समास. िोन शब्िामंधीि तृतीयेचा िोप होतो, असा समास. उिा. 
कृपाविोकन. 
 
तृप्त लव. संतुष्ट; समाधानी, आनंलित. [सं.] 
 
तृप्ती स्त्री. समाधान; संतोष; प्रसन्नता. [सं.] 
 
तृषा, तृष्ट्िा स्त्री. १. तहान. २. (ि.) महत्त्वाकािंा; िािसा. [सं.] 
 
तृणषत लव. तान्द्हेिा; तहान िार्गिेिा. [सं.] 
 

ते 
 
ते सना. १. तृतीयपुरुषी नपुसंकझिर्गी सवयनामाचे एकवचन. २. तो चे अनेकवचन. ३. स्त्रीने 
बोिताना पतीच्या नावाऐवजी वापरण्याचे सवयनाम. 
 
ते स्त्री. सना. अव. त्या : ‘रु्गलिये आलधष्टीिे हृषीकेशें । ते वाचंौलनया । – ऋ १९. 
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तेउता लव. तसा; लततका; तेवढा : ‘श्रोतयाचें लचत्त बावरे । तेउतेंलच तो व्यापारें ।’ – लवपू ७·८६. 
लिलव. लतकडे; तेथे : ‘मर्ग जेउती वास पालहजे । तेउती शातंीलच िेलिजे ।’ – ज्ञा ४·१९१. 

 
तेख पु. त्वषे; रार्गाचा िंटका; एकाएकी आिेिा रार्ग. [सं.तीक्ष्ि] 
 
तेखी लव. रार्गीट; तापट; तामसी. [सं.तीक्ष्ि] 
 
तेगा, तेघा पु. १. वाकडी व रंुि पात्याची तरवार : ‘चाळीस हजार पठाि लनत्य तेघे चमकती ।’ 
– ऐपो १०७. २. अलभमान. 

लव. िेशात प्रलसद्ध. [अर.तेर्ग] 
 
तेगार पु. १. शते, घर, रु्गरे इ.झजिर्गी; मािमत्ता. २. वठेि; संरजाम; सामान (बिैाचें). ३. लिमाि; 
उदामपिा. ४. निरा; थेर; चैन. 
 
तेगुरी पु. एक प्रकारचा वळूे. (बे.) 
 
तेज न. १. पचंमहाभतूापंैकी लतसरे भतू; सत आलि ज्ञानाचे प्रतीक. २. प्रकाश; कातंी; िकाकी; 
पािी; िंकिंकी. ३. उष्ट्िता; कडक सूययलकरि : ‘तोय तेज धूमु । यया ंवायसूीं संर्गमु ।’ – ज्ञा १८·३०८. ४. 
वैभव; शोभा; उत्कषय. ५. रु्गि; उपयुक्तता; सत्त्व; प्रताप; पलरिाम (औषध इ.चा); जोम; उत्साह. ६. वीयय; 
परािम : ‘तव तेजातें परा न सोसीि ।’ – मोअश्व ३·१५. ७. लतिटपिा; तीक्ष्िता; िंििंिीतपिा. ८. 
परािम; सामथ्यय. [सं. तेजस्] (वा.) तेज चढिे – एिाद्याचा िरारा बसिे; वरचढपिा लिसिे. तेज होिे 
– तयार, लसद्ध, सज्ज होिे. लव. तीक्ष्ि; लतिट; चिाि. 
 
तेजगी स्त्री. टंचाई; महार्गाई : ‘प्रस्तुत तूपाची तेजर्गी आहे.’ – ऐिेपाम्युप्र (प.ृ २२१). 
 
तेजस, तेजस्कर  लव. तेजस्वी; चकचकीत; सतेज. 
 
तेजुःपंुज लव. तेजाचा र्गोिच जिू असा; सूयय, रत्न, लविान, मानमान्द्यतेचा पुरुष यानंा ही संज्ञा 
िावतात. 
 
तेजाब पु. अम्ि; जस्ती पत्र्यािा डार्ग द्यायिा वापरण्यात येिारे रव्य. [फा. तेिंाब्] (वा.) तेजाब 
काढिे – (सोनारी.) १. सोने र्गाळिे. २. लहिकस सोन्द्यात िुप्पट चािंी घािून ॲल्युलमलनअमच्या भाडं्यात 
नायलरक ॲलसडच्या साहाय्याने आच िेऊन शुद्ध सोने काढिे. 
 
तेजारो न. अफूची कोवळी बोंडे चेचून पाण्यात लभजत घािून त्याचंा अकय  उतरलविेिे पािी. या 
पाण्याने कैफ येतो. – कृलष ५००. [सं.तेजस्] 
 
तेजावरि न. सूयाचा पषृ्ठभार्ग. (तापमान सुमारे ६०००° सेस्ल्सअस). 
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तेजाळ लव. १. उज्ज्वि; सतेज; चकचकीत; तेजस्वी. २. उमिा; भव्य; छानिार; शोलभवतं. 
 
तेणजका स्त्री. िािलचनी : ‘कपूयर कंकोळ येळा । िवरं्गा तेलजका रसाळा ।’ – र्गीता १२·३००. [सं.त्वक्] 
 
तेणजठ लव. न. तेजसंपन्न : ‘तेथ िेश नर्गरे तेलजठें’ – रुस्व २११. 
 
तेजी स्त्री. भरभराट; चढ; उत्कषयकाळ (व्यापार, झकमत इ.चा). [सं.तेज] (वा.) तेजीमंदी खािे, 
तेजीमंदी लाविे – लवमास्वरूपी िरेिी झकवा लविी करून फायिा रोि घेिे. 
 
तेजी, तेणजका पु. घोडा. 
लव. अरबी (घोडा) : ‘सुत तेजी तुरर्गीचे, नळसम संुिर किालप न म्हिावे ।’ – र २. [फा. तािंी] 
 
तेजीवाला पु. प्रथम वायिा लवकत घेऊन झकमती वाढल्यानंतर लवकून टाकून मधीि फायिा 
िािारा; यास बिै (इं. बुि) म्हितात. – उद्यम सप्टें १९४१. 
 
तेजोभंग  पु. १. अपमान; अवमान; अपमानपूवयक, लतरस्काराने वार्गविे; होिारा अपमान 
अथवा फलजती. २. तेजाचा, परािमाचा नाश : ‘सरकारी शाळातूंन लमळत असिेिे लशिि भावी लपढीचा 
तेजोभरं्ग व लनरुत्साह करण्याकलरता ंमुदाम वडे्यावाकंड्या रीतीने लििें  जात आहे.’ – लट ३·१३३. 
 
तेजोमर्, तेजस्वी लव. १. शोभायमान; कालंतमान; उजळ; सतेज; उज्ज्वि. २. (ि.) प्रभावी; 
प्रतापी; प्रलतलष्ठत; प्रलसद्ध; बािेिार. [सं.] 
 
तेजोमेघ  पु. १. अर्गिी िूरची आकाशर्गंर्गा. २. अस्पष्ट असा धूर व वाय ूयाचंा चमकिारा ढर्ग. 
३. अवकाशात लिसिारा प्रकालशत मेघ; अलग्रका; ज्योलतुःपुजं; नित्रमेघ; नीहालरका; (इं.) नेब्यूि. 
 
तेजोवलर् न. वस्तूभोवती र्गोिाकार फाकिारे लकरि. 
 
तेटर लव. हेकेिोर. (व.,घाटी) 
 
तेड पु. काठ : ‘तो िाडी तेडी लर्गयो.’ – लभल्ली ११. (लभ.) 
 
तेड न. १. तडतडी; एक जातीचा वळूे. २. एक औषध; लनशोत्तर; याच्या विेी असतात. पाढंरे व 
काळें असे याचे िोन प्रकार फुिावंरून मानतात. ही वनस्पती रेचक असून काळी अलधक तीव्र असते. – वरु्ग 
४·१३. 
 
तेडणतपड पु. लतरकेपिा : ‘आलि कोपरे रु्गण्यातं असून बाजंूत तेडलतपड नसावा.’ – मरॅट ३७. 
 
तेडते लव. तसे; तेवढे; लततके. 
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तेडामकोडा लव. फंिी; चरं्गीभरं्गी : ‘तेडेमकोडे समिेवािे भिे िोक िंािे र्गिय चुरा ।’ – पिा 
४·१३. 
 
तेढ स्त्री. वाकडेपिा : ‘कविें  सारिीं व चारं्गिीं भाजिेिीं असावीं... त्यातं तेढ व तडे नसावते.’ – 
मरॅट १२. 
 
तेढवळ, तेढोळ पु. लततका काळ, वळे. 
लिलव. लततका वेळ; लततक्या िाबं वळेेपयंत. 
 
तेढा, तेढी, तेडी, तेडो लव. १. वाकडा; वि : ‘आहे ऐकतों राडं कुिी लमळलविी तेडी ।’ – रािा ५२. 
२. वाकडा (स्वभाव) : ‘परी तो िळ िुजयन तेडा ।’ – िालव ३०८. ३. आडवा. ४. िशाशंात केिेिा 
(रु्गिाकार, भार्गाकार). ५. सरळ संबंध नसिारा. [झह. टेढा] 
 
तेढाबाका, तेडाबाका लव. १. वाकडालतकडा; लपरर्गळिेिा. २. (ि.) लतरसट; तुसडा; लचरडिोर; 
हेकेिोर. 
 
तेढे न. संशयास्पि; कूट : ‘मोरेश्वर तरी मिा ओळिीि कीं नाहीं हें सुद्धा ंजरा तेढेंच आहे.’ – 
भावब.ं 
 
तेताल पु. तरवारीच्या म्यानाच्या तोंडावरीि धातूचे मढवि; कबजा. – प्रश ६८. 
 
तेती स्त्री. लततक्या : ‘मालिंया लवभतूी सात येकी । तेती आइक कवलतकी ।’ – ज्ञा १०·२५४. 
 
तेतुला लव. लततका; तेवढा : ‘ऐसें चेष्टाजात तेतुिें  । आपिची जो ।’ – ज्ञा ४·१११. 
 
तेधवा लिलव. तेव्हा : ‘परमानंिें राया िुयोधन भपू तेधवा ंडोिे ।’ – मोकिय ७·२७. [सं.तिा] 
 
तेनक पु. (संर्गीत) प्रबंधाच्या सहा अंर्गापंैकी मंर्गिाथयिशयक एक शब्ि. 
 
तेनहार पु. सि. [अर.त्यौहार] 
 
तेनीटोप लव. पिरामध्ये िोन्द्ही बाजूंना किसाकृती रेशमी पिर असिेिे (िुर्गडे). (र्गो.) [क.तेने] 
 
तेपरू लव. तेरा. (कर., नंिभाषा) 
 
तेफ स्त्री. ढेप. (र्गो.) 
 
तेम पु. १. हट्ट. २. मस्ती. (र्गो.) [पो.तीमा] 
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तेमकुली स्त्री. िहान टेकडी. (र्गो.) 
 
तेमली, तेमेली लव. वािात हटिा, हरिा तरी आपिेच िरे मानिारा. 
 
तेमर पु. बािाचा एक प्रकार. – प्रश २०. [सं.] 
 
तेमूक न. १. लशिर. २. मस्तक. (र्गो.) 
 
तेर स्त्री. शतेाची लतसरी नारं्गरिी. [सं.लत्र] 
 
तेर पु. मोठा रथ. (र्गो.) [क.] 
 
तेरका स्त्री. अव. रु्गह्येंलरयावरीि केस; तारका. 
 
तेरडा पु. एक फुििंाड. याच्या फुिाचे रंर्ग बिित असतात. [सं. तेरिा] 
 
तेरतेर पु. बडेजाव; थाट. (र्गो.) 
 
तेरम पु. अलभमान; ताठा. (कु.) 
 
तेरवा लिलव. आजपासून मार्गच्या झकवा पुढच्या लतसऱ्या लिवशी. [सं. तृतीयवासरे] 
 
तेरवी स्त्री. मृताचा तेरावा, शुद्ध श्राद्धाचा लिवस. (व.) 
 
तेरशी, तेरस स्त्री. ते्रयोिशी. [सं. त्रयोिशी] 
 
तेरसा लव. लतरवा (डोळा); लतरसा. 
 
तेरा लव. १३ ही संख्या. [झह. तेरह] 
 
तेराकी स्त्री. पत्त्यानंी िेळण्याचा जुर्गाराचा एक प्रकार. 
 
तेराबारा पु. अव. (ि.) वाि; भाडंि; तंटा; उभयताचं्या व्यवहारात असिेिी िडथड. 
 
तेरावा, तेरावे पु. न. मृताच्या तेराव्या लिवशी करावयाची लिया. 
 
तेरावे पान हुकूम नसिेिे, पि हमिास हात लमळवनू िेिारे पत्त्याचं्या डावातीि पान. 
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तेरी, तेरे स्त्री. िार्गवड न करता आपोआप रुजिारे अळू. यािा लपवळे फूि येते, याचे पान व 
कािंा िहान असतो; रानअळू. 
 
तेरीख स्त्री. तारीि : ‘तेरीि व पत्रें याचें सारं्गण्यािेरीज िें हंू नये.’ – मरालचसं १८. 
 
तेरीज स्त्री. न. एकत्र बेरीज करण्यासाठी िमाने माडंिेल्या रकमा; अनेक रकमा जुळवनू एका 
सिरािािी र्गोळाबेरीज करिे; अशा रकमा माडंिेिा कार्गि, पत्रक, ताळेबिं; बोटित. [झह. तीरज] 
 
तेरीमेरी  स्त्री. हमरीतुमरी; अरेतुरेवर आिेिे भाडंि. [झह.] (वा.) तेरीमेरी वर रे्िे, तेरीमेरीला 
रे्िे – एकेरीवर येिे. 
 
तेऱ्र्ामेऱ्र्ाची कहािी इकडची – लतकडची र्गोष्ट. 
 
तेल न. तीळ, िोबरे, भईुमूर्ग, चिंन इ. पासून लनघिारा एक स्स्नग्ध व रवरूप, पेटण्याजोर्गा 
पिाथय; पिाथातीि स्स्नग्धाशं. [सं. तैि] (वा.) तेल काढिे – १. लपळून, शोषनू घेऊन एिाद्या पिाथाचा 
रस, सत्त्व काढिे. २. िरपूस चोप िेिे; कुटिे. तेल घालिे – (एिाद्या कामात त्या) कामाची िराबी 
होईि अशी काहीतरी वस्तू अथवा भीड मध्ये घाििे. तेल घेिे, तेल णजरणविे – (स्त्रीलवषयी हा वाक्प्रचार 
योजतात.) स्वतुःिा िेवाकडे िाविे; र्गरतपिा सोडून भावीि, कसबीि होिे. तेल चढणविे, तेल 
उतरणविे – (बायकी) उष्ट्ट्या हळिीच्या वळेी वधूपिाकडून वरपिाकडे आिेिे तेि परलटिीकडून झकवा 
एिाद्या स्त्रीकडून वराच्या पाविािा, अंर्गािा, डोक्यािा आंब्याच्या पानाने तीन वळेा िाविे. याच्या उिट 
िमाने हीच कृती करिे म्हिजे उतरविे. तेल लागिे – (अंर्गािा तेि िार्गिेिा कोित्याही कामािा 
उपयोर्गी पडत नाही यावरून) महार्ग, िुमीळ, अप्राप्य होिे, असिे. (पाठीला) तेल लावनू ठेविे – मार 
िाण्याची तयारी करून ठेविे. 
 
तेल इंणजन तेिापासून लमळिाऱ्या ऊजेवर चाििारे यंत्र. 
 
तेलकट, तेलकटी, तेलगट लव. १. ओशट; स्स्नग्ध; तेिाने युक्त, लिप्त. २. ज्यात तेि आहे 
असा (तीळ, िोबरे इ. पिाथय). 
 
तेलकटिे, तेलगटिे अलि. तेिाने भरिे, माििे, लभजिे. 
 
तेलकटाि, तेलष्टाि, तेलसाि स्त्री. तेिकट घाि, वास. 
 
तेलकटी स्त्री. १. तेिाचा लचकट मळ, वळकट्या. २. ओशटपिा. 
 
तेलकरीि स्त्री. बाळंलतिीिा तेि िावण्यासाठी ठेविेिी मोिकरीि. 
 
तेलकूप  पु. लजच्यात िलनज तेि असते अशी लवहीर. 
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तेलखार्ा पु. िुंरळ. (िंाडी) 
 
तेलणखस्का पु. िेड्यातीि मानकऱ्याच्या सुवालसनीिा िग्नाचे आमंत्रि िेण्यासाठी िेतात ते 
हळिकंुकू, तेि. 
 
तेलगंड पु. तेल्यािा लतरस्काराने संबोधण्याचा शब्ि. 
 
तेलणगरिी स्त्री. र्गलळताची धान्द्ये, नारळ इ. पासून यालंत्रक पद्धतीने तेि तयार करिारी लर्गरिी. 
 
तेलगोटी, तेलगोरवा स्त्री. पु. कढत तेिातून र्गोटी, रवा इ.काढण्याचा लिव्याचा एक प्रकार. तेिातून 
वस्तू काढताना जर हात भाजिा नाही तर व्यक्ती लनिोष आहे असे समजतात. 
 
तेलघािा पु. १. तेि काढण्याचे प्रालिशक्तीवर (रेडा, बिै इ.) चाििारे यंत्र. २. शूरािी 
जातीत र्गिेशपूजनापासून िग्न िारे्गपयंत ब्राह्मिाने करण्याचे धार्णमक कृत्य. 
 
तेलघोसाळे, तेलदोडका  न. घोसाळीचे फळ. 
 
तेलची, तेलवरी, तेलीरी  स्त्री. १. तेिात, तुपात तळिेिी र्गोड पुरी; तेिावर िाटिेिी व 
भाजिेिी पुरिाची पोळी. २. किकेत तेिलमठाचे मोहन घािून त्याची तळिेिी पुरी. – र्गृलश १·३९५. 
 
तेलचोपड्या, तेलचोपडी  लव. समोर स्तुती करिारा, र्गोड बोििारा. (अलह.) 
 
तेलछाप  लव. (चमय.) र्गाय, म्हैस याचंी चरबी िावनू कमाविेिे (कातडे). 
 
तेलतई, तेलती स्त्री. चुिीवर ठेविे जािारे मातीचे भाडें. (अलह.) 
 
तेलतवा  पु. तळण्याचा तवा; हा लपतळीप्रमािे असतो. 
 
तेलतावन स्त्री. कढई. (ना.) 
 
तेलतूप घालिे (बायकी) िग्न िंाल्यावर पलहिी पाच वष े संिातंीच्या लिवशी तेि, तूप, लतळर्गूळ, 
हळिकंुकू, लवडा इ. लजन्नस घेऊन पाच घरी नवऱ्यामुिीने नेऊन िेण्याची रीत, पद्धत. 
 
तेलतूपणनरांजन  एकाहून अलधक र्गोष्टींकरता हाव धरल्याने अिेर काहीच न लमळिे. 
 
तेलणदवाळी, तेलधार स्त्री. लिवाळीसाठी पाटिाने तेिी िोकावंर बसविेिी तेिाची पट्टी, वर्गयिी. 
 
तेलन न. तेिनलचल्डी म्हिून ओळििा जािारा लववाहलवधी. (अलह.) (वा.) तेलन पडिे – पूजा 
होिे. ज्या वस्तूवर तेिन पाडतात त्याचंी पूजा िंािी असे समजतात. – संशोधन, ऐिेच २७८. 
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तेलणनमज्जन वस्तुकभग लजवािूचंा अभ्यास करताना ते हजार पट मोठे करून िािवण्यासाठी ‘लसडार’ 
तेिाचा थेंब काचेवर टाकून वापरिे जािारे झभर्ग. 
 
तेलपक  लव. तेिात तळिेिे, लशजविेिे. [सं. तैि+ पच्] 
 
तेलपारखी पहा : तेलाडे 
 
तेलपाषाि न. काळा, तुळतुळीत िर्गड. 
 
तेलफळ, तेलसाडी न. स्त्री. (बायकी) िग्नापूवी वराकडून वधूिा लििे जािारे तेि, साडी, 
िोबऱ्याच्या वाट्या, नारळ, हळिकंुकू, फराळाचे, करंज्या–िाडू इ. सामान. 
 
तेलबाभुई स्त्री. बाभळीची एक जात. (अलह.) 
 
तेलबोळ  पु. बाळंलतिीसाठी िार्गिाऱ्या आवश्यक वस्तू. 
 
तेलमीठ  न. लकरकोळ वस्तू, पिाथय. 
 
तेलमंुगी  स्त्री. वाळिेल्या अनघड िाकडािा िार्गिारी एका जातीची मंुर्गी. ही काळसर व 
िहान असून कडकडून चावते. 
 
तेलर्ाव  पु. मोठा नळा; ढापा; आढ्यावरचे कौि. [पोतुय.] 
 
तेलरे्वप नवरानवरीकडीि तेिहळि एकमेकाकंडे येिे. 
 
तेलरतीब पु. प्रत्येक चािू असिेल्या तेिघाण्याच्या मािकाने द्यावयाचा रोजच्या तेिाचा 
रतीब; कर. 
 
तेलरंग  पु. तेिात चोळून तयार केिेिा रंर्ग. 
 
तेलरांधा पु. िेवतेचा स्थापनालवधी व त्यानंतर िेवतेिा करायचा भात, पोळ्या, तेिच्या इ. 
पिाथांचा नैवेद्य : ‘र्गोट्यानंा तेिा शेंिूर िावनू त्याच लिवशीं रात्रीं तेिराधंा करतात. – मसाप ४·४·२५८. 
 
तेलवि  न. १. पहा : तेलफळ. २. (आर्गरी) लववाहसमारंभात सुपात लिव े िावनू नवरा–
नवरीिा ओवाळण्याचा लवधी. ३. लववाहसमारंभात लवड्याच्या पानािा भोक पाडून ते मुिीच्या डोक्यावर 
धरून त्यातून मुिीवर तेि पाडण्याचा लवधी. (वा.) तेलवि काढिे, तेलवि घालिे – चारं्गिा मार िेिे; 
कुटिे. 
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तेलवात  स्त्री. लिव्यात तेि घाििे, वाती करिे, लिव े पुसिे इ. लिव े िावण्यापूवींची तयारी. 
(वा.) तेलवात घालिे – (बायकी) िर शलनवारी मारुतीिा तेि व वात तेथे असिेल्या लिव्यात नेऊन 
घाििे व लिवा िाविे. 
 
तेलणशपा पु. (नालवक) मोठमोठ्या माशापंासून काढिेिे एक साधारि तेि. नावचे्या बाहेरच्या 
अंर्गािा िावायिा याचा उपयोर्ग करतात. 
 
तेलशुभ्रात स्त्री. एिाद्या प्रलसद्ध िेवळात नंिािीप िावण्यासाठी आसपासच्या िेड्यापाड्यावंर 
सरकारी पट्टी बसवनू जमविेिे तेि. [म.तेि+सं.शुभ+रात्र] 
 
तेलंगभट पु. १. तेिंर्गी ब्राह्मि. २. (तेिंर्गी लभिेकरी ब्राह्मि काही लमळाल्यालशवाय घरातून 
जात नाहीत. यावरून ि.) भोजनसमारंभात आर्गंतुकी करिारा, लचकट, िोचट मािूस. 
 
तेलंगी स्त्री. कुत्र्याची टोपी. (बे.) [क. तेिर्गी] 
 
तेलाडा  लव. जलमनीत तेिाचे िंरे पाहिारा मनुष्ट्य; तेिपारिी : ‘उत्तम वाकबर्गार पानाडे 
लवलहरीस पािी कोठें िारे्गि हे सारं्गण्यात पटाईत असतात तसेच इकडे तेिाडे लह असतात.’ – २·१३२. 
 
तेणलर्ा पु. एका काळा, तेिासारिा तुळतुळीत रंर्ग. [झह.] 
 
तेणलर्ा कुमाईत  घोड्याचा एक रंर्ग. यात केस िाि कमी व काळे जास्त असावे, पाय रु्गडघ्यापयंत 
काळे असाव ेव कपाळावर पाढंरा लठपका असावा. 
 
तेणलर्ा पंचकल्र्ाि लव. चारी पाय पाढंरे असिारा तेलिया कुमाईत (घोडा). – अश्वप १·२९. 
 
तेली पु. तीळ इ.चे तेि काढून त्याच्यावर उपजीलवका करिारी एक जात. 
 
तेलीखूट पु. र्गावच्या तेल्यावर प्रत्येक घाण्याबाबत बसलविेिा कर. 
 
तेलीचे झाड, लाकूड पहा : माकडीचे झाड 
 
तेलीि बोदला मुिाचंा एक िेळ. – मिेपु १२३. 
 
तेली तांबोळी तेिी, ताबंोळी ह्या व इतर जातीच्या िोकासंाठी व्यापक संज्ञा; अडािी, बहुसंख्याकं 
िोक; अलशष्ट िोक. 
 
तेले न. पु. लबब्याचे तेि िावनू काळे केिेिे सूप. (आलह.)  
 
तेलोता पु. मातीची कढई. (िंाडी) 
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तेलोता फेनी मृत्यनंूतर केिा जािारा लवधी. (िंाडी) 
 
तेल्र्ा पु. १. िरबुजावरीि एक रोर्ग; याने विेावर बारीक कीड उत्पन्न होते व विे वाळतो. २. 
जोंधळ्यावर पडिारा लचकोटा रोर्ग. [झह.] 
 
तेव पु. र्गूळ, सािर, मेि वरै्गरेंना सुटिारा रव, पािंर; लचकी; घाम. (र्गो.) [सं. तेम] 
 
तेवट लव. अंर्गी फार तेव असिारा; लवतळिारा; पािंरिारा (सािर, र्गूळ वरै्गरे पिाथय). 
 
तेवडी स्त्री. एक प्रकारचे िंाड. यातून िुधासारिा चीक लनघतो; िुधािी. 
 
तेवढा, तेवढाला लव. लततका; लततका मोठा. [सं. तावत] 
 
तेविे अलि. (लिवा) जळिे, िार्गिे, जळत राहिे, ठेविे. [सं. तेजन] 
 
तेविे अलि. (र्गूळ, सािर इ.) पािंरिे; पाघळिे. (राजा.) [सं. लतम] 
 
तेवती स्त्री. एक िंाड; याच्या पानाच्या लवड्या करतात. [सं. लत्रपिी] 
 
तेवसू लव. नऊ. (नंिभाषा) 
 
तेवी लिलव. तसा; त्या जातीचा, प्रकारचा : ‘तेझव मी म्हिौलन प्रपचंीं ।’ – ज्ञा ९·१५०. [सं.तथा] 
 
तेवीस लव. २३ ही संख्या. [सं. त्रयोझवशलत] 
 
तेव्हन न. (चमय.) चामडे मुरवण्यासाठी जलमनीत पुरिेिा पाण्याचा राजंि. 
 
तेव्हा लिलव. १. त्या वळेी. २. त्या अथी. [सं.तिा] 
 
तेषा एक प्रकारचे शस्त्र. 
 
तेसिा, तेसना लव. तेवढा; लततका; तसा : ‘अवधारा आवडे तेसिा धंुधुरु ।’ – ज्ञा ९·९. 
 
तेहतीस, तेहेतीस लव. ३३ ही संख्या. [सं. त्रयझस्त्रशत] 
 
तेहेवार पु. सि; सुटीचा लिवस : ‘तेहेवार उत्सव व वार्णषक सनाबदि...’ – कारकुनाचं्या 
कतयव्यासंबंधी लनयम (बडोिे) ५. [झह. त्यौहार] 
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तै 
 
तैगा न. सूलचपिी वृिाचें वन. 
 
तैजस लव. (विेान्द्त.) स्वप्नावस्थालभमानी आत्मा. [सं.] 
 
तैणतल न. ज्योलतषशास्त्रातीि बवािी करिापंैकी चौथे करि. [सं.] 
 
तैनात स्त्री. १. िष्ट्करी अलधकार; िष्ट्करावरीि हुकमत. २. पर्गार; रोजमुरा; नेमिूक. ३. ताबा; 
हवािा; लिम्मत; काळजी; बडिास्त; व्यवस्था. ४. (व्यवहार, वस्तू, मािसे यावंर) हुकमत; िाब; 
अलधकार. ५. सेवा; चाकरी; नोकरी. ६. नेमिूक; सरंजाम.  
लव. स्वाधीन. [अर. तइनात] 
 
तैनातजाबता पु. अनेक तैनाती िोकाचं्या तैनातीच्या ठरावाची अनेक किमे ज्यात लिलहिी आहेत 
असा कार्गि; तैनातीच्या नेमिुका ज्यातं नमूि आहेत ती वही, कीिय. 
 
तैनाती लव. १. वतेनी; पर्गारी; तैनात असिेिा. २. (एिाद्याच्या) अलधकारात, हुकमात ठेविेिा; 
स्वाधीन केिेिा; िुसऱ्याच्या ताब्यात लििेिी (सैन्द्याची तुकडी); सोपविेिा; हवािी केिेिा; 
(एिाद्याच्या लनवाहासाठी) ताब्यात लििेिा (प्रिेश). ३. िुय्यम मितनीस (वसुिीसाठी नेमिेिा). 
 
तैनाती फौज भारतीय संस्थालनकानंा संरििासाठी बाळर्गावी िार्गिारी इंग्रजी फौज. या फौजेचा पर्गार 
संस्थालनकानंा द्यावा िारे्ग, पि ताबा इंग्रजाकंडे असे. 
 
तैनाल न. म्यानाचे शवेटचे टोक. पहा : तहनाल 
 
तैलणचत्र न. तेिाच्या रंर्गानंी काढिेिे लचत्र. [सं.]  
 
तैलबुद्धी स्त्री. कुशाग्र, तरतरीत बुद्धी. काही एक लवषयाचा थोडासा अंशही कळिा लक त्या 
संपूिय लवषयािा व्यापिारी बुद्धी. (तेिाचा झबिू पाण्यावर पडल्यास तो पसरतो यावरून). 
लव. अशा प्रकारची बुद्धी असिेिा. [सं.] 
 
तैलर्ंत्र  न. तेि वापरून त्यापासून शक्ती उत्पन्न करिारे यंत्र. [सं.] 
 
तैलवारु्  पु. कबय आलि प्राि याचं्या लमश्रिाने उत्पन्न होिारा वाय.ू [सं.] 
 
तैवज स्त्री. १. पानसुपारी. २. आिरालतथ्य; सत्कार. [अर. तवािुं] 
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तो 
 
तो पु. सना. तृतीयपुरुषी पुझल्लर्गी सवयनामाचें एकवचन. 
 
तोक, तोख, तोग स्त्री. पु. र्गळ्यात बाधंायची िोरी, सािळी, बेडी. 
 
तोक स्त्री. सूचना; इशारा. 
 
तोक न. बािक; अपत्य : ‘स्वतोक लपतरा रुचे ।’ – केका ८५. [सं.] 
 
तोकटे जािे लि. नुकसान होिे. (कु.) 
 
तोकडा, तोटका लव. १. आिूड; कमी; कमी िाबंीचा; अपुरा. २. थोडा; अल्प. [सं. स्तोक] 
 
तोज न. चोज; आियय; नवि. 
 
तोट न. तर्गािा : ‘त्याजवरी बाकी आहे. त्याचे वसुिाचे तोट आम्ही िालविे आहे.’ – पेि ४०, पृ. 
३. 
 
तोटक न. एक वृतत. याच्या चरिात बारा अिरे व स स स स असे चार र्गि असतात. 
[सं.त्रोटक;झह.] 
 
तोटका, तोटगा पहा : तोडगा 
 
तोटका पु. (अंर्गावर उठिाऱ्या) िेवी. (को.,कु.) 
 
तोटकेकरी, तोटगेकरी पु. िेवी काढिारा; िेवी याव्या म्हिून शरीरावर तोडर्गा करिारा. 
लव. १. िेवी टोचिेिा (मनुष्ट्य). २. पैशालचक बाधा होऊ नये म्हिून मंत्रतंत्र, जपजाप्य इ. करिारा. 
 
तोटरा, तोठारा पु. १. (बकुळीची फळे, डाळे इ. रुि पिाथय िाल्ल्याने) घशािा कोरड पडून 
लर्गळायिा होिारा प्रलतबधं. (लि. बसिे, िार्गिे). २. (भात इ.ची) िोंबी अर्गिी पूिय िशिेा येिे, 
किसाची पक्क िशा. (लि. येिे) 
 
तोटा पु. पहा : तूट १. (लि. बसिे, िार्गिे, होिे). [सं. त्रटु] 
 
तोटा पु. १. ज्वारीचे ताट. (िा.) २. काडतूस. ३. (शोभेच्या िारूचा) बाि; मोठा फटाका. 
 
तोटा पु. जमाव : ‘िुसरे या छाविीचे पिटिात तोटा एका कंपनीत... चवऱ्याहत्तर जवानाचंा’ – 
ऐको. 
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तोटी स्त्री. १. कारंजे, मोरी, िंारी, इ.ना पाण्याची धार बारीक पडावी म्हिून िाविेिी बारीक 
लछराची नळी, नळ; धार पडावी व ती पालहजे तेव्हा सुरू व बिं करता यावी म्हिून टाकीिा झकवा भाडं्यािा 
िाविेिी चावी असिेिी नळी. २. लचळकाडंी; धार. ३. िंारी. (र्गो.) ४. (मुरि.) रूळ ओतण्याचा साचा, 
मूस. [क.तोटु्ट] 
 
तोटी स्त्री. मारवाडी, बोहरी लस्त्रयाचं्या कानातंीि एक िालर्गना. 
 
तोट्टी स्त्री. १. टाकी; कंुडी. २. पोहरा; बाििी. [क.,त.] 
 
तोड स्त्री. १. काम इच्छेप्रमािे होण्यासाठी काढिेिी युक्ती; तडजोड; समेट. (लि. पाडिे, तोडीवर 
येिे.). २. उपाय; क्िृप्ती; कल्पना; तजवीज; युक्ती; शक्कि; र्गूढ सोडवण्यासाठी काढिेिा मार्गय; 
उिर्गडा. (लि. पाडिे). ३. सवोत्कृष्ट, सरस कल्पना, शोध; अपूवय कृत्य. ४. वरचढपिा; मात; लनयंत्रि. 
५. अभाविीच्या अधेिीचा िोताच्या वहीमध्ये माडंिेिा लहशबे. प्रथम लपकाची अधेि अंिाजाने धरून वहीत 
माडंण्यात येई. त्यानंतर िोत व कूळ याचं्या परस्परसंमतीने प्रत्यि वसूि लकती घ्यावा हे ठरवण्यात येई, 
याप्रमािे ठरिेिा करार व ठरविेिा वसूि. ६. एका बाजूने घडविेिा, साफ केिेिा िर्गड; एकारं्गी 
चौरस िर्गड; इमारतीिा िार्गिाऱ्या िर्गडाचा एक प्रकार : ‘चबुतरे अर्गर ओटे तोडीच्या िर्गडाचे बाधंतात.’ 
– भ ू१. ७. (मल्ललवद्या) आपल्यावर केिेल्या डावाचा प्रलतकार, त्यालवरुद्ध करावयाची लिया, युक्ती. ८. 
िाकूड इ. तोडण्याकरता त्यात कुऱ्हाड वरै्गरेंनी केिा जािारा छेि, घाव. ९. िाकडाचा, िोरीचा वरै्गरे 
तोडिेिा तुकडा; तोडिी. १०. बाबंचेू नळकाडें. – बििापूर १३३. ११. एक बिििेिी चाि (िाविीच्या 
कडव्यातूंन रूढ); पि म्हिण्याची वरे्गळी धाटिी. [सं. तुड्] (वा.) तोडीस तोड देिे – डावावर डाव 
करिे. तोडून घेिे – िंडाने, मक्त्याने, इजारा करून (शते इ.) स्वतंत्रपिे वलहवाटीिा घेिे. 
 
तोड स्त्री. १. (व्यापक) (समान) डौि; आकार; प्रकार; मान; माप. २. साचा; मूस. ३. जोड, 
बरोबरी करिारी व्यक्ती, वस्तू इ. [क.तोडु] 
 
तोड स्त्री. कोंिि केिेिी लहऱ्याची कुडी. (तंजा.) [क.,त.] 
 
तोड स्त्री. (सोंर्गट्याचंा िेळ) पलहल्यािंा शत्रचूी सोंर्गटी लवलशष्ट प्रकारे मारून आपल्या सोंर्गट्या 
घरात जावयास मार्गय करतात ती कृती. (ना.) तोडी. (कर.) 
 
तोड पु. १. अनावर इच्छा. २. िर्गट. (ना.) 
 
तोडक न. तोडण्याची लिया; तटका तोडिे; एकिम संबंध तोडून टाकिे; तंटा : ‘पलहिें लच तोडक 
का ंर्गा नाहीं केिे ।’ – तुर्गा ४४४२. 
लव. भाडंिोर; तुटसाळ; ज्याचे कोिाशी पटत नाही असा. 
 
तोडगरसुळी स्त्री. लववाहसमयी नवऱ्या मुिीने घािण्याची एक माळ. 
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तोडगा पु. १. भतूबाधा, लपशाच्च, रोर्ग इ.नाहीसे करण्यासाठी करतात तो जािूटोिा; मंत्रतंत्र; छाछू; 
कुवडेे इ. (लि. करिे, बाधंिे). २. बारु्गिबोवा; बुजर्गाविे. ३. कृलत्रम िेवी आिण्यासाठी टोचिे; िेवी 
काढिे. ४. ज्योलतषानंी सालंर्गतिेिे भलवष्ट्य घडून येिे, त्याचा पडताळा येिे; औषधाचा अनुभव, प्रत्यय 
येिे. [झह.] 
 
तोडजोड स्त्री. १. यंत्राचे भार्ग सुटे करून पुन्द्हा जोडण्याची लिया. २. तडजोड; समेट; न्द्याय, 
लनवाडा तोडिे; सिोिा घडविे; घटवटना. (लि. पाडिे). ३. (एिािा व्यवहार सुरळीत चािवण्यासाठी  
योजिेिा) उपाय; शक्कि; लहकमत; युक्तीप्रयुक्ती. ४. सावकाराचा तर्गािा; वािीची मार्गिी, हक्क इ.चा 
िोघाचं्या संमतीने िेवािघेवाि करून लनकाि िाविे. ५. (सामा.) (कामे इ. करण्याचा) उरक; िंपाटा; 
लशताफी; आवरशक्ती; आवर; आटोप आलि हातोटी. 
 
तोडिावळ स्त्री. (िाकडे इ.) तोडण्याची, फोडण्याची मजुरी, िचय. 
 
तोडिी स्त्री. १. तोडण्याची, छाटण्याची, कापण्याची, तुकडे करण्याची लिया. २. तर्गािा; आग्रह; 
िकडा; िनपटीस बसिे. 
 
तोडिे उलि. १. शस्त्राने, कापण्याच्या साधनाने, अंर्गबिाने (एिाद्या वस्तूवर) घाव घातल्यासारिे 
करून, ओढल्यासारिे करून, धसकावनू, िाडूंन, िापिून, लचरून, तासून तुकडे करिे; छाटिे; जोराने 
लवभक्त, वरे्गळा करिे; कापिे. २. मुिािा अंर्गावर पाजण्याचे बिं करिे. ३. (एिािी वस्तू िेण्याचे) बंि 
करिे. ४. (फौज, िचय, कारिाना, पर्गार इ.) कापिे; छाटिे; कमी करिे. ५. मोडिे; बरिास्त करिे; 
बिं करिे (भार्गीिारीचा धंिा, व्यवहार, मैत्री अथवा इतर संबंध, एके लठकािी जमिेिी मंडळी, सलमती). 
६. (किह, भेि, िंर्गा, र्गडबड इ.) लमटविे; शातं करिे; संपविे. ७. िचका तोडिे; कुरतडिे व फाडिे; 
िातानंी व निानंी धरून ओढिे. ८. (ढेकूि, माशा, डास वरै्गरेंनी) चाविे व सतावनू, लपसाळून सोडिे; 
(तर्गािेिार, लभकारी, काम करून घेिारे इ.नी) सताविे. [सं.तुड्] 
 
तोडभोकर स्त्री. घटस्फोट. (िंाडी) 
 
तोडमोड स्त्री. लिलहिे, बोििे इ.ची रीत. [मोड लि.] 
 
तोडमोड स्त्री. १. पहा : ताडामोडा. २. पहा : तोडजोड. ३. धान्द्याच्या रूपाने शतेसारा 
ठरवण्याची लिया. ४. (सामा.) (एिाद्या कामातीि) िुब्या, मख्ख्या, ममयस्थाने; (एिाद्या धंद्यातीि) 
आडमार्गय, मुरड, आडािे; (यंत्रातीि) रु्गंतारु्गंत; हातोटी; रु्गरुलकल्ली. ५. मोडकीतोडकी भाडंीकंुडी, 
िार्गिालर्गने, हत्यारे, लकडुकलमडुक इ. 
 
तोडर, तोरड पु. १. पायातीि एक िालर्गना; तोरडी; तोडा : ‘अंिु तोडराचा िंित्कार ।’ – वसेीस्व 
३·७२. २. हातातीि एक अिंकार : ‘तोडर करीं सिा र्गजयत ।’ – िेवीिास, भामावियन. [क.] (वा.) 
तोडरी घालिे – झजकिे; वठिीवर आििे; पाडाव करिे : ‘लजिोलन घालिता ंतोडरीं । मर्ग संसारी अलर 
नाही ।’ – एभा ९·१०५. तोडरी बांधिे – एिाद्यावर हुकूम, अलधकार, सत्ता र्गाजविे; रु्गिाम करिे; 
स्वाधीन करून घेिे; कबजात ठेविे. [क.] 
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तोडरमल्ल लव. पु. शत्रूंना झजकिारा वीरपुरुष : ‘तू तळपतीया ं िेवा ं तोडरमल्ल’ – मूप्र 
२६०३. 
 
तोडशी स्त्री. कासाराचे एक हत्यार. – बििापूर ९६. 
 
तोडस पु. िाकडी लिळा; िंुटी. (र्गो.) 
 
तोडा पु. १. (िाकूड इ.) तोडण्याची लिया; (फळे, फुिे इ.) िुडण्याची, तोडण्याची, र्गोळा 
करण्याची लिया. (लि. करिे, काढिे, घेिे, उतरिे.) २. (िाकूड वरै्गरेचा) तोडिेिा भार्ग, तुकडा; 
ठोकळा; ओंडका. ३. लमरच्या, कापूस इ. काढण्याचा, तोडण्याचा हंर्गाम. (वा.) तोडा काढिे – 
आविाच्या मुरर्गळिेल्या काड्या बेििीबरोबर उपटिे. – बििापूर २९४. तोडा टाकिे – (र्गवंडीकाम) 
लवलहरीच्या बाधंकामात, घराच्या झभतीत ती बाधंत असताना कोनाडा इ.साठी लरकामी जार्गा सोडिे.  
 
तोडा पु. १. सोन्द्याची, चािंीची हजार नािी भरिेिी लपशवी : ‘श्राविमालस िचयतो कोट्यावलध 
तोडा ।’ – रािा २·१०१. २. बिुंकीतीि िारू पेटवण्याचा काकडा; जामर्गी : ‘पहाऱ्यास लशपाई उभे पेटवनूी 
तोडा ।’ – रािा १०१. ३. िोराचा, सुतळीचा हात–िोन होत िाबं तुकडा. ४. कठीि व जाड जरतार. ५. 
(िारूकाम) फुिबाजा, बाि इ. बाधंण्याच्या उपयोर्गाचा लचििात लभजविेिा सुताचा िोरा, वाि. 
 
तोडा पु. १. पहा : तोडर. २. झशिेशाही घडिीचा पि िलचत पोकळ बनावटीचा लस्त्रयाचं्या 
हातातीि िालर्गना. ३. िरवाज्याच्या मुख्य चौकटीच्या वरच्या चौकटीची तोड्यासारिी निी. ४. 
(पर्गडबिं) सािळीच्या कड्याचं्याप्रमािे केिेिे पार्गोट्यातीि बाधंिीचे काम. ५. िुर्गड्याच्या काठातीि 
कड्याचं्या, सािळीच्या आकाराची रचना. (वा.) तोडा उठविे – (चािंीच्या हत्याराचंा धंिा) नर्ग तयार 
िंाल्यावर त्यावर लिंिई करिे; तकाकी िेिे. 
 
तोडा पु. (वाद्य) सतार वरै्गरे वाद्याचं्या र्गतीिा शोभिारा स्वरसमूह; तबल्याचा एक लवलशष्ट बोि. 
 
तोडातोड, तोडातोडी स्त्री. २. सरसकट, जोराने िापिण्याची, तोडण्याची, छाटण्याची, 
कापण्याची लिया; छाटाछाट; कापाकाप. २. (ि.) (एकमेकातंीि व जोराची) सतावनू सोडण्याची, 
छळण्याची, त्रास िेण्याची लिया. ३. पहा : ताडातोड. ४. लवयोर्गाची स्स्थती. 
 
तोडामोडा पु. १. पहा : ताडामोडा. २. (एिािी इमारत, लजन्नस, धंिा इ.) मोडकळीिा येिे, 
आििे, मोडतोड, नाश करिे; मोडकळीिा येऊ िेिे; लवस्कळीत होऊ िेिे. ३. लवस्कळीत, पारं्गापारं्ग 
िंािेिी, उध्वस्त, नासधूस िंािेिी अवस्था. (लि. करिे, होिे.) ४. पहा : तोडिे ४, ५ 
 
तोणडजिे अलि. तोडता येिे; तोडिे : ‘मर्ग मनोरथुवेिीचीं फळें । हातें तोलडजेंती ।’ – लशव ७२. 
 
तोडी स्त्री. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा िुसरा प्रहर. [सं.त्रोटकी] 
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तोडी स्त्री. १. तोडर्गा : ‘डार्गिार बघती नाडी िवा िेत तोडी चािवी जरी बाधा नाहीं जडिी ।’ – 
ऐपो ४३७. २. पानाचा, फळाचा िेठ. (र्गो.) 
 
तोडी स्त्री. हरिवेि; जीवतंी; जीवनी; जीवा; मधुश्रवा; एक वनस्पती. – मसाप ४५·४. 
 
तोडी स्त्री. १. ढिपा; िाकडाचा मोठा तुकडा. २. मोठ्या पोटाची व िहान तोंडाची बाबंूची करंडी. 
– बििापूर १३३. 
 
तोडी स्त्री. लव. तोडकी : ‘हे तोडी आंर्गी वानरेसासंी िेईजे’ – िीचपू ४००. 
 
तोडीची पाटली पाटिीचा एक प्रकार. लहिा फासा नसून केवळ तोंडे लमळविेिी असतात. 
 
तोडीव लव. तोडिेिे, छाटिेिे (िाकूड इ.). 
 
तोड्याची साखळी (बिैर्गाडीचा धंिा) बिैाच्या र्गळ्यात घािण्याची लपतळेची सािळी. 
 
तोिकावचे सलि. िाडं्याने मारिे. (र्गो.) 
 
तोिकॉ, तोंडकॉ  पु. िाडंा. (र्गो.) [क. टोळो] 
 
तोिी स्त्री. आिूड काठी. 
 
तोिी, तोिो स्त्री. मोठी व बारीक ऊ. (र्गो.) 
 
तोतर्ा पु. फसविूक; िबाडी; सोिेलर्गरी; बनावट िेि, हलकर्गत; लवशषेतुः र्गािीवर हक्क लमळावा 
म्हिून केिेिी बताविी.  
लव. केवळ काहीशा सादृश्यावरून िुसऱ्याने नाव सारं्गून, बताविी करून हक्क सारं्गिारा; ठक; भोंिू; 
िबाड; िोटा वारस. [क.तोताय] 
 
तोतरे्णगरी स्त्री. (कायिा) आपि िुसरेच कोिी इसम आहोत असे भासवनू केिेिी फसवलेर्गरी. 
– घका १८३. 
 
तोतरा, तोंतरा, तोतळा, तोंतळा लव. अडिळत, एक एक अिर िोन तीन वेळा उच्चारत बोििारा; 
चोचरा. [झह.तोतिा] 
 
तोता पु. पोपट; राघू. [झह.] 
 
तोतो स्त्री. (बािभाषा) अभ्यंर्गस्नान; तेि िावनू मर्ग न्द्हािे. [ध्व.] 
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तोदा न. (लतरंिाजाचे) नेम मारण्याचे स्थान; िक्ष्य; संधानझबिू; लनशाि. 
 
तोदा पु. १. तर्गािा : ‘िेण्याचे तोिे भारी जाहािे’ – पेि ५·६४. २. तंटा; भाडंि; र्गोंधळ; र्गडबड : 
‘नाहक तोिा करून घर घेतिे चौघे िाऊन लफसािी करून रे्गिा.’ – पेि २०. 
 
तोदा पु. १. तडजोड. २. िंडिीचा, िंडाचा ढीर्ग. 
 
तोपची पु. तोफिान्द्यावरीि अलधकारी; र्गोिंिाज. [तु.] 
 
तोपि अलि. आत लरघण्याची, घुसळण्याची लिया. (र्गो.) 
 
तोपर्ुंत, तोपावेतो लिलव. त्या वळेेपयंत. 
 
तोणपर्ॉ  पु. सरडा. (र्गो.) 
 
तोपुलो पु. िहान पातेिी. (कु.) 
 
तोपूल न. िहान टोप. (र्गो.) 
 
तोफ स्त्री. १. आत िारू भरून बार काढण्याचे, र्गोळे फेकण्याचे यंत्र. (लि. मारिे, उजळिे, 
उडविे). [तु. तोप] (वा.) तोफ लटकी करिे – तोफ बिं पाडिे : ‘ियाबुरूज िाडी लकनाऱ्याच्या त्याच्या 
तोफा िटक्या केल्या.’ – पेि ३५, प.ृ ४१. तोफा होिे – सुरू, चािू होिे : ‘मुख्य र्गोष्ट मोलहबाची स्वारी 
रेडीवर तोफ जाहािी...’ – इसाभा ८, प.ृ १०२. तोफेच्र्ा तोंडी देिे – एिाद्यािा संकटकाळी िुष्ट्कृत्याचे 
पलरिाम भोर्गायिा पुढे करिे; तोंडी िेिे. 
 
तोफखाना पु. १. तोफाचंा समुिाय. २. तोफा, िारूर्गोळा इ.युद्धसामग्री ठेवण्याचे लठकाि. 
 
तोफजी  स्त्री. र्गोिंिाजी : ‘बकंिाजी व तोफजी लफरंर्गी याची लनस्सीम म्हिावी तैसी’ – ब्रप 
७७. 
 
तोफा पु. संकट : ‘त्याचे िष्ट्करात वैरिीचा व पाण्याचा तोफा बहुत.’ – ऐिेसं ४७४१. 
 
तोफा, तोहफा लव. १. नामी; उत्कृष्ट; तिम; िुमीळ; मूल्यवान; चारं्गिे. २. तऱ्हेवाईक. [अर. 
तुहफा] 
 
तोफा, तोफेजात  नजरािा : ‘याचप्रमािे तोफेजात बराय नजर नबाब वजीरिान मौसूफने स्वाधीन 
केिे.’ – पेिमव ११८. 
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तोफांड, तोफान  न. पु. उिटी बोंबाबोंब; अन्द्याय न होता ही माडंिेिे अकाडं ताडंव. 
(अलह.) 
 
तोबि, तोबत पहा : तोहमत : ‘अशा झनद्य रीतीने शरि जाऊन राजा आपल्यावर तोबत आिी होती 
तीपासून सुटिा.’ – इंग्िंडची बिर १२६. 
 
तोबरा पु. १. हरभरे, चिंी इ. आत भरून घोड्याच्या तोंडािा िावायची कातड्याची, पडमाची 
लपशवी. २. टपािवाल्याची पते्र वाहून नेण्याची लपशवी. ३. आत अलतलरक्त पिाथय भरल्यामुळे झकवा रार्गामुळे 
फुर्गिेिे तोंड. ४. (बैिर्गाडी) चाबकू, कुण्या, जुपण्या इ. ठेवण्यासाठी र्गाडीिा बाधंिेिी एक पडमाची 
लपशवी. [फा. तोब्रा] (वा.) तोबरा बसनं – घशात िूप अन्न िंाल्याने बोिता, िाता न येिे. (अलह.) 
 
तोबरा पु. र्गंधाचा कपाळी िाविेिा उभा पट्टा. 
 
तोबा पु. वस्त्रािा पीळ घािून मारण्यासाठी केिेिा जाड कोरडा. (र्गिी पारं्गवण्यासाठी हा 
िोकानंा मारतात.) 
लव. अलतशय (र्गिी.) 
 
तोबा पु. एक मुिाचंा िेळ. – मिेपु १३२. 
 
तोबा उरा. (मुसिमानातं रूढ) पिात्तापाचा, िुुःिाकुितेचा ‘अरेरे!’ या अथी उदर्गार. [फा.; अर.] 
 
तोमर पु. न. घुसळण्याच्या रवीच्या आकाराचे एक िोिंडी आयुध. [सं.] 
 
तोर् स्त्री. पहा : तुई, तोई 
 
तोर, तोवर न. कच्चा आंबा; कैरी. (कु., हेट., राजा.) [सं.तुवर; क.तोरे] 
 
तोर पु. आंब्याचा मोहोर; कैरी; कच्चा व िहान आंबा. [सं.तुवर,तोरे] 
 
तोर, तोरा पु. पहा : तोडा १ 
 
तोर स्त्री. मजी; मजीची तऱ्हा; ऐट. 
 
तोरड पु. अंबाडीचा कोरडा, असूड. – बििापूर ९३. 
 
तोरि न. १. (घराच्या) मुख्य िरवाजाच्या चौकटीची वरची आडवी पट्टी; र्गिेशपट्टी. २. मंर्गिप्रसंर्गी 
घर, माडंव वरै्गरेंच्या प्रवेशिाराजवळ आंब्याची पाने, डहाळ्या, फुिे इ. िोरीत ओवनू बाधंतात ते 
मंर्गिलचन्द्ह. ३. होळीवर, िेवालिकावंर बाधंतात ती नारळ, िोबऱ्याच्या वाट्या इ.ची माळ. ४. तराजूचा 
काटा ज्यात इकडून लतकडे हितो ते िुबेळके. [सं.] (वा.) तोरि बांधिे – १. उघडपिे आव्हान िेिे. २. 
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रििाबं पुरल्यामुळे आव्हानपूवयक जोरा सुरू करिे. ३. छाविी व िंेंडा उभा करिे : ‘राजश्री मुधोजी नाईक 
झनबाळकर यािंी जबरिस्तीने जमाव करून तोरिे बाधूंन धामधूम माडंिी.’ – मराठे कुळाचंा इलतहास, 
जाधव. प.ृ ५७. 
 
तोरि स्त्री. एक काटेरी फळिंाड. हे करविंाच्या िंाडाप्रमािे असून डोंर्गराळ प्रिेशात होते. 
न. वरीि िंाडाचे फळ. हे आंबट, उष्ट्ि व रु्गरू असून रक्तलपत्तनाशक आहे. – वरु्ग ४·१५. 
 
तोरिटका, तोरिभेट पु. स्त्री. िग्नमंडपावरीि कर, पट्टी. 
 
तोरिवेस स्त्री. िग्नकायात घराच्या मुख्य िरवाज्यावर केळीचे िंुट िावनू केिेिी कमान. 
 
तोरिा पु. हळवार, हिक्या जमीनींतीि भात. – बििापूर २८३. 
 
तोरिे न. रहाटर्गाडग्याच्या कनेकडाचे पुढिे टोक ज्यावर ठेविेिे असते व ज्याच्या िािून बैि 
लफरत असतो ते िाकूड. याच्या जवळच कनेकडात तंुब घातिेिे असते. (को.) 
 
तोरप, तोराप न. नेहमीप्रमािे आविी न करता भाताचे पीक घेता याव ेम्हिून भाजून तयार केिेिी 
जमीन; असल्या जलमनीत उभे असिेिे पीक. (कु.) 
 
तोरमली, तोरमल्ली स्त्री. अपक्व व कलनष्ठ जातीच्या लहऱ्याची एक जात. श्रीिंकेत यािा तुरमिी 
म्हितात. 
 
तोरमी स्त्री. एक वाद्यलवशषे : ‘पाव ेतोरमी मोहरीं ।’ – िाव ७०. [सं.तूयय]  
 
तोरविी  न. धान्द्य पेरल्यानंतर झशपण्याचे पािी. (कु.) [फा. तुरंज] 
 
तोरंजन  न. ईडझिबू; महाळंुर्ग. 
 
तोरा पु. १. अन्न वाढतात झकवा अन्न वाढून नेतात ते ताट, तबक. २. नजर करण्याच्या वस्तू 
नेण्याचे ताट, तबक. 
 
तोरा पु. मोठा मनुष्ट्य; मोहरा : ‘आिमर्गीराचे िोघे पुत्र हातािािे तोरा घािून अंतरविेात रे्गिा.’ 
– पेि २·७२. [सं.तुि्] 
 
तोरा पु. (संपत्ती, सौंियय इ.च्या) अलभमानाचा आलवभाव; लिमाि; ऐट; डौि; र्गवय. [क.तोर;झह.] 
 
तोरांज न. पपनस; तुरंज. (र्गो.) 
 



 

अनुक्रमणिका 

तोरे न. १. वनस्पती वरै्गरे पाण्यात कुजल्यामुळे त्या पाण्यात स्नान करिाऱ्याचं्या झकवा ते 
लपिाऱ्याचं्या अंर्गािा कंडू, िाज उत्पन्न करण्याचा रु्गिधमय. त्याने अंर्गािा सुटिारी िाज येिारी सूज. २. 
र्गरोिर स्त्रीिा येिारी सूज. (र्गो.) ३. पाढंरा रंर्ग. (र्गो.) 
 
तोल न. वजन करण्याचे पलरमाि, माप, वजन. उिा. शरे इ. [सं. तुि्] (वा.) तोल णमळणविे – 
(जरतार धंिा) वजन पडताळून पाहिे. तोल लावनू चालिे – ठुमकत, निऱ्याने, छाती पुढे काढून 
चाििे. 
 
तोल पु. १. वजन करिे; वजन करण्याची लिया. २. वजन करून पिाथांचे समजिेिे मान, 
पलरमाि. ३. कि; िंोक. ४. काही लजन्नस तोिताना लर्गऱ्हाइकािा हवा असेि तेवढ्या वजनाचा लजन्नस 
िेऊन जनरीतीप्रमािे आििी थोडासा वर िेतात तो लजन्नस. ठरावीक वजनावर घ्यावयाचा वताळा. ५. 
(सामा.) तुिना; बरोबरी; तुिनेिा, जोडीिा जुळिे; समानता. ६. (ि.) महत्त्व; मोठेपिा; वजनिारी; 
भारिस्तपिा. [सं.तुि्] (वा.) तोल देिे – (िुसऱ्याचा अपराध, अपकार) सहन करिे, पोटात घाििे; 
र्गम िािे; र्गई, िमा करिे; आपिा हेका सोडिे; (िुसऱ्याच्या मतािा, मान िेऊन) मान्द्यता, संमती िेिे. 
तोल सांभाळिे – समता, साम्य, समतोि राििे; िंोक जाऊ न िेिे. तोलास तोल देिे – तोडीस तोड 
िेिे. 
 
तोलिे उलि. १. वजन करिे; जोििे. २. मनाने, बुद्धीने (एिाद्या पिाथाची, व्यक्तीची) झकमत, 
महत्त्व, िायकी, वजन इ. ठरविे; अंिाज करिे. ३. (एिािे कायय एिाद्यािा) िेंपिे; तडीस नेण्याचे 
सामथ्यय असिे; आटोक्यात असिे; चारं्गल्या रीतीने करता येिे; पेििे. ४. तुिना करिे. 
अलि. िुंकिे; कििे; िंोक िािे; वाकिे. [सं.तुि्] 
 
तोलदार लव. १. (संपत्तीचा िचय इ.बाबतीत) टक्कर द्यायिा, स्पधा, बरोबरी करायिा तयार 
असिारा; तशी झहमत असिेिा. २. भारी; प्रचडं : ‘भार्गानर्गरकर मोर्गि फौज तोििार सामान पुरा आहे.’ 
–  वाडशाछ १·२. ३. वजनिार; मातब्बर; भारिस्त; अबु्रिार; प्रलतलष्ठत. 
 
तोलबंद, तोलबंदी पु. स्त्री. िंडात घािायचा लस्त्रयाचंा एक िालर्गना. 
 
तोलमपट्टी, तोलातोली हाजंी हाजंी; िुशामत. (अलह.) 
 
तोलाचा  लव. १. बरोबरीचा; सारख्या िजाचा, झकमतीचा, झहमतीचा, जोडीिा अनुरूप. २. 
बहुमोि; भारी. 
 
तोलासन न. (योर्ग.) िोन्द्ही पायाचें चवडे जलमनीवर टेकून बसाव.े हात जलमनीवर टेकवनू 
आसन उचिाव.े यास डोिासनही म्हितात. [सं.] 
 
तोलीव लव. १. वजन केिेिे; तोििेिे; जोिीव. २. मोजके; पलरलमत; माफक; योग्य प्रमािात 
असिेिे. 
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तोल्द न. होडीवर तयार केिेिे वतुयळाकार छप्पर. (र्गो.) 
 
तोल्ली स्त्री. १. कोवळी सुपारी. (र्गो.) २. (र्गो.) पहा : तल्ली 
 
तोवर लिलव. त्या वळेेपयंत; तोपयंत. 
 
तोवर, तोवरी पु. स्त्री. कोवळा कोंब, िेठ; अंकुर; तुरा. (लि. फुटिे, येिे) : ‘सोमवल्लीचे तोवर । तेंलच 
सोमपान मधुर ।’ – कथा ३·८·१३९. [फा.] 
 
तोवरी, तोंवरी स्त्री. िाऱ्या पाण्यातीि माशाची एक जात. (को.) 
 
तोश पु. सशाच्या अंर्गावरीि िव, िोकर. [फा.; सं.] 
 
तोशक, तोषक स्त्री. र्गािी. (व.) [फा.तूशक्] 
 
तोशखाना, तोशेखाना पु. १. कोठार; जामिारिाना. २. वस्त्रार्गार; सरकारी िलजना. [फा.] 
 
तोशा पु. प्रवासातीि लशिोरी. 
 
तोशीस स्त्री. १. (राजा, सावकार, चोर इ.नी. केिेिा) उपरव, छळ; जुिूम; छळिे; त्रास िेिे; 
लजकीर. (लि. िार्गिे, िेिे, िाविे). २. िंीज; घस : ‘जवाहीर इंर्गरजाकडे र्गाहाि आहे तें फरोक्त 
करिार परंतु सरकारचें तोशीस िारे्गि.’ – समारो १·१४९. [अर. तश्वीश्] 
 
तोष पु. आनंि; समाधान; मनाचे सुि, प्रसन्नता. [सं.] 
 
तोषक न. एिािे औषधासारिे लिसिारे परंतु औषधी रु्गिधमय नसिारे रव झकवा र्गोळी. जेव्हा 
रोग्याचा आजार औषधालवना बरा होण्याची शक्यता असते तेव्हा रोग्यािा तोषक उपचार केल्यास त्याची 
मानलसकता बििून आजार बरा होऊ शकतो. 
 
तोषिे उलि. संतुष्ट, आनंलित, प्रसन्न, समाधानी होिे, करिे. [सं. तोषि] 
 
तोषदान  न. सेवालनवृत्त होताना, केिेल्या कामाची जाि म्हिून िेण्यात येिारे पैसे, उपिान. 
 
तोष्ट, तोस्ट, तोस्तान न. तर्गािा; िकडा; लनकडीची मार्गिी : ‘आम्हासं समस्तासं कजयपट्टीचे तोष्ट 
िालविे आहे.’ – वाडबाबा २·३५१. 
 
तोस करिे बळ करिे : ‘यैसे समयी २०० स्वार तरी पाठलवलिया तोस करून मधुराचे ठािे घािीन.’ 
– ऐको १२३. 
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तोसदान, तोस्तदान, तोस्तान न. १. काडतुसे, बिुंकीची िारू इ. सामग्री ठेवण्याची कंबरेिा 
बाधंण्याजोर्गी चामड्याची लपशवी. २. िप्तर ठेवण्याची कापडी लपशवी. ३. शतेकऱ्याजवळची सामानसुमान 
ठेवण्याची लपशवी. 
लव. अर्गडबंब; र्गिेिठ्ठ. [फा. तोशा+िान्] (वा.) तोसदान वाढिे – १. (एिाद्याचा) बडेजाव, ऐश्वयय 
वाढिे. २. (एिाद्याची िेवपूजा, जप इ.) प्रस्थ वाढिे. ३. (एिाद्याचे शरीर) िठ्ठ, ढब्ब ूहोिे. 
 
तोहबंद १. आतिा कपडा. २. नेसण्याचे धोतर. 
 
तोहमत  स्त्री. १. िोटा आरोप; आळ; बािंट; लकटाळ. २. (व्यापक) (व्यापार इ.त आिेिा) 
तोटा; ठोकर; नुकसान; िुिैवाचा घािा; अनथयकारक, िुुःििायक, हालनकारक र्गोष्ट, प्रसंर्ग. 
[अस,तुहमत] 
 
तोहमती  लव. संशयी; बािंटिोर. [अर.] 
 
तोळ पु. १. टोळ. २. झचचोळा व िाबं पन्द्हळ. (र्गो.) 
 
तोळंबा पु. १. जाड, अवजड लिसिारा िाबं. २. िाबंािािीि उथळे, उिळी, तळिडा : 
‘पदमरार्गाचे तोळंबे ।...’ – मुसभा २·२७. ३. (लिसण्यात लवशषे) जाड व भरिार असा हात, पाय, िंाडाचे 
िोड इ. ४. धष्टपुष्ट, र्गरर्गरीत, भरिार व र्गोंडस शरीर. ५. र्गवडं्याचा ओळंबा, िंबक. 
 
तोळा पु. (सोने इ. मौल्यवान वस्तंूचे) वजन करण्याचे, वजनाचे एक पलरमाि. हा १० गॅ्रमचा 
असतो. [सं.तोिक] 
 
तोळामासा लव. (प्रकृती, स्वभाव इ.चा) चंचिपिा, नाजूकपिा िशयविारा शब्िसमूह, लवशषेि. 
(वा.) तोळामासा पाहिे – कृपि, हाताचा जड असिे. 
 
तोळेवरी  लिलव. एिािे काम करण्याच्या नावाने शून्द्य याअथी. उिा. र्गोष्टी करायिा सारं्गा, 
िेिेघेिे मात्र तोळेवरीच! 
 

तों 
 
तोंगल, तोंगले न. १. भाताचे िोंर्गर. २. बुर्गड्या, बाळ्या इ. कियभषूिानंा िाविेिा मोत्याचंा घोस, 
िुंपका; मोत्याचें भोकर; कानातंीि अिंकार; िोिक : ‘कानी तोंर्गिें  बरवीं शोभतीं ।’ – वसा ३५. [क.] 
 
तोंगल पु. श्रीमंत मनुष्ट्य. 
 
तोंड न. १. ज्याने िाता व बोिता येते तो शरीराचा अवयव. २. चेहरा; हनुवटीपासून डोक्यापयंत 
मस्तकाचा िशयनी भार्ग. ३. (सामा.) (एिाद्या वस्तूचा) िशयनी, पुढचा, टोकाचा भार्ग; समोरीि अंर्ग. ४. 
(फोड, र्गळू इ.चा) लछर पडण्याजोर्गा, लछरासारिा भार्ग; व्रिाचे मुि. ५. (कुपी, तपेिी, िोटी वरै्गरेंचे) 
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पिाथय आत घािण्याचे िार, मुि. ६. (एिाद्या लवषयात, शास्त्रात, र्गावात, िेशात, घरात) लशरकाव 
होण्याचा मार्गय; प्रवशेिार. ७. (ि.) रु्गरुलकल्ली. उिा. व्याकरि हे भाषेचे तोंड होय. ८. (वारा इ.ची) लिशा, 
बाजू. ९. धैयय; िम; उमेि; एिािे कायय करण्यालवषयीची न्द्यायतुः योग्यता. १०. एिाद्या वस्तूचा स्वीकार 
झकवा लवलनयोर्गाचा, उपयोर्गाचा आरंभ लतच्या ज्या भार्गाकडून करतात तो भार्ग. ११. (युद्ध, वािलववाि इ. 
र्गोष्टींची) प्रारंभिशा; सुरुवात. १२. (सोनारी धंिा) हातोड्याचा सर्गळ्यात िािच्या बाजूिा अलडश्रीच्या 
बुडासारिा असिारा भार्ग. याने ठोकिेिा लजन्नस सारिा करून घेतात. १३. (सोनारी धंिा) काबंीिा 
र्गोि आकार िेताना लतची टोके जेथे जुळतात तो भार्ग. १४. (बुलद्धबळ) डाव सुरू करण्याचा प्रकार; मोहरा. 
१५. सुरईचे पािी ओतण्याचे व भरण्याचे तोंड. हे पक्ष्याच्या चोचीप्रमािे िाबं व लवलवध आकाराचे आढळते. 
[सं.तंुड] (वा.) तोंड आटोपिे, तोंड सांभाळिे, तोंड आवरिे – जपून बोििे; बोिण्यािा आळा घाििे; 
अमयाि भाषि, अभक्ष्यभिि यापंासून लनवृत्त होिे. तोंड आििे – (आटापाट्याचंा िेळ) शवेटची पाटी 
िेळून जाऊन पुन्द्हा एक एक िेळत येिे; पािी, िोि आििे. तोंड आहे की तोबरा – िािाड झकवा 
बडबड्या मािसािा उदेशून वापरण्याचा ‘लकती िातोस’ ‘लकती बोितोस’ या अथाचा वाक्यप्रचार. तोंड 
आंबट करिे – (एिाद्याने) चेहऱ्यावर असमाधानाचे, लनराशचेे भाव आििे. तोंड उतरिे – (लनराशा, 
आजार इ.ने) चेहरा म्िान होिे, सुकिे, लफका पडिे, लनस्तेज होिे. तोंड उष्टे करिे – १. (अन्नाचा) 
एिाििुसरा घास िािे. २. ज्या र्गोष्टीलवषयी आपल्यािा मुळीच माहीत नाही त्यालवषयी बोििे. तोंड 
करिे – बडबड, वटपट करिे; उद्धटपिे, लनियज्जपिे बोििे. तोंड काटिे – उियािा येिे; अस्स्तत्वात 
येिे. तोंड काळे करिे – (उप.) एिािा ठपका, तोहमत अंर्गावर आल्यामुळे लनघून, पळून जािे; हातावर 
तुरी िेिे; दृष्टीस न पडिे. तोंड कोरडे पडिे, तोंडचे पािी पळिे, तोंडचे पािी उडिे – १. भीतीमुळे 
चेहरा लफका पडिे; बावरिे; घाबरिे. २ भीतीने घसा सुकिे. तोंड गोड करिे – १. (एिाद्यािा) िाच 
िेिे, िूष करिे. २. मेजवानी िेिे. तोंड गोरेमोरे होिे – (कोिी रार्गाविे असता, वाईट वाटून) लनराशचेी, 
िाजिेपिाची जािीव चेहऱ्यावर उमटिे. तोंड घालिे – (िोघे बोित असताना लतसऱ्याने) संबंध 
नसताना मध्येच बोििे. तोंड घेऊन रे्िे – एिाद्याने सोपविेिे काम न करता तसेच परत येिे. तोंड घेिे 
– बोंबित सुटिे; ताशरेे िंाडिे. तोंड णचघट करनं – वारंवार उपिेश करिे. (िंाडी) तोंड चुकणविे – 
हातून एिािा अपराध घडिा असता कोिी रार्गवेि म्हिून काम टाळण्यासाठी चुकारपिे दृष्टीस न पडिे. 
तोंड टाकिे – रार्गालतशयाने अपशब्िाचंा वषाव करिे; लनभयत्सयना करिे; िरडपट्टी काढिे; अिातिा 
बोििे. तोंड ठेचिे – तोंडावर मार िेऊन र्गप्प करिे; कह्यात घेिे; रु्गप्तता राििे. तोंड तोडिे – एिािी 
वस्तू लमळवण्यासाठी एिाद्याच्या पाठी िार्गिे; तोंड वेंर्गाडिे. (ना.) तोंड दाबिे – िाच िेऊन तोंड बंि 
करिे; एिाद्यािा वश, र्गप्प करिे. तोंड दाबून बुक्क्र्ांचा मार – एिाद्यािा तिारीचा ब्रही काढू न िेता 
प्रचडं छळ, कोंडमारा करिे. तोंड णदसिे – एिाद्याची केिेिी लनभयत्सयना िुसरी बाजू न कळता िोकाचं्या 
नजरेिा येिे व आपिच वाईट ठरिे. तोंड देिे – १. पहा : तोंड घेिे २. २. सैन्द्याच्या अग्रभार्गी राहून 
शत्रवूर हल्ला करिे. ३. (एिाद्याचा) प्रलतपिी, शत्र ू होऊन राहिे; िढायिा लसद्ध होिे. ४. 
(आट्यापाट्याचंा िेळ) शवेटची पाटी िेळून परत येिाऱ्या र्गड्याकडे पाटी धरिाराने तोंड लफरलविे. ५. 
एिाद्या र्गोष्टीिा न लभता त्यातून धैयाने पार पडण्याची तयारी ठेविे. तोंड धरिे – १. अन्नसेवन करण्याची 
तोंडाची शक्ती आजार वरै्गरे कारिामुंळे नाहीशी होिे. २. एिाद्याची बोिण्याची शक्ती नाहीशी करिे. ३. 
एिाद्यािा आपल्या तावडीत, कबजात आििे. ४. बोििे बिं करिे. तोंड धुिे – एिाद्या वस्तूच्या 
िाभासाठी वाट पाहिे. तोंड धुवून रे्िे – (उप.) एिाद्याची लवनंती कधीही मान्द्य होिार नाही असे म्हिून 
फेटाळून िावताना योजण्याचा लतरस्कारिशयक वाक्यप्रकार. तोंड णनपटिे – (आजार, उपवास इ. 
कारिानंी) र्गाि िोि जािे; चेहरा सुकिे. तोंड पडिे – १. सुरुवात होिे. २. (र्गळू वरै्गरेिा) लछर पडिे, 
फुटिे, वाहू िार्गिे. तोंड पसरिे, तोंड वेंगाडिे, तोंड णवचकिे – १. लिन्नपिाची, केलविवािी मुरा 
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करिे. २. हीनिीनपिाने याचना करिे. तोंड पाघळिे – रु्गप्त र्गोष्ट बाहेर फोडिे. तोंड पाडिे – 
(वािािा, कामािा) सुरुवात करिे. तोंड पाहिे – १. (एिाद्याच्या) आश्रयाची, मितीची अपेिा करून 
असिे. २. (एिाद्याने) स्वतुःच्या शक्तीचा, कतृयत्वाचा अजमास करिे. ३. बोििाऱ्याचे आपि नुसते 
ऐकिे, सारें्गि तसे न करता स्वस्थ बसिे. तोंड पाहात बसिे – काय व कसे कराव ेया झववचनेत पडिे. 
तोंड णपटिे – बडबड करिे : ‘तैशी न करी बडबड ।... वृथा तोंड लपटीना ।’ – एभा १०·२३१. तोंड णफरिे 
– १. आजाराने, पिाथाच्या अलधक सेवनाने तोंडाची रुची नाहीशी होिे. २. तोंडातून लशव्याचंा वषाव होऊ 
िार्गिे. तोंड णफरणविे – १. (लवतळत असिेिा झकवा तापलविा जात असिेिा धातू इ.ने) रंर्गामध्ये फरक 
िािविे; रंर्ग पािटिे. २. िुियि, अवमान करिे. ३. र्गतीची लिशा बिििे; िुसऱ्या लिशिेा, माघारे वळिे. 
तोंड फुटिे – १. फलजती उडिे; पत नाहीशी होिे; नाचक्की होिे; अलभमानािा मोठा धक्का िार्गण्याजोर्गा 
अपमान, लशिा होिे. २. सुरुवात होिे (युद्ध, भाडंि इ.िा). तोंड बंद करिे, तोंड बांधिे – १. जपून 
बोििे. २. (एिाद्यािा) िाच िेऊन र्गप्प बसविे, वश करून घेिे. तोंड बंदावर राखिे – िाण्यािा 
झकवा बोिण्यािा आळा घाििे. तोंड बाहेर काढिे – १. राजरोसपिे समाजात झहडिे. २. लफरण्यासाठी, 
कामासाठी बाहेर पडिे. तोंड णबघडिे – तोंड बेचव होिे; तोंडािा अरुची उत्पन्न होिे. तोंड भर बोलिे, 
तोंड भरून बोलिे – भीड, संकोच, भीती न धरता मनमोकळेपिाने भरपूर, अघळपघळ बोििे. तोंड 
मागिे – (आट्यापाट्याचंा िेळ) िोि घेऊन परत जाताना पाटीवरीि र्गड्यािा आपिाकडे तोंड 
लफरवायिा सारं्गिे. तोंड माजिे – १. लमष्टान्न िाण्याची चटक िार्गल्याने साध्या पिाथाबदि अरुची 
वाटिे. २. लशव्या िेण्याची, फटकळपिे बोिण्याची िोड िार्गिे. तोंड मारनं – १. शब्ि िेिे. २. आपिे 
म्हििे सारं्गिे. तोंड णमचकिे – िात, ओठ िािे. तोंड रे्िे – १. तोंडाच्या आतल्या बाजूने त्वचेिा फोड 
येऊन ती हुळहुळी होिे व िाळ र्गळिे. २. िहान मूि बोिू िार्गिे. (कर.) तोंड रंगणविे – १. लवडा 
िाऊन ओठ ताबंडेिाि करून घेिे. २. एिाद्याने थोबाड थोबाडात मारून रंर्गविे. तोंड लागिे – 
(िढाई, वािलववाि, अंर्गीकृत कायय इ.ना) सुरुवात होिे. तोंड वर करून बोलिे – लनियज्जपिे, आपिा 
िजा, पायरी सोडून बोििे. तोंड वाईट करिे, तोंड वाईट होिे – लनराशचेी मुरा धारि करिे. तोंड 
वाकडे करिे – १. वडेावनू िािविे. २. नापसंती िशयविे. तोंड वाजणविे – एकसारिे बोििे; लनरथयक 
बडबड, बकबक, वटवट करिे; भाडंिे. तोंड वासिे – १. लनराशनेे, िुुःिाने तोंड उघडिे व ते बराच वळे 
तसेच राहिे. २. याचनेसाठी तोंड उघडिे, वेंर्गाडिे. तोंड वासून पडिे – शक्तीच्या िीितेमुळे, उत्साह, 
तेज वरै्गरे नष्ट िंाल्यामुळे, र्गतप्राि िंाल्यामुळे आ पसरून पडिे. तोंड वासून बोलिे – अलवचाराने बोििे 
: ‘ऐसें स्वसख्यापंासीं का ंरे्ग वििीस तोंड वासन ।’ – मोउद्योर्ग १३·२०५. तोंड णशवले जािे – एक शब्िही 
न बोििे. तोंड शेिासारखे पडिे – (िालजरवािे कृत्य केल्याने) तोंड उतरिे, लनस्तेज होिे, काळवडंिे. 
तोंड सांभाळिे – जपून बोििे; जीभ आवरिे; मयािेत बोििे. तोंड सुटिे, तोंड सोडिे, तोंड सुरू होिे; 
तोंडाचा तोफखाना सोडिे, तोंडाचा पट्टा सुटिे, तोंडाचा पट्टा सोडिे – अिातिा बोििे; लशव्याचंा 
भलडमार करिे; जीभ मोकळी सोडिे. तोंड सोडिे – अधाशासारिे िािे. तोंडचा गोड आणि हातचा जड 
– बोिण्यात र्गोड, पि प्रत्यि पैशाची इ.मित करण्यात मारे्ग. तोंडचा घास काढिे, णहराविे – अर्गिी 
आटोक्यात आिेिी, जवळजवळ लमळािेिी र्गोष्ट लहसकाविी जािे. तोंडचा घास देिे – एिाद्यािा 
अलतशय पे्रमाने वार्गविे; आपिी र्गरज मारे्ग सारून िुसऱ्याची र्गरज प्रथम भार्गविे. तोंडनी भांडी करनं – 
लनष्ट्फळ बोििे; लनरथयक बडबड करिे. तोंडाचा हुक्का होिे – तोंड सुकून जािे. (व.) तोंडाची वाफ 
दवडिे – १. मूिािा उपिेश करिे. २. लवश्वास न बसण्याजोरे्ग, मूियपिाने बोििे; वल्र्गना करिे; बाता 
मारिे. तोंडाचे बोळके होिे – म्हातारपिामुळे सवय िात पडिे. तोंडाचे भदे करिे – लशवीर्गाळ करिे. 
तोंडाचे माडे करिे – थाप्पा मारिे. तोंडात जडिे – थोबाडीत, र्गािात बसिे. तोंडात तीळ न णभजिे; 
तीळभर न राहिे – अर्गिी िरु अशी रु्गप्त र्गोष्टही पोटात न ठरिे, न सारं्गता न राहविे. तोंडात तोंड 
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घालिे – १. पे्रम, मतै्री इ. भावानंी वार्गिे; मोठ्या पे्रमाचा आव आििे. २. परस्पराचें चुबंन घेिे. तोंडात 
बोट घालिे – आिययचलकत, थक्क, लवस्स्मत होिे. तोंडात, भडकाविे, देिे – थोबाडीत, चपराक, र्गािात 
मारिे. तोंडात माती घालिे – िायिा अन्न नसिे; अलतशय हाि, कष्ट सोसाव े िार्गिे. तोंडात माती 
पडिे, जािे – १. एिाद्याची उपासमार होिे. २. मरिे. तोंडात मारिे, मारून घेिे – १. पराभतू होिे; 
हार जािे. २. फलजती िंाल्यानंतर शहािपिा लशकिे; नुकसान सोसून धडा लशकिे. तोंडात शेि, साखर 
घालिे – फलजती करिे; नाव ेठेविे : ‘सालवत्रीबाईंच्या तोंडात िोक जेव्हा ंफारच सािर घािीत, तेव्हा 
लतने िोन–तीन जुनेरी एकत्र लशवनू जानकीबाईंना द्यावी.’ – रंर्गराव. तोंडात साखर असिे – एिाद्याचे 
तोंड म्हिजे वािी, बोििे र्गोड असिे. (र्गो.) तोंडात साखर पडिे – आनंिाचा प्रसंर्ग, लिवस येिे. 
तोंडातून ब्र काढिे – अलधक–उिे अिर काढिे, उच्चारिे. नकारात्मक उपयोर्ग. तोंडाने पाप भरिे, तोंडे 
पाप घेिे – िोकाचंी पापे, त्याचें िोष बोिून िािविे; वाईट बोिण्याची हौस यथेच्छ पुरवनू घेिे; 
िोकाचंी पापे उच्चारून लजव्हा लवटाळिे : ‘कैसीं वो मानुसें । सपाइलन परंवसंें । तोंडे पाप घेती काइंसें । वाया ं
वीि ।’ – लशव २१६. तोंडापुरता मांडा – (भकू भारे्गि एवढीच पोळी) जेमतेम र्गरज भारे्गि एवढाच जरूर 
त्या वस्तूचा पुरवठा. तोंडाम्हा मुतनं – र्गरजेिा, संकटात मितीस न येिे. (अलह.) तोंडार पडप – १. 
वैधव्य प्राप्त होिे. २. िाजेने तोंड िपवण्याजोर्गी स्स्थती येिे. तोंडार मारप – एिाद्याच्या पिरात चूक 
बाधंिे; वरमण्यासारिे उत्तर िेिे. (र्गो.) तोंडार ल्हार्ो उडप – (तोंडात िाह्या फुटिे) फार जिि, 
अस्िलित बोििे. तोंडाला काळोखी आििे, फासिे, लाविे – बेअबु्र, नापत करिे. तोंडाला टाकी 
णदलेली असिे – िेवीच्या िोि विानंी तोंड भरिेिे असिे. तोंडाला पािी सुटिे – एिािी वस्तू पाहून 
लतच्यासंबधंी मोह उत्पन्न होिे; हाव सुटिे. तोंडाला पाने पुसिे – फसविे; चकविे; छकविे; भोळसाविे; 
भोंििे. तोंडाला फाटा फुटिे – मूळ मुदा सोडून भितेच, हव ेतसे, अमयाि बोित सुटिे. तोंडावर तुकडा 
टाकिे – एिाद्याने र्गप्प बसावे, प्रलतकूि बोिू नये म्हिून त्यािा काहीतरी िेिे. तोंड तोंडावर, तोंडाला 
तोंड देिे – १. लवरोध करिे; लवरुद्ध बोििे. २. उद्धटपिाने, अलवनयाने, िाडंरे्गपिाने प्रत्युत्तर िेिे. 
तोंडावर, तोंडाला तोंड पडिे – िोघाचंी र्गाठ पडून बोिाचाि, वाि होिे. तोंडावर थंुकिे – एिाद्याची 
छीुः थू, लनभयत्सयना, लधक्कार करिे. तोंडावर नक्षत्र पडिे – (एिाद्याने) तोंडाळपिा करिे; लशवराळ 
असिे; नेहमी अपशब्िानंी तोंड भरिेिे असिे. तोंडावर मारिे – पराभतू करिे. तोंडावर सांगिे, बोलिे 
– एिाद्याच्या समि लनभीडपिे िरे सारं्गिे. तोंडावर, तोंडावरून हात णफरविे – र्गोड बोिून, फूस 
िावनू, भिूथाप िेऊन फसविे; भोंििे. तोंडाशी तोंड देिे – हिक्या िजाच्या व्यक्तीने वलरष्ठाशंी आपिा 
िजा लवसरून, बरोबरीच्या नात्याने, अलवनयाने बोििे, वार्गिे. तोंडास काळोखी, काजळी लागिे, लाविे 
– बेअब्र,ू नाचक्की, िुष्ट्कीती होिे; नावािा किंक, बट्टा िार्गिे. तोंडास कुते्र बांधलेले असिे – ताळतंत्र 
सोडून, अिातिा, अपशब्ि बोििे; लशव्या िेिे. तोंडास खीळ घालिे – लनग्रहपूवयक, हट्टाने मौन धरिे. 
तोंडास तोंड न णदसिे – तोंड न ओळिता येण्याइतका अंधार असिे. तोंडास रे्ईल ते बोलिे, तोंडाला 
फाटा फुटिे – वाटे्टि तसे बोििे. तोंडास, तोंडाला, तोंडी लागिे – उिट उत्तरे िेिे; हुज्जत घाििे; 
वािलववािािा तयार होिे. तोंडास हळद लागिे – एिाद्यािा िोष िेिे; नापसंती िशयविे. तोंडासारखे 
बोलिे – एिाद्याची स्तुती, िुशामत करण्यासाठी त्याच्या म्हिण्याची री ओढिे; आपल्या फायद्यासाठी 
िुसऱ्याचे मन न िुिावेि असे बोििे. तोंडी आििे, देिे – रोग्यािा िाळ र्गळण्याचे, तोंड येण्याचे औषध 
िेऊन तोंड आििे. तोंडी काढिे – १. ओकारी, वातंी होिे. २. (एिाद्यािा त्याने) केिेिे उपकार बोिून 
िािवनू टोमिा मारिे. तोंडी खीळ पडिे – तोंड बिं होिे; र्गप्प बसायिा भार्ग पडिे. तोंडी घास रे्िे – 
एिाद्यािा घासभर अन्न लमळिे; चलरताथाचे साधन लमळिे; पोटापाण्याची व्यवस्था होिे. तोंडी तीळ न 
णभजिे – १. (तापाने, संतापून ओरडण्याने, रडण्याने) तोंड कोरडे पडिे. २. एिािी रु्गप्त र्गोष्ट मनात न 
ठेविे, बोिून टाकिे. तोंडी देिे – एिाद्यािा एिाद्या मािसाच्या, कठीि कायाच्या िंपाट्यात, 
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तडाख्यात, तावडीत हाि, िुुःि सोसायिा िोटिे, पुढे करिे. तोंडी बसिे – श्लोक, शब्ि इ. स्पष्ट, 
अचूक म्हिता येण्याइतका पाठ होिे. तोंडी रे्ऊन बुडिे, नासिे – एिािी वस्तू, पीक, काम इ. अर्गिी 
पूिावस्थेिा येऊन नाहीसे होिे. तोंडी रे्िे – १. (पारा इ. औषधाने) तोंड येिे. २. पूिावस्थेत, ऐन भरात 
येिे. तोंडी रक्त लागिे – १. वाघ इ. झहस्त्र प्राण्याचं्या तोंडािा मािसाच्या रक्ताची चटक िार्गून ते 
मािसावर टपून बसिे. २. िाच िाण्याची चटक िार्गिे. तोंडी लागिे – १. िाद्याची चव प्रथमच कळून 
त्याची चटक, र्गोडी िार्गिे; आवड उत्पन्न होिे. २. (युद्ध, भाडंि इ. मध्ये) आिीबािीच्या लठकािी 
आघाडीिा असिे. ३. पहा : तोंडाला तोंड देिे. ४. पहा : तोंडास लागिे. तोंडी लाविे – १. जेवताना 
भाजी, चटिी इ. चमचमीत पिाथाने रुलचपािट करिे. २. लवसारािािि पैसे िेिे. तोंडे वाकडी करिे – 
वडेाविे; वडेावनू िािविे. लहान तोंडी मोठा घास घेिे – १. आपल्या आवाक्याबाहेरचे काम हाती घेिे. 
२. वडीिधाऱ्या मािसासंमोर न शोभेि असे, मयािा सोडून, बेअिबीने बोििे; मोठ्या मािसािा 
शहािपि लशकविे. 
 
तोंडओळख स्त्री. परस्पराचंा लवशषे पलरचय नसताना, चेहरा पाहूनच हा अमुक आहे असे 
समजण्याजोर्गी ओळि; नाव इ. काहीच माहीत नसून एिाद्याचा केवळ तोंडावळाच ओळिीचा असिे. 
 
तोंडकडी स्त्री. १. आतीि तुळयाचंी तोंडे बाहेर झभतीतीि ज्या तुळईवर ठेवतात, ती सिर्ग 
तुळई. २. कौिारू छपराचे वासे ज्या सिर्ग तुळईवर टेकतात ती छपराच्या शवेटी, टोकािा असिेिी 
तुळई. ३. रु्गराचें िावे लजिा बाधंतात ती कडी. ४. (सोनारी धंिा) िालर्गन्द्याची शवेटची कडी, नाके; ज्यात 
फासा अडकवतात ती (सरी इ. िालर्गन्द्याची) टोकाची कडी; (जव्याच्या) मण्याच्या तोंडाशी ठेविेिी कडी. 
५. जमािचाच्या वहीतीि जमा आलि िचय या िोन्द्ही बाजंूचा मेळ. (लि. लमळिे, जुळिे, येिे, उतरिे, 
चुकिे, बिं होिे). 
 
तोंडकाडप स्त्री. उपिंश िंािेल्या रोग्यािा एक प्रकारचे औषध िेऊन त्याच्या तोंडातून िाळ 
वाहवतात तो प्रकार. (र्गो.) 
 
तोंडखोडी लव. तोंडाळ; टाकून बोििारा : ‘परम अधम रुक्मी हा महा तोंडिोडी ।’ – सारुह 
३·७८. 
 
तोंडघशी लिलव. १. जलमनीवर पडून तोंड घासिे जाईि, फुटेि अशा रीतीने. (लि. पाडिे, 
पडिे, िेिे). २. आधार रे्गल्याने र्गोत्यात, पेचात, अडचिीत, फशी. (पडिे). 
 
तोंडचा लव. १. लवरुद्ध, उिट लिशचेा; समोरून येिारा (वारा, ऊन, भरती इ.). २. ज्याचंी कतयबर्गारी 
केवळ तोंडातच, बोिण्यातच आहे, कामात नाही असा. ३. तोंडाने सालंर्गतिेिा, तोंडी केिेिा (लहशबे, 
व्यवहार, पुरावा इ.). 
 
तोंडचाया लव. िुशामत्या; थंुकी िेंििारा; तोंडासारिे बोििारा. 
 
तोंडचाळा पु. १. तोंड वडेेवाकडे करून वडेावण्याची लिया. २. वात वरै्गरेंच्या िहरीने होिारी 
तोंडाची हािचाि. 
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तोंडची, तोंडाची गोष्ट सहजसाध्य, अलतशय सोपी र्गोष्ट, काम. 
 
तोंडचुकाऊ, तोंडचुकावू, तोंडचुकाव्र्ा, तोंडचुकारू लव. कामाच्या भीतीने तोंड िपविारा. 
 
तोंडचे तोंडी लिलव. प्रत्यिाप्रत्यि; तोंडाने; बोिाचािीने. 
 
तोंडचे पार्चे रु्गराचं्या तोंडािा व पायािा होिारा रोर्ग. 
 
तोंडझाडिी स्त्री. लतरस्कारपूिय उदर्गारानंी लिंडकारिे; िरडपट्टी. 
 
तोंडदेखिा, तोंडदेखला, तोंडदेखली, तोंडदेखले लव. आपल्या अंतुःकरिात तसा भाव नसून 
िुसऱ्याचे मन रािण्यासाठी त्यािा आवडेि असा केिेिा व्यवहार, भाषि इ.; तोंडासारिा, 
तोंडपुजेपिाचा. 
 
तोंडपट्टा पु. तोंडाचा तोफिाना; अपशब्िाचंा भडीमार; संतापाने, जोरजोराने बेबिंपिे बोििे. 
 
तोंडपट्टी स्त्री. (लशविकाम) तोंडािा लशविेिी पट्टी. 
 
तोंडपाटीलकी स्त्री. १. आपि काही न करता बसल्या जारे्गवरून िुडबुडेपिाने िुसऱ्यानंा हुकूमवजा 
र्गोष्टी, कामे सारं्गिे. (पाटिािा बसल्या जारे्गवरून अनेक कामे हुकूम िेऊन करून घ्यावी िार्गतात, 
त्यावरून.) २. िुडबुडेपिाची वटवट; तोंडाळपिा. 
 
तोंडपाठ लव. पुस्तकाच्या साहाय्यावाचून केवळ तोंडाने म्हिता येण्यासारिा; मुिोदर्गत. 
 
तोंडपालट पु. स्त्री. १. (अरुची घािवण्यासाठी केिेिा) अन्नातीि बिि. २. असा बिि करून 
अरुची घािवण्याची लिया. 
 
तोंडणपटी स्त्री. १. (वडीि, रु्गरू इ.ची) आज्ञा न मानता लतच्या औलचत्य वरै्गरेसंबधंी केिेिी 
वाटाघाट; वलडिाशंी, रु्गरंूशी उद्धटपिाने वाि घाििे; उिट उत्तर िेिे; प्रश्न इ. लवचारून अडविूक 
करिे : ‘रु्गरंूसी कलरती तोंडलपटी ।’ – लवपू १·५७. २. (‘ढ’ मािसािा लशकवण्यासाठी, लवसराळू मािसािा 
वारंवार बजावण्यासाठी, जनावरािा हाकण्यासाठी करावी िार्गिारी) व्यथय बडबड, वटवट. 
 
तोंडप्रणचती, तोंडप्रचीती स्त्री. िुशामत करण्यासाठी एिाद्याच्या मोठेपिािा, भाषिािा, अस्स्तत्वािा 
मान िेिे. 
 
तोंडप्रचीत लिलव. १. तोंडासारिे (वतयन इ.). २. मािून पाहून, तारतम्याने (वार्गिे). 
 
तोंडफटाला, तोंडफटाल्र्ा, तोंडफयाल लव. मूियपिाने बडबडिारा; फटकळ; बाता मारिारा; 
वटवट्या. 
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तोंडबळ  न. वाक्पटुत्व; बोिण्याची किा. 
 
तोंडबंद, तोंडबांधिी पु. स्त्री. र्गाडीच्या चाकाच्या तंुब्यावरीि बाहेरीि बाजूचे िोिंडी कडे, पट्टी. 
 
तोंडबाग, तोंडवळा, तोंडवळि स्त्री. चेहरेपट्टी; मुिवटा. 
 
तोंडबांधिी स्त्री. १. पहा : तोंडबंद. २. (ढोराचंा धंिा) कातड्याच्या मोटेच्या सोंडेच्या टोकासाठी 
बाजूिा लशविेिा र्गोट. 
 
तोंडभर  लव. तोंडािा येईि तेवढा; भरपूर. 
 
तोंडमार  स्त्री. १. रोग्यावर िाििेिा िाद्यपेयाचंा लनबंध; पथ्य. २. एिाद्यािा बोिायिा तोंड 
उघडू न िेिे. ३. एिाद्याच्या आशाआकािंा फोि ठरविे; आशाभरं्ग; मनोभरं्ग. 
 
तोंडमारा पु. १. शतेीच्या कामाच्या वळेी लपकात काम करताना रु्गराचं्या तोंडािा जाळी, मुसके 
बाधंिे. २. पहा : तोंडमार 
 
तोंडणमळविी स्त्री. १. जमा आलि िचय याचंा मेळ घाििे. २. मेळ. ३. ऋिको व धनको याचं्यातीि 
लहशबेाची बेबाकी, शून्द्य. 
 
तोंडणमळविी खाते कच्चे िाते. (याचे िेिे–येिे वषयअिेर करून िुद िात्यात लजरवतात.) 
 
तोंडलाग पु. झशरे्ग असिेल्या जनावराचं्या तोंडािा होिारा रोर्ग; यात िाळ र्गळत राहते. 
 
तोंडवीख न. लवषारी, वाईट भाषि, बोििे. 
 
तोंडणशनळ, तोंडकशदळ लव. अचकटलवचकट, बीभत्स बोििारा; केवळ तोंडाने लशनळकी करिारा. 
 
तोंडशेवळे न. मंुडावळ. – बििापूर २७७. 
 
तोंडसर  लिलव. तुडंुब; भरपूर; तोंडापयंत. 
 
तोंडसरता लव. अस्िलित, तोंडपाठ न म्हिता येण्यासारिा. 

लिलव. घसरत घसरत; अडिळत; चुका करत; आठवनू आठवनू. 
 
तोंडसुख न. १. एिाद्याने केिेल्या अपकाराचा शरीराने प्रलतकार करण्याचे सामथ्यय 
नसल्यामुळे केवळ तोंडाने यथेच्छ लशव्याचंा, अपशब्िाचंा भलडमार करून त्यात सुि मानिे. २. जीभ 
मोकाट सोडून वाटे्टि ते बोिण्याचे घेतिेिे सुि; िरडपट्टी. (लि. घेिे). 
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तोंडसुटका स्त्री. १. लजभेचा सैिपिा; बोिण्यात िाज न बाळर्गिे. २. भाषिस्वातंत्र्य. ३. 
तोंडाळपिा. ४. पथ्य, अरुची इ.तून िंािेिी तोंडाची सुटका; िाण्यालपण्याचे स्वातंत्र्य. 
 
तोंडणहशेबी लव. अनेक रकमाचंा मनातल्या मनात चटकन लहशबे करून सारं्गिारा बुलद्धमान 
मनुष्ट्य. 
 
तोंडागळा लव. बोिण्यात कुशि, हुशार : ‘की शषेाहूलन तोंडार्गळें । बोिकें  आथी ।’ – ज्ञा 
९·३७०. 
 
तोंडाचा जड लव. रेंर्गत, अस्पष्ट, फार थोडे बोििारा. 
 
तोंडातोंडी लिलव. १. समोरासमोर. २. बोिण्यात; बोिाचािीत. 
 
तोंडापुरता, तोंडावर गोड लव. वरवर र्गोड पि िोटे बोििारा; िुतोंड्या. 
 
तोंडाळ  लव. १. िुसऱ्यावर तोंड टाकिारा; लशवराळ; भाडंिोर. २. बडबड्या; वाचाळ. 
 
तोंडाळिे उलि. बकबक करून रु्गप्त र्गोष्टी फोडिे; जीभ पाघळिे. 
 
तोंडी स्त्री. १. लवण्याचा डेरा व िाडंी याचं्या साधं्याची जार्गा. २. साधंा जोडिारी िाकडी पट्टी. ३. 
मृिंर्ग, ढोिके इ.वाद्याचें तोंड. ४. लवलहरीची पाळ. (ना.) 
 
तोंडी स्त्री. िहान घार्गर; कळशी. (तंजा.) [त.] 
 
तोंडी लव. १. मौलिक; तोंडाने सालंर्गतिेिे, म्हटिेिे. २. समि (लििेिी साि इ.). 
 
तोंडीलाविे न. रुची लनमाि करिारा जेविातिा पिाथय; भाकरी पोळी याबरोबर िावनू िायचा 
पिाथय. 
 

तौ 
 
तौतूक लिलव. नुकताच; आत्ताच; थोड्याच वळेापूवी. 
 
तौर पु. तोरा; डौि; लिमाि; र्गवय. 
 
तौर्यणत्रक न. नृत्य, र्गीत व वािन या लतहींचा समुिाय : ‘तौययलत्रकासंलहत आिुलन पत्तनातें ।’ –
वीरेश्वरकृत रुस्क्मिी–स्वयंवर २७. [सं.] 
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तॉ 
 
तॉप उदर्गा. (जुर्गार) मान्द्य; कबूि. (र्गो.) 
 
तॉपि न. मूठ असिेिा िाभि; सामता. (र्गो.) 
 
तॉल्द न. होडीवरचे आच्छािन; टप. (र्गो.) [पो. तोल्ि] 
 
त्र्क्त लव. टाकिेिा; सोडिेिा; त्यार्ग केिेिा. [सं.] 
 
त्र्जिे, त्र्णजिे  पहा : त्र्ागिे : ‘तैं काहंीं न त्यजे अलधकें  । र्गोवींलच पडे ।’ – ज्ञा १८·१३१. 
[सं.त्यज्] 
 
त्र्ा सना. १. तो, ते या सवयनामाचें सामान्द्यरूप. २. ती या सवयनामाचे अनेकवचन. 
 
त्र्ाग पु. १. सोडिे; टाकून िेिे; वजयिे. २. (विेान्द्त.) कमयफळ सोडून िेिे : ‘यया 
कमयफित्यार्गातें । त्यारु्ग म्हिती पैं जािते ।’ – ज्ञा १८·१२५. २. िान; अहेर; लबिार्गी; संभावना : ‘पिोपिीं 
नाना त्यार्ग ।’ – एरुस्व १५·१२८. ४. र्गोंधळी, भराडी, डौरकरू इ.ना त्याचं्या कामाबदि िेण्याची लबिार्गी, 
मजुरी. [सं.] 
 
त्र्ागिे  सलि. १. सोडिे; टाकून िेिे; वजयिे. २. उत्सर्गय करिे (मि, लवष्ठा इ.). [सं.त्यज्] 
 
त्र्ागी, त्र्ाजी लव. १. संसार व सासंालरक बंधने ज्याने टाकिी आहेत असा (मनुष्ट्य); लवरक्त; 
वैराग्ययुक्त. २. िान िेिारा; िानशूर. [सं.] 
 
त्र्ाज्र् लव. टाकण्यास, सोडण्यास, वज्यय करण्यास योग्य, इष्ट, आवश्यक. [सं.] 
 
त्र्ाज्र् स्वर (संर्गीत) लववािी स्वर. [सं.] 
 
त्र्ापासून लिलव. तेव्हापासून : ‘त्यापासुझन िेहानें वाचेनें पे्रमयुक्त लचत्तानें । लवप्रालस रौस्क्मिेया मी 
पूलजतसे सिैव लचत्ताने ।’ – मोअनु ७·१०५. 
 
त्र्ास लिलव. त्याकारिामुळे; त्यास्तव; म्हिून; त्यामुळे; तशातं. – पया २४७. 
 
त्रे्गार पु. लिमाि; डौि; ऐट; रुबाब. (ग्रा.) 
 

त्र 
 
त्रर् न. तीन वस्तू, एक लवचाराचं्या तीन व्यक्ती इ.चा समुिाय; लत्रकूट; लत्रवर्गय. [सं.] 
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त्रर्स्थ लव. लतऱ्हाईत; िोघापंैकी कोित्याही पिािा न लमळािेिा; तटस्थ; परका. [सं.] 
 
त्रर्ी स्त्री. १. (व्यापक) लतघाचंा समुिाय. २. बाप, आजा, पिजा असे अनुिमाने येिारे तीन पूवयज. 
३. आई, आजी व पिजी या लतन्द्ही समुच्चयाने. ४. ऋक्, यजुस् व साम हे तीन विे. ५. राजनीतीतीि एक 
प्रकार; धमयलवद्या. [सं.] (वा.) (एखाद्याची) त्रर्ी उद्धरिे – एिाद्यािा आईबापावरून लशव्या िेिे; लपतर 
उद्धरिे. त्रर्ीमध्रे् उगवलेला – १. लतन्द्ही विेातं पारंर्गत असिारा. २. (उप.) चोरी, चहाडी व लशनळकी 
या तीन र्गोष्टींत कुशि असिेिा. 
 
त्रर्ोदश  लव. १. तेरा. २. तेरावा. [सं.] 
 
त्रर्ोदशी स्त्री. चारंमासाच्या, मराठी मलहन्द्याच्या शुक्ि व कृष्ट्ि पिातीि तेरावी लतथी. [सं.] 
 
त्रसिे अलि. संत्रस्त होिे; त्रासिे; कंटाळिे : ‘एकाधा एकु त्रसिा जाए’ – िीचउ २२. [सं. त्रस्] 
 
त्रसरेिु  पु. उन्द्हाच्या कवडशात लिसिारा अलतसूक्ष्म रजुःकि. तीन द्व्यिुके लमळून हा तयार 
होतो. हे वजनाचे सूक्ष्म पलरमाि मानिे आहे. [सं.] 
 
त्रस्त लव. १. त्रासिेिा; र्गाजंिेिा; उलिग्न; लजलकरीिा आिेिा. २. भ्यािेिा; घाबरिेिा. [सं.] 
 
त्रस्तदृष्टी स्त्री. (नृत्य). वरच्या पापण्या वर व िािच्या िािी ठेवनू बुबुळे सारिी लफरवण्याचा 
अलभनय. [सं.] 
 
त्रहाटिे, त्राहाटिे, त्राहटिे उलि. १. मारिे; नायनाट करिे : ‘अहंकारातें त्रहाटी ।’ – ज्ञाप्र १३८. 
२. (वादे्य) मोठ्याने वाजिे, वाजविे. ३. सैन्द्य इ. लसद्ध करिे. – मनको. ४. आपटिे; थापटिे : ‘आवशे े
भजुा त्राहालटती ।’ – ज्ञा १·१३३. ५. चढविे; पसरिे : ‘रामपूजेची सामग्री । छेत्रें त्राहाटसीं तयावरी ।’ – 
वसेीस्व ८·११९. [सं.तड्] 
 

त्रा 
 
त्रागा पु. िुसऱ्याचे नुकसान व्हाव े म्हिून झकवा िुसऱ्यावर ठपका यावा म्हिून संतापाच्या भरात 
स्वतुःिाच िुिापत करून घेिे झकवा स्वतुःची हानी करून घेण्यास तयार होिे; डोक्यात राि घाििे. 
(लि. करिे). [रु्ग. त्रारु्गं] 
 
त्राटक न. डोळे ताठ उघडून एकाच पिाथाकडे, डोळ्यानंा पािी येईपयंत नासाग्राकडे, इष्ट 
ध्येयाकडे दृष्टी िावण्याची योर्गशास्त्रातीि लिया. – संयोर्ग ३५५. [सं.] 
 
त्राणटका  स्त्री. १. एक रािसी. २. (ि.) कजार्ग स्त्री. [सं.] 
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त्राि न. १. रिि; साभंाळ. २. रिि करण्याचे साधन; आधार : ‘...आयुष्ट्याचें त्राि । नीच नवें हें । 
– ज्ञा १७·१३१. ३. नरकापासून तारि; मुक्ती; मोि. ४. अलतशय जोराचा, नेटाचा, सवय शक्ती एकवटून 
केिेिा प्रयत्न : ‘एक शर सोडोलनया ं त्रािें कियनंिन उडलविा ।’ – जै १८·७९. ५. संतापाने, त्वषेाने 
केिेिी आिळआपट, आरडाओरड इ.; हातपाय िंाडिे व चडफडिे. ६. (जीिय वस्त्र, वस्तू, िुबळा मनुष्ट्य, 
जनावर इ.त) लशल्लक रालहिेिा िम, जीव, जोर, धडधाकटपिा, सत्त्व, ताकि, सार. [सं.त्रा] 
 
त्राि पु. बत्ता; ििातीि घोट्या : ‘र्गारा फोडुनु घािीजे त्रािंें ।’ – वैद्यक ४. [सं.] 
 
त्राता लव. रिक; साभंाळिारा; संकटातून तारिारा; वािी. [सं.त्रा] 
 
त्रार् स्त्री. न. १. रिि. २. बळ; जोर; सत्ता; सामथ्यय : ‘इहीं लववकेाची त्राय फेलडिी ।’ – ज्ञा 
३·२५२. ३. आधार; आश्रय. ४. (ि.) झकमत; कथा : ‘पै करलिया आलि जया । मेळु नाहीं धनंजया । तो 
पाहुनी लपसेया । कैची त्राय ।’ – ज्ञा १८·६६७. ५. व्यवहार : ‘अज्ञानाघझर त्राये । वाउर्गी याची ।’ – अमृ 
३·१२. [सं. त्रा] 
 
त्रास पु. १. (सूयय, अग्नी, उग्र औषध, ज्वर, िोध, िुष्ट िोक इ. पासून होिारा) उपरव; पीडा; 
िुुःि. २. कंटाळा; वीट; लकळस; अप्रीती; लजकीर. ३. भय; भीती : ‘युद्धीं सिा ही ज्या नरझसहाचा पाथयमृर्ग 
धलर त्रास ।’ – मोकिय २·८. [सं. त्रस्] (वा.) त्रास त्रास करिे – जुिमालवरुद्ध बोभाटा, ओरड करिे. 
 
त्रासिे उलि. १. कंटाळिे; त्रस्त होिे; लजलकरीस येिे; जजयर, बेजार होिे. २. त्रस्त करिे; त्रास िेिे. 
३. लभिे; घाबरिे : ‘सौलमलत्र त्रासे शापास ।’ – मोरा घनािर रामायि १२३. [सं.त्रस्] 
 
त्राणसक  लव. १. त्रास िेिारा; छळिारा; जुिूम करिारा; र्गाजंिारा. २. लचडिोर; 
चरफडिारा. ३. एकिकोंडा; एकातंलप्रय; समाजािा उबर्गिेिा. [सं.त्रस्] 
 
त्राणसत लव. पहा : त्रस्त २ [सं.] 
 
त्राहाटक लव. पूरक, कंुभक, रेचक व केवळ कंुभक या प्रािायामाच्या चार प्रकारातंीि चौथा 
प्रकार. [सं.त्रस्] 
 
त्राणह उदर्गा. रिि कर! वाचव! अशा अथाचे संस्कृत लियापि. [सं.त्रा] (वा.) त्राणह भगवन् करून 
सोडिे – एिाद्यािा अलतशय सतावनू त्रासवनू सोडिे; जजयर करिे. त्राणह त्रासिे – अलतशय कंटाळिे; 
त्रस्त, बेजार, जजयर होिे. 
 

णत्र 
 
णत्र लव. तीन. समासात उपयोर्ग. जसे :– लत्रपि, लत्रभवुन इ. [सं.] 
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णत्रक न. १. पहा : त्रर्. २. (अंकर्गलित) एकापेिा अलधक अशा कोित्याही संख्येिा तीन या 
आकड्याने रु्गिताना योजण्याची संज्ञा. ३. पाठीच्या कण्याचा िािचा भार्ग; माकडहाड. ४. तीन रस्ते, तीन 
नद्या एकत्र लमळतात असे लठकाि. [सं.लत्र] 
 
णत्रक न. (लविकाम) रहाटाच्या तीन फेऱ्या होतीि इतके सूत. 
 
णत्रकटु पु. न. संुठ, लमरे व झपपळी या तीन औषधींचा समुिाय. [सं.] 
 
णत्रकप्रसव, णत्रप्रसव लव. एकामार्गून एक असे तीन मुिरे्ग होऊन नंतर जन्द्मिेिे (अपत्य). हे 
अशुभ मानतात. [सं.] 
 
णत्रकरि  न. कमेंलरये, ज्ञानेंलरये व अंतुःकरि अशा तीन प्रकारच्या इंलरयाचंा, करिाचंा 
समुिाय. [सं.] 
 
णत्रकिय लव. िोन कान असूनही एका कानािा एक िेठ फुटिेिा असतो असा (घोडा); घोड्याचा हा 
िोष अशुभ मालनिा आहे. – मसाप २·१·५७. [सं.] 
 
णत्रकमय, णत्रकमे न. अव. १. ब्राह्मिाचं्या षटकमांपैकी िलत्रयालिकानंा लवलहत असिेिी अध्ययन, 
िान व याजन ही तीन कमे. २. लनत्य, नैलमलत्तक व काम्य अशी तीन प्रकारची कमे. [सं.] 
 
णत्रकमी  लव. ब्राह्मिाचं्या षटकमांपैकी अध्ययन, िान, याजन ही तीनच कमे करण्याचा 
अलधकार असिेिा (िलत्रय, वैश्य इ.). 
 
णत्रकस्थान न. (फ.ज्यो.) कंुडिीतीि ३, ६, ८, १२ ही स्थाने. [सं.] 
 
णत्रकाल, णत्रकाळ पु. अव. १. भतू, वतयमान व भलवष्ट्य हे तीन काळ. २. सकाळ, िुपार व 
संध्याकाळ ह्या लिवसातीि तीन वळेा. [सं.] 
 
णत्रकालञान न. भतू, वतयमान व भलवष्ट्य या तीन काळाचें (यौलर्गक बिाने होिारे) ज्ञान. [सं.] 
 
णत्रकालाबाणधत लव. अिंड; लनत्य. 
 
णत्रकाली, णत्रकाळी लिलव. उलशरा; मध्यान्द्ह होऊन रे्गल्यावर बऱ्याच वेळाने; लवशषेतुः जेविाच्या 
वळेी हा शब्ि वापरतात. 
 
णत्रकांड  लव. १. तीन पेरे असिेिा (ऊस, बाबं ू इ.). २. तीन भार्ग, प्रकरि असिेिा (गं्रथ, 
कोश). ३. कमय, उपासना व ज्ञान ही काडें, प्रकरिे असिेिा (विे) : ‘तुिंा अनुहताचा डमरू । ...लत्रकाडंी 
थोरू र्गजयत ।’ – एभा १९·२. [सं.] 
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णत्रकांड्या बभरू  (ि.) परािमी योद्धा. भीमाच्या या नातवाजवळ युद्धसामग्री म्हिजे फक्त तीन 
बाि असत. त्यावरून हा अथय. 
 
णत्रकुटणशखर न. योर्गाभ्यासमार्गातीि एक चि : ‘लत्रकुट लशिरी येऊलन जािें ।’ – अंबाबाई 
रामिासी. [सं.] 
 
णत्रकुटी  स्त्री. १. लत्रकूट : ‘हे रु्गिेंलरय धोकटी । िेह धातंूची लत्रकुटी ।’ – ज्ञा १३·१०६८. २. 
चोरी, चहाडी व लशनळकी या तीन अवरु्गिाचंा समुिाय : ‘लत्रिोषीं सालंडिे शरीर । लत्रकुटीं लफटलिया नर्गर 
।’ – ज्ञा १६·४३९. 
 
णत्रकूट न. १. पहा : त्रर्. २. तीन लशिरे असिेिा पवयत. ३. इडा, झपर्गिा, सुषुम्ना या तीन नाड्याचंा 
समुिाय. ४. पहा : णत्रकुटी २. ५. पहा : णत्रकटु [सं.] 
 
णत्रकूट लव. ज्याच्या ििाटावर ओळीने तीन भोवरे आहेत असा (घोडा). हा उत्तम समजिा जातो. – 
अश्वप १·२५. 
 
णत्रकोि  पु. न. १. तीन सरळ रेषानंी मयालित अशी एक समति आकृती; तीन बाजू असिेिी 
सरळ रेषाकृती. – महमा ७. २. (सामा.) तीन कोन असिेिी वस्तू. [सं.] 

पु. (फ. ज्यो.) कंुडिीतीि प्रथम, पचंम व नवम स्थान. ग्रहाच्या स्थानापासून पाचवे व नववे 
स्थान. 
 
णत्रकोिणमती स्त्री. (र्गलित) र्गलितशास्त्रातीि एक लवभार्ग. लत्रकोिाच्या लििेल्या लववलित 
अवयवावंरून रालहिेल्या अवयवाचंा लनियय करिे हे या लवभार्गाचे कायय आहे. याचा उपयोर्ग मुख्यतुः 
ज्योलतषशास्त्र, मोजिीशास्त्र व नौकाशास्त्र यातं होतो. [सं.] 
 
णत्रकोिासन न. कूमासन घािून बसल्यानंतर पाय पसरत पसरत ढंुर्गिापासून सुमारे एक हात 
िाबं अंतर पडेि असे िोन्द्ही पायाचें पजें िूर करावे म्हिजे हे आसन होते. या आसनानें कमरेचे बिं मजबूत 
होतात. – संयोर्ग ३३१. [सं.] 
 
णत्रकोिीकरि न. िेत्रफळ काढताना बहुभजुाकृतीचे लत्रकोिात लवभाजन करण्याची लिया. 
 
णत्रकोिी काच, कभग (पिाथय.) घनलत्रकोिाकार झभर्ग; याचा प्रकाशाचे पथृक्करि करण्याकडे उपयोर्ग 
करतात, िोिक. 
 
णत्रखंड न. स्वर्गय, मृत्य ूव पाताळ या तीन िोकाचंा समुिाय. 

लव. तीन तुकडे पाडिेिा : ‘कृष्ट्िें बाि सोलडिा पाहीं ।...सवेंलच पालडिा भोई । तीं ठायीं 
लत्रिंड ।’ – एरुस्व १२·११५. [सं.] 
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णत्रगि पु. १. मनुष्ट्याने आयुष्ट्यात साधावयाचे धमय, अथय व काम हे तीन पुरुषाथय. २. मनुष्ट्याचें िेव, 
मनुष्ट्य व रािस हे तीन प्रकार, वर्गय. [सं.] 
 
णत्रगत पु. (नाट्य.) लविूषक, सूत्रधार व पालरपाश्वयक याचं्या संवािाचा नाटकातीि भार्ग. – 
भरतमुलनप्रिीत नाट्यशास्त्र, भानुकृत भाषातंर अध्याय ५. प.ृ २३. [सं.] 
 
णत्रगणतक लव. स्थिचर, जिचर व व्योमचर अशा तीन प्रकारचे (प्रािी). – मुिाचंा 
व्यवहारकोश. [सं.] 
 
णत्रगुि पु. न. १. (वस्तू, प्रािी इ.च्या लठकािी असिेिे) सत्त्व, रज व तम हे तीन रु्गि. २. माधुयय, ओज, 
प्रसाि हे वाङ्मयातीि तीन रु्गि.  

लव. लतप्पट. [सं.] 
 
णत्रजात  न. िािलचनी, तमािपत्र, विेिोडे हे मसाल्याचे तीन पिाथय. 
 
णत्रज्र्ा, णत्रभज्र्ा स्त्री. (भलूमलत.) वतुयळाच्या मध्यापासून पलरघातीि कोित्याही झबिूपयंत काढिेिी 
सरळ रेषा. [सं.] 
 
णत्रताणत्त्वक लव. (रसायन.) ज्याच्या घटनेत तीन जातींची तत्त्व ेआहेत असा (पिाथय). [सं.] 
 
णत्रताल, णत्रपुट पु. (वाद्य.) एक ताि, ठेका. यात सोळा मात्रा व चार लवभार्ग आहेत. [सं.] 
 
णत्रदल, णत्रदळ लव. १. तीन ििे, पाने असिेिे; लतपानी. २. िेठावर तीन पाने असिेिे (लबल्वपत्र 
इ.). [सं.] 
 
णत्रदश पु. िेव, सुर : ‘मोलहिींसहवधू लत्रिशाचंी । आमची न नविें  सुदृशाचंी ।’ – वामन विेुसुधा 
१·५. [सं.] 
 
णत्रदंडी पु. १. ज्याचा त्यार्ग करून पुन्द्हा र्गृहस्थाश्रम स्वीकारता येतो असा संन्द्यास घेतिेिा संन्द्यासी. 
२. (ि.) काया, वाचा व मन या लतघावंर ज्याने ताबा लमळविेिा आहे असा तपस्वी पुरुष. ३. तीन िंड 
धारि करिारा. ४. (ि.) पोकळ आव; ढोंर्ग; सोंर्ग. [सं.] 
 
णत्रदोष पु. अव. १. कफ, वात आलि लपत्त हे शरीरात असिारे तीन िोष, धातू. २. याचंा एकाच 
वळेी िंािेिा िोभ; सलन्नपात. ३. झहसा. [सं.] 
 
णत्रधा लव. तीन प्रकारचा : ‘एव ंकमय कता ज्ञान । या लतहींचे लत्रधा लचन्द्ह ।’ – ज्ञा १८·६८९. 
लिलव. तीन प्रकारानंी, मार्गांनी. [सं.] 
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णत्रधातुक न. कफ, वात व लपत्त या तीन धातंूनी बनिेिे शरीर : ‘ऐसा जो भक्तु होये । तयाचे 
लत्रधातुक हें जैं जाये ।’ – ज्ञा ११·६९९. 
 
णत्रप स्त्री. एक प्रकारची चाि; िुडकी चाि. – प्रामको. 
 
णत्रपताकहस्त पु. (नृत्य.) हाताची सवय बोटे सरळ पसरून झकलचत आिडून व करंर्गळीजवळचे बोट 
वाकवनू करतात तो अलभनय. [सं.] 
 
णत्रपताका स्त्री. पाच बोटाचें तीन भार्ग (िोन िोन बोटाचें िोन, अंरु्गष्ठाचा एक असे) करून 
लनशािाचे तीन फरारे करिे. [सं.] 
 
णत्रपद न. तीन पिाचंा, शब्िाचंा समूह; तत, त्वम, अलस या तीन पिाचंा समूह : ‘जंववरी लत्रपि शोध 
न घडे ।’ – परमा २·१३. 

लव. १. तीन पाय असिेिा. २. तीन चरि असिेिा (श्लोक, कलवता). ३. (अंकर्गलित) उिे, 
अलधक लचन्द्हानंी संयुक्त अशी तीन पिानंी युक्त (संख्या इ.). [सं.] 
 
णत्रपदा स्त्री. तीन पिाचंा र्गायत्री छंि : ‘लत्रपिा, लत्रकाळीं अध्यय िेता ं । तै्रलवद्या तत्त्वता ं त्या नावं ।’ – 
एभा ११·१३३७. [सं.] 
 
णत्रपिय पु. पळसाचे िंाड. यािा एका िेठावर तीन पाने असतात.  
लव. तीन पाने, िळे असिेिा. [सं.] 
 
णत्रपाद पु. लव. एका राशीत ज्याच्या तीन चतुथांश अंशाचा समावशे िंािा आहे असे कृलत्तका, 
पुनवयसु इ. नित्र. [सं.] (वा.) णत्रपाद लागिे – लत्रपाि नित्र िार्गिे असता मरि येिे. 
 
णत्रपुटी स्त्री. १. (विेान्द्त.) एक जर नसेि तर बाकीच्या िोहोंची लसद्धी होिार नाही अशा तऱ्हेने 
एकमेकाशंी संबद्ध असिेल्या तीन र्गोष्टींचा समुच्चय; कता, कमय, लिया अशा संबंधाने परस्पराशंी संबद्ध 
असिेिा लतघाचंा समुिाय. उिा. जीव, जर्गत, जर्गिीश्वर; जे्ञय, ज्ञाता व ज्ञान : ‘भ्रमाची लत्रपुटी वाढवी 
सिा ।’ – एभा २·४५९. २. कमयसृष्टी. ३. लवकारसृष्टी. ४. लिव्यसृष्टी. [सं.लत्रपुट] 
 
णत्रपुर पु. १. कार्णतकी पौर्णिमेिा िेवापुढे िीपमाळेवर झकवा इतरत्र कापूर वरै्गरेचा िावतात तो मोठा 
लिवा. २. लशवरात्रीिा लस्त्रया शकंरापुढे िावतात त्या वाती, लिव.े ३. िेवळासमोर उभारिेिा िीपस्तंभ. 
[सं.] 
 
णत्रपुरारी, णत्रपुरी पौर्पिमा  स्त्री. कार्णतकी पौर्णिमा. या लिवशी िेवळात लत्रपुर िावनू िीपोत्सव 
करतात. [सं.] 
 
णत्रपुरुष  पु. अव. बाप, आजा, पिजा अशा तीन पूवयजापंैकी एक.[सं.] 
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णत्रपंुड्र पु. न. शवै आपल्या कपाळावर भस्माचे आडवे तीन पटे्ट ओढून करतात ते लचन्द्ह; रामानुजपथंी 
वैष्ट्िव आपल्या कपाळावर र्गोपीचिंनाचे तीन उभे पटे्ट िावनू करतात तो लतिक, लचन्द्ह. 

लव. वरीिप्रमािे कोित्याही प्रकारचे लत्रपुडं्र धारि करिारा. [सं.] 
 
णत्रबुधी स्त्री. िुबुयद्धी. – प्रामको. 
 
णत्रफळा  स्त्री. पु. लहरडा, बेहडा व आवळकाठी याचें समभार्ग चूिय. [सं.लत्रफिा] 
 
णत्रफाट  स्त्री. पारं्गापारं्ग; भार्गिी; लवस्कळीतपिा : ‘परंतु जमावाची लत्रफाट जाहािी यास्तवच 
लवचारातंर प्राप्त जाहािे आहे.’ – पेि ३३·२१. [सं.लत्र+म.फाटिे] 
 
णत्रभंग पु. (शरीर इ.) तीन लठकािी वाकिे, वाकविे : ‘या हेतु रासरंझर्ग । ठाि माडुंलन लत्रभझंर्ग ।’ – 
रास १·२७. [सं.] 
 
णत्रभाग पु. चुना, वाळू व तार्ग हे लतन्द्ही लमसळून केिेिा िर्गिा; रदा; लचिि : ‘लत्रभार्गामधें िडा असे 
। लत्रभार्गासालरिालच भासे ।’ – िास ८·५·४६. [सं.] 
 
णत्रभांतर  पु. ग्रहाचंा सूयांतरकोन सूयाच्या पूवेिा झकवा पलिमेिा ९० अंशाचा िंािा म्हिजे 
त्यािा त्या लिशचेें लत्रभातंर म्हितात. – सूयय २४. [सं.] 
 
णत्रभुवन  न. स्वर्गय, मृत्य ूव पाताळ हे तीन िोक. [सं.] 
 
णत्रभुवनकीर्पतरस  पु. एक आयुवेिीय मात्रा. झहर्गूळ, बचनार्ग, संुठ, लमरी, झपपळी, टाकििार 
व झपपळमूळ ही समभार्ग घेऊन, एकत्र ििून िंािेल्या लमश्रिािा तुळशीच्या, आल्याच्या व धोत्र्याच्या 
रसाच्या तीन भावना द्याव्या म्हिजे हा रस तयार होतो. हा ज्वर व सलन्नपात याचंा नाश कलरतो. – योर 
१·३७४. [सं.]  
 
णत्रभेदी लव. परमेश्वराच्या अवताराची लत्रलवध मायेची मूती : ‘मूर्णत लत्रभेिी.’ – र्गरा २७१. 
 
णत्रमात्रका, णत्रमात्रा स्त्री. अव. ॐकाराच्या अकार, उकार व मकार या तीन मात्रा : ‘का ं जे 
एकािरपिेसीं । लत्रमात्रके लचये कुशी ।’ – ज्ञा १८·१५१०. [सं.] 
 
णत्रमाणळक लव. तीन माळे असिेिे; लतमजिी (घर, इमारत इ.) : ‘तरी लत्रमालळकें  धवळारें । 
करावीं का ं।’ – ज्ञा ५·११४. [सं.लत्र+म.माळा] 
 
णत्रमूती  पु. १. ब्रह्मा, लवष्ट्िु व शकंर हे लतघे लमळून िंािेिी मूती, रूप; ित्त. २. (लि.) ईश्वर, 
पुत्र व स्स्पलरट या लतघाचंी बनिेिी मूती; (इं.) लरलनटी. [सं.] 
 
णत्रमोडी  रिवाद्याचा एक प्रकार. 
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णत्रर्ंच स्त्री. घारी; एक प्रकारची पुरी : ‘लत्रयंच नाम घारी बरवटं । ब्रह्मपुरीसीं ।’ – ऋ ८२. 
 
णत्ररात्रांतला लव. जो मेिा असता लत्ररात्र अशौच पाळावे िार्गते असा (सर्गोत्रज). 
 
णत्रलोक  पु. लत्रभवुन. [सं.] (वा.) णत्रलोकात झेंडा लाविे, णत्रलोकात झेंडा णनवटिे – लतन्द्ही 
िोकातं नाव र्गाजलविे, र्गाजिे. [सं.] 
 
णत्रवट पु. (संर्गीत) लत्रताि. [सं.] 
 
णत्रवडी, णत्रवडा स्त्री. १. तीन पिरी वस्त्र : ‘मालंजठी, लत्रवडी ओळर्गालविी.’ – िीचपू ७७. २. तीन 
वस्त्राचंा समूह : ‘कुऱ्हे मातारंालच लत्रवडी.’ – लनलिप्र ४. 
 
णत्रवगय पु. १. मनुष्ट्यमात्राने आपल्या आयुष्ट्यात साधावयाच्या चार पुरुषाथांपैकी धमय, अथय व काम हे 
तीन पुरुषाथय. २. उत्कषय, साम्यावस्था व ऱ्हास या राष्ट्राच्या तीन अवस्था. ३. प्रकृतीचे, स्वभावाचे सत्त्व, 
रज, तम हे तीन रु्गि. ४. लत्रफळा. ५. लत्रकूट. [सं.] 
 
णत्रवार लिलव. तीन वळेा; तीनिा. हा शब्ि लनिय, संकल्प, वचन, िंड, धमय, लशिा, बोध, उच्चारि इ. 
शब्िासंह समासात िलचत, लनलित, ठाम, नेटाचा, जोराचा इ. अथाने योजतात. [सं.लत्र+म.वार] 
 
णत्रणवक्रम पु. १. (बायकी) र्गोपा. बारशाच्या लिवशी मुिाचे नाव ठेवताना बायका पाळण्याच्या 
िािून वर, वरून िािी िेतात तो कंुची घातिेिा वरवटंा, नारळ. २. लवष्ट्िूचे नाव [सं.] 
 
णत्रवेिी स्त्री. १. प्रयार्ग येथीि र्गंर्गा, यमुना व रु्गप्त सरस्वती या तीन नद्याचंा संर्गम होऊन िंािेिा 
प्रवाह. २. तीन पेडाचंी रु्गंफिेिी विेी, केशरचना. ३. (संर्गीत) र्गायनशास्त्रातीि एक रार्ग. र्गानसमय 
सायंकाळ. [सं.] 
 
णत्रशंकू पु. १. (लत्रशकूं राजा हा पथृ्वी व स्वर्गय या िोहोंमध्ये अधातंरी िोंबत रालहिा होता, असे 
पुरािात वियन आहे. त्यावरून) धड इकडेही नाही आलि धड लतकडेही नाही अशी ज्याची अवस्था िंािी 
आहे असा मनुष्ट्य. २. िलििेकडीि एक तारकापुजं. 
लव. तीन लिळे मारिेिा (उंबरठा) : ‘काय बहु बोिों सुभटा ं।...नरकाचा िारवटंा । लत्रशकुं हा ।’ – ज्ञा 
१६·४३०. [सं.] 
 
णत्रकशगी, णत्रसंधी, णतरकशगी, णतरसंगी स्त्री. एक फुििंाड. याची फुिे सकाळ, िुपार, संध्याकाळ 
अशा लतन्द्ही वेळी उमितात व ती पाढंरी, लनळसर व पचंरंर्गी असतात. [सं.लत्रसंलध] 
 
णत्रशुद्धी  स्त्री. १. (एिािे कार्गिपत्र) तीन वळेा तपासून शुद्ध केिे आहे हे िशयवण्याकरता त्या 
अथाची त्यावर मारिेिी टीप. २. तीन वेळा प्रलतज्ञापूवयक सालंर्गतिेिी (एिाद्या र्गोष्टीची) शुद्धता, सत्यता, 
लनलितता. ३. तीन वळेा स्नान करून, धुवनू, घासून, तापवनू (कोिताही एिािा पिाथय शुद्ध करण्याचा 
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प्रकार करून) िंािेिी (व्यक्ती, वस्तू इ.ची) शुद्धता. ४. तीन वळेा, तीन लठकािी स्नान घािून िंािेिी 
लवटाळशीची शुद्धी. ५. कालयक, वालचक व मानलसक शुद्धी. 

लव. तीळ वळेा तपासून, शुद्ध करून बरोबर, िरे ठरविेिे. 
लिलव. िरोिर; लत्रवार िरे : ‘तरी मी प्राि त्याजीन व्याधीं हे लत्रशुद्धी जािपा ं।’ – मुवन १·११७. 

[सं.] 
 
णत्रशूल, णत्रशूळ पु. न. १. तीन फाळ असिेिे शकंराचे एक आयुध. २. (सोनारी धंिा) शकंराच्या 
लत्रशूळाच्या आकाराचे िोिंडी तारेचे सोनाराचे एक हत्यार. याच्या तीन टोकातं विटीकेचे तीन मिी 
अडकवनू डाक िेता येतो व टीक करता येते. [सं.] 
 
णत्रसगडा पु. तीन वस्तंूचा समूह. 
 
णत्रसड स्त्री. चौकशी; शोध. 
 
णत्रसळ स्त्री. लतसळ; एक बोराएवढे लहरवे फळ; याचा लजभेस चुरचुर िार्गतो. [सं.लत्र+शकि] 
 
णत्रसंधान न. िोन िोन िभांच्या िोन जुळ्या घेऊन त्याचंी िोरी वळून अशाच पुन्द्हा िोन जुळ्या 
िोन वळे घेऊन त्याचंी तीन लठकािी साधूंन वळिेिी यज्ञयार्गातीि सलमधाचें जुडरे्ग बाधंण्याची िोरी : 
‘इध्मा बर्णह लत्रसंधान । करोलनया पलरस्तरि ।’ – भाराबाि २·७०. [सं.] 
 
णत्रसंध्र्ा  स्त्री. १. लिवसाचे तीन संलधकाळ; प्रभात, मध्यान्द्ह व सायंकाळ. २. लिवसाच्या तीन 
संलधकाळी केिेिी संध्या. 
 
णत्रसंध्र्ार्ात्रा स्त्री. र्गयेिा र्गायत्रीतीथावर पहाटे, सालवत्रीतीथावर मध्यान्द्ही व सरस्वतीतीथावर 
सायंकाळी स्नान, संध्या व जप करिे, या लवधीस लत्रसंध्यायात्रा म्हितात. – तीप्र १३७. [सं.] 
 
णत्रसी लिलव. ताठपिे; धडधाकटपिे : ‘पारुं्गळेआतें चरि येंती । ... सापडजें जैसीं लत्रसीं उडती ।’ – 
लिपु १·३५·४६. [सं.लत्रक्] 
 
णत्रसुपिय  न. भोजनािा सुरुवात करण्यापूवी म्हितात ते नारायिीय उपलनषिातीि मंत्र. 
[सं.] 
 
णत्रक्षार पु. (वैद्यक.) सज्जीिार, जविार व टाकििार हे तीन िार. – योर १·१७५. [सं.] 
 
त्रीक पहा : णतरी 
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त्रु 
 
त्रुणट, त्रुटी स्त्री. १. अठरा लनमेषाचंा काळ : ‘र्गरुडा, नेईं न िार्गता ंत्रटुी ।’ – मुआलि ५·६१. २. 
चुटकी : ‘त्रटुी न वाजता ंअजुयन । जात सुरेशप्रस्थमार्गय ििनू ।’ – ह ३२·२२५. ३. िंड; प्रलतबधं; अडथळा. 
४. नाश. ५. शकंा. ६. िव; अिू; िेश. [सं.] 
 
त्रुणटत लव. तुटिेिा; लनराळा, वरे्गळा िंािेिा; तोडिेिा; अपूिय. [सं.] 
 

ते्र 
 
ते्रचाळीस, ते्रताळीस लव. ४३ ही संख्या. [सं.लत्रचत्वाझरशत] 
 
ते्रतास्ग्न  पु. झहिंूचे तीन पलवत्र अग्नी. [सं.] 
 
ते्रतारु्ग  स्त्री. न. चार युर्गातंीि िुसरे युर्ग. याचा अवधी बारा िि शहाण्िव हजार वषांचा 
असतो. [सं.] 
 
ते्रधा स्त्री. (शक्तीपेिा बरेच मोठे काम अंर्गावर पडल्यामुळे, बरीच कामे उपस्स्थत िंाल्यामुळे 
एिाद्याची होिारी) धािंि, धावपळ, र्गोंधळ, र्गडबड, तारंबळ, ओढाताि; (श्रमाने आिेिा) शीि, 
भार्गवटा, ताि; (भीती इ.नी उडािेिी) धािंि, लतरपीट, र्गाळि, घाबररंु्गडी. 
लिलव. तीन मार्गांनी, प्रकारानंी, पद्धतींनी. [सं.] 
 
ते्रपन्न लव. ५३ ही संख्या. 
 
ते्रपन्न णटकलीचा, ते्रपन्न मंगळीचा, ते्रपन्नी लव. (अलशष्ट) जारािा, जारपुत्रािा उदेशून द्यावयाची एक 
लशवी; मात्रार्गमनी; रंडापुत्र. 
 
ते्रवटी डाळ चिे, तुरी, उडीि इ. डाळींचे एकत्र लमश्रि. [सं.लत्र+वृत–पुट] 
 
ते्रसष्ट, ते्रसट लव. ६३ ही संख्या. [सं.लत्रषलष्ट] 
 
ते्रसष्टी स्त्री. फाशाचं्या िेळात पडिारा एक डाव. छ तीन नऊ. 
 

तै्र 
 
तै्रराणशक न. (अंकर्गलित) आद्यकं, मध्याकं व अंत्याकं झकवा प्रमाि, फि व इच्छा अशी 
प्रमािाचंी तीन पिे लििी असता चौथे फि म्हिजे इच्छाफि काढण्याची रीत. [सं.] 
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तै्रलोक्र्कचतामिी पु. १. (वैद्यक.) एक रसायन, मात्रा. २. साधारितुः सवय रोर्गावंर उपयोर्गी 
पडिारे औषध. [सं.] 
 
तै्रणवद्या स्त्री. (विेान्द्त.) १. भर्गवदर्गीता, उपलनषिे व ब्रह्मसूते्र हे तीन गं्रथ. २. तीन विे; त्याचें अध्ययन. 
[सं.] 
 

त्रो 
 
त्रोटक न. उपनाटक; एक रूपकप्रकार. 
 
त्रोटक लव. संलिप्त; थोडक्यात सालंर्गतिेिा; साराशंरूप. [सं.] 
 
त्रोटिे उलि. तोडिे; लवभार्गिे; वरे्गळे करिे; तुकडे करिे. [सं.] 
 
त्रोणहहेऽ  ना. उदर्गा. म्हशीिा हाकण्यासाठी म्हिावयाचा शब्ि. [ध्व.] 
 
त्र्र्िुक न. तीन द्व्यिुक लमळून होिारे पलरमाि. [सं.] 
 
त्र्र्स, त्र्र्जाणत पु. (संर्गीत, वाद्य) ज्यात पलहिा लवभार्ग तीन मात्राचंा असावा िार्गतो असा 
िलििेकडीि तािाचा एक प्रकार. 
 
त्र्र्ाऐंशी, त्र्र्ार्शी, त्र्र्ार्ंशी लव. ८३ही संख्या. [सं.त्र्यशीलत] 
 
त्र्र्ाण्िव लव. ९३ ही संख्या. [सं.लत्रनवलत] 
 
त्र्र्ाहात्तर लव. ७३ ही संख्या. [सं. लत्रुःसप्तलत] 
 
त्र्र्ाणहक  पु. तीन तीन लिवसानंी, चौथ्या लिवशी येिारा ताप. [सं.] 
 

त्व 
 
त्व भाववाचक नामे साधण्यासाठी संस्कृत नामे व लवशषेिे यानंा िावण्याचा प्रत्यय. हा िार्गून िंािेिी 
भाववाचक नामे नपुंसकझिर्गी असतात. उिा. लमत्रत्व, िघुत्व इ. 
 
त्वक्पक्ष  लव. लकड्यातंीि एक वर्गय. या वर्गातीि लकड्यास त्वचेचे बनिेिे चार पि असतात; ते 
पातळ असून त्यावर लशरा असतात; मध वरै्गरे रव शोषि करण्याजोर्गें तोंड असतें व िाढा चावण्याजोग्या 
असतात. – प्रालिमो ११५. [सं.] 
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त्वक्पापुद्रा पु. शेंवड्याच्या त्वक्पेशीतून स्त्रविाऱ्या पिाथांचे शरीराभोवती तयार होिारे एक 
अिंड पटि. – ज्ञाको क १९०. 
 
त्वक्शून्र्वात पु. स्पशयज्ञान नाहीसे करिारा वातलवकार. [सं.] 
 
त्वचा स्त्री. १. (शरीरावरीि) चामडी, कातडी. पंचज्ञानेंलरयापंैकी स्पशयज्ञान करून िेिारें इंलरय. २. 
(िंाडाची) साि. ३. फळाचे साि; टरफि. ४. सपाची कात; मेंर्ग : ‘त्वचा पायें लशरीं । हािेयाही फडे न 
करी ।’ – ज्ञा १६·१२६. [सं.] 
 
त्वचारोगशास्त्र न. त्वचा या शरीरातीि सवात मोठ्या अवयवािा होिाऱ्या लवकृतींचे लनिान व 
त्यावर उपचार करिारी वैद्यकशास्त्राची शािा. 
 
त्वत् सना. तू. 
 
त्वरक पु. र्गाडीचा वरे्ग वाढवण्याचे साधन. 
 
त्वरि न. वरे्गबििाचा िर. 
 
त्वरा स्त्री. १. चपळाई; घाई; वरे्ग; शीघ्रता. २. (स्वभाव इ. चा) तरतरीतपिा; हुशारी; तल्लिपिा. 
[सं.] (वा.) त्वरेवर रे्िे – एिािे काम िवकर, िंटपट करिे. 
 
त्वणरत लिलव. त्वरेने; जििीने; घाईने; िंटपट; िवकर. [सं.] 
 
त्वष्ट पु. न. (एिािे काम करण्याबदि िुसऱ्यािा केिेिा) त्रासिायक तर्गािा, घाई; उपरवकारक 
आग्रह; त्रास; उपरव; िचाडं. (लि. िाविे, करिे, िेिे, िार्गिे, होिे). 
 लव. तासिेिा; रंधिेिा, तोडिेिा. [सं.] 
 
त्वष्टा पु. १. लवश्वकमा. २. ब्रह्मिेव. ३. सुतार. [सं.] 
 
त्वंपुरा पु. (ि.) शिंध्वनी; बोंब; आरडाओरडा. ‘त्वपंुरा सार्गरोत्पन्न.’ इ. शिंाच्या स्तुलतपर 
श्लोकाच्या आरंभीच्या शब्िावरून. 
 
त्वा सना. तू या सवयनामाचे तृतीयेचे रूप. 
 
त्वेष पु. आवशे; रार्गाची इसळी; संताप; अवसान; स्फुरि. [सं.] 
 
त्सुनामी  स्त्री. समुरात उसळिारी व िूरवर पसरत जािारी महाकाय िाट. समुराच्या तळाशी 
होिाऱ्या भकंूपानंतर या िाटा लनमाि होतात. याचंी िाबंी २०० लकमीपयंत तर उंची १५० मीटरपयंत असू 
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शकते. ताशी १०० लकमी इतक्या वेर्गाने त्या पसरतात. [ज. त्सु=लकनारा + नामी=िाट] 
 
त्से त्से माशी िलिि आलफ्रकेत कारं्गोच्या िोऱ्यात आढळिारी एक अलतलवषारी माशी. (ही चाविी 
असता प्रािी मरतात.) 
 

∎∎∎ 
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थ 
 
थ मराठी वियमािेतीि बलत्तसावा विय व सतराव ेव्यंजन. 
 
थई लि. येिे – नार्गाको. 
 
थकिे अलि. १. िमिे; लशििे; चािवेनासे होिे; भार्गिे. २. शक्ती िीि होिे; (रोर्ग, म्हातारपि इ. 
मुळे) बेजार होिे. ३. मती रु्गंर्ग होिे; बुद्धी न चाििे. ४. लिवाळे लनघिे; पैसा नसल्यामुळे व्यापार थाबंिे. ५. 
कजाऊ लििेिी रक्कम बुडिे. [सं. स्थग्] 
 
थकबाकी स्त्री. एकूि येण्यापैकी लशल्लक रालहिेिी रक्कम. 
 
थकले कूळ लिवाळे लनघाल्यामुळे झकवा अलतशय र्गलरबीमुळे कजय फेडण्यास असमथय असिेिी व्यक्ती. 
 
थकले मांदले लव. थकिे भार्गिेिे; लशििेिे. 
 
थकवा पु. १. अलतश्रमाने इंलरयानंा येिारी ग्िानी, लशलथिता; र्गळिे; िमिूक. २. कुठल्याही पेशीिा 
सतत उते्तलजत करत रे्गल्यास ती पेशी थकते व काम करू शकत नाही (कारि सततच्या उते्तजनामुळे 
पेशीत रासायलनक बिि होतात) ती अवस्था. (ही र्गंभीर आजाराची लनिशयक असू शकते.) (इं.) फझटर्ग. 
[झह. थकान; त. शवक्कम] 
 
थणकत लव. मुितीत वसूि न िंािेिे, न फेडिेिे (कजय). [सं. स्थग्] 
 
थकीत,थणक्कत, थक्कीत, थक्क लव. १. चलकत; आियययुक्त : ‘थलक्कत होऊलन जन हे पाहती हषें 
परमाथय ।’ – मुक्तेश्वरकृत कलटबधं प.ृ ४. २. र्गोंधळिेिा; बावरिेिा; रु्गंर्ग िंािेिा; र्गडबडिेिा. ३. 
अदु्भत; आकस्स्मक. [सं. स्थलर्गत] 
 
थट पु. स्त्री. १. समुिाय; जमाव; र्गिी; चेप; रर्गडा. (लि. िार्गिे). २. िाट रचना, माडंिी. (लि. 
जमिे, बसिे.). [क. थटु्ट] 
 
थटकारिे उलि. १. रचना करिे; व्यवस्थेने िाविे, ठेविे (लवशषेतुः िेिाव्यासाठी); (पोशाि इ.) 
घाििे. २. उत्तम रीतीने, थाटाने, सफाईने संपविे, करिे. 
 अलि. स्वतुःचा लिमाि लमरविे; डौि िािविे; ऐट, थाटमाट करिे. 
 
थटकावनू लिलव. एकिम; धाडलिशी; जोराने; आवशेाने : ‘हे ऐकून िौिा लनजिे होते ते थटकावनू 
उठोन बसिे.’ –मइसा ७·११५. [ध्व.] 
 
थटिे अलि. लिमािाने चाििे, बोििे, वार्गिे; सजिे; नटिे. [सं. तट] 
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थटिे अलि. १. िोन वस्तू एकमेकींना घासल्या जािे, टेकिे, आपटिे : ‘वचंाच्या हातातल्या बाटल्या 
एकमेकींना थटून आवाज करीत होत्या.’ – व्यंमाक. २. अडकिे; िोळंबिे : ‘ए मास्तर, एक बिै बर्गून िे 
की मिा. पेरनी थटिी र्गा!’ – बनर्गर. 
 
थटथट लिलव. अडिळत : ‘कळा हे िावी कीं थटथट विे िोधलवकिा.’ – भामा २२. 
 
थट्टा, थट्टामस्करी, थटे्टबाजी स्त्री. िुसऱ्यािा चीड येण्याजोर्गी चेष्टा, लवनोि; वाकुल्या; उपहास; 
टवाळी. (लि. करिे) [झह. ठठ्ठा] (वा.)थटे्टवारी नेिे –र्गंभीर लवषयािा लवनोिाचे रूप िेिे, तुच्छ मानिे; 
लवचारात न घेिे; हसण्यावारी नेिे; लनियज्जपिे हसिे. 
 
थट्टी, थया स्त्री. १. (संस्थान, राजा इ. ची) र्गाई, म्हशी इ. जनावरे; लिल्लार; जनावराचें िाते 
(अठरा कारिान्द्यापंैकी एक). २. रु्गरे बाधंण्याची जार्गा; र्गोशाळा. 
 
थटे्टखोर, थटे्टबाज, थटे्टवाईक लव. उपहास, टवाळी करिारा; थट्टा उडवण्याची िोड, स्वभाव 
असिारा. 
 
थड स्त्री. १. लकनारा; तीर; काठ; कड; तड. २. (ि.) लसद्धी; सारं्गता; समाप्ती; शवेट (काम, धंिा 
इ. चा). ३. निीच्या बाजूचे िोरे; िरी. उिा. भीमथड. [सं. तट] (वा.) थड लाविे –फसविे; िुंिविे. 
ही थड ना ती थड –लनरालश्रतपिाची स्स्थती; इकडे आधार नाही व लतकडे आधार नाही अशी स्स्थती. 
 
थड न. स्मशानभमूी : ‘तसेच थड्यात – स्मशानभमूीत येताळबाच्या िेवस्थानािा येिारे ‘लनवि’ 
– तराळ – अंतराळ. 
 
थडक स्त्री. रट्टा; धक्का; थाप; धडक; ठोकर; आघात : ‘चििेव धलरिा केशीं । थडक हािोन उराशी ।’ 
– एरुस्व ९·३९. [सं. तड्] 
 
थडकिे  अलि. १. एिाद्या वस्तूवर आिळिे; एकिम थाबंिे. २. आिळिे, आपटिे (पािी, 
वारा). [सं. थवय] 
 
थडकिे  अलि. १. थाबंिे; प्रवासाच्या शवेटािा येिे; वरे्ग कंुलठत होिे. २. पोहोचिे; योग्य 
पेढीवाल्यािा हंुडी पोच होिे. [सं. स्तंलभत] 
 
थडकन, थडकर, थडणदनी, थडणदशी लिलव. १. धडक, रट्टा इ. आवाज होऊन. २. िंटक्याने; 
थरकाप होऊन. [ध्व.] 
 
थडगे न. पे्रत जाळिेल्या अर्गर पुरिेल्या जार्गी केिेिे बाधंकाम. [सं. स्तब्ध] 
 
थडिे अलि. तटिे; थाबंिे; अडकून राहिे : ‘रािातं थडाव ेऐसे नाहीं.’ – पेि २७·५५. [सं. स्था] 
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थडथड, थडाथड,थडाथडा,थडथडा, थडाडून, थडाडा लिलव. १. घाईने, भराभर मारिेल्या ठोशाचंा 
आवाज होऊन. २. कापत; हित. (लि. कापिे, हििे, लभिे, जीव–अंर्ग– ऊर–हृिय इ. उडिे.). ३. 
भरभर; िवकर. (व.) [ध्व. थड् लि.] 
 
थडथड  स्त्री. कापरे; थरथरी; हुडहुडी. [ध्व.] 
 
थडथड, थडथडी, थडथडिे, थडथडाट, थडाडिे पहा : थरथर 
 
थडथाद  लिलव. अलिप्तपिाने; न बििता. [सं. ताटस्थ्यात] 
 
थडवा पु. १. िहान तळे : ‘भवझसधुचा थडवा केिा । बोिलविा पालहजे ।’ –तुर्गा ३६६८. २. निीचा 
काठ; काठावरीि जमीन. (व., ना.) 
 
थडा पु. िुकानिाराची बसण्याची जार्गा, र्गािी. [झह.] 
 
थडा पु. घाट. 
 
थडाड पु. १. जोराने व रार्गाने िाथाडण्याची, मारण्याची लिया; मोठ्या आवाजाचे एकामार्गून एक 
लििेिे ठोसे, िाथा. २. पराकाष्ठेची धडपड; कापरे. [ध्व. थडथड] 
 
थडाथडी स्त्री. १. एकामार्गून एक मारिेल्या िाथा, बुक्क्या, छड्या, ठोसे इ. २. मोठे कापरे; 
थरथरी. [ध्व. थड! थड!] 
 
थडाव पु. आसरा; लनवातं जार्गा : ‘स्वर ऐकुनया कोलकळा घेती वनीं थडाव ।’ – पिा १७·४२. 
 
थणडर्ाविे सलि. थापटिे : ‘जेिे श्रीकृष्ट्िें…तो काळ लच थलडयालविा पाठीं । तेिेंलच लमशें । – नरुस्व 
३०८. 
 
थणडवा पु. काठ; आसमंतातीि प्रिेश : ‘तयाचें पडिें  रि थलडवा प्रभासलचये ।’ – भाए ६८. 
 
थडी स्त्री. र्गोिाचंी उंच िाविेिी रारं्ग; थप्पी. [क. थटु्ट] (वा). थडी मारिे –झभत घाििे. 
 
थडी स्त्री. चौथरा. 
 
थडीचा लव. उत्तम जातीचा, पैिाशीचा (झशरे्ग असिारा पशू). 
 
थडे न. १. धड; किेवर; पे्रत : ‘आत्म्यालवि थडें रोकडें शरीराचें ।’ – िास १६·८·११. २. थडरे्ग. 
३. तपस्येची जार्गा. [सं. स्तब्ध] 
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थतरणबतर लव. भ्रलमष्ट. (कु.) 
 
थती न. काशाचे ताट; थाटी. (िा.) 
 
थत्त उद्र्गा. लतरस्कार, अधीरपिा िािविारे उद्र्गारवाचक अव्यय; हट हट; छे! छे; शी शी. [ध्व.] 
 
थत्तरुमत्तरु लव. मोठ्या कष्टाने, कसाबसा बनविेिा. पहा : थंतरमंतर २ [सं. तंत्रमंत्र] 
 
थनसरी  स्त्री. छातीवरीि स्तनाजवळची जार्गा : ‘नारो बापोजीस तीर थनसरीस िार्गिा.’ –
पुरं िभा ३ प.ृ १३८. 
 
थना पु. छाती; स्तन; थान. (को.) [सं. स्तन] 
 
थनी स्त्री. घोड्यातीि एक िोड, र्गोम. 
 लव. छातीवर स्तनाकृती मासं असिेिा (घोडा). – अश्वप १·९४. 
 
थनुला लिलव. पान्द्हा; स्तनपान. (िंाडी) 
 
थपकट, थपकड, थपकडा, थपकि पहा : थबकटइ. 
 
थपकन लि. लव. एकिम; धबकन. 
 
थपकल, थपकील स्त्री. धपकन बसिे–पडिे; थप आवाजाने ढंुर्गिावर पडिे; थपकि, फतकि 
घािून बसिे. (लि. मारिे, घेिे). [ध्व. थप्] 
 
थपकी ऱ्हानं १. वाढ िंुटिे; तेथेच थाबंिे. २. िबा धरिे. (अलह.) 
 
थपडाक, थबडाक, थप्पड स्त्री. चपराक; थापट; ठोसा; चापट. [ध्व. थप्; त. शाप्पाडु] 
 
थपथप, थबथप,थपथब, थबथब,थपथपा,थबथपा, थपथबा, थबथबा लिलव. आरय पिाथापासून 
थेंब थेंब रव थपथप अशा आवाजाने लठपकण्याच्या आवाजाचे अनुकरि करून. 
 
थपथपिे, थपथबिे लि. अलि. ओल्या कपड्यातून पािी थपथप र्गळिे. 
 
थपथपीत लव. आतून थपथप पािी इ. र्गळत आहे असे (शरीर, वस्त्र इ.). 
 
थपाटी स्त्री. थापटी; चापटी. 
 
थणपर्ा पु. (ताि) लववलित तािाच्या एका आवतयनाचे पिवाजावर काढिेिे समग्र बोि. [ध्व. थप्] 
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थप्प लिलव. एकिम बिं. [सं. स्थालपत] 
 
थप्पडखाऊ, थप्पडवाईक लव. १. थपडा िािारा. २. िुसऱ्याच्या मताने वार्गिारा. 
 
थप्पा, थापा पु. िािेच्या अंर्गठ्या करण्याचे िकारी िोकाचें एक हत्यार. 
 
थप्पी, थप्पा स्त्री. रास; ढीर्ग; वजनिार वस्तंूची एकावर एक ठेवनू केिेिी रचना. (वा.) थप्पीवर 
लावनं, वसारनं –अडर्गळीत टाकून िेिे. 
 
थबकट, थबकड, थबकडा लव. १. सपाट; चापट; बसका. २. बसकट; नकटे (नाक) : ‘थबकट 
चेहऱ्याची व स्थूि…’ –उपेलिताचें अंतरंर्ग. [ध्व.] (वा.) थबकट बसिे –एकिम जोराने ढंुर्गिावर बसिे. 
 
थबकटे  न. तबक : ‘रूप्याची आडकात्री काय सोन्द्याचे थब् कटें’ – धािो ५८. (को., र्गो.) 
 
थबकड, थबकि स्त्री. बसकि; बठैक; बसण्याचा प्रकार. (कु.) [थब] 
 
थबकड  स्त्री. थप्पड; चपराक. (लि. मारिे, िेिे, चढविे.) 
 
थबकिे  अलि. एकिम उभे राहिे; थाबंिे; मध्येच थाबंिे. 
 
थबकन्  लिलव. मध्येच थाबंनू. 
 
थबकविे उलि. थोपविे; थाबंविे; एकिम उभे करिे. 
 
थबके, थपके लव. थबकड; चपटे. 
 
थबथबिे अलि. लठपकिे; टपटप र्गळिे; टपटपीत ओिे असिे. 
 
थबथबीत लव. टपटपीत; पािी र्गळण्याइतके ओिे, आरय. 
 
थबलक  न. मुस्कट. (र्गो.) 
 
थबाबिे  अलि. थबथब वाहिे; वाजिे : ‘चबालबती थबालबती । कािव ेपाट ।’ – िास १६·४·२५. 
[ध्व. थब्] 
 
थमिे अलि. उतार पडिे; स्स्थराविे. [सं. स्तंभन] 
 
थमन न. १. उपशम होण्यासाठी, िुुःि कमी झकवा शातं होण्यासाठी लििेिी वस्तू. २. उपशम; 
उतार. (लि. पडिे, होिे, बसिे). [सं. स्तंभन] 
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थमान स्थानावर येिे. 
 
थर्थर्ाट पु. १. नाचिे, मौजेने ओरडिे इ. प्रकार. २. संताप व्यक्त करण्याची लिया. [ध्व.] 
 
थर पु. १. पापुरा; पडिा; स्तर; मढवि (लर्गिावा, िेप, रंर्ग इ. ची). २. रास; ढीर्ग. ३. समुिाय; 
समूह. ४. प्रत, जात, वर्गय इ. अथी काही शब्िाबंरोबर उपयोर्ग करतात. उिा. पुिे–मंुबईथर = 
पुण्यामंुबईकडीि लजन्नस इ.; ब्राह्मि–कुिबीथर = ब्राह्मि, कुिबी इ. ना योग्य असे (पोशाि, कपडे इ.) 
[सं. स्तृ–स्तर; फा.] (वा.) थरचा णचरा थरी बसविे –वस्तू योग्य लठकािी ठेविे; व्यवस्स्थत पायाशुद्ध 
कारभार करिे : ‘परंतु त्यातलह िुसंिेश लवचार करून मनसब्याचे चािीने थरचे लचरे थरी बसवनू करिी 
होऊ िार्गल्यास अवघड काही एक पडावयाचे नाही.’ – ऐप प.ृ ३२७. थरावर बसिे – (मनसुबा) पक्का 
झकवा शाश्वत होिे; चिलबचि नसिे : ‘पत्रान्द्वयें थरावर र्गोष्ट बसिी असता ंबरें आहे.’ – ऐिेसं ६२३२. 
थरास जािे, रे्िे –काम कोित्या तरी शवेटािा पोहोचविे. 
 
थरकिी  स्त्री. कंप; थरकाप. 
 
थरकिे  अलि. थरथरिे; कापिे; भीतीने, थंडीने अंर्ग हििे : ‘अधर स्फुरती जेवीं पवनें । 
पद्मपत्रें थरकती ।’ – मुआलि १६·१२८. [ध्व.] 
 
थरकन, थरकर, थरणदनी, थरणदशी लिलव. अंर्गावर रोमाचं, शहारे उभे राहतीि असे; कापरे भरून; 
थंडी– थरकाप होऊन. (लि. कापिे, लभिे.). [ध्व.] 
 
थरकाप  पु. भीतीने अलतशय कापिे. 
 
थरकापिे लि. थरथर कापिे. 
 
थरकाविे लि. थरथर कापायिा िाविे : ‘पायें थरकावी जर्गती तळीं ।’ – मुआलि ३३·६.. 
 
थरडी स्त्री. १. फुिे ठेवण्याची परडी. २. र्गंध ठेवण्याची उथळ िहान तबकडी. 
 
थरिी स्त्री. १. लचिि व धोंडे याचंा थर (बाधं वरै्गरेवरीि). २. थर रचण्याची लिया. 
 
थरिे अलि. लनरोर्गी, बळकट होिे. [सं. स्स्थर] 
 
थरिे अलि. थाबंिे; स्स्थर होिे; पहा : ठरिे : ‘असंवर बळाची उकळी । वारू न थरती भमंूडळी ।’ –
र्गीता १·३२८. [सं. स्स्थर] (वा.) थरून रहािे –लटकाव धरून राहिे; स्स्थर राहिे. 
 
थरत, थतय लिलव. कंप होत; थरथरा कापत. (लि. लभिे, कापिे.) 
 
थरथर, थरथरा लिलव. भीतीने कापत; अंर्गावर रोमाचं येऊन. [ध्व.] 
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थरथरिे अलि. थरथर कापिे; कंप सुटिे. [थरथर] 
 
थरथराट पु. भयंकर थरकाप : ‘मुलष्टघातालचया ध्वलन । थरथराटें थरके धरिी ।’ – मुसभा 
७·४०. 
 
थरथरी  स्त्री. कंप; थंडीने थडथडिे; रोमाचंासंलहत कंप. 
 
थरपील, थरपा न. पु. ताड, माड इ. च्या फािंीचा िािचा भार्ग. 
 
थरफळी स्त्री. िाकडी पापुद्र्याचं्या थराचंी बनविेिी फळी; (इं.) प्िायवुड. (िंाडी) 
 
थरभरे न. अंबोशी नावाची वनस्पती व लतची पाने. (को.) 
 
थरमर स्त्री. तर्गमर्ग : ‘त्या थरमरीतून मी जार्गा िंािो.’ – उअ. 
 
थरणवथर लव. बरेवाईट; उत्कृष्ट–लनकृष्ट : ‘सोने चोलरता ं उंलिरु । न म्हिे थरलवथरु ।’ – ज्ञा 
१८·५५१. [सं. स्तर] 
 
थरार, थरारा, थराथर, थराथरा  लिलव. अलतशय कापरे भरिे आहे झकवा रोमाचं उठिे आहेत 
अशा रीतीने. (लि. कापिे, लभिे.) 
 
थरार पु. भयचलकत करिारे दृश्य, अनुभव. 
 
थरारक  लव. अंर्गावर काटा आििारा. 
 
थरारिे  अलि. अलतशय कापिे, थरथरिे. 
 
थरारी स्त्री. अलतशय कंप; थरथरी. (लि. सुटिे). 
 
थरासन न. स्स्थरता; लटकाव. (राजा.) [सं. स्स्थरासन] 
 
थरी स्त्री. िुधावरीि मिई; साय. (व., िा.) [सं. स्तर] (वा.) थरी खानं –फायिा घेिे, िुटिे. 
 
थरी स्त्री. ओळ. – प्रामको. 
 
थरु, थरू पु. न. (कोयता, कुऱ्हाड इ. ची) मूठ; िाडंा. [सं. त्सरू] 
 
थरोथरी  लिलव. थरावर थर याप्रमािे : ‘कपूयर आन्द्थीलरिा । थरोथरीं ।’ – मूप्रआलि २८·९३. 
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थरोवरी  लिलव. थराथरावर; प्रत्येक थरावर : ‘थरोवरी सुरंर्ग सुतंबर’ – मूप्र २६७९. [सं. 
स्तर+उपलर] 
 
थमामीटर न. उष्ट्ितामापक यंत्र; ताप पाहण्याची, रेिालंकत, काचेची नळी. [इं.] 
 
थमास पु रवपिाथाचे तापमान िीघयकाळ कायम राििारे उपकरि. [इं.] 
 
थमी न. स्नानर्गृह. – ज्ञाको (व) १८९. [इं. थमय] 
 
थरय लिलव. एकिम शहारे अथवा लशसारी येईि अशा रीतीने. [ध्व.] 
 
थरा, थरावना लिलव. घाबरिे. (िंाडी) 
 
थल स्त्री. शतेातीि उत्पन्नाचा वाटा, लहस्सा. 
 पु. स्थान; स्थळ; लठकाि. [सं. स्थि] 
 
थलथल, थलथला लिलव. फोपशा वस्तूच्या होिाऱ्या आवाजासारिा आवाज होऊन; स्थूि 
शरीराचा मनुष्ट्य चाित असताना होिाऱ्या आवाजासारिा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
थलथल  स्त्री. फोपशपेिा; (कुजिेल्या फळाचंी) लबिलबिी; लढिेपिा; हििारी स्स्थती. 
 
थलथलिे अलि. थिथि हाििे (पातळ लचिि, लिबलिबीत मासं); र्गिर्गिीत, बरबरीत, 
लिबलिबीत असिे (कुजकी फळे, पीठ इ.). [ध्व.] 
 
थलथलीत लव. (स्थूिपिामुळे वरै्गरे) थिथि हाििारे; बरबरीत. 
 
थव पु. तळ; ठाव : ‘कीं स्वधमयतरी । चािलवता भवाियवीं । तो तार्गा अंतराए थवीं ।’ – सव ५२. 
[सं. स्था] 
 
थवथव  लिलव. िर्गडून; भरून; बहरून : ‘िंाडें फळानंी थवथवनू रे्गल्यामुळें  तीं फारच शोभा िेत 
होतीं.’ – रत्नप्रभा. 
 
थवथवा  लव. पातळ; ताजे. (िंाडी) 
 
थवथणवत लव. थबथबीत : ‘थवथलवता मासंा :’ – रकौ ३३१. 
 
थवा पु. (मनुष्ट्य, जनावरे, पिी इ. चा) समुिाय; जमाव; समूह; सैन्द्याची टोळी. [सं. स्तोमक] 
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थळ, थल पु. १. (ऊस, सुपारी, केळी, लमरच्या इ. ची) िार्गवड; बन. २. भतुानंी पछाडिेिी 
जार्गा; लवशषे प्रसंर्गी भतुाचंी जमण्याची जार्गा. ३. (ि.) मयालित जार्गा, स्थळ. ४. अधेिीने िोतािा 
द्यावयाचा उत्पन्नाचा भार्ग. ५. एका जमीनिाराच्या झकवा कुळाच्या एकंिर लमळून जलमनी, शते. ६. घोडा, 
बिै इ. ची त्याचं्या रु्गिावरून ठरविेिी जात; लबजवट. ७. थारोळे; तळे : ‘तैसें बहुतीं बहुतकाळ सेवसेवलून 
केिें  थळा’ –मुरंशु ४१५. ८. िेवस्थानची पचंिोशी. ९. जमीन. [सं. स्थि] (वा.) थळ उठिे, थल उठिे 
– १. लपशाच्चाचंा उपरव सुरू होिे. २. वस्ती हििे : ‘कोल्हापुरास थळ उठिें  आहे. मरीच्या उपरवामुळें  
लनत्य २५–४० मािूस मरतें.’ –ऐिेसं २६०१. थळ घेिे, थल घेिे, थळ देिे, थल देिे,  थळ नेमिे, थल 
नेमिे, थळ ठरविे, थल ठरविे, थळ मागिे, थल मागिे – जलमनीच्या मािकीची अथवा बाधंाची भाडंिे 
तोडण्यास कबिू करिे, िेिे, नेमिे. 
 स्त्री. काठ; लकनारा. – िोसाको. 
 
थळकर, थलकर पु. र्गावच्या िेवस्थानच्या माडंिीतीि लनरलनराळ्या स्थानावंरीि अलधकारी. 
(कु.) 
 
थळकरी, थलकरी, थळभरी, थलभरी पु. लमरासिार. पहा : थळवाईक 
 
थळची पूजा पचंिोशीतीि िोकानंी बाधंिेिी िेवपूजा. 
 
थळझाडा, थळवारझाडा, थळवारपत्रक पु. न. १. र्गावच्या िेडुतानंी वलहतीिा घेतिेल्या अथवा 
लििेल्या जलमनींची नोंि, लतचा तक्ता. २. (सामा.) यािी. उिा. शतेाचंा–कुळाचंा थळिंाडा. 
 
थळिे सलि. पत्रा, तबकडी इ. वर कोरून, ठोकून, झवधून आकृती उठविे. 
 
थळथांबिी स्त्री. व्यवस्था. 
 
थळपत्र  न. र्गोत, िेशक, न्द्यायाधीश व राजा यामाफय तचा लनवाडा. – र्गारं्गा ६०. 
 
थळभरीत न. १. एिाद्या लठकािी माि लवकत घेिे व भरिे. २. लनर्गयतमािावरीि कर, जकात. 
३. (ि.) माि लवकत घेण्याचे लठकाि झकवा त्या लठकािचा माि. 
 
थळमोड  स्त्री. १. एिाद्या जार्गी थाबंनू, माि उतरून लवकण्याची जार्गा. २. आयात मािावरीि 
जकात. ३. पहा : थळभरीत ३. ४. तळ झकवा लबऱ्हाड हिविे; जार्गा सोडिे. 
 
थळवडी, थळवाडी स्त्री. मळिीची जार्गा; िळे. 
 
थळवाईक पु. १. उसाच्या मळ्याचा मािक. २. अनेक वषांपयंत एिािी जमीन कसिारा व 
त्यामुळे त्या जलमनीवर ज्यािा वशंपरंपरार्गत हक्क प्राप्त िंािा आहे असा शतेकरी; स्थालयक. 
 
थळवारी स्त्री. शतेजलमनीचे िेत्राच्या अनुिमाने केिेिे पत्रक, नोंि. 
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थळी, थळीव न. पात्र; अिंकार; वडी; कोरीव काम : ‘कापुराचें थलळव । आिूलन िेईि िैव ।’ – ज्ञा 
१७·२४२. 
 
थळी स्त्री. डारं्गरमळा; निीच्या काठावरीि टरबुजाची शतेी. (व.) 
 
थळीक लव. ठळक. (र्गो.) 
 
थळे लव. १. पचंिोशीत राहिारे नोकरचाकर. २. ग्रामिेवतेिा कौि वरै्गरे िावण्याचा नवस. 
 

थं 
 
थंड स्त्री. थंडीचे, लहवाळ्याचे लिवस. (अलह.) 
 लव. १. र्गार; शीत. २. िाहशामक (औषध, जेविातिा पिाथय). ३. (ि.) सुस्त; धीमा; मंि; 
आळशी; सौम्य; समप्रकृतीचा. ४. शातं; स्वस्थ (िेश, वस्तुस्स्थती). ५. शातं; स्स्थर (डोळे, प्रकती, मन 
इ.). ६. कमजोर; लढिे (काम). ७. भतूिेत इ. उपरवरलहत (घर, जार्गा). ८. (ि.) नपुसंक (मनुष्ट्य). 
[सं. स्तब्ध; क. तंि; त. तण्] (वा.) थंड करिे –लवसर्णजत करिे. थंड पािी ओतिे –एिािे कायय बंि 
पाडिे; एिाद्याचा उत्साह भरं्ग करिे. थंड होिे, थंड पडिे, थंड पाविे– मरिे. 
 
थंडक न. िाहशामक औषध झकवा उपाय. 
 
थंडगार  लव. १. अलतशय र्गार. २. स्स्थर; शातं. ३. संतोषी; समाधानी (हृिय, आत्मा). ४. 
मेल्यामुळे थंड िंािेिा, र्गार पडिेिा. 
 
थंड वेळ  १. सकाळ–संध्याकाळची वळे. २. (ि.) स्स्थर व शातं वळे (स्वतुःच्या प्रकृतीची 
वरै्गरे). 
 
थंडा लव. पहा : थंड २, ८ [झह.] 
 
थंडाई स्त्री. १. शीतिता. २. (ि.) िाह, ताप कमी करण्याचा रु्गि. ३. सािसपिा; सौम्यता. ४. 
मंिी; सुस्ती; औिालसन्द्य; िुियि. ५. उपशम; शातंी; उतार. ६. थंड औषध. ७. कुसंुबा. ८. बिाम, 
रु्गिाबकळी, िसिस, काकडीच्या लबया व सवयीप्रमािे भारं्ग वरै्गरे एकत्र वाटून िूध–सािर घािून 
केिेिे एक पेय. 
 
थंडा फराळ केवळ थंड पािी लपऊन, हवा िाऊन राहिे. 
 
थंडावचे णलणखत शातंतेचा तह. 
 
थंडाविे  अलि. १. थंड, शातं होिे (मनुष्ट्य, लवकार, इच्छा इ.). २. िमट होिे; सिावनू 
ताठरपिा नाहीसा होिे (कापड, कार्गि याचंा). 
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थंडावा, थंडोसा पु. (उन्द्हानंतरचा) हवचेा थंडपिा; सुि; आराम; स्वस्थता; (िुुःि, िोभ यानंतर) 
सुटका, उतार; उपशम; प्रशम. 
 
थंडी स्त्री. १. थंडपिा; र्गारठा (हवचेा, पिाथांचा); सिी. २. थंडीची भावना (लि. भरिे, वाजिे). 
३. पहा : थंडाई २, ४ 
 
थंडीक १. अंर्गािा मातीचे िेपन करिे. २. थंड पिाथय. 
 
थंडीकातरा पु. थंडीने होिारा त्वचालवकार. 
 
थंडीचा ताठा (हवतेीि) कडकडीत र्गारठा. 
 
थंडीताप पु. लहवताप; शीतज्वर; अलतशय थंडी वाजून येिारा ताप. 
 
थंडे थंडे  लिलव. १. सावकाश; हिके हिके; लढिाईने. २. (रात्रीच्या, सकाळच्या वरै्गरे वळेी) थंड 
वळेी. 
 
थंडे रु्द्ध प्रत्यि िढाई न करता शत्रतु्वाचे वातावरि राहीि असे करिे : ‘आता राष्ट्राराष्ट्रात 
रक्तिालंछत युद्धाव्यलतलरक्त एक नवा अझहसक थंड्या युद्धाचा पयाय उपिब्ध आहे.’ – युद्धलजज्ञासा. 
 
थंड्या पोटाने लिलव. शातंपिाने; रार्गात नसताना. 
 

था 
 
था स्त्री. १. तळ; पाया; तळची जमीन. २. लठकाि; जार्गा; ठाव : ‘भिौलन लशशुपािवधी कथा । जे 
भक्तीरसाची था I’ – लशव ३०. [सं. स्था] 
 
थाऊ लव. स्पष्ट; प्राजंळ. 
 
थाऊक न. भाडेंकंुडे; ठावके. [सं. स्था] 
 
थाऊड स्त्री. र्गोंधळी वरै्गरेंना िेण्याचा पैसा. 
 
थाक स्त्री. र्गोंधळ; घोटाळा.  
 पु. १. र्गाण्यातीि अवसान, लवसावा, थाबंण्याची जार्गा. (लि. तुटिे) : ‘नृत्यातं अप्सराचें 
तोलडलत हृत्सहलच सवय थाक थवे ।’ – मोअनु ५·४४. २. थकवा : ‘तीन लिवसानंंतर कुचावर कुचानी आिेिा 
थाक नाहीसा िंािा…’ – लवज्ञालवअं ९ प.ृ २१२. ३. लठकािा; पत्ता; थारं्ग (लि. िार्गिे) : ‘उठता ंकुरुवीराचे 
िार्गों िेती जना न थाक थव े।’ – मोभीष्ट्म ८·१८. [सं. स्था] 
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थाक स्त्री. र्गिती; सीमा; मयािा : ‘िोकवाता आहेत त्यासं तो थाकच नाही!’ – ऐिेसं ५२७६. [सं. 
स्था] 
 
थाक पु. िोिी; थारं्ग; तळ. 
 
थाक पु. धाक; जरब : ‘त्याचा रु्गमास्ता तेथें आहे. थाक िबकाविें व उत्तर साफ िेविें.’ – झहर्गिें 
ि. भार्ग २ प.ृ १०१. 
 
थाकिे अलि. थकिे; भार्गिे; िमिे. 
 
थाकिे लि. िेिे; लवकिे. (कर., नंिभाषा) 
 
थाकी स्त्री. रीत; पद्धत; शिैी; (कायय करण्याची, भाषिाची) ढब; डौि; चाि. [सं. स्था] (वा.) 
थाकी उतरिे, थाकी साधिे, थाकी आििे –अनुकरि, नक्कि, लवडंबन करिे. 
 
थाट पु. डौिाची, लििाऊ, रचना (सैन्द्य, डेरे, इ. ची). (सामा.) डामडौि; शोभा; भव्यपिा; ऐट; 
वैभव; लििाऊपिा. [सं. स्था; क. ताटु] 
 
थाट पु. छपराची ताटी झकवा शाकारण्यासाठी तयार केिेिी साटी. 
 
थाट पु. टोळी; जमाव; र्गिी; समूह : ‘र्गजालंचया थाटावलर । झसह चािती जया परी ।’ – र्गीता 
१·३३२. 
 
थाट पु. (संर्गीत) सात सुराचंी रचना; स्वरानुरोधाने रार्गाचे वर्गीकरि. 
 
थाट लव. १. िाट व घट्ट लविीचा (कपडा, िोर इ.). २. (ि.) घट्ट; िंबीर; बळकट (मनुष्ट्य, 
प्रािी). ३. साधा; सरळ; िडिडीत. [फा. तट्ट] 
 
थाट पु. कारस्थान (लि. बाधंिे) : ‘सवयलह वतयमान लिलहिे तें प्रज्ञाचिकूडूनच लवसाजी तुकिेऊ 
आिीयावर थाट वरचेवर लिहून पुसोन बाधंत रे्गिे.’ – पेि १०·५४. 
 
थाटिी स्त्री. थाटमाट; व्यवस्था; रचना : ‘यवनानें आपिा भिा मािूस… अशी थाटिी करून 
पाठलविे.’ – मइसा ३·४३३. 
 
थाटिे सलि. १. व्यवस्थेने िाविे; सजविे; रचना, िेिावा करिे; तयार ठेविे; जमिे : ‘वळेेवर सैन्द्य 
तयाचें थाटिें ’ –लवक २६. २. थाटाने चािविे (संसार, व्यवहार); (िग्न करून) घर माडंिे; शहािपिाने 
योजना करिे (कल्पना, मसित याचंी). ३. (सामा.) सज्ज करिे; माडंिे. ४. पेरिे; रोविे : ‘मंिाराचा 
फोकी थालटजालत : चापंाटीयाचें कोंडव कीजलत’ – लशव ३१२. [सं. स्था] 
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थाटबंद  पु. चौकट; साटी (छप्पर इ. ची). 
 
थाटमाट, थाटमांड पु. १. डामडौिाची माडंिी. २. व्यवस्स्थत अशी (सामानाची, कामाची) 
माडंिी. ३. पोषाि, अिंकार घाििे; (एिाद्या प्रसंर्गासाठी) नटिे; डौिाने बाहेर पडिे; डौि; शोभा; 
िेिावा. 
 
थाटर स्त्री. १. साटी. (िा.) २. शळे्या, मेंढ्या यानंा कोंडण्यासाठी केिेिी जाळी. (अलह.) 
 
थाटा पु. १. कारवीचे िंाड; याच्या जून, जाड काठीचा उपयोर्ग कंुपिासाठी करतात. २. काठ; 
पिर. 
 
थाटी स्त्री. १. वाटीच्या आकाराचे धातूचे पात्र. २. र्गंधाची तबकडी. (कु.) ३. काश्याचे ताट; परात. 
(व.) 
 
थाटी स्त्री. १. सैन्द्य : ‘लतएं थाटी ओळघैिा । नायक लशरोमिी ।’ – लशव १०३५. २. टोळी; जमाव; 
मंडळी; समुिाय : ‘नार्गलवल्या थाटी । उरों नेिीच िंर्गोटी ।’ – तुर्गा १४८९. 
 
थाटी स्त्री. फास. 
 
थाटी स्त्री. लतरडी. 
 
थाटुळिे अलि. थंडीने आिडिे. 
 
थाडकन, थाडकर, थाडणदनी, थाडणदशी लिलव. एिािी वस्तू िुसऱ्या वस्तूवर आपटून होिाऱ्या 
आवाजासारिा आवाज होऊन; छडीचा, चाबकाचा, चापटीचा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
थाडथाड लिलव. छडी, चाबकू, िाथा इ. मारण्याच्या आवाजासारिा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
थाडी, थाडी, थाडे लव. अपि, न लपकिेिे (फळ). (ना., अलह.) 
 
थािू लव. रार्गीट. [सं. स्थािु] 
 
थातंबिे, थाथंबिे सलि. १. तसेच ठेविे; थोपविे : ‘एऱ्हवीं प्राप्तें मतातंरें । थातंबलून आंर्गभरें ।’ – 
ज्ञा १३·३१८. २. लनसरिे. [सं. स्तंभ्] 
 
थातारचे सलि. १. फूस िाविे. २. शातं करिे. (र्गो.) 
 
थातूमातू, थातूरमातूर न. १. जािूटोिा; मंत्रतंत्र. २. (जुन्द्या घराची, वस्तूची काही काळ उपयोर्गी 
पडण्यापुरती) डार्गडुजी. ३. समजाविे; मनधरिी करिे. 
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थान न. मोहरा झकवा पुतळ्याचंी मोजिाि करताना वापरावयाचा संख्यावाचक शब्ि. 
 
थान न. स्त्रीची छाती; स्तन; आमा; जनावराचें थान : ‘मज पाजाया ंपे्रमें पय पळ धलरतीं लतचीं न लधर 
थानें ।’ – मोउद्योर्ग १०·८१. [सं. स्तन] (वा.) थान गंुतिे – (काही रोर्गाने) स्तनातून िूध येण्याचे बंि 
होिे. 
 
थानतुटा, थानतुटका लव. थानापासून तुटिेिे; अंर्गावर न लपिारे; आईपासून िूर केिेिे व 
िुधासाठी िाईच्या स्वाधीन केिेिे. 
 
थानतोड स्त्री. ताटातूट; संबंध तोडिे (लवशषेतुः आई व मुिाचा). 
 
थानमान पु. न. ठावलठकाि : ‘िेवासी नाहीं थानमान । कोठें करावें भजन ।’ – िास १९·५·२१. 
[सं. स्थान+मान] 
 
थाना पु. चुिीवर पातेिे ज्यावर टेकते ते तीन उंच र्गोि भार्ग. (अलह.) 
 
थानापती पु. लमरासिार; मािक : ‘जीउ थानापलत करुनु घािी । रु्गरुर्गृझह जो।’ – ज्ञा 
१३·३७६. [सं. स्थानपलत] 
 
थानुली स्त्री. डोळ्यातंीि बाहुिी : ‘लनिसलत डोळेयालंचया थानुलिया’ – रकौ ३०८. [सं. स्थानु] 
 
थाप स्त्री. १. थापटी; थापड; रपाटा; चपराक; हाताचा रट्टा, आघात. (लि. िेिे). २. िाटेचा 
तडािा. (लि. चाििे, बसिे.). ३. पाण्याच्या धडका अडवण्यासाठी बाधंिेिा बाधं, झभत. ४. भिुविूक; 
िंोिा; चापाचापी; बाता मारिे. (लि. िेिे, मारिे). ५. छाप; वलरष्ठपिाचा ठसा. ६. पिवाज, तबिा इ. 
वर त्यातूंन आवाज लनघेि असा हाताचा हिका प्रहार (र्गाण्यासोबत). ७. एिाद्या कंुभाराची मातीची भाडंी 
करण्याची लवशषे रीत. ८. मडकी तयार करण्यासाठी कमाविेिा मातीचा र्गोळा. ९. शिेाची रास. १०. 
केळीचे िंुट एकमेकानंा जोडून पाण्यावर तरंर्गण्यासाठी केिेिा ताफा. ११. किावलंतिीचा मेळा. १२. 
(मल्लिाबं) मल्लिाबंावर एका हाताने िंटक्यातं मारावयाची उडी. – व्याज्ञा ३·५९. १३. िाच; िोि 
केिेिा भार्ग. (अलह.) [सं. स्था] (वा.) थापऱ्र्ा देिे –१. काहीतरी सारं्गून आपिे काम करून घेिे. २. 
रार्ग शमलविे. 
 
थाप लव. १. समान उंचीवर उर्गविेिे, एकाच उंचीचे पीक. २. पातळी सोडून वर आिेिा, सहज 
ििात येिारा भार्ग. 
 
थाप स्त्री. चापा, पाळ वरै्गरे लमळून होिारा कानाचा बाह्य भार्ग; टापशी बाधंतात तो भार्ग : ‘िविलवत 
फडकावी । फिै फिै कियथापा ।’ – िास १·२·१३. 
 
थापकौल न. उंच काठ असिेिे, हातानंी माती थापून केिेिे कौि. 
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थापणझरा, थापझरा, थापणवणहरा पु. स्वच्छ पािी येण्यासाठी निीच्या पात्रात हातानंी िििेिा 
िळर्गा. 
 
थापट, थापडिे, थापडीव स्त्री. न. चापट; थप्पड; हाताचा रट्टा. [सं. स्थालपत] (वा.) थापट पडप, 
थापडिे पडप, थापडीव पडप –पाच रुपये बिीस लमळिे. (र्गो.) 
 
थापटिे  सलि. १. थापट, चापट मारिे. २. (ि.) र्गोडीरु्गिाबीने वळविे; शातं करिे; 
कुरवाळिे; (थापटून) अंर्गावर सामान घािून तयार करिे (घोडा, बैि). ३. िंड ठोकिे (अंर्गी परािम, 
बळ आहे असे िािवण्यासाठी). ४. जार्गच्या जार्गी िाबिे : ‘मन रािे हातीं घेऊलनया ंकाठी । इंलरयें थापटीं 
फाकों नेिी ।’ – तुर्गा २१२३. [ध्व. थप्पुः, सं. हस्तस्फटन] 
 
थापटिे  न. १. कंुभाराचे मडकी घडवण्याचे हत्यार. २. वस्तरा िावण्याचा कातड्याचा 
तुकडा. ३. र्गवडं्याचे लर्गिावा करण्याचे व ठोकण्याचे हत्यार. 
 
थापटिेकार, थापटा, थापटे पु. न. थापट्या मारून अंर्गमियन, मालिश करिारा सेवक : ‘जेयाचे 
थापटिेकार र्गोमटे’ –उह ७०. 
 
थापटी स्त्री. १. थापट. २. (शिेाची) र्गोवरी : ‘घातल्या इष्टेलचया थापलटया ।’ – स्वालि २·२·३. ३. 
मुिानंा लशिा करण्याची छडी. ४. पहा : थापटिे न. ३. ५. घर, वस्तू इ. चा उपभोर्ग घेिे, एिािी वस्तू 
जारे्गवरून हिविे यासंबंधी मनाई िािविारी त्या घरावर, वस्तूवर केिेिी सरकारी िूि. ६. चपटे 
कौि. (व.) 
 
थापटीव  लव. १. थापटिेिे; कंुभाराच्या थापटण्याने घडविेिे. २. थापटून केिेिी (पोळी 
इ.). 
 
थापडवाईक, थाबडवाईक, थाबाडवाईक लव. १. थप्पडिाऊ. २. भोळा; मूिय; सहज फसिारा 
(मनुष्ट्य). ३. थापा, र्गप्पा मारिारा; र्गप्पीिास. 
 
थापडे न. थापून केिेिा थािीलपठासारिा पिाथय : ‘हें िोकाचें थापडें’ – िीचपू ५०५. 
 
थापिे सलि. १. चापट करिे; थापटिे. २. लचकटेि अशा रीतीने (झभतीवर लचिि इ. चा र्गोळा) 
झिपिे. ३. कुरवाळिे; र्गोंजारिे. 
 
थापिे अलि. र्गिी होिे. 
 
थापलिे सलि. शीड असिेिे तारू वल्ह्याने वळविे. 
 
थापलना अलि. चाचपडिे. (िंाडी) 
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थापल्र्ा  लव. आळशी. (िंाडी) 
 
थापा पु. १. ढेकळे मोडण्याचे िाकडी हत्यार. २. िािेच्या अंर्गठ्या करण्याचे हत्यार. ३. र्गोवरी. 
(को.) ४. टेकडीच्या माथ्यावरीि झकवा बाजूिा असिेिी सपाट जमीन, पठार : ‘आिी थाप्यावरती िंाडी 
असमान फाडी… I’ – ऐपो ४३४. ५. बोटे र्गळून रालहिेिा हाताचा झकवा पायाचा पजंा. – प्रामको. 
 
थापा पु. थवा; समुिाय : ‘…जसा लचमण्याचंा थापा । उडुनी जाई ।’ – स्त्रीस्वभाव. [सं. स्था] 
 
थापाडी  स्त्री. पारध्याचंी मुिूिभर भटकिारी जात. 
 
थापाथापी, थापाथुपी स्त्री. भिूथापा; थापेबाजी. 
 
थापी स्त्री. १. लर्गिावा वरै्गरे िावण्याची, साफ करण्याची, एक प्रकारची िाकडी करिी; र्गवडं्याची 
ठोकिी. २. शिेाची र्गोवरी. (राजा). ३. उतरंड इ. व्यवस्स्थत िावनू ठेवण्याची लिया. 
 
थापीकरिी स्त्री. (लवटाचें बाधंकाम) बाधंकामात माती अथवा चुना सफाईने बसवण्याचे साधन. 
 
थापीचे माप (धान्द्य इ.) मोजण्याची एक पद्धत; मापािा शीर्ग िेऊन हातात पडेि असे माप ज्यात 
िेतात तो मोजिीचा प्रकार. 
 
थाबडे न. बारिान. (वा.) (आपले) थाबडे भरिे –िुसऱ्याचा पैसा इ. जास्तीत जास्त िाटून र्गबर 
होिे. 
 
थामडे पु. डोिारा : ‘िौितीचें थामडें कायम ठेवनू चार जुने मािसें… होळकर वार्गवीि.’ – होकै प.ृ 
१२२. 
 
थार् पु. अहंकार. 
 
थार्ल्र्ा  लव. लभत्रा; भेकड; पुरुषाथय नसिारा; बायकी. (अलह.) 
 
थार्ा पु. (िूध, रक्त, पािी इ. साडूंन िंािेिे) िहान डबके; थारोळे. 
 
थार्ा पु. १. रार्गाने आिळआपट करिे; िाथा मारिे. (लि. घेिे, घेऊन बसिे, करिे.). २. हट्ट; 
छंि; ध्यास : ‘म्हिे बाळकें  घेतिा थाया । तो साच करूलन िािवी माया ।’ – मुआलि १·४३. 
 
थार पु. स्त्री. १. लवश्रातंीचे, वस्तीचे लठकाि; (शब्िशुः व ि.) लबऱ्हाड; आश्रय; आधार; थारा; लठकाि. 
२. एकसूत्रीपिा; ताळ (भाषि, वतयन इ. तीि). ३. जार्गा; तळ. ४. हमी; जामीन. उिा. व्याजािा, 
मुदिािा, अन्नािा इ. थार. [सं. स्थान, स्स्थर] (वा.) थार नसिे – जार्गा न सापडिे; (अन्न, धान्द्य इ. 
ची) वाि असिे. थारी बसिे, थारी पडिे – (वस्तू, मनुष्ट्य, लपशाच्च यानंी) वस्ती करिे. थारेस लागिे –
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लशस्तीत, शवेटास िार्गिे. थाऱ्र्ास करिे –आश्रयािा नेिे.(मडके) थारी बसिे –स्स्थर व लनभयय स्स्थती 
प्राप्त होिे. 
 
थार लव. १. मोठा : ‘भवतंा वढेा पलडिा थारू’ – िह १२७६. २. स्स्थर; लनिि : ‘म्हिौलन नालभया 
िोंिें र्गंलभरी : थार केिी’ – सव ९३. 
 
थारिे सलि. िेिे; पोचविे : ‘लनरयत्न म्हिून रुपये त्याजकडे थारिे.’ – पेि ३३·३७३. 
 
थारिे अलि. १. स्स्थर होिे; थाबंिे; लवश्रातंी घेिे; लटकिे : ‘हो सेतु स्वयशतोय थाराया ।’ – मोकिय 
२१·७. २. राहिे; नेटाने चािू ठेविे. ३. थकिे; राहिे; लशल्लक राहिे : ‘परंतु मारे्गपुढे आम्हाकडे यैवज 
थारिा असता…ं’ – पेि ६·१२४. [सं. स्था] 
 
थारा पु. १. आधार; आश्रय; राहण्याची जार्गा. (लि. लमळिे, मोडिे). २. चबुतरा. [सं. स्था, 
स्स्थर] (वा.) थारी थांबिे –स्स्थर राहिे. थाऱ्र्ास करिे –आश्रयािा नेिे; सुरलित स्थळी ठेविे : 
‘याउपरी तुम्ही आफ़्िेठायीं सावधता करिें मुिें  मािसें थाऱ्यास करिे.’… – ऐसंसा िंड ६ प.ृ ४. 
 
थाराथार स्त्री. स्स्थरता; घट्टपिा; स्तब्धता. 
 
थारामारा पु. ठावलठकािा; पत्ता : ‘पालडयेिा ठायीं तुिंा थारामारा । अवघा िातारा िपसी तो ।’ 
– तुर्गा १२२७. 
 
थाराविी स्त्री. राहिी; वसती; वास्तव्य. 
 
थाराविे उलि. १. स्स्थराविे; ठाकिे; राहिे; लवसाविे; नािंिे. २. एका जार्गी उभे राहिे, 
बसिे. 
 
थारी स्त्री. ताबं्या. (बार्गिािी) 
 
थारी स्त्री. र्गोिपाटाची अंथरी. (िंाडी) 
 
थारू न. रहाटर्गाडग्याचे पािी पडण्यासाठी िाविेिा िोिंडी पत्रा. 
 
थारेपालट पु. राहण्याची जार्गा बिििे; स्थिातंर. 
 
थारोळ, थारळ, थारोळा, थारळा, थारोळे थारळे पु. न. १. जेथे मोट लरकामी होते ती िर्गडानंी 
बाधंिेिी कंुडीवजा जार्गा. २. (ि.) डबके; (पािी, रक्त, िूध इ. साडंल्याने िंािेिा) डोह. ३. लवस्तव 
ठेवण्यासाठी जलमनीत िििेिी िळर्गी. ४. रु्गऱ्हाळातिे कालहिीिािचे रािेचे भोसके; चुिाण्याचे तोंड. 
५. िुधािे; िूध तापवण्यासाठी जलमनीत तयार केिेिे कंुड. [सं. स्था] 
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थाल पु. शतेाचा मर्गिूर; उत्पन्न : ‘शतेकीचा थाि पाहून’ – मसाप २·१४०. 
 
थालिे अलि. प्रकाशिे. – मनको. [सं. स्तृ] 
 
थाली स्त्री. १. अन्न लशजवण्याचे भाडें. २. ताट; परात; थाळा. ३. तपेिी झकवा िोटा; ताबं्या. (ना., 
व.) ४. र्गडू. (तंजा.) [सं. स्थािी] 
 
थालीठावके न. भाडंीकंुडी. 
 
थालीपीठ न. कोित्याही लपठात मीठ, लतिट इ. घािून थापून व भाजून अर्गर तळून केिेिा 
पिाथय. 
 
थावटिे  अलि. राहिे; स्स्थराविे; थोपाविे. [सं. स्थावर] 
 
थावडा, थाबडा पु. १. शिे. २. शिेात भाताचा कोंडा घािून थापिेिी िहान र्गोवरी. 
 
थाविे अलि. स्स्थराविे; बळाविे; जोराविे : ‘मर्ग थाविी ते वाहटुळी । सैंघ घेऊलन घर डहुळी ।’ – ज्ञा 
६·२३६. [सं. स्था] 
 
थावर पु. १. (तेि कढलवण्याची) कढई; घमेिे. २. मोठी पळी. ३. उिथिे ( मोठे). [सं. स्था] 
 
थावरिे  सलि. १. तात्पुरते उभे करिे; (िुरुस्ती करून) उभारिे. २. थाबंविे; थाबंवनू धरिे. ३. 
धीर िेिे; (धीर, उत्साह इ.) कायम राििे. ४. आटोपिे : ‘िक्ष्मि सुमंत्र तेव्हा ंधैयाने बाष्ट्पपूर थावरती ।’ 
– मोमंत्ररामायि उत्तरकाडं २४२. [सं. स्थावर] 
 
थावरिे  अलि. १. स्स्थर होिे; आसरा लमळिे. २. (व्यापार इ. मध्ये) डोके पुन्द्हा वर काढिे; 
(आजारी मािसाची) रे्गिेिी शक्ती, अवसान पुन्द्हा परत येिे. 
 
थावराथावर स्त्री. आवराआवर : ‘ते िोक आपिी थावराथावर करीत होते.’ – भारतवषय जुन्द्या ऐलत 
र्गोष्टी ३४. [सं. स्थावर लि.] 
 
थाळ स्त्री. १. र्गोवऱ्याचंी, नारळाच्या सािींची वरै्गरे स्वयंपाकासाठी रचिेिी व पेटविेिी रास; 
िंर्गरे. २. ओिें नेण्याने तापिे; र्गरम होिे; (डोके, कमर, पाठ यामंध्ये); (पोटामध्ये) उपासाने झकवा तापाने 
होिारी जळजळ. (लि. येिे, उठिे, होिे). ३. चटका; होरपळा (लवस्तवाजवळ बसण्याने होिारा). ४. 
(पुष्ट्कळ वळे एका लठकािी बसण्याने, घोड्यावर बसण्याने इ.) उष्ट्ितेची, लशिाची, बलधरतेची भावना. 
(लि. येिे). ५. िूध, आंघोळीचे पािी तापलवण्याची ओबडधोबड चूि. ६. चुिाण्याची जार्गा; थारोळे. [सं. 
ति] 
 
थाळि स्त्री. १. पहा : थाळ १–४. २. पहा : थारोळे १ 
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थाळल स्त्री. मोटेचे पािी ज्यात पडते ती कंुडी. 
 
थाळा पु. जेविाचे उभे काठ असिेिे ताट. [सं. स्थािी] (वा.) थाळा बसिे –चारं्गिे व जोरिार 
पीक येिे. थाळा भरिे –नवरीिा सूनमुिाच्या वळेी सवय िालर्गने घाििे. थाळा वाजिे – (िाद्यपिाथय, 
पैसा इ.) संपिे. थाळा वाजणविे –कोित्याही र्गोष्टीची िाही लफरविे; (बायकी) मूि जन्द्मािा 
आल्याबरोबर काशाचा थाळा वाजवनू आनंि प्रिर्णशत करिे. 
 
थाळातांब्र्ा पु. (ि.) र्गलरबाचे सवयस्व; थोडे बहुत; सवयकाही. 
 
थाळावाटी स्त्री. (ि.) समूळ नाश; मािमतेचा नाश; (थाळा व वाटी एकमेकावंर वाजलविी असता 
जेवण्याचे संपिे असे सूलचत होते, त्यावरून) लनवशं. [सं. स्थिक+वटु्ट] 
 
थाणळऊ  लव. १. स्थळी आकारिेिा : ‘लनवृत्तीचा थालळऊ’ – भाए २५१. २. ज्या जलमनीचा 
सारा कायम केिा आहे अशी. [सं. स्थि] 
 
थाळी स्त्री. छोटे कुरि; वाफा : ‘शतेकरी या कंुद्याच्या मोठाल्या थाळींत कुळव घािीत नसत.’ – 
माझ्या आठविी. 
 
थाळी स्त्री. १. िाकडे आलि लवस्तव ठेवण्यासाठी जलमनीमध्ये िििेिी िळी, चर, चूि. २. िहान 
थाळा. [सं. स्थािी] (वा.) थाळी णपटिे –चोहीकडे प्रलसद्ध करिे. 
 
थाळीपाट पु. कैद्यानंा िेण्यात येिारी थाळी व भाडें. 
 

था ं
 
थांग पु. १. नेमकी जार्गा; मार्ग (हरविेल्या व शोधिेल्या वस्तूचा). २. (ि.) (पािी, ज्ञान, 
संपत्ती, रु्गि इ. ची) िोिी; ठाव. [सं. स्था] 
 
थांगदोरा, थागंादोरा, थांगपत्ता थांगापत्ता पु. (व्यापक) सुर्गावा; मार्गय; ठाव; छडा. 
 
थांगपूस  पु. स्त्री. पत्ता; बातमी; मालहती. (लि. िार्गिे, िाविे.) 
 
थांगा पु. पहा : थांग 
 
थांगाथांग, थागंारिी, थांगारिूक स्त्री. १. चािचिाऊ रचना, व्यवस्था, माडंिी. २. सामान्द्य 
लमरविूक. 
 
थांगारिे सलि. १. व्यवस्थेने िाविे; (वस्तू) जार्गच्या जार्गी ठेविे. २. िुरुस्त, नीट करिे. ३. 
हवािी, स्वाधीन करिे. 
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थांगी पु. चोराचंा साथीिार, चोरीचा माि ठेविारा. [झह.] 
 
थांडगी पु. लवलशष्ट कृत्ये करिारा शूर. (र्गो.) 
 
थांब न. शतेात नव ेउर्गविेिे रोप. (र्गो.) [सं. स्तंब] 
 
थांबडे, थामडे न. (ि.) ताट; बशी. 
 
थांबिे पहा : थापिे 
 
थांबिे अलि. १. उभे राहिे; लवश्रातंी घेिे; िोळंबिे; वाट पाहिे. २. (एिािे काम) काही काळ बिं, 
तहकूब होिे. [झह. थमना; सं. स्तंभ्] 
 
थांबलिे सलि. साभंाळिे. 
 
थांबा पु. र्गाडी थाबंण्याचे लठकाि; (इं) बसस्टॉप, रेल्वसे्टेशन. 
 

णथ 
 
णथएटर  न. नाटकर्गृह; लचत्रपटर्गृह. [इं.] 
 
णथऑसफी स्त्री. (धार्णमक) ईश्वरलवषयक ज्ञान; ब्रह्मज्ञान; आत्मज्ञान. ही एकोलिसाव्या व लवसाव्या 
शतकातीि सवय जर्गभर पसरिेिी एक आध्यास्त्मक चळवळ आहे व ती लथऑसॉलफकि सोसायटी नावाच्या 
सवयराष्ट्रीय संस्थेच्या वतीने चािलविी जाते. [इं.] 
 
णथकटिे अलि. व्याप्त होिे. 
 
णथकटे लव. व्याप्त. 
 
णथकटेणथकटे लिलव. थेंबथेंब; लिंमलिंम : ‘िारीं लथकटेंलथकटें पािी पडत असे ‘ – िीचपू ४७७. [सं. 
स्स्तप्] 
 
णथकिे  अलि. चरफडिे; शोक करिे. [सं. स्स्तघ्] 
 
णथकुले  पहा : थेकुटे [सं. स्तोक] 
 
णथगिे अलि. लथजिे; डर्गमर्गिे : ‘मार प्रहर सीमेपिीकडे जाहिा तों लिहावासा नाहीं परंतु कोिी 
मािूस लथर्गिे नाहीं’. – पेि ३४·४०. 
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णथगरी स्त्री. कपाळाची कवची. (र्गो.) 
 
णथगळ लव. चेंर्गट; िीघयसूत्री; मंि; जड; सुस्त. [सं. स्थलर्गत] 
 
णथगळी स्त्री. लठिर्गी. 
 
णथगूर पु. र्गोड्या पाण्यातीि एक मासा. (र्गो.) 
 
णथजिे अलि. १. र्गोठिे; थंडीमुळे घट्ट होिे. २. (मरिसमयी डोळे) लनिि होिे. ३. (ि.) तल्लीन होिे; 
ध्यान, आियय, चमत्कार, र्गोंधळ यातं रंु्गर्गून जािे : ‘लथजिे बघून तुम्हा’ – लवक ६५. [सं. स्त्यै] 
 
णथजण्र्ाचा कबदू रवपिाथय ज्या उष्ट्िमानावर घनस्स्थतीत जातात तो झबिू; (इं.) फ्रीझिंर्ग पॉइंट. 
 
णथजणविे, णथजविे सलि. र्गोठविे; घट्ट करिे. 
 
णथजे लिलव. सध्या; चािू काळात. 
 
णथटा, णथटी, णथटे लव. १. आिूड; अरंुि; अपुरा; अल्प; कमी : ‘प्रसाि पट िंालंकती परी परा 
रु्गरूचें लथटें ।’ – केका ९५. २. िोषयुक्त; उिीव असिेिे. [सं. त्रलुटत] 
 
णथडसुड न. वाद्यलवशषे : ‘मर्ग लथसुअंत लथडसुड वाजलवत ििेआ विघिे’ – किा १५. 
 
णथत लव. जवळ असिेिे; मूळचे : ‘रािों जाता ंलशष्ट्यातें । रु्गरुपिही धालडिें  लथतें ।’ – अमृ २·१२. 
[स.ं स्स्थत] 
 
णथत लव. नीच; हिका : ‘लचत्तें म्हिे अहा म्या ंहारलविें  हालतचेंलह भव्य लथतें ।’ – मोकिय ५·१. [सं. 
त्रलुटत] 
 
णथता लव. १. अल्प; थोडेही : ‘म्हिोलन सार लथता, सुरु्गि न िोपीं ।’ – मोकिय २१·३७. २. स्स्थर : ‘जें 
लथतें हें डहुळिें  । मानस मािंें ।’ – ज्ञा ३·१४. ३. व्यथय; वाया. [सं. स्स्थत] 
 
णथत्र्ा लिलव. थोडक्यात : ‘लथत्या अनुभव िुरालवजे ।’ – अपरोिानुभव १२·१८९. 
 
णथनिे अलि. असिे : ‘हें असो, अव्यक्तपि लथनिें  ।’ – ज्ञा ९·६५. [सं. स्त्यै] 
 
णथपकिे, णथबकिे अलि. लनथळिे; थेंबथेंब र्गळिे. [सं. स्स्तब्–प] 
 
णथपडी, णथबडी स्त्री. (उष्ट्िता कमी करण्यासाठी) डोक्यािा तेि चोळिे, थापटिे इ. लिया. (लि. 
घाििे). [ध्व.] 
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णथबा पु. धाब्यातून र्गळते ते पावसाचे पािी; तशा पाण्याची र्गळती. 
 
णथमला पु. रेशमी शिेा, िेस. – मंुव माड ३६१. 
 
णथर, णथरणथर उद्र्गा. शळे्या इ. ना हाकिताना वापरण्याचा शब्ि. [ध्व.] 
 
णथर लव. १. स्स्थर; लनिि; शातं : ‘सभ्य लथर जें र्गंभीर ।’ – वेसीस्व ५·१७. २. बळकट. [सं. स्स्थर] 
 
णथरकिे  अलि. १. डौिाने, थाटाने चाििे. २. लनघून जािे. (व.) 
 
णथरिे अलि. स्स्थर उभे राहिे : ‘पाथाचा धैयय न िे लरपुिमनीं त्या निा शर लथराया’ – मोकिय ३६·४५. 
[सं. स्स्थर] 
 
णथरणथर, णथरणथरा लिलव. १. चचंिपिे. २. मंिमंि; संथपिाने : ‘लथर लथर लथराव े नाच । पे्रमळ 
भक्ताचंा I’ – िास १४·४·१७. [सं. स्स्थर] 
 
णथरणबटी स्त्री. पातळ रव्य; लबरलबटी; लबरलबरीत शिे; पातळ िोिी; लचिि; ज्यात पािी फार 
पडिे आहे असे पीठ. 
 
णथरमा, णथरमे पु. न. पहाडी मेंढ्याचं्या िोकरीपासून बनविेिे वस्त्र : ‘राजश्री आपा डेलरयास रे्गिे होते 
तेथें लििी लथरमे जोडी’ – पेि २२·३४. 
 
णथराई स्त्री. शातंता; स्स्थरता; स्तब्धता; लनवातंपिा. [सं. स्स्थर] 
 
णथराईखाली, णथरेणथरे लिलव. शातंतेने; स्वस्थपिाने; सौम्यपिे. 
 
णथराविे उलि. थाबंिे; थाबंविे; राहिे; राहविे; लवश्रातंी घेिे; चािू ठेविे; स्स्थर होिे. [सं. 
स्स्थर] 
 
णथल्लट लव. १. मंि, थंड, िीघयसूत्री, चेंर्गट (मनुष्ट्य, काम, व्यवहार). २. पातळ व लवरळ धाग्याचा 
(कपडा). ३. िरु; नीच; हिकट, घािेरडा; बेअब्रचूा. [सं. लशलथि] 
 
णथल्लटाई स्त्री. १. मंिपिा; थंडपिा; लनष्ट्काळजीपिा; सुस्ती. २. (कापडातीि) धाग्याचंा 
लवरळपिा. ३. हिकटपिा; नीचपिा. 
 
णथल्लर न. तळे; डबके: ‘काय लथल्लरीचे पािी ।’ – तुर्गा ७००. 
 
णथल्लर लव. (ि.) उथळबुद्धी; मंि (मनुष्ट्य). [सं. लशलथितर] 
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णथवणथव स्त्री. (पावसाचे) थेंबथेंब पडिे. [ध्व.] 
 
णथसुअंत पु. स्तुलतपाठक : ‘मर्ग लथसुअंत लथडसुड वाजलवत ििेआ विघिे’ – किा १५. 
 
णथसुिे लि. स्तुती करिे : ‘लथसुइि तलर रु्गइि’ – किा १५. 
 
कथकिे अलि. चरफडिे; शोक करिे; रडिे. 
 
थीक न. िोटे रत्न. 
 
थीर थीर लिलव. हळूहळू : ‘रामरथ र्गजभारीं । थीर थीर लमरव े।’ – वसेीस्व ७·८०. 
 
थीव न. संकेतस्थान; ठरलविेिी जार्गा. (क.) [सं. स्थान] 
 

थु 
 
थु, थुुः थूुः उद्र्गा. (झनिाव्यंजक) छी:! थूुः! [ध्व.] 
 
थुई स्त्री. थंुकी. [ध्व.] 
 
थुईथुई स्त्री. लिंमलिंम; बुरबुर (पावसाची). 
 लिलव. लिंमलिंम; लथवलथव; थेंबथेंब (पाऊस पडिे) : ‘कारंजीं कैशी लिसती । उडतानंा थुइथुइसा 
शब्ि कलरती ।’ – रत्नप्रभा ४२. [ध्व.] 
 
थुकिे, थंुकिे उलि. झपक, थंुकी बाहेर टाकिे. [ध्व. थू] (वा.) तोंडावर थंुकिे –छीुः थूुः, झनिा 
करिे. 
 
थुकदािी, थुकदाडी स्त्री. लपकिािी. (र्गो.) 
 
थुकबेदमालगोष्टी स्त्री. शुष्ट्क, लनष्ट्फळ र्गोष्टी : ‘शुष्ट्क भाषि पोकळ ऐकून थुकबेिमाि र्गोष्टी 
बोिून आपिे घरास यावे ही चाि येथे पडिी आहे.’ – मलशरा ५ प.ृ १३९. 
 
थुकरिे, थंुकरिे सलि. थंुकिे. 
 
थुका, थुकी, थंुका, थंुकी पु. स्त्री. तोंडातीि रव; झपक. तोंडात जमा होिारी बाहेर टाकिेिी िाळ. [थू]   
थुका घालून काम करिे, थुकीघालून काम करिे, थंुका घालून काम करिे, थंुकी घालून काम करिे– 
(थुकी वाळेपयंत) जिि काम करिे. थुका झेलिे,  थुकी झेलिे, थंुका झेलिे, थंुकी झेलिे – हाजंी हाजंी 
करिे; रु्गिामासारिी चाकरी करिे. थुका तोंडावर उडिे, थुकी तोंडावर उडिे, थंुका तोंडावर उडिे, 
थंुकी तोंडावर उडिे, थुका घेिे, थुकी घेिे,  थंुका घेिे,  थंुकी घेिे,  थुका रे्िे, थुकी रे्िे, थंुका रे्िे, 
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थंुकी रे्िे – फलजती करून घेिे. थुका तोंडावर उडणविे, थुकी तोंडावर उडणविे, थंुका तोंडावर 
उडणविे, थंुकी तोंडावर उडणविे – छीुः थूुः, झनिा करिे; लशव्या िेिे. थुका न ओलांडिे, थुकी न 
ओलांडिे, थंुका न ओलांडिे, थंुकी न ओलांडिे – िुसऱ्याच्या मताने वार्गिे. थुकला थुका चाटिे –
झनिापर, वाईट शब्ि, वचन, आश्वासन परत घेिे. थुक्र्ाने णभजती चांदण्र्ाने वाळती – (जी िवकर 
ओिी होते व वाळते अशी) लनकस, लनुःसत्त्व जमीन. 
 
थुक्र्ाचे काजळ  िरु व कुचकामाची वस्तू. 
 
थुटा, थंुटा, थंुटि लव. थोटा. 
 
थुडथुड  स्त्री. (थंडीने भरिारे) कापरे, काप. [ध्व.] 
 
थुडथुडा  स्त्री. छीुः थूुः; फलजती. (व.) 
 
थुड्डी स्त्री. शत्रचू्या हनुवटीवर केिेिा वार. – मलव ९·११. [झह. ठुड्डी] 
 
थुतलना  अलि. १. घुटमळिे २. चाचपडिे. (िंाडी) 
 
थुत्तर न. र्गािफड. 
 
थुत् ल्र्ा  लव. संथ; आळशी. (िंाडी) [सं. स्थूि] 
 
थुथुल्र्ा, थुर्ो, थुय्र्ो पु. (लवटीिाडूं आलि इतर िेळ) सावध नसल्याचे िशयविारा शब्ि. (हातािा 
थंुकी िावनू ती वाळेपयंत िेळात नसल्यासारिे वार्गिे.) [ध्व.] 
 
थुपथुपी  स्त्री. मुिींचा एक िेळ. – मिेपु ३३७. 
 
थुमकाल, थुमेकाल,थुमकार, थुमेकार,थुमोकले (इडालपडा टळी अशा अथी) घातिेल्या शपथाचें 
लनरसन करिे; अपशब्िाचंा पलरहार. 
 
थुरटा पु. काळोि : ‘आकाशी िाटिी धुवाचंी धुई । तोलच हा थुरटा लिसे ।’ – कृमुरा २३·७०. 
 
थुरथुरविे सलि. (केस, कान, डोळे) टवकारिे, उभारिे; भयंकर रीतीने पाहिे. [ध्व.] 
 
थुरा पु. (जनावराचं्या) झशर्गाचे केिेिे वाद्य. (र्गोंडी, िंाडी) [सं. तूयय] 
 
थुली, ठुली स्त्री. भरड िळिेिे र्गहू; साजंा; सोजी. [झह.] 
 
थुवर स्त्री. थोर नावाची वनस्पती. ही कंुपिासाठी िावतात. 
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थुळेवचे  अलि. तोषिे; संतोष पाविे. (र्गो.) 
 

थंु 
 
थंुकीझेल्र्ा लव. िुशामत्या; हाजंी हाजंी करिारा. 
 
थंुगा, थंुग पु. जमाव; मेळा. (व.) 
 
थंुगुश्शा  लिलव. (मुिींत रूढ) िेळ चािू असताना काही काळ रजा घेताना िेण्याची सूचना. 
(लि. घाििे). [ध्व. थू] 
 

थू 
 
थू पु. स्त्री. थंुकी : ‘कीं सुज्ञलह न असे जे घेती भरवुलन लनजास्य ते थूनी ।’ – मोसभा १·५०. 
 लिलव. थंुकण्याचा आवाज करून. 
 
थू स्त्री. रु्गप्त र्गोष्ट. (र्गो.) 
 
थूक पहा : थंुकी 
 
थूडी लव. उतावळा; युद्धोत्सुक : ‘थूडी पाढसळे बळे प्रतपतू ।’ – र्गस्तो ७४. 
 

थे 
 
थे चतुथीचा प्रत्यय : ‘तीयेथें भोलर्गिें  नार्गविा ।’ – उषा १४४७. 
 
थेकुटे, थेकुडे, थेकुले लव. १. िरु; िहान : ‘तैसी सदु्बलद्ध हे थेकुटी । म्हिों नये ।’ – ज्ञा २·२३८. २. 
आिूड; अपरे; ठेंर्गिे; थोटे. [सं. स्तोक] 
 
थेकुले न. मलतभ्रम; र्गोंधळ : ‘साघैं पा ंकाइ थेकुिे । घडिें  आम्हा I’ – ज्ञा १·२६३. 
 
थेट लव. अस्सि; चोि; शुद्ध; िरा : ‘बोिी महाराची थेट मराठी ।’ – िामाजी. 
 लिलव. १. बरोबर; हुबेहूब; यथान्द्याय. २. नीट; िरे्गचच; न थाबंता; न बििता; न वळता; सरळ. 
(समासात) थेट पैठिी–नर्गरी – सिरं्ग, भाडें, पैठि, नर्गर या र्गावातच घडविेिा लजन्नस. [सं. तत्रस्थ; 
झह.] 
 
थेट खणरदी, थेट खरेदी लजथे माि तयार होतो त्याच लठकािी केिेिी िरेिी. 
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थेटिे अलि. लचकटिे; लभडिे; िेटिे. 
 
थेटपट्टी  स्त्री. िरेिी केिेल्या मािाची मूळ लठकािची यािी, नोंि; बीजक. 
 
थेटम पु. थाटमाट; नट्टापट्टा; चट्टीपट्टी. (व.) 
 
थेटलष्ट्कर पु. तंब ूठोकिारा. 
 
थेटे, थेटे पडसे न. सिी; थंडी. (लि. येिे, िार्गिे, होिे.). 
 
थेतरेपिा पु. कंप; अडथळा; घुटमळिे : ‘तान मारतानंा झकलचत थेतरपिा येई’ – माभ ३८९. 
 
थेबड पु. मळवट : ‘कंुकुमाचा कपाळभरी थेबडु िालविा’ –र्गोप्रच १५३. 
 
थेर पु. १. माकडाचा िेळ करिारी एक जात. २. स्त्रीच्या वशेात नाचिारा मुिर्गा. यािा राधा 
म्हितात. ३. नक्कि; लवडंबन; अनुकरि. (लि. आििे, करिे, नाचिे, मोजिे.) 
 न. तऱ्हेवाईक, लवििि, बेअब्रचूा मनुष्ट्य. 
 न. पु. पोरचेष्टा; चाळे. [सं. स्थलवर; क. तेर] 
 
थेर, थेरडा लव. िप्पड; जजयर; म्हातारडा (मनुष्ट्य). [सं. स्थलवर] 
 
थेरकरी  लव. नतयक; नाच्या; नट : ‘जैसा थेरकरी नटिा मानभावपिे मोडूनी टाकून मालंडिें  
नाचिें ।’ – योसं १८·१८१. [सं. स्थलवर] 
 
थेरभांड पु. वडीिधाऱ्याशंी भाडंिारा. –प्रामको. [सं. स्थलवर] 
 
थेरभोरपी पु. अव. डोंबारी; िेळकरी; तमासर्गीर; कोल्हाटी. 
 
थेरर्ो, थेरवो पु. अंर्गावर िविे असिेिा साप. हा आपल्या अंर्गाची रु्गंडाळी करून स्वतुःचा बचाव 
करतो. (र्गो.) 
 लव. म्हातारडा (मनुष्ट्य). 
 
थेरीि स्त्री. पहा : थेर २ 
 
थेरू न. थरू; िाडंा; (कुऱ्हाड, फावडे इ. ची) मूठ. [सं. त्सरू] 
 
थेला पु. १. जळाऊ िाकडाचा ढिपा. २. (अव.) डेरेिाडें. 
 
थेवनीकी पु. व्याजाने पैसे घेऊन व्यापार करिारा. (र्गो.) 
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थेळ न. १. स्थळ. २. िेवस्थानाच्या भोवती असिेिी िोकवस्ती. 
 

थें 
 
थें अ. साठी; कलरता : ‘आनंि नरझसहिेवाथें …’ – कान्द्हेर्गाव लशिािेि १·२६. [सं. अथे] 
 
थेंब, थेंबका, थेंबटा, थेंबडा, थेंबोरा पु. न. १. झबिू; लठपका. २. प्रियकाळचा मेघ. ३. पाऊस. 
(व.) [सं. स्स्तम] 
 
थेंबनळी स्त्री. शाई झकवा रव, औषध घािण्यासाठी एका टोकािा रबराचे पोकळ टोपि (रव 
ओढण्यासाठी व बाहेर टाकण्यासाठी) असिेिी िहान नळी; (इं.) ड्रॉपर. 
 
थेंबाथेंबी लिलव. थेंबथेंब. 
 
थेंबुटा, थेंबोटा पु. िहान थेंब; झबिू : ‘थेंबुटा सार्गरीं लमळािा.’ – िास ८·६·४३. 
 

थै 
 
थैक, थैथै उद्र्गा. रु्गरे हाकण्याचा शब्ि : ‘र्गाय लनघािी िाऊं साळी! थै, थै म्हिता ंओढाळी ।’ – 
कथा २·१०·११३. [ध्व.] 
 
थैकार, थय्र्ा, थैय्र्ा, थैथय्र्ाट पु. मोठा आनंि; आनंिीआनंि; नाचिे; र्गािे; िेळिे : ‘हैकार 
थैकार, जैकार । तळप चवरें चमत्कार ।’ – भारा लकस्ष्ट्कंधा ९·४४. [ध्व.] (वा.) थैय्र्ा घेिे, थैय्र्ा घेऊन 
बसिे –१. र्गडबडा िोळिे, ओरडिे इ. प्रकारे संताप व्यक्त करिे; रार्गाने, अधीरपिाने नाचिे. २. 
सर्गळ्या घार्गऱ्या हािवनू एकसारिे नाचिे. ३. जोराचा प्रयत्न करिे. 
 
थैथै, थैथैय्र्ा लिलव. मोठ्या आनंिाने; लििळून (नाचिे, उड्या मारिे); आनंिाने नाचताना होिाऱ्या 
आवाजाप्रमािे आवाज होऊन : ‘नाचलवतो थैथै तेथें ।’ – संग्रामर्गीते ४६. (लि. नाचिे, करिे). [ध्व.] 
 
थैबड न. १. कपाळावर केिेिा औषधाचा अथवा र्गंधाचा िेप. २. (रक्ताची) रु्गठळी; (िाळ, शेंबडू 
इ. चा) िपका; (सारविेल्या जलमनीवरीि शिेाचा) पोपडा; घािीचे िहानसे थारोळे. 
 
थैमान पु. रडिे; ओरडिे; आिळआपट; र्गोंधळ. (लि. करिे, माडंिे, घाििे.). [ध्व. थै थै] 
 
थैमाला  लव. िंर्गा करिारा; अविळ : ‘लशव ंशजेारी येवडा मळा ऐकंू येत्याती सारं बोिं, बाळा 
बिै थैमािा थीर चाि.’ – बा १६१. (ना.) 
 
थैला पु. १. पोते अथवा मोठी लपशवी. २. (उशी इ. ची) िोळ. [झह.] 
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थैली स्त्री. १. लपशवी. २. सैन्द्यातीि लशपायाचंी अन्न, कपडे इ. ठेवण्याची लपशवी. ३. (ि.) मोठ्या 
व्यक्तीकडून मोठ्या व्यक्तीकडे जािारे–येिारे पत्र : ‘आता ंतुकोजीरावानंा एक थैिी लिहा.’ – इंप ७२. 
[त. शाळी, शाळीरे्ग] 
 
थैलीशहा पु. भाडंवििार : ‘आर्णथक सत्ता अद्यापलह थैिीशहाचं्याच हातात आहे.’ – जार्गृत 
आलफ्रका. 
 

थो 
 
थो स्त्री. िेळातीि तात्पुरती लवश्रातंी; थुश्शो. (कु.) [ध्व.] 
 
थोई, थोर् पहा : थुथुल्र्ा 
 
थोक पु. १. रेशमाचे एक पलरमाि; चार कळ्या अथवा िहान काटक्यानंा रु्गंडाळून होईि इतके 
रेशमाचे पलरमाि; िहा कळ्याचंा रु्गंडा. २. कापसाचा र्गठ्ठा. ३. एकूि जमाव : ‘फौज थोक पाचं हजार 
पावतेो’ – पेि ११·३४. [सं. स्तोमक] 
 
थोक न. रु्गप्तता; िपून राहिे : ‘नाना अप्रौढबाळकीं । तारुण्य राहे थोकीं ।’ – ज्ञा १३·७९. 
 
थोकडे लव. थोडे; अपुरे : ‘हें पाडंवसैन्द्य कीरू थोकडें’ – ज्ञा १·११९. [सं. स्तोक] 
 
थोकिे सलि. उभे रहावयास, थाबंावयास िाविे. 
 अलि. १. थाबंिे; बिं होिे; स्स्थराविे : ‘की थोकिे कैवल्यलनधानु ।’ – लशव ५८. २. रु्गप्त होिे. 
३. येऊन ठेपिे. ४. िहान होिे. [सं. स्तुभ्] 
 
थोक थोक लिलव. अर्गिी तपशीिवार : ‘आठ पधंरा लिवसाआड येवतेश्वरास जाऊन िरबारचे थोक 
थोक वतयमान सारं्गत जािें.’ – पुरं ि भार्ग १ प.ृ १५२. 
 लव. मोठे मोठे; प्रमुि : ‘जमीिारासी तूतय स्नेहच करून थोक थोक हातीं घेतिे आहेत.’ – पुरं 
ि भार्ग २९, पत्र नं. ५. 
 
थोकबंद  लव. ठोकळ; घाऊक. 
 
थोगा पु. समुिाय; जमाव; कळप : ‘ठाइंं ठाइंं स्वापिाचे थोरे्ग ।’ – ज्ञा ११·२५३. 
 
थोट न. कुभाडं. 
 पु. ठक. – शर. 
 
थोट, थोटि न. १. िंुट; िोड (िंाड इ. चे); थोंटा. २. (कड्याचे) धाट; ताट. 
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थोट, थोंट, थोठ, थोंठ, लव. नीच व आडमुठा; िाडंर्गा; िंोंड; (कजय परत करण्याच्या वळेी) भाडंिारा 
: ‘थोट उद्धट िंपट ।’ –िास २·३·३०. 
 
थोटा, थोंटा, थोटक लव. हातपाय इ. तुटिेिा; वरचा शेंडा, िुंपका रे्गिेिे; िोड िंािेिे (िंाड); 
(शपूेट तुटल्यामुळे) िाडंा िंािेिा. [सं. स्थरु्ग; झह. ठंूट; क. मोलट] 
 
थोटाई स्त्री. नीचपिा; पाजीपिा; िाडंर्गाई. 
 
थोटा कपपळ (ि.) ज्यािा बायको, मुिेबाळे, घरिार नाही असा मनुष्ट्य; सडेसोट. 
 
थोटाविे अलि. १. कंुलठत, स्तब्ध होिे : ‘मौनपिें वाचा थोंटावल्या चारी । ऐसें तुिंें हरी रूप आहे 
।’ – तुर्गा ३७५७. २. लनबयि होिे; िुळे पडिे : ‘नुसुधेपिें थोटाविा । अनुभव जेथ I’ – अमृ ५·५८. ३. उिे 
पडिे. ४. अवमालनत होिे : ‘पलर म्हाळसा थोटाविी ठाकैि’ – िीचऊ २३४. 
 
थोटूक, थोठूक न. िंुट; थोटि; तुकडा. [सं. स्तुप्] 
 
थोटे न. स्तुलतपाठक : ‘र्गाने : भाटे : थोटीं :’ – िीचउ १७३. [सं. स्तु] 
 
थोडका, थोडा लव. अल्प; अपुरा; िहान. [सं. स्तोक] (वा.) जीव थोडा थोडा होिे –काळजी 
वाटिे. 
 
थोडकाविे उलि. कमी होिे; तुटिे; घटिे; (पलरमाि, संख्या, जोर इ. चा) ऱ्हास होिे. 
 
थोडक्र्ात लिलव. थोड्या वेळात, जारे्गत; संलिप्तपिे, िवकर. 
 
थोडाच लव. िलचत; लवरळा : ‘पि त्याचंें पे्रमपूवयक अध्ययन करिारा थोडाच मनुष्ट्य सापंडेि.’ –लन 
५५५. 
 
थोडाथोडका, थोडाबहुत, थोडाफार लव. अल्प प्रमािाचा; अर्गिी माफक. 
 
थोतरिे  सलि. सुजिे; वर येिे. 
 
थोतरी, थोदरी स्त्री. तोंडाची एक बाजू; र्गाि; थोबाड. 
 
थोतली, थोथली  स्त्री. फोपसेपिा; मेिवृद्धीमुळे त्वचेिा येिारी लशलथिता. [सं. स्थूि] 
 
थोताडे  धुताड लशपाई; सरकारचा बेलिफासारिा हुकमाची अंमिबजाविी करिारा िूत, लशपाई. 
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थोतांड  न. १. कस्ल्पत र्गोष्ट; िोटा हक्क; िोटे, िािविेिे कारि; कुभाडं; नाटक. (लि. 
रचिे, माडंिे). २. पािंड; िबाडी. 
 
थोतील, थोथील  लव. स्थूि; िठ्ठ. [सं. स्थूि] 
 
थोप स्त्री. १. थाबंविेिी, आटोपून धरिेिी स्स्थती (होडी इ. ची); थोपवनू धरिे. २. पाण्याची 
थाप; धक्का; बंधारा. ३. टप्पा; मुक्काम; लवश्रालंतस्थान. ४. मुक्कामाचे कारि. ५. (ि.) शवेट; सीमा; मयािा. 
(लि. राििे, साभंाळिे, टाळिे, टळिे.). ६. घट्ट उभे राहिे; िम धरून असिे; जार्गा साभंाळिे. (लि. 
राििे, ठेविे, धरिे, बुडलविे, बुडिे.); आिीबािीची वळे, पत साभंाळिे; अब्रचूा साभंाळ. ७. प्रसंर्ग; अब्र;ू 
िबाव : ‘िष्ट्करातं लफतूर असें असता ंथोप साभंाळून, तह केिा आलि यश घेतिे.’ — मझशयाकंा प.ृ ६७७. 
८. पुरामुळे अडिेिे प्रवाहाचे पािी. (िंाडी) [सं. स्तुन्द्ि] 
 
थोपकाड पु. तोंड. (िंाडी) [झह. थोबडा] 
 
थोपकाडना, थोबाडना सलि. मारिे. (िंाडी) 
 
थोपटिे  सलि. १. थापटिे; हळू हळू थापडिे. २. फूस िाविे; थापटून, र्गोंजारून वश करिे. 
[त. शीराटु्ट; सं. स्फोटन] 
 
थोपटीव  लव. थोपटून आकार आििेिे, घडिेिे (मडके, पोळी, र्गोवरी, मातीचे लचत्र). 
 
थोपिे उलि. १. थाबंिे; थाबंविे; टेकू, नेटावा, आधार िेिे; मूळ स्स्थतीत ठेविे. २. मित करिे, 
करविे; साहाय्य िेिे. ३. (पाििी, डोिी इ.) िािी ठेविे; उचििे. (उचिण्याच्या वळेी िुसऱ्याची 
मित िार्गते म्हिून पाििीवाल्यातं हा शब्ि रूढ आहे.) ४. थोपटिे. ५. र्गती थाबंिे : ‘बधूंसलहत होता 
मार्गें । तया स्थानीं थोपिा ।’ – मुआलि २९·१५७. [सं. स्तुभ्] 
 
थोपाथोपी, थोपवाथोपव  स्त्री. थाबंविे; शातं करिे; शमविे; काही वळे िाबात ठेविे (भाडंि, 
सावकाराचा तर्गािा); समजाविी. 
 
थोबड लव. १. रुि; नीरस; बेढब : ‘पातंा ंचरंझबब थोबडें’ – लशव ४०७. २. िहान : ‘कीं उिेकाळीं 
बाळाकय झबब एकी कोडी : उर्गविी िीसती थोबडीं’ – नरुस्व ९३४. 
 
थोबिे अलि. िाजिे : ‘आंर्गचेलन िळलभडें । पातंा ंचंरझबब थोबडें ।’ – लशव ४०७. [सं. स्तुभ्] 
 
थोबले राहिे थबकून राहिे : ‘बसाितजंर्गानें लिलहिें  होते. त्याजवरून थोबिे रालहिे.’ –राजवाडे १ 
प.ृ १६३. 
 
थोबवाईक, थोबावाईक, थोपटवाईक,थोपडवाईक  लव. कोिीही जाता येता ज्यािा चपराका 
माराव्यात असा मािूस. 
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थोबाड, थोबाडी, थोबकाड न. स्त्री. पहा : थोतरी (कुरूपपिा, स्थूिपिा, घािेरडेपिा इ. िशयक 
झनिाव्यंजक शब्ि.) [सं. स्थपुट] (वा.) थोबाड फोडिे, थोबाडी फोडिे, थोबकाड फोडिे, थोबाड 
रंगविे, थोबाडी रंगविे, थोबकाड रंगविे – तोंडात मारिे; चारं्गिी अदि घडविे. थोबाडात माती 
घालिे – शरम आििे. 
 
थोबाडिे सलि. १. तोंडात चपराक, चापटी मारिे. २. (ि.) लबघडिे; लवस्कटिे; परालजत 
करिे. 
 
थोम पु. रोपाचा बुडिा; ठोंब. (व.) [सं. स्तंब्] 
 
थोमाळिे सलि. शातं करिे; थोपटिे; र्गोंजारिे. [सं. थुम] 
 
थोर् न. (िुर्गड्याचे) अंर्ग. (तंजा.) [सं. स्था] 
 
थोर स्त्री. तळे : ‘चिा जाऊं थोरातं थोराच ंपािी आटिं’ – घाश्रिो १३८. 
 
थोर लव. १. मोठा; स्थूि. २. (ि.) पूज्य; श्रेष्ठ; सन्द्मान्द्य; वय, ज्ञान, कुि, पिवी, अलधकार इ. नी 
मोठा. ३. पलरमािाने, संख्येने मोठा; फार; बहुत; अलतशय. [सं. स्थलवर, स्थूि] (वा.) थोर करिे –लिवा 
मािविे. थोरथोरा, थोरल्र्ा घरचा – (उप.) मोठ्या कुळातीि म्हिजे महार अथवा परवारी. 
 
थोरबारस न. मोठे; अवाढव्य : ‘थोरबारसें फरर्गात जे वालरयालवि प्रयोजनाचेच नव्हतें.’ – 
आज्ञापत्र धुळे आवृत्ती प.ृ ४१. 
 
थोर भांडे महत्त्वाचा लवषय; मोठ्या वसुिाचा प्रिेश : ‘परर्गण्यातं बिेडा कामाचा नाहीं. थोर भाडें. 
हंर्गाम रे्गिा म्हिजे मजकूर ठकावनू जाईि’ – ऐिेसं ५२४४. 
 
थोरला लव. मोठा (वयाने इ.); आधीचा; अर्गोिर जन्द्मिेिा. 
 
थोरला कंुवर पुनवयसु हे नित्र; (शतेकऱ्याच्या भाषेत) म्हातारा कुवर. 
 
थोरली आई १. अक्काबाई, अविसा; िक्ष्मीची मोठी बहीि. २. मातृभमूी. 
 
थोरली पहाट सूयोियापूवीचा प्रहरभराचा कािावधी. 
 
थोरले घर १. तुरंुर्ग. २. कंुटििाना. ३. िारूचा रु्गत्ता. 
 
थोरवट लव. १. मोठ्या आकाराचे. २. उच्चकुिीन. ३. (ि.) मोठा; प्रौढ; सभ्य. 
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थोरवी, थोरवकी, थोरवट, थोरवाई, थोराई, थोरी स्त्री. १. मोठेपिा; ऐश्वयय; भव्यता; मानमरातब. २. 
वयामुळे प्राप्त िंािेिा मोठेपिा, मान. ३. कीती; नाविौलकक; प्रलतष्ठा; श्रेष्ठता; महत्त्व. ४. मोठेपिा : 
‘मालनता ंकृष्ट्िाचा थोरवट । व्यथय तुम्ही ।’ – कथा १·१२·४८. 
 
थोराड लव. १. मोठा; बळकट; घट्ट; िाडंर्गा; धीट. २. वयाच्या मानाने अलधक वाढिेिा, मोठा 
लिसिारा. ३. सामान्द्य असावा त्यापेिा मोठा. 
 
थोरार् पु. ज्येष्ठ अलधकारी : ‘माई राउत िेशाअधीपती । तेयाचा भीवु थोरायु’ – मनुर लशिािेि १·४. 
[सं. स्थावर] 
 
थोराव, थोरावा, थोरीव पु. स्त्री. १. थोरपिाची जािीव; अहंता; थोरवी. २. महत्त्व; लवस्तार. 
 
थोराविे अलि. १. मोठे होिे; बाधंा, स्थूिपिा वाढिे. २. मान्द्यता, र्गवय, महत्त्व इ. नी वाढिे. 
 
थोणर स्त्री. कड, काठ : ‘तंव ंकुचतटालचआं थोलरआं । िेओ न पुरती ।’ –लशव ६५५. 
 
थोरीवडा लव. थोरपिाचा : ‘िालरद्र्यें लचवडालच सवय, िवडा थोरीवडा पावंडा ।’ – आसुिा ४९. 
 
थोवेकार पु. १. सवरं्गडी : ‘तव ं थोवकेारीं भलितिें  र्गोपाळीं ।’ – िाव ७५. २. स्तोमकरी; 
पथकी : ‘मेळलविे थोवकेारीं । कडवा ंपाशीं ।’ – लशव ५०२. [सं. स्तोमकरी] 
 

थों 
 
थोंगिे सलि. र्गािे म्हििे. – शर. [ध्व.] 
 
थोंगाथोंगी लिलव. ठायीठायी : ‘थोंर्गाथोंर्गीं इतर । राजे जे तयाचें भार ।’ –र्गीता १·३४०. [सं. स्तोम] 
 
थोंब पु. न. १. रु्गच्छ; िुंपका; र्गेंि; तुरा; (र्गवत इ. चा) पुजंका. २. िहान िंाडाचंा समुिाय. 
 
थोंब न. स्तोम; ढोंर्ग : ‘वरे्गळेंच थोंब तयानें केिें  ।’ – ह १०३९. [सं. स्तोम] 
 
थौरथार लिलव. स्स्थरस्थावर : ‘िोन लिवस थौरथार जाहिा म्हिजे अवघेच रुजू होईि.’ – पेि २१. 
 
∎∎∎ 
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द 
 
द मराठी वियमािेतीि तेहलतसाव ेअिर व अठरावे व्यंजन. 
 
द, दकार (साकें.) १. हे अिर इतर विांच्या िोकाकंडून ब्राह्मिानंा जािाऱ्या पत्राचं्या सुरुवातीिा 
‘िंडवत’ या अथी लिहीत. २. ब्राह्मिाकंडून इतरविीयानंा जािाऱ्या उिट पत्रामंध्ये आशीवाि, कल्याि 
याचें वाचक म्हिून पत्राच्या प्रारंभी लिहीत. 
 
द लव. िेिारे. (समासात) सुि–ि, िुुःि–ि, मोि–ि इ. [सं.] 
 
दकिे लि. आज्ञा बघिे. (अलह.) 
 
दखल पु. १. प्रवशे : ‘िढाई न होता ं लकल्ल्यातं ििि िंािा.’ – राज ५·६२. २. ढवळाढवळ. ३. 
ताबा : ‘कुि राज्य आपिें , िेिीि कनाटकलह आपिासं सारें ििि आहे.’ – लचत्ररु्गप्त १२०. 
 लव. १. (लहशोबात इ.) प्राप्त िंािेिा; पोचिेिा. २. माडंिेिे; लिलहिेिे. ३. ज्ञात; पलरलचत; 
श्रुत. (लि. करिे, कळलविे, िेिे, सुचलविे.) : ‘राजबीज िरें हें… सवांस ििि आहे.’ – राज ८·१९८. 
[अर. िख्ि्] (वा.) दखल घेिे –लवचारात घेिे; नोंि घेिे. 
 
दखल स्त्री. इजा; धक्का; अपघात. (व.) 
 
दखलणगरी स्त्री. १. मालहती; पलरचय; (काम, ज्ञान इ. संबधंी) प्रावीण्य : ‘चारशें वषेंपयंत कोठें 
िििलर्गरी अर्गर नावंही नाहीं.’ – वाडबाबा २·१५. २. िेिरेि; (कामकरी िोकावंर) नजर ठेविे. (लि. 
ठेविे, राििे.). ३. बातमी िेिे; मालहती सारं्गिे. (लि. करिे, िेिे.). ४. ढवळाढवळ : ‘बापाजी मुसल्मान 
यासी िििलर्गरी करावयास र्गरज नाहीं.’ – राज १५·२९. ५. (ि.) उत्पन्न : ‘तुम्हासं काहंींच पर्गयिेयातं 
िििलर्गरी न जािीं.’ – राज १·२३१. 
 
दखलदाद स्त्री. १. (सरकारी कार्गिपत्रातं रूढ) लमळविेिी मालहती; अनुभव. २. अलनिीत 
प्रकरिाचंी नोंि. (लि. करिे). [अर.] 
 
दखलपात्र लव. पोलिसात नोंि घेण्यािायक (रु्गन्द्हा, तिार). 
 
दखलबाज, दखलबाद लव. (लवशषेतुः कार्गिपत्रातं) समालवष्ट, माहीत असिेिा; अनुभवात 
असिेिा; िािि केल्यानंतर नमूि : ‘त्यापैकीं मजुरा द्यावयाचे करार केिे तें िििबाज बार केिे असते.’ 
– वाडसमा १·१७५. समासात पुढीि शब्िाशंी जोडून िििबाि–किम–जमा–िचय–मजकूर–रकम. 
[अर.] 
 
दखीि स्त्री. िलिि लिशा : ‘वीघ्नेश्वरा ििीि भार्गें ।’ –उषा ९·९४. 
 पु. िलििेचा वारा. (र्गो.) [सं. िलिि] 
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दख्खन पु. नमयिेच्या िलििेचा प्रिेश; िलिि झहिुस्थान. [सं. िलिि] 
 
दगटिे अलि. िेटून, लचकटून बसिे. 
 
दगटली  स्त्री. (पिाथय ठेवण्याची) िर्गडी. (तंजा.) 
 
दगड पु. १. धोंडा; लशळा; पत्थर; शस्त्रावाचून सामान्द्य प्रयत्नानंी फुटत नाही व पाण्याने लवरघळत 
नाही असा पृथ्वीचा अवयवभतू पिाथय. २. न्द्हावी िोकाचंा वस्तऱ्यािा धार िावण्याचा िर्गड; लनष्ट्िा. 
 स्त्री. मोठा िर्गड; िडक; लशळा. (हा शब्ि आलि या प्रकारचे इतर शब्ि. उिा. िर्गडमाती, 
धोंडा, माती इ. शब्ि; एिाद्या मािसाची बुद्धी, ज्ञान, मािमत्ता इ. कुचकामाची आहे असे िािवायचे 
असताना उपयोर्गात आितात.) [सं. दृषद; क. िक्कड] (वा.) दगड उचकिे –एिाद्यालवरुद्ध कारस्थान 
करिे. दगड उचलिे, दगड घेिे, दगड हाती घेिे, दगड फेकिे, दगड मारिे, दगडमार करिे –रार्गाने 
वडेावनू जािे; बेफाम रार्गाविे. दगड खाऊन दगड णजरणविे – अलतशय सशक्त कोठ्याचा असिे; 
काहीही पचवण्याची शक्ती असिे. (कर.) दगड चहूकडे टाकून पाहिे – प्रत्येक उपाय झकवा युक्ती 
योजून पाहिे; सवय लिशानंी प्रयत्न करिे. दगड टाकून ठाव घेिे, दगड टाकून ठाव पाहािे –तळ शोधिे 
अथवा िोिी शोधण्याचा प्रयत्न करिे; िुबीिार प्रश्न लवचारून िुसऱ्याच्या मनातीि लवचाराचंा अंिाज 
बाधंिे. दगडणन धोंडे – (बायकी) सटरफटर, िरु र्गोष्टी. दगडाखाली हात सापडिे, दगडाखाली हात 
गंुतिे –काही िुुःिकारक अडचिीत, पेचात, नुकसानकारक कामात सापडिे. दगडाखालून हात काढून 
घेिे –अडचिीच्या कामातून स्वतुःिा युक्तीने मोकळे करून घेिे. दगडाची साल, दगडाचा दोर काढिे 
–िुष्ट्कर, अदु्भत झकवा अशक्य र्गोष्ट करिे. दगडाची छाती –१. साहसी; लनभयय; बेिरकार; धैययवान व 
सोशीक मनुष्ट्य. २. धालरष्ट; प्रचडं धैयय; दृढलनिय; लििेरी. (लि. करिे.) दगडापरीस, दगडापेक्षा वीट मऊ 
– (हाि, अपेष्टा इ.) िोन स्स्थतींची, र्गोष्टींची तुिना करून त्यातल्या त्यात एक बरी असे िािलविे; 
लनरुपाय म्हिून मोठ्या संकटापेंिा िहान संकट पत्करिे. दगडाला पाझर आििे, दगडाला पाझर 
णनघिे, दगडाला पाझर फुटिे, दगडाला पाझर रे्िे, दगडाला पान्हा आििे, दगडाचे, दगडापासून दूध 
काढिे – १. नैसर्णर्गक नडी, अडचिी न जुमानता आपिे हेतू लसद्धीिा नेिे; अशक्य र्गोष्ट घडवनू आििे. 
२. कठीि हृियाच्या अथवा कंजूष मनुष्ट्यािा िया आििे. दगडावरची रेघ – कधीही न बिििारी, 
िात्रीची, कायमची र्गोष्ट. दगडाशी गाठ पडिे –कठोर, र्गळग्रह अथवा न िेते कूळ इ. च्या तावडीत 
सापडिे. दगडाशी भांडिे –बिाढ्य शत्रू, मोठी अडचि, कठीि काम इ. शी िंर्गडिे. 
 लव. (ि.) अज्ञ; अडािी; मूिय; मंिबुद्धीचा (मािूस). 
 
दगडघाशा लव. १. हेंर्गाडा; रानटी; अडािी; अकुशि (कामर्गार). २. ओबडधोबड, वाईट 
आकाराची (वस्तू). 
 
दगडघाशी स्त्री. १. कठीि, श्रमाचे काम. २. िळण्यालशवाय इतर काम न करिारी, न ऐकिारी 
स्त्री. 
 लव. १. श्रमिायक, कष्टकारक, कठीि व िुुःििायक (काम). २. कष्टाळू; हटून, तटून, िंटून 
मेहनत करिारा; उद्योर्गी. ३. त्रासिायक रीतीने हट्ट करिारा; आग्रही; घासालघश्या. 
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दगडचौथ, दगडी चौथ र्गिेशचतुथी. (या लिवशी चरं पालहल्यास चोरीचा आळ येतो. तो टाळण्यासाठी 
िुसऱ्याचं्या घरावंर िर्गड फेकण्याची जुनी पद्धत आहे त्यावरून रूढ.) 
 
दगडतळी स्त्री. उचिून िुसरीकडे नेता येण्याजोरे्ग िर्गडाचे भाडें; िर्गड कोरून तयार केिेिे 
ताट, वाटी, िर्गडी (कढी इ. पातळ पिाथय ठेवण्याची). 
 
दगडती  स्त्री. लचनीमातीची, िापराची वाटी. (व.) 
 
दगडपोळ स्त्री. न. (चुना, माती लवरलहत) नुसत्या िर्गडाचंी घातिेिी झभत; र्गडर्गा. 
 
दगडपोळे न. नकिी अथवा िोटे पोवळे. 
 
दगडफूल न. पावसाळ्यात िर्गडावर झकवा िाकडावर उर्गविारी पाढंरी वनस्पती. औषधातं 
झकवा मसाल्यातं उपयोर्ग. रंर्ग पाढंराकाळा लमश्र. 
 
दगडफेक स्त्री. जमावाने प्रिबु्ध होऊन केिेिी िर्गड मारण्याची कृती. 
 
दगडफोड स्त्री. कठीि आलि कष्टाचे काम; महत्प्रयासाचा उद्योर्ग. 
 लव. १. कठीि; अवघड; िुुःििायक; श्रमाचे (काम). २. पलरश्रमी; जबरिस्त; प्रचंड 
(लनियाचा प्रयत्न अथवा वतयन). ३. जोराचे; जाचक; कडक; कटू; रार्ग आििारे (भाषि). ४. सडसडून 
पडिारा (पाऊस); भलडमाराचा; तडाक्याचा (मारा). 
 
दगडफोडिी स्त्री. मुिींचा एक िेळ. – मिेपु ९५. 
 
दगडफोड्या लव. १. िर्गड फोडिारा. २. पहा : दगडफोड २. ३. हट्टी; आग्रही. पहा : 
कपाळफोड्या 
 
दगडमाळ, दगडरान पु. न. िर्गडानंी व्यापिेिे, भरिेिे (रान, प्रिेश इ.). 
 
दगडणशविी स्त्री. (बायकी) एक िेळ. यात एका मुिीने डाव घेऊन बाकीच्या मुिींनी िर्गडावर उभे 
रहायचे व त्या मुिी आपआपिे िर्गड बिित असताना डाव घेिाऱ्या मुिीने त्यानंा लशवायचे व ज्या मुिीिा 
ती लशविे त्या मुिीवर डाव जाऊन पूवी लजच्यावर डाव होता लतने िर्गडावर उभे राहून िेळायिा 
िार्गायचे. 
 
दगडसर स्त्री. पावसाची जोराची सर, वृष्टी. 
 
दगडळ, दगडाळ लव. िर्गडानंी भरिेिे, बनिेिे. 
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दगडाळी स्त्री. िर्गडाचंा ढीर्ग : ‘आडुिळता ं लशसाचंीए िर्गडाळी’ – लशव ९५५. [क. िक्कड + 
सं. आिी] 
 
दगडांचे पेव (ि.) कठीि, असाध्य काम (िग्न वरै्गरेचे); करायिा, सहन करायिा कठीि व 
त्रासिायक असे काम, र्गोष्ट. 
 
दगडी स्त्री. १. िर्गडाचे भाडें. २. (ि.) बायकाचं्या छातीवरीि कठीि र्गाठ; अवाळू. 
 लव. १. िर्गडाचा केिेिा; िर्गडाच्या जातीचा; िर्गडासंबंधी. २. िर्गडाळ. ३. कठीि; जाड; 
कठोर. 
 
दगडी कास संकलरत र्गाईिा होिारा ‘मस् टायलटस’ नावाचा रोर्ग. 
 
दगडी कासव पाण्यात न राहता िर्गडात राहिारे कासव. 
 
दगडी कोळसा िािीतून लनघिारा कोळसा. 
 
दगडी जोंधळा, दगडी शाळू जोंधळ्याची एक जात. याचे किीस भरिार असून िािा कििर असतो. 
 
दगडी कनबू झनबाची एक जात. याची साि जाड असते. याचा उपयोर्ग रंर्गातं वरै्गरे करतात. हे 
िाण्यायोग्य नसते. 
 
दगड्या लव. १. ठोंब्या; मूिय; टोिपा. २. (मुिाचं्या िेळात) संख्या पुरी करण्यासाठी घेतिेिा 
काल्पलनक मुिर्गा; लपत्त्या; जबरामसिा. (को.) 
 
दगदग, दगदा स्त्री. १. िविव; उपद्व्याप; त्रास; कष्टकारक, त्रासिायक श्रम; कंटाळा येण्याजोरे्ग 
पलरश्रम. (लि. काढिे). २. काळजी; कळकळ. [सं. िघ्, थक्क] 
 
दगदगिे अलि. लशििे; वीट येिे; त्रासून, िमून, र्गळून, थकून जािे. 
 
दगदगा  पु. िरारा, भीती उत्पन्न करण्याचा रु्गि. 
 
दगदगी  लव. कळकळीच्या, काळजीच्या अंतुःकरिाचा; सिा झचतािातं; सिा शकेंिोर; 
संशयी. 
 
दगदगी  लव. बावन्नकशी; पारिून घेतिेिे. 
 
दगदिे  अलि. िर्गिर्गीमुळे त्रासिे; िमिे : ‘लविेसीं बहु िर्गििा । लवश्रातंी घ्यावया आिा ।’ – 
िास ३·४·२७. (व.) [िर्गिर्ग] 
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दगदावा  पु. १. मािकी हक्क; वारसा; िावा; स्वत्वसंबंध. (राजा.) २. रै्गरमजी; आकस; रार्ग; 
वैर. 
 
दगल स्त्री. फसलवण्याची युक्ती; िबाडी; िुच्चेलर्गरी; लवश्वासघात; कपट; लनकमहरामी. [अर्. िघि्] 
 
दगलचे  अलि. नासिे; डार्गळिे. (र्गो.) 
 
दगलफसल स्त्री. मुदाम, जािूनबुजून केिेिी िुच्चेलर्गरी; कपट. 
 
दगलबाज, दगाबाज, दगेबाज,दगेखोर लव. िुच्चा; कपटी; लवश्वासघातकी. 
 
दगलबाजी, दगाबाजी, दगेबाजी,दगेखोरी स्त्री. कपट; ठकबाजी; सोिेलर्गरी; लहकमतलर्गरी; 
लवश्वासघात; अप्रामालिक, कपटाची कृत्ये. 
 
दगा, दगादुगा, दगाफटका पु. १. पहा : दगलबाजी. २. भय; कूटघात; अपाय; धोका, 
धोक्याची अथवा रु्गप्त नुकसानीची जार्गा. ३. जािू, लवष, मूठ यापंैकी एिािे जेव्हा मरिाचे झकवा 
आजारीपिाचे कारि आहे अशी कल्पना असते तेव्हा हा शब्ि वापरतात. (लि. करिे, घेिे.). ४. कपटाचा, 
िग्याचा, फसवलेर्गरीचा संशय. [फा. िघा] 
 
दगाई लव. िरे्गिोर : ‘पाचं पन्नास िर्गाई होते ते काहडून लििे.’ – होकै ११६. [फा. िघाई] 
 
दगागिे  अलि. १. कचरिे; नमिे; र्गळिे; िचिे; कचकिे; बुडिे; लभऊन माघार घेिे; नाश 
होिे; कोिमडिे; (अपघात इ. मुळे) पडिे. २. िमिे; भार्गिे. [सं. िघ्] 
 
दगाविे  अलि. पेचात, धोक्यात सापडून नाश पाविे; काही कपटाने झकवा अकस्मात घािा 
पडून, लवश्वासघाताने मरिे. [फा. िघा] 
 
दगेदगे उद्र्गा. हत्तीिा पुढे हाकिताना वापरण्याचा शब्ि. [ध्व.] 
 
दग्ध लव. १. जळिेिे; भाजिेिे. २. (ि.) करपिेिे; नासिेिे; लबघडिेिे; सवयस्वी कुजिेिे; 
भ्रष्ट िंािेिे; किंलकत, िूलषत, नष्ट िंािेिे. [सं.] 
 
दग्धिे उलि. भाजिे : ‘पलर तें बीजें जैसीं िग्धिीं ।’ –ज्ञा ४·८३. [सं. िह] 
 
दग्धणतथी स्त्री. अशुभ, अमंर्गि लतथी. [सं.] 
 
दग्धभूचे धोरि शत्रसैुन्द्याची उपासमार व्हावी म्हिून मार्गातीि लपके जाळून नष्ट करीत जाण्याचे धोरि. : 
‘सैन्द्य माघार घेताना शत्रूचा फायिा होऊ नये म्हिून िग्ध–भ ूधोरि स्वीकारते.’ – सोनार बारं्गिा, प.ृ 
६०. 
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दग्धर्ोग पु. अशुभ, अमंर्गि योर्ग. बुधवारी तृतीया, मंर्गळवारी पचंमी, रु्गरुवारी षष्ठी, शुिवारी 
अष्टमी, सोमवारी एकािशी, शलनवारी नवमी व रलववारी िािशी या लतथी आल्या असता हा योर्ग मानतात. 
 
दग्धशकय रा स्त्री. जाळिेिी सािर. लमठाई, मद्य यानंा रंर्ग िेण्याच्या कामी लहचा उपयोर्ग करतात; 
(इं.) कॅरॅमि. 
 
दग्धहस्त, दग्धहस्ती लव. िैवहीन; भरभराट नसिेिा; उतरत्या पायरीचा; अपयशी; प्रलतकूि 
(िैव); िुिैवी; अविििी; अपशकुनी; उजाड ( िेश, र्गाव, घर, जार्गा). 
 
दच स्त्री. िेष; किह; तंटा; भाडंि; िैत : ‘सेनापलत व यमिा यािी तो आपिासी िच बाधंिी आहे.’ 
– पेि २६·२६. 
 
दचक स्त्री. १. आकस्स्मक भास. २. (ि.) भीती; धक्का; अचका. (लि. िािे, बसिे.) : ‘तेिें िचक 
िाऊलन मानसीं ।’ – िालव ३६८. [ध्व.] 
 
दचकिे  अलि. १. बुजिे; चमकिे; (भीतीमुळे मनािा) धक्का बसिे. २. थक्क, आिययचलकत होिे; 
चरकिे; भेिरून जािे. [सं. दृ + चक्] 
 
दचकला पु. आकस्स्मक धक्का; (भीतीचा, िुुःिाचा) धसका. (लि. भरिे, होिे, जािे.). 
 
दचकला पु. चरायिा सोडिेल्या रु्गराच्या एका बाजूच्या पुढच्या व मार्गच्या अशा िोन पायानंा 
लमळून बाधंिेिी िोरी; कळवा. 
 
दचकळी स्त्री. िहानशी उचकी. [ध्व.] 
 
दचड, दचाड लव. अंर्गाझपडाने जबर; मजबतू; िाडंर्गा. [झह. सज्जड] 
 
दचडिे  उलि. आिळिे; आपटिे. (ना.) [ध्व.] 
 
दचाडिे  सलि. पुढे चािायिा भार्ग पाडिे. (व.) 
 
दच्गा, दच्चा पु. थाप; फसविूक. (लि. िेिे). 
 
दच्चावनू  लिलव. भक्कम; पूिय; पुरेपूर; भरर्गच्च; िच्चनू. 
 
दटिे उलि. भाराविे; िडपिे; जोराने िाबिे : ‘िालटजो पा ंपलर भारे । लचत्त न िटे ।’ – ज्ञा ६·३६९. 
[क. िलट्टसु; झह. िाटना] 
 
दटाडनं  सलि. लनयंत्रिात ठेविे. (अलह.) 
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दटाविी, दटावि स्त्री. जरब; धमकाविी; िरडाविी; िहशत. [क. िलट्टसु] 
 
दटाविे, दटाणविे सलि. भीती घाििे; िरडाविे; िडसिे; िरडपट्टी काढिे; धमकी िेिे. [क. 
िलट्टसु] 
 
दट्ट लव. िूप; फार; पुष्ट्कळ. 
 
दट्ट, दट्ट्या पु. १. बचू; िंाकि. २. (ि.) िडसाविी; िरड; िाडंर्गाई; धमकी; उग्र भाषि; 
नेट. ३. िडपि. (लि. िेिे). [क. िलट्टसु] 
 
दट्ट्या  पु. (सोनारी धंिा) सािळीच्या कड्याचंा मधिा फुर्गीर भार्ग उठून येण्याकरता 
उपयोर्गात आिावा िार्गिारा लिळा. 
 
दट्ट्या  पु. इंलजनच्या पचंपात्रात (लसझिडरमध्ये) मारे्ग–पुढे जािारा व वाफेच्या 
प्रसरिशक्तीमुळे र्गती उत्पन्न करिारा धातूचा रूळ; (इं) लपस्टन. 
 
दड न. पु. िव; िवझबिू. (अलह.) 
 
दडक, दडकवा  लव. पु. १. मोठा (पाऊस) : ‘अशुद्धाचा िडक पाऊस’ – उह २०३. २. जमीन 
टिक, िडस बनविारा (जोराचा पाऊस). (अलह.) [क. िोड्डा] 
 
दडकि  न. िाबण्यासाठी ठेविेिे वजन; िडपि. (को.) [सं. दृढ] 
 
दडकिे  सलि. १. िडपिे; वर वजन ठेवनू िाबिे. २. ठासून चेपिे. 
 
दडकिे  अलि. िचकिे : ‘भये भीयािीया िडके’ – लवि २०. 
 
दडकणर, दडैकणर, दडकरी, दडैकरी, लिलव. धाडकन : ‘िडकलर आंरे्गसीं आिळिा’ – उह ११४५; 
‘आलि िडैकलर पलडिे’ – िीचपू २९. 
 
दडकुली स्त्री. १. िपंडावाचा िेळ. २. स्वतुःिा िपविे; फरारी होिे; िडी मारिे. (लि. िेिे, 
मारिे.). 
 
दडग न. कपारी; िडकाळ डोंर्गर. (र्गो.) 
 
दडगे न. ज्वाळा : ‘पचंाग्नीचीं िडर्गीं ।’ – ज्ञा १७·२५४. 
 
दडगे अळू अळवाची मोठी व पाढंरी जात. 
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दडि स्त्री. न. १. िपण्याची जार्गा; रु्गहा; कपार. २. आसरा. [क. िड] 
 
दडिी, दडिे स्त्री. न. १. िोििाऱ्याचे, नकसर्गाराचे एक हत्यार. २. (सोनारी धंिा) सािळीच्या 
कडीचा िडबडीतपिा जावा म्हिून कडीवर ठेवनू वरून ठोकतात तो टोकाशी अधयवतुयळाकार असा 
झकलचत वाकलविेिा मोळा. 
 
दडिे सलि. (सोनारी) कडीचा िडबडीतपिा घािलविे. 
 
दडिे अलि. १. िपिे; छपून राहिे; रु्गप्त राहिे. २. लमसळून जािे; एकत्र होिे; जडिे : ‘पलर नेिें 
कैसें पैं र्गा । जे िडउलन रे्गिे मालिंया आंर्गा ।’ – ज्ञा ७·१७८. [क. िलडसु] 
 
दडिे सलि. िाबिे; िडपिे; (क.) (िालर्गना इ. वर ठसा) ठोकिे; छाप उठविे. [क. िलट्टसु] 
 
दडदड, दडदडा, दडाडा, दडादड, दडादडा लिलव. १. जिि चािताना, पळताना, पायानंी 
होिाऱ्या आवाजासारिा आवाज होऊन; िुडिुडी. २. जोराने पाय वाजवत. [ध्व.] 
 
दडदडिे अलि. िडिड आवाज करून चाििे; धाविे; िुडिुड पळिे. 
 
दडदडाट पु. िडिड असा मोठा आवाज; पुष्ट्कळ जिाचं्या धावण्याचा एकत्र आवाज. [ध्व.]  
 
दडदडीत लव. भरड; मोठे; जाड; ििकट; कठीि (र्गळू, कातडी, वस्त्र इ.). [सं. दृढ; झह. 
डाट.] 
 
दडप, दडपि न. १. पहा : दडकि १. २. (ि.) लनग्रह; संयमन; धाक; िाब. ३. मनावरचे ओिें, 
वजन; भार. 
 
दडपिदास पु. ऐतिाऊ; ऐिी. (ना.) 
 
दडपिी  स्त्री. (चुना) तयार करण्याची कृती : ‘चुनेयाचंी िडपिी साघंीतिी’ – िीचपू ७६. 
[सं. रध्] 
 
दडपिे  सलि. १. िाबिे; चेपून संकुलचत करिे. २. िाबात ठेविे; अमिात आििे; वश करिे; 
जुिूम करिे. ३. (ि.) छपविे; (काम, अपराध) िपविे; अंिाजाने ठोकून िेिे. ४. (ि.) सपाटून िािे. 
[सं. दृढ, िभ्, दृप्; झह. डाट] 
 
दडपशाही स्त्री. सते्तच्या जोरावर र्गलरबाचं्या हक्कावंर, सुिावर र्गिा आििारी शासन पद्धती; 
जुिमी अंमि; अरेरावी; अन्द्यायाने एिािी (लवशषेतुः राजकीय) चळवळ िाबून टाकिे; िारं्गडेपिा. [झह.] 
 
दडपश्चमे लिलव. िरी मालहती नसिी तर आयत्या वळेी सुचेि ते काहीतरी सारं्गून वेळ मारून नेिे. 
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दडपा पु. १. िडपि. २. रास अथवा ढीर्ग (प्रवासी िोकाचं्या सामानाचा व अव्यवस्स्थतपिे 
पडिेल्या वस्तंूचा). ३. (ताप आिा असताना घाम येण्यासाठी घेतिेिे) जाड पाघंरूि. ४. र्गाडीतीि 
सामानाची र्गाडीत केिेिी सोयीस्कर रचना. 
 
दडपादडप, दडपादडपी  स्त्री. १. िाबंविे; पळविे; (िुसऱ्याच्या मािमते्तची) िबाडीने व रु्गप्त 
रीतीने व्यवस्था िाविे २. कमी िशयविे; लििाऊ सबबी सारं्गून काम कमी करिे; छपवाछपवी करिे. ३. 
िाबनू टाकिे. 
 
दडपीव  लव. िाबिेिे; चेपटिेिे. 
 
दडपे पोहे (पोहे) नारळाच्या पाण्यात लभजवनू िडपून ठेवनू नंतर वरून कािंा, लमरची, कोझथबीर 
घािून फोडिी िेऊन केिेिे पोहे. 
 
दडप्र्ा स्त्री. अव. स्वाती नित्र व त्यात पडिारा पाऊस. (कारि हा पाऊस लपकानंा िािी 
िाबतो.) 
 लव. िडपिमे करिारा; िडपिारा. (वा.) दडप्र्ास लाविे –िुसऱ्याची वस्तू िडपून 
उपयोर्गास आििे. (व.) 
 
दडफडिे सलि. आवाज होिे : ‘म्हिे पाओ िडफडीि । लनरा स्वामीची मोडैि ।’ – ज्ञा १३·२५६. 
 
दडबडाणविे सलि. भीती घाििे; धाक िािविे; आवशेाने िम िेिे; धमकालविे; िडसाविे. [झह. 
डाँटना] 
 
दडवादडवी लिलव. िर्गबर्गा; िंरिंर; िवकर : ‘रु्गढीकारु, पुढें पाठलविा । तो िडवािडवीं रे्गिा 
संप्रधारू ।’ – कालिका १७·२१. 
 
दडवादडी स्त्री. िपंडाव : ‘भिॐलन चालिजे िडवािडीं । हा मंत्रूची नोहे ।’ – लशव ४८०. 
 लिलव. तातडातातडी; िडवािडवी : ‘िडवािडी धावंता ं। उत्कंठा आिेया बहुता ।’ – ऋ १००. 
 
दडस लव. १. मजबतू; लटकाऊ; ििकट; जाड लविीचे व घट्ट (वस्त्र इ.). २. भरीव; भरपूर. [सं. दृढ; 
झह. िट] 
 
दडसिे  अलि. घट्ट होिे; र्गाठ येिे; सूज येऊन िडिडीत होिे. 
 
दडा पु. समूह; कळप. [क. िट्ट] 
 
दडा पु. १. बचू; नाक, कान इ. च्या लछरात बसिेिा मळ; िट्ट्ट्या; (ि.) अडथळा. २. लवश्वास; 
भरवसा; िात्री; आश्वासन. ३. िपून, छपून बसिे; िडिे : ‘याचा िडा हुजूर राहीि.’ – वाडबाबा १७८. 
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(लि. मारिे). ४. िपून बसिेिी सैन्द्याची टोळी. ५. (िपून िरोडा घाििारा) पेंढारी. – शास्त्रीको. ६. 
चेंडू. 
 
दडाडिे  अलि. भडकिे. 
 
दडाडा पु. वाद्याचंा नाि. 
 
दडादडी स्त्री. १. िपिे; िडिे; िपून बसण्याचा सपाटा. २. िपडंाव. 
 
दडार लव. घट्ट; िडिडीत; हरळीने घट्ट बसिेिी (जमीन). 
 
दडी स्त्री. िडिे; िपून राहिे : ‘आपि आलिपुरुषीं िडी । मारून राहे ।’ – िास १·३·६. (लि. िेिे, 
मारिे.) [क. िलड] 
 
दड्ड पु. र्गवताच्या कुरिाचा शतेाचा उंच भार्ग. – िोसाको. 
 
दड्ड, दडं्ड लव. घट्ट : ‘रान थोडे िडं्ड िंािे होते.’ – डोह प.ृ १४०. 
 
दड्डी स्त्री. कोकरे कोंडण्याची जार्गा : ‘संध्याकाळच्या वक्तािा साळ्या बा िड्डीिा…’ – एहोरा प.ृ 
१३३. 
 
दढा न. ढेकूळ; नारं्गराने न फुटिेिा शतेातीि जलमनीचा भार्ग. [सं. दृढ] 
 
दिकट, दिगट  लव. जाडेभरडे; मजबतू; बळकट; कििर; राकट; आडिाडं (मािूस इ.). 
[सं. दृढवत] 
 
दिकिे  अलि. िोकाचं्या बोिण्याचा, टीकेचा लवषय होिे; वाईट तऱ्हेने प्रलसद्ध होिे. 
 
दिकिे  सलि. आवाज करिे; आवाज करून मारिे. [सं. ध्रण्] 
 
दिकन, दिकर, दिणदनी, दिणदशी लिलव. पायाने जो िििि आवाज होतो तसा आवाज होऊन; 
ििाििा. [ध्व. 
 
दिका, दिगा पु. १. आवाज होिारा आघात, प्रहार, ठोसा, घाव, ठोका. २. र्गिी; र्गडबड; िंर्गा; 
धुमििी; र्गिबिीचा िेळ; उत्सव; तडािा; धडाका; कडािा (वादे्य, तोफा, मेजवानी इ. चा). ३. 
िोकातंीि भमुका; विंता; बातमी; बोभाटा. ४. अलधक पैसा िचूयन प्रलसद्धी होण्याजोर्गा लववाहािी समारंभ. 
[ध्व.] (वा.) दिका माजिे, दिगा माजिे –१. र्गोंर्गाट होिे. २. धुरळा उडिे. दिका मारिे, दिगा 
मारिे –प्रचंड प्रयत्न करिे; जोराने िंर्गडिे (आपल्यापेिा अलधक सामथ्ययवान मािसाबरोबर, 
यशापयशाचा लवचार न करता). 
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दिकारिे, दिगारिे सलि. १. िडसाविे; िडकाविे; कचकून लशव्या िेिे. २. (ि. चुकीने) 
ििकाविे. 
 
दिकाविे सलि. १. (िििि असा आवाज होईतोवर) मारिे; सडकिे; ठोकिे. २. ििक्याने, 
थाटाने लववाहािी समारंभ करिे. ३. िडसाविे; अंर्गावर जाऊन ओरडिे; घटपट, अरेरावी याचंा उपयोर्ग 
करिे; अवडंबर घाििे, करिे; प्रलतकाराचे नेटाचे पि व्यथय प्रयत्न करिे. 
 
दिकाहलका पु. १. (हिका = एक प्रकारचा पिवाज) अनेक पडघम, मृिंर्ग इत्यािी वाद्याचंा 
तडािा. २. र्गिर्गा; बडबड; िंर्गा; र्गोंर्गाट; बोभाटा; र्गवर्गवा; प्रलसद्धी. 
 
दििे अलि. समजिे; कळिे : ‘ज्याचें त्यासी ििें कोि तें उलचत ।’ – तुर्गा भार्ग १, प.ृ ४९१. 
 
दिदि, दिादि, दिदिा,दिादिा लिलव. पायाचें िििि आपटिे; तोफाचंा धडाका, जड 
धोंड्याचें आघात, काडंि इ. च्या मोठ्या व िि अशा आवाजासारिा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
दिदििे अलि. १. िििि आवाज होिे; (तोफा, बिुंका इ.) मोठ्या र्गजयनेने धडाडिे. २. 
अंर्गावर जाऊन िोधाने ओरडिे; ताव िंाडिे; जळफळिे. ३. िििि पाय वाजिे; हािरिे; िुमिुमिे; 
(तोफा, वादे्य इ. च्या धडाक्याने घर, रु्गहा इ. मध्ये) प्रलतध्वनी उत्पन्न होिे. ४. एकाच्या तोंडून िुसऱ्याच्या 
तोंडी जािे; (स्तुती, झनिा) सवयत्र पसरिे. ५. (फोडिी इ. चा) घमघमाट सुटिे. ६. र्गिबिा, र्गिका 
होिे. ७. (शकेोटी, टेंभा) धडधड जळिे; प्रकाशिे; धर्गधर्गिे. 
 
दिदिा लव. पाविे आपटत चाििारा. 
 
दिदिाट पु. १. िििि असा मोठा व एकसारिा होिारा आवाज; ििका. २. फोडिीचा, 
तळिीचा घमघमाट. ३. माडीवरून चािताना अनेक पाविाचंा होिारा आवाज. 
 
दिदिीत लव. १. थाटामाटाचे; धामधुमीचे; ििक्याने केिेिे (िग्न इ. कायय). २. उग्र; तीव्र; 
(फोडिीचा वरै्गरे) सवयत्र पसरिेिा (वास). ३. धडधडा जळिारा (लिवा, टेंभा). 
 
दिदण्र्ा लव. ििाििा चाििारा. 
 
दिव पु. िंडालधकारी : ‘ििवें मंर्गिपि तु सै वौ ।’ – पाढंर लशिािेि II ७·२९. [सं. िंडवत] 
 
दिव, दिविूक  पु. िमिूक; िमछाक. (बे.) 
 
दिाि, दिािा पु. १. मोठा िििि आवाज. २. िरारा; वचक. [ध्व.] 
 
दिाििे अलि. जोराने िििििे. [ध्व.] 
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दिादिी स्त्री. धक्काबुक्की; रु्गदारु्गदी. (ना.) 
 
दिाविे  अलि. वाकिे; मोडिे; नम्र होिे; िबिे. 
 
दिांतर  लव. मोठा; सिसिीत : ‘मरतुकडी लिसिारी निी एकिा ििातंर … येऊन रे्गिा 
म्हिजे…’ – तोरि प.ृ २७६. 
 
दत्त पु. १. ब्रह्मा, लवष्ट्िु, महेश या लत्रमूतीचा अवतार; ित्ताते्रय. २. िैवप्राप्त वस्तू; प्रारब्ध; नशीब : 
‘तुका म्हिे लभतो पुलढलिया ित्ता । म्हिऊलन झचता उपजिी ।’ – तुर्गा २८६७. ३. िेिर्गी : ‘हरी ित्त िेईि 
तें शीघ्र घ्यावें ।’ – कचेसुच १३. ४. नेमिेिे काम, धंिा; वृत्ती; नलशबाने आिेिे (काम). [सं.] (वा.) दत्त 
म्हिून उभे राहिे – अकस्ल्पत रीतीने येऊन उपस्स्थत होिे; (स्वयंपाक लसद्ध होताच ित्ताते्रय कोल्हापुरात 
अकस्मात लभिेिा येतात अशी िंतकथा आहे, त्यावरून) एिाद्या कायाच्या लसद्धीसाठी िटपट न करता 
केवळ उपभोर्गापुरते झकवा िुसऱ्याच्या मनात नसताना एकाएकी आयते वळेी येऊन हजर होिे. दत्ताते्रर्ाची 
फेरी, दत्ताते्रर्ाची स्वारी –जो मनुष्ट्य नेहमी भटकतो व जो नक्की कोठे सापडेि ते सारं्गता येत नाही, अशा 
मािसाचे भटकिे अथवा अवलचत आर्गमन. 
 लव. १. लििेिे; बलिस केिेिे; िेऊन टाकिेिे. (लि. करिे, होिे.) २. ित्तक लििेिा 
(मुिर्गा). [सं.] 
 
दत्तक, दत्तपुत्र पु. लििेिा झकवा घेतिेिा मुिर्गा. औरस पुत्र नसल्यास नाव चािवण्यासाठी व 
झपडोिकािी लियेसाठी एिाद्याच्या माडंीवर लििेिा झकवा घेतिेिा पुत्र. झहिू धमयशास्त्रात सालंर्गतिेल्या 
बारापुत्रप्रकारापंैकी सातवा प्रकार. [सं.] 
 
दत्तकणवधान, दत्तणवधान  न. ित्तकपुत्र घेण्याचा धार्णमक लवधी. [सं.] 
 
दत्तपत्र न. ज्यात ित्तलवधान नमूि आहे झकवा ित्तक घेण्या–िेण्याचा अलधकार लििा आहे, िेण्याचा 
आशय आहे असा िेि. [सं.] 
 
दत्तात्मा पु. िुसऱ्यानंा आपिे आई–बाप समजून राहिारा पोरका मुिर्गा; स्वयंित्त. झहिू धमयशास्त्रात 
सालंर्गतिेल्या पुत्राच्या बारा प्रकारापंैकी िहावा प्रकार. [सं.] 
 
दत्तापहार पु. लििेिे िान झकवा वस्तू परत घेिे; अपहार करिे. [सं.] 
 
ददाची णवद्या, बाराखडी फक्त िेण्याची र्गोष्ट, लिया. 
 
ददात स्त्री. १. उिीव; तोटा; वाि; कमतरता; ओढघस्ती; आपत्ती. २. कष्ट, त्रासिायक श्रम, काम; 
िर्गिर्ग. [सं. ििालत] 
 
‘द’णदवस िष्ट्करी पलरभाषेत या मुहूतािा ‘D’ Day ‘Z’ero hour म्हितात. शून्द्य िि. – 
युद्धलजज्ञासा प.ृ ९२. 
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ददोडा पु. र्गाधं; फोड; उठािू : ‘पोटावर िाि ििोडे आिे.’ – लचत्र ऑर्गस्ट १९३५. 
 
ददु्र पु. िरूज; र्गजकिय; इसब. [सं.] 
 
दणध न. िही; िूध लवरजिे असता होिारा पिाथय. [सं.] 
 
दधी न. राळ; टरपेन तेि. 
 
दनकुडा  पु. ििका : ‘माधाने रातीिा बयाचा िनकुडा वाजतो.’ –एहोरा– भार्ग ५ प.ृ ३९. 
 
दन्ना लव. १. मोठा; अर्गडबबं; अवाढव्य; प्रचडं; रािसी; अफाट; लवस्तीिय. २. र्गोंर्गाटाचा; 
र्गिबिीचा; िंर्गिीचा. 
 
दन्नाट लिलव. प्रचडं वरे्गाने : ‘ह्यो लतच्यामार्गनं िन्नाट पळायचा.’ –र्गोतावळा प.ृ ११. [ध्व.] 
 
दप स्त्री. िबा. (लि. धरिे). (र्गो.) 
 
दपकन, दपकर, दपणदनी, दपणदशी लिलव. जड झकवा भारी वस्तू जलमनीवर एकिम पडिी असता 
होिाऱ्या आवाजासारिा आवाज होऊन; रपलिशी. (लि. पडिे, मारिे, वाजिे.). [ध्व.] 
 
दपकाणविे, दबाणविे उलि. भीती घाििे; धमकाविे; िडसाविे. [सं. िपय] 
 
दपटणगरी, दपटणनशी स्त्री. जबरीने, हावरेपिाने लहरावनू घेिे; सापडेि ती वस्तू िडपिे, उपटिे; 
जबरिस्ती; जुिूम. 
 
दपटिे सलि. १. चोंििे; कोंििे; िाबनू भरिे; रेटिे; जोराने िडपिे; िुपसिे : ‘कळत कळत जो काळ 
– व्याळमुिीं प्रकट बाहुिा िपटी ।’ – मोकिय ६·७२. २. (ि.) िामटिे; लपटिे; रवाना करिे (घोडा, 
मनुष्ट्य इ.). ३. िडसाविे; धमकाविे; िहशत, भीती घाििे. ४. लहरावनू घेऊन लर्गळंकृत करिे; 
(िुसऱ्याची मािमत्ता, जार्गा इ.) उपटिे, हडपिे; (िुसऱ्याची स्त्री, बायको) जबरीने उपभोर्गिे; र्गट्ट करिे; 
डल्ला मारिे; िडपिे; अफरातफर करिे. ५. (वाि झकवा युद्धात) िुसऱ्यािा झजकिे. ६. भिुिे : ‘ज्ञाते 
वैभवें िपटिे । या नावं भ्रम ।’ – िास १०·६·२७. [सं. दृभ्, दृफ्] 
 
दपटशहा, दपटशही, दपटशाहा, दपटशाही, दपटशा, दपाटा पु. स्त्री. १. जोराची िडसाविी, 
िरडपट्टी; भोसडपट्टी; भयंकर धाक; तंबी, धमकाविी; भीती घाििे. (लि. िेिे, बसिे.) २. र्गिी; तर्गािा; 
लनकड (कामाची). (लि. बसिे, पडिे, िाविे, िार्गिे, घाििे.) ३. बोकाडंी बसिे; जोराची लनकड 
िाविे. (लि. काढिे, घाििे, िेिे.) (वा.) दपटशा बेरीज देिे –घाईने व सरासरीने बेरीज करिे. 
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दपया  लव. १. (अन्न) िडपून भरिारा, कोंबिारा, िािारा; आकंठ जेविारा. २. लहरावनू 
घेऊन पळून जािारा; जुिमाने घेऊन हडप, हस्तर्गत करिारा. ३. वाटेि ते काम कसे तरी िडपून पुरे 
करिारा. 
 
दपिे अलि. िपिे; िबनू बसिे; िडिे. (को.) 
 
दपने न. रोप : ‘श्रृंर्गाराचें िपनें लसपें ।’ – लशव ३१९. [सं. लिपिय] 
 
दपमारची लि. १. िबा धरून बसिे. २. डोळे िंाकून लनजिे. (र्गो.) 
 
दपोटा पु. पोते. 
 
दफन न. (पे्रतािा द्यावयाची) मूठमाती; पे्रत पुरण्याची लिया. 
 लव. पुरिेिे. [अर. िफ्न] 
 
दफनिे, दफििे सलि. पुरिे : ‘अफिंल्िानाकडीि मूडधे िफिाऊन टाकाव.े’ – ऐस्फुिे ७२. 
 
दफा स्त्री. १. किम : ‘इंग्रजानंीं सात िफेची या(ि) – िास्त पाठलविी.’ – राज ७३. २. अमुक 
वळेा असे िािलविारा प्रत्यय. [अर. िफ्आ] 
 
दफाते स्त्री. (जुन्द्या लििािात) कार्गिािा पाडिेिी तीन सळापंैकी पलहल्या सळाच्या मध्यापासून 
लतसऱ्या सळाच्या मध्यापयंत ओढिेिी रेघ; मराठेशाहीतीि जमािचातीि एक सिर. [अर. िफ् आत] 
 
दफे न. प्रलतकार; लशिा; हटविूक; अडविूक : ‘वढेा रािोजी घोरपड्याचा मारून काढून िूर िफे 
केिा.’ – राज १५.१९. [अर. िफ् अ] 
 
दफेदार  पु. १. िेशी घोडिळातीि एक कलनष्ठ अलधकारी; लशपायाचंा नाईक; सैन्द्याच्या 
मोिीिान्द्यािा बिै पुरलविारा कंत्राटिार झकवा अलधकारी. २. सरपटे्टवािा. [फा. िफ् अिार] 
 
दफेरफे  स्त्री. फडशा; (कजाची) फेड; तोड; सफाई; व्यवस्था (काम–धंद्यासंबधंी). 
 लव. व्यवस्था िाविेिे; फेडिेिे. [अर. िफ् अ–रफ्अ] 
 
दफेवार  लव. किमवार; प्रकरिानुसार. 
 
दफ्तर न. १. िेि; संग्रह; सरकारी कार्गिपत्राचंा र्गठ्ठा; त्या पुडक्याचंा बाधंिेिा रुमाि; फडक्यात 
बाधंिेिा िेिी कार्गिाचंा र्गठ्ठा. २. शाळकरी मुिाचंी पाटीपुस्तके इ. ठेवण्याची लपशवी. ३. िेिनसंग्रहाची 
कचेरी. [अर.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

दफ्तरिी, दफ्तरनी स्त्री. १. कार्गि बाधंण्याचे फडके झकवा रुमाि; बाधंिीचा पट्टा झकवा िोरी. २. 
असे बाधंिेिे पुडके : ‘लचत्राचंी िफ्तरनी तयार िंािी म्हिौन लवनंलत होती.’ –पेि १८·५७. 
 
दफ्तरदार, दफ्तरनीस, दफ्तरी पु. जुन्द्या राज्यातीि एक अलधकारी. लचटिीस; िफ्तरिान्द्यावरीि 
मुख्य अलधकारी; कार्गिपते्र साभंाळिारा अलधकारी. 
 
दफ्तरणदरंगाई स्त्री कायाियात कार्गि लनकािात काढायिा उशीर िार्गिे. 
 
दफ्तरबंद पु. िफ्तरातीि कार्गिपत्र नीट व्यवस्थेने ठेविारा कारकून. 
 लव. जुळवनू, व्यवस्थेने ठेविेिे. 
 
दफ्ती स्त्री. पुलष्टपत्र; पुठ्ठा. (काशी) 
 
दबकिे  अलि. १. टेकीिा येिे; कचरिे; नम्र होिे; ओझ्यािािी वाकिे. २. (ि.) धाक बसिे; 
स्तब्ध राहिे; लभिे; िबिे; घाबरिे. ३. िडिे; िबा धरिे; थाबंिे. [सं. िपय, दृभ्] 
 
दबकिे  अलि. आवाज होिे. [क. िवकु] 
 
दबका पु. १. िोिर्गट जमीन; तळ; िळर्गा; तळवट जार्गा. २. पोटातीि अन्नाचे ओिें, जडपिा. 
(लि. बसिे). ३. धबका; धपका; रपाटा. 
 
दबकाविी, दबकाविे पहा : दबाविी, दबाविे 
 
दबके न. (सोनार–कासारधंिा) पत्रा सपाट, सारिा करण्याचे एक हत्यार. [सं. िा–िापन] 
 
दबडका, दबडगा, दबडघा, दबडशा पु. १. कामाचंी धािंि, एकसारिी र्गिी; िोकाचंी, पाहुिे 
इ. ची सारिी ये जा. २. (ि.) कामाची लनकड. ३. जोराने, मोठ्या आवाजात िडसाविे. 
 
दबडा, दबडे पु. न. तेि, तूप इ. ठेवण्याचा चामड्याचा बुििा; डबडे. 
 
दबिे अलि. १. पहा : दबकिे १. २. (ि.) िचिे; िबिे जािे; आहारी जािे; हार जािे; लभिे; 
ताब्यात जािे (भीती, िुििे, जुिूम इ. नी). ३. अंर्ग आिडिे, िोळार्गोळा होिे. ४. िपून बसिे; िडिे; 
िबा धरिे. [सं. िप्; अर. िबिब; झह. िबना] 
 
दबदब स्त्री. हािचाि. [क. िब] 
 
दबदब, दबदबा  लिलव. लढल्या तािाच्या झकवा फुटक्या नर्गाऱ्याच्या आवाजासारिा आवाज 
होऊन. [ध्व.] 
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दबदबिे अलि. िबिब आवाज होिे. [ध्व.] 
 
दबदबा  पु. १. भीती; िरारा; आिर; जुिूम; िहशतीचा पलरिाम. (लि. बसिे, पडिे, िेिे). 
२. इभ्रत; मोठेपिा; अलधकार; वैभव; डौि; हुकमत. [सं. िा; अर. िबिब] 
 
दबदबीत लव. १. मऊ; िबिारे; र्गिर्गिीत; लबिलबिीत (अन्न). २. अशा अन्नाने िूप भरिेिे 
(पोट). (लि. भरिे). ३. पेरिीिा योग्य अशी (जमीन). ४. पातळ; िाटसे (कािवि). (र्गो.) [ध्व.] 
 
दबविे सलि. १. जोराने िडपिे; संकुलचत करिे; िाबिे; आवळिे. २. (ि.) जुिूम करिे; जरब िेिे; 
धमकाविे. 
 
दबा पु. हल्ला करण्याच्या झकवा उडी टाकण्याच्या तयारीने नेम धरून बसण्याची लिया; िडिे; 
आड िपून बसिे. 
 
दबाजॉ, दबाटका पु. (र्गो.) पहा : दबदबा १ 
 
दबाव पु. १. भीती; धमकाविी; िडसाविी; िहशत. २. िारवठ्यावर झकवा िंाकिेल्या र्गटारावर 
घातिेिा आडवा तुकडा (िाकडाचा झकवा िर्गडाचा); झभत अथवा टेकू यावर ठेविेिा आडव्या 
तुळवटाचा शवेट. ३. वजन; िडपण्याची लिया. ४. पहा : दबदबा २ 
 
दबाविी, दबाजा स्त्री. धमकाविी; िटाविे; धमकी. [ध्व.] 
 
दबाविे  सलि. जोराने टाकिे : ‘पि िािरे जरा कमी िंािे की लशदा बिै िबावीत होता.’ – 
वळीव ३६. 
 
दबाणविे सलि. धमकाविे; भीती, िहशत घाििे, िािविे. 
 
दबीर पु. राजलचटिीस. पहा : डबीर [फा.] 
 
दबेल, दबेला लव. १. िरारा बसिेिा; भ्यािेिा; जुिूम इ. नी िबिेिा. २. िुसऱ्याच्या मुठीत 
असिारा; ओशाळा; झमधा; पराविंबी. 
 
दब्ब लिलव. १. (पोट भरिे या शब्िाशी जोडून) आकंठ; फार भरल्यासारिे. २. याचा लवशषेि व नाम 
या िोन्द्हीसारिा उपयोर्ग होतो. पहा : दबदबीत [ध्व.] 
 
दभाशी, दभासी, दंभाशी, दंभासी पु. सारवान; उंट हाकिारा. 
 
दम पु. इंलरयिमन; सहनशीिता; मनोलवकार ताब्यात ठेविे. [सं.] 
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दम पु. १. श्वास; (ि.) प्राि; जीव. २. धाप; सुस्कारा; प्रमािालधक श्वासोच्वास; कष्टाने श्वास 
टाकिे. (लि. कोंडिे, िािे, घेिे, छाटिे, िार्गिे इ.). ३. स्वतुःबदिची फाजीि कल्पना; अहंमन्द्यता; 
अहंकार, महत्त्वाकािंा; र्गवय; बढाईिोरपिा. ४. िि; पळ. ५. जोम; झहमत; लनिय; लवश्वास; धीर. (लि. 
धरिे.) ६. शक्ती; सत्त्व; चारं्गिेपिा; सामथ्यय; (औषधाचा) रु्गि. ७. श्वास कोंडून धरण्याची शक्ती, 
अवसान. ८. कायम ओिसरपिा, िमटपिा (जलमनीचा). ९. एिाद्या वाद्यातीि (वाजलवण्यासाठी 
कोंडिेिी, भरिेिी) हवा. १०. वाफ िेिे (मंिाग्नीवर ठेविेल्या अन्नािा). ११. धूम; पिवाज, संबळ इ. 
चा िजय सूर. १२. दृढलनिय; सहनशक्ती; उठाविी करण्याची, प्रोत्सालहत करण्याची, पाठपुरावा 
करण्याची शक्ती (संपत्ती, अलधकार, उद्योर्ग याचंी); व्यापारधंद्यातीि भरभराट, लकफायत, र्गब्बरपिा. १३. 
धान्द्याचा सकसपिा जो पिाथय (केळी, मका इ.) िाल्ला असता िवकर भकू िार्गत नाही असा त्या 
पिाथाचा रु्गि, कसिारपिा. वस्तंूची अलधक लटकण्याची शक्ती; पुष्ट्कळ वळे जळत राहण्याची 
िारूकामाची शक्ती; न तापता पुष्ट्कळ वेळ बार उडण्याची (तोफ, बिूंक इ. ची) शक्ती. १४. (लचिीम, 
रु्गडरु्गडी इ. चा) िुंरका. (लि. घेिे, लपिे, िेचिे, ओढिे, िाविे.) १५. जोर; शक्ती. १६. धमकी. [सं. 
िम; फा.] (वा.) दम टाकिे, दम सोडिे –१. आशा, लवश्वास, धैयय सोडिे. २. श्वास, लवश्रातंी घेिे. दम 
देिे –१. धैयय, प्रोत्साहन, उते्तजन िेिे. २. धमकी िेिे; धाकिपटशा िािविे. ३. जोराने िडसाविे; 
भोसडिे. ४. ििभर लवसावा घेऊ िेिे. दम धरिे –१. श्वासावरोध करिे; धीर धरिे. २. थाबंिे; लवसावा 
घेिे. ३. धैयय धरिे. ४. काही वळे वाट पाहिे. दम पाहिे – एिाद्याच्या अवसानाची, शक्तीची परीिा घेिे, 
करिे. दम भरिे – धमकाविे; िडसाविे; भेडसाविे, तंबी, ताकीि िेिे; िहशत घाििे. दम मारिे – 
१. (रु्गडरु्गडी इ. चा) िुंरका घेिे. २. आपल्या करामतीची पराकाष्ठा करिे. ३. र्गट्ट करिे; (पैसा, अन्न इ.) 
िाबिे. ४. संभोर्ग करिे. (अलह.) दमावर घेिे –घाईलशवाय झकवा न थकता एकसारिे काम करिे. दमास 
रे्िे –थकिे. 
 
दमकुल  न. मातीची शरे्गडी. (व.) 
 
दमछाट  पु. पुष्ट्कळ वेळ िम, श्वासोच्वास कोंडून ठेविारा मािूस. 
 
दमछाटगोळा पु. कुिपी र्गोळा; बाँब. 
 
दमछाटतोफ स्त्री. र्गरनाळ. 
 
दमट, दमकट, दमकल, दमसर लव. १. ओिसर; आंबटओिे; कंुि; आरय (जमीन इ.). २. लहरवी; 
रसभलरत (फािंी). [सं. रवत्य] 
 
दमटिे  अलि. ओिसर असिे, होिे. 
 
दमडी, दवडी स्त्री. पैशाच्या चौथ्या लहश्याचे झकवा िहा, बारा कवड्याचं्या लकमतीचे एक नािे. [सं. 
रम्म] (वा.) दमडीकरता सौदा मोडिे –थोडक्यासाठी सवय कायाचा नाश करिे. दमडीवर चमडी करिे, 
दमडीवर चमडी काढिे, दमडीवर चमडी णमळणविे –थोड्या भाडंविावर पुष्ट्कळ नफा लमळलविे. 
 
दमडीचा लव. र्गरीब; हिका; िरु. 
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दमडीपूत पु. अलतशय लचकू्क; कवडीचुंबक. 
 
दमिी स्त्री. एक िहान बैिर्गाडी; छकडा. (ना., िा.) [फा. िामन्] 
 
दमिे अलि. १. थकिे; भार्गिे; कंटाळिे. २. अनुकूि, वश होिे. ३. (ि.) पुष्ट्कळ वळेा पीक 
काढल्याने जमीन, शते इ. लनकस होिे. ४. एिािी वस्तू वापरल्यामुळे जीिय होिे; लिंजिे. ५. कंुि, सिय, 
िमट होिे; आंबटओिे असिे (वस्त्र, िाकूड इ.). ६. शरीरावरीि केस झकवा शतेातीि र्गवत एकिा 
उपटल्यावर पुन्द्हा न उर्गविे. [सं. िम; फा.] 
 
दमिे सलि. पराभतू करिे : ‘िमीत िुष्टासी स्वामी मािंा’ – नाम ११९. [सं. िम] 
 
दमदम, दमदमा  लिलव. १. धमधम आवाज. २. सुर्गंधाचा घमघमाट. 
 
दमदमिे अलि. १. ढोि इ. चा िमिम असा आवाज होिे. २. सुर्गंधी पिाथांचा घमघमाट सुटिे. 
[ध्व.] 
 
दमदमा  पु. १. मोठा नर्गारा, नौबत, तोफा इ. चढलवण्याचा उंचवटा; मेढा; टप्पा. २. 
तोफिाना. [अर.] 
 
दमदमीत लव. १. घमघमीत (वास). २. तृप्त करिारे; चमचमीत; भरपूर (जेवि). ३. भरपूर, 
आकंठ भरिेिे (पोट). 
 
दमदाटी स्त्री. धाकिपटशा. 
 
दमदार  लव. १. ओिसर, िमट (जमीन). २. ओिट; लहरव े (िाकूड); जलमनीतीि भट्टीत 
तयार केिेिा व मंि जळिारा (कोळसा); सकस; कसिार (धान्द्य); नफा होिारे; फायिेशीर (काम, 
धंिा). ३. धाडसी; नशीबवान; लनियी. ४. धीराचा; सहनशीि; उत्साही; िीघोद्योर्गी. ५. पैसेवािा; 
भाडंविवािा; पैशाची ऊब असिारा (सावकार). ६. पुष्ट्कळ वळेा वापरूनही ििकट, मजबतू राहिारी 
(वस्तू, वस्त्र). 
 
दमणदलासा पु. उत्साह, धीर; समाधान. 
 
दमधीर होिे अलि. थकिे; िमिे : ‘मर्ग मािंी मीच िमधीर िंािे. कोवळ्या शवेतंीच्या कळीने िमाव ं
भार्गाव ंना तशी हं!’ – राके ११. 
 
दमन न. र्गाडीचा टप; िमान. [फा. िामन्] 
 
दमन न. १. वठिीवर आििे; वश करिे; िाबनू टाकिे; रर्ग लजरलविे; िोड मोडिे; संयमन. २. 
वश झकवा लनयमन करिारी शक्ती, कारि. समासात इंलरय – िुष्ट – रोर्ग – काम – िोध – िमन. [सं.] 
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दमनक  न. िविा ही वनस्पती. [सं.] 
 
दमनपौर्पिमा स्त्री. चैत्री पौर्णिमा. या लिवशी कामिेवाचा उत्सव करतात. 
 
दमनवस्त्र न. िड् र्ग; तिवारीचा एक प्रकार. 
 
दमनीर्  लव. वश करण्याजोरे्ग; ताब्यात येण्यासारिे; स्वाधीन करून घेण्यासारिे. 
 
दमविे  सलि. १. वश करिे; शमलविे; ताब्यात, िाबात ठेविे; झजकिे. २. थकलविे; भार्गलविे. 
 
दमणवकरी, दमाची णवकरी उधारीचा धंिा; उधारीची लविी. 
 
दमसदय  लव. १. थंड. २. नामोहरम; परालजत; हतप्रभ : ‘अमयािकासं शासनें करून … िमसिय 
केिें .’ – राज ८·१२५. 
 
दमसास पु. र्गायनासाठी िार्गिाऱ्या श्वासाची शक्ती; अशी शक्ती असिारी, र्गायकािा स्वराची साथ 
करिारी व्यक्ती : ‘अलभजात संर्गीताच्या संस्कारामुळे सुरेि आलि िमसास असिारे स्त्रीकिावतं 
आपल्याकडे िूप आहेत.’ – नटश्रेष्ठ आलि चार संर्गीलतका प.ृ ३६. 
 
दमसूट  लिलव. पहाटेच्या वेळी. 
 
दमळ, दमट न. अभ्राच्छालित आकाश; तुफान. (र्गो.) 
 
दमा पु. १. श्वासरोर्ग. २. जोराचा श्वासोच्वास; (पळण्यामुळे िार्गिेिी) धाप. [फा.] 
 
दमान, दमाि, दमन, दमि न. १. (नालवक) लशडाची िोरी; शीड; लशडाचा मार्गचा 
(काठीजवळचा) भार्ग. २. वाऱ्यासमोरची बाजू. [सं. िाम; फा. िामन] 
 
दमानची पु. कडाबीन, िहान तोफ झकवा बिूंक बाळर्गिारा सैलनक. 
 
दमामा पु. मोठा नर्गारा; नौबत. [फा.] 
 
दमामा पु. १. मोठे लपस्तूि; कडाबीन. २. र्गडर्गा; धमधमा; मेढा; (तोफेसाठी रचिेिा) टप्पा. [फा.] 
 
दमारा पु. पेच; लचमटा; कात्री. 
 
दमास न. िमास्कस येथीि रेशमी कापड. 
 
दमास्कस न. िमास्कस येथे तयार होिारा पोिािाचा प्रकार. – प्रश २४. 
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दमी लव. वठिीवर आििारा; ताब्यात आििारा; लनयमन करिारा. [सं.] 
 
दमेकरी  लव. श्वासरोर्ग असिेिा; श्वासरोर्गी. 
 
दर्दर् स्त्री. िालरद्र्यामुळे असिारी कोित्याही र्गोष्टीची तूट. (व.) 
 
दर्ा स्त्री. १. करुिा; अनुकंपा; कळवळा. (समासात) िया–कर–सार्गर इ. = ियाळू (मािूस.) २. 
कृपा; मेहेरबानी. ३. लवशषेतुः िेवाने केिेिी कृपा. ४. िेण्याचा रु्गि; िातृत्व : ‘जडपाषाि झचतामिी : तया ं
झचलतिेया ंअनघांची वीिी ऐसी लत्रभवुनीं ियेची जीिी : तो रु्गि श्रीकराचंा’ – ज्ञाप्र ४५१. [सं.] 
 
दर्ादर्ा, दभदर्ा, दर्ादभ, दर्ाभर्ा लिलव. िया! िया! असे ओरडत िारोिार भीक मार्गत लफरून. 
(लि. करिे, करत लफरिे, जािे.). 
 
दर्ादर्ा स्त्री. केलविवािी स्स्थती. 
 
दर्ाधमय  पु. नैलतक व धार्णमक कृत्ये; आचारलवचार. (लि. करिे, होिे). 
 
दर्ामरि न. एिाद्या रोग्याचा आजार असाध्य व विेनािायक िंाल्यास त्यािा हाि न होता 
सन्द्मानाने मृत्य ूयावा या लवचाराने आिविेिा मृत्य.ू 
 
दर्ाराम मुकंुददासाचे नातू (ि.) अलतशय श्रीमंत मािूस; (व्यंर्गोक्तीने) अलतशय िलररी मािूस. 
 
दर्ावती  स्त्री. (संर्गीत) पाचव्या श्रुतीचे नाव. [सं.] 
 
दर्ास पु. (चमयकार.) घोड्याच्या तंर्गाची वािी. 
 
दर्ाळ लव. िया िाभिेिा; ियेचा लवषय : ‘सोपान ियाळ, रु्गरूनामें बळ’ – सोपान ११. [सं. िया] 
 
दर्ाळ पु. बुिबुिाच्या आकाराचा, काळे पंि असिारा, र्गािारा पिी. 
 
दर्ाळू लव. कृपाळू. 
 
दणर्ता स्त्री. बायको; आवडती स्त्री; पत्नी. [सं.] 
 
दर पु. १. झकमत; भाव; लनरि. (लि. येिे, चढिे). २. प्रमािात, लकमतीत ठरिेिी संख्या, 
पलरमाि. [फा.] 
 
दर स्त्री. काठ; लकनारा (शतेाचा, निीचा). [सं. धरा; झह.] 
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दर पु. भीती; भय : ‘स्वभक्त सुरपािपा हलर नसेलच सत्यािर ।’ – केका ६१. [सं.] 
 
दर लिलव. १. प्रत्येक; एकएक; हर एक. २. पासून या अथाचा प्रत्यय. उिा. थन्निर = तेव्हापासून. 
(र्गो.) ३. मध्ये. [फा.] 
 
दर पु. शिं : ‘वाजत होता संतत िर, जािों लवष वचोर्गृहीं वमिा I’ – मोसभा ३·३३. [सं.] 
 
दर पु. १. (िाबं, िंुटा इ. पुरण्यासाठी जलमनीत िििेिा) िड्डा; भोक; बीळ. (व., िा.) २. 
िरी. ३. (सोनारी) मण्याचे टरफि अधयवतुयळ करण्याची र्गड्डीमधीि वाटी. ४. िळर्गी (पोटाची) : ‘रेंिेया 
चेंिया िरु भलरजे’ – िीचउ ७·५४८. [सं.] 
 
दर पु. बळी. (र्गो.) 
 
दर स्त्री. रस्ता; मार्गय; रीत : ‘हें सवय िरेनें तुम्हासंीं हमेश बोिण्यात आिें ’ – मइसा ७·८१. [अर.] 
 
दरक पु. १. लवचार; बेत; मनीषा : ‘उर्गीच नािीं िाऊन ठेवावें असा इतर सरिाराचंा िरक.’ – 
ऐिेसं ११७८. २. पद्धत; सरिी. [अर. िकय ] 
 
दरक पु. वशंपरंपरार्गत, सरकारी, मोठ्या अलधकाराची जार्गा; श्रेष्ठ अलधकार, हुदा. [अर.] 
 
दरकदार, दरकी असामी  लव. िरक धारि करिारा अलधकारी. उिा. फडिीस, मुजुमिार इ.  
 
दरकपट्टी स्त्री. िरकिारावंरीि, मुख्यत्व ेिेशमुि, िेशपाडें याचं्या जलमनीवरीि िहा वषांनी एक 
वषाच्या जमाबंिीइतका द्यायचा कर. 
 
दरकार स्त्री. १. अडचि; जरुरी; र्गरज; पवा; आवश्यकता; काळजी; प्रयोजन; संबंध : ‘लसदी मिय 
मािूस याची िरकार आहे.’ – वाडसमा २·४. २. संशय : ‘तुिंा तो भाई यातं लबिकूि िरकार नाही.’ – 
रूपनर्गरची राजकन्द्या प.ृ १७८. [फा.] 
 
दरकाल न. कफाचा बेडका. (कु.) 
 
दरकुट, दरकुटा  पु. १. िरी; रु्गहा; िडून बसण्याची जार्गा.ं २. िळर्गी (पोटाची) : ‘का ं
रसनेलचया वाट । लनघौलन र्गा सुभट । रसाचा िरकुटा । भरोंलच िारे्ग ।’ – ज्ञा १५·३५८. [सं. िर] 
 
दरकुटे न. (झनिाव्यंजक) िरक अथवा सरिारी. – िेवनाथ. [अर. िरक] 
 
दरकुल  लिलव. िंाडून सारा; सवय. 
 
दरकूच  लिलव. प्रत्येक मजिेिा; मजि मारीत मारीत. 
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दरकेवचे अलि. लभिे; िरारा बाळर्गिे. (र्गो.) [सं. िर] 
 
दरखास्त, दरखास, दरखाष स्त्री. १. (कायिा) लवनंतीअजय; मार्गिीअजय; मार्गिी; सािीिार झकवा 
िस्तऐवज िािि करण्यासाठी करावयाचा अजय. २. लफयाि. [फा. िरख्वास्त] 
 
दरखोती स्त्री. करार; बोिी; ठरावीक िराने मक्ता घेिे; उभ्या लपकाचा मक्ता; इजारा. 
 
दरगा, दगा, दरगाह पु. १. मुसिमानाचंी नमाज पढण्याची जार्गा; इिर्गा; कबरीची, लपराची 
जार्गा; मशीि. २. िरबार, राजसभामंडप : ‘त्यािंीं आलििशाही िरर्गाहाशी रुजुवाती करून…’ – इ १८. 
[फा. िरर्गाह] 
 
दरगुजर,दरगुदल, दरगुथ स्त्री. िुियि; कानाडोळा; चािढकि. [फा. िरु्गयिंर] 
 
दरज स्त्री. १. भीती; संकोच. – िोसाको. २. पीडा; उपरव. [फा. िजय–िय] 
 
दरज स्त्री. लवटा; िर्गड यामधीि साधं. [फा. िजय–िय] 
 
दरजबंदी स्त्री. चुन्द्याने झकवा लचििाने झभतीच्या लवटा, िर्गडाचं्या भेर्गा इ. भरून काढिे. 
 
दरड, दरडी स्त्री. निीकाठचा उंचवटा; उंच लकनारा; काठ; तीर; उभी चढि; डोंर्गराचा तुटिेिा 
कडा. [सं. िर + ड प्रत्यय] 
 
दरड, दरडी न. स्त्री. १. िाट वाढिारे र्गवत : ‘िरडी माथेनें घासें ।’ – पचं १·९. (को., कु.) २. ऐचि; 
ऐति. 
 
दरडवट, दरडीवट लव. िाचिळरे्ग, उंचवटे, िरडी इ. असिेिी (जमीन). [सं. िरद + वत] 
 
दरडाई  स्त्री. िडसाविी; धमकी; धाक; िहशत (लि. िेिे). 
 
दरडाविे सलि. िडसाविे; धमकाविे; रार्गाविे; धाक घाििे. [िे.] 
 
दरडोई  लव. िरमािशी; प्रत्येक व्यक्तीिा; मािसार्गलिक. 
 
दरद पु. झहर्गूळ. [सं.] 
 
दरदर, दरदरा, दरदरून लिलव. सपाटून; भरपूर; फसफसून (जमीन झकवा पीठ ह्यातं पािी 
घातिे असता झकवा ताक घुसळताना झकवा अंर्गािा घाम फुटिा असता होिारी स्स्थती.). (लि. फुर्गिे, 
फुििे, घाम – ऊब येिे, पुरळ उठिे, िूप िंोप येिे.). 
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दरदरिे अलि. १. फेसाळिे; वर येिे; (घुसळताना ताक इ.) फुर्गिे. २. भीतीने घाम फुटिे. [सं. 
दृ] 
 
दरदरीत लव. पातळ : ‘िरिरीत पाण्या– । माजी रालंधयेल्या कण्या ।’ – तुर्गा ६८२. 
 
दरदवंत  लव. काळजी, आस्था बाळर्गिारा; िि िेिारा; सावध. 
 
दरदाम पु. लवकत घ्यावयाच्या वस्तूची झकमत व लतच्या संबधंाच्या इतर र्गोष्टी याचं्यासाठी व्यापक 
शब्ि; भाव वरै्गरे. [फा.] 
 
दरपटाि स्त्री. उग्र, घाि वास. (राजा., कु.) 
 
दरपडा पु. वैर. 
 
दरपरे् लिलव. सलवस्तर; तपशीिवार : ‘येलवशी र्गोझविराव यािीं िरपये सेवसेी लवनंती लिलहिी आहे.’ – 
पेि १९·९२. 
 
दरपुस्त लव. लपढीजात. 
 
दरपैजािे लि. प्राि घेण्यासाठी जािे. 
 
दरफडिे अलि. आिळआपट करिे; चरफडिे; जळफळिे. [ध्व.] 
 
दरबंदी स्त्री. लपकाची आिेवारी; र्गावाच्या वसुिाचे पत्रक. 
 
दरबार पु. १. राजसभा; राजकीय कारभारी मंडळींनी राजािा भेटण्याची जार्गा. २. (ि.) िोकाचंी 
सभा. ३. सरकारने कचेरी अथवा सभा भरलविे व भेटी घेिे. (लि. करिे) ४. संस्थानी सरकार : 
‘िरबारमाफय त जरूर ते अलधकार िेण्यातं येतात.’ – स्वारीलनयम १५. (बडोिे). ५. एक पिवी : ‘िरबारी 
र्गोपाळिास.’ – के ८·११·१९३८. [फा.] 
 
दरबारखचय पु. १. िरबारच्या, सरकारच्या अलधकाऱ्यानंा लििेिा पैसा (िाच); कारकुनी. २. 
िरबाराकरता िार्गिारा पैसा. 
 
दरबारतोंड न. िरबारातीि (िाचिाऊ) अलधकारी. (लि. भरिे, िाबिे, चेपिे, धरिे, 
साभंाळिे.). 
 
दरबारमहशूर लव. १. िरबाराशी पलरलचत; िरबारी िोकाशंी घसट असिारा. २. जाहीर (वाईट 
कामालवषयी); सवयत्र जाहीर (र्गोष्ट, काम). [फा. िबार + अर. मशहूर] 
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दरबारी  लव. १. िरबारसंबंधीचा; लवशषे लशष्टाचारानंा अनुसरून असा (व्यवहार, बोिी, मनुष्ट्य 
इ.). २. वैभवसंपन्न; राजसभेचा घटक असिेिा. ३. (ि.) पोकळ; िोटा; वरकरिी. [फा.] 
 
दरबारी कानडा  (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय मध्यरात्र. शास्त्रकाराचं्या मते हा शुद्ध कानडा होय. 
 
दरबारी जोडा (ि.) जुना, फाटका जोडा. 
 
दरणबदर लव. भिरं्ग : ‘आपिे वलडिासं िर–लब–िर केिें .’ – पकोघे. 
 लिलव. िारोिार. [फा.] 
 
दरभाऊ  पु. एकाच स्त्रीचे िोन नवरे; भाडेभाऊ. 
 
दरमजल पहा : दरकूच 
 
दरमहा  पु. प्रत्येक मलहन्द्याचा पर्गार, वतेन; प्रत्येक मलहना. 
 लिलव. प्रत्येक मलहन्द्यािा, प्रलतमासी. (वा.) दरमहा करिे –मलहन्द्याचा पर्गार ठरलविे. [फा. 
िमाह] 
 
दरम्र्ान  लिलव. मधल्या काळात; मध्यंतरी. 
 
दरणरकीब स्त्री. (ि.) सैन्द्याचा प्रत्येक हल्ला. 
 
दररोज  लव. १. प्रत्येक लिवशी; प्रलतलिनी. २. लनत्य; नेहमी. 
 
दरवठॉ  पु. िरवाज्याचा उंबरठा. (र्गो.) 
 
दरवडा, दरवडेकरी, दरवडेखोर पहा : दरोडाइ. 
 
दरवळ  पु. उग्र वास (अत्तर इ. चा). [सं. रम + वि्] 
 
दरवळिे अलि. तीव्रतेने व िूरवर पसरिे (वास, लवशषेतुः सुर्गंध). 
 
दरवंद पु. िरवाजा; िाकडी चौकट. (र्गो.) 
 
दरवाजा पु. १. घर इ. त जाण्यायेण्यासाठी झभतीत ठेविेिा मार्गय; िार; ते िावण्याच्या 
िाकडी फळ्या, कवाड. २. िारवठा. ३. प्रवशेाचे साधन. ४. शरीराची उत्सर्गयिारे, भोक, लछर. ५. तोरि. 
६. मुिींचा एक िेळ. – मिेपु ३४४. [फा. िवािंा] (वा.) दरवाजा कोंडिे, दरवाजा दाबिे, दरवाजा 
धरिे –उर्गम, उद्र्गम कोंडिे; रस्ता बंि करिे. दरवाजा देिे – िार बिं करिे. दरवाजा मोकळा टाकून 
राज्र् करिे – (चोर इ. पासून) सुरलिततेच्या, लनभययपिाच्या बुद्धीने राहिे. 
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दरवान, दवानकरी, दरवाजकरी  पु. िेवडीवािा; पहारेकरी; िाररिक. [फा. िबान] 
 
दरवारी, दरवारीपत्रक स्त्री. न. १. िेड्यातीि जलमनीच्या जमाबिंीचे पत्रक. २. िराचें, भावाचें, 
लकमतींचे पत्रक. 
 
दरवेश, दरवेशी  पु. १. मुसिमानातीि लभकाऱ्याचंी लफरती जात, त्यातीि एक व्यक्ती. हे 
वाघ, अस्विे, माकडे इ. चा तमाशा िोकानंा िािवतात. २. फकीर. 
 स्त्री. िरवेशाचा धंिा; फलकरी. [फा. िवेश] 
 
दरसाल  लिलव. प्रत्येक वषी. 
 
दरळ लव. कठीि; अवघड : ‘सासुरवासु िरळु ।’ – उह २२२१. 
 
दरा पु. स्त्री. १. िोरे; मोठी िरी; टेकड्यामंधीि सिि भार्ग; कुहर; घोि. २. (ि.) पोट. [फा. िरय; 
सं.] 
 
दरा पु. (कंुभारकाम) िड्डा; िळर्गा; चाकावरून मडके काढिे म्हिजे ते ज्या िळग्यात ठेवनू 
थोपटतात तो िळर्गा. – बििापूर ६६. [सं. िर] 
 
दराखी स्त्री. १. रािाची वेि. २. राि. 
 
दराखोरा पु. िरेिोरे; िाचर; िळर्गा; ओघळ; भर्गिाड. (वा.) दरीखोरीं, दऱ्र्ाखोऱ्र्ात 
पडिे, दऱ्र्ाखोऱ्र्ात उतरिे, दऱ्र्ाखोऱ्र्ात जािे, दऱ्र्ाखोऱ्र्ात घालिे, दऱ्र्ाखोऱ्र्ात पाडिे –िलररी 
होिे; नुकसानीत येिे; अब्र ूजािे; िालरद्र्यात टाकिे, रु्गरफटिे. 
 
दराज, दरज, दजय स्त्री. (सुतारी) िाकूड साफ करण्याचा मोठा रंधा. (कु.) 
 
दराडिे  अलि. १. िडसावनू अंर्गावर जािे; िरडाविे; आरडाओरडा करिे; धाकिपटशा 
िािलविे. २. लवभार्गिे; लचरिे. [सं. राड्] 
 
दराडा पु. आडोसा : ‘घाईं अडिरिालस रे सुहाडा । टाकीं कालमनीचा िराडा ।’ – उह १५५२. 
 
दराती, दरकत्ती  स्त्री. तीक्ष्ि पात्याचा लवळा. (अलह.) 
 
दरादर, दरदरा, दरारा, दरारून  लिलव. भरभर; फराफर. 
 
दराब पु. नािे पाडिारा. – भाइसंवृ ८५. [फा. िंराब] 
 
दरारिे पहा : दरदरिे 
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दरारा, दराठा पु. १. जोराचे िडसाविे; धमकी. २. धाक; िबिबा; भीती; अलधकार इ. ची छाप. 
[सं. िर] 
 
दराविे  सलि. िटाविे; धाक िािविे. [सं. िर] 
 
दरांडा पु. वळ; अंर्गावरीि माराने सुजिेल्याची िूि : ‘आईनं –––बिडिी… पाठीवर कसिे 
िराडें उठिे.’ – नार्गीि ७६. 
 
दणरद्र न. १. र्गलरबी; कंर्गािपिा. २. अभाव; न्द्यनूता; वाि; कमतरता. 
 लव. र्गरीब; र्गरजू, कंर्गाि. [सं.] (वा.) दणरदे्र णवश्रांती घालिे –िालरद्र्याने ठाि माडंिे. 
 
दणरद्रदामोदर पु. अत्यंत र्गरीब मािूस; ज्याच्या घरी अठरा लवश्वे िालरद्र्य आहे असा मनुष्ट्य; 
िलरद्र्याचंा राजा. 
 
दणरद्रनारार्ि पु. िलरराचंा कनवाळू. 
 
दणरद्री लव. १. र्गरीब; कंर्गाि; लनष्ट्काचंन. २. नीच; करू; कंजूष; लचकू्क. ३. (ि.) अपुरा; उिा; 
सडसडीत; रोडका; लभकारी इ. 
 
दणरद्री हाड र्गरीब हाड; र्गरीब आई–बाप झकवा कूळ यातं जन्द्मिेिा मािूस; हिक्या पैिाशीचे रु्गरू. 
 
दरी स्त्री. १. िहान िरा; िोन टेकड्यामंधीि िोि भर्गिाड; भेर्ग; चीर. २. रु्गहा. [सं.] 
 
दरी स्त्री. सतरंजी. (व.) [फा.; झह.] 
 
दरी स्त्री. भातशतेीच्या बाधंानजीक (बेिून) लनघिारा केरकचरा. (आर्गरी) 
 
दरुिी, दरुनी, दरुिी महाल पु. अंतुःपुर; जनाना; जनानिाना. 
 न. सातारकर महाराजाचं्या िास नेमिुकीिा लििेिी वसे्त्र, अिंकार, जलमनी, मोकासे झकवा 
रोि पैसा िची लिलहण्याचे मराठी िप्तरातीि सिर. [फा. िरूनी] 
 
दरुबंकी  पु. अंतिारपाि. [फा.] 
 
दरेकसी  स्त्री. िेरकशी, लिरंर्गाई. 
 
दरेटी स्त्री. इमारती वरै्गरेच्या िर्गडावंरीि जकात. 
 
दरेमार पु. पवयताच्या िरीत िोटून िेऊन मारिे; कडेिोट : ‘िरेमार तळवेमार होत ।’ – िास 
३·७·६३. 
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दरोगा, दारोगा, दरोगेकरी,दारोगेकरी पु. १. कचेरीतीि मुख्य अलधकारी, िेिरेि, पाहिी 
करिारा; िात्याचा मुख्य; पैरवी करिारा अलधकारी; मुकािम. २. सारा जमा करण्यापूवी शतेकऱ्याने 
शतेातीि उत्पन्न नेऊ नये म्हिून िेिरेिीसाठी नेमिेिा अलधकारी; पोलिसाचंा मुख्य अलधकारी; 
कोतवाि. ३. िेिरेि; व्यवस्था; पाहिी; ताबा; हुकमत. [फा. िारूघा] 
 
दरोडकरी, दरोडेकरी, दरोडखोर,दरोडेखोर पु. चोराचं्या टोळीतीि एक मनुष्ट्य. 
 
दरोडा पु. १. िरोडेिोराचंा हल्ला; जबरिस्तीने िुटिे. २. चोराचंा समुिाय; टोळी. ३. (कायिा) 
पाच झकवा अलधक इसमानंी एिाद्या मनुष्ट्यािा जीव घेण्याची भीती घािून त्याच्या ताब्यातून जंर्गम माि 
नेिे. [झह.] 
 
दकय , दकय दार, दकय पट्टी, दकार, दखास्त, दगा पहा : दरकइ.  
 
दजय, दरज स्त्री. १. पहा : दरजबंदी. २. (ि.) फूट; लवतुष्ट : ‘तुम्हाकंडीि उिें पडावें असें 
बहुताचंें मतें आहे. याजकलरता कोिाचे बोिण्यास िरज न चािेसें करावें.’ – ऐिेसं ५·२४४७. [फा. ििंय] 
 
दजय पु. लिलहण्याची जार्गा. 
 लव. १. लिलहिेिे. २. िािि; समालवष्ट. [अर.] 
 
दजयणगरी स्त्री. १. िरजबिंी. (लि. करिे.) २. (ि.) लिहायचा राहून रे्गल्यामुळे िोन ओळींच्या 
मधीि जारे्गत लिलहिा जािारा मजकूर. 
 
दजा पु. १. पिवी; पि; अलधकार; पायरी; योग्यता; सरकारी अलधकार, जार्गा. २. मुदा; र्गोष्ट : ‘हे 
सवय िजे नबाब याचें ध्यानात आहेत.’ – मइसा १९·९१. [अर. िरजा] 
 
दजी पु. झशपी.[फा.] 
 
दजेदार  लव. उच्चस्तरीय; चारं्गल्या प्रतीचा; वरच्या वर्गाचा. 
 
दडा लव. िोधी; संतापी. 
 
ददय, दरद स्त्री. पु. १. िुुःि; लवकार; रोर्ग (लवशषेतुः हाडी लिळिेिा). २. (ि.) काळजी; कळकळ; 
आस्था; िंत; कीव; लजव्हाळा; भीड. ३. (ि.) मुदा; िोच; ममय : ‘तुजमधें बहुत भरल्या इष्ट्की ििा ।’ – 
प्रिा २३०. ४. सौंियय; तत्त्व (भाषि, िेि इ. मधीि). ५. फोडातीि पू. (कु.) [फा.] 
 
ददयभरी  लव. उत्कट भाव असिेिी, िुुःिपूिय (कथा, काव्य इ.). 
 
ददी लव. १. पहा : दरदवंत. २. िुसऱ्याच्या रु्गप्त र्गोष्टी, झबरे्ग जाििारा; ममय, मख्िी जाििारा; 
(र्गािे इ. मधीि) रसज्ञ; सौंियय, तत्त्व जाििारा, त्याची आवड असिारा; तज्ज्ञ. [फा. ििय] 
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ददुयर पु. बेडूक. [सं.] 
 
दपय पु. १. र्गवय. २. धीटपिा; धाडसीपिा; बेरु्गमानपिा; साहस; लनधडा उत्साह. ३. उग्र वास. ४. 
धाक; िरारा; छाप; आिरयुक्त भीती; िाब. ५. प्रलतझबब : ‘िपयिी पुरुषु िपुय िाही । पलर लशरहीनु िपलेन 
कायी ।’ – र्गीता १·२०५. [सं.] 
 
दपयि न. आरसा. [सं.] 
 
दबा पु. भाताचे फोिपट. (िंाडी) 
 
दभय पु. १. यज्ञ, होमहवन, लपतृकायात वापरण्याचे एक प्रकारचे पलवत्र र्गवत. उंची ४–५ फूट. 
निी इ. च्या काठी याची बेटे वाढतात. याचं्या मुळ्या शीति, मूत्रि व तृषाहारक असतात. २. (ि.) 
जळािेिे, शुष्ट्क िंािेिे पीक. [सं.] (वा.) दभय घेऊन उभा असिे –िुसऱ्यािा काही इजा करण्याच्या 
संधीची वाट पाहत असिे. 
 
दभयक पु. घोड्याच्या पायािा होिारा एक रोर्ग. – अश्वप २·३८. 
 
दभयणशखा स्त्री. १. (िभाची काडी पेटवनू इस्च्छत लवषयाच्या पाठीशी िार्गण्याचा एक मंत्र आहे, 
त्यावरून) लपच्छा; तर्गािा; ध्यास. (लि. पाठीमारे्ग, पाठीशी िाविे, बसिे.). २. न संपिारा पाठिार्ग; न 
चुकलवता येिारा त्रास, रोर्ग, प्िेर्ग इ. [सं.] 
 
दर्भ्र्ा पु. १. अंत्यलवधी चािलविारा ब्राह्मि; काटा. २. (ि.) िुिैवी, िलररी, अपशकुनी मािूस. 
 
दमयणदवी स्त्री. चरंज्योत. – हंको. 
 
दम्र्ान, दर्पमर्ान, दरम्र्ान लव. ििाि; मध्यस्थ; जबाबिार; जामीन : ‘िरम्यान मसूर घेऊन 
करा भरपाई, सोडा आम्हािंा… I’ – ऐपो २३६. 
 लिलव. १. मध्येच; मध्यंतरी; ज्याची संमती घेिे आवश्यक त्याचा सल्ला न घेता स्वतुःच केिेिे 
(एिािे काम). २. लचकटून िार्गून; जवळ : ‘भितया कमी जाि । आपि राहतो िम्यान ।’ – लससं ६२. 
(को.) [फा. िर्णमयान] 
 
दर्ा, दरीर्ा लव. पु. आपिा संपूिय आहार िोन झकवा तीन वळेा लवभार्गून िािारा साधक : ‘अधा 
आहार : पाऊि आहार : िया’ – िीचउ ५९६. [सं.] 
 
दर्ा, दर्ाव, दणरर्ा पु. १. समुर; मोठी निी; सरोवर; पाण्याचा मोठा साठा, लवस्तार. २. मोठी 
िाडी. (कु.) [फा.] 
 
दर्ाई लव. रेशमी : ‘भोजन करते वेळेस सकि ब्राह्मि स्त्रीनें ियाई चोळी घािावी’ – पेम ४०४. 
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दर्ाई लव. समुरावरीि; आरमारी. 
 
दर्ाखोबरे न. िोबऱ्यातीि एक जात; िेंरीर्गोठिा. – मंुव्या १४९. 
 
दर्ागकय   लव. समुराने बुडविेिे (र्गाव, जमीन). 
 
दर्ातखसखस, दर्ामें खसखस अलतशय मोठ्या प्रमािात असिाऱ्या पिाथात टाकिेिी अर्गिी नर्गण्य 
पिाथांची भर, भेसळ. 
 
दर्ादर  लव. चाचा; िुटारू. (र्गो.) 
 
दर्ावदी पु. ििाशी; नालवक; िारवा; नावाडी. [फा. िया –नविय+ई] 
 
दर्ाणवस लव. समुरकाठचा : ‘ियालवस तािुके मजकूरचे…’ – ममारो २·२. 
 
दर्ासारंग पु. नौसेनालधपती [फा. िया + सारंर्ग] 
 
दरय पु. १. झिड; िोन पवयतामंधीि मार्गय. २. घाट; िरी. ३. िोरे. [फा.] 
 
दराविे  सलि. बिैर्गाडी जोराने पळलविे; िौडलविे; धावडिे. [झह. िौडाना] 
 
दवयड लव. उंच; लधप्पाड. 
 
दवाजकरी, दवाजा, दवेशी, दवान पहा : दरवान, दरवाजकरीइ.  
 
दवान पु. १. लफरता व्यापारी. २. िारपाि. [फा. िबान] 
 
दवेवचें सलि. भय, लिती बाळर्गिे. (र्गो.) [सं. िर] 
 
दशय पु. १. ‘अमावस्येचा एकंिर काि साठ घलटकाहूंन जास्त असेि, तेव्हा ं कोित्यातरी एका 
वारीं संपूिय अहोरात्रातंीि साठ घलटकाचंा काि अमावस्येचाच असू शकतो. त्या तेवढ्या साठ घलटका 
अमावास्याकािािा िशय म्हितात. झकवा फक्त एकाच वारीं संपूिय साठ घलटका असिाऱ्या 
अमावास्याकािािा िशय म्हितात. त्याचप्रमािे कोित्याही सूयोियकािािा स्पशय न केिेिी अशी 
अमावास्या (ियलतथी) असेि, तेव्हा ं त्या अमावास्याकािािा ‘िशय’ म्हितात.’ – सुज्यो प.ृ ३६५–३६६. 
२. या लिवशी करायचे श्राद्ध. [सं.] 
 
दशयक लव. १. िािलविारा; सारं्गिारा. २. (बीजर्गलित) घातप्रकाशक. ३. पाहिारा; पे्रिक; परीिक. 
४. शास्त्र; किा इ. जाििारा; तज्ज्ञ; ममयज्ञ. [सं.] 
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दशयक सवयनाम नामाच्या मारे्ग येिारा नामाचा लनिशयक शब्ि, हा; तो. उिा. ‘हा घोडा चारं्गिा आहे.’ 
 
दशयन न. १. अविोकन; पाहिे. २. स्वप्न; दृष्टातं. ३. तत्त्वाचे ज्ञान होण्यािा मित करिारे शास्त्र; 
धमय वा तत्त्वज्ञानासंबधंी सहा पथं : ‘न कळसी िशयना धाडंोलळता ं I’ – तुर्गा ९२५. ४. (िेव, िेऊळ इ. ची) 
भेट; पाहिे; अविोकन. ५. (ि.) दृष्टी : ‘ना ना मावळतेलन तपनें । नेइजती िोकाचंीं िशयनें ।’ – ज्ञा 
१५·३६६. ६. नजरािा : ‘गं्रथसुवियमुलरके : िेविु ंभावमालिकें  : मर्ग िसयना िेवों कवलतकें  : श्रीप्रभरुाया’ – 
ऋव ३८३. [सं.] (वा.) दशयन घडिे – ओळि होिे; मालहती लमळिे. 
 
दशयनकोन पु. (ज्यो.) िोन िशयनरेषा लमळून िंािेिा कोन. 
 
दशयनदृणष्ट, दशयनदृष्टी स्त्री. (नृत्य.) लवलशष्ट वस्तूकडे लवलशष्ट तऱ्हेने पाहिे. 
 
दशयनपट्टी स्त्री. िार, लिडकी इ. वर निी केिेिी िाकडी पट्टी. 
 
दशयनपरीक्षा स्त्री. रोग्यािा नुसते पाहून रोर्गलनिान करण्याची पद्धत. 
 
दशयनप्रणतभू पु. जामीन; हमीिार. 
 
दशयनरेषा स्त्री. (ज्यो.) एिाद्या पिाथाकडे पाहत असता डोळ्यापंासून पिाथापयंत काढिेिी 
रेषा. 
 
दशयनसंतोष, दशयनसंतोषी लव. १. िेििा; डौििार; चारं्गिा लिसिारा. २. (ि.) 
कपाळकरंटा; िेििा पि कुचकामाचा; लििाऊ. ३. िशयनाने तृप्त. 
 
दशयनहंुडी, दशयन धनाकषय, दशयनी देर्, हंुडी पालहल्याबरोबर पटलवण्याची, सािर करताच पैसे 
लमळतात अशी हंुडी. 
 
दशयनक्षमता स्त्री. लिसण्याचा रु्गि, सामथ्यय. 
 
दशयनानुशास्त्र न. प्रकाशशास्त्र; प्रकालशका. [सं.] 
 
दशयणनका स्त्री. मालहती िेिारे पुस्तक. (इं.) र्गिेॅंटर. 
 
दशयनी लव. १. पाहण्यासंबधंी. २. िेििा; संुिर; आल्हािजनक मुरेचा. ३. लििाऊ; िेिाव्यासाठी 
केिेिा. उिा. िशयनी –बाजू– लिडकी. ४. समोरीि; पुढीि; अर्गिी समोर लिसिारी (वस्तू). 
 
दशयनी मूल्र् (अथय.) नाण्यावर लिलहिेिी सरकारी झकमत. 
 
दशयनीर्  लव. पाहण्यासारिे; सुरेि, संुिर; मनोहर. [सं.] 
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दशयपूियमास पु. अस्ग्नहोत्र्याने अमावस्या व पौर्णिमा या लिवशी करण्याचा यार्ग. िुसऱ्या लिवशी 
प्रधानयार्ग करतात. 
 
दशयणविे, दसाणविे उलि. १. िािविे; भासविे; (अस्पष्टपिे, संलिग्धपिे) जािविे. २. सुचविे; 
िुिाविे; अंिाज, अटकळ बाधंिे; लनिेश करिे; समजाविे; (अन्द्योक्तीने, संकेताने) वरवर िािविे. 
[सं. िशयन] 
 
दर्पशत लव. पालहिेिे; िािविेिे. [सं.] 
 
दशी लव. १. पाहिारा; रष्टा; िािविारा. (समासात) रु्गि–िूर–िोष – पलरिाम– सूक्ष्म–तत्त्व– 
िशी. २. स्त्री पाहताच जार्गृत होिारी कामवासना : ‘लवषयवासने भेि लकती? : च्यालर : िंडी : िशी : स्पशी 
: कुचमियनी’ – िीअ १३५. [सं.] 
 
दसयदे शभंरी; िरशकेडा. 
 
दल न. १. पान; िळ. २. फुिाची पाकळी. ३. भार्ग; लहस्सा (लवशषेतुः अधा). ४. सैन्द्य; िष्ट्कर. 
[सं.] 
 
दलचा पु. घाई; सपाटा; िंर्गा : ‘वरसंशोधनाचा सारिा ििचा उडवनू लििा.’ – संपूिय बाळकराम 
प.ृ १६८. 
 
दलिे अलि. िेष करिे. [िे.] 
 
दलदपट लव. मजबतू; बळकट; लधप्पाड; सशक्त (मािूस, जनावर); लटकाऊ; मजबतू; भक्कम; 
अवाढव्य (इमारत, िाबं); जंर्गी; रािसी; जाड (पोळी, वस्तू). 
 
दलदल, दलदली स्त्री. १. पािथळ जमीन; रुपि; रेवि; लचलबड; लचििाची जमीन. २. 
लचकलचक; मातीत पािी जास्त असिे. 
 लिलव. िटिट हित; थरथर कापत. (ना.) [झह.] 
 
दलदलिे अलि. थरथर, िटिट हििे; कापिे (पातळ सरस, पाक, रुपि, तक्तपोशी केिेिी 
जमीन, लभजविेिे पीठ, थिथिीत मासं इ.). 
 
दलदलाट पु. १. पाविानंी तुडवण्याचा आवाज (जनावर, मािूस इ. च्या). २. अलतशय 
िििि. 
 
दलदलीत लव. १. ििििीने युक्त (जमीन). २. (ि.) लशलथि; िटिट हििारे (शरीर); 
थिथिीत (मासं). ३. फोपशा. 
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दलन न. १. िळिे. २. फोडून तुकडे, पीठ करिे; चुराडा करिे. [सं.] 
 
दलनार्क पु. सैन्द्यातीि तुकडीचा मुख्य. 
 
दलबदल पु. पि बिििे. 
 
दलबादल न. सैन्द्य अथवा ढर्ग याचंा जमाव; प्रचडं सेनासमूह. (लि. पडिे, जमिे, लनघिे, 
भरून येिे.) 
 लव. मोठा; भव्य; जंर्गी; प्रचडं; अनेक वस्तंूनी भरिेिा. [झह.] 
 
दलभंजन, दलभंगन न. १. घोड्याचे अशुभ लचन्द्ह; यात तोंडावर (झकवा पुठ्ठ्ठ्यावर) पाढंरा पट्टा 
असून त्यात काळा झकवा ताबंडा भोवरा असतो. या अशुभ लचन्द्हामुळे धन्द्याची संपत्ती नष्ट होते अशी समजूत 
आहे. २. (ि.) िुिैवी; फुटक्या नलशबाचा (मािूस). 
 
दलभार  पु. १. सैन्द्याचा समुिाय; सवय सैन्द्य; शक्ती; जोर; बळ. २. पायिळ (अश्व–र्गज इ. 
प्रमािे). [सं.] 
 
दलवट न. पायमल्ली; तुडविी : ‘मोर्गिाचे फौजेच्या ििवटामुळे िराब जाहिा’ – पेि १५·४५. 
 
दलकशगार पु. जीनर्गर, सैन्द्यातीि घोड्याचें िोर्गीर व त्यासारिी इतर चामड्याची कामे 
करिारा. [सं. िि + शृरं्गारी] 
 
दलाब स्त्री. फडताळ; झभतीतीि कपाट. 
 
दलामालकी स्त्री. १. िुसऱ्याच्या कामात, धंद्यात लबनफायिेशीर ढवळाढवळ झकवा भार्गीिारी. २. 
िाडंा कारभार; फाजीि िुडबुड. ३. त्रासिायक काम; कंटाळा येण्याजोर्गी िटपट; बारीकसारीक त्रास. 
 
दलाल पु. अडत्या; मध्यस्थ; लर्गऱ्हाईक व िुकानिार या उभयताचंा व्यवहार मध्यस्थपिे बोिाचािीने 
साधून िेिारा मािूस. [अर. िल्लाि] 
 
दलाली  स्त्री. १. अडत्याचे काम. २. त्याची मजुरी; अडत; अडतीची लमळकत. ३. मािाचे वजन 
करण्यासाठी, माप घेण्यासाठी द्यावा िार्गिारा कर; जकात. [फा.] 
 
दलांबर  न. मध्याबंरानंतर येिारा, वातावरिातीि सुमारे ४०० लक.मी. पयंत उंच असिेिा व 
रेलडओ, लबनतारी संिेश व िूरलचत्रवािीच्या संचारिासाठी उपयोर्गी पडिारा थर. 
 
दणलत लव. १. िळिेिे; भरडिेिे. २. फोडिेिे; तुकडे केिेिे; चुरडिेिे; मोडिेिे. ३. तुडविेिे; 
िािी ठेविेिे, चेपिेिे, िाबिेिे. ४. हिकी जात, विय. [सं.] 
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दणलत्र न. कठीि पिाथय फोडून िहान तुकडे करिारे यंत्र. 
 
दणलद्दर  लव. १. िलररी. २. लचकू्क. (व.) [सं. िलरर; झह.] 
 
दणलद्दरखाना, दणलद्दरवाडा पु. १. लभकारचोट, िलररी मािसाचे घर. (ना.) २. कंजूषपिाचा 
कारभार. 
 
दणलर्ा  पु. (लवशषेतुः लिरीसाठी वापरतात तो) र्गव्हाचा जाड रवा. 
 
दलेल स्त्री. लशिा; िंड; अदि. (व.) 
 
दलोत्तराक्ष पु. (कृलष.) पानावरीि डोळा. [सं.] 
 
दलोसय  पु. नारळाचा पािी घािून काढिेिा रस, िूध. [सं. िि + रस] 
 
दल्डा, धल्डा पु. म्हातारा. (अलह.) 
 
दव पु. १. विवा; िावानि. २. अरण्य; वन. [सं.] 
 
दव न. १. लहमतुषार; िलहवर; रात्रीच्या वळेी जलमनीत र्गारठा उत्पन्न होऊन हवतेीि आरयतेमुळे 
जलमनीवर पडिारे थेंब. २. ििििीत जलमनीपासून लनघिारा पािंर. [सं. रव] 
 
दवड, दवडी स्त्री. िर्गडी; अन्नाचे िोिर्गट िर्गडी ताट. 
 
दवडिे  उलि. १. िौडिे. २. भरधाव धावायिा िाविे; घािविे; जबरिस्तीने िामटिे; 
ताबडतोब रवाना करिे (लनरोप, पत्र इ.) : ‘श्रीनें रिक िेवर शुलचभक्त परंतु िवलडिा रार्गें ।’ – मोरा 
परंतुरामायि अरण्य २३·११३३. ३. सोडून, फेकून िेिे; उधळिे; नासिे; उडलविे. ४. (ि.) (चारं्गिे नाव, 
कीती, पैसा) र्गमाविे; घािविे; हरविे; नाहीसे करिे; (िूषि, संकट, रोर्ग, लिवा) काढून टाकिे : 
‘असता िीपु िवलडजे ।’ – ज्ञा १·२४७. [सं. धाव्; झह. िवडना] 
 
दविशीर स्त्री. टाचेवरची मोठी शीर; धोंडशीर. 
 
दवि शेवंती निीिार पाने व र्गेंिाप्रमािे फूि असिारी सुवालसक शवेतंीची एक जात. हे िंाड वीत–
िीड वीत उंच वाढते. लपवळी व पाढंरी अशा लतच्या िोन जाती आहेत. 
 
दविशेवंते न. िविशवेतंीचे फूि. 
 
दविा न. १. एक उग्र सुवालसक वनस्पती; याचा सुर्गंधी पिाथामध्ये उपयोर्ग करतात. पाने 
र्गाजराच्या पानासंारिी असतात. याची िंाडे घराच्या आसपास िावल्याने घरात सपय येत नाही. सपाच्या 
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लवषावर िवण्याच्या मुळ्या व पाने िावीत अर्गर रस घ्यावा. रु्गरानंाही रु्गि येतो. २. चैत्र मलहन्द्यात िवण्याने 
कुििेवतेची पूजा करण्याचा लवधी. ३. र्गाडूंळ; काडू. [सं. िमनक; क. िवन] 
 
दविा, दवा पु. १. रु्गराचंा ििाि. २. नायलकिींच्या पाठीमारे्ग वादे्य वाजलविारा मािूस. (बे.) 
 
दविा पुनव, पौर्पिमा, दविे पवय पहा : दमनपौर्पिमा 
 
दविे न. पहा : दविा ३ 
 
दविे न. िवडंी. (र्गो.) 
 
दविेणगरी स्त्री. कंुटीिपिा. (र्गो.) 
 
दवदव स्त्री. िर्गिर्ग; त्रास; िस्त; काळजी; िुुःि; पलरश्रम. (लि. काढिे, करिे, पुरलविे, पाडिे, 
लनघिे.) [फा. िवािौ] 
 
दवकबदू  पु. १. (भौलतक.) हवतेीि बाष्ट्पाचे पाण्यात रूपातंर होण्याची लिया ज्या तापमानािा 
सुरू होते ते तापमान. २. (हवामानशास्त्र) हवते अलधक बाष्ट्प न लनमाि होता अथवा िाबामध्ये बिि न होता 
ज्या तापमानािा हवा थंड होऊन संपकृ्त होते ते तापमान. 
 
दवरचे अलि. ठेविे; राििे. (र्गो.) 
 
दवरिे न. रस्त्याच्या बाजूने ओिंी ठेवण्यासाठी बाधंिेिा ओटा, कट्टा. (र्गो., को.) 
 उलि. (ओिें) िािी ठेविे. (को.) 
 
दवरा पु. भोवळ; चक्कर; मूच्छा. (अलह.) 
 
दवली स्त्री. नारळाच्या नरोटीची पळी; डविी; डाव. (कु.) 
 
दवलेरी  स्त्री. वारिी िोकातं िग्नलवधी चािविारी वृद्ध स्त्री. 
 
दवसन स्त्री. साबंराची िोळण्याची जार्गा. (िंाडी) 
 
दवंडाळ  लव. (बायकी) र्गस्प्पष्ट; बाताड्या. 
 
दवंडाळिे अलि. भितीकडे िंोके िािे; मारे्गपुढे करिे. 
 
दवंडी स्त्री. १. डारं्गोऱ्याचे ढोिके; ढाढंोरा. २. (त्यावरून) जाहीर करण्याची बातमी. ३. (ि.) 
प्रलसद्धी; बभ्रा; िुिौलकक; डारं्गोरा; जाहीरनामा. [त. डवडें; सं. झडलडम; झह.] 
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दवंड्या  पु. िवडंी लपटिारा. 
 
दवा, दवादारू, दवापािी स्त्री. औषध; औषधी रव्य. [अर.] 
 
दवाखाना पु. औषधािय; डॉक्टर, वैद्य याचें व्यवसायाचे स्थान. [फा.] 
 
दवात स्त्री. िौत. (काशी) [अर.] 
 
दवादवी  पु. १. जासूि; हकारा. २. आचारी. [फा. िवािव्] 
 
दवाली  स्त्री. उमेि; ईषा. (व.) [फा. िवािव] 
 
दवासन  न. १. घोड्याच्या र्गळ्यात बाधंण्याचे चऱ्हाट; र्गळबिं. २. (ि.) आडकाठी. 
 
दवांक पु. ज्या लवलशष्ट तापमानािा हवा बाष्ट्पसंपकृ्त होते तो झबिू. 
 
दश लव. िहा ही संख्या. [सं.] 
 
दशक पु. न. १. िहाचंा समुिाय. २. (र्गलित) घेतिेिे, धरिेिे िहा. ३. िरशकेडा िहा. [सं.] 
 
दशक पु. वरचष्ट्मा; वचयस्व; वरचढपिा. (लि. चढलविे). 
 
दशणक्रर्ा स्त्री. झहिू धमयशास्त्राप्रमािे व्यक्तीच्या लनधनानंतर िहाव्या लिवशी करावयाचा लवधी. 
[सं.] 
 
दशगं्रथी  लव. विेाची संलहता, ब्राह्मि, आरण्यक, लशिा, कल्प, व्याकरि, लनघंटु, लनरुक्त, 
ज्योलतष, छंि हे िहाही गं्रथ मुिोद्र्गत असिारा (ब्राह्मि). 
 
दशणदशा स्त्री. अव. चार मुख्य, चार उप, ऊध्वय व अधोलिशा अशा िहा लिशा. 
 लिलव. सवय लिशानंा–बाजंूना; सवयत्र; चहूकडे. (लि. पळिे, फाकिे). 
 
दशन पु. िात. [सं.] 
 
दशपदी  स्त्री. िहा ओळींची कलवता. 
 
दशमग्रह पु. (लवनोिाने) जावई. 
 
दशमद्वार पु. १. (योर्ग.) ब्रह्मरंध्र (शरीरािा नविारे आहेत, ती सोडून टाळूवरीि). २. पोत; 
एिािी जिम वाहण्यासाठी उघडी रहावी म्हिून लतच्यात घाितात ती वात. ३. (साकेंलतक) रु्गि. 
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दशमभ्रांती स्त्री. मोजताना एिािा मनुष्ट्य स्वतुःिा लवसरतो तो प्रकार. 
 
दशमानपद्धती स्त्री. मेलरक लसस्स्टम या इंग्रजी शब्िािा प्रलतशब्ि. या पद्धतीत मीटर, लिटर ही 
पलरमािे धरिी जातात व इतर पलरमािे िसपटीने झकवा िहाव्या भार्गाने चढत–उतरत जातात. १ मी. = 
१·१ याडय, वार, १०० सेंमी. १ सेंमी. = १० लममी. इ. 
 
दशमांश  पु. िहावा भार्ग; िशाशं. 
 
दशमी स्त्री. चैत्रािी चारं मलहन्द्याचं्या िोन्द्ही पिातंीि िहावी लतथी. 
 लव. िहावी (वस्तू इ.). 
 
दशमी स्त्री. किीक अथवा जोंधळे, बाजरी इ. च्या लपठामध्ये िूध झकवा फळाचा रस घािून केिेिी 
भाकरी. ही पीठ भाजूनही करतात. [सं. िह] 
 
दशमी दशा मािसाच्या आयुष्ट्यातीि शवेटची अवस्था. 
 
दशमूळ  न. िहा वनस्पतींच्या मुळापंासून केिेिे औषध. 
 
दशरथ लणलता, दशरथ थळी आलश्वन कृष्ट्ि चतुथीच्या रात्री करण्याचे एक व्रत, तत्संबधंी 
र्गिपतीपूजन. 
 
दशवंत पु. (शीि.) स्वतुःच्या उत्पन्नाचा धमासाठी द्यावयाचा एकिशाशं भार्ग. 
 
दशा स्त्री. १. अवस्था; स्स्थती. २. आयुष्ट्यातीि बाल्य इ. अवस्था; वय. ३. िैन्द्य; अडचि; िुुःि, 
त्रास इ. ची स्स्थती; वाईट लिवस. ४. (ज्यो.) जन्द्मकािीन ग्रहाचंी स्स्थती; सुििुुःिािी फळ लमळण्यासाठी 
कारिीभतू ग्रहस्स्थती. उिा. महािशा, अंतियशा इ. ५. िशीचे अर्गर कापडाचे न लवििेिे शवेटचे िोरे, 
सुते. [सं.] 
 
दशातला लव. ज्याचे सुतक िहा लिवस धराव ेिार्गते अशा नात्यातिा. 
 
दशानंद  लव. सवय प्रकारच्या उत्कषाचा आनंि िेिारा. 
 
दशाफळ न. एक व्रत; पोवते वाहण्याचा लवधी. (अलह.) 
 
दशावचप अलि. लनिाजरा होिे. (र्गो.) 
 
दशावतारी, दशावतार पु. १. िशावताराचें सोंर्ग घेिारा, नाटक करिारा. २. िशावताराचंी ज्यावर 
लचते्र आहेत अशा िेळण्याच्या र्गंलजफा. चंर्गकांचनी हा याचाच एक प्रकार. 
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दशाश्व पु. चरं. [सं.] 
 
दशाह पु. सुतकाच्या िहा लिवसाचंा काळ. 
 
दशाहरा, दशाहार पु. १. ज्येष्ठ शुद्ध िशमी. या लिवशी र्गंर्गा अवतरिी. २. ज्येष्ठ शुद्ध प्रलतपिा ते 
िशमीपयंतचा िहा लिवसाचंा काळ व त्यातीि र्गंर्गोत्सव. 
 
दशाक्षर्  पु. नवग्रहाचं्या िशचेी समाप्ती. [सं.] 
 
दशांग न. चिंनािी िहा सुर्गंधी रव्याचंा धूप. 
 
दशांगुळे न. अव. १. िहा बोटे. २. आठव्या मलहन्द्यात र्गभािा िहा बोटे उत्पन्न होतात, म्हिून र्गभयवती स्त्रीचा 
त्यावळेी करावयाचा संस्कार. ३. िोन हाताचं्या िहा बोटातं घािावयाचा एक िालर्गना : ‘पोल्हारें लवरुद्या 
िशारुं्गझळ वळीं र्गजोलनया ंपोंचटें ।’ – अकक २ अनंत सीतास्वयंवर ३९. 
 
दशांचे पागोटे, दशीचे पागोटे सुट्या िशा (लिंरलमळ्या) असिेिे पार्गोटे. 
 
दशांश पु. िहावा लहस्सा. 
 
दशांश अपूिांक (अंकर्गलित) िहा झकवा त्याचा कोिता तरी घात, ज्या अपूिांकाचा छेि असतो तो. 
 
दशांश णचन्ह अमुक संख्या िशाशं अपूिांक आहे हे िािवण्यासाठी त्या अपूिांकाच्या मारे्ग केिेिे (·) 
असे लचन्द्ह. 
 
दशी स्त्री. कापडाच्या टोकाचा न लवििेिा िोरा, सूत. (लविकाम) रक्टनच्या पुढे चार बोटे नुसता 
असिेिा उभार. [सं. िशा; क. िश]े (वा.) दशी वाहिे –शुद्ध प्रलतपिेच्या लिवशी चरंाकडे जुन्द्या वस्त्राची 
िशी फेकतात व ‘जुने वस्त्र घे व नवे वस्त्र िे’ असे म्हितात ती पद्धत. 
 
दशीर स्त्री. लिव्यातीि वात. (र्गो.) 
 
दसक पहा : दशक १, २ 
 
दसकॉ लव. १. िोन्द्ही पिातंफे िेळिारा. २. चहाडिोर. (र्गो.) 
 
दसदोनबारा पु. अव. फाशावंरीि बाराचे िान. 
 
दसनहाि, दसवंदन न. िग्नानंतर िहाव्या लिवशी जोडप्यािा घािावयाचे अभ्यंर्ग स्नान. 
 
दसनामा पु. पचंामाफय त चौकशी. 
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दसपगडी स्त्री. सोंर्गट्याचंा िेळ : ‘िसपर्गड्याच्या तोडीच्या प्रावीण्याप्रमािेच िशावताराच्या 
र्गंलजफाचं्या िेळातं अिेरीं मारण्यातंही मीं मोठें कौशल्य संपालििें  होतें.’- बहुरूपी पृ. ३७. 
 
दसकपड, दशकपड पु. अव. मृत मनुष्ट्यािा पलहल्या लिवसापासून िहाव्या लिवसापयंत िररोज एक 
झकवा िहाव्या लिवशी एकिम द्यावयाचे भाताचे िहा झपड. [सं.] 
 
दसपूजा लव. लवधुर. (व.) 
 
दसप्र्ादा िोन फाशावंरीि प्रत्येकी पाच व एकावरीि एक असे अकराचे िान. 
 
दसम स्त्री. िशमी लतथी. (र्गो.) 
 
दसरवाल पु. िसऱ्यात लनघिारा पावटा. (िंाडी) 
 
दसरंग पु. (कुस्ती) एक डाव; आपल्यािा कोिी िािी घातल्यास आपिा एक हात जोडीिाराच्या 
पोटािािी घािून आपि त्याच बाजूने लफरून जोडीिारािा चीत करिे. आपिा एक पाय जोडीिाराच्या 
झपडरीवर घािून जोडीिाराची झपडरी आपल्या त्याच पायाच्या पंज्याच्या साधं्याने धरावी व आपि त्या 
बाजूने लफरून जोडीिारािा चीत कराव.े 
 
दसरा पु. आलश्वन शुद्ध िशमी; लवजयािशमी; झहिंूचा एक मोठा सि. या लिवशी राम राविावर 
चढाई करण्यासाठी लनघािे म्हिून, तसेच हा िेवीचा सि आहे म्हिून नवरात्र िंाल्यावर या लिवशी शमीचे 
व शस्त्राचें पूजन करून मोलहमेवर जायचे असा िम मराठेशाहीत होता. [सं. िशाह] 
 
दसरात पंचरात  एक प्रकारचे लिव्य; यात लफयाि झकवा साि लिल्यानंतर िहा-पाच लिवसातं 
लफयािीची मुिे झकवा रु्गरेढोरे मेिी तर तो िोटा व मेिी नाहीत तर िरा समजून चौकशी करण्यात येई. 
 
दसरापट्टी स्त्री. १. िसऱ्याच्या लिवशी बसलविेिा जमाबंिीचा हप्ता. २. िसऱ्याच्या िचासाठी 
लनराळा काढिेिा िेवस्थानच्या उत्पन्नाचा भार्ग. 
 
दसराबकरा पु. १. िसऱ्याच्या लिवशी बळी द्यावयाचा बोकड. २. िसऱ्याच्या लिवशी पाटीि, 
कुिकिी याचंा हक्क म्हिून द्यायचा बोकड अथवा बकरे. 
 
दसऱ्र्ा वाजप एक मोठे वाद्य (िसऱ्यािा वाजिाऱ्या पुष्ट्कळशा वाद्याचं्या नािावरून). (र्गो.) 
 
दसाडशत लव. पधंराश े: ‘वोलवया िसाडशत रत्नमाळ’ - तसा १०३६. [सं. िश+अधय+शत] 
 
दसाडे न. १. पहा : दशी. २. तेिाच्या घाण्यातीि तेि पुसून काढण्यासाठी केिेिा सुताचा, 
कापसाचा बोळा; जाडेभरडे कापड. [सं. िशा] 
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दसी स्त्री. नीट न लवरजल्या रे्गिेल्या िह्याची कवडी : ‘डुळडुलळत िसीया होलत’ -र्गोप्रच २६. [सं. 
िसा] 
 
दसोडी, दसडी स्त्री. (झनिाव्यंजक) कापडाची, वस्त्राची िशी : ‘तुका म्हिे तुिंी निरे्ग िसोडी ।’ -तुर्गा 
८४७. [सं. िशा] 
 
दस्कला  पु. चामड्याचा बंि. [अर.] 
 
दस्त पु. न. १. कर; पट्टी; सारा. २. (र्गंलजफा) हात (चार पानाचंा). ३. (ि.) ताबा; हक्क; सत्ता; 
अलधकार; अंमि : ‘डोळेिंाकं करून तसेंच िेशास कलजया सोडून यावें तर तमाम िस्त उठेि.’ - मइसा 
३·१४९.·४. (जुन्द्या कार्गिपत्रातं) हात. ५. जुिाब; ढाळ. (व.) ६. शिेा; िुपट्टा. ७. कैि : ‘िस्त करा 
लशवराजािा ।’ - ऐपो १४. [फा.] 
 
दस्तअंमल पु. र्गावचा वसूि, लहशबे. 
 
दस्तउतार पु. (कुस्ती) परस्पराचं्या मानेवर हात िेऊन उभे असताना आपिा डावा हात 
प्रलतपक्ष्याच्या उजव्या िंडािािी ठेवनू एकिम िंटक्याने वर उडवनू व उजव्या हाताने मान डावीकडे 
वळवनू त्याच्या पाठीमारे्ग जािे.’ - व्याज्ञा ४·१६९. 
 
दस्तऐवज पु. (कायिा) अिरे, अंक झकवा िुिा या साधनानंी पुरावा म्हिून उपयोर्ग व्हावा या 
हेतूने िािी र्गोष्ट माडंिी आहे असा िेि; हातचा कार्गि; प्रमािपत्र; हक्कपत्र; कबािा; करारनामा; सही; 
ज्याच्या योर्गाने एिािा मनुष्ट्य कायद्यात बाधंिा जातो अशी कोितीही र्गोष्ट (िेि, िूि, हमी, लिलहिेिा 
कार्गि इ.). [फा. िस्त-आवीझ्] 
 
दस्तक  न. १. परवाना. २. तोंडी, जबानी पुरावा. (कु.) ३. जकातमाफीचे सरकारी पत्र. ४. 
आज्ञापत्र : ‘मार्गी मुजाइम न होता ंसुिरूप जाऊं िेिें म्हिोन िस्तक.’ - वाडबाबा २·१४५.[फा.] 
 
दस्तकी  पु. िवाजमा, रुसूम झकवा पोलिलटकि पेन्द्शन घेण्याची सनि ज्याच्या नावाने असते 
तो (घराण्यातीि मुख्य मनुष्ट्य). (व.) 
 
दस्तखत, दस्कत, दस्खत न. १. हातचा िेि; सही. २. राजाची सही. ३. सही; लशक्का झकवा 
तो करण्याचा अलधकार. 
 
दस्तखत दप्तर सह्या घेण्याची व िप्तर ठेवण्याची कचेरी. 
 
दस्तणगरी स्त्री. १. मित; साह्य : ‘श्रीमंत मािंी िस्तलर्गरी करतीि.’ - मइसा १·१५७. २. स्नेह; 
कृपा. 
 
दस्तगीर लव. कैि; बद्ध : ‘इस्मािमबेर्ग िस्तलर्गरींत आिा.’ - लिमरा २·२६. 
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दस्तन स्त्री. सैन्द्यातीि संख्येचे लवलशष्ट पलरमाि; मराठ्याचं्या फौजेत ११ लशपायाचंी एक कंुपीन, १०० 
कंुपीनीची एक पिटि, ११ पिटिींचा एक कंपू व ११ कंपूची एक िस्तन. [फा.] 
 
दस्तनी  स्त्री. (लचििताच्या) मुठीची िोरी. [फा.] 
 
दस्तपंजा पु. िस्तक; परवाना; कौि; अभयपत्र. 
 
दस्तबंद  पु. रत्नाचंा झकवा मोत्याचंा सर; हातात घािण्याचा िालर्गना : ‘कंठीं, सरपेंच, लनर्गा, 
िस्तबिं, भजुबिं याप्रमािे.’ - मइसा ७. [फा. िस्त+बंि] 
 
दस्तबाकी स्त्री. १. जलमनीचा सारा र्गोळा करून जमािचय िप्तरी िािि न केिेिी रक्कम; 
(मामिेिाराच्या) हाती रालहिेिी बाकी. २. (जवळ असिेिी) लशल्लक. 
 
दस्तमल पु. र्गावचा वसूि. 
 
दस्तरप्त पु. बिंोबस्त; जप्तरप्त : ‘िस्तरप्त सवय आपिा आहे.’ - ऐटी २·७२. 
 
दस्तरबंदी स्त्री. पार्गोटे बाधंिे; (ि.) अलधकारिान. 
 
दस्तरुमाल, दस्ती पु. स्त्री. लिशातीि हातरुमाि : ‘वैराग्याच्या वरे्गानें फडकिाऱ्या भर्गव्या 
िंेंड्यािा िारूबाजाचें तोंड पुसण्याचा िस्तरुमाि केिा.’ -र्गडकरी राजसंन्द्यास ७५. [फा.] 
 
दस्ता पु. १. चोवीस कार्गिाचंी र्गड्डी. २. बिुंकीचा मार्गचा िाकडी भार्ग. ३. सैन्द्याची तुकडी. ४. पहा 
: दस्त २. ५. बत्ता. ६. मूठ; पकड; भाता. ७. तंुबा. ८. लवड्याची पाने रु्गंडाळून ठेवण्याचे फडके, डबी. ९. 
िहान मुिाचं्या पािी घािण्याच्या िेळातीि एक संज्ञा. [फा.] 
 
दस्ताना  पु. १. हस्तत्राि; र्गोधाचमय; धनुष्ट्याच्या िोरीचे आघात हातावर िार्गू नये म्हिून 
कोपरापासून बोटापयंतचा चामड्याचा, िोिंडी हातमोजा; मनर्गटाच्या सुरलिततेसाठी बाधंण्याचा 
चामड्याचा पट्टा. २. (र्गलित.) हातचे िहा. [फा.] 
 
दस्तार स्त्री. पार्गोटे. [फा.] 
 
दस्तारबदल स्त्री. पर्गडी बििून मतै्री करिे; पर्गडभाई होिे. 
 
दस्ताविे, दस्ताबिे सलि. िुबाडिे; लहसकून घेिे; हात घाििे. [फा. िस्त] 
 
दस्तावार्दा पु. िेिी करार. 
 
दस्तावेज पु. लचमटा. [फा.] 
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दस्ती स्त्री. १. चाि; रीत; मार्गय; पद्धत; तऱ्हा; ठसा; छाप; ऐट; स्वभावसूचक लवशषे; िकब; ििि : 
‘त्याची िस्ती नाहीं कोिािा ।’ - ऐपो ३२६. २. (कुस्ती) पलवत्र्यानंतरची सिामी. (लि. करिे) ३. 
िसऱ्याचा नजरािा. ४. हातरुमाि. (व.) [फा. िस्त] 
 
दस्ती लव. सरकारी कर बसवण्यास योग्य (िंाड, शते इ.). [फा. िस्त] 
 
दस्तीबूज स्त्री. र्गंलजफाचं्या िेळातीि एक शब्ि. 
 
दस्तुरी स्त्री. १. मजुरानंा काम लमळवनू िेण्याबदि घेतिेिी अडत. २. कर; जकात; रस्तापट्टी; 
नाकेपट्टी; नाके. ३. ओिें; सामान–सुमान; बाडलबछायत. (कु.) [फा. िस्तूर् + ई] 
 
दस्तूर पु. १. वलहवाट; पद्धत; चाि. २. जकात; कर. ३. लनयम; कायिा. ४. हस्तािर; िेि; 
िेिक झकवा त्याची लनशािी. ५. कारकुनाची सही. ६. नमुना (सरकारी कार्गिाचा). ७. परवानर्गी. [फा.] 
 
दस्तूर पु. पारशी धमयरु्गरू. [फा.] 
 
दस्तूरअम्मल १. सरकारी कायिा. २. कायिेशीर लशरस्ता; वार्गण्याचा लनयम. 
 
दस्तूरखुद, दस्तूरखुद्द लव. स्वतुःच्या हाताने लिलहिेिे (पत्र, कार्गि इ.). [अर.] 
 
दस्तेकरी पु. लवड्याचंी पाने साभंाळिारा नोकर. [फा.] 
 
दस्रु् पु. १. असुर. २. िास. ३. चोर. [वै. सं.] 
 
दहक पु. १. शकेडा िहा; शकेडा १० चा िर. २. पट्टी; कर. ३. िहावा लहस्सा. ४. पत्त्यातंीि िश्या; 
िलहल्या. ५. पहा : दशक. [सं. िशक] 
 
दहकपट्टी स्त्री. इनाम जलमनी सोडून इनामिाराकडून अवातंर उत्पन्नावर घ्यावयाचा कर. हा िर 
िहा वषांनी वसूि करतात. 
 
दहन पु. अग्नी. 
न. जळिे; पे्रताचा िाहसंस्कार. [सं.] 
 
दहर लव. रोही. (व.) 
 
दहलू, दणहलू,दहल्र्ा, दणहल्र्ा पु. (पत्त्यातंीि) िश्या; १० लठपक्याचे पान. 
 
दहशत स्त्री. भीती; धास्ती; धाक; भय; धडकी. [अर.] 
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दहशतवाद पु. िोकामंध्ये भीती लनमाि करण्यासाठी केिेिे झहसात्मक रु्गन्द्हेर्गारी वतयन. 
 
दहा संलव. १. एक संख्या; १०. २. (ि.) चारचौघे (िोक); समाज : ‘धमा होइि िहातं कुत्सा हे ।’ - 
मोभीष्ट्म ११·७३. [सं. िश] 
 
दहाक न. एक र्गोंडी वाद्य. हे मोठ्या डमरूसारिे असते. [ध्व.] 
 
दहाट लव. तल्लि; जिाि; तापट; तामसी : ‘अचाट जाट ते िहाट आट काट मीळती ।’ - अकक २ 
अनंत सीतास्वयंवर २३. 
 
दणहवर  पु. िव; लहम. 
 
दणहवरिे अलि. िवयुक्त होिे; िवारिे. 
 
दही न. िूध लवरजल्यावर तयार होिारा पिाथय. [सं. िलध] (वा.) दही खाऊ की मही खाऊ-
मनाची संलिग्धावस्था. दहीमही करिे, दही खािे-टंर्गळमंर्गळ, काकू करिे. 
 
दहीकरंबा पु. िूध-भात कािवनू त्यािा लवरजि िावनू केिेिा पिाथय : ‘बाइसी भातातुं घातिे 
: ताकाचे बोट िालविे : िहीकरंबा केिा’ - िीचपू ५२७. [सं. िलध+करभा] 
 
दहीकणरिी स्त्री. िही, िूध लवकिारी : ‘िहीकलरिी...िहीए िुध तुपें लवकावयेा रे्गलिया होतीया’ - 
िीचपू २२८. [सं. िलध+कृ] 
 
दहीकवडी, दणहकवडी स्त्री. िडबडीत व अलतशय पाढंरी कवडी : ‘िही कवड्या टाकून प्रश्नाचंीं 
उत्तरें द्यावीं ।’ -अरुिोिय १५. 
 
दहीकाला पु. उत्सवाच्या अिेरच्या लिवशीच्या कीतयनात एका मडक्यात िही व िाह्या घािून 
ती हंडी टारं्गतात व मर्ग ती फोडून त्यातीि हाती िार्गिेिा भार्ग िेवाचा प्रसाि म्हिून िातात तो. 
 
दहीबुत्ती, दहीभात स्त्री. पु. भाताचा एक प्रकार. लमरची, कोझथबीर, फोडिी, िही घािून केिेिा 
भात. 
 
दहीहंडी, दहेंडी, दह्यांडी  स्त्री. १. िही ठेवण्याचे मडके. २. र्गोकुळाष्टमीच्या िुसऱ्या लिवशी 
िह्याचे मडके उंच टारं्गून मर्ग मािसाचंी एकावर एक र्गोि झरर्गिे रचून त्यावर चढिाऱ्या एकाने ते फोडायचे 
व त्यातीि िही सवांनी िायचे हा उत्सव; तशी हंडी फोडण्याची वेर्गवरे्गळ्या पथकामंधीि स्पधा. ३. एक 
कर. काजी याची वसुिी करत असे. 
 
दहेलज  स्त्री. घराच्या, वाड्याच्या प्रवशेिाराच्या आतीि बाजूिा असिेिी िोिीवजा बठैक; 
िेवडी. (ना.) [सं. िेहिी] 
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दळ न. १. पहा : दल. २. ओव्याचे औषधी चूिय. ३. सत्त्व; सार; मर्गज; र्गर; र्गाभा; (फळे, पाने, 
जमीन यातंीि) रस. ४. फळातीि र्गर; (कार्गि, पान, लहरा इ. ची) जाडी. ५. कीट; घाि; फळातीि 
आठळी. ६. कवच. - हंको. ७. विय; मुिामा : ‘ब्रह्मलवदे्यचा वोरकिी : िेवतास्वरूपें कलसिी : तंव जािी 
िळाची तीयें’ - उर्गी ५४७. ८. सुर्गंधी फुिाचे काढिेिे तेि. ९. सैन्द्य. [सं. िि] 
 
दळखांब पु. (लविकाम) लविकराच्या बसण्याचा जारे्गच्या पुढीि िंुट. 
 
दळखुट  पु. (लविकाम) बैिीच्या पुढचा भार्ग. 
 
दळगा लव. १. कमनलशबी; अपयशी. २. लनस्ष्ट्िय. 
 
दळि न. १. िळिे. २. िळायचे, िळिेिे धान्द्य, वैरि; िळताना जात्यात घािायचा एक वरे्गळा 
घास. ३. िळिवळि; पलरचय. (राजा.) ४. (ि.) रेंर्गाळत केिे जािारे काम. ५. आचरि. [सं. ििन] 
 
दळिकांडि, दळिभरडि, दळाकांडा न. पु. बायकाचंी, मोिकरिीची घरातीि ढोबळ कामे. 
 
दळिवळि न. पलरचय; जािेयेिे; ओळि; व्यवहार. 
 
दळिावळ, दळाई स्त्री. िळण्याची मजुरी, मोि. 
 
दळिे सलि. धान्द्याचे जात्यात, लर्गरिीत पीठ करिे. [सं. िि्] 
 
दळदपट लव. जाड; लटकाऊ; अवाढव्य. 
 
दळदार लव. जाड; लर्गरिार; सत्त्वाशंयुक्त; भरिार; कसिार (फळ इ.). 
 
दळप न. १. पहा : दळि १, २. २. िळण्याचे धान्द्य. ३. िळण्याची मजुरी. 
 
दळपणवत्र न. सोन्द्याचा मुिामा असिेिे तुळशीपत्र. 
 
दळपीि, दळिकरीि स्त्री. िळि िळिारी. 
 
दळभद्रा  लव. लभत्रा; िुिैवी. 
 
दळभार  पु. १. सवय सैन्द्य. २. पायिळ. 
 
दळर्ा, दळ्र्ां पु. िाडू. पहा : दणळर्ा 
लव. १. िळण्यािा योग्य (जाड व मोठा तािूंळ). २. (झनिाथी) बायकाचंी िळिकाडंिाची कामे 
करिारा (पुरुष). ३. रडका (हलरिास); िळभरा. 
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दळवटिे उलि. १. पायाने तुडविे, िाबिे (जमीन, शते, रस्ता). २. वाईट प्रकाराने वार्गविे; 
(जनावर, वस्तू) िामटिे; कामाने, वापरण्याने (जनावर, वस्तू) वठिीवर आििे; नरम करिे; 
मािसाळविे. ३. वलहवाटिे; सवय िाविे; आपिेसे करिे. ४. िािी रेटिे; रर्गडिे : ‘तो येरा िोहींतें 
िळवटी’ - लवझस ६·७५. [सं. िि्+वट] 
 
दळवटा, दळवट  पु. १. तुडलविेिी स्स्थती; वियळ; तुडविी; राबता. २. पहा : दळिवळि. 
३. तुडविीची िूि; मार्ग. 
 
िळवयी, ििवयी, िळवायी, ििवायी, िळवई, ििवई, िळवाई, ििवाई, िळवै, िळवी पु. १. 
सेनापती : ‘असोहे आठइ । भाव राउळीचे िळवइ ।’ - ऋ ६६. २. एक आडनाव. ३. हैिरच्या पूवी म्हैसूरच्या 
मुख्य प्रधानाची पिवी. [सं. ििपती, ििवाही] 
 
दळवाड, दळवाडा, दळवाडे पु. १. समुिाय; सैन्द्य; र्गिी; जमाव : ‘ढाडंोलळता ंउपमेचें िळवाडें ।’ 
- ऋ ३८. २. िाबं : ‘अरुवार घडिे िळवाडें कापुरकेळीचें - लशव ७६२. 
लव. १. संपूिय. २. उंच; लधप्पाड : ‘वारेयापासौलन वरे्गाडे : पवयतापासौलन िळवाडे’ - लशव ९३३. [सं. 
ििावतय] 
 
दळवाडे, दळवेपि न. १. शौयय : ‘आंर्गीं थोडेंची िळवाडें । पि रार्गीटु कविी पाडें ।’ - उषा 
१६५९. २. सेनापलतत्व. [सं. िि] 
 
दळवैनी स्त्री. नालयकेची मुख्य सिी : ‘िळवैनी िीधिी सूचना : तें नरेंरु साघैंि रचना’ - नरुस्व १४. 
[सं. िि] 
 
दळा पु. १. डोंर्गराच्या कडेचा साफ केिेिा व पेरिीसाठी भाजून तयार केिेिा जलमनीचा तुकडा 
(नाचिी, धान्द्य, भाजीपािा इ. साठी). ही जमीन नारं्गरता येत नाही. कुिळीने ििावी िार्गते. २. 
शतेामध्ये उंिरानंी पाडिेिे बीळ; त्यानंी पीक िाल्ल्यामुळे िंािेिी लरकामी जार्गा. ३. (ि.) लपकामधीि 
लरकामी रालहिेिी जार्गा. ४. भाजीपाल्यासाठी बारे्गत वरवडंी घािून तयार केिेिा तुकडा. (को.) ५. 
जलमनीचा तुकडा : ‘सिरहू पाचंा लबघ्याचा िळा िुमािा करिें.’ - मइसा १५·२२८. [सं. िि] 
 
दणळद्र, दणळद्री पहा : दणरद्र, दणरद्री 
 
दणळर्ा  पु. िळ्याचा िाडू. हा र्गव्हाचा रवा भाजून त्यात तूप, सािर इ. घािून करतात. 
 
दळी पहा : दळा १, २ 
 
दळी स्त्री. पीठ : ‘िळीचीं लिवसीं केिीं’ - िीचउ २५१. [सं. िि] 
 
दळे, दळ्हे न. १. पहा : दळा १, २. २. (लविकाम) िळिंुट व बैिी यानंा जोडिारी िोरी. 
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दळे न. १. कवच; साि; टरफि; आवरि. २. तरवारीचे पाते; म्यान; कमरबंि; तरवार ठेवण्याचा 
कमरपट्टा : ‘मर्ग िेहाहंतेचें िळें । साडूंलन एकेलच वळेे ।’ - ज्ञा १५·२५८. [सं. िि] (वा.) दळे बांधिे-शस्त्र 
उपसिे; वैर करिे : ‘तें यिकियमें बाधंिें  िळें : लवरलहिीसी’ - नरुस्व ५८९. 
 
दक्ष लव. १. हुशार; योग्य; कुशि; चतुर; सावध; तत्पर; समथय; लनष्ट्िात. २. उजवा, उजवी, उजवे 
: ‘प्रलतझवध्य ििभजु ती (र्गिा) भेिुलन भकुूलि भेलिती िंािी ।’ - मोकिय ५९·२८. ३. लनकोप (प्रकृती) : 
‘र्गोसावीया एउतें एता ंिि जािें ’ - िीचउ ९२. [वै. सं. िि्] 
 
दक्षिी, दणक्षिी लव. िलििेतिा; िालििात्य; लवशषेतुः महाराष्ट्रीय. 
 
दक्षतारोध पु. बढती िेण्यासाठी पार पाडावयाचे लनकष. 
 
दक्षतावेतन न. िि कमयचाऱ्यानंा लमळिारे अलधक वेतन. 
 
दणक्षि स्त्री. १. िलिि लिशा. २. िलििेकडीि वारा. (लि. वाहिे.) 
लव. १. उजवा. २. िलििेकडीि. ३. (ि.) हुशार, कुशि; उिार; अनुकूि. [सं.] (वा.) दणक्षि 
बाधिे-िंाडे िलििायनाच्या उन्द्हाने करपिे. दणक्षिचा णदवा - (िलििेकडे वात करून िाविेिा लिवा 
िुिैव ओढवतो, यावरून) कुळाची बेअब्र ूकरिारा मनुष्ट्य. 
 
दणक्षिगोल पु. (ज्यो.) तुळेपासून मीनेपयंतच्या सहा राशी; राशीषट क. 
 
दणक्षििे अलि. िलििायनाच्या उन्द्हाने, िलििेकडच्या बाजूने जळिे-करपिे (िंाडे, फळे इ.). 
 
दणक्षिदरवाजा, दणक्षिद्वार पु. न. १. (यमिोक िलििलिशिेा आहे, अशा समजुतीवरून) (ि.) 
तुरंुर्ग; कारार्गृह. २. िलििेकडीि िार. ३. (ि.) यमिोक. 
 
दणक्षिपालवी स्त्री. िलििेच्या वाऱ्यासाठी व उन्द्हासाठी मोकळी ठेविेिी, न पेरता राििेिी जमीन. 
ही हिकी समजिी जाते. 
 
दणक्षिमागय पु. (संर्गीत) एकताि. आठ मात्रा प्रमाि. [सं.] 
 
दणक्षिवारा पु. िलििलिशकेडून वाहिारा वारा. हा चार-सहा लिवस वाहत रालहिा तर तुफान 
होते. (कु.) 
 
दणक्षि संगीतपद्धती मरास व म्हैसूर या लठकािी प्रचलित असिेिी संर्गीताची पद्धती. 
 
दणक्षिा  स्त्री. १. ब्राह्मिालिकानंा धमयकृत्याच्या वळेी िेण्याचे रव्य, िान इ. (सोमयार्गात िलििा 
म्हिून र्गाई िान िेत असत व त्या िेताना िलििेकडून नेत, त्यावरून रूढ). २. िलिि लिशा. ३. व्रताची 
पूियता, सारं्गता. ४. (ि.) िाच; नजरािा. [सं.] 
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दणक्षिाचार पु. शाक्ताचं्या िोन पथंापंैकी एक. याचंा आचारलवधी शुद्ध व विेोक्त मानिा जातो. 
[सं.] 
 
दणक्षिापथ न. झवध्य पवयतापासून िलििेकडीि भभूार्ग; िख्िन. [सं.] 
 
दणक्षिार्न न. १. ककय संिातंीपासून मकरसंिातंीपयंतचा काळ. २. सूयाचे लवषुवरेषेपासून 
िलििेकडे जािे, सूयाचे िलििेकडे जाऊन चरममयािेवर, मकररेषेवर पोचिे. त्यावळेी सूयाचा प्रकाश 
मारे्ग हटून उत्तरधु्रवापासून २३ ॥ अंश िूर राहतो. [सं.] 
 
दणक्षिार्नमागय पु. १. िलििायनाचा मार्गय; सूयाचा ककय वृत्तापासून मार्गय. २. लपतृिोकाचा मार्गय. [सं.] 
 
दणक्षिावतय, दणक्षिावती लव. उजव्या बाजूिा वळिारा, प्रिलििेप्रमािे वळिे असिारा (शिंावरीि 
नार्गमोडी रेषा, स्िूचे पेच, लजन्द्याच्या पायऱ्या, शरीरावरीि भोवरा इ.). [सं.] 
 
दणक्षिीमहाल पु. महाराज सातारकर याचें राण्यासं वसे्त्र अिंकार अथवा र्गावं जलमनी मोकास 
अथवा रोि पैसा पावत होता. तो या सिरातं िचय पडत असे. -भारतवषय मराठ्याचें िप्तर १६. 
 

दं 
 
दंग पु. १. कार्गि तयार करताना जुनी तरट, सि, जुने कार्गि इ. कुटण्याचे एक हत्यार. २. डंर्ग; 
ढेकी (चुना, पोहे इ. कुटण्याची). [ध्व.] 
 
दंग लव. १. आिययचलकत; लिङ मूढ; लवस्स्मत; सिय. २. र्गकय ; लनमग्न; चूर; रु्गंर्ग. ३. (झनिाव्यंजक) 
संतुष्ट; िूष; समाधानी. 
 
दंगदंगा  लव. नार्गवा; नग्न. (िंाडी) 
 
दंगल पु. १. अव्यवस्स्थत मंडळी, जमाव (र्गािारे, नाचिारे इ. काचंा); र्गिी; कल्लोळ. २. कुस्त्याचंा 
फड. ३. धुमाकूळ; धारं्गडझधर्गा; धामधूम; िंर्गा; आरडाओरड. [फा.] 
 
दंगा पु. १. र्गडबड; र्गोंधळ; धावाधाव; पळापळ (बडंाची, स्वारीची इ.). २. (एिाद्या साथीने 
केिेिा) नाश; कहर. ३. (मुिाचंी) आरडाओरड; उपरव; तंटा; िंर्गडा; भाडंि. ४. ओरड; (असंतुष्ट 
कामर्गाराचंी) र्गिबि. ५. अनथय; रार्ग; जळफळ; आिळआपट. [झह.] 
 
दंगाधोपा पहा : दंगा १, ४ 
 
दंग्र्ा पु. १. मृिंग्या. २. सूर (आट्यापाट्याचं्या िेळातीि). 
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दंड पु. १. काठी; सोटा; छडी; सोडर्गा. २. झिर्ग. ३. मार; (शारीलरक) लशिा. ४. लशिा म्हिून 
घेतिेिा पैसा. सरकारी न्द्यायपद्धतीने रु्गन्द्हा शाबीत िंािा म्हिजे हा आकारिा जातो. ५. िादं्यापासून 
कोपरापयंतचा हात. ६. केिेल्या, पाडिेल्या भार्गाचं्या िुिासंाठी शतेात झकवा बारे्गत घातिेिा मातीचा 
उंचवटा; बाधं; र्गडर्गा; पािी जाण्यासाठी िोन्द्ही बाजंूना उंचवटा करून पाडिेिी सरी; पाट; निीलकनारा; 
काठ. (बे.) ७. िाबंी मोजण्याचे पलरमाि; चार हाताचंी काठी. २००० िंड = १ कोस. ८. वळेेचे पलरमाि; 
चोवीस लमलनटे. ९. पैिवानाचं्या व्यायामाचा प्रकार; जोर (यावरून) एिािे कठीि काम अथवा प्रचडं 
उद्योर्ग. (लि. काढिे, पेििे). १०. िमाने उतार असिेिी झकवा लनमुळती पि िाबंट टेकडी, सोंड 
(पवयताची). ११. डोंर्गराच्या माथ्यापासून पायथ्यापयंत असिेिा उतार, ओघळ, अरंुि वाट; िंडवाट. १२. 
पवयतरारें्गची एक िहान शािा; डोंर्गराच्या माथ्यापासून पायथ्यापयंत वाकडीलतकडी रे्गिेिी िडकाचंी 
ओळ. १३. (कवायत वरै्गरे प्रसंर्गी केिेिा) सैन्द्यरचनेचा एक प्रकार; रारं्ग; फरा; व्यहू. १४. ताठ उभे राहिे. 
१५. झजकिे; ताब्यात, कह्यात आििे. १६. अपराधाबदि लशिा म्हिून घेतिेिी रक्कम; जातीत परत 
घेण्यासाठी लििेिे प्रायलित्त. १७. रताळी, ऊस इ. िावण्यासाठी मातीचा केिेिा िाबंट उंचवटा, वरंबा. 
१८. तडाका : ‘झनिा लनस्तेज िंडी कामिोभावर पडी ।’ - ज्ञा १३·४९४. १९. झहसा : ‘ऐसा मनें िेहें वाचा । 
सवय संन्द्यासु िंडाचा ।’ - ज्ञा १३·३१०. २०. पाठीचा किा : ‘माजी उभारिेलन िंडे । लशरकमि होय र्गाढें ।’ - 
ज्ञा ६·२०२. २१. (वस्त्राचे) िोन भार्ग, तुकडे जोडण्यासाठी घातिेिी लशवि. (लि. घाििे). [प्रा. िंडी = 
जुन्द्या वस्त्राचा साधंा]. [सं.] (वा.) दंड आवळिे, दंड बांधिे, दंडाला काढण्र्ा लाविे - कैि करिे. 
दंडथोपटिे - १. कुस्ती िेळण्यापूवी िंड ठोकिे;कुस्तीिा लसद्ध होिे. २. (ि.) साहसाने अथवा 
कोिािाही न जुमानता एिािे कायय करायिा उभे राहिे. दंड थोपटून उभे राहिे - (ि.) वािािा, 
लवरोधािा तयार होिे. दंड दरदरून फुगिे, दंड फुरफुरिे - आपल्याशी कुस्तीिा योग्य असा र्गडी 
पालहिा म्हिजे पलहिवानाचे िंड स्फुरि पाविे, फुर्गिे. दंडाला माती लाविे - कुस्तीिा तयार होिे 
(कुस्तीपूवी िंडािा माती िावतात). 
 
दंड लव. हट्टी; उद्धट; हेकट; िंोंड; जबरिस्त. 
 
दंडअढी  स्त्री. (मल्लिाबं) मल्लिाबंािा िंड िावनू मारावयाची उडी. - व्यासा ३७९. 
 
दंडक पु. १. चाि; प्रघात; पद्धती; संप्रिाय; पलरपाठ; वलहवाट. २. एक समवृत्त; अिरे २७; र्गि न, 
न, र र र र र र र; यलत शवेटी. ३. िळिवळि. ४. वार्गिूक. ५. (भयाि, ओसाड असा) िाबं रस्ता; िाबंट 
जार्गा. ६. बाहू; हात. ७. (कुस्ती) तरफ. - के ६·१२·१९३८. [सं. िंड] 
 
दंडकाक पु. डोमकावळा. 
 
दंडकारण्र् न. नमयिा आलि र्गोिावरी या नद्यामंधीि अरण्यमय प्रिेश. िंडक राजाच्या नावावरून 
हे नाव पडिे. [सं.] 
 
दंडकी स्त्री. बडंी. 
 
दंडगे न. सोडर्गा; जाड काठी; िंडा. [सं. िंड] 
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दंडगोल  न. १. पचंपात्र. २. (र्गलित) उभट व र्गोि ठोकळा, नळकाडें. 
 
दंडग्रहि न. संन्द्यास. [सं.] 
 
दंडिे सलि. १ (मुख्यतुः मार िेण्याच्या रूपाने) लशिा करिे; पैशाच्या रूपाने िंड करिे; िंडिी 
बसलविे. ३. मारिे; लनग्रह, िमन करिे (वासना, मन इ. चे प्रायलित्त, तप इ. नी). ४. (ि.) योग्य होिे; 
शोभिे; साजिे. [सं. िंडन] 
 
दंडिे अलि. शोभिे : ‘िाि कुसंुबी पार्गोटी । बाधंिी झशिशाही । िंडे बािा मोर्गिाई । सिा मनाचा 
िेसाई ।’ - विो १०९. (व.) 
 
दंडथडक स्त्री. िादं्याच्या बाहेरच्या भार्गाने केिेिा आघात. 
 
दंडदास  पु. िंडाबदि रु्गिाम होऊन रालहिेिा मनुष्ट्य. [सं.] 
 
दंडधारी  पु. यम : ‘नुपेिी किा कोपल्या िंडधारी ।’ - राम २७. 
लव. १. हातात काठी असिेिा. २. (ि.) संन्द्यासी. [सं.] 
 
दंडन, दंडना न. स्त्री. १. (शारीलरक) लशिा. २. िंडिी; िंड घेिे. ३. (ि.) मारिे; िमन, लनग्रह करिे 
(वासना इ. चा). [सं.] 
 
दंडनार्क पु. कोतवाि; पोलिसाचंा अलधकारी. 
 
दंडनीती, दंडशास्त्र स्त्री. १. नीलतशास्त्र; नीती; संसारातीि वतयिुकीचे व व्यवहाराचे कायिे, 
लनयम. २. (कायिा) अपराध्यानंा करण्याच्या लशिेसंबधंीचे शास्त्र. ३. राज्य चािवण्यालवषयीचे शास्त्र. [सं.] 
 
दंडनीर्  लव. १. लशिेिा पात्र. २. (रव्यरूप) िंड करण्यास अथवा िंडिी घेण्यास योग्य. ३. 
लनग्रह, संयमन करण्यायोग्य. [सं.] 
 
दंडपत्र न. िंड ठोठावण्याचे आिेशपत्र. [सं.] 
 
दंडपक्ष(करि) न. (नृत्य) पाय ऊध्वयजानु करिे व त्यावर उजवा हात िताख्य करीत राहिे. [सं.] 
 
दंडपाद - (आकाशी, चारी) लव. (नृत्य.) नूपुरपाय पुढे पसरून लिप्त करिे म्हिजे कंुलचत पाय 
उचिून िुसऱ्या पायाच्या बाहेरीि बाजूिा पोटऱ्याचें स्वस्स्तक होईि अशा प्रकारे टाचेच्या भारावर टेकिे व 
मर्ग ते स्वस्स्तकातीि पाऊि उचिून पसरिे व िािी टाकताना अंलचत करून िुसऱ्या पायात अडकविे. 
[सं.] 
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दंडपारुष्ट्र् न. १. कडक, कठोर लशिा. २. काठीने हल्ला करिे; छड्या मारिे; ठोसे िेिे; (हात, 
पाय, शस्त्र इ. नी) मारिे. ३. (कायिा) हल्ला; भीती वाटेि अशा रीतीने हात, काठी उर्गारिे, मारिे. [सं.] 
 
दंडपूणपकान्र्ार्  पु. (उंिराने काठी नेिी त्याअथी लतिा बाधंिेिी पोळी िाल्ली हे उघडच 
होय, त्यावरून) काययकारि, अंर्ग-उपारं्ग, प्रधान-अप्रधान याचंा न्द्याय; ओघाओघानेच प्राप्त िंािेिी र्गोष्ट. 
[सं.] 
 
दंडपेटी  स्त्री. िंडात घािण्याचा एक रत्नजलडत अिंकार. 
 
दंडप्रिाम पु. पहा : दंडवत १ : ‘िंड प्रमाि करोलनया ।’ - रु्गच ९·९. 
 
दंडफुगडी स्त्री. (मुिींचा िेळ) परस्पराचं्या िंडानंा झकवा िादं्यानंा धरून उभ्याने फुर्गडी 
िेळण्याचा एक प्रकार. 
 
दंडफुरई, दंडफुरोई, दंडपुरई, दंडपुरोई स्त्री. १. िंडासाठी केिेिी जप्ती; िंड. २. (अलधकाऱ्याने) 
बेकायिेशीर बसलविेिा िंड; बेकायिेशीर िंड बसलविे. (लि. घेिे, िेिे, भरिे.). 
 
दंडमार  पु. परस्परासंमोर उभे राहून परस्पराचं्या िंडावर िंड आपटिे. - व्याज्ञा ४·१८१. 
 
दंडर्ोजना स्त्री. लशिा िावण्यासाठी असहकार, प्रलतकार. 
 
दंडवत  न. १. (पूजा करताना, नमस्कार घािताना) शरीर जलमनीवर िंडासारिे पसरिे; 
साष्टारं्ग नमस्कार. २. शूरानंी पत्रात नमस्कार या अथी लिलहण्याची लवशषे संज्ञा. 
 
दंडवत होिे लि. एक नवस; नवस केिेल्या िेवािा साष्टारं्ग नमस्कार घाित जािे. [सं. 
िंड+वत] 
 
दंडवळी  स्त्री. कोपरवळी; (िंडावरची) वाक; लस्त्रयाचंा एक अिंकार. (व.) 
 
दंडवाक्र्, दंडादेश न. पु. रु्गन्द्ह्यासाठी सुनाविेिी लशिा. 
 
दंडवाट  स्त्री. १. (उजाड, भयाि असा) िाबंच िाबं रस्ता; जवळपास र्गाव, वस्ती नाही असा 
रस्ता. २. टेकड्याचं्या कडेने रे्गिेिी अरंुि पायवाट. ३. एकमेकानंा लमळिारे रस्ते. 
 
दंडणवकल्प पु. लशिेत बिि; लशिा कमी द्यावी की अलधक यालवषयी लवचारिा. [सं.] 
 
दंडसरी  स्त्री. (बारे्गमध्ये) पािी जाण्यासाठी िििेिा िहानसा पाट, चर; िाचि; तसऱ्याचं्या 
बाजूचा पाट. 
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दंडसंरु्क्तहस्त पु. (नृत्य.) हात हंसपि करून बाहू पसरून एका हाताने िुसऱ्या हातािा एकिा 
कलनलष्ठकेपासून आरंभ करून आतीि बाजूने बाहेरच्या बाजूिा लवळिा घाििे, नंतर कलनलष्ठकेपासूनच 
पि बाहेरीि बाजूने प्रारंभ करून आतीि बाजूिा लवळिा घाििे. [सं.] 
 
दंडसंणहता स्त्री. लशिेच्या लनयमाचें पुस्तक. (इं.) लपनि कोड. [सं.] 
 
दंडस्नान न. घाईघाईने केिेिे अधयवट स्नान; नद्यालिकाचं्या लठकािी अंर्ग न चोळता केवळ 
िंड लभजतीि अशा प्रकारचे केिेिे स्नान; काकस्नान; पाण्यात एक बुचकळी मारून केिेिे स्नान. [सं.] 
 
दंडळिे  सलि. १. डळमळिे; चळिे; र्गडबडिे : ‘नाना चमत्कारें बुलद्ध । िंडळू िारे्ग ।’ - िास 
५·२·३३. २. भयाने कापिे; घाबरे होिे. 
 
दंडा पु. १. फुिाचंा हार : ‘श्रीकंठीं र्गळिंडा’ -िीचपू ११५. २. िंडक; मापनाचे प्रमाि : ‘तो 
कालमनींचा िंडा : ठािमािी जाघाडा’ - ऋम ७०९. [सं. िंडक] 
 
दंडा पु. डोंर्गराचा, पुढे आिेिा लनमुळता भार्ग, सोंड. (को.) 
 
दंडा पु. िाठी; काठी. [सं.] 
 
दंडाईत  पु. छडीिार; भाििार. 
लव. िाडंर्गा; िंोंड; आडिाडं; धट्ट्ट्याकट्ट्ट्या बाधं्याचा. 
 
दंडादंडी, दंडाबाजी स्त्री. मारामारी; काठ्याचंी िंोडपािंोडपी; कुस्ती; िंोंबी. 
 
दंडाबेडी स्त्री. ज्या बेडीिा सािळीऐवजी िाडंा िाविेिा असतो ती बेडी, तुरंुर्गात लशिा म्हिून 
ही घाितात. 
 
दंडार्मान लव. १. (अिंड काठीप्रमािे) अमयाि; अपार (वेळ, काळ). २. मध्ये आडवा 
पडिेिा, पसरिेिा. [सं.] 
 
दंडार, दंढार न. स्त्री. िलळत. िेडेर्गावात मुिाकंडून केिे जािारे करमिुकीचे काययिम. याचे िडंर्गी व 
भार्गवती असे िोन जुने प्रकार. नाटकी िंडार हा अिीकडे लनघािेिा लतसरा प्रकार. 
 
दंडारिा पु. सोटा; सोडर्गा; बडर्गा. 
लव. जाड; स्थूि; घन (वस्तू); बळकट; मजबतू; जाड (मनुष्ट्य, पशू). 
 
दंडारा, दंडाळा  लव. (लशविकाम) ज्यािा िंड घातिा आहे असे, मध्ये लशवि असिारे (वस्त्र, 
कपडा). 
 



 

अनुक्रमणिका 

दंडाविे  अलि. थंडीने झकवा अवघड श्रमाने (शरीर, अवयव) ताठिे. 
 
दंडासन  न. आळसाने (जलमनीवर) पाय तािून पसरिे, लनजिे; सरळ हात-पाय पसरून 
आळसाने पडिे. (लि. घाििे). [सं.] 
 
दंडांची भंची पुटकी विमुष्टीचा व्यायाम.प्रथम िंड काढून पुढें डोकें  टेकून र्गोिाटंी मारून पुढें हात 
टेकून जलमनीवर बसिे. - व्याज्ञा ४·१०३. 
 
दंणडत लव. १. लशिा, िंड केिेिा. २. (ि.) लनग्रह, वश केिेिा; मारिेिा; ताब्यात आििेिा. 
[सं.] 
 
दंणडता लव. लशिा करिारा; मारिारा. [सं.] 
 
दंणडर्ा पु. १. बारा ते पंधरा हात िाबंीचे धोतर, िुर्गडे. २. बाजाराचा बिंोबस्त करिारा छोटा 
अलधकारी; पोिीस मुकािम. ३. आिूड, अपुरे, तोकडे िुर्गडे. (ना.) [झह.] 
 
दंडी पु. स्त्री. १. िंड धारि करिारा; संन्द्यासी. २. िारपाि. ३. राजेरजवाडे. ४. अध्या िंडापयंत बाह्या 
असिारी चोळी. 
लव. १. िंडधारी. २. िंडारा. ३. हातात िंड घेऊन केिेिी (लभिा) : ‘तंु िंडी भीिा कलरसी, ते काइ 
उिास?’ - िीचउ १३१. [सं. िंडक] 
 
दंडी स्त्री. मेण्यासारिे, चार मािसानंी उचिण्याचे टोपिीचे वाहन. डोंर्गर चढताना लहच्यात मािूस 
बसतो व हमाि ही िादं्यावर वाहतात. [झह.] 
 
दंडी न. फेटा; पटका : ‘राजेया िंडीचें श्रीचिधरा’ - िीचउ ४२६. 
 
दंडी स्त्री. १. झिडी; एक वृत्ताची जात. २. एक तंतुवाद्य; हे एका भोपळ्यािा कळकाची पोकळ िाडंी 
बसवनू केिेिे असते. 
 
दंडी स्त्री. मनात सतत उचबंळत असिारी वासना : ‘लवषयवासने भेि लकती? िंडी : िशी : स्पशी : 
कुचमियनी’ - िीअ १३८. [सं. िंड] 
 
दंडी स्त्री. सैन्द्यरचना : ‘तेया िंडीं िोभिें  । िोकत्रय ।’ - ज्ञा १·१६५. 
 
दंडी स्त्री. दृढता; ताठरपिा : ‘िंडी होती ती रे्गिी’ - िीचउ १९८. [सं. िंड] 
 
दंडीइंद  न. एक (मासे पकडण्याचे) जाळे. ही जाळी तयार िंािी म्हिजे पाण्यात वापरायिा 
घेण्यापूवी लसमेंटच्या पाण्यात उकळून झशपीच्या चुन्द्याने माितात व मर्ग आईन या िंाडाच्या सािीने 
रंर्गवतात. 



 

अनुक्रमणिका 

दंडीगाि पु. (िंडीवर) र्गािाऱ्या लभिेकऱ्याचंी एक जात, व्यक्ती. झिडीर्गाि. 
 
दंडुका पु. स्त्री. हाताचा पुढचा भार्ग.- मोको. 
 
दंडुका, दंडोका, दंडुकिे, दंडूक, दांडूक पु. न. सोटा; बडर्गा; िाडंरे्ग; काठी; िाकडाचा िहानसा जाड 
तुकडा; लशपायाच्या हातातीि सोटा. [सं. िंड] 
 
दंडुकेशाही स्त्री. मारहाि झकवा जुिूम करून अंमि र्गाजवण्याची पद्धती; पाशवी बि; िाडंर्गाई. 
 
दंडुक्र्ा  लव. काठीने मार िेण्यास सवकिेिा; िाडंर्गा; आडिाडं. 
 
दंडेल, दंडेली लव. १. िाडंर्गा; अरेराव; आडिाडं; िंोंड. २. (मुख्यत्वे) कजय फेडण्याचे नाकारिारा. 
 
दंडेली स्त्री. अरेरावीची वतयिूक; िंडेिपिा; अन्द्याय; जबरिस्ती; सामथ्याचा िुरुपयोर्ग (मुख्यत्व ेिेिे 
न िेण्यासंबधंी). 
 
दंडोक पु. िग्नसमारंभातीि ठरावीक कृत्ये. (चरंपुरी) [सं. िंडक] 
 
दंड्य लव. िंडनीय. 
 
दंिाक पु. मुख्य शासनालधकारी : ‘श्रीपलत िंिाकें  ि र्ग’- लशिािेि १·२. [सं. िंडनायक] 
 
दंत पु. १. िात; तोंडातीि चावण्याचा अवयव. २. हस्स्तिंत; सुळा. ३. पवयतलशिर; सुळका; पुढे 
रे्गिेिे बाजू. [सं.] 
 
दंतकथा  स्त्री. िोककथा; काल्पलनक, तोंडातोंडी चाित आिेिी झकवा शास्त्रप्रमािलवरलहत 
र्गोष्ट. 
 
दंतकाष्ठ  न. िात घासण्याची झिब इ. िंाडाची िहान फािंी, काडी. 
 
दंतधावन न. िात घासिे. 
 
दंतपणरवेष्टनशास्त्र न. िातानंा आधार िेिाऱ्या स्नायुबधंनाची मालहती िेिारे शास्त्र. 
 
दंतपरीक्षा स्त्री. िाताच्या रोर्गाचंी परीिा. 
 
दंतपंक्ती, दंतपटी, दंतपाटी स्त्री. िाताचंी रारं्ग; कवळी : ‘िंतपाटी उिळिी ।’ - िास ३·५·३९. 
 
दंतमंजन न. िंतचूिय; िात घासण्याची पूड. 



 

अनुक्रमणिका 

दंतरोग  पु. िाताचा रोर्ग. 
 
दंतवैद्य  पु. िंतपरीिक; कृलत्रम िात बसलविारा वैद्य. 
 
दंतव्रि  पु. १. लहरडीिा होिारा रोर्ग. २. पहा : दंतक्षत 
 
दंतशल्र्शास्त्र न. िात काढून टाकण्याची लवद्या. 
 
दंतस्थान न. (व्याकरि) िृ, त-वर्गय, ि, स या विांचे उच्चार मुिातीि ज्या स्थानापासून 
(िातापासून) लनघतात ते स्थान. 
 
दंतहषय पु. १. िाताचंा नाजूकपिा (आंबट पिाथय िाण्यामुळे येिारा); िात आंबिे. २. 
(चावण्यासाठी) िात लशवलशविे. 
 
दंतक्षत  न. १. चावा. २. स्त्रीपुरुषानंी परस्परानंा (चुंबनालिप्रसंर्गी) िातानंी केिेिे व्रि. 
 
दंतावळ  पु. हत्ती. 
 
दंताळ, दंताळा लव. ओठाच्या बाहेर झकवा पुढे िात असिेिा, आिेिा. 
 
दंताळवाडी स्त्री. िंतपकं्ती : ‘िंताळवाडी ओस पडिी.’ - एकनाथी भारुड. 
 
दंताळे न. १. (कृलष.) बी पेरल्यानंतर त्यावर माती िोटण्यासाठी िाबं िात असिेिे िाकडी 
आऊत. २. कुळव. [सं. िंतािय] 
 
दंतांतर न. (ि.) थोडेसे अंतर, भेि. 
 
दंती पु. १. हत्ती. 
स्त्री. १. जयपाळ. एक ते िीड मीटर उंचीची एक वनस्पती. उंची बहुवषाय;ू भरपूर फादं्या असिारे, 
िुंडपासारिे लिसिारे िंाड. पाने साधी, िंबर्गोि, तळहाताइतकी. िलचत लवभार्गिेिी. फुिे लहरवट 
रंर्गाचंी. फळ एरंडाच्या फळासारिे. २. केस झवचरण्याची फिी. ३. चाक. 
लव. िात अथवा िाते असिेिी (फिी, चाक). 
 
दंतुर लव. १. िंताळा २. िाते झकवा िंड असिेिा (लकनारा वरै्गरे). 
 
दंत्र् लव. १. िातासंबधंी. २. िंतमूिाजवळ लजभेचे टोक िावनू होिारा (विोच्चार). 
 
दंद न. भाडंि; बेबनाव; वैमनस्य; िैतभाव; बाहुयुद्ध. (लि. धरिे, िाविे, माडंिे.). [सं. िंि] 
 



 

अनुक्रमणिका 

दंदावा पु. िेष; आकस; चुरस (लि. धरिे, चािलविे, िाविे, माडंिे, पडिे, िार्गिे.). [सं. िंि + 
म. िावा] 
 
दंदास पु. त्रास; शीि; कष्ट. (लि. येिे, आििे.). [सं. िंि + त्रास] 
 
दंणदर्ा पु. योद्धा; िंि िेळिारा; शस्त्रोपजीवी, जवळ िाडंके बाळर्गिारा पुरुष : ‘का ंिंलिया हलतयेरा 
। न लवसंबे भाडंारा ।’ - ज्ञा १३·५०१. 
 
दंदी लव. िेषी; आकसिोर; वैरी; चुरस वाढलविारा; कट्टर; शत्रतु्व बाळर्गिारा; वािी; भाडंिोर : 
‘ज्यासी विंावें त्यासी झनिी । मतै्री साडंोलन होतसे िंिी ।’ - तुर्गा ४४२२. [सं. िंि] 
 
दंदेह दरफडे स्वतुःच स्वतुःची स्तुती करिे; शिेी; बढाई. (लि. र्गािे). 
 
दंपणत, दंपती, दंपत्र् पु. लनत्य लिव. १. नवरा - बायको; िग्नाचे जोडपे. २. मेहूि. [सं.] 
 
दंभ पु. १. ढोंर्ग; स्तोम; िेिावा; सोंर्ग. २. पोकळ, तोंडाचे ब्रह्मज्ञान. [सं.] 
 
दंश पु. १. नारं्गी मारिे; डसिे. २. चावा; ढास. ३. (ि.) मुदा; िोच; वमय; ममय (भाषिाचे, 
कामाचे). ४. (ि.) आकस; चुरस; अिावत; हाडवैर. ५. (ि.) गं्रथातीि कठीि, र्गूढ भार्ग. ६. डास : 
‘कौरवभट िंश मशक लवजयधनुवयलल्ल काय ती चवरी ।’ - मोभीष्ट्म ११·५३. [सं.] 
 

दा 
 
दा पु. मार. (बािभाषा) (र्गो.) 
 
दा, दां अ. एिाद्या संख्यावाचक शब्िािा, तसेच बहु, अनेक, लकती, लजतका इ. शब्िानंा पुढे 
जोडण्याचा लततके वेळा या अथाचा, आवृलत्तवाचक प्रत्यय. उिा. एकिा, पलहल्यािंा इ. 
 
दा िािा या अथी लवशषेनामािा िावण्याचा प्रत्यय. िािा याचा संिेप. उिा. केशविा = केशविािा. 
 
दाई, दाइि स्त्री. १. िहान मुिािा पाजण्यासाठी ठेविेिी स्त्री. २. प्रसूतीच्या वळेी बाळंलतिीची 
सुटका करिारी कुशि स्त्री; सुईि. ३. पडिा, जालतलनबधं इ. कारिामुंळे कोटयकचेरीत हजर राहू न 
शकिाऱ्या स्त्रीिा शपथ िेिारी व लतची जबानी घेिारी प्रारंभीच्या लब्रलटश अमिानीतीि सरकारलनयुक्त स्त्री. 
४. आई. (र्गोंडी) - लवलव ८·१·३. [सं. धात्री] 
 
दाईज लव. १. एका कुळात जन्द्मल्यामुळे वलडिोपार्णजत लमळकतीचे बनिेिे भार्गीिार; लहस्सेिार; 
िायाि; भाऊबिं : ‘अविाि अफिाि िाइज अर्गिीं नाहीं.’ - वाडबाबा २·३६. २. सर्गोत्र नात्यामुळे सुतक 
- सोयेर बाळर्गिारा. ३. (ि.) लहतशत्रू; मत्सर, िेष करिारा. [सं. िायाि] 
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दाईजगोत्रज पु. अव. एका र्गोत्रातीि; नातिर्ग; भाईबंि. [सं. िायाि + र्गोत्रज] 
 
दाईजजि, दाईजि पु. अव. १. (समुच्चयाथी) पहा : दाईज १ २. (समुच्चयाथी) (सरकारी 
कार्गिपत्रातं) वशंपरंपरार्गत अलधकार असिेिे (सरकारी) र्गावकामर्गार. 
 
दाईते न. िंडिी : ‘िाईते घेत होते.’ - लशचप्र ३९. [सं. िाय] 
 
दाईम, दार्म लव. कायमचा; नेहमीचा; सतत असिारा : ‘तंू िाईम हािाल्िोर आहेसी.’ - मइसा 
१५·३१. [अर. िाइम] 
 
दाईमा स्त्री. १. आईच्या लठकािी मानिेिी स्त्री; िाई. २. (लतरस्काराने) नेभळट, िुबयळ स्त्री, पुरुष. 
 
दाईमी, दार्मी  स्त्री. १. शाश्वती; लचरस्थायीपिा; कायमपिा; लटकाऊपिा. २. कायमची 
िेिर्गी. ३. कायमधारा. ४. जन्द्मठेपेची लशिा िंािेिा रु्गन्द्हेर्गार, आरोपी. 
लव. पहा : दाईम, दार्म 
 
दाकवचा, दाकवता, दाकोचा, दाकोता, दाखवता  पु. ब्राह्मि व र्गवळीि याचं्या संबधंापासून 
िंािेिी संतती; डाकूता; डाकोचा. 
 
दाखल  लव. १. येऊन पोहोचिेिा; आिेिा; प्रलवष्ट िंािेिा; लशरिेिा. २. (जमािचय, 
रोजलनशी इ. त) नमूि; नोंििेिे; प्रलवष्ट, केिेिे. ३. माहीत असिेिा; श्रुत; ज्ञात; अवर्गत (लवषय, र्गोष्ट, 
हलकर्गत). ४. समान; सारिा; प्रमाि : ‘चेऊि शहर िंग्यानें मोडून उद्ध्वस्त होऊन जंर्गिािािि जाहिें  
होतें.’ - मइसा ३·५१७. 
शअ. प्रमाि; सारिे : ‘झशिेही कैिेिािि आहेत.’ - ऐिेसं १०·५५१७. [अर. िालिि्] 
 
दाखला  पु. १. (एिाद्या र्गोष्टीच्या स्पष्टीकरिासाठी घेतिेिे त्या र्गोष्टीसारिेच) उिाहरि; 
दृष्टान्द्त; उपमा; नमुना. २. (एिाद्याचा) प्रत्यि अनुभव; पडताळा; प्रतीती : ‘जी सहस्त्रशीषययाचें िाििे । 
कोडीवरीि होताती एलकवळेे ।’ - ज्ञा ११·२६९. ३. पायंडा; उिाहरि; वलहवाट : ‘आम्ही चाकरी करू तेव्हा ं
िाििा पडत जाईि.’ - ऐस्फुिे ६२. ४. (एिाद्या लवधानािा पुष्टी िेिारा) पुरावा; आधारभतू र्गोष्ट, 
प्रमाि. (पुराव्यािािि हजर करता येईि असे) प्रमािपत्र, पावती; नोंि. ५. (एिाद्याच्या) िायकीबदि 
पत्र; भिामिपत्रक; लशफारसपत्र. ६. हक्क; अलधकार. ७. बोध. [अर. िालििा] 
 
दाखलेणचठी, दाखलेपत्र  स्त्री. न. १. पहा : दाखला ६. २. (लवशषेाथाने) महार, रामोशी वरै्गरेंना 
लििेिे लशफारसपत्र. 
 
दाखलेवाईक लव. १. उिाहरिे, दृष्टान्द्त िेऊन स्पष्ट, लवशि केिेिे. २. ज्याच्या िरेपिालवषयी 
काहीतरी प्रत्यय आिा आहे असा. 
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दाखलेशीर लव. लवश्वसनीय; सप्रमाि; व्यवस्स्थत : ‘आमचे िौितींत हािीमाजी होत रे्गल्यामुळे 
कार्गिपत्र िाििेशीर रालहिा नाहीं.’ - मइसा १·३१२. 
 
दाखविी स्त्री. जारं्गडवही. पसंतीसाठी लििेिा माि नोंिलवण्याची वही. 
 
दाखविूक स्त्री. १. (केिेिा, िािलविेिा, बोििेिा) थोडासा नमुना; मासिा; नमुन्द्यािािि 
केिेिी (भाषि, िािलविे, करिे इ. ची) थोडीशी कृती. (लि. िािलविे). २. (काही वस्तू, स्थळ इ.) 
िािवण्यासाठी घेतिेिी, लििेिी मजुरी. ३. (एिाद्यािा फसलवण्यासाठी केिेिा) िोटा 
आलवभाव;िेिावा; हूि; हुिकाविी; ढोंर्गीपिाचे कृत्य. 
 
दाखविे, दाखणविे सलि. १. (अिरशुः व िििेने) (एिािी वस्तू इ. िुसऱ्यािा) लिसेि, दृष्टीिा 
पडेि असा करिे; िशयविे. २. (िेळ, नाटक, तमाशा इ.) पे्रिकाचं्या नजरेसमोर करिे. ३. (एिािी 
र्गोष्ट) प्रत्ययािा आिून िेिे; समजावनू, लवशि करून सारं्गिे. [सं. दृश्] 
 
दाखवा पु. (एिाद्याने) ओिंरते तोंड िािलविे; दृष्टीस पडिे; िेिावा. (लि. िािलविे). 
 
दाग पु. १. डार्ग, भाजल्याची, चटका लिल्याची िूि; जनावरावर संख्येचा आकडा इ. चा डार्ग 
मारिे. पहा : डाग. २. िािािुिा. [सं. िह; झह.] 
 
दागचेहरा पु. शरीरावरीि िािािुिाचें टाचि : ‘िार्ग-चेहरे करून रोजमरे लकतेकाचें जारी 
जािे.’ - मइसा ७·५४. 
 
दागतणसर्ा पु. घोड्याचं्या व स्वाराचं्या लनशाण्याचंी नोंि : ‘त्यापैकी काहंीं स्वार जमा करून 
सरकारातं िार्गतलसये जाहािे आहेत.’ - पेि १०·७६. 
 
दागदाणगना पु. वतनिाराचे मानपान, हक्क, िवाजमा. 
 
दागदाणगने पु. अव. अिंकार व चीजवस्तू, डार्ग; िालर्गना. 
 
दागदार पु. मस्त हत्तीजवळ घोडा नेिारा स्वार (िेळ्या). (बडोिे) 
 
दागदूम, दागदूक पु. थारं्गपत्ता; तपास : ‘रु्गरें घोडीं रे्गिीं त्याचा िार्गिूक िावनू...लिहून 
पाठविे.’ - पेि ४६·२६. 
 
दागन न. स्त्री. (मनुष्ट्य, जनावर इ. ना) डार्ग िेण्याचे हत्यार. 
 
दाणगनदार पु. मािक; धनी. (राजा.) 
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दाणगना  पु. शरीर सुशोलभत करण्यासाठी, संस्कार म्हिून (नाक, कान इ. अवयवातं) 
घािण्याची मौल्यवान धातू, काच, मिी इ. पासून बनविेिी वस्तू. 
 
दाघिे अलि. समथय असिे. [सं. राघं्] 
 
दाजी पु. १. एिाद्यालवषयी, एिाद्याशी आिरपूवयक बोिताना त्याच्या नावापुढे जोडून वापरण्याचा 
शब्ि. २. (एिाद्यािा) आिराचे संबोधन; व्यावहालरक नाव. ३. वडीि िीर. (िा.) ४. मोठ्या बलहिीचा 
नवरा. 
 
दाट स्त्री. लनकट; र्गिी; िाटी : ‘बहुतकरूलन लनुःशब्ि । िाट न लरघे श्वापि ।’ - ज्ञा ६·१७६. 
पु. १. जोर. २. (मुरि.) छापण्याचा फॉमय आवळताना द्यावयाचा काडं्याचंा िाब. - मुरििपयि २६. ३. 
भर; उत्कषय : ‘मोहाचेलन िाटें मोहपाश लर्गळी’ - लनहलर ११. 
लव. १. जाड; घट्ट (प्रवाही, सरव पिाथय). २. जाड; बारीक, पातळ नसिेिा (कार्गि, फळा इ.). ३. 
घट्ट लविीचे; घटमूट (कापड इ.). ४. र्गच्च; अडच; आवळ; तंर्ग होिारा; अटस (अंर्गरिा, िहान लछरातीि 
मोठी िंुटी इ.). ५. र्गडर्गच्च; घनिाट; र्गिीने, चेपाचेपीने, रेटारेटीने, िेटािेटीने असिेिा (जनसमूह, 
िंाडे, पाऊस, लजन्नस इ.). ६. अिंड : ‘जेथें आत्मा नाहीं िाट । तेथें अवघें सरसपाट ।’ - िास १७·३·१४. 
७. (ि.) अलतशय घरोब्याची; र्गट्टीची; पलरचयाची; सिर्गीची पक्की (ओळि, मतै्री, पे्रम इ.); मनस्वी. ८. 
सवयत्र माहीत िंािेिी; िोकातं सवयिूर पसरिेिी (विंता,बातमी, र्गोष्ट इ.) : ‘वाता िाट आिी.’ -वाडशा 
२५. ९. अलतशय; पुष्ट्कळ : ‘सुर्गरिी र्गौळिी चकवाचकवी िाट ।’ - ऐपो २४२. 
लिलव. बळेच, मुदाम; िाटून. [क. िट्ट] 
 
दाटका पु. िपटशा; बळजबरी. 
लव. थोडा; जेमतेम : ‘िाटका उतार.’ -ऐिेसं ४१२८. 
 
दाटि स्त्री. १. िाटी; र्गिी; िेचािेच; रेटारेटी; र्गिीमुळे िंािेिी अडचि : ‘घोड्या राउता िाटि 
पाहीं पाहीं त्या मुकंुड्या िंाल्या ।’ - ऐपो ८३. २. (पातळ पिाथाचा) िाटपिा; जाडपिा; घट्टपिा. [क. 
िट्टिे] 
 
दाटिा पु. अंर्ग पुसण्याचे वस्त्र : ‘बाइसे...सपूर िाटिा वोळर्गवीलत’ - पूअ ८·१३. [क. िलट्टसु] 
 
दाटिी स्त्री. १. िाटी; िाटि. २. लवपुिता; रेिचेि, ियिूट : ‘तेथ महानंिाची िाटिी ।’ - ज्ञा 
१६·१२. ३. (कापड इ. च्या र्गाठीची, र्गाठोड्याची बाधंण्याची) कसिी; आवळण्याची िोरी. ४. िडपि. ५. 
(ि.) िाट, घट्ट होण्याची लिया. ६. व्यापकता : ‘िेवालचया िाटिी । िेउळा जािी आटिी ।’ - अमृ ७३७. 
७. कष्ट; पलरश्रम : ‘न िरे्ग आटिी, तपाची िाटिी ।’ - चोिा ४९. ८. लमळिी; भेट : ‘नव्हे िाटिी चिासी 
।’ - नाम ३९२. 
लव. िाट लविीचे : ‘बहात्तर र्गाठंी, सोळा फंुििी । बारं्गडी िाटिी होत असे ।’ - नाम २०७७. [क. 
िट्टिे] 
 
दाटिीवाटिी स्त्री. पहा : दाटि १ 
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लिलव. एकमेकानंा िेटून, रेटून; िाटी करून; िाटीवाटीने. (लि. बसिे, लनजिे, पडिे, असिे.). 
 
दाटिे अलि. १. (रवपिाथय) घट्ट, िाट होिे; (िहान भाडं्यात तािूंळ, साबुिािा इ. लशजताना) घट्ट 
होिे, आवळिे; त्यामुळे टिक होिे. २. र्गिी, चेपाचेप होिे; लचमटिे; िेटिे : ‘िैत्या ंिानवालंचआं िोथा ं। 
िाटिा वसंुधरेचा माथा ।’ - लशव १४७. ३. (अंर्गरिा इ. अंर्गािा) तंर्ग, घट्ट, आवळ होिे; लचकटून बसिे; 
(िहान जारे्गत मोठी वस्तू समालवष्ट िंाल्यामुळे ती त्या जारे्गत) र्गच्च बसिे; अडचििे. ४. भाराने िडपिे, 
िाबिे, िबिे जािे : ‘तरी सारं्गें का ंन िालटजे । धनुधयरा ।’ - ज्ञा ३·१७७. ५. लभिे : ‘जरी चोरा ंसभा िाटे । 
अथवा मीना र्गळु घोटे ।’ - ज्ञा ७·९४. ६. (ि.) (आनंि, रार्ग, शोक इ. भावना अलनवार िंाल्याने र्गळा, 
हृिय इ.) भरून येिे; सद्र्गलित होिे; कोंडिा जािे. ७. (र्गवय इ. ने) फुर्गिे; ताठिे; भरिे; चढिे : ‘जे 
होते बळवंत आपि असों ऐशा मिें िाटिे ।’ - मोकृष्ट्ि ५८·२५. ८. भरून जािे; व्याप्त होिे; व्यापून असिे : 
‘कीं ब्रह्मर्गोि वाटे लवलशिाहंीं िाटिा तडा िातो ।’ - मोभीष्ट्म ६·४६. ९. अडकिे; अडकून पडिे : ‘स्थळीं 
नावा लजया िालटजे ।’ - ज्ञा १७·३६६. १०. भोसडिे; िरड काढिे; धमकाविे. (व.) ११. लचकटून बसिे : 
‘िेंकुरुवें बापातें िालटती । िालिया हिो नेलिती ।’ - लिपु २·४२·६०. १२. बुडिे : ‘िाटेलस डोळेयाचंा वळसा ं
: सभेचे िोक’ - नरुस्व ८२. १३. पसरिे; अंथरिे : ‘पासवडा िालटिा कमििळीं’ - नरुस्व ४६१. [क. 
िलट्टसु] 
 
दाटिे सलि. १. पुसिे; पुसून स्वच्छ करिे : ‘चिंने श्रीकर उल्लालळिे । वलर उष्ट्िोिकें  प्रिालळिे । सवेंलच 
लनमयळा आंचळें  िालटिे । सेवकजनीं ।’ - ऋ ८४. २. िाबिे; िडपिे : ‘िालटजो पा ंपलर भारें । लचत्त न िटे ।’ 
- ज्ञा ६.३६९. ३. िुपसिे; जोराने आत लशरकविे : िालटिी जेिें डोई । आत्मचोरें ।’ - ज्ञा १६·४४५. [सं. 
राड्] 
 
दाटदुपट स्त्री. धाकिपटशा. (ना.) 
 
दाटपि  न. दृढता; जवळीक : ‘हें प्रीतीचेलन िाटपिें । बहुत घडिें ’ - ज्ञा ११·५४७. [क. िट्ट] 
 
दाटबळे  लिलव. मुदाम; बळेच; जबरीने. 
 
दाटवळा पु. लव. बिवानाचंा नाश करिारा : ‘िाटवळ्या संसाराचा फेडावयेा ठाओ ।’ - लशव ७९. 
[क. िट्ट] 
 
दाटा पु. शत्र ू: ‘तलर तुमीं राज्याचे िाटे होंती ।’ - लिपु पृ. १४०. 
 
दाटा पु. १. (सामा.) िट्ट्ट्या; पाचर; चोंिी; बचू. (लि. भरिे, घाििे, बसविे.). २. (पाटिीच्या 
िािीि) कड्यामंध्ये बसविेिा आडवा िट्ट्ट्या, िाकडी पट्टी : ‘बरोिाची िाबंी िहा फुटापेंिा अलधक 
असल्यास त्यामध्यें सहा फूट िाबंीवर िाटे बसवावे ।’ - मरेॅट ६०. ३. (ि.) धमकी;िटाविी; िपटशा; 
िाट. ४. वल्हे अडकलवण्याचा िंुटा. ५. (नालवक) (र्गिबताच्या) नाळीत अर्गिी पुढीि भार्गािा काठाच्या 
झकलचत िािी आढी घािून त्यावर फळ्या ठोकून केिेिी तक्तपोशी, पाटिी; र्गिबताचा माळा. (को.) 
 
दाटावचे सलि. िाट, घट्ट करिे. (र्गो.) 
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दाणटक  न. सपयलवषाची िहरी आिेिे मािूस : ‘लतया भारलिया घुमत िालटक : 
कामकाळडंकाचें’ - नरुस्व ५३३. 
 
दाटी, दाणट स्त्री. १. र्गिी; िेचािेच; चेपाचेप; भीड. २. समुिाय; थवा. ३. (साप इ. ची) िहरी; 
लवळिा; पकड : ‘जलर भवभजंुर्गाची िालट । - ऋ ७६. ४. (ि.) िाट मतै्री; घरोब्याचा, सिर्गीचा संबंध, 
व्यवहार; घसट. ५. (अंधार इ. चा) घनिाटपिा; काळेकुट्टपिा; घनता; लनलबडता. ६. (रवपिाथांचा) 
िाटपिा; (कार्गि, कापड, फळी इ. ची) जाडी; जाडपिा. ७. (अंर्गरिा इ. चा) तंर्गपिा, आवळपिा; 
(तंर्ग वस्त्र धारि करिाऱ्याची होिारी) चेंबिेिी, अवघडिेिी स्स्थती. ८. (विंता, बातमी, मत इ. ची) 
िोकातंीि प्रलसद्धी. ९. (एिािा लवषय, भाषि, िेि इ. तीि) मुख्य मुदा; रोि; भर : ‘सवय िाटी 
झहिुस्तानचे मनसुबी यावंर आहे.’ - मइसा ३·४५०. 
 
दाटीवाटीने, दाटीवाडीने, दाटोवाटीने, दाटोवाडीने लिलव. एकमेकाशंी िेटून; िाटी, अडचि 
करून. [िाटी लि.] 
 
दाटुगिे  अलि. सामथ्ययवान, मोठा होिे. [सं. रढक; क. िट्टी] 
 
दाटुगा लव. १. श्रेष्ठ; मोठा : ‘केवळ सालत्त्वक तंू पैं र्गा । तापसामंाजी होसी िाटुर्गा ।’ - एरुस्व ११·२. २. 
बिवान; िाडंर्गा; सामथ्ययवान : ‘धीटु िाटुर्गा िमनशीिु ।’ - र्गीता १·४३४. 
 
दाटून लिलव. १. मुदाम; बळेच; जािूनबुजून; बुलद्धपुरस्सर. २. (ि.) िोटेपिाने. ३. उर्गाच; लनष्ट्कारि; 
लवनाकारि : ‘िेव म्हिे राया तंू िाटुलन धलरतोलस का ं लवषािास ।’ - मोभीष्ट्म ११·८. ४. धमकावनू, 
धाकिपटशाने. (व.) 
 
दाटोदाटी लिलव. १. बळेच; सक्तीने : ‘रामायि लिहावयासाठीं ।... िाटोिाटीं लिहलवत ।’ - भारा 
लकस्ष्ट्कंधा १·९. २. उत्सुकतेने : ‘मम अधरामृताची वाटी । बळें िालवतसे वोठीं । जो न घे िाटोिाटी । 
अमृतासाठीं जो न ये ।’ - मुरंशु २४९. ३. र्गिीने; जोराने; त्वरेने : ‘िग्न िार्गलियापाठीं । कायसी यािवाचंी 
र्गोष्टी । कायय करू िाटोिाटी । आम्ही जर्गजेठी असता ं।’ - एरुस्व ६·३५. 
 
दाटोळा  पु. र्गिी, िाटी; िाटि. (ना., व.) 
 
दाठर लव. कठीि, लनबर; ताठर. [सं. दृढतर] 
 
दाठरिे, दाढरिे अलि. (आंबा न लपकता, र्गळू न पुवळता) टिक, कठीि, घट्ट, लनबर होिे. 
 
दाठ्ठा पु. िारवठा; उंबरठा; िरवाजा. (ना., व.) 
 
दाड पु. एक िेवचार. हा बहुधा प्रत्येक र्गावात असतो. (र्गो.) 
 
दाड स्त्री. (सुतारधंिा) पेच पाडण्याचे हत्यार. 
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दाड लव. १. िुष्ट; िाड; िाडंर्गा : ‘कशास हा िाड तुम्हासं व्हावा ।’ - सारुह ८·१३. २. वावडे; 
बाधक; अपायकारक. (व.) [िाड] 
 
दाडफुरई स्त्री. इकडून लतकडून िटपटीने जमविे; अडचिीने प्राप्त करिे : ‘आता ंरुपया होिें 
तो िाडफुरई करून जमा कलरतात.’ - पेि १४·४५. 
 
दाडुरंब लव. र्गर्णवष्ठ; अलभमानी : ‘आर्गम लनऱ्हा ंिाडुरंब : जािपिें न पीहलत आंब’ - लशव ८४. 
 
दाढ स्त्री. िाताच्या कवळीतीि शवेटच्या मोठ्या िातापंैकी प्रत्येक. याचंा उपयोर्ग अन्न चावण्यासाठी 
होतो. [सं. िंष्ट्र, रु्ग.; झह. डाढ] (वा.) दाढ उलने - बडबड करिे; बोििे. (व.) दाढ बांधिे - १. (मंत्र, 
तंत्र इ. च्या योर्गाने एिाद्याची) अन्न िाण्याची शक्ती नाहीशी करिे. २. तोंड, बोििे बिं करिे; लनरुत्तर 
करिे. दाढेत सापडिे - (एिाद्याच्या) तावडीत, कचाट्यात, पेचात सापडिे. 
 
दाढ लव. वाईट; अलनष्ट : ‘िर्गनाची लतथ बामन सारें्ग साि िाढ सारं्गते िुसऱ्या सािाची लतथी 
काढ.’ - िोसाको. (व.) 
 
दाढ स्त्री. १. भाताचे रोप करण्यासाठी भाजिेिी जमीन, शतेाचा तुकडा. २. (ि.) भाताचे रोप 
करण्यासाठी जमीन भाजण्यासाठी लतच्यावर घातिेिे र्गवत, िंाडोरा. ३. (ि.) वरीिप्रमािे भाजिेल्या 
जलमनीत िंािेिे भाताचे रोप. ४. ज्यात भात पेरून त्याची रोपे उर्गवल्यावर तेथून उपटून िुसरीकडे 
िावतात ते शते. (को.) [सं. िग्ध] 
 
दाढ लव. कठीि; टिक; कडक. [सं. दृढ] 
 
दाढगळी स्त्री. (कुस्ती) एक डाव. प्रलतपक्ष्याच्या जबड्यािािी आपिे पजें घािून त्याची र्गियन 
मारे्ग ताििे. 
 
दाढिे अलि. संकटात सापडिे. 
 
दाढबंद  पु. लचत्त्यािा तोंड उघडता येऊ नये म्हिून तोंडािा घातिेिा सुताचा िोरीचा फास 
: ‘िाण्याचे वेळी िाढबिं जरा सैि कलरतात.’ - लचमा १४. 
 
दाढशंृखल, दाढसांखळ  लव. िाढाबंरोबर बाहेरच्या अंर्गािा झकवा र्गािावर भोवरा असिेिा 
(घोडा). -अश्वप १·९७. 
 
दाढसांखळ, दाढसांकळ  स्त्री. १. िाढानंा होिारा एक लवकार. २. (घोड्याच्या) िाढेच्या 
साधं्यावर असिेिा भोवरा. हा अशुभ मानतात. 
 
दाढं न. पु. िाबंी-रंुिीिा िूप कमी असिारा ओटा. 
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दाढा लव. धीट; परािमी; प्रतापी; बिाढ्य; र्गाढा. [सं. दृढ] 
 
दाढाविे अलि. रार्गाविे. (व.) 
 
दाढी स्त्री. १. हनुवटीवरीि केस. २. त्याचंी हजामत. (लि. करिे). [सं. िालढका] (वा.) दाढी 
तथावाढी - ज्याचं्याकडे सत्ता आहे त्यानंाच मान िेिे. (अलह.) दाढी, दाढीहोटी धरिे, दाढीला हात 
लाविे - एिाद्याची लवनविी, काकुळतीने प्राथयना, िुशामत करून वश करिे. दाढी धरून टाचा, पार् 
तुडणविे - एिाद्यािा बाह्यात्कारी स्तुतीने मोहवनू आतून त्याचे वाईट करिे; मतै्रीचा आव आिून घात 
करिे. दाढी पाहून वाढिे - बाह्यस्वरूपाकडे, पोशािाकडे पाहून त्यािा अनुरूप मानपान, आिरालतथ्य 
करिे. दाढी लावनू जािे - वषेातंर करून जािे : ‘हे राजश्री येथून िाढी िावनू थडयक्िासमधून रे्गिे ते 
पळण्याच्या हेतूनें रे्गिे नाहींत असें कोि म्हिेि?’ - िो. लटळक केसरीतीि िेि भार्ग १ िंड १. दाढीला 
कांदे बांधिे - एिाद्याची फलजती, अप्रलतष्ठा करिे. दाढीले दाढी भेटनं - जशास तसा भेटिे. (अलह.) 
(एखाद्याची) दाढीहलणविे- एिाद्यािा रार्गाने िपटशा िेिे; एिाद्यावर ताशरेा िंाडिे; एिाद्यािा 
लडवचिे, लचडविे. घडी घडी लांब दाढी करिे, घडी घडी लांब दाढीमांडिे - ििोििी रार्गाविे, संतापिे 
(रार्गाविेिा मनुष्ट्य िाढीवरून हात लफरवीत असतो, यावरून). 
 
दाढीदीणक्षत, दाढीवाला लव. (ि.) मुसिमान : ‘लिल्लीचा िाढीवािा ।’ - संग्रामर्गीते १२३. 
 
दाढुक न. १. िाढीवरून बाधंिेिा कपडा, वस्त्र. (व.) २. िाढीिा िंािेिे र्गळू. ३. (लतरस्काराथी) 
िाढी. (ना.) 
 
दाढेरंू न. िाढेजवळ लहरडीिा िंािेिा फोड. 
 
दाढेल लव. मोठी िाढी असिेिा. 
 
दाढेल न. वडे इ. चे तळि तळून लशल्लक रालहिेिे तेि; बढेि. (को.) 
 
दाढैिे अलि. १. िाढेत, संकटात सापडिे. २. िग्ध होिे. [सं. िग्ध] 
 
दाढैिे अलि. सुजिे : ‘िाढैिें  आंर्ग लिसे’ -रकौ ३५५. [सं. दृढ] 
 
दाढ्या, दाढीचागधडा लव. (लतरस्काराथी) िाबं िाढी असिेिा; िाढीवािा. 
 
दाढ्या पु. िाढेचा एक लवकार; रोर्ग. 
 
दािर्ा लव. आंब्याच्या कैऱ्या लमठाच्या पाण्यात घािून ठेवण्याचे िाकडी र्गोिाकार पात्र; डोि. (को) 
[सं. रोि] 
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दािा पु. १. धान्द्य. २. धान्द्याच्या राशीतीि प्रत्येक कि. ३. धान्द्यकिाप्रमािे असिारे मोती, मिी; 
बीज; डाझळबाचे बी इ. ४. बफी इ. च्या लठकािी सािर जमून जे कि होतात त्यापंैकी प्रत्येक. ५. (कार्गि, 
चामडे इ. च्या) रु्गळरु्गळीत पषृ्ठभार्गावर येिारी बारीक किासारिी फुर्गोटी, टेंर्गूळ, निी : ‘िराऱ्याच्या 
आकाराच्या एका हत्यारानें कातडें उभें, आडवें झकवा चोहोंकडून घासतात; म्हिजे त्यावर िािा उमटतो.’ 
- ज्ञाको क २६३. ६. (कापड इ. च्या र्गाठीतीि) प्रत्येक नर्ग. ७. उत्कृष्ट व एकेक नर्गाने लवकल्या जािाऱ्या 
आंब्यापंैकी प्रत्येक नर्ग : ‘आम्बे मुरंब्यास िािे शुमार पन्नास’ - मइसा २२·१०५. ८. लकरलमजी रंर्गाचा कि. 
९. सीताफळाच्या सािीवरीि डोळ्यापंैकी प्रत्येक. १०. एक प्रकारची जाडी सािर. ११. रु्गप्तारं्गावरीि 
िव. [सं. धान्द्यक; फा. िाना] (वा.) दािे टाकून कोंबडी झंुजणविे - पिरचे िचूयन मुदाम भाडंि िाविे. 
 
दािा लव. १. धूतय; शहािा; चतुर; िूरिशी; चािाि. २. (व्यापक) उत्कृष्ट; रु्गिवान; उत्तम; फार 
चारं्गिा (मनुष्ट्य, जनावर) : ‘पािशाहीस वतयमान कळिें  तेव्हा ं बोलििे कीं िुस्मान िािा रे्गिा.’ - 
मरालचथोशा ८५. [फा. िाना] 
 
दािागोटा पु. (व्यापक) धान्द्यधुन्द्य; धान्द्य, डाळी इ. लजन्नस. 
 
दािादाि स्त्री. १. पारं्गापारं्ग; वाताहात; पारं्गिी; फाकाफाक; सैरावैरा पळिे; भिाििे. २. 
लवस्कळीत, र्गोंधळाची, पारं्गापारं्ग िंािेिी स्स्थती. 
लव. लवस्कळीत; सैरावैरा पळत सुटिारा. [फा. िाना-िाना] 
 
दािादीन लव. धूळधाि िंािेिा; नष्ट. 
 
दािापािी न. १. लनवाह; पोट भरिे; उपजीलवकेचे साधन. २. ईश्वराने नेमून ठेविेिे अन्नोिक. 
३. िािार्गोटा; चारापािी. ४. कोिी मेल्यावर त्याच्या स्मृत्यथय एक वषयपयंत ब्राह्मिािा िेण्याचे धान्द्य व 
पािी. 
 
दािालाख स्त्री. बोर, झपपळ इ. िंाडापंासून लनघिारी एक प्रकारची िाि. 
 
दािाविे अलि. फार िािा िाल्ल्यामुळे घोड्यािा आजार होिे. 
 
दािासाखर स्त्री. फुिसािर काढून घेतल्यावर िािी राहिारी ताबंूस सािर. - कृलष ४८२. 
 
दािी पु. १. धान्द्यावरीि कर वसूि करिारा अलधकारी : ‘येतुकेआ िािी िोकू मेळुनु । बाव् लतस्मु 
घ्यावया आिे ठाकुनु ।’ - लिपु २·१८·७४. २. सरकारिा धान्द्य पुरलविारे; धान्द्याचे व्यापारी. ३. (वरीि 
पेशावरून पडिेिे) एक आडनाव. 
 
दािी स्त्री. डार्गिी; सळई. (र्गो.) 
 
दािी स्त्री. (एिािी वस्तू ठेवण्याचे) पात्र, उपकरि. (संस्कृत) आिय या अथाचा फारसी प्रत्यय. 
उिा. अत्तरिािी. [फा. िान्] 
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दािूस स्त्री. र्गाडीची चौकट; साटी. (र्गो.) 
 
दािेआळी, दािेबाजार स्त्री. पु. १. धान्द्याच्या िुकानाचंी पट्टी, र्गल्ली. २. (ि.) वेश्यावस्ती. (िािे 
बाजारात वेश्यावस्ती आहे, त्यावरून). (पुिे). 
 
दािेकरी पु. घोड्याच्या पारे्गिा िािा, धान्द्य पुरविारा मराठेशाहीतीि िष्ट्करी अलधकारी. 
लव. १. संसाराच्या लनवाहािा पुरून लवकायिा उरेि इतके धान्द्य ज्याच्याजवळ आहे असा. २. पहा : 
दािी२ 
 
दािेदार लव. १. िाण्यानंी भरिेिे (किीस इ.). २. किीिार; रवाळ. ३. ज्याच्या पषृ्ठभार्गावर 
िािे उठिे आहेत असा (कार्गि, चामडे इ.). [फा. िानािार] 
 
दािोडा पु. धान्द्य अस्ताव्यस्त साडंिे. (ना.) 
 
दात १. आशा. २. उपाय. 
 
दात पु. १. चावण्याच्या, फाडण्याच्या उपयोर्गी तोंडातीि दृश्य अस्स्थलवशषेापंैकी प्रत्येक; िंत. २. 
(ि.) (फिी, करवत, िंताळे इ. चा) िाता; फाळ; नारं्गराचे टोक; डंर्गाचे टोक. ३. हस्स्तिंत. ४. िेषबुद्धी; 
मत्सर; िावा; डाव; िंश. [सं. िंत] (वा.) दात, दात ओठ खािे, चाविे - रार्गाने िातावर िात घासिे, 
िातानंी ओठ चाविे; अलतशय लचडिे; रार्गाविे. दात काढिे, दात दाखविे - िात लवचकून, लफिीलफिी 
हसिे. दात णकरणकटीस रे्िे - लवपन्नावस्था, अन्नान्निशा होिे; हिाकीची पलरस्स्थती येिे. दात कोरिे - 
इकडून-लतकडून िटपटीने जमविे; अडचिीने लमळविे. दात खाऊन, ओठ खाऊन - मोठ्या रार्गाने व 
अवसानाने. दात खाऊन अवलक्षि करिे, दात चावून अवलक्षि करिे - (प्रलतकार करण्याचे सामथ्यय 
नसताना) रार्गाचा िुबळा आलवभाव आिून, लशव्याशाप िेऊन स्वतुःचे हसे करून घेिे. दात खीळ-णखळी 
बसिे - लनरुत्तर होिे; एिाद्यापुढे बोिता न येिे. दात णझजिे - लनष्ट्फळ उपिेश केल्याने, केिेल्या 
लवनवण्या व्यथय रे्गल्याने, लशकविेिा लवषय मूिय लवद्याथ्यािा न समजल्याने तोंडािा फुकट शीि, श्रम 
होिे. दात धरिे, दात असिे, दात ठेविे, दात राखिे, दात बाळगिे - िेष, मत्सर करिे; डाव धरिे; 
पूवीचे शल्य मनात ठेवनू एिाद्याच्या नाशासाठी टपून बसिे. दात पडिे - (एिाद्याची) फटफलजती, 
नाचक्की होिे. दात पाजविे-एिािी वस्तू (लवशषेतुः िाण्याची) लमळण्याजोर्गी नसताना लतच्याबदि 
उत्कंलठत, आतुर होिे. दात पाडिे - (एिाद्याची) फलजती करिे; वािात परालजत करिे; टोमिा मारिे; 
लनरुत्तर करिे; लवरोधकाचें सवय मार्गय बिं करिे; अदि घडविे. दात पाडून हातावर देिे - कंबख्ती काढिे; 
पालरपत्य करिे; उटे्ट फेडिे (लवशषेतुः धमकाविी िेताना उपयोर्ग). दात लागप - पैसे पिरी असिे; 
िाऊनलपऊन सुिी असिे. (र्गो.) दात वठिे, दात लागिे - (उच्चारिेिा शाप एिाद्यावर) फिरूप होिे. 
दात वासिे - हाती घेतिेिे कायय शवेटािा नेता येत नाही म्हिून लनराश होऊन स्वस्थ बसिे. दात वासून 
पडिे - १. आजाराने अशक्त होऊन अंथरुिािा लिळिे. दात णवचकिे - १. उपहासाने हसिे. २. याचना 
करिे; काही लमळवण्यासाठी एिाद्यािा लवनविे. दातणकची खािे - (रार्गाने) कचाकच, कडकड िात 
चाविे. दात णनसकीस रे्िे - १. त्वषे, स्फुरि, आवशे इ. नी युक्त होिे. २. लजवावर उिार होिे : 
‘मल्हारराव याचें इरेनें िातलनसकीस येऊन मोठमोठे िेतातं जीवाअलधक केिी.’ - भाब ११. दाताओठांवर 
जेविे - चोिंिळपिाने जेविे. दाताखाली घालिे, दाताखाली धरिे - करडा, सक्त अंमि चािविे; 



 

अनुक्रमणिका 

कडकपिाने वार्गविे; अलतशय छळिे; र्गाजंिे. दाताची णमरविूक काढिे - स्वतुःचे हसे करून घेिे. 
(कर.) दाताचे णवष - मत्सराने, जळफळाटाने काढिेिे लवषारी उद्र्गार; लशव्याशाप. दाताचे णवष बाधिे - 
१. पहा : दात वठिे. २. िुसऱ्यािा बाधेि असा शाप िेण्यास समथय असिे. दाताच्र्ा कण्र्ा करिे, घुगऱ्र्ा 
होिे - १. लवनवण्या, याचना करून, व्यथय उपिेश झकवा लशकलवण्याचा लनरथयक िटाटोप करून िात 
लिंजविे; तोंड लशिविे. २. अनेकवार सारं्गिे, लवनविे. दातावर मारार्ला पैसा नसिे - अर्गिी अझकचन, 
लनधयन असिे, बनिे, होिे; जवळ एकही पैसा नसिे. दातावर मांस नसिे - १. पैशाचे पाठबळ नसिे; 
िालरद्र्याने ग्रस्त होिे : ‘आपल्या तर िातंावंर मासं नाहीं. कुटंुब एवढें थोरिें ...’ - पकोघे. २. कोिाशीही 
भाडंण्याचे झकवा कोिािाही इजा करण्याचे सामथ्यय अंर्गी नसिे. दातावर रे्िे - अंर्गावर येिे; व्यवहार 
आतबट्ट्ट्याचा होिे. दाताला दात लावून असिे, दातास दात लावनू असिे, दाताला दात लावनू णनजिे, 
दातास दात लावनू णनजिे, दाताला दात लावनू बसिे, दातास दात लावनू बसिे, दाताला दात लावून 
रहािे, दातास दात लावून रहािे - तोंड लमटून, काही न िाता, उपाशी, न बोिता बसिे, रहािे इ. दाती 
घेिे, दातावर रे्िे - एिाद्या कायात अपयश येिे; व्यापार इ. मध्ये नुकसान होिे. दाती तृि, दाती ति, 
दाती कड्याळ धरिे - मान तुकविे; नम्रपिा स्वीकारिे; शरि येिे; पराभव मान्द्य करिे. दाती बळ धरिे 
- अतोनात मेहनत, धडपड, नेट करिे; प्रयासाने, नेटाने काम करिे. दाती रे्िे - १. रार्गाने िात-ओठ 
िािे; भाडंायिा प्रवृत्त होिे : ‘येकीस येकी ढकिून िेती । येतालत येकीवरी एक िातंीं ।’ - सारुह ७·६०. २. 
फार अडचिीत, पेचात येिे, सापडिे. (एखाद्याचे)दात त्र्ाच्र्ाच घशात घालिे - एिाद्याची िबाडी 
बाहेर काढून त्याची फलजती करिे; (एिाद्याची) िबाडी त्याच्यावरच उिटविे. सोन्र्ाने दात णकसिे - 
पैशाच्या राशीत िोळिे. 
 
दातइळा पु. िातरा, िाते पाडिेिा कोयता. 
 
दातकडी स्त्री. िातलिळी. (लि. बसिे). (राजा.) 
 
दातकस स्त्री. (तोंडातून लनघािेिे) शब्ि; उद्र्गार, भाषि (लवशषेतुः अशुभसूचक) इ. (लि. 
बाधिे, िार्गिे.). पहा : बणत्तशी 
 
दातकसई, दातकसाई पु. नेहमी अशुभ भलवष्ट्ये सारं्गिारा व ज्याची तसिी भलवष्ट्ये िरी ठरतात असे 
मानिे जाते असा मनुष्ट्य. 
 
दातकसळ, दातकसाळ, दातकसळी, दातकसाळी, दातणकसळ, दातणकसळी स्त्री. नेहमी िात 
िािे, लशव्याशाप िेिे, ताशरेा िंाडिे इ. युक्त िुभाषि; अभरसूचक, अशुभ, अमंर्गि बोििे; बलत्तशी. 
(लि. बाधंिे). 
लव. १. नेहमी िात िािारा; लशव्याशाप िेिारा; ताशरेे िंाडिारा. पहा : दातकसाई. (वा.) 
दातकसाळीला रे्िे - िात िाऊन असिे, येिे : ‘िातंकसाळीस येऊन इंग्रज...आिा.’ - मइसा १०·८१. 
 
दातणकरकंड्या  स्त्री. अव. (व.) पहा : दातकसळ, दातकसाळ, दातकसळा, दातकसाळा 
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दातणकरकीट, दातणकरणकटी स्त्री. अव. १. पहा : दातकसळ, दातकसाळ, दातकसळी, 
दातकसाळी २. (ि.) हट्टाने, घुमेपिाने मौन धरून स्वस्थ बसिे. (लि. िेिे.) ३. (बायकी) आजयव, 
लवनवण्या, र्गयावया करून उसने मार्गिे; िाताच्या कण्या करिे. 
 
दातणकरंडी स्त्री. हातघाई. (ना.) [ध्व.] 
 
दातकुडी स्त्री. हनुवटी. (िंाडी) [सं. िंतकुटी] 
 
दातके, दाताळ, दाताळे, दात्र्ाळ न. िाते असिेिे शतेकीचे औत. 
 
दातकेिे न. (एिाद्याचे) नेहमीचे, लनत्याच्या जेविाचे अन्न; भक्ष्य. 
 
दातकोरिे न. िातात अडकिेिा पिाथय, अन्नाचे कि इ. कोरून काढण्याची चािंी, ताबंे इ. 
धातूची अिकुचीिार, िहान व बारीक सळई. 
 
दातणखळी, दातखीळ स्त्री. १. सलन्नपातामुळे वरचे व िािचे िात परस्परातं घट्ट बसून तोंड उघडता 
न येिे. २. न बोििे; मौनव्रत. ३. (ि.) लनरुत्तर होिे; एिाद्यापुढे बोिता न येिे. 
 
दातघशी लिलव. तोंडघशी : ‘या राडंा घरघाल्या सख्या तंू पडशी िातंघशी ।’ - सिा १०. 
 
दातणचना पु. िात घट्ट, काळे करण्याचे मंजन. [सं. िंत + शाि] 
 
दातनणचरी स्त्री. लववाहप्रसंर्गी पार पाडिा जािारा एक लवधी, त्यासाठी िार्गिारे सालहत्य. 
(अलह.) 
 
दातनीणकसा पु. िातावर िात घासिारा : ‘िातंनीलकसा । धुसुमूसिु ।’ - किालनधी ८. [सं. िंत 
+ लनस् कस्] 
 
दातरकखड स्त्री. तोंडातिे िात पडून िंािेिी झिड. [सं. िंतुर + म. झिड] 
 
दातरडे  न. काळ्या जलमनीतीि र्गवत झनिचेण्या औत. - कृलष २७२. 
 
दातरा, दात्रा पु. १. (कोयता, चाकू इ. च्या धारेिा पडिेिा) कातरा; िाडें; िाडंोरे. २. िाता. 
(राजा., कु.) 
 
दातरा, दातऱ्र्ा  लव. वरचे िात ओठाचं्या पुढे असिेिा (मनुष्ट्य). [सं. िंतुर] 
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दातरी स्त्री. १. म्हातारपिी उर्गविारा, येिारा एक िात. २. िहान मुिािा नुकताच आिेिा िात. ३. 
लवरळ िािे आिेिे धान्द्याचे किीस. ४. मधून-मधून िाते मोडिेिी फिी, िाताळे इ. (वा.) दातरी करिे - 
लचडून (एिाद्याच्या) वसकन अंर्गावर येिे; िेकसिे. 
 
दातऱ्र्ा  पु. (सुतारी धंिा) कानशीचा एक प्रकार. ही लनमर्गोि असते. 
 
दातवडा पु. िहान मुिािा िात आल्यानंतर त्याच्यावरून ओवाळून ते मुिाकंडून 
िुटवण्याच्या वड्यापंैकी प्रत्येक. (र्गो.) 
 
दातवि  न. १. एक टोक चावनू शवेटी र्गोंडेिार केिेिी, िात घासण्याची बाभळू, झनब इ. 
िंाडाची िहान काडी. २. िंतमंजन. ३. िातलचना. [रु्ग.] 
 
दातवला, दातवले न. एक हस्स्तिंती िालर्गना. 
लव. िाताचा केिेिा; हस्स्तिंती : ‘अस्थीचा वीटाळ होता ं स्नान केिें  । चुडे िातंविें  कासयासी ।’ - 
रामिासी स्फुट अभरं्ग ३३. (नवनीत पृ. १५१.). 
 
दातवाके न. शतेीच्या काही औताचें, अवजाराचे िाते आत वाकवण्याचे एक हत्यार. 
 
दातळिे, दाताळिे, दातळविे, दाताळविे, दातळणविे, दाताळणविे उलि. िाते बसविे 
(रहाटर्गाडग्याचे तंुब इ. ना); िाते पाडिे. (को.) 
 
दातळी, दाताळी  स्त्री. भाडें धरता, नेता येण्याच्या सोयीसाठी त्याच्या र्गळ्यािा बाधंिेिी 
झशकाळीसारिी िोरी; झशकाळी. 
 
दाता, दात्र्ा लव. १. िेिारा. २. उिार; िेण्याचा स्वभाव असिारा. [सं.] 
 
दाता, दात्र्ा पु. १. फिी, लतफिी, करवत, रहाटर्गाडरे्ग इ. वस्तंूचा िातासारिा अवयव. (लि. 
पाडिे, घाििे, करिे.). २. शतेातीि लचिि सारिा करण्याचे एक प्रकारचे िाताळे. ३. केळीच्या 
िेठािा असिेिा केळ्याचं्या फिीच्या अवयवापंैकी प्रत्येक. ४. (व्यापक) केळ्याचं्या फिातूंन (फिीच्या 
िाताप्रमािे) िोंबिाऱ्या केळ्यापंैकी प्रत्येक. ५. केळफुिातीि एक िवचीक, िोचट, तंतूच्या आकाराचा 
अवयवलवशषे; पोव्यात असताना केळ्याच्या टोकापासून िोंबिारा तंतुसमूह; केसर; फूि. ६. पुरे न 
भरिेिे, मध्ये थोडा र्गीर असिेिे केळे. ७. (ि.) कपची; ढिपा; ढिपी. (लि. लनघिे.). ८. पिाथाचा न 
लवभार्गिा जािारा कि. (मंुबई) ९. जमीन उकरण्याची िाकडी फळी. (र्गो.) १०. शवेया, चकल्या इ. 
करण्याचा साचा. (र्गो.) 
 
दाताड, दाताडी  न. स्त्री. (लतरस्काराथी) बलत्तशी; िाताचंी कवळी; िातावळी. 
 
दातार लव. उिार; िानशूर; धनी; िाता : ‘धावं ेतुक्याचा िातार आळंलर्गिा वरे्गीं ।’ - तुर्गा १२२. [सं. 
िातृ] 
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दाताविी स्त्री. तंुबे इ. िातळण्याची लिया. (को.) 
 
दाताविे अलि. (एिाद्यावर) रार्गाने िातओठ िािे; जळफळिे. 
 
दाताळ  लव. १. पहा : दातरा. २. पहा : दातकसई, दातकसाई 
 
दाताळिे उलि. १. िात िाविे; िातानंी चाविे, कुरतडिे, ओढिे, लहसडा िेऊन तोडिे. २. 
फाजीि बडबड करून एिािी रु्गप्त र्गोष्ट नकळत बाहेर फोडिे; तोंड पाघळिे. 
 
दाताळपुरी, दाताळी स्त्री. १. िंतपंक्ती : ‘वती करून िातंाळीं । श्वानपुत्र हाडें चर्गळी ।’ - िास 
५·३·६१. २. िात ज्यात बसिेिे असतात त्या लहरड्या. (वा.) दाताळपुरी ओसाड होिे - िात पडून 
तोंडाचे बोळके होिे. 
 
दातुरडी  स्त्री. १. पहा : दाताड, दाताडी. २. पहा : दातरी २ 
 
दातुरी, दांतुरी स्त्री. (थंडी इ. मुळे) िात वाजिे; कुडकुडिे : ‘िातुंरी पंचभतूाची ।’ - भाए ६०२. 
 
दातृत्व न. उिारपिा; िानशूरता. [सं.] 
 
दातेकड न रहाटर्गाडग्याच्या तंुब्यािा जोडिेिे, िाते पाडिेिे िाकूड. (को.) 
 
दातेफळी स्त्री. (राजा.) पहा : दाता २ 
 
दातोिी  स्त्री. फिी. (र्गो.) 
 
दातोरी, दातोरे, दातौर स्त्री. न. िात; िाताडे; िंतपकं्ती. दातौर पाडिे - नाहीसे करिे. 
 
दात्र्ा पु. तपलकरी रंर्गाच्या मंुर्गीची जात. 
 
दात्र्ा पु. भातातीि एक र्गवत; फिीचा िात. (िंाडी) 
 
दात्री स्त्री. एक िंाड. याच्या पानािा काते्र असतात. (कु., र्गो.) 
 
दाथर पु. १. (िोन पिाथांतीि) र्गवत-पाल्याचा थर; मोिक इ. वाफेने लशजतेवळेी पातेल्यात पािी 
घािून त्यात घाितात तो र्गवत, पाने इ. चा थर : ‘मातेलचया उिरकुहरीं । पचूलन लवष्ठेचा ंिाथरी । उकडूलन 
नवमासवरी । जन्द्मजन्द्मौलन मरती ।’ - ज्ञा ९·३३१. २. उकाडा; वाफारा; उबारा. ३. थर. ४. बाधंकाम 
करताना िर्गड, लवटा इ. वर िेतात तो मातीचा, चुन्द्याचा थर. ५. िरु; िराि; नायटा; िाि (कातडीचा 
रोर्ग). [सं. दृढ + स्तर] 
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दाथरवडा पु. आत पािी असिेल्या भाडं्याचे तोंड कपड्याने बाधूंन भाडं्यातंीि वाफेवर 
लशजविेिा नरम वडा; फंुडका. (ना.) 
 
दाथरा पु. नायटा; िाथर. 
 
दाथरी स्त्री. आच्छािन; िािरा. 
 
दाद स्त्री. १. िुबयिाने वलरष्ठ अलधकाऱ्याकडे आपिी तिार कळलवण्यासाठी लमळलविेिा प्रवशे, 
मुिाित; विी. २. तिार; लफयाि. (लि., िार्गिे, िाविे). ३. (वलरष्ठ अलधकाऱ्याने तिार वरै्गरे ऐकून 
केिेिा) तिारीचा बिंोबस्त, इिाज, उपाय. (लि. िेिे). ४. न्द्याय : ‘हा चािवनू तुमची लकस्त अिा 
करावी तर न्द्याय-िाि नाहीं.’ - मइसा ५·१३७. ५. (कायिा) पिकार स्वतुःच्या हक्काबाबत कोटाकडे 
करतो ती मार्गिी, लवनंती. ६. एिाद्या किाकृतीचे सौंियय समजल्याने आस्वािकाने लििेिी प्रलतलिया, 
केिेिी वाहवा. [फा.] (वा.) दाद घेिे - तिार ऐकून न्द्याय िेिे. दाद देिे - अधीन होिे; स्वतुःवर 
िुसऱ्याचा पर्गडा बसव ूिेिे; (एिाद्यापुढे) स्वतुःचा कमीपिा कबूि करिे. (अकरिरूपी प्रयोर्ग केल्यास व 
िाि या शब्िाच्या मूळ अथािा अनुसरून) तिारीकडे िुियि करिे; तिारीचा बिंोबस्त न करिे; (ि.) न 
जुमानिे; न र्गििे; हार न जािे. दाद ना णफर्ाद - अन्द्यायाबदि तिार करण्याची अथवा न्द्याय 
लमळवण्याची अडचि, रै्गरसोय, पचंाईत इ. िशयविारा वाक्प्रचार. 
 
दाद, दादड, दादरा स्त्री. न. र्गजकिय; िराि. [झह.] 
 
दादगा, दादग्र्ा  पु. पुरुष; पुरुषमंडळी. (तंजा.) 
 
दादड स्त्री. १. भातात उर्गविारे जाडे-भरडे र्गवत. २. भातातीि जाडे पझळज, न भरिेिे िोंबट. 
(को.) 
लव. िाट; घन : ‘सोनेयालंचया शािा पािव िािड’ - नरुस्व ८३५. [क. िट्ट] 
 
दादडिे  अलि. (शरीर) र्गजकिय इ. नी लवकृत, जाड होिे. 
 
दादपूस  स्त्री. लवचारपूस; चौकशी. (कु.) 
 
दादभाई  पु. िायाि; भाऊबिं. 
 
दादर पु. १. लजना; सोपान : ‘मध्यमेचेलन िािरेहुनी । हृिया आिी ।’ - ज्ञा ६·२७१. २. लजना बिं 
करण्याजोरे्ग लजन्द्यावर आडव े पाडण्याचे िार, िाकडी िंडप. ३. निी इ. वरीि िाकडी, िर्गडी पूि; 
(सामा.) पूि. ४. लशडीसारिा काढता-घािता येिारा िाकडी लजना. ५. समुराकाठचा उथळ पाण्याचा 
प्रिेश. [रु्ग.] 
 
दादर स्त्री. शाळू; जोंधळा. (िा., नालशक) 
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दादरघाई स्त्री. काघंाई; कारं्गावा. (व.) 
 
दादरिे  अलि. घाबरिे; भीतीने र्गोंधळून जािे. 
 
दादरा पु. १. भाडं्यातीि पिाथय िंाकिेिा रहाण्यासाठी भाडं्याच्या तोंडािा पान, वस्त्र इ. चे 
बाधंिेिे आच्छािन. २. धूर बाहेर जावा झकवा घरात उजेड यावा म्हिून घराच्या छपरािा ठेविेिे लछर, 
र्गवाि; धाब्यातीि िंरोका. ३. (ि.) अलतशय थंडीमुळे कानािा बसिारा िडा; कान बिं होिे; कानठाळी. 
(लि. बसिे). ४. पहा : दादर पु. २. ५. लिडकी; भोक; भर्गिाड. ६. लजना; िािर. (व.) ७. श्रावि 
मलहन्द्यातीि एक धार्णमक लवधी. यात माडाच्या पोयीत भात, लिवा इ. ठेवनू समारंभपूवयक ती निीत 
सोडतात. (र्गो.) 
 
दादरा पु. (संर्गीत) एक ताि. याच्या सहा मात्रा व िोन लवभार्ग असतात. [सं. िियलरका] 
 
दादरी स्त्री. १. (सोनारी) चािंी, सोने इ. तोडण्याची लछन्नी. २. कानठळी; ककय श आवाज : ‘पहाटेच्या 
पारामंिी किा वाजतो िािरीचा.’ - िोसाको. [सं. िियर] 
 
दादला, दादल्र्ा, दादुला, दाल्ला पु. १. नवरा; पती. २. पुरुष; मिय; वीर. 
 
दा दा उद्र्गा. र्गाडी हाकताना बिैाने चािाव ेम्हिून त्यािा िेण्याच्या इशाऱ्याचा शब्ि. [ध्व.] 
 
दादा पु. वडीि-बंधू; धनी; मािक; प्रलतलष्ठत र्गृहस्थ; वडीिधाऱ्या मािसासाठी आिराचे संबोधन, 
व्यावहालरक नाव. [ध्व., सं. तात] (वा.) दादा, बाबा, पुता करिे - सौम्य, र्गोड भाषिाने एिाद्याचा रार्ग 
घािवण्याचा प्रयत्न करिे. 
 
दादा पु. मवाल्याचंा पुढारी. 
लव. िुच्चा; मवािी; िब्धप्रलतलष्ठत. 
 
दादाणगरी स्त्री. िुच्चेलर्गरी; फसवलेर्गरी; वरचढपिा. 
 
दादी स्त्री. वृद्ध लस्त्रयासंाठी वापरण्याचे आिराथी संबोधन. [झस.] 
 
दादुलेपि न. १. नवरेपिा; नवऱ्याचा हक्क. २. स्वालमत्वाचा अलधकार : ‘िाडेंधुआवन मारे्ग 
अंतराळीं ।... िािुिेपिें ।’ - लशव १६२. ३. पुरुषत्व; मियपिा; पौरुष : ‘जळो तुमचे िािुिेपि ।’ - एरुस्व 
८·६. 
 
दादोड स्त्री. डास इ. चावल्याने आिेिी र्गाधं. (र्गो.) 
 
दाद्या पु. नवरा. (अलह.) 
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दान न. १. िेण्याची लिया; धमािाय; बिीस; िेिर्गी िेिे. (समासात) लवद्यािान, धनिान इ. २. 
(कायिा) काही मोबििा न घेता एिाद्याने िुसऱ्यािा आपिी स्थावरजंर्गम मािमत्ता धमाथय िेिे. ३. 
(सोंर्गट्याचं्या िेळात) फासे घरंर्गळत जलमनीवर टाकून ते स्स्थर िंाल्यावर त्याचं्यावरीि पषृ्ठभार्गावर 
लिसिाऱ्या लठपक्याचंी संख्या; डाव. (लि. पडिे, िेिे). ४. माजिेल्या हत्तीच्या र्गंडस्थळातून वाहिारा 
मि. [सं.] 
 
दान न. एिािी वस्तू ठेवण्याचे पात्र; िािी. [फा.] 
 
दान स्त्री. रस्ता; चाकोरी. (व.) 
 
दानखड न. िुर्गडे. (हैरा., व.) 
 
दानत स्त्री. १. धमयबुद्धी; उिारपिा. २. सितयन; नेकी; सचोटी; प्रामालिकपिा. [अर. लियानत] 
 
दानधमय  पु. १. पुण्यप्राप्तीसाठी केिेिे िान; ब्राह्मिभोजन, धमयशाळा बाधंिे इ. परोपकारी, 
धार्णमक कृत्ये. २. परोपकारासाठी केिेिा िचय. 
 
दानपत्र  न. िेिर्गीपत्र; िेिर्गीित; जमीन इ. चे िान केिे असता ते चािाव े म्हिून 
िािल्यासाठी करून लििेिे पत्र, सनि. 
 
दानप्रणतभू पु. (कायिा) लवकिेल्या मािाबदि, कजाऊ, उसनवार लििेल्या पैशाबदि 
ठेवण्याचा जामीन. 
 
दानमान पु. आिरसत्कार : ‘बहुत िेिौलन िानमान : मार्गतेयाचें संतोषिें  मन’ - नरुस्व १३५. 
[सं.] 
 
दानव पु. िैत्य; असुर; रािस. [सं.] 
 
दानवा, दानवे, दानवार पु. न. र्गाडूंळ; काडू; िविा. 
 
दानणवधी पु. १. िान िेण्याचा, करण्याचा लवधी. २. कजय द्याव े झकवा नाही यासंबधंी लवचार : 
‘िानलवलध व अिानलवलध हे िोन प्रकार धनकोसंबधंीं होत.’ - ज्ञाको (क) १११. 
 
दानवीर, दानशील, दानशूर लव. सढळ हाताने िान करिारा; िान करण्याचा, स्वभाव असिारा. 
 
दानाई स्त्री. अक्कि; शहािपि; सूज्ञपिा : ‘हे र्गोष्ट करिें िानाई व िूरन्द्िेशीपासोन िूर आहे.’ - मइसा 
२२·६१. [फा.] 
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दानाकेश पु. १. थंडीच्या लिवसात वापरावयाचे, िव असिेिे व किाबतूचे काम केिेिे एक 
प्रकारचे उबिार वस्त्र. २. सकेश चामडे; (इं.) फर. [फा. िानह केश] 
 
दानाणधसपट स्त्री. िािािाि; वाताहात. (र्गो.) 
 
दानाध्र्क्ष पु. िानधमयिात्यावरीि मुख्य अंमििार. [सं.] 
 
दानाफान स्त्री. िािािाि. (व.) 
 
दाणनश बुद्धी; लववके; अक्कि. 
 
दानी लव. िाता; उिार. (समासात) मोि-जीव-िानी. [सं.] 
 
दानोडा  पु. अस्ताव्यस्त साडंिेिे धान्द्य. (ना.) 
 
दान्र् लव. १. िानपात्र. २. (ि.) लभकारी : ‘पलहल्या पायरीं पाय लििा, लतथं िान्द्य भेटिा, िान मार्गूं 
िार्गिा.’ - बििापूर ८३. [िानीय अप.] 
 
दाप पु. १. धाक; िाब : ‘पातालळचे फलिमिी झजलतिे िापें’ - नरुस्व २६८. २. अलभमान; र्गवय : 
‘िाप सालंडती िैत्य िारुि’ - नरुस्व ११५७. [सं. िपय] 
 
दापका पु. सापळा; झपजरा. (व.) 
 
दापकूट  पु. िाचर, र्गाडी इ. चा सारं्गाडा, बठैक आिािा जोडिारा मधिा िोिंडी, िाकडी 
िंुट; िाबिीळ. 
 
दापिी स्त्री. िटाविी; िपटशा; जरब : ‘मिा वाघाची िापिी बापाजीची’ - िोसामा १ िोरु्ग ४६. 
(ना.) [सं. िम] 
 
दापिे सलि. १. िाबिे; िटाविे. २. नाश करिे; ठार मारिे : ‘िालपलत अन्द्योन्द्य बळें वीर जसें व्याघ्र 
धेनुकळपातें ।’ - मोकिय ३०·७७. ३. इतर अथांसाठी पहा : दाबिे [सं. िभ्, िप्] 
 
दापिे सलि. िेवलविे. [सं. िापन] 
 
दापपर्ार् पु. धमकाविी; िमिाटी : ‘आम्ही सवाचा म्हिोन लनरोप िापपयाये 
आईसाहेबास....र्गडावर पाठलविे.’ - पेि ६·११९. [सं.] 
 
दापाइता, दापात पु. लव. लनिािन करिारा : ‘कीं कंिपयकामिपयहरि : िापाइते’ - मूप्र ५८९. [सं. 
दृप्] 
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दापात लव. तीक्ष्ि : ‘तव ंिापातीया धाराचें : सुिशयन कालढिें  डाबेचें’ - लशव १०७७. [सं. दृप्] 
 
दाणपत लव. १. लशिा लििेिा (मनुष्ट्य). २. कोटाने लनवाडा, लनकाि करून िेऊ केिेिी (वस्तू, िेिे 
इ.). [सं.] 
 
दाणपता, दाणपगा  लव. १. धमकी, जरब िेिारा; िटाविारा. २. हट्टी; र्गर्णवष्ठ : ‘िापीतेआं िेवाचंा 
जर्गिळ ।’ - लशव १५५. [सं. िपय] 
 
दापुग लव. उन्द्मत्त : ‘रर्गलडत समरीं िापुर्गें िुष्ट वैरी ।’ - र्गरा ४७. [सं. िपय] 
 
दाब पु. १. िडपि; वजन. २. (कार्गि इ.) िाबनू ठेवण्याचे साधन; चाप; ज्यावर िाब घािून िार, 
छत्री, लिशातीि घड्याळ इ. ची उघडिंाप लनयंलत्रत करतात ते िंुटी, लिळा, घोडा, कमान इ. सारिे 
साधन; िाबिीळ. ३. पायमल्ली; िािी घाििे; रेटिे; िडपिे. ४. िबकाविी; िबाविी; धमकाविी; 
िटाविी; िडसाविी. ५. धाक; िरारा. ६. रुबाब; िबाबा; िबिबा. ७. पोटावर बाधंण्यासाठी केिेिी 
कापडाची पट्टी; अंडवृद्धीचा त्रास असल्यास आवळण्यासाठी केिेिा चािंी इ. धातूचा पट्टा. (लि. घाििे, 
बाधंिे.). ८. (र्गंलजफा) िुसऱ्याची तिफ िाबण्याचा एक प्रकार. ९. (शाप.) एका पिाथािा ढकििे 
असता, िुसऱ्याचे पलहल्यावर उिट कायय घडते आलि त्यामुळे िोहोंच्या संिग्न ज्या पे्ररिेंचे कायय घडंू 
िार्गतें ती लिया. -यंस्स्थ २; (इं.) पे्रशर. १०. चेपिी. 
स्त्री. (लस्त्रया, िेवमूती इ. च्या) कंबरेत घािण्याचा सोने, रुपे इ. धातूचा पट्टा, मेििा : ‘मलि िलचता ं
िाब रलवद्युती घंटापसं्क्त रम्यनािा बरवी ।’ - मोकृष्ट्ि ३·६. [झह.; सं. िम-भ्] 
 
दाबका पु. भात कुटण्याची तळी. 
लव. ठेंर्गू. 
 
दाबकाम न. (मातकाम) माती तयार केल्यावर साच्यात र्गोळा िाबनू आकृती तयार करण्याचे 
काम. 
 
दाबखीळ, दाबेखीळ स्त्री. १. पहा : दाब २. २. र्गाडीचा आि व आिरी यानंा जोडिाऱ्या िोन 
िोिंडी लिळ्यापंैकी, िंुट्यापंैकी प्रत्येक; (सामा.) पिाथांमधून जाऊन त्यानंा आवळून धरिाऱ्या 
िंुट्यापंैकी प्रत्येक. 
 
दाबचे पािी वायुलमलश्रत पािी. उिा. सोडावॉटर, िेमोनेड इ. या पेयामंध्ये िाबिेिा वायु लमसळिेिा 
असतो : ‘उन्द्हाळ्यातं धरिीमातेवर िोळून िाबचें पािी लपण्यातं अथय नाहीं हें आम्हािापि पटिें .’ - 
महाराष्ट्र माचय १९४२. 
 
दाबट पु. िाभि; एक र्गवत. (िंाडी) 
 
दाबडिे  सलि. सक्त मेहनत करून घेिे; फार राबवनू घेिे; ताबडिे. 
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दाबडा पु. कंुकवाचा करंडा. (िंाडी) 
 
दाबि न. पहा : दाब १ 
 
दाबि न. अलतशय कोवळा फिस; कुयरी. (र्गो.) 
 
दाबि, दाभि पु. न. (सोनारी) बारीक मण्यािा भोक पाडण्याचे हत्यार. (र्गो.) 
 
दाबिी स्त्री. िाबण्याची लिया. 
 
दाबिे, दाभिे न. िारूच्या उपयोर्गी पडिारे एक मातीचे भाडें. (र्गो.) 
 
दाबिे सलि. १. (एिािा पिाथय हाताने वरै्गरे) िडपिे; वजन घािून चेपून ठेविे. २. धमकाविे; 
िटाविे; िपटशा िेिे, भेडसाविे. ३. (ि.) (एिािी र्गोष्ट) रु्गप्त राििे; िडपून ठेविे; छपविे. ४. 
(र्गंलजफा) िुसऱ्याच्या तिफेवर िाब घाििे. - शास्त्रीको. ५. लर्गळंकृत, र्गट्ट करिे; िुबाडिे. ६. िाच िेिे; 
लफतलविे. [सं. िम] 
 
दाबदडप स्त्री. धमकाविी, िटाविी इ. उपायानंी एिाद्यािा िडपून टाकण्याचा प्रयत्न. 
 
दाबदुबारी स्त्री. हरळी; िूवा. (िंाडी). 
 
दाबदुबी, दाबीदुबी, दाबदूब स्त्री. १. पहा : दाबदडप. २. पहा : दाब ८ 
 
दाबदोब  स्त्री. इभ्रत; िाब; सिाबत; रुबाब. 
 
दाबरोब लिलव. धाकिपटशा िेऊन : ‘करूलन घेतलिया ंसाथयकलच आहे ।...िाबरोब कायिा रािा म्हिे ।’ 
- िालव ७८३. 
 
दाबा पु. पहा : दाब. (वा.) दाबा देिे - १. िंाकून ठेविे. २. मािक इ. पासून एिािी वस्तू 
चोरून, िपवनू ठेविे; चोरिे; िाबंलविे. 
 
दाबाचा पे्रस काही वस्तू, कार्गि इ. िाबून ठेवण्यासाठी केिेिे िाबियंत्र. 
 
दाबाचे कलम िंाडाच्या किमाचा एक प्रकार. घडवंचीसारख्या उंच वस्तूवर िापरी कंुडी आंत माती 
भरून ठेवनू तींत िंाडाची फािंी िाबनू बसलवतात व फािंीस मातींत मूळ फुटिें  म्हिजे तें िंाड मोठें वाढवनू 
िावतात असा किम करण्याचा प्रकार. - कृषी ६८६. 
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दाबाडिे सलि. १. (एिािा पिाथय िुसऱ्या पिाथािािी) िाबनू, िडपून ठेविे. २. (पैसा, वस्त्र 
इ.) उपयोर्ग न करता उर्गीच संग्रही ठेविे; िडपून ठेविे. ३. (एिािी र्गोष्ट, व्यवहार इ.) छपविे; िडपिे; 
िाबनू ठेविे. ४. (चोरिेिी वस्तू इ.) िपवनू ठेविे; हाताळिे; िाबंविे. ५. धमकाविे; िटाविे. 
 
दाबादाब, दाबादाबी स्त्री. १. (कार्गिाचा, कापसाचा र्गठ्ठा, र्गाठ इ.) िाबिे, आवळिे. २. (जमीन, 
र्गच्ची इ.) ठोकिे, चोपिे, लपटून टिक करिे. ३. (एिािी र्गोष्ट) रु्गप्त राििे, छपलविे, िडपून ठेविे. ४. 
धमकाविी; िटाविी. ५. िाबात, धाकात ठेविे. ६. (िुसऱ्याचे पैसे इ.) लर्गळंकृत करिे;िुबाडिे. [क. 
िबािुलब, िाबिे लित्व] 
 
दाबुक पु. चमयवाद्य वाजवण्याची काडी : ‘िुमिुमा िाबुक हािती : संसारावरी’ - लशव ३२०. [ध्व. 
धमक] 
 
दाबोटासाखर सािरेचा एक प्रकार; िुपेटा सािर. 
 
दाब्र्ा लव. १. (हात, तोंड) िाबिारा; िाच िेिारा. २. िुसऱ्या वस्तू पचविारा. [सं. िभ] 
 
दाभ स्त्री. घार्गऱ्या इ. नी युक्त असिेिे लस्त्रयाचें कलटभषूि; घार्गऱ्याचंा करर्गोटा. (को.) 
 
दाभ पु. िभय. [रु्ग.; सं. िभय] 
 
दाभि पु. न. १. र्गोिपाट इ. लशवण्याची मोठी व जाड सुई. २. लतने घातिेिा टाका : ‘िाभिाचंें र्गोिटें’ 
- िीचउ १४९·३. पहा : दाबि, दाभि [क. िाब्बि] 
 
दाभिकाठी लव. १. िाभिाएवढ्या अरंुि लकनारीचा (धोतरजोडा इ.). २. िाभिाच्या जाडीच्या 
(लमशा). 
 
दाभिकोके न. स्त्रीसंभोर्ग; रलतसुि. (र्गो.) 
 
दाभनळे न. बिैाच्या र्गळ्यात घािण्याची र्गोंड्याचंी माळ. 
 
दाभाड न. १. जबडा; (लवरू.) जाभंाड. २. (ि.) कुसू लिंजू नये म्हिून त्यािा मारिेिी िोिंडी 
पट्टी. 
 
दाभोटा पु. घोड्याच्या पायाच्या घोट्यावरीि आच्छािन; रु्गल्फत्राि. [फा.] 
 
दाभोटा पु. मोठे पोते; (लवशषेतुः) सािरेचे पोते. हे िुहेरी व उिटसुिट तोंडे बंि केिेिे असते. [सं. 
िभ्] 
 
दाभोळी लारी िाभोळ बिंराच्या टाकसाळीत पाडिेिे, पूवयकािीन िारी नावाचे नािे. - मइसा २१·७९. 
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दाम पु. १. पैसा; रोकड. २. झकमत; मूल्य; मोि. ३. एक जुने ताबं्याचे नािे. - किेश्वर लशिािेि 
(शके ११०२). ४. रव्य; साम, िाम, िंड, भेि यापंैकी शत्रिूा धन िेऊन वश करण्याचा उपाय; िाच. [सं. 
रम्म] 
 
दाम न. १. िावे; िोर. २. फुिाचंी माळ. [सं.] 
 
दाम, दवाम अ. लचरायू; िीघाय;ू लचरंजीव. [अर.] 
 
दामकाठ पु. जरीच्या लकनारीचा एक प्रकार. (नालशक) [फा. िामन्] 
 
दामगा पु. भातातीि एक (जाडीभरडी) जात. 
 
दामचंुबक, दामजोड, दामजोड्या लव. कंजूषपिाने पैसा जोडिारा; कवडीचुंबक. 
 
दामजड  लव. फार लकमतीचे; महार्ग. 
 
दामट स्त्री. (आकाशात ढर्ग इ. आल्याने पडिारी) अंधारी; काळंबन; िंापड; मळभ. (राजा.) 
 
दामटिे  सलि. १. (मनुष्ट्य, जनावर इ. ना) लपटाळिे; वरे्गाने चािायिा िाविे; शक्तीबाहेर 
पळायिा िाविे; िापटिे; पािडिे. २. िडकाविे; ििकाविे; धमकाविे; िरडपट्टी काढिे; ताशरेा 
िंाडिे. ३. (एिािी वस्तू, जनावर इ.) वाटेि तशी वापरिे, वार्गलविे. ४. िुसऱ्याची वस्तू बळेच 
वापरिे,उपभोर्गिे. [सं. िम] 
 
दामटा, दामटी पु. स्त्री. १. थापटून चापट व वाटोळा केिेिा पिाथय. उिा. भाकरी, र्गोवरी इ. २. (र्गाय, 
बिै इ. च्या र्गळ्यापासून िोंबिारी) पोळी. ३. चपटा पैसा, रुपया. ४. (सामा.) िामटा. [सं. िम] (वा.) 
पोटाची दामटी वळिे - (उपासमार इ.ने) पोट िपाटीिा जािे. 
 
दामटीव  लव. १. िामटिेिा; वरे्गाने सोडिेिा (घोडा इ.). २. तातडीने, लनकडीने 
लपटाळिेिा (जासूि). 
 
दामिी  स्त्री. लस्त्रयाचंा झबिीसारिा एक िालर्गना. - जलन ६. [सं. िामन्; रु्ग., फा. िामन्] 
 
दामिी, दामोटा, दामौटा  स्त्री. बाभळीच्या शेंरे्गतीि बी : ‘िामिीयाचें िाम करा’ -िीचपू ७८; 
‘बाबुळेचेया ंसेंर्गाचें िामौटे याचें िाम करंू’ - िीचपू ७८. [सं. िामवत] 
 
दामिे उलि. १. िाबिे; चेपिे; चेंबटिे. २. ठोकिे; ठासिे; मारिे. (र्गो.) 
 
दामिे सलि. िंुट्याशंी बाधूंन ठेविे; डाबंिे. [सं. िामन्] 
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दामदस्त लव. एकूि एक. 
 
दामदुकळ, दामदुकाळ पु. पैशाचा, रोकडीचा तुटवडा. 
 
दामदुपटीचा णनर्म धनकोने ऋिकोपासून कोित्याही एका वळेी मुदिापेिा अलधक व्याज न 
घेण्याबदिचा झहिू धमयशास्त्राचा लनयम. 
 
दामदुप्पट, दामदुसा स्त्री. व्याजासलहत िंािेिी मूळ मुदिाच्या िुप्पट रक्कम. 
 
दामदौलत स्त्री. भरभराट; वैभव; ऐश्वयय; संपन्नता. 
 
दामनगीर लव. लफयािी; िावा िाविारा; िाविेार. (मूळ अथय-वस्त्राचा पिर, काठ धरून 
ठेविारा). [फा. अर. िामन् + र्गीर] 
 
दामा स्त्री. कारबाईन, कडाबीन, कवयिी बिूंक. 
 
दामाजीपंत, दामोदर पु. (साकेंलतक) पैसा; रोकड. 
 
दामाशाई, दामाशाही स्त्री. १. (पूवी कोिी िामसाह नावाचा व्यापारी होता. त्याने आपिा 
बुलडतकाळ आिा असता आपल्या सावकारानंा परत करण्याच्या कजाची प्रमािशीर वाटिी केिी. 
त्यावरून) लिवाळिोराचा जमा होिारा पैसा धनकोंच्या रकमाचं्या प्रमािात वाटिे; बुडत्या कुळाच्या 
सावकारानंा त्यानंी लििेल्या कजाच्या प्रमािात कुळाचा लमळिारा पैसा; प्रमािशीर वाटिी. [झह. िामसाह] 
 
दामी स्त्री. कर; सारा; कराची आकारिी. [झह.] 
 
दामुखा, दामोखा, दामोका, दामोटी पु. स्त्री. पहा : दामिी, दामोटा 
 
दामेंडा, दाडर्ंडा पु. लववाहर्गीताचा प्रकार. (अलह.) 
 
दामोका  पु. पैसा. - शर. 
 
दामोदर  न. ऐश्वययसंपन्न महाि, िािन; हविेी; इमारत; मंलिर : ‘तंव िेलििें  महािार जेथ 
एकवीस िनाचंें िामोिर ।’ - लशव ३३७. 
लव. श्रीमंत; धनाढ्य; रव्यसंपन्न; र्गभयश्रीमंत. 
 
दामॉ, दाकॉ पु. अव. िेकड्याचे पाय. (र्गो.) 
 
दार् पु. वारसानंा वाटून िेण्याची लमळकत, झजिर्गी; लपतृधन; (एिाद्या) वारसाचा लहस्सा, वाटा. 
[सं.] 
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दार् पु. पेशा; धंिा. 
 
दार् स्त्री. भात वाढण्याची सपाट, उथळ टवळ्याची पळी. (र्गो., कु.) 
 
दार् स्त्री. १. डाळ. (िा., व.) २. डाळीचे वरि. 
 
दार्क लव. १. िेिारा. (समासात) सुि-िुुःि इ. िायक. २. उिार; िाता; िानशूर. ३. िायाि. 
[सं.] 
 
दार्गंडेरी, दार्गडोली स्त्री. तीळ घािून फोडिी िेऊन केिेिी डाळीची भाजी. (अलह.) 
 
दार्जी, दार्ाद लव. पु. १. वारस; लपतृधनात लहश्शाचा हक्किार; वाटेकरी. २. (ि.) अशौचािी अलधकार 
बाळर्गिारा जवळचा नातिर्ग; भाऊबिं : ‘रेव धरून िंाल्यार िायजी, लमत्र, सोयरे वरै्गरे मंडळी...नजरािा 
िेतात.’ - मसाप ४·४·२५४. [सं. िायाि] 
 
दार्ठा पु. बरड; आधीच्या सािीं भाजिेल्या राबाच्या जार्गीं बीं पेरून राब तयार केिेिी जार्गा. - 
बििापूर २९४. (को.) 
 
दार्ते न. िेिे; िेव, लपशाच्च, लभकारी, नोकरचाकर इ. ना िरवषी िेण्याचे वस्त्र, पैसा इ. 
 
दार्भाग, दार्णवभाग पु. १. मृताच्या मािमते्तची वारसिारामंध्ये वाटिी, लवभार्गिी. २. 
वलडिोपार्णजत लमळकतीतीि लहस्सा. [सं.] 
 
दार्रा स्त्री. पु. १. एक प्रकारची लटमकी; िंलजरी; डफ. २. मुसिमानाचंी स्मशानभमूी. [अर.] 
 
दार्ा पु. लमळकतीवरीि हक्क. [सं. िाय] 
 
दार्ाद पु. १. वारसिार; िाईज. २. (ि.) पुत्र : ‘कृपालच जननी तुिंी सकि जीव िायाि या ।’ - 
केका ९७. 
 
दार्ाणधकारी पु. सामाईक कुटंुबाच्या लमळकतीत लहस्सा लवभार्गून मार्गण्याचा अलधकार असिेिी 
व्यक्ती. [सं.] 
 
दाणर्त्व  न. भार; जबाबिारी. [सं. िा] 
 
दार्ी पहा : दार्क १ [सं. िालयन्] 
 
दार न. १. िरवाजा; (घर इ. मध्ये) प्रवशे करण्याचा रस्ता. २. कवाड; िरवाजा बिं करण्यासाठी 
केिेिे फळी, तट्टया इ. चे िंडप. ३. (अिरशुः व ि.) लनघण्याची, बाहेर जाण्याची वाट; िारे; लनकास. ४. 



 

अनुक्रमणिका 

साधन; रीत. [सं. िार] (वा.) दाराकडे जािे - (बायकी) िघवीिा जािे. (ना.) दारात हत्ती झुलत 
असिे - एिाद्याची वैभवसंपन्न स्स्थती असिे. दारी जािे, दारी बसिे, दारी लागिे - (बायकी) शौचािा, 
परसाकडे जािे इ. दारी जािे, दारावर जािे - िुिवटा घेऊन जािे; मृत मनुष्ट्याच्या आप्ताचंा समाचार 
घेण्यास जािे. 
 
दार लव. ऐपत असिारा; श्रीमंत. [फा.] 
 
दार (एिािी वस्तू) धारि करिारा, बाळर्गिारा, नेिारा इ. अथाचा फारशी भाषेतीि प्रत्यय. उिा. 
जमािार, फौजिार इ. [फा.] 
 
दारकस  स्त्री. न. िाराच्या चौकटीची बाही, कुसू. 
 
दारकसा स्त्री. भारपि मलहन्द्यात र्गौरीप्रीत्यथय िाराच्या बाजंूवर काढतात त्या आकृतींपैकी 
प्रत्येक. 
 
दारकारू पु. िारपाि : ‘मंत्री, पुरोलहत, सेनापलत, युवराजा, िारकारू...’ -पचं ३·७. 
 
दारककड न. माशािा भोसकण्याचे एक हत्यार. (ठाकरी) 
 
दारकोंड, दारकोंडी स्त्री. १. आपिे पैसे द्याव े म्हिून धनकोने ऋिकोिा, त्याच्या कुटंुलबयानंा 
इतराशंी व्यवहार करण्याबाबत केिेिी आडकाठी. २. कुचंबिा; कोंडमारा (व.); प्रवशेबिंी. 
 
दारखंडे न. लमठार्गर इ. च्या बाधंावर ठेविेिे िार, मार्गय. 
 
दारणचना, दारणशिा पु. एक प्रकारचे िंतमंजन, िातवि. [सं. िंतशाि] 
 
दारठा, दाठ्ठा पु. िरवाजा; िारवि. (व.) 
 
दारढवळिे न. िग्नसमारंभात नवरानवरी घरात लशरताना लस्त्रया त्यानंा थाबंवतात व र्गािे 
र्गातात तो प्रकार. 
 
दारि स्त्री. िरवाजा; िरवाजाची चौकट. (िा.) 
 
दारिा, दारुिा पु. उंिरी; चाई; कफवातामुळे केस येण्याची जार्गा कठीि होऊन िाजते व ती रुि 
होऊन त्या लठकािी चटे्ट, भेर्गा पडतात तो लवकार. - योर २·४२८. [सं. िारुिा] 
 
दारधरिी, दारधरिे न. स्त्री. िग्नलवधीतीि एक लशष्टाचार. यात िग्नािा लनघतेवळेी नवऱ्या - 
मुिाची बहीि िारात उभी राहून ‘तुिा होईि ती मुिर्गी माझ्या मुिािा लििी पालहजे’ असे मार्गिे मार्गते. 
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दारफळिी, दारफळी स्त्री. १. घरात कोिी राहण्यासाठी न उरल्याने घर ओसाड पडिे; लनवंश 
होिे. २. (ि.) लिवाळे वाजिे; सत्यानाश. 
 
दारबंद पु. िरवाजावरीि मातीचा र्गिथा, पुढे आिेिा भार्ग. (ना.) 
 
दारबाकी स्त्री. ऐपतिाराकडीि लशल्लक येिे : ‘त्यापैकीं िारबाकी असेि ते रुजू करून 
सरकारातं िेतीि.’ - समारो १·२७२. 
 
दारभाजी स्त्री. एक पािेभाजी; माठ. 
 
दारमदार पु. १. ठराव; करारमिार. २. तह; सिोिा : ‘स्वामीसी कोिेही प्रकारें लबघाड न 
करावा व होऊं न द्यावा, िारमिाराने चािावें.’ - मइसा १·१९. [फा.] 
 
दारवटा, दारवंटा, दारवठा, दारवंठा, दारवद, दाणरवठा पु. १. उंबरठा; उंबरठ्याजवळची जमीन : 
‘राहुलन िालरवठ्यातं हाकंा मारी िुरोलन राजािा ।’ - लश्रयाळचलरत्र. २. िारावरचा माथा; कपाळपट्टी. ३. 
लकल्ला, र्गाव इ. चा िरवाजा, वसे : ‘कीं मोिर्गडाचा िारवटा । उघडिा तो ।’ -ऋ ५९. [सं. िार + वठं] 
 
दारवठाकार, दारवठेकार, दारवठाकरु, दारवठेकार लव. १. िारपाि; िाररिक : ‘आपि जािा 
िारवठेकारु ।’ - उषा ८६२. २. (ि.) उंबरठे लिंजलविारा; (एिाद्याच्या घरी) िेपा घाििारा. - शर. 
 
दारवर  स्त्री. मरि पाविेल्या व्यक्तीच्या घरी सातं्वनासाठीची भेट. (अलह.) 
 
दारवंट  पु. १. उंबरठा; वेस. २. िरवाजा : ‘सोिौलन लकजेलत िािड लत्रशाक ।’ - लशव ७६५. 
(वा.) दारवंट बांधिे - रिवािी करिे. 
 
दारवान  पु. १. पहारेकरी. २. घरवािा. [फा.] 
 
दारवोटा पु. वरात. -स्त्रीर्गीत ६०. 
 
दारणशिा (व.) पहा : दारणचना 
 
दारशीक, दारुस्ती न. पिाथय इ. ठेवण्यासाठी िाराच्या चौकटीवर बसविेिी फळी; उतरिा. 
(राजा.) 
 
दारशीग स्त्री. लिवा ठेवता यावा म्हिून िारकसािा ठोकिेिी िंुटी, लिळा इ. 
 
दारसंका िरवाजाची कड, बाजू : ‘सवयज्ञ िोन्द्ही िारकंसा िोन्द्ही श्रीकरीं धरूलन एकु श्रीचरि 
विेस्थळावलर ठेलवलत ।’ - पूजावसर. 
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दारसूिा पु. िारातीि कुत्रा; (ि.) िाचार : ‘लहडलहडा : िारसूिा...’ - किा ८. [सं. िार + 
श्वान] 
 
दारा, दार स्त्री. बायको, पत्नी. [सं. िारा] 
 
दाराटी  स्त्री. िरोडा : ‘इंलरयें घेती लवषयाची िाराटी ।’ - भाए ५०८. [सं. दृ] 
 
दाराठी  स्त्री. िहान िार. [सं. िार] 
 
दाणरद्र्य न. र्गलरबी; िलररता; लनधयनता. [सं.] 
 
दाणरद्र्यरेषा स्त्री. वळेोवळेी सरकारने ठरविेिी िरडोई उत्पन्नाची लकमान मयािा. 
 
दारी स्त्री. (लतरस्काराथी) पत्नी; बायको. (व.) [झह.] 
 
दारु न. िाकूड : ‘जळीं तंुलबका िारु तैसा तरंरे्ग ।’ -मुरायुद्ध ३४. [सं.] 
 
दारुक पु. सारथी. [सं.] 
 
दारुडा, दारुड्या, दारूबाज लव. िारुचे व्यसन असिारा. 
 
दारुि लव. १. घोर; भयंकर (युद्ध इ.). २. कठोर; ममयभेिी; रार्गाचे (भाषि). ३. िूर; झहस्त्र; रानवट 
(मनुष्ट्य). ४. जािीम; कडक; जबरिस्त. (सामा.) भयंकर; कठीि; िुुःसह. [सं.] 
 
दारुि नक्षत्र मूळ, आश्लेषा, आरा व ज्येष्ठा या नित्रापंैकी प्रत्येक. 
 
दारुर्ंत्र, दारुकार्ंत्र न. िाकडी बाहुिी : ‘जैसें चेष्टे सूत्राधीन । िारुयंत्र । - ज्ञा १·८१. 
 
दारुहळद स्त्री. एक औषधी वनस्पती. लहच्या िाकडापासून रसाजंन नावंाचें औषध व मुळ्यापंासून 
लपवळा रंर्ग करतात. [सं. िारुहलररा] 
 
दारू स्त्री. र्गंधक, सोरा व कोळसा याचें ठरावीक प्रमािात केिेिे ज्वािाग्राही व स्फोटक लमश्रि; 
बारूत. िारू बिुंकी, फटाकडा, सुरंुर्ग इ. त ठासतात. [फा.] 
 
दारू स्त्री. १. मद्य; एक प्रकारचे मािक पेय. २. औषध. [फा.] 
 
दारूकाम न.  १. आतषबाजी; अस्ग्निीडा. २. आतषबाजीची सामग्री; िारू आत घािून 
बनविेिे नळे, चरंज्योती, बाि इ. वस्तू. 
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दारूखाना पु. १. िारूचे कोठार. २. िारू करण्याचा कारिाना. ३. िारूकाम; आतषबाजी : 
‘िारूिाना सुटिा रात्रीं नऊ वाजतानंीं ।’ - र्गापो ७४. ४. लपण्याच्या िारूचा रु्गत्ता, लपठा. [फा.] 
 
दारूगोळा पु. युद्धात उपयोर्गी पडिारे (िारू, तोफेचे र्गोळे इ.) सामान. 
 
दारूचा डल्ला िारू हातात घेऊन प्रलतपिावर पेटवनू फेकण्यासाठी बाळर्गिेिा, केिेिा र्गोळा. 
 
दारूचा बाि एक शस्त्रलवशषे. यािा एक मोठी व पोकळ मूठ असून तीत िारू भरिेिी असते. पुढे 
तिवारीसारिे तीक्ष्ि पाते असते. मुठींतीि िारू पेटलवल्यानें पातें सारिें हाितें व आसपासचे िोक 
कापिे जातात. - नार्गपूर म्युलिंयम. (ना.) 
 
दारूचे फूल कडक, लनभळे, र्गाळिेिी िारू. 
 
दारूफुल  सरा पु. फुिचेरी (पाँडेचेरी) येथीि लफरंग्याकंडीि मद्य; शराब; र्गाळिेिी िारू : 
‘लफरंर्गी र्गोरे व लकलरस्ताव जिीि...यासं िारूफुल्सरा नेहमी पालहजे.’ - वाडसमा २·३००. 
 
दारे न. १. पाटाचे पािी आत नेण्यासाठी बार्ग, मळा इ. च्या कंुपिािा पाडिेिे िार, लछर, मार्गय. 
२. पाटाचे पािी बाहेर, िुसरीकडे नेण्यासाठी त्याच्या बाधंािा ठेविेिे िार. ३. भट्टीचे अस्ग्निार. ४. 
शौचकूपाचे मार्गीि िार. ५. िरवाज्यातीि झिडी. ६. (सामा.) बाहेर जाण्याचा िहानसा मार्गय, िार, तोंड. 
 
दारेकरी, दारोळ्र्ा लव. लपकािा, बारे्गिा पािी िेण्यासाठी (कंुपिाचे, पाटाचे) िारे उघडिारा व 
बिं करिारा. 
 
दारोगा पु. पहा : दरोगा 
 
दारोगगी, दारोगी स्त्री. िारोग्याचे काम; आलधपत्य : ‘नजीबिानास तोफिान्द्याची िारोर्गी 
सारं्गावी.’ - मइसा ६·४८३. 
 
दारोटा, दारोठा पहा : दारवठा 
 
दारोदार लिलव. अनेकाचं्या घरी जाऊन; घरोघर. 
 
दारोंबी स्त्री. डाझळब. (िंाडी) [सं. िालडम] 
 
दाढ्यय न. १. दृढता; बळकटपिा; कठीिपिा. २. घनता. ३. िंबीरपिा; पके्कपिा; लनििता; स्थैयय. 
[सं.] 
 
दावयम्ल, दावाम्ल न. (रसा.) िाकडाच्या लनजयि ऊध्वयपातनापासून तयार केिेिे अम्ि; 
ॲसेलटक ॲलसड. [सं.] 
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दाशयणनक पु. १. िशयनशास्त्रज्ञ. २. र्गिेॅंलटयर. 
लव. िशयनलवषयक, िशयनासंबधंी. [सं.] 
 
दाष्टास्न्तक लव. १. दृष्टान्द्त, उपमा इ. चा लवषय; दृष्टान्द्त िेऊन स्पष्ट केिेिा. २. दृष्टान्द्तोपयोर्गी; 
दृष्टान्द्तात योजण्यािा योग्य (कल्पना, अिंकार इ.). ३. दृष्टान्द्त, उपमा इ. संबंधीचा. [सं.] 
 
दाल पु. एक झकवा िोन बोटे रंुिीचा निीिार लवििेिा सुती झकवा रेशमी काठ, लकनार, िंािर, 
फीत; मर्गजी. यात कधी जरही असते : ‘िाि सुती र्गज सुमार.’ - पेि १८·१७३. [फा. िोआि] 
 
दाल स्त्री. चामड्याचा कमरपट्टा; रंुि पट्टा. [फा. िोआि] 
 
दालणचनी स्त्री. एक िंाड व त्याची सुकविेिी साि. सािीचा औषधात व मसाल्यात उपयोर्ग 
करतात. [सं. िारुलचनी; झह.] 
 
दालच्र्ा  स्त्री. अव. तुरीची व हरभऱ्याची डाळ आलि मासं यापासून तयार केिेिे एक 
प्रकारचें साबंारें. - र्गृलश २·५०. 
 
दालद न. मासे मारण्याचा धंिा, व्यवसाय. (को.) [सं. जाि; फा. िोआि] 
 
दालदाचे जाळे िाििी िोक समुरात जी मोठी जाळी िावतात त्यापंैकी पाच-सहा फूट रंुि व ऐंशी फूट 
िाबं असे जाळे. हे पाच-सहा जाळी एकत्र करून िावतात. 
 
दालदी  पु. कोळी, ियाविी, नावाडी अशी जात. हे बहुधा मुसिमान असतात. (को.) 
लव. िाििासंबंधी; मासे धरण्याच्या उपयोर्गाची (होडी, मचवा इ.). 
 
दालन, दालान न. घर, वाडा इ. तीि एकसारिा िाबं असा लकत्येक ििाचंा भार्ग; मोठी िोिी; 
लिवाििाना; सभामंडप; सोपा. [फा. िािान] 
 
दालन न. उसाच्या चरकाचे वरचे तकट. - शर. 
 
दाली स्त्री. १. ज्यात तिवार अडकवतात तो कमरपट्टा; पडिळे. २. (ि.) िुसऱ्यािा आव्हान 
िेण्यासाठी धारि करण्याचे लचन्द्ह; लशपायाचे एक लचन्द्ह. (लि. बाधंिे, धरिे) : ‘धन्द्यावर िािी धरून लिया 
सोडून आिा चािून...’ - ऐपो ३३१. [सं. िाि] (वा.) दाली बांधिे - १. (एिाद्यािा) झजकण्यासाठी 
अलभमानाने सज्ज होिे : ‘बाधंोलनया पुण्यावर कंनर चढती िािी ।’ - ऐपो २३१. २. जहार्गीर िेिे. ३. वलरष्ठाने 
कलनष्ठाच्या कमरेिा पडिळासह तिवार बाधंिे. हा एक प्रकारचा सन्द्मान मानिा जात असे. दाली सोडिे 
- शस्त्र टाकून शरिार्गती पत्करिे. 
 
दालीबंद लव. १. िािीिा तिवार िटकावनू सज्ज िंािेिा. २. िािी हे आव्हानसूचक लचन्द्ह 
धारि केिेिा. [सं. िाि + फा. बिं] 
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दाले न. संबळाच्या झकवा एकत्र जोडिेल्या िोन नौबतींच्या िोन नर्गाऱ्यापंैकी प्रत्येक. 
 
दाले न. पारडे; टोपिे. (र्गो.) 
 
दाव न. १. फिसाचा िेठ, डेि. संख्यावाचक शब्िािा जोडून समासात उपयोर्ग. उिा. िुिाव, 
लतिाव इ. (राजा.) २. अळवाच्या पानाचा िेठ. (र्गो.) ३. वळूे. (र्गो.) ४. बारीक मुळी. (र्गो.) [सं. िामन्] 
 
दावकूल, दावखूल न. पजंा. (र्गो.) 
 
दावगनी  स्त्री. रु्गरे बाधंण्याचा िाबं. पहा : १ दावि 
 
दावचक्र  न. बिै लफरू िार्गल्यावर वरच्या बाजूिा लफरिारे, िािी िात असिेिे (लबडाच्या 
पािरहाटातीि) लबडाचे चि. 
 
दावचे अलि. तकतकिे; लिसिे; िशयलविे; िुिून, उठून लिसिे. (र्गो.) 
 
दावडा पु. रहाटावरीि र्गाडग्याचंी माळ ज्यावरून लफरते ते िोिंडी चि. 
 
दावि, दाविी, दावन स्त्री. १. अनेक िावी ज्यािा जार्गोजार्गी बाधंिेिी आहेत असा (रु्गरे 
बाधंण्याचा) िाबं िोर. २. (ि.) िाव्यानंी बाधंिेल्या जनावराचंी ओळ, रारं्ग; कैिी, रु्गन्द्हेर्गार इ. ची ओळ; 
मािसाचंी ओळ, रारं्ग. [सं. िामन, िामनी; क. िावलि] (वा.) दावि देिे - (अनेक चोर, भामटे इ. ची) 
ओळच्या ओळ एकाच वेळी ठार मारिे; रारें्गत उभे करून कत्ति करिे. दाविीचे खंुटे उपटिे - र्गोठा 
लरकामा होिे; र्गोठ्यात जनावर न उरिे. 
 
दावि स्त्री. १. (अंर्गरिा इ. चा) वतुयळाकार घोळ, घेर; फेर : ‘श्रीमंताचं्या िंग्याची िावि मार्गिे 
पायरीवर पडिी.’ - हब २६. २. डोंर्गराची बाजू, कड. [फा. िामन्] 
 
दाविगीर, दावनगीर पहा : दामनगीर [फा.] 
 
दाविमलगी, दावनमलगी स्त्री. िविशवेतंीचे िंाड. - शास्त्रीको. 
 
दाविा लव. १. िशयनीय; लिसायिा चारं्गिा : ‘...साधका हालच िाविा । लमरविा आधीं ।’ - र्गीता 
१·११३३. २. िािलविारा. - शर. 
 
दाविी लव. िाविीचे; िाविीतीि (बैि इ.). 
 
दाविे उलि. िािविे; िशयविे : ‘हो काहंीं, हाकंा हय, घडल्यालस वधीन शातंवन, िावा ।’ - मोभीष्ट्म 
१०·७९. [सं. िशयय्] (वा.) दाव ूणनघिे - लिमािाने, थाटामाटाने िािलवण्यास िार्गिे. 
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दाविे अलि. मनात बाळर्गिे, ठेविे, रिि करिे. [सं. िे] 
 
दावत स्त्री. मेजवानी; पाहुिचार; मफैि. [झह.] 
 
दावल स्त्री. १. (एिाद्या र्गोष्टीचे केिेिे) ढोंर्ग; बताविी. (लि. िािविे). २. परीिा; िंळक. 
 
दावलामोरस स्त्री. समुरकाठी होिारी एक िारट पािेभाजी. ही घोळीसारिी असते. - वरु्ग ४·१८. 
 
दावली स्त्री. र्गवत िुरपून, तळसून काढण्याचे हत्यार; िुरपे. [फा. िाव्] 
 
दावली स्त्री. प्रकटीकरि; िशयन : ‘मर्ग ते माया सूत्रिाघवीं । नाना ब्रह्माडंीची िाविी िािवी’ - ऋम 
६१२. [सं. िशयय] 
 
दावली स्त्री. वासरू बाधंायचे िहान िावे. 
 
दावली, दावल्र्ा लव. हूड; आडिाडं; बालिश; बेलशस्त. (अलह.) 
 
दावले न. १. लपतळेची उथळ पळी, डाव. २. र्गळसरीत मध्यभार्गी र्गोवतात तो सोन्द्याचा, मोत्याचा 
िोिर्गट िालर्गना. 
 
दावा पु. १. िेष; वैर; मत्सर; शत्रतु्व. (लि. धरिे, िाविे इ.). २. भाडंि; तंटा; कज्जा. ३. मािकी; 
न्द्याय्य अलधकार, हक्क. ४. (कायिा) न्द्याय लमळवण्यासाठी, हक्क प्रस्थालपत करण्यासाठी लिवािी कोटात 
चािलविेिा िटिा; कज्जा; लफयाि. (लि. िाविे, चाििे इ.). ५. िुसऱ्याच्या लवरोधामुळे एिाद्या 
र्गोष्टीवर स्वतुःची मािकी सारं्गिे. ६. मार्गिी : ‘राजे आपिें  इमान रािून ऐवज अिा कलरतीि तरी 
व्याजाचा िावा करिार नाही.’ - पया ४००. ७. हल्ला : ‘बळकट िंािें  म्हिजे...िाव े िरवडे कराव.े’ -
मराआ २२. ८. सापाचा डंि. [अर. िआवा; रु्ग. िाओ] (वा.) दावा उगविे, दावा घेिे - एिाद्याने 
केिेल्या अपकाराचा सूड उर्गविे; उटे्ट काढिे. दावा गािे, दावा सांगिे - सूड उर्गवने अशी धमकी िेिे. 
दावा तोडिे-कज्जा लमटविे; (हक्कासंबधंीच्या भाडंिाचा) लनकाि िाविे. दावा साधिे-यशस्वी रीतीने सूड 
उर्गविे. दाव्र्ाखाली पडिे - शत्रतु्व, वैमनस्य िार्गिे. दुस्मान, उभा दावा-कटे्ट वैर; हाडवैर. 
 
दावा पु. (सोनारी) मासोळीचा ठसा. [इं. डाय] 
 
दावादरफडा पु. आरडाओरडा करून धमकाविे; िपटशा िेिे; िडसाविे; चडफडाट; िंडेिीचे, 
उमयटपिाचे बोििे. (लि. करिे, माडंिे.) (कमाची षष्ठी योजताना र्गािे या धातूचा प्रयोर्ग.) 
 
दावानल, दावाग्नी पु. अरण्य जाळीत सुटिेिा अग्नी; विवा : ‘तृि नाहीं तेथें पडिा िावास्ग्न । 
जाय तो लविंोलन आपसया ।’ - तुर्गा ३४२४. [सं.] 
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दावाळू न. एक प्रकारचे पाढंरे अळू. ह्याचे मूळ अनेक मुळिंडाचें बनिेिे असते. हे पाण्याच्या 
िोबिीत, िाचिी-घळींतून िावतात. 
 
दावे न. रु्गराच्या र्गळ्यािा अडकवनू िंुट्यािा, िाविीिा बाधंतात तो िोर. [सं. िामन] (वा.) 
दाव्र्ास दावे असिे - (र्गाय, म्हैस इ. ची) संतती न लवस्तारिे; एकेरी असिे. दाव्र्ास दावे देिे-र्गाय, 
म्हैस इ. अशक्त िंाल्यामुळे झकवा इतर कारिामुळे एिाद्यािा पोसण्यासाठी लििी असताना त्याने लतचे 
(वते) वासरू मात्र धन्द्यािा िेिे (व या अटीवर लतचे िूध, तूप इ.चा उपभोर्ग घेिे). 
 
दावे न. १. कच्चा फिस. (िंाडावर असिेल्या फिसासंबधंीच हा शब्ि योजतात.). २. अळवाच्या 
र्गड्ड्यािा, कंिािा फुटिेिे मुळिंड. 
 
दावेकरी, दावेखोर, दावेदारी, दावेदार, दुश्मन लव. १. मत्सर, िेष, शत्रतु्व करिारा; वैरी. २. 
आपल्या हक्काची मार्गिी करिारा; हक्क सारं्गिारा. ३. धनको. ४. पूवीच्या काळी लफयािीने र्गावपचंायतीपुढे 
लफयाि केिी व पचंायतीने जर त्याचे भाडंि लमटविे नाही व त्या लफयािीिा सरकारात अपीि करण्याची 
ताकि नसिी तर तो शजेारच्या र्गावी जाऊन राही व तेथून स्वतुःच्या र्गावात िुटािूट करीत असे. तशा 
प्रकारचा मनुष्ट्य. [फा. िआवा + िार] 
 
दावेफिस पु. फिसाची एक जात; ह्याच्या मुळाच्या फारं्गाड्यानंा फळे येतात. 
 
दाशा पु. १. पातळ झभतीिा मजबुती आिण्यासाठी मधूनमधून लतच्यात जी आडवी झकवा 
कैचीप्रमािे िहान िाकडे लचितात, त्यापंैकी प्रत्येक. २. छपराचे वासे झभतीवर ज्या आडव्या पािाडीवर, 
तुळईवर टेकतात त्या तुळईिा आधार म्हिून झभतीच्या र्गभात जे िाबं रोविेिे असतात, त्यापंैकी प्रत्येक. 
[झह. िासा] 
 
दाशाळ, दासवंती पु. स्त्री. जास्विं. (बे.) [फा.] 
 
दाष्ट, दाणष्टक लव. कठोर बोिण्याने िुसऱ्यािा जाचण्याचा स्वभाव असिारा (मनुष्ट्य); िाष्ट; िुष्ट; 
पहा : द्राष्ट : ‘िोकीं बहु िालष्टक ही ऐसी न सुनेलस कंप िे सासु ।’ - मोअनु ७·५३. 
 
दास पु. १. हिकी कामे करण्यासाठी ठेविेिा चाकर, नोकर; सेवक; रु्गिाम. (समासात) 
र्गृहिास इ. २. रु्गिाम; िासीपुत्र. झहिू धमयशास्त्राप्रमािे याचे १५ प्रकार आहेत. ३. शूराच्या नावापुढे 
िावण्याचे उपपि. ४. चौथ्या, शूर विाचा मनुष्ट्य. ५. (िेवतेचा िास, सेवकेरी यावरून) साधू; संत; 
भर्गवद्भक्त; िेवाचा उपासक : ‘मऊ मेिाहून आम्ही लवष्ट्िुिास ।’ -तुर्गा २१०८. ६. रानटी, असंस्कृत, अनायय 
मािूस. [सं.] 
 
दास, दासरी पु. िलिि झहिुस्थानातीि एक लवलशष्ट लभिेकरी; हा लवष्ट्िूचा उपासक असतो. 
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दास, दासट, दासटे, दासठा लव. िाहक; नाशकारक; कष्टकारक : ‘बोि हलतये राहूलन लतिट । 
लिसती अस्ग्नपलरस िासठ ।’ - ज्ञा ११·४६३; ‘उजािु अलधकालधक बहुवसु । धडालडतु असे अलतिासु ।’ - ज्ञा 
११·२९८. [सं. िह] 
 
दासघडा पु. लमरविुकीत काही बायका डोक्यावर घडा घेतात तो प्रकार : ‘माझ्या मुिाच्या 
िग्नातं िासघडा चढिार आहे तो तुझ्याच डोक्यावर’ - ज्योत्स्ना, ऑर्गस्ट १९३८. प.ृ २५४. 
 
दासटपि, दासटेपि न. १. िाहकपिा. २. उद्धटपिा. 
 
दासपिाचीणशक्षा (कायिा) सक्तमजुरीच्या कैिेची लशिा. 
 
दासबगल रु्गिामासारिे मजुरीकाम. 
 
दासरी स्त्री. १. िासी. २. कुिबीि. - लिपु. 
लव. कंुकू लवकिारी. (व.) 
 
दासरू, दाणसरू न. १. िास; कमी प्रतीचा सेवक. २. जोत्यावर िडारं्गाऐवजी बसविा जािारा िर्गड 
: ‘...तें िालसरंू लह कीं तया । समान होय ।’ - ज्ञा १८·१४०३. (बे.) [सं. िासी, िासेर] 
 
दासा पु. ओटा; चबुतरा. 
 
दासी स्त्री. १. सेलवका; चाकरी करिारी स्त्री; बटीक; रु्गिाम. २. शूराची स्त्री; कुळंबीि. ३. रिेिी; 
नाटकशाळा; राि : ‘मल्हाररावाची िासी बोििी लिनभर बसिा डेऱ्यातं।’ -ऐपो ३२४. [सं.] 
 
दासीपुत्र पु. १. िासीपासून, रिेिीपासून िंािेिा मुिर्गा; कडू संतती; अनौरस मुिर्गा. २. 
वशे्यापुत्र. [सं.] 
 
दासीर्ोग पु. अनौरस स्त्रीशी संबधं; वशे्यार्गमन : ‘शूरस्त्रीसी संर्ग । लनत्य असे िासीयोर्ग ।’ - रु्गच 
२८·१३. [सं.] 
 
दासेरक  न. उंटाचे लपलू्ल.-सारुह ३·४७. [सं.] 
 
दास्त स्त्री. बरिास्त; काळजीपूवयक रिि; लनर्गा; शुश्रूषा. (लि. करिे, राििे, ठेविे.) : ‘जिमाचंी 
िास्त िश्करातं न होय, म्हिून बंकापुरी पाठलविे आहेत.’ - ऐिेसं ६·२८३२. [फा. िाश्त] 
 
दास्तन  स्त्री. र्गोष्ट; कथा; मजकूर. [फा.] 
 
दास्तान न. १. धान्द्य इ. साठवण्याची लिया; साठविूक : ‘लजन्नस फरोस्त करिें, जर लकमतीस फारच 
अजमासे तोटा येऊं िार्गल्यास िास्तान करून ठेविें.’ - मइसा १२·१३३. २. धान्द्य इ. चा साठा; र्गल्ला; 
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लनधी : ‘सरकारचें िास्तानापैकीं तूतय र्गोळे काय फम्यास येतीि हे द्यावयाची आज्ञा िंािी पालहजे.’ - ऐिेसं 
१२·६२४४. ३. धान्द्याचे कोठार; कोठी : ‘नख्त नािें व र्गल्लेचें िास्तान वरै्गरा लजन्नस.’ - लचत्ररु्गप्त ३५. ४. 
(बिंरावरीि) मािाची विार; र्गोिाम; जहाजावरीि कोठी, माि भरण्याची जार्गा. ५. जहाजावरीि 
माि, ओिें. ६. पहा : दास्त. ७. र्गाठोडे. - पया २८३. [फा. िाश्तनं] 
 
दास्ताना पु. काठी िेळताना हातावर मार बसू नये म्हिून मनर्गटापासून कोपरापयंत 
बाधंण्याचा चामड्याचा पट्टा. पूवी हा पट्टा िोिंडी असे परंतु तरवारीऐवजी काठ्याचंा उपयोर्ग होऊं 
िार्गल्यामुळे चामड्याचा पट्टा प्रचारातं आिा.’ - संव्या ६५. [फा. िाश्त न्] 
 
दास्र् न. सेवाचाकरी; नोकरी; रु्गिामलर्गरी. [सं.] 
 
दास्र्भक्ती स्त्री. भक्ती करण्याच्या नऊ प्रकारापंैकी सेवा हा सातवा प्रकार. 
 
दास्त्री पु. बहुरूप्यातंीि एक प्रकार. 
लव. (ि.) लनियज्ज; हिकट. [सं. िास; क. िासरी] 
 
दाह पु. १. जळण्याची, जाळण्याची लिया; िहन; जाळिे. २. रोर्गजन्द्य शारीलरक उष्ट्िता; ताप; 
तििी; जळजळ. ३. तीक्ष्ि व उष्ट्ि मद्य प्राशन करण्याने होिारा, उष्ट्िता उत्पन्न करिारा रोर्ग. - योर 
१·७१४. ४. (ि.) संताप. ५. आर्ग; भडका. [सं.] 
 
दाहक पु. अग्नी; लवस्तव. 
लव. जाळिारा; िहन करिारा. [सं.] 
 
दाहजाळ पु. उन्द्हाच्या िंळीमुळे, प्रिरतेमुळे होिारा शरीराचा िाह; जळजळ; आर्ग. [सं. िाह 
+ म. जाळ] 
 
दाहट लव. १. धीट; धाडसी. २. चपळ; तल्लि; तरतरीत. 
 
दाहिे उलि. जाळिे. [सं. िह] 
 
दाहनी स्त्री. (रसा.) भाजण्याचा चमचा. 
 
दाणहजा  पु. १. िहा जिाचंी, लवशषेतुः िहा लशपायाचंी टोळी, समूह. २. कुळारर्ग र्गावात 
कुळाचं्या सते्तिािी नसिेिी िोताच्या ताब्यातीि जमीन; सावयजलनक जमीन. (राजा.) ३. िहा मािसाचें 
कुटंुब; मोठे कुटंुब. 
 
दाही अ. कोित्याही रकमेिा िहाने रु्गिताना योजावयाचा शब्ि. उिा. चारिाही चाळीस. 
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दाही स्त्री. डाव; हार : ‘र्गोसालवया िेळता ंजीयावलर िाही ये तेयालचए पाठीवरी अरुहि करीलत:’ - 
िीच १·३३. 
 
दाहुडिे  अलि. आटोपिे; संपिे; लनरोप िेिे : ‘त्यावरी िरबार िाहुडिा.’ - पेि ११·१२. [फा.] 
 
दाहोतरा, दाहोत्रा पु. १. िरसाि िरशकेडा िहा हा व्याजाचा िर. २. केळी, नारळ इ. लजन्नस 
लवकताना िर शभंरामारे्ग िहा लजन्नस वर िेण्याचा लविीचा प्रकार. 
 
दाह्य लव. १. पेट घेिारे; ज्वािाग्राही. २. जाळण्यास योग्य; िहनीय. [सं.] 
 
दाह्या पु. लजन्द्यािािीि जारे्गत केिेिी िहान िोिी. (ना., चािंा) 
 
दाळ पहा : डाळ 
 
दाळ पु. एकावर एक िावनू, रचून ठेविेल्या वस्तंूचा समुिाय; चळत. िाळचे. (र्गो.) पहा : डाळिे 
 
दाळकि, डाळकि, दाळचुरी पु. स्त्री. डाळीचे कि, चूर. 
 
दाळकांड पु. (बायकी) जुन्द्या िुर्गड्याचा फाडून काढिेिा तुकडा. 
 
दाळगपू  लव. १. डाळभात र्गट्ट करिारा. २. (ि.) र्गिेिठ्ठ; मूिय : ‘िाळर्गपु हा विता ं भपू । 
अवघे हासंती लवनोिी ।’ - िालव २५४. 
 
दाळगोटा पु. डाळीतीि न भरडिा रे्गिेिा सबंध िािा, र्गोटा. 
 
दाळणपणठर्ा लव. अलतशय सौम्य स्वभावाचा; र्गरीब (मनुष्ट्य). 
 
दाळपीठ, दाळरोटी न. स्त्री. साधे जेवि; (पोटािा आवश्यक असिेिी) भाजीभाकर. (लि. िेिे, 
चािलविे, लमळलविे). 
 
दाळवा पु. (ना.) पहा : डाळे 
 
दाळसांड स्त्री. हेळसाडं; हयर्गय. (व.) 
 
दाळी स्त्री. लशजिेिी डाळ : ‘िाळी तया ठोंबरेयावलर घािी’ - िीचउ ५०५. [सं. िाि, िलित] 
 
दाळी स्त्री. बाबंचूी केिेिी िहान टोपिी; परडी. (र्गो.) 
 
दाळीदी  पु. नातिर्ग : ‘माइिा तो केसवनायकाचा िाळीिी’ - र्गोप्र १००. 
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दाळे पहा : डाळे 
 
दाक्षिी, दाक्ष्िा स्त्री. पु. मुसिमान लववालहत लस्त्रया िात काळे करण्यासाठी वापरतात ते िंतमंजन; 
िारलशना : ‘तुरकातंीि संकेत कन्द्यापिीं िाििा िाविें नाहीं.’ - मऐलश १९०७ तंजावर. 
 
दाणक्षिात्र् लव. िलििेकडचा; ििनी. [सं.] 
 
दाणक्षण्र्  न. १. सरळपिा; चोिपिा. २. हुशारी; ििता. ३. हातोटी; चातुयय. ४. औिायय. 
[सं.] 
 

दा ं
 
दांग न. अरण्य; जंर्गि; रान. पहा : डांग : ‘मर्ग काळकूटकल्लोळीं कवलळिे । नाना महालवजूंचे िारं्ग 
उमटिे ।’ - ज्ञा ११·२१७. [झह.] 
 
दांग स्त्री. १. फािंी; डारं्ग : ‘वृथा सावंरीची िारं्ग ।’ -मुरंशु २३९. २. िोन पायातंीि अंतर; ढारं्ग. 
 
दांगट न. डोंर्गरातीि चोरवाट : ‘माधुयाची िारं्गटे आिंोड ती धैयातें ।’ - भाए १९५. 
 
दांगडो पु. िाडंर्गाई; झधर्गामस्ती; धारं्गडझधर्गा. (व.) 
 
दांगा पु. नूतन पल्लव.  -शर; नवी पािवी. पहा : दांग, डांग 
 
दांगाि न. जंर्गिी, डोंर्गराळ प्रिेश; अरण्य; पहा : डांगाि : ‘मर्ग म्िें च्छाचें वसौटे । िारं्गािे हन 
कैकटे ।’ - ज्ञा १७·२९४. 
 
दांगूट न. िहान पाय, टारं्ग. (र्गो.) 
 
दांड पु. १. वळूेची िाबं काठी; िाडंा. २. पट्टा िेळण्याचा सराव करण्याची काठी. ३. शतेाची 
मयािा िािलविारा उंच बाधं. ४. टेकडीचा, डोंर्गराचा किा, िंड, रारं्ग. ५. उंचवट्यावरून सिि 
प्रिेशाकडे पाटाने पािी नेण्याची सारिी, प्रिािी, िंड. ६. (धोतर, िुर्गडे इ. चे िोन तुकडे जोडिारी) 
एक प्रकारची जाड व िाबं लशवि. (व.) ७. (शतेामंधून, शतेाच्या बाजूने) रहिारीसाठी सोडिेिा 
जलमनीचा िाबं पट्टा. ८. जलमनीचा, मार्गाचा, िाबंिचक, रिरिीत व ओसाड पट्टा. ९. (फार वळे एकाच 
स्स्थतीत बसण्याने अंर्गािा येिारा) ताठरपिा; ताटकळा. (लि. भरिे). १०. (मळ्यातंीि) वाफा; ताटवा. 
(प्रा.ं) 
पु. न. १. लशिा म्हिून केिेिा िंड. (लि. मारिे). (प्रा.ं) २. चोवीस हात िाबंीचा बाधं; चोवीस हात 
िाबंीचे पलरमाि. -कृषी २१३. ३. लचत्त्याच्या र्गळपट्ट्ट्यापासून कंबरपट्ट्ट्यापावेतो पाठीच्या कण्यावरून 
बाधंण्याची, विेी घातिेिी सुताची िोरी. -लचमा १३. ४. (आट्यापाट्याचंा िेळ) सवय पाट्यानंा मधोमध 
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लवभार्गिारी रेषा; िंड; सूर. (र्गो.) ५. पाळण्याचा सािळिंड. ६. एकेक मोती. [सं. िंड] (वा.) दांड 
काढिे - (मनुष्ट्य, जनावर इ.ना) िूप राबवनू घेिे; तारं्गडिे; पािाडिे. 
 
दांड पु. ताठरपिा. 
लव. िाडंर्गा; आडिाडं; अडमुठा; मस्त : ‘िाडंभाडं रु्गरािी तुम्ही ।’ -रासिीडा २२. 
 
दांडकिे, दाडंगिे उलि. (िाडंक्याने) बडलविे; चोपिे; िंोडिे. 
 
दांडकपि, दांडगपि न. आडिाडंपिा; अडमुठेपिा; उद्धटपिा; असभ्य वतयन. 
 
दांडकमत, दाडंगमत न. हट्टाने स्वतुःच्याच मताचा आग्रह धरिे; पुरस्कार करिे; हटवािीपिा; 
हेकेिोरपिा. 
 
दांडका, दांडुका, दांडूका, दांडोके,दांडके, दांडुके, दांडूके, दांडोके पु. न. १. हात, िोन हात िाबंीचा 
वळूेचा तुकडा; िाडूं; सोडर्गा. २. फरा इ. मापावरून लफरवायचे िाडंके. ३. आिण्याचा रूळ. 
 
दांडगा लव. १. भक्कम; मजबतू; राकट. २. धझटर्गि; मस्त व आडिाडं; िंडेि; रर्गड्या; अडमुठा. ३. 
हटवािी; हेकेिोर; हेकट. ४. धीट; साहसी. ५. प्रचडं; रािसी; अवाढव्य; अजस्र (प्रािी, वस्तू इ.). ६. 
ओबडधोबड; जाडेभरडे (सूत, वस्त्र इ.). ७. भरपूर; लवपुि; पुष्ट्कळ; जोराचा (पाऊस, पीक, वारा इ.). 
 
दांडगाई, दांडगावा, दांडगावे स्त्री. पु. न. १. िाडंरे्गपिाचे भाषि, वतयन. २. स्वचे्छाचार; स्वैर 
वतयन; छालंिष्टपिा; उनाडकी. ३. मस्ती; झधर्गािा. 
 
दांडगाकगग पहा : दांड लव. 
 
दांडगी स्त्री. वािाचे विे चढवण्यासाठी विेाजवळ उभी केिेिी मोठी काठी. (र्गो.) 
 
दांडगेला लव. १. राकट; मजबतू; बळकट. २. उमयट; उद्धट. 
 
दांडदपट स्त्री. (चोर, थकिेिे कूळ, िेिेकरी इ. ना घाबरलवण्यासाठी लििेिी) धमकाविी; 
आिस्ताळेपिा; धाकिपटशा; िटाविी. 
 
दांडपट्टा पु. १. एका हातात काठी व िुसऱ्या हातात पट्टा घेऊन िेळण्याचा एक मिुयमकीचा 
िेळ. (लि. करिे, िेळिे.). २. तो िेळण्याचे हत्यार. 
 
दांडपाता फाल्रु्गनी पौर्णिमा. 
 
दांडपाळे न. िाकडाची मूठ बसविेिे िाकडी पाळे. 
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दांडपेंडोळा, दांडापेंडोळा,दांडपेंडोळे, दांडापेंडोळे,दांडापेंडा पु. न. १. (प्रिेश, जमीन इ. ची) 
सीमा; मयािा; शीव; हद. २. परस्परसंबधंाची जार्गा; लनकटपिा; संबधं. ३. (ि.) लववाह झकवा इतर 
संबधंातंीि (िोन्द्ही) पिाचंी अनुरूपता; योग्यतेचा सारिेपिा; सारिी िायकी. (लि. पुरिे, लमळिे, 
िार्गिे.). 
 
दांडपॅन्न  न. मधिी झभत. (र्गो.) 
 
दांडपैड  स्त्री. िळिवळि. (व.) 
 
दांडफट  स्त्री. िोन नारं्गराचे तासातीि अंतर. (ना.) 
 
दांडमेंड, दांडामेंड, दांडमेंडा, दांडामेंडा पु. स्त्री. सीमा; मयािा; हद. 
 
दांडर्ारी स्त्री. (नालवक) काठीिा ज्या मुख्य याऱ्या सजवतात त्याचं्यालशवाय आििीही बारीक 
िोरीच्या उपयाऱ्या असतात, त्यापंकैी प्रत्येक. (को.) 
 
दांडरूब  न. धमयशास्त्र : ‘आर्गमु लनऱ्हा ंिाडंरूब । जािपिें न लपएलत आंब ।’ - लशव ८४. 
 
दांडवि, दांडवन स्त्री. िवल्या माशाची एक जात; कन्द्हेरी. - बििापूर १३२. 
 
दांडसाकाळ पु. एक लपशाच्चिैवत. (कु.) 
 
दांडसाळ, दाडेंसाळ, दांडळ स्त्री. चाळ; िाबंच िाबं इमारत. 
 
दांडळिे उलि. (अश्लीि) (युक्तीने, कपटाने) चकविे, भरुळ पाडिे, उपभोर्गिे, भोंििे. 
 
दांडळिे अलि. (उभे पीक इ. चा िाडंा, िेठ) जाड व मोठा होिे. 
 
दांडा पु. १. (वळूे इ. चा) जाड व आिूड तुकडा; काठी. २. (पळी, ओर्गराळे, वळेिी इ. ची) 
हातात धरण्याची मूठ; (कुऱ्हाड, कुिळ, वाकस इ. हत्याराच्या नेढ्यात घाितात तो) िाकडाचा र्गोि िंड, 
काठी. ३. पाट इ. ची पािी जलमनीत न लजरता वहाव ेम्हिून जलमनीपासून उंच बाधंिेिी सारिी, प्रिािी; 
मोटेचे पािी बारे्गत लनरलनराळ्या लठकािी नेिारा पाट. (व.) ४. पाठीचा किा. ५. (समुर, िाडी इ. त 
तारू, र्गिबत यानंा अडथळा होण्याजोर्गा) रेती, िडक इ. चा िंडाकार उंचवटा; िाडंी. ६. (डोंर्गर, 
टेकडी इ. चा) किा; िंड; उंचवट्याची झचचोळी व अरंुि रारं्ग. ७. नाकाचा कपाळापासून शेंड्यापयंतचा 
उंच भार्ग. ८. निीचा धक्का. ९. (समुरात रे्गिेिा) जलमनीचा िाबं व झचचोळा पट्टा. १०. केळीचा घड. ११. 
(नथ इ. िालर्गन्द्याचा) आकडा. १२. केळीच्या पानाच्या मध्यातून जािारा िेठाचा िाबं भार्ग. १३. (जमीन, 
इमारत इ. चा) सुळका, शेंडा. १४. माघी पौर्णिमेिा होळीच्या लठकािी रोविेिा एरंडाचा सोट. १५. 
(घराचा) वासा; कडी; बहाि; तुळवट. १६. यंत्र लफरवण्यासाठी मूठ बसलविेिी काठी.- शर. २१२. १७. 
कुळार्गराचा तुकडा. (र्गो.) १८. शूर लस्त्रया नाकात घाितात तो िोंबता िालर्गना. (र्गो.) १९. चार हाताचें 
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िाबंीचे एक पलरमाि. (र्गो.) २०. भेंडाचा केिेिा एक लत्रकोिाकृती अिंकारलवशषे. हा अिंकार लस्त्रया 
मंर्गिप्रसंर्गी वापरतात. (तंजा.) २१. (लविकाम) तातू जोडण्यासाठी जी साधं असते लतच्यात घािण्याचा 
वळूेचा एक तुकडा. २२. (नालवक) र्गिबतािा बाहेरच्या बाजूिा काठािािी वीतभर अंतरावर 
नाळवऱ्यापयंत िोन्द्ही बाजंूना ठोकिेिी िाकडाची र्गोि अथवा चौकोनी पट्टी. (नालवक) (को.) २३. 
(अलशष्ट) झिर्ग; लशश्न (लवशषेतुः घोड्याचे िाबं असिारे); िाडंी. २४. लस्त्रयाचं्या डोक्यात आंबाड्यावर 
घािण्याची फुिाची जाळी. २५. पुष्ट्पहार : ‘पायातकाचे िाडें’ - श्रीकृच १८·६१. [सं. िंड] (वा.) (घराचे) 
दांडेवासे मोजिे - कृतघ्न होिे; उपकार लवसरून उपकारकत्याच्याच नाशािा प्रवृत्त होिे, त्याचा नाश 
झचतिे. 
 
दांडाईत  लव. िाडं; िाडंर्गा; उमयट. 
 
दांडार, दांडोळा  पहा : दांडा ४, ७, १२ 
 
दांडारिे, दाडंाविे अलि. थंडी, श्रम इ. मुळे शरीर ताठरिे; ताटकळिे. 
 
दांडाणविे, दांडाणवळिे सलि. काठीने बडविे; ठोकिे; चोपिे; मारिे. 
 
दांडाळवत न. मध्ये िाडंारा, पि टोक नसिेिे केळीचे पान, काप. (को.) 
 
दांणडर्ा  पु. एक रु्गजराती समूहनृत्य. 
 
दांडी स्त्री. १. पाििीच्या वर वाकविेिा, मारे्ग व पुढे सरळ असिेिा व िोन्द्ही बाजंूना (पाििी) 
उचििाऱ्यानंी धरण्याचा वासा, िाडंा; (ि.) पाििी : ‘सवें सालत ििा ंिालंडया । बारा ििु तेलजया ।’ - 
लशव २३४. २. नारं्गर, विर, कुळव इ. औताचंा सोट, काठी. ३. र्गाडीची धुरा. ४. घोड्याचे शपूेट झकवा 
शपेटीचा बुडिा : ‘घोलडयाचं्या िाडं्या तोडल्या.’ - मइसा १५·२०६. ५. (अलशष्ट) घोड्याचे लशश्न. ६. वसे्त्र 
इ. वाळत घािण्यासाठी उंचावर आडवी बाधंिेिी काठी, बाबं ूइ. ७. ताबं्याच्या जुन्द्या ढब्बूवरीि िोन सरळ 
आडव्या रेघापंैकी प्रत्येक रेघ. ८. तराजूची पारडी अडकवण्याचा आडवा िाडंा. ९. समुरात िाबंवर रे्गिेिा 
जलमनीचा झचचोळा भार्ग; िाडं. उिा. (मंुबईजवळची) कुिाब्याची िाडंी. १०. वल्ह्याचा पझतर्गा, िाडंा; 
यावरून वल्हेकरी; नावाडी. ११. छत्री, पिंा इ. ना धरण्यासाठी िाविेिा िाडंा, मूठ. १२. वीिा, सतार 
इ.; या तंतुवाद्याचंा डेऱ्याच्या, भोपळ्याच्या वरचा तारा बसविेिा िाकडाचा भार्ग. १३. िाकडाचा 
तासिेिा िाबं तुकडा; वासा; तुळवट. १४. मोठी व िाबंवर पसरिेिी िाट. १५. बेडी : ‘काळ िोहाचा ं
िाडंीं । आधारु का ंघािव े।’ -भाए ५९५. १६. कान; कडी (धरण्याची). १७. ओिावा शोषनू न घेिारी व 
िवकर सुकिारी थळ जमीन. [सं. िंलडका; क. िंलडरे्ग] (वा.) दांडी गुल होिे-अनुत्तीिय होिे; कामावरून 
कमी होिे; फलजती होिे. दांडी चेपिे-िोटे माप िेिे. दांडी मारिे-बुट्टी मारिे; रै्गरहजर राहिे. 
 
दांडीकार पु. एकतारी वाजविारा : ‘एकू िी िाडंीकार वासनाहकु िरलसना । आिे’ - िीचउ 
३९९. [सं. िंलडका + कार] 
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दांडीपूर्पिमा, दांडेपूर्पिमा, दांडीपौर्पिमा,दांडेपौर्पिमा,दांडीपुनव स्त्री. माघ शुद्ध पौर्णिमा. ह्या लिवशी 
होळीचा िाडंा रोवतात म्हिून हे नाव पडिे. 
 
दांडीर्ा न. नवरीिा लववाहप्रसंर्गी नेसविे जािारे महावस्त्र. (अलह.) 
 
दांडीवाला पु. तराजू हातात घेऊन माि तोिून घेिारा व िेिारा. वािी; व्यापारी; उिमी. 
 
दांडुघाल्र्ा लव. लवघ्नसंतोषी. 
 
दांडू न. लवटीिाडूंच्या िेळातीि िेळण्याची िहान काठी, िाडंके. 
 
दांडूपिा स्त्री. िाडंरे्गपिा. (व.) 
 
दांडूल न. कुळार्गराचा तुकडा; िाडंा. (बे.) 
 
दांडेकरी पु. (साकेंलतक) (महाराच्या हातात नेहमी काठी असे म्हिून) महार. (राजा., कु.) 
 
दांडेपंणडत पु. शास्त्राभ्यास न करताही उत्कृष्ट वािलववाि करिारा व प्रसंर्गी िंडािंडी, काठ्यानंी 
मारामारी करायिाही तयार असिारा बळकट व हुशार मनुष्ट्य. 
 
दांडेपाट पु. धरण्यासाठी िाडंा, मूठ असिेिा पाट, लतवई इ. 
 
दांडेपान्हवि, दांडेपान्हवळ न. १. र्गाय, म्हैस इ.ना काठीने बडवनू िूध िेण्यािा, पान्द्हवण्यािा 
भार्ग पाडिे. २. (ि.) (एिाद्यािा) मारून, बडवनू त्याचे मन वळलविे; आपिे म्हििे कबिू करायिा 
भार्ग पाडिे. ३. (सामा.) िंोडंपट्टी; मार. 
 
दांडेपाळ स्त्री. पािी वाहून नेण्यासाठी, शतेात िेळवण्यासाठी उंच बाधंिेल्या िाडं्याची पाळ, 
कड. 
 
दांडेपाळ, दांडेपाळे स्त्री. न. मूठ बसविेिे िाकडी पाळे. 
 
दांडेबोर  स्त्री. न. बोरीची एक जात; या बोरीचे फळ. 
 
दांडेमार  पु. िाडं्याने, काठीने िंोडपिे; बडलविे. (लि. करिे). 
 
दांडेकवड, दांडेभुसा न. पु. निीत मासे पकडण्याचे एक प्रकारचे जाळे. याची िोन्द्ही टोके िोन 
िाडं्यानंा बाधंिेिी असतात. (को.) 
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दांडेस्वार पु. आजारातून नुकताच उठून काठीच्या साहाय्याने झहडू लफरू िार्गिेिा मनुष्ट्य; 
झहडता-लफरता रोर्गी. 
 
दांडोरा  पु. १. केळीच्या पानाचा िाडंा. २. केळीचे पूिय पान; डारं्ग; िाडंरा. 
 
दांडोरा, दांडोली पु. १. िवडंी; डंका; डारं्गोरा. (लि. लपटिे, लफरलविे.) २. प्रलसद्धी; जाहीर 
करिे. [सं. झडलडम; झह. झढढोरी] 
 
दांडोरे न. (सुतारकाम) ढेकळे फोडण्याचे फळ्या जोडून केिेिे हत्यार. 
 
दांडोला  पु. पहा : दांडा ११ 
 
दांडोळ, दांडोळी स्त्री. १. ओळ; रारं्ग; परं्गत. २. पहा : दांडसाळ, दांडेसाळ 
 
दांत लव. १. िमन केिेिा; झजकिेिा. २. ज्याने इंलरयावंर ताबा लमळविा आहे असा; संयमी : ‘बहु 
शातं िातं लवषयलवरत तापसी महा ।’ - शापसंभ्रम अंक १. [सं.] 
 
दांणतर लव. वाकड्या िाताचंा : ‘एक बलहरे मुके बोबडे िालंतरे’ - वच्छाह २८६. [सं. िंत] 
 
दांणतरी, दांतोरी, दांतौर, दांतौरी  स्त्री. िाताचंी कवळी : ‘घाओ हािौलन उतरीं िालंतरी : 
अलवदे्यची’ - उर्गी १५९; ‘िटिटा ंवाजतीं िातंोरी’ - नाम ४९९; ‘हो काज लवजूलस वाजतुसे िातंौर’ - नरुस्व 
४३८; ‘वाजता ंिातंौरी : काही आइलकजे ना’ - लशव ९५०. [सं. िंत] 
 
दांपत्र् न. १. पलतपत्नीसंबधं. २. जोडपे; मेहूि; पलत-पत्नी. 
 
दांबडिे  सलि. सक्त मेहनत करून घेिे; फार राबविे. 
 
दांणभक  लव. ढोंर्गी; िुच्चा; (धार्णमकपिा, संपत्ती, लवित्ता इ.चे) अवडंबर, सोंर्ग करिारा. [सं.] 
 

णद 
 
णदअ, णदउ, णदऊ, णदर् पु. लिवस : ‘बहुवा ंलिआंची भकू ।’ -ज्ञा ६·२२८. [सं. लिवस] 
 
णदक, णदक्क स्त्री. १. काळजी; पवा; भीड : ‘येथें लिक् कोठें आहे! राज्य बुडतें ही काळजी कोठें 
आहे.’ -ऐिेसं १०·५३४३. २. अडथळा : ‘झशिे बहुत वाढिे आहेत, काहंी लिक्क रालहिी नाहीं...’ - ऐिेसं 
१०·५३४४. 
लव. १. िीि; बेजार; िमिेिा; आजारी : ‘हर्गविीनें लिक्क िंािे आहेत.’ - ऐिेसं १०·५२७३. २. त्रस्त; 
लवटिेिा : ‘अंतयामीं नबाब बहुत लिक्क व लवचारातं.’ - मइसा ५·१६२. ३. िप्पा; नािूष : ‘वयनींची मजी 
िचाची वोढ पडल्यामुळें  लिक्क आहे.’ - ऐिेसं ११·६००९. ४. थक्क; चलकत. [अर. लिक्क] 
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णदकत, णदक्कत स्त्री. १. सूक्ष्म िोष; शकंा; हरकत; आिेप; कबिू करण्यात काकंूं : ‘इंग्रज िोनी 
िौितींत (लनजामाच्या व पेशव्याचं्या) पाय घाितात यातं लिक्कत नाहीं ।’ - ऐिेसं १२·६८३४. २. तंर्गी; 
टंचाई : ‘पाण्याचे लिकतीनें आलि उष्ट्िकाळ भारी म्हिून आठशें मािसें मरि पाविीं.’ - लिमरा २·८७. 
[अर. लिक्कत] 
 
णदक्, णदग् स्त्री. १. लिशा. २. मयािा. (समासात) लिक्पाि; लिक्साधन. [सं.] 
 
णदक्कत (ना.) पहा : णदक, णदक्क लव. १ 
 
णदक्कतखोर, णदक्कती लव. १. आढेवढेे घेिारा; हेकेिोर; फाटे फोडिारा; संशयी; शकेंिोर; 
अडचिी काढिारा (मनुष्ट्य). २. नाकारिे जाण्याजोरे्ग (नािे). पहा : णदक्कत २ 
 
णदक्चालन न. जहाज, लवमान याचंा मार्गय होकायंत्राच्या साहाय्याने ठरविे. 
 
णदक्पट  लव. सैरभरै : ‘भेिे जािे लिक् पट’ - ज्ञार्गा १८९. 
 
णदक्पणरवतयक पु. लवजेचा प्रवाह उिट करण्याचे उपकरि. 
 
णदक्पाल पु. लिशचेा स्वामी; लिशचेे पािन करिारा. [सं.] 
 
णदखाऊ  लव. १. बाहेरून सुरेि, चारं्गिा लिसिारा. २. पोषािी; िरी ताकि नसिारा. 
 
णदखावट स्त्री. शोभा. 
 
णदगर लिलव. १. तसेच; आििी; जास्त; पुढे; लशवाय; भिते; उिटे; नंतर. २. अन्द्य; इतर : ‘मध्ये 
कोण्ही जो लिर्गर करीि त्यास तंबी करंू.’ - मइसा १·४८. ३. भिते : ‘...जबाब लिर्गर, सवाि लिर्गर करंू 
िार्गिे.’ - ऐिेसं ७·३५७४. ४. उिट; लवरुद्ध : ‘तरी हे भाऊकडीि सरंजामी र्गावंाचा बिंोबस्त कलरतीि. 
आपिाकंडून येलवशीं लिर्गर जाबसाि नसावा.’ - ऐिेसं ११·५६५४. ५. इनाम, सरंजामी िेड्यानंा िावतात. 
[फा.] 
 
णदगरजान लव. जानी; जीवि कंठि. पहा : णजगरजान 
 
णदगरनंबर न. जािा अथवा लकरकोळ फेलरस्त; सामान्द्य िाते. 
 
णदगरबाद लव. १. अवातंर : ‘लिर्गरबािे चौकी बािशहाचें अडीच तीनश े मिै.’ - इमं १९९. २. 
(कायिा) जलमनीचा मािक म्हिून सरकारकार्गिीं असिेिें  एका इसमाचे नावं रद करून त्या लठकािीं 
िुसऱ्याचें नोंििें. -िँड रेव्हेन्द्य ूकोड. 
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णदगंत पु. १. दृश्य लिलतज. २. पथृ्वीचा शवेट, सीमातंप्रिेश; अंलतम टोक. [सं.] (वा.) णदगंती जािे 
- सवय पथृ्वीवर पसरिे; (कीती, सुर्गंध इ.) चोहीकडे फैिाविे. 
 
णदगंतर न. १. िाबंचा, परका िेश, लिशा; िूरिेश. २. अंतराळ. 
 
णदगंबर लव. १. लिशा हेच वस्त्र नेसिेिा; नग्न; नार्गवा. २. परमहंस संन्द्यासी. ३. जैन धमातीि एक 
पथं. 
 
णदगंश न. सूयय, तारे झकवा इतर ग्रह लिलतजाच्या ज्या झबिूत उर्गवतात झकवा मावळतात तो झबिू 
आलि लिलतजावरीि पूवय झकवा पलिम झबिू यामंध्ये होतो तो कंस. 
 
णदगी स्त्री. आधारासाठी िाविेिा टेकू. (र्गो.) 
 
णदग्गज  पु. १. पथृ्वीच्या प्रत्येक लिशिेा असिारा व प्रत्येकीिा आपल्या डोक्यावर उचिून 
धरिारा एकेक हत्ती. २. (ि.) सुंिर व लधप्पाड मािूस. ३. मोठा पलंडत; बडा लविान. ४. (थटे्टने) अवाढव्य, 
रािसी, िाडंर्गा मािूस. [सं.] 
 
णदग्दशयक पु. १. लिशा िािविारा. २. नाटक, लचत्रपट अलभनय इ. चे मार्गयिशयन करिारा. 
 
णदग्दशयन न. १. लिशा िािलविे; सूचना; िशयन; झकलचत लनिेश. २. स्वरूप, पद्धत इ. ची स्थूि 
कल्पना, सामान्द्य मालहती. ३. नाटक, लचत्रपट इ. मध्ये अलभनय इ. चे मार्गयिशयन; किाकृतीची योजना 
करिे. 
 
णदग्बंधन न. १. (जािू) नजरबिंीचा एक प्रकार; लिशा भारण्याचा िेिावा. २. (तंत्रशास्त्र) 
संध्या, जप इ. कमांत करण्याचा एक लवधी. [सं.] 
 
णदग्भ्रांत  लव. हरविेिा; लिशा चुकिेिा; अज्ञात प्रिेशात लफरिारा. [सं.] 
 
णदस्ग्वजर् पु. १. िशलिशा, सवय जर्ग झजकिे. २. (उप.) अलशष्ट, बेताि कृत्य; वडेेपिाची, 
आडिाडं, आिस्ताळी प्रवृत्ती; िंर्गा; बडं. [सं.] 
 
णदघडा लव. उभट; उंच : ‘लिघडु ना िुजटा ।’ - ज्ञा ११·२७७. [सं. िीघय] 
 
णदघळे स्त्री. बरचीसारिे एक शस्त्र : ‘लवचाराचे लन लिघळें िोचावा संसारशत्र ु।’ - भाए २४४. 
 
णदङ णनियर्र्ंत्र न. लिशा ओळिण्याचे यंत्र; नालवक कंपास; होकायंत्र. [सं.] 
 
णदङ मूढ  लव. अचंलबत; अवाक; घाट; स्तंलभत; चलकत; स्स्तलमत. 
 



 

अनुक्रमणिका 

णदठा पु. १. रष्टा; पाहिारा (मािूस) : ‘आपिपें रष्टा । न कलरता ंअसे पैठा । आता ंजािालच लिठा । 
का ंकरावा ।’ - अमृ ७·२१६. २. (ि.) आत्मा. [सं. रष्टा] 
 
णदठाविे अलि. दृष्टाविे; दृष्ट िार्गून नासिे. 
 
णदठी, णदणठवा, णदठीवा स्त्री.  १. दृष्टी; पाहिे; नजर : ‘तुिंा उजू लिलठवा पडे ।’ - लशव ११४. २. 
कृपादृष्टी : ‘तुमचे या लिलठवेयालचये बोिे । सालंसनिे प्रसन्नतेचे मळे ।’ - माज्ञा ९·४. ३. िशयन; िेिावा. (लि. 
घाििे). [सं. दृलष्ट] (वा.) णदठी असिे - १. ऐकण्यात असिे. २. लतळी असिे. (व.) 
 
णदठीपि न. पाहण्याचा धमय : ‘लिठी आपिेया मुरडे । तैं लिठीपिही मोडे ।’ - अमृ २१२. [सं. 
दृलष्ट] 
 
णदठोिा  पु. तीळ. [झह. लिठौिा] 
 
णदडका, णदडता लव. १. एक आलि अधा लमळून िंािेिे; िीडपट (माप इ.). २. एक तुकडा सबंध व 
िुसरा अध्या रंुिीचा असिारी (पासोडी). ३. िीडपिरी घडीचे (वस्त्र). 
 
णदडकी  स्त्री. १. एक पैसा; िीड िुर्गािी नािे. २. उजळिीचा एक प्रकार; लिडाचा पाढा; 
लिडके. 
 
णदडके न. १. िीड अथवा याचा कोिताही एकेरी रु्गिाकार; लिडाचा पाढा. २. (रु्गळाची अडत) 
हमािािा िीड मिामारे्ग काही ठरावीक हमािी िेतात. त्यापेिा जास्त माि भरिा तर त्याबदि द्यावी 
िार्गते ती िीडपट हमािी. 
 
णदडदांडी स्त्री. मधल्या काट्यापासून एक भार्ग आिूड आलि एक िाबं अशी तार्गडीची िाडंी. 
 
णदडदुमता लव. लिडका. 
 
णदडी, णदडीकाडी, णदडे, णदडोत्रा पहा : णदढी इ. 
 
णदढी स्त्री. एक आलि अधा; िीडपट. 
 
णदढीकाढी, णदढीवाढी स्त्री. पेरिीच्या वळेी लििेिे धान्द्य पीक आल्यानंतर िीडपटीने घेण्याचा करार 
झकवा अशा करारावर लििेिे कजय. 
 
णदढीबाद, णदढीवजासूट (मुिकी, वसुिीमध्ये) एकतृतीयाशं सूट. 
 
णदढे शअ. लिडक्यामंध्ये लिडाने रु्गिताना योजिेिा शब्ि. उिा. िहा लिढे पंधरा. 
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णदढोतरा, णदढोतत्रा पु. िरमहा िर शकेडा िीड प्रमािे व्याजाचा िर. 
 
णदतीणदती लिलव. जोराने; घाईने; धापा टाकत (पळिे). [सं. पदृ लि.] 
 
णददार पु. चेहरा. 
लव. १. िेििा. २. िेििा पि नािान; वरून लिसायिा संुिर परंतु पोकळ, टाकाऊ, लनरुपयोर्गी. 
[फा. िीिार] 
 
णददार पाडिे लि. परािम करिे. 
 
णदधिे सलि. िेिे : ‘धमय म्हिे उद्योर्गीं जो लिधिा तोलच भर मलहवर हो ।’ - मोभीष्ट्म १·९६. [सं. िा] 
 
णदधन न. एक औषध, रसायन. 
 
णदन पु. लिवस. [सं.] 
 
णदनकृत्र्, णदनचर्ा न. स्त्री. १. रोजचा िम, राहिी; लनत्याची राहिी, िचय; प्रत्येक लिवशी करण्याचे 
काम, काययिम. २. कसा तरी लिवस घािविे; पोट भरिे. २. रोजलनशी; डायरी इ. [सं.] 
 
णदनणनवाह पु. पहा : णदनकृत्र् २ 
 
णदनमर्ादा स्त्री. १. सूयोियापासून सूयास्तापयंतचा काळ. २. कािमयािा. ३. सूयास्त; 
सायंकाळ. [सं.] 
 
णदनमान न. १. पहा : णदनमर्ादा १ : ‘मावळिा लिनमान मोकाम र्गीर निीवर िंािा ।’ - ऐपो 
८१. २. पलरस्स्थती; काळवळे. 
 
णदनमेक  पु. लिवसर्गत; लिरंर्गाई : ‘तुमच्या मारफतीचा कारभार आसोन यैवजास लिनमेक न 
व्हावा.’ - पेि २८·२७९. [सं. लिनम + एक] 
 
णदनवाशी लव. र्गरीब; िलररी. (र्गो.) 
 
णदनवास पु. र्गलरबी; िालरद्र्य. (र्गो.) [सं.] 
 
णदनवृद्धी स्त्री. िोन सूयोियानंा एक लतथी आल्यास होिारी लतथीची वाढ; चरं व सूयय याचं्यामध्ये 
बारा अंशाचें अंतर पडण्यासाठी एका संपूिय लिवसापेिा अलधक काळ िार्गल्यास िुसऱ्या लिवशी 
सूयोियाच्या वेळी तीच लतथी असते. अशा वळेी िुसऱ्या लिवसािा लिनवृद्धी िंािी असे म्हितात. [सं.] 
 
णदनशुद्धी स्त्री. चारं्गिा मुहूतय; कोिताही अशुभ योर्ग नसिे; शुभलिवस लनलित करिे. [सं.] 
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णदनक्षर्  पु. सूयोियानंतर िार्गून िुसऱ्या सूयोियापूवीच संपिारी लतथी; सूयोियािा एक 
लतथी असताना िुसरा सूयोिय होण्यापूवीच चरं व सूयय याचं्यामध्ये बारा अंशापेंिा अलधक अंतर पडल्यास 
लतसरी लतथी िार्गते व मधिीचा िोप होतो. त्यािा लिनिय म्हितात. [सं.] 
 
णदनार पु. एक जुने नािे. हे चािंीचे झकवा सोन्द्याचे सात झकवा िहा राम वजनाचे असे. [सं. िीनार; 
ग्री. िीनालरयस] 
 
णदनावणध, णदनावधी स्त्री. १. एक लिवसाचा काळ. २. लिरंर्गाई; आज उद्याची चािढकि; लविंब; 
उशीर. [सं.] 
 
णदनांक  पु. तारीि. 
 
णदनेदेवडे लिलव. रोजच्या रोज; एकसारिे, रोज नवीन : ‘लिनें िेवडें, चोळी िुर्गडें लतळभर नाहीं 
चुका ।’ - पिा ८१. 
 
णदन्हिे लि. िेिे. 
 

‘णदप’पासूनसुरूहोिारेसवयशब्द‘दीप’इ. मध्रे् पहा. 
 
णदपकिे  अलि. लिपिे. [सं. िीपन] 
 
णदपडे लव. तेजस्वी; सतेज : ‘नाजुक रुपडें लिपडें लठकडें लजकडे लतकडे असकारा ।’ - पिा ४·१२. 
[सं. िीप्] 
 
णदपिे, णदपाविे अलि. १. अलतशय प्रकाशामुळे, तेजामुळे दृष्टी स्स्थर न राहिे; चक्क होिे; अंधेरी येिे. २. 
अपूवय, अदु्भत र्गोष्ट पालहल्यामुळे चलकत होिे. ३. ज्या तेजाने झकवा प्रकाशाने लिसत असते ते नाहीसे 
िंाल्यामुळे अंधत्व येिे. [सं. िीप] 
 
णदपलव  स्त्री. लिविेाविी : ‘तथा चालर लिपिवा र्ग १’- पाढंर लशिािेि. 
 
णदपवा पु. सारा लिवस ढर्गाचंी अंधारी असताना मध्येच थोडा वेळ ढर्गामंधून येिारे सूयाचे लकरि, 
पडिारे ऊन. (को.) [सं. िीप्] 
 
णदपाचा कवडा (ि.) वृद्ध, अशक्त झकवा कुटंुबातीि नाकता मािूस; केवळ नावािा धनी असा मनुष्ट्य. 
 
णदपारी  लव. प्रकाश पाडिारा. 
 
णदपाविे न. िेवािा लिव्याने ओवाळण्याचा पूजेचा एक प्रकार. 
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णदपावत  जुिूम. 
 
णदपुष्ट, णदपोष्ट, णदपुष्टेल  न. लिवा लविंल्यानंतर रालहिेिे तेि. [सं. िीप+म. उष्टे] 
 
णदपुष्टाि, णदपोष्टाि स्त्री. लविंलविेल्या लिव्याच्या वातीपासून सुटिारी घाि. 
 
णदबंखुरी, णदमखुरी, णदबंखुरे, णदमखुरे लव. िहान मुिाचे रारं्गिे. (र्गो.) 
 
णदमक, दीमक पु. वाळवी; कसर. [झह.; फा.] 
 
णदमडी स्त्री. लटमकी; एकतारीबरोबर साथ करण्याचे चमयवाद्य. [क. िुमलड] 
 
णदमत, णदमतदार, णदमतवार पहा : णदम्मत इ. 
 
णदमाख  पु. मर्गरुरी; तोरा; डौि; र्गवय; भपका. [अर. लिमाघ्] 
 
णदमाखचोट्टा लव. र्गर्णवष्ठ; अहंमन्द्य. (ना.) 
 
णदमाखदार लव. १. चढेि; डौिी; मर्गरूर. २. (ि.) अलतशय सुरेि; डौििार. [फा.] 
 
णदम्मत स्त्री. १. लजम्मा; हवािा; काळजी; लनस्बत; कारभार; व्यवस्था; ताबा : ‘याचे लिमती करिे.’ - 
मइसा १५·१७९. २. तैनात; सेवा. ३. स्वाधीन, ताब्यात असिेिी सैन्द्याची तुकडी. [अर. लिंम्मत] 
 
णदम्मतदार लव. ताबा, सत्ता, व्यवस्था ठेविारा. 
 
णदम्मतवार, णदम्मती लव. ताब्यात असिेिा; हुकमात वार्गिारा. 
लिलव. ज्याचं्या लिमतीिा वस्तू, मािसे लििेिी असतात त्याचंी नाववार (केिेिी यािी इ.). 
 
णदम्ह्य स्त्री. साजंवळे; सूयास्तानंतरची वेळ; सायंकाळ. (अलह.) 
 
णदर् पु. लिवस : ‘आम्ही येतुिे लिया याची मातुलह नेिीं ।’ - ज्ञा ६·४२८. [सं. लिन] 
 
णदरगदारी स्त्री. अडचि; लवपत्ती. पहा : णगणरबदारी 
 
णदरनं, णधरनं लि. तयार असिे; कृती करायिा होकार असिे. (अलह.) 
 
णदरम, णदणरम पु. १. िोन आिे लकमतीचे चािंीचे नािे : ‘सरकारचा िामलिरम तफावत न करिें.’ - 
मइसा २०·३०२. २. चविीभार; चविीच्या वजनाची वस्तू. ‘िररोज अधा लिरीम लहरडा व अधा लिरीम 
सेंिेिोि लमळून द्यावें.’- अश्वप १·१६१. [फा.] 
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णदरसाल लव. पाठविेिे; धाडिेिे. [अर. ि-इसाि] 
 
णदरंग, णदकरग, णदकरगाई पु. स्त्री. उशीर; रेंर्गाळिी; िाबंि. [फा. लिरंग्] 
 
णदल पु. न. हृिय; अंतुःकरि; मन. [फा.] (वा.) णदल फाकिे, णदल फाकटिे - अस्वस्थ, बेचैन 
होिे; र्गोंधळून जािे. 
 
णदलकश लव. मनोहर. [फा.] 
 
णदलकुल लव. लहरमुसिेिा; कष्टी; श्रमी; िलज्जत : ‘लििकुि बसिे लजकलडि लतकडे सन्द्मुि 
एकलह येईना ।’ - पिा ८५. 
 
णदलखुलास, णदलखुलासा पु. शुद्ध भाव; मनाचा मोकळेपिा; समाधान : ‘लिििुिाशाने जाब 
लििा नाहीं.’ - सभासि ३९. [फा. लिि + अर. लििास] 
 
णदलखुशी स्त्री. १. आनंि; संतोष; तृप्ती; लचत्ताची प्रसन्नता. २. रुकार; संमती; इच्छा; आपिुशी; 
पसंती. [फा.] 
 
णदलखेचक लव. मनािा आकर्णषत करिारे. 
 
णदलणगरी स्त्री. िुुःि; िेि; लिन्नता; बेलििी. 
 
णदलगीर लव. िुुःिी; कष्टी; लिन्न; असंतुष्ट; र्गाजंिेिा. [फा.] 
 
णदलचस्प लव. लचत्ताकषयक; मनोहर; मजेिार. [फा.] 
 
णदलजमाई स्त्री. िातरजमा; मनाची लमळिी; मतै्री. [फा. लििजम ई] 
 
णदलजोई स्त्री. सातं्वन; समाधान : ‘तुम्ही आमचे तफेने याचंी तशफ्फी व लिल्जोई करावी.’ - 
मइसा २२·२५. [फा.] 
 
णदलदार लव. उिार; मनलमळाऊ; सहृिय; मोठ्या मनाचा. [फा.] 
 
णदलदारी स्त्री. १. उिारता; धीटपिा; िंबीरपिा; सहृियता; धीर. २. उते्तजन; िातरजमा : 
‘मावळे िोक तमाम याची लिि् िारी करून.’ - वाडशाछ १·११६. 
 
णदलपसन पु. एक फळभाजी; ढेमसे. 
 
णदलपाक लव. पलवत्र; शुद्ध अंतुःकरिाचा; सरळ; लनष्ट्पाप. - ब्रप ३०७. 
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णदलबर, णदलभर,णदलवर पु. लप्रयकर; वल्लभ. [फा.] 
लिलव. मनाची तृप्ती होईपयंत. 
 
णदलभरी स्त्री. समाधान; िात्री; उते्तजन : ‘तमाम रयतेची लििभरी करून िाविी होय तें 
करिें.’ - मइसा १·३४६. 
 
णदलरुबा पु. (वाद्य) र्गजाने वाजवण्याचे एक तंतुवाद्य; ताऊस या वाद्याचा मोर काढिा म्हिजे 
हे वाद्य बनते. 
 
णदलवर  न. १. मासे पकडण्याचे मोठे जाळे. (को.) २. पहा : णदलावर 
 
णदलवाि स्त्री. पिती. (तंजा.) 
 
णदलसफाई, णदलसाफी स्त्री. मनाची लनिािसता, लनुःशकंता : ‘लििसाफीचा फमान उभयतानंीं 
बािशहापासून संपािन केिा.’ - प्रामस ३२. 
 
णदलसेरी संतोष. 
 
णदलहवाली स्त्री. मनाची अस्वस्थता; लववचंना; काळजी. 
 
णदलावर लव. धीर; शूर; धाडसी. - पिमव ८५. 
 
णदलासा  पु. १. आश्वासन; धैयय; भरवसा. २. हेतू; मनातीि इच्छा. [फा.] 
 
णदली लव. जानी; लजवाभावाची (िोस्ती) : ‘िोन उम्िे मनुष्ट्य लििी िोस्ती जाहीर करावयास रवाना 
करीत आहो ।’ - पअ ६५. [फा. लिि] 
 
णदलेर लव. धाडसी; शूर; धीट. [फा. लििीर] 
 
णदल्लीचा सोदा, णदल्लीकर, णदल्लीवाला पटाईत चोर; अस्सि भामटा. 
 
णदल्लीदरवाजा पु. १. उत्तरलिशकेडे असिेिा िरवाजा झकवा वसे. २. शोभेच्या िारूच्या कमानिार 
िंाडाचा एक प्रकार. 
 
णदवई स्त्री. आषाढी अमावास्येचा िीपोत्सव. 
 
णदवई स्त्री. िहान नारळ येिारी माडाची एक जात. (को.) [सं. िीप] 
 
णदवखुरे  अलि. रु्गडघ्याने चाििे; रारं्गिे. (र्गो.) 
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णदवचे सलि. िेिे. (र्गो.) [सं. िा] 
 
णदवज न. मातीच्या लिव्याचंी पचंारती. जते्रच्या लिवशी लहच्यात वाती िावनू िेवळाभोवती प्रिलििा 
घाितात. (र्गो.) 
 
णदवटा पु. १. मोठी मशाि; मोठा पेटविेिा काकडा; पोत. २. मशािचीजी. ३. कुटंुबािा कालळमा 
िाविारा मािूस. ४. भलवष्ट्य सारं्गिारा लभिेकरी; जोशी. 
 
णदवटाळे न. लिवा ठेवण्याची घडवंची. 
 
णदवटी स्त्री. १. िहान मशाि. २. नारळाची करवटंी एका काठीच्या टोकािा बसवनू लतच्यात तेिात 
लभजविेल्या झचध्या पेटवनू केिेिा लहिाि. ३. र्गोंधळी िोकाचंी र्गोंधळाच्या वळेी िावण्याची िहान 
मशाि. ४. (ि.) पुरुषातं मोकळेपिाने लमसळिारी स्त्री : ‘कोित्याही ‘लिवटी’चा आसरा िंािा तरी भिे.’ 
- वासूनाका ३. [सं. िीपवर्णत; क. लिवलट, िीवलट, िीवलटरे्ग] 
 
णदवटीजोहार, सलाम संध्याकाळी लिविेार्गिीच्या वळेी राजे िोकानंा सेवकानंी करण्याचा रामराम, 
प्रलिपात. 
 
णदवटीबुदली पेशवाईतीि मशािीचा मान : ‘लिवटी बुििीची जहार्गीर ।’ - ऐपो ४३. 
 
णदवया  पहा : णदवटा २, ३ 
 
णदवयावाघ, णदवटे न. लचत्ता. 
 
णदवठि, णदवठाि न. घरातीि लिवा ठेवण्याची जार्गा; िाकडी समई. [सं. िीपस्थान] 
 
णदवड, णदवळ न. पु. आधेिे; मोठा पि लनरुपरवी, पाण्यात राहिारा, लबनलवषारी साप. 
 
णदवडा पहा : देहुडाचरि 
 
णदवताल, णदवनाल, णदवनाली, णदवलािी स्त्री. पिती; लिवा ठेवण्याची िाकडी पाटी. (व.) [सं. िीप 
+ ति] 
 
णदवलाविे न. लिवा; लनराजंन. (तंजा.) 
 
णदवली  स्त्री. १. िाबं िाडं्याची िोिंडी पिती; लिविेाविे; िहान लिवा. २. तेि झकवा तूप 
काढण्याचे िाडंीचे भाडें. 
 
णदवशी स्त्री. तािंळाच्या कण्याचें एक पिान्न. (र्गो.) [क. िोश]े 
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णदवशीअमावास्र्ा, पूजा पहा : णदव्र्ाचीअवस 
 
णदवस पु. १. एका सूयोियापासून िुसऱ्या सूयोियापयंतचा काळ. २. एका लिवसात काम करण्याचा 
ठरावीक काळ. ३. सूयोियापासून सूयास्तापयंतचा काळ; प्रकाशमय, उजेडाचा काळ. ४. (ि.) सूयय. ५. 
मृताची उत्तरलिया. ६. (ि.) नशीब; सदीचा काळ. ७. (ि.) आयुष्ट्य. ८. (बायकी) र्गभारपि; र्गरोिरपि. 
[सं.] (वा.) णदवस काढिे, णदवस घालिे, णदवस ढकलिे, णदवस दवडिे, णदवस रगडिे, णदवस 
लाटिे, णदवस सारिे - अडचिीत, कष्टात लिवस कंठिे. णदवस घेऊन, णदवसाउजेडी, णदवसासकट, 
णदवसापूवी, णदवसाबरोबर, णदवसाढवळ्र्ा – संध्याकाळपयंत; सूयय मावळण्यापूवी. णदवस चढिे - सूयय वर 
येिे. णदवस झाडावर रे्िे - सूयय थोडासा वर येिे. णदवस डोईवर रे्िे - िुपारचे बारा वाजिे; भर िोन प्रहर 
होिे. णदवस दारी, दाराबाहेर रे्िे - लिवस उर्गविे; सकाळ होिे. णदवस णफरिे - वाईट काळ, अविशा, 
आपत्ती येिे. णदवस मागे पहातात - काळ वाईट आिा आहे, उिटा लफरिा आहे. णदवसा णदवाळी - 
उधळपट्टीची राहिी; बेसुमार िचय करिे. णदवसाने डोके काढिे - नुकताच लिवस उर्गविे, येिे. 
णदवसामशाल लाविे, पाजळिे - १. उधळपट्टी करिे; अनीतीची कृत्ये उघडपिे करिे (िारू लपिे, 
रंडीबाजी, जुर्गार इ.). २. एिािे महत्कृत्य करिे. णदवसावर नजर देिे, णदवसासारखा होिे - 
काळाप्रमािे, काळवळे पाहून वार्गिे; वारा येईि तशी पाठ लफरलविे. नवा णदवस उगविे - लजवावरच्या 
िुिण्यातून बरे होिे; महासंकटातून पार पडिे. वषाएवढा णदवस - १. उत्तरायिातीि मोठे लिवस. २. 
कंटाळवािा लिवस; िुुःिसंकटाचा काळ. 
 
णदवसगत स्त्री. ठरिेल्या काळापेिा जास्त उशीर िाविे; लविंब. 
 
णदवसगुजारा, णदवसगुजराि पु. स्त्री. लिवस कसाबसा घािविे; र्गलरबीने चलरताथय चािलविे. (लि. 
करिे) 
 
णदवसपािी न. थंड पािी. (व.) 
 
णदवसबळ न. लिवसाचा उजेड, प्रकाश, काळ. 
 
णदवसभऱ्र्ा लव. कसेतरी टंर्गळमंर्गळ करून लिवस भरिारा (मजूर). 
 
णदवसमावळी स्त्री. लिवस मावळल्याबरोबर लजची पाने लमटतात अशी वनस्पती. 
 
णदवसवड न. िररोजचे वतेन; रोजमुरा : ‘चौकीिारासी बहुत िायालपयास लिवसवड उिंड 
िेऊन त्यास राजी ठेलविे.’ - पेि २८·१०२. 
 
णदवसळई, णदवेसळई, णदवसळी स्त्री. र्गंधकाडी; आर्गकाडी. [रु्ग. लियासिाई] 
 
णदवसा, णदसावडा पु. एक लिवसाची मजुरी. (कु.) 
 
णदवसा ढवळ्र्ा लिलव. धडधडीत लिवस असताना; भरलिवसा. 



 

अनुक्रमणिका 

णदवसा दरोडा िेित-िेित राजरोस, धडधडीत जुिूम (राजसते्तचा झकवा भीडमुवयत नसिेल्या 
मािसाचंा). 
 
णदवसानणदवस, णदवसेंणदवस, णदवसोणदवस लिलव. लिवसामार्गून लिवस जातात तसे वाढत; 
उत्तरोत्तर अलधक होत; सतत; एकसारिे. 
 
णदवसाभऱ्र्ाचा लव. सर्गळ्या लिवसासाठी, सर्गळ्या लिवसाच्या बेर्गमीचे. 
 
णदवसांध, णदवांध पु. घुबड : ‘कीं लिवसाधंालस भेटिा तरिी ।’ - मोकिय २·१६. 
 
णदवसे न. लिव्याच्या अमावस्येिा केिे जािारे किकेचे झकवा तािंळाच्या लपठीचे लिव्याच्या 
आकाराचे पिान्न; लनवर्गरी; फळ : ‘कीं लवप्र पुरोडाश, ित्रकुळें  त्या पुढें जसीं लिवसीं ।’  -मोउद्योर्ग १३·८१. 
 
णदवळी स्त्री. १. ओिािलिवा; ठािवई इ.मध्ये ठेवण्याचे टवळे; िहान चाडे. २. तेि काढायची उभी 
पळी. ३. पिती. [सं. िीप] 
 
णदवळॉ पु. नारं्गरिेल्या जलमनीतीि मातीची ढेकळे फोडण्याचे िाकडी औत. (र्गो.) 
 
णदवंगत लव. स्वर्गयवासी; मृत. 
 
णदवा पु. १. िीप; तेि व वात याचं्या साहाय्याने प्रकाश िेिारे साधन. वीज, धूर याचं्या साहाय्याने 
प्रकाश िेिारे साधन. २. पहा : णदवली १. ३. िग्नलवधीत िावायचा किकेचा केिेिा लिवा. ४. वैशाि 
मलहन्द्यातीि अलश्वनी इ. पाच नित्रानंी युक्त असे लिवस (लिवे-पचंक). ५. पहा : णदवसे. ६. (ि.) मूिय; 
अज्ञानी. ७. (ि.) सूयय. [सं. िीप] (वा.) णदवा न लागिे - बेलचराि, उजाड होिे (प्रातं, र्गाव). 
णदवालाविे - (उप.) वाईट कृत्यानंी प्रलसद्धीिा येिे; अपकीती होिे. णदवा सरसा करिे - वात पुढे करिे, 
लतचा कोळी िंाडिे. णदवे ओवाळिे - (उप.) कुचलकमतीचा, िरु िेििे; लतरस्कार िािलविे. णदव्र्ाने 
णदवस काढिे,  णदव्र्ाने णदवस उजेडिे - रात्रभर जार्गिे; अलतशय आजारी असिे. णदव्र्ाला णनरोप, 
णदव्र्ाला पदर, णदव्र्ाला फूल देिे - लिवा मािलविे. णदव्र्ावातीने शोधिे - प्रत्येक कानाकोपरा बारकाईने 
शोधिे. 
 
णदवा लिलव. लिवसा; उजेडी. 
 
णदवाकीती पु. १. (ि.) न्द्हावी; नालपत. २. िािच्या जातीचा, वर्गाचा मािूस; ज्याचे रात्री नाव 
घेऊ नये असा. [सं.] 
 
णदवाटनी स्त्री. महािेवािा जाताना न्द्यायचा लिवा. (िंाडी) 
 
णदवाि, णदवािजी न. १. मुख्य प्रधान; कारभारी; कायिेमंडळातीि मंत्री. २. मोंर्गिी अंमिात 
जमाबिंीिात्याचा प्रातंातीि मुख्य अलधकारी, कारकून. ३. िंडालधकारी. [अर. िैवान्; फा. िीवान] (वा.) 



 

अनुक्रमणिका 

णदवाि चे तेल पदरात घेिे, णदवािजी चे तेल पदरात घेिे - काहीही नुकसान िंािे तरी, आपल्या 
धन्द्याची िेिर्गी स्वीकारिे. 
 
णदवाि, णदवान पु. १. न्द्यायािय. २. (पिंर्गापेिा कमी उंचीचा) िाकडी पिंर्ग. 
 
णदवािअसामी स्त्री. १. चलरताथासाठी असिेिी सरकारी नेमिूक, नोकरी, चाकरी. २. सरकारी 
कामर्गार. 
 
णदवाि-इ-आम पु. प्रजेचे अजय ऐकण्याचा लिवाििाना; सावयजलनक िरबाराची जार्गा. 
 
णदवाि-इ-खास पु. बािशहाची. िाशाचंी िाजर्गी बठैकीची जार्गा. 
 
णदवािखाना, णदवाि पु. १. राजसभार्गृह. २. अजय ऐकण्याची, न्द्यायिानाची सिर कचेरी; मंत्र्याचें 
सभास्थान : ‘तुका म्हिे धरुलन हात । नाही नेिें  लिवािातं ।’ -तुर्गा १४१५. ३. बठैकीची जार्गा; कचेरी. ४. 
सरकारी कर- मार्गिी. (लि. फेडिे, चुकविे, िेिे, फडशा करिे, लफटिे, चुकिे.). ५. सरकार; मुख्य 
सत्ता : ‘लनपुलत्रकाचें लमरास तें लिवािाचें.’ – मइसा ८·४९. [फा. लिवानिान] 
 
णदवािणगरी स्त्री. लिवािाचे काम; प्रधानकी; वलजरात. 
 
णदवािचावडी स्त्री. न्द्यायकचेरी; सरकारी काम करण्याची जार्गा; सरकारी कोटयकचेरी. 
 
णदवािदरबार पु. १. राजसभा; न्द्यायकचेरी. २. सरकारी न्द्यायसभेकडून चौकशी. ३. (ि.) 
कुप्रलसद्धी; बोभाटा. 
 
णदवािदस्त, णदवाि देिे, णदवािधारा, णदवािसारा न. पु. सरकारी कर; शतेसारा. 
 
णदवािदुय्र्म पु. नायबलिवाि; मुख्य लिवािाच्या हातािािचा, अलधकारी. 
 
णदवािसाहेब स्त्री. (बायकी) नवऱ्याची बहीि; नििं. 
 
णदवािा, णदवाना  लव. १. वडेा; लपसाटिेिा. २. मूिय; लनरंकुश. [फा. िीवान] 
 
णदवािी लव. १. मुिकी (कचेरी, िटिा, बाब). २. िाजर्गी झकवा सावयजलनक हक्कासंबंधाचा; (इं.) 
लसस्व्हि. [फा. लिवानी] 
 
णदवािी झाप िहान जातीच्या ताडाच्या फादं्या; सरकारी ऐनलजनसी कर म्हिून द्यावयाच्या िहान 
फादं्या. (को.) 
 



 

अनुक्रमणिका 

णदवाते न. शतेात काम करीत असताना िाण्यासाठी मजुराने नेिेिे अन्न; न्द्याहारी; लशिोरी. (को.) 
[सं. लिवा + अद] 
 
णदवादांडी स्त्री. समुरात धोक्याची सूचना िािलविारा लिवा असिेिे उंच घर; िीपर्गृह; 
िीपस्तंभ. 
 
णदवाणदवस, णदवाणदवसे न. िळे पुजिे; रासंुडा करिे. (व.) 
 
णदवाभीत पु. १. घुबड. २. (ि.) चोर. ३. (ि.) िाजाळू. [सं.] 
 
णदवार, णदवाल, णदवाळ स्त्री. १. झभत. २. (झशपी धंिा) टोपीची उंची. [फा. िीवार] 
 
णदवारणगरी स्त्री. झभतीिा िावण्याचा लिवा; शामिान; त्याचा आकडा. 
 
णदवारतोडी लव. तट फोडिारी (तोफ). 
 
णदवा लाविे लशडीच्या िेळात भट्टा रेषेजवळ पडिा असता त्याजवळ भट्टा िावनू िेळिाऱ्यािा 
अडचि उत्पन्न करिे. 
 
णदवालाव,ू णदवेलाव,ू णदवालाव्र्ा, णदवेलाव्र्ा लव. (ि.) कुप्रलसद्ध; ज्याच्याबदि फार बोभाटा 
िंािा आहे असा. 
 
णदवाळखोर लव. उधळ्या; लिवाळे काढिारा. 
 
णदवाळखोरी स्त्री. १. उधळपट्टी. २. लिवाळे वाजण्यासारिी स्स्थती. 
 
णदवाळशीप न. (कृष्ट्िकमळासारिे) एक पाढंरे रानफूि. (ठाकरी) 
 
णदवाळसि पु. िग्न िंाल्यानंतरच्या पलहल्या लिवाळीिा जावई व त्याच्या घरची मंडळी बोिावनू 
त्यानंा मुिीच्या बापाने मेजवान्द्या, पोशाि, िेिर्गी इ. िेिे. 
 
णदवाळाघोडा, णदवाळ्र्ाघोडा, णदवाळी घोडा, णदवाळाघोडी, णदवाळ्र्ाघोडी, णदवाळी घोडी १. ज्याच्या 
चिंीमुळे मािकाचे लिवाळे लनघेि असा, फार िचय िार्गिारा घोडा. २. (ि.) मोठा व संुिर घोडा–घोडी. 
 
णदवाळी  स्त्री. १. अलश्वन वद्य त्रयोिशी (धनत्रयोिशी) पासून कार्णतक शुद्ध लितीये (भाऊबीजे) 
पयंतचा सि. २. मार्गयशीषय शुद्ध प्रलतपिा. ३. (ि.) चंर्गळ; ख्यािीिुशािी; चैन. ४. (ि.) मेजवानीतीि 
पिान्नाचंी चरं्गळ; रेिचेि. [सं. िीपाविी] 
 



 

अनुक्रमणिका 

णदवाळी  स्त्री. कडू िोडकीचा विे. हा भारपि व आलश्वन मलहन्द्यात फुितो. पाने औषधी 
असतात. 
 
णदवाळीचे साल कार्णतक शुद्ध प्रलतपिेिा सुरू होिारे वषय; व्यापारी वषय. 
 
णदवाळे, णदवाळू न. १. (जुन्द्या काळी लिवाळे काढावयाचे असताना ते काढिारा आपल्या िुकानाच्या 
उंबऱ्यात, िारात एक शिेाचा लिवा िावनू ठेवीत असे त्यावरून) नािारी; भारं्गोरे; सावकारानंा िेण्यासाठी 
जवळ काही नसिे; िेिेिार कफल्लक बनिे. (लि. लनघिे, काढिे, वाजिे.). २. (ि.) कंर्गािपिा; काही 
नसिे; िालरद्र्य. ३. संपिे; (लजन्नस, िाद्यपिाथय) सरिे; केिेिे अन्न संपून यजमानाची होिारी फलजती. 
४. झनिा; टवाळी. 
 
णदवाळे न. लिवाळीचे, कडू िोडकीचे फूि, फळ. 
 
णदवी स्त्री. १. ठािवई; िामिलिवा; पहा : णदवली. २. (सामा.) लिवा : ‘लिहा लिवीं । मीं लतहीं िोकीं 
िावीं ।’ – लशव ८९८. ३. मशाि : ‘तया ंतत्त्वज्ञा ंचोिटा ं। लिवी पोता साची सुभटा ।’ – ज्ञा. १०·१४२. 
 
णदवे न. निी झकवा िाडीतीि िहानसे बेट. 
 
णदवे न. एक प्रकारच्या िंाडाचे लतिट मूळ. हे डारं्ग प्रातंात िातात. 
 
णदवे, णदवेपंचक पु. पहा : णदवा ४ 
 
णदवे ओवाळा, णदवे ओवाळ्र्ा लव. (झनिाथी) लिव ेओवाळण्यायोग्य; मूिय; लिवटा. 
 
णदवेल न. १. लिव्यातीि तेि. २. एरंडेि. (रु्ग.) 
 
णदवेलागि, णदवेलागिी, णदवेलावि, णदवेलाविी स्त्री. १. लिवे िार्गण्याची, संध्याकाळची वेळ. २. 
लिव ेिाविे; उजेड करिे; प्रकाश पाडिे. 
 
णदवेलाविी स्त्री. (ि.) उजाड र्गावात वस्ती करिे; र्गाव वसलविे. 
 
णदवेलाविीचा कौल उजाड प्रातंात वस्ती करताना काही काळापयंत कर वसूि न करण्याबदिचे 
सरकारी आज्ञापत्र, हमी, कौि. 
 
णदवेलाविे न. (ताबं्याचा) िहान लिवा. 
 
णदवे सलामी पहा : णदवटी जोहार 
 



 

अनुक्रमणिका 

णदव णदव से न. िळ्यातून िािे घरी आिताना िळ्यात केिा जािारा समारंभ. यात किकीचे 
लिव ेकरून ते तेथे थोडा वेळ िावनू ठेवनू नंतर धान्द्यात लमसळतात. (व.) [सं. िीप] 
 
णदव्र् न. १. आपल्या िरेपिाची साि पटवनू िेण्यासाठी लवलशष्ट िेहिंडाची कृती करिे; शपथेचा 
एक प्रकार, लनिययाची एक कसोटी. उिा. अस्ग्नलिव्य. २. (ि.) कडक परीिा; कठीि प्रसंर्ग. [सं.] (वा.) 
णदव्र् उतरिे –कसोटीिा उतरिे; िरा ठरिे. णदव्र् लागिे – िोटा ठरिे. णदव्र्ातून उतरिे, णदव्र्ाला 
उतरिे – मोठ्या संकटातून सुरलितपिे बाहेर पडिे. 
 
णदव्र् लव. १. िैवी. २. अलतशय संुिर; सुरेि; िावण्यसंपन्न. ३. िोकोत्तर; अिौलकक : ‘लिव्यौषध 
जैसे रोलर्गया ।’ – ज्ञा १७·३९३. ४. आत्म्यालवषयीचे (ज्ञान इ.). [सं.] 
 
णदव्र्चकू्ष, णदव्र्दृष्टी न. स्त्री. अज्ञान; दृष्टीआड असिाऱ्या वस्तू पाहण्याची िैवी दृष्टी; ज्ञानदृष्टी. 
 लव. िैवी दृष्टी असिारा. [सं.] 
 
णदव्र् पक्ष एकरंर्गी व ज्याच्या अंर्गावर कोठेही भोवरा नाही असा (घोडा). हा सुिििी समजतात. – 
अश्वप १·९१. 
 
णदव्र्मागय पु. तंत्रमार्गय; शाक्तपथं : ‘कोण्ही लिव्यमार्गीचीं आिीं असलत’ िीचउ ११. [सं.] 
 
णदव्र् वषय िेवाचें, ब्रह्मिेवाचे वषय. 
 
णदव्र्ञान न. १. अतींलरय ज्ञान. २. ईश्वरी ज्ञान. ३. आत्मज्ञान. 
 
णदव्र्ाची अवस आषाढी अमावास्या. या लिवशी लिव्याचंी पूजा करतात व लिव्याच्या आकाराचे पिान्न 
करून नैवदे्य िािवतात व िातात. 
 
णदव्र्ोदक न. वषाजि; पावसाचे भाडं्यात धरिेिे पािी. [सं.] 
 
णदव्र्ोळी स्त्री. योर्गशास्त्राची एक परंपरा : ‘विोळी : अमरोळी : लसद्धोळी : लिव्योळी : इया 
च्याऱ्ही ओळी नाथालंचया’ – िीचउ ४८६. [सं. लिव्य + आविी] 
 
णदशा स्त्री. १. लिस्ग्वभार्ग; पूवय, पलिम इ. आठ लिशा; आकाशाची पथृ्वीकडची बाजू. २. प्रातं; प्रिेश. ३. 
रीत; प्रकार; मार्गय (कामाचा इ.). [सं.] (वा.) णदशा कोंडिे –अवष्टंभ, अवरोध होिे : ‘मुरडा हार्गवि 
उन्द्हाळे । लिशा कोंडता ं आंिोळे ।’ – िास ३·६·३०. णदशा फाकिे, णदशा फुटिे, णदशा पालटिे, णदशा 
उघडिे – उषुःकाि होिे; उजाडिे. णदशा भारिे, णदशा बांधिे – मंत्रसामथ्याने चोहीकडचा प्रिेश, िोक 
याचंी नजरबंिी करिे; कोिािाही आपिे कृत्य कळिार नाही असे करिे. णदशेस जािे – (प्र.) 
बलहर्णिशिेा, शौचािा जािे. चारही णदशा मोकळ्र्ा होिे – (कोठेही भटकिे, भीक मार्गिे इ. साठी) 
थोडीही आडकाठी नसिे; अंकुश नाहीसा होिे. दशणदशा पळिे –पारं्गापारं्ग होिे; ते्रधा उडिे. 
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णदशाचक्र न. लिलतज : ‘अथवा िशलिशा समाकुळ । लिशाचि ।’ –ज्ञा ११·३१५. 
 
णदशादशयक न. १. होकायंत्र. २. कायाची लिशा िािविारा. 
 
णदशादाह पु. लिशा पेटल्याप्रमािे लिलतजाजवळ आकाश आरक्त होिे : ‘चार घटकापयंत िाि 
असते. मार्गती लनवळते. लिशािाह होतो. िुलछन्न आहे?’ – पेि २२·३६४. [सं. लिग्धाह] 
 
णदशाभूल, णदशाभुली स्त्री. १. लिशा, वाट चुकिे. २. (ि.) र्गोंधळ उडिे, होिे; भरुळ पडिे. 
 
णदशार्ंत्र न. होकायंत्र. 
 
णदशी शअ. फट, िट, चर् इ. अनुकरिवाचक शब्िापंुढे तो तो ध्वनी िािलवण्यासाठी हा प्रत्यय 
जोडतात. उिा. िाड–ताड–लिशी. 
 
णदशीच, णदशी लिलव. १. लिवसाउजेडी; लिवस असताना. २. (ि.) योग्य वळेी; वळेेवर; उशीर न 
िावता. (को.) 
 
णदष्ट, णदष्टावा स्त्री. पु. नजर; दृष्ट. (र्गो.) [सं. दृष्टी] 
 
णदष्टधारा स्त्री. एकाच लिशनेे जािारा लवजेचा प्रवाह; (इं.) डायरेक्ट करंट. 
 
णदस स्त्री. लिशा : ‘भववाता िेश लिसे । िवडिे जे’ – ज्ञा १६·७०. [सं. लिशा] 
 
णदस पु. लिवस : ‘ते त्या लिसा पासुलन लनत्य िेवी । अनन्द्यभावें कमिेस सेवी ।’ – सारुह २·१७. 
[सं. लिवस] (वा.) णदस कासऱ्र्ाला रे्िे –सूयय हातभर वर येिे. णदसगत होिे –लिवरं्गत होिे; मरिे. 
 
णदसकीण्र्ा लव. रात्री चाविा तर मनुष्ट्य सूययलकरि बघिार नाही, ताबडतोब मरेि इतका 
लवषारी, रंर्ग काळा, हातभर िाबं असा साप. िडेनार्ग. – बििापूर ३४७. 
 
णदसिे सलि. १. नजरेिा येिे; दृष्टीिा पडिे. २. अनुमानाने ज्ञान होिे; कळिे; समजिे; ३. भासिे; 
वाटिे. ४. रार्गरंर्ग लिसिे; आशा वाटायिा िार्गिे; आव, डौि िािविे. ५. स्पष्ट, स्वच्छ, व्यक्त, उघड 
असिे. ६. मनािा वाटिे. [सं. दृश्] 
 
णदसल पु. शते कापिाऱ्याची रोजंिारी. (र्गो.) 
 
णदसवडी लिलव. १. सवय लिवस; लिवसभर. २. िररोज; रोजी : ‘यैसें लवचारुलन लिसवलड येक येक 
बेडुक िे ।’ – पचं ४·२. 
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णदसंदीस, णदसेंदीस लिलव. लिवसेंलिवस : ‘लिसंिीस अभ्यंतरीं र्गवय साचें ।’ – राम ११४; ‘शलशझबब 
लिसेंलिसें । हारपत अंवसे । नाहींलच होय ।’ – ज्ञा १२·१०८. 
 
णदसा लिलव. १. लिवसा. २. लिवसातं : ‘जािा तो केवळ िाहा लिसा ं।’ – रामिासी २·८७. [सं. लिवस] 
 
णदसापट, णदसापटी लिलव. िशलिशा; सैरावैरा : ‘महाभ्रातंी जीवीं धरोंनी । जाहािे लिसापट ।’ –लिपु 
१·२१·७९. 
 पु. नाश; धुळधाि. 
 
णदह, णदहाडा पु. लिवस : ‘सत्यिोकीं लिहालच लिन थोकिा ।’ – ज्ञा १·१५८;‘मािंा एककु लिहाडा 
सोनेयाचा जातु आहे’ – िीचपू ४७७. [सं. लिवस] 
 
णदह पु. र्गाव; ग्राम. [फा.] 
 
णदहात पु. र्गावाचंा समुिाय; एका मािकाची अनेक र्गावे असताना योजतात. [फा. लिह चे अरबी 
अव.] 
 

कद 
 
कदड न. १. कापडाचा र्गठ्ठा, बस्ता (हा साधारितुः िाबंट बाधंिेिा असतो). २. नार्गपंचमीच्या 
लिवशीचे पुरि घािून केिेिे पिान्न; र्गाठोडे. ३. (मुिीच्या पाठविीच्या लिवशी) नवऱ्यामुिाकडीि 
मंडळींना केिेिा आहेर. ४. कुळव, पाभर, कोळपे इ. आऊताचंा आडवा िाकडाचा तुकडा; (सामा.) 
िाकडाचा ठोकळा; ओंडा. ५. िाबं; िंुट. ६. (लविकाम) चातीच्या (स्स्पडंि) मध्यभार्गी, रहाटावरीि 
िोरी, पट्टा अडकवण्यासाठी केिेिी जार्गा. हे सुतािा अर्गर कापडािा लचकट पिाथय िावनू चातीच्या 
मध्यभार्गी रु्गंडाळीसारिे केिेिे असते. ७. केळीचे कािे. (र्गो.) ८. उसाच्या चरकाची िाट. ९. 
नारं्गरिीनंतर ढेकळे फोडण्याचे वजनिार हत्यार. [क. डीडंु] 
 
कदडा लव. (ि.) फार मोठी; वाजवीपेिा मोठी. 
 
कदडा पु. एक रानिंाड. याच्या िोन जाती असून ज्या िंाडाच्या काठ्या उंच न होता जलमनीबरोबर 
असतात त्यास झिडी म्हितात व ज्याच्या काठ्या उंच जातात त्यास झिडा म्हितात. – वरु्ग ४·२२. याची 
काठी र्गरम करून आपटिी असता स्फोट होऊन आवाज होतो. पाने कातरिेिी, भाजीसाठी वापर. मूळ 
कंिमय. [क. झिड] 
 
कदडी, कदड स्त्री. मोठ्या िारािा केिेिी िहानशी िंाप, लिडकी, िरवाजा. [क. लिलड्ड] 
 
कदडी स्त्री. १. िहान तंबोरी; एक वाद्य; वीिा : ‘हातीं टाळ झिडी मुिीं नाम र्गािें ।’ – तुर्गा ३४७. २. 
लमरविुकीतीि लनशािावर हनुमान इ. चे काढिेिे लचत्र, आकृती झकवा ते लनशाि. ३. (िेव, गं्रथ इ. ची) 
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लमरविूक; भजनी मेळा; छबीना. ४. मराठी काव्यातीि एक वृत्त. ५. डोिी; िर्गडाचे बाििीच्या आकाराचे 
पात्र. [क. लिलड्ड] 
 
कदडीगाि पु. १. झिडी हे वाद्य वाजवनू लभिा मार्गिारा : ‘वासुिेव झिडीर्गाि । प्रसाि मार्गूं आिे 
जाि ।’ – िलळत. २. झिडी या वाद्यावरम्हिण्याचे र्गािे. 
 
कदडीदरवाजा पु. झिडी असिारा मोठा िरवाजा. हा मोठ्या वाड्यानंा असतो. 
 
कदडीपताका स्त्री. अव. १. वाद्य वरै्गरे. २. यावरून (समुच्चयाथी) मूतीची लमरविूक (मंडळी, 
पताका, झिड्या, िंाजंा लमळून); पताका, मृिंर्ग इ. घेऊन मूतीच्या अथवा िेवळाच्या भोवतािी प्रिलििा 
घाििाऱ्या िोकाचंी लमरविूक. (लि. काढिे, घाििे, लनघिे, लफरिे, लमरविे.) 
 
कदबी, कदबी स्त्री. १. रु्गडघा. २. रु्गडघे मोडून बसिे. (र्गो.) 
 
कदभ न. िाबं. 
 

दी 
 
दी पु. लिवस : ‘एथौनी जािवाचें िी भिें  ।’ – लशव ७०. [सं. लिव्] 
 
दीकरा पु. मुिर्गा; लडर्गरा. (िा.) [रु्ग. लिकरो] 
 
दीकुळ न. युग्म; जोडपे : ‘नारीकंुजाचीं िीकुळें ’ – ऋव ४३१. [सं. लि + कुि] 
 
दीख पु. झडक. (र्गो.) 
 
दीघड लव. उंच : ‘िीघडु ना िुजटा’ – ज्ञा ११·२७३. [सं. िीघय] 
 
दीघडी लव. उंच घर : ‘उतरििीि िीघडीया’ – िीचपू २०. [सं. िीघय] 
 
दीघल न. शस्त्रलवशषे; भािा : ‘लवचाराचेलन िीघिें  : िोचावा संसारशत्रु’ – उर्गी २४४. [सं. िीघय] 
 
दीघीर्ा  लव. िीघय; िाबं : ‘जेथ झचतामिीचें िळवाडें : उमािुलन िीलघया सझपडें उलभिें  बहुतें 
कोडें : लवश्वकमेलन’ – लशव ३४६. [सं. िीघय] 
 
दीघुम उंट : ‘तुम्हा ंजािी वाकमु िीघमुची वानी : िीघुम आिें  … वाकुम रे्गिें ’ – िीचउ ५०१. [सं. िीघय] 
 
दीठ स्त्री. १. नजर; अविोकनशक्ती. २. दृष्ट; लिठी. (व., ना.) [सं. दृष्टी] 
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दीड, दीढ लव. एक पूिांक एक लितीयाशं; एक आलि अधा. [झह. डेढ] 
 
दीड कानाचा लव. बलहरट; कमी ऐकू येिारा. 
 
दीड डोळ्र्ाचा लव. ज्यािा अर्गिी कमी लिसते असा. 
 
दीडतांदुळ पु. (ि.) स्वतुःचे कायय, हेतू, बेत. 
 
दीड दमडीचा लव. िरु; हिका; कमी योग्यतेचा. 
 
दीड पार्ाचा लव. िंर्गडा. 
 
दीडशहािा लव. शहािपिाचा अलभमान लमरविारा; मूिय. 
 
दीड हाताचा लव. थोटा. 
 
दीदार न. तुफान. (मंुबई) 
 
दीन पु. १. इस्िाम; मुसिमानी धमय : ‘हजरतानंीं िीनचा पि सोडून मऱ्हालठयाचंा पि धलरिा आहे 
हे र्गोष्ट मुसिमानीस ठीक नाहीं.’ – लिमरा १·२६७. २. मुसिमानाचंी युद्धर्गजयना. [अर.] 
 
दीन लव. १. नम्र; र्गरीब; िीन. २. अनुकंपनीय; िबेि; िुबळा; केलविवािा (स्वर, मुरा इ.). ३. 
र्गरीब; िलररी; र्गरजू. [सं.] 
 
दीन इमान धमय : ‘झहिंूचें राज्य िंािें  त्या लिवसापासून आमचा िीन – इमान सवय बुडािा.’ – लिमरा 
२·७९. 
 
दीनदारी स्त्री. ईश्वरभक्ती. 
 
दीनदुणनर्ा स्त्री. १. सारे जर्ग; समाज : ‘तुम्ही शाबतू तर िीनिुलनयेचें भय नाहीं.’ – ऐिेसं १·१७०. 
२. धमय आलि िोकव्यवहार. 
 
दीनवािा लव. केलविवािा; कीव, करुिा उत्पन्न करिारा. 
 
दीप पु. १. लिवा; प्रकाशसाधन. २. लिव्याचे आधान; िामिलिवा. ३. (ि.) प्रकाशक वस्तू, 
व्याख्यान, िेिन, लववरि, फोड (वियन इ.). ४. (संर्गीत) एक रार्ग; िीपक. हा रार्ग आळवल्यास लिवे 
िार्गतात अशी समजूत आहे. [सं.] 
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दीपक पु. १. लिवा. २. (संर्गीत) एक रार्ग; र्गानसमय सायंकाळ. ३. काव्यातीि एक अिंकार. ४. 
मिन. 
 लव. १. वाढविारा; फुिविारा; चेतविारा. २. पाचक; वधयक (औषध, अन्न). [सं.] 
 
दीपकणलका, दीपकळा स्त्री. लिव्याची ज्योत. [सं.]  
 
दीपकल्र्ाि पु. (संर्गीत) एक रार्ग. पहा : दीपक २ 
 
दीपणकट्ट न. लिव्याची काजळी. [सं.] 
 
दीपगृह  न. पहा : णदवादांडी [सं.] 
 
दीपचंदी स्त्री. १. होरीसारिी र्गाण्यातीि एक चीज. २. एक ताि. यात चौिा मात्रा व चार 
लवभार्ग असतात. [सं.] 
 
दीपणचत्र न. मलॅजक िँटनय झकवा प्रोजेक्टरमध्ये फे्रम केिेिे सरकवनू घािण्याचे लचत्र. 
 
दीपडे न. िहान लिवा : ‘लनवृलत्त िीपडें वैकंुठ साबडें’ – लनर्गा ११४. [सं. िीप्] 
 
दीपिे अलि. १. पेटिे; प्रज्वलित होिे : ‘जेयाचेलन लववके लकरि संर्गें । उन्द्मेि सूययकातं स्फुझल्लर्गें । 
िीपिे जाळीलत िारं्गें । संसाराचीं ।’ – ज्ञा १६·८. २. पहा : णदपिे [सं. िीपन] 
 
दीपतकार, णदपतकार लव. उजेड करिारा : ‘लिव्या लिव्या लिपत्कार.’ – मसाप २·२३३. [सं. िीप्] 
 
दीपदशयन न. १. संध्याकाळी लिव ेिावताििी लिव्यािा करण्याचा नमस्कार. २. लिविेाविीची 
वळे. [सं.] 
 
दीपदान  न. औध्वयिेलहक संस्काराच्या वळेी अकराव्या लिवशी िेण्याच्या िानापंैकी एक िान; 
इतर धार्णमक व्रत–वैकल्याच्या वळेी ब्राह्मिािा िेण्याचे लिव्याचे िान. [सं.] 
 
दीपद्राक्ष न. काळे राि. 
 
दीपन न. १. (शब्िशुः व ि.) पेटविे; चेतविे; प्रज्वलित करिे; पाचन ‘जें अग्नीचें िीपन । जें 
चरंाचें जीवन ।’ – ज्ञा १३·९२६. २. भकू वाढवण्यासाठी औषध; शस्क्तवधयक औषध. ३. ताप; आर्ग : ‘आंर्गीं 
न िावा रे्ग चंिन । तेिें अलधकलच होतसे िीपन ।’ – एरुस्व ५·७२. ४. मंत्राचा वापर करिे. 
 
दीपनौका स्त्री. वर धोक्याचा िाि लिवा असिेिे, नारं्गरिेिे जहाज. 
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दीपमाळ स्त्री. १. लिव्याचंी ओळ. २. िेवळापुढे उत्सवात लिवे ठेवण्यासाठी बाधंिेिा िर्गडी 
िाबं. ३. (उप.) उंच व लकडलकडीत (सुरेि नसिारी) स्त्री.४. एक िंाड; माथेशूळ. हे िंाड सरळ पुरुषभर 
उंच वाढते. पाने काते्रिार. यास हाताचे अंतरावर मुळापासून एकावर एक, फुिानंी युक्त असे िंेंडू 
िार्गतात. या िंेंडूवर ताबंसू रंर्गाची बारीक फुिें  येतात. – वरु्ग ४·२२. 
 
दीपमूळक न. लिव्याची मूळ ज्योत : ‘नातरी िीपमूळकीं । िीपलशिा अनेकीं ।’ – ज्ञा १४·५५. 
 
दीपरञा  स्त्री. लिव्याचंी रारं्ग; िीपमािा. (र्गो.) 
 
दीपवडू  पु. िहान लिवा : ‘कीं िीपवडु अंधकार प्रकाशु करी ।’ – लिपु १·१·६९. 
 
दीपवत, दीपवात, दीपत स्त्री. १. िेवापुढे तूपवात िावनू ठेविेिा लिवा; साजंवात; तेिवात. (लि. 
िाविे, धरिे.). (को.) २. र्गाय, म्हैस प्रथम व्यािी म्हिजे लतच्या िुधापासून केिेल्या तुपाचा लिवा िेवापुढे 
िाविे. तो िावपेयंत त्या जनावराच्या िुभत्याचा उपभोर्ग घेत नाहीत. 
 
दीपवती, दीपवर्पत स्त्री. लिव्याची वात : ‘प्रतापाची िीपवती । उजळोनी ।’ – लशव ७३९. [सं. 
िीपवर्णतका] 
 
दीपवृक्ष पु. १. लिव्याची ठािवई; िाबं. २. लिव्याचे िंाड. [सं.] 
 
दीपशाखा स्त्री. िोन–तीन फाटे असिेिी मशाि, टेंभा. [सं.] 
 
दीपणशखा स्त्री. लिव्याची ज्योत : ‘िीपलशिा अनेकीं ।’ – ज्ञा १४·५५. [सं.] 
 
दीपस्तंभ पु. पहा : णदवादांडी 
 
दीपाराधन न. आरती : ‘िीपाराधनें लनिाजंनें । िेव ओवालळजे जने ।’ – िास १६·५·२७. [सं.] 
 
दीपावली, णदपवाळी, णदपावाळी, णदपवळी , णदपावळी स्त्री. १. लिवाळी. २. लिव्याचंी रारं्ग; आरास. 
[सं. लिपाविी] 
 
दीणपका स्त्री. १. समई; लिव्याची ठािवई. २. िहान मशाि; लिवटी : ‘तरी िीलपका पाजळाव्या सत्वर ।’ 
– रालव २७·६५. ३. ज्योती : ‘जे प्रपचंाची भलूमका । लवपरीत ज्ञानिीलपका । साचंिी ते ।’ – ज्ञा १५·८२. 
[सं.] 
 
दीपी पु. समुर. – मनको. 
 
दी–पेस्तर लिलव. उद्या; पुढे : ‘हें िीपेस्तर रोशन होईि.’ – इंम ६८. [फा.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

दीपोत्सव पु. १. लिवाळी सि; लिव ेिावण्याचा उत्सव. २. रोषिाई. ३. लिवाळे; नािारी. [सं.] 
 
दीप्त लव. १. पेटिेिे; चेतविेिे; प्रज्वलित; उज्ज्वि. २. चकाकिारे; प्रकाशिारे. ३. (ि.) 
सुरेि; नामी; उत्कृष्ट. [सं.] 
 
दीप्तगोल, दीस्प्तगोल पु. आपल्या डोळ्यानंा लिसिारी सूयाची चकचकीत तबकडी म्हिजेच 
िीस्प्तर्गोि. लतचे तापमान सुमारे ६००० सें. आहे. – लनसर्गाचा प्रपंच प.ृ १०२. 
 
दीप्ती स्त्री. १. उजेड; प्रकाश; तेज; कातंी. २. अग्नी : ‘िीस्प्त जठरीं लकरीटी । मीलच जािों ।’ – ज्ञा 
१५·४०७. [सं.] 
 
दीमीळिी, दीमीळिीं लिलव. लिवस मावळते वेळी; संध्याकाळी : ‘िीमीळिीं र्गावंाचा ंकलडसरा ंटेकावें’ 
– िीचउ ५४. [सं. लिव् + मीिन] 
 
दीर पु. नवऱ्याचा भाऊ. [सं. िेवर] 
 
दीघय लव. १. िाबं (काळ, स्थान या संबधंात); बराच काळ लटकिारा; बरेच लवस्तृत िाबंीचे स्थळ 
व्यापिारा. २. िाबं; बराच वळे चािू असिारा; बराच काळ िार्गिारा (उच्चार, स्वर). ३. िोि; र्गंभीर; 
भारी (लवचार). [सं.] 
 
दीघयचतुरस्र न. समातंरभजुचौकोन; रंुिीपेिा िाबंी अलधक असिारा चतुष्ट्कोन, चौकोन. 
 लव. समातंरभजु चौकोनासारिा. [सं.] 
 
दीघयछंदी लव. अलतशय नालिष्ट. 
 
दीघयदशी, दीघयदृष्टी लव. १. िूरदृष्टी असिारा; धूतय; मार्गचा पुढचा लवचार करून वार्गिारा. २. 
भलवष्ट्यज्ञानी. [सं.] 
 
दीघयदंड  लव. साष्टारं्ग (नमस्कार) : ‘िीघयिंड नमस्कार घािूलन ।’ – सप्र. ३·७०. [सं.] 
 
दीघयणनद्रा स्त्री. मृत्य;ू काळिंोप. [सं.] 
 
दीघयशंका स्त्री. मिलवसजयन; शौच; परसाकडे जािे. [सं.] 
 
दीघयश्रवा पु. लव. (ि.) र्गाढव; अडािी : ‘राज्यलवषयक र्गोष्टींत मात्र आम्ही िीघयश्रव े होतों.’ –
आर्गरकर िेिसंग्रह १२६. 
 
दीघयसंधानी लव. १. व्यापक लवचाराचा; िूरवर िि ठेविारा. २. महत्त्वाकािंी. ३. सवय लठकािी 
संधान बाधंिारा. 
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दीघयसूचना स्त्री. आधीपासून लवचार करिे : ‘म्हिौन िीघयसूचनेचे िोक ।’ –िास १२·१·१५. 
 
दीघयसूत्र  न. लवस्तार; चपयटपजंरी; पाल्हाळ. (लि. िाविे.) [सं.] 
 
दीघयसूत्र, दीघयसूत्री लव. चेंर्गट; लविंब, उशीर िाविारा : ‘सत्य विलत कैचें राज्य क्िीबास 
िीघयसूत्रास ।’ – मोशालंत ३·१८. [सं.] 
 
दीघय स्वर १. िोन मात्राचं्या उच्चारकािाचे स्वर. उिा. आ, ई, ऊ, ऋ, िृ, ए, ऐ, ओ, औ हे स्वर. २. 
िाबं सूर; मोठा आवाज. [सं.] 
 
दीर्पघका  स्त्री. १. पायऱ्याचंी लवहीर; मोठे तळे; पुष्ट्कलरिी. २. आकाशातीि लवशषे तारामंडळ. ३. 
सज्जा; र्गिॅरी. 
 
दीव, दीप न. िीप; पथृ्वीचा भार्ग; िंड. [सं. िीप] 
 
दीव्र्ालांबिी स्त्री. िामिलिवा. 
 
दीस पु. लिवस. [सं. लिवस] 
 
दीसधारा पु. लिवसाचा कामाचा मोबििा. 
 
दीक्षा स्त्री. १. व्रताच्या कािावधीतीि लनयमाचरि. (लि. घेिे, िेिे.) २. आचरिाची रीत; नेम; िम. 
(लि. धरिे). ३. (ि.) मोठे काम स्वीकारिे. (लि. घेिे). ४. एिाद्या पथंाचा झकवा किेचा स्वीकार 
करिे, अनुयायी बनिे. (लि. करिे, होिे.). ५. व्रत : ‘असेलच धरिी नयच्युतिमाथय िीिा करीं ।’ – केका 
१६. ६. उपिेश; लशिि. [सं.] 
 
दीक्षागुरु, दीक्षागुरू लव. िीिा, उपिेश, लशकवि िेिारा पुरुष. [सं.] 
 
दीक्षान्त समारोह पिवीिान समारंभ. 
 
दीणक्षत पु. लव. १. सोमयार्ग करिारा; ज्याने यज्ञ केिा आहे असा पुरुष झकवा त्याचा वशंज : ‘तेथ 
सोहंमंत्रें िीलितीं । इंलरयकमालचया आहुती ।’ – ज्ञा ४·१३७. २. (ि.) धमयकृत्यातं रु्गंतिेिा झकवा 
किाकौशल्य, शास्त्र यातं प्रवीि असिेिा. ३. (ि.) कुशि; अलतशय हुशार; ममयज्ञ. ४. िीिा घेतिेिा. 
[सं.] 
 

दु 
 
दु उप. िोन या शब्िाबदि समासात पूवयपिी योजावयाचे रूप. उिा. िुकिमी, िुिंड, िुभाषी, 
िुतफा इ. [सं. लि] 
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दु अ. अभाव; लनकृष्टपिा; िुष्टपिा इ. चे वाचक. िुर् या उपसर्गाबदि समासात योजण्याचे 
मराठी रूप. [सं. िुर्] 
 
दुअमल  पु. एकाच र्गावावर असिेिा िोन लनरलनराळ्या सत्ताचंा अंमि. 
 
दुअंगी लव. िुहेरी; िोन्द्ही बाजंूनी; िोन प्रकारानंी (उपयुक्त); परस्परलवरुद्ध रु्गि असिेिे. 
 
दुआड लव. कठीि; िुस्तर : ‘काम्यकमें िुआडें’ – ज्ञा १८·५९८. [क. िोड्डा] 
 
दुआब पु. िोन नद्याचं्या लचमट्यामधीि संर्गमाच्या अिीकडीि प्रिेश. [फा. िोआब] 
 
दुआसन  न. घोड्यावरीि िोर्गीर : ‘बुलद्ध िुआसन घेतिें  कैसें : लतहीं िोकीं ’ – रुस्वन ६४५. 
 
दुआळिे उलि. िुिविे; लपटिे; पीडा िेिे : ‘तंव ंहडलपनी वालरकी िुआलळिीं ।’ – लशव ५५८. 
 
दुआळी  स्त्री. पीडा; क्िेश; िुबुयद्धी; पीडा करण्याची बुद्धी. – मनको. 
 
दुएत, दुवेत स्त्री. िुपाविे; नासविे; र्गभयपात. 
 
दुकटा लव. िुसरा; बरोबर कोिी सोबतीिा आहे असा. 
 
दुकटे न. १. र्गवतािा येिारे िोन फाट्याचें केसर. (राजा.) २. जुळे. 
 
दुकड लव. अधयवट; अधा. (व.) 
 
दुकडी लव. (धरण्यासाठी) िोन कड्या असिेिे भाडें. 
 
दुकर स्त्री. डुकरीि. (र्गो.) 
 
दुकल, दुक्कल स्त्री. १. (र्गंलजफा) राजा, वजीर व त्यािािीि ओळीनेअसतीि ती पाने समुच्चयाने; 
राजा व वजीर ही पाने पडून रे्गल्यावर त्यािािीि हुकूम जे ओळीने असतीि ते समुच्चयाने. िुकिीतीि 
शवेटचे पान हुकूम असतो. त्यालशवाय वरीि सवय पाने िुक्कि होत. २. िय; जोडी. ३. कार्गिाचा पतंर्ग. 
(वा.) दुकल जळिे, दुक्कल जळिे– (र्गंलजफा) आपल्याकडे िेळण्याची पाळी आल्यावर आपल्याकडे 
असिेिी िुक्कि िेळायची राहून जर आपि िेिीिेिे अथवा िुसरा िेळ िेळिा, तर ती िुकिीची पाने 
लनरुपयोर्गी होतात. अशा वेळी िुकिीच्या पानातंीि शवेटचे पान हुकूम होतो व तोच उपयोर्गात आिता 
येतो. 
 
दुकलमी लव. १. िोन रकान्द्यातं, िोन पिानंी, व्यक्तींनी लिलहिेिे; िोन िेिण्यानंी लिलहिेिे 
(पत्रक). २. िोन किमाचें, पलरच्छेिाचें (पत्र, ठराव इ.). 
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दुकवळा  पु. जोडी : ‘िुकवळा मयोराचंा’ – रुस्व ७४७. 
 
दुकसबी, दुकामी लव. िोन धंद्याचें, कामाचें ज्ञान, कौशल्य असिेिा. २. (ि.) हुशार; 
कतयबर्गार. 
 
दुकळ, दुकाळ पहा : दुष्ट्काळ 
 
दुकळिे, दुकळाविे अलि. (ि.) (झनिाथी) (िुष्ट्काळ इ. मुळे) अन्नासाठी हपापिे. (अधाशाप्रमािे 
िािाऱ्यािा झकवा घरी यथेच्छ िायिा असूनही घरोघर जेवायिा जािाऱ्यािा उदेशून योजतात.) : ‘नाहीं 
िुकळिों अन्ना । पलर या मान जनाियना ।’ – तुर्गा १०४८. 
 
दुकळा, दुकाळ्र्ा लव. िुष्ट्काळातिा; िलररीपिाने वार्गिारा. (र्गो.) 
 
दुकळाचा पार्ा १. िुष्ट्काळाचे पूवयलचन्द्ह. २. (व्यापक) नाशाचे, िालरद्र्याचे पूवयििि. 
 
दुकंडा पु. िोन र्गंड्याचें, िोन कवड्याचें चिन; िोन र्गंडे; टोिी : ‘िर चौकास िर बैिास कवडी 
िुकंडाप्रमािे राजश्री यशवंतराव पवार याचे अमिातं येऊन रिवािी करीत होतें.’ – वाडबाबा १·२५. 
 
दुकाटी  लव. िोन काट्याचें (कुिूप, टाळे). 
 
दुकाठी  लव. िोन डोिकाठ्याचें (जहाज, र्गिबत). 
 
दुकान न. १. लविीसाठी वस्तू माडूंन बसण्यासाठी केिेिे लठकाि, जार्गा; लविीची जार्गा; 
माडंामाडं. २. सोनार, िोहार, कासार वरै्गरेंचे वस्तू घडवण्यासाठी असिारे लठकाि, कारिाना. ३. (ि.) 
लवकण्यासाठी माडूंन ठेविेल्या वस्तंूचा समुिाय. ४. िोहार, कासार इ. ची उपकरिे, सामग्री. ५. काही 
उदेशाने अनेक वस्तंूचा पडिेिा, माडंिेिा पसारा. ६. िारूचा लपठा; रु्गत्ता. (र्गो.) ७. वस्तंूचे माडंिेिे 
प्रिशयन; बाजार. [फा.; अर. िुक्कान्] (वा.) दुकान घालिे, दुकान मांडिे, दुकान रचिे, दुकान स्थापिे 
– (एिाद्या स्त्रीने) उघडपिे धन, पैसा घेऊन व्यलभचार करू िार्गिे, कसलबिीचा धंिा करू िार्गिे. 
दुकान पसरिे –पसारा माडंिे : ‘रे ! काय िवास्ग्नपुढें पसरूलन िुकान कानन रहातें ।’ – मोउद्योर्ग 
१३·१०८. दुकान मोडिे –िुकान बिं करिे ; धंिा, व्यापार इ. पासून लनवृत्त होिे. 
 
दुकानदार पु. १. िुकानाचा मािक; िुकान चािलविारा मािूस; वािी. २. िारू लवकिारा. 
(र्गो.) 
 
दुकानदारी स्त्री. िुकानिाराचे काम; धंिा; व्यापार. [क.] (वा.) दुकानदारी फैलाविे – 
(र्गोसावी, वशे्या इ. नी) िबाड्याचें जाळे पसरिे; अनेकावंर पाश टाकिे. 
 
दुकानपट्टी स्त्री. िुकानावरीि, व्यापारावरीि सरकारी कर. 
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दुकानी  लव. १. िोन काने असिेिी; िारू पेटवण्याची िोन भोके असिेिी (बिूंक). २. 
उचिण्यासाठी िोन कान, कड्या असिेिे (भाडें इ.). 
 
दुकाम न. पुन्द्हा करावे िार्गिेिे काम; िुहेरी त्रास. 
 
दुकार पु. (ि.) एक आिा. 
 
दुकाळिे अलि. महार्ग, िुियभ, िुर्णमळ होिे. 
 
दुकांड स्त्री. िोन हात िाबंीचे बारीक (जाळण्याच्या उपयोर्गाचे) िाकूड. (को.) 
 
दुणकत्ता  लव. एकाच मजकुराची िोन (पते्र, कार्गि इ.); अस्सि बरहुकूम नक्कि; िुहेरी : 
‘तुम्ही साडंिीस्वाराबरोबर व लिज्मतर्गाराबरोबर अशीं िुलकत्ता पत्रें पाठलविीं.’ – ऐिेसं १०·५५०८. 
 
दुकी स्त्री. (मुिातं रूढ) शाळेत उलशरा, वळेेनंतर िमाने लतसऱ्या येिाऱ्या मुिाच्या हातावर मारतात 
त्या िोन छड्या. 
 
दुकूल पु. रेशमी, उंची वस्त्र : ‘बळ पूलजिें  कसें हो बहुमूि िुकूि रत्नहारानंीं.’ – मोआलि ३२·८. 
[सं.] 
 
दुकोर पु. डुक्कर. (र्गो.) 
 
दुक्का पु. ज्यावर िोन लचन्द्हे आहेत असे र्गंलजफातीि पान; िुव्वा; िुरी. 
 
दुख न. अश्रू : ‘सकळाचे रुिन येकवटिे । िुिाचे िोळ लमसळिें  ।’ – लिपु २·५०·३८. (को.) 
[सं. िुुःि] 
 
दुखिाईत, दुखिारू, दुखिेकरी लव. आजारी; रोर्गपीलडत; बेजार. 
 
दुखिी लव. िोन ििाचंी (इमारत, घर इ.) : ‘त्याहंीमाजी असती िुििी । िारकापट्टिीं तें नाही ।’ – 
एरुस्व ३·१३. 
 
दुखिे न. शारीलरक व्यथा; लवकृती; आजार; व्याधी; रोर्ग. [सं. िुुःि] 
 
दुखिे अलि. विेना, व्यथा इ. होिे. 
 
दुखिे न. िोष : ‘लजयें िुििें बोलििा अनंतु’ – उर्गी ५८३. [सं. िुस्] 
 
दुखिे लि. िूषि िेिे : ‘का ंलजव्हािंपटु रोलर्गया : अन्नें िुिी धनंजया’ –ज्ञा १८·१३५. [सं. िुस्] 
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दुखदानी लव. िुुःििायक : ‘एक िुििानी िुुःिें भोर्गीत’ – मूप्र २८२. 
 
दुखरि स्त्री. इजा; िुुःि; व्यथा; विेना. (को.) 
 
दुखरा लव. नाजूक; थोड्याशा इजेने िुििारा; अधू (अवयव). 
 
दुखरु, दुखरू न. एिािे िलु्लक िुुःि; िुििे.उिा. निुरडे इ. (राजा.) 
 
दुखवटा पु. १. आपिे मनुष्ट्य मेल्याने प्राप्त होिारी िुुःिावस्था; अशौच; सुतक. २. मृताच्या 
पुत्रालिकानंा वसे्त्र िेऊन त्याचें िुुःिपलरमाजयन करतात तो लवधी. ३. शोकप्रिशयन. ४. िुुःि; शोक. (को.) 
[सं. िुुःि] 
 
दुखविे, दुखाविे अलि. (एिािा अवयव इ.) व्यलथत, पीलडत होिे. 
 
दुखविे, दुखाविे, दुखणविे, दुखाणविे सलि. १. िुभाषि, अपकार इ.नी मािसािा िुुःिी करिे. २. 
िििे, उकरिे, चेंर्गरिे, िरडिे, िापििे, कापिे इ. प्रकारे इजा करिे; शारीलरक पीडा िेिे. ३. फळे, 
िंाडे, जमीन इ. च्या पषृ्ठभार्गावर प्रहार करिे. 
 
दुखंड लव. िोन भार्गातं लवभार्गिेिे, छेििेिे. 
 लिलव. िुभरं्ग; िोन तुकडे होतीि अशा तऱ्हेने िुभरं्गिेिे. (कापिे अथवा तत्सदृश 
लियापिाबंरोबर योजतात). [सं. लि + िण्ड] 
 
दुखािू न. र्गळू. (र्गो.) 
 
दुखापत  स्त्री. १. चेचिे, कापिे, ठोसा िेिे, आघात करिे इ. प्रकारची इजा; िुििे. २. यामुळे 
होिारे िुुःि, यातना; विेना. ३. (कायिा) शरीरािा वेिना, रोर्ग, लवकार होईि असे कृत्य. [सं. िुुःि + 
आपत] 
 
दुखारिे  अलि. िेि, लवषाि पाविे; िुुःिी होिे; मनस्तापाने पीडिे. (को.) 
 
दुखाती  स्त्री. रोर्ग; शारीलरक अस्वस्थता; इजा; िुुःि. 
 
दुखाळू लव. १. नेहमी आजारी असिारा. २. उपिंशाचा, र्गरमीचा लवकार असिेिा. 
 
दुखांदा पु. वृिाच्या िोडािा िोन मोठ्या िादं्या जेथे फुटिेल्या असतात तो भार्ग. (राजा.) 
 
दुखांबी लव. १. िोन िाबंाचं्या आधारावर उभारिेिे (घर, िािन इ.). २. िोन िाबंावंर उभारिेिा 
(तंब,ू राहुटी). 
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दुखांबी कैची घराच्या छपरािा आतून आधारासाठी िावण्याची लवलशष्ट कैची. 
 
दुखी स्त्री. िुििे; आजार. उिा. पोटिुिी, कपाळिुिी. 
 
दुखुरी लव. िुरावर िुराच्या आकाराचे अवाळू असिेिा (घोडा). हा अशुभ मानतात. 
 
दुखेस्त लव. िुुःििायक. (र्गो.) 
 
दुख्खारा, दुख्खेरा लव. (साकें.) पहा : दुखाळू २ 
 
दुगि, दुगन स्त्री. (संर्गीत) ठाईचा लनमपट काळ; नेहमी धु्रपि र्गाण्यािा जो काळ िार्गतो त्याच्या 
अध्या काळात ते र्गािे झकवा वाजलविे. 
 
दुगिी, दुगािी स्त्री. ताबं्याचे एक जुने नािे; अधा पैसा : ‘न िाभता ंतो न लमळे िुर्गािी ।’ – अकक २ 
हलरराजकृत मुद्र्गिाचायय लवरलचत रामायांचे भाषातंर १०२. 
 
दुगला, दुगळा लव. १. अलतिुबयळ. २. रोड; कृश. ३. ठेंर्गिा. ४. अशाश्वत; नश्वर : ‘काय कीजती 
चेइिेपिीं । ...िुर्गळीलच ते ।’ –ज्ञा १५·२१८. 
 
दुगस्त, दुघस्त न. (र्गंलजफा) एक पालरभालषक शब्ि. जेव्हा िेळिाऱ्यापंैकी फक्त िोघाचें हात िंािे 
असतीि तेव्हा योजतात. 
 
दुगािी, दुलाचा, दुलाची, दुलाच्र्ा, दुलीच्र्ा, दुलंच्र्ा स्त्री. जनावराच्या मार्गच्या तंर्गड्यापंैकी 
प्रत्येक. अनेकवचनात प्रयोर्ग. (लि. िंाडिे, मारिे इ.). 
 
दुगामा स्त्री. घोड्यािा लशकवण्याची एक चाि. या चािींत घोड्यानें वाढती चवडचाि चािून मानेस 
िमिार ठेवनू पायासं िोंच करून चेहरा िोन्द्ही बाजूंस डोिता रािावयाचा असतो. – अश्वप १·१९४. 
 
दुगुळ रे्िे लि. जोडीने येिे. 
 
दुग्ध न. १. िूध. २. रुई, वड इ. िंाडाचंा पाढंरा चीक. [सं.] 
 
दुग्धशकय रा स्त्री. (रसा.) सस्तन प्राण्याच्या िुधापासून काढिेिी सािर. (इं.) िॅक्टोज्. – सेंपु 
२·३९०. 
 
दुग्धा स्त्री. पु. १. अलनलितता; शकंा; भ्रातंी : ‘हे लजवतं असता ंत्याचें राज्यातंीि मािसासं िुग्धा पडेि.’ 
– मरालचसं २५. २. कासकूस; धरसोड; काकूं; लिलवधता. 
 लिलव. (सामा.) अलनलितपिे; संलिग्धपिे; मोघम. [सं. लिधा] 
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दुघई लव. िोन िािनाचंी, िुसोपी (घर, इमारत इ.). 
 
दुघड स्त्री. रहाटर्गाडग्याच्या माळेिा िोन िोन िोटे बाधूंन मध्ये एका िोट्याची जार्गा वर्गळावी असा 
िोटे बाधंण्याचा प्रकार अथवा तशी रचना. 
 
दुघड पु. आंबे, फिस इ. चा िोन फळाचंा घड. (राजा.) 
 
दुघड लव. िोन; जोडीच्या : ‘शके सर्गड्या करंू िार्गल्या चचंळ नारी िुघडा ।’ – पिा ७८. 
 
दुघड, दुघडा, दुघड ओनाम्र्ा लव. १. िोनिोनिा ज्यािा पाठ द्यावा िार्गतो असा. २. (ि.) मंि; 
मठ्ठ बुद्धीचा; ठोंब्या; िर्गडोबा; अिरशत्र.ू ३. अडािी, अनाडी, अडमुठा (काम करिारा, मजूर इ.). ४. 
हट्टी. ५. मूिय; िुष्ट : ‘िुघड नार नवऱ्यािा लशकवी म्हिे वरे्गळे लनघा ।’ – पिा ८५. ६. परका. [सं. िुघयट] 
 
दुघडी स्त्री. १. िुहेरी, िुमडून केल्यामुळे होिारी घडी. २. िुहेरी घडी केिेिे वस्त्र, कार्गि. 
 लव. िुहेरी घडीचे (वस्त्र, कार्गि इ.). 
 
दुघाड भरिे अलि. अलतशय श्रम केल्याने अंर्ग िुिू िार्गिे; तारवटिे. (बे.) [सं. िुघयट] 
 
दुघोसी बोट िोन डोिकाठ्याचें जहाज. 
 
दुचमळिे उलि. (भाडं्यातीि पािी इ.) लहसळिे; हिलविे; ढवळिे. पहा : डचमळिे 
 
दुचश्मी, दुचष्ट्मी, दुचस्मी लव. १. िोन्द्ही डोळे समोर लिसतीि अशा रीतीने काढिेिे (मनुष्ट्य इ. चे 
लचत्र). २. िोन ििाचें (घर, इमारत इ.). 
 
दुचंढ पु. शतेकऱ्यािा सरपि आिण्याचा अलधकार असिेिे जंर्गि. (अलह.) 
 
दुचाळा पु. १. िोन टोकाचें हत्यार. उिा. कातर, लचमटा इ. २. (ि.) पेच; अडचि; कचाटी; 
लिधावस्था; झककतयव्यमूढता : ‘एके घाई िेळता ं न पडसी डाई । िुचाळ्यानें ठकसीि भाई रे ।’ – तुर्गा 
२४३. 
 
दुच्ची, दुच्छी स्त्री. बार मारण्याचा एक प्रकार. (र्गो.) 
 
दुजा लव. १. िमाने िुसरा. २. अन्द्य; आििी; इतर; िुसरा. ३. लभन्न; वरे्गळा; लनराळा; परका. 
 
दुजाई, दुजार्ी पु. शत्र;ू वैरी : ‘प्रािाशीं िुजायींच्या िाउन ऊध्वय वाट माघारे लफरती ।’ – ऐपो २६९. 
 
दुजाईत  लव. िोनिा व्यािेिी (र्गाय, म्हैस इ.). (को.) 
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दुजाख णमजास मोठा र्गवय; ऐट; लिमाि. [फा.] 
 
दुजागी  स्त्री. जुिार्गी; वरे्गळीक; अंतर : ‘सबब रु्गिाम कािरासी तुम्ही िुजार्गी न कलरता ंत्यास 
सामीि असोन आमचे मस्ितींत यावें.’ – जोरा १२६. 
 
दुजाििे अलि. मानिे; मान िेिे; जुमानिे : ‘परंतु अंतयामी यासलह िुजाित नाहीत.’ – मइसा 
१·५. 
 
दुजाभाव पु. १. मनाचा िुटप्पीपिा; आत एक बाहेर एक अशी वृत्ती. २. परकेपिाची भावना; 
आपपरभाव. ३. भेिबुद्धी. ४. मतलभन्नता; मतभेि. 
 
दुजारा, दुजांतरा, दुजांत्रा लव. िोन लिवसानंी येिारा (ताप). 
 
दुजे न. िैत; भेिभाव : ‘तुका म्हिे िेवें । िुलजयाचें पोतें न्द्यावें ।’ – तुर्गा १४१८. 
 
दुजोडी  स्त्री. िोन्द्हीकडीि िोन्द्ही तुळ्याचंी टोके एका िाबंावर येतीि असे मधोमध िाबं िेऊन 
केिेिी िोन सोप्याचंी लमळून एक सोप्याची रचना. 
 लव. िोन नळ्या असिेिी (बिूंक). 
 
दुजोर, दुजोरा (बुलद्धबळाचा िेळ) एका पर्गावर एकाच वळेी असिेिा िोन पर्गाचंा जोर. 
 
दुजोरा पु. (एिाद्याच्या बोिण्यािा, कृतीिा िुसऱ्याने त्यासारख्याच लियेने लििेिा) पाझठबा; टेकू; 
पुष्टी; अनुमोिन; पाठबळ. 
 
दुटपी, दुटप्पी लव. िािचे व वरचे टप, चािंण्या असिेिा (तंब ूइ.). 
 
दुटप्पी, दुटप्र्ा लव. १. िोन्द्हीकडे ज्याचा कि आहे असे; संलिग्ध (भाषि, वतयन). २. असे भाषि, 
वतयन करिारा. 
 
दुटा लव. ठेंर्गू; िुजा. [फा.] 
 
दुटाकी  लव. िोन टाकानंी, िेिण्यानंी, व्यक्तींनी लिलहिेिे. 
 
दुटाकी  लव. िोनच टाके िेऊन िाविेिा (रोि इ.). 
 
दुटी स्त्री. एक प्रकारचे वस्त्र; िुपिरी पासोडी : ‘म्हाइंभटाचंी िुटी अंर्गीकरिें ।’ – ऋ १०९. 
 
दुटे न. १. र्गवडं्याची मापण्याची पट्टी. २. इमारत बाधंण्यापूवी जलमनीवर काढिेिा आरािडा, 
नकाशा, िुिा. ३. (ि.) (वार्गण्यासाठी घािून लििेिा) नमुना; लकत्ता; लनयम; साचा. 
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दुटे न. १. (जकातीत) एका बिैािा नेता येईि त्याच्या लनम्मे ओिें (लवशषेतुः धान्द्याचे); अधे 
ओिें असिेिी र्गोिी. २. जनावराचं्या पाठीवर िािून, वाहून नेण्याच्या सामानािा रु्गंडाळण्याची िोऱ्या 
असिेिी र्गोिपाटाची लपशवी. ३. घोड्याच्या लजनावर टाकण्याची, सामान ठेवण्याची एक प्रकारची लपशवी; 
पडशी. ४. पहा : धोटे 
 
दुटे न. िुमडिेिा; िोन घड्याचंा, पानाचंा कार्गि. 
 
दुट्टा पु. १. घडी केिेिा कार्गि; िंुडा; (इं.) फोलिओ. २. (लविकाम) सुताची िूि, िुमड; िुहेरी 
सूत. (को.) 
 
दुट्टा पु. कापूस भरून केिेिे पाघंरूि; िुिई; िुपट्टा. (िा.) 
 
दुट्टा पु. जोर; िट्ट्ट्या : ‘मार्गून वाऱ्याचा िुट्टा व पुढून वृिाची ओढ.’ – के ४·७·१९४१. 
 
दुठरू न. पुरते लपकल्यावाचून फुटल्यामुळे पुन्द्हा भरून येते ते र्गळू. (को.) 
 
दुड स्त्री. मातीची घार्गर; कळशी. [क.] 
 
दुडकारी लिलव. फाशाच्या िेळातीि एक संज्ञा; िुढ्ढीने जाण्याजोग्या पर्गी; िुढ्ढारी. [सं. िु] 
 
दुडकी, दुडकी चाल १. बिै, घोडा वरै्गरेंची चौक आलि चौिूर याचं्या िरम्यानची चाि; िुडिुड 
धाविे. २. मृिंर्गाचा धूम वाजवण्याचा एक प्रकार. पहा : दुगि [क. िुडुकु] 
 
दुडता, दुडती लव. िुहेरी केिेिे; िुपिरी घडी घातिेिे (वस्त्र इ.). 
 
दुडदुड, दुडदुडा, दुु़डुदुडु लिलव. जवळजवळ आलि अलतजिि पाविे टाकीत (चाििे, धाविे); 
िुडक्या चािीने; पहा : तुरुतुरु [ध्व.; सं. रुत] 
 
दुडवकार लव. पैसेवािा; धलनक. (र्गो.) [क. िुड्ड] 
 
दुडवाक न. (नालवक) िंुडे, आिूड वाक. याचे एक टोक कमानीचे असते व िुसरे सरळ असते. 
तळाच्या वर वाकाचं्यामध्ये टोक येईि अशा प्रमािात िुडिेल्या भार्गात ही घािावी िार्गतात. (को.) 
 
दुडा पु. समोरासमोरची, एकच पषृ्ठाकं असिेिी पाने. 
 
दुडा स्त्री. कळशी व घार्गर याचंी जोडी. 
 
दुडाि, दुडाि चाल घोड्याची एक चाि. घोड्याने चारी पाय एकिम उचिून उडी टाकल्याप्रमािे 
भरधाव पळिे. पहा : चाल 
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दुडाळ न. ज्यामध्ये िोन डाझळब्या असतात असे तूर, हरभरा इ. सारिे धान्द्य; लििि धान्द्य. [क. 
िुड] 
 
दुडी स्त्री. मोठा डवरा; मोठे कोळपे. (व.) पहा : कदड 
 
दुडी, दौडी स्त्री. शतेाच्या कंुपिावर आढळिारे मोर्गऱ्यासारिे पाढंरे फूि. 
 
दुडु वीस कासाचं्या लकमतीचे एक ताबं्याचे नािे. 
 
दुडुम पु. नर्गाऱ्याचा, डंक्याचा आवाज. [ध्व.; सं. िंुिम] 
 
दुडुमधौशा पु. मोठा नर्गारा. 
 
दुडू, दुडू्ड पु. १. पैसा हे ताबं्याचे नािे. (कानडी प्रातंात याची मूळ झकमत एकतृतीयाशं आिा 
होती. कारि एका पैशाचा ४ पै असा लहशबे करीत.). २. पैशाच्या एकचतुथांश झकमतीचे नािे. ३. (ि.) 
धन; संपत्ती; ऐवज; लमळकत. [क. िुड् डु] 
 
दुडूबदप सलि. पैसे ठरलविे. (र्गो.) 
 
दुड्या पु. १. मातीची मोठी घार्गर; घडा; िुड, िुडी. २. (ि.) मोठ्या पोटाचा मनुष्ट्य. 
 
दुढ्ढाचार्य पु. (झनिाथी) अंर्गी लवित्ता नसूनही पलंडत म्हिून प्रौढी लमरलविारा मनुष्ट्य; शकेोजी. 
[क. िोड्ड + आचायय; सं. िोग्धृ + आचायय] 
 
दुढ्ढारी लिलव. फाशाचं्या िेळातीि एक संज्ञा; िुढ्ढी जाण्याजोरे्ग. 
 
दुढ्ढी स्त्री. १. िुफाशी सोंर्गट्याचं्या िेळात पडिारे िोनाचे िान. २. (ि.) िोन रुपये, पैसे इ. 
पलरमािाची िलििा. [क. िुलड्ड] 
 
दुि, दुिे लव. िुप्पट. 
 अ. िोनने रु्गिताना योजायचा शब्ि. उिा. बे िुिे चार. [सं. लिरु्गि] 
 
दुिकाम न. प्रथमतुःच व्यवस्स्थत न केल्यामुळे पुन्द्हा मुळापासून कराव ेिार्गिेिे काम. 
 
दुििे सलि. १. िुहेरी घडी घाििे; िुमडिे. २. िुप्पट, लिरु्गलित करिे; िोनाने रु्गििे. ३. एका िळीत 
िाविेिी लमरची, वारं्गी वरै्गरेची रोपेवाढू िार्गिी म्हिजे त्यानंा परस्पराचंी अडचि होऊ नये म्हिून िोन 
िोन रोपाचं्या मध्ये माती घािून िाबनू ती एकमेकापंासून िूर करिे. (राजा.) ४. एकिा सरळ नारं्गरिेिी 
जमीन पुन्द्हा लतरप्या लिशनेे नारं्गरिे. (को.) 
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दुिता लव. िुघडी; िुहेरी; िोन घड्या घातिेिा. 
 
दुिवटिे, दुिाविे अलि. िुप्पट होिे : ‘रोषें पे्रम िुिवटे । पलढयंतयाचेलन ।’ – ज्ञा ९·१८. 
 
दुिा, दुिी लव. िुप्पट; लिरु्गलित : ‘अती मूिय त्या सवयिा िुुःि िूिें ।’ – राम ६५. [सं. लिरु्गि] 
 
दुिाविे, दुिारिे अलि. १. (सामा.) िुप्पट होिे. २. (ज्वर, पाऊस, मनोलवकार इ.) वृझद्धर्गत 
होिे; वाढिे. 
 
दुिाविे  सलि. १. (एिािी र्गोष्ट, लिया) पुन्द्हा करिे; (लवशषेतुः) िुसारिे; िुहारिे. २. पहा : 
दुििे १, २. ३. िुप्पट करिे. ४. (बातमी, साि, पुरावा, विंता इ.) िरी, पक्की, लनलित करिे; पडताळिे. 
 
दुिी स्त्री. िुहेरी वस्त्र : ‘र्गोसावीयालंस िुिीची आंर्गी’ –िीचपू १०१. [सं. लिरु्गि] 
 
दुिीदेव्हडी लव. वाकडीलतकडी : ‘िुिीिेव्हडीं आंर्गें घालिता ं: घोडेंया राउता ं: विेी पडत असे’ – 
लशव ५६१. 
 
दुिेदार  पु. पथृ्वीपती : ‘मािेंया िुिेिारा : पुरवी त्याची आस’ – जना ६५. [फा. िुन्द्यािार्] 
 
दुतफा, दुतफी लव. १. िोन सरकाराचं्या अंमिािािचा (प्रिेश, प्रातं). २. िोहाती; िुहेरी अमिाचे 
(राज्यतंत्र, सरकार). ३. िोन्द्ही पिानंा, बाजूंना सारिे िार्गू पडिारे (भाषि इ.). [फा. िुतफय ] 
 
दुतफा लिलव. िोन्द्ही बाजूंना, कडानंा धरून, व्यापून. [फा. िुतफय ] 
 
दुतली स्त्री. िुधाचे मोठे भाडें; िूध तापवण्याचे मातीचे भाडें. (व.,ना.) 
 
दुता, दुदा पु. शस्त्राचे म्यान. [फा. िोता] 
 
दुताडा, धुताडा पु. (लतरस्काराथी) सावकार, सरकार यानंी तर्गािा िावण्यासाठी कुळाकडे 
पाठविेिा उद्धट, त्रासिायक िूत. 
 
दुतार, दुतारी, दुतु लव. रेशीम इ. चे िोन तंतू एकत्र वळून त्याने लवििेिे (वस्त्र). 
 
दुताळ पु. िुसरा मजिा. 
 
दुतु पु. १. उरस्त्राि; अंर्गरिा. २. पिंर्गपोस. [झह.] 
 
दुतेर न. िाकडे सरळ करण्याचे एक हत्यार. (कु.) 
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दुतोंडी, दुतोंड्या लव. १. िोन तोंडे, डोकी असिेिा (सरपटिारा प्रािी, सपय). २. (ि.) 
एकिा एक व िुसऱ्यािंा लनराळेच बोििारा, वतयन करिारा. ३. िोन्द्ही टोकानंा, बाजंूना घडून, तासून 
चौकोनी केिेिा (िर्गड इ.). 
 
दुतोंडे न. पहा : दुतोंडी १ [सं. डुण्डुभ] 
 
दुथडी स्त्री. (ि.) निी : ‘म्हिोलन जन्द्ममरिाची िुथडीं । डहुलळतें ठेिीं ।’ – ज्ञा ९·६२. 
 लिलव. (निी. इ. च्या) िोन्द्ही तीरानंा व्यापून; िोन्द्ही थड्यावंर; काठोकाठ; तुडंुब (भरिेिी). 
 
दुदगे न. १. माडावरून सूर (ताडी) काढण्यासाठी वापरतात ते पाढंऱ्या भोपळ्याचे केिेिे भाडें. 
(र्गो.) २. पहा : दुधगा [सं. िुग्ध; र्गो. िुि] 
 
दुदनी स्त्री. एक वनस्पती; िुस्ग्धका; िीरावी. – मसाप ४५. ३. [सं. िुग्ध] 
 
दुदरोग  पु. लमरचीवरीि एक रोर्ग. – कृलष ५७०. [रु्ग.] 
 
दुदाव पु. न. िोन फिस िार्गिेिा िेठ. (र्गो.) 
 
दुदाविे, दुदाणविे उलि. (र्गाय, म्हैस इ. ना) भीती िािवनू, पाठिार्ग करून लपटाळून िाविे. 
 
दुदांडी लव. १. िोन िाडं्याचें लचन्द्ह असिारा (पैसा). २. िोन िाडें, मुठी असिेिे. 
 
दुणदर्ा, दुणधर्ा, दुध्र्ा पु. १. एक प्रकारचे मािक पेय, औषध; भारें्गची पाने वाटून त्यात िूध, सािर 
व मसािा घािून केिेिे पेय. २. िुध्या भोपळा : ‘कडु िुलधया मालििा । रु्गळें  जैसा ।’ – ज्ञा १३·४६८. 
 
दुणदरमि लव. िठ्ठ; स्थूि; भोपळ्यासारिा (मनुष्ट्य). (र्गो.) [र्गो. िुिी = िूधभोपळा] 
 
दुणदल, दुदील, दोदील लव. १. िुिर्ग; िुटप्पी; िोन्द्हीकडे संधान बाधंिारा : ‘येथें जे िुलििे आहेत 
लतकडीि िंलर्गयामुळें  उठोन येतीि.’ – मइसा १·३३९. २. साशकं; चचंि : ‘िटक्या कल्पना मनातं घािून 
िोिीि करावे ऐसें करिार कलरतात.’ – मइसा १९·८५. [फा. िूलििा] 
 
दुदुरली स्त्री. एक विे. लहची पाने िहान असून चवीस रु्गळमट िार्गतात. लहिा रुईच्या फुिासारिी 
फुिें  येतात. – वरु्ग ४·२३. 
 
दुदुली कुली पाढंरी, िुधी कुिी : ‘र्गज्या, मेल्या माका िुिुिी कुिी र्गाविी!’ – तोरि प.ृ ३२४. 
 
दुदेह लव. िोन र्गावातंीि : ‘इनाम जमीन चावर िीड िर सवाि िुिेह पा। मजकूर.’ – मइसा 
२०·१११. [फा. िु + िेहे] 
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दुद्दा स्त्री. एक प्रकारची जोडतिवार. – प्रश ३६. 
 
दुधक पु. मालिक या रत्नात असिेिा िोष. यात िुधासारिा पाढंरा रंर्ग पसरल्यासारिा लिसतो. 
 
दुधगा पु. नुकत्याच व्यािेल्या र्गाईचे कोवळे िूध प्याल्याने वासरानंा होिारा एक लवकार. 
 
दुधट, दुधड लव. १. अस्पष्ट; संलिग्ध; िुटप्पी. २. (ि.) वाईट; िराब; िवचट; कुस्त्सत (मनुष्ट्य, 
भाषि, वतयन इ.). 
 
दुधड लव. िुधाळ : ‘बहु िुधड जरी जािी म्हैस र्गाय ।’ – तुर्गा २२९४. 
 
दुधड, दुुःधड लिलव. धडापासून मस्तक वरे्गळे होईि अशा रीतीने (मनुष्ट्य, जनावर इ. छाटिे, 
कापिे). (सामा.) िुभरं्ग; िोन तुकडे, भार्ग होतीि अशा रीतीने (तोडिे, लवभार्गिे) : ‘मोहासी मधेंलच 
तोलडिें  । िुुःिालस िुुःधडलच केिें  ।’ –िास ५·९·४५. 
 
दुधिी, दुधािा, दुधािी स्त्री. पु. िूध तापलवण्याचे मातीचे भाडें : ‘घरातं रे्गिी ठेऊ िुधािा ।’ –िालव २३६. 
 
दुधिे सलि. धार काढिे; पहा : दुभिे : ‘िूध िुलधिें  मरिा’ – ज्ञार्गा २५६. [सं. िुग्ध] 
 
दुधणपरु  लव. िूध लपळिारा; काढिारा : ‘कीं आलिपुरुिु जािा िुधलपरु’ – वच्छाह ३०६. [सं. 
िुग्ध] 
 
दुधमांडा पु. िुधात किीक लभजवनू केिेिा माडंा : ‘र्गोसावीयाचें कवडे मार्गौलन िुधमाडें िावे’ 
– िीचउ ११८. 
 
दुधरी स्त्री. एक भाजीचा विे. (को.) 
 
दुधली लव. पाटीसारिी; मोठ्या टोपिीएवढी : ‘ढाि िुधिी लफक्या िोिंडीएकूि.’ – वाडबाबा 
२·४२. 
 
दुधविी  न. पािी लमसळिेिे िूध. 
 
दुधविी, दुधाविे स्त्री. न. १. िुधिी. २. िूध तापवण्यासाठी जलमनीत केिेिा िड्डा. 
 
दुधवाल  पु. चवळीच्या जातीपैकी एक वेि; चवळी. 
 
दुधणशरी स्त्री. उपरसाळ; उपळसरी; अनंतमूळ. (र्गो.) 
 
दुधळ लव. पुष्ट; बलिष्ठ; िाड. 
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दुधळी स्त्री. िूधपाक. (र्गो.) 
 
दुधाऽघोंट स्त्री. सोडता येत नाही व धरता येत नाही अशी र्गोष्ट. (र्गो.) 
 
दुधाचे दात बाळपिात येिारे पलहिे िात. 
 
दुधाट पु. सोसाट्याचा वारा. 
 
दुधाि न. मोठी टोपिी. 
 
दुधािी स्त्री. पायाचे साधें धरिाऱ्या चाळकबाऊ नावाच्या लवकारात (पायाच्या) घोट्यावर बाधंतात ती 
मंतरिेिी र्गारर्गोटी. 
 
दुधािी, दुधिी स्त्री. िुधासारिा पाढंरा चीक येिारी, फुिे येिारी वनस्पती. लहिा कंुभा, िेवकंुभा, 
तंुबा, शतेवडा, शतेवड, िुधकिमी, तेवडी अशी इतरही नाव ेआहेत. 
 
दुधाधारी लव. िुधावर राहिारा; िुग्धाहारी. 
 
दुधापाण्र्ाचा णनवाडा िूध आलि पािी याचं्या लमश्रिातून िूध व पािी लनराळे करिे. अशी शक्ती हंस 
पक्ष्यात असते असा कलवसंकेत आहे. यावरून अनेक र्गोष्टींच्या लिचडीतून ग्राह्य तेवढाच भार्ग घेिे व त्याज्य 
भार्ग सोडून िेिे. पहा : क्षीरनीरणववेक 
 
दुधार, दुधारी लव. १. िोन धारा असिेिा (चाकू, तरवार इ. हत्यार). २. िोन कडी एकत्र करून, 
जोडून केिेिी (बारं्गडी इ.) : ‘उिार मजवर िुधार आिवा पन्द्हेिार िेऊन चुडे ।’ – पिा ४·३६. 
 
दुधारा रोखि (सुतारधंिा) िाकडाच्या िोन्द्ही बाजू रु्गण्यात असून त्यािा कडेिा लवलशष्ट अंतरावर रेघ 
आिण्याचे सुताराचे हत्यार. 
 
दुधावळ, दुधाळ, दुधाळू लव. पुष्ट्कळ िूध िेिारी (र्गाय, म्हैस इ.). [सं. िुग्ध + आविी] 
 
दुधावी लव. (यंत्रशास्त्र) ज्या तैियंत्रातीि (ऑईि इंलजनमधीि) चारही लिया िोन धावातं होतात 
असे (तैियंत्र); (इं.) टु स्रोक सायकि (इंलजन). 
 
दुधाळू न. पाढंरे अळू. 
 
दुणधर्ा शांकरी एक प्रकारचे मािक पेय. 
 
दुधी स्त्री. एक वनस्पती. लहचा वेि तोडिा असता त्यातून िुधासारिा पाढंरा चीक लनघतो. लहिा 
िाबंट शेंर्गा येतात. वासराचं्या िुधर्गा रोर्गावर लहचा उपयोर्ग होतो. – वरु्ग ४·२४. 
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दुधी, दुधीि स्त्री. िुध्या भोपळ्याचा विे. [रु्ग. िुधी] 
 
दुधी स्त्री. पायाच्या घोट्यावर घािावयाचा लस्त्रयाचंा एक िालर्गना. – जलन पालरभालषक शब्िाचं्या 
व्याख्या प.ृ ७. (बडोिे) 
 
दुधीकरटे न. वाळिेल्या िुधीभोपळ्याचे पात्र : ‘र्गोसावीयालंस िुधीकरटा ंपालिभाताची आरोर्गि 
जािी’ – िीचपू १०५. [सं. िुग्धकरोटा] 
 
दुधी काच पहा : फेनकाच 
 
दुधी हलवा िुध्या भोपळा लकसून, धुवनू त्यातीि पािी लनथळल्यावर तुपात परतून िुधात लशजवनू 
सािर घािून केिेिे पिान्न. 
 
दुधोडी लव. िुधाळ : ‘धवलळया र्गाइ : िुधोडीया’ – िीचअ ६५. 
 
दुनल लव. िुप्पट : ‘तयाचंीं वस्त्रें िुनिेलन मोिें  लवकेलत’ – र्गोप्रच ५२. [सं. लिरु्गि] 
 
दुनविी  स्त्री. पुन्द्हा नारं्गरिे; आडव ेनारं्गरिे : ‘जप तप नारं्गरिी । न िरे्ग आटी िुनविी ।’ – 
तुर्गा ३६०. [सं. लिरु्गिी] 
 
दुनाडा पु. िुसऱ्यािंा केिेिी विरिी. (िंाडी) 
 
दुनान पु. पसारा : ‘घर केिें  िार केिें  । िुनान केिा मोटा ।’ – तुर्गा भार्ग १. प.ृ १७६. 
 
दुनावा पु. नुकसान : ‘तुिंा िुनावा भरून िेतो.’ – र्गोतावळा प.ृ ६३. 
 
दुणनर्ा, दुनर्ा, दुणनर्ाई, दुन्र्ाई स्त्री. जर्ग; िोक; पथृ्वी; इहिोक : ‘याची बद्नामी िुलनयाईत जािी.’ 
– मइसा ५·२०. [अर. िुन्द्या] 
 
दुणनर्ादारी स्त्री. १. ऐलहक सुि; राज्यभोर्ग : ‘परन्द्तु िुलनयािारी लकस्मतींत थोडे लिवस होती.’ – 
ऐलट ३·१७. २. संसार; व्यवहार; िोकाचार. (लि. करिे, लनभाविे इ.) [फा.] 
 
दुनी लव. १. िुप्पट : ‘बळ िुनी शरिार्गता । स्वामी वाहों नेही झचता ।’ – तुर्गा १६४. २. िोन्द्ही : ‘तेह 
वळेीं मा – भिौलिन घसरें चािता ं। िुनी िेहडी आंर्गें घालिता ं।’ – लशव ५६२. [सं. लिरु्गिी] 
 
दुपक लव. १. अंशतुः िोन लिवस (लतथी इ.) आल्यामुळे त्या लतथीचे धमयकृत्य आज कराव ेकी उद्या 
कराव े इ. वािािा पात्र िंािेिी (लतथी). २. ज्यालवषयी िोन मते, मतभेि आहेत असा (मुदा, लतथी, 
आचारसरिी इ.). 
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दुपकी, दुबकी, दुपक,दुबक स्त्री. चरता चरता जनावराने िूर जाऊ नये म्हिून त्याच्या िोन 
पायातं बाधंतात ती िोरी; कळवा. 
 
दुपट पहा : दुप्पट 
 
दुपट, दुपटी लव. लिरु्गलित; िुप्पट. 
 
दुपटकरी, दुपट्टकरी, दुपेटा पु. िोतािा ठरीव ऐनलजनसी साऱ्याच्या िुप्पट सारा िेिारे कूळ. 
 
दुपटा, दुपट्टा, दुपटे, दुपट, दुपेटा, दुपाटा  पु. न. िादं्यावरून टाकण्याचे, घेण्याचे िोन पाटाचें 
वस्त्र; उपवस्त्र; शिेा; िरबार, सभा इ. लठकािी जाताना अंर्गावर घेण्याचे भारी वस्त्र. 
 
दुपटी, दुपटे स्त्री. न. १. काचोळी : ‘कुचडोंर्गराचा ंतळवटीं : िेउलन अनुरार्गाचीं िुपटीं’ – लशव ६४०. 
२. िुहेरी लचिित : ‘बािौलन लनवृत्तीची िुपटी…ब्रह्मचयाची’ – मूप्र २४७६. [सं. लि. + पट्टा] 
 
दुपटे न. िोन, तीन वसे्त्र एका लठकािी लशवनू पाघंरण्यासाठी, िहान मुिाचं्या अंर्गािािी 
घािण्यासाठी करतात ते वस्त्र. [क.] 
 
दुपिे न. िोन पानाचें रोप; िुहेरी अंकुर : ‘अमृताचेलन वडपें शृरं्गाराचें िुपिें झसपे’ – लशव ३१९. 
 
दुपत्ती, दुपानी स्त्री. (र्गंलजफाचा िेळ) सवय िेळ संपल्यावर अिेर उतरिाऱ्याजवळ रालहिेिी एकाच 
रंर्गाची िोन पाने. 
 
दुपदरी  लव. १. िोन्द्ही शवेटानंा जरीचे, रेशमाचे पिर असिेिे (पार्गोटे, िुर्गडे). २. िुहेरी 
केिेिे (वस्त्र). ३. िोन तार, तंतू एकत्र करून, िुहेरी करून वळिेिी (िोरी). 
 
दुपरतिी स्त्री. बरा िंािेिा आजार उिटिे. (राजा.) 
 
दुपली स्त्री. िोन पैशाचे नािे. (ना.) [रु्ग. िुपिो] 
 
दुपविे  अलि. र्गभयपात होिे; नासाविे; िुवतेिे. पहा : धुपाविे 
 
दुपाउली स्त्री. पाविाचंी जोडी; िोन्द्ही पाविे : ‘िुपाउिी अवलचती । कुहामालिं पलडिी ।’ – ज्ञा 
८·६९. [सं. लि + पि] 
 
दुपाखी  लव. िोन पािी असिेिे (घर, सोपा इ.). 
 
दुपाठी  लव. िोनिा वाचून झकवा ऐकून श्लोक, गं्रथ इ.ज्यािा पाठ म्हिता येतो असा. 
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दुपाडगी लव. िुपािी. (चरंपुरी) 
 
दुपानी लता मयािा विे; बकरीच्या िुराच्या आकाराची पाने असिारी एक विे. 
 
दुपार्ी रे्िे १. (घोडा) मार्गीि िोन पायावंर उभा राहिे. २. संतापून जाऊन भाडंायिा प्रवृत्त होिे. 
 
दुपार स्त्री. लिवसाच्या मध्यभार्गाचा, मध्यान्द्हाचा काळ; िोन प्रहराची वळे. [सं. लि + प्रहर] (वा.) 
दुपार उरकिे, दुपार काढिे, दुपार गुजरिे, दुपार घालणविे, दुपार टाळिे, दुपार ढकलिे, दुपार 
रगडिे, दुपार लोटिे –िुपारचे जेवि उरकिे, पिरात पडिे. दुपारची मात्रा –िुपारचे जेवि (लि. घेिे, 
आत्म्यािा िेिे). दुपारची सावली –ििभरुं्गर, थोड्या काळात नाश पाविारी र्गोष्टी, सुि. उिा. श्रीमंती, 
संपत्ती, तारुण्य इ. दुपारची सोर् करिे, दुपारची काळजी वाहिे – रोजच्या जेविाची व्यवस्था करिे, 
काळजी वाहिे. 
 
दुपारा, दुपारी लिलव. िुपारच्या, मध्यान्द्हीच्या वळेी. 
 
दुपारी स्त्री. एक फुििंाड; याची फुिे िुपारी उमितात. पाढंरी, ताबंडी, लपवळी अशा तीन जाती 
आहेत. 
 
दुपारे न. िुपारी या िंाडाचे फूि. यािा वास नसतो. 
 
दुपांडी लिलव. िोन पायानंी. 
 
दुपांडी मोर. (तंजा.) 
 
दुपुडी लव. १. िोन पुडे, िाती, िाने असिेिा (डबा, करंडा, पानपूड इ.). २. िोन्द्ही तोंडे 
चामड्याने मढविेिे (चमयवाद्य). ३. िोन पुडाचंी, घडीची (पोळी). 
 
दुपूत पु. संतती; मुिेबाळे. (र्गो.) 
 
दुपेटा, दुबोटा लव. सािरेची एक जात; िाबोटा सािर. 
 
दुपेडी लव. िोन पेडानंी वळिेिी (िोरी, िोरा). 
 
दुप्पट स्त्री. लिरु्गलित पलरमाि; एिाद्या रकमेत मूळ रकमेइतकीच पडिेिी भर. 
 
दुफ पु. डफ. [फा.] 
 
दुफळी स्त्री. एकजूट फुटून, फुटाफूट होऊन िोन पि, तट होिे, पडिे. 
 लव. िोन फळ्याचंा केिेिा. 
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दुफाटा लव. (वृि, निी, रस्ता इ. ना) ज्या लठकािी िोन फाटे फुटतात तो (भार्ग). 
 
दुफाड, दुफोड स्त्री. िोन भार्ग, तुकडे होतीि अशा रीतीने िाकूड, भोपाळा इ. मोठे पिाथय लचरिे, 
फाडिे इ. लिया. (को.) 
 लव. लचरून, फाडून, फोडून ज्याचे िोन तुकडे िंािे आहेत असा. 
 
दुफाशी  लव. १. िोन फाशानंी िेळण्याचा (सोंर्गट्याचंा लवलशष्ट िेळ). २. ज्यािा िोन फासे 
आहेत असा (िालर्गना). 
 
दुफोडी लव. िुभरं्ग; िोन भार्ग िंािेिे : ‘िुफोडी करलविीं करकमळें ’ – लशव ८५२. [सं. लि + स्फुट] 
 
दुबक स्त्री. (लवटीिाडूंचा िेळ) लवटीवर िुसऱ्यािंा टोिा मारण्याचा प्रकार. 
 
दुबकिे  उलि. १. िुबक घाििे; कळवा िेिे. २. बुकििे; कुबििे; बडविे. 
 
दुबकन, दुबकर, दुबणदनी, दुबणदशी लिलव. डुबकन, धबकन; डुब असा आवाज होऊन झकवा 
करून. [ध्व.] 
 
दुबका पु. बुक्की; ठोसा; बुिका. (को.) [ध्व. िुब्] 
 
दुबजी स्त्री. लस्त्रयाचें िुर्गड्याच्या आतून परकरासारिे नेसण्याचे वस्त्र. (र्गो.) 
 
दुबदुबिे अलि. (फुर्गिेिे पोट, ढेरपोट, लपकिेिे कझिर्गड इ. हाताने थापटिे असता) िुबिुब 
वाजिे. [ध्व. िुब्] 
 
दुबदुबीत लव. १. हाताने थापटिे असता िुबिुब आवाज करिारे (ढेरपोट, कझिर्गड इ.) २. 
(ि.) संलिग्ध; लनलितपिे िरी वा िोटी न ठरिेिी; उडत आिेिी (बातमी, वतयमान इ.). [ध्व. िुब्] 
 
दुबरदंडी स्त्री. उधावळी (उधळी). –तंजा. 
 
दुबरी म्हैस मुिींचा एक िेळ. – मिेपु ६१. 
 
दुबळवाडा, दुबळवाडी पु. स्त्री. िैन्द्य; िालरद्र्य; िाचारपिा; िुबळेपिा; अर्गलतकता : ‘तेथ भेिालचया 
िुबळवाडी । नेलिजे तो ।’ – ज्ञा ७·१७९. 
 
दुबळा लव. १. लवद्या, संपत्ती इ. नसल्याने हीन; लनराधार; अर्गलतक; िलररी; िाचार; सामथ्ययहीन. २. 
रोड; अशक्त; लनबयळ. [सं. िुबयि] (वा.) दुबळ्र्ा देवाची दीपमाळ –१. एिाद्या िरु िेवापुढे िर्गड रचून, 
िाडंी रोवनू केिेिी ओबडधोबड िीपमाळ. २. (ि.) िुबळ्या, परुं्ग अथवा िलररी नवऱ्याची िुबळी बायको. 
३. उंच, लकडलकडीत, कुरूप मनुष्ट्य. 
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दुबळे न. िैन्द्य; िाचारपिा; नष्टचयय; अर्गलतकत्व. 
 
दुबळेचार पु. िुबळेपिा. (र्गो.) 
 
दुबंदी स्त्री. १. घोड्याच्या पुढच्या िोन पायानंा करतात ती नािबंिी. २. प्रत्येक घडीत िोन वरि 
अशा िुमडून िोन घड्या घातिेिा िेशी सबधं अथवा अधा कार्गि. 
 
दुबंध लव. िोन बाजू असिेिा; िोन रंर्गाचें काठ असिेिे, र्गंर्गाजमनी (िुर्गडे इ.) : ‘िुबधंा 
िीरोिकीं । वािें पलर अनेकीं… ।’ –अमृ ५३५. [सं. लि+बंध] 
 
दुबाजू, दुबाही लिलव. िोन्द्ही बाजूंना, बाजंूकडून : ‘जैसी िुबाही बैस पातंी । लहरेयाचंी ।’ – ज्ञा ६·२६३. 
 
दुबार, दुबारा लिलव. िोनिा; िोन वळेा. [फा.; सं. लिवार] 
 
दुबारी लव. १. ज्यािा वषातून िोन वळेा फळे, फुिे इ. चा बहर येतो असा (वृि इ.). २. िोन बार, 
आवाज होण्याजोर्गी िारू ज्यात भरिी आहे असा (फटाका, बिूंक इ.). ३. िोन पट्टी एकत्र जोडून केिेिा 
उंची िुपेटा. 
 
दुबाळके, दुबेळके न. १. िंाडाच्या िोन फादं्या जेथे फुटतात तेथीि मधिा लचमट्यासारिा 
भार्ग. २. शवेटािा िोन फाटे असिेिी काठी. 
 
दुबीराजा, दुर्भ्भीराजा पु. (र्गोट्याचंा िेळ) (साकेंलतक) िुसरा नेम मारिारा. 
 
दुबे लव. िोन विेामंध्ये पारंर्गत असिेिा; लिविेी. [सं. लिविेी] 
 
दुबेरजी लव. १. काही लवलशष्ट कारिामुळे केिेिे रकमाचें िुबार जमािचय पक्क्या लहशबेात लिलहताना 
त्याचा िुबारपिा घािवनू एकबेरजीच्या रीतीनेच तो पक्का लहशबे आकारतात. असा जमािचय लिलहण्याचा 
लवलशष्ट प्रकार; तो लिलहिेिा कार्गि इ.; जमािचय, लहशबे, लिलहिे, कीिय, कारकून इ. शब्िापूवी उपयोर्ग. 
२. िुसऱ्यामाफय त, िुसऱ्यासाठी रक्कम घेऊन ती जमेिा नोंिून त्यािा पाठलवतात व त्याच्याकडून ती रक्कम 
पावल्याचे व जमािचात जमेकडे नोंिल्याचे कळल्यावर िचाकडे लिलहतात. त्या प्रकाराने लिलहिेिी 
(रक्कम इ.). 
 
दुबोटी गंध (कपाळािा) िोन बोटानंी िाविेिे र्गंध. 
 
दुबोल्र्ा  लव. १. चचंि, अस्स्थर बुद्धीचा, वृत्तीचा; ज्याचे मन हेिकाव ेिाते, घुटमळते असा; 
धरसोड करिारा. २. रार्गरंर्ग पाहून वार्गिारा. 
 
दुभिी स्त्री. १. पान्द्हा. २. िूध काढिे; िोहन : ‘कामधेनूचीं िुभिीं । लनुःकामासी न िर्गती ।’ – िास 
१·४·२६. [सं. िोहन] 
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दुभिे अलि. १. (र्गाय, म्हैस यानंी) िूध िेिे. २. (ि.) (ताड, माड इ. वृिापंासून) रस वाहिे. ३. 
(ि.) (जिम, फोड इ.) पुवळिे; वाहू िार्गिे. ४. (एिािी लिया इ.) आपापिे फळ िेऊ िार्गून चािू 
असिे. 
 सलि. िूध, धार काढिे; (लवरू.) िुहिे. [सं. िुह] 
 
दुभती, दुपती लव. िूध िेिारी (र्गाय, म्हैस इ.). [सं. िुग्धवती] 
 
दुभती गार्, दुभती धेनू (ि.) ज्याच्यापासून नेहमी थोडाबहुत फायिा होतो असा उिार मनुष्ट्य; नेहमीची 
िाि. 
 
दुभते, दुपते न. १. (व्यापक) िूध िेिारे, घरी पाळिेिे जनावर. २. िूध, िही, तूप इ. ३. िूध 
काढिे, लवरजि िाविे, िोिी काढिे इ. िुधाबाबतची कामे. ४.(ि.) ज्याकडे सिासवयिा पालहिे पालहजे, 
ज्याची अत्यंत काळजीपूवयक लनर्गा ठेवावी िार्गते अशी र्गोष्ट (धंिा, मूि, िुििे इ.). [सं. िुह] 
 
दुभरवसा, दुभरोसा पु. १. (एिाद्या र्गोष्टीलवषयीचे) होय अथवा नाही असे िोन भरवसे असिे; 
संलिग्धता; अलनलितता; वानवा. २. (एिाद्या र्गोष्टीचे) लिलवध, संलिग्ध, अलनलित स्वरूप. 
 
दुभंग, दुभांग लव. मध्ये काही अडथळा आल्याने, वस्तू आडवी आल्याने मध्यातून रे्गिेल्या रेषेने 
िुभार्गिा रे्गिेिा. 
 
दुभंगिे, दुभागिे उलि. िोन भार्ग होिे, करिे. 
 
दुभाग लव. िोन तुकडे, भार्ग करून लवभार्गिेिा. 
 
दुभागिी स्त्री. िोन भार्ग करण्याची, िुभार्गण्याची लिया. 
 
दुभाव पु. १. (लवरू.) िुजाभाव. २. शकंा; संशय. (र्गो.) 
 
दुभावचे  अलि. संशय घेिे; शकंा येिे, काढिे, वाटिे. (र्गो.) 
 
दुभाषी, दुभाष्ट्र्ा  लव. िोन भाषा जाििारा; (यावरून) व्यवहार करिाऱ्या िोन जिानंा 
एकमेकाचंी भाषा समजत नसल्यास त्या िोघाचं्याही भाषा अवर्गत असिेिा त्याचंा मध्यस्थी. [सं. 
लिभाषीय; झह. िुभाषीय; त. तूपाशी] 
 
दुभास पु. १. (एिाद्या र्गोष्टीचा, वस्तूचा होिारा) लिलवध भास, ग्रह, ज्ञान. २. (ि.) रै्गर, उिट 
समजूत; चुकीचा ग्रह. 
 
दुभाळू लव. िुधाळ; पुष्ट्कळ िूध िेिारी : ‘सवय तीथय हलर िुभाळु धेनुवा ।’ – मुक्ताबाईची र्गाथा १३. [सं. 
िुह] 
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दुभीनिे  अलि. िोहिे; िूध िेिे : ‘िुभीनिी जर्गापुरतें । श्रीकृष्ट्िर्गाय ।’ – ज्ञा १८·१६८९. 
 सलि. िूध काढिे : ‘ते कृष्ट्िर्गाये िुभीनिी कैशी ।’ – र्गीताचलंरका १८·७८. [िुभिेचे कमयलि 
रूप] 
 
दुभेदी लव. िुटप्पी. 
 
दुम लव. मध्यम; िुय्यम. [फा. िुयुम] 
 
दुम स्त्री. शपूेट; पुच्छ. [फा. िुम] (वा.) दुम करिे –धूम ठोकिे; पळ काढिे; पाठ िािविे; ‘िुम 
कलर तो शाहिा । पाठोवाठीं तयाच्या ।’ –तुर्गा २३०. 
 
दुमची स्त्री. १. घोड्याच्या शपेटीिािून जािारा िोलर्गराचा बंि; िडी : ‘लर्गिच्यास पर्गडी नाहीं व 
घोड्यास िुमची नाहीं. –’ भाब ९. २. (जनावराची मार्गिी) तंर्गडी; िाथ; िुर्गािी (अनेकवचनी प्रयोर्ग). 
३. (ि.) लनकड; तर्गािा (लि. करिे, िाविे.). [फा.] (वा.) दुमची उचलिे –अनेक कचाटे घािून 
उचिबारं्गडी करिे. दुमची पुरविे –पाठ धरिे; लपच्छा पुरलविे. दुमची सोडविे –नामोहरम करून 
पळवनू िाविे : ‘त्यािंीं आपिे लहमतीनें कंिाहाराचा पातशहा िुरािी लर्गिच्या याची पर्गडी व िुमची 
सोडलविी ते मयािा अजुनी चािते.’ – भाब ९. 
 
दुमजला, दुमजली लव. िोन मजिे, डेक असिेिे (घर, जहाज, आर्गबोट इ.); िुहेरी; िोन 
काठ, संजाफ असिेिे (वस्त्र इ.). 
 
दुमटिी  स्त्री. िुमडण्याची, घडी घािण्याची लिया. 
 
दुमटिे, दुमडिे, दुमतिे, दुमतणविे उलि. िुहेरी घडी करिे; िुििे. [सं. लि + मुड्; क. मुडुक] 
 
दुमटा होिे व्याकूळ होिे. 
 
दुमड स्त्री. १. िुहेरी घडी; सुरकुती; चुिी; िूि (लि. घाििे). २. (िुमडण्याने वस्त्र इ. िा पडिारा) 
सळ; मोड; िूि. 
 
दुमडदुम लिलव. तातडीने; िर्गबर्गीने; थेट; परभारे. (ना.) 
 
दुमि न. १. भात वरै्गरेची िंोडण्यासाठी बाधंिेिी पेंडी, आयंडा. २. तो बाधंण्यासाठी घेतात ती 
िोरी. 
 
दुमिी, दुमनी स्त्री. १. पहा : दुमची १. २. जनावराचे ढंुर्गि; लढमोरा; चौक. (को.) [फा. िुम] (वा.) 
दुमिीमारिे, दुमनीमारिे –घोड्यावर बसल्यानंतर त्याने भरभर चािाव ेम्हिून त्यािा टाचेने बरर्गडीवर 
मारिे. 
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दुमता लव. िुमडिेिा; घडी केिेिा. 
 
दुमती स्त्री. िुमड : ‘मुिनीप्रमािें िुमती करून वळिेिा भार्ग वर ठेवनू िोन्द्ही शेंडे त्या िाड्यातं 
मजबतू पुरतात.’ – लचमा १२. 
 
दुमदुमिे अलि. १. (आवाज) घुमिे; घुमघुमिे; आवाजाने घर इ. िििििे; घोषिे; र्गाजिे. २. 
(सुर्गंध इ.) हवते पसरिे; िरवळिे; घमघमिे. ३. (भावना इ. मनात) उचबंळिे; प्रिबु्ध होिे. [ध्व. िुम 
लि.] 
 
दुमदुणमत, दुमदुमीत लव. १. फुर्गिेिे; तडस िार्गिेिे; फुर्गून ताठ िंािेिे (पोट). २. र्गोंडस; 
भरिार; टुिटुिीत (बिै इ.). ३. र्गबर; ऐपतिार; र्गडर्गंज (मनुष्ट्य इ.). ४. िरवळिारा; घमघमिारा 
(सुर्गंध इ.). ५. अिंड; संपूिय : ‘िुमिुलमत अिंडा । माझज पलडजे’ – परमा ३·३. 
 लिलव. िच्चनू; कोंिून : ‘अवघें जर्गलच महासुिें । िुमिुलमत भरिें  ।’ – ज्ञा ९·२००. 
 
दुमन लव. िुष्ट; िुटप्पी : ‘जे िुष्ट िुमन िुराचारी’ – मूप्र २७४१. [सं. िुमानस] 
 
दुमळावचे सलि. त्रास िेिे. (र्गो.) 
 
दुमाडी स्त्री. धािंि; र्गोंधळ. (र्गो.) 
 
दुमात्राकाना, दुमात्राकाकौ न. स्त्री. १. ‘कौ’ हे अिर लिलहताना, लिहायिा लशकताना िहान मुिे 
उच्चारतात ते ‘कौ’ च्या वियनाचे शब्ि २. (साकेंलतक) पहा : दुमोट 
 लव. ज्याने िुमोटिे िादं्यावर घेतिे आहे असा (मनुष्ट्य). 
 
दुमान, दुमानू, दुमािू न. करट; र्गळू : ‘तंव मनुष्ट्या आलि मोन जातींतें । िुमानें करटें जाहािीं 
सकिातें ।’ – लिपु १·१६·८७. [सं. लि+मुड्] 
 
दुमारा, दुमारे पु. न. १. सैन्द्य इ. वर तोफा वरै्गरेंनी एकाच वेळी िोन लिशानंी होिारा मारा. २. (ि.) 
भाषिात वरै्गरे िोन्द्ही बाजंूनी पडिारा पेच; कचाटी; कोडे; कातर; लचमटा. 
 
दुमारी, दुमाऱ्र्ा लव. १. िोन प्रकारानंी, लिशानंी मारा, आघात करिारे (शस्त्र इ.). २. िोन बार 
करिारी, िोनिा उडिारी (बिूंक). 
 
दुमालदार िुमािे र्गावाच्या िोन मािकापंैकी प्रत्येक; इनामिार : ‘माजर्गावं तफय  सातारा हा र्गावं 
िुमाििारिेरीजकरून बाकी सुभाकडीि अम्मि बेर्गमीबदि पेस्तर सािापासून िावनू लििा.’ – 
वाडसमा १·३६. 
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दुमाल पत्र १. नवीन अम्मििार आिा असता ंइनामिारास जुन्द्या अंमििारापासून आपल्या इनामाचें 
इनामपत्र लिहून िािल्यािािि आिावें िार्गत असे तें. – भाअ १८३२. २. हंुडीबरोबर िुिाशाबाबत 
जोडिेिे पत्र. 
 
दुमाला, दुम्बाला  पु. १. मार्गची बाजू; लपछाडी. २. (ि.) िुजोरा; मित; पे्ररिा; पाठबळ. 
(लि. िेिे, राििे, ठेविे, उचििे, साभंाळिे, पुरविे.). ३. पाठिार्ग; लपच्छा : ‘पािाडं्यानंी पाठी 
पुरलविा िुमािा । तेथें मी लवठ्ठिा काय बोिों ।’ – तुर्गा ८९२. ४. रंुिी; लवस्तार; झभतीत िंाकिा जाण्याचा 
भार्ग; िोिी (लचरा, इमारतीचा िर्गड, तोड, फाड इ. संबधंी) : ‘डबर लमळतीि लततके समचतुष्ट्कोन 
चारं्गल्या िुमाल्याचे, उचिण्याजोरे्ग असाव.े’ – मरॅट २. ५. तिवारीच्या मुठीत र्गढिेिा भार्ग. ६. नावेचे 
सुकािू. [फा. िुम्बािा] (वा.) दुमाला धरिे, दुम्बाला धरिे, दुमाला धरून असिे, दुम्बाला धरून असिे 
– एिाद्याजवळ आश्रयासाठी, रििासाठी येऊन राहिे; एिाद्यािा लचकटून असिे. दुमाल्र्ास लाविे –
िािी लिलहिे; जोडिे. 
 
दुमाला, दुमाल, दुमाळा, दुमाळे, दुबाला लव. १. िोन मािक असिारा (र्गाव, वतन). २. जमीन–
महसुिासंबंधी सरकारच्या हक्कापुरता एिाद्या मनुष्ट्यािा सवांशी अर्गर अंशतुः लििेिा हक्क. ३. 
सरकारिािसातीकडे नसून िोकाकंडे परभारे माफीने चाििारा (र्गाव, जमीन इ.). ४. स्वाधीन; हस्तर्गत 
: ‘मौजे मजकूर हा र्गावं याचें िुमािा करून…’ – वाडसमा २·९५. ५. पूवीच्या मािकाचा लनवंश िंाल्यावर 
सरकारजमा होिारे (इनाम). [फा. िुबाि्] 
 
दुमाली लव. िुतफी. 
 
दुमाळदार लव. त्रास िेिारा. (र्गो.) 
 
दुमाळी लव. पाकळ्याचंी िोन वतुयळे ज्यात आहेत असे (फूि). 
 
दुमाळॉ पु.  अलतशय त्रास. (र्गो.) 
 
दुमुखी पु. र्गोि हातोडा. पहा : खोलण्र्ा 
 
दुमंुडी स्त्री. निीकाठी आलि इतरत्रही उर्गविारे एक ति. 
 
दुमेळावा, दुमेळावा पु. िुयोर्ग; कुयोर्ग; अडचि : ‘िुमेळाव ेयेवडे । कमामाजीं ।’ – ज्ञा १८·६६. 
 
दुमोट, दुमोटली, दुमोटले स्त्री. न. िादं्यावर घेण्याच्या सोयीचे, िोन मोटा एकत्र बाधूंन करतात ते, 
िादं्याच्या पुढे व मारे्ग िोंबिारे ओिें. 
 
दुमोळी लव. िोन पािी असिेिे (छप्पर); िुपािी छप्पर असिेिे (घर.) 
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दुम्दारी  स्त्री. १. पाठपुरावा; पाठबळ. (लि. ठेविे, राििे) पहा : दुमाला, दुम्बाला २ : 
‘घोरपडे िुम िारीस होते.’ – लशचप्र ४४. २. पहा : दुमाला, दुम्बाला१ : ‘कडपेकराचंें पथक िुम्िारीस 
होतें.’ – ऐिेसं ४·१८३७. ३. लपछाडीची फौज : ‘पाठीमार्गीि िुम्िारी अस्तमानचे सुमारास जार्गा सोडून 
रे्गिी.’ – ऐिेसं ८·४०२६. [फा. िुम्िार] 
 
दुय्र्म लव. १. िुसऱ्या प्रतीचा; र्गौि; मध्यम. २. (अलधकाऱ्याच्या) हातािािचा; िािच्या िजाचा 
(अलधकारी). [फा. िुयुम] 
 
दुय्र्म पुरावा (पुराव्याचा कायिा) सरकारी सहीलशक्क्याच्या नकिा झकवा यंत्राच्या साहाय्याने 
मुळाबरहुकूम मूळ प्रतीप्रमािे काढिेल्या प्रती इ. नी लििेिा पुरावा; मुळावरून केिेल्या व रुजवात 
घेतिेल्या नकिेचा पुरावा; ज्याने मूळ िेि वाचिा आहे त्याने तोंडी सालंर्गतिेिा मजकूर. (इं.) सेकंडरी 
एस्व्हडन्द्स्. 
 
दुरकानी ओळ, दुरकानी रेघ पत्र इ. लिलहताना कार्गिािा चार सारिे रकाने पाडून िोहो बाजंूचे िोन 
रकाने समासािािि सोडून मधल्या िोन रकान्द्यातं ज्यािा पत्र लिहायचे त्याचे नाव इ. लिलहण्यासाठी 
काढिेिी रेघ. 
 
दुरकी अ. १. एक या संख्येिा िोनाने रु्गिताना योजण्याचा शब्ि. उिा. एके िुरकी िोन. २. 
(फाशाच्या िेळात) िोन घरावंर; िोन पडिे असता मरेि अशी. 
 
दुरग मरगी एक रानटी जमात. हे कडकिक्ष्मी–नाडिक्ष्मीचे सोंर्ग काढून भीक मार्गतात. 
 
दुरगव्वा मरगव्वा  या िोन िरु िेवता असून र्गावात पटकीची साथ आल्यास याचंा उत्सव करतात. 
 
दुरगुसला, दुरगूस पहा : धुडगूस 
 
दुरटा पु. तोफ; बिूंक इ. चा वषाव; बंिुकीच्या र्गोळीबाराची फैर; तोफाचंी सरबत्ती; बािाचंा वषाव, 
भलडमार : ‘मुसिमानाचें स्वार पुढें येताचं त्याचं्यावर त्यानंीं र्गोळ्या व जेजािाचें िुरटे चािलविे.’ – झह 
१९०. 
 
दुरडी स्त्री. १. तािूंळ इ. धान्द्य धुण्याच्या उपयोर्गाची िुहेरी लविीची बुरडी, टोपिी. २. धरण्यासाठी 
वतुयळाकार िाडंी बसविेिी फुिे ठेवण्याची परडी. ३. (सामा.) लकरकोळ कामाच्या उपयोर्गाची बुरडी 
टोपिी; पाटी. (वा.) दुरडीम्हा भाकर नसिं –नपुसंक असिे. (अलह.) 
 
दुरढी (को.) पहा : दुढ्ढी 
 
दुरिे सलि. िूर करिे; घािलविे : ‘डार्ग िार्गतो परी यशािा लशवरायाच्या तो िुरवा ।’ – वाग्वैजयंती 
पालनपतचा पोवाडा. [सं. िुर् + इ] 
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दुरणतक्रम लव. १. ओिाडूंन जायिा कठीि; िुस्तर. २. असाध्य. [सं.] 
 
दुरत्र्र्, दुरत्र्र्ी लव. १. नाश करण्यास कठीि. २. प्रलतबधं करण्यास, टाळण्यास कठीि; 
अपलरहायय. ३. असाध्य (िुुःि, आजार, रोर्ग इ.); प्रलतकार करायिा कठीि (अडचि, संकट). ४. मन 
वळवायिा कठीिअसा (मनुष्ट्य). [सं.] 
 
दुरदुर स्त्री. लकरकोळ र्गोष्टीची, कतृयत्वाची लमरविेिी ऐट; लिमाि; टुरटुर; फुरफुर. (लि. िाविे). 
[ध्व.] 
 
दुरदुरी स्त्री. करंर्गळीपेिा कमी–अलधक जाड अशी पाण्याची पडिारी, लिंपिारी धार. (राजा.) [ध्व.] 
 
दुरदृष्ट न. िुिैव; वाईट नशीब : ‘कीं आड आिें  िुरदृष्ट मािंें ।’ – सारुह १·१०. 
 
दुरधा लव. पूियपिे न लपकिेिे(फळ इ.). (राजा.) 
 
दुरणधगम्र् लव. १. समजण्यास कठीि; िुबोध. २. िुष्ट्प्राप्य; लमळण्यास कठीि. [सं.] 
 
दुरध्र्ानी लव. िुरून, िाबंनू येिारा : ‘िुरध्यानी ब्राह्मि… आिा’ – िीचउ ३५. [सं.] 
 
दुरणबनीत, दुरमीि न. (नालवक) र्गिबताच्या िंाडीच्या नाळ ते वऱ्यापयंत ठोकिेल्या 
फळ्यापंैकी प्रत्येक; र्गिबतािा आतीि अंर्गािा मजबुती येण्यासाठी वारे्ग, िुवाके, िंाड्या यावंरून काही 
अंतर सोडून ठोकतात त्या जाड्या फळ्या. (हेट., को.) 
 
दुरणभमान पु. पोकळ, अवास्तव अलभमान; फाजीि र्गवय. [सं.] 
 
दुरवबोध लव. िुबोध; र्गूढ. [सं.] 
 
दुरशी, दुरसी, दूरशी, दूरसी, दुरणशवत लव. लवटाळशी; अस्पशय; रजस्विा. 
 
दुरसंदाज लव. लवलशष्ट काम करिारा सैलनक. 
 
दुरस्ता लिलव. रस्त्याच्या िोन्द्ही बाजंूनी; रस्त्याच्या िोन्द्ही बाजू व्यापून िुतफा ओळीने : ‘चािेलत 
िासीर्गि हे िुरस्ता ।’ –सारुह ८·४३. 
 
दुरळ लव. िडतर; कडक; उग्र; कडकडीत (िैवत इ.) : ‘िंडेराव िैवत िुरळ । प्रचीत िालविी 
तत्काळ ।’ – ह ९·२००. 
 
दुरंगी स्त्री. १. िुबीि. – ऐपो प.ृ ६०३. २. सोंर्गट्याचंा एक िेळ. – मिेपु प.ृ १८५. 
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दुरंधर लव. १. घनघोर : ‘िेत्र जािें  िुरंधर’ – उह २०९९. २. िुधयर; झजकायिा कठीि : ‘जीिावा 
िुरंधरु : आपुलिया आंर्गविा’ – उर्गी २३९. [सं. िुधयर] 
 
दुरा पु. नवी िििेिी लवहीर. 
 
दुरा लव. १. संख्येने, पलरमािाने िुप्पट. २. िुहेरी केिेिा; िुमडिेिा. 
 
दुराई, दुराही स्त्री. (प्र.) िुराही; िाही; शपथ; हरकत; िुराय. (कु.) लनयमबाह्य, अनैलतक, 
बेकायिेशीर वार्गिाऱ्यािा अडवण्यासाठी राजा, सरकार वरै्गरेंच्या नावाने घाितात ती शपथ. [सं. िुर् + 
हार्] (वा.) दुराई बाधूंन टाकिे, दुराही बाधूंन टाकिे–एिािी वस्तू, घर वरै्गरेंच्या उपयोर्गाबाबत 
सरकारी मनाईचे द्योतक असे लचन्द्ह, ती वस्तू, घर इ. वर बाधंिे. 
 
दुराखई स्त्री. मुिींच्या सार्गरर्गोट्याचं्या िेळातीि एक डाव. एका वळेी िोन िडे उचिून वर फेकिेिा 
िडा िेंििे. –मिेपु ३३२. [सं. लि + म. िई] 
 
दुराग्रह पु. िोकलवरोध, शास्त्रलवरोध, संकटे वरै्गरेंना न जुमानता एिाद्या र्गोष्टीचा लपच्छा पुरलवण्याचा 
हट्ट; अलनष्ट आग्रह. 
 
दुरािी लव. अफर्गािाचंा एक वंश; त्यातीि व्यक्ती. [फा. िुरानी] 
 
दुरापास्त लव. घडून येण्यास कठीि; असंभाव्य. [सं. िुर्+अप+अस्] 
 
दुरार् (कु., र्गो.) पहा : दुराई, दुराही 
 
दुरालभा स्त्री. एक औषधी वनस्पती; धमासा. 
 
दुराविे  अलि. लवयोर्ग होऊन िूर राहिे, पडिे, जािे. 
 
दुराविे  सलि. जमीन िुसऱ्यािंा नारं्गरिे. (बे.) 
 
दुरावा पु. १. िूरपिा; अंतर. २. (िूरिेशी भोर्गाव ेिार्गिारे) कष्ट. 
 
दुराशा स्त्री. लनरथयक, फोि, अवास्तव आशा; िुष्ट्प्राप्य र्गोष्टीची आशा; िुष्ट वासना : ‘िुराशारु्गिें जो 
नव्हे िैन्द्यवािी ।’ – राम १६८. [सं.] 
 
दुरासद  लव. कष्टाने प्राप्त होिारे; झजकण्यास, लमळण्यास कठीि. [सं.] 
 
दुणरके लव. िूरचे; िाबंचे. 
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दुणरत न. पाप; पातक; संलचत कमय. [सं.] 
 
दुरी स्त्री. िोन लचन्द्हे, झटबे असिेिा पत्ता; िुव्वा : ‘एक िुरी काढून ठेवनू लतघे पानिर्गी िेळंू 
िार्गिे.’ – सुिे २६. 
 
दुरी लिलव. िूर; िूर अंतरावर. 
 
दुरीग न. १. िुर्गय; लकल्ला. (र्गो.) २. तट; कोट; र्गडर्गा. ३. लशमग्याच्या लिवसातं साजरा करण्याचा 
एक उत्सव. [सं. िुर्गय] 
 
दुरीपंथ पु. आकाशमार्गय. 
 
दुरील लव. फार िूरच्या लठकािचा; िाबंचा. 
 
दुरुक्त, दुरुक्ती  न. स्त्री. वाईट भाषा, लशवी; अपशब्ि; अश्लीि बोििे. [सं.] 
 
दुरुक्तर  न. अपमानकारक, उमयटपिाचे उत्तर. 
 
दुरुदुरु  लिलव. िळिळ; िुंळिुंळ (ओढा इ. वाहिे). [ध्व.] 
 
दुरुद्धर  लव. िंडन करण्यास, िोडून टाकण्यास कठीि असा (पूवयपि, आिेप, आरोप). 
[सं.] 
 
दुरुधरार्ोग पु. चरंाच्या लितीय आलि िािश अशा िोन्द्ही स्थानी सूयावाचून कोिी ग्रह असतीि 
तर िुरुधरायोर्ग होतो. – जातक १७०. 
 
दुरुस्त, दुरस्त लव. १. यथायोग्य; लनिोष; बरोबर; नीट. २. अचूक; बरोबर : ‘नेलमिा जार्गा िुरुस्त 
मारिार असे.’ – मराआ ३५. ३. (कायद्यात) फेरबिि, सुधारिा केिेिा (कायद्याचा लनयम). (लि. 
करिे). [फा.] 
 
दुरुस्ताई स्त्री. मन स्वच्छ असिे, करिे : ‘परस्पर िुरुस्ताई होय तर उत्तम आहे.’ – जोरा ५. 
 
दुरुस्ती  स्त्री. िोष काढून पूवयवत करण्याची, सुधारण्याची लिया; डार्गडुजी; जुने काम िराब 
िंािे असल्यास ते सुधारण्याची लिया; नीट करिे. 
 
दुरू स्त्री. िूवा. (राजा.) 
 



 

अनुक्रमणिका 

दुरूक, दुरोख, दुरोखी लव. १. िोन लिशानंा रोि असिारा; िोन लिशा िािविारा. २. (ि.) िोन 
डर्गरींवर हात ठेविारा; िोन्द्ही बाजंूना िार्ग िाविारा; िुिर्ग; िुटप्पी : ‘इकडीि मातबराचंीं िक्ष्यें िुरोि 
िंािीं आहेत.’ – मिबा १·३१. ३.िोन्द्ही बाजूंना, अंर्गानंा रंर्गीत वेिबुट्टी उठविेिे छापीि (वस्त्र इ.). 
 
दुरूक पु. १. फाशावरीि िोन झटबे. – मोि. २. िोन परे्ग चािून लतसऱ्या पर्गी सोंर्गटी बसायाजोर्गा 
डाव. – शास्त्री. 
 
दुरो स्त्री. िुसरी नारं्गरिी : ‘आजूबाजूच्या र्गावातंीि शतेातूंन उमज, िुरो होऊन तास काढिं 
चाििं आहे.’ – सह्यारीच्या पायथ्याशीं ११८. 
 
दुरोख, दुरुक शह (बुलद्धबळाचा िेळ) घोडा इ. मोहोऱ्याचा प्रलतपिीयाचं्या वजीर इ. मोहोऱ्यावर 
उडी पडण्याजोर्गा राजािा लििेिा शह : ‘िुरूक शह न सोसे.’ – ऐिेसं १२१२. 
 
दुरोजा पु. िोन लिवसाचंा िचय : ‘चाळीस पन्नास हजाराचंें जवाहीर वकापड यािें फौजेस िुरोजा 
पुरिार नाहीं.’ – मइसा १२·९०. 
 
दुर  अ. िुष्टपिा; वाईटपिा, कठीिपिा, िुुःि इ. च्या वाचकशब्िापूवी योजावयाचा उपसर्गय. 
उिा. िुराचार = वाईट वतयिूक; िुियभ = लमळण्यास कठीि. इ. याची संलधलनयमानुसार िुर्, िुस्, िुष्, 
िुश् इ. रूपे होतात. 
 
दुगय पु. न. १. लकल्ला. २. एक शस्त्र : ‘सेि भािे िुर्गय ऋषी । छतीसा ं िंडाचें धनोधयर’ – उह ५६३. 
[सं.] 
 
दुगयत लव. र्गरीब; िीन; िलररी; िाचार : ‘िंाकंी शरपटिानंीं आढ्य जसा िुर्गयतालंस वस्त्रानंीं ।’ – 
मोभीष्ट्म ९·६५. [सं.] 
 
दुगयती स्त्री. १. िुियशा; वाईट स्स्थती; संकटाची, िालजरवािी स्स्थती; अडचि; िचाडं. २. नरक; 
नरकात पडिे. [सं.] 
 
दुगयम लव. जायिा, िळिवळिािा कठीि (स्थळ, प्रिेश इ.). [सं.] 
 
दुगयर्ंत्र न. (व्यापक) लकल्ल्याच्या रििासाठी ठेविेल्या तोफा इ. [सं.] 
 
दुगुंध, दुगुंधी पु. स्त्री. घाि; वाईट वास. 
 लव. वाईट वास येिारे. [सं.] 
 
दुगुंधनाशक लव. (रसा.) िुरं्गधाचा नाश करिारे; (इं.) लडओडरंट. [सं.] 
 
दुगा पु. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय रात्रीचा िुसरा प्रहर. 
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दुगाडी स्त्री. स्मशान; मसिवट. (यात िुरे्गचे झकवा शकंराचे िेऊळ असते यावरून). 
 
दुगुयि पु. वाईट रु्गि; िोष; अवरु्गि; कुमार्गाकडीि कि. [सं.] 
 
दुघयट लव. घडवनू आिण्यास, घडून येण्यास कठीि. [सं.] 
 
दुघयटना  स्त्री. अशुभ, अलनष्ट र्गोष्ट घडिे; आकस्स्मक आिेिे संकट, वाईट पलरस्स्थती. [सं.] 
 
दुजयन पु. वाईट, िुष्ट मनुष्ट्य. [सं.] 
 
दुजयर् लव. १. झजकण्यास कठीि. २. िुुःसाध्य; िुस्तर. [सं.] 
 
दुर्पत, दुती स्त्री. १. अकय ; सार; रहस्य : ‘तया आवडी एकवटिी िुती : मिनमािकाचंी’ – मूप्र 
६०५. २. स्वाि : ‘कािनालस िुर्णत िीधिी : पलरमळाची’ – नरुस्व १७९९. 
 
दुदयम, दुदयम्र् लव. िमन करण्यास, वचयस्वािािी आिण्यास कठीि : ‘लतिा इंग्िंडातंीि प्रबि व 
िुियम प्रजाजनाचं्या अडथळ्यालशवाय िुसरें कोितेंच लनयमन नसे.’ – पािय  ६. [सं.] 
 
दुदयशा पहा : दुगयती [सं.] 
 
दुर्पदन न. १. वाईट लिवस. २. अकािी ढर्ग आिेिा लिवस. ३. वृष्टी. [सं.] 
 
दुदैव न. कमनशीब; िुभाग्य. [सं.] 
 
दुधयर पु. एक नरक. [सं.] 
 
दुधयर लव. १. धारि, ग्रहि करायिा कठीि. २. िुुःसाध्य; िुष्ट्प्राप्य. ३. (व्यापक) लबकट; िडतर; 
असह्य; उग्र; कठीि. ४. भयंकर; घोर; भयानक. [सं.] 
 
दुर्पनणमत्त न. लनराधार कारि, सबब, लनलमत्त. [सं.] 
 
दुर्पनवार, दुर्पनवारि, दुवार लव. १. लनवारि, प्रलतबधं करण्यास कठीि; अपलरहायय; अलनवायय. २. 
कबजात आिण्यास कठीि; िुियम्य. [सं.] 
 
दुबयल, दुबयळ लव. पहा : दुबळा [सं. िुबयि] 
 
दुर्पबि, दुबीि, दुर्पबन,दुबीन स्त्री. िूर अंतरावरीि वस्तू पाहण्याचे यंत्र. यातीि अंतर्गोि व 
बलहर्गोि झभर्गामुळे आपल्यािा िूरच्या वस्तू स्पष्ट लिसतात व जवळच्या वस्तू मोठ्या लिसतात. [फा. 
िूबीन्] 
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दुबुयद्धी, दुमयती स्त्री. १. िुष्ट मनोवृत्ती; िुनशी स्वभाव; मनाचा िुष्टपिा. २. मूियपिा; 
अलनष्टपलरिामकारक बुद्धी. 
 लव. १. िुबुयद्ध; िुष्ट मनाचा. २. मूिय; िुळा; वडेा. [सं.] 
 
दुबोध लव. समजायिा कठीि (गं्रथ, भाषि इ.). [सं.] 
 
दुभयर लव. पूिय, तृप्त करायिा कठीि (पोट, इच्छा, आकािंा) : ‘इंलरयें विघातें तपे उष्ट्ि वरी ज्वाळ 
। सोलसिें  काय करंू िुभयर हे चाडंाळ ।’ – तुर्गा ३५४. 
 न. (ि.) पोट : ‘तरा िुस्तरा त्या परासार्गरातें । सरा वीसरा त्या भरा िुभयरातें ।’ – राम ८०. 
[सं.] 
 
दुभाव पु. १. िुष्ट भावना, भाव, बुद्धी. २. संशय; वाईट ग्रह. [सं.] 
 
दुर्पभक्ष न. १. िुष्ट्काळ; महार्गाई. २. (िुष्ट्काळाच्या वरै्गरे काळात अन्नसामग्रीची इ. होिारी) टंचाई; 
कमीपिा; उिीव. [सं. िुर् + लभि्] 
 
दुभेद लव, बुद्धीचा प्रवशे होण्यास कठीि; िुबोध : ‘तैसे िुभिे जे अलभप्राय ।’ – ज्ञा ६·४५९. [सं.] 
 
दुभेद्य लव. फोडायिा, तुकडे करायिा कठीि (लहरा, तट). [सं.] 
 
दुमयद पु. िुराग्रहीपिा; हेकेिोरी; र्गवामुळे आिेिा हटवािीपिा : ‘लकती सेवाि धनिुमयिा ।’ – 
अमृतपिे ५८. 
 लव. मिाधं; मिोन्द्मत्त; र्गर्णवष्ठ : ‘सालवयालच उतत होते िायाि । आलि बलळयें जर्गीं िुमयि ।’ – 
ज्ञा ११·४८०. [सं.] 
 
दुमयनस्क, दुमयना लव. लिन्न; उिास मनाचा; लवमनस्क; िुुःलित. [सं.] 
 
दुमयरि न. (वाघाने िाऊन, पाण्यात बुडून, सपय डसून इ. प्रकारानंी आिेिा) अपमृत्यू; अपघाताने 
आिेिे अमोििायक मरि. [सं.] 
 
दुर्पमळ, दुमीळ लव. लमळण्यास कठीि. [सं. िुर + लमि्] 
 
दुमुयख पु. साठ संवत्सरापंैकी एक. 
 लव. १. घुम्या; तुसडा; आंबट तोंडाचा. २. तोंडाळ; लशवराळ. [सं.] 
 
दुमुयखिे  अलि. १. तोंड आंबट होिे; फुरंर्गटिे; र्गाि फुर्गविे. २. (एिाद्या कायालवषयी) चेहरा 
लनरुत्साही होिे. 
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दुमेळावा पु. अलनष्ट र्गोष्टींचा समुच्चय : ‘िुमेळाव े यव्हडे । कमामालिं ।’ – ज्ञा १८·६५. [सं. 
िुमेिापक] 
 
दुर्ोग पु. सत्तावीस योर्गातीि अशुभ योर्गापंैकी प्रत्येक. [सं.] 
 
दुलयभ पहा : दुर्पमळ, दुमीळ 
 
दुलय णलत न. चेष्टा; िोडी : ‘आमच्या लवलवध िुिय लिताबदि रु्गरुजींनीं कसें शासन केिें …’ – 
आश्रमहालरिी ७. [सं.] 
 
दुलयक्ष न. िि नसिे; हयर्गय; लनष्ट्काळजीपिा; र्गफित; अनवधान. 
 लव. १. िि, अवधान न िेिारा, र्गाफीि; बेसावध. २. लिसण्यास, समजण्यास कठीि. 
 
दुलयक्षिी, दुलयक्षि लव. १. वैरु्गण्याने युक्त (मनुष्ट्य, घोडा इ.). २. िुरु्गयिी; िुराचारी. [सं.] 
 
दुलुं घ्र् लव. १. ओिाडंायिा कठीि; िुस्तर (निी इ.). २. मोडता न येण्यासारिी; अनुल्लंघनीय 
(आज्ञा, हुकूम इ.). ३. लनभावण्यास कठीि (संकट, अडचि इ.). ४. घािवण्यास कठीि (काळ, वेळ 
इ.). [सं.] 
 
दुवाड लव. १. अलतशय मोठे; कठीि. २. प्रलतकूि. [सं. िुर् + वह] 
 
दुवाडी लव. असमंजस; मूिय : ‘तु बोिता ंिाजेलसना । िुवालडया ’ – पचं २·४. [सं. िुवािी] 
 
दुवात पु. उिट लिशचेा वारा : ‘…शोकिुवातिहरी । आंिोळत असे ।’ – ज्ञा ११·३४८. [सं.] 
 
दुवाद पु. अपशब्ि; झनिा : ‘कैसा शतधा िुवािीं । लनस्तेजिालस ।’ – ज्ञा ११·१०१. [सं.] 
 
दुवास पु. १. एक ऋषी; हा शीघ्रकोपी व िािाड होता. यावरून शीघ्रकोपी, िािाड मनुष्ट्य. २. 
(ि.) जाच; सासुरवास; त्रास. [सं.] 
 
दुवाहक  लव. ज्यातून सहजपिे वीज, उष्ट्िता याचें वहन होऊ शकत नाही असा पिाथय. 
 
दुऱ्हा लिलव. िूर :‘एऱ्हवी स्वालम िुऱ्हा अलसका । मीं केलव उरे ।’ – ऋ ५३. [सं. िूर] 
 
दुऱ्हा लव. लवरोधी; रोही : ‘का ंजे स्वालमिुऱ्हा रु्गरुरोही’ – सह्यालरवियन ४०७. [सं. रोही] 
 
दुऱ्हा लव. िुप्पट; िुहेरी. – तुर्गा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

दुलई, दुलाई स्त्री. १. आत थोडा कापूस घािून संजाब इ. िावनू पाघंरण्यासाठी केिेिे शोलभवंत 
वस्त्र; पातळ रजई. २. झशपल्यािा आतीि बाजूिा िार्गून असिेिा मौस्क्तकजंतूचा मासंि भार्ग. [फा.; सं. 
िुि्, तूि] 
 
दुलग लव. १. िुरोि; िुटप्पी : ‘संभाजीराजे याचें ििी रालहिे व िुिर्ग आहे ऐसें पाहून िूर करून...’ 
–मरालचशोथा ३२. २. पहा : दुलंगी रेघ 
 
दुलडी, दुल्लड स्त्री. लस्त्रयाचं्या र्गळ्यातं घािण्याचा िोन सराचंा िालर्गना : ‘ताईत सािळी र्गळाची 
िुिडी ।’ – तुर्गा २९५९. 
 
दुलदपार् खुलदपार् घोड्यास होिारा एक रोर्ग. यानें घोड्याच्या पुढीि पायावर फोड येतात.’ – 
अश्वप २·३१८. 
 
दुलदुलीत लव. िठ्ठ; पुष्ट; रु्गबरु्गबीत. 
 
दुलदुले  न. घोड्याचा एक अिंकार. 
 
दुलदूल  लव. मऊ; मृिू : ‘अरे सख्या रे करीं लपवळी कळी िुििूि । रु्गिरु्गलित असी नािर 
लवरळा ।’ – प्रिा ९३. [सं. िुि्] 
 
दुलंगी स्त्री. घोड्याच्या िोलर्गरावर सामान भरावयासाठी घातिेिी लपशवी, पडशी. 
 
दुलंगी लव. १. वरचेवर रंर्ग पािटिारा; िबाड; िुटप्पी; िोटा : ‘प्रािसिा म्हिे नार िुिंर्गी । बहु 
युक्तीने भोर्गून पिंर्गी ।’ – पिा ४·१७. २. कळिाव्या; कज्जेििाि; आर्गिाव्या. 
 
दुलंगी ओळ, दुलंगी रेघ जमािचय पुरा िंािा असे िािवण्यासाठी त्यािािी मारिेिी अशी आडवी रेघ. 
(लि. ओढिे, करिे, मारिे.) 
 
दुलंड लव. िोन्द्ही पिाशंी लवश्वासघात, बेइमानी करिारा. 
 
दुलंडी, दुलंदी पु. एका र्गावात राहून िुसऱ्या र्गावात शतेी करिारा मनुष्ट्य. (को.) 
 
दुला, दुल्ला पु. १. कत्तिच्या रात्री मुसिमान िोक पंजा हातात घेऊन ताबुतापुढे नाचताना 
हसनच्या मृत्यचूा शोक करीत झहडताना उच्चारतात तो शब्ि. २. उद्धट व िाडंर्गा मनुष्ट्य. ३. शूर; बेडर; 
बेलफकीर : ‘भाऊसाहेब अंबारीत िुल्ला । िािु माहातानें हत्ती पुढें नेिा ।’ – ऐपो ११९. ३. रंरे्गि. [झह.] 
 
दुला पु. एक हत्यार. 
 
दुला, दुल्ला पु. (जुर्गार) िुसरा; िुसऱ्यावळेी िेळिारा. 



 

अनुक्रमणिका 

दुलाचा, दुलाच्र्ा, दुलीच्र्ा,दुलंच्र्ा स्त्री. अव. पहा : दुगािी 
 
दुलाब स्त्री. फडताळ; झभतीतीि कपाट. (को.) 
 
दुलावा, दुलावी, दुलाव्र्ा  लव. इकडची र्गोष्ट लतकडे व लतकडची इकडे सारं्गून कज्जा िावण्याचा 
ज्याचा स्वभाव आहे असा; कळिाव्या; आर्गिाव्या. 
 
दुलंुगे करिे सलि. (ढोराचंा धंिा) आसूड आिूड िंाल्यास िाबं करिे. 
 
दुल्ली स्त्री. विेी : ‘फळपािुल्ली िुलभनल्या’ – ज्ञार्गा ३२९. [सं. िुलल्लका] 
 
दुल्हन स्त्री. नवरी; वधू. 
 
दुल्हा पु. नवरिेव. [सं.] 
 
दुल्हादेव पु. र्गोंडी नवरीचा एक िेव. याचा आकार पायातीि लपळाच्या वाळ्यासारिा असतो. 
[झह.] 
 
दुवम लव. िुय्यम; िुसऱ्या प्रतीचा; मध्यम : ‘िुवम जमीन तीन चावर एक पाडं.’ – वाडबाबा १·२०३. 
[फा. िूयुम] 
 
दुवल पु. रुपयाचा सोळावा भार्ग; एक आिा. 
 
दुवली स्त्री. एक आिेिी. 
 
दुवळ लव. िोन पेड एकत्र करून वळिेिी; िुपेडी. (को.) 
 
दुवा पु. १. सािळीतीि प्रत्येक कडी. २. पत्त्यातीि, फाशातीि िोन लठपक्याचें लचन्द्ह. [सं. िु; 
फा. िुओ] 
 
दुवा, दुआ पु. आशीवाि; ईश्वराने एिाद्याचे भिे कराव े याबदिचे अभीष्टझचतन; ईश्वराजवळ 
केिेिी प्राथयना. [अर. िुआ] 
 
दुवाई स्त्री. भेि. [फा. िुओ] 
 
दुवागीर, द्वागीर  लव. लहतेच्छू; शुभझचतक; लनष्ठावतं : ‘आम्ही हितीचे िुवार्गीर.’ – लचत्ररु्गप्त 
४६; ‘ित लकताबत पाठवनू फलकराचे िबर घेत असिे पालहजे. आम्ही िार्गीर असों.’ –ब्रप ३०७. [फा.] 
 
दुवागो पु. (न्द्यायाियीन कामकाजात रूढ) अजयिार; अजय, लवनंती करिारा. [फा. िुआर्गो] 



 

अनुक्रमणिका 

दुवाड लव. िैत; िैतरूप. – मनको. 
 
दुवाड लव. िाड : ‘रु्गरुकृपें आपिा वोळिीना िुवाड ।’ – िालव २४. 
 
दुवाड पहा : दुवाड 
 
दुवाड लव. िोन प्रिेशामंधीि (भभूार्ग) : ‘उियलर्गलर तुरें िुवाडसंबधं सिविग्रामलनवालसने...’ – 
कान्द्हेर्गाव लशिािेि १·२३. 
 
दुवारिे  पहा : दुसारिे 
 
दुवारा लव. िोनिा सडिेिा, काडूंन स्वच्छ केिेिा (तािूंळ). 
 
दुवारे न. एकिा काडंिेल्या साळी पािडल्यानंतर तािूंळ अलधक स्वच्छ व्हाव े म्हिून त्यानंा पुन्द्हा 
काडंतात ती लिया. 
 
दुवाली  स्त्री. तबल्याची वािी. (व.) 
 
दुवासन  न. पहा : दवासन 
 
दुवासी स्त्री. फार कडक िारू. (को.)  
 
दुवाळ, दुहाळ स्त्री. (लविकाम) एकसंध लवििेिे िोन पचें; िोन पचंाचें कापड. पहा : चवाळे 
 
दुवाळिे  अलि. एकिा सालंर्गतिेिी हलकर्गत पुन्द्हा सारं्गताना झकलचतफेरबिि करून सारं्गिे. 
 
दुवाळिे  अलि. िौडिे; धाविे : ‘राउळा ंपुढें वाढत : राजवाहन िुवालळता ं:’ –लशव ५२९. 
 
दुवाळा पु. डोहळा. (र्गो.) 
 
दुवाळी स्त्री. क्िेश; कष्ट; पीडा : ‘तरी िुवाळी कोिा न व्हावी ।’ – ज्ञा १३·२६६. 
 
दुवाळी स्त्री. १. एिािी र्गोष्ट िुसऱ्यािंा सारं्गताना त्यात फेरफार केिा आहे असा होिारा समज. २. 
िैत. 
 
दुवेत न. १. (र्गाय, म्हैस इ. जनावराचंी) िुसरी प्रसूती. २. अशा प्रसूतीत िंािेिे वासरू; पारडू. ३. 
(ि.) िोडसाळ व िाड मूि. 
 
दुवेतिे अलि. (स्त्री.) नासविे; र्गभयपात, र्गभयस्राव होिे. (को.) 



 

अनुक्रमणिका 

दुशाख स्त्री. हंड्यातंीि लिव,े मेिबत्त्या िावता येण्यासाठी एका टोकािा िोन–तीन वाकडी िोिंडी 
झशरे्ग िाविेिी काठी; लहचा मशािीसारिाही उपयोर्ग होतो. 
 
दुशाल, दुशाला स्त्री. पु. िुहेरी शाि; शािजोडी : ‘शािु रंर्गिाि वर लपवळी िुशाि.’ – पिा ४·४२; 
‘मृिुशय्येवर जी पहुडावी ओढुलन तिम िुशािा.’ – लवक ५२. [फा; रु्ग. िुशाि] 
 
दुणशकडे, दुशीकडे लिलव. १. िोन्द्ही बाजूंना, अंर्गानंा. २. िोन्द्ही लिशानंा. 
 
दुणशडी (महाणगरी) िुकाडी, िोन डोिकाठ्याचें, लशडीचे र्गिबत. 
 
दुणशलावा, दुणशलाव्र्ा लव. आर्गिाव्या; कळिाव्या. 
 
दुशोला पु. जोड शामिान : ‘मोमबत्तीचे िुशोिा, येकशोिा याप्रमािें लजन्नस...’ – मइसा ७·१५६. [िु 
+ अर. शुअिा] 
 
दुणश्चत, दुश्चीत लव. १ अयोग्य, चुकीचा, अपराधी (मनुष्ट्य, कृत्य). २. लिन्न; उिास; अस्वस्थ; बेचैन; 
िुुःिी : ‘राजा प्रजा लपडी । िेत्री िुलितासी तोडी ।’ – तुर्गा २९८४. ३. िबु्ध : ‘परी कंुडलिनी नावेक िुलित्त 
होती ।’ –ज्ञा ६·२३८. [सं. िुलित] 
 
दुश्मन पु. शत्र;ू वैरी. [फा.] 
 
दुश्मनगी, दुश्मनगरी, दुश्मनणगरी, दुश्मनी स्त्री. वैर; शत्रतु्व; िेषमूिक वतयन. 
 
दुश्मनदावा पु. (सामा.) िेष; मत्सर; वैरबुद्धी. 
 
दुष्ट्कर लव. १. अवघड; करायिा कठीि; लबकट. २. िुष्ट्पलरिामकारक. [सं.] 
 
दुष्ट्कमय न. वाईट, िुष्टपिाचे कृत्य. [सं.] 
 
दुष्ट्काळ  पु. १. अलतवृष्टी झकवा अनावृष्टी होऊन लपके बुडून अन्नाची टंचाई होते तो काळ. २. 
महार्गाई. ३. (सामा.) (एिाद्या पिाथाची) अलतशय िुर्णमळता, िुियभता जािवण्यासारिी उिीव, अभाव, 
कमतरता. [सं. िुस् + काि] 
 
दुष्ट्कीती  स्त्री. अपकीती; बिनामी; बेअब्र.ू [सं.] 
 
दुष्ट्कृत, दुष्ट्कृत्र्, दुष्ट्कृती  न. स्त्री. १. पापकमय. २. वार्गण्यातीि िुष्टपिा. [सं.] 
 
दुष्ट लव. १. िुसऱ्याचे अलहत व्हाव े झकवा कराव े असे लवचार असिेिा; वाईट बुद्धीचा. २. पापी; 
िुराचारी; नीच; अनाचारी. ३. िाविेार; शत्र.ू ४. िराब; िोषयुक्त (हवा, लठकाि इ.). ५. झनद्य. [सं.] 



 

अनुक्रमणिका 

दुष्टचक्र  न. ज्याच्यातून बाहेर पडता येत नाही असा फेरा. [सं.] 
 
दुष्टव्रि पु. १. र्गळू; लफसके; बेंड. २. नाडीव्रि. [सं.]  
 
दुष्टाई, दुष्टावा स्त्री. १. िुष्टपिा; नीचपिा; अधमपिा. २. िराबपिा; घािेरडेपिा; िोषयुक्तता. ३. 
मत्सर; िेष; िाविेारी. 
 
दुष्ट्प्रणतग्रह, दुष्टप्रणतग्रह पु. १. जो प्रलतग्रह (िानाचा स्वीकार) केिा असता स्वीकारिारा 
अधोर्गतीिा जातो तो. २. झनद्य प्रलतग्रह; अशुभप्रसंर्गी केिेिे िान स्वीकारिे; अपात्र व्यक्तीकडून 
स्वीकारिेिे िान. उिा. शय्यािान, वैतरिी, िोिंड, तेि, म्हैस इ. चे िान. [सं.] 
 
दुष्ट्प्राप, दुष्ट्प्राप्र् लव. िुियभ; लमळण्यास कठीि, लवरळा; िुर्णमळ. [सं.] 
 
दुस पु. प्रमेय. 
 
दुस न. १. वस्त्र : ‘जे आकारजातीचें िुस । घडी केिें  ।’ – ज्ञा १५·८३. २. आच्छािन; आवरि : 
‘वाय ूभवतंें आकाशा । वरी सत्त्वाहंकाराचें िुस ।’ – लससं १·१५२. ३. तंब ू: ‘कृष्ट्ि लनघािा वरे्गेंसी । … िुसें 
चौपाशीं लिधिीं ।’ – एरुस्व १४·८. [सं. िूश्य] 
 
दुसग, दुसगाई स्त्री. मत्सर; िेष; लवरोध; भाडंि; घासाघीस; कचाकची; लवतुष्ट. (राजा.) 
 
दुसड स्त्री. पहा : दुवारे 
 
दुसड, दुसडा, दुसडी, दुसाड, दुसाडा, दुसाडी, दुसोटा लव. १. िोनिा काडूंन स्वच्छ केिेिे 
(तािूंळ). २. (वषातून) लजच्यातून िोन वळेा पीक काढिे जाते अशी जमीन; िुलपकी. ३. वषाचे पलहिे 
पीक काढल्यानंतर त्याच लजराईत जलमनीत त्याच वषी काढिेिे (िुसरे पीक इ.). 
 
दुसडी लव. लजिा िोनच आचळ, सड आहेत अशी (बकरी इ.). 
 
दुसढ स्त्री. सामा. (एिािे काम इ. ची) पुन्द्हा केिेिी आवृत्ती; िुसारिी. 
 
दुसर न. १. वसे्त्र; आवरि; आच्छािन. २. जोिड. 
 
दुसरिी, दुसारिी लिलव. पुन्द्हा; िुसऱ्यािंा. 
 
दुसरा, दुसरे पु. न. िोन सराचंा, िुपिरी हार : ‘हा लनळ्याचंा िुसरा । या बुद्धी हातु घातिा लविारा ।’ 
–ज्ञा ९·१४८. 
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दुसरा लव. १. िमाने पलहल्याच्या पुढचा. २. लनराळा; लभन्न; अन्द्य; वरे्गळा. ३. आििी; लशवाय; इतर. 
[सं. लि + सर, िु + सर] (वा.) दुसऱ्र्ाचे घर दाखणविे –आपल्यावरची पीडा िुसरीकडे पाठलविे. 
दुसऱ्र्ाचे घर णनघिे – (एिाद्या स्त्रीने) िग्नाचा नवरा सोडून िुसऱ्या पुरुषाच्या घरी त्याची बायको म्हिून 
राहिे : ‘कोळ्याचं्या बायका जातींतल्या जातींत व्यलभचार करतात व िुसऱ्याचें घरही लनघतात.’ – रु्गजा 
५९. दुसऱ्र्ाचे पागोटे गंुडाळिे – (एिाद्यािा) फसविे; चकलविे. दुसऱ्र्ाच्र्ा तोंडाने जेविे, दुसऱ्र्ाच्र्ा 
ओंजळीने पािी णपिे –स्वतंत्र लवचार करण्याची अक्कि नसल्यामुळे िुसरा सारें्गि त्याप्रमािे वार्गिे, 
बोििे, करिे. 
 लिलव. लशवाय; आििी. (हे लियालवशषेि कता अथवा कमय याचं्या झिर्गवचनाप्रमािे लफरते.) 
 
दुसरे न. िैत; िैतबुद्धी : ‘जें करीतेिेंसी िुसरें । आहे म्हिौलन ।’ – ज्ञा १७·३७४. 
 
दुसवटा  पहा : दुसड लव. ३ 
 
दुसा पु. पहा : दुस न. ३. 
 
दुसा लव. िािच्या िाढा आलि िोन िात आिेिा (बिै). 
 
दुसार्ार न. आच्छािन; आवरि; सालहत्य : ‘रुकमीन चुडे िेिी वरबुक्क्याच ं िुसायार ।’ –
जनिोकाचंा सामविे पृ. ६२६. 
 
दुसार अ. सोंर्गट्याचं्या िेळातीि एक पालरभालषक शब्ि. (लि. उठिे, जािे, लनजिे.). 
 
दुसारिी, दुहारिी स्त्री. एकिा नारं्गरिेिी जमीन िुसऱ्यािंा नारं्गरिे. (को.) 
 
दुसारिे, दुहारिे अलि. १. कोंबड्याने पहाटे िुसऱ्यािंा आरविे. २. एिािी र्गोष्ट िुसऱ्यािंा 
करिे. 
 
दुसाला  लव. िोन वषांचा; चािू व मार्गीिवषाचा : ‘परर्गिे पाटोिें येथीि लहशबे सन संमान 
िुसािा िप्तरीं लवल्हे िाविा नव्हता.’ – वाडबाबा २·८५. 
 
दुसी पु. लफरता कापड व्यापारी : ‘तुिंा भाऊ िुसी : तलर आम्हालंस एक वस्त्र िेइि घेउलन.’ –िीच 
३·५०. 
 
दुसेनरे न. बुट्टीिार कापड. – वाडसमा २·२८. 
 
दुसोटा पु. पटका. (व.) 
 
दुस्त न. भरजरी वस्त्र. – पया ३४. 
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दुस्तर लव. तरून जाण्यास, पार पडण्यास कठीि. 
 न. (ि.) संकट : ‘थोर वोढविे िुस्तर । तुटिें  सासुरें माहेर ।’ – एरुस्व ८·५५. [सं.] 
 
दुस्ता पु. १. वस्त्राची सुते लवरळ िंाल्याने मध्ये मध्ये येिारा चाळिीसारिा लवरळपिा. २. मानाची 
पाच वसे्त्र समुच्चयाने. 
 
दुस्मर, दुस्मार न. अनवधान; िि नसिे; लिन्न अवस्था : ‘हडलपिी िुस्मरें लवलडया िेती’ – रुस्व 
३९६. 
 लव. स्वतुःिा लवसरिेिा : ‘िेवो पाहता ंिुस्मारा होती’ – धपू ५१. [सं. िुस् + स्मृ] 
 
दुस्वास  पु. िेष; मत्सर; हेवा; असूया. (कुि., र्गो.) 
 
दुस्स न. पु.  धिे पेरण्यासाठी वापरिे जािारे िोन फि असिेिे एक अवजार. (अलह.) 
 
दुस्सर स्त्री. जू; जोिड. – भातै्र ७. (िा.) 
 
दुस्सा पु. िोडािा िोन िंुट्या मारिेिे औत; कोळपे. (व.) 
 
दुस्सा पु. ढुस्सा; ठोसा. (व.) 
 
दुस्साध्र् लव. १. लसद्धीिा नेण्यास, पूिय करण्यास, साधावयास कठीि. २. बरा करायिा 
कठीि(रोर्ग, रोर्गी); आटोक्यात आिायिा कठीि (शत्रू, संकट, अलनष्ट र्गोष्ट इ.). [सं.] 
 
दुस्स्वप्न न. १. अशुभसूचक स्वप्न. २. (मनातीि) कुतकय , आशकंा, लवकल्प. [सं.] 
 
दुहडी स्त्री. भावाची, बलहिीची मुिर्गी; धुवडी. (र्गो.) 
 
दुहिावळ स्त्री. िुभत्या जनावराची धार काढण्याची मजुरी. 
 
दुहिे उलि. धार काढिे. 
 अलि. िूध िेिे. [सं. िुह] 
 
दुहराविे सलि. पुन्द्हा सारं्गिे; पुनरुक्ती करिे. [झह. िोहराना] 
 
दुहव, दुहवा लव. भाग्यहीन; िुिैवी. [सं. िुभयर्ग] 
 
दुहवु लव. धारा काढिारा : ‘लजया सत्यिोकु िुहवु केिा’ – लशव ३१७. [सं. िुह] 
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दुहसबी, दुहजबी, दुहज्बी लव. १. िोन कान, िोन डोळे इ. सर्गळे मुिावयव लिसण्याजोरे्ग व 
झभत इ. कडे मार्गीि बाजू असिेिे, झभतीवर काढिेिे (लचत्र). २. जे िोन्द्हीकडे िार्गू पडते असे (वाक्य, 
शब्ि इ.). ३. एका रूपात थोडासा फेरफार करून िुसऱ्या रूपात सहज िािवता येईि असे (लचत्र, 
आकृती, आकडा इ.). ४. िोन कामामंध्ये वापरण्याजोर्गा (चाकर, घोडा, जनावर, लजन्नस इ.). [सं. लि + 
अर. हस्ब] 
 
दुहाती बगली लव. (मल्लिाबं) बर्गिी उडीचा एक प्रकार. मल्लिाबंाच्या बाजूचा हात बर्गिीप्रमािे 
बाधूंन, िुसरा हात बर्गिीप्रमािे न िावता मल्लिाबंाच्या पुढच्या अंर्गास िावावा. नंतर बर्गिीप्रमािे पकड 
बाधंावी व हात सोडून उठाव.े नंतर पुनुः त्याचप्रमािे िोन हाताची बर्गि करीत जाव ेम्हिजे ही उडी होते. 
– व्यायाम मे १९२३. 
 
दुहार स्त्री. १. िुसारिी. २. िोन लठकािी असिेिा, चािविेिा (रोजर्गार, व्यवहार, शतेी इ.). 
 
दुहाशी लव. िोन्द्ही बाजूंना, कडानंा निीिार लकनार, हाश ेिाविेिी (शाि). 
 
दुणहता स्त्री. मुिर्गी; कन्द्या. [सं.] 
 
दुही स्त्री. िुफळी; भाडंि. [सं. िुुःि] 
 
दुहुळा पु. घोटाळा; घािमेि; र्गडबड. पहा : डोहिा 
 
दुहेतिे अलि. पहा : दुवेतिे 
 
दुहेरा, दुहेरी, दुणहरी लव. १. िुपिरी (वस्त्र इ.). २. िुप्पट; लिरु्गलित (काम, श्रम इ.). ३. िोहोंनी 
बनिेिे. 
 
दुहेरी तारे एकाच कें राभोवती झकवा एकमेकाभंोवती लफरिारे िोन तारे. 
 
दुहेरी पाट (पत्त्याचंा िेळ) इस्स्पक रािी – चौकट रु्गिाम झकवा लकिवर रािी – बिाम रु्गिाम 
याप्रकारे िोन जोड (लबलिंके). 
 
दुहेरी पासोळाचा, दुहेरी फासोळाचा शरीराने जाडाजुडा असिेिा; िठ्ठ; िुहेरी हाडाचा, अंर्गकाठीचा 
(मनुष्ट्य);मजबतू बाधं्याचा; रु्गबर्गबीत. 
 
दुहेरी शह (बुलद्धबळाचा िेळ) एिाद्या मोहऱ्याच्या पर्गात असिेिे आपिेच िुसरे मोहरे िेळून िोन्द्ही 
मोहऱ्याचंा प्रलतपिीय राजावर एकिम केिेिा मारा. 
 
दुहेस पु. न. िुििे; पीडा. 
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दुहोतरा, दुहोत्रा  पु. िरमहा िरशकेडा िोन टके्क व्याजिर. 
 
दुळरोस, दुळारोस पु. पािी घािून काढिेिा नारळाचा रस. 
 

दंु 
 
दंुडा पु. िळ्याच्या भोवती कडब्याचा घातिेिा बाधं. – मशा फेबु्र १९३५. 
 
दंुडा पु. मध्ये घडी घातिेिा (कार्गि); डबि (सुईतिा िोरा). 
 
दंुडा लव. थोटा (हात इ.). (व.) 
 
दंुडा पैसा जुने िोन पैशाचें नािे; ढब्ब ूपैसा. 
 
दंुडावा लव. बारं्गड्या नसिेिा, भुडंा हात. 
 
दंुडी स्त्री. र्गडबड; िाडंर्गाई; िंर्गा; बडं; अंधेर. – पया ९१. [सं. िंि; झह. िंुि] 
 
दंुडु पु. (ना.) (बािभाषा) वादे्य; वाजंत्री. [सं. िंुिुलभ; झह. िंुि] 
 
दंुतिे उलि. िुमडिे; घडी घाििे. 
 
दंुदुभी पु. १. एक मोठे चमयवाद्य; नौबत; नर्गारा. २. साठ संवत्सरापंैकी छप्पन्नावा संवत्सर. 
 
दुुःख न. १. िुुःसह, अलनष्ट अनुभव; पीडा; क्िेश; यातना; विेना. २. अडचि; त्रास; कष्ट; रोर्ग; 
त्रासिायक र्गोष्ट. ३. उपिंश; र्गमी. ४. िेि; शोक; पिात्ताप. ५. अश्रू; आसू. (र्गो.) [सं.] (वा.)दुुःख 
घोटिे –िुुःि, शोक करिे : ‘बोिता ंअसें िुुःि घोलटती ।’ – कीतयन १·२७. दुुःख पाहून डाग देिे –१. 
िुुःिाचे बीज शोधून तेवढ्याच जार्गी इिाज करिे. २. अपराधाच्या मानाने लशिा करिे. दुुःख वेशीस बांधिे 
– (र्गावच्या वशेीिा बाधंिेिी वस्तू सवांना लिसते यावरून) आपिे िुुःि, अडचि सवांना कळविे; आपिे 
संकट, त्रास, पीडा िोकामंध्ये जाहीर करिे. दुुःखावर डाग–डागण्र्ा देिे, दुुःखावर डाग फासण्र्ा 
घालिे, दुुःखावर डाग टाकिे –िुुःिी मनुष्ट्यािा ममयभेिक बोिण्याने आििी िुुःि िेिे. दुुःखाचा प्रािी 
–ज्यािा जन्द्मभर संकटे, िुुःिे सोसावी िार्गिी असा मनुष्ट्य. दुुःखे पापे –अलतशय कष्ट व त्रास सोसून; 
मोठ्या प्रयासाने. 
 
दुुःखपणरिामी–पर्यवसार्ी लव. ज्याचा शवेट िुुःिकारक िंािा आहे असे (नाटक, र्गोष्ट). 
 
दुुःसंबळ  लव. पराधीन : ‘तो काई सावाधावा न करी जी िुुःसंबळ लवप्रविु जी’ – अज्ञातच २४. 
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दू 
 
दूक स्त्री. (कडब्याच्या पेंढ्या, लवटा इ. ची) जोडी. 
 
दूख स्त्री. न. िुििे; आजार; िुुःिी; िुुःि. (र्गो.) 
 
दूज न. बाराचंा समुिाय; डिंन. (र्गो.) [पो. िूलिंआ] 
 
दूटी स्त्री. पासोडी; िोनपटी : ‘मेघविी िूटी’ – प्रमा ६. [सं. लि + पट] 
 
दूड स्त्री. १. िुपिरी र्गळसर, माळ; लस्त्रयाचें एक कंठभषूि : ‘सोने’ िूड करण्यास िर तोळा रुपये 
१५ । प्रमािें.’ – वाडसमा १·७२. २. िोन घार्गरींची जोडी. [सं. िु; झस. िुरी] 
 
दूड स्त्री. र्गोचीड; लिरड. 
 
दूड पु. भातात उर्गविारे एक प्रकारचे र्गवत. (राजा.) 
 
दूि स्त्री. १. िोन्द्ही काठ एकमेकानंा जोडून (वस्त्र इ.) लशविे; िोन बाजू झकवा कडा एकत्र 
जोडल्याने होिारी लशवि; िंड. २. वस्त्र, कार्गि, िोरी इ. ना िुिल्यामुळे पडिारा सळ, मोड, मुरड. ३. 
एकिा नारं्गरिेिी जमीन पुन्द्हा नारं्गरिे. (लि. करिे, घाििे.). (को.) ४. घडी; िुमड; मुडपा. ५. 
(सोंर्गट्याचंा िेळ) एक–एक लमळून होिारे िोनाचे िान (र्गो.) 
 लव. िुप्पट : ‘अचपळ रु्गिर्गूिीं बैसिी प्रीलत िूिी ।’ – िालव १५४. [सं. लिरु्गि] 
 
दूत पु. १. एिाद्यािा बोिावनू आिण्यासाठी, पत्र िेण्यासाठी, लनरोप सारं्गण्यासाठी पाठलविेिा 
मनुष्ट्य; लनरोप्या; जासूि; बातमीिार. २. वकीि; लशष्टाईसाठी पाठविेिा मनुष्ट्य. [सं.] 
 
दूत न. भलवष्ट्य. (व.) 
 
दूणतका स्त्री. एकातं मतै्रीि; लनरोपाची ने–आि करिारी स्त्री. 
 
दूती स्त्री. कंुटीि : ‘परकाये िूतीचे नाक छेलििें .’ – पचंो १६·१०. [सं.] 
 
दूदा लव. घोड्याचा एक लवलशष्ट रंर्ग. – अश्वप १·२७. [फा. िूिु] 
 
दूध न. १. बाळाच्या पोषिासाठी मातेच्या स्तनात उत्पन्न होिारा पाढंरा रस; िुग्ध; िीर. २. वृि, 
वनस्पती इ. तून लनघिारा पाढंरा रस, चीक. ३. नारळाच्या चवातून लनघिारा पाढंरा रस. ४. धान्द्याच्या 
कोवळ्या किसातीि िाण्यातूंन लनघिारा पाढंरा रस. ५. स्तन. (राजा.) [सं. िुग्ध] (वा.) दुधाची तहान 
ताकाने घालणविे, दुधाची तहान ताकावर भागणविे –इष्ट, इस्च्छत वस्तू िाभत नाही असे पाहून लतच्यापेिा 
लनकृष्ट वस्तूच्या िाभाने संतुष्ट होिे, समाधान मानिे. दुधात साखर पडिे – (िूध मुळातच मधुर असते. 
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त्यात सािर टाकल्यास त्याची र्गोडी अजूनच वाढते. यावरून) आधीच चारं्गल्या असिेल्या र्गोष्टीत िुसऱ्या 
चारं्गल्या र्गोष्टीची भर पडिे. दुधान जेववून ताकान आचवप – आधी र्गोड व नंतर कडू, वाईट बोििे. 
दुधाने धुपिे –लनिोष असिे. सोज्वळ. (र्गो.) दुधाला आटिे, दुधास आटिे – (र्गाय, म्हैस इ.) कमी िूध 
िेऊ िार्गिे. दुधाला फुटिे, दुधास फुटिे – (र्गाय, म्हैस इ.) पुष्ट्कळ िूध िेऊ िार्गिे. (एखाद्याच्र्ा) 
ओठावर दूध णदसिे, ओठावरील दूध वाळलेले नसिे – (लतरस्काथी) वयाने िहान असिे; प्रौढ नसिे; 
जर्गाचा अलजबात अनुभव नसिे. प्रथम धारेचे दूध, पणहल्र्ा धारेचे दूध – (नुकत्याच व्यािेल्या र्गाय, म्हैस 
इ. चे) पलहिे िूध; चीक. 
 
दूधकरीि स्त्री. िहान मुिािा िूध पाजण्यासाठी ठेविेिी िाई. 
 
दूधकलमी स्त्री. एक वनस्पती. पहा : दुधािी 
 
दूधकाटा पु. िुधाची सापेि घनता मोजण्याचे उपकरि; िॅक्टोमीटर. (याचा लकती भार्ग िुधात 
बुडतो यावरून िुधातीि पािी, मेि इ. घटकाचें प्रमाि कळते.) 
 
दूधकोस्ल्ड्रंक न. िुधात बफय  व सरबत टाकून केिेिे पेय. 
 
दूधखुळा लव. १. आईबापाचं्या िाडामुळे मोठेपिीही पोरकट वार्गिारा. २. भोळसर; मेषपात्र; 
अजाि. 
 
दूधदुभते न. १. (व्यापक) िुभती जनावरे. २. िूध, िही, ताक इ. िुधाचे सवय पिाथय. ३. 
िुभत्या जनावराचंी लनर्गा व िुधाचे पिाथय बनलविे याबदिचे लववचेन करिारे शास्त्र. 
 
दूधपाक  पु. िूध आटवनू तािंळाची केिेिी िीर. 
 
दूधपोहे  पु. अव. १. िुधात कािलविेिे पोहे. २. उकळी आिेल्या िुधात धुतिेिे पोहे टाकून त्यात 
सािर व आटीव िूध घािून केिेिे िाद्य. – र्गृलश ४३१. 
 
दूधभाऊ  पु. (मुिािा) पाजिाऱ्या िाईचा मुिर्गा. [रु्ग. िूधभाई] 
 
दूधभात  पु. मेजवानीचा लवनयाने उल्लेि करण्याचा शब्ि. 
 
दूधभाताची णक्रर्ा एका ताटात िूधभातावर जेवनू मतै्री जाहीर करिे, मतै्रीची शपथ घेिे : ‘िूधभात 
हात िेऊन लिया घेतिी.’ – अष्टप्रधानाचंा इलतहास १८५. 
 
दूधभुकटी स्त्री. िुधातीि रवपिाथय काढून टाकून केिेिी िुधाची पावडर. 
 
दूधभोपळा, दूधभोपळी पु. स्त्री. िुध्या, पाढंरा भोपळा; िुधी; त्याची वेि. 
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दूधमांडा पु. िुधात सािर घािून त्या िुधाचा बोळा तापल्या तव्यावर लफरवनू करतात ती 
आंबोळी. (बे.) 
 
दूधमोगरा, दूधमोगरी पु. स्त्री. १. पाढंरा शुभ्र िािा असिारी नाचिीची एक र्गरवी जात. २. शाळूचा एक 
प्रकार. 
 
दूधमोगरा पु. तर्गर. (ना.) 
 
दूधवडी  लव. िुधाच्या (वडीच्या) रंर्गाचा : ‘िूधवडीची करडीं काबंझड । रोिेचीं सोनेिैरीं ।’ – 
िाव २८९. 
 
दूधसंचर्न न. मोठ्या शहरामंधून िूध पुरवण्यासाठी लठकलठकािाहूंन िूध आिून त्याचा केिेिा 
साठा. (इं.) डेअरी. 
 
दूनीची तान (संर्गीत) लचजेची जी िय सुरू असेि लतच्या िुप्पट ियीमध्येघेतिेिी तान. 
 
दूम पु. १. शपूेट; पुच्छ. २. (ि.) पत्ता; तपास; शोध. (लि. िार्गिे). (कर.) [फा.] (वा.) दूम 
णनघिे, दूम बाहेर पडिे –फार त्रास, कष्ट होिे; पािाडिे जािे. दूम पुरविे –लपच्छा पुरविे; र्गळी पडिे; 
िनपटीिा बसिे. 
 
दूम लव. १. िुसऱ्या, मध्यम, िुय्यम प्रतीचा : ‘जमीन अवि िूम, सीम लतही प्रतीची.’ – वाडसमा 
१·३७. २. िुय्यम; हातािािचा (अलधकारी इ.); मितनीस. [फा. िूयुम] 
 
दूर लिलव. पुष्ट्कळ अंतरावर; िाबं. 
 लव. १. (काळ, अंतर, संबधं, नाते इ. च्या बाबतीत) िाबंचा; जवळचा नव्हे असा. २. 
असंभवनीय; िुरापास्त; िुघयट. ३. बडतफय ; नोकरीवरून काढिेिा. [सं.; फा.] (वा.) दूर धरिे, दूर 
पाहिे –परका िेििे. दूर लोटिे – संबंध तोडिे. 
 
दूरगामी लव. िूरवर पोहोचिारे. 
 
दूरणचत्रवािी स्त्री. एिािे दृश्य लवद्युत– चुबंकीय तरंर्गाचं्या साहाय्याने एका लठकािाहून िुसऱ्या 
िूरच्या लठकािी िािविे; (इं.) टेलिस्व्हजन. 
 
दूरछार्ाणचत्रि न. लवलशष्ट प्रकारची, आकार मोठा करून िािलविारी पि दृश्याची व्याप्ती कमी 
असिारी, िंमू वापरून फोटो काढण्याची लिया. (इं.) िंमू फोटोग्राफी 
 
दूरत्वणमणत, दूरत्वणमती स्त्री. (न. श.) िूर अंतरावर असिेल्या वस्तूचे अंतर मोजण्याचे शास्त्र. 
 
दूरदशयक पु. िूरवरची वस्तू पाहण्याचे यंत्र, िुबीि; (इं.) टेिेस्कोप. 
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दूरदशयन न. पहा : दूरणचत्रवािी 
 
दूरदशयन, दूरदृष्टी न. स्त्री. १. िूरवर लवचार करिे; तशी िमता. २. बसल्या जार्गी लकतीही िूरचे 
लिसू शकिे; एक लसद्धी : ‘हे लतसरे लसद्धीची िीिा । िूरिशयन कळा ती नावं ।’ – एभा १५·७१·४४७. [सं.] 
 
दूरदशी, दूरदृष्टी, दूरदेशी, दूरद्रष्टा लव. १. िूरवर, िोि लवचार करिारा. २. भलवष्ट्यिशी; 
भलवष्ट्यझचतक. [सं.] 
 
दूरदस्त, दूदयस्त  लव. िाबंचा; िूरचा : ‘िाहोर प्रातं िूियस्त आहे.’ – इम २६७. [फा. िूिस्त] 
 
दूरद्रष्ट न. नशीब; िुिैव. 
 
दूरध्वनी, दूरभाष पु. िूर अंतरावरीि व्यक्तीशी लवद्युत व ध्वलनतरंर्गाचं्या साहाय्याने संभाषि 
साधण्याचे साधन; शब्िवाहक तारायंत्र. 
 
दूरणनर्ंत्रक पु. िूर अंतरावरून यंत्रानंा सूचना िेण्याचे कळयंत्र; (इं.)लरमोट कंरोि. 
 
दूरणनर्ंत्रि न. प्रत्यि संपकय  साधल्यालशवाय भपू्रिेश, त्यावरीि लपके, समुरावरीि घडामोडी 
याचंी नोंि करिे; लरमोट सेस्न्द्संर्ग. 
 
दूरमापन न. एिाद्या र्गोष्टीचे िूर अंतरावरून मापन करण्याचे तंत्र; (इं.) टेलिमेरी. याचा 
उपयोर्ग अवकाशयानाचंा मार्गय ठरविे, रुग्िाच्या हृियाची स्स्थती जािून घेिे इ. साठी होतो. 
 
दूरमुद्रि न. साकेंलतक िुिानंी पाठविेल्या मजकुराचे पुन्द्हा सरळ लिपीत केिे जािारे 
रूपातंर. 
 
दूरलेखन न. साकेंलतक संिेशािंारे िोन वरे्गवरे्गळ्या अंतरावरीि जार्गामंध्ये संिेशवहन 
करण्याची पद्धत; (इं.) टेलिग्राफी. 
 
दूरवर लिलव. िाबंवर;िोिपिाने; िूरदृष्टीने. 
 
दूरश्रविर्ंत्र पहा : दूरध्वनी, दूरभाष 
 
दूरसंचरि, दूरसंचार न. पु. तारायंत्र, टेलिफोन, टी. व्ही. व उपग्रह याचं्यािारे होिारे िळिवळि; 
(इं.) टेलिकम्युलनकेशन. 
 
दूरसंवेदना स्त्री. कोित्याही संपकालशवाय िूर अंतरावर असिेल्या िोन व्यक्तींच्या मनात एकाच 
वळेी एकच लवचार येिे; िूरमनोसंपे्रषि; िूरलवचारवहन; (इं.) टेलिपथी. 
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दूरस्थ लव. िूर असिेिा; िाबंचा; िूरिेशी असिेिा. 
 
दूरस्थ णशक्षि महालवद्याियात उपस्स्थत राहू न शकिाऱ्यासंाठी लवलवध संपकय माध्यमामंाफय त लशिि 
िेण्याची पद्धत. 
 
दूरस्थापन रजा  संसर्गयजन्द्य रोर्गाच्या धोक्यामुळे िूर ठेविेल्या व्यक्तीिा लमळिारी रजा. 
 
दूरंदेशी  स्त्री. िूरदृष्टी; िूरिर्णशत्व : ‘िािासाहेब याजकडीि जमेत भारी आपिा लनभाव पडिार 
नाहीं… ही िूरंिेशी माधवराव साहेब लचतातं आलििी.’ – मिरू २·८९. [फा.] 
 
दूरान्वर् पु. ओढूनतािून िाविेिा संबंध. 
 
दूरास्थापनशाला स्त्री. रोर्गाची साथ अलधक पसरू नये म्हिून आजारी िोकासंाठी वस्तीपासून 
िूर केिेिी राहण्याची सोय; (इं.) िारंटाइन. 
 
दूराही लव. िुप्पट मोिाचे : ‘हे िाम िूराही’ – िीचपू ७८. [सं. लि + अधय] 
 
दूवा स्त्री. अव. १. एक पलवत्र मानिेिी औषधी हरळी. लहची मुळे सिा सवयकाळ ओिी राहतात. 
२. हरळीचा तीन पात्याचंा शेंडा. [सं.] 
 
दूवाव्रत  न. लस्त्रयानंी िूवांनी र्गिपतीची पूजा करण्याचे व्रत. [सं.] 
 
दूवाष्टमी  स्त्री. भारपि शुद्ध अष्टमी. या लिवशी िूवाव्रत करतात. [सं.] 
 
दूवेगूष लव. घोड्याचा एक लवलशष्ट रंर्ग. यातं घोड्याचें सवय शरीर िाि असून त्यातं काळ्या रंर्गाचें 
लमश्रि असतें. – अश्वप २९. 
 
दूशेर स्त्री. जू; जोिड. (िा.) 
 
दूषक लव. १. िोष िाविारा; झनिक. २. िूलषत करिारा. [सं.] 
 
दूषि न. झनिा; िोष; न्द्यनू; ठपका; आिेप. [सं.] 
 
दूषिे, दूणषिे उलि. १. िोष, उिे, न्द्यनू काढिे : ‘काव्य करावे म्या ंनच वचकावें िूलषतो, पलर िघूस ।’ 
– मोस्फुटआया नवनीत २५४. २. िोष, किंक िाविे, िार्गिे; किंलकत करिे, होिे. ३. (कुमारीिा, 
स्त्रीिा) भ्रष्ट करिे; कौमायय, पालतव्रत्यभरं्ग करिे. ४.न पाळिे; मोडिे (वचन, करार). [सं.] 
 
दूणषक पु. तोंडावर असिारा काळा डार्ग; िासे. 
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दूणषत लव. १.िोष िाविेिे; झनलित; आिेप घेतिेिे. २. भ्रष्ट; लबघडिेिे; िोषयुक्त; किुलषत; 
किंलकत; अशुद्ध. [सं.] 
 
दूणषत ताप िोषी, लवषारी ताप; (इं.) सेलप्टक फीव्हर : ‘माझ्या पत्नीिा िूलषत ताप येत आहे म्हिून ती 
जरा घाबरिी आहे.’ – सुिे १३७. 
 
दूह स्त्री. मुिर्गी; कन्द्या; िुलहता. (र्गो.) [सं. िुलहता] 
 

दृ 
 
दृक्, दृग् स्त्री. दृष्टी; नजर. दृक्कमय, दृग्र्गोचर इ. सामालसक शब्िात, डोळे या अथाने उपयोर्ग. 
[सं. दृश्] 
 
दृक्चेतनी स्त्री. लिसिेल्या र्गोष्टीचे आकिन करून िेिारा मज्जातंतू. 
 
दृक्पणरषद स्त्री. संर्गिकाच्या मितीने होिाऱ्या उपग्रहालधलष्ठत दृक आलि श्राव्य संिेशाचं्या 
िळिवळि यंत्रिेचा वापर करून जर्गातीि लवलवध लठकािी असिेल्या व्यक्तींचा एकमेकाशंी होिारा 
पलरसंवाि; (इं.) स्व्हलडओ कॉन्द्फरस्न्द्संर्ग. 
 
दृक्प्रणतमा स्त्री. डोळ्यानंा िंािेल्या संविेनातूंन तयार िंािेिी प्रलतमा. ती पुनजीलवत करता येते 
हे लतचे वैलशष्ट्ट्य. 
 
दृक्प्रत्र्र् पु. प्रत्यि पालहल्याचा पुरावा; दृलष्टप्रमाि. [सं.] 
 
दृस्क्शक्षि न. नकाश,े लचते्र, िूरलचत्रवािी इ. साधनाचंा उपयोर्ग करून द्यावयाचे लशिि. 
 
दृक्श्राव्र् लव. एकाच वळेी ऐकता व बघता येईि असा (काययिम). [सं.] 
 
दृक्श्रुती प्रमािपत्र नीट लिसू शकते व वाचता येऊ शकते असे डॉक्टरने तपासिी करून लििेिे 
प्रमािपत्र. 
 
दृक्संणहतारेखाटन न. लसनेमाचे िेिावे, प्रकाश, नटानंा िेण्याच्या सूचना इ. तपशीि घािून 
तयार केिेिी संलहता. 
 
दृक्के्षपमंडळ, दृक्के्षपवृत्त  न. (ज्यो.) लत्रभोन िग्ना (नव्वि अंशा)ंतून जािारे िंबवृत्त. दृश्य 
िालंतवृत्ताच्या सवोच्च झबिूतून जािारे याम्योत्तरवृत्त. [सं.] 
 
दृग्गोचर लव. डोळ्यानंा लिसिारे. [सं.] 
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दृग्गोल  पु. १. बुबूळ. २. (ज्यो.) दृङ्मंडि. [सं.] 
 
दृग्ज्र्ा स्त्री. (ज्यो.) नत, नताशं ज्या. [सं.] 
 
दृग्र्ंत्र न. िुबीि. 
 
दृघाड लव. अवाढव्य; अजस्र; फार मोठा; अवजड (सामान्द्यतुः वस्तूच्या संबंधी प्रयोर्ग). [सं. िीघय 
+म. आड प्रत्यय] 
 
दृङ्मंडल, दृग्वृत्त, दृग्वलर् न. (ज्यो.) िंबवृत्त; िमध्यवृत्त. [सं.] 
 
दृङ्मात्र  लव. ज्ञानमात्र : ‘जेिें ज्ञान सज्ञान होये । दृङ्मात्र दृष्टीतें लवये ।’ – अमृ ७·२७३. [सं.] 
 
दृढ लव. १. पक्का; घट्ट; कठीि; ज्याचे भेिन, छेिन व चिन करिे कठीि आहे असा. २. लनलित; 
कायम; मुिर. ३. ठाम; पक्का; स्थालयक. ४. पुरतेपिी लनलित केिेिा; पक्का; अलवचि (बेत, लवचार, 
लनिय). ५. (सामा.) पक्का; लचवट; लचकट. ६. मनात ठसिेिी, झबबिेिी. उिा. दृढलनिय, दृढभक्ती. 
[सं.] 
 
दृढऊती  मृत पेशी असिेल्या, कें रक नसिेल्या आलि वनस्पतींना आधार िेिाऱ्या तंतुमय ऊती. 
 
दृढणचत्त  पु. एकाग्र लचत्त; काळजीपूवयक लििेिे िि. [सं.] 
 
दृढप्रणतञ लव. लनियी; लकतीही संकटे आिी तरी लनिय लशलथि न होऊ िेिारा. [सं.] 
 
दृढभाजक पु. (र्गलित) िािी बाकी उरू न िेता काही संख्यानंा लनुःशषे भार्गिारी िुसरी सवांत 
मोठी संख्या; लववलित संख्याचंा सवांत मोठा साधारि लवभाजक. [सं.] 
 
दृढमुष्टी  लव. १. लचकू्क; कृपि; कंजूष; करू; हाताचा जड. २. िर्गामाचा एक प्रकार. – अश्वप 
१८५. [सं.] 
 
दृढमूल  लव. िोिवर रुजिेिे. 
 
दृढसंणध, दृढसंधी लव. १. घट्ट लविीचे; घटमूट. २. िाट; घनिाट; मध्ये फट, लवरळ जार्गा 
नसिेिा. [सं.] 
 
दृढाविे  अलि. दृढ, पक्का होिे; बळकट, मजबतू होिे. 
 
दृढावा, दृणढवा पु. १. दृढपिा; पके्कपिा. २. लनिय : ‘लनरलचया वा नवचे । ऐसा दृलढवचेेलन अवतरिें 
नाचे ।’ – ज्ञा ६·३४७. 
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दृढीकरि न. १. पके्क करण्याची कृती. २. (लि.) रोम व इंग्िंडमधीि चचयमध्ये बास्प्तस्म्याच्या 
वळेी िहान मुिाचं्या तफे जी वचने िेण्यात येतात त्याचं्या पूतयतेची जबाबिारी मुिानंी प्रौढ िंाल्यावर 
स्वतुःवर घेण्याचा लवधी; (इं.) कन्द्फमेशन. – सा. प्रा. १२१ : ‘पूिय लिस्ती होण्याकलरता ंहीं िोन सािमेंतें 
म्हिजे बास्प्तस्मा व दृढीकरि हीं अवश्य आहेत.’ – ईलव १७८. [सं.] 
 
दृतशीतन न. अलतशय तापविेिा धातू थंड पाण्यात झकवा तेिात चटकन बुडविा असता 
त्याचं्या टिकपिात वाढ होण्याचा रु्गिधमय; (इं.) िें झचर्ग. 
 
दृणत, दृती स्त्री. सुर्गंध; सुवास : ‘पवळेंया ंलचआं दृती । जावडे फािओलन नीरु्गती ।’ – लशव ५९०. 
 
दृप्त लव. र्गवाने ताठिेिा, फुर्गिेिा. [सं.] 
 
दृप्त(दृष्टी) स्त्री. (नृत्य.) दृष्टीमध्ये लनििता, लवकलसतपिा व सालत्त्वकता िािवण्याचा अलभनय. 
हा उत्साहवृत्तीिा अनुकूि आहे. [सं.] 
 
दृश्र् लव. १. लिसिारे. २. बाह्य; बाहेरीि (अंर्ग). 
 न. (ि.) जर्ग : ‘तरी तें आपियापुढें । दृश्य पघळे येवढें ।’ – अमृ ७·८७. 
 पु. (अंकर्गलित) लििेिी झकवा र्गृहीत संख्या. [सं.] 
 
दृश्र्काव्र् न. ज्या काव्याचा अनुभव नटनटींनी रंर्गभमूीवर केिेल्या अलभनयािारा घेता येतो ते; 
उिा. नाटक, लसनेमा. [सं.] 
 
दृश्र्णचत्र न. पके्क लचत्र. (इं.) शॉट. 
 
दृश्र्प्रसरि न. (पिाथय.) पिाथाचे प्रत्यि िंािेिे प्रसरि. 
 
दृश्र्महत्त्व न. (ज्यो.) नुसत्या डोळ्यानंा लिसिारा मोठेपिा. 
 
दृश्र्मान लव. लिसू िार्गिारे; नजरेपुढे असिेिे, लिसिारे. [सं.] 
 
दृष्ट स्त्री. १. दृष्टी; नजर. २. एिाद्याच्या वाईट नजरेने मनुष्ट्य, वस्तू इ. भारिा जािे व त्यािा पीडा 
होिे. (लि. होिे, िार्गिे.). 
 लव. पालहिेिे, लिसिेिे; लिसिारे. [सं.] 
 
दृष्टकूट  न. कोडे; र्गूढ; कूटप्रश्न. [सं.] 
 
दृष्टदोष  पु. १. प्रत्यि, लिसिारा, ढळढळीत अपराध, चूक. २. प्रत्यि लिसिारे पाप; 
(एिाद्याच्या)हातून घडिेिे पाप. 
 लव. ज्याचा िोष नजरेिा आिा आहे असा. [सं.] 
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दृष्टमिी, दृणष्टमिी पु. दृष्ट िार्गू नये म्हिून िहान मुिाच्या हातात, र्गळ्यात बाधंतात तो पाढंरे 
लठपके असिेिा काळा मिी. [सं.] 
 
दृष्टस्वप्न न. िुष्ट स्वप्न; िुुःस्वप्न; पुढीि अनथय सुचलविारे स्वप्न : ‘पलरिामी काय होईि ते 
पहावें दृष्टस्वप्न आहे.’ – पेि १०·६४. 
 
दृष्टळिे, दृष्टाळिे, दृष्टाविे,दृष्टाळािे अलि. दृष्ट िार्गिे; दृष्टीचा वाईट पलरिाम होिे; वाईट 
मनुष्ट्याची नजर बाधिे. 
 
दृष्टादृष्ट स्त्री. परस्परिशयन; नजरानजर; डोळाभेट; दृलष्टभेट. 
 
दृष्टान्त पु. १. िाििा; उिाहरि. २. पहा : दृष्टावा २. ३. (सालहत्य.) एक अिंकार. [सं.] 
 
दृष्टाथय पु. १. लिसिारी वस्तू; दृष्टीचा लवषय. २. ऐलहक जीवनातीि (एिािी) उपभोर्गाची, 
अनुभवाची र्गोष्ट. 
 लिलव. इहिोकीच्या फायद्यासाठी, सुिासाठी. [सं.] 
 
दृष्टाथयकमय न. ऐलहक जीवनातीि सुिासाठी, फायद्यासाठी करण्याचे कमय. 
 
दृष्टाथयवाद पु. जे जे इंलरयानंा जािवते, कळते तेवढेच सत्य असे प्रलतपािन करिारा संप्रिाय, 
मत. [सं.] 
 
दृष्टाथयशास्त्र न. लिसिाऱ्या झकवा इंलरयग्राह्य र्गोष्टींचे शास्त्र; ऐलहक– जीवनलवषयक शास्त्र. 
 
दृष्टावा पु. १. स्वप्नरूपाने होिारा िेवता इ. चा सािात्कार; दृष्टान्द्त. २. अनुभव; पडताळा; प्रचीती. 
 
दृष्टाळा  लव. ज्याची नजर, दृष्ट बाधते असा (मनुष्ट्य इ.). (राजा.) 
 
दृणष्ट, दृष्टी स्त्री. १. नेत्रर्गोिात असिाऱ्या पाहण्याच्या इंलरयाचे कायय; लतने िंािेिे ज्ञान; 
पाहण्याचे सामथ्यय; नजर. २. (ि.) (एिाद्या र्गोष्टीकडे िेण्याचे) िि; अनुसंधान. ३. (ि.) िरे, िोटे 
जािण्यास कारिीभतू असिारी मनोवृत्ती; कि; (एिाद्याशी वार्गण्याचा, एिाद्याकडे पाहण्याचा) रोि. ४. 
पाषािाच्या िेवाच्या मूतीिा बसविे जािारे रुपे इ. चे डोळे. (राजा.) [सं.] (वा.) दृणष्ट ओळखिे, दृष्टी 
ओळखिे– (एिाद्याच्या) नजरेवरूनच, चेहऱ्यावरून त्याचे मनोर्गत ओळििे. दृणष्ट खालून जािे, दृष्टी 
खालून जािे– (एिािी र्गोष्ट, वस्तू इ. एिाद्याच्या) डोळ्यािािून, नजरेतून जािे; स्थूिपिे माहीत 
असिे. दृणष्ट घालिे, दृष्टी घालिे–१. डोळ्याने इशारा करिे. २. (एिाद्या र्गोष्टीकडे) काळजीपूवयक 
पाहिे, िि िेिे, मन िाविे : ‘स्वर्गांर्गनेसीं जलर साम्य आिी । परंतु तेथें दृष्टी न घािी ।’ – रामिासी 
२·४३. दृणष्ट चढिे, दृष्टी चढिे–र्गवाने फुर्गिे; उन्द्मत्त होिे. दृणष्ट चुकिे, दृष्टी चुकिे–लवसरिे; र्गोंधळून 
जािे; घोटाळ्यात पडिे. दृणष्ट चुकविे, दृणष्ट चोरिे, दृष्टी चुकविे, दृष्टी चोरिे– (एिाद्याच्या) डोळ्यािा 
डोळा न िेिे; नजरेिा पडण्याचे टाळिे. दृणष्ट चेपिे, दृष्टी चेपिे–डोळ्यािा डोळा लभडविे : 
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‘र्गोसावीयाचंी दृष्टी चेपे ना’ – िीचपू १०७. दृणष्ट चोरिे, दृष्टी चोरिे– नजर भारून टाकिे; नजरबिं 
करिे : ‘कीं पुलढिाची दृलष्ट चोलरजे ।’ – ज्ञा १४·५. दृणष्ट ठेविे, दृणष्ट देिे, दृणष्ट राखिे, दृष्टी ठेविे, दृष्टी 
देिे, दृष्टी राखिे – एिाद्या र्गोष्टीची, वस्तूची काळजी घेिे; िि िेिे : ‘ठेवीना र्गभींही दृलष्टस ती नीट 
जळलह सेवीना ।’ – मोअश्व ४·८. दृणष्ट णनवळिे, दृष्टी णनवळिे– (ि.) र्गवय, ताठा, उन्द्माि, भ्रम नाहीसा 
होिे. दृणष्ट पडिे, दृणष्ट लागिे, दृणष्ट होिे, दृष्टी पडिे, दृष्टी लागिे, दृष्टी होिे– (एिाद्याच्या) वाईट 
नजरेची बाधा होिे. दृणष्ट फाकिे, दृष्टी फाकिे–१. र्गोंधळून, भाबंावनू जािे. २. नजर बेताि, ओढाळ 
होिे. दृणष्ट फाटिे, दृष्टी फाटिे– (एिाद्याच्या) आकािंा, महत्त्वाकािंा, हेतू इ. वाढिे, लवस्तृत होिे. दृणष्ट 
णफरिे –, दृष्टी णफरिे१. रार्ग येिे : ‘येता ंदृष्टी त्याची लफरिी म्हिे ।’ – रामिासी २·९८. २. ताठा चढिे; 
र्गवय इ. ने बुद्धी बिििे; धंुिी चढिे. दृणष्ट बंद करिे, दृष्टी बंद करिे–नजर भारून, मोहून टाकिे; दृष्टी 
चोरिे. दृणष्ट मरिे, दृष्टी मरिे–तीच र्गोष्ट अनेक वळेा पाहून, ऐकून, करून लतच्यालवषयीची भीती, आियय, 
लहडीसपिा इ. वाटेनासे होिे. दृष्टीचा अंमल –१. पाहण्यात, नजरेत आिेिा काळाचा अवधी. २. नजरेचे 
काययिेत्र, कतयबर्गारी. दृष्टीचा खेळ –नजरेने, दृष्टीने करण्याची चमत्कृलतपूिय, कुशितेची र्गोष्ट. दृष्टीचा 
खोटा, दृष्टीचा पापी –िुसऱ्याचे चारं्गिे पाहून मनात जळफळिारा; मत्सरबुद्धीचा. दृष्टीचा पसारा – 
डोळ्यानंा लिसिारे लवश्व. दृष्टीणचरे् आणळवे राहिे –नजरेच्या टप्प्यात राहिे : ‘बाइसे दृष्टीलचये आलळवे 
रालहिी’ – िीचपू १६५. दृष्टीची मुरवत राखिे – (एिाद्याच्या) भावनेिा मान िेिे; (एिाद्यािा) न 
आवडेि अशी र्गोष्ट त्याच्यासमोर न करिे. दृष्टीचे पारिे णफटिे –जे पाहण्यालवषयी उत्कंठा आहे, ते 
पहायिा लमळाल्यामुळे समाधान पाविे. दृष्टीत न आििे –न जुमानिे : ‘ऐसें विोलन आलित नव्हतालस च 
बा परालस दृष्टींत ।’ – मोमहाप्रस्थालनक २·२०. दृष्टीत न रे्िे – (एिाद्यािा) तुच्छ िेििे, क : पिाथय 
मानिे : ‘ज्याच्या दृष्टींत न ते सहसुत पाडंवबळी न कंसारी ।’ –मोकिय ६·६६. दृष्टीने णशविे –डोळ्यानंी 
पाहिे : ‘म्हितो नाहीं लशविों दृष्टी करुलनही धराधवा हलविा ।’ – मोआलि २·३. दृष्टीस फाटा फुटिे –
दृष्टी फाटिे; दृष्टीचे सामथ्यय वाढिे : ‘जैसें डोळ्या ंअंजन भेटे । ते वळेीं दृष्टीसी फाटंा फुटे ।’ – ज्ञा १·२३. 
आडव्र्ा दृष्टीने पाहिे –वाकड्या काण्या डोळ्याने पाहिे. चार दृष्टी होिे –भेट, नजरानजर होिे. 
 लव. पाहिारा. पहा : दशी. समासात उपयोर्ग. उिा. रु्गिदृष्टी, स्थूिदृष्टी इ. 
 
दृणष्ट–अणभनर् पु. (नृत्य.) पापण्या, पापण्याचें केस, बुबुळे, बाहुल्या व लभवया याचं्या मितीने 
केिेिा अलभनय. याचे३४ प्रकार आहेत. 
 
दृणष्टकें द्र न. आपि पाहतो त्या वस्तूची प्रलतमा डोळ्यातं ज्या लठकािी स्पष्ट असते ती डोळ्यातंिी 
जार्गा. 
 
दृणष्टकोन पु. लवचार करण्याचे, पाहण्याचे धोरि, रोि; मनोवृत्ती; लवचारसरिी. 
 
दृणष्टगुि  पु. पालहिेल्या वस्तंूचे, मनुष्ट्याचे बरे, वाईट करण्याची (एिाद्यातीि) लवलशष्ट शक्ती. 
 
दृणष्टगोचर पहा : दृग्गोचर 
 
दृणष्टचणरत लिलव. जािूनबुजून, बुलद्धपुरस्सर केिेिे (पाप इ.). 
 
दृणष्टचोर पु. िुसऱ्याचा डोळा चुकवनू चोरण्याचा, पळण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा मनुष्ट्य. 
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दृणष्टपटल न. नेत्रझभर्गाच्या आतीि बाजूस असिारा प्रकाशसंविेी पडिा. 
 
दृणष्टपथ  पु. दृष्टीची रेषा; दृष्टीचा टप्पा. [सं.] 
 
दृणष्टपरीक्षा स्त्री. (वैद्यकशास्त्र) रोग्याच्या डोळ्यावंरून, दृष्टीवरून रोर्गाची लचलकत्सा करिे. [सं.] 
 
दृणष्टपात पु. १. (एिाद्या वस्तूवर, मनुष्ट्यावर) नजर पडिे, वळिे; अविोकन. २. नजर 
बाधंिे; दृष्ट िार्गिे. [सं.] 
 
दृणष्टकपड पु. डोळ्यातंीि पारिशयक झभर्ग. 
 
दृणष्टबंध, दृणष्टबंधन पु. न. मंत्रसामथ्याने डोळे भारून टाकिे; नजरबिंी : ‘कीं पुलढिाची दृलष्ट 
चोलरजे । हा दृलष्टबधुं लनफजे ।’ – ज्ञा १४·५. [सं.] 
 
दृणष्टभरू  लव. िेििा; संुिर; डोळ्यातं भरिारा. 
 
दृणष्टभेट, दृष्टभेट स्त्री. १. आसन्नमरि मनष्ट्यािा त्याच्या िूर असिाऱ्या आप्ताचंी िंािेिी शवेटची 
दृष्टादृष्ट. २. नजरानजर. 
 
दृणष्टमर्ादा स्त्री. मनुष्ट्याच्या डोळ्यानंा जेवढा पथृ्वीचा भार्ग लिसू शकतो तेवढी जार्गा; दृष्टीच्या 
टप्प्यातीि भभूार्ग; लिलतज. [सं.] 
 
दृणष्टरचना, दृणष्टरचनेचा उभार डोळ्यानंा लिसिारा इहिोकीचा सृष्टीचा पसारा. 
 
दृणष्टऱ्हस्वता स्त्री. िाबंचे न लिसिे. [सं.] 
 
दृणष्टवा पु. नजर : ‘सहज सरळ सुहावा । िाताराचा दृलष्टवा ।’ – ऋ ३६. 
 
दृणष्टणवकार पु. १. वाईट मनुष्ट्याच्या नजरेची (िहान मुिािा) होिारी बाधा. २. दृलष्टचा रोर्ग; 
डोळे लबघडिे. [सं.] 
 
दृणष्टवैषम्र् न. एक दृलष्टिोष. यात नेत्रपटिावर पडिारी प्रलतमा एका झबिूत कें रीभतू न होता 
पसरते व ती अस्पष्ट असते. (इं.) ॲस्स्टर्गमलॅटिंम. 
 
दृणष्टसातत्र् न. आपि पाहत असिेिा पिाथय बाजूिा केल्यावर पिाथाच्या प्रलतमेची 
दृलष्टपटिावरीि संवेिना त्यानंतरही एक िशाशं सेकंिाचा भार्ग इतकी लटकण्याची िमता. 
 
दृणष्टहेळा स्त्री. कृपाकटाि : ‘जयालचये दृलष्टहेळाझच संसारू । लनरसोलन जाय ।’ – लवपू २·२८. 
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दृष्टीळा पु. वाईट नजर. पहा : दृष्ट २ 
 
दृष्ट्या लिलव. १. डोळ्यानंी; प्रत्यि. २. दृष्टीने; हेतूने; धोरिाने. समासात उत्तरपिी लवशषे उपयोर्ग. 
उिा. कृपादृष्ट्ट्या, मोहदृष्ट्ट्या. 
 

दे 
 
देउळी स्त्री. िहान, कोनाडेवजा िेऊळ : ‘भरैवाची िेउळी’ – स्थापो २. [सं. िेव + कुि] 
 
देउळेश्वर पु. र्गाविेव; ग्रामिैवत. [सं. िेव + कुि +ईश्वर] 
 
देऊपाशेरी स्त्री. १. व्यापारी िोक लजन्नस मोजून घेण्याचे एक व िेण्याचे एक अशी लनरलनराळी 
वजने व मापे ठेवतात. त्यापंैकी घेण्याचे माप मोठे असते व िेण्याचे माप िहान असते. त्यापैकी िेण्याचे 
माप. एक पाचशरेी वजन. मूळ वजनापेिा हे कमी असते. त्यामुळे िोटे माप लर्गऱ्हाइकािा िेता येते. २. 
(ि.) अलतशय कृपिपिा; कंजुषी. 
 लव. कृपि; कंजूष. 
 
देऊळ न. िेवघर; िेवािय; मंलिर. [सं. िेवािय] 
 
देऊळघाट स्त्री. १. िेवळातीि घंटा. २. (ि.) बडबड्या, बढाईिोर मािूस. 
 
देऊळवाडा पु. िेवळाभोवतािचे सेवकानंी राहण्याचे आवार. 
 
देओमूली लव. िेवाच्या नावाचे अपयि केिेिी भमूी : ‘ईए भमूी किैरेश्वर िेओमूिी’ – नेवासे 
लशिािेि १·६. [सं. िेव + मूलिका] 
 
देओ पु. लिवस : ‘रालत िेओ न घटे । सूयुय जैसा ।’ – ज्ञा १२·१९४. [सं. लिव्] 
 
देकार पु. १. िलििा; िान; धमािाय; िेिर्गी : ‘जर्गीं मान्द्य केिें  हा तुिंा िेकार । कीं काहंीं लवचार 
आहे पुढें ।’ – तुर्गा १२७८. २. िग्नातीि आहेर. (व.) ३. एक िंडी भाताचे तािूंळ करण्याबदि भाताच्या 
रूपाने िेण्याची मजुरी. (लि. िेिे, करिे, वाटिे.). (र्गो.) 
 
देकारी स्त्री. जे मारे्गि ते िेऊन टाकण्याची वृत्ती. 
 
देख पु. १. िशयन. २. िेिावा. (लि. िािविे). ३. धडा. 
 स्त्री. लकत्ता; वळि; चाि. (र्गो.) [सं. दृश्] 
 
देखचा, देगचा, देचके पु. न. डेचकी; स्वयंपाकातीि मोठे भाडें; डेर्ग. [फा. िेर्ग] 
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देखिा लव. संुिर; मोहक; छबडा. 
 पु. पाहिारा, डोळस मािूस : ‘मार्गी अंधासालरिा । पुढें िेििाही चािे जैसा ।’ – ज्ञा ३·१५६. 
देखिाऊ लव. डौिी; लििाऊ; पोशािी; संुिर पि कुचकामाचा. 
 
देखणिक स्त्री. दृष्टोत्पत्ती; दृष्टी : ‘बुद्धी तेजापासूलन िंािी । म्हिोलन िेिलिकेिा आिी ।’ – 
लससं २३. 
 
देखिीर्ा लव. संुिर. 
 
देखिे न. १. जलमनीत पुरिेिे रु्गप्तधन; ठेवा : ‘येक िालवती िेििीं ।’ – िालव ६४. २. भपका : 
‘िेििें िािलवती आिरें ।’ – िास ५·२·२९. ३. प्रकाश; दृश्य; िेिावा : ‘तेवीं िचकलिया लिठी । मर्ग 
िेििें जें जें उठी ।’ – ज्ञा १४·८४. ४. दृष्टी; नेत्र; अविोकनशक्ती : ‘शस्त्रापंासाव तेज तळपे । तें िेिोलन 
िेििें लिपे ।’ – र्गीता १·३३३. ५. मोह; आकषयि : ‘कैसी रूपसे कामािें : जीवा घािीती िेििे’ – ऋव 
३४०. 
 
देखिे सलि. १. पाहिे. २. ध्यान िेिे; मनन करिे. ३. शोधिे; चौकशी करिे; हेरिे; तपासिे. [सं. 
दृश, दृशने्द्य, िक्ष्यलत] 
 
देखिेपि न. १. ज्ञानदृष्टी; पाहण्याची शक्ती; ज्ञान : ‘विेींचें बृहत्सामसूत्र । जें िेििेंपिें पलवत्र 
।’ –ज्ञा १३·६८. २. आकषयकपिा. 
 
देखत लिलव. १. पाहताना; डोळ्यासंमोर; प्रत्यि. २. (ि.) लजवंत; हयात असताना; आयुष्ट्यात. ३. 
उघड उघड; स्पष्टपिे. िेितच्या पुढे िािीि शब्ि जोडतात. उिा. िेित सोिा, िुच्चा, िबाड, हरामी इ. 
 
देखतभुली,देखतभूल स्त्री. १. नजरबिंी; दृलष्टभ्रम (जािूर्गाराचा). (लि. करिे, पडिे, पाडिे.). २. 
नजरचूक. ३. मुिींचा एक िेळ. – मिेपु ३७२. 
 
देखदुखी, देखदुख्र्ा लव. मत्सरी; हेविेोर. 
 
देखभट्टी स्त्री. रु्गरूकडून लशिि न घेता नुसते पाहून लशकण्याची किा. 
 
देखभाल स्त्री. व्यवस्था; काळजी. 
 
देखरेख  स्त्री. नजर ठेविे; चौकशी; पाहिी; पैरवी. 
 
देखावा पु. १. झकलचत नमुना; लिग्िशयन; िािलविेिी चुिूक. २. िशयनी भार्ग, बाजू; दृश्य; दृश्यभार्ग. 
३. दृलष्टलवषय. 
 



 

अनुक्रमणिका 

देखी स्त्री. १. अनुकरि करण्यासाठी अविोकन, पाहिी; लकत्ता; वळि : ‘जे आचरता ंआपिपेया ं। 
िेिी िारे्गि िोका यया ।’ – ज्ञा ३·१५४. २. दृष्टी; लिशा : ‘लजया िेिी सुभट । जािते जािे ।’ – ज्ञा 
२·२१३. [सं. दृश्] 
 
देखीचा  लव. १. अनुकरि करिारा. २. वरवर लिसिारा : ‘िेिीचें तें ज्ञान करावें तें काई ।’ – 
तुर्गा २८१०. 
 
देखीचे न. (संसर्गयजन्द्य असल्यामुळे) िेवीचा रोर्ग. (लि. येिे). (को.) 
 
देखीत, देखीद, देखील, देखूत लिलव. १. सुद्धा; ही. २. तसेच. ३. सह; लमळून; समावशे करून : 
‘बटीक िेिीि पोरें असामी तीन.’ – वाडबाबा २·१९१. ४. मुळे; कारि; म्हिूनच; यासाठी. [फा. िालिि] 
 
देखीव लव. १. पालहिेिे; पाहून माहीत असिेिे. २. आनंिकारक; पाहण्यास संतोषिायक; लििाऊ. 
 
देखू शकिे १. पाहू शकिे; सहन करिे (मत्सरी मािसाकडून); सह्य असिे; पाहविे. २. 
मत्सरबुद्धीने पालहिे जािे. 
 
देखोदेखी, देखोवखी, देखोवाखी, देखोवेखी स्त्री. अनुकरि; स्पधा; चढाओढ. 
 लिलव. १. वरवर; स्पधेने; चढाओढीने. २. िुसऱ्याचे पाहून : ‘अंतरींचा भाव भाय कळें िोका ं। एक 
मानी एका िेिोविेीं’ – तुर्गा १६५१. ३. एिाद्याच्या दृलष्टिेित; हातोहात. [िेििे लि.] 
 
देग स्त्री. धातूचे मोठे भाडें. पहा : डेग [फा.] 
 
देगि न. मातीचा उंचवटा. (र्गो.) 
 
देगंदाज  पु. तोफ डार्गिारे. – पेम ५३२. [फा.] 
 
देघ स्त्री. िेिे–घेिे; सावकारी; पैशाचा व्यवहार. 
 
देज, द्याज न. (काही जमातींत) िग्नात मुिाच्या बापाने मुिीच्या बापािा िेण्याचा पैसा–हंुडा; 
कन्द्याशुल्क : ‘ताक–वीकीलतया ंर्गौििी । िेजालस वैकंुठ मनी ’ –लशव २०७. [सं. िेय] 
 
देजी, दॅजी पु. िूि. (र्गो.) (वा.) देजी मारप, दॅजी मारप–नाव कमी करिे; नाव र्गाळिे. 
 
देटपुळी स्त्री. पाठीच्या कण्यावरीि र्गळू; काळपुळी. 
 
देटवा पु. भाजीचा िेठ : ‘माित्या बोटव ेशुभ्र िेटवे ।’ – अमृतसु ३५. 
 
देटी, देठी लव. बिवान (पुरुष) : ‘िेलटया ंिेवाचंा बापु’ – लशव १५४. 
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देटुगी लव. ठसठशीत; बिवान : ‘लवचाराची िेटुरे्ग आकारलनराकार सारें्ग’ – लनर्गा ११७. 
 
देट्टांग न. चविी. (र्गो.) 
 
देठ पु. १. फळ, फूि वरै्गरेंचा िाडंा. २. राजलर्गरा झकवा माठाची भाजी (िंाडाच्या कोवळ्या 
िेठाचंी, काडंाची). ३. तंबािूच्या पानातंीि लशरा. ४. (ि.) आधार; थारा; पाया; टेकू; जोर; जोर. [क. 
िंटु,िेंटु] (वा.) देठाचा णनघिे –कुळापासून लनराळा लनघिे, पडिे. देठी ठेविे –आश्रयािा ठेविे. देठी 
लागिे, देठावर रे्िे – वाढीस, भरभराटीस येिे; (धंद्याचा) जम बसिे; फििायी होिे. देठी लाविे –१. 
मुळापयंत जािे; उर्गम शोधिे; मार्ग काढिे. २. सोपविे; हवािी करिे (काम). देठ चा तुटलेला–
नवलशक्या; नवथर (मािूस); अपि. 
 
देठकाटा पु. कारल्याचा िेठ व काटा. 
 
देठगि  पु. िंाडावरीि कच्च्या फळाचंा घोस. (व.) 
 
देठसुटा  लव. पलरपि; पूिय लपकिेिे; लपकून र्गळावयास िंािेिे (फळ इ.). 
 
देठा पु. िाबं. (र्गो.) 
 
देठी, देठीचे पान  १. पानविेीची एक जात; लतचे पान; हे लहरवट, मऊ, लवशषे िाबं व कमी लतिट 
असते. २. अळवाचे पान. (को.) 
 
देठी स्त्री. अळवाच्या पानाच्या िेठाचे रायते. (को.) 
 
देड न. बात. (र्गो.) 
 
देिगी स्त्री. (कायिा) काही मोबििा न घेता िुसऱ्यािा फुकट लििेिी स्थावरजंर्गम लमळकत. 
बिीस; िान; इनाम. [फा. िेहंिर्गी, िेहनर्गी] 
 
देिगीकर पु. लवलशष्ट रकमेच्यावर िेिर्गी म्हिून पैसे लिल्यास त्यावर भरावा िार्गिारा कर. 
(इं.) लर्गफ्ट टॅक्स. 
 
देिगीपत्र न. िेिर्गीसंबधंीचे तपशीि िेिारा कार्गि. 
 
देिावळ  स्त्री. चाकरी केल्याबदि िेण्याचा पैसा; मजुरी; भाडे. 
 
देिी स्त्री. १. (र्गंलजफा) डावात नुसता वजीर आिा असता तो हुकूम करण्यासाठी त्या जातीचे िुसरे 
हिके पान टाकून लवरुद्ध पिाकडीि राजा पाडायचा व आपिा वजीर हुकूम करायचा ही लिया. 
याप्रमािेच िािीि पानेही सर करण्यासाठी करण्याची लिया. २. (ि.) मुिर्गी. 
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देिे न. १. कजय; ऋि. २. िेिर्गी; िान; भेट : ‘वशे्येलस सवयस्व िेिें । तेंलच नार्गविें ।’ –ज्ञा 
१३·७४३. ३. (ि.) कृपा : ‘अरे िेिें लिधिें  हें रघुरायें ।’ – िालव ३२. [सं. िा] 
 
देिे सलि. १. स्वाधीन, हवािी करिे. २. िेिर्गी िेिे; बहाि, अपयि करिे. ३. एकाकडून 
िुसऱ्याकडे जािे; सोपलविे. ४. मान्द्य, कबूि करिे. ५. पुढे करिे, ठेविे. ६. उभारिे. 
 
देिेकरी, देिेदार लव. कजयिार; ऋिको. 
 
देता लव. सढळपिे िेिारा; उिार. [सं. िा] 
 
देताघेता लव. १. िेण्याघेण्याचा व्यापार करिारा सावकार; लनयलमतपिे कजय घेऊन वळेच्या 
वळेी फेडिारा. २. सढळ, िचीक हाताचा. 
 लिलव. सौिा ठरवण्याच्या वळेी झकवा नंतर. 
 
देताविा, देतावना लव. १. िेण्यासारिा. २. िेिारा; िेण्याची सवय असिेिा. 
 
देदीप्र्मान लव. पराकाष्ठेचा तेजस्वी, चकचकीत, प्रकालशत. [सं.] 
 
देन स्त्री. १. बिुतेिारािा िेण्याचा वार्णषक मोबििा. २. नशीब. (िंाडी) 
 
देिेघेपो  स्त्री. ज्यात िभ्याशं नाही अशी त्रासिायक िेवघेव. 
 
देबाकबणदर्ा पु. घोड्याचा रोर्ग (काळजाजवळ मोठािे फोड होतात). – अश्वप २·३३०. 
 
देर् लव. १. िेण्याचे; द्यायिा योग्य झकवा लििेच पालहजे असे. २. बाकी; शषे. [सं.] 
 
देर्क न. पैसे लकती, केव्हा व का द्यायचे असे तपशीि िािविारा कार्गि; उधारीचे लबि. 
 
देर्कार पु. शूर भट. (र्गो.) 
 
देर पहा : दीर : ‘कामिोध िेर मालरती हे िाता ।’ –मध्व ३२७. [सं. िेवर] 
 
देर, देरी स्त्री. लविंब; िोळंबा; उशीर. [फा.] 
 
देरकशी  स्त्री. लिरंर्गाई : ‘असी िेरकशी होिें िुश्नुमा लिसण्यातं येते कीं काय?’ – मइसा ७८१. 
 
देरी स्त्री. र्गवताची र्गंजी : ‘तबेल्यात र्गवताच्या िेरीआड त्या लबचाऱ्या िोघी तरुिींना धाकिपटशाने 
िडवनू ठेविेिे आढळिे.’ – ससा ३ प.ृ १६०. 
 



 

अनुक्रमणिका 

देल्ल पु. उंबरठा. (र्गो.) [सं. िेहिी] 
 
देव पु. १. ईश्वर; िेवता. २. परब्रह्म; परमेश्वर; आलितत्त्व; लशव; जर्गलन्नयंता. ३. लजच्यात 
लवलधपूवयक िेवत्वाची प्रलतष्ठापना केिेिी असते अशी िाकूड, िर्गड, धातू इ. ची मूती. ४. स्वर्गात राहिारे 
इंरािी लिव्य पुरुष. ५. राजा; श्रेष्ठ : ‘तो सहिेवलह िेवा! येता ंत्वत्सूनुच्या कृपािातें ।’ – मोकिय १४·२८. ६. 
यि, लकन्नर इ. उपिेव. ७. अंर्गात येिारे वारे. [सं. लिव्] (वा.) देव आठविे, देव णदसिे –हाि होिे. 
(व.) देव देव करिे – १. सारिे िेवपूजा, धार्णमक लवधी करिे, िेवाच्या मारे्ग िार्गिे. २. पुष्ट्कळ प्रयत्न, 
हाजंी हाजंी, प्राथयना करिे. देव देवस्थान घालिे, देव देवस्थान पडिे –िेवाची प्राथयना करून 
त्याच्याकडून शत्रिूा त्रास िेिे; िेवामाफय त शत्रचूा नाश करिे; िेवस्की करिे. देव देव्हाऱ्र्ात नसिे –
मािक, मन लठकािावर नसिे. देव पाविे, देव नवसाला पाविे –मनाजोर्गी र्गोष्ट घडिे. देव बाप्पा करिे 
– (बािभाषा) नमस्कार करिे. देवहोऊ लागिे – अरेराव, िंडेि होऊ िार्गिे; वरचढपिा र्गाजलविे. 
देवाकडे जािे –मरिे. देवाचा दगड होिे, देवाचा पाषाि होिे –िेवत्व जाऊन िर्गड उरिे. देवाचे नाव 
घेिे –कायािा प्रारंभ करिे. देवाने डावा देिे –नकार लमळिे; मनात काही हेतू धरून मूतीच्या डाव्या – 
उजव्या अंर्गािा फुिे झकवा अिता लचकटवतात. त्या डावीकडे पडल्यास नकार समजतात. देवाने भरिे, 
देवाने धरिे –िेवािा कौि िाविा असता त्याने उजवी, डावी न िेिे. देवावर हात ठेविे –शपथ घेिे. 
देवाशी बसविे –अंर्गात िेव, वारे आिण्यास सारं्गिे. देवास करिे, देवाला करिे –िेवाची करिी, इच्छा 
याअथी एिािे अघलटत कायय घडून आिे असता तोंडातून लनघिारा उद्र्गार. देवास पेचिे –शत्रवूर संकट 
आिण्यासाठी िेवािा बाधंिे. देवास णशताळ देिे, देवाला णशताळ देिे– िेवािा स्नान घाििे. 
देवासारखा बसिे –चुपचाप बसिे. न देवार् न धमार् –कोित्याच चारं्गल्या कायासाठी (पैसा, श्रम) 
उपयोर्गी न पडिे. 
 
देव पु. ढर्ग; ढर्गाचंा कडकडाट. (वा.) देव उठिे –आकाशात ढर्ग जमून पाऊस पडण्याचे 
वातावरि तयार होिे. (अलह.) 
 
देवऋि  न. िेवाचे कजय. हे यज्ञयार्गालिकानंी फेडतात व त्यामुळे मनुष्ट्यािा सुिप्राप्ती होते. 
[सं.] 
 
देवऋणष, देवऋषी पु. ज्याच्या अंर्गात िेवतेचा संचार होतो असा भर्गत (भक्त); अंर्गातीि भतू 
काढिारा मालंत्रक; तोडरे्ग करिारा. 
 
देवक न. १. लववाहािी कायाच्या आरंभी र्गिपती, सप्तमातृका वरै्गरेंचे पूजन करून करतात ती 
स्थापना. २. काही जातींमध्ये लवलशष्ट वनस्पती अर्गर प्रािी यानंा िेवाप्रमािे मानतात, त्यानंा म्हितात. 
 
देवक लव. िेवाचे; िेवासंबधंी : ‘िेवका ताट काढा हे ब्रीि मािें : लतही िोकी’ – लशव ७६. [सं. 
िैलवक] 
 
देवकळा  स्त्री. मूतीची प्रािप्रलतष्ठा िंाल्यानंतर लतच्यात येिारे तेज, वैभव, शक्ती इ. िेवासारिे 
ओज, कातंी. [सं.] 
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देवकापशी, देवकापशीि  स्त्री कापसाच्या िंाडातीि एक प्रकार. याचे फूि जाभंळे असते. 
याच्या कापसास िेवकापूस म्हितात. याच्या बोंडातं विेीसारिी एक मोठी बी असते. – कृलष ३८३. 
 
देवकार्य न. १. िेवपूजा. २. कुळधमानुसार कुििेवतेची पूजा, अनुष्ठान, जेवि इ. लववाहाच्या आिल्या 
लिवशी उभयपिी कुििेवतेचा प्रसाि व्हावा म्हिून करण्याचा लवधी. 
 
देवकावळा पु. कावळ्याची एक जात. याच्या मानेभोवती पाढुंरकी लपसे असतात. 
 
देवकाळ  लव. मालंत्रक. 
 
देवकांचन न. काचंन नावाच्या फुििंाडातीि एक जात, त्याचे फूि. 
 
देवकी चमत्कार  िेव, लपशाच्च याचंा चमत्कार. 
 
देवकुसुम न. िवंर्गाचे फूि. 
 
देवकुळे  न. अव मृताचं्या पुतळ्याचंी संग्रहस्थाने. [सं. िेव + कुि] 
 
देवकंुडी  स्त्री िग्नाच्या अर्गोिरच्या लिवशी बोहल्याच्या जवळ शास्त्रोक्त रीतीने ठेवण्याची 
मडकी. (व.) 
 
देवकंुभा  पु. कंुभा झकवा िुधािी नावाचे फुििंाड. 
 
देवकेळी  स्त्री. कियळी नावाचे फुििंाड. 
 
देवखचय  पु. िेवपूजेचा िचय झकवा या िचासाठी बसविेिा कर. 
 
देवखव  स्त्री. िटपट. 
 
देवखळ  अव. (लतरस्काराथी) घरातीि िेवाचं्या मूती. (ना.) 
 
देवगि  पु. जन्द्मनित्रावरून मनुष्ट्याचे िेव, मनुष्ट्य व रािस असे तीन वर्गय करतात त्यापंैकी 
प्रथम. 
 
देवगिपत न. (सोंर्गट्याचंा िेळ) िेवािा िेण्याचा पलहिा हात, िान. 
 
देवगत, देवगती  स्त्री. १. नलशबाचा फेरा; िैवयोर्गाने प्राप्त होिारी िशा, स्स्थती. २. (ि.) 
मृत्य.ू ३. लवटाळशी असताना मेिेल्या स्त्रीचे लपशाच्च.  
 लव. िैवी (कृत्य, नाश इ.). 
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देवगार्  स्त्री. र्गोसाई; मृर्गाच्या पावसात लिसिारा, आढळिारा, मिमिी लकडा. 
 
देवगांधार पु. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा िुसरा प्रहर. 
 
देवणगरी पु. (संर्गीत) लबिावि रार्गाचा एक प्रकार. र्गानसमय लिवसाचा पलहिा प्रहर. 
 
देवगृह, देवघर न. १. िेव ठेवण्याची िोिी. २. मंलिर. 
 
देवघाई  स्त्री. िेवापुढे ढोि वाजलवण्याची लवलशष्ट र्गती, प्रकार. 
 
देवघाट पु. िेवळात जाण्यासाठी बाधंिेिी वाट, रस्ता. 
 
देवघेव पु. स्त्री. व्यापार; कामधंिा; व्यवहार; व्याजबट्टा. 
 
देवचार  पु. ग्रामिेवीचे िूतरूपी लपशाच्च; लपशाच्चर्गि. 
 
देवचे लि. उतरिे; िािी ठेविे. (र्गो.) 
 
देवचेंडू पु. पाच झकवा अलधक र्गड्यानंी चेंडूने िेळण्याचा िेळ. –मिेपु ५८. 
 
देवजन पु. िेवळातीि नोकरचाकर. 
 
देवजी धसाडा १. माकडाच्या िेळातीि पुरुषाचे कपडे घातिेिा माकड. २. (ि.) अडािी, कुरूप, 
लवरूप मािूस. 
 
देवझाड  न. िेवाने झकवा लपशाच्चाने िंपाटिेिा मनुष्ट्य. (को.) 
 
देवटे लव.  अलधक. 
 
देवणठके न. र्गावाचं्या सीमाचंा तंटा िेवापुढे लिव्य करून तोडल्यामुळे महारािा (इनाम) लमळािेिी 
लबनसाऱ्याची जमीन. 
 
देवड स्त्री. १. अनुिम; परंपरा; पुनरावृत्ती. (लि. िाविे, चािविे, बसविे, िार्गिे, बसिे.). २. 
रारं्ग. 
 
देवडचाल स्त्री. जिि व िुडकी चाि (घोड्याची, मािसाची). 
 
देवडबा  पु. चोरर्गल्ली; मुिाचंा एक िेळ. – मिेपु ५८. (व.) 
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देवडमार पु. भडीमार; फैर (तोफ, बिूंक इ. ची). 
 
देवडंड पु. महारोर्ग; कुष्ठरोर्ग. (िंाडी) 
 
देवडाकाटी लव. (नंिभाषा) तीस; ३० ही संख्या. 
 
देवडांगर पु. काळा भोपळा; चाकी. हे फळ िुध्या, मुर्गा/मुर्गवा, काशीफळ याचं्याहून वरे्गळे 
आहे. 
 
देवडांगरी, देवदाली स्त्री. १. िेवडारं्गराचा विे. २. घोसाळीचा विे. ३. िेवताड. 
 
देवडी, देवढी स्त्री. १. िाराजवळची ओटी; लशपाई, नोकर–चाकर इ. बसण्यासाठी असिेिी जार्गा. 
२. उंबरा. ३. (ि.) चौकी; पहारा : ‘िेवढीबराबर सराफिाना ।’ – ऐपो २१५. ४. र्गिी. ५. सैन्द्याच्या 
तळावरीि तंब.ू –पेम ५२१. [सं. िेहिी; क. िेवलड] 
 
देवडे, देवढे न. वाकडे. पहा : देहुडा : ‘िेवडेंपि उभारून बाहे ।’ – सारुह १·७३. 
 
देवढामारा पु. भलडमार; सततचा मारा : ‘तोफा िार्गू जाहल्या असल्या तरी िेवढामार करिे 
म्हिोन लिलहिे. – पेि १६·९७. 
 
देवढा पु. लशकविेिा प्रािी : ‘जेथ िेवढे भवंत वळसे । अज्ञानाचे ।’ – ज्ञा ७·७५ [क. लिह] 
 
देवढा पु. धामधूम; प्रस्थ. (व.) 
 
देवढी लव. १. अलधक. –हंको. २. िीडपट : ‘अर्गा िेवढी वाढी िालहजे । तेथ मोि िेता ंन धाइजे ।’ – 
ज्ञा १८·५९९. 
 
देविी, देवती स्त्री. उतरण्याची, िािी येण्याची लिया. (र्गो.) 
 
देवतरू पु. १. मंिार, पालरजातक, संतान, कल्पवृि, हलरचिंन ही िंाडे. २. जुने व पलवत्र असे 
कोितेही िंाड. [सं.] 
 
देवतवार पु. कुळिेवतेच्या पूजेचा लिवस. (राजा.) [सं. िेव + लतलथवार – त्योहार – तेहवार 
– तवार] 
 
देवता स्त्री. १. िेव; िैवत; प्रलतमा. २. िेवपिा; ईश्वरी सत्ता. ३. इंलरयाचंा अलभमानी ईश्वराशं. उिा. 
चिझुरलरयाची िेवता सूयय. ४. चार लनत्य पिाथांपैकी एक; मायेपासून यलििीपयंतच्या िेवता. [सं.] 
 
देवताचयन, देवताजयन न. १. िेवाची पूजा. २. पूजेची उपकरिी. 
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देवताळा लव. फाजीि कमयठ; िेविेव करिारा. 
 
देवताळे  न. फाजीि कमयठपिा. 
 
देवत्तर, देवत्रा, देवस्व न. (कायिा) िेवािा लििेिी लमळकत, िेिर्गी. 
 
देवत्व न. िेवपि; िेवाची स्स्थती, अवस्था. [सं.] 
 
देवथांब  न. भाटीवरीि ति. (र्गो.) 
 
देवदत्त पु. १. पाच उपप्रािापंैकी एक. याच्यामुळे जाभंया येतात. २. अजुयनाचा शिं. 
 लव. १. िेवाने लििेिे. २. कोिीएक; उिाहरिाथय घेतिेिी कोिीतरी व्यक्ती. 
 
देवदर्ा  स्त्री. १. परमेश्वरी कृपा. २. (ि.) िेवाच्या ियेने प्राप्त िंािेिी संपत्ती; रु्गरेढोरे, 
मािमत्ता, मुिेबाळे इ. 
 
देवदरबार पु. १. िेऊळ. २. सभामंडप. 
 
देवदशयन न. १. िेवाचे िशयन. २. लववाहानंतर सपत्नीक कुििैवतािा जािे. 
 
देवदार, देवदारू पु. लहमाियात आढळिारा वृि. फार उंच व लिसण्यात सुंिर; आयुष्ट्य सुमारे 
िोनश े वष.े जसजसे हे वृि जून होतात तसतसे बळकट व लटकाऊ होतात. याचे िाकूड जड, सुर्गंधी, 
लपवळ्या उिी रंर्गाचे व तेिाने भरिेिे असते. याच्यापासून काढिेल्या तेिािा ‘केिोनका’ तेि म्हितात. 
िाकूड इमारतीिा उपयोर्गी. िाि, तेल्या, काष्ट इ. याचें प्रकार आहेत. 
 
देवदासी स्त्री. मुरळी; भावीि; िलििेत िेवािा वालहिेिी कुमालरका असा अथय रूढ आहे. 
िेवाची सेवा व नृत्य–र्गायन हा लहचा व्यवसाय असतो. 
 
देवणदशा स्त्री. उत्तरलिशा. 
 
देवदूत पु. िेवाची सेवा करून त्याची आज्ञा पाळिारा, पोचविारा स्वर्गीय बुलद्धलवलशष्ट आत्मा. 
 
देवदेव पु. िेवपूजा; धार्णमक लवधी, पूजा–अचा. 
 
देवदेव्हारा पु. पुष्ट्कळ िेवता, लसद्धपुरुष, साधू याचंी भक्ती, प्राथयना इ. करिे (संकट 
लनवारिासाठी वरै्गरे). 
 
देवद्वार  न. १. मंलिराचे िार. २. मंलिर; िेवस्थान; पलवत्र जार्गा; धार्णमक कृत्ये करण्याची 
जार्गा. 
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देवधमय पु. १. िेविेव, िेवपूजा करिे. २. इच्छापूतीसाठी, संकटसमयीनवस करिे, कौि िाविे इ. 
३. नैलमलत्तक धार्णमक कृत्य. (वा.) देवधमय उठणविे –िुसऱ्याने लपशाच्चािी िरुिेवतामंाफय त उत्पन्न केिेिी 
पीडा वरै्गरे िूर होण्यासाठी शातंी वरै्गरेसारिी कृत्ये करिे. 
 
देवधऱ्र्ा पु. (उप.) लजविर्ग लमत्र. (िंाडी) 
 
देवधान्र् न. १. ज्याचा नैवेद्य िेवािा अपयि करावयाचा आहे असे धान्द्य (तािूंळ, र्गहू इ.). २. 
रानात आपोआप उर्गविारे िेवभातासारिे धान्द्य. 
 
देवधूप पु. िेवापुढे िावण्याचा सुवालसक धूप. 
 
देवन पु. जुर्गार; द्यतू : ‘िेवनकता मजशीं मत्तुल्य सभाग्य कोि र्गा आहे ।’ – मोसभा ४·८. [सं.] 
 
देवनदी  स्त्री. १. र्गंर्गा. २. आकाशर्गंर्गा. 
 
देवनळ, देवनाळ  पु. बोरूची एक जात : ‘मीं जाि िेवनळही स्वकरीं धराया ।’ – र २७. 
 
देवनागरी णलपी  भारतातीि एक प्रमुि लिपी. लसद्धमातृका झकवा कोिक शीषयक लिपीतून उत्िातं 
िंािेिी व िहाव्या शतकापासून स्स्थर िंािेिी, मराठी, झहिी, संस्कृत इ. भाषासंाठी वापरिी जािारी 
लिपी. 
 
देवपि, देवपिा  न. पु. १. पहा : देवधमय २. २. िेवकळा. ३. अंर्गात येऊन प्रश्नाचंी उत्तरे िेिे. 
(र्गो.) 
 
देवपळ्ही, देवपळ्हे स्त्री. न. कापसाची एक जात; िेवकापशी; िेवकापूस. 
 
देवपाट  पु. िेवाची मूती ठेवण्यासाठी व पूजा करण्यासाठी असिारा पाट. 
 
देवणपसे, देवणपसी, देवणपशी न. स्त्री. फाजीि धमयलनष्ठपिा. 
 
देवपुरी  स्त्री. १. वाटेि त्या येिाऱ्याजािाऱ्यािा मोकळीक असिेिे घर. २. (ि.) धमयशाळा. 
 
देवपूजा  स्त्री. िेवाची पूजा. (वा.) देवपूजा वाढिे –मर्गरूर होिे; थोडीशी प्रलतष्ठा वाढल्यामुळे 
फुर्गिे. 
 
देवप्रश्न  पु. १. िेवािा कौि िाविे. २. (फ. ज्यो.) ग्रह पाहिे. 
 
देवबा लव. १. सिोलित िेिारा. २. िचीक. 
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देवबाभूळ स्त्री. कंकर; कंकरी; काळी बाभळू. सामान्द्य बाभळीसारिा लहचा वृि मोठा होत नाही. 
फुिे लपवळी असतात. या िंाडास िाि येते. लपसाळिेल्या कुत्र्याच्या, कोल्ह्याच्या लवषावर उपयोर्गी आहे. 
–वरु्ग ४·३०. 
 
देवबुद्धी  स्त्री. १. िेवालवषयी आस्स्तक्यबुद्धी. २. चराचर लवश्व िेवमय पाहण्याची बुद्धी. 
 
देवबोहरी स्त्री. िेव्हारा िंाडण्याची केरसुिी. 
 
देवब्राह्मि पु. १. याते्रच्या सारं्गतेप्रीत्यथय ब्राह्मिभोजन घाििे. २. याते्रच्या लठकािी िेवाची पूजा 
व ब्राह्मिभोजन करिे. ३. िग्न–मंुजीपूवी प्रथम करतात ते जेवि; ग्रहमि. 
 
देवभक्ती स्त्री. १. िेवाची सेवा. २. लपशाच्चाचंा उपरव नाहीसा करण्यासाठी अंर्गारा िाविे; 
आपल्या अंर्गी लपशाच्चाचंा संचार करून घेिे इ. 
 
देवभक्त्र्ा लव. पचंािरी; मालंत्रक; िेवऋषी. 
 
देवभात, देवसाळी न. स्त्री. डोंर्गरात पािथळ जार्गी आपोआप उर्गविारे भात; एक उपधान्द्य. हे 
ऋलषपचंमीच्या लिवशी िातात. 
 
देवभाषा  स्त्री. संस्कृत भाषा. 
 
देवभूमी  स्त्री. १. पलवत्र भमूी. २. यज्ञयार्ग करण्याची झकवा जेथे नद्या, मंलिरे वरै्गरे आहेत अशा 
पलवत्र जार्गा, प्रातं. 
 
देवभोळा लव. १. साधासुधा, लनरंतर िेवसेवते मग्न असिेिा (मनुष्ट्य). २. सालत्त्वक (मनुष्ट्य). 
 
देवमि, देवमिी  लव. ज्याचे ऊर सोडून वरीिभार्गी कंठाचें िािी भोंवरा आहे असा (घोडा). 
हा शुभिििी होय. – अश्वप १·९२.  
 
देवमंगळ लव. ज्याच्या कटीवर, उरावर, लशरावर व कपाळावर लमळून चार–पाचं भोंवरे असतात 
असा (घोडा). – अश्वप १·९०. 
 
देवमािूस पु. लनरुपरवी, लवश्वासू, लनष्ट्कपटी मािूस. 
 
देवमाणल, देवमाली पु. भक्त, िेवाची सेवा करिारे याचंा प्रमुि : ‘िेवमालि पेतय ित्त र्ग’ – लशव 
२·६·२७. 
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देवमासा पु. एक प्रकारचा मासा; याची िाबंी ४५ ते ८० फूट असून हा मासंाहारी आहे. 
जबड्याची उंची मािूस उभा राहीि इतकी असते. हा शपेटीने मोठ्या नावा फोडतो. याचे तेि व जबड्याचे 
हाड उपयुक्त व लकमती असते. 
 
देवमुलुक पु. नमयिेच्या उत्तरेकडीि भारताचा भार्ग. 
 
देवर्ञ  न. जेविाच्या पूवी करावयाचा एक यज्ञ; वैश्विेव. 
 
देवर्ान  न. िेवाकडे नेिारा मार्गय; उत्तरायि. 
 
देवर्ानी  स्त्री. एक तारकापुंज; उचै्चुःश्रव्याच्या इयशान्द्येस त्यािा लचकटूनच हा तारकासंघ 
आढळतो. – अंतलरििशयन प.ृ १०३. 
 
देवर्ोनी स्त्री. उपिेव; लवद्याधर, अप्सरा, यि, रािस, र्गंधवय, लकन्नर, लपशाच्च, रु्गह्यक, लसद्ध, भतू या िहा 
योनी. 
 
देवर पु. पहा : दीर : ‘चुके न पलरसाथयक श्रम न िेवराचा करी ।’ – केका ८४. [सं.] 
 
देवरस पु. िेवऋषी. 
 
देवराइय, देवराहाटा स्त्री. िेवाची जाळी; िेवासाठी रािेिेिे जंर्गि : ‘काहंीं र्गावंीं िेवराहाट्याचंी 
िुरुस्ती करण्याचें ग्रामस्थानंी ठरलविें .’ – बिवतं २८·८·१९४०. 
 
देवराव न. मंलिर. 
 
देवरुखी  स्त्री. १. मंलिरातीि र्गाभारा. २. (िेवळातीि िेव ठेवण्याचा) कोनाडा. (कु.) 
 
देवरुषी, देवरुशी, देवलशी, देवलाणवसे :  पहा : देवऋषी 
 
देवरुसकी, देवरसकी, देवलसकी स्त्री. पहा : देवरसपि 
 
देवल, देवलक पु. १. िेवापुढे ठेविेिी िलििा इ.वर उिरलनवाह करिारा ब्राह्मि. २. िलििा 
घेऊन धमयकृत्ये करिारा लभिकु. ३. रु्गरव : ‘कंुभार िेवळक तथा धनर्गर ।’ – स्वालि ५·३५. 
 
देवलंड  लव. १. िेवािा तुच्छ मानिारा. २. नास्स्तक. 
 
देवलेश  पु. िेवापुढे आिेिी सामग्री. 
 
देवलोक पु. स्वर्गय. 
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देववािी स्त्री. १. संस्कृत भाषा. २. आकाशवािी. 
 
देववेळ  स्त्री. सकाळची वळे. 
 
देवसाख पु. कानड्या रार्गाचा एक प्रकार. र्गानसमय लिवसाचा पलहिा प्रहर. 
 
देवणसमनी स्त्री. सुर्गरि पिी. (िंाडी) 
 
देवसू लव. िेवािा लििेिी, वालहिेिी (जमीन, उत्पन्न इ.). (राजा., कु.) 
 
देवस्की  स्त्री. १. िेशभक्ती. २. र्गाविेवतेचा वार्णषक उत्सव. ३. िेवािा कौि िाविे. 
 
देवस्थान न. १. पुण्यभमूी. २. िेवािा अपयि केिेिी जमीन झकवा उत्पन्न. ३. िेवाचे संस्थान. 
 
देवळी स्त्री. १. कोनाडा. २. िहान िेऊळ. (पुजाऱ्यािाही उभे राहता येिार नाही असे.) ३. 
मंलिरातीि र्गाभारा. 
 
देवळी पु. भावीि; लतची संतती. याचं्याकडे लिव ेिाविे, वादे्य वाजविे इ. कामे लपढीजात असतात. 
याचंी स्वतंत्र जात मानतात. [क.िेविक] 
 
देवा, देवारा पु. िेिे; कजयफेड : ‘िेवा कीजो : मर्ग पुढारें िेलळजो’ – िीचपू १८. [सं.िेय] 
 
देवाइयल, देवाइयले न. िेऊळ : ‘बरें िंािें  तुिंें केिें  िेवाइयि । िेकरें बाइयि उपेलििी ।’ – तुर्गा 
६५५. 
 
देवाचे झाड लजच्या अंर्गात िेव येतो ती व्यक्ती. 
 
देवािघेवाि न. १. िेवघेव; व्यवहार; व्यापार; िेण्याघेण्याची लिया. २. उसने वाि; उसने फेडिे 
(फायिा, तोटा इ.). ३. थोडे–फार िेिे झकवा घेिे; थोडीफार सूट िेऊन वरै्गरे केिेिी तडजोड. 
 
देवाथी लव. िेवाचा भक्त. [सं.िेव + अर्णथन्] 
 
देवाधमाचा लव. १. िेवाधमासंबधंी; पलवत्र; धार्णमक (काम, वस्तू, व्यक्ती). २. िेव, लपशाच्च 
याचं्यापासून उत्पन्न िंािेिा (रोर्ग इ.). 
 
देवाधमाने टाकलेला जालतबलहष्ट्कृत; धमयबाह्य. 
 
देवान्न न. १. िेवभात. २. पिान्न; उत्तम अन्न : ‘झनलिती किान्न इस्च्छती िेवान्न । पाहाताती मान 
आिराचा ।’ – तुर्गा २८२७. 
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देवापुढचा देव, देवापुढेचा देव  १. महािेवापुढचा नंिी. २. (ि.) मूियलशरोमिी. 
 
देवारिे न. डोक्यावरचे ओिें ठेवण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूने अध्या अध्या कोसावर बाधंिेिा ओटा. 
(राजा.) २. (ि.) अधयकोस. 
 
देवारी लव. माि लवकिारा. 
 
देवारी पु. िेवाचा पुजारी : ‘उपाहारु िेवालरयालस’ – बािंोडे लशिािेि १·३३. [सं.िेव + कलरन्] 
 
देवालर्  न. िेऊळ; मंलिर. [सं.] 
 
देवालेवा पु. पहा : देवघेव 
 
देवाञा स्त्री. (ि.) मृत्य.ू (लि. होिे, येिे.) 
 
देवांग न. १. उंची रेशमी वस्त्र : ‘िेवारं्ग अग्नी आहाळेंिे’ – ज्ञाप्र १०४०. २. एक लविकर जात. [सं.] 
 
देवांगि १. लनिय; शपथ : ‘का ं न जुिंावयेा करावें । िेवारं्गि ।’ – ज्ञा १८·१२७६. २. र्गंधवयनर्गर : ‘इचें 
(अलवद्येंचें) जें अलनवाच्यपि । तें िुजेंही िेवारं्गि’ – अमृ ३२६. 
 
देवांगना  स्त्री. १. स्वर्गातीि अप्सरा. २. भावीि; िेवळी; िेविासी. [सं.] 
 
देणविे सलि. िेण्याचे ठरविे, लनलित करिे : ‘यासी मौजे मजकूरपैकी रुपये पन्नास िेलविे आहेत.’ – 
पेि ७·३४. 
 
देवी स्त्री. १. िेवाची स्त्री. २. अव. मसूलरका; फोड्या; लवस्फोटक; एक रोर्ग. त्याचं्या प्रलतबधंासाठी 
िंडावर टोचिेिी िस. यानंा कंुभाराच्या िेवी, माता म्हितात. (लि.येिे, काढिे, कानपिे, सुकिे.) 
[सं.] (वा.) देवी चा थाट – अंर्गावर पुष्ट्कळ िाट िेवी येिे. देवी जागविे – िेवीचे एक व्रत; िेवीचे 
जार्गरि करिे. 
 
देवी स्त्री. १. रािी; कुिीन स्त्री. २. (ि.) स्वतुःची स्त्री; पत्नी : ‘भीम म्हिे िेवीिा सारं्गा, ती जलर 
म्हिेि सोडीन ।’ – मोवन ९·५९. ३. िेवळाची िंाडिोट करिारी, व्यवस्था पाहिारी स्त्री. (र्गो.) [सं.] 
 
देवीधमी  लिलव. १. िेवधमामध्ये. २. िेवधमािा, व्रतवैकल्ये झकवा धार्णमक आचारलवचार, उपाय, 
उपचार करून; प्रश्न पाहून. 
 
देवोत्थान न. चातुमास संपल्यावर, कार्णतक शुक्ि एकािशीिा लवष्ट्िूचे जारे्ग होिे आलि उठिे. 
[सं.] 
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देव्हडा, देव्हडी लव. अलधक : ‘तेथ शब्िाकुंर वलरपडी । श्रोत्रा वाढी िेव्हडी ।’ – ज्ञा १५·१००. 
 
देव्हारघर, देव्हारसर न. िेवघर; िेव्हारा ठेवावयाची िोिी, जार्गा. 
 
देव्हारचौकी स्त्री. िेवघराचा चौक; िेवघरातीि चौरंर्ग : ‘िेव्हारचौलकये लबजे केिें  ।’ – भाए ५७. 
 
देव्हारबडवा पु. पुजारी : ‘िेव्हारूबडुवा लिवटा वेचकरू ।’ – नरुस्व ६९५. 
 
देव्हारा  पु. १. िेवाचे झसहासन (मूती ठेवण्यासाठी िाकडी, रुपेरी इ.). २. (ि.) डौिाची 
पूजा; ढोंर्ग. ३. कळवळ्याचे, भक्तीचे प्रिशयन करिे. [सं.िेवर्गृह] (वा.) देव्हारा अवतरिे – अंर्गात येिे. 
देव्हारा घुमविे – अंर्गात आििे; िेवपूजेचे ढोंर्ग करिे : ‘आयांचे पूवयज आताचं्या अडािी िोकासंारिे 
िेव्हारा घुमलविारेसुद्धा होते.’ – जोफु. देव्हारा फैलाविे, देव्हारा माजिे, देव्हारा वाढिे – कवडीमोि 
मनुष्ट्याची नस्ती प्रलतष्ठा वाढलविे, वाढिे; िेवऋषीपिाचे ढोंर्ग करिे. देव्हाऱ्र्ातील देव नाहीसा होिे – 
भीतीने झकवा आियाने मन लठकािावर नसिे. 
 
देव्हारे न. १. पहा : देव्हारा. २. लजच्यावर फार पे्रम केिे जाते अशी व्यक्ती, वस्तू. ३. जार्गृत िेवपिा 
(मनुष्ट्यातीि). 
 
देश पु. १. प्रातं; प्रिेश; भाषाभेिाने लभन्न िंािेिा प्रातं. २. जार्गा; स्थान. ३. योग्य स्थान; 
सभोवतीची पलरस्स्थती, भमूी. ४. सह्यारी, बािाघाट, कनाटक व र्गोिावरी निी यामंधीि प्रिेश. ५. 
(ज्यो.) औरस चौरस १०० योजनानंी व्याप्त भभूार्ग. ६. पलरसीमायुक्त भलूमभार्ग. उिा.िेश (महाराष्ट्र, 
कनाटक इ.); प्रातं (पुिे, वाइयप्रातं इ.). [सं.] (वा.) देश घेिे, आपला देश घेिे – आपल्या स्वतुःच्या 
कामात िि घाििे. देशाचा पाटा वरंवटा होिे – बेलचराि, ओसाड होिे, करिे. देशी जािे – स्विेशी 
जािे. 
 
देशक पु. समूह : ‘पलरमळें भ्रमरालंचया िेशका : आन वातालत’ – रुस्व ८१२. [सं.] 
 
देशक सत्ता स्वराज्यापूवीची पाटीि व िेशमुि याचंी ग्राम व परर्गण्याचंी वतनी व्यवस्था. 
 
देशकार  पु. एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा पलहिा प्रहर. 
लव. िेशावरचा. (र्गो.) 
 
देशकारि न. िेशभक्ती; राजकारि. 
 
देशकुळकरिी, देशगावडा, देशलेखक पु.  िेशपाडं्या; महािातीि प्रत्येक र्गावच्या 
कुिकण्यावरीि मुख्य वतनिार कुिकिी. कुळकण्याचा व िोताचंा लहशबे तपासिे हे याचें काम होते. 
 
देशचौगुला पु. िेशमुिाच्या हातािािीि अलधकारी. 
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देशठक  लव. अट्टि सोिा; महाठक. 
 
देशत्र्ाग पु. १. िेशातंर. २. हदपारी. 
 
देशद्रोह  पु. स्विेशाचा लवश्वासघात. 
 
देशपांडे, देशपांड्या पहा : देशकुळकरिी 
 
देशभक्त लव. िेशाची सेवा करिारा; िेशावर पे्रम, भक्ती असिारा. 
 
देशभाषा स्त्री. िेशाची भाषा; बोिण्याची भाषा; स्थालनक िोकभाषा. 
 
देशभाषाञान न. लवलवध प्रिेशातंीि अनेक भाषाचें ज्ञान. 
 
देशमर्ादा स्त्री. १. िेशातीि आचारलवचार, संप्रिाय, लनयम, पद्धती. २. िेशाची सीमा. 
 
देशमुख पु. १. परर्गण्याचा वतनिार अलधकारी. हा परर्गण्यातीि सवय पाटिावंरीि मुख्य असतो. २. 
(लवनोिाने) सोनाराचे काकता नावाचे हत्यार. ३. (ि.) हुिर्गा (कारि िेशावर हा फार लप्रय आहे). ४. 
वति (ओति) मधून पािी काढण्याचे मडके. ५. (लवनोिाने) लपकिािीसारिा उपयोर्ग करण्याचे मडके. 
६. िग्नात आििेिे मडके. (व.) 
 
देशमुखी स्त्री. १. िेशमुिाचे काम झकवा अलधकार. २. महािातीि नक्त जमाबिंीवर शकेडा 
सात आलि धान्द्यावर शकेडा तीन असा कर. 
 
देशमुखीि स्त्री. १. िेशमुिाची बायको. २. वाकळ; र्गोधडी. (व.) 
 
देशवटा  पु. हदपारी : ‘मोि तो पाहातसे वास । लरलद्धलसद्धी िेशवटा त्रास ।’ – तुर्गा ७२७. 
 
देशवही  स्त्री. िोकाचं्या नावाचंी यािी, चोपडी : ‘काळाची िेशवही । वालचता ंमािें नावं नाहीं ।’ 
– भाए 
१५१. 
 
देशवळ  लव. िेशी; िेडवळ : ‘असो हे िेशवळ (वृि)’ – लशव ३०५. 
 
देशशार्ा, देशसार्ा लव. माळवी; सोरठी : ‘आलिके िेशशाया सारं्गडी । कोसी कनकविी ।’ – िाव 
२८१. 
 
देशाटन  न. लवलवध िेशातं लफरिे; मुशालफरी; प्रवास. 
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देशावर  पु. िेशोिेशी भीक मार्गत लफरिे. 
न. १. अशा रीतीने लमळविेिी लभिा. २. परिेश; परिेशी व्यापाराचा, पेठेचा र्गाव. ३.परिेशी, आयात 
माि. ४. परिेशीच्या व्यापारी, लकमतीसंबधंी बातम्या. (वा.) देशावरास जािे, देशावर जािे – िेशभ्रमि 
करिे. 
 
देशावरकर, देशावरकरी  पु. िेशोिेशी लभिा मार्गत लफरिारा मािूस. 
 
देशावरी  लजरे. (तंजा.) 
 
देशाळिे अलि. िेशस्स्थतीिा अनुसरून असिे : ‘प.ं जवालहरिाि याचें भाषि ििनौ येथीि 
भाषिापेिा ंपुष्ट्कळच िेशाळिें  होतें.’ – के ५·१·१९३७. 
 
देशाळू लव. िेशावरचा; मोठ्या शहरातीि. (व.) 
 
देशांग (संर्गीत) मूछयना; रार्गाचे िेशपरत्वे पािटिारे स्वरूप : ‘रार्ग रार्गारं्ग उपारं्ग िेशारं्ग : भाषारं्गेंसी’ – 
नरुस्व १८४. [सं.िेश + अंर्ग] 
 
देशांतर  न. १. परिेश; िुसरा िेश; (धमासंबधंीच्या लवषयात) साठ योजने िूर असिारा 
अथवा निी–पवयताने तुटक िंािेिा िेश. हा परका समजिा जातो. २. याम्योत्तर वृत्तापासून पूवेकडीि 
अथवा पलिमेकडीि अंतर. 
 
देणशक पु. १. प्रवासी; मुशाफीर; परिेशात लफरिारा. २. आत्मज्ञानोपिेशक सद्रु्गरू. ३. समूह; थवा 
: ‘ऐसा ंकव्हिी नाहीं अलभचलरकू । जो होमीं कोंलकळाचंा िेलशकू ।’ – लशव ८४३. 
लव. िेशोधडी : ‘अहंकारेसी मन । का ंिेलशक जािें ’ – ज्ञा ११·६५४. [सं.] 
 
देशी लव. १. घाटावरीि; िेशासंबधंी. २. (समासात) त्या त्या िेशासंबधंी. उिा. पुिेिेशी, एतदेशी 
इ. ३. मराठी भाषा; िेशातीि भाषा : ‘िेलशयेचेलन नार्गरपिें ।’ – ज्ञा १०·४२. 
स्त्री. िेशभाषा; मराठी : ‘ऐसी िेशी आलि संस्कृत वािी । एका भावाचा ंसुिासनी – ज्ञा १०·४४. [सं.] 
 
देशीकार लव. मराठी भाषेमध्ये रचिेिे : ‘केिें  ज्ञानिेवें र्गीते । िेशीकार िेिें ।’ – ज्ञा 
१०·१८०५. 
 
देशीर् लव. पहा : देशी १, २ 
 
देशोधडी, देशोधडीस लिलव. स्विेश, स्वतुःचे र्गाव सोडून इतर लठकािी पोटापाण्यासाठी (लफरिे); 
मोठ्या आपत्तीमुळे घरिार सोडून इतरत्र (भटकिे). 
 
देषावळा, देषाळा पु. िेिावा : ‘जी िेषावळा पाहा पा ंनयनी’ – उह १२१६; ‘बाहीलर पाहीजे 
िेषाळा । तलर िारे्गि पलरकाळा’ – उह १२१७. 
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देस पु. १. पहा : देश १. २. तुच्छतािशयक लशवी. – शास्त्रीको. ३. एक रार्ग. र्गानसमय रात्रीचा 
िुसरा प्रहर. [सं.िेश] 
 
देसक पु. समूह; थवा : ‘मनोथयर्गजाचा िेसकु’ – ज्ञाप्र ४१५. [सं.िेश] 
 
देसक, देशक पु. लपढीजात वतनिार; सरकारी अलधकारी; प्रायुः िेशमुि. 
 
देसकत, देसकी  न. स्त्री. िेसकाचे काम, अलधकार; िेसाइयपिाचा हक्क : ‘कार्गि प्रातंाची 
पूवी िेसकत होती...’ – मरालचथोशा ४१. 
 
देसकाणळचे लव. आजकािचे : ‘िेसकालळचे आचारीये इतुिेयामध्ये आचालरत्व...’ – िीचपू १४५. 
[सं.िेश + काि] 
 
देसकू पु. समूह. पहा : देणशक ३ : ‘आइयकैि श्रोतयाचा िेसकू ।’ – भाए १६. 
 
देसगौड  पु. एक रार्ग. र्गानसमय प्रातुःकाळ. 
 
देसधड  स्त्री. िेशत्यार्ग करण्यासारिी लवपत्ती. 
 
देसधूळ  स्त्री. अलतशय लवपन्नावस्था; पूिय कंर्गािी. 
 
देसवट, देसाळ, देसोळी  लव. घाटावरीि, िेशावरीि मनुष्ट्य, प्रािी. 
 
देसवटा, दसवटा पु. १. िेशाटन; िेशातंर; प्रवास; मुशालफरी : ‘कीं मालनिा प्रभमुनें तो 
िसवटालह उत्सव नवासा ।’ – मोवन १०·७०. २. पहा : देशवटा 
 
देसवळ  लव. सामान्द्य; साधे : ‘एव ंनीये चौरासी : िेसवळ नावं यालस’ – ज्ञाप्र ३१०. 
 
देसाइय, देसार् पु. १. िेशमुिासारिा परर्गण्याचा वतनिार अलधकारी. २. िेशमुि –िेशपाडं्याच्या 
वडीि मुिािा टोपि नाव. (व.) 
 
देसाउर  लव. िेडवळ; अडािी : ‘प्रथम िेसाउर मािसानें आपल्यािा तारेने पाठवण्याचा 
मजकूर लिहून काढावयाचा’. – के ८·३·१९४०. 
 
देसी पु. एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा िुसरा प्रहर. 
 
देसुरी लव. िेशावरीि : ‘लतिटाचा र्गोळा िािारे िेसुरी िोक अलधक बळकट असतात.’ – 
सहस्त्रबुदे्ध लशििमीमासंा २०४. 
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देसोटा पु. (व.) पहा : देशवटा 
 
देसोरी लव. परिेशाशी व्यापार करिारे : ‘ते उमेिी िेसोरी । वालिये विजरे ।’ लिप ११·३२,प.ृ १२१. 
 
देस्त न. लकत्ता; वळि (र्गो.) पहा : देख 
 
देस्सेदेत पु. पोतुयर्गीजाचें वंशज; पोतुयर्गीज व िेशी लिस्ती याचं्यामधीि लमश्र लववाहातून लनमाि 
िंािेिा र्गोव्यातीि युरेलजयन वर्गय. [इं. लडसेंडंट] 
 
देह पु. शरीर; काया; अंर्ग. [सं.] (वा.) देह उगाळिे – (चाकरी इ. ने) शरीर लिंजविे. देह 
करवती घालिे – िेहत्यार्ग करिे. देह कारिी लाविे – एिाद्या कायासाठी स्वतुःिा कामािा िाविे. 
देह टाकिे, देह ठेविे, देह मोडिे – मरिे. देह तुटिे – आजारी पडिे. देह लोटिे – मूच्छा येिे. देहाचा 
फाल्गुन करिे – िेहाकडे िुियि करिे, हेळसाडं करिे : ‘...पोरा, वाट िावनू घेतिीस. िेहाचा फाल्रु्गन 
केिास!’ – राकाघाका ११९. देहात उजेड पडिे – अपराधाबदि लशिा भोर्गल्याने पिात्ताप होिे. देहाला 
पाझर लागिे – िेहधमावर लनयंत्रि न राहिे. देहावर असिे, रे्िे – शुद्धीत असिे, येिे. देहावर गािे, 
गीत, अभंग, पद, लाविी, कवन – िोन अथांचे काव्य. याचा उत्तान अथय शरीरलवषयक असतो व र्गूढाथय 
आत्मा झकवा ब्रह्म यासंबंधी असतो. देहावर नसिे – मन लठकािावर नसिे. देहावर रे्िे – रानटी 
िोड्या, बेबंि चािी टाकून िेिे. देही देवपि दाखविे, आििे, रे्िे – (एिाद्याने) मनुष्ट्यरूपात असूनही 
याच जड िेहावस्थेत असताना आपल्यात िैलवक आत्मीय सत्याचे ज्ञान झकवा ब्रह्मज्ञान आहे अशी िोकानंा 
प्रचीती आिून िेिे. 
 
देह पु. र्गाव : ‘एकूि तेवीस िेहे येथीि.’ – वाडसमा ६·११४. [फा.लिह] 
 
देहत्र्ाग पु. मरि; आत्म्याने शरीरातून बाहेर पडिे. 
 
देहत्रर्  न. स्थूि, झिर्ग व कारि असा तीन प्रकारचा िेह. 
 
देहदंड, देहदंडन पु. न. १. तपाने केिेिे िेहाचे संयमन. २. फाशीची लशिा. 
 
देहदृष्टी  स्त्री. मानवी दृष्टी. 
 
देहधमय पु. शरीराची मिमूत्रलवसजयनािी नैसर्णर्गक कामे. [सं.] (वा.) देहधमाचे करिे – शौचािा 
जािे. 
 
देहपात  पु. शरीराचे पतन; मरि. 
 
देहबुद्धी, देहभाव स्त्री. पु. १. जीवबुद्धी; िेहावरीि आसक्ती; अहंभाव; िेहालभमान. २. 
लचत्ताची सावधानता. [सं.] (वा.) देहबुद्धी राहिे – धडर्गत राहिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

देहभान  न. स्वतुःची जािीव; लचत्तानुसंधान; मन लठकािावर असिे; शातं असिे. २. 
लचत्तशुद्धी; लववकेशक्ती असिे. 
 
देहर्ात्रा स्त्री. १. िेहाचा चलरताथय; उपजीलवका. २. आयुष्ट्य; जीवनिम. 
 
देहरा पु. डेरा; मुक्कामाचे लठकाि; िेवस्थान. 
 
देहलज, देहली  स्त्री. िार. पहा : दहेलज : ‘जे शोभवी प्रत्यह िेहिीिा’ – सारुह १·५९. 
[सं.] 
 
देहलीदीपन्र्ार्  पु. (ज्याप्रमािे उंबऱ्यातीि लिवा ओटीवर आलि घरात सारिा प्रकाश िेतो 
त्याप्रमािे) भाषिाचा एिािा भार्ग मार्गच्या व पुढच्या भाषिािा सारिाच िार्गू पडतो तेव्हा हा न्द्याय 
योजतात. 
 
देहणवदेवी लिलव. र्गावोर्गाव; र्गावर्गन्ना : ‘जे लतसािा िेह लविेवी जमा िंडिी त्याचा वसूि तेरीि 
वार लकिी लसिीकबिं आििें.’ – पेि २·६८. [फा.िेह – ब – िेह] 
 
देहणवद्या स्त्री. लजच्यामुळे लवद्यावतंािा सुवियमय वििेह प्राप्त होतो ती लवद्या : ‘एका िेहलवद्या 
होए’ – दृपा १०. 
 
देहशुद्धी  स्त्री. १. प्रायलित्ताने शरीराची शुद्धता करिे. २. पहा : देहभान 
 
देहसंकल्प पु. प्राि पिािा िावनू काम करिे; लनकराचा प्रयत्न. 
 
देहसंग पु. िेहाचा अहंकार. 
 
देहस्थान न. कबर; थडरे्ग. – चढा १०. 
 
देहंदगी, देहनगी  स्त्री. िेिर्गी : ‘बलिसें आलि िेहंिर्गी’ – भाइ १८३४; ‘धमयिाव िेहनर्गी.’ – 
मइसा ६·३१९. [फा. िेहनर्गी] 
 
देहाडा पु. िेह : ‘पुरिा साठीं िेहाडा । ऐसें न म्हिे न म्हिे मूढा ।’ – तुर्गा २६८४. 
 
देहाती लव. िेडवळ; ग्रामीि : ‘ही िेहाती काँगे्रस झहिी जनतेंचें प्रतीक आहे.’ – के १·१·१९३७ [फा.] 
 
देहातीत  लव. िेहाच्या पिीकडे रे्गिेिा; अिेह िंािेिा. [सं.] 
 
देहात्मवाद, देहात्मदृष्टी पु. स्त्री. अनात्मवाि; जडवाि; िेहािाच आत्मा मानिे. [सं.] 
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देहाणदक कमे न. अव. १. पहा : देहधमय. २. िया, माया, प्रीती इ. मनाच्या वृत्ती. 
 
देहाणभमान पु. शरीराचा अलभमान; िेहबुद्धी; िेह म्हिजेच ‘मी’ अशी दृढ भावना. [सं.] 
 
देहार्, देहेहार्, देहारे् पु. अव. र्गाव;े र्गावर्गन्ना : ‘जकायती बिंरें व िेहाय परर्गिे मजकूरचें वतन 
करार करून लििें  असें.’ – वाडबाबा १·१२. 
 
देहावसान न. मृत्य;ू िेह नाश पाविे. 
 
देही लव. १. िेहासंबधंी. २. िेह धारि केिेिा; िेहधारी. 
पु. िेहात राहिारा जीवात्मा : ‘हें रजोरु्गिाचें िारुि । िेही िेलहयासी बधंन ।’ – ज्ञा १४·१७३. [सं.] 
 
देहुडा लव. वाकडा; वि. 
 
देहुडाचरि लव. एका पायावर भार घेऊन उभे राहून िुसऱ्या पायाचे पाऊि उचिून त्या पायावर 
टेकिे असता वाकिारा पाय. 
 
देहुडी स्त्री. िेवडी. [सं.िेहिी] 
 
देहेवार लिलव. र्गाववार. 
 
देंडारी, देंडाऱ्र्ा स्त्री. १. वातंी; उिटी; िाकरिे आलि थंुकिे. (लि. िेिे.) २. (ि.) (लर्गळंकृत पैसा, 
िाच इ.) परत करिे; ओकिे. (या शब्िाचा प्रयोर्ग नेहमी अनेकवचनी करतात.). 
 
देंडाविे  अलि. जड होिे; आळसाविे. (व.) 
 
देंडुभ न. माडुळ; सापाची एक जात : ‘िेंडुभ आंर्गीलचया चाप िार्गती । सहस्त्रमुिेंसी सरी करी िुमयती 
। – जासं्व. 
 

दै 
 
दैत लव. अलतशय धीमा; चेंर्गट; आळशी. (व.) 
 
दैत्र् न. भारतीय पुरािगं्रथातीि एक वंश, जात; िेवाचें शत्रू; िानव; रािस; असुर. [सं.] 
 
दैत्र्पुतळी स्त्री. मोठ्या पुतळ्याचंी माळ. 
 
दैत्र्रु्ग  पु. िैत्याचें युर्ग. ब्रह्मिेवाची बारा हजार वष ेझकवा मनुष्ट्याची चार युरे्ग. 
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दैत्र्वेळ  स्त्री. लतन्द्हीसाजंा. [सं.िैत्य + वेिा] 
 
दैनंणदनी स्त्री. १. प्रत्येक लिवशी घडिाऱ्या र्गोष्टी लिहून ठेवण्याची वही. २. प्रथा. [सं.लिन + 
लिन] 
 
दैना स्त्री. िैन्द्य; िुियशा; िशा; अपेष्टा; हाि; फलजती. [सं.िैन] (वा.) दैना भाकिे – आपिी लनकृष्ट 
स्स्थती सारं्गून, र्गयावया, प्राथयना करिे. 
 
दैणनक  लव. १. िररोजचे (काम इ.). २. िररोज प्रलसद्ध होिारे (वतयमानपत्र). [सं.] 
 
दैन्र् न. १. र्गलरबीमुळे आिेिा िीनपिा; प्रलतकूि पलरस्स्थती; र्गलरबी. २. हीनपिा; हिकेपिा; 
उिेपिा. [सं.] (वा.) दैन्र् करिे – भीक मार्गिे : ‘मर्ग लनिैव लनघे लकरीटी । िैन्द्यलच करंू ।’ – ज्ञा 
९·३११. 
 
दैबार पु. सैन्द्यसमूह. (र्गो.) 
 
दैव न. १. नशीब; प्रारब्ध; लवलधघटना. २. जातपचंायत; जातर्गंर्गा; जमात; स्वजातीय िोक. 
[सं.] (वा.) दैव उघडिे, दैव उपटिे, दैव खुलिे – भरभराट होिे; सुिाची प्राप्त होिे; चारं्गिी ग्रहिशा 
येिे. दैव उभे राहिे – िैवाचा जोर होिे; प्राक्तनाचा पलरिाम घडिे; नलशबाने अकस्मात सुि येिे. दैव 
काढिे, दैवास चढिे – भरभराट होिे; पुढे येिे. दैव णफरिे – नशीब प्रलतकूि होिे; वाइयट लिवस येिे. 
दैव णशकंदर असिे – िैव, नशीब बिवत्तर, चारं्गिे असिे. दैवाची परीक्षा करिे, पाहिे – धोका आहे 
असे समजूनही एिािी र्गोष्ट करण्याचे साहस, प्रयत्न करिे. दैवाच्र्ा नावाने हाका मारिे – नलशबािा 
बोि िाविे. दैवातून उतरिे – नष्ट, नामशषे होिे. दैवाने उचल करिे, र्ारी र्िे, हात देिे – नलशबाने 
मित करिे. दैवाने उपट खािे – िैव पराकाष्ठेचे अनुकूि होिे. दैवाने ओढ घेिे, दैव ओढविे – वाइयट 
(नुकसानीची) र्गोष्ट करण्याकडे प्रवृत्ती होिे. दैवाने धाव घेिे, करिे – चारं्गल्या झकवा वाइयट र्गोष्टीकडे 
अकारि प्रवृत्ती होिे. दैवाने मागे पाहिे सरिे, हटिे – नशीब लफरिे. 
 
दैव लव. िेवापासून िंािेिा; िेवासंबधंी; िैलवक; िैवी; िेवाचा. [सं.] 
 
दैवगत, दैवगती पहा : देवगत 
 
दैविे अलि. िैववान होिे; उत्कषािा चढिे : ‘वानंू िाधिों तें िुिेन थावें । िैविें  िैव ।’ – ज्ञा १६·३१. 
 
दैवत न. १. िेव; िेवता. २. (ि.) अत्यंत िाडका, आवडता मािूस, पिाथय. ३. पूज्य वस्तू; 
िेवतुल्य र्गोष्ट. [सं.] 
 
दैवप्रश्न  पहा : देवप्रश्न 
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दैवर्ोग  पु. िैवघलटत; िैवाची अनुकूिता झकवा प्रलतकूिता. (एिािी र्गोष्ट आकस्स्मक, 
अकस्ल्पत घडिी असता म्हितात.) 
 
दैवलदैव न. अहोभाग्य : ‘वानंु िाधिेलत तें िूिेलन यावें । िैवििैवं ॥’ – ज्ञा १६·३१. 
 
दैववशात, दैववशेत लिलव. िैवयोरे्गकरून; िैवर्गतीमुळे. 
 
दैववाद, दैणष्टकवाद पु. मनुष्ट्याचे सुििुुःि, यशापयश इ. सवय नलशबावर अविंबनू आहेत असे 
मत; नलशबावर सवयस्वी हवािा ठेवण्याचे मत. 
 
दैवणववाह पु. िग्नाच्या आठ प्रकारापंैकी एक; सािंकृत कन्द्यािान करिे. 
 
दैवसवा  स्त्री. इयश्वराची इच्छा : ‘कव्हिी येकी जन्द्मीचे । आजयक होतें िैवसवचेें’ – ज्ञाप्र ५०२. 
लिलव. इयश्वरी कृपेने : ‘जो इस्वरालभमुिु : जेया िैवसवा संतोिु’ – उर्गी ३३९. [सं.िैव] 
 
दैवहत, दैवहीन लव. कमनलशबी; अभार्गी : ‘अहा कैसा मी िैवहत प्रािी.’ – बािबोध पलहिे पुस्तक. 
 
दैवञ लव. १. ज्योलतषी; भलवष्ट्य सारं्गिारा; जोशी. २. सोनारीचा धंिा करिारी एक ब्राह्मि जात. 
 
दैवागळा, दैवाआगळा, दैवाणथला लव. थोर नलशबाचा; िैववान : ‘एवढी हावं तो िैवाआर्गळा । म्हिऊलन 
करी ।’ – ज्ञा १०·३३२; ‘मीलच एकु िैवालथिा : मािंया भाग्या उियो जािा’ – सव ४९५. 
 
दैवाचा भोपळा कमनलशबी; िुिैवी. (भोपळा हिका व पोकळ असतो, त्यावरून). 
 
दैवाचे ताले भाग्य; िैव. [सं. िैव + अर.तािा] 
 
दैवाद्य लव. िेवलवषयक : ‘िैवाद्य मार्गय तो एकु’ – िीचउ २९. [सं.] 
 
दैवावरचा खेळ प्रयत्न केल्यानंतर नलशबाच्या हवाल्यावर ठेविेिी र्गोष्ट. 
 
दैणवक पु. एकलनष्ठ परमेश्वरभक्त. 
 
दैणवक न. भाग्य, नशीब. 
लव. १. नलशबासंबंधी. २. िैवी; िेवासंबधंी; िेवाचा. [सं.] 
 
दैवी स्त्री. मंत्र, तंत्र, प्राथयना इ.नी रोर्ग इ.वर उपचार करण्याचा प्रकार, पद्धती. 
लव. पहा : दैणवक [सं.] 
 
दैवीक न. सुतक : ‘आमतें िैवीक पडिें .’ – िीच १·४२. 
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दैवी संपत्ती सालत्त्वक स्वभाव, वृत्ती; िया, अनुकंपा इ. रु्गि. 
 
दैवी सृष्टी ब्रह्मिेवाने लनमाि केिेिे जर्ग. 
 
दैणशक लव. प्रािेलशक; िेशलवषयक; प्रालंतक; स्थालनक इ. [सं.] 
 
दैणष्टक लव. १. प्रारब्धवािी. २. िैवासंबंधी. [सं.] 
 
दैणहक लव. िेहासंबधंी; शारीलरक; कालयक. [सं.] 
 

दो 
 
दो लव. िोन. [सं. लि; झह.] 
 
दोआब पहा : दुआब [सं.लि. + आप; झह.] 
 
दोडका  पु. १. िुर्गािी; अधा पैसा. २. (मोत्याच्या वजनामध्ये) एक शभंराशं चव. ३. 
(सावकारीमध्ये व्याजाचा लहशबे करताना) एकशभंराशं रुपया झकवा एक कच्चा. 
 
दोखरिे  अलि. आवाज घोर्गरा होिे : ‘त्याचंा घसा िोिरल्यामुळे ते रेकून बोित होते.’ – माभ ू
८·५. 
 
दोखा पु. साधे, सुती कापड. (व.) 
 
दोखा पु. १. साथ. २. नवीन रीत; टूम. (व.) 
 
दोखाड  स्त्री. उिीव; तोटा. (व.) 
 
दोगला लव. १. लमश्र जातीचा; िेकवळा; अधा झहिु व अधा मुसिमान झपजारी. – के ४·२·१९४१. २. 
िुतोंड्या; अलवश्वासू. (ना.) [फा. िाघूि, िोघ्िा] 
 
दोगांडे लव. िुहेरी उपयोर्गाचा. 
 
दोघट लव. िुघयट; अवघड : ‘िोघट तो भारी आहे...’ – पेि २९·९९. [सं.िुघयट] 
 
दोघुलेपि न. १. िोघामंधीि पे्रम; एकरूपता : ‘ही ठावोवऱे्ही लवयोर्ग भेंडे । ....िोघुिेपि ।’ – 
अमृ १·६. २. िैत. 
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दोघे, दोघी पु. स्त्री. न. अव. िोन; िोनजि (लवशषेतुः सजीव प्राण्यालंवषयी, त्यातही 
मािसालंवषयी उपयोजतात). [सं.लि] 
 
दोचौ लव. िोनचार : ‘िोचौ लिवसातं लकल्लाही घेतिा.’ – भाब २७. 
 
दोजक पु. नरक : ‘चाडंाळाशी िावया िोजकामधी । मेवा िालविा असे ।’ – योसं १८·२९९. [फा.] 
 
दो टक्र्ाने धड बळकट; धडधाकट. 
 
दोटा पु. बाभळू वरै्गरे िंाडाचं्या काठ्याचें एक पलरमाि; सात काट्याचंा एक िोटा. (व.) 
 
दोड लव. िाड; िोडकर; िट्याळ. 
 
दोड, दोडा पु. १. कापसाचे बोंड : ‘आलि पळहेचा िोडा ।’ – अमृ ७·२६३. २. विेिोडा. ३. कच्चे 
फळ : ‘वायालंवि तुटें िोड । मान सुि इच्छी भाडं ।’ – तुर्गा २८७७. ४. शवेरी, रुइय झकवा मािंार याचे फळ : 
‘िोडा अकय तरूचा अमृतफिस्वाि िालवतो थोडा ।’ – मोकृष्ट्ि ८७·३४. ५. अफूचे बोंड. – कृलष ४९८. 
लव. कच्चा. [क.िोड्डीळे] 
 
दोड न. बाजरीचे किीस. (व.) 
 
दोडका पु. १. एक जातीचे भात. २. िोडकीचे फळ; लशराळे. याच्यातीि कडू जातीचा औषधात 
उपयोर्ग होतो. [क. िोड्ड + काइय] 
 
दोडकी  स्त्री. िोडक्याचा वेि. 
 
दोडी स्त्री. हरििोडी; एक वनस्पती. 
 
दोड्डमूती स्त्री. कनाटकातल्या िेवळातूंन आढळिाऱ्या प्रचडं मूती. 
 
दोि, दोिी स्त्री. १. रु्गरानंा पािी पाजण्याची कंुडी; टाके. २. (अलशष्ट) िोिा; मोठे पोट; िोंि. ३. 
रोिाच्या आकाराची िहान होडी; होडरे्ग. (कु.) ४. रोि. (र्गो.) [सं.रोि] 
 
दोिगे न. िहान होडी, िोि; िाकडी डोिी. 
 
दोिा पु. पोतुयर्गीज लशपाइय : ‘ते महालर्गरी मंुबइयहून वरतें साहा िोिे घािून पािी जोिावयास 
पाठलविी.’ – पेत ३४·६१. [पोतुय. िो] 
 
दोिा पु. १. िोंि; मोठे पोट. २. रोि. 
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दोतुकी, दोतूक लव. (संर्गीत) र्गायनात ज्यािा अस्ताइय व अंतराही आहेत, पि आभोर्ग नाही असे िोन 
अवयवाचें धु्रपि. 
 
दोदािा  पु. धो – धो प्रवाह. 
 
दोदानी  स्त्री. र्गळ्यातीि एक अिंकार. (िंाडी) 
 
दोन लव. २ ही संख्या. लवभस्क्तप्रत्यय िार्गण्यापूवी याचे िोहो असे रूप होते. उिा. िोहोंना, 
िोहोंनी. [सं.लि] (वा.) दोन णजवांचा णनवाडा होिे – सुिरूप बाळंत होिे. दोन डोळ्र्ांची भीड – समोर 
असतानाच फक्त पे्रम; वरपारं्गी पे्रम. दोन दरडीवर (काठावर) हात ठेविे, दोन्ही दरडीवर (काठावर) 
हात ठेविे, दोन दरडीवर (काठावर) हात टेकिे, दोन्ही दरडीवर (काठावर) हात टेकिे – िुटप्पीपिा 
करिे. दोन णदवस – थोडे लिवस; काही काळ. दोन णदवसांचा – थोडे लिवस लटकिारा; हंर्गामी; अशाश्वत 
(सोबती, संपत्ती अलधकार इ.). दोन णदशा ऱ्हानं – र्गभयवती असिे; र्गभय राहिे. (अलह.) दोन बोटे स्वगय 
उरिे – अलतशय आनंि होिे; अलतशय र्गवय करिे. दोन हातांनी खचय करिे – मारे्गपुढे न पाहता िचय 
करिे. 
 
दोनतोंड्या, दोनबारी, दोनबोल्र्ा, दोनमाऱ्र्ा  पहा : दुतोंड्या 
 
दोन प्रहर मध्यान्द्ह. पहा : दुपार 
 
दोनप्रहरची काळजी पोटापाण्याची काळजी, झचता. 
  
दोनी, दोन्ही लव. िोनही : ‘िोनी वरुषें बुडी मालरिी ।’ – िा ३·४·१६. 
 
दोन्हीसांज लिलव. (सकाळी व संध्याकाळी) जेविाच्या िोन्द्ही वळेेिा, वळेेकरता. 
 
दोपि न. िैत; लभन्नपिा. 
 
दोबराद, दोब्राद  लव. िुप्पट; िुबार. (र्गो.) [पोतुय.िोब्रो] 
 
दोब्राद न. नारळाच्या िंाडापासून केिेिे उंची मद्य (बेवड्याप्रमािे). (र्गो.) [पोतुय. िोब्रोिा] 
 
दोभ पु. आचळ; सड. (कु.) [सं.िुह; म. िुभिे] 
 
दोमदोमउद्र्गा. िाविमिपीराचे भक्त अथवा मुसिमान फकीर याचंा लभिा मार्गण्याच्या वळेचा शब्ि. 
िमिम, िमसाहेब असेही म्हितात. [ध्व.] (वा.) दोमदोम करीत णफरिे, दोमदोम करीत जािे – 
िारोिार, िेशोिेशी लभिा मार्गत लफरिे; भीक मार्गिे. 
 
दोमूख न. संर्गम. (र्गो.) 
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दोर् स्त्री. १. करवटंीची पळी; डाव. (र्गो.) २. डोके; डोइय. पहा : डोर् 
 
दोर्ना पु. िूध काढण्याचे भाडें. (व.) 
 
दोर पु. १. काथ्या, वाक, अंबाडी, तार्ग इ. िंाडाचं्या सािीचे िाबं तंतू. २. केळ, अंबाडी, भेंडी 
इ.च्या सािीची झकवा तंतंूची वळिेिी िोरी. (राजा.) ३. (ि.) नासिेिे िही, र्गूळ इ.मधीि तार; तार 
येण्याची अवस्था; लचकटि. [सं.िोरक] (वा.) दगडाचे दोर काढिारा – युस्क्तवान; उद्योर्गी. 
 
दोरक पु. १. लशवण्याचा िोरा. २. पहा : दोर २. [सं.] 
 
दोरकस  पु. १. र्गाडी, मोट इ. ना बाधंण्याचा िोर; नाडा; चऱ्हाट. २. बारीक िोरी. 
न. एकत्र बाधंिेल्या पुष्ट्कळशा िोऱ्या. 
 
दोरखंड  न. १. जाड िोर; सोि. २. िोराचा तुकडा. ३. कािाचा (केळीच्या र्गाभ्याचा) िोर. 
 
दोरखंडे  न. अव. र्गिबताचे िोर; जाड िोर. 
 
दोरगंुडा  पु. सािींचे झकवा िोरीचे भेंडोळे (शाकारण्याच्या कामी उपयोर्गी). 
 
दोरडे न. १. जाड झकवा मोठा िोर; िोरिंड. (को.) २. (झनिाथी) िोराचा तुकडा, वाइयट, 
लनरुपयोर्गी िोरा. 
 
दोरिी स्त्री. िोरी. 
 
दोरने न. िोऱ्यानंी लवििेिे टोपरे : ‘श्रीमुरु्गटी िोरने’ – िीचउ १४६. [सं.िोर] 
 
दोरवा पु. १. अंर्गात उभ्या जाड रेघा असिेिा कपडा; कापडाचा एक प्रकार. २. तडा; चीर; भेर्ग; 
िर्गड इ.मध्ये असिारा िोरा. (को.) [त.डोलरया] 
 
दोरा पु. १. सूत (लशवण्याचे); वळीव, लपळिार सूत. २. तडा; भेर्ग. ३. (ि.) िहान िंरा; लिंरि. 
४. (ि.) जोड; संबधं; आप्तपिा; धार्गािोरा. ५. (ि.) रु्गप्त कारस्थान : ‘हळूच िाविे सारे िोरे ।’ – ऐपो 
२५१. ६. नारूचा लकडा; तंतू. ७. वृषिापासून लशश्नापयंतचे सूत्र. ८. (पिाथय इ.िा) िार्गिेल्या लकडीचा 
मार्गय; लकडीच्या संचाराची रेषा. ९. र्गोर्गिर्गाइयसारख्या लचकट रव टाकिाऱ्या प्राण्याची उमटिेिी रेषा. 
१०. एक प्रकारची बारं्गडी, िालर्गना : ‘वरे्गळें लनघता ं घडीन िोरेचुडा ।’ – तुर्गा २९५९. ११. पोटातीि 
आतडी. (ना.) [सं.िोरक]  
 
दोराविे  अलि. १. िोरा, रेषा, लशरा, तड असिे (िाकूड, धोंडा, मोती इ. मध्ये). २. (नासिेिा 
पिाथय, झतबिेिी किीक इ.) िोराळ, लचकाळ होिे. 
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दोराळ लव. िोरमय; तंतुमय (र्गरा, िही इ.). (राजा.) 
 
दोरी स्त्री. १. बारीक िोर. २. जमीन–मोजिीचे एक पलरमाि. २० परतन, ८० झकवा १२० लबघे. ३. 
एक िहान मासा. ४. (सोनारी – सुतारी धंिा) इंचाचा एक अष्टमाशं भार्ग; सूत. [सं.िोरक] (वा.) दोरी 
सैल देिे, दोरी सैल सोडिे, दोरी णढली करिे – बधंन, लनयम इ. लशलथि करिे; स्वातंत्र्य िेिे. 
 
दोरीसूत लिलव. सरळ; ओळंब्यात; फेरफार न करता सरळ रेषेत. 
 
दोरेकार  पु. ब्राह्मि; जानव ेघाििारा. 
 
दोलर्ात्रा स्त्री. िेवािा िोिात बसवनू काढिेिी लमरविूक. 
 
दोलहिा पु. टोमिा; आळ : ‘तंव तो हलर म्हिे लनजारं्गने वो । िइ नीच का ंिेसीि िोिहिे वो 
।’ – तुर्गा १४१. [सं.िोिन] 
 
दोला पु. १. िंोपाळा; िुंिा; िंोका. २. डोिी. [सं.] 
 
दोलामुणद्रत न. मुरिकिेच्या आरंभकाळातीि पुस्तक. 
 
दोलार्मान लव. १. हििारे; डोििारे. २. डळमळीत; घुटमळिारे (लचत्त). 
 
दोलार्ंत्र न.  (वैद्यक.) तेि, रस काढण्याचे यंत्र. 
 
दोव पु. फार पातळ कार्गि. (र्गो.) 
 
दोवलॉ पु. १. डविी. २. एक वनस्पती. (र्गो.) (वा.) दोवलॉ करिे – िुडबुड करिे. 
 
दोवाड, दुआड, दुवाड लव. कठीि; िुस्तर; भयंकर : ‘हा ंर्गा मारु्गय िोवाडु होए ।’ – ज्ञा १८·१७८. 
 
दोशा, दोसा पु. चिे, उडीि, तािूंळ याचं्या लपठापासून केिेिे लधरडे. 
 
दोणशि  स्त्री. जास्विं. (र्गो.) 
 
दोशी लव. लिलव. िोहो बाजंूनी; लिधा. (र्गो.) 
 
दोष पु. १. वैरु्गण्य; न्द्यून; िोड; उिीव. २. पाप; अपराध; कायिा मोडिे; िूषिीयता; झनद्यता. ३. 
(वैद्यक.) शरीरातीि रसाचंा िोभ; वातलपत्तािी लवकार; व्याधी; रोर्ग. ४. िेि, भाषि यातंीि व्यंर्ग. याचे 
तीन प्रकार – पि (शब्ि) िोष, अथयिोष, वाक्यिोष. [सं.] (वा.) दोष उडिे – आरोप, ठपका 
पुराव्याअभावी िोटा ठरिे. 
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दोषिे उलि. िोष िेिे; नाव ेठेविे. 
 
दोषदृष्टी  स्त्री. लछरान्द्वषेि; केवळ िोषच पाहण्याची दृष्टी. 
लव. िोषदृष्टीने पाहिारा. 
 
दोषानुवाद पु. चहाडिोरी; िुसऱ्याचे िोष बाहेर काढिे, सारं्गिे. 
 
दोषारोप पु. १. एिाद्यावर िोष िार्गू करिे; िोष िेिे. २. आरोप; आळ. 
 
दोषी लव. १. अपराधी; रु्गन्द्हेर्गार. २. उिीव, िोष असिेिा. 
 
दोस पु. र्गोड आंबा. (र्गो.) – लशिी २·३५. [पोतुय.] 
 
दोसीना  स्त्री. घोड्याच्या छातीवर मध्यभार्गी असिेिी िुसऱ्या रंर्गाची रेघ. – अश्वप १·१०१. 
 
दोस्त, दोस्तदार  लव. १. लमत्र; स्नेही. २. (ि.) लप्रयकर; यार. [फा.] 
 
दोस्तदारी, दोस्ताइय, दोस्ती, दोस्तीदार्ा स्त्री. १. मतै्री. २. (ि.) अनीतीवे, अधम्यय, पापी पे्रम. 
  
दोस्त राष्ट्रे िुसऱ्या महायुद्धात लहटिरलवरुद्ध िढिारी राष्ट्रे. 
 
दोह, दोहन पु. न. िूध काढिे. [सं.] 
 
दोहडाविे अलि. लनरोप िेिे, िवडिे, धाडिे : ‘करनाटकी चािरा िेऊनु िोहडाविे.’ – इमं ७. 
 
दोहिे उलि. िूध, धार काढिे : ‘टाकून धेनू वृशभास िोहे ।’ – सारुह १·६४. [सं.िुह] 
 
दोहद न. १. र्गरोिर स्त्रीची इच्छा, वासना; डोहाळा : ‘िोहि कैसा संुिलर, सारं्ग तुिंें काय इस्च्छतें 
स्वातं ।’ – मोमंत्ररामायि उत्तरकाडं २३३. २. (ि.) िंाडानंा बहर येण्यासाठी आवश्यक स्स्थती; त्याचंी 
मनीषा, वाछंा. उिा. बकुिास िोहि मधाची रु्गळिी. [सं.िौहृि] 
 
दोहरिे  अलि. १. िुआइय िेिे; जाहीर घोषिा िेिे. २. पुन्द्हा, िुसऱ्यािंा सारं्गिे. 
 
दोहरी स्त्री. पासोडी. 
 
दोहवा पु. िूधिुभते : ‘मंजुळ विेु वाहे िुब्धल्या धेनुवा । नंिाघरीं िोहवा पूिय वाहे ।’ – 
लनवृलत्तनाथर्गाथा ५९. 
 
दोहा, दोहोरा, दोहरा पु. झहिुस्थानी काव्यातीि एक छंि; कलवताजाती. [झह.] 
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दोहा पु. र्गाइय–म्हशींचे िूध काढण्यासाठी नेमिेिा मािूस : ‘म्हशींच्या कासाशंी बसिेिे िोहे 
कासातून धारा काढीत होते.’ – वानर्गी प.ृ ११९. 
 
दोणहरी लव. िुप्पट; िुरु्गिी : ‘र्गोरीिा िारे्ग पान । नार्ग र्गव्हाळ्या मुहीऱ्या । वाऱ्या चािंू द्या िोलहऱ्या ।’ 
– विो ४८. (व.) 
 
दोही स्त्री. १. िाही; िवडंी; जाहीर घोषिा : ‘अब्िािी यािें तेमुरशा बसलविा, त्याची िोही 
लफरलविी.’ – मइसा १·२५५. २. िबर; बातमी : ‘त्यानें कचेरीस येऊन िोही लििी.’ – मइसा १५·१०७. 
३. शपथ : ‘बाइयची व आमची लचत्त शुद्ध नाहीं यामुळें  आम्ही िोही लििी.’ – मइसा ६·११६. [अर.िुआइय] 
 
दोही, दोहो लव. िोन. [सं.लि.] 
 
दोहीला  लव. रोह करिारा. (व.) [सं.रोही] 
 
दोहेरा लव. िुहेरी. [झह.] 
 
दोहेरापट पु. (कुस्ती) जोडीिाराच्या िोन्द्ही रु्गडघ्याचं्या िविीत हात घािून आपिे डोके 
पोटास टेकून जोडीिारास एकिम आपटिे. 
 
दोहो लव. िोन. 
 
दोहो टक्क्र्ाने धड लव. बळकट; ििकट. 
 
दोहोत्रा  पु. िरमहा िरशकेडा िोन िराचे व्याज. 
 
दोहो बापांचा लव. १. व्यलभचारी मातेचा; जारज; अकुिीन. २. िय्ामुष्ट्यायि. 
 
दोहो मांडवांचा वऱ्हाडी १. वधू व वर या िोन्द्ही पिामध्ये सारिाच वावरिारा; मध्ये िुडबुड करिारा. २. 
(झनिाथी) िग्न आलि औध्वयिेलहक या िोहोंमध्ये सारिाच भार्ग घेिारा. ३. (ि.) ज्यािा स्वतुःचे काही 
मत, तत्त्व नाही असा. 
 
दोंगुल्ली  स्त्री. िहान डोंर्गर. (र्गो.) 
 
दोंणचल लव. िोन चुिी असिेिे : ‘आघाता येवढा ंिोंलचिा कंुडी : अस्ग्न पाजलळजे तेया ंबुडी’ – रकौ 
३५. 
 
दोंद, दोंणदल न. १. मोठे, वाढिेिे पोट. (लि. येिे, वाढिे, िंडिे.) २. (ि.) एकिम लमळािेिी 
संपत्ती, िौलकक, िजा, बढती इ. (लि. वाढिे). [सं.तंुि; रु्ग. िंुि] (वा.) दोंद रे्िे, दोंणदल रे्िे – १. 
तृप्ती होिे. २. पोट वाढिे; पोट मोठे होिे. दोंदावर दोंद रे्िे – भरून वाहिे; श्रीमंत होिे. 
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दोंदाळ, दोंदाल, दोंदी, दोंद्या लव. ढेरपोट्या; मोठ्या पोटाचा; तंुलिि : ‘आशारसें िोंलििु । जािा 
सातंा ।’ – ज्ञा ७·१६८. 
 

दौ 
 
दौड स्त्री. १. िवडिे; िुडकी; धाव. (लि. मारिे). २. िष्ट्करी चाि, स्वारी, मोहीम. ३. घोड्याची 
िौडत जाण्याची चाि. [सं.रुत; ध्व. िुड] 
 
दौडका स्त्री. एक प्रकारचे वाद्य : ‘लर्गलडलबडीया िौडका िुटाळा ।’ – कृमुरा ४०·११. [ध्व.िौड] 
 
दौडिे अलि. धाविे; पळिे. [सं.रु] 
 
दौडादौडी स्त्री. धावपळ; धावाधाव; इकडे–लतकडे धाविे. 
 
दौत स्त्री. शाइयचे भाडें. [अर.िवात] (वा.) दौतीचा घािा घालिे – १. (िौतीत िेििी लतरपी 
रालहिी असता घाण्याच्या िाटेप्रमािे लिसते त्यावरून) िौतीत किम बुडवनू ठेविे. २. (ि.) काम 
अधयवट पाडून ठेविे; एिाद्या र्गोष्टीचा लनियय न िाविे. 
 
दौतपूजा स्त्री. १. लिवाळीमध्ये सराफ, व्यापारी इ. करतात ती िौतीची पूजा. सोने, वही व िौत 
ही तीन प्रतीके अनुिमे महािक्ष्मी, महासरस्वती व महाकािी याचंी आहेत. २. (ि.) (लहशबे 
लिलहण्यासाठी िौतीत टाक बुडवण्याची फक्त मजुरी) नुसते नावािा भाडे; नाममात्र भाडे. 
 
दौत्र् न. १. िूताचे काम; लनरोप नेिे, आििे. २. वलकिी; लशष्टाइय. [सं.] 
 
दौर पु. घेर; परकर. [अर.] 
 
दौरा पु. लफरती; प्रवास; पलरभ्रमि. [अर.िौर्, िौरात] 
 
दौबयल्र् न. कमजोरपिा; िुबळेपिा; अशक्तता. [सं.] 
 
दौलत स्त्री. १. संपत्ती; पैसा. २. वैभव; ऐश्वयय; समृद्धी. ३. जहार्गीर; राज्य. ४. सैन्द्य : ‘–िंाडून 
बुिरे्गसुद्धा ंिौित र्गिय जािी.’ – ऐिेसं ११·६०८६. ५. सल्तनत; साम्राज्य; र्गािी. [अर.] (वा.) दौलतीचा 
खांब – १. ज्याच्या बळावर कुटंुब झकवा राज्य भरभराटीिा येते तो; िौित कमाविारा, राििारा. २. 
मुख्य मुत्सदी. – इमं २३६. 
 
दौलतखा लव. राजाचा लमत्र, लहतझचतक : ‘महाराज जानोजी केवळ लनिािस, सवय प्रकारें 
िौितिा स्वामींचा आहे.’ – मइसा १·१४८. 
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दौलतजादा, दौलतज्र्ादा स्त्री. १. राजिरबारातीि भाििाराचा, राजािा उदेशून ‘राज्य 
भरभराटीिा येवो’ या अथी जयजयकारवाचक शब्ि. २. तमाशातीि नाच्यािा उते्तजनाथय व चढाओढीमध्ये 
बिीस लिल्यानंतर तो करतो तो जयजयकार. ३. (ि.) तमाशात नाच्यापोराशी अर्गर किावलंतिीशी 
भरसभेत केिेिी श्रृंर्गारचेष्टा. (लि. करिे, होिे). (वा.) दौलतजादा होिे, दौलतज्र्ादा होिे – 
(सरकारिरबारी) प्रलतष्ठा वाढिे. 
 
दौलतदार, दौलतवान, दौलतवंत लव. १. श्रीमंत, २. सत्ताधीश; राज्यालधकारी; ‘पाहते अथी 
िौितवतंास कोिी एक र्गोष्टींने सूि नाहीं.’ – ऐिेसं १२१५. 
 
दौलतबंकी पु. महािारपाि. – राव्य १·१४. 
 
दौलतमदार संपत्तीचे माहेरघर; ऐश्वयाची िाि (जुन्द्या कार्गिपत्रातंीि एक पिवी). 
  
दौला िौित; राज्य. 
 
दौणहत्र पु. १. मुिीचा मुिर्गा. २. िौलहत्र प्रलतपिा; आजे पाडवा. (आलश्वन शुद्ध प्रलतपिेस करतात.) 
[सं.] 
 
दौंडाळ लव. र्गस्प्पष्ट; बाताड्या : ‘अशी राडं िौंडाळ र्गळ्यातुंनी िग्नाची होती ।’ – पिा ७६. 
 

द्या 
 
द्याज न. कन्द्याशुल्क; वधूिलििा. पहा : देज 
 
द्यानती स्त्री. शुद्ध वासना; िानत. [अर.लियानत] 
 
द्याहा, द्याहा ढवळ्र्ा लिलव. लिवसा, िुपारी. [सं.लिवस] 
 
दु्य न. १. आकाश; स्वर्गय. २. लिवस. [सं.] 
 
दु्यजीवा, दु्यज्र्ा स्त्री. धु्रव आलि ग्रह याचं्यातीि अंतर; अहोरात्र समातंरवृत्ताची ज्या. [सं.] 
 
दु्यज्र्ा चापांश आकाशातीि ताऱ्याचें धु्रवापासून अंतर. 
 
दु्यणत, दु्यती स्त्री. कातंी; तेज; प्रकाश. [सं.] 
 
द्यतू न. फाशानंी िेळिे; जुर्गार; जुवा. [सं.] 
 
द्योतक न. लचन्द्ह; र्गमक. 
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लव. प्रकाश पाडिारा. २. स्पष्ट करिारा; िािलविारा. [सं.] 
 
द्योतन न. १. चकचकीत, िंर्गिंर्गीत, िेिीप्यमापन करिे. २. स्पष्ट करिे; उघड िािविे. ३. (ि.) 
शब्िावाचून इतर िििानंी होिारे अथयप्रकाशन, ज्ञान. [सं.] 
 
द्योतमान लव. प्रकाश पाडिारे; चकचकिारे. 
 
द्योतणविे उलि. १. प्रकालशत करिे. २. स्पष्ट, उघड करिे. [सं.दु्यत] 
 
द्योणतत लव. १. प्रकालशत; िीप्त. २. सुबोलधत; िर्णशत. 
 

द्र 
 
द्रम्म पु. १६ पिाचें एक नािे; सुमारे सोळा पैसे; पाविी. [सं.] 
 
द्रव पु. १. रस; पिाथातीि नैसर्णर्गक ओिावा, आरयता, जिाशं. २. पािंर, स्त्राव; राव; र्गळिे; 
लथबकिे. ३. लवतळिे; र्गािन; रावि; रवरूप अवस्था (घट्ट पिाथाची, अस्ग्नसंयोर्गाने). ४. (ि.) ियेचा 
पािंर : ‘अमृत घोलटता ंरव न येलच बापा लजिा ।’ – केका १०४. [सं.] 
 
द्रवगुरुत्वमापक न.  (पिाथय.) प्रवाही रव्याचे रु्गरुत्वमापन करण्याचे यंत्र; (इं.) हायड्रोमीटर. 
 
द्रविे अलि. १. लवरघळिे; लवतळिे; रस होिे. २. (ि.) ियेने हृियािा पािंर फुटिे; अंतुःकरि मृिू 
होिे. 
 
द्रव्र् न. १. धन; संपत्ती; मािमत्ता; पैसा. २. वस्तूतीि मूिभतू घटक, तत्त्व, अथय, लवषय, पिाथय, 
प्रकृती. ३. सृष्टीचे मूितत्त्व. ही नऊ आहेत. ४. औषध; औषधी वस्तू. ५. (व्यापक) ज्यािा झिर्ग, वचन, 
लवभक्ती इ. िार्गतात असा शब्ि. ६. घटक; अवयव; अंर्गभतू पिाथय; बाब; लवषय; मुदा. उिा. औषधी–
सुर्गंधी– होम– रव्य. ७. (रसा.) जार्गा व्यापिारा व पृथ्वीने आकर्णषिा जािारा पिाथय, वस्तू; जड पिाथय. 
८. (पिाथय.) भौलतक जर्गातीि वस्तू ज्यापासून बनल्या आहेत ते सूक्ष्म कि प्रत्येकी. ९. (यंत्र.) जी 
इंलरयर्गोचर असून जीस काही आकार व वजन असते म्हिजे जीपासून काहंीं प्रलतबधं होतो ती वस्तू. – 
यंस्स्थ १·१०. (सामा.) पिाथय; वस्तू. [सं.] (वा.) द्रव्र्ाचा धूर णनघिे – पुष्ट्कळ श्रीमंत असिे; घरी िक्ष्मीने 
पािी भरिे. द्रव्र्ाचे धुडके उडविे, करिे – पैसा उडविे, नासिे, उधळिे. द्रव्र्ाच्र्ा उबेने उडी मारिे 
– पैशाच्या बळावर वाइयट, धाडसी काम करायिा प्रवृत्त होिे. द्रव्र्ावर ताव देिे – पैसा लर्गळंकृत करिे, 
िाबिे. 
 
द्रव्र्दृष्टी लव. रव्यावर िि िेऊन, रव्य लमळेि तरच काम करिारा; स्वाथी. 
 
द्रव्र्वाचक पु. (व्या.) नामाचा एक प्रकार; पिाथाचे, वस्तूचे नाव. 
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द्रव्र्वाद  पु. पचंतत्त्वालंवषयीचे मत; सृष्टी पचंभतूात्मक मानिे. 
 
द्रव्र्ादृष्ट, द्रव्र्ादृष्टी न. स्त्री. नलशबाची, भाग्याची अनुकूिता; रव्ययोर्ग असिारे, चारं्गिे 
नशीब, भाग्य. 
लव. पैसा लमळण्याचे, संपलत्तयोर्गाचे (नशीब, भाग्य). 
 
द्रष्टा लव. १. पाहिारा : ‘ते िावी मज रष्ट्ट्यातें ।’ – ज्ञा १८·११२१. २. (ि.) ज्ञाता; जाििारा. ३. 
सािात्कार िंािेिा. [सं.] 
 
द्रष्टृत्व न. पाहण्याची शक्ती. २. िूरवर पाहण्याचे सामथ्यय. [सं.] 
 
द्राबा, द्राभा, द्राबे, द्राभे पु. न. लमरी आलि मीठ घािून केिेिे कािवि (भाताची पेज, भाजीचे 
पािी याप्रमािे); र्गरर्गट; ढपळविी. 
 
द्राव पु. पािंर. पहा : द्रव २ 
 
द्रावक लव. लवरघळिारे; लवतळिारे. 
 
द्रावि न. १. पातळ होिे; लवरघळिे; रस, रव होिे; र्गळिे; पािंरिे; स्त्रविे. २. (वैद्यक.) रावक, 
लवरघळविारे रव्य; र्गळू इ. वाहविारे औषध. ३. (रसा.) रावक अथवा रवकारी रस. ४. िोन झकवा अलधक 
पिाथांचे एकजीव िंािेिे पातळ लमश्रि. 
 
द्राणवड, द्रणवड पु. १. चेन्नइयपासून कन्द्याकुमारीपयंतचा िेश व त्यातीि िोकसमाज. २. रालवडी 
भाषा (कानडी, तेिर्गू, तालमळ, मल्याळम इ.) बोििाराचंा प्रिेश व बोििारा समाज. ३. एक ब्राह्मिवर्गय व 
त्यातीि व्यक्ती. 
 
द्राणवडकच्छ लव. रलवड ब्राह्मि झकवा िेश यालवषयी. 
 
द्राणवडी प्रािार्ाम १. (उजव्या हाताने समोरून नाकाशी हात न नेता डोक्याच्या मार्गच्या बाजूने हात  
नेऊन प्रािायामासाठी नाकपुडी धरिे या लवलचत्र तऱ्हेवरून ि.) आडमार्गाने सारं्गण्याची, वार्गण्याची तऱ्हा; 
विमार्गय; िाबंचे वळि. २. (ि.) जवळचा रस्ता न घेता केिेिा िाबंिचक, कष्टप्रि व लनष्ट्फळ प्रवास; 
िाबंचा रस्ता. 
 
द्राव्र् लव. लवतळवण्यास, पातळ करण्यास, लवरघळण्यास योग्य. [सं.] 
 
द्राष्ट लव. िाष्ट; िट्याळ; िुष्ट; वाइयट स्वभावाचा. [सं.िुष्ट] 
 
द्राक्ष, द्राक्षा, द्राक्षी स्त्री. अंर्गूर; रािाची विे व लतचे फळ; ही विे िावल्यापासून तीन वषांनी 
िार्गवडीिा येते. भारतात लहरवी, काळी, पाढंरी अशा तीन जाती आहेत. 
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द्राक्षापाक पु. १. रािाचंा केिेिा औषधी पाक. २. (ि.) (सालहत्य.) काव्य, प्रबधं, व्याख्यान 
इ. ऐकताच त्यातीि रस, रु्गि स्पष्ट कळिे; या प्रकारचे काव्य इ. (रािातीि रसाप्रमािे त्यातंीि रस 
बाहेरून लिसिे, सहजपिे िाभिे.). [सं.] 
 
द्राक्षाणरष्ट न. रािापासून तयार केिेिे एक औषध. 
 
द्राक्षासव न. रािापासून तयार केिेिे आसव, मद्य. 
 
द्राक्षांचा घड मुिींचा एक िेळ. – मिेपु ३४२. 
 
दु्रत पु. (ताि) अधयमाते्रचा काळ; ताि िेण्यामधीि लवश्रातंीचा लववलित अल्प काळ. 
लव. १. लवरघळिेिे. २. त्वलरत; जिि. [सं.] 
 
दु्रतगणतमहामागय  पु. ज्यावरून वाहने जिि धावतात असा शहरानंा जोडिारा मार्गय. 
 
दु्रतवाचन न. लवलशष्ट पद्धतीच्या साहाय्याने मजकूर भराभरा वाचिे; (इं.) रॅलपडरीझडर्ग. 
 
दु्रतणवलंणबत न. एक वृत्त, छंि. याच्या चरिात १२ अिरे व न, भ, भ, र हे चार र्गि असतात. 
 
दु्रणतवंत  लव. सुर्गंधी; सुवालसक : ‘आलि ते टाळुकेचे पुष्ट्प रुलतवतं । तो लिस्तु स्वामी ।’ – लिपु 
१·३४·४७. 
 
दु्रती स्त्री. १. सुर्गंध; सुवास; मकरंि : ‘जैसी लपकिी रुती आिरें । बोभात लनघे ।’ – ज्ञा १३·३०४. २. 
रविे. ३. जििर्गती. ४. पळून जािे. – शर. 
 
दु्रम पु. िंाड; वृि. [सं.] 
 
दु्रणमळिे  लि. लठबकिे : ‘रुम रुम पालि रुलमलळत ध्यानीं’ – लनर्गा ७१. [सं.रु] 
 
दे्रक्काि पु. (ज्यो.) राशीच्या लतसऱ्या भार्गाचा अलधपलत. [सं;ग्री. िेकनास] 
 
दे्रष्ट्काि  पु. (ज्यो.) राशीचा िशाशंात्मक लवभार्ग. [सं;ग्री. िेकनॉस] 
 

द्रो 
 
द्रोि, द्रोिा पु. १. पळस वरै्गरे पानाचें, पातळ पिाथय ठेवण्याचे, चुया टोचून केिेिे एक पात्र. २. 
िाकूड, िर्गड, िोिंड इ. कोरून केिेिे, रु्गरानंा पािी पाजण्याचे पात्र, साधन; डोिी. ३. (धान्द्य इ.) 
मोजण्याचे माप; अधा मि : ‘जोडी सात्मजिार रोिलमत व्रीलह पंधरा लिवसीं ।’ – मोवन ८·३. ४. निी पार 
करण्याचे एक साधन. [सं.] (वा.) हातापार्ांचे द्रोि होिे – हातपाय आिडिे. 
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द्रोिकाक पु. १. लर्गधाड. २. डोमकावळा. 
 
द्रोिमाशी स्त्री. साधी माशी (रोिावर बसते म्हिून). 
 
द्रोिी पहा : डोिी 
 
द्रोह पु. १. वैर; शत्रतु्व. २. िोडसाळपिा. २. मत्सर; आकस. ३. एिाद्याचे अलनष्ट केल्यामुळे 
त्याने लििेिा अलभशाप; तळतळाट. [सं.] 
 
द्रोही लव. १. रोह करिारा; वैरी. २. अलभशापािा पात्र. ३. िुनशी. [सं.] 
 
द्वर् न. जोडी; युर्गि; युग्म. समासात िुसऱ्या पिी योजतात. उिा. पुस्तकिय, पुत्रिय. [सं.] 
 
दं्वद्व न. १. (मनुष्ट्य, पशू इ.चे) जुळे; युग्म; जोडी. २. िोघाचें युद्ध; कुस्ती; (यावरून) भाडंि; 
तंटा; किह. 
पु. (व्या.) एक समास. उभयान्द्वयी अव्ययाने जोडिे जािारे िोन शब्ि. उिा. शिेापार्गोटे. [सं.] 
 
दं्वद्वरु्द्ध न. िोघातंीि िढाइय; कुस्ती; िढाइयचा एक प्रकार. 
 

द्वा 
 
द्वागौ पु. अव. िुतफाचे; मध्यस्थ; िोन पिाकंडीि : ‘रामाजी र्गोसावी व वरकड िार्गौ आहेत.’ 
– पेि १०·१. [सं.लि. + र्गम] 
 
द्वाड लव. िुष्ट; िट्याळ; उपरवी; िोडकर. [सं.] 
 
द्वाडवािा, द्वाडवािी लव. (झनिाथी) कुस्त्सत; िट्याळ; िाड. 
 
द्वादश लव. १. बारा. २. बारावा. [सं.] 
 
द्वादशस्थान न. (ज्यो.) कंुडिीतीि बाराव ेस्थान; व्ययस्थान. [सं.] (वा.) द्वादशस्थानी असिे 
– (कंुडिीत रु्गरु ग्रह िािशस्थानी असिे मोठे अनथयकारक असते. त्यावरून) पराकाष्ठेचे वैर असिे. 
 
द्वादशांश पु. अव.  (अंकर्गलित) िशाशंपद्धतीप्रमािे अंक माडंण्याची एक पद्धत. 
 
द्वादशी स्त्री. चारं मलहन्द्याच्या िोन्द्ही पिातंीि बारावी लतथी. [सं.] 
 
द्वापर, द्वापार पु. कृत, ते्रता, िापर आलि किी या चार युर्गापंैकी लतसरे, ८६४००० वषांचे युर्ग. 
[सं.] 
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द्वामोंश, द्वामांश पु. संलिग्धपिा. 
लव. मोघम 
लिलव. अलनलित. पहा : द्वव्र्ामुष्ट्र्ार्ि ३ 
 
द्वार न. १. वाट; मार्गय. पहा : दार १. २. शरीरातीि उत्सर्गयमार्गय, लछर; लवशषेतुः रु्गह्यलछरे. उिा. 
रु्गि इ. ३. (ि.) जार्गा; स्थान; कारि; तोंड. ४. साधन; वाट; युक्ती; मार्गय. [सं.] (वा.) द्वार णनघिे – 
यात्रा पूिय करून परत येिाऱ्या याते्रकरूिा सामोरे जाऊन त्याचंी लमरविूक काढिे. (पूवी महायात्रा करून 
येिे म्हिजे एका लजवावरच्या साहसातून लनभाविे असे मानत. म्हिून असे स्वार्गत.). 
 
द्वारक स्त्री. १. उघडिंाप होइयि असे िंाप, िंडप (कॅमेरा). २. धरिातीि पािी सोडण्याचे िार. 
 
द्वारदेवता स्त्री. अव. १. मुख्य िेवताचं्या िरवाजावरीि िेवता. २. (ि.) ज्याचं्यातफे राजा, 
उमराव झकवा मोठे िोक याचं्याकडे प्रवशे लमळू शकतो असे िारावरीि अलधकारी.  
 
द्वारपत्र न. प्रवशेासाठी परवानर्गी आहे असे िािविारे पत्रक; प्रवशेपत्र. 
 
द्वारपाल, द्वाररक्षक पु. पहारेकरी; िेवडीवािा. [सं.] 
 
द्वारपूजा स्त्री. १. िारसंका; िारिेवताचंी पूजा. २. (ि.) िारी हेिपाटे घाििे; जोडे लिंजविे. 
 
द्वारमंडप पु. मुख्य िरवाजासमोर छत असिेिी र्गाड्या थाबंण्याची जार्गा; (इं.) पोचय. 
 
द्वारसंका, दारसंका स्त्री. िाराच्या चौकटीचा उभा िाबं : ‘कवीस्वरवास िारसंकेलस टेकुलन 
आइकों िार्गिे’ – स्मृस्थ २०४. [सं.िार] 
 
द्वारा शअ. तफे; माफय तीने; कडून; मध्यस्थीने; पासून. [सं.िार] 
 
द्वारावती स्त्री. १. िारका िेत्र. २. र्गोपीचिंन. हे िारकेत सापडते. 
 
द्वाली स्त्री. चामड्याचा, पट्टा; कमरबिं. [फा.िोआि्, िूआिी] 
 
द्वालीबंद लव. कमरपट्टा बाधंिेिा (लशपाइय). 
 
द्वाही स्त्री. शपथ; हरकत. पहा : दुराइय, दुराही. (वा.) द्वाही णफरणविे, द्वाही णफरिे – िवडंी लपटिे; 
जाहीरनामा िाविे. 
 

णद्व 
 
णद्व लव. िोन. [सं.] 



 

अनुक्रमणिका 

णद्वकरिी, णद्वकिी करिे – र्गौप्यस्फोट करिे : ‘लिकरिी मंत्र करंू नये’ – पचंो ७·५. 
णद्वगुि लव. िुप्पट; िोनिा. 
पु. (संर्गीत) स्थायी स्वरापासून आठवा स्वर. 
 
णद्वगुिी पेशी िैं लर्गक प्रजनन प्रलियेने प्रजोत्पािन करिाऱ्या सजीवाचं्या शरीरातीि रु्गिसूत्राचं्या 
जोड्या असिाऱ्या पेशी. 
  
णद्वगू पु. पलहिे पि संख्यालवशषेि व सामालसक शब्ि समुच्चयवाचक असिारा समास. उिा. 
नवरात्र, पचंवटी. 
 
णद्वघात पु. एका संख्येिा त्याच संख्येने रु्गिून आिेिा रु्गिाकार वर्गय. 
 
णद्वज, णद्वजन्मा पु. १. ब्राह्मि, िलत्रय, वैश्य. (याचंी मंुज म्हिजे िुसरा जन्द्म होतो त्यावरून). २. 
कोिताही अंडज प्रािी. (पिी, साप, मासा इ. याचंा अंडे फुटल्यावर िुसरा जन्द्म होतो त्यावरून). ३. िात 
(िोनिा येतात म्हिून). 
लव. िोनिा जन्द्मिेिा. [सं.] 
 
णद्वजराज पु. १. चरं. २. ब्राह्मिश्रेष्ठ. ३. हत्ती. [सं.] 
 
णद्वणजह्व  लव. १. िोन लजभाचंा (साप). २. (ि.) िोटे बोििारा, िुच्चा; चहाडिोर. [सं.] 
 
णद्वतत्त्ववाद पु. परस्परलवरोधी तत्त्वापंासून जर्गातंीि सवय र्गोष्टींचा िुिासा करता येतो असे 
प्रलतपािन करिारे मत. 
 
णद्वतीर् लव. िुसरा. [सं.] 
 
णद्वतीर्क के्षत्र कारिानिारी, बाधंकाम, वीज, पािी–पुरवठा इ. चा समावशे असिारे आर्णथक िेत्र. 
 
णद्वतीर्कें द्र न. (ज्यो.) ग्रहाच्या किेतीि सूयाचे अत्यंत िूरच्या झबिूपासूनचे अंतर. 
 
णद्वतीर्सवन न. १. विेपठिातीि मध्यमसवन. २. प्रथमसवनावरचा झकलचत चढलविेिा 
पठिातीि मध्यमसवन. [सं.] 
 
णद्वतीर्संबध पु. पुरुषाचा िुसरा लववाह; पुनर्णववाह. 
 
णद्वतीर्ा  स्त्री. १. चारंमासाच्या िोन्द्ही पिातंीि िुसरा लिवस, लतथी. २. (व्या.) िुसरी लवभक्ती. 
या लवभक्तीचे प्रत्यय–एकवचन स,िा, ते; अनेकवचन स,िा,ना, ते. [सं.] 
 
णद्वतीर्ातत्पुरुष पु. (व्या.) जेथे लितीयेचा िोप होतो तो समास. उिा. लवप्रताडन. 
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णद्वत्त लव. िुप्पट; िुहेरी; जोड (अिर). उिा. क्क,च्च. 
 
णद्वत्व न. लिरुक्ती; पुनरुच्चारि (अिर झकवा शब्ि याचें). 
 
णद्वदल, णद्वदळ न. फुटून िोन अधय होिारे धान्द्य. उिा. डाळ. 
लव. िोन पाकळ्याचंा पानाचंा – भार्गाचंा – कळ्याचंा इ. 
 
णद्वधा स्त्री. मतभेि; िुमत. 
लिलव. १. िोन जातीचे. २. िोन मार्गांनी, रीतींनी. ३. िोन तुकड्यातं (लवभार्गिेिे); िुभरं्ग. [सं.] 
 
णद्वनोंदपद्धती स्त्री. एकाच आर्णथक व्यवहाराच्या िोन बाजंूना जमा आलि िचय नोंि करण्याची 
जमािचाची पद्धत. 
 
णद्वपद, णद्वपाद लव. १. िोन पायाचंा (प्रािी, पिी इ.). २. (अंकर्गलित) िोन संख्याचा. 
 
णद्वपाद दृष्टी (ज्यो.) ग्रहाची अधयदृष्टी; रु्गरुवाचून इतर सवय ग्रह आपापल्या स्थानापासून पाचव्या व 
चवथ्या स्थानावर लिपाि म्हिजे अधय दृष्टीने पाहतात. – जाबो २३. 
 
णद्वणपतृक लव. िोन बापाचंा; ित्तक (मुिर्गा). [सं.] 
 
णद्वमल्ल पु. बािाचा एक प्रकार. – प्रश १९. [सं.] 
 
णद्वमूल्र् लव. िोन परमािुयुक्त; (इं.) डायटोलमक. 
 
णद्वरु्क्तपद लव. (बीजर्गलित) िोन संख्याचंा, संख्याचें; िोन अवयवाचें (संयुक्त पि). 
 
णद्वरागमन न. माहेरून िुसऱ्यािंा सासरी जािे; िुसरी िेप. 
 
णद्वरुक्त  लव. िोनिा बोििेिे; म्हटिेिे; पुनरुक्त. [सं.] 
 
णदरुक्ती स्त्री. १. पुनरुच्चारि. २. पुनरुक्ती. ३. िुहेरी शब्ि. उिा. र्गडर्गड, धडधड इ. 
 
णद्वद्वादश, णद्वद्वादशक न. (वधूवराचं्या पलत्रका पाहताना) एकाची रास िुसऱ्याच्या राशीपासून 
बारावी येते व तेथून पुढे मोजल्यास पलहल्याची िुसरी येते त्यावळेी हा योर्ग असतो. सबधं राशीमंडिाने 
लवयुक्त. [सं.] 
 
णद्वकलगी  लव. पुकेंसर व स्त्रीकेसर एकाच लठकािी असिारी वनस्पती. उिा. वावझडर्ग. 
 
णद्ववचन  न. (व्या.) िोन पिाथय झकवा व्यक्ती िािलविारे वचन. [सं.] 
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णद्वणवध लव. िोन प्रकारचा. [सं.] 
 
णद्वशाणर्का स्त्री. आर्गर्गाडीतीि डब्यात फक्त िोन शालयका असिेिा लवभार्ग. (इं.) टु टायर, 
लटयर. 
 
णद्वसमणत्रभुज पु. (ि.) िोन सारख्या भजुाचंा लत्रकोि. 
 
णद्वस्वभाव लव. िोन प्रकृतींचा, स्वभावाचंा (लमथुन, कन्द्या, कंुभ, मीन या राशींचे लवशषेि). 
 
द्वीप न. १. बेट; सवय बाजंूनी पािी असिेिी कोितीही जमीन. २. पथृ्वीचे सात मोठे भार्ग. [सं.] 
 
द्वीपकल्प पु. तीन बाजंूनी पािी असिेिी जमीन. [सं.] 
 
द्वीपी पु. वाघ : ‘तेथ तो वेष िीपी न लिसे तैसा अटोपी’ – सव १८४. [सं.] 
 

दे्व 
 
दे्वष पु. १. मत्सर; हेवा; आकस. २. िावा; अप्रीती; रार्ग. (लि.करिे) [सं.] 
 
दे्वषक, दे्वष्टा लव. िेष, शत्रतु्व करिारा, बाळर्गिारा; िुनशी. [सं.] 
 

दै्व 
 
दै्वत न. १. लभन्नता (मत, भावना, संकल्प इ.ची). २. नावड; लविर्गपिा; भेिभाव. ३. भेिभाव – 
म्हिजे ब्रह्म आलि जर्ग, जीव आलि लशव, आत्मा व परमात्मा लभन्न आहेत असे मत. [सं.] 
 
दै्वती संप्रदार् माध्वमत, मध्वाचायांनी माडंिेिे तत्त्वज्ञानलवषयक लवचार मानिारा र्गट : ‘परब्रह्म व जीव 
काहंी अंशी एक व काहंीं अंशी लभन्न मानिे परस्परलवरुद्ध असून असंबद्ध होय. म्हिून िोन्द्हीही सिैव लभन्नच 
मानिे पालहजेत. संपूिय अथवा अंशतुःलह त्याचें ऐक्य होिे शक्य नाहीं असें रामानुजाचायानंतर लनघािेल्या 
लतसऱ्या संप्रिायाचें मत आहे. त्यामुळे त्यास िैती संप्रिाय असें म्हितात. – र्गीर १६. 
 
दै्वध, दै्वणवध्र् न. पहा : दै्वत १ [सं.लिधा] 
 
द्वव्र्थी, द्वव्र्थयक  लव. १. िोन अथय असिारा; िोन तऱ्हानंी व्याख्या केिा जािारा; िुटप्पी. २. 
िुहेरी उपयोर्गाचा, पलरिामाचंा; िोन लभन्न र्गोष्टी साधिारा. [सं.] 
 
द्वव्र्ामुष्ट्र्ार्ि पु. १. मंुज िंाल्यानंतर ित्तक रे्गिेिा मुिर्गा. २. जारज पुत्र; िोन बापाचंा मुिर्गा. 
३. (यावरून) मोघम, संलिग्ध, िुटप्पी भाषि; संशलयत, अलनलित र्गोष्ट, कृत्य. 
लव. लिलव. संलिग्धपिे; संशलयतपिे. [सं.लि + अमुष्ट्य + अयन] 
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द्वव्र्ाणहक लव. १. रोज िोनिा भरिारा झकवा मध्ये िोन लिवस जाऊन लतसऱ्या लिवशी येिारा 
(ताप). २. िोन लिवसाचं्या संबधंी. [सं.] 
 
⬛⬛⬛ 
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ध 
 
ध मराठी वियमािेतीि एकोलिसाव ेव्यंजन व चौलतसावे अिर. 
 
ध पु. धैवत हा र्गायनातीि सहावा स्वर. 
 
ध (साकेंलतक) धरिे. (वा.) ध चा मा करिे – (साकेंलतक) (आनंिीबाइय पेशवे लहने राघोबािािा 
याच्या हुकमातीि ‘धरावे’ या शब्िात ‘ध’ चा ‘मा’ करून ‘माराव’े असा फरक केिा होता अशी समजूत आहे 
त्यावरून) मूळच्या िेिात नवीन व स्वतुःिा फायिेशीर असा महत्त्वाचा मजकूर िबाडीने घुसडविे; स्वाथय 
साधण्यासाठी बिि करिे. 
 
धक, धग स्त्री. पु. १. जोम; उत्साह. २. (लवस्तवाची) आच; शके; िंळ; ताप. ३. पेटिेिा 
लवस्तव; अग्नी; जाळ. ४. (र्गवय, प्रौढी, भावना इ. ची) रु्गमी; जहािपिा; तीव्रता. ५. संताप; जळफळ. 
(र्गो.) ६. अंर्गातीि बारीक ताप; कडकी. (कु.) [सं. िह; ब.ं रु्ग. धक; क. ढरे्ग] 
 
धक लव. योग्य; िायक; लसद्ध : ‘हे काम करावयास धक आहेत.’ – पेि ९·३. 
 
धकिे अलि. १. लनवाह, लनभाव होिे; लनभावनू जािे. २. (अन्न, जेवि) घशािािी उतरिे; पोटात 
जािे; िपिे : ‘लतिटावरे्गळ भाकर न धके ।’ – लवक ७९. ३. (आर्गर्गाडी, वाहन इ.) चािू होिे, धक्क्याने 
हाििे; ढकििे, िोटिे जािे : ‘लजतके हलरभजनािा चुकाि । लततके यमाजीकडे धकाि ।’ – अफिा 
६२. [सं. िि] 
 
धकधक, धकाधक न. स्त्री. १. धडकी; धार्गधुर्ग; भीती. २. धडधड. ३. िर्गिर्ग; िटाटोप. 
[ध्व. धक् लि. : झह. धकधकी; सं. धृप्] 
 
धकधक, धकधका लिलव. धार्गधुर्ग; माटमुट; जीव वरिािी होिे. 
उद्र्गा. (साकेंलतक) हत्तीने जोराने चािाव ेम्हिून माहूत वापरतात तो शब्ि. [ध्व. धक् लि.] 
 
धकधकिे अलि. ऊर िािीवर होिे, उडिे; धडधड करिे. 
 
धकाधका, धकाधकी स्त्री. (परस्परातं होिारी) धक्काबुक्की; रेटारेटी; िंोंबािंोंबी; िंोंटधरिी. [धका 
लि.] 
 
धकाधका, धकाधक लिलव. ऊर जोराने धडधडत असताना. [ध्व. धक लि.] 
 
धकाविे  अलि. १. (ि.) (सामा.) नासिे; लबघडिे; िराब होिे; नुकसानीत, आतबट्ट्ट्यात 
येिे; बसिे; िािाविे. २. (प्रवाहाच्या सपाट्यात सापडून) वाहिे; जािे. ३. कचिे; कचरिे; िचिे; 
र्गळिे. 
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धकाविे  उलि. १. पुढे रेटिे, िोटिे; ढकििे : ‘घोडे पुढें धकावनूी नाना – । सहवतयमान 
पुण्यात आिे राऊत ।’ – ऐपो २५३. २. लहसडा, आचका, हबका बसिे, िेिे; लहसडिे. 
 
धकी स्त्री.  (को.) पहा : धक्का १ : ‘येथून धक्या मारून बाहेर काढून लििा तर कशािा पुसता.’ – 
लवलव ८·११·२०६. 
 
धकेचपेटे पु. अव. १. टोिे आलि ठोसे; धक्काबुक्की; मारहाि : ‘व्याप आटोप कलरती । 
धकेचपेटे सोलसती ।’ – िास १५·३·७. २. नुकसान; तोटा; घस. ३. बोिाचािी; अपमान; झनिा: ‘धकेचपेटे 
सोसाव े।’ – िास १५·६·२२. 
 
धक्क न. भीतीमुळे हृियािा बसिारा धक्का; धडकी; धस्स. 
लिलव. धडकीने; उरात धस्स होऊन. [ध्व.] 
 
धक्क  लव. १. धीराचा; लनियाचा; लचवट; संकटािा न डर्गमर्गिारा; धट्टाकट्टा; धडधाकट; काटक 
(मनुष्ट्य, जनावर); धड, मजबतू; लटकाऊ; िमिार (िालर्गना, वस्त्र इ.). २. ििििीत; िख्ि; 
चकचकीत; उजळ आलि चारं्गिा (रुपया इ. नािे). ३. तेजाळ; ििििीत; िख्ि; तेजस्वी (लहरा, रत्न, 
शोभेचे िारूकाम इ.). 
लिलव. िख्ि. (लि. उजाडिे, उजेड पडिे). [ध्व.] 
 
धक्कड, धक्कर, धनकर लव. १. िाडंर्गा; र्गिेिठ्ठ; लधप्पाड. २. अवजड; अफाट; अवाढव्य. 
 
धक्का, धका पु. १. लहसडा; लहसका; आचका. २. (एका वस्तूने िुसऱ्यावर केिेिा) आघात, 
तडािा, प्रहार. ३. भयंकर िुुःि इ.नी हृियात भरिारी धडकी; ऊर धडधडिे. ४. संकट; धोका; भय. ५. 
रस्त्याच्या कडेिोटाच्या बाजूने बाधंिेिी कठड्याची झभत, वरवडंी. ६. (ि.) (एिािा व्यवहार, पिाथय इ. 
मध्ये आिेिी, िंािेिी) अलतशय वाइयट अवस्था; नुकसान; हानी; िराबी. ७. (पािी, वारा इ. चा नेट 
साभंाळण्यासाठी, र्गिबत इ. लकनाऱ्यािा िार्गण्याच्या सोयीसाठी) निी, समुर इ.च्या लकनाऱ्यावर 
बाधंिेिी झभत, चौथरा, कट्टा. ८. प्रवाशानंा लवसाव्यासाठी, ओिंी इ. िािी उतरून ठेवण्याच्या सोयीची 
(डोंर्गर इ. तीि) रस्त्याच्या बाजूने केिेिी ओट्यासारिी ओबडधोबड रचना. ९. आर्गबोट, आर्गर्गाडी 
इ.तून माि उतरून घेण्याचे लठकाि. १०. एिािा पिाथय लवद्युज्जार्गृत करण्याचे, वीज भरण्याचे यंत्र. (यािा 
स्पशय केिा असता धक्का बसतो म्हिून हे नाव.). [सं. धक्क; झह.; क.] 
 
धक्काबुक्की, धक्काबुकी, धकाबुक्की, धकाबुकी, धकीबुक्की, धकीबुकी स्त्री. र्गिीतीि रेटारेटी. 
 
धक्काशोषक पु. एिािे यंत्र चािू असताना त्याच्या प्रलियेमुळे लनमाि होिाऱ्या धक्क्याचे शोषि 
करण्यासाठी वापरिेिे उपकरि. 
 
धक्की स्त्री. घार्गर : ‘र्गंरे्गमधी धक्की ठेवनू सिू चाििी यातरेिा.’ – जसा ८१४. 
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धग स्त्री. धास्ती; हरकत; आडकाठी : ‘िहा वष ेजर्गण्यास त्यानंा अजून धर्ग नाही.’ – िेस्व ४०. 
[ध्व.] 
 
धगखाक स्त्री. ियरोर्ग. (र्गो.) 
 
धगचे अलि. १. जळफळिे; संतापिे. (र्गो.) २. कृश, िीि होत जािे; िुंरिीस िार्गिे; (मनािा) 
धक्का बसिे. 
 
धगटी स्त्री. १. तट; तीर; काठ (निीचा). २. शवेट; अंत. 
 
धगटी, धगटे स्त्री. न. १. आर्गटी. २. कडकी; बारीक ताप. (र्गो.) 
 
धगड पु. उतारा; रामबाि उपाय. 
 
धगड पु. १. जार; भडवा; यार; उपपती : ‘जड प्रपंच धर्गडािार्गीं’ । – िालव ७५. २. नवरा; पती. ३. 
लनिािन, पराभव करिारा, उरावर बसिारा, पुरे पडिारा, डोक्यावरचा मनुष्ट्य. [सं. धव; झह. धर्गडा] 
 
धगडी स्त्री. (ग्राम्य लशवी) रिेिी; राडं; जालरिी; नाटकशाळा. 
 
धगधग स्त्री. १. अग्नीचा भडका; डोंब; भडभड पेटिे. २. (ि.) लमरची इ. लतिट पिाथाने होिारी 
आर्ग; भडका. ३. (तापाने होिारी अंर्गाची) िाही; तििी; िििि; फिफिाट. ४. चकाकी. [धर्ग लि.] 
  
धगधगिे अलि. १. पहा : धकधकिे. २. (लवस्तव, शकेोटी इ.) भडभड पेटिे; रसरसिे; 
प्रज्वलित होिे. ३. चकाकिे : ‘एलरकाजेका पलरघाकृती । विप्राय धर्गधलर्गती ।’ – एभा ३०·१६०. ४. (ताप 
वरै्गरेने अंर्ग) फिफििे; तििी होिे; अलतशय कढत होिे. [सं. िह] 
 
धगधगा  पु. स्त्री. धाकधूक; काळजी; झचता : ‘आिा बधूंजी पाव्हना माझ्या लजवािा 
धर्गधर्गा झशर्गी अविळ नवी जार्गा.’ – िोसाको प.ृ १७७. 
 
धगधगीत लव. १. प्रज्वलित; प्रिीप्त; रसरसून, भडाडून पेटिेिा (लवस्तव). २. (ताप वरै्गरेने) 
फिफििारे; अलतशय कढत िंािेिे (अंर्ग). ३. (पुण्य, तप इ.मुळे) तेजस्वी; प्रभावशािी; तेजुःपुजं; 
कडकडीत : ‘धर्गधर्गीत पुण्यरासी । माहापुरुष ।’ – िास १९·४·९. ४. जळफळिारा; चरफडिारा : 
‘प्रािासी मुकिा तृिावतय ।...धर्गधर्गीत मनामाजीं । – ह ५·१२९. 
 
धगमॉडे  लव. झकलचत ऊन, र्गरम; कोमट (पािी इ.). (र्गो.) 
 
धगागिे  अलि. पहा : धगधगिे १. ‘पुढे धूम्र त्यार्गीं धर्गार्गीत आर्गीं ।’ – राक १·९०. 
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धगाटा, धगाडी पु. स्त्री. १. (लवस्तवाची) अलतप्रिर धर्ग. २. भडभडाट; भडाड; भडका; प्रिर 
अग्नी. 
 
धगाधगा लिलव. धास्ताविेिा : ‘बधुंजी पावनीया जीव माजा र्ग धर्गाधर्गा.’ – िोसाको प.ृ १७७. 
 
धगाविे  अलि. (लवस्तवाच्या) धर्गीने होरपळिे; पेटिे. 
 
धगे न. आर्गटी; र्गवत, पाचोळा इ. पेटवनू केिेिी शकेोटी; धर्गटे. 
 
धज स्त्री. तर्गािा; नेट. 
 
धज स्त्री. १. डौि; ऐट; चारं्गिी ढब; िकब; हातोटी. २. (लवशषेतुः अंर्गाच्या बाधं्याचा, रूपाचा) 
िेििेपिा; ठसठशीतपिा; रेिीवपिा; िावण्य; रूप. ३. घोड्याचा उंचपिा; घोड्याच्या मानेचा ऐटिार 
बाक. ४. धाडस. [सं. धृज्; झह.; रु्ग.] 
 
धजिे, धजाविे  अलि. १. (र्गिीत) जोराने घुसिे; वाट काढिे; सरसाविे. २. एिाद्या कायाचा 
लचकाटीने लपच्छा पुरलविे; एिाद्या कायात मन घाििे, िाविे. ३. एिािे कायय करण्यासाठी पुढे 
सरसाविे. ४. (पीक, रोप इ.) तरतरिे; टवटविे. [सं. धृष्; झह., रु्ग. धज] 
 
धजदार लव. १. भव्य; भारिस्त व िेििा (मनुष्ट्य इ.); घाटिार, उमिा व ठसठशीत (िालर्गना). २. 
(ि.) उिार; सढळ हाताचा; िानशूर; सत्काययपे्रमी. [म. धज + फा. िार प्रत्यय] 
 
धजरा पु. निरा; लिमाि; ऐट; िंोक : ‘िावी बाच्छाइय धजरे । पुढें मार्गें लशपाइय हुजरे ।’ – प्रिा ११२. 
 
धजाव पु. १. पीक इ. जोराने तरारिे, फोफाविे; जीव धरिे. २. निरा; छचोरपिा; छानछोकी; 
नट्टापट्टा. 
 
धजी स्त्री. (िंर्गोट तयार करण्याचा) कापडाचा लतकोनी तुकडा; कापडाची घडी : ‘रुमािी अर्गर 
िंर्गोटाची धजी बनेि लततका शरीराचा भार्ग िंाकंू शकेि अशी आहे कीं नाहीं तें पहािें.’ – बडोिे – 
पलहिवान िोक व त्याचं्या कुस्त्याचें लनयम ११. [झह. धज्जी] 
 
धट पु. १. तराजूची िाडंी; रोविेिा मोठा तराजू, काटा : ‘धट रोंवलून रमानायक । पारड्यामध्यें 
घातिा ।’ – भलव ३१·५६. २. र्गाडीत, िटाऱ्यात बारिान भरताना र्गाडीचा मारे्ग तोि जाऊ नये म्हिून 
मार्गीि बाजूिा जलमनीपासून साटीच्या बाविंडािा टेकून पुढच्या िाडंीप्रमािे उभे राहण्याचे िुबेळक्याचे 
िाकूड, टेकू. ३. (मुिकी िात्यातंीि) मोजिीपत्रकातीि तपशीि, त्याचे पत्रक. ४. लनिय; नेट. [सं.; 
ब.ं] (वा.) धट लागिे, धट चालिे – (एिािी लिया, र्गोष्ट) अव्याहत चािू असिे, केिी जािे. धट 
लाविे – (िािे, लपिे, बोििे इ.सारिी लिया) बेसुमार व अव्याहत करीत राहिे. (पुष्ट्कळ मािाचे वजन 
करायचे असल्यास मोठा धट रोवनू भराभर ठरावीक हप्त्याचें वजन करतात त्यावरून हा अथय.) धटास 
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लाविे – एिाद्या िाजर्गी, वैयस्क्तक िलु्लक र्गोष्टीची शहालनशा करण्यासाठी, पिरी घािण्यासाठी ती 
जाहीरपिे िोकापंुढे माडंिे. 
 
 धट पहा : धट्ट 
 
धटडाधोंगडा लव. जाडाभरडा; मजबतू; धटमूट. (कपडा इ.). 
 
धटाल्र्ा  लव. आडमुठा; धसफशा; धुसमुसळेपिाने वार्गिारा. 
 
धकटगि, धटागंि, धकटग, धटुकला पु. पुरुष : ‘िेळता ं नेटकें  िशावतारी ।...परंतु अवघे 
धझटर्गि ।’ – िास ६·८·११. 
लव. उमयट व िाडंर्गा (मनुष्ट्य). [रु्ग. धझतर्ग; झह.] 
 
धटी, धट्टी स्त्री. १. नेसण्याचे वस्त्र : ‘कासे लपताबंराची धटी ।’ – भपूाळी र्गिपतीची. २. धोतर इ. 
चा जाड काठ, लकनारी. ३. झचधी. [सं.] 
 
धट्ट लव. १. धीट; साहसी; बेडर. २. उमयट; िाडंर्गा; आडिाडं; धझटर्गि. ३. नीट, सरळ जािारा 
(रस्ता); थेट. [सं. धृष्ट] 
 
धट्टकंठ लव. युद्धाचे लनयम बाजूिा ठेविारा. 
 
धट्टाइय स्त्री. उदामपिा; धट्टपिा; उमयटपिाची लधटाइय. 
 
धट्टाकट्टा लव. १. लनरोर्गी; लनकोप प्रकृतीचा; शाबतू अवयवाचंा. २. मजबतू अंर्गकाठीचा; 
जाडाजुडा; सशक्त; ताजातवाना. [त.कटु्ट;सं. धष्ट, धृष्ट + कट्टा] 
 
धड न. र्गळ्यापासून िािचा शरीराचा भार्ग; लशरावरे्गळे, लशरालशवाय शरीर; कबधं. [झह.] (वा.) 
धडात उतरिे, णगळिे, घालिे, टाकिे – (पैसा, िाच इ.) लर्गळंकृत करिे; घशािािी िोटिे. 
 
धड न. १. लनरोर्गीपिा; प्रकृतीचे स्वास्थ्य; आराम. २. संरिि. ३. लहत. ४. सुि. [सं. धृलत] 
 
धड लव. १. चारं्गिा; शाबतू; अिंड; िोषरलहत; मोडतोड, फुटतूट न िंािेिा; कामािा उपयोर्गी 
असे. २. श्रीमंत; र्गबर; धनसंपन्न. ३. शुद्ध बुद्धीचा; शहािा : ‘धडलच लपसें करावें । लपसेलच उमजवावें ।’ – 
िास ९·८·१५. [सं. दृढ] (वा.) धड गांडीने – सुरलितपिे; लजवालनशी; अब्रिूारपिाने; सहीसिामत; 
इजा, नुकसान न होता. धडा ना गोडाचा – १. अर्गिीच सामान्द्य प्रतीचा; लभकार; लनरुपयोर्गी; टाकाऊ; 
िैराती. २. संलिग्ध; मोघम; अलनलित. 
लिलव. १. स्पष्टपिे; रोिठोक; लनलितपिे (सारं्गिे, बोििे). २. स्पष्ट ऐकू जाइयि असे (वाचिे इ.). ३. 
चोिपिाने; सचोटीने; लनभीडपिे (वार्गिे, चाििे). ४. पुरतेपिी; जसे पालहजे तसे; पूियपिे. (सामान्द्यतुः 
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अकरिरूपात योजतात). धड इकडे ना णतकडे – मध्येच िोंबकळत; पूियपिे कोित्याच बाजूिा 
नसिेल्या स्स्थतीत. 
  
धड स्त्री. १. (वस्तूची डावी, उजवी इ. शब्िानंी लनिेशण्यासारिी) बाजू; तोंड. २. (जोते इ. 
उंचवट्याचंी) कड; काठ; लकनारी. 
 
धडक, धडका स्त्री. पु. १. (अिरशुः व ि.) तडािा; आघात; धक्का; थडक; टक्कर. २. पहा : 
धकडी २. ३. (व्यापार इ. मध्ये येिारी) बूड; घस; ठोकर; नुकसान. [सं. धृष्] 
 
धडक, धडका लिलव. (व्यापक) (भय, शकंा, िैव इ. मुळे) प्रवृत्तीचा, र्गतीचा, लियेचा संकोच, अवरोध, 
लवराम न होता; थेट; सरळ; अलवरोध; न थाबंता; एकिम; िंपाट्याने इ. [ध्व.] 
 
धडकि  स्त्री. धाक; धास्ती; धडकी; भीती; जरब. 
 
धडकिे  अलि. १. (लवस्तव, लिवा इ.) जोराने, भडक्याने भडभड पेटिे, जळिे, धडधडिे : 
‘धडकिी उलिग्नतेची ज्वाळा ।’ – मुआलि १९·४३. २. (ि.) (ताप इ. ने अंर्ग) फिफििे; अलतशय तापिे; 
(काम, िोध इ. लवकार) िुब्ध होिे, चेतिे. ३. (हृिय इ.) धडधडिे. ४. डाकोडाक, टाकोटाक, उभ्या 
पायी येिे, जािे, येऊन पोहोचिे; उपस्स्थत होिे; थडकिे. ५. मोठा, धडधड असा आवाज करून (तोफ, 
बिूंक इ.) उडिे, सुटिे; धडधडाट होिे; धडधड वाजिे. ६. (धक्का िार्गल्यामुळे इ.नी) आपटिे; 
आिळिे; धडक िार्गिे, बसिे. [सं. धृष्;झह.धडकना] 
 
धडकन, धडकर, धडणदनी, धडणदशी लिलव. १. आकस्स्मक व मोठा धड् असा आवाज होइयि अशा 
प्रकारे; धपकन. २. आर्ग, लवस्तव एकिम, भडकन पेटताना होिाऱ्या आवाजापं्रमािे आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
धडकफडक, धडकभडक लव. स्पष्ट; सडेतोड; रोिठोक; कपट, डावपेच इ. रलहत; सरळ; 
धोपटमार्गी (वार्गिे, वार्गिारा); अकृलत्रम; उघडावाघडा (वतयन, व्यवहार इ.). [ध्व.] 
 
धडकविी न. धडाक्याने पडिारा, मुसळधार पाऊस; वलळवाचा पाऊस. 
 
धडका पु. १. पहा : धडक. २. आवाज; बार. 
 
धडका लव. पहा : धड १, धट्टाकट्टा 
 
धडकाधडकी स्त्री. एकमेकाचंी मयािा, भीड इ. सोडून आवेशाने, जोराने केिेिे, िंािेिे भाडंि; 
वाि; िडाजंर्गी. [धडक लि.] 
 
धडकाविे, धडकाणविे अलि. १. न कचरता, लनभीडपिे, कडकडून, कचकावनू, भडाभडा बोििे; 
िरडपट्टी काढिे. २. धसकावनू, िंपाट्याने, धडकेसरशी जािे, लशरिे. ३. (घोडा इ.) लपटाळिे; िपटिे; 
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बेफामपिे हाकिे; भरधाव सोडिे. ४. (एिािे काम इ.) िंपाट्याने, उत्साहाने, जोराने करिे. ५. (लवस्तव 
इ.) धडकून, भडभड, जोराने पेटलविे, प्रज्वलित करिे. 
 
धडकी स्त्री. १. (भीती वरै्गरेमुळे होिारी) छातीची धडधड. (लि. भरिे.). २. हृियािा बसिेिा धक्का; 
िचका; धसका. ३. धक्का; लहसका; रेटा. 
 
धडकून  लिलव. सपाट्याने; धडधडून; जोराने. 
 
धडगत, धडगती  स्त्री. आशा वाटण्याजोरे्ग, बरे ििि; ठीक लचन्द्ह; लनभावण्याजोर्गी स्स्थती, 
िशा. 
 
धडगोड  लव. चारं्गिे–वाइयट : ‘परी धडर्गोडाचंा लवचारू ।’ – एभा ७·४१०. 
 
धडडड  लिलव. तोफ इ. च्या भलडमाराने होिाऱ्या आवाजासारिा आवाज होऊन; (सामा.) 
लफरून लफरून व मोठ्याने होिाऱ्या आवाजाचे अनुकरि. [ध्व.] 
 
धडिी, धडनी स्त्री. घोड्याची काढिी. 
 
धडधड, धडधडी स्त्री. न. भीती वरै्गरेमुळे काळीज जोराने उडू िार्गिे असता भासमान 
होिारा आवाज. [सं. ध्राड्; ध्व. धड् लि.] 
 
धडधड, धडधडा, धडाडा लिलव. १. भडभडा पेटिेल्या ज्वाळा वरै्गरेंच्या, पुष्ट्कळ पाविाचं्या 
आपटण्याच्या, कडकडाट, िडिडाट इ. च्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन. (लि. चाििे, धाविे, 
वाजिे इ.). २. काळीज जोराने उडताना होतोसा भासिाऱ्या आवाजाने. [ध्व. धड् लि.] 
 
धडधडिे अलि. १. पहा : धडकिे १, ३. २. (वृि, इमारत इ.) धडधड असा आवाज करून, 
कडाडून पडिे; कडाडिे. ३. लजन्द्यावरून घाइयने उतरताना, माडीवरून चािताना पुष्ट्कळ पाविाचंा 
धडधड असा आवाज होिे. [सं. धाड्] 
 
धडधडाट पु. धड धड असा आवाज; र्गजयना; पहा : धडाड : ‘धडधलडत धडाडी धडधडाटें 
धडाडी ।’ – िालव २७८. [रु्ग.] 
 
धडधडीत लिलव. १. लनिनू; साफ; लनिािस; स्पष्टपिे. २. अर्गिी प्रत्यि; उघड–उघड; 
लनुःसंशय; लनर्णववाि. 
लव. धडधाकट; धट्टाकट्टा; बळकट. [सं. धड] 
 
धडधाकट, धडधाकड, धडधोप, धडधोपट लव. १. पहा : धड १. २. पहा : धट्टाकट्टा 
 
धडधांगडा लव. जाडाभरडा व लटकाऊ (कापड, वस्त्र इ.). 
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धडधूत लव. पहा : धट्टाकट्टा 
 
धडप न. पु. लढिपा; मोठी िपिी. (अलह.) 
 
धडपड, धडफड, धडबड स्त्री. १. (काम करताना रार्गाने, अडािीपिामुळे केिेिी) 
आिळआपट; चडफड. २. (हूडपिाने, अलवचाराने एिाद्या व्यवहारात) ढोबळ चूक करिे, घसरिे. ३. 
िटाटोप; पलरश्रम; िटपट; िर्गिर्ग. ४. (उंिीर इ. नी केिेिी) िडिड. [सं. धृष् + बध्; ध्व.] 
 
धडपडिे, धडफडिे, धडबडिे अलि. १. (संताप वरै्गरेमुळे) हातपाय आिळिे. २. तळमळिे; बेचैनपिे 
वळवळिे. ३. पराकाष्ठेची िटपट, प्रयत्न, िटाटोप करिे. ४. अव्यवस्स्थत रीतीने पडिे. [सं. 
धृष्+स्फुट;ध्व.] 
 
धडपडाट, धडफडाट, धडबडाट  पु. पराकाष्ठेची, अलतशय, जोराची धडपड. 
 
धडपड्या, धडफड्या स्त्री. अव. (शारीलरक िुुःि, संताप इ. ने) हातपाय आपटिे; तडफडिे; 
चडफडिे. (लि. िेिे, िािे.). 
 
धडपा, धडुपा पु. (बायकी) जुनी साडी वरै्गरे फाडून काढिेिा मोठा तुकडा, फडके; धडफा. 
(माि.) पहा : धटी, धट्टी [फा. िपा] 
 
धडपुडा, धडफुडा लव. १. लनियात्मक; िरी; धडधडीत : ‘धडपुडी भर्गवत्प्राप्ती । होऊन चुके 
अधोर्गती ।’ – िास ३·१०·७०. २. प्रज्वलित; प्रिीप्त : ‘तेथ मनबुद्धीलचया कंुडा । आतु ज्ञानाग्लन धडफुडा ।’ 
– ज्ञा ९·२४१. 
लिलव. १. िरोिर; लनियाने. २. सत्वर; जििीने; त्वरेने : ‘होय धडफुडें िेह बुद्ध्या ।’ – रंयोवा ४·३२८. 
३. हातो–पाती. – मनको. [सं. धृष्+ स्फुट] 
 
धडफुला लव. १. पहा : धडपुडा. २. पूिय. ३. कुशि; चतुर. ४. पोकळ. 
 
धडबडावचे सलि. हाकून िाविे; धुडकावनू िेिे. (र्गो.) 
 
धडबड्या लव. बेलफकीरपिे टमकत चाििारा. 
  
धडबरं, धडभले  न. १. (लववालहत मुिर्गी, व्यवहार–धंिा इ. चे) स्स्थरस्थावर होिे; 
सुस्स्थतीत असिे; सुरळीतपिे चाििे. २. पहा : धडगत 
 
धडणबर्ा पु. नाचिीचे रु्गजराथी नाव; या जातीच्या नाचिीचे किीस र्गोंड्यासारिे असते. – 
कृलष २८३. 
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धडली लव. स्त्री. म्हातारी; आजी : ‘जळर्गावं परनािे जासंू व मनी धडिी माय.’ – िोसामा १. 
(िा.) 
 
धडल्र्ाव लव. अवाढव्य; फार मोठा व बेढब; अर्गडबबं; धडेि. (कु.) 
 
धडवइय पु. बाजारात येिारा माि तोिण्याच्या कामावरीि अलधकारी. 
स्त्री. (ि.) वरीि अलधकाऱ्याचे काम, हुदा. 
 
धडवत लव. जामीनकी, लनलितपिा इ. ची िात्री असिारी. – लनजामलवजय ३०·७·३१. (मराठवाडा) 
 
धडवता, धडवंत लव. लनभयय; शहािा; लवचारी; रु्गिी; ऐश्वययसंपन्न. 
 
धडवाकडा लव. सरळ झकवा वाकडा; अिंड झकवा मोडिेिा; बरोबर झकवा चूक. 
 
धडशी स्त्री. धडक; टक्कर; धक्का; ढुशी. 
 
धडस, धडसा लव. पहा : धड १ 
 
धडसखडस, धडसखडसा लव. पूियपिे धडधाकट; धड. [धडसा लि.] 
 
धडसी लिलव. धैयाने : ‘धडसी चािे लबनधोक ।’ – संग्रामर्गीते १०१. 
 
धडसोबती पु. शवेटपयंत लटकिारा, अिंड मतै्री बाळर्गिारा, कायमचा स्नेही सोबती. 
 
धडा पु. १. लवलशष्ट मुितीत तयार करण्यासाठी पतंोजीने लशष्ट्यािा, लशिकाने लवद्याथ्यािा नेमून 
लििेिा, पाटी इ.वर लिहून लििेिा पाठ. २. पुस्तक वरै्गरेतीि पाठ. ३. (ि.) एिाद्यािा वतयनाच्या 
बाबतीत घािून लििेिा लनयम; लशस्त; उिाहरि; काम करण्याबाबत घािून लििेिी पद्धत, सरिी, 
वलहवाट, लरवाज. ४. लहय्या; झहमत; धाडस; लनिय. ५. एिािी वस्तू लमळाल्यावर लवलशष्ट काळापयंत 
येिारी लनझितता. ६. बोध. 
 
धडा पु. १. िहा शरेी वजन केिेल्या मापाचे पलरमाि. २. तराजूच्या एका पारड्यात (ज्यात पिाथय 
घ्यावयाचा ते) भाडें इ. ठेवनू काटा समतोि करण्यासाठी िुसऱ्या पारड्यात टाकिेिी, वजने इ. अभडं; 
पासंर्ग : ‘तराजुआ लनवृलत्तचा । धडा बाधंौलन तीथाचा ।’ – ऋ ३९. ३. मि, िोन मि इ.सारिे एकिाच 
वजन करायचे असल्यास व त्या पलरमािाची वजने जवळ नसल्यास िहान पलरमािाच्या वजनाने लततक्याच 
वजनाचे िर्गड इ. मोजून घेऊन त्यांनी बाधंतात ते मोठे वजन. ४. सपाटा; तडािा. (व.) ५. (पेंढारी इ. 
िुटारंूची) टोळी. ६. सामालयक जलमनीचा, मािमते्तचा वाटा, लहस्सा, भार्ग. ७. (जरतारधंिा) २५ ते ३० 
तोळे वजनाच्या ताबं्याच्या रुळावर रु्गंडाळिेल्या जरतारीसह त्याचे केिेिे वजन. [सं. धट; झह.] 
 
धडा पु. घडा, घार्गर : ‘कीं श्रेष्ठेने धडा घातिा । रवातंासी ।’ – लशव ९९४. 
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धडा पु. लकनाऱ्यावर र्गिबत, पडाव ठेवण्याची आच्छालित जार्गा. (राजा.) 
 
धडा पु. भाजीपािा इ. ची पेंढी. 
 
धडा, धडी पु. स्त्री. घराचे जोते इ.ची कड. (कु.) 
 
धडा पु. १. तोफ. (तंजा.) २. तोफेचा बार. 
 
धडा पु. पोटात होिारा एक रोर्ग. – मनको. 
 
धडाका पु. १. (बिूंक, तोफ, िारूकाम याचंा) आवाज; स्फोट; धडधडाट; (सामा.) मोठा 
कडाक्याचा आवाज; कडकडाट; ििका; ििििाट; धूमधडाका. २. (सामा.) आवशे; िंपाटा व र्गडबड 
यानंी युक्त असे कोितेही दृश्य. उिा. काम करण्याचा सपाटा, तडािा; वािळ इ. चा जोर, िोभ, तडािा; 
साथीचा; रोर्गाचा धुमाकूळ; िढाइयतीि धुमििी; कल्लोळ. (लि. मारिे, माडंिे.). [झह. धडका] 
 
धडाकेबाज, धडाकेफुलबाजी स्त्री. (शोभेचे िारूकाम) इंग्रजी फुिबाजीचा एक प्रकार. 
 
धडाखडा लव. पहा : धट्टाकट्टा 
 
धडाड, धडाडा पु. धडाक्याचा मोठा आवाज; धडधडाट; तोफेच्या भलडमाराचा, इमारत, िंाड इ. 
कडाडून पडिे, धडधडिाऱ्या ज्वाळा, मोठ्या स्फोटाचा होिारा ििका याचंा आवाज; ििका. [ध्व.] 
 
धडाडिे  अलि. १. (तोफ, बंिूक इ. उडताना) धड धड असा मोठा आवाज होिे. २. जमीन इ. 
तापल्यामुळे भेर्गििे; िुभरं्ग होिे. ३. पहा : धडधडिे [ध्व., सं. ध्राड्] 
 
धडाडी स्त्री. िाह; उष्ट्िता; भडका : ‘पलर लवरलहिीचा मानसी : धडाडी सुटे’ – मूप्र १९९. 
 
धडाडी स्त्री. १. धडधड; धडधड असा आवाज. २. नेट; जोर; धाडसाचा, उत्साहाचा प्रयत्न; तडफ. 
 
धडाधड, धडाधडी स्त्री. िार्गोपाठ, मोठा आवाज करून होिारी लिया, र्गोष्ट; तोफा इ.च्या 
सातत्याने होिाऱ्या आवाजाने युक्त असे युद्ध इ.; र्गिबिा; लकिलकिाट इ. ने युक्त अशी ििकाििकी, 
मारामारी, बाचाबाची, कचाकची इ.; हातोडा वरै्गरेनी ठोकण्याने िार्गोपाठ होिारा मोठा आवाज : ‘रोविा 
रििाबं होती धडाधड ।’ – ऐपो १२६. [ध्व. धड् लि.; रु्ग. धडाधडी] 
 
धडाधड, धडाधडा लिलव. (इमारती कोसळताना, सोसाट्याच्या वाऱ्याने िंाडावंरून फळे इ. 
पडताना, मुसळधार पाऊस पडताना, बिुंकीची फैर िंडताना भराभर चपराका, तडािे िावताना) 
सातत्याने, िार्गोपाठ मोठा आवाज होइयि अशा प्रकारे. पहा : धडक [ध्व. धड लि.] 
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धडाधडिे अलि. नाव र्गाजिे; कीतीचा डंका वाजिे; िुमिुमिे : ‘काय तयाची कीतय सारं्गावी? 
साहेब नाम धडाधडी ।’ – ऐपो १३४. 
 
धडी स्त्री. १. लवलशष्ट वजनाचे, शरेाचे माप. हे लनरलनराळ्या लठकािी लभन्न–लभन्न वजनाचे असते. २. 
मि इ. प्रमािाचंा करून ठेविेिा िर्गड इ.; पहा : धडा ३. ३. पहा : धडा ७. ४. वजन करण्याचा काटा; 
तराजू; ‘सज्जन कसाइय मासं लवलकता ं । त्याची िालवलस धडी ।’ – ित्तपिें ४७. [सं. धट; झह.; झस.] (वा.) 
धडीने पैसा मोजिे – श्रीमंतीिा पार नसिे; पैशात िोळिे. 
 
धडी स्त्री. १. धटी; धोतर, िुर्गडे अशा वस्त्राचा रेशमी, जरतारी काठ, लकनार. २. छपरी; पडवी; 
पडवीचा काठ. ३. झचधी. [सं. धटी–धट्टी]  
 
धडी स्त्री. १. तुकडा; भार्ग २. (डोंर्गरातीि) घाट; बारी : ‘आिी सातपुड्याची धडी तोफर्गाडी 
िाटिी घोडी ।’ – ऐपो ४३३. 
 
धडीपगडी स्त्री. (व्यापक) सभा, समारंभ इ. प्रसंर्गी पुरुषाने घािण्याचा शिेा, पार्गोटे इ. पोषाि. 
 
धडीपडी स्त्री. बरेवाइयट, सुि–िुुःिाचे लिवस; अडीअडचि : ‘बाबा रे, कष्ट करूनही या 
राज्यातं अन्न लमळत नाहीं, धडीपडीिा पैसा नाहीं.’ – िेया १३. 
 
धडुत, धडूत, धडोत, धडौते न. नेहमी, रोज नेसण्याच्या उपयोर्गाचे वस्त्र. 
 
धडुतेपि न. धडुतीची वसे्त्र, िुर्गडी इ. : ‘अठरा हाताचें प्रमाि । मोजून िेइय धडुतेपि ।’ – 
मुआलि १३·४४. 
 
धडूत लव. शोलभवतं. 
 
धडेल लव. अर्गडबंब; अवाढव्य; िडिू; बेढब व मोठे (शरीर इ.). 
 
धडेवाटप न. एकत्र कुटंुबातीि सवय हक्किारामंध्ये स्वतंत्रपिे केिेिी जलमनीची वाटिी. 
 
धडोती स्त्री. कपडेिते्त इ. चा नेहमीचा वापर, उपयोर्ग. 
 
धडोतीचे पाटगे, पाडगे (उप. ि.) कामसू व सुदृढ, लनकोप प्रकृतीची बायको. 
 
धडौता लव. १. पहा : धड १. श्रीमंत : ‘जलर िेवाचंा तो आंतु धडौता । बाहीलरिीनु ।’ – ऋ ६९. २. पहा 
: धड २; अव्यंर्ग : ‘अजुयना आघलवयाची मानू अंतुःकरिे । धडौता आहालस ।’ – ज्ञा १०·४९. ३. सवस्त्र; 
सुशोलभत : ‘जयाचा मलहमा पाघंरोलन जाहिा । धडौता विुे ।’ – ज्ञा ११·७१. ४. लटकाऊ; सुरलित : 
‘उद्धविेवा तुमचा मती । यािवाचंी रािीव धडौती ।’ – लशव ४७७. 
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धड्ड लव. मठ्ठ; ठोंब्या; लनबुयद्ध; आडमुठा; िाडंर्गा; धझटर्गि : ‘मी तो महाराजाचा धड्ड पुरालिक । न ये 
बोिंू वाक्य र्गोड मधुर ।’ – िालव ४०४. [क. धड्ड; सं.धृष्ट] 
 
धड्ला, धल्डा लव. म्हातारा; वृद्ध. (िा.) [रु्ग. धयडो] 
 
धडिे उलि. आटिे; कमी होिे : ‘जैसा मेघाचेंनी तोंडे । झसधु एक आंरे्ग धढे ।’ – ज्ञा १५·१२८. 
 
धि स्त्री. १. एकाचे नुकसान होऊन, प्रयत्न वाया जाऊन िुसऱ्यािा अकस्ल्पतपिे, अनायास 
होिारा िाभ, िंािेिी चैन, भर. (लि. करिे, होिे) २. पहा : धन. ३. पहा : धनी १. [सं. धन] (वा.) धि 
घेिे – मनसोक्त, पोटभर िािे; (िाद्य इ. चा) समाचार घेिे : ‘एकाने मोठमोठे िाडवाचें तुकडे करून 
र्गट्ट केिे, िुसऱ्यानें चटण्या, साभंारी याचंी धि घेतिी.’ – बाळ. 
 
धिंगिे अलि. (िाद्य, पेय इ. वर) ताव मारिे; चैन, बहार, चरं्गळ करिे; अधाशीपिाने व मौजेने िािे. 
 
धिी स्त्री. १. इच्छा; आशा; हौस. (लि. पुरिे, पुरलविे). २. तृप्ती; समाधान : ‘धमय म्हिे मािंी धिी । 
पुरिी नामाची आयिी ।’ – वसेीस्व ११·८९. ३. धन्द्यता : ‘जिलध–मध्य पुरींत लतचा धिी । वधुलन िे मज 
आत्मसुिें धिी ।’ – वामन – िोपामुरासंवाि २८. ४. ठेवा; अपूवय, अकस्ल्पत िाभ : ‘परमसुिाची हे 
िाधिीसी धिी ।’ – लनर्गा ६. ५. लवपुिता; समृद्धी. [सं. ध्रालि] 
 
धिीचा लव. पुरेसा; पोटभर; यथेच्छ : ‘दृश्य िेिता ं लशििे नयन । धिीचे घ्यावया कृष्ट्ििशयन ।’ – 
एरुस्व ७·२२. 
 
धिीभर, धिीवरी लिलव. पोटभर; यथेच्छ; तृप्ती होइयपयंत; मनसोक्त; धनभर : ‘पाहीन धलिभरी 
चरि िंाडीन केशीं । – रामाचा धावा, भस्क्तमार्गयप्रिीप ४८. 
 
धतरमतर लव. अलनलित; धरसोडीचे; उडवाउडवीचे (भाषि इ.). 
 
धताल, धत्ताल, धताल्र्ा, धत्ताल्र्ा, धोतील, धौतील लव. मनातिी र्गोष्ट बेिाशक बोिून 
जािारा; भडभड्या; हवी तशी वचने अलवचाराने िेिारा. [ध्व. धत] 
 
धताली स्त्री. १. अलवचाराचे, लघसाडघाइयचे बोििे, बडबड. २. अलवचाराने हवी तशी वचने िेिे. 
 
धत्तरु, धत्तरू पु. १. पहा : धोतरा. २. सोने. [सं. धत्तरू] 
 
धत्तरुा, धत्तरुा पु. १. अभाव; फसविूक. २. धोत्रा; याचे बी घातिेिे पेय. [सं. धत्तरू] (वा.) धत्तरुा 
दाखणविे, धत्तरुा देिे – फसलविे; भोंििे; धंिरिे; मंुडिे. (धोत्र्याचे बी लवषारी व मािक असते. 
िाद्यपिाथातून िायिा िेऊन रु्गंर्गी आिून त्यािा िुबाडता येते. त्यावरून). 
 
धत्त्र्ा पु. बोजा; भार. (व.) 
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धन न. १. पैसा; संपत्ती; रव्य; लवत्त; (सोने, चािंी, रु्गरेढोरे, घरिार, जमीनजुमिा इ.) मािमत्ता. 
२. रव्याचे साधन; ज्यामुळे पैसा लमळतो ते. उिा. लवद्या, किा इ. ३. अत्यंत लप्रय वस्तू. (समासात) कीती 
– पुत्र –र्गृह इ. धन. ४. मौल्यवान वस्तू. ५. (र्गलित) बेरजेचे लचन्द्ह (+); लमळलवण्याची, अलधक 
करण्याची संख्या. ६. लवजेचा एक प्रकार. [सं.] (वा.) धन पाडिे, धन लाविे – (उप.) उत्कषय पाविे; 
वैभवािा चढिे; मानमरातब लमळिे (लवपरीत िििेने योजतात). 
 
धन स्त्री. पहा : धि १ : ‘एकट्या लवधवचेी सवय धन व्हावी!’ – के २६·७·३०. 
 
धन न. कोझथलमरीचे बी; धना. (माि.) 
 
धन पु. १. धनुष्ट्य : ‘त्या पाथयकलरच लनष्ठेि धन ।’ – र्गीताचलंरका १·३०. २. पहा : धनु ४ [सं. 
धनुस्] 
 
धनकुटा  पु. उंिीर पकडण्याचे धनुष्ट्यासारिे साधन, सापळा. 
 
धनकुली स्त्री. १. िहान धनुष्ट्य; झकर्गरीवाल्याचे झकर्गरी वाजवण्याचे केसाचें धनुष्ट्यबाि. 
(अलह.) २. र्गिोि; धनकंुबी. (को.) ३. धनुष्ट्याप्रमािे वाकिेिे शरीर. 
 
धनकंुबी  स्त्री. िडे मारण्याचे धनुष्ट्य; र्गिोि. 
 
धनको, धनकोनाम पु. पैसे उसने िेिारा; सावकार; कुळानंा कजाऊ रकमा िेऊन त्याचं्याकडून 
व्याजासह मुदि घेऊन व्यवहार करिारा. 
 
धनकोणरिको पु. १. कजय िेिारा व घेिारा, सावकार व कूळ याचं्यातीि संबधं. २. िेिेिार. 
 
धनग स्त्री. स्वाथय : ‘धनर्ग भर’ – िावा १०१. (अलह.) 
 
धनगर पु. एक जात व त्यातीि व्यक्ती; मेंढपाळ. [क. िाङ्ग, धन+करक] 
 
धनगरहाट पु. धनर्गराचंी वस्ती. 
 
धनगरी  लव. धनर्गरासंबधंी; धनर्गराचे; धनर्गर िोकानंा उपयोर्गी (कापड, िोिी वरै्गरे). 
 
धनगरी वेड कमािीचा मूियपिा. 
 
धनचक्र  पु. १. पैशाचे वडे; रव्यिोभ. २. पैसा रे्गल्यामुळे िार्गिारे वेड. 
 
धन णचन्ह अलधक (+) लचन्द्ह. 
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धनतर, धनंतर, धनवत्तर  लव. १. श्रीमंत; समथय; बलिष्ठ; थोर : ‘कुबेरािा कजय िेण्याइतका 
धनत्तर तुिंा बाप.’ – एप्या. २. र्गडर्गंज; पुष्ट्कळ; मुबिक; भरपूर (पीक, पािी इ.). ३. िूप मोठा; लवस्तृत; 
लवस्तीिय (वाडा, पटारं्गि, िेश इ.) : ‘भिे भिे धनंतर वाडे हवले्या जार्गा ।’ – ऐपो ४२३. ४. हुशार; 
चिाि; कुशि. [सं. धनवत्तर] 
 
धनतेरस, धनत्रर्ोदशी स्त्री. अलश्वन वद्य त्रयोिशी; लिवाळीचा पलहिा लिवस. 
 
धनदौलत, धनधान्र्, धनमाल स्त्री. न. पु. स्थावरजंर्गम मािमत्ता. 
 
धनणनुःसारि न. एका िेशाकडून िुसऱ्या िेशाकडे संपत्तीचा ओघ सुरू असिे. 
 
धनपाग न. एक प्रकारचे जाळे. (को.) 
 
धनणपशाची स्त्री. १. पैशाचे रिि करिारी हडळ. २. (ि.) अलत िोभी, करू स्त्री. 
 
धनप्रभाणरत लव. काचेवर रेशमी कपडा घासल्यावर उत्पन्न होिाऱ्या लवजेप्रमािे, ऋलिका 
(इिेक्रॉन) नसिेल्या लवजेने प्रभालवत. 
 
धनपे्रष पु. पोस्टातफे रोि पैसे पाठलवण्याची व्यवस्था व त्यासाठी भरावयाचे प्रपत्र; (इं.) मलनऑडयर. 
 
धनफस  न. िंुट; जोड. 
 
धनभर लिलव. यथेच्छ; पहा : धिीभर : ‘कझर घेऊन पचंारलत प्रभिुा धनभर ओंवाळुनी ।’ – ऐपो ३०७. 
 
धनरेषा, धनरेघ स्त्री. (हस्तसामुलरक.) मनुष्ट्याच्या तळहातावरीि एक लवलशष्ट रेषा; त्यावरून पैसा 
लकती व केव्हा लमळेि ते सारं्गतात. 
 
धनवइय, धनुइ लव. धनुर्धारी : ‘इंरधनुष्ट्या लसतें । कवि धनवइय न घालिजे ते ।’ अमृ ६·२५. 
 
धनवड न. िुर्गड्याचे एक वाि, प्रकार. यािा रेशमी लकनार साडेचार पुजंी (इंच) व मध्ये एक पाढंरे 
रुइयफूि असते. 
 
धनवडी, धनवटी लव. धनवड, धनवट मुिुिातीि, प्रवशेातीि (हा प्रिेश नालशकपासून पूवेकडे 
३० मिैावंर सुरू होइय); कनाटकातीि धनवड र्गावचे (िुर्गडे, शिेा, पार्गोटे, जोट इ.). 
 
धनवर पु. रानबिक. (िंाडी) 
 
धनशेट पु. (उप.) धनाढ्य व्यापारी झकवा पेढीवािा; धनत्तर. 
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धनसडी  स्त्री. धनेश पिी. (िंाडी) 
 
धनसाळ  स्त्री. तािंळाची एक जात. 
 
धनंजर्  पु. १. अग्नी : ‘राम धनंजय तुम्ही कापूर, तृि, तूि, काष्ठ, घृत तैि ।’ – 
मोरामंत्ररामायि ३१०. २. पाच उपप्रािातंीि मृत्यूनंतर शरीरातून सवात शवेटी बाहेर पडिारा पाचवा वायू. 
[सं.] 
 
धना, धने पु. कोझथलबरीचे बी. [सं.धान्द्याक] 
 
धनाकषय  पु. बकेँत पैसे भरून लमळलविेिा धनािेश, िेिी आिेशपत्र; (इं.) बँक ड्राफ्ट. 
 
धनाजािे जनावर र्गाभि राहिे; फळिे. (ना., व.) 
 
धनाडी, धनाढ्य, धनासा  लव. श्रीमंत. 
 
धनाध्र्क्ष पु. िलजनिार; कोशाध्यि. [सं.] 
 
धनाल्रे्  न. कोश; भाडंार. 
 
धनाश्री  स्त्री. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा लतसरा प्रहर. [सं.] 
 
धणनवेऱ्ही लिलव. आकंठ, तृप्त होइयपयंत. 
 
धणनष्ठा स्त्री. तेलवसाव ेनित्र; एक नित्रपुजं. [सं.] 
 
धणनष्ठापंचक न. िर मलहन्द्यात येिारी धलनष्ठा, शततारका, पूवाभारपिा, उत्तराभारपिा व रेवती 
ही पाच निते्र. हे पचंक अशुभ आहे. 
 
धनी पु. १. मािक; स्वामी; यजमान. २. जबाबिार, कता पुरुष; ज्यािा शास्त्र, रूढी वरै्गरेमुळे 
अलधकार प्राप्त िंािा आहे असा िायक मािूस. 
लव.  समृद्ध. [सं. धा] 
 
धनी स्त्री. पहा : धिी : ‘धनी न पुरें पाहाता ंतयाच्या स्वरूपाची धाटी ।’ – होिा ११३. 
 
धनी गोसावी, धनी गोसामी (व्यापक) मािक; यजमान; स्वामी; अलधकारी. 
 
धनीजोग लव. हंुडी लवकत घेिाऱ्याने, ज्याच्या नावाची ती असेि त्यािा लजचे पैसे द्यायचे 
असतात अशी हंुडी; (इं.) ऑडयर. 
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धनीधावण्र्ा लव. काळजी वाहिारा; घेिारा; रििकता; साहाय्यकारी. 
 
धनीपि, धनीपिा न. पु. मािकी हक्क; स्वालमत्व. 
 
धनु पु. न. १. धनुष्ट्य. २. कापूस झपजण्यासाठी वापरण्यात येिारे धनुष्ट्य. ३. वतुयळाचा अधा 
भार्ग; वतुयळिंड. ४. बारा राशींपैकी नववी रास. ५. चार हाताचें पलरमाि; चार हात िाबंी : ‘धनु रे धनु भितु 
। राऊतें बरवतालंत ।’ – लशव ५६५. [सं. धनुस्] 
 
धनुक न. धनुष्ट्य : ‘पाचं सतें धनुका । उचिीिी येके वेळें  । ‘ – उषा १३. 
 
धनुकली स्त्री. १. पहा : धनु २. २. पहा : धनकुली १, २ 
 
धनुरासन न. १. पोटावर उपडे िंोपून हात पाठीकडे नेऊन पाय उचिून िोन्द्ही पाय िोन्द्ही 
हातानंी टाचाशंी घट्ट धरावे. नंतर डोक्याकडे व पायाकडे तोि लनरलनराळ्या वेळी िुंकेि असे करावे. 
त्यामुळे अन्नपचन होते. २. (मल्लिाबं) बोंडावर कमान टाकून पायानंी मल्लिाबं तटवनू धरिे. – व्याज्ञा 
३·२३६. [सं.] 
 
धनुर धर, धनुधारी, धनुवाड, धनुवाड लव. १. धनुष्ट्य धारि करिारा; धनुष्ट्याने िढिारा; लतरंिाजी 
करिारा. २. (ि.) शास्त्र, किा इ.मध्ये लनपुि; पलंडत; तज्ज्ञ. [सं.] 
 
धनुमागय  पु. विरेषा. [सं.] 
 
धनुमास  पु. १. (ज्यो.) धनुराशीत सूयय येतो तो काळ. त्यावळेी धनसंिातं असते. २. (ि.) या 
राशीत सूयय असताना सकाळी धनु िग्न आहे. तोपयंत िेवािा नैवदे्य िािवनू करायचे भोजन; िंुंिुंरमास. 
[सं.] 
 
धनुवात पु. ज्यात शरीर धनुष्ट्याकृती होते तो वातलवकार. याचे अंतरायामवात व बलहरायामवात असे 
िोन प्रकार आहेत. [सं.] 
 
धनुर्पवद्या स्त्री. िक्ष्य भेिण्याचे व तीर मारण्याचे शास्त्र; धनुष्ट्य वापरण्याची लवद्या. [सं.] 
 
धनुलेखिी स्त्री. भमूापनाचा आिेि तयार करताना शाइयने िहान वतुयळे काढण्यासाठी वापरण्याचे 
साधन. 
 
धनुवाट  स्त्री. ढोराची वाट 
 
धनुशाखा स्त्री. एक विे. लहच्या तंतंूपासून धनुष्ट्याच्या िोऱ्या करीत. 
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धनुष्ट्र् न. १. इंरधनुष्ट्य. २. पहा : धनु १, ३, ५. [सं.] (वा.) धनुष्ट्र् कंठी घालिे – पराभव करिे : 
‘घािुलन धनुष्ट्य कंठी सहिेवा अभय िान िे हासें ।’ – मोकिय ६·५२.  
  
धनुष्ट्र्वऱ्हाणडक स्त्री. धनुष्ट्य उचिून त्यािा िोरी िावण्याचे आव्हान : ‘धनुष्ट्यवऱ्हालडके िालर्ग...कृष्ट्िु 
पाचारावा.’ – श्रीकृच ३१. 
 
धनुष्ट्र्ासन न. (मल्लिाबं) मल्लिाबंाचे बोंड पायाचं्या अटीत धरून एक पाय िाबं करून त्याचा 
अंर्गठा हातात धरावा व िुसऱ्या हाताने िुसऱ्या पायाचा अंर्गठा धरावा. – व्याज्ञा ३·२४५. [सं.] 
 
धनू न. र्गव्हाचे कोवळे रोपटे, रोह : ‘घािुलन वेण्या, पाठीवर िाबं, िोलविें  त्यातं धनू छान ।’ – 
काव्यकेतकी प.ृ ४८. 
 
धनेरी लगाम घोड्याचा एक लवलशष्ट िर्गाम. यािा िहान काटे असतात. 
 
धनेश्वरी  स्त्री.  (संर्गीत) र्गायनशास्त्रातीि एक रालर्गिी. पहा : धनाश्री 
 
धनेषिा  स्त्री. धनाचा, रव्याचा िोभ. [सं.] 
 
धनोर पु. १. पावसाळ्यात आकाशात लिसिारे इंरधनुष्ट्य. २. धान्द्यात होिारे लकडे, सोंडे; 
साठविीच्या धान्द्यातीि िाि भुरें्ग. (अलह.) 
 
धन्नास लव. धनाढ्य; धनवान. (ना., व.) 
 
धन्नी स्त्री. धरिी; पथृ्वी; भमूी. (र्गो.) 
 
धन्र्, धन्र्ता स्त्री. भाग्यावस्था; साथयकता; साध्य र्गाठिेिी स्स्थती; कळस होिे; मोि. [सं.] (वा.) 
धन्र् पाविे – मरिे; धारातीथी पडिे. 
लव. १. सुिी; िैववान; पुण्यवान. २. कृतकृत्य; समाधान पाविेिा. ३. श्रेष्ठ; पावन; पलवत्र. 
 
धन्र्वाद पु. आभार; िुवा; स्तुती. लि. िेिे, र्गािे.). [सं.] (वा.) धन्र्वाद करिे – मोठा 
परािम करिे. धन्र्वाद वाटिे – स्वतुःबदि, स्वतुःच्या कृत्याबदि अलभमान वाटिे. 
 
धन्वंतरी  पु. १. समुरमंथन करताना लनघािेल्या चौिा रत्नापंैकी एक; िेवाचंा वैद्य. २. (ि.) 
कुशि, चतुर, यशस्वी, पटाइयत वैद्य. ३. औषधाचंा बटवा; वैद्याची औषधपेटी, लपशवी. [सं.] 
 
धपककिे, धपबकिे, धपमकिे अलि. धपकन्, धबलिशी, एकिम आवाज होऊन पडिे. [ध्व. धप] 
 
धपकन, धबकन, धपकर, धपणदनी, धपणदशी, धबकर, धबणदनी, धबणदशी लिलव. (वस्तू, मािूस इ.) 
िािी पडण्याच्या आवाजाचे अनुकरि होऊन. (लि. पडिे, मारिे, वाजिे.). 
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धपका पु. १. लहसका; धक्का; चपाटा; रट्टा; ठोसा. २. काठी, तिवार इ.चा फटकारा; काठीचा मार. 
३. धडकी, लनराशा, िुुःि यानंी हृियािा बसिारा धक्का. (लि. भरिे, बसिे). पहा : धसका. ४. मोठी, 
जाड भाकरी, थािीपीठ. [सं. धप्; रु्ग. धपको] 
 
धपका पु. एकलत्रत रक्कम; वट्ट आकडा : ‘यानी बािशहाची नजर व घासिािा...ती करोडीची बेरीज 
धपका टालकिी आहे.’ – मलशरा िंड ५ प.ृ १७४. 
 
धपकाविे, धपकाणविे उलि. १. रट्टा िर्गाविे; तडािा मारिे. २. तिवार, कुऱ्हाड इ.च्या प्रहाराने 
तोडिे. 
 
धपघाइय, धबघाइय  स्त्री. १. धप् असा आवाज (पावसाचा, लठबकण्याचा). (लि. िाविे, करिे, 
िार्गिे, होिे, चाििे.). २. पहा : डफघाइय [ध्व. धप + म. घाइय] 
 
धपटिी  स्त्री. १. बडबड. २. थोपटिे. ३. धोपटिे. (र्गो.) 
 
धपटिे, धपाटिे  अलि. मारिे; ठोकिे; बडलविे. पहा : धोपटिे 
 
धपन स्त्री. िंत; काळजी; झचता : ‘काय सारं्गू बाइय मन्द्या मनन्द्या धपनी ।’ – िोसाको. 
 
धपला, धपली पु. स्त्री. ढिपा; िाकूड, िर्गड, झभतीचा लर्गिावा इ.चा र्गळून, तुटून अर्गर फुटून 
पडिेिा तुकडा. 
 
धपाटा पु. १. ज्वारीच्या लपठात लतिट, मीठ, लमरची, िसूि, कोझथबीर घािून केिेिा 
भाकरीसारिा पिाथय. पहा : धपका ४. २. तळहाताचा प्रहार; मार; चापट. (वा.) (पोटाचा, शरीराचा) 
धपाटा वळिे, धपाटा होिे – पोट िपाटीिा जािे. 
 
धपाटे न. भाजिीची भाकरी; थािीपीठ. पहा : धपाटा १ 
 
धपाधप, धपाधपा लिलव. एकामार्गून एक लििेिे तडािे, रटे्ट याचं्या आवाजाप्रमािे आवाज 
होऊन. [ध्व. धप् लि.] 
 
धपापिे लि.  थकिे; भार्गिे; भरभर चािल्यामुळे, काम केल्यामुळे श्वास जोरात चाििे. 
 
धपेला, धबेला पु. लजलकरीचे झकवा कष्टाचे काम; िर्गिर्ग; भरमसाठ काम; ढोरकाम. 
 
धप्प, धप्पा स्त्री. न. पु. पहा : धपका १, २ [ध्व. धप] 
 
धप्प न. ढिपा. 
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धप्पाधप्पी, धप्पेबाजी स्त्री. एकामार्गून एक असे एकसारिे मारिेिे रटे्ट; जोराची हातलपटी; 
मारामारी; बुक्काबुक्की; कुटाकुटी. 
 
धप्पाधप्पी स्त्री. झचध्याचंा चेंडू घेऊन मारामारी करण्याचा िेळ. [ध्व.] 
 
धबक, धबका पु. १. वार; प्रहार; थापड : ‘ध ध धबका रोकडा जािा ज्ञानबोध ।’ – िालव २१४. २. 
धब असा आवाज : ‘बहुत वाद्याचें धबक ।’ – िालव ५०४. [ध्व. धब्] 
 
धबडगा, धबडशा पु. कसे तरी ओबडधोबड काम करून वळे मारून नेण्याची लिया : ‘त्यापेिा ं
झचचवडी धबडर्गा करून एक िोन भिे िासे बते्त (भात लशजलविेिे हंडे) उतरून िोकाचंी कुरकूर 
लमटवीत का ंनाहींत.’ – लन ९४७. 
 
धबदूल लव. १. स्थूि; र्गबिूि. २. घटमूट; बळकट. [क. िप्प, धप्प+िूि प्र.] 
 
धबधब, धबाधब, धबधबा लिलव. १. उंचावरून पडिाऱ्या पाण्याच्या िंोताचे झकवा नारळािी फळाचं्या 
िंाडावरून िािी पडण्याच्या आवाजाचे अनुकरि करून. २. धबधब अशा आवाजाचे अनुकरि करून. ३. 
जोराने; मोठ्याने : ‘धबधबा विुःस्थळ बडलवत । थोर आकातं जाहिा ।’ – ह ५·१२३. ४. पहा : धमधमा 
[ध्व.] 
 
धबधबा, धबधबी, धबाबा  पु. स्त्री. उंचावरून पडिारा पाण्याचा िोट, िंोत. 
[क.िबिलब–बे; ध्व.] 
 
धबधबीत लव. १. पहा : गुबगुबीत. २. पातळ (तोंडी िाविे). (र्गो.) 
 
धबगयस लव. अलत स्वतंत्र. (र्गो.) 
 
धबला पु. १. जाडेभरडे व भक्कम कापड, वस्त्र : ‘भक्ती धबिा टाचघोळ जािा वैराग्य बाििी चोळी 
।’ – िालव ४९८. पहा : धोंगडा. २. िुर्गड्याचा िंोळ. (तंजा.) [क. िप्प, धप्प + म.िा] 
 
धबाटकी पु. भीती; िरडाविी. (र्गो.) 
 
धबाधबी  स्त्री. १. पहा : धप्पाधप्पी. २. मारामारी : ‘तो जर धबाधबी करंू िार्गिा तर मर्ग कसें 
करशीि?’ – बाळ २·१५२. [ध्व.] 
 
धबाफळ न. लवरूप लिसण्याइतका िठ्ठ मािूस, जनावर; धूड. 
 
धबाबिे  अलि. धब् धब् आवाजाने िािी पडिे : ‘शुष्ट्क जळाचें चळाळ । धारा धबाबे िळाळ ।’ – 
िास ११·७·४. 
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धबाली, धबर् लव. िठ्ठ; स्थूि; ढमािी (स्त्री). [क. िप्प, धप्प] 
 
धबुला लव. १. िठ्ठ; जाड; मोठे (फळ). २. ठेंर्गिा आलि आडव्या अंर्गाचा; लर्गड्डा; जाडजूड. 
 
धब्बल स्त्री. रपाटा; धपाटा; ठोसा; धबका. [ध्व. धब] 
 
धब्बल लव. धष्टपुष्ट; िठ्ठ; ििकट. 
 
धब्बा पु. डार्ग. (व., ना.) [झह.] 
 
धब्बे न. चारं्गिा भरिार व लपकिेिा आंबा. (राजा.) 
 
धम पु. मृिंर्ग, संबळ याचंा िजातिा आवाज िेिारा भार्ग; संबळाच्या डाव्या हाताकडीि भार्गाचे 
नाव. हे भाडें उजव्या बाजूच्या भार्गापेिा आकाराने िीडपट मोठे असते; बबं; धूम. [ध्व.] 
 
धम पु. बीळ; जलमनीतीि भोक. 
 
धम, धमक स्त्री. १. झहमत; धैयय; स्वसामथ्याची जािीव. २. शक्ती; बळ. ३. (पाठ, पोट, फरा 
इ.मध्ये) उठिारी कळ; लतडीक; लशिक; उसि; लशळक; चमक. ४. फुिे, अत्तर याचंा िरवळ; िमट 
जलमनीचा िपय. ५. आर्गीची, तापाची जळ. ६. िंर्गिंर्गाट; िििि (सोने, लहरे याचंी). [क. धमकु; झह. 
धमका] 
 
धमक एक अलतशयत्वद्योतक शब्ि; र्गडिा लपवळापिा व अलतशय र्गोरेपिा िािलविारे अव्यय. 
 
धमकट  न. िाडंपिा : ‘ते महा धीट रार्गीट । लतचें मोडारे धमकट ।’ – कथा ५·१७·४१. 
लव. १. मजबतू; लटकाऊ; ििर्गट (पिाथय). २. िठ्ठ आलि सशक्त; काटक; घटमूट. 
 
धमकटचे लि. कफ भरून येिे. (र्गो.) 
 
धमकिे  अलि. (शीर) उडिे; िािीवर होिे. पहा : धुमकिे [सं. ध्मा] 
 
धमकिे  सलि. १. फंुकर घािून, भाता चािवनू अग्नी प्रज्वलित करिे. २. धपाटा मारिे. ३. 
फंुकून वाजविे. ४. लशरा उडिे. [सं. ध्मा] 
 
धमकिे  अलि. वाजिे; धमधम असा आवाज करिे : ‘पैिाड भइुयतूलन सीतळ । धमकता ंमालनिे 
आहे जळ ।’ – िालव ३४१. [ध्व. धम] 
 
धमकिे  अलि. लभिे; धाकिे : ‘तिाकारें थोरें लनलशलिन मनामाझज धमके ।’ – िालव २२३. 
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धमकना  लि. येऊन ठेपिे. (िंाडी) [झह.] 
 
धमकरे  लव. लवशाि. (र्गो.) 
 
धमका पु. रट्टा; ठोसा; धपाटा; फटका; बुक्का. [ध्व. धम] 
 
धमका, धमकी पु. स्त्री. िहशत; िबकाविी; मुदाम घातिेिी भीती; (मारण्याचे, नुकसान 
करण्याचे) भय. [झह. धम] 
 
धमका, धमकी पु. स्त्री. १. तापाने अंर्ग मोडून येिे; किकि (तापाची). २. पाऊस 
थाबंल्यानंतरचा उकाडा. ३. पहा : धमक 
 
धमकार  जयजयकार : ‘सवय िोक झिब नेसायािा उिाचा धमकार िंािा.’ – एहोरा यल्लमा ९४. 
 
धमकाविी स्त्री. िहशत घािण्याची लिया; िटाविी. [क. िमकु] 
 
धमकाविे उलि. १. धमकी, िहशत घाििे; िटाविे. २. रारे्ग भरिे; कानउघडिी करिे. 
 
धमकुसु  पु. कल्लोळ; हल्ला; घोष; नाि : ‘धमकुसु घालिताती मािंळी वशंवीिे वाताती 
कहाळी’. – नरुस्व १०·३५. [ध्व.] 
 
धमिी, धमनी स्त्री. वर आच्छािन असिेिी बैिर्गाडी; सारवट र्गाडी; एक्का. (रु्गजराथमधीि िमिी 
बिै फार जिि जातात त्यावरून). 
 
धमधकट लव. ििकट; धडधाकट. 
 
धमधम, धमधमा  लिलव. पडघम, नर्गारा याचंा अथवा पोकळ भार्गावर चाििे असता जो आवाज 
होतो तसा आवाज होऊन. [ध्व. धम] 
 
धमधमिे अलि. १. डबडब वाजिे (फुर्गिेिे पोट, नर्गारा इ.). २. सळसळिे : ‘घंर्गाळात ऊन 
पािी धमधमत होतें.’ – इंप ४३. 
 
धमधमा, धमामा  पु. १. िंिकाच्या बाजूने तोफा िावण्यासाठी रचिेिा मातीचा बाधं; मोचा; 
बुरूज : ‘फौज पळोन धमधलमयापंावेंतों आिी.’ – भाब १०९. २. उंचवटा; टेकाड; उंच ओटा; मनोरा; 
(एिाद्या भार्गाचे लनरीिि करण्यासाठी) टेहळिीची, मोक्याची जार्गा; चढि. ३. पाण्याचे उंच टाके; हौि; 
कारंजाचा हौि; (पािी साठवनू नळातून सोडण्यासाठी) कंुडे; टाके : ‘आर्गर्गाडीच्या पुढच्या अंर्गास जो 
वाफेचा धमधमा असतो...’ – मपु ६, प.ृ ४८. ४. लकल्ल्यावर चढण्या–उतरण्यासाठी झभतीिा जोडून 
केिेिे उतरते बाधंकाम. [फा. िम्िमा] 
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धमधमीत लिलव. धमक; लपवळ्या रंर्गाचा अलतशयिशयक शब्ि. कधी र्गोरा, पाढंरा या शब्िामंारे्गही 
िावतात. 
 
धमन न. कीटकनाशकाचा धूर करून कीड मारून टाकण्याची प्रलिया. शतेात, तसेच मच्छरलवरोधी 
मोलहमेत मोठा वापर; (इं.) फ्युलमरे्गशन. 
 
धमन न. १. (चमयकार.) काळा रंर्ग वर चढविेिे कापडे. २. भाता. 
 
धमनी स्त्री. १. शरीरातीि शुद्ध रक्त वाहून नेिारी शीर; नाडी; रोलहिी. २. शरीरातीि ज्ञानतंतू; 
मज्जारज्ज.ू ३. फंुकिी : ‘सरिा सुवशंजा ती िंािी धाते्रलयकालच हो धमनी ।’ – मोवन ९·२९. [सं. ध्मा] 
 
धमनीकाणठण्र् न. धमन्द्यातं मेि व रायस्ग्िसरॉइड याचंा थर साचल्यामुळे धमन्द्या जाड व कडक 
होण्याचा रोर्ग. 
 
धमाका पु. १. एक फटाक्याची जात. – मंुव्या ११८. २. मोठा आवाज. 
 
धमाटिे  उलि. रपाटा, ठोसा, बुक्की िेिे; बिडिे; मारिे. 
 
धमाटा पु. रट्टा; तडािा; धपाटा. [ध्व.] 
 
धमाटा, धमाटो पु. १. रु्गरािी िोक आपल्या हातावर र्गोवरी झकवा सशाची िें डी याचं्या लवस्तवाने 
घेतात तो डार्ग. २. मनर्गटावर भाजून काढून घेतिेिा फोड. (कु.) [सं. ध्मा] 
 
धमाधमी  पहा : धप्पाधप्पी 
 
धमान पु. मिैान. [फा. िमिमा] 
 
धमामा पु. १. मोठा नर्गारा; एक वाद्य : ‘िमामे धमामे किे शिं भेरी ।’ – रामिासी २·१८३. २. (ि.) 
बोभाटा; डंका; प्रलसद्धी; जाहीर करिे. (लि. करिे, वाजिे, वाजलविे, होिे.). [फा. िमामा] 
 
धमार, धमाल पु. १. र्गायनातीि एक ताि. यात चौिा मात्रा व चार लवभार्ग असतात. २. या 
तािातीि पि, चीज. [झह.] 
 
धमाल स्त्री. १. मौजमजा; भरपूर र्गंमत. २. िोटी र्गोष्ट; िूप र्गडबड. 
लव. अवाढव्य; स्थूि; र्गबिूि. पहा : ढमाल 
 
धमाविे  उलि. फंुकिे : ‘ओकारें कमिासनु । तो कैसा धमावा ।’ – र्गीता २·२२२७. [सं. ध्मा] 
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धमासा पु. एक काटेरी व औषधी वनस्पती. लहच्यापासून एक प्रकारची सािर लनघते. [सं. धन्द्वयास, 
धन्द्वयवास; रु्ग. धमासो] 
 
धम्म लव. लिलव. मुग्ध; मुकाट; र्गप्प; स्तब्ध : ‘मास्तरीिबाइय धम्म बसल्या होत्या.’ – ििे. [ध्व.] 
 
धम्मक लाडू धपके; रटे्ट; बुक्क्यानंी मारिे. [ध्व.] 
 
धम्माल पु. घोड्याची एक चाि. – अश्वप १·१९३. 
 
धस्म्मल पु. अिंकार, फुिे इ. रंु्गफून घातिेिी वेिी : ‘जािो कृष्ट्िपिाची लनशा । धस्म्मि्ि माथा ।’ – 
कथा ४·७·४४. [सं.] 
 
धर्डी, धल्ली लव. स्त्री. म्हातारी स्त्री : ‘एक धयडी काम करे सात जन लतनड कमर धरे.’ – 
िोसाको. (ना.) 
लव. म्हातारी : ‘आइयबाइंनी लिधी भर उठ व धल्ली नवरा कर.’ – िोसाको. (अलह.) [रु्ग.] 
 
धय्र्ा पु. (पत्त्यातंीि, र्गंलजफातीि) िहा लठपक्याचें पान, िश्शा. (कर.) 
 
धर पु. १. अडकवनू, लनरोधून ठेवण्याची, लटकवण्याची शक्ती; (शब्िशुः व ि.) लचकटून 
राहण्याची, धारि करण्याची, जडण्याची शक्ती. २. तोिून धरण्याची, वजन सहन करण्याची शक्ती 
(पायाचंी, पायातंीि वस्तंूची शक्ती; आधार : ‘कड्यावर बाधंकाम केल्यावर चारं्गिा धर िारे्गपयंत 
कड्यािािची जमीन उकरून िािी उतरावें िार्गतें.’ – मरेॅट १७. ३. िळ; (प्राण्याचंी मिमूत्रलवसजयन 
इ.व्यापार) िाबनू धरण्याची शक्ती; संयमनशक्ती. ४. कष्ट, मानलसक त्रास सोसण्याची शक्ती; तर्ग; 
लटकाव. ५. बोिण्यात, वार्गण्यात व लवचारातं एकवाक्यता; सुसंर्गती; व्यवस्स्थतपिा; मेळ. ६. धीर (लि. 
तुटिे) : ‘धर सवांचालह जेधवा ंतुटिा ।’ – मोर्गिा १·२. ७. जम; घडी; बस्तान : ‘इकडे अद्यालप पक्का धर 
बसिा असें त्यास वाटत नाही.’ – सूययग्र. ८. पवयत : ‘जो धैयें धरसा, सहस्त्रकरसा तेजें तमा िूरसा ।’ र ४. 
९. (समासात) धारि करिारा; ठेविारा; पाळिारा. उिा. जि–चि–र्गंर्गा–धर इ. १०. काठ; तीर. [सं. 
धृ] 
 
धरि न. १. बाधं; बधंारा; निी–ओढ्याचा प्रवाह अडवनू पािी साठवण्यासाठी घाितात तो बाधं 
झकवा झभत. २. समुच्चयाने नऊ आिे; पाव होन. ३. र्गरोिर स्त्रीचा र्गभयपात होऊ नये म्हिून लतच्या र्गळ्यात 
बाधंतात ती औषधी मुळी. ४. सुमारे चोवीस रु्गंजाइंतके वजन. ५. धारि करिे; बाळर्गिे. ६. आश्रय; टेकि. 
[क.] (वा.) धरि फुटिे – (अश्लीि) लवटाळशी होिे. 
 
धरिखांब पु. १. घराच्या जलमनीपासून आढ्यापयंतचा िाबं; धारि. २. (ि.) कुटंुबाचा 
आधारस्तंभ; पोषिकता; कता मािूस. 
 
धरिमूळ न. िंाडाचे मुख्य मूळ (जलमनीत अलधक असिारे); सोटमूळ; मुळाचा मोठा भार्ग. 
(को.) 
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धरिी स्त्री. शिैी; धाटिी; वळि (िेिन, भाषि, वतयन इ.ची). 
 
धरिी स्त्री. १. जमीन; भमूी; धलरत्री. २. सबधं भरू्गोि; (जमीन आलि पािी यासंह) पथृ्वी. [सं.] (वा.) 
धरिी वर पडिे – मृत्युशय्येवर पडिे; मरिाच्या िारी असिे. (मरताना मािसािा पिंर्ग इ. वरून 
जलमनीवर ठेवतात, त्यावरून रूढ). 
 
धरिी स्त्री. १. धरण्याची लिया. २. पहा : धरिे न. १ 
 
धरिीकंप पु. भकंूप; पथृ्वीच्या पोटातीि अंतर्गयत बििामुंळे जलमनीिा धके्क बसिे. [सं.] 
 
धरिीची मुलगी िग्नासाठी पळवनू आििेिी मुिर्गी. 
 
धरिे उलि. १. पकडिे; मुठीत, हातात ठेविे. २. लनसटू नये म्हिून पायािािी िाबनू ठेविे; जोराने 
पकडिे. ३. साठविे; मनात, ििात ठेविे. ४. पकडून ठेविे; अटकेत, कह्यात, ताब्यात ठेविे. ५. मनात 
आििे; बनविे; कस्ल्पिे (शास्त्रज्ञान, लवद्या, किा, िुबी, युक्ती इ.). ६. एिािा िम, लनयम, लशस्त 
पाळिे; लवलशष्ट र्गोष्ट, कामे अंर्गीकारिे; एिािा उद्योर्ग लनयलमत करिे. ७. मानिे; समजिे; पाहिे. ८. 
लवलशष्ट कामी योजिे, िाविे, रु्गंतविे. ९. मनाचा ग्रह करून घेिे व तशा ग्रहाने वार्गिे; र्गोडी, आवड 
िावनू घेिे. १०. (जमीन, शते) आपल्या कबजात, मािकीत, ताब्यात घेिे. ११. लवचारात, ििात, 
मनावर घेिे; महत्त्व िेिे. १२. अविंबिे; स्वीकारिे; अनुसरिे; (पि, बाजू, भलूमका, वृत्ती) घेिे. १३. 
(घाइय, त्वरा) करिे; योजिे. १४. संपाििे; प्राप्त करून घेिे; (सामथ्यय, बळ) लमळविे. १५. बाळर्गिे; 
(धास्ती, भीती, अवमान) घेिे. १६. पुरस्कारिे; प्रलतपाििे (कायय, मत इ.). १७. पकडिे; उघडकीिा 
आििे (चोरी, िबाडी इ.). १८. समालवष्ट करिे; लहशोबात धरिे. १९. पाळिे; आचरिे (अनुष्ठान, उपास, 
व्रत). २०. चािविे; पुढाकार घेिे (र्गोंधळ, कथा, तमाशा इ.चा). २१. आवड असिे, घेिे; एिाद्यावर 
ममता करिे. [सं. धृ] 
 
धरिे अलि. १. लचकटून राहिे; बसून राहिे; लवयुक्त, वरे्गळे न होिे. २. बहर झकवा फळे येिे; लनमाि 
होिे; धारि केिे जािे. ३. फळे लटकिे. ४. र्गभार, र्गाभि असिे, राहिे (जनावर). ५. अंर्ग िुळे, वाकडे 
होिे, हािेना–चािेनासे होिे. ६. स्मरिात राहिे. ७. ठरिी असिे; लनलित केिी जािे. ८. लनवारिे 
(पाऊस, थंडी – कपड्याने, घोंर्गडीने). ९. थाबंिे; स्स्थर राहिे : ‘तऱ्हीं रिमिें मातिें  । राऊंत धरतीलचना 
।’ – लशव ९७१. [सं. धृ] 
 
धरिे अलि. जलमनीत मूळ धरून कायम होिे. [सं. दृह] 
 
धरिे न. १. अपराध्यािा पकडण्यासाठी पाठविेिी सशस्त्र टोळी; धरपकड; अटक. २. ऋिको 
पैसे िेत नसल्यास धनकोने अर्गर त्याच्या मािसाने ऋिकोच्या िाराशी तर्गाद्यािा बसिे; िार अडविे; 
उंबरा धरिे. (सामा.) तर्गािा. ३. िेव प्रसन्न करून घेण्यासाठी, आपिे इस्च्छत कायय सफि व्हाव ेम्हिून 
िेवळाच्या िाराशी उपाशी बसून राहिे. (लि. बसिे); इस्च्छत र्गोष्ट लमळेपयंत जारे्गवरून न हििे; 
सत्याग्रह करिे. ४. पकड; पर्गडा : ‘वथेय संशयाचें लजिें । वेथय संशयाचें धरिें ।’ – िास ५·१०·१९. ५. 
सोनाराचे एक आयुध. ६. आवड : ‘मनें घेतिें  धरिें । भजनमार्गीं ।’ – िास १४·७·८. ७. अटकाव; 
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आकषयि; नजरबिंी : ‘आपुिेलन प्रसन्नपिें । दृष्टीलस माडंीलत धरिें ।’ – ऋ १८. [सं. धृ] (वा.) धरिे उठिे 
– फेरे थाबंिे. धरिे बसिे – नािी िार्गिे. धरिे रे्िे – १. यमाचे, मरिाचे बोिाविे येिे. २. अटक 
करण्यासाठी पोिीस येिे. 
  
धरिेकरी, धरिकरी, धरिेदार, धरिदार पु. १. धरिे धरून बसिारा मािूस. २. हट्टी, 
िोचट लभकारी. 
 
धरिेपारिे न. १. एक लिवस जेविे व एक लिवस उपास करिे याप्रमािे करण्याचे व्रत. २. (ि.) 
आयुष्ट्याच्या र्गरजा न भार्गिे; िालरद्र्यामुळे नेहमी अन्न न लमळिे. ३. कजयफेडीसाठी एक लिवसाआड जेविे. 
 
धरती, धणरत्री पहा : धरिी [सं. धलरत्री] 
 
धरती स्त्री. जास्त मािक िारू. (को.) 
 
धरदमार पु. िरोडा. (कना., िमािी) 
 
धरधरिे, धरधराविे अलि. १. आजारातून उठिे; प्रकृती सुधारिे; उत्साह वाटिे; पूवयस्स्थतीत येिे. 
२. लटकाव धरिे; लटकून राहिे; सोसिे; सहन करिे; लनभाविे; तर्गिे. 
 
धरनी स्त्री. कानाच्या वरच्या पाळीवर वापरण्याचा लस्त्रयाचंा िालर्गना. 
 
धरनेम पु. (भाषि, वतयन इ.त) एकसूत्रीपिा; सुसंर्गती; लनलितता. 
 
धरपकड स्त्री. १. संशलयत, रु्गन्द्हेर्गार, चोर इ. मािसानंा एकामार्गून एक पकडण्याची लिया; 
अटक. २. (ि.) (लहशबेात चूक, फसवलेर्गरी) उमर्गून येिे; धरिी जािे. 
 
धरपकडीचा लव. िोकानंा मोहात पाडिारा; जाळ्यात, संकटात िोटिारा (व्यवहार, भाषि, 
हलककत इ.). 
 
धरबंद, धरबंध, धरबंधन  पु. न. १. नेम; लनयम; बधंन; लनयंत्रि; कायिा; ठरावीक 
मयािा, प्रमाि. २. एकसूत्रीपिा; सुसंबद्धता; मेळ (भाषि, वतयन यातं). ३. भतुािेतानंा मंत्र–तंत्र वरै्गरेंनी 
लनयंलत्रत करिे. ४. बंधनाचा उपाय. ५. पलरलमतता; प्रमािबद्धता. 
 
धरबांध  स्त्री. १. पहा : धरपकड १. २. पहा : धरबंध ३ 
 
धरणबगार, धरवेठ स्त्री. लबनमजुरीने, बळजबरीने मािसािा काम करायिा िाविे, काम करून 
घेिे. 
 
धरमकाडी स्त्री. पेटत्या लचतेवर प्रत्येकाने एक–एक काडी अपयि करण्याचा लवधी. (िंाडी) 
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धरमधक्का, धरमधका पु. १. व्यथय िटाटोप; लनष्ट्फळ प्रयत्न; लवनाकारि पलरश्रम; कायय न होता 
फुकट त्रास, कष्ट, मेहनत; सावयजलनक, परोपकाराच्या कामात पडिारे श्रम, बसिारा चट्टा : ‘तोडा 
जाऊनी िोडा येइयि बसेि एिािा धरमधका’. – रािा ८५. २. तडािा; त्रास; मार : ‘...लतच्या 
धरमधक्क्यातूंन कोिी म्हिता ंकोिी सुटिें  नाहीं.’– फाटक नाट्यछटा १. ३. ओिंी वाहिाऱ्या मािसानंा, 
थकल्यावर ओिंी ठेवण्यासाठी वाटेत बाधंिेिा ओटा. [सं. धमय + म. धक्का] 
 
धरमार पु. स्त्री. हािमार; मारामारी; ठोकाठोकी. (र्गो.) 
 
धरमेळ पु. (भाषि, वतयन याचंी) एकसूत्रता; ताळतंत्र; सुसंबद्धता. 
 
धरविी  न. पावसाचे धरिेिे (कौिावरून र्गळिारे) पािी; साठविेिे पािी; ‘धरविी वेंचें 
सरें । तैसें भोर्गें प्राचीन पुरे ।’ – ज्ञा १८·९६५. 
 
धरवर लव. अनामत. (ना.) 
 
धरसवर  स्त्री. १. र्गृहव्यवस्था; संसार; टापटीप. २. पाहुिचार; आलतथ्य. ३. व्यवस्था; रीत; 
पद्धत. ४. लनर्गा; साभंाळ; काळजी (मुिे, रु्गरेढोरे इ.ची). 
 
धरसांड, धरसोड स्त्री. १. अर्गोिर स्वीकारून मर्ग सोडून िेिे; सुरू करून अपुरेपिी बिं करिे. 
२. अस्स्थरपिा; डळमळीतपिा; चचंिता. 
 
धरा स्त्री. धलरत्री; पथृ्वी; धरिी. [सं. धृ] 
 
धरातल, धरातळ न. १. भपूषृ्ठ; वरचा भार्ग; जमीन. २. पथृ्वी. 
 
धराधर, धराधरी  स्त्री. पहा : धरपकड 
 
धणरर्ा पु. पोिािी टोक बसविेिा बाबंचूा भािा. – िाजर्गीिातें नोकर िोकाचं्या पोषािासंबंधीं 
लनयम ४१. 
 
धरी लव. (आट्यापाट्याचंा िेळ) धरिारा; अडविारा; शह िेिारा. (र्गो.) 
 
धरू पु. १. (चमयकार.) हत्याराचंी मूठ. २. लनग्रह : ‘मनाचा हान मारु । का ंपवनाचा धरु ।’ – ज्ञा 
६·२८९. 
 
धरून लिलव. १. पकडून; स्वाधीन ठेवनू. २. समावशे करून. ३. (स्थिकािवाचक) पासून. उिा. 
कािचे धरून = कािपासून : ‘कवडा धरूलन कोटीधन । जेिें केिें  मिपयि ।’ – एभा ११·१२१२. 
 
धरून सोडून लिलव. संलिग्धपिे; िुटप्पीपिाने (लि. वार्गिे इ.). 
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धरेचे लि. अलत घाम येिे. (र्गो.) 
 
धरौता लव. िािचा [सं. धरा] 
 
धता लव. १. धारक; धारि करिारा; बाळर्गिारा. २. पकडिारा; धरिारा. [सं. धृ] 
 
धती स्त्री. तऱ्हा; प्रकार. [सं. धृ] 
 
धधयर स्त्री. र्गडबड; चुळबूळ. (कर.) [ध्व. धरिे लि.] 
 
धधयरिे अलि. हािरिे. [सं. धृ] 
 
धमय पु. १. धार्णमक लवलधयुक्त लिया, कमे; परमेश्वरासंबधंीचे कतयव्य; इयश्वरोपासना; 
परमेश्वरप्राप्तीची साधने; परमेश्वरप्राप्तीचा मार्गय, पंथ. २. मनुष्ट्यािा सिाचरिािा िाविारे व 
परमेश्वरझचतनाचा मार्गय िािविारे झहिू, लििन, यहुिी, इस्िामी वरै्गरे पथं. ३. समाजव्यवस्थेसाठी 
शास्त्रानंी घािून लििेिे आचार, लनयम, पलवत्र लवधी, कतयव्ये. ४. चार पुरुषाथांपैकी पलहिा. ५. सद्रु्गि; 
शास्त्रोक्त वार्गल्याने अंर्गी येिारा नैलतक, धार्णमक रु्गि. ६. स्वाभालवक रु्गि; रु्गिधमय; नैसर्णर्गक प्रवृत्ती. ७. 
कतयव्यकमय; रूढी. ८. कायिा. ९. धमाचरिाचे पुण्य. [सं.] (वा.) धमय करता कमय उभे राहिे, धमय करता 
कमय पाठीस लागिे – परोपकार करीत असता आपिच संकटात पडिे. धमय खंुटीस बांधिे – 
(जनावरािा) उपाशी जिडून टाकिे; ठािावर बाधूंन ठेविे. धमाआड कुते्र होिे – िानधमाच्या आड 
येिे. धमाची वाट णबघडिे, . धमाची वाट मोडिे – एिाद्या िानधमाचा ओघ थाबंिे, थाबंलविे. धमाच्र्ा 
पारी बसिे – १. िुसऱ्याचे पैसे िचय करीत लरकामटेकडे बसिे. २. सद्रु्गिाचें चारं्गिे फळ लमळिे; 
सिाचारामुळे चारं्गिे लिवस येिे. ३. सतत िानधमय करिे; धमयकृत्ये आचरिे. धमावर लोटिे, धमावर 
टाकिे, धमावर सोडिे – एिाद्याच्या न्द्यायबुद्धीवर सोपविे. धमावर सोमवार सोडिे – स्वतुः िंीज न 
सोसता परभारे होइयि ते पाहिे. 
 
धमयआइय, धमयमाता स्त्री. काही चचयमध्ये िहान मुिाचंा बास्प्तस्मा होतो तेव्हा त्यानंा लिस्ती 
धमािा अनुसरून वळि व लशिि िेण्याची जबाबिारी घेिारी आइयपेिा वरे्गळी स्त्री. (इं.) र्गॉडमिर : 
‘प्रत्येक मुिीिा एक धमयबाप व िोन धमय आया पालहजेत.’ – साप्रा ९०. 
 
धमयकता पु. १. धमय करिारा, परोपकारी मािूस. २. न्द्यायाधीश; जज्ज. ३. िेवळाचा व्यवस्थापक, 
कारभारी. (िलिि झहिुस्थान). 
 
धमयकमयसंर्ोग पु. प्रारब्धयोर्ग. पहा : कमयधमयसंर्ोग 
 
धमयकार्य, धमयकृत्र् न. १. परोपकाराचे काम (लवहीर, धमयशाळा इ. बाधंिे इ.). २. धार्णमक लवधी, 
व्रत, कृत्य, संस्कार. 
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धमयखाते  न. १. धमासाठी जो िचय करतात त्याचा लहशबे ठेविारे िाते. २. धमाथय संस्था; 
िोकोपयोर्गी, परोपकारी संस्था. 
 
धमयगं्रथप्रचारक पु. (लि.) लिस्ती धमयशास्त्र व तत्संबधंी इतर पुस्तके लवकिारा फेरीवािा; (इं.) 
कल्पोचयर. [सं.] 
 
धमयदारी कुते्र परोपकाराच्या आड येिारा (नोकर, अलधकारी); कोठावळा. 
 
धमयद्वार न. कौि मार्गिे; इयश्वरािा शरि येिे. [सं.] 
 
धमयधेनू स्त्री. १. हरळी; िूवा. २. धमाथय सोडिेिी, र्गरीब र्गाय. [सं.] 
 
धमयध्वज  पु. १. धमाची पताका; धमयलचन्द्ह; धमाचा डौि, प्रलतष्ठा. २. (ि.) धमाचा फाजीि 
पुरस्कता. [सं.] 
 
धमयनाव, धमयतर, धमयनौका स्त्री. येिाऱ्या–जािाऱ्यानंा तरून जाता याव े म्हिून नावाड्यािा 
वतेन िेऊन निीवर धमाथय ठेविेिी मोफत नाव.  
 
धमयपत्नी स्त्री. १. सशास्त्र (अस्ग्नहोत्रािी) कमाकरता योग्य अशी प्रथम–लववाहाची ब्राह्मि 
पत्नी. २. धमयशास्त्र व कायिा या िोहोंना मान्द्य असिाऱ्या पद्धतीने लववाह केिेिी पत्नी. ३. लववालहत स्त्री. 
[सं.] 
 
धमयपरार्ि लव. लिलव. १. परोपकाराथय; धार्णमक कृत्य म्हिून; धमासाठी. २. धमाथय; मोफत 
(िेिे, काम करिे). ३. पिपात न करता; धमावर िि ठेवनू (करिे, बोििे, सारं्गिे, वार्गिारा इ.). [सं.] 
 
धमयपक्षी  पु. धमाची बाजू माडंिारा; धमोपिेशक; पारी; पुरोलहत : ‘तो जातीचा धमयपिी होता.’ 
– इंग्िंडची बिर भार्ग १·२७२. 
 
धमयपंथ  पु. १. धमाचा, परोपकाराचा, सिाचरिाचा मार्गय. २. धार्णमक संघ, समाज. [सं.] 
 
धमयपाल  पु. िड्र्ग, तिवारीचा एक प्रकार. – प्रश १५. 
 
धमयपाळ  पु. िंाडावर राहिारा धमयरिक, िेव, भतू, मंुजा. [सं. धमयपाि] 
 
धमयकपड  पु. १. पुत्र नसिाऱ्यानंा द्यावयाचा झपड. २. िुर्गयतीिा रे्गिेल्या लपतरानंा द्यावयाचा 
झपड. 
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धमयपुत्र पु. १. मानिेिा मुिर्गा. २. उत्तरलियेच्या वळेी पुत्र नसिेल्याचंा श्राद्धलवधी करिारा 
तज्जातीय मािूस; धार्णमक कृत्यात पुत्राप्रमािे आचरि करिारा मािूस. ३. ित्तक, इस्टेटीिा वारस 
ठरलविेिा मुिर्गा. 
 
धमयपुरी स्त्री. १. तपस्वी, लविान वरै्गरे ब्राह्मि राहतात ते िेत्र; धार्णमक स्थळ. २. ज्याच्या घरी 
पाहुण्याचंा नेहमी आिरसत्कार केिा जातो ते घर; पाहुण्याचंी वियळ, येिे जािे असिारे घर. [सं.] 
 
धमयबाप, धमयणपता पु.  (लि.) काही चचयमध्ये िहान मुिाचंा बास्प्तस्मा होतो तेव्हा त्यानंा लिस्ती 
धमािा अनुसरून वळि व लशिि िेण्यात यावे म्हिून जबाबिारी घेिारा लपत्याहून वरे्गळा पुरुष; (इं.) 
र्गॉडफािर : ‘ज्या प्रत्येक मुिाचा बास्प्तस्मा करावयाचा आहे त्यािा िोन धमयबाप व एक धमयआइय पालहजे.’ 
– साप्रा ९०. 
 
धमयभोळा लव. १. धमावर आत्यंलतक श्रद्धा असिारा; परमधार्णमक. २. (अनािराथी) धमयवेडा; 
कट्टर सनातनी. 
 
धमयमातुंड पु. १. धमाचा श्रेष्ठ अनुयायी, पुरस्कता; एक पिवी. २. (उप.) धार्णमकपिाचे 
अवडंबर, ढोंर्ग माजलविारा. 
 
धमयरु्द्ध  न. युद्धशास्त्राच्या लनयमाप्रमािे चाििेिी िढाइय; समान संख्याबळ व शस्त्रास्त्रानंी सज्ज 
असिाऱ्या िोन पिामंधीि न्द्यायीपिाचे युद्ध; लनष्ट्कपट युद्ध. 
 
धमयराज  पु. १. युलधलष्ठर; ज्येष्ठ पाडंव. २. यमधमय. ३. धमाप्रमािे (युलधलष्ठराप्रमािे) भोळा 
मािूस. ४. (ि.) धमयलनष्ठ, सालत्त्वक मनुष्ट्य. 
 
धमयराजाची बीज  कार्णतक शुद्ध लितीया; भाऊबीज; यमलितीया. 
 
धमयलंड  लव. (अश्लीि) नास्स्तक; धमयकृत्ये न करिारा; धमािा िुंर्गारून िेिारा. [सं. धमय + 
फा.िन्द्द] 
 
धमयविी  पु. लतिाजंळीच्या वेळचा कंुभारी मंत्र. – बििापूर ७२. 
 
धमयवाट  स्त्री. १. शरि आिेल्या शत्रवूर िया िािवनू त्यािा करून लििेिी वाट : ‘तुज युद्धीं 
कैं चें बळ । धमयवाट लिधिी पळ ।’ – एरुस्व ११·३७. २. िुिा, मोकळा, लबनधोक, अलनबधं रस्ता, मार्गय. 
[सं. धमय + म.वाट] 
 
धमयणववाह पु. र्गलरबाचें स्वतुःच्या पैशाने करून लििेिे िग्न; धमािाय िग्न. [सं.] 
 
धमयवीर पु. १. स्वधमासाठी प्रािापयि करिारा; धमासाठी िढिारा. २. धमाचे संरिि, संवधयन 
करिारा; धमाचा वािी; एक पिवी. ३. (लि.) रक्तसािी; (इं.) मार्णटर. [सं.] 
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धमयवेड, धमयखूळ  न. धमासंबंधी फाजीि आसक्ती; अडािी धमयभोळेपिा; धमालवषयी 
अंधश्रद्धा. 
 
धमयशास्त्र न. १. विाश्रमधमाचे प्रलतपािन करिारे मनुप्रिीत शास्त्र; आचार, व्यवहारालिसंबधंी 
लनयम सारं्गिारे शास्त्र. २. समाजाच्या लशस्तीसाठी, धार्णमक आचरिासाठी, सामालजक संबंधासाठी (िग्न 
इ. संस्थाबंदि) लविानानंी घािून लििेिे लनयम झकवा लिलहिेिे गं्रथ. ३. लिस्ती धमाचे शास्त्र; (इं.) 
लथऑिॉजी. ४. (सामा.) कायिेकानू. [सं.] 
 
धमयशाळा, धमयसाळा स्त्री. वाटसरू िोकानंा उतरण्यासाठी बाधंिेिी वास्तू. [सं. धमयशािा] (वा.) 
धमयशाळेचे उखळ – (धमयशाळेतीि उिळाचा कोिीही उपयोर्ग करतात यावरून) वशे्या. 
 
धमयणशला, धमयणशळा स्त्री. सती जािारी स्त्री पतीच्या लचतेवर चढताना ज्या िर्गडावर प्रथम उभी 
राहते तो िर्गड. 
 
धमयशील, धमयशीळ लव. शास्त्राप्रमािे वार्गिारा; धार्णमक; सिाचरिी. [सं.] 
 
धमयसभा  स्त्री. १. न्द्यायकचेरी; न्द्यायमंलिर. २. धार्णमक र्गोष्टींचा लनियय करिारी मंडळी; पचंायत. 
[सं.] 
 
धमयसमीक्षक, धमयणजञासू पु. (लि.) धमासंबधंी लवचार करिारा; शोध करिारा; पचृ्छक; (इं.) 
इन्द्िायरर. [सं.] 
 
धमयसंतती, धमयसंतान स्त्री. न. १. कन्द्यारूप अपत्य. (कारि कन्द्या कुटंुबाबाहेर जाते) २. 
ित्तक मुिर्गा. [सं.] 
 
धमयसंस्थान न. १. पुण्यिेत्र; धमाचे, सिाचरिाचे स्थान. २. पूजा, अचा वरै्गरे करण्यासाठी 
ब्राह्मिािा लििेिे र्गाव; अग्रहार. ३. (व्यापक) धमाथय, परोपकारी संस्था, सभा. 
 
धमयसासन न. धमयकृत्याचे िानपत्र. 
 
धमयणसद्धांत, धमयस्वीकार  पु. (लि.) उपासनेच्या वेळी आपल्या धमयश्रदे्धचे आलवष्ट्करि 
करण्यासाठी लववलित लसद्धातंसंग्रह म्हिून िािलविे; (इं.) कन्द्फेशन ऑफ फेथ. [सं.] 
 
धमयसेतू  पु. धमयमयािा. 
 
धमयञ लव. १. धमयशास्त्र, लवलधलनयम उत्तम प्रकारे जाििारा. २. कतयव्यपर (मािूस). 
 
धमाचा लव. १. धमासंबधंी (पैसा, अन्न इ.). २. मानिेिा; उसना; िरा औरस नव्हे असा (पुत्र, लपता, 
बहीि इ.). ३. फुकट; मोफत. 
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धमाचा काटा सोने इ. मौल्यवान वस्तंूचे िरे वजन करून िेण्यासाठी लवलशष्ट लठकािी ठेविेिा काटा. 
येथे वजन करवनू घेिाऱ्याकंडून लमळािेिा पैसा धमािाय करतात. 
 
धमाचा पाहरा सकाळचा प्रहर (सूयोियापूवी िीड तास व नंतर िीड तास). 
 
धमाची गार् १. फुकट लमळािेिी र्गोष्ट, वस्तू. २. कन्द्या; मुिर्गी (कारि ही िुसऱ्यािा द्यायची असते.) 
लव. र्गरीब, लनरुपरवी मनुष्ट्य. 
 
धमात्मा पु. मूर्णतमंत धमय; धमयशीि; ज्याने अनेक धमयकृत्ये केिी आहेत असा मनुष्ट्य. [सं.] 
 
धमादार्, धमादाव पु. १. धमाथय केिेिे िान, िेिर्गी; लभिा. २. सरकारकडून धमयकृत्यासंाठी 
प्रलतवषी काढून ठेविेिी रक्कम; या कामी ठरावीक धान्द्य िेण्यासाठी िर र्गावािा काढिेिा हुकूम. 
लव. लिलव. मोफत; फुकट; धमाथय. 
 
धमाधमीलिलव. धार्णमक व उिार िोकाचं्या मितीने; अनेकानंी धमाथय हात िावल्याने; फुकट; स्वतुः पैसे 
िचय करावे न िार्गता. [सं. धमय लि.] 
 
धमाणधकरि न. पु. १. धमाचाराचें लनयंत्रि. २. शास्त्रलवधींची पाळिूक होते की नाही ते 
पाहण्यासाठी, नीलतलनयमावंर िि ठेवण्यासाठी िाते, सभा. ३. धमयशास्त्राची अंमिबजाविी. ४. सरकारी 
न्द्यायसभा; न्द्यायमंलिर.  
 
धमाणधकारी पु. १. धमासंबधंी र्गोष्टी पाहिारा वलरष्ठ अलधकारी; धमालधकरिाचा अलधकारी. २. 
न्द्यायाधीश. 
 
धमाध्र्क्ष पु. सरन्द्यायाधीश; धमयरु्गरू; राजा. 
 
धमाथय लिलव. १. परोपकारबुद्धीने; िान, िेिर्गी म्हिून. २. मोफत. 
 
धमास, धमाला उद्र्गा. कृपा करून; मेहेरबानीने याअथी. उिा. ‘मी काम करतो, तू धमास नीज.’ 
 
धर्पमत्व लव. रु्गलित्व; रु्गि, धमय, स्वभाव इ. ने युक्त असिे : ‘जे धमयधर्णमत्व कहीं ज्ञानाज्ञाना असे ।’ – 
अमृ ७·२८३. 
 
धमी लव. धमाने वार्गिारा; सिाचरिी; न्द्यायी. २. ते ते रु्गिधमय अंर्गी असिारा (लवषय, पिाथय). 
उिा. अम्िधमी. ३. िाता; उिार. [सं.] 
 
धमोडा पु. लस्त्रयाचें एक व्रत; चैत्र मलहन्द्यात ब्राह्मिाच्या घरी धमाथय रोज लनयमाने एक घार्गरभर पािी 
िेिे. 
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धमोपदेशक पु. रु्गरू; धमाचा उपिेश करिारा. 
 
धम्र्य लव. १. धमययुक्त; धमाने लमळविेिे, प्राप्त केिेिे; धमयदृष्ट्ट्या योग्य. २. वदं्य : ‘जें पातंा जािीं 
धम्यें । लवत्त रार्गालंस ।’ – ऋ २०. [सं.] 
 
धवयट लव. धुतिेिे. 
 
धषयि न. १. िाडंर्गाइय; लधटाइय; अरेरावी. २. बिात्कार; बळजबरीने उपभोर्ग. [सं.धृष्] 
 
धषयिे उलि. १. धाडस, लधटाइय करिे. २. जबरी संभोर्ग, बिात्कार करिे. 
 
धव, धवाड न. बीळ; भर्गिाड : ‘मुष्ट्यक कलरतीं धवें ।’ – भाए ४९१. [सं. ध्मा] 
 
धव पु. पती; नवरा; भता. (समासात) उिा. माधव, सीताधव. [सं.] 
 
धवक लव. अलत आंबट. (र्गो.) 
 
धवकडी  स्त्री. १. धाक; रार्गाचा आलवभाव. २. धक्का; रट्टा; धसाडा. (व.) 
 
धवट न.  पे्रतावर, मढ्यावर घािण्याचे पाढंरे वस्त्र. (र्गो.) [सं. धवि] 
 
धवड, धावड पु. १. लघसाडी; िोहार; िोिंड शुद्ध करण्याचा धंिा करिारी एक जात. २. (ि.) 
आडिाडं मनुष्ट्य, पशू : ‘तो धवडंू असें आवशेिा । तेयावंरी तुम्ही राअे चािा ।’ – लशव ४८९. ३. मोठा िर्गड. 
(कु.) [सं. धू, ध्मा] 
 
धवडी लव. बेडौि; बेढब. 
 
धवडी काम १. िोहारकाम; लघसाड्याचे काम. २. किाकुसर न िार्गिारे, घिठोकीचे काम. 
 
धवताल, धवताल्र्ा लव. िचीक; उधळ्या; अव्यवस्स्थत. पहा : धोताल 
 
धवधनी  लिलव. अलधक जोमाने : ‘अनंरु्ग धवधनीं । झसपनें िेळतुसें ।’ – लशव ६८१. 
 
धवधवीत लिलव. लपवळा, र्गोरा व पाढंरा या रंर्गाचें आलधक्य िािविारा शब्ि. 
 
धवधोरिी लव. युस्क्तमान; कावबेाज. 
 
धवराळ  स्त्री. लचता; मोठी आर्ग; डोंबाळा : ‘धवराळ जळंू िार्गिी ।’ – ऐपो १४८. 
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धवल, धवळ, धवा लव. पाढंरा; शुभ्र; ढवळा. [सं.] 
 
धवला, धवळा पु. १. पहा : धवळा, ढवळा. २. र्गप्पार्गोष्टी; चकाट्या. (र्गो.) [सं.धवि] 
 
धवलाणगरी पु. िड्र्ग; तिवारीचा एक प्रकार. – प्रश १५. [सं.] 
 
धवलार, धवळार न. १. चुनेर्गच्ची घर; हविेी; मोठा वाडा; प्रासाि : ‘तरी िोकाचंी धवळारें । 
िेिोलनया ंमनोहरें । – ज्ञा ३·२२३. 
लव. शुभ्रविय; पाढंरी शुभ्र : ‘ऐसीं नर्गरमंडीतें िेऊळें । िेिे र्गोिीर धाम धवळारें । –’ ऋ १७. [सं. 
धविार्गर] 
 
धवलारा स्त्री. िग्नसमारंभातं र्गािे म्हििारी स्त्री. – बििापूर ३५. (आर्गरी) 
 
धवशा, धवसा, धशा स्त्री. पु. १. कीती; पहा : धोशा : ‘धंवशा वाजे त्याचा.’ – ऐपो १२७. २. 
िाविीचा एक प्रकार. [सं. धवि + सा. प्रत्यय] 
 
धवसर लव. पाढंरट. (र्गो.) 
 
धवसाि लव. पाढंरट; पाढंरा शुभ्र. 
 
धवळ लव. पातळ. (र्गो.) 
 
धवळिे उलि. १. पाढंरा, स्वच्छ करिे. २. प्रकालशत करिे : ‘तो कलव ह्या काव्याचा जीं हीं तै्रिोक्य 
धवलळिें  सारें ।’ – कमं १·५. 
  
धवळा, ढवळा पु. र्गाण्याचा प्रकार; िग्नामध्ये म्हिण्याची ओवी. [सं. धवि] 
 
धवाफल, धवाफूल लव. पाढंरे स्वच्छ (बफासारिे). (कु.) 
 
धवाळी पहा : टवाळी : ‘कलरता ंधवाळी जन्द्म रे्गिा ।’ – व्यलन ३८. 
 
धवेटी लव. पाढंरी स्वच्छ वसे्त्र वापरिारा. [सं. धवा] 
 
धशा, धश्शा लव. १. िाडंर्गा; आडिाडं; रानवट (मजूर, नोकर इ.). २. धसमुसळेपिाने, 
आडिाडंपिे काम करिारा; अकुशि. ३. उतावीळ. 
 
धशाखशा, धशाफशा, धसाफसा, धसाफसी लिलव. लनष्ट्काळजीपिाने आलि िाडंर्गाइयने; उदामपिे 
(काम करिे, बोििे, लिलहिे इ.). [ध्व.] 
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धश्चोट लव. वाटेि तेथे िािारालपिारा; वाटेि तसे वार्गिारा; अव्यवस्स्थत; आडमुठ्या; आडिाडं; 
रानवट; बेलशस्त. 
 
धष्टपुष्ट लव. िायिा–प्यायिा भरपूर लमळाल्याने िठ्ठ िंािेिा; रु्गबरु्गबीत; लनकोप; सशक्त; धट्टाकट्टा 
(मािूस, जनावर). 
 
धस पु. १. िंुटी; टोक; अग्र; लिळा; कुसळ; पुढे आिेिा, अिकुचीिार पिाथय (ज्यामध्ये अडकून 
कपडा फाटेि असा). २. उद्धट, अलवचारी, आडिाडं मािूस : ‘जया न कळे उपिेश । धस ऐसें त्या नावं ।’ 
– तुर्गा २९१३. ३. िरड; कपारी; उभा उतार (निीतीर, डोंर्गराची बाजू इ. प्रमािे) : ‘िोन्द्ही बाजूचा कडा 
उंच असून त्याचे धस अर्गिीं उभे तुटिेिे.’ – लवलव ८·१·१९. ४. ज्वारीचे ताट, िंुट, अवलशष्ट मुळिंड; 
थोठ; फि : ‘नसे पल्लव िंलबत धस उभा पलर कोि छ्याया ।’ – िालव १८६. ५. पहा : धस्स; धक्का. (लि. 
होिे). ६. बीळ; भोक. (व.) ७. अपकार; छळ. 
स्त्री. जोराची मुसंडी; हल्ला; चाि. (लि. मारिे). [ध्व.] (वा.) धशी, धसास, धसावर घालिे, लाविे, 
देिे – १. साहसी, कठोर उपाय योजून एिािे काम लबघडलविे; युक्ती न िढलविे. २. अपकार करिे; 
छळिे. धसास लाविे – शवेट करिे; कड पाहिे; तडीस नेिे. 
 
धस लव. मंिबुद्धीचा. 
 
धसकट  न. १. िहान धस; कुसळ : ‘रुतिे अंर्गारं्गीं काटे धसकट ।’ – लवलव ८·९·२२०. २. 
ज्वारीचे ताट, िंुट. 
लव. १. जाडेभरडे; भसाड. २. अडािी; आडिाडं. (ना.) [क. िस्कु] 
 
धसकटराव, धसकधया, धसकनंदन, धसकया, धसक्र्ा  पु. १. िाडंर्गाइयने काम करिारा 
मािूस; आडिाडं; आिळआपट करिारा मनुष्ट्य. २. अकुशि कामर्गार; हेंर्गाडा, अडािी कारार्गीर. 
 
धसकिे  सलि. १. लहसकिे; जोराने ओढिे; (काट्याकुट्यावंरून वस्त्र इ.) हासडिे. २. जोराने 
घाििे; िुपसिे; भोसकिे; आडिाडंपिे लशरकविे. 
अलि. १. अडकिे व फाटिे; आवाज होऊन फाटिे. २. काडलिशी मोडिे (काटकी, फािंी). ३. िर्गड इ. 
उिथून पडिे. [झह. धसकना] 
 
धसकफसक स्त्री. बेिरकार, बेफाम वतयिूक. 
लिलव. घाइयघाइयने; लनष्ट्काळजीपिाने; उद्धटपिाने (बोििे, लिलहिे, वाचिे इ.). [धसक लि.] 
 
धसका पु. १. आकस्स्मक भीती, िुुःि इ.ने मनािा बसिेिा धक्का, चरका. २. तिवारीचा फटकारा; 
काठीचा तडािा; हाताचा रट्टा; धबका. ३. लहसका; लहसडा. 
 
धसकाविी स्त्री. तासिी; तोडिी; छाटिी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

धसकाविे, धसकाणविे उलि. १. जोराने, रार्गाने िच्ची करिे; तोडिे; ओढिे; सपासप छाटिे. २. 
अडथळ्यानंा न जुमानता लहसडे िेऊन ओढिे; फरपटिे. (वा.) धसकावनू बोलिे – भीडभाड न ठेवता 
स्पष्ट, लनभीडपिाने बोििे. 
 
धसडवसड लिलव. १. लहलडसलफडीस. २. अव्यवस्स्थत. (िंाडी) 
 
धसिे अलि. १. जोराने लशरिे; घुसिे; एकिम बसिे; भोक पाडिे : ‘शपथ पुरुःसर िीपज्विनज्वािातं 
जाहिी धसती ।’ – मोमंत्रयुद्ध ७४०. २. पहा : धजिे. ३. धसािा िाविे. ४. (अभ्यास, काम याकंडे) 
अलतशय मन, िि िाविे. 
उलि. जोराने (आत, पुढे, कडे) ठोकिे, घाििे, ठासिे, सारिे, लशरकविे. [सं.धस्; झह. धसना; रु्ग. 
धसको] 
 
धसदार, धसाव, धसाविे  पहा : धजदार, धजाव इ. 
 
धसधस  स्त्री. १. धडधड (लजवाची, उराची). २. (ि.) भीती; धास्ती. [ध्व. धस लि.] 
 
धसधस, धसधसा लिलव. १. धडधड उडून; जोरजोराने (उडिे) : ‘र्गावंढेकरी उंिराचा ऊर 
धाकानें धसधसा ं उडू िार्गिा’. – छते्र (इसापनीलत). २. कडाडलिशी मोडून, फाटून, तुटून, कोसळून, 
पडून, फुटून इ. 
 
धुसधसिे पहा: धडधडिे १ 
 
धसमगज पु. पीठ, मसािा इ. घािून िाडू वळण्यासाठी केिेिे सारि. 
 
धसमस  स्त्री. धामधूम. (को.) 
 
धसमुसळा, धसमुसळ्र्ा, धसकमुसळा, धस्समसूळ लव. १. र्गिेिठ्ठ; ढोण्या; ठोंब्या. २. िाडंर्गाइयने, 
लनष्ट्काळजीपिाने काम करिारा; आडिाडं; धसक्या. 
 
धसरड स्त्री. निीकाठची, टेकडीवरची उभी उतरि; िरड. (को.) 
 
धसाडा  लव. १. जाड; िरबरीत (सूत, र्गवत, कोिताही पिाथय). (व.) २. िाडंर्गा; 
धसमुसळ्या. 
पु. १. (ि.) चापटी; धपाटा; रपाटा; २. रार्गाने बोििे; धमकाविे. (ना.) ३. बाटूक, िंुट; धस; 
चोय. ४. लहसका; धका. 
 
धसाधशी स्त्री. कापाकापी; तुकडे तुकडे करिे; छाटाछाट; एकिम, जोरजोराने कापिे, तोडिे. 
[ध्व.] 
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धसाधस, धसाधसा लिलव. १. िसािस, सपासप, फटाफट, तडातड (तोडिे, फाडिे, मोडिे इ.) 
: ‘पलर तोलडिेलच विनीं तृि धलरतेही अर्गा धसाधस ते ।’ – मोऐलषक १·४. २. धडधड होऊन (जीव, 
काळीज, उडिे). ३. ओक्साबोक्शी (रडिे). ४. चटकन (लनसरिे). [ध्व. धसधसचा अलतशय] 
 
धसाणपटी स्त्री. रेटारेटी व मारपीट. 
 
धसाफशी स्त्री. १. लहसकालहसकी; लनष्ट्काळजीपिाचे काम; ओढाताि; आिळआपट. २. पहा : 
धुसफूस. ३. पहा : धसाधशी [ध्व. धस लि.] 
 
धसाल, धसाली, धसाल्र्ा लव. पहा : धसकटराव 
 
धसासा पु. धसधस; छातीचा ठोका : ‘पडलत बहुत तेव्हा ंरुस्क्मयाचे धसासे ।’ – सारुह ७·४. [धस 
लि.] 
 
धसाळ लव. १. लवसराळू : ‘पलर बोित बोित पे्रमभावें । धसाळ रे्गिों ।’ – ज्ञा ११·१६१. २. िाडंर्गा; 
धसकधट्या. ३. अलवचारी; वडेा : ‘केवी धसाळ म्हिो िेवा तंूत । तरी अलधक हा बोिू ।’ – ज्ञा १०·३२०. ४. 
प्रचडं; मोठा : ‘नामें एवढें धसाळ िेिें ।’ – एभा ६·६·५. अरलसक. ६. उिार. 
 
धसी लव. उतावीळ. पहा : धशा 
 
धस्स न. भीती, िुुःि याचंा हृियािा, मनािा बसिेिा धक्का; आघात, धडकी. पहा : धक्का [सं. 
धस्] 
 

धं 
 
धंगडे पु. अव. फाजीिपिाचे, व्रात्यपिाचे चाळे; ढंर्ग; ढंर्गड्या. [ढंर्ग] 
 
धंगधोत्र, धंगधोते्रकरी  पहा : ढंगधत्तरुा 
 
धंगुचे अलि. िंर्गिे; कृश होिे. (र्गो.) 
 
धंडील लव. शवेटचा; ज्याची िेळी शवेटी आहे असा. 
 
धंतरमंतर, धंदराधंदर स्त्री. न. मंत्रतंत्र; जािूटोिा; टािाटोिा; छाछूं; फसवलेर्गरी. 
 
धंत्र, धंत्रम न. (िुसऱ्याचे) धोरि; अधीनता. (व.) पहा : तंत्र ६ [सं. तंत्र] 
 
धंदधद पु. ढंर्ग; सोंर्ग; रंर्ग. 
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धंदर स्त्री. आशा. 
 
धंदरिे सलि. भोंििे; थापा मारिे; पोकळ आश्वासने िेऊन फसलविे. 
 
धंदरा, धंदऱ्र्ा लव. धािंल्या; र्गडबड्या; र्गोंधळ्या; भ्रालंतष्ट. 
 
धंदा पु. १. उद्योर्ग; काम. २. पोटाचा उद्योर्ग; रोजर्गार; वृत्ती; चलरताथाचा व्यवसाय. ३. िेहलविय; 
वशे्याव्यवसाय. [वैसं. लधयंधा; झह. प.ं धंधा] 
 
धंदेवाइयक लव. १. उद्योर्ग, रोजर्गार करिारा. २. धंद्यात पडिेिा. 
 
धंदेणशक्षि न. लनरलनराळे उद्योर्गधंिे, हस्तव्यवसाय इ.संबधंीचे लशिि; औद्योलर्गक लशिि. 
 
धंपाधुळी स्त्री. नासाडी; ध्वसं. (तंजा.) 
 

धा 
 
धा अ. संख्यावाचक लवशषेिािा वेळ, प्रकार, प्रसंर्ग अशा अथी िावतात. उिा. लिधा, बहुधा इ. 
[सं.] 
 
धाइिे अलि. तृप्त, संतुष्ट होिे : ‘अर्गा िेवढी वाढी िालहजे । तेथ मोि िेता ंन धाईजे ।’ – ज्ञा १८·५९९. 
[सं. धै्र–ध्रात] 
 
धाइिे अलि. राहिे; धरिे; ठरिे : ‘काय परीिा बघंू असिी ज्वानी नवी तरिी । इथे प्राि धाइना... ।’ 
– प्रिा १००. [सं. धा]  
 
धाइरीक, धार्रीक स्त्री. नाते : ‘धाइरीक सोइरीक तेही नाठव.े’ – िीचउ ३७८. 
 
धाऊ न. र्गिबताचा एक प्रकार. 
 
धाऊ पु. स्त्री. एक प्रकारचा ताबंडा िर्गड; रे्गरू. पहा : धाव [सं. धातु] 
 
धाऊ पु. तास पिी. (को.) 
 
धाए स्त्री. िाइय; धात्री : ‘प्रकृती धाएं सूििी ।’ – लशव ९१. [सं. धात्री] 
 
धाक पु. भय; धास्ती; िहशत; जरब; वचक; िरारा. [झह.; सं. ध्राघृ, राघृ] (वा.) धाक ना धोका – 
काही भीती, आिर, धास्ती मुळीच न वाटिे; पूिय बेडर वृत्ती. धाकाची का फुकाची – घाबरून; 
नाइिाजाने. 
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धाकट लव. अलतिीघय; लधप्पाड. [सं. रालघ्रष्ट] 
 
धाकटपि, धाकुटपि, धाकटपिा, धाकुटपिा न. पु. १. िहानपिा. २. हिकेपिा; 
अपमान. 
 
धाकटा, धाकला  लव. (वयाने, अलधकाराने, योग्यतेने) िहान, कमी. [सं. ध्राक] 
 
धाकटा (याचा मधवा, अधवा या शब्िाबंरोबर उपयोर्ग करताना) शवेटचा; सवांत िहान; कमी प्रतीचा. 
 
धाकटा कंुवर (शतेकरी) पुष्ट्य हे आठवे नित्र. 
 
धाकटा नारार्ि  ताबं्याचे नािे. 
 
धाकटा मालेबंद एक प्रकारचे िंाड. याची उंची एक वीतीपासून एक हातापयंत असून पान एक बोट रंुि व 
तीन चार बोटे िाबं असते. 
 
धाकटे न. मूि. (कु., राजा.) 
 
धाकटे सरकार १. धन्द्याचा मुिर्गा, वारस. २. युवराज; राजाचा थोरिा मुिर्गा. 
 
धाकड लव. १. िरबरीत, जाड, मजबतू (कापड). २. आडिाडं; ठोकळा; जाडजूड; बळकट; धीट : 
‘भारौलन बनकरंू धाकड । आलििें  पाजातकाचें िंाड ।’ – लशव ४५१. ३. धैययवान; धीट : ‘महाप्रळयो जेथें । 
धाकडासंी ।’ – ज्ञा १·१३१. [सं. रालघष्ट] 
 
धाकडधुकड लिलव. धडधडत; उडत (छाती); बार्गबकू. 
 
धाकिे अलि. १. घाबरिे; र्गारं्गरिे; वचकिे; र्गडबडिे; भयचलकत होिे : ‘कीचक बळाच्या सामथ्यें । 
राजे धाकती सभोंवतें ।’ – मुलवराट ४·१०. २. लिपिे; िबिे : ‘सवाइय तेजा पुढें धाकिें  ।’ – ऐपो २५०. ३. 
हेवा करिे. (व.) 
 
धाकधूक, धाकधुकी, धागधुगी, धागधुग स्त्री. १. पहा : धुगधुगी. २. छाती धडधडिे, उडिे. ३. भीती; 
काळजी. 
 
धाका, धाकी, धाकू लव. िलडवाळपिाचे नाव. (कुि.) [सं. धाक] 
 
धाणकनिे अलि. पहा : धाकिे : ‘मी धालकनिा ंमनामाजी ।’ – भाए ६२. 
 
धाकी स्त्री. १. भीती. २. िडपि. (िंाडी) 
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धाकुटा, धाकुला  लव. १. पहा : धाकटा, धाकला. २. सेवक; िास–िासी; नोकर–चाकर : 
‘तंव ंतो िक्ष्मीकातुं । धाकुलटयासी बोि कलरतु ।’ – लशव १७६. ३. ििकट; अिाळलविाळ. ४. नंतरचा. – 
एभाको. 
 
धाकू स्त्री. रािलवशषे. (र्गो.) 
 
धाकूट पहा : धाकुटा, धाकुला : ‘लतथें लचरोटे धाकूट ।’ – मसाप २·२३. 
 
धाकूडपिी, धाकटेलपिी लव. (पलहिी बायको लजवतं असिेल्या) लबजवराशी केिेिा 
(लववाह). 
 
धाकेजना अलि. भयग्रस्त होिे. (िंाडी) 
 
धाकॉ पु. िलहल्या; िहा या अंकाचा पत्ता. (र्गो.) 
 
धागा पु. १. िोरा; सूत; िोरी; सूत्र. २. नाते; संबंध; सोयरीक; धार्गािोरा. ३. हरविेल्या वस्तूचा 
तपास िावण्याचे साधन; मार्ग; िािािुिा. [झह.] (वा.) धागा भरिे – फाटका कपडा लशविे. 
धाग्र्ावरून ताग्र्ाची परीक्षा करिे – अल्पशा नमुन्द्यावरून, संबधंावरून पूिय वस्तू, र्गोष्ट ओळििे, 
तपासिे. कच्च्र्ा धाग्र्ाची रर्त – अलतशय आज्ञाधारक व र्गरीब रयत. कच्च्र्ा धाग्र्ात असिे, कच्च्र्ा 
धाग्र्ात वागिे – िास होिे; अलतशय र्गरीब, आज्ञाधारक असिे. कच्च्र्ा धाग्र्ाने बांधिे – अर्गिी आजे्ञत, 
कह्यात ठेविे. 
 
धागादोरा पु. १. संबंध (नात्याचा, स्नेह्याचा, सारिेपिाचा). २. पत्ता; ठावलठकािा. 
(लि.िार्गिे). 
 
धाट न. अर्गिी अडािी, रानवट िोकाचंा र्गाव; रानटी र्गाव. (कु.) 
 
धाट, धाटी स्त्री. हल्ला; धाड : ‘बळेंलच लनघात करी परघात कुटीळ लच धाट जनावलर घािे ।’ – 
िालव ४३२. [सं. धाटी] 
 
धाटि, धाटिी, धाटी स्त्री. तऱ्हा; पद्धत; रीत; चाि; धती. [सं. धाटी; क. धालट] 
 
धाटा पु. १. वीतभर रंुिीचा, चार–पाच हात िाबंीचा पट्टा (डोके, कान बाधंण्यासाठी, टोपी–
पार्गोटे यावंरून िपेटण्यासाठी वापरतात.); पचंा. २. प्रसूतीनंतर कंबर, पोट बाधंण्यासाठी बायका 
वापरतात तो पट्टा. 
 
धाटा लव. १. धट्टाकट्टा; मजबतू : ‘मी धाटा मोठा लवचिि ।’ – एभा २३·७६०. २. िंिा; प्रवीि : 
‘जरी पोंहिार मोठा धाटा ।’ – यथािी १८·२२६४. [सं. धृष्ट] 
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धाटा पु. कडब्याचे ताट. – श ेशतेकरी ३·३. 
 
धाटामोटा लव. १. पहा : धाटा १ : ‘परघातकी धाटामोटा । वाटा पाडी ।’ – िास १९·३·९. २. 
आजारातून उठून पूवीप्रमािे सशक्त िंािेिा. ३. ओबडधोबड; िरिरीत (वस्त्र, अन्न इ.). 
 
धाटी स्त्री. पट्टा. (व.) पहा : धाटा १ 
 
धाटी स्त्री. १. पहा : धाटि, धाटिी. २. एक चाि; छंि; वृत्त : ‘कलव कलवत्वाचा प्रबधं । कलव नाना 
धाटी मुरा छंि ।’ – िास १·७·१७. ३. फास; पाश : ‘मर्ग संयमाची धाटी । सूलन मुरलडिीं उपराटीं ।’ – ज्ञा 
१२·४७. [सं.] 
 
धाटी लव. धीट; उद्धट; धट : ‘काइंसे धाटे राऊळ कालढिें  । कांहीं जािलस ना ।’ – लशव १८०. 
 
धाटे लव. धटे्टकटे्ट. 
 
धाड स्त्री. १. चाि; हल्ला; परचि; िरोडा; घािा; एकिम येिारा, पसरिारा, नाश करिारा हल्ला, 
संकट. २. परके िोक, पाहुिे, मुिे, लभकारी इ.चे टोळके, जमाव याचें एकिम येिे. ३. रोर्ग; आपत्ती; 
लवकार. (लि. होिे, भरिे, पडिे.). ४. त्रासिायक, हट्टी मुिर्गा. ५. कर चुकवल्याचा, बेलहशबेी संपत्ती 
साठवल्याचा संशय असिाऱ्या िोकाचं्या घरी, कायाियात आयकर लवभार्गाच्या िोकानंी िंडती घेण्याच्या 
हेतूने अचानक येिे. ६. अलतरेक्याचंा शोध घेण्यासाठी, फरारी रु्गन्द्हेर्गारानंा पकडण्यासाठी झकवा 
बेकायिेशीर व्यवसाय करिाऱ्यावंर पोलिसानंी घातिेिे छापे. ७. नाश. ८. वाघाची वाट, मार्ग. (र्गो.) [सं. 
ध्वसं, धाटी] (वा.) धाड पडिे, धाड भरिे – संकटात असिे; आपत्ती ओढविे. 
 
धाड स्त्री. मार्गावरीि हत्यार (ज्यात फिी बसलविेिी असते ती चौकट); वह्या अडकवण्याचे 
साधन. 
 
धाडकन, धाडकर, धाडणदशी लिलव. धाड असा आवाज करून (लि.पडिे, आिळिे, उडिे, 
वाजिे). [ध्व.] 
 
धाडघोडा पु. १. संुिर व मोठा पािीिार घोडा. (र्गलरबािा हा बिीस लििा असता त्याच्यावर 
एक धाडच पडल्यासारिे होते यावरून.) २. आडिाडं व िठं्ठभारती पोरर्गा; ढमािी, रानवट स्त्री.  
 
धाडिे उलि. १. पाठलविे; पाठवनू िेिे; रवाना करिे (मािूस, पत्र, लनरोप इ.). २. र्गमाविे; घािविे : 
‘पूवयजाचंें जोडिें  । आपिलच होय धालडिें  ।’ – ज्ञा २·१९७. ३. वजा करिे : ‘का ंधाडलिया एका एकु । वाढे 
तो शून्द्य लवशिुे ।’ – ज्ञा १८·१२१२. [सं. ध्राड्] 
 
धाडधडसपिा पु. धाडस; झहमत; साहस : ‘हीं कमें धाडधडसपिाची आहेत.’ – पेि १६. 
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धाडधाड लिलव. १. घि मारण्याच्या आवाजासारिा; लवलहरी, घरे, इमारती कोसळून पडताना 
होिाऱ्या आवाजासारिा. २. सपाट्याने; पटापट. ३. जोराने (ऊर, काळीज धडधडिे). [ध्व. धाड लि.] 
 
धाडवा पु. धडाका; घाइय; सतत त्रास. (ना.) 
 
धाडस न. जोिमीचे काम अंर्गावर घेण्याची आवड, वृत्ती; धालरष्ट; लहय्या. [सं. धृष्; प.ं ढाडंस] 
 
धाडसी, धाडशी  लव. जोिमीचे काम अंर्गावर घेिारा; धीट; झहमतवान; साहसी. 
 
धाडा पु. १. धाड. २. धाडस; शौयय. 
 
धाडा पु. १. लस्त्रयाचंा एक सि. २. फाटा; रु्गंर्गारा. (लि. िेिे). (र्गो.) 
 
धाडी स्त्री. पहा : धाड १ : ‘हे प्रपचंाची धाडी । अभरं्ग हे ।’ – ज्ञा १३·९९२. [सं. धाटी] 
 
धाडी स्त्री. संकट; हल्ला. 
 
धाडी स्त्री. घसा; घाटी. (व.) 
 
धाडी स्त्री. बाबंचू्या कामट्याचें र्गवत भरून केिेिे िंडप; तट्टी; छपरी. (मावळी) 
 
धाडी पु. १. लशिकाजवळ र्गायन न लशकिेिा र्गवइय. पहा : अताइय. २. मुसिमानाचंा एक वर्गय झकवा 
त्यातीि एक इसम. हे िोक राजे, सरिार इ. िोकाचं्या नोकरीत असून स्वारी बाहेर लनघािी असता 
यजमानाच्या स्तुतीची र्गािी म्हित पुढे चाित. (सामा.) भाट, र्गवइय, र्गवयाचंा ताफा : ‘नृत्यारं्गना त्या 
नाचती । धाडी नटव ेर्गायन कलरती ।’ – जै ८४·८·३. घोड्यावर बसून वादे्य वाजलविारा. (तंजा.) 
 
धाडी, ध्वाडी स्त्री. आपल्या झकवा नवऱ्याच्या भावाची मुिर्गी; पुतिी : ‘धाड्या भाच्या आलिल्या सवय 
साल्या ।’ – सारुह ६·१५. 
 
धाडीधडक, धाडेती पु. हल्ला करिारा; िरोडेिोर : ‘धाडेती िोकही लतने िावनू लििेल्या 
िेिग्यावंर धाड घािीत नसत.’ – िेवी अलहल्याबाइय ३१०. 
 
धाड्डी स्त्री. जलमनीिा पडिेिी भेर्ग. 
 
धाि न. मोठे जळाऊ िाकूड. २. पहा : धुवि 
 
धािक स्त्री. पु. एक डोंबारी जात व त्यातीि व्यक्ती : ‘इनाम लििे कोल्हाटिी िेळ करिारासी । 
िोन हजार धािके र्गलरबासी ।’ – र्गापो २५. 
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धािस न. फिसाचे र्गरे वाटून केिेिी र्गूळलमलश्रत भाकरी. (र्गो.) 
 
धािी स्त्री. नाश. 
 
धािे न. वल्हे अडकवण्याची िंुटी. (र्गो.) [सं. धा–धान] 
 
धािे अलि. संतुष्ट, तृप्त होिे; पालहजे ते मनमुराि लमळाल्यामुळे समाधान होिे : ‘ऐसे शषेामृतें धािे । 
कीं अमत्ययभावा आिे ।’ – ज्ञा ४·१५३. [सं.ध्रात] 
 
धािे अलि. राहिे; धरिे; ठरिे. [सं. धा] 
 
धािेरा पु. िाडंोरा; िवडंी : ‘आज धािेरा लपटिा की जलरिे स्वारी सारं्गाते येिे.’ - पेि ३८·५२. 
 
धात स्त्री. १. पहा : धातु १. २. मूळ; धातू. 
 
धात स्त्री. नाचाचा प्रकार : ‘कुकुथारी कुक् थारी कु लधिारं्ग उिटी धात।’ - िालव ३७. 
 
धात स्त्री. १. कस्ल्पत र्गोष्ट. २. युक्ती; िुबी; बेत : ‘प्रवीि सवांहुलन हा लवधाता। किालप याच्या न 
कळेंत धाता।’ - सारुह २·३८. ३. र्गीत. [सं. धा] 
 
धात, धातळी स्त्री. वस्त्राची िाबंिचक झचधी. (को.) 
 
धातकी  पहा : धार्टी 
 
धातफळ न. दृष्टान्द्त; मासिा : ‘असो ऐका हो वचन येकािें। धातफळ िालवल्या परीनें।’ - िालव 
२७१. [सं. धा] 
 
धातमात, धातमान स्त्री. १. युस्क्तप्रयुक्ती; तकय ; अनुमान; अनुभव : ‘प्रकृतीची धातमात न चिे पैं 
तेथें.’ - िालव १७५. २. मंत्रतंत्र; धंतरमंतर : ‘मनीं कामना चेटकें  धातमाता।’ - राम १८०. ३. कस्ल्पत व 
चमत्कालरक र्गोष्ट : ‘प्रसंर्गीं बोिाव्या अनेक धातमाता।’ - िास ४·२·१०. ४. शब्ि आलि स्वर याचं्या रचनेचे 
कौशल्य : ‘धातमात करी नटे नाना परी।’ - नाम १८३१. 
 
धातरवास पु. १. लनवाड; तडजोड. (व.) २. मनात नसताना, होत नसतानाही पलरस्स्थतीमुळे 
एिािी र्गोष्ट करिे भार्ग पडिे. (व.) 
 
धाता पु. १. ब्रह्मिेव; सृष्टी उत्पन्न करिारा. २. लपता; पािन, पोषि करिारा : ‘माता धाता 
ऋिराजालच त्यातें ।’ - मुरालकस्ष्ट्कंधा १८. ३. मािक; बाळर्गिारा (वस्तू इ. चा). ४. साठ संवत्सरापंैकी 
िहाव ेसंवत्सर. ५. (ज्यो.) धु्रवमत्स्यापंैकी एक तारा. [सं.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

धाती स्त्री. प्रकार; मत. 
 
धाती लव. तृप्त िंािेिी; समाधानी : ‘ते र्गोसावीयाचंी वास ऐसी धातीया दृष्टी न पाहतीलच।’ - िीचपू 
४६. 
 
धातु पु.स्त्री. १. पुरुषाचे वीयय; रेत; धात. २. इिेक्रॉन र्गमावल्यामुळे धन आयन लनमाि करिारे 
मूिरव्य; सोने, चािंी, ताबं,े िोिंड इ. जास्त लवलशष्ट रु्गरुत्वयुक्त, अपारिशयक व एक प्रकारच्या चकाकीने 
युक्त अशा िलनजपिाथांपैकी प्रत्येक. ३. पैसा; रव्य; धन; नािे : ‘कोिी धातूचा न कलरती स्पशय ।’ - िालव 
४०१. ४. शरीरातीि कफ, वात, लपत्त या तत्त्वापंैकी प्रत्येक. ५. शरीरातीि रक्त, मज्जा, वसा, मासं, अस्थी, 
मेि, रेत या सात घटकापंैकी प्रत्येक. ६. पथृ्वी, आप, तेज, वाय,ू आकाश या पंचमहाभतूापंैकी प्रत्येक. ७. 
पतंमहाभतूाचं्या शब्ि, स्पशय, रूप, रस, र्गंध या रु्गिधमांपैकी प्रत्येक. ८. मनशीळ, काव, पारा, र्गंधक, 
अभ्रक इ. सारिा पिाथय. ९. रे्गरू; काव : ‘एकें  धातुलचआं उटी घेतें।’ - िाव ७७. १०. (तत्त्व.) अहंकार : ‘या 
अहंकारासच तैजस, अलभमान, भतूालि, धातु अशीं िुसरीं नावें आहेत.’ - र्गीर १७२. ११. (संर्गीत) लचजेचे 
लनरलनराळे भार्ग, अवयव. १२. कृती; प्रत्यि आचरि. १३. हीन धातूचे सोने करण्याची लकमया : ‘धातु कैसी 
कीजे’- िीचउ ३८०. [सं.] (वा.) धातू करिे - नािे पाडिे. धातू फुटिे - वयात येिे. 
 
धातु पु. १. लियापिाचे मूळ रूप; ज्यािा प्रत्यय िावनू लियापि बनवता येते तो शब्ि. २. शब्िाचे 
मूळ; ज्याचे पुढे पथृक्करि करता येत नाही असा शब्िातीि मूळ अवयव. [सं.] 
 
धातुक न. ज्या िलनजापंासून एक झकवा अलधक धातू जरूर त्या प्रलिया करून फायिेशीर रीतीने 
लमळवता येतात अशी िलनजे; धातुपाषाि. 
 
धातुकमयणवद्या स्त्री. धातूचे शोधन करण्याची लवद्या, शास्त्र; (इं.) मेटॅिजी. 
 
धातुकशीर स्त्री. िािीत नैसर्णर्गकपिे आढळिारा पत्र्यासारिा, धातूचा थर. 
 
धातुकाम न. धातू ओतून अर्गर हातोड्याने ठोकून त्याच्या लवलवध संुिर वस्तू बनलवण्याचे 
कारालर्गरीचे काम. 
 
धातुणक्रर्ा स्त्री. लकमया : ‘हातींचा परीस टाकोलनया।ं साधंू जावें धातुलिया।’ - ह २१·२२०. 
 
धातुखणनज न. पथृ्वीच्या पोटात सापडिारा धातू. 
 
धातुनाम न. लियावाचक नाम. 
 
धातुणनष्ट्कषयि न. धातुकापासून शुद्ध धातू लमळवण्यासाठीची प्रलिया. 
 
धातुपाक पु. शरीरातीि धातंूमध्ये (यकृत, फुफ्फुसे इ.) तापाने सूज येऊन पू उत्पन्न होिे. 
[सं.] 
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धातुपाठ  पु. (व्या.) धातंूची यािी, कोष्टक. [सं.] 
 
धातुपात  पु. वीययस्ििन; वीययपात; रेत र्गळिे. [सं.] 
 
धातुपोषि न. १. (शरीरातीि) सप्तधातंूचे पोषि, वधयन; बिवधयन. २. (ि.) िुशामत; 
तोंडपुजेपिा; टाळाटाळ; र्गोड र्गोड बोिून िोटा उत्साह उत्पन्न करिे, धीर िेिे : ‘धातुपोषिाथय समाधान 
केिे.’ - जोरा १७.  
 लव. बिवधयक; पौलष्टक. [सं.] 
 
धातुभट्टी स्त्री. धातूचा रस काढण्याचे चुिाि. 
 
धातुमळी स्त्री. धातुकातीि लसलिकाचा कॅस्ल्शअम ऑक्साइडशी संयोर्ग होऊन लमळिारी 
कॅस्ल्शअम लसलिकेट. 
 
धातुमाणक्षक न. िोिंड व र्गंधक याचं्या संयोर्गापासून बनलविेिे एक िलनजरव्य. 
 
धातुमेह पु, १. मूत्रावाटे धातू, वीयय र्गळण्याचा रोर्ग. २. वीययलमलश्रत मूत्र. [सं.] 
 
धातुर्ोग पु. रसायन : ‘येक औषधी प्रयोर्ग। येक िेती धातुयोर्ग।’ - िालव ६४. 
 
धातुराशी पु. अस्थी, रक्त इ. सप्तधातंूचा समुिाय; (ि.) िेह; शरीर: ‘शोषोलन र्गा धातुराशी । 
कलरती तपें।’ - ज्ञा १७·३६४. 
 
धातुरूप  न. धातूपासून बनिेिे लियापिाचे रूप. उिा. जातो, रे्गिा.  
 लव. (रसा.) ज्यानंा धातूचे स्वरूप आहे (असे मूिरव्य) : ‘सोयीकलरता ंएकाकी पिाथाचे धातुरूप 
व अधातुरूप असे िोन वर्गय कलरतात.’ - रसापू ६. [सं.] 
 
धातुलेपक पु. लवजेच्या साहाय्याने धातूचा थर चढवण्याचे साधन. 
 
धातुवाद, धातुवाद पु. १. लकमया; सुवियलवद्या; सोने करण्याची लवद्या : ‘नातरी जें धातुवािाही न 
जोडे। तें िोहींलच पंधरें सापंडे।’ - ज्ञा ६·३४. २. अशोलधत धातू शुद्ध करिे. ३. रसायनशास्त्र. 
 
धातुणवकार, धातुक्षर् पु. धातुिीितेचा, ियरोर्गाचा एक प्रकार. [सं.] 
 
धातुणवञान, धातुशास्त्र न. धातुकापंासून धातूचे लनष्ट्कषयि आलिशुद्धीकरि करण्याची लवद्या. 
 
धातुसाणधत न. धातूवरून साधिेिा, बनिेिा (शब्ि इ.) यात नाम, लवशषेि, अव्यय असे भेि 
आहेत. [सं.] 
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धातुसाम्र् न. कफवातािी शरीरातीि धातंूची समता, योग्य स्स्थती. [सं.] 
 
धातुस्पशय पु. सोने, रुपे इ. धातंूचा स्पशय. (अकरिरूपी प्रयोर्ग केल्यास) (ि.) अठरालवश्वे 
िालरद्र्य; िार्गिालर्गने मुळीच नसिे. 
 
धात्री स्त्री. १. िाई; िहान मुिािा पाजण्यासाठी ठेविेिी बाई. २. जन्द्मभमूी; पथृ्वी; धलरत्री. ३. 
आवळी; आवळ्याचे िंाड. ४. आवळकाठी. [सं.] 
 
धादडधुदडा लव. राकट; रारं्गडी : ‘धािडधुिडा र्गौलळनी.’ - लशव ६७५. 
 
धादडी अ. जबरीने. 
 
धादलिे अलि. जळिे : ‘-धािि धािि म्हिे.’ - र्गोप्र १८१. 
 
धादा पु. हल्ला, हरकत, अडथळा (करिारा) : ‘त्यास कोिी धािा पाठलविा तरी ज्याप्रमािे 
िीलिताचें वेळी सालहत्य िोकाचें होत असे त्याप्रमािे करीत जािे.’ - मइसा ३·५१९. 
 
धादांत पु. प्रत्यिप्रमाि; अनुभवलसद्ध, बुलद्धग्राह्य लसद्धातं; स्वानुभव; आत्मप्रतीती; स्वतुःचा तकय ; 
वैयस्क्तक मत : ‘जें वेिशास्त्राचें सार। लसद्धातं धािातं लवचार।’ - िास ५·६·२७. 
 लिलव. धडधडीत; उघडउघड; मूर्णतमंत; प्रत्यि; स्पष्ट. [सं. िो] 
 
धादांतिे, धादाविे, धाधाविे अलि. एिाद्या पिाथाबदि उत्सुक, उत्कंलठत होिे; हपापिे; 
िािाविे; आधासिे : ‘काहीं होतीं धािाविीं । तींही मेिीं अजीिें।’ - िास ३·५·९. 
 
धादांती  लव. शास्त्राधार न पाहता मनािा पटिाऱ्या तत्त्वानेच वार्गिारा; प्रत्यिवािी; 
बुलद्धप्रामाण्यवािी : ‘धािातं्यािालह पािंर फुटाव ेअसा लहच्या कलवत्वाचा प्रभाव लवििि आहे.’ - महाराष्ट्र-
सारस्वत ६२. 
 
धादुडा पु. झचधी; धािंी : ‘धािुडा िुधडा र्गौळनी । लजऐं मानुषें होतीं लसहानीं ।’ - लशव ६७६. 
 
धादूस लव. समाधानी; तृप्त िंािेिा; धािेिा. 
 
धादोशी  लव. समाधानी; तृप्त. (कु.) 
 
धादोस लव. भरपूर; पुष्ट्कळ; मुबिक; अघळपघळ. (र्गो.) 
 
धादोसपि न. समाधान; तृप्ती. (र्गो.) 
 
धाधाटा  पु. वाऱ्याचा सोसाटा, धो धो वाहिे. 
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धाधाविे अलि. धावपळ करिे; धावत सुटिे : ‘उिरडा धाधालविें । …िंडनायकापाशीं ।’ - लशव 
५०४. [सं. धाव्] 
 
धाधू, धाधूं लिलव. कडाकड, धडाधड असा आवाज करून (वादे्य वाजिे, तोफा उडिे, वारा वाहिे 
इ.). पहा : ठांठू 
 स्त्री. १. तोफा, वादे्य इ. चा कडकडाट. २. जोराचे, कडाक्याचे भाडंि; कचाकची; ििाििी. 
 
धान न. १. साळ; भात; कवच असिारा तािूंळ. २. भाताचे रोप. ३. (रोप इ. चा) िाडंा, िेठ : 
‘केतकीचें धान आलि उंबराची साि समभार्ग घेऊन चूिय करावें.’ - अश्वप २·५०. ४. धिे. [सं.; ब.ं; रु्ग.] 
 
धान न. चारं्गिे वस्त्र : ‘नेससू ते नेससू धानऽ नेससू नही ते नार्गीच बससू.’ - िावा ५५. (अलह.) 
 
धान, धानी, धानाणधस्पट स्त्री. िैना : ‘िढाई बुधवारी जािी. िंिािािी याची फार धाने िंािी.’ - पेि 
३८ पत्र २४. 
 
धानगवत न. ज्यािा धान्द्य येते असे र्गवत. उिा. र्गहू, ज्वारी इ. चे र्गवत : ‘उिाहरिाथय 
रानर्गवतें व धानर्गवतें हा धडा पावसाळ्यातंच घ्यावा.’ - अध्यापन ७४. 
 
धानधन्सी पु. शतेातीि लपके. (िंाडी) 
 
धाननद्दा, धानगद्दा पु. धान्द्य पेरिेिा वाफा. (तंजा.) 
 
धानमटी स्त्री. धान्द्याची काडी : ‘मुिुिात कही घािून रात्रीची शतेे व धानमट्या कापून आिून 
र्गावं िुटून आितात.’ - पेि २८, प.ृ २८६. 
 
धाना पु. िािा; कि. [सं. धान] 
 
धाना स्त्री. अव. िाह्या. [सं.] 
 
धानार्पुनार् स्त्री. एक प्रकारचे लिव्य : ‘एता ं आलित्यवारी । कस्तुरीची धानायपुनाय (धानेपुने) 
करी.’ - लशव १९४. 
 
धानावंत न. धान्द्याचे केिेिे पिान्न : ‘षड्रसें धानावतें । अपूपें नामें अलमतें।’ - वसेीस्व १·१११. 
 
धानाष्टक न. धिे, वाळिेिा झकवा ओिा पुलिना व मसािा याचें एकत्र लमश्रि करून र्गूळ 
घािून केिेिी चटिी. - र्गृलश ३१८. 
 
धानी स्त्री. िाही. (िा.) [सं. धाना] 
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धानी स्त्री. शहर; नर्गर : ‘रावो जैसा स्वप्नीं । रंकपिें लनघे धानी ।’ - ज्ञा १४·१५४. [सं.] 
 
धानी स्त्री. १. र्गोिी. (अलह.) २. चहा, िाण्याचे पिाथय घेऊन जाण्याचे उथळ पात्र; (इं.) रे. 
 
धानी न. स्त्री. १. िोिंडी सळई. (को., कु.) २. फंुकिी. 
 
धानी पु. लहरवा रंर्ग. 
 
धानी पु. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा लतसरा प्रहर. हा सावयकालिकही समजतात. 
 
धानी स्त्री. शोध : ‘जेथवर कुळे रे्गिी आहेत तेथवर धानी करून येक िोघे मेळवनू िाविी करिे.’ - 
लशचसािं १ पृ. ५८. 
 
धानोऱ्र्ा स्त्री. अव. धान्द्यलवशषे : ‘ज्यालन धानोऱ्या आिाव्या। राडंापोरा रे घािाव्या ।’ - ऐपो ५३. 
 
धान्न स्त्री. िाबं; धारि. (र्गो.) 
 
धान्र् न. १. भात, र्गहू, बाजरी इ. मनुष्ट्याच्या शरीरपोषिाच्या उपयोर्गाचा पिाथय; िािार्गोटा. २. 
नवरात्रात िेवीपुढे झकवा चैत्रात र्गौरीपुढे थोड्याशा मातीत र्गहू झकवा भात याचंी काढतात ती िहान रोपे. ३. 
िसऱ्याच्या लिवशी पार्गोट्यात, टोपीत िोवण्यात येिारा र्गहू इ. रोपाचंा तुरा. ४. धिे. [सं.; रु्ग.] 
 
धान्र्देश पु. पुष्ट्कळ धान्द्ये लपकिारा, सुपीक िेश. [सं.] 
 
धान्र्पलालन्र्ार् पु. धान्द्य म्हटिे म्हिजे त्यामध्ये पेंढाही अंतभूयत होतो. त्यािा वरे्गळे महत्त्व 
नसते. राजािा झजकल्यावर प्रजाही स्वाभालवकपिे झजकल्या रे्गल्या असे मानिे जाते. यावरून एिािी 
मुख्य र्गोष्ट साध्य, लसद्ध िंाल्यावर तिनुषंलर्गक बारीकसारीक र्गोष्टी आपोआपच लसद्ध होतात. 
 
धान्र्पंचक न. र्गहू, तािूंळ, सातू, तीळ, मूर्ग ही शकंरािा िािोिीवाहण्यािा योग्य अशी धान्द्ये. 
 
धान्र्पंचकाचा काढा धने, वाळा, संुठ, नार्गरमोथा व िािलचनी याचंा काढा. 
 
धान्र्फराळ पु. उपवासाच्या लिवशी धान्द्य भाजून केिेिे, कोरडे िाद्य पिाथय इ. ने केिेिा 
फराळ. 
 
धान्र्णभक्षा स्त्री. धान्द्याची मळिी होत असताना लभिकु र्गावोर्गाव लफरून लमळलवतात ती धान्द्याची 
लभिा; बिुते. 
 
धान्र्विवा, धान्र्विवी पु.स्त्री. अकस्मात धान्द्य जळून िाक होिे. 
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धाप, धापा स्त्री. १. िम; जोराचा श्वास. २. िमा; श्वास; िम्याचा रोर्ग. [झह. प.ं ध्रप्पा; सं. ध्मा] 
 
धाप, धाक, धापळ स्त्री. लििि धान्द्याचा अधा भार्ग. (र्गो.) 
 
धाप स्त्री. कटकट; िािसा : ‘लजरािी मनाची धाप.’ - ज्ञा १७·२३०. 
 
धाप स्त्री. (लवटीिाडूंचा िेळ) मयािारेषा. (वा.) धाप खािे - (लवटी, चेंडू, कवडी इ.) 
मयािारेषेच्या, हदीच्या पिीकडे जािे. 
 
धाप, धापट स्त्री. सरड्याच्या जातीचा एक प्रािी. 
 
धापट स्त्री. (भोवऱ्याचंा िेळ) लफरण्यासाठी टाकिेिा भोवरा न लफरता राहण्याची स्स्थती. 
 
धापट न. काडंिेल्या भातातून लनघिारा भसुा, चूर. 
 
धापट, धापड लव. रिरिीत, नापीक, उरवार (जमीन). (को.) 
 
धापटिेकरी पु. अंर्ग रर्गडिारा. 
 
धापटी, धावटी स्त्री. (उपवास, आजारीपि इ.मुळे पोटािा िार्गिेिी) िपाटी; िामटी (लि. वळिे, 
होिे). पोटाची धापटी असा प्रयोर्ग. 
 
धापटी स्त्री. धपाटा; थापून केिेिी भाकरी : ‘राळेयाची धापटी ’.-िीचउ २८७. 
 
धापडधुपड लिलव. चुटपुटते; अपुरे; तृप्ती न होईि अशा रीतीने (पोट भरिे, जोर्गाविे इ. सह व 
जनावरासंबंधी योजतात). 
 
धापडवट स्त्री. केवळ पावसाच्या पाण्यावर पीक िेिारी जमीन. (को.) 
 
धापडा, धापडे पु. न. जाड थािीपीठ. (व.) 
 
धापिे, धापलिे, धापसिे अलि. धापा टाकण्याच्या अवस्थेिा येिे; िम िार्गिे, जोराचा श्वास 
िार्गिे; र्गडबडीने, घाईने जािे. [झह. धापना] 
 
धापिे अलि. तृप्त होिे. 
 
धापिे सलि. ढापिे; िंाकिे. (र्गो., कु.) 
 
धापसी लव. १. असंस्कृत; र्गावडी : ‘जा तुम्ही एकी धापसीया.ं’ - लशव २१९. २. धीट. 



 

अनुक्रमणिका 

धापा पु. १. एक प्रकारचे र्गवत. २. चपट्या जातीचे मोठे कौि; ढापा. (वा.) धापा करिे - नाश, 
लवध्वसं करिे. (को.) 
 
धाणपसे लव. १. िोभी : ‘कामु रुपे धालपसे.’ - र्गरा ९८. २. र्गावढंळ : ‘ब्रह्मालिका िार्गिे जालिवचेे पीसे 
: तेथ इतर ज्ञान धालपसे : के रीरै्गिुः’ - मूप्र २६६५. 
 
धापी स्त्री. उिळीतीि पोहे परतण्याचा चपटा पळा. (र्गो.) 
 
धापू, धापो लिलव. फुकट; व्यथय; लनरथयक. (वा.) धापू होिे - १.मरिे. २. हरविे. (कु.) 
 
धापोडा  पु. १. अंर्गावर एिाद्या लठकािी सुजून वर आिेिी जार्गा. (व.) २.थािीपीठ; 
धापटी. (व., ना.) 
 
धाप्र्ा, धाप्र्ाचा कांदा पहा : कोकचदा 
 
धाब न. माडी; धाबे. [झह. धाबा] 
 
धाबडिी स्त्री. मोकळ्या फळाचंी माळ्यासारिी पाटिी; माळा. (को.) 
 
धाबडकधगा पु. धारं्गडझधर्गा; िंर्गामस्ती. [ध्व.; रु्ग. धाबडाधंरु्ग] 
 
धाबडा लव. १. एकमार्गी; सरळ; साधा. २. साधे; लवशषे रंर्ग-रूप-रस नसिारे. 
 
धाबडी स्त्री. धाबळ (िोकरीचे नेसावयाचे वस्त्र). (कु.) 
 
धाबळ, धाबळी स्त्री. १. सोवळ्यात नेसण्याचे िोकरीचे जाडेभरडे वस्त्र. २. पाघंरण्यासाठीचे िोकरीचे 
जाड वस्त्र. ३. काथ्याचा हातानंी वळून केिेिा पेळू. (को.) ४. पाढंरी काबंळी. (तंजा.) [क. िावलळ, िप्प] 
 
धाबळ स्त्री. कबुतरानंा राहण्यासाठी करतात ते घर; िुराडे; ढाबळ. 
 
धाबाधुबी स्त्री. एकमेकानंा धबाधब चेंडू मारण्याचा मुिाचंा एक िेळ. (ना.) पहा : धबाधबी [ध्व. 
धब् लि.] 
 
धाबे न. १. घरावर केवळ मातीचा पेंड घािून करतात ते आच्छािन. २. असे आच्छािन असिारे घर. 
३. छाती. - मसाप २·४·३६१. (राजा., कुि.) [सं. स्था; झह. धाबा] (वा.) धाबे दिाििे - भीतीने घाबरून 
जािे; र्गभयर्गळीत होिे; र्गाळि उडिे. धाब्र्ावर बसणविे - १. (एिाद्याचे) सवयस्व हरि करून (त्यािा) 
लभकेिा िाविे. २. एिाद्याकडून पैसे इ. घेऊन त्यािा न जुमानिे, फसविे. 
 
धाबोटा  पु. सािरेचे पोते, र्गोि; िाभोटा. (को.) 
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धाम स्त्री. १. रोर्गाची साथ. (र्गो.) २. (ि.) कोित्याही र्गोष्टीचा अनेकानंा एकिम िार्गिेिा नाि, 
व्यसन, इसळी, वडे. ३. हुल्लड; िंर्गा. 
 
धाम न. १. घर; स्थान; लठकाि. २. (ि.) शरीर; िेह. ३. रूप; तेज; प्रकाश; प्रभाव. 
 पु. बिरीनाथ, जर्गन्नाथ, िारका, रामेश्वर या झहिंूच्या अत्यंत पलवत्र अशा तीथयस्थानापंैकी प्रत्येक. 
[सं.] 
 
धाम पु. धमयकृत्य; आस्न्द्हक : ‘धामाची वळे आिी.’ - श्रीकृच ५१. 
 
धामक न. वटवाघूळ. (को.) 
 
धामट लव. १. ओंर्गळ; घािेरडा. २. लपवळसर. (िंाडी) 
 
धामि, धामिी स्त्री. १. माशाची एक जात. २. हा मासा ज्यात राहतो तो झशपिा. 
 
धामि, धामिी पु. स्त्री. एक वृिलवशेंष. िाकूड लचवट, इमारतीस उपयोर्गी. याच्या सािीच्या तंतंूपासून 
कार्गि व िोर करतात. 
 
धामि, धामीि स्त्री. सपाची एक जात. हा सपय आपिी शपेटी रु्गराच्या नाकात घुसडून ती जोराने बाहेर 
काढतो असे म्हितात. [झह. धालमन] 
 
धामििे  अलि. धामि सपाच्या दृष्टीमुळे (रु्गरे इ.) पीलडत होिे. 
 
धामण्र्ा  पु. एक सपयलवशषे. हा धामि व नार्ग याचं्या संयोर्गापासून उत्पन्न होतो असे म्हितात. 
 
धामधूम स्त्री. १. िंर्गि; र्गोंर्गाट; र्गडबड; र्गोंधळ; अपूवय अशा प्रकाराने उडािेिी िळबळ. २. धुमििी; 
बडंाळी. [झह.;सं. ध्मा] 
 
धामना लव. थोड्या काळसर रंर्गाचा. (व.) 
 
धामना पु. संभामंडप : ‘हेमाडी पडंीती धामना ित्त.’ - पाढंर लशिािेि Ⅱ १·२९. 
 
धामंगड  पु. (उप.) माध्यंलिन झकवा यजुवेिी र्गृहस्थ. धाम्या. - मोि. 
 
धामा पु. पहा : धाम २ 
 
धामा पहा : धमाटा, धमाटो १ 
 
धामा, धाम्र्ा पु. १. र्गबाळ्या. (िा.) २. पहा : धामंगड [सं. धम्यय] 
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धामी स्त्री. ओळिण्यासाठी वस्तूवर केिेिी िूि : ‘राउळाचंीयालच धामीया पडतालत : आमचीया न 
पडेलतुः’ - र्गोप्र १३. 
 
धामेपिा पु. र्गबाळेपिा; अव्यवस्स्थत वार्गिूक. 
 
धामोडा  पु. पुळी. (ना.) 
 
धामोडा  पु. पहा : धावडा : ‘आन धामोडे याची सािी ।’ - सूत्रपाठलवचार. 
 
धाम्र्ा लव. लचकू्क; कृपि. (व.) 
 
धार्, धार्मार्, धार्माव स्त्री. १. रडण्याची मोठी आरोळी, टाहो; आकातं; ओक्साबोक्शी रडारड; 
हंबरडा. (लि. मोकििे, फोडिे, घेिे, घाििे.) २. (ि.) हृिय : ‘कविातें मी मोकिंू धाय।’ - मुवन 
७·१२७. ३. धापा : ‘रथ टाकुलनया एकीकडे। धाय टाकीत रालहिा।’- मुवन १२·९७. ४. धैयय; धीर : ‘मर्ग धाय 
टाकुनी रडे माये।’ - ब ५५३. [सं. हृिय] 
 
धार्, धार्ा स्त्री. िाई; िहान मुिािा िूध पाजण्यासाठी ठेविेिी स्त्री. [सं. धात्री] 
 
धार् स्त्री. तृप्ती; संतोष; समाधान. 
 
धार्कंप पु. संकल्पलवकल्प; धरसोड. - मनको. 
 
धार्खंडी स्त्री. शस्त्रलवशषे : ‘तिवार लमळौलन नाकवसेंआं नाकवसें। धायिंडी हाितालत सलरसें।’ 
- लशव १०६३. 
 
धार्जा एक वाहन : ‘बेबी महाराज धायजातून परेड ग्राऊंडवर आल्या’. - के ४·७·४१. 
 
धार्टी, धार्फूल स्त्री.न. पुरुष, िोन पुरुष उंच वाढिारे एक िंाड. लहचीं फुिें  िवरं्गासंारिी असून 
लहरवीं असतात; त्याचंा उपयोर्ग औषधातं व रंर्गाकडे होतो. - वरु्ग ४·३२. [सं. धातकी] 
 
धार्बंधू, धार्भाऊ पु. धात्रीपुत्र; िाईचा स्वतुःचा मुिर्गा व िाईचे िूध लपिारा मुिर्गा याचं्यातीि 
नाते. 
 
धार्रु न. रु्गरे व घोडे यानंा होिारा एक रोर्ग. 
 
धारे्रा, धार्रा पु. नातिर्ग : ‘सोइरे धायेरे लमष्टान्न इस्च्छती ।’ - पचंो १३४·१९. 
 
धार स्त्री. १. तिवार, कोयता, लवळी, चाकू इ. हत्याराचंी तीक्ष्ि कड; पात्याचे पािी; परािम (लि. 
मारिे, करिे.); चौकोनी िाकूड इ. ची सरळ कड. २. पवयत, डोंर्गर इ. ची माथ्यावरची अर्गिी उंच कड, 
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कडा. ३. (ि.) तीक्ष्ि, तल्लि, तापट, कडक स्वभावाचा मािूस. ४. डोंर्गराचंी रारं्ग, ओळ. ५. लिलतज; 
लिलतजाची काळी रेषा; दृलष्टमयािा. ६. जबाबिारी; भार; ओिें. [सं. धारा] (वा.) धारेवर आििे, धरिे - 
कडक लशस्तीने, करडेपिाने वार्गलविे; सक्त अंमि र्गाजलविे. धारेवरचा वाघ - (अलशष्ट) कोिीही, जवरा 
या अथाने रूढ. धारेवर रे्िे - (एिािे काम इ.) कडक लशस्तीिािी चािू होिे, राहिे. धारेवर वागिे - 
सावधपिाने, िितेने, मारे्ग-पुढे पाहून वार्गिे; कष्टाचा आलि धोक्याचा मार्गय चोिाळिे. 
 
धार स्त्री. १. जोराचा, वरे्गाचा (निी इ. चा) प्रवाह. २. पािी इ. पातळ पिाथाचा वरून िािी 
पडिारा िोरीसारिा बारीक प्रवाह. ३. तेि, तूप इ. पातळ पिाथय बाजारात लविीिा आल्यावर त्यातीि 
काही भार्ग हक्क म्हिून घेण्याचा पाटीि, कुळकिी इ. र्गावकामर्गाराचंा (पूवी असिेिा) मान; तेि, िूध 
वरै्गरे लवकत घेतिे असता पूिय माप िंाल्यावर वतावळा म्हिून घ्यावयाचा थोडासा अंश. ४. पहा : 
धारकचबपोल. ५. तेि, तूप इ. रवपिाथाचा झकलचत अंश. ६. (र्गाय, म्हैस इ. जनावराचे) िूध काढिे. (लि. 
काढिे, लपळिे). ७. पे्रतािा ते जळत असताना लििेिे पािी : ‘मर्ग उधान लपडु िीधिा : धार िीधिी.’ - 
र्गोप्र १३८. [सं. धे, धारा] (वा.) धार देिे - उंचावर उभे राहून (धान्द्य इ. स्वच्छ करण्यासाठी) टोपिीतून 
एकसारिे धारेने िािी ओतिे, वारविे. धार पडिे - पालहजे लततके धन, धान्द्य इ. चा आकाशातून 
(घरात) वषाव होिे, पाऊस पडिे. धार मारिे - मूत्रलवसजयन करिे. (अलह.) धार मारून न पाहिे - 
एिाद्यािा अर्गिी कस्पटाप्रमािे िेििे; ढंुकूनही न पाहिे. धार लागिे - फार वाहू, र्गळू िार्गिे; र्गळती, 
बुळकी िार्गिे. चारही  धारा तोंडात पडिे - अनेक मार्गांनी िाभ होिे; लविासाच्या, उपभोर्गाच्या सवय 
र्गोष्टी लमळिे. 
 
धार स्त्री. सिि शतेी. (िंाडी) 
 
धार स्त्री. १. मुख्य हल्ल्याचे तोंड; आघाडी : ‘धारेचे तोंडीं शभंर िीडश ेस्वार व बार सातश ेरालहिा.’ 
- पेि ३७ प.ृ १३८. २. वलहवाट; लहस्सा; वाटा : ‘तुमचे र्गावीचे पेठेत हक उत्पन्नाचे धार कोिाचे कसे आहेत 
तें कळवावें.’ - पेकासावआप प.ृ ८०. (वा.) धार घेिे, धार धरिे - सामन्द्यािा झकवा मुकाबल्यािा उभे 
राहिे; त्यासाठी समथय असिे : ‘इरािकरासी (नालिरशहाशी) धार कोिी घेतोसे लिसत नाही.’ - 
ऐिेपाम्युप्र प.ृ १९६. 
 
धारक न. पेज; धान्द्याच्या कण्या लशजविेिे पािी; काजंी. 
 
धारक लव. धारि करिारा; धरिारा; बाळर्गिारा. समासात उत्तरपिी योजतात. उिा. आज्ञाधारक. 
[सं. धृ] 
 
धारकडा पु. डोंर्गराचा तुटिेिा कडा. 
 
धारकता स्त्री. एिाद्या पिाथात लवलशष्ट लवदु्यतिाब असताना त्यात लकती लवद्युतप्रभार असतो 
त्याचे मोजमाप; (इं.) कपॅलसटन्द्स. 
 
धारकरी  पु. १. योद्धा; परािमी पुरुष; तरवारबहादर : ‘पाटिकर घोरपडे झनबाळकर 
तिवारीचे धारकरी ।’ - ऐपो ४३९. २. समथयसंप्रिायातीि संत. हे प्रवृलत्तमार्गी असत. 
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धारकस  पु. धारेिा िावनू केिेिी पारि; (ि.) सक्ती; तर्गािा. (वा.) धारकशी धरिे, 
टाकिे, ढकलिे, देिे, लाविे, सोडिे; धारकी धरिे - मोठ्या पेचात, संकटात आििे. 
 
धारके न. िोरीचे लिंरमोळ्या असिेिे लविकाम केिेिे बैिाच्या झशर्गाभंोवती बाधंिेिे वेष्टि. 
 
धारकोर  स्त्री. िाकडाची धार व कोर; िाकूडकामाची सफाई. 
 
धारकचबपोल, धारकचपोल न. धान्द्य वाऱ्यावर उफिताना धान्द्याच्याराशीच्या पिीकडे पडिारा 
कोंडा, भसू, हिके धान्द्य; धार. 
 
धारजिा, धारणजिा लव. अनुकूि; शुभकारक; उपयुक्त; (सेवा, लनर्गा, त्रास, िचय इ. चे) फळ 
िेिारा (िेव, राजा, मनुष्ट्य, जनावर, धंिा, शते इ.). [सं. धृ. धंृजान, धाययजीवन] 
 
धारणजिे न. (मनुष्ट्य, राजा, िेव इ. ची सेवा केिी असता) त्यानंी फिरूप होण्याचा िैवयोर्ग; 
(जनावर, धंिा, शते इ. साठी त्रास घेतिा असता, पैसा िचय केिा असता त्याचे) फळ लमळण्याचा 
िैवयोर्ग. [सं. धृ] 
 
धारि स्त्री. १. (धान्द्य इ. चा) िरेिी -लविीचा चािू िर; बाजारभाव : ‘िष्ट्करातं धारि 
इस्तकबीिपासून सात शरे आठ शरे.’ - भाब १४. २. िुष्ट्काळ; महार्गाई : ‘धारिेनें मुिें  मेिीं ।’ - िालव 
३७७. [सं. धृ; रु्ग.] (वा.) पाचावर धारि बसिे - (भीती इ. मुळे) र्गभयर्गलळत होिे; घाबरून जािे. 
 
धारि न. १. धरिे; साभंाळिे; अंर्गी बाळर्गिे; धारि करिे. २. घेिे; उचििे; स्वीकारिे (रीतभात, 
चाि, मार्गय इ.). [सं.] (वा.) जमीन धारि करिे - कायिेशीर रीतीने जलमनीचा ताबा घेिे. 
 
धारि स्त्री. समजूत; कल्पना : ‘जीवींलचये ऐसी धारि।…जाहिें  कारि।’ - ज्ञा ६·३३६. [सं.धृ] 
 
धारि पु. स्त्री. टेकू; (घराचा वरै्गरे) आधारस्तंभ; मोठा, मुख्य िाबं : ‘जेवीं आरें धारि लर्गलळिा।’ - एभा 
२३·२५९. २. (ि.) (राज्याचा, संसाराचा भार ज्याच्यावर असतो तो) कता पुरुष. 
 
धारित्र्ाग पु. मािमते्तवरीि अलधकार सुटिे झकवा सोडिे. 
 
धारिपारि, धारिेपारि, धारिपारिे, धारिेपारिे न. एक लिवसाआड भोजन करिे. 
 
धारिा स्त्री. १. स्मरिशक्ती; बुद्धी. २. अष्टारं्गयोर्गातीि आठ अंर्गापंैकी एक; श्वासलनरोध, लचतैकाग्रता 
व सवय नैसर्णर्गक वासनाचंा लनग्रह इ. ३. धीर; धैयय; मनाचे स्थैयय : ‘यदृच्छा आहारू न लमळे। तरी धारिेलस न 
टळे ।’ - एभा ८·३३. ४. ढब; तऱ्हा; लवलशष्ट, योग्य पद्धत. ५. सरळ मार्गय अविंबिे. ६. लचवटपिा. ७. कट्टी 
करण्याची मापे; बट्टा. ८. लनष्ठा; श्रद्धा; आिर. ९. समजूत; कल्पना. [सं. धारिा] 
 
धारिा अणधकार  पु. (कायिा) अलधकारकाळ. 
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धारिाशक्ती स्त्री. १. अनुभवाचे अर्गर अध्ययनाचे संस्कार मनामध्ये धरून ठेवण्याची शक्ती. २. 
सामावनू घेण्याची िमता. 
 
धारिाप्रकार पु. लवद्यमान व्यक्तीकडे जमीन येण्याचा (वारसा, िरेिी, िान इ.) प्रकार; 
भधूारिपद्धती. 
 
धारिावधी पु. वस्तू लवश्वासाने ठेव म्हिून ठेवल्यापासून ती परत िेईपयंतचा कािावधी. 
 
धारिी स्त्री. आधाराचा िहान िाबं; िहान धारि. (को.) 
 
धारिू न. वाळविेिे िाकूड. 
 
धारिे सलि. १. अनुमानिे. २. कजय िेऊ असिे. [सं. धृ अलध+आ+हृ] 
 
धारदार  लव. तीक्ष्ि धार असिेिे (हत्यार). 
 
धारन स्त्री. १. रारं्ग. २. समूह. ३. वळचि. ४. बोळ. (िंाडी) [सं. धोरिी; क. धारिी] 
 
धारबळ  लव. लबनलहशबेी; घोटाळ्याचा. 
 
धारबंद  पु. (वतयन, भाषि इ. तीि) धरबिं, ताळमेळ, सुसंबद्धता. 
 लव. १. शस्त्राची धार बोथट करण्याचे सामथ्यय असिारा (मंत्र). २. जेर; त्रस्त; पराभतू : ‘अबिूि 
रहीम िानजािे यािंी लसदी याकुबिान यास धारबिं करून आपि तख्तलनसीन जािे.’ - पेि ३२·१४७. 
 
धारबोळ, धारमेर पु. स्त्री. (अकरिरूपी प्रयोर्ग) भाषि, वतयन यातंीि सुसंबद्धता, ताळमेळ. 
 
धारबोळ  लिलव. काठोकाठ; तुडंुब; भरपूर (रवपिाथय भरिे). 
 
धारभर  लिलव. थोडेसे, अर्गिी थोडे (िूध, तूप, तेि इ. रवपिाथय). 
 
धारर्ा स्त्री. िोिंडी पाते िाविेिी काठी : ‘धारया धरोलनया पलहल्यानं पुढे चािे ठाकून हो.’ - ऐहोरा 
जडाव १५८. 
 
धारराव  पु. १. तरवारबहादर, शूर योद्धा या अथाची पिवी : ‘धारराव झशिे’. - मइसा १९·८१. 
२. (उप.) परािमाच्या पोकळ बाता मारिारा; बढाईिोर. 
 
धारवट  न. धोरि. 
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धारविी  न. १. िूध तापवताना त्यात घाितात ते थोडेसे पािी. २. (पाट, प्रवाह इ.चे) धारेने 
पडिारे, वाहिारे स्वच्छ पािी. 
 
धारवसा  पु. पाण्याचा, निीचा जोराचा प्रवाह; धारसा. 
 
धारवा पु. यंत्राच्या वाटोळया लफरिाऱ्या भार्गािा असिारा आधार. 
 
धारवाडी काटा १. कनाटकातीि धारवाड शहरचा काटा; (ि.) तंतोतंत वजन करिारा काटा. २. (ि.) 
वार्गण्याचे, काम करण्याचे चोि, समतोि, लनुःपिपाती धोरि. 
 
धारस, धारसा पु. १. धारवसा : ‘िोटिा पे्रमाचा धारसा।’ - कालिका १७·३८. २. शस्त्र इ. चा वार, 
घाव : ‘पडता ंिाडेंआंचा धारसा। िाटतु िोहाचा वळसा।’ - लशव १०५२. ३. कड; धार; रारं्ग : ‘मुजऱ्यास 
धारसा धरावा तैसा फरा बाधंोन फौज उभी रालहिी.’ - भाब ११३. ४. रूढी; वलहवाट. ५. डोंर्गराच्या 
कड्याचा काठ, कड, धार. (रत्नालर्गरी) ६. धीर; आधार; उपराळा : ‘पुढे आम्ही यात्रा सोडून फौजसुद्धा 
याते्रस धारसा लििा.’ - पेि २१·१०२. [सं. धार] 
 
धारसे न. धरि. - मनको. 
 
धारा पु. १. (भाडे, लविी, चाकरी, धंिा इ. व्यवहारालवषयीचा) लशरस्ता, वलहवाट, लनयम : 
‘लशवाजी महाराज याचें वेळचे धारे यानंीं राज्य चािवावें.’ - मरालचशोथा ३२. २. (शतेजमीन, बार्गाईत इ. 
वरीि) सरकारी कर, वसूि, सारा. [सं. धृ; झह., रु्ग. धार] (वा.) धाऱ्र्ावर रे्िे - शुद्धीवर येिे. 
 
धारा स्त्री. १. शस्त्र इ. ची धार : ‘तंव िापलतया ंधाराचंें । सुिशयन कालढिें  डाबंेचे।’ - लशव १०७८. २. 
शस्त्राचे पाते, पान : ‘िोिंडाचें एक शस्त्र त्यािा तीन धारा।’ - भज ४७. [सं.] 
 
धारा स्त्री. १. पाण्याची धार. २. प्रवाह. ३. वषाव : ‘मजवरी लफरिी हे िैविुवारधारा।’ - सारुह 
३·७३. ४. लववाहसमारंभातीि स्विालभषेकाचे रव्य. ५. (ि.) प्रजा; संतती. [सं.] 
 
धारा स्त्री. (घोडा) चौिुरी पळलविे; घोडिौड. - राव्यको ५·३०. [सं.] 
 
धारा लव. (वयाने) िहान; कलनष्ठ : ‘मोठा सवांतलह हा होय महावीर पाडंव, न धारा।’ - मोभीष्ट्म 
१२·२२. 
 
धारा स्त्री. १. किश : ‘पाहातेया ंपाहारा।ं ते उिके भलरजे कनकधारा।’- लशव ७८२. २. प्रकार : ‘घेता 
लत्रपेचे चाचरे। वावडाए पाचंवीए धारे।’ - लशव १०१२. 
 
धाराइत  लव. पािी सोडून लििेिे, िान केिेिे (इनाम, जमीन इ.) : ‘कसबे वाई परर्गिे 
मजकूर येथें धाराइत इनाम लििा असे.’ - वाडशाछ ३७. 
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धारागृह, धाराग्रह, धारादामोदर न. उन्द्हाळ्यात उपयोर्गाचे, कारंजी इ. साधनानंी थंडपिा 
आििेिे, िताकंुजाचे घर; जिमंलिर : ‘ऐसी धाराग्रहे झसचिालंर। वालिता ंस्थळु जाईि लवस्तारी।’ - लशव 
६३४; ‘धाराचें िाटेलत सायार।...तैंसे ते धारािामोिर।’ - नरुस्व ४३२. 
 
धाराग्नी  पु. अस्ग्नहोत्र; सतत अग्नी धारि करण्याचे व्रत. [सं.] 
 
धारािे पहा : धारे, धुरांडे 
 
धारातीथय, धारतीथय न. (ि.) (शस्त्रानंी चाििेल्या युद्धात मेिेिा शूर पुरुष स्वर्गात जातो 
अशा समजुतीमुळे तरवारीची धार म्हिजेच एक तीथय मानिे आहे. त्यावरून) रिारं्गि; समरभमूी. (वा.) 
धारातीथी पडिे - युद्धात िढता िढता मरिे. 
 
धाराधर  पु. ढर्ग; मेघ : ‘नाना धाराधर धारीं ।...नानालवधीं ।’ - ज्ञा १३·१०५३. [सं.] 
 
धाराधाकटा लव. सुटसुटीत; आटोपशीर. 
 
धारापेंडोळा, धारेपेंडोळा  पु. १. (व्यवहारातीि, बोिी करण्याचा, मोि ठरलवण्याचा) 
नेहमीचा, साधारिपिे पडिेिा लशरस्ता, लनयम, वलहवाट. २. (ि.) कुटंुबाचा वंशपरंपरार्गत िौलकक, 
सोयरीक संबंध, िार्गाबाधंा इ. (लि. लमळिे, पटिे, िार्गिे, लमळविे, िािलविे, िाविे.). 
 
धारावतय  पु. मुसळधार पाऊस; एकसारिा, जोराने पडिारा पाऊस : ‘साधु िेवािया जाता।ं 
पजयन्द्यें पीलडिा धारावतां ।’ - एभा ११·१५०९. [सं.] 
 
धारावाणहक लव. १. िमािमाने येिारी (िूरिशयन इ. वरीि मालिका). २. एकाच लवषयाच्या 
लठकािी बराच वळे तिाकार, एकरूप िंािेिी (बुद्धी). 
 
धाराणशव स्त्री. निीच्या प्रवाहाने ठरिेिी िोन र्गावाचं्या, शतेाचं्या मधिी सीमा, हद. 
 
धारासभा स्त्री. कायिेमंडळ; कायिेकौस्न्द्सि : ‘या र्गाऱ्हाण्याचंी िाि िावण्याच्या त्या कािच्या 
मार्गाचेच हल्लींच्या काळीं न्द्यायिातें, धारासभा असे भार्ग पडिे आहेत.’ - पािय  १५. [रु्ग.] 
 
धाराळ लव. मोकळा; िुिा : ‘आपिे र्गड, लकल्ल.े..अफजििान येिारास त्याचे फौजेलनशी धाराळ 
सोडून िेिे.’ - तंजालशिा ३३. 
 
धाणरर्ा पु. १. र्गोराडू जलमनींतीि र्गवत झनिण्याचें, ति काढण्याचे एक औत. - कृलष २७२. २. तीक्ष्ि 
कोयता िाविेिा बाबं.ू - रु्गजा ६८. 
 
धाणरष्ट न. भीतीने कतयव्यापासून माघार न घेण्याचा मनाचा दृढता हा रु्गि; धीटपिा; साहस; धैयय; 
लहय्या. [सं. धाष्ट्ट्यय] 
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धारी स्त्री. धोतर, साडी इ. वस्त्राची रंर्गीत झकवा साधी लकनार; वस्त्राचा काठ. [झह.] 
 
धारी लव. (समासात) धारि करिारा; बाळर्गिारा; घेिारा. उिा. रूपधारी, िंडधारी. [सं. धालरन्] 
 
धारीदार लव. १. काठ असिारे; लकनारीचे (वस्त्र). २. रंर्गीत रेघा असिेिे (वस्त्र). 
 
धारूक पु. घषयि होऊ नये म्हिून र्गोि छरे ज्यात घाितात ती िाच; (इं.) बेअझरर्ग. 
 
धारूके न. पाण्याची तोटी. 
 
धारूळ न. र्गहू पेरण्यापूवी शतेािा िेतात ती वाही, उतार. (व.) 
 
धारे न. उजेड येण्यासाठी व धूर जाण्यासाठी स्वयंपाकघराच्या झभतीिा झकवा छपरािा ठेविेिे 
भोक, लिडकी; धुराडें. 
 
धारे लव. १. अधम; हीन प्रतीचे. २. िहान; आिूड. [सं. धार] 
 
धारेएहसान न. सरकारने कृपेने कमी केिेिा सारा. 
 
धारेएहसानी लव. लजच्यावरीि सारा कमी केिेिा आहे अशी जमीन. 
 
धारेकरी, धाराकरी पु. ज्यािा सरकारसारा भरावा िार्गतो असे कूळ; धाऱ्याने जमीन घेिारा; 
इजारिार. यािा िरेिी, लविी, र्गहाि इ. चे सवय हक्क असतात. िोती र्गावात िोतातफे धारेकरी धारा 
भरतो. धारेकरी िोतािा नफा िेत नाही. 
 
धारेकोरेचा लव. ज्याचे िाकूडकाम सफाईिार आहे असा : ‘तेथे एक पाचिि उत्तम धारेकोरेचा 
झिबाचा उत्तम िाकंडाचा का ंहोईना पि सोपा...’ - प्रलतआत्मच ३०२. 
 
धारेधाकुटी लव. तरुिी : ‘धारेधाकुटी : र्गोरीर्गोमटी’ - िीचपू ५२०. 
 
धारेबंदी  स्त्री. सरकारी शतेसारा ठरलविे. 
 लव. बाधंिेल्या, ठरीव धाऱ्याचे (शते, कूळ). 
 
धारेमाप  न. ऐनलजनसी सारा घेण्याचे सरकारी माप. 
 
धारेवट  पु. आरािडा; धोरि; कल्पनालचत्र; ठोकळ वियन : ‘लकतेक मसितीचा धारेवट 
लिलहिा आहे तो कळिा.’ - मइसा १२·१७१. 
 
धारेशुद्ध, धारेशुद्धी लव. लशष्टसंमत चािीरीतीप्रमािे चाििारा (मनुष्ट्य); चाििेिा (लवधी). 
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धारोधार लिलव. काठोकाठ. 
 
धारोष्ट्ि, धारुष्ट्ि  लव. धार काढताना िुधािा असिारा उबटपिा न रे्गिेिे, ताजे िूध. 
 
धारोळ न. लतरपे विरि. (व.) पहा : धारूळ 
 
धाका पु. तेि ओतण्याचे नसराळे. 
 
धार्पमक लव. १. धमाचरि करिारा; सत्त्वशीि. २. धमाने सालंर्गतिेिे; धमासंबधंी. [सं.] 
 
धाऱ्र्ा पु. जनावराच्या माडंीचा कमरेजवळचा भार्ग : ‘कमरेजवळची माडंी तो धाऱ्या.’ - बिुतं ४५. 
 
धार्य लव. १. धरण्याजोरे्ग; पकडण्यासारिे; मावण्यासारिे. २. घेण्याजोर्गी, अनुसरण्यायोग्य 
(पद्धत). ३. धारि करायिा, वापरायिा योग्य. [सं.] 
 
धाष्ट्यय न. धीटपिा; धट्टपिा; अमयािशीि वतयन, भाषि. [सं.] 
 
धाल स्त्री. सुकण्यात िुसऱ्या िमाकंावर असिेिी नारळाची पेंड, घड, घोस. (र्गो.) 
 
धालचे अलि. डुििे; डोििे. (र्गो.) [सं. िोि्] 
 
धाला पु. र्गभ्याच्या पद्धतीचा पौष मलहन्द्यात िेळायचा शतेकरी लस्त्रयाचंा िेळ. (र्गो.) 
 
धाला लव. तृप्त िंािेिा; समाधानी; संतुष्ट. 
 
धाला, धालारा पु. डोल्हारा. (र्गो.) 
 
धालाधाकटा लव. १. िहान आलि आटोपशीर; िहानर्गा व नीटनेटका; िहान पि टुमिार. २. 
िहान पि सोयीचे, सुिी (घर इ.) 
 
धालेपि  न. तृप्ती : ‘तेिें आनंिाचेलन धािेपिें। सालभप्राय अंतुःकरिें।’ - ज्ञा ६·९. 
 
धाव पु. स्त्री. १. एक प्रकारचा मऊ, ताबंडा िर्गड; रे्गरू; काव. २. माकडे तोंडािा िावतात तो ताबंडा 
रंर्ग. 
 
धाव स्त्री. बीळ; भोक (साप, उंिीर इ. चे) : ‘काय मुि पेंव श्वापिाचंी धावं।’ - तुर्गा ९०४. 
 
धाव न. कंुपिाचे िार. (र्गो.) 
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धाव स्त्री. १. धूम; पळिे; शययत; जोराने चािण्याचा प्रकार. (लि. घाििे, घेिे, मारिे, ठोकिे, 
मोडिे, लजरिे, िचिे, संपिे.) २. पळण्याने आिलमिेिी जार्गा, अंतर, मजि; (लिकेट) चेंडू 
मारल्यानंतर िोन्द्ही फिंिाज एकमेकानंा ओिाडूंन ‘िीिं’मध्ये पोहोचण्याची लिया; (इं.) रन. ३. र्गाडीच्या 
चाकाच्या पलरघािा बसवतात ती िोिंडी पट्टी. ४. मोटेचे बैि ज्या उतरिीने चाितात ती वाट; मोटेचा 
उतार. ५. (ि.) सामथ्याची, संकल्पाची परमावधी; मनाची तयारी, उडी; जास्तीत जास्त अपेिा, कल्पना. 
६. प्रर्गती; जाण्याची, िाण्याची मयािा. ७. आश्रयस्थान; आसरा; माहेर : ‘तया ंमीवाचूलंन धावं। आनौती 
नाहीं ।’ - ज्ञा १२·७९. [सं. धाव्] 
 
धावकारू पु. १. धाविारा; पळिारा. २. पाठीरािा. 
 
धावचाल स्त्री. जोराची चाि; धावत जािे. (को.) 
 
धावचीत लव. लिलव. (लिकेट) चेंडू मारल्यानंतर फिंिाज िीिंपयंत पोहोचण्यापूवी चेंडू 
मारून ‘बेि’ पडिी तर फिंिाज बाि होिे; धावबाि होिे. 
 
धावड पु. १. िोिंड काढिारी, तयार करिारी जात. २. लघसाडी; िोिंडाचे काम करिारा. [सं. 
ध्मा] 
 
धावड, धावि स्त्री. मजि. (लि. पडिे, मारिे.) (को.) 
 
धावडिे उलि. १. पळविे; धावायिा िाविे; लपटाळिे; िामटिे : ‘वहनें धावंडीत सत्वरा। कौरव प्रवशेिे 
नर्गरा।’ - मुआलि २९·१३८. २. घासिे; सारविे : ‘तया शस्क्त चिाचा ंतर्गटीं । धावलड जे िरुानंिाची पीठी 
।’ - भाए ५४८. 
 अलि. पळून जािे; पळ काढिे. 
 
धावडहोड स्त्री. धावण्याची शययत, चढाओढ : ‘लवषयालचया धावडहोडी : रे्गलिया जन्द्मालचया कोडी 
:’ - उर्गी ४०८. 
 
धावडा पु. बोटािा आिेिी सूज. (िंाडी) 
 
धावडा पु. एक जंर्गिी िंाड, वृि. जळाऊ व इमारती िाकडासाठी याचा उपयोर्ग होतो. याचा झडक 
चारं्गिा असतो. [सं. धव. धातकी] 
 
धावडा, धावडी पु.स्त्री. धामट, लपवळट रंर्गाचा कठाण्या तीळ. (व.) 
 
धावडाविी स्त्री. हकािपट्टी. (र्गो.) 
 
धावडी लव. १. धावड जातीच्या संबधंी; धावडानंी केिेिे. २. िोिंडी (तवा इ.). 
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धावि, धाविी स्त्री. १. जोराचा पाठिार्ग : ‘साचळ होता बलळयाडें। धावंलियासी लनघािे ।’ - िेवसंत 
९. २. धाविे; धूम ठोकिे; धावण्याची लिया : ‘मेरूचे लशिरीं पलडयेिी िाि। तेथें िोभ्यानें कालढयेिी 
धावि ।’ - ब ५९८. ३. सैन्द्य, जमाव इ. चे धाविे; कूच; मोहीम. ४. रिि : ‘यावरी कोिपलियाचंें धावि। 
करीि मी येथें लनमालिया ।’ - जैअ ७७·६८. ५. उपाय; इिाज; धावाधाव : ‘अहो सलिये हंसिी । काहंीं 
करावी धाविी ।’ - कथा १·४·१८०. 
 
धावि, धावन न. स्वच्छ करिे; धुिे : ‘नंिीग्रामीं तंू राहून। केिें  वल्किाचें धावि।’ - जैअ ३५·८०. 
[सं. धावन] 
 
धाविा पु. मािकाच्या घोड्यापुढे झकवा पाििीपुढे धाविारा सेवक. 
 
धाविारा पु. १. (लिकेट) शारीलरक इजेमुळे फिंिाज धाव ू शकत नसेि तर त्याच्यासाठी 
धाविारा िेळाडू. २. िेड्यातूंन भराभर चाित जाऊन पते्र पोचविारा; (इं.) रनर. 
 
धावणिर्ा, धावण्र्ा पु. १. सहाय्यतत्पर; धाव घाििारा : ‘आता एक करी धावलिया धावा.’ - 
नार्गा १४२२. २. मंत्रोपचार करिारा; मालंत्रक. 
 
धाविी र्गोव्याकडीि प्रभ ूजातीचे िोक. 
 
धाविे अलि. १. अलतशय वेर्गाने चाििे; पळिे. २. रििािा, मितीिा जािे; धावनू येिे. 
 
धाविे सलि. स्वच्छ करिे. [सं. धाव्] 
 
धाविे न. १. धरण्यासाठी, रििासाठी पाठिार्ग करिारी फौज, िोक, लशपाई, िूत; रिक. (लि. 
धाडिे, िाविे.) : ‘कीं चोरीं मालरता ंअरण्यातं। एकाएकीं धावंिें धावंत। त्याच्या सुिासी नाहीं अंत।’ - ह 
११·१७४. २. धावा; मितीसाठी प्राथयना, लवनंती. ३. स्वारी; िौड; मोहीम : ‘सवेंलच मार्गधें धावंिें केिें । 
मथुरेवरी पूवयवत।’ - ह २२·१२९. ४. र्गती; लवलहत कतयव्य : ‘पै लिजसेवपेरौते। धावंिें नाहीं शूरातें।’ - ज्ञा 
१८·८८४. ५. रिि; मितीसाठी धाविे; पाठिार्ग : ‘सुभरा हरूलन नेिी पाथें। वेर्गीं लनघा धाविीयातें।’ - 
मुआलि ४७·१०५. 
 
धाविे धुपिे अलि. धावण्याचे श्रम सोसिे; लनष्ट्फळ हेिपाटे घाििे. २. घाईने धावत जािे. [धाविे 
लि.] 
 
धावत, धावती स्त्री. १. ओढा; तळमळ; झचता; उत्सुकता. २. उद्योर्ग; तजवीज; महत्त्वाकािंा. ३. 
सामथ्यय; र्गती; शक्ती. ४. प्रयत्न; मसित; प्रकार; कारस्थान; िटपट : ‘आईसाहेब आपिी धावत असेि 
तेथवरी करतीिच (प्रयत्न).’ - पुरंि भार्ग १ प.ृ १३४. 
 
धावता लव. १. पटकन सरकिारा; लनसटता. २. वरवर; ओिंरता. ३. थोडक्यात (वृत्तान्द्त). 
 



 

अनुक्रमणिका 

धावता धोटा (लविकाम) हातानंी लििेल्या यालंत्रक धक्क्याने फेकिा जािारा, मार्गावर आडव े सूत 
घािीत भरभर लफरिारा धोटा; सटर. 
 
धावती १. धावण्याची लिया. २. घाईने इकडे लतकडे धाविे; कूच. ३. धावाधाव; र्गडबड. 
 
धावते खोड (वानस.) हवेत वाढत जािारा बुंधा व जाड शािा.q 
 
धावदवडा पु. १. धावाधाव; पळापळ; येरिंाऱ्या. २. इतस्ततुः, अलनलितपिे धाविे, भटकिे. 
 
धावदोरा, धावता, धावरा दोरा पक्क्या लशिाईपूवी घािण्याची कच्ची, जुजबी लशवि; िाबं िाबं टाके 
घेऊन घाितात ती लशिाई. 
 
धावधपटी स्त्री. धावपळ; पळापळी (र्गो.) 
 
धाव धरने लि. पत्ती उडविे. - िोसाको. 
 
धावधुडकी स्त्री. पळिे. (िंाडी) [सं. धाव्] 
 
धावधुडी लिलव. धावतपळत; िौडत; यातायातीने; िर्गिर्गीने : ‘अंबेच्या िेवळात जाते मी धावधुडी 
टाक शसेनािािी उडी अंलबका मािंी आई.’ - ममा १६. 
 
धावधूप स्त्री. यातायात; िर्गिर्ग; श्रम. 
 
धावन न. १. स्वच्छ करण्याची प्रलिया. २. मंजन; स्वच्छ करण्याचे साधन; मिम. 
 
धावना, धावणनक पहा : धाविा, धावणिर्ा : ‘धावनापवनु।’ - लशव ५०; ‘ऐसें जर्गळिरिेयाचंीया 
धावलनका हातीं िेलत।’ - ऋ १३६. 
 
धावनी स्त्री. उठविी; उते्तजन : ‘…तऱ्हीं नव्हेंची धावंनी । मन्द्मथासी ।’ - लशव ४१९. [सं. धाव्] 
 
धावनी स्त्री. मंत्रोपचार. २. धुिी-पुसिी; घासिी, चोळिी इ. उपचार : ‘लवरहानि न मनी धावनी ।’ - 
लशव २८२. [सं. धू] 
 
धावपट्टी  स्त्री. लवमान उडण्यापूवी व उतरल्यावर थाबंेपयंत पळण्यासाठी लवमानतळावर 
बाधंिेिी जार्गा. 
 
धावफलक पु. लिकेटच्या मैिानावर सवांना लिसेि अशा पद्धतीने िेळाच्या प्रर्गतीचे तपशीि 
मोठ्या अिरानंी लिहून ठेवतात तो फिक. 
 



 

अनुक्रमणिका 

धावमागय  पु. स्पधेत िेळाडंूना धावण्यासाठी आिून लििेिा मार्गय. 
 
धावर् पु. सापाची एक जात. रंर्ग भरुकट, नऊ-िहा फूट िाबं. हा शपेटी तोंडात धरून र्गाडीच्या 
चाकाप्रमािे चाितो. - बििापूर ३४९. 
 
धावरा लव. १. चपळ; धाविारा; वरे्गवान. २. जिि चाििारा; धावण्याचा स्वभाव असिारा (मनुष्ट्य, 
पशू). ३. जिि वाढिारी (वनस्पती). 
 
धावरी मंुगी मंुर्गीची िहान, काळी व जिि चाििारी जात. 
 
धावरे न. १. त्वचारोर्गाचा, िरजेचा एक प्रकार. २. घोडे, र्गाई इ. जनावरानंा होिारा एक रोर्ग. 
 
धावरे न. िोकड, साळी, उंिीर इ. चे बीळ. 
 
धावसरे  न. रोर्गाची साथ. (कु.) 
 
धावा पु. १. मितीिा धावनू येण्यासाठी (परमेश्वराची) केिेिी लवनविी, प्राथयना. २. प्राथयनेचे पि, 
र्गािे. [झह.] धावा करिे - १. पाठिार्ग करिे; हल्ला करून जािे : ‘सवय स्वारानंी तरवारी पडताळून 
रामोशामारे्ग धावा केिा.’ - बापू र्गोििे चलरत्र प.ृ ६०. २. धाविी करिे; संरििासाठी धावनू जािे : 
‘कोिास िुुःि सारं्गावे? श्री िेवास संकट आमचें पडिें  आहे तो धावा करीि.’ - वै ४ स १७४३ प.ृ २३. 
 
धावाडा  पु. धाव; पळ; मजि; धावडि. (लि. मारिे). 
 
धावाड्याचा वाघ िुसरीकडचा, लफरस्ता वाघ. 
 
धावाधाव स्त्री. घाईने इकडे-लतकडे पळिे; पळापळ; र्गडबड; र्गोंधळ; मितीची िटपट; एिाद्या 
र्गोष्टीवर ताबडतोब उपाय करण्यासाठी केिेिी धावपळ. 
 
धाणवन्निे, धावीनिे पहा : धाविे : ‘धालवन्निा अंतरसािी । र्गजेंरा कारिें।’ - िास ४·७·२७; ‘पे्रमभरें 
वडैेिी । मनें आझिर्गावयेा ंधावीलनिी ।’ - लशव ६०७. 
 
धावुधावु, धावून लिलव. (धावनूधावनू) कळकळीने; आस्थेने; मोठ्या उत्सुकतेने, आशनेे : ‘लकती पुसंू डोळे 
धावुधावु तुझ्या शले्यानें।’ - होिा १३०. 
 
धावे न. झभतीिा चोरानें पाडिेिें  भोंक. - रु्गजा ५०. (नर्गरी) 
 
धाषा पु. सरड्याच्या जातीचा प्रािी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

धासि स्त्री. ढासि; माऱ्याची जार्गा : ‘आपल्या फौजातीि िोकानंी जार्गजार्गा धासिे धरून उभे 
रालहिे होते.’ - मझशयाका प.ृ १०३. 
 
धासधूस  स्त्री. १. धडपड; धार्गधूर्ग; माटमूट. (लि. जीव करिे, होिे.). २. भीती; धास्ती. [ध्व.] 
 
धासरा पु. धक्का; धसका. (लि. घेिे, धरिे.). पहा : ढासरा 
 
धासळिे अलि. १. एकिम, धडधड आवाज होऊन िािी पडिे; ढासळिे; कोसळून िािी येिे 
(झभत, बाधं इ.). २. (यंत्राचे) तुकडे तुकडे होिे. ३. कोसळिे; धो धो पडिे (पाऊस, फळे इ.). ४. 
लफसकटिे; मोडिे (बेत, योजना). [सं. धस; ध्व. धासं] 
 
धास्त, धास्ती स्त्री. १. िहशत; भीती. २. काळजी; झचता; घोर. ३. भीतीचा मनावर िंािेिा पलरिाम; 
धसका. [सं.ध्वस्स्त; अर. िहशत] 
 
धास्तखोर, धास्त्र्ा लव. सिैव भीती बाळर्गिारा; फार लभत्रा. 
 
धास्तदपट स्त्री. धाकिपटशा; भीती, जरब िािविे : ‘यद्यालप येिािे अंतर जाहिे अलशिे तर 
धास्तिपट करून आिावा.’ - पेि ३३·१५. 
 
धास्ताविे अलि. भीती, िुुःि इ. मुळे र्गोंधळिे, भाबंाविे, र्गारं्गरिे. 
 
धाळ पु. भेर्ग; फट. (र्गो.) [सं. धार] 
 
धांगड, धांगडी स्त्री. १. रै्गरलशस्त, उद्धट, आडिाडं मुिर्गी, स्त्री; कजार्ग व पुरुषी वळिाची स्त्री. (व.) 
२. िोडकर घोडी. 
 
धांगड न. छत्रीवर घािण्यासाठी केिेिी (केतकी इ.) पानाचंी पत्रावळ; छत्रीची पाने. 
 
धांगड लव. १. जाडेभरडे; िरबरीत (कापड, सूत इ.). २. िोडकर; िाडंर्गा; अकुशि; धसमुसळा 
(मािूस, काम). ३. लधप्पाड; मोठाड; जाडजूड; बळकट (मािूस, जनावर). ४. अर्गडबबं; रै्गरवाजवी मोठा 
(पिाथय). 
 
धांगडिे  उलि नाचिे; उड्या मारिे; लििळिे; धारं्गडझधर्गा घाििे. 
 
धांगडकधगड लव. ओबडधोबड; अडािी; बेडौि (काम). 
 
धांगडकधगा पु. १. ताळतंत्र नसिेिे वतयन; िाडंर्गाई; र्गोंधळ; चाळे; झधर्गामस्ती. २. धारं्गड 
मुिर्गी; आडिाडं, धसकट्या पोर : ‘धीट धारं्गड्या धारं्गडझधर्गा।’ - अमृत २४. 
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धांगडा, धांगडो, धांगला पु. िाडंर्गाई; र्गोंधळ; िंर्गा; आरडाओरड. 
 
धांगा पु. र्गिबताचा एक प्रकार. 
 
धांगोडा पु. िोकातं (बिकमाचा) बोभाटा, छी: थू: होिे. 
 
धांडर् स्त्री. र्गोड्या पाण्यातल्या मासळीचा एक प्रकार. (र्गो.) 
 
धांडळ, धांडाळ लव. १. जाड, उंच, लनबर (कडब्याचे, जोंधळ्याचे ताट). २. (ि.) उंच, सडपातळ, 
लकडलकडीत (मािूस). 
 
धांडळिे, धांडुळिे, धांडोळिे उलि. (हरविेिी वस्तू) शोधिे; हुडकिे; धंुडाळिे; नीट, ििपूवयक 
पाहिे. [सं. अलध + हुड्] 
 
धांडा पु. १. ज्वारीचे, कडब्याचे ताट; धाट. (व., िा.) २. बैि; साडं; िोंड. [सं. िंड] 
 
धांडा पु. धाड; हल्ला; िरोडा. 
 
धांडाळ, धांडाळे न. व्यसन; छंिफंि : ‘अनेका धाडंाळे याचा येथ असो नेिावे.’ - उच १. 
 
धांडाळी स्त्री. हर्गवि; ढेंढाळी. 
 
धांडोडा, धांडोरा, धांडोळा पु. न. पु. डारं्गोरा; िवडंी. 
 
धांडोळिी, धांडोळा स्त्री.पु. शोध; तपास. 
 
धांड्या लव. मोठा (पूर). (व.) 
 
धांद, धांदी, धांदोटी, धांदूक, धांदीि स्त्री. झचधी; कापडाची अरंुि पट्टी; धािंोटी. 
 पु. मध्यम जाडीचा िाबं िोर.(व.) 
 
धांदड स्त्री. जबरी; जुिूम; सक्ती : ‘मन लनजकल्पना कडाडीं । नाचवी धािंडी तै्रिोक्या।’ - एभा 
२३·६७८. 
 
धांदरट लव. १. घाबरा; र्गोंधळिारा. २. बडबड्या. 
 
धांदरिे  अलि  १. घाबरिे; भयभीत होिे; भीतीने र्गोंधळून जािे. २. चोळवटिे; घासिे. 
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धांदल, धांदलपट्टी, धांदलाधांदल स्त्री. १. (वस्तू, व्यवहार, कामे इ.ची) अव्यवस्था; र्गोंधळ; 
घोटाळा; र्गडबड. २. मनाची व्यग्रता; ते्रधा; ताराबंळ. ३. र्गिबिा; र्गोंधळ; धामधूम; र्गिी; िंर्गाधोपा. ४. 
डावपेच; छके्कपजें; र्गौडबरं्गाि. (लि. करिे, िाविे.). ५. हल्ला, िंर्गा करिे; छापा घाििे. [झह. धाधंि, 
िंििे] 
 
धांदली, धांदल्र्ा लव. १. नेहमी धािंि, र्गोंधळ करिारा; भाबंाविारा; र्गडबड्या. २. िरे्गिोर : 
‘आम्ही लनपािकराचंा लनरोप घेऊन र्गोकिययाते्रस रे्गिो. तेव्हा लनपािीकराचंा धािंिी कारभार.’ - िसकैया 
प.ृ ८८. 
 
धांदा पु. १. व्यवहार; घडामोड : ‘पैं जीवालचया बोधा। र्गोचरू जो हा धािंा।’- ज्ञा १५·३४६. २. िोरा. 
३. अिंडत्व. ४. उद्योर्ग; काम; िटपट; धंिा : ‘म्हिौलन ब्रह्मनामश्रद्धा। साडूंलन कीजे जो धािंा।’ - ज्ञा 
१७·४२२. 
 
धांधाविे अलि. र्गारं्गरून जािे. 
 

णध 
 
णधक्, णधग उद्र्गा. लधक्कार; व्यथयता इ. मुळे वाटिाऱ्या लतरस्कारािी भावनाचें सूचक; तुच्छता, 
लकळस, लतटकारा, वीट इ. भावना िािविारा उद र्गार. लव. हिके; कमी िजाचे; तुच्छ. [सं.] (वा.) णधक् 
असिे, णधग असिे - िुद्ध, नािूष असिे : ‘तुम्ही परार्गंिा होऊन बाहेर रे्गिेलस तरी याचे लसरी साहेब लधर्ग 
असता यैसा हैफ जाहिा.’ - लशचसािं ५. प.ृ२. 
 
णधक्कार पु. झनिा, लतरस्कार, लतटकारा करिे; धुडकाविे. [सं.] 
 
णधक्कारिे, णधगिे उलि. तुच्छ मानिे; लतरस्कारिे; झनिा करिे; लिंडकारिे. [सं.] 
 
णधणक्कट, णधणमणकट, णधणधकट न. मृिंर्गाचे बोि. [ध्व.] 
 
णधगणधग, णधगणधगा लिलव. (लजिे शब्िाबरोबर उपयोर्ग) सवांना लधक्कारीत आयुष्ट्य काढिे; सिा 
असंतुष्ट, असमाधानी राहिे. [लधक् लि.] 
 
णधगाविे अलि. भीती वाटिे; घाबरिे : ‘धास्तीनें लधर्गाऊन संभाजीराजे याचंें लनशाि घेतिें .’ - 
पेि १०·५०. 
 
णधगी स्त्री. १. टेकू; टेकि; वजन िािी येऊ नये म्हिून िावतात ती मेढ. २. कैची; मोरवा; आडव्या 
तुळ्याचंी चौकट; (इं.) कपि. [सं. स्थग्] 
 
णधगी, णधग्र् पहा : णधक् : ‘लधर्गी ऊठ रे्ग ऊठ नष्टे, िट्याळे।’ - आकृ १६. (वा.) णधग्र्ा लाविे - 
टोचिे; लडवचिे. 
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णधटाई, णधगाई, णधटाव, णधटीव, णधटीवा स्त्री.न. १. धीटपिा; धाडस; लनभययता : ‘थोर लधटाव । हे 
सद रु्गरुकृपा।’ - िालव ३१३. २. उद्धटपिा. 
 
णधटुकली स्त्री. धीट छोकरी, मुिर्गी. 
 
णधटे स्त्री. उद्धट स्त्री : ‘बाहीरी लधटे जैसी । िाटुर्गा पलत कळासी ।’ - ज्ञा १३·५०४. 
 
णधट्ट लव. फाजीि धीट; उद्धट वाटण्याइतका धीट; अलतशय धट. 
 
णधपाड, णधप्पाड लव. िूप उंच व बळकट; मजबूत व उंच बाधं्याचा (मािूस, जनावर, वृि इ.) [ध्व.; 
क. लिप्प] 
 
णधपीणधपी लिलव. आतल्या आत; सारिा : ‘िंकेचा रावि जळतो लधपीलधपी ।’ - जस १९९. 
 
णधबडी स्त्री. १. िाटी; र्गिी; मोठा घोळका, जमाव. (राजा.) २. झधर्गामस्ती; िाडंर्गाई; धारं्गडझधर्गा. 
[ध्व.] 
 
णधबडी, णधमडी स्त्री. िंलजरी; डफ. (कु.) [ध्व. लधम] 
 
णधणबडगा स्त्री. धबडर्गा; कामाची र्गिी, पसारा; धािंि. 
 
णधम पु. वाद्याचा लवलशष्ट आवाज : ‘लधलम लधलम िंुिुलभ वाजलत।’ - िालव ४१३. [ध्व.] 
 
णधमणकटी १. मृिंर्गाचे बोि. २. नृत्यातीि बोि; ठेका; नूपुराचंा आवाज : ‘लधमलकटी लधमलकटी 
तकधा लवलचत्र।’ - ह १·१३. [ध्व.] 
 
णधमडी स्त्री. १. तुरमंुडी; डोक्याने जोराने ढकििे. (र्गो.) २. डफ. 
 
णधमभेरी  स्त्री. एक वाद्य; नाचाचा ताि धरताना लनघिारा वाद्याचा आवाज : ‘लधलमकी लधलमकी 
लधमभेरी िंननन िंानंन िंनत्कारी ।’ - रािा ३८. [ध्व. लधम] 
 
णधमा, णधम्मा लव. १. शातं प्रकृतीचा; थंड; लवचारी; र्गंभीर; लनियी; धीर. २. नरम; सहनशीि; धीर 
धरिारा. ३. (प्रशसंाथी) संथ; सावकाश; र्गिी, घाई नसिेिा. ४. फार उंच न चढिेिा पि भरिार 
(मृिंर्गाचा स्वर); हिके, सावकाशपिे (वाचिे, र्गािे, म्हििे). ५. मंि; मठ्ठ; जड. [झह. धीमा] 
 
णधमानी  स्त्री. जमीन : ‘आधी पडल्या कार्णतका रोहेनी मंर्ग पडिा मृर्गाचा पानी. त्या पान्द्यानं 
वपिी लधमानी.’ - एहोरा आलिवासी ८५. 
 
णधणमल, धस्म्मल्ल  फुिे घािून केिेिी केशरचना; 
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णधर्ा पु. १. लहय्या; धैयय; धीटपिा; शौयय. २. िंबीरपिा; दृढलनियीपिा; नेट; जोर; झहमत; ताकि. 
[सं. धृलत] 
 
णधरडे न. आंबोळीसारिा जाळीिार िाद्यपिाथय. (वा.) पाठीचे णधरडे काढिे, हाताचे णधरडे 
काढिे, णधरडे काढिे णनघिे- िूप मारून एिाद्याच्या पाठीचे, हाताचे कातडे लधरड्यासारिे हुळहुळे 
करिे; िरपूस मारिे. 
 
णधरिे अलि. १. धीर, िम धरिे; लधराने घेिे; थाबंिे; उतावळी, घाई न करिे; वाट पाहिे. २. (सामा.) 
थाबंिे; िोळंबिे. ३. वज्यय करिे; टाळिे; सोडिे; वाचून राहिे (मद्य, मासं इ.). (राजा.) 
 
णधरा पु. १. आधार; टेका (तुळई इ. िा िाबंासारिा). २. (ि.) उते्तजन; धीर; कृपादृष्टी; आश्रय. 
३. मोटेच्या लवलहरीचा टेकि लििेिा िाबं. 
 
णधरा, णधरे, णधरेणधरे, णधराणधरे लिलव. आस्ते; सावकाश; हळूहळू; काळजीने : ‘नको रे होऊं घाबरा तंू 
लििभरा लधरालधरा तुझ्यावरी अधी रंर्ग झशलपतें।’ - अफिा ७८. 
 
णधराई स्त्री. धीर; लधम्मेपिा. (ना.) 
 
णधरावा पु. आधार; िाचराची फडी ठेवण्यासाठी तीन झकवा िोन पायाचें िावतात ते िाकूड. (व.) 
 
णधरासा पहा : णधरा 
 
णधलांग धणतगि भजनाच्या वळेी लनघिारा मृिंर्गाचा आवाज : ‘लधिारं्ग धलतर्गि रे।’ - िालव १७५. 
 
णधवसा, कधवसा, णधसा पु. १. भीती; भय : ‘झहसेचा पडे झधवसा।’ - लससं ६·९८. २. धैयय; धीर : 
‘िुयोधनु संतोषावा। सैन्द्यातें झधवसा होआवा।’ - र्गीता १·७५६. ३. उत्कंठा; हव्यास; इच्छा : ‘आता ंपुरिा 
आम्हा ंझधवसा। आत्मबोधाचा।’ - ज्ञा ३·७. ४. आवाका; अलभमान : ‘ऐसा झधवसा धरोलन लचत्तीं ।’ - मुरंशु ७०. 
[सं. अध्यवसाय] 
 
णधवसेकर लव. इच्छा करिारा : ‘तैसें या लधवसेकरा ंबहुवसा।ं मालज लवरळा जािें ।’ - ज्ञा ७·१०. 
 
णधष्ट्ण्र् पु. स्कंध सोडून सहा अंरु्गळें  बाहूचा प्रिेश; घोड्याचा एक अवयव. - अश्वप १·६२. 
 
णधस उद्र्गा. शी! शी! हुयो हाड! इ. हाकिून िेताना योजावयाचे उद्र्गार. 
 [ध्व.] (वा.) णधस णपटाणविे - आरडाओरड, फलजती करून लपटाळिे. 
 
कधग स्त्री. िोभ; िंर्गि; िोकाचंा िंर्गा; िळबळ; जनिोभ. 
 पु. धूम; र्गजर; घमंड; िंर्गि : ‘टाळ मृिारं्ग चरं्ग उपारं्ग । मेळऊलन करावा कथेचा झधर्ग ।’ - 
स्वानु ८·४·३०. [ध्व.] 



 

अनुक्रमणिका 

कधग, णधग्ग लव. १. उिार; िचीक; उधळ्या; पैशालवषयी सढळ. २. व्यसनाधीन; बाहेरख्यािी; 
िुराचारी; बेबंि; छट. ३. तृप्त; संतुष्ट; लप्रय (यात झनिा ध्वलनत आहे.) : ‘धूतय तूतय धावोन आिा। झधर्गबुद्धीनें 
झधर्ग जािा।’ - िास १४·४·१९. ४. लधप्पाड; अवजड; बळकट; मजबतू; उंच आलि िाडंर्गा. ५. जार्गृत; 
तेजस्वी; कडक : ‘नरसीपुरी िेव झधर्ग। रु्गप्त आहे।’ - रामिासी २·१०१. ६. कल्लोळ. 
 
कधगड, कधगाड लव. लवरूप लिसण्याइतका मोठा व अज (मनुष्ट्य, प्रािी). 
 न. (झनिाथी) उंच; बेढब; ढंर्गळ. 
 स्त्री. िाडंर्गी, धझटर्गि मुिर्गी; नार्गडीउघडी राहिारी मोठी मुिर्गी. 
 
कधगडिे  अलि. उनाडक्या, िंर्गामस्ती, िंर्गि करिे; लििळिे; नाचिे; बाजार माडंिे. 
 
कधगा, कधगाडा, कधगािा पु. १. धारं्गडझधर्गा. (लि. घाििे, माडंिे.). २. आिस्ताळेपिा; 
आकाडंताडंव; केस ओढिे, िोळिे, ओरडिे इ. प्रकार. [क. लतल्लाि] 
 
कधगाई स्त्री. उधळेपिा; िचीकपिा. 
 
कधचे, णधके, णधची न. टीच. (र्गो.) 
 
कधड स्त्री. पु. १. लशिेचा एक प्रकार. सावयजलनक रीतीने रु्गन्द्हेर्गाराची केिेिी अप्रलतष्ठा. (त्यािा पाच 
पाट काढून र्गाढवावर शपेटीकडे तोंड करून बसवत व वाजतर्गाजत र्गावातून लमरवत नेत.). २. अशी झधड 
काढिेिा मािूस. ३. जाहीर अप्रलतष्ठा; मानहानी; उपहास (लशव्यार्गाळी, मारहाि इ. प्रकारे). ४. 
(लतरस्काराथी) वाईट मािसाच्या येण्याजाण्याच्या वेळी म्हितात. [सं. िण्ड] 
 
कधडका  स्त्री. (झधड काढण्यािायक व्यक्ती) नेहमी लमरव ू पाहिारी व पुढे पुढे करिारी 
लतरस्करिीय व्यक्ती. 
 
कधडवडा, कधडोडा, कधडोरा पु. १. बिकमाचा बोभाटा, जाहीर अप्रलतष्ठा करिे; अशी फलजती 
िंािेिी स्स्थती. (लि. काढिे) २. कुप्रलसद्धी; बििौलकक. (लि. होिे, वाजिे.). [झह. धंडोरा] 
 
कधडाविे अलि. (एिािा आपल्या मनालवरुद्ध बाहेर रे्गिा असता झनिाथी) झधड काढिे; भटकिे; 
घराबाहेर जािे. 
 
कधधी स्त्री. र्गिी; िाटी : ‘िाट पारकीयाचंी झधलध।’ - उषा १५०·१७०१. 
 
कधबडी स्त्री. १. चरं्गळ; (जेविात िाद्यपेये इ. ची) ियिूट; लवपुिता. २. िंर्गामस्ती; मजेचा धुमाकूळ; 
रंरे्गिपिाची िंर्गि; लधबडी. [ध्व. लधम] (वा.) दमडीवर कधबडी - थोडक्यात चैन, मजा; अत्यल्प 
साधनावर आनंि, मौज करिे. 
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धी 
 
धी स्त्री. बुद्धी; मती; मन. [सं.] 
 
धी स्त्री. शरीर : ‘सिूनं धी लििी िंोकून रे्गिी सरर्गािा लनघून.’ - जसा ८१३. 
 
धीट लव. १. धट्ट; धाडसी. २. उद्धट; िाडंर्गा; ढािर्गज. [सं. धृष्ट] 
 
धीटिे अलि. धीट होिे, करिे : ‘मर्ग सावधपिें धीटिा राव।’ - िालव १८२. 
 
धीटपाठ पु. १. नवरसयुक्त काव्य. २. भस्क्तपर नसिारे शीघ्रकाव्य : ‘भस्क्तवाचंून जें केिें । त्या नावं 
धीटपाठ।’- िास १४·३·१०. 
 
धीड स्त्री. धाड; िंुंड : ‘तों तस्कर धीडी शतानुशती । येऊलनया ंपोंचिे।’ - नव २५·१८. 
 
धीिानुरोध पु. घोड्याच्या नाकािा होिारा रोर्ग. पहा : खरिी 
 
धीप पु. श्वास; िम : ‘की मालर्गिा श्रमाचा धीप.’ - ज्ञाप्र ९२४. 
 
धीमा णतताला एक ताि. पहा : णतलवाडा 
 
धीमार स्त्री. एक कोळी जात व त्यातीि व्यक्ती. [सं. धीवर; झह.] 
 
धीर पु. १. पुष्ट्कळ वेळ वाट पाहण्याची, सहन करण्याची, लचकाटी धरण्याची ताकि; िम; 
सहनशीिता; शातंपिा; स्स्थरपिा; लटकाऊपिा. २. धर; आवरशक्ती; बधंन; िाब. ३. (बोिण्यात, 
करण्यात, चािण्यात) शाश्वती; सातत्य; स्स्थरता. ४. लटकण्याचा रु्गि; मजबुती; धट्टपिा (घोडा, घर, 
िाबं, र्गािी, कापड, कार्गि यातं). ५. धालरष्ट; धैयय. ६. लवश्वास (संकटपलरहाराबदि). 
 लव. १. धैययवान. २. र्गंभीर; उिात्त. ३. िमिार; उतावळा नसिारा. ४. लनियी; करारी. [सं.] 
(वा.) धीर चेपिे - भीती जािे; भीड मोडिे. धीर देिे - १. प्रोत्साहन, उते्तजन िेिे. २. मानलसक आधार 
िेिे; सातं्वन करिे. धीर णनघिे - धैयय, लनिय लटकिे; लवश्वास न मावळिे. 
 
धीर पु. १. मासे पकडण्याचे कोळ्याचें साधन. (िंाडी) २. कोळी. 
 
धीर पु. १. टेका; टेकू; नेट. २. (ि.) प्रोत्साहन; आधार. पहा : णधरा 
 
धीरज पु. धीर; सहनशीिता. [झह.;सं. धीर] 
 
धीरट लव. धैययवान; धीराचा; लनभयय; लहमतीचा : ‘धमय धरी धार धारिा धीरट। लनरािंब पीठ सौख्य 
शोभा।’ - लनवृलत्तर्गाथा १३. 
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धीरिे अलि. धीर िेिे : ‘धीरोन र्गिेंर युस्क्त साधी ।’ - िालव ४०६. 
 
धीरमुळे न. अव. (वानस.) मक्यासारख्या वनस्पतीत आढळिारी हवतेीि (जलमनीच्या वर आिेिी) 
मुळे. 
 
धीरी स्त्री. बडंीचे जू उभे ठेवतात ते िाकूड. 
 
धीरोपचार पु. मानलसक रुग्िािा धीर िेण्यासाठी प्रोत्साहन िेिे, मन वळविे, अस्स्मता जार्गृत 
करिे इ. उपचार. 
 
धीवट लव. पक्का; िंबीर. 
 
धीवर पु. एक कोळी जात व त्यातीि व्यक्ती. हे मासे धरण्याचा व्यवसाय करतात. [सं.] 
 

धु 
 
धुआटी  स्त्री. धूळ; धुरळा : ‘तव कमयमार्गालचया धुआटी आंधलरिी ब्रह्मयाची लिठी.’ - उर्गी ६७१. 
 
धुआवन न. धुिावळीचे वषासन : ‘िाडें धुआवन मारे्ग अंतराळी : कवळे उकळी भतूळी :’ - लशव १६२. 
 
धुइ स्त्री. १. शपथ; थुश्शो. (लि. घाििे). २. धुरी. 
 
धुई, धुकट, धुकटे स्त्री.न. धुके; जलमनीजवळ येिारे पातळ अभ्र : ‘जैशी अंधारी रात्र पाही । त्याही 
वरी िाटे धुई ।’ - भाराबाि ४·३८; ‘धुकटा करवीं धरलविें । अर्गाध पािी ।’ - िास २०·८·२३. [सं. धूम; रु्ग. 
धुई - ओ - वो] 
 
धुकट लिलव. अस्पष्टपिे; अंधुक रीतीने (लिसिे). 
 
धुकटा पु. तंबािू. (नंिभाषा) 
 
धुकटाविे अलि. (धूर िार्गिे) १. नाकाडोळ्यातं धूर रे्गल्यामुळे व्याकूळ होिे. २. लतरसट, 
िुमुयििेिा, सुतकी असिे. 
 सलि. १. धुरी िेिे. २. व्याकूळ करिे. 
 
धुकटी स्त्री. धुरी. 
 
धुकटी, धुमटी स्त्री. तंबािू. (र्गो.) 
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धुकधुकी, धुगधुकी, धुकधुगी, धुगधुगी स्त्री. विस्थळावर घािण्याचा लस्त्रयाचंा एक अिंकार : 
‘मुक्ताशिेर पोंहच्या धुकधुक्या हीरारं्गिें उज्विें ।’ - सारुह ३·४२; ‘धुर्गधुर्गी झकमत रुपये ११५.’ - समारो 
१·७१. 
धुकमुक, धुकमुकु, धुकडमुकड लिलव. धडपड; माटमूट; धाकधूक. 
 स्त्री. धडधड. 
 
धुकलचे सलि. ढकििे. (र्गो.) 
 
धुकाट पु. धूर. (राजा.) 
 
धुकान स्त्री. भात्याच्या नळीसमोरीि, लवस्तव प्रज्वलित केिा जातो ती जार्गा. 
 
धुके न. सारंीभवन िंाल्यानंतर बाष्ट्पाचे सूक्ष्म जिकिातं रूपातंर होऊन हवतेीि धूलिकिाभंोवती 
साचिेिे पाण्याचे सूक्ष्म थेंब; लमलहका; आकाशात जमिारे धुरासारिे जिझबिंूचे पटि; धुई; धुकट. 
 
धुक्करे्ल लव. १. अशक्त; आळशी; चैतन्द्यहीन. २. काम करताना नकारात्मक पद्धतीने लवलचत्र चेहरा व 
हावभाव करिारा. 
 
धुगधुगिे अलि. धडधडिे; धडधड होिे, करिे. 
 
धुगधुगा पु. भय; भीती; धुर्गधुर्गी. (र्गो.) 
 
धुगधुगी स्त्री. १. नाडी फार हळू उडिे; मरण्याच्या वळेची स्स्थती; थोडासा जीव असिे; र्गळ्याशी 
आिेिा प्राि. २. छाती उडिे; धडधड. ३. र्गळ्यावरची, कंठमण्याच्या िािची िळी. ४. धुकधुकी. 
 
धुटी स्त्री. काबंीची मासोळ्याची टोपिी. (व.) 
 
धुड, धुडं लव. आिूड; ठेंर्गिे. (व.) 
 
धुडक, धुडका पु. फडके. (व.) 
 
धुडका, धुडकी पु.न. स्त्री. १. सुडका; धािंोटी; उडिारी झचधी; धडकी. २. (अनेकवचनी प्रयोर्ग) 
फाटकी, तुटकी, लभकार वसे्त्र. (वा.)धुडके उडविे, धुडक्र्ा उडविे, धुडके करिे, धुडक्र्ा उडविे - १. 
पूियपिे परालजत, फजीत करिे; अर्गिी फटफलजती उडलविे. २. शरीराचे कातडे लनघेि इतके मारिे. 
 
धुडका पु. धडकी; भीती : ‘चोरालचया धुडका मनीं । वसे ध्यानीं िाछंन।’ - तुर्गा ३१९६. 
 
धुडकाविी स्त्री. हकािपट्टी; पराजय; फलजती; धुडकाविे. 
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धुडकाणविे, धुडकणविे, धुडाणविे  उलि. १. जोराने आरडाओरडा करून, लशव्या िेऊन बाहेर 
घािविे; हाकिून िेिे; लपटाळिे. २. पराभतू, नामोहरम करिे. ३. वाटेस िाविे; न मानिे; न ऐकिे : 
‘जावें न मारावें धुडाऊनी द्यावें।’ - रामिासी २·३१. 
 
धुडकी स्त्री. धाव; पळिे. [सं. रुत] 
 
धुडकूस, धुडगूस, धुडगुसला पु. १. वाटेि तसे, र्गिीने, जोराने चाििे, नाचिे, िोळिे, 
तुडविे; (लबछाना) चुरडिे; सुरकुत्या पाडिे; चोळामोळा करिे. २. धसमुसळी, िाडंर्गी, अपायकारक 
वार्गिूक; िाडंर्गाई; झधर्गािा; िाडंर्गाईचे िेळ; झधर्गामस्ती. (लि. घाििे, माडंिे.). ३. िाडंर्गाईमुळे, 
झधर्गाण्यामुळे िंािेिा चोळामोळा, चुराडा, नास, िुियशा (वस्तू, कपडे इ. ची). [सं. धुर् + घृष्] 
 
धुडगा पु. िेकडा. (को.) 
 
धुडगा पु. १. वस्त्राची झचधी. २. धास्ती. ३. िुियशा. ४. ध्यास. 
 
धुड्डी स्त्री. धुळवड. (ना.) 
 
धुि पहा : धुवि : ‘नातरी तिलच रु्गसलळिें । अथवा धुिलच सेलविें ।’ सावकाश।’ - िास ६·२·३. 
 
धुिकिे  अलि. त्रासिे; हाििे. [सं. धू] 
 
धुिकिे, धुनकिे उलि. १. झपजिे; कापूस स्वच्छ करिे. २. िरडपट्टी काढिे. 
 
धुिफुि  स्त्री. १. झवचू इ. चावल्यामुळे होिारी फुिफुि; चुिचुि; आर्ग; विेना. २. धुसफूस; 
जळफळ. [ध्व.] 
 
धुिावळ  स्त्री. १. (कपडे) धुण्याची मजुरी. २. धुण्याची लिया, धुिे. 
 
धुिी स्त्री. १. पूियपिे धुिे, घासिे, स्वच्छ करिे; धुतिे जािे; धुपिी : ‘सकळ पापा होऊनी धुिी ।’ 
- एभा २·५२८. २. (ि.) लनुःशषेपिे, काहीही न उरता जािे. उिा. शरीरातीि रोर्ग. िुबाडिी; नार्गवि; 
नाश : ‘कमाकमा धुिी सहजेंलच।’ - एभा ५·४८४. ३. धुण्याची जार्गा. ४. लनवारि; िुष्ट्पलरिामाचें, संकटाचे 
लनरसन : ‘तरी या शापाची धुिी । कैसेन होय।’ - कथा २·७·११८. 
 
धुिी स्त्री. १. र्गोसाव्याची आर्गटी; धुनी; धुमी; अग्नीची जार्गा. लहच्यातून धूर लनघत असतो व तो 
र्गोसावी घेत बसतो : ‘धुिींत टालकिें  सवेंलच ।’ - िालव २६२. २. अग्नीचा िळर्गा, िाच. [सं. धूम] (वा.) 
धुिी घालून बसिे - आपिी मार्गिी पुरवावी म्हिून हट्ट धरून बसिे. 
 
धुिीपािी पु. सिर्गीची मतै्री; जीविकंठि लमत्र; ऋिानुबधं. (पूवयजन्द्मीचे हे रु्गरू आलि लशष्ट्य 
असून धुिी पेटलविे, पािी आििे इ. रु्गरूचे काम लशष्ट्य करी अशी समजूत. त्यावरून) 
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धुिे सलि. १. (पाण्याने वस्त्र, पात्र इ.) घासून स्वच्छ करिे. २. (ि.) नार्गविे; उघडा करिे; पूियपिे 
िुटिे. हे लियापि सकमयक असेि तर भतूकाळी कत्याप्रमािे (जेव्हा कमय शरीर, शरीरावयव असेि तेव्हा) 
सुद्धा चािते. उिा. मी हात धुतिो, पाय, अंर्ग धुतिो. [सं. धाव्] (वा.) धुतलेला तांदूळ, धुतलेले मोती - 
१. संुिर, सशक्त, टवटवीत, सतेज चेहऱ्याचा मािूस. २. शुद्ध, स्वच्छ; लनिोष. धुतलेला णवस्तव- 
कोळशाप्रमािे काळाकुट्ट मािूस. 
 
धुिे सलि. धार काढिे. [सं िुह] 
 
धुिे सलि. कापिे; हाििे. [सं. धू] 
 
धुिे न. (समुच्चयाने) धुण्याचे कपडे. (वा.) (लोकांची) धुिी धुिे - १. नेहमी िुसऱ्याचे िोष 
काढीत बसिे २. कायम इतराचंी कामे करिे. 
 
धुिेपािी न. (व्यापक) बायकाचंी िैनंलिन र्गृहकृत्ये (भाडंी–कपडे धुिे इ.). 
 
धुतकारिे, धुनकारिे उलि. लहलडसलफडीस करिे; लतरस्काराने व उद्धटपिे अव्हेरिे; छीुः थूुः करिे 
व हाकिून िाविे (मािूस, जनावर इ. ना.) [सं. धूत्कार; झह. धुतकारना] 
 
धुतरा न. धोतरा : ‘उतरे एकलह न कसीं कनकासीं कोलट भाडंता धुतरे।’ - मोकृष्ट्ि ८३·८१. (राजा.) 
[सं. धत्तरू] 
 
धुतरुर् पु. कारं्गावा. (अलह.) 
 
धुतरे न. सनई, सूर इ. वाद्याचं्या िाडं्यास िािी (धोतऱ्याच्या फुिासारिा) बसलविेिा लपतळेचा 
भार्ग. 
 
धुतरेल स्त्री. न. धोतऱ्याचे तेि. 
 
धुतले लव. स्वच्छ; लनमयळ; स्पष्ट : ‘आपिा जाबसाि कच्चा पक्का रािून धुतिे ठेविे असते म्हिजे 
त्यासही उमज पडता.’ - पेि १९·९३. 
 
धुतशीषय  न. (नृत्य.) नृत्यामधीि एक अलभनय. िािच्या बाजूिा डोके वाकलविे. 
उदलवग्नता, लवस्मय, शून्द्य मन इ. र्गोष्टी ह्या अलभनयाने िशयलवतात. [सं.] 
 
धुताडा पु. १. अवधूत; (झनिाथी) नार्गडा, घािेरडा र्गोसावी. २. (ि.) अर्गडबंब; िाडंर्गा; उन्द्मत्त 
मािूस. ३. फसव्या; तोतया. ४. सावकाराकडून आिेिा उद्धट िूत; िुताडा. [सं. धूतयकार] 
 
धुताडा, धुतूरं पु.न. लबर्गूि; मारं्गाचा पोंर्गा. (व.) [झह. धुतुक] 
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धुतारिे  उलि. फसविे; िुबाडिे; ठकविे: ‘िाउलन फळ जळ अर्णपती विलत लप्रय मानसा 
धुताराया।’ - मोआलि ५·७८. [सं. धूतय] 
 
धुतारा पु. १. ठक; िबाड; िुच्चा;भोंिू. २. भलवष्ट्य सारं्गिारा; ज्योलतषी; मालंत्रक; चेटक्या; लकमया 
करिारा : ‘धुतारे िोक हे भोळे िोकासं कपट करून फार फसलवतात.’ -घाको १८१. [रु्ग. धुतारा; सं. 
धूतय] 
 
धुतीपुती, धुतीपोती स्त्री. १. पहा : धोतीपोती. २. स्वतुःिा धुिे आलि शुद्ध करिे. (लि. करिे). 
[सं. धूत–पूत] 
 
धुत्र्ा पु. अकस्ल्पत येिारा मनुष्ट्य. (व.) 
 
धुत्रमशाई लव. १. भपक्याचा; थाटामाटाचा; ििकेबाज (िेिावा). २. कडाक्याचा, डौिाचा 
परंतु कंुचकामाचा (मनुष्ट्य, व्यापार, वस्तू, काम इ.) 
 
धुदकार, धुधकार पु. जोराचा प्रवाह : ‘पड्याि रामराजा र्गड िोघाचं्या मधून ये र्ग र्गंर्गा 
धुिकार तुिंा.’ - एहोरा पोतराज ६२. 
 
धुधल स्त्री. धुळधाि : ‘मोर्गन सन िमसामध्ये कोकिामधे येऊन िूट नार्गावा केिा. तेव्हा धुधि 
जाहिी.’ - संकापसा सं ६२. 
 
धुधळी स्त्री. धूम; धुमाळी : ‘फुन धुधळीया ंकटाि ु: कव्हिी परी ’ - लशव ७११. 
 
धुधा स्त्री. तोफाचंा ििका; वाद्याचंा र्गजबजाट, कडकडाट; पावसाचे, धबधब्याचे धो धो असे 
मोठ्याने आपटिे; सोसाट्याच्या वाऱ्याचा आवाज. [ध्व.] 
 
धुधाट लव. मोठा आवाज करिारा : ‘र्गजयलत वीर धुधाट समीरि ते रिधीर उतालवळ िंािे।’ - 
िहुकुशाख्यान १६ (मराठी ५ व ेपुस्तक). 
 
धुधु, धंुधुक लिलव. अंधुकपिे; अस्पष्टपिे. 
 
धुधुका पु. धुक्याची रारं्ग, पट्टा; धुधुकार : ‘लमरवताऐ सालतआंचा ंधुधुका।’ - लशव ५२९. 
 
धुधुकार, धुधुक्कार पु. सापाचे फुसफुसिे; फूत्कार (लि. करिे, टाकिे, िेिे.) : ‘उठलविें  
अलसवारू। जैसे काळकुटाचे धुधुकारू ।’ - लशव ९३२. [ध्व. धुधु] 
 
धुधुविे अलि. धुत्कार, फूत्कार टाकिे. [सं. धुत + कृ] 
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धुधुवाटा  पु. १. फूत्कार; धुधुकार : ‘जेथ सावजाचंा ं धुधुवाटी ।’ - लशव ३१४. २. धुधाट, 
जोराचा प्रवाह (वाऱ्याचा); िंंिंावात : ‘आंलर्गचेलन धुधुवाटें। वायो न मोडी तनकुटें।’ - लशव ४८७. ३. पिंाचंा 
फडफडाट : ‘त्याचया पािाचंा धुधुवाटु : आइलकिा र्गर्गिी.’ - उह १८७६. 
 
धुधुणळर्ा लव. १. अंर्गावर धूळ उडािेिा : ‘धुधुलिया मधुकरा।’ - भाए ४३७. २. फेकिेिा; 
उडािेिा : ‘फुन धुधुलळया ंकटाि ुन कढे। कव्हिीं परी ।’ - लशव ७१२. [सं. उद्धिू] 
 
धुन स्त्री. १. धून; ध्वनी. २. रार्गरंर्ग; अिमास; कयास. ३. ओढ : ‘नबाबाची धुन हैिर नाईकाकडे 
फार आहे.’ - पेि ३८ प.ृ १११७. [सं. ध्वलन] 
 
धुनक, धुनूक स्त्री. १. रुची; चव; छटा; चुिूक; स्वाि. २. अस्पष्ट आवाज (िूर अंतरावरून येिारा). 
३. नाहीसा होत जािारा ध्वनी. (लि. चाििे). ४. िोकातं उठिेिी अफवा; भमुका; कुिकुि. (लि. 
लनघिे). ५. नुसती, थोडी ओळि; पुसट कल्पना. ६. पहाट; धंुिूक. ७. नाि; व्यसन. (व.) [सं. ध्वलन] 
 
धुनकिे  उलि. (कापूस) झपजिे. 
 
धुनकिे, धुनुकिे अलि. १. प्रकालशत होिे (लिशा). २. अस्पष्ट आवाज येिे. ३. (ढर्गानंी भरिेिे 
आभाळ) स्वच्छ होऊ िार्गिे. 
 
धुनकिे, धुनुकिे अलि. १. प्रलतध्वनी िेिे, करिे; ििकिे; ििािून सोडिे. २. फैिाविे; 
पसरिे; उठिे (वतयमान, बातमी, र्गोष्ट). ३. अयोग्यपिे वापरिे. (िंाडी) 
 
धुनकरिे अलि. कापूस झपजिे; धुनकिे. (व.) 
 
धुनकारिे अलि. धंुि होिे; धूळ, धूर िाटिे. (व.) 
 
धुनर न. धुिे; धुतिेिे झकवा धुण्यासाठी घेतिेिे कपडे : ‘मर्ग वळल्या यमुनातटीं घािी धुनर 
वाळवटंी ।’ - िोसाको ५·४३. 
 
धुनी स्त्री. १. र्गोसाव्याची आर्गटी. पहा : धुिी. २. सिी िंािी असता लवस्तवावर हळिीची पूड 
टाकून त्याचा धूर नाकातोंडात घेतात ती धुरी. (लि. िेिे.). ३. धुनीचा िळर्गा. ४. तृप्ती. (वा.) धुनी देिे - 
पहा : धुरी देिे [सं. धूम; झह.] 
 
धुनी स्त्री. निी : ‘प्रिमन कलर रंर्गीं ते धुनी मेघनीिा।’ - आसी ७५. [सं. धू] 
 
धुनी स्त्री. १. िािन; नाश : ‘र्गंर्गाचरिीं करी पातकाचंी धुनी । पाउिें  तीं मनीं झचलतलिया।ं’ - तुर्गा 
३५७. २. (शस्त्रािा) पािी िेिे : ‘जयाचेआं िाडें करावयेा ंधुनी । न पुरें प्रिय मेघाचें पािी ।’ - लशव १०७९. 
 
धुनू न. (बािभाषा) वाद्य. (र्गो.) 
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धुनूकधुनूक स्त्री. पहाटेची वळे; उषुःकाि; िंुंजूमंुजू. (लि. होिे, फुटिे). 
 
धुने सलि. धारि करिे : ‘अवसे पुलढिीये बीजे…फुिौरा धुनीत।’ - रुस्व ४८९. 
 
धुपट पहा : धुवट 
 
धुपट पु. धूर; धूप. (ना., व.) 
 
धुपिी स्त्री. १. लस्त्रयाचंा एक रोर्ग. धातुियाची लवकृती. याचे पाढंरी व ताबंडी हे िोन प्रकार आहेत. 
(लि. िार्गिे). २. िंीज (जलमनीची). ३. सवयस्व िुबाडिे; नार्गवि. 
 
धुपिे अलि. १. धुऊन लनघिे; स्वच्छ होिे (पाऊस, निीचा पूर इ. मुळे जमीन, रोर्गामुळे शरीर, 
चोरामुंळे र्गाव इ.). २. वाहून जािे. [सं. धू] 
 
धुपिे अलि. १. धुमसिे; हळुहळू पेटिे : ‘िोध िोभालि धुपं अलर्गटी ।’ - एभा १८·२९६. २. (ि.) 
रेंर्गाळिे (आजार); (धंिा) रुटूिुटू चाििे. ३. नासिे; िराब होिे (फार लपकाने जमीन इ.) ४. मनात 
कुढिे; िुंरिे (िोध, मत्सर इ. कोंडल्यामुळे). ५. िंर्गिे; ऱ्हास पाविे; लिंजत जािे; िीि होिे. [सं. धूप्] 
 
धुपधुपीत लव. स्वच्छ; धुतिेिा; शुद्ध केिेिा : ‘… धुपधुपीत पाकाभीतरी । कमयअहंकारी रु्गंतिे।’ 
- भाराबाि २७·४१. 
 
धुपविी  स्त्री. धुपाच्या धुराने पिाथय सुर्गंलधत करण्याची कृती; वास िेिे. 
 
धुपविी  स्त्री. िरडिी; िुबाडिी. पहा : धुिी 
 
धुपणविे  उलि. धुपाच्या धुरावर पिाथय ठेवनू सुर्गंलधत करिे. 
 
धुपसार  स्त्री. भाताची एक जात. (िंाडी) 
 
धुपा पु. १. एक प्रकारचे र्गवत. २. िव्हाळे. 
 
धुपाटिे, धुपटिे, धुपे, धुपाळ न. धूप जाळण्याचे भाडें. [सं. धूप; त. िूपर्गडम, िूपक्काि] (वा.) 
हाती धुपाटिे रे्िे - हाती असिेल्या फायद्याच्या िोन्द्ही र्गोष्टी मूियपिामुळे र्गमाविे. 
 
धुपाडी स्त्री. १. धुपाचे भाडें. २. िाट धूर : ‘की महामोहाची धुपाडी ।’ - रुस्व ४८९. 
 
धुपाडे्ड न. धुपाटिे. (र्गो.) 
 
धुपार न. धुके : ‘मराठ्याचं्या सैन्द्यावरही हे धुपार पसरिे.’ - िुरं २०३. 



 

अनुक्रमणिका 

धुपारा पु. १. धुपाटिे. २. अंर्गारा. ३. (ि.) फसविूक. (िंाडी) [सं. धुम] 
 
धुपाविार लव. धुपाटिे घेिारा; धूप जाळिारा. (र्गो.) 
 
धुपाविे  अलि. १. धुतिा जािे; स्वच्छ होिे : ‘सीतेिा वनवास। सासु कैकइनं केिा । रामाच्या 
रामटेकी । बरड धुपाविा।’ - विो १४. (व.) २. अकािी र्गभयपात होिे; नासाविे. 
 
धुपावली स्त्री. र्गभयपात िंािेिी स्त्री. (िंाडी) 
 
धुपांगरा, धुपांगारा पु. १. िेवापुढे ऊि, धूप जाळण्यासाठी लनिारा. २. लशजताना करपिेिा 
भात. 
 
धुपेल न. १. ऊि, धूप इ. पासून काढिेिे सुवालसक तेि : ‘हळलि आंर्गी उटिें चोपिें  धुपेिें  माथा 
मािीती ।’ - स्त्रीर्गीत २०. २. अत्तर. (र्गो.) 
 
धुबकन, धुबकर, धुबणदनी, धुबणदशी लिलव. कापसाचा र्गठ्ठा, फिस वरै्गरे पडताना होिाऱ्या 
आवाजासारिा आवाज होऊन. (लि. पडिे, वाजिे). पहा : धपकन [ध्व.] 
 
धुम, धुम्म स्त्री. थोडे अंतर; धूम पळत जाता येईि इतके अंतर : ‘भाऊयालबजे लिशी नको 
रािीच्या हातच ंिाऊ हावशा बधूं माज्या एका धुम्मच माजं र्गाव.ू’ - िोसाको. 
 
धुमक स्त्री. पु. नळवायू; पोटात उठिारा वायर्गोळा. (को.) 
 
धुमक, धुमका पु. बुक्की; धम्मकिाडू. [ध्व. धुम] 
 
धुमकिे  सलि. टोकिे; बुकििे; बिकिे. 
 
धुमकूस  पहा : धुडगूस 
 
धुमड स्त्री. १. िंर्गिीचा, अव्यवस्स्थत व्यापार; र्गडबडीचा िेळ; िाथाबुक्क्या; बुकिाबुकिी; 
ओढाताि; लििळिी. २. चंर्गळ; ियिूट; अतोनात लवपुिता; समृद्धी; झिंबड. 
 
धुमिे अलि. १. पहा : धुमसिे १, २. २. (आंब्यावर) रोर्ग पडिे; िार पडल्यामुळे करपिे (आंबे इ.) 
 
धुमरा लव. एकिम न पेटता धुमसिारे (सरपि); धुराचा; धुमसिारा. 
 
धुमशा पु. १. र्गडबडीची, िंर्गिीची मौज; आडिाडंपिाचा िेळ; धुमकूस; धुमड; धुमििी; 
धुमाकूळ; धुमाळी. २. िािािाि; पूिय पराभव; धािंि; र्गोंधळ; र्गडबड (फौजा, मािसे याचंी). ३. अथक व 
उत्कट प्रयत्न, उपाययोजना. ४. कडाका; जोर (भाडंि इ. चा). 
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धुमशान, धुमश्चक्री स्त्री. १. पहा : धुमड. २. पहा : धुमशा १. (लि. करिे, िाविे, माडंिे). 
 
धुमस पु. धुडर्गूस. पहा : धुमशा : ‘वनिेवता यलििीपाळे। धुमसें घालिती र्गिारोळे।’ - मुआलि 
३५·५६. [ध्व.] 
 
धुमस, धुमास पु. चोपिी; ठोकिी; जमीन चोपण्याचे उभ्या िाडं्याचे औत. चोपिीिा आडवा िाडंा 
असून लतने बसून ठोकता येते. धुमस जड असून उभ्याने ठोकतात. [ध्व. धुम; झह. धमस] 
 
धुमसिे उलि. १. ओबडधोबड कुटिे (तािूंळ). २. कचकावनू बुकििे; ठोकिे; हाि हाि करिे : ‘िूतीं 
चािलविा बाधंोलन यमपाशीं । धुमलसती िंडें सावकाश।’ - स्वानू ३·१·३५. ३. लनष्ट्काळजीपिाने, 
धसमुसळेपिाने घाििे, वापरिे, उपयोर्ग करिे, वार्गलविे; (प्रािी, वस्त्र, वस्तू) कामािा िाविे; रु्गधडिे; 
घोसळिे; िंुिडिे. ४. माती िाबिे. (िंाडी) 
 
धुमसिे  अलि. १. धूर लनघिे; धुमिे. २. (ि.) पेट घेिे; हळूहळू वाढतअसिे (भाडंि, किह); 
धुसफुसिे; आतल्या आत चडफडिे, फिफििे (मनुष्ट्य). 
 
धुमसाडिे सलि. १. अंर्गमस्तीने एिाद्या मनुष्ट्यावर हल्ला करून त्यािा जलमनीवर िोळविे. २. 
नारं्गराने जमीन फोडिे, उकरिे. (व.) 
 
धुमसाधुमशी स्त्री. परस्पर बुकिाबुकिी; एकमेकानंा मारिे. 
 
धुमसाधुमसी, धुमसून धुमसून लिलव. जबरिस्तीने; िंपाट्याने; जोराने; तडाख्याने; धसकाफसकीने; 
िाडंर्गाईने (वापरिे, काडंिे, कुटिे इ.). 
 
धुमसाळ स्त्री. धुराडें : ‘आपानाची धुमसाळ : सरीर हे’ - उर्गी ३९६. 
 
धुमा पु. १. मृिंर्गाचा, पिवाजाचा मार्गचा भार्ग; मार्गचे तोंड. पहा : पुडा. २. वाद्याचंा र्गजर्गजाट; 
उच्च स्वराचे आलि र्गजर्गजीत वािन. (लि. र्गाजलविे). 
 
धुमा पु. १. पराजय अथवा पळापळ (सैन्द्याची). २. नासधूस; िुियशा; धुळधाि; पायमल्ली; 
लनिािन. (लि. करिे, िार्गिे, उडविे.). 
 
धुमाकस स्त्री. िहान आर्गबोट : ‘शुद्ध भार्गीरथीत आर्गबोट चाित नाही, धुमाकस म्हिजे िहान 
आर्गबोट मात्र चािते.’ - माप्र ४४. 
 
धुमाकूळ पु.स्त्री. १. िाडंरे्गपिाची कृत्ये; झधर्गामस्ती (मुिाचंी). २. झिकाळिे; उड्या मारिे; 
िुर्गाण्या िंाडिे (घोड्याने). (लि. िाविे, माडंिे.) ३. पहा : धुमशा २ 
 
धुमाचक्कर, धुमाचक्री, धुमाश्चक्री पहा : धुमशान, धुमश्चक्री 
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धुमाड पु. १. वाद्याचा र्गजर, नाि : ‘कलरती धुमाड सोऽहंहंसें।’ - एभा १२·१०. २. उत्कषय; भर : 
‘तारुण्याचेलन धुमाडें’ - भाए ३४२. ३. धुमाकूळ; र्गोंधळ; धुमाळी; धामधूम; र्गडबड : ‘जेथें लवषयाचा धुमाड।’ 
- एभा २९·५८१. [ध्व.] 
 
धुमाडा पहा : धुमा १,धुमाचा पुडा 
 
धुमाडी स्त्री. धुळवड; रु्गिाि, बुक्का इ. उडलविे; धुमाळी : ‘धुमालड कलरतालत मधुकरा।’ - लशव २८६. 
 
धुमाधार  लिलव. धो! धो! मुसळधार (पाऊस इ. पडिे). 
 स्त्री. १. संततधार (पावसाची). २. धुळधाि; वाताहत : ‘लिल्लीपत पातशाहीची फौज मारून 
कुि धुमाधार केिी.’ - भाब २७. 
 
धुमाफळी स्त्री. ताळतंत्र सोडून केिेिी कृत्ये. 
 
धुमारिे  सलि. धुरी सोडून हवा शुद्ध करिे. 
 
धुमारा पु. अंकुर; कोंब; बळकट, जोरिार अशी िंाडाची फूट. (राजा.) 
 
धुमास न. १. िमास्कस (एका र्गावाचे नाव). २. कापडाचा एक प्रकार. याचे पडिे इ. करतात झकवा 
कोचावर बसलवतात. [अर. िमश्क] 
 
धुमाळ न. १. िशावताराच्या िेळातीि मंर्गिाचरि. २. र्गोंधळ; धुमाळी. लव. िंरे्गिोर : ‘भीतरीच्या 
भीतरी िाबंा धुमाळू चाचरू’ - ज्ञार्गा २५४. 
 
धुमाळी  स्त्री. १. र्गोंधळ; धािंि; िोभ; िंर्गा; र्गडबड; अव्यवस्स्थत व जुिमी वतयन : ‘िुटीची 
आवई घातिी आलि धुमाळी माडंिी.’ - भाब १४८. २. चैन; चरं्गळ; झिंबड; नासधुशीची, िंर्गिीची, 
धारं्गडझधग्याची मौज, बहार; धुडर्गूस; धुमाकूळ. ३. िेळ; धुळवड : ‘धुमाळी िेळती मधुकरी । प्रािनाथेंसी ।’ 
- लशव २८४. ४. हल्ला; घािा : ‘नृपावरी धुमाळी ।’ - िालव १६८. ५. भाडंि; किह : ‘साजं सकाळीं लनत्य 
धुमाळी िोघी समतोिी ।’ - पिा ७७. 
 
धुमाळी  स्त्री. १. चाकाची धाव. २. उतरि; मोठा उभा उतार. 
 
धुमाळी  स्त्री. एक ताि. यात मात्रा आठ व लवभार्ग चार असतात. 
 लव. १. धुमाळी तािासंबंधी - सारिा (धु्रवपि, चाि, र्गती). २. अिंलडत चािू असिेिी; 
चपळ (र्गती, र्गलतमान पिाथय). 
 
धुमी स्त्री. र्गोसाव्याची आर्गटी. पहा : धुनी 
 



 

अनुक्रमणिका 

धुमंूकसे  लिलव. धुमूक अशा आवाजाने; नृत्यघोषाने; रुमिुंम : ‘धुमंूकसे हानतीं र्गजरें मनकटा ंवरी 
।’ - लशव ४०४. [ध्व.] 
 
धुमे न. धुके; धुकट. [रु्ग. धुमेर] 
 
धुम्मधुमकार, धुमधुमकार  पु. ििििाट; मोठा ध्वनी : ‘जािा धुम्मधुमकार।’ - िालव ३३४. 
[ध्व.] 
 
धुम्मस पु. चपट्या आकाराचा वजनिार िाकडाचा ठोकळा, यािा मध्यभार्गी एक िाडंा बसविेिा 
असतो. जलमनीत टाकिेिा भराव ठोकण्यासाठी हा वापरतात. 
 
धुम्मा लिलव. धूम; जोराने; तडक. 
 
धुर्ा पु. धीटपिा : ‘बैसेंलत धुया ं। मानुषावंरी ।’ - लशव ९०१. 
 
धुरे्फुल्ल  लव. पाढंरे सफेि; शुभ्र. (र्गो.) 
 
धुर पु. र्गावाची, शतेाची मयािा, सीमा. २. प्रमुि; पुढारी; सेनापती; धुरंधर : ‘पडता ंिेिोलन मुख्य 
धुर।’ - मुवन ३·३३. 
 स्त्री. १. र्गाडीचे जू. २. अग्रभार्ग : ‘पडिी िेिता ंमुख्य धुर।’ - रालव ३१·२१३. [सं. धुर्] 
 
धुर लव. अढळ; लनलित. [सं. धु्रव] 
 
धुर स्त्री. बिै जोतािा वाहण्याचा काळ, वषय वरै्गरे : ‘बिै लकती धुराचा असेि? पाठीवर थाप मारून 
तर पहा.’ - िेस्व ६५. [सं. धुरा] 
 
धुरकट न. १. धुराने बसिेिी काजळी, काळेपिा, घाि. २. धुके. 
 लव. धूर िार्गिेिे; धुराने बाधंिेिे, िराब िंािेिे. 
 लिलव. अस्पष्ट तऱ्हेने; अंधुक (लिसिे). [सं. धूम्रकट] 
 
धुरकटिे अलि. धूर िार्गिे; धुरकट होिे; धुराने िराब होिे, मळिे. 
 
धुरकटाि स्त्री. धुरकट वास. 
 
धुरकापरी, धुरकापुरी, धूरकपूर स्त्री. एक प्रकारचे जाळे; कापडाचा एक प्रकार : ‘तटतटीत चोळी 
जाई फाटून धुरकापरी ।’ - प्रिा १४२. [झह. कपरधूि] 
 
धुरके न. धूर व धुके याचं्या एकलत्रत अस्स्तत्वाचा पलरिाम. हा वायुप्रिूषिाचा मुख्य घटक आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

धुरजड लव. र्गाडीच्या धुऱ्याकडून जड; धूजड. 
 
धुरटेजिे अलि. धुरकटिे : ‘धुरटेजेना धूमकल्लोळ।’ - एभा २८·३४२. 
 
धुरिे अलि. धूसर होिे; धुक्यामुळे वरै्गरे अस्पष्ट लिसू िार्गिे : ‘मर्ग पावसाच्या धारातून धुरिाऱ्या 
डोंर्गराची लशिरे लिसेनाशी होऊन बरसात सुरू होते.’ - पािकळा ३. 
 
धुरत स्त्री. १. स्मरि; आठवि. २. धोरि; शहािपि. (व.) [सं. धूतय] 
 
धुरतावा  पु. १. धूतयबुद्धीने तकय  करिे; अनुमान काढिे; अटकळ; अंिाज. (लि. बाधंिे, 
धरिे). २. धूतयपिा; शहािपिा. ३. िि; काळजी; लचत्त; नजर. [सं. धूतय] 
 
धुरधुरिे लि. पुढे येिे; अग्रभार्गी असिे : ‘आलि झहसालवषय पुढारी ।कुकमय संर्गें धुरधुरी ।’ - ज्ञा 
१५·१७२. [सं. धुर + धृ] 
 
धुरनांगीन स्त्री. सापाची एक लवषारी जात. 
 
धुरपि न. १. धूर लनघिे (जळत्या िाकडाचा). २. नीट जळू शकत नसल्यामुळे ज्यातून धूर लनघतो 
आहे अशी वस्तू. उिा. ओिे िाकूड इ. 
 
धुरपिे अलि. धूर करिे; धूर िेत जळिे (िाकूड इ.); धुमसिे. 
 
धुरपतगौरी स्त्री. (धुमसिारी र्गोवरी) (ि.) सिा चडफडिारी, िडसाविारी, त्रास िेिारी स्त्री. 
 
धुरफोड्या पु. िािीतून सुरंुर्ग िावनू िर्गड काढिाऱ्याचंी जात व त्या जातीतीि व्यक्ती; 
बेििार. 
 
धुरमार पु. धुरी; धुरी िेिे : ‘बोिालविा पचंािरी । धुरमार पीडा करी ।’ - िास ३·७·३७. 
 
धुरवड स्त्री. धूर होिे, िाटिे. (को.) 
 
धुरवडा पु. वर उडिारी, रस्त्यावर, वस्तंूवर िाट बसिारी धूळ. 
 
धुरविी  न. धुरकटिेिे पािी. 
 
धुरसिे सलि. अग्रभार्गी ठेविे : ‘जेवीं धुरसोलन लिठी । शूर रिामाजी उठी ।’ - एभा ३·४०१. [सं. धुर्] 
 
धुरसा पु. अग्रभार्ग. [सं. धुर्] 
 



 

अनुक्रमणिका 

धुरळिे सलि. १. धुळीने युक्त करिे; झशपडिे; फवारे उडविे; पसरिे; फेकिे (धूळ झकवा बारीक चूिय). 
२. िंाडावर मारण्याच्या औषधाची पुरचुंडी करून ती हिक्या हाताने पानाफादं्यावर आपटून मारिे. 
 
धुरळा पु. धूळ; उडिारा केर. 
 
धुरंदळ न. धुराचा िोट; धुराटी. 
 
धुरंधर लव. १. (ि.) शहािा; हुशार; लनपुि; पूिय प्रवीि; तरबेज. २. (व्यापक) उमिा; भव्य सुरेि 
टुमिार; उत्कृष्ट (पशू, इमारती, लपके, जमीन, िेश इ.). ३. राजकायािी व्यवहाराचा भार मुख्यत्व ेज्यावर 
असतो तो : ‘होईि सुि संसारी । राज्य लिधिें  धुरंधरी ।’ - रु्गच ४१·११. ४. िीघय; प्रचडं; थोर : ‘र्गौप्यरूपें 
असती रु्गरु ।…अनुष्ठान धुरंधरू।’ - रु्गच १७·५. [सं. धुर् + धृ] 
 
धुरा पु. १. पहा : धुर १, २. २. सीमेवरीि वस्तू, पिाथय. ३. (ि.) ठरावीक काळ; आयुष्ट्य; 
नेमिेिी मयािा : ‘ऐशीं नव्वि वष ेिंािीं असून नाहीं भरिा धुरा ।’ - पिा ३·१३·२७. ४. मुितीचा शवेटचा 
हप्ता. ५. मयािारिक : ‘समीप वनस्फुरा। ते म्हिों भस्क्त िेलत्रचा धुरा।’ - ऋ ८७. ६. आघाडी : ‘धुरा ं
लनजशास्त्र िेऊलन त्यासी ।’ - एभा २८·६३३. ७. पाठीचा किा. (व.) ८. र्गाडीचा आंि, किा. ९. जू; 
जोिड; र्गाडीचा पुढचा िाडंा. १०. (ि.) जोिीम; जबाबिारी; मुख्य भार. ११. पाविाचा वरचा भार्ग. १२. 
नारं्गर इ. ओढिाऱ्या बैिाचं्या जोड्यापंैकी अर्गिी पुढच्या जोडीतीि बैि. १३. तोफेच्या एका भार्गाचे नाव : 
‘बऱ्हािपुरी तोफेचा धुरा मोडून कार्गवाडावर रालहल्याचा प्रकार लिहीिा तो कळिा.’ - ऐिेसं ३४८३. 
 
धुरा पु. (लतरस्काराथी) (कु.) पहा : धुरंधर [सं. धुयय - धूर] 
 
धुराजरा  पु. तंबािूचा अर्गिी बारीक चुरा. 
 
धुराटी, धुराड, धुराडा स्त्री. १. धुराचा िोट; ढर्ग. २. (धुरामुळे) काळोिी, अंधार; अंधुकता. ३. 
(सामा.) धुरकटपिा. 
 
धुराड लव. धुराच्या, जोिडाच्या बाजूिा अलधक जड (र्गाडी). 
 
धुराडी, धुरांडी स्त्री. १. र्गाडीचे जोिड. २. ज्यावर जोिड ठेवतात ते िोन उभे िाडें, प्रत्येकी. 
 
धुराडे, धुरांडे न. १. घरातीि धूर बाहेर पडण्यासाठी आढ्यािा, झभतीिा ठेविेिे भोक; धाव.े २. 
धूर जाण्यासाठी केिेिा नळ, लचमिी. [सं. धूमर+रा. अट्ट] 
 
धुरािी स्त्री. जोिडाच्या शवेटाकडीि िंुटी, िीळ. (को.) 
 
धुरांडखंुटी स्त्री. (र्गाडीची) धुरा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

धुरी स्त्री. १. पाविाचा वरचा भार्ग. २. जोड्याचा, वहािेचा पुढीि भार्ग; धूर. ३. र्गाडी, नारं्गर इ. ची 
िाडंी; धूर; धुरा. ४. र्गाडीवान, सारथी बसण्याची जार्गा. ५. भार; जबाबिारी. [सं. धुर्] 
 
धुरी स्त्री. औषधी रव्ये लवस्तवात घािून करतात तो धूर. [सं. धूम्र] (वा.) धुरी देिे - १. भोंििे; 
ठकविे; छकविे; फसविे. २. रु्गन्द्हा कबिू करून घेण्यासाठी, लशिा िेण्यासाठी लमरच्या इ. जहाि 
पिाथाच्या धुरावर मािसािा ठेविे, त्याच्यावर धूर सोडिे. 
 
धुरी पु. (मुिानंा) अंर्गारा िाविारा. 
 
धुरी स्त्री. वाघाची वाट. (र्गो.) 
 
धुरीि लव. १. प्रवीि. पहा : धुरंधर. २. नायक. ३. अंर्गावर मार घेिारा. पु. जोिडािा जंुपिेिा 
बिै, घोडा इ. [सं.] 
 
धुरु लव. श्रेष्ठ : ‘पहाटेच्या प्रहरामध्ये चौघडा िंािा सुरू, तोंड धुती मािंी धुरु ियाळ अंबाबाई.’ - 
ममा १५. 
 
धुरुई स्त्री. नारं्गर. 
 
धुरू पु. जकातीकडीि एक अलधकारी. 
 
धुरू पु. १. धु्रव तारा : ‘तो धीर सत्त्वाचा महामेरु। अढळ पिीं जैसा धुरू ।’ - हलरिरं (नवनीत 
१८३). २. उत्तानपािराजाचा पुत्र; धु्रव : ‘धुरंू िें करंू बापुडें िैन्द्यवािें।’ - राम ११७. 
 लिलव. लचरकाि; कायम; अिंड : ‘कंुभपाकीं वस्ती करंू। होय धुरु कुळेंसी ।’ - तुर्गा २८६६. [सं. 
धु्रव] 
 
धुरे लव. अग्रर्गण्य; श्रेष्ठ : ‘तुका म्हिे इच्छा पुरे। ऐसी धुरे हे लवठ्ठिे।’ - तुर्गा १०५३. 
 लिलव. पुढे; प्रामुख्याने : ‘ते बुलद्ध धुरे करुनी । कमय कलरती लचत्त िेउनी ।’ - ज्ञा ५·६१. 
 
धुरे न. िाकूड; धूर लनघिारे िाकूड. 
 
धुरेकट, धुरएटक न. जू व र्गाडीच्या िाडं्या आवळिारी िोरी. 
 
धुरेकरी  पु. १. धुरेवर बसून र्गाडी हाकिारा; सारथी. २. पहा : धुरा १२ 
 
धुरोडा, धुरोळा पु. १. धुराचा िोट. २. पहा : धुराडे, धुरांडे 
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धुऱ्र्ा लव. १. पहा : धुरेकरी. २. लचिल्यापासून सुमारें पाचं फुटावंर भोंक पाडून एक फूट िाबंीचें 
बसलवतात ते िाकूड. - बििापूर २८७. [सं. धूर्] (वा.) धुऱ्र्ावर ठेविे, धुऱ्र्ावर बसणविे - जािूनबुजून 
िुियि, उपेिा करिे. 
 
धुला पु. िेळिंडोबा; नाश; उधळिे : ‘अिाण्यातं हैिोस घािून आपल्या झहिुत्वाचा धुिा करु 
या.’ - के २·४·१९३७. (मोहरमात िुिा िुिा, धुिा-धुिा असे ओरडतात, नाचतात त्यावरून). 
 
धुलाई स्त्री. १. मार. २. र्गभयपात. ३. पहा : धुिावळ [झह.] 
 
धुलाईघर न. पैसे घेऊन कपडे धुतिे जातात ते स्थान; (इं.) िाँड्री. 
 
धुलाईर्ंत्र न. कपडे धुण्याचे यंत्र. 
 
धुल्ले लव. शूर; प्रतापी : ‘नावंाचे ज्ञानराव धुल्ले.’ - ऐपो २·२११. 
 
धुव न. धूर : ‘परीधुकय टिें  धुपधुपी मोठें। धुवें लथकटें लिग्मंडळ।’ - एभा ५·१७२. 
 
धुवट लव. १. धुतिेिे; कोरे नव्हे असे वस्त्र. २. धुतिेिा; मळकट, घाि नाही असा. ३. पलवत्र 
करिारा; शुलद्धिायक : ‘ऐसीं प्रायलित्तें धुवटें। केिीं येिें।’ - ज्ञा १८·१०१७. ४. लनमयळ; पलवत्र : ‘सभ्या भिा 
भिा लवधु िाजेि तुझ्यालच मानसा धुवटा।’ - मोसभा ५·५५. 
 
धुवडी, धुवाडी स्त्री. पुतिी. 
 
धुवि, धुविे न. तािूंळ इ. ज्यात धुतिे आहेत असे पािी; धूि. 
 
धुविी न. धुण्याचे पािी. 
 
धुविे उलि. स्वच्छ करिे. पहा : धुिे [सं. धावन] 
 
धुवर लव. धुकट; धुराचा. (र्गो.) 
 
धुवरी स्त्री. १. धूर लनघण्याची शरे्गडी. २. धुरासाठी केिेिा लनिारा. ३. धूर. (र्गो.) 
 
धुवरे लव. धुराचे, जळताना ज्याचा धूर जास्त होतो असे (िाकूड). 
 
धुवरे नक्षत्र धूमकेतू. (र्गो.) 
 
धुवा पु. धूर (व.) [झह.] 
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धुवा लव. धुवट : ‘सािर लपठी धुवा’ - ऐरापु ५·३०५. 
 
धुवा स्त्री. मुिर्गी; िेक : ‘ब्रह्मपुरीए माए धुवाचें घर:’ - िीचपू ११०. 
 
धुवा पु. १. आरतीची रचना : ‘हा धुवा सवयज्ञालस ओळर्गलविा’ - जि ३. २. धावा; एक काव्यप्रकार 
: ‘पलंडतवासी लवयोर्गी धुवा केिा.’ - स्मृस्थ २६१. 
 
धुवाटी स्त्री. धुके : ‘कमय मार्गय धुवाटी । आंधारैिी ब्रह्मयाची दृष्टी ।’ - भाए ६७१. 
 
धुवाधार  स्त्री. १. जोराने आलि पूियपिे स्वच्छ करून नेिे; साफ करिे (मुसळधार 
पावसाप्रमािे). २. (ि.) िुबाडिे; नार्गलविे; बुचाडिे; उघडा करिे. लिलव. धुपून जाईि असे; धो धो 
(पाऊस पडिे). 
 
धुवार स्त्री. धूमयुक्त; वाफा लनघिारे; धुराने व्याकूळ : ‘लजयें घेता ं होती धुवारी । नाकें तोंडे।’ - ज्ञा 
१७·१४६. 
 
धुवारोटी पु. कृपि; लचकू्क; कंजूष; भाकरी पाण्यात बुडवनू ते पािी लपिारा. 
 
धुवो स्त्री. मघा (नित्र). (र्गो.) 
 
धुव्वा, धुवा पु. १. मोड; पराजय; पळापळ (सैन्द्याची). २. फाकाफाक; पारं्गापारं्ग; वाताहात; 
नाश; लवध्वसं; धुमा. [सं. धुव्] 
 
धुव्वाधार स्त्री. अग्नीवर तूप टाकून धूर लनघािा म्हिजे तो अग्नी अन्नशुद्धीसाठी पकं्तीतून 
लफरलवण्याचा लवधी. (व.) 
 
धुशरे, धुशर न. बुक्का; सुर्गंधी पूड : ‘हलरकथेसी तत्पर। र्गंधे माळा आिी धुशर।’ - िास २·७·३२. 
[सं. धूसर] 
 
धुशा, धुसा पु. एक िोकरीचे वस्त्र; घोंर्गडी; पाघंरण्याची धाबळी; (इं.) ब्िँकेट. [सं. िूशयम; झह. 
धुस्सा] 
 
धुश्श लव. काळा या विाचा अलतशयिशयक प्रत्यय; अत्यंत (काळा). पहा : ढुस्स 
 
धुस पहा : धस्स : ‘तैची मािंाजंीवें धुस रे्गिें ।’ - लशव १२५. 
 
धुसकट  स्त्री. नासधूस; वाताहात. 
 
धुसकाफुसका लव. अशक्त; िेचापेचा; हिका; लनजीव; कमजोर; नािान. 
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धुसकीफुसकी न. अव. व्यंरे्ग; िोष; वमे; उिीिुिी. 
 
धुसधुस  स्त्री. १. कुरकुर; रार्गाची जळफळ; धुसफुस. २. ठसठस; विेना (जिम, फोड इ. 
च्या). ३. सापाचे फुसफुसिे. ४. रुिरुि; काळजीमुळे येिारी अस्वस्थता : ‘रातं्रलिवस लजवास धुसधुस 
होऊन एथें हें पिान्न िािें नको.’ - छते्र इसापनीलत. [सं. धु्रि् + पु्रष्] 
 
धुसधुसिी स्त्री. धडधडिे; ठसठसिे; ठिकिे; फुसफुसिे इ. 
 
धुसधुसिे अलि. १. ठुसठुसिे; ठिकिे; (जिम इ. मध्ये) विेना होिे. २. कुरकुरिे; कुरबुरिे. 
पहा : धुसफुसिे २. ३. रार्गाने फूत्कार सोडिे. ४. आतल्या आत, मनात चरफडिे; जळफळिे. ५. जोराचा 
श्वासोच्छवास टाकिे, घेिे : ‘िेहास कलरता ंस्पशय सहज सवांर्गी श्वास धुसधुशी ।’ - प्रिा २५२. [ध्व. धुस!] 
 
धुसफुस, धुसफस, धुसमुस, धसफुस, धसफस, धसमुस स्त्री. कुरकुर; चडफड; तडफड; 
उघडउघड होिाऱ्या भाडंिाच्या पूवीची बोिाचािी. [सं. धु्रि + प्रष्] 
 
धुसफुसिे, धुसफसिे अलि. १. बोिाचािी, बाचाबाची, उत्तर-प्रत्युत्तर होिे; वियळीवर येिे. २. 
धुसमुसिे; जळफळिे. 
 
धुसमसिे, धुसमुसिे अलि. १. धुमसिे. २. स्फंुििे; हंुिके िाबण्याचा प्रयत्न करून रडिे. ३. 
चरफडिे; कुरबुरिे; पहा : धुसधुसिे ४ : ‘केव्हाहंी धुसमुलशिेपि। नव्हे जाि लनजबोधें।’ - एभा ८·४२. 
[ध्व.] 
 
धुस्कारा  पु. फूत्कार (सपाचा, रार्गाविेल्या मािसाचा). 
 
धुस्र्ान  लव. १. जुन्द्या तािंळाचा वास. २. कुबट वास. [सं. धूसर] 
 
धुळकट, धुळवट  लव. धुळीने भरिेिा; मळिेिा. 
 
धुळकार  पु. धुळधाि; सवयनाश : ‘िैत्य मारुन जार केिे धन्द्य मल्हार आक सक्तीन आसुि 
लपऊन केिा धुळकार.’ - िोसाको. 
 
धुळदशा, धुळमाती, धुळधमासा, धुळधाि, धुळधािी, धूळपट, धूळपट्टी स्त्री.पु. १. पराजय; पराभव; 
िािािाि. २. र्गोंधळ; फलजती; नाचक्की (भाडंकुिळ व िचाडंिोर मािसाची). ३. नाश; भरं्ग; लबघाड 
(बेत, योजना यातं). ४. उद ध्वस्तपिा; ऱ्हास; पडिंड (शहर, िेश याचंी). ५. अव्यवस्था; धुळीस लमळिे; 
िुियशा. 
 
धुळधुणसर, धुळधुळ लव. धुळीने माििेिे : ‘जलटि धुळधुलसर अंर्गिी बाळ चरं िेळता लिसे.’ - 
ज्ञार्गा २२५; ‘धुळधुळवािी बसिा।…तमसा जोर्गी ।’ - भज ४७. 
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धुळवट, धुळवाड  स्त्री. १. धुळीने माििेिी जार्गा. २. धूळ. 
 
धुळवट  स्त्री. ज्या जलमनीवर उन्द्हाच्या तापानें िाऱ्या पाण्याचा लमठासारिा पाढंरा पापुरा येतो 
व जमीन पाढंरी भरुकट लिसते ती जमीन; िाऱ्या जलमनीचा एक प्रकार. - कृलष २११. 
 
धुळवड, धुळवडी स्त्री. १. होळीनंतरचा धूळ फेकण्याचा लिवस; फाल्रु्गन वद्य प्रलतपिा. २. या 
लिवशी करण्याच्या धूळ फेकिे इ. र्गोष्टी, िेळ.३. रंर्गपचंमीचा लिवस. (कु.) ४. धुळीची जार्गा. [सं. 
धूलिवर्णतका] 
 
धुळवडिे उलि. १. धुळवडीच्या लिवशी लचिि, माती, रंर्ग एकमेकाचं्या अंर्गावर टाकिे. २. 
(सामा.) धूळ फेकिे; धुळीने मारिे. 
 
धुळा स्त्री. धूळ. (माळवी) 
 
धुळाप स्त्री. १. धुराळा; धूळ. २. पाऊस पडण्यापूवी ज्यात बी पेरून ठेवतात असे शते. (र्गो.) 
 
धुळारा, धुळोरा, धुळौरा पु. वाऱ्याने उडािेिी धूळ; धुराळा : ‘अलवदे्यचे धुळारे उठती ।’ - पापं्र ८·५१; 
‘तैसा धुळौरा अंतराळीं । सत्यिोकुवऱ्हीं ।’ - लशव ५४२ ; ‘उपजेि मायेचा धुळोरा ।’ - मुआलि २८·१०९. 
 
धुळाक्षर  न. १. लिहायिा लशकताना पूवी मुिे धुळपाटीवर काढीत ती अिरे. २. मुळािरे (अ 
ते ज्ञ), अंक इ. 
 
धुळी स्त्री. १. माती; धूळ : ‘अिुरें घेऊलन ते धुळी । िालविी भाळीं आपुल्या ।’ - ह १८·५६. २. (ि.) 
नाशुः‘केिी संसाराची धुळी ।’ - िालव ४०३. 
 
धुळीवरचे सारवि (धुळीवर सारवि बसत नाही यावरून) (ि.) अस्स्थरता; अशाश्वतता. 
 
धुळीसारकेत स्त्री. धूळ आलि राि. 
 
धंुकार स्त्री. र्गजयना; आरोळी : ‘धंुकार कराया सजल्या।’ - संग्रामर्गीते ३१. [ध्व. धंु, + सं. कृ] 
 
धंुगटी स्त्री. तंबािू; धुकटा, धुकटी; धुमटी. 
 
धंुगा पु. धूर. [सं. धूम; झह. धंुआ] 
 
धंुगेजना  अलि. धुरकटिे. 
 
धंुगोरी स्त्री. धुराची शकेोटी. 
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धंुडिी स्त्री. तपास; शोध. (लि. करिे). 
 
धंुडिे, धंुडाळिे उलि. हरविेिी वस्तू बारकाईने शोधिे; हुडकिे; िंडती घेिे. [झह. ढंूढना] 
 
धंुडमारी, धंुडाळा स्त्री.पु. बारीक शोध; धंुडिे; कसून तपास : ‘तरी त्वा पथृ्वी करावी लनिेत्री । 
धंुडमारी करोलनया।’ - भाराबाि १६·१५४. 
 
धंुणडलराजा पु. लचटकोबाचा पाट डोक्यावर घेऊन पाऊस पडावा म्हिून घरोघरी नार्गवा 
झहडिारा मुिर्गा. (मराठ्यातं रूढ). (कर.) 
 
धंुडु पु. एक वाद्य. पहा : दंुडु 
 
धंुद लव. १. अंधुक; मंि (आजाराने). २. रु्गंर्ग; (औषध, अंमिी पिाथय यामुळे) शुद्धीवर नसिेिा. 
३. उन्द्मत्त; चढेि : ‘तुम्ही आपिे ऐश्वयानें व लहमतीनें व इषनेें धंुि जाहािा!’ - भाब २३. ४. र्गकय ; (एिाद्या 
लवषयात) र्गढिेिा; मग्न. ५. आच्छालित; धुईचे; सुन्न (आकाश, लिशा).  
 पु. र्गवय : ‘िार्गता ंआलधकलच उठे धंुि।’ - िालव ६४. 
 स्त्री. न. बडं; अंिाधंुिी; जुिूम : ‘धंुिलच मालंडिें  लसरोन र्गावंीं ।’ - िालव २३२. [झह. धंुध] 
 
धंुद स्त्री. (वाद्यालिकाचंा) अलवरत चािू स्वर. [सं. धुन] (वा.) धंुद धरिे, धंुद बांधिे - नाि 
िार्गिे; ध्यास घेिे. 
 
धंुदकिे  अलि. धंुि होऊन चाििे. 
 
धंुदमार  पु. िंर्गा; नाश : ‘लफतरती जालिया व िुकिकाि पलडलिया धंुिमार जािी व लकतेक 
रयत परार्गंिा जािी.’ - लशचसािं ९ प.ृ ४७. 
 
धंुदर पु. काजवा : ‘सूयापुढें जैसे धंुिर। लवनयकापुढें पािोिार।’ - पापं्र २७·१२६. [सं. धंुधुमार] 
 
धंुदर लव. वृद्धापकाळामुळे लनकामी; लवसराळू. 
 
धंुदरा पु. र्गवत, िाकूड इ. ची र्गंजी : ‘रात्रीं मशािी पेटलवण्यातं आिी. धंुिरे जाळण्यातं आिे.’ - 
सह्यारी, सप्टें १९४१. 
 
धंुदा पु. एक जातीचे कबतूर. 
 
धंुदाई, धंुदाधंुदी, धंुदावा, धंुदावे स्त्री.पु.न. १. अव्यवस्था; बजबजपुरी; अंिाधंुिी; बडं. २. (सामा.) 
िंर्गि; र्गोंधळ; िंर्गा. [झह. धंुधाई] 
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धंुदाट, धुदाट लव. १. सरळ; थेट; नीट (रस्ता). २. उग्र; िाडंर्गा (मािूस); जोराचा, सोसाट्याचा 
वारा. 
 
धंुदाट, धंुदाड पु. जोराची वावटळ; िंंिंावात; धुधाट. (व.) 
 
धंुदावा पु. तकय ; अंिाज; कयास; अटकळ; अनुमान. 
 
धंुदी स्त्री. १. मद्य इ. अमिी पिाथांच्या सेवनाने चढिेिा कैफ, नशा, अंमि. २. दृष्टीचा 
अस्पष्टपिा, अंधुकपिाचा लवकार. (लि. येिे). ३. संपत्ती इ. ने चढिेिा उन्द्माि; र्गवय; ताठा. ४. आवरि; 
(आकाश, लिशा यानंा) आच्छािन : ‘मोठा कडािा जािा; धुराची व धुळीची धंुिी जािी.’ - भाब १२. ५. 
पहा : धंुदाई 
 
धंुदीर न. घराच्या कवेिूिा िाविेिे अडकि; िळ्यात तुरी अडण्याकलरता िाविेिा तुराट्याचंा 
कट्टा. 
 
धंुदुमास  पहा : धनुमास 
 
धंुदुवात  पु. वातावरिातिी िळबळ, धुडर्गूस. 
 
धंुदूक, धंुदूकधंुदूक, धंुदूसधंुदूक, धंुदूकमंुदूक, धंुदूसमंुदूक, धंुदूकधंुदूस, धंुदूसधंुदूस, धंुदूकमंुदूस, 
धंुदूसमंुदूस, धंुदूमंुदू लिलव. िंुंजूमंुजू; अंधुकपिे; अस्पष्टपिे; अस्वच्छपिे.  
 स्त्री. अर्गिी पहाट; अरुिोिय; लिवसाची पलहिी लिशाफाक. [धंुि लि.] 
 
धंुदेरा पु. (लतिोरी महार) पे्रताबरोबर नेिेिा भात झकवा त्याची झशकाळी. हा भात मृताचा मुिर्गा 
स्मशानात मयताच्या तोंडात घाितो. - बििापूर ६१·१७२. 
 
धंुधाट, धंुधाड, धुधाटा स्त्री.न.पु. घूत्कार; (पक्ष्याचे) ओरडिे : ‘लिवाभीताचें धंुधाट तेथें। झपर्गळे 
थोर लकिलबिती ।’ - ह ११·१९३. [ध्व.] 
 
धंुधुकिे  अलि. १. ओकिे : ‘िोधे पावक धंुधके नयना’ - र्गरा ७९. २. धुराने वेलष्टत होिे. 
 
धंुधुका पु. फडफडाट : ‘लनर्गता ंयिुलटळका : लमरव ेसातीयाचंा धंुधुका.’ - लशव ५२८. 
 
धंुधुकार  लव. नेत्रिीपक; डोळे लिपविारे : ‘लहलरयाचंा चुरा लिसे धंुधुकार.’ - ज्ञार्गा १·१. 
 
धंुधुकार, धुधुकार पु. १. अंधार; अंधकार : ‘अवघा धंुधुकार पडिा।’ - ऐपो ९७. २. धुके. 
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धंुधुटिे, धंुधुणविे, धंुदुणविे, धुधािे अलि. फूत्कार टाकिे, करिे : ‘तंव जाळीये व्याळ धंुधटी । 
िेिता ंभयभीत पोटीं ।’ - मुहलरिरंाख्यान नवनीत २०५; ‘का ंकालिया नार्ग धंुिुवातु।’ - ज्ञा १८·७१२. [ध्व. 
धुधु] 
 
धंुधुरु पु. लिवटीचा पोत. [सं. धंुधुमार] 
 
धंुबलिे  सलि. मारिे; बडविे. (कर.) [ध्व.] 
 

धू 
 
धू स्त्री. धूर : ‘हें असो िीपालचये लसद्धी । अवघड धू आधी ।’ - ज्ञा १८·७८०. [सं. धूम; झह. धंुआ] 
 
धू स्त्री. मुिर्गी. (कु.) [सं. िुलहतृ] 
 
धूइजिे  पहा : धुिे : ‘सुधाकराचा िािंविािीं । धूइजेती कापुराची सुआंळीं ।’ - लशव ६३३. 
 
धूज स्त्री. १. महत्त्वाकािंा; ईषा. २. आरोप; कतयव्य. 
 
धूजड लव. बिैर्गाडीत पुढच्या बाजूिा ओिें फार िंाल्यामुळे बिैाचं्या मानेवर लजचा भार आहे अशी 
र्गाडी. (ना.) [सं. धूर् + जू] 
 
धूड न. १. अवाढव्य, अज मािूस. २. प्रचडं साप, जनावर इ. : ‘असुरा ंकाळ भासे लविाळ पुढें । 
पसरी मुि एक चालवतो धुडें ।’ - तुर्गा ४७८. ३. मोठे िंाड (लवशषेतुः पाडिेिे); िाकडाचा मोठा ओंडा, 
िडक इ. ४. शतेातीि मूळिंड. - भातै्र ७·१ ते ४. (िा.) [क. िोड्ड] 
 
धूि न. १. तािूंळ धुतिेिे पािी; धुवि. २. डाळ इ. चे पािी; पािचट आमटी, वरि. [सं. धू] 
 
धूत लव. १. धुतिेिे. २. स्वच्छ, साफ केिेिे : ‘अलत अढळ सत्यधूत वािी ।’ - एभा ३·५२७. ३. 
भीतीने हििारे; कापिारे. [सं.] 
 
धूत उद्र्गा. छत; हुडत; लधक्कारिशयक उद्र्गार. (ना.) [ध्व.] 
 
धूतवस्त्र न. सामान्द्य सोवळ्याच्या उपयोर्गी, धुऊन वाळविेिे वस्त्र. 
 
धूत्कार पु. फूत्कार (सापाचा). (लि. टाकिे, िेिे, करिे.). [ध्व.;सं.] 
 
धूधू पु. धुधुकार; जारे्ग करण्यासाठी योजण्याचा ध्वनी : ‘म्हिऊनी धू धू करी घेउनी । जार्गें करी 
जननी त्या र्गरुड ध्वजािा ।’ - आकृ १३. [ध्व.] 
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धून स्त्री. १. िाबंिेिा घुमिारा ध्वनी; रु्गिरु्गि; िंिकार (वाद्यतंतूचा झकवा िाबंच्या संर्गीताचा). 
२. ध्वलनलमश्रि; ध्वनीची छटा, िंाक. ३. िोकातं रु्गिरु्गि, कुिकुि. (लि. उठिे, लनघिे). [सं. ध्वलन] 
धून स्त्री. (लविकाम) कापड रंु्गडाळण्याचे चौकोनी िाकूड. 
 
धूप स्त्री. १. पावसाने माती वाहून जािे. २. (शरीर इ. ची) िंीज. 
 
धूप पु. १. धूर लनघिारा ऊि इ. सुर्गंधी पिाथय. २. सुर्गंधी रव्याचंा धूर. ३. (सामा.) उिबत्ती. 
 स्त्री. सूययप्रकाश; ऊन. [सं. धूप्; झह.] (वा.) धूप घालिे - १. (िंपाटिेल्या मािसाच्या 
अंर्गातीि) भतुाने बोिावे म्हिून त्याच्यापुढे ऊि जाळिे. २. मोठ्या नम्रतेने, अजीजीने आजयव, लवनंती, 
प्राथयना करिे. ३. (अकरिरूपी प्रयोर्गासारिा) न जुमानिे; मजीप्रमािे न वार्गिे. धूप दाखणविे - 
चाळविे; िुंिविे; काही न िेिे. 
 
धूपकाडी स्त्री. धूप चोपडिेिी काडी; उिबत्ती. 
 
धूपघाल्र्ा लव. एकसारख्या किार्गती िावनू भाडंि चािू ठेविारा; कळिाव्या. 
 
धूपसाळी स्त्री. एक िंाड. ह्यापासून िोबान काढतात. 
 
धूपार्न, धूपाविे न. धुपाटिे. 
 
धूपारती, धूपारत, धूपदीप, धूपवात स्त्री.पु. १. िेवािा आरती ओवाळिे; धूप, िीप, नैवदे्य, आरती 
इ. उपचारयुक्त पूजा. २. धुपाटिे. ३. संध्याकाळची पूजा, आरती. ४. (ि.) िरडपट्टी; झनिा; हजामत. ५. 
(ि.) मानपत्र इ. प्रकारे सन्द्मानाची बोळवि. 
 
धूणपत लव. धूपाने सुवालसत केिेिा. [सं.] 
 
धूपी पु. १. धूप जाळिारा; धुपाटिे धरिारा. २. धूप वरै्गरे सुर्गंधी पिाथांचा व्यापारी, िुकानिार : 
‘हडपी, बारी व्यवहारी । जळप्राशक धूपी फुिारी ।’ - भारा अयोध्या ८·४४. 
 
धूम स्त्री. १. धाव; िौड; शययत; पळ. (लि. मारिे, ठोकिे) : ‘थाट चािे र्गाई र्गोपाळाचंी धूम । पुढें  
कृष्ट्ि राम तया सोयी ।’ - तुर्गा ३२. २. (ि.) उत्सुकता; धाडस; धैयय; साहस. ३. चैन; चरं्गळ; रेिचेि; 
अलतशयता. ४. हल्ला; र्गिी : ‘एकिम हत्यारें उपसून आमच्यावर धूम केिी.’ - विाघात ९७. ५. संहार; 
बडंाळी; िंर्गा; र्गोंधळ; र्गडबड : ‘हलर कलरकुळीं परबळीं कलर तो अतुि प्रभाव कलव धूम।’ - मोशल्य २·५०. 
६. उधळि : ‘रु्गिािाची धूम’ - नाम ३०·५. 
 लिलव. कडाक्याने; िंपाट्याने; तल्लिीने; जोराने; अलवचाराने. [झह.] 
 
धूम स्त्री. १. र्गाण्यात पिवाज, मृिंर्ग, संबळ इ. काचंा लनघिारा िजय स्वर; असा सूर लनघण्याचे 
स्थान; वाद्याचा असा अवयव. पहा : धुमा. २. र्गजयना (तोफाचंी, झसहाची). [ध्व.] 
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धूम स्त्री. मळिीच्या वेळी िाबं्यातं िावि अडकलवण्यासाठी वाटोळे लवििेिे विेींचे कडे. (कु.) 
 
धूम पु. धूर; वाफ. [सं.] 
 
धूमउका  स्त्री. धूर ओकिारी मशाि : ‘ताम्रािी धूमउका पलळपत अलसका.’ - र्गरा ३७. [सं.] 
 
धूमकेतू  पु. १. शेंडेनित्र; वाय ू व धूळ याचं्या असंख्य किाचंा बनिेिा, सूयापासून िूर 
अंतरावर असिेिा िाबंट, शपेटी असिेिा आकाशर्गोि. 
 
धूमधडक लिलव. धीटपिाने िंपाट्याने; सपाट्याने; तडाख्याने; रर्गडून; कचकावनू (जािे, करिे, 
बोििे). 
 
धूमधडाका, धूमधडाखा पु. १. िंपाट्याचा, जोराचा, सपाट्याचा, तडाख्याचा प्रयत्न. २. (सामा.) 
ओरडिे; िििििे; र्गजयना करिे; एिािा मोठा र्गिबिा; र्गंभीर घुमिारा आवाज, र्गोंर्गाट. (लि. करिे, 
चाििे, िार्गिे, िाविे, माडंिे). 
 
धूमधाम  स्त्री. धामधूम; र्गडबड; आरडाओरड. [झह.] 
 
धूममागय, धूमाणदमागय पु. १. लपतृयान; नरकाचा रस्ता; िलििायनमार्गय. हा अंधाराचा आहे. २. 
(ि.) यातायातीचा, कष्टाचा मार्गय. 
 
धूमर्तं्र न. हवतेीि कीटक, जंतू मोठ्या प्रमािावर मारण्यासाठी धूर सोडण्यास वापरतात ते 
हातयंत्र. 
 
धूमश लव. धुरकट रंर्गाचे. [सं.] 
 
धूमाग्नी  पु. मंिाग्नी; अस्ग्नमादं्य; अपचन. [सं.] 
 
धूमावरि न. शत्रिूा हुिकाविी िेण्यासाठी सोडिेिे धुराचे िोट. 
 
धूम्र पु. धूर; धूम. 
 लव. धुरकट रंर्गाचा; धुरकटिेिा; मळकट; काळसर. [सं.] 
 
धूम्रदीप  पु. कीटसनचा लिवा. 
 
धूम्रपत्र  न. (थटे्टने, साकेंलतक) (धुराचे पान) तंबािू. [सं.] 
 
धूम्रपान  न. १. धुनीवर उिटे टारं्गून घेऊन धूर लपिे; धूर पोटात घेिे; योग्याचंा तपियेचा एक 
प्रकार : ‘र्गोराजंनें धूम्रपानें । सालधती पंचाग्नी ।’- िास ५·१·२५. २. (साकेंलतक) लवडी ओढिे; हुक्का लपिे. 
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धूर पु. १. जळत्या िाकडातून लनघिारा कोळशाचा वायुरूप अंश. २. लजल्हई; मुिामा (सोने, 
चािंी इ. वरीि). ३. (ि.) मग्नता; तन्द्मयता; एकतानता; तल्लीनता. ४. धंुिी. ५. एकाच लठकािी वा 
स्स्थतीत फार वळे बसल्यामुळे झकवा ओझ्याच्या भारामुळे येिारी कळ. (लि. उठिे, लनघिे, िार्गिे, होिे). 
६. लतिट, मसाल्याचे पिाथय िाल्ल्याने नाकातोंडातून सुटिारे उष्ट्ि भपकारे; करपट ढेकर : ‘मुिीं 
घालिता ं अलतलतिटीं । नाकीं तोंडीं धूर उठी ।’ - एरुस्व १४·१०९. ७. ढर्गाळिेिे आकाश; धुके; मळभ. 
(लि. उठिे, लनघिे, होिे). [सं. धूम्र] धूर दाखणविे, धूरदेिे - (ि.) फसविे; ठकविे; चकविे. धूर 
णनघिे - रु्गप्त बातमी थोडीशी बाहेर येिें, झकलचत कळिे. धुरावर धरिे - र्गाजंिे; लनिययपिे वार्गलविे; 
छळिे. 
 
धूर १. जमीन मोजण्याचे एक माप. २. लवश्व्याचा एक लवसाशं लहस्सा. - लवल्सन. 
 
धूर स्त्री. १. जोिडाची टोके प्रत्येकी; र्गाडीचा, िटाऱ्याचा िाडंा; र्गाडीचा अग्रभार्ग; धुरे व जू 
लमळून होिारा भार्ग; र्गाडीच्या िाडं्याचा अग्रभार्ग. २. वहािेचा पट्टा; बुटाचा तोंडाजवळचा पषृ्ठभार्ग; धुरी. 
३. पाविाचा फुर्गीर पषृ्ठभार्ग. ४. अग्रभार्ग. ५. समूह; भार : ‘अमत्ययव्याळाचें धूर महाबळ धालडिे।’ - 
मोराघनािर रामायि ३७. लव. 
 १. पुढारी; नायक; श्रेष्ठ : ‘मुख्य धूर रिीं िार्गल्या हाता।ं येर कटक झजलकिे न िुंंजता।ं’ - एभा 
११·८८३. २. प्रमुि; प्रधान. [सं. धुर्] (वा.) धूर काढिे - पुढाकार घेिे : ‘झशतोडा न िार्गता ंधूर मी काढी 
।’ - एभा १२·५७७. 
 
धूरजड पहा : धूजड 
 
धूरपट्टी  स्त्री. िाडं्याच्या शवेटी असिेिी आडवी पट्टी. 
 
धूतय लव. १. हुशार; कुशाग्र बुद्धीचा; चिाि; चािाि. २. िबाड; िुच्चा; कावबेाज. [सं.] 
 
धूल स्त्री. धुळधाि : ‘डाहािु प्रर्गिीयाची धूि राम नर्गरकरानंी माडंिी आहे.’ - पेि ४० प.ृ १००. 
 
धूला पु. हैिोस; िंर्गा; र्गडबड. पहा : दुला, धुला 
 
धूणलवंदन पहा : धुळवड, धुळवडी २ [सं.] 
 
धूव स्त्री. कन्द्या; मुिर्गी. (र्गो., को.) [सं. िुलहतृ] 
 
धूशर न. भडंारा; हळि. 
 
धूस पु. वाळूच्या र्गोण्याचंा तट : ‘कानपुरास र्गंर्गातटास धूस रचून आत र्गोरे रालहिे होते.’ - ज्ञाको 
(न) २१५, माप्र ४२. 
 
धूसर लव. धुरकट; करड्या रंर्गाचा. 
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 न. १. धुके; धंुिी : ‘िंड िंडाटें सुटिा वायो । तेिें धूसर िाटिें  ।’ - मुवन २·३९. २. पूड; चूिय 
: ‘वलर बुलकयाचें धूसर। अत्तर कस्तुरी केशर ।’ - लनर्गा ११९. [सं.] 
 
धूळ स्त्री. १. बारीक माती; धूिी. २. (ि.) र्गोंधळ; भाबंाविेिी स्स्थती. ३. िुियशा; नाश; लवध्वसं; 
पराजय; मोड (सैन्द्याचा). ४. (सामा.) ऱ्हास; नाश; नष्टप्राय स्स्थती. [सं. धूलि] (वा.) धूळ उडिे - (शते, 
र्गाव, मुिूि, घर) ओसाड पडिे. धूळ घालिे - डोक्यात व तोंडात माती घाििे. हे अत्यंत िीन िंाल्याचे 
प्रतीक आहे. धूळ चारिे - एिाद्यािा चीत करिे; पराभव करिे; मानभरं्ग करिे. धूळ फंुकिे - (कमी चारा 
असिेल्या जलमनीत रु्गरे करतात त्याप्रमािे.) अन्नान्निशिेा जािे; पोटापुरतेही न लमळिे. धूळ फेकिे, 
धूळफेककरिे - रै्गरसमज करून िेिे; िोटे बोििे; चकविे. धुळीचे णदवे खात जािे - मोठ्या बेअब्रनेू 
िुुःस्स्थतीत लभिा मार्गत लफरिे. धुळीचे णदवे लाविे - वाईट कृत्य करून प्रलसद्ध होिे. धुळीत रत्न णमळिे, 
धुळीत रत्नसापडिे - अनपेलित िाभ होिे; अचानक एिािी चारं्गिी र्गोष्ट िाभिे. धुळीस णमळविे - 
समूळ नाश, नायनाट करिे; रसातळािा नेिे. 
 
धूळकोट पु. (धुळीचा, मातीचा) लकल्ल्याभोवतािचा कोट; बाहेरीि तटबिंी. 
 
धूळधमार्ा स्त्री. यंवत्यंव; फाितू र्गोष्टी; फुशारकी. 
 
धूळपट्टी, धूळपट  स्त्री. िडसाविी; िरडपट्टी; तासडिी. 
 
धूळपाटी स्त्री. धुळािरे लशकिाऱ्यासाठी वर धूळ पसरिेिी िाकडी फळी. या पाट्या जुन्द्या 
काळी िर्गडी पाट्या लनघण्यापूवी वापरल्या जात. 
 
धूळपेरिी, धूळवाफ स्त्री. १. पाऊस पडण्याच्या सुमारािा झकवा पावसाची पलहिी सर पडल्यावर 
व धूळ पूियपिे बसण्यापूवी केिेिी पेरिी; धूळपेरिी. २. अशा रीतीने पेरिेिे भात इ. [सं. धूिी + वप्] 
 
धूळभेट, धूळदशयन स्त्री. १. हातपाय न धुता प्रथम िुरूनच, रस्त्यातूनच िेवाचे िशयन घेिे. २. 
मोठ्या मािसाची भेट. ३. (ि.) उभ्या उभ्या, जाता जाता, ओिंरती भेट. 
 
धुणळरेवा  पु. धुरळा : ‘आभटूी धूलळरेवा ग्रलसत सकळही िेलििे’ - र्गरा ३९. 
 
धंू, धंु पु. धूर : ‘तें िेलवये िेता ंर्गरळ होओंलन परतिें  : नाकें  धंु लनर्गतायेुः’ - नरुस्व ५४९. [सं. धूम्र] 
 

धृ 
 
धृत लव. धरिेिे; पकडिेिे. [सं.] 
 
धृणत, धृती स्त्री. १. स्थैयय; धैयय; लनिय. २. धरिे; धारिा; जवळ असिे, ठेविे. ३. सत्तावीस 
योर्गापंैकी आठवा योर्ग. [सं.] 
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धृपणदर्ा  पु. धृपि शिैीचा र्गायक. 
 
धृवक, धृपद न. धु्रपि : ‘धृवक कामोि’ - िालव १४९. 
 
धृष्ट पु. उद्धट; िाडंर्गा : ‘अहा लनपट धृष्ट मी प्रभवुरालस का ंिाजशी ।’ - केका १६. [सं.] 
 

धे 
 
धेक पु. १. िरारा; धाक. २. ढेकर. (र्गो.) 
 
धेक, धेकि पु. र्गजयना. (र्गो.) [ध्व.] 
 
धेड पु. १. एक जात व लतच्यातीि व्यक्ती. िलििेत बहुधा महारानंा ही संज्ञा िावत असत. २. 
(ि.) एक लशवी. 
 
धेडकचका पु. १. धेडाचें भाडंि. २. (ि.) आरडाओरडीचे, लनकराचे भाडंि. 
 
धेडकावळा पु. पूिय काळ्या रंर्गाचा कावळा; डोंबकावळा. 
 
धेडगा पु. (तुच्छतेने) धेड. (वा.) धेडगा नाचविे - महाराचं्या िग्नातीि एक लवधी. यात 
नवरानवरीिा वरे्गवरे्गळी मािसे उचिून घेतात. लबर्गरतेिाच्या चपात्या नवरीच्या हाती िेऊन वाजंत्र्याच्या 
तािात र्गोिर्गोि नाचतात. 
 
धेडगुजरी लव. अनेक भाषाचंी सरलमसळ लजच्यात आहे अशी भाषा; अनेक भाषाचंी लिचडी. 
 
धेडवाडा पु. १. धेड िोकाचंा मोहल्ला; महारवाडा : ‘धेडवाडा बसैिी िोडा घेतिी आपुल्या 
भावें।’ - तुर्गा २९६. २ (ि.) कडाक्याचे भाडंि; बाचाबाची; आरडाओरड. (लि. माजलविे, माडंिे). ३. 
(ि.) र्गोंधळ; अव्यवस्था. 
 
धेडवाला पु. जमातिार : ‘मारे्ग त्याजकडीि र्गिग्याप्पा पाटीि म्हिून हजार पाचश ेिोकाचंा 
धेडवािा होता.’ - ऐिेसं ७८७९. 
 
धेडसुगी  स्त्री. १. शतेकरी िोकाचें धान्द्य तयार होण्यापूवी धेडानंी आपिे बिुत्याचे लमळािेिे व 
बाजारात लविीिा आििेिे, लवकिेिे धान्द्य. (अथात ते बाजारभावापेिा स्वस्त िराने लवकाव े िार्गते 
त्यावरून). २. (ि.) अल्प काळ लटकिारी पि अलतशय स्वस्ताई. 
 
धेडा पु. १. लववाहात मधुपकय  लवधीच्या वळेी वराच्या शजेारी िुसरा सोबतीिा बसविेिा मुिर्गा; 
पािजावई. (कु., हेट.) २. (र्गंलजफाचा िेळ) सुरख्याबरोबर जे हिके पान हुकूम होत असते, तो हुकूम. 
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धेडी स्त्री. नवरीची पाठरािीि. (र्गो., कु.) 
 
धेडीसूत  न. धेड िोक पूवी कातून बाजारात लवकायिा आिीत ते सूत. 
 
धेिे उलि. धरिे : ‘तलर मौन धेिें लच अजुयनें।’ - र्गीता २·१६२८. (फक्त भतूकाळी प्रयोर्ग होतो.) [सं. 
धृ] 
 
धेनू स्त्री. र्गाय. [सं.] 
 
धेप, धैप  स्त्री. िाबं; टारं्ग; मोठे पाऊि. (र्गो.) 
 
धेर पु. घोड्याचा रंर्ग. - अश्वप १·२८. 
 
धेला पु. पैसा. [झह.] 
 
धेसाणपट लिलव. िशलिशा : ‘आिें  रे आिें  भित। धेंसालपटें जािें  राऊत।’ - लशव ९६६. 
 
धेंगसॉ पु. धमकी; धाक; िम. (र्गो.) 
 
धेंचा पु. लहरवळीच्या लपकाचे ित. 
 
धेंड, धेंडे न. १. अवजड आलि अवाढव्य शरीराचा मािूस; धूड. २. मोठा, प्रलसद्ध, श्रेष्ठ, 
प्रलतलष्ठत मािूस; बडे प्रस्थ; मोठा लविान. ३. वडेर्गळ; अधयवट मािूस. ४. लशरावरे्गळे शरीर. [झह. ढेंढा] 
 
धेंडरवाळी स्त्री. कराष्टमीपासून लिवाळीपयंतचे लिवस. यात एक एक लिवा िररोज वाढवनू 
िावतात (व.) 
 
धेंडलॉ पु. लिवाळीतीि रु्गराख्याचंा एक उत्सव. कार्णतक शुद्ध प्रलतपिेिा रु्गराख्याचंी मुिे कृष्ट्िाच्या 
मूतीची डोक्यावरून लमरविूक काढतात व नाचत घरोघर झहडतात. 
 
धेंडवाळी स्त्री. कोिीत; जळते िाकूड. 
 
धेंडशी, धेंडसी स्त्री. एक भाजीचा विे; लििपसंत. 
 
धेंडस, धेंडसे न. त्या विेीचे फळ; ढेमसे; लििपसंत. (िा.) 
 
धेंडळिे, धेंडाळिे अलि. रु्गििाराने पातळ मळ वारंवार पडत असल्याने र्गळून जािे, थकिे. 
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धेंडा पु. १. वरातीच्या लिवशी वधूवरानंा िादं्यावर घेऊन कुििेवताचंी नाव े घेऊन नवरीच्या 
माडंवात नाचतो तो मािूस : ‘धेंडा नाचवीि कृष्ट्िनाथा।’ - एरुस्व १६·१६६. २. धेंडा नाचलवण्याचा 
कुळाचार, प्रकार. (लि. नाचलविे). 
 
धेंडा पु. िवडंी : ‘धेंडा लफरवलून वानरफौजु।’ - कृमुरा ४७·११७. 
 
धेंडा, धेंड लव. िाडंर्गा; मस्त. 
 
धेंडाळी, धेंडोळी  स्त्री. डरंर्गळ; हर्गवि; वारंवार शौचािा होण्याचा आजार. 
 
धेंडी, धेडी स्त्री. बायकाचें कियभषूि; तानवड : ‘कानी धेंड्या आलिक विेबाळ्या मोत्याचे सर।’ - 
अफिा ५५. 
 
धेंडे न. समुिाय : ‘आलि बाह्येंलरयाचंें धेंडें। लपटूलन लवधीचेलन िंडें।’ - ज्ञा १८·८३५. 
 
धेंडेवाळी स्त्री. कोिीत : ‘लपशाहातीं धेंडे वाळी ।’ - एभा १०·५६८. 
 
धेंडोली, धेंडोळी  स्त्री. बलिप्रलतपिेिा, कार्णतक शुद्ध प्रलतपिेच्या लिवशी रु्गरािी आपल्या 
रु्गराचं्या भोवती ओवाळतात ती र्गवताची चूड. (र्गो.) पहा : धेंडलॉ 
 
धेंड्या पु. धेंड याचे लतरस्काराथी रूप. 
 
धेंपॉ पु. ढेकूळ. (र्गो.) 
 
धैर्य न. १. धीर; िम; लनिय; अढळपिा. २. धाडस; धडाडी; धीर. ३. टिकपिा : ‘पलृथवी साडंी 
जरी धैयातें।’ - िाव ३९३. लव. धैययवान : ‘तरी धनुधयरा धैया। लनकें  अवधान िेई बा धनंजया।’ - ज्ञा ९·९७. 
[सं.] 
 
धैर्यवान, धैर्यशाली, धैर्ाचा लव. सोशीक; दृढलनियी; धीराचा. 
 
धैवत पु. सप्तस्वरापंैकी सहावा स्वर. [सं.] 
 

धो 
 
धो उद्र्गा. एक लवलशष्ट आवाज (वस्तू पडण्याचा). [ध्व.] 
 
धो स्त्री. र्गाडीच्या चाकािा बसलविेिी िोिंडी धाव, पट्टी. 
 
धो स्त्री. िेळण्याचे हत्यार. - संव्या ६८. 
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धोक न. वडे. - बििापूर १३५. 
 
धोक पु. लविायिा उपयोर्गी असा न उकििेिा सुताचा रु्गंडा; थोक. 
 
धोकटी, धोगटी, धुकटी स्त्री. (लवशषेतुः) न्द्हाव्याची वस्तरे ठेवण्याची, कातड्याची, िोन कप्प्याचंी 
लपशवी. [झह. धोकटी] 
 
धोकड लव. बळकट; धाकट, धाकड. [झह.] 
 
धोकडा पु. (झनिाथी) अर्गडबबं, िठ्ठ मािूस. (राजा.) 
 
धोकडे न. लव. नीरस; बेचव. 
 
धोकिार लव. (िारू) लपिारा, ढोसिारा; सुराभक्त. (र्गो.) 
 
धोकिी, धोकनी  स्त्री. झचता; चुटपुट; हुरहुर; लफकीर. (ना.) 
 
धोकिे अलि. १. जमिे; र्गोळा होिे : ‘धाकें  धाकें  धोकिा रंर्ग अवघा।’ - िास १४·४·१९. २. हािरा 
बसिे. [सं. स्तोक] 
 
धोकर पु. िर्गा. (व.) 
 
धोकरा पु. म्हातारा. (र्गो.) [रु्ग. डोकरा] 
 
धोकसुचे, धोगसप सलि. (काठीने) ढकििे, ढोसिे. (र्गो.) 
 
धोका पु. १. भीतीचे कारि; भय; संकट. २. काळजी; झचता; अनथाची शकंा; कुकल्पना : ‘लिवटा 
सरविा भाकून रे्गिा । अंतरीं धोका िार्गिा।’ - िास ३·७·५९. ३. आपत्ती; वाईट प्रसंर्ग; ओढविेिे संकट; 
िरी िंािेिी भीती. ४. व्यापारात तोटा; बडू; िुिैवाचा फटकारा. ५. (ि.) िंोका. ६. बडंाळी; िंर्गा. [झह. 
धोिा; रु्ग. धोको] (वा.) धोका देिे - फसलविे; ठर्गलविे. धोक्र्ात आििे - चािू र्गोष्टीत अडथळा आििे. 
 
धोका पु. िस्ता; कापूस झपजताना तातंीवर मारण्याचा ठोकळा. 
 
धोकाकबदू पु. पुराचे पािी ज्या पातळीच्या वर रे्गिे असता काठावरच्या शतेानंा, घरानंा इ. धोका 
असतो ती पातळी िािलविारी िूि; धोक्याची पातळी. 
 
धोकाविे लि. १. धोका येिे : ‘स्वलहत न घडे जाशीि धोकाविा।’ - िालव ४४०. २. िर्गाविे. 
 
धोकाळ  पु. मोठा धडधड जळिारा लवस्तव; प्रज्वलित अग्नी. (को.) 
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धोकुटे न. पोर. 
 
धोकेजना लि. झचताग्रस्त होिे. (िंाडी) 
 
धोट लव. धुवट 
 
धोटिे उलि. अधाशीपिाने, एकसारिे पुष्ट्कळ प्रमािाने लपिे. (को.) [ध्व. धोट धोट] 
 
धोटधोपट स्त्री. मारहाि. 
 
धोटनी स्त्री. िोचटपिा. (व.) 
 
धोटा पु. १. र्गाजंाचा अंमि; र्गाजंा लपिे; र्गाजंाचे व्यसन. २. अधाशीपिाने, र्गटर्गटा लपिे. (लि. 
िाविे). 
 
धोटा, धोटे पु.न. १. (लविकाम) उभ्या सुतात आडवे धारे्ग टाकण्याचे साधन. २. रु्गरानंा औषध 
पाजण्याचे नळकाडें. ३. पोकळ नळा; लपचकारी : ‘घेओनी कनकाचे धोटें। झसपताती एकें  जवटें।’ - लशव 
६६९. 
 
धोड स्त्री. लनबर; टिक; कडक; कोवळा नसिेिा : ‘रोड बिलरची फोड जोडता ं वोढलवतो मुरू 
धोड.’ - अमृत सुिामचलरत्र १०. (व.) 
 
धोडकारा पहा : धोड्यारो 
 
धोडधोडा पु. वाहत्या पाण्यामुळे पडिारा िड्डा. (िंाडी) 
 
धोडा पु. नािी; पािी जाण्याचा मार्गय. 
 
धोडा पु. कच्चे फळ. (र्गो., हेट.) 
 
धोडावचे सलि. ठोकिे; ठोठाविे. (र्गो.) 
 
धोडी स्त्री. भाडंी घडवण्याचे ताबंटाचे हत्यार : ‘ताबंटास भाडंी घडावयाची धोडी कल्यािास आहेत 
म्हिून लविीत िंािे.’ - पेि ९·६४. 
 
धोडी स्त्री. १. र्गायकाचंी एक जात. २. र्गायनाचा एक प्रकार : ’४७।।। धोडी र्गािार आसामी २ यास 
एकूि सनरे्ग ३.’ - इसंपेिसपमा प.ृ १५७. 
 
धोडी स्त्री. पुतिी. (जुन्नरी) [सं. िुलहतृ] 
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धोडो पु. काकडा; पोत; चूड. (र्गो.) 
 
धोड्यारो पु. एक प्रकारचा पाढंरा मासा. याच्या कपाळात तीन पाढंरे िर्गड नेहमी सापडतात 
असे म्हितात. (र्गो.) 
 
धोि न. १. िंाडाचे िोड; बुधंा. २. ठोकळा; ओंडा. पहा : ढोि 
 
धोिका, धोिा, धोण्र्ा लव. अडािी; र्गावढंळ; आडिाडं. 
 
धोिकी, धिकुटी स्त्री. अलतरक्तस्त्रावामुळे होिारी मृत्युसूचक विेना. (र्गो.) 
 
धोिके न. एकही सुका िािा नसिेिे किीस. (र्गो.) 
 
धोिा पु. १. ठोकळा; ओंडा; धोि. २. वल्ही अडकवण्याचा िाडंा. (कु.) 
 
धोण्र्ा पु. माकडाचं्या टोळीचा म्होरक्या. 
 
धोत पु. १. िंोत; िोि; पाण्याचा धबधबा. २. आर्गीचा िोट, िंोत. [ध्व.] 
 
धोत स्त्री. ओंजळ; िुप्पट पसा. 
 
धोत स्त्री. १. एक लववाहोत्तर लवधी. २. संुभाची िोरी. (िंाडी) 
 
धोतडी स्त्री. जुनेराचा पाळिा. 
 
धोतडेजना अलि. तािंळािा जळमटे िार्गिे. 
 
धोतडेजला, धोतडेला लव. जळमटे िार्गिेिा. 
 
धोतर न. पुरुषाचें नेसण्याचे, पाघंरण्याचे वस्त्र. (लि. नेसिे). [क. िोत्र; सं. धौत्र] (वा.) धोतर 
सोडून नाचिे - मोठा आनंि व्यक्त करिे; आनंिाने बेहोष होिे. 
 
धोतरजोडा, धोतरजोडी पु.स्त्री. एक सिर्ग लवििेिी धोतराची जोडी. 
 
धोतरपाडवा पु. िौलहत्र प्रलतपिा. 
 
धोतरा पु. एक फुििंाड व त्याचे फूि, बी. हे लवषारी असते. [सं. धत्तरू] (वा.) धोतरा घालिे, 
धोतरा देिे - (स्त्रीिा ती भ्रलमष्ट होण्यासाठी) धोतऱ्याचे बी, लवष िेिे. (या वडेातीि बडबडिे भलवष्ट्यसूचक 
असते अशी समजूत आहे.) धोतरा रे्िे, धोतरा होिे -धोतऱ्याच्या लवषामुळे भ्रलमष्ट होिे, बडबडिे. 
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धोतरा लव. वडेा; लपसाट; लनबुयद्ध; मूिय; अजार्गळ (मािूस). 
 
धोताटी  स्त्री. आंबे उतरण्याचे साधन; आकडी; र्गळ. (बे.) 
 
धोताल, धोताल्र्ा लव. १. फार िचीक; सढळ हाताचा; उिार; िानशूर (चारं्गल्या व वाईट 
अथी). २. सढळ, भरपूर, अलनयंलत्रत (िचय). ३. वचने िेण्यात, र्गप्पा मारण्यात अघळपघळ. ४. तोंडाळ; 
अव्यवस्स्थत; व्यसनी; बेछूट वृत्तीचा. 
 
धोती स्त्री. (काशी) पहा : धोतर [झह.] 
 
धोतीपोती पु. हठयोर्गसाधनापंैकी एक प्रकार. मुिावाटे पाढंरे स्वच्छ फडके लर्गळून ते रु्गििाराने 
(आतीि भार्ग स्वच्छ करून) बाहेर काढिे. 
 
धोत्रपात्र न. १. वसे्त्र, पाते्र इ. २. धोतरे व तसल्या िुसऱ्या वस्तू. 
 
धोत्री पु. डॉक्टर; वैद्य : ‘िुिेिान यास र्गोळी िार्गिी तेव्हा धोत्रीकडे घेऊन चाििे तेव्हा वाटेतच 
काळ आिा.’ - पेि भार्ग ४१ पत्र २१०. 
 
धोत्र्र्ा पु. १. धोतरे धुिारा ब्राह्मि; शार्गीिय. २. (चोळिा नेसिारे ब्राह्मिेतर िोक ब्राह्मिानंा झनिेने 
म्हितात.) ब्राह्मि; धोतर नेसिारा. 
 
धोदर लव. फुर्गीर; सुजरा. 
 
धोदर, धोदरा, धोदरी स्त्री.पु. फुर्गवटा; फुर्गीरपिा; सूज. 
 
धोदरिे  अलि. सुजिे; एकिम मोठे होिे; फुर्गिे. 
 
धोदराट  पु. एकिम पुष्ट्कळ आिेिी सूज. 
 
धोदरी स्त्री. लछर; भोक. (व.) 
 
धोदऱ्र्ा, धोदल्र्ा पु. फोपशा. (राजा., व.) 
 
धोदशी, धोनशी, धोदसी, धोनसी  स्त्री. थुिथुिीतपिा; फोपशपेिा; फुर्गीरपिा. 
 
धोदा, धोधा पु. उंचावरून पडिारा पाण्याचा िोट, िोंढा; धबधबा. [ध्व.] 
 
धोदाट, धोधाट, धोधाटा, धोधािा, धोधािी पु. १. पाण्याचा िोंढा; धोत. २. आर्गीचा डोंब. ३. 
वाऱ्याचा मोठा िंोत; सोसाटा. ४. बिुंका, तोफा इ. चा धूमधडाका; धाडधाड आवाज. [ध्व. धोिा] 
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धोदािा, धोदाना पु. १. पाण्याचा जोरिार प्रवाह; वरे्गाने वाहिे. २. मोठ्या आवाजाची 
लपपािी. 
 
धोधवड, धोंधवड न. धोटा; लपचकारी : ‘मकरंिाची धोधवडे : नार्गवीलतसंयमाते’ - उर्गी ४३६. 
 
धोधाटिे अलि. १. अलतशय लपिे; र्गटर्गटा ढोसिे. २. तहानेने व्याकूळ होिे. [ध्व.] 
 
धोधािी  स्त्री. १. धबधबा. (को.) २. (ि.) जिमेतून वाहिारा मोठा रक्तप्रवाह. 
 
धोधाविे अलि. एकिम िािी कोिमडून पडिे; आिळिे. [ध्व.] 
 
धो धो, धों धों, धोधोधो लिलव. पाण्याच्या, धबधब्याच्या, जोराच्या पावसाच्या, तोफ इ. च्या होिाऱ्या 
आवाजाचे अनुकरि : ‘धोंधों जे हे िार्गिे येथ वाहों।’ - लवलव ८·३·५९. [ध्व.; सं. अंधुः अंधुः] 
 
धोनारिे लि. मुरर्गाळिे : ‘धोनालरती चोिोट मन्द्मथचये।’ - भाए ४०७. 
 
धोन्र्ामेळा पु. िग्नातीि एक कुळाचार. (कु.) 
 
धोप, धूप स्त्री. १. िाबं व सरळ तरवार. लहिा ‘आसासमशरे’ असेही म्हितात. २. वरीि 
तरवारीच्या सपाट बाजूने मारिेिा, िोन्द्ही हातानंी काठी धरून मारिेिा फटका, तडािा. ३. (ि.) 
(िंाड इ. चे) फताडे पान, पात. (वा.) धोप सांभाळिे - बािी, प्रसंर्ग, नड साभंाळिे : …‘परंतु (म्हिून) 
आज धोप साभंाळावी.’ - ऐिेसं ५२५७. 
 
धोप पु. १. िाबं व मोठे किीस. २. फुिाचंा र्गेंि. (अलह.) 
 
धोप अ. पाढंरा या शब्िािा जोडून येिारा अलतशयत्विशयक प्रत्यय. 
 
धोप स्त्री. १. उत्साह; उमेि. (कर.) २. रोि; मोहरा; आवई; िंोक : ‘लनपािीवर जाण्याची धोप 
घातिी.’ - ऐिेसं ५१३९. 
 
धोप लव. १. अिंड; शाबतू; मजबतू. २. िाबंिचक; सरळ; (यावरून) िाबं हत्यार; त्याचा 
तडािा. [सं. स्तुप्, स्तुभ्] 
 
धोपकाट पु. धोब्याचें धुिे धुण्याचे लठकाि. 
 
धोपट न. भाकरी; थािीपीठ : ‘समथासी कपटबुद्धीनें आमंत्रि लिधिें । समथे सजरु्गऱ्याचंें धोपट 
करलविें ।’ - सप्र १८·११. 
 
धोपट लव. धुवट; धुतिेिे. 
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धोपट लव. सरळ; मोठा; फार िळिावळिाचा (रस्ता). 
 लिलव. सरळ; तडक; थेट. 
 
धोपटिे  सलि. (काठी इ.ने) बडविे; मारिे; चोपिे; ठोकिे. [ध्व. धप्प;क. िोप्पलळसु] 
 
धोपटिे  सलि. लनभावनू नेिे; कसेतरी काम करिे. (व.) 
 
धोपटमागय पु. १. राजमार्गय; ज्याने रे्गिे असता चुकण्याची फारशी शक्यता नसते, असा सरळ 
रस्ता. २. नेहमीची, परंपरार्गत चाित आिेिी पद्धत, रीत; वलहवाट. 
 
धोपटीव  लव. काठीने, िाडं्याने बडविेिा (कपडा, साि, काथ्या इ.). 
 
धोपिे अलि. १. ऊन आलि श्रम याचं्यामुळे व्याकूळ होिे; अलतशय तहानिे : ‘िुुःशासनालस वलधतों मी 
भीम र्गजालस धोपिा हलरसा।’ - मोकिय ४५·८. २. (ि.) (एिाद्या र्गोष्टीकरता) अलतशय उत्सुक, आतुर 
होिे. ३. व्याकूळ, िुुःलित होिे : ‘धमयमयािेच्या संकोचें धोपिे।’ - मोरोपतं - सीतार्गीत - नवनीत प.ृ २६१. 
[सं. धूप्] 
 
धोपरसंध्र्ा स्त्री. रु्गडघ्यापयंत पाय धुिे. 
 
धोपळा पु. एक सपयलवशषे; लभवि. (र्गो.) 
 
धोपळा पु. मोठे लछर; भर्गिाड. 
 
धोपा पु. अळू. (ना., व.) 
 
धोपाटी  स्त्री. िोन्द्ही हातानंी काठी धरून जनावरानंा इ. जोराने मारिेिा फटका; धोप. 
 
धोपारधडा पु. भरमसाटपिाने, कसेतरी, अव्यवस्स्थतपिे काम करण्याची पद्धत; चािढकि. 
 
धोबकार न. चुनेर्गच्चीचे घर. 
 
धोबड स्त्री. म्हैस; डोबड. (मािेर्गाव) 
 
धोबड लव. १. बोजड आलि जाडाभरडा; (एिाद्या कामाच्या दृष्टीने) अयोग्य, मोठी असिेिी 
(वस्तू). २. ओबडधोबड; अडािीपिाची; अकुशि (एिाद्या वस्तूची बनावट, कारालर्गरी इ.). [क. िोप्प] 
 
धोबला पु. जाडेभरडे वस्त्र. 
 
धोबी पु. कपडे धुण्याचा धंिा करिारा; परीट. [सं. धू; झस.; झह., क. धोलब] 
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धोबी पु. िंाडावरीि लकडे िािारा एक पिी; बािपािरू. 
 
धोबीपछाड पु. (मल्ललवद्या) एक डाव. (प्रलतपिािा धुण्याच्या वस्त्राप्रमािे आपटून चीत करिे.) 
प्रलतपिाच्या बर्गिेत आपिा िािंा िेऊन लफरून पाठीवरून त्यािा पाडतात असा डाव. 
 
धोम्र्ा पु. धोतरबडव्या; शार्गीिय; धड्ड. (माि.) 
 
धोर्ा पु. (नालवक) िंुटीच्या आकारासारिे िाकूड. (हेट.) 
 
धोर्ा, धुय्र्ा लव. नार्गडाउघडा; अवधूत. 
 
धोरड पु. धुरा; िोन शतेामंधीि बाधं झकवा सीमा; िोन्द्ही शतेाचं्या िरम्यान सोडिेिी, न नारं्गरिेिी 
व न पेरिेिी पड जमीन : ‘त्याजिािे पूवालभमुि धोरड माचाडास आडसरावरी आिा’ - मइसा १८·१. 
 
धोरडा पु. (िंाडाची साि, वस्त्र इ. ची) लचरफळी; झचधी; धािंोटी; लचरोटी. (वा.) धोरडा काढिे - 
िुबाडिे. 
 
धोरि न.पु. १. तोंड; लिशा; संधान; नेम; रोि. २. केवळ नजरेने पाहून एिाद्या र्गोष्टीच्या 
स्वरूपालवषयी केिेिा अंिाज, अजमास; अटकळ बाधंण्याची बुद्धीची चतुरता; िरा तकय . ३. (बोिताना, 
एिािी र्गोष्ट करताना करण्याचा) मार्गचा पुढचा लवचार; पोच; सारासार लवचार. ४. (एिाद्याच्या 
बोिण्यावार्गण्यावरून त्याच्या) उदेशाची, हेतूची तकाने कळिारी लिशा, रोि, स्वरूप. ५. सावधानतेची 
नजर, दृष्टी; िक्ष्य; काळजी. ६. (मनाचा, लवचाराचा) कि, िंोक, रोि. ७. (एिािे काम करण्याची) 
हातोटी; लवलशष्ट पद्धत; सरिी; शिैी. ८. धारा; व्यवहार इ.तीि संप्रिाय; वळि; वलहवाट. ९. पूवापार 
चाित आिेिी पद्धत; रीत. १०. मार्गय; रस्ता : ‘कीं तेथ अनुभवाच्या पाउिीं । धोरिू पलडिा।’ - ज्ञा ६·१५४. 
११. सुषुम्नानाडीचा मार्गय. (लि. पडिे.) - हंको. [सं. धुर्] 
 
धोरिी लव. िूरवर लवचार करण्याची बुद्धी ज्यािा आहे असा; धूतय; िूरदृष्टी असिेिा; तकय कुशि. 
 
धोरिे सलि. मथुैनािारा (स्त्रीिा) उपभोर्गिे; संभोर्ग करिे. 
 
धोरवटा  पु. धोरि या शब्िाच्या काही अथी वापरतात. 
 
धोरवा पु.  धोरि; धारिलिया : ‘आम्ही कायाकारिे कमी जाजती लसबिंीचा धोरवा धरुन आहो.’ - 
पेि ६७·११२. [सं. धृ] 
 
धोरवा पु. १. सिि शते. २. रारं्ग. (िंाडी) 
 
धोलासन न. एक आसन. उतािे िंोपून पाय डोक्याकडे पाठीमारे्ग नेऊन उजव्या हाताने डाव्या 
पायाचा व डाव्या हाताने उजव्या पायाचा अंर्गठा धरावा. - व्याज्ञा ४·५०४. 
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धोलेरा पु. अफूचा िोडा; बोंड. - कृलष ४९८. (रु्गज.) 
 
धोवट न. धुण्याची लिया : ‘कलरता ंवस्त्राचें िाळि। स्वच्छपि धोवटीं ।’ - एभा १९·२६३. 
 लव. पहा : धुवट 
 
धोवट लव. बिवान; लनिोष. 
 
धोवभाव  पु. नवरेपिाचा आलवभाव, वरचष्ट्मा. 
 
धोशा, धौशा, धौसा पु. १. मोठी नौबत; नर्गारा. २. (ि.) डंका; र्गाजावाजा; बोभाटा. (लि. 
र्गाजलविे, होिे). ३. लनशाि; ध्वज. ४. (ि.) मोठा िौलकक; नाव; बडेजाव; प्रलसद्धी. ५. हल्ला; रिकंिन : 
‘चोहोंकडून हर! हर! म्हिोन घोडे घातिे; एकच धौशा केिा.’ - भाब १२१. ६. मिुयमकी; परािम; यशाचा 
िंेंडा : ‘या प्रमािें यश संपािून धौशा र्गाजवनू जनकोजी झशिे शहाजिें वाजवीत र्गोटास चाििे.’ - भाब 
१३५. [ध्व.; झह. धौंसा] 
 
धोशा, धौशा, धौसा पु. १. नेटाचा, िंटून केिेिा, लनकराचा प्रयत्न; आवेश व पलरश्रमयुक्त 
कायय; (एिाद्या र्गोष्टीवर) तुटून पडिे; लनकराचा हल्ला. (लि. िाविे). २. उदामपिाची, िंडेिीची 
वतयिूक; काचं; जाच; छळ. ३. धाक; भीती : ‘धोशा धुळपाचा अलत आनंिराव रिशूर।’ - ऐपो ४५१. ४. 
मनािा िार्गिेिी टोचिी; ध्यास; धोसरा; ससेलमरा; टुमिे : ‘येऊनजाऊन भाषातंराचा धौशा.’ - लन १९५. 
५. सपाटा; तडािा; ठोका; सारिा िम. उिा. पेरिीचा - लिलहण्याचा - काहीतरी करण्याचा धोशा. [झह. 
धौस] 
 
धोष्ट, धोष्ट्या लव. सुस्त; मंि आलि अजार्गळ; र्गबाळ्या; रै्गिी राहिीचा (मनुष्ट्य). (को.) 
 
धोस पु. त्रास; जाच. (र्गो.) 
 
धोसचे सलि.  त्रास िेिे; छळिे. (र्गो.) 
 
धोसिी  स्त्री. टोचिी; ढोसिी. 
 
धोसरा पहा : २ धोशा १, ३-५ 
 
धोसा पु. िोकरीचे एक प्रकारचे जाडेभरडे कापड; धुस्सा. [झह.] 
 
धोळ पु. अग्नीच्या ज्वाळाचंा िोळ, िोट. (को.) 
 
धोळती  स्त्री. धोटनी; िोचटपिा. (व.) 
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धोंगड लव. १. िरबरीत (कापड, चटई, बठैक). २. ओबडधोबड; अकुशि; धसमुसळे (काम, 
युक्ती) : ‘तेथ मी ज्ञाता हे धोंर्गडी युक्ती । स्फुरे लनलितीं सूक्ष्म िंभें।’ - एभा २३·२३९. ३. बेढब; अडािी; 
असंस्कृत (मािूस) : ‘मी तो महाराजाचंा धोंर्गडसा वािी ।’ - िालव ३३२. [झह. धोकड] 
 
धोंगडा, धोंगडे पु.न. ििकट, जाडेभरडे कपडे; लचरर्गूट, कापड इ. : ‘वस्त्र नेसिीसे धोंर्गडा।’ - मसाप 
१·२. 
 
धोंगस पु. सुरत; संभोर्ग. (र्गो.) 
 
धोंड स्त्री. १. मोठा, जड धोंडा, िर्गड; िूप मोठी लशळा; िडक. २. (ि.) व्यापारात आिेिी बडू. 
३. सरकारने िाििेिा फार मोठा कर. ४. मोठे संकट, िुुःि. ५. िडपिारी काळजी, झचता. ६. मोठा 
आळ, आरोप. ७. ओिें; भार. [क. िोड्ड] (वा.) धोंड डोकीवर चढणविे, धोंड डोकीवर देिे, धोंड डोकीवर 
वाळणविे; धोंड पडिे, धोंड रे्िे - १. प्रचडं लवत्तहानी होईि असे िरोडा इ. संकट येिे. २. एिाद्यावर 
बळेच काम िाििे. ३. एिाद्या मार्गिीलवषयी जुिमाने कबुिी घेिे, रुकार लमळलविे. 
 
धोंडगळ लव. िर्गडमय; िडकाळ (जमीन). 
 
धोंडणदवस पु. धमयकृत्यािा योग्य अशा िोन लतथींमधिा लतलथवृद्धीमुळे येिारा लिवस; भाकड 
लिवस. 
 
धोंडपर् स्त्री. अडथळा. (अलह.) 
 
धोंडफूल न. िर्गडफूि; पावसाळ्यातीि िर्गडावरची, िाकडावरची फुिासारिी उर्गवि. 
 
धोंडफोड्या लव. १. पाथरवट. २. (ि.) पहा : दगडफोड्या 
 
धोंडभट्टी स्त्री. स्नान केिेिे नसताना ते केल्यासारिे लिसण्यासाठी र्गंध, भस्म इ. नी आपिे 
शरीर सजलविे; स्नानालशवाय र्गंध िाविे. (लि. करिे) : ‘येतो हा धोंडभट्टी लिज करुलन सिा तीथय द्याया 
पिाचें।’ - मसाप ४·३·१६४. 
 
धोंडमणहना, धोंडमास पु. पुरुषोत्तममास; अलधकमास; मिमास. (या मलहन्द्यात धमयकृत्ये होत 
नाहीत म्हिून). 
 
धोंडविी न. (चव, िज्जत येण्यासाठी) ज्यात लठकरी लविंलविी आहे असे ताक; लठकरी 
तापवनू चटका लििेिे ताक; (झनिाथी) लठकरीचा वास िाविेिे ताक; ताकतव. 
 
धोंडवाि, धोंडवि, धोंडवन, धोंडवार्न न. १. अलधक मलहन्द्यात ब्राह्मिािा लििेिी वायने, लििेिे 
भोजन. २. झिड; आत पुरि घािून उकडिेिा किकेचा र्गोळा; धोंडा. अलधक मलहन्द्यात याचे वाि िेतात. 
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धोंडशीर स्त्री. १. पायाच्या टाचेवरची मोठी शीर. २. हाताची शीर. ३. कानाजवळची शीर. 
 
धोंडा पु. १. िर्गड. २. अलधक मलहना. हा प्रत्येक अडीच वषांनी येतो. ३. पहा : धोंड २. ४. (ि.) 
मूिय, अक्किशून्द्य मािूस. ५. कठीि हृियाचा, लनियय, पाषािहृियी मािूस. (वा.) धोंडा लोटिे, धोंडा 
घालिे - एिाद्यावर मोठे संकट आििे, कचाट्यात घाििे. धोंडे खिून काढिे - पाया, पाळेमुळे ििून 
काढिे; लनमूयिन करिे; उिडिे; काढून िेिे; एिाद्याने अलजबात लनघून जाव ेम्हिून हात धुऊन त्याच्या 
पाठीिा िार्गिे. धोंडे फोडिे- एिाद्याच्या नाव े त्याने अलहत केिे अशा समजुतीने लशव्या घाििे. धोंडे 
मारू लागिे - १. एिाद्यावर चािून जािे; मारायिा धाविे. २. (उप.) वडे िार्गिे; वडेा होिे. 
धोंड्याखाली हात सापडिे - पेचात, अडचिीत येिे. धोंड्याचे दोर काढिे - १. अशक्य र्गोष्ट करण्याचा 
प्रयत्न करिे. २. साधनाचंी अनुकूिता नसताना मोठ्या युक्तीने, लनियाने काम लसद्धीिा नेिे. धोंड्यावर 
धोंडे घालिे - लनष्ट्फळ, लनरुपयोर्गी प्रयत्न करिे. धोंड्यावर धोंडे घालून करिे - पैसे इ. पाठबळ नसताना 
प्रयत्नानंी, युक्त्यानंी कायय करिे. धोंड्याशी कपाळ घासिे - (मूिािा लशकविे इ. मध्ये) स्वतुःिा व्यथय 
लशिविे. चार णठकािी धोंडे टाकून पाहिे - स्वतुःचे काम साधण्यासाठी अनेक लठकािी, अनेकप्रयत्न 
करून पाहिे. पार्ावर धोंड ओढून, पाडून घेिे - आपल्यामारे्ग नसते िचाडं िावनू घेिे; स्वतुःवर संकट 
ओढवनू घेिे. वाटोळा धोंडा - िुसऱ्याच्या पेचात, तावडीत, सापळ्यात कधीही न सापडिारा धूतय मािूस. 
हाती धोंडा घेिे - अलतशय लचडिे; मारायिा धाविे. 
 
धोंडाळ  लव. १. िर्गडाळ; िडकाळ. २. एक प्रकारची काळी (जमीन). लहच्यात फार धोंडे 
असल्यामुळे पािी जास्त लटकते, म्हिून लपकािा ही चारं्गिी असे समजतात. 
 
धोंडी स्त्री. वरुििेवािा प्रसन्न करण्यासाठी झनबाची पाने अंर्गाभोवती रु्गंडाळून सज्ज केिेिी व्यक्ती. 
(अलह.) 
 
धोंडी स्त्री. आकार. -मनको. 
 
धोंद न. िोंढा : ‘धोंिावरी धोंि धोंि पडिं िोहीच ं भरताराच ं सुि बाई काशीयाबाईच.ं’ - राके 
२५०. 
 
धोंदराट  पु. मोठा धडधडिारा लवस्तव; धोकाळ. 
 
धौ स्त्री. रे्गरूचा रंर्ग; काव. 
 
धौकडी  स्त्री. भिूथाप. (ना.) 
 
धौत लव. १. धुतिेिा; स्वच्छ केिेिा; लनमयळ. २. पलवत्र : ‘आलि तीथे धौतें तटें। तपोवनें चोिटें।’ - 
ज्ञा १३·६११. [सं.] 
 
धौतल, धौतल्र्ा  लव. उिार; िचीक; पहा : धोताल : ‘भिाच धौतल्या लिसतोस.’ - बाळ 
२·१८३. 
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धौती स्त्री. शरीरातंर्गयत भार्गाचंी शुद्धी. - संयोर्ग ३५५. [सं.] 
 
ध्र्ाई स्त्री. १. मन. २. पोट. ३. छाती. (बे.) 
 
ध्र्ाजत  स्त्री. नामुष्ट्की; अप्रलतष्ठा : ‘परंतु ध्याजतीनें तोंड िािवीि ऐसे नाहीं’ - पेि १६·७७. 
 
ध्र्ाड पु. लिवस. (कुि.) 
 
ध्र्ािे सलि. ध्यान. झचतन करिे. [सं. ध्यान] 
 
ध्र्ात लव. झचलतिेिा; ज्याचे ध्यान केिे आहे असा. [सं. ध्यै] 
 
ध्र्ातव्र्  लव. १. ध्यान, झचतन करण्यास योग्य, शक्य; झचतनीय. २. लवचारात घेण्यासारिा; 
लवचाराहय. [सं.] 
 
ध्र्ाता लव. ध्यान, झचतन, मनन करिारा. [सं.] 
 
ध्र्ाणदवसा लिलव. भरलिवसा; लिवसाढवळ्या : ‘ध्या लिवसा िेका सवास्त पडिाइस ढोरावािी 
घोरत!’ - माटे - अस्पषृ्टाचं्या डायरीतीि पाने. 
 
ध्र्ान न. १. मनन; झचतन. २. (लवशषेतुः) अष्टारं्गयोर्गातीि वृलत्तलनग्रहरूप अंर्ग, प्रकार; मनाची 
एकाग्रता. ३. लवषयाचे आकिन करण्याची शक्ती; िि. ४. िेवाची मूती, लचत्र इ. मध्ये आयुधभेि, 
वीरासनािी स्स्थतीभेि, उग्रता, सौम्यपिा इ. लवलशष्ट रु्गियुक्त िािविेिे स्वरूप, मुरा : ‘संुिर तें ध्यान 
उभें लवटेवरी ।’ - तुर्गा १. ५. परमेश्वराचे, एिाद्या िेवतेचे स्वरूपवियन करिारी कलवता, पि इ. ६. 
(व्यापक) लवलशष्ट रूप; ढब; मोडिी; डौि; लचन्द्ह; तऱ्हा; पद्धत. ७. (उप.) र्गबाळा व भोळसट मनुष्ट्य; िाड 
व घािेरडा मुिर्गा. ८. सावधलर्गरी; अवधान. ९. स्मरि; आठवि; स्मृती. १०. शरीरावयवाचंी 
लवषयग्रहिालवषयी जार्गृती; भान जाग्यावर असिे; शुद्धी. ११. आवड; पसंती. [सं.] ध्र्ानात रे्िे - पसंत 
पडिे; आवडिे; बरी आशा वाटिे. ध्र्ानास लागिे - एिाद्या र्गोष्टीचा ध्यास िार्गिे; एिािी र्गोष्ट डोक्यात 
घोळिे. ध्र्ानीमनी नसिे - कल्पनेत नसिे. 
 
ध्र्ानका  स्त्री. कुरुप, लहडीस, लधप्पाड लिसिारी, पुरुषी स्त्री. 
 
ध्र्ानिे  अलि. उमजिे; समजिे; जाििे; उमर्गिे : ‘र्गोसावी मनातं ध्यानिा’ - मसाप १·२·२३. 
 
ध्र्ानधारिा स्त्री. १. एकाग्रतेने केिेिे झचतन, मनन. (लि. करिे, धरिे.). २. (एिाद्या र्गोष्टीचे, 
मािसाचे) बाह्यस्वरूप, चया, मुरा. 
 
ध्र्ानमुद्रा स्त्री. १. ध्यान करताना लवलशष्ट प्रकारे बसण्याची स्स्थती, बठैक, आसन. २. ध्यान 
करताना भु्रकुटी वाकड्या होिे इ. प्रकारानंी युक्त चया, मुरा. 
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ध्र्ानर्ोग पु. ईश्वरप्राप्तीचे ध्यानरूप साधन; अमूतयझचतन. 
 
ध्र्ानवा स्त्री. र्गाय; धेनू. 
 
ध्र्ानस्थ लव. १. ईश्वरझचतनात मग्न िंािेिा, र्गढिेिा. २. लवचार करण्यात रु्गंर्ग िंािेिा; 
लवचारमग्न. [सं.] 
 
ध्र्ानी, ध्र्ार्क लव. (ईश्वराचे) ध्यान, झचतन करिारा : ‘ध्यायक हृियीं हृियस्थ।’ - भपूाळी 
र्गिपतीची ४. [सं.] 
 
ध्र्ानीमनी लिलव. १. अंतुःकरिाच्या अनेक अवस्थाभेिाचं्या ज्या वृत्ती त्यापंैकी एका वृत्तीत. 
(अकिरूपी प्रयोर्ग). २. अवस्थाभेिानंी होिाऱ्या अंतुःकरिाच्या अनेक वृत्तींना व्यापून. 
 
ध्र्ास पु. (एिािी र्गोष्ट, व्यक्ती इ. चा) ििमात्रही लवसर पडत नाही असा अंतुःकरिािा होिारा 
भास; घोकिी. 
 
ध्रे्र् लव. १. ध्यान करण्यास, झचतण्यास योग्य. २. साध्य, प्राप्त करून घेण्याजोरे्ग. 
 न. आयुष्ट्यातीि इलतकतयव्य; अंलतम साध्य; इष्टलसद्धी. [सं.] 
 

धु्र 
 
धु्रपद न. १. (संर्गीत) लचजेचा एक प्रकार. अस्ताई, अंतरा व आभोर्ग असे यात तीन भार्ग असतात. 
२. (र्गाण्याचे, पिाचे) पािुपि, अकडकडव.े ३. अभरं्गातीि प्रमुि लवचार सारं्गिारा चरि. बहुधा िुसऱ्या 
चरिात हा लवचार असतो. (वा.) (एखाद्याच्र्ा मागे) धु्रपद धरिे - एिाद्याची री ओढिे. 
 
धु्रपद्या पु. हलरिासामारे्ग उभे राहून त्यािा धु्रपि, पािुपि म्हिू िार्गिारा, साथ करिारा मािूस, 
साथीिार. 
 
धु्रव पु. १. पथृ्वीच्या उत्तरेिा असिारा एक अढळ तारा. २. पृथ्वीच्या, िर्गोिाच्या आसाचं्या िोन 
टोकापंैकी प्रत्येक; उत्तर व िलिि धु्रव. ३. (ज्यो.) सत्तावीस योर्गापंैकी बारावा योर्ग. ४. सूययवशंातीि 
उत्तानपाि राजाचा मुिर्गा. ५. पहा : धु्रपद २. ६. (ताि) एक मात्राप्रमाि. पहा : धु्रवताल. ७. नाकाचा 
शेंडा; नालसकाग्र. 
 लव. १. शाश्वत; लनरंतर. २. स्स्थर; अढळ; अचि. [सं.] 
 
धु्रवक पु. (ज्यो.) ज्या अंकावर काही संस्कार करून लववलित लतथी, ग्रह इ. काढता येतात ते अंक; 
कच्च ेर्गलित. 
 
धु्रवताल  पु. (संर्गीत) कनाटक संर्गीत पद्धतीतीि एक ताि. याचे ११, १४, १७, २३, २९ असे 
पाच मात्रा प्रकार आहेत. 
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धु्रवपद न. १. धु्रवबाळािा लििेिे अढळ स्थान. २. धु्रवताऱ्याचे स्थान,पि. ३. (ि.) शाश्वत 
लटकिारे, वैभवाचे उच्च स्थान, पि. ४. पहा : धु्रपद [सं.] 
 
धु्रवभोग  पु. धु्रवताऱ्यापासून नित्र, ग्रहालिकाचें अंशात्मक अंतर. [सं.] 
 
धु्रवमत्स्र् पु. (ज्यो.) िघुऋि; िघुऋिातीि िोन मुख्य ताऱ्यापंैकी एक. 
 
धु्रववृत्त न. धु्रवापासून २३॥ अंशावर असिारे लवषुववृत्ताशी समातंर कस्ल्पतवृत्त. लवषुववृत्तापासून 
उत्तरेिा व िलििेिा असिेिे ६६॥ अंशावंरीि अिाशंवृत्त. 
 
धु्रवके्षत्र न. उत्तर भारतातीि एक लठकाि. या स्थानािा ब्रह्मावतय म्हित. या प्रातंात ग्रामरचना सुरू 
िंािी असावी. 
 
धु्रवा स्त्री. पथृ्वी; वसंुधरा. [सं.] 
 
धु्रवाकषयपे्ररिा स्त्री. (ज्यो., पिाथय.) मध्यझबिूकडे ओढिारी पे्ररिा, शक्ती. (इं.) सेंलरपीटि फोसय. 
 
धु्रवात्मक लव. (पिाथय.) ज्यामध्ये चुबंकासारिे आकषयि उत्पन्न केिे आहे असा; धु्रवसंपन्न 
िंािेिा, केिेिा (धातुमय पिाथय, शिाका इ.). 
 
धु्रवांक पु. र्गलित करताना सुरुवातीिा र्गृहीत धरिेिा अंक. 
 
धु्रवांश पु. (ज्यो.) अवकाशस्थ र्गोिाचे (त्यािा जवळ असिेल्या) धु्रवापासूनचे अंशात्मक अंतर. 
 
धु्रवीभवन न. १. एिाद्या पिाथाची, धातूची िुसऱ्या पिाथावर रासायलनक लिया होऊन तो 
पिाथय धु्रवसंपन्न, चुबंकासारिा आकषयियुक्त बनिे. २. प्रकाशिहरींच्या कंपनामंध्ये फरक होिे; (इं.) 
पोिरायिेंशन. 
 
धु्रवोत्सारपे्ररिा स्त्री. मध्यापासून िूर िोटिारी पे्ररिा, फोसय. 
 
धु्रवोन्नती स्त्री. (ज्यो.) धु्रवाची एिाद्या पातळीपासून अंशात्मक उंची; धु्रवाचा उन्नताशं. 
 
धु्रवोन्मुखता स्त्री. चुबंकाची िोन टोके अनुिमे उत्तर व िलिि या लिशाकंडे आकर्णषिी जाण्याचा 
चुबंकाचा रु्गि. -मपु ६·१८७५. प.ृ ७८. 
 
ध्वज पु. काठी झकवा िाबंािा िाविेिे लवलशष्ट लचन्द्हालंकत वस्त्र; लनशािी िंेंडा; पताका. [सं.] 
(वा.) ध्वज लाविे - १. लवद्या, शौयय इ. मुळे मोठी कीती संपाििे; नाव र्गाजलविे, कमालविे. २. (उप.) 
कुप्रलसद्ध होिे; अपकीती लमळलविे. 
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ध्वजनौका स्त्री. नौसेनालधपती (ॲडलमरि)ना घेऊन जािारे जहाज. 
 
ध्वजपात, ध्वजभंग पु. क्िीबत्व; षंढपिा; नपुसंकत्व. 
 
ध्वजसंणहता स्त्री. १. राष्ट्रध्वजारोहिासंबंधीचे लनयम. २. िंेंड्याचं्या साह्याने संिेश पाठलवण्याची 
साकेंलतक भाषा; (इं.) फ्िॅर्ग कोड. 
 
ध्वजस्तंभ पु. ध्वजाचा िाबं; लनशािीची काठी. [सं.] 
 
ध्वजा स्त्री. १. लनशाि; पहा : ध्वज. २. वषयप्रलतपिेच्या लिवशी उभारतात ती रु्गढी. 
 
ध्वजापवयिी स्त्री. रु्गरु ग्रह झसह राशीत संिातं होतो तो झसहस्थाचा लिवस. या लिवशी त्र्यंबकेश्वरात 
र्गोसाव्याचें बरेच आिाडे (लनरलनराळ्या ध्वजांचे) येतात. 
 
ध्वजार् पु. घराच्या जलमनीच्या िाबंी-रंुिीवरून आठ प्रकारचे आय सालंर्गतिे आहेत त्यापंैकी एक. 
पहा : आर् 
 
ध्वजारोपि न. १. वषयप्रलतपिेच्या लिवशी रु्गढी उभारण्याचा लवधी. २. (सामा.) लनशाि, िंेंडा 
रोविे, उभारिे, िाविे. [सं.] 
 
ध्वजावंदन, ध्वजवंदन न. राष्ट्राच्या लनशािािा सामुिालयक विंन करण्याचा लवधी; िंेंडावंिन. 
[सं.] 
 
ध्वजाहृत लव. १. युद्धात झजकून आििेिा (िास इ.). २. अलवभाज्य धनाचा एक प्रकार. [सं.] 
 
ध्वणजनी स्त्री. सेना; सैन्द्य. 
 लव. िंाडे इ.नी ठरलविेिी हद, सीमा. [सं.] 
 
ध्वनिे सलि. सारं्गिे; िर्णशत करिे : ‘न सालंडता होय मािंी भेटी । तेही र्गोष्टी ध्वलनिीसे ।’ - एभा 
१३·७१७. [सं. ध्वनन] 
 
ध्वनन न. १. आवाज करिे. २. (एिािी र्गोष्ट) प्रत्यि त्या शब्िातं न बोिता, अथापत्तीने सुचलविे; 
िर्णशत, ध्वलनत करिे. - [सं.] 
 
ध्वणन पु. १. श्रोत्रेंलरयािा आकिन करता येिारा आवाज, शब्ि. २. वाच्याथाव्यलतलरक्त अथय सूलचत 
करण्याचा वाक्य इ. च्या लठकािी असिारा रु्गि; र्गर्णभताथय. ३. काव्याचा व्यंर्गाथयबोधक एक प्रकार. ४. 
स्पष्टपिे न ऐकिेिी, संलिग्ध, संशलयत र्गोष्ट, अफवा; कुजबुज : ‘तलर अर्गा ऐलशया ध्वनी । िंिे थारा िेशी 
हो मनीं ।’ - ज्ञा ८·१२३. ५. भावाथय; अलभप्राय; सूलचत, ध्वलनत अथय. ६. ज्याचा लनलित अथय स्पष्टपिे कळत 
नाही असे संलिग्ध वाक्य. [सं.] 
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ध्वणनकी  पहा : ध्वणनव्र्वस्था 
 
ध्वणनग्रह पु. चुबंकीय साधनाने मुलरत केिेिा आवाज प्रसालरत करण्यासाठी पकडिे. 
 
ध्वणनग्राहक पु. ध्वलनिहरींचे पलरवतयन करिारे साधन. 
 
ध्वणनणचत्र न. रेलडओिहरींिारा पाठविेिे लचत्र. 
 
ध्वणनत लव. १. वाजविेिा. २. सूलचत; र्गर्णभत (अथय इ.). ३. र्गूढ; अस्पष्ट; संलिग्ध : ‘नातरी िंकवीतु 
आहासी माते । कीं तत्त्वलच कथसी ध्वलनतें ।’ - ज्ञा ३·१६. ४. संलिप्त; त्रोटक : ‘बहुत बोिता ंवाढेि गं्रथ। 
ध्वलनत बोिता ंन कळे अथय ।’ - पापं्र ३६·९. ५. काव्यरूपाने, अिंकालरक रीतीने सालंर्गतिेिा (अथय, र्गोष्ट). 
[सं.] 
 
ध्वणनत करार मूकपद्धतीने एिािी र्गोष्ट कबिू करण्याचा (शब्िाइंतकाच बंधनकारक) प्रकार. 
 
ध्वणनतंतू पु. स्वरयंत्रातीि स्वरतंतू. याचं्या स्पिंनामुळे ध्वनी लनमाि होतो. 
 
ध्वणनद्वार न. श्वासनलिका. [सं.] 
 
ध्वणनप्रदूषि न. १८० डेसीबिपेिा मोठ्या व सततच्या आवाजाने (लवशषेतुः कानावंर) होिारे 
िुष्ट्पलरिाम. 
 
ध्वणनप्रके्षपकर्ंत्र  न. ध्वनी िूरवर वाहून नेिारे यंत्र; (इं.) ब्रॉडकास्स्टंर्ग मशीन. [सं.] 
 
ध्वणनप्रके्षपि न. यंत्रािारा ध्वनी िूरवर पोहोचवण्याची लिया. 
 
ध्वणनफीत स्त्री. एका बाजूिा आयनय ऑक्साइड िाविेिी प्िॅस्स्टक पट्टी. लहच्यावर ध्वलनिहरी 
साठवता येतात व चुबंकीय ‘हेड’चा उपयोर्ग करून साठविेल्या िहरी प्रसालरत करता येतात. 
 
ध्वणनमंजूषा स्त्री. कंठनाि; नरडे; (इं.) व्हॉइसबॉक्स. 
 
ध्वणनमुद्रि, ध्वणनलेखन न. मगॅ्नेलटक टेपवर (र्गािे, संवाि इ.) आवाज मुलरत करिे; ध्वलनिहरींचे 
चुबंकीय िहरीत रूपातंर करून ध्वलनलफतीवर साठवनू ठेविे. 
 
ध्वणनमुणद्रका स्त्री. आवाज (र्गािे इ.) उमटविेिी तबकडी. 
 
ध्वणनरूपक न. आकाशवािीवरून प्रसालरत केिेिे नाटक; श्रुलतका. 
 
ध्वणनरोधक लव. ज्याच्यातून ध्वलनिहरी जाऊ शकत नाहीत असा; ध्वनीिा अडविारा. 
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ध्वणनलहरी स्त्री. अव. आवाजाची लनर्णमती िंाल्यावर हवमेध्ये सुरू होिारी कंपने, तरंर्ग. 
 
ध्वणनलेखनर्ंत्र, ध्वणनमुद्रि र्ंत्र, ध्वन्र्नुकारी र्ंत्र  मेिाच्या, कलथिाच्या लफरत्या तबकडीच्या 
पषृ्ठभार्गावर ध्वनीचे िेिन करून तो मूळ ध्वनी पालहजे तेव्हा उत्पन्न करून िेिारे यंत्र. (इं.) फोनोग्राफ. 
 
ध्वणनवधयक, ध्वणनके्षपक पु. आवाज मोठा करिारे यंत्र. 
 
ध्वणनणवकार पु. आवाज बसण्याचा एक रोर्ग. [सं.] 
 
ध्वणनणवद्या, ध्वणनशास्त्र स्त्री. न. १. (पिाथय.) ध्वनीचे रु्गिधमय, लसद्धातं इ.चे लववचेन करिारे शास्त्र; (इं.) 
ॲकॉस्स्टक्स. २. भाषेतीि ध्वनींचा अभ्यास करिारे शास्त्र. (इं.) फोनेलटक्स. 
 
ध्वणनणवञान न. बोिताना होिाऱ्या उच्चाराचें वर्गीकरि, उर्गमस्थान व कािौघात उच्चारात होिारे 
बिि याचंा अभ्यास करिारे शास्त्र. 
 
ध्वणनव्र्वस्था स्त्री. प्रलतध्वनी लनघिार नाही, आवाज घुमिार नाही व सर्गळीकडे स्पष्ट ऐकू जाईि 
अशी स्टुलडओची, िोिीची रचना; ध्वलनकी. 
 
ध्वणनके्षपिकें द्र न. आकाशवािी कें र. 
 
ध्वन्र्थय पु. ध्वलनत, सूलचत केिेिा अथय; व्यंग्याथय. [सं.] 
 
ध्वंस, ध्वंसन पु. न. (मोडिे, जळिे इ.मुळे एिाद्या वस्तूचा िंािेिा) नाश; नासाडी; लनिािन; 
जमीनिोस्त होिे, करिे. [सं.] 
 
ध्वंसिे उलि. नष्ट, जमीनिोस्त, उद्ध्वस्त करिे; नाश करिे. [सं. ध्वसं] 
 
ध्वाडी स्त्री. पुतिी : ‘लवठोजी र्गावडे याची बायको सुयाजी येविे याची ध्वाडी.’ – वाडबाबा २·३८. 
[सं. िुह] 
 
ध्वांत पु. न. अंधार; काळोि. [सं.] 
 

न 
 
न मराठी वियमािेतीि लवसावे व्यंजन व पस्स्तसाव ेअिर. 
 
न पु. नकार : ‘त्वििनोत्थ न पडिा अर्णथजनाच्या कधींलह कानीं न ।’ – मोउद्योर्ग १०·७४. 
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न अ. १. लनषेधाथी, नकाराथी शब्ि; नाही. २. नको. [सं.] (वा.) न चा, नन्नाचा पाढा वाचिे, 
सांगिे, घट्ट करिे, घोकिे –नेहमी प्रत्येक र्गोष्ट, काम नाकारिे. 
 
न उअ. १. त्याच त्याच िोन शब्िामंध्ये ते िोन शब्ि जोडण्यासाठी योजण्याचा, ने–सह–बरोबर–
मार्गून इ. अथाचा शब्ि. उिा. पैसा न पैसा, पायरी न पायरी इ. २. आलि, व, अन्. उिा. घोडा न बैि. 
(बोिताना हा ‘न’ लनराळा न उच्चारता जोडीतीि पलहल्या शब्िािा जोडून अध्या ‘न्’ सारिा उच्चारिा 
जातो.). 
 
नई स्त्री. निी : ‘नई हो का ंभरतैसी थोरी ।’ – ज्ञा १७·३२४. [सं. निी] 
 
नईस स्त्री. पे्रत वाहून नेण्याची लतरडी : ‘नईस न्द्यावयास ब्राह्मि तेिंर्ग केिे.’ – मइसा ६·५. [अर. 
नअश्] 
 
नउ, नऊ ने सुरू होिारे शब्द रे्थे न सापडल्र्ास नव, नौ मध्रे् पाहावेत. 
 
नऊ लव. ९ ही संख्या. [सं.] 
 
नकटा लव. १. ज्याचे नाक कापिेिे आहे असा. २. आिूड, चपट्या, बसक्या नाकाचा. ३. (ि.) 
काही अंशी अपुरी, िोषयुक्त रालहिेिी, व्यंर्गयुक्त र्गोष्ट, कायय इ. [झह.] 
 
नकटावकटा लव. कुरूप आलि लहडीस, ओंर्गळ लिसिारा. 
 
नकटे न. अध्या पावशरेाचे माप; लनपटे; लपटके; १० तोळ्याचें वजन; नवटाक; नवटके. (िा.) 
 
नकतरी, नखतरी पु. शतेात िेवकृत्ये करिारा शूर; नित्रावरून ज्योलतष सारं्गिारा. [सं. 
नित्र] 
 
नकदीकरि न. रोि पैशातं बििून लमळिे. 
 
नकल, नक्कल स्त्री. १. प्रलतलिपी; मूळ प्रतीवरून केिेिी हुबेहूब िुसरी प्रत. २. हुबेहूब प्रलतकृती, 
प्रलतमा. ३. एिाद्याच्या वार्गण्या–बोिण्याचे वरै्गरे केिेिे हुबेहूब अनुकरि; लकत्ता. ४. हास्यकारक, 
चमत्कृलतजनक, र्गमतीची र्गोष्ट इ. ५. पलहिी, मूळ प्रत. ६. नाटकात पात्राने बोिण्याचे भाषि; संवाि. 
 स्त्री. न. समूळ नाश; लनवशं, नामशषे होिे : ‘लकत्येकाचंीं घरें बसिीं, लकत्येकाचं्या नकिा 
जाहल्या.’ – पाब ४९. [अर. नक्ि] 
 
नकलिे, नक्कलिे सलि. १. अनुकरि करिे. २. प्रत करिे, लिलहिे. 
 
नकलनवीस, नकलनीस पु. िेि, कार्गिपत्र इ.च्या प्रती लिलहिारा कारकून. [फा. नक्ि + नवीस] 
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नकली लव. १. अस्सि, मूळ वस्तूसारिा लिसिारा िुसरा; अनुकरि करून केिेिी (वस्तू इ.). २. 
लििाऊ; कृलत्रम; टाकाऊ. ३. र्गमतीच्या, मजेिार, चमत्कृलतजनक र्गोष्टी सारं्गिारा. ४. िोटा; बनावट. 
 स्त्री. अस्सि िुर्गड्यासारिे लिसिारे िुर्गडे. [फा. नक्िी] 
 
नकली स्त्री. मेंिी. (माि.) 
 
नकल्र्ा लव. १. नकिी; र्गमतीच्या र्गोष्टी सारं्गिारा. २. (िुसऱ्याची) नक्कि करून िािलविारा; सोंरे्ग 
आििारा; लविूषकीपिा करिारा. 
 
नकवािी, नक्वाली स्त्री. अप्रलतष्ठा; कमीपिा; हिकेपिा; िाज; शरम. 
 
नकश नि; अब्र;ू कीती. [अर. नक्श] 
 
नकशा, नक्शा पु. १. पहा : नकाशा १. २. पहा : नक्षी. ३. पहा : नक्षा 
 
नकशान न. नरािी; निे काढण्याचे हत्यार. (कु.) 
 
नकशी, नकाशी, नकसणगरी स्त्री. पहा : नक्षी 
 
नकशीव  लव. नकशी, निी काढिेिे; जाळ्या, विेबुट्टी, लचते्र कोरिेिे, िोििेिे (काम); 
कोरीव; किाकुसरीचे. 
 
नकसकंगोरा पु. १. निीिार, कोरीव, िोिीव कंर्गोरा, कड, र्गोिची, िाचंिी इ.; (सामा.) 
निीिार कोरीव काम. २. (अनेकवचनी प्रयोर्ग) निरा; चोिंिळपिा; तोरे लमरलविे. 
 
नकसकाम, नकासकाम न. १. निीकाम; बारीक किाकुसरीचे काम. २. नकाशा काढण्याची कृती. 
 
नकसणगरी स्त्री. १. निीकाम. २. निी काढण्याचे कौशल्य. [अर. नक्श + फा. लर्गरी] 
 
नकसिे, नकासिे उलि. निी, कलशिा इ. काढिे, करिे; कोरिे. 
 
नकणसरी, नकसीरी स्त्री. शत्रचू्या नाकावर केिेिा वार. 
 
नकसुद्द, नकसूद लव. मोजकी, लनवडक कामे करिारा. 
 
नकळा लव. न जाििारा; अजाि. 

लिलव. नकळत; अजाितेपिी. 
 
नकादुवा पु. कवड्यानंी िेळण्याचा एक िेळ; एकी बेकी. [झह. नक्का] 



 

अनुक्रमणिका 

नकाब पु. पडिा; घंुघट. [फा.] 
 
नकार पु. १. नाही म्हिण्याची लिया; लनषेध; नाकबुिी. २. (हंुडी इ.चा) स्वीकार न करिे; न 
स्वीकारण्याबाबत हंुडीवर मारिेिा शरेा. [सं.] 
 
नकारघंटा स्त्री. अभाव; वाि; नसल्याची िूि. (लि. वाजविे). 
 
नकारिे  उलि. १. नाकारिे. २. (हंुडी इ.) न स्वीकारिे. [झह. नकारना] 
 
नकाराई, नकोराई स्त्री. १. हंुडी न स्वीकारिी रे्गल्यामुळे द्यावी िार्गिारी नुकसानी, िंड. 
(सामान्द्यतुः सकाराई या शब्िािा जोडून प्रयोर्ग.). २. हंुडी न स्वीकारिे. 
 
नकारी लव. नाकारी; वाईट; वाकडी. 
 
नकाराणधकार पु. राष्ट्राचा सवोच्च अलधकारी, अध्यि इ.ना लवलधमंडळ इ.नी केिेिा कायिेशीर 
ठराव न मानण्याचा, फेटाळण्याचा असिेिा घटनात्मक अलधकार. (इं.) व्हेटो. 
 
नकाल लव. १. नकल्या. २. (ि.) नाटकी; ढोंर्गी; कपटी. [अर. नक्काि] 
 
नकाशा पु. १. (सामा.) लचत्र; (स्थळ, िेश, इमारत, जमीन इ.ची) सप्रमाि रेषाकृती, आरािडा, 
नमुना. २. हलककत; अहवाि; बातमी : ‘िढाईचे आिून नकाश े ।’ – ऐपो २१८. ३. मोक्याचे लठकाि, 
जार्गा; उंचवटा. (व.) [अर. नक्शा] 
 
नकाशाकला स्त्री. पथृ्वीवरीि र्गोष्टींचे प्रमािबद्ध आिेिन िहान आकारात िशयलवण्यासाठी नकाश े
तयार करण्याची किा. 
 
नकाशी  पु. निीचे िोिकाम, लशल्पकाम, किाबतूचे काम करिारा. 

स्त्री. निी. 
लव. निीिार; कोरीव. [अर. नक्शा] 

 
नकास पु. रु्गरे लवकत घेिाऱ्याने ििािािा िेण्याची रक्कम; जकात; बाजारिस्तुरी : ‘सािाबाि तूप 
व तािूंळ भाडें व नकासची (जकातीची) लशबिंी…’ – थोमारो २·७१. [अर. नख्िास] 
 
नकासगार पु. धातंूवर कोरीव निीकाम करिारा. 
 
नकी, नक्की लव. (संर्गीत) र्गायनामध्ये नाकाने काढिेिा सूर. [झह. नक] 
 
नकी स्त्री. चिंनाचा तुकडा. (िंाडी) 
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नकीत न. काहीही न िाता–लपता केिेिे उपोषि. (कु.) 
 
नकीब, नकीबदार पु. ििकाऱ्या; हुजऱ्या; भाट : ‘भाििार चोपिार नकीब ।’ – िेवनाथ, 
कलटबधं ६·१. 
 
नकील स्त्री. उंटाच्या नाकातीि िर्गाम अडकलवण्याची कडी; वसेि. 

लव. नाकात अडकलविेिे. [झह. नक, नकेि] 
 
नकीव पु. बर्गिािमधीि मुख्य धमयरु्गरू. 
 
नकुतला लव. अपूवय; लवििि; अद भतु; अपरूप. (माि.) 
 
नकुल पु. मंुर्गूस. [सं.] 
 
नकुलांग न. िड् र्ग; तरवारीचा एक प्रकार. [सं.] 
 
नकुसले, नकूर् लव. िलु्लक; िरु; लकरकोळ. (व.) 
 
नकूच लव. िलु्लक; िरु; लकरकोळ : ‘नकूच र्गोष्टीकलरता ं सरकारचें मन िूलषत होण्याजोरे्ग िेि ते 
मुळींच लिहीत नाहीत.’ – लवलिप्त ३·१४९. [फा. नकस्] 
 
नको १. लितीयपुरुषी लनषेधाथी आज्ञाथी रूप. २. एिाद्या लियेचे प्रयोजन, इच्छा, आवड इ.चा 
अभाव िशयलविारे लियावाचक रूप. [सं. न्द्यक् कृ] (वा.) नको नको होिे – एिाद्या र्गोष्टीचा वीट येिे; 
लतरस्कार, अनासक्ती उत्पन्न होिे. 
 
नक्कल पहा : नकल 
 
नक्कस स्त्री. पत्त्याचंा एक जुर्गार. (ना.) 
 
नक्का पु. १. नाक. २. (ि.) निा; लिमाि; तोरा. (लि. उतरिे, िाबिे, मोडिे.). ३. (कवड्याचंा 
िेळ) उतािी पडिेिी कवडी. [झह.] 
 
नक्कार लव. वाईट. (िा.) 
 
नक्की, नकी लव. १. अर्गिी बरोबर; तंतोतंत (वजन, माप, प्रमाि इ.). २. अंतर, फरक न ठेवता; 
लनिािस सालंर्गतिेिी; लनलित; फेरबिि होिार नाही अशी (झकमत, भाषा, अट इ.). ३. िरी; िात्रीची; 
संशयरलहत; यथातथ्य (हलककत, लवधान). ४. चारं्गिा; शुभ (शकुन इ.). [अर. नकी] 
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नक्कीकस पु. १. (मल्ललवद्या) कुस्तीतीि एक डाव. जोडीिाराच्या बाहेरीि बाजूने बर्गिेत हात 
घािून तोच हात जोडीिाराच्या मानेवर घािून त्यािा लपळर्गटून चीत करिे. २. मल्लिाबं पकडून 
मारण्याची उडी; मुसकबिं. 
 
नक्कीमूठ  स्त्री. मुिाचंा एक िेळ. – मिेपु २६. 
 
नक्टी स्त्री. १. कापसाच्या बोंडातून कापूस काढून घेतल्यावर रालहिेिा बोंडाचा भार्ग. (ना.) २. 
रानटी िंाडािुंडपानंा येिारी काटेरी, वाळिेिी फळे, बोंडे. (अलह.) 
 
नक्त न. लिवसभर उपास करून रात्री जेवि करण्याचे व्रत. 
 
नक्त, नख्त, नक्द न. रोि. पहा : नगद 
 
नक्तचक्र न. िर्गोिातीि काही ठळक ताऱ्याचें वधे घेऊन रात्रीची वेळ समजण्यासाठी 
बनलविेिे लवशषे उपकरि. 
 
नक्तठराव, नक्तखंड पु. कुळानंी िोतािा िोतीचे उत्पन्न र्गल्ल्याच्या रूपाने न िेता िस्ताच्या 
काही पटींइतकी रक्कम सरकार– ठरावाप्रमािे िेिे. 
 
नक्तबाब, नक्तीबाब स्त्री. कुळाने सरकारिा रोि रकमेच्या रूपात िेण्याचा कर. 
 
नक्तंचर  लव. पु. १. रात्रीच्या वेळी लफरिारा. २. रािस. ३. चोर. [सं.] 
 
नक्तंणदव लिलव. रातं्रलिवस : ‘धस्म्मल्ल अंधंतमरूपभासे । वक्त्रेंिु नक्तंलिव हा प्रकाशें ।’ – सारुह 
७·१३५. [सं. नक्तलिवा] 
 
नक्तीचे दुमाले वषासने, नेमिूक व रोलजना हे तीन िुमािे. 
 
नक्ती णशरस्ता रोि रकमेच्या स्वरूपात ठरविेिा जलमनीचा वसूि. 
 
नक्र पु. १. मर्गर; सुसर. २. घोरपड. – शास्त्रीको. [सं.] 
 
नक्राश्रू पु. अव. १. मर्गराचे अश्रू. २. (मर्गर आपल्या भक्ष्यािा िाताना त्याच्याबदि िुुःिाने अश्रू र्गाळतो 
असे म्हितात. त्यावरून ि.) िोटे अश्रू र्गाळिे; वरपारं्गी िुुःि िािविे. [सं.] 
 
नक्रासन न. (मल्लिाबं) बोंडावर ताजवा करून हातपाय जुळवनू िाबं करून केिेिे आसन. 
 
नक्वाली  (व.) पहा : नकवािी 
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नक्श स्त्री. आकृती. [अर.] 
 
नक्शा पु. १. पहा : नकाशा. २. काययिम; बेत; लवचार : ‘जििवाडीचे मैिानात भेटीचा नक्शा 
ठरलविा.’ – मरालचशोथा ६३. ३. व्यहू : ‘फौज जरब िाऊन होती तथालप त्यािें नक्शा बाधूंन उभे रालहिे.’ 
– होकै ५६. ४. पहा : नकाशा ५ [अर. नक्श] 
 
नख पु. न. १. मनुष्ट्याच्या हाताचं्या व पायाचं्या बोटाचं्या टोकािा असिारे झशर्गाच्या जातीचे पातळ 
कवच. २. पशुपक्ष्याचं्या पंजािा असिारे तीक्ष्ि अिकुचीिार हाड; पजंा. ३. िवल्या माजंराच्या अंर्गावर 
असिेल्या िवल्यापंैकी प्रत्येक. ४. (सोनारी) िरवईच्या िुसऱ्या टोकाशी असिारी निाकृती िोिंडी 
मूठ. ही र्गडव े घडण्याच्या उपयोर्गी असते. [सं.] (वा.) नख दृष्टीस न पडिे– (एिाद्या कुिीन स्त्रीने) 
बाहेर मुळीच न लिसिे, पडिे; पडद्याच्या आत राहिे; अलतमयािशीिपिे वार्गिे. नख देिे, नख लाविे–
ठार करिे. नख नख बोलिे– लिमािाने, ऐटीने, कुरेबाजपिाने बोििे. नख णशरिे– लशरकाव, चचंुप्रवेश 
होिे. नखाबोटावर काम करिे –नाजूकपिाचा आलवभाव, लिमाि करून काम करिे. नखाबोटांवर 
खेळविे, चाळविे –एिाद्यािा भिूथाप िेिे, िुंिवत ठेविे, भरुळ पाडिे. नखाबोटांवर चालिे –
ठुमकत, लमजासीने चाििे. नखाबोटांवर जेविे –चाित–माित, चोिंिळपिाने जेविे. नखाबोटांवर 
णदवस मोजिे–एिाद्या र्गोष्टीची अत्यंत आतुरपिे वाट पाहिे. नखांना आग लागिे – (अजून सारे अंर्ग 
जळावयाचे आहे.) संकटावंर संकटे यायिा सुरुवात होिे, अजून पुष्ट्कळ संकटे यायची असिे. 
(एखाद्याच्र्ा) नखी दोष नसिे, नखाला माती न लागिे–अत्यंत शुलचभूयत, पलवत्र, लनष्ट्किंक असिे. नखी 
पातक लागू न देिे–पापापासून िूर राहिे; जराही पाप न करिे. नखे चावत, कुरतडत, वाजवत बसिे –
१. लनरुद्योर्गी, लरकामटेकडे असिे; उद्योर्गधंिा न लमळवता राहिे. २. कंुलठत, लहरमुसिे होऊन बसिे. नखे 
बाहेर काढिे–िरे रूप उघड करिे. जेथे नख नको तेथे कुऱ्हाड लाविे–साध्या साधनाने काम होईि 
अशा लठकािी मोठमोठी साधने, शक्ती उपयोर्गात आििे. शक्तीचा अपव्यय करिे. 
 
नखणचत्र न. कार्गिावर निाने काढिेिे उठाविार लचत्र. 
 
नखजिे, नखेजिे उलि. १. कापडािा वरै्गरे घातिेल्या लटपेचे टाके साफ बसावते म्हिून 
त्यावरून नि लफरवनू ते िाबिे. २. निाने घासून रु्गळरु्गळीत करिे. ३. (ि.) निाने ओरबाडिे, 
बोचकारिे. 
 
नखजीन न. निे काढण्याचे न्द्हाव्याचे हत्यार; नऱ्हािी. (राजा.) 
 
नखिे उलि. निी नावाच्या हत्याराने कापिे. 
 
नखतेल  न. १. एक औषधी तेि; निल्याचे तेि. २. टपेंटाइन. ३. पेरोलियम व िर्गडी 
कोळसा यापंासून काढिेिे तेि; (इं.) नाफ्था. 
 
नखबोटी स्त्री. िालडकपिा; अर्गत्य. (व.) 
 
नखभर  लव. निावर मावण्याइतके; अत्यंत थोडे; थेंबभर. 
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नखमूळ, नखरडू, नखरू  न. निाच्या जवळ होिारा फोड, सूज इ. लवकार. 
 
नखर न. नि : ‘या ंिुुःसहें धनंजयशस्त्रें हलरचीं र्गजा जशीं निरें । – मोसभा ७·८५. 
 
नखरिे  उलि. १. निाने िाविे, कोरिे (कपाळावर र्गंध इ.). २. निाने ओरबाडिे; िाजलविे. 
 
नखरा पु. १. (स्त्रीने) मन वधूेन घेण्यासाठी केिेिा शृरं्गारिशयक िोटा हावभाव; नटिे; मुरडिे; 
नट्टापट्टा. २. (ि.) ऐट; लिमाि; लमजास; र्गमजा; निा. [फा.; झह.; अर.] 
 
नखराई  स्त्री. निरा, नट्टापट्टा करिारी स्त्री. (नर्गरी) 
 
नखरूड  न. १. पहा : नखमूळ. २. (झनिाथी) फार वाढिेिे आलि त्यामुळे बेढब लिसिारे 
नि. 
 
नखरेदार, नखरेबाज लव. १. नट्टापट्टा, निरा करिारा, निरा करिारी; भपकेबाज; लमजासिोर. 
२. ऐटिार; डौििार; संुिर. 
 
नखरेबाजी, नखरंबाजी स्त्री. ऐटबाजपिा; लविासीपिा; लमजासिोरी; भपका. 
 
नखलिे, नखुलिे, नखाळिे उलि. १. निानंी, बोटानंी केस झवचरिे. २. पहा : नखजिे. ३. नि 
िाविे : ‘िुडंु नको प्रीतीचा नििुन िेंठ ।’ – प्रिा १९०. 
 
नखला पु. एक सुर्गंधी, औषधी रव्य; नि. हे एका जनावराचे नि असते असे म्हितात. 
 
नखला पु. १. एक प्रकारचे वळवट; लिरीत घािण्याचा र्गव्हल्यासारिा पि नि टोचून केिेिा 
पिाथय; निुिा; निोिा. २. िहान मुिाचंा एक िालर्गना; वाघनि. [सं. नि; रु्ग.] 
 
नखलामी स्त्री. १. नुकसानी; िराबी. २. अपशकुन. ३. लशिा. (र्गो.) 
 
नखविी न. ज्यात मनुष्ट्याने निे बुडलविी आहेत असे धार्णमक कृत्यािा लनलषद्ध पािी. 
 
नखणवख, नखणवष न. १. निातीि लवष. निाने फार िाजलविे असता िाजविेल्या भार्गािा 
ते बाधते. २. निातीि लवष बाधून िंािेिा व्रि, जिम. 
 
नखणशखपर्ुंत, नखणशखांत लिलव. पायाचं्या निापंासून शेंडीच्या टोकापयंत; आपािमस्तक; सवय 
शरीरभर. 
 
नखशी स्त्री. १. निजीन; नरािी. २. निुरडे; निमूळ. 
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नखसू, नखसूर् न. स्त्री. १. निे काढण्याचे हत्यार; नरािी; निशी. २. नरािीने निािा िार्गिारी 
लजव्हाळी. 
 
नखा, नख्खा पु. तरवारीचे पाते मुठीिा ज्या लठकािी जोडिेिे असते त्या लठकािी मुठीचा 
पात्यावर येिारा टोकिार भार्ग. 
 
नखाग्री लिलव. १. निाच्या टोकावर. २. (ि.) लिलहताना चटकन आठविे इतका पाठ असिेिा (धडा, 
श्लोक इ.). 
 
नखी स्त्री. १. सतार इ. तंतुवाद्याच्या तारा छेडण्यासाठी तजयनी, करंर्गळी या बोटात घािण्याचे तारेचे 
लतकोनी वटेोळे, मुिनी. (लहचे एकेरी, िुहेरी, लतहेरी, लपळाची, पोतेची, स्स्प्ररं्गची इ. प्रकार आहेत 
त्यावरून.) २. (ि.) र्गाण्यातीि उंच, चढा सूर. ३. नार्गविेीची, लवड्याची पाने िुडण्याचे, अफूच्या 
बोंडािा लचरा पाडण्याचे एक हत्यार. ४. (पशुपक्ष्याचें) नि; पजंा. ५. विेाच्या अंकुराचा, पार्गोऱ्याचा, 
आकड्याच्या आकाराचा अग्रभार्गी असिेिा अवयव; धुमारा. ६. (वासरू इ.च्या) िुराचा निाप्रमािे पुढे 
येिारा भार्ग; िुरकी; िुराचा िुभार्गिेिा प्रत्येक भार्ग. ७. (जनावराचं्या, कोंबड्याचं्या) टाचेच्या वर 
असिेिे झशर्गाच्या आकाराचे अवाळू, अवयव; रे्गळ. ८. जनावराच्या पायािा होिारा पायिुरीसारिा एक 
रोर्ग. – श े १०·१३२. ९. लनिय. – मनको. १०. आश्रय; आधार : ‘एकलह न िाहातीलच निी । म्हिूलन 
उलिलवलि । साझंडिी लजहीं ।’ – ज्ञा १७·३९. ११. र्गती; प्रवशे. (लि. िार्गिे) : ‘मनाची निी न िरे्ग । जेथ 
बुद्धीची दृष्टी न लररे्ग ।’ – ज्ञा १२·४१. १२. टाकी : ‘निी िारै्गि ढाळें  ढाळें  । वैराग्याची ।’ – माज्ञा ६·५७. 
१३. सूक्ष्म भार्ग; थेंब; अल्प प्रमाि : ‘िंतोष्ट संपकी । न िरे्ग रसनेची निी । – ऋ ७९. १४. फळाच्या 
िेठाजवळचा भार्ग, तोंड. १५. लवडी वळल्यावर वरचे तोंड मुडपून बंि करतात व िािच्या बाजूिा िोरा 
बाधूंन िािच्या तोंडािा फक्त एकच नि रोवनू िेतात तो िाब. १६. कासाराचे ओळी करण्याचे एक 
हत्यार. – बििापूर ९६. १७. िेकड्याची नारं्गी. [सं. नि] (वा.) नख्र्ा बाहेर काढिे– िरे स्वरूप 
प्रकट करिे; एिाद्यावर उिटिे. (वाघ, माजंर इ. प्रािी इतर प्राण्यानंा मारताना आपिी निे बाहेर 
काढतात. त्यावरून हा अथय.) 

लव. निे असिेिा (प्रािी, जनावर). 
 
नखी स्त्री. १. (लविकाम) धोतर वरै्गरेंच्या काठािा असिेिी रेशीम इ.ची अर्गिी बारीक धार, कड; 
लकनारीचा कडेचा भार्ग. २. धुतिेिे रेशीम. 
 
नखीझुल स्त्री. (लवटीिाडूं) निाएवढ्या अंतराची िंिू. (कर.) 
 
नखीदुवा पहा : नखुली 
 
नखुदा, नखुडा पु. कप्तान; संघावरीि मुख्य. [फा.] 
 
नखुरडा  पु. पहा : नखसू 

लव. १. निाने िरवडून काढता येण्याजोर्गा (कोवळ्या नारळातीि मर्गज इ.). २. नेहमी 
(निानंी) िाजलविारा, बोचकारिारा. 
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नखुरडा, नखोरडा, नखुरडे न. पु. निमूळ. 
 
नखुल, नखोल पहा : नखला 
 
नखुली, नखुल्र्ा  स्त्री. िेळिाऱ्या िोन पिानंी परस्पराचं्या निातं निे घािून िेळण्याचा 
िहान मुिींचा एक िेळ. 
 
नखुले न. (व.) पहा : नखमूळ 
 
नखूट  न. १. पायाच्या, हाताच्या बोटाचे नि. २. (पशुपक्ष्याचंा) पंजा. 
 
नखोडा  पु. नकासर्गाराचे हत्यार. 
 
नखोदा  पु. र्गिबतावरीि मुख्य अलधकारी, मािक. पहा : नाखवा : ‘निोिाचा लहशबे 
हुजुरकारिालनयातं केिा जाईि.’ – वाडसभा २·३. [क. नािुिा] 
 
नखोरा पु. (शरीरावर) निाने काढिेिा ओरिडा; बोचकारा. 
 
नखोला  पु. (बायकी) वळवट; नििा; निुिा. 
 
नग पु. १. पवयत. २. िंाड; वृि : ‘जयावरी होय लनर्गा नर्गाचंी । सिैव लवश्रालंत िर्गामृर्गाचंी ।’ – र 
५२. ३. अरण्य; जंर्गि : ‘करी तशा घोर नर्गीं तपािा ।’ – नरहलर र्गंर्गारत्नमािा ५६. (नवनीत पृ. ४२२.). 
[सं.] 
 
नग पु. १. लस्त्रयाचंा डोक्यात घािण्याचा एक िालर्गना. २. (सामा.) रत्न; िालर्गना; अिंकार. ३. 
(वस्तू इ. मोजताना) वस्तू; डार्ग; रकम; लजन्नस. ४. िेिनात हत्तींच्या संख्येचा लनिेश करताना 
संख्यावाचक शब्िापूवी योजण्याचा शब्ि. ५. अंर्गठीत बसविेिा लहरा, िडा. ६. कच्च्या रेशमाची िड. 
[फा.] (वा.) नगास नग देिे–एका वस्तूऐवजी िुसरी (कशीही) वस्तू िेिे. 

लव. पक्का; ज्यािा फसविे कठीि असा. 
 
नग पु. कापसाचे वजन करण्याचे एक पलरमाि. हे २४ पौंडाचा एक मि याप्रमािे आठ मिाचें 
(१९२ पौंड) असते. 
 
नग पहा : नको :‘नर्ग नर्ग पळून जाऊं तंु नारी I’ – मृ ८. [सं. नलक] 
 
नगण्र् लव. ििात न घेण्याइतके; िलु्लक. 
 
नगद न. रोि पैसा; रोकड. [अर. नक्ि] (वा.) नगद होऊन बसिे –लिवाळे लनघिे; नािार होिे. 

लव. लनवडक; उत्कृष्ट, अस्सि प्रतीचा; शिेका. 
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नगद माल, नगदा माल, नगदी माल रोकड, िार्गिालर्गने इ.ची तोडमोड करून पैशातं, नाण्यातं 
रूपातंर करता येण्यासारिी मािमत्ता. 
 
नगदणवक्री स्त्री. १. रोि झकमत घेऊन केिेिी लविी. २. अशा लविीचे उत्पन्न. 
 
नगदा पु. काचेच्या बारं्गडीचा एक प्रकार. [झह.] 
 
नगदानगद, नगदानगदी लिलव. रोिीने; रोिीच्या व्यवहाराने. 
 
नगदानगदी लव. पहा : नगद माल 
 
नगदी स्त्री. रोकड; रोि नािे; पैसा. 

लव. १. रोि; नक्ि. २. रोिीसंबंधी; महसूि, जमाबिंी इ.संबधंी. 
 
नगदी असामी लवरक्त मनुष्ट्य : ‘कोिी विती हो ध्यानासी आिा । नर्गिी असामी िोघे जािा ।’ – िालव 
२४७. 
 
नगदी बाब जलमनीवरीि सरकारी वसुिाच्या िरावर ठरलविेिा िर. लबघ्यामारे्ग िेण्याचा एक कर. 
यात लनरलनराळ्या लजल्ह्यातं लनरलनराळ्या वसुिाच्या बाबी समालवष्ट केल्या जातात. 
 
नगदी साल सारावसुिीचे साि; एलप्रि ते माचयअिेर वषय. 
 
नगन स्त्री. शत्रचू्या, सरकारच्या कचाट्यातून शहरािा सोडवण्यासाठी र्गावातीि श्रीमान िोकानंी 
शत्रिूा, सरकारिा िेऊ केिेिी रक्कम. 
 
नगननारार्ि, नगदनारार्ि पु. १. (उप.) र्गिेिठ्ठ, नार्गवा मनुष्ट्य. २. िलररी, कफल्लक, 
लमत्रहीन मनुष्ट्य. 
 
नगर न. १. मोठ्या वस्तीचे व सवय पिाथय, वस्तू जेथे लमळू शकतात असे लठकाि; शहर. २. 
(लवशषेाथाने) अहमिनर्गर. [सं.] 
 
नगरतळ न. लजच्यावर नर्गर वसिे आहे ती जमीन. 
 
नगरनार्क, नगरशेट पु. शहरातीि मुख्य सावकार, पेढीवािा. 
 
नगरणनर्ोजन, नगररचना न. स्त्री. शहराची सवांना सोयीची ठरेि अशी व्यवस्स्थत, पद्धतशीर 
माडंिी. 
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नगरपणरषद, नगरपाणलका स्त्री. नर्गरासाठी लवषयक आरोग्य, लशिि, रस्ते इ. सुलवधा पुरविारी, 
शहरातीि िोकानंी लनवडून लििेल्या प्रलतलनधींची संस्था. 
 
नगरपंचार्त स्त्री. नव्याने लवकलसत होिाऱ्या आलि िोकसंख्या भराभर वाढिाऱ्या र्गावानंा छोटी 
नार्गलरक िेते्र म्हिून घोलषत करण्यात येते. त्याचं्यासाठी िोकानंी लनवडून लििेल्या प्रलतलनधींची 
शासनसंस्था. 
 
नगरपाणलका णनकार् लनवालचत तसेच लनयुक्त सभासि व प्रशासकीय लवभार्गातीि लमळून सवय िोक. 
 
नगरपाणलकाणवधी पु. राज्यसरकारने नर्गरपालिकाचंी संस्थापना, सभासिसंख्या व व्यवहार 
यासंबधंी केिेिा कायिा. 
 
नगरणपता पहा : नगरसेवक 
 
नगरप्रदणक्षिा स्त्री. १. िेवाच्या मूतीची, छलबन्द्याची शहराच्या भोवतािी काढिेिी लमरविूक. २. 
शहराभोवती, शहरभर भटकिे; (ि.) लरकामपिी र्गावभर झहडिे. 
 
नगरभवन न. नर्गरशासनाची कायािये असिारी व एक सावयजलनक सभार्गृह असिेिी इमारत. 
 
नगरभवानी स्त्री. १. र्गावभर भटकिारी, लरकामटेकडी स्त्री. २. वशे्या. 
 
नगरभवान्र्ा पु. आळशी, बेढंर्गी, बिफैिी मनुष्ट्य : ‘पि तंू रे? – तंू रे नर्गरभवान्द्या नाच्ये पोऱ्ये 
घेवोनी ।’ – केक १५५. 
 
नगरलेखक पु. कुळकिी : ‘नर्गरिेिकाचं्या लिव्यमंलिरीं ।’ – सप्र १·२३. 
 
नगरसेना स्त्री. शहरात शातंता रािण्यासाठी उभी केिेिी नार्गलरकाचंी संघटना; (इं.) होमर्गाडय. 
 
नगरसेवक पु. पालिकेवर प्रभार्गातीि िोकाचंा, लनवडून लििेिा प्रलतलनधी. 
 
नगराध्र्क्ष पु. नर्गरपलरषिेचा अध्यि. 
 
नगरांतर भाष एका र्गावाहून िुसऱ्या र्गावािा िूरध्वनी करण्याची सोय. (इं.) रंक कॉि. 
 
नगरी स्त्री. िहान शहर. [सं.] 

लव. अहमिनर्गरचा. 
 
नगरी पैसा अहमिनर्गर येथीि प्राचीन राजवटीतीि पैसा. 
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नगारखाना पु. १. चौघडे, नर्गारे इ. ठेवण्याचे लठकाि; वाद्याचंा कारिाना. २. चौघडा 
वाजलविाऱ्याचंा संच, ताफा. ३. िेऊळ, वाडा इ.च्या प्रवशेिारावर ठरावीक वळेी चौघडा इ. वाजवण्यासाठी 
बाधंिेिी िोिी. [फा. नकारा + फा. िाना] 
 
नगारची, नगारजी पु. नर्गारा वाजलविारा वािक. [फा. नकारची] 
 
नगारा पु. १. एक मोठे चमयवाद्य; नौबत; डंका. िोिंडी, िहान–मोठ्या तोंडाच्या व लनमुळत्या 
बुडाच्या भाडं्याचे तोंड चामड्याने मढवनू हा तयार करतात. हे वाद्य िाकडी लटपऱ्यानंी वाजलवतात. (लि. 
करिे, वाजिे, वाजलविे इ.). २. (ि.) मोठे पोट. [अर. नकारा] (वा.) नगारा भरिे–पोट भरिे; भरपूर 
जेवि होिे. नगारा मढणविे –नर्गाऱ्यावर कच्चे कातडे तािून बाधंिे. नगारा वाजिे, नगाऱ्र्ावर णटपरू 
पडिे –जर्गजाहीर करिे. 
 
नगारी पु. एक मुसिमान जात. हे ताशा, ढोि वरै्गरे वाजवतात. 
 
नणगना, नगीना पु. १. रत्न; अंर्गठीत बसलवण्याचा लहऱ्याचा िडा : ‘सारी अहमिाबाि बघाया 
िोटिी सैना । इश्क नलर्गना ।’ – सिा २०. २. (ि.) कोितीही उत्तम, सुरेि, उत्कृष्ट वस्तू : ‘लवश्वासराव 
नानाचा पुत्र नर्गीना ।’ – इपुलस्त्रपो १३५. [फा. नर्गीन्] 
 
नणगनी लिलव. नार्गवपेिी; नग्नपिे : ‘नलर्गनी यावें नलर्गनी जावें वरती िविाही ।’ – (मरलतकाची 
िाविी) मसाप १·१·३. 
 
नगीननागवा लव. अर्गिीच नार्गवा. 
 
नगीना लव. लवलचत्र; वरे्गळा. पहा : नग 
 
नगोटा, नगोटे पु. न. रत्न; जवाहीर; िालर्गना; नर्गनर्गोटा. 
 
नगोली स्त्री. धाब्यावरीि लजना व र्गच्ची. (िा.) 
 
नग्गा लव. नार्गवा; नग्न. [सं. नग्न] 
 
नग्न लव. १. वस्त्रहीन; नार्गवा. २. (ि.) िलररी; कफल्लक; अझकचन. 
 
नग्नदीक्षा स्त्री. नार्गव े राहण्याचे व्रत. (लि. घेिे). काही लवलशष्ट वर्गांतीि र्गोसावी ही िीिा 
घेतात. 
 
नग्नवस्त्र न. िंर्गोटी; केवळ नार्गव े राहू नये म्हिून िोकिज्जेस्तव धारि केिेिे वस्त्र : 
‘काशायाबंर नग्नवस्त्र । संन्द्याशासी हें पलवत्र ।’ – सप्र ३·१६. 
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नस्ग्नका  स्त्री. वयात न आिेिी, कुमारी मुिर्गी. [सं.] 
 
नग्मा पु. र्गीत. 
 
नच, नणच शअ. नाही; मुळीच नाही : ‘त्या अंर्गा नलच इस्च्छती रलसक ते भषूा लवधीतें िरे ।’ – कमं 
२·६५. 
 
नचक, नचकल स्त्री. फुटकी, वरचा फुर्गीर भार्ग उडािेिी कवडी. 
 
नचननु न. काकू; नानू; कानकून; काकंरिे. [सं. नच+ननु संशयवाचक अव्यय] 
 
नजद पु. घोड्याच्या पायािा होिारा एक रोर्ग. – अश्वप २·२८२. 
 
नजदीक लिलव. जवळ; नजीक. [फा. नझ्िीक] 
 
नजर स्त्री. १. दृष्टी. (लि. पडिे, लिळिे, टाकिे.). २. धोरि; उदेश. ३. (ि.) कृपादृष्टी; 
कृपाविोकन; आनुकूल्य. ४. इच्छा; हाव. (लि. फाकिे). ५. (ि.) वाईट व बाधक दृष्टी; दृष्ट; िोभी, 
कामी दृष्टी. ६. (ि.) तकय ; अविोकनाची शक्ती. ७. लनर्गा; काळजी. ८. दृष्ट. ९. िि; पवा. (लि. वधेिे). 
[अर. निंर; झह.; रु्ग.] (वा.)नजर उतरिे–पािउतारा, अपमान करिे. नजर करिे–लनर्गा ठेविे. नजर 
गुजर करिे–प्रत्यि लनरीिि करिे. नजर तेवत ठेविे–दृष्टी जराही न हिवता िि ठेविे : ‘सकाळीच 
जाळीिा नजर तेवत ठेवत्याि नी.’ – नरभिक १४·१५. नजर देिे–एिािी र्गोष्ट लवचारात घेिे. नजर 
पक्की होिे–सतत बारकाईने पाहून बारीकसारीक र्गोष्टी लटपण्याची व त्याचंा अथय िावण्याची सवय होिे. 
नजर मरिे– (तीच तीच र्गोष्ट वारंवार पालहल्यामुळे लतच्यालवषयी) भय, आिर, लकळस इ. नष्ट होिे; 
दृष्टीिा पलरलचत होिे. नजरेचा खेळ– १. केवळ दृलष्टिेपाने, एकिा नजर टाकण्याने होिारे काम, र्गोष्ट, 
लकरकोळ, सुिभ काम. २. मुख्यतुः दृष्टीनेच साध्य असिेिे काम, लवषय. उिा. लचत्रकिा, लतरंिाजी इ. ३. 
दृष्टीचे अद भतु, लवििि कृत्य. ४. चारं्गिी, बळकट दृष्टी; पराकाष्ठेची तारतम्यदृष्टी. नजरेची बाधा–दृष्ट. 
नजरेचे पाप –एिािी वाईट र्गोष्ट पहाण्याने िार्गिारे पाप. नजरेने पाषाि उलिे–फार वाईट नजर 
असिे. नजरेस रे्िे–पसंत पडिे. 
 
नजर स्त्री. १. वलरष्ठाचंी कृपा संपािन करण्यासाठी त्यानंा भेट म्हिून लििेिी वस्तू; उपायन. (लि. 
करिे). २. मुिाितीच्या, चचेच्या वळेी परस्परानंा भेट म्हिून लिल्या जािाऱ्या वस्तंूपैकी प्रत्येक; 
नजरािा. (लि. करिे). ३. बापाच्या र्गािीवर, हुद्यावर बसताना मुिाने सरकारिा झकवा सरकारी 
प्रलतलनधीिा िेण्याची जुन्द्या राजवटीतीि िंडिी. ४. (ि.) भेट; मुिाित. ५. (सामा.) भेटवस्तू; अहेर; 
नजरािा. [अर. निंर] 
 
नजरकारखाना पु. घाटाजवळ राजापूर तािुक्यात जंर्गिातंीि िाकडे तोडण्याचा लििेिा मक्ता.– 
मोि. 
 
नजरकैद स्त्री. साधी अटक. 
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नजरखोलाई स्त्री. शतेातीि पीक कापण्याची परवानर्गी लमळण्यासाठी िेड्यानंी, र्गावानंी िेण्याचा 
कर. 
 
नजरगलबत, नजरजहाज न. र्गिबतावंरीि कर. 
 
नजरगहाि स्त्री. र्गहाि ठेविेिी लमळकत सावकाराचं्या ताब्यात न राहता ऋिकोजवळच राहते, 
तो र्गहािाचा प्रकार. 
 
नजरगुजार, नजरगुजारा, नजरगुजारत पु. स्त्री. १. परीिा; पारि : ‘आपि रालजयानंी नजररु्गजर करून 
एक एक मािूस पाहून ठेवावें.’ – सभासि २१. २. नजरानजर; दृष्टादृष्ट; भेट. 

लव. डोळ्यािािून घातिेिे; पारििेिे. [अर. निंर् + फा. रु्गिंार] 
 
नजरघी  न. सरकारी नोकराचं्या बडिास्तीसाठी र्गावकऱ्यानंा द्याव ेिार्गिारे तूप. [झह.] 
 
नजरचूक स्त्री. िुियिामुळे, नकळत घडिेिी चूक, िोष. 
 
नजरचोर पु. धूतयपिाने, कावबेाजपिाने नजर चुकलविारा; दृष्टीिा पडण्याचे टाळिारा. 
 
नजरपट्टी स्त्री. १. धान्द्याच्या प्रत्येक िंडीमारे्ग द्यावा िार्गिारा कर. २. नजर म्हिून द्यायची 
रक्कम जमवण्यासाठी बसविेिी वर्गयिी, कर. 
 
नजरबंद पु. १. नजरबिंी करिारा; र्गारुडी. २. (को.) पहा : नजरबंदी 

लिलव. साध्या अटकेत; ज्याच्या हािचािीवर सक्त नजर आहे अशा स्स्थतीत. [फा. निंर् बंि] 
 
नजरबंदी स्त्री. १. दृष्टीिा भरुळ पाडिे; हातचिािी. २. नजरकैि. [फा. निंर् बिंी] 
 
नजरबाग पु. १. घर, राजवाडा इ.समोर शोभेसाठी केिेिा, सहज दृष्टीिा पडण्याजोर्गा बार्ग. 
२. र्गच्चीवर, लिडकीपुढे फुििंाडाचं्या कंुड्या वरै्गरे ठेवनू केिेिी बारे्गसारिी टुमिार रचना. 
 
नजरबाज लव. १. सूक्ष्म नजरेने परीिा, लनरीिि करण्यात कुशि. २. हेर; टेहळिी करिारा. ३. 
डोळे मोडिारा, मारिारा; नेत्रसंकेत करिारा. 
 
नजरभूल स्त्री. पाहण्यात िंािेिी चूक; डोळ्यानंा पडिेिी भरुळ. 
 
नजरभेट स्त्री. १. सरकारी अंमििारािा प्रथम भेटीच्या वळेी लििेिा नजरािा. २. पूवी 
जमाबिंीच्या वळेी प्रत्येक पाटिाने सरकारिा िेण्याची एक रुपयाची नजर. 
 
नजरणमठारू मीठ नेिाऱ्या र्गिबताकडून घेण्याचे शुल्क. 
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नजरस्वारी स्त्री. लपकावंरून घोडिळ, पायिळ इ.ची स्वारी नेऊ नये म्हिून शतेकरी 
स्वारीवाल्यानंा िेत ती िंडिी. 
 
नजरािा पु. १. पहा : २ नजर १ ते ३. २. (कायिा) स्थावर लमळकत वलहवाटीिा घेण्यासाठी 
नवा पट्टा करताना मािकािा िेण्याची रोि रक्कम. [अर. नझ् राना] 
 
नजरानजर स्त्री. एकमेकाकंडे पाहिे; दृष्टादृष्ट. 
 
नजला पु. १. काही लवकारामुळे डोळ्यातूंन वाहिारे पािी. (लि. डोळ्यात, डोळ्यावर उतरिे.). २. 
डोळ्यातूंन पािी वाहण्यापूवी होिारी डोळ्याचंी जळजळ. [अर. निंि्] 
 
नजाकत, नजाफत स्त्री. १. सुबकपिा : ‘नजाफत व कारालर्गरी व चारं्गिी वस्त पूवी आपि 
पालहिी आहे.’ – ऐलट २९६. २. िालित्य. [अर. नजाफत] 
 
नजा होिे लि. उत्साह नसिे; अंर्ग मोडून येिे. (कु.) 
 
नजीक, नजीख, नज्दीक  लिलव. शअ. जवळ; सलन्नध. [फा. नझ्िीक] 
 
नजीब लव. थोर, उच्च (कुळातिा, स्वभावाचा). 

स्त्री. झहिी लशपायाचंी एक तुकडी, वर्गय. [अर.; क.] 
 
नजीर पु. १. िेिरेि करिारा. २. तपासनीस. 
 
नजीस लव. १. कंजूष; लचकू्क; कृपि. २. रार्गीट; तापट; लतरसट; लचडिोर. ३. त्रास िेिारा; िाड; 
(िडतर व िचरट या शब्िाचं्या बऱ्याच अथी चुकीचा उपयोर्ग.) [अर. नलजस = घािेरडा, ओंर्गळ] 
 
नज्म १. ज्योलतष. २. कंुडिी. ३. तारा झकवा ग्रह. 
 
नझूल पु. १. सरकारी र्गावठािाची जमीन. (व.) २. बेवारस ठरल्यामुळे सरकारजमा िंािेिी 
जमीन. [अर. नुिुंि] 
 
नञ अ. न या अव्ययाबदि संस्कृत व्याकरिात योजिेिा पालरभालषक शब्ि. [सं.] 
 
नञ् समास पु. त्याचा अभाव, त्यापासून लभन्न, तिभावलवलशष्ट असा अथय सारं्गायचा असताना 
संस्कृत स्वरािी व व्यंजनािी शब्िाचं्या मारे्ग अनुिमे अन् व अ या विांचा योर्ग होऊन होिारा एक प्रकारचा 
समास. उिा. अब्राह्मि = ब्राह्मि नव्हे असा (मनुष्ट्य); अज्ञान = ज्ञानाचा अभाव. या समासाचे नञ तत्पुरुष 
व नञ बहुव्रीही असे िोन प्रकार आहेत. 
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नट पु. १. एक जात व त्यातीि व्यक्ती; डोंबारी; कोल्हाटी; बहुरूपी नट. हा लस्त्रया इ.चा वेष 
धारि करून नाचिे, िोरीवर चाििे, उड्या मारिे इ.अनेक प्रकारचे िेळ करून उपजीलवका करतो. 
नाच्या पोऱ्या; सोंर्गाड्या. २. (नाट्य.) नाटकात स्त्री–पुरुष भलूमकेचे काम करिारा मनुष्ट्य, पात्र. ३. 
नटण्याची सवय, स्वभाव असिेिा मनुष्ट्य. ४. उनाड, व्रात्य, कपटी, हरामी मनुष्ट्य : ‘ठस ठोंबस िट नट । 
जर्गभाडं लवकारी ।’ – िास २·३·३२. ५. चेष्टा; हावभाव : ‘विता ं रििीस्प्तस िालव नटें ।’ – अकक २ 
झककरकृत शुकरंभासंवाि २०. ६. वषे; अवतार; रूप; सोंर्ग : ‘धरोलनया रुराचा नट । नंिीवरी जाहिा 
उपलवष्ट ।’ – कथा २·१२·२४. [सं.] (वा.) नटामाजी नेटकी जार्ा– (संुिर पुरुषनटाने स्त्रीवषे धारि केिा 
तरी तो जसा कृलत्रम असतो व त्या भलूमकेतीि तशी सुंिर स्त्री जशी िुियभ असते त्यावरून) लिसण्यात 
अलतशय सुंिर पि बनावट व िुियभ अशी वस्तू. 
 
नट पु. मळसूत्र; लिळ्यािा (स्िूिा) घट्ट धरून ठेविारा भार्ग. [इं.] 
 
नट पु. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय रात्रीचा िुसरा प्रहर. 
 
नटका लव. नटिारा; निरेबाज; नटवा : ‘जो नर नटका । हलर विनीं नयेलच घटका ।’ – आपि ३९. 
[सं. नटक] 
 
नटखट  लव. िुच्चा; सोिा; हरामी. [झह.] 
 
नटिा, नटना स्त्री. िीिा : ‘मर्ग सवयज्ञनाथें नटिा केिी ।’ – िाव २६०. 
 
नटिे अलि. १. सजिे; वेशभषूा करिे; अिंकार, वसे्त्र इ.नी सुशोलभत बनिे. २. एिाद्याचा वषे, रूप 
धारि करिे; भलूमका घेिे. ३. िेळिे; नाचिे : ‘जैसा र्गोकुळीं नाचता ंमुकंुि । सवयलह नटों िार्गिे ।’ – िालव 
९४. ४. डौि लमरलविे; लिमाि, तोरा िािलविे : ‘वरी नटती तें फुडें । िलरर जाि ।’ – ज्ञा ३·६५. ५. 
ठमकिे; निऱ्याने, नटूनथटून, ठमकत चाििे. 

उलि. नाचविे; िेळविे; िेळ िािविे : ‘बाहेरी नटी छायालचत्र । चौऱ्याशंीं िि ।’ – ज्ञा 
१८·१३०३. [सं. नट] 
 
नटिे लि. १. (िबाडीने) नाकबूि होिे. २. नाकारिे; कचरिे; मान्द्य न करिे; काकूं करिे. [झह. 
नटना] 
 
नटणतर्ा पु. नाटककार. -शर. 
 
नटतोटक न. एक वृत्तलवशषे. तोटक वृत्ताच्या शवेटी एक रु्गरू अिर घातल्यावर हे वृत्त बनते. 
 
नटधारी  लव. नाटकी : ‘पाहून िुब्धिों तुसी आता लकती लिवस चालळवसी नटधारी ।’ – होिा 
८९. 
 
नटन न. १. नटाचे काम; अलभनय; वषे, रूप धारि करिे. २. िीडा; िीिा. ३. नृत्य; नाच. [सं.] 
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नटनतयक पु. अव. (व्यापक) नट, डोंबारी, कोल्हाटी, नाचिारे, सोंर्गाडे इ. समुच्चयाने. 
 
नटनं लि. माघार घेिे; हार पत्करिे. 
 
नटनागर लव. नटून, सजून र्गावभर झहडिारा. – शर. 
 
नटनाच  पु. १. उल्लास; उत्कषय; प्रताप; आलधक्य : ‘हें असो या लचन्द्हाचंा । नटनाचु ठायीं 
जयाच्या I’ -ज्ञा १३·२१५. २. हावभाव; अलभनय; अंर्गलविेप : ‘मातें र्गाती वालनती । नटनाचें लरिंलवती ।’ – 
ज्ञा १६.३६१. 
 
नटनाटक, नटनाटकी पु. १. नाना प्रकारचे चमत्कालरक िेळ करून िािविारा परमेश्वर, श्रीकृष्ट्ि 
इ. िेवता. २. नाटकी, सोंर्गाड्या मािूस. 
 
नटबाज, नटबाकजदा लव. १. लिमािाने, ताठ्याने, नटून चाििारा; अक्कडबाज; निरेबाज; नटवा. 
२. िाडंर्गा व धसकट (मनुष्ट्य). [सं. नट+फा. बाझ्] 
 
नटबाजी स्त्री. १. लिमाििारी; अक्कडबाजी. २. नटवपेिा; निरा. 
 
नटबाट  लव. िुच्चा; सोिा; हरामी. 
 
नटणबलावल पु. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा पलहिा प्रहर. 
 
नटमल्हार पु. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय िुसरा प्रहर. 
 
नटमोगरा पु. नटिारा मनुष्ट्य. 
 
नटरंगी  लव. नाटकी; िेळी; िपंडाव िेळिारी : ‘काय बाई नटरंर्गी मुिर्गी ही.’ – लचत्रवंचना 
९८. 
 
नटराज  पु. १. ताडंवनृत्य करत असिारा शकंर, त्याची मूती; नटेश. २. अधयनारीनटेश्वर, 
उजव ेअंर्ग पुरुषाचे व डाव ेस्त्रीचे असे स्वरूप. 
 
नटवा पु. १. डोंबारी जात. २. नाचिारा; नाच्या; पहा : नट १. ३. नटिारा;छेिछबेिा; निरेि. 
 
नटणविे  सलि. १. वस्त्र, अिंकार इ.नी सजविे; वषेभषेूने सुशोलभत करिे. २. नाटकातीि 
भलूमका करिे, वठविे, संपाििे. ३. नाचविे; नाचायिा िाविे. 
 
नटंग, नटंगे न. १. रु्गडघा. २. नडर्गी, नडरे्ग. (वा.) नटंगावर नेसिे – असभ्यपिाने नेसिे. 
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नटाई स्त्री. िुच्चेलर्गरी; सोिेलर्गरी; कपट. (लि. करिे). 
 
नणटनी, नटी, नटीि स्त्री. (नाच, तमाशा इ.त) सोंर्ग घेिारी, नाचिारी स्त्री; नतयकी. [सं. नलटनी, नटी] 
 
नणटर्ा पु. नट; सोंर्ग घेिारा : ‘नलटया एकलच एकिा ।’ – एभा ११·८६५. 
 
नटी स्त्री. १. सूत्रधाराची पत्नी. २. नाटकात काम करिारी स्त्री; स्त्रीपात्र. ३. नर्णतका; नाचिारी स्त्री; 
किावतंीि. [सं.] 
 
नटुली लव. ठेंर्गिी; िहानसर : ‘माहेरा मी जातें बाई ।… नटुिी भावजईं ।’ – विो ९६. 
 
नटोवा पु. नट : ‘आंर्गीचीआं रवरवा ं।… जैसा रिरंलर्गचा नटोवा सराऊं कलरतुसें ।’ – लशव १००४. 
 
नट्टापट्टा  पु. १. विेीफिी करिे; केस झवचरिे; चारं्गिे कपडे, िालर्गने घाििे. २. नटिे; 
मुरडिे; छचोरपिाची वशेभषूा; निरा; चट्टीपट्टी. [सं. नृत्य प्रवृत्त–मसाप २·३·२३९.] 
 
नठारा लव. वाईट; लनकामी; र्गयाळ; रदी; रदड. [सं. नष्टतर] 
 
नड पु. भाताच्या रोपात येिारा पोकळ िाडंा. (कु.) [सं.] 
 
नड स्त्री. १. अडथळा; प्रलतबधं; हरकत; अडचि. २. उपाधी; त्रास; उपसर्गय; उपरव. (लि. पडिे, 
होिे). ३. र्गरज (लि. काढिे). [सं. नड्] 
 
नड स्त्री. १. लपशाच्च. २. लपशाच्चाची बाधा. (र्गो.) 
 
नडग, नडगी, नडगे पु. स्त्री. न. १. (िेशावर, उत्तरेकडे रूढ) अस्वि; रीस. २. (ि.) वयस्क, 
जरठ, मनुष्ट्य. 
 
नडगी, नडगे, नडघा स्त्री. न. १. रु्गडघा. पहा : नटंग. २. पायाची नळी; नळरु्गडी. ३. पुढे आिेिे हाड. 
४. (मल्ललवद्या) िोन्द्ही पायाचं्या नळ्यावंर वार. [क. नडलर्ग] (वा.) नडग्र्ावर लागिे– लजव्हारी िार्गिे. 
 
नडगे न. कझिर्ग; किर्गी. (को.) 
 
नडघे न. १. तबल्याचे एक परडे; िोड. २. ढोिाप्रमािे एक चमयवाद्य : ‘डोि नडघें लर्गलडलबडें चरं्ग । 
रु्गजुरु्गजें िंािंं नर्गारा उपारं्ग I’ – स्वालि १०·२·४६. 
 
नडघेमोड स्त्री. उभी िरड; जेथे चढताना ढोपरानंा, नडग्यानंा िार्गण्याचा संभव असतो अशी 
चढि : ‘उमाबाई िाभाडी पुलियातं नडघेमोडीपाशीं डेरे िेऊन रालहिी होती तेथें वारिी.’ – मइसा ६, पृ. 
९९. 
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नडिी स्त्री. १. शतेातीि लपकात उर्गविारे लनरुपयोर्गी व लपकािा घातुक असिारे र्गवत; रान; िुराड. 
(लि. काढिे). (कु., राजा., हेट., र्गो.) २. असे र्गवत काढिे; बेििी. [सं. नड, नलडनी] 
 
नडिे अलि. १. रु्गंतिे; अडकिे; िार्गिे; र्गच्च, घट्ट होिे; अडकिे; िाटिे. २. अडविा जािे; आड 
येिे. ३. (घोडा इ.) अडिे; भीती इ.मुळे पुढे न सरिे. ४. कंुलठत, स्स्तलमत होिे; िंुटिे. ५. त्रासिायक, 
उपरवकारक होिे, असिे. [सं. नड्; क. नडु] 
 
नडिे सलि. लपकातीि, बारे्गतीि लनकामी र्गवत काढिे; बेििे; कंुिा काढिे; तििे; शतेातीि 
आधीच्या लपकाच्या धसड्या, धसकटे, रान काढिे. [सं. नड] 
 
नडनाच  पु. १. पहा : नटनाच. २. लमष. – मनको. [सं. नट+म.नाच] 
 
नडपी स्त्री. नडिी, बेििी करिारी स्त्री. (राजा., कु., र्गो.) 
 
नडविे, नडणविे उलि. १. नडिे; अडथळा करिे. २. िुिापत, इजा करिे. 
 
नडवी स्त्री. ओसरी. (तंजा.) 
 
नडाव पहा : नड 
 
नड्डा, नड्डी पु. स्त्री. घसा; नरडे; नरडी. (ना., व. ) (वा.)नड्डा पाडिे, नड्डी पाडिे–आिोश करिे; 
ओरडिे; घसा िरडिे. 
 
नित्, नेित् लव. नेिता; अजाि; बालिश. (र्गो.) 
 
निंद, निद, निदुली, निदोली  स्त्री. नवऱ्याची बहीि. [सं. ननान्द्दृ] 
 
निंदा, निदर्ा, निदाई पु. नििेंचा नवरा. (कु.) 
 
निंदावा, निदावा, निदवडा पु. नििेंचा जाच, छळ, अरेरावी. 
 
नत लव. नम्र; वाकिेिा; ओिवा. 

न. (नृत्य.) डाव्या-उजव्या बाजूिा मान न वळवता नुसती पुढे वाकवण्याचा अलभनय. [सं.] 
 
नत, नतभाग, नतांश पु. न. (ज्यो.) िमध्यापासून इष्ट प्रिेशापयंतचे उतरते चिाशं; िमध्यापासून 
ग्रहापयंतचे अंतर; पहािाराच्या स्थळीं िस्वस्स्तक आलि िस्थ पिाथय ह्यामंध्ये जो कोन होतो त्यािा 
िस्थाचे नताशं म्हितात.’ — धारपकृत सूययमािा १६. 
 
नतकाल पु. (ज्यो.) सूयोियापासून सूयास्तापयंतचा काळ. 
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नतजंघा  स्त्री. (नृत्य.) नृत्याच्या वळेी पाय अंलचत केिा असता टाचेवर भार पडतो तेव्हा जंघा 
झकलचत वाकते ती स्स्थती. 
 
नतद्रष्ट लव. १. कवडीचुंबक; पराकाष्ठेचा कंजूष. २. िाष्ट; िुष्ट. 
 
नतनाणडका स्त्री. (ज्यो.) मध्यान्द्हानंतरची व मध्यरात्रीपूवीची जन्द्मघलटका. 
 
नतनाणसका स्त्री. (नृत्य.) नृत्यात नाकपुड्या वारंवार जवळ आििे. 
 
नतपवय पु. बािाचा एक प्रकार. 
 
नतपाश्वय  पु. (नृत्य.) नृत्यात कोित्याही एका पायावर शरीराचा तोि साभंाळत असताना 
वाकिेिा त्या बाजूचा शरीराचा भार्ग. 
 
नणत स्त्री. १. नमन; विंन. २. नम्रता. ३. (ज्यो.) लत्रभोन िग्नाचे अंशात्मक िंबन; स्थानभेिाशं. 
[सं.] 
 
नणतजा, नतीजा  पु. १. फळ; पलरिाम; शवेट. २. लशिा. [अर., झह. नतीजा] 
 
नत्र पु. वातावरिातीि एक मुख्य घटक. 
 
नत्राम्ल  पु. न. एक तीव्र अम्ि; ह्यात चािंी, ताबंे इ. धातू लवरघळतात. 
 
नथ स्त्री. १. नाकात घािण्याचा लस्त्रयाचंा एक िालर्गना; नासामिी. २. नाकात घािण्याचे, नाकातून 
द्यावयाचे औषध (तूप इ.). [सं.नाथ; क. नत्त]ू 
 
नथडा पु. मोठी नथ. 
 
नथनी, नथिी स्त्री. १. िहान नथ; चमकी. (तंजा.) २. जनावराचं्या नाकात घातिेिी वसेि; नाथ. 
३. कुिूप नसताना कोयंड्यातून कडी लनघू नये म्हिून कोयंड्यात अडकविेिे िोिंडी वटेोळे. ४. 
तरवारीच्या मुठीिा अडकविेिे िोिंडी वटेोळे, कडी. [झह. नथनी] 
 
नथु, नथ्र्ा लव. नाक टोचिेिा (मुिर्गा). (मुिर्गा जर्गत नसल्यास नवीन मुिाचे नाक टोचतात 
व त्यािा हे नाव िेतात.). 
 
नथूशाई  लव. एका लवलशष्ट जातीचा (लहरा, रत्न इ.). (नथूशाह या पूवी होऊन रे्गिेल्या धनाढ्य 
र्गृहस्थाच्या नावावरून). 
 
नथ्थी लव. एकलत्रत केिेिे (कार्गिपत्र). (ना.) 
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नद पु. मोठी निी. उिा. शोि, झसधु, ब्रह्मपुत्र इ.ना नि म्हितात. [सं.] 
 
नदर स्त्री. १. दृष्टी; नजर. २. संधी; संधान : ‘नबाब तवारीस हात घािावयालस रे्गिा, ती निर 
रालजयानें धरून वार केिा.’ – सभासि २८. [अर. निंर] 
 
नदी स्त्री. ताज्या पाण्याचा मोठा व नैसर्णर्गक असा डोंर्गरातून येिारा, समुरािा लमळिारा मोठा 
प्रवाह. [सं.] 
 
नदीगकय , नदीबुड लव. निीच्या पुरातं, पाण्यातं बुडिारी, बुडािेिी (जमीन इ.). – बििापूर 
३६८. [सं. निी+अर.घकय ] 
 
नदीमातृक लव. नद्याचं्या पाण्याने, कािव्यानंी सुपीक बनिेिा; लपकासाठी कािव्यावंर अविंबनू 
असिेिा (प्रिेश, िेश इ.). 
 
नदीमुख  न. समुराच्या भरतीचे पािी निीच्या प्रवाहािा जेथे येऊन लमळते ती जार्गा. 
 
नदीवड  पु. यज्ञोपयोर्गी वृि. जसे :– उंबर, झपपळ, पळस, शमी इ. 
 
नदैव लव. िुिैवी : ‘आम्ही निैव े: आमते काहीलच नाही.’ – िीचपू १५१. [सं.] 
 
नधरत लव. लिलव. अलवरत : ‘नधरत चालििें  स्फंुिन ।’ – एभा ६·३३२. 
 
नधाड न. फुटल्यामुळे लनरुपयोर्गी िंािेिे भाडें. (व.) 
 
न न उद्र्गा. १. नको! नको!; नाकारिे; अमान्द्य करिे; नकार िेिे. २. एकाच वाक्यात िोन नकार 
असल्यास त्या वाक्याचा करिरूपी, होकाराथी अथय होतो : ‘न पुरी न कटककोपें उग्रा र्गरळास्ग्नच्या कुळा 
व्यािी ।’ – मोवन १२·३४. 
 
नन स्त्री. लििन लभििुी, संन्द्यालसनी. 
 
ननबटल पु. एक फुििंाड; तर्गर; अनंत. (बे.) 
 
ननाटा, ननाटी, ननाठी पु. स्त्री. सपाची एक लवलशष्ट जात. 
 
ननाय न. एक आधुलनक नाट्यप्रकार. 
 
नणनबाळ स्त्री. केळीची एक जात. [झह. नन्द्हा+क. बाळे] 
 
नन्ना पहा : न, न न 
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नन्नुबाळ, णनणन्नबाळ पु. न. १. िहान मुिािा िाडाने संबोधण्याचा शब्ि. २. (उप.) मोठ्या मुिािा 
उपहासाने िावण्याचा शब्ि. [रु्ग. नन्नु + म. बाळ] 
 
नपटी, नेपटी स्त्री. वळूेच्या नळीत जाईि असा झकलचत आिूड िाडंा करून लतच्या तोंडी आसािा 
इ.चे फळ घािून आवाज काढण्याचे यंत्र; बिूंक; फटकफळी. 
 
नपड स्त्री. परस्पराचें न पटिे; बेबनाव; वाकडीक. (राजा.) 
 
नपतेल न. टपेंटाईन. पहा : नखतेल 
 
नपश्चात  लव. नष्ट, धुळधाि िंािेिे; नामशषे. (र्गो.) 
 
नपाई स्त्री. १. कानउघाडिी. २. मोजिी. (िंाडी) [झह.] 
 
नपंुसक  लव. १. स्त्रीही नाही व पुरुषही नाही अशी (व्यक्ती); लहजडा; तृतीयपथंी; षंढ; संभोर्ग 
करण्यािा असमथय (पुरुष). २. परािमहीन; र्गाडूं; िुबळा (पुरुष). ३. शब्िाचं्या तीन झिर्गापंैकी एक. पहा 
: नपंुसककलग. [सं.] (वा.) नपंुसकाच्र्ा हाती पद्वमीि, रंभा–उपभोर्ग घ्यायिा असमथय व्यक्तीच्या हाती 
अलतशय सुंिर, बहुमोि वस्तू (पडिे, राहिे इ.); लवजोडपिा. 
 
नपंुसककलग न. ज्या नामावंरून प्रालिवाचक झकवा अप्रालिवाचक पिाथांच्या पुरुषत्वाचा झकवा 
स्त्रीत्वाचा बोध होत नाही, पि जी (नामे) त्या संपूिय जातीची झकवा त्या जातीतीि व्यक्तीची (एका 
घटकाची) वाचक असतात, त्याचें नपुसंकझिर्ग असते. उिा. ढोर, कुते्र, िाकूड, तेि इ. 
 
नप्पस लव. नपुसंक; षंढ; शळेपट. (ना.) 
 
नफख पु. घोड्याच्या पायास टाचेंजवळ होिारा एक रोर्ग.– अश्वप २·२८२.[अर. नफीस] 
 
नफब न. चोराने पाडिेिे भर्गिाड. (ना.) 
 
नफर पु. १. घोड्याची चाकरी वरै्गरे हिकी कामे करिारा नोकर, सेवक, र्गडी : ‘लहिाििोर 
साहेबाचा नफर आहे इतबाराचा I’ – समथयकृत लिवटा ३. २. व्यक्ती; जि; इसम : ‘नफर मजकूर हुजूर 
आल्यावर जें द्यावयाचें तें पाविे.’ – मइसा ३·३८७. ३. डार्ग; नर्ग. ४. उंट; उंटाचंी संख्या लिलहताना 
संख्यावाचकापूवी योजण्याचा शब्ि : ‘उण्ट नफर पचंवीस.’ – पया ३. ५. उंटावरीि कर : ‘उंटािा नफर, 
बिैािा सर… शब्ि उपयोलजिा जातो.’ – बििापूर ३६३. [अर.] 
 
नफरत  स्त्री. लतरस्कार. [अर.] 
 
नफराई  स्त्री. हिकी सेवा, चाकरी : ‘िेकराचे िेकरीं पटेिर्गी िाऊन लिवाि–नफराई करून 
सुिी असो.’ – मकुइ ३·२५. 



 

अनुक्रमणिका 

नफरी स्त्री. नफराई : ‘साहेबीं आपिास हातीं धरून पाढंरीवरी बैसवनू आपल्या हातें नफरी घेतिी 
पालहजे.’ – वाडसनिा १८४. 

लव. मोिाची; भाडोत्री; टाक भाड्याची : ‘िश्करचाकरी नफरी, काम मनोजोरे्ग होिार नाही.’ 
– वाडसनिा १८४. 
 
नफा पु. व्यापार, िुकानिारी इ. व्यवहारातं िचयवचे लफटून व्याजमुदिही लमळून वर लमळतो तो 
पैसा; फायिा; लकफायत. [अर. नफ् अ] 
 
नफातोटा पु. १. (अंकर्गलित) नफा आलि तोटा. २. िरेिी–लविीतीि नफा व तोटा या िोन 
बाबींवर उभारिेिे अंकर्गलितातीि प्रकरि. 
 
नफेबाजी स्त्री. लमळेि तेवढा जास्त नफा लमळलवण्याची िार्गिेिी िोड. 
 
नफेरी स्त्री. १. वाद्यलवशषे; तुतारीचा एक प्रकार : ‘सनया नफेलरया बुरंर्गें ।’ – मुवन १२·५९. २. 
पडघम. [फा. नफीर] 
 
नफ्फट लव. लनर्गरर्गट्ट : ‘पि मी नफ्फटपि ंबसून रहाते!’ – हेतो प्रबो ३३. 
 
नबळा लव. नेभळा, िुबळा; लनबयळ. [स.ं लनबयि; रु्ग. नबळंु] 
 
नबाब, नवाब पु. १. मुसिमान राजा, संस्थालनक. २. मोठा श्रीमंत मािूस; बडा उमराव. [अर. 
नूवाब, नव्वाब; फ्रें .; पोतुय. नबाबा] 
 
नबेदा अलि. अदृश्य होिे. (अलह.) 
 
नभ पु. न. १. आकाश; अंतराळ; अस्मान. २. मेघ; ढर्ग. [सं.] 
 
नभकट  न. िहान ढर्ग : ‘नभकटें धुकटें कट पाभळी ।’ – िालव ८६. 
 
न भूतो न भणवष्ट्र्णत पूवी कधी िंािा नाही व पुढे कधी होिार नाही असा; अिौलकक. [सं.] 
 
नभोनाणटका स्त्री. आकाशवािीतून ऐकविी जािारी नालटका; श्रुलतका. 
 
नभोवािी स्त्री. आकाशवािी; ध्वलनिेपिकें र. [सं.] 
 
नम पु. १. वाकिे; नमिे. २. पडते घेिे. (लि. िािे, घेिे, जािे, येिे.). ३. उतार : ‘अशा 
प्रकारच्या पटाईंत तुळईच्या २० फूट िाबंीस तीनचतुथांश इंच या मानानें नम द्यावा.’ – मरॅट ६०. 

लव. कमी; कमती. (िा.) 
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नमक पु. शतरुरीय स्तोत्रातंीि पलहिा भार्ग. यात रुरस्तुती असून ‘नमो’ शब्ि वारंवार येतो. [सं.] 
 
नमक न. मीठ. [फा.; झह.] 
 
नमिे उलि. १. वाकिे; िविे; वाकविे, मुरडिे जािे (िाकूड इ.). २. नम्र होिे; विंन करिे. ३. 
मान तुकविे; हार जािे; शरि येिे; पड िािे; हात जोडिे. ४. (र्गवय, रार्ग, संताप, रोर्ग इ.) शातं, कमी 
होिे, ओसरिे. [सं. नम] 
 
नमता लव. वाकिारा; कमी; शातं िंािेिा; पडता. 
 
नमदा, नम्दा पु. १. िळीत, झडकात िोकरीचा िर्गिा िाटून, िाबनू केिेिे जाड कापड; बुिूयस; 
(इं.) फेल्ट. २. काथ्या, जाडी िोकर इ. भरून केिेिी र्गािी; पायपुसिे : ‘सतरंजीची पट्टी टाकावी व 
त्यापुढें िोन नमिे टाकून प्रवशेिारास मश्रूचा पडिा िावावा.’ – ऐरापुप्र ११·६०३. ३. घोडा, हत्ती वरै्गरेंच्या 
िोलर्गरािािीि जाड बुिुयसाची र्गािी. [फा. नमद] 
 
नमन न. १. नमस्कार; विंन. २. िविे; वाकिे. ३. कीतयन, पुराि वरै्गरेच्या आरंभी ईश्वरस्तुलतपर 
श्लोक म्हिण्याची लिया; तमाशा इ.च्या आरंभीचे विंन; मंर्गिाचरि. ४. (ि.) आरंभ; सुरुवात; प्रस्तावना. 
[सं.] (वा.) नमनात, नमनाला घडाभर तेल जाळिे–एिाद्या कायाच्या आरंभािाच जास्त वेळ, पैसा िचय 
करिे. 
 
नमरी लव. धूतय. (िंाडी) 
 
नमणविे  सलि. १. वाकविे. २. शरि यायिा, हात जोडायिा भार्ग पाडिे; झजकिे; वठिीवर 
आििे. 
 
नमश्री स्त्री. सुरुवात; प्रारंभ. (र्गो.) [सं. नमुः+श्री] 
 
नमस स्त्री. १. िेवाचा नैवदे्य इ.चा िचय चािवण्यासाठी िेवाियािा इनाम लििेिी जमीन. (कु., 
र्गो.) २. लशपाई िोकाचंी वतनवाडी. (र्गो.) 
 
नमस्कार, नमस्र्ा पु. स्त्री. १. हात जोडून व डोके वाकवनू करतात ते विंन; अलभवािन; नमन. २. 
परस्पर अलभवािनासाठी हात जोडण्याची कृती. [सं.] (वा.) नमस्कार करिे, नमस्र्ा करिे –सोडून 
िेिे; त्यार्ग करिे; रजा घेिे; रामराम ठोकिे. (एखाद्याला) नमस्कार असो–एिाद्याचे नावही घेिे नको. 
 
नमस्कारदंड पु. िंडाचा एक प्रकार. यात िंड काढल्यावर हात जोडून नमस्कार करतात. 
 
नमस्ते १. तुिा नमस्कार असो या अथाचे संस्कृत वाक्य. २. (संघव्यायामातीि) नमस्कार करण्याची 
लिया; तीबदिचा हुकूम. – संव्या ३९. [सं.] 
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नमा स्त्री. प्रलतबधं; मनाई. 
 
नमुःकार पु. अग्नीत आहुती टाकताना ‘नमुः’ म्हिून केिेिा उच्चार. 
 
नमाज स्त्री. १. मुसिमानाचंी ईश्वरप्राथयना. (लि. करिे, पढिे.). २. (ि.) अंर्गिट आिेिी, र्गळ्यात 
पडिेिी एिािी अलनष्ट र्गोष्ट; िचाडं; लिर्गाड; ब्याि; भार, संकट वाटण्याजोरे्ग जनावर इ. (लि. पडिे, 
घाििे.). [फा. नमाझ्] 
 
नमाजबंद पु. (मल्ललवद्या) कुस्तीतीि एक डाव. जोडीिाराच्या आपल्याकडीि हाताचे मनर्गट 
धरून त्या हातावरून आपिा पाय घािून आपल्या िुसऱ्या माडंीच्या जाघेंत तोच हात धरून व 
जोडीिाराच्या हातात घातिेिा आपिा रु्गडघा जलमनीवर टेकून जोडीिारािा या डावाने चीत करता येते. 
(नमाजाच्या बठैकीप्रमािे हा डाव बाधंायचा असतो म्हिून हे नाव रूढ.). 
 
नमान न. चोि उत्तर. (कु.) 
 
नमार लव. तािंळाची एक वन्द्य जात. (बडोिे) : ‘ऋषीधान्द्यसावंा व नमार या िोन जातीचे तािूंळ…’ 
– ऐरा १४४. [सं. नीवार] 
 
नणमत लव. वलंििेिा; नमस्कार केिेिा. [सं.] 
 
नणमता लव. नमस्कार करिारा. 
 
नमुना, नमोना पु. १. नकाशा, आरािडा. २. मासिा; आिशय; उिाहरि. ३. नक्कि, प्रलतमा. ४. 
प्रकार; तऱ्हा. [फा. नमूना] 
 
नमुनाघटक पु. अव. नमुनापद्धतीने सवेिि करताना मालहती र्गोळा करण्यासाठी लनवडिेिे घटक. 
 
नमुनाचाचिी स्त्री. सवांना िार्गू पडतीि असे लनष्ट्कषय काढण्यासाठी काही लनवडक घटकाचंी पाहिी 
करिे. 
 
नमुनाचौकट स्त्री. अभ्यसनीय समूहातीि नमुने लनवडण्यासाठी केिेिी सवय वस्तंूची यािी. 
 
नमूद, नमोद पु. स्त्री. प्रलसद्धी; जालहरात; प्रख्याती : ‘स्वामी ज्यास हातीं धलरतीि त्यासं नमुिातं 
आलितीि.’ – मइसा १·१५४. 

लव. १. (सरकारी कामकाजात रूढ) लनर्णिष्ट, नोंि, िािि, रुजू केिेिी. २. (ि.) मुिर; 
लनलित : ‘सिर प्रमािें न िंाल्यास िढाई नमूि आहे.’ – इनाम १४४. ३. प्रलसद्ध; प्रख्यात : ‘िौितीस धक्का 
बसलियावर प्रस्तुत िुन्द्याईंत नमूि तुम्ही व्हाि.’ – मइसा ५·१९. ४. िेििा; सुरेि; भव्य; थाटामाटाचा. 
५. राजी; कबिू; तयार. [फा.] 
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नमोदा पु. आििी; आरािडा; नमुना; नमूि : ‘त्याप्रमािे कामाचा नमोिा कलरती ग्रामस्थ ।’ – पैमा. 
 
नमोनमोनमस्कार. [सं. नमुः लित्व] (वा.) नमोनमो करिे–एिाद्याबदि अलतशय आिर, भीड िािलविे, 
राििे. 
 
नमोनारार्ि उद्र्गा. र्गोसाव्यानंा नमस्कार करताना व र्गोसाव्यानंी परस्परानंा अलभवािन करताना 
उच्चारण्याचा शब्ि. 
 
नमोस्तु १. नमस्कार असो. २. एकमेकानंा नमस्कार करताना महार िोक उच्चारत तो शब्ि. [सं.] 
 
नम्र लव. १. (भार, ओिें इ.नी) वाकिेिा; िविेिा. २. लवनयशीि; िीन; आज्ञाधारक. ३. मऊ. 
[सं.] 
 
नम्रता, नम्रार् स्त्री. लवनय; िीनता. [सं.] 
 
नर् स्त्री. निी; नई : ‘याचं्या लिया लविोकुलन, म्हिलति पकंप्रसूलत हाय नया I’ – मोआश्रम ३·६७. 
[सं. नि-िी] 
 
नर् पु. १. नीलत–न्द्यायशास्त्र; नीती; न्द्याय; सन्द्मार्गय; सच्चेपिा. २. मार्गयिशयकत्व; पुढारीपि; 
नेतृत्व. ३. राजनीती; राज्यकारभार; (संस्था, राज्य इ.चे) अनुशासन. [सं.] 
 
नर्न पु. न. डोळा; पाहण्याचे इंलरय. [सं.] 
 
नर्नर्तां अलनच्छेने : ‘आम्ही नयनयता ंजलर तुम्ही लनिेलपिों आहवी.’ – र्गरा १०६. 
 
नर्वाद पु. जैनमत. नय म्हिजे अंश, अंर्ग झकवा पाहिाऱ्याचा लवलशष्ट अलभप्राय. 
 
नर्ा स्त्री. (नालवक.) काठीच्या व किमीच्या िोऱ्या िावण्यासाठी असिेिी र्गिबताच्या बाहेरीि 
िाडंी. (हेट.) 
 
नर्ार स्त्री. डोंर्गरकपार; डोंर्गरसपाटी. 
 
नरे् लि. एिाद्या अप्रासंलर्गक, अलनष्ट लियेचा सौम्यपिे लनषेध करायचा असता धातूच्या ता झकवा ऊ 
प्रत्ययान्द्त रूपापुढे योजण्याचे लनषेधाथी लियापि. [सं. न एव] 
 
नय्र्ा पु. (र्गंलजफा, पत्त्याचंा िेळ) नऊ लठपक्याचें पान; नव्वी. (कर.) 
 
नर पु. १. मनुष्ट्य. २. पुरुष; पुरुषजात; ज्याच्या शरीरात रेत, वीयय, शुि तयार होते असा सजीव. 
३. जोडीच्या पिाथांतीि मोठा पिाथय. ४. परमपुरुष; पुरािपुरुष; आलिपुरुष. ५. घोडा : ‘कोति नर 
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कोतवाि वारि मर्गनमस्त लकि कलरत ।’ – ऐपो २००. ६. (ि.) मळसूत्री लिळा; िाराचं्या िंडपानंा 
असिाऱ्या िोिंडी पट्टीत–मािीत बसिारा चौकटीचा लिळा. ७. (ि.) उसाच्या चरकातीि तीन 
िाटापंैकी मधिी झकवा िोन िाटातंीि उजवी िाट; नवरा. ८. बुलद्धबळातीि सोंर्गटी. ९. (मुरि.) (ि.) 
टंककृतीत पोिािी लिळ्यावर घासून तयार केिेिा ठसा; (इं.) पंच. १०. मोती डोळ्यासंमोर धरल्यावर 
आतीि बाजूिा लचरल्यासारिी लिसिारी रेघ. ११. अंकुर; कोंब. – श े३·६. १२. वाशातंीि, वाळिेल्या 
कळकातीि उभा घट्ट तंतू. १३. निाच्या मुळावरचे उचकटिेिे कातडे. १४. (ज्यो.) उन्नताशं ज्या. [सं.] 
(वा.) नर मोडून नारार्ि घडिे–१. एिािी वस्तू घडिे, मोडिे व पुन्द्हा घडिे; त्याच त्याच र्गोष्टीची 
घडामोड करिे. २. मनुष्ट्यािा िेवपिािा, श्रेष्ठपिािा पोचविे. नरो वा कंुजरो वा– (अश्वत्थामा या 
नावाचा मनुष्ट्य की हत्ती युद्धात मारिा रे्गिा हे मिा माहीत नाही, असे रु्गळमुळीत उत्तर िेऊन धमयराजाने 
रोिाचायांना चकविे त्यावरून) एिाद्या र्गोष्टीलवषयी पूिय अज्ञान, औिासीन्द्य िािवण्यासाठी लििेिे 
संलिग्ध उत्तर; माहीत नाही असे िािलविे. 
 
नरक पु. १. यमनर्गरीतीि लवष्ठा, रक्त, पू इ. घाि वस्तंूनी भरिेिी, पापी िोकानंा मृत्यनंूतर 
यातना भोर्गण्याची जार्गा. याचे ८४ प्रकार आहेत. २. (ि.) लवष्ठा; मि; घािीचा संचय; (सामा.) र्गू. ३. 
लवष्ट्िूने मारिेिा एक रािस. ४. (लि.) ईश्वरी सहवासाचा व तज्जन्द्य आध्यास्त्मक अनुग्रहाचा अभाव. ५. 
(लि.) सैतान व िुरात्मे याचें वसलतस्थान [सं.] (वा.) नरक अंगावर घेिे–वाईट, िुष्ट्कीर्णतकारक काम 
अंर्गावर घेिे. नरक उपसिे–एिाद्याच्या घािेरड्या र्गोष्टी, कृत्ये बाहेर काढिे; त्याचंी शहालनशा, चचा 
करिे. नरक तोंडात साठविे–तोंडात नेहमी अपशब्ि, ग्राम्य शब्ि भरिेिे असिे; नेहमी अश्लीि, 
लशलवर्गाळीचे भाषि करिे. नरकाची वाट दाखणविे–एिाद्यािा वाईट कामाकडे प्रवृत्त करिे; वाईट 
उिाहरि घािून िेिे. नरकाची सामुग्री –१. नरकवासािा पात्र करिाऱ्या िुष्ट्कृत्याचंा समुिाय. २. 
(रार्गाने) संसार. ३. (रार्गाने) नकोशी, लतरस्करिीय र्गोष्ट, काम. नरकाचे खापर, टोपले–कजय; 
आतबट्ट्ट्याचा धंिा; िोकापवाि; अपकीती इ. (लि. येिे, फुटिे, घेिे, डोईवर येिे.). नरकात 
जीभघालिे–१. िोटे बोििे. २. घािेरड्या र्गोष्टीचे अलभवचन िेिे. नरकात धोंडा टाकून कशतोडे घेिे–
१. घािेरडी कृत्ये करण्यात पुरुषाथय, समाधान मानिे. २. वाईटाशी संबधं ठेवनू त्याचा वाईट पलरिाम 
भोर्गिे. नरकात पचिे, नरकात णपचिे–घािेरड्या, लकळसवाण्या जारे्गत, पलरस्स्थतीत लितपत पडिे. 
नरकाने अंग भरिे– (ि.) कजािािी बुडिे; पराकाष्ठेचे कजयबाजारी होिे. नरकी धजा लाविे, नरकी 
ध्वजा लाविे–ज्यामुळे नरकात श्रेष्ठपिा र्गाजेि अशी घािेरडी कृत्ये करिे. लोकांच्र्ा नरकात बुडिे–
िोकाचें पराकाष्ठेचे िेिे होिे; िोकाचं्या कजात बुडिे. 
 
नरककंुड न. १. पापी मनुष्ट्य मृत्यनंूतर जेथे लितपत पडतो ते नरकाचे कंुड. २. (ि. 
लतरस्काराथी) र्गभाशय. [सं.] 
 
नरककेस पु. अव. (मुिािा) उपजत असिेिे, र्गभावस्थेत आिेिे केस. 
 
नरकचतुदयशी स्त्री. लवष्ट्िूने नरकासुराचा वध केिा तो लिवस; आलश्वन वद्य चतुियशी. या लिवशी 
पहाटेिा, चरंोियाच्या वेळी अभ्यंर्गस्नान करून यमतपयि करायचे असते. 
 
नरकवास पु. १. नरकात राहिे. २. (ि.) र्गभयवास. ३. घािेरड्या, यातना भोर्गाव्या िार्गिाऱ्या 
जार्गी राहिे. ४. अधमयस्थान. 
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नरकाड, नरकाडी, नरकड स्त्री. घािीची, िुरं्गधीयुक्त जार्गा; रु्गिाडी. 
 
नरकाडी स्त्री. फलजती : ‘शूराहूंलन मालनिें  िंडी । तरी युध्यप्रसंर्गीं नरकाडी ।’ – िास 
१३·१०·१७. 
 
नरकीचा कांदा सपयिंशावर िेण्यास उपयोर्गी असा एक कंि. 
 
नरगष न. कादं्याच्या रोपासारिे िंाड. फळ वाटीच्या आकाराचे. 
 
नरगसी कणलर्ा एक प्रकारचा मासंाहारी िाद्यपिाथय. हा लचकन व भाज्या घािून कलरतात. – र्गृलश २·६७. 
[फा. नरलर्गस्+अर. कलिया] 
 
नरगा, नगा पु. वढेा. पहा : जगा [तु. नर्गयह] 
 
नरघा पु. एक वाद्य; तबिा. – (बडोिे) किा १३६. [रु्ग.] 
 
नरटविी न. नारळाच्या नरोटीने भरावे िार्गण्याइतके (ओढ्याचे, लवलहरीचे कमी िंािेिे) 
उथळ पािी. 
 
नरटी, नरोटी, नरवटी, नरवटे, नरंवटी, नरंवटे स्त्री. न. १ मािसाच्या डोक्याची कवटी; कवटीचे हाड; 
नरकपाि. २. नारळाची करोटी; करवटंी. 
 
नरटेल न. नारळाच्या नरट्या जाळून काढिेिे तेि. 
 
नरड, नरडपे, नरडव, नरडपेच पु. जनावराचं्या र्गळ्यािा होिारा एक प्रकारचा घातुक रोर्ग. याने 
पुष्ट्कळ रु्गरे मरतात; काळपुळी; र्गळोटी. (कु.) 
 
नरडिे सलि. नरडी िाबिे; ठार मारिे. 
 
नरडी, नरडे स्त्री. न. १. घसा; अन्नमार्गय. २. र्गळ्याच्या वरच्या भार्गात लिसिारा, पुढे येिारा भार्ग; 
घाटी; र्गळा; कंठमिी. [सं. निी; झह., रु्ग. नरडो] (वा.) नरडी घेिे, नरडे घेिे –ठार मारिे : ‘अभावाची 
घेतिी नरडी ।’ – िास ५·९·४६. नरडी दाबिे, नरडे दाबिे– र्गळा िाबनू जीव घेिे. नरडी धरिे, नरडे 
धरिे–१. जेवायिा िोळंबा करिे. २. र्गळा धरिे; संकट आििे. नरडी फोडिे, नरडे फोडिे–मारिे. 
नरडी बसिे, नरडे बसिे–घशातून आवाज न लनघिे. नरडीचा घोट घेिे, नरडीचे रक्त णपिे–ठार 
मारिे; जीव घेिे. नरडीला नख देिे, लाविे–मूि जन्द्मताच त्याचा र्गळा िाबनू ठार मारिे. नरडीला हात 
घालिे–ठार मारिे. नरडीस बसिे–िनपटीिा बसिे; लपच्छा पुरवनू, तर्गािा करून सतावनू सोडिे; 
र्गळी पडिे. 
 
नरिी, नरािी, नऱ्हािी स्त्री. न्द्हाव्याचे निे काढण्याचे हत्यार. [सं. निहरिी] 
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नरतबेला पु. फक्त, पुष्ट्कळ पुरुषच राहतात अशी जार्गा; पुरुषाचें वठार. [सं. नर+झह., फा. 
तबेिा] 
 
नरतुरंगम पु. (ज्यो.) एक नित्रपुंज. 
 
नरद स्त्री. बुलद्धबळे, फासे इ.च्या िेळातंीि सोंर्गटी : ‘आमचें जुर्ग लवसकटताचं नरि ठार केिी.’ – 
भाब १७. [फा. निय] 
 
नरद स्त्री. फट; भेर्ग; साधं्यातंीि अंतर. (अलह.) 
 
नरनरिे अलि. पडसे येिे. 
 
नरनरा लव. ताजे. (िंाडी) 
 
नरनाल  स्त्री. एका मािसाने वाहून नेण्यासारिी िहान तोफ. 
 
नरप न. कपाळ. (व.) 
 
नरपट्टी, नरपाटी स्त्री. आटे पडण्याची वस्तू घट्ट धरिारे यंत्र. यात िोन बाजंूना हात व मध्ये 
चपटा भार्ग असतो. चपट्या भार्गात लनरलनराळ्या आकारमानांची भोके असतात. 
 
नरपती  पु. १. राजा. २. पायिळातीि सैलनकाचंा मुख्य. – हंको. 
 
नरपशू  पु. (झनिाथी) पशूपं्रमािे वतयन करिारा; मूिय व अधमी, िाडंर्गा व लनियय मनुष्ट्य; 
नराधम. 
 
नरपात  न. निे काढण्याचे यंत्र. 
 
नरपुडा  लव. मरतुकडा; रोडका. 
 
नरपंुगव  पु. नरश्रेष्ठ; मनुष्ट्यात उत्तम, वरचढ, अग्रिी. [सं.] 
 
नरबली, नरबळी पु. १. यज्ञात बळी िेण्याचा मनुष्ट्य. २. पहा : नरमेध [सं.] 
 
नरभक्षक लव. मािसािा िािारा; मािसाच्या रक्ताची चटक िार्गिेिा. [सं.] 
 
नरभू स्त्री. प्राचीन काळी झहिंूना माहीत असिेल्या जर्गाचा मध्यभार्ग; मध्यवती िेश; भरतिंड. [सं.] 
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नरम लव. १. मृिू; कडक नसिेिे; रु्गिरु्गिीत; मुिायम. २. (ि.) कठोर, जहाि नसिारा; र्गरीब; 
सौम्य; िीन; मवाळ. ३. भोळा; साधा; बावळट. ४. बायकी; बुळा. ५. स्वाभालवक तेज, कडकपिा, तीक्ष्िता 
कमी असिेिा. उिा. कोमट पािी इ. [फा. नमय; रु्ग.] (वा.) नरम पडिे, नरम होिे– (बाजारभाव इ.) 
कमी होिे, उतरिे, मंिीस येिे. नरम रे्िे– (एिािा मनुष्ट्य इ.) स्वभावाने र्गरीब बनिे; सौम्यपिाने वार्गू 
िार्गिे. (एखादे) काम नरम करिे–काम फते्त करिे. 
 
नरमगरम लव. १. फार उष्ट्ि झकवा फार थंड नाही असे. २. तेजीमंिीचा. ३. मवाळ–जहाि. 
 
नरम चारा (ि.) उंची व नाजूक िािे, अन्न. 
 
नरमछापी लव. जुनेपिामुळे ज्यावरीि छाप, ठसा लवरूप, िराब िंािा आहे असे (नािे). 
 
नरमिे अलि. (वारा, पाऊस, लवकार, संताप, ताप इ.) कमी, मंि, सौम्य होिे; मंिाविे. 
 
नरमाई, नरमी स्त्री. मृिुत्व; नरमपिा; कोमिता; मवाळपिा. [रु्ग.] 
 
नरमादी  स्त्री. १. जोडीच्या िोन पिाथांतीि पुरुष व स्त्री. २. जोडीच्या िोन पिाथांतीि स्त्री–
पुरुष संबंध; िहानमोठेपिा. ३. (व्यापक) (िोन पिाथय, व्यक्ती इ.तीि) श्रेष्ठकलनष्ठभाव; तरतमभाव; 
उजवा–डावा प्रकार. ४. उसाच्या चरकातीि िाटा. ५. लबजार्गरी. ६. एक प्रकारचे कुिूप. [फा. नमािा] 
 
नरमाविे अलि. १. नरम, सौम्य होिे. २. (ि.) शातं, सुसह्य, कमी, मंि होिे. 
 
नरणमना  पु. १. रेशीम. २. रेशमी वस्त्र, कापड इ.: ‘नरलमन्द्याचीं झिडें सवें लशकारिाना ।’ – 
लनर्गा ३२५.[फा. नमीना, नमय] 
 
नरमेध पु. मनुष्ट्ययज्ञ; ज्यात नरबळी िेतात तो यज्ञ. [सं.] 
 
नरर्ान  न. मािसानंी मािसानंा वाहून नेण्याचे साधन. उिा. पाििी, मेिा, लरिा इ. 
 
नरलवंग स्त्री. िवंर्गाचंी एक जात. 
 
नरवरी लव. नरवर शहरात बनिेिा (िोिंडी लजन्नस, अडलकत्ता, तरवार इ.) : ‘मोठमोठािे नरवरी 
नव े। उभे कराव ेत्यावरी ।’ – अफिा २५. 
 
नरवा स्त्री. घाण्यातून र्गाळिेिे तेि लजथे पडते ती िाच. 
 
नरवा पु. करवसुिीची रयतवारी पद्धत : ‘लतसऱ्या पद्धतीचें नावं नरवा.’ – बडोद्याचे राज्यकते 
३५८. 
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नरवी स्त्री. आधार : ‘बोिा न िाहोलन नरवी.’ – अमृतानुभव ६·९८. 
 
नरवादार लव. ज्यानंी प्रथम िेड्याचंी वसाहत करून जमीन िार्गवडीिा आििी त्यापंैकीं 
प्रत्येक. – बडोद्याचे राज्यकते २५८. 
 
नरशा पु. नवस करून िंािेिा मुिर्गा. (व.) 
 
नरसाळे  न. तेि इ. रवपिाथय भाडं्यात ओतण्याचे साधन; र्गळिी; नाळचे; चाडी. 
 
नरकसग, नरकसह पु. १. लवष्ट्िूचा चौथा अवतार. २. (ि.) झसहासारिा उग्र व परािमी पुरुष; 
पुरुषश्रेष्ठ. 
 
नरकसग  न. वाजलवण्याचे एक प्रकारचे झशर्ग; तुतारी. 
 
नरकसहावतार पु. िैत्यराज लहरण्यकश्यपूचा वध करण्यासाठी लवष्ट्िूने धारि केिेिे झसहाकृती 
मनुष्ट्याचे रूप, अवतार. (वा.) नरकसहावतार घेिे– अलतशय रार्गाविे; कोपालवष्ट होऊन उग्र रूप घेिे. 
 
नरसुणवद्या स्त्री. संजीवनीलवद्या : ‘अमृतसंजीवनीलवद्या । बृहस्पलत नेिे नरसुलवद्या ।’ – 
मुक्तेश्वरकृत महाभारत आलिपवय १७·१६. 
 
नरसे न. स्वतुःच्या छंिाने चािण्याचे वडे; हेकडपिा; र्गाठेपिा; िुराग्रहीपिा अथवा त्याची िहर. 
(राजा.) 
 
नरसोबा  पु. रार्गीट, तापट मनुष्ट्य. (नरझसह ही उग्र िेवता आहे यावरून). 
 
नरहरदेवाची पालखी १. नरझसहाची पाििी. ती उचिण्याचे पुण्य िाभाव े म्हिून लतच्या िाडं्यािा 
िािंा द्यायिा भक्त उत्सुक असतात. तेव्हा साहलजक फार र्गोंधळ उडतो. २. (त्यावरून ि.) जे काम 
करण्यासाठी िूप िोकाचंी र्गरज असते, कामाची जबाबिारी कोिा एकावर सोपविेिी नसते व काम 
होण्याची झकवा चारं्गिे होण्याची कोिी काळजी करत नाही अशा वळेी अव्यवस्स्थतपिे होिारे काम; 
बारभाई कारभार. 
 
नरा पु. १. वरं्गि ठेवण्याचे बाबंूचे नळकाडें. २. पोट. 
 
नराचा आख (लबडाचा कारिाना) उसाच्या चरकाच्या मधिी वृत्तलचती झकवा नर बसलवण्यासाठी 
त्याच्या मधोमध असिेल्या भोकात बसलवण्याचा आि. 
 
नराचे चाक (लबडाचा कारिाना) चरकातीि वरची पाटिी व मधिी वृत्तलचती याचं्या िरम्यान 
बसलवण्याचे िंतुर चाक. 
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नरािी, नऱ्हािी  पहा : नरिी 
 
नरांडी स्त्री. १. साडंपािी जाण्यासाठी काढिेिा पाट; नािा; र्गटार. २. र्गळा; अन्ननलिका; घसा; 
घाटी; नरडी. ३. पहा : नळकांडी 
 
नरांबा पु. एक िंाड. याचे िाकूड इमारती कामातं वापरतात. 
 
नरी स्त्री. (जोडे इ. लशवण्यासाठीचे) बकऱ्याचे कमाविेिे, रंर्गविेिे कातडे. [झह.; रु्ग.] 
 
नरीस न. कूस; टोक. (र्गो.) 
 
नरुली स्त्री. वासरानंा पातळ पिाथय पाजण्याचे बाबंचेू साधन. (व.) 
 
नरोटी, नरोटे, नरेटी स्त्री. न. १. पहा : नरटी. २. (ि.) अलतशय थोडे िूध िेिारी र्गाय, म्हैस. (वा.) 
नरोटी लागिे, नरोटे लागिे, नरेटी लागिे– (लवहीर इ.तीि) पािी नरटीने काढण्याइतके कमी होिे. 
नरोटी हातात घेिे, नरोटे हातात घेिे, नरेटी हातात घेिे–भीक मार्गायिा िार्गिे. नरोटी हातात रे्िे, 
नरोटे हातात रे्िे, नरेटी हातात रे्िे–एिाद्यािा लमळकतीपैकी काहीही न लमळिे, न उरिे; भीक 
मार्गण्याची वेळ येिे. 
 
नतयक लव. १. नाचिारा. २. नाच्या; नट. [सं.] 
 
नतयन न. पहा : नाच 
 
नदेव, नदैव लव. िुिैवी; करंटा : ‘थोडे जािीवनेें निेव । होती िोक ।’ – िास १५·३·६. 
 
नमय न. िेळ; िीडा; करमिूक. [सं.] 
 
नमयद्या पु. १. नमयिा निीत सापडिारा ताबंड्या रंर्गाचा र्गिपतीचा बाि. २. (ि.) र्गोटा; िर्गड; 
मूिय; ठोंब्या. [सं. नमयिीय] 
 
नमयरु्क्त लव. िुबीिार. 
 
नमयसणचव पु. िुशमस्कऱ्या. [सं.] 
 
नमोकपास स्त्री. िेवकापशी. (रु्ग.) 
 
नवा पु. सोनाराची फंुकण्याची नळी. (िंाडी) 
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नसय स्त्री. १. िहान मुिानंा साभंाळण्यासाठी ठेविेिी बाई; िाई. २. रोग्याची शुश्रूषा करिारी स्त्री; 
पलरचालरका. ३. सुईि; बाळंतपिाच्या वेळी मित करिारी स्त्री. [इं.] 
 
नसयरी स्त्री. १. लविीसाठी तयार रोपे ठेविेिी बार्ग. २·३ ते ५ वषाच्या मुिाचंी शाळा; बािकमंलिर. 
[इं.] 
 
नलक न. कोमि अस्थी; कूचा. [सं.] 
 
नलकट  लव. लनियज्ज. (व.) 
 
नलद पु. वाळा नावाचे सुर्गंधी र्गवताचे मूळ : ‘शुद्ध सवारं्ग कुश निि पलर उपभोर्गोलचतत्व नििासी 
।’ – मोवन ४·७५. [सं.] 
 
नलसुरी  पु. घोड्याचा एक रोर्ग. यानें घोड्याच्या पोटातूंन मिै लनघतो. यािा असहाि असेंलह 
म्हितात. – अश्वप २·१९६. 
 
नणलका  स्त्री. नळी. [सं.] 
 
नणलकाकूप पु. जलमनीत िोिवर यालंत्रकपिे भोक पाडून मर्ग त्यात बसविेल्या नळीतून पािी 
काढिे जाते अशी लवहीर; झवधनलवहीर. 
 
नणलकागं्रथी स्त्री. रक्तवालहन्द्याशंी नलिकेने जोडिेिी गं्रथी. उिा. अश्रू–घमय–गं्रथी. 
 
नणलकास्थी न. िाबं हाड. [सं.] 
 
नणलनी  स्त्री. १. कमळाचंा समूह. २. कमळानंी भरिेिे तळे. ३. कमळाचा िेठ. ४. 
अष्टनालयकातंीि एक नालयका प्रकार [सं.] 
 
नणलनीपद्वमकोश (संरु्क्तहस्त) पु. (नृत्य.) पद्मकोशहात करून एका हाताने िुसऱ्या हातािा 
आधी करंर्गळीपासून आतून बाहेर व मर्ग बाहेरून आत लवळिा घाििे इ. अलभनययुक्त लिया. [सं.] 
 
नणलस्त  लव. वाईट, नीच; िुरु्गयिी. [फा. नारास्त] 
 
नल्र्ाख  लव. नािायक; िाड; िट्याळ : ‘बहुत मानेि तो ल्याि । वरकड जािाव ेनल्याि ।’ 
– िालव ३५२. 
 
नव लव. १. नवीन; नूतन; नव.े २. कोमि; लचमुकिे; िहान : ‘संुिर िंडिें  नव बाळ ।’ – तुर्गा 
४२४०. 
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नव लव. नऊ; ९ ही संख्या. [सं.] 
 
नव अ. न; नच; नये : ‘र्गो–धनीं बहु पुढें नव जावें । ठाव एकलच धरूलन लथजावें ।’ – वामन–विेुसुधा 
२२. [सं. न वै, नैव] 
 
नवकथा  स्त्री. नवीन आकारबधं झकवा आशय असिेिी कथा. 
 
नवकल्पक पु. संशोधक (प्रामुख्याने उत्पािनिेत्रातिा). 
 
नवकवी  पु. अव. केशवसुतापंासून नंतरच्या काळातीि आत्मलनष्ठ कलवता करिारे कवी. 
 
नवकाव्र् न. इंग्रजी वाङ मयाच्या प्रभावामुळे लनमाि िंािेिे केशवसुतापंासून लिलहिे रे्गिेिे, 
नवनव ेप्रयोर्ग करून पाहिारे व आपल्या भावना व्यक्त करण्यावर भर िेिारे काव्य. 
 
नवकीदय  स्त्री. प्रथम िार्गवड : ‘नवकीिीस कोठें कोठें नारं्गरीत होते तें काम सोडून या धंद्यास 
िार्गिे.’ – ऐिेसं ९५९. 

लव. नव्याने िार्गवडीिा आििेिी (जमीन). [फा. नौकीिय] 
 
नवकुलपांचे तारू िढाऊ र्गिबत : ‘लविायत जंलजरा नवकुिपाचंं तारू ।’ – लवलव ८·३·५४. 
 
नवक्लृप्ती स्त्री. चािू काययपद्धतीत सुधारिा करण्यासाठी काढिेिी कल्पना. 
 
नवकोटनारार्ि  पु. १. अलतशय श्रीमंत, कोट्यधीश मनुष्ट्य. २. (ि.) अलतशय िलररी, कंर्गाि 
मनुष्ट्य. 
 
नवखंड  न. अव. पथृ्वीच्या नऊ िंडाचंा समुिाय. 
 
नवखा लव. १. नवीन; अपलरलचत. २. (व्यवहार, धंिा वरै्गरेमध्ये) सराईत न िंािेिा. 
 
नवगजी  पु. स्त्री. १. नऊ र्गज िाबंीचा सोपा. राजिरबारचा भव्य लिवाििाना; कचेरी; सिर : 
‘राजा नवर्गजींत बसैिा ।’ – ऐपो १७. २. तंबू; डेरा : ‘बाडें संुिर िाबरे्ग नवर्गज्या लसद्धाच होत्या घरीं ।’ – 
सारुह ३·४५. 
 
नवगडधा पु. जुिूम–जबरिस्ती; िंर्गा; र्गडबड : ‘सेलटयावर जुिूम जािा. नवर्गडधा होतो 
म्हिून सारं्गावयासलह आिे होते.’ – पेि २२·२९५. 
 
नवगि स्त्री. (र्गोिी इ. लठकािी हमािामंध्ये रूढ) मोठे, वजनिार पिाथय उचिण्यासाठी उपयोर्गात 
आितात तो वासा व िोरिंड झकवा झशके. 
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नवगणित न. जुन्द्या र्गलिताकडे पाहण्याचा नवीन दृलष्टकोन. यात र्गिनाकौशल्यापेिा तकय शुद्ध 
लवचार, अनुमान व आकिन यावर भर लििा जातो. 
 
नवगण्र्ा लव. नवर्गि, िोरिंड इ.ने वजन, ओिें उचििारा (मजूर). 
 
नवगंध पु. सुर्गंधाचा घमघमाट. 
 
नवगुि पु. अव. (न्द्यायशास्त्र) बुद्धी, सुि, िुुःि, प्रयत्न, इच्छा, िेष, संस्कार, पुण्य व पाप असे नऊ रु्गि. 

लव. नऊपट. 
 
नवगुि लव. नऊ िोऱ्याचें (यज्ञोपवीत इ.); नऊ फेऱ्याचें. 
 
नवगोजी पहा : नवगजी २ 
 
नवग्रह पु. अव. १. सूयय, चरं, मंर्गळ, बुध, रु्गरू, शुि, शनी, राहू व केतू हे नऊ ग्रह. २. (उप., झनिाथी) 
जूट; टोळके; कंपू. 

न. मंर्गिकायाच्या सुरुवातीिा करतात ती नऊ ग्रहाचंी पूजा; ग्रहमि : ‘िोन्द्हीं घरी नवग्रहें 
िंािीं ।’ – कालिका ३६·४१. 
 
नवघड लव. नवीन घडिेिे, नवट (भाडें). 
 
नवघड, नवघि  स्त्री. न. पहा : नवगि 
 
नवचंडी  स्त्री. १. िेवीची आराधना (लवशषेतुः लतच्या स्तोत्राचे, सप्तशतीचे नऊ वेळा पठि 
करून केिेिी). २. पहा : नवरात्र 
 
नवचंदरी म्हैस ज्या म्हशीस चार पाय, एक डोळा, एक आंचूळ व तोंड, शपेटी आलि कपाळ हीं पाढंरी 
असतात अशी म्हैस. – नवाकाळ ७·३·१९३४. 
 
नवचांद  पु. १. अमावास्येनंतर नवीनच, प्रथम लिसिारा चरं; शुद्ध लितीयेचा चरं. २. 
अमावास्या. 
 
नवणछदे्र  पहा : नविारे 
 
नवजिी  स्त्री अव. १. नऊ लस्त्रया. २. (ि.) नवलवधा भक्ती. 
 
नवजिे  अलि. न समजिे; न कळिे. 
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नवजवान लव. १. तरुि; ज्वानीत आिेिा. २. (ि.) अनलभज्ञ; नेिता; अननुभवी : ‘बहुत करून 
सवय नवजवान आहेत.’ – मइसा ५·५४. [फा.] 
 
नवजात लव. नुकताच जन्द्मिेिा. [सं.] 
 
नवजीवन न. १. पुनजयन्द्म. २. चलरत्राचे, आयुष्ट्यिमाचे पािटिेिे स्वरूप; नवचैतन्द्य; नवी 
उमेि; स्फूती. ३. युरोपमध्ये १६व्या शतकातीि किा, सालहत्य व लवचार यामंध्ये नव े वारे वाहू िार्गून 
लनमाि िंािेिे जीवन. 
 
नवज्वर पु. िूलषत तापाचा नऊ लिवस मुितीचा व बहुधा घातक प्रकार. 
 
नवट लव. १. अर्गिी ताजे; ज्याचा नवपेिा अजून रे्गिा नाही असे. २. नुकतेच कापिेिे, तोडिेिे 
(िाकूड इ.). ३. नवा; नवीन. 
 
नवटाक, नवटके न. १. शरेाच्या अष्टमाशंाचे, अध्या पावशरेाचे, अिपावाचे माप, वजन. २. 
िारू. 
 
नवटाकी स्त्री. तिवारीचा एक प्रकार. 
 
नवतर लव. अिीकडच्या काळातिा; नवा. 

लिलव. पहा : नवथर 
 
नवतरिे, नवतारिे सलि. फार जुन्द्या वस्तूची िुरुस्ती करून ती नवी लिसेि असे करिे, सुधारिे. 
 
नवतरा  पु. नव ेतळे. (िंाडी) 
 
नवतरी  स्त्री. भाताच्या कापिी व मळिीचा हंर्गाम. [सं. नवत्वरी] 
 
नवतसू न. पहा : तसू;बाराचा (र्गजाचा) लवसावा झकवा चोलवसावा भार्ग; करंर्गळी व लतच्या शजेारचे 
बोट याचं्या रंुिीइतके माप. 
 
नवणत, नवती लव. नव्वि; ९० ही संख्या. [सं.] 
 
नवती स्त्री. १. तारुण्याचा भर. २. नवी पािवी; वसंत ऋतूत नार्गविेीिा नवी पािवी फुटण्याची 
अवस्था. ३. तरुिी. ४. नव्याने िाविी केिेल्या केळी; केळीची नवी बार्ग. 
 
नवथर, नवथळ लव. अिीकडचा; नुकताच होऊन रे्गिेिा, अस्स्तत्वात आिेिा. 
 
नवथळ पु. स्त्री. तरुि लपढी, मंडळी. (व., ना.) 
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नवदर पु. (मल्ललवद्या) कुस्तीतीि एक डाव. यात जोडीिाराच्या बरर्गडीजवळून आपिा हात घािून 
त्याच्या धरिेल्या मनर्गटािा लपरर्गटून चीत करतात. [झह. नौना] 
 
नवणदगर, नौणदगर न. १. (सरकारी कमयचाऱ्यामंध्ये रूढ) अलनष्ट फेरबिि; भाडंिािा व हुकूम, 
करार इ. मोडण्यािा प्रवृत्त होिे; लवतंडवाि; लवरोध; हरकत; तिार. (लि. करिे, िाविे, माडंिे, घडिे, 
पडिे.) : ‘करार जाहिा असता ं त्यास नव् लिर्गर करावें म्हिावें हें कसें घडेि?’ – मइसा ३·२०६. २. 
(केिेिा) ठराव, करार इ. नाकबिू करिे; (त्याबाबत) बििून जािे; भितेसिते, कमजास्त बोििे : 
‘काहंीं नौलिर्गर करून लबघाड करंू म्हिाि तर आम्ही तुमचे रफीक नाहीं.’ – मइसा १·५२. 

लव. नाकबिू; बेईमान. [फा.] 
 
नवद्वारे न. अव. िोन डोळे, िोन कान, िोन नाकपुड्या, तोंड, रु्गििार, मूत्रिार अशी शरीराची नऊ िारे, 
लछरे. 
 
नवधान्र् न. १. नवे धान्द्य, िािार्गोटा. २. िरवषी लपकिाऱ्या नवीन धान्द्याचा वापर 
करण्यापूवी करायचा संस्कार, कुळाचार. ३. तािंळाची एक जात. 
 
नवनवती स्त्री. तारुण्याची आरंभिशा; यौवनारंभ; मुसमुसिारे यौवन. 
 
नवनागोऱ्र्ा पु. चेंडू–िर्गोऱ्याचंा िेळ. 
 
नवनीत  न. १. िोिी; ताजे िोिी. २. सार; सारभतू अंश. [सं.] 
 
नवपाषािरु्ग न. (भशूास्त्र) अत्यंत प्राचीन पाषाियुर्गाचा उत्तराधय. 
 
नवप्रणवष्ट लव. नव्याने लनयुक्त वा भरती करून घेतिेिा; (इं.) लरिूट. 
 
नवबौद्ध  पु. आंबेडकरी पंथाचा अनुयायी. 
 
नवभक्त  लव. १. नव्या र्गोष्टींचा शौकीन. २. (चुकीच्या अथाने रूढ) नुकतेच धमांतर केिेिा; 
बाटर्गा. 
 
नवम लव. नववा : ‘तो एकिालच नवमीं ।’ – ज्ञा १०·३१. [स.ं] 
 
नवमत न. सुधारिावािी, अवाचीन, नवीन मत. 
 
नवमंणदर न. राजवाडा; प्रासाि. 
 
नवमांश कंुडली (फिज्यो.) प्रत्येक राशीचा पलहिा नवमाशं लववलित राशीच्या स्वामीचा मानून तयार 
केिेिी कंुडिी. 
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नवमी स्त्री. चारंमासाच्या िोन्द्ही पिातंीि नववी लतथी. [सं.] 
 
नवरकळा स्त्री. िग्नसमारंभात अभ्यंर्ग, वसे्त्र–भषूिे इ.नी नवऱ्या मुिािा आिेिे लवशषे तेज, 
कातंी, टवटवी. 
 
नवरजाती, नवरजोडा पु. (चमयकार.) िग्नसमारंभात नवऱ्या मुिाने घािण्याचा चामड्याचा 
जोडा. 
 
नवरदेव  पु. वर; नवरा मुिर्गा. 
 
नवरभान न. नवरानवरीच्या वलडिानंी एकमेकानंा भेटल्यानंतर पचंानंा िारू पाजण्याचा लवधी 
: ‘सकाळीं नवरानवरीचे बाप भेटतात तेव्हा ंनवरभान काढा असा पंच आग्रह धरतात.’ – बििापूर ११९. 
(कातकरी) 
 
नवरस पु. अव. अिंकारशास्त्रात सालंर्गतिेिे– शृरं्गार, वीर, हास्य, करुि, रौर, भयानक, बीभत्स, 
अदु्भत, शातं हे नऊ रस. [सं.] 
 
नवरंगडा लव. १. लनत्य नव्या तऱ्हा करिारा. २. नवरसामंध्ये रंर्गिारा. 
 
नवरा पु. १. लववाहयोग्य िंाल्यापासून िग्न होईपयंतच्या अवस्थेतीि पुरुष; वर. २. नवरिेव; 
िग्नसमारंभातीि नवरा मुिर्गा. ३. पती. ४. उसाच्या चरकातीि मधिी िाट; नर. ५. मळसूत्री लिळा. ६. 
िंर्गडीच्या िेळात पाय िमिे म्हिजे आपल्याऐवजी धावण्यासाठी मार्गून घेतिेिा र्गडी. [सं. नववर] 
 
नवरानवरी स्त्री. अव. १. वर आलि वधू. २. उसाच्या चरकातीि नर व मािी अशा िोन िाटा. 
 
नवरी स्त्री. १. वधू. २. लववाहयोग्य, उपवर मुिर्गी. ३.पत्नी; बायको. (सामान्द्यतुः ऋतुस्नात न 
िंािेिी लववालहत मुिर्गी.). ४. उसाच्या चरकाच्या िोन िाटापंैकी झकलचत िहान असिेिी िाट; मािी. 
५. िाराच्या िंडपानंा असिेिी िोिंडी पट्टी; मािी. [सं. नववलरका] 
 
नवरी स्त्री. (साकें.) पैसा : ‘नवरी कोट (एक कोट रुपये) पाविी.’ – मइसा ३·२२०. 
 
नवरी स्त्री. ज्वारी िुडण्याची मजुरी िेण्याची टोपिी. (व.) 
 
नवरोज, नौरोज  पु. १. पाशी वषाचा पलहिा लिवस. २. मोर्गि बािशहा आपल्या राज्यारोहि 
लिनापासून जो नवीन सि सुरू करीत त्याच्या आरंभीचा लिवस. ३. या लिवशी करावयाचा उत्सव; समारंभ 
वरै्गरे. [फा. नव् रोझ्] 
 
नवल न. १. आिययकारक, लवििि, अदु्भत र्गोष्ट; चमत्कार; सारं्गण्याऐकण्याजोर्गी नवी र्गोष्ट. २. 
आियय; अचंबा; कौतुक; कुतूहि. 
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लव. आिययकारक; लवििि; अदु्भत : ‘परी नवि त्याचें िाघव ।’ – एभा १·९९. [सं.] 
 
नवलकथा स्त्री. १. पहा : नवल. २. कािंबरी; (इं.) नॉव्हेि. [रु्ग.] 
 
नवलकोल पु. भाजीच्या उपयोर्गाचा उग्र वासाचा कंि. [इं. नोहि्+कोि] 
 
नवलपि न. १. नवपेि; नवीनपिा; कौतुक : ‘तेथ अध्यात्माचें नविपि पुरे ।’ – ज्ञा ७·१७७. 
२. अनोळिीपिा. 
 
नवलपरी स्त्री. आियय; नवि. 

लव. पहा : नवल 
लिलव. आिययकारक, लवििि रीतीने, प्रकाराने. 

 
नवलपरी स्त्री. ििाच्या कापडाची एक जात. 
 
नवलकवदानी पु. नवि घडवनू आििारा; आिययकारक, अदु्भत र्गोष्ट करिारा : ‘कैसा 
नविझविानी । पुतलळया ंचािें लत वळनवाहानी I’ – लशव ७७१. 
 
नवलाई स्त्री. १. एक लपशाच्चिेवता. पहा : जखीि. २. (सामा.) ग्रामिेवता. 
 
नवलाई, नवलार, नवलावा, नवलाव स्त्री. पहा : नवल १ 
 
नवलाख्र्ा लव. अलतशय श्रीमंत, ििाधीश मािूस. 
 
नवलाव, नवलावा पु. १. फरक; लवशषेता. २. पहा : नवल 
 
नवली स्त्री. १. टवटवी; तेज; कातंी; नूर. (लि. पािटिे, लफरिे). २. वृत्ती; मनाचा कि; स्वभाव : 
‘तुिंी सुिधामा नविी ।’ – मोकृष्ट्ि ३९·४५. ३. एक योर्गलिया. 
 
नववा लव. िमाने मोजताना आठव्यानंतर येिारा. [सं. नव] 
 
नवशा, नवसा, नवसी लव. नवस करिारा. 
 
नवणशका, नवशीक, नवशीख लव. १. अननुभवी; नविा; नुकताच लशकू िार्गिेिा. २. प्रथमच 
र्गरोिर िंािेिी (स्त्री). ३. प्रथमच िार्गिेिे, फळे धरिेिे (िंाड). 
 
नवशीक, नवसीक लव. १. नवसाचा; नवसासंबंधीचा. २. नलशबाचा; हुकमाचा. 
 
नवशे लव. नवीन, प्रथमच आिेिे (पे्रिक). 
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नवशोध  पु. कल्पकतेने सुलवधा पुरवण्याचे नवीन यंत्र, तंत्र शोधून काढिे; (इं.) इन्द्व्हेन्द्शन. 
 
नवस पु. १. इस्च्छत कायय लसद्धीिा जाव ेम्हिून िेवाची प्राथयना करून काययलसद्धी िंाल्यावर िेवािा 
(एिािी) वस्तू अपयि करण्याची प्रलतज्ञा. २. त्या प्रलतजे्ञतीि िेवािा अर्णपण्याची वस्तू. [सं. नमस्] (वा.) 
नवस देिे–मार िेिे. (व.) नवस पुरिे, फळास रे्िे – (एिाद्याचे) इष्ट कायय (नवस केल्यामुळे) लसद्धीिा 
जािे. नवस फेडिे–नवस फळािा आल्यावर, पूिय िंाल्यावर िेवािा वस्तू इ. अपयि करण्याची केिेिी 
प्रलतज्ञा पार पाडिे. नवसाला पाविे– (नवस केिेल्या िेवतेने तो करिाऱ्याचे) मनोरथ पूिय करिे. 
नवसाचा नाऱ्र्ा– नवस करून िंािेिा मुिर्गा. (व.) 
 
नवसिे  उलि. नवस करिे; नवसालवषयी यात्रा, पिाथय इ.ची प्रलतज्ञा करिे. 
 
नवसदेव पु. ज्यािा नवस केिा असेि तो िेव; नवसािा पाविेिा िेव. 
 
नवसर लव. १. अिीकडचा; नवीन. पहा : नवतर 

पु. नऊ पिरी हार. 
 
नवसरिे, नवसारिे उलि. १. पहा : नवतरिे, नवतारिे. २. (सालंर्गतिेिी र्गोष्ट लवसरू नये म्हिून) 
पुनुःपुनुः सारं्गिे. 
 
नवससार्ास पु. अव. एिाद्या कायाच्या लसद्धीसाठी िेवाकडे केिेिी मार्गिी; नवस व शारीलरक कष्ट, 
प्रयत्न इ. 
 
नवसागर पु. (रसा.) कल्हई िावण्यासाठी वापरण्याचा िार. हे अमोलनया व क्िोलरन याचं्या 
संयोर्गाने बनिेिे िलनज आहे. (इं.) अमोलनयम क्िोराईड. [सं., रु्ग. नवसार; अर., झह. नवसािर] 
 
नवसाहार पु. मोत्याचंा हार : ‘तोलडिा नवसाहार… मोती उनारत रे्गिी ।’ – जनिोकाचंा 
सामविे ३१८. 
 
नवसाक्षर लव. नुकतीच लिहायिा व वाचायिा लशकिेिी (व्यक्ती). 
 
नवसीर्  लव. नवस केिेिे िैवत : ‘… नवलसया ंिेती उंडी । बाळकाचंी ।’ – ज्ञा १७·९७. 
 
नवसुती  लव. नऊ िोऱ्यानंा पीळ िेऊन केिेिा. 
 
नवळका  लव. नवीन; अपूवय; लवििि. 
 
नवंबी स्त्री. नव्या िाविीची पानवेि. (को.) 
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नवा लव. १. नवीन; अस्स्तत्वात येऊन फार लिवस िंािे नाहीत असा. २. अनभ्यस्त; अननुभवी; 
अशा मािसाचे काम. ३. वापरून जुना, अस्ताव्यस्त न िंािेिा. ४. अभतूपूवय; अपूवय; अपलरलचत. ५. न 
उपभोर्गिेिा; न वापरिेिा. ६. नुकतीच ज्याने (कायाची, कारभाराची) सूते्र हातात घेतिी आहेत असा 
(कारभारी, त्याचा कारभार). – शास्त्रीको. ७. तरुि. [सं. नव] (वा.) नवा जुना करिे –जुना बििून 
नवा घेिे, करिे (करारनामा, लहशबे, करार, अंमििार इ.).नवा जुना होिे –नवीनपिा, नविेपिा 
नाहीसा होिे; पलरलचत होिे; वलहवाटिे. 
 
नवाई स्त्री. १. पहा : नवल. २. तारुण्याची टवटवी. ३. नवपेिा. 
 लव. नवीन; नवा. [रु्ग.] 
 
नवाज लव. कनवाळू; पोझशिा : ‘आम्हीं पिोपिीं महाराज । अन्द्याई र्गरीबा नवाज I’ – होिा १३४. 
[फा. नवािं] 
 
नवाजखानी, नवाजखािी लव. तीक्ष्ि धारेचे : ‘ढाि लफरंर्ग नवाजिािी लनशरं्ग र्गर्गन िकेरी 
िुि ।’ – ऐपो १०९. 
 
नवाजिी, नावाजिी, नवाजिूक स्त्री. १. स्तुती; वािाििी; प्रशसंा. २. परामशय; पोषि. 
 
नवाजिे उलि. १. स्तुती, प्रशसंा, वािाििी करिे. २. प्रलतपाळ, रिि, िािन–पािन करिे; परामशय 
घेिे. ३. पालरतोलषक िेिे; सत्कार करिे. [झह. नवािंना] 
 
नवाणजक लव. नामालंकत; अपूवय; अिौलकक : ‘मानवा नवालजक तनु लमळािी पलर लवफळा 
कलरशी रे ।’ – रािा २५. 
 
नवाजी स्त्री. स्तुती; प्रशसंा : ‘त्या करेंकरुलन अजुयनवाजी । िाजवी करुलन लनत्य नवाजी ।’ – वामन, 
पाथयभाग्य २. 

लव. नामालंकत; प्रख्यात : ‘तै्रिोकीचे नवाजी ।… तया रथासी शोभिे ।’ – वसेीस्व ८·१०९. 
[फा. नवािंी] 
 
नवाडा लव. नविा; अपलरलचत; परका. (ना., व., िा.) 
 
नवाि, नवान न. तािंळाची एक जात. 
 
नवादे न. पडीक भार्ग काढून पेरिीयोग्य केिेिी जमीन, शते. (अलह.) 
 
नवानवशी, नवानवसाने लिलव. पुष्ट्कळ नवस इ. करून (जन्द्मिेिा मुिर्गा इ.); फार प्रयत्न, कष्ट करून 
साध्य केिेिे (कायय). 
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नवान्नपौर्पिमा स्त्री. नव े धान्द्य िायिा सुरुवात करण्याचा लिवस. हा कोकिात आलश्वन शु. १५ व 
िेशावर माघ शु. १५ असतो. 
 
नवाब पहा : नबाब 
 
नवार ,नुवार स्त्री. १. तीन–चार बोटे रंुिीची आलि पुष्ट्कळ िाबं असिेिी, पिंर्ग लविण्याची सुती 
जाड पट्टी; नाडा : ‘एक नवारीची िाट, त्यावर चवाळ्यासारिें काहंीं तरी टाकिेिें .’ – विाघात ८७. २. 
(चमय.) कातडे घोटण्यासाठी असिेिा जाडाभरडा कपडा. [फा.] 
 
नवारिे  उलि. (पिंर्ग इ.) नवारीने लवििे. (राजा.) 
 
नवासा पु. नातू. [फा.] 
 
नवाळी, नव्हाळी  स्त्री. १. एक जंर्गिी फुििंाड; नेवाळी; रानजाई. २. र्गाधंवय पद्धतीने लववाह 
केिेिी पत्नी : ‘नवाळी भावजाय पुसे ननंि आईिा.’ – र्गारं्गा १०. 
 
नणवस्ता पु. पत्र; लिलित; लििाि : ‘याचा नलवस्ता आिा असेि.’ – पया ४८८. [फा. नलवश्ता] 
 
नवी अ. एकािा नवाने रु्गिताना योजण्याचा शब्ि. 
 
नवीकरिक्षम स्रोत सतत लनर्णमती करता येते असे ऊजेचे स्रोत. 
 
नवीन लव. नवा; नूतन. [सं.] 
 
नवी नवरी १. नववधू. २. (उप.) स्वाभालवकपिे जे माहीत हव े ते माहीत नसिेिा, तसा आव 
आििारा, िाजाळू मुिर्गा, मुिर्गी. 
 
नवी नवाळी, नव्हाळी १. पहा : नव्हाळी. २. वषाचे नव े धान्द्य, फळ प्रथम िाण्याचा योर्ग. ३. 
नवीन, अपूवय व संुिर वस्तू. 
 
नवीस, नवीश अ. लिलहिारा या अथी फाशी प्रत्यय. याचे ‘नीस’ असेही रूप होते. उिा. लचटनवीस, 
लचटनीस, लचटिीस. 
 
नवे न. १. िरवषी होिारे नवीन धान्द्य िाण्याच्या वळेी करण्याचा संस्कार, कुळाचार. २. 
नवान्नपौर्णिमेिा नव्या भाताच्या िोंब्या, आंब्याची पाने एका कामटीच्या ताटीवर बाधूंन घराच्या मुख्य 
िारावर बाधंण्यासाठी करतात ते तोरि; नवधान्द्याचे तोरि. (वा.) नवे टाकिे– नवा उपिम सुरू करिे; 
िीघयकाळानंतर एिािी र्गोष्ट करिे. 
 
नवे अ. एक या अंकालशवाय इतर अंकानंा नऊ या संख्येने रु्गिताना योजण्याचा शब्ि. 
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नवे जुने  १. जुने अलधकारी काढून नवीन नेमण्याचा प्रकार. २. जुन्द्या वस्तू िेऊन नवीन घेण्याचा, 
परस्पर बििण्याचा प्रकार. (लि. करिे). 
 
नवे पािी पावसाळा; बरसात. 
 
नवोड लव. अफूच्या लपकासाठी रािून ठेविेल्या जलमनीत पावसाळ्यात ज्वारीचे पीक काढून पुढे 
लजच्यात अफू करतात अशी जमीन. 
 
नवोढा स्त्री. १. नवीन िग्न िंािेिी, नवपलरिीत स्त्री; नववधू. २. िग्न होऊन अद्याप पलतसमार्गम न 
िंािेिी स्त्री. [सं.] 
 
नवोणदत  लव. नुकतेच उियािा, प्रलसद्धीिा आिेिे. 
 
नवोणदत देश िुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र िंािेिे िेश. 
 
नव्र्ाण्िव लव. नव्वि अलधक नऊ; ९९ या संख्येसाठी योजण्याचा शब्ि. [सं. नवनवलत; रु्ग. 
नव्वािु]ं (वा.) नव्र्ाण्िववाटांनी, णहश्शांनी, टके्क –बहुतेक; बहुत अंशी. नव्र्ाण्िवावा फेरा– (एका 
तपस्वी, आत्मझचतक मनुष्ट्यािा नव्याण्िव रुपयाचंी थैिी सापडिी. त्यामुळे त्यािा शभंरावा रुपया 
लमळलवण्याची इच्छा िंािी व पुढे ती वाढत जाऊन तो भ्रष्ट बनिा. त्या र्गोष्टीवरून) रु्गरफटविारी, वाढतच 
जािारी वासना, हाव. 
 
नव्र्ा ताण्र्ाचा १. लविून तयार होऊन फार लिवस िंािे नाहीत असे वस्त्र. २. अशा वस्त्राचे सूत. 
 
नव्वद लव. ९०; नऊ िशक. [सं. नवलत] 
 
नव्हता लव. नसिारा; नसिेिा : ‘नव्हतेलन वल्लभें । आहेवपि का ंशोभे । – अमृ ६·६३. 
 
नव्हाळी, नवाळी  स्त्री. नावीन्द्य; अपूवयता; नविाई : ‘वालिता ं वनमाळी । शब्िसुिाची होए 
नव्हाळी ।’ – लशव २३; ‘ऐसी त्या युद्धाची नवाळी ।’ – जै ३७·९२. २. प्राप्ती : ‘मर्ग पावने नव्हाळी । 
ब्रह्मसुिाची I’ – लवपू १·१. ३. र्गोडी; इच्छा : ‘सेवावया स्वानंिनव्हाळी ।’ – एभा २८·२२२. ४. तारुण्याचा 
बहर : ‘की प्रथमवयसाकाळीं । िावण्याची नव्हाळी ।’ – ज्ञा १·४२. ५. हंर्गामातीि धान्द्याचंा, फळाचंा 
पलहिा बहर. ६. नवीनपिा; नवपेिा. ७. टवटवीतपिा; कातंी; ते जर्गी : ‘चरिनव्हाळी आरक्त I’ – एभा 
३०·२१३. 
 
नव्हांड स्त्री. वाि; कमतरता; अभाव; फन्ना; चट्टामट्टा. (लि. होिे, पडिे). 
 
नव्हे लि. नाही या अथाने जोडिा जािारा शब्ि. जसे :– मी नव्हे. (याचा उपयोर्ग कत्याचे 
अस्स्तत्व, स्थालनक संबंध इ. संबधंाने होत नसून कत्याचे रु्गि, जात, स्वभाव, प्रकार, रूप इ. संबंधीच्या 
वाक्यातच होतो.) 
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नशिे अलि. नाश पाविे; नष्ट, नाहीसे होिे : ‘बीज मोडे िंाड होये ।… परी न नश े।’ – ज्ञा १७·५९. [सं. 
नश्] 
 
नशा स्त्री. १. कैफ; धंुिी; रु्गंर्गी. २. कैफ आििारा अंमिी पिाथय; त्याचे सेवन. ३. मािकपिा; 
कैफाचा रु्गि. [फा. नशात] 
 
नशाखोर, नशाबाज लव. कैफी; अंमिी; िारूबाज. 
 
नणशअत, नणशहत, नणशर्द, नश्र्त, नणशत, नणशद १. पहा : नसीहत. २. अदि. (व.). ३. तंबी. 
[अर. नसीहत] 
 
नशीब न. १. नेमिूक. २. वाटा. ३. िैव; प्रारब्ध. [अर. नसीब्] (वा.) नशीब उघडिे, नशीब 
उचकटिे–भाग्य उियािा येिे; चारं्गिे लिवस प्राप्त होिे. नशीब फुटिे –मोठी आपत्ती येिे; अभार्गी 
असिे, होिे. नशीब णशकंदर असिे–िैव भरभराटीचे, चारं्गिे, बळकट असिे. नणशबाचे ताले–कमानुसार 
घडिाऱ्या बऱ्यावाईट र्गोष्टी; िैवयोर्ग; प्रारब्ध. 
 
नश्वर लव. नाश पाविारा; अशाश्वत; न लटकिारा; हंर्गामी. [सं.] 
 
नष्ट लव. १. नाश पाविेिा; नाहीसा, जमीनिोस्त, धुळधाि िंािेिा. २. िुसऱ्याचा नाश, वाईट 
करण्याचा स्वभाव असिारा; िुष्ट : ‘तुका म्हिे नष्टा । अबोळण्या तुझ्या चेष्टा ।’ – तुर्गा १४१९·३. लनरथयक; 
अनावश्यक. ४. वाईट. [सं.] 
 
नष्ट न. (संर्गीत) इस्च्छत स्वरापंैकी अमक्या प्रकारच्या स्वररचनेचे स्वरूप अमक्या अमक्या 
स्वराचें आहे असे सारं्गून ते स्वर काढून िािविे. [सं.] 
 
नष्टचर्य, नष्टचर्ा न. स्त्री. िुिैव; हीन–िीन स्स्थती; उतरती कळा. 
 
नष्टजातक न. ज्याची जन्द्मवेळ माहीत नाही अशा मनुष्ट्याची जन्द्मपलत्रका करण्याचे शास्त्र. [सं.] 
 
नष्टबुद्धी  लव. कमकुवत बुद्धीचा; कमी समज असिेिा. 
 
नष्टाई स्त्री. १. िुष्टपिा; हरामिोरी; िर्गिबाजी; कपट : ‘िान नष्टाई करिार नसिा तर…’ – 
सूयोिय २९९. २. संघषय. 
 
नष्टांश, नष्टवंश लव. लनवशं, बेवारस. [सं.] 
 
नष्टोळा लव. िुष्ट; िाड; नीच; कपटी. (कु.) 
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नस पु. स्त्री. १. मोठ्या आतड्याचा एक भार्ग (जो वायु इ.नी फुर्गतो); नळ. २. शीर; अशुद्ध 
रक्तवालहनी; नाडी. (लि. घेिे, तोडिे.). ३. स्नाय.ू ४. नरािी. [सं. नसा; अर.] (वा.) नस दाबिे, नस 
धरिे–चािू काम इ. थाबंलविे, अडविे. 
 
नस स्त्री. १. नाकाने हंुर्गण्याचे औषध. २. तपकीर. [सं. नस्य; झह.] 
 
नसकोिा लव. अंर्गी एकही रु्गि नसिारा ठेंर्गिा व रोड मनुष्ट्य. (कु.) 
 
नसिे अलि. न असिे; अभाव असिे. (वा.) नसल्र्ा–बसल्र्ा णशळका करिे–उठता बसता कोिाची 
ना कोिाची कुरापत काढिे. (व.) 
 
नसतरंग पु. र्गळ्याच्या लशरावंर (वाद्य) ठेवनू लशर फुर्गवनू वाजलवण्याचे एक वाद्य. 
 
नसता लव. १. अस्स्तत्वात नसिेिा; अलवद्यमान. २. िरी, प्रत्यि नसिेिी; िोटी; लनराधार : ‘हठें 
बाई कैसी धरुलन बससी र्गोलष्ट नसती ।’ – सारुह ६·१२२. ३. अनावश्यक; फाजीि; अवास्तव : ‘तंू फार 
कलरतोलस टवाळी । नसतीच चढलविी कळी ।’ – शलन ७०. ४. नुकसानीचा; तोट्याचा. ५. र्गरीब; अझकचन; 
िलररी. ६. (र्गलरबाकडे र्गडी, नोकर नसतात. त्यािा श्रीमंतानंा पानसुपारी, मेजवानी इ. िेण्याचा प्रसंर्ग 
आिा तर तो थटे्टने, उपरोधाने आपल्या िोट्याच र्गड्यािा ‘नसत्या’ म्हिून हाक मारतो. अशा अथी) 
नसिारा; िुटुपुटीचा (मािूस, र्गडी). 

लिलव. वाचून; लवना.– शर. 
 
नसद्धी लव. नुसती; एकटी : ‘लनर्गािेआं यिुपती । न शोभेची िारावती । जेवी नसद्धी शातंी । लववेकें लविु 
I’ – लशव ५३८. [सं. न+सत+लह] 
 
नसनखवडा लव. मािूसघाण्या; मत्सरी; एकिकोंडा, तुसडा. 
 
नसनस  स्त्री. लकरलकर; कटकट; िसिस. (व.) 
 
नसबंदी  स्त्री. संतलतलनयमनासाठीं पुरुषाचंी शस्त्रलिया. 
 
नसरड, नसरूड  स्त्री. (झनिाथी) अशक्त, हट्टी व कोडग्या मुिािा संबोधन. 

लव. शरीरात परािम नसतानाही ज्यािा बोिल्याची िाज नाही असा कोडर्गा (मनुष्ट्य). 
 
नसरता  लव. ज्यावाचून अडत नाही असा; लनरुपयोर्गी : ‘तो मी नसरता केिा काम । िोधा 
आलििा उपशम ।’– एभा ४·१२६. 
 
नसरािा, नसरािी लव. १. (उप.) िुच्चा; सोिा; वस्ताि. २. (उप.) िाड; उनाड. ३. स्वाथी; 
मतिबी. [अर. नस्त्रानी] 
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नसराळे  पहा : नरसाळे 
 
नसल न. कुळाचे, वशंाचे बीज; प्रजा; संतान : ‘राजाचे नसि नाहीं म्हिोन आईसाहेबानंीं साफच 
सालंर्गतिं.’ – मइसा ६·३४९. 

लव. औरस नसिेिा; ित्तक : ‘पािशाही नसिावरी छत्र धरीि.’ –लशचप्र ४०. [अर. नस्ि्] 
 
नसािा, नसाना, नसान्र्ा, नसानखोर १. पहा : नसनखवडा. २. लकरलकऱ्या; लचडिोर. (व., ना.) 
 
नसार् लव. १. असह्य. २. अलप्रय; नावडता. (र्गो.) [सं. न+सह्य] 
 
नसाव न. कुटंुब; बीज; प्रजा. (र्गो.) [पोतुय. नासाओ] 
 
नसी शअ. लनशी (=च्या सह) या प्रत्ययाबदि योजतात : ‘स्वसंपत्तीनसीं तेथें तया । प्रलतस्थापना ।’ 
– स्वालि १०·३·४१. 
 
नसीहत, नसीर्त, नसेत, नसेद स्त्री. १. उपिेश; सल्ला; समजाविी. २. अदि; लशिा; शासन : ‘पुढें 
राजिशयन जाल्यावरी जे नसीहत करिें ते हुजुरून करंू.’ – मइसा ३.३३३. [अर.] 
 
नसुधा लव. १. सािात; केवळ : ‘लतये लवदे्यचें नसुधें । भाडंार तंू ।’ – र्गीता १·५०९. २. नुसता; फक्त : 
‘झकबहुना मुिरूपें नसुधा । आस्वालिजे श्लेष्ट्मेयाचंा बाधा ।’ – भाए ७६३. 
 
नस्कुटा  लव. कृश; रोड; िीि. 
 
नस्त न. १. निी, िाडी इ.च्या मुिाशी समुरात असिेिा वाळूचा उंचवटा िाडंा; अडवि. २. 
ज्यावर समुराच्या िाटा आपटतात अशा डोंर्गराळ, िडकाळ प्रिेशाची रारं्ग. ३. जहाजे समुरातून िाडीत 
नेण्याआिण्याची वाट; िाडीचे तोंड. 
 
नस्तर न. शस्त्रलिया करण्याचा िहान चाकू; टोकािा लतरपी धार असिेिी िोिंडी सळई; नरािी. 
[फा. लनश्तर] 
 
नस्ती स्त्री. संलचका; कार्गिपत्राची चोपडी; (इं.) फाईि. 
 
नस्र् न. १. नाकाने हंुर्गण्याचे औषध. २. तपकीर. ३. हंुर्गिे; नाकात घाििे. 

लव. नाकासंबधंी; नाकाने ओढण्याचे; नाकात घािण्याचे. [सं.] 
 
नस्वरीत लिलव. त्वलरत; सत्वर : ‘आतय जीवींचें जािती । तया भेटती नस्वरीत ।’ – लनर्गा १६४. 
 
नहर पु. १. पाण्याचा पाट, नळ; कािवा. २. शहरातीि घाि पािी वाहून नेिारी मोरी, र्गटर, 
सारिी. ३. हौि. – शर. [अर.] 



 

अनुक्रमणिका 

नहरिी  स्त्री. नरािी. [झह.; सं. निहरिी] 
 
नहला, नहेला, नहल्र्ा, नह्यला पु. लर्गिावा करण्याची र्गवडं्याचंी िहान करिी; थापी. 
 
नहलू, नहल्र्ा, नणहल्र्ा पु. (र्गंलजफा, पते्त यातंीि) नऊ लठपक्याचें पान; नवल्या. 
 
नहाि न. १. (अंर्गािा तेि िावनू, अभ्यंर्ग करून केिेिे) स्नान, आंघोळ. २. प्रथम रजोिशयन; 
ऋतुप्राप्ती. [सं. स्नान; झह. नहान; क. नने] (वा.) नहािपदास रे्िे –मुिर्गी ऋतुस्नात होण्याच्या वयात 
येिे. 
 
नहाि घर, नहािीघर न. स्नानाची िोिी; बाथरूम. 
 
नहाििे  सलि. स्नान, आंघोळ घाििे : ‘कीं पालिअें नहालििा । काळकूटाचेलन ।’ – लशव ९९९. 
 
नहािे अलि. १. (लवशषेतुः तेि अंर्गािा िावनू) स्नान करिे. २. रजस्विा, लवटाळशी होऊ िार्गिे 
(लवटाळशीिा चौथ्या लिवशी स्नान घाितात त्यावरून). [सं. स्नान; झह. नहान; रु्ग. न्द्हावु]ं 
 
नहाळकट न. िहान ओढा; नािा. (को., ठािे) 
 
नहू लव. नव्वि. (व.) [रु्ग. नेवु]ं 
 
नहून अ. उिटपिी; नाही तर; नाही पेिा. – के २·१२·३०. 
 
नहोन, नहोनी लिलव. न होऊन; नसून : ‘काहंींच न नहोन असिे । या नावं साधक ।’ – िास ५·९·२२. 
 
नळ पु. १. मोठ्या आतड्याचा, वरचा भार्ग (जो वाय ू इ.ने फुर्गतो). २. जलमनीतून पािी वाहून 
नेण्यासाठी िर्गड, माती, लसमेंट झकवा धातू इ.चे फंुकिीच्या आकाराचे करतात ते पोकळ पात्र. ३. 
िंाकिेिे र्गटार. ४. नािा; (पािी वाहून नेण्याचा) पाट; सारिी. ५. पोटातीि आतड्यािा होिारा एक 
लवकार. (र्गो.) ६. मोठी नळी. ७. पन्द्हळी. ८. पहा : नळा. ९. पहा : नळी. [सं. नि] (वा.) नळ गाठ एक 
होिे–पोटातीि नळ कठीि होण्याचा लवकार होिे, नळात भरिे – (उपाशीपोटी झकवा श्रम केल्यावर) 
उभ्याने पािी प्याल्याने ते (पोटातीि) नळात जाऊन नळ िुिू िार्गिे. 

न. १. कमळाचा िेठ; नाि. २. (ि.) बेंबीचा िेठ; नाळ; वार. 
 
नळकट, नळकूट, नळकुटे, नळकोटे पहा : नळकांडे 
 
नळकिे  अलि. लनसटिे; पळून जािे. (व.) 
 
नळकाठी स्त्री. बोरू. 
 



 

अनुक्रमणिका 

नळकारागीर पु. पािी वाहून नेिाऱ्या पाइप इ.च्या िुरुस्तीचे व सफाईचे काम करिारा कामर्गार. 
 
नळकांडे न. एक बाजू बिं व एका बाजूिा उघडी असिारी धातू, िाकूड, वळूे इ.ची नळी. 
 
नळकुटी स्त्री. १. पायाचे रु्गडघ्यापासून घोट्यापयंतचे िाबं नळीसारिे हाड. २. (कार्गि इ.ची) 
िहान वळकुटी; नळी; नळकाडंी. ३. र्गोि कौिाचा तुकडा. (र्गो.) 
 
नळगुटी, नळगुडी स्त्री. पहा : नळकुटी १ 
 
नळगूत, नळगूद, नाळगूत न. जिोिराच्या वर्गातीि एक रोर्ग. यात बेंबीपासून छातीपयंतच्या 
शरीरािा सूज येते. 
 
नळनळ  लिलव. टळटळ; तकतक; तळतळ. 
 
नळनळी स्त्री. तुळतुळीतपिा; तकतकी. 
 
नळनळीत लव. १. तुळतुळीत; तजेििार : ‘घोडा काळा लनळा बोर नळनळीत ।’ – ऐपो १३९. २. 
मोठा व चकचकीत लिसिारा; टळटळीत; लडळलडळीत (फोड, र्गळू इ.). 
 
नळपट  न. १. (लतरस्काराथी) बेंबी. २. लशस्न. ३. नळकाडें; िहान नळी; नळाचा तुकडा. 

लव. १. प्रमािाबाहेर िाबं. २. लढिा; सैि; पोकळ (कपडा इ.). 
 
नळपटिे न. पहा : नळपट २ 
 
नळपट्टी  स्त्री. (पूवी शहरिुरुस्तीसाठी सरकार अशी पट्टी घेई.) घरात नळाने पािी 
आिल्याबदि भरावा िार्गिारा पैसा; पािीपट्टी. 
 
नळपया, नळपटनारार्ि लव. १. (र्गबाळ्यासारिे) बेंबीच्या िािी धोतर नेसिारा. २. 
ढेरपोट्या (मनुष्ट्य). 
 
नळपाक  पु. १. स्वालिष्ट व श्रीमंती िाद्यपिाथय बनविे. २. सास्त्वक व पौलष्टक पिाथांचे 
बनलविेिे पिान्न. याउिट भीमपाक. (नळ व भीम हे पाककिेत कुशि होते. त्याचं्यातीि भेि वरीि 
अथात िािविा आहे.). [नळ+सं. पाक] 
 
नळवडी  स्त्री. िंाकिेिे र्गटार; मोरी; नहर. 
 
नळवात, नळवारु्, नळवाट पु. स्त्री. पोटातीि नळात लवकृती होऊन उत्पन्न होिारा वाय.ू याने 
पोटात रु्गबारा धरतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

नळसडा लव. वडा. (को.) 
 
नळसंग्रहिी स्त्री. आतड्याचा एक लवकार; आंत्रिाह. 
 
नळंगिे  अलि. (फार जेवल्याने पोट इ.) जड होिे; जाड्य येिे. (कर.) 
 
नळा पु. १. अिंड र्गोि कौि; नळ्यासारिे, वाटोळे कौि. २. एक शोभेचे िारूकाम. हे बाबंचू्या 
नळकाडं्यात झकवा मातीच्या कोठ्यात िारू भरून करतात. ३. पहा : नरा १. ४. (सामा.) (बाबं ू इ.चे) 
नळकाडें. ५. रु्गरानंा औषध पाजण्याचे वेळूचे नळकाडें. ६. पहा : नळकुटी १. ७. पहा : नळी १२. ८. (उंिीर 
इ.चे) बीळ. ९. पािी तापलवण्याच्या बंबातीि धुराडें. 
 
नळाळी  स्त्री. अलतशय नळनळीतपिा; चकाकी; तकाकी. 
 
नळांडी  स्त्री. १. मोरी; िंाकिेिे र्गटार. २. (चुन्द्याची घािी इ.तीि) चाकाच्या र्गतीने पडिेिा 
िोि मार्गय, चाकोरी. ३. निी, ओढा इ.च्या पात्रात प्रवाहाने पडिेिी ओघळ. ४. रस्त्याच्या बाजूने पािी 
वाहून जाण्यासाठी केिेिी सारिी; र्गटार. ५. पन्द्हळ. ६. (ि.) पहा : नळी ११. ७. (सामा.) अरंुि र्गल्ली, 
मार्गय. ८. नळी. 
 
नळी स्त्री. १. (सामा.) िोन्द्ही तोंडे िुिी असून मध्ये पोकळ असिारा धातूचा, िाकडाचा, वळूेचा 
िाबं तुकडा. २. बिूंक; ज्यात िारू ठासतात तो बिुंकीचा भार्ग. ३. मूत्रनलिका. ४. श्वासनलिका; 
अन्नमार्गय; र्गळा; कंठ : ‘वासनेहातीं बाधंवी नळी ।’ – तुर्गा २७९९. ५. (लविकाम) धोटा; र्गिा झकवा काडंी 
ज्यात ठेवतात ते टोपि; कोश. ६. फंुकिी. (कु.) ७. पहा : नळकुटी १. ८. नाकपुडीचे लछर. ९. नळीच्या 
आकाराचे कौि. याचे एक तोंड जास्त रंुि व िुसरे झकलचत लनमुळते असते. १०. पाभरीच्या फिािा 
बसविेल्या बाबंचू्या पोकळ तुकड्यापंैकी प्रत्येक. याचे एक टोक फिाच्या भोकात व िुसरे चाड्यात 
बसविेिे असते. यातून बी जलमनीत पडते. ११. डोंर्गरातीि अरंुि झिड, मार्गय. १२. (ि.) बिूंकवािा. 
(बार, घोडा इ. शब्िाचं्या िािलिक अथांप्रमािेच हा अथय.) १३. पळ; धूम. (र्गो.) [सं. निक, नलिका] 
(वा.) नळीचे वऱ्हाड करिे–स्वतुःची तंुबडी भरिे. नळी नख देिे, नळी दाबिे–१. एिाद्याची लनवाहाची 
साधने नष्ट करिे. २. लनष्ठुरपिे वार्गविे. 
 
नळीचे कुलूप जुन्द्या काळचे वाटोळे र्गावठी कुिूप. हे िाबं सळईच्या लकल्लीने उघडते. 
 
नळीचे पीस साळूचे बारीक लनमुळत्या नळीच्या आकाराचे पीस : ‘सड, कें स, िव, लपसें, नळ्याचंी 
लपसें… इतके आच्छािनाचे प्रकार आहेत.’ – मपु ६·१८७५ प.ृ ८. 
 
नळीचे वस्त्र नळ्यात ठेविेिे सपूर वस्त्र : ‘वस्त्र श्राविीचे तथा नळीचे’ : – प्रभा ७. 
 
नळीतेड  लनशोत्तर; एक औषधी. 
 
नळीदार चोळिा  पायाचं्या नडग्या िंाकिारी, घोट्यापयंत िाबं असिेिी लवजार, पायजमा. 



 

अनुक्रमणिका 

नक्षि, नक्षन न. निे काढण्याचे हत्यार; नरािी. 
 
नक्षत्र न. १. तारा; तारका. २. चरंाच्या किेत असिेल्या सत्तावीस तारकापुंजापंैकी प्रत्येक. ३. 
भचूिाच्या सत्तावीस लवभार्गापंैकी प्रत्येक; तेरा अंश व वीस किा इतके अंतर ओिाडंण्यासाठी चरंािा 
िार्गिारा काळ. ४. जन्द्मलटपि. (र्गो.) [सं.] (वा) नक्षत्र उतरिे, (एखाद्याच्र्ा) तोंडावर नक्षत्र पडिे–
सारिी बडबड, वटवट करण्याचा स्वभाव असिे. पार्ावर नक्षत्र पडिे–नेहमी भटकत राहिे. हातावर 
नक्षत्र पडिे–चोरी करण्याची सवय िार्गिे, असिे. 
 
नक्षत्रगंडान्त न. अलश्वनी, मघा व मूळ या नित्राचं्या आरंभीच्या िोन घटका व रेवती, आश्लेषा व 
ज्येष्ठा या नित्राचं्या शवेटच्या िोन घटका अनुिमाने लमळून चार घटकाचें एक अशी तीन र्गंडान्द्ते होतात. 
त्यापंैकी प्रत्येक. 
 
नक्षत्रदशयन न. १. (संध्याकाळी) नित्र, तारे लिसू िार्गिे. २. (ि.) निते्र लिसू िार्गतात ती 
संध्याकाळची वळे. 
 
नक्षत्रनाम न. जन्द्मनित्रावरून ठेविेिे नाव. 
 
नक्षत्रबार पु. बाि उंच उडाल्यावर तो फुटून त्यातून लनरलनराळ्या रंर्गाचें तेजस्वी र्गोि लनघतात 
असे िारूकाम. 
 
नक्षत्रमंडळ, नक्षत्रमंडल न. ताऱ्यानंी व्याप्त असिेिे नभोमंडळ. 
 
नक्षत्रमाला, नक्षत्रमाळा स्त्री. १. सत्तावीस मोत्याचंा हार. २. सत्तावीस नित्राचंी सारिी, यािी. ३. 
लववाहािी प्रसंर्गी एका उंच काठीिा कार्गि, लपतळपान इ.च्या फुिाचं्या माळा बाधूंन समारंभाच्या 
लमरविुकीत पुढे चािवतात ती काठी. या नेहमी लमरविुकीच्या िोन्द्ही बाजंूना िोन असतात. ४. िेवाचं्या 
पुढे शोभेसाठी माडूंन ठेवतात ती चािंी–लपतळेची िहान भाडंी समुच्चयाने : ‘नाना उपकिे नित्रमाळा I’ – 
िास ४·५·२३. 
 
नक्षत्रर्ंत्र न. वधेयंत्र; सूयय व इतर तारे याचंी लिलतजापासून उंची मोजण्याचे यंत्र. [सं.] 
 
नक्षत्रवासर पु. आषाढ, भारपि व कार्णतक या मलहन्द्यातंीि शुक्िपिाच्या िािशी लतथींचा 
अनुिमे अनुराधा, श्रवि व रेवती या नित्राशंी योर्ग असतो असा लिवस. [सं.] 
 
नक्षत्रणवद्या स्त्री. ज्योलतषशास्त्र; ग्रहर्गलितशास्त्र. [सं.] 
 
नक्षत्रवृष्टी स्त्री. उल्कापात; आकाशातून अनेक तारे तुटून पडिे. [सं.] 
 
नक्षत्रसूची लव. ज्योलतषशास्त्राचे ज्ञान नसूनही केवळ निते्र माहीत आहेत म्हिून स्वतुःिा ज्योलतष 
म्हिलविारा मूिय (मनुष्ट्य). 
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नक्षत्रासारखा लव. (नित्राप्रमािे) संुिर; रूपवान. 
 
नक्षलवादी पु. १. नििबारी प्रिेशातीि, मास्क्सयस्ट कम्युलनस्ट पिाचे िोक. २. भारतीय 
राजकारिातीि एक साम्यवािी जहाि र्गट. पलिम बंर्गािमधीि नििबाडी लजल्ह्यात याचा उिय िंािा. 
 
नक्षा पु. १. कीती; नाविौलकक : ‘आज भाऊ मालरिा थोर निा िंािा ।’ – ऐपो ३३६. २. ताठा; 
वरचढपिा; अलभमान; घमेंड. (लि. उतरिे). 
 
नक्षी स्त्री. कारालर्गरीचे, किाकुसरीचे, कौशल्याचे िोिकाम, लशल्पकाम; विेबुट्टी; कलशिा. 

लव. (ि.) वेिबुट्टीिार; निीिार. [अर. नक्श्] 
 
नक्षीची दोरी (लविकाम) निी उमटलवण्याच्या आटिीची िोरी. 
 
नक्षीपट्टी स्त्री. पडिे, कपडे इ.च्या लकनारीिा िावण्याची विेबुट्टीिार कापडी पट्टी इ.; (इं.) िेस. 
 
नंग पु. १. प्रलतष्ठा; नाविौलकक : ‘धण्यासी लनष्ठेनें वतोन आपिे नंर्गानें राहोन कीर्णत सम्पािोन 
घेतल्या.’ – मइसा ८·१५७. २. िरारा : ‘आधींच तुमचा नंर्ग त्या रानीं.’ – ऐिेसं ८४१. [फा.] 
 
नंगडे न. ताप. (बे.) 
 
नंगनामोश पु. १. ख्याती; कीती : ‘तुमचे नंर्गनामोश तुमचे वडीिाप्रमािें व्हावे, हेंच स्वामीस 
अर्गत्य.’ – मइसा ८·१३६. २. परािम : ‘...त्यास हातीं घेऊन भाऊपिें चािोन नंर्गनामोश करून सेवा 
केिी.’ – इमं १८८. [फा. नंग्+अर. नामूस] 
 
नंगा लव. १. वस्त्रहीन; नार्गवा; नग्न; लिर्गंबर. २. (ि.) लनधयन; अझकचन; िलररी; कफल्लक. ३. 
(ि.) बेलफकीर; लनियज्ज; अब्र ू नसिारा : ‘लफरस्त्यासारख्या नंग्या िोकाशीं उद्योर्गी कुिबी शतेकरी 
भाडंण्यािा तयार नसतो.’ – र्गारं्गा १२५. [सं. नग्न; झह.] 
 
नंगा नाच बेताि, अश्लाघ्य, लनियज्जपिाचे वतयन; धारं्गडझधर्गा; धुडर्गूस. 
 
नंगी समशेर, नंगी तरवार १. नार्गवी, म्यानातून बाहेर काढिेिी तरवार. २. (ि.) संुिर व चपळ 
स्त्री. 
 
नंतर लिलव. मर्ग; पिात; मार्गाहून. 
 
नंद पु. बाळंलतिीिा होिारा एक वायू; उन्द्मािवाय.ू (राजा.) 
 
नंद पु. १. (लतरस्काराथी) लवचारशून्द्य लनष्ट्काळजी व बेलफकीर मनुष्ट्य. २. केवळ मूिय. [सं. 
नन्द्िी] 
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नंद पु. र्गवय; मि; माज; धंुिी; आढ्यता. (कु.) [सं. आनंि] 
 
नंद, नंदी पु. १. लववाहलवधीतीि अंतपयटावर कंुकवाने काढिेिे स्वस्स्तक. २. पावा; मुरिी. 
[सं.] 
 
नंद, नंदकी पु. स्त्री. १. ििाि. २. ििािािा िेण्याचे वतेन; ििािी. (नंिभाषा) (वा.) नंद थाकिे, 
नंदकी थाकिे, नंद ठेविे, नंदकी ठेविे– रु्गप्तपिे ििािी लमळलविे. 
 
नंदई पु. नििेंचा नवरा; नििोई. (व.) 
 
नंदक पु. लवष्ट्िूचे िड् र्ग. [सं.] 
 
नंदकोल पु. स्वस्स्तकलचन्द्ह काढिेिे लनशाि : ‘नंिकोिे नाना लनशािें । तळपताती 
मालहलनशािें ।’ – िालव २७१. 
 
नंदिे अलि. १. आनंि करिे; हषय होिे; सुिी असिे. २. नािंिे : ‘नंिलत लनुःशकं वनातं शृरं्गी ।’ –
जर्गन्नाथ (शक १६६९) (राजवाडे–गं्रथमािा). [सं. नंिन] 
 
नंदन पु. १. मुिर्गा; पुत्र. २. साठ संवत्सरापंैकी सस्व्वसाव ेसंवत्सर. 

न. १. स्वर्गातीि उपवन; इंराची बार्ग. २. आनंिविे; सुिविे. [सं.] 
 
नंदपुडी, नंदपूड  स्त्री. अनेक औषधाचें चूिय, पूड. 
 
नंदबणहरी, नंदबणहरा पु. मूिय, ठोंब्या, शुभं, ढोण्या मनुष्ट्य. 
 
नंदभाषा  स्त्री. बाजारात (ििािाच्या) नोकरानंा, लर्गऱ्हाइकानंा समजू नये म्हिून व्यापारी िोक 
उपयोर्गात आितात ती साकेंलतक भाषा. 
 
नंदश, नंदस स्त्री. नििं. (को., राजा.) 
 
नंदा स्त्री. (ज्यो.) शुक्िपिातीि प्रलतपिा, षष्ठी, एकािशी या लतथी. 
 
नंदाचे गोकूळ (ि.) मुिेबाळे, र्गायी, म्हशी व कुटंुबातीि मािसे इ.नी आनंिाने र्गजबजिेिे घर, 
कुटंुब. 
 
नंदादीप  पु. िेवापुढे अहोरात्र तेवत ठेविेिा लिवा. [क. नंिा+सं. िीप] 
 
नंदार्, नंदाळे न. िरकटे पािी साठलवण्यासाठी वापरिे जािारे मातीचे पसरट भाडें; िापराची 
परात. (िा.) 
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नंदाळ न. स्नानाचे पािी ठेवण्याचे र्गंर्गाळ, घंर्गाळ. (िा.) [सं. नंिािय] 
 
नंदाळ, नंदाळा, नंदाळी, नंदाळे न. पु. स्त्री. (लतरस्काराथी) (उप.) जाड व मोठी भाकर. 
 
नंणदनी स्त्री. १. कामधेनू. २. मुिर्गी; कन्द्या. 
 
नंदी पु. १. शकंराचें वाहन असिारा बैि; कामधेनूचा पुत्र; लशवर्गिापंैकी एक. लशवमंलिरात 
िेवासमोर बसवतात ती बैिाची िर्गडी प्रलतमा, मूती. २. (ि.) मूिय, ठोंब्या, टोिपा मनुष्ट्य. [सं. नंि] 
 
नंदीपुत्र, नंदीबाळ पहा : नंदी २ 
 
नंदीबाळ पु. नंिीबिैािा लमरविारा व त्याचा िेळ करिारा मनुष्ट्य. 
 
नंदीबैल  प. १. संकेताने होय, नाही इ. अथाने मान हिवण्यास लशकविेिा, वस्त्रािंकार 
घािून मािकाच्या उपजीलवकेसाठी घरोघर लफरविा जािारा बिै. २. अशा बैिािा लफरवनू उपजीलवका 
करिारी जात. ३. (ि.) पहा : नंदी २ 
 
नंद्या पु. नंि; ििािी लमळलविारा; ििाि. 
 
नंद्या पु. नंिी; बिैोबा; मूिय. 
 
नंबर पु. १. अनुिमाकं; अनुिम. २. संख्या. ३. पाळी; वळे. ४. शते; शतेाचा अनुिमाकं; सव्हेनंबर. 
५. (चमय.) चपिा इ.वर आकारमानलनिशयक अनुिम, आकडा मारण्याचे हत्यार. (लि. मारिे). [इं.] 
(वा.) शंभर नंबरी–अर्गिी उत्कृष्ट; पलहल्या प्रतीचे. 
 
नंबरकरी पु. अव. एकाच र्गटातीि, सामूलहक रु्गन्द्ह्यातीि, समान किमािािी लशिा िंािेिे 
सहआरोपी. 
 
नंबरछपाई स्त्री. (घोडे, िंाडे इ.वर) नंबर टाकिे, छापिे. 
 
नंबरदार पु. १. शतेाचा मािक. (ना.) २. सरकारशी पैशाच्या बाबतीत िेवघेव करिारा. 
 

ना 
 
ना अ. १. पिातंरबोधक अव्यय. हे िोन शब्िाचं्यामध्ये योजतात व त्याचा अथय िोन्द्ही र्गोष्टींचा 
नकार, अभाव िािलविे असा होतो. उिा. लिवस ना रात्र; बाप ना माय. २. लिरुक्त लियालवशषेि झकवा 
सवयनाम याचं्यामध्ये योजिे असता जर तर, ते नाही तर हे, हे नसिे तर ते असा अथय होतो. उिा. काही ना 
काही, कोिी ना कोिी इ. ३. नकाराथी लियालवशषेि. उिा. तो िेईना–येईना–घेईना इ. ४. एिाद्या 
संशयावरून उत्पन्न िंािेल्या आियाचे द्योतक; प्रश्नाच्या लनलित कथनाच्या शवेटी आिे असता होय झकवा 
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नाही असे स्पष्ट उत्तर यावे म्हिून योजण्याचे अव्यय. उिा. तू येतोस ना? िातोस ना? इ. ५. वतयमान 
कृिन्द्तामार्गून येिारे अलतलरक्त अव्यय. उिा. असताना, बोिताना इ. ६. कािवाचक लियालवशषेिानंतर 
अलतलरक्त अव्यय म्हिून उपयोर्ग. उिा. एव्हाना, तेव्हाना इ. ७. नामाच्या व सवयनामाच्या लितीयेच्या व 
चतुथीच्या अनेकवचनानंा िार्गिारा प्रत्यय. उिा. िंाडानंा, त्यानंा इ. ८. नकाराथी फाशी प्रत्यय. हा 
शब्िाच्या पूवी िार्गतो. उिा. नािूष, नापसंत, नापीक. 

स्त्री. १. नाकारिे; नाही म्हििे. (लि. करिे, बोििे, म्हििे.). २. नकार; मनाई; असंमती. 
उअ. १. झकवा; अथवा; असे नाही तर : ‘ना तें आनंिाचें रसायिु । भवरोलर्गयासंी I’ – लशव ५८. 

२. परंतु; की. [सं. न, ना] 
 
नाइकडा, नाइकवडा, नाइकवाडा, नाइकी–नाइटा–नाइरी इ. पहा : नार्कडा इ. 
 
नाइता पु. कोकिातीि मुसिमानाचंा एक ज्ञालतर्गट. [सं. नव; फा. नाईलत–त] 
 
नाइलाज पु. लनरुपाय; अर्गलतकता; िाचारी. 

लव. िाचार; अर्गलतक. 
 
नाई, नाऊ, नाहू पु. न्द्हावी. [झह.] 
 
नाईक पु. १. मुख्य; म्होरक्या; टोळीचा नायक; मजुराचंा मुकािम. २. भाड्याने िेण्याच्या घोडे, 
र्गाड्या इ.च्या अड्ड्याचा मािक, व्यवस्थापक. ३. ईस्ट इंलडया कंपनीच्या सैन्द्यातीि कापोरिच्या िजाचा 
लबनसनिी अलधकारी. ४. ब्राह्मि जातीच्या सराफािा िाविी जािारी मोठेपिाची पिवी. ५. शूरातीि एक 
पोटजात; रामोशी. (माि.) ६. मराठे व इतर सैन्द्यातीि िहान अंमििार; पलत्तनायक. [सं. नायक] 
 
नाऊळ स्त्री. एक विे. लहच्या पानाचं्या िािच्या बाजूिा कूस असते. पानाचंी भाजी करतात. 
 
नाक पु. स्वर्गय : ‘तें नाक नाक माज्या लचत्ताचें हा लवमूढ िाजेना ।’ – मोमंरा लकस्ष्ट्कंधा १·१०. [सं.] 
 
नाक पु. नाईक याचे संलिप्त रूप. हे महार, बेरड इ.च्या नावापुढे िावतात. उिा. रामनाक इ. 
 
नाक न. १. श्वास व वास घेण्याचे इंलरय; श्वासनलिकेची सुरुवात; घ्रािेंलरय; नालसका. २. (ि.) 
धान्द्य, बटाटे इ.िा ज्या लठकािी मोड येतो ती जार्गा; डोळा. ३. सुई, िाभि इ.चे भोक; नेडे. ४. (कुटंुब, 
सभा इ.तीि) मुख्य उत्कृष्ट मनुष्ट्य; िेशातीि मुख्य शहर झकवा लकल्ला. ५. नथीकरता नाकािा पाडिेिे 
भोक, लछर. ६. धीटपिा; िम; िात्री. ७. लनिाजरेपिा. ८. अब्र;ू चारं्गिी कीती, नाव; उजळ माथा. [सं. 
नालसका] (वा.) नाक ओरबाडिे–नाकातीि अिंकार लहसकून घेिे. नाक कापिे–िोडकी, र्गवय 
लजरलविे; पराभव करिे. (आपले) नाक कापून दुसऱ्र्ाला अपशकुन, अवलक्षि करिे–िुसऱ्याचे 
नुकसान व्हावे म्हिून आपिा स्वतुःचा नाश करून घेिे. नाक कापून पाटावाने पुसिे–एिाद्याची मोठी 
अप्रलतष्ठा करून नंतर थोडा सन्द्मान करिे. नाक खाजविे–लचडविे; वडेाविे; लिजविे. नाक खाली 
पडिे, नाक पाडिे, नाक होिे–र्गवय नाहीसा होिे, करिे; मानहानी होिे. नाक गंुडाळिे–आपिा 
कमीपिा, पराभव कबूि करिे; शरि जािे; िमा मार्गिे. नाक गेले तरी भोके राणहली आहेत असे 
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म्हििे–मार्गीि रु्गन्द्ह्याची िाज सोडून पुन्द्हा लनियज्जपिे बोििे, वार्गिे. नाक घासिे–१. आजयव, िुशामत 
करिे; हाजंी हाजंी करिे. २. िमा मार्गिे; चूक कबूि करिे. नाक चढवनू बोलिे–उद्धटपिाने बोििे. 
नाक ठेचिे –फलजती करिे; निा उतरिे; िोड मोडिे. नाक जळिे,नाकातले केस जळिे–फार िुरं्गधी 
येिे. नाक झाडिे–१. लतरस्कार िािविे; ताठा, र्गवय उतरलविे. २. नाक झशकरिे. ३. घोडा इ. जनावराने 
जोराने नाकातून वारा काढिे. नाक तोडून कडोस्त्रीला खोविे–१. भीक मार्गण्यासाठी िाजिज्जा सोडिे; 
अर्गिी िोचट बनिे. २. नापसंती िािविे; नाव ेठेविे. नाक धरिे–वाट पाहायिा िाविे; िोळंबा करिे. 
नाक धरल्र्ास, नाक दाबल्र्ास तोंड उघडिे–एिाद्यािा पेचात धरल्यालशवाय तो आपल्या म्हिण्यािा 
कबिू होत नाही म्हिून त्यािा पेचात धरिे. नाक धरून बसिे–१. (प्रािायामावरून) धार्णमक कृत्यातं 
रु्गंतिेिा असिे. २. कतयव्य न करता वळे िवडिे. नाक मुठीत धरून जािे–लनरुपायाने, नाइिाजाने शरि 
जािे; अलभमान सोडून जािे.नाक मुरडिे, नाक मोडिे–नाक वाकडे करून नापसंती िशयलविे; फलजती 
उडविे; र्गवय उतरविे. नाक लावनू (करिे)–लधटाईने; लनिाजरेपिाने (करिे). नाक वर करिे, नाक 
वर करून चालिे, नाक वर असिे–१. लिमाि, ताठा, र्गवय, लनियज्जपिा िािविे; वरचढ असिे. २. स्वतुः 
िोषी असतानाही लिमाि िािविे; शरम न वाटिे. नाक वाहिे–पडसे येिे. नाक सावरिे– (बायकी) 
मूि जन्द्मल्याबरोबर त्यािा न्द्हाऊ घािताना त्याच्या नाकात तेिाचे एकिोन थेंब सोडून त्याच तेिाच्या 
हाताने नाकाच्या वरच्या भार्गापासून शवेटपयंत हिके चोळिे. नाकधुऱ्र्ाकाढिे, नाकदुऱ्र्ा काढिे–१. 
अलतनम्रपिाने लवनविे; शरि जािे; िमा मार्गिे. २. केिेल्या अपराधाबदि प्रायलित्त भोर्गिे. नाकपुड्या 
कपजारिे, नाकपुड्या फुलणविे, नाकपुड्या फुगणविे, नागपुड्या फुरफुरणविे, नाकपुड्या फें दरिे–रार्गाने 
िेकसिे; अंर्गावर जािे; नाक फुर्गवनू रार्ग िािलविे. नाकमुष्ट्या हाििे–लहिविे; नाराजी िािविे. 
नाकाचा कानवला करिे–नाक मुरडिे. नाकाची घाि मरिे, जािे –१. सवयीमुळे, पडशामुळे वास न 
येिे; सवय होिे. २. (ि.) सवयीमुळे वाईटाचा लतरस्कार न वाटिे. नाकात काड्या घालिे–लचडविे; 
टोमिे मारिे; कुरापत काढिे; चीड येईि असे वार्गिे. नाकात दम रे्िे–लनरुपाय होिे; अत्यंत थकिे. 
नाकात बोलिे– नाकातून, र्गेंर्गाण्या स्वरात बोििे; (कोकिी िोकापं्रमािे) अनुस्वारयुक्त बोििे. 
नाकातोंडाची गंुजडी करिे– (नाक, तोंड आवळून, चबंसूारिे करून) रार्ग, नापसंती िािविे. नाकाने 
कांदे, वांगी सोलिे–१. नसता, िोटा शुलचभूयतपिा िािविे; उर्गीच पालवत्र्याच्या र्गोष्टी सारं्गिे. २. एिािे 
वळेी फार चोिंिळपिा करिे पि एरवी वाटेि तसे वार्गिे. नाकापेक्षा मोती जड होिे–र्गौि वस्तूिा 
अलधक महत्त्व प्राप्त होिे; कलनष्ठ िजाचा मनुष्ट्य वलरष्ठाहून वरचढ होिे. नाकाला चुना लाविे, नाकाला 
चुना लागिे– १. बिनाम करिे, होिे : ‘सोसे कुिजा मृत्यु, न अयशाचा सोसव ेचुना नाकीं ।’ – मोरोि 
२१·५८. २. लडवचिे. नाकाला जीभ लाविे, णझमोटा घालिे – लतरस्कार िािविे; र्गवय, ताठा, लिमाि 
िािविे; नाक मुरडिे. नाकाला पदर लाविे– १. िज्जेने, अपकीतीमुळे तोंड िंाकिे. २. घािीचा 
लतरस्कार करिे. नाकाला णमरच्र्ा झोंबिे–एिािी र्गोष्ट मनािा, वमी िार्गिे. नाकावर असिे–अर्गिी 
तयार असिे. नाकावरची माशी तरवारीने हाििे–िवकर रार्ग येिे. (व.) नाकावर जीव रे्िे–कमािीचे 
कष्ट पडिे. नाकावर णटचिे–१. एिाद्याचे पैसे ताबडतोब िेिे. २. काकंू न करता, अडथळ्यािा न 
जुमानता एकिम िेिे, करून टाकिे. नाकावर कनबू घासिे,नाकावर कनबूणपळिे– प्रलतपिािा न जुमानता 
आपिे काम साधिे; प्रलतपिािा चीत करिे. नाकावर पदर रे्िे–१. वैधव्य येिे. २. िाजेने िपून 
एकातंवासात बसिे. नाकावर पार् देिे–लवरोधाची पवा न करिे; प्रलतपिावर मात करिे. नाकावर बोट 
ठेविे–१. रु्गप्त ठेवायिा, र्गप्प बसायिा सारं्गिे. २. (रार्गाने झकवा अन्द्य कारिाने एिाद्यािा) िबकाविे. 
नाकावर माशी बसू न देिे–अलतशय लचडिोर असिे; अपमान झकवा लतरस्कार अर्गिी सहन न होिे; 
थोडेिेिीि उिे बोििे सहन न होिे. नाकावर वाट करिे –लवरोधािा न जुमानता काम लसद्धीिा नेिे. 
नाकाशी सूत धरिे–अर्गिी मरिोन्द्मुि होिे. (मरताना श्वास आहे की नाही ते पाहण्यासाठी नाकाशी सूत 
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धरतात). नाकासमोर जािे, चालिे–अर्गिी सरळ मार्गाने जािे. नाकाहोटांवर जेविे–चाितमाित, 
चोिंिळपिाने जेविे. नाकीचा बाल, नाकाचा बाल–१. अत्यंत आवडता, लजविर्ग मािूस; र्गळ्यातिा 
ताईत. २. मोठ्याचं्या परमप्रीतीतिा िुजयन. नाकी नऊ, नळ, नव रे्िे–१. अलतशय िमिे, कंटाळिे, 
भार्गिे (श्रमाने). २. (नऊ इंलरयाचंी शक्ती नाकात येिे) मरिाच्या िारीअसिे. नाकी वेसि घालिे–
एिाद्यािा कह्यात, कबजात ठेविे. 
 
नाककरंटा लव. अभर; कंर्गाि; नीच : ‘…या नाककरंट्या भावानंी वळे आििीय?’ – आभाळाची 
साविी २२२. 
 
नाककचबा लव. बसल्या नाकाचा; नकटा. 
 
नाकझाडिी स्त्री. कानउघाडिी; िरडपट्टी; फलजती. 
 
नाकटा  लव. नार्गडा; नग्न. [सं. नग्न] 
 
नाकटी  स्त्री. िीड पावशरेाचे माप. (र्गो.) 
 
नाकतोडा, नाकतोड्या पु. मोठ्या जातीचा, र्गवत्या टोळ. 
 
नाकणनपट स्त्री. १. शेंबडू काढिे; नाक साफ करिे. २. (ि.) पिात्ताप; सावरासावर; 
लनस्तरालनस्तर. 
 
नाकपकड स्त्री. मुिाचंा एक िेळ. 
 
नाकपट्टी स्त्री. (मल्ललवद्या) आपल्या हाताची पोटरी जोडीिाराच्या नाकपुडीवर िाबनू वर िाब 
िेऊन त्यािा चीत करिे. 
 
नाकपुडी स्त्री. नाकाचा एका बाजूचा भार्ग; नासारंध्र. [सं. नासापुट] 
 
नाकफोड स्त्री. िाठीचा नाकावर केिेिा वार. 
 
नाकबूल लव. १. इच्छा न करिारा; कबुिी न िेिारा; नािूष. २. नापसंत; प्रलतकूि. [फा.] 
 
नाकभुंकन लव. नाकावर भोवरा असिेिा (घोडा). – मसाप २·५७. 
 
नाकमोड स्त्री. नकार; नापसंती. 
 
नाकर चळवळ करबिंीची, कर न िेण्यालवषयीची चळवळ. 
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नाकता  लव. अिम; िुबयळ; अयोग्य. 
 
नाकलंगडी स्त्री. स्काऊटच्या मुिाचंा एक िेळ. 
 
नाकविी न. १. तपकीर; नस्य. २. नाकात ओतण्याचा तीक्ष्ि पिाथय : ‘नाकविी चुनविी I’ – 
िास ३·७·६८. 
 
नाकवसे न. तोंडाचा नाकावरीि भार्ग : ‘लमळौलन नाकवसेया नाकवसे : घायिंडी हानतालत सलरसे’ – 
लशव १०६२. [सं. नालसक्य] 
 
नाकणशमरो लव. १. नकटा. २. लनिाजरा. (र्गो.) 
 
नाककशकिी स्त्री. एक वनस्पती; भतुाकेशी; लहच्या पानाच्या वासाने झशका येतात. 
 
नाकशी, नाखशी स्त्री. निुरडे. 
 
नाकसचे सलि. निानंी ओरबाडिे. (र्गो.) 
 
नाकसर, नाकसूर पु. न. १. एक वाद्य; र्गारुड्याची पुंर्गी. २. नाकातून बाहेर पडिारी हवा, श्वास. 
(लि. वाहिे, बिं होिे). [सं. नार्गस्वर] 
 
नाकस्ता पु. १. न्द्यनूता; तोटा; तूट; नुकसान. (लि. काढिे, िािे, घेिे, पडिे, भोर्गिे, येिे, 
सोसिे, होिे.) २. र्गोंधळाची, घोटाळ्याची स्स्थती; घाबररु्गंडी. [सं. नालकस्] 
 
नाका पु. १. नाके; िोन अथवा अलधक रस्ते जेथे एकत्र लमळतात ती जार्गा; लतठ्ठा; चौहाटा. २. 
रस्त्याचा शवेट; टोक. ३. जकातीचे ठािे; िस्तुरी घेण्याची जार्गा. ४. पोिीस चौकी. 
 
नाका पु. (कासारी धंिा) कळशीसारख्या भाडं्यास जे करकोचे असतात त्यापैकीं पलहल्यास पािव 
व िुसऱ्यास नाका म्हितात. – बििापूर ९७. 
 
नाका अ. नको. (र्गो., लच.) 
 
नाकाचा दांडा, नाकाचा वासा नाकाचे िाबंट हाड. 
 
नाकाचा पडदा, नाकाची पडदी, कभत िोन नाकपुड्यातंीि पडिा. 
 
नाकाटिी, नाकाटी स्त्री. अपमान; पािउतारा. (लि. करिे). 
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नाकाड, नाकाडा न. पु. (झनिाथी) १. मोठे नाक. २. डोंर्गराचा पुढे आिेिा नाकासारिा भार्ग. 
३. भलूशर; जलमनीचे टोक. ४. आंब्याच्या फळाचा मार्गीि बाजूचा नाकासारिा उंच भार्ग. 
 
नाकादाई स्त्री. १. िोड. २. िरडपट्टी. (लि. काढिे). (व.) 
 
नाकार, नाकारिी पु. स्त्री. नकार पहा : नाकबुली 
 
नाकार, नाकारा  लव. लनरुपयोर्गी; असमथय; वाईट; कवडीमोि; कतृयत्वहीन : ‘नाकार असतीि 
त्यासं लकल्ल्यातं न ठेविे.’ – वाडबाबा १·२०१; ‘ऐसा नाकारा कशास पालहजे म्हिून लििा.’ -मइसा ५·२०. 
 
नाकारिे उलि. १. नापसंत म्हिून अमान्द्य करिे. २. (पिाथय, कृती इ.त) िोड ठेविे. 
 
नाणकर पु. मोत्याच्या झशपीतीि कािवाच्या शरीरात मोत्याप्रमािे चमकिारा रवपिाथय. 
 
नाणकदय, नाकीदय  लव. लबनिार्गवडीची; पडीक (जमीन). [फा. नाकिय] 
 
नाकुली  स्त्री. मंुरु्गसविे. [सं. नकुि] 
 
नाकुस्ती, नाकोस्ती, नाकुष्टे, नाकोष्टे स्त्री. न. १. नापसंती; नकार िािवण्यासाठी लतरस्काराने नाक 
मुरडिे. (लि. मारिे, िेिे, हाििे). २. प्रकृतीची तिार. 
 
नाके न. १. डोंर्गरी लकल्ल्याच्या चढावाचे वळि. २. थाबंण्याचे लठकाि. ३. पहा : नाका १ ते ४ 
 
नाकेदार पु. नाक्यावर जकात वसूि करिारा कारकून; नाकेवािा. 
 
नाकेबंदी स्त्री. १. येण्याजाण्याचे रस्ते, मार्गय अडविे, रोििे. २. जकात, िस्तुरी याचंी जमा; 
र्गल्ला. 
 
नाकेरा पु. १. बिैाच्या नाकपुडीिा लछर पाडण्याचे साधन. २. रानबिक. ३. नकटा पिी. 
 
नाकेला, नाकील लव. सरळ, िाबं व संुिर नाक असिारा. 
 
नाकोटो, नाकोटे  पु. न. (झनिाथी) नाक. 
 
नाखडू लव. १. िुबयळ. २. आळशी; अव्यवस्स्थत; लबिटू्ट. [झह. ना+िटू्ट] 
 
नाखवा, नाखुदा, नाखोदा पु. १. (नालवक) जहाजावरचा मुख्य अलधकारी; कप्तान; ताडेंि; 
मुख्य नावाडी. २. कोळी, िाििी इ. जातीचा र्गिबतावरीि मुख्य. (को.) [फा. नािुिा] 
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नाखणशिे, नाखी न. नऱ्हािी; निे काढण्याचे हत्यार. (र्गो.) [सं. निशीिय] 
 
नाखशी  स्त्री. निािािी होिारा फोड; निुरडे. (र्गो.) 
 
नाखळ  लव. िुष्ट, नाठाळ, त्रासिायक (मनुष्ट्य, पशू). 
 
नाखाटॉ  पु. लपसारा. (र्गो.) 
 
नाणखव  लव. कोरीव; िोिीव; कोंििातीि. 
 
नाणखवा  स्त्री. निुिे, निुिी; एक पिान्न : ‘नालिवा माळलतया सलळवें । इत्यालि वलळवटू बरवें 
।’ – ऋ ८२. 
 
नाखी स्त्री. निाचा स्पशय : ‘नालि िार्गैि…वैराग्याची’ – ज्ञा ६·५७. [सं. नि] 
 
नाखुश, नाखुष, नाखूश, नाखूष लव. अप्रसन्न; असंतुष्ट; नाराज; रुष्ट. [फा. नािुश्] 
 
नाखूट न. नि. (कु., र्गो.) 
 
नाग पु. एक आलिवासी जमात; त्यातीि व्यक्ती. 
 
नाग पु. १. फिी असिेिा, लवषारी साप. रंर्ग काळसर चकचकीत झकवा लपवळसर. काहींच्या 
फिीच्या मारे्ग १० आकड्यासारिी आकृती असते. िाबंी ३ ते ६ फूट. २. एक उपिेवता. कमरेवरचा भार्ग 
मािसाचा व िािचा सापाचा असे स्वरूप. ३. लवषमूळ; बचनार्ग. ४. पचं उपप्रािापंैकी एक. ५. हत्ती. ६. 
लशसे. ७. बायकाचंा डोक्यात घािण्याचा नार्गाकृती अिंकार. ८. पतंर्गाच्या मारे्ग िाविेिे कार्गिी शपूेट. 

न. (ज्यो.) िहावे करि. [सं.] 
 
नागकन्र्ा स्त्री. १. (पौरालिक) नार्गापंैकी अधयमनुष्ट्याकृती स्त्री, स्त्रीजात. २. (ि.) फार संुिर, 
िावण्यवती स्त्री; नार्गीि. 
 
नागकुडा पु. आि नावाचे िंाड. – कृलष ४१५. 
 
नागकंुडल न. १. नार्गाचे वेटोळे. २. या आकाराचा कानातीि अिंकार. 
 
नागकूळ न. १. नार्गपचंमीच्या लिवशी बत्तीसलशराळे येथे आढळिारे सापासारिे िहान प्रािी; 
नार्गपचंमीिा लनघिारा साप. २. नार्गपचंमीिा जलमनीवर इ.काढिेिी शिेाची झकवा र्गंधाची नार्गाकृती. 
 
नागकेशर, नागकेसर न. एक औषधी िंाड व त्याचे फूि. यात काळे व ताबंडे या िोन जाती 
आहेत. काळे िवंरे्गएवढे व थंड असून मसाल्यात वापरतात, ताबंडे रु्गिानंी उष्ट्ि आहे. [सं.] 
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नागचंद्रकोर स्त्री. बायकाचंा डोक्यात घािण्याचा एक िालर्गना. 
 
नागचंपक, नागचाफा, नागफिी पु. १. एक फुििंाड. हे कोकि–कनाटकात होते. वृि मोठा, पाने 
मोठी. िाकूड मजबतू. ७–८ वषांनी मधुर वासाची, संुिर, तळहाताएवढी मोठी फुिे येतात. २. 
नार्गिविीसारिे एक फुििंाड, यािा लपवळी फुिे येतात. 
 
नागचाया पु. नार्गपचंमीलिवशी जेवायिा बोिाविेिा मंुजा. 
 
नागजोडी स्त्री. (ि.) संर्गनमत : ‘त्यासी नार्गजोडी करून नामाजीनें आपिासी बेइमान होऊन.’ 
– इमं ५६. 
 
नागझरी स्त्री. िहान ओहोळ, ओढा, नािा. 
 
नागटा, नागडा लव. १. नार्गवा; नग्न; उघडा. २. (ि.) म्यान नसिेिी (तिवार); िोरा न ओविेिी 
(सुई); पियहीन (िंाड); छत नसिेिे (घर); तारा नसिेिे (तंतुवाद्य); अिंकाररलहत, बुचे्च (कान, नाक 
इ.). ३. अर्गिी ढळढळीत, स्पष्ट लिसून येिारा. [सं. नग्न] 
 
नागटा गोसावी नंग्या र्गोसाव्याचंा एक पथं. 
 
नागडधोर्ा लव. उघडा नार्गडा; अवधूत. 
 
नागदवि स्त्री. अननसाच्या िंाडासारिे िंाड. पाती एक वीत पयंत रंुिीची व रंर्गाने पाढंरी 
असतात. िंाडाच्या मध्यभार्गी तीन हात िाबंीचा िाडंा येतो. त्यावर िाबंट पाढंरी फुिे येतात. यातं लबया 
असतात. सपयलवषावर नार्गिविीचे मूळ थंड पाण्यात उर्गाळून प्यािे असता वातंी होऊन लवष उतरते. [सं. 
नार्गिमनी] 
 
नागदाळी स्त्री. फड्या लनवडंुर्ग; नार्गफिी. (तंजा.) 
 
नागणदवाळी स्त्री. मार्गयशीषय शुद्ध पचंमी. या लिवशी किकेचे नार्ग करून त्याचंी पूजा करतात. 
 
नागनाणदर्ा स्त्री. अव. नार्गाच्या आकाराचा अिंकार : ‘कोण्ही रायमंडळीकु लवव्हाव ेअसती तेलह 
अंर्गिीं सरी, मुिी, नार्गनालिया घािौलन पहाती.’ – अज्ञातच. 
 
नागपंचमी स्त्री. श्रावि शुद्ध पंचमी. या लिवशी नार्गपूजा करतात. 
 
नागपाश पु. १. एक अस्त्र; िढाईत शत्रूिा मंत्राने बाधंण्याचा पाश. २. नार्गाकार, वतुयळाकार 
बधंन; वरुिपाश. 
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नागपुरथर पु. (नर्गरी, कोष्टी) नार्गपुरी; नार्गपूर पेठेसारिा िुर्गड्याचा प्रकार. मधिा पोत 
कोिताही व रेशमी लकनार, त्यामध्ये निी करवत व चार र्गोमी, र्गोम मोठी. 
 
नागपुरी आकडा  कापडावर, लजन्नसावर घातिेिा आकडा. ज्यामध्ये काही बाि आहे असा 
लकमतीचा आकडा, संख्या. 
 
नागफि पु. (नृत्य.) एक हस्त–अंर्गलविेप. 
 
नागफिी लव. नार्गफिीच्या आकाराचा (लिळा). 
 
नागफिी स्त्री. ढािीचा एक प्रकार. 
 
नागफिी स्त्री. एक काटेरी वनस्पती; फड्या लनवडंुर्ग. याच्या अंर्गावर सापासारिे िविे 
असतात. याचा शेंडा नार्गाच्या फिीसारिा असतो. 
 
नागफासा पु. १. (सोनारी धंिा) सरी वरै्गरेचा नार्गफिीसारिा अडकवण्याचा फासा. २. पहा : 
नागपाश 
 
नागबली, नागबळी, नागबळ पु. १. स्त्रीचे र्गभाधान िंाल्यावर र्गभयधारिा होत नसेि तर, 
कत्याच्या हातून या जन्द्मी अथवा पूवयजन्द्मी सपय मारिा रे्गिा असल्यास त्यामुळे र्गभयधारिेिा होिारा 
प्रलतबधं नाहीसा होण्यासाठी करण्याचे कमय, लवधी. २. नार्ग मारल्याबदिची शातंी. 
 
नागबळ  स्त्री. अलतशय आजारी, मरिोन्द्मुि मािसावरीि अलरष्ट नाहीसे व्हाव ेम्हिून करण्याचा 
लवधी. 
 
नागबंद, नागबंध  पु. १. नार्गाचे तोंड असिेिा कंबरपट्टा. २. दृढपाश; नेसिे सुटू नये म्हिून 
िोवण्याची सुपारी, सोंर्गटी : ‘पीळीव नार्गबधं षोवीिें  ।’ – उषा १०८३. ३. लस्त्रयाचं्या िंडातीि एक 
अिंकार. (तंजा.) 
 
नागबाळी स्त्री. बायकाचं्या कानातीि बाळ्याचंा एक प्रकार. 
 
नागकबब  न. सूयािा झकवा चरंािा ग्रहि असेि त्या लिवशी ब्राह्मिािा िान करण्याची राहू–
केतूच्या प्रलतमेसलहत सूयय झकवा चरंाची धातूची प्रलतमा. 
 
नागमिी पु. नार्गाच्या डोक्यावरीि (काल्पलनक) लवषघ्न मिी. 
 
नागमल्ली स्त्री. जाई, फुिवेिीचा एक प्रकार. 
 
नागमुडी (र्गो.) पहा : नागमोड १ 
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नागमोड स्त्री. १. नार्गाच्या आकाराची बारं्गडी. २. नार्गाच्या वळिासारख्या वाकड्या रेषा, 
वळि, मार्गय, धोरि. (लि. घाििे, साधिे). (वा.) नागमोडीचा णपतांबर नेसिे–नार्गव ेअसिे. 
 
नागमोडी लव. सपाकृती, नार्गाच्या र्गतीप्रमािे वळिे घेऊन रे्गिेिा, वाकडा, वळििार (काठ, 
मार्गय, बारं्गडी, निी इ.). 
 
नागमोडी शर्यत स्काऊट मुिाचंा एक िेळ. 
 
नागर न. संुठ. 
 
नागर लव. १. नर्गरा– शहरासंबधंी. २. (ि.) हुशार; चतुर; जािता; चािाि; धूतय : ‘ना तरी 
नर्गरातंरीं वलसजे । तरी नार्गरलच होईजे ।’ – ज्ञा १·४१. ३. नार्गलरक; नर्गरवासी : ‘नार्गरा ंिेवा ंिोंबकरू ।’ 
– लशव १५२. ४. सुरेि; संुिर; सुसंस्कृत : ‘भमंूडळींच्या कन्द्या नार्गर I’ – ह २६·१४५. ५. िबाड; 
अनीलतमान. ६. संुिर; तेजस्वी; कालंतमान. ७. ऐश्वययसंपन्न. [सं. नर्गर] 
 
नागरगोंडा पु. िग्नापूवीच्या अवस्थेतीि, िहान वयाचा मुिर्गा : ‘नंिघझरचे नारं्गरर्गोंडे । कव्हडे 
येथें आिें  धेंडे ।’ – मध्व ६३५. 
 
नागरचुडा पु. बारं्गड्या : ‘सुढाळ मुक्तें काठंोकाठं । नार्गरचुडा नार्गरे ।’ – वसेीस्व ९·१४०. 
 
नागरपाटा नेसिे (िहान मुिीिा म्हितात.) नग्न असिे. 
 
नागरफिी स्त्री. नार्ग; बायकाचं्या डोक्यातीि िालर्गना : ‘फरा आलि नार्गरफिी ।’ – वसेीस्व 
९·१३१. 
 
नागरमोथा पु. ओिसर जार्गी वाढिारी, ४०–५० सेमी उंच, िोड सरळ भरीव, टोकास 
लत्रकोिी; चवऱ्यासंारिे मोठे फुिोरे असिेिी, सुर्गंधी वनस्पती. [झह.; प.ं; सं. नार्गरमुस्ता] 
 
नागर संस्कृती ‘हडप्पा संस्कृती’सारिी संस्कृती. वैलशष्ट्ट्ये : तटबिंी असिेिी, साडंपाण्याची व्यवस्था 
असिेिी, २० ते ३० घराचें प्रभार्ग असिेिी, लनवास व प्रशासकीय असे स्वतंत्र लवभार्ग असिेिी नर्गरे. 
 
नागणरक पु. नर्गरातीि रलहवासी; शहरवासी. 

लव. १. शहरासंबंधी. २. जािते; सुसंस्कृत. [सं.] 
 
नागणरकतांतर न. एका िेशाचे नार्गलरकत्व सोडून िुसऱ्या िेशाचे घेिे. 
 
नागणरकत्व न. नार्गलरकाची वृत्ती, रु्गि, हक्क इ. 
 
नागणरकशास्त्र न. नार्गलरकाचें अलधकार व कतयव्ये याचंा अभ्यास करिारे शास्त्र. 
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नागणरक स्वातंत्र्र् नार्गलरकाचें भाषि, िेिन इ. करण्याबदिचे सवय हक्क. 
 
नागरी लव. १. नार्गर ब्राह्मिासंंबधंी. २. नर्गरासंबंधी; शहराची. ३. पहा : देवनागरी 
 
नागरीकरि न. शहरे वाढून बहुसंख्य िोक शहरात राहू िार्गिे व सोबतच नार्गरी संस्कृतीचा 
प्रसार होिे. 
 
नागरीकरि प्रमािपत्र परकीय व्यक्तीिा िेशाचे नार्गलरकत्व लिल्याचे प्रमािपत्र. 
 
नागरी णवमान प्रवाशाचंी व मािाची वाहतूक करिारे लवमान. 
 
नागरी संणहता नार्गलरकाचं्या िाजर्गी बाबीसंबधंीच्या कायद्याचंा एकलत्रत केिेिा संग्रह; (इं.) लसस्व्हि 
कोड. 
 
नागल लव. श्रीमंत : ‘नार्गिें  िेिोलन चारं्गिें  बोिे । आपुिें  वचंूलन त्यापुढें िुिे ।’ – तुर्गा ३०५७. 
 
नागलकुडा पु. एक प्रकारचे कुड्याचे िंाड. 
 
नागला, नागली  पु. स्त्री. एक धान्द्य; नाचिी. 
 
नागलोक पु. १. नार्गाचें वसलतस्थान; पाताळ. २. नार्ग नावाचे एक प्राचीन राष्ट्र व जाती. 
महाराष्ट्रात प्रथम याचंी वस्ती होती असे काहीजि मानतात. 
 
नागवि, नागविूक, नागविे स्त्री. न. १. िुटािूट; िरोडा; िुबाडिे (चोर, राजा इ.नी). २. सरकारी 
िंड, िंड : ‘मर्ग राजा पुसेि आपिाकारि । तरी पडेि नार्गवि तें िेऊं ।’ – भलव ५४·१५४. ३. 
व्यापारातीि तोटा. ४. (सामा.) रव्यहानी; बुडिूक. (लि. घेिे, घाििे.). ५. रव्यापहारामुळे होिारी 
िुियशा; िुबाडल्यामुळे िंािेिी अवस्था : ‘िंभ तोलच वाया ंनार्गवि ।’ – तुर्गा २१. ६. िूट : ‘लवषयिेशींचें 
नार्गविें ।’ – ज्ञा १८·४६४. 
 
नागविा लव. नार्गविारा : ‘नाहीं मािें मनीं । पोरें राडंा नार्गविी ।’ – तुर्गा ३११७. 
 
नागविे  अलि. आटोक्यात न येिे; न आटोपिे; अनावर होिे : ‘इंलरयिारें मन धावंें सैरे । नार्गवे 
कलरतालंच काहंीं ।’ – तुर्गा ११४५. [सं. नार्गम] 
 
नागविे  उलि. १. नार्गव,े वस्त्रहीन करिे. २. िुटिे; जुिूम करिे; िुबाडिे; बुचाडिे. ३. 
फसविे. ४. िुटिा, िुबाडिा जािे. 
 
नागवसा पहा : नागोसा 
 



 

अनुक्रमणिका 

नागवा लव. १. नग्न; वस्त्रहीन; नार्गडा; उघडा; लववस्त्र. २. र्गरीब; िलररी; उघडा; पोरका. ३. 
लिवाळिोर; धंद्यात बुडािेिा. ४. लभकार; िरु; लकरकोळ. ५. स्पष्ट; उघड. [सं. नग्न] (वा.) नागवे 
कोल्हे, नागवी सवाशीि भेटिे –अकस्ल्पत िाभ होिे : ‘की भेटिा कपटलमष सािात कोल्हालच नार्गवा 
यािा ।’ – मोसभा ४·६५. नागवे नाचिे–१. अलतशय आनंिाने बेहोष होिे. २. वाटेि तसे, स्वैर, अप्रलतबंध 
वार्गिे. 
 
नागवे न. १. न्द्यनू; तूट; वाि; उिेपिा. २. उघडा, अरलित भार्ग. 
 
नागवेल, नागवल्ली स्त्री. लवड्याच्या पानाचंी विे; पानविे. काळी व िेठी हे िोन प्रकार. 
कोल्ह्याच्या लवषावर नार्गवेिीचे मूळ पाण्यात बारीक वाटून लिल्यास वातंी होऊन लवष उतरते. [सं. 
नार्गवल्ली] 
 
नागसर, नागसूर न. पु. १. र्गारुड्याची पुरं्गी : ‘नार्गसर वाजलविा लिवडापाशीं ।’ – झसस ८·१८०. 
२. पहा : नागस्वर 
 
नागस्वर पु. सनई. (तंजा.) 
 
नागा लव. नंर्गा; नार्गडा. 
 
नागा पु. १. तहकुबी; िोळंबा; लविंब; िंड; अंतर (कामात, र्गतीत). २. िाडा; मोडा; रै्गरहजेरीचा 
लिवस. [झह.; फा. नाघा] 
 
नागािा  पु. फुटािा; भाजिेिा हरभरा : ‘नार्गाचंी पूजा केिी, जवळ नार्गािे, िाह्या, िुध इ. 
ठेलविं.’ – नार्गाची कहािी २२. 
 
नागारी  पु. भाट; स्तुलतपाठक : ‘बिंीजन मार्गध नार्गारी ।’ – िाव ३१४. 
 
नागावा  पहा : नागवि : ‘सरकारचे लििारी यासी कलजया करून नार्गावा करावयास प्रयोजन 
काय?’ – वाडशाछं ११८. 
 
नागीि, नाणगनी, नागी स्त्री. नार्गकन्द्या : ‘नार्गीपुत्र इरावान् सत्कीर्णत सरस्वती सिरझवि ।’ – मोभीष्ट्म 
८·२९. 
 
नागीि स्त्री. १. नार्गाची मािी. २. लवषािूजन्द्य, पुटकुळ्या उठिारा, पसरत जािारा, िाहक त्वचारोर्ग. 
 
नागीि स्त्री. एक बायकी िालर्गना; कंठा. – ऐरापुलवलव १२५. (बडोिे) 
 
नागेशेवळ स्त्री. िेवापेिा प्रकृतीिा श्रेष्ठ मानिारा व किर्गी िावण्या म्हििारा शालहराचंा एक 
वर्गय. याउिट हरिासवळ. 
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नागोत्र, नागोत्रा, नागोदर न. १. बायकाचं्या कानातीि एक िालर्गना : ‘नार्गोते्र श्रविीं 
लवराजलत फुल्या त्या िूलहरी सािळ्या ।’ – अनंतसीस्व ४३; ‘किी िेइिीं कियपत्रें । रत्निलचत नार्गोिरें ।’ 
– कथा २·११·९२. २. िालर्गन्द्यावंरीि नार्गाचा ठसा, छाप. 
 
नागोरची स्त्री. िर्गोऱ्या; चेंडू िर्गोरीच्या िेळातीि मध्यभार्गी माडंिेिी िाकडाच्या 
ठोकळ्याचंी, िर्गडाचंी अर्गर लवटाचंी एकमेकावंर रचिेिी हार–रचना. (व., घाटी) 
 
नागोला, नागोळा, नागोला भोदला लव. नार्गवा. (व., ना.) 
 
नागोवा  पु. पहा : नागवि : ‘तो सुि िुुःिाचंा नार्गोवा ।’ – ज्ञा १३·८५. 
 
नागोस, नागोसा पु. १. ज्यामध्ये िरवाजाची वरची कुसे अडकविेिी असतात असा उंबरठा, 
त्याजवळची फळी. २. िाराच्या चौकटीवर लतच्या रंुिीइतका िीघय चतुष्ट्कोनी कोनाडा; उतरिा (उंची 
वीतभर). ३. सुळकंुबा तोरिाशी उभा केल्यानंतर तो तसा राहण्यासाठी व लफरण्यासाठी बाधंतात ते 
अधयवतुयळाकृती भोकाचे िाकूड. ४. नार्गवसा; जोिडाच्या मधोमध (इसाडा बाधंण्याची िोरी 
अडकण्यासाठी) बसविेिा लिळा. (को.) 
 
नाघाि, नाघान, नाघािी, नाघानी लिलव. नाहकपिे; चुकीने; अकारि; अन्द्यायाने; रै्गरलशस्तपिे. 
[फा. ना–र्गाह; झह. नार्गहानी] 
 
नाच पु. नतयन; नाचिे; सुयोग्य पोशाि करून र्गायन–वािनाच्या साथीने अलभनयासह शरीराची 
ियबद्ध व संुिर हािचाि. [सं. नृत्य; झह., रु्ग. नाचना] (वा.)नाच नाचावा लागिे, नाच नाचिे–अनेक 
प्रकारची िटपट करिे (िग्नकायात). नाच मांडिे–धारं्गडझधर्गा घाििे. (कोिाच्र्ा तरी) पुढे पुढे 
नाचिे–एिाद्यािा ज्या ज्या वळेी जे जे पालहजे ते त्वरेने िेिे; िुशामत, हाजंी हाजंी करिे. 
 
नाचकरी पु. नाचिारा; तमाशात नाच करून उिरलनवाह करिारा; नाच्या. 
 
नाचकंड, नाचकि, नानकि न. १. िहान हत्याराचंा संच (जरािी, लचमटा, कातर इ.). २. 
काटे वरै्गरे उपटण्याचे साधन. ३. नरािी. [फा. नाचख्] 
 
नाचकुच, कुचकुच न. (मुिींचा िेळ) एका बाजूची मुिर्गी वस्त्रािािी िपवनू लतच्या िुसऱ्या 
बाजूच्या म्होरक्याने ‘नाचकुच का कुचकुच’ म्हिून लवचारायचे. त्यािा िपिेल्या मुिीने कुचकुच असे 
उत्तर द्यायचे. लतच्या आवाजावरून लतिा ओळििे तर डाव झजकिा. [ध्व.] 
 
नाचके न. िंारीच्या तोटीचे भोक झकवा िहान लछर; भाडं्यािा िंारीसारिे केिेिे िहानसे लछर. 
[फा. नाचाकी; सं. नालसका] 
 
नाचक्की  स्त्री. १. अप्रलतष्ठा; मानहानी; पच्ची; फलजती. २. भाडंि; लबघाड; बेबनाव; फाटाफूट; 
लवतुष्ट. [क. नालचके = िाज, शरम] 
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नाचि, नाचिी, नाचिघुगरी, नाचिणटपरी स्त्री. १. नर्णतका. २. निरेबाज, नटवी स्त्री; रंरे्गि, 
लछनाि, छबेिी स्त्री. 
 
नाचि, नाचिा, नाचिी  पु. स्त्री. नतयक, नतयकी. 
 
नाचिकांड न. नाचिीचे र्गवत. 
 
नाचिा, नाचिी  पु. स्त्री. एक धान्द्य. हे कोकिात व िेशात र्गरीब िोकातं फार िपते. िािा 
बारीक मोहरीसारिा व तशाच रंर्गाचा; जाडी व बारीक हे िोन प्रकार आहेत. याचे आंबीि, भाकरी, 
िापरपोळी इ. अनेक पिाथय करतात. 
 
नाचिे अलि. १. नाच, नृत्य करिे. २. उड्या मारिे; धारं्गडझधर्गा घाििे; बार्गडिे (घोडा, मूि). ३. 
ताठ्याने, हातवारे करून बोििे. ४. हुरळून, मोठ्या आशनेे, हषाने बोििे. ५. अलतशय आनंि होिे. 
 
नाचिे कंुबरी श्रेष्ठ जातीचा नाचिा. कुमरी पद्धतीने लपकविेिी नाचिी. पहा : कुमरी 
 
नाचण्र्ाची मळिी (ही िवकर होत नाही, िािे पडायिा वळे िार्गतो. यावरून ि.) रडर्गािे; 
लपरलपर; तोंडाची टकळी इ. 
 
नाचपोचा पु. पोटरी व घोटा यामंधीि भार्ग : ‘पोटरी नाचपोचाच्या ७५% मोठी.’ – के 
२६·१·१९३७. 
 
नाचरा लव. १. नाचिारा; चाळे करिारा. २. पुढे पुढे करिारा; िुडबुड्या. ३. उतावीळ; अलवचारी. 
 
नाचरी स्त्री. १. पहा : नाचिा, नाचिी. २. पाय िंाडिे; थैमान घाििे; झधर्गािा करिे; पाय आपटिे. 
 
नाचरेपिा पु. (लवद्याथी) नाचण्याची िोड; चाळे करिे. 
 
नाचणविे सलि. १. नाचायिा िाविे (मनुष्ट्य, बाहुल्या इ.). २. उड्या मारायिा िाविे. ३. इकडे 
लतकडे करिे; वडेेवाकडे हिविे, लफरविे. ४. िपटिे; घाई करिे; सक्ती करिे; त्रासिायक रीतीने 
अमिात आििे. ५. वारंवार स्थिातंर करिे. [झह. नचवाना, नचाना] 
 
नाचाखी  स्त्री. बोिाबोिी; बाचाबाची; भाडंि. 
 
नाचार लव. १. र्गरीब; कंर्गाि; िलररी. २. िाचार; असमथय; अनाथ; लनराधार; िुबयळ : ‘वते याचं्या 
बुद्धी तो नर पाविे सत्य नाचारा I’ – (सिारामतनय) रुस्व ५८. [फा.] 
 
नाचारगत, नाचारी स्त्री. १. र्गलरबी; कंर्गािी. २. िाचारी; नाइिाज; लनरुपाय; लनराधार स्स्थती. 
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नाचारा  पु. संसार. 
 
नाची स्त्री. नर्णतका; नाच करिारी. 
 
नाचीज  लव. १. व्यथय; लनष्ट्फळ : ‘लरकामें बसैोन िोकाहंातीं नाचीज िाववनू काि व्यथय न 
र्गमाविें ।’ – इमं १०५. २. िरु; लबनमहत्त्वाची (व्यक्ती इ.). [फा. ना–चीझ्] 
 
नाच्छो उद्र्गा. िेळातंीि तात्पुरती तहकुबी; थुश्शो. 
 
नाच्र्ा, नाच्र्ा पोऱ्र्ा पहा : नाचकरी 
 
नाज पु. िािा; धान्द्य; अनाज. (व.) [सं. अन्न; झह. अनाज] 
 
नाजकाई, नाजकार् स्त्री. १. नाजुकपिा; मृिुता; कोमिता. २. सूक्ष्मता; बारीकपिा; तिमपिा. 
३. चारं्गिेपिा; सुरेिपिा; िुमाशी. ४. चोिंिळपिा; लवचििपिा. 
 
नाजनी लव. १. सुकोमि. २. भरं्गूर. ३. मौल्यवान. [फा. नाजनीन] 
 
नाजर, नाजीर, नाझर पु. लिवािी कोटातीि एक अलधकारी; िेिरेि करिारा. [फा. नालिंर] 
 
नाजरीबाजार पु. मीनाबाजार; मोर्गिाईतीि बायकानंी बायकासंाठी चािविेिा बाजार. यात 
फक्त बािशहा एकटाच जाऊन िेिरेि करू शकत असे. 
 
नाजीब न. पायिळ; पिटि. पहा : नजीब 
 
नाजीर न. (लि.) १. परमेश्वरासाठी स्वतुःिा वाहून घेतिेिा यहुिी पुरुष : ‘तो मुिर्गा 
र्गभावस्थेपासून मरेपयंत िेवाचा नाजीर होईि.’ – शास्ते १३·७. २. पहा : नाजर 
 
नाजूक, नाजुक लव. १. कोमि; सुकुमार; नरम; हिकेपिाने, काळजीने वापरण्याच्या उपयोर्गाचा; 
कष्ट सहन न करिारा. २. िुबयळ; अशक्त; बारीक; हिका (मनुष्ट्य, वस्तू). ३. पातळ (पोळी इ.). ४. 
लििाऊ; सुरेि; संुिर (वस्तू). ५. कुशितेचे (काम). ६. रु्गप्त (र्गोष्ट, अंर्ग इ.); जनानी; बायकासंंबधंी 
(काम). ७. चोिंिळ; लिमािाचा. ८. अवघड; बिंोबस्तीची : ‘येविंमेि जार्गा बहुत नाजूक.’ – पेि 
१५·८१. ९. कमी; मोजके (जेवि, िािे). १०. रु्गप्त; युक्तीचे (काम, ििबत). ११. अनैलतक (काम, 
संबधं इ.). उिा. वेश्यार्गमन, िाचिोरी इ. [फा. नािुंक] 
 
नाट पु. न. १. तुळई; मोठी मयाळ; िाट. (व.) २. लवशाि, अवजड आकार. ३. घराच्या आढ्याचा 
आडवा िाबं वासा. (तंजा.) [झह.] 
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नाट पु. न. १. अडथळा, अपशकुन करिे; हटक; प्रलतकूिता; नड; अडचि. (लि. करिे, िाविे, 
येिे इ.). २. िुिैव; अभाग्य; अननुकूिता; एिािी लबघडविारी, अडथळा आििारी, इजा इ. करिारी 
अशी योजना, शक्ती. ३. तूट. (लि. येिे, जािे.). [सं. नष्ट] (वा.) नाट जाळिे, नाट भाजिे–बोहिी 
करिे; एिािी र्गोष्ट झहमत बाधूंन छातीने करिे. 

लव. अमंर्गि; अशुभ; अननुकूि; आडफाट्या; नुकसानकारक (वळे, मुदा इ.). [सं. नष्ट] 
 
नाट पु. १. ठावलठकाि; स्थान : ‘तयालंचये भजनाचे नाटीं ।’ – ज्ञा १०·१०९. २. प्रिेश; िेश; नाड. 
३. सुरुवातीचे लठकाि; ममयस्थान. [रा. नाडु, नाड] 
 
नाट पु. १. नृत्य; नाच. २. नाटकासारिे िेळ करिारी हिकी जात : ‘उग्रर्गंधा अरूप र्गौळिी । 
नाट जातीच्या हस्स्तिी ।’ – जै ९·५९. [सं. नट] 
 
नाट पु. न. १. कवड्याचंा एक िेळ. २. या िेळातीि (पाच) कवड्या. ३. या िेळासाठी ओढिेल्या 
रेघा, काढिेिी आकृती, कोष्टक; हा िेळ िेळण्याचा पट. 

स्त्री. र्गोट्याचं्या िेळातीि एक शब्ि. मारण्यासाठी र्गरय करून लफरवतात तो र्गजरा. (कु.) 
 
नाट पु. १. शतेातीि पाण्याचे िार. २. पािी िेण्याची िेप. 

स्त्री. भाताचे कोठार. 
 
नाट पु. १. लिवाळिोर, ठरिेल्या रकमेइतके पीक येत नसल्याने पैसे िेऊ न शकिारे कूळ. २. 
एिाद्या िोषामुळे कुळािा िार्गिेिा बट्टा. 

लव. १. लिवाळिोर; नािार; धुळीस लमळािेिा; पैसा िेण्यास असमथय; िुच्चा; उडवाउडवी 
करिारा (ऋिको). २. सवयस्वी, पूियपिे नष्ट िंािेिा; बेपत्ता; ज्याचा पत्ता नाही असा; फरारी. 

लिलव. र्गोंधळाच्या मनुःस्स्थतीत; अशरि स्स्थतीत. [सं. नष्ट] (वा.) नाट करिे– चोरून नेिे; 
पळलविे; उपटिे. 
 
नाट लिलव. समुराच्या आत; जलमनीपासून िूर. 
 
नाटक न. पु. १. सोंर्ग घेऊन करण्याचा िेळ; एिािी र्गोष्ट अनेक स्त्रीपुरुष पात्राकंडून प्रत्यि 
घडल्याप्रमािे करून िािविे; नाट्यरूपक; िशरूपकातीि पलहिा प्रकार. २. वाङ मयातीि एक प्रकार. 
३. ढोंर्ग; सोंर्ग; बताविी. ४. फलजती; तमाशा; बेअब्रचूी र्गोष्ट. ५. परािमाचे कृत्य : ‘िघूशी परी मूर्णत हे 
हाटकाची । करावी तया मारुती नाटकाची ।’ – रामिास, छत्रपतीस उपिेश. 

लव. नाटकी; िेळ करिारा. [सं.] 
 
नाटक लव. नाठाळ; अटकाव करायिा कठीि. (व.) 
 
नाटकगृह, नायगृह, नायमंडप, नायमंणदर, नायशाला न. स्त्री. १. नाटक व इतर काययिम 
पाहण्यासाठी व सािर करण्यासाठी बाधंिेिी सोयीची इमारत. 
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नाटकर  `पु. नर्गररिक : ‘प्रधानकन्द्या नाटकरासी पकडिी होती.’ – प ं७२·१८. 
 
नाटकशाळा स्त्री. १. रंर्गमहाि; िास महाि; जनानिाना; अंतुःपुर. २. लवकत घेऊन नाचर्गािे 
लशकवनू उपभोर्गासाठी ठेवतात ती स्त्री. (समुच्चयाथी) उपलस्त्रया; रिेल्या. 
 
नाटकी लव. १. नटाचे काम करिारा; नाचिारा; नट. २. (ि.) ज्याच्या कृतीचा थारं्ग िार्गत नाही 
असा. ३. आतल्या र्गाठीचा; वर एक आत एक असा. ४. ढोंर्गी; लििाऊ; िोटा; बहुरूपी. ५. नकल्या. 
(र्गो.) ६. नाटकासंबधंी– लवषयी. 
 
नाटकी, नाटक्र्ा पु. छचोर मािूस. 

स्त्री. धंुिी. 
 
नाटकूट  लिलव. सामान्द्य : ‘नाटकूट औषधी बहुसाळा असलत.’ – लवि १७. 
 
नाटन न. वषे; सोंर्ग; रंर्गभमूीवर नाटक करिे. [सं.] 
 
नाटबाट पु. कमनलशबाची र्गोष्ट; अपराध; िोष; कालळमा, डार्ग, उिीव इ.बदि व्यापक शब्ि. 
 
नाटलाबाटला लव. बाट िार्गिेिा; बलहष्ट्कृत; किंलकत. 
 
नाटा, नाठा लव. वाईट; िराब; िुष्ट; र्गचाळ. 
 
नाटानाट करिे सलि. थोडक्यात चारं्गिे करिे. (कर.) 
 
नाटारंभ पु. नृत्यभमूी : ‘बाउलिया ठेलवलिया सलवकारी : नाटारंभी’ – रुस्व ४२१. [सं. नाट्य + 
आरंभ] 
 
नाणट, नाटी, नाणटकर, नाणटकार, नाटेवार पु. १. मुिकी (वसुिी) िात्यातीि लशपाई. 
(माि.) २. चाकर; िास; संरिक : ‘या िार्गीं ियाळुवाचे घरीं । मी सिा ं नालट काम करी ।’ – एभा 
१६·१२९; ‘त्याचंा स्वयें जर्गिीश होऊलन नाटीकार I’ – स्वालि ८·२·७४. [र. नाटड; त. नाटं्टकार] 
 
नाणटका  स्त्री. १. िहान नाटक; अठरा उपरूपकापंैकी एक. २. नतयकी. [सं.] 
 
नाणटिे सलि. लसद्ध न करिे. 
 
नाटी स्त्री. १. संरििाचे कायय : ‘तलर तीयेचेया प्रािाची नाटी । कविा िीधिी ।’– भाए ११९. २. 
चाकरी. ३. नाट्यकाराची वृत्ती. – भाए. ४. जबाबिारी. 
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नाटी स्त्री. १. हिक्या जातीचे सुती िुर्गडे; बाडं : ‘नेसिी अंर्गीं अंझर्ग, आंवळून, नालटचें िुर्गडें तें छान 
।’ – काव्यकेतकी ६४. २. पाढंरे पातळ. (व.) 
 
नाटीघाटी लिलव. ममयस्थानी. 
 
नाय न. १. नाचिे; हावभाव (अलभनय) करिे, र्गीत र्गािे, सोंर्ग घेिे इ. नाटकाचे प्रकार करिे. २. 
वाद्याचं्या साथीसह सोंर्गाचंी बताविी करिे, र्गािे, नाचिे इ. नृत्य – वाद्य – किा. ३. (सामा.) नाटक; 
नाटकाचा प्रयोर्ग; एिाद्या सरस व सुसंर्गत कथाभार्गाचे अनुकरि करून तो सालभनय करून िािविे. 
[सं.] 
 
नायकाव्र् न. अनेक पात्राचं्या तोंडी घातिेिे काव्य; संवािात्मक काव्य; संर्गीत नाटक. (इं.) 
ऑपेरा. [सं.] 
 
नायछटा स्त्री. एक सालहत्यप्रकार. एिाद्या लववलित प्रसंर्गी होिाऱ्या मनुष्ट्याच्या मनुःस्स्थतीचे 
लचत्र त्याच्याच शब्िात िािलविे. मनुष्ट्याच्या स्वभावातीि लवसंर्गती िािलविारी एकाकी संभाषिपद्धती. 
 
नायतंत्र न. नाटकाचा प्रयोर्ग उठाविार होण्यासाठी नेपथ्य, प्रकाश, ध्वनी, अलभनय याचंा 
उपयोर्गी कसा करावा याचे शास्त्र. 
 
नायवाचन न. १. िेिकाने लिलहिेिे नाटक बसवायिा घ्याव े झकवा नाही हे ठरवण्यासाठी 
लनमंलत्रत जािकारासंमोर केिेिे संलहतेचे वाचन. २. र्गाजिेल्या नाटकाचं्या संलहतेचे आकाशवािी झकवा 
जनसमुिायासमोर केिेिे वाचन. 
 
नायशास्त्र न. नाटकाचे शास्त्र. मनुष्ट्याच्या लियाचें, भावाचें व आयुष्ट्याचे ध्येयात्मक प्रिशयन 
करिारे शास्त्र. 
 
नाठवि  न. नािेलविीची जार्गा. 
 
नाठळिे, नाठाळिे अलि. िुरु्गयिी असिे, होिे (मनुष्ट्य, पशू). 
 
नाठळी, नाठाळी, नाठ्याळी, नाटाळकी, नाठाळकी, नाठळकी स्त्री. वाईटपिा; िुष्टपिा; 
िाडपिा, िोडकरपिा (मनुष्ट्य, पशू याचंा). 
 
नाठाळ, नाठ्याळ लव. १. वाईट; िुष्ट; िबाड (मनुष्ट्य). २. िोडसाळ; अडेि. िाड; त्रासिायक 
(पशू इ.). [सं. अनास्था+आि. – भाअ १८३२. – राजवाडे, नाथ्] 
 
नाठी लव. वाईट; लनरुपयोर्गी; योग्य लनियय न घेिारी. 
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नाड पु. १. (ि.) संकट; अडचि; प्रलतबधं; बाध; अलहत; घात; नाश; र्गोता; लवघ्न : ‘करावा 
कैवाड । नाहीं तरी आिा नाड ।’ – तुर्गा ३५५. २. (ि.) फसविूक; फसर्गत. 

लव. फसविारा; िुबाडिारा. 
 
नाड न. १. नळा; कळकाचे नळकाडें. यात झडक, भस्म ठेवतात. (कु.) २. जनावरानंा औषध 
पाजण्याचा नळा; धोटे. (न.) 
 
नाड स्त्री. १. (फिज्यो.) नाडी; घटका; नित्राचंा एक भार्ग. २. (ि.) िाबं पोट. ३. घोड्याच्या 
पाठीचा किा. (व.) ४. नार्गिीचे, किीस नसिेिे काड. (र्गो.) ५. रु्गििाराजवळची शीर; आतडे. (र्गो.) 
६. पहा : नाडी [सं. नाडी] 
 
नाडकिी, नाडकरिी, नाडगीर पु. १. कनाटकातीि लजल्ह्याचा वतनी लपढीजात लहशबेनीस, 
कुिकिी. २. एक आडनाव. [क. नाडू+सं. कर्णिक] 
 
नाडगे न. अपूिय िोििेिी, कमी िोि लवहीर. 
 
नाडगो लव. फसविारा; िुबाडिारा. (को.) 
 
नाडगौड, नाडगौडा पु. १. महाराष्ट्रातीि िेशमुिासारिा कनाटकातीि एक अलधकारी. २. 
नाडर्गौडाचंा एक हक्क; सवय चौथाईवर शकेडा तीन टक्क्यापं्रमािे होिारी रक्कम. [क. नाडू+र्गौड] 
 
नाडिूक स्त्री. १. बुचाडिे; िुटिे; िुबाडिे; फसविूक. २. अलतशय फसविे; नार्गलविे; नाश 
करिे. ३. (संकटात, अडचिीत) सापडल्यामुळे िुियशा होिे; जुिमािािी िडपिे जािे; छळ; र्गाजंिूक. 
 
नाडिे उलि. १. िुबाडिे; नार्गविे. २. अलतशय फसविे, ठकविे. ३. छळिे; र्गाजंिे; त्रास िेिे; 
अडविूक करिे. ४. र्गोत्यात, कचाट्यात आििे; संकटात घाििे, पाडिे. ५. वैभव, सुि, ऊर्णजतावस्था 
नाहीशी करिे; बुडविे. 

अलि. १. छळ, नाश होिे; बुडिे (तोटा, िूट, नार्गवि इ.मुळे). २. फसिे. ३. मुकिे : 
‘लनजिाभासी नाडिें ।’ – एभा ५·५३०. [सं. नाथ्] 
 
नाडिे सलि. िोर बाधंिे; जंुपिे : ‘मृर्गात पेरिीच ंऔत नाडि.ं’ – र्गाआ २२. 
 
नाडपेन, नाडपॅन्न न. डोंबाऱ्याचंा िेळ. (र्गो.) 
 
नाडबंद  पु. ब्रह्मचारी; केव्हाही स्त्रीसंर्ग, संभोर्ग न केिेिा मािूस : ‘नाडबिंा आजवर तंू 
व्रतस्थ रालहिास । नाहीं िुसरीचा उर उघडा करून पालहिास ।’ – प्रिा १९९. 
 
नाडर पु. १. लथल्लर. २. डबके : ‘का ंनाडरलच भरे शोषे ।’ – ज्ञा १५·३८७. ३. िलिि भारतातीि एक 
जात. [क. नाडु] 
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नाडलक्ष्मी स्त्री. कडकिक्ष्मी; मरीआई. 
 
नाडवळ  न. (तेिी) जारं्गी व ढोक यानंा जोडिारी िाबंिी. ही जारं्गीत मुठ्याबरोबर उभी घट्ट 
बसविेिी असते. 
 
नाडहब्ब पु. नवरात्रोत्सव; भमूीचा उत्सव. [क. नाड+हब्ब] 
 
नाडा पु. १. मोठा व जाड िोर; चऱ्हाट, मोटेचा वरचा िोर; समिुर; र्गाडा, रथ इ. ओढण्याचा िोर; 
र्गाडीवरीि सामान बाधंण्याचा िोर; नावचेी ओढि, पार्ग; र्गिबताचे िोरिंड. २. मोहरमच्या वळेी 
मनर्गटात बाधंण्याचा रंर्गीत िोरा; पायजम्याची नाडी; नवार; कोल्ह्याट्याची, नाडेभोरप्याची िेळ 
करण्याची िोरी. ३. चामड्याचा पट्टा. ४. कोल्हाटी, बहुरूपी याचंा िेळ करण्याचा िाबं, बाबं,ू कळक. ५. 
धोटे; रु्गरानंा औषध पाजण्याचे नळकाडें. ६. डोक्यावर उभे राहण्याची लिया. ७. मंतरिेिा िोरा; प्रसािाचा 
र्गंडा. ८. विेीचा अर्गवळ : ‘नाडा सरस्वलतजळ त्रय एक वीची ।’ – अकक २, मंराधा १६५. [सं. नाडी] 
(वा.) नाडा पसरिे–अव्यवस्स्थत व्यवहार असिे; र्गोंधळ घाििे; पसारा माडंिे. 
 
नाडा न. िेकडे पकडण्याचे एक साधन. (कु.) 
 
नाडापुडी, नाडीपुडी स्त्री. अबीर, रु्गिाि इ.ची पुडी व लतच्यावर बाधंिेिी रंर्गीत िोरी. हे िेवािा 
वाहतात. 
 
नाडाफनी स्त्री. लववाहातीि सौभाग्यािंकार. 
 
नाणडमंडळ न. िस्थ लवषुववृत्त; नाडीवृत्त. [सं.] 
 
नाणडर् पु. मर्गर : ‘धलरता ंनालडय सावज । उद्धलरिा पशुर्गज ।’ – मध्व ४८०. 
 
नाडी स्त्री. १. शरीरातीि रक्त ज्या लशरातूंन वाहते ती धमनी; आतड्याची नळी. २. पायजमा, 
सिवार इ. बाधंण्यासाठी त्यात घाितात ती फीत, िोरी. ३. िंाडाचा िंुट; ताट; काड. ४. (चोवीस 
लमलनटे) एक घटका. ५. नित्राचें तीन वर्गय. प्रत्येकात नऊ निते्र आहेत. यानंा आलि, मध्य व अन्द्त्य असे 
म्हितात. ६. (वैद्यक.) शरीरातीि कफ, लपत्त व वात हे लत्रिोष िािविाऱ्या रक्तालभसरिनलिका. ७. 
शतेाची िाबंट पट्टी; लनमुळते वावर. (व.) ८. मासे मारताना बुरिुिात घािण्याची नळकाडंी. ९. स्वभाव. 
(लि. सापडिे, ओळििे.). [सं.] (वा.) नाडी आकषयि करिे, नाडी आकषयि होिे, नाडी आकषयि 
आटपिे, नाडी आकषयि गोळा करिे–१. (मरताना नाडी आिडते यावरून) मरिोन्द्मुि होिे; 
रक्तालभसरिलिया थाबंिे. २. नाश करिे, केिा जािे. नाडी आटपिे–एिािे कायय शवेटािा नेण्यास 
असमथय होिे. 
 
नाडीचक्र न. १. नाडीसमूह नाभीपाशी लमळिाऱ्या नाड्याचें वतुयळ. २. एक फिज्योलतष–चि, 
आकृती; तीन नाड्यातं माडंिेिी २७ निते्र यात असतात. 
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नाडीचा फटकळ  लव. व्यलभचारी, बाहेरख्यािी (पुरुष). 
 
नाडीपरीक्षा स्त्री. नाडी पाहून रोर्ग ओळििे. 
 
नाडीमंडळ, नाडीवलर्, नाडीवृत्त  न. आकाशाचे लवषुववृत्त. ज्या महावृत्ताची पातळी 
भरू्गोिाच्या अिाशी िंबरूप असते त्यािा लवषुव झकवा नाडीवृत्त म्हितात. – सूययमा ११. 
 
नाडीव्रि पु. भर्गेंर; भर्गंिर रोर्ग; त्वचेवर आिेल्या व्रिाच्या तळापासून आत कमी–अलधक 
िोिवर जािाऱ्या अरंुि नलिकाकार मार्गािा झकवा िोन पोकळ अवयवानंा जोडिारा लवकृत मार्गय. 
 
नाडीस्वेद पु. नळीिारा वाफारा िेिे. (उिा. तोंडावाटे झकवा नाकावाटे नळीने वाफ आत घेऊन 
फुफ्फुसानंा, घशािा वाफेचा शके िेिे.) 
 
नाडीञान न. नाडीपरीिेची किा; त्यातीि नैपुण्य. 
 
नाडु, नाडू पु. नाश; घात; हानी. – शर. 
 
नाडे, नुडार पु. मारं्गजातीतीि िोर वळिारी एक पोटजात; वस्ती ठािे, बेळर्गाव व िलिि 
महाराष्ट्र. – अस्पृ ४७. 
 
नाडे न. शीड. 
 
नाडेकरी बहुरूपी, नाडेकरी बहोरूपी, भोरपी िोरिंडावर, बाबंवूर नाचकाम करिारी जात; डोंबारी; 
कोल्हाटी. 
 
नाडेपेन्न पु. नाडेकरी;बहुरूपी. (र्गो.) 
 
नाडे भोरीप, नाडे भोरूप, बहुरूपी नाडेकरीचा िेळ; िोरावर नाचिे इ. 
 
नाडेसावज न. सुसर; मर्गर. पहा : नाणडर् : ‘तेच नाडे सावजें पैं ।’ – ह २६·१५७. 
 
नाड्या, नाडक लव. नाडिारा; फसव्या. 
 
नािक, नािे न. १. चिन; पैसा, िेवघेवीचे साधन; नाण्याची झकमत प्रत्येक नाण्यात असिेल्या 
धातूच्या लकमतीवर अविंबून असते, नाण्याची स्वतुः झकमत करता येत नाही, तर त्यावरून फक्त इतर 
पिाथांची झकमत केिी जाते. – लट १·७६. २. मुरा; मोहोर; पुतळी इ.रूप रव्य. [सं. नािक] 
 
नािकशास्त्र न. जुनी नािी लमळवनू त्यावरून इलतहास शोधिे; मुराशास्त्र. 
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नािवट, नानवट न. १. टाकसाळीतून लनघिाऱ्या अनेक जातीच्या नाण्याचंा जमािचय. यात 
नािेउतार, कस, सौिालर्गरी, लजन्नस इ. सवय बाबी येतात. – अह १८३४. २. नािे : ‘िरें नानवट लनिेपीचें 
जुनें । कालढिें  ठेविें समथांचें ॥’ – तुर्गा २०१२. 
 
नािवटी, नािवट्टी, नािावटी, नािावट्टी, नािेवटी, नािेवट्टी, पु. १. सराफ, नािे वटलविारा. 
२. यावरून पडिेिे एक रु्गजराथी आडनाव. 

स्त्री. सराफीचा धंिा. 
 
नािवठा पु. नािेलविीची जार्गा. 
 
नािा, नािे पु. न. एक जंर्गिी िंाड. याची पाने सीताफळीच्या पानाएवढी मोठी व िाबंट. िाकूड 
इमारती कामािा उपयुक्त. ही िंाडे कोकिात फार होतात. 
 
नािाविे अलि. १. नावाजिे. २. नाव काढिे; लवख्यात होिे. 
 
नािावलेला लव. नावाजिेिा; लवख्यात. 
 
नािु, नािू न. अफूच्या बोंडाचा लचरा पाडून रस काढण्याचे नरािीसारिे हत्यार. 
 
नािे पहा : नािक. (वा.) नािे सांगिे –चीतपट करिे; ओिी सुकी मार्गिे. 
 
नािेझाडा, नािेमेळ पु. (सराफी) रोजच्या तसेच ठरावीक मुितीच्या लनरलनराळ्या 
सिरािंािीि नाण्याचं्या रकमाचं्या िेवघेवीसंबधंी लहशबे; तसा लहशबे काढिे. 
 
नािेदार पु. नाण्याचंा व्यापारी. (तंजा.) 
 
नािेपरीक्षक पु. नाण्याचंी पारि करिारा; पोतिार. 
 
नािेफेक स्त्री. िोन पिातंीि लववाद्य प्रश्नावंर लनियय घेण्यासाठी नािे वर फेकिे व काटा आलि 
छापा पडेि त्यावरून लनियय घेिे. सामान्द्यतुः िेळािा सुरुवात कोिी करायची यासाठी करतात. 
 
नािेबाजार पु. नाण्याचंा व्यवहार चािण्याचे स्थान : ‘व्यापार िािावत आहे. तरी नािें बाजार 
महार्ग करिें इष्ट नाहीं.’ – के २·१२·३०. 
 
नािेवार लिलव. लनरलनराळ्या प्रकारच्या नाण्यातं झकवा नाण्याचं्या रूपाने. 
 
नािेवारी लव. लनरलनराळ्या चिनातं असिेल्या नाण्यासंंबधंी; चिनानंी युक्त, बनिेिे. 
 
नात, नातीि स्त्री. मुिाची, मुिीची मुिर्गी. [सं. नप्त्री] 
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नात स्त्री. १. कल्पना; अंिाज. २. आठवि. ३. मालहती. (र्गो.) 
 
नातक पु. नाडी मार्गय. – ज्ञा ६·२४८. 
 
नातजावई पु. नातीचा नवरा. 
 
नातरी अ. अथवा; झकवा; नाहीतर; पेिा; न होऊन. [सं. न तर्णह] 
 
नातरी स्त्री. कोर; काठ (िर्गड इ.चा) : ‘िर्गडाचं्या नातरी लचरिीनें घडून बसवाव्या.’ – तप ४२. 
 
नातलग  लव. १. नातेवाईक; ज्याचंा एकमेकाशंी लववाहािी कारिानंी नातेसंबधं आहे ते परस्पर 
आप्त; सोयरा; नात्याचा मािूस. २. िाबंच्या नात्याचा; िूरचा आप्त. [सं. ज्ञालत+िग्] 
 
नातवंड  न. मुिाचे झकवा मुिीचे मूि. [सं. नप्तृ] 
 
नातवान  लव. िुबळा; िलररी; अशक्त; असमथय : ‘रयत नातवान असलिया िािेपैके द्याव.े’ – 
लचत्ररु्गप्त ३९. [फा. ना+तवान्, सं. न+तवीयान्] 
 
नातवानी, नातवानकी, नातवानगी स्त्री. िुबळेपिा; र्गलरबी; असमथयता. 
 
नातवानी तलफ, तवानीतलफ (र्गंलजफा) तिफ िेण्याचा प्रकार. आपल्याजवळ एक पान आहे व 
त्यावरीि िोन पाने पडल्यावर तो हुकूम होिार असून ही िोन पाने एकाकडे नसून िोघाकंडे एक एक आहे. 
अशा वेळी आपल्याकडे िेळण्याची पाळी आल्यावर प्रथम एक पान पाडवण्यासाठी एकाकडे जािे व 
त्यानंतर पुन्द्हा आपल्याकडे िेळण्याची पाळी येईि त्या वळेी िुसऱ्या पानासाठी िुसऱ्याकडे जािे. 
 
नातसून  स्त्री. नातवाची बायको. 
 
नाताळ, नाताळे, नाथाळ, नाथाळे  पु. येशू लिस्ताचा जन्द्मलिवस. तारीि २५ लडसेंबर. 
लििनधर्णमयाचंा एक सि. [पोतुय. नाताि] 
 
नातुपिा पु. कतृयत्व. 
 
नातुरवाळा लव. नातू, नाती असिेिा. 
 
नातू पु. मुिाचा, मुिीचा मुिर्गा. [सं. नप्तृ] 
 
नातूक न. १. घुबड. (र्गो.) २. झपर्गळा. 
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नाते न. १. रक्तसंबंध; शरीरसंबंध; यौनसंबंध; सोयरीक; आप्तपिा. २. (काययपरत्वे) 
परस्परसंबंध. उिा. मािक व नोकर; राजा व प्रजा इ. ३. (व्यापक) लवलशष्ट पेशा, िजा, संबधं. उिा. 
सरकारी, सावकारी इ. नाते. [सं. ज्ञालत] (वा.) नाते करून घेिे –हक्क, अलधकार लमळविे. 
 
ना ते अ. नाहीतर; झकवा; पहा : ना तरी :‘ना तें सावंळें  आकाश पाल्हिें  ।’ – लशव १०२०. 
 
नातेगोते, नातेपोते न. (व्यापक) सोयरीक; संबधं. 
 
नातेवाईक पहा : नातलग 
 
नाते्र न. मोहतुर; पाट. 
 
नाथ पु. १. मािक; धनी; प्रभ;ू स्वामी. २. पती; नवरा. ३. श्रेष्ठ; वलरष्ठ. ४. नवनाथातंीि एक 
व्यक्ती; नाथपथं. [सं.] 
 
नाथ स्त्री. बिैाच्या नाकातीि िोरी, वसेि : ‘अपेट असती वृषभ सात । त्यासी घािीि जो नाथ । 
एकेलच वळेीं ।’ – कथा ४·११·११२. (िा.) [सं. नासा] 
 
नाथ िरवाजाचा अडसर. [सं. नस्तक] 
 
नाथिे सलि. वसेि घाििे. 
 
नाथिे उलि. १. नाश करिे; ठार मारिे : ‘काझििीडोह काळा लनघुन अवलििा नालथिा नार्ग काळा ।’ 
– झकसुव ७८. २. त्रास िेिे; छळिे. ३. व्यापिे; त्रासिे : ‘कथा पुराि ऐकता ं। िंोपें नालथिें  तत्त्वता ।’ –
तुर्गा ३०६४. [सं. नाथ्] 
 
नाथपंथ पु. आलिनाथानंी काढिेिा र्गोसाव्यातंीि एक पथं. यामध्ये प्रलसद्ध नवनाथ होऊन रे्गिे. 
 
नाथाचा बैल (ि.) ताब्यातिा, हातािािचा मािूस. 
 
नाथी, नाथीपट्टी  स्त्री. जेथे लशव्वळ फसविी जाते त्या लछराच्या जार्गी जू कमकुवत होऊ नये 
म्हिून ठोकतात ती पत्र्याची पट्टी. 
 
नाद पु. १. आवाज; ध्वनी; शब्ि (मुख्यत्वे पुष्ट्कळ वळे लटकिारा). २. (ि.) शोक; छंि; वडे; 
ध्यास. (लि. िार्गिे.) ३. मध्यमा नावाची वाचा. – अमृ ५·६३. ४. श्रविसुि. ५. आघाताने होिाऱ्या 
ध्वनींपैकी संर्गीतािा उपयोर्गी पडिारे समकंपनसंख्या असिेिे ध्वनी. ६. भोवऱ्याचे स्वतुःभोवती लफरिे. 
[सं.] (वा.) नाद जािे –१. (भाडें वरै्गरेिा तड पडिी असता) आवाज बद होिे. २. पत, नाव जािे; 
प्रलसद्ध िंाल्यामुळे रु्गप्त र्गोष्टीचे महत्त्व कमी होिे. नादाने नाद –भाडंिापासून भाडंि. 
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नादकाटा पु. ठरावीक वारंवारतेचा–कंप्रतेचा जवळजवळ चोि ज्या (साइन) ध्वलनतरंर्ग 
लनमाि करण्यासाठी अत्यंत उपयोर्गी ठरिारे उपकरि. 
 
नादखोर लव. १. भजनी िार्गिेिा; एिाद्या र्गोष्टीचा हव्यास धरिेिा; एकिा ज्याच्या नािािा 
िार्गिा त्याच नािाने चाििारा. २. िुसऱ्यािा आशा िािवनू आपल्या भजनी िाविारा; कह्यात ठेविारा. 
 
नादकबदुस्थान, नादस्थान, नादकबद न. १. ताळू : ‘प्रथम नािझबि लमळविी होता एकातंर ।’ –
भज ५६. २. शरीरातीि नाि उत्पन्न होिारी. हृिय, कंठ व शीषय ही तीन स्थाने. 
 
नादब्रह्म  न. १. नािरूपाने अवतरिेिे ब्रह्म; सुस्वर र्गायन. २. भजनातीि वाद्याचंा मोठा 
आवाज; िुमिुमाट. ३. वरीि वाद्याचं्या घोषामुळे वाटिारा आनंि व त्याचे लिग्िशयन. 
 
नादर लव. १. िुमीळ; उत्कृष्ट; मौल्यवान; आिययकारक : ‘डौि ज्वानीचा फूि रु्गिाबी रूप नािर 
रु्गिपरी ।’ – पिा ४·६०. २. नािान. [अर. नालिर्] 
 
नादर स्त्री. र्गंलजफातीि हिके पान. 
 
नादरशाई रुपर्ा, नादरशाही रुपर्ा लवलशष्ट लशक्क्याचा रुपया. 
 
नादवाद पु. १. भाडंिाचा, फाजीि, व्यथय असा माडंिेिा वाि; र्गिका; भाषि इ. (लि. करिे, 
िाविे, िार्गिे, तुटिे.) २. पहा : नाद २. (वा.) नादावादात पडिे –िलु्लक िोभात रु्गंतिे; नािी िार्गिे. 
 
नादान लव. १. नाकता; िुबळा. २. कुचकामाचा; नािायक; लनजीव; अज्ञानी. पहा : नाकारा [फा. 
नािान्] 
 
नादानी  स्त्री. १. िुबळेपिा; फुसकेपिा; लभकारपिा; अयोग्यता; अपुरेपिा. २. मूियपिा. 
[फा.] 
 
नादार लव. १. िेिे, कजय फेडायिा असमथय ठरिेिा; लिवाळिोर. २. ज्याची वार्णषक लमळकत कमी 
आहे असा (मनुष्ट्य). ३. (सामा.) िलररी. ४. मालसक फी माफ असिेिा लवद्याथी. [फा.] 
 
नादार लव. सडा; जलरिा : ‘र्गनीम केवळ िडे नािार.’ – भाब ७७. 
 
नादारी  स्त्री. १. लिवाळिोरी; िारफळिी. २. कंर्गािपिा; िालरद्र्य. ३. शाळेतीि फीची माफी. 
 
नादाविे अलि. १. (फुटक्या भाडं्याचा) बद आवाज होिे. २. (ि.) (भाडं्यात) िोष असिे; 
फुटके, व्यंर्गयुक्त असिे. ३. बाहेर फुटिे; स्फोट होिे. ४. आसक्त होिे; नािी, मारे्ग िार्गिे. ५. नावाचा 
बोभाटा, िुष्ट्कीती होिे (व्यलभचार, व्यसन इ.मुळे); िोकाचं्या चचेचा लवषय होिे. ६. एिाद्याच्या वतयनामुळे 
काही नुकसान, तोटा िंािा असा समज करून घेऊन त्या मािसासंबधंी उपरोधाने, रार्गाने बोििे. 
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सलि. वाजविे; नाि करिे (भाडें इ.चा). 
 
ना दावा अणधलाभांश (मोटार लवमा िेत्र) लवमा उतरविाऱ्या व्यक्तीने िीघयकाळ नुकसानभरपाई न 
मालर्गतल्यास पुढीि हप्त्यात लवमाकंपनीकडून लमळिारी सूट. 
 
नादाळ, नादाळ्र्ा, नाणदष्ट, नादी, नाद्या लव. पहा : नादखोर 
 
नादाळ  लव. मोठा आवाज असिेिे (वाद्य इ.): ‘वाजती नािाळ भेरी ।’ – वसा ४८. 
 
नादाळी  स्त्री. १. अपकीती; बभ्रा; िुष्ट्कीती. २. आळ; आरोप; कुभाडं; बािंट. (लि. करिे, 
घेिे.). ३. प्रचंड नाि; र्गजयना. 
 
नाणदष्ट, नादी लव. नाि िार्गिेिा, असिेिा; छंिी. 
 
नादी स्त्री. र्गायनातिे सप्तस्वर. 
 
नादीम, नाणदम जीविकंठि मतै्री. 
 
नादुकिी स्त्री. एक वनस्पती; तुिी; कुिी; काि; कािातंक. – मसाप ४५·४. 
 
नान न. िारू र्गाळण्यात चाटूवर ठेवतात ते टोपाच्या आकाराचे भाडें. – बििापूर ३१०. 
 
नान स्त्री. अन्न; एक प्रकारची मदै्याची भाकरी. [फा.] 
 
नानक पु. शीि धमाचा संस्थापक; लशिाचंा आद्यरु्गरू. 
 
नानकटाई, नानखटाई स्त्री. एक लमठाई; मदै्याचे लबस्कीट. [फा. नान+िस्त] 
 
नानकार पु. जमीनिार, कानर्गो इ.ना लनवाहासाठी लििेिा भत्ता, पैसा, जमीन : ‘र्गढ्या व 
तािुकेिेिीि नानकार करून लिल्हे जातीि.’ – वाडथोमा १·२७०. 
 
नानमुख  पु. िग्नाच्या अर्गोिरचा लिवस; िग्नाच्या आिल्या लिवशी र्गावातीि िेवािा हळि 
इ. नेण्याचा कुिबी िोकातंीि लवधी. (व., ना.) [सं. नािंीमुि] 
 
नानमुख्र्ा पु. नानमुि हा लवधी करण्याचा मुख्य मान ज्याच्याकडे असतो तो; पुढारी; मुिंड. 
 
नानवट, नानवटा पु. नाण्याचंा र्गठ्ठा : ‘मर्ग िंभाचे नानवटा… लवकरा माडंी ।’ – एभा ५·१०१. 
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ना ना पु. नाही नाही; नकाराथयक शब्ि; लनषेध, नाकबुिी, नाकारिे, परवानर्गी न िेिे इ. साठीचा 
शब्िप्रयोर्ग. (लि. करिे). [सं. नन] 
 
ना ना अ. ना. तरी; नाहीतर; झकवा; अथवा : ‘ना ना ते सप्तालर आलि नवनाथ । कीं हे अष्ट लिक्पाळ 
लिग्र्गजेसीं समथय ।’ – स्वालि १·१·६१. [सं. ना] 
 
नाना पु. १. टोपि नाव; एिाद्याच्या नावापुढे झकवा स्वतंत्रपिेही योजतात. २. आजोबा. (िा.) 
[झह.] 
 
नाना लव. १. पुष्ट्कळ; अनेक. २. लनरलनराळे; बहुलवध; लवलवध; लभन्न लभन्न. [सं.] 
 
नानागदी स्त्री. १८५७ सािचे युद्ध. (या युद्धात नानासाहेब पेशवा (िुसरा) प्रमुि होता यावरून) 
: ‘मीरत शहरीं नानार्गिीचा स्फोट िंािा.’ – नाब. 
 
नानावटी पु. सराफ; श्रीमंत : ‘नका म्हिू रे लभकारी जरी तुम्ही नानावटी ।’ – ब ११८. 
 
नानावल लव. सुप्रलसद्ध; तरबेज. 
 
नानुटिे, नानोटिे अलि. १. अहंपिा, मीपिा वाटिे; मानास चढिे. २. प्रलसद्धी पाविे. (व.) 
 
नानू स्त्री. न. का ंकू; टाळाटाळी; हा ंहू; संलिग्ध भाषि. [सं. नन] 
 
नानेटा, नानेठा, नानेठी पु. स्त्री. रंर्ग काळा, अंर्गावर पटे्ट, लवषारी नसिारा साप. – बििापूर ३४७. 
 
नानोरा पु. िग्नातीि वधू–वराचंी आंघोळ. 
 
नाप न. माप; तोि; वजन; जोि. [सं. माप; झह.] 
 
नापिे उलि. १. मोजिे; मोजून पूिय भरिे. २. (पैसे टाकण्याच्या) लवलशष्ट िेळातंीि एक संज्ञा. 
 
नापत स्त्री. बाजारात (िेण्या–घेण्याच्या व्यवहारात) पत, अब्र ूनसिे. 

लव. पतीच्या व्यवहारात योग्यता, वजन नसिारा (मािूस). 
 
नापसंत, नापसंद लव. पसंत, मान्द्य, लप्रय नसिेिा; अस्वीकृत. [फा. नापसंि] 
 
नापाक लव. १. अस्वच्छ; अपलवत्र; ओंर्गळ; घािेरडा. २. पहा : नाकारा 
 
नापातेरा पु. १. पहा : नापत. २. (व्यापक) बेअब्र ूिंािेिी, झनद्य स्स्थती. 
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नापास लव. १. परीिेिा न उतरिेिा; न लनवडिेिा; अनुत्तीिय. २. नापसंत; नाकबिू; अमान्द्य; रद. 
[सं. ना+इं. पास] 
 
नाणपकले न. पाऊस इ.च्या अभावामुळे धान्द्य न लपकिे; धान्द्याचा िुष्ट्काळ; लपकाचा अभाव. 
(को.) 
 
नाणपत पु. हजाम; न्द्हावी. [सं.] 
 
नापीक न. पहा : नाणपकले 

लव. न लपकिारी, लबनउत्पन्नाची, पडीत, वरकस (शतेजमीन). 
 
नापूस स्त्री. १. अनािर; नापत. २. कोिी लवचारत नाही अशी स्स्थती. 
 
नाफरमानी लव. १. जाभंळ्या रंर्गाचा; जाभंळा. २. िािसर रु्गिाबी : ‘रु्गिाब तक्ता आलि रु्गिािा 
बार्गामधीं नाफरमानी ।’ – होिा १०३. [फा. नाफमान] 
 
नाफा, नाभ, नाभा पु. कस्तुरीमृर्गाचा अंडकोश; मृर्गाडं; बेंबी कािंा : ‘कस्तुरीचे नाफे व 
लविाईतचे तोफे पाठलविे.’ – पिमव ९७. [फा. नेिा; सं. नाभी] 
 
नाफेरवाला लव. १. न बिििारा; फेरफार न करिारा. २. (ि.) कट्टर पिीय असहकालरतावािी; 
र्गाधंीपिाचा. सत्याग्रहाच्या राजकारिात हा शब्ि र्गाधंीपिाच्या िोकानंा झनिाथी िावत. 
 
नाबद, नाबदा स्त्री. पु. उसाची र्गंडेरी, पेरे; कवा; उसाचे काडें. [फा., अर. नबात] 
 
नाबद, नाबदी, नाबदी साखर स्त्री. िडी सािर. 
 
नाबद, नाबर लव. असमथय; अिम; अयोग्य; अपुरा. [झह. नाबर] 
 
नाबदार  पु. िडीसािरेचा ढीर्ग. – शर. 
 
नाबनाव  लव. सवय; संपूिय; एकूि एक. (व.) 
 
नाबवती  स्त्री. वैमनस्य; वैर. (व.) 
 
नाबालीक लव. वयात न आिेिे, सज्ञान न िंािेिे (मूि). [फा. नाबालिघ्] 
 
नाबूद लिलव. १. नष्ट, बेलचराि, नाहीसा, बेपत्ता िंािेिा; बुडािेिा : ‘नजीबिानास नाबिू करावें हे 
मसित त्यानंी केिी.’ – मिबा १·६९. २. पूियपिे; साफ : ‘र्गावंीं टोळ येऊन शतेें नाबिू िाऊन नासाडी 
जाहिी.’ — सासंइ, जुिै ९४. ३. (ि.) अपूवय; न भतूो न भलवष्ट्यलत. [फा. न+बिू, नाबरद] 
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नाबेजिे  अलि. हवतेल्या ओिाव्यामुळे, िमटपिामुळे पिाथय कुजू िार्गिे. (मंुबई) 
 
नाभ स्त्री. १. िाकडात कूड, फळी इ. भरण्यासाठी केिेिी िाचि. २. िुकानाचे िार, चौकट. 
(र्गो.) ३. मािंळा; झपडी (चाकाची); र्गाडीच्या चाकाचा तंुबा. [सं. नालभ] 
 
नाभ पु. अव. तिवारीच्या पात्यावर असिारे पन्द्हळ. 
 
नाभा पहा : नाभ ३ 
 
नाणभक पु. न्द्हावी. 
 
नाणभकमळ न. १. कमळासारिी सुंिर नाभी. २. रारं्गोळीचा एक प्रकार. 
 
नाणभपाक न. नाळ कापल्यावर नाभी सुजून लपकते व पू होतो, कधी कधी ित पडते तो रोर्ग; 
नाभीचा लवकार. – बाळरोर्गलचलकत्सा ५१. 
 
नाभी स्त्री. १. बेंबी; नाळ ज्या लठकािी असते ते लछर. २. पहा : नाभ ३. ३. मध्यझबिू; कें रझबिू. [सं.] 
 
नाभीकार, नाणभकार पु. लभऊ नकोस असे आश्वासन; याबदि उच्चारण्याचा शब्ि; अभयवचन; 
िात्री; लवश्वास : ‘ब्रह्ययेा नाभीकारू िीन्द्हिा ।’ – िाव ४७७. 
 
नाम न. १. नाव; वस्तुमात्राचे नाव. २. (व्या.) पिाथाचे नाव. याचे सामान्द्य, लवशषे व भाववाचक 
असे तीन प्रकार आहेत. 

पु. १. उभे र्गंध; ते िावण्याचा ठसा; रेघ. (सामा.) र्गंध; कपाळावर िावण्याचे लचन्द्ह. २. 
(ि.) घोडा, कुत्रा वरै्गरेंच्या कपाळावर असतो तो उभा पाढंरा पट्टा. [सं.; फा.] (वा.) नाम आंकिा 
घालिे–झजकिेल्याच्या नावाने पायात तोडा घाििे. नामारूपा शून्र् घालिे–नाव–रूप नाहीसे करिे. 
 
नामकरि न. मुिाचे नाव ठेवण्याचा संस्कार; १६ संस्कारापंैकी एक; बारसे. 
 
नामखंडी पु. एक प्रकारचा िर्गाम. – अश्वप १·१८५. 
 
नामगावडा लव. अलशलिताचंा पुढारी. 
 
नामघोष पु. १. (पूजेच्या वळेी वरै्गरे) िेवाच्या नावाचा केिेिा मोठा र्गजर; नावाचा घोष. २. 
िेवाचे नाव घेिे; भजन. 
 
नामजा  स्त्री. मान; महत्त्व; कीती : ‘वडीिवडीिापासून स्वामीकायय प्रसंर्गें धन्द्यास संतोषी 
करून आपिी नाम–जा संपािीत आिेस.’ – मइसा ८·१३९. [फा. नाम+जाह] 
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नामजात, नामजाद स्त्री. १. लनयुक्त, लनयोलजत अलधकारी. २. नेमिूक; जहार्गीर; ‘काहंीं 
नामजािा चार पाचं िि रुपये लमळतीि ऐसे आहे.’ – पया ९४. ३. स्वारी : ‘त्यानंी लशक्यावरी नामजात 
रवाना केिी.’ – मइसा १५·६. ४. एक पिवी : ‘रामाजी माहािेव नामजाि प्रातं साष्टी यास.’ – वाडबाबा 
३·१९. 

लव. १. िौलककवान; प्रख्यात : ‘हुजूर हशम तािुके मजकुरीं नामजाि आहेत.’ – वाडसमा 
४·१४३. २. नेमिेिा; लनयुक्त केिेिा : ‘ते िोक लकल्ल्यावर ठेवावयाचे उपयोर्गी नसल्यास त्यासं िुसरे 
जार्गा ंनामजाि पाठलविें.’ – वाडसमा १·२७८. [फा. नामिंाद] 
 
नामजादी स्त्री. १. शौयाचे कृत्य; नाविौलकक. २. स्वारी; आिमि : ‘मर्ग त्यावरी नामजािी 
करून रताजी रूपाजी जीवें मालरिें .’ – इमं ३४. 
 
नामजोग लव. हंुडीत ज्या मािसाचे नाव व वियन लिलहिे असेि त्याच्यापासून ओळिपाळि न 
घेता हंुडीची रक्कम त्यािा िेता येईि अशी हंुडी; (इं.) ऑडयर चेक, याउिट शहाजोर्ग. 
 
नामदार  लव. १. कीर्णतमान; सुप्रलसद्ध. २. कायिेकौस्न्द्सिचा सभासि. एक बहुमानाथी पिवी; 
(इं.) ऑनरेबि. 
 
नामदारी स्त्री. १. कीती; िौलकक. २. कायिेकौस्न्द्सिचे सभासित्व; सन्द्मानाचा हुदा. 
 
नामधातू पु. नामापासून बनिेिा धातू. उिा. शवेटिे, समरसिे इ. 
 
नामधारक लव. नेहमी िेवाचे नाव घेऊन मुक्ती इस्च्छिारा साधक; भस्क्तमार्गी; भजनी : ‘एलथचेआ 
नामधारक ।’ – ऋ १०३. 
 
नामधारी लव. १. नावाजिेिा; प्रलसद्ध; स्वतुःचे नाव र्गाजविारा. २. नुसत्या नावाचा; स्वतुः 
काही काम करत नसताना ज्याच्या नावावर काम चािते असा. ३. एकच नाव असिेिा; एकाच नावाचे 
िोन परस्परानंा नामधारक समजतात. ४. लवद्या, रु्गि इ. नसताना लनव्वळ मोठे नाव धारि करिारा. 
 
नामधेर् न. नाव; नाम. 

लव. नावाचा. [सं.] 
 
नामना, नामनी, नाम्ना स्त्री. कीती; प्रलसद्धी; ख्याती : ‘राज्यालभवृलद्ध करून आपिी नाम्ना करून 
घेतिी.’ – बावडा िप्तर ८५. (कर.) 
 
नामनाईक पु. आरमारावरचा अलधकारी. (हेट.) 
 
नामणनदेशन न. आपल्या मृत्यूनंतर आपिी मािमत्ता, आपिे पैसे इ. साठी एिाद्या व्यक्तीची 
वारस म्हिून नोंि करिे; (इं.) नॉलमनेशन. 
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नामणनदेशनपत्र  न. लनवडिुकीिा उभे राहण्यासाठी भरण्याचा अजय. 
 
नामणनशाि लव. प्रलसद्ध; लवख्यात : ‘राजे बहादर नामलनशाि ।’ – ऐपो २७७. 
 
नामपत्र  न. नाव व इतर आवश्यक मजकूर छापिेिे व भेटीसाठी झकवा भेट न िंाल्यास 
ठेवण्यासाठीचे छोटे काडय; (इं.) स्व्हलजझटर्ग काडय. 
 
नामपद्धती स्त्री. लवलवध शास्त्रामंध्ये वापरल्या जािाऱ्या पालरभालषक, संज्ञाचंी सूची; (इं.) 
नॉमेनक्िेचर. 
 
नाममुणद्रत पत्र पत्रासंाठी नाव, पत्ता, िूरध्वनी िमाकं इ. मजकूर छापिा आहे असा कार्गि; (इं.) िेटर 
हेड. 
 
नामदय लव. १. भ्याड; बायल्या. २. अशक्त; कमकुवत. [फा.] 
 
नामदी, नामदुयमी  स्त्री. भ्याडपिा; िुबळेपिा; लभते्रपिा. [फा.] 
 
नामवर  लव. प्रलसद्ध; नावाजिेिे. 
 
नामवाक्र् न. वाक्यात कमाच्या लठकािी वाक्याचा प्रयोर्ग केिेिा असतो असे र्गौि वाक्य. 
 
नामवाचिी स्त्री. नावलनशी : ‘कलथतो नामवाचिी सारी I’ – अमृत ४४. 
 
नामवाच्र् पु. (व्या.) तृतीयपुरुष. 
 
नामशेष  लव. १. ज्याचे नुसते नाव उरिे आहे असा (मृत झकवा अज्ञात मनुष्ट्य, र्गाव). २. 
अलतशय लनकृष्ट स्स्थतीिा रे्गिेिे (र्गाव, घर इ.). 
 
नामसरी लिलव. नामसदृश; नावासारिे : ‘तेही नामा नामसरी । म्हित असतीि जरत्कारी I’ – 
मुआलि ४·१६. 
 
नामस्मरि न. मनामध्ये िेवाचे नाव घेिे; नवलवधा भक्तीतीि लतसरा प्रकार. 
 
नामा पु. १. पत्र; िलिता. उिा. जाहीरनामा, करारनामा इ. २. िैनंलिनी; रोजलनशी. ३. इलतहास : 
‘पेशव्यानंी मोंर्गि बािशहाप्रमािें नामे लिलहिे नाहीत.’ – के १३·१२·४०. [फा.] 
 
नामा लव. वीस (फळाचं्या मोजिीत). 

पु. ढीर्ग (फळाचंा). 
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नामाथिे, नामाणथिे अलि. १. प्रलसद्धीिा येिे; नाव होिे; नावाजिा जािे : ‘आनंिाचेलन नावंें । 
नामाथें पैं ।’ – लससं ५·११. २. नाव िेिे. 
 
नामाणथला लव. नावाजिेिा; नामालंकत : ‘ऐसे नामालथिे वीर ।’ – उषा १५९. 
 
नामाणनराळा लव. काही संबधं नसिेिा; अलिप्त. 
 
नामाणभधान न. १. नाव. २. नामालंकत मािूस : ‘हुजुरातींतिे नामालभधानें ।’ – ऐपो २६७. [सं.] 
 
नामांणकत लव. प्रलसद्ध; लवख्यात. 
 
नाणमका  स्त्री. एिािी समस्या सोडवण्यासाठी, स्पधेत लनकाि ठरवण्यासाठी, मुद द्यावंर चचा 
करण्यासाठी लनवडिेल्या िोकाचंा समूह, त्याचं्या नावाचंी सूची. 
 
नाणमत नावापुरता; िऱ्या वस्तूच्या तुिनेने अर्गिी िलु्लक; (इं.) नॉलमनि. 
 
नामी लव. उत्कृष्ट; प्रलसद्ध; उमिा; सरस. पहा : नामांणकत [फा. नामी] 
 
नामुष्ट्की, नामोश, नामोशी, नामोस, नामोसी स्त्री. १. बेअब्र;ू अपकीती; नाचक्की; बिनामी. (लि. 
येिे). २. (अलनलित) कीती, सन्द्मान : ‘नामोशाचे सरिार.’ – सभासि ४९. [अर. नामूस्] 
 
नामेवणह, नामेवही स्त्री. सूची. 
 
नामो लव. (उप.) नाम िाविारा (सारस्वत वैष्ट्िव). (र्गो.) 
 
नामोणनशाि पहा : नावणनशाि 
 
नामोहरम, नामोहोर लव. नष्ट; पराभतू; लनराश; तोंड िपविेिा; अपयशी; अयशस्वी. [फा. 
ना+मह रूम] 
 
नाम्र्ा लव. कपाळावर पाढंरा पट्टा असिारा (कुत्रा इ.). 
 
नार्क पु. १. मुख्य; म्होरक्या; पुढारी; सेनापती; स्वामी; सूत्रधार. २. मुख्य पात्र; काव्य इ.मध्ये 
ज्याचे चलरत्र–वियन असते तो पुरुष. ३. (पोवाडा, िाविी इ.) श्रृंर्गालरक काव्यामध्ये ज्याच्या आश्रयाने 
श्रृंर्गाराचे वियन करतात तो प्रधान वियनीय पुरुष. ४. र्गळ्यातीि हाराच्यामधिे रत्न. ५. पहा : नाईक. ६. 
पती; स्वामी. ७. (सालहत्य.) चार प्रकारच्या नायकापंैकी प्रत्येक. ८. संर्गीतशास्त्र व किा यातं प्रवीि 
असिारा. [सं.] 
 
नार्कडा पु. महारजातीचा म्होरक्या, पुढारी. 
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नार्कवडा, नार्कवडी, नाईकवडा, नाईकवडी, नाईकवाडी, नार्कवाडा, नार्कवाडी, पु. १. 
पूवीचा जमीनमहसूि वसूि करिारा लशपाई. २. रामोशी, बेरड याचंा म्होरक्या, नाईक. ३. जासूि. ४. 
पायिळातीि झकवा लकल्ल्यावरच्या िहा, वीस मनुष्ट्यावंरचा अलधकारी : ‘वसंताचंी नायकवडी । िोचीलत 
कोलकळाचंी धाडी ।’ – भाए ४३४. ५. सेनापती; नायक. ६. मुसिमानातीि एक जात. [क. नायकवालड] 
 
नार्की  स्त्री. १. नायकाचे काम व हुदा. २. मािकी; स्वालमत्व. 

लव. १. मािकीचे. २. पुढारी; मुख्य असिेिे (राज्य, जात). ३. (संर्गीत) र्गायनात 
लनरलनराळ्या रार्गातंीि चीजा म्हिण्याचे रु्गरंूपासून लमळविेिे (ज्ञान). 
 
नार्की  पु. यवनी सािामध्ये िहा, शभंर, हजार इ. संख्येने लफरिारा शब्ि. – शास्त्रीको. 
 
नार्की कानडा (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय मध्यरात्र. 
 
नार्कीि स्त्री. १. नायकाची बायको; नालयका. २. कारिान्द्यात िहापाच लस्त्रयावंर अलधकार, 
हुकमत र्गाजलविारी स्त्री; मुकािमीि. ३ मािकीि; धनीि; सत्ताधीश स्त्री. ४. नाचिारीि; किावतंीि; 
र्गािारी अलववालहत स्त्री. ५. वशे्या; रिेिी; व्यलभचारी स्त्री. (र्गो.) 
 
नार्कुट, नार्कूत पु. नाळकूट; जिोिर. (र्गो.) पहा : नाळगूत 
 
नार्को  पु. िशावतारातीि सूत्रधार. (हा फक्त पिे म्हितो.). (र्गो.) 
 
नार्टा पु. िरु; र्गजकिय; त्वचेचा एक रोर्ग. 
 
नार्टी स्त्री. एक िहानसर िंाड. याची फुिे अंर्गावर येिाऱ्या नायट्यासारिी ताबंसू रंर्गाची व चापट 
असतात. 
 
नार्तॉ पु. मुसिमानािा झहिू शूर स्त्रीपासून िंािेिा मुिर्गा. (र्गो.) 
 
नार्नाट पु. सत्यानाश; सवयनाश. [त. नयनट्ट] 
 
नार्ब लव. १. िुय्यम; सहकारी; मितनीस; हातािािचा. २. प्रलतलनधी; रु्गमास्ता (अलधकारी). [अर. 
नालहि] 
 
नार्बत  स्त्री. नायबाचे काम; मुतालिकी : ‘त्याचंी नायबत आम्ही तुम्हासं िेतों.’ – लिमरा 
१·१०९. [अर. लनयाबत] 
 
नार्भडा पु. नाश; िेळिंडोबा. (व.) 
 
नार्री स्त्री. कोिी काही सालंर्गतिे असता नाहीच म्हिण्याची िोड. 
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नाणर्का  स्त्री. १. मािकीि; धनीि; नायकाची बायको. २. पुढारपि घेिारी स्त्री; मुकािमीि. 
३. नाटकातीि मुख्य स्त्रीपात्र; नायकाची स्त्री झकवा इतर. ४. (सालहत्य.) काव्य इ.तीि प्रमुि वियनीय स्त्री. 
स्वीया, परकीया व सामान्द्या असे लहचे तीन प्रकार आहेत. [सं.] 
 
नार पु. १. जुनाट िंाडाच्या, िाकडाच्या आतिा र्गाभा, कठीि भार्ग; साड. २. झशर्गाचा र्गाभा. ३. 
हृिय; अंतुःकरि; आतीि बाजू. 
 
नार स्त्री. पाभरीची नळी, फि; पन्द्हळ : ‘पाभरींत एकपासून तों िोन, तीन नारी असे प्रकार 
आढळतात.’ – ज्ञाको (क) ६४१. 
 
नार पु. १. केळीच्या सोपटातीि धार्गा; सोपट. २. कमळाचा िेठ. ३. झसिीचा फोक. (व.) ४. 
िाडंी व जू एकत्र बाधंण्याचा िोर. [सं. नाि; क.; त.] 
 
नार स्त्री. बायको; स्त्री. [सं. नारी] 
 
नारक, नारकी, नारकीर्  लव. १. नरकासंबंधी. २. नरकवासी; नरकात राहायिा योग्य : 
‘कृतघ्न तल्पकी नारकी ।’ – िास २·३·२६. [सं.] 
 
नारकत  स्त्री. (पानमळा) एक आकडी; सुरी; विे इ. तोडण्याचा लवळा. 
 
नारकस  न. एक प्रकारची कातर. हे छपरबिं वापरतात. 
 
नारि न. आलिवासींचे एक नृत्य. 
 
नारद, नारदमुनी पु. १. ब्रह्मिेवाच्या १० मानसपुत्रापंैकी एक. यािा िावािावी करून भाडंिे 
िावण्याची िोड होती. (त्यावरून) २. (ि.) भाडंिे िावनू मजा पाहिारा मािूस; कळिाव्या. [सं.] 
 
नारवले  न. िहान बुटकिी. (व.) 
 
नारवा पु. घाि; िुरं्गधी. 
 
नारवाटी स्त्री. नरोटी. (व., ना.) 
 
नारकसगी, नारकसगाळे स्त्री. न. लहरव्या केळ्याची िाबंट व रुचकर जात. 
 
नारकसह  पु. फें िरट, पसरट नाकाचा मनुष्ट्य (झसह फें िरट नाकाचा लिसतो त्यावरून.). 
 
नारळ पु. १. कठीि कवचाचे व आत पािी असिारे फळ व त्याचे िंाड; माड. समुरलकनाऱ्यावरीि 
प्रिेशात मुख्यत्व ेयाचे उत्पािन चारं्गिे होते. २. (ि.) डोचके; टकिे; बोडके. [सं. नालरकेि; झस. नारेिु] 
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(वा.) नारळ देिे–१. वधूलपत्याने वरलपत्यािा नारळ िेऊन त्याचा स्वीकार िंािा म्हिजे लववाहलनिय 
िंािा असे मानण्याचा लवधी. २. घािवनू िेिे; कामावरून काढिे.नारळ पंचा हाती देिे–काम न करता 
लवन्द्मुि परत पाठवनू िेिे नारळ फोडिे–शुभारंभ करिे.नारळ हाती देिे, नारळ णमळिे –१. घािवनू 
िेिे; काढून टाकिे. २. जाण्यासाठी लनरोप िेिे. नारळाची आई हाती रे्िे –िालरद्र्यावस्था येिे. नारळी 
पदरी पोशाख –जेथे सन्द्मानाथय वस्त्र द्यायचे तेथे नारळ िेिे. 
 
नारळकाकडे न. नारळ व त्याच्यासारिे इतर पिाथय. 
 
नारळगळ्र्ा लव. मोठे भोक, भर्गिाड असिेिे; ज्यातून नारळसुद्धा र्गळू शकेि असे (मोठे लछर). 
(अलतशयोक्तीने फाटक्या वस्तूिा म्हितात.). 
 
नारळपाक, नारळीपाक पु. सािरेच्या पाकात िोबऱ्याचा कीस घािून बफीसारख्या केिेल्या वड्या. 
 
नारळमाड पु. नारळ येण्यासाठी राििेिे नारळाचे िंाड. 
 
नारळी स्त्री. १. नारळाची अधी करवटंी (भाडं्यासारिी उपयोर्गी); नरोटी. २. नारळाचे िंाड. हे ४० ते 
५० हात उंच वाढते. 
 
नारळी काठ, पदर लव. काठामध्ये, पिरामध्ये जरीची नारळाच्या िंाडाची निी काढिेिे 
(िुर्गडे, पार्गोटे इ.). 
 
नारळी झाप प्रत्येक नारळीच्या िंावळ्यावरीि कर. 
 
नारळी पुनव, नारळी पौर्पिमा श्राविी पौर्णिमा. या लिवशी पावसाळा संपिा असे मानून समुराची पूजा 
करून त्यािा नारळ अपयि करतात. 
 
नारळी भात नारळाचा कीस, चव घािून केिेिा र्गोड भात. 
 
नारळेल  न. १. नारळाचे काढिेिे औषधी तेि. २. िोबरेि तेि. 
 
नारळ्र्ा  पु. समुरलकनाऱ्यावर आढळिारा, मासे िाऊन राहिारा, पाय व चोच लपवळे 
असिारा, पाढंऱ्या रंर्गाचा पिी (को.) 
 
नारंग, नारंजी पहा : नाकरग, नाकरगी 
 
नारंद पु. िाकूड इ. कातण्याची सारं्गड, यंत्र; पेच पाडण्याचे यंत्र; (इं.) िेथ. 
 
नारा पु. १. स्त्रीवषेधारी नाच्या पोऱ्या. २. पती. (वा.) नारा नाचिे – बेअब्र,ू िुष्ट्कीती होिे. नारा 
नाचविे –१. िंर्गा, उपरव करिे; र्गोंधळ घाििे. २. स्वच्छंिी वतयन, थेर करिे. 
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नारा पु. घोषिा. [झह.] 
 
नारा पु. नकार. (लि. करिे, िाविे, चािविे.) पहा : नन्ना, नार्री 
 
नाराच पु. बाि; तीर. [सं.] 
 
नाराज लव. नािूष; असंतुष्ट; अप्रसन्न. [फा. नाराझ्] 
 
नाराजी  स्त्री. नािुषी; अप्रसन्नता. [फा. नारािंी] 
 
नारािूक स्त्री. असमाधान. – ज्ञा १६·९२. 
 
नारार्ितेल न. अनेक वनस्पतींपासून काढिेिे वातहारक तेि. 
 
नारार्िपात्र न. नरोटी; लभिापात्र : ‘रामचंर र्गिेश (कानडे) यानें नारायिपात्र घेऊन लभिा 
मालर्गतिी.’ – ऐिेसं. 
 
नारार्िबल, नारार्िबली, नारार्िबळ, नारार्िबळी पु. १. पहा : नागबळ, नागबळी. २. 
संन्द्याशाच्या मृत्यनंूतर लवष्ट्िूप्रीत्यथय करण्याचा लवधी. 
 
नारार्िी पु. (संर्गीत) एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा िुसरा प्रहर. 
 
नारावारा पु. १. लनष्ट्काळजीपिाने वार्गलविे; तुच्छ मानिे, करून टाकिे; तुच्छ मानिेिी 
स्स्थती. २. उघड, प्रलसद्ध करिे; कुप्रलसद्धी. 
 
नाणरकेलपाक पु. १. पहा : नारळीपाक. २. (ि.) (सालहत्य.) नारळाची करवटंी कठीि असते 
त्यामुळे आतीि रस, पािी लमळवण्यासाठी श्रम कराव ेिार्गतात. यावरून ज्यातिा र्गूढाथय कळायिा बरेच 
कष्ट पडतात असे सालहत्य. ३. एक औषधी पाक. [सं.] 
 
नाणरकेलपाकन्र्ार् पु. बाहेरून कठीि, िडबडीत लिसिारा नारळ फोडल्यावर आत र्गोड 
िोबरे व पािी असते. त्याप्रमािे वरून कठीि, ओबडधोबड वाटिाऱ्या वस्तूच्या पोटात लशरल्यावर माधुयय 
आढळते असा अथय. [सं.] 
 
नाकरग, नाकरगी स्त्री. नाझरर्गाचे िंाड. फुिाचंा वास मधुर असतो. 

न. नाझरर्गाचे फळ; मोसंबी. 
लव. नाझरग्याच्या रंर्गासारिा रंर्ग असिेिे. 

 
नारी स्त्री. स्त्री; बायको. [सं.] 
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नारीव, नारींव लव. नार असिेिे; ज्यात साड तयार िंािे आहे असे (म्हिजे तयार व दृढ) 
(िाकूड). 
 
नारींग न. नळा (िारूसामान). (र्गो.) 
 
नारू पु. एक तंतुमय कृमी व तो उत्पन्न होण्याचा रोर्ग. हा रोर्ग पाण्यातून होतो. [सं. नाि; म.; क.] 
 
नारू पु. र्गावर्गाड्यातीि अिुतेिार, अिुते. [क. नाडु] 
 
नारूकारू पु. अव. र्गावातीि कारार्गीरवर्गय; सामान्द्य मािसे. [क. नाडु+काडु] 
 
नाऱ्र्ा पु. वाि; टुमिे. (व.) 
 
नाऱ्र्ा लव. कोिीतरी; कोिीही मनुष्ट्य. 
 
नार्यन घोडा. 
 
नाल पु. १. घोडा, बिै याचं्या िुरािा मारण्याची िोिंडी अधयवतुयळाकार पट्टी. २. घोड्याच्या 
पायािा बाधंण्याची िोिंडी बेडी. [अर. नअि्] 
 
नाल स्त्री. एक वाद्य. सामान्द्य पिवाजाच्या आकारापेिा िाबंीचे प्रमाि सव्वापट असते व र्गठे्ठ 
नसतात. 
 
नाल पु. न. कमळाचा िेठ. 

न. शरीरातीि शीर; नळी. 
स्त्री. पु. १. पहा : नाला १, २. २. वार; नाळ. ३. बंिुकीची नळी : ‘नािा तुिु बाका सोडुनी िेती’ –

ऐपो ८२. [सं.] 
 
नाल पु. (लवटीिाडूंचा िेळ) लवलशष्ट प्रकारचा टोिा मारण्याची एक रीत; चार ही संज्ञा. [क. 
नािकु] 
 
नाल स्त्री. घोड्यावर सतत बसल्याने ढंुर्गिािा पडिारा घट्टा. 
 
नाल पु. नारळ. (कु.) 
 
नाल पु. मोठा िर्गड : ‘पटारं्गिात िर्गडाच्या एक िोन िहान मोठ्या र्गोट्या आलि नाि होते.’ – 
बनर्गरवाडी. 
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नाल लव. िुच्चा; छट (मािूस); त्रासिायक (जनावर) : ‘बारा बिोत्याचंीं मुिें  नाि जािा ।’ – 
रामिासी २·३८. 
 
नालकट लव. लनियज्ज; बेशरम. 
 
नालकरी, नालबंद, नालबंध पु. जनावराच्या पायािा नाि मारिारा. 
 
नालकी, नालखी स्त्री. १. एक प्रकारची पाििी; ही उचिण्यासाठी बारा भोई िार्गतात. 
एिाद्याचा अत्यंत र्गौरव करताना नािकीचा मान लििा जात असे. २. राजाची पाििी : ‘राव जेव्हा ं
नािकींत बसिे ।’ – ऐपो २१३. [झह.] 
 
नालकोल पहा : नारूकारू :‘वायालंच नािकोिाकंरवी काइसेया िावलवसी.’ – िीचउ ३६३. 
 
नालडबा पु. १. घोड्याच्या चार नािाचा जोड. २. र्गावच्या िोहाराकडून नािाच्या रूपात घेत 
ती सरकारी पट्टी. 
 
नालदस्ती स्त्री. तिार. पहा : नाणलश 
 
नालपीर पहा : नालसाहेब 
 
नालपोचा पु. (कुस्ती) एक डाव. प्रलतपिाच्या घोट्यािािीि पायाचा भार्ग िुपसून तोच पाय 
वर िेचून आििे. 
 
नालबंद  पु. घोड्याच्या पायानंा नाि मारिारा मािूस. [अर.; फा.] 
 
नालबंदी स्त्री. १. नाि िावण्याची मजुरी. २. नािबंिाचा धंिा. ३. (ि.) िढाईवर जाण्याची, 
घोडिळाची तयारी (तंर्ग, तोबरा, नाि इ.नवा करिे). ४. शार्गीियपेशा मािसाच्या रोजमुऱ्यातून िर 
मलहन्द्यािा रािून वषयअिेर िेतात ती बाकी. ५. घोडेस्वारानंा मोलहमेवर पाठलवतानंा झकवा चाकरीवर 
ठेवताना त्याचं्या पर्गारातीि अर्गाऊ लििेिी रक्कम. – भाब ३१. ६. मुसिमानी अमिानीत सरिार, 
जहार्गीरिार, रयत याचं्याकडून घोडिळासाठी सरकार घेत असे ती रक्कम. मराठेशाहीत त्याची कायमची 
पि िहानशी िंडिी केिी रे्गिी. [फा.] 
 
नालबाळी स्त्री. कानातीि बाळीचा एक प्रकार. 
 
नालमेख स्त्री. १. नाि ठोकण्याचा लिळा. २. नािबिंीचे सवय सामान. ३. नािबिंी वरै्गरेचा िचय 
: ‘रोि िोन हजार रुपये नािमेिेचे पाठलविे.’ – ऐस्फुिे ६५. 
 
नालवा पु. निीच्या पुराच्या पाण्याने लकनाऱ्यािा पडिेिी वाकडी लतकडी चर. 
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नालसाहेब पु. १. पजंा; मोहरमात एका उंच काठीिा पंजा बाधूंन त्यािा पुष्ट्पमाळा इ. घािून 
र्गावातून लमरवत नेतात. २. ही काठी हातात धरिारा मािूस. याच्या अंर्गात संचार होतो असे समजतात. 
[अर. नआि] 
 
नालस्ती, नालस्त स्त्री. तिार; लफयाि. [फा. नारास्त+ई] 
 
नाला पु. १. ओढा; ओहोळ. २. ओढ्याचे कोरडे पात्र. ३. र्गटार; मोरी; नळ. [सं. नाि] 
 
नालाचढ स्त्री. नाल्यािा धरि बाधंल्यामुळे त्याचे पािी चढून त्या पाण्याने लभजिारी जमीन. 
(मािविी) 
 
नालार्क लव. कतृयत्वहीन; अपात्र; असमथय; लनरुपयोर्गी. [फा. ना+िायि] 
 
नाणलका, नाली स्त्री. १. नािा; मोरी. २. शीर; नाडी. ३. घलटका; २४ लमलनटाचंा काळ. [सं.] 
 
नाली स्त्री. िहान पूि. 
 
नालीक  स्त्री. आग्नेयास्त्र; बंिूक. [सं.] 
 
नालीस  स्त्री. लफयाि; तिार. [फा.; झह.] 
 
नालंुगा  लव. शूर; बहादर. – शर : ‘झशद्याचंा ज्यानबत्तीस फ्रें च नािंुर्गा ।’ – रािा १००. 
 
नालोबा  लव. एकुिता एक. 
 
नाव स्त्री. बसण्याचा िंोऱ्या; बोऱ्या; सुताडा; सुतडा; बठैक. 
 
नाव स्त्री. होडी; नौका; तर. [सं. नौ] (वा.) एका नावेत असिे, एका नावेत बसिे–एकाच 
पलरस्स्थतीत, अडचिीत असिे. 
 
नाव न. १. पहा : नाम १, २. २. (ि.) ख्याती; कीती; िौलकक; पत; अब्र;ू चारं्गिे नाव. ३. 
िुिौलकक; डार्ग; किंक; नापत; बिनामी; िुष्ट्कीती. ४. भाडं्यावर नाव घािण्याचे कासारी हत्यार. – 
बििापूर ९६. ५. नवरा–बायकोने उिािा घािून घेण्याचे परस्परांचे नाव. (लि. घेिे). [सं. नाम] (वा.) 
नाव करिे, नाव काढिे–सबब सारं्गिे. नाव काढिे–कुरापत काढिे; कळ िाविे. नाव खारिे–नाव 
घेऊन लनिेश करिे; नाव घेिे; नावाचा उल्लेि करिे. (को.) नाव जळो, नाव भाजो; नावाला हळद 
लागो–तळतळाट झकवा शाप िेण्याचा वाक्यप्रचार. नाव ठेविे–िोष िेिे; व्यंर्ग काढिे.नाव ठेविे व 
फोडिे– (बायकी) िेळात जेव्हा िोन मुिी एकिम लशवतात तेव्हा डाव कोिी घ्यावा याबदि वाि होतो. 
त्या वळेी त्या एकमेकींच्या संमतीने नाव ेबििून ठेवतात. मर्ग इतर एिाद्या मुिीिा आपिी नाव ेसारं्गून ती 
त्यातीि मारे्गि ते नाव िेऊन उरिेल्या नावाच्या मुिीने डाव घ्यायचा असतो. नाव डहाळ, नाव डाहार 
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होिे,नाव करिे–बिनामी होिे, करिे. (व.) नाव डालिे– (परिेशी तेिी) पे्रताच्या सारविेल्या जारे्गवर 
केळीचे पान ठेवनू त्यावर प्रत्येक मनुष्ट्याने मयताचें नाव घेऊन कािविेल्या भाताचा घास ठेविे. – 
बििापूर २६७. नाव धुळीत, मातीत, पाण्र्ात इ. जािे, णमळिे, पडिे–बिनाम होिे. नाव नको– 
लतटकारा, लकळस, िेष िािविारा शब्ि. नाव न घेिे–अलिप्त राहिे; अंर्गािा संसर्गय न िार्गू िेिे; िूर 
राहिे. नाव नसिे, नाही– (लवद्या, पैसा इ.चा) पूिय अभाव असिे; नाव, लनशाि, िूि काही नसिे. नाव 
बदलिे–नामोशी पत्करिे (प्रलतजे्ञच्या वळेी योजतात.). नाव लाविे, नाव सांगिे, नाव घालिे, नाव 
देिे–झकमत, अटी ठरविे. नाव साथय करिे–नावािा शोभेि अशी कामलर्गरी करिे. नाव सोडिे, नाव 
टाकिे–त्यार्ग करिे; संबधं तोडिे; इच्छा न करिे. नावग्रहि ठाऊक नसिे–नावर्गावाची काहीही मालहती 
नसिे. नावाचा–१. िरा. २. केवळ नावापुरता; नामधारी. ३. चारं्गिा िौलकक असिेिा. नावाची बोंब 
पडिे–वाईट र्गोष्टीिा कारिीभतू होिे; एिाद्या तिारीचा लवषय होऊन बसिे. (एखाद्याच्र्ा) नावाने 
घागर फोडिे–संबधं तोडिे; मेिा असे समजिे. नावाने झेंडा लाविे–भव्यलिव्य, प्रलतष्ठा उंचावण्यासारिे 
कृत्य करिे. (एखाद्याच्र्ा) नावाने धोंडे फोडिे–एिाद्याच्या नावाने धोंडे आपटून परमेश्वरािा र्गाऱ्हािे 
घाििे. (एखाद्याच्र्ा) नावाने पािी ताविे, तापविे–एिाद्याचा िेष करिे, मरि झचतिे. (एखाद्याच्र्ा) 
नावाने पूज्र् असिे–पूिय अभाव असिे. (एखाद्याच्र्ा) नावाने बोंब मारिे, शंख करिे, खडे फोडिे–
एिाद्यालवरुद्ध बोभाटा, ओरड करिे. (एखाद्याच्र्ा) नावाने भंडारा उधळिे–स्तुती करिे. (एखाद्याच्र्ा) 
नावाने हाका मारत बसिे–िुसऱ्याने नुकसान केिे अशी अकारि ओरड करत सुटिे. नावालादेखील 
नसिे, नाही–शपथेिा, नाव घेण्यापुरतेही नाही. (एखाद्याच्र्ा) नावावर गोवऱ्र्ा फोडिे, घालिे, रचिे–
एिाद्याचे वाईट झचतिे, करिे; शाप िेिे. नावावर पािी घालिे–कीतीवर पािी सोडिे; चारं्गिे नाव, 
िौलकक बुडविे. नावास चढिे–कीर्णतमान होिे; िौलकक वाढिे. ज्र्ाचे नाव ते–जे हव े ते कधीही न 
िेिाऱ्या, न करिाऱ्या मनुष्ट्य, वस्तू इ.संबंधी योजतात. 
 
नाव पु. लनलमष; िि. 
 
नावकर, नावकरी लव. १. कीर्णतमान; प्रलसद्ध; नाविौलककाचा. २. नामधारी; िुसऱ्याच्या नावाचा 
आश्रय करिारा. 
 
नावकुळ, नावनाव लव. सर्गळा; एकूि एक. (ना.) 
 
नावड स्त्री. अप्रीती; अरुची; नापसंती; लतटकारा. 
 
नावडता, नावडा  लव. पसंत, आवडीचा, लप्रय नसिारा. 
 
नावणिग लव. सुप्रलसद्ध : ‘आलिक ही आलथ जे जे । नावलिरे्ग ।’ – राज्ञा ११·४६८. 
 
नावनट  लव. लिलव. पूियपिे नष्ट, बेलचराि िंािेिा; थारं्ग, पत्ता, मार्ग, िूि, अवशषे 
नसिेिा. 
 
नावनंग  पु. िौलकक; कीती. 
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नावनांगर पु. पेरिीच्या वळेी प्रथम नारं्गर धरण्याचा व लनवाडपत्रात लनशाण्या करताना प्रथम 
नारं्गराची लनशािी करण्याचा पाटीि झकवा िेशमुि याचंा मान. 
 
नावणनशाि न. सवय वृत्तान्द्त (कूळ, नाव, र्गाव इ.). 
 
नावणनशी स्त्री. १. नावाचंी यािी. २. तीत िािि केिेिे नाव. 
 
नावनेम  पु. (फिज्यो.) नावावरून राशी, र्गि, नित्र इ.ची मालहती काढिे; अशी काढिेिी 
मालहती. 
 
नावबुडव्र्ा लव. िौलकक, पत, झकमत घािविारा. 
 
नावरस, नावरास स्त्री. (फिज्यो.) १. जन्द्मनित्रावरून नाव ठेविे; व्यावहालरक नावावरून 
नित्रनाम काढिे. २. अशा रीतीने काढिेिे नाव, कंुडिी इ. ३. जन्द्मनित्रावरून पहाण्याचे वधूवराचें 
राशीघलटत; नावावरून िग्न जमविे. (लि. काढिे, पाहिे, ठरविे). (वा.) नावरस राशीला उतरिे, 
नावरस जमिे, नावरस णमळिे, नावरस रे्िे– नावावरून वधूवराचंा घलटत लवचार केिा असता 
अनुकूिता येिे; कंुडिीवरून िग्न जमिे. 
 
नावरूप  न. १. कीती; अब्र;ू पत. २. साथयक; योग्य स्थानी लवलनयोर्ग. ३. नाव आलि आकार; 
व्यस्क्तत्व; स्वतंत्र, वरे्गळे अस्स्तत्व. 
 
नावली  सिा नकार. [सं.] 
 
नावलौणकक, नावसकी स्त्री. पु. प्रलसद्धी; मोठेपिा; कीती; ख्याती. 
 
नावसता लव. चारं्गल्या व वाईट अशा िोन्द्ही प्रकारे प्रलसद्ध. (कु.) 
 
नावसांगिी स्त्री. पु. वाङ लनिय; कुिब्यातंीि वधूवराचंी व त्याचं्या मातालपत्याचंी नाव े जातीच्या 
सभेमध्ये जाहीर करून िग्न ठरवण्याचा काययिम. (कुि.) 
 
नावळ स्त्री. (मंुबई, प्रभ ूसमाजात) िग्नाची वरात. 
 
नावाजिी, नावजिूक, नावाजिे, नावाजी, नावाजीस पहा : नवाजी इ. 
 
नावाजीक लव. १. मजीतिा. २. थोर. 
 
नावाडगा लव. १. नासधूस करण्याच्या स्वभावामुळे जेथे जाईि तेथे नाव लमळविारा. (र्गो.) २. 
िाडंर्गा. 
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नावाडी  पु. होडी चािविारा; अंबेकरी; िेवट; नालवक. 
 
नावाििे पहा : नवाजिे 
 
नावाणिगा, नावािीक, नावाणथला  लव. पहा : नामाणथला 
 
नावािे न. कीती. 
 
नावाथिे सलि. नावाजिा जािे : ‘जे जे वीर नावालथिे । ते ते येिें सवय झजलकिे ।’ – जै ६२·१३. 
 
नावावर  लिलव. १. नावासाठी–मुळे–करता–िातर; नावाचा िाभ घेऊन. २. नाव.े 
 
नाणवक  पहा : नावाडी 
 
नाणवकदल न. नौिि. पहा : नौसेना 
 
नावे लिलव. नावाने िची; िचाची बाजू; िचाकडे. 
 
नाश पु. १. लवध्वसं; सत्यानाश; उच्छेि; धुळधाि; िुियशा; हानी. २. नुकसान; तोटा. ३. (अंक.) 
उडविे; काट मारिे; छेकिे; छेििे. [सं.] 
 
नाशक लव. १. नाश करिारा; लबघडविारा. २. इजा पोहोचविारा. ३. नाहीसे करिारा; नाश 
करण्याचा रु्गि असिारा. [सं.] 
 
नाशकत लव. अशक्त; िुबयळ; लनबयळ. 
 
नाशिे उलि. १. नासिे; लबघडिे; लबघडविे; िराब करिे. २. नष्ट होिे; हानी, लवघात करिे. 
 
नाशवाद पु. १. धार्णमक व नैलतक तत्त्व ेनाकारिे. २. नास्स्तक्य; संशयी वृत्ती. ३. (राज्य. शा.) 
प्राप्त पलरस्स्थती इतकी वाईट आहे की ती – िुसरा पयाय काय याचा लवचार न करता – नष्ट केिी पालहजे 
अशी लवचारसरिी. 
 
नाशवेळ  स्त्री. (फिज्यो.) १. अशुभकाळ. २. मृत्यू, नुकसान, तोटा इ.ची वळे. 
 
नाशह पु. (बुलद्धबळ) राजावरचा शह उठविे. 
 
नाशा लव. नासाडी, नाश करण्याचा स्वभाव असिारा; िाड. 
 
नाशाब लव. अजाि; नेिता; वयात न आिेिा; अज्ञान. (ना.) 
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नाशाणबती स्त्री. पुराव्याचा अभाव. 
 
नाणशक  न. १. जनस्थान; नालशक िेत्र. २. नाक. [सं.] (वा.) नाणशक कत्रबकास जािे, 
नाणशक परगिा ओसाड असिे– नाक बसके झकवा अपरे असिे. 
 
नाणशवत, नाशवंत लव. नाश होण्यासारिा; अशाश्वत; लबघडिारा; कायम न लटकिारा. 
 
नाष्टा, नाश्ता पु. न्द्याहरी; सकाळचे िािे. [फा. नाश् ष्टा] 
 
नास पु. १. पहा : नाश. २. नाश करिारे एक लपशाच्च. (वा.) नासु आदणरिे–नाश करावा असे 
मनात आििे. (एभा.) [सं. नाश] 
 
नास स्त्री. पहा : नस 
 
नासकविी न. िूलषत, नासके, लबघडिेिे पािी झकवा रस. 
 
नासका  लव. १. नासिेिा. २. पहा : नाणशवंत 
 
नासके केिे १. िवकर िराब होिारा, नासिारा (फळे इ.) माि. २. नासकी वस्तू. ३. (ि.) वाईट, 
िुबळी वस्तू, प्रािी इ. उिा. िग्नासाठी िािविेिी रोर्गट मुिर्गी, लवकायिा आििेिा िुबळा तटू्ट इ. 
 
नासिे उलि. १. पहा : नाशिे. २. वाया जािे : ‘तरी सारं्गावें सुहृिीं कलथिा जो मंत्र तो न नासेि I’ – 
मोकृलव ८८·६१. ३. रु्गि, सत्त्व नाहीसे होिे. 

अलि. मरिे : ‘िग्न केिें  परी भ्रतार नासिा ।’ – ब ९५. [सं. नाश] 
 
नासधूस, नासधूळ स्त्री. १. अत्यंत नासाडी; सत्यानाश; धुळधाि; िुियशा. २. व्यापारात बडू; 
तोटा. (लि. येिे.) 
 
नासपात, नासपाती न. मूळचे परिेशी फळ. र्गोिाकार, िेठाजवळ लनळे, िुसिुशीत व रसाळ 
मर्गज. पानिंडी वृि; उंची सुमारे १० मी.; डेरेिार. 
 
नासमज लव. १. असमंजस; अपुऱ्या, अधयवट बुद्धीचा; अननुभवी. २. मलतमंि; मूिय. 
 
नासरी स्त्री. अधी िमडी. 
 
नासरू पु. नाकात येिारे मोड. 
 
नासविी न. १. लपकाची नासाडी करिारा पाऊस. २. पहा : नासकविी 
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नासविे  सलि. स्त्रीवर बिात्कार करून लतचे शीि भ्रष्ट करिे. 
 
नासवीट पु. (व्यापक) नाश; नुकसान; िराबी. (लि. करिे, होिे.). 
 
नासा स्त्री. १. नाक. २. िाराच्या चौकटीचा वरचा भार्ग; कपाळपट्टी. 
 
नासाड, नासाडा, नासाडी स्त्री. पु. पूिय लवध्वसं, नाश : ‘नासाड केिे हो आमुचें काम I’ – िालव 
७८४. 
 
नासाड्या लव. नासाडी करिारा. 
 
नासाशय  पु. नाकात फोड, पुटकुळ्या येिे; नाकाचा रोर्ग. 
 
नासाविे अलि. कमी लिवसाचे बाळंत होिे; धुपाविे. 
 
नासावतय पु. घोड्याच्या नाकावरीि डावीकडचा भोवरा. – अश्वप ९७. 
 
नासावंश पु. १. नाकाचा िाडंा. २. सरळ नाक. [सं.] 
 
नाणसक, नाणसका न. स्त्री. नाक. [सं.] 
 
नाणसकाचूिय न. तपकीर. 
 
नाणसकी  स्त्री. साडंपाण्याची मोरी : ‘पलटसाळे नालसकीये अवस्थान जािे :’ – िीचउ ५५२. 
 
नाणसक्र्रंजन न. कोित्याही स्वनाचा उच्चार नाकातून करण्याची पद्धत. उिा. आं!, कंस, संिग्न 
इ. 
 
नासीपूड स्त्री. तपकीर. (बे.) 
 
नासुकला लव. युःकलित; िलु्लक. (व., ना.) 
 
नास्त स्त्री. िालरद्र्य. [सं. नास्स्त] (वा.) नास्त भाकिे–१. िालरद्र्याचे ढोंर्ग करिे. २. तोट्याचे, 
नुकसानीचे, अनथाचे भलवष्ट्य करिे; भावी अनथाबदि बोििे. 
 
नास्तभाक्र्ा लव. १. नास्त भाकिारा. २. अवसानघातकी; रड्या. 
 
नास्ताणलक स्त्री. एक अरबी लिपी. 
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नास्स्त नाही; मुळीच नाही; नव्हे. [सं.] (वा.) नास्स्त नव्हे णवचार –सवय र्गोष्टी होऊन रे्गल्यावर, नाश 
िंाल्यानंतर सुचिारा लवचार. 
 
नास्स्तक पु. धमय, िेव, विे, पुराि, परंपरा, कमयकाडं न मानिारा; पािंडी, लनरीश्वरवािी. 
[सं.] 
 
नास्स्तकमत, नास्स्तकवाद न. पु. नास्स्तकपिाचे मत व त्याचे प्रलतपािन. उिा. सौत्रास्न्द्तक. [सं.] 
 
नास्स्तकवाद पु. प्राप्तीचा अभाव. – ज्ञा १६·४५१. 
 
नास्स्तवादी पु. मुदा, लवधान िोडून काढिारा (व लवरुद्ध बाजू माडंिारा). 
 
नाह, नाहो पु. १. पती; स्वामी : ‘ऐसें सकळ लसद्धाचंा रावो । िेवी िक्ष्मीयेचा नाहो ।’ – ज्ञा 
३·२७३. २. पािक; आश्रयिाता; नाथ : ‘परब्रह्मलर्गरी िुर्गाचा राओ । शरिार्गतासंीं नाहो ।’ – लशव ५१४. 
[सं. नाथ] 
 
नाहक लिलव. १. अन्द्यायाने; जुिमाने; त्रासिायक रीतीने. २. अकारि; उर्गीचच; व्यथय; फुकट. ३. 
हक्कावाचून; बेकायिेशीर. 
 
नाहडिे  अलि. नार्गवि, िूट, तोटा, नुकसान होिे. 
 
नाहडा पु. िूट; नार्गवि; तोटा; नाश. 
 
नाहििे  उलि. १. स्नान घाििे. २. (ि.) बुडविे; फसविे; िुबाडिे. ३. (रक्त, घाम इ.ने 
अंर्ग) झचब लभजिे. 
 
नाहिमाखि न. (मुख्यत्व ेलस्त्रयाचें व मुिाचें) अभ्यंर्गस्नान; नहाि. 
 
नाहिविी स्त्री. िेवाच्या अभ्यंर्गस्नानाचे पािी; तीथय. 
 
नाहिवली, नाहिुली, नाहािुली, नाहिेली, नाहिोली स्त्री. प्रथमच रजोिशयन िंािेिी स्त्री. 
 
नाहिवेिी स्त्री. लस्त्रया न्द्हाल्यानंतर घाितात ती पोकळ विेी. 
 
नाहिी, न्हािी स्त्री. १. िेवळातीि तीथयकंुड; िेवळातीि िेवस्नानाचे पािी बाहेर जेथे पडते ती जार्गा. 
२. लवटाळशीची मोरी; लतच्या स्नानाची जार्गा. ३. (सामा.) मोरी; र्गटार; साडंपाण्याची िाच. ४. स्नानर्गृह. 
५. मोटेचे पािी ज्यात पडते तो हौि. [सं. स्ना] 
 



 

अनुक्रमणिका 

नाहतीधुती स्त्री. १. नहाि येऊन प्रौढावस्थेत, वयात आिेिी स्त्री. २. नेहमी वळेच्या वेळी 
लवटाळशी होिारी स्त्री. ३. लवटाळ न रे्गिेिी, म्हातारी न िंािेिी स्त्री. 
 
नाहबी, नाहाबी, नाहाब स्त्री. पु. १. तूट; नुकसान. २ जाळपोळ; िूट; नाश. [अर. नालहब] 
 
नाहरकत प्रमािपत्र कृती करायिा आपिी हरकत नाही असे लिहून िेिे. 
 
नाहाट लिलव. लकनाऱ्यापासून िूर, समुरात िूरवर आत; पुष्ट्कळ बाहेर : ‘लफरंलर्गयाचें आरमार समाईन 
घेऊन बाहर लनघािें  होतें. त्यास सहा लिवसपयंत नाहाट समुरातं होतें.’ – पेि १६·१५१. 
 
नाही लि. नसिे; नास्स्तत्व; अभाव. [सं. नास्स्त] 
 
नाही अभावबोधक अव्यय; न, ना; नव्हे.– मसाप २·१. [सं. नास्स्त] (वा.) नाही करिे–१. नष्ट करिे : 
‘नाहीं करीि िुजयन शत्र ू ।’ – मुआलि २७·२०३. २. नाही असे िािविे. नाही होिे, नाहीसा होिे –१. 
नसल्याप्रमािे, नष्ट होिे; फडशा होिे. २. र्गायब होिे. 
 
नाहीतरी लिलव. नाही म्हटिे तरीसुद्धा; कमीत कमी. 
 
नाहीतेच लिलव. अशक्य; सवयथा अयोग्य तेच; भितेच. 
 
नाहीपक्षी, नाहीपेक्षा लिलव. मुख्य र्गोष्ट न िंाल्यास; र्गौिपि म्हिून; लनिान; कसेही करून; नाही 
तर. 
 
नाहू पु. (ि.) न्द्हावी. [सं. नालपत; झह.] 
 
नाहूर न. मंुबई इिाख्यात होिारे ‘मस्कोडाईन’ जातीचे राि. – कृलष ५१३. 
 
नाळ न. स्त्री. १. कमळाचा िेठ. २. वार; र्गभाशयातीि अभयक व आईची पोषियंत्रिा यानंा जोडिारी 
नलिका. ३. लपतळी फंुकिी. (िा.) [सं. नाि, नालभविय] 
 
नाळ स्त्री. र्गिबताचा पुढचा भार्ग, तोंड; जहाजावरीि तोफ ठेवण्याच्या लठकािाचे एक पालरभालषक 
नाव. 
 
नाळ न. १. जनावराच्या पाठीिा पडिेिे ित. २. बेंबीचे ित. 
 
नाळ, नाल स्त्री. १. तोफ. उिा. र्गरनाळ, सुतरनाळ. २. सुकािू. [सं., फा. नाि] 
 
नाळ पु. स्त्री. १. पिवाजाचे िोड. २. िहान तोंडाचे पिवाजासारिे वाद्य. 
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नाळ स्त्री. िळताना जात्यािा लचकटून रालहिेिे पीठ. 
 
नाळ स्त्री. िोन टेकड्यातंीि अरंुि वाट; भयुारातीि, जलमनीतीि रस्ता; पावसाच्या पाण्याने डोंर्गर 
वरै्गरेमध्ये पडिेिी घळ, िळ. 
 
नाळ स्त्री. जुनी, धातंूची भाडंी. [सं. नािी] 
 
नाळक न. नळी : ‘तेिें नाळकें  रस भरे ।’ – ज्ञा ६·२४८. [स.ं नािक] 
 
नाळकूट, नाळगूत, नाळगूद पु. न. जिोिर. (को., र्गो.) 
 
नाळके, नाळचे न. १. नरसाळे. (को.) २. एक माप. (र्गो.) [सं. नालिक] 
 
नाळके न. १. धातूच्या भाडं्यािा लिंजून पडिेिे भोक. २. फुटके भाडें. (व.) 
 
नाळके न. १. (रु्गडघ्याची) नळी, नळा; नडर्गी; नळरु्गटी. २. पुढे येिारे (रु्गडघ्याचे, कोपराचे) हाड. 
[सं. नािा] 
 
नाळिे सलि. जिडिे : ‘तार्णककालंचया विसािंळा : कीर्णतिाबंी नाळीलच अविीळा’ – लशव २५. 
 
नाळपड्या, नाणळक, नाळी, नाळ्र्ा लव. १. नाळ पडिेिा; कण्यािा जिम िंािेिा, 
िरचटिेिा, व्रि–ित पडिेिा (पशू इ.) : ‘कार्ग धावंती जैसे । नालळक पशू िेिोनी ।’ – पापं्र ४·१०१. २. 
(ि.) एिाद्या वाईट र्गोष्टीची चटक िार्गिेिा, त्यालवषयी आसक्त बनिेिा. 
 
नाळणभल्ल पु. लभल्लाचंी एक जात. 
 
नाळवा पु. ४०० हात िाबंीचे माप. (र्गो.) 
 
नाळीक  न. जुने–पुरािे, मोडके–तोडके, मोडीचे धातूचे भाडें. 

लव. जुने; फुटकेतुटके; लिंजिेिे. 
 
नाक्षत्र लव. १. नित्रलवषयक; नित्रासंबंधी. २. ताऱ्यासंबधंी. [सं.] 
 
नाक्षत्रणदन, नाक्षत्रणदवस पु. एक नित्र मध्यान्द्ही आल्यापासून िुसऱ्या लिवशी मध्यान्द्ही येईपयंत जो 
काळ जातो तो. सौर लिनापेिा हा ४ लमलनटानंी िहान असतो. 
 
नाक्षत्रप्रदणक्षिा स्त्री. २७ लिवस ७ तास ४३ लमलनटे इतक्या काळात चरंाने पथृ्वीभोवती घातिेिी 
प्रिलििा; लनघाल्या वेळच्या नित्राच्या सरळ रेषेत पुन्द्हा येिे; लवलशष्ट नित्रािा उदेशून प्रिलििा. 
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नाक्षत्रमास पु. चरं एका नित्रावरून जाऊन पुनुः त्याच नित्रावर येईपयंत म्हिजे २७ लिवस ७ 
तास १३ लमलनटाचंा काळ. 
 
नाक्षत्रवषय न. पथृ्वीचा सूययप्रिलििेचा काळ; ३६५ लिवस ६ तास ९ लमलनटे १० ॥सेकंि इतका 
काळ; लनरयन सौरवषय. 
 
नांगट न. जमीन ििण्याची कुिळ. जेथे बैिाचंी औते चाित नाहीत तेथे नारं्गटीने जमीन ििून बी 
पेरतात. 
 
नांगडा, नांगडी पु. स्त्री. १. झवचवाची नारं्गी; िेकड्याचा आकडा; लवलशष्ट माशाची निी. २. रंर्ग; ताठा. 
(लि. लजरविे). [सं. िारं्गूि] 
 
नांगरकेना स्त्री. एक पािेभाजी. (िंाडी) 
 
नांगरपट्टी स्त्री. मािवाहू झकवा प्रवासी जहाजानंा नारं्गर टाकण्यासाठी तयार केिेिी, ठरविेिी 
जार्गा. 
 
नांगळी स्त्री. विे. [सं. िङ्गलिका] 
 
नांगा, नांगाडा, नांगोडा पु. पहा : नारं्गडा १. (वा.) नांगा मारिे, नांगाडा मारिे, नांगोडा मारिे–१. 
टोमिा मारिे. २. काययनाश होईि असे बोििे. 
 
नांगाड, नांगाडे पु. न. १. कोंबड्याच्या, जनावराच्या पायाची अिकुचीिार निी; िुराच्या निाप्रमािे 
वाढिारा लनरुपयोर्गी भार्ग. २. पहा : नांगा १ 
 
नांगी स्त्री. १. झवचवाची निी; नारं्गडा. (लि. मारिे). २. पहा : नांगाड १. ३. शरे झकवा थुवर, थोर 
याची लडरी, कोवळा कोंब, अंकुर : ‘लपण्याच्या पाण्यातं शरेाच्या नागं्या टाकून तें लपण्यास लनरोर्गी करून 
टाकिें .’ – के १९·४·३०. (वा.) नांगी टाकिे –हात, पाय र्गाळिे; हतबि होिे. नांगी न राहिे–समूळ 
नष्ट होिे; लशल्लक न राहिे; न उरिे. नांगी मारिे–टोमिा मारिे. नांगी लागिे, नांगी रुतिे – (एिाद्या 
कामात, जारे्गवर) जम बसिे; पाऊि रोविे. नांग्र्ा भरिे –शतेात पेरिीनंतर प्रलत एकर रोपाचंी लनधालरत 
संख्या कायम रािण्यासाठी लबयाण्याचंी लजथे उर्गवि िंािी नाही त्यालठकािी त्याच वािाचे नवीन लबयािे 
झकवा रोपे टोकिी जातात, ती प्रलिया. पेरिी/रोपिीनंतर ५–६ लिवसाचं्या नंतर ती करतात. 
 
नांगू देिे र्गजर, नाि, ध्वनी होऊ िेिे. 
 
नांगे न. मेढीचे डेळके, िुबेळके, बेचके. 
 
नांडरी स्त्री. अव. झचध्या. – बििापूर १२८. 
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नांद पु. प्रलतध्वनी. 
 
नांद, नांदी स्त्री. १. नंिाळे; मातीची शरे्गडी. २. मातीचा मोठा राजंि. ३. उसाच्या घाण्याजवळ रस 
साठवण्यासाठी जलमनीत पुरिेिा िोिंडी हौि; मािंाळ. ४. फुििंाडासाठी मातीची मोठी कंुडी. ५. 
स्नानासाठी बनविेिे मातीचे भाडें. [सं. नंिा; झह. नािं] 
 
नांदिूक स्त्री. १. पुष्ट्कळ काळ सुिाने केिेिी वसती; स्थालयक, रलहवासी होिे. २. वार्गिूक : 
‘ऐसी िोकाचंी लजये नािंिूक ।’ – ज्ञा ९·५०७. ३. (एिाद्या राज्यात, एिाद्याच्या हातािािी) लवलशष्ट 
काळापयंत लटकिे. 
 
नांदिे अलि. १. राहिे; वास करिे; स्थालयक होिे; सुिाने राहिे. २. सुिाने, भरभराटीने असिे; 
िीघयकाळ चारं्गल्या स्स्थतीत असिे. ३. र्गजबजिेिे, भरभराटिेिे असिे (घर, िेडे इ.). ४. उपयोर्गी 
असिे, पडिे; लटकिे; चाििे; शवेटपयंत सुिाने जािे. ५. जमिे; समेटाने चाििे; पटिे; जुळिे; 
सिोख्याने असिे. ६. कबूि असिे; मान्द्य होिे. ७. साठविे; वार्गविे; साभंाळ करिे. [सं. नंद] (वा.) 
नांदार्ला जािे –नवरी मुिर्गी प्रथमच सासरी जािे; पलहिटकरीि सासरी जािे. 
 
नांदिे न. १. वास; वसती : ‘जर्गद्रु्गरु महेश्वर प्रभलुशरीं लजचें नािंिें ।’ – केका १०९. २. 
वसलतस्थान; राहण्याचे लठकाि : ‘कीं वृष्ट्िेंचे साजिें । िोभाचें नािंिें ।’ – भाए ३०९. 
 
नांदता लव. १. िोकवस्तीचा (भार्ग, घर, जार्गा). २. िार्गवडीिािी असिारी, वलहत (जमीन). ३. 
भरभराट, चिती असिारा (व्यापारी, सावकार, कूळ). ४. (सामा.) पुष्ट्कळ लिवस व चारं्गल्या रीतीने 
राहिारा, लटकिारा. ५. समृद्ध व सुिी (कुटंुब). (वा.) नांदत्र्ा घराची केरसुिी –स्वतुःचा फायिा करून 
घेिाऱ्या मािसाचंी पुढेपुढे करून सेवा करिारा नोकर, र्गडी. 
 
नांदरुकी, नांदरुखी, नांदुरुकी, नांदुरुखी, नांदरूक, नांदरूख स्त्री. एक मोठे वाढिारे, िाट 
छायेचे िंाड. पाने झपपरीच्या पानासंारिी असतात. [सं. नंलिवृि] 
 
नांदवट (कु.) पहा : नांदिूक 
 
नांदविे, नांदणविे उलि. १. वार्गविे; सिोख्याने साभंाळिे. २. समालवष्ट करिे; अन्द्तभाव करिे, 
ठेविे; साचलविे. ३. रूढ होिे; प्रचारात आििे : ‘नाहीं तें नािंलविें  जेजें । मी तंू जर्गीं ।’ – ज्ञा १५·२८०. 
 
नांदा पु. लपरलपर; चाळा. (व.) 
 
नांदाड पु. मातीचे लवलशष्ट भाडें. (व.) पहा : नांद 
 
नांदाणविे उलि. पहा : नादाविे ६; एिािे चारं्गिे कायय लबघडेि असे आपिे अज्ञान प्रकट करिे. 
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नांदाळी  स्त्री. मंतरिेिा ताईत, मिी (व्यापारात तोटा येऊ नये म्हिून); कुरािातीि अिरे 
कोरिेिा (र्गळ्यात बाधंण्याचा) िर्गड. [झह. नािंिी] 
 
नांदी स्त्री. १. नाटकाच्या सुरुवातीिा ईश्वरस्मरिपूवयक म्हिण्याचे, पे्रिकानंा मंर्गि आशीवाि 
िेण्याचे पद्य; िेव, ब्राह्मि, राजा याचं्या आशीवािानंी युक्त असे नाटकाचे मंर्गिाचरि. २. समृद्धी.[सं.] 
 
नांदीमुख, नांदीश्राद्ध न. उपनयन–लववाहािी मंर्गिकायांत प्रारंभी लपतरानंा उदेशून करण्याचे 
श्राद्ध. (हे वैलिक नसून सत्याषाढ सूत्रकाळापासून सुरू िंािे असाव.े). 
 
नांदेट स्त्री. तर्गरीचे फुििंाड. (को.) 

न. तर्गरीचे फूि. 
 
नांदेटा पु. १. पहा : नांदेट. २. सपातीि एक प्रकार. 
 
नांदेडा पु. लववाहातीि िेवाचं्या समोरीि मोठी पिती. [सं. नािंी] 
 
नांद्या, नांद्या बैल  १. पहा : नंदीबैल. २. (ि.) मूिय. ३. फाजीि िाडाविेिा मुिर्गा; लमजासिोर. 
(ना.) [सं. नंिी + म. बैि] 
 
णन अ. उप. १. िात्री; लनिािसपिा. २. नकार; अभाव. उिा. लनकोप, लनकामी. ३. अलतशयता. 
उिा. लनमग्न. [सं. लनर्] 
 

णन 
 
णन अ. अन्; आलि. 
 
णनआव्हिे लि. लनवाह करिे. 
 
णनउटके न. एक माप; अधे चौटके; शरेाचा बलत्तसावा लहस्सा; लचळवे. 
 
णनउता लव. लिलव. अिीकडे; नुकतेच. 
 
णनउन लव. १. हिक्या प्रतीचे : ‘लतयाहीउलन आिीक लनउन म्हिीये िीधिे:’ – िीचपू २०२. २. 
िुबयळ : ‘तेयाचें स्थळ लनउन होए:’ – िीचपू ७१. 
 
णनक लिलव. लनलितपिे : ‘फळप्रास्प्त होय लनक ।’ – रु्गच १९·१९. 
 
णनकट लव. जवळचा; शजेारचा. 

लिलव. जवळ; नजीक; िार्गून; जवळपास; शजेारी. [सं.] 
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णनकट पहा : णनकड 
 
णनकटिे, णनकाटिे अलि. िूर जािे, राििे; बाजूिा होिे; (घर, अलधकार, पि इ.पासून) लनघून 
जािे. (ज्याचे जािे इष्ट असते अशाबदि योजतात.) 
 
णनकटिे अलि. जवळ, नजीक येिे. 
 
णनकटदृणष्टता स्त्री. एक दृलष्टिोष. यात प्रकाशलकरि नेत्रपटिापासून थोडे पुढे कें लरत होतात. 
 
णनकड स्त्री. १. तड; िकडा; तर्गािा; हव्यास. (लि. िाविे). २. तातडी; जरुरी; अडचि. ३. िोट; 
नेट. ४. हल्ला. [सं. लनकट] 
 
णनकि न. १. िुसऱ्यािंा मळिेिी, तुडविेिी, पोकळ (जोंधळा, बाजरी इ.ची) किसे. २. िािा 
होण्यापूवीचा किसाचा भार्ग. 

लव. १. किहीन; मळिी िंाल्यानंतरचे, धान्द्य लनघून रे्गिेिे, लरकामे (किीस). २. लकड्यानंी 
िाल्ल्यामुळे सत्त्वरलहत, फोि (धान्द्य). ३. कण्या काढून साफ केिेिे; किी काढिेिे; लबनकिीचे 
(तािूंळ इ.). ४. काडंताना कूट न होिारे (तािूंळ इ.). ५. किी नसिेिे, हिके, लभकार (तूप). [सं. 
लनस्+कि] 
 
णनकिे अलि. िपिे; लिकिे. (बे.) [क.] 
 
णनकता लिलव. नुकता; अिीकडे; थोड्या लिवसापूंवी. 
 
णनकती स्त्री. (सोनारी) सराफाचा वजन करण्याचा सूक्ष्म काटा. [झह.] 
 
णनकर पु. १. कामाचा सोयीचा मार्गय सोडून रार्ग इ. आवशेपूिय प्रवृत्ती; हट्ट. २. कहर; र्गहजब; 
आकाडंताडंव : ‘तुवा ंलनकरची िावण्यिािीं । केिा बहुत आम्हावंरी ।’ – ह २७·१०६. ३. जोर; आवशे. ४. 
प्रिय; कडेिोट; आत्यंलतक मयािेपयंतची स्स्थती : ‘वििे सुरमुलन कलरतो नररूपें रुर काय हा लनकर ।’ – 
मोभीष्ट्म ३·५८. ५. वाईट पलरिाम, शवेट : ‘थटे्टचा लनकर होईि.’ – बाळ २·३०. [सं. लन+कृष्] 
 
णनकर, णनकरा पु. १. समुिाय; समूह; संग्रह; ढीर्ग. २. प्राचुयय; समृद्धी; ियिूट. [सं.] 
 
णनकर स्त्री. १. अधी लवजार; पाटिोि. २. लस्त्रयाचें अंतवयस्त्र. [इं.] 
 
णनकरट, णनकृट लव. पहा : णनगरगट्ट : ‘लनकरट परक्यावािी मिा का ंिूर अर्गिींच टाकीिें  ।’ – होिा 
११५. [सं. लनकृष्ट] 
 
णनकरिे  सलि. पहा : णनखरिे, णनपटिे 
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णनकरा पु. अकय ; सार : ‘कस्तुरीचेया लनकरा : नोळिवे पासरा’ – उर्गी ६७२. [सं. लनष्ट्कषय] 
 
णनकरा लव. लनरथयक; व्यथय. 
 
णनकरा लव. १. हट्टी; लनकर करिारा. २. लनियी; करारी; एिाद्या र्गोष्टीचा लपच्छा पुरविारा. ३. 
संतापी; त्रार्गा करिारा. 
 
णनकशय, णनकषय पु. १. अलतरेक; पराकाष्ठा; अलतशयपिा (कायय, लवचार इ. संबधंी). २. हट्ट; 
मनस्वीपिा. ३. कहर; अनथय; त्रास; जुिूम : ‘संस्थान उच्छेि करावा हे वासना धरून लनकशय मालंडिा 
आहे.’ – वाडशाछ ९८. ४. ऱ्हास; उतरती कळा. 
 
णनकल न. एक हिका धातू. याची भाडंी, नािी इ. करीत. 
 
णनकलिे सलि. पहा : णनपटिे 
 
णनकला, णनकल्हा, णनकल्ही लव. कल्हई नसिेिे (भाडें इ.). 
 
णनकवडा लव. कवडीही लशल्लक नसिेिा; िलररी; लभकारी; कंर्गाि. ‘जे अनंरु्ग तो पेंधा । 
लनकवडा नुसधा ।’ – ज्ञा १३·९८०. 
 
णनकवाड न. (सोनारी) ऐरिीची बठैक. (कऱ्हाड) 
 
णनकशी, णनकसी  स्त्री. पहा : णनकड : ‘हा ठाववरी लशष्ट्याची लनकसी । सहाते रु्गरु आहाती कविे 
िेशीं ।’ – ज्ञा ११·६४६. 
 
णनकशी  लव. कडक; स्पष्ट; हट्टी. (को.) पहा : णनक्षी 
 
णनकशी, णनकस, णनकसी लव. १. कस, सत्त्व नसिेिे (धान्द्य). २. लकरकोळ; लभकार; नापीक; रुि 
(जमीन). ३. मऊ; र्गरीब; र्गयाळ : ‘लवचारे श्रीकृष्ट्िा लिसलस मज तू थोर लनकसी ।’ – सारुह ६·१५४. 
 
णनकष पु. कसोटी; परीिा. [सं.] 
 
णनकसिे, णनकसून टाकिे सलि. लहिविे; तुच्छ िेििे. (व.) 
 
णनकसर  पहा : णनकर 
 
णनकळा  लव. स्वाि, चव, रुची इ. लवरलहत (भात, भाकरी इ.). (को.) 
 
णनकळा  (राजा.) पहा : णनकला 
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णनकंठ लव. कडक; कठीि; कठोर; जािीम (शासन, पथ्य). 
 
णनकंड लव. मध्ये फादं्या न फुटता उंच वाढिेिे (िंाड). [झह. लनकंि] 
 
णनका पु. मुसिमानातंीि िुय्यम प्रतीचे िग्न; पाट; मोहतूर. [अर. लनकाह] 
 
णनका लव. १. पलवत्र; शुद्ध : ‘तुिंा र्गोंधळ लनका अंबे कोिी विूं न शके हो ।’ – भज १७. २. चारं्गिा; 
िायक; योग्य : ‘राज्यायोग्यलच केवळ तप मात्र करावया बहु लनका मी ।’ – मोभीष्ट्म ११·३. ३. उत्तम; 
उत्कृष्ट;संुिर. ४. बरोबर; नक्की; नेमका : ‘हे श्रोतयाचंी आशकंा । पाहती प्रश्न केिा लनका I’ – िास 
१०·७·१४६. ५. िरा; सत्य : ‘म्हिे जयजयजी रघुनायका । सत्यप्रलतज्ञा शब्ि लनका ।’ – वसेीस्व ४·८२. ६. 
शुद्ध; भेसळ नसिेिे. 

लिलव. स्पष्टपिे; स्पष्ट; उघड; धडधडीत. [सं. लनष्ट्कृत; झह. नीका] 
 
णनकाढा  पु. १. काढ्यातल्या चोथ्याचा पुनुः केिेिा काढा. २. (ि.) लनरुपयोर्गी र्गोष्ट. 
 
णनकाम  लव. पुष्ट्कळ; फार; भरपूर : ‘प्रभ ु आपि होईि कीं िीनत्रािीं लनकाम हव्यास ।’ – 
मोमंभा २·८९. [सं.] 
 
णनकामी  लव. १. लनरुपयोर्गी. २. बेकार; उद्योर्ग नसिेिा; बेरोजर्गार. ३. आळशी : ‘लनकामी तो 
िुुःिप्रवाही । वाहतलच रे्गिा ।’ – िास १९·३·२८. ४. िडकाळ. – शर. (सं. लनष्ट्कमय; झह. लनकामा] 
 
णनकार्  स्त्री. पहा : णनगम 
 
णनकार पु. मानहानी; अपकार : ‘कुरुबिनलिनवनातें भीमर्गज लनकार आठवी रर्गडी ।’ – मोभीष्ट्म 
६·४७. [सं.] 
 
णनकार लव. िडकाळ. 
 
णनकाल  पु. (कुस्ती) एक डाव. जोडीिाराच्या बर्गिेतून त्याच्या मानेवर हात घािून आपल्या 
छातीने उचिून मारिे. 
 
णनकाल  पु. १. मोरी इ. चे साडंपािी बाहेर जाण्याची उतरती जार्गा; साडंपािी बाहेर काढून 
िावण्याचा मार्गय; नळाचे, मोरीचे तोंड, वाट. २. (ि.) वासिात; िुिासा; उिर्गडा; (कामाची) 
स्स्थरस्थावर. ३. शवेट; पलरिाम; लनियय (िटल्याचा इ.). ४. तडजोड (करिे). [सं. लनस् + कासय; 
फ्रें .लज. लनकि, नीक] (वा.) णनकाल लाविे –१. स्वच्छ करिे. २. शवेट करिे; संपविे. ३. ठार मारिे. 
 
णनकालअजी स्त्री. ज्यावर लनकाि िंािा आहे असा अजय; अलधकाऱ्याकंडून लनकाि िार्गिेिा अजय. 
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णनकालपत्र न. १. हुकूम कसे बजाविे, िटल्याचें लनकाि कसे िाविे इ. िािविारे, 
मामिेिाराने लजल्हालधकाऱ्याकडे पाठविेिा ठरावीक कािावधीचा अहवाि; िंाडापत्रक. २. चौकशीिा 
लििेल्या िटल्याचंी यािी. ३. (ि.) लशल्लक िटल्याचंी यािी. ४. लनिययाचा कार्गि; मसुिा. 
 
णनकालस लव. लनिेप. (व.) 
 
णनकालहुकूम पु. (कोटाने केिेिा) अिेरचा लनकाि झकवा लििेिी लशिा. 
 
णनकाशी  स्त्री. लनकाि : ‘कोिी चारं्गिा मनुष्ट्य अथवा स्त्री पाहून त्याचे कानी र्गोष्ट सारं्गून 
कामाची लनकाशी करावी.’ – नार्गपूरकर भोसल्यासंबधंी कार्गिपत्र १२. 
 
णनकास  पु. बाहेर जािे, पाठविे. पहा : णनकाल १ [सं. लनष्ट्कास] 
 
णनकासू  स्त्री. लनर्गयत मािावरची जकात. [सं. लनष्ट्कास] 
 
णनकाळू पु. लनर्गयत, बाहेर पाठविेिा माि. 

लव. १. जेथून मािाची लनयात होते असे (बंिर). २. बाहेर काढिेिा; लनयात (बिंर, लमठार्गर 
इ.संबंधी योजतात). याउिट पैसाळू. 
 
णनकाळ्र्ा पु. जनावराचंा एक रोर्ग. (व., घाटी). 
 
णनकी स्त्री. चारुं्गिपि. 
 
णनकीब, णनकीबदार पु. हुजऱ्या; भाट. पहा : नकीब [अर. नकीब्] 
 
णनकुटिे अलि. वाळून शुष्ट्क व कठीि होिे (कापिी न करता शतेात बराच काळ उभे राहू लििेिे 
भाताचे पीक); धान्द्य इ. कडंर्गिे. (को.) 
 
णनकुणमकुले न. िपंडाव. (बे.) [क. लनकिे] 
 
णनकुर पु. लनिय; रार्ग; संताप. [सं. लनकर] 
 
णनकुरि, णनकूर  न. पु. िरवड; लनपटा (िरकट्या भाडं्याचंा). [सं. लनष्ट्कृ] 
 
णनकरिे  उलि. भाडं्यािा वरै्गरे लचकटिेिा पिाथय िरवडून काढिे, टाकिे (मुख्यत्व ेनिानंी, 
हाताने). 
 
णनकुवे न. िुबयळ मनुष्ट्य : ‘भितेिे लनकुव ेमालरजे : लतहीिोकी’ – लशव ४७२. 
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णनकंुणचत (भुवई) लव. (नृत्य.) एक झकवा िोन्द्ही भवुया थोड्या वि करिे. [सं.] 
 
णनकंुज पु. िाट िंाडी; कंुज. [सं.] 
 
णनकंुभ पु. हत्तीचे र्गंडस्थळ : ‘िैतािैत लनकंुभ । सलरसे एकवटलत ।’ – ज्ञा १·१७. 
 
णनकृट लिलव. लकमानपिी; कमीत कमी; लनिान. [सं. लनकृष्ट] 
 
णनकृणत स्त्री. लनरसन; नाहीसे करिे. [सं. लनकृष्ट] 
 
णनकृष्ट लव. हिका; िािच्या िजाचा; अधम; वाईट; िरु; नीच. [सं.] 
 
णनकृष्ट मुद्रा सोन्द्या–चािंीची नािी प्रचारात होती तेव्हा नाण्याची िशयनी झकमत त्यासाठी वापरिेल्या 
धातूच्या मूल्याहून जास्त आहे अशी नािी. 
 
णनकंृत न. ‘स्टेस्न्द्सि’ने लिलहिेिा कार्गि. 
 
णनकंृतिे उलि. छेििे; कापिे. [सं. लन + कंृत] 
 
णनके लव. १. नेटके; बरव;े बरे; नीट; चारं्गिे. २. पहा : णनका ५. ३. पूिय; सवय : ‘आिी कष्टिशा, 
घडो मरिही, कीं तेज रे्गिें  लनकें  ।’ – वामन स्फुट श्लोक नवनीत १३४. 

न. लहत. 
उद्र्गा. बरे; फार उत्तम; ठीक : ‘लनकें  म्हिोलन पडुंनृपती । कंुती नेऊलन एकातंीं ।’ – मुआलि 

२७·२२१. 
 
णनकेतन  न. लनवासस्थान; घर; महाि; प्रासाि; भवुन; मंलिर. 
 
णनकोचा  पु. एक प्रकारचा िोिंडी लिळा. 
 
णनकोप, णनकोपी लव. १. लनिोष; ऐब, तडा–भेर्ग इ. उिीव नसिेिा; न लबघडिेिा; न नासिेिा. २. 
पूिय अव्यंर्ग; दृढ; मजबतू; भक्कम. ३. लनरोर्गी; व्यालधरलहत शरीर. ४. आलधक्य, न्द्यनूत्व, वाईटपिा 
नसिेिा. ५. वाळवी, कीड इ. न िार्गिेिे (िाकूड इ.). [सं.] 
 
णनखटू्ट लव. १. लनरुपयोर्गी; कुचकामी; आळशी. २. (मुख्यत्वे) नामिय; िुबळा. ३. िाढी नसिेिा. [सं. 
लन + अर. िटू्ट] 
 
णनखडिे अलि. १. (पाने) र्गळिे, िंडिे. २. पाने र्गळल्यामुळे िंाड उघडे–बोडके होिे. 
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णनखडिे १. पहा : णनखळिे. २. वस्तूचे एकत्र बाधूंन ठेविेिे चार–पाच भार्ग मोकळे करिे, 
िोििे. 
 
णनखड्ड लव. कठीि; प्रिर. (र्गो.) [सं. लन. + िर] 
 
णनखड्डई, णनखड्डाई स्त्री. प्रिरता; कठोरपिा. (र्गो.) 
 
णनखती, णनखाती लव. ित न घातिेिी; लबनिताची (जमीन, शते). 
 
णनखर लव. प्रिर; जाज्वल्य. [सं. लन + िर] 
 
णनखर पु. वाईट पलरिाम. (व.) 
 
णनखरड  लव. नापीक, रुि, हिकी, लबनिार्गवडीची (जमीन). (राजा). 
 
णनखरिीचे णदवस स्वच्छ, लनरभ्र लिवस; उन्द्हाळा. 
 
णनखरिे  अलि. अर्गिी नष्ट होिे; (पाऊस, ढर्ग) पूियपिे जािे; लनरभ्र होिे; नाहीसा होिे; स्वच्छ, 
स्स्थर, शातं होिे; थाबंिे; (वारा) पडिे. 

सलि. लनपटिे; लनरपिे; िरवडिे; िरडिे (हाताने). [सं. लन+िर्] 
 
णनखरंट  लव. लनियय. (व.) पहा : णनकरट 
 
णनखराड लव. कोरडे; ठिठिीत (पािी, लवहीर, तळे, निी इ.). (को.) 
 
णनखची  लव. लबनिचाचे; बडू, तूट, न्द्यनूता नसिेिे. 
 
णनखवय न. िहा सहस्त्रकोटी; शभंर अब्ज संख्या. [सं.] 
 
णनखलावा पु. र्गवस; पकड. 
 
णनखह न. िड् र्ग; तरवारीचा एक प्रकार. 
 
णनखळ लिलव. १. केवळ; लनव्वळ; लनिािस; पूियपिे. २. िात्रीने; लनियाने. 

लव. १. लनव्वळ; लनभळे. २. शुद्ध; पलवत्र. ३. संपूिय; पुरेपूर : ‘तरी तेिें ज्ञानशस्त्रें लनिटें । लनिळू 
हा लनवटे I’ – ज्ञा ४·२०८. [सं. लनलिि] 
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णनखळिे उलि. १. लिळा लनघिे, काढिे; मोकळा करिे, होिे; उिळिे; मोडिे; तुकडे होिे, 
करिे. २. सैि, लिळलिळीत करिे. ३. (ि.) हाकििे; काढून िेिे (जारे्गवरून इ.); उपटिे : ‘होइि 
हालन कळा या बाळापंासूलन कें लव हा लनिळाया ।’ – मोकृष्ट्ि ३९·६३. 

अलि. १. बाजूिा लनघिे. (र्गो.) २. मरिे. [सं. लन+स्िि्] 
 
णनखळे खुरपे (चमयकार.) एक जातीचे िुरपे. 
 
णनखंदिे उलि. १. लतरस्काराने घािवनू िेिे; हुसकाविे; धुत करिे. २. लनषेध, लतरस्कार, झनिा 
करिे : ‘केल्यावीि लनिंिंू नये । पुलढिालंस किा ।’ – िास २·२·१२. [सं. लन+स्कंद] 
 
णनखाडा  लव. लरकामा लिवस न लमळता; िंड न पडिेिा; िाडा नसिेिा (काळ). 
 
णनखाडा, णनखाड्या, णनखाडू (र्गो.) पहा : णनखटू्ट [अर. लन+िड्ड] 
 
णनखाडा, णनखारा पु. ढर्ग नाहीसे होऊन आकाश स्वच्छ होिे. 
 
णनखाड्या, णनखोड्या लव. न लशजिारा (िािा). (र्गो.) 
 
णनखातणनधी पु. पुरिेिे धन. 
 
णनखाद  पहा : णनषाद 
 
णनखानेमाचा लव. लिलव. लनयलमत; नेहमीचा; ठरावीक; िात्रीचा; पुनुःपुनुः येिारा (उकाडा, 
उचापत, पाहुिा, अतीत, लभकारी, पाऊस, वारा इ.). 
 
णनखार, णनखारओहट पु. स्त्री. १. अलतशय मोठी ओहोटी; वसंत ऋतूतीि ओहोटी. २. ओहोटीचे पािी 
पुरे उतरिें; हें पािी सुमारें सहा तासपयंत ओसरत असते. चरंास्त िंािा म्हिजे ओहोटी पूिय होते व बारा 
लमलनटें पािी तसेंच स्स्थर राहतें. – मपु ६·१८७५ प.ृ २८७. 
 
णनखार  लव. १. पराकाष्ठेची; अलतशय (ओहोटी). (को.) २. लनरभ्र. 
 
णनखारिे सलि. घािवनू िेिे; साफ नाहीसे करिे. [सं. लनस्+िाि्] 
 
णनखारिे अलि. प्रज्वलित होिे; धर्गधर्गिे; जळजळीत असिे (लनिारा). 
 
णनखाररंगी लव. लनिाऱ्यासारख्या िाि रंर्गाचा; ज्वाळेच्या रंर्गाचा; िािभडक. 
 
णनखारा पु. लजवतं, जळिारा, पेटिेिा कोळसा; लवस्तव; इंर्गळ; अंर्गार. (वा.) णनखारा घरावर 
ठेविे– १. एिाद्याची िुष्ट्कमे बाहेर काढून लनभयत्सयना करिे. २. एिाद्याचे भयंकर नुकसान करिे. णनखारा 
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देिे –उपाशी राहिे; भकू मारिे; भकू न शमिे. णनखाऱ्र्ाचे करिे–जेविे; िािे; पोटातीि आर्गीकडे िि 
िेिे. 
 
णनखारा पु. लनरभ्रता; आकाश अर्गिी लनरभ्र होिे. 
 
णनखालस लव. १. स्पष्ट; साफ; लनभीड; उघड; लनलित; रोिठोक; सरळ, शुद्ध; लनभळे (मनुष्ट्य, 
वतयन इ.). २. वरे्गळा; लभन्न; लनराळा; िुसरा; पथृक्. ३. संबधंरलहत. 

लिलव. १. लनिनू; रार्गिोभ, भीडभाड न धरता. २. पहा : णनखळ [अर. लन+िालिस] 
 
णनखालसपत्र न. यजीिपत्र; सोडलचठ्ठी. – मइसा २०·४१९. 
 
णनणखल  लव. सवय; सर्गळा; पूिय (संख्या, पलरमाि). [सं.] 
 
णनखेड लव. लबनभेसळीचे; लमश्रिाव्यलतलरक्त (धान्द्य इ.). 
 
णनखोट, णनखोड, णनखोडी लव. १. िोष, न्द्यनू, व्यंर्ग इ.रलहत; लनिोष. २. चोि. 
 
णनखोड  पु. ऐरि ज्या िाकडाच्या ओंड्यामध्ये बसलवतात तो ओंडा. – बििापूर २३१. 
 
णनखोरडा लव. अनालश्रत; अनाथ; लमत्रहीन; रव्यहीन. 
 
णनगई, णनगड, णनगडी पहा : णनगुुंडी 
 
णनगटिे, णनगडिे अलि. लनर्गलडत होिे, असिे; बाधंिे जािे : ‘करतटीं लनकटीं िघु झकलकिी । 
लनर्गटल्या नटल्या नटिालमिी ।’ – िालव ९१. 

सलि. बाधंिे; लनर्गलडत करिे. [सं. लन+र्गड्] 
 
णनगड पु. बेडी; पायातीि िोिंडी शृिंिा, सािळी : ‘लनर्गड करिें िुुःिरूप I’ – रंयोवा १·८९८. 
[सं.] 
 
णनगणडत लव. बाधंिेिे; बद्ध; जिडिेिे; संघलटत. 
 
णनगता पहा : णनगुता : ‘शोकास्ब्ध िूर आहे लनर्गता आिालस बा पलरसरा या ।’ – मोभीष्ट्म ५·२३. 
 
णनगद पु. १. भाषि; बोि. २. लनधाराची शपथ. ३. मोठ्याने उच्चारिे जािारे यजुमंत्र. [सं.] 
 
णनगद लव. लनरोर्गी. [सं. लन+र्गद] 
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णनगदिे  लि. बोििे; सारं्गिे; कळविे : ‘जेव्हापंासुलन नारिें लनर्गलििें  मी सवय सौख्या लवटें ।’ – 
लनर्गा सुभराचपूं ५·४८. [सं. लन+र्गद] 
 
णनगदुला लव. निरे करीत थोडेसेच िािारा; चोिंिळ; लशष्टपिे हात आिडून जेविारा. 
 
णनगम पु. १. (र्गूढ व अर्गम्य मानिेिे चारही) विे. २. परमेश्वर; िेव. [सं. लनतराम+र्गम, 
लनस्+र्गम] 
 
णनगम पु. १. शवेट; लनकाि; पलरिाम. २. सुटका. [सं. लनर्+र्गम] 
 
णनगम न. महानर्गरपालिका. २. लवलशष्ट कारभार करण्यासाठी संघलटत संस्था, महामंडळ. 
 
णनगम, णनकार् स्त्री. काही हेतंूनी स्थापन केिेिी सामुिालयक संस्था. 
 
णनगमन  न. १. अनुमान; सुरुवातीिा केिेल्या लवधानाचा तकय शास्त्रीय पायऱ्या वापरून 
काढिेिा लनष्ट्कषय. २. न्द्यायशास्त्राचा एक भार्ग. [सं.] 
 
णनगमनपद्धती स्त्री. एिाद्या वर्गाच्या, र्गटाच्या संबधंी प्रस्थालपत िंािेल्या लनयमावरून घटक 
वस्तूबदि अनुमान काढण्याची पद्धत. 
 
णनगणमत करिे सलि. १. (तकय .) सवयसाधारि लसद्धातंावरून लवशषे लसद्धान्द्ताचे अनुमान काढिे; 
लवशषेीकरि; (इं.) लडडस्क्टव्ह िॉलजक. २. उत्िातं होिे. 
 
णनगरगट, णनगरगटा, णनगरगट्ट लव. १. लनढाविेिा; लकतीही बोििे तरी ज्याच्या मनावर काही 
पलरिाम होत नाही असा; लनिाजरा; कोडर्गा; लनियज्ज; बेशरम. २. कठोर मनाचा; लनियय. [सं. लनर्गृ; क. 
लनर्गलरसु] 
 
णनगरि  पु. १. लर्गळिे; र्गट्ट करिे. २. (सालहत्य.) एक अिंकार. िरा अथय िपवनू त्याबदि 
काल्पलनक, िािलिक अथय घाििे. [सं. लन+र्गृ] 
 
णनगरािी स्त्री. िेिरेि; नजर; पाळत; िाब. (ना.) [फा. लनग्रान्] 
 
णनगवी लव. ज्यािा र्गवय, अहंकार नाही तो; लनरहंकारी. 
 
णनगळ न. १. (पाऊस, पािी) र्गळू नये म्हिून घरावर नवीन छप्पर घािताना लजची पूजा करावी 
िार्गते ती िेवता. २. न र्गळिे. ३. िंापड : ‘का ंडोळेयावलरिे लनर्गळे । आळसी तोिे ।’ – ज्ञा १३·७५७. 
 
णनगळ, णनगळता  लव. न र्गळिारे; ज्यात पािी, पाऊस र्गळत नाही असे (घर इ.); 
जिप्रलतबधंक. 
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णनगळे न. घराच्या छपरावरीि र्गवत : ‘केतकीिळें  लनर्गळें :’ – उर्गी ४८(५)४२७. 
 
णनगा पु. लनघिे; जािे. 
 
णनगा, णनगादास्त, णनगाबानी स्त्री. िेिरेि; जपिूक; जतिूक; काळजी. [फा. लनर्गाह] 
 
णनगामी मागय संकीिय कायाच्या कारिाचें संशोधन करण्याची पद्धती; (इं.) लडडस्क्टव मेथड. 
 
णनगाल न. घोड्याचा अवयव, र्गंडिोि. घंटाबंधनापासून कंठाचे िािी नऊ अंरु्गळावंर आलि 
हृियापासून वर जें स्थान असतें ते. – अश्वप ८६. 
 
णनगाली  स्त्री. हुक्का लपण्याची नळी. [फा.] 
 
णनगावा  पहा : णनघावा 
 
णनगाळ पु. (तंबािू इ.ची) िुसऱ्यािंा कुटून आलि र्गाळून काढिेिी, तयार केिी पूड; चूिय. 
 
णनगी स्त्री. लनकी; नेटकी : ‘अतक्यय तेलथची रचना लनर्गी पुत्रप्रयोर्गी करलविें  ।’ – भारालकस्ष्ट्कंधा 
२·७५. 
 
णनगुत, णनगुता, णनगुती लिलव. १. नुकतेच; अिीकडे; िवकर; आताच : ‘तुज सारं्गीतिी लनरु्गती ।’ – 
लवउ ७·१०५. २. यथाथय; व्यवस्स्थत; लनभ्रातं; स्पष्ट : ‘झशपी म्हिती नामयातें । प्रत्यि बोिती लनरु्गतें ।’ – भलव 
१४·२५. ३. ििपूवयक; िितेने; ध्यान िेऊन : ‘ईश्वर म्हिे पावयती । ऐकावी लनरु्गती ।’ – भबो ३७. ४. नेटाने, 
लनियाने; पुनुःपुनुः; वरचेवर : ‘तोंवरी अभ्यास लनरु्गती । – परमा ९·३४. ५. (ि.) लनियाने; नीटपिे; 
िलचत; लनुःसंिेह; िात्रीने : ‘ऐसें बोिोलन लनरु्गती ।’ – रु्गच १५·३२. 
 
णनगुती स्त्री. काळजीने ठेविे, वार्गविे; उपयोर्ग करिे; िि िेिे; काळजी; ििता; यथाथयपिा; 
सावधानता; संरििाची योग्य तजवीज; रीती; युक्ती : ‘ऐसी लनरु्गती करोलन । आिी एकािशी लिनीं ।’ – 
रु्गच ३५·५३. (ि.) लनर्गूत. 
 
णनगुरा, णनगुऱ्र्ा लव. १. रु्गरुहीन; ज्याने रु्गरू केिा नाही तो. २. पोरका; अनालश्रत; अनाथ. 
 
णनगूढ लव. रु्गप्त; अलतशय र्गूढ. [सं. लन+र्गृह] 
 
णनगूत लिलव. पहा : णनगुत १ 

लव. १. नीट; िुरुस्त; सरळ. (र्गो.) २. समूळ; बरोबर. (को.) 
 
णनगूत स्त्री. १. शहािपिा; कुशिता; हातोटी; िुबी; लहकमत; योजना. २. काळजी; िि; िेिरेि; 
काळजीने ठेविे, साभंाळिे. [सं. लन+युज्] 



 

अनुक्रमणिका 

णनगोड लव. कमी र्गोड; लफके; आवश्यकतेहून कमी र्गोड. 
 
णनगोरच्र्ा पु. िर्गोऱ्या; एक प्रकारचा िेळ. 
 
णनगोळी  स्त्री. १. पार्गोळी; वळचि. २. पार्गोळ्यातूंन पाऊस र्गळिे; वळचि र्गळिे. [सं. 
लन+र्गि्] 
 
णनग्रम पु. लनरवालनरव करिे; व्यवस्स्थत ठेविे. (कु.) 
 
णनग्रह पु. १. संयमन; प्रलतरोध; िमन; अटकाव; िडपि; िाब. २. लनिय; दृढता; आग्रह; पके्कपिा. 
३. ताब्यात घेिे; पकडिे; धरिे; बिंीत टाकिे. ४. लनयम. [सं.] 
 
णनग्रह पु. जातीबाहेर, वाळीत टाकिे; लनष्ट्कासन. [सं.] 
 
णनग्रहस्थान न. (न्द्याय.) चचेत, वािात उत्पन्न होत जािाऱ्या िोषापंैकी एक िोष. [सं.] 
 
णनग्रही लव. लनियी; दृढ; आग्रही; करारी; हट्टी. 
 
णनघड लव. लिलव. िार्गोपाठ; अनुिमाने; एका पाठीमारे्ग एक; मध्ये जार्गा सुटल्यालशवाय (बैि 
अथवा पायरहाटाच्या माळेिा बाधंिेिे िोटे). (को.) [सं. लन+म. घट] 
 
णनघिे उलि. १. बाहेर पडिे; आतून बाहेर जािे. २. वरे्गळे, लनराळे होिे. ३. उत्पन्न होिे; उद्भविे; 
लनपजिे; उर्गविे. ४. वृझद्धर्गत होिे; वर येिे; शवेटी लिसिे; आढळिे. ५. उमर्गिे; घडून येिे; घडिे. ६. 
जोराने धाविे; बाहेर येिे (घोडा इ.). ७. उत्पन्न होिे; लिसू िार्गिे; उमटिे. ८. नाहीसे, कमी, बडतफय  
होिे; ओसरिे. ९. (अकतृयक लि.) ओकिे जािे. १०. (िुसऱ्या लि.शी जोडिे असता) िार्गिे; िंडिे; 
सुरुवात, आरंभ करिे. [सं. लनर्गयम] (वा.) णनघते घेिे–अंर्ग, पाय काढिे; माघार घेिे. 
 
णनघता लव. सरस; उजवा. 
 
णनघळ स्त्री. पु. जात्याच्या आतल्या िंुट्याभोवती लचकटून राहिारा घास. 
 
णनघळिे उलि. जात्याच्या तोंडातून धान्द्याचा घास बाहेर येिे, काढिे. 

सलि. जात्यावर िळताना सवय िळि िंाल्यावर आत रालहिेिे सवय धान्द्य स्वच्छ िंाडिे. 
 
णनघंट, णनघंटु पु. १. वैलिक शब्िकोश. २. (सामा.) शब्िकोश. ३. वैद्यकीय कोश. [सं. लनर्+गं्रथ्] 
 
णनघाते लिलव. १. संघाताने; एकाच वळेी बरेचसे. २. अचूक; ििपूवयक : ‘अदृश्य होऊनी असंख्यात बाि 
। मारी लनघातें I’ – मुवन १२·१४८. [सं. लनघात] 
 



 

अनुक्रमणिका 

णनघावा पु. १. बाहेर, प्रवासािा लनघिे. २. लनघण्याची तयारी. 
 
णनघोट लव. १. संपूिय; पलरपूिय. २. िाट; धोपट; सरळ; एकवट. ३. अलतशय स्पष्ट. 
 
णनघोर, णनघोरी लव. लनभयय; लनधास्त; लनलित; कुतकय , संशय इ. नसिेिा. [सं. लन+घोर] 
 
णनच लिलव. लनत्य; नेहमी; सिोलित : ‘लनच तुवा ंयेकिें लच यावें ।’ – पंचतंत्र. [सं. लनत्य] 
 
णनचकिे सलि. लहसक्याने स्थानापासून वेर्गळे करिे; हिविे; बाजूिा सारिे; कचकाविे; 
िाथेने मनुष्ट्याचा अवयव तत्काळ वाकविे. (को.) 

अलि. १. िंरिे; पािंरिे; रविे. २. िचकिे. 
 
णनचकोडा पु. (अंर्गािा हाताने घेतिेिा) लचमटा. (व.) 
 
णनचक्र, णनश्चक्र न. कडकडीत उपास. 
 
णनचर् लव. बेचव; पाण्याचे प्रमाि जास्त िंाल्याने बेचव िंािेिे. 
 
णनचरिी स्त्री. र्गळिे; िंरिे; रस, चीक बाहेर टाकिे; घाम येिे. 
 
णनचरिे  अलि. पािंरिे; र्गळिे; र्गळू इ.तीि घाि, पोटातीि मिाशं, पिाथातीि जिाशं पातळ 
होऊन बाहेर पडिे. [सं. लनस्+चर्] 
 
णनचरा पु. १. पहा : णनचरिी. २. पािंरून जािारा पिाथय. 
 
णनचल, णनचल लव. १. अचि; लनिि. २. ब्रह्मचारी. (र्गो.) ३. स्वच्छ. 

लिलव. स्तब्धतेने; शातं रीतीने. [सं. लन+चि्] 
 
णनचव लव. बेचव; रुलचहीन; लफक्का; शुष्ट्क. 
 
णनचंती, णनकचती  स्त्री. सवड; अवधी. (व.) 
 
णनचंत्र्ा  लव. आळशी; लनष्ट्काळजीचा. 
 
णनचाड, णनचाडा लव. १. िाडंर्गा; उद्धट; बेमुवयत; अलवनय. २. लनलरस्च्छ; लनष्ट्काम. ३. लनियज्ज; 
लनर्गरर्गट्ट. ४. आवड, रुची, चव नसिेिा. ‘रु्गळासारिा र्गूळ िर्गड । परी तो कलठि लनचाड ।’ – िास 
८·५·४७. 
 
णनचाडिे बेपवाईने वार्गिे. 
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णनचाविे अलि. िचिे; िबिे; िािी जािे; बसिे; मोडकळीिा येिे (इमारत, िाबं इ.). [सं. 
नीच] 
 
णनणचणत  स्त्री. अिेर; शवेट. 
 
णनचूळ पु. फिसाचे िंाड, फळ. (कु.) [सं. लनचुि] 
 
णनचेष्ट लव. चेतना, विेनालवरलहत; लनरा, मूच्छा इ.मुळे िेहभानावर नसिेिा; बेशुद्ध. [सं. लनिेष्ट] 
 
णनज लव. १. स्वतुःचे; स्वकीय; आत्मीय. २. आत्म्यासंबधंीचे. [सं.] 
 
णनजगळ लव. िंोपाळू. (ना.) 
 
णनजग्रही स्त्री. नतयकीप्रकार : ‘किावतं, धाडी, र्गवई, लनजग्रही याचंें लनत्य नृत्य र्गायन… करू 
नयें.’ – बावडािप्तर १·९७. 
 
णनजिे अलि. १. िंोप घेिे; िंोपिे. २. आडवे होिे; कििे; िोळिे. ३. आजारी पडिे; अंथरुिािा 
लिळिे. ४. (ि.) मरिे. ५. नाश पाविे; बुडिे; नाहीसा होिे (धंद्यातीि भाडंवि, धंिा, व्यापार इ.). ६. 
भरभराटीिा न येिे (िैव); मंि चाििे (कामधंिा); नाहीसा होिे (हुकमत, अलधकार); बेलचराि, उजाड 
होिे (घर, र्गाव). ७. संभोर्ग करिे. [सं. लनरा] (वा.) णनजल्र्ा जागी णवकिे–कारवाईने आपिे काम 
साधिे. 
 
णनजण्र्ाबसण्र्ाजोगी लव. (बायकी) वयात आिेिी, घरकाम करायिा योग्य िंािेिी (स्त्री). 
 
णनजतीणक्रर्ा स्त्री. पे्रत लनजल्या स्स्थतीत पुरिे. – बििापूर १७२. 
 
णनजधाम न. १. स्वतुःचे घर, लनवास स्थान. २. आत्मस्वरूप. [सं.] (वा.) णनजधामाला 
जािे–मरिे; लिवरं्गत होिे. 
 
णनजध्र्ास पु. एकाग्रता; सतत झचतन. [सं. लनलिध्यास] 
 
णनजनाड पु. घात. 
 
णनजपव्हे स्त्री. पािपोई. 
 
णनजबोध पु. आत्मज्ञान. [सं.] 
 
णनजरूप न. १. स्वतुःचे रूप. २. स्वरूप; लचन्द्मयकिा; लशवात्मा. 
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णनजलोट पु. प्रत्यि िाट; जिकल्लोळ. 
 
णनजवस्तु स्त्री. ब्रह्म. 
 
णनजवा, णनजावा  पु. (धार काढताना र्गाय िाथ मारते म्हिून) र्गाईच्या मार्गीि िोन्द्ही पायानंा 
िोर बाधंिे. (व.) 
 
णनजसाधन न. १. आत्म्याचे ज्ञान लमळविे. २. स्वतुःचे लहत पाहिे. 
 
णनजसार पु. मुख्य उदेश; तात्पयय : ‘एऱ्हवीं या िििालंचया लनजसारा । मी अपाडे कीर अपुरा ।’ 
– ज्ञा ६·१४०. 
 
णनजसुरा लव. अधयवट िंोपिेिा : ‘जेिें िेहात्मवािी लनजसुरा ।’ – यथािी १·३८२. 
 
णनजा पु. िोषासंबधंीचा लनियय. 
 
णनजानीज स्त्री. सवय िोकानंी लनजिे; शातंता; सामसूम. 
 
णनजाम पु. १. अंिाज. २. व्यवस्थापक. [अर.] 
 
णनजामत स्त्री. प्रातं; लजल्हा. [अर.] 
 
णनजेला  लव. िंोपिेिा : ‘त्यातंीि एक किहंस तटीं लनजेिा ।’ – र ९. 
 
णनजोखमी लव. जोिीम, धोका नसिेिा. 
 
णनजोर, णनजोरी  लव. १. िुबयळ; अशक्त. २. आश्रय, पाझठबा नसिेिा. ३. (बुलद्धबळ) जोर, 
आधार नसिेिे (मोहरे). ४. जोर असिा तरी तो न मानता मोहरी वरै्गरे मारून िेळण्याचा (डाव); 
मारामारीचा (डाव). 
 
णनझरिे  अलि. १. पािंरिे; िुंळिुंळ वाहिे. २. ओिावा सुटिे; घाम येिे; लिंरपून जािे. [सं. 
लन+िर्] 
 
णनझरविी न. िंऱ्यातीि, पािंरिारे पािी. 
 
णनझाड  लव. ओसाड; वैराि; उजाड; िंाडे नसिेिी (जमीन) : ‘वन िंालिया लनिंाडी मर्ग 
उचलिल्या प्रचडं धाण्डी I’ – मुवन १०·१८. 
 
णनझाडा  पु. १. तुटवडा; पूिय अभाव. २. स्पष्ट, साफ नकार. (लि. िेिे). 
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णनझूर लव. नापीक (जमीन) : ‘तशी लनिंरू शतेािे काय सारें्ग बरसात.’ – बर्गा [सं. लनजजयलरत] 
 
णनटली  स्त्री. पायातीि एक िालर्गना : ‘अनवट लनटल्याही जोड त्या जोडव्याचंा ।’ – सारुह 
६·३१. 
 
णनटवल  लव. लनवडक; उत्तम प्रतीचे. 
 
णनटवंगी  स्त्री. १. अलतशय थकिे; फार िमिे. (लच.) २. मर्गयळ; रोर्गालिकानंी जजयर होिे. ३. 
डोळ्यातं फार िंोप येऊन पेंर्गिे; सुस्ती. 
 
णनटस, नीटस लव. नीटनेटका; बाधेंसूि; आकारबद्ध; सरळ, रेिीव (मनुष्ट्य, वस्तू). 
 
णनटाई, णनटाओ स्त्री. पहा : णनटावा १ : ‘लनटाओ स्थूळ शरीराचा ।’ – र्गीता २·१८५६.[क. नेट] 
 
णनटाणरिे सलि. लनवटिे; नीट बाधंिे; लनडारिे : ‘रेइलिया हाडाचंी मोळी ।… लनटालरजे ।’ – ज्ञाप्र 
७५२. [सं. लनट] 
 
णनटाविी स्त्री. बरोबर, सरळ, िुरुस्त करिे. 
 
णनटाविे अलि. १. वडेेवाकडे असिेिे ठीक, नीट, चारं्गिे, योग्य करिे. २. िंटून पडिे; 
िुसऱ्याची अपेिा न धरता नेटाने पुढे जािे. ३. सरळ, पुढे जािे. ४. वर जािे; पुढे चाििे : ‘लनटाविे वीर 
यथूपलत । मुिें र्गजयती रामनाम ।’ – जैअ ७४·९७. ५. सुधारिा करिे; पुढे पाऊि पडिे; कुशि, तरबेज 
होिे. 
 
णनटावा, णनटोपा  पु. १. सरळपिा. २. (ि.) लबनचूकपिा; योग्यपिा. ३. नेटावा; टेकू; 
आधार; नेट; पाझठबा. (लि. िेिे). 
 
णनटाळा पु. अलतशय कडक उन्द्हाळा. (कु.) 

लव. कडक उन्द्हाळ्यातीि. 
 
णनणटल  न. कपाळ. [सं.] 
 
णनटूला  पु. रु्गराचंा रतीब. (िंाडी) 
 
णनटोप्र्ाची वाट  जवळची वाट. 
 
णनठवे न. अच्छेराचे माप. (को.) 
 
णनठूळ लव. लधमा; मंि, शातं; टिक; घट्ट. 
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णनठे न. पावशरेाचे माप. (अलह.) 
 
णनडकिे सलि. लपकून पुष्ट्कळ लिवस होिे. (कु.) 
 
णनडर लव. लनभयय. 
 
णनडळ, णनडल, णनढळ, णनढल, णनढाळ, णनढाल न. कपाळ; ििाट : ‘काठंमोरा त्याचे लनडळीं 
रुतिा ।’ – पंच ४·१. 

लव. िुिैवी; लनराधार : ‘मी पारुं्गळ परिेसी । लनढळ पडिों एकिा ।’ – भालव १६·५१. [सं. 
लनलटि] 
 
णनडाकी, णनडागी लव. डाक, डार्ग न लििेिे (भाडें, िालर्गना इ.). 
 
णनडार लव. लनवडक. 

न. १. कपाळ. २. (ि.) दृष्टी : ‘तेिें तसें नर्गर तें धलरता ंलनडारी ।’ – र २०. ३. पििशा. ४. 
बहर : ‘चालंििेयाचा लनडारू ।’ – रुस्व ५१२. 
 
णनडारिे, णनढारिे सलि. १. पलरपि होिे; भरपूर पीक येिे; कोंब लनघिे : ‘लतफिी वरे्गळा िािा 
लनडारिा लनघेि ।’ – स्वानुलिन १०·१·६०. २. थक्क होिे. ३. पाण्याने डबडबिे : ‘इतुकें  बोिेना तव पे्रमाश्रु 
उत्तंबिोलन नयन । लनढारिी दृलष्ट I’ – स्वालि ६·२·१८. [सं. लनस् + धृ] 
 
णनडी, णनडे लिलव. समीप; जवळ : ‘जेलव लनडी लर्गवीसु आिें  । जनलनएंते ।’ – ऋ ६२. [सं. लनकट] 
 
णनढवा पु. लनळवा नावाचा उसाचा प्रकार. 
 
णनढळ न. कपाळ; डोके. [सं. लनलटि] 
 
णनढळिे  सलि. पडिे; मोडिे; अडिळिे; सरकिे; कोसळिे. 
 
णनढळवािी लव. लनरालश्रत. – कथासारा १·१५७. 
 
णनढळीचे अक्षर, णनढळीचा लेख िल्लाटरेषा; ब्रह्मलिलित; ब्रह्मिेव प्रत्येक मािसाच्या कपाळावर त्याच्या 
आयुष्ट्यात घडिाऱ्या र्गोष्टी लिलहतो अशी समजूत आहे. 
 
णनढाळ, णनढाळी  स्त्री. ढाळ नसण्याची स्स्थती. 
 
णनढाळ लव. ढाळ, उतार नसिेिे; अर्गिी कमी ढाळ असिेिे. 

लिलव. केवळ : ‘तेथ चाचंल्य लनिळ । एकिें  ठेिें  लनढाळ ।’ – ज्ञा १३·१०८. 
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णनिगा  पु. भाताची एक जात. 
 
णनिीिे  सलि. नेिे. [सं. लन+नी] 
 
णनत लव. लिलव. लनत्य; नेहमी; िररोज : ‘सवाई माधवराव पेशव े लनत मुजरा घेती ।’ – लवज्ञालव. 
[सं. लनत्य] 
 
णनतकारी पु. एक लपशाच्चिेवता. (कु.) 
 
णनतकोर पु. भाकरी, पोळी वरै्गरेचा आठवा भार्ग; चतकोरचा अधा. 
 
णनति न. भमूापनाचे एक प्रमाि, पलरमाि. 
 
णनतिा लव. बाईिवडेा. 
 
णनतरिे, णनथरिे सलि. पहा : णनचरिे [सं. लन+ति्] 
 
णनतळ लव. १. स्वच्छ; शुद्ध; र्गाळ इ. नसिेिे (तेि, पािी). २. रु्गळरु्गळीत, चकचकीत; तेजस्वी; 
सफाईिार. [सं. लन+ति] 
 
णनतळ न. सप्तपाताळापंैकी एक; लवति. [सं. लनति] 
 
णनतळिा पु. सोनाराचे लजल्हई िेण्याचे हत्यार. 
 
णनतळिे  अलि. स्वच्छ आलि चकचकीत, तेजस्वी होिे (चेहरा, डोळे); (पीक, िंाड– िुंडूप) 
टवटवीत लिसिे; नाहीसे होिे (ढर्ग, धुके); लनवळिे; बरोबर, योग्य, चारं्गिे होिे; लिंरपिे. 

सलि. घासून साफ, चकचकीत करिे. 
 
णनतळा पु. साका; एिािा पिाथय वाहून रे्गल्यानंतर त्याचा िािी रालहिेिा अंश. [सं. लन+ति] 
 
णनतळाई स्त्री. १. चकाकी; लजल्हई; चकचकीतपिा. २. स्वच्छता (रवपिाथांची); 
पारिशयकपिा. 
 
णनतळ्रे्ल न. वडे तळल्यावर कढईत रालहिेिे तेि. (राजा.) 
 
णनतंक लव. लनझित : ‘तंु वैरी वनवारि काळडंकु :… लनऱ्हा ंलनतंकु ।’ – मूप्र २६०४. 
 
णनतंब पु. अव. १. कुल्ले; ढंुर्गि; (लवशषेतुः लस्त्रयाचंा) कलटभार्ग, कमरेच्या िािचा मार्गचा भार्ग. २. 
िािचा भार्ग. ३. (ि.) पाताळ िोक. [सं.] 
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णनतात स्त्री. वानवा; पचंाईत; उिीव. (अलह.) 
 
णनतात पु. हौस; इच्छा; आवड. 
 
णनतातने लि. कंटाळिे. (व.) 
 
णनतातेल लव. हौशी; उत्सुक : ‘अशी कशी लनतातेि लतिे र्गन र्गाती रोज.’ – ब १८४. 
 
णनतान स्त्री. मातीचे तबक; एक प्रकारचे भाडें. 
 
णनतांत लव. अत्यंत; फार; पुष्ट्कळ. 

लिलव. अलधकपिे; अलतशयपिे. [सं.] 
 
णनतांत पु. उत्कंठा; अधीरता; उतावळी. (लि. पडिे, होिे.). (वा.) णनतांत पडिे – बेशुद्ध होिे. 
 
णनतांतिे, णनतांदिे सलि. उतावीळ, अधीर, उत्सुक होिे; उत्कट, प्रबळ इच्छा करिे; हपापिे; वडे 
घेिे; हव्यास घेिे; व्याकूळ, ग्रस्त होिे (तहान, भकू, िंोप इ.नी). 
 
णनतेजिे सलि. धाक िािविे; रारे्ग भरिे : ‘मर्ग िुलसफरातें लनतेजुनु । बोिता जाहािा ।’ – लिपु 
१·२·९७. [सं. लन+तज्य] 
 
णनतोड लव. लबनतोड. 
 
णनत्र् लव. १. कायम लटकिारा; शाश्वत; नेहमीचा. २. लनयलमत, सतत घडिारा. [सं.] (वा.) 
णनत्र्ाखाली पडिे, णनत्र्ाखाली रे्िे–नेहमीच्या सवयीत, अभ्यासात, पलरपाठात राहिे. 

लिलव. सतत; नेहमी; सिा; प्रलतलिवशी. 
 
णनत्र्कमय, णनत्र्णवधी न. संध्याविंनािी ब्राह्मिाची रोजची कतयव्ये; रोजचा ठरावीक कामधंिा. 
 
णनत्र्ता, णनत्र्त्व स्त्री. न. लनरंतरपिा; कायमपिा. 
 
णनत्र् नवा, नूतन  लव. १. रोजचा नवा; कोरा करकरीत; रोजच्या रोज काही सालंर्गतिे असता 
लवसरिारा. २. ताजा; सिैव नवा. 
 
णनत्र् णनर्म, नेम १. लनयमाने लनत्य करण्याचा पलरपाठ. २. शास्त्रात अमुक कमय लनत्य करावे असे 
सालंर्गतिे नाही परंतु लनत्य केिे तर लवशषे पुण्यकारक म्हिून सालंर्गतिे आहे अशी कमे. 
 
णनत्र् नैणमणत्तक लव. नेहमी आवश्यक म्हिून करण्याचे झकवा प्रसंर्गलवशषेाने उपस्स्थत िंािेिे (धार्णमक 
कृत्य, एिािे काम इ.). 
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णनत्र्प्रलर् पु. १. प्रत्येक वस्तूचा िर ििी होिारा नाश. २. चार युरे्ग हजार वेळा रे्गल्यावर 
ब्रह्माडंातिे सर्गळे व्यापार बंि होण्याची स्स्थती. 
 
णनत्र्भ्रम पु. ‘अमका मनुष्ट्य मािंा घात करू पाहात आहे.’ इ. प्रमािे अनेक भ्रमानंी मनुष्ट्याचे 
मन घेरिे जाण्याची लवकृती; (इं.) पॅरानॉइया. 
 
णनत्र्मुक्त लव. सवय व्यापापंासून मुक्त (ईश्वर); जीवन्द्मुक्त (मािूस). 
 
णनत्र्शुः  लिलव. नेहमी; सिैव; सिोलित; सतत. [सं.] 
 
णनत्र्समीकरि न. (र्गलित) चिाच्या कोित्याही लकमतीने सोडवता येिारे समीकरि. 
 
णनत्र्ाणनत्र्वस्तुणववेक पु. कोिती वस्तू शाश्वत व कोिती अशाश्वत यालवषयीचा लवचार; मोिाच्या 
साधनचतुष्ट्ट्यापैकी पलहिे साधन. 
 
णनत्र्ावळ स्त्री. १. रोज जेविाऱ्या ब्राह्मिाचंी परं्गत. २. िररोज जेवायिा येण्यासाठी एकिाच 
लििेिे आमंत्रि. (लि. करिे, घाििे.) : ‘सेवक बोिती कर जोडून । लनत्यावळीचा ब्राह्मि ।’ – रालव 
२७·२९. 
 
णनत्रस लिलव. त्रासालशवाय; उपरव, कटकट न होता. [सं. लन+त्रास] 
 
णनथििे अलि. रार्गामुळे, श्रमामुळे िात िात, लशरा तािून बोििे. (राजा.) 
 
णनथिे न. पािंरिे : ‘तैसे सुि आंतौलन लनथिे.’ – अमृ २५४. 
 
णनथम स्त्री. पोटात आमाशं िंािा असताना शौचाच्या वेळी इंलरय ताििे जाईि अशी होिारी अवस्था. 
(राजा.) 
 
णनथळ, णनथळा पु. १. लनचरा; लनथळिेल्या, लनथळत ठेविेल्या पिाथातीि रवाशं लनथळून 
साठिेिा जिाशं. २. भरुभरु पडिारा पाऊस. 
 
णनथळिे, णनथरिे उलि. थेब–थेंब र्गळिे, पडिे; लठबकिे; र्गाळिे. 
 
णनथू पु. थंुकी; िाळ. (र्गो.) 
 
णनद स्त्री. िंोप. (र्गो.) [सं. लनरा] 
 
णनदिे अलि. िंोप घेिे; लनजिे. [सं. लनरा] 
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णनददी लव. १. लनष्ठुर; लनियय. २. बेलफकीर; लनष्ट्काळजी. [सं. लन+फा. िदय] 
 
णनदशयन  न. १. पाहिे; िािविे; नजर. २. (ि.) अनुभव; िाििा; दृष्टान्द्त; उिाहरि. ३. 
प्रलसद्धपिे िशयन; लमरविूक; पताका, घोषिा इ.प्रकारे मतप्रिशयन. लवशषेतुः लवरुद्ध प्रलसद्धीकरि; 
लनषेधप्रिशयन. [सं.] 
 
णनदशयना पु. एक अिंकार. यात सारख्या अथाच्या िोनही वाक्याचंा अभेि सालंर्गतिेिा 
असतो. 
 
णनदशयनी लिलव. अनुभवाने; पलरिामी; परीिेनंतर; शवेटी. (लि. कळिे, समजिे). 
 
णनदसुरा, णनदसुणरर्ा लव. १. अधयवट िंोपेतिा : ‘जो परमात्मालच पलर िुसरा । जे अहंकार लनरा 
लनिसुरा ।’ – ज्ञा ८·३५. २. िोटे; मालयक : ‘सवय लसद्धातंालचया उजालरया । साडूंलनया ंलनिसुलरया ।’ – अमृ 
५·३९. 
 
णनदसुरे  न. अज्ञान : ‘म्हिौलन अज्ञान अिरें । नुमसूं आता ंलनिसुरें I’ – अमृ ७·८५. 
 
णनदळ लव. लबनलर्गिाव्याची; उघडी : ‘लनमयळजळें झभती धुता ं।… झभतीही तत्त्वता ंलनिळ केिी ।’ – एभा 
३·२४३. [सं. लन+िि] 
 
णनदाकिी स्त्री. घोड्याचा एक रोर्ग. यात घोड्यािा तहान, िंोप नसते; रोडपिा येतो. – अश्वप 
२·१७२. 
 
णनदाघ पु. १. उष्ट्ि काळ. २. उष्ट्िता; िाह : ‘जेिें स्वप्रकाशा कातंी चढे । ब्रह्मानंिाचा लनिाघु मोडे ।’ 
– ज्ञा ११·२२४. ३. (ि.) झचता; काळजी. 

लव. लनरथयक. [सं.] 
 
णनदाती  लव. िाते नसिेिी (फिी, चाक इ.). 
 
णनदान न. १. मूळ, बीजभतू, प्रारंभीचे, आधीचे कारि. २. पलरिाम; अिेर; शवेटची स्स्थती; अवस्था; 
लनरुपाय; नाइिाज; लनवाि.३ अर्गिी वरचे झकवा िािचे टोक, स्स्थती; जास्तीत जास्त, कमीत कमी 
(रक्कम इ.). ४. रोर्गपरीिा; रोर्ग अचूक ओळिण्याचे ज्ञान. ५. शवेट; समाप्ती; मरि : ‘पै लनत्य सेलविा मी 
लनिानीं । सेवकु होय ।’ – ज्ञा ८·१२३. [सं.] (वा.) णनदान करिे –लजवावर उिार होिे; लनवाि करिे. 

लिलव. सरतेशवेटी; अलधकात अलधक, कमीत कमी (झकमत, अटी इ.); लकमान पिी. 
 
णनदानचा लव. अडचिीच्या वळेेसाठी रािून ठेविेिा; ऐनवळेी उपयोर्गी पडिारा : ‘नातरी 
असाध्य िेिोलन व्याधी ।… वैद्य सूलच लनरवलध । लनिानींची ।’ – ज्ञा २·८६. 
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णनदानमत न. शवेटचे मत, इच्छा, मार्गिी (िरेिीलविीच्या व्यवहारात); कमीत कमी 
सालंर्गतिेिी झकमत, सवाि. 
 
णनदानरेषा स्त्री. हुतुतूच्या िेळातीि मुख्य पािरेषेच्या िोन्द्ही बाजंूना ५० फुटावंर काढिेल्या रेषा. 
[सं.] 
 
णनदानवृद्धी अलतशय जबर व्याज. 
 
णनदारपि न. िलररीपि; कृपिपिा : ‘मायबापािंावी । लनिारपि ।’ – ज्ञा १३·७९५. [सं. 
लन+ऋ] 
 
णनदारुि लव. अलतभयंकर; घनघोर; जंर्गिी; रानटी. पहा : दारुि 

लिलव. लनिनू; धडधडीत; रोिठोक; स्पष्टपिे; उघडउघड. 
 
णनदावा  पु. एिाद्याचा ताबा, हक्क, स्वालमत्वसंबंध तोडिे; नाहीसे करिे; हक्काची फारकत. 
 
णनदावा, णनदाळू  पु. िंोपाळूपिा; एकसारिे िंोपण्याचा स्वभाव. (र्गो.) 
 
णनदाळुपि न. उपेिा; िुियि : ‘ऐसे काइसे लनिाळुपि :’ – लशव १७९. 
 
णनणदध्र्ास पु. १. एकाग्र झचतन; लनजध्यास; पुनुःपुनुः केिेिा िोि लवचार. २. एिाद्या र्गोष्टीचा 
सारिा छंि, नाि. (लि. धरिे). [सं.] 
 
णनदुधी लव. िूध न िेिारी झकवा कमी िेिारी (र्गाय इ.). 
 
णनदेजिे लि. झनिा करिे. – चारं्गिेव पासष्टी ६५. 
 
णनदेश पु. १. लनिेश; आज्ञा; शासन; हुकूम. २. िािविे; समजून िेिे. ३. धडा; लशकवि : ‘(मुनी) 
हरीपिींच िोळती । लनिेश लचत्त घोळती ।’ – अकक २ मंधारा १९. [सं.] 
 
णनदेशक पु. लिशा िािविारा; समजून िेिारा; (इं.) इन्द्स्रक्टर. 
 
णनदेशिे  उलि. १. आज्ञा, हुकूम करिे. २. लिशा िािविे. [सं. लन+लिश्] 
 
णनदैव न. िुिैव; कमनशीब; िुभाग्यता : ‘का ंलनिैवाच्या घरीं । न राहे िक्ष्मी ।’ – ज्ञा ३·१०९. [सं.] 
 
णनद्रा स्त्री. िंोप; नीज. [सं.] 
 
णनद्राड लव. िंोपाळू. 
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णनद्रानाश पु. काही काळासाठी िंोपच न िार्गण्याचा लवकार. 
 
णनणद्रत, णनणद्रस्त  लव. िंोपिेिा; िंोपी रे्गिेिा. [सं.] 
 
णनध पु. भाडंार; पहा : णनधान, णनधी :‘हातीं िार्गिा वो युर्गालिचा लनध ।’ – लनर्गा ८१. [सं. लनलध] 
 
णनधड, णनधडा लव. १. आत्मलवश्वासी; लनभयय; धाडसी; धीट. २. शूर; परािमी. ३. समथय; लनपुि; 
िायक; योग्य. ४. लनुःशकं : ‘जयाचेलन वाक्य उलजवडे । जाहिें  लचत्त लनधडें ।’ – ज्ञा ४·१६९. [सं. लनधृष्ट] 
 
णनधडक  लिलव. लनभययपिे; बेधडक; बेिाशक. 
 
णनधडा पु. १. मनाची िात्री; लनिय; भरवसा; लनुःसंलिग्धता : ‘त्यानें लजवाचा लनधडा करून 
लशपायलर्गरी म्हिावी तैशी केिी.’ – भाब ११७. २. लनलितपिा; िात्री; ठामपिा; अर्गिी नक्की असिे. ३. 
सक्त नकार; नाकबुिी. (लि. सारं्गिे, िेिे.). 
 
णनधड्या छातीचा लव. न डर्गमर्गिारा; धाडसी; मोठा परािमी. 
 
णनधिी  स्त्री. बेििी. पहा : कनदिी 
 
णनधिे पहा : कनदिे 
 
णनधिे उलि. उन्द्हात झकवा लवस्तवाने तापविे, तापिे. [सं. लन+िह] 
 
णनधन न. १. मरि; मृत्य.ू २. कत्ति; नाश; नाहीसे होिे. [सं.] 
 
णनधनी लव. १. िलररी; लनधयन. २. मािक, धनी नसिेिा. 
 
णनधर् पहा : णनधाई 
 
णनधा पु. १. धर्ग; आहळी (लवस्तवाची, तापविेल्या वस्तूची) : ‘धायें केिी रारं्गोळी । लनधा पाताळीं 
उमटिा ।’ – एरुस्व १०·७०. २. धर्गीची, उष्ट्ितेची जािीव; आच; शके. ३. पुष्ट्कळ ओिें वाहून नेल्यामुळे 
झकवा एकाच अवस्थेत पुष्ट्कळ काळ रालहल्यामुळे येिारा सुन्नपिा. (लि. येिे, उमटिे, लभनिे.). ४. 
शतेजलमनीचा वाफसा, वाफा. ५. त्रास. – शर. [सं. लन+िाह] 
 
णनधा पु. १. भोवऱ्याचे एकाच जार्गी र्गरर्गर लफरिे. (लि. धरिे). २. प्रलतध्वनी.– शर. [सं. 
लन+धाव्] 
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णनधाई, णनधार् स्त्री. १. आरडाओरड; र्गडबड; र्गोंर्गाट; र्गोंधळ; मोठा िटाटोप; बडेजाव; िेिावा; 
भपका; अवडंबर. २. (ि.) (झनिाथी) मोठी कीती, धन इ. लमळविे; लिस्ग्वजय करिे. (लि. िार्गिे, 
पडिे.) 

लव. धन्द्य; कृतकृत्य : ‘जािों लनधाईं लनधानें । िार्गिें  अनंतरु्गिरत्न ।’ – तुर्गा ४१०६. [सं. 
लन+धा] 
 
णनधानी  स्त्री. वस्तू (पुस्तके, भाडंी इ.) ठेवण्यासाठी िाकूड वा धातूची चौकोनी रचना; (इं.) 
स्टँड. 
 
णनधारती पहा : णनधाई २ [सं. लन+धृ] 
 
णनधाविे अलि. १. रु्गंर्गिे; िंोपी रे्गल्यासारिा असिे (भोवरा). २. (ि.) र्गंभीर लवचारात मग्न, 
तल्लीन, र्गकय  असिे. 
 
णनधी, णनधान पु. न. १. कुबेराचा िलजना. हे नऊ आहेत. २. (सामा.) ठेवा; साठा; संग्रह; भाडंार. ३. 
िाि; िलन. ४. पुरिेिे, रु्गप्त धन; ठेवा. ५. पात्र; आधार; आश्रयस्थान; लठकाि. [सं.] 
 
णनधी स्त्री. १. स्वतुःभोवती अलतशय वेर्गाने भ्रमि, लफरिे : ‘पैं झभर्गोरी लनलधये पडिी । ते र्गमे भमूीसी 
जैसी जडिी ।’ – ज्ञा १५·१३६. २. स्तब्धता. [सं. लन+धाव्] 
 
णनधोट लव. १. अलतशय शुद्ध, पलवत्र, स्वच्छ; धुतिा तािूंळ. २. (ि.) अलतशय िलररी; अनाथ; 
लनष्ट्काचंन. [सं. लनधूयत] 
 
णनधोनपद्धती स्त्री. एक रासायलनक संशोधन–पद्धती. ही पुिे येथीि रानडे आर्णथक संशोधन 
संस्थेतीि रा. लिमये यानंी शोधून काढिी. 
 
णननिे, णनणनिे सलि. आििे; लनर्णमिे; काढिे : ‘तुकय  कोिी लननीिे.’ – लव ४. [सं. नी] 
 
णननंगत  लिलव. िूर; बाजूिा; वरे्गळा; लनराळा; एकीकडे. 
 
णननाद पु. १. मोठा नाि, आवाज. २. पडसाि; प्रलतध्वनी. [सं.] 
 
णननाल स्त्री. विनलिका; (इं.) सायफन. 
 
णननाव पु. नारळाचे िूध, डाळीचे रवाळ पीठ, साजूक तूप आलि र्गूळ यापंासून हलरतालिकेच्या 
आिल्या लिवशी केिा जािारा र्गोड पिाथय. 
 
णननावा  पु. लनिोषत्वाची िात्री, लनवाळा. (को.) 
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णननावा, णननावी, णननाव्र्ा लव. लबन नावाचा, नावाचे. 
 
णनन्हव पु. १. िपविे; रु्गप्त ठेविे : ‘तेराव्या वषीं तर ज्यास क्िीब वषे धारि करून स्ववीयाचा 
लनन्द्हव करिें भार्ग पाडिें …’ – लन ८७४. २. यज्ञातीि लवधी; नमस्काराचा एक प्रकार. [सं. लन+न्द्हु] 
 
णनपणचत, णनपणचप, णनपचेत, णनपणचप लिलव. िमल्यामुळे चेतनारलहत होऊन पडिेिा; लनचेष्ट. [सं. 
लनिेतन] 
 
णनपज पु. १. उपज; उत्पािन; फळ; प्राप्ती; पैिास; लनघािेिा माि. २. नफा; लमळकत. 
 
णनपजिे  अलि. १. उत्पन्न, पैिा होिे; उपजिे; जन्द्मिे; लनघिे; उद्भविे. २. लनघिे; होिे; बनिे; 
दृष्टोत्पत्तीिा येिे : ‘आता ंलशष्ट्याचें परीिि । लनपजेि I’ – लवपू १·५१. [सं. लनर्+पद] 
 
णनपट लव. लिलव. १. अलतशय; पराकाष्ठेचा; पूियपिे; सवयथा; लनिािस; सवयस्वी : ‘जलर लनपट 
िलररी जो न िाहेलच काजंी ।’ – वामन रुस्क्मिीलविास ७९. २. अर्गिी; बरोबर; थेट; लबिकूि; िरोिर : 
‘परी लनपट लनघेना त्या पुढें बोि काहंीं ।’ – सारुह ५·३९. [सं. लनुःस्पष्ट–लनप्पट–लनपट–भाअ १८३४. 
लनपत; झह.] 
 
णनपटिा, णनपटिे लव. लिलव. १. लनव्वळ; बरोबर; नेमका; योग्य; केवळ. २. लनुःशषे; पूियपिे; 
सवयथा : ‘जें मौनाचेही लनपटिें । लपऊलन रे्गिे ।’ – अमृ ५·५३. 
 
णनपटिी स्त्री. १. िरडिे; घासून, पुसून काढिे, धुिे. २. आटपिे; संपविे. 
 
णनपटिे  सलि. १. िरडून काढिे; (हाताने, बोटानंी रवपिाथय) पुसिे; धुिे; घासिे; 
जलमनीवरून ओिसर झकवा पातळ पिाथय पूियपिे लनघेि असा हाताने काढिे. २. उपहास करून र्गप्प 
बसविे; लनरुत्तर करिे. ३. लशल्लक रालहिेिे काम उरकिे, आटोपिे; समाप्त करिे, संपविे. ४. (ि.) 
कमी होिे; उतार पडिे; लनघून जािे (ताप, आजार). ५. पुसिे; स्वच्छ करिे. ६. नाहीसे करिे; िंाडिे : 
‘आता ंलनपटुलन राज्यस्त्रीजीलवत पुत्रकामना सोडा ।’ – मोभीष्ट्म ९·१३. [झह. लनपटना] 
 
णनपटिे  न. शवेटचे मूि : ‘मातेलस आवडे लनपटिें । तेवीं उद्धव वृद्धपिीचें तान्द्हें ।’ – एभा 
२८·६९९. 
 
णनपटार, णनपटारा लव. १. अप्रयोजक; लनरुपयोर्गी. २. लनियज्ज. ३. हीन; लनकृष्ट; नीच. ४. 
िुरु्गयिी; िराब; कवडीमोि; कस्पटाप्रमािे मानिेिा; लनव्वळ िरवड. ५. लनस्तेज; तेजोहीन : ‘आता ं हें 
त्याहूलन लनपटारे जाहिें  ।’ – ज्ञा ११·४६०. 
 
णनपटारा पु. कृती; परािम. 
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णनपटारा प्रमािपत्र एकमेकाचं्या िेण्याघेण्यासंबधंी, कोिी कोिािा लकती द्यावयाचे ते िािविारे 
प्रमािपत्र. [झह.] 
 
णनपटाणशपटा, णनपटाणशपटी, णनपटाणचपटा, णनपटाणचपटी  पु. स्त्री. १. िरवड; िरपुड्या; 
उरिेसुरिे अन्न; ताट लनपटून घेतिेिा घास (िहान मुिानंा भरवताना म्हितात.). (लि. करिे). २. 
(ि.) पहा : णनराणनपटा 
 
णनपटून  लिलव. िंाडून; साफ; समूळ; िख्ि. 
 
णनपटे न. अधे लचपटे; कोळवे; अिपावाचे माप; एक अष्टमाशं शरे; एक कैिी माप. 
 
णनपठन  न. समग्र, आस्थेने वाचिे; चारं्गिे पठि करिे. [सं.] 
 
णनपिजा पु. पिजाचा बाप; आजाचा आजा. 
 
णनपिजोळ, णनपिजूळ, णनपिज्वळ न. लनपिजाचे घर. 
 
णनपितू  पु. नातवाचा, नातीचा नातू. 
 
णनपतळा, णनपताळा पु. लनथळा; पातळ पिाथांच्या तळािा झकवा बुडी जमिेिा भार्ग; लनपटून 
काढिेिा पातळ रव्याचा अंश. [सं. नीप+ति] 
 
णनपतळा, णनपताळा लव. १. अपमालनत, फजीत िंािेिा. २. िुसऱ्याकडून पैसा घेतल्यामुळे 
ओशाळिेिा. ३. लिप्ताळाबदि चुकीने उपयोर्ग; रु्गन्द्ह्यात सापडिेिा. 
 
णनपता पु. उंची िोरा. [तु. नाफा–भा] 
 
णनपदरी  लव. लनधयन; लनराधार; उघडा; लववस्त्र : ‘तंू उघडा बोडका लनपिरी आलि िंघलन कोठून 
आिास?’ – साब १०. 
 
णनपनवसा पु. शहािपिा : ‘मर्ग बोिती लनपनवसा ं। आिआिू ंI’ – लशव ८१. 
 
णनपर न. िहान काकडी झकवा िोडके. (र्गो.) 
 
णनपरवस लव. लनष्ठुर : ‘कान्द्हर िेवो आस्स्तकुः रामिेवो लनपरवसुः’ – अिी २८. (VI). 
 
णनपराद, णनपराध, णनपराधी लव. १. िुष्ट; नीच : ‘बाळ बापा म्हिे काका । तरी का ंलनपराध पालरि 
।’ – तुर्गा ३२४८. २. लनरुपयोर्गी; व्यथय : ‘रानीं वसती औषधी । तलर का ंम्हिाव्या लनपराधी ।’ – तुर्गा ३५३२. 
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णनपराळ  लव. शुष्ट्क; रुि; कोरडी; पािी न धरिारी (जमीन). [(लनपळ+आर प्र.) 
वियव्यत्यास] 
 
णनपरूस  लव. मसािेिार; चविार; रुचकर; स्वालिष्ट, िमंर्ग. 
 
णनपरेठा  लव. तीन वषांचा बैि. (ठाकरी) 
 
णनपल न. स्टोव्हचे पेटता वाय ूवर येत असिेिे टोक. [इं.] 
 
णनपसिे  सलि. १. उपसिे; बाहेर काढिे (म्यानातून तिवार इ.). २. (केस, पंि इ.) उपटिे : 
‘एक लनपलसतो िाढीलमशा ।’ – अफिा २८. ३. (सामा.) िेचून, ओढून बाहेर काढिे. 
 
णनपळ स्त्री. १. कोरडी, सुकी, रुि जमीन; नेहमी कोरडी राहिारी, पािी ठरू न िेिारी, 
लबनििििीची जमीन. २. कोरडे लठकाि, जार्गा. [सं. लनप्िव, लनष्ट्फळ] 
 
णनपळंजी लव. पोकळ; िािा नसिेिी (शेंर्ग). 
 
णनपाडसा लव. १. मार्गचे; लतसऱ्या वतेाचे, लविीचे वासरू. तान्द्हा, पाडसा व लनपाडसा अशी तीन 
वतेे. २. लतवतेी; तीन वळेा व्यािेिी (र्गाय, म्हैस, मेंढी). 
 
णनपािी  लव. १. सवयसाधारि ओढण्यािा मध्यम अशा तंबािूचा एक प्रकार (लनपािी या 
र्गावावरून).२. चपिाचंी एक जात. 
 
णनपािी  स्त्री. शरेाप्रमािे असिारें एक िंाड. हीं िंाडें िानिेशातं लवशषे आहेत. यािा 
र्गेंिासारिी फुिें  येतात व बीं कादं्यासारिें असतें. – वरु्ग ४·४९. 
 
णनपािी  स्त्री. १. लनजयि; अपुऱ्या पाण्याच्या पुरवठ्याचा (िेश, र्गाव, स्थान). २. लवहीर, 
पाटबधंारा इ.च्या पाण्याची जरूर नसिेिा; एकिाच पावसाने लभजिेल्या जलमनीच्या ओिाव्याने वर 
वाढिारा (ऊस इ.). ३. पािी न घातिेिे, न लमसळिेिे; लनभळे (िूध, िारू इ.). 
 
णनपात पु. १. पडिे; पतन. (समासात रक्त–िुग्ध–शस्त्र–लनपात). २. मृत्यू; मरि : ‘कीं तंू मरंू 
इस्च्छलस तो लनपात ।’ – वामन नृझसहिपयि ९३. ३. (व्या.) लनयमबाह्य; अपवाि; लनयमाने लसद्ध न िंािेिा 
शब्ि. ४. अव्यय. [सं.] 
 
णनपातिे अलि. मरून पडिे; मारिे जािे. [सं. लनपातन] 
 
णनपातन  न. १. (व्या.) लनयमबाह्य रचना; अपवाि; लनपात. २. िािी टाकिे; फेकिे; पाडिे. 
३. ठार मारिे; चोप िेिे; बडविे. [सं.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

णनपार्उटी लव. लजचे पाय धुवत नाहीत अशी. (व.) 
 
णनपाल  पहा : णनपळ :‘लनपाि जार्गा स्वच्छ सभोवती सपाट पटारं्गिें ।’ – प्रिा १५४. 
 
णनपालवाचा लव. मार्गच्या पािवीचा; अिेरच्या वाढीचा; शवेटच्या बाराचा (भोपळा, वारें्ग इ. 
भाजीपािा). 
 
णनपुटी, णनपुठी लव. पूट न लििेिे; पुटावाचून तयार केिेिे (औषध इ.). 
 
णनपुि लव. १. लनष्ट्िात; कुशि; वाकबर्गार; तरबेज. २. पूिय; मोठी; अलतशय : ‘साराशं बावाची कृपा 
लनपूि स्वामीचे ठाई आहे.’ – पेि ८·४२. [सं.] 
 
णनपुत्र, णनपुत्री, णनपुणत्रक, णनपुत्रीक लव. पुत्रहीन; ज्यािा मुिर्गा नाही असा. 
 
णनपुरवठा पु. अपुरेपिा; कमतरता; उिीव; पुरवठा नसिे. 
 
णनपोटी  लव. स्वतुःच्या पर्गारातून, मजुरीतून उिरलनवाह करावा िार्गतो अशी, जेऊनिाऊन 
नसिारी, नक्त पर्गारी (नोकरी). 
 
णनपोटी रुपरे् ज्या पर्गारात रोजचा पोटर्गी िचय लनराळा लमळू शकतो अशी मजुरी, पर्गार. 
 
णनपोताशांत, णनपोताशांती, णनपोतशांत, णनपोतशांती, णनपुताशांती, णनपुताशांत स्त्री. १. कुळाचे, 
वशंाचे, जातीचे लनमूयिन. २. (व्यापक) (राज्य, जंर्गि, िार्गवड इ.चा) उच्छेि, िय; नाश, फन्ना. 
 
णनपोळी  लव. लनतळ; स्वच्छ : ‘पि िालडबाचीया बीया : लतया सुरंर्गा िीसती लनपोळीया’ – 
रुस्व ११५१. 
 
णनप्रवसु  लव. परवश; पराधीन : ‘हे लनप्रवसु िुसंबळ राज्य करू नेिे.’ – अज्ञातच २४. 
 
णनफज  लव. लिलव. स्पष्ट : ‘याचें मूळ स्वरूप लनफज । सारं्गो आता ।’ – ज्ञाप्र ५७५. [सं. लनस् 
+ पि] 
 
णनफाशी  लव. फासा झकवा मुिि नसिेिी; लबनफाशाची (पुतळी इ.). 
 
णनफाळा  पु. नाश; चुरा : ‘…कलरता ं जैसा लनफाळा । अंर्गाचा होय ।’ – अमृ ५·५९. [सं. 
लनष्ट्फािन] 
 
णनफाळी  लव. फाळ नसिेिा; फाळरलहत (नारं्गर). 
 



 

अनुक्रमणिका 

णनबडिे  अलि. मोकळा नसिे; िाटिे (स्वर) : ‘तस्ऱ्ह त्या र्गोपींचे स्वर लनबडिे ।’ – रास 
५·२०६. [सं. लनलबड] 
 
णनबता पु. आमंत्रि. (व.) [झह. न्द्योता] 
 
णनबद्ध लव. घट्ट बाधंिेिे; जिडिेिे; प्रलतबलंधत; लनग्रहीत. [सं.] 
 
णनबद्धगान न. (संर्गीत) ज्या र्गायनात लचजा रार्गात सताि म्हटल्या जातात ते र्गायन. 
 
णनबर, कनबर न. १. ऊन; सूयाची उष्ट्िता; ताप. २. फुपाटा; कढत राि. (को.) ३. स्वच्छ 
आभाळ; लनरभ्र, ढर्ग नसिेिी स्स्थती. [सं. लनरभ्र] 
 
णनबर लव. १. जुना आलि लचवट; कोरडा आलि ताठ; जून (िंाड, फळ इ.); उतार (वय). २. 
कठीि; मजबूत; घट्ट; टिक (िर्गड, र्गळू झकवा सवयसामान्द्य कोिताही पिाथय) : ‘…नातरी पाठी करोलन 
लनबर । रूप धरी कमठाचें ।’ – एरुस्व २·१३. ३. लशळे (अंडे). ४. जुना व िराब िंािेिा (पिाथय, र्गळू); 
वृद्ध; म्हातारा : ‘बाधंा नंिा लनबरा, र्गोपानीं मालनिा सुमंिाझंन बरा ।’ – मोकृष्ट्ि ४४·१९. ५. प्रिर; तीव्र : 
‘जयाचा रलश्मपुजुं लनबरु । होता स्वरूप उिरीं स्स्थरु ।’ – ज्ञा १६·९. [सं. लनभयर, क. लनब्बर] 
 
णनबरट, णनबरड  लव. १. पहा : णनबर. २. जरा लनबर, टिक. 
 
णनबराष्ट, णनबराष्ट्र न. मोकळी, उघडी, ज्यावर ऊन पडते अशी जार्गा, प्रिेश. 
 
णनबरू लव. लनरथयक. 
 
णनबळ, णनबळी लव. १. िुबळा; अशक्त; बिहीन; कमकुवत : ‘सवांर्गें होलत लनबळें । लवकळपिें ।’ – 
भाए २०५. २. सौम्य; मऊ : ‘आकरें न होती उर्गळें स्पशां अलत लनबळें ।’ – माज्ञा १७·१२७. 
 
णनबंध लव. न फुटिारा; लनघोर; अिंड (कातळ). [सं. लनबयि] 
 
णनबंध पु. १. एिाद्या लवषयाची लनयमबद्ध सुसंर्गत, सुसंबद्ध व आकषयक माडंिी. २. धमयगं्रथ; 
शास्त्राधार; लनियय. (लि. पाहिे, काढिे.) : ‘तेही स्मातय बोिलविे : लनबधं काढलविे:’ – िीच १·१२. ३. 
महाजनकी. ४. कर; जकात. 

लव. पक्का बाधंिेिा, जडिेिा. [सं.] 
 
णनबंधक  पु. १. अलधकृत कार्गिपते्र साभंाळिारा. २. लवद्यापीठाचा कुिसलचव. ३. पजंीयक; 
(इं.) रलजस्रार. 
 
णनबंधपत्र न लनवाडापत्र : ‘ऐसे लनबधंपत्र म्हाइंभटालस िीधिे’– अस्मृ २०. [सं.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

णनबाकी  स्त्री. िेण्याघेण्याची बाकी न उरिे, पूज्य होिे; लहशबे पुरा होिे; बाकी नसिेिी 
स्स्थती. 

लव. बाकी नसिेिा; िेण्याघेण्याच्या लशिकी रकमेपासून मुक्त; बेबाक. 
 
णनबाप्पा, णनबाप्र्ा लव. ज्याचा बाप माहीत नाही असा; सापडिेिा; पोरका. 
 
णनबार, कनबार न. (कु., बे., को.) पहा : णनबर 
 
णनणबड न. अरण्य; जंर्गि : ‘जैसा वाकडी घािी घन । तैसा लनलबड माजिें  ।’ – मुलवराट ६·१०९. 

लव. १. िाट; र्गडि (अंधकार). २. र्गिय; िाट (िंाडी, वन). ३. मोठा, जोराचा (पाऊस). ४. 
घनिाट (मेघ) : ‘जैसा प्रळयाबंचूा उभडु I…होय आपिपें लनलबडु । आपिलच ।’ – ज्ञा १६·१३८. ५. र्गाढ 
(िंोप) : ‘लवकळ लनलबड लनरे कैकया मोहिािी ।’ – मुराबाि ५४. ६. िीन : ‘लनरु्गयिस्वरूपीं जािा लनलबड 
I’ – िालव २७४. [सं.] 
 
णनबी न. बीजही न राहीि असा अभाव; पूिय लनमूयिन, उच्छेि; पूियपिे नाहीसे होिे; िय होिे; 
लबमोड. [सं. लनबीज] 
 
णनबोधन  न. स्पष्ट; िात्रीने, लनलितपिे, िरेिुरे सारं्गिे. [सं.] 
 
णनबोली  लव. करार झकवा बोिी करून लनलित झकवा कायम न ठरविेिी (झकमत, िर, अटी). 
 
णनभगिे  अलि. तडकिे; भरं्ग पाविे; तडा जािे (मातीच्या भाडं्यािा). [सं. लन + भज्ज्] 
 
णनभि, णनवि न. पहा : णनविे, णनविी. (वा.) णनभि घालिे, णनवि घालिे– स्वस्थ, 
आळशासारिे, जेठा मारून बसिे : ‘ओटीवरती एक स्वारी लनभि घािून बसतेना रोज.’ — िेस्व ५१. 
(लनवण्याप्रमािे मनुष्ट्याने आपल्या पायाचें आसन करून बसिे.). 
 
णनभिे अलि. १. ज्या संकटापासून नाश होण्याची भीती आहे त्यातून पार पडिे; लनभाविे; शवेटपयंत 
चारं्गल्याप्रकारे लटकिे; तर्गिे; (धोका, अडचि, चाकरी यातं) लनभाव िार्गिे. २. चारं्गिा वाकबर्गार, 
माहीतर्गार होिे (लटकाव धरल्यामुळे). ३. लसद्धीस जािे; यशस्वी होिे; पार पडिे; शवेटपयंत उत्कषय होत 
जािे. ४. बचाविे; जर्गिे; वाचिे. [सं. लनवयहन; झह. लनभना] 
 
णनभर्ी लव. लिलव. पूिय; लनिािस; सवयस्वी; एकंिरीत; पूियपिे. 
 
णनभरि  न. उत्तम प्रकारे, आतिा पिाथय नासिार नाही अशाप्रकारे वेष्टनात बाधंिे. 
 
णनभरटाि न. वाळवण्यासाठी उन्द्हात घातिेल्या वस्तंूना येिारा वास. 
 
णनभर्पषिे लि. टाकून बोििे. [सं. लनभयत्सयना] 



 

अनुक्रमणिका 

णनभाती  लव. ज्यात भाताचे र्गोटे नाहीत असे (तािूंळ, करड इ.). 
 
णनभाव पु. यश; सुिकर प्रर्गती व शवेट; लनभाविी; लटकाव; शवेटपयंत चारं्गल्या तऱ्हेने लटकून राहिे 
(इसम, वस्तू); लनभिेपिा. [सं. लनवाह] 
 
णनभाविी, णनभाविूक स्त्री. लटकाव धरिे; तर्गिे; पार पडिे; लनभाव; संकटातूंन पार पडिे; बचाव; 
लनवाह. 
 
णनभाविीचे खत  हमीपत्र; मतै्री रािण्यासाठी केिेिा करार. 
 
णनभाविी जामीन इनाम लििेल्या जलमनीची िार्गवड योग्य प्रकारे केिी जाईि म्हिून लििेिी 
हमी, जामीन. 
 
णनभाविी सूट १. िेडे झकवा लजल्हा उत्कषािा यावा म्हिून जमाबिंीतून लििेिी पैशाची सूट. २. 
अडचिीच्या प्रसंर्गी (प्रजेिा) लििेिी सूट; प्रसंर्गातून लनभाविे जाव ेम्हिून लििेिी सूट. 
 
णनभाविे उलि. पहा : णनभिे [क. लनबालयसु] 
 
णनभावहंुडी स्त्री. श्रीमंत आहोत असे भासवण्यासाठी घेतिेिी ‘सोय हंुडी.’ ही िेिाऱ्याने सही केिी 
की वळेेवर पैसे न लिल्यास त्याची जबाबिारी हंुडी िेिाऱ्यावर असते. 
 
णनभांजिे सलि. लनिािन करिे; मोडून काढिे : ‘अलरराय ििळी लनभाजंकु’ – मूप्र २४८४. [सं. 
लन+भज्ज्] 
 
णनभीत लव. भीलतरलहत; लनभयय. [सं.] 
 
णनभेड लव. अलतभ्याड : ‘तू लनभेडा िेवा भयानकु’ – मूप्र २५८७. [सं. लनभीत] 
 
णनम लव. अधा; लनम्मा. [फा. नीम] 
 
णनमक पु. १. मीठ; िवि. २. (ि.) अन्न; भाकरी. ३. उपकार : ‘उभयता ंबापिेकानंीं चाकरी करून 
लनमक अिा केिें .’ – मिरु १·१६५. [फा.] 
 
णनमकहराम लव. कृतघ्न; उपकार लवसरिारा; बेइमान. [फा.] 
 
णनमकहलाल लव. कृतज्ञ; िाल्ल्या अन्नािा जार्गिारा; उपकाराचंी जािीव ठेविारा; लवश्वासू; 
स्वालमलनष्ठ. [फा.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

णनमकी  स्त्री. १. उजळिीचा एक प्रकार. एकपासून शभंरपयंत संख्याचं्या लनमपटी पाठ करिे. 
२. पहा : णनमके २ 
 
णनमके न. १. घोड्याच्या झकवा बैिाच्या ओझ्याचा अधा भार्ग. (मुख्यत्व ेआयात–लनयात मािावरीि 
जकातीसंबधंी व्यवहारात योजतात). २. अधय झकवा त्याचा कोिताही रु्गिाकार. उिा. १॥, २॥. 
 
णनमखाई स्त्री. १. शतेकी, व्यापार, उद्योर्ग इ. व्यवहारात अधा वाटा, लहस्सा. २. शतेाच्या 
उत्पन्नातीि अधा वाटा (जमीन कौिाने िेिाऱ्याचा झकवा घेिाऱ्याचा). ३. अधेि; अधुयक; अधा. 
 
णनमगडी लव. अधे. 
 
णनमगिे  उलि. लवचारिे; प्रश्न करिे. (र्गो.) 
 
णनमगंुडीचा लव. न िार्गिाऱ्या रु्गंड्या, मुिनी असिारा (अंर्गरख्याचा र्गळा). 
 
णनमगोिी, णनमकगोिी स्त्री. (जकात.) अधी र्गोिी, धान्द्याचे पोते. 
 
णनमगोरा लव. १. काहीशा र्गोऱ्या रंर्गाचा; अधयवट र्गोरा. २. लििन; युरेलशयन : ‘ब्राह्मिेतरास 
पलहल्यानें जार्गा द्याव्या. त्यातंलह पलहल्यानें लनमर्गोऱ्यास झकवा आठ आिे युरेलजनास… .’ – लट ३·२२. 
 
णनमगोल पु. अधयर्गोिाकृती; र्गोळ्याचा, पंचपात्राचा अधा भार्ग. 

लव. अधयर्गोिाकार; अधयवतुयळस्तंभाकार. 
 
णनमग्न लव. १. बुडािेिा; आत रे्गिेिा (पािी इ.त). २. (ि.) रंु्गर्ग; मग्न; तल्लीन िंािेिा. [सं.] 
 
णनमचा पु. िहान, आिूड तरवार (ही वाकडी व टोकािा चपटी असते); कृपाि : ‘घ्या कट्यार 
र्गिका लनमच्या ।’ – संग्राम २१. [फा.] 
 
णनमणचकिी लव. सुपारीचा प्रकार; ही जाड व चापट असते; भरडा. 
 
णनमजगा पु. िर्गा; लनमाज पढण्याची जार्गा. 
 
णनमजरी लव. अधे किाबतूचे आलि अधे रेशीम, कापूस इ.चे बनविेिे. 
 
णनमज्जन  न. १. (पािी इ. त) बुडिे; अवर्गाहन. २. तल्लीन होिे. [सं.] 
 
णनमटिे  अलि. नाहीसे होिे; लनमिे; िय पाविे : ‘िीपाची लिठी लनमटिी ।’ – ज्ञा ६२८५. 

उलि. १. लमटून घेिे; िविे : ‘कानाची नुघडी लनमटिी लमठी ।’ – एभा १५·१४. २. करिे; 
लनवटिे. [सं. लनर्+मृज्/मघ्] 
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णनमिे अलि. १. संपिे; शवेट होिे; लवराम पाविे. २. शमिे; कमी, थंड, शातं, हिके होिे; उपशम 
होिे; लनविे. ३. (ि.) मरिे : ‘माता लनमािी परी आंर्गें । पुत्र लजवें वाचंिा ।’ – मुआलि ४९·१०५. ४. 
लनमग्न, रु्गंर्ग होिे. [सं. लन+मी] 
 
णनमता लव. मरिारा : ‘लनमतया मृत्यनूें लिधिी आयुष्ट्यवृद्धी ।’ – ज्ञा १८·१६२. 
 
णनमताजीम स्त्री. (अधा मान, सत्कार) उठून उभे न राहता केवळ उठल्यासारिे करून (भेटीिा 
आिेल्याचे) स्वार्गत अथवा रवानर्गी करिे. (लि. घेिे, िेिे). 
 
णनमताना, णनमथाना पु. १. लपकाच्या अंिाजाचा प्रकार. शतेातीि सर्गळ्या उत्पन्नाची मोजिी 
करण्यासाठी त्यातीि लनरलनराळ्या भार्गातूंन थोडे थोडे पीक कापून त्यातीि धान्द्य मोजिे. सामान्द्यतुः 
थोड्या अंशाचा बरोबर लनिय करून, अनुभव पाहून त्यावरून सर्गळ्याचे अनुमान करिे. (लि. करिे, घेिे, 
पाहिे). २. पूवी अनुमानाने लनलित केिेिा आकडा पुन्द्हा तपासिे, पाहिे, वजन करिे; पुन्द्हा मोजिी इ. 
३. िुसऱ्याने केिेल्या एिाद्या र्गोष्टीची परीिा करण्यासाठी ती पुन्द्हा करिे; चाचिी करिे. (लि. घेिे, 
करिे, काढिे, पाहिे.) [फा.] 
 
णनमताळा लव. िजीि; ओशाळा : ‘आपल्या कामातं नाना कोिाचेलह फद्याचे लनमताळे नसत.’ – 
सह्या सप्टें १९३५. 
 
णनमती स्त्री. अधेिी; आठ आिे. (कर.) 
 
णनमथल  स्त्री. १. शतेाचे अधे उत्पन्न; लवशषेतुः अधा वाटा, लहस्सा (जमीन कौिाने घेिाऱ्याचा 
अथवा िेिाऱ्याचा). २. जलमनीचे उत्पन्न वाटून घेण्यासाठी जलमनी कौिाने िेिारा व घेिारा याचंी 
भार्गीिारी; सारिी वाटिी; अधेिीची पद्धत. 
 
णनमथा पु. लशिर; कळस : ‘तो महासुिाचा लनमथा । वलहिा पाव े।’ – ज्ञा ५·३५. 
 
णनमदस्ती लव. १. नेहमीच्या रकमेच्या लनम्म्याने कर, िंड बसविेिी (जमीन, माि). २. लनम्मे 
धान्द्य िेण्याच्या ठरावाने, अधेिीने केिेिे (शते इ.). 
 
णनमप सलि. ढंुर्गि धुिे. (र्गो.) 
 
णनमपट  स्त्री. अधा, लनम्मा भार्ग. 
 
णनमरझ  स्त्री. मध्यान्द्ह. 
 
णनमशाई  स्त्री. १. अधे करिे. २. अधेिी; अधा भार्ग. 
 
णनमसरकारी लव. काही प्रमािात सरकारचा ताबा असिेिी (संस्था). 
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णनमस्तनी, णनमा  पु. आतून घािण्याचा अध्या बाह्याचंा अंर्गरिा; जाकीट, कोपरी. [फा.] 
 
णनमाज, णनमाजमत पहा : नमाज [फा. नम्मझ्] 
 
णनमाि  न. शवेट. (र्गो.) [सं. लनयाि] 
 
णनमािा, णनमाना  पु. एकंिर रकमेवर रुपयािा अध्या आण्याचा जािा कर. 
 
णनमानिे सलि. सहन करिे : ‘महात्मेलन सकळे भोरे्ग लनमानाव ेकी :’ – िीचपू २४३. [सं. मान] 
 
णनमानतोंड्या लव. िुमुयििेिा : ‘अरे लनमानतोंड्याच्या वढ पाठीवऱ्हे धाडंा.’– ब १२३. 
 
णनमालेपि न. १. मरि, िय पाविे : ‘… बोिु लनमािेपिें लववरी । अचचाते ।’ – ज्ञा १५·४६८. २. 
स्तब्धपिा; मौन; मुकेपिा. 
 
णनमासुर लव. १. संुिर; सुरेि; िावण्ययुक्त : ‘मुि लनमासुर बरवटं ।’ – वसेीस्व १३·१४. २. 
तरुि : ‘जरी असतासी लनमासुर । थोर होईि आता ंमी ।’ – ह ८·६४. [सं. लन+मृज्] 
 
णनमाळ न. १. माळरान; बरड जमीन : … ‘जन्द्ममृत्यचूीं लनमाळें  । लनस्तरे रानें । – ज्ञा १६·४४१. २. 
रुिपिा; नीरसपिा : ‘योर्गशास्त्रा आिे लनमाळ ।’ – भाए ८६. 

लव. िडतर; रुि; अडचिीचे. 
 
णनणमत्त न. १. हेतू; उदेश; मतिब; आशय; अनुसंधान, २. कारि; सबब; प्रयोजन; आधार. ३. 
कारिीभतू, साधनीभतू र्गोष्ट. ४. िोटी सबब; बहािा; सोंर्ग. ५. िोटा आरोप; आळ. ६. लचन्द्ह : ‘िेलितों मी 
लनलमत्तेंही लवपरीतेंलच केशव ।’ – र्गीता (वामन शालंडल्य) ४६. 

शअ. साठी; कलरता; कारिे. [सं.] 
 
णनणमत्तकारि न. पहा : णनणमत्त ३; प्रत्यि कता, साधक; लवशषेतुः सृष्टी लनमाि करिारी िेवता, 
ब्रह्मा. पहा : कारि 
 
णनणमत्तखोर लव. १. िोट्या सबबी, बहािे सारं्गिारा. २. िोष िेण्याची संधी शोधिारा; 
िहानसहान अपराध शोधून काढण्यासाठी डोळ्यातं तेि घािून बसिारा. 
 
णनणमत्तधमय पु. एिािा लवशषे अथवा प्रासंलर्गक लवधी, कमय. 
 
णनणमत्तवाचक धातुसाणधत मूळ धातूिा ऊ प्रत्यय िावनू होिारे धातुसालधत. उिा. घेऊ, बोिू इ. 
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णनणमत्ताचा लव. १. आरोपािा, िोषािा कारि होिारा; ज्यामुळे आळ येईि असा. (धंिा, वस्तू 
इ.जे लिसताना उत्तम लिसते, पि त्यातीि व्यंर्गामुळे वापरिाऱ्यावर लनष्ट्कारि िोष येतो.). २. प्रसंर्गािा 
उपयोर्गी पडिारा; बहाण्यािा, नावािा पुरे असा. 
 
णनणमत्ताला, णनणमत्तास लिलव. िेिाव्यासाठी; नावािा. (वा.) णनणमत्ताला टेकिे, णनणमत्तावर टेकिे–१. 
लनलमत्त लमळेपयंत थाबंिे, टपून बसिे. २. एिािे काम लबघडावे म्हिून कारि शोधिे. ३. नाइिाजाने, 
लििाऊपिाने थाबंिे. 
 
णनणमत्ती लव. केिेिा; उत्पालित; कारिीभतू. 
 
णनणमष पु. पापिी िवण्यासाठी िार्गिारा काळ; िि; (ि.) अत्यल्प काळ. [सं.] 
 
णनमीकलमीं स्त्री. मोहतरफ्यासारिा, केवळ शहरानंा िार्गू असिारा कर. 
 
णनमीलकत्व न. (संर्गीत) र्गाताना डोळे लमटिे. 
 
णनमीलन न. लमटण्याची लिया. [सं.] 
 
णनमुटिे, णनमुठिे उलि. पहा : णनमटिे 
 
णनमुळता लव. १. िमाने उतरता; सुईच्या टोकासारिा. २. अरंुि; झचचोळा [सं. 
लनम्न+उत+नम] 
 
णनमूटपिे लिलव. १. रु्गपचूपपिे; एकही शब्ि न उच्चारता; शातंपिे. २. स्स्थरपिे; न हिता; एका 
जार्गी बसून. 
 
णनमूर लव. १. अदृश्य लछर, भोक, मुरण्याची जार्गा नसिेिे; शोषनू घेण्याची शक्ती, लछर, भोक 
नसिेिा (बाधं, तळे, डबरा वरै्गरे). २. तडा, भेर्ग झकवा फट, नरमपिा झकवा इतर कोितेही िोष 
नसिेिा.३. पूियपिे फन्ना उडािेिा; ििास, िचय िंािेिा; संपिेिा. ४. भानावर, शुद्धीवर नसिेिा; 
लनपलचत; चैतन्द्यरलहत. [सं. लनर्+मूढ] 
 
णनमूळ लव. लनमूयळ; मुळासकट नाहीसा. [सं. लनमूयि] 
 
णनमेचा डेरा कनात नसिेिा, फक्त वर कापडी छत असिारा डेरा. 
 
णनमेष न. डोळ्याची पापिी िविे. [सं.] 
 
णनमेषपुट न. (नृत्य.) िािच्या व वरच्या पापण्या एकमेकींना िाविे. रार्ग आल्याचे 
िािवताना हा अलभनय करतात. [सं.] 
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णनमोिा, णनमोना  पु. पहा : नमुना : ‘ये जाय ते कलस अहा लिसते लनमोिा ।’ – आनंितनय, 
नौकाचलरत्र २३. 
 
णनमोला  लव. १. लबनमोि; कवडीमोि; लनरुपयोर्गी : ‘लनमोिी संपिा भयलवरलहत । सवयकाळ 
लचत्त समाधान ।’ – तुर्गा १९८३. २. झकमत लिल्यावाचून लमळिारे; फुकट; मोफत : ‘तें भिेतथ लनमोिें  । न 
जोलडता आहे जोडिें  ।’ – ज्ञा ९·३८८. 
 
णनमोळी  स्त्री. लविायती र्गवतावरीि एक परोपजीवी वनस्पती. 
 
णनम्न लव. १. िोि; िोिवट. २. िविेिे; नम्र. 

न. िड्डा : ‘लनम्न भरलियालविें । पािी ढळोंलच नेिे ।’ – ज्ञा १६.१५८. [सं.] 
 
णनम्नांश  पु. (ज्यो.) अपम; िातंी. [सं.] 
 
णनम्मा लव. अधय; अधा भार्ग. [फा. नीम] 
 
णनम्मेणनम, णनमेणनम लव. अधाअधा. 

लिलव. अधेअधे करून; अध्या केिेल्या स्स्थतीत. 
 
णनम्मेणशमे, णनमेणशमे, णनमेणशम्मे, णनम्मेणशम्मे लिलव. अधेमुधे; जवळपास, सुमारे अधे. 
 
णनम्हाल  न. माळरान. 
 
णनम्होळ, णनम्भोळ लव. लनमुळते; घसररंु्गडीचे : ‘कीं लनम्होळ संसारवाटेची । लवश्रामुशाळा ।’ – 
लशव ३३. 
 
णनर्त स्त्री. १. िानत; नीती; शीि. २. बुद्धी; हेतू. 

स्त्री. पु. वृत्ती; नेमिूक; लनयम : ‘समालधस्थळीं पूजा… आपिािे वळेेस लनयत करून लिल्ही.’ – 
वाडसनिा १६८. [अर. नीयत] 
 
णनर्त लव. १. लनयलमत; ठरावीक; कायम केिेिे; प्रस्थालपत. २. लनलित; कायम; िलचत. ३. 
चारं्गल्या तऱ्हेने आटोक्यात, िाबात ठेविेिे. ४. (तत्त्व.) लनलितपिे फळ िेिारे असे (कमय). ५. ज्याच्या 
संख्या झकवा व्यापार इ. लवषयक लनयमाचंा कधीही भरं्ग होत नाही असे; लनत्याचे; नेहमीचे; ठरावीक : 
‘ऐशास लनयता प्रमािें राऊ मशारलनल्हें यास घेऊन येिें.’ – वाडशा ५. 

लिलव. िरोिर; नेहमी; लनरंतर. [सं.] 
 
णनर्तकाणलक लव. (ज्यो.) ज्याचंी चकाकी लनरलनराळ्या काळी लनरलनराळी लिसते, ते (ग्रह, तारे). 
– ब्रसू– ज्योलतुःशास्त्राची मूितत्त्व.े 

न. ठरावीक वेळी प्रलसद्ध होिारे मालसक, तै्रमालसक इ. 
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णनर्तपूवय लव. (न्द्याय.) एिािे कायय होण्यासाठी ज्या र्गोष्टी तत्पूवी असाव्याच िार्गतात (उिा. 
भातासाठी तािूंळ) म्हिजे जे असल्यालशवाय कायय होऊच शकत नाही असे (साधन, कारि). 
 
णनर्तके्षत्ररक्षक पु. ठरावीक भार्गाचे रिि करिारा; (इं.) बीट र्गाडय. 
 
णनर्तात्मा लव. लचत्त, मन आटोक्यात ठेविारा; लनग्रही. [सं.] 
 
णनर्ती स्त्री. १. लनयम; लनग्रह. २. अदृष्ट; िैव. ३. मृत्यू. [सं.] 
 
णनर्म पु. १. कायिा; आज्ञा; आिेश; लनबधं; ठराव; किम. २. ठरावीक चािरीत; वलहवाट. ३. 
रूढी; आचारपरंपरा; पद्धत. ४. उपवास, जार्गर, यात्रा इ. स्वचे्छेने करण्याच्या धार्णमक र्गोष्टी; आवश्यक 
धार्णमक कायय, लवधी. ५. ठरिेिी र्गोष्ट, संकेत; ठराव. ६. (योर्गशास्त्र) अष्टारं्गापंैकी िुसरे अंर्ग; 
इंलरयलनग्रहासाठी करण्याचे आचरि. ७. इंलरयावंरीि ताबा; लनग्रह; लनरोध : ‘एव ंमनपवन लनयमें । होती 
िाही इंलरये अिमें ।’ – ज्ञा १६·१८५. [सं.] 
 
णनर्मिे  सलि. लनयम, लनग्रह करिे : ‘स्त्रीलवषयीं लनयलमजे । नावंें नावंें ।’ – ज्ञा १७·२१०. [सं. 
लन+यम] 
 
णनर्मन  न. १. लनग्रह; िाब; शासन; आळा. २. अंमि; अलधकार. [सं.] 
 
णनर्मपुस्स्तका स्त्री. लवलशष्ट र्गोष्टीलवषयी सूचना व मालहती िेिारे छोटे पुस्तक. 
 
णनर्मणवधी पु. लनयमासंबधंी स्थिकाि इ. लनिशयक र्गोष्टी; लनयमाचें लिग्िशयन; प्राप्त कमय अमुक 
वळेी कराव ेअसा अदृष्टाथय लनयम : ‘आपत्काळीं पुत्रिान करावें असा लनयमलवलध जो केिा त्याचें दृष्टफि तर 
संभवत नाहीं.’ – लमतािरा. 
 
णनर्माचा लव. १. लनयलमत; व्यवस्स्थत; पद्धतवार. २. लवचारी; स्स्थर. ३. सिाचारी. 

लिलव. नेमाने; न चुकता; हटकून; लनयलमतपिे. 
 
णनर्णमत लव. १. पहा : णनर्त १–३. २. पहा : णनर्माचा 
 
णनर्ंता लव. लनयमन करिारा; शास्ता; अंमि, अलधकार, हुकमत चािविारा; समाजािा लनयम, 
लशस्त िाविारा (ईश्वर, यमधमय). [सं.] 
 
णनर्ंत्रक  लव. लनयंत्रि करिारा (भार्ग, यंत्र इ.); (इं.) रेग्युिेटर. 
 
णनर्ंत्रि  न. १. पहा : णनर्मन १. २. लनयमन, शासन करण्याची शक्ती, पात्रता. [सं.] 
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णनर्ंत्रिमंडळ न. १. शासकीय कारभारावर लनयंत्रि ठेविारे मंडळ. २. नाट्य, लचत्रपटातीि 
कथावस्तूसंबंधीची, दृश्यासंंबधंीची श्लाघ्य – अश्लाघ्यता ठरविारे मंडळ. (इं.) सेन्द्सॉरबोडय. 
 
णनर्ंत्रि णवभाग (संर्गिक.) संर्गिकािा लििेल्या सूचना व मालहती याचं्यावर लनयंत्रि ठेविारा लवभार्ग. 
 
णनर्ंणत्रत लव. १. ठरवनू लििेिा (िर, िेत्र इ.). २. लनयंत्रि केिेिा, करण्याजोर्गा. [सं.] 
 
णनर्ामक लव. १. ताब्यात ठेविारा; शासन, लनग्रह करिारा. २. लनयलमत, ठाम, लनलित 
करिारा; लनयंता; नेमिूक करिारा. ३. र्गती लनयंलत्रत करिारे यंत्र. (इं.) र्गव्हनयर. ४. (मा.शा.) िि वेधून 
घेण्यास कारिीभतू ठरिारा (वस्तूतीि रु्गिधमय). 
 
णनर्ामक मंडळ (अथयशा.) १. संचािक मंडळ. २. शासकसंस्था. 
 
णनर्ाणमका स्त्री. (लश.िे.) सते्र भरण्याच्या तारिा, आठवड्याचे तास इ.ची मालहती िेिारी 
पुस्स्तका. 
 
णनरु्क्त लव. १. नेमिेिा; ठरविेिा; योजिेिा; अलधकृत. २. ज्यास पुत्रोत्पािनालवषयीं रु्गरूचा लनयोर्ग 
(आज्ञा) िंािा आहे तो. – लमतािरा. [सं.] 
 
णनरु्त न. एक कोटी संख्या; शभंर िि. [सं.] 
 
णनरु्द्ध न. कुस्ती. [सं.] 
 
णनर्ो स्त्री. रेती. (र्गो.) 
 
णनर्ोग पु. १. नेमिूक; योजना; अलधकार; व्यवस्था. २.आज्ञा; हुकूम; आिेश; शासन. ३. प्राचीन 
काळी वशं िंुटू नये म्हिून पती लजवंत नसल्यास अर्गर तो पुत्रोत्पत्तीिा समथय नसल्यास स्त्रीिा िीर झकवा 
त्याच र्गोत्रातीि इतर पुरुषाकडून पुत्रप्राप्ती करून घेण्याची शास्त्राने लििेिी सवित, आज्ञा. [सं.] 
 
णनर्ोगिे सलि. काम सारं्गिे; आज्ञा करिे : ‘मज म्या लनयोर्गावें स्वालमसेवकत्वें ।’ - एभा ३·७५. 
[सं.लन + युज्] 
 
णनर्ोगी  लव. १. पहा : णनर्ामक. २. युक्त; योग्य; पात्र; अलधकारी : ‘िोघे केिे लनयोर्गी । 
ब्राह्मि िलत्रय ।’ - ज्ञा १८·८२८. [सं.] 
 
णनर्ोजन न. १. नेमिूक; स्थापना. २. कारि; प्रयोजन : ‘हे रु्गिलच लियाजाता ंलनयोजना ।’ - 
ज्ञा १४·२९३. [सं.] 
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णनर्ोणजिे, णनर्ोजिे उलि. नेमिे; योजिे; ठरविे; आज्ञा करिे; सत्ता, अलधकार िेिे. [सं. 
लनयोजन] 
 
णनरकामी लव. लरकामी; लनरुपयोर्गी.(र्गो.) 
 
णनरख पु. १. बाजारभाव; चािू झकमत. २. ठराव; मयािा. [फा.लनिय] 
 
णनरख स्त्री. पारि; प्रमाि. (को.) 
 
णनरखड  लव. रिरिीत; रुि. 
 
णनरखिे  सलि. १. एकाग्रतेने पाहिे; मनन करिे. २. सूक्ष्मपिे परीिा करिे; पारि करिे (सोने, 
रत्ने इ. ची). ३. (सामा.) पाहिे; अविोकन करिे. [सं.लनरीिि; झह. लनरिना] 
 
णनरखबंद, णनरखबंदी पु. स्त्री. बाजारभावाची यािी; भावाचा तक्ता. 
 
णनरखी, णनरख्र्ा  पु. १. बाजारभाव ठरविारा अलधकारी. २. (ि.) धूतय, िूरिशी मािूस. 
 
णनरगाठ  स्त्री. िवकर, सहज न सुटिारी, घट्ट बाधंिेिी र्गाठ.[सं.लनर् + गं्रथी] 
 
णनरगुजी स्त्री. िह्यापासून केिेिा पिाथय. 
 
णनरस्ग्नक लव. ज्याने श्रौताग्नी झकवा स्माताग्नी धारि केिे नाहीत, ठेविे नाहीत असा. - 
लमतािरा. [सं.] 
 
णनरडिे  उलि. पहा : णनपटिे १ 
 
णनरडिे, णनरढिे , णनरढलिे उलि. १. पके्क करिे; पकविे; राबविे (नवीन, कोरे मडके इ.). २. 
(ि.) लनरढावण्यास िाविे; लनर्गरर्गट्ट करिे. [सं. लन + रध्] 
 
णनरि न. १. बेंबी आलि रु्गह्यभार्ग याचं्यामधीि पोट; ओटीपोट. २. र्गाई - म्हशींचा रु्गह्यभार्ग; 
जनावरातीि मािीचे जननेंलरय; योनी. (वा.) णनरि करिे - िवकर प्रसूत होण्यासाठी (र्गाय इ. नी) 
प्रसूतीच्या वळेी जननेंलरय लशलथि, लवस्तृत करिे. 
 
णनरत लव. पराकाष्ठेचा, अत्यंत रत; तत्पर; आसक्त; अनुरक्त : ‘जरी स्वधमैकलनरत । वताि बापा ।’ 
- ज्ञा ३·१०२. [स.ं] 
 
णनरताविे लि. र्गोडी घेिे; रत होिे. - मनको. 
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णनरणतशर् लव. अत्यलधक; अमयाि; पराकाष्ठेचा; अतोनात. [सं.] 
 
णनरपज  न. एक जातीचे भात. (को.) 
 
णनरपि  न. िरवड; धूि (जेविेल्या ताटाची); लनरपून काढिेिा अंश. 
 
णनरपिास पु. भाजीच्याच उपयोर्गी पडिारा फिस. (र्गो.) 
 
णनरपिी  स्त्री. लनरपि करिे; िरवड काढिे; लनपटिी. [सं. लनर् + प]ृ 
 
णनरपिे  उलि. १. पहा: णनपटिे : ‘धमापासौलन ऐसा लनरपौलन काढी’ - िीचउ १. २. (ि.) 
भोर्गिे; फेडिे; केिेिे कमय लनस्तरिे; लनपटिे. ३. लहसकून काढिे; िेचिे; जोराने उपसिे (म्यानातून 
तिवार इ.). ४. िडसाविे; िरडपट्टी काढिे; अलतशय रार्गाविे. [सं. लनवयह (प)न] 
 
णनरपराध, णनरपराधी लव. लनिोष; रु्गन्द्हा नसिेिा; साव. 
 लिलव. लनिोषपिे; लवनाकारि. (लि. मारिे, हाििे इ.). [सं.] 
 
णनरपाविे सलि. िेिे िेऊन टाकिे; बाकी न ठेवता िेिे. 
 
णनरपेक्ष लव. १. लनलरच्छ; लनुःस्वाथी; लनष्ट्काम; अपेिा नसिारा. २. असहाय; अनाथ; अशरि. ३. 
सोडून; वर्गळून; लशवाय. [सं.] 
 
णनरपेक्षता स्त्री. १. लनलरच्छपिा; लनुःस्वाथयता. २. पिपात नसिे. 
 
णनरबुजिे अलि. चमकिे; िचकिे; लभिे; बुजिे. 
 
णनरबुजिे उलि. भरिे; भरून लनघिे; लमटिे; बुजिे; बिं करिे, होिे (भोक, भेर्ग इ.). 
 
णनरणभमान, णनरणभमानी लव. अलभमान, र्गवय, ताठा, रु्गमी, चढेिपिा नसिेिा; नम्र. [सं.] 
 
णनरभ्र लव. ढर्ग नसिेिे, मोकळे, स्वच्छ (आकाश). [सं.] 
 
णनरर् पु. एक नरक. [सं.] 
 
णनरर्न न. ग्रहाचें स्थान मोजताना अयनर्गती लहशबेात न घेिे. 
 लव. अयनर्गती लहशबेात न धरता केिेिे (पंचारं्ग, कंुडिी). [सं.] 
 
णनरर्न वषय सूयय रेवतीच्या योर्गतारेपासून लनघून पुनुः त्याच तारेत आिेिा लिसण्यािा जो काि 
िार्गतो ते वषय. - सूययमािा ९३. 
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णनरगयल  लव. बेछूट; स्वैर; बेताि. पहा :णनरंकुश [सं.] 
 
णनरथयक  लव. १. अथयशून्द्य (शब्ि, प्रयोर्ग इ.). २. ज्यात नफा, फायिा नाही असा (धंिा, श्रम). 
३. फुकट; लनष्ट्फळ; पोकळ. ४. अनावश्यक; लनरुपयोर्गी. 
 लिलव. उपयोर्गावाचून; लवनाकारि. (लि. मारिे, बोििे). [सं.] 
 
णनरलस  लव. आळस, जडपिा, सुस्ती इ. नसिेिा; उद्योर्गी; चिाि; चपळ; तिि. [सं.] 
 
णनरवकाश लव. १. वळे, फुरसत नसिेिे. २. मुित, वळे संपिेिा. ३. जार्गा, स्थळ नसिेिा. ४. 
लनलबड; िाट; घट्ट. [सं.] 
 
णनरवटॉ  लव. साधा; नुस्ता. (र्गो.) [सं.लनरा = लबनलमश्रिाचा] 
 
णनरवडी  स्त्री. १. लनग्रह; लनिय : ‘लनज आत्मा लनरु्गयि लनरवडी ।’ - ब २९८. २. चातुयय; कौशल्य; 
युक्ती : ‘नेिती युद्धाची लनरवडी । - एरुस्व ९·२. ३. सावधानता : ‘अत्यंत साधूलन लनरवडी । मनोजयो 
आलिता ंर्गोडी ।’ - एभा २९·५९. [सं.लनर् + वती] 
 
णनरविी, णनरविूक स्त्री. सोपविे; स्वाधीन करिे. 
 
णनरविे, णनरणविे उलि. १. ताब्यात िेिे; स्वाधीन करिे; सोपविे; लवलशष्ट सूचनासंह हवािी 
करिे; व्यवस्था सारं्गिे : ‘लनरविें धरिें सुििायका ।’ - िालव १३२. २. कायय सोपविे; समर्णपिे : ‘तुका 
म्हिे तुम्ही लनरलवल्यावरी । मर्ग मज हलर उपेलिना ।’ - तुर्गा २२०७. ३. पाठविे; लनरोप िेिे. ४. िेिे; नेमिे : 
‘हे कन्द्या त्यालच धन्द्या कृलतलस लनरविी साच त्याचीच भाजा ।’ - आसी ३१. ५. सारं्गिे; बजाविे : ‘अश्वपलत 
बापें सात वेळा ंलनरलविें  ।’ - वसा ६२. [सं.लनर् + वह] 
 
णनरवधी  लव. १. अनंत; अमयाि. २. लनरंतर; सतत; एकसारिा. [सं.] 
 
णनरवर्व लव. अवयवरलहत; पूिय; भेि, भार्ग नसिेिा. [सं.] 
 
णनरवलंब लव. १. आश्रय, आधार नसिेिा. २. अविंबनू नसिेिा; स्वतंत्र; स्वाधीन; 
स्वाविंबी. [सं.] 
 
णनरवंणकिे सलि. लनिय करिे. - मनको. 
 
णनरवाणनरव स्त्री. आवरासावर; प्रवासािा लनघताना झकवा मरि जवळ आल्यावर घर, मुिे, 
जनावरे इ. सवय र्गोष्टींची व्यवस्था िाविे. 
 
णनरवेगळिे उलि. लनराळे ठेविे; वरे्गळे, बाजूिा करिे: ‘ती कायाथय लनरवरे्गळीत स्वतंत्र । तरी 
िेविोभ जािावा ।’ - नव १४·१२२. 
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णनरशन  न. उपवास; कडकडीत, लनजयळी उपवास. 
 लव. कडकडीत, लनजयळी (उपवास). [सं.] 
 
णनरशी, णनरसी स्त्री. १. बेचवपिा; अरुची. २. लतटकारा; वीट; लकळस; नावड; कंटाळा. 
 लव. िरकटी नसिेिी; स्पशय न केिेिी; उष्टी न केिेिी; लनिेप. 
 
णनरसिे  सलि. १. फेकून िेिे; िूर, बाजूिा सारिे; काढून टाकिे; घािविे; नाश करिे; टाकून 
िेिे : ‘लनज बोधें संसारिुुःि । लनरसूलन लिधिें  लनजमुि ।’ - एभा १०·३४७. २. लमथ्या ठरविे, समजिे : 
‘तैसें लवचालरता ंलनरसिें  ।’ - ज्ञा २·१३१. 
 अलि. संपिे; जािे; िूर होिे; र्गळिे; कायमचे नष्ट होिे : ‘जैसी रात्र लनरसता ंउठती जन ।’ - 
रालव ७·८४. [सं.लनर ्+ अस्] 
 
णनरसन  न. १. िूर करिे; िंडन, नाश करिे. २. नाकारिे; अस्वीकार; टाकिे; फेकिे. 
[सं.] 
 
णनरसनी पहा : णनरशी : ‘नेिीच तो लनरसनी धलरिी मुकंुिे ।’ - अकक २ कृष्ट्िकौतुक ५०. 
 
णनरसा, णनरसे लव. न तापविेिे, पािी न लमसळिेिे (िूध). 
 
णनरस्त लव. िूर फेकिेिा; िंलडत; लजत; नष्ट केिेिा (र्गैरसमज, अज्ञान). [सं.] 
 
णनरहर न. बुलद्धबळातीि मोहरे : ‘…कृत्यजाताचंी लनरहरें । सालरजती ।’ - माज्ञा१८·१७०. 
 
णनरहंकारी लव. र्गवय, ताठा नसिेिा; नम्र; लवनयशीि.[सं.] 
 
णनरक्षर  लव. अिरओळि नसिारा; अलशलित; अडािी. [सं.] 
 
णनरंकार  लव. लिलव. (चुकीने अथय) १. लनराकार; शुद्ध; केवळ; एकटा; लनव्वळ; 
एकमेवालितीय. २. पूियपिे; केवळ; सवयस्वी. [सं.लनराकार] 
 
णनरंकुश  लव. स्वच्छंिी; ताबा, बधंन, मयािा न मानिारा; कोिाचे न ऐकता वार्गिारा; स्वैर; 
बेताि; मोकाट; अप्रलतबंध. [सं.] 
 
णनरंकुशा तृप्ती जीवाच्या ज्या सात अवस्था आहेत त्यातिी फिरूप सातवी अवस्था. - हंको. 
 
णनरंगळी स्त्री. जास्त श्रम झकवा उपवास यामुंळे र्गाते्र लशलथि, जड होिे; सुस्ती; मर्गयळी; 
थकव्यानंतरची िंोप. (लि. येिे, भरिे.). 
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णनरंजन  न. १. (तत्त्व.) लवद्या; ज्ञान. २. उजाड प्रिेश; एकातं स्थळ : ‘लनरंजनीं आम्ही 
बालंधयेिें  घर ।’ - तुर्गा ४०४३. ३. अरण्य : ‘मृत्यलून आधालधिे । लतहीं लनरंजन सेलविें  ।’ - ज्ञा १३·२३. 
 लव. १. लनर्णवकल्प; सोज्वळ; लनष्ट्किंक; मायालवरलहत; चूक, व्यंर्ग इ. रलहत; 
जन्द्ममरिालिकािा कारि असिारे प्रारब्ध ज्यािा नाही असा (परब्रह्म) : ‘िारे्ग तुिें ध्यान लनरंजनाचें I’ - 
सारुह १·३४. २. अस्पष्ट; रु्गप्त. [स.ं] 
 
णनरंजनी पु. र्गोसाव्यातीि एक पथं; हे र्गोसावी िंर्गोटी िावतात. 
 
णनरंतर लव. १. संबंध असिेिा; मध्ये अंतर नसिेिा. २. सततचा; नेहमीचा; कायमचा. ३. सिर्ग; 
अिंड. [सं.] 
 
णनरा पु. ताडाच्या झकवा िजुरीच्या िंाडापंासून लनघिारा, न आंबिेिा रस; एक प्रकारचे मद्य. 
 
णनरा पु. एक प्रकारचे पाढंरे र्गवत. 
 
णनरा लव. शुद्ध; लनभळे; लनरसे; स्वच्छ : ‘लिवसानलिवस रंर्ग चढता लनरा र्गलहरा I’ - सिा ३८. 
 लिलव. अर्गिी; नुसता; केवळ. [झह.; सं.] 
 
णनराकरि, णनराकृती न. स्त्री. पहा: णनरसन[सं.] 
 
णनराकार लव. आकाररलहत; लनरवयव (परमेश्वर, परब्रह्म). [सं.] 
 
णनराकारिे, णनराकरिे सलि. नाकारिे; लनषेध, नाकबूि करिे : ‘जें कमयजात आघवें । एथ 
लनराकालरिें  िेवें ।’ - ज्ञा २·३७२. 
 
णनराकृत लव. १. हाकून, फेकून लििेिा. २. नाकबूि; लनलषद्ध. [सं.] 
 
णनराकृती लव. (शाप.) ज्यािा लवलशष्ट आकार नाही असा; (इं.) कोिाइड. 
 
णनराकृतीकरि तत्त्व वातावरिापासून वरे्गळे ओळिता येऊ नये म्हिून स्वतुःचा पोशाि, त्वचेचा रंर्ग 
इ. बििण्याचे तत्त्व.(इं.) कॅमोफ्िेज. 
 
णनराचार लव. विेलवलहत आचार न पाळिारा; रािसवृत्ती; रानटी; अडािी; जंर्गिी.[सं.] 
 
णनराजन लव. पहा : णनरंजन : ‘तो लनराजन स्वरूप परमेश्वर:’ - वच्छटी. 
 
णनराट लव. १. िंाडाचंी साविी वरै्गरे नसिेिी, मोकळी, उघडी, उन्द्हाची (जार्गा). (कु.) २. वरे्गळा; 
एकटा. (िंाडी) 
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णनरािी  लव. संुिर; पलवत्र : ‘केिी िीळा लनरािी.’ - र्गस्तो ८१. 
 
णनरात लव. राते नसिेिे; ताबंडे नसिेिे (भात). [सं.लनरक्त] 
 
णनरा दम िमिेिा; थकिेिा; श्रलमत : ‘युसफ याचाही लकत्येक पलहिवानाशीं कुस्ती करून लनरा 
िम िंािा आहे त्याच्याशीं कुस्ती कर.’ - लवबाइ, भारतवषय. 
 
णनरादानी स्त्री. पाढंरे, चौकटी िुर्गडे. [सं.लनलरलर्गनी] 
 
णनराधार लव. १. लनरालश्रत; पाया, आधार नसिेिे (मनुष्ट्य, वस्तू, इमारत); ज्यािा आधाराची, 
आश्रयाची र्गरज नाही असा (ईश्वर). २. अप्रमाि; अलवश्वनीय (बातमी). [सं.] 
 
णनराणनपटा, णनराणनपटारा पु. १. लशल्लक रालहिेिे काम, भानर्गडी इ. संपविे, आरंभिेिा 
धंिा इ. शवेटािा नेिे; िटिा, लफयाि इ. लनकािात काढिे. २. स्वच्छ, साफ करिे; चाटूनपुसून िख्ि 
करिे; लनपटून काढिे; वाहून नेिे; िुबाडिे; नाहीसे करिे. (लि. करिे). 
 
णनराभास लव. १. भास झकवा दृश्य याचं्या लवरलहत; असत्य, माया यानंी रलहत (ब्रह्म, ईश्वर). २. 
कोित्याही सादृश्याने, कल्पनेने झकवा मानलसक भावनेने प्रकट करून िािवण्यास अशक्य (ईश्वर). [सं.] 
 
णनराम लव. (वैद्यक.) अपचनातून न उद्भविेिा (ताप, आजार). [सं.] 
 
णनरामर्  लव. १. आजारी नसिेिा; लनरोर्गी; आनंिी. २. रोर्ग, साथ वरै्गरे नसिेिा (िेश, 
जार्गा). ३. लनझित; लनभयय, शातं (मनुष्ट्य, लनरा). ४. त्रास, कटकट नसिेिी (जार्गा, धंिा, नोकरी इ.). 
[सं.] 
 
णनराणमष लव. १. मासंलवरलहत. २. िाचिुचपत नसिेिी. [सं.] 
 
णनरार्ास लव. आयास, त्रास, श्रम वरै्गरेंलशवाय. [सं.] 
 
णनरालर् लव. अलवनाशी; अिय; कधीच नाश न पाविारे. [सं.लनरिय] 
 
णनरालंब लव. पहा : णनरवलंब : ‘लजही सकळभतूालंचया लहतीं । लनरािंबीं अव्यक्तीं ।’ - ज्ञा 
१२·६०. 
 न. १. आकाश. - शर. २. लनराकार (परब्रह्म): ‘लनरािंबींची वाडी । होती लत्रभवुनायेवढी ।’ - 
ज्ञा १३·४४. [सं.] 
 
णनराणविे सलि. लनराळे करिे आलि बाहेर पसरिे; मोकळे करून अिर्ग अिर्ग पसरिे, वाळत 
टाकिे (कपडे, धान्द्य इ.). 
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णनराश लव. १. आशाभरं्ग िंािेिा; आशा नसिेिा; हताश; लिन्न. २. लनलरच्छ; उिास; लनरपेि.[सं.] 
 
णनराशिे, णनरासिे अलि. आशा सोडिे; हताश होिे. 
 
णनराशा  स्त्री. १. आशाभरं्ग; आशा नसिे; हताशा.२. लनलरच्छपिा; लनष्ट्कामता.[सं.] 
 
णनराशावाद पु. मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यात सुिापेिा िुुःिच जास्त आहे असे मत; (इं.) पेलसलमिंम. 
 
णनराणश्रत लव. आश्रय, संरिि नसिेिा.पहा : णनराधार [सं.] 
 
णनरास पहा : णनरसन 
 
णनरास स्त्री. लनराशा : ‘कलरता ंिान हेंलच मार्गावयास । नका भार घेऊं करंू लनरास I’ - तुर्गा ३४५. (कु.) 
[सं.लनर् + आशा] 
 
णनरासचे सलि. लनिाळिे. (र्गो.) [सं.लनर् + अस्] 
 
णनराहार पु. १. मुळीच न िािे; कडकडीत उपवास; लनजयळी. २. लनरशन, धान्द्यरलहत फराळ; 
नेहमीसारिे अन्न न िाता थोडी फळे झकवा काही लवलशष्ट पिाथय वरै्गरे िािे. [सं.] 
 
णनराळ न. १. आकाश; अंतराळ; अवकाश : ‘प्रभेनें लनराळ कोंििें  ।’ - रालव १०·२३. २. लनराकार, 
लनराश्रयरूप ब्रह्म. ३. लनरालश्रत लठकाि : ‘तरी अभ्यासाचेलन बळें  । प्रत्याहारीं लनराळें  ।’ - ज्ञा ६·५७. 
[सं.लनरािय] 
 
णनराळा लव. १. वरे्गळा; स्वतंत्र; अिर्ग; न जोडिेिा.२. िुसरा; वरे्गळा; अन्द्य. ३. असंयुक्त; लभन्न; 
लवभक्त; न जुळिारा; असदृश; परका. [सं.अन्द्यतर - अन्द्यअर - न्द्यार ( + ि प्रत्यय) - न्द्यारि - लनराळ. 
- भाअ १८३३.] 
 
णनराळेपोटी लिलव. लरकाम्या पोटी. 
 
णनरांकार पु. एक लपशाच्च. - मसाप ४·४·२८०. 
 लव. लवलचत्र; वडेसर वृत्तीचा. (कु.) 
 
णनरांजन न िेवासमोर िावण्याचा लवशषेतुः तुपाचा, फुिवातीचा लिवा. 
 
णनणरच्छ  लव. इच्छा नसिेिा; लनुःस्पहृ. [सं.] 
 
णनकरणद्रर् लव. १. नपुसंक, प्रजोत्पािनािा असमथय; षंढ. २. हात, पाय इ. अवयव नसिेिा; 
व्यंर्ग असिेिा. ३. (रसा.) जडपिाथयलवषयक; (इं.) इनऑग्यार्गलॅनक. [सं.] 
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णनरी स्त्री. १. धोतराची, िुर्गड्याची चुिी; लमरी; घडी; वस्त्र नेसताना हाताच्या बोटावर पाडिेिी 
एकावर एक घडी. २. मळसूत्राच्या िोबिीतीि उंचवटा, कडा. ३. चरकाच्या कडेच्या िाटाचें पुढे मारे्ग 
होिारे भार्ग. [सं.नीलव; क. लनलरसु] 
 
णनरीणपरी स्त्री. लनरवालनरव; आवराआवर. (व.) 
 
णनरीम पु.न. र्गिबत लरकामे असल्यास त्याचा समतोि रािण्यासाठी त्यात घातिेिे िर्गड, िोिंड 
वरै्गरे वजन; (इं.) बिॅस्ट. 
 
णनरीश्वरवाद पु. ईश्वराचे अस्स्तत्व न मानिारे मत.[सं.] 
 
णनरीक्षक पु. तपासनीस; (इं.) इन्द्स्पेक्टर.[सं.] 
 
णनरीक्षि न. ििपूवयक बारीक पाहिे; परीिा. पहा : णनरखिे [सं.] 
 
णनरीक्षिे उलि. बारकाईने पाहिे; लनरििे. 
 
णनरुक्त न. १. एक विेारं्ग. विेातीि कठीि शब्िाचें अथय स्पष्ट करिारे शास्त्र. वेिाथय स्पष्ट करिाऱ्या 
लनघंटु या वैलिक शब्िकोशावर यास्काचायांनी लिलहिेिे भाष्ट्य. २. अथयस्पष्टीकरि; व्याख्या; शब्िाचंी 
व्युत्पत्ती सारं्गिे. 
 लव. ज्यात रु्गिधमाचे, पलरस्स्थतीचे लववेचन, स्पष्टीकरि केिे आहे ते; व्याख्यात. [सं.] 
 
णनरुक्ती स्त्री. १. पिाथाचे स्वरूप समजण्यासाठी बाधंिेिे ििि. २. िििालिकावंरून केिेिे 
स्वरूपकथन; व्याख्या; वियन. ३. शब्िाची व्युत्पत्ती सारं्गिे. [सं.] 
 
णनरुज लव. लनरोर्गी : ‘कासंवघृतेलस आरोर्गी । लनरुजा रोर्गी व्हावया ।’ - एरुस्व ११·३४. [सं.] 
 
णनरुता, णनरुती, णनरुते लव. िरे; शुद्ध : ‘ज्ञान उपिेशावें लनरुतें ।’ - लवपू १·६३. 
 लिलव. िात्रीने; स्पष्टपिे; लनियाने; िरोिर; िलचत : ‘ऐसी असता ं उिासवृत्ती । िािशवषें 
िलमिीं लनरुती ।’ - भलव २२·३१.[सं.लनरुक्त] 
 
णनरुता लव. बाजूिा, शवेटी, एकीकडे असिेिा : ‘लनरुलतया ठेलिया :’ - उच २१७. [सं.] 
 
णनरुती स्त्री. १. प्राप्ती. २. लनियय; लनिय : ‘या लनरुतीकलरता ं बोिा । युर्गें रे्गिीं ।’ - ज्ञा १०·६७. ३. 
युक्ती; रीत : ‘ऐलशया समयोर्गाची लनरुती । िाहोलन जे िेह ठेलवती ।’ - ज्ञा ८·२२१. 
 
णनरुत्तर  न. उत्तराचा अभाव. 
 लिलव. काय उत्तर द्याव ेहे न कळिारा; कंुलठत; स्तब्ध.[सं.] 
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णनरुत्साह लव. १. उत्साह नसिारा; हताश; लिन्न. २. लनजीव; झहमत नाहीशी िंािेिा. [सं.] 
 
णनरुद्ध लव. बद्ध; अडविेिा; बाधंिेिा; कैि. [सं.] 
 
णनरुद्योगी लव. १. उद्योर्ग, कामकाज नसिेिा; बेकार; व्यवसायहीन. २. लनकामी; आळशी; 
लरकामा बसिारा. [सं.] 
 
णनरुपचार लव. १. कारिालशवाय; लनर्णनलमत्त : ‘आलि लनरुपचारा पे्रमा । लवषय होय जें लप्रयोत्तमा ।’ 
- ज्ञा १८·१३४६. २. उपालधरलहत : ‘जो लनरु्गयि लनर्णवकार । जो लनष्ट्कमय लनरुपचार ।’ - एरुस्व १·२०. [सं.] 
 
णनरुपद्रवी लव. १. त्रास, कटकट न करिारा. २. र्गरीब; लनरपराध.[सं.] 
 
णनरुपम  लव. ज्यािा कशाचीही उपमा िेता येत नाही असा; अप्रलतम; अतुि; अलितीय. [सं.] 
 
णनरुपर्ोगी लव. उपयोर्गी न पडिारा; कारिी, कामी न िार्गिारा; कुचकामाचा; व्यथय. [सं.] 
 
णनरुपणहत लव. उपालधरलहत; ज्याच्या मारे्ग कोितेही बंधन, व्याप, अडचि इ. नाही असा : ‘ठी 
केिी लनरुपलहतीं । आपुल्या रूपीं ।’ - ज्ञा १५·४४२. 
 
णनरुपाधी, णनरुपाणधक लव. उपाधी, त्रास यापंासून मुक्त; उघडा; सरळ (ज्ञान, रूप, हेतू, आत्मा 
इ.). [सं.लनरुपालधक] 
 
णनरुपार् पु. इिाज नसिे; अपलरहाययता; अनन्द्यर्गलतकता.[सं.] 
 
णनरंुधिे  उलि. लनरोध, प्रलतबधं करिे; अडविे. [सं.लन + रुध्] 
 
णनरू पु. चुन्द्याच्या बाधंकामावर घासून त्यािा सफाई िेण्यासाठी मसािा घािून तयार केिेिा 
बारीक चुना; सनिा. (लि. िाविे) : ‘िर्गड चारं्गल्या लनरंूत बसवाव.े’ - मरॅट ३७. 
 
णनरू, णनरे लव. १. पहा : णनरा. २. पहा : णनरसे : ‘तुिंी धलरतें हानुवटी मी, लनरे िुध पेई पेई ।’ - 
होिा ३३. 
 
णनरूढी स्त्री. १. िोकाचार; रीत. २. िोकप्रलसद्धी : ‘लनरूढी जळघट घेईजे लशरीं । तेवीं विंावे बलळष्ठ 
वैरी I’- मुआलि ३४·८१. [सं.] 
 
णनरूपि  न. १. कथावियन; ििि - स्वरूप - प्रामाण्य इ. लवचारात घेऊन केिेिे 
स्पष्टीकरिात्मक कथन. २. लनविेन; लववचेन; व्याख्यान.[सं.] 
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णनरूणपिे उलि. १. वियन करिे; ििि, स्वरूप इ.सलहत एिािी र्गोष्ट सारं्गिे. २. सारं्गिे; 
लनविेन, जाहीर करिे. [सं.लनरूपि] 
 
णनरूणपता लव. लनरोप्या : ‘तैसा मी अनुग्रहीतु । साधंूचा लनरूलपतु ।’ - ज्ञा १·८२. 
 
णनरूहबस्ती स्त्री. मि व अन्द्य िोष बाहेर काढून टाकण्यासाठी लपचकारीच्या साहाय्याने लििेिे 
औषध; एलनमा. 
 
णनऋय णत, णनऋय ती  स्त्री. १. नैऋय त्य लिशा; िलिि आलि पलिम यामंधीि उपलिशा. २. (ि.) नाश; 
मृत्य;ू लवपत्ती. 
 पु. नैऋय त्य लिशचेी िेवता. [सं.] 
 
णनरोखी  स्त्री. आल्यासारिी एक औषधी वनस्पती. ही िम्यावर उपयोर्गी आहे. मधातं िावयास 
िेतात. - बििापूर १६३. 
 
णनरोग, णनरोगी लव. रोर्ग नसिारा; लनकोप प्रकृतीचा; धडधाकट. [सं.] 
 
णनरोध पु. १. प्रलतबंध; अटकाव; कैि; अडथळा. २. लनयमन; संयमन; बंधन; प्रलतकार. ३. 
संतलतलनयमन व िैं लर्गक संबधंातीि सुरलितता या कारिासंाठी पुरुषानंी शारीलरक संबधंाच्या वळेी 
वापरण्याचे साधन. 
 
णनरोधक लव. १.िाब, आटोका, ताबा, बंध इ. ठेविारा; िमन करिारा.२. अटकाव, प्रलतकार 
करिारा; अडथळा आििारा. 
 
णनरोधिे सलि. १. लनग्रह; िमन, संयमन करिे. २. बंधनात, ताब्यात ठेविे; अटकाव करिे. ३. 
अडविे; रोििे. [सं.लन + रुद्ध] 
 
णनरोधन  न. १. लनग्रह; िमन; िाब; बधंन.२. अटकाव; प्रलतकार; (इं.) लपकेझटर्ग : ‘लविेशी 
कापड लवकण्याबदि अहमिाबाि स्वयंसेवकानंीं लनरोधन करून अन्नत्यार्ग केिा.’ - के २·१२·३०. ३. 
(मा.शा.) मनातीि इच्छा मनाच्या अबोध भार्गात िोि िडपिे; (इं.) लडपे्रशन. ४. उष्ट्िता, वीजप्रवाह याचें 
वहन सुिभपिे व सुरलितपिे होण्यासाठी वापरिे जािारे प्रलतबंधात्मक आवरि. उिा. प्िॅस्स्टक, िाकूड 
इ. 
 
णनरोधलेख पु. १. स्वतुःची जंर्गम मािमत्ता परत लमळवण्यासाठी लमळविेिा आिेश; हुकूम. २. 
न्द्यायाधीशाने िटिा पुढे चािव ूनये अशा अथाचा िेिी हुकूम. 
 
णनरोप पु. १. आज्ञा : ‘वेिालंचया लनरोपा । आन न कीजे ।’ - ज्ञा १६·४५५. २. संिेश; मजकूर. ३. 
जाण्याची परवानर्गी; रुिसत. (लि. घेिे, िेिे.). ४. सन्द्मानाने केिेिी पाठविी; बोळवि. ५. 
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शतेकापिीचा परवाना मािकाकडून लमळण्याच्या वळेी शतेकऱ्याकडून मािकािा लमळिारी भेट. [सं.लन 
+ रूप्] (वा.) णदव्र्ाला णनरोप देिे - लिवा मािविे. 
 
णनरोप पोचविे मुिाचंा एक िेळ. 
 
णनरोपविे सलि. लनरविे; स्वाधीन करिे; सोपविे : ‘हीराइसेतें भटोबासीं मज लनरोपवीिे आन 
तयातें मीं साडूंलन आिा ं:’ - वृद्धाचार ४. 
 
णनरोपाणनरोपी लिलव. नुस्त्या तोंडी लनरोपावरून; लनरोप आल्यापाठवल्यावरून. 
 
णनरोप्र्ा  लव. १. संिेशवाहक; लनरोप सारं्गिारा, पोचविारा. २. ज्यािा पलरस्स्थतीप्रमािे 
कामात फेरफार करण्याचा अलधकार नसून आजे्ञप्रमािे चािाव ेिार्गते असा. ३. फक्त लनरोप सारं्गण्याच्या 
उपयोर्गाचा; स्वतुःची बुद्धी नसिेिा. 
 
णनरोलिे, णनरोळिे सलि. मळ काढून स्वच्छ करिे; मशार्गत करिे. [सं.लनमयि] 
 
णनरोविे  सलि. १. सोपविे; सोडिे. २. आज्ञा िेिे; सारं्गिे : ‘तेथ लनरोलविें  व्यासें । तें नेिीच हों ।’ 
- ज्ञा १८·५५२. 
 
णनरौता, णनरौते लिलव. पहा : णनरुता : ‘तें लनरौता िुिू जािेंती ।’ - िाव ३३२. 
 
णनर  अ. उप. १. िात्री; हमी; आश्वासन. २.नकार; अभाव. [सं.] 
 
णनगयिचा लव. (लनरु्गयि परमेश्वराची मूती बनविारा यावरून ि.) असमथय; अिम; नािायक; 
लनरुपयोर्गी; अकुशि (कारकून, कारभारी, कारार्गीर इ.). [सं.लनरु्गयि] 
 
णनगयत स्त्री. १. लसद्धी; यश; सुपलरिाम; आनंििायक लनकाि; उिर्गडा.२. लनर्गयम; सद्र्गती. 
 स्त्री. न. १. लनयात होिारा माि. २. त्यावरीि जकात. 
 लव. रे्गिेिा; पासून, कडून आिेिा, लनघािेिा, परतिेिा. [सं.] 
 
णनगयम पु. १. सद्र्गती. २. शवेट; पलरिाम; लनकाि.३. लनर्गयमन; पुढे झकवा बाहेर जािे. ४. सुटका; 
मोकळीक. 
 
णनगयमफणलका स्त्री. (वालिज्य.) बँकेत पैशाचंी िेवघेव करण्याची लिडकी. 
 
णनगामी  लव. बाहेर जािारा (िूरध्वनीवरीि कॉि); (इं.) आउट र्गोइंर्ग (कॉि). 
 
णनगुयि, णनगुयिी लव. १. रु्गिातीत; सत्त्वािी लत्ररु्गिाचं्या पिीकडचा (परमात्मा).२. चारं्गिे रु्गि 
नसिेिा; रु्गिरलहत. [सं.] 
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णनगुुंडी, णनगूयड, णनगूयडी स्त्री. एक िंाड; उंची १० - १२ फूट; साधी व कात्री या िोन जाती; फुिे लनळी 
व पाढंरी; पाने कातरल्यासारिी. [सं.] 
 
णनग्रुंथ पु. नास्स्तक; आत्मवािी; एक पंथ. - लमतािरा. [सं.] 
 
णनघृयि लव. लनियय; लनष्ठुर; कठोर; िूर. [सं.] 
 
णनघोर लव. १. लनष्ट्काळजी; बेलफकीर; भयलवरलहत. २. लनुःशकं; काहीच लवकल्प नसिारा. [सं.] 
 
णनजयन लव. १. ओसाड; वस्ती नसिेिे. २. एकातं; आड बाजूिा, एकीकडे असिेिी (जार्गा). [सं.] 
 
णनजयनीभवन न. घरे उठवनू जार्गा मोकळी करिे. 
 
णनजयर पु. िेव : ‘िेवीं पुष्ट्पवृष्टी केिी । आनंििे लनजयर ।’ - भलव १·९९.  
 लव. १. अमर; अलवनाशी. २. जराहीन; म्हातारपि नसिेिा. [सं.]  
 
णनजयल, णनजयळ लव. १. पािी नसिेिा झकवा फार थोडे पािी असिेिा (िेश, प्रातं). २. ज्यात 
पािीही प्यायचे नसते असा (उपवास). ३. कोरडा; शुष्ट्क. ४. (शाप.) जिरलहत; अनारय; (इं.) 
अनहायड्रस. 
 
णनजयली एकादशी, णनजयळी एकादशी ज्येष्ठ शुद्ध एकािशी. या उपवासात संध्येतीि आचमनाच्या 
पाण्यालशवाय इतर पािीिेिीि प्यायचे नसते. 
 
णनजयलीकरि न. अलतसार, उिट्या होण्याने शरीरातीि पािी व िार कमी होिे. याने मृत्यू 
येण्याची शक्यता असते. 
 
णनजुंतुक लव. ज्यातीि रोर्गकारक जंतू नष्ट केिे आहेत असा. 
 
णनजुंतुकीकरि न. कोित्याही पिाथावरीि रोर्गकारक जंतू नष्ट करण्याची प्रलिया. 
 
णनजीव लव. १. प्राि नसिेिा; अचेतन; जड (पाषाि इ.). २. अशक्त; िुबयळ; लनुःसत्त्व. ३. (ि.) 
नाजूक; कमजोर. ४. मूस्च्छयत : ‘लनजीव होऊन ििेक ।’ - रु्गच ११·८६. [सं.] 
 
णनझयर पु. १. िंरा. २. जिप्रपात; िंोत; धबधबा.[सं.] 
 
णनढाविे उलि. १. सहन करण्याची सवय होिे. २. (मडके) पािंरण्याचे थाबंिे; पािंरिार नाही 
असे करिे; वापरामुळे अलधक उपयुक्त होिे. ३. व्यसन इ.लवषयी लनियज्ज होिे; रु्गन्द्हे करण्यात सराईत 
होिे. 
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णनिय न. ममय. (र्गो.) 
 
णनियर् पु. १. लनिय; लनग्रह. २. लसद्धान्द्त; ठराव. ३. (कायिा) लनकाि; लनवाडा. [सं.] 
 
णनियर्चौकट स्त्री. (संर्गिक) प्रवाहआकृतीत अट झकवा प्रश्न लिलहण्यासाठी ठेविेिी चौकट. 
 
णनियर्पत्र  न. लनकािाचा कार्गि; ठराव, लशिा याचें पत्रक; (इं.) जजमेंट. 
 
णनियर्ी, णनिार्क न. (बीजर्गलित) काही लवलशष्ट फिे. ही ठरावीक लनयमानंी काढता येऊन 
लवलशष्ट प्रकारानंी माडंताही येतात; (इं.) लडटरलमनंटस्. 
 लव. १. लनकाि, ठराव, लनियय करिारा. २. लनियय करण्यासाठी प्रवृत्त करिारा; लनिायक; 
लनिययािा उपयोर्गी. ३. लनलित; ठाम. 
 
णनिार्क मत मते घेताना िोन्द्ही बाजंूना सारिी मते पडिी असता सभापतीने सूचना लनकािात 
काढण्यासाठी िेण्याचे जािा मत. 
 
णनिीत लव. १. लनियय केिेिा; ठरविेिा. २. लनवाडा, फैसिा केिेिा; लशिा सुनाविेिा. [सं.] 
 
णनिुुंचे अलि. घेरी येिे; भाबंाविे. (र्गो.) 
 
णनतुयटक  न. १. तुटिे, तोडिे, मोडिे (संबधं, संघ, सहवास). २. लमटविे; समेट करिे 
(भाडंिाचा). 
 लव. १. तोडिेिे; मोडिेिे. २. लवस्कळीत. ३.लनलित.[सं.लनर् + त्रटु] 
 
णनदयम लव. १. पहा : णनभेळ : ‘सात िि लनियम चािंीचीं उंचउंच तीं चौतिी I’ - पिा २४·५१. २. 
सबधं; एकजात; एकलजनसी. 
 
णनदयर्, णनदयर्ी लव. कठोर; लनष्ठुर. [सं.] 
 
णनदयर्ा स्त्री. लनष्ठुरपिा : ‘ मातोश्रींनी लनियया केिी आहे.’ - पेि २६·५२. [सं.] 
 
णनदयळिे, णनदाळिे उलि. १. नाश, धुळधाि करिे. २. रर्गडिे; िाडंर्गाई करिे. 
 
णनदालन न. १. संपूिय नाश; धुळधाि; नायनाट; पूिय घात, उद्ध्वस्त करिे. २. टंर्गळमंर्गळ; 
चािढकि; चुकवाचुकव. [सं.] 
 
णनर्पदष्ट लव. १. वियन केिेिे; सूलचत; िर्णशत; लनरूलपत. २. बजाविेिे; आज्ञालपत; सालंर्गतिेिे; 
िािविेिे; शालसत. [सं.] 
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णनदेश पु. १. वियन; लनरूपि; उल्लेि; सारं्गिे; िािविे. २. आज्ञा; हुकूम; आिेश; अलधकाराने 
िािविेिी लिशा, मार्गय. [सं.] 
 
णनदेशक पु. (बीज.) आिेिात संख्यारेषा अिावरीि झबिूशी संर्गत असिारी संख्या. 
 
णनदेशपुस्स्तका स्त्री. महालवद्यािय, संस्था, कंपनी इ.ची ओळि करून िेिारी पुस्स्तका; (इं.) 
प्रॉस्पेक्टस. 
 
णनदेशसूची स्त्री. अनुिमलिका; वियिमसूची. 
 
णनदेशस्तंभ पु. लिशाफिकाचा िाबं. 
 
णनदेशांक पु. िैनंलिन वापरातीि वस्तूच्या भाववाढीचा तुिनात्मक आकडा. 
 
णनदेणशका स्त्री. िूरध्वलनिमाकंाचंी यािी; (इं.) लडरेक्टरी. 
 
णनदोष लव.  अपराध, िोष, व्यंर्ग इ. लवरलहत; शुद्ध. [सं.] 
 
णनद्वुंद्व न. १. भाडंिाचा, मतभेिाचा अभाव. २. जर्ग आलि ईश्वर एकच असा भाव. 
 लव. १. भाडंिातून मुक्त. २. भेिरलहत; परमात्म्याशी अभेि मानिारा. ३. िुजेपिा, परकेपिा 
नसिारा : ‘-… तरी लपता साहे लनिंि । तैसें सालहजो जी I’ - ज्ञा ११·५७३. ४. सुििुुःि, सत्यासत्य, 
मानापमान इ.च्या पिीकडे रे्गिेिा.[सं.] 
 
णनधयन लव. िलररी; कंर्गाि; र्गरीब. [सं.] 
 
णनधात, णनधातु, णनधातुक लव. १. अंर्गात धातू, वीयय नसिेिा; नपुसंक. २. चीजवस्तू, पैसा 
नसिारा; िलररी; लनधयन. [सं. लनर् + धातु] 
 
णनधार पु. १. लनिय; िात्री; लवश्वास. २. संकल्प; ठाम उदेश. ३. लनकाि; लनियय; लनुःसंलिग्धता. ४. 
लनयम; नेम. ५. आधार; आश्रय. [सं.] 
 
णनधारि न. १. लनिय, िात्री करिे; ठरविे. २. संिेहाभाव. [सं.] 
 
णनधारिे उलि. १. लनलित करिे; ठरविे. २. लनुःसंलिग्धपिे जाििे. 
 
णनधाणरत लव. लनलित, कायम केिेिे, ठरविेिे; िात्रीिायक. 
 
णनधास्त  लव. १. लबनधोक; लनभयय. २.स्वस्थ; लनष्ट्काळजी; बेलफकीर; लनघोर. [सं.लनर् + 
अर.िहशत] 
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णनधोक  लव. १. भयरलहत. २. बेलफकीर. 
 
णननार्क लव. शास्ता, पुढारी नसिेिा (िेश, संघ इ.). [सं.] 
 
णननार्की स्त्री. अंिाधंुिी; बेबंिशाही; अराजकता. 
 
णनर्पनणमत्त लव. लनलमत्तावाचून, कारिालशवाय (बोििे, जािे इ.). 
 
णनपुयट, णनपुयटवािा, णनपुयटवािी, णनपुयटवानी लव. अर्गिी स्वच्छ. (व., घाटी) 
 
णनपुयस लव. िरपूस. - शर. 
 
णनबयळ लव. िुबयळ; अशक्त; कमजोर; शस्क्तहीन.[सं.] 
 
णनबयळनस लव. ज्याचे मज्जातंतू िीि आहेत असा. 
 
णनबयळी खेळ, डाव, प्रकार (बुलद्धबळ) िेळात लनजोरी मोहरी मारून घेण्याची रीत. 
 
णनबुंध पु. १. लनिय; पहा: णनधार.२. मयािा; बिंी; लनयम; कायिा; हुकूम; शासन; आज्ञा; कानू. ३. 
ताबा; िाब; आळा. ४. आग्रह. [सं.] 
 
णनबुंधक  लव. प्रलतबधंक. 
 
णनबाि पु. पहा : णनवाि 

लव. घर, कुटंुब, संसार इ. नसिेिा; फझटर्ग. [सं. लनवाि] 
 
णनबािी  पु. र्गोसाव्यातंीि एक पथं; हे र्गोसावी पूिय नार्गव ेलफरतात. 

लव. धाडसी; कोिाचीही पवा न करता एकटा, धडाडीने पुढे जािारा, काम करिारा; 
संकटािा, अडचिींना न जुमानिारा. [सं.लनवाि] 
 
णनबाध लव. १. पहा: णनदोष. २. आिेप न घेता येण्यासारिा. ३. लनधोक; लनझित; बाध नसिेिा. ४. 
शातं; एकातंाची; लनरुपरवी (जार्गा). 
 
णनबी, णनबीज न. बीजही उरिे नाही असा पूिय नाश; लनमूयिन. 
 
णनबीज  लव. १. बी नसिेिी, बीजरलहत (फळे). २. संपूिय नाश, उद्ध्वस्त, नायनाट केिेिा. 
३. लनराधार, अलवश्वसनीय (बातमी इ.). 
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णनबीजीकरि न. शस्त्रलिया करून प्राण्याचंा अंडकोश झकवा वृषि या बीजोत्पािक गं्रथी काढून 
टाकण्याची प्रलिया. 
 
णनबुयजिे  अलि. कंटाळिे; अर्गलतक होिे. [सं.लनर् + बुज्] 
 
णनबुयद्ध, णनबुयद्धी, णनबुयज, णनबूयज लव. १. मूिय; मंि; मठ्ठ : ‘का ं लनबुयज केिें  लचत्त । सारं्गें त्वलरत 
मजिार्गीं ।’ - भलव १६·१९१. २. ध्यानभ्रष्ट; अज्ञानी; समज न आिेिा. [सं.] 
 
णनबूयज लव. १. (र्गंलजफाचंा िेळ) ज्याच्या डावािा पानाचंा भरपूर पुरवठा िार्गत नाही असा. २. 
बुलद्धबळातीि संज्ञा. 
 
णनबोध लव. १. अलशलित; न लशकविेिा. २. उपिेश, लशिि लमळािे नसतानाही जाििारा. ३. 
लशिि, ज्ञान, बोध घेण्यािा अयोग्य. [सं.] 
 
णनभयर् लव. १. सुरलित; पहा : णनधास्त. २. धीट, न लभिारा. 

न. धोका, भीती याचं्यापासून मुक्ती. [सं.] 
 
णनभयर लव. १. भरपूर; पूिय भरिेिा; र्गाढ; अलतशय : ‘हरुषें लनभयर उलदत । सुप्रसन्नविनु I’ - िास 
१·२·९. २. लवश्वसून, अविंबनू असिेिा; आश्रयी. 

पु. १. एिाद्या र्गोष्टीचा ध्यास, हव्यास, लपच्छा, पाठिार्ग; मनाची अलतशय ओढ, कि, लनष्ठा. 
(लि. धरिे, ठेविे, राििे). २. एिाद्या र्गोष्टीत आनंिाची, आवडीची पलरपूियता. ३. अलतशय नैपुण्य. ४. 
लवश्वास; भरवसा; आधार. [सं.] 
 
णनभयत्सयिे उलि. १. झनिा करिे; िोष िाविे. २. लतरस्कार, उपहास, अवहेिना करिे. 
[सं.लनभयत्सयना] 
 
णनभयत्सयना स्त्री. झनिा; उपहास; पािउतारा. [सं.] 
 
णनभागी  लव. अभार्गी; फुटक्या नलशबाचा. 
 
णनभीक  लव. स्पष्ट; असंलिग्ध; धीटपिाचे; भयरलहत. 
 
णनभीड  लव. १. भीडभाड न ठेविारा; स्पष्ट बोििारा; बेमुवयत; लनुःस्पहृ. २. (झनिाथी) उद्धट; 
मान, आिर न ठेविारा. 
 
णनभेळ  लव. १. शुद्ध; अस्सि; भेसळ नसिेिा; साफ, स्वच्छ. २. एकजात; एकलजनसी. 
 
णनभ्रांत, णनभ्रांती  स्त्री. िात्री; लवश्वास; लनिय; मनाचा लनुःशकंपिा. 

लिलव. १. िात्रीने; लनियाने. २. का ंकंू न करता; न कचरता; लनुःशकंपिे. [सं.] 
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णनमयिी स्त्री. उत्पत्ती; रचना. (र्गो.) [सं.लनमाि] 
 
णनमयनुष्ट्र् लव. पहा : णनजयन [सं.] 
 
णनमयम लव. माया, ममता, आसक्ती नसिारा (मािूस). [सं.] 
 
णनमयमत्व, णनमयमता न स्त्री. ममत्वाचा, आसक्तीचा अभाव. [सं.] 
 
णनमयळ, णनमयल लव. १. मळ नसिेिा; शुद्ध; स्वच्छ; पलवत्र. (ि. व शब्िशुः) माती नसिेिे (वस्त्र); 
ढर्ग नसिेिे (आकाश); कपट नसिेिी (बुद्धी) इ. २. लनभळे. [सं.लनमयि] 
 
णनमयळी  स्त्री. १. एक वनस्पती; लनवळी. लहचे बी चपटे व र्गोि असते. त्याचे चूिय र्गढूळ पाण्यात 
टाकिे तर पािी स्वच्छ होते. २. पाण्यासारिा जुिाब होिे; अलतसार.(र्गो.) [सं.लनमयि] 
 
णनमाि  लव. १. उत्पन्न केिेिे. २. बनविेिे; तयार केिेिे; पलरिाम पाविेिे. [सं.] 
 
णनमािगार न. वस्तू - उत्पािनाचा कारिाना; (इं.) फॅक्टरी. 
 
णनमािी  स्त्री. प्रयोर्गशाळा : ‘हरमान आइन्द्स्टाइन ह्याचंी एक छोटेिानी ‘लवद्युत रसायन’ 
लनमािी होती.’ - आईन्द्स्टाइन ९. 
 
णनमािे  न. नारं्गराची मूठ. (र्गो.) 
 
णनमाता  पु. १.उत्पािक (वस्तू इ. चा). २. प्रायोजक (लचत्रपट, काययिम इ. चा). [सं.] 
 
णनमाल्र्  न. १. िेवािा वाहून नंतर काढिेिी फळे, फुिे; लशळी फुिे. २. वास घेतल्याने, पाय 
िार्गल्याने िेवािा वाहण्यािा अयोग्य िंािेिी फुिे इ. ३. (ि.) मजीतून उतरिेिा, जुना िंािेिा, 
अलधकार - सत्ता नसिेिा मािूस, वस्तू; लनबयळ, तेजोहीन व्यक्ती; उपभोर्ग घेऊन टाकून लििेिी स्त्री. 
[सं.] 
 
णनर्पमक पु. म. फुिे यानंी लवश्व लनमाि करिारी शक्ती या अथी ईश्वराच्या ऐवजी योजिेिी संज्ञा. 
 
णनर्पमती  स्त्री. १. लनमाि करिे. २. लनमाि केिेिे सजीव, लनजीव असे सवय. [सं.] 
 
णनमुयळी, णनमोळी  स्त्री. १. अजीिय; अपचन. २. पहा : णनमयळी 
 
णनमूयल, णनमूयळ लव. १. मूळ, पाळ नसिेिा. २. मुळासकट नाश पाविेिा; उपटून काढिेिा. ३. 
लनराधार; लबनबुडाची; अलवश्वसनीय (बातमी इ.). 
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णनमूयलन  न. समूळ नाश, उच्छेि; अत्यंत अभाव. [सं.] 
 
णनर्ाि न. १. प्रस्थान; प्रवासािा लनघिे; बाहेर पडिे. २. पुढे अथवा बाहेर जािे. ३. मोि; लनवाि. 
[सं.] 
 
णनर्ात स्त्री. िेशाबाहेर जािारा माि, सेवा. 
 
णनर्ातवाटा पु. १. एकूि उत्पािनापैकी लनयातीसाठी ठरविेिा भार्ग. २. एिाद्या वस्तूचा 
लनयातिारामंध्ये ठरविेिा लहस्सा. 
 
णनर्ापन  न. १. काढून टाकिे. २. हदपारी. [सं. लनयापि] 
 
णनर्ास  पु. १. िंाडापंासून लमळिारा र्गोंि, राळ इ. नैसर्णर्गक स्राव. २. सार; काढा; अकय  : 
‘लनयास रे्गिें  । रसरायाचें ।’ - भाए ९९. [सं.] 
 
णनलयज्ज लव. बेशरम; िज्जाहीन; लनिाजरा; उद्धट; िाडंर्गा. [सं.] 
 
णनलेणखत लव. बुडीत म्हिून शरेा मारिेिा; (इं.) राईट ऑफ. 
 
णनलेप लव. १. अलिप्त; न िार्गिेिा, लशविेिा; न लवटाळिेिा. २. लशजवल्यावर, भाजल्यावर 
िरकटा न होिारा; धान्द्यफराळाचे अन्न. ३. िरकट्याचा स्पशय नसिेिा (िाद्यपिाथय). ४. ज्याच्यावर 
िुसरा पिाथय लचकटत नाही असा. ५. पलवत्र; शुद्ध; शुलचभूयत. ६. (झनिाथी) डामडौि, हौस, जेवििाि 
यानंी लवरलहत (िग्नािी समारंभ). ५. ज्यात उठावाचे लचत्रकाम केिेिे नाही असे (िेऊळ) : ‘लनिेपे 
िेउळीं पहुडती’ - मूप्र २४०८. ६. स्वरूप : ‘तो आत्मारामु सानंिी रमतुुः लनरु्गयिा लनिेपा जीवातें उधरीतुुः’ - 
मूप्र ३४७. [सं.] 
 
णनवयच पु. लनियय; लनिय; लसद्धातं : ‘प्राप्ता मतातंरा ं। लनवयचु कीजे ।’ - ज्ञा १३·२४०. [सं.लनवयचन] 
 
णनवयचिे  उलि. १. लववचेिे; वियन करिे; उघड करिे. २. सारं्गिे; बोििे. ३. लनिय करिे : ‘जो 
लनवयचू ंजाता ंवाढे ।’ - ज्ञा १०·२६८. 
 
णनवयचन  न. १. व्याख्या; वियन; लनरूपि. २. वचन; भाषि. ३. एका भाषेतून िुसऱ्या भाषेत 
तत्काळ अनुवाि करिे. [सं.] 
 
णनवयचनीर्, णनवाच्र् लव. व्याख्या, वियन करण्यायोग्य; सारं्गता - बोिता येण्यासारिे. [सं.] 
 
णनवयडी लिलव. िरे्गच; ताबडतोब : ‘मालरता ंन िरे्ग अधयघडी । तो मंत्र लनवयडी सारें्गन । - भाराबाि १२·४७. 
[सं.लनरवलध] 
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णनवयनीकरि न. १. (कायिा) जंर्गि - कायद्यािािी एिािी जमीन जंर्गिासाठी रािून ठेविी 
असेि तर ती सोडवनू घेण्यासाठी कायिेशीर कारवाई करिे. २. जंर्गि तोडून नाहीसे करिे. 
 
णनवुंच लव. न. फसविारा : ‘तैसा प्रियीं संहारे प्रपचं । तो लमथ्या हा लनवचं ।’ - लवउ ६·५७.[सं.] 
 
णनवुंश पु. वशंाचा, कुळाचा संपूिय नाश; लबमोड; लनुःसंतान; वशंच्छेि. 

लव. संतानहीन; मूि नसिेिा. [सं.] 
 
णनवुंशी कलम वशंिय िंािेल्या लपढीतीि लपशाच्च. त्या वंशाचे घर इ. जो उपभोर्गतो त्यािा ते िंपाटते. 
 
णनवाचक लव. लनवडिुकीसंबधंी. 

पु. मतिार; लनवड करिारा. 
 
णनवाचन न. लनवडिूक 
 
णनवाि न. १. लनिान; अंलतम मयािेपयंत पोचण्याची स्स्थती. २. मोठे संकट; अनथय; शवेट; अिेर; 
अलतशय लनकृष्टावस्था; लनरुपायाची स्स्थती. ३. (ि.) मृत्य;ू मरि. ४. मोि; सायुज्यप्राप्ती. ५. कठीि मार्गय. 

लव. १. पूियपिे रे्गिेिा. २. मृत; नष्ट. ३. मायाजािापासून मुक्त ४. मावळिेिा; अस्तािा 
रे्गिेिा (िर्गोि, तारा इ.). ५. परावृत्त; थाबंिेिा; लनवृत्त. ६. पहा : णनवािीचा. ७. कठीि; पराकाष्ठेचा; 
तीक्ष्ि; िारुि; भयंकर. ८. अत्युच्च िजाचा; पराकाष्ठेचा. [सं.] 

 
णनवािचा, णनवािीचा लव. संकटाच्या झकवा शवेटच्या प्रसंर्गासाठी रािून ठेविेिा. 
 
णनवात लव. १. शातं; लनवातं; हािचाि नसिेिे. २. वायुरलहत. 

न. १. हवा नसिे. २. वायुलवरलहत जार्गा. (शाप.) पोकळी. [सं.] 
 
णनवातन  न. नालशवतं पिाथय लटकवण्यासाठी ते ज्या भाडं्यात ठेवायचे असतीि त्यात ठेवनू 
त्यातीि हवा काढून टाकून भाडें पूिय बिं करिे. 
 
णनवाप पु. १. लपतरानंा िान. २. एिाद्या यार्गासाठी भात इ. लशजवताना त्या यार्गातीि मुख्य 
िेवतेच्या उदेशाने लशजवायिा घेतिेिे मूठभर तािूंळ इ. [सं.] 
 
णनवापि न. मािमते्तसंबधंीचे, जलमनीसंबधंीचे अलधकार ती एकलत्रत केल्यामुळे, नैसर्णर्गक 
आपत्तीमुळे संपूियपिे नाहीसे होिे. 
 
णनवापन  न. १. मािविे; लविंविे. २. नाहीसे करिे. (लि. करिे.) 
 
णनवासन न. १. हदपारी; िेशातून घािवनू िेिे. २. नैसर्णर्गक आपत्ती, िंर्गि इ. अलतरेकी 
कारवाया अशा कारिामुंळे मूळ स्थान सोडाव ेिार्गिे. 
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णनवाणसत लव. हदपारी, नैसर्णर्गक आपत्ती, अलतरेकी कारवाया इ. कारिामुंळे बेघर होऊन 
आश्रयािा आिेिे. 
 
णनवाह पु. १. चािविे; कारभार; संपािन; लनवाडा; लनकाि; व्यवस्था; तडीस, लसद्धीस नेिे. २. 
वतयिूक; रीत; िरी स्स्थती : ‘मर्ग सालंर्गतिा लनवाह । झचता न करा म्हितसे ।’ - ब ४६६. ३. तात्पयय : ‘हा 
उपिेशी मुख्य लनवाहो ।’ - एभा ३·३३८.४. आश्रयिेिे; पािन करिे; संरिि. ५. भरवसा : ‘पलर इस 
भर्गवतंीं थोर लनवाह आहे ।’ - सारुह २·७६. ६. पार नेिे; िरे करून िािविे; प्रमािानंी लसद्ध करिे. ७. 
िूर करिे; (भकू, थंडी, पाऊस इ. अन्न, वस्त्र इ. नी) उपरव होिार नाही असे करिे. ८. लनिय : ‘तिुपलर 
मर्ग िोहीं हाच लनवाह केिा ।’ - सारुह २·११३.९. काययिमता : ‘नसें हें लनवाहें जनलन मज सामथ्यय भजनीं ।’ 
- सारुह २·२२. १०. धोरि : ‘प्रस्तुत तेिें लनवाहें । लनरूपि आइका ।’ - ज्ञा १८·५९. ११. उिरलनवाह; 
रु्गजारा; योर्गिेम. [सं.] 
 
णनवाहिे उलि. १. चािविे; व्यवस्था िाविे; जोपासना करिे. २. पार नेिे; िूर करिे. ३. 
राहिे; एका स्स्थतीत असिे. 
 
णनवाहते  लव. लटकिारे : ‘परी आचरिींही नोहे । लनवाहतें र्गा ।’ - ज्ञा १७·२५२. 
 
णनवाळिे उलि. १. धुिे; लनमयळ, शुद्ध करिे; चकचकीत करिे : ‘पे्रमाचेलन भारं्गारें । लनवाळूलन नूपुरें 
।’ - ज्ञा १५·४. २. लनमयळपिे पूिय करिे : ‘गं्रथ नेटका लनवालळिा ।’ - एभा २८.२३. 

अलि. १. आकाश लनरभ्र होिे; लनवळिे. २. उत्पन्न होिे : ‘तयापासोलन लनवाळतें । सुििुुःि ।’ - 
ज्ञा १३·९७५. 
 
णनवाळा  पु. १. िात्री; लवश्वास; समाधान; लनधास्तपिा. (लि. असिे, होिे, िेिे.). २. 
लनवाडा; लनिय. ३. शुद्धता. ४. पलरपि िशा : ‘कीं लवरूढलिया जोंधळा । कलिसाचा लनवाळा ।’ - ज्ञा 
१४·१२६. 
 
णनर्पवकल्प लव. १. हेतू, कल्पना, लवकल्प नसिेिे; भेिरलहत (ब्रह्म, िेव, ज्ञान); वस्तूच्या रु्गि, 
रूप इ. धमांची अपेिा नसिेिे (ज्ञान). २. एकाग्र. [सं.] 
 
णनर्पवकल्प समाधी ज्ञाता, जे्ञय व ज्ञान अशा लत्रपुटीची, भेिाची जािीव लजच्यात होत नाही अशी 
समाधी. 
 
णनर्पवकार लव. १. ज्यात कोित्याही प्रकारचा बिि, पलरिाम कधीही होत नाही असा.२. (ि.) 
संथ; उिासीन; लवकारशून्द्य (मन). [सं.] 
 
णनर्पवघ्न  लव. लिलव. संकट, अडथळा, अडचिी इ. नी लवरलहत. [सं.] 
 
णनर्पववाद लव. लबनतिार; अबालधत; शकंारलहत; भाडंि नसिेिे. [सं.] 
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णनर्पवष लव. १. लबनलवषारी (साप).२. (ि.) रार्ग, अहंकार, मत्सर इ. सोडून लििेिा. [सं.] 
 
णनवीर्य लव. १. पौरुषहीन; नपुसंक. २. रु्गिहीन; पलरिामकारक नसिेिे (औषध). ३. (ि.) लनजीव; 
भ्याड; तेज, परािम नसिेिा. [सं.] 
 
णनवृयणत स्त्री. १. सुि; संतोष. २. शातंी; स्वास्थ्य.३.मोि. ४. समाप्ती. ५. नाश. ६. मृत्य.ू [सं.] 
 
णनवृयणत स्त्री. लसद्धी; पूियता. [सं.] 
 
णनवेच लव. १. न संपण्याजोर्गा; अिंड; अलवनाशी; अिय : ‘म्हिूलन प्रपचं नव्हे हा लनवेच ।’ - लवउ 
४·७. २. न िचयिारा; पुढे लशल्लक राहिारा (भाडंी, जवाहीर इ. माि). - भाअ १८३३·१३६. 
 
णनवेद पु. १. लकळस; वीट; लशसारी; कंटाळा. २. लवरक्ती; वैराग्य : तेह वझळ पैं एिु । लतये उपनिा 
लनवेिु ।’ - भाए ३८७. [सं.] 
 
णनवेध लव. १. लनझित; लनधास्त; बेलफकीर; लनष्ट्काळजी. २. त्रास; अडथळा नसिेिा; लनबाध. [सं.] 
 
णनव्र्यसनी लव. १. वाईट सवयी, व्यसने नसिारा. २. (ि.) संकटापंासून मुक्त (ईश्वर). [सं.] 
 
णनव्र्ाज  लव. लनष्ट्कपट; सरळ; लनिोष : ‘तैं कीड िंडकरी तुटे । लनव्याजु होय ।’ - ज्ञा १८·१५७. 
[सं] 
 
णनऱ्हा लिलव. १. केवळ; लनरा; अर्गिी : ‘तरी त्यारु्ग लनऱ्हा ंिुआडु । वझर इंलरयाचंा कैवाडु I’- भाए २२८. 
२. आत्यंलतक; लनियाचा : ‘लनऱ्हा लवस्स्मतु जािी भीमकेचा सुधा मती माना ।’ - धवळे उत्तराधय २६. 
[झह.लनरा] 
 
णनऱ्ही घाम. 
 
णनलक्र्ा, णनलखा लव. लनराळे. (कु.) 
 
णनलख लिलव. पूियपिे; लनुःशषे : ‘करी घटुकामुिु । तलर मनोिंडु तोडी लनििु ।’ - भाए ४५६. 
 
णनलगार लव. सुतािा लनळीचा रंर्ग िेिारा. (बे.) 
 
णनलट लव. लनियज्ज. 
 
णनलर् न. जार्गा; स्थान; आिय. [सं.] 
 
णनलंबन  न. काही िोषारोपामुळे कामावरून तात्पुरते िूर करिे. [सं.] 
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णनलंबन  न. १. ज्या स्थायूचे कि रवात लवरघळत नाहीत असे स्थाय ू व रव याचें लवषमारं्ग 
लमश्रि. २. घनपिाथय व रवपिाथय याचं्या लमश्रिातून घटक वेर्गळे करिे. 
 
णनलंबनलेखा पु. जमािचात एिािी बाब काही कारिास्तव कोित्या िात्यात टाकावी हे स्पष्ट 
होत नसेि तर तात्पुरती नोंि करण्याचे िाते. 
 
णनलंबलेख पु. करारातीि अट पूिय होईपयंत लतऱ्हाइताच्या ताब्यात ठेविेिा िस्तऐवज. 
 
णनला स्त्री. (शाप.) कबयनलत्रि. अत्यंत लवषारी, रंर्गहीन, ज्विनशीि, बिामासारिा वास येिारा 
वाय.ू रासायलनक युद्धात याचा वापर केिा जातो. (इं.) सायनोजेन. [सं.नीि] 
 
णनलाग, णनलागी  लव. १. संबधंरलहत; लनराश्रयी; लनराधार : ‘अथवा लनिार्गें लनसरडा ।’ - ज्ञा 
६·४७६. २. कीड न िार्गिेिे (धान्द्य, िाकूड इ.). 

लिलव. पूिय लनरुपयोर्गी : ‘श्रेष्ठ मानंू चतुरानन । तोही लनिार्गलच हीन ।’ - एभा ५.१८१. [सं.लन + 
िार्ग] 

 
णनलाजरा लव.न. तािंळात सापडिारे एक प्रकारचे र्गवताचे बी. 

लव. लनियज्ज; बेशरम. [सं.लनियज्ज] 
 
णनलाड न. कपाळ : ‘मुह फाफट । लनिाड चापंटु ।’ - राजमती III. [सं.] 
 
णनलाम, णनलीम स्त्री. न. पु. पहा :णनरीम 
 
णनलीन न. (शाप.) (इं.) ॲलनिीन. हे सेंलरय अनाम्ि असून लनळीच्या लवध्वसंक उध्वयपातनाने लमळते. 
यापासून बरेच रंर्ग व ज्वरघ्न औषधे इ. त िार्गिारी रव्ये तयार करता येतात. [सं.नीि] 
 
णनवगरी, णनवग्री  स्त्री. तािंळाच्या लपठाच्या उकडीचे वाटीसारिा आकार करून लशजवतात ते 
पिान्न. (को.) 
 
णनवचड  पु. सोनार झकवा िोहार याचंा िोिंडी ऐरि बसलवण्याचा िाकडी ठोकळा. (को.) 
 
णनवटिे  अलि. १. फुटण्याच्या बेतात असिे; पूिय तयार, पि होिे (फळ, र्गळू इ.). २. प्रलसद्ध 
होिे; नाविौलककािा चढिे; पुढे येिे (चारं्गल्या झकवा वाईट रीतीने). ३. तज्ज्ञ, लनपुि होिे : ‘र्गिायुद्धीं 
भीमसेन । अजुयन लनवटिा शस्त्रास्री I’ - पापं्र १०·५५. ४. स्पष्टपिे लनलित होिे; उघडकीिा येिे. [सं.लन + 
वट] 
 
णनवटिे  सलि. स्वच्छ करिे; शोधिे; (कापसातीि सरकी ) लनवडिे. [सं.लनवतयन] 
 
णनवड स्त्री. इष्ट पिाथय लनराळा काढिे; वेचिे; छानिे; पसंती; लनवडिूक. [प्रा.लिव्वड] 
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णनवड स्त्री. नावड; अप्रीती; कंटाळा. (सामान्द्यतुः आवड शब्िासोबत प्रयोर्ग.) 
 
णनवडक  लव. १. लनवडिेिे; वचेक; पसंत केिेिे; शिेके. २. वचेल्यावर, चारं्गिा भार्ग काढून 
रालहिेिा र्गाळ. 
 
णनवडिी, णनवडिूक स्त्री. १. वचेिी; पसंती; पसंत करण्याची लिया. २. मतिारानंी उमेिवार 
लनवडून िेिे. 
 
णनवडिूक आर्ोग मध्यवती आलि राज्यातंीि लनवडिुका वळेेवर घेिे, रु्गप्त मतिानासाठी योग्य 
व्यवस्था करिे, मतमोजिीची व्यवस्था करिे, लनवालचत उमेिवार घोलषत करिे इ. लनवडिूकलवषयक सवय 
जबाबिारी असिेिा आयोर्ग. 
 
णनवडिे  उलि. १. वचेिे. २. (ि.) लनियय, लनिय, लनकाि, लनवाडा करिे, िाविे : ‘चावलडये 
न्द्यावो अन्द्यावो । लनवडी विुे ।’ - ज्ञा १६·२९५. ३. लनष्ट्िात, लनपुि होिे : ‘ते लवद्याजात पढती । यज्ञलिये 
लनवडती ।’ - ज्ञा १७·७७. ४. पसंतीिा येिे; हुडकून काढिे. ५. घािवनू, हाकिून िेिे : ‘… म्हिोलन 
लनवडा त्या िोघासं । तरींच कल्याि तुम्हासंी I’- जै ७६·४३. [प्रा.लिव्वड] 
 
णनवडंुग  पु. एक काटेरी िुंडूप. प्रकार - लतधारी, फड्या इ. [सं. स्नुलहिंड] 
 
णनवडंुगा पु. घोड्याच्या िर्गामाचा एक प्रकार. 
 
णनवि न. १.पिाथय लनवत ठेवण्याची (चुिीजवळची) जार्गा. २. डोळ्याचंी आर्ग कमी होण्यासाठी 
त्यावर ठेवण्याची िुधात लभजविेिी कापसाची घडी. 
 
णनविी, णनविे स्त्री.न. मडक्याच्या िािची काथ्याची, र्गवताची चुबंळ, बूड; र्गरम पातेिे इ. ठेवताना 
किंडू नये म्हिून त्यािािी ठेवण्याचे धातू, िाकूड, कापड इ. चे बडू. 
 
णनविे अलि. १. थंड होिे; उष्ट्िता नाहीशी होिे; कढतपिा जािे. २.(ि.) हिका, कमी, शातं होिे; 
शमिे; लमटिे (रार्ग, िंर्गि, िोभ,काम इ.). ३. िपिे, संपिे (तोफेचे र्गोळे). ४. (ि.) आनंलित होिे; 
लवश्रातंीिा राहिे : ‘पाहे रम्याश्रमपि सीतासी त्यातं ती लनव ेकाहंीं ।’ - मोवन ४·१३३. [सं.लनवाि] (वा.) 
डोळे णनविे, कान णनविे - मनासारिी र्गोष्ट िंाल्यामुळे समाधान होिे. 
 
णनवरी स्त्री. िाऱ्या पाण्यात होिारे एक िंाड. - श े२·९. 
 
णनवतयिे  अलि. १. माघार घेिे; परतिे; पिट िािे. २. बिं होिे; थाबंिे; आटोपते घेिे. ३. 
(ि.) मरिे. ४. नाहीसे होिे : ‘पलहिा ऋलद्धलसद्धीचा संभ्रमु । तो लनवतेलन रे्गिा धुमू ।’ - ज्ञा ४·१३४. 
[सं.लनवतयन] 
 
णनवतयक  लव. मारे्ग लफरविारा; लपछेहाट करिारा. [सं.] 
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णनवतयन  न. १. रु्गजराथेतीि चार लबघे जलमनीचे पलरमाि. २. िहा हात िाबंीच्या वीस 
काठ्याचें माप, औरस चौरस ४००० हात. ३. औरस चौरस तीनश ेहात जमीन. [सं.] 
 
णनवल, णनवली स्त्री. शरे; लचकाडा; एक वनस्पती. (कु.) 
 
णनवलकांडे स्त्री.न. लनवडंुर्ग. (कु.) 
 
णनवणवते  लव. शातं करिारे : ‘पलर आता ंचरंापासोलन लनवलवतें । जे अमृताहूलन जीवलवतें । -’ ज्ञा 
९·२४. 
 
णनवसिे  अलि. जवळ राहिे, वस्ती करिे : ‘म्हिें आम्हापंाशीं तव रु्गरू लविासी लनवसतो ।’ - र 
३५. [सं.लन + वस्] 
 
णनवसिे सलि. कवळाची पाने तोडिे. (को.) [सं.लनर् + वस्] 
 
णनवळ स्त्री. १. पातळ पिाथातीि जड अंश िािी बसून वर रालहिेिा रवपिाथय; र्गाळ तळाशी 
बसल्यावर रालहिेिा शुद्ध, स्वच्छ रव. २. भाताची पेज; पेजेचे पािी.(र्गो., कु.) ३. ठोक रक्कम. 

लव. १. स्वच्छ; शुद्ध; लनमयळ (पािी, डोळे, आकाश इ.). २. (ि.) अकृलत्रम; शुद्ध; प्राजंळ. ३. 
नुसते; फक्त; केवळ. 

लिलव. स्पष्टपिे; स्वच्छपिे; केवळ; लनुःसंशय; लनर्णववाि; प्राजंळपिे; अकृलत्रमपिे; ढोंर्ग, अवडंबर 
इ. न करता. [सं.लनमयि] 

 
णनवळगाठ स्त्री. १. स्वच्छतेची, शातंपिाची र्गाठ, भेट. २. लििसफाईची, मोकळेपिाची 
मुिाित. 
 
णनवळि  न. १. पहा : णनवि. २. पहा : णनवळ १. ३. पािी लनवळण्यासाठी त्यात टाकिेिा 
तुरटीसारिा पिाथय. 
 
णनवळिी स्त्री. सोनाराचे एक हत्यार. (र्गो.) 
 
णनवळिे  अलि. १. स्वच्छ, तेजस्वी, चकचकीत होिे (डोळे, चेहरा, आकाश इ.). २.(ि.) थंड, 
शातं, स्वस्थ, सौम्य, र्गरीब होिे; लवचारी, लवनीत, नम्र होिे; सुधारिे (िुवयतयनी तरुि). ३. पूिय तयार 
िंाल्यावर चारं्गिे बनिे (कोवळ्या िंाडाचा पलहिा बहर वाईट लनघतो, पि नंतर चारं्गिा लनघू िार्गतो 
त्यावरून); मुरिे (कोवळे फळ बेचव असते त्यावरून). ४. लभजल्यामुळे मािकता, उते्तजकता कमी होिे 
(तंबािू इ. ची). ५. लनपुि, हुशार होिे; चारं्गिा जम बसिे (एिाद्या कामात, किेत, शास्त्रात). ६. 
(चमयकार.) केस, कान्द्ही इ. काढून टाकल्यावर (कातडे) पाण्यात ठेवल्याने स्वच्छ होिे. ७. (र्गोष्ट) स्पष्ट 
होिे. [सं.लनमयिन] 
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णनवळी स्त्री. १. पहा : णनवळ १. २. पहा : णनमयळी १. ३. बिैाच्या झशर्गािा बाधंिेिा िोर, कासरा. 
(को.) ४. चुन्द्याचे पािी. ५. मुिाचें घररु्गती औषध. (कुडा, महाळंुर्ग इ. ७ - ८ औषधी सािी घािून तयार 
केिेिा काढा.). (र्गो.) 
 
णनवळो, णनवळॉ पु. शतेातीि पािी ढकिून बाहेर िावण्यासाठी बाबंचू्या काठीिा बसविेिे िाकूड 
व फळी.(र्गो.) 
 
णनवंति  न. जेवायिा बोिाविे; आमंत्रि. (व.) [सं.लनमंत्रि] 
 
णनवंता स्त्री. उिीव, कमतरता; न्द्यनूता (नकाराथी प्रयोर्ग) : ‘भरिीं भाडंारें रव्यास लनवतंा नाहीं ।’ - 
प्रिा ९२. [सं.न्द्यनूता] 
 
णनवंता स्त्री. उसंत; शातंता. [सं.लनवात] 
 
णनवा पु. लनिारा; जळता कोळसा. (व., ना.) 
 
णनवाड, णनवाडा पु. १. तडजोड; लनियय; न्द्याय; लनकाि; फैसिा; ठराव.(इं.) जजमेंट. २. लनष्ट्पत्ती : 
‘लपकासी लनवाडू िेलिजे । अलधकालधक ।’ - ज्ञा १०·५५. ३. भेि; लभन्नता : ‘नाना घनीभतू सुविय । … लनवाडु 
िावी I’ - ज्ञा १·४४. (वा.) दोन णजवांचा णनवाडा होिे - र्गरोिर स्त्री सुरळीतपिे प्रसूत होऊन अपत्य व ती 
वरे्गळी होिे. 
 
णनवाडपत्र न. (कायिा) लनकािपत्र; (इं.) लडिी. 
 
णनवाडापोवाडा पु. मुक्तता, सुटका (अडचि, संकट, त्रास इ.तून, लवशषेतुः बाळंतपिातून). 
 
णनवाडे लिलव. १. लनियाने; हटातटाने : ‘नारं्गर उचिूलनया लनवाडें । नेहटूलन पाय ठेलविा पुढे ।’ - एरुस्व 
१०·३३. २. िरोिरी : ‘र्गळा ंमोतीं असोन लनवाडें । िोकालंचया र्गळा पडे ।’ - ह २१·२२९. 
 
णनवािे न. नाश; नुकसान; इजा; िराबी; तोटा. (लि.करिे). 
 
णनवात स्त्री. वाऱ्याचा अभाव; वारा वाहात नाही अशी वळे. [सं.लनवात] 
 
णनवारि  न. १. परावृत्त करिे; परतविे; मारे्ग लफरविे; िूर करिे. २. (ि.) बिंी; अटकाव; 
अडविूक; टाळिे. [सं.] 
 
णनवारिपत्र न. कजय मार्गण्यासाठी, तर्गािा िावण्यासाठी धाडिेल्या नोकरािा ते न 
मार्गण्याबदि त्याच्या मािकाने पाठविेिा बिंीचा हुकूम. 
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णनवारिे  सलि. १. मारे्ग सारिे; िूर करिे; हटविे. २. अडविे; टाळिे; थोपविे; येऊ न िेिे; 
लनवृत्त करिे. ३. बिं करिे; लनषेध, मनाई करिे; वारिे. ४. समजूत घाििे : ‘आताची स्स्थलत ऐसी । 
लजज्ञासू लनवारी त्यासी ।’ - एभा १९·२७४. [सं.लनवारि] 
 
णनवारशी, णनवारसी, णनवारशीक, णनवारीश लव. वारस, मािक, चािक, कायिेशीर हक्किार 
नसिेिे; बेवारशी. [अर.लनवारीश] 
 
णनवारसा पु. वारसाचा झकवा इतर न्द्याय्य हक्काचा अभाव; वारसा, स्वालमत्व, हक्क, अलधकार इ. 
नसिे. [सं.लन + अर.वालरस्] 
 
णनवारा पु. १. आश्रय; आसरा; स्थान; लनवात जार्गा. (ऊन, वारा, पाऊस यापासून येिारे) संकट, 
अडचि यापंासून प्रलतबंध. 
 
णनवार्य लव. लनवारि करण्यायोग्य; टाळता येण्याजोरे्ग. [सं.] 
 
णनवाऱ्र्ाचा लव. १. आश्रयािािी असिेिा. २. सुिात, शातंतेत वाढिेिा; आयुष्ट्यातीि 
धकाधकीचा ज्यािा अनुभव नाही असा. 
 
णनवाला  पु. घास.(व.) [अर.] 
 
णनवास पु. १. राहण्याचे लठकाि; वसलतस्थान; घर. २. वसती; राहिे.[सं.] 
 
णनवासादेश पु. (सै. िे.) सैलनकानंी कुठे रहायचे ते िािविारा कार्गि. 
 
णनवासी  लव. लनवास, वस्ती करिारा; राहिारा. [सं.] 
 
णनवाळले लोखंड (ि.) लनरोर्गी, धट्टाकट्टा म्हातारा मािूस. 
 
णनणवका  स्त्री. भलवष्ट्यलनवाहलनधी, भलवष्ट्यातीि उपजीलवकेसाठी तरतूि म्हिून साठविेिी 
रक्कम; (इं.) प्रास्व्हडंड फंड. 
 
णनणवदा  स्त्री. १. अनुमती. २. कंत्राटाने काम करायचे असताना उत्सुक कंत्राटिारानंी 
आवश्यक मालहती भरून िेण्याचा अजय; (इं.) टेंडर. 
 
णनणवदापद्धती स्त्री. मोठे काम करायचे असताना ते चारं्गिे व योग्य िरात व्हाव ेम्हिून लनलविा मार्गवनू 
त्यातून लनवड करण्याची पद्धत. 
 
णनणवकशदा पु. कारकून (लवशषेतुः शस्त्रार्गारातीि). [फा.] 
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णनणवष्ट लव. १. प्रलवष्ट; अंतभूयत; समावशे केिेिे. २. स्स्थर; बसविेिा; कायम केिेिा (बठैक, जार्गा, 
अलधकार इ. वर); अलधकृत. ३. लनपुि; प्रवीि. [सं.लन + लवश्] 
 
णनणवष्टी  स्त्री. स्थूिमानाने उत्पािनासाठी िार्गिारा कच्चा माि व इतर र्गोष्टी; आिाने, लनवशे. 
 
णनवीत न. माळेसारिे सोडिेिे, सव्य झकवा अपसव्य नव्हे असे जानव.े [सं.] 
 
णनवीकसदगी स्त्री. कारकुनी. 
 
णनवृत्त लव. १. मारे्ग परतिेिा, लफरिेिा, परतविेिा. २. परावृत्त; थाबंविेिा. ३. (एिािे काम) 
अधयवट टाकून लििेिा; कामातून अंर्ग काढून घेतिेिा. ४. जीवयोनीतून मुक्त करिारा. ५. वयामुळे, 
नोकरीचा कािावधी संपल्याने सेवामुक्त िंािेिा. [सं.] 
 
णनवृत्तरजस्क लव. (वय िंाल्यामुळे) लजचा लवटाळ रे्गिा आहे अशी (स्त्री). [सं.] 
 
णनवृत्तरमि लव. ज्याची संभोर्गशक्ती, प्रजननशक्ती रे्गिी आहे असा (पुरुष).[सं.] 
 
णनवृणत्त, णनवृत्ती, णनवृत्त स्त्री. १. पहा :णनवारि; लवराम, िय पाविे; अडविे; थाबंविे. (समासात) 
आचार - िुुःि - िेि - लनवृत्ती. २. संसारातीि लवषयाकंडून ईश्वराकडे वळिे; अंतुःकरि परत लफरिे. ३. 
मृत्य.ू ४. सासंालरक उपाधींपासून मुक्तता; उपरती; लवरक्ती; संन्द्यास; त्यार्ग. ५. मुक्ती; मोि; भर्गवत्प्राप्ती. 
६. नोकरी, सेवा इ.तून कािावधी संपल्याने, वयामुळे िूर होिे, मुक्त होिे. [सं.] 
 
णनवृणत्तमागय पु. एकातंवासाची, ध्यानमग्न अवस्था; लवलहत आचारापंासून परावृत्ती; लवलहत कमांचा 
त्यार्ग. [सं.] 
 
णनवृणत्तवेतन न. लनयमानुसार सेवामुक्त िंाल्यावर लमळिारे वेतन; पेन्द्शन. 
 
णनवेदक  लव. १. सारं्गिारा; लनविेन करिारा. २. रेलडओ, टी.व्ही. वरून एिाद्या लवषयाचे 
समािोचन करिारा, कथा, बातम्या इ. वाचून िािविारा. ३. संर्गीत झकवा कलवतावाचन इ. काययिमात 
लवषयपलरचय करून िेिारा व मधून - मधून लटप्पण्िी करिारा. 
 
णनवेदिे सलि. १. सारं्गिे; बोििे; कळविे; भाषि, कथन करिे. २. अपयि करिे; ओपिे; िेिे. 
[सं.लनविेन] 
 
णनवेदन  न. १. सारं्गण्याची, कळवण्याची लिया. २. अपयि करण्याची, िेण्याची, वाहण्याची 
लिया : ‘करी बळी स्वात्म लनविेनातें ।’ - वामन वामनचलरत्र १·४०. [सं.] 
 
णनवेणदत  लव. १. सालंर्गतिेिे; कळविेिे. २. अर्णपिेिे; लििेिे.[सं.] 
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णनवेश पु. १. आत जािे; प्रवशे; अंतभाव. २. आत घाििे; प्रवशे करिे; ठेविेिी, स्थापन िंािेिी 
स्स्थती. ३. (ि.) अंतदृय ष्टी; लनपुिता; प्रावीण्य. [सं.] 
 
णनशा स्त्री. १. िात्री; लवश्वास; आश्वासन; मनाचे समाधान. (लि. करिे, होिे, पुरविे). २. पतीची 
िात्री; हमी; जामीनकी. (लि. िेिे, घेिे, पटविे, पुरविे) : ‘… बाकी एवजाची लनशा नबाबाकडून घेिें. - ’ 
समारो १३. ३. धािेपिा; मनशामोड; पलरपूती; अत्यंत, भरपूर तृप्ती; पुरेपूर होिे. [फा.लनसआ - नलसआ] 
 
णनशा पु. बेहोषता; आनंि : ‘पत्रें पाठलविीं प्रलवष्ट होऊन आमचे लचत्ताचा लनशा जाहिा.’ - ब्रप ३०१. 
[अर.नशात] 
 
णनशा स्त्री. रात्र. [सं.] 
 
णनशाचर लव. पु. १. रात्रीच्या वेळी लफरिारा. २.रािस; लपशाच्च. ३. चोर. ४. घुबड, वटवाघूळ इ. 
रात्री लफरिारे पिी, प्रािी इ. ५. रात्रीचे पहारेकरी, रािििार; रामोशी : ‘पन्नास पाऊिश ेलनशाचर बरोबर 
घेऊन कार्गोरीस जाऊन चंिनविंनास यावे.’ - पुि २·२०२. [सं.] 
 
णनशाि न. १. ध्वज; पताका; िंेंडा. २. बिूंक, बाि इ.नी नेम धरण्याचे िक्ष्य; चािं. ३. नेम; लचन्द्ह; 
िूि; लनशािी. ४. नाण्यावरीि पोतिाराची तपासल्याची िूि. [फा. लनशान] (वा.) णनशाि उतरिे - 
र्गोळी बरोबर िार्गिे; िक्ष्य भेििे. 
 
णनशाि, णनसाि  पु. रिभेरी; डंका; नर्गारा : ‘लस्त्रयालंस म्हिे लचत्ररथ स्वर्गी लनशाि असे वाजत 
I’ कथा २·१२·६१. [प्रा.लनुःसाि] (वा.) णनशािी घाव घालिे, णनशािी घाव देिे - कूच करण्याचा, 
हल्ल्याचा नर्गारा वाजविे : ‘हरी भस्क्तचा घाव घािी लनशािी ।’ - राम २८. 
 
णनशाि स्त्री. लशडी. (कु.) [सं.लनुःश्रेिी] 
 
णनशािचा हत्ती १. ज्याच्यावर लनशाि असते तो हत्ती. २. पुढारी; नेता. 
 
णनशािपकड स्त्री. (मल्लिाबं) िोरीच्या मल्लिाबंावरीि एक अढी. 
 
णनशाि पोचविे  मुिाचंा एक िेळ. 
 
णनशािा  पु. शस्त्रािा धार िावण्याचा िर्गड झकवा चाक; पिसिी.(व.) [सं.शाि] 
 
णनशािी  स्त्री. १. िूि; लचन्द्ह. २. ििि; सूचना. ३. होनाचा एक प्रकार; नाण्यावर िूि 
करण्याचे हत्यार; पचं. ४. (ि.) पलरिाम; ििि; फळ. [फा.लनशानी] (वा.) णनशािी होिे - (वाईट 
रीतीने) अमयाि, पराकाष्ठेचे बेसुमार होिे. 
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णनशािी, णनशानी, णनशीि स्त्री. लशडी; लजना : ‘जे अज्ञानतमाची तरिी । कैवल्यपिाची लनशानी 
।’ - िाव ४४. [सं. लनुःश्रेिी] 
 
णनशान न. हस्तािर; सही. (तंजा.) 
 
णनशा मृदा मानवी मिमूत्र. 
 
णनशांत पु. रात्रीचा अिेरचा प्रहर. 
 
णनणशगंध पु. रु्गिछबू : एक फूि व फुििंाड. यािा रात्री सुवास येतो. 
 
णनणशत लव. तीक्ष्ि केिेिे; (लनसण्यावर) घासिेिे, पाजळिेिे. [सं.] 
 
णनणशणदनी लिलव. अहोरात्र. 
 
णनणशभागयव पु. िक्ष्मीकृपेसाठी िर शुिवारी लिवसा उपास व रात्री जेवि करिे. 
 
णनशी शअ. सह; बरोबर; सलहत. 
 
णनशे न. काजंी; पेजेचे पािी. 
 
णनशेदार लव. हवािा, हमी िेिारा; पतिार; साििार; जामीन. 
 
णनशेदार लव. नशा, अंमि आििारा; नशबेाज. 
 
णनशेंडी, णनशेंड्या लव. शेंडी नसिेिा (मुसिमान). 
 
णनशोत्तर न. एक औषधी मूळ, तेड. 
 
णनशौचे लि. उतरिे. (र्गो.) 
 
णनश्चक्र लव. कडकडीत; लनजयळी; लनरशन (उपवास) : ‘तेरा लिवस िंािे लनिि कलरता ं ।’ - तुर्गा 
५१२. 
 
णनश्चक्र लव. शत्ररुलहत; परचिरलहत.[सं.] 
 
णनश्चर् पु. १. लनधार; करार. २. लनियय; ठराव; लनकाि; अिेरचा फैसिा; ठाम मत. ३. लवश्वास; 
पूिय िात्री; भरवसा; श्रद्धा. ४. िात्रीने होिारी र्गोष्ट; लसद्धान्द्त. 

लिलव. िात्रीने; न चुकता; लनुःसंशय. [सं.] 
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णनश्चर्ाचा लव. १. न बिििारा; लनिीत; अचंचि. २. ज्याबदि शकंा, प्रश्न उत्पन्न होिार नाही 
असा. 
 
णनश्चल, णनश्चळ लव. न हििारा; अचि; स्तब्ध; स्स्थर; एका जार्गी लिळिेिा. [सं.] 
 
णनशं्चद्र लव. ज्याची चकाकी नष्ट िंािी आहे असे (अभ्रक, भस्म, पारा इ.). 
 
णनणश्चत लव. ठरावीक; िलचत; कायम. [सं.] 
 
णनणश्चती  स्त्री. लनिय.  

लिलव. लनियाने; िात्रीने; िलचत. 
 
णनकश्चत लव. झचता, घोर, काळजी यापंासून मुक्त; लनझचत; स्वस्थ; लबनघोर. [सं.] 
 
णनकश्चती  स्त्री. १. अन्नवस्त्रालिकाचं्या काळजीतून मुक्ती. २. स्वास्थ्य आलि सौख्याची हमी 
(धान्द्याची बेर्गमी केल्यामुळे).३. बेलफलकरी. 
 
णनशे्चतन  लव. लनिेष्ट; बेशुद्ध; भानावर नसिेिा. 
 
णनश्रेिी  स्त्री. १. लशडी. २. घोड्याच्या कपाळावर एकावर एक अशा िमाने असिेिे तीन 
भोवरे. हे घोड्याचे शुभििि समजतात. - अश्वप १·८६. [सं.लनुःश्रेिी] 
 
णनषंड लव. अिंड; सिर्ग : ‘जो लनषंड हात सोळा’ - उह ११८. [सं.लन + िंड] 
 
णनषाद पु. १. (संर्गीत) सात स्वरापंैकी सातवा स्वर; नी. २. कोळी, पारधी ही जात व त्यातीि 
व्यक्ती. ३. कडू, हिकी जात. शूर स्त्रीिा ब्राह्मिापासून िंािेिी संतती. [सं.] 
 
णनणषद्ध, णनषेणधत लव. १. शास्त्र आलि समाज यानंी मनाई केिेिे; त्याज्य.२. वज्यय. 
 
णनषेध पु. १. प्रलतषेध; मनाई; बिंी. २. नकार; परवानर्गी नसिे; शास्त्राची असंमती. ३. लधक्कार; 
झनिा. [सं.] 
 
णनषेधिे उलि. नाकारिे; नाही म्हििे; न स्वीकारिे; नाकबिू, मनाई, बिंी करिे. 
 
णनष्ट्क पु. १. सोन्द्याचे नािे; मोहर; िीनार; (ज्यो.) चार रुपये लकमतीचे एक पलरमाि. २. एकशआेठ 
मासे भार सोने. ३. (सामा.) सोने. [सं.] 
 
णनष्ट्क लव. अधा. [अर. लनस्फ] 
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णनष्ट्कपट, णनष्ट्कपटी लव. िोटेपिा, कपट यानंी रलहत; सरळ; प्राजंळ; मनाचा मोकळा. [सं.] 
 
णनष्ट्कमय  लव. १. धमयकमय, लवधी यापंासून मोकळा, अलिप्त. २. काही धमय, लिया न करता 
ईश्वरझचतनात मग्न असिेिा. ३. आळशी. [सं.] 
 
णनष्ट्कषय पु. १. सार; तात्पयय; साराशं (भाषि इ. चा). २. तत्त्व; मुख्य हेतू; लनिय; लसद्धान्द्त. ३. शवेट; 
पलरिाम. ४. कसोटीचा िर्गड; कसोटी; लनकष. [सं.] 
 
णनष्ट्कषयि न. िलनजात लमळिारे अशुद्ध धातू प्रलिया करून शुद्ध रूपात लमळविे. 
 
णनष्ट्कलंक लव. डार्ग नसिेिा; लनमयळ; शुद्ध; पलवत्र; लनिोष. [सं.] 
 
णनष्ट्कलंक पोलाद िोलमअम व िोिंड यापंासून लमळिारा, र्गंज न चढिारा लमश्र धातू; (इं.) 
स्टेनिेस स्टीि. 
 
णनष्ट्कंटक न. भय, उपरव इ.पासून मुक्तता; शातंतेची, स्वास्थ्याची स्स्थती. 

लव. १. काटे नसिेिा. २. (ि.) धोका, भय, उपरव, अडचि इ. नसिेिे (राज्य, रस्ता इ.); 
लनधास्त. [सं.] 

 
णनष्ट्काम  लव. १. लनलरच्छ. २.फळाची इच्छा न धरता केिेिे (काम). ३. लवरक्त; उिासीन. 
[सं.] 
 
णनष्ट्कारि लव. १. कारिालशवाय; अकारि. २. उपयोर्ग, फळ, फायिा इ. नसिेिा; व्यथय. 

लिलव. कारि, जरुरी नसताना; आधार, प्रमाि नसताना. (लि.बोििे, मारिे इ.). [सं.] 
 
णनष्ट्कासन न. १. बाहेर काढिे. २. बडतफी; हकािपट्टी. ३. स्पष्ट, िुिे करिे, सारं्गिे. 
[सं.लनस् + कास्] 
 
णनष्ट्कासवार् ू पु. यंते्र चािू असताना इंधनाच्या वापरातून बाहेर टाकिा जािारा वाय.ू 
 
णनष्ट्काळजी लव. काळजी नसिेिा; बेलफकीर; लनघोर; लनझित. 
 
णनष्ट्कांचन लव. िलररी. पहा : णनधयन. 
 
णनष्ट्कृती  स्त्री. १. नैष्ट्कम्यय स्स्थती : ‘जेिें फित्यार्गें लनष्ट्कृती । नेिें  कमय ।’ - ज्ञा १८·२३२. २. 
मुक्तता; नाहीसे करिे; नाश. ३. लनरसन; फेड; पलरहार; प्रायलित्त (अपराध, नुकसान, इजा केिी असता 
प्रायलित्त घेऊन िूर करिे.) : ‘लनष्ट्कृलत तुलिंये पापासी । श्रीरु्गरु करीि पलरयेसी ।’ - रु्गच २०·४१.[सं.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

णनष्ट्क्रमि न. १. लनर्गयमन; बाहेर जािे. २. नवजात मुिािा घराबाहेर प्रथम नेण्याच्या सोळा 
संस्कारापंैकी एक संस्कार. [सं.] 
 
णनष्ट्क्रर्  पु. १. ब्राह्मिािा र्गाय इ. िान िेण्याऐवजी लतच्या लकमतीइतके लििेिे रव्य अथवा 
इतर वस्तू. २. अशी बििी वस्तू झकवा त्याऐवजी द्यायचे धन ठरविे, िेिे. ३. लविय. [सं.] 
 
णनष्टंक पु. लनिय; लसद्धान्द्त : ‘जीवामाजी लनष्टंकु । कलरसी जो आत्यंलतकु ।’ - ज्ञा १८·१२८१. 

लव. १. पक्का; दृढ; लनपुि; कुशि : ‘हें सैन्द्य असिे लनष्टंक । तरी िोटुलन कोटी िुुःि । स्वस्थ 
जाईि माहेरा ।’ - मुवन ७·११६. २. पूिय; अिंड: ‘अर्गा मानस हें एक । माझ्या स्वरूपीं वृलत्तक । करूलन 
घािी लनष्टंक । बुलद्ध लनियेंलस ।’ -ज्ञा १२·९७. ३. लनुःसंशय; लनलित : ‘रु्गरु ब्रह्म ऐक्य भावो । लनजलनवाहो 
लनष्टंक ।’ - एभा ३·३४३. 

लिलव. १. पूियपिे; सवयतुः; बाकी, शषे न राहता. २. सवयथा; सवांशी; पुरतेपिी; न्द्यनूालशवाय; सवय 
बाबतीत. ३. केवळ; लनव्वळ; फक्त; मात्र. [सं.लनस् + टंक] 
 
णनष्टंकिे लि. १. लनिय करिे. २. लनियाने िाविे, आरोपिे. [सं.लनस् + तकय ] 
 
णनष्ठ लव. लिळिेिा; आत बसिेिा; जुळिेिा; लनष्ठेने रालहिेिा; अलधलष्ठत. उिा. िेहलनष्ठ इ. 
[सं.] 
 
णनष्ठा स्त्री. १. दृढ पे्रम; भक्ती; श्रद्धा; दृढासक्ती (मनाची, हृियाची). २. लवश्वास; भरवसा; सत्य; 
िरी बुद्धी; लनिय. ३. एकसारिी चाि, आचरि, धंिा. ४. कायम ठाि; जम; अलधष्ठान; स्थापना. ५. 
शवेट; अिेर; पलरिाम; लनियय; मोििायक स्स्थती, मार्गय; शवेटची अवस्था : ‘ज्ञान ही लनष्ठा म्हिजे 
लसद्धावस्थेतीि अिेरची स्स्थती होऊ शकत्ये.’ - र्गीर ४१२. ६. अवस्था; स्स्थती. ७. मार्गय : ‘अवधारीं 
वीरश्रेष्ठा । ये िोकीं या िोन्द्ही लनष्ठा ।’ - ज्ञा ३·३५. [सं.] 
 
णनष्ठावान, णनष्ठावंत लव. १. आिर, पे्रम असिेिा; आसक्त; दृढभाव असिेिा. २. लवश्वास 
ठेविारा; श्रद्धाळू, स्स्थर वतयनाचा; शाश्वत मार्गाचा; अचंचि वृत्तीचा. 
 
णनष्ठुर लव. १. लनियय; िूर; कठोर मनाचा. ३. कठोर; कडक; कियकटू; ककय श (भाषि इ.). [सं.] 
 
णनष्ट्िा पहा: णनशािा 
 
णनष्ट्िात  पु. लनपुि; प्रवीि; कुशि; वाकबर्गार.[सं.] 
 
णनष्ट्पत्ती  स्त्री. १. पूियता; समाप्ती; लसद्धी : ‘जया का आलथ पूिय लनष्ट्पती । जेथ रसु धरी व्यक्ती ।’ 
- ज्ञा १७·१५७. २. पलरपाक; पलरिाम; सार; शवेट. ३. उत्पत्ती. ४. (भलूमलत.) मापन. ५. (सामा.) फळ; 
िाभ; उपयोर्ग; पहा : णनष्ट्पन्न. ६. (रव्याची) ठेव : ‘बंभी लनष्ट्पत्ती सोनेया साहसु्र’ - एकु (पळस लशिािेि 
१, २). [सं.] 
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णनष्ट्पन्न न. १. उत्पन्न केिेिे. २. पूिय िंािेिा; पि. ३. लनपुि; ज्ञाता. ४. कृताथय; धन्द्य; सवय पुरुषाथय 
पूिय केिेिा : ‘ऐलसये असाधारिें । लनष्ट्पन्नाचीं िििें । - ज्ञा ६·१०७. [सं.] 
 
णनष्ट्पक्षपात पु. समतोिवृत्ती; समानपिता; एकतफी नसिे; कोितीही एक बाजू न धरिे. [सं.] 
 
णनष्ट्पक्षपाती लव. १. समिशी - दृष्टी; पिपात न करिारा; तटस्थ २. (ि.) न्द्यायी. [सं.] 
 
णनष्ट्पादक पु. (मृत्युपत्र, करार इ.ची) अंमिबजाविी करिारा. 
 
णनष्ट्पादिे उलि. उत्पन्न, लनमाि करिे, होिे. [सं. लनष्ट्पािन] 
 
णनष्ट्पाप लव. पापरलहत; पापहीन; लनिोष. [सं.] 
 
णनष्ट्प्रभ लव. प्रभा, तेज, प्रकाश, कळा नसिेिा; लफक्का. [सं.] 
 
णनष्ट्प्रर्ोजन लव. लनष्ट्कारि; लवनाकारि; आधाररलहत; अकारि.[सं.] 
 
णनष्ट्प्राि लव. १. अर्गिी थकिेिा; िूप अशक्त; जवळ जवळ लनजीव िंािेिा. २. मेिेिा. [सं.] 
 
णनष्ट्फळ लव. १. (ि. व शब्िशुः) व्यथय; फिहीन; लवफि; लनरथयक. २. लनरुपालधक : ‘जय जय िेव 
लनष्ट्फळ । स्फुरिमंिानंि बहळ ।’ - ज्ञा १८·४. [सं. लनष्ट्फळ] 
 
णनसका (कु.) पहा : णनलयज्ज 
 
णनसखंडारा पु. संपूिय नष्ट. 
 
णनसटिे  अलि. १. जारे्गपासून िूर होिे; जार्गा सोडिे. २. (ि.) बाहेर लनघिे, पडिे 
(त्रासिायक कामातूंन इ.); अडचिींतून हळूच बाहेर पडिे; सुटिे. ३. फुटिे; उसळिे; फुटून, सुटून 
जोराने बाहेर येिे. ४. लनसरिे; घसरिे; सरकिे. ५. पळून जािे.(व.) [सं.लनुःसृष्ट] 
 
णनसडा धोंडा पहा : णनशािा : ‘एक र्गारुडी लनसडा धोंडा माडुंलनया जवळी ।’ - लवलव ८·८·१५८. 
 
णनसि न. १. (धान्द्य) लनवडिे; स्वच्छ करिे. २. लनवडिेिा, स्वच्छ केिेिा भार्ग. ३.वचेून, लनवडून 
बाहेर टाकून िेण्याचा भार्ग, र्गाळसाळ. [सं.लनसन्न] 
 
णनसि, णनसन, णनसिी स्त्री. लशडी : ‘ही नरकिाराची लनसिी । जीव झहसा I’ - कथा २·१७·७६. [सं. 
लनुःश्रेिी] 
 
णनसिा पहा : णनशािा 
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णनसिी  स्त्री. सहाि. (व.) [सं. लन + शाि] 
 
णनसिे, णनसिे णटपिे, णनसिे टुपिे सलि. १. लनवडिे; वचेिे. २. सोििे; लछििे; साफ करिे; 
साि, सािपट काढिे. [सं.लनसन्न] 
 
णनसत लव. लनियज्ज; कोडर्गा; बेशरम; भ्रष्ट; व्यसनी. [सं.लनस् + सृ] 
 
णनसपटिे पहा : णनसटिे 
 
णनसपूस  स्त्री. लनवडून साफ करिे : ‘तुरीची डाळ लनसपूस करून ठेलविी…’ - बाईलवना बुवा. 
 
णनसबत, णनसबद स्त्री. १. लिम्मत; हवािा; सत्ता; हुकमत; िेिरेि (मनुष्ट्य, वस्तू, काम इ. 
वर). २. संबधं; नाते. 

लिलव. संबधंाने; संबंधी; बदि : ‘लभल्लाचंें पालरपत्य करावयाची आज्ञा सरसुभा प्रातं िानिेश 
लनसबत नारो कृष्ट्ि यास केिी आहे.’ - वाडसमा २·१५३. [अर.लनसबत] 
 
णनसबतदार लव. लिमतवार; ताबा, कबजा, हुकमत, व्यवस्था ज्याच्या हाती आहे असा; अलधकारी; 
कारभारी (मनुष्ट्य). 
 
णनसबतवार लव. १. मािकीचा; संबंधी. २. ताब्यात, कबजात असिेिा. 

लिलव. ज्याचं्या ताब्यात मािसे, वस्तू इ. लििेल्या आहेत अशाचं्या नावाचं्या अनुिमाने, 
यािीप्रमािे (यािी इ.). 
 
णनसर स्त्री. घसर; उतरंड. (र्गो.) [सं.लनुःसृ] 
 
णनसरगाठ स्त्री. एक टोक ओढल्याबरोबर सहज सुटिारी र्गाठ; आिूडर्गाठ; सुटर्गाठ; सुरर्गाठ. 
(वा.) णनसरगाठ देऊन ठेविे - लनसटण्याचे, सुटण्याचे साधन, उपाय रािून ठेविे; पळवाट ठेविे; 
सुटण्याचा, सोडविुकीचा रस्ता काढून ठेविे. 
 
णनसरड, णनसरडे, णनसरट, णनसरि, णनसरिी, णनसरंड स्त्री. न. १. घसरडी, रु्गळरु्गळीत, 
घसरण्यासारिी िंािेिी जार्गा; घसररंु्गडी. २. घसरि; घसरडेपिा; शवेाळ्याने वरै्गरे आिेिा 
बुळबुळीतपिा. [सं. लनुः + सृ] 
 
णनसरड, णनसरडा, णनसरट, णनसरंड लव. बुळबुळीत; घसरडा; लनसरड िंािी आहे असा (वृि, 
भमूी इ.). 
 
णनसरिे  अलि. १. घसरिे; सरकिे; लनसटिे. २. कमी होिे; ओसरिे : ‘पुलष्ट िारे्ग लवघरों । 
कालंत पाहे लनसरों ।’ - ज्ञा १३·७५६. [सं. लनुःसरि] 
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णनसरती स्त्री. उतरंड. (र्गो.) [सं.लनुःसृ] 
 
णनसरभोवडी, णनसरबोडी पु. मुिाचंा एक िेळ. 
 
णनसरफुगडी स्त्री. (लवशषेतुः मंर्गळार्गौरीच्या रात्री िेळिा जािारा) फुर्गडीचा एक प्रकार. 
 
णनसरवा  पु. १. पीक र्गोळा केल्यानंतर रालहिेिा भार्ग; सरवा. २. ग्रामजोशाने पंचारं्ग सारं्गून 
िारोिारी लमळविेिे धान्द्य. ३. िळ्यावरचे धान्द्य काढून नेल्यानंतर महारानंी वचेून घेण्याचे धान्द्य. 
[सं.लनुःसारि] 
 
णनसरसांड स्त्री. लवस्मरि; स्मरिातून जाऊ िेिे; लवसरिे; काळजी, लवचार, भान सोडिे; 
उपेिाबुद्धी ठेविे. (लि.करिे). 
 
णनसगय पु. १. सृष्टी. २. स्वभाव; प्रकृती. ३. स्वाभालवक, नैसर्णर्गक अवस्था; सहज स्स्थती. [सं.] 
 
णनसगयणचत्र न. जमीन, डोंर्गर, पािी, पाने, फुिे, कळ्या, िंाड, विे, कीटक, पिी इ. 
लनसर्गातीि घटकाचें, िेिाव्याचें लचत्र; (इं.) िँडस्केप. 
 
णनसगयवाद पु. १. (तत्त्वज्ञान) बुलद्धप्रामाण्यापेिा मानवी नैसर्णर्गक बुद्धीनेच ईश्वरज्ञान व नीलतज्ञान 
होईि असे प्रलतपािन करिारे मत. २. लवश्व हा नैसर्णर्गक पिाथांचा एक समुिाय व व्यवस्था आहे, 
लनसर्गातीत असे काही नाही असे मानिारी लवचारप्रिािी. ३. लवज्ञानाचा तालत्त्वक दृलष्टकोन, वण्यय लवषयाचे 
सूक्ष्म लनरीिि, अनुवलंशकता व आसमंताचे पलरश्रमपूवयक संिभय व काटेकोर तपलशिाचा अंतभाव ही 
वैलशष्ट्ट्ये असिेिी म्हिजेच नैसर्णर्गक किाकृती असे मानिारा सालहस्त्यक दृलष्टकोन. 
 
णनसगयशेती स्त्री. जपानी संशोधक फुकुओका यानंी शोधिेिी व पुढीि पाच तत्त्वावंर आधालरत 
शतेीची पद्धत. १. जलमनीची मशार्गत, नारं्गरिी करायची नाही. २. रासायलनक िताचंा वापर करावयाचा 
नाही. ३. अवजारे झकवा औषधे वापरून ति काढायचे नाही. ४. कोित्याही रसायनावर अविंबनू राहायचे 
नाही. ५. आच्छािन तंते्र व लििि लपकाचें लनयोजन यावंर भर द्यायचा. 
 
णनसगोपचार पु. आजारी मािसािा औषधे न िेता बरे करण्याच्या नैसर्णर्गक प्रवृत्तीिा साथ िेिारे 
उपचार करून रोर्गमुक्त करण्याची पद्धत. 
 
णनसल लव. बरड (जमीन) : ‘लनसिे भमूी संस्कारु करावा :’ - िीचउ १४६. [सं.लनुः + शल्य] 
 
णनसविी, णनसवील स्त्री. किीस बाहेर पडण्याची, लनघण्याची लिया; धान्द्य लनसवण्याची लिया / 
घटना. [सं. लन + सृ] 
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णनसविे  अलि. १. िोंर्गर, किीस बाहेर येिे. २. (ि.) चोरी, लछनािी इ. वाईट र्गोष्टींत 
लनढाविे; िुष्ट्कमांलवषयीं लनियज्ज होिे; लनुःसंर्ग बनिे. ३. तरबेज बनिे; पुढे येिे; (लिलहण्यात, बोिण्यात 
इ.) प्रलसद्ध होिे. ४. धैयाने, धीटपिे पुढे येिे. [सं. लन + सू] 
 
णनसविे  अलि. हत्यारािा धार चढिे. (माि.) [सं. लनसिा] 
 
णनसवाड स्त्री. केळीच्या िंाडानंा फुिे येण्याचा काळ. 
 
णनसवादी लव. आळशी; मंि. (तंजा.) 
 
णनसळ लव. लनिोष : ‘जे सिा लरते मोकळे । जैशीं चंिनारं्गें लनसळें ।’ - माज्ञा १३·२९१. 

लिलव. पूियपिे; लनभळेपिे; केवळ; लनिळ. [सं. लनस् + शल्य] 
 
णनसळ स्त्री. व्यवस्था; लशस्त; लमसि. 
 
णनसळि, णनसळिी स्त्री. (सोनारी) र्गोठ र्गोि करण्याचे हत्यार. 
 
णनसळिे, णनसाळिे उलि. उजविे; लजल्हई िेिे; तजेिा, चकाकी आििे. 
 
णनसंतान न. १. लनवशं; कुििय. २. मूिबाळ नसिे झकवा िंािेिे न जर्गिे. ३. (ि.) नाश; 
लवध्वसं. (लि. करिे, मानिे.) (लशव्याशाप िेताना योजतात.) ४. (ि.) फन्ना; चट्टामट्टा; िाऊन फस्त 
करिे. [सं.] 
 
णनसाठा  पु. (ि.) िचय होिे; फन्ना उडिे; िंाडा, सफा होिे; (िलजना, साठा) कोरडा 
पडिे. 
 
णनसािी  स्त्री. लशडी : ‘तो हा कैवल्यपिाची लनसािी ।’ - ऋ ६. [सं.लनुःश्रेिी] 
 
णनसार स्त्री. हिकी जमीन. (व.) [सं.लनुःसार] 
 
णनसार लव. स्वाधीन; ताब्यात : ‘तो िजाना व माि आहे तो हजरतच्या लनसार आहे.’ - पेि २·४. 
 
णनसास, णनसासा पु. उच्छ् वास; उसासा. (लि. टाकिे, िेिे, सोडिे.). [सं.लनुःश्वास] 
 
णनसासिे अलि. १. धापा टाकिे. २. (ि.) जोराचा श्वासोच्छ् वास करिे; (थकल्यामुळे) सुस्कारा 
टाकिे. ३. िमिे; कंटाळिे; त्रासिे : ‘तंू रंु्गतसी र्गोंलवसी का ंलनसासंी ।’ - सारुह ८·१०९. [सं.लनुःश्वस्] 
 
णनणसिे सलि. (शस्त्रािा) धार िेिे; पाजळिे : ‘लनलसिें  लववके साहिें ।’ - ज्ञा १५·२५९. 
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णनकसदगी पहा : णनवीकसदगी : ‘पेसजी लनझसिर्गी सरकारातूंन मुशालहरा िेऊन चािवीत असत.’ - 
मइसा २०·३०४. 
 
णनकसदा  पु. िेिक. पहा : णनणवकशदा : ‘बािाजी लनझसिा पूवीं सरकारतफेनें होता.’ - मइसा 
२०·३०५. 
 
णनसी स्त्री. आग्रह : ‘हा ठावोव ेही लशष्ट्या ची लनसी ।’ - ज्ञा ११·६३६. 
 
णनसुक लव. शुष्ट्क. - शर. 
 
णनसुगाई स्त्री. १. आळस, लनरुद्योर्गीपिा. २. लनियज्जपिा : ‘लनसुर्गाईचा संतोष । मानी तो येक 
मूिय ।’ - िास २·१·१७. 
 
णनसुटता, णनसुरता लव. ओिंरता; लनसटता; घसरता; चाटून, िार्गून जािारा. 
 
णनसुरिे  अलि. स्वैर वार्गिे; स्वच्छंि होिे; धाक, लनयम इ. न जुमानिे. 
 
णनसंुता लव. संुता न केिेिा (मुसिमान). 
 
णनसू लव. लनुःसत्त्व. (र्गो). 
 
णनसूक, णनसूग लिलव. सरळ; तडक; न अडिळता; थेट (चेंडू, बाि इ.जािे, िार्गिे, मारिे). 

लव. १. लनियज्ज; कोडर्गा; बेशरम : ‘पलर मािंा लनसुर्ग र्गवय अवधारी ।’ - ज्ञा ११·५५१. २. उनाड; 
स्वैर; व्यसनी. ३. आळशी : ‘जैसें लनसूर्ग पडिें  श्वान ।’ - रंयोवा १०·५२५. 
 
णनसूर, णनसूरवािा, णनसूरवािी  लव. १. लनष्ट्काळजी; लनवेध; लनझित; शातं; बेलफकीर; लनघोर : ‘नाहीं 
हालन पलर न राहाव ेलनसूर । न पडे लवसर काय करंू ।’ - तुर्गा ५९८. २. समाज, शास्त्र याचंी मयािा सोडून 
लनियज्ज िंािेिा. ३. लनियय. [सं.लनुः + स्वर] 
 
णनस्कारिे उलि. लतरस्कार करिे; तुच्छ िेििे; लतरस्काराने नाकारिे; धुडकावनू िाविे; 
हडसाविे; छीुः थूुः करिे. 
 
णनस्टे न. फडके. - भाषाप्रकाश. 
 
णनस्तर पु. उपाय. (र्गो.) 
 
णनस्तरि, णनस्तारि, णनस्तार न. पु. १. बाहेर झकवा पुढे जािे. २. तरिे; पैि जािे. ३. सुटिे; 
लनसटिे; सुटका : ‘मर्ग लजवा िेलििा लनस्तारू । भवाियवातुं ।’ - भाए ५१. ४. मोि; मुक्ती; लसद्धी.५. 
उपाय. - शर. ६. फेड; लनस्तरिे. 
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णनस्तरिे, णनस्तारिे सलि. १. पुरे करिे; पार पाडिे; तडीिा नेिे (एिािे केिेिे काम, चुका 
िुरुस्त करून, अपुरेपिा काढून टाकून, परत पूवयवत करून); चूक सुधारिे. ३. लनष्ट्कृती करिे; (केिेिे 
िुष्ट्कृत्य सुधारण्यासाठी प्रायलित्त, लशिा, िुुःि इ. भोर्गून त्याचा बरेवाईटपिा सोसून एिािे काम, 
कारभार) सावरिे; िुष्ट्कमांची फळे भोर्गिे. 
 अलि. सुिरूपपिे पार पडिे : ‘तरी प्रजा हे कैसेलन । लनस्तरेि ।’ - ज्ञा ३·१६६. [सं.लनस्तरि] 
 
णनस्तरा  पु. िंाडा. 
 
णनस्ता, णनस्ते लव. नुसता; केवळ; फक्त; लनव्वळ; कोित्याही जरुरीच्या वस्तूची मित नसिेिा. 
 
णनस्ताई  स्त्री. सावकाशपिा; सवड. (िा.,व.) [झह.] 
 
णनस्तार  पु. वलहवाटीचा हक्क. 
 
णनस्तुष, णनस्तोष, णनस्तुक, णनस्तूक लव. लिलव. १. तूस, कोंडा नसिेिा. २. काही शषे, अंश 
नसिेिा; पुरा रे्गिेिा (रोर्ग इ.); सवयस्वी; अर्गिी; लनुःशषे; लबिकुि; अलजबात. ३. पूियपिे; पुरतेपिी; 
सवयथा; व्यंर्ग, न्द्यनू इ.लशवाय; सवय प्रकारानंी, तऱ्हानंी, अंर्गानंी. ४. केवळ; लनव्वळ; फक्त. [सं.लनस्तुष्] 
 
णनस्तेज  न. अपकीती; अपमान : ‘झनिा लनस्तेज िंडी । कामिोभा वरपडी I’ - ज्ञा १३·४९४. 
 लव. १. लफका; तेजोहीन; चकाकी नसिेिा. २. (ि.) मंि; लनबयळ; मदड; लनरुत्साही. [सं.] 
 
णनस्तेजिे उलि. १. तेजोहीन होिे; लफके पडिे. २. पािउतारा, मानहानी, अपमान करिे. 
 
णनस्त्र्ाक न. १. कािवि; आमटी; साभंारे (लवशषेतुः मासळीचे). (कु.) २. मासळी; मासे. 
 
णनस्त्र्ाला, णनस्त्र्ास लिलव. कोरड्यास, कोरड्यािा; भाकरी, भात इ. बरोबर िायिा, तोंडी 
िावण्यासाठी. 
 
णनकस्त्रश  न.  िड् र्ग; तरवारीचा एक प्रकार. 
 
णनस्त्रोत्र  लव. करमुक्त : ‘सेत लनस्त्रोत्र करूलन लिधिे.’ - लवजा लशिा १·६. 
 
णनस्सन  स्त्री. बिैर्गाडीची धुरा, िाडंा; साटिी. 
 
णनस्सरे्ल लव. आळशी : ‘कसे पडिे घोरत असे लनस्सयेिावानी.’ - ब १४९. 
 
णनस्सवली लव. ताळतंत्र सोडिेिी : ‘लनस्सविी नार काय करती भाऊबिं?’ -ब १९९. 
 
णनस्सीम  लव. अमयाि; पराकाष्ठेचा; श्रेष्ठ िजाचा; परमावधीचा. [सं.] 
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णनहट लव. जवळ; समीप : ‘सरोवरा ं लनहटीं । घातिी सोनकेतकीची ताटी ।’ - लशव ६५२. 
[सं.लनकट] 
 
णनहमत  स्त्री. धैयय. [अर.] 
 
णनहंग लव. िंियुद्ध िेळिारा. 
 
णनहा पु. र्गजयना; लननाि : ‘जेथ भरजाती सारसी : लनहे लवसंवती आकासी :’ - रुस्व २२२. 
[सं.लनहव] 
 
णनहार् लिलव. १. पासून - पयंत; भर; सवय; प्रत्येकी. (समासात) महाि - लजल्हा - िोत लनहाय. २. 
मध्ये. उिा. पाटीि - महार - लनहाय = पाटिा - महारा - मध्ये. [अर. लनहायत] 
 
णनहार्त, न्र्हार्त स्त्री. सीमा; पराकाष्ठा : ‘महाराजानंीं अंरे्गजीची व जातीलनशी मिुयमीची 
लनहायत केिी.’ - लचत्ररु्गप्त ३२१. [अर.लनहायत] 
 
णनहार लव. संुिर. 
 
णनहारु पु. न्द्याहाळण्याची लिया; टक : ‘याचा लभतरु । न साहे लनहारंु ।’ - भाए ३९९. 
 
णनहाली  स्त्री. लनजण्याची चटई. 
 
णनहाळिे सलि. पाहिे. पहा : णनरखिे : ‘जें केव्हा ं तुिंें विन । लनहाळंु आम्ही आता ं ।’ - रास 
३·३८. [झह.लनहािना] 
 
णनणहत लव. १. लििेिे; स्वाधीन केिेिे. २. न्द्यस्त; ठेविेिे. [सं.] 
 
णनहीन लव. बारीक पीठ. 
 
णनहेटिे  सलि. लभडिे; धडक मारिे : ‘लनहेटिे पवयत ।’ - ज्ञा ११·३०८. 
 
णनहूळ लव. लधमा; मंि; हळू. (व.) 
 
णनळगिे, णनळंगिे, णनळघिे, णनळंघिे अलि. र्गळून जािे; ग्िानी येिे. 
 
णनळता स्त्री. हेळसाडं; हेटाळिी; अश्रद्धा : ‘िेवीं धमी लनळता न व्हावी.’ - विो ७४. 
 
णनळवा पु. जोंधळ्याची एक जात. याचे ताट बळकट व जाड असते. 
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णनळवे न. एक छटाक (माप). 
 लव. अधे कोवळे. 
 
णनळंगळी, णनळंगी, णनळंघी स्त्री. ग्िानी; मर्गयळी; सुस्ती; जडता (उपवास, अलतश्रम, एकाच जार्गी 
पुष्ट्कळ वेळ बसिे इ. मुळे आिेिी). 
 
णनळंबी स्त्री. लनळीचे िंाड. 
 
णनळा पु. स्त्री. टवटवी; तजेिा (चेहरा, स्वरूप यावंरीि). 
 लव. १. मेघासारख्या रंर्गाचा; सावळा; श्याम; नीि. २. नुसता, एकजात पाढंरा (घोडा). ३. 
लहरवा; ताजा; कोवळा (पीक, र्गवत, बाटूक इ.). ४. टवटवीत : ‘पेलरिीं धान्द्यें सिा लनळीं ।’ - एभा २१·८१. 
 
णनळा तुणतर्ा मोरचूि. 
 
णनळाबूज लव. सवय शरीर पाढंरे, िूम व आयाळ पाढंरी, त्यात काळेही केस थोडे असा (घोडा). - 
अश्वप १·३१. 
 
णनळारी  पहा: णनलगार 
 
णनळावंती स्त्री. १. पक्ष्याचंी भाषा; ती जािण्याचे शास्त्र. २. मंत्रलवद्या. 
 
णनळा णहरवा लव. १. काळा लनळा (लवष, ताप इ.मुळे पडिेिा).२. लबघडिेिे; नासिेिे (तूप, अन्न 
इ.). 
 
णनळांबा  पु. मार िार्गल्यामुळे अंर्गावर पडिारा लहरवा - लनळा घट्टा. (व) 
 
णनळे न. १. लहरव ेर्गवत, धान्द्य, पीक. २. लहरवेपिा; लहरवळ. 
 
णनळॅ पु. कुिबी लस्त्रयाचं्या हातातीि लनकिची बारं्गडी. (र्गो.) 
 
णनणक्षप्त  लव. १. ठेविेिा. २. र्गहाि ठेविेिा. ३. फेकून लििेिा. [सं.] 
 
णनक्षी स्त्री. कडकपिा; सक्ती; लबनचकूपिा; बारीक दृष्टी; लशस्त. 
 
णनक्षी, णनक्षीचा लव. कडक; करडा; सक्त; न वाकिारा; िवकर शातं न होिारा. (रार्गात, झनिेत 
उपयोर्ग). 
 
णनकू्षन लिलव. स्पष्टपिे; उघडपिे; हडसून; िडसून. (लि. सारं्गिे, बोििे, करिे, नाकारिे.). 
[सं.लनिणु्ि] 
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णनके्षप पु. १. ठेविे; जवळ राििे : ‘तया कल्पातंीं जेथ लनिेपु । होय तें स्थान मी ।’ - ज्ञा ९·२९३. २. 
र्गहाि; लनधी; ठेव; हवािा. ३. पुरिेिे धन; कुिर्गा : ‘लनिेप कालढजे पायाळें।’ - मुआलि १८·३५. ४. (काही 
कारिासाठी) त्यार्ग : ‘आहवनीयालि वन्द्ही । लनिेपरूपीं हवनीं ।’ - ज्ञा १७·३६१. ५. (कायिा) ठरल्याप्रमािे 
काम िंाल्यावर परत करण्याच्या बोिीने स्वाधीन केिेिा माि; (इं.) बेिमेंट.[सं.] (वा.) णनके्षप करिे - 
१. मूठमाती, र्गती िेिे. २. पूियपिे व्यापिे. 
 
णनके्षप पु. कोित्याही तेजोर्गोिापासून, ग्रहापासून िालंतवृत्तावर िंबरेषा काढिी तर ती रेषा 
िालंतवृत्तािा ज्या झबिूत लमळते तो झबिू; शर. 
 
णनके्षप पु. एकजीव; लमश्रि. 
 
णनके्षपक  पु. ठेवीिार. 
 
णनके्षपिे  उलि. १. टाकिे; फेकिे : ‘सार्गरीं लनिेलपता अचळ । भेिूलन चाििा पाताळ ।’ - मुआलि 
४·८१. २. (रव्य) पुरून ठेविे. ३. ठेविे; राििे. [सं.लन + लिप्] 
 
णनके्षपी लव. ऐकिे न ऐकिेसे करिारा; करनकऱ्या.(र्गो.) 
 
कनच लव. १.ठेंर्गिा; बुटका. २. कमी, हिका (स्स्थती, झकमत इ. ने). ३. नीच; हिकट; िरु. 
[सं.नीच] 
 
कनचा लव. लनकृष्ट. 
 
कनदक लव. झनिा, िोषारोप, चहाड्या करिारा; िुसऱ्याचे अवरु्गि सारं्गिारा. [सं.] 
 
कनदि, कनदन न. १. पहा : कनदिी. २. लपकातीि ति. [सं.लनियिन] 
 
कनदिी स्त्री. भारं्गििी; बेििी; कोळपिी; ति काढिे. 
 
कनदिे सलि. बेििी करिे; कोळपिे. 
 
कनदिे, कनदेजिे  सलि. झनिा, चहाडी, िोषवियन करिे. 
 
कनदनीर्, कनद्य लव. झनिा करण्यास योग्य, पात्र. 
 
कनदा स्त्री. िोषवियन; कुटाळी; लनभयत्सयना; अवरु्गि सारं्गिे; लशव्या िेिे; िोषारोप करिे; चहाडी. 
[सं.] 
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कनदी स्त्री. १. एकतानता; नाि. २. भोवरा वरै्गरेची पूिय र्गती; लर्गरकी. ३. टकळी; कटकट; एिािी 
वस्तू िेण्यालवषयी लपच्छा पुरविे. (लि. िाविे). (ना., व.) [सं.लननाि] 
 
कनब पु. १. झिबाचे िंाड. तीन जाती - कढीझिब, कडुझनब झकवा बाळंतझनब, बकािझनब. २. 
कडुझनब : ‘रोर्ग जाय िुधेसािरे । तरी झनब का ंलपयावा ।’ - ज्ञा ४·२२३. [सं.] (वा.) कनब नेसिे - (बायकी) 
नवसाचा एक प्रकार. झनबाचे ढाळे कमरेभोवती बाधूंन अंर्ग िंाकिे. नवस फेडण्यासाठी बायका आपिी 
नग्नता झनबाच्या टहाळ्यानंी िंाकून नवस केिेल्या िेवािा जातात. तेथे त्यानंा घरातीि लस्त्रया 
नेसण्यासाठी वसे्त्र िेतात. कनब लाविे, कनब ठेविे, कनब देिे - किंक, कालळमा, डार्ग आििे, िाविे; िोष 
िेिे; तुच्छ करिे. 
 लव. कडू : ‘तू आत्मज्ञ म्हिलस सम एक मधुर एक झनब लवषयज्ञ ।’ - मोअनु ४·१२. 
 
कनबट लव. कच्चा. 
 
कनबपािी न. १. िेवी येऊन रे्गल्यावर झनबाचे टहाळे घातिेल्या पाण्याने घाितात ते स्नान. २. 
घरात बाळंतीि आल्यावर िारात ठेवतात ते झनबाचे टहाळे घातिेिे पािी. बाहेरून येिाराने ते पायावंर 
घेऊन मर्ग आत यायचे असते. 
 
कनबरिे  उलि. लशजून तयार िंािेल्या भाताची वाफ आतल्या आत लनवावी म्हिून तो लनिाऱ्यावर 
ठेविे. 
 
कनबराष्ट, कनबराष्ट्र न. मोकळी, उघडी, लजच्यावर ऊन पडते अशी जमीन. 
 
कनबलोि न. दृष्ट काढण्यासाठी घेण्याचे कडुझनबाची पाने, मीठ, मोहरी इ. पिाथय. 
 
कनबवड्या स्त्री. अव. एक प्रकारची भाकरी झकवा घावन : ‘िळातं (अंर्गिातं) मुहुतय मेढीजवळ 
झनबवड्या लफरलवतात.’ - मसाप ४·२५६. (को.) 
 
कनबसाडा पु. एक कुळधमय. साताऱ्याकडे बऱ्याचशा िेशस्थ घराण्यातं माघ शुद्ध पौर्णिमेस हा 
कुिाचार असतो. त्या वेळी पुरुषानंी िेवीची पूजा केल्यावर ताबं्याचा किश र्गव्हावर माडंतात. त्यात पािी 
घािून लवड्याची पाने ठेवनू त्यात िेवीची प्रलतमा ठेवतात, जी घरात सवांत वडीि सुवालसनी स्त्री असते ती 
पलहिे नेसिेिें  वस्त्र सोडून ठेवनू झनबाच्या पानाचंी साडी नेसते व हातात लिवटी घेऊन त्या किशास तीन 
प्रिलििा कलरते. नंतर लतिा घरातंीि बायका नवें िुर्गडें आलि चोळी िेतात. - मसाप १·३·२५. 
 
कनबा लव. १. (वय िंािेिे असूनही) अलववालहत; िग्न न िंािेिा २. िेवकायािा जेवण्यासाठी 
बोिाविेिा िग्न न िंािेिा (मुिर्गा). (कु.) [झह.अनब्याहा] 
 
कनबाडी  स्त्री. झनबाच्या िंाडाचंी राई. (व.) 
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कनबारा पु. एक िंाड. याच्या िाकडाचा इमारतीिा उपयोर्ग होतो. हे िाकूड सरळ व िाबं 
असल्यामुळे त्याचे वासे चारं्गिे होतात. 
 
कनबावळी स्त्री. लपवळ्या रंर्गाची साडी, वस्त्र. 
 
कनबी, कनबुिी, कनबूि स्त्री. झनबाचे िंाड; झनबीि. (र्गो.) [सं.झनब] 
 
कनबुिी, कनबूिी  स्त्री. झचबुिी; झचबविी; उसाच्या िार्गिीनंतर सात लिवसानंी उसास पािी 
िेतात तें. - कृलष ४५५. 
 
कनबुरडा  लव. काळसर, लहरव्या रंर्गाचा. 
 
कनबू न. झिबू; झिबाच्या िंाडाचे फळ. [सं.झनबकू] (वा.) कनबू तोंडावर ठरत नसिे - चेहरा 
र्गोंडस असिे, घोडा रु्गटरु्गटीत व सतेज असिे इ. 
 
कनबूर पु. १. तयार होत आिेिी बाजरीची किसे; त्याचंी तशी अवस्था, स्स्थती. २. बाजरीचे 
भाजिेिे कोवळे िािे, हुरडा : ‘झनबरू हुरडा घेउलन आिा । तो हा मािकोजी बोधिा ।’ - भपूाळी. 
 
कनबे न. अव. झिबे; झिबाचे िोिचे : ‘मर्ग सोवळें लवटाळोनी । आिें  झनबें घािीं जननी ।’ - ह ९·२५६. 
 
कनबेपि  न. ब्रह्मचयय. 
 
कनबोटी  स्त्री. १. अधे झिब ूकापून त्यावर सािर, सैंधव इ. घािून लवस्तवावर ििििून तयार 
केिेिे औषध; हे ओकारी थाबंवण्यासाठी िेतात. २. अधे झिब.ू 
 
कनबोिी  स्त्री. १. कडुझनबाचे िंाड; झनबिू. २. कढीझनब झकवा कडुझनबाच्या िंाडाचे बी; झनबोळी. 
[सं.झनबकू] 
 
कनबोळि न. ओवाळिी. - लिपु. 
 
कनबोळी  स्त्री. १. झनबाच्या िंाडाचे बी; झनबोिी. २. लपवळा रंर्ग (झनबाच्या लबयापं्रमािे, 
पार्गोट्याचा वरै्गरे). - मप ु३·१८७३, प.ृ ६३. ३. लस्त्रयाचंा सोन्द्याचा एक िालर्गना. ४. (झपपळीच्या शेंरे्गप्रमािे) 
जानव्यािा लििेिा पीळ झकवा फास. 
 लव. झनबोळीच्या रंर्गाचा; लपवळा. [सं.झनबरु्गलि] 
 
णनुःपात  पु. संपूिय नाश; नायनाट; पूिय मोड - िय - चुराडा; मारिे, िािे इ. मुळे होिारा 
नाश (सामान्द्य वस्तंूचा). [सं.लनपात] 
 
णनुःपातिे उलि. नाश, कत्ति, लनिािन करिे. 
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णनुःशब्द  न. ब्रह्म. 
 
णनुःशंक  लव. बेधडक; बेशक; शकंारलहत; लनियाचा; काकूं न करिारा. 
 लिलव. धीटपिे; न लभता; लनझितपिे; लवश्वासाने. [सं.] 
 
णनुःशेष लव. पूिय; सबधं; सर्गळा; बाकीरलहत. 
 लिलव. पूियपिे; बाकी न राहता; सवयथा; अर्गिी. [सं.] 
 
णनुःश्वास पु. उच्छ् वास; श्वास बाहेर सोडिे. [सं.] 
 
णनुःसत्त्व  लव. १. लनलितपिे, स्वाभालवकपिे असिारे रु्गि, तेज, जोम, जीव, उपयुक्तता, 
उत्कृष्टपि, रस, चव इ. नसिेिा. २. िोटा; असत्य; असार; अवास्तव. ३. नामोहरम. [सं.] 
 
णनुःसंकोच लव. लनभीड; लनुःशकं; मनमोकळा. 
 
णनुःसंग  लव. १. एकटा; सोबती, नसिेिा; सवयसंर्गपलरत्यार्ग केिेिा (योर्गी, परब्रह्म). २. 
(ि.) सवय बंधनापंासून, पाश, लनयम इ.पासून मुक्त; िोकरीत सोडिेिा; (लवशषेतुः) लनियज्ज; बिफैिी; 
स्वैर. [सं.] 
 
णनुःसंणदग्ध, णनुःसंदेह, णनुःसंशर् लव. संशयरलहत; िात्रीचा. [सं.] 
 
णनुःसारक पु. अकय  काढिारा. [सं.] 
 
णनुःसारि न. (स्वच्छतेसाठी) पािी बाहेर काढून टाकिे. [सं.] 
 
णनुःसाणरत्र न. अकय  काढण्याचे उपकरि. [सं.] 
 
णनुःसृत लव. बाहेर पडिेिे. [सं.] 
 
णनुःक्षारीकरि न. समुराच्या झकवा लत्रभजु प्रिेशातीि निीच्या मुिाजवळीि पाण्यातीि 
लमठासारिे िार वरे्गळे करून पािी लपण्यायोग्य करण्याची प्रलिया. 
 

नी 
 
नी उअ. आलि; व : ‘चाकवत आळुशाि नी मेथी ।’ - मुलवराट ८·७३. [आलि संिेप] 
 
नीक न. स्त्री. र्गटार; नािा : ‘तंबचेू बाहेरचे बाजूस पाण्याची नीक काढिी असावी.’ - (बडोिें) 
स्वारीलनयम ६३. [रु्ग.] 
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नीकुरा पु. सेवक. 
 
नीच न. १. (ज्यो.) ज्या राशीत एिाद्या ग्रहाचे बळ अर्गिी कमी असते अशी रास. उच्च 
स्थानापासून सातव े स्थान. २. अशा राशीतीि ग्रह. उिा. ककेचा मंर्गळ. ३. ग्रहाच्या किेतीि सूयाच्या 
अर्गिी जवळचा झबिू. 
 लव. १. सिि; उंच नसिेिा; झनच; िोि. २. कमी; हिका (झकमत, िर, रु्गि, आकृती, 
जाती, स्स्थती इ. मध्ये). ३. हिकट; अधम. ४. (संर्गीत) िजय; िािच्या सुराचा. 
 लिलव. िािी : ‘तोफ नीच धरिी तर र्गोळा रेतींत जातो.’ - भाब ३. [सं.] 
 
नीज, नीद स्त्री. िंोप; लनरा. [सं.लनरा; झह.नींि] 
 
नीजाई स्त्री. अंथरुि. 
 
नीट लव. १. सरळ; वाकडा नसिेिा. २. तडक; थेट. ३. (ि.) बरोबर; योग्य; सदृश (वस्तू, 
काम). [क.नेट्टरे्ग] 
 
नीट लव. ियाळू. [सं.स्स्नह] 
 
नीटनेटका लव. १. यथायोग्य; शोभेसा; चारं्गिा; संुिर; बाधेंसूि; िेििा. २. व्यवस्स्थत; 
टापलटपीचा; ठीकठाक. 
 
नीटवाकडा लव. चारं्गिा व वाईट; सरळ व वाकडा; िरा - िोटा; शुद्धाशुद्ध; बरोबर - चूक. (वा.) 
नीटवाकडे करिे - कमीजास्त, िेवाि - घेवाि, तडजोड करून बरोबर करिे; (लहशबे) लमटलविे. 
 
नीटवीट  लव. १. थेट; सरळ; तडक. २. (ि.) बरोबर; न्द्याय्य. 
 
नीटस लव. चारं्गिे; ठसठशीत. [सं.लनस् + ति्] 
 
नीड न.पु. पक्ष्याचे घरटे; कोटर. [सं.] 
 
नीडल न. काँिीट ओतण्यापूवी ते सतत ढवळण्यासाठी िाबंट आकाराचे, एका टोकािा र्गोि 
बसविेिे साधन. [इं.] 
 
नीडे, णनडे शअ. जवळ : ‘होआवें आं श्रीकृष्ट्िां नीडें । एरंू रींरे्ग एरा ंपुढें ।’ - िाव २०३. [सं.लनकट] 
 
नीत स्त्री. १. िोकाचार; चारं्गिी रीत. २. पहा : नीती 
 लव. नीतीचा; बरोबर; योग्य; सरळ; सितयनी. [सं.नीलत] 
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नीत स्त्री. र्गलित; र्गिती; संख्या; लहशोबर्गिना : ‘िोन चारसे उंट िस्करातं आिे. घोड्यास नीत 
नाही.’ - पेि १९·८४. [सं.र्गण् - र्गिती - र्गलित - र्गनती - नीत] 
 
नीत लव. नेिेिा; िूर केिेिा. [सं.] 
 
नीत लव. सततचा; नेहमीचा : ‘थाट नव ेनीत होट िाि करी पानें िाउनी सिा ं ।’ - पिा ४·३५. 
[सं.लनत्य] 
 
नीणत, नीती स्त्री. १. व्यवहारशास्त्र; नय; आचारलनयम; लशष्टाचार. २. योग्यता; न्द्याय. ३. 
सिाचाराचे लनयम; सृलष्टलनयमव्यवस्था. ४. राजनीलतधमयशास्त्र. ५. लनयम; कायिा; मयािा; लनलितपिा; 
ठरावीक पलरमाि. (समासात) धमय - प्रपचं - िोक - व्यवहार - शास्त्र - नीती; तसेच अंर्गि - नारि - 
बृहस्पलत - लविुर - शुि - नीती. ( = अंर्गि इ. व्यक्तींनी सालंर्गतिेिे शास्त्रीय व व्यावहालरक लनयम.) [सं.] 
 
नीणतभेद पु. १. (सापं्रिालयक अथय) प्रमाि - पलरमेयािी शास्त्र; तत्त्वभेि. २. अथयशास्त्र. ३. 
वैशलेषक िशयन. 
 
नीणतमान, नीणतवान लव. न्द्यायनीतीने वार्गिारा; सिाचारी; सत्प्रवृत्त. [सं.] 
 
नीणतशास्त्र न. नीतीचे प्रलतपािन करिारे शास्त्र; (इं.) एलथक्स. [सं.] 
 
नीणतणशक्षि न. नीतीचे, सिाचाराचे लशिि (शाळातूंन लििे जािारें). - अध्यापन १०६. 
 
नीध स्त्री. १. पहा : णनधी. २. भरपूर उत्पन्न िेिारी, लकमती वस्तू; र्गोष्ट. [सं.लनलध] 
 
नीधानता स्त्री. ऐश्वयय; उत्कषय : ‘तुिेंलन हाते मज नीधानता होये - तलर बरव.े’ - पचंो ९४·१६. 
 
नीम पु. भतू, लपशाच्च, पे्रत इ. ना िेण्याचा लनयलमत बिी. (लि. िेिे, साडंिे.) [सं.लनयम] 
 
नीम लव. लनमा; अधा. [फा.] 
 
नीर न. पािी. [सं.] 
 
नीर पु. मासे धरण्याचे मोठे जाळे : ‘माशावािी नीर कालढिा आििे धरुन ।’ - ऐपो २६४. 
 
नीर पु. १. मार्ग; अजमास; सुर्गावा; अंिाज : ‘राजश्री कृष्ट्िाजीपतंास सामीि होऊन मालहतलर्गरीनें 
केल्याचा नीर काढून अजम मुजफरिानही जवारीवर उतरतीि’. - पेि ४०·११२. २. लनकर; नेट; शह : 
‘येक महाड व लबरवाडी, पोिािपूर, नाते हे चार महािावर श्यामिाचा नीर आिा.’ - पेि ३३·५१ ३. 
पलरिाम; लनकाि; लनियय; लनिय; ठराव. (पचंायतीचा, चौकशीचा). (लि. काढिे, घेिे, लनघिे.) : ‘काय 
बोि गं्रथािा वालचक अथय कालढना नीर ।’ - रािा १३. (वा.) नीर काढिे - साफ िरडून, िंाडून काढिे; 
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लनकाि करिे : ‘र्गलननीचा नीर काढावा.’ - पेि २१·८. नीर फुटिे - िंाडून सारे िोक पळून जािे. नीर 
रे्िे - कोळ्याचे मासे पकडण्याचे जाळे पसरत येते तसे संकट येिे. णनरावर रे्िे - १. लनकरावर, शवेटच्या 
उपायावर, अटीवर येिे; शवेटच्या अवस्थेिा पोचिे (आजार, लवकार). २. संपुष्टात येिे; संपू िार्गिे; 
संपत येिे. 
 
नीरब्राह्मी स्त्री. पािथळीत वाढिारे एक िुंडूप. 
 
नीरमोर  न. फोडिीचे ताकपािी. ताकातं बरेंच पािी घािून त्यातं झिबाचा रस लपळतात व 
संुठ, झहर्ग, मीठ इ. लमसळतात. - र्गृलश १·४७६. 
 
नीरस लव. रसहीन; बेचव; पािचट; लमळलमळीत. [सं.] 
 
नीरक्षीरणववेक पु. चारं्गिे - वाईट, योग्य - अयोग्य याचंा लवचार करून चारं्गिे लनवडण्याची िमता. 
[सं.] 
 
नीरू पु. िरजा भरण्यासाठी आलि लर्गिावा चारं्गिा करण्यासाठी घोटून, र्गाळून तयार केिेिा 
चुना. 
 
नील पु. १. एक रंर्ग. २. पहा : नीळ 
 लव. या रंर्गाचा; लनळा. 
 
नील पु. एक जातीचे र्गवत. - लचत्रकृलष २·६. 
 
नीलकंठ पु. १. शकंर. २. चाष पिी; तास. ३. मोर. 
 
नीलकंठ खाते (उप.) पािक्याचे िाते. 
 
नीलकांत, नीलमिी पु. लनळ्या रंर्गाचे एक रत्न. हा बहुधा अस्मानी रंर्गाचा असून कठीिपिासाठी 
लहरा व िाि याचं्या िािोिाि असतो. 
 
नीलगार् स्त्री. पाढंऱ्या रंर्गाचा काळवीट; रोही; हलरि; कळप करून राहिारा, र्गवताळ भार्गात 
आढळिारा, मध्यम आकाराचा, िुरावरच्या भार्गात पाढंरे विय, र्गािावर िोन्द्ही बाजंूना एकेक लठपका, 
वरे्गवान र्गती असिेिा चतुष्ट्पाि प्रािी. 
 
नीलकपड न. पोिािाचा एक प्रकार.[सं.] 
 
नीलपुस्तक न. लनयमाविी झकवा आर्णथक स्वरूपाची अलधकृत मालहती िेिारे पुस्तक. 
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नीलप्रत, नीलणचत्र स्त्री. न. इमारतीच्या, बाधंकामाच्या आरेिनाची लनळ्या कार्गिावर कॅमेऱ्याच्या 
साहाय्याने काढिेिी प्रत; (इं.) ब्ल्य ूझप्रट. 
 
नीलबंद  लव. नीि रत्नाची केिेिी; लनळी : ‘तों नीिबंि भमूीवरी जर्गज्जीवन । सहज जाऊन 
बसैिा ।’ - ह ५·१७७. 
 
नीलमेह  पु. लनळ्या रंर्गाची िघवी; अशी िघवी होिे. 
 
नीललोणहत न. ताबंडालनळा धातू; मरँ्गनीज धातू. 
 
नीलंड, नीलांड  पु. एक जंर्गिी प्रािी. - अश्वप २·७. 
 लव. धमयिंड; लनियज्ज; व्यलभचारी : ‘िोक नीिंड नीिंड काढुनी नेती पोरी ।’ - रामिासी 
१५·२६५. 
 
नीला स्त्री. केशवालहनीतून हृियाकडे रक्त नेण्याची वालहनी; शरीरातीि अशुद्ध रक्तवालहनी; शीर. ही 
स्पशािा रक्तवालहनी (िाि लशरे) पेिा ंजास्त उष्ट्ि असते. - सुश्रुत - शारीर ७. [सं.] 
 
नीला पाढंऱ्या रंर्गाचा घोडा. [झह.] 
 
नीलातीत णकरि वियपटातीि अदृश्य लनळ्या रंर्गाच्या पिीकडे असिेिे लकरि. 
 
नीलांग  न. एक उपरत्न. [सं.] 
 
नीलांजन न. मोरचूि. [सं.] 
 
नीलांबरी पु. एक रार्ग. र्गानसमय लिवसाचा लतसरा प्रहर. 
 
नीणलका, नीणळका स्त्री. (वैद्यक.) अंर्गावरचा तीळ; चामिीळ. [सं.] 
 
नीणलमा  पु. लनळेपिा; लनळा रंर्ग; लनळीचा, मेघाचा, पाटीचा रंर्ग.[सं.] 
 
नीली स्त्री. नीळ; लनळीचे िंाड; (इं.) ॲलनि. [सं.] 
 
नीव पु. िलिि कोकिात आढळिारा एक वृि व त्याचे फळ. फळे वाटोळ्या आकाराची असून 
त्यावर फिसाप्रमािे काटे असतात. 
 
नीव न.पु. छपराची आतीि िािची बाजू. (को., राजा.) 
 
नीवडा लव. पहा: नावडता, नावडा : ‘नुस्ता पोरवडा, घरीं न कवडा लचत्ती बरा नीवडा ।’ - आसु ५. 
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नीवी स्त्री. लनरी; िुर्गड्याचा पिर, ओचा, केळे; कमरेभोवतािचा िुर्गड्याचा भार्ग, वषे्टि; वस्त्राची 
र्गाठ. [सं.] 
 
नीशार पु. १. अंथरण्याचा, पसरण्याचा कपडा : ‘नीशारालि पिंर्गपोस पडिे र्गाद्या उशा पालहल्या ।’ - 
सारुह ३·४४. २. फर्गोि. - राव्य २·३६. [अर.नशूर] 
 
नीस पु. १. लनवडून काढिेिा चारं्गिा भार्ग; साराशं; तात्पयय; तत्त्वाथय; लनष्ट्कषय; सार. (लि. 
काढिे, लनघिे) : ‘आलि वतयमान जािसी भलवष्ट्य । मार्गें पुढें नीस संलचताचा I’ - तुर्गा १२९३. २. बारीक 
चौकशी, तपास; छाननी. (लि. करिे, काढिे, पाहिे, पुरविे.). 
 लिलव. पूियपिे; लनिािस; सवांशी. [सं. लनुःशषे] 
 
नीस पु. (श्रमाने, मार बसल्यामुळे पाठ, छाती इ.) ताठरिे; उसि भरिे. (लि. भरिे, उतरिे.). 
[सं.लनश्वस्] 
 
नीस न. वैर; सूड. (को.) 
 
नीस पहा : नवीस. हा फाशी प्रत्यय ‘लिलहिारा’ या अथी शब्िापुढे येतो. उिा. पोतनीस, लचटिीस इ. 
 
नीस स्त्री. आत भाताचे शीत नसिेिी, लनवळ पेज. (र्गो.) 
 
नीस पु. सीमेवरचा िर्गड. (र्गो.,कु.) [म.लनसािा; रु्ग.नीसा] 
 
नीसुगा लव. आळशी. - शर. 
 
नीहाणरका स्त्री. १. जळिाऱ्या वायचूा व धूलिकिाचंा चमकिारा मेघ; ज्योलतुःपुजं, तेजोमेघ; 
नित्रमेघ. २. एक िूरस्थ आकाशर्गंर्गा. 
 
नीहारी स्त्री. सामसूम : ‘िोकु िूलर पाविा : मािुसा ंनीहारी जाहिी :’ - िीचपू २७. 
 
नीळ स्त्री. १. लनळीचे िंाड; साधारि िीड मीटर उंच, बहुवषाय,ू कोनीय फादं्या व पाढंरी िव 
असिारी एक औषधी वनस्पती. लहच्यापासून लनळा रंर्ग काढतात. धुतिेल्या पाढंऱ्या कपड्यानंा स्वच्छ 
करण्यासाठी वापर; रु्गळी. (रु्ग.) २. नीिमिी. ३. शवेाळ; न वाहिाऱ्या पाण्यामुळे िंािेिी बुळबुळीत 
वनस्पती. [सं.नीि] (वा.) नीळ नासिे, नीळ रापिे, णनळीचा रंग नासिे - (लनळीचा रंर्ग नासिा अशी 
िोटी बातमी उठविी असता रंर्ग चारं्गिा होतो अशी रंर्गारी िोकातं समजूत आहे त्यावरून) एिािी 
बातमी, लनराधार, िोटी म्हिून सारं्गायची असल्यास प्रयोर्ग करतात. 
 
नीळ पु. न. घरटे. पहा : नीड : ‘लनघोनी रे्गिा हंस नीळ । वृथा लपलटशी कपाळ ।’ - मुवन 
हलरिरंाख्यान २६५. (नवनीत पृ. १९८). 
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नीळ पु. एक वानरजात. हे वानर लवषलमलश्रत अन्नािा स्पशय करत नाहीत, म्हिून पूवी िौितवतं 
िोक अन्नपरीिेसाठी यानंा पाळत. 
 
नीळकंठ, नीळकंठराई, नीळकंठरार्ी पु. स्त्री. रुपयाचा एक प्रकार. 
 

नु 
 
नुक स्त्री. पक्ष्याची चोच. 
 
नुकिे अलि. धडक मारिे : ‘आंर्गभरे सुटिा ढोंढा । आपा नुकौलनया िाडंा ।’ - ज्ञा १७·२५९. [क. 
नुनकु] 
 
नुकता लिलव. इतक्यात; आताच; लनरु्गता. 
 
नुकरा, नुकरापलंग लव. (घोड्याचा रंर्ग) पाढंरे शरीर, त्यातं जिे व काळे लठपके असा. - अश्वप 
१·३२. [अर.नुिा] 
 
नुकसान, नुकसानी न. स्त्री. १. तोटा; िोट; बडू; नाश. २. इजा; िुिापत; िुुःि; अपकार; िराबी. 
३. (कायिा) नुकसानीचा पैसा; नुकसानभरपाई. 
 लव. कुचकामी; हिका; लभकारी; कवडीमोि. [अर.नुकसान] 
 
नुकसानभरपाई स्त्री. (कायिा) एिाद्याचे नुकसान केिे असता त्याबदि लििेिा मोबििा; (इं.) 
काँपेनसेशन. 
 
नुक्ता, नुकता पु. १. संुिर, मजेिार कल्पना, लवचार; िहान, रसभरीत चुटका, र्गािे. २. सूक्त; 
सुभालषत; वाक्य : ‘पत्रें लिलहिीं त्यातंीि नुक्ते व चुटके उत्तरें यावयाजोरे्ग बहुत लिलहण्यातं आिी.’ - 
मइसा ७, ििप २·२६. ३. तोडर्गा; इिाज; औषध.(व.) [अर. नुक्ता] 
 
नुक्ता पु. महाराष्ट्रात आढळिारा एक हंसलवशषे. याचा रंर्ग पाठीवर काळा व इतरत्र पाढंरा असतो. 
 
नुक्ता पु. १. उंटाच्या नाकातीि वसेि, िर्गाम. २. झबििी; कडी. 
 
नुक्ता पु. १. िोषारोप; आळ; ठपका; िाििेिा िोष; कालळमा. (लि.ठेविे). २. फाशी लिपीतीि 
अिराच्या वर झकवा िािी द्यायचे झटब. 
 
नुक्ती स्त्री. बुिंी; एक लमष्टान्न. (अलह.) [झह. नुकती] 
 
नुक्र, नुक्रा रुपे; चािंी. 
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नुगडिे लि. न सुटिे; न उद्धरिे. - एभा ११·१०७१. 
 
नुथड न. नथ. 
 
नुदर स्त्री. न्द्यनूता; उिीव; कमतरता : ‘मार्गा आरमारच्या वढे्यास लसिलसल्याचंी नुिर असि तरी 
वसई साष्टी प्रातंें माहेलर्गरया आहेत.’ - पेि २४·२०४. 
 
नुणन, नुनी स्त्री. १. टोक. २. िहानपिा. [त.; म.] 
 
नुनी, नुन्नी, नंुगी  स्त्री. िहान मुिाचे इंलरय; बुल्ली. [क. तंुलि] 
 
नुनू स्त्री. (बािभाषा) िंोप; र्गाई. 
 
नुन्र्ा लव. घरचा. (व.) 
 
नुपकर लव. असमथय. 
 
नुपर, नुपूर स्त्री. तूट; टंचाई; नपूर. (व.,ना.) 
 
नुपरते लव. लवषयासक्त : ‘कलवष्ठ आलि र्गर्णवष्ठ । नुपरतें आलि नष्ट ।’ - िास २·३·१७. 
 
नुपरवि स्त्री. तूट. (र्गो.) 
 
नुपऱ्र्ा लव. टंचाई असिारा; र्गरजू. 
 
नुमंडे लव. नसते; िोटे : ‘मृर्गजि जेथे नुमंडे । तेथें असे पा ंकोरडे ।’ - अमृ ६·६४. 
 
नुरमैली  लव. पुिाव्याचा एक प्रकार : ‘नुरमिैी पुिावा करिें िंाल्यास चापट रव े ऊफय  पाचे 
वापराव.े’ - र्गृलश २·९. 
 
नुरा स्त्री. १. तेज. २. चेहरा; नूर. (र्गो.) [अर.नूर] 
 
नुरा लव. १. चढेि; उन्द्मत्त : ‘धरातळावर सुरापलतसम नुरा, होवुलन अपपरा न जािलस ।’ - अमृत 
५३. २. िोटा; िुटुपुटीचा : ‘पजंाबी िोक पैशासाठीं नेहमी नुरा कुस्त्या िढतात.’ - के १८·१·१९३८. 
 
नुरी, नुणरर्ा स्त्री. पोपटाची एक जात. [झह.] 
 
नुरोधी लव. बाधक; लवरोधी. 
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नुसते, नुस्ते न. मासळी; मासे. (र्गो.) 
 
नुस्का पु. १. उपाय; युक्ती. २. िोष. [सं.नुस्िा] 
 

नू 
 
नूतन लव. १. नवा; ताजा. २. तरुि. ३. अिीकडचा. 
 लिलव. अिीकडे; नुकते. [स.ं] 
 
नून स्त्री. रोटी. [अर.] 
 
नूपुर पु. न. पायातीि िालर्गना; पैंजि; घार्गऱ्याचंा वाळा; तोरड्या.[सं] 
 
नूपुरकरि लव. (नृत्य.) हात रेलचत करून िताख्य करावते व लत्रक लफरवनू उजवा पाय 
पाठीमार्गच्या बाजूिा नेऊन कंुलचत करावा. नंतर जलमनीिा न िावता पायाचा अग्रभार्ग जलमनीवर िवकर 
आपटावा. [सं] 
 
नूपुरपाणदक (आकाशीचारी) लव. (नृत्य.) उजवा पाय पाठीमारे्ग नेऊन अंलचत करिे व मर्ग टाच 
जलमनीिा न िावता पायाचा अग्रभार्ग जलमनीवर िवकर टेकविे. [सं.] 
 
नूर (हेट.) पहा : नोर 
 
नूर पु. १. वैभव, ऐश्वयय; थाट. २. तजेिा; चकाकी; पािी; तेज; कातंी; रूप (दृष्टी, चेहरा इ. 
चा.).[अर.] (वा.) नूर पालटिे - चेहऱ्याचा रंर्ग बिििे; पलरस्स्थती, कि, रार्गरंर्ग बिििे. नूर णमळणविे 
- लमळते घेिे. (व.) 
 
नूर पु. एक जातीचा िाबंट मोती. 
 

नृ 
 
नृत्र् न. नाचिे; अलभनय करिे; नाच; र्गायनातीि रस व भाव; मुिरार्ग व अंर्गप्रत्यंर्ग याचं्यािारा 
अलभनय करून अनेक तािामंध्ये लनयमबद्ध नाचिे. [सं.] 
 
नृत्र्कोि पु. नैऋय त्य लिशचेा कोपरा : ‘र्गोसालवयालंस नृत्यकोिी आसन जािे:’ - िीचपू ४४२. 
 
नृत्र्णदग्दशयक पु. लचत्रपट वरै्गरेंमध्ये नृत्याचे मार्गयिशयन करिारा, करिारी; (इं.) कोलरओग्राफर. 
 
नृत्र्नाय, नृत्र्नाणटका न. स्त्री. केवळ नाच व अलभनय याचं्यािारे उभी केिेिी कथा.(इं.) बिेॅ. 
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नृत्र्शाळा स्त्री. नाचिे, र्गािे, हावभाव करिे इ. लशकवण्याची, िािवण्याची जार्गा; िेळाची 
जार्गा; नाट्यर्गृह. 
नृत्र्ांगना स्त्री. नतयकी; किावतंीि. [सं.] 
 
नृप, नृपती, नृपाळ पु. राजा; भपूती. [सं. नृपाि] 
 
नृशंस लव. िाड; झनद्य; घातुक; िूर; िुिापत, इजा, नाश करिारा.[सं.] 
 
नृकसह इ. पहा: नरकसहा, नरकसह 
 

ने 
 
ने अ. पासून या अथी प्रत्यय. एकारान्द्त स्थिवाचक लियालवशषेिािा शवेटच्या माते्रचा िोप 
करून जोडतात. उिा. एथने, तेथने इ. िुसऱ्या शब्िाशी जशाच्या तसा जोडतात. उिा. आतने, बाहेरने इ. 
स्थिनामानंा ऊन, हून याअथी पूवार्गम िािविारा प्रत्यय िार्गल्यानंतर िावतात. उिा. पुण्यासने इ. 
 
ने न. न (= नाही) : ‘तें िुयोधन ने घे ’ - मोकिय ६·३५६. [सं.] 
 
ने उअ. आलि; व : ‘राजािा ठार मारंू ने राज्य िेवू.ं’ - मसाप २·३१. (कातवडी, लभल्ली) [रु्ग.] 
 
ने अ. १. तृतीया लवभक्तीचा प्रत्यय. (अव. नी.) उिा. त्याने, त्यानंी इ. २. भतूकाळी सकमयक 
लियापिाचे आलि लवध्यथाचे आवान्द्त रूप (करावा, द्यावा इ.) होिाऱ्या लियापिाच्या तृतीयपुरुषाच्या 
रूपाबरोबर हा प्रत्यय योजतात. उिा. केल्याने, लिल्याने इ. 
 
नेआि स्त्री. (नेिे आलि आििे) १. लफरून केिेिे, लनष्ट्फळ व त्रासाचे नेिे, आििे. २. आसपास, 
इकडे - लतकडे नेिे; हिवाहिव. (लि. करिे). 
 
नेआहा पु. प्रलतध्वनी : ‘वारा वाजे र्गरर्गर ।… ने आहे उलठलत आकाशीं ।’ - लिपु १·७·६४. 
 
नेई न. िोिी. - ज्ञाको (उ) ४. (उचिे.) [सं.नवनीत] 
 
नेऊर न.पु. घोड्याचा घोटा. पहा : नेवर 
 
नेऊर पु. िािी पाडिेल्या जलमनीच्या बाधंािा िेकड्याने पाडिेिे भोक. - शतेकी श े२·९. 
 
नेक, नेकी स्त्री. १. अंतुःकरिाचा िरेपिा, शुद्धपिा; सत्यता; सरळपिा. २. सितयन; सरळ मार्गय, 
व्यवहार, आचरि. 
 लव. १. सद्रु्गिी; प्रामालिक; लवश्वासू; सरळ; िरा; चारं्गिा; नीलतमान. २. योग्य, अनुकूि; 
युक्त. [फा.] 
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नेकजात, नेकजाद लव. १. पहा : नेक. २. प्रलतज्ञा पाळिारा. ३. सुशीि; अलभजात; साधू : ‘तो 
केवळ नेकजाि प्राप्तपुरुष होता.’ - भाब ५२. [फा. नेक्िंात] 
 
नेकी स्त्री. करंजी (उकडीची). (हेट.) 
 
नेकोबदी, नेकोबादी स्त्री. नकीबिी (चारं्गल्या - वाईट र्गोष्टी); िैवी, नैसर्णर्गक झकवा मानवी या 
प्रकारच्या घडिाऱ्या चारं्गल्या - वाईट र्गोष्टी, प्रसंर्ग; बरावाईट प्रकार; अस्मानी सुितानी : ‘नेकीबिीचा 
अंिेशा िोन्द्हीकडून सेवकाकडे नसावा.’ - पया २५६. 
 
नेखवाड  न. ऐरि बसवण्याचा िाकडी ठोकळा. 
 
नेखे न. लमरचीचे िेठ. (कु.) 
 
नेगपट्टी, नेगाचे स्त्री. न. (झनिाथी) िािेलपिे; जेविे. (लि. करिे, काढिे.). (कु.) 
 
नेगू पु. प्रिय. (र्गो.) 
 
नेचा पु. १. रु्गडरु्गडीची, हुक्क्याची नळी : ‘त्याचं्याकलरता ं ताजा रु्गडािू भरून त्यानें नेचा 
त्याचं्यापुढें केिा.’ - विाघात ११२. २. नेटाची बठैक (हुक्का ओढण्यासाठी पुष्ट्कळ वळे बसाव े िार्गते 
यावरून); एिािे काम पूिय करण्यासाठी एकसारिे बसिे. (लि. िेऊन - िावनू - मारून - र्गाडून बसिे; 
र्गाडिे.) [फा.नैचा] 
 
नेचा, नेचरी पु. स्त्री. िाडं्याच्या िोन्द्ही बाजंूना संुिर पाने असिारी, फुिे व फळे न येिारी, भरपूर 
साविी व पािी असिाऱ्या लठकािी वाढिारी वनस्पती. 
 
नेजदार  पु. बाििार, बािेकरी; भािेकरी. 
 
नेजा, नेझ, नेझा  पु. भािा. [फा.नेिंा] 
 
नेञ लि. नाही : ‘ते हातीं ओ सब्ि नेञ पाठ केयो.’ - लभल्ली ३१. (लभल्ली) 
 
नेट पु. न. १. प्रयत्न; श्रम; बळ.२. जोर; ताि; िाब; भार. ३.(ि.) लनकड; तर्गािा. ४. (ि.) 
िंबीरपिाचा लनिय; िम; झहमत; कायाचा मोठा उत्साह; लचकाटी. (लि. िेिे). ५. मोटलवलहरीच्या उभ्या 
िाबंािािचे कुसवाचे िर्गड. ६. सुताराचा, िोहाराचा कारिाना. ७. ज्यावर तासकाम, कापिे इ. 
करावयाचे असते तो ठोकळा; िाटकाचा ठोकळा. ८. (सामा.) आधार; मित. ९. जोर; वरे्ग. १०. ताठा; 
अलभमान. (कु.) ११. ताठपिा. (कु.) १२. धडक; लभडिे : ‘नावके घे पां नेटु । येिें आचारलवरेंसीं ।’ - भाए 
२१९. [क.नेट्टरे्ग] 
 
नेटक लव. १. उत्सुक; तत्पर : ‘मुमुिमूाजीं अलत नेटक ।’ - एभा १३·७३८. २. नेटाचा; नेटिार. 
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नेटक पहा : नैणष्ठक : ‘एक ते पलंडत वैलिक ते एक । र्गायत्रीनेटक ब्राह्मि ते ।’ - ब ४३४. [सं.नैलष्ठक] 
 
नेटक, नेटका लव. १. सुरेि; बाधेंसूि; प्रमािबद्ध. २. बरोबर; योग्य; अनुकूि. ३. सरळ : ‘ठकारें 
पवयता ऐसा नेटका सडपातळु I’ - मारुतीस्तोत्र. ४. अव्यंर्ग; धड; तरबेज : ‘कृष्ट्ि नेटका िंुंिंार I’- एरुस्व 
१२·१२३. ५. नीट; चारं्गिा; व्यवस्स्थत. [क.नेट्टी] 
 
नेटका लिलव. नुक्ता; आता; इतक्यात; थोड्या वेळापूवी : ‘आमचा बाजीबोबा नेटका जेवाया बसैिा ।’ - 
ऐपो ६८. 
 
नेटके लिलव. १.नीट, व्यवस्स्थत : ‘परी सासुरवाडीस नेटकें  जावें ।’ - िास ३·२·३७. २.सरळ; समोर; 
थेट: 
 
नेटिे अलि. १. प्रयत्न, जोर, श्रम करिे; िंटिे. २. लभडिे; िेटिे; हाताशी असिे; अर्गिी पाठीशी 
येऊन ठेपिे. ३. िनपटीिा बसिे; लनकड िाविे. ४. रेटिे; पिीकडे िोटिे. [सं.लन + वृत] 
 
नेटदार  लव. १. धट्टाकट्टा; मजबतू; काययिम; सहनशीि. २. वजन, िाब इ. सहन करण्यािा 
योग्य (तुळई, िाबं इ.). 
 
नेटपाट  पु. १. जोराचा प्रयत्न; दृढलनिय. (लि. िेिे, िाविे, करिे.) : ‘दृढ मालंडिा 
नेटपाटू । जािा र्गलहवराचा वोहटू ।’ - कृमुरा ६६·४१. २. तर्गािा; लनकड; जुिूम. (लि, िाविे, िार्गिे, 
बसिे.). 
 
नेटबाजीचा लव. १. आग्रहाचा; तर्गाद्याचा; लनकडीचा; नेटापाटाचा.२. िवकरचा; जवळचा; येऊन 
ठेपिारा, ठेपिेिा. 
 
नेटाविे  अलि. जोराने, तडफेने कामािा िार्गिे. 
 
नेटावा पु. १. नेट; ठेका; लधरा. २. जोराचा प्रयत्न. 
 
नेटाळू पु. पाटीि. (व.) 
 
नेणटव, नेणटव्ह लव. १. िेशी; एतदेशीय; युरोलपयनेतर मनुष्ट्य. २. (झनिाथी) असंस्कृत; र्गावठी. [इं.] 
 
नेटी लव. नेट करिारा; लपच्छा पुरविारा. (व.) 
 
नेटी, नेटे, नेटका शअ. जवळ; समीप; लनकट : ‘पठाि अर्गिीं आपल्या नेटका आिा.’ - 
सूयोिय ९२. 
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नेटुगी, नेटुगा लव. पहा :नेटका १: ‘सहजेंलच नेटुर्गा िाटुर्गा । फेलडवढेी नाहीं श्रीरंर्गा ।’ - एरुस्व 
१५·७८. 
 
नेटून लिलव. लनष्ठापूवयक : ‘माथा ंठेवता ंनेटून । जाते रु्गरूच्या कृपेनें सारं िालरद्र्य लफटून ।’ - विो १८. 
(व.) 
 
नेटूना लि. पहा : नेटिे २, ३. 
 
नेटे न. जात्याच्या तळीिा िंुटा बसलवण्याचे भोक : ‘जीवलशव िोन्द्ही िंुटे रे्ग । प्रपंचाचे नेटें रे्ग ।’ - 
जना २२७. 
 
नेटे शअ. जवळ; नजीक : ‘चुनीिाि बापू नािें राम मंलिराच्या नेटे.’ - ब १५८. 
 
नेटेघोडे  न. (तुळईिा लििेिा) आधार; टेकि. 
 
नेडा पु. रत्नें जडण्यास व रत्नाचंें तेज िुिवनू िािवण्यास रत्नािािीं जडण्याचे कामीं उपयोर्गी 
पडिारी लवलशष्ट प्रकारे शुद्ध केिेिी चािंी. - जलन ७ (पालरभालषक संज्ञा). (बडोिा) 
 
नेडे, नेढे न. १. सुई, िाभि याचें नाक; त्यात िोरा ओवण्याचे भोक.२. कुिळ, कुऱ्हाड इ. ना 
िाडंा बसवण्याचे भोक. ३. (ि.) आधार; टेका; आश्रय : ‘लवशुद्ध चिीं मेरू हा नेडे I’ - ज्ञार्गा ४०७. 
[क.नेलडरे्ग] 
 
नेि न. पहा : नेिीव 
 लव. अज्ञानी; अजाि : ‘जािोलन कासया होसी नेि I’ - मुसभा १३·१७. [सं.न + ज्ञान] 
 
नेििे न. (ि.) अज्ञान; न जाििे : ‘जे नेििें मािंें प्रकाशूलन ।… बुिंावीतसे जे ।’ - ज्ञा १८·१११४. 
 अलि. न जाििे; न समजिे; न कळिे. [सं.न + ज्ञा] 
 
नेितपि, नेिपि न. १. अज्ञान. २. िहानपिीची अज्ञानावस्था. 
 
नेिता, नेि लव. १. अजाि; समज नसिारा; अननुभवी; मूिय. २. जािता. [सं.न + ज्ञान] 
 
नेिसपाड पु. फलजती; अवहेिना; उपेिा. (व.) 
 
नेिीव स्त्री. अज्ञान; अननुभव; अजाितेपि. 
 
नेिे सलि. १. घेऊन जािे; उठविे; हिविे. २. वाट िािविे; पुढे होिे. [सं.नी] 
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नेत स्त्री. १. लनयत; बुद्धी : ‘ज्याची जशी नेत तसी त्यास बरकत.’ - इमं १०७. २. लनष्ठा : 
‘िौितराव बाबा याचंी नेत धन्द्याजवळ तसीच असेि.’ - ऐिेसं १२·६८१७. ३. लनयम; नेम. (व.) 
[अर.नीयत] 
 
नेतन न. एकर, लबघा इ.सारिे जमीन मोजण्याचे एक पलरमाि. (व.) 
 
नेतवट न. रेशमी वस्त्र, पट्टी : ‘भवैं नेतवट बालंधजतालतुः - िीचउ १५०. 
 लव. मऊ. [सं.लनस् + पट] 
 
नेता लव. १. नेिारा; वाट िािविारा. २. व्यवस्था करिारा; पुढारी; कारभारी. ३. प्रमुि; 
सेनापती. [सं.] 
 
नेताती स्त्री. नवलववालहतेची सासरी पलहिी पाठविी. (िंाडी) 
 
नेताळा लव. लनलमत्तािा टेकिेिा; िलु्लक कारिावरून नकार िेिारा, नापसंती िशयविारा. (कर.) 
 
नेणत नेणत उद्र्गा. नाही नाही; न जािल्यासंबधंी योजतात : ‘जेथें नेलत नेलत श्रुलत । - िास ७·१०·५०. 
 
नेत्र पु. न. डोळा; नयन. 
 पु. तरवारीवरीि लचन्द्ह. ही २९ प्रकारची आहेत. [सं.] 
 
नेत्रकाच स्त्री. िुबीि; सूक्ष्मिशयक यंत्र इ.तून पाहण्यासाठी ज्या लठकािी आपि डोळा िावतो ती 
काच. 
 
नेत्रगोलक पु. िोबिीत बसविेिा डोळा. 
 
नेत्रणचणकत्साशास्त्र न. डोळ्याचंी रचना, लवकार व त्यावंरीि उपाय याचंा अभ्यास करिारे 
शास्त्र. 
 
नेत्रदपयि पु. दृङ मज्जामंडळ. बुबुळाच्या मार्गच्या बाजूिा असिेिे, प्रकाशसंविेक आवरि. 
(इं.) रेलटना. - मपु ६·१८७५ प.ृ १०३. 
 
नेत्रपटल न. पालहिेल्या दृश्याची प्रलतमा ज्याच्यावर उमटते तो डोळ्याच्या बुबुळामार्गीि 
पडिा; पुरुःपटि. 
 
नेत्रपल्लवी स्त्री. एक िुिेची भाषा; डोळ्याचं्या हािचािींवर, िुिावंर बसविेिी भाषा; 
नेत्रसंकेत; डोळे लमचकाविे. 
 
नेत्रपेढी  स्त्री. डोळे िान करिाऱ्याचें काढून घेतिेिे डोळे जतन करून ठेविारी संस्था. 
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नेत्रकभग  न. प्रलथनाचं्या जेिीसदृश रव्याचे बनिेिे, डोळ्यातीि बाहुिीच्या मारे्ग असिेिे 
पारिशयक झभर्ग. 
 
नेत्ररस  पु. नेत्रर्गोिपटिाच्या आतीि पारिशयक पिाथय. 
 
नेत्रवटी  स्त्री. बुबुळ; त्यातीि बाहुिी. 
 
नेत्रव्रि  पु. डोळ्यातीि झकवा त्याच्या आजूबाजूचा फोड इ. [सं.] 
 
नेत्रसंकेत पु. डोळ्याने िुिाविे; नेत्रपल्लवी. [सं.] 
 
नेत्रस्पशय पु. आचमन, प्रािायाम इ. करायचे नसताना हाताच्या बोटानंी डोळ्यानंा पािी 
िाविे; कोित्याही धार्णमक कृत्याच्या आरंभीचा लवधी. 
 
नेत्रस्फुरि न. डोळ्याची पापिी फुरफुरिे; डोळा िविे. यावरून शुभाशुभ पाहतात. [सं.] 
 
नेत्राशय पु. डोळ्याचा एक रोर्ग; नेत्रव्रि; डोळ्यात पुरुळ उठिे. [सं.] 
 
नेत्रांजन  न. १. डोळ्यात घािण्याचे काजळ; सुरमा. २. शुद्धीवर आिण्यासाठी डोळ्यात 
घािण्याचे चूिय; सौंवयाचे अंजन. [सं.] 
 
नेत्रांतरदाब पु. नेत्रर्गोिक कडक होऊन दृलष्टिोष लनमाि होण्याचा एक रोर्ग; काचझबिू. 
 
नेणत्रका  स्त्री. संयुक्त सूक्ष्मिशयकाचा पाहिाऱ्याच्या डोळ्याजवळीि बलहवयि झभर्ग असिेिा 
भार्ग. 
 
नेनिे लि. न नेिे. 
 
नेपटी स्त्री. भारतातीि रुि प्रिेशात आढळिारे एक िहान िंाड; पाने िहान व लबनिेठाची, िाकूड 
लपवळट तपलकरी, वाळवीपासून सुरलित. 
 
नेपणत,नेपती समाप्ती : ‘कथानेपलत िंािी.’ - उह २२९८. [सं.लनष्ट्पत्ती] 
 
नेपथ्र् न. (नाट्य.) रंर्गमंचावरीि पडिे, वशेभषूा, प्रकाशयोजना इ. सजावट.[सं.] 
 
नेपळ स्त्री. कोरडी जमीन, जार्गा. 
 
नेपा पु. बािी; पि.(व.) 
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नेपाल, नेपाळ पु. एक सारक वनस्पती. [सं.नेपाि] 
 
नेपाळ न. बिुंकीच्या नळीवरीि तोटी बसलवण्याची जार्गा. (कु.) 
 
नेपाळ न. लपकिािी; तस्त. - भाषाप्रकाश. 
 
नेपाळ लव. १. सपाट; रु्गळरु्गळीत; एकसारिी (जमीन, जार्गा, झभत).२. सरळ; सारिी; उतरती 
(जार्गा). 
 
नेपाळिे  उलि. १. सपाट, एकसारिी, समति, मऊ, रु्गळरु्गळीत करिे (जमीन, र्गच्ची इ.). २. 
चोळिे; मळिे; साफ करिे (मनुष्ट्य, पशू याचें अंर्ग, लमशा, पोशाि इ.). ३. सुरळीतपिे वाहायिा िाविे. 
४. (पातळ पिाथय) हाताने वाहीि असे करिे. [सं.लनस् + पालिुः] 
 
नेपाळा पु. चूळ; थंुका : ‘सालंडती तो नेपाळा । पलडघा मीलच ।’ - ज्ञा १३·४१८. 
 
नेपाळी लव. िाि : ‘एकें  शुद्धें ताबंीं नेपाळी ।’ - िाव २८२. [सं. नेपाि] 
 
नेपाळे लव. १. संुिर; िावण्ययुक्त : ‘ऐसें रूप नेपाळें  । िेिौलन चैतन्द्य भिुिें  ।’ - लशव ४२७. २. शातं 
:‘ पुन तें घननीळ सावंळें  । परब्रह्म नेपाळें  ।’ - भाए ८. ३. लनतळ; सतेज. 
 
नेपाळ्र्ा लव. नेहमी साफ करिारा, िंाडिारा (आपिे शरीर, पोशाि इ.). 
 
नेफा पु. पायजम्याची नाडी घािण्याची जार्गा, लशवि; नाडपट्टी.[फा.] 
 
नेफारा पु. लिमाि; कुरा. (व.) 
 
नेबगैबत पु. वलरष्ठाच्या रै्गरहजेरीत काम करिारा िुय्यम अलधकारी. - इऐ ५·१०१. 
 
नेबळ, नेभळ, नेबळा, नेभळा, नेबळट, नेभळट, नेबळभट, नेभळभट , नेभरा, नेभा लव. १. िठ्ठ; 
ढीि; र्गबाळ्या; बोजड. २. भोंर्गळ, अव्यवस्स्थत (काम, पोशाि इ.); बेबंि; बेलशस्त (भाषि). ३. िुबळा; 
नामिय; कमकुवत. [सं.लनबयि] 
 
नेबाद स्त्री. पर्गारापैकी िर मलहन्द्यािा सरकारकडे जमा केिी जािारी थोडी रक्कम. 
 
नेम पु. पहा : णनर्म २ - ४. २. उलदष्ट; हेतू; िक्ष्य; साधन. (लि. बाधंिे, धरिे, िाविे). ३. माप. 
(लि. घेिे, िेिे.). [सं.लनयम] (वा.) नेम लाविे - लनयम करिे; मार्गय, रीत िाविे. नेम सारिे - नेमधमय, 
लनत्याचार उरकिे : ‘पाथें स्नान करून सकळ । नेम आपुिा सालरिा.।’ - ह ३२·१७४. 
 
नेम पु.न. जलमनीत िििेिा िड्डा (िाबं, िंाड इ. पुरण्यासाठी). 
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नेमक लव. १. नेमाने वार्गिारा :‘नेमक लनग्रह तापस।’ - िास १·८·९. २. मोजके, पलरलमत (भाषि, 
बोििे). 
 
नेमका लिलव. १ पालहजे असिेिा; नेम धरल्याप्रमािे बरोबर. (ि.) संकल्प, बेत केल्याप्रमािे; अपेलित 
तोच. २. वळेेवर; प्रसंर्गोपात्त. 
 
नेमिूक स्त्री. १. वतेन; पर्गार; वतेनाची व्यवस्था. २. सेवबेदि झकवा काही कामलर्गरीबदि िरवषी 
लमळिारी रोि रक्कम, िेिर्गी. उिा. वषासन, ग्रास, पर्गडी इ. ३. योजना; लनयोजन; नेमिे (जारे्गवर, 
हुद्द्यावर). 
 
नेमटी लव. जास्त बोभाटा न करता कृती करिारा; अबोि. (अलह.) 
 
नेमिे, नेमविे उलि. (िाबं, िंाड इ.) जलमनीत र्गाडिे. 
 
नेमिे सलि. १. िाविे; ठेविे; लनलित करिे; (लनयम, रूढी) स्थापिे. २. लनयोलजत करिे; नेमिूक, 
लनयुक्ती करिे. ३. नेम धरिे; (बाि इ.नी) िक्ष्य वेधिे. ४. लनयम करिे; ताब्यात ठेविे : ‘इंलरयाचंें सुि 
नेमुलन । िेवचारातें लजतिा ।’ - लिपु १·१·६४. ५. लनयमन, लनयंत्रि, शासन करिे : ‘पुढती न करी उत्थान 
। ऐसा झवध्यारी नेमून ।’ - भारा आरण्य ५·८३. [सं.लनयम; क. नेलमसु] 
 
नेमधमय पु. अव. शास्त्राने सालंर्गतिेिे धार्णमक आचार - लवचार. 
 
नेमपि न. लनयम; व्रत : ‘नेमपि टाळता ंअवतारकृत्य संपिें  ऐसेंजालिजे।’ - िालव ३५. 
 
नेमस्त लव. १. साधारि; सामान्द्य; मध्यम प्रतीचा. २. लनयलमत; नेमाने वार्गिारा.३.मवाळ; (इं.) 
लिबरि. ४. बेताचा; बरोबर. ५. लनलित; स्पष्ट : ‘पूवी र्गोड अंतीं शोक । नेमस्त आहे ।’ - िास ३·१०·६५. ६. 
नेमका : ‘नेमस्त कळेना वचन । नेमस्त न ये राजकारि ।’ - िास १५·३·१४. [क.नेलमस्तनु; सं. लनयम] 
(वा.) नेमस्त करिे - लनयुक्त करिे; योजिे. (िग्नपलत्रकेत वापरतात.) 
 
नेमळ्र्ािे लि. नासिे. (कु.) 
 
नेमाड्या लव. िर्गड इ.चा अचूक नेम मारिारा. 
 
नेमानेम  पु. १. योजना आलि लनिय (ईश्वरी, िैवी); अदृष्ट; योर्गयोर्ग. २. वलहवाट; चाि; 
सामान्द्य लनयम; पलरपाठ. 
 
नेमाविी स्त्री. १. नोंििी : ‘तुळाजी आंगे्र याचें कारकीिीस नेमाविी करावयाची ताकीि 
जाहिी.’ - थोमारो २·१४२. २. शते िाविे. - भालिसंवृ ६८. 
 
नेमी, नेणम स्त्री. चाकाची धाव; पहा : धाव [सं. नेलम] 
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नेमी लव. नेमिेिा; ठरावीक; लनलित. [सं. लनयम] 
 
नेमोडा पु. नेम (िड्डा) ििण्याचे एक हत्यार.(को.) 
 
नेमोत्तर  न. लनलित बातमी, हलककत, सूत्र : ‘ईश्वरी नेमोत्तर उफय  त्याचें कतयव्य त्यास कळत 
नाहीं.’ - मातीथय ४·३०४. 
 
नेमोत्तर पत्र लनरोप पोचल्याबदिचे पत्र. - भाअ १८३२. 
 
नेर पु. १. शतेात आपोआप उर्गविारे र्गवत. २. एक हिक्या जातीचे भात. [सं.नीवर] 
 
नेर न. र्गावाच्या नावाचं्या शवेटी िार्गिारा प्रत्यय.उिा. झपपळनेर, पारनेर. निीचे िोरे या अथी 
येिारा प्रत्यय. उिा. भीमनेर, कुकडनेर. लवशषेतुः निीकाठचा र्गाव. उिा. लशवनेर, घोडनेर इ. [सं.नीवर]  
 
नेरभार पु. माया, अलधकार वापरून, िािवनू एिाद्यावर काम िाििे. 
 
नेरवा, नेरा पु. १. सोनाराच्या िुकानातीि राि, केर. २. सोनाराच्या िुकानातीि रािेतीि, 
कचऱ्यातीि सोन्द्याचे कि. िंारेकरी िोक हे शोधून काढतात. 
 
नेरवा लिलव. तेरवाच्या पुढच्या लिवशी; आजच्या मार्गीि झकवा पुढीि चौथ्या लिवशी. [क.नार] 
 
नेराविी स्त्री. (माती, िडे इ.काढण्यासाठी) धान्द्य पाण्यात घािून ते एका भाडं्यातून एक - िोन वेळा 
ओतिे. याने धान्द्यातीि रेती, िडे िािी राहतात. (र्गो.) 
 
नेरेविे उलि. घोळविे. (कु.) पहा : नेराविी 
 
नेरोळी न. नाझरर्गाच्या मोहोरापासून काढिेिें  तेि. औषधे व सुवालसक तेिामंध्ये उपयोर्ग. 
 
नेमाल, नेमार स्त्री. एक प्रकारचे भाताचे बी. (र्गो.) 
 
नेवता पु. आमंत्रि; लनवति. (लि. करिे, िेिे.). [सं.लनमंत्रि; झह. न्द्यौता] 
 
नेवता पु. लवधवालववाह. पहा : पाट लाविे 
 
नेवर न.पु. घोड्याच्या घोट्याची िीळ, घोटा. (लि. िार्गिे) : ‘आवलरता ंनावरे । िूर आठवी नेवरे ।’ 
- तुर्गा ३०९९. २. हे एकमेकाशंी घासू नयेत म्हिून त्यावंर बाधंिेिा चामड्याचा पट्टा, र्गािी. (लि. बाधंिे). 
 
नेवरा पु. १. बाळाच्या पायातंीि वाळे. २. बैिाचा साज. 
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नेवरा लव. पाढंरा (घोडा, र्गाय इ.चा पाय, िूर); अशा पायाचें जनावर. 
 
नेवरी स्त्री. करंजी; एक पिान्न. (बे.,र्गो.) 
 
नेवा न. पार्गोळीची आतीि बाजू. - मौज ६·३०. [रु्ग.] 
 
नेवािे न. १. पराभव; नाश : ‘अहो रानींलचया पािेिाइरा । नेवािें करलवजे िंकेश्वरा ।’ - ज्ञा ११·२३. 
२. लतरस्कार. 
 
नेवार न. तळ्याच्या काठी झकवा डोंर्गरात आपोआप होिारें भात. - कृलष१८८. [सं.नीवार] 
 
नेवार पु. पिंर्गाचे नवार. (िंाडी) 
 
नेवाळ न. नूपुर : ‘अंिु वाकी नेवाळे’ - ज्ञार्गा २२४. 
 
नेवाळ, नेवाळी स्त्री. जाईच्या जातीची फुिवेि; रानमोर्गरी. 
 
नेवाळे न. नेवाळीचे फूि. 
 
नेवाळा, नेवाळ्र्ा लव. लवनाकारि लवव्हळिारा. (माि.) 
 
नेव्हारा पु. १. र्गाऱ्हािे; तिार (अनेकवचनी प्रयोर्ग). (लि. र्गािे). २.लिमाि; कुरा. (व.) 
 
नेशीव, नेसीव लव. १. नेसण्याचा. २. नेहमी नेसण्यात असिारे (वस्त्र). 
 
नेष्ट लव. (ज्यो.) अलनष्ट; अभर (ग्रह). [सं.] 
 
नेष्टा पु. अस्ग्नष्टोमािी सोमयार्गातीि १६ ऋस्त्वजापंैकी एक. [सं.] 
 
नेस पु. वशे; पेहराव. (िंाडी) 
 
नेसि, नेसिे न. १. (कमरेभोवती) नेसण्याचे, कमरेिा बाधंण्याचे वस्त्र. २. अंर्गािा रु्गंडाळण्याची, 
अंर्गावर चढवण्याची, नेसण्याची लिया. (लि. करिे). [सं.लनवस - लनअस् - न्द्येस - नेस - भाए १८३३] 
 
नेसिे उलि. (पचंा, धोतर, िुर्गडे इ. कलटवस्त्र) पलरधान करिे; कंबरेभोवती रु्गंडाळिे.[सं.लन + वस्] 
(वा.) मुसळ नेसिे - लनियज्ज होऊन िुभाषि, िुष्ट्कमय करू िार्गिे. 
 
नेसविी  स्त्री. साडा; लचरडी : ‘ऐसें आंहीं याचंी नेसविी । - लशव २०७. 
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नेसविे  उलि. १. िुसऱ्यािा वस्त्र पलरधान करविे. २. (ि.) (जमािचय) िात्यावर चढविे, 
लिलहिे, िाती माडंिे. ३. तपशीिवार िचय लिलहिे (मुख्य व उपमुद्द्यासंह). ४. आर्ग िावनू िेिे (लकल्ला, 
डोंर्गर, रान, जमीन इ.िा). ५. शाकारिे (घर). 
 
नेसू न. नेसण्याचे वस्त्र : ‘नेसंू धड झचध्या नाहीं घरीं ।’ - िालव ३७८. 
 
नेस्त न. १. निी, िाडी याचं्या तोंडाशी समुरात असिारा उंचवटा; वाळूचा िाडंा, बधंारा. २. 
समुर व िाडी याचं्या साधं्यावरचा प्रिेश. 
 
नेस्तनाबूत, नेस्तनाबूद स्त्री. नायनाट; नाश; लनमूयिन. 
 लव. नष्ट; नामशषे; लनमूयि. [फा. नीस्त + नबदू] 
 
नेस्ती स्त्री. (कुस्ती) प्रलतपिाचा एिािा अवयव पकडून त्यािा चीत करिे; कुस्तीतीि पेच, िुबी, 
डाव : ‘कुस्तींतीि नेस्त्या लशकवल्या पालहजे.’ - के २०·१२·१९३४. 
 
नेहटिी, नेहटबाजी स्त्री. जोराचा पाठिार्ग. 
 
नेहटिे, नेहेटिे  अलि. पहा : नेटिे 
 
नेहटिे लि. िि िावनू पाहिे; लनरििे; न्द्याहळिे : ‘नेहटून लवचारें पाहाता ं।’ - िास ८·८·५५. 
 
नेहटा लव. बरोबर; योग्य : ‘अंर्गी चिंनाची उटी । तेंच विकवच नेहटी ।’ - मुरंशु २६. 
 
नेहटी लिलव. १. नेटाने : ‘धारिा नेहटीं दृढ रािे ।’ - एभा २०·१९७. २. लनियाने; िलचत : ‘कपटें 
भोलर्गता ंती नेहटीं । िंािीं भर्गें सवांर्गीं ।’ जै ७८·४७. ३. जोराच्या अभ्यासाने : ‘महामुरा नेहटी सालधती ।’ - 
एभा १३·७१३. ४. िेटून; जवळ : ‘उमा असतालंह नेहटी । बसैिा िेवो ।’ - कथा २·५·६४. 
 
नेहमी लिलव. १.सतत; लनत्यशुः; अलवरत; लनयलमतपिे; नेमाने; सिोलित. २. सिासवयिा; सवयथा; 
कायम; पूियपिे; अर्गिी. 
 
नेहमी खचय वार्णषक नेमिूक; जमाबिंीतून काढिेिा ठरावीक िचय झकवा लनयलमत वजावट. 
 
नेहर, नेहरे स्त्री. रुति; रेवि; रुतिीची पुळि. (को.) 
 
नेहार स्त्री. टक; नीट िि; लनरीिि : ‘नेहार िेता ं आकाशीं । चिें  लिसती डोळ्याशंीं ।’ - िास 
७·४·११. 
 
नेहारिे, नेहाळिे  उलि. पहा : न्र्ाहाळिे : ‘नेहारूलन पाहता ं बाळातें ।’ - िालव १९. 
[झह.लनहारना] 
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नेहारा लव. धीमा; थंडा; भरभर कामे न करिारा. (व.) 
 

नै 
 
नैचा पु. हुक्का : ‘नैचाची नळी मधून मधून तोंडािा िावीत अधयवट बसिा झकवा पडिा होता.’ - 
केवळ स्वराज्यासाठी प.ृ ५७. 
 
नैणतक लव. नीलतलवषयक; नीतीचा. 
 
नैणतक धैर्य मनाचा धीटपिा; मनािा पटिारी र्गोष्ट प्रलतकूि पलरस्स्थतीतही करण्याचे धाडस. 
 
नैन न. नयन; डोळा : ‘नैनी नैन एक करी भाईंनाच कािा ।’ - बयाबाई रामिासी. 
 
नैपुण्र् न. प्रवीिता; कौशल्य; हुशारी. [सं.] 
 
नैणमणत्तक लव. १. प्रासंलर्गक; लनलमत्ताने उत्पन्न िंािेिा; लनयलमत नव्हे असा. २. शास्त्राने 
प्रसंर्गलवशषेी करायिा सालंर्गतिेिे (कमय). [सं.] 
 
नैर्ाणर्क लव. न्द्याय (तकय ) शास्त्राचा अनुयायी, तज्ज्ञ. [सं.] 
 
नैराश्र् न. लनराशा; लिन्नता; आशाभरं्ग; लहरमोड.[सं.] 
 
नैराश्र्वाद पु. १. त्यातून वाईटच लनघिार अशा दृलष्टकोनातून प्रत्येक र्गोष्टीकडे पाहिे. २. 
मत्ययिोकाहून अलधक वाईट असे काही नाही असे मानण्याची लवचारपद्धती. 
 
नैऋय त्र् स्त्री. नैऋय ती लिशा. 
 
नैल न. (शाप.) एक रासायलनक मूिरव्य; (इं.) आयोडीन. 
 
नैलपुणत्तक न. नैिाचे एक संयुक्त रव्य. हे पूवी जिमेत पू होऊ नये म्हिून िावीत; (इं.) 
आयडोफॉमय. 
 
नैवेद्य पु. १. िेवािा अपयि करण्याचा िाद्यपिाथय. २. समपयि; अपयि. ३. (ि.) जेवि; भोजन. 
(लि. करिे). [सं.] 
 
नैवेद्य वैश्वदेव १. िेवाचा नैवदे्य व अग्नीत करण्याचा लनत्याचा चरुहोम.२. (ि.) िाच. 
 
नैशकर  पु. ऊस. - भालिसंवृ १७२. [फा.नै - शकर] 
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नैष्ट्कम्र्य  न. १. लनष्ट्कामपिा; कमापासून अलिप्तता. २. ध्यानधारिािी सवय कृत्यापंासून िूर 
राहण्यासंबंधी मोकळीक; धार्णमक लवधी न करिे. ३. लनस्ष्ट्ियता. [सं.] 
 
नैणष्ठक लव. १. लनष्ठेचे; लनष्ठापूवयक (धार्णमक आचरि). २. लनष्ठावतं; अढळ श्रदे्धचा, सेवचेा. [सं.] 
 
नैसर्पगक लव. लनसर्गापासून, प्रकृतीपासून उत्पन्न िंािेिे; मूळचे; स्वाभालवक; सहज. [सं.] 
 
नैसर्पगक अणधकार नैसर्णर्गक न्द्यायाने समता, सच्चेपिा व सत्य यावंर आधालरत असे कायद्याने प्राप्त 
होिारे हक्क; जन्द्मलसद्ध हक्क. 
 
नैसर्पगक प्रदेश पयावरिाच्या हवामान या घटकाचा पलरिाम सजीव सृष्टीवर तसेच मृिावंर होतो. म्हिून 
जर्गातीि प्रमुि हवामान - प्रकारापं्रमािे जर्गाचे लवभाजन केिे जाते. अशा लवभार्गानंा िेण्यात येिारी संज्ञा. 
उिा. लवषुववृत्तीय, वाळवटंी, टंुड्रा, पे्रअरी इ. प्रिेश. 
 

नो 
 
नो अ. संबोधनाच्या अनेकवचनाचा प्रत्यय. उिा. मुिानंो! 
 
नोक स्त्री. १. (सुई, काठी इ.चे) टोक; अिी; फळ (भाल्याचे) २. मुदा; िुबी; (र्गोष्ट, भाषि यातंीि) 
तात्पयय, ध्यानात धरण्यासारिी र्गोष्ट; ििि; वैलशष्ट्ट्य; लवलशष्ट ढब, पद्धत. ३. नोकिंोक; निरा; ऐट : 
‘कलरतात कवन र्गातात मधुर नोझकत.’ - प्रिा १३२. ४. झकलचत सूचना; िोच; चुिूक; टोिा; उपरोध; 
व्यंर्गोक्ती. (लि. िािविे, मारिे, िाविे); िंोंबिारे भाषि : ‘ऐकोलन लस्त्रयेचा नोक थोरू । … तें नृपवरू 
स्मरेना ।’ - एभा २६·७१. ५. टोचिी; नेट; तर्गािा. [फा. नौक्] 
 
नोकझोक स्त्री. १. पहा: नोक ४. २. ढब; निरा; थाटमाट (पोशाि, भाषि, चाििे वरै्गरेमध्ये). 
(लि. साभंाळिे). ३. तंटा; भाडंि; धकाधकी; िंोकािंोकी. ४. चुिूक; िािविेिी िुंळूक. ५. इशारा; 
अंधुक सूचना. 
 
नोकिे सलि. १. टोचिे; टोकिे : ‘नोकिें लसििें ना काम सारं्गिें ।’ - िालव ४५४. २. पराभव, अपमान 
करिे : ‘िेिोलन नास्स्तकी नोलकिी । भक्तवृिंें ।’ - ज्ञा ६·३२४. ३. िुुःि िेिे; छळिे; टाकून बोििे : ‘वीर 
मातिे अलतदृप्त । नोकूलन बोित परस्परें I’ - एभा ३०·११०. ४. झजकिे : ‘कलळकाळ नोकूलनया ं । घेतिा 
पटा ।’ - माज्ञा १२·८४. 
 
नोकिे सलि. िपविे; झनििे. [सं. हु्न] 
 
नोकिे सलि. कृपादृष्टीने पाहिे : ‘लतया वळेा ं केलव र्गमिें  । जािों कूमीं अपत्या नोलकिें  ।’ - स्वालि 
७·५·९१. 
 
नोकिे सलि. हुडकिे; शोधिे. [सं. अनु + ईि]् 
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नोकदार लव. १. टोकिार; अिकुचीिार : ‘रोि केळीचे चारं्गिे िोहों काड्याचें नोकिार 
िावाव.े’ - पया २९१. २. लतिट, िंोंबिारे, तीव्र (भाषि इ.). ३. ऐटिार; निरेबाज; िंोकिार (वस्तू 
इ.). ४. िुबीिार. 
 
नोकर पु. सेवक; चाकर; िास. [फा.नौकर] 
 
नोकर इनाम १. सरकारी नोकरासाठी लििेिा सरंजाम, इनाम, जहार्गीर. २. िेवािय, समाधी याचंी 
पूजा - अचा, लिवाबत्ती, िंाडिोट इ. साठी लििेिे धमािाय, िेवस्थान इनाम. 
 
नोकरचाकर पु. अव. र्गडीमािसे. 
 
नोकरशहा पु. सरकारी िात्यातीि फमान सोडिारा वलरष्ठ अलधकारी. 
 
नोकरशाही स्त्री. १. नोकरानंी चािविेिी राज्यव्यवस्था; नोकर, अलधकाऱ्याचंा अंमि, प्राबल्य. 
२. प्रबळ, अरेराव नोकरवर्गय. ३. जुिमी नोकरसत्ता; जुिूम - जबरिस्तीचा कारभार; (इं.) ब्युरािसी. (हा 
शब्ि िो.लटळकानंी १९३७ सािी रूढ केिा.) 
 
नोकरीर्ात लव. (सरकारी) नोकरी करिारा : ‘ज्या नोकरीयात पलहिवानास आिाड्यातं 
राहण्याची इच्छा असेि…’ - (बडोिें) पलहिवान व कुस्ती लनयम ८. 
 
नोकल, नोकळ स्त्री. चुकवाचुकव. 
 
नोकानोकी स्त्री. १. व्यंर्गोक्तींनी, िोचिार सूचना इ.नी िंािेिी बोिाचािी. २. पहा : नोकझोक 
३ 
 
नोणकलेपि न. छळ; पराभव; अपमान. 
 
नोकी स्त्री. पराभव : ‘कलव हसेन किर्गीवाल्यावर िावी नोकी ।’ - ऐपो २३७. 
 
नोट स्त्री. कार्गिी चिन. [इं.] 
 
नोटीस स्त्री. १. सूचना; लवनंतीपत्र. २. जालहरात; वृत्तपत्रात सूचना. [इं.] 
 
नोटीसवाहक पु. नोटीस बजाविारा; (इं.) बेिीफ. 
 
नोटेशन  न. (संर्गीत) स्वरिेिन. 
 
नोडग्र्ा, नोडगो, नोडा पु. १. (झनिाथी) मुसिमान; अझवध : ‘नोडग्याचं्या हातातं सापंडिारच नाहीं 
असें नाहीं.’ - सूयोिय २१५. २. (ि.) आडिाडं मािूस. 
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नोडती स्त्री. उत्तर लिशा. - वरामो. 
 
नोडविे  उलि. १.पुढे न येिे; प्राप्त न होिे : ‘कीं मालिंए िेत्रवृत्ती । नोडवलेच लनकीं I’ - ऋ ५२. २. 
पुढे करिे : ‘पलर म्हिे राजकुमर । िीधल्या मी नोडवी कर I’ - कथा ५·६·९५. 
 
नोडा पु. रु्गंडीच्या आकाराचा पाढंरा शेंडा असिेिी िव्हाळ्याच्या जातीची एक वनस्पती. 
 
नोन पु. मीठ. (िंाडी) [सं. िोिक] 
 
नोणन स्त्री. स्त्रीचे जननेंलरय. [त.; म.] 
 
नोप स्त्री. शोभा; तेज : ‘शृरं्गालरल्या उत्कट राजवीथी । समस्त शृरं्गाटक नोप िेती ।’ - सारुह ६·३. 
 
नोबत स्त्री. संकट; वाईट प्रसंर्ग. [अर.नौबत] 
 
नोबती पु. र्गजपािक; हत्तींची िेिभाि करिारा; हत्तीवरून िढाई करिारा. [फा.] 
 
नोमथोम पु. (संर्गीत.) चीज र्गाण्यापूवी त्या रार्गाचा र्गायिा जािारा स्वरािाप. 
 
नोर न. जहाजावरच्या प्रवासाचे, माि नेण्या - आिण्याचे भाडे; र्गिबताचे भाडे. - शके १०१६ चा 
लशिाहार ताम्रपट. [झह.] 
 
नोर पु. चेहरा. (उचिे.) [अर.नूर] 
 
नोरज न. डास; लचिट. (बे.) [क. नोरजु] 
 
नोरी लव. भाड्याचे (र्गिबत इ.); भाडे िेऊन ताब्यात घेतिेिा; जहाजावर चढविेिा (नेण्या - 
आिण्यासाठी घेतिेिा माि). 
 
नोरी स्त्री. समुरविे : ‘लहवाळ्यातं बहुतेक िोक छोट्या होड्या घेऊन नोरी काढण्यातं रु्गंतिेिे 
असतात.’ - के १५·११·१९३८. 
 
नोल्लल न. नारळाचे तेि. (र्गो.) 
 
नोहारवािी स्त्री. (संर्गीत) एक धु्रवपिर्गायन पद्धती. (प्रलसद्ध धु्रवपिर्गायक श्रीचिं हा नोहारर्गावी 
राहात असे त्यावरून). 
 
नोहे, नोवे लि. नव्हे; नाही : ‘नळें केिी हे कोि म्हिे नोहे?’ - र ९. 
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नोंद, नोंदवही स्त्री. (सरकारी झकवा व्यापारी) नक्किवही; लजच्यात टाचि, लटपि, िेि करतात ती 
वही; (इं.) रलजस्टर. 
 
नोंद, नोंदिी स्त्री. (हंुडी झकवा सरकारी कार्गि याचंी) नक्कि करून ठेविे; टाचि; िेि. 
 
नोंदिे सलि. (हंुडी स्वीकारल्यावर लतची, सरकारी कार्गि इ.ची) नक्कि करून ठेविे; टाचि करिे; 
लिहून ठेविे. [झह.नोंिना; रु्ग. नोंिू] 
 
नोंदिीणववाह पु. संबलंधत अलधकाऱ्यािा एक मलहन्द्याची पूवयसूचना िेऊन, कोिाची हरकत 
नसल्यास सािीिारासंमोर त्या अलधकाऱ्याच्या पुढे नोंििी केिेिा लववाह. 
 

नौ 
 
नौ लव. नऊ; ९ ही संख्या. [सं.नव] 
 
नौ, नौका स्त्री. होडी; नाव. [सं.] 
 
नौक पु. संधी; साधंा; लमळण्याची जार्गा. 
 
नौकादंड पु. वल्हे. 
 
नौकानर्न न. समुर, निी यातं जहाज, नाव इ. साधनाने प्रवास. [सं.] 
 
नौकानर्नशास्त्र  न. जहाज, बोटी चािवण्याचे शास्त्र. [सं.] 
 
नौकाबंधन न. जहाजे बाधंण्याचा धंिा; जहाजे तयार करिे. [सं.] 
 
नौकार्ोग पु. िग्न व त्यापुढीि सहा स्थाने यामंध्ये सवय ग्रह असतीि तर नौकायोर्ग होतो. - 
जातक १७२. 
 
नौकासन न. पोटावर िंोपून हात व पाय उंच करून शरीरािा नौकेसारिा आकार िेिारे 
योर्गासन. 
 
नौणकत्र  पु. िौलकक. (र्गो.) 
 
नौखंडा  पु. नऊ ििाचंा लिवाििाना : ‘नवाब नौिंडे यातं िरबार करून बसैिे होते.’ - पेि 
२५·८४. 
 

नौखा, नौगजी इ. ‘नौ’ र्ा संख्र्ादशयक शब्दाने सुरू होिारे शब्द ‘नव’ मध्रे् पहावेत. 
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नौपटी लव. िूप िाबं, नऊ पट िाबंीच्या साडीचा एक प्रकार : ‘साड्याशी नौपटीच्या कलतपय िुर्गडीं 
जे नवे पाजंिीची ।’ - सारुह ३·४१. 
 
नौप्रणतभूती स्त्री. प्रवासािा िार्गिारा िचय भार्गवण्यासाठी जहाज र्गहाि ठेवनू कजय काढण्याची 
पद्धत. 
 
नौबत स्त्री. १. मोठा नर्गारा; डंका. (लि.िंडिे, वाजिे.) २. घटका; काळ; प्रसंर्ग; स्स्थती. ३. 
अडचि; संकट. [अर.] (वा.) नौबत झडिे - बोििी बसिे. (व.) 
 
नौबतखाना पु. िरवाज्यावरीि चौघड्याची जार्गा. 
 
नौबतघाई स्त्री. १. नर्गारा, (ि.) रिवादे्य जोराने वाजिे. २. (ि.) लवििि र्गडबड, र्गोंधळ, 
घाई. 
 
नौभरक  पु. जहाजावर माि चढविे व उतरविे या कामावंरीि अलधकारी. 
 
नौरीकी  लव. नोर घेऊन माि नेिारे (जहाज); भाडेकरू : ‘िरीयामध्यें जहाजे नौरीकी उतारे 
मार्गे मोऱ्हेमार्गा जातात म्हिोन न म्हिावे …’ - पेि २४·१८३. 
 
नौरुपी लव. प्रथमच, नवीनच व्यािेिी (र्गाय इ.). 
 
नौल न. वािळ; तुफान. 
 
नौला पु. िंरा : ‘अल्मोड्याच्या पाऊिवाटेवरून उतरून एका नौिापाशीं आम्ही रे्गिों.’ - मालहम 
८३. 
 
नौली स्त्री. एक योर्गलिया. 
 
नौली स्त्री. शरे; थोर नावाचे िंाड. 
 
न्र्सिे सलि. १. टाकिे; फेकिे; िुंर्गारिे. २. ठेविे; स्थापिे : ‘तैसेलन माियवें पाय । भमूीवरी न्द्यसीतु 
जाय ।’ - ज्ञा १३·२५४. [सं.लन + अस्] 
 
न्र्स्त लव. १. ठेविेिा; स्वाधीन केिेिा. २. त्यक्त; फेकिेिा : ‘पाथय म्हिे र्गोझविा न्द्यस्तायुध तंूलच 
पालहजेस मज ।’ - मोउद्योर्ग १·४१.[सं.] 
 
न्र्हा पु. १. सुताराचा, िोहाराचा कारिाना. २. (ज्याच्यावर र्गवत इ. तोडतात तो) िाकडाचा 
ओंडका. ३. ऐरि : ‘न्द्यहा संतप्ता आधार िेत । वरुनी घिघाय घेत ।’ - एभा ३·४३२. [झह.लनहाई] 
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न्र्हार लव. रु्गळरु्गळीत; साफ; सपाट; िडबडीत नसिेिा. 
 
न्र्हारिे उलि. सारिे, सपाट, साफ करिे. 
 
न्र्हाल लव. १. श्रीमंतीिा, मोठ्या पिवीिा, मानािा चढिेिा, चढविेिा : ‘कायाअंती न्द्यहाि व्हाि 
नाझहतर ठेवाि िूषिें ।’ - प्रिा १०७. २. कृपेतीि; मेहेरबानीतीि. [फा.लनहाि] 
 
न्र्हाली  स्त्री. चटई; िहान र्गािी : ‘पराचं्या न्द्यहािीवर िेळल्यें ।’ - प्रिा २२९. 
 
न्र्हाली, न्र्हाल स्त्री. कृपा; मेहेरबानी; अनुग्रह. [फा.लनहािी] 
 
न्र्ार् पु. १. योग्यपिा; रास्तपिा; युक्तता; िरेपिा; तथ्य; यथाथयता. २. िरा लनियय, लनकाि; 
इन्द्साफ. ३. नीती. ४. (तकय .) वािलववाि झकवा मत, बाजू माडंण्याची रीती, प्रकार. पाच प्रकार - प्रलतज्ञा, 
हेतू, उिाहरि, उपनय, लनर्गमन.५ (तकय .) संस्कृत वाङ मयातीि षड् िशयनापंैकी सहाव.े यात 
अनुमानासंबंधी लववचेन आहे. कता र्गौतम. ६. वचन; शासन; लनयम; पद्धत; सामान्द्य तत्त्व; मूिभतू सूत्र; 
िाििा; म्हि; उिािा; दृष्टान्द्तािा उपयोर्गी पडिारी सवयिोकप्रलसद्ध र्गोष्ट. उिा. िेहिीिीपन्द्याय, 
अंधपरुं्गन्द्याय इ. [सं.] न्र्ार् सांगिे - लफयाि, तिार करून इन्द्साफ मार्गिे. 
 
न्र्ार्णनष्ठुर लव. न्द्यायाच्या बाबतीत भीडभाड न बाळर्गिारा. 
 
न्र्ार्प्रणतणनधी पु. मुित्यार; वकीि; (इं.) ॲटॉनी. 
 
न्र्ार्प्रणवष्ट लव. ज्या र्गोष्टीचा न्द्यायाियात िटिा चाििेिा आहे अशी र्गोष्ट. 
 
न्र्ार्मन्सुबी, न्र्ार्मन्सोबा स्त्री. पु. १. न्द्यायालधशापुढे चािू असिेिा िटिा. २. िटल्याची 
चौकशी. [सं.न्द्याय + अर. मन्द्सूबा] 
 
न्र्ार्णमत्र पु. पिकाराच्या सारं्गण्यावरून नव्हे तर न्द्यायालधशाचं्या लवनंतीवरून झकवा स्वतुःहून 
न्द्यायिानात साहाय्य करिारा. 
 
न्र्ार्वैद्यकशास्त्र  न. वैद्यकशास्त्रातीि ज्ञानाच्या आधारे रु्गन्द्ह्याचा तपास व उकि करण्यासाठी 
लवकलसत िंािेिे शास्त्र. 
 
न्र्ार्सभा, न्र्ार्मंणदर, न्र्ार्ालर् स्त्री. न. न्द्याय करण्याची जार्गा, कचेरी; (इं.) कोटय. 
 
न्र्ार्ाणधकरि न. १. काही लवलशष्ट प्रकरिे ऐकून लनवाडा िेण्यासाठी नेमिेिा िवाि / 
िवािमंडळ. २. लवद्यापीठ आलि नोकरवर्गय याचं्यामधिा तंट्याचं्या बाबतीत लनियय घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
सरकारने लनयुक्त केिेिा िवाि. 
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न्र्ार्ाणधशी स्त्री. १. न्द्यायालधशाचे काम. २. न्द्यायालधशाची कचेरी; कोटय. (बडोिे) 
 
न्र्ार्ाधीश पु. १. न्द्याय करिारा, िेिारा. २. (कायिा) लिवािी झकवा फौजिारी इन्द्साफात, 
लनकािात कायिेशीर रीतीने काम चािवनू लनकाि िेण्याचा अलधकार असिेिी व्यक्ती. 
 
न्र्ाणर्के  न. अव. समान वार्गिुकीच्या तत्त्वपािनासाठी पाळण्याचे लनयम व रीती; समतेची तत्त्व.े 
 
न्र्ाय्र् लव. न्द्यायािा अनुसरून; योग्य; रास्त; बरोबर; उलचत. [सं.] 
 
न्र्ारगीर लव. लमश्र पिाथातून शुद्ध धातू काढिारा. 
 
न्र्ारा लव. १. वरे्गळा; लनराळा; न जोडिेिा; लभन्न. २. िुसरा; स्वतंत्र; असदृश. ३. अिौलकक; 
लवशषे. [झह.] 
 
न्र्ास पु. १. ठेविे; स्थापिे; लनिेप; मुख्यत्व े सोडवण्याच्या र्गलिताचे आकडे माडंिे; शस्त्रास्त्रावंर 
िैवी मंत्राचें अलधष्ठान करिे; मनात, आठविीत ठेविे; सोपविे (ठेव, वस्तू इ.). २. घरधन्द्यािा न 
िािवता त्याच्या पिात घरातीि मािसाचं्या हवािी करून हे मािकािा द्या असे सारं्गून लििेिे रव्य. ३. 
जप इ. कमांच्या प्रारंभी ज्या मंत्राचा जप करायचा असेि त्यातीि बीजाचे आपल्या शरीरावयवाचं्या 
लठकािी अलधष्ठान कल्पून त्या - त्या शरीरावयवािा स्पशय करिे. ४. मंत्रानंी िेवाच्या मूतीच्या अवयवावंर 
िेवत्वाची स्थापना करिे. ५. छाप; ठसा; िूि. ६. सोडिे; त्यार्गिे; न स्वीकारिे; त्यार्ग. ७. लवश्वस्तलनधी. 
[सं.] 
 
न्र्ासणवलेख पु. लवश्वस्तलनधीचे हेतू, काययवाही व लनधी लनमाि करिारे यासंबधंीचा करार. 
 
न्र्ाहरिे सलि. न्द्याहाळिे; लनरिून पाहिे : ‘वारंवार मुि न्द्याहरी । हलरिें झिबिोि उतरी । - 
भारा बाि २४·६८. 
 
न्र्ाहरी स्त्री. सकाळचा थोडा फराळ. [फा. नहारी] 
 
न्र्ाहा, न्र्ाहो पु. ध्वनी; शब्ि; कल्लोळ : ‘धनुष्ट्यनािालचया कोटी । न्द्याहा उठिा वैकंुठीं ।’ - भारा 
बाि १२·११०. 
 
न्र्ाहार  पु. दृष्टी; कटाि. 
 
न्र्ाहार  लव. रु्गळरु्गळीत; सपाट. 
 
न्र्ाहाळ  पु. पाहिी : ‘उठोलन करी न्द्याहाळ । मंलिराचा ।’ - कथा १·६·२००. 
 
न्र्ाहाळिे सलि. बारकाईने, एकाग्रतेने, लचत्त िेऊन पाहिे; परीिा करिे. 
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न्रु्न पु. (शाप.) हवमेध्ये अलतसूक्ष्म प्रमािात असिेिा वायू. हा चेतनारलहत वायुवर्गापैकी एक 
आहे. - ज्ञाको (न) ४०८. [इ.ं लनऑन] 
 
न्रु्मोणनर्ा पु. फुप्फुसाचंा एक जीवािुजन्द्य रोर्ग. प्रमुि िििे : ताप चढिे, श्वासोच्छ् वास 
करिे कठीि होिे. [इं.] 
 
न्र्सू्क्लऑन पु. (भौलतक.) कें रकात असिारे प्रोटॉन व न्द्यूरॉन. 
 
न्र्सू्क्लक आम्ले  (जीव.) लजवतं पेशीचे अत्यावश्यक घटक. डी.एन्.ए. व आर्.एन्.ए. हे त्याचे 
िोन मुख्य प्रकार. 
 
न्र्कू्लीर् एकन (भौलतक.) सूयातीि हायड्रोजनच्या कें रकाचे उच्च तापमानामुळे हेलिअमच्या कें रकामंध्ये 
सतत रूपातंर होिे. 
 
न्र्कू्लीर् बल (भौलतक.) रव्याच्या अिुकें रातीि अलतसूक्ष्म किानंा एकत्र ठेविारे बि. 
 
न्र्टून पु. १ लक. गॅ्र. वजनाच्या वस्तूचे १ सेकंिात १ मीटर लवस्थापन करण्यास िार्गिारे बळ. 
 
न्र्रूॉन पु. अिूमधीि लवदु्यतदृष्ट्ट्या उिासीन असिेिे, म्हिजे धन झकवा ऋिप्रभालरत नसिेिे कि. 
 
न्र्नू लव. १. कमी. २. अपुरा; आिूड; उिा. ३. िािच्या, कमी िजाचा; हिका (झकमत, उपयोर्ग, 
पिवी इ. त). [सं.] 
 
न्र्नूगंड  पु. स्वतुःलवषयी कमीपिाची तीव्र भावना. 
 
न्र्नूता स्त्री. उिीव; कमतरता. 
 
न्हविे न. ऐरीबरोबर आििेिी इतर चार मडकी. - बििापूर २३७. 
 
न्हाि पहा : नहाि 
 
न्हाििे  सलि. न्द्हाऊ घाििे : ‘न्द्हािी ितजें कोपें । आिी तैं पाथयिोचनीं पािी ।’ - मोभीष्ट्म 
३·२७. [सं. स्ना] 
 
न्हािी स्त्री. स्नानर्गृह. [सं. स्नान] (वा.) न्हािी पाह्यला णवटाळ रे्िे - (बायकी) बाळंतीि 
िंाल्यापासून पलहल्या तीन मलहन्द्याचं्या आत बाहेरची होिे. न्हािी पाह्यला साप रे्िे - (र्गभयवती स्त्रीने साप 
पालहल्यास त्याचे डोळे जातात अशा समजुतीवरून) बाळंलतिीच्या न्द्हािीत साप लनघिे. (असा साप आिा 
म्हिजे त्याची रे्गिेिी दृष्टी परत येते असे म्हितात.) 
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न्हािीचा चौक  (बायकी)िग्नमंुजीत न्द्हाण्यासाठी चार पाट माडूंन त्याचं्या चारही बाजंूना चार 
भाडंी रंर्ग घािून ठेवनू प्रारंभी एका भाडं्यािा सूत रु्गंडाळून चारी पाटाभंोवती त्या भाडं्याचं्या भोवती तीन 
वळेा सूत रंु्गडाळून केिेिे चौक. 
 
न्हािीपूजन न. (बायकी) प्रसूत िंाल्यापासून लतसऱ्या लिवशी बाळंलतिीकडून न्द्हािीची पूजा 
करवनू लभजिेल्या हरभऱ्याचंी ओटी भरून मर्ग न्द्हािीवर पाढंऱ्या चाफ्याची पाने व हरळी वाहतात तो लवधी. 
 
न्हािे अलि. स्नान करिे. 
 
न्हानोरे  न. नवरा–नवरीिा आंघोळ घािण्याचा िग्नातीि एक लवधी. 
 
न्हाल्ल णदसांची लव. र्गरोिर. (र्गो.) 
 
न्हावगंड पु. (झनिाथी) न्द्हावी. [म. न्द्हावी+क. र्गंड प्रत्यय] 
 
न्हावि  न. १. र्गौरीचे नमन. (कर.) २. र्गौरी भरून येण्याचा समारंभ (कुिब्याचंा). 
 
न्हावाि  न. िेवावर स्नानासाठी घातिेिे व तीथय म्हिून घेण्याचे पािी; िेवाचे तीथय. (कु.) 
 
न्हावी पु. हजाम; नालपत (पूवी याचे काम लर्गऱ्हाईकाचे अंर्ग रर्गडून, उटी िावनू स्नान घािण्याचे 
असे त्यावरून). [सं. स्नालपत; प्रा. ना(न्द्हा)लवअ – न्द्हालवओ–उ; नहालपत; ब.ं नालय; झह.झस. नाई] 
 
न्हावी पु. १. एक लकडा. हा बाभळू इ.च्या काट्याचें घर करतो. २. एक िहान पिी. 
 
न्हावेर पु. पाट; लवधवेचा पुनर्णववाह. (को., कुि.) [सं. नव+वर] 
 
स्न्हद स्त्री. िंोप. (र्गो.) [सं. लनरा] 
 
न्हेनो पु. नेिता; अज्ञानी. (र्गो.) [सं. न+ज्ञान] 
 
न्होकिे  अलि. िपिे; िडिे. (कुि.) [सं. न्द्हु] 
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४ कोशात उपर्ोगात आिलेल्र्ा संके्षपांच्र्ा स्पष्टीकरिाची सूची (गं्रथ–गं्रथकार) संदभय 
 

संके्षप गं्रथनाम लेखक/संपादक 

अअं अिूच्या अंतरंर्गात संिंलर्गरी प्रभाकर 

अआर्गो, असा आहे असा आहे मािंा र्गोमंतक भोबे र्गो. कृष्ट्ि 

अआबािें असा आहे बारं्गिा िेश वािी य. श.ं 

अउआ अजून उजाडायचे आहे कोंडालविकर माधव 

अक अनंत, अनंत सीता–स्वयंवर सीतास्वयंवर अनंत 

अकक अनेक कलवकृत कलवतासंग्रह साने का. ना. 

अककर्गरं, अककर्गंर्गाधर (अनेक कलवकृत कलवतासंग्रह) 
रसकल्लोळ 

र्गंर्गाधर 

अक कृष्ट्ि कौतुक कृष्ट्िकौतुक अनेक कलव 

अिूराचा पाळिा, पाळिे संग्रह अिूर 

अिभा पुिे अिबार हैराबाि सरकार 

अर्गलतका अर्गलतका उद्धव शळेके 

अर्गं अजर्गर आलि र्गंधवय तेंडुिकर लवजय 

अर्गा अर्गा जे कस्ल्पिें  नाही सूययवशंी सत्यवान नामिेव 

अर्गो, अर्गोचर अर्गोचर िानोिकर लच. त्र्यं. 

अर्गाअलव, अर्गालव – – 

अलिल्ली, अशीलि अशी ही लिल्ली लटळक ज. श्री. 

अिेशी अिेशी – 

अधातंर अधातंर राजाध्यि लवजया 

अध्यापन सालहत्य : अध्यापन आलि प्रकार भार्गवत श्री. पु. व इतर 

अनंतफंिी, अफिा अनंतफंिी िावण्या, पोवाडे अनंतफंिी 

अनंतसीस्व सीतास्वयंवर अनंत 

अपुरा अपुरा डाव कवठेकर ि. र. 

अलबवा, अशीही, अहीलबवा अशी ही लबकट वाट माडीवािे लव. स. 

अभ ं अभरं्गाजंलि लटळक ना. वा. संपा. 

अभा, अस्तंभा अस्तंर्गत भानू पराजंपे ि. लव. 

अभासे महाराष्ट्र शब्िकोश िाते य. रा. 

अभ्युिय महाराष्ट्र शब्िकोश िाते य. रा. 

अम अवाचीन मराठी धोंर्गडे रमेश 
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अमर अमरकोश – 

अमराअ – – 

अमार्गो असा आहे मािंा र्गोमंतक भोबे र्गो. कृ. 

अमृ, अमृता श्री अमृताभव ज्ञानिेव, र्गोििे व्ही. डी. संपा. 

अमृत, अमृतक, अमृतराय कलवतासंग्रह अमृतराय, ओक वा. िा. – 
संपा. 

अमृतधु्रव धु्रवचलरत्र अमृतराय, ओक वा. िा. – 
संपा. 

अमृतबाि बािलिडा अमृतराय, ओक वा. िा. – 
संपा. 

अमृत सुिा, अमृतसुिाम सुिामचलरत्र अमृतराय. 

अया ं अलभयालंत्रकी यालंत्रकी – 

अयु अिुयुर्ग – 

अरु, अरुिोिय अरुिोिय बाबा पद्मजी 

अथय, अथयपा अथय (पालिक) काळे श्री. वा. 

अवाचीन अवाचीन 
महाराष्ट्रेलतहासकािातीि 
राज्यकारभाराचा अभ्यास 

जोशी श.ं ना. 

अिी अज्ञातिीळा म्हाइंभट, संपा. कोिते लव. लभ. 

अश्वप अश्वपरीिा रु्गप्ते रा. स. – संपा. 

अष्टप्रधानाचंा इलतहास अष्टप्रधानाचंा इलतहास – 

असा असा हा र्गोमंतक र्गडकरी माधव 

असा मी असा मी असामी िेशपाडें पु. ि. 

असे महाराष्ट्र शब्िकोश – पुर िाते य. रा. – संपा. 

असे हे असे हे असे हे शळेके उद्धव 

अस्ताई अस्ताई भोळे केशवराव 

अस्पृ अस्पषृ्टाचंा प्रश्न माटे श्री. म. 

अस्मृ अज्ञातस्मृलत िेशपाडें वा. ना. – संपा. 

अहमु मृद्र्गिाचायाचे भाषातंर रामाया हलरराज 

अलहल्या अलहल्या आलि इतर कथा जोर्गळेकर 

अिर अिर मंत्री रमेश 

अज्ञाअ अफजििान वध अज्ञानिास 
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अज्ञातच अज्ञात चलरत्र (महानुभावी) – 

अंअ अंधाराचे अश्रू लहिायिान 

अंिें अनंताकडे िेंप भार्गवत अ. ि. 

अंि, अंतलरि िशयन अंतलरििशयन र्गोििे व्यंकटेश र्गिेश 

अंबाबाई रामिासी रामिासी अंबाबाई 

अंबेलशिा, आंबेलशिा आंबेर्गाव लशिािेि (प्राचीन 
मराठी कोश) 

तुळपुळे / फेल्डाउस 

अंया, अंधार अंधारयात्रा – 

अंवा – – 

आ, आ प्रस्तावना – – 

आअ आऊबाईचे अभरं्ग–ससंर्गाधा सािरे नाना महाराज – संपा. 

आआआ आपि आलि आपिे आरोग्य – 

आआ, आव्हान आव्हान आलि आवाहन र्गोरे ना. र्ग. 

आआश े आई आहे शतेात लिघे र. वा. 

आआं आिर आंर्गि केचे मधुकर 

आईची माया – – 

आईनस्टाईन आईनस्टाईन भािेराव सुधाकर 

आंक कंिुकाख्यान आनंितनय 

आकृ कृष्ट्िचलरत्र आनंितनय, मोडक ज. बा., 
ओक वा. िा.– संपा. 

आकृस आमचे कृताथय सहजीवन लहवाळे रूथबाई 

आर्गर आर्गरकर लनबंधसंग्रह आळतेकर मा. िा. – संपा. 

आर्गं – – 

आर्गो र्गोरसलिडा आनंितनय, मोडक ज. बा, 
ओक वा. िा. – संपा. 

आचामा, आचार माहाभाष्ट्य, 
आचारभाष्ट्य 

आचार माहाभाष्ट्य – 

आठइ, आठइलत, आठल्ये आठल्ये घराण्याचा इलतहास आठल्ये लव. वा. – संपा. 

आडर्गाव, आपा आडर्गावचे पािी िरात शकंरराव 

आलडमहा आलडवऱ्याची महाकािी िीलित झच. कृ. 

आता ताटकावध आनंितनय 

आत्मवृत्त आत्मवृत्त कवे धों. के. 
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आत्मा – – 

आन नवरसचलरत्र आनंितनय 

आप आठविींचे पिी सोनकाबंळे प्र. ई. 

आप, आपि पिे आनंितनय, मोडक ज. बा., 
ओक वा. िा. संपा. 

आपघइ, आपटेघराइ आपटे घराण्याचा इलतहास. आपटे र्गो. लव. 

आपू, आपूव पूतनावध आनंितनय 

आप्र आलिवासी प्रश्न र्गारे र्गोझवि 

आप्रलि आषाढस्य प्रथम लिवसे अते्र प्र. के. 

आफ, आफमाने आलििशाही फमाने – 

आभ – – 

आभा आधुलनक भारत जावडेकर श.ं ि. 

आभासा, आभाळाची साविी आभाळाची साविी कवठेकर ि. र. 

आभाळ आभाळ इनामिार मािती 

आमहा महाबळचलरत्र आनंितनय 

आमा माकंडेयाख्यान आनंितनय 

आमािसे आवडिेिी मािसे पुडंलिक लवद्याधर 

आमृच मृर्गीचलरत्र आनंितनय 

आय यज्ञरिि आनंितनय 

आयिंडचा इलतहास – – 

आयर्णवन ि आमी ऑफ इंलडयन मोघल्स आयर्णवन डब्ल्य ू

आयाह महाराष्ट्र शब्िकोश िाते य. रा. – संपा. 

आयुलसद्ध आयुवेलिक लसद्ध औषधी केळकर ि. श.ं 

आराम रामचलरत्र आनंितनय. 

आरोशा आरोग्यशास्त्र मोडक बा. प्र. – संपा. 

आर्णफ, आर्णफयस आर्णफयस लचते्र लि. पु. 

आयाभारत आयाभारत मोरोपतं 

आिे, आिेसं, आिेि आर्गरकर िेिसंग्रह – 

आिो आिोचना – 

आलवप्र आर्णथक लवकासाचा प्रश्न िाभोळकर िे. अ. 

आलवश्वा लवश्वालमत्र आनंितनय 
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आश, आशबरी शबरी आख्यान आनंितनय 

आलशआस आजचे लशिि : आजच्या समस्या पाटीि; सौ. कुिकिी 

आलशबी लशबीचिवत्याख्यान आनंितनय 

आसी, आसीस्व सीतास्वयंवर आनंितनय 

आसु, आसुच, आसुिा सुिामचलरत्र आनंितनय 

आसे, आसेतु सेतुबधं आनंितनय. 

आज्ञा, आज्ञाउपोद, आज्ञापत्र आज्ञापत्र अथात लशवाजीची 
राजलनती 

अमात्य रामचंरपतं. 

आंगे्र, आंप, आंपव्य आंगे्रकािीन पत्रव्यवहार आळवसकर शा.ं लव. संपा. 

आंघइ आंगे्र घराण्याचा इलतहास ढब्ब,ू िामोिर र्गोपाळ 

आंटा आंब्याचा टाळा आठविे सुलशिा 

आंबे लशिा प्राचीन मराठीकोश तुळपुळे श.ं र्गो. – संपा. 

आंयाहं आंगे्र याचंी हकीर्गत पारसनीस ि. ब. – संपा. 

आंलव डॉ. आंबेडकर लवचारमंथन कुबेर वा. ना. 

इएमपी एक्स्पाशंन ऑफ मराठा पॉवर – 

इऐ इलतहास ऐलतहालसक – 

इचसंइ इचिकरंजी संस्थानचा इलतहास 
व इचिकरंजी िप्तरातीि 
लनवडक पते्र, यािी 

िरे वा. वा. 

इनाम, इना मंुबई इिाख्यातीि इनाम कलमशन 
िाते यातीि र्गैरइनसाफ 

मािश ेस. र्गं. 

इन्द्साफ इन्द्साफ किमबाबा 

इपुलस्त्रपो इलतहास प्रलसद्ध पुरूष व लस्त्रयाचें 
पोवाडे 

आिथय, शाळीग्राम श.ं तु. 

इप्र महानुभाव : इलतहास प्रकरि. लप्रयोळकर अ. का. – संपा. 

इमं इलतहास मंलजरी आपटे ि. लव. – संपा. 

इिासंुिरी – – 

इशा इहवािी शासन सहस्त्रबुदे्ध पु. र्ग. / संग्रह 

इसलिमरा ऐलतहालसक शब्िकोश केळकर य. न. 

इसं, हौके इलतहास संशोधन, होळकर 
कैलफयत 

– 

इसा झशिेशाही इलतहासाची साधने – 
भार्ग १ 

फाळके, आ. संपा. 
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इंग्िंडची बिर इंग्िंडची बिर – 

इंधन इंधन ििवाई हमीि 

इंप इंग्रजाचंा पराभव कोल्हटकर अ. ब. – संपा. 

इंमू, इंरामू इंग्िंडच्या राज्यकारभार 
व्यवस्थेच्या इलतहासाची मूितत्त्वे 

फाळके लश. र्गो. – संपा. 

ईलव ईश्वरी लवद्या लरझवग्टन सी. एस. – संपा. 

उ, उर्गी एउर्गी उद्धवर्गीता (एकािशस्कंध) बोरीकर भास्करभट्ट, कोिते लव. 
लभ. – संपा. 

उअ, उभ, उभायन्द्वयी अव्यय िोत चरंकातं 

उअं, अपेअं, उपेअंत. उपेलिताचें अंतरंर्ग माटे श्री. म. 

उकथा उपहासकथा िळवी जयंत 

उच महाराष्ट्र शब्िकोश – पुर. िाते य. रा. 

उलचशु शुकरंभा संवाि उद्धवलचद्घन. 

उत्प उत्पलत्त – 

उद्यम उद्यम (मालसक) – 

उर उपेलित रष्टा बापट लिवाकर 

उपरा उपरा माने िक्ष्मि 

उपा – – 

उपोि उपोद्घात आपटे ह. ना. 

उझभ, उत्तझभती उत्तरेकडीि झभती कािेिकर काका 

उमं अपोषि मंडळ लटळक ना. वा. – संपा. 

उमा उपयोलजत मानसशास्त्र भार्गवतवार प्र. आ. 

उमालविास उमालविास – 

उरा उत्तररात्र िेशपाडें ना. व्यं. 

उषुः, उषुःकाि उषुःकाि आपटे ह. ना. 

उषा उषाहरि चोभा 

उसं उपासना संर्गीत रॅक्ट अँड बुक सोसायटी सन 
१९२३. 

उह उिाहरि कलव कंुभ, पठाि यु. म. – संपा. 

ऊन ऊन पाटीि शकंर 

ऋर्ग ऋग्विेसंलहता – 

ऋम ऋलद्धपूर महात्म्य महेश्वरपलंडत. 
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ऋव, ऋ ऋलद्धपूर वियन वहालळये ना. व्या., तुळपुळे श.ं 
र्गो. – संपा. 

एकनाथ, एकनाथपिे (नवनीत) नवनीत र्गोडबोिे परशुरामपतंतात्या – 
संपा. 

एप्या, एकच प्यािा, एक एकच प्यािा र्गडकरी रा. र्ग. 

एको, एकाको एका कोलळयाने िेशपाडें पु. ि. 

एर्गाएपा एक र्गाव एक पािवठा आढाव बाबा 

एनआ नरनारायि आख्यान एकनाथ 

एलपआ एका लपढीचे आत्मकथन रेरे्ग पु. लश. व इतर – संपा. 

एभा एकनाथी भार्गवत िेशमुि मा. कृ. – संपा. 

एभारूड एकनाथी भारूड एकनाथ 

एरुस्व रुस्क्मिी स्वयंवर एकनाथ 

एिच, एलशआ एका िष्ट्करी लशपायाचे 
आत्मचलरत्र 

झशिे (जनरि) नानासाहेब 

एवाका एकनाथ वाङमय आलि कायय फाटक न. र. 

एस्पडृा एका स्पशृ्याची डायरी कऱ्हाडे सिा 

एहोरा, एहोराभा एक होता राजा भार्ग १ – २ बाबर सरोलजनी – संपा. 

एहोरा जडाव एक होता राजा बाबर सरोलजनी – संपा. 

एहोरा धनर्गर एक होता राजा बाबर सरोलजनी – संपा. 

एहोरा भिरी एक होता राजा बाबर सरोलजनी – संपा. 

एहोरा वासुिेव एक होता राजा बाबर सरोलजनी – संपा. 

एंलजलनअझरर्गची तोंडी परीिा – – 

ॲका ॲलरस्टॉटिचे काव्यशास्त्र करंिीकर र्गो. लव. 

ऐका ऐलतहालसक काव्ये पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐलकप्र ऐलतहालसक लकरकोळ प्रकरिे पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐको पुर ऐलतहालसक शब्िकोश–पुरविी केळकर य. न. 

ऐर्गो ऐलतहालसक र्गोष्टी, भार्ग २ िोकलहतवािी 

ऐच ऐलतहालसक चचा पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐच ऐलतहालसक चलरते्र पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐजुिे ऐलतहालसक जुने िेि पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐजुिे, ऐजुिेलचघंसमा ऐलतहालसक जुने िेिलचटिीस 
घराण्याची संलिप्त मालहती 

कुिकिी बाळकृष्ट्ि सिाराम 
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ऐलट ऐलतहालसक लटपिे पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐलतपो, ऐपो, ऐपोके, ऐपोकेिं, ऐलतहालसक पोवाडे केळकर य. न. – संपा. 

ऐलनसं – – 

ऐप ऐलतहालसक पत्रव्यवहार सरिेसाई र्गो. स. – संपा. 

ऐपयाव ऐलतहालसक पते्र, यािी वरै्गरे साने का. ना. – संपा. 

ऐपो, ऐपोके, ऐपोकेिं ऐलतहालसक पोवाडे केळकर य. न. – संपा. 

ऐरापु, ऐरा, ऐरापुप्र ऐनेराजमेहेि पुरविी – 

ऐरापुलवलव ऐनेराजमेहेि पुरविी, लववाहलवधी – 

ऐिे, ऐिेपा, ऐिेपाम्यु, 
ऐिेपाम्युप्र 

ऐलतहालसक िेि पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐिेि, ऐिेसं, ऐिेरिं, िरे, ि ऐलतहालसक िेिसंग्रह १५ िंड िरे वा. वा. – संपा. 

एिेप्र ऐलतहालसक िेिसंग्रह प्रकरि – 

ऐसं, ऐसव ऐलतहालसक संस्मरिीय वस्तू पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐसंसा, ऐसंसािं ऐलतहालसक संकीिय सालहत्य, िंड – 

ऐस्थ ऐलतहालसक स्थळे पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ऐस्फु, ऐस्फुिे ऐलतहालसक स्फुट िेि पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ओिे – – 

ऑक्टो ऑक्टोपस पेंडसे श्री. ना. 

कका ं कथाकातंा जोशी य. र्गो. 

कर्ग, कथाही कथा ही र्गलिताची – 

कचेसुच, कचेसुिा सुिामचलरत्र कचेश्वर. 

कजा – – 

कती – – 

कथा, कक कथाकल्पतरू कृष्ट्ियाज्ञवस्ल्क 

कथासारा, मक कथासारामृत मलहपलत. 

कलिरे्ग कसे लिवस रे्गिे आपटे ह. ना. 

कनाईलशिा कनाई लशिािेि (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाऊस 

कलनसा – – 

कफा, करंजाचा फासय करंजाचा मनोरंजक फासय थते्त का. म. – संपा. 

कमं कपूयरमंजरी पलंडत स. प. – संपा. 

कराअ करपद्धलत आलि राष्ट्रीय राईरकर हेमिता 
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अथयव्यवस्था 

कझर, कझरथ कझरथकरास पत्र प. शा. न. क. बा. सो. 

कमय कमयमेिाचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

कमय, कमययोर्ग कमययोर्ग आपटे ह. ना. 

९६ किमी – – 

किा किालनलध लप्रयोळकर अ. सा. – संपा. 

किा (बडोिे) किावतं िाते (बडोिे) – 

कलवलम कलवलमत्र – 

कशीमी, कमीअमी कशी मी अशी मी वाटव ेसुषमा 

कसा कडुझिबाची साविी शळेके उद्धव ज. 

– कस्टडी लरमाडं लसनकर श्रीकातं 

कंिीि कंिीि रािे श. रा. 

काआ काळी आई माडर्गूळकर व्यंकटेश 

काके, काव्यकेतकी काव्यकेतकी चौधरी सोपानिेव 

काढ – – 

काढा, कावढा कावळा आलि ढापी केळकर न. झच. – संपा. 

काच, काचक काचकमळ केचे मधुकर 

काजवा काजवा र्गाडर्गीळ र्गंर्गाधर 

कान्द्हेर्गाव लशिा कान्द्हेर्गाव लशिािेि (प्राचीन 
मराठी कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाऊस 

कान्द्हो कान्द्होपात्राचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा 

काप्रइसा कायस्थ प्रभूचं्या इलतहासाची 
साधने 

व्यवस्थापक कायस्थप्रभ ु
ऐलतहालसक मंडळ 

काझभ कारार्गृहाच्या झभती र्गोरे ना. र्ग. 

कारी लशिा कारी लशिािेि (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाऊस 

कािकूट कािकूट आपटे ह. ना. 

कािवषी, कािवषी, लशिा कािवषी लशिािेि (प्राचीन 
मराठी कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो. / लफल्डहाऊस 

कािवार शीिा कािवार लशिा (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो. / लफल्डहाऊस 

कालिका, कालिका पुराि, कापु कालिकापुराि िेवेंरकीती 
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काव्यािय – – 

कासं काव्येलतहास संग्रह साने का. ना. – संपा. 

कारं्गमो, काचंनर्गड काचंनर्गडची मोहना िालडिकर कृ. प्र. – संपा. 

कामं्हाम्हा, काम्हाएम्हा काहंी म्हातारे एक म्हातारी घाटे लव. ि. 

लकरकोळ िेिसंग्रह 
(लचपळूिकर) 

लकरकोळ िेिसंग्रह लचपळूिकर लव. कृ. 

लकरी, लकरीस्ताव लकरीस्ताव नेऊरकर प्र. श्री. 

लकिो लकिोस्कर मालसक – 

झकर्गलव र्गरूडर्गवयलवमोचन झककर 

झकशुक शुकरंभासंवाि झककर 

झकसुिा, झकसुिाम, झकसुच सुिामचलरत्र झककर 

कीच कीचकवध िालडिकर कृ. प. 

कीतय, कीतयन कीतयन तरंलर्गिी जोशी िा. र्ग. – संपा. 

कुअक कुरंूिवाडकरकृत कलवता र्गोऱ्हे चं. लश. – संपा. 

कुआंढ कुिाबकर आंगे्र घराण्याचा 
इलतहास 

ढब्ब ूिा. र्गो. – संपा. 

कुबडीचेंडू कुबडी चेंडू (बडोिे) – 

कुमा कुवियामािा उद्योतनसूरी, उपाध्ये आ. ने. – 
संपा. 

कुशिव्याख्यान कुशिव्याख्यान – 

कंुजलव कंुजलवहारी वरेरकर भा. लव. (मामा) 

कंुडिी कंुडिी रहस्य पटवधयन र. मो. 

कृकािे – – 

कृकौ, कृष्ट्िकौतुक कृष्ट्िकौतुक रघुनाथ, कानोिे लव. अ. – 
संपा. 

कृ. प्र. िालडिकर कृष्ट्िाजी प्रभाकर िालडिकर 
याचंी नाट्यसृलष्ट 

घारपुरे का. ह. 

कृमुरा मुद्र्गि रामायि कृष्ट्ििास 

कृयु कृष्ट्िाजुयनयुद्ध नाटक केळकर न. झच. 

कृलष, कृलषलव, कृलष, कृलव कृलषकमय लवद्या राजे रा. आ. – संपा. 

कृष्ट्िजन्द्म – – 

कृष्ट्िाकाठी कंुडि र्गोझविाग्रजाचंी कलवता र्गोझविाग्रज 
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कृष्ट्िाचा पाळिा – – 

के, केसरी केसरी वतयमानपत्र – 

केक, केशवसुत केशवसुत याचंी समग्र कलवता आपटे ह. ना. संपा. 

केका मोरोपतंकृत केकाविी र्गोडबोिे परशुरामशास्त्री – संपा. 

केतका केतकरी कािंबरी – 

केिािं केिारिंड करंिीकर 

केिे, केळ केळकराचें िेि – 

केपा केवड्याची पात अच्युत बवे 

केया – – 

केसं केळकर संग्रह, कुबि िप्तर – 

केसासं – – 

केस्व केवळ स्वराज्यासाठी आपटे ह. ना. 

केळ आत्म आत्मचलरत्र केळकर न. झच. 

कॅलपटि – – 

कैया कैलफयत यािी वाड र्ग. झच. 

कोआत्म कोल्हटकर (आत्मवृत्त) कोल्हटकर श्रीपाि कृष्ट्ि 

कोउ कोवळी उन्द्हे तेंडुिकर लवजय 

कोकप्राइ कोल्हापूर व कनाटक प्रातंातीि 
राज्ये, संस्थाने याचंा इलतहास 

मोडक बा. प्र. 

कोरलक, कोलक कोरिईचा लकल्लेिार लभडे लव. वा. – संपा. 

कोराइ कोल्हापूर राज्याचा इलतहास मोडक बा. प्र. 

कोलशिा कोप्राड लशिा (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श. र्गो. / लफल्डहाऊस 

कोसिा कोसिा नेमाडे भािचंर 

कॉग्ज कॉग्ज लचरमुिे शरच्चंर वासुिेव 

िघइ िमवतं घराण्याचा इलतहास लटल्लू र्ग. िा. 

लि, लिपुभा, लिपु लिस्तपुराि स्स्टव्हन्द्स थॉमस 

िेबु िेमलिनच्या बुरुजावरून झसिकर नरेंर 

ििे, िरािे िरा िेशभक्त भाव ेवा. कृ. – संपा. 

िपा िडक आलि पािी र्गाडर्गीळ र्गंर्गाधर 

िरा रजपूत वीर – – 

िडाब िड्याच्या स्वारीची बिर साने का. ना. 
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िडे, िडेघाशी िडेघाशी राजाध्यि म. लव. 

ििप महाराष्ट्र शब्िकोश िाते य. रा. – संपा. 

िळाळ िळाळ – 

िाअ, आअं बडोिे िाजर्गी िाते अंमििाराचे 
अलधकार (बडोिे) 

–– 

िाग्रा िाटेग्राम लशिा (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो. / लफल्डहाऊस 

िानो िाजर्गीतीि नोकराचें अलधकार. –– 

िािा, िानेलनयम िाजर्गी िाते िार्गतीचे लनयम –– 

िावा िानिेशी वाग्वैभव बोरसे िा. र्गो. 

िून की आत्महत्या नारायिराव पेशव े िून की 
आत्महत्या 

रानडे पा.ं र्गो. 

िापंा िािें पािट सबनीस वसंत 

िेकडा िेकडा मतकरी रत्नाकर 

िेया िेड्यातीि यात्रा परचुरे ि. बा. – संपा. 

िेस्व िेड्यातीि स्वराज्य सोमि मो. र्गो. 

लिथसा – – 

लिप,ु लि लिस्स्तपुराि स्टीफन्द्स – संपा. सािढािा जे. 

र्गर्गलव र्गरुडर्गवयलवमोचन झककर, अनेक कलव. 

र्गजर्गौरी, बस्वझिर्ग र्गजर्गौरी आख्यान बस्वझिर्ग 

र्गजरा र्गजरा – 

र्गजेंरमोि र्गजेंरमोि रघुनाथ पलंडत 

र्गडकरी, वडे्याचंा बाजार वडे्याचंा बाजार र्गडकरी राम र्गिेश 

र्गि र्गिर्गोत िेशपाडें पु. ि. 

र्गिप, र्गिपतराव र्गिपतराव आपटे ह. ना. 

र्गिपतराव जोशी र्गिपतराव जोशी जोशी ि. ना. 

र्गिूराया, र्गिू, र्गआचा र्गिूराया आलि चानी िानोिकर लच. त्र्यं. 

र्गिेश पुराि, संजीवनी टीका र्गिेश पुराि, संजीवनी टीका – 

र्गलिमा माडर्गूळकर र्ग. लि. – 

र्गद्य, र्गरा र्गद्यराज हयग्रीवाचायय 

र्गलिव्ह र्गलिव्हरचा वृत्तातं – 

र्गस्तो र्गजानन स्तोत्र – 
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र्गंर्गा, र्गंर्गाजि र्गंर्गाजि डॉ. कवे इरावती 

र्गंर्गो र्गंमतर्गोष्टी लमरासिार ि. मा. 

र्गंर रसकल्लोळ र्गंर्गाधर 

र्गंरन र्गंर्गारत्नमािा नरहरी 

र्गालिप र्गाजिेिे लिकेटपटू पलंडत बाळ 

र्गार्गो र्गावाकडच्या र्गोष्टी माडर्गूळकर व्यंकटेश 

र्गािे र्गािे तेंडुिकर लवजय 

र्गािै र्गाजती िैवते जोशी महािेवशास्त्री 

र्गापो, र्गाघपो र्गायकवाड घराण्याचे व इतर 
पोवाडे 

सरिेसाई र्गो. स. 

र्गाबा र्गारंबीचा बापू पेंडसे श्री. ना. 

र्गार र्गावरहाटी िाडेंकर लव. म., जर्गताप म. भा. 

र्गािेसं, धरार्गा, धरार्गािेिं धनंजयराव र्गाडर्गीळ िेिसंग्रह – 

र्गालवलि – – 

र्गारं्गा, र्गावं र्गावंर्गाडा अते्र झत्र. ना. – संपा. 

र्गाधंारी र्गाधंारी महानोर ना. धो. 

लर्ग िोकसालहत्याचा शब्िकोश बाबर सरोलजनी 

र्गी, र्गीर र्गीतारहस्य लटळक बा. र्गं. 

र्गीता (वामन शालंडल्य) र्गीता वामन शालंडल्य 

र्गीता, र्गीताियव र्गीताियव िासोपतं 

र्गीताचलंरका र्गीताचलंरका – 

रु्गइ रु्गजराथ िेशाचा इलतहास िोकलहतवािी 

रु्गच रु्गरुचलरत्र सरस्वती र्गंर्गाधर 

रु्गजर्गो रु्गजर्गोष्टी फडके ना. सी. 

रु्गजा रु्गन्द्हेर्गार जाती अते्र झत्र. ना. 

रु्गमं, रु्गप्तमंजूष संर्गीत रु्गप्तमंजूष कोल्हटकर श्री. कृ. 

रु्गमा रु्गन्द्हेर्गाराच्या मार्गावर लशरधनकर भानु 

रु्गिबकाविी रु्गिबकाविी नविकर लव. िा. 

रु्गशी रु्गिाबी लशकार – 

रु्गंजा रु्गंजा कर्णिक मधु मंरे्गश 

र्गृलश र्गृलहिी लशिक सौ. जोशी सालवत्रीबाई व जोशी 
ि. ना. – संपा. 



 

अनुक्रमणिका 

र्गृहवैद्य र्गृहवैद्य – 

रे्गिेत ते, रे्गिेलि रे्गिे ते लिवस – 

र्गोिंलचशाहूब श्री शाहू महाराजाचंी बिर लचटिीस र्गो. िं. 

र्गोच, र्गोप्रच र्गोझवि प्रभ ुचलरत्र कोिते लव. लभ. – संपा. 

र्गोता र्गोतावळा यािव आनंि 

र्गोप्र र्गोपुराचं्या प्रिेशात र्गाडर्गीळ र्गंर्गाधर 

र्गोरा र्गोरा कंुभाराचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

र्गोराघ र्गोििे रास्ते घराण्याचा इलतहास आपटे र्गो. लव. – संपा. 

र्गोरी, र्गोमातंक र्गोमातंक रीतीभाती, भोबे श्रीकृष्ट्ि 

र्गोस्त्री र्गोड स्त्रीर्गीते जोशी महािेवशास्त्री 

र्गोळा, र्गोबे र्गोळा बेरीज िेशपाडें पु. ि. 

र्गोंिा र्गोंिाचे अभरं्ग, ससंर्गाथ सािरे नानामहाराज – संपा. 

र्गौरारं्ग र्गौरारं्ग प्रभचेु चलरत्र ठोंबरे कृ. ना. – अनु. 

ग्यलरबॉल्डीचे चलरत्र ग्यलरबॉल्डीचे चलरत्र – 

गं्रथराज महाराष्ट्र सारस्वत भाव ेलव. ि. 

ग्रामा ग्रामायन – 

घका घरचा कायिा िामिे सी. के. 

घड्याळ कलवता – – 

घरिार घरिार माडर्गूळकर व्यंकटेश 

घाको घाशीराम कोतवाि मोरोबा कान्द्होबा 

घाश्रिो घाटावरीि श्रलमकाचंी िोकर्गीते लिमये अनुसूया 

घुिे रु्गरािी – – 

घूम – – 

चि चिपािी (आद्य मराठी 
वाङ्मयाची सासं्कृलतक पाश्वयभमूी) 

ढेरे रा. झच. 

चिसू, चिसूत्र श्रीचिधर सूत्रपाठ िेशपाडें वा. ना.– संपा. 

चढा महाराष्ट्र शब्िकोश–पुर. िाते य. रा. 

चलस, श्रीचिलस, चिधर लसद्धातं 
सूते्र 

चिधर लसद्धातंसूते्र नेने ह. पा. – संपा. 

चसू चिधरोक्त सूत्रपाठ चिधर 

चचंूि चरंचूड िफ्तर, किा १ आपटे ि. लव. –संपा. 

चिं, चिंभ ू चबंळची िस्युभमूी साने र्गीता 
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चरं, चरंरु्गप्त चरंरु्गप्त आपटे ह. ना. 

चरंग्र, चरंग्रहि, चरं चरंग्रहि नाटक लटपिीस य. ना. 

चाक चािािपिाचा कळस ह. ना. आपटे 

चारु चारुित्त व संत सिू – 

चाकंाप्रग्रापापंं चारंसेनीय कायस्थ प्रभ ु ग्रामण्य 
प्रकरिातीि पाचं अस्सि 
आज्ञापते्र. 

– 

चारं्ग चारं्गिेवाचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नाना महाराज – संपा. 

चारं्गा चारं्गिेव र्गाथा – 

चापंा चारं्गिेव पासष्टी ज्ञानिेव, िेशपाडें एि व्ही – 
संपा. 

लचज लचत्रमय जर्गत– लनयतकालिक – 

लचताक लचताक मोरे महािेव 

लचत्रकृलष लचत्रमय कृलषवि मालसक – 

लचत्ररु्गप्त, लचत्ररु्गप्तलशब, लचलशमब लशवाजीमहाराजाचंी बिर लचत्ररु्गप्त, साने. का. ना. – 
संपा. 

लचत्रना लचत्रसेन र्गंधवय नाटक जोर्गळेकर ि. वा. 

लचत्रवंचना लचत्रवंचना नाटक िरे वा. वा. 

लचत्रालिवाळी १९३४ लचत्रा (लनयतकालिक) – 

लचपळूि लशिा लचपळूि लशिािेि (प्राचीन 
मराठी कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाऊस 

लचमा, लचत्त्याची मालहती लचत्त्यासंबधंी सामान्द्य मालहती – 

लचरा, लचनापट्टि राजकारिे लचनापट्टिकडीि राजकारिे पारसनीस ि. ब. – संपा. 

लचिेसं, लचिे लचपळूिकर िेिसंग्रह बुद्धीसार्गर मा. र्ग. – संपा. 

लचलशमब – – 

झचलव झचतामिी लवजय – 

चोिा चोिा मेळाचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

चौ चौपद्या िामोिर पलंडत 

चौऱ्याशीचा िेि चौऱ्याशीचा िेि (पढंरपूर शके 
११९५) प्राचीन मराठी कोश 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाऊस – 
संपा. 

छअं छते्रकृत अंकर्गलित छते्र के. ि. – संपा. 

छच लवष्ट्िुपंत छते्र चलरत्र र्गरे ना. कृ. 
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छते्र इसपनीलत इसप–नीलतकथा छते्र स. का. 

छंर छंिोरचना पटवधयन मा. झत्र. – संपा. 

छलशब छत्रपती लशवाजीराजे याचंी बिर – 

छािंसी छािंसी रेरे्ग पु. लश. 

जका – – 

जज जर्गावरे्गळे जर्ग – 

जजलि जपान जसा लिसिा केळकर रघुनाथ 

जटापा जपून टाक पाऊि काळे व. पु. 

जती जतीचा िशकु र्गोििे म. लव. 

जननी जनकज – – 

जना, जना(नाम), जनाबाई जनाबाईचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

जलन जव्हेरिानाच्या अंतव्ययवस्थेचे 
लनयम (बडोिे) 

– 

जमा जलमनीवरची मािसे शातंाराम (पुरोलहत के. ज.) 

जयजयकार जयजयकार स्वातंत्र्यशािूयि 

जयरामब जयरामस्वामी वडर्गावंकर – 
बिर 

मोडक ज. बा. – संपा. 

जसा, जिोसा जनिोकाचंा सामविे बाबर सरोलजनी – संपा. 

जहेवोजे जन हे वोळतु जेथे – 

जंछा जंर्गिातीि छाया – 

जंसइ जंलजरा संस्थानचा इलतहास भोसिे बा. के. 

जंलस जंलजरेकर लसदी पारसनीस ि. ब. – संपा. 

जाआ. जार्गृत आलफ्रका जार्गृत आलफ्रका – 

जाजपू जा जरा पूवेकडे जोशी श्रीपाि 

जाि जाि – 

जात्यािें जाव ेत्याचं्या िेशा िेशपाडें पु. ि. 

जाबो, जा जातकबोध भार्गवत. ह. र. 

जामामा जा माझ्या माहेरा बाबर सरोलजनी – संपा. 

जामो जाई मोर्गरा बाबर सरोलजनी – संपा. 

जास्विं जास्विं – 

जालंि जाभंळाचे लिवस माडर्गूळकर व्यंकटेश 

जास्व ं जाबंुवतंी स्वयंवर – 
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लजकेचरा, लजचर, लजच लजवबािािा केरकर चलरत्र राजाध्यि 

जीिी – – 

जीवन किह जीवनकिह साने रु्गरुजी 

जीसे जीवनसेतू पर्गडी सेतु माधवराव 

जुआ जुन्द्या आठविी ठाकरे के. सी. 

जुऐर्गो जुन्द्या ऐलतहालसक र्गोष्टी पारसनीस ि. ब. – संपा. 

जुम्मन जुम्मन आलि इतर कथा पेंडसे श्री. ना. 

जॅकपॉट जॅकपॉट – 

जै, जैअ जैलमनी अश्वमेध श्रीधरस्वामी 

जैजै, जैत, जैत रे, जैरे जै जैत रे जैत िाडेंकर र्गो. नी. 

जैवा जैन धमय आलि वाङ्मय वैद्य प. ि. 

जोफु जोतीराव फुिे सरिार र्गं. बा. 

जोरा, इसंजोरा, जोयेरा जोधपूर येथीि राजकारिे पारसनीस ि. ब. – संपा. 

जोसह्यारी – – 

ज्युलसम, जे एस एम लि ज्युलडलशअि लसस्टीम ऑफ 
मराठाज 

रु्गिे लव. त्र्यं. 

ज्योलतषशास्त्राची मूितत्त्वे ज्योलतषशास्त्राची मूितत्त्वे – 

ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना मालसक – 

ज्योफु ज्योलतबा फुिे समग्र गं्रथसंग्रह नरके हलर – संपा. 

िंाकोळ िंाकोळ शहािे मनोहर 

िंामूं, िंाकंिी मूठ िंाकंिी मूठ हडप लव. वा. 

िंुंमा िंुंजारमाची िाडेंकर र्गो. नी. 

टा, टाफु टारफुिा पाटीि शकंर 

लट, लटिे, लटकेिे, लटकेिेिं िोकमान्द्य लटळकाचें केसरीतीि 
िेि, भार्ग १ ते ४ 

– 

लटक लटळकाचंी कलवता लटळक ना. वा. 

लटच लटळक चलरत्र केळकर न. झच. 

लटव्या िोकमान्द्य लटळक याचंी व्याख्याने भाव ेस. ह. – संपा. 

लटसू लटळक सूस्क्तसंग्रह बापट स. वा. – संपा. 

टेअ ं – – 

टेकाडे आनंिर्गीत आनंिर्गीत टेकाडे 

टेपी टेकडीवरचे पीस पुडंलिक लवद्याधर 
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टेलि, टेलिस्व्ह टेलिस्व्हजन सहस्रबुदे्ध रमेश के. 

डंका डंका िेशपाडे जे. एस. – संपा. 

डािी डािी र्गोरे ना. र्ग. 

डोंर्गरी डोंर्गरी येथीि तुरंुर्गातीि १०१ 
लिवस 

आर्गरकर र्गो. र्ग. 

डाव झजकिा डाव झजकिा कुिकिी ना. लव. 

डुकराची लशकार, डुलश डुकराची लशकार (बडोिे) – 

डोह डोह कुिकिी श्री. लव. 

ढर्ग ढर्ग किाि सिा 

तअं, तराळ अंतराळ तराळ अंतराळ िरात शकंरराव 

तचा ं तिावातीि चािंिे र्गाडर्गीळ र्गंर्गाधर 

तप तपशीि पत्रके मरॅट, िेशपाडें सं. श्री. – संपा. 
भाषा.ं 

तमाशा अजब तमाशा प्रहसन अथात–
लतमाजी नाईकाचा मनोरंजक 
फासय– 

सूरकर लव. सं. 

तसा तत्त्वसार चारं्गिेव वटेश्वर 

तंजारा, तंरा, इसंवंराघ तंजावरचे राजघरािे पारसनीस ि.ब. – संपा. 

ताम्र ताम्रपट – 

तीप्र तीन प्रहसने – 

तीप्र तीथययात्रा प्रबंध िेिे भार्गवत 

तीम तीमथ्यािा पलहिे पत्र – 

तीथयमहा तीथयरूप महाराष्ट्र जोशी महािेवशास्त्री 

तीसा तीथाचे सार्गर बाबर सरोलजनी – संपा. 

तुर्गा तुकाराम र्गाथा िेशमुि मा. कृ. – संपा. 

तुफान नाटक, तुफान तुफान नाटक बेिसरे िं. लभ. 

तुिरामा रामायि तुिसीिास. 

तूमातूंमो तूच मालंडशी तूच मोलडशी मनोहर अनंत. 

तेप – – 

तोबं, तोबडं तोतयाचे बंड केळकर न. झच. 

तोरि तोरि कर्णिक मधु मंरे्गश 

लत्र, लत्रकाळ लत्रकाळ – 
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लत्रशकूं लत्रशकूं िानेिकर लच. त्र्यं. 

थािी थािीपाकाचे अभरं्ग जनाबाई 

थोमा, थोमारो थोरिे माधवराव रोजलनशी वाड र्ग. झच. – संपा. 

थोशा, शारो शाहू रोजलनशी वाड र्ग. लच. 

थोशामच, मरालचथोशा थोरिे शाहू महाराज चलरत्र लचटिीस मल्हार रामराव, साने 
कृ. ना. –संपा. 

थोसं थोर संर्गीतकार – 

ि ियाभवानी िाडेंकर र्गो. नी. 

िपा िर्गडातीि पािंर, भार्ग १ ते ३ सुरडकर श.ं र्ग., सुरडकर 
कमिा 

िप्रािे िख्िनचे प्राचीन िेशलवभार्ग पारसनीस ि. ब. –संपा. 

िपयि िपयि (साप्तालहक) जाभेंकर बाळशास्त्री 

िशावतार म. सा. प. महाराष्ट्र सालहत्य पलत्रका – 

िझशमोइ, िसझशमोई िसपटीचे झशिे मोकाशी इनामिार 
याचंा इलतहास 

झशिे ना. 

िसकैया िलििेतीि सरिाराचं्या 
कैलफयती, यािी वरै्गरे 

वाड र्ग. झच. 

िस्व िमयंती स्वयंवर लप्रयोळकर अ. का. संपा. 

ि झहिू ि झहिू (लनयतकालिक) – 

िा, िालव, िास श्रीमत िासबोध रामिास 

िाि िाभाडे िप्तर जोशी श.ं ना. 

िापिे िासोपतं पिे िेिे का. वा. – संपा. 

िामभाव्या िािोबा कृत मराठी भाषेचे 
व्याकरि 

िािोबा पाडुंरंर्ग 

िाव, वच्छ वच्छहरि िामोिर पलंडत 

िालव िास लवश्रामधाम आत्माराम 

िासेब ऐलतहालसक शब्िकोश केळकर य. न. – संपा. 

लिअहो लिवस असे होते – 

लिमरा लिल्ली येथीि मराठ्याचंी 
राजकारिे 

पारसनीस ि. ब. – संपा. 

लिवाकर दृलष्ट लिवाकर दृलष्ट आपटे ना. ह. 

िुबारो, वाडिुबा िुसरे बाजीराव रोजलनशी वाड र्ग. लच. 
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िुम, िुमयु िुसरे महायुद्ध वाझळबे लव. सा. 

िुमो िुिैवी मोहरे िेिे लव. र्गं. 

िुर्गा िुर्गा िेवि र्गो. ब. 

िुिैरं, िुरं िुिैवी रंर्गू वैद्य लच. लव. 

िुिैवी मोहरे िुिैवी मोहरे – 

दृपा दृष्टातं पाठ नेने, भवाळकर – संपा. 

िेअ, िेअच िेवी श्री अलहल्यािेवी चलरत्र – 

िेकृष्ट्ि, कृष्ट्ि जन्द्म (िेवनाथ) कृष्ट्िजन्द्म िेवनाथ 

िेप, िेवनाथ कलटबधं पिसंग्रह िेवनाथ, ओक वा. िा. – संपा. 

िे भाव, िेवीिास भामावियन भामावियन िेवीिास 

िेवी श्री अलहल्याबाई िेवी श्री अलहल्याबाई कोल्हटकर अच्युत बळवतं 

िेवसंत – – 

िेश, िेशमुिवाडी िेशमुिवाडी नाथमाधव 

िेहु िेशी हुन्नर रु्गप्ते बा. आ. – संपा. 

िोहस िोन हत्यारे सत्ताधाऱ्याचंी डॉ. िोलहया राममोहन /अनु. 
सौ. केळकर 

िौ िौित फडके ना. सी. 

रौ रौपिी नाटक िालडिकर कृ. प्र. 

रौपिी (झककर) रौपिी झककर 

िािी िापारिीिा म्हइंभट्ट (मालहम भट्ट), कोिते 
लव. लभ. 

धर्ग धर्ग शळेके उद्धव 

धनुभंर्ग धनुभंर्ग नाटक बामिर्गावकर नारायि रामझिर्ग 

धरार्गा, धरार्गािेि धनंजयराव र्गाडर्गीळ िेिसंग्रह – 

धमा, धमाजी, धकु धमाजीरावाचे कुटंुब पलंडत ब. मो. – संपा. 

धमो धमोपिेशमािा सूरी ज., र्गाधंी िा. भ. – संपा. 

धवळे महािम्बा धवळे िेशपाडें वा. ना. – संपा. 

धझस धमयझसधु – 

धाधो धावता धोटा वरेरकर भा. लव. (मामा ) 

धापइसा श्रीमंत धारकर पवाराचं्या 
इलतहासाची साधने िंड ३ 

– 

धाराधाशा छत्रपती धाकटे रामराजे व धाकटे – 
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शाहू महाराज याचंी चलरते्र, 
चतुरझसर्ग राजे याचं्या 
हलककतीसुद्धा. 

धाधयो – – 

धुश धुमसिारे शहर राजवाडे राजा 

धृपि धृपि र्गायन मोकाशी धंु. लव. 

नकुिा नकुिािंकार पटवधयन मा.ं त्र्यं. 

नर्गंर, नरहरी र्गंर्गारत्नमािा नवनीत – र्गंर्गारत्नमािा नरहरी 

नटश्रेष्ठ नटश्रेष्ठ आलि चार संलर्गलतका मढेकर बा. सी. 

निस्व नििमयंती स्वयंवर – 

निा, नरहरी िानव्रत िानव्रत नरहलर 

ननाना नट, नाटक, नाटककार िेसाई वसंत शातंाराम 

नपुक नवपुष्ट्पकरंडक जोशी वा. म. – संपा. 

नप्र नवा प्रयोर्ग सानेरु्गरूजी 

नभ नरभिक इंर्गळे रामराव 

नम नवी मळवाट मुस्क्तबोध 

नर नरहरी सोनाराचे अभरं्ग ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

नरुस्व रुस्क्मिी स्वयंवर नरेंर, कोिते लव. लभ. – संपा. 

नि, नळ नििमयंती स्वयंवराख्यान रघुनाथ पलंडत 

नव, नभसा नवनाथ भस्क्तसार आिोक 

नवनीत नवनीत र्गोडबोिे परशुरामपतं – संग्रा. 

नविपूरचा संस्थालनक नविपूरचा संस्थालनक केळकर न. झच. 

नवाकाळ वतयमानपत्र नवाकाळ वतयमानपत्र – 

नलव नरलविाप स्तोत्र भास्करभट्ट बोरीकर, कोिते लव. 
लभ. – संपा. 

नवीर्गा नवी र्गाडी नवं स्टेशन पराडें उषा 

नाकु, नाकरू नाट्यकिारुकु्कठार मात्रा ठोसर स. ना. – संपा. 

नार्गभो, नार्ग नार्गपूरकर भोसिे याचंी पते्र िंड 
२ 

शजेविकर त्र्यं. श. 

नार्गा नामिेव र्गाथा िाडेंकर श.ं वा. व इतर – संपा. 

नार्गा नामिेवाचंी आलि त्याचं्या 
कुटंुबातीि वा समकािीन 

तुकाराम तात्या – संपा. 
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साधंूच्या अभरं्गाचंी र्गाथा 

नार्गावलशिा नार्गाव लशिािेि–प्राचीन मराठी 
कोश 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाउस 

नार्गीि नार्गीि सार्गर चारुता 

नाट्य छटा (फाटक) नाट्यछटा : फाटक फाटक 

नाता – – 

नािीपा नारायि िीलित पाटिकर िीलित वा. बा. 

नाना, नामना, नामिेव नाटक नामिेव नाटक लशरवळकर वा. रं. – संपा. 

नानारोज, बाबारो बाळाजी बाजीराव रोजलनशी वाड र्ग. लव. 

नाभोका नार्गपूरकर भोसल्यासंंबधंीचे 
कार्गिपत्र 

– 

नाभोब नार्गपूरकर भोसल्याचंी बिर ओक वा. िा. – संपा. 

नामर्गा नामिेवर्गाथा बाबर सरोलजनी – संपा. 

नारकु नारिकुमारी – 

नारापेबिर नारायि पेशवे याचंी बिर साने का. ना. – संपा. 

लन, लनमा लनबधंमािा लचपळूिकर लवष्ट्िुशास्त्री 

लनअ, लनअसा लनिययसार्गर अिरसाधन – 

लनऔ लनत्योपयोर्गी औषधे वैद्यरत्न ऐनापुरे अमृत वासुिेव 
शास्त्री 

लनक लनवडक कथा पटवधयन वसंुधरा 

लनर्गमार्गमसार, लनमर्गसार लनर्गमार्गमसार – 

लनर्गा लनळोबा महाराज याचं्या अभरं्गाची 
र्गाथा 

सािरे नानामहाराज संपा. 

लनच ं लनरभ्रचरं हडप लव. वा. 

लनजामलवजय लनजामलवजय (लनयतकालिक) – 

लनठ लनवडक ठिठिपाळ िळवी जयवंत 

लनत्यािी लनत्यानंििीिा : नामाचे िहा ठाय नेने ह. ना. – संपा. 

लनत्यािी लनत्यानंििीिा : प्रसािसेवा नेने ह. ना. – संपा. 

लनत्यािी, लनलिपू लनत्यानंििीिा : पूजावसर नेने ह. ना. –संपा. 

लनत्यािी लनत्यानंििीिा : मूतीज्ञान नेने ह. ना.– संपा. 

लनत्सुरेकुवृ लनत्सुरे कुिवृत्तातं लनत्सुरे र्गो. बा. – संपा. 

लनप्र लनसर्गाचा प्रपंच कोरे्गकर ना. वा. 
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लनबधंचं लनबधंचलंरका – 

लनमा, लनमाक लनरंजनमाधवाची कलवता पारं्गारकर ि. रा. – संपा. 

लनमा सुभराचपूं लनमासुभरा चपूं – 

लनर्गय लनर्गयम – 

लनरु्गयिाचा पाळिा लनरु्गयिाचा पाळिा – 

लनमयळा लनमयळाचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

लनवेि लनवेि स्तोत्र िायंबा, हरमिकर 

लनवाडे सनिापते्र, लनवाडे वाड र्ग. झच. 

लनसं लनबधंसंग्रह िेशमुि र्गो. ह. 

लनहलर हलरपाठ, ससंर्गाथा लनवृत्तीराय 

नीलत, नीलतशास्त्र प्रवशे, नीप्र, 
नीशाप्र 

नीलतशास्त्र प्रवशे जोशी वा. म. – संपा. 

नृझसहनव नवनीत–नृझसहावतारातीि वचेे लप्रयोळकर अ. का. –संपा. 

नौतेने नौरोजी ते नेहरू तळविकर र्गोझवि 

न्द्याप न्द्यायपलत्रका – 

न्द्यायप न्द्यायपद्धलत िामिे मो. के. 

न्द्यासे न्द्यायास्ब्धसेतु लचतळे मो. श्री. 

न्द्यरू्गं, न्द्यनूर्गंड न्द्यनूर्गंड िाबंेटे ि. पा.ं 

प, पलरपाक पलरपाक वटी अ. वा. 

पऐको पि ऐकतो कोि डारें्ग उषा 

पकोघे, पिको, पिकोघे पि ििात कोि घेतो? आपटे ह. ना. 

पघइसा पवार घराण्याच्या इलतहासाची 
साधने. 

रु्गजर मा. लव. 

पटच महाराष्ट्र शब्िकोश – पुर. – 

पड, पडघ, पडघविी पडघविी िाडेंकर र्गो. नी. 

पडछाया पडछाया धारप नारायि 

पडरे, परेपा पड रे पाण्या लिघे र. वा. 

पि, पलि पलििशयन डॉ. आपटे मल्हार लवनायक 

पिमव परराष्ट्राच्या िरबारात मराठ्याचें 
वलकि 

पारसनीस ि. ब. – संपा. 

पिाव पिाथयवियन मोडक बा. प्र. – संपा. 

पिाथय लव, पलव पिाथयलवज्ञान व्यवहारे रा. बा. 
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पधों पवनाकाठचा धोंडी िाडेंकर र्गो. नी. 

पप पटवधयनाचें परािम िार्गू रा. अ. – संपा. 

पपा पपा पै लशरीष 

पपपे्र पलतपत्नीपे्रम कोठारी वा. रा. – संपा. 

पम पलहिे महायुद्ध र्गोििे लि. लव. 

पया पते्र, यािी वरै्गरे साने का. ना. – संपा. 

परम, परमा परमामृत मुकंुिराज 

परशु परशुराम चलरत्र माटे 

परळ लशिा परळ लशिािेि– प्राचीन मराठी 
कोश 

तुळपुळे श.ं र्गो./ लफल्डहाऊस 

परार्ग परार्ग मालसक – 

पलरपूती पलरपूती कवे इरावती 

पलरसा पलरसाचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज 

पिसलशिा, पळसलशिा पळसिेव लशिािेि (प्राचीन 
मराठी शब्िकोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./ लफल्डहाऊस 

पिा परशुरामाच्या िावण्या परशुराम 

पिोलव, पिो परिोकलवद्या कािेकर रा. ना. 

पवा पलिमेचा वारा माटे श्री. म. 

पहब्र पलर हलर हा ब्रह्मचारी साधिे आनंि 

पलहिवान व कुस्ती, पलहिवान 
कुस्तीलनयम 

पलहिवान कुस्तीलनयम (बडोिे) – 

पलििी पलिलि मराठे ह. मो. 

पआंच पलंडत आराध्य चलरत्र तुळपुळे श.ं र्गो. – संपा. भाषा.ं 

पचं, पचंतंत्र पचंतंत्र भाव ेलव. ि. – संक. 

पचंवा पचंवार्णतक मोने एम. एस्. संपा. 

पचंो पचंोपाख्यान कोिते लव. लभ. – संपा. 

पढंरलशिा पढंरलशिािेि (प्राचीन मराठी 
शब्िकोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./ लफल्डहाऊस 

पवंा पढंरीची वाट निरे्ग चंरकुमार 

पलंव – – 

पाक पाकशास्त्र पाठक – संपा. 

पाचोळा पाचोळा बोराडे रा. रं. 
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पाट पाट नावाचा पत्त्याचा िेळ बडोिावत्सि छापिाना 

पाटि लशिािेि, शके १८२९ चा 
पाटि लशिािेि 

प्राचीन मराठी कोश तुळपुळे श.ं र्गो./ लफल्डहाऊस 

पाि, पािकळा पािकळा लिघे र. वा. 

पालिब, पालिबि, पाब, 
पालिबिर 

पालिपतची बिर यािव रघुनाथ, साने का. ना. – 
संपा. 

पापू, पाषाि पाषािपूजा िाडेंकर लव. स. 

पालरभौ पालरजात भौमासुर नाटक पै. नारायि आनंिराव – संपा. 

पाथयभाग्य (वामन) पाथयभाग्य वामनपलंडत 

पािय , पाियमेंट पाियमेंट आपटे िा. ना. – संपा. 

पाििी पाििी – 

पालव – – 

पाव्ह, पाआव्ह पाि आलि व्हर्णजलनया बापट र्गो. श.ं – संपा. 

पासंर्ग पासंर्ग िेशपाडें कुसुमावती 

पालस, पाकलसद्धी पाकलसद्धी वैद्य िक्ष्मीबाई 

पाळिे पाळिे संग्रह – 

पािज्ञाइ, पािज्ञाइिं पाठारे िलत्रय ज्ञातीचा इलतहास 
िंड १ 

नाईक र्गो. र्ग. 

पाकंा पाढंऱ्यावर काळे माडर्गूळकर व्यंकटेश 

पाडंवाची िाविी (म. सा. प.) महाराष्ट्र सालहत्य पलत्रका – 

पाढंर लशिा पाढंरलशिािेि (प्राचीन मराठी 
शब्िकोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो. 

पापं्र पाडंवप्रताप श्रीधरस्वामी. 

झपर्गिा नाटक सती झपर्गिा आपटे ह. ना. 

झपपेर झपर्गट पेटीचे रहस्य भाव ेपु. भा. 

पुअभा, पुिेअि, पुिे अिबार पुिे अिबार भार्ग १ ते ३ हैराबाि सरकार 

पुण्य पुण्य प्रभाव र्गडकरी रा. र्ग. 

पुत्र पुत्र शहािे मनोहर 

पुथें पुनवचेा थेंब केचे मधुकर 

पुि, पुरंि, पुरंिभा, पुिभा, 
पुरंिरेि 

पुरंिरे िफ्तर पुरंिरे कृ. वा. – संपा. 

पुनसं, पुनसंवृिं, पुनसंवृ पुिे नर्गर संशोधन वृत्त – 
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पुराको, पुरातत्वकोश पुरातत्त्वकोश – 

पुरु, पुरुषाथय पुरुषाथय मालसक पलंडत सातवळेकर – संपा. 

पुडंलिक पुडंलिक िंड १ कातर्गडे पुंडलिक 

पूजा, पूजाव, पूजावसर पूजावसर बोरीकर भास्करभट्ट 

पूपु पूिय पुरुष कीर लर्गरीजा 

पचृ पसृ्थ्वराज चव्हाि िोकलहतवािी 

पेअ पेशवाईची अिेर चािंोरकर र्गो. का. – संपा. 

पेआ पेटिेिे आकाश श्रीवास्तव िीिा. 

पेका, पेकासावआप पतंप्रधान पेशव े याचं्या सािवार 
कारकीिी 

साने का. ना. – संपा. 

पेठेि, पेठेिभा, पेठेिप्तर पेठे िप्तर भार्ग लचतळे लव. सी. – संपा. 

पेडा पेशवा डायरी वाड र्ग. लच. – संपा. 

पेि, पेिभा पेशव ेिफ्तर भार्ग १ ते ४५ सरिेसाई र्गो. स. – संपा. 

पेिलनका पेशवकािीन िफ्तरातीि लनवडक 
कार्गिपत्र 

सरिेसाई र्गो. स. – संपा. 

पेिस, पेिसमा, इसं पेिसमा पेशव े िफ्तरातीि सनिापत्रातीि 
मालहती 

पारसनीस ि. ब. – संपा. 

पेब पेशव्याचंी बिर सोहोनी कृ. लव. 

पेम, पेशमहा, पेशवे पेशवकेािीन महाराष्ट्र भाव ेवा. कृ. 

पेरिी पेरिी बोराडे रा. रं. 

पेसा, पेसाचा पेशवाईच्या साविीत चाफेकर ना. र्गो. 

पेसाप पेशवकािीन सामालजक व आर्णथक 
पत्रव्यवहार 

ओतुरकर रा. लव. – संपा. 

पेंकुवृ, पेंघ, पेंडसेकु पेंडसे कुिवृत्तातं पेंडसे कृ. लव. – संपा. 

पेंर्गौ पेंडसे र्गौरवगं्रथ िेशपाडें अ. ना. – संपा. 

पॅरॉलि पॅरॉलिलसस बिी चरंकातं 

पैआ – – 

पैठिलशिा पैठि लशिािेि (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे/लफल्डहाऊस 

पैमा, पैमाषैंिु पैमाषेंिु (अप्रकालशत) कलव भास्कर 

पोपट पोपटपचंी वाघोिीकर ह. भा. 

पोंकुवृ पोंिे कुिवृत्तातं पोंिे भा. सी. – संपा. 
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प्र प्रलतलनधी वरिेडकर वसंत 

प्रलतआत्म, प्रलतआत्मच प्रलतलनधी आत्मचलरत्र प्रलतलनधी भ. श्री. 

प्रबोध – – 

प्रभा, प्रिा प्रभाकर िावण्या, पोवाडे प्रभाकर 

प्रभाकर िड्याचा पोवाडा िड्याचा पोवाडा प्रभाकर 

प्रभात, प्रका प्रभातकाि आठविे शातंाराम 

प्रमेय – – 

प्रयेच प्रभ ुयेशूचे चलरत्र प.ं रमाबाई 

प्रश प्रताप शस्त्रार्गार मालिकराव 

प्रसूलतकृत्यािशय प्रसूलतकृत्यािशय – 

प्रालिमू, प्रालिमो प्रालिशास्त्र मूितत्त्वे मोडक बा. प्र. –संपा. 

प्रामकोिे, प्रामको प्राचीन मराठी कोरीव िेि तुळपुळे श.ं र्गो. – संपा. 

प्रामस प्राचीन मराठी सरिार. पारसनीस ि. ब. – संपा. 

लप्रस्मृगं्र लप्रयोळकर स्मृलतगं्रथ भेंडे सुभाष – संपा. 

पे्रम, पे्रसं, पे्रम संन्द्यास पे्रमसंन्द्यास र्गडकरी रा. र्ग. 

फलकरा फलकरा साठे अण्िाभाऊ 

फर्गो, फक्कड फक्कड र्गोष्टी पाटीि शकंर 

फलच फिाहार लचलकत्सा जोशी ि. ना. 

फाटक नाट्यछटा, फानाछ नाट्यछटा फाटक 

फाल्रु्गन फाल्रु्गनराव अथवा तसलबरीचा 
घोटाळा 

िेवि र्गोझवि बल्लाळ 

फुओं फुिाचंी ओंजळ रु्गप्ते ना. मु. 

फुिे – – 

फुसवा फुिे समग्र वाङ मय – 

ब, बर्गा, बर्गाथा बलहिाबाईंचा र्गाथा बलहिाबाई 

बएरा बिर एका राजाची – 

बर्गािी बलहिाबाईची र्गािी चौधरी बलहिाबाई 

बडोिे राज्यकते, बडोद्याचे 
राज्यकते 

महाराष्ट्र शब्िकोश िाते य. रा. – संपा. 

बत बहकिेिी तरुिी हडप लव. वा. 

बििवे बडोिे राज्य िफ्तरातीि 
ऐलतहालसक वचेे िंड १ ते ५. 

– 
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बििा बििापूर चापेकर ना. र्गो. 

बनर्गर, बन बनर्गरवाडी माडर्गूळकर व्यंकटेश 

बयाबाई, बयाबाई रामिासी – – 

बिुत बिुत पवार िया 

बस्वझिर्ग, र्गजर्गौरीव्रत र्गजर्गौरीव्रत बस्वझिर्ग 

बहु, बहुरूपी बहुरूपी कोल्हटकर झच. र्ग. 

बकंाचे अभरं्ग बकंाचे अभरं्ग : ससंर्गाथा सािरे नाना महाराज – संपा. 

बिं बिं िरवाजा माने िक्ष्मि 

बपं बधंनाच्या पलिकडे िेशपाडें पु. य. 

(ब)ंज्ञा साथय ज्ञानेश्वरी बकंटस्वामी – संपा. 

बा बाळराज बाबर सरोलजनी – संपा. 

बार्गं बािर्गंधवय : व्यस्क्त आलि किा िेसाई वसंत शातंाराम 

बारे्गची मालहती बारे्गच्या मालहतीचे पुस्तक पराजंपे लव. स. 

बार्गोप, बार्गोपिे बापू र्गोििे पत्रव्यवहार पुरंिरे कृ. वा., जोशी सं. ना. – 
संपा. 

बालच बािरोर्गलचलकत्सा मंत्री पा.ं र्गो. – संपा. 

बाड सनिा बाड सनिा – 

बाब, बाराब बारा बिुतेिार िरात शकंरराव 

बाबारो बाळाजी बाजीराव रोजलनशी वाड र्ग. झच. 

बाभा बारा भाषिे डारें्ग श्रीपाि अमृत 

बाय बायकाचें बडं (नाटक) िालडिकर कृ. प्र. 

बारी बारी िेसाई रिलजत 

बािकवी बािकवी वालळबे रा. श.ं – संपा. 

बािरोर्ग लचलकत्सा बािरोर्गलचलकत्सा – 

बावडे(बा), बाद बावडे घराण्याचे िप्तर सबनीस कें . र्गो. 

बालवबु बाईलवना बुवा शळेके उद्धव 

बासंइ नालशक व्यंकटेश बािाजी 
संस्थानचा इलतहास 

र्गोसावी 

बासारू बािसालहत्याची रूपरेिा – 

बाळ, बाळलमत्र बाळलमत्र ओक लव. कों. – संपा. 

बािंोडे लशिािेि बािंोडे लशिािेि (प्राचीन मराठी 
शब्िकोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाऊस 
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लबड लकनलशिा लबडलकनलशिा (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाऊस 

झबब झबबाख्यान रािे र. पु. 

बी. कवी – – 

बेने बेने इस्त्राएि िोकाचंी सुधारिा कोरिेकर िा. रे. 

ब्रच ब्रह्मेंरस्वामी चलरत्र पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ब्रप ब्रह्मेंरस्वामी पत्रव्यवहार पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ब्रब ब्रहे्नरस्वामी याचं्या लनधनाची बिर पारसनीस ि. ब. – संपा. 

ब्रम्हकु ब्रम्हकुमारी बेडेकर लव. झच. 

ब्रालव ब्राह्मि आलि त्याचंी लवद्या र्गोळे म. लश. – संपा 

ब्राह्मि, ब्राह्मि मालसक ब्राह्मि मालसक – 

भक्तमयरू, भक्तमयरूकेका भक्तमयरू केकाविी मोरोपतं 

भग्नमूर्णत भग्नमूर्णत िेशपाडें आ. रा. 

भज, भजनतरंलर्गिी, भपसं भजनतरंलर्गिी नार्गवकेर ि. पा.ं 

भलि भयंकर लिव्य आपटे ह. ना. 

भरतमुलनप्रिीत नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र भरतमुनी 

भलव, भक्तलव भक्तलवजय मलहपलत 

भा, भाब,ं भाव, भावबधंन भावबधंन र्गडकरी रा. र्ग. 

भाअ, भाअिं, भाअलि भारतवषय – अिबार लिनचया पारसनीस ि. ब. – संपा. 

भाअलश भारतीय अिुयुर्गाचे लशल्पकार थते्त यिुनाथ 

भाअंव्य भाषा अंतुःसूत्र आलि व्यवहार पानसे मु. र्ग. – संपा. 

भाआसं भाषा आलि संस्कृती कािेिकर ना. र्गो. 

भाइभ ू भाषा इलतहास आलि भरू्गोि कािेिकर ना. र्गो. 

भाइसंअ, भाइसंमं अहवाि भारतीय इलतहास संशोधन मंडळ 
अहवाि 

– 

भाइसंमं शके १८३२ भारत इलतहास संशोधक मंडळ 
इलतवृत्त, १८३२ 

– 

भाइसंमं शके १८३३ भारत इलतहास संशोधक मंडळ 
इलतवृत्त शके १८३३ 

– 

भाइसंमं शके १८३४ भारत इलतहास संशोधक मंडळ 
इलतवृत्त शके १८३४ 

– 

भाइसंमं शके १८३५ भारत इलतहास संशोधक मंडळ – 
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इलतवृत्त शके १८३५. 

भाइसंमं शके १८३६ भारत इलतहास संशोधक मंडळ 
लितीय संमेिनवृत्त. शके १८३६ 

– 

भाइसंमं शके १८३७ भारत इलतहास संशोधक मंडळ 
इलतवृत्त शके १८३७ 

– 

भाइसंमं शके १८३७ भारत इलतहास संशोधक मंडळ 
तृतीय संमेिनवृत्त शके १८३७ 

– 

भाइसंमं शके १८३९ भारत इलतहास संशोधक मंडळ 
पचंम संमेिनवृत्त शके १८३९ 

– 

भाइसंमं शके १८४० भारत इलतहास संशोधक मंडळ षष्ठ 
संमेिनवृत्त शके १८४० 

– 

भाइसंमं १८४१, भातै्र, भाइसंतै्रव भारत इलतहास संशोधक मंडळ 
तै्रमालसक वषय ४० वषांचे अंक 

– 

भाउर्गी, भार्गी उद्धवर्गीता बोरीकर भास्करभट्ट 

भाऊ, भाऊकै, भाकै श्रीमंत भाऊसाहेब याचंी कैलफयत काव्येलतहास संग्रह १९०७ 

भाए एकािशस्कंध : उद्धवर्गीता भास्कर कवीश्वर व्यास. 

भाऐपयाव, भाऐपया ऐलतहालसक शब्िकोश केळकर य. न. 

भाको, भाकोच भाऊराव कोल्हटकर चलरत्र कोल्हटकर बा. श्री. 

भाि भारतातीि िलनजे मेहेर डी. एन. वालडया, िेशपाडें 
रु्गिाकर (अनु.) 

भाच भारतीय चिनपद्धती िाडेंकर श.ं र्ग. 

भाजीपािा भाजीपािा चौधरी बी. / अनु िेशपाडें एस. 
आर. 

भात भारतीय तत्त्वज्ञान केळकर न. झच. 

भातप्र, भाप्र भारतीय तकय शास्त्रप्रवशे कोकजे रघुनाथ 

भािा – – 

भापया भारतवषय पते्र, यािी पारसनीस ि. ब. – संपा. 

भापाघकै सरिार पानसे याचं्या घराण्याची 
कैलफयत 

पारसनीस ि. ब. – संपा. 

भाब भाऊसाहेबाचंी बिर साने का. ना.–संपा. 

भाबाअयो – – 

भामाप – – 

भारत, भारतलमत्र भारतलमत्र – 
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भारत वषय जुन्द्या ऐलतहालसक र्गोष्टी –  – 

भारतवषय पतंप्रधान िुसरी 
शकाविी 

– – 

भारा, भावाथय रामायि भावाथय रामायि एकनाथ 

भारा अयोध्या भावाथय रामायि अयोध्याकाडं एकनाथ 

भाराअरण्य भावाथय रामायि अरण्यकाडं एकनाथ 

भारालकका,ं भारा लकस्ष्ट्कंधा, 
भारालव 

भावाथय रामायि लकस्ष्ट्कंधाकाडं एकनाथ 

भा. रा. ताबंे कलवता भास्कर रामचंर ताबं े याची समग्र 
कलवता 

मायिेव वा. र्गो. – संपा. 

भाराबाि भावाथय रामायि बािकाडं एकनाथ 

भाव, भारतवषय भारतवषय पारसनीस ि. ब. 

भावअबाकै अमात्य बावडेकर याचंी कैलफयत पारसनीस ि. ब. – संपा. 

भालव भाषालवज्ञान, वियनात्मक आलि 
ऐलतहालसक 

मािश ेरा. र्ग., इनामिार हेमंत, 
डॉ. सोमि अंजिी – संपा. 

भास भासकझवची नाटके आपटे ह. ना. 

भासपय भारतातीि सपय िेवरस पु. / अनु. वकीि 

भासं भारताचे संलवधान भाषा संचािनािय 

भासंको भारतीय संस्कृलतकोश जोशी महािेव शास्त्री. 

भास्मृग्रं – – 

भाडंक लशिा भाडंक लशिािेि (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाउस 

भाभंोि भाबंोरकर, भोसिे िप्तर भोसिे लभ.बा. 

लभव्यका – – 

लभ, लभल्ली, लभल्ली र्गोष्टी, लभल्ली 
भाषा 

लभल्ली भाषेतीि सोप्या व 
मनोरंजक र्गोष्टी 

सानफ धों. स. झवर्गळे त्र्यं. रा. – 
संपा 

भजु, भतुाचा जन्द्म भतुाचा जन्द्म लमरासिार ि. मा. 

भ ू – – 

भजू्या भपूाळी ज्योलतलिंर्गाची – 

भभू्र भतूावर भ्रमर केळकर य. न. 

भेटी, भेटीर्गाठी भेटीर्गाठी पाटीि शकंर 

भोकु भोसल्याचें कुिाचार पारसनीस ि.बा. संपा. 
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भोवरा भोवरा – 

भ्रपने भ्रमर परारु्ग नेलत प्रा. वऱ्हाडपाडें म. ि. 

मइसा, रा, राज, रािं राजवाडेिं मराठ्याचं्या इलतहासाची साधने 
िंड २६. 

राजवाडे लव. का. 

मइसापया मराठ्याचं्या इलतहासाची साधने 
पते्र, यािी 

राजवाडे लव. का. 

मई – – 

मऐलश मराठी ऐलतहालसक लशिािेि – 

मकसा, मलहकथा, मलहपती 
कथासारामृत 

कथासारामृत मलहपती 

मकुइ मराठा कुळाचंा इलतहास िळवी 

मिे, मिेपु मराठी िेळाचें पुस्तक िेवधर अ. लव. 

मजीस्स्थ महाराष्ट्राच्या जीवनातीि 
स्स्थत्यंतरे 

पलंडत भवानीशकंर 

मटा महाराष्ट्र टाइम्स (िैलनक) – 

मठलशिा, मलशिा मठर्गावचा लशिािेि वािाविकर अ.ब. 

मतम – – 

मिबा महेश्वर िरबारची बातमीपते्र पारसनीस ि. ब. –संपा. 

मिनमं मिनमंजरी इनामिार अ. र्गो. 

मिरु मराठी िफ्तर रुमाि भाव ेलव.ि. –संपा. 

मधउ महिंबा धवळे, उत्तराधय िेशपाडें वा.ना. –संपा. 

मधपू महिाबा धवळे, पूवाधय िेशपाडें वा. ना. – संपा. 

मध्व, मध्वमुनीश्वराची कलवता मध्वमुनीश्वराची कलवता रु्गब्ब प्र. व्य.ं – संपा. 

मनु मनुस्मृलत – 

मनुर लशिािेि मनुर लशिािेि (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो./लफल्डहाऊस –
संपा. 

मनो, मनोरं, मनोरंजन मनोरंजन मालसक लमत्र का. र. 

मन्द्व मन्द्वतंर मालसक – 

मब मलहकावतीची बिर केशवाचायय 

ममं मंिार मंजरी रेंिाळकर ए. प्रा. – संपा. 

ममंब महाराष्ट्र मंडळाची बिर पारसनीस ि.ब. –संपा. 

ममा मराठीची माया नािंापूरकर ना. र्गो. – संपा. 
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ममारो – – 

मरं, मरारंर्ग मराठी रंर्गभमूी कुिकिी अप्पाजी लवष्ट्िू 

मराआ मराठ्याचंी राजनीती–आज्ञापते्र रामचरं अमात्य, बनहट्टी श्री.ना. 
–संपा. 

मराआर मराठ्याचें आरमार पारसनीस ि.ब. 

मरालचछ लशवछत्रपतींचे सप्तप्रकरिात्मक 
चलरत्र 

लचटिीस म. रा., कीतयने नी.ज. 
–संपा. 

मरालच थोरा थोरिे राजाराम महाराज लचटिीस म. रा. 

मरालचथोशा, मरालचथोशामच थोरिे शाहू महाराज चलरत्र लचटिीस म. रा., साने का. ना. 
–संपा. 

मरालचया, मरालचस, मरावलचसं श्रीमंत छत्रपलत संभाजी महाराज व 
थोरिे राजाराम याचंी चलरते्र 

लचटिीस म. रा. 

मराठी व्याकरिावरीि लनबंध मराठी व्याकरिावरीि लनबंध लचपळूिकर कृष्ट्िशास्त्री 

मराठी ज्ञान प्र. मराठी ज्ञानप्रबोध – 

मलर मराठी लरयासत सरिेसाई र्गो.स. –संपा. 

मलरउ मराठी लरयासत, उत्तरलवभार्ग – 

मढे, मक, मढेक मढेकराचंी कलवता मढेकर बा. सी. 

मिा मिािी – 

मिो मराठी िोककथा बाबर सरोलजनी –संपा. 

मिोत मराठी िोकनाट्य तमाशा – 

मिोसंउ मराठी िोकसंस्कृतीचे उपासक ढेरे रा. लच. 

मव मराठी विोच्चार लवकास अस्ग्नहोलत्र ि. ह. 

मवाइ मराठी वाङ्मयाचा इलतहास पारं्गारकर ि. रा. 

मलव मल्ललवद्या भोपटकर ि.ब. 

मशा, मशाप मराठी शािापत्रक – 

मझशका, मझशयाकंा महािजी झशिे याचंी कार्गिपते्र सरिेसाई र्गो. स. – संपा. 

मझशपो महािजी झशिे पोवाडा–
ऐलतहालसक पोवाडे 

केळकर य. न. 

मश्लो. राम मनाचे श्लोक रामिास 

मस महाराष्ट्रातीि समाजलवचार रानडे र्गो. मो. 

मसपु मराठी ६ व ेपुस्तक – 

मसप्र – – 
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मस ं महानुभाव संशोधन – 

मसंर्गी महाराष्ट्र शब्िकोश िाते य. रा. – संपा. 

मसंघलव – – 

मसाप महाराष्ट्र सालहत्य पलत्रका – 

मसाब, मसाछोब मराठी साम्राज्याची छोटी बिर मोडक ज. बा. – संपा. 

मसासं, मसासंभआ मराठी सालहत्य संमेिन अध्यिीय 
भाषि 

– 

मस्त्री मराठीतीि स्त्रीधन बाबर सरोलजनी – संपा. 

मस्स्थ मधिी स्स्थती आपटे ह.ना. 

महमा, ममा महत्त्वमापन िेवकुळे रा. मो. – संपा 

महा महापवय िेसाई स.श.ं 

महा, महाराष्ट्र मालसक महाराष्ट्र मालसक – 

महा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र वतयमानपत्र – 

महा, महासार्गर महासार्गर सहस्त्रबुदे्ध लवद्याधर 

महािजी चलरत्र महािजी झशिे याचें चलरत्र नातू लवष्ट्िु रघुनाथ 

महािा महािाचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज –संपा. 

महानु, महासंत, मसंत महानुभाव संत जोशी वसंत 

महाबळ चलरतं्र महाबळ चलरत्र बसव. 

महावा – – 

महाशा, महाशारिा महाराष्ट्र शारिा मालसक – 

मलहकथा – – 

महेिबा ऐलतहालसक कोश केळकर य. न. – संपा. 

मळिी मळिी कोरडे रा. रं. 

मज्ञा, ज्ञाको महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश केतकर श्री. व्य.ं –संपा. 

मंच लव.ना. मंडलिक चलरत्र – 

मंजु, मंघो मंजुघोषा लरसबडू ना. सं. 

मंपवंा – – 

मंराधा, राधा राधालविास मंर्गीश, महाराष्ट्र कलव 

माअ – – 

माअक माधवराव (मराठी) याचंी कलवता – 

माआ, माझ्या आठविी माझ्या आठविी सावरकर लव. िा. 
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माआवा माझ्या आजोळची वाट नेरुरकर प. श्री. 

मािालंच, माओ माओ िातंीचे लचत्र आलि चलरत्र शास्त्री रा. म. 

मािा मालहमची िाडी कर्णिक म. मं.  

मार्गोवा मार्गोवा कुरंुिकर नरहर 

माचू मातीची चूि साधिे आनंि 

माज मािंी जन्द्मठेप सावरकर लव.िा.  

माजीया, माजी मािंी जीवनयात्रा केळकर न. झच. 

मािंी पि तीच र्गत मािंी पि तीच र्गत (उषा 
गं्रथमालिका) 

– 

मािंी बहीि मािंी बहीि लकरात उफय  सोमि कृष्ट्िाजी 
िक्ष्मि 

मािें कंुडि मािें कंुडि अनंततनय 

मािूस मािूस अवचट अलनि 

माताजी माताजी – 

मातीथय मािंी तीथययात्रा फडके 

मातृरुस्व रुस्क्मिी स्वयंवर महिंबा 

मानस मानसोल्लास सोमेश्वर 

मानाप मानापमान िालडिकर. कृ. प्र. 

मानृ मािंी नृत्यसाधना भाटे रोलहिी 

मापु मािें पुराि कवे आनंिीबाई 

माप्र, माप्रर्गो मािंा प्रवास र्गोडसे शास्त्री 

मापे्र मािें पे्रम वीरकर र्ग. म. 

माबा मायेचा बाजार आपटे ह. ना. 

माभ ू मािंी भलूमका बोडस र्ग. कृ.  

माक्सय माक्सयवाि – 

मािआ – – 

मालव – – 

मासं, मासंवा, माडर्गावकराचें 
संवाङ्मय 

माडर्गावंकराचें संकलित वाङ्मय मािश ेस. र्गं. – संपा 

मालहम मालहमची बिर – 

माज्ञा ज्ञानेश्वरी माडर्गावंकर रा. लव. संपा. 

लमि लमरच्याच्या िळ्यावर पाटीि बाजीराव 
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लमिा लमष्टिादे्य – 

लमतािरा व्यवहाराध्याय आलि 
मयिूिायलवभार्ग– लमतािरा 

याज्ञवल्क्य 

लमरास लमरासिारी लमरासिार ि. मा. 

मी मी आपटे ह. ना. 

मीचहे, मीसापंा मीच हे सालंर्गतिे पालहजे केतकर शीिवती 

मीलशसं, मीएलससं मी एक लशिि संचािक पावटे डी.सी. 

मु, मुदर्गिाया भाषातंर हलर मुद्र्गिाया भाषातंर हलरराज 

मुआ, मुआलि, मुमआ महाभारत : आलिपवय मुक्तेश्वर 

मुक्ता, मुक्ताअ मुक्ताबाईंचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

मुक्तेश्वर – – 

मुक्तेश्वरकृत एकनाथाचंी आरती – – 

मुक्तेश्वरकृत कलटबधं कलटबधं मुक्तेश्वर 

मुिवटे मुिवटे जातेर्गावकर आ. लव. 

मुर्गा मुिींची र्गािी जातेर्गावकर आ. लव. 

मुधो मुधोळ संस्थानच्या घोरपडे 
घराण्याचा इलतहास 

– 

मुपोिेर्गो मुक्काम पोस्ट िेवाचे र्गोठिे कोंडलविकर माधव 

मुमुमु मुसिमान मुििातिी मुशाफरी लटकेकर श्री. वा. 

मुरंशु रंभाशुकसंवाि मुक्तेश्वर 

मुरा, मुरामा, मुक्तेरामा रामायि मुक्तेश्वर 

मुरामा अयोध्या रामायि : अयोध्याकाडं युद्धकाळ मुक्तेश्वर 

मुरामायुद्ध रामायि : युद्धकाडं मुक्तेश्वर 

मुरुस्व रुस्क्मिी स्वयंवर मुद्र्गि 

मुिाचंा व्यवहारकोश मुिाचंा व्यवहारकोश – 

मुवन महाभारत–वनपवय मुक्तेश्वर 

मुलवराट महाभारत – लवराटपवय मुक्तेश्वर 

मुशालंत महाभारत : शालंतपवय मुक्तेश्वर 

मुसभा महाभारत : सभापवय मुक्तेश्वर 

मुह, मुहरी हलरपाठ मुक्ताबाई 

मंुर्गी मंुर्गी उडािी आकाशी र्गोवईकर पद्माकर 

मंुलि मंुबई लिनाकं साधू अरुि 
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मंुपोचाक मंुबई पोलिस चातुयय कथा लसनकर श्रीकातं 

मंुब, मंुव्या मंुबईचा व्यापार शालळग्राम भीमराव सी. 

मंुभो मंुर्गीकर राजे भोसिे याचें 
कार्गिपत्र 

– 

मंुव, मंुव–माड – –  

मूना मूकनायक कोल्हटकर श्रीपाि कृष्ट्ि 

मूप्र मूर्णतप्रकाश केसीराज 

मृ, मृच्छ मृच्छकलटक िेवि र्गो. ब. 

मेइं, मेइसा – – 

मेघिूत मेघिूत कािीिास 

मेनका मेनका िाडीिकर कृ. प्र. 

मेपु, मेपुिे मेस्तक पुस्तक–िेिनालधकार राजवाडे लव.का. 

मरंॅट, मरॅटतप मरॅट तपशीिपते्र – 

मो, मोरो काव्यरचना मोरोपतं 

मोअनु, मोअनुशासन आयाभारत : अनुशासनपवय मोरोपतं 

मोअश्व आयाभारत : अश्वमेलधक पवय मोरोपतं 

मोअंबरीषाख्यान अंबरीषाख्यान मोरोपतं 

मोआ, मोआश्रम आययभारत : आश्रमवासी पवय मोरोपतं 

मोआलि  आयाभारत : आलिपवय मोरोपतं 

मोउद्योर्ग आयाभारत : उद्योर्गपवय  मोरोपतं 

मोऐलष, मोऐलषक आयाभारत : ऐलषकपवय मोरोपतं 

मोकचोपाख्यान कचोपाख्यान मोरोपतं 

मोकिय आयाभारत : कियपवय मोरोपतं 

मोकृष्ट्ि, मोकृष्ट्िलव आयाभारत : कृष्ट्िलवजय मोरोपतं 

मोको, मोि मोल्सवथय मराठी इंस्ग्िश कोश मोल्सवथय 

मोर्गिा आयाभारत : र्गिापवय मोरोपतं 

मोचन, मोचर्गड मोचनर्गड रु्गंजीकर रा. लभ. 

मोटार लटप्पिी – – 

मोिोहारामायि िोहारामायि मोरोपतं 

मोरोि आयाभारत : रोिपवय मोरोपतं 

मोनि – – 
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मो परंतु रामायि परंतु रामायि मोरोपतं 

मोप्र, मोर मोर एि्.एि्.बी. प्रहसन भार्गवत ना. ह. – संपा. 

मोभीष्ट्म, मोभी आयाभारत : भीष्ट्मपवय मोरोपतं 

मोमंभा मंत्रभार्गवत मोरोपतं 

मोमंरा, मोमंत्र मंत्ररामायि मोरोपतं 

मोमोसि, मोमौसि आयाभारत : मौसिपवय मोरोपतं 

मोरा रामायि मोरोपतं 

मोरा घनािर रामायि घनािर रामायि मोरोपतं 

मोरा मंत्र रामायि युद्ध मंत्र रामायि युद्धपवय मोरोपतं 

मोरोपतं सीतार्गीत सीतार्गीत मोरोपतं 

मोवन आयाभारत : वनपवय मोरोपतं 

मोलवराट, मो आयाभारत : लवराटपवय मोरोपतं 

मोशल्य आयाभारत : शल्यपवय मोरोपतं 

मोशालंत आयाभारत : शालंतपवय मोरोपतं 

मोसभा आयाभारत : सभापवय मोरोपतं 

मोसंरत्न, मोसंशय संशयरत्नमािा मोरोपतं 

मोसौस्प्तक आययभारत : सौस्प्तकपवय मोरोपतं 

मोस्त्री आयाभारत : स्त्रीपवय मोरोपतं 

मोहना मोहना बटाव मराठी 
िोकनाट्यतमाशा 

– 

मोहलव मोहलविलसत महाजनी लव. मो. 

मौज मौज (लनयतकालिक) – 

मौनयोवना – – 

म्हैवा म्हैसूरचा वाघ आपटे ह. ना. 

यि, यशि यशवतंराव िरे आपटे ह.ना. 

यथा, यथालि, यिी यथाथयिीलपका वामन पलंडत 

ययालत ययालत िाडेंकर लव. स. 

यहो यशवतंराव होळकर फाटक न. र. 

यि यिप्रमाि लकरात 

यंस्स्थ यंत्रस्स्थती शास्त्र मोडक बा. प्र. –संपा. 

यास्मृ याज्ञवल्क्यस्मृलत – 
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युर्गान्द्त युर्गान्द्त कवे इरावती 

युद्ध, युलज, युद्धलजज्ञासा युद्धलजज्ञासा पराजंपे भा. त्र्य.ं 

युयंतं युद्धशास्त्र यंत्र आलि तंत्र बेंरे अ.लव. 

यो, योवा, रंयो, रंयोवा रंर्गनाथी योर्गवालसष्ठ रंर्गनाथ 

योर, योर्गर साथय योर्गरत्नाकर बोरकर ि.ब. 

योसं योर्गसंग्राम शिे महंमि 

योहा, योहान शुभवतयमान योहान 

र काव्यगं्रथ रघुनाथ पलंडत 

र रमििुिा कुिकिी जी. ए. 

रकौ, रसकौ रसकौमुिी लवठ्ठि र्गिाडं, कुिकिी श्री. रं. 
– संपा. 

रझच रलववारची झचतलनका महाजनी ह. रा. 

रत्न रत्नमािा पाळंिे भा. िा. 

रत्न रत्नकातंा नाटक परुळेकर सी.ना. –संपा. 

रत्ना रत्नाकर मालसक – 

रथ, रथचि रथचि पेंडसे श्री.ना.  

रप्र रत्नप्रभा हळबे िक्ष्मिशास्त्री 

रभी रजपुताचंा भीष्ट्म आपटे ना. ह. 

रशामू रसायनशास्त्राची मूितत्त्वे – 

रंरे्गराव रंर्गराव कालनटकर कालशबाई 

रंव रंर्गवलल्लका – 

राअ रामायि : अयोध्याकाडं माधव 

राऊ राऊ इनामिार ना. सं. 

राक रामिासाची कलवता रामिास 

राक रानातल्या कलवता महानोर ना. धों. 

राकाघाका, राकाळी, रात्रकाळी रात्र काळी घार्गर काळी िानोिकर लच. त्र्य.ं 

राके राजलविासी केवडा बाबर सरोलजनी – संपा. 

राकेरागं्र राजवाडे गं्रथमािा राजवाडे लव.का. 

रािं राजवाडे िंड ऐलतहालसक शब्िकोश 

रा. गं्र. राजवाडे गं्रथमािा – 

राचं रािी चरंावती पटवधयन न.ना. 
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राज, रात राजतरंलर्गिी – 

राजकार (र्गो.) राजकार (र्गोमंतकातीि 
रीलतभाती भाषातंर १८८०) 

– 

राजा राजा कालनटकर बा. मो. 

राजुर्गा रामाचे जुने र्गािे – 

रािी चरंावती रािी चरंावती – 

रािीचे पुस्तक, रा पु रािीचे पुस्तक लपतळे र्ग. मो. 

रानर्गंर्गा – – 

रापा रामपाऱ्यात पोहनेरकर न. श.े 

राम रामनर्गरी नर्गरकर राम 

राम, रामिास रामिास – 

रामिास करुिा करुिाष्टक रामिास 

रामिास छत्रपतीस उपिेश छत्रपतीस उपिेश रामिास 

रामिास मा श्रीरामिास रामिासी मालसक िेव र्ग. श.ं  

रामिासी, रामक रामिास रामिासी मालसक  

रामरौव, रामन रौपिीवस्त्रहरि रामसुतात्मज 

रामन – – 

रामह रािसी महत्त्वाकािंा जोशी वीर वामनराव 

रामाचा धावा, भक्तीमार्गय प्रिीप भस्क्तमार्गय प्रिीप – 

राराअधी रामिास रामिासी : अलधकारी 
िप्तर 

– 

रारालव रामराज्य लवयोर्ग लकिोस्कर अण्िासाहेब 

राि, रािच, रािी िक्ष्मीबाई रािी िक्ष्मीबाई चलरत्र पलंडत आ. 

रािा, राजो, रामजोशी रामजोशीकृत िावण्या रामजोशी 

रािे, रािेि राजवाडे, िेिसंग्रह जोशी िक्ष्मिशास्त्री – संपा. 

रािो राम मनोहर िोलहया केळकर इंिुमती 

रालव, रालवजय रामलवजय श्रीधर 

रास, रासपं रासपचंाध्यायी लशवकल्याि 

राज्ञा ज्ञानेश्वरी राजवाडे लव.का. –संपा. 

रुस्व,रुस्वन रुस्क्मिी स्वयंवर नरेंर 

रुह,सारु,सारुह रुस्क्मिीहरि सामराज 

रूरा रूपनर्गरची राजकन्द्या आपटे ह. ना. 
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रूम – – 

रे. ना. वा. लटळक रे. नारायि वामन–लटळक चलरत्र उजर्गरे म. कृ. 

रैत रैत मोरे महािेव 

रोज्यु रोलमओ आलि ज्युलियट – 

रोपा रोजलनशीतीि पाने लशिरे मा. पं. 

िलटके, िबोतोअ िलटके बोिेि तो अधम पुनवयसु अलनरुद्ध 

िपव िग्नानंतरचे पलहिे वषय मोटे कृष्ट्िाबाई – संपा. 

िरापा ंमवाइ मराठी वाङ्मयाचा इलतहास पारं्गारकर ि. रा. 

िलितिहरी –  – 

िलवसो िग्नलवधी आलि सोहळे आिोनी 

िव्हाळी िव्हाळी पेंडसे श्री. ना. 

िलशआत्म, िलशआ एका िष्ट्करी लशपायाचे आत्मवृत्त जन. झशिे नानासाहेब 

िहुकुशाख्यान मराठी पुस्तक – 

िलळत – – 

िािे िाठीचा िेळ भोपटकर ि.ब. 

िाडाई िाडाईचे अभरं्ग : ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

िालि, िामि िामिलिवा मोकाशी लि. बा. 

झिबाई झिबाईचे अभरं्ग : ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज –संपा. 

िीचउ, िीच िीळाचलरत्र, उत्तराधय म्हाइंभट्ट, कोिते लव. लभ. –
संपा. 

िीचए िीळाचलरत्र, एकाकं तुळपुळे श.ं र्गो. – संपा. 

िीचपू, िीच िीळाचलरत्र, पूवाधय म्हाइंभट्ट, कोिते लव. लभ. –
संपा. 

िेिरत्न िेिरत्नमािा अथवा नाना 
फडिवीसाचें िेि, 

हडीकर अं.रा. 

– लनवडक पत्राचंा संग्रह – 

िोआ िोकशाहीची आराधना ब.ॅ पै नाथ 

िोक, िोककथा िोककथा िाते श.ं र्ग. –संपा 

िोकसालहत्याचे मानिंड – – 

िोका िोकशाही कारभार आठविे स.न. 

िोलटके, िोलटकेिे, िोलटिे िोकमान्द्य लटळकाचें केसरीतीि 
िेि 

– 
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िोलटव्या िोकमान्द्य लटळक याचंी व्याख्याने – 

िो. लटळकाचें पन्नास वषांचे 
चलरत्र 

िो. लटळकाचें पन्नास वषांचे चलरत्र रु्गरूजी कृ.आ. 

िोिा लशिा िोिाि लशिा (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो. / लफल्डहाऊस 

िोिी, झशिे कार्गि – – 

िोबा – – 

िोरू िोकसालहत्याची रूपरेिा भार्गवत िुर्गा 

िोिे िोकसालहत्याचे िेिे िाडेंकर मािती 

िोलव िोकशाही लवकें रीकरि – 

िोश िोकलहतवािीची शतपते्र सहस्त्रबुदे्ध पु.र्ग. 

िोस िोकशाही समाजवाि – 

िोसाको, िोश िोकसालहत्याचा शब्िकोश बाबर सरोलजनी. –  संपा. 

िोसामा, संिो महाराष्ट्र िोकसालहत्य मािा – 
भार्ग १ ते ५ 

कवे झच. र्ग. – संपा. 

िोसारू िोकसालहत्याची रूपरेिा – 

िोलि िोकसंस्कृतीची लिलतजे ढेरे रा. झच. 

व, वछा, वह, वछाहरि वछाहरि िामोिर पलंडत 

वत्त्कृत्व वत्त्कृत्वशास्त्र किा, तंत्र, मंत्र र्गाडर्गीळ न. लव. 

वरु्ग वनौषलध रु्गिािशय भार्ग १ ते ७ पिे श.ं िा. 

विा, विाघात विाघात आपटे ह.ना. 

वत्स वत्सिाहरि कृष्ट्ििास 

वत्सिा वत्सिावलहनींची पते्र वत्सिा 

वनवासी फूि लटक रे. लटळक याचंी कलवता – 

वमो, वसमो वसईची मोलहम केळकर य.न. 

वषा वषां शळेके शातंा 

विो वऱ्हाडी िोकर्गीते र्गोरे पा.ं श्री. –संपा. 

वशाप वऱ्हाड शािा पत्रक – 

वसंतसेना वसंतसेना अते्र प्र. के. 

वसा, वसार्गा वटसालवत्रीचे र्गािे – 

वस्व वसाहतीचे स्वराज्य ठोंबरे लक.अ. –संपा. 

वहन – – 
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वकंा वकंाचे अभरं्ग : ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज –संपा. 

वालक वाळूचा लकल्ला – 

वार्गंि र्गंर्गािहरी वामन 

वाग्वै, वाग्वैजयती वाग्वैजयंती र्गडकरी रा. र्ग. 

वाघझसह, वाझसमाससो वाघझसह मािें सि ेसोबती धोते्र िामू 

वाटा वाटा माडर्गूळकर व्यंकटेश 

वाडशाछ वाड–शाहू छत्रपती रोजलनशी वाड. र्ग. झच. – संपा. 

वाड, वाडसनिा, सपमा सनिापत्रातीि मालहती वाड र्ग. झच. 

वाडसमा सवाईमाधवराव रोजलनशी वाड र्ग. झच. 

वानर्गी वानर्गी शळेके उद्धव 

वालनर्गम लनर्गमसार वामन पलंडत 

वानृि नृहलरिपयि वामन पलंडत 

वाभभा, (वामन) भरतभाव भरतभाव वामन पलंडत 

वामन स्फुटश्लोक वामन पलंडत 

वामन उपिेशमािा उपिेशमािा वामन पलंडत 

वामनर्गीस र्गीता समश्लोकी वामन 

वामन चलरत्र वामन चलरत्र वामन पलंडत 

वामन नव – – 

वामननामसुधा नामसुधा वामन पलंडत 

वामन, नीलतशतक नीलतशतक वामन पलंडत 

वामन भामालविास भामालविास वामन पलंडत 

वामन भीष्ट्म प्रलतज्ञा भीष्ट्मप्रलतज्ञा वामन पलंडत 

वामन यज्ञपत्न्द्याख्यान यज्ञपत्न्द्याख्यान वामन पलंडत 

वामनरुस्क्म, वारु रुस्क्मिी लविास वामन पलंडत 

वामन िोपामुरा िोपामुरा वामन पलंडत 

वामन वनसुधा वनसुधा वामन पलंडत 

वामन वाबो वामनी वामनबोध स्फुटश्लोक वामन पलंडत 

वामन, वामन चलरत्र – – 

वामन सीतास्वयंवर सीता स्वयंवर वामन पलंडत 

वामन हलरलविास हलरलविास वामन पलंडत 

वामा वािलववचेन मािा जावडेकर, श.ं ि. 
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वारी वारी – 

वािोसं िोपामुरा संवाि वामन पलंडत 

वावारु वारा वाहे रुििुंिा िानोिकर लच.त्र्य.ं 

वालवराट, वालवरा लवराटपवय वामन पलंडत 

वाविेु, वामन विेुसुधा विेुसुधा वामन पलंडत 

वाशाछ, शाछरो, शारो शारोज शाहू महाराज रोजलनशी वाड र्ग.झच. 

वाशो वाङ्मयशोभा, मालसक – 

वासीस्व सीतास्वयंवर वामन पलंडत 

वासुिेव र्गीते, मसाप – – 

वासू वासूनाका पाध्ये भाऊ 

वाळवि वारी – 

वारी वाळवि बोराडे रा. रं. 

लव लवषयातंर केळकर य.न. 

लवक लवनायकाची कलवता आपटे ि. अ. –संपा. 

लवकार, लवकार लव लवकारलविलसत आर्गरकर र्गो. र्ग. 

लवचार, लवशी लवचारलशल्प जाधव रा. र्ग. –संपा. 

लवचालव, लवचारलविास लवचारलविास जोशी वा. म. –संपा. 

लवछ, लवछच लवष्ट्िुपंत छते्र चलरत्र र्गरे ना. के. 

लवजापूर लशिा, लवजा लशिा लवजापूर लशिािेि (प्राचीन 
मराठी कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो. / लफल्डहाउस 

लवजी लवशाि जीवन िेशपाडें पु.य. 

लवठा लवठाचे अभरं्ग : ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज–संपा. 

लवठ्ठिकृत (रसमंजरी) रसमंजरी लवठ्ठि 

लवठ्ठिाची भपूाळी लवठ्ठिाची भपूाळी – 

लवि लववकेिपयि कुिकिी लव. ि. 

लवद्यालभवृद्धी, लवद्यालभ लवद्यालभवृद्धी – 

लवनाभा – – 

लवलन लवलधलनषेध ठाकरे के. सी. 

लवप्र – – 

लवबाइ, भारतवषय महाराष्ट्र शब्िकोश– पुर. िाते य. रा. – संपा. 

लवभतू लवभतू पिकी मंरे्गश 
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लवमाहा – – 

लवरंरु्गळा लवरंरु्गळा – 

लवराम लवरामलचन्द्हे लशरवाडकर लव. वा. 

लवराझशरो, लवराझशरो प्रस्ता लवठ्ठि रामजी झशिे रोजलनशी पवार र्गो. मा. –संपा. 

लववाहलवज्ञान – – 

लवलव, लवलवध लवलवध ज्ञान लवस्तार – 

लवलववृ, लवलवध, लवलधवृत्त लवलवध वृत्त साप्तालहक – 

लववके, लवझस, लवपू. लवझसपू, 
लवझसउ 

लववके झसधु, पूवाधय, उत्तराधय मुकंुिराज 

लवश लवचारशिाका माटे श्री. म. 

लवशा लवशाि जीवन िेशपाडें पु. य. 

लवलशझवब, झवचूब लवठ्ठि लशविेव झवचूरकर बिर – 

लवश्रब्ध लवश्रब्ध शारिा – 

लवसोबा लवसोबा िेचराचे अभरं्ग : ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

लवह लवद्याहरि िालडिकर कृ. प्र. 

लवहारलशिा लवहार लशिा (प्राचीन मराठी 
कोश) 

तुळपुळे श.ं र्गो. / लफल्डहाऊस 
– संपा. 

लवलिप्त लवलिप्त इंिूर संस्थान भाटे – संपा. 

लवज्ञालवअं – – 

झवचू, लवलशझवच लवठ्ठि लशविेव झवचूरकर चलरत्र र्गाडर्गीळ ह. र. – संपा. 

झवच ूइ झवचूरकर घराण्याचा इलतहास र्गाडर्गीळ ह. र. 

झवचूब ऐलतहालसक कोश केळकर य. न. 

झवध्याचि – – 

वीउप उपमन्द्यु चलरत्र वीरेश्वर 

वीरेश्वरकृत रूस्क्मिी–स्वयंवर रुस्क्मिी स्वयंवर वीरेश्वर 

वीज वीज वडेर प्रल्हाि 

वृ, वृद्धाचार स्मृलतस्थि : वृद्धाचार िेशपाडें वा. ना. –संपा. 

वृत्तिपयि वृत्तिपयि – 

व,े वसें, विेीसंहार विेीसंहार र्गोडबोिे परशुरामतात्या 

वजे वरे्गळे जर्ग र्गाडर्गीळ र्गंर्गाधर 

वडे्याचंा बाजार वडे्याचंा बाजार र्गडकरी रा. र्ग. 

वधेप्र विेोक्त धमयप्रकाश लवष्ट्िुबुवा ब्रह्मचारी 
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वसेी, वसेीस्व, वैसीस्व विेासीतास्वयंवर विेाबाई 

वळेा लशिा वळेापूर लशिािेि – प्राचीन 
मराठी कोश 

तुळपुळे श.ं र्गो./ लफल्डहाउस 

वै, वैद्यक वैद्यक बाड – 

वैि वैद्य िप्तरातून लनवडिेिे कार्गि 
५ िंड 

वैद्य सं. श.ं 

वैद्यवल्लभ, वैवसं वैद्य वल्लभ संलहता लवठ्ठि र्गिाडं, कुिकिी व. लि. 
– संपा. 

वैराग्यशतक वैराग्यशतक आठिे कृष्ट्िाजी नारायि 
(भाषातंर) 

वैष्ट्िव वैष्ट्िव लशरवाडकर लव. वा. 

व्यस्क्त, व्यव व्यस्क्त आलि वल्ली िेशपाडें पु. ि. 

व्यलन व्यलभचार लनषेध बाबा पिमजी – संपा. 

व्यरे, व्यस्क्तरे व्यस्क्तरेिा माडिोिकर र्ग. त्र्य.ं 

व्यवको व्यवहारकोश – 

व्य ं व्यंकटेशस्तोत्र िेवीिास 

व्यंमाक व्यंकटेश माडर्गूळकर याचंी कथा – 

व्याधाख्यान व्याधाख्यान वामन पलंडत 

व्यामको व्यावहालरक मराठी शब्िाथयकोश भाटवडेकर मो. लव. – संपा. 

व्यासपवय व्यासपवय भार्गवत िुर्गा 

व्याज्ञा व्यायाम ज्ञानकोश मुजुमिार ि. झच. 

व्युत्पलत्तप्रिीप व्युत्पलत्तप्रिीप बापट र्गो. श.ं 

शलन शलनमहात्म्य – 

शबरी आख्यान शबरी आख्यान – 

शर शब्िरत्नाकर आपटे वा. र्गो. – संपा. 

शरच्चंर डॉ. शरच्चंर – 

शश, शहेन शहेनशहा इनामिार ना. सं. 

शलशसेना – – 

शसौ शस्क्तसौष्ठव र्गोडसे ि.र्ग. 

शकंराची आरती शकंराची आरती – 

शझंश शिं आलि झशपिे र्गोरे ना.र्ग. 

शाआर्गा – – 
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शािव े शास्त्री िफ्तरातीि वेचे – 

शापसंभ्रम शापसंभ्रम िेवि र्गोझवि बल्लाळ 

शामब शामभट आलि त्याचा लशष्ट्य बटो आपटे झचतामिराव 

शामबभारत, शाहूब, भारतवषय शाहू महाराजाचंी बिर, भारतवषय पारसनीस ि. ब. –संपा. 

शारिा संर्गीत शारिा िेवि र्गो. ब. 

शारो, शारोज शाहू महाराजाचंी रोजलनशी – 

शािा शािापत्रक – 

शास्त्रीको, शाको महाराष्ट्र भाषेचा कोश िमवतं, जाभेंकर इ. 

शािुंसंइ, शािुंसंइपलर श्री शातंा िुर्गा संस्थानचा संलिप्त 
इलतहास 

शळेडेकर 

लशआ – – 

लशक लशवकथामृत लशवराम 

लशकलश लशविकिा लशिक पराडकर रा. ना. –संपा. 

लशर्गीता र्गीताचलंरका लशवराम 

लशचप्र, लशवप्र लशवचलरत्र प्रिीप आपटे ि. लव. –संपा. 

लशचसा लशवचलरत्र सालहत्य िंड – 

लशछब लशवछत्रपतींची एक्याण्िव किमी 
बिर 

वाकसकर लव.स. 

लशलि, लशवलि लशवलिस्ग्वजय नंिुरबारकर पा.ं रा. – संपा. 

लशिोरी लशिोरी – 

लशप्रब श्री लशवाजी प्रताप फते्तझसह 

लशिा, लशिेसं लशिािेि संग्रह – 

लशिी, लशविीिामृत लशविीिामृत श्रीधर 

लशव लशशुपािवध भास्कर भट्ट 

लशवमाय (स्वाशा) लशवमाय स्वातंत्र्यशािूयि 

लशवस्तुती लशवस्तुती – 

लशस लशकारीच्या सत्यकथा वाझळबे मो. रा. 

लशळान लशळान शळेके उद्धव 

झशआत्म महाराष्ट्र शब्िकोश – पुरविी िाते य. रा. – संपा. 

झशइसा, झशइसाभा झशिेशाही इलतहासाची साधने – 
भार्ग 

– 

श े शतेकरी– मालसक – 
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शिूेक शिूेक पेडिेकर अ. ना. 

शेंजमका शेंिुिी जहालर्गरी संबंधी महत्त्वाचे 
कार्गिपत्र 

िीलित वा. बा. 

शोमा शोध मानसाचा आपटे वा. लश. 

श्याआ, शाआ श्यामची आई साने पा.ं सं. 

श्रीए श्री एकनाथ – 

श्री. कृ. कोल्हटकर श्रीपाि कृष्ट्ि कोल्हटकर याचं्या 
चार िघुकथा 

कोल्हटकर श्री. कृ. 

श्रीकृ, श्रीकृच, श्रीच, श्रीकृष्ट्िच श्रीकृष्ट्ि चलरत्रकथा प्रभिेुसाई लव. वा. –संपा. 

श्री र्गजानन लवजय श्री र्गजानन लवजय िासर्गिू महाराज 

श्री. ग्रामायन – – 

श्रीचि श्री चिधर – 

श्रीचिलस, लससू लसद्धातंसूते्र चिधर 

श्रीनव, श्रीधर नवनीत श्रीधर 

श्री. ना. पें. श्री. ना. पेंडसे र्गौरवगं्रथ – 

श्रोयो, श्रीयोभा श्रीमानयोर्गी िेसाई रिलजत 

श्रृलतरु्ग, श्रुना, श्रृना श्रुलतरु्गि नालटका तळेकर 

स, सप्र, श्रीसप्र समथय प्रताप लर्गलरधर स्वामी 

सअस – – 

सकाळ सकाळ वृत्तपत्र – 

सको सरस्वती कोश लभडे लव. वा. 

सर्गाभा सकिसंत र्गाथा भार्ग आवटे त्र्यं.ह. 

सरु्ग सते्तचे रु्गिाम वरेरकर भा. लव. (मामा) 

सलचते्र समाजलचते्र केळकर लर्गलरजा 

सन १८५७ – – 

सनई सनई िानोिकर झच. त्र्य.ं 

सनिापते्र, सनिा सनिापते्र वाड र्ग. झच. 

सनपुरी, सब सनपुरी बिर – 

सस्न्द्मत्र समाजमेळा सस्न्द्मत्र समाजमेळा – 

सपमा सनिापत्रातीि मालहती वाड र्ग. झच. 

सपा – – 

सझप सती झपर्गळा आपटे ह. ना. 
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सप्त, सप्तिशी सप्तिशी पेंडसे िािजी 

सप्र सत्याचे प्रयोर्ग र्गाधंी मोहनिास करमचिं 

सप्र, श्रीसप्र सत्याथयप्रकाश – 

सब, सभाब, सभासि, सभालशब लशवाजीची बिर सभासि कृ. अ. 

सबा सिाराम बाईंडर तेंडुिकर लवजय 

सभा सभाप्रिीप र्गजानन– संपा. 

समक – – 

समाज समाजवाि िोलहया, रा. म. अनु–केळकर 
इंिुमलत 

समाधी समाधी जोशी श्री. ज. 

समारो सवाई माधवराव याचंी रोजलनशी वाड र्ग. झच. 

सयाजी सयाजी महाराजाचें चलरत्र आपटे िा. ना. 

सरहद सरहद – 

सराई सराई लिघे र. वा. 

सरु – – 

सिा िावण्या सर्गनभाऊ 

सव, सह्यारी सह्यारी वियन िळोबास, कोिते लव. लभ. – 
संपा 

सवा – – 

सशा – – 

ससप्र – – 

ससंर्गा र्गाथापचंक, ससंर्गाथा आवटे त्र्यं. ह –संपा. 

ससावा समग्र सावरकर वाङ्मय – 

सहचालरिी सहचालरिी कोल्हटकर श्री. कृ. 

सहभा, सहभाडळी सहिेव भाडळी (भार्ग १ ते २५) रूईकर प्रभाकर – संपा. 

सहलर हलरपाठ : सकिसंत र्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

सह्यारी सह्यारी जोर्गळेकर स. आ. 

सह्यापा सह्यारीच्या पायथ्याशी सुिटिकर लव. स. 

सं, संक संकिन जोशी श्री. बा. 

संआक – – 

संउ – – 

संको – – 



 

अनुक्रमणिका 

संर्गीत घोटाळा संर्गीत घोटाळा िेवि र्गो. ब. 

संग्रा, संग्रामर्गीते, संर्गी मराठ्याचंी संग्रामर्गीते लतवारी िु. आ. – संपा. 

संतिीिा संतिीिामृत मलहपलत 

संतस, संस संत सिू नाटक आपटे ह. ना. 

संन्द्यि, संि संन्द्यस्त िड्र्ग सावरकर लव. िा. 

संन्द्यासं संन्द्याशाचा संसार वरेरकर भा. लव. (मामा) 

संबा संपूिय बाळकराम र्गडकरी रा. र्ग. 

संलम संशोधकाचा लमत्र िरे र्ग. ह. 

संवासा, संसाफ, संवासाफ संत वाङ्मयाची सामालजक 
फिश्रुती 

सरिार र्गं. बा. 

संलव संतलवजय मलहपलत 

संव्या संघव्यायाम मालिकराव – संपा. 

संशयरत्नमािा संशयरत्नमािा, नवनीत – 

संशाक संर्गीत शास्त्रकार व किाकार जोशी ि.ि. 

संशोधक संशोधक तै्रमालसक – 

संशोधन ऐिेच संशोधन ऐलतहालसक िेि, चलरते्र. 
इ. 

– 

सं. संशयकल्लोळ, संस स.ं संशयकल्लोळ िेवि र्गो. ब. 

संसौ संर्गीताचे सौंिययशास्त्र रानडे अशोक िामोिर 

संलहता – – 

सा सापत्नभाव नाथमाधव 

साअ, साअप, साप सालहत्य सेवकास अन्द्यायवृत्त पते्र श्री. िानोिकर र्गं. िे. 

साक सावरकराचंी कलवता सावरकर लव.िा. 

सािेसं सािेलटसाचे संवाि जोशी वा. म –संपा 

सार्गोप्र सालवत्री आलि र्गोपाळ प्रहसन करमरकर रा.झच. – संपा. 

साधा, सालहत्यधारा सालहत्यधारा माटे श्री. म. 

साप्रा साधारि प्राथयना – 

साब, साष्टीब साष्टीची बिर उफय  वसईचा िुधयर 
धमयसंग्राम 

नाईक र्ग. र्गो. – संपा. 

सामा, सामा (सराई) सालहत्याचे मानिंड र्गाडर्गीळ र्गंर्गाधर 

सारा सावल्याचंी राई कािेकर अनंत 

सारु, सारुह रुस्क्मिीहरि सामराज 
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सावता सावतामाळीचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज – संपा. 

सावा,ं सावा ंभारं्गवुरा सावंीवारं्गी बाबर, सरोलजनी –संपा. 

सालशवपं्रअइ सातारचे श्रीमंत लशवाजी महाराज 
याचें वशंाचा व प्रलतलनधी आलि 
अष्टप्रधान याचंा इलतहास 

लभडे लव. र्गो. 

सासं सारसंग्रह – 

सासं – – 

सासंइ सावतंवाडी संस्थानचा इलतहास झपरु्गळकर लव. पु. – संपा. 

सासंचा – – 

साझस सालहत्यझसह श्रीपाि कृष्ट्ि 
कोल्हटकर 

िानोिकर र्गं. िे. 

साहेब साहेब शळेके उद्धव 

साजं, साजंवात साजंवात लशके आनंिी 

लस – – 

लससं लसद्धातंसंलहता सोलहरोबानाथ 

झस, झसब, झसहासन बलत्तशी झसहासन बलत्तशी – 

झसश झसहािा शह लटकेकर श्री. रा. 

झससं – – 

सीए सीताराम एकनाथ – 

सीक सीताकल्याि वीरेश्वर 

सीपो सीतेचे पोहे र्गोरे ना. र्ग. 

सीस्व सीतास्वयंवर वामन 

सु, सुितान सुितान एिकंुचवार महेश 

सुकौ सुलशिि कौमुिी मुजुमिार रु्ग. ना. 

सुज्यो, सुजो सुिभ ज्योलतषशास्त्र सोमि कृ. लव. 

सुिशयन, सु सुिशयन नाटक िीलित कृ. ह. 

सुिा सुिामचलरत्र अमृतराय 

सुिे, सुशीिेचा िेव सुशीिेचा िेव जोशी वा. म. 

सुिेइ सुराष्ट्र िेशाचा इलतहास िेशमुि र्गो. ह. 

सुबोकाय सुबोध कायिा, पुस्तक १ र्गजेंरर्गडकर के. वा. 

सुय सुशीि यमुना अथवा वासूिेव 
बळवंत फडके याचं्या बडंाची 

पलंडत ब. मो. 
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धामधूम 

सुवाशा सुिभ वास्तुशास्त्रस्त्र िेशपाडें रा. सं. 

सुसु, सुसुनाटक सुरतसुधन्द्वा नाटक – 

सूअन्द्य सूत्रपाठ : अन्द्यव्यावृत्ती – 

सूअसलत सूत्रपाठ : असलतपरी – 

सूआ, सूत्रआ, सूत्रपाठ आचार सूत्रपाठ : आचार – 

सूआमा सूत्रपाठ : आचार मालिका – 

सूउद्धर सूत्रपाठ : उद्धरि नेने ह. ना. –संपा. 

सुग्र सूययग्रहि आपटे ह. ना. 

सूत्रपाठलवचार सूत्रपाठ : लवचार – 

सूत्रलवद्या सूत्रपाठ : लवद्यामार्गय नेने ह. ना. –संपा. 

सूलनर सूत्रपाठ : लनरवचन नेने ह. ना. –संप 

सूपकृं सूत्रपाठ : पचंकृष्ट्ि नेने ह. ना. संपा. 

सूपनंा सूत्रपाठ : पचंनाम नेने, ह. ना. – संपा. 

सूपा, सूत्रपाठ सूत्रपाठ केसोबास, नेने ह. ना. – संपा. 

सूपायुर्ग, सूयुर्ग सूत्रपाठ : युर्गधमय नेने ह. ना. –संपा. 

सूपूर सूत्रपाठ : पूरवी नेने ह. ना. –संपा. 

सूमहा सूत्रपाठ : महावाक्य नेने ह. ना. –संपा. 

सूयय, सूययमा, सूययमािा सूययमािा धारप र्ग. सें. – संपा. 

सूयोिय सूयोिय आपटे ह. ना. 

सूलव सूत्रपाठ : लवचार नेने ह. ना. –संपा. 

सूलवमा सूत्रपाठ : लवचारमालिका नेने ह. ना. – संपा. 

सूसं सूत्रपाठ : संसारिा नेने ह. ना. –संपा. 

सूसंहार सूत्रपाठ : संहार नेने ह. ना. –संपा. 

सृपलन सृष्टपिाथय लनयम आलि सुधारिा हतवळिे श.ं रा. – संपा. 

सृलष्ट सृलष्टज्ञान आपटे र्ग. कृ. 

से सेनापती नवरे श्री. श.ं 

सेिार्गा सेनापती िाभाडे व र्गायकवाड 
याचंी हलककत 

साने का. ना. –संपा. 

सेिाब सेनापलत िाभाडे बिर (कैलफयत) साने का. ना. –संपा. 

सेना सेना न्द्हावीचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज–संपा. 
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सेंपू, सेंर सेंलरय रसायनशास्त्र, पूवाधय –
उत्तराधय 

मोडक बा. प्र. – संपा. 

सैस्वा सैलनकाचंी स्वािरी पराजंपे य. श्री. 

सोआ सोळा आिे जोशी झच.लव. 

सोपान सोपान िेवाचें अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज संपा. 

सोझप सोन्द्याचा झपपळ कुिकिी श्री. ना. 

सोबत सोबत कर्णिक मधु मंरे्गश 

सोबा – – 

सोबार्गा सोलहरोबा र्गाथा सोलहरोबा 

सोयरा सोयराबाईंचे अभरं्ग, ससंर्गाथा सािरे नानामहाराज –संपा. 

सोंडूघो सोंडूरकर घोरपडे पारसनीस ि. ब. – संपा. 

सौभर, सं. सौभर संर्गीत सौभर लकिोस्कर अण्िासाहेब 

लस्त्रकावा लस्त्रयाचं्या कायद्याची वाटचाि िेशपाडें कमिा 

स्त्रीर्गीत, स्त्रीर्गीतमािा स्त्रीर्गीतमािा – 

स्त्रीच महाराष्ट्र शब्िकोश िंड – १ िाते य. र. – संपा. 

स्त्रीजी स्त्रीजीवन साने रु्गरूजी 

स्त्री स्वभाव स्त्रीस्वभाव – 

स्थान, स्थापो स्थानपोथी कोिते लव.लभ. –संपा. 

स्नेहालंकता स्नेहालंकता प्रधान स्नेहप्रभा 

स्फुर्गो, स्फुर्गोभा स्फुट र्गोष्टी भार्ग आपटे ह.ना. 

स्मर्गा, स्मरि स्मरिर्गाथा िेशपाडें 

स्मिु स्मर्गिरच्या िुलनयेत – 

स्मया स्मरियात्रा कािेिकर काका 

स्मृचापाने स्मृतीची चाळता पाने लशिरे मा.प.ं 

स्मृलत, स्मृलतलच स्मृलतलचते्र लटळक िक्ष्मीबाई 

स्मृस स्मृतीस्थि : स्मृलत समुच्चय िेशपाडें वा. ना. – संपा. 

स्यतू, स्वका, स्यतू स्योलतक घारपुरे 

स्वर्गत स्वर्गत िळवी जयंत 

स्वप स्वराज्याचे पलरवतयन नाथमाधव 

स्वभा – – 

स्वयंवर, स्वयं संर्गीत स्वयंवर िाडीिकर कृ. प्र. 
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स्वयु स्वप्नाचें युद्ध िीरसार्गर र्गजानन 

स्वरशास्त्र स्वरशास्त्र – 

स्वालि, स्वानु, स्वानु लिन स्वानुभवलिनकर रामिासी लिनकर 

स्वािै स्वाधीन की िैवाधीन मेजर साळवी रामचरं 

स्वामी स्वामी िेसाई रिजीत 

स्वारी लनयम (बडोिे) स्वारी लनयम (बडोिे) – 

स्वासा स्वातंत्र्यवीर सावरकराचंी कलवता – 

स्वैसं स्वैरसंचार – 

ह, हलर हलरलवजय श्रीधर 

हआ हलरचरं आख्यान – 

हर्गो – – 

हनाआ हलर नारायि आपटे याचं्या 
आठविी 

िेशपाडें वाग्भट ना. 

हमुलवरा – – 

हलरवबं हलरवशंाची बिर िरे वा. बा. –संपा. 

हलरिरं हलरिरं – 

हस्तामिक हस्तामिक – 

हंको हंसकोश र्गोडेबोिे रघुनाथ भास्कर 

हा, हात हातभट्टी िरात शकंरराव 

हाकाधं, हाच का ंधमय हाच का ंधमय नालशककर शातंा 

हाझच, हास्य हास्यझचतामिी जोशी झच. लव (मामा). 

हामुबा हाच मुिाचा बाप वरेरकर भा. लव. 

लहिा लहरवळीिािी साने र्गीता 

लहिे लहमफुिाचं्या िेशात ताम्हिे प्रभाकर 

लहप्र लहमािातीि प्रवास कािेिकर काका 

झहर्गिेिभा, झहििं, झहि, झहिभा झहर्गिे िफ्तर भार्ग िरे र्ग.ह. 

झहिेभा ऐलतहालसक शब्िकोश केळकर य. न. 

झहिइ झहिुस्थानचा िश्करी इलतहास – 

झहस झहिंूची समाज रचना कवे इरावती 

हीबामंा ही बाधंावरची मािसं डारं्गळे अजुयन 

हीवाअ ही वाट अर्गस्तीची िेशपाडें िीिा 
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हंुिके हंुिके अते्र प्र. के. 

हैलट हैिर व लटपू याचं्या िरबारातीि 
पेशव्याचें वकीि 

पारसनीस ि.ब. – संपा. 

हैलट हैिर व लटपू याचंी कैलफयत पारसनीस ि.ब. –संपा. 

हैस्वाआ हैराबाि स्वातंत्र्य संग्रामाच्या 
आठविी 

रामानंितीथय, िेऊळर्गावकर 
लव.पा. 

होईसािं, होईसाप होळकरशाहीच्या इलतहासाची 
साधने, पत्रव्यवहार 

ठाकूर वा.वा. –संपा. 

होकै होळकराचंी कैलफयत साने का. ना. –संपा. 

होिझहव होळकर िरबारातीि झहर्गण्याची 
वलकिी 

पारसनीस ि.ब. –संपा. 

होपो होळकरशाहीतीि पोवाडे रु्गप्ते – संपा. 

होिा िावण्या होनाजी बाळा 

ज्ञा ज्ञानेश्वरी, भावाथयिीलपका 
(ज्ञानिेवी) 

ज्ञानेश्वर 

ज्ञा, ज्ञाहलर हलरपाठ ज्ञानिेव 

ज्ञाकोअ, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश (अ) केतकर श्री व्यं. 

ज्ञाकोक महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश (क) केतकर श्री व्यं. 

ज्ञार्गा ज्ञानिेवाचं्या अभरं्गाचंी र्गाथा जोशी प्र.न. –संपा. 

ज्ञानो, ज्ञानोिय ज्ञानोिय (लनयतकालिक) – 

ज्ञाप्र, ज्ञान ज्ञानप्रकाश (लनयतकालिक) – 

ज्ञाप्र, ज्ञाप्रबो ज्ञानप्रबोध लवश्वनाथ बास 

ज्ञामं – – 

ज्ञाझश ज्ञानसार्गरातीि झशपिे – 

ज्ञासौ ज्ञानेश्वरीतीि सौंिययलवश्व तळविकर र्गोझवि 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रस्तुत सूचीतीि संिेप, गं्रथाचंी नाव ेमहाराष्ट्र शब्िकोश (सं. िाते–कवे), ऐलतहालसक शब्िकोश 
(सं.य.न.केळकर), प्राचीन मराठी शब्िकोश (सं. तुळपुळे), राजकोश (सं. अ.ि.मराठे) इ. गं्रथातूंन 
घेतिेिी असल्यामुळे एकाच गं्रथाचें संिेप लभन्न स्वरूपात आिे आहेत. काही संिेप सारि ेआिेिे असिे 
तरी गं्रथ लभन्न असल्याचेही घडिे आहे. काही लठकािी गं्रथाचंी नावचे संिेप न करता, ती तशीच (पूिय, मूळ 
स्वरूपात) लििी आहेत. काही लठकािी अवतरि आहे परंतु गं्रथनाम लनिेश नाही. काही शोधून नव्याने 
समालवष्ट केिेिी आहेत.  पुढीि िंडातं आििी काही गं्रथाचं्या नावाचा समावशे केिा आहे. 
 

⬛⬛⬛ 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्र् मराठी साणहत्र् आणि संस्कृती मंडळ, मंुबई 
प्रकाणशत कोश वाङ्मर् 

 
१. रु्गजराती – मराठी शब्िकोश श्री. भाऊ धमालधकारी 

२. उिूय – मराठी शब्िकोश श्री. श्रीपाि जोशी, श्री. एन. एस. र्गोरेकर 

३. कन्नड – मराठी शब्िकोश श्री. पुडंलिकजी कातर्गडे 

४. तमीळ – मराठी शब्िकोश सौ. रमाबाई जोशी, श्री. पु. लि. जोशी 

५. मराठी – कन्नड शब्िकोश श्री. रु्गरुनाथ लिवकेर 

६. मराठी – झसधी शब्िकोश श्री. िछमन हियवािी 

७. मराठी – रु्गजराती शब्िकोश श्री. भाऊ धमालधकारी 

८. पािी – मराठी शब्िकोश श्री. बाबा भारती 

९. मराठी वाङ्मय कोश : िंड – १ श्री. र्ग.ं िे. िानोिकर 

१०. मराठी वाङ्मय कोश : िंड – २ भार्ग १ डॉ. र्गो. म. कुिकिी 

११. मराठी वाङ्मय कोश : िंड – ४ डॉ. लवजया राजाध्यि 

१३. 
 

आयुवेिीय शब्िकोश  
भार्ग १ व २ (संस्कृत–संस्कृत) 

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

१४. 
 

आयुवेिीय शब्िकोश 
भार्ग १ व २ (संस्कृत–संस्कृत–मराठी) 

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

१५. इंग्रजी – मराठी स्थापत्य लशल्पकोश श्री. रा. लव. मराठे 

१६. ज्ञानोिय िेिन सार सूची : िंड – १ भार्ग १ डॉ. र्गंर्गाधर ना. मोरजे, प्रा. पद्मा मोरजे 

१७. ज्ञानोिय िेिन सार सूची : िंड – १ भार्ग २ डॉ. र्गंर्गाधर ना. मोरजे, डॉ. स. वा. मुळे 

१८. ज्ञानोिय िेिन सार सूची : िंड – २ भार्ग १ डॉ. र्गंर्गाधर ना. मोरजे, डॉ. स. वा. मुळे 

१९. डॉ. माधवराव पटवधयन – वाङ्मय सूची श्री. सु. रा. चुनेकर 

२०. 
 

वैज्ञालनक पालरभालषक संज्ञा र्गलित शास्त्र,      
वास्तवशास्त्र, रसायन शास्त्र 

डॉ. र्गो. रा. पराजंपे 

२१. 
 

सालहत्य संलहता समीिा आलि पालरभालषक    
संज्ञा 

श्री. वसंत िावतर 

२२. मराठी अनुवाि गं्रथ सूची डॉ. वीिा मुळे 

२३. मराठी शब्िकोश : िंड – १, २, ३ प्राचायय रामिास डारें्ग 

२४. लवज्ञान आलि तंत्रज्ञान कोश डॉ. अ. पा.ं िेशपाडें, डॉ. बाळ फोंडके 
 

 
आह्मां घरीं धन शब्दांचीं च रत्नें । शब्दांचीं च शस्त्रें र्त्न करंू । 



 

अनुक्रमणिका 

शब्द णच आमुच्र्ा जीवाचें जीवन । शब्दें वांटंू धन जनलोकां । 
तुका म्हिे पाहा शब्द णच हा देव । शब्दें णच गौरव पूजा करंू ॥ 

 
शासकीय फोटोझिंको मुरिािय, पुिे – १ 

  



 

अनुक्रमणिका 

 


