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णनवेदन 
 

महाराष्ट्र शब्िकोशार्ा पचहला खंड (अ ते औ) मार्च २००९ मध्ये प्रकाचशत िंाला. प्रस्तुत खंडाच्या 
प्रास्ताचवकात संकल्पपत मराठी शब्िकोशासंबधंी सचवस्तर माचहती चिली आहे. तेथेर् ‘िुसऱ्या आचि चतसऱ्या 
खंडारें् काम लवकरर् पूिच करण्यार्ा आमर्ा प्रयत्न आहे,’ असे चनविेन केले होते. िुसरा खंड (क वर्च) 
मार्च २०१० मध्ये पूिच िंाला. प्रस्तुत खंडारे् प्रकाशन चि. ५.१०.२०१० ला महाराष्ट्र राज्यारे् तत्कालीन 
मुख्यमंत्री मा. श्री. अशोकराव र्व्हाि याचं्या हस्ते िंाले. त्या प्रसंर्ी त्यांनी काढलेले र्ौरवोद्र्ार पुढील 
कामास प्रोत्साहन िेिारे होते आचि आता हा चतसरा खंड (र् वर्च आचि ट वर्च) वार्कानंा, अभ्यासकानंा 
उपलब्ध होत आहे. 
 

या चतसऱ्या खंडात, शब्िसंख्या लक्षात घेऊन, ‘र्’ आचि ‘ट’ या वर्ांतील विांर्ा समावशे केला 
आहे. िुसऱ्या खंडाच्या शवेटी उपयोर्ात आिलेपया कोशगं्रथारं्ी यािी चिली आहे. त्या यािीत आिखी काही 
कोशारं्ी भर पडली आहे. त्यारं्ाही चनिेश शवेटच्या खंडात करण्यारे् ठरचवले आहे. अथाच्या संिभासाठी 
घेतलेपया ‘अवतरिा’ंर्ी गं्रथचनिेशसूर्ी तेथे झकवा पुरविी खंडात िेण्यात येर्चल. 
 

‘त’ वर्ातील विांच्या र्ौा या खंडारे्ही काम पूिच िंाले आहे. तसेर् ‘प’ वर्ारे् कामही लवकर 
हातावरे्ळे करण्यार्ा आम्ही प्रयत्न करिार आहोत. 
 

शब्िकोशाच्या या अवघड कायात, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळारे् अध्यक्ष पद्मश्री 
मधू मंरे्श कर्णिक याचं्या पे्ररक पाठराखिीमुळेर् आम्हास अपेचक्षत र्ती प्राप्त िंाली आहे. त्यात भर पडली 
आहे, मंडळारे् सचर्व श्री. सुरेश वाचंिले याचं्या कायचतत्परतेर्ी. 
 

- संपादक 
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च 
 
च मराठी विचमालेतील एकचवसाव ेअक्षर व सहाव ेव्यंजन. यार्ा उच्चार मराठीत िोन प्रकारे होतो. १. 
तालव्य. २. िंतमूलीय. तालव्य :- र्हा, र्मत्कार र्., िंतमूलीय :- र्मर्ा, र्वरी, र्व र्. 
 
च शअ १. चनश्चय, खात्री, स्पष्टपिा, वैचशष्ट्ट्य िाखविारे शब्ियोर्ी अव्यय. उिा. तुम्हीर् या = 
र्तरासं न पाठवता तुम्ही स्वतः या; तुम्ही यार् = कसेही करून, न र्ुकता या; तो र्ोरर् आहे = तो र्ोरीर्ार् 
धंिा करिारा आहे; तो र्ोर आहे = र्तर कोिी नाही तो स्वतः र्ोर आहे; मी जेवतार् उठलो = जेवि 
होताक्षिी उठलो; मी येर्चनर् = येर्चनर् येर्चन (खात्रीने, चनःसंशय मी येर्चन). २. या अव्ययाला कधी रु्ििशचक 
अथच असतो. उिा. एवढार्. ३. सदृश; सारखा. उिा. असार्. [सं.] 
 
चर्िे अचि. जार्ा होिे : ‘र्र्ला तव लटके ।’ - र्चससू ५३. [सं. चर्त्] 
 
चर्त्य, चैत्य न. झर्तनीय चवषय : ‘तैं चर्त्त र्ैत्यत्यार्ें । मातें चर् भजें ।’ - राज्ञा १८·१२६१; ‘ऐसें र्र्त्य 
जातें साचंडले ।’ - राज्ञा १८·१२६२. 
 
(चर्-र्यने प्रारंभ होिारे शब्द येथे न आढळल्यास ‘चै’, ‘चाय’ खािी पहावेि.) 
 
चर्य स्त्री. १. केस झकवा लोकर ज्यात िंडते असा रोर्; कातर; उंिरी. पहा : चार्य (चि. लार्िे.) २. 
रु्रारं्ा एक रोर्. 
 
(चउ-ऊ ने प्रारंभ होिारे शब्द येथे न आढळल्यास ‘चौ’, ‘चव’ खािी पाहावेि.) 
 
चउक पु. र्ौथरा : ‘त्यािें उत्तनास र्उक बाचंधला ॥’- मब ३६. 
 
चउत्रा पु. र्ौथा भार्; र्ौथ; र्तुथांश. [सं. र्तुथच] 
 
चउदशी  स्त्री. शुक्ल झकवा कृष्ट्ि पक्षातील र्ौिावा चिवस; र्तुिचशी. 
 
चउर चव. र्तुर; जािता : ‘नेिा आचि र्उरा ।’ - राज्ञा १५·३८७. 
 
चउरा पु. र्ौक; र्व्हाटा; र्ौकी : ‘येतें समयी बऱ्हािपुरास रे्लो. तेथे र्उऱ्यावर कार्िार्ी र्ौकसी 
केली.’ - पेि ४·२२. [झह. र्ौराह] 
 
चक पु. १. हद्द झकवा हद्दींर्ा नकाशा : ‘मेढीयातून काम पार् हात उंर् आहे त्यार्ा र्कचह काढून 
पाठचवला असे.’ - ऐको ३६०. २. हक्कार्ी रक्कम; िस्तुरी; कर; फी. ३. मालकीर्ी, वाट्याला आलेली जमीन; 
नंबर; के्षत्र. ४. लार्वड करावयास घेतलेली सलर्, मोठी, जमीन; जचमनीरे् मोठे के्षत्र. यावरून एखाया 
र्ावास चमळालेले नाव. ५. चवभार्लेपया जचमनीर्ा एक भार्; तुकडा; जुन्द्या जमाबिंी िप्तरातून यार्ा अथच 
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र्ावकऱ्याकंडून घेऊन चतऱ्हार्तास लार्वडीकरता चिलेली जमीन असा आहे. जमीन मोजिीत यार्ा अथच 
एका नंबरातील िुसरे शते असा आहे. [फा.] 
 
चक पु. हुकूमनामा; (काजीने चिलेला) फतवा. 
 
चक पु. १. वर्क; धाक; जरब; वजन; िरारा; पर्डा (सत्ता, अचधकार यारं्ा); अप्रत्यक्ष 
अचधकारमान्द्यता. २. कायिा; चनयम; कानू; शासन; ठरलेली पद्धत. ३. जुनी, नेहमीर्ी पद्धत; रीत; वचहवाट. 
४. (सरकारी नोकरातं रूढ) ताकीि; ठपका; कानउघाडिी. (चि. येिे, ठेविे, र्ालिे.) [रं्. रे्क] (वा.) 
चक पुरविे – र्ारी बाजंूकडून त्रास होिे. चक बसिे – खंबीर पायावर उभारिी होिे; मजबुती होिे; 
मजबुती होिे; पक्की व्यवस्था येिे; िरारा; िहशत बसिे : ‘त्या चिवसापासून िारू व मासं शहरात चवकू नये 
असा र्क बसला.’ - चशप्रब ६९. 
 
चक चिचव. १. र्कर्कीत; स्वच्छ : ‘घरामधी र्ार िोनर् भाडंी पन कसी... र्क’ – लोसाको. ‘चिले 
जरी पोषाख स्वामीला र्क िौलतरायाने ।’ - सला ५२. २. पहा : चक्क : 
 
चक पु. तंबाखूच्या पानाचं्या राशीवररे् िंाकि. 
 
चक १. िशचनी हंुडी. २. ठक. (प्रा.) 
 
चकचक  चिचव. १. र्कर्कीतपिाने; डोळे चिपून जाण्यासारखे; िंककन्; लखलख : ‘र्कर्क 
र्ुकावनेा । र्ाट र्ावट र्ळावनेा ।’ - िास १४·४·६. २. स्पष्टपिे. पहा : चक्क 
 चव. पहा : चकचकीि 
 पु. न. र्कर्कीत पिाथच, र्ोष्ट; र्कर्काट. [सं.र्क्] 
 
चकचक, चकाचका चिचव. कुते्र पािी पीत असताना, र्ाटताना, चपताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे : 
‘कृष्ट्िाने ओंजळीत पािी घेतले व तो र्कार्का करीत प्यायला.’ - वाघझसह ४६. [ध्व.] 
 
चकचकिे अचि. १. र्कर्क, र्ुकर्ुक आवाज काढिे; र्ुकर्ुकिे (पाल, साप र्त्यािींनी). २. 
(ल.) खेि करिे; िुःख करिे; र्क असा ध्वनी काढिे (हळहळण्याच्या वळेी तोंडातून र्क असा ध्वनी चनघतो 
त्यावरून) : ‘येक िंडा घालंू जातीं । लंडी र्कर्कून पळती ।’ - िाचव ४०३. [ध्व.] [सं. र्क्] 
 
चकचकिे अचि. प्रकाशिे; लकाकिे; र्मकिे; िंळकिे. [सं. र्क्] 
 
चकचकाट पु. १. लखलखाट; िंर्मर्ाट; तेज : ‘अपूवार्चच्या र्कर्काटाने ते चिपून रे्लेले 
नाहीत.’ - सामा १८८. २. स्वच्छता. 
 
चकचकाविे अचि. (माकड, पक्षी र्त्यािींनी) र्कर्क असा आवाज करिे. [ध्व.] 
 
चकचकाणविे अचि. कानचशलावर र्पराक मारिे; थोबाडीत लर्ाविे. 
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चकचकी स्त्री. १. तेज; प्रभा. २. लकाकी; उजाळा. [सं.र्क्] 
 
चकचकीि चव. १. सतेज; िंळिंळीत; लकलकीत; प्रकाशमान; र्मकिारे. २. (ल.) िंकपक; 
र्ापर्ोप; नीटनेटका; स्वच्छ; व्यवल्स्थत; ठाकठीक; नीटस; सुरेख (मािसे, वस्तू, स्थळे र्.). [सं. र्क्] 
 
चकचूर, चकचुरी पहा : चकाचूर : ‘र्कर्ूर कचरचत कर ऊर र्रि चशर सूरकुलज रिशूर तिा ।’ - 
आय २९; ‘कचप बैसता जरी वरी । तैं होता र्कर्ुरी चननाम ।’ - भारा चकल्ष्ट्कंधा १७·१२४. 
 
चकडबंद चव. बचंिस्त; बद्ध : ‘बायबलावर हात ठेवनू शपथ घेिाऱ्या हातानंीं नानास र्कडबंि 
केलें .’ - िुमो. 
 
चकडमकड स्त्री. सोंर्ढोंर्; र्ालढील; र्ालढकल. (व.) 
 
चकडी स्त्री. आठारं्ा (आठ वस्त्रारं्ा) समूह, समुिाय. [क. रे्कु्क] 
 
चकि स्त्री. धुराड्ाचं्या मधून जोखडाच्या खाली घातलेली लाकडी पट्टी. (को. ठािे) 
 
चकिा चव. चतरळे पाहिारा; चतरळा; कािा. [सं. र्क्षुष्ट्काि] 
 
चकिाचूर पु. र्क्कार्ूर; नाश : ‘र्ार कपारं्ा पार र्किापूर िंाला.’ - कोउ १६८. 
 
चकिी स्त्री. पैसे, कवड्ा र्त्याचिकाचं्या खेळात जी र्कण्यार्ी पाळी येते ती; र्किे. [सं. र्क्कलन] 
 
चकिे अचि. १. आश्चयात झकवा कौतुकात चनमग्न असिे; र्ोंधळिे; भाबंाविे; भलू पडिे : ‘मिनें मचत 
त्यार्ीही िीडा र्कली ।’ - राप ं९. २. (ल.) फसिे : ‘लॉडच किंचन साहेबाचं्या राजकीय धोरिासंबधंाने हे 
र्कतील...’ - चटकेले २·५१४. ३. भय पाविे; िर्किे : ‘िेखुनी उभयता ंर्कती ते । भासती चजवन वेंर्कती 
ते ।’ - आनर्. [सं. र्चकत] 
 
चकिे पहा : चुकिे 
 
चकिे अचि. १. खेळाच्या प्रारंभी र्ोल करून उभे राहून डाव्या हातावर उजवा हात पालथा, उतािा 
मारिे व त्यावरून डाव कोिावर ते ठरचविे; र्डी उजविे. २. र्ोट्या झकवा कवड्ा याचं्या खेळात प्रारंभी 
खळीत पैसा टाकिे. [सं. र्क्कलन] 
 
चकिळी स्त्री. पहा : चकदळ : ‘एव्हडालया र्कतळीया नीर्चत’ : २९ : कानवाथरार्ा दृष्टातं - 
दृपा १४. 
 
चकिी स्त्री. १. वाटोळी, सपाट, पातळ अशी कोितीही वस्तू झकवा पिाथच; (केळे, काकडी, ऊस 
र्त्याचिकारं्ी) खाप, फोड; र्ािंकी; र्ािुंकली; थापटी; पातळ वडी; वाटोळा तुकडा. २. चर्ठ्ठी; पत्र; 
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हुकुमार्ा कार्ि; चतकीट; काडच. ३. सनि; पास; िस्तक; परवाना. ४. चशपायार्ा चबल्ला : ‘एक र्पराशी 
र्कती पाहून रयत थरथरी बकरी जशी ।’ - पला ६५. ५. मासंार्ा पातळ तुकडा. पहा : परसंुदा ६. (गं्रथ.) 
गं्रथावर लावण्यात येिारी िमाकंिशचक चर्ठ्ठी. [सं. र्िवत्] 
 
चकिी स्त्री. यािी. 
 
चकदळ, चकदा न. पु. १. (फळारं्ी) लहान र्कती; काप; वाटोळा कातळा. २. वाटोळा डार्, तुकडा, 
स्थळ. ३. पापुरा; खवला. ४. र्ट्टा. (व.) [सं. र्ि+िल] 
 
चकदळी स्त्री. १. लहान भाकरी, पोळी; थापटी; वडी. २. कोित्याही नळकाडं्ाच्या आकाराच्या 
पिाथांर्ी पातळ र्कती. [सं. र्ि+िल] 
 
चकदांड्या चव. खडबडीत. (िंाडी) 
 
चकनचूर, चकनाचूर पु. १. बुकिा; पूड; भरु्ा; तुकडेतुकडे; खंड; समुिाय (फुटलेपया, मोडलेपया 
पिाथांर्ा); चछन्नचभन्न िंालेला र्ोळा. २. मोडले रे्पयार्ी, भरं् केपयार्ी कपपना, समज. (३) (ल.) 
सत्यानाश; नायनाट : ‘त्या एका र्ुकीने बेरीिशाहीर्ा र्कनार्ूर होऊ चिला...’ - रालेसं २१३. 
 चव. चछन्नचवल्च्छन्न; भग्न; तुकडे तुकडे िंालेला (पिाथच). [झह.] 
 
चकनचूर, चकनाचूर चव. १. अचतश्रमाने आलेला ((थकवा). २. थकलेला; भार्लेला; िमलेला; 
मरर्ळीस आलेला; आपपयाला नष्टप्राय समजिारा (मनुष्ट्य, शरीर). 
 
चकनळचे अचि. १. पोटात ढवळिे. २. पातळ पिाथच चहसळिे; हलिे (बाटली, भाडें र्त्याचिकातं). 
 
चकना चि. फसिे; र्ोळी खेळिे. (िंाडी) [सं.] 
 
चकनामा पु. १. र्ावच्या जचमनी, तनखे, र्ायराने, र्नामे यारं्ी माचहती; चहशबे, यािी. २. 
वतनाच्या, शतेाच्या मयािा, सीमा ज्यात नमूि केपया आहेत असा कार्ि; र्तुःसीमापत्र. ३. करारनामा; 
िस्तैवज. ४. हुकूमनामा; फतवा. ५. चनयमारं्ा तक्ता; चनयमसंग्रह; चनयमावली : ‘शास्त्री व रु्रु पाठशालेत 
चवयाथी यारें् वचहवाटीकचरता र्कनामे कचरतील त्याप्रमािे रु्रूनी व चवयाथी यािंी वार्त असाव.े’ - पेि 
८२·६. 
 
चकपक स्त्री. १. र्पळार्च; र्ापपय; तरतरीतपिा. २. नीटनेटकेपिा; ठाकचठकपिा (मािसारं्ा). ३. 
स्वच्छता; तजेला. 
 चव. नीटनेटका; व्यवल्स्थत; सुटसुटीत; िुंळिुंळीत; चनमचळ व स्वच्छ; िंकपक (मनुष्ट्य, स्थळ, 
वस्तंूर्ी माडंिी); ‘हंड्ा-िंुंबरं र्कपक करून कवार् चठवपयात.’ - चमरास १८१. [र्क्क चि.] 
 
चकबंदी  स्त्री. १. जमीन, शते, वतन याचं्या र्तुःसीमा ठरचविे, मयािा घालून िेिे. २. जचमनीर्ी 
आकारिी, सारा ठरचविे; साऱ्यार्ा िर चनचश्चत करिे; आिेवारी काढिे; र्ाव वसाहतीस आिण्याच्या 
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कामार्ी अंरे् मुख्यतः तीन १) नापीक जमीन चपकाऊ करिे. २) चपकारें् व र्ावकरी आचि शतेकरी ह्ारें् 
रक्षि करिे आचि ३) राज्यातील सवच जचमनीरे् मोजमाप करून सारा-आकारिी करिे. ह्ा चतन्द्ही र्ोष्टींस 
त्या वळेी लाविी, संर्िी व उर्विी आचि र्कबिंी, टकबिंी आचि जमाबिंी ही नाव े होती. - अमराअ 
१·१४६. ३. पोचलस झकवा महसूल अचधकार के्षत्रार्ी मयािा. २. पोचलस झकवा महसूल अचधकार के्षत्रार्ी 
मयािा. 
 
चकभूि  स्त्री. आश्चयच; चवस्मय; भ्रातंी; संभ्रम; संमोहावस्था; अर्ंबा : ‘हें पाहून चवयाधरानें पुत्रार्ी र्कभलू 
जावी म्हिून तेथें एक बरं्ला होता त्याचठकािीं त्यास नेऊन भोजन घातलें .’ - बाळचमत्र २·११७.  
 चव. आश्चयचर्चकत; चवल्स्मत; चवमोचहत; चिङ्मूढ. 
 
चकमक  स्त्री. १. अग्नीर्ी चठिर्ी पाडिारी र्ारर्ोटी व पोलािी पट्टी (याचं्या घषचिाने चठिर्ी 
पडते.); चवस्तवारे् साधन : ‘त्याजवळ चवस्तव पाडण्यास र्कमक नव्हती.’ - पाआव्ह २६. २. पोलािी पट्टी; 
पोलाि. ३. (ल.) बोलार्ाली; भाडंि; िंटापट; बार्ाबार्; परस्पर आघात. ४. कलह; युद्ध; मारामारी वरै्रे. 
(चि. िंडिे, उडिे, होिे.) : ‘पचहपया र्कमकींत मािंार् जय िंाला.’ - नाक ३·४ [का. र्क्माक] [सं.] 
 
चकमक  चव. नीटनेटका; स्वच्छ. 
 
चकमकिे अचि. र्कर्किे; प्रकाशिे; लखलखिे; िंळकिे. [सं.] 
 
चकमकी स्त्री. बिुंकीर्ा एक प्रकार. 
 
चकमकीि चव. तुळतुळीत : ‘त्यार्ा र्कमकीत र्ोटा केला.’ - बाब ८८. 
 
चकमा पु. १. र्ाट; िुंकाडंी; भलुावन. २. फसविूक. (िंाडी) [झह.] 
 
चकया पु. वाजचवण्यार्ा टाळ. (कु.) [सं. र्ि] 
 
चकर चव. र्िारं्ी आकृती असलेला : ‘बसाया बसकूर जान टाकते र्करार्ं लेक माझ्या सावकारार्.ं’ 
- लोसाको. [सं. र्ि] 
 
चकरका पु. तुकडा; कपटा : ‘असे म्हित टेबलावर चलहून अस्ताव्यस्त टाकलेले र्करके चतने 
र्ोळा करायला सुरुवात केली.’ - आसा २१४. [र्वरकाबद्दल र्ुकीने] 
 
चकरचुवा पु. मुलारं्ा एक खेळ. 
 
चकरिे   उचि. झकचर्त चफरचविे, वळचविे (बहाल, चर्रा र्.). (को.) 
 
चकरिे   अचि. र्ुकिे; प्रमाि करिे; र्ूक करिे. 
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चकरदंड पु. एक प्रकारर्ा व्यायाम; कसरत; र्ििंड.. [सं. र्ि+िंड] 
 
चकरदांिां पु. र्कपया करण्यारे् यंत्र; सोऱ्या. (र्ो.) [सं. र्ििंत] 
 
चकरमकर स्त्री. १. युक्त्या; डावपेर्; चहकमती; धावडाव; रे्ष्टा; लपंडाव. २. सबबी; बहािा; खोटी 
कारिे सारं्िे. ३. र्मजा. (खा.) 
 
चकरमकर स्त्री. भीती; भय; धडकी; ते्रधा. (चि. भलुिे, भलुविे, कत्यार्ी झकवा कमार्ी षष्ठी.) ३. 
जािू. 
 
चकराची चव. भ्रमात टाकिारी. (वै. को.) 
 
चकराविे अचि. र्चकत होिे; स्तंचभत होिे; र्ोंधळून जािे; चिङ्मूढ होिे; आश्चयचर्चकत होिे : ‘या 
सर्ळ्या प्रकाराने मी र्करावनू रे्लो.’ - सीपो ९. 
 
चकरी स्त्री. (र्मचकार) डेरा व मोट एकत्र चशवण्यासाठी डेऱ्यार्ा मधला भार् कापून काढलेला र्ोल 
भार्; चठर्ळ. [सं. र्ि] 
 
चकरी स्त्री. र्ोल र्ंर्ाफळ; भाजीरे् एक फळ. (कात.) 
 
चकरी स्त्री. घेरी. (राजा.) [सं. र्ि] 
 
चकडे न. केसारे् र्ि : ‘र्कड्ातपया त्या तुझ्या रुस्तुमी...’ - सामा १६८. 
 
चकिा पु. अनेक परर्िे चमळून बनलेला िेशार्ा चवभार्. [सं. र्ि.] 
 
चकिा पु. १. शहरार्ा भार्; पेठ; मोहल्ला. २. शहराच्या, महालाच्या चवचशष्ट भार्ातील खटले 
र्ालचवण्यार्ी जार्ा, कोटच, करे्री; पेठेर्ी, वाडार्ी, न्द्यायाधीशार्ी करे्री; कोतवाली. ३. सराफ कट्टा. ४. 
अड्डा; तळ (मजूर, र्ाड्ा, जनावरे यारं्ा); खंुट. ५. (चभके्षकऱ्यातं) अर्िी सकाळी चभक्षा मार्ण्याकचरता 
ठरावीक चठकािी उभे राहण्यार्ी पद्धत, वचहवाट. ६. अशा चठकािी माचर्तलेली, चिलेली चभक्षा. ७. वशेयारं्ी 
वस्ती, आळी : ‘रम्याने र्ंपाला र्कपयातून आिून र्रतीच्या पकं्तीला बसवले होते.’ - र्िंन ७. [सं. र्ि] 
 
चकिा पु. एक हलक्या प्रकाररे् र्भचसुती वस्त्र. (राजा.) 
 
चकिा पु. अनेक प्रकारर्ी फुले वरै्रे कोरलेली पट्टी; िाचर्न्द्यावर टीक अर्र फुले उठचवण्यार्ा 
सोनारार्ा ठसा. (को. राजा.) 
 
चकिा, चाका पु. (सोनारी) जरीतून काढलेली र्ािंी. 
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चकिी स्त्री. १. धातूर्ी झकवा धातूच्या पत्र्यार्ी र्कती; र्ोल लहान तुकडा : ‘चपशवीत साव्हरीन एवढ्या 
चशशाच्या र्कपया घालतात.’ - रु्जा ३४. २. चजलबीच्या आकारार्ा, काटे असलेला, तेलात तळलेला 
चतखटचमठार्ा, भाजिीर्ा खायपिाथच. [क. र्क्कचल, र्कु्कचल.] [सं. र्ि] 
 
चकिीपात्र न. पु. र्कपया तयार करण्यार्ा सार्ा, सोऱ्या. 
 
चकल्या   पु. (िे.) र्कपयावर, शहराच्या चवचशष्ट भार्ावर, र्वाठ्यावर असिारा र्ौकीिार; कोतवाल. 
पहा : चकिा 
 
चकविी, चकणविी स्त्री. १. चिशाभलू; भरुळ. २. टाळाटाळ; थापा; हुलकाविी; फसविूक : ‘ज्यारें् 
िेिें िंालें  त्यानंीं खेटे घालीत बसावें आचि ज्यानंीं िेिें आहे, त्यानंी...एकसारख्या र्कचवण्या िाखवीत 
असावें.’ - आर्र. 
 
चकविूक स्त्री. टाळिे; र्ुकविे. 
 
चकवा पु. कोळ्याचं्या, नावाड्ाचं्या र्ाण्यातंील एक प्रकार; नाव वपहचवताना नावाडी म्हितात ते 
र्ािे; नौकार्ीत. 
 
चकवा पु. हंसाच्या जातीर्ा एक पक्षी; र्िवाक. [सं. र्िवाक] 
 
चकवा पु. १. चिशाभलू होऊन मनुष्ट्य भलतीकडे जातो, त्यास म्हितात. (चि. पडिे, भेटिे, होिे.) 
: ‘रानात प्रवास करताना पडलेले र्कव.े..’- व्यंमाक ६२. २. भलू पाडिारे भतू. (व.) 
 
चकवाचकवी स्त्री. हूल; फसविूक; खोटेपिा; लपंडाव : ‘चवष्ट्िू बाळा प्रकरिी त्यानंी केलेली चनिचय 
र्कवार्कवी...’ - आप्रचि २२३. 
 
चकवी स्त्री. र्कवा पक्ष्यार्ी मािी; र्कर्च. 
 
चकसिे  अचि. एखाया पिाथार्ी र्ोडी, र्टक लार्पयामुळे तो चमळचवण्यासाठी उत्कंचठत होिे, 
आतुर असिे; पुनःपुनः िंटिे. (को.) 
 
चकळ न. तुकडा; भार्; काडं. [सं. शकल] 
 
चकळी स्त्री. चर्ळकाडंी; धार (िूध, रक्त, रस र्त्यािींर्ी). 
 
चकंदळ, चकंदळा न. पु. फन्ना; फडशा; (खायपिाथांर्ा) स्वच्छपिा. [सं.] 
 
चकंदळ  न. पु. लोकारें् कडे; समुिाय; मंडळ. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चकंदळ  न. पु. १. वतुचळाकार तुकडा, जार्ा. २. नायटा झकवा र्जकिच झकवा र्तर रोर्ार्ा वाटोळा 
र्किा; खवला; स्फोट. ३. झभतीवर झकवा चर्लावा पडपयामुळे पडलेला डार्. ४. धान्द्य पेरलेपया झकवा उभ्या 
चपकात असलेली उघडी जार्ा. पीक न उर्वलेली जार्ा. ५. कोितीही वाटोळी उघडी जार्ा. ६. (ल.) 
चहशबेात फट, भर्िाड, अफरातफर. चहशबेात मोकळी जार्ा सोडिे झकवा लबाडी, र्फलत करिे. [सं.] 
 
चकाकिे, चकमकिे अचि. िंळकिे; र्मकिे; लखलखिे; िंळिंळिे; प्रकाशमान होिे : 
‘पावलातंली र्ािंीर्ीं जोडवीं माशाच्या डोळ्यासंारखी क्षिभर र्काकली.’ - राकाघाका २५४. [सं. र्कास्] 
 
चकाकी  स्त्री. १. र्कर्कीतपिा; लकाकिे; सतेजता; उजाळा; र्कर्काट; र्मक. २. एकसारखा 
पडिारा मोठा प्रखर प्रकाश; तेज, प्रभा : ‘खचनज पिाथांच्या अंर्ी र्काकी असते.’ - पव १·५. ३. (मानस.) 
वस्तुरंर्ाबाबत येिाऱ्या तेजल्स्वतेच्या (ब्रार्टनेस) सूक्ष्म रर्नेर्ा अनुभव. काही वस्तंूवर रंर् तर चिसतातर्; 
परंतु त्याबरोबर त्यानंा एक प्रकारर्ी र्काकीही असते. ही र्काकी काही वळेा सतत चिसते तर काही वळेा 
चवचशष्ट कोनातून िंळकताना चिसते. रेशमी कापड, पाण्यार्ा पषृ्ठभार्, धातू या र्ोष्टींकडे पाहताना ही र्काकी 
अनुभवास येते. [सं. र्कास्] 
 
चकाचकी स्त्री. १. तळपिे; र्कर्क; खिखिाट (तरवारींर्ा). २. हमरीतुमरी; भाडंि; िंटापट; 
िंकापकी. (चि. िंडिे, उडिे.) 
 
चकाचूर  पहा : चकनचूर, चकनाचूर 
 
चकाट पहा : चट, चटक 
 
चकाट न. पु. रे्ष्टा; र्प्पा; र्काट्या (चि. करिे.) : ‘येकमेका कचरती र्काट’ - चिपु. १·१·१३८. 
 
चकाटिे पहा : चाकाटिे [सं. र्चकत] 
 
चकाटणपटी स्त्री. चरकाम्या र्प्पा; रे्ष्टा; र्काट्या : ‘आम्ही चतकडे कामाच्या जंुपिीला लार्लो की 
र्ालू या तुमर्ी र्काटचपटी.’ - कमचयोर् १२.  
 
चकाटी, चकाट्या स्त्री. (नेहमी अनेकवर्नी प्रयोर्) चरकाम्या र्प्पा; र्मतीच्या र्ोष्टी; बाता; रे्ष्टा; 
र्प्पासप्पा; वायफळ र्ोष्टी. (चि. चपटिे, मारिे.) : ‘भोजनारे् पिाथच चशजत लावपयावर र्काट्या चपटीत 
बसू नये.’ - र्ृचश २·४. [सं. र्ि+अट्] 
 
चकाभूि स्त्री. चतरपीट; र्ाळि; घाबररंु्डी. (चि. करिे, होिे.) 
 
चकार पु. विचमालेतील र् हे अक्षर. [सं. र्+कार्] 
 
चकार चव. र्लाख : ‘धुता घंर्ाळातं अंर् चफरे र्कार नजर । पुसे “कुठं मनैा नार” िंालं पािी थंडर्ार’ 
- लोसाको. (व.) 
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चकार, चकारा, चकारी पु. स्त्री. (साकेंचतक) र्वली; िोन आण्यारे् नािे; पावलीबद्दल पकार-पकारी 
असाही संकेत आहे : ‘ही िचक्षिा काही र्कारी पकारीवर भार्ावयार्ी नाहीं. चकमानपक्षी बाि (५) संख्या तर 
खरी.’ - मस १·५४. 
 
चकारणवल्हा, चकारणवल्याििा चव.  (उप.) र्हाडखोर; र्ुर्लखोर. 
 
चकारशब्द पु. झकचर्तही भाषि; एक अक्षरसुद्धा; अवाक्षर. (चनषेधाथी प्रयोर्) : ‘जेवि िंापयावर 
कुिाशी र्कार शब्ि न बोलता चवजय अंथरुिावर पडला.’ - अक्षर ५६. 
 
चकारी स्त्री. १. र्ाडीच्या र्ाकार्ी खूि; र्ाकोरे; र्राडी. २. र्ाडीरे् वळिे, चफरिे. (चि. घेिे.) ३. 
र्ाड्ा चफरचवण्याकचरता रस्त्यापासून काही अंतरावर एका बाजूला जी जार्ा केलेली असते ती. ४. काठीने 
मारून झकवा िाडं्ात बसवनू चफरवीत न्द्यायरे् लहान मुलारें् र्ाक; र्जाळी : ‘मुलाचं्या र्ोल र्काऱ्या 
चफरविे र्ालू आहे.’ - र्ावर ११०. [सं. र्ि+आकार] 
 
चकारी स्त्री. (संकेत) र्हाडी. 
 
चकाळिे र्रफडिे; चर्डिे; भडकिे : ‘घरात बसून मी मनात र्काळत असे.’ - एस्पडृा ४९. 
 
चकांदळ, चकांदळा न. पु. त्वरे्र्ा र्ोलाकार भार्, तुकडा : ‘कपड्ातं चशरलेपया भयानक मंुग्या 
कारबेटच्या कातडीरे् र्कािंळे खाऊन टाकत.’ - वामा १२०. 
 
चकांव चकांव चिचव. १. वानराच्या टोळीतील म्होरक्याच्या आवाजाप्रमािे आवाज करून; र्कर्क. २. 
खाताना जो र्कर्क आवाज होतो त्यासारखे; मर्ामर्ा. [ध्व.] 
 
चणकि चव. १. डोळे चिपलेला, चवल्स्मत; आश्चयचयुक्त : ‘पचर ऋचि होऊचन र्चकत । म्हिे राया आपुलें  
आतच । िात्यार्ी सामुग्री पाहोचन तेथ । मार्ावें कार्च ।’ - कक ६·१९·१५३. २. र्ोंधळलेला; भाबंावलेला; 
भयभीत; िर्कलेला. (चि. होिे.) : ‘नेली सभेंत साध्वी व्हावें चशवता ंचजला र्चकत वातें ।’ - मोर्िा २·३. 
[सं. र्क्] 
 
चकी हलक्या िजार्ा र्ूळ; काकवी. 
 
चकीर न. िोरा घालून चफरचवण्यारे् लाकडी र्ाक. पहा : चक्री [सं. र्ि] 
 
चकै स्त्री. र्ूकभलू; भ्रातंी; र्ोंधळ; भरुळ : ‘आपि आंतोचन चठकचरया । बहु र्के ज्ञातया । आचिली जेिें 
।’ - ज्ञा १८·५३९. [सं. र्चकत] 
 
चकोट चव. र्ोखट; उत्तम; र्ारं्ले : ‘र्कोट पारं् फेडलास मतैरपनार्ा.’ - बारी ६२. (कर.) 
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चकोटी स्त्री. तुळतुळीत र्ोटा : ‘र्कोटी व शेंडीर्ा अंबाडा अशा स्वरूपात...मी चफरलो आहे.’ - मार्ू 
४०४. 
 
चकोि, चकोिा, चकोिरा न. पु. एक फळ; पपनस; पपनसार्ी एक पोटजात : ‘र्कोता म्हिून 
पपनसात एक पोटजात आहे.’ - वसू ६९६. [क. र्क्कात-र्क्कात्र] [झह.] 
 
चकोत्री स्त्री. रानकोंबडी. (िंाडी) 
 
चकोर पु. एक पक्षी. हा र्रंचकरिावंर जर्तो असा कचवसंकेत आहे : ‘जैसे शारिीयेरे् र्रंकळे -। 
माजीं अमृतकि कोवळे । ते वेंचर्ती मनें मवाळें  । र्कोरतलर्ें ।’ - ज्ञा १·५६. [सं.] (वा.) चंद्रचकोरन्याय – 
एखायावर आपले जीचवत अवलंबनू असिे झकवा एखायार्ी उत्कंठेने वाट पाहिे : ‘मािंा नंिचपता यशोिा 
जननी । िोघे कंठीं प्राि ठेवनूी । वाट पाहती चिनरजनीं । र्रंर्कोरन्द्यायेसीं ।’ - हचरचव २१·७२. 
 
चकोरी स्त्री. सखी; िासी : ‘िोही हातीं ताचरती र्कोरी : र्जंबु िाचखयारं्ा’ - रुस्वन ४४९. 
 
चकोरी स्त्री. र्कोर पक्ष्यार्ी मािी : ‘मधुकपुचरे र्कोरी अंचजजे : तेही आसुर्च कमोिुकंिु र्ाचळजे :’ - 
रुस्वन ५४७. [सं.] 
 
चकोिी  स्त्री. वरिफळ; डाळीच्या वरिात किकेरे् सोडलेले बारीक तुकडे : ‘कधी र्व्हार्ी खीर, कधी 
र्कोपया...असले रुर्कर पिाथच करून मावशी मला जेऊ घाली.’ - वाटा ७. 
 
चकोंडा पु. भलुावि. 
 
चकोंदळ पहा : चकदळ 
 
चक्क न. १. डोळे चिपविारे आकल्स्मक तेज, प्रकाश. (चि. होिे.) २. आकल्स्मक सुर्िारा नवा 
चवर्ार : ‘चवर्ार करता ंकरता ंत्यास एकिम र्क्क िंालें .’ - सूयोिय ८४. [सं. र्क्] 
 चव. १. सतेज; प्रकाशमान; लकाकिारा; र्कर्किारा; लखलखीत. २. नीटनेटका; 
ठाकठीक; सुरेख; स्वच्छ; र्ारं्ला; िंकास. (चि. करिे.) 
 चव. चिचव. आश्चयात बुडालेला; र्चकत : ‘त्याजवर जडलेपया खड्ारे् पािी पाहून तो र्क्कर् 
िंाला.’ - चवज्ञाचव १०·५ ते ७·१२६. 
 चिचव. १. स्पष्टपिे; डोळ्यासंमोर; धडधडीत : ‘ती आपपया चप्रयकराला र्क्क सारं्ते.’ - नाकरु 
२·४६. २. पूिचपिे; पुरेपूर. [सं. र्क्] 
 
चक्ककन, चक्ककनणदशी, चक्कन चिचव. डोळे चिपून जाण्याजोर्ा; एकिम प्रकाश पडून; लखकन; 
िंळाळून. 
 
चक्कर स्त्री. १. भोवडं; भोवळ; घेरी, कंर्िी. २. चपत्तप्रकोपामुळे डोळ्यापंुढे उभे राहिारे र्ि झकवा 
मंडल; डोळ्यापंुढे काजवे र्मकिे. [सं. र्ि] 
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चक्कर न. तऱ्हेवार्चक, लहरी, र्िम मनुष्ट्य; चवचर्त्र, भ्रातं, चवचक्षप्त मािूस : ‘एकूि मधु िेशमुख र्क्कर 
मनुष्ट्यर्.’ - कोसला ४६. 
 
चक्कर स्त्री. न. १. कडे; मंडळ; वतुचळाकृती रस्ता झकवा जचमनीर्ा भार्; डोंर्रार्ा झकवा खडप्यार्ा वाटोळा 
झकवा पुढे आलेला भार्. २. (अश्वचवया) घोडा मंडलावर धरण्यार्ी जार्ा. ३. र्ुन्द्यार्ी घािी, घािा. ४. 
खळे; तेजोवलय; कडे; पचरवषे; पचरघी (र्रंसूयच, िेवाचिक र्त्याचिकाचं्या भोवती असिारे). ५. फेरी; 
र्रका; वळसा; हेलपाटा; येरिंारा. (चि. घेिे.) (बे.) चक्कर काटिे– फेरी मारिे; र्ोल चफरिे : ‘(नर) 
एखािा र्ळाच्या िोराच्या या बाजूला जार्च, भोवती र्करा काटत अर्िी पाण्याच्या पषृ्ठभार्ापयंत येर्च.’ - 
एको ५६. चक्कर देिे – खेप टाकिे; चफरिे : ‘त्यानंी (पाटील-कुलकिी) काळी-पाढंरीत र्क्कर चिले 
पाचहजे.’ - र्ावर्ाडा ६५. चक्कर णिरिे – संकटे, िुःखे यात रु्रफटिे; संकटात सापडिे. चक्कर मारिे, 
चक्कर मारून येिे – फेरी, र्रका, वळसा, हेलपाटा, येरिंारा घालून येिे; जाऊन परत येिे : ‘चकपपयावरून 
र्क्कर मारून परत तुझ्या महालाकडे येतो.’ - कोचक २९. चक्कर िाविे –एक फेरी मारून येिे : 
‘बळवंतराविािासंारखी मुरब्बी मािसे ‘केसरी’ ऑचफसकडून र्क्कर लावनू येतर्.’ - बहुरूपी १६. चक्करावर 
धरिे –१. घोडा मंडलाकार चफरविे; झरर्िावर धरिे. २. (ल.) कर्ाटीत, जरबेत धरिे. [सं. र्ि] 
 
चक्कर न. १. एक खेळिे; र्िी; भोवरा. २. र्ाक. ३. शेंडीर्ा घेरा. (व.) ४. (ल.) भाकर. (वा.) 
(एखायावर) चक्कर णिरिे – र्चश्वराच्या कृपाछत्राखाली असिे. 
 
चक्कर न. काही तरी क्षुल्लक काम. 
 
चक्करघाड स्त्री. (चविकाम) ताण्यातील िोरे खालीवर होऊन धोटा जाण्यास वाट चमळण्यासाठी 
िोरीने फिीच्या वरच्या भार्ाला जोडलेली र्िाकृती वस्तू. (बे.) [सं. र्क्कर + घाट] 
 
चक्करिे अचि. भाबंावनू जािे; र्ोंधळिे : ‘वाताहर किाचर्त या जबाबाने र्क्करले असतील.’ - कोउ ३२. 
 
चक्करदार चव. वाटोळी; र्ोलाकार : ‘या बार्ेंत अशा वेलींर्ी र्क्करिार जाळींचह आहेत.’ – र्ाचलब 
१७४. 
 
चक्करभेंडी स्त्री. एक फुलिंाड. यार्ी फुले सकाळी पाढंरी असतात व तीर् संध्याकाळी रु्लाबी 
रंर्ार्ी होतात. 
 
चक्का, चक्कादही पु. न. घट्ट िही; पाण्यार्ा अंश काढून टाकलेले िही; श्रीखंडासाठी तयार केलेले िही : 
‘र्क्कािही, मसापयारे् खमंर् तािूंळ...’ - मृच्छक २. [झह.] 
 
चक्का पु. १. र्ाक. २. एक खेळ. (िंाडी). पहा : चक्कर ४ 
 
चक्का पु. घोड्ाला र्ाल लावण्याकचरता त्याला मैिानावर चफरचवण्यार्ी चिया. 
 
चक्का पु. सुग्रास भोजन. (िुसऱ्याच्या घरी चमळालेले). 
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चक्काचक्की स्त्री. हमरीतुमरी; उघड भाडंि; िंकापकी. पहा : चकाचकी : ‘िोहोंकडून िोघा ं
जबरिस्तारं्ी र्क्कार्क्की उडू लार्ली म्हिजे हलक्यासलक्याने तींत पडंू नये.’ - चवकार. 
 
चक्काचूर  पु. १. भरु्ा; र्ुरा; र्कार्ूर. २. (ल.) नायनाट; नाश : ‘रुळलेपया मार्ार्ा र्क्कार्ूर...’ 
- चनअसा १८४. 
 
चक्की स्त्री. एका लहान वाटोळ्या भोपळ्यार्ी जात. [सं. र्ि] 
 
चक्की स्त्री. १. जाते : ‘जातीर्ी र्क्की सवच समाजाला... चनियचपिे भरडत असते.’ - िोहस १००. २. 
चपठार्ी चर्रिी. ३. (व्यायाम) मानेर्ा व्यायाम करण्यासाठी िर्डारे् केलेले कडे. ४. (र्मचकार) र्ामडे 
कापण्यार्ा लाकडी र्ोल ठोकळा. (चि. ओढिे, चफरविे.) [सं. र्िी] 
 
चक्की न. वाऱ्याच्या झकवा पाण्यार्ा प्रवाहाच्या जोराने र्ालिारे यंत्र; पवनर्क्की; पािर्क्की. 
 
चक्की स्त्री. पत्त्याच्या डावातील र्ार चठपक्यारें् पान. [सं. र्िी] 
 
चक्कीखाना पु. चपठाच्या चर्रण्या असलेली जार्ा : ‘र्क्कीखान्द्यातूंन र्क्क्या घरघरू लार्तात.’ - 
काझभ २२. 
 
चक्की पाडिे बुडखा काढून टाकिे. 
 
चक्कीर चव. (प्रा.) चवल्स्मत, आश्चयचर्चकत िंालेला. [सं. र्चकत] 
 
चक्कीवािा पु. मुलारं्ा एक खेळ. 
 
चकू्क िाड्या घोक्या, चकू्क िाड्या घोट्या घोकंपट्टी; अथच समजून न घेता पाठ करिे : ‘(केशू) मन लावून 
अभ्यास करीत असे. र्कू्क ताड्ा घोक्या हा त्यार्ा मंत्र होता.’ - स्मया ३९. 
 
चक्र न. १. रथ, र्ाडी र्त्यािीरे् र्ाक; कंुभारारे् र्ाक : ‘मर् भवडंीर्ें िंडे । भ्रमें र्ि’ – ज्ञा १८·३१०. 
२. र्ाकासारखे, वतुचळाकार एक आयुध; चवशषेतः चवष्ट्िूरे् सुिशचनर्ि : ‘कैसें र्ि हन र्ोझविा । सौम्यतेजें 
चमरव े।’ – ज्ञा ११·६०४. ३. एक खेळिे; र्िी; र्कीर; र्क्कर. ४. बोटाच्या वतुचळाकार रेषा; या शुभ असतात 
असे म्हितात. ५. (चविकाम) मार्ाच्या कपाळकाठीच्या शवेटाला अडकवलेली िोन र्ाके; अथवा 
कपाळकाठी झकवा ढेकिी याचं्याऐवजी ज्या र्ाकार्ा उपयोर् करतात ते. नकशीच्या कामाच्या िोऱ्या - 
काठारं्ा र्ाळा आहे असे लाकडी र्ाक; ज्यावर सूत रु्ंडाळतात ते रीळ. ६. र्िाकार सैन्द्यरर्ना; व्यहू. ७. 
पाण्यार्ा भोवरा; आवतच. ८. भचवष्ट्य-कथनासाठी झकवा जातक वतचचवण्यासाठी काढलेली आकृती; कंुडली. 
९. संवत्सरारे् मंडल, राहाटी, आवृत्ती. १०. (ज्यो.) सूयचमंडल; वतुचल; राचशर्ि; ज्योचतषर्ि. ११. (सामा.) 
मंडलाकार भ्रमि करिारा, चफरिारा पिाथच, वस्तू, ल्स्थती. उिा. वायुर्ि, संसारर्ि. १२. योर्मार्ात 
कल्पपलेली र्िे, प्रािस्थाने : ‘उध्वच तळौतें खार्ें । तया खेवामाचज र्िारें् । पिर उरती ।’ - ज्ञा ६·२३७. पहा 
: षट्चक्र भेद. १३. (ल.) भाकर. १४. आवतचन. १५. वडा हे खाय (चभक्षकुाचं्या भाषेत). १६. तेपयार्ा घािा. 
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[सं.] चक्र णिरिे – हालर्ाली सुरू होिे; खटपट होिे : ‘चतरे् लग्न जुळण्यार्ी र्िे जोरात जोरात चफरू 
लार्ली होती.’ - वासुनाका ११. 
 
चक्र न. १. राष्ट्र; िेश; भपू्रिेश; प्रातं; चजपहा. २. राज्यिातंी. [सं.] 
 
चक्र न. सैन्द्य; सेनासमूह; जथा; जमाव : ‘पालाचिजे त्वचरत र्ि अशा रवा हो ।’ - वाचवरा ५·११. 
[सं.] 
 
चक्र न. संकट; र्ोंधळ; घोटाळा; कोडे; फास. (चि. र्िात घालिे, येिे = फसिे.) [सं.] 
 
चक्र न. र्िवाक पक्षी : ‘र्िापरीर् सजलों असता ंचफराया ।’ - रकाव्य १७. [सं.] 
 
चक्र न. परर्ि; आिमि; स्वारी : ‘ऐन प्रसंर्ी हल्स्तनापुरावर र्ि आिावे व युद्ध करून आपिर् 
राज्य झजकावे.’ - कालकूट ३९. 
 
चक्रगणि, चक्रगिी स्त्री. वतुचळाकार (आपपया भोवताली व पातळीत) र्ती; र्रर्र चफरिे. [सं.] 
 
चक्रचाळ चव. र्मत्कार करिारा; लीलानाटकी : ‘तुका म्हिे र्िर्ाळें । वडे बळें लाचवलें  ।’ - 
तुर्ा २१२४. 
 
चक्रदशयन दीपन  (चवअ.) नाट्यर्ृहातील नाट्यमंर्ाच्या मार्र्ी विाकार झभत. यामुळे अमयाि जार्ा 
असपयार्ा भास आिता येतो आचि नाट्यमंर्ावर समान उजेड चमळचवता येतो. 
 
चक्रदंड  पु. एक व्यायाम प्रकार. िोन्द्ही हातारें् तळव ेजचमनीवर टेकून पाय वतुचळाकार चफरवनू 
िंड काढिे. 
 
चक्रदोष  पु. र्िापत्ती; पुन्द्हा मूळ मुयावरर् येिे : ‘हा तकच शास्त्रदृष्ट्ट्या र्ििोष होर्चल.’ - 
पुरुषाथच सप्टें. १९४०. 
 
चक्रधर पु. १. सुिशचन धारि करिारा; चवष्ट्िू. २. महानुभाव पथंारे् संस्थापक. ३. (ल.) मोटारीरे् र्ाक 
ताब्यात असलेला; मोटार, बस र्त्यािी (ज्याला वळवण्याकचरता मोठे र्ाक असते अशा) वाहनार्ा र्ालक, 
ड्रायव्हर : ‘मी र्मकून (बसच्या) र्िधराकडे पाचहले.’ - िेबु २३. [सं.] (वा.) चक्रधराचा हाकारा येिे –
कैवपयपिप्राप्ती होिे; िेहावसान होिे. 
 
चक्रनेणमक्रम पु. र्ाकाप्रमािे पुनःपुनः वरून खाली व खालून वर जाण्यार्ी ल्स्थती; उच्चनीर् 
ल्स्थत्यंतरे; र्ारं्पया मार्ून वार्चट व वार्चटामार्ून र्ारं्ले चिवस येिे अशी रहाटी; पचरभ्रमि : ‘आपले 
व्यल्क्तत्वही र्िनेचमिमात र्रर्रू लार्पयारे् चिसते.’ – अंया ३१. 
 
चक्रपाळ पु. प्रातंार्ा सुभेिार. 
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चक्रपाळ, चक्ररक्षक पु. र्िरक्षक; युद्धात रथाच्या र्ाकारें् रक्षि व वरे् यावंर िेखरेख करिारा 
योद्धा : ‘कीं िों पाखीं िोघे भीमाजुचन र्िपाळ जेझव रथी ।’ - मोभीष्ट्म ११·५१. [सं. र्िपाल] 
 
चक्रपाळिा पु. १. याते्रच्या, जते्रच्या प्रसंर्ी टारं्लेले चफरते पाळिे. २. र्ोलाकार चफरिारा 
पाळिा, डोला. 
 
चक्रपीठ चव. योर्शास्रातील अनाहत र्ि : ‘चत्रकुट झजतोचनया : र्िपीठ केले’ - र्ौपया ५६. [सं.] 
 
चक्रपूजा स्त्री. र्िार्ी पूजा करण्यार्ा खानिेशातला कुलार्ार. 
 
चक्रबाि पु. िारुकामार्ा एक प्रकार; आतषबाजीतील वाटोळी चफरिारी नळेर्रंज्योतीर्ी यंते्र. 
[सं.] 
 
चक्रभेद पु. युक्ती; चहकमत; डावपेर्; छके्कपजें; युल्क्तप्रयुक्ती; कावा. [सं.] 
 
चक्रभेंड, चक्रभेंडी स्त्री. एक िंाड, यारे् फळ र्िाकार असते. पहा : चक्करभेंडी 
 
चक्रम पु. िोन रुपये िहा आिे झकमतीर्ा एक होन. 
 
चक्रम चव. वडेा; लहरी; अचवर्ारी; चवचक्षप्त; तऱ्हेवार्चक. 
 
चक्रमि  न. १. सतत भ्रमि. २. नार्मोडी र्ती, उडी. 
 
चक्रमंडिकरि न. (नृत्य) ओिवे होऊन रु्डघ्याच्या आतील बाजूने िोन्द्ही हातानंी पायास चवळखा 
घालिे. [सं.] 
 
चक्रमुद्रि न. चवचशष्ट (स्टेन्द्सीलवर) कार्िावर मजकूर टंकचलचखत करून तीवरून यंत्रावर 
मुरि करिे. 
 
चक्रमुद्रि यंत्र प्रचतचलपी काढिारे यंत्र. 
 
चक्रवि चिचव. र्िासारखा; वतुचळाकार; र्रर्र; र्िाकार [सं.] 
 
चक्रविी   पु. १. सम्राट; समुरवलयाचंकत पाृ वीर्ा रािा; सावचभौम राजा : ‘जे र्ैतन्द्यर्िवतीर्ी शोभा । 
चजया चवश्वचबजाचर्या कोंभा ।’ - ज्ञा ६·२७२. २. योर्ातील सहा र्िारं्ा, स्वानंिसाम्राज्यार्ा सम्राट. [सं.] 
 
चक्रविी घोडा घोड्ार्ा एक प्रकार. याच्या नाकाच्या मध्यभार्ी भोवरा असतो. - अश्वप १·२५. 
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चक्रवाक पु. एक पक्षी. यातील नरमािीरे् चिवसा संमीलन व रात्री चवयोर् होतो असा कचवसंकेत 
आहे : ‘तया र्िवाकारें् चमथुन । सामरस्यारे् समाधान ।’ - ज्ञा १८·८ [सं.] 
 
चक्रवाक घोडा घोड्ार्ा एक प्रकार. सवच अंर् चपवळे, र्ारी पाय पाढंरे व डोळे श्वेतरंर्ारे् असा घोडा. 
 
चक्रवाट  स्त्री. रथार्ी र्ाकोरी : ‘परसैन्द्य िेखोचन दृष्टीं । वरे्ें र्ाचलला जर्जेठी । धडधचडपया 
र्िवाटी । उठाउठीं पातला ।’ – एरुस्व १०·४ 
 
चक्रवाढव्याज पु.  (अथच.) मूळ मुद्दल रकमेवर िेय िंालेले व्याज मूळ मुद्दलात जमा करून पुढील 
कालावधीत या वाढलेपया रकमेवर व्याज आकारले जाते हीर् र्िवाढपद्धती. 
 
चक्रवाि. पु. न. तुफान; र्िाकार चफरिारे वािळ; सोसाट्यार्ा वारा. [सं.] 
 
चक्रवाि पु. १. चक्षचतज. २. पाृ वीच्या भोवती कल्पपलेली पवचतारं्ी ओळ. ३. मंडल; वतुचळ. [सं.] 
 
चक्रवाि पु. एक पक्षी. [सं.] 
 
चक्रवाहा चव. १. र्ि बाळर्िारा. २. कंुभार : ‘र्िवाहा का ंिेवेंसी । केचव कुलाळा करंू सचरसी 
।’ - ऋव ४७. [सं. र्ि + वह्] 
 
चक्रवृद्धी स्त्री. पहा : चक्रवाढव्याज 
 
चक्रवेिा स्त्री. र्िवळे. फळज्योचतषशास्रातील एक वळे, मुहूतच. या मुहूतावर आरंचभलेले कायच 
रेंर्ाळते असे समजतात. [सं.] 
 
चक्रव्यहू, चक्रणवभू, चक्रणवहू पु. १. चवचशष्ट प्रकारर्ी सैन्द्यार्ी वाटोळी रर्ना : ‘र्िव्यहू रु्रु रोि 
। रचर्ता िंाला अद्भतु ।’ - पापं्र ४५·४. २. (ल.) मोठी मसलत; कपटकारस्थान; कट, जाळे पसरिे : 
‘आकड्ारं्ा भ्रामक र्िव्यूह ररू्न अचभमन्द्यपू्रमािे बुचद्धमान... नेचटव्ह लोकारं्ा छल व वध करण्यास लॉडच 
किंचन याचं्या कारकीिीत झहिुस्थानसरकारने तयार व्हावें... - लोचटकेले २·५२३. [सं.] 
 
चक्रव्रणि   पु. सावचभौम राजा; सम्राट : ‘श्रीित्तात्रयप्रभ ू म्हिीतले : अतुरबळीया होसील : र्िव्रचत’ - 
लीर्उ १४५. 
 
चक्राकार पु. वतुचळाकार आकृती; र्िासारखी आकृती. 
 चव. वाटोळी; र्िासारखी र्ोल. [सं.] 
 
चक्रापणत्त, चक्रापत्ती स्त्री. िुष्टर्ि; र्िात, भोवऱ्यात सापडिे; परस्परचवरुद्ध र्ोष्टींच्या पचरिामामुंळे 
एखािी अचनष्ट र्ोष्ट घडत असिे. [सं.] 
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चक्रापत्ती, चक्रकापणत्त, चक्रकापत्ती स्त्री. (तकच .) अन्द्योन्द्याचश्रत युल्क्तवािातून उत्पन्न होिारा 
तकच िोष. [सं.] 
 
चक्राविे अचि. र्चकत होिे; संभ्रचमत होिे. (वा.) चक्रावून टाकिे – र्ोंधळात टाकिे : ‘वर वर 
पाहता हे चवधान आपपयाला र्िावनू टाकिारे आहे.’ - वायेज ९४. 
 
चक्रावळ स्त्री. घोड्ार्ा एक रोर्. याने घोड्ाच्या पायाच्या तळावरर्ा मेंिा फुटतो, कठीि होतो 
आचि रे्पला असता िुखतो. - अश्वप २·२५८. 
 
चक्रावळ, चक्रावाळ पहा : चक्रवाढ 
 
चक्रावळ, चक्रावाळ स्त्री. घोड्ारे् एक लक्षि; अंर्ावर अनेक केसारें् भोवरे असिे. हे घोड्ारे् 
अशुभ लक्षि मानतात. 
 
चक्रासन न. एक योर्ासन; जचमनीवर उतािे चनजून कमान करिे. [सं.] 
 
चक्रांणकि, चक्रांगीि, चक्रागंद पु. र्िाकार रेषारं्ी वतुचळे, चर्न्द्हे असलेला पाढंरा िर्ड; यार्ी 
िेवाशं समजून पूजा करण्यात येते. हा समुरकाठी सापडतो : ‘र्िारं्ीत र्ितीथाहुनी । घेऊन येती ।’ – 
िास १९·५·३; ‘सोळा सप्ताचंकत नवाचंकत । शाचलग्राम शकले र्िाचंकत ।’ – िास ४·४·६.; ‘महाप्रयासाने 
चमळवलेले बाि व र्िारं्ि.’ - समक १२१. 
 पु. िेवीरे् वि ज्याच्या अंर्ावर आहेत असा मािूस. 
 
चक्रांग पु. पचक्षचवशषे. हे हंसबाधंव आकृतीने र्िवाकासारखे असतात. पि रंर्ाने फार चनराळे 
असतात. आकाराने कावळ्याहून थोडेसे मोठे असतात. - पि ९१-९२. 
 
चक्री स्त्री. १. पार्ोट्याच्या चबनीवर र्िाकार एकावर एक पट्ट्ट्या बसवनू करतात ती रर्ना; 
पार्ोट्यारे् र्ाक (र्िाकार वढेे असिारे); र्ाकाप्रमािे बाधंलेले पार्ोटे. २. एक खेळिे; झभर्री. ३. सभोवार 
कळ्या व मध्ये फूल असलेला पुष्ट्परु्च्छ. ४. र्कली (खाय). (र्ो.) [सं.] (वा.) चक्री उडविे –उपहास 
करिे; छी थू करिे; टोमिा मारिे; छद्मी भाषिे करिे; (एखायार्ी) फचजती करिे. चक्री करिे –
१.उपहास करिे. २. आपसात िाडंर्ार्चने झकवा झधर्ामस्तीने ओढाताि करिे. चक्री गंुग करिे, चक्री 
गंुगणविे, चक्री उिरिे, चक्री भुिणविे – १. (र्िी=अक्कल) एखायाच्या पर्डीर्ा-पार्ोट्यार्ा अर्िी 
पुढर्ा भार् (म्हिजे अचभमान शौयच चनिशचक) ओढून काढिे. २. एखायार्ी चजरविे, एखायार्ा नकशा, तोरा 
उतरविे; मानहानी करिे. चक्री गंुग होिे, चक्री भुििे, चक्री उिरिे – र्ोंधळिे; ओशाळा होिे; खंुटिे 
झकवा कंुचठत होिे; अक्कल रु्ंर् होिे. चक्री घाििे – भ्रमि करू लार्िे; चफरू लार्िे : ‘...चवर्ार त्याच्या 
मनात र्िी घालू लार्ले.’ - स्वप २९. चक्री णिरणविे – पर्डी चफरचविे. १. पार्ोट्यार्ा, र्िीर्ा 
पाठीमार्र्ा भार् पुढे आििे. २. बाजू बिलिे; चवरुद्ध पक्ष स्वीकारिे. 
 
चक्री स्त्री. समुिाय; मंडल; कंपू : ‘जेथे र्ेंडूसाठी र्िी झकवा र्िी जमली असेल.’ – स्मया १९०. [सं. 
र्ि] 
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चक्री (लाक्षचिक) मचत; अक्कल. 
 
चक्री चव. विेपठि, पुराि, कीतचन, भजन, र्ायन यारं्ा समानधमी व्यक्तींनी एकत्र जमून केलेला 
अखंडीत कायचिम. (यात शवेटी भरैवी व आरती येते.) [सं. र्ि] 
 
चक्री स्त्री. परंपरा. 
 
चक्री स्त्री. भोपळ्याच्या जातीर्ी फळभाजी; डारं्र. 
 
चक्री स्त्री. बटाट्यावरील एक रोर्. 
 
चक्री पु. कंुभार : ‘िे एक म्हिता ंकोरी घार्री । हास्य करोचन र्िी अंतरीं । पार् रुपया याल जरी 
तरी । घडा िेर्चन संुिर विे ।’ - िाचव २३५. 
 चव. र्ि धारि करिारा (चवष्ट्िू, कंुभार) : ‘चिनमचि तव नोहे र्रंसा रंर् र्िी ।’ – मुरामा १०१. 
[सं. र्ि] 
 
चक्री क्रम (र्.) अ ह्ा ऐवजी ब, ब ऐवजी क, क ऐवजी ड, ड ऐवजी अ अशा िमाने करिे. 
 
चक्री गं्रथािय  (चश.) गं्रथ एका वार्काकडून िुसऱ्याकडे-चतथून परस्पर चतसऱ्या-र्ौा याकडे जाऊन 
अखेरीस गं्रथालयात येण्यार्ी व्यवस्था करिारे गं्रथालय. 
 
चक्रीझोप स्त्री. ज्या िंोपेत चनजिारा र्ोल वाटोळा चफरतो अशी िंोप. 
 
चक्री डवरा (कृचष.) र्ाकासारखे फावडे. 
 
चक्रीदार चव. १. पुढे र्िी असिारे (पार्ोटे, मुलार्ी टोपी). २. वाटोळे; र्ाकासारखे. 
 
चक्री दुमयनस्किा, चक्री मनोणवणक्षप्िी (मानस.) हषच आचि खेि या भावावस्थारं्ी वारंवार होिारी 
आंिोलने हे प्रमुख लक्षि असिारी एक र्ंभीर मनोचवकृती. चहर्ी कारिे मुख्यत्व े व्यक्तीच्या मनोचवश्वात 
शोधावी लार्तात. पचरल्स्थतीमध्ये ती सापडत नाहीत. 
 
चक्रीपणरषद स्त्री. र्ोलमेज पचरषि; या पचरषिेत प्रत्येकजि समान िजार्ा र्िला जातो. 
 
चक्री पीक न. आळीपाळीने घ्यावयारे् पीक. 
 
चक्रीपुराि न. एकार् बठैकीत एकामार्ून एक असे अनेकानंी साचंर्तलेले पुराि. पहा : चक्री [सं. 
र्ि+पुराि] 
 
चक्रीय क्रम (भौ.) पुन्द्हा पुन्द्हा चनयचमतपिे होिाऱ्या आवतचनार्ा िम. 
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चक्रीय चढउिार बाजारातील तेजीमंिीरे् र्ि. 
 
चक्रीय कबदू (र्.) एकार् वतुचळाच्या पचरघावर असिारे झबिू. 
 
चक्रीय बेकारी अथचव्यवहार झकवा कृचषहंर्ाम र्. तील तेजीमंिीरे् र्ि. 
 
चक्रीवादळ न. वाऱ्याच्या र्िाकार र्तीने चनमाि होिारे चवध्वसंक वािळ. 
 
चक्रीव्याख्यान न. लार्ोपाठ चिलेली व्याख्याने : ‘स्टानफोडच चवयापीठात र्िीव्याख्याने िेण्यासाठी 
टॉयन् बी ह्ानंी अमेचरकेत तीन मचहने वास्तव्य केले.’ - िेबु ७४. 
 
चके्रश पु. िेवतार्िार्ा स्वामी; परमेश्वर, र्िधर : ‘जयारे्चन चफटे भवार्ा श्रमु : तो र्िेश जीव 
चवश्वासु :’ - सव १८. [सं.] 
 
चके्रस्पर पु. र्िवती; र्िेश्वर. ‘श्व’ झकवा ‘स्व’ याबंद्दल ‘स्प’ चलचहण्यार्ी जुनी पद्धत होती : 
‘तुजे उत्पचतरे् होती । राये र्िेस्पर ॥’ - चिपु ११६. 
 
चख न. डोळा; र्क्ष ू: ‘र्खे आसता ंआंधु जाहाला ।’ - चिपु ४२. 
 
चखचखभाजी स्त्री. चतखट अचधक घालून केलेली भाजी. 
 
चखिे, चंखिे पहा : चोखिे, चाखिे. [झह. र्खना](वा.) (मजा) चखविे - ‘मजा र्खाना’ या झहिी 
वाक्यप्रयोर्ारे् अपभ्रष्ट रूप. हात िाखविे अशा अथी : ‘... या आनंिला मजा र्खवायर्ा आहे.’ - सुलतान 
१३३. 
 
चखांदळ पहा : चकंदळ 
 
चखोट चव. १. स्वच्छ; चनमचळ; शुद्ध; उत्तम; सुरेख; छान; र्ारं्ला; मनोहर : ‘र्ड बहुत र्खोट’ - श्रीयो 
२·१६८. २. चनवडक; उत्तम : ‘येथें नव ेलोक सेिोनसे मािूस र्खोट ठेऊन पाठऊन िेतो.’ - ऐको ३६१. [सं. 
र्ोक्ष्] 
 
चखोटिेि न. र्ोडे तेल; चतळारे् तेल - (तंजा.) 
 
चगडग, चगढग  स्त्री. १. कर्ाट; खेकटे; उलाढाल; जोखमीरे् काम. २. भानर्डी उत्पन्न करिे; 
साहसार्ा व्यापार, उिीम. ३. (क्व.) अव्यवस्था; र्ोंधळ (काम, चहशबे वरै्रेर्ा). [ध्व.] 
 
चगडग्या चव. र्र्डर् करिारा; कर्ाटे उडविारा; र्ळवळ्या; उलाढाली करिारा; साहसी; 
व्यापार करण्यात धाडसी. 
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चगढपि न. अनाहूत सूर्ना; आर्ाऊपिा : ‘प्यायाचवसी िोन तीन वळेा ं चलचहले हे र्र्डपि 
चिसते परंतु ऐतेवलेेस मािूस चमळिार नाही.’ -ऐको ३६१. 
 
चगिे अचि. वडेा होिे. (कात.) 
 
चगण्या स्त्री. अव. (बायकी) आव; डौल; चिमाख; अक्कड, कुरा; चमजास. 
 (चि. करिे, लाविे, आठविे, जडिे.) 
 
चगद न. वाकळाला लावतात ते चठर्ळ. (अचह.) 
 
चगदळ, चगदळी, चगदळे, चगदाळ पहा : चकदळ, चकदळी 
 
चगदा पु. वतुचळाकर तुकडा; मंडल : ‘ती काळ्या मखमलीच्या र्र्याप्रमािे र्मकते.’ - पवंा ३. 
 
चगदा, चकदा पु. १. चठर्ळ. २. तोडून काढलेला तुकडा झकवा भार्, अंश. 
 
चगदी स्त्री. पहा : चकिी. चर्ठ्ठी; परवाना; सनि : ‘राजश्री भाऊसाहेब व मोिी यारें् कानावर घालून 
र्र्िी पाठऊन यावी.’ - पेि ४२·५३. 
 
चगरमगर र्कडेचतकडे. (अचह.) 
 
चगळ न. र्ळाठा; पालापार्ोळा. 
 
चगळिे पहा : चघळिे : ‘र्र्चळतो चर्चळतो घनवेिना ।’ - रकाव्य ५८. 
 
चगाडचगाड वस्तू िेण्यास टाळाटाळ करिे. (कात.) 
 
चगाळचोिा पु. र्र्ळर्ोथा; र्ाळसाळ; पालापार्ोळ : ‘साऱ्या रानभर पालापार्ोळा आचि 
र्र्ाळर्ोता उडताना चिसत होता.’ - आभाळ ४०. 
 
चगाळा पु. (ल.) वरवरर्ी, र्ाढ नसलेली िंोप : ‘मािसाला जी खोल िंोप लार्ते ती अर्िी थोडा 
वळे असते - बाकीर्ी िंोप म्हिजे सर्ळा र्र्ाळा.’ - सोझप १०१. 
 
चगेि चव. १. वडेा. (खा.) २. र्ावट. 
 
चघळ पु. न. र्घळून बाहेर टाकलेला, तुडवलेला र्ारा; र्ाऱ्यार्ा अवचशष्ट भार्; पार्ोळा; र्ळाठा. 
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चघळ चव. १. एकार् र्ोष्टीर्ा धोशा लावनू कपाळ उठचविारा; तोंडार्ी एकसारखी टकळी 
र्ालविारा. २. असंबद्ध, ताळतंत्र नाही असे बोलिारा : ‘र्ूप रहा, र्घळ कुठले.’ - सख ५·४४. ३. शुष्ट्क; 
पापहाचळक, नीरस (भाषि). [सं. र्ृ = खाऊन बाहेर टाकिे] 
 
चघळ चव. १. सुस्त; र्ेंर्ट; मंि; जड बुद्धीने केले जािारे (काम, र्ोष्ट). २. औिासीन्द्यपूिच; एकारं्ी. 
३. एकलकोंडा (मनुष्ट्य). [सं. र्ृ] 
 
चघळ चव. रंुिावपयामुळे, उघडपयामुळे, वापरपयामुळे, मोठे केपयामुळे सैल िंालेला; चढला; चशचथल; 
पोकळ (चखळा, भोक, कुलूप, यंत्र, जोडा, कपडा र्.) [झह. र्कला] 
 
चघळणचपाड न. रु्रानंी खाऊन टाकलेला र्ारा : ‘पोरे र्घळचर्पाडे आिून शकेोटीजवळ टाकीत 
होती.’ - बाब २८. 
 
चघळचोथा पु. पालापार्ोळा : ‘माळावरर्ा र्घळर्ोथा चटपत चटपत र्ावाशजेारी यायला त्यानंा 
संध्याकाळ होर्च.’ - बनर्र २३. 
 
चघळिे अचि. १. खाण्यार्ा पिाथच तोंडातपया तोंडात घोळविे, चफरविे; र्वचि करिे, रवथं करिे. २. 
चनरथचक र्र्ा करिे : ‘तुम्हा ं नोकरलोकानंा पुरेसं काम चिसत नाही. म्हिून असपया ह्ा र्ोष्टी र्घळत 
बसता.’ - राऊ ९९. [त. शवैत्तल्] [सं. र्ॄ] 
 
चघळपिा पु. एकसारखी टकळी लाविे; पापहाचळक बोलिे; ‘तू चकतीचह र्घळपिानं 
लाबंलर्क र्ऱ्हाट वळलेस, तरी मी फसिार नाही...’ - रूरा १८३. 
 
चघळवघळ, चघळचुघळ, चघळचूघळ पु. स्त्री. रु्रानंी अधचवट खाऊन बाकी राचहलेला, तुडचवलेला 
र्ारा, वैरि, बाटूक : ‘त्यात घे घालून र्घळार्ुघळार्ा भारा.’ - तोब ं९२. २. (ल.) मूखचपिाने भाषि; वटवट; 
बडबड; चनरर्चल प्रलाप. [र्घळ चि.] 
 
चचिे, चंचिे, चचकरिे, चंचकरिे, चंचरिे अचि. १. मरिे : ‘र्र्ला नाहीं म्हिती म्हातारा :’ - 
अमृता ७२. २. कामावरून, नोकरीवरून िूर होिे; बडतफच  होिे. (वा.) चंची पडिे – मरिे. 
 
चचणविे उचि. १. िग्याने, चवष घालून झकवा िुसऱ्या कोित्याही झनय व रु्प्त उपायानंी एखायास ठार 
मारिे; फसवनू मारिे. २. एखायार्ा नाश, बडतफी घडवनू आििे. ३. (साकेंचतक) वाट लाविे; चनकाल 
लाविे, करिे. 
 
चचाट न. अवडंबर; स्तोम. 
 
चचोर, चचोरी पहा : णचचोर, णचचोरी 
 
चच्कारा पु. सुभाचषत. (को.) 
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चट स्त्री. १. र्व; आवड; आस्वाि; र्ोडी. २. र्टक; नाि; सवय, र्ोडी लार्पयामुळे र्ैन न पडिे; 
व्यसन : ‘अखंचडत र्टे त्यानंी लाचवयेला कान्द्हा ं। आवडे तयारे् संकपप वाहती मना ।’ - तुर्ा १३२. 
 
चट स्त्री. पातळ थर; चर्लावा, रंर्, सफेती र्. र्ा पातळ लेप. (चि. िेिे.) 
 
चट पु. श्राद्धसमयी आमंचत्रत ब्राह्मि हजर नसला झकवा ब्राह्मि चमळाला नाही, तर त्याऐवजी 
अर्चन, पूजन करण्याकचरता ब्राह्मिस्थानी ठेवलेली िभार्ी प्रचतमा, िभच : ‘का ं एकुलत्या एक पोरीर्ें 
कन्द्यािान चतसऱ्याकरवीं र्टावर करून घेऊं?’ - भाब ं६९. [सं.] 
 
चट चव. र्ावट; र्घळण्यार्ी (र्ोष्ट) : ‘ऐकोचनया ंर्ट र्ोष्टी । येर धावंती येरापाठी ।’ - एभा ५·१८७. 
[सं. र्ाटु] 
 
चट चिचव. १. एकिम सवच; सारेर्; चनःशषे असे; लवकर; एकूिएक; एकंिर; साफ; िंाडून. (चि. 
जािे, खािे.) : ‘आले होते योर्ी िेवर्णष महर्णष चसद्ध र्ट सारे ।’ - मोअनु ५·४०. २. भक्षि करून, खाऊन. 
पहा : चट्ट (चि. करिे.) : ‘सद्दशचन नचर् कचर र्ट र्ट कटक अंतरायार्ें ।’ - मोआचि १०·८५. [सं. िंचटचत] 
 
चट चिचव. १. पहा : चटकन. २. आपसूक; आपि होऊन. 
 
चटर्य स्त्री. कळक, खजुरी, झशिी र्त्याचिकाचं्या पानारं्ी झकवा काट्यारं्ी केलेली हातरी, अंथरी; 
चवचवध प्रकारच्या र्वतापंासून रंर्ीबेरंर्ी व तऱ्हेतऱ्हेच्या सतरंज्या बनचवतात त्या प्रत्येकी. [सं. िंट्] (वा.) 
चटर्य भरिे – (र्मचकार) र्प्पलच्या पट्ट्ट्याला र्टर्चर्ी वीि घालिे. 
 
चटर्यची वाक र्टर्चच्या चविकरीसारखी घडि असिारा चस्त्रयारं्ा िंडात घालायर्ा एक अलंकार, 
िाचर्ना; हातरीच्या वाकी. [सं. िंट्] 
 
चटर्य ििाचार (स्था.) र्मारतीच्या प्रत्येक झभतीला स्वतंत्र पाया न घालता संपूिच र्मारतीच्या खाली 
घातलेला काँिीटर्ा थर. 
 
चटक पु. चर्मिी; चर्मिा; पचक्षचवशषे : ‘शयेनासीं धृष्टपिे र्ाचंठबळे घाचलता ंजसा र्टक ।’ - मोरोि 
१०·८२. [सं.] 
 
चटक स्त्री. तडफ; हुशारी; तरतरीपिा : ‘जर्ामध्ये जर मनुष्ट्याच्या अंर्ातं थोडी र्टक नसेल, तर 
नुसत्या ज्ञानार्ा तादृश उपयोर् नाही.’ - मौयौ १४३. [ध्व.] 
 
चटक स्त्री. १. रुर्ी; र्ोडी; र्ट; व्यसन; जडलेली आवड; नाि; र्व (चि. लार्िे.) : ‘कािंबऱ्या 
वार्ण्यार्ी ज्यास एकिा र्टक लार्ते त्यास मर् िुसरें काहींर् वार्ावेसें वाटत नाही.’ - चन ७५. २. िुव्यचसन; 
खोड. ३. चप्रय वस्तूच्या चवयोर्ामुळे व ती वस्तू पुन्द्हा चमळावी अशी उत्कंठा लार्पयामुळे होिारे िुःख, 
मनस्ताप, र्टका, हुरहूर. (चि. लाविे, लार्िे, बसिे.) : ‘र्टक लाउनी सोडावें । भपया मनुष्ट्यासी ।’ - 
िास १९·२·१३. 
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चटक स्त्री. स्वाि; लज्जत. [सं. र्टुल] 
 
चटकचटक चिचव. १. र्पला, जोड्ारं्ा आवाज करीत तालबद्ध नखरेल (र्ालिे). २. िंपिंप; 
र्टर्ट; भराभर; िंरिंर. (चि. र्ालिे, धाविे, बोलिे.) [ध्व.] 
 
चटकचांदिी, चटकचांणदिी, चटकचांदनी. चटकचांणदनी स्त्री. १. संुिर, नखरेबाज स्त्री; चर्त्ताकषचक, 
मोहक, नखरेल तरुिी; माषुक स्त्री : ‘ही रात्र अशी र्टकर्ािंिी खाशी । घ्या बहार उठा चकचत घालु हात 
हनवटीशी ।’ - प्रला. २. (सार्ा.) अचत संुिर तरुिी; खुबसुरत : ‘िोघीही रूपानें र्टकर्ािंण्या असतील, 
पि एकीस मािीकमोत्यानंीं आपिासं लेवचवण्यार्ी हौस असेल (िुसरीस नसेल)’. - चन ७७८. 
 
चटकचांदिे न. १. स्वच्छ झकवा चटप्पूर पडलेले र्ािंिे. २. शुिप्रकाश; शुिारे् र्ािंिे. 
 
चटकिी स्त्री. िारे, चखडक्या र्त्याचिकाचं्या फळ्या वाऱ्याने लार्ू नयेत म्हिून त्यानंा लावलेली 
अटक, चर्मिी. (व.) [ध्व.] 
 
चटकिी, चटकािी स्त्री. १. र्ापट; र्पराक; तडाखा; टोला; फटकारा; फटका. २. र्ाबकार्ा 
तडाखा, आघात. [ध्व.] 
 
चटकिे उचि. र्रम होिे, तापिे : ‘उन्द्ह र्टकले होते.’ - र्िं २४. 
 
चटकदार चव.  लज्जतिार; स्वाचिष्ट; रुर्कर; खमंर्; आकषचक. 
 
चटकन चिचव. पटकन; पापिी लवते न लवते तोर्; िंटक्यात; िंटपट; त्वरेने. (चि. जािे, येिे.) : 
‘र्टचिशी चमळिारा पैसा...’ - हीवाअ ११२. [त. शटे्टन्] [ध्व.] 
 
चटकन, चटणदशी  चिचव. र्ाबकू, छडी मारपयाच्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन; सपकन; 
काडकन; ताडकन. 
 
चटकपाक पु. चर्मण्यापंासून तयार केलेला एक औषधी पाक. [सं.] 
 
चटकमटक चव. र्टकिार; र्ुररु्रीत; मसालेिार : ‘पारसी-उिूच कंपन्द्यातूंन म्हटलीं जािारी उडती 
र्टक-मटकर्ी पिे...’ - बहुरूपी १८१. 
 
चटकर, चटणदनी पहा : चटकन, चटणदशी 
 
चटका पु. (चविकाम) सुतार्ी, तारेर्ी र्ोल रु्ंडाळी, लड. 
 
चटका पु. र्ाळा : ‘र्ालेल जार्ता र्टका । हा असार् घटकाघटका ।’ - पाळिे १७. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चटका पु. १. िाह; भाजिारी उष्ट्िता; तलखी; प्रखरता (सूयच, अग्नी झकवा तापलेला पिाथच यापंासून 
उत्पन्न होिारी); ताप. २. ऊन झकवा चतखट पिाथच खापपयाने घशाशी होिारी आर्; अशी आर् होण्यार्ा 
रु्िधमच. (चि. लार्िे.) ३. पोळपयामुळे झकवा चतखट पिाथच खापपयामुळे होिाऱ्या तात्काचलक विेना, 
िुःखावरे्. (चि. बसिे.) ४. पोळपयामुळे पडलेला डार्, जखम; भाजपयार्ी खूि. ५. अंतःकरिाला होिाऱ्या 
विेना; मनस्ताप; र्रका; संताप; मानचसक यातना; र्ुटपुट; रुखरुख; एखािी वस्तू परत चमळण्याचवषयी 
लार्लेली उत्कंठा (चि. बसिे, लार्िे.) : ‘मी सोडुचन आलों तटका । तो चजवा लार्ला र्टका ।’ - मध्वक 
२२०. ६. व्यंर्ोक्ती; औपराचधक ममचभेिी भाषि; प्रचतके्षप; टोमिा, टोला; चजव्हारी लार्िारी व 
िंोंबण्यासारखी टीका. (चि. मारिे.) ७. काळजी. झर्ता; आस्था; हुरहुर; पवा; िरकार : ‘मनाचस र्टका 
म्हिुनी तव पिीं लर्बर् येत बाचलका ।’ - स्वयंवर. ८. साडंसाने चिलेला डार्; र्रका. (चि. िेिे, लाविे.) 
९. मोरर्ूि वरै्रे लावनू सोने अग्नीत तापविे. (चि. िेिे.) १०. (जहल्लक्षिेने) वरील कृत्याला लार्िारी 
साधनसामग्री, रव्यसाचहत्य, साधनीभतू पिाथांर्ा संर्. ११. चमऱ्यारे् चतखट; चतखट र्टिी चवशषेतः 
हरभऱ्यार्ी डाळ वाटून िही व ओपया चमरच्या घालून करतात तो. १२. (राचहलेपया अथासाठी) पहा : चटक, 
चरका [सं.र्ट्] 
 
चटका पु. आसुडार्ा फटका : ‘चसतारामानं िोन िोन र्टकं बैलाचं्या पाठींवर वडलं...’ - र्ोतावळा 
२७. 
 
चटका पु. खमंर् काकडी. (को.); मुळा वरै्रेर्ा वरून फोडिी चिलेला कोझशचबरीसारखा पिाथच. [सं. 
र्ट्] 
 
चटका पु. व्यापारात ठोकर, तोटा, थप्पड, अद्दल. (चि. बसिे, लार्िे.) 
 
चटका चव. र्ोर; लबाड; ठक : ‘र्टके र्ावंरंु्ड र्ारडी । येक आचिती कावडी ।’ - िाचव ४७४. 
 
चटका पु. आवड; छंि. (िंाडी) 
 
चटकािी पहा : चटकिी 
 
चटकाविे सचि. १. फटकारा लर्ाविे; सटकाविे. २. र्ाविे; लर्का तोडिे. (माि.) [ध्व.] 
 
चटकाविे सचि. पेटविे : ‘कानोड्ानंी र्ूड र्टकावले.’ - आआश े३७६. 
 
चटकी स्त्री. १. हातारे् एक बोट व अंर्ठा याचं्या साहाय्याने जो ध्वनी होतो तो. पहा : चुटकी. २. 
र्काट्या; र्प्पाष्टके. (चि. चपटिे, मारिे.) [ध्व.] (वा.) चटक्यांचा मांडव, चटक्यांचे मांडव - एक बार्च 
आजारी पडली असता चतने िुखण्यातून बरे होण्यासाठी िेवाला एक माडंव घालीन असा नवस केला. चतने 
आपला नवस प्रत्येक खाबंार्चिक नुसत्या र्ुटक्या वाजवनू पुरा केला. यावरून एखािे मोठे कायच हातात 
घेऊन उयोर् न करता र्ुटक्या वाजवनू त्यासंबधंी बेताबाताच्या र्ोष्टी सारं्िे; चरकाम्या आढ्यतेरे्, पोकळ 
डौलारे्, चिमाखारे्, बडेजावीरे्, बढार्चखोर शब्ि, भाषि; आळशी, र्ेंर्ट व पापहाळ लाविाऱ्या नोकराला 
लावतात. 
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चटकेि  चव. र्टावलेली : ‘तरी र्टकेल जीभ...मला सोबत्याबंरोबर फरकारतेर्.’ - चशळान 
६२. 
 
चटकोरा पु. लाकडी मोठा टाळ; एक र्ोंडी वाय. (व.) 
 
चटक्या  स्त्री. अव. र्प्पाटप्पा; वायफळ संभाषि. 
 
चटक्याचटक्याि, चटक्यापटक्याि चिचव. र्टकन; हा ं हा ं म्हिता; चनचमषमात्रात; एका पळात; 
र्ुटकीसरशी. [ध्व.] 
 
चटक्याचंग पु. र्रं् वाय वाजविारा : ‘भाट बकैाटी टोलीके । र्टक्यार्ंर् ।’ - िाचव ४७४ 
 
चटचट चिचव. १. र्ाबकू, कोरडा, छडी र्त्याचिकाचं्या होिाऱ्या र्ट अशा आवाजाप्रमािे आवाज करून 
झकवा होऊन. पहा : चटकन (चि. लार्िे, वाजिे.) : ‘र्टर्टा ंर्टक्या वाजती ।’ - िास १८·९·३; ‘पायी 
खडावा र्टर्ट कचरती ।’ - सौभर. २. एकिम एखािा पिाथच जळपया-भाजपयावर जो र्टर्ट आवाज होतो 
त्याप्रमािे. (चि. भाजिे, लार्िे.) [ध्व.] 
 
चटचट, चटचटा चिचव. १. स्पष्ट; लवकर; िंटकन; लर्बर्ीने. २. डास, चर्लट र्.नी अनेकवार 
िंश करिे. 
 
चटचटिे अचि. १. र्टर्ट आवाज करिे; खतखतिे (एखािी र्टर्टत, तटतटत, फुरफुरत 
असलेली वस्तू, पिाथच). २. उन्द्हात भाजून, करपून चनघिे. ३. आंबिे. (कर.) [ध्व.] 
 
चटचटिे अचि. कमी पडिे; र्िर्ि होिे; उिीव पडिे; टंर्ार्च होिे : ‘आिखी िोन मचहने रे्ले 
की र्ावच्या चपण्याच्या चवचहरीरे् पािी र्टर्टू लार्ते म्हितात.’ - खेया २२. [सं. र्ट्] 
 
चटचटीि चव. १. न चशजलेला; मऊ न िंालेला; अपक्क; टर्टर्ीत; कच्चा (भात, साजंा, धान्द्य). 
२. तंतू, तारा चनघण्यार्तका घट्ट िंालेला (उसार्ा रस.); चर्कचर्कीत; चर्र्चर्र्ीत. 
 
चटचटीि चव. १. लखलखिारे; र्कर्किारे (हत्यार, पाते). २. रु्ळरु्ळीत; तुळतुळीत 
(हजामत); तासून काढलेले (र्ळू, डोके). ३. भडक; र्चहरा; िाट; र्काकिारा; लकाकिारा (रंर्). 
 
चटिी, चटनी स्त्री. १. चमरच्या, कोझथबीर, खोबरे घालून केलेले चतखट तोंडी लाविे. २. (ल.) 
घसघस तोडलेली, फोडलेली, मोडलेली अवस्था; मोडतोड; तुकडेतुकडे, चछन्नचभन्न, चवकलारं् केलेली, 
र्ेंर्रलेली अशी ल्स्थती, र्ेंिामेंिा; र्क्कार्ूर; पुरा नाश. ३. (व्यापक) चतखट, मीठ, मसाले घालून केलेले 
तोंडी लाविे; र्टका, ठेर्ा, डारं्र, चतळकूट र्. र्व अर्र रुर्ी वाढविारा कोिताही खायपिाथच, वस्तू. 
[क. र्ट्चि] [झह. र्टिी] [सं. र्ट् = फोडिे] 
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चटिी, चटनी  स्त्री. पराचजत, अपमाचनत, पाडाव केलेली, भाबंावलेली, र्ोंधळलेली ल्स्थती. [सं. र्ट् 
= फोडिे] 
 
चटपट स्त्री. १. काही अचनष्ट घडपयामुळे झकवा नुकसान िंापयामुळे अंतःकरिाला लार्िारी िुःखार्ी 
टोर्िी; झर्ता; काळजी; हुरहूर; खेि. पहा : चुटपुट : ‘चर्त्तीं झर्तेर्ी र्टपट ।’ - मुसभा १६·१३७. २. उत्कंठा; 
छंि; सोस; ध्यास; र्टका. (चि. लार्िे.) ३. तेजी; जोरार्ी मार्िी. 
 
 चिचव. िंटपट : ‘तो (भातु) र्टपटा कढे’ - लीर्पू ४१. 
 
चटपट स्त्री. १. प्रतवार लाविे; पानारं्ी हातातंपया हातातं चपसिी करिे; पाने लाविे. २. र्पळार्च; 
र्ापपय; तल्लखपिा; र्लाखी. ३. वस्तऱ्याला पलाटण्यावर घासून धार लाविे. ४. धार सारखी करण्यारे् 
कातडे. [ध्व.] 
 
चटपट, चटपटा चिचव. एका र्ुटकीसरशी; लवकर; िंटकन; सत्वर; त्वरेने; जलिीने; घार्चने; 
िंटक्यासरशी; शीघ्र : ‘आवस्ता लार्ता ंर्टपट । नामस्मरि करावें ।’ - िास ४·३·६. [ध्व.] 
 
चटपटिे अचि. तडफडिे; र्ुटपुट लार्िे; व्याकूळ, बेर्ैन होिे; िुःखार्ी टोर्िी लार्िे; हुरहूर; 
काळजी लार्िे. पहा : चुटपुटिे 
 
चटपटिे न. चभजलेले र्िे परतून करतात ते तोंडी लाविे. (को.) 
 
चटपट िटपट चहकमत; हुन्नर : ‘र्टपट-लटलट करण्यार्ा महार जार्त्यानंा बालाभ्यास असतो.’ - 
र्ावंर्ाडा ४०. 
 
चटपटी, चटपट्या चव. १. तल्लख; र्लाख; हुशार; तरतरीत; र्पळ. २. कर्ाट्या; खेकटेखोर; 
उलाढाल (व्यापारात वरै्रे). [ध्व.] 
 
चटपटी, चटपट्या चव.  एखािी र्ोष्ट मनाला लावनू घेिारा, झर्ताग्रस्त; र्ुटपुट लावनू घेिारा; 
काळजी करिारा. 
 
चटार्य पहा : चटर्य 
 
चटाक्करून चिचव. र्टकन; लरे्र् : ‘चनजंर्ी रंु्र्ी िंटकून र्टाक्करून उठलो.’ - र्ोतावळा १६. 
 
चटाचट, चटाचटा पहा : चटचट (र्टर्ट शब्िापेंक्षा या शब्िात जास्त जोर, अचतशचयतता, आवृत्ती 
आहे.) 
 
चटार चव. १. ग्राम्य; पार्कळ; चछर्ोर; टारर्ा; अप्रर्पभ; हलकट; छट; सोिा; हलका; अर्ावर्ा, 
अिातिा भाषि करिारा. २. बिफैली; िुरार्ारी; चवषयासक्त. [सं. र्ाटु] 



 

 

अनुक्रमणिका 

चटारी पहा : चटोर 
 
चटाविे  अचि. १. र्ोडी, र्टक, छंि लार्िे, जडिे. २. खोड, सवय, व्यसन, छंि, रीत, पद्धत लार्िे, 
जडिे, पडिे; सवकिे. पहा : चकसिे [स. र्प्] 
 
चणट, चटी स्त्री. आवड. पहा : चट : ‘वािीसचह लाउ र्चट हचरनाम ।’ - मोकृष्ट्ि ४६·१३०. 
 
चटी स्त्री. लंर्ोट. (जुन्नरी) 
 
चटीपटी पहा : चट्टीपट्टी 
 
चटीचे चव. र्टकिार; र्मर्मीत; र्चवष्ट; र्ारं्लेर्ुरं्ले : ‘आम्हालंाही र्टीरे् खाण्यार्ी सवय लार्ली.’ 
- आआश े१४७. 
 
चटुि चव. र्रं्ल : ‘मीचह मािें र्टुल कटाक्ष जाता जाता काहीजिींवर फेकले.’ - कथाकातं ६९. 
 
चटूघटाव पु. कृपि, कंजूष मािूस. 
 
चटेकरी, चटे्टकरी पु. सैन्द्याबरोबरर्ा हरकामी चशपार्च; पटे्टवाला; र्पराशी. 
 
चटेगार १. बाटे; कोडबुळे; जाचतभ्रष्ट. २. अशा चशपायारं्ी पलटि. 
 
चटेि चव. र्ट लार्लेला; छटेल; व्यचभर्ारी : ‘या र्टेल मैनेच्या कारं्ाव्यावर तुम्ही र्मारत 
उभारलेली!’ - तोब ं७७. 
 
चटोवटी स्त्री. (प्रा.) र्ढाओढ; बरोबरी; स्पधा; र्ुरस. 
 चिचव. र्ढाओढीने; र्ुरशीने. 
 
चट्ट चिचव. सर्ळे; एकंिर; संबधं; साफ; िंाडून; र्ाटूनपुसून; लख्ख. पहा : चट 
 
चट्टा पु. १. र्ुरर्ुर करिारा, विेना करिारा भार्; नायटा; खाज सुटिारा पुरळ; िुखापत; क्षत; 
खवंि. २. व्रि; डार्; क्षत; चर्न्द्ह (चि. पडिे.) ३. (ल.) तोटा; िुिैवार्ा आघात; कोित्याही कृत्यात, धंयात 
आलेली, लार्लेली तोहमत, ठेर्; नुकसान; तूट; खोट; घस; र्ाट. (चि. येिे, बसिे.) [सं. र्प्] (वा.) 
चट्टा बसिे – नुकसान पोर्िे, कमी होिे : ‘मनुष्ट्य जातीच्या सुखास र्ट्टा बसत आहे.’ - आलेसं १८७. चट्टा 
िाविे – खर्ात पाडिे; नुकसान करिे; खड्ड्ड्ात घालिे : ‘... आम्हालंा र्ारं्ला ५०-७५ रुपयारं्ा...र्ट्टा 
लावनू त्या मूर्णत र्ालत्या िंापया.’ - पलकोघे ४८८. 
 
चट्टा पु. फडशा; फन्ना; चनःशषेपिा. 
 चिचव. पहा : चट्ट 
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चट्टामट्टा पु. १. खाऊन चनःशषे करिे; फडशा; फन्ना; ताव मारिे : ‘त्या िोघारं्ा श्वापिानंी 
केव्हारं् र्ट्टामट्टा उडचवला असता.’ - स्वप १९८. २. (ल.) नाश; नार्विूक - ‘मला खाली पाडून मािंा 
र्ट्टामट्टा करण्यार्ी तुिंी र्च्छा आहे.’ - के १०·६·३०. ३. (बायकी) भातुकलीर्ा खेळ संपपयावर मुलीनीं 
खाण्यारे् सवच पिाथच खाऊन टाकिे : ‘र्ट्टामट्टा बाळंभट्टा बाळंभट्टार्ी शेंडी उपटा.’ - मुर्ा. [सं. र्प्] 
 
चट्टी, चटी स्त्री. याते्रकरू, उतारू लोकानंा राहण्यासाठी केलेले र्वतारे् छप्पर. [काशमी.] 
 
चट्टी स्त्री. र्ट्टा; व्यापारात आलेला तोटा; नुकसान; हानी; ठोकर; तूट. (चि. बसिे, येिे, लार्िे.) 
 
चट्टी, चण्िी स्त्री. र्ढि. (र्ो.) 
 
चट्टीपट्टी स्त्री. १. अंर्ावरील भषूिे; विेीफिी वरै्रे शृरं्ार; शरीरमंडन. २. छानछोक 
चिसण्याजोर्ा रर्नाप्रकार; नट्टापट्टा; फाजील नीटनेटकेपिा; भपकेबाजपिा. [पट्टी चि.] 
 
चटे्टकरी  पु. पटे्टवाला; र्पराशी; हरकामी नोकर. 
 
चटे्टरीपटे्टरी चव. रंर्ीत पटे्ट असलेले : ‘...र्टे्टरीपटे्टरी आचि तंर् तोकड्ा कपड्ानंी’ - पाकंा ८७. 
 
चट णशरी चिचव. िंटपट; पटकन : ‘चकती हेलपाट याल? मी मोकळी न्द्हार्च. आवरा र्ट् चशरी!’ - 
र्ार्ो ४०. 
 
चट्सारे  चव. एकूि एक; िंाडून सवच : ‘...िचक्षि आचशयातील र्ट् सारे बारीकसारीक िेश 
र्ीनच्या कके्षत येतील...’ - आआआ ८. 
 
चड पु. र्ढार्च : ‘वटसाचवत्रीर्ा पुजते वड, बेंिरानं केला र्ड’ - लोसाको 
 
चड पहा : चढ, चढिे 
 शअ. र्ढून नंतर; ओलाडूंन : ‘धाचडती पवचतार्ड पैलाड ।’ - िाचव २०१. (वा.) चड घेिे – 
(र्मचकार) जोड्ाला वळि िेिे. 
 
चडक, चडकि, चडकिा, चडकिी, चडकािी स्त्री. १. र्पराक; र्ापट; थप्पड : ‘तयाकडे पहावें 
क्षिभरी । र्डका हािाव्या मुखावरी ।’ - कक १·१०·१४६; ‘नातरी जैसें र्डकिा । र्र्न हाचितलें  अजुचना ।’ 
- ज्ञा १७·४१८; ‘बळें हािोचन र्डकि । पायें प्राि घेतला ।’ - भाराचक १४·५२; ‘कोपा र्ढला अत्यदु्भत । 
धावंोचन मारी र्डकािा ।’ - नवनीत २०३. २. तडाखा; मारा; आवरे् : ‘रामा कामाचर्ये र्डके । प्रािी सुष्टिुष्ट 
न िेखे । जाचत कुळाचस नोळखे । अचभलाष रु्िें ।’ - कक २·५·८३. [ध्व.] [सं. र्टर्टचत] (वा.) चडकाण्या 
देिे – र्ापट्या िेिे, थपडा मारिे : ‘ती चतला (चमनीला) र्ारं्पया र्ार र्डकाण्या िेिार होती.’ - पापू 
१७०. 
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चडकन, चडकर, चडणदनी, चडणदशी चिचव. र्ाबकाने, छडीने मारलेपया फटकाऱ्याच्या झकवा 
तडाख्याच्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन; फाडकन : ‘र्डकुचन चमचथलेसी माचरलेया हरीनें ।’ - कृकौ ६३. 
[ध्व.] 
 
चडचड  स्त्री. धान्द्य, रव्य र्त्याचिकारं्ी िुलचभता; िुर्णमळता; अडर्ि; र्िर्ि; टंर्ार्च; कमतरता : ‘तेथे 
मजूर चमळचवण्याचवषयीं मोठी र्डर्ड होती.’ - िेव्यव्य १५७. 
 
चडचड, चडचडा चिचव. र्ापट, छडी मारण्याच्या आवाजाप्रमािे आवाज करून; फाडफाड. [ध्व.] 
 
चडचडिे अचि. केस झवर्रताना, चहसडताना, ओढले असता केसारं्ा र्डर्ड आवाज होिे; 
तडतडिे. 
 
चडचडिे अचि. बाजारभाव बेसुमार वाढिे; िर कडाडिे. 
 
चडचडीचा चव. तेजीर्ा; भरभराटीर्ा (व्यापार, धंिा र्.). 
 
चडचडीि पहा : चटचटीि 
 
चडिे अचि. वर जािे; उडिे; वाढत जािे; जोरात येिे; चमळिे : ‘पैं पाचरवा जैसा चकरीटी । र्डला 
नभाचर्ये पोटीं ॥’ - राज्ञा १८·४८०. 
 
चडिड, चडिडिी स्त्री. १. जळफळ; रार्ाने िात ओठ र्ाविे; काताविे; र्डफडाट. २. तापात 
होिारी तळमळ; घालमेल; अस्वस्थपिा; काचहली. ३. बेर्ैनी; तडफड; संताप व्यक्त न करता आपयामुळे 
होिारी मनार्ी अवस्था. 
 
चडिडिे अचि. १. जळफळिे; धुसफुसिे; आिळआपट करिे; मोठ्या संतापाने िोधाचवष्ट होऊन 
हातपाय आपटिे; रार्ाने िात ओठ खािे : ‘मर् ज्ञानें र्डफडी । जाचिवरेे् खुर खोडी ।’ - ज्ञा १४·१४९. २. 
तळमळिे; तापात घालमेल होिे; माशासारखे तडफडिे; हातपाय िंाडिे. 
 
चडिडाट पु. तडफडाट; रार्ामुळे वेड्ासारखी वार्िूक; जळजळाट; रार्ार्ा उरेक; संताप; 
र्डफड करिे. 
 
चडििे  अचि. जळफळिे; तडफडिे; संतापिे : ‘स्वर्चसुखें र्डफाय ।’ - उर्ी १७५. 
 
चडवड पहा : चढवढ 
 
चडवा, चडवी पु. स्त्री. पाण्यार्ा माठ ठेवण्यार्ी घडवरं्ी : ‘पािी भरून ठेवण्याकचरता र्डवी व 
िंाकिसुद्धा माठ वरै्रे...’ - ऐरापुप्र ९·४५१. 
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चडळ न. १. झभतीपासून सुटलेला र्ुन्द्यार्ा, चर्लाव्यार्ा, चवटारं्ा भार्, तुकडा, पोपडा, पापुरा, 
आवरि : ‘झभर्ाचर्या र्डळा । पिरार्ा पुंज वरे्ळा ।’ - अमृता ५·५९. २. जोड; तुकडा : ‘तें र्डळ नस्ता ं
अंतराळ । र्हंुकडे ।’ - िास १७·१०·७. [सं. र्ट] 
 
चडळ न. तवा : ‘आकाश आचि पाताळ । िोनी नामीं अंतराळ । काचढता ंदृशयारें् र्डळ । अखंड जालें  
॥’ - िास १५·१०·२०. 
 
चडाव पु. र्ढ; र्ढि; घाट. (र्ो.) 
 
चडाव पु. पायमोजा. (र्ो.) 
 
चडाणविे र्ढचविे; उत्कट करिे : ‘जें र्च्छेतें वाढवी । आशतेें र्डावी ।’ ज्ञा १३·११२. 
 
चडू, चंडू पु. एक शस्त्र : ‘नार्रर्डुं आचि सुरी । अचसलता बािधारी ।’ - कक ३·११·११५; ‘प्राश 
लहंुडी र्डु र्ि ।’ - मुआचि ३०·१६६ 
 
चड्डी स्त्री. १. कुस्ती, तालीम करतेवेळी वापरायर्ी लाडंी चवजार; जाघं; पचहलवान लोक लंर्ोट 
कसून वर एक फक्त माडंीपावतेोर् लाबं असिारा चवजारीसारखा र्ढचवतात तो कपडा. २. लहान मुलारं्ी 
रु्डघ्यापयंतर्ी चवजार. [क.] 
 
चढ पु. १. र्ढि; र्ढाव; उंर् भार्; पवचताचिकारं्ा उंर् होत रे्लेला प्रिेश. २. अशा उंर्वट्यारे् 
पचरमाि. 
 
चढ पु. वरर्ष्ट्मा; वर ताि करिे; मारे् पाडिे; झजकिे; अचतिम; वरर्ढ; मारे् टाकिे. 
 चव. श्रेष्ठ; श्रेष्ठ िजार्ा; वरर्ढ; झजकिारा. (वा.) चढास देिे, चढी देिे –उते्तजन िेिे; काम 
करण्यास भर िेिे. 
 
चढ पु. १. बढती; वाढ; उन्नती; वृद्धी; संवधचन (संपत्ती, ल्स्थती, हुद्दा, िजा, मोल, माप, झकमत, 
धारि यारं्ी). २. वाढावा; बरोबरी होऊन जास्त येिे. (वा.) चढ करिे – वरर्ढ करिे, चललावारे् वेळी 
र्ढता सवाल करिे; ‘यंिा सोळा सहस्र र्ढ करून त्यािे मामला केला’ - शेंिुिी कार्िपत्र १·५. चढ देिे 
– १. भर घालिे; उते्तजन िेिे : ‘भाऊसाहेबाने र्ढ चिला ।’ - ऐपो १९. २. चललावात झकमत र्ढचविे. चढ 
बसिे – वाढिे; जास्ती होिे. चढावर चढ देिे – जास्तीत जास्त र्ढिे, वाढिे, वरवर जािे. 
 
चढ पु. वाढलेली पट्टी; कर; सारावाढी (चि. बसविे, िेिे.). 
 
चढ  पु. हल्ला करिे; एखायावर तुटून पडिे; एखायावर र्ढाव, र्ाल करिे; हल्ला; मोहीम; र्ढार्च 
: ‘रघोजीच्या सैन्द्यावर र्ढ केपयामुळे त्याच्या सैन्द्यार्ी धािंल उडाली.’ - चवज्ञाचव ८·७·१२३. (वा.) चढीस 
भरिे, चढीस चढी िागिे - १. मोठ्या जोराने, चनश्चयाने, चकतीही संकटे आली तरी चपच्छा पुरविे; पाठीमारे् 
लार्िे. २. र्रेस पेटिे. 
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चढ पु. पूर : ‘उिकारे्चन अचत र्ढें । आकाश न बुडे सवचथा ।’ - एभा २८·३४३. ३. िुखण्यार्ा. 
 
चढउिर, चढउिार स्त्री. पु. १. र्ढिे व उतरिे; र्ढि उतरि; वर जािे व खाली येिे. २. जास्त कमी 
होिे; भरिे व कमी होिे; कमीजास्त प्रमाि होिे. प्रमाि सारखे नसिे (ताप, िुखिे र्त्यािीरे्). ३. 
उत्कषापकषच; क्षयवृद्धी. ४. आशा चनराशा : ‘म्हिोन मनातं र्ढउतार करंु लार्ले. परंतु बाहेर व्यंर्ोल्क्त शब्ि 
बोलेनात.’ - भाब १०३. 
 
चढि, चढिी स्त्री. १. र्ढ; र्ढाव; र्ढती; उंर् होत रे्लेली जार्ा. २. उंर्पिा; उभटपिा. 
 
चढिारी कमान पहा : चढिी कमान : ‘पेशवार्चच्या अस्ताला त्या वेळच्या मुत्सयाचं्या महत्त्वाकाकें्षर्ी 
र्ढिारी कमान नडली.’ - अभा ७. 
 
चढिे अचि. १. वर जािे; आरूढिे; वर बसिे (डोंर्र, टेकडी, घोडा, िंाड र्त्यािीच्या). २. उंर् जािे, 
होिे; वाढिे; खूप उंर् असिे (र्मारत, तारा). ३. वृद्धी पाविे; वाढिे; जास्त होिे; अचधक होिे; फुर्िे; 
मोठा आकार होिे; चवस्तृत होिे (समुर, संपत्ती, ज्वर). ४. महार् होिे (झकमत, धारि). ५. र्वाने ताठिे, 
फुर्िे; उन्द्मत्त होिे. ६. सूर मोठा होिे, वाढिे, उंर् होिे (र्ाताना आवाज, वाय र्.). ७. चफरिे; वर जािे; 
उलटिे (अम्मल र्ढला असता, अथवा प्रािोत्िमि समयी डोळे). [सं. उच्चलन] 
 
चढिे अचि. १. कडक होिे; जलाल होिे; तीव्र होिे (भार्). २. अम्मल र्ढिे; मि र्ढिे; चनशा येिे; 
उन्द्माि र्ढून चर्रकी येिे; कैफ येिे (चवष, मािक औषधी रव्य, चवखार र्त्यािींनी). 
 
चढिे अचि. चशरिे; जािे; शरीर त्यात जािे (र्ोळी, अंर्रखा र्.च्या अंर्ात); आत जािे (खंुटी, चखळा, 
खीळ). 
 
चढिे अचि. सार्िे; तंुबिे; थकिे; र्ढत राहिे; हळूहळू वाढत जािे (ऋि, शकंा, प्रशन र्.). 
 
चढिे  अचि. १. आच्छाििे; आवरि होिे; वर पसरिे; आिमिे (धूळ, काजळ, जंर्, बुरशी, शवेाळ). 
२. बसिे; लार्िे; लावला जािे (चर्लावा, रंर्, लेप, तेल, हात). ३. खुलिे; र्कर्कीत चिसिे; पूिचत्वास 
पोर्िे (रंर् झकवा रंर्चवलेला पिाथच, वस्तू). 
 
चढिे अचि. (िेवाचिकानंा) वाचहले जािे; अपचि केले जािे. 
 
चढिे अचि. १. तािला जािे (पखवाज, मृिंर्). २. (धनुष्ट्याला) रु्िा लाविे; सज्ज करिे. 
 
चढिे  अचि. प्राप्त होिे; येिे; लाभिे : ‘जेिें कचरता ंमचहमा र्डे । चवरक्तासंी ।’ - िास २·९·२. 
 
चढिऊन नपु. मध्यान्द्हीरे् ऊन. 
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चढिा चव. १. र्ढिीर्ा; उंर्ट; र्ढावार्ा; उंर्वट. २. वाढिारा; सुधारत जािारा; र्ारं्ला होिारा; 
प्रर्चतपर : ‘र्ढत वाढत पे्रमा ।’ - िाचव १६६. ३. उच्च; आध्याल्त्मक चवर्ारार्ा : ‘र्ढता अथच लार्ला । तरी 
अंतरात्मा र्ढतचर् रे्ला ।’ - िास १३·७·१३. ४. (ल.) उंर्; उच्च; तार (स्वर) : ‘र्ढत्या स्वरातं र्यर् 
पाचहजे.’ - नाकरु २·२९. 
 
चढिा णदवस पहा : चढिी वेळ 
 
चढिा पाया र्ढती परार्च, पायरी. सुधारत र्ाललेली ल्स्थती, अवस्था (एखायाच्या िैवार्ी); उत्कषार्ा 
आरंभ; ऊर्णजतावस्था; भरभराटीर्ी ल्स्थती. 
 
चढिा व्यय  (अथच.) वाढता उत्पािन खर्च. 
 
चढिी स्त्री. १. वाढ; प्रर्ती; सुधारिा; उत्कषच : ‘सवार्च माधवराव पेशव ेर्ढती राज्याला ।’- ऐपो १७६. 
२. श्रेष्ठपिा; उच्च िजा. ३. र्लती; बढती; र्ढता पाया. (वा.) चढिी गोष्ट सांगिे – फुशारकीने, आढ्यतेने, 
अरेरावीने बोलिे. 
 
चढिीकमान स्त्री. वाढत्या उत्कषार्ी ल्स्थती; र्ढती कळा; भरभराटीर्ा काळ; समृद्धीर्ा काळ; 
उियकाल; वृद्धीस अनुकूल काल. 
 
चढिी कळा स्त्री. १. ज्या काळात र्रंाच्या कळा वाढत जातात तो काळ; शुक्ल पक्षारे् चिवस. २. 
(ल.) भाग्यारे् चिवस; भरभराटीर्ी ल्स्थती, अवस्था; उत्कषचकाल : ‘र्ढती कळा धन्द्यार्ी जािुन वीर असे 
भीडती ।’ - ऐपो २६९. 
 
चढिी बाजू स्त्री. १. र्ंचजफाच्या डावात आलेली (एक्का, िुरी, चतरी अशा र्ढत्या िमाने) र्ारं्ली 
र्ारं्ली पाने. २. (ल.) भरभराटीरे् चिवस; उत्कषार्ा काळ; र्ढती कमान. पहा : चढिी कळा 
 
चढिी भाजिी स्त्री. (र्.) १. हलक्या पचरमािाच्या अंकास भारी पचरमािारे् रूप िेण्यार्ी कृती. उिा. 
आण्यारे् रुपये करिे. २. चकमतीनुसार वाढत्या िमाने केलेली रर्ना. 
 
चढिी भावना स्त्री. र्ढता, वाढता जोर, भर (रोर्, संपत्ती र्त्यािीर्ा). 
 
चढिीवाढिी चव. १. एकसारखी वाढत जािारी : ‘र्ढती वाढती र्ोडी । भर्वद् भजनार्ी ।’ - िास 
१४·३·२३. २. जास्त जास्त; उत्तरोत्तर वाढत जािारे : ‘र्ढतें वाढतें वाढवावें । पूजन िेवार्ें ।’ - िास ४·७·३. 
 
चढिी वेळ, चढिी वेळा १. स्त्री. र्ढिारी, वाढिारी वेळ; पूवान्द्ह; सूयोियापासून मध्यान्द्हापयंतर्ा काळ; 
सकाळ व िुपार. २. भरभराटीर्ा, उत्कषार्ा काळ. 
 
चढिी हळद स्त्री. लग्नात पायाकडून वर हळि लावण्यार्ा चवधी. 
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चढिे व्याज र्िवाढव्याज 
 
चढपट्टी  स्त्री. जािा कर 
 
चढभाव  पु. (वाचिज्य) मूळ झकमत व र्ढी झकवा जािा लावलेली झकमत यातील फरक. 
 
चढवट पु. र्ढ; र्ढि; उंर्वटा. 
 चव. वाढिारे; र्ढारे्; र्ढिीर्ा; र्ढावार्ा; उंर्ट. 
 
चढवडी  चिचव. (प्र.) र्ढवढी; र्ढाओढीने : ‘पुढें चशबिंीर्ा थाट सभोंवता िाट पाह्ाला उडी । 
राचहले उभे र्ढवडी ।’ - पला ४·२२. 
 
चढवढ पु. स्त्री. वरर्ढपिा; श्रेष्ठत्व; प्राबपय (चि. र्ढिे.). [र्ढ चि.] 
 
चढविउिरि न. मालमते्तच्या जुन्द्या मालकारे् नाव काढून नव्या मालकारे् नाव सरकारिफ्तरी 
िाखल करिे. 
 
चढविी  स्त्री. लग्नापूवी मुलीस वस्त्रालंकार घालिे. पहा : चढावा 
 
चढविे, चढणविे अचि. १. वर जाण्यास, बसण्यास, आरूढ होण्यास लाविे, वर बसचविे. २. 
उठचविे; वाढचविे; जास्ती करिे; सुजचविे; फुर्चविे : ‘धनी (साव्हचरनर्ा) भाव र्ढचवण्यास कबूल आहे.’ 
- रु्जा २५. ३. शफेारून ठेविे. 
 
चढविे, चढणविे अचि. अंर्ात घालिे (पोशाख) : ‘योग्य तो पोशाख र्ढवावा.’- ऐरा २·४८ 
 
चढविे, चढणविे अचि. १. रे्तचविे; उयुक्त करिे; भरीस पाडिे : ‘समथे येकिा ंकौतुके नीर् 
यातीस र्ढचवलें  ।’- श्रीसप्र ३·७६. २. मारिे; लर्ाविे; तडकाविे (र्ापट, तडाखा, रपाटा). 
 
चढविे, चढणविे अचि. तोंडात घालिे; चपिे (तंबाखू, भारं् र्.). (वा.) चढवनू येिे – १. (भारं्, 
िारू) चपऊन येिे. २. कैफ आपयाप्रमािे वार्िे, बोलिे, एकिम संतापिे. 
 
चढविे, चढणविे अचि. ताििे; आकषचिे; लाविे (धनुष्ट्यास रु्ि). 
 
चढविे चि.  खोटी स्तुती करिे. 
 
चढवाचढव स्त्री. चनरचनराळ्या वस्तू, माल र्. र्ढचवण्यार्ी चिया, व्यापार. 
 
चढवोहट स्त्री. १. र्ढिे-उतरिे. २. भरती-ओहटी : ‘समुरीं र्ढवोहट र्ािें ।’ - एभा ८·५८. 
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चढा चव. १. उंर्, उच्च; पहाडी; उिात्त, वरच्या पट्टीतला (आवाज, सूर). २. तािलेला (पखवाज); 
र्ढ्या सुरार्ा (मृिंर् र्.). ३. जास्त; अचधक : ‘भाव थोडा र्ढा; पि िूध अस्सल.’ - श्रीनापें ३२८. पहा : 
चढ 
 
चढार्य स्त्री. १. हल्ला; र्ाल; अंर्ावर जाण्यार्ी चिया; मोहीम; स्वारी करिे : ‘तलवार पुण्यावर धरून, 
मोंर्ल आला र्ढार्च करून ।’ - ऐपो २३०. २. रर्लेला व्यहू. ३. एखायावर चमळचवलेला वरर्ष्ट्मा. (वा.) 
चढार्यच्या गोष्टी करिे – िरडाविीच्या, अरेरावीच्या, चिमाखाच्या, मर्रुरीच्या र्ोष्टी करिे, रु्रकाविे. 
 
चढार्यखोर पु. अरेराव; हल्लेखोर. 
 
चढार्यि पु. १. पटार्चत घोडेस्वार; अश्वारोहिकुशल. २. िंाडावर, चकपपयावर र्ढण्यात पटार्चत, 
चनष्ट्िात; र्पळ. 
 
चढाऊ चव. १. र्ढता येण्यासारखा; र्ढून जाण्यासारखा; वर जाता येण्यासारखा (वृक्ष, डोंर्र, टेकडी 
र्.). २. आिमिशील; पुढे र्ालून जािारा : ‘अंत्यजामंधील चवशषे र्ढाऊ पुढाऱ्यानंी...’ - सासं २·४४४. 
 
चढाऊ, चढाव पु. टार् उंर् असून बिं असलेला (मुसलमानी) जोडा. पहा : चढाव (व.) 
 
चढाओढ स्त्री. र्ुरस; शयचत; स्पधा; होड. 
 
चढाचढी स्त्री. स्पधा : ‘तें चवकत घेण्याचवषयीं जी लोकारं्ी र्ढार्ढी’ - िेव्यव्य १८२. 
 
चढाचा चव. १. जास्ती होिारा, वाढिारा; जास्ती करिारा, वाढचविारा. २. ज्याला र्ढ, वाढ आहे 
असा; वृझद्धर्त होिारा; वाढीर्ा (औषध, भाषि, ध्वनी, आवाज). ३. िुराग्रहाने, मर्रुरीने वाढिारी; 
बेपवार्चर्ी (भाषा, आर्रि, र्ालर्लिूक). 
 
चढाबुचडा पु. मानेपासून वर ओढलेला, आवळलेला बुर्डा. 
 
चढाव पहा : चढ 
 
चढाव पु. पूर : ‘श्रीकृष्ट्िेस पाण्यार्ा र्ढाव आहे म्हिोन चलचहलें  तें कळलें .’ - ऐको ३६२. 
 
चढाविी, चढावनी स्त्री. १. र्ढ; हल्ला. २. वरताि; स्पधा; वरर्ढपिा : ‘तेथ वसंताकचरता ं
र्ढावनी । चग्रल्ष्ट्मअें केली रीर्विी ।’ - चशव ६२१. ३. उत्कटता. ४. रर्ना : ‘ठार्ं ठार्ं र्ढाविी घे वारू’ - 
रुस्वन ६९१. 
 
चढाविे  न. (र्मचकार) आढ्यावर झकवा तुळर्चवर र्ामडे अडकवण्यासाठी केलेली काठी, 
अडकाविे. 
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चढाव सांधा (चवअ.) िोन लाकडी भार् एकमेकानंा जोडण्यासाठी वापरण्यात येिारा एक प्रकारर्ा जोड 
(साधंा). यामध्ये एका भार्ावर िुसरा भार् जुळवनू लोखंडी पट्टी, चखळे, स्िू यासंारख्या साधनानंी साधंतात. 
 
चढावा पु. १. वरताि; वरर्ष्ट्मा : ‘कैवपयाही र्ढावा । कचरत चवषयसेवा ।’ - अमृता ९·३०. २. 
वाढ; वृद्धी : ‘अपेके्ष नाहीं चरर्ावा । सुखाचस र्ढावा । जयार्ें असिें ।’ - ज्ञा १२·१७२. ३. पूट; लेप; र्ढ : ‘र्ौथा 
मेळौचन पारं्वा । तया हचर र्ंिना करूचन र्ढावा ।’ - ऋव ९३. 
 
चढावा पु. १. परिेशी जमातीच्या लोकातं नवरिेवाकडून चववाहचवधीत पंर्ासंमक्ष मुलीकचरता आलेला 
पोषाख व र्तर वसे्त्र. २. भेट; नजर. 
 
चढावाचे धोरि र्ढार्च करण्यारे् धोरि; प्रथम र्ढार्च, हल्ला करिे : ‘र्ढावारे् धोरि स्वीकारून 
भारतार्ायांवर तुटून पडलो.’ - नाकरु ३·६७. 
 
चढी चव. १. सरस; वरर्ढ; श्रेष्ठ; उत्कृष्ट; थोर : ‘एकाहुन एक र्ढी जर्ामझध थोरपिाला चमरवु ंनको 
।’ - अफला ६०. २. अचधक उंर् : ‘वृक्ष एकाहुन एकेक र्ढी ।’ - ऐपो २४१. (वा.) चढी देिे – भरीस घालिे; 
भर िेिे : ‘विेमूती माधवभट हे महाराजासं र्ढी िेऊन िंुंजाव ेम्हितात.’ - ऐको ३६३. चढी पेटविे – भरीस 
घालिे : ‘शतेकऱ्यास र्ढी पेटवनू...’ - जोफुसगं्र १९८. चढी िागिे – र्र्णवष्ठ होिे : ‘ते चिवशी चर्. रा. 
िािाकडील व आम्हाकडील ४०–५० मािूस जायाजखमी जाहले. यामुळे र्ांवकर फारर् र्ढी लार्ले.’ - 
ऐलेसं ३०१९. चढी िाविे – भरीस पाडिे; र्ढविे. चढी होिे – अचधक प्रर्त, प्रभावी होिे : ‘वैज्ञाचनक 
प्रर्तीबरोबर शसे्त्रही बिलून ती र्ढी होत जातात.’ - युचज १४०. 
 
चढीि पु. अचधकमास. (को.) 
 
चढे, चढ्या, चढत्या घोड्याणनशी (घोड्ावर बसला असतानार्, एक वेळही खाली न उतरता) एका 
तडाख्याने; एका िौडीत; न थाबंता; मोठ्या आवशेाने : ‘नाचिरशहा यार्ी फौज र्ढत्या घोड्ाचनशी चिल्लीस 
पोहोर्ली. - भाब २३. 
 
चढेि चव. १. र्र्णवष्ठ; बेपवा; मर्रूर; घमेंडी; माजलेला; मानी; उद्धट; उन्द्मत्त; शफेारलेला; 
ताठरलेला; उच्च. २. उंर् : ‘मुसलमानी र्ढेल मर्रुरीच्या र्चतहासात.’ - एवाका ९. 
 
चढोत्री स्त्री. िेवास भेट, िेिर्ी; समपचि : ‘सक्तीनें र्ढोत्री याते्रकरू कडून घेऊं नये.’ - के २३·६·१९२९. 
 
चढोवढसा चिचव. र्ढाओढीने. पहा : चढोवढी : ‘मनतोष भरेल र्ढोवढसा ।’ - िाचव २१९. 
 
चढोवढी, चढोवाढी स्त्री. र्चषरे्ी र्ढाओढ; स्पधा; िंटापट, परंपरा, िंुंज (या शब्िार्ा प्रयोर् 
सामान्द्यतः तृतीया व षष्ठी चवभक्तीत करतात). 
 चव. र्ढते वाढते. उत्कषच होिारे : ‘वैकंुठ र्ढोवढी रामनामे’ - चनहचर १९.  
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 चिचव. १. जास्त जास्त, उत्तरोत्तर; अचधकाचधक; वाढत्या प्रमािाने; बढीबढीने : ‘वाढतें िुःख 
तयासी । अहर्णनशी र्ढोवढी ।’ - एभा ९·२३. २. र्ढाओढीने; अहमहचमकेने : ‘नारि प्रपहािाचि भक्त कोंडी । 
र्ढोवढी धावंती ।’ - एभा १९·२३२. 
 
चि स्त्री. ठेवि; बाधंा : ‘त्यार्ी र्िर् लहान.’ - ब्राचव ३९. [सं. तनु] 
 
चिक पु. र्िा; हरभरा : ‘र्िक, मसुर, मूर्, उडीि... िश चििल जािाव े॥’- मुआचि १४·११२. 
[सं.] 
 
चिक, चिाक स्त्री. एक मोठा मासा. (र्ो.) 
 
चिकन, चिकर, चिणदनी, चिणदशी चिचव. र्ाबकू, छडी, काठी र्त्यािींनी केलेपया आघाताप्रमािे 
आवाज होऊन; र्टकन; फाडकन. [ध्व.] 
 
चिका पु. १. झवर्ू, साप, चपसू र्.नी केलेपया िंशामुळे होिारी र्ुिर्ुि, विेना. २. चर्मटा घेतपयाने 
झकवा डार्पयाने होिारी तीव्र विेना. ३. चमरी खापपयाने तोंडार्ी, ऊन लार्पयाने अंर्ार्ी होिारी आर्. ४. 
फोडिीर्ा तडतड, र्रर्र आवाज (चि. मारिे, लार्िे, बसिे.) ५. रार्ार्ा िंपाटा, िंटका; फिकारा 
(चि. येिे, लार्िे.) [ध्व.] 
 
चिकाविे अचि. १. रु्िर्ुििे; विेना होिे; चतडीक उठिे (झवर्ू, साप, ढेकूि, चपसा, मंुग्या, 
चपसोळे र्त्याचिकाचं्या िंशाने - र्ावण्याने). २. र्ाविे; िंश करिे (झवर्ू, साप र्. प्राण्यानंी). 
 
चिकाणविे सचि. १. जोराने मारिे; र्िकन मारिे; ठोकिे. २. (ल.) स्मरिशक्ती, आठवि ताजी 
करिे, उजळिे. 
 
चिच चव. तल्लख; र्िर्िीत; बुचद्धमान; हुशार; तैलबुद्धीर्ा (मुलर्ा). 
 
चिचि  स्त्री. १. कमतरता; टंर्ार्च; तुटवडा. र्डर्ड; तूट (अन्न, पािी, वस्त्र र्त्यािींर्ी). २. महार्ार्च; 
िुर्णभक्ष; अडर्ि; ताराबंळ. [सं. र्ण्] 
 
चिचि  स्त्री. ठिका; र्ुिर्ुि; ठुसठुस. 
 
चिचि, चिचिा चिचव. १. चरकाम्या भाडं्ार्ा, मडक्यार्ा जो खिखि झकवा ठिठि आवाज 
होतो त्याप्रमािे आवाज होऊन; खडखडा. २. जखमेच्या झकवा क्षताच्या विेनापं्रमािे झकवा चतडकापं्रमािे. ३. 
छडी मारली असता होिाऱ्या आवाजाप्रमािे. ४. ढेकूि, चपसा, मुरकुटे डसताना जी र्ळवळ, र्जबज केली 
जाते त्यारे् चनिशचक; र्डर्ड; र्टर्ट : ‘र्ि र्ि र्ि चपसा आचि ढेकूि खािी ।’ - िाचव. ५. मोठ्याने; 
स्पष्टपिे : ‘शब्ि बोलताती र्िर्िा रे ।’ - िाचव. ७८०. [ध्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चिचििे अचि. १. र्टर्टून तापिे : ‘ऊन र्िर्ित होतं...’ - टारफुला २२१. २. फार वाढिे; 
र्ढिे (भाव, धारि). (को.) [सं. र्ण्] 
 
चिचििे अचि. १. छडी; र्ाबूक र्त्यािीच्या फटकाऱ्याने, तडाख्याने र्िर्ि असा आवाज होिे; 
छमछम, फाडफाड लार्िे. २. र्ुिर्ुििे; चतडीक मारिे; विेना होिे. ३. कडकडून भकू लार्िे. 
 
चिचिाट पु. १. अचतशय अडर्ि; ताराबंळ. २. पैसा, संपत्ती र्त्यािींरे् िुर्णभक्ष; अडर्ि. ३. 
अचतशय महार्ार्च. 
 
चिचिाट पु. चपसा वरै्रेंनी अचतशय र्ाविे; तीव्र विेना. 
 
चिचिीि चव. १. तीव्र; प्रखर (सूयचचकरि). २. फिफिीत; जळजळीत; रसरशीत (ताप). ३. 
तल्लख; र्ुिर्ुिीत; र्ुटर्ुटीत; र्लाख; बुचद्धमान (मूल); हुशार : ‘त्यातूंन जे कोिी अंमळ र्िर्िीत 
असतात.’ - चनअसा ४६. ४. मालमसाला झकवा मीठचमरर्ी सुरेख लावली आहे असा (पिाथच); र्मर्मीत; 
मसालेिार; खिखिीत (भाजी, िुंिका). ५. तीव्र; कडक (भकू). ६. कढत. ७. चतडीक मारिारे; 
ठिकिारे; विेना होत असलेले (क्षत, जखम). 
 
चििि  स्त्री. िंश िंालेपया भार्ार्ी र्ुिर्ुि, चतडीक; फुिफुि. [ध्व.] 
 
चिविी  न. हरभऱ्याच्या चपठार्ी आमटी. 
 
चिविीणमठविी न. र्रीबीरे् जेवि; किान्न; आलापाला; कोंडामाडंा. (वा.) चिविीणमठविी 
णपऊन असिे – केवळ किान्नावर राहण्यार्ी पाळी येिे; वार्चट अवस्था येिे. 
 
चिा पु. १. हरभरा (मोठ्या िाण्यार्ा) : ‘वानरार्ें ठेविें । र्ालफडा ंभराव ेर्िे ।’ - भाराचक १२·१०६. 
२. घंुरु्रात घालायर्ा खडा : ‘घारु्ऱ्या र्रझि र्ारू र्ण्याच्या ।’ - शचशसेना. (व.) [सं. र्िक] (वा.) 
चण्याच्या झाडावर चढणविे – खुशामत करून झकवा तोंडापुरते बोलून एखायाला र्ढविे, फुर्विे. 
 
चिाचि, चिािा पहा : चटचट, चिचि 
 
चिाचिा चिचव. र्टका बसण्यार्तपत : ‘ र्ारठलास तर शके र्िार्िा.’ - सीए ४७. 
 
चिाििे अचि. १. अचतशय वाढिे, र्ढिे. २. जबर वेिना होिे; ठिकिे झकवा चतडकिे. ३. 
अचतशय खाखा सुटिे; खाखाविे. 
 
चिाििे अचि. वाजिे : ‘स्वर मृिारं् र्िाचित वीिे ।’ - िाचव ४३१. 
 
चणि, चिी स्त्री. र्ुिूक; मोहोर; बहर : ‘ज्ञानतरूर्ी पहीली र्चि : ऐसीचर् होए’ - उर्ी ६४·५४१. 
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चिी स्त्री. १. बारीक हरभरा. (र्ो.) २. मसूर. (बे.) 
 
चिेिुटािे पु. अव. भाजलेले हरभरे, फुटािे. (वा.) चिेिुटािे करिे – उधळिे; उधळपट्टीने खर्च, 
व्यय करिे (पैसा, रव्य, सामग्री). [सं. र्िक] 
 
चिेबोर  न. बारीक बोरार्ी जात; र्ण्याएवढे बोर. 
 
चिोर, चिोरा चव. लहान; अपप आकारार्ा; लहानखोर (वते, पावटा, घेवडा, शेंर् र्त्यािींच्या 
चनरचनराळ्या जाती िशचवण्यासाठी हे चवशषेि लावतात). 
 
चण्डोि  शत्रचू्या मार्ून िबा धरून जािे. [फा.] 
 
चण्िकदािी स्त्री. नखरा करिारी : ‘आमच्या सासुबार्ंनी वन्द्संना...नटमोर्री, र्ण्िकिािी... 
र्त्याचि अनेक चबरुिं बहाल केली.’ - हेतोप्रबो १५. 
 
चिकोर, चिकर पु. स्त्री. १. (भाकरी, पोळी, फळ, लाडू र्त्यािींर्ा) र्तुथांश; पाव भार् : 
‘आमच्यातंील काहंीं र्तकोर - अधी शहािी मंडळी म्हिू ंलार्ली आहे.’ - लोचटकेले १·३७०. २. लहान 
तुकडा. 
 
चिरग, चिरंग, चिुरंग पु. पु. (संर्ीत) र्ार अंर्ानंी नटलेला हा र्मतीिार र्ायन प्रकार आहे. ह्ात 
तरािा, सरर्म, चतवट म्हिजे तबपयारे् बोल व ख्याल अशा र्ार प्रकारारं्ी रर्ना असते. पचहपया भार्ात 
र्ीतारे् शब्ि, िुसऱ्यात तराण्यारे् बोल, चतसऱ्यात सरर्म व र्ौा या भार्ात मृिंुर्ाच्या बोलारं्ी छोटीशी परन 
असते. ख्याल, टप्पा, ठुमरी याप्रमािे र्ायकीर्ा एक प्रकार : ‘र्ायकीमध्यें धु्रवपि (धु्रपि १), ख्याल, होरी... 
र्तरर्... हे प्रकार र्वर्च वर्ात ज्ञात आहेत.’ - ज्ञाझश १६७. 
 
चिरकसगी रुपया रुपयार्ी एक जात. 
 
चिरा पु. धूतच; र्तुर : ‘िोघेही उमिे, लाघवी आचि र्तरे होते.’ - एचपआ ३४. 
 
चिुर पु. फुलपाखराचं्या जातीतले एक पाखरू : ‘कालव्यावरून जाताना खूपसे र्तुर चिसले.’ - 
भोवरा १०७. 
 
चिुर चव. श्रावक झकवा जैन याचं्यातील िोन भेिापंैकी एक. िुसरे परं्म. 
 
चिुर चव. १. अत्यंत हुशार; बुचद्धमान; तीव्र बुद्धीर्ा; र्ुिर्ुिीत; र्ािाक्ष; युल्क्तवान; हरहुन्नरी; कुशल; 
धूतच; सुज्ञ; समंजस : ‘र्तुर तो र्तुरारं् जािे । र्तर तीं वेडीं ।’ - िास १३·१०·२५. २. व्यावहाचरक. [सं.] 
 
चिुर चव. र्ार; र्तुर्चि - र्चित र्. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चिुर(करि)  न. (नृत्य) डावा हात वाकवनू छातीसमोर आििे व उजव्या हातार्ी करंर्ळीचशवाय 
सवच बोटे चमटविे व उजवा पाय जचमनीवर हळूहळू आपटिे. [सं.] 
 
चिुर (भुवर्य) (नृत्य) भवुया मोहक चिसतील अशा तऱ्हेने िोन्द्ही बाजूस लाबंचविे. [सं.] 
 
चिुरक(हस्ि) न.  (नृत्य) अंर्ठा चमटवनू त्यावर करंर्ळीचशवाय तीन बोटे चमटविे व करंर्ळी उभी 
ठेविे. [सं.] 
 
चिुर साबाजी पु. (उप.) मूखच मािूस; अकलेर्ा कािंा. [सं.] 
 
चिुरस्र चव. १. र्ौकोनी; र्ोहीकडून सारखा. २. र्तुर, रु्ंड. ३. प्रमािबद्ध. ४. अनेक चवया व कला यातं 
प्रवीि; पारंर्त. 
 
चिुरस्र जािी (संर्ीत) िचक्षिेकडील तालार्ा एक प्रकार. 
 
चिुरस्र हस्ि िोन हातारं्ी िोन्द्ही कोपरे खायंाचं्या सरळ रेषेत येतील र्तकी उंर् करिे व हात खटकामुख 
करिे. हातारें् तळवे पे्रक्षकाकंडे येतील अशा रीतीने ते छातीपासून आठ अंरु्ले अंतरावर धरिे. 
 
चिुरंग चव. १. ज्याला र्ार अंरे्, शक्ती, साधने आहेत (हत्ती, घोडे, रथ, पायिळ र्.) अशा प्रकाररे् 
(सैन्द्य) : ‘र्तुरंर्ा पचरवारा । संजोडीया ंरहंवरा ं ।’ - ज्ञा ११·३९७. २. कपाळावर र्ार चिशानंा र्ार भोवरे 
असलेला (घोडा). 
 
चिुरंगबि न. १. र्तुरंर् सैन्द्य. २. (आधुचनक) घोडिळ, पायिळ, आरमार व वैमाचनक िळ. 
 
चिुरंगणिपी स्त्री. बुचद्धबळाच्या खेळातील खेळ्या उतरण्यार्ी संचक्षप्त लेखनपद्धती. जसे :- राघो = 
राजार्ा घोडा, वउं हप्या = वचजरार्ा उंट हत्तीच्या घरातील प्यािे मारतो, घो(रा२) उं ३ = राजाच्या िुसऱ्या 
घरातील घोडा उंटाच्या चतसऱ्या घरी जातो; ००० = राजा वचजराकडील बुरजात जातो र्त्यािी. 
 
चिुरार्य स्त्री. १. र्तुरपिा; हुशारी; र्ातुयच; कुशलता; र्ािाक्षपिा; बुचद्धमत्ता. २. र्तुर स्त्री : ‘फूल िेऊचन 
चतला उतरार्च । होर्च मी समज हे र्तुरार्च ।’ - नवनीत १३७. [सं. र्तुर] 
 
चिुराय, चिराय  पहा : चिुरार्य 
 
चिुरािाप पु. मार्णमक बोलिे, खुमासिार बोलिे : ‘र्तुरालापाने तो अनेकिा उच्चारला जातो.’ 
- अंया १९. 
 
चिुरोक्क्ि, चिुरोक्िी स्त्री १. (सास.) एखािा चवर्ार झकवा घटना यावर रर्लेला र्ुटका अथवा 
लघुकाव्य. २. कुशल भाषि. [सं.] 
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चिुघाि  पु. एका संख्येला त्यार् संख्येने र्ारिा रु्िून येते ती संख्या. [सं.] 
 
चिुथय चव. र्वथा. 
 पु. (ल.) (चवड्ातील) कात, (पुरुषाथातील) मोक्ष, िंड र्त्यािींना साकेंचतक नाव.े कारि ते 
प्रत्येकी आपापपया वर्ातील र्वा या स्थानारे् आहेत. उिा. १. पान, सुपारी, र्ुना, कात. २. धमच, अथच काम, 
मोक्ष. ३. साम, िाम, भेि, िंड र्. [सं.] 
 
चिुथयक  न. (सं. शा.) चनरीक्षिारे् र्ार समान भार् करिाऱ्या संख्या; आकृतीर्ा र्ौथा भार्. 
 
चिुथय मूळ (म.)  अ⁴= ब असेल तर अ ला ब रे् र्तुथचमूळ म्हितात. (र्.) 
 
चिुथाक्न्हक न. र्ातुर्णथक कमच; चववाहाच्या र्तुथचचिनी र्ृहप्रवशेनीय होम व कंकि सोडिे हे 
करावयारे् चवधी. [सं.] 
 
चिुथाश्रम पु. ब्रह्मर्यच, र्ाहचस्ा य, वानप्रस्थ व संन्द्यास या र्ार आश्रमापंैकी शवेटला, म्हिजे 
संन्द्यास : ‘मी आता संसार सोडून र्तुथाश्रम धारि करिार.’ - चवज्ञाचव १०·१०·२२५. [सं.] 
 
चिुथांश  पु. (र्.) र्ार समान भार्ापंैकी; र्ौथा भार्, चहस्सा. [सं.] 
 
चिुथी स्त्री. १. कोित्याही मचहन्द्याच्या शुक्ल व कृष्ट्ि पक्षातील र्ौथी चतथी : ‘र्तुथी तुझ्या मी कचरन 
अवघ्या थोर र्जरें ।’ - सारुह ६·१०७. २. र्ौथी चवभक्ती. 
 चव. र्ौथी : ‘सवचत्यार्ें र्तुथी । भक्ती जैसी ।’ - ज्ञा १४·२७०. [सं.] 
 
चिुदयि, चिुदयळ  चव. र्ार िलारें्, पाकळ्यारें्, प्रकाररे्, बाजंूरे् : ‘रु्िस्थानीं र्ि आधार । तेथे 
र्तुिचळ कमळ संुिर ।’ - स्वाचि ९·३·५४. [सं.] 
 
चिुदयिी  स्त्री. र्ार िले असलेले हस्ताकृती (पजंासारखे) संयुक्त पान. 
 
चिुदयश चव. १. र्ौिा. २. र्ौिावा. [सं.] 
 
चिुदयशणवद्याधाम  चव. चविान मनुष्ट्य; पचंडत. [सं.] 
 
चिुदयशी  स्त्री. र्ारंमासातील प्रत्येक पक्षातील र्ौिावी चतथी. [सं.] 
 
चिुर्णदकु्ष, चिुर्णदकू्ष चव. र्ारी चिशाकंडील; र्ोहोकडील : ‘र्तुर्णिक्ष ुवारा । न लाहे चनघों बाचहरा ।’ 
- ज्ञा १३·४११. [सं.] 
 
चिुदोि  पु. न. पालखी, मेिा. 
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चिुधा चव. चिचव. १. र्ार प्रकारर्ा. २. र्ार तऱ्हानंी, प्रकारानंी : ‘र्तुराश्रमवशें । एकु पुरुष र्तुधा 
चिसे ।’ - ज्ञा १८·६२९. [सं.] 
 
चिुबाहु न. र्ौकोन. 
 
चिुभुयज  चव. १. ज्याला र्ार हात आहेत असा (चवष्ट्िू). रु्िवार्क शब्ि : ‘जेथूचन र्यें चिभजुें हन र्तुभुचजें 
। सुरकायारे्चन व्याजें । घेंवोंघेवों येसी ।’ - ज्ञा ११·८३. २. र्ार बाजू, तोंडे झकवा पृष्ठभार् असलेला : ‘यारे् 
र्पटे र्तुभुचज स्फचटक असतात. - सेंर २·२५. ३. (ल.) शृखंलाबद्ध कैिी; मुसक्या बाधंपया आहेत असा; 
हात मारे् बाधंलेला. (चि. होिे, करिे.) : ‘अंतःपुरातं असा पारं्टपिा करायला लार्ले म्हिजे र्तुभुचज 
होण्याला उशीर लार्त नाहीं.’ - मूना. ४. (ल.) चववाहबद्ध; लग्न िंालेला : ‘मात्र एक अक्षर कुठे बडबडलास 
तर असा र्तुभुचज होशील. ‘ - भाब ं५०. [सं.] 
 
चिुमान  न. र्ार चमती असलेले : ‘तो याचमकी म्हिजे र्तुमान (फोर डायमेन्द्शनल जॉमेरी) भचूमती 
म्हिून संबोचधत असे.’ - कहीर् १३५. 
 
चिुमास  पु. आषाढ शुद्ध ११ पासून कार्णतक शुद्ध ११ पयंतर्ा र्ार मचहन्द्यारं्ा काळ. पहा : चािुमास्य 
[सं.] 
 
चिुमूयल्य चव. र्ौा या िजार्ी झकमत असिारा : ‘कचथल हा र्तुमूचपय आहे.’ - सेंर १·३१०. [सं.] 
 
चिुवयगय पु. धमच, अथच, काम व मोक्ष हे र्ार पुरुषाथच. [सं.] 
 
चिुवयषय चक्र एखाया घटनेर्ी िर र्ार वषांनी होिारी पुनरावृत्ती झकवा आवतचन. [सं.] 
 
चिुर्णवध  चव. १. र्ार प्रकारर्ा : ‘मंर्ळ रार्ातें आळवीत । र्तुर्णवधा िंडीरे् चवयावतं ।’ - वछाह 
२१३. २. सवच प्रकारर्ा : ‘र्तुर्णवधु ठसा । उमटो लारे् आपैसा ।’ - ज्ञा ७·२३. [सं.] 
 
चिुव्याज न. के्षत्र, ज्ञान, अज्ञान आचि जे्ञय असे र्ार प्रकार : ‘तैसें एकचर् र्तुव्याजें । कचथलें  
आम्हीं ।’ - ज्ञा १३·९५०. [सं.] 
 
चिुव्यूयह  पु. वासुिेव, संकषचि, अचनरुद्ध आचि प्रयुम्न असे पाृ वीस आधारभतू असलेले र्ार 
व्यहू. [सं.] 
 
चिुसीव  स्त्री. र्ारही बाजंूर्ी शीव; र्तुःसीमा; र्ावार्ी हद्द; वसे : ‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : ‘आता हें तुमर्ीए 
र्तुसीवचेस उभे न ऱ्हाएं :’ - लीर्पू ५९०. 
 
चिुहयस्िी चव. १. र्ार हात असलेला. २. (ल.) माकड. [सं.] 
 
चिुश्शास्त्री पु. न्द्याय, व्याकरि, पूवच आचि उत्तर मीमासंा यातं पारंर्त असलेला. [सं.] 
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चिुष्ट्क, चिुष्टय न. र्ारारं्ा समुिाय; र्ौकडा : ‘चर्त्त र्तुष्ट्ट्य डाहाचळका । कैचभजेतो ।’ - ज्ञा १५·९७. 
या पिानेयुक्त असेर् बरेर् समास आहेत. उिा. आश्रमर्तुष्ट्ट्य, पुरुषाथचर्तुष्ट्ट्य, विचर्तुष्ट्ट्य र्. [सं.] 
 
चिुष्ट्कोि पु. १. (र्.) र्ार कोन असलेली बहुभजुाकृती. २. र्ौकोन, र्ौरस, र्ार बाजू झकवा 
कोपरे असलेली वस्तू. 
 चव. र्ार कोनारं्ा; र्ार कोपरे ज्याला आहेत असा; र्ौकोनी. [सं.] 
 
चिुष्ट चव. उघड; प्रकट; जाहीर; र्ार जिासं माहीत. पहा : चिुष्टार्य : ‘उतर खासिसखते र्तुष्ट न 
होता प्राप्त व्हावे’ - पेि २५·२६५. 
 
चिुष्ट, चिुस्ट न. र्ौकशी; शोध; र्ार चठकािी चवर्ारिा : ‘र्तुष्ट करून शोध पाहून पारवानर्ी 
राजश्री नारोपंत प्रर्ुरे यासंी साचंर्तले की आपया वरास मूल िेिे.’ - पेि ४३·७२. 
 
चिुष्टय न. (सास.)  नाट्य, कथा, कािंबरी यासंारख्या साचहत्यप्रकारातील र्ार अन्द्योन्द्याश्रयी कृतींर्ी 
माचलका; र्ौकडी. [सं.] 
 
चिुष्टार्य, चिुष्ट्ट्यी स्त्री. १. र्ौघे झकवा काहीजि चमळून एखाया व्यवहारार्ी करतात ती र्ौकशी. 
परं्ारं्ी तपासिी; परीक्षा. २. बोभाटा; प्रचसद्धी; वाच्यता; र्वर्वा; र्ौप्यस्फोट. [सं. र्तुष्ट्ट्य] 
 
चिुष्ट्पदी स्त्री. (सास.)  र्ार र्रि असलेले कडव ेझकवा कचवता. [सं.] 
 
चिुःशाि, चिुःशािी, चिुःशािक स्त्री. र्ौसोपी वाडा. 
 
चिुःश्रुणिक चव. र्ार श्रुतींनी युक्त : ‘भरतार्ा षड्ड्ज र्तुःश्रुचतक चसद्ध होतो.’ - मार्ोवा २०. 
 
चिुःसीमा  स्त्री. १. र्ारी चिशाकंडर्ी हद्द; र्ोहो बाजंूर्ी मयािा (शते, र्ाव र्त्यािीर्ी). २. या 
मयािा ठरविे, रेखिे, घालून िेिे. (चि. करिे.) [सं.] 
 
चिुःसीमापूवयक चिचव. र्ारी सीमा नक्की करून, नोंिून, ठरवनू. 
 
चिुःसूत्री स्त्री. र्ार तत्त्वारं्ा समुिाय. स्विेशी, बचहष्ट्कार, राष्ट्रीय चशक्षि व स्वराज्य ही 
लोकमान्द्यारं्ी र्ार सूते्र. 
 चव. र्ार प्रकारर्ा, तत्त्वारं्ा, चनयमारं्ा (कायचक्षम व्यवहार र्.). [सं.] 
 
चिूका पु. वस्त्र : ‘हातुका मतुका, र्रिी र्तुका’ - लोसाको. 
 
चिोडा पु. घेरा. (व.) 
 
चत्र, चत्रा चव. शहािा; धूतच; र्पळ. पहा : चिुर [सं. र्तुर] 
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चत्रार्य स्त्री. फाजील हुशारी, र्पळता. पहा : चिुरार्य : ‘हे पहा! र्त्रार्च करीत बसण्यातं काही तात्पयच 
नाही.’ - यख. [सं. र्तुर] 
 
चत्राय स्त्री. सूक्ष्म दृष्टी. (र्ो.) 
 
चत्राय स्त्री. आठवि; सूर्कता. पहा : चिुरार्य 
 
चत्वर पु. र्ौक; अंर्ि : ‘पाहें तों अलकापुरीसम चिसे रत्नप्रभे र्त्वरें ।’ - निाव्र १२. [सं.] 
 
चत्वार चव. र्ार. [सं.] 
 
चदरणबल्ली, चद्दरणबल्ली स्त्री. र्पटी कवले : ‘बेळर्ावकडे छपरातंील 
वाशावंर...र्िरचबल्ली...बसचवतात.’ - तप २८६. [झह.] 
 
चदाड्या चव. जाड. (िंाडी.) 
 
चद्दर स्त्री. १. र्ािर; वस्त्र. २. तव्याप्रमािे उपयोर् करायर्ा लाबं पत्रा. ३. अंथरलेला थर. [फा.] 
 
चनका, चनकाविे, चनकाणविे पहा : चिका, चिकाणविे 
 
चना पु. नासवलेपया िुधातून पािी काढून टाकपयानंतर राचहलेला भार् : ‘भारतीय चमष्टखायात 
शुद्ध िूध...नासवलेले िूध (र्ना झकवा पनीर) हे पिाथच वापरले जातात.’ - चमष्टखाये ९८. 
 
चना पु. १. फुटािा. २. जाड र्ण्यार्ी, पजंाबी पद्धतीर्ी उसळ. [सं.] 
 
चनी स्त्री. मोहर; बहर : ‘ज्ञानतरुर्ी पचहली र्नी ते ।’ - उर्ी ५४१. 
 
चनीयामनीया स्त्री. अव. वाळवनू चतखट मीठ लावलेली बोरे : ‘मधपया सुटीत त्यानं र्नीयामनीया 
आचि र्ंडेऱ्या घेऊन मला चिपया.’ - जुम्मन १६७. 
 
चनोडा पु. केसार्ा घेरा; संजाब (ना.) 
 
चनोिी स्त्री. पावटा : ‘वाकुरी एवढं र्ाव हार्च र्नोली एवढं । िेव ज्ञानोबाच्या चतथं साधूर्ा तळ एडं ॥’- 
लोसाको. 
 
चन्गाि   पु. पजंा. [अर.] 
 
चन्निन्न  पु. अव. खोड्ा; र्ाळे; रे्ष्टा. 
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चन्नी स्त्री. कपाळावर लहान पाढंरा चटकला असलेली मेंढी. (माि.) 
 
चन्नुिा चव. घेवड्ार्ी एक जात : ‘माळीि साि िेर्च । भाजी र्न्नुपया घेवड्ार्ी । रानी र्र्णभि केवड्ार्ी 
॥’- लोसाको. 
 
चप पु. र्पार; कोपऱ्यार्ा छाट; र्मारत अर्र रस्त्यार्ा वळिावर पुढे आलेला भार् कापून टाकिे. 
कोपरा असतो तो वळिावर छाटून टाकिे : ‘रेंर्ी सोनाण्यार् ं घर ओलाडंतेसं पाहून िारकीनं र्पेबाहेर 
डोकावलं.’ - बाचवबु २१. 
 
चप न. पोर्ा; आिळपयामुळे भाडं्ास आलेला बाक; वाकडेपिा. (र्ो.) 
 
चप उद्र्ा. र्प्प; र्ूप. 
 चिचव. स्तब्धपिे; शातंपिे; मुकाट्याने; रु्पर्ूप. (चि. बसिे, राहिे र्.) 
 
चपक, चपका, चपकन पहा : चबक र्. 
 
चपकिे   अचि. भाडं्ाला पोर्ा पडिे. (ना.) 
 
चपकन, चपकर, चपणदनी, चपणदशी चिचव. एका पळात, अचत त्वरेने; लवकर; िंटचिशी; ताबडतोब; 
एकिम : ‘हंुिडिाऱ्या खोंडार्ी झशरे् र्पकन पकडून तो त्याला ... शरि आिी.’ - कथाकातंा ५५. [ध्व.] 
 
चपकि, चपका  पहा : चपखि 
 
चपका पु. १. र्पकन मारलेली र्ापट; र्ापटी; रट्टा; तडाखा. (चि. िेिे.) पहा : बचक. २. पजंा. 
(र्ो.) [ध्व.] 
 
चपका पु. १. चवचशष्ट पिाथार्ा लेप िेऊन िाचर्ना झकवा सोने चवस्तवात तापविे. (चि. िेिे.) २. 
उजळा, चजपहर्च िेण्यार्ी रीत, पद्धत. 
 
चपका पु. िही, ताक वरै्रेर्ा आंबटपिा मोडण्यासाठी तापचवलेपया पळीत, तेल, चजरे, झहर्, मोहऱ्या 
वरै्रे घालून ती पळी िह्ात वरै्रे बुडविे झकवा घालिे; फोडिी. 
 
चपका स्त्री. अव. र्मका. (खा.) 
 
चपक चपक चिचव. चर्खल पाण्यातून जाताना र्पलाचं्या होिाऱ्या आवाजार्ा चनिशचक शब्ि. 
ध्वन्द्यनुकारी शब्ि : ‘क्षिोक्षिीं चर्खलाशीं र्पक् र्पक् करून चहतरु्ज करिाऱ्या र्पला...’ - व्यव २००. 
[ध्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चपखि  चिचव. १. बरोबर, तंतोतंत : ‘रहस्यमालाचि वाङ्मय त्यात कसे र्पखल बसू शकते.’ - 
छािंसी ८८. २. (ल.) संर्तवार; योग्यप्रकारे.  
 चव.  १. अनुकूल; साजेसा; योग्य. २. न्द्यायार्ा; खरा; रास्त. ३. अर्ूक; नेमका. 
 
चपखळ  चव. स्वच्छ; स्पष्ट. 
 
चपचप चव. ओला; झर्ब. 
 
चपचप, चपचपा  चिचव. १. र्टकन; िंटिंट; तडकाफडकी; पटकन. २. र्टर्ट; तीव्र : ‘उने 
र्ारं्ली र्पार्पा लार्त होता.’ - चमरास १७६. 
 
चपचपिे १. पहा : चवचविे २. मुरिे; (रु्िधमच र्त्यािीनी) युक्त होिे; ३. माखिे : ‘सपफ्युचरक 
आचसडातं र्पर्पलेले पामचस िर्डारे् तुकडे.’ - रशामू १२१. 
 
चपचपीि चव. (तुपाने, तेलाने) माखलेपया. 
 
चपचपून चिचव. झर्ब होर्चपयंत; भरपूर : ‘र्पर्पून तेल लावपयाखेरीज न्द्हापयार्त वाटत नाही 
आम्हालंा.’ - पूपु ८३. 
 
चपटक चव. र्प्पट; सपाट; बसके : ‘पाठीमार्ून र्पटक असलेलं डोकं आचि कोपरापासून कापलेला 
डावा हात...’ - रथर्ि २. 
 
चपटा, चपडा चव. १. बसका व सपाट; नकटा; र्ापट; बसकट; कमी उंर्. २. रे्पटलेला; चर्वळ; 
र्ापटलेला; ठोकलेला; पसरट. पहा : चापट ३. लहान; बारीक (डोळे). ४. नकटा. (व.) [सं. र्पेट] 
 
चपटी, चपडी स्त्री. ठोकून, र्ोपून र्ापट केलेली कोितीही वस्तू, पिाथच (पैसा, झतबलेपया किकेर्ा 
र्ोळा, उंडा). [सं. चर्पट] 
 
चपटी, चपडी स्त्री. १. जोंधळ्यार्ी अरर्डीसारखी एक हलकी जात. २. िुध्या भोपळ्यार्ी एक जात : 
‘याच्या (िुध्या)... र्पटी, तंुब्यासारखी वर्ैरे जाती आहेत.’ - फचर् १०८. 
 
चपडा चव. (साकेंचतक, भाजीपाला व्यवहार) िोन संख्या. 
 
चपडा पु. चशवण्यार्ा िोरा रंु्डाळलेले पाकीट; िोऱ्यारे् पाकीट. (व.) 
 
चपडार्य स्त्री. (जरतारी धंिा) १. सूत र्ापट करिे. २. र्पण्यारे् यंत्र. 
 
चपडाक, चपराक स्त्री. र्ापट; थप्पड. [सं. र्पेट] 
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चपडािाख, चपडीिाख, चपडी स्त्री. पातळ तुकड्ारं्ी, र्कत्या पाडलेली लाख. लाखेर्ा एक प्रकार 
: ‘तीं (तलवारीर्ी) पानं र्पडी लाखेंत पुन्द्हा मुठींतून बसवली.’ - स्मर्ा ५३६. 
 
चपिी स्त्री. वपह्ार्ी फळी; वपह्ारे् पाते. [सं. र्पट] 
 
चपिी चव. १. र्पटे, बसकट, नकटे (नाक). २. र्पट्या नाकार्ा; बसक्या नाकार्ा; नकटा. [सं. 
चर्पट] 
 
चपिी स्त्री. िंाकि; िंाकिी; िंाकण्यारे् भाडें; वाडर्ा. [झह. र्पनी] 
 
चपिळ, चपिळा, चपिाळ, चपिाळा, चपिाड, चपिाडा चव. र्पटा; थपकट; पातळ आचि सपाट. 
पहा : चपटा 
 
चपना चव. डावखुरा; डावा; उजव्या हाताने चजतके िंटपट, सुलभतेने व सुबक होते तसेर् डाव्या 
हाताने करिारा.[फा.] 
 
चपपक म. धैयच : ‘तेिें र्पपक त्यार्ें रे्लें  । म्हिें ओढवलें  िुमचरि ।’ - चनर्ा १८. 
 
चपर पु. १. सेवक; र्ाकर; िूत : ‘अबिालीरे् र्पर काबुलेहून छ २० रचबलावली चिलीस पोर्ले.’ - 
पेि २·१०६. २. तर्ािा करिारा ढालार्चत, चशपार्च; खास हुजऱ्या. 
 
चपरिी  चव. र्ापाच्या : ‘र्परिी तोफा वोचढपया बुरुजावर.’ - ऐपो २·२०१. 
 
चपरंग पु. स्त्री. र्ारं्ली नीट घासलेली, रु्ळरु्ळीत केलेली कवडी (मुलाचं्या खेळात र्कण्या-
टाकण्याकचरता). 
 
चपराकिे उचि. र्ापट मारिे; थप्पड मारिे; रपाटा लर्ाविे. [क. र्प्पचरसु] 
 
चपराशी, चपरासी पु. र्परास (चबल्ला) धारि करिारा; जासूि; नोकर; चशपार्च; िूत; हरकारा; 
पटे्टवाला : ‘मंत्र्यापासून र्पराशापयंत सवांना जें मान्द्य आहे ते उघड बोलण्यार्ी जरुरी तरी काय?’ - 
आआआ २७. [क. र्परासी][झह.] 
 
चपरास, चपडास स्त्री. १. र्पराशयाच्या पट्ट्ट्यावरील चबल्ला, बकल (चपतळ र्. धातंूर्ा) २. 
मेिबत्तीर्ा आकडा अडकवण्यासाठी खाबं, झभत र्.ना बसवतात तो धातूर्ा पत्रा झकवा र्कती. ३. छातीरे् 
कवर्. ४. चबजार्री कडी, ही कडी बसवायला मारे् र्ापट भार् असतो. [झह.] 
 
चपरास  स्त्री. कुरंुिार्ा िर्ड बसचवलेला लाकडार्ा हप्ता. 
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चपराळकी स्त्री. र्पराक; थप्पड : ‘त्यावर र्पराळकीसारखें िुसरें रामबाि औषध नाहीं.’ - आर्र 
३·१०६. 
 
चपि, चपळ, चपळा चव. १. र्लाख; तरतरीत; तल्लख; हुशार. २. र्रं्ल; अल्स्थर; तरल; 
र्ुळबुळ्या. ३. स्वैचरिी; स्वेच्छार्ारी; चछर्ोर; उठवळ (स्त्री.). ४. त्वरा असिारा; चनसटिारा; हाती न 
लार्िारा. [सं. र्पल] 
 
चपि, चपळ (शाप.) उडून जािारे; वायुपचरिामी. [सं. र्पल] 
 
चपि, चपळ, चपळी स्त्री. पायातील वहाि; र्प्पल : ‘हा जरी र्ंभीर होये । तरी र्पपया का ंखाये ।’ 
- कापु १४·१४२. 
 
चपिख चव. र्पळ; र्लाख. 
 
चपिा, चपळा स्त्री. स्वैचरिी; कुलटा स्त्री : ‘चफरचवत सकला । र्पला झभर्री ।’ - मानाप ८२. [सं.] 
 
चपिा, चपळा स्त्री. वीज : ‘कीं अंर्ावरी र्पळा पडे ।’ - राचव ४·४९; ‘मधुचन मधुचन ही र्रं्ल र्पला ।’ 
- मृच्छक. 
 चव. पहा : चपळ [सं. र्पला] 
 
चपळार्य  स्त्री. १. र्पळपिा; र्लाखी; तरतरी; तल्लखपिा. २. जलिी; त्वरा; घार्च. 
 
चपळार्यने चिचव. िंटपट; त्वरेने. 
 
चपळी चव. र्रं्ल; स्वैर : ‘र्पळी चस्त्रयेचस मेळला वरू ।’ - चिपु २०३. 
 
चपाचप, चपाचपा चिचव. १. र्टकन; र्पकन; र्टचिशी; र्पर्प आवाज करून; िंपािंप; िंटकन. 
पहा : चपचप. २. र्टर्ट; र्टके बसण्यार्तपत : ‘उने र्ारं्ली र्पार्पा लार्त होती.’ - चमरास १७६. 
 
चपाट न. राखरारं्ोळी, चनःशषेता; सत्यानाश; उद्ध्वस्त, जमीनिोस्त केलेली झकवा खाऊन फडशा 
पाडलेली अवस्था : ‘र्ावोनी र्पाट केले भक्त भोळे । अव्यक्त ठेचवलें  चनजपे्रम ।’ - बर्ाथा ७०५. 
 चव. उद्ध्वस्त केलेला; जमीनिोस्त केलेला; सपाट करून टाकलेला; लुटलेला; २. खाल्लेला; 
फन्ना उडवलेला; साफ; र्ाटूनपुसून स्वच्छ, रु्ळरु्ळीत केलेला. 
 
चपाटचे  उचि. काबीज, हस्तर्त करिे. (र्ो.) 
 
चपाटि  न. वस्तऱ्याला धार लावण्यार्ा कातडी पट्टा : ‘बापूराव...सेफ्टी रेिंर काढून र्पाटण्यावर 
उर्ाळू लार्ले.’ - हाझर् ३५. 
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चपाटिे  उचि. १. खाऊन टाकिे; फन्ना उडविे; यथेच्छ खािे; र्पाट करिे. २. र्टकन, िंटकन उरकून 
टाकिे; आटोपिे (काम-धंिा). 
 
चपाटा पु. १. वरे्; सपाटा. पहा : झपाटा २. हल्ला; मार : ‘चशवाजीराजार्ा र्पाटा । फाचजलखान बारा 
वाटा’ - ऐपो २१. ३. िंटका. 
 
चपाटी स्त्री. झर्रे्च्या िंाडार्ी तोडलेली फािंी. (व.) 
 
चपाटी स्त्री. र्ापट; थप्पड; धबका. 
 
चपािी स्त्री. किकेर्ी लाटून केलेली पातळ पोळी, रोटी. [झह.] 
 
चपापिे  अचि. १. िर्किे; चभिे; घाबरिे. २. संकोर् वाटिे; लज्जा झकवा भीती यामुळे माघार घेिे, 
मारे् सरिे; िबिे; आकल्स्मक लाजेने वृत्तीत बिल होिे : ‘मर् एकिम र्पापून र्प्प होत असे.’ - स्मृर्ापा 
१४९. [झह. र्पना चि.] 
 
चपापा पहा : चपाचप, चपाचपा 
 
चपेट स्त्री. १. र्ापट; थापड; थप्पड; आघात; प्रहार; तडाखा (वाघाच्या झकवा माजंराच्या पंजार्ा, 
हातार्ा) : ‘मृत्युव्याघ्रें र्पेटघात । मारूचन प्राि घेतला ।’ - मुआचि २७·१०६. २. िुिैवार्ा झकवा संकटार्ा 
तडाखा, िंपाटा. ३. धंयात बसलेली ठोकर झकवा आलेली तूट. (चि. मारिे, बसिे.) ४. लुटारू झकवा 
पटकी र्. साथी यारं्ा हल्ला; धाड. ५. चपकावंर रोर् पडून झकवा पीक उंिरानंी खाऊन िंालेला नाश. ६. भतू, 
चपशार् यारं्ा तडाखा, िंपाटा. [सं. र्प्] (वा.) चपेट साधिे – (व्यापारात वरै्रे) र्ारं्ले बस्तान बसिे. 
चपेटीि येिे – तावडीत सापडिे. 
 
चपेट स्त्री. १. जुलमी सते्तकडून िंालेला छळ, ताप. २. अवचर्त िंालेला आघात, प्रहार : ‘अवचर्ता 
मृत्यरू्ा र्पेट...’ - एवाका १०७. 
 
चपेट स्त्री. वर्चस्व; मुठीत येिे. 
 चव. १. हािून पाडलेला, उद्ध्वस्त केलेला; जमीनिोस्त केलेला; उजाड पाडलेला. २. (ल.) 
खाऊन फस्त केलेला; खरू्चन टाकलेला; लख्ख साफ केलेला. 
 
चपेटघाि पु. र्पराक : ‘कवटाळूनी र्हंू हातीं । चविाचरलें  र्पटघाती’ - नाम ४७५. [सं.] 
 
चपेटिे सचि. मारिे; तडाखे लर्ाविे; िंोडपिे : ‘हल्स्तिंत िोघे घेऊन । पुढें र्पेटती शषेनारायि ।’ - 
हचरचव १९·११९. 
 
चपेटा पु. १. तडाखा; रट्टा; प्रहार; आफत; नुकसानी : ‘झसहार्ा जो बाल तोही र्पेटा । मारी त्याला 
जो करी मत्त मोठा ।’ - मर्पु १४२. २. वाऱ्यार्ा िंोत. ३. जोरार्ा हल्ला; वषाव; लोंढा, पूर झकवा लोट : ‘असो 
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यशोिा ऐके सािर । र्ाऱ्हचियारें् र्पेटे थोर ।’ - ह ६·१६३. ४. वडे; िंपाटा : ‘तुज लार्ला एक्या बायकोर्ा 
र्पेटा’ - ५३ [सं. र्प्] 
 
चप्किश, चब्किश स्त्री. हातघार्च. तलवारीस तलवार चभडून होिारी लढार्च. 
 
चप्प उद्र्ा. र्प्प; र्ूप. 
 चिचव. स्तब्ध. पहा : चप 
 
चप्पि, चप्पळ, चप्पिी, चप्पळी स्त्री. वहाि. पहा : चपि 
 
चप्पी स्त्री. १. डोक्यार्ी रु्ळरु्ळीत हजामत करिे. २. अंर् रर्डिे, िाबिे. 
 
चप्पी स्त्री. वस्त्रार्ी ठाकचठकी; र्ापर्ोपी; पोषाखाच्या, वस्त्राच्या घड्ा र्ापूनर्ोपून बसचविे. 
 
चप्पू चव. १. सावध; हुशार; चववकेी; िूरिशी; शहािा. २. तल्लख; र्लाख; हुशार; समजूतिार 
(लहान मुलाला म्हितात). 
 
चिळा चव. र्पल; र्रं्ल : ‘र्फळा भलुता । चनरेक्षीिीं पाहाता ं।’ - श्रीकृष्ट्िर् १५·४९. 
 
चिळी चव. छर्ोर; र्रं्ल. ‘वुतम पुरुषा जवझळ । न राहे स्त्री र्फचळ ।’ - श्रीकृष्ट्िर् १०·६९. 
 
चब स्त्री. रे्पिे; िाबिे : पहा : चप : ‘ताविानें लाबंीने बसवनू र्ब मारावी.’ - तप २५. 
 
चब स्त्री. काठी. 
 
चबक, चबका र्बकि. पहा : बचक, बचकि, बचका 
 
चबकिे  अचि. र्पापिे; वर्किे; भीतीने िविे. पहा : चपापिे 
 
चबकणर  चिचव. बर्कन (पाण्यात एकिम हात घातपयावर होिारा आवाज) : ‘डेरेयातु हातु घालुचन 
पाहाचत । तंव पाचियातुं र्बकचर घातला :- लीर्उ ३१९. 
 
चबकि, चबखि चिचव. १. बरोबर; नीट; ठाकठीक; तंतोतंत; नेमका; जसा हवा तसा. २. (ल.) 
संर्तवार; योग्य प्रकारे; लार्ू पडेल असे. 
 चव. १. अनुकूल; साजेसा; योग्य; बरोबर. २. न्द्यायार्ा; खरा; रास्त. 
 
चबचबिे अचि. ओलेझर्ब असिे; पाण्याने पूिचपिे चभजलेले असिे. 
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चबचबीि चव. चिचव. ओली; थबथबीत; र्पर्पीत; (पािी, तूप र्त्यािींनी) चलबचलबीत; झर्ब; 
चभजलेले. (चि. चभजिे.) [ध्व.] 
 
चबडबीि, चबढबीि चव. ढवळलेले; र्िळ िंालेले, र्ढूळ (पािी). 
 
चबडा पु. पहा : जबडा : ‘हनुमंतावरी अकस्मात । वरे्ें लोटला चवनतासुत । र्बडा र्रं्ूने िंडचपत । 
पचर झकचर्त न हाले ।’ - हचरचव ३१·१४४. 
 
चबडाक, चबढाक,  चबराक स्त्री. थप्पड; तडाखा. पहा : चपराक 
 
चबढब, चबडब स्त्री. १. पािी ढवळिे, हलविे; ढवळून र्ढूळ करिे; रबरबीत झकवा चर्वचर्वीत करिे. 
२. (पिाथच, वस्तू) चफरविे; र्कडेचतकडे फेकिे; अस्ताव्यस्त करिे; उखरवाखर करिे. ३. िुसऱ्यानंा त्रास 
होर्चल अशा रीतीने लुडबूड करिे; लाडंा कारभार करिे; ढवळाढवळ. ४. (अन्न वरै्रे) चर्वडिे; भेसळ 
करिे. ५. उलाढाली करिे; खेकट्यात झकवा कर्ाट्यात पडिे, चशरिे; खविव, उपद्व्याप करिे. ६. र्ढूळ 
ल्स्थती; रेंिाडपिा (पािी र्.र्ा). ७. चर्वडाचर्वड (अन्नार्ी). ८. घोळ; घोळंकार (स्वच्छ आचि अस्वच्छ 
पिाथांर्ा). ९. स्थानभ्रष्टता; अस्ताव्यस्तपिा (वस्तू, कामे, मािसे र्.र्ा). [ध्व.] 
 
चबढब, चबडब स्त्री. (युक्त्या, बेत, मसलती) पराभतू होिे; फसिे; वाया जािे. 
 
चबढबी, चबडबी स्त्री. व्यचभर्ाचरिी; बिफैली स्त्री. 
 
चबढबी, चबडबी, चबढब्या, चबडब्या चव. १. उपद्व्यापी; पैशासाठी नाना तऱ्हेच्या चहकमती आचि 
युक्त्या करिारा; र्ळवळ्या. २. हरहुन्नरी; अष्टपैलू. (ना.) पहा : चबढब 
 
चबदार पु. र्ोबिार. 
 
चबरख न. र्ापट; र्पराक. (चि. मारिे, र्ढविे, उडवनू िेिे.) 
 
चबरचबर चिचव. अबरर्बर; अर्ावर्ा; बडबड करून; लबलब; र्ुरुर्ुरु; तोंडास येर्चल तसे; 
अिातिा. (चि. बोलिे.) 
 न. र्प्पाष्टके; र्काट्या; चरकामी वटवट. [ध्व.] 
 
चबरचबर न. अरबटर्रबट; चशळेपाके अन्न. [ध्व.] 
 
चबरा, चबरट चव. बडबड करिारा; वाजवीपेक्षा जास्त बोलिारा; वार्ाळ. (व.) 
 
चबाढब स्त्री. लुडबडू; ढवळाढवळ; खवडव : ‘नीट आपलं काम कर. र्ावात र्बाढब करू नर्ंस.’ - बनर् 
१९. 
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चबाबिे  उचि. १. र्बर्ब आवाज होऊन वाहिे, र्ाविे, : ‘र्बाचबती धबाचबती । कालवे पाट 
।’ - िास १६·४·२५. २. वर्किे; िर्किे. पहा : चपापिे 
 
चबाबा चिचव. र्बर्ब असा आवाज होऊन : ‘सहज र्ालता ंर्बाबा पािी वाजे ।’ - िाचव २४४. [ध्व.] 
 
चबारिे  चि. रवथं करिे; र्घळिे. 
 
चणबिा, चबीना पु. १. र्ावनू खाण्यारे् पिाथच; भाजलेले धान्द्य, हरभरे, फुटािे र्. : ‘खाण्याकचरता 
आिलेपया र्चबन्द्यामधून...’ - जोफुसंग्र १९३. २. िाढा. ३. (सामा.) र्वचि; सतत खािे. [सं. र्वचि] 
 
चबुिरा, चबुत्रा पु. १. महालाच्या, पेठेच्या मुख्य अचधकाऱ्यार्ी करे्री; र्ावडी; र्ौकी. २. िस्तुरी 
घेण्यारे् स्थळ; नाका. ३. र्ौकोनी ओटा, उंर्वटा; र्ौथरा. ४. चरकामटेकड्ा लोकारें् बाता मारण्यारे् स्थळ, 
जार्ा; कुटाळारं्ा अड्डा. ५. बाजारर्ौक. [फा.] [झह. र्तुतराह] 
 
चभि चभि करिे  चि. मध्ये मध्ये बोलिे. 
 
चभळ चव. चढला; सैल; चिंजपयामुळे, वापरपयामुळे रंुि, पसरट िंालेला; लापट. 
 
चमक स्त्री. लकाकी; तकाकी; र्काकी; िंर्मर्; िंलक. (चि. मारिे.) २. चवजेर्ा प्रकाश : ‘जैसी खर् 
मेघडंबरी । र्मका माचरती र्पळापरी ।’ - नवनीत १५·१४०. ३. (ल.) पेर्; हूल; हुलकाविी; ज्यार्ी नुसती 
हुलकाविी िाखवायर्ी असा प्रहार; हेतूरे् खोटे चिग्िशचन; बताविी; ढोंर्. ४. प्रभा; तेज; लकाकी (सोने, 
चहरा र्त्यािींर्ी). ५. नाकात घालावयार्ा िाचर्ना. पहा : चमकी [झह.] 
 
चमक स्त्री. मनात एक उदे्दश असून िुसऱ्या उदे्दशार्ी बताविी, ढोंर्. 
 
चमक स्त्री. १. बुजरेपिा; घाबरटपिा : ‘प्रथम त्याला मािसाळवनू त्यार्ी र्मक घालवायर्ी असते.’ 
- चर्मा १२. २. भीती; संशय : ‘मीं त्यारं्ी खातरजमा बहुत कचरतों. तथाचप मनातंील र्मक जार्चना.’ - ऐको 
३६६. 
 
चमक स्त्री. १. (स्नायूंरे्) स्फुरि, हलिे, उडिे. २. (पाठीत, कमरेत र्.) उठिारी चशिक, ठिका, 
विेना, उसि. (चि. मारिे, येिे, चनघिे, भरिे, र्ालिे, र्ढिे, काढिे, उतरविे.) पहा : धमक 
 
चमक स्त्री. (चवअ.) िीपनार्ा िजा; पिाथांर्ा एक रु्िधमच. 
 
चमकढवळी स्त्री. ढालर्ज. 
 
चमकिे  अचि. लखलखिे; र्काकिे. 
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चमकिे   अचि. १. डौलाने, नखऱ्याने, ठुमकत र्ालिे (चस्त्रयासंंबधंी) २. र्ालिे : ‘पाचरखा पार्च कृष्ट्ि ठाके 
। हें बोलिें समूळ लचटकें  । ऐसें जािोचन चनष्टकें  । र्रिीं र्मके वैिभी ।’ - एरुस्व ६·६६. [सं. र्मत्कृ] 
 
चमकिे  अचि. विेना होिे; र्मक मारिे. [सं. र्मत्कृ] 
 
चमकिे  अचि. पुन्द्हा प्रकट होिे; वारंवार येिे. [सं. र्मत्कृ] 
 
चमकिे   अचि. आश्चयचर्चकत होिे : ‘प्रबोध पारवे घुमघुचमती । तेिें वारे्श्वरी र्मके चर्त्तीं ।’ - एरुस्व ३·७. 
[सं. र्मत्कृ] 
 
चमक-दमक स्त्री. िंर्मर्; िंळाळी : ‘आंतरराष्ट्रीय चर्त्रपट महोत्सवार्ी मेहचफल...चतथे सर्ळी 
चसताऱ्यारं्ी र्मक-िमक!’ - होचब्र. १. 
 
चमकणबजिी स्त्री. र्पळ व सौंियचसंपन्न स्त्री. 
 चव. नार्री; नखरेबाज (स्त्री). (व.) 
 
चमकिाडू पु. एक चवधी; संस्कार : ‘मूल र्ालावयास लार्लें  म्हिजे मुलाच्या पायातं र्ाळ घालून 
आर्चर्ी ओटी भरतात व मुलाच्या डोक्यावर झकवा पायावंर लाडू ओततात. याला र्मकलाडू म्हितात.’ - 
मसाप २·२२६. 
 
चमकणविे, चमकाणविे उचि. सडकून फटके मारिे, छड्ा मारिे; डोळ्यापंुढे काजव ेर्मकतील असे 
करिे; मारिे; रारे् भरिे. ‘सासूबार्ंनी र्मकावले पाचहजे.’ - अचहपया ६७. [क. र्मकाचयसु] [सं.] 
 
चमकणविे, चमकाणविे उचि. शोभचविे; लकाकचविे; र्काचकत करिे. 
 अचि. चवराजिे; चवलसिे; र्मकून चिसिे. 
 
चमकणविे, चमकाणविे उचि. (डोळे, नथ र्.र्ी र्मक चिसेल अशाप्रकारे) शृरं्ाररे्ष्टा करिे. 
 
चमकाचमकी स्त्री. र्कमक : ‘२-२॥ घटका र्मकार्मकी बरीर् जाली. ४०-५० जखमी व ठार.’ - 
ऐको ३६६. 
 
चमकारिे लखकन र्मकिे : ‘चभकबाळी...लाबंनूचह र्मकारताना चिसत होती.’ - सनर्च ३३. 
 
चमकारा पु. र्काकी; लखकन र्मकिे : ‘चनरभ्र आकाशातपया चवजेच्या र्मकाऱ्यासारखे’ - 
एचपआ ९. (चि. मारिे, टाकिे.) 
 
चमकी स्त्री. छडी; वते; र्ाबकू; र्मकावण्यारे् साधन; र्ाबकार्ा मार, फटका : ‘अंर्ावरती र्मक्यारं्ी 
ओळ ।’ - अफला ६५. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चमकी स्त्री. १. कानातला सोन्द्यार्ा लोलक झकवा लवंर्; नाकात घालावयार्ा सोन्द्यार्ा िाचर्ना; 
नथेवर, रु्ंडीवर बसवतात ती चहरकिी; मुर्वट; मुरकी. २. चहरा, कार् र्त्यािींर्ा तुकडा; चटकली. ३. 
(जरतार धंिा) बनावट रेशीम. 
 
चमकुरा, चमकोरा पु. अळू; पोयीर्ी पाने. (व.) [ते.] 
 
चमखा पु. मोठा लाबं सुरा झकवा र्ाकू. 
 
चमचम, चमचमा चिचव. १. छडी मारताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन; छमछम; 
र्टर्ट. २. पायाचं्या बोटातंील घार्ऱ्यारें् छिछि वाजिे; छन् छन्. [ध्व.] 
 
चमचमिे अचि. िंोंबिे; र्ुरर्ुरिे. (कु.) 
 
चमचमिे अचि. र्मकिे; र्काकिे : ‘मंचिरावरर्ा ताबं्यार्ा कळस र्ािंण्यासारखा र्मर्मत 
होता.’ - राऊ ३००. 
 
चमचमाट पु. रोषिार्च; आरास; िंर्िंर्ाट; र्कर्काट (चिव,े रत्ने, चिखाऊ भडक पोषाख 
यारं्ा); चवजेरे् लकाकिे; लकाकी; शोभा. 
 
चमचमाट पु. १. भोजनाच्या पिाथांर्ी र्रं्ळ; चवपुलता; सुग्रास जेवि. २. (अन्नार्ा, 
खायपिाथांर्ा) उत्तम मसाले वरै्रे घालून आलेला खमखमीतपिा; खमंर्पिा. [सं. र्म् = खािे] 
 
चमचणमि, चमचमीि चव. १. र्ुररु्रीत; खमंर्; रुर्कर; मसालेिार. २. (ल.) भानर्ड; कुलंर्डी 
यावर आधारलेले (वृत्त, बातमी). ३. चवपुल; रर्ड; लारे्ल चततका; यथेष्ट. ४. स्वच्छ; चनमचळ; अघळपघळ : 
‘मधेचर् र्मर्चमत चलहावें ।’ - िास १९·१·११. [सं. र्म् = खािे] 
 
चमचा पु. उथळ व लाबंट तोंडार्ी लहान पळी. [सं. र्मस] 
 
चमचा पु. खुशामतखोर; लाळघोटे; स्तुचतपाठक; हस्तक : ‘एकिा का केशरवडीला ते लार्ले की ते 
चतरे् र्मरे्र् होतात.’ - वासुनाका ११२. 
 
चमचा पु. होकटीर्ा िाडंा : ‘हबसून आलेपया बािपया थारोळ्यात ओतताना त्यानंी जेव्हा मला 
र्मच्यावर पाचहले...’ - आआश े३२७. 
 
चमचेणगरी स्त्री. पुढे पुढे करिे; हाजंी हाजंी; लारं्ूल र्ालन. 
 
चमट्या  (छाप.) टार्चप : ‘चकती चशशाच्या र्मट्या ठसे काढले त्यावर’- बर्ा १५९. 
 
चमडी स्त्री. र्ामडी; कातडे; त्वर्ा. [सं. र्मच] 
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चमणिकारू पु. र्मत्कार : ‘काहंी एक र्मचतकारू िेखतेचत : मर् िेउळा बीजें केलें  :’ - लीर्पू 
३२९. 
 
चमत्कार, चमत्कृणि, चमत्कृिी पु. स्त्री. १. आश्चयच; आश्चयचकारक वस्तू, वृत्त, ल्स्थती, र्ोष्ट, प्रकार, 
िेखावा : ‘श्लेषयुक्त शब्िाच्या एका अथाबरोबर िुसराही अथच सुर्ून र्मत्कृचत उत्पन्न कचरता ंयेते.’ - जर २२. 
२. आश्चयच; नवल; अर्ंबा. (चि. होिे, वाटिे.) ३. िेव, औषध र्त्यािींर्ा आश्चयचकारक अनुभव. [सं.] 
 
चमत्कारिे अचि. र्मत्कार वाटिे; आश्चयचर्चकत होिे; चवल्स्मत होिे; नवल वाटिे : ‘िेखूचन 
अजर्रार्ी मातु । र्मत्काचरला प्रचमती सुतु ।’ - मुआचि ३·८०. [सं. र्मत्कार] 
 
चमत्काणरक, चमत्कारी, चमत्कृि  चव. १. आश्चयचकारक; चवलक्षि; अर्ंबा वाटण्यासारखा; 
अद् भतु. २. (झनिाथी) चवलक्षि; रै्र रीतीर्ा, र्ालीर्ा. ३. चवशषे; असाधारि; असामान्द्य. [सं.] 
 
चमन पु. १. फुलबार्; फुलारं्ा ताटवा. २. बारे्त चफरण्यासाठी ठेवलेली पायवाट. [फा.] 
 
चमन पु. चिखाऊपिा; भपका; चिमाख; थाटमाट; डामडौल. [फा.] 
 
चमन पु. १. बहार; र्ैन; र्रं्ळ; मजा : ‘न करी आर्मन, आहे र्मन ।’ - अमृत २५. २. अत्यानंि : 
‘मनीं र्मन भरून ।’ - भजसं ६९. [फा.] 
 
चमनगोटा पु. तुळतुळीत भािरलेले डोके : ‘रािीर्ा र्मनर्ोटा केलेला चवरुप रे्हरा...’ - 
सप्तिशी २३२. [फा. र्मन = बार्; क. र्ोट्ट = आंब्यार्ी कोय.] 
 
चमनदही न. सुवाचसक िही. 
 
चमनबहार पु. पुष्ट्पचवशषे; फूल : ‘थडग्याच्या जार्ी र्मनबहाररे् ताटव ेआहेत.’ - नवीर्ा ७९. 
 
चमनबंदी चव. तरवारीस चिलेले चवषारी पािी. 
 
चमनी चव. रंरे्ल; शौकीन; खुशालर्ेंडू. [फा. र्मन्] 
 
चमरखा  पु. र्रख्यार्ा एक भार् : ‘र्रख्यारे् र्मरखे एका चवचशष्ट प्रकाररे् असत.’ - माजीया 
१९२. 
 
चमरी स्त्री. किीस; मंजरी. 
 
चमरी, चमरमृग स्त्री. पु. वनर्ाय. याच्या शपेटीच्या केसारं्ी र्वरी करतात. [सं. र्मर] 
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चमस पु. १. यज्ञात सोमरस ज्या लाकडी पात्रातून ठेवतात ते पात्र. हे र्ौकोनी असते : ‘र्मस आचिलें  
र्ौमुखी पात्र । यालार्ी ।’ - कक ३·८·१३९. २. र्मर्ा; पळी. [सं.] 
 
चमळ चव. चढला; सैल; वापरामुळे पसरट िंालेला; लाबंट. 
 
चमाि स्त्री. र्रं्ळ. पहा : चमान 
 
चमार पु. र्ाभंार. [सं. र्मचकार] 
 
चकमदार  आस, र्वत वाढलेले मिैान. 
 
चमू स्त्री. १. सेना; सैन्द्य. २. (ल.) पचरवार; पिररे् लोक; सहकारी; सभोवतीरे् लोक; मंडळी : ‘हे व 
मुद् िर्च यारं्ी र्मू यारं्ीं नावंें घेतलीं. - मर्सा १०·९५. [सं.] 
 
चमूयात्रा चव. सैन्द्यसमूह; सैन्द्य. [सं.] 
 
चमेटी स्त्री. हत्तीच्या पायास बाधंण्यार्ा फास. [सं. र्मेष्ट] 
 
चमेि, चमेिी न. स्त्री. १. एक फुलवेल. २. चतरे् फूल. ३. र्मेलीरे् अत्तर, तेल. 
 
चमेिी स्त्री. तोफेरे् र्ोळे मोजण्यारे् लोखंडारे् माप; वजन. 
 
चमेिीनळा पु. एक प्रकारर्ा भरु्चनळा. 
 
चम्मन स्त्री. र्ैन. पहा : चमन : ‘र्म्मन र्ालते आहे लेकार्ी त्या बार्चच्या िेिग्यावर.’ - वज्राघात ११४. 
 
चम्मा पु. ताव, हात मारिे. (को.) 
 
चय, चयन पु. न. १. एके चठकािी रास करिे; राशी; एकत्र जमाव, संग्रह; समूह. (समासात) 
अपर्य, संर्य; समुच्चय. २. भचूमचतश्रेढी. ३. र्चितश्रेढी. [सं.] 
 
चय पु. (शाप.) शरीरातंर्चत चवचवध रासायचनक चिया-प्रचियाचं्या िारे अन्नघटकामंधून प्रचथने, 
र्रबी व अन्द्य घटकारें् होिारे संश्लेषि. [सं.] 
 
चयन पु. अल्ग्नचर्ती; अल्ग्नष्टोमािी सोमयज्ञास जोडून करावयारे् एक श्रौतकमच. यात चवचशष्ट 
आकाराच्या चवटा तयार करून त्या शयेन, कूमच र्. आकाराच्या माडूंन त्यार्ी विेी करून त्यावर यार् करतात. 
२. अशा प्रकारर्ा यज्ञ. [सं.] 
 
चयन स्त्री. निीर्ा घाट. 
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चयन स्त्री. १. र्ैन; मौजमजा. २. चवश्रातंी; आराम; सुख; स्वास्ा य. 
 
चयनी चव. सुखचवलासार्ा, र्ैनीर्ा शौकी. पहा : चैनी 
 
चयापचय पु. (शाप.) १. सजीवाचं्या शरीरातं घडिाऱ्या नानाचवध रासायचनक चिया-प्रचियानंा 
चमळून असिारे नाव. र्य झकवा संश्लेषि आचि अपर्य झकवा चवघटन ही त्यार्ी िोन रूपे. २. ऊजा 
चनर्णमतीसाठी व मलाशं काढून टाकण्यासाठी शरीरात होिारी रासायचनक प्रचिया. 
 
चयाळी स्त्री. र्रं्ळ; र्ैन. (कर.) 
 
चर पु. १. कोटाच्या, चकपपयाच्या भोवतालर्ा खंिक, खार्; लाबंलर्क खळर्ा, खार्च, खड्डा : 
‘र्राकडर्ी सुरंर्ी पानोपानी फुलली होती.’ - कथाकातंा ८९. २. जचमनीखाली केलेले भयुार. [सं.] 
 
चर पु. स्त्री. १. (घासपयाच्या, घोळण्याच्या योर्ाने झकवा र्तर कारिाने पडलेला) ओरखडा; र्रा; 
ओरबाडा. (चि. पडिे.) २. चर्डिे; चर्घळिे; र्रत जािे (जखम, व्रि र्.). ३. केशाकषचिामुळे रवपिाथच 
पसरिे. 
 
चर पु. कोळ्याजवळ असलेला मोठा सुरा. (कोळी) 
 
चर न. (साकेंचतक) र्मन; जािे. 
 चव. १. हलिारा; जंर्म; र्लनशील. २. र्ालण्याच्या, पळण्याच्या बेतात असलेला. [सं.] 
 
चर पु. १. हेर. २. खंजरीट नावार्ा पक्षी. 
 
चर पु. कपड्ार्ा िाडं. 
 
चर न. १. रेखातंर; प्रथम याम्योत्तर लंकेवरून जाते असे र्ृहीत धरून अंतचरक्षातील ताराचिकारें् 
उर्विे आचि त्यारें् एखाया चववचक्षत स्थळी उर्विे या िोहोंच्या कालातंील अंतर; स्पष्ट पचरघी. २. 
(फलज्यो.) सोमवार. 
 चव. १. स्वाती, श्रवि, धचनष्ठा, शततारका र्. नक्षते्र. २. मेष, ककच , तुला, मकर र्. राशी; एखािी 
र्ोष्ट झकवा कायच करण्यास या नक्षत्रराशींच्या वळेी आरंभ केपयास फलचनष्ट्पत्ती लवकर होते; परंतु ते कायच 
चर्रस्थायी व्हाव ेअसे वाटत असपयास या काळात आरंभ करता कामा नये असे फलज्योचतष सारं्ते. 
 
चरर्य स्त्री. र्रवी; िूध काढण्यारे् चपतळेरे् भाडें : ‘हंडानी रंु्डावर थाटीनी र्रर्च’ - एहोरा ७६. 
 
चरक पु. १. उसार्ा रस काढावयार्ा लाकडी घािा, यंत्र. २. (उप.) िात आचि जबडे; तोंड (पीठ 
करण्यारे् जिू यंत्र). ३. कातण्यारे् काम, नक्षीकाम, सरकी काढण्यारे् काम र्. करिारे यंत्र. ४. िळण्यारे्, 
पीठ करण्यारे्, वाटण्यारे् यंत्र. ५. र्क्कर मारिे. ६. (ल.) सतत र्ालिारे काम, यंत्र. ७. चजपहर्च करण्यारे् 
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यंत्र. [फा. र्खच][सं.](वा.) चरक करिे –चवनाकारि बोलिे. चरकी धरिे – १. र्रकावर लाविे; धरिे. 
२. (ल.) कार्ात धरिे; सख्त मेहनत करविे; एखाया कामावर र्कडेचतकडे न होऊ िेता कंुथचविे. 
 
चरक पु. धबडर्ा (कामार्ा, पाहुण्यारं्ा, स्वयंपाकार्ा). 
 
चरक पु. र्रा; खड्डा; खोर्ि : ‘बाजारपेठेंतून रेडीतरीवर जािाऱ्या रस्त्यास मोठमोठे र्रक 
पडपयामुळे िोन र्ाड्ारं्ीं र्ाकें  व धुरा मोडून रे्ली.’ - बलवंत १९·११·४१. 
 
चरक पु. (जरतार धंिा) वाटोळी मोठी परडी. 
 
चरक स्त्री. पावसार्ी सर; र्ळक. (िंाडी) [सं. र्लुक] 
 
चरक, चरख चिचव. थक्क; रु्ंर्; कंुचठत; स्तंचभत; र्चकत. (चि. होिे.) 
 
चरकट पु. र्ऱ्हाट; पापहाचळक; चमळचमळीत, नीरस र्ोष्ट. [सं. र्पचट] 
 
चरकट पु. र्ापटी; र्पराक. (चि. मारिे, र्ढविे.) [सं. र्पचट] 
 
चरकटिे अचि. १. र्बाळपिाने व सैल असे िोरखंड वळिे; (राजा.) घार्चने िोरी वळिे. २. (ल.) 
भरकटिे; चनष्ट्काळजीपिाने करिे; घोटाळा करिे; रु्रफटिे; भलतेर् करिे. 
 
चरकटिे सचि. तासिे. 
 
चरकट्या चव. चनष्ट्काळजीपिाने काम करिारा; चघसाडघार्च करिारा. 
 
चरकिे  अचि. १. अंतःकरि चिधा होिे; अत्यंत व्यचथत होिे; व्याकूळ होिे; व्यग्र होिे; कष्टी होिे : ‘सुविे 
कीं त्याच्या र्रकत असे तो चिनपती ।’ - चवज्ञाचव ८·१·२०. २. (भीतीमुळे) भाबंाविे; ते्रधा होिे; र्ोंधळिे; 
घाबरिे; र्पापिे. ३. धास्ताविे : ‘बळवंतरावावंर खटला होिार यार्ी बापूसाहेबानंािेखील कपपना होतीर्. 
परंतु तरी िेखील ते र्रकले.’ - िुिचम्य १·२४३. ४. चपळून काढिे : ‘अनास्ता हातें र्रकी । ते आझळबनाते न 
लेखी’ : - मूप्र १०२०. [सं.] 
 
चरकिे  उचि. फाडिे; टरकाविे. [ध्व.] 
 
चरकन, चरकर, चरणदनी, चरणदशी चिचव. १. फाडताना, भाजताना होतो तसा र्रच असा आवाज 
होऊन; टरकन. (चि. फाटिे, चर्रिे.) २. एकिम शहारे येऊन; व्यथा पावनू. 
 
चरकपाठ पु. पटवकेरी कामासाठी वापतात त्या सुतार्ा झबडा. 
 
चरकपूजा स्त्री. आकड्ाला झकवा र्ळाला लोंबत, लोंबकळत राहिे; बर्ाड घेिे. 
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चरका पु. १. जळताना भाजताना होिारा र्रच आवाज झकवा वेिना. २. र्टका; डार्; डाव. (चि. 
बसिे.) ३. भाजीला फोडिी िेताना होिारा र्रच आवाज; तापचवलेले हत्यार, पात्र र्. पाण्यात बुडताना 
होिारा आवाज. (चि. बसिे, िेिे.) ४. (मनाला होिाऱ्या) भाजपयासारख्या विेना; र्टका : ‘मनाला र्रका 
बसत होता.’ - र्आर्ा १५४. ५. अचप्रय, भयंकर झकवा िुःखकारक र्ोष्टीने मनाला बसलेली िहशत. 
 
चरका पु. घोड्ाच्या सामानापंैकी एक चजन्नस. 
 
चरकी स्त्री. (र्मच.) पाढंऱ्या रंर्ावर कमावलेले कोकरारे्, अर्र करडारे् कातडे. 
 
चरकी स्त्री. तोफेर्ा एक प्रकार : ‘लक्कड कोटातूंन व सुभेकोटावरून भाडंी व रु्ंडर्ल व र्रकी व 
जेजाला यार्ा मार बेसुमार जाला.’ - ऐको ३६७. 
 
चरकी चव. र्रकावर धरून साफ केलेले, चजपहर्च चिलेले (भाडें). 
 
चरकी, चरखी स्त्री. १. (र्ाकू, कातर र्त्यािीस) धार लावण्यारे् यंत्र, र्ाक : ‘भाडंीं, जंबुरे, र्रक्या 
आचिकरून यंते्र बुरजाबुरजास...ठेवावी.’ - मराआ २३. २. र्रकीबाि. (शोभेच्या) िारूर्ा एक प्रकार. ३. 
लोकर, तार्, अंबाडी र्त्यािींरे् धारे् काढण्याकचरता केलेले लाकडारे् साधन; यंत्र; तकुच टी; र्ाती. ४. र्रक; 
घािा. [फा. र्खा] (वा.) चरकी न धारकी धरिे, चरखा न धारकी धरिे – चशस्त लाविे; कडकपिे 
वार्विे : ‘आबानंी जर त्यानंा लहानपिापासून र्रकीं न् धारकीं धरलं नसतं तर ते िोघे अशा ल्स्थतीला 
पोर्लेर् नसते.’ - माबा ११९. चरकी येिे – (घोडा) - र्क्कर येऊन स्वतःभोवती र्रर्र चफरून पडिे : ‘रा. 
झर्तामिराव आप्पार्ा पाय, घोडा, र्रकी येऊन खालीं पडोन सापडला. खैर मोठी जहाली.’ - ऐको ३६७. 
 
चरक्या  चव. र्रक र्ालचविारा. 
 
चरख, चरखी पहा : चरक, चरकी 
 
चरखंड पु. १. पहा : चर १. २. चवषुवाशंासंबधंी अंतर; र्राधच; र्रिल. 
 
चरखा पु. सूत काढण्यारे् यंत्र, रहाट. [फा.] 
 
चरगि, चरघि  स्त्री. न. १. कुरि; र्ायरान; र्ायरानातील जमीन. २. र्ारा; र्ायरानात उर्वलेले र्वत : 
‘मसैी रे्उलास र्रर्िीस प्रतेही येतात.’ - आंपव्य ४. 
 
चरचर, चरचरा स्त्री. १. र्ुरर्ुर; खुपत असलेले िुःख, र्जा; िंििंििे. (चि. लार्िे.) २. (ल.) 
पश्चात्ताप; रुखरुख; हुरहुर. (चि. लार्िे.) ३. तीक्ष्िता (शस्त्र, हत्यार र्त्यािींर्ी). ४. खोर्; औद्धत्य. (वा.) 
(काळीज) चरचर कापिे – भयंकर र्ोष्टीमुळे हृिय व्याकूळ होिे; हृियाला धक्का बसिे. 
 
चरचर, चरचरा चिचव. १. चर्रण्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. २. र्रर्रण्याच्या, र्वत र्. 
कापण्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन : ‘मर् कंठनाळ र्रर्र तो सत्य करावया चबरुि कापी ।’ - मोकिच 
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४५. १४; ‘धावं ेकीं र्रर्रा नरा खावें ।’ - मोआचि ३०·२१. ३. भरभर बोलिे, चलचहिे, चशकिे या व यासारख्या 
र्तर चिया व्यक्त करताना वापरतात. ४. पोळपया - भाजपयाप्रमािे विेना िेत : ‘र्रर्र र्ुरर्ुर लारे्ना । 
ऐसें करावें ।’ - िास १४·४·७. 
 चव.चिचव. तीक्ष्ि; चतखट (धार). (चि. लाविे, करिे.) [ध्व.] 
 
चरचरिे अचि. १. र्रर्र आवाज करिे. २. पहा : चरकिे 
 
चरचरिे अचि. तापिे; भाजिे. 
 
चरचरिे अचि. भीतीमुळे घाबरिे; भाबंाविे; र्ोंधळिे. [सं. जर्च] 
 
चरचरिे अचि. िंोंबिे : ‘माधवच्या मनाला चतरे् शब्ि र्रर्रत होते.’ - िेश २२. [ध्व.] (वा.) 
(एखाद्याचे) रान चरचरिे – फार भकू लार्िे. 
 
चरचराट चिचव. र्रर्र आवाज करीत : ‘माजंर होऊचनया ंताट । र्रर्राट र्ाटीन मी ।’ - एभा ३७९. 
 
चरचरीि चव. १. खरखरीत; भरभरीत; खुपिारे; जाडेभरडे (जीभ, वाळलेली पाने, वाळू, पीठ 
र्.). २. चतखट; िंििंिीत; भाजिारे; िंोंबिारे. ३. खरमरीत; ठसठशीत; स्पष्ट व खडबडीत (भाषि, 
हुकूम) : ‘पि तो बोलण्यात हुशार व र्रर्रीत होता.’ - आपा ३७. ४. चतखट; तीक्ष्ि (धार). 
 चिचव.  पुरेपूर; धडधडीत; चनखालस; तब्बल; बरोबर; खास; नक्की. 
 
चरचारावनू चिचव. कडकपिे; तीक्ष्ि शब्ियुक्त : ‘असें जरा र्रर्ारावनू बोलून सोडलें , की आता ंतो 
खरें काय आहे ते आपपयाला सारं्ून टाकील.’ - भचि ३४७. 
 
चरचीक  चव. तल्लख; हुषार; िक्ष; र्ुिर्ुिीत. (राजा.) 
 
चरचोंडा चव. धडाडी, र्वर्वा, बोंबाबोंब करिारा; वपर्ना, जपपना करिारा; भकिारा; 
बोंबपयार्िेश; सवच उघड करून िाखचविारा (मूखच मािूस). (को.) 
 
चरज्या स्त्री. पहा : चर. र्रार्ी ज्या (पचरघारे् िोन झबिू साधंिारी सरळ रेषा). [सं.] 
 
चरट न. र्ऱ्हाट; िोर; िोरी. 
 
चरटी स्त्री. नारळार्ी करटी. (बे.) 
 
चरड, चरंडा न. पु. कोंडा; भसू; भरडा; कण्या; न िळले रे्लेले िािे (जोंधळा, र्हू यारें्). 
 
चरडक, चरढक  न. र्घळपिाने बोलत राहिे; र्पचटपजंरी; पापहाळ. (चि. लाविे, करिे, 
माडंिे.) 
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चरडिे उचि. भरडिे (धान्द्य, भात); सालपटे काढण्याकचरता जात्यात घालून जाड िळिे; जाडभरडे 
िळिे. 
 
चरडिे उचि. सुरकुतिे; सुरकुत्या पडिे. 
 
चरडभरड स्त्री. १. जाडेभरडे िळिे; र्रडिे झकवा भरडिे. २. अशा रीतीने िळलेला. भरडलेला 
पिाथच. 
 
चरि पु. १. छंिार्ा, वृत्तार्ा एक भार्, पाि. २. र्तुथांश (श्लोक, नक्षत्र, रुपया र्.र्ा.) ३. अभरं् र्. 
प्राकृत कचवतेरे्, र्ीतारे् कडव.े ४. कुिबी समाजात हस्तनक्षत्राच्या या र्ार पािानंा अनुिमे लोखंडी, ताबंेरी, 
रुपेरी, सोनेरी असे म्हितात. [सं.] 
 
चरि स्त्री. १. र्ायरान; कुरि; र्ायरानातील र्वत-जमीन. २. रु्रे र्रण्याबद्दल सरकारात यावी 
लार्िारी रक्कम, र्रार्च. र्रण्यार्ा व्यापार; र्रण्यार्ी, खाण्यार्ी चिया. रु्रानंी खाल्लेपया र्वतारे् पचरमाि. 
 
चरि १. खाबं. २. विेशाखा. (वा.) चरि घेिे–र्ौथार्च वसूल करिे : ‘पूवी रामिासपंतानें र्रि बहुत 
घेतला होता व पीक अपरचमत ते वळेेस होतें.’ - ऐको ३६७·६८. 
 
चरि पु. १. पाय. २. जोडा. (वा.) चरि िागिे – घरी येिे; भेटिे; आर्मन होिे : ‘आपले र्रि 
माझ्या वाड्ास लार्ाव ेअशी र्च्छा धरून…चवनंती करतो.’ – रत्नकातंा १६. चरि धरिे, चरिी िागिे – 
१. आश्रय घेिे; आश्रय करून राहिे. २. शरि जािे; प्राथचना, चमनतवाऱ्या करिे. ३. नमस्कार, वंिन करिे. 
४. पैजारा. (ऐको.) 
 
चरिक  पु. (सास.) छंिोबद्ध ओळींर्ा स्वयंपूिच एकक, एक भार्. 
 
चरिचाणरया, चरिचारी, चरिच्यारी चव. १. पािर्ारी : ‘तो कैवपयनाथु र्रि र्ाचरया । पिें ठेवी 
जेआं वचरया ं।’ – ऋव २२. २. पायउतार; पायिळ : ‘वीरभरु र्रिच्यारी ।’ – उह १३५१. 
 
चरिचाि स्त्री. १. पायी र्ालिे; र्मन करिे. २. र्ती र्ालिाऱ्यार्ी. 
 
चरििळवट न. तळपाय; बडू : ‘अक्षयवीट र्रितळवटीं ।’ – भचूव २४. 
 
चरििीथय न. रु्रु, महाराज र्त्यािींच्या पायारें् तीथच. [सं.] 
 
चरिधूणि, चरिधूिी, चरिधूळ, चरिरज स्त्री. पु. १. पायधूळ : ‘चशवाचि र्रिरज वाचंछत । त्या 
मज पाठचवलें  चलचखत ।’ – एरुस्व ५·५३. २. पायारं्ी धूळ; िासानुिास; पत्र चलचहिारार्ा स्वतःर्ा नम्र 
उल्लेख. [सं.] 
 
चरिणनदेशसूची  (गं्रथ.) कचवतेतील पचहपया शब्िसमूहारं्ी यािी. 
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चरिरेषा स्त्री. कचवतेतील सामान्द्यतः प्रत्येक ओळीच्या शवेटी येिारी उभी रेघ : 
‘चवरामचर्न्द्हाऐवजी र्रिरेषा वापरण्यार्ा प्रघातही येथे चिसतो.’ – मवार् १३१. 
 
चरिसंवाहन न. पाय रे्पिे; पाय र्ुरिे, रर्डिे : ‘सेज मी िंाडीन । र्रि संवाहन । मीचर् करीन ।’ 
– ज्ञा १३·४२३. [सं.] 
 
चरिायुध पु. कोंबडा. 
 
चरिी स्त्री. सेवा. 
 
चरिे अचि. १. (रु्राने) र्वत, पाला र्. खािे. २. वेर्िे; चटपिे (िािे); खािे (पक्ष्यानंी र्ारा). ३. 
(ल.) घर करिे; पसरिे; वाढत जािे; चर्डिे (व्रि, क्षत). ४. सारा चिवस काहीतरी खात असिे. ५. र्ीर 
पडिे; तडकिे. [सं. र्र्] 
 
चरिे अचि. १. र्ब्बर होिे; श्रीमंत होिे; पैसा कमाविे. २. वाढिे; जास्त होिे. [सं. र्र्] 
 
चरिे अचि. (लोकरीरे् सूत, पेड) हातावर चपळिे; रु्ंडाळिे; वळिे. 
 
चरदि न. र्र. पहा : चरखंड [सं.] 
 
चरप स्त्री. र्ाडीच्या र्ाकार्ा मार. (व.) 
 
चरप चव. तब्बल : ‘तो मात्र र्रप तीन तास’ – र्ावा ५८. 
 
चरप चव. महार्, तेज. 
 
चरपट्टी  स्त्री. लाकडी साच्यार्ा एक प्रकार. एका लाकडात खोल खार् घेऊन व िुसऱ्याच्या अंर्ाबाहेर 
पट्टी काढून एकमेकातं बसचविे. 
 
चरपरेपि न. स्पष्टपिा; मोकळेपिा : ‘र्ोष्टी मातेंत तों र्रपरेपि चिसोन आलें .’ – मर्सा 
१·१०७. 
 
चरपूस चव. श्रातं; िमलेला; थकलेला. (चि. होिे) (व.) 
 
चरपूस पहा : खरपूस (ना.) 
 
चरप्रणक्रया स्त्री. (चशक्षि.) एखाया प्रचकयेतील चवचवध कृतींर्ा एकचत्रत पचरिाम म्हिून घडिारी 
अखेरर्ी कृती. 
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चरप्रणिष्ठा स्त्री. िेवमूतींर्ी तात्पुरती प्रचतष्ठापना करिे. पहा : अणधवासन 
 
चरिड, चरिडाट स्त्री. पु. धुसफूस; जळफळाट; तडफड; असंतोष. 
 
चरिडिे चि. १. तळमळिे. पहा : चडिडिे : ‘अमर अमृतातें सेचवत । तेही र्रफचडत हचरिासा 
।’ – एरुस्व १·७७. २. रार्ाने जळफळिे; रार्ावनू बोलिे : ‘त्यार्ी नजर र्रफडून परत चफरली.’ – रानर्ंर्ा 
७५. ३. काताविे; धुसमुसिे. 
 
चरिी स्त्री. जाड−भरड िळलेली किीक. 
 
चरब चिचव. बरोबर; ठाम; हमखास. 
 
चरब चव. १. अचतशय भारी, जबर (िर, झकमत). २. जरब. [फा. जबच] 
 
चरबट चव. मस्तवाल; उद्दाम : ‘जे मायावी मात्रार्मनीं र्रबट र्ंग्रज आहे. यासी बहुत सावधपिे बोलून 
लौकर चनरोप या.’ – ऐको ३६८. 
 
चरबट स्त्री. १. कंटाळवािे भाषि; र्ऱ्हाट : ‘र्तक्या वळे चतच्या…शब्िानंी चलचहलेले र्चरत्र वार्ावयारे् 
आचि शवेटी आपले हे तुटक र्रबट कशाला?’ –पलकोघे ६०२. 
 चव. फाजील वटवट करिारा; र्पचटपजंरी लाविारा. 
 
चरबट चव. १. ओबडधोबड; खरखरीत; र्रर्रीत : ‘फरशारं्ा पषृ्ठभार् साधारि र्रबट माठीव असावा.’ 
– तप ५५. २. चजभेला र्रर्रीत कठीि लार्िारा (खायपिाथच). ३. तीव्र; तीक्ष्ि (धार, अपशब्ि, झनिा, 
चनभचत्सचना). ४. (ल.) चहकमती; शहािा; कपपक; वार्ाळ; धूतच : ‘नेिती वऱ्हाचडिी र्रबटा ।’ – एरुस्व 
१४·५९. ५. (ल.) बेर्व, र्व न समजिारी (जीभ). [सं. र्बच, र्बचट] 
 
चरबट स्त्री. उद्धटपिा; िाडंरे्पिा. 
 चव. उद्धट; िाडंर्ा. 
 
चरबटिे अचि. १. खरखरीत झकवा र्रबट होिे (उिा. नार्वलेीरे् पान र्. खापपयामुळे जीभ, 
तोंड). २. पुळ्याचं्या, फोडाचं्या, खवपयाचं्या योर्ाने खरखरीत, र्रबरीत होिे (खरकटे, राख, माती 
चर्कटून राचहपयामुळे भाडंी, हात वरै्रे); कामाच्या योर्ाने खरबरीत, र्रर्रीत जाड होिे (हात). ४. 
ओरखडला, ओरबडला जािे; खरडिे; खरर्टिे; अस्ताव्यस्तपिे झकवा धुसफूस केपयाने फाटिे (शरीर, 
अवयव). ५. र्ाटून जािे; घासून जािे. 
 
चरबटिे उचि. र्रबीने माखिे; र्रबी लाविे, लार्िे : ‘लवकरर् नव्या र्रबटलेपया काडतुसारें् 
प्रकरि उद् भवले.’ – सअस ४०७. 
 
चरबटिे अचि. बडबडिे; वटवट करिे; र्काट्या चपटिे. 
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चरबटिे अचि. जोराने, धसमुसळेपिाने घासिे, घोळिे, र्ोपडिे, तासिे, रंधिे, छाटिे. 
 
चरबत्तर  चिचव. तरच; थबथबीत (ना.) 
 
चरबदर  चव. आर्रट; र्बाळ्या. (व.) 
 
चरबने चि. र्पापिे; पळ काढिे. 
 
चरबर चव. जाडेभरडे; रुक्ष; र्चरबीरे् (अन्न). पहा : चरबट [फा. र्बच] 
 
चरबर, चरबरचरबर चव. उद्धट; िाडंर्ा; धीट. 
 
चरबरीि चव. १. खरखरीत; खरबरीत; जाड; राठ. २. कठीि; टिक; अपक्व; नीट न चशजलेले 
(तािूंळ, भाजी). 
 
चरबी स्त्री. प्राचिजन्द्य झकवा वनस्पचतजन्द्य ल्स्नग्ध पिाथच; मेि; वसा; माखि; ओशट; मासंारे् तेल. 
[फा. र्बी] 
 
चरबेट स्त्री. खाडीमध्ये आढळिारा एक मासा. 
 
चरम चव. शवेटर्ा; अंत्य; अंतीर्ा; अंचतम; कचनष्ठ. [सं.] 
 
चरम न. मुळाचं्या अचतवृद्धीमुळे जचमनीस येिारा घट्टपिा, टिकपिा. (र्ो.) 
 
चरमकाठ पु. जरीच्या काठार्ी एक जात. (नाचशक) 
 
चरमकोटी पु. शवेटर्ा उपाय; अंचतम साधन, [सं.] 
 
चरमगिी स्त्री. मोक्ष. 
 
चरम प्रत्यय (भाषा.) पिाच्या अंती येिारा प्रत्यय. 
 
चरमर स्त्री. १. चतखटपिा; खमखमीतपिा; र्रमरीतपिा. २. (ल.) बोर्रेपिा; जहालपिा (भाषा 
र्त्यािींर्ा); उद्धटपिा; िाडंरे्पिा. ३. र्ापपय; र्ुिर्ुिीतपिा (भाषि र्त्यािींर्ा). 
 
चरमरचरमर चिचव. उद्धटपिाने; िाडंरे्पिाने; खरमरीतपिाने. 
 
चरमरीि चव. १. मसाला घातलेले; खमखमीत; िंििंिीत; र्विार; िंोंबिारे. २. (ल.) 
र्ुिर्ुिीत; हुषार; तल्लख. पहा : चरमर [ध्व.] 
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चरमरीि चव. उद्धट; िाडंर्ा; कठोर. [सं.] 
 
चरमक्स्थणि, चरमक्स्थिी स्त्री. समाचधरूप अवस्था. [सं.] 
 
चरमुरिे अचि. र्डफडिे : ‘झसिळीरे् चर्त्त परपुरुषावरी । पचत र्रमुरी रातं्रचिवस ।’ – तुर्ा ७१९. 
 
चरमूर्णि, चरमूिी स्त्री. छचबना अर्र झिडीच्या वळेी चमरवण्यात येिारी लहान मूती; उत्सवमूती. 
 
चरवट न. चवचशष्ट आकारारे् मातीरे् भाडें, पाळा. 
 
चरवि, चरवा न. पु. १. कुरि; र्ायरान. २. र्ायरानार्ी जमीन. ३. रु्रर्राई; रु्रे र्ारिीर्ी मजुरी झकवा 
शुपक. 
 
चरविी स्त्री. र्ारिे; खावयास घालिे : ‘चवषयारें् र्रविी । केली आयुष्ट्यार्ी र्ाळिी ।’ – तुर्ा २२. 
 
चरवा पु. कोंडवाड्ातील रु्रारं्ी सोडबाधं करिारा नोकर; रु्राखी. (व.) 
 
चरवी स्त्री. िूध काढण्यारे् भाडें; कासंडी : ‘र्ंर्ाळें  र्रव्या अनेक चनवडी सोन्द्यारुप्यारं्ी जडें ।’ – सारुह 
३·४३. [सं. र्रू.] [क. र्रचवरे्] 
 
चरवी स्त्री. मधारे् पोळे. (को.) 
 
चरवी स्त्री. तटाला असलेले तोफारें् िंरोके; तटार्ा वरर्ा भार् : ‘सुविचमय िुरे् चिसती । र्रव्या 
िंळकती शषेफिाकृती ।’ – हचरचव. २९·६४. 
 
चरव े न. र्ारा; पशु, पक्षी र्त्यािींरे् खाय. 
 
चरवेदार पु. रु्राखी; मोतद्दार; जनावरावंर िेखरेख करिारा, त्यानंा र्ारून आििारा नोकर. 
पहा : चरवा 
 
चरस पु. िवासचहत काढलेला भारें्च्या िंाडावरील बोंडारं्ा मािक रव; एक मािक पिाथच. (चि. 
चपिे, ओढिे.) याला ‘हशीश’ असेही नाव आहे. याच्या सेवनाने मेंिूला चशचथलता येते व अपप प्रमािात 
मायावी आभास होतात. [झह.] 
 
चरस, चरसा पु. कातड्ार्ी चपशवी झकवा खलेती; मोठी, बािलीवजा र्ामड्ार्ी चपशवी. [झह.] 
 
चरसा पु. १. कातडे (चवशषेतः काळ्या रु्रारे्) २. िरसाल एक कातडे असा र्ाभंारावर बसवला 
जािारा कर. [झह.] 
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चरळ स्त्री. ओळ; पकं्ती; माचलका : ‘होतो झनिा पचर ह्ा लाचवत शब्िाच्या र्रळा ।’ – िेप ९९. 
 
चरंिी पु. झलर्ायताचं्या मठातंील एक अचधकारी. 
 
चरंदोजी र्ुण्या घातलेले कातडे. [फा.] 
 
चरा पु. १. ओरखडा; रेषा; घासपयामुळे पडिारी रेषा. २. खाडंा; खाडं (शस्त्राच्या पात्यारे्). 
 
चरा स्त्री. पािी ओढण्यासाठी चवचहरीवर आडवा टाकतात तो खाबं : ‘उभी र् रहेली र्रेवरी…’ – 
लोसाको. 
 
चराई स्त्री. १. रु्रे र्ारण्यारे् रान. २. रु्राचं्या र्रण्याबद्दल यावा लार्िारा पैसा; कुरिारे् भाडे; 
र्रिावळ. ३. रु्रे राखण्याबद्दल िेण्यात येिारी मजुरी; राखिावळ : ‘जंर्ल संरक्षि, र्राई, तरवड, शणे्या 
वरै्रेंर्ा चललाव.’ – र्ावर्ाडा ५५. 
 
चराचर न. १. स्थावरजंर्म वस्तुजात; सजीवचनजीव सृष्टी; अचखल चवश्व : ‘प्रसवतसे अक्षर । म्हिवचून 
हे र्रार्र । ब्रह्मबद्ध ॥’ – ज्ञा ३·१३६. २. जर्ातील लोक; जर्; जनता : ‘र्ंधवच अल्ग्न सोम भोचर्ती कुमारी । 
कोठें र्रार्री त्यार् केला ।’ – तुर्ा २२५०. 
 चव. सजीवचनजीव; र्लार्ल; हलिारी व न हलिारी; स्थावरजंर्म. (वस्तू, र्ोष्ट र्.). [सं.] 
 
चराचर स्त्री. परंपरा; चपढ्यानुचपढ्या र्ालत आलेली रीत, वचहवाट. 
 चव. परंपरार्त असा. 
 
चराचर, चराच्चर चराचरा, चराच्चरा, चरारा चिचव. १. टराटर; जोराने फाडताना, चर्रत असताना 
जो आवाज होतो तसा आवाज होऊन. २. फुटिाऱ्या, मोडिाऱ्या मोठ्या तडतड झकवा कडकड आवाजारे् 
उद्बोधक. ३. बेपवाई, आवेश, त्वरा यारें् चनिशचक. (चि. खािे, बोलिे, चलचहिे, वार्िे.) पहा : चरचर 
[ध्व.] 
 
चराचरपणि, चराचरपिी पु. स्थावरजंर्म वस्तंूर्ा स्वामी, चनयंता; ईश्वर. [सं.] 
 
चराचरेश्वरवाद पु. (तत्त्व.) चनसर्चचनयम, नैसर्णर्क शक्ती आचि ईश्वर याचं्यात तािात्म्य असते असे 
मानिारे ताचत्त्वक मत. [सं.] 
 
चराट, चराड, चराडी न. र्ऱ्हाट; जाड िोर. पहा : चऱ्हाट 
 
चराडिे  अचि. अचतशय र्रर्रिे. 
 
चरारिे   अचि. िर्किे; घाबरिे; र्रकिे : ‘ह्ानंी माझ्यावर डोळे रोखले. मी र्रारले.’ – अहेअहे 
३२८. 
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चराऽरा   चिचव. र्र्कन : ‘बुट्टी चिली की र्राऽरा वाकती.’ – खळाळ ३८. 
 
चराधय पहा : चर, चरखंड [सं.] 
 
चराि, चराळ चिचव. जोराने; धो धो; संतत. (व.) [सं. र्र्] 
 
चरांचर– चरात्र्जर, चरारा चिचव. न अडखळता (चलचहिे, वार्िे, बोलिे). 
 
चरांट न. र्ऱ्हाट; जाड िोर. 
 
चरांटचे उचि. आवळिे. (र्ो.) 
 
चरांडी स्त्री. कार्ि, वस्त्र र्त्यािींर्ी र्ीर, भेर्. 
 
चणरि न. १. आर्रि. पहा : चणरत्र : ‘र्चरत मुकंुिारे् ।’ – वच्छह ४९६. २. कथा; र्ोष्ट. ३. कीती; 
प्रभाव : ‘पिें र्चरत िाचवजे चत्रजर्िब्जकीलालसें ।’ – केका १९. ४. जािे. [सं.] 
 
चणरि न. चसद्ध : सफल : ‘घचटकेर्ीया चजज्ञासा तुिें अट अवघेचर् र्चरत होईल’ – स्मृस्थ २५१. 
[सं.] 
 
चणरिाथय पु. १. (कामार्ी, धंयार्ी) चसद्धी; संपाििी; हेतू साध्य, सफळ होिे, शवेटास जािे; 
र्च्छा तृप्त होिे. २. कशीतरी साथचकता; शवेट. 
 चव. चसद्धीस, रे्लेला; लार्ू पडलेला; पूिच केलेला; अचभपे्रत या अथी स्वीकार केलेला (चनयम, 
चवधी, आज्ञा); समाधान पावलेला; तृप्त िंालेला (मनुष्ट्य) : ‘आउवरे्ें पींडप्रिान एथौचन र्चरताथच र्ा ।’ – 
लीर्उ ५१. [सं.] 
 
चणरिाथय पु. उिरचनवाह; पोटपािी : ‘चस्त्रयानंी घरर्ी कृत्ये संभाळावीं आचि पुरुषानंी परािम 
करून िोघारं्ा र्चरताथच र्ालवावा.’ – रु्मं. (चि. र्ालविे.) [सं.] 
 
चणरत्र न. १. चवचशष्ट व्यक्तीर्ा आयुष्ट्यिम विचन करिारा गं्रथ. व्यक्तीच्या आयुष्ट्यात घडलेपया 
र्ोष्टींर्ा वृत्तातं. २. र्चरत; आर्रि; वतचन : ‘ये िश ेर्चरत्र केलें  नारायिें ।’ – तुर्ा ८५. ३. अवस्था; ल्स्थती; 
प्रकार : ‘जािोचन र्चरत्र जवळीर् होता । आली अनंता कृपा मर् ।’ – तुर्ा १०९. ४. िेवारें्, वीरारें् परािम; 
महत्कृत्ये; मिुचमकीर्ी कामे. ५. र्चतहास; कथा; र्ोष्ट; प्रकार : ‘ते रु्िभेिर्चरत्र । ऐसें आहे ॥ – ज्ञा १८·५२३. 
६. कतचव्य (चि. करिे, पाळिे.) [सं. र्चरत] (वा.) चणरत्र दाखणविे – र्ुिूक िाखचविे; र्ंर्ा िाखचविे : 
‘अशा ल्स्थतींत बाळाराम शटे याजला काहंी र्चरत्र िाखवाव.े’ – ऐको ३६८. 
 
चणरत्रअणभनेत्री स्त्री. नाटकात वा चर्त्रपटात नाचयकेव्यचतचरक्त एखािी वैचशष्ट्ट्यपूिच, वरे्ळी, लक्षवधेक 
भचूमका करिारी नटी. ‘(बाई) र्चरत्रअचभनेत्री म्हिून ओळखपया जाऊ लार्पया आहेत.’ – स्मर्ा १३३. 
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चकरदा पु. १. वैरि; घोड्ारे्, रु्रारे् खाय; िािा व र्ारा : ‘पर्ार व र्झरिा वरै्रे खर्च…’ – 
स्वारी−चनयम (बडोिे) ५६. २. (सामा.) कुरि; कडबा; र्वत. ३. र्ायरानात रु्रे राखण्याबद्दल यावा 
लार्िारा पैसा. ४. खाय : ‘माशानंा र्झरिा म्हिून चशजलेला भात पाण्यात टाकतात.’ – माआ १९६. [फा. 
र्रार्न्द्द्] 
 
चरी स्त्री. लहानसा र्र; खंिक; खार्; मोरी; नहर; र्टार. (को.) [र्रकापासून अपपत्विशचक] 
 
चरी स्त्री. पौळीला वरच्या बाजूस असलेले बिामाच्या आकारारे् उभे िर्ड : ‘आचि िार्ंबाचस स्तीचत 
जाली : ते िुर्ावचर र्रीयारं्रीया ंधावों लार्ले :’ – लीर्पू १३६. 
 
चरी स्त्री. लोकर झकवा सूत हातावर वळून केलेली िोरी; जुन्द्या कपड्ारं्ी पट्टी, झर्धी, िोरी र्त्यािी 
: ‘ती (चर्टोऱ्यारं्ी र्ाठोडी) र्ऱ्यासुतळ्यानंी बाधंलेली होती.’ – हातभट्टी १३. 
 
चरी स्त्री. पजंाबात होिारी जोंधळ्यार्ी एक हलकी जात. 
 
चरी स्त्री. र्रवी; ताबं्यापेक्षा मोठे भाडें : ‘माय तुन िूध चपनू र्री र्री माऊलीना उपकार कधी चफटी 
चसरीहरी’ – चर् ४. (अचह) (व.) 
 
चरीव न. १. रु्रर्रि; कुरि; र्ायरानार्ी जमीन. २. घास; र्वत. (को.) पहा : चरगि 
 
चरु, चरू पु. १. चशजवलेले तािूंळ; भात २. चपशाच्च्याला अपचि करण्यासाठी चशजवलेला भात. 
(र्ो.) ३. झपड (भातारे्) : ‘मंत्राच्या योर्ाने र्रू चसद्ध केला.’ – लोसंचक्ष. ३९. [सं.] 
 
चरुचमकुरा पु. एक प्रकारर्ी भाजी; अळू : ‘र्वळी कवळी र्रुर्मकुरा ।’ – अमृत ६२. पहा : 
चमकुरा [सं. र्रु + त, र्मकुरा] 
 
चरुस्थािी स्त्री. १. भात ठेवण्यारे् भाडें; हचव, आहुती ठेवण्यारे् पात्र. २. स्वयंपाक; पाकचनष्ट्पत्ती; 
पाकचिया. [सं.] 
 
चरू पु. ताबं्या. (का.) 
 
चरोळे न. तूप ठेवण्यारे्, रोर्ि चिलेले मडके, मातीरे् पात्र; लाखलोटी. 
 
चकय  न. होकायंत्र. (र्ो.) [सं. र्ि] 
 
चकाखका पु. र्रका; र्टका : ‘रंभा कीं उवचशी उमटपया र्काखका रे्ली लाऊन ।’ – पला 
४·३७. [र्रका चि.] 
 
चखी स्त्री. धार लावण्यारे् र्ाक. 
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चचय न. १. चिस्ती उपासना मंचिर. २. चिस्ती महामंडळ, मंडळी. [र्ं.] 
 
चचयक चव. वािचववाि करिारा : ‘म्हातारी जीज्ञासक । म्हातारी र्र्चक ।’ – मसंत ८५. 
 
चचयिे, चर्णचिे उचि. उहापोह करिे; र्र्ा करिे : ‘ज्या िेवा स्तचवताचत वेि समुिे शास्त्रें जया र्र्णर्ती ।’ 
– चनमा १·७. [सं. र्र्च] 
 
चचयिे, चर्णचिे उचि. १. फासिे; र्ोपडिे; माखिे (र्िंन, राख). २. उटी लाविे : ‘र्िंनातें कायसेचन 
र्र्ावें ।’ – ज्ञा १०·१२. [सं. र्र्च] 
 
चचयन न. १. र्र्चिे; लेप िेिे; र्ोपडिे; माखिे (र्िंन, राख र्.). २. लेप; उटी : ‘चर्ता भस्मारे् 
र्र्चन त्याच्या…’ – तीम ८१. [सं.] 
 
चचयरा चव. टिक. 
 चिचव. िरिरून (घाम येिे.) (िंाडी) 
 
चचयराट पु. कापण्यार्ा, चर्रण्यार्ा र्रर्र असा आवाज : ‘र्रर्चरत र्र्ारी र्र्चराटें र्रारीं ।’ – िाचव 
२७८. [ध्व.] 
 
चचयरी स्त्री. र्रर्री; मनातील र्ुटपुट; काळजी : ‘उर्ाचर् व्यथच र्र्चरी ।’ – िाचव ७७६. 
 
चचयरी स्त्री. एक प्रकारर्ा वले. (र्ो.) 
 
चचा स्त्री. १. वािचववाि; खल; ऊहापोह; वाटाघाट; उत्तरप्रत्युत्तर. २. चवर्ारमंथन. [सं.] 
 
चचा स्त्री. १. प्रासंचर्क उल्लेख; वारंवार उच्चारिे. (चि. चनघिे.) २. वाता; बातमी. ३. (िेवाचिकाचं्या) 
अवतारारे्, महत्कृत्यारे्, परािमारे् विचन, चनरूपि, कथन. ४. एखायाच्या पाठीमारे् केलेली झनिा. ५. 
िोन्द्ही बाजूंच्या व्यक्तींनी आलटूनपालटून म्हििे (पि, र्रि, श्लोक र्.); र्वयानंी एकत्र र्ािे. [सं.] 
 
चचा स्त्री. र्र्चन; लेप िेिे; उटिे. 
 
चचापाठ पु. (चश.) चवयाा यांच्या सहयोर्ातून प्रकट चवर्ार, खल, वाटाघाट, मुदे्दसूि चववरे्न, 
वािचववाि याचं्या साहाय्याने अध्यापन करण्यार्ी पद्धती. 
 
चचासत्र न. एखाया चवषयार्ी सारं्ोपारं् र्र्ा करण्यासाठी चवर्ारारें्, माचहतीरे् आिानप्रिान 
करण्यासाठी बोलावलेली सभा; बठैक : ‘त्यानंी…कोित्या र्र्ासत्रामंध्ये भार् घेतला…’ – चवशा २७५. [सं.] 
 
चर्णचका स्त्री. अभ्यासाच्या पुस्तकातील खुलासा; टीपा : ‘तीत पुस्तकापेंक्षा र्र्णर्कारें्र् माहात्म्य…’ – 
खडेघाशी १७. 
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चर्णचि चव. माखलेले; र्ोपडलेले; चलप्त. [सं.] 
 
चपयट पहा : चरपट [सं.] 
 
चपयट पु. एक र्ािारा पक्षी : ‘जिु पक्षातंील र्वयारं्ी मफैलर् भरली होती…लकेरे, बुलबुले, र्पचट…’ 
– आआश े३४०. 
 
चपयणटका स्त्री. १. एक वृत्त. २. चनरूपि; लाबंलर्क वायफळ भाषि; र्पचटपजंरी. ३. अलंकृत, 
सुसंस्कृत, प्रौढ, भारिस्त वाक्य. [सं.] 
 
चबय चव. १. प्रभावशाली; वरर्ढ : ‘आपि साऱ्यावंर र्बच असावें.’ – रापु ५·१३७. २. ल्स्नग्ध; मृिू : 
‘मस्लहतीरे् मार्े आलीजाह र्बच पडतील असें चिसत नाहीं.’ – ऐको ३६७. ३. र्ालीब. [फा.] 
 
चबयट चव. वार्ाळ : ‘तेथ साळेया पुसे र्बचट : ते वसता कैवारू कचरते भाट’ – रुस्व ७४९. [सं.] 
 
चबयि न. र्वचि; र्ाविे : ‘अपुले वोंठा र्बचि कचरती ।’ – चिपु २·४४·५५. [सं. र्वचि] 
 
चमय न. १. कमावलेले कातडे; र्ामडे : ‘र्मच रंर्ू लारे् रोचहिासासंरे् ।’ – तुर्ा ३६९१. २. साल; 
वरील आवरि; त्वर्ा. ३. ढाल : ‘खड्र्र्मच िेई आिोन ।’ – जैअ ३१·३२. [सं.] 
 
चमयक, चमयकार पु. र्ाभंार; मोर्ी; जोडे चशविारा; : ‘नाम न म्हिे ज्यार्ें तोंड तेचर् र्मचकार्ें कंुड’ – 
तुर्ा २५०८. [सं.] 
 
चमयका स्त्री. पखाल : ‘र्ौमुचखया र्मचका जळपूिा ।’ – कृमुरामा २७·९८. 
 
चमयकाम  न. र्ामड्ाच्या वेर्वरे्ळ्या वस्तू बनविे. 
 
चमयकीि पु. र्ामखीळ. [सं.] 
 
चमयकंुड  न. कातडी चभजत घालण्यार्ी र्ाभंारार्ी कंुडी. 
 
चमयचकु्ष, चमयचकू्ष, चमयदृणष्ट, चमयदृष्टी पु. स्त्री. पाहण्यारे् डोळे; व्यावहाचरक पिाथांर्ा बोध होिारे 
डोळे; दृशय भौचतक डोळे; दृष्टी; पाहण्यार्ी शक्ती. 
 
चमयचोर पु. व्यचभर्ारी पुरुष : ‘ना तरी परिारी र्मच र्ोरु : सापंडलेला’ – ज्ञाप्र १०५४. [सं.] 
 
चमयदंड पु. (संकेताने) चशस्न; झलर्. [सं.] 
 
चमयधन न. मेंढरे, घोडे, बैल र्. जनावरे हेर् धन. [सं.] 
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चमयपत्र न. चलचहण्यासाठी कमावनू तयार केलेला कातडी कार्ि. [सं.] 
 
चमयपादुका स्त्री. पायातील जोडा; वहाि. [सं.] 
 
चमयिराश पु. कमावलेली कातडी व र्ामडी यारं्ा व्यापार करिारा. 
 
चमयरंध्र न. (जीव.) त्वरे्वरील सूक्ष्म चछर. [सं.] 
 
चमयवाद्य न. र्ामड्ाने मढचवलेले वाय; पखवाज, नर्ारा, तबला, डग्र्ा र्. [सं.] 
 
चमयशोधन न. (शाप.) कच्ची कातडी कमाविे. [सं.] 
 
चमांिु, चमांिू न. कातडे : ‘नाहीं नाहीं र्मांतु । कृष्ट्िाचजन व्याघ्राबंर ॥’ – तुर्ा ४५४. 
 
चर्णमकी   स्त्री. र्ाभंारीि : ‘मातंर्ीर्ें नाम तुळशी । र्र्णमकेर्ें नाम काशी ।’ – िास १४·१०·१५. 
[सं.] 
 
चर्णमि णचवट चव. (वन.) र्ामड्ासारखे चर्वट. उिा. वड, रबर, आंबा र्त्यािींर्ी पाने. 
 
चमी चव. र्ामड्ार्ा, कातड्ार्ा (जोडा र्.). 
 
चमीना चव. कातड्ारे्; कातड्ापासून बनवलेले. 
 
चया स्त्री. १. पद्धत; र्ाल; रीत; तऱ्हा; आर्रि. २. चवचहत कमांरे्, रूढीरे् सतत आर्रि, पाळिूक. 
३. वचहवाट; व्यवहार : ‘र्या हे नुमजे त्या मचतमंिा ।’ िाचव ४६७. [सं. र्र्.] 
 
चया स्त्री. रर्ना; बाधंिी; तटाच्या फळ्या : ‘उभाचरली िारवटें फाजंी । कोटी र्या माजीं शोभचलया ।’ 
– तुर्ा १००. 
 
चया स्त्री. संर्ार; र्मन. 
 
चया स्त्री. लीला; परािम : ‘हे असो िासार्ी अर्ाध र्या ।’ – िाचव ४६७. 
 
चया स्त्री. पचरल्स्थती : ‘आई वारपयानंतर घरात एकंिर र्या बिलली.’ – पलकोघे २१२. 
 
चया स्त्री. युक्ती; मसलत : ‘अवघ्या मानली हे र्या । म्हिती प्रर्ट बोलंू नका ।’ – पापं्र ८·९७. 
 
चया स्त्री. मुरा; रे्हरा; रूप; तोंडवळा; तोंडार्ी घडि; (रोर्ी झकवा चनरोर्ी) रे्हऱ्यावर झकवा मुरेवर 
असिारी कळा, छटा, चर्न्द्ह, तेज. [सं.] (वा.) चया पािटिे, चया बदििे – रे्हऱ्यावर टवटवी येिे, 
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तजेला चिसू लार्िे (आजारीपिानंतर); रे्हऱ्यावरील चवकार बिलिे; काळवडंिे (अपराधाच्या, भयाच्या 
जाचिवमुेळे). 
 
चरय चव. चिचव. फाटताना, चर्रताना, भाजताना, डार्ताना जो आवाज होतो तसा आवाज होऊन. 
 न. भीचतिायक र्ोष्ट पाचहपयामुळे बसिारा धक्का झकवा होिारी विेना; धसका; पोटात र्ोळा 
उठिे : ‘तेथे र्िी नसलेली पाहून मला र्रच िंाले.’ – कोआत्म १५. [ध्व.] 
 
चवयि न. १. र्ाविे; र्घळिे; िातानंी बारीक करिे; रवथं. (चि. करिे.) २. र्ावण्यार्ा पिाथच 
(भाजलेले धान्द्य र्.). [सं.] 
 
चवयिा स्त्री. १. एखाया र्ोष्टीचवषयी आपले मत र्ढत्या स्वराने, जोराने पुनः पुन्द्हा उच्चारिे; पुनरुच्चारि. 
२. वाटाघाट करताना, हुकूम सोडताना र्. चनरथचक पुनरुच्चारि; अनेक शब्िप्रयोर् करून तीर् र्ोष्ट वारंवार 
सारं्िे; (झनिाथी प्रयोर्) काा याकूट. ३. सवच प्रकारर्ी भाषिशलैी वापरिे; युल्क्तवाि लढचविे. [सं.] 
 
चवयिा स्त्री. १. रवथं करिे. २. एखाया लचलत कृतीर्ा घोळून घोळून आस्वाि घेिे. [सं.] 
 
चवयिे उचि. र्ाविे; र्घळिे. [सं. र्वचि] 
 
चर्णवि चव. र्ावलेला; र्घळलेला; रवंथ केलेला (पिाथच). [सं.] 
 
चर्णविचवयि न. १. र्घळलेले पुन्द्हा र्घळिे; र्ावलेले पुन्द्हा र्ाविे. २. (ल.) काा याकूट; चनष्ट्फळ, 
रसहीन र्र्ा; चरकामी पुनरुक्ती; चनरथचक पुनरुच्चारि (चवनंती, हकीर्त, र्ोष्ट वरै्रेरे्) : ‘तुच्छें र्र्णवत 
र्वचिोपम सुखें जीं तीर् तीं भोचर्ता ं। संसारीं न चतरस्कृती उपजते हे कोि चनलचज्जता ॥’ – वाश्लो ६७. [सं.] 
 
चवेदार पु. मोतद्दार. पहा : चरवेदार : ‘वोपुचन तुरंर्ा र्वेिार करी ।’ िाचव २८०. 
 
चवो पु. र्ोरीर्ा व्यवहार. (र्ो.) 
 
चऱ्हा पु. १. घासपयामुळे पडलेला ओरखडा. २. र्ाकू, सुरा, तरवार याचं्या पात्याला पडलेले खाडं 
पहा : चरा 
 
चऱ्हाट न. १. िोर; जाड िोरी, िोरखंड. २. (ल.) र्पचटपजंरी; पापहाळ; कंटाळवािे भाषि. (चि. 
वळिे, लाविे.) : ‘अहमि याप्रमािे आपलें  लाबंलर्क र्ऱ्हाट वळीत असताना िोन घटका चनघून रे्पया.’ 
– उषःकाल [सं. र्ृत + वराट] 
 
चऱ्हाटकािी स्त्री. बलैाच्या र्ळ्यात बाधंायर्ी र्ऱ्हाटे, िाव,े िोरखंड : ‘सालाकाठी बैतकऱ्याला 
र्ऱ्हाटकािी चिली की मारं्ारे् काम िंाले.’ – बाब १५. 
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चि पु. र्ाल; हल्ला (चि. िेिे, करिे) : ‘जािों िाचरद्रावचर चनचधनीं सज्जन बळेंचर् र्ल केला ।’ – 
मोअश्व ४·८६. 
 चव. १. हलिारे; र्ालू असलेले; र्चतमान; जंर्म. २. चवनाशी; क्षचिक; र्रं्ल; अल्स्थर. [सं.] 
 
चि (र्.) एखाया संर्ातील कोित्याही घटकार्ी झकमत धारि करिारी राशी. [सं.] 
 
चिक स्त्री. पावसार्ी सर. 
 
चिकिय पु. पाृ वीपासून ग्रहापयंतरे् अंतर. 
 
चिकंप पु. कापरे; थरकाप. [सं.] 
 
चिका स्त्री. अव. िंुंड; घोडिळार्ी धावाधाव झकवा िािािाि : ‘फौजेच्या र्लका सुटपया, तेव्हा ं
सरिारानंी काय करावें ! कोिास कोिी पुसेनासें िंाले.’ – ऐको ३६८. 
 
चिकूच स्त्री. सैन्द्यार्ी र्ालकूर् वरै्रे; हालर्ाल; र्डबड : ‘आधींर् बापू सत्वर जबाब िेत नाहींत. 
त्याहीमध्यें र्लकुर्ीकरता ंजबाबास फारर् चवलंब लार्तो.’ – पेि ६१६७. 
 
चिखाई, चिखपिा पहा : चिाखी : ‘वैय्याकरिाच्या दृष्टीस जे चतरे् िूषि प्रकार चिसतात तेर् चतच्या 
अंर्ी अथचव्यंजकता, माधुयच, र्लखपिा वर्ैरे रु्ि आििारे असतात.’ – चन १२१. 
 
चिगोजा पु. १. चपस्त्याप्रमािे एक कवर्ीरे् फळ. २. मोर्ली एरंडार्ी बी : ‘तेथील राहिार 
चिव्यारे् ऐवजी र्लर्ोजेर् जाळतात.’ – भारत ६९. [फा.] 
 
चिगोपािेख पु. चवमा; हमी. 
 
चिचि, चिचिाट स्त्री. पु. १. र्लती; भरभराट; अनुकूल काळ. २. अचधकार; वर्चस्व; वजन. [सं. 
र्ल्] 
 
चिचिाव पु. र्डबड; घालमेल; घोटाळा; र्ळवळ; हालर्ाल : ‘शत्ररू्ी बातमी राखीत आसों 
त्यासी र्लर्लाव िंाला तरी स्वामींरे् पुण्य समथच आहे.’ – पेि २४·३६.·३. िळिवळि; राबता : ‘झशिे 
याजंकडे कंुजर यारं्ा र्लर्लाव फार आहे.’ – ऐको ३६९. 
 
चिणचत्र न. (चश.) मूलतः ल्स्थर असिारी पि िमशः खंचडतपिे पडयावर प्रके्षचपत केपयावर 
सलर् हालर्ालींर्ा आभास चनमाि करिारी चर्त्रारं्ी माचलका. अध्यापनारे् साधन म्हिून या शकै्षचिक 
र्लचर्त्रारं्ा उपयोर् केला जातो. पहा : चित णचत्र [सं.] 
 
चिणचत्रदशयक पु. प्रारंभकाळातील चर्त्रपटप्रके्षपक. 
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चिटा पु. एक सुंिर फळिंाड. याला पाढंऱ्या रंर्ार्ी फुले येतात. यारे् फळ नारळाएवढे मोठे असते. 
 
चिि न. र्ालर्या; वतचिूक : ‘मपहारपतं आमर्ी नालस (र्हाड्ा) नानाप्रकारे चलचहतील त्यास 
(म्हिून) आपला येक कारकून येथे पाठवावा. तो सवच र्लि पाहोन जाईल.’ – ऐको ३६९. 
 
चिि पु. वज्रमुष्टीर्ा व्यायाम. उभे राहून िमाने एक एक पाय व त्यार् बाजूर्ा हात जचमनीवर पुढे 
टेकून करावयार्ा व्यायाम. 
 
चििे अचि. १. चनघिे; सुटिे; र्ालायला लार्िे; प्रवासाला आरंभ करिे; जायला चनघिे. 
(सहवतचमान, पुढे, मारे् याबंरोबर प्रयोर्. बहुधा चवध्यथी, क्वचर्त भचवष्ट्यकाळी.) २. र्ालू ठेविे : ‘श्री चवठला 
रायाचस आर्ंराकच  पाडंा र्लावयेा ित्त र्’ – पाढंर चशला ३·४४. [सं. र्लन] 
 
चििा स्त्री. र्चतशीलता; र्लनशीलता. 
 
चििापािी न. र्ेंडूने खेळावयार्ा एक खेळ. 
 
चििापुजा पु. १. यंत्रार्ा सुरळीत र्ालिारा भार्. २. (ल.) र्ालू मािूस; कुठपयाही 
पचरल्स्थतीत, वातावरिात र्पखल बसिारी व्यक्ती. 
 
चििी स्त्री. १. भरभराट; उत्कषच; अभ्युिय; सुकाळ; र्ारं्ले चिवस : ‘खायावारं्ून बैल िमले कजचबिंी 
िंाला र्लतीरे् सोयरे धायरे कोिी पुसेना याला ।’ – पला ८६. २. अंमल; वजन; वर्चस्व; सामा यार्ा झकवा 
अचधकारार्ा काळ. 
 चव. र्ालू; उपयोर्ात असिारे; लार्िारे. [सं. र्ल्] 
 
चििी स्त्री. प्रवशे; चरघाव; प्राप्ती. 
 
चििीदप्िर न. र्ालू व्यवहाराला लार्िारे िप्तर. 
 
चििी हंुडी हंुडीर्ा प्रकार : ‘ग्वापहेरर्ी– हंुडी र्लती होत होती त्यास त्यािे नको म्हिाला. चठकािबंि 
िंाशीर्ी हंुडी िेववावी म्हिोन बोलला.’ – ऐलेसं ३९५०. 
 
चििे नािे (ल.) काही मूपय असलेला चवषय, वस्तू, चवर्ार र्त्यािी; महत्त्वार्ा वाटिारा चवषय, 
लोकव्यवहारात मान्द्य होिारा चवर्ार : ‘आजच्या युर्ातंील कुठच्याचह चशचक्षत व बुचद्धमान् मािसाच्या 
मनातंली ही र्लती नािीं आहेत.’ – खपा २००. 
 
चित णचत्र, चित णचत्रपट न. पु. हालर्ाल करिाऱ्या चर्त्रारं्ा िेखावा; चसनेमा; चर्त्रपट : 
‘र्लत् चर्त्रपटातील प्रसंर्ाप्रमािे त्याच्यासमोर घटना व प्रसंर् सारखे धावत असतात.’ – रझर् प्रस्ता. [सं.] 
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चिणत्रज्या स्त्री. सूयाच्या मध्यझबिूपासून ग्रहाच्या मध्यझबिूपयंत कल्पपलेली रेषा : ‘सूयच व ग्रह यासं 
साधिारी जी एक रेषा कल्पपतात, त्या रेषेला ‘र्लचत्रज्या’ झकवा मंिकिच म्हितात.’ – सुज्यो ३१०. 
 
चिदृश्य न. संर्लनाच्या झकवा चमरविुकीच्या प्रसंर्ी र्ालत्या वाहनावर िाखवला जािारा 
िेखावा. 
 
चिन न. १. र्ालू नािे; नाण्यार्ी र्ाल, प्रकार, वचहवाट; िेवघेवीत उपयोर्ी पडिारी नािी, कार्ि 
र्त्यािी. २. पैसे चमळापयार्ी चर्ठी, पावती; र्लान. [सं.] 
 
चिन न. १. र्ालिे; जािे; चनघून जािे; वाटेला लार्िे. २. र्ालिूक; वार्िूक : ‘झर्तामिी 
चकण्यारं्ें र्लन र्ारं्ले नव्हतें.’ – चवचक्षप्त ३·६७. ३. (शाप.) पिाथार्ी एका स्थानापासून िुसऱ्या स्थानाकडे 
जाण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
चिन न. (वाचिज्य) चवचनमय व्यवहारात चवचनमय माध्यम म्हिून काययाने ठरचवण्यात आलेले नािे, 
नोट. 
 
चिन स्त्री. रूढी; प्रथा. (िंाडी) [झह.] 
 
चिन अवमूल्यन  (वाचिज्य.) परकीय र्लनाच्या संिभात स्वकीय र्लनारे् कमी केले रे्लेले मूपय. 
 
चिन एकक (वाचिज्य.) चवचनमय व्यवहारातून वस्तूच्या मूपयमापनासाठी प्रमािभतू ठरचवलेले प्रधान वा 
मुख्य मानक. भारतात रुपया हे मापनारे् मुख्य एकक आहे. 
 
चिनिारा पु. (नृत्य) डोळ्यानंी बुबुळे या बाजूकडून त्या बाजूकडे सारखी हलवीत राहिे. हा 
अचभनय वीर व रौररसयोतक असतो. [सं.] 
 
चिनिुगवटा, चिनवृद्धी पु. स्त्री. (वाचिज्य.) आत्यंचतक झकमतवाढीस कारि होिारा 
र्लनाचतरेक. 
 
चिनविन न. र्ालिे; हलिे; सरकिे; हालर्ाल करिे; चजवतं प्राण्यार्ी र्ुळबूळ, हालर्ाल. 
[सं.] 
 
चिनवाढ स्त्री. (अथच.) नोटा, नािी र्त्यािींच्या चनर्णमती प्रमािात केलेली वाढ :’ ‘आंधळेपिाने 
र्लनवाढ करीत राचहपयास…भाववाढीर्ा धोका असतो.’ – कराअ १३. 
 
चिन णवणनमय (वाचिज्य.) िेशािेशातंील र्लनारं्ी पूवचचनचश्चत िरानुसार केली जािारी अिलाबिल. 
 
चिनणवस्िार पु. (अथच.) वाढत्या अथचव्यवहारासाठी शासनाने र्लनाच्या पुरवठ्यात केलेली वाढ. 
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चिनशीि, चिनक्षम चव. आतील झकवा बाहेरील रे्तकामुळे हालिारे अथवा स्थानातंर करिारे. 
 
चिनाट्य न. ऐचतहाचसक, सामाचजक िेखाव ेवरै्रे असलेली बहुरंर्ी चमरविूक. [सं.] 
 
चिनी चव. र्लनात, वापरात असिारे; बाजारात र्ालिारे; र्ालू (नािे). (समासात) र्ावर्लनी, 
पेठर्लनी, बाजारर्लनी, सरकारर्लनी, र्लनीनोटा. (वा.) चिनी नािे – व्यवहारात झकमत, मार्िी, 
मान्द्यता असलेली र्ोष्ट : ‘पि हे र्लनी नािे सरास र्ालचवण्याच्या मोहाने अनेक नाटककार तथाकचथत 
‘श्रम चवषयात’ फारर् र्ढून रे्ले.’ – िेबु १८०. 
 
चिनी स्त्री. छोटी, हलकी तोफ. 
 
चिनी नोट (वाचिज्य.) नाण्याच्या ऐवजी र्ालिारी त्यार् झकमतीर्ी कार्िी नोट. 
 
चि पणरव्यय (वाचिज्य.) कच्चा माल, वतेन, वीज, कोळसा र्त्यािींवर होिारा आचि प्रत्यक्ष उत्पािनाशी 
चनर्चडत राहून उत्पािन वाढीबरोबर बिलत जािारा खर्च. 
 
चिपंुजी स्त्री. चफरते भाडंवल [सं.] 
 
चििि न. बाह् ग्रहारं्ा वार्णषक स्थानभेि व अंतस्थ ग्रहारें् र्नापर्म (सूयापासून अंतर). 
[सं.] 
 
चिणबचि स्त्री. १. अचनचश्चतता; अल्स्थरता; अचनत्यता; अस्थाचयत्व; चिधा मनःल्स्थती : ‘शकंा 
आपया असतील म्हिून थोडी र्लचबर्ल िंाली.’ – श्रीयो ३४१. २. धरसोड; र्धरचतधर. 
 चव. र्रं्ल; अल्स्थर; अस्थायी; अचनचश्चत; अचनर्णित. [सं.] 
 
चिबुिाई, चिबुिाविी स्त्री. त्रासिायक झकवा अचधकाराने केलेले बोलाविे; तातडीरे् बोलाविे; 
समन्द्स. 
 
चिमाध्य न. अल्स्थर सरासरी. 
 
चिमोगरा पु. एक औषधी वनस्पती. 
 
चि यारी (स्था.) एका जारे्वरून िुसऱ्या जारे्वर वाहून नेता येईल असे, जड वजने उर्लिारे यंत्र, 
यारी. 
 
चिराणश, चिराशी स्त्री. उत्तरायि संपात सुमारे ७२ वषांत १ अंश याप्रमािे िाचंतवृत्तातून 
पचश्चमेकडून वळत असतो. या र्लसंपातापासून राचशर्िारे् होिारे तीस अंशारें् भार्. [सं.] 
 
चि िोकसंख्या कायम एका चठकािी वास्तव्य नसलेला जनसमूह; अस्थायी लोकसंख्या. 
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चिवादी चव. १. भाडंखोर; छटोरा; एक बायकी चशवी. (व.) २. र्वर्ाल, नखरेल (स्त्री.) 
 
चि वेग कमीजास्त होिारा वरे्. 
 
चिसंक्राणि, चिसंक्रािी स्त्री. सूयाला राचशिमिाला लार्िारा काळ; सौरमास. पहा : चिराणश, 
चिराशी [सं.] 
 
चिसंपत्ती स्त्री. अल्स्थर मालमत्ता. 
 
चिसोपान पु. सरकता चजना. 
 
चिाई स्त्री. पायपीट; प्रवास. (िंाडी) [झह.] 
 
चिाऊ, चिाऊ  चव. र्ालण्यासारखा; र्ालढकल करण्यासारखा; काम भार्चवण्यासारखा; वळे 
चनभावनू नेण्यासारखा : ‘साऱ्याचं्यार् कडा जीवनाच्या र्लाऊपिाने बोथट िंालेपया आपिास जािवतात.’ 
– जास्विं २०. 
 
चिाख, चिाक  चव. हुशार; र्ािाक्ष; पािीिार; धूतच; तरतरीत; तल्लख; र्पळ. [फा. र्ालाक] 
 
चिाखी, चिाकी स्त्री. १. तल्लखपिा; र्पळपिा; धूतचता; हुशारी; र्ािाक्षपिा. २. नजरबिंी; 
चिशाभलू; फसविूक; हातर्लाखी. 
 
चिाचि चव. १. र्ल व अर्ल; ल्स्थर व अल्स्थर; स्थावरजंर्म. २. (ल.) सजीव व चनजीव. पहा 
: चराचर [सं.] 
 
चिाची व्याप्िी (र्.) स्वतंत्र र्लाच्या मूपयासाठी चमळिाऱ्या अवलंचबत र्लाच्या सवच संर्त मूपयारं्ा संर्. 
 
चिाचे अणधके्षत्र (र्.) र्ल जी मूपये घेऊ शकतो त्या सवच मूपयारं्ा संर्. 
 
चिाणधकार पु. पर्ारी नोकरी, र्ाकरी. [सं.] 
 
चिान न. खटला भरिे. (चि. करिे.) : ‘नऊजिासं र्लान न कचरता ं सोडण्यातं आलें .’ – के 
२२·७·३०. [सं. र्ल्, झह.] 
 
चिान न. मालार्ी यािी; पावती; पास; मालाबरोबर पाठचवलेला कार्ि; खचजन्द्यात रकमेबरोबर 
पाठवायर्ा कार्ि. [झह.] 
 
चिान न. (तुरंुर्ातील साकेंचतक भाषा) अट्टल र्ोर, िरोडेखोर, खुनी र्त्यािींर्ा समुिाय. 
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चिाव पु. कूर् : ‘िुसरे चिवशी मनसुबी करून आपला व सूयाजीर्ा कथला तोडावा तो लष्ट्करार्ा 
र्लाव जाला.’ – ऐको ३६९. 
 
चणिि चव. १. र्लन पावलेला; सरकलेला; हललेला. २. (शाप.) चफरिारा. ३. र्ालू असलेला. 
[सं.] 
 
चणििगभयरोग पु. एक चवकार. र्भाशयातील र्भार्ी हालर्ाल सामान्द्यतः होते त्यापेक्षा जास्त होिे. 
[सं.] 
 
चणििोरुकरि न. (नृत्य) हात व्यावर्णतत व परावर्णतत करून शुकतंुड करिे व मर् माडं्ा हलचविे. 
 
चणित्र न. (चवअ.) चवयुत झकवा िुसऱ्या ऊजेरे् याचंत्रक शक्तीत रूपातंर करिारे यंत्र. 
 
चणिष्ट्िुिा स्त्री. (भौ.) र्चतशीलता; र्लन; हालर्ाल करण्यार्ी क्षमता. 
 
चिी स्त्री. मुलर्ी; रे्टी. (र्ो.) 
 
चिो पु. मुलर्ा; रे्डा. (र्ो.) पहा : चेिा 
 
चिोच्च न. ग्रहाच्या कके्षतील सूयाला जवळ असिारा झबिू. [सं.] 
 
चल्मा पु. ओहोळाच्या काठर्ी लहानशी चवहीर.(व.) [क. चर्चलमे] 
 
चव स्त्री. १. रुर्ी; (चजभेने, कानाने, समजशक्तीने) ग्रहि; बोध (चि. घेिे, पाहिे, जाििे.) : 
‘ज्वचरता जसें सचसतपय सद् वर्न न िुजचना तसें र्व िे ।’ – मोसभा ४·८७. २. आवड; र्ोडी; आस्वाि; 
रुचर्रता; स्वारस्य : ‘सत्कीर्णतर्ी सिा ंर्व घे ।’ – मोआचि ११·६७. ३. सौख्य; आराम; सोयीस्करता (धंिा, 
नोकरी र्त्यािीर्ी). [सं. र्वच] (वा.) चव नसिे – योग्यता नसिे; समज नसिे. चवेस पडिे – पसंत 
पडिे; मानविे; आवडिे. 
 
चव न. ज्यावर फाळ बसवतात त्या नारं्राच्या भार्ारे् बारीक लाकडी टोक. (व.) 
 
चव पु. मोत्यारं्ी संख्या व वजन यावरून त्याचं्या चकमतीरे् बसवलेले प्रमाि; मोत्यारं्ी झकमत 
काढण्यार्ी रीत, चनयम. र्व हे मोत्यार्ी झकमत ठरवण्यारे् पचरमाि आहे : ‘जे मोती वजनाने अचधक र्व 
भरेल.’ – मसासंअभा ९०. 
 
चव पु. रे्व; स्पधेमुळे उत्पन्न िंालेला आवशे; एखािी र्ोष्ट करण्याचवषयी आलेली उमी; उत्कंठा. 
(चि. येिे.) : ‘मद् चवशीं असुचन का ंर्व नाला ।’ – झकर्र्चव ५३. 
 
चव पु. नारळार्ा कीस. [क. चर्व्वु = खरडिे, तासिे] 
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चवअवचव स्त्री. र्ोंधळ; र्बढब; अव्यवस्था : ‘अग्रवािी बोचलला जे सभेस र्वअवर्व आली. 
याजकचरता ंहजर मजलासी तेर् वळेेस रै्र जाले.’ – सनिा ११७. 
 
चवई स्त्री. र्ौरंर्; घडवंर्ी (र्ार पायारं्ी). पहा : चवकी 
 
चवई, चवईि स्त्री. एक प्रकारर्ी रानकेळ. या जातीरे् केळे फार बारीक असून खाण्याच्या उपयोर्ी 
नसते. पानारं्ा उपयोर् केळीच्या पानासंारखा भोजनासाठी करतात. 
 
चवक पु. १. काळ्या चमऱ्याच्या िंाडारे् मूळ; चमरवेलीरे् मूळ; र्वचर्ऱ्यारे् मूळ; एक औषधी. २. 
झपपळीर्ी वनस्पती. [सं. र्चबक] 
 
चवक न. १. आश्चयच. २. भीती; धाक; वर्क : ‘अत्यंत न्द्याहारें पाहता ं। र्वकंु पडेल प्राण्याच्या चर्त्ता 
।’ – एभा ३·४५८. ३. अधीरपिा : ‘थरक सरक िावी र्वक । अचत चनःशकं चनजर्डा ।’ एरुस्व १२·१२७. [सं. 
र्क्क] 
 
चवकिे  अचि. १. चभिे; र्मकिे; िर्किे; र्चकत होिे; संशयात पडिे : ‘जैसें कामे कवचळचलया 
माराकें  । चवरचहिी भोर् होती पाचरकें  । चरपूचर्या परी र्वके । र्रंातें िेखोनी ॥’ – ज्ञाप्रबो ७६७. २. माघारे 
घेिे; मारे् पाऊल टाकिे : ‘धैयच धरोचन उभा ठाके । मृर्भावें मार्ें र्वके ।’ – भाराबाल २·२४. 
 
चवकिे  अचि. बिलिे; चफतूर होिे : ‘बाबाच्या वतचमानावरून र्डकरानंी र्वकाव े असे नाही. 
र्डकरी पिररे् पचहपयापासून आमच्या चवर्ारात आहेत. त्यानंी भाऊच्या चवर्ारे वतावे…’ – ऐसंसाख ७. प.ृ 
१६. 
 
चवकार  १. अब्र;ू २. प्रचतष्ठा. ३. वर्न. 
 
चवकासीचा चव. १. र्ौकस. २. स्वच्छ राहािारा. 
 
चवकी स्त्री. र्ौरंर्; र्ौकी : ‘त्यामध्यें र्वकीस । जानकीवर चवराजे ।’ – वसेीस्व ८·१३. 
 
चवग चव. र्ार : ‘नारवे नर्रारे्चन नेचमते जि ४ र्वर्’ – नाम्र १·९ [सं.] 
 
चवणगरा पु. चमरवले. पहा : चबक 
 
चवचव स्त्री. र्बढब; कालवाकालव; अचतशय र्ोंधळ; िुिचशा; अव्यवस्था (वस्तू, कामे, मािसे र्. 
र्ी);र्ावार्ाव; चर्वचर्व. [ध्व.] 
 
चवचविे अचि. चर्डखोर बनिे; अडर्िीच्या, संतापिायक पचरल्स्थतीत रे्विे; कातविे; काविे. 
(को.) पहा : णचवणचविे [ध्व. र्वर्व] 
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चवचवीि चव. बेर्व. (कु. र्ो.) 
 
चवचाि  पहा : चौचाि 
 
चवकचदी स्त्री. अंिाधंुिी; िंोझटर्पाच्छाई. (ना.) 
 
चवचंुदी  चव. अस्ताव्यस्त. 
 
चवट न. िोऱ्यार्ा रु्ंडा; चर्वट िोर : ‘पेशजी र्वटे आपि चिपहे होते ते खर्च जाहाले.’ – पेि ३·८९. 
 
चवड स्त्री. एकावर एक ठेवनू होिारा ढीर्; र्ठ्ठा; र्ळत; रास : ‘हातातील वाट्यारं्ी र्वड एकिम 
खाली पडली.’ – कार्क २६. [क. चसवचड] 
 
चवड न. १. नारळीला येिारे शहाळ्यारें् िुंबके. २. नारळारे् पापुरे, वषे्टन. पहा : चोड 
 
चवड चव. साडेर्ार ही संख्या. (र्ो.) 
 
चवडचाि स्त्री. घोड्ार्ी एक र्ाल; िुडकी; लाबं चफरतीच्या घोड्ाला योग्य अशी चवचशष्ट र्ाल. 
 
चवडना  चि. चनवडिे; सुधारिे. (िंाडी) 
 
चवडशी  स्त्री. र्पट्या तोंडार्ा हातोडा; भाडं्ार्ा र्ळा अर्र तोंड सारखे करण्यासाठी उपयोर्ी 
पडिारा हातोडा. 
 
चवडा पु. १. पावलार्ा मधला भार्; तळपायार्ा बोटाजवळर्ा भार् : ‘तो नुर्ली र्वडा । कोण्हेयावंरी 
॥’ – चशव ४८६. २. पावलार्ा तळव्यार्ा एक रोर्; वाघर्वडा. ३. हातार्ा तळवा : ‘न्द्याहाळा पा ंकेवढा । 
पसरलासे र्वडा ।’ – ज्ञा १३·६४. ४. अंर्ावर एखाया चठकािी सुजून वर आलेली जार्ा. (व.) ५. लाखेर्ा 
तुकडा. (िंाडी) ६. र्पलेरे् टोक. (िंाडी.) [सं. र्पेटा] (वा.) चवड्यावर चाििे – १. अचतशय जलि 
र्ालिे; फार घाईत असिे. २. चिमाख करिे; ऐट करिे : ‘चकती चिवस तंू अशी र्वड्ावर र्ालते तर मीही 
बघतें !’ – बाचवबु ११४. चवड्यावर बसिे – १. पायाचं्या बोटावंर बसिे; टार्ा न टेकता बसिे. २. (ल.) 
सावध असिे. 
 
चवडा चव. रंुि : ‘चवश्वाचमत्रार्ी लंबी– र्वडी र्ौिा फूट पाढंरी िाढी धरून…’ – नाकु ३·३०. [झह.] 
 
चवडा पु. भात कापपयावर जचमनीत राचहलेला बुडखा. 
 
चवडाभर चव. अर्िी थोडे; र्ुळकाभर : ‘घरात अजून र्वडाभर पािी होतं.’ – एपर्ार ९१. 
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चवडी स्त्री. आवरि; सपाट आच्छािन. पहा : चवडा २ : ‘जेंचव पुरूष जीिच वस्त्र साडंी । नवीं पाघुंरे 
घचडघडी । तैशी स्थूळ िेहार्ी र्वडी । भोर्ी िेही ॥’ – कथा ६·१२·१२०. 
 
चवडे किम रु्टी कलम; िंाडाच्या फािंीस वररे्वर मुळ्या आििे. 
 
चवढव स्त्री. १. र्ोंधळारे्, भानर्डीरे् स्वरूप. पहा : चवचव : ‘ मराठी भाषेचवषयीं नाक मुरडिें व चतर्ी 
र्वढव सारं्िे या भानर्डींत आमच्या चिस्ती बधंूंनीं फार करून पडंूर् नये.’ – चन ९१७. २. आवडचनवड; 
रुचर्वैचर्त्र्य : ‘सोलीव र्वीढवी अशा मािसाबरोबर वार्ताना मी थोडा चबर्कतो.’ – सोबा ं४३. 
 
चवढाई र्ार जार्ी. 
 
चवढाळ  स्त्री. उर्ापत; ढवळाढवळ; खटपट : ‘कोिेचहप्रकारें र्वढाळ करून पैसा चमळेल तो हाताखालीं 
घ्यावा.’ – पेि २८·२९०. 
 
चवढाळ, चवढाळिे, चवथरा, चवथा, चवथाई, चवरंग, चविकोर पहा : चौ मध्ये 
 
चविा, चवना पु. १. आवड; र्ोडी; र्टक. २. व्यसन; खोड; वाईट सवय; िुरु्चि; र्ाळा. ३. लाड, 
नखरा; र्ोर्ला : ‘चजभेरे् र्विे करायरे्.’ – हेतोप्रबो ४९. 
 
चविे अचि. १. र्ळिे; स्वैरार्ारी बनिे; बहकिे. २. वेड लार्िे; वडेे होिे. [सं. च्यवन] 
 
चविेखोर चव. चमजाशी. (ना.) 
 
चवि स्त्री. र्तुथी : ‘र्वतीच्या र्ािंा कधी बा उर्वशी । जोचडते मी हात कंथ मािंा उपवाशी ॥’ – 
लोसाको. 
 
चविळिे, चविाळिे अचि. १. िुद्ध होिे; संतापिे; आवशेाने िात−ओठ खािे; आिळाआपट करिे. 
२. बेताल वार्िे. 
 
चविाळे न. केरकर्रा, र्ळाठा काढण्यारे् लाकडारे् िाताळे; कुळव. एका लाकडात र्ौिा िात (मेखा) 
बसवनू हे केलेले असते. 
 
चवथि स्त्री. र्ौथाई; र्तुथांश; र्वथा भार् : ‘शतेें करीत असता र्वथल घेतली.’ – आघई १०३. 
 
चवथी स्त्री. र्तुथी : ‘माघ मासी वचध र्वथीर्ा चिसी श्रीप्रभरु्ोसावी ही प्रवृत्यंतर केले’ – स्मृस्थ ५. 
[सं.] 
 
चवदा चव. र्ौिा; िहा अचधक र्ार ही संख्या 
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चवदार चव. रुर्कर; लज्जतिार; खमंर्; खुमासिार. पहा : चव 
 
चवधव पहा : चवढव 
 
चवधारी  चव. र्ार धारारं्ा; र्ार कडा असलेला (घेवडा, चनवडंुर् र्.) पहा : चौधारी 
 
चवन न. क्षि.(र्ो.) पहा : णकवि 
 
चवनट चव. १. र्ोखंिळ; चमजासखोर. २. र्ोडघाशा. ३. चवर्कट; चशवराळ; र्ावट. 
 
चव न्या स्त्री. चर्चकत्सा; र्ोर्ले (िंाडी). 
 
चवर, चंवर स्त्री. र्वरी; र्ामर : ‘जर्ळिरिेचन र्ोसाचंवयाकंारिें िाडंी : र्वर : नवा मार्ा…िोचन 
ताबं कळस :’ – र्ोप्रर्; ८७. २. (लेखिी, काठी, खंुटी र्त्यािींच्या शवेटास) मारून, आपटून झपजपयामुळे 
आलेला र्वरीसारखा आकार; र्ोर्ि. ३. मोहोर : ‘रामाच्या बारे्मधी…र्वरा मोठा िोन्द्ही । आंब्यार्ी सावली 
र्ींरे्वरी’ – लोसाको. १०९. (र्ो.) [सं. र्ामर] 
 
चवर, चवरगोंडा  पु. श्रावि शुद्ध पौर्णिमेच्या िुसऱ्या चिवशी बलैाचं्या झशर्ास बाधंतात तो 
िंाडाच्या सालींर्ा, तार्ार्ा िुंबकेिार साज. (व.) 
 
चवरखा पु. कार्िार्ा र्ौकोनी तुकडा : ‘शाई चपऊन चपऊन र्च्च फुर्लेले चटपकार्िारे् र्वरखे…’ – 
सनई ३३. 
 
चवरडोि, चंवरडोि १. अंबारी; हौिा : ‘सहस्रकरी मिोन्द्मत्त । र्वरडोल त्या ंपषृ्ठीं ।’ – मुचवरा ८·२. २. 
िेव्हारा, र्ाडी र्त्यािीवरील र्ािंवा, छत, मंडपी; मेघडंबरी. ३. र्ौरीर्ा डौल, र्वरीर्ा मान : ‘र्व्हाई 
र्ृहस्थार्ा चर्रेबिंीवाडा खोल भाई राजाच्या र् माझ्या कसा जाईल र्वरडोल’ – रापा १०. ४. हत्तींसाठी 
उभारलेला माडंव. 
 
चवरडोिी स्त्री. १. मूतीवरली मंडपी; िेवावरील छत : ‘रुप्याच्या पत्र्यानंी मढचवलेपया 
र्वरडोलीत.’ – पचंव ५०. २. चस्त्रयाकंचरता असलेली डोली. 
 
चवरधर चव. र्वरी ढाळिारा : ‘मी तळ उपरु जािचवता । र्वंरधरू हातुिेता ।’ – ज्ञा १३·४१७. 
 
चवरसडका भापयाला लावलेली पताका : ‘र्वरसडकार्ीया ढाला : डोलत िीसती चवशाळा’ – रुस्व 
१५३३. [सं.] 
 
चवरंग १. पहा : चौरंग. २. खुडुक होिे; परुं्पिा : ‘केला र्हूकुन र्वरंर् पतीर्ा घरामधी पडले खाडे ।’ – 
पला ७५. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चवरंग पु. पूजेर्ा पाट; बैलाच्या झशर्ानंा बाधंायर्ा र्ोंडा. (िंाडी) 
 
चवरा पु. निीच्या, खाडीच्या नजीक असलेला व पाण्याने कधीकधी वेढला जािारा भपू्रिेश. 
 
चवरा पु. ओटा; आसन : ‘र्ैतन्द्य स्वरूपार्ा र्वरा : र्ौफळ सचरसा साचजरा’ : मूप्र ४९६. 
 
चवराशी र्हुकडर्ी. 
 
चवरी स्त्री. वनर्ाईच्या केसाचं्या िुंबक्यारे् िेव, राजा झकवा र्तर मोठी व्यक्ती याचं्या अंर्ावरील माशा 
वरै्रे वारण्यासाठी सोने, र्ािंी र्. र्ी िाडंी बसवनू केलेले कंुच्यासारखे साधन. र्वरी िेिे हा पूवी एक मोठा 
मान असे व तो सरकारातून खर्ासह चमळे : ‘मोहोराचं्या र्वऱ्या ढाळीत उभे…’ अज्ञामार्ो १६. [क. र्वर, 
र्वुचर, र्ौचर.] [सं. र्ामर] 
 
चवरीगोंडा पु. पालखीर्ा झकवा मंुडावळीर्ा र्ोंडा. (र्ो.) 
 
चवरीबरदार चव. र्वरी वारिारा, ढाळिारा; र्वरधर. 
 
चवरीभवरी स्त्री. चववाहातील सप्तपिीर्ा चवधी. (अचह.) 
 
चवरे न. १. मस्तक; चशखर; माथा : ‘ब्रह्मभवुन र्ा र्वरें । लोकार्ळार्ें ।’ – ज्ञा ८·१५४. २. र्ािी; 
झसहासन; आसन : ‘र्ैतन्द्यारे्या । र्वरेयावंरी ।’ – चशव ३६. ३. शवेट : ‘येता ंधारिेरे् चन पैसारें । िमी ध्यानार्ें 
र्वरें । सापंडे तव ं।’ – ज्ञा ६·५८. [झह. र्ौरा] 
 
चवरेचाळ, चवरेिाळ, चवरेचाळीस, चवरेिाळीस पहा : चवेचाळ 
 
चवऱ्याण्िव, चवऱ्यांशी पहा : चौऱ्याण्िव, चौऱ्यांशी 
 
चवि, चविी, चव्वि पु. स्त्री. रुपयार्ा आठवा भार्, चहस्सा; िोन आिे; पूवी प्रर्ारात असलेले िोन 
आिे चकमतीरे् एक नािे, िुिेली : ‘त्याच्या कनवटीर्ी र्वली काढून घेऊन…’ – भेटी ८५. (वा.) चविा 
खािे – लार् खािे; बिलिे : ‘सातारकर र्डकरानंी राजश्री बाबाच्या वतचमानावरून र्वला खािला’. – 
ऐ. सं. सा खं ७·१५. 
 
चवि कम पाविे आठ १. जवळ जवळ नपुसंक; षंढ. २. (ल.) पुरुषाथचहीन; भेकड; िुबळा : ‘…र्वल कम 
पाविे आठ आयच बाजीराव साहेबानंी…स्वजातीच्या धूतच आयचधमचलंड चभक्षकुास मात्र…वग्राळ्याने िचक्षिा 
वाटली’ – जोफुसगं्र २०१. 
 
चविचा पु. शळे्यामेंढ्यावरील कर वसूल करण्यार्ा मक्ता. 
 
चविा पु.  कापरार्ी वडी. (िंाडी) [सं.] 
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चविादी चव  र्वर्ाल : ‘पायातलं काढून हातात घेतलं तवा कसी पळाली र्वलािी बया.’ – 
वाळवि १९४. 
 
चविीचा मामिा १. शळे्यामेंढ्यावरर्ा कर वसूल करण्यार्ा मक्ता. २. चकरकोळ र्ोष्ट. 
 
चवल्या चव. िोन आिे रोजावर लावलेला र्सम; र्वलीर्ा मजूर. 
 
चवल्या स्त्री. अव. र्मज्या. (व.) 
 
चवल्यापावल्या स्त्री. अव. (ल.) कच्चीबच्ची. (कु.) 
 
चवल्ला चव. सुदृढ. (िंाडी) 
 
चवणविे उचि. १. जार्ृत करिे. २. रे्तचविे; प्रोत्साहन िेिे : ‘मनोरु्ि र्ंचरया ं र्वचवती ।’ – मुआचि 
२०·६५. [सं. च्यवन] 
 
चवस चव. र्ार िात असलेला. [सं.] 
 
चवसट चव. र्ौसष्ट. 
 
चवसा चव. र्ारसहा (चिवसानंी) : ‘परस्परें बोलती असें जन कळों येईल मचहन्द्या र्वसा ।’ – पला. 
 
चवसून चिचव. र्ोहोकडून; सवचप्रकारे. (राजा. कुि.) 
 
चवळई चवळा, चवळई चवळी स्त्री. एका धान्द्यारे् नाव. 
 
चवळा पु. र्वळी वरै्रे कडधान्द्ये खाण्यापूवी करायर्ी पूजा. धान्द्याच्या राशीपुढे पित्या लावनू त्यार्ी 
पूजा भर्त करतो. 
 
चवळी स्त्री. १. अफवा; बातमी; विंता; आवई (चि. चनघिे, उठिे, चपकिे, होिे, राहिे.) २. बोभाटा 
करिे; र्वर्वा झकवा बभ्रा करिे. ३. बेअब्ररू्ी अवस्था. (चि. करिे, होिे.) 
 
चवळी स्त्री. १. एक कडधान्द्य. २. र्वळीच्या पापयार्ी झकवा शेंर्ारं्ी भाजी. 
 
चवंक पु. धाक; भीती : ‘पाहाता ंिेवही र्वकं पडे’ – ज्ञा ११·३३४. 
 
चवंग चव. र्ौघे : ‘भनी भावडंारं्ी र्वंर्ारं्ी एक जानी । बया मालनीर् ंएक्या पेलो पानी ॥’ लोसाको 
१०९. 
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चवंग प. लहान मुलारं्ा एक खेळ; यात घरे आखून कवड्ा झकवा र्पट्या खापऱ्या उडवनू खेळतात. 
 
चवंटके, चवंडके  न. एकतारी वाय; र्ोंधळी र्. वापरतात असे एकतारी वाय. पहा : चोंडके 
 
चवंडक्या पु. र्वडंके वाजविारा : ‘बेहाया नार्त होते, र्ात होते. र्वडंक्या जीव तोडून साथ 
िेत होता.’ – नार्ीि १२४. 
 
चवंढाळे, चौढाळे न. घालमेल; र्डबड; र्ोंधळ : ‘यास कोि प्रकारें र्वंढाळें  करून पैसा चमळेल 
तो हाताखाली घ्यावा.’ – पेि २८·२४४. 
 
चवा पु.  लाकूड उंर् र्ढचवण्याकचरता िोन लाकडे झकवा वासे एकत्र बाधूंन केलेली कैर्ी, कातर. 
 
चवाई स्त्री. र्ौरंर्; घडवंर्ी. पहा : चवई : ‘र्ारी पुरुषाथार्ी र्वाई । तेंचर् आसन त्यावरी पाहीं ।’ – 
एरुस्व १४·८० 
 
चवाक पु. र्ौक; लग्नािी मंर्ल प्रसंर्ात पाठपासोड्ावर र्हू, तािूंळ यानंी काढलेला र्ौकोन : 
‘चतसरी मािंी ववी र्ारी र्वाक सािवील.’ – जलोसा ३६. 
 
चवाटके  नं. तूप, तेल र्. मापण्यारे् माप, पचरमाि; शरेार्ा सोळावा चहस्सा; छटाक. 
 
चवाठा पु. १. जेथे र्ार रस्ते एकत्र येतात ते स्थळ. र्ौक; र्व्हाटा; खंुट. २. र्प्पीिास लोक र्प्पार्ोष्टी 
करीत असतात ते चठकाि. [सं. र्तुष्ट्पथ] (वा.) चवाठ्यावर आििे – उघडकीस आििे; र्ौप्यस्फोट 
करिे; रु्प्त र्ोष्ट जाहीर करिे. 
 
चवाठा पु. िेवसकीर्ा िेव. (कशळेी). 
 
चवाडे न. लहान र्ाठोडी; लहान मोटळी; पुरर्ुडंी : ‘तू भाकरीर् र्वाडं सोडलंस.’ – खळाळ ८०. 
 
चवािमािकी स्त्री. समुरमािकी; समुरफेस. (कु.) 
 
चवािी स्त्री. र्वन्नी; र्ार आण्यारे् नािे; पावली : ‘एक र्वािी सूयाच्या हातावर ठेवनू वामन म्हिाला.’ 
– बाचवबु ११४. 
 
चवार स्त्री. औत. 
 
चवारी स्त्री. सुपारीर्ी एक जात. चहरे् फळ लहान कोवळे असतानार् खातात, जून िंापयावर ते फार 
कठीि होते. 
 
चवाळ न. १. अंथरुि. २. बलैारं्ी िंलू. [सं.] 
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चवाळ स्त्री. एकसंध चविलेले र्ार पंरे्. पहा : चवाळे 
 
चवाळा, चवाळामि पु. चवचशष्ट वजनार्ा मि. 
 
चवाळी न.  अव. लहान घोंर्ड्ा : ‘रान केवढं? असेल िोनतीन र्वाळी.’ – जैरेजै १३३. 
 
चवाळे न. १. पहा : चवाळ. २. िोन पट्ट्ट्यारं्ी जाडीभरडी लहान र्ौरस घोंर्डी; लहान उिाख 
घोंर्डी : ‘एका नवारीर्ी खाट त्यावर र्वाळ्यासारखें काहंीं करी टाकलेले.’ – वज्राघात ८७. ३. ज्याचं्या 
साहाय्याने र्ार मािसे ओिें नेतात ते वासे आचि िोऱ्या. (को.) ४. र्ार मािसे (िर्ड र्.) ओिें उर्लून 
आितात ती चिया. ५. र्बाळे या शब्िानंतर शब्िापूरिाथच उपयोर्. (व.) 
 
चणव स्त्री. र्व; रुर्ी : ‘अमृतार्ी र्चव’ – राज्ञा ४·१८१. 
 
चणवक, चणवका पु. स्त्री. झपपळी वनस्पती; मीरवेल. [सं.] 
 
चणविे अचि. मोकाट सुटिे; र्ळिे. पहा : चविे : ‘चनष्ट्कपिास्तव शुष्ट्कपिें चर्रा । शुष्ट्कवना र्चवते ।’ – 
आपि ५२. [सं.] 
 
चणवनट  चव. ज्याला र्व नाही तो; ज्यार्ी र्व झकवा रुर्ी नाहीशी िंाली आहे असा : ‘र्चवनटानें 
कालचवलीं । नाना अन्नें ।’ – िास १७·१०·१५. 
 
चणवष्ट चव. र्विार; रुर्कर; स्वाचिष्ट. 
 
चवी स्त्री. १. र्व; रुर्ी; र्ोडी; चजभेने ग्रहि करिे : ‘िाचवली आपुली र्चव ।’ – राप ं ३·७०. २. 
आस्वाि; बऱ्यावाईटार्ी परीक्षा, र्ार्िी. (चि. पाहिे.) : ‘कीं तेंचर् र्वी करूचन पाचहजें । तव अमृत आहे ।’ 
– ज्ञा ६·३. 
 
चवी, चवीि, चवैि ,चवेि, चवेिी स्त्री. रानकेळ. पहा : चवई, चवईि : ‘र्ढिीत र्विेीर्ी िोन 
रोप ंहोती.’ – जैरेजै १३१. 
 
चवेचाळ, चव्वेचाळ, चव्हेचाळ, चवेिाळ, चव्वेिाळ, चव्हेिाळ, चव्वेचाळीस, चव्हेचाळीस, चव्वेिाळीस, 
चव्हेिाळीस चव. र्ाळीस अचधक र्ार; ४४ ही संख्या. [सं. र्तुर्त्वाझरशत] 
 
चव्य न. १. झपपळी; २. चमरवेलीरे् मूळ. पहा : चवक [सं.] 
 
चव्या, चव्वा पु. १. र्ंचजफाचं्या, पत्त्याचं्या डावातंील र्ार चठपक्यारें् पान. २. फाशातंील र्ार; 
र्ारारें् िान. 
 
चव्वि पु. िोन आण्यारे् नािे. पहा : चवि, चविी 
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चव्हाटा पु. र्ावडी ‘र्व्हाट्यावरर्ीं कुत्रीं भाकरीच्या तुकड्ाने तरी भुकंायर्ी थाबंतात.’ – वबेा ५. २. 
होळीच्या समारंभार्ी जार्ा. (को.) पहा : चवाठा 
 
चव्हाि चौथाई स्त्री. उिाजी र्व्हाि लोकापंासून जबरिस्तीने जो कर वसूल करीत असे त्यास म्हित 
: ‘उिाजी र्व्हाि बडं करून र्व्हाि र्ौथाई अशी बाब र्ावंर्न्ना घेत होता.’ – मर्सा ३·११. 
 
चव्हािपट्टी स्त्री. शाहू राजाच्या प्रातंात उिाजी र्व्हाि लूट करीत असे त्यारे् चनवारि 
करण्याकचरता घ्यावयार्ा कर : ‘राजश्री प्रचतचनचधनी र्व्हािपट्टी तीनश ेसाठ रुपये घेतले.’ – मर्सा ३·११. 
 
चव्हाळे न. जाभाडे; जबडा. 
 
चश्म पु. डोळा. [फा.] 
 
चश्म झख्म िुिैव; नजर; दृष्ट. 
 
चश्मा पु. िंरा. [फा.] 
 
चश्मा, चष्ट्मा, चस्मा पु. १. दृचष्टिोष असपयास डोळ्यानंा लावायरे् साधन; आरशी; र्ाळशी; 
डोळ्यारं्ी झभरे्; उपनेत्र : ‘अचधकारारे् र्ष्ट्मे याच्या डोळ्यास लार्पयावर त्याला पूवीरे् जर् चनराळ्या रंर्ारे् 
चिसू लार्ते.’ – चटकेले ३·३३७. [फा. र्ष्ट्म] (वा.) (अमुक) चष्ट्म्यािून पाहिे – अमक्या प्रकारर्ी, चवचशष्ट 
दृष्टी ठेविे; अमुक दृष्टीने पाहिे. 
 
चश्मा, चष्ट्मा, चस्मा पु. १. पडवी; ओटी. २. नाट्यर्ृहात पे्रक्षकासंाठी केलेली खास खोली. २. 
िोन खाबंामंधील झकवा तुळ्यामंधील जार्ा; खि. [फा. र्ष्ट्म] 
 
चषक पु. पेला; भाडें; पात्र. [सं.] 
 
चष्ट्का पु. शौक; नाि. नािी लाविे : ‘प्रत्येक घोडी जिू काय परी असते व ती र्रंाला आपला र्ष्ट्का 
लावते.’ – िझहिी १७. [फा. र्शक] 
 
चष्ट्की चव. शौकीन, मौजमजा करिारे : ‘ऐटबाज पोषाख घातलेली ‘र्ष्ट्की’ मािसे त्यानंा आवडायर्ी 
नाहीत.’ – आमा ९६. (वा.) चष्ट्क्या करिे – नखरे करिे; र्विेबाजपिा करिे : ‘आपि येतात तेव्हा कशा 
र्ष्ट्क्या करतात?’ – रथर्ि १५१. 
 
चष्ट्मपोशी स्त्री. डोळेिंाक : ‘र्ोष्टी बोलले त्यार् र्ष्ट्मपोशी करून ऐकपया पाचहजेत.’ – मचरउचव 
२·३१४. [फा.] 
 
चक्ष्ट्मष्ट चव. र्ष्ट्मा घालिारा : ‘एवढ्यात सया र्ल्ष्ट्मष्ट उठला.’ – चमरास २६४. 
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चष्ट्मेवािा पु. डोळ्याभोवती कडे असिारा चर्मिीएवढा लहान पक्षी : ‘पक्षी एखाया मोठ्या 
सुपारी एवढाले होते. त्यारं्ा रंर् चहरवा होता…त्याचं्या डोळ्याभंोंवती पाढंरे शुभ्र कडे चिसून येते. या कड्ामुळे 
यानंा र्ष्ट्मेवाला असे म्हितात.’ – पि ५१·५२. 
 
चसिे अचि. (सोनारी) १. फसिे; बसिे; बुडिे (धंिा, पैसा.) २. र्ाकरीवरून, हुयावरून िूर होिे, 
चनघिे. ३. मरिे. (कुि.) पहा : चचिे [झह. र्लना] (वा.) चसिापुरास जािे – मरिे. 
 
चह काय; कोिते. 
 
चहड, चहडिे पहा : चढ, चढिे : ‘मर् र्हडुचन माा यावरी ।’ – िेप ७०. 
 
चहि र्ाळीस. 
 
चहिदा, चहदिा पु. एकेकाळी वजंारी लोकावंर लािलेला कर. 
 
चहा पु.  १. एक िंाड व त्यार्ी पाने; याच्या वाळवलेपया पानापासून तयार केलेले एक पेय. २. र्वती 
र्हा. [फा. र्ा] [झह.] 
 
चहा, चाहा स्त्री. १. आवड, वासना; हौस (मनुष्ट्य, वस्तू र्त्यािींर्ी). २. अपेक्षा; आशा. ३. आस्था; 
आिर; पे्रम; मान; वाहवा; कीती : ‘आपपया पतीर्ी लोकातं र्हा होते हें पाहून चतला धन्द्यता वाटत असे.’ – 
कोचक २६. (वा.) चहा करिे, चाहा करिे – आवड असिे; आस्था असिे : ‘त्याचं्या र्तर रु्िारं्ी 
तुमच्यार्तकीर् र्हा मीही करतो.’ – व्यल्क्तरेखा २०७. [सं. र्ष्, जुष्, झह. र्ाहा] 
 
चहाचटी र्हार्ी र्ट, सवय असलेला : ‘रावसाहेबाचं्या घरीं जेव्हा ंबनेल तेव्हा ंयेऊन या र्हार्टी व 
खेळकटी मंडळीच्या तैनातींत वेळ घालवावा.’ – माबा ७३. 
 
चहाटळ  चव. १. र्टोर; र्ावट : ‘र्टोर आचि र्हाटळ फ्रें र् लोकापं्रमािे…’ – सारा ३३७. २. 
खिपटीस बसिारा; चपच्छा पुरचविारा; र्घळ. ३. उर्ार् बभ्रा करिारा, षट् किी करिारा; र्जरघंटा. ४. 
(सामा.) फाजील; वात्रट; टवाळ. 
 
चहाड चव. १. लोकारं्ी िुष्ट्कृत्ये, रु्प्त र्ोष्टी बाहेर फोडिारा. २. बनावट र्ोष्टी सारं्िारा; मनरे् 
सारं्िारा; खोटेनाटे सारं्िारा. ३. र्ुर्लखोर; लावालावी करिारा; र्हाड्ा सारं्िारा; झनिक : 
‘कोतवालाच्या घरी एक र्हाड होता…’ –घाको २. 
 
चहाड चव. चशजचवला असताही मऊ होत नाही तो; चभजत घातला असता फुर्त नाही मोड येत नाही 
असा; कुच्चर; अचशजा (िािा). पहा : चाड 
 
चहाडखोर, चहाडबुचका, चहाडिुिरा चव. र्हाड्ा करिारा; र्ुर्पया करिारा : ‘मी काहंीं 
र्हाडबुर्का नाहीं सारं्ायला.’ – बाळझमत्र २·१८१. 
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चहाडिे  उचि. र्ुर्पया, र्हाड्ा करिे. 
 
चहाडा पु. संध्याकाळी र्शाऱ्यािाखल डफडे वाजचविे. (व.) 
 
चहाडी स्त्री. १. लावालावी; र्ुर्ली; िुसऱ्यारं्ी वमे−रहस्ये प्रकट करिे : ‘मर् हामजाने घरी र्हाडी न 
करण्याबद्दल आबासला ताकीि चिली.’ – व्यंमाक ५२. २. बनावट र्ोष्ट; झनिा; खोटेनाटे. [सं. र्र्णत, का. 
र्ाचड] 
 
चहाडीचुगिी स्त्री. (व्यापक) लावालावी; र्हाडी. 
 
चहाि, चहान न. र्ाय, म्हैस यारें् जननेंचरय. (व.) 
 
चहािा चव. र्हा करिारा; आवड बाळर्िारा; भक्त; उपासक. 
 
चहादािी स्त्री. चकटली; र्हा ठेवण्यारे् भाडें. 
 
चहादारी स्त्री. वाहवा : ‘राज्यकारभार हाकावा, जमेिार बनावे…ह्ासारख्या उयोर्ारं्ी िचक्षिेत 
अचतशय र्हािारी िंाली.’ – मवार् १४. 
 
चहापािी न.  तोंड धुऊन र्हा घेिे र्त्यािी सकाळरे् कमच; (सामा.) र्हापान; फराळ, 
अपपआहार. 
 
चहाबाज चव. र्हारे् व्यसन असलेला : ‘जपानी लोक पट्टीरे् र्हाबाज आहेत.’ – जजचि १०३. 
 
चहार र्ार. 
 
चहारुम चव. िमाकंाने र्ौथा. [अर.] 
 
चहाळ पु. र्ाहूल; आवाज; शब्ि. (वा.) चहाळ घेिे – कानोसा घेिे : ‘पक्ष्याचं्या र्कार कानानंी 
पाखराचं्या िुःखपूिच चनःश्वासार्ा र्हाळ घेतला.’ – वास्तु ५०. (व.) 
 
चहाळी पहा : चहाडी : ‘चनळा म्हिे र्हाळी करी । चरर्वीवरी आचि हासंें ।’ – चनर्ा ८७. 
 
चहुकडिा, चहुकडीि चव. सभोवतालर्ा; सवच बाजंूर्ा; सावचचत्रक. 
 
चहुकडून चिचव. सवच प्रिेशाकंडून; सवच बाजंूकडून; चजकडूनचतकडून : ‘स्वर्जासंचह भी तो र्ज 
माचरत येता ंर्हंूकडुन र्वघे ।’ – मोभीष्ट्म ५·५३. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चहुकडे, चहुिेर, चहुिेरी, चहुणदशांस चिचव. र्ोहीकडे; सभोवार; चजकडेचतकडे; सवच बाजंूना : ‘सिा 
भय वाटे र्हंूकडे । तरी िेवक्षोभ जाचिजे ।’ –हचरचव ६·२०९. 
 
चहुकोि चिचव. र्ोहीकडून. 
 
चहुत्रा, चहुिरा पहा : चबुत्रा : ‘लोखंडी र्बुतऱ्यावर घोड्ावर बसलेला पुतळा उभा केला.’ – कोचक ३३७. 
 
चहुत्रा, चहोत्रा पु. िरमहा िरशकेडा र्ार टके्क िरारे् व्याज. 
 
चहुमिी  चव. र्ातुयाने; कुसरीने : ‘र्हुमती पाक केले घृती’ – मधउ ६२. 
 
चहुरंगी   चव. बहुरंर्ी : ‘र्ोरटा र्हुरंर्ी बलर्डं ।’ – आम २६. 
 
चहू चव. र्ार; र्ौ यारे् समासात योजावयारे् रूप. २. (साकें.) र्ार विे : ‘सा र्हंू अठरा चनराळा । 
र्ाऊं वाजवू ंएक र्ाळा रे ।’ – तुर्ा २४६. [सं. र्तुस्] (वा.) चहू पायांनी उिरिे, दोहो पायांनी उिरिे – 
झशर्रू, वासरू, पाडा वरै्रेंनी र्ार पाय झकवा िोन पाय पुढे करून जन्द्मिे. 
 
चहू पु. नारळार्ा कीस. पहा : चव 
 
चहूटा, चहोटा पहा : चवाठा : ‘र्होटा पडला उतािा ।’ – र्ीतािचव १·१९०४.; ‘प्रािसख्यार्ा महाल र्हूटा 
। जार्ा धरा जा र्हूकून वाटा ।’ – पला ४·८. 
 
चहे पु. अव. एक पािपक्षी. [सं. र्ाष] 
 
चहोत्रा पु. मचहना र्ार टके्क िराने लावलेले व्याज. 
 
चळ पु. १. र्रं्लपिा; अल्स्थरता, २. अंतर; फरक; च्युती (वर्न, कायिा, चनयम, आर्ार 
र्त्यािींपासून). ३. खूळ; चर्त्तभ्रंश; बुचद्धभ्रंश; भ्रम. उिा. काम–रव्य–मय–शास्त्र–स्त्री–र्ळ. (चि. लार्िे) 
: ‘तरलों म्हिुचन धचरला ताठा । त्यासी र्ळ िंाला फाटा ।’ – तुर्ा २८७७. ४. हाव; उत्कटेच्छा; अधीरपिा; 
उतावीळपिा; वडे. (चि. घेिे, भरिे, येिे, लार्िे.) 
 पु. स्त्री. एकसारखा नाि; छंि; हट्ट; खंत (मुले घेतात ती). (चि. घेिे.) [सं. र्ल्] (वा.) चळ भरिे 
– वडे लार्िे : ‘रव्याच्या शोकेकरून चकतीकाला भरला र्ळ ।’ – ऐपो ३८८. 
 
चळ पु. हुलकाविी; हल्ला; र्ाल; आिमि : ‘करकमभोसे पढंरपूर र्कडेर् र्ळ यावा. िबाव 
पाडावा.’ – पेि २८·२८. (चि. िेिे.) 
 
चळक स्त्री. १. मोठी पजचन्द्यवृष्टी; पावसार्ी सर : ‘र्ार वाजता पावसार्ी एक र्ळक आली…’ – र्ार 
२८. (चि. येिे, पडिे.) २. जोरार्ा प्रवाह; लोंढा; पूर (एखाया रसार्ा झकवा पिाथार्ा). ३. टोळी; मंडळी; 
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िंुंड; समुिाय; जमाव. ४. धाड; हल्ला; मुसंडी; िंपाट्याने येिे, जािे (घोडेस्वार, मनुष्ट्ये, जनावरे, कुत्री 
र्त्यािींनी). [सं. र्ल्] 
 
चळक स्त्री. रास; ढीर्. पहा : चळि. (वा.) चळक देिे – पुडी सोडिे; खोटे परंतु पटेल असे बोलून 
एखायाला भलुविे : ‘पाटलानं अशी र्ळक चिली आचि मंडळी फुटली.’ – र्ार्ो ९९. 
 
चळकिे  पहा : चळिे : ‘धातु कराया रे्ला । तेथ मुळी र्ळकला ।’ – िाचव २०१. 
 
चळकधार चव. सरीवर सरी येिारा; मुसळधार (पाऊस) : ‘वरून र्ळकधार पाऊस.’ – पेरिी 
११५. 
 
चळकंप, चळकाप पु. १. कापरे; थरकाप; भीतीने र्ारं्रून शरीरास सुटिारा कंप; धडकी (चि. 
भरिे, सुटिे.) : ‘एकास सुटला र्ळकंप । रे्ला बळिपच र्ळोचनया ।’ – राचव ८·६०. २. (ल.) घाबररु्ंडी. 
 
चळका स्त्री. एक वाय : ‘र्ोमुखी र्ळका र्ौडकी िुटाळ’ – हचरचव २२·२७. 
 
चळकापिे अचि. र्ळर्ळ कापिे; कंपायमान होिे; भीतीने कंप सुटिे : ‘चतर्ें उभे शरीर र्ळकापंले.’ 
– अहा १८. 
 
चळकी स्त्री. जोरार्ा प्रवाह; लोंढा (एखाया रसार्ा झकवा पिाथार्ा) : ‘चर्पळ्या र्ळक्या भळाळ । र्पळ 
पािी ॥’ –िास ११·७·४. 
 
चळचळ, चळचळा चिचव. १. थरथर; लटलट (कापिे) : ‘मान कापे र्ळर्ळा ं।’ –िास ३·५·३८. २. 
र्ळर्ळ असा आवाज होऊन; फळफळा (अचत भयाने, र्ारं्रून मुतिे) : ‘निी फंुफाती र्ळर्ळ रे रे ।’ – 
िाचव २५२. [सं. र्ल्] 
 
चळचळाट पु. १. चवपुलता; रेलरे्ल; र्रं्ळ; लयलूट (खाय, पिाथच, पक्वाने्न र्त्यािींर्ी). (कुि.) 
२. समृद्धी; वैपुपय (र्ाई, म्हशी, रु्रे, धान्द्य, पैसा र्त्यािींरे्). पहा : चळाळ 
 
चळचळाट पु. १. िबिबा; िरारा; धाक : ‘चतच्यानं रे्व येऊन खुशालर्ंि असलेपयाचं्या 
घरािारात र्ळर्ळाट चनमाि करता यावा.’ – बएरा ४१. २. भीतीने थरथर कापिे. 
 
चळचळाट पु. प्रसार; हालर्ाल; फैलाव; जोरा : ‘यंिा तोतयारं्ा र्ळर्ळाट भारी िंाला.’ – 
ऐलेसं २५४३. 
 
चळचळीि चव. १. चवपुल; भरपूर; समृद्ध; प्रर्ुर; पुष्ट्कळ (मेजवानीरे् प्रसंर्ीरे् उत्तमोत्तम पिाथच). 
२. चमष्ट पिाथांर्ी र्रं्ळ असलेली (मेजवानी). (कुि.) 
 
चळचूक  स्त्री. (सवचसमावशेक अथी) िोष; हयर्य; र्ूक; कमतरता; टंर्ळमंर्ळ; कमजास्तपिा. 
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चळि न. र्लनवलन; र्ैतन्द्य; हालर्ाल; चजवतंपिा : ‘जोवरी र्ळि र्ा तोंवरी म्हिती मािंा ।’ – 
तुर्ा ३५१. [ सं. र्लन] 
 
चळिे अचि. १. खुळा, मूखच, भ्रचमष्ट होिे, बनिे : ‘काया कायच न समजे र्ळला तो वृद्ध काय सारं्ाव े।’ – 
मोभीष्ट्म ११·१६. २. क्षबु्ध होिे : ‘र्ळला वाय ूवाहटुळी । रे्ष्टे तैसा ।’ – ज्ञा १८·६६६. ३. र्ूक करिे; प्रमाि 
होिे; घसरिे. ४. च्युत होिे; ढळिे; हलिे; सोडून जािे. ५. र्ालिे : ‘का ंउर्चललें  वायुवशें । र्ळे शुष्ट्क 
पत्र जैसें ।’ –ज्ञा ३·६१. ६. चनसटिे; वर्ळला जािे; स्मरिातून जािे; नाहीशी होिे : ‘सरु्ि भक्ती ते र्ळे 
।’ – िास ४·१०·३१. ७. िीघच रोिन करिे; एकसारखे रडिे (मूल). (को.) [सं. र्लन] (वा.) चळो का 
पळो करिे – सतावनू सोडिे. (प्र.) सळोकापळो करिे. 
 
चळि, चळथ स्त्री. र्ड्डी; र्वड; रास; ढीर्; उतरंड : ‘सिा उल्च्छष्टाचं्या उर्चलचस असंख्यात र्ळथा 
।’ – सारुह ६·१५२. २. समुिाय : ‘म्हिूचन असुराचर्या र्ळथा ।’ – मुआचि ४९·११०. ३. रारं्; पकं्ती : ‘मम 
के्षमें र्ालती र्ळथा । कचप पुंर्वाचर्या ।’ – कृमुरा २·७८. 
 
चळििे, चळथिे उचि. रर्िे; रास करिे. 
 
चळिागुण्या पु. सुतारकामात फळी कोनिार कापावयार्ी असपयास, र्ळत्या काटकोनारे् कोन 
ज्याने आखून घेतात तो रु्ण्या. 
 
चळिी स्त्री. र्ळत; र्वड; थप्पी : ‘माझ्या माहेराला ताटवाट्यारं्ी र्ळती जेऊन उठले माजे भाऊ तुिें 
पती’ – स्त्री जी १ १७३. 
 
चळिे चव. र्ालिारे. 
 
चळथ स्त्री. फेरा; पाळी; र्ि : ‘अमृत म्हिे हचरभजने र्ुकती जन्द्ममरि र्ळथा रे ।’ – अमृत ११५. 
 
चळथ स्त्री. फोड; फाक; तुकडा : ‘फाडूचन विन केपया र्ळथा ।’ – चनर्ा १८. 
 
चळथा स्त्री. श्वासोच्छ्वास चिया. 
 
चळना पु. र्ोळिा; पायजमा : ‘र्ीडुका वासे : नीचळर्ी आंर्ी : नीचळर्ाचर् र्ळना : नीचळर्ें टोंपरें : 
कवडे यारें् आभरि :’ – लीर्पू २०४. 
 
चळिळाट पु. रार्रार्; संताप; जळफळाट : ‘पि उधारीवाला चकतीचह…र्ळफळाट करीत 
असला…तरी, केवळ खाटेवरून उठिं चजवावर येत असपयानं वामन त्याला परत करीत असे.’ – बाचवबु 
३१५. 
 
चळबळ, चळबळिे, चळबळाट पहा : चळवळ 
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चळबळिे अचि. हालर्ाल करिे : ‘र्ळबचळजे अचनळें । तें िेचवकेचन जी बळे ॥’ – राज्ञा १४·९. 
 
चळबळीि चव. र्ारं्ले तेलतुपाने माखलेले; तुपट अर्र तेलकट. 
 
चळवळ  स्त्री. १. हालर्ाल; र्लनवलन : ‘वायु र्ळवळेंसीं । चजराला व्योमाचर्ये कुसी ।’ – अमृता १·४८. 
२. अव्यवस्था; वळवळ; र्ारं्पय. ३. उयोर्; र्डबड; खटपट : ‘सामा यच आहे र्ळवळीर्ें । जो जो करील 
तयार्ें ।’ –िास २०·४·२६. ४. समाजात उत्पन्न केलेली जार्ृती; रे्तना; उठाविी : ‘राजकीय र्ळवळ 
करिारापाशी संपत्तीर् असली पाचहजे असे नाही.’ – चटव्या. ५. प्रर्ार; प्रसार. ६. खळबळ; अशातंता. [क. 
र्ळवळ – ळी.] [सं. र्ल् + वल्] 
 
चळवळिे अचि. १. अस्वस्थ असिे : ‘अस्वस्थतासूर्क हालर्ाल करिे; हातपाय हलचविे 
(आजारी मनुष्ट्याने). २. वळवळ करिे; र्कडेचतकडे धाविे (मुलाने). ३. हालर्ाल करिे; चफरिे; हलिे : 
‘जें र्ळवचळजे अचनळें  । तें िेचवकेचन जी चनजबळे ।’ – ज्ञा १४·९. ४. उयोर्ी असिे; खटपट करिे. [सं. र्ल् 
+ वल्] 
 
चळवळाट पु. अचतशय मोठी र्ळवळ; क्षबु्धता; मोठी खळबळ. 
 
चळवळे  चव. (पु. अ. व.) र्पळ : ‘र्ळवळे चिसत असा’ – र्प्र ४४४. 
 
चळवळ्या चव. १. र्ळवळ करिारा; अर्पळ; र्ुळबुळ्या. २. उलाढापया; साहसी; र्बढब्या. ३. 
प्रर्ार, प्रसार करिारा. ४. लोकातं जार्ृती उत्पन्न करिारा : ‘श्री. झशिे हे राजकीय र्ळवळ्ये नाहीत.’ – के 
१७·५·३०. 
 
चळणविे  उचि. १. वडे लाविे; खूळ लाविे; बुचद्धभ्रंश करिे; मूखच बनचविे; २. र्ोंधळचविे; 
आडमार्ात, भ्रमात, घोटाळ्यात घालिे. 
 
चळणविे  उचि. हलचविे; सरकविे; सरकू िेिे. 
 
चळाचळ, चळाचळा, चळाळा पहा : चळचळा 
 
चळाळ पु. १. भीतीने लटलट, थरथर कापिे; थरकाप. (चि. सुटिे, होिे.) २. खळाळ; खळखळ 
आवाज : ‘शुष्ट्क जळारे् र्ळाळ । धारा धबाबे खळाळ ।’ – िास ११·७·४. 
 
चळाळिे अचि. १. भळभळा वाहिे; फळफळिे. २. प्रवाह सुरू होिे. 
 
चणळया स्त्री. र्रं्लता. 
 
चकळत्र न. र्लनवलन करिारा प्रािी; सरपटिारा प्रािी : ‘सरसर सरसर करीत डब्यातंलं र्झळत्र 
बाहेर पडलं…र्ारं्ला जाचतवतं, तरुि नार् होता.’ – स्मर्ा ४७. 



 

 

अनुक्रमणिका 

चळी स्त्री. साडंिे; साडंलवडं; साडंलेला पिाथच. [सं.] 
 
चळी स्त्री. लाटा; धारा : ‘अहंकाराचर्या र्चळया । वचर मित्रयाचर्या उकचळया’ –ज्ञा ७·७५. (वा.) 
चळी पडिे – र्ळिे; नाहीशी होिे; उडून जािे; िूर होिे (िंोप र्.). 
 
चळी चिचव. र्ळर्ळ : ‘र्ळीं कापंती लार्ला घायवारा ।’ – िाचव ४६५. 
 
चळे न. धान्द्य काढून घेतपयामुळे सैल िंालेला मुडा, जुडी. [सं.] 
 
चळेि चव. र्ळ लार्लेला, वडेा; भ्रचमष्ट; खुळर्ट; पार्ल. 
 
चळोबणळक स्त्री. र्ुळबूळ; र्ळवळ; चवकारोत्कटता; : ‘फुन बहुता ंर्ळोबचळका ंपुढें रीर्तातंी ।’ – 
चशव ६६८. 
 
चकु्ष, चकू्ष, चक्ष पु. डोळा; नेत्र; नयन; आख : ‘बाह्त्वर्ा श्रवि । र्क्षु रसना प्राि । हे परं्चवध जाि । 
र्ंचरयें र्ा ।’ – ज्ञा १८·४९९; ‘जर्ीं पाहता ज्ञानर्क्षीं न रके्ष ।’ – िाचव ५७. २. दृष्टी. ३. चिव्य ज्ञान [सं. र्क्षसु्] 
 
चकु्षमान  चव. १. ज्याला डोळे आहेत असा; पाहिारा; डोळस. २. ज्यारे् डोळे संुिर आहेत असा. 
[सं.] 
 
चकु्षराग पु. १. डोळ्यार्ी लाली. २. पे्रमकटाक्ष. [सं.] 
 
चकु्षकरणद्रय न. नेत्ररूप र्ंचरय; नजर; दृष्टी. [सं.] 
 
चकु्षरुन्मीिन, चकु्षदान न. डोळे उघडिे; दृष्टी िेिे. मूतीर्ी प्रािप्रचतष्ठा करताना झकवा 
िचक्षिार्ाराच्या संप्रिायाच्या चवधीत मूतीला दृष्टी िेण्यार्ा झकवा चतरे् नेत्र उघडण्यार्ा चवधी. [सं.] 
 
चकु्षवैसत्यं चव. चिचव. डोळ्यानंी पाचहले ते खरे; प्रत्यक्ष पाचहलेला : ‘थेऊरर्ा र्क्षवुसैत्यं वृत्तातं 
आपपया कानावर येईल.’ – स्वामी १८. 
 
चकु्षष्ट्मान चव. १. ज्याला डोळे आहेत असा म्हिजे डोळस. २. संुिर डोळे असलेला. 
 
चकु्षश्रवा  पु. (डोळे हेर् ज्यारे् कान आहेत असा) सपच; शषे. [सं.] 
 
चकु्षष्ट्पथ  पु. चक्षचतज. 
 
चंक्रमि  न. १. (शाखार्ंिमिारे् संचक्षप्त रूप, वानरारे् या फािंीवरून त्या फािंीवर उड्ा 
मारिे यावरून) कसेतरी जािे; उड्ा मारीत जािे. २. असंबद्ध, असंर्त झकवा बेचशस्त अभ्यास. [सं.] ३. 
र्ालिे; फेरा : ‘र्िंमि उत्सुरु्च । मळमूत्रारं्ा ॥’ – राज्ञा १३·११९. 
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चं 
 
चंख पु. १. अलरु्जासारखे एक वाय : ‘हातातं घेऊन र्रं् रंर् जमवीला ।’ – होपो १५. २. मोठा 
डफ. ३. (ल.) घंुर्रासारखे वाजविारे कडे : ‘हचरनामे वाजचव र्रं्, अहो र्रं् ।’ – िेप ६६. ४. घंुरु्रमाळ; 
र्रं्ाळ; बलैाचं्या र्ळ्यात घालावयार्ी घंुर्रार्ी माळ. [फा.] 
 
चंग पु. िातात धरून वाजवावयारे् एक पोलािी वाय. 
 
चंग पु. वावडी उडवताना फडफड वाजण्यासाठी चतला लावण्यार्ा कार्िार्ा फरारा. पतंर्ार्ी 
शपेटी. (ना.) 
 
चंग पु. र्रं्कारं्नी र्ंचजफाच्या आठ रंर्ातंील पचहला रंर्. 
 
चंग पु. पैज; प्रचतज्ञा. (वा.) चंग बांधिे – १. उयुक्त होिे; कंबर बाधंिे; २. पैज, फुशारकी मारिे; 
खात्रीपूवचक सारं्िे; प्रचतज्ञा करिे : ‘सळो की पळो करायर्ा र्ंर् बाधंला काय?’ – जमा २५. 
 
चंग चव. १. र्पळ; र्लाख; र्ुिर्ुिीत; हुशार; तैलबुद्धीर्ा (मुलर्ा). २. र्ारं्ले; सुरेख. [सं.] 
 
चंगकांचनी चव. र्ंचजफार्ा एक जुना प्रकार. या र्ंचजफाच्या जोडातंील आठ बाजंूर्ी नावे र्रं्, 
कारं्न, वरात, कुमाश, ताज, मुलाम, रूप व समशरे. याहून िशावतारी र्ंचजफा हा चनराळा प्रकार आहे. 
 
चंगणचिकि, चंगणचिि, चंगणचल्लि, चंगणचल्लद, चंगचल्ली, चंगणचल्ली स्त्री. र्ंचजफाच्या 
खेळातील काही चवचशष्ट संज्ञा. खेळात शवेटी शवेटी िोन रंर्ारं्ी पाने राचहली असता खेळिाराने एक पान 
उतािे पडावे म्हिून िोन पाने जुळवनू वर उडवण्यार्ा प्रकार. पहा : चंचि 
 
चंगन्या पु. नाच्या (मुलर्ा). (अचह.) 
 
चंगरािी, चंगारािी स्त्री. १. पे्रमातील स्त्री; चप्रय पात्र; अचतपचरचर्त स्त्री. २. र्रं् डावातील रािी. 
 
चंगळ, चंगळी, चंगळपट्टी, चंगळवटी स्त्री. १. वैपुपय; प्रर्ुरता; ऊरपूर; समृद्धी; रेलरे्ल; लयलूट. 
(चि. उडिे.) २. समृद्धता; भरभराट; र्ालता काळ; सधनता; सुबत्ता; वैभवार्ी ल्स्थती. ३. पचरपूिचता; तृप्ती. 
४. र्ैन; मजा : ‘बळवतंरावाचं्याबरोबर प्रवास केला म्हिजे या बाबतीत र्रं्ळ असायर्ी.’ – िुिचम्य २·४६. 
[सं. र्ंर्] 
 
चंगा चव. चिचव. १. र्ारं्ला; चनमचळ; शुद्ध; पचवत्र. जसे :– मन असे र्रं्ा तर काथोटीत (काटवटीत, 
लाकडी परात, भाडें) र्ंर्ा. २. र्ारं्ली; रुर्कर; उत्तम; र्खोट. ३. चनकोप. [सं. र्ंर्] 
 
चंगाि पु. १. पजंा. २. पक्ष्याच्या पायाच्या नख्या. [फा.] 
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चंगाळ, चंगाळी स्त्री. १. र्रं्ळ; वैपुपय; समृद्धी. २. पचरपूती; रेलरे्ल; अचततृप्ती. पहा : चंगळ 
 
चंगाळ, चंगाळे न. बलैाचं्या र्ळ्यात, र्ाडीच्या भोवताली लहान घंटारं्ी बाधंतात ती माळ; घंुरु्रमाळ 
: ‘ऊसर्ाड्ाचं्या बलैाचं्या र्रं्ाळ्यारें् आवाज.’ – चशिोरी ३८. [रु्. र्रं्] 
 
चंगीिंदी पु. छंिीफंिी; व्यसनी; वाईट सवयी असलेला : ‘तो र्रं्ीफंिी व नालायक असपयाने…’ 
– सप्तिशी २१९. 
 
चंगीभंगी पु. १. िुव्यचसनी; बिफैली; उनाड : ‘र्तर श्रीमंत मुलापं्रमािे तो र्रं्ीभरं्ी न चनघता 
अभ्यासीही चनघाला.’ – र्िप १३. २. भारं्, र्ाजंा वरै्रे व्यसनाचं्या अधीन : ‘पुण्यामंुबईहून र्रं्ीभरं्ी लोक 
र्ोव्यात येतात.’ – अक्षर १३५. [रु्. र्रं्ी + भारं्] 
 
चंगीभंगी छणत्तसरंगी व्यसनी; रंर्ढंर् करिारे; छटेल; बिफैली : ‘र्रं्ीभरं्ी छचत्तसरंर्ी अशा लोकारं्ा 
सुळसळाट… िंाला आहे.’ – संक २. 
 
चंगीि चव. भरपूर : ‘र्रं्ील तूप पोळीवर’ – जोफुसगं्र ५६. 
 
चंगेरी स्त्री. परडी; लहान टोपली; करंडी : ‘रात्री मीर पोकि अली यारे् कबीपयाकचरता चमठाई पन्नास 
खाने व फुले र्रें्ऱ्या व पानसुपारी…िौलारे् हवेलीस पाठचवले.’ – मर्सा ७·२२६. 
 
चंगोन्या, चटोऱ्या र्ारं्ले र्ुंर्ले खािारा. (अचह.) 
 
चंगोिी स्त्री. भाड्ाने झकवा रोजाने केलेले काम. 
 
चंघी प्रा. चव. वरे्वान. 
 
चंच चव. १. धूतच; हुशार; िक्ष वाकबर्ार; र्तुर. २. तल्लख; र्पळ; र्लाख; तरतरीत. पहा : चंणचबाग 
[सं. र्ंच् = उड्ा मारिे] 
 
चंच पु. कसून घेतलेली व सूक्ष्म अशी तपासिी, परीक्षा; बारीक तपासिी, र्ौकशी. (को.) 
 
चंचकारी स्त्री र्ोडर्ोड भाषि; खुशामती बोलिे : ‘धरूचन र्रं्कारी मुषारा सर्ट । करूचनया ंर्ट्ट 
धीट जालों ।’ – िाचव २४०. 
 
चंचनी चव. एक प्रकाररे् रेशमी वस्त्र; एक घर चहरवे, एक काळे उभार, आडविही एक घर चहरवे व एक 
काळे. चकनार कोित्याही प्रकारर्ी असे रेशमी (लुर्डे, वस्त्र). 
 
चंचरीक  पु. भ्रमर : ‘र्तुरर्रं्चरकारं्ी मािंी…रु्ंजारवें र्जचती ॥’ – मुआचि १·४४४. 
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चंचि, चंचळ चव. १. हलिारा; सरिारा; कापिारा; डर्मर्िारा; धाविारा. २. अल्स्थर; अधीर; 
लहरी; तरल. ३. क्षिभरुं्र; अशाश्वत; क्षचिक; फार वेळ न चटकिारे; उडून जािारे; नाहीसे होिारे. ४. 
नार्री; र्ाळक; स्वैचरिी; स्वचे्छार्ारी (स्त्री). ५. र्लाख; तल्लख. : ‘र्रं्ळीं र्ंर्ळ चनश्चळीं चनश्चळ ।’ – तुर्ा 
३८·६५. [सं.] 
 
चंचििा स्त्री. १. अल्स्थरता; अचनचश्चतता; अशाश्वतता. २. संिमावस्था : ‘र्ंग्लडच्या र्चतहासार्ा 
हा काल पराकाष्ठेर्ा र्रं्लतेर्ा असपयामुळे नाटककारास आपपया नाटकातं रु्ंफण्याजोग्या पुष्ट्कळ र्ोष्टी 
त्याच्या डोळ्यापंुढे घडत असतील.’ – चवकार. 
 
चंचििाप्रधान चव. (मानस.) आनंि व िुःख यारं्ी सारखी आवतचने चजच्या वतचनात चिसून येतात अशी 
(व्यक्ती). 
 
चंचळवेळ, चंचळवेळा स्त्री. चिवसाच्या झकवा रात्रीच्या तीस घटकाचं्या आठ चवभार्ापंैकी एक. पहा : 
वेळ 
 
चंचळाकार चव. क्षिभरुं्र; अपपजीवी : ‘र्रं्ळाकार चततुकी माया । माईक जाय चवलया ।’ – िास 
११·२·९. 
 
चंचा स्त्री. १. र्वत, काड, पेंढा झकवा भसुा भरून ठेवलेली मनुष्ट्याकृती; बुजर्ाविे. २. (ल.) रोडका, 
अशक्त; हातपाय अधू झकवा काडीसारखे आहेत असा मािूस; पेंढ्याच्या मािसाप्रमािे हातपाय चनजीव, लुळे 
असिारा मनुष्ट्य. [सं.] 
 
चंणचबाग, चंचुबाज चव. १. हुशार र्तुर; कतचबर्ार; शहािा; िक्ष. २. र्पळ; तल्लख; र्ुिर्िुीत. 
 
चंची स्त्री. १. सुपारी, कात, लवंर्ा, चवड्ार्ी पाने र्त्यािी सामान ठेवण्यार्ी, चनरचनराळे र्ढते कप्पे 
असलेली चपशवी. ही वळकटी करून रु्ंडाळता येते; बटवा : ‘मार्णमकरावाचं्या र्रं्ीतला हळूर् एक बार 
भरला.’ – नाकरु ३·३५. २. चपशवी, घड्ाळ, र्ष्ट्मा र्. रे् घर. [क. संचर्] [सं. र्ंर्] 
 
चंची पडिे मरिे : ‘र्रं्ी पडलों तचर येिें । मज नाहीं त्राचसला ॥’ – चिपु ४४·९२. 
 
चंचु, चंचू चव. चनष्ट्िात; हुशार. [सं.] 
 
चंचुक न. (सपाच्या) नाकाच्या टोकाला असलेला र्ोर्ीसारखा खवला : ‘र्रं्ुकाच्या जार्ी मस्तकारे् 
टोक उंर्ावलेले’ – भास ८६. 
 
चंचुपात्र न. (शाप.) सपाट तळ व चनमुळता आकार असलेले प्रयोर्शाळेत वापरण्यात येिारे कार्पात्र. 
 
चंचुप्रवेश पु. अपप चशरकाव होिे; झकचर्त पर्डा बसिे; थोडीशी वाट, वाव चमळिे; थोडा हात 
चशरकिे. [सं.] 
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चंट चव. वस्ताि; धूतच; बनेल; र्पळ; र्ािाक्ष; बेरकी : ‘त्याला वाटलं ही पोरर्ी भलतीर् र्टं आहे.’ 
– जॅकपॉट १८९. [झह.] 
 
चंड पु. १. महािेवाच्या मूतीजवळ बसवलेली ओबडधोबड िर्डी मूती. चहला महािेवार्ा र्ि 
समजतात; स्कंध. २. यमझककर. [सं.] 
 चव. १. रार्ीट; िोचधष्ट; तामसी; तापट; उग्र. २. (समासात) जोरार्ा; कडक; तीव्र; प्रखर. 
उिा. र्डंवात, र्डंाशंू, र्डंचकरि : ‘र्डंवातें ज्योचत । आहत जैसी ।’ – ज्ञा २·३२३. ३. मोठा; चवशाल; 
अवजड; अवाढव्य; स्थूल : ‘झकवा घालून र्डंपाषाि !’ – राचव २०·२७. [सं.] 
 
चंडकर, चंडणकरि, चंडारा, चंडांशु, चंडाशू पु. सूयच. [सं.] 
 
चंडकाई, चंडाबाई स्त्री. एक िेवता : ‘िेवी नामें वडजाई वाघजाई…र्डंकाई या िेवताचं्या बाबतींत, 
र्हंूकडे आंग्लाई, मोंर्लाई माजून राचहली असून…’ – खेया ५६; ‘तुकाई यमाई नमंू र्ंडाबाई ।’ – िाचव ११८. 
[सं. र्ंडी] 
 
चंडगो पु. माशार्ी एक जात. हे अचश्वन कार्णतकात सापडतात. (को.) 
 
चंडघाई स्त्री. प्रखर घाव; भयंकर प्रहार : ‘चनजचरारं्ी चिव्य शरीरें । र्डंघाई शतजजचरें ।’ – मुआचि ६·५६. 
 
चंडप्रचंड चव. १. प्रखर; तीक्ष्ि; तीव्र; जालीम; जाज्वपय. २. वरर्ढ; जास्त प्रखर; एकापेक्षा एक 
अचधक जालीम; तल्लख; ३. कडक; अवाढव्य : ‘वतनारे् रक्षि करिाऱ्या र्डंप्रर्डं चिक्पालाबंद्दल…’ – शसौ 
२०. [सं.] 
 
चंडमंुड पु. १. िोन प्रबल िैत्यारं्ी नाव.े २. (ल.) शौयच, बल, चवया र्त्यािी रु्िानंी सारख्यार् चवख्यात 
असलेपया जोडीला म्हितात. [सं.] 
 
चंडळ न. झभत, जमीन, िर्ड र्. र्ा उखळून चनघालेला ढलपा, तुकडा झकवा खंड. 
 
चंडा पु. कथाकलीतील ककच श नािारे् टोलासारखे तालवाय. 
 
चंडािक पु. लहान र्ोळी; कार्ोळी : ‘तिुपचर चतस अपी पीत र्डंातकातें ।’ – सारुह ८·७४. 
[सं.] 
 
चंडायुधनक्षत्रदोष पु. हषचि, वैधृचत, साध्य, व्यचतपात, र्ण्ड व शूल हे संपण्याच्या वळेी असिाऱ्या 
अशुभ र्रंनक्षत्रामुळे होिारा िोष. ती शुभकायात संपूिच वज्यच करावी असे म्हितात. – सुज्यो ४०५. 
 
चंडाि, चंडाळ पु. १. ब्राह्मि स्त्री व शुर पुरुष यापंासून िंालेपया संततीच्या जातींपैकी; अंत्यज. २. 
(ल.) नीर्; अचत पापी मनुष्ट्य. ३. िूर, राक्षसी, अधम, भयंकर, िुष्ट असा मनुष्ट्य अर्र कृत्य. 
 चव. िुष्ट; चनघृचि; अत्यंत वाईट. [सं.] 
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चंडािवृणत्त, चंडािवृिी स्त्री. अधमता; नीर्पिा; अघोरपिा; भयानकत्व; अत्यंत िुष्टपिा; कापट्य; 
िौयच. 
 चव. अधम; नीर्; िुष्ट; उलट्या काळजार्ा. 
 
चंडाळ पु. अपचवत्रता; अशुद्धपिा : ‘कसला आलाय चवटाळा न र्ंडाळ’ – माजीर्ा ४८. 
 
चंडाळखि न. रद्द िंालेले, मुितीबाहेर रे्लेले, चनरुपयोर्ी िस्तैवज रोखा, कजचफेड िंापयानंतर 
कुळार्ा सावकाराजवळ राचहलेला िस्तैवज. 
 
चंडाळचौकडी स्त्री. िुष्ट मािसारं्ी जूट; कुटाळखोर लोकारं्ी टोळी; टवाळ कंपू. 
 
चंडाळण्या स्त्री. अव. खटाळ्या; खोड्ा. (व.) 
 
चंडाळी  स्त्री. १. िुष्ट कृत्य; नीर्पिा; चवचक्षप्तपिार्ी, राक्षसी कृत्ये; िोधार्ा झकवा संतापार्ा िंटका. २. 
संतापलेपया मुलारे् मोठमोठ्याने आरडिे– ओरडिे; उच्छंृखल, बेताल होऊन वेडेर्ार करिे. (चि. येिे.) 
 
चंडाळी, चंडाळीि स्त्री. १. र्डंाळ जातीर्ी स्त्री. २. (ल.) अत्यंत ओंर्ळ, चकळसवािी स्त्री. ३. 
तामसी, पाषािहृियी, अघोर कृत्ये करिारी स्त्री; कैिाशीि. [सं. र्डंाल] 
 
चंडांशु, चंडाशूं पु. सूयच. [सं.] 
 
चंणडका, चंडी स्त्री. १. िुर्ािेवता; महाकंाली; भवानी : ‘सुविाचर्या र्चंडका । सुविचशूळेचर् िेखा ।’ – 
ज्ञा १८·४४४ २. (ल.) (र्ंडीसारखी) अचत रार्ीट, कैिाशीि, चनिचय स्त्री. [सं.] (वा.) चंणडकेचा अविार 
धारि करिे – अचतशय िुद्ध, संतप्त होिे : ‘िािा जातार् मी एकिम र्चंडकेर्ा अवतार धारि केला.’ – 
अर्ावा ५२. 
 
चंडी पु. १. र्डंी मंत्र; िुर्ािेवतेला र्ष्ट फल प्राप्तीसाठी केला जािारा मंत्र जप : ‘कोिी र्ृहस्थ एका 
भटापासून एक र्डंी म्हिचवतो (आचि त्यास रुपया िेतो)’ – लोश ३४५. २. रार्; आततायीपिा. [सं.] 
 
चंडीष, चंडीस चव. र्डंीला, िेवतेला अपचि केलेले सबब चनचषद्ध. ईश्वरापचि; कृष्ट्िापचि; िेवतेरे् : ‘हे 
मज आता ंर्ंडीष की : म्हिोचन नेघतीचर् :’ – वृद्धार्ार ७. 
 
चंडोि पु. १. एक र्ािारा पक्षी. २. (ल.) हुशार; बोलका मािूस : ‘वाटेल त्याच्या मनातंील हालर्ाल 
ओळखिारे र्डंोल पुरुषोत्तमराव पडले ना !’ – र्ंप १०. ३. रंरे्ल, आनंिी प्रािी. ४. नीटनेटका, 
ठाकचठक्या, छबडा, र्ोचजरवािा मािूस. [झह.] 
 
चंडोि पु. सैन्द्यार्ी चपछाडी; सैन्द्याच्या चपछाडीर्ी रक्षक फौज : ‘(चनजामार्ा) र्डंोल अर्िीं 
बुडचवला.’ – मर्सा १·२५७. 
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चंडोि पु. सवच बाजूंनी व्याप्त करण्यार्ी चिया. 
 
चंडोि पु. अफू, चवड्ार्ी पाने र्त्याचिकारें् बनचवलेले चमश्रि; अमली पिाथच : ‘र्डंोल उपासक 
हातपाय तािून…’ – सामा २००. 
 
चंडोिखाना पु. अफू झकवा र्ंडोल तयार करण्यार्ी झकवा ओढण्यार्ी जार्ा, स्थळ. [झह.] 
 
चंत्त चव. र्तुर, हुषार, र्लाख. 
 
चंद पहा : चांद 
 
चंद चव. काही; थोडे. [फा.] 
 
चंद दर चंद अनेक; चकत्येक. चवचवध. [फा.] 
 
चंदन न. १. एक िंाड. हे २० ते ४० फूट उंर् वाढते. यारे् पान कडुझनबासारखे असून लाकूड फार 
सुवाचसक असते. २. या िंाडारे् लाकूड, र्ाभ्यार्ा तुकडा, खोड. ३. (र्िंनारे्) लाकूड उर्ाळून िेवास 
लावण्यासाठी करतात ते र्ंध. ४. (ल.) नाश; धूळधाि; उच्छेि; चनिाळि; सत्यानाश; नुकसान. (चि. करिे 
होिे.) [अर. सन्द्िल; त. र्ािंम्] [सं.] (वा.) चंदन उडविे – बरोबर नेम मारिे. (व.) चंदन काढिे – 
सडकून ठोकिे; यथाल्स्थत बडचविे; र्ोपिे. 
 
चंदनकाचोळी स्त्री. कार्ोळीच्या आकारार्ा अंर्ास लावलेला र्िंनार्ा लेप : ‘र्िंन कार्ोपया 
रेचखपया । पाटावाचं्या र्ोचळया ।’ – कापु १६·४७. 
 
चंदनचारोळी स्त्री. र्िंन वृक्षारे् बी. 
 
चंदनबटवा पु. एक पालेभाजी. 
 
चंदनहौशी चव. रु्लजार; रु्लहौशी; र्ैनी; ऐषआरामी; चवषयी; खुशालर्ंि. 
 
चंदनी चव. र्िंन काष्ठार्ा (र्ौरंर्, िेव्हारा, तेल र्.). 
 
चंदनी पोपट, चंदन्या पोपट चवचशष्ट जातीर्ा पोपट; याच्या र्ळ्यावर व पंखावर ताबंड्ा रेषा व पटे्ट 
असतात. 
 
चंदनेि   न. र्िंनारे् अत्तर, तेल. 
 
चंदर पु. एक वृक्ष; यास र्ािंा, र्ािंाडा, र्ािंवडा असेही म्हितात. यार्ी पाने एका बाजूस वाटोळी 
व शवेटी चनमुळती होत रे्लेली असतात. 
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चंदराई   चव. र्िंर वृक्षाच्या पानासारखे : वाटोळे व शवेटी चनमुळते होत रे्लेले : ‘शाचमयान्द्यारे् 
सोन्द्यारे् र्ंिराई कळस उन्द्हात तळपत होते.’ – श्रीयो २४२. 
 
चंदरी स्त्री. ध्यास. [सं.] 
 
चंदरी स्त्री. र्ािंिी; मुखार्ी शोभा. (व.) [फा.] 
 
चंदा पु. १. वर्चिी; सवचसाधारि पट्टीर्ा अंश, चहस्सा. २. वर्चिीने पैसे र्ोळा करिे, उभारिे. (चि. 
करिे.) [फा.] 
 
चंदा पु. र्रं. पहा : चांद [सं.] 
 
चंदाचंदी स्त्री. लुर्ड्ार्ी एक जात : ‘र्िंार्िंी ओर कलंिर ।’ – अमृत ४९. 
 
चंदाजी पु. आर्ंतुक; अनाहूत. (व.) 
 
चंदी स्त्री. १. घोडा, उंट र्त्यािींना चनत्यशः िेतात तो िािा. २. (ल.) कुटंुबाला िररोजर्ा लार्िारा 
खर्च अर्र सामुग्री. (चि. र्ालिे.) पैसाअडका. ३. उकाडा; रतीब (िूध र्त्यािींर्ा). (ना.) [झह.] (वा.) 
चंदी वाढवनू खािे – र्ारं्ली मेहनत करून आपला मुशाहेरा वतेन वाढवनू घेिे; आपपया रु्िानंी वर येिे. 
 
चंदीदािा पु. रु्रारं्ा घास, कडबा : ‘वठेचबर्ार र्ंिीिािा, र्ोरटी वर्चिी वरै्रे.’ – खेया. 
 
चंदीवैरि स्त्री. (ल.) योर्के्षम; जेविखाि : ‘तुम्ही व्याख्यान िेत झहडताना तुमर्ी र्िंीवैरि हे 
र्रीब लोक र्ालविार !’ – धाधो ४१४. 
 
चंदुिाि पु. १. या नावार्ा चनजामार्ा एक मुख्य चिवाि होता. यार्ा िानधमाबद्दल लौचकक 
असे. २. (ल.) फाजील िानशूर, उधळ्या, र्ैनी मािूस. 
 
चंदेरी, चंदेिी चव. र्िेंरी र्ावी तयार केलेले, बनवलेले झकवा त्या र्ावासंबंधी (वाटी, पातेली, पार्ोटं, 
शलेा). ‘नाना भाऊंनीं करून पोषार् र्िेंरी तऱ्हा ।’ – ऐपो १११. 
 
चंदेरी चव. १. र्ािंण्यार्ा; र्ािंण्यातील. २. र्ािंीसारखे र्मकिार; रुपेरी. 
 
चंदोरी स्त्री. (उप.) पातळ भाकरी; र्ािंकी. [सं. र्रं] 
 
चंद्र पु. १. आकाशात चिसिारा, कला असलेला एक सूयचप्रकाचशत र्ोल; पाृ वीर्ा उपग्रह; 
नवग्रहातंील िुसरा ग्रह; र्रंमा; र्ािं; र्ािंोबा; सोम. २. मुसलमानी तारीख. ३. (ल.) र्ाई, म्हशी 
र्त्याचिकाचं्या कपाळावरील पाढंरा चठपका. ४. चस्त्रयाचं्या कपाळावर र्ोंिलेली अधचर्रंाकृती कोर. ५. 
मोराच्या चपसातील डोळा. ६. र्रंामृत : ‘तैसें शरीर होये । जै वळेीं कंुडचलनी र्रं चपये ।’ – ज्ञा ६·२·५९. ७. 
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चस्त्रयाचं्या नाकातील झकवा डोक्यातील एक र्रंाकार िाचर्ना. –(तंजा) [सं.] (वा.) (सुताने) चंद्र ओवाळिे 
– चितीयेच्या चिवशी चिसिाऱ्या नूतन र्रंावरून सूत झकवा िशी ओवाळिे. यामुळे नवीन वसे्त्र चमळतात अशी 
समजूत आहे. चंद्र णपकिे – पूिच र्रंझबबार्ा प्रकाश पडिे : ‘र्रं चपकलासे अंबरीं । तें चपक घ्याव ेकी र्कोरीं 
।’ – कक १·८·६२. (माि.) चंद्राने कोंबडा करिे – र्रंाला खळे पडिे. 
 
चंद्रकर पु. १. र्रंचकरि : ‘हारपली का ंर्रंकर । फाकंता ंजैसे ।’ – ज्ञा १८·४०६. २. र्रंकळा लुर्डे 
: ‘थाट करुचन मार नेसली र्रंकरकाळी ।’ – मसाप. १·१·२. 
 
चंद्रकिा, चंद्रकळा स्त्री.  १. र्रंार्ी कला; र्रंझबबार्ा षोडशाशं. २. र्रंार्ा प्रकाश, चकरि : ‘जैसें 
शारिीयेरे् र्ंरकळे – । माजीं अमृत कि कोंवळे ।’ – ज्ञा १·५६. [सं.] 
 
चंद्रकिा, चंद्रकळा स्त्री. एक प्रकारर्ी साडी; साडीर्ा रंर् काळा झकवा लाल असतो. साधारितः 
काठ लाल व साडी काळी असते. साडीच्या िोन्द्ही चकनारानंा जर असते : ‘तुम्ही नेसलेपया र्रंकळेने तुम्ही 
आमच्या डोळ्यातं भरलात.’ – श्रीयो ४९. 
 
चंद्रकंस  पु. (संर्ीत) मालकंस रार्ाशी समप्रकृती असिारा ओडव जातीर्ा रार्. [सं.] 
 
चंद्रकांि  पु. १. एक रत्न, मिी; यावर र्रंारे् चकरि पडले असता याला पािंर फुटतो असा 
समज आहे : ‘अहो र्रंकातुं रवता ंकीर होये । पचर ते हातवटी र्रंीं कीं आहे ।’ – ज्ञा. ९·२९. २. (भशूा.) 
ऑथोक्लेज अथवा अपबाईट या फेपसपार खचनजार्ा मोत्यासारखी र्मक असिारा, उपरत्न म्हिून वापरला 
जािारा खेडा. 
 
चंद्रकांि  पु. (संर्ीत) एक रार्. र्ानसमय रात्रीर्ा पचहला प्रहर. [सं.] 
 
चंद्रकांणि, चंद्रकांिी चव. र्रंकातंार्ा बनचवलेला (र्ष्ट्मा). 
 
चंद्रकोर  स्त्री. १. र्रंार्ी कोर; २. र्रंकोरीच्या आकारारे् एक चशरोभषूि. ३. कपाळावरर्ी 
कंुकवार्ी लहान कोर. 
 
चंद्रगमनी चव. र्रंोियाच्या अनुरोधाने र्मन करिारा. र्ंरोियाबरोबर खाडीस भरतीरे् पािी येऊ 
लार्ते. त्यामुळे ती वेळ चनघण्यास सोईस्कर असते यावरून : ‘त्याजवरोन हे तेथून र्ंरर्मनी होऊन होडीस 
पारं् रुपये िेऊं करोन आले.’ – मर्सा १०·१५७. 
 
चंद्रग्रहि न. पौर्णिमेला पाृ वी ही सूयच आचि र्रं याचं्यामध्ये आपयामुळे र्रंावर पडिाऱ्या 
सावलीने र्रंार्ा पषृ्ठभार् व्यापला जािे. 
 
चंद्रघार, चंद्रघारी स्त्री. (उप.) कानचशलावर मारलेली र्पराक, र्ापटी. (चि. िाखविे, िेिे.) 
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चंद्रचकोरन्याय पु. र्रं अमृतझबिू स्त्रवतो व र्कोर सेवन करतो त्यावरून एकावर िुसऱ्यारे् जीवन 
अवलंबनू असण्यार्ा संबधं. 
 
चंद्रजोि, चंद्रज्योणि, चंद्रज्योिी स्त्री. १. र्रंासारखा प्रकाश िेिारे िारूकाम : ‘ओटीवर र्रंज्योत 
लावली…’ – रे्लेचि २५. २. मोर्ली एरंडाच्या चबया. या जाळपया असता र्रंाप्रमािे प्रकाश पडतो. (व.) ३. 
र्ािंिे, र्रंप्रकाश. ४. (उप.) कुटंुबाला लार्लेला कलंक, डार्. 
 
चंद्रज्योि स्त्री. डोळ्यात घालावयारे् एक अंजन. [सं.] 
 
चंद्रधिी  स्त्री. मनार्ी तृप्ती : ‘जाऊं र्ोरंू लोिी । आजी घेऊं र्ंरधिी ।’ – तुर्ा २२८. 
 
चंद्रनक्षत्र न. ज्या नक्षत्रात र्रं असेल ते, र्रंाचधचष्ठत नक्षत्र. [सं.] 
 
चंद्रपवय न. र्रंग्रहिार्ा काल, अवधी. [सं.] 
 
चंद्रप्रभा वटी अचतसारावरील एक रु्िकारी रासायचनक औषध. 
 
चंद्रिूि  न. सोन्द्यार्ा, केसात घालायर्ा एक िाचर्ना. 
 
चंद्रबि, चंद्रबळ   न. १. र्रंार्ी जन्द्मराशीस असलेली अनुकूलता. २. (ल.) मित; साहाय्य : ‘नेिावे 
र्ोराशी र्रंबळ । – तुर्ा ३२५३. (वा.) ओढून चंद्रबळ आििे – १. र्ष्ट र्ोष्टीचवषयी वरपारं्ी अचनच्छा 
िाखविे; आढेवढेे घेिे : ‘आजीने मला हाका मारपया मी बरार् वेळ उं उं करून ओढून र्रंबळ 
आचिले…शवेटी िुर्ीने मला ओढून नेलें .’ – पलकोघे. २. अंर्ी प्रचतष्ठा नसताना बळेर् चतर्ा आव आििे. 
एखाद्यास चंद्रबळ देिे – एखायाला कायच करण्यासाठी उते्तजन िेिे. 
 
चंद्रबािी स्त्री. कानात घालावयार्ा एक मोत्यारं्ा िाचर्ना. 
 
चंद्रकबब   न. र्रंारे् झबब, मंडल, र्ोल. [सं.] 
 
चंद्रभाि   न. एक शस्त्र. 
 
चंद्रम पु. र्रं : ‘पाण्या पाण्या रे जमीन । ओली कर रे अजून ॥ वर येऊ िे र्िंन । आड लपू िे र्रंम 
॥’ – र्आर्ा १२०. 
 
चंद्रमणि, चंद्रमिी पु. एक कापपचनक रत्न. पहा : चंद्रकांि [सं.] 
 
चंद्रमंडळ न. १. र्रंलोक; र्रंभवुन; र्रंारे् राज्य, २. र्रंझबब. 
 
चंद्रमा पु. १. र्रं. २. एक चशरोभषूि : ‘एक कोटी र्रंमे…परं्वीस लक्ष येळुरी होन…’ – श्रीयो २·४९२. 
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चंद्रमूणिका, चंद्रमूळ स्त्री.न.  एक औषधी वनस्पती. [सं.] 
 
चंद्रमौळी चव. ज्याच्या छपरातून र्रंचकरिारं्ा प्रवशे आत होतो असे (म्हिजे मोडकळीस 
आलेले, जीिच िंालेले) घर, र्मारत. पडक्या घराला व्याजोक्तीने म्हितात : ‘र्रंमोळी िंोपडीत वास्तव्य 
करिार’ – चबजी १५४. [सं.] 
 
चंद्रय, चंद्राय पु. र्ािंवा; छत; र्ािंिीमंडप : ‘र्ौ भतुा वरुतें काए केले । तेया शोभवतें आकास 
रचर्लें  । र्रंयारे् परी चवस्ताचरलें  । चवशाल बरवें ।’ – चिपु १·२·४१. [सं. र्रं + आयत] 
 
चंद्ररेखा   स्त्री. र्रंार्ी कोर : ‘पाचडव्यार्ी र्ंररेखा । चनरुती िावावया शाखा ।’ – ज्ञा १५·४७०. [सं.] 
 
चंद्ररेिुवृणत्त, चंद्ररेिुवृत्ती   स्त्री. वाङ्मयर्ौयच; िुसऱ्यारे् लेखन स्वतःच्या नावावर प्रचसद्ध करिे : ‘हे 
भाषातंर आहे असे गं्रथकत्याने प्रस्तावनेत म्हिावयार्ें होतें; अशी र्रंरेिुवृचत्त धरावयार्ी नव्हती.’ – चनबधंर्ं 
१४·३०. 
 
चंद्रवट न. पोलािार्ा एक प्रकार. 
 
चंद्रवंिी  स्त्री. र्ािंिे : ‘निीतटीं रात्रीं न र्रंवतंी ।’ – रागं्र. (जर्न्नाथ) (शके १६६९). 
 
चंद्रवेिी स्त्री. एक रु्न्द्हेर्ार पथं. 
 
चंद्रशािा स्त्री. उंर् माडी; र्च्ची : ‘र्रंासही स्पशचचत र्रंशाळा ।’ – सारूह ५·२०. 
 
चंद्रणशिा, चंद्रोपि स्त्री. पहा : चंद्रकांि 
 
चंद्रस, चंदु्रस, चंद्रोस पु. एका िंाडार्ा सुवाचसक र्ीक; राळ. चनघंटात यास सजचचनयास म्हटले 
आहे : ‘धावटीर्ी साल, र्रंस…लोखंड या र्लबते बाधंिाऱ्या वस्तंूवर जकात आहे.’ – चशआ १४९. [अ. 
संुिरोस्] 
 
चंद्रसमुद्रन्याय पु. र्रंोियाने समुरास भरती येते या न्द्यायाने : ‘बॉसबेल यास या महापचंडतारे् 
(जॉन्द्सनरे्) वक्तृत्वसेवन करण्यार्ी…अतोनात र्च्छा होती व र्कडे जॉन्द्सन यासचह कोिी भाचवक श्रोता 
चमळाला असता ंर्ंर–समुरन्द्यायाने त्याच्या वािीस मोठे भरतें येई.’ – चन ६८६. 
 
चंद्रसूर पु. (योर्.) डाव्या नाकपुडीने श्वास सोडिे. 
 
चंद्रसूयय पु. १. र्रं आचि सूयच. २. र्डा व झपर्ला या िोन नाड्ा : ‘र्रंसूया बुिंाविी । करूचन 
अनुहतार्ी सुडाविी ।’ – ज्ञा १२·५४. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चंद्रसूययसंपुट न. र्डा व झपर्ला या िोन नाड्ारें् संर्मस्थान : ‘बधंत्रयार्ीं घरटीं । र्ंरसूयच संपुटीं । 
सूये चर्त्त ।’ – ज्ञा १३·५०८. 
 
चंद्रहार पु. चस्त्रयाचं्या र्ळ्यातील अलंकार; सोन्द्याच्या कड्ारं्ी माळ. 
 
चंद्रहास  न. खङ र्; तलवारीर्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
चंद्रक्षय पु. अमावस्या. 
 
चंद्रा स्त्री. र्डा (तीन नाड्ापंैकी एक) : ‘पवन पूरो मन स्थीर करो : र्रंा मीळावो भानुः’ – लीर्उ 
२·३१०. 
 
चंद्रािप  पु. १. र्ािंिे. २. छत, र्ािंवा. 
 
चंद्रात्मज पु. बुध. 
 
चंद्रामृि  न. १. सतरावी कळा; र्रंचकरिातूंन होिारा अमृतार्ा स्राव : ‘सूयच चवकाचसनी नेघे 
र्रंामृत । वाट पाहे अस्त उियार्ी ।’ – तुर्ा ७५७. २. योचर्क मते मस्तकात असिाऱ्या तळ्यातील अमृत : 
‘तंव वचरलेकडेचन ढाळें  । र्ंरामृतार्ें तळें ।’ – ज्ञा ६·२४७. [सं.] 
 
चंद्राकय , चंद्राकय वणर चिचव.  र्रंसूयच आहेत तोपावतेो; यावच्चंरचिवाकरौ; सतत; कायमरे्; चनरंतर. 
[सं.] 
 
चंद्राधय पु. र्रंार्ी कोर. 
 
चंद्रावळी स्त्री. १. कृष्ट्िाच्या अष्टनाचयकातंील राहीर्ी बहीि : ‘अचवया र्ोचरली र्रंावळी ।’ – 
एरुस्व ८·२७. २. एक र्ािे. ३. संुिर स्त्री : ‘नुसतीर् र्रंावळी आहे बघा.’ – पािकळा. 
 
चंणद्रका स्त्री. १. र्ािंिे; र्ंरप्रकाश : ‘जळीं र्चंरकेचर्या पसरती वेली । ते वाढी र्ंरें नाहीं वाढचवली ।’ – 
ज्ञा ९·१२३. २. रंर्ाला येिारा तजेला, चिंलई, सफाई. [सं.] 
 
चंद्री स्त्री. १. तंरी; टक; एकसारखी नजर; एकलय; एकाग्रता; र्िेंरी; एकटक नजर 
(प्रािोत्िमिाच्या वळेी झकवा मयाच्या धंुिीत) : ‘र्रंी लारे् होय चवरूप । जठराल्ग्नही चविें ।’ – स्वाचि 
१३·५·३१. २. मनार्ी चवर्ारारं्ी एकाग्रता िंाली असता बुबुळानंा येिारी चनश्चलता. (चि. लार्िे.) : 
‘येकाचं्या बसैपया अमृतकळा । येकासं र्रंी लार्ली डोळा ं।’ – िास ३·५·४. ३. अचतशय उत्कंठा; झर्ता : 
‘परी संततीवीि चिसे िचररी । म्हिोनी लार्ली मनीं र्रंी ।’ – मुसमा ६·८·४. र्टक; नाि : ‘लोकासं र्चंर 
लार्ली.’ – मला १५०. ५. चनश्चल न बसण्याजोर्ी ल्स्थती. (वा.) (एखायार्ी) चंद्री भुििे, चंद्री गंुग होिे 
– (हषच, भय, आश्चयच यामुंळे) बावरिे; घाबरिे; र्डबडिे; बेभान, रु्ंर् होिे : ‘लोकारं्ी घरे भडभडा रे्त 
घेताहेत… पाहशील तर र्रंी रु्ंर् होईल.’ – बाळचमत्र २·१०४. 
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चंद्री, चंद्या चव. कपाळावर पाढंरा चठपका असिारी (र्ाय, बलै, म्हैस, र्.). स्त्री. र्ंिेरी, चपतळी 
वाटी. 
 
चंद्रीबा स्त्री. ध्यास; संमोहन. (िंाडी) [सं. तंरी] 
 
चंप स्त्री. अधोली; िोन शरेारे् माप. (खा.) 
 
चंपई चव. र्ाफ्याप्रमािे चपवळ्या रंर्ार्ा : ‘(कमरबिं) र्ंपई रंर्ार्ा, सव्वातीन वार लाबंीर्ा’ – 
खानोपो ३५. [सं. र्ंपक] 
 
चंपक पु. एक पुष्ट्पवृक्ष; र्ाफा. चहरवा, सोन व पाढंरा अशा याच्या जाती आहेत : ‘पतंर् कवळी 
िीचपकचलका । मधुकर िेंपाव ेर्ंपका । चववर भाऊचन सपचमुखा । मूषक जैसा प्रवशे े।’ – मुआचि २८·१९. 
 न. र्ाफ्यारे् फूल. [सं.] 
 
चंपकझेिा पु. चस्त्रयारं्ा एक िाचर्ना : ‘बहु टवटवले मौल्क्तक पािी, अमोपय भावी र्पंकिेंला ॥ 
१ ॥’ – मंजुघोषा ४५. 
 
चंपकमािा स्त्री. एका अक्षरवृत्तारे् नाव. याला रूपवती, रुक्मवती अशीही नावे आहेत. उिा. ‘धावं 
मुकंुिा दृष्टचवमिा । धावं रमेशा िुःखचवनाशा ।’. 
 
चंपकमािा स्त्री. र्ळ्यात घालायर्ा चवशषे प्रकारर्ा कंठा. 
 
चंपकिणििा न. काव्यातील एका वृत्तारे् नाव : ‘र्पंकलचलता कवीने प्रचसद्ध ‘र्पंकमाला’ 
वृत्तापासून बनवलेले आहे.’ – मसं ११२. 
 
चंपि होिे १. एकिम अदृशय होिे; नाहीसे होिे. २. र्टकन चनघून जािे; पळून जािे; िडी मारून 
बसिे; लपून बसिे; तोंड काळे करिे (काही अपराध झकवा रु्न्द्हा केपयामुळे). [सं. र्पं्] 
 
चंपरा पु. र्वडा : ‘ती पायाच्या र्ंपऱ्यावरनं बोट िाबून बघू लार्ली.’ – ऊन ३. 
 
चंपा पु. पायार्ा पजंा; र्वडा : ‘रु्डघे वर करून टारे्ला टार् आचि र्पं्याला र्पंा जुळवनू तो सारं्ू 
लार्ला.’ – ऊन ७८. 
 
चंपा आघाडीवर असलेपया तुकडीच्या – हरोलच्या मार्रे् मुख्य सैन्द्य व सेनापती यारें् रक्षि करिारी 
डावी फळी. [फा.] 
 
चंपा, चंिा पु. र्मर्ा. (व. खा) 
 
चंपा पु. र्ाफा; र्ार बोटारें् अंतर (िंाडी). [सं. र्ंपक] 
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चंपाषष्ठी स्त्री. मार्चशीषच शुक्ल षष्ठी; खंडोबार्ा सि. [सं.] 
 
चंपाष्टमी स्त्री. मार्चशीषच शुद्ध अष्टमी; खंडोबाच्या कुळधमार्ा चिवस. 
 
चंपी स्त्री. १. मिचन; अंर् रर्डिे, रे्पिे. २. र्ेंिामेंिा : ‘पूवी हत्तीच्या पायी बाधूंन त्यार्ी र्ंपी करून 
सोडीत.’ – चवर्ंसं २·४७. [सं. र्प् = िाबिे] [रु्.] (वा.) चंपी उडविे – फचजती करिे. चंपी करिे – 
हजेरी घेिे; खरडपट्टी काढिे. 
 
चंपी स्त्री. डोक्यावररे् संपूिच केस वस्तऱ्याने काढून टाकिे. 
 
चंपीगोटा पु. डोक्यार्ी तुळतुळीत हजामत. 
 
चंपू पु. र्यपयमय वाङ्मयप्रकार. उिा. नलर्ंपू, भारतर्ंपू, र्. [सं.] 
 
चंपे पु. अव. एक खेळ : ‘र्पें पेंड खडी एकीबेळी ॥ धु्र. ॥’ – तुर्ा ३०८१. 
 
चंिा पु. मुलारं्ा एक खेळ. 
 
चंबा चव. तरळ; र्रं्ल; हलिारे : ‘चर्त्सौंिया र्ंबा नयनीं र्ुबंाया हृत्खंबा वचरपया झबबा ।’ – अमृत 
१०१. [सं. र्ंब] 
 
चंबारुमाि पु. एक वस्त्र. 
 
चंबू, चंभू पु. पोट मोठे पि र्ळा लहान असे उभट भाडें, र्डवा, ताबं्या; झर्डी; एक धातूरे् पात्र; 
सुरई; र्डू. [क. र्बं]ू 
 
चंबू पु. र्ाल फुर्वनू ओठार्ा र्ोल आकार करिे : ‘छबी तोंडार्ा र्बं ूकरीत… घुमू लार्ली.’ – 
शलूेक ८३. (वा.) चंबू होिे – चनरुत्तर होिे; स्तब्ध बसावयास लार्िे. 
 
चंबूगवाळे, चंभूगवाळे, चंबूगबाळे न. १. सोवळे−भाडें ठेवण्यारे् वस्त्र. २. भाडंीकंुडी, कपडेलते्त वरै्रे 
सामानसुमान. ३. चबऱ्हाड; अंथरूि पाघंरूि; बस्तान : ‘र्बंरू्बाळे उर्लून त्याने पळर् काढला.’ – एहोरा 
४६. (वा.) चंबूगवाळे आटोपिे, चंभूगवाळे आटोपिे, चंबूगबाळे आटोपिे – सामानार्ी आवराआवर करिे; 
बाधंाबाधं करिे; मुक्काम हलचविे; चबऱ्हाड उर्लिे : ‘आपले र्बंुर्वाळे आटोपून तो तुळापुरी आला.’ – स्वप 
११. चंबूगवाळे िेकिे, चंभूगवाळे िेकिे, चंबूगबाळे िेकिे – बळेर् आमंत्रि लाविे; आर्ंतुक जािे. 
 
चंबेि, चंबेिी, चंबेिी अत्तर पहा : चमेि, चमेिी, चमेिी अत्तर 
 
चंबेि न. मोर्ली एरंडाच्या चबयारें् तेल. 
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चंभारकुकडा पु. कोकीळ पक्षी. (व.) 
 
चा 
 
चा षष्ठी चवभक्तीर्ा प्रत्यय; यारे् अथच १. चमळकत झकवा ताबा. उिा. ‘हे त्यारे् घर.’ २. चवचनयोर्; 
चववचक्षत उपयोर्; योजना. उिा. ‘ती स्नानार्ी जार्ा.’ ३. एखाया चियेर्ा काल झकवा कालारे् 
समकालीनत्व. उिा. ‘मी िुपारर्ा येईन’; ‘तो केव्हार्ा येऊन बसला आहे.’ ४. संबंध; अन्द्वय. उिा. ‘तो 
र्ावर्ा पाटील’; ‘िंाडारे् पान.’ ५. पूती; पूतचता; साकपय. उिा. ‘घररे् घर = सबंध घर’; ‘मचहन्द्यार्ा 
मचहना.’ ६. अवस्थातंर; फरक. उिा. ‘िचरद्र्यार्ा श्रीमंत होतो श्रीमंतार्ा िचररी होतो.’ र्ा हा प्रत्यय 
लार्पयामुळे नामारे् रूपातंर चवकपपेकरून होते. नामरूपातंरात प्रासंचर्क संबंध झकवा अन्द्वय दृष्टीस पडतो. 
उिा ‘घरर्ा धनी’ = घरर्ा मालक, ‘घरर्ा पैका’ = घरापासून उत्पन्न िंालेला पैसा. रूपातंर नसेल तेव्हा 
चवशषे चनकट, जवळर्ा संबंध, स्वाधीनता, अवलंब यासारखे अथच होतात. उिा. ‘घरर्ा धनी’ = कुटंुबार्ा 
मुख्य; ‘घरर्ा पैका’ = घरातले भाडंवल; ‘घरर्ी मािसे’ = घरातील मािसे. ‘अंर्रे् बळ’ = शरीर सामा यच. 
साराशं नामारे् सामान्द्यरूप िंाले असता ‘र्ा’ हा षष्ठी चवभक्तीप्रत्यय असतो. व तिभावी र्ा हा त्या नामास 
चवशषेि रूप िेतो. 
 
चाई, चाईचाट स्त्री. पु. केसाला व लोकरीला होिारा रोर्; ह्ाला कातर, कातरी, उंिरी असेही म्हितात; 
कसर. (चि. लार्िे.) यामुळे त्या चठकािरे् केस र्ळून पडतात. [झह.] 
 
चाई, चाईन स्त्री. १. एक िुंडूप. यार्ी पाने खातात. २. एका वनस्पतीरे् मूळ. 
 
चाउटी स्त्री. १. कंटाळवािी बडबड; बाष्ट्कळ र्प्पा. पहा : चावटी : ‘येक म्हिती साडंा र्ोठी । वायाचर् 
कचरता र्ाउटी ।’ – िास ८·१०·१४. २. र्ावटपिा; वात्रटपिा; फाजीलपिा; भलती र्ोष्ट : ‘भलतेंर्ी काय 
रे कचरसी र्ाउटी ।’ – िाचव २८. 
 
चाउरी, चाऊरी स्त्री. १. मंडपी; घुमट; आच्छािन. २. र्वरी; ३. र्ार पायावंरील मेघडंबरी. ४. र्ािर : 
‘काळारे्या मुकुटावरी । जयाचर्ये ज्ञानार्ी र्ाउरी ।’ – ऋव ७७. [सं. र्तुर] 
 
चाऊ पु. कान. र्ाऊमाऊ हा खेळ कान धरून खेळतात. [ते. रे्वी] 
 
चाऊमाऊ पु. लहान मुलारं्ा एक खेळ. या खेळात एकमेकारें् कान धरून ‘र्ाऊमाऊ पत्रावळीरे् 
पािी पीऊ’ र्. र्ािे म्हितात. 
 
चाऊर पु. र्ावर. पहा : चाहूर 
 
चाऊर पु. तािूंळ. (बार्.) 
 
चाऊि पहा : चाहूि 
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चाऊस पु. पोलीस अचधकारी; जमािार. [तु. र्ावुस] 
 
चाक न. १. यंत्र, वाहन र्. ना रथ र्त्यािीस र्ती िेिारे वतुचलाकार साधन. २. ज्यावर िोर घालून 
चवचहरीरे् पािी ओढतात ते र्ि; कप्पी; खराडी. ३. मडक्यास आकार िेण्यारे् (कंुभारारे्) साधन. ४. चवहीर 
बुजवण्यासाठी वापरायच्या भाजलेपया मातीच्या कड्ा. [सं. र्ि] (वा.) चाक आवळिे – र्ाकावर नवीन 
धाव र्ढचविे. चाक बुडिे – सूयच मावळिे; चिवस मावळिे. चाक वर येिे – १. र्ाकार्ा खालर्ा भार् वर 
येिे यावरून. २. (ल.) अडर्िीतून र्ारं्पया ल्स्थतीत येिे; अवनतीमार्ून उन्नती होिे : ‘आपपया राष्ट्ररूपी 
र्ाडीरे् र्ाक आता वर आले पाचहजे.’ – चटव्या. 
 
चाक स्त्री. दृष्ट; दृचष्टबाधा. (वा.) चाक काढिे – मीठ मोहऱ्या ओवाळून टाकिे; लोि उतरिे. [सं. 
र्क्ष]ु 
 
चाक न. (झशपी काम) तोंड, फट (कापडाला असलेली); न चशवलेला भार्. [सं. र्क्क] (वा.) चाक 
करिे – फाडिे; कापिे : ‘उभयतारें् पोट र्ाक करावे म्हिोन आज्ञा केली आहे.’ – चिमरा २·८२. 
 
चाक चव. नीटनेटका; र्कपक; ठाकठीक; लख्ख. पहा : चक्क [तु. र्ाक् = र्पळ; तयार] 
 
चाकचक्य न. र्कर्कीतपिा; तेज; र्मक; लकाकी : ‘केवळ बाह् र्ाकर्क्यार्ा फार चिवस 
चटकाव चनघत नाहीं.’ – चन. [सं.] 
 
चाकचोप, चाकचोपी स्त्री. १. ठाकचठकी; र्ापर्ोपी. २. थाटिे; नटिे; साफ, रु्ळरु्ळीत करिे; 
मोठ्या िक्षतेने काळजीपूवचक शवेटास नेिे, तडीस नेिे. ३. नीटनेटकेपिा; र्कपकपिा (रु्ि झकवा तत्त्व या 
दृष्टीने असिारा); टापटीप. 
 
चाकचोप चव. तडफिार; नीटनेटका; ठाकठीक; सुरेख; िंकपक. पहा : चाक 
 
चाकट चव. कठीि. 
 
चाकटिे अचि. १. आश्चयचर्चकत होिे; चवल्स्मत होिे. २. र्ोंधळिे; बावरिे. पहा : चाकाटिे : 
‘चसद्ध र्ाकटले समस्त । जाले चवल्स्मत महाऋषी ।’ – भाराचक ९·९५. ३. पश्चात्ताप होिे. (माि.) 
 
चाकटून  चिचव. भीतीने जार्च्या जार्ी चखळून. 
 
चाकि स्त्री. एका जातीर्ा साप. 
 
चाकदांडा पु. (मोट असलेपया चवचहरीच्या) र्ाकार्ा आस; रहाटर्ाडग्यार्ा किा; र्ाकार्ा 
चफरत राहिारा किा. 
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चाकदोरीचा खेळ र्िीर्ा खेळ; या खेळात र्ि एकिा खाली सोडले म्हिजे िोरीच्या 
ल्स्थचतस्थापकत्वामुळे पुन्द्हा आपोआप वर येते. 
 
चाकपट, चाकपट्टी, चाकपाटी स्त्री. १. र्ाकार्ा किा असलेपया लाकडाच्या िाडं्ा ज्यात बसचवलेपया 
असतात ती आडवी िाडंी. ‘सजा…असा िंपाट्यानं धावायर्ा की र्ाकपटातंनं चवस्तू पडावा.’ – भेटी ९४. २. 
मोटेच्या चवचहरीच्या उभ्या खाबंानंा जोडिारे आडव ेलाकूड. 
 
चाकपट टी स्त्री. वाहनावंरील कर. 
 
चाकपाक चव. नीटनेटका; व्यवल्स्थत; बेताबातार्ा. पहा : चकपक 
 
चाकबंदी पहा : चकबंदी 
 
चाकर पु. कमी िजार्ा नोकर; सेवक; र्डी. [फा.] 
 
चाकरचुकर, चाकरनिर पु. अव. नोकरर्ाकर; मजूर; हुजरे : ‘आपली फचजती हा आपपया 
र्ाकरार्ुकाराचं्या िेखत करतो.’ – र्ाक १२५. 
 
चाकरचुकर चव. भाडोत्री; मजुऱ्या; नोकरडा (र्ाकर झनिाव्यंजक). 
 
चाकरपेशा पु. १. (समुिायाथी) र्डी; हुजरे; घरकाम करिारे सेवक. २. र्ाकरारे् काम, पेशा, 
हुद्दा, पिवी; मोलमजुरी. ३. िास; नोकर; हुजऱ्या. 
 
चाकरमानी, चाकरमान्या  चव. १. नोकरीपेशा असलेला मािूस; र्ाकरमािूस; आचश्रत : ‘पावतो 
मुशारा र्ाकरमाना ।’ – िाचव २११. २. पर्ारिार : ‘र्ार र्ार र्ाकरमान्द्या मुलारं्ा तो धनी आहे.’ – चवभतू 
९४. [फा.] 
 
चाकराचाकरी, चाकरानिरी चिचव.  र्ाकराकडून; र्ाकरामाफच त. 
 
चाकरी स्त्री. र्ाकरारे् काम; सेवा; नोकरी; शुश्रूषा : ‘स्विास समयीं जपे तचर न िेवरा र्ाकरी ।’ – केका 
८४. [फा.] 
 
चाकरीचुकरी स्त्री. (व्यापक.) रोजर्ार; नोकरी; धंिा; काहीतरी उयोर् : ‘तेव्हा शवेटी त्याला सुख 
पाचहजे तर कोठेतरी र्ाकरीर्ुकरी धरून बाहेरर्ावी जाऊन स्वतंत्रपिे राहील तेव्हार् !’ – पलकोघे ४४१. 
 
चाकरीचोर चव. अंर् र्ोरून झकवा र्ुकारपिाने काम करिारा; रु्कारतटू्ट. 
 
चाकरीया जमीन, चाकणरया स्त्री. नोकरी करण्याच्या कबुलीने सारा न घेता चिलेली जमीन; र्नाम 
जमीन; प्रपरं्ाथच, धमाथच जचमनीप्रमािे. 
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चाकि पु. घोडयार्ा एक रोर्. यामध्ये माडं्ावंर झकवा पोटाखाली सहािेएवढी वाटोळी सूज येते– 
अश्वप २·२८३. [सं. र्ि] 
 
चाकव स्त्री. उपोरका; एक वनस्पती. 
 
चाकवि  पु. एक पालेभाजी. [का. र्कोत] [सं र्िवत] 
 
चाकवरा, चाकवारा पु. वावटळीर्ा भोवरा : ‘र्ंरीयार्ी र्ाकवरां’ – उर्ी २०·२०९; ‘भवैधडारं्ा 
र्ाकवारा ।’ –चशव ४४८. [सं. र्िवात] 
 
चाकवी स्त्री. र्िवाकी : ‘उिते र्ाकवी बैठचलया वपहै’ – कला ५६. 
 
चाकळ चव. अचत बडबड्ा; बोलका. (प्रा)ं पहा : चथळ 
 
चाकळा   पु. १. घास; तुकडा; र्कती; ‘तेवींचर् संतोषारे् र्ाकळे । अखंड र्घळी ‘ – ज्ञा ९·१८१. 
२ रु्ििाराच्या मासंार्ा र्ोळा. [सं. र्ि] 
 
चाकळ्या पु. घोट्यापासून वरच्या बाजूरे् जनावरारे् हाड : ‘घोट्यापासून वर तो र्ाकळ्या.’ –
बलुतं ४७. 
 
चाकाटिे अचि. चिपून जािे; आश्चयाने थक्क होिे; र्चकत होिे : ‘चर्त्त र्ाकाटले आटु घेत ।’ –ज्ञा 
९·५२७. 
 
चाकाट्या स्त्री. अव. र्काट्या; र्प्पा; चशळोप्याच्या र्ोष्टी. पहा : चकाट्या (चि. चपटिे, मारिे.) 
 
चाकारी  स्त्री. वाहनाच्या र्ाकार्ी धुळीत झकवा चर्खलात उमटिारी रेषा; र्ाकोरी; मळलेली 
वाट. पहा : चकारी [सं. र्ि] 
 
चाकी र्िी बटाटा. [सं. र्ि] 
 
चाकी स्त्री. १. र्पटा, बसकट, वाटोळा भोपळा; कोहळा; सुरिार्ा वाटोळा र्ड्डा : ‘अळवारे् कािें, 
सुरिाच्या र्ाक्या’ – आआश े३९. २. र्िाकार, वाटोळा, र्कती (धातू, लाकूड र्. र्ी.). [सं. र्ि] 
 
चाकी स्त्री. रु्ळाच्या ढेपेसारखा लहान खडा. [सं. र्ि] 
 
चाकीकर पु. वतुचळाकार कडे (र्ाकी) वाजविारा, कडर्ी : ‘पेखिे अवळोचकलें  : मािळीया : 
वशंकरू : र्ाकीकरू : आळतीकरू : जे जेयार्ें अंर् ते तो िाखवी :’ –लीर्पू १२१. 
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चाकू पु. १. पेन्द्सील, बोरूसारखी लेखिी करण्यारे्, आंबे र्. फळे कापण्यारे् व चमटवनू ठेवता येिारे 
एक लहान हत्यार; शास्त्रचवशषे; लहान सुरी. २. युद्धारे् एक हत्यार. [फा] (वा.) चाकू मारिे – नमुना 
िाखचवण्यासाठी र्ाकूने धान्द्यारे् पोते कापून आतील माल काढिे. 
 
चाको, चाकोरा, चाकोरी, चाकोरे पु. स्त्री. न. १. र्ाडीच्या र्ाकानंी पडलेला रस्ता. पहा : चाकारी : 
‘ते वळेी कमचरहाटीर्ा र्ाकोरा । भ्रमिीं पडे ।’ – ज्ञाप्र २४४. २. र्ाडी रे्पयाबद्दलर्ी झकवा आपयाबद्दलर्ी 
र्ाकार्ी खूि : ‘र्ंचरयारं्ा र्ाकोरा । भवसी र्रर्रा ं।’ –उर्ीं २०९. 
 
चाकोत्या चव. (झनयाव्यंजक) मध्येमध्ये लुडबुडिारा. (व.) 
 
चाकोर, चाकोरी पहा : चाकारी, चाको (वा.) चाकोर बसणविे, चाकोरी बसणविे – जमीनिोस्त करिे : 
‘िीड हजार मािसातूंन िोनश ेमािूस पळून रे्ले. वरकड अवघे मारुन र्ाकोर बसचवले’ – पेि ३·१६३ 
 
चाकोिी स्त्री. १. र्कली. २. होळीत जाळण्यासाठी हाताच्या बोटावर केलेपया शणे्या. (व.) 
 
चाकोिेट न. एक चमठाई; कोकोच्या र्ोड वड्ा. [रं्.] 
 
चाकोळे   न. चरकामटेकड्ा लोकारं्ा अड्डा, कोंडाळे; र्ौकडी. (को.) 
 
चाकोंडी   स्त्री. र्ाडी मार्ावरील र्ाकार्ी खूि; र्ाकोरी. (िंाडी) 
 
चाकोंदळ पहा : चकंदळ 
 
चाख चव. नीटनेटके; र्कपक. पहा : चाक 
 
चाखिी  स्त्री.  र्ाखिे; र्ाखण्यार्ी चिया. 
 
चाखिे सचि. फाडिे; नष्ट करिे : ‘पत्र वार्ून र्ाख कराव.े’ –ऐको ३७२. [फा. र्ाक] 
 
चाखिे उचि. र्व समजण्यासाठी खाऊन पाहिे; र्व घेिे; रुर्ी आस्वाि घेिे. [सं. र्ष्] (वा.) चाखि 
माखि जेविे – नाजूक तऱ्हेने, रुर्ी, र्व घेत जेविे (भकू नसताना); चर्चकत्सा करीत करीत झकवा नाका 
ओठावर जेविे. चाखिमाखि बोििे – अडखळत, थाबंत थाबंत बोलिे. चाखून रांधिे – रुर्ी पाहून मर् 
चशजविे. (स्वयंपाक्याला पिाथच र्ारं्ला झकवा नाही हे र्ाखपयाचशवाय समजत नाही. म्हिून या 
वाक्प्रर्ारार्ा उपयोर् चनषेधाथी व शवेटाचवषयी, पचरिामाचवषयी अचनचश्चत झकवा संशयी असिे या अथी 
करतात). 
 
चाखवटी स्त्री. र्व; र्ाखिे : ‘त्या स्वािामृतारं्ी र्ाखवटी ।’ –रामिासी २·४४. 
 
चाखळ पहा : चघळ 
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चाखंुदा पु. (प्रा.ं) चवर्का; वाईट व त्रासिायक र्ती, िशा; ते्रधा; र्ोंधळ. 
 
चाखेिे उचि. अनुभविे. पहा : चाखिे : ‘र्ाखेती स्वाचमकृपेर्ी र्ोडी । म्हिती स्वर्चसुखें राकंडीं ॥’ – ऋव 
३६. 
 
चाखो, चाको पु. फिसार्ी भाजी. (र्ो.) 
 
चाखोळा पु. मंुजीच्या वळेी आई मंुज्या मुलाला आपपया ताटात भोजनास घेते तो समारंभ; 
मातृभोजन. 
 
चाखोळे  न.  अड्डा; बठैक. (को.) पहा : चाकोळे 
 
चाच न. र्ारे् लोकारं्ी टोळी; र्ार्ा. 
 
चाचड पु. मोठा ताबंड्ा रंर्ार्ा मंुर्ळा; िात्या. 
 न. एक क्षरु जंतू. 
 
चाचि, चाचिी, चाचिूक स्त्री. १. परीक्षा करिे; र्व पाहिे; पारखिे; तपासिी; परीक्षा. (चि. 
करिे, पाहिे, घेिे); २. (सोनारी) कसासाठी ठेवलेला भार्. [सं. र्ंच्] 
 
चाचि, चाचिी स्त्री. साखरेर्ा पाक. (चमठाई, मुरंब्याकरता केलेला) 
 
चाचिी  स्त्री. उंटासाठी खुराक. हरभऱ्यार्ी चभजलेली डाळ वाटून परतून िूध झशपून ढवळतात, वलेिोडा 
मसाला टाकून लाडू बनवतात. 
 
चाचिी-परीक्षा स्त्री. एखाया व्यक्तीर्ी वा वस्तूर्ी योग्यता, क्षमता पारखण्यार्ी परीक्षा; कसोटी. 
 
चाचिूक स्त्री. र्ुिूक; पारख. 
 
चाचपड चाचपड न. पहाटेर्ा अंधुक अंधुक उजेड, प्रकाश; संचधप्रकाश; अरुिोियाच्या वेळीर्ा 
प्रकाश. 
 चिचव. (अंधारात हातानंी र्ार्पडतात त्याप्रमािे) अंधुक; अस्पष्ट; तुरळक. (चि. चिसिे.) 
 
चाचपडिे, चाचपळिे अचि. १. र्ार्पिे; चिसत नसपयामुळे अर्र अंधार असपयामुळे हातानंी स्पशच 
करून धोरिाधोरिाने र्ालिे : ‘मोहअंधारीं मिी पडला । तो युक्तीच्या हातीं र्ारं्पडला ।’ – एरुस्व ५·८५. 
२. (ल.) भीतभीत, शकंा घेत बोलिे अडखळत बोलिे (प्रशनास उत्तर िेताना) बहुधा, र्ार्पडत बोलिे 
असा प्रयोर् करतात. ३. धडपडत जािे; धडपडिे. [सं. र्प्] 
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चाचपडि, चाचपि चिचव. अडखळत; रडतखडत; रेंर्त; धोरिाधोरिाने; शकंा घेत घेत : ‘र्रं 
आकाशात पूिच तेजाने तळपत असता त्याला शोधण्याकचरता ंअंधारातं र्ारं्पडत जाव ेलार्तें का ं?’ – वप 
२९. 
 
चाचपिी स्त्री. १. परीक्षा; कसोटी; र्ार्िी : ‘त्यानंीही रामायिारे् एक काडं वार्ून त्याचं्या 
पद्धतीने मािंी र्ार्पिी केली.’ –मार्ू ४८९. २. िुसऱ्यार्ी मते झकवा प्रचतचिया अजमाविे. ३. स्पशेंचरयाने 
ओळखिे. (वा.) चाचिी करिे – पडताळा घेिे; परीक्षा घेिे; अंिाज घेिे : ‘त्या चवषयात मुळात त्याला 
चकती ज्ञान आहे यार्ी र्र्ा करून र्ार्पिी करीत.’ –अहीचबवा १३४. 
 
चाचपिे, चाचपने उचि. १. हातानंी स्पशच करून पाहिे, शोधिे; समजण्यासाठी िाबनू पाहिे 
(िुखावलेला अवयव अर्र एखािी वस्तू). २. चवचशष्ट वस्तू आहे झकवा नाही हे हात लावनू पाहिे. पहा : 
चाचपडिे [सं. र्पू] 
 
चाचर स्त्री. बोलताना अडखळिे, बोबडी : ‘झकबहुना साल्त्वका आठा ं।’ र्ार्रू माडंता कउमेठा ।’ –ज्ञा 
१८·१६. ६. [क. र्च्चर] [सं.] 
 
चाचर स्त्री. काळजी; रक्षि : ‘पोरा र्ार्र र्ाकराचस कथुनी िारा समूिायसी ।’ – आनर् ६. [फा. 
र्च्चर] 
 
चाचर स्त्री. घेरी; तोल जािे : ‘व्याकुळ चनबचल र्ार्र जाउचन काचमनी काय विे सचखयालंा’ – अकक 
२. [क. र्च्चर] 
 
चाचर न. मच्छर; चर्लट. 
 
चाचर चव. र्रं्ल; कुरळे : ‘वरुचन र्ारं्र केशही वाकुंडे ।’ – वारुचव १२. [सं. र्र्चचरक] 
 
चाचरिे, चाचरि, चांचरी जािे अचि. १. िुंकिे; रेलिे; िंोकाडं्ा खािे : ‘ब्रह्चवये िंर्टैली । परा 
र्ार्रैली ।’ –ऋव ९४. २. (ल.) भलतीकडेर् भरकटत जािे; चवषयान्द्तर करिे; बहकिे; भटकिे; स्वतः 
कोठे आहोत हे चवसरिे. ३. अडखळिे, ठेर् लार्िे : ‘जैसें आंधळें र्ार्रोन पडे । र्ारीं आचि र्डधरा ं।’ –
िास ५·१·३७ ५. भलुना. ६. अडखळत, भीतभीत बोलिे. 
 
चाचरा चव. बोबडा; अडखळिारा. [सं. र्र्] 
 
चाचरी, चाचारी   चिचव. १. िंोके, िंोकाडं्ा खात. (चि. जािे) : ‘र्ारं्री जात सुपिच । महािारीं 
मूछा येऊन ।’ –हचरचव ३१·१२४. २. काकूं करीत; कासकूस करीत; क्षचिक चवसराळूपिाने. ३. घसटून; 
चनसटून; र्ुकून एकीकडे, भलतीकडे : ‘तेिे हात र्ारं्री रे्ला । चमशी भािरली ते वळेा ।’ – राचव १९·१८३. 
४. तातडीने; लर्बर्ीने : ‘र्तुचकया अवसरीं । पातला र्िेश ब्रह्मर्ारी । राविापुढें र्ारं्री ।’ – रु्र् ६·१५३. 
५. भाबंावनू; चफरून : ‘डोळा ंन पाहाव ेसंुिरी । दृष्टी जातसे र्ार्री ।’ –एरुस्व १५६६. ६. अडखळत; बोबड्ा 
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शब्िानंी : ‘तो एक बाळ बोले र्ारं्रे । त्यासं तैसेंर्ी वडेावती ।’ –हचरचव ५·१०४. (वा.) चाचरी चाचरी जेविे 
– रेंर्ाळत, नखरे करीत, नाजूकपिाने चर्चकत्सा करीत जेविे. 
 
चाचरी, चाचरी मुद्रा स्त्री. योग्यार्ी एक मुरा; ध्यानस्थ ल्स्थती. 
 
चाचि पु. र्ाहूल; ध्वनी; आवाज : ‘र्तक्यात िार वाजवपयार्ा र्ार्ल येतो’ – कमफा १९. [ध्व.] 
 
चाचा, चाची, चाचवा पु. स्त्री. समुरावरील लुटारू; र्ाच्यारं्ी जात. 
 
चाचाविे अचि. रे्विे; जळफळिे; रु्ररु्रिे. पहा : कािाविे 
 
चाचाविे उिी. १. हलकेर् रे्र्िे; र्ोर्िी, र्ाक, र्. नी हळूहळू हत्यारारे् घाव घालिे; तोडिे; 
रे्र्िे (तासताना, तुकडे करताना, चर्रा पाडताना). [सं. र्रं्ु] पहा : चोचाविे. २. जखमा करिे : ‘अचत 
चनष्ठूर वैकतचन चनचशत शराहंीं यथेष्ट र्ार्वी ।’ –मोकिच ३९·५. 
 
चाचुयिे  चव. अरंुि. 
 
चाचुर चव. भरुभरु उडिारे : ‘बरव ेर्ार्ुर जाईवळा ं। जैसी रत्नार्ी चकळा ।’ – श्रीकृष्ट्िर् ८३. [सं.] 
 
चाचुरमुदी स्त्री. र्ौरस्ता; र्ौफुली; र्व्हाटा : ‘र्ार्ुरमुिीपासी आसन.’ – चनराडोमे. 
 
चाचुरी स्त्री. १. र्ार्पडण्यार्ी चिया. २. िंोकाडें; िंोक : ‘पुत्रसोखु पडला तीये नारी । र्ालता जाय 
र्ार्ुरी ।’ – चिपु २९·२४. 
 
चाचुवडा, चाचुवडे नपु. र्ोर्; र्रं्ुपट : ‘जें पाचंखरू एकु र्ारं्ुवाडा धरौचन उपचटलें  ।’ – चशव ८१७. 
[सं. र्ंर्ुपुट] 
 
चाचुवेस  स्त्री. र्ोर्; तोंड. [सं.] 
 
चाचेणगरी स्त्री. समुरावर जहाज झकवा त्यातील माल र्त्यािींर्ी लुटालूट करण्यार्ा धंिा. पहा : 
चाचा [झह.] 
 
चाचोड स्त्री. र्ोर्. पहा : चाचुवडे 
 
चाच्या पु. एक बारीक मासा (िंाडी). 
 
चाट चव. १. हलकट; नीर्; लबाड; सोिा; व्यसनी; लुच्चा; हरामखोर; पाजी; र्ावट : ‘मेळवनूी र्ाट 
करी सुरापान.’ – तुर्ा २५०९. २. र्हाटळ; र्ावट; वात्रट : ‘र्ोकुळींर्ी मुलें  र्ाट । तेथें समस्त केलीं पै ।’ – 
हचरचव ७·६०. [सं.] 
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चाट चव. १. चरकामी बडबड करिारा; र्प्पीिास; र्घळ. २. र्जघंटा; तोंडाळ; तोंड स्वाधीन 
नसिारा. [सं. र्ाटु] 
 
चाट स्त्री. र्प्प; बात (चि. िेिे, मारिे.) (वा.) [सं. र्ाटु] चाट देिे – १. फसचविे. २. र्ाळिे; 
वर्ळिे : ‘…मुरिसुलभतेकचरता (अक्षरावरील) ओळीला रु्जरातीमध्ये र्ाट िेण्यातं आला…’ – झहिोि ४२. 
 
चाट स्त्री. १. कुस्तीत जोडीिारास पाडण्यासाठी त्याच्या पायात जोराने पाय घालिे.; पायार्ी धडक 
िेिे. (चि. मारिे.) (व.) २. तडाखा : ‘आचि ही पायावरर्ी र्ाटही त्याच्यार् फटकाऱ्यार्ी.’ – र्गं्र ४३. ३. 
तोटा; िंीज; नुकसान. (चि. बसिे.) (वा.) चाट पडिे – आश्चयचर्चकत होिे; थक्क होिे : ‘मी र्ाट पडतो.’ 
– लबोतोअ ३३. चाट बनिे – र्चकत होिे; फचजती होिे : ‘जमचन वैमाचनक चिट बेटावर येतार् त्याचं्यावर 
र्ाट बनण्यार्ा प्रसंर् आलार्?’ – चकलोस्कर (ऑक्टो ४१). चाट मारिे – र्ुकविे; रै्रहजर राहिे : ‘आज 
र्ाट मारिारानंा परहेड पार् रुपये िंड होिार आहे.’ – सुलतान १०७. चाट देिे – करायला पाचहजे 
असलेले काम, र्ोष्ट न करिे : ‘अनेकिा िाढी, आंघोळ यानंाही र्ाट चमळते.’ – मार्ू २०५. चाट होिे – 
थक्क, आश्चयचर्चकत होिे; फचजती होिे : ‘मनात र्ाट िंालो.’ –अर्ावा १०४. 
 
चाट पु. तबपयाच्या पुठ्याठ्यार्ा कडेर्ा भार्, काठावरर्ी वाजचवण्यार्ी बाजू. पहा : चाटी [ध्व.] 
 
चाट स्त्री. र्च्छा. 
 
चाटक स्त्री. रमिीयता; सौंियच. [सं. र्ाटुक] 
 
चाटकी चव. र्टावलेले; लाडावलेले:’ चहनंर् पोंर र्ाटकी करून ठेवपयात. पतेक बाजारी खायला 
आिती.’ – खळाळ १६९. 
 
चाटकेबुटके, चाटिेबुटिे न. मुलाचं्या खेळातील भाडंीकंुडी, र्ूलबोळकी. (ना.) 
 
चाटि न. औषधी उर्ाळून बनवण्यात येिारे रसायन; लेह; र्ाटण्यारे् औषध. 
 
चाटििाटि न. र्ाटायरे् औषध र्. : ‘काही र्ाटिेफाटिे मात्र त्यानंी चिली.’ – पलकोघे ११०. 
 
चाटिी स्त्री. अन्न र्ाटून खािे : ‘मर् र्ोसावीं तेयासंचरसें बीजें केले : र्ोसावीयाचस पािीपात्र होए : ते 
र्ोसावीयातंें पुसौचन र्ाटिीये जाचत ।’ – लीर्पू ३६. 
 
चाटिे उचि. १. चजभेने ग्रहि करिे; चजभेने खािे. २. (ल.) ओिंरता स्पशच होिे; घासून जािे (र्ोळा, 
र्ोळी, बाि). ३. (ल.) नार्विे; लुबाडिे : ‘मोर्लारें् िंग्यामुळे रयत र्ाटली रे्ली.’ –थोमारो २·६९. [ध्व.] 
(वा.) चाटिे आणि बाटिेसे होिे – सुखाच्या थोड्ाशया सेवनाबद्दल चजतक्या चशक्षा झकवा प्रायचश्चते्त 
असतील ती भोर्िे. चाटून पुसून खािे – सारे खाऊन टाकिे; ताट चनपटिे. चाटून पुसून जेविे – उिासीन 
वृत्तीने, र्व न घेता जेविे. चाटून पुसून नेिे – सपशले लुटिे; चनव्वळ नार्चविे; सवचस्व नेिे. 
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चाटथाप स्त्री. तबपयाच्या कडेवर व मध्ये केलेला आघात : ‘तबलासुद्धा र्ाटे– थापेला सारखा 
सुरात वाजेल यार्ीही अनेक प्रयोर् करून त्यानंी रु्रुचकल्ली शोधून काढली होती.’ –अस्ताई ८. 
 
चाटपि न. र्घळपिा. 
 
चाटरू न. लहान मूल : ‘र्ाटरुव ेरडते होती’ – लीर्पू ५४१. [सं.] 
 
चाटवि  न. पचहपया पावसाने उर्वलेली चहरवळ; आखूड र्वत. पहा : चाटि 
 
चाटळ चव. वात्रट; बडबड्ा; कुटाळखोर; र्ाट. पहा : चहाटळ 
 
चाटंक पु. पार् तोळे वजनारे् पचरमाि. 
 
चाटा पु. पल्ला; अंतर : ‘अशा संकटाने रोज कूर् करून वीस पंर्वीस कोसारं्ा र्ाटा पाडावा.’ – भाब 
७८. (टीप). 
 
चाटा पु. (चविकाम) र्न्द्या; बॉचबनवर सूत रंु्डाळण्यासाठी बॉचबन ज्या काडंीवर बसवतात ती. 
 
चाटा पु. १. िेवळातील सेवक, नोकर : ‘एतुलेनी एक र्ाटा आला : तेिें म्हितलें  : भटो मािंें धोत्र 
धुवावें :’ –लीर्पू ३११. २. चवयाथी : जीजी : मीं भीके्षचस रे्ला ं: तवं र्ाटे पचटसाळे पढत होते :’ – लीर्पू 
५०. ३. मुलर्ा. 
 
चाटा चव. स्वच्छंिी; स्वैरार्ारी. 
 
चाटा, चाटी, चाठ्या पु. कापडार्ा चफरता व्यापारी : ‘तव र्ंर्ातीचररे् र्ाटे रु्जराते कापड वीकंु 
रे्ले होते : ते भेटले : ते माहािार्सारें् भारे् :’ लीर्उ ६५४. 
 
चाटाई स्त्री. वात्रटपिा : ‘का कचरसी र्ाटाई ।’ िाचव २४१. 
 
चाटारू चव. फालतू; बडबड्ा. 
 
चाटी स्त्री. तबला अथवा पखवाज याचं्या तोंडाच्या कडेरे् सुमार िोन बोटे रंुिीरे् र्ोल कातडे. पहा : 
चाट [ध्व.] 
 
चाटी चव. र्ावट : ‘चनरु्रीक र्ाटी जपपती तें न्द्यायें’ –िाचव २७६. पहा : चाट 
 
चाटी स्त्री. र्मनर्ोटा, टक्कल. (िंाडी) [झह.] 
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चाटी, चाट्या पु. १. कापडार्ा व्यापार करिारी एक जात; कापडवाला : ‘र्ाटी आचि सराफ सोनार 
।’ –जैअ १०·४०. २. कोष्टी. (व.) [सं.] 
 
चाटीर पु. सेवक : ‘तेहीं एकु र्िया ंघावला : साउमे आले तवं र्ाटीरीं तीया भाचजचलया होचतया : 
तयासंी स्वल्स्तवर्न केलें  :’ – लीर्उ २८१. 
 
चाटु पु. न. १. र्ोड भाषि; लाडीर्ोडी. २. स्पष्ट बोलिे. 
 
चाटुकर चाटुपुटू, चाटूबटू पु. चविुषक. 
 चव. र्ोड भाषि करिारा, खुषमस्कऱ्या. 
 
चाटु, चाटु पु. १. लाकडार्ी पळी (स्वयंपाकार्ी); डाव; र्मर्ा : ‘जैसा र्ाटू क्षीरी आंत ।’ – एभा 
१०·४६७. २. नाव र्ालचवताना पािी तोडण्यारे् हत्यार; वपहे. ३. मोहार्ी फुले ज्या भाडं्ात ठेवतात त्याच्या 
तोंडावर ठेवण्यासाठी शकंराच्या झपडीच्या आकारारे् केलेले भाडें. 
 
चाटु, चाटू चव. मनाला संतोष सुख िेिारे; हृियंर्म; मनोहर (रे्हरा, भाषि, कृत्य) : ‘अर्ाधु र्ाटु 
स्तचवता ं।’ – वच्छह २९७. [सं.] 
 
चाटुक चव. र्ोड; रु्ळर्ट : ‘चमा या मधुरशब्िे र्ाटुक । जे भोर्ीं अिुमात्र नाहीं सुख ।’ – एभा ५·८६. 
 
चाटुवा पु. पीठ मळण्यारे् लाकडी पात्र : ‘येकु पोसा कचिक र्ाटुवातूं आहे ।’ – चिपु २७९. 
 
चाटुसी स्त्री. लहान पळी : ‘ते र्ाटुसीएते व्यापारवीत … पाक चनष्ट्पती करी’ – लीर्उ ५६४. [सं.] 
 
चाटू पु. मोठ्या ढेकिासारखा एक जलकीटक. 
 
चाटू चव. १. लार्खाऊ, २. मुठिाब्या; लार् िेिारा. 
 
चाटूक्क्ि, चाटूक्िी चव. लाचडक, र्ोड (भाषि), लाडीर्ोडीने (बोलिे) : ‘यानंी आपपया 
र्ाटुल्क्तपूिच भाषेत म्हटले आहे.’ –भस्मृगं्र १६. 
 स्त्री. समयोचजत, र्लाख प्रत्युत्तर. [सं.] 
 
चाटूपुटू   चव. तात्पुरते; कामर्लाऊ. 
 
चाट्यामाट्या चव. वार्ाळ; बोलघेवडा; स्तुचतपाठकासारखे बोलिारा. 
 
चाड, चाडी स्त्री. १. आवड; र्ोडी; र्टक; छंि; सवय : ‘वाईट र्ोष्टीर्ी आम्हासं र्ाड लार्त र्ालली 
आहे.’ –चवज्ञाचव ४·७४. २. जरूर; र्रज; र्च्छा : ‘आपुचलये र्ाडे सज्ञाना । योग्य नोहे ।’ –ज्ञा ४·८४. ३. 
पवा; भीड; झकमत; मयािा; मुरवत; मुलाजा : ‘आता यार्ी र्ाड नाहीं आम्हा भीड ।’ –तुर्ा १३०. [सं. र्ाटु] 
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चाड पहा : चाडे 
 
चाड न. िंाड : ‘र्ाडातोले हुतो.’ –चभल्लीर्ा १८. (खा.) 
 
चाड, चाडी, चाड्या, चाडखोर पहा : चहाड, चहाडखोर, चहाडी, चहाड्या 
 
चाडगा प. पाभरीवर असलेली, बी–चबयािे सोडण्यार्ी वाटी : ‘त्याच्या हातार्ी एक मूठ 
र्ाडग्यावरच्या वाटीत बी सोडीत होती.’ – पेरिी १४४. 
 
चाडदोर पु. स्त्री. १. र्ाडे पाभरीला बाधंण्यार्ी िोरी. २. चजला र्ाडेर्ाठ मारलेली आहे अशी िोरी. 
 
चाडयेरो चव. र्हाडखोर : ‘तो सलो र्ाडयेरो.’ –लोककथा २·२८. (को.) 
 
चाडा पहा : चादर 
 
चाडा, चाडी पु. स्त्री. पेरिीरे् मोठे नरसाळे. (िंाडी) 
 
चाडा चव. बडबड्ा; लुबरा; तोंडार्ा चशनळ; फटकळ; चशवराळ; ज्याच्या तोंडात काही राहत नाही 
असा; बाष्ट्कळ. (को.) 
 
चाडी स्त्री. पहा : चहाडी 
 
चाडी स्त्री. (स्था.) पाण्यात काँिीटरे् काम करताना वापरतात तसा जलाभेय पोलािी नळ, पाईप. 
 
चाडी, चाडू स्त्री. झकमत; पवा; जरुरी. पहा : चाड : ‘लेह परीसार्ा र्ाडू : िेवा रे’ –स्तोत्रमाला 
१३४. 
 
चाडीशिै पु. (भ.ू शा.) र्ाळिीसारखी चछरे, भोके असिारा खडक. 
 
चाडीस अडिे मोहास, लोभास रंु्तिे : ‘तये र्ाडीस अडले । अज्ञान तें पैं ।’ – चससं ४·१५७. 
 
चाडे, चाढे न. १. समईत तेलवात घालतात तो वाटीसारखा भार्; टवळे. २. वरच्या टवळ्यातील 
तेल चठबकते तो भार्. ३. बी सोडण्यासाठी पाभरीवर असलेली लाकडार्ी वाटी, यातून धान्द्यार्ी मूठ 
सोडतात : ‘ज्ञानिेव म्हिे मी र्ाडे । सद्रु्रंूनी केले कोडें ।’ – ज्ञा ६·४९२. (वा.) चाडे मूठ धरिे, चाड्यावर 
मूठ धरिे – कोितीही र्ोष्ट, कायच आरंभिे. चाडेमूठ िागिे, चाडेमूठ चाििे – पेरण्यारे् कायच, पेरिी र्ालू 
असिे, सुरू असिे. 
 
चाडेगाठ स्त्री. एक चवचशष्ट प्रकारर्ी र्ाठ; पेडेर्ाठ; साधी व सोपी र्ाठ. 
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चाडेिूि न. समईर्ा वरर्ा भार् (ज्यात तेल घालतात तो). याला फूल असेही म्हितात. 
 
चाढे न. खाबारं्ा उथळा; खार्. (को) 
 
चािकी   स्त्री. भाकरी; पोळी : ‘बारा अंड्ार्ी र्ािकी.’ – बलुतं ६८. 
 
चािके न. तुितुिे; र्ोंडके. (ना.) 
 
चािक्य  पु. १. एक िशगं्रथी ब्राह्मि. याने पुष्ट्कळ कारस्थाने करून मर्ध िेशाच्या नंि 
राजवशंार्ा चनःपात केला व र्रंरु्प्त राजास र्ािी चमळवनू चिली. २. (ल.) अचतशय पाताळयंत्री व 
कारस्थानी मनुष्ट्य. [सं.] 
 
चािाख्य, चािक्ष, चािाक्ष चव. १. बुचद्धमान; जात्या धूतच; र्तुर; धोरिी; व्यवहारर्तुर; कुशल. 
२. उत्तम (वक्ता) ३. र्लाख; हुशार (मुलर्ा, स्त्री) : ‘र्ािाक्ष हा शब्ि महाधूतच व र्तुर ब्राह्मिाच्या नावंावरून 
मराठींत आलेला आहे.’ –र्रंरु्प्त ३६. [सं.] 
 
चािी स्त्री. माशाच्या सुकचवलेपया बोट्या : ‘ते बोटाच्या आकाराच्या लाबंर् लाबं अशा र्ाण्या करीत.’ 
– बलुतं ४८. 
 
चािूक पहा : चुिूक 
 
चाण्िी स्त्री खार : ‘भोकरीवर एक र्ाण्िी भोकर खाईत बसली होती.’ – खळाळ ४. 
 
चाि स्त्री. न. १. सूत कातण्याच्या र्रख्याला लावलेला एक भार्, त्यावर सूत रु्ंडाळले जाते. हाताने 
र्रर्र चफरवनू सूत काढण्यारे् साधन. २. सोनारार्ी भोके पाडण्यार्ी लोखंडी सळई, सामता; भोके 
पाडण्यारे् साधन. ३. र्ातीच्या आकारार्ा लाबंट मळसूत्रासारखे करव ेअसलेला झशपला, शखं. [सं. कृत्] 
 
चािक पु. एक पक्षी; हा फक्त पावसारे् पािी चपतो अशी समजूत आहे : ‘पाहापा ंभरोवरी आघवी । मेघ 
र्ातकासंी चरर्वी ।’ –ज्ञा १५·२० [सं.] 
 
चािक न्याये करून चिचव. मोठ्या उत्सुकतेने; पराकाष्ठेच्या प्रबल उत्कंठेने. (वाट पाहत बसिे, 
प्रतीक्षा करिे). 
 
चाििी स्त्री. सुताला पीळ िेण्यासाठी केलेली झभर्री. 
 
चािी स्त्री. १. धातूर्ा वाटोळा व र्पटा तुकडा, र्कती. २. वजन म्हिून उपयोर्ात येिारी (चशसे 
र्त्यािीर्ी) वाटोळी र्कती. ३. लाटण्यासाठी केलेली चपठार्ी वाटोळी िामटी; एखाया पिाथार्ी थापटी, 
वडी, र्कती, लाटी. ४. सूत काढण्याच्या र्रख्यारे् र्ाक; र्कतीला मधोमध भोक पाडून त्यात िाडंा घालून 
केलेले यंत्र, टकळी, ५. सूत भरलेली सुतार्ी काडंी; बॉबीन. ६. (मानस) मानवी शरीरात पेशी चवभाजनाच्या 
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चियेत, पेशीकें राच्या बाहेर एखाया नळीसारखा परंतु मध्यभार्ी फुर्ीर असा जो आकार तयार होतो त्याला 
र्ाती म्हितात. ७. (चवअ.) यंत्रार्ा स्वतःभोवती चफरिारा लाबंट नळीसारखा भार्. 
 
चािुर चव. १. (पोवाडे) शहािा; हुशार; बुचद्धमान; समजूतिार; कुशल : ‘िािु र्ातुर बोलला ।’ –ऐपो 
९६. २. (चवशषेतः लावण्यामंध्ये) चप्रयकर; सखा. [सं. र्तुर] 
 
चािुरी स्त्री. हुशारी; र्तुराई; धूतचता; कौशपय; कपपकता; करामत. 
 
चािुजािक चव. िालचर्नी, वलेिोडा, पत्री, नार्केशर ही र्ार रव्ये एकत्र करून बनचवलेले 
(औषध). 
 
चािुथयक, चािुर्णथक पु. १. िर र्वा या चिवशी येिारा चहवताप; र्ौथरे हीव ‘र्ातुथचकः तरी नोहे ।’ 
– र्ीता १·१६४९. २. शुर; र्ातुचवण्यातील र्वथा विच : ‘र्ातुर्णथके विे नाही स्मरि ।’ –िाचव १५१. [सं]. 
 
चािुदयक्ष   चिचव. र्हू बाजूस; र्ारही चिशाचं्या ठायी : ‘संतचरतु नर्रार्ी बरंव । तैसे र्ातुिचक्ष आरव ।’ – ऋ 
१५. [सं. र्तुर + चिक्] 
 
चािुभयद्र  न. अचतचवष, संुठ, नार्रमोथा, रु्ळवले या र्ार उत्तम औषधी रव्यारं्ा समुच्चय. [सं.] 
 
चािुमास, चािुमास्य न. १. (र्ातुमास अप.) र्ार मचहन्द्यारं्ा काळ; आषाढ शु ॥ ११ ते कार्णतक शु 
॥ ११ हा काल. पहा : चिुयमास. २. चहवाळा, उन्द्हाळा व पावसाळा या र्ार र्ार मचहन्द्याचं्या अवधींपैकी 
कोिताही ३. या र्ार मचहन्द्याचं्या काळात केलेली व्रते–वैकपये, होमहवन वरै्रे. ४. एक चवचशष्ट र्ष्टी. [सं] 
 
चािुयय न. र्तुरपिा; बुचद्धमत्ता; हुशारी; बुचद्धसामा यच; कतृचत्व : ‘मुख्य मनोर्त राखिें । हेंचर् र्ातुयार्ी 
लक्षिें । –िास १३·१०·२५. [सं.] 
 
चािेपोिे न. (व्यापक) सोनार, झशपी र्. काराचर्रारं्ी लहानसहान चकरकोळ हत्यारे, उपकरिे. 
 
चाथा पु. सार : ‘कचथत सुरस र्ाथा, सवच संसार र्ाथा ।’ – आमा ९. [सं. र्ुस्त = र्ोथा] 
 
चादड चव. म्हातारा; अशक्त, िुबचळ; जख्खड (मनुष्ट्य, पशु). (िे.) 
 
चादर स्त्री. शरि आपयार्ा पाढंरा बावटा : ‘त्यापेक्षा र्ािर चफरवनू चकल्ला स्वाधीन करू’ – शामब ३५. 
[फा. र्द्दर] 
 
चादर स्त्री. १. पलंर्पोस; कापडी आच्छािन; बठैकीरे् वस्त्र : ‘भीमकें  केला बसैकार । र्ािचरया घातपया 
अरुवार ।’ – कथा १·८·१४८.२. धबधब्यारे् पािी पडत असताना चिसिारा सरळ पसरट ओघ. पहा : चद्दर 
(िंाडी) [फा. र्द्दर] 
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चादर स्त्री. धातूर्ा पत्रा. [फा.] 
 
चादर स्त्री. लक्ष्यारे् चनशाि (चनशािबाजेसाठी) : ऐसे र्ौिा बार केले पि एकही र्ोळा र्ािरेस लार्ला 
नाही.’ – ऐको ३७३. 
 
चादरी दारुकाम  तप्त सुविाप्रमािे लाल व चपवळ्या रंर्ाच्या फुलारें् िारुकाम. 
 
चादल्ला चव. वाईट, घािेरडा. 
 
चानक्या स्त्री. अव. बशा. (र्ंरपुरी) 
 
चानी स्त्री. खार : ‘केळीत एक र्ानी बसली होती.’ – सनई २५. (को) 
 
चानी स्त्री. भेंडीर्ा काप. (िंाडी) 
 
चानूक पहा : चुिूक 
 
चान्नी स्त्री. १. र्ािंिी. २. (ल.) नक्षत्राप्रमािे संुिर : ‘घरर्ी अंधयी पराईनी र्ान्नी’ – खावा २७. 
(अचह.) (वा.) चान्नी पडिे – आसडी पडिे; जखमेवर पाढंरा, चपवळा चठपका येऊन जखम सडिे : ‘उर् 
र्ान्नीचफन्नी पडंल म्हनलं’ – पार्ोळा ८१. 
 
चान्स पु. संधी : ‘…तेवढीर् मोटार अंर्ाला लार्ायर्ा र्ान्द्स हा सुप्त हेतु !’ – व्यव २०१. [र्ं.] 
 
चाप न. १. धनुष्ट्य. २. (फज्यो.) धनु राशी. [सं.] 
 
चाप पु. बाबंरू्ा मोठा हारा. पाला भरण्यासाठी उपयोर्ी डालरे्. 
 
चाप पु. कानार्ी पाळ. 
 
चाप पु. १. कापसारे् र्ठे्ठ िाबात घालण्यारे् एक यंत्र. २. शारीचरक िुःख अर्र तीव्र विेना िेिारे 
यंत्रसाधन (कान, अंड वर्ैरे चठकािी लावतात). ३. उंिरास िाबनू मारण्यार्ा लोखंडी सापळा. ४. मळसूत्र 
चफरवपयाने हवा िाब घालण्यारे् साधन. [सं. र्प्] (वा.) चाप िाविे – १.सापळ्यात अडकविे : 
‘कोचमन्द्टारं् पक्षाला र्ाप लावण्यासाठी …’ – माओ १४३. २. चर्मटा लाविे; छळ करिे : ‘रुपये बेजरब र्ापा 
लावनू घ्याव.े मजुरी घ्यावी.’ – ऐको ३०४. ३. रर्ून ठेविे. (कर.) 
 
चाप स्त्री. उडी; उड्डाि; िंाप. (चि. करिे) 
 
चाप पु. स्त्री. तट्ट्ट्या; िंाप : ‘ही शाळा र्ापानंी मढवलेली व छपराला पते्र घातलेली होती. –’ आआं 
२२. (व.) 
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चाप पु. तंबाखूर्ी लार्वड. 
 
चाप पु. ढोलाच्या ज्या बाजूवर हातार्ी बोटे मारून बोल काढतात ती बाजू. िुसऱ्या बाजूला घुमाड 
म्हितात. 
 
चाप स्त्री. ढीर्; रास; थडी. (कर.) 
 
चाप पु. खिाळे; खिारं्ा तार्ा. (कर.) 
 
चाप पु. एक पक्षी. हा वाळवी, नाकतोडे, टोळ खातो. 
 
चाप पु. (र्.) वतुचळाच्या पचरघार्ा भार्, वृत्तखंड. 
 
चाप पु. कानार्ी पाळी पहा : चापा 
 
चाप पु. १. आवळून धरिे; पकड; चर्मटा. २. सुतारारे् हत्यार. (िंाडी) 
 
चाप पु. बिुंकीर्ा घोडा [सं. र्प्] 
 
चापकिय न. १. (र्.) ज्या (वतुचळार्ी). २. धनुष्ट्यार्ी िोरी. 
 
चापकशी, चपकशी स्त्री. तलावा; टेहळिी; (सैन्द्याच्या पुढे झकवा तळाच्या पुढे १०–१२ मलै शत्रूंर्ी 
टेहळिी करीत चफरिारी घोडेस्वारार्ी तुकडी). 
 
चापकेसी स्त्री. धमकाविी. 
 
चापखि, चािखि पु. १. घरार्ा सवात मोठा खि. २. माजघर. ३. र्ौकाच्या कोपऱ्यावर िोन 
बाजू चमळतात तेथे होिारा मोठा खि. 
 
चापचिे  पहा : चापसिे 
 
चापचोप, चापचोपी पु. स्त्री. नीटनेटकेपिा; र्ाकर्ोप, पहा : चाकचोपी : ‘मस्तकीं मुि राकडी 
फाकडी र्ापर्ोपमधें सिा ।’ –पला ४·३३. 
 
चापट, चापटी चव. सखल असून र्पटा; थबकट झकवा बसकट; रे्पटलेला; थापटलेला; ठोकून 
सपाट केलेला. 
 
चापट पु. पतंर्ार्ा एक प्रकार. 
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चापट स्त्री. थप्पड; र्पराक; थापट. [सं. र्पेट] 
 
चापटिे  उचि. १. र्ापट करण्यासाठी ठोकिे, प्रहार करिे; ठोकून ठोकून र्पटा करिे. २. 
खप्पड होिे; बसिे : ‘र्ाल अर्िी असे र्ापटून रे्लेले…’ –पलकोघे २१६. 
 
चापटपोळी स्त्री. तळहाताने मारलेली र्पराक : ‘तुम्हाला अन्नवस्त्र चमळून चशवाय र्ापटपोळ्या, 
धम्मकलाडू वर्ैरे तुमर्ी आवडती खाये चमळतात.’ – सको ९६२. 
 
चापटी स्त्री. १. ठोकून र्ापट केलेला पिाथच. २. र्पराक. ३. लहान पातळ भाकरी. 
 
चापट्या  चव. चर्कट. (को.) 
 
चापड न. धान्द्यार्ा र्ुरा : र्व्हार्ा कोंडा. (र्ंिूर) 
 
चापिी स्त्री. १. िाबात घालण्यार्ी चिया. २. अफू तयार करताना अफूच्या र्ोट्या (र्ोळे) िाबून 
पाडण्यारे् काम. 
 
चापिे उचि. १. रे्पिे; िाबिे; चपळून काढिे. २. िाबिे; लाटिे, चर्ळंकृत करिे (लार् वरै्रे). [सं. 
र्प्] 
 
चापिे अचि. १. र्ार्पडिे; २. र्ार्पिे; िुःखार्ी जार्ा शोधण्यासाठी िाबिे, स्पशच करिे. [सं. र्प्] 
 
चापिे अचि. धमकाविे; कानउघाडिी करिे; धमकी िेिे; खडसाविे. (वा.) चापून म्हििे – चबनचिक्कत 
म्हििे : ‘लोक र्ापून म्हििार, की आम्ही आधीर् म्हित होतो तुमर्ी फचजती होिार म्हिून’ – आजर् 
१८०. [सं. र्प्] 
 
चापिे सचि. पुष्ट्कळ खािे. [सं. र्प्] 
 
चापिी स्त्री. उटाळीसारखा चजर्ा उपयोर् करतात अशी काठी झकवा िाडंी; तरफ. (को.) 
 
चापर स्त्री. रु्राचं्या र्ळ्यातील घाट : ‘रु्राचं्या र्ळ्यातील र्ापरारं्ा आवाज र्ोड वाटतो.’ – शालाप 
(आर् ३९). 
 
चापरिे   चि. मधेमधे बोलिे. [फा.] 
 
चापरपाटा पु. (चवटारें् बाधंकाम) चखडक्या व जाळ्या याचं्या पाया यार्ा सपाट चर्लावा. 
 
चापराभर चव. फारर् थोडे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चापरी स्त्री. र्टई, कडा, तट्टा. 
 
चापऱ्या पु. झशिीच्या पातींर्ा चविलेला बोऱ्या, र्टई, हातरी. (व.) 
 
चापि स्त्री. फायंा; िंाडी. 
 
चापििे अचि. हाताळिे; उपभोर्िे : ‘ज्यानंा मािंं शरीरर् केवळ र्ापलायर्ं होतं…’ – पवंा ११४. 
[सं.] 
 
चापिुशी, चापिोसी स्त्री. हाजंी हाजंी; खुशामत; मनधरिी : ‘िरबारी र्ापलुशीच्या ढंर्ात 
मुरलेपया…’ – व्यल्क्तरेखा ८९. 
 
चापल्य न. १. र्पळाई; र्लाखी. २. र्ारं्पय; अल्स्थरता. [सं.] 
 
चापसिे  अचि. र्ार्पिे; हाताने पाहिे; चफरचविे. पहा : चापिे : ‘शेंडीतून हात र्ापशीत– पाडूं 
म्हिाला…’ –धाधो ६७. [सं. स्पश्] 
 
चापसाचापसी स्त्री. १. र्ार्पडण्यार्ी चिया; घाईघाईने तपासिे. २. लार्लुर्पत; लार् घेिे–िेिे; 
खूप िडपािडपी करिे. लार् खाण्यार्ा िम; सपाटा. 
 
चापळिे  अचि. बडबडिे : ‘लोक भलभलते र्ापळीत त्यार्ी त्याला काडीर्तकीही चिक्कत नाही.’ 
– र्ाधंारंी ४९. 
 
चापा पु. कानार्ी पाळ : ‘काहंीं तजचवजी करून कानारे् र्ापे लाबं कराव ेअशी कोठें कोठें एक र्ाल 
असे.’ – मपु ३४. 
 
चापा पु. एक िाचर्ना. 
 
चापा पु. पडवी. (िंाडी) 
 
चा(चा)ंपा, चािा पु. एक पुष्ट्पवृक्ष. [सं. र्ंपक] 
 
चापा, चांपा, चािा पु. एक चववचक्षत िारुकाम. [सं. र्पंक] 
 
चापाचंदन न. सप्पा; नायनाट. 
 
चापाचाप, चापाचापी स्त्री. १. िाबिे झकवा स्पशच करून पाहिे. पहा : चापिे. २. िाबािाब या अथी; 
लपवालपवी; छपवाछपवी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चापाची जायपत्री चनवडक, जाड जायपत्री. 
 
चापाची ििरी १. बिुंकीच्या र्कमकीसाठी उपयोर्ी पडिारी र्ारर्ोटी : ‘र्ापाच्या फतऱ्या पुण्याहून 
आपया. मार्ाहून रवाना करतो.’ – ऐको ३७४. २. र्ापार्ी बंिूक. 
 
चापी चव. र्ापार्ी, घोडा असलेली (बंिूक). 
 
चापी स्त्री. तंबाकूर्ी पेंढी. 
 
चापी स्त्री. र्टई : ‘र्ापी (र्टई) खाली पसरून स्वारी… उचकडवी बसली.’ – उरा १०५. 
 
चापीचोपी स्त्री. १. नट्टापट्टा, साज, शृरं्ार करिे; सजचविे (शरीर). २. िाबिे व साफ करिे. ३. 
मोठ्या िक्षतेने, हुशारीने, कसोशीने करिे, संपचविे. ४. ठाकठीकपिा; व्यवल्स्थतपिा. ५. उर्लाउर्ल; 
घालकाढ; र्ार्पार्ार्प. (चि. माडंिे.) 
 
चापी धनुकाटा पु. उंिीर धरण्यार्ा एक प्रकारर्ा सापळा. 
 
चापीयमापन न. चत्रज्यातुपय र्ापारे् एक माप धरून कोि मोजण्यार्ा प्रकार. [सं.] 
 
चापू पु. र्ाकू. 
 
चापून चिचव. यथेच्छ; भरपूर : ‘र्ापून िंोप काढायर्ी’ – मकथा ५९/९०. 
 
चापूनचोपून चिचव. पहा : चोपूनचापून 
 
चापे न. १. र्ाफ्यारे् फूल : ‘र्ापे वो र्िंनु । – मला २२१. २. फिसातील र्ऱ्याभोवती असिारी 
पाती. 
 
चापेकळी स्त्री. र्ाफ्यार्ी कळी : ‘र्ाफेकचळया चमरवत । र्ापेकळी जानकी ।’ – वसेीस्व ९·१३४. 
 
चापेकळ्यांची माळ र्ापेकळ्याप्रमािे आकृती असलेपया सोन्द्याच्या झकवा र्ािंीच्या मण्यारं्ी माळ – 
हार. 
 
चापेपि न. सुर्ंध. 
 
चापेमोळ न. छपराच्या आढ्यार्ी िोन्द्ही टोके. 
 
चापेि, चािेि न. र्ाफ्यारे् तेल : ‘वाचटली हळि र्ारं्ली । र्ापेल तेलें  मोचहली ।’ – स्त्रीर्ीत १४. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चापेसट  स्त्री. र्पंाषष्ठी. (कुि.) 
 
चापौळ, चापौळी न. स्त्री. र्ाफ्यार्ी कळी झकवा फूल : ‘नाना र्ापंा र्ापंौळी पूचजला ।’ – ज्ञा 
१८·८५३. 
 
चाििे सचि. स्पशच करिे; कवटाळिे : ‘साहेब अंधारातर् बाईला र्ाफण्यासाठी सरकतात.’ – बलुतं 
१६७. 
 
चाििे, चािसिे, चािा, चािे, चािेकळी, चािेखि पहा : चापिे, चापसिे वरै्रे 
 
चािििे अचि. १. र्ार्पडिे; अडखळिे : ‘ती अंधार र्ाफलू लार्ली.’ – चशळान ३२. २. अधचवट 
र्ाविे. (व.) 
 
चािा पु. फुलिंाड. याच्या सोनर्ाफा, चहरवा र्ाफा, पाढंरा र्ाफा, ताबंडा र्ाफा, नार्र्ाफा र्. 
चनरचनराळ्या जाती आहेत. पाढंऱ्या र्ाफ्यार्ी साल, र्ीक व शेंर् औषधी आहे. [सं. र्पंक] 
 
चाबडा, चाभाडा पु. जाबडा; जबडा; जाभाडा; तोंड. [सं. र्वच] 
 
चाबडुबिी स्त्री. पाण्यातील खेळ. 
 
चाबडूब  चव. १. तुडंुब; २. र्टारं्ळ्या. (िंाडी) 
 
चाबरट चव. वाह्ात; र्ावट; फाजील : ‘र्ाबरट बोलण्याबद्दल नवऱ्याने… डार्ले होते…’ – चमरास ११६. 
 
चाबरिे अचि. र्ोंधळिे, भाबंाविे; थक्क होिे; सुरे्नासे होिे. (को.) 
 
चाबरा चव. लावालावी करिारा; वाह्ात बोलिारा; वात्रट; कुटाळ : ‘पर त्यो कोन र्ाबऱ्या तोंडार्ा…’ 
– चमरास २०. 
 
चाबििे अचि. र्घळिे. 
 
चाबा पु. १. र्ाविे; खािे; जेविे. (चि. करिे, पाडिे.) र्ावण्यार्ा उयोर्. २. खाण्यार्ा पिाथच; 
र्ावण्यार्ा पिाथच. (िंाडी) [सं. र्वच] 
 
चाबाचबीना पु. र्ावनू खाण्यार्ा पिाथच; खाण्यार्ी चिया. 
 
चाबाडा   पु. र्ोथा. [सं. र्वच] 
 
चाबुक चव. हुशार; र्पखल; र्लाख. 



 

 

अनुक्रमणिका 

चाबुकिे, चाबकिे उचि. घोड्ास र्ाबूक मारिे; र्ाबकार्ा फटकारा लर्ाविे. 
 
चाबुक णसविी र्ाबकू मारला असता त्यार्ी िोरी स्पशच करील र्तके थोडे अंतर. 
 
चाबुकस्वार, चाबूकस्वार पु. १. घोडेस्वार. २. घोड्ास चशक्षि िेिारा. 
 
चाबू चव. खािाड; अधाशी. (कुि.) 
 
चाबूक पु. १. घोड्ास, बलैास मारण्यासाठी काठी िोरी, वािी वरै्रे लावनू केलेला कोरडा; आसूड. 
(चि. ओढिे, मारिे.) २. (ल.) र्रर्रीत, उद्दीपक औषध, रसायन. ३. (ल.) चतखट चमरर्ी. [का. 
र्ब(बु)कु] [फा.] 
 
चाभरा चव. वटवट्या; शखेी चमरचविारा; कुटाळखोर; वात्रट; लावालावी करिारा. (व.) 
 
चाम न. १. कातडे; र्ामडे : ‘घातला र्ामार्ा बोकसा.’ – उर्ी ७५८. २. एक नािे : ‘राजाकरी तैसे 
िाम । र्ाम तेही र्ालती ।’ – तुर्ा २६६०. [सं. र्मच] (वा.) चामाचे दाम चािणविे – अचधकाराच्या जोरावर 
कातड्ारे् नािे सुरू करिे; आपला अचधकार वाटेल तसा र्ालचविे; अनल्न्द्वत कृत्ये चबनचिक्कत करिे. 
 
चाम स्त्री. मोठा कासव. (िंाडी.) [सं. र्मच] 
 
चामगोचीड, चाम, चामू, चामऊ, चामवा पु. स्त्री. (रु्राचं्या) शरीरावर, अंर्ावर वाढिारी ऊ, र्ोर्ीड 
: ‘र्ोर्ीड अशुद्ध सेचवती । र्ामवा मासंातं घुसती ।’ – िास १·१०·५४. [सं. र्मच] 
 
चामकिी स्त्री. र्मक : ‘कीटकार्ी र्ामकिी’ – कला १५. 
 
चामकिे अचि. जािे; थबकत र्ालिे : ‘मातें साण्डोनी पुढारें । पाय कैसे र्ामकती ।’ – मुवन 
७·१२३. 
 
चामकना वरे्वान : ‘र्रुडु होऐ र्ामकना : पुि रूपे रेखा उिा’ – चशव ९९१. 
 
चामकूट  पहा : चामखीळ (कु.) 
 
चामखंड पु. र्ामड्ार्ा तुकडा : ‘भातरी चजव्हा ते र्ामखंड…’ – एवाका १३१ [सं. र्मचखंड] 
 
चामखीळ, चामकीळ, चामखोड, चामिोड स्त्री. न. पु. शरीराच्या बाह्त्वरे्वर असलेला 
फोडासारखा मोड. त्यास विेना नसतात : ‘वारं् चतळ सुरमें लासंें । र्ामचखळ र्लंडे मसें ।’ – िास ३·६·५०. 
[सं. र्मचकील] 
 
चामगादू्र पु. वटवाघूळ. (िंाडी) [झह. र्ामर्ािड] 
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चामचक पु. लढाईत वापरण्यार्ा एक परशू. 
 
चामणचराई, चामणचडी स्त्री. कातड्ासारखे पंख असिारे वाघूळ झकवा पाकोळी. [सं.] 
 
चामचोट पु. चशस्न; पुरुषारे् जननेंचरय; र्ामड्ारे् कृचत्रम चशस्न. [सं.] 
 
चामचोरी स्त्री. रु्राढोरारं्ी र्ोरी. [सं. र्मच + र्ौयच] 
 
चामट चव. १. कातड्ासारखे चर्वट; वातड २. दृढ; पक्की; मजबतू बसलेली; न सुटिारी; जाम 
(पकड). ३. र्ेंर्ट (मािूस). [सं. र्मच] 
 
चामठा पु. पावसाच्या अखेरीस काळा पडिारा निीतील खेकडा. (राजा.) 
 
चामठी, चामाठी   पु. स्त्री. र्ामड्ार्ा र्ाबकू : ‘वरे्ा र्ालावयेा र्ामठी हाला’. – परं्ो १६६·१२. 
 
चामडचावू चव. त्यार् त्यार् र्ोष्टींर्ी चनरथचक र्र्ा करिारी. 
 
चामडी स्त्री. अंर्ारे् कातडे, त्वर्ा. [सं. र्मच] (वा.) चामडी िोंबविे – कातडी काढिे; बेिम मारिे; 
र्ाबकाने, छडीने चनिचयपिाने िंोडपून काढिे. 
 
चामडीबचावू चव. स्वतःला सुरचक्षत ठेविारा : ‘मला र्थेचह र्ामडीबर्ाव ूधोरि पत्कराव ेलार्ले.’ – 
सनई १३१. 
 
चामडे न. १. कातडे; साल; सालटी; बाह्ारं्. २. कमावलेले कातडे. [सं. र्मच] (वा.) चामडे िुटिे 
– कातडी सोलून चनघिे : ‘चशवाय हातापायाचं्याचह र्ामड्ा फुटपया होत्या.’ – स्वप १९५; चामडे रंगणविे 
– १. कातडे कमाविे; मेलेपया जनावरारे् कातडे जोडा तयार करण्यास योग्य होईल असे करिे. (व.) २. 
मारिे. 
 
चामडेडेरक, चामरडेि पु. स्त्री. न. मोठ्या बेडकार्ी एक जात. 
 
चामडोक, चामढोक पु. पाण्यातील एक कीटक : ‘पाण्यातला वळवळता र्ामडोक पाहून…’ – 
चशळान १०५. 
 
चामिोड पु. र्ामखीळ. 
 
चामर १. पहा : चवरी (चि. ढाळिे, वारिे) : ‘मर् विामाजीं छत्रर्ामर ।’ – ज्ञा ९·४७५. २. एक वृत्त, 
याच्या र्रिात १५ अक्षरे व र, ज, र, ज, र असे र्ि असतात. [सं.] 
 
चामि चव. १. वातड. २. संथ. (िंाडी) [सं. र्मच] 
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चामिोिी न. त्वरे्रे् खाय. 
 
चामवा स्त्री. अव. अंर्ावर वाढिाऱ्या उवा : ‘वा र्ामवा र्ोचर्ड िोचहकडे ॥’ – िास १७·६·१३. 
 
चामळ चव. कातड्ारे्, र्ामड्ारे् : ‘जें र्ामळ डोळे िाचवचत ।’ – राजा १८·५७०. 
 
चामाठी   स्त्री. वािीर्ा र्ाबूक. 
 
चामाडौिा पु. दृशय; िेखावा; थाटमाट; ढोंर्; बताविी; आचवभाव; डामडौल. (चि. करिे, 
माडंिे, चमरचविे.) 
 
चामाडौिी चव. र्ोंबडा; मध्ये लुडबुडिारा. (व.) 
 
चामार पु. र्ाभंार : ‘मर् र्ामारारे्या घरा घेउचन रे्ले :’ – लीर्उ २६८. 
 
चामीकर न. शुद्ध सोने; सुविालंकार. [सं.] 
 
चामुचोर पु. व्यचभर्ारी पुरुष : ‘र्ामुर्ोरू होय म्हिे – – मीया ंथोर र्ामर्ौरी केली की ।’ – 
र्ोप्रर् २८६. 
 
चामंुडा स्त्री. १. पावचतीरे् नाव : ‘प्रािशक्ती र्ामंुडे । प्रहारूचन संकपप मेढे ।’ – ज्ञा १२·५३. २. (ल.) 
भाडंखोर बाई : ‘असे असता हीर् र्ामंुडा अशी कशी िंाली?’ – र्ाक ११९. ३. (उप.) चवधवा. [सं.] 
 
चामोटा   पु. पळून जाता येऊ नये म्हिून पायात घातलेले पायाला बोर्तील असे लोखंडी काटे झकवा 
चर्मटे (चि. चथटिे.) : ‘बावीस आसामी शामला कडील स्वारीतील धरून र्ामोटे चथटून रायर्डास नेली’ 
– ऐसंसा १६·६. 
 
चामोटा, चामोटी  पु. स्त्री. १. कातड्ारे् मोजे. (चि. चखळिे.) २. कातड्ार्ी वािी अर्र पट्टी. 
 
चामोठा   पु. घोड्ार्ा लर्ाम : ‘र्ामोठा र्रूडार्ा कानी घालचत’. – स्थापो ८. 
 
चाम्हार, चाम्हारकी, चाम्हार–गोचीड, चाम्हार–चिुराई, चाम्हारचौकशी, चाम्हारचाळविी, चाम्हारडा, 
चाम्हारवाडा, चाम्हारणहरडा, चाम्हारी ‘चाभंार’ मध्ये पहा. 
 
चाम्हारवनी स्त्री. र्ाभंाराच्या हातरे् पािी : ‘तेथ र्ाम्हारवनीयें : डोहरवचनये : मोर्वचनयें पीयालों :’ 
– लीर्पू २ : २५२. 
 
चाय, चाया पु. चपण्यार्ा र्हा : ‘बाराबिंीत घेई र्ाय । खेडूत हा ॥’-मढेक ४४. 
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चायना स्त्री. चर्नी माती : ‘िोन लहान पोरे र्ायना नाहीतर चपवडी काढत होती.’ – शलूेक ५३. 
 
चाया पु. नखरा; र्ाळा : ‘एवढीशी डबी, र्ुिूक र्ाया.’ – एहोरा १०३. 
 
चार स्त्री. रु्रे र्ारण्यार्ी जार्ा : ‘कोटा अलीकडे र्ार आहे तेथपयंत मावळे लोक वरै्रे बरखंिाज 
रे्ले.’ – पेि ३·३८. 
 
चार, चारचार पु. अव. १. रे्ष्टा; र्ाळे; ढंर्; छंि; सोंर्; थेर : ‘मना आले कचरता ंर्ार । त्या फार हा 
एकला ।’ – तुर्ा १४८. २. अक्कडबाजी; मौजा; लहर; चिमाख. [सं. र्र] 
 
चार, चारचार पु. अव. र्ाठ चिपयावार्ून जोडिे; साधंिे. (चि. र्ारिे = र्ाठ न िेता साधंिे). [सं. 
र्र] 
 
चार पहा : चाड : ‘आता ंमोटी वार । मािंी नका धरू र्ार ।’ – तुर्ा १४५. 
 
चार पु. १. हेर; रु्प्त िूत; टेहळिी करिारे जासूि : ‘राजाप्रमािे जरी आम्हालंा र्ार झकवा 
चडटेल्क्टव्ह ठेवता ंआले नाहीत तरी एवढे खूप समजा की, परमेश्वर सवांत मोठा चडटेल्क्टव्ह आहे.’ – चटव्या 
२. चनरोप्या; सेवक : ‘र्ार पे्रचरले असंख्यात’ – मुचवरा ४·१०. [सं.] 
 
चार स्त्री. १. चहरव ेर्वत; नुकतेर् उर्वलेले चहरवेर्ार र्वत. २. रु्रानंी खाण्याजोर्ा चहरवा पिाथच 
(िंाडपाला, हरळी र्.). 
 
चार पु. एक वृक्ष, यार्ी पाने मोहाच्या पानासंारखी मोठी व लाबंट असतात. ही िंाडे महाबळेश्वर, 
र्ंर्ातीर, रु्जराथ या भार्ातं असून याच्या पानाचं्या पत्रावळी करतात. 

न. या वृक्षार्ी फळे. (राजा.) 
 
चार पु. र्ार वृक्षाच्या चबया; र्ारोळ्या. 
 
चार पु. फिसारे् र्ऱ्याभोवतीरे् तंतूसारखे अवयव; पाती. 
 
चार चिचव. प्रकषचयोतक म्हिून चहरवा या शब्िापुढे अत्यंत चहरवा, चहरवार्ार या अथी योचजतात. जसे 
:- चहरवार्ार. 
 
चार पु. एक हलक्या जातीरे् बोर. 
 
चार चव. १. ४ ही संख्या. २. एक पचरचमत संख्या िशचचविारा शब्ि. उिा. र्ार र्ोष्टी, र्ार पैसे. ३. 
र्वा या प्रतीर्ा. [सं. र्तुर] (वा.) चार घेिे, चार देिे - शजेारधमाने िेवघेव करिे; भाडंितंट्यात चशव्या, 
मार िेिे, खािे. चार णदशा मोकळ्या होिे - वाटेल चतकडे जाण्यास मोकळीक असिे. चार पाने टाकिे - 
जेविावळ घालिे; लोकानंा जेव ूघालिे : ‘वार सि… र्त्याचि चनचमत्तानें जेव्हा ंजेव्हा ंर्ावंकऱ्याचं्या घरीं र्ार 
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पानें टाकतात तेव्हा तेव्हा महार, जार्ले व सवच कारूनारू ह्ानंा वाढिी यावीं लार्तात.’ - र्ावंर्ाडा ७२. 
चारीचे सहा होिे, चाऱ्हीचे सहा होिे - लेकुरवाळे होिे; मूल होिे. 
 
चार पु. आर्ार; वार्िे : ‘तुना र्ार लार्ते र्ोड’. - ज्ञार् २५०. [सं.] 
 
चारआिी, चारआिे स्त्री. पावली; र्ार आण्यारें् नािे. (व.) 
 
चारकट  न. साल काढलेला वाळलेला िोडका. जनावरारें् अंर् खाजचवण्याकडे यार्ा उपयोर् 
करतात. 
 
चारकट, चारगट, चारट  चव. १. वात्रट; र्ावट; खोडकर; खट्याळ; कुटाळखोर; कुरे्ष्टेखोर; 
उपद्व्यापी; फंिी. िुसऱ्यार्ी ममे बाहेर काढिारा; थटे्टखोर. २. लहरी; चवनोिी; छाचंिष्ट. 
 
चारकटा, चारकट पु.न. र्ऱ्याचशवाय फिसामध्ये जी पाती वरै्रे असतात तो भार्; कोवळ्या 
फिसाच्या आतील भार्. यार्ी चशजवनू भाजी करतात. पहा : चारखंड (को.) 
 
चारका पु. फाशाच्या खेळातील एक िान. 
 
चारकािे, चारकाने, चारकान्हे चतफाशी खेळातले एक चवचशष्ट िान. 
 
चारकुवा स्त्री. १. मुसलमानी तऱ्हेर्ा एक उंर्ी पोशाख. २. र्ौकटीिार कापड : ‘वकील मुतलख 
व अमीर उल् उमरावर्ी चखलत र्ारकुवा व जोर्ी व चशरपेर् व पझरिा…’ - ऐको ३७३. [अर.] 
 
चारकूट, चारकंूट न. नुकतेर् उर्वलेले कोवळे र्वत. 
 
चारकूर  पु. मरळ मासा. 
 
चारखिी स्त्री. एक प्रकाररे् कापड. 
 
चारखंडन. १. फिसार्ा तुकडा झकवा अलर् केलेला भार्. २. र्रे काढून घेतलेला फिसार्ा भार्; 
र्ारीसकट झकवा सार्ूळीसकट जो फिसार्ा भार् तो : ‘फिसार्ी र्ारखंडे व आंब्याच्या साली यारं्ा केर 
पडे.’ - माजीया २८५. ३. वरील काटे व र्रे काढपयानंतर राहिारी फिसार्ी सार्ूळ. ४. र्रे काढलेला 
फिस. 
 
चारखुट, चारखंुट चिचव. र्ोहोकडे; सवचत्र : ‘अक्कलकोटरे् थेट राहिार र्ारखंुट चफरलों शाही ।’ - 
पला ४·१३. 
 
चारखंुट जहागीर स्त्री. १. पूवच, पचश्चम, िचक्षि व उत्तर या र्ार चिशाकंडे चभके्षकऱ्याच्या िंोळीरे् 
कोपरे असतात. िंोळीर्ा चवस्तार हार् जहाचर्रीर्ा प्रिेश. २. (ल.) चभके्षकऱ्यार्ी वृत्ती; िचररी ल्स्थती. 
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चारगट पहा : चारकट 
 
चारगटा  पु. कोवळ्या फिसार्ी भाजी. 
 
चारगा पु. कवडा पक्ष्यार्ी एक जात. (र्ो.) 
 
चार घटका अव. १. थोडासा वळे २. बरार्सा वळे. 
 
चारचि, चारचंचू चव. ऐटीत र्ालिारा. 
 
चारचकु्ष, चारचकू्ष पु. राजारें् हेररूरपी डोळे. 

चव. हेर हेर् ज्यारे् डोळे आहेत असा (राजा, सेनानी) : ‘राजा र्ारर्क्षु असतो.’ - र्रंरु्प्त १०४. 
[सं.] 
 
चारचूर चिचव. भरलेली कावड वाहताना होिारा आवाज : ‘र्ाररू्र र्ाररू्र कावड वाजवीत यावं.’ -ऊन 
८९. 
 
चारचौघे पु. अव. र्ार-पार् मािसे; काही थोडी मािसे. 
 
चार चौरस सर्ळीकडे; सवचत्र : ‘चजरात जचमनीस बार्ाईत करून र्ारर्ौरस लाविी…’ - बाबारो ३·५५ 
 
चारजमा, चारजामा पु. १. कापडाच्या घड्ारें् बनचवलेले व िंालरी लावलेले खोर्ीर. (चि. 
घालिे, कसिे, ठेविे.) २. घोड्ावर खोर्ीर (चि. र्ढचविे, करिे.) 
 
चारट चव. १. चहरवे. २. पहा : चारकट 
 
चारट न. रथ; र्ंग्रजी र्चॅरअट या शब्िारे् अपभ्रष्ट रूप : ‘मोठमोठ्या र्ारटातं बसून…’ - जोफुसगं्र 
१२९. 
 
चार, चारही ठाव जेविातले र्ार मुख्य पिाथच (भात, वरि, भाजी, पोळी झकवा भाकरी). 
 
चारडी पु. क्षचत्रय : ‘त्यातंील एक ब्राह्मि चिस्ती व एक र्ारडी (क्षचत्रय) चिस्ती होता.’ - र्शा २६४. 
 
चारडोळे पु. अव. िोन मािसे (एकार् कामात रु्ंतलेली). उिा. तुमरे् आचि मािें असे र्ार डोळे 
िंाले म्हिजे र्ुकी होण्यार्ा संभव कमी. 
 
चारड्याईरड्या स्त्री. झर्ध्या; तुकडे : ‘अंर्ावरपया र्ोळीपातळाच्या फाडून र्ारड्ाईरड्ा केलेपया…’ - 
चर्ताक ८१. 
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चारि पु. धान्द्य, मीठ र्. र्ी ने आि करिारी एक जात; ताडेंवाले. [सं. र्र्] 
 
चारि पु. १. िेवयोनीतील एक भेि. २. भाट; स्तुचतपाठक : ‘वेिकालीन कवींनी झकवा र्ारिानंी 
रर्लेली’ - लोसारू २३३. [सं.] 
 
चारि स्त्री. जेथे र्ारा पुष्ट्कळ आहे असे चठकाि. 
 
चारिकस पेंढारी : ‘होळकर झशिे याजंकडील र्ारिकस पथके तमाम र्कडे आलीं त्यानंीं लुटून पस्त 
केलें .’ - ऐको ३७५. 
 
चारिी स्त्री. १. र्ारण्यार्ी चिया; र्ारिीवर, र्ारिीस, र्ारिीला पाठचविे, घालिे, ठेविे = (रु्रानंा) 
र्रण्यास सोडिे. २. रु्रानंा खायला लाविे. [सं. र्र् = खािे] 
 
चारिी पु. वजंारी : ‘र्ारिी नवरा नको बये र् । र्ारिी नवरा नको । पथारी मार िेतो बये र् । पथारी 
मार िेतो ॥ ’ - लोसाको. 
 
चारिे उचि. १. र्वत खाण्यासाठी रु्रानंा कुरिात घालिे. २. खावचविे; भरचविे. ३. (ल.) लार् िेिे. 
४. चवषयसेवन करिे : ‘जो र्ंचरयें अव्हासवा । र्ारी एथ । ’ - ज्ञा १३·७७० [सं. र्र्] 
 
चारिे चि. र्रकात ऊस टाकिे. (िंाडी) 
 
चार दािे चतफाशी डावातील एक चवचशष्ट िान; र्ार कािे. 
 
चार णदवस थोडे चिवस; थोडा काल; काही काळ. 
 
चारणदवािी, चारणदवाळी स्त्री. ज्याला र्ोहोकडून झभती आहेत असे आवार : ‘टेबलाईजवळ 
उत्तर चिशसे एक टेकडी आहे. त्याजवर र्ारचिवाली पाऊिशें हात हमर्ौरस होती.’ - ऐको ३७५. [झह. 
िीवार] 
 
चारपगडे एक प्रकारर्ा अंर्रखा. यास बाह्ा नसतात. आर्ाचपच्छा असतो. आघाडीस व बाहुवर 
मोत्यारं्ी िंालर असते. 
 
चारपंजम चव. र्वा या व पार्व्या प्रतीरे्, हलक्या िजारे् (रेशीम). [फा. र्हारम + पंजम] 
 
चारपायी स्त्री. खाट; पलंर्. [सं. र्तुर् + पि] 
 
चारबी स्त्री. र्ारोळी. (िंाडी) 
 
चारबोट चौबा मुलारं्ा एक खेळ. 
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चार िोक समाज; समाजातील मािसे; काही स्नेही. 
 
चारवट न. जनावराने र्वत र्ावनू खापपयानंतर रवथं करण्यापूवीर्ा पोटात राचहलेला खाय पिाथच. 
(माि.) [सं. र्र् = खािे] 
 
चारवा पु. र्या. तटाच्या झभतीवरच्या माा यास कातरलेपया करंजीप्रमािे झकवा कमळाच्या 
पाकळ्यापं्रमािे केलेले बाधंकाम : ‘त्यानंी शहररे् िरवाजे लाऊन कत्तल केली. त्यात एक तर कोटारे् 
र्ारव्यास अडकून बरोबर जाहला (ठार जाहला).’ - ऐको ३७५. 
 
चार वाटा १. कोितीही बाहेरर्ी वाट. २. (ल.) चवस्तीिच जर्ात झहडण्यार्ी परवानर्ी. िहा वाटा 
झकवा बारा वाटा असेही म्हितात. उिा. तुला र्ारी वाटा मोकळ्या आहेत. 
 
चारशेवीस चव. (भारतीय िंडसंचहतेच्या कलम ४२० वरून लक्षिेने) फसविूक करिारे लुच्चे : 
‘भडव ेसर्ळे र्ारशवेीस जमतात.’ - लबोतोअ १६. 
 
चारसोबीसणगरी   स्त्री. फसवाफसवी, फसवचेर्री. उिा. माझ्याशी र्ारसोबीसचर्री करू नको. 
[झह.] 
 
चारा पु. पशू, पक्षी यारं्ा आहार, भक्ष्य, खाय (र्वत, पाला, िािे, चकडे, कीटक र्.); र्व्हारे् भसू; 
कुठार; कुटार; तुकडा; कडधान्द्यारे् भसू : ‘र्ारा घेतला पोटभरी । कमळारं्ा ।’ - कथा १·३·५७. [फा. र्रा] 
[सं. र्र् = खािे] 
 
चारा पु. १. उपाय; पयाय; भार्. २. िोन खाबंातंील अंतर. (िंाडी) [झह] 
 
चाराचारांनी, चारेचारे चिचव. र्ोखंिळपिाने; नाजूकपिाने; नाक मुरडून; तोंड वडेेवाकडे करून; 
तोऱ्याने; नखरेबाजपिाने. (चि. जेविे, खािे, चपिे, बोलिे, र्ालिे, चलचहिे र्.) 
 
चाराचुरा पु. पिाथारे् बारीक तुकडे; भरु्ा. (चि. करिे, पडिे.) : ‘पुण्ये जोखुनी र्ारार्ुरा । 
समान आचलया तुलाभारा ।’ - एभा २·२२०. 
 
चारापेरी स्त्री. र्वतपेरिी : ‘आपपयाकडे शकेडा सतरा जमीनसुद्धा ंर्ारापेरीला ठेवीत नाहींत’ - 
र्ावंर्ाडा १२८. 
 
चाराबोरा, चारामोरा पु. र्वत वरै्रे : ‘एक र्ाराबोरा रु्ंतले नाही जीवन चर्त्तीं ।’ - तुर्ा १७०. 
 
चाणरत्र्य   न. १. व्यक्तीर्ी वतचिूक नैचतक आर्रि व व्यल्क्तर्त आर्ारचवर्ार २. सामान्द्यतः 
व्यल्क्तवतचन नैचतकतेच्या कसोटीवर तपासून चतरे् र्ाचरत्र्य ठरचवले जाते. तथाचप मानसशास्त्रात व्यल्क्तमत्त्वारे् 
एखािे खास व सातत्यपूवच वैचशष्ट्ट्य झकवा व्यल्क्तमत्त्वाच्या छोट्या-मोठ्या सवच रु्िवैचशष्ट्ट्यारें् एकात्मीकरि 
म्हिजे र्ाचरत्र्य होय. [स.ं] 
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चाणरत्र्य कसोटी   (चशक्षि.) व्यक्तीच्या वतचनातील नैचतक मूपयारं्ी वस्तुचनष्ठ र्ार्िी व्हावी 
यासाठी तयार करण्यात आलेली लेखी अथवा प्रसंर्चनष्ठ कसोटी. 
 
चाणरत्र्यघडि स्त्री. (समाज.) व्यक्तीर्ा स्वभाव, शील, धमच, चवशषे रु्ि र्त्यािी र्ोष्टी व्यक्तीमध्ये 
जािीवपूवचक चनमाि करिे. 
 
चाणरत्र्यपट न. (शाव्य.) एखाया सेवकाच्या रु्िावरु्िारें् मूपयमापन करिारे नोंिपत्र; 
वतचनपचत्रका. 
 
चाणरत्र्यहनन न. (समाज.) व्यक्तीर्ी अब्र,ू ख्याती, पत नष्ट करण्यार्ा जािीवपूवचक प्रयत्न करिे; 
व्यक्तीर्ी समाजमानसात असलेली प्रचतमा डार्ळिे. र्ाचरत्र्यावर झशतोडे उडचविे भ्रष्टार्ारार्ा, नैचतक 
अपराधार्ा आरोप करिे. 
 
चारी चव. पु. जािारा झकवा र्ालिारा. (समासातं) अश्वर्ारी, आकाशर्ारी र्. [सं. र्र्] 
 
चारी स्त्री. मोटेच्या चवचहरीरे् उतरते के्षत्र; मोटेर्ी उतरि; धाव. [सं. र्र्] 
 
चारी पु. स्त्री. पाट; कालवा; कालव्यापासून काढलेला लहान पाट : ‘र्ोिावरी कॅनॉलरे् पािी र्ाऱ्यातं 
सुटपयावर.’ - माआ २८७. 
 
चारी स्त्री. (नृत्य) नतचनात एका पायाने केली जािारी चिया. चहरे् िोन भेि आहेत. भौमीर्ारी व 
आकाचशकी र्ारी. 
 
चारु पु. र्ाळे : ‘त्या चपतरारें् माचंडले र्ारु । ऐसा पुत्र चनपजला ।’ - बर्ाथा ४६६. [सं. र्र्] 
 
चारु, चारू चव. १. चप्रय. २. र्ारं्ले; उत्तम; संुिर; रमिीय; िेखिे (मनुष्ट्य झकवा वस्तू). [सं.] 
 
चारुकेशी पु. (संर्ीत) हा एक िाचक्षिात्य रार् आहे. शुक्ल चबलावल व भरैवी या िोन रार्ाचं्या 
चमश्रिातून हा रार् तयार केला असावा असे यारे् विचन केले जाते. या रार्ाच्या पूवांर्ात शुद्ध स्वर व 
उत्तरारं्ात कोमल स्वर असतात. 
 
चारुगात्र चव. रूपवान; सुस्वरूप; संुिर व ठाकठीक अवयवारं्ा. 
 
चारुगात्रा, चारुगात्री स्त्री. चजरे् सवच अवयव सुडौल, संुिर आहेत अशी स्त्री : ‘त्या र्ारुर्ाते्रर्ी जी 
मचिरारूपी मुखश्री ती नेत्रमुखी प्राशन करीत असता…’ - मंजुघोषा २१. [सं.] 
 
चारुस्थळ न. १. उत्तम चठकाि; संुिर मनोहर स्थान. २. ब्रह्मस्वरूप : ‘र्ारुस्थळीं एकाहारीं । 
एकारं्ार्ा ॥’ - अमृता १·२. [सं.] 
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चारुळे न. भाडें; र्रवी. [स.ं र्रु] 
 
चारुळी   चव. र्वथी : ‘र्ोठ र्ारुळी’ - चभल्लीर्ो १३. (खा.) 
 
चारू पु. र्ारा; र्वत : ‘नाना वसो घातला र्ारू । माथा ंतुरंचबला बुरू ।’ - ज्ञा १७·२८१. 
 
चारोमेरी चिचव. र्ौफेर; सवच बाजंूना : ‘माझ्या माहेराच्या वाटे । िेख मये र्ारोमेरी ॥’ - बर्ा ८. 
 
चारोळी, चारोळे स्त्री. न. १. र्ार या िंाडाच्या फळार्ी बी; र्ारोळ्या, या भाजून पेढे, बफी र्. चमठाईवर 
घालतात. २. र्िंनार्ी बी; र्िंनर्ारोळी. [त. शा (र्ा) रम्] 
 
चाडे पु. क्षचत्रय : ‘ब्राह्मि, र्ाडे (क्षचत्रय), शूर व महार या जाती अजून चिस्ती लोकामंध्ये आहेत.’ 
- चप्रस्मृगं्र २९. 
 
चावाक पु. एक नाल्स्तक तत्त्व. यावरून नाल्स्तक मतार्ा प्रवतचक. [सं.] 
चावाकवाद पु. र्ावाकमतारे् प्रचतपािन करिारी चवर्ारसरिी. [सं.] 
 
चाऱ्ही पहा : चार चव. 
 
चाि स्त्री. १. जािे; र्मन करिे; मार्च आिमि करिे; प्रवास करिे. २. रीत; वचहवाट; पद्धत; चरवाज; 
पचरपाठ; प्रघात : ‘या बेटातील जुन्द्या लोकाचं्या र्ालीप्रमािे त्यारं्ा पोषाख होता.’ - पाआव्ह ३. ३. 
र्ालण्यार्ा नोक; पाऊल टाकण्यार्ी, ढब, ऐट. ४. घोड्ार्ा किम झकवा र्ती. उिा. तुकी, िुडकी, धावरी, 
र्ौक र्. ५. बुचद्धबळाच्या खेळात केलेली खेळी झकवा डाव. [सं. र्ल् = र्ालिे] (वा.) चाि घािीि चाििे 
- िडपून वचहवाट पाडिे : ‘(वाटण्यात) चर्टिवीसीर्ा वाटा नाही असे असोन अचलकडे मपहारराव यानंी 
र्ाल घालीत र्ालले आहेत.’ - चर्टिीस घराण्यार्ी संचक्षप्त माचहती व यािी. चािीवर आििे - वळविावर, 
वठिीवर आििे. चािीस िागिे - १. मार्ास लार्िे; र्ालू, सुरू होिे (धंिा, काम यासं). २. र्ालू करिे; 
सुरवात करून िेिे. ऐजुले २·२. 
 
चाि स्त्री. १. र्लती; फैलाव, प्रसार. २. वर्चस्व; अचधकार. [सं. र्ल्] 
 
चाि स्त्री. काम भार्चविे; रु्जराि करिे. [सं. र्ल्] (वा.) चािीवर घेिे - रु्जारा करिे; चनवाह 
करिे; भार्चविे. 
 
चाि स्त्री. १. नीतीर्ी कसोटी लावता येईल अशी वार्िूक; आर्ार; वतचिूक; वतचन : ‘जयवतंार्ी आई 
वाईट र्ालीर्ी बायको होती.’ - स्वयं ३६. २. पद्धत; रीत : ‘यारें् घररे् र्ालीत यार्ी वार्िूक आहे.’ - 
ओंकार २५. [सं. र्या] 
 
चाि स्त्री. (संर्ीत) १. प्रकार; तजच; तऱ्हा; र्ाण्यातील तान; स्वर, र्ती. २. (काव्यातील छंिचवषयक) 
जाचततऱ्हा. [सं. र्ल्] 
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चाि स्त्री. हल्ला; र्ढाई (चि. करिे.) 
 
चाि स्त्री. िुसऱ्या झभतीर्ा जोड करता यावा म्हिून बाहेर काढलेला झभतीर्ा भार्; जोड करता यावी 
म्हिून छप्परार्ी खाडें पाडलेली कड; र्रकाच्या नरमािीमध्ये असलेली मळसूत्रासारखी खोबि व पुढे 
काढलेला भार्. 
 
चाि चव. चवचशष्ट चठकािी र्ालू असलेले झकवा पाडलेले नािे. (समासात) पुिेर्ाल; र्ािंवडर्ाल; 
समशरेीर्ाल. 
 
चािक चव. १. मुख्य सूत्रधार; संस्था र्ालचविारा : ‘मंुबईतील सवच कंपन्द्यारें् र्ालक संर्ालक िाराशी 
खुच्या टाकून आपली प्रतीक्षा करीत असतील.’ - चवराम १९. २. र्ती िेिारा; र्ालचविारा; वार्चविारा; 
हाकिारा. ३. जलि र्ालिारा; वरे्वान; र्पळ. [सं.] 
 
चािक पु. र्ाळक; खेचळया; कारस्थाने करिारा : ‘परंतु हे र्ृहस्थ परम र्ालक आहेत. यास चनबधं 
ठेवलीयानें पुण्यामध्येसुद्धा राहिार नाहीं’ - ऐको ३७६. 
 
चािक पु. र्लाख; र्ारं्ली मजल मारिारा : ‘मकसुया बािी टाकि (घोड्ार्ी एक जात) र्ालक 
पाठचविे’ - राखं ३·११. 
 
चािक पु. पायार्ा एक रोर्. [सं.] 
 
चािकबाऊ पु. पायारे् साधें धरिारा एक रोर्. 
 
चािकबाऊचा मिी पायाच्या घोट्यावर मंत्रनू बाधंावयार्ा कारे्र्ा मिी झकवा पाढंरी र्ारर्ोटी. 
 
चािकशक्क्ि, चािकशक्िी स्त्री. पे्ररक शक्ती; स्फूती आििारी शक्ती. 
 
चािका  चव. १. र्ालिारा; र्ालावयास समथच. २. र्ालू लार्लेले (मूल). 
 
चािकाबोिका चव. १. र्ालण्याबोलण्यात समथच असलेला; र्ालूबोलू लार्लेले (मूल). २. बोलून 
र्ारं्ला, भला, र्ोड; तोंडार्ा र्ोड; चमळून- चमसळून वार्िारा. 
 
चािगिी पु. मुितीने आिलेले चपशाच्च; अनुकूल चपशाच्च : ‘भतुासारखा ! र्ालर्तीसारखा !’ - 
चकचरस्तावं ९०. (कु.) 
 
चािचणरत्र न. वतचिूक : ‘मसलतीचवषयी नेट आहे कीं उपेक्षा आहे हे र्ालर्चरत्र शोधून बातमी 
चलहीत जावी.’ - ऐको ३७७. 
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चािचचा १. हालहवाल. २. वार्िूक; रीतभात; नेहमीरे् आर्रि; आर्ारचवर्ार : ‘त्यारं्ी र्ालर्या, 
रे्हरामोहरा…’ - कती ६०. 
 
चािचिन, चािचिाि, चािचििूक स्त्री. वतचिूक; आर्ारचवर्ार; वतचन; वार्िूक; आर्रि : 
‘त्यारं्ी र्ालर्लिूक हेरून जमते.’ - खडेघाशी ३. 
 
चािचिाऊ चव. १. र्ालण्याजोर्ा; वळे चनभावनू नेण्यासारखा तात्पुरता. २. प्रसंर्ोपात्त आर्रि 
ठेविारा. ३. कसे तरी काम भार्चविारा. 
 
चािचिाक, चािचिाख चव. मजबतू, बळकट आचि तल्लख (मनुष्ट्य); वरे्वान, र्पळ 
(जनावर). 
 
चािचिाव पु. जा ये; वचहवाट; विचळ : ‘त्यारं्ा वाडा आमच्या वाड्ाशजेारी. मध्ये झभत मात्र. 
त्यारं्ा र्ालर्लाव जाला आहे. उपरव कचरतात.’ - ऐको ३७६. 
 
चािचािि ठरावाचवरुद्ध वतचन, रै्रवतचन. 
 
चािचूक स्त्री. वाट र्ुकिे; भलत्यार् मार्ाने जािे; र्ोंधळ; नजरर्ूक; आड वाटेस लार्िे : ‘काहीं 
फौज चतकडे रे्मलकडे र्ालर्ूक होऊन चनघाली. त्यार्ा थोडाबहुत र्लाटा जाला.’ - पेि २९·१२७. 
 
चािढकि, चािढाळ स्त्री. १. कामात हयर्य; काम रखडत करिे. २. कायच लाबंिीवर टाकिे; 
चिवसर्तीवर सोपचविे; ढकलाढकल करिे : ‘त्याने र्ालढकलीर्ी भाषा करावी यार्ें मला आश्चयच वाटले.’ 
- कपाती ४३. ३. कशीबशी र्रज भार्चविे. ४. अडर्िीत, ताराबंळीत आयुष्ट्य कंठिे. 
 
चािढब  स्त्री. व्यक्तीर्ी र्ालण्यावार्ण्यार्ी पद्धत. 
 
चािढाि स्त्री. र्ालढकल : ‘त्यािी र्ालढाल करून त्याजकडून कौलकरार चलहून आिावा 
म्हिून.’ - ऐको ३७६. 
 
चािढाळ पु. १. सवय. २. िम; रीतभात; कायचपद्धती. ३. पचरपाठ. 
 
चाििकार पु. र्ालिारा : ‘आला र्रंभारे् पूर । वाहे पािी तुपावािी । वाटेर्ा र्ालिकार । पाहने 
का वडे्ावािी ।’ - वलो १२. (व.) 
 
चाििा   स्त्री. र्डबड; उलाढाल : ‘र्ालिा फार करतील.’ - पेि २६·९७. 
 
चाििा   चव. र्ालिारा : ‘तें मी होईन सुखासन । तें मीचर् वाहीन आपि । भोई होईन र्ालिा ।’ 
- एभा १२·५६.६ 
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चाििी   स्त्री. काा यार्ा िोर. 
 
चाििे उचि. १. र्मन करिे; जािे; मार्च िमि करिे; रस्ता िमिे; जाण्यासाठी पावले टाकिे. २. पुढे 
जािे; प्रर्ती होिे; र्ालू असिे; र्ालण्यार्ी चिया. ३. जािे; लोटिे; र्तीत असिे; कंचठला जािे (चिवस, 
भरभराट, आयुष्ट्य); र्ालू राहिे; वषानुवषच अल्स्तत्वात असिे (झजिर्ी, रीतचरवाज). ४. र्ालू असिे; सुरू 
असिे (काम, यंत्र). ५. चववचक्षत, चवचशष्ट र्तीने, ढबीने, नेकीने र्मन करिे, र्ालण्यार्ी चिया करिे. [सं. 
र्ल्] (वा.) चमकून चाििे - ऐटीत र्ालिे : ‘र्ाले र्ुकावुचन पुढें र्मकोचन घोषा ।’ - आकं ३. चाििा घेिे 
- र्ालवनू घेिे; रु्जारा करिे; र्ालू होिे. चािी घेिे - कूर् करिे : ‘चवजयािशमीरे् मुहूतच र्ाली घेतील.’ 
- ऐको ३७७. चािून जािे - हल्ला करिे; र्ढाई करिे; स्वारी करिे : ‘झहिुस्थान सरकारर्ें लष्ट्करी धोरि 
जरी रचशया संबधंाने बर्ावारे् असले तथाचप एकंिरींने र्ालून जाण्यारे्र् आहे.’ - लोचटकेले २.३५७. 
 
चाििे उचि. १. अचधकार, वर्चस्व असिे; प्राधान्द्य असिे. उिा. त्यारे् घरी काही र्ालत नाही. २. पटिे; 
यश येिे. ३. मान्द्यता असिे; पसंत पडिे; उपयोर्ात असिे; र्ालू िेिे; बाजारात, व्यवहारात घेिे, 
स्वीकारिे (नािे, र्ोष्ट, वार्िूक, हकीकत) : ‘तू चिलेला रुपाया आमच्या मुलखात र्ालत नाहीं.’ - रु्जा 
३७. 
 
चाििे उचि. वार्िे; वतचिे; ऐकिे (आज्ञा, हुकूम). उिा. रु्रु जसे सारं्तील तसे र्ालावे. (वा.) चािू 
न देिे - न ऐकिे : ‘र्ालो न िेचर् मत, कचर मन तैशारे्चह काय पाप चतरे् ।’ - मोमंभा ३·५२. 
 
चाििे उचि. कामास उपयोर्ी पडिे; पुरविे; समाधान करिे; भार्िे : ‘र्ालला तर र्ाडा नाही तर वाडा’ 
= उपयोर्ी असला तर सोय, नाही तर अडर्ि. 
 
चाििे उचि. १. योग्य होिे; उपयोर्ी पडिे; उतरिे; जमिे; हेतूला, उदे्दशाला योग्य असिे. २. उपाय, 
युक्ती असिे. 
 
चाििे उचि. चलचहण्यास धजिे (लेखिी वरै्रे). 
 
चाििे उचि. िरवळिे; भरून जािे (सुवास वरै्रेनी). 
 
चािि स्त्री. धोरि; र्ालर्लिूक : ‘नबाबाकडील मजकूर चलचहला आहे, त्यास त्यार्ीं र्ालत कारभारी 
यास मठीं ठेवावयार्ी आहे. (कैिेत ठेवावयार्ी आहे.)’ - ऐको ३७६. 
 
चाििा चव. १. र्ालू असिारा; र्तीत, उपयोर्ात असिारा; वापरण्यात असलेला; सुरू असलेला. २. 
उपयोर्ात येण्यासारखे, तीक्ष्ि (धार झकवा धार लावलेले हत्यार, शस्त्र). ३. प्रर्ारात असिारा; अल्स्तत्वात 
असलेला; वर्चस्व असलेला. (वा.) चाित्या घोड्यावरच्या गोमाशा - घोडा चजवतं असतानार् त्याच्या 
अंर्ावर र्ोमाशा बसतात, मेपयावर बसत नाहीत. (ल.) मािसाजवळ पैसा, अचधकार असतो तोपयंत लोक 
त्यास र्ाहतात. आश्रयाला असिारे, कायचसाधू, लाळघोटे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चाििा काळ भरभराटीर्ा काळ; उत्कषारे् चिवस : ‘बा तुिंा र्ालता काळ । खायाला चमळती सकळ ।’-
अमृत ११८. 
 
चाििा गाडा सरळ र्ाललेला र्ाडा; सुरळीत र्ाललेला िम, पचरपाठ, एखािे काम. 
 
चाििाबोििा चव. १. मूर्णतमंत; २. र्ालता बोलता येते असे (मूल). 
 
चाििाबोििा, चाििाबोििा असिा चिचव. १. र्टकन; सहजासहजी; लवकर; अनायासे. २. 
अपपकाळात; एकाएकी; तात्काळ. 
 
चाििा रुमाि (करे्रीकामात) प्रकरिारं्ा समूह. 
 
चाििा स्वैपाक चव. साधा, सोपा, सहज होण्याजोर्ा; चशजत असता फारसे लक्ष याव ेलार्त नाही असा 
(स्वयंपाक). 
 
चाििी चव. र्ालू असलेली; र्ालिारी; सुरू असिारी. (वा.) चाििीस िाविे - सुरू करिे; र्ालू 
करिे. 
 
चाििी   स्त्री. व्यवहार; मतै्री. (िंाडी) 
 
चाििी िबिक, चाििे पुडके र्ालू प्रकरिारं्ा समूह. 
 
चाििी मजि, चाििी मजीि, चाििा कूच न थाबंता कूर्, मार्चिमि करिे. 
 
चाििी वणहवाट   र्ालू िेखरेख, उपभोर्, मालकी; (परंपरार्त आलेपया झजिर्ीर्ा) प्रस्तुत 
उपभोर्. 
 
चाििे चव. र्ालू असिारे; सुरू असिारे. 
 
चाििे औषध रोग्याला नेहमीप्रमािे वार्ण्यासवरण्यार्ी मोकळीक ठेविारे औषध. 
 
चाििे काम सध्यार्ी र्रज भार्चवण्यार्ी ताकि झकवा सामा यच. 
 
चाििे थबल्याची पते्र र्ालते थैपयारं्ी पते्र, र्ालू टपालारं्ी पते्र : ‘सिरेस आपयास र्ालते थबपयार्ी 
पते्र तुमर्ी येतील तेव्हा चवस्तारयुक्त बोलण्याचवसी चलहून पाठव’ू - ऐलेसं ८२२७. 
 
चाििे दप्िर १. र्ालू सरकारी कामासाठी नेमलेली मंडळी अर्र करे्री, कारखाना. २. र्ालू 
कामाकचरता तयार करून ठेवलेले कार्िपत्र. ३. (लक्षिेने) र्ालू काम. 
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चाित्या पायी चिचव. र्ालत असतानार्; न थाबंता; ताबडतोब. 
 
चािधारिा वार्िूक. (अचह.) 
 
चािन न. १. (छपरार्ी कौले, पुस्तकार्ी पाने, र्ंचजफा, चवड्ार्ी पाने र्.) र्ाळचविे; उलथीपालथी 
करिे; (ग्रहासंबधंी वतचचवलेले र्चित, शास्त्रीय मूलतत्त्व)े पुन्द्हा करून, अर्र उलटून पाहिे; नीट व्यवल्स्थत 
लावण्याकचरता, बसचवण्याकचरता, फेरतपासिीकचरता, छानण्याकचरता चफरचविे अर्र उलटिे. २. 
र्ालविे; सरकिे; र्ती. [सं.] 
 
चािन न. ग्रहाचिकाचं्या अस्तोियारे् अंतर जािून कल्पपतात ते के्षपक; अशा प्रकारे चमळवनू, वजा 
करून काढलेले अंतर. [सं.] 
 
चािना   स्त्री. र्ती; पे्ररिा : ‘चब्रटीश राष्ट्राने आंतून आंतून र्ालना चिली.’ - पवा २०५. [सं.] 
(वा.) चािना देिे - सुरू होईल असे करिे. चािना णमळिे - वरे् येिे, र्ती प्राप्त होिे, सुरू होिे. (चि. 
िेिे, चमळिे.) 
 
चािनी   स्त्री. १. तारा. २. एक मासा. ३. र्ाळिी (िंाडी) [सं. झह.] 
 
चाि पणरपथ (चवअ.) रु्ंतारु्ंतीच्या चवयुतमंडळाला र्ालना िेिारे सुरुवातीरे् चवयुतमंडळ. 
 
चािबाज चव. लबाड; धोकेबाज; रै्रवतचनी : ‘घरर्ा मालक र्ालबाज चनघाला.’ - माखा ६१. 
 
चािरीि स्त्री. वचहवाट; चरवाज; पचरपाठ; पद्धत : ‘समानरूढी आचि र्ालीरीती यानंी, 
....एकजातीय व्यक्तींना जी वैचशष्ट्ट्ये प्राप्त होतात त्यातंली काही भाचषक स्वरूपार्ी असतात.’ - भाईभ.ू 
 
चािवियिूक, चािवळ, चािवा स्त्री. १. (चव. प्र.) र्ालर्लिूक; (व्यापक) वार्िूक; वतचन. २. र्ाल; 
रोख : ‘शत्ररू्ा मुक्काम कोपळापलीकडे तंुर्भरातीरीं आहे. त्यार्ी र्ालवा पाहून कनेकचर्रीच्या सुमारे जावें, 
असे आम्हीं योचजले आहे.’ - ऐको ३७७. 
 
चािणविे उचि. १. सुरू करिे; र्ती अर्र र्ालना िेिे : ‘सोफे धमचशाळा र्ालवावीं । नूतनचर् कायें 
।’ - िास ४·७·४. २. र्ाल, वचहवाट, पचरपाठ ठेविे; र्ती, कारभार साभंाळिे. ३. र्ालू करिे; प्रसृत करिे; 
उभारिे. ४. िम र्ालू राखिे; हाकिे; उपयोर्ात आििे; प्रर्ारात, व्यवहारात आििे. ५. मारिे (हत्यार, 
काठी वरै्रे). ६. कारभार हाकिे (र्ािी, संस्था यारं्ा). ७. चलचहिे (लेखिीने). ८. नेिे, घेऊन जािे : ‘ए 
बया कोिार्ा कंिील र्ालवला आहे?’ - पचरपूर्णत. ९. परामषच घेिे; समाधान करिे; उपयोर्ी पडिे : ‘जेया 
घरा भीके्ष जाचत : तीये घरीं र्ालचवचत :’ - लीर्उ २४२. १०. साजेसे, अनुरूप करिे; ठीक जमवनू िेिे. ११. 
(व्याक.) शब्िारं्ी सवच रूपे सारं्िे; र्ालचवण्यास लाविे; चवचशष्ट शब्िारें् सवच व्याकरि सारं्िे. १२. खोटे 
नािे हातर्लाखीने िुसऱ्यास घ्यावयास लाविे झकवा िेिे. (वा.) चािवनू घेिे वस्तू हवी तशी नसपयाने 
होिारी अडर्ि न भासेल असे करिे. 
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चािाकुचािा पु. आवाडाव; घालमेल र्ाळाकुर्ाळा : ‘र्ालेकुर्ाले करून कायचनाश करू म्हितील 
तरी बऱ्या चवर्ाराच्या र्ोष्टी र्ार सारं्ोन थंड करावे.’ - पेि ३३·४० 
 
चािाख  चव. हुशार; र्पळ; तरतरीत. (व.) [फा. र्ालाक्] 
 
चािािापािािा  पु. सैन्द्यार्ा मुक्काम संपवनू डेरे राहुट्या वरै्रे सामानासह कूर् करण्यार्ी 
तयारी अर्र चसद्धता : ‘र्ालािापालािा भिजोचन आफाचवचलया भेरी’ - धवळेपू २६. 
 
चािान पहा : चिान 
 
चाणिि चव. र्ालण्यास लावलेला; र्ालचवलेला. [सं.] 
 
चािी स्त्री. उसाच्या र्रकाच्या नवरानवरीमधील अडकवलेली चखटी, पार्र, मळसूत्र. 
 
चािी स्त्री. प्रवशे; वचशला; वजन : ‘ज्यार्ी र्ाली रायापाशी । लारं् हाता ये तयासी ।’ - एभा २८·६६४. 
 
चािी स्त्री. व्याप : ‘सकळ सृष्टीर्ी र्ाली येखुनी ।’ - िास २०·२·१७. 
 
चािी स्त्री. पते्त खेळण्यार्ी पाळी. (िंाडी) [झह.] 
 
चािीवजा चव. १. र्ालीप्रमािे; रूढीबरहुकूम; सवचसंमत; सापं्रिाचयक; सामान्द्य. २. कामर्लाऊ; 
वळे भार्वनू नेिारे; प्रसंर्ोपात्त असे. 
 
र्ालू चव. धूतच; वाईट र्ालीर्ी; वाईट वार्िुकीर्ी : ‘फोमण्या परसूकडे एक र्ालू बाई आली आहे.’ 
- वासुनाका १८. 
 
चािू चव. र्ालता; सुरू असलेला; सध्यार्ा; प्रर्चलत. 
 
चािूक चव. जलि जािारा; र्पळ. 
 
चािू खािे (वाचिज्य.) ज्या ठेवीमधील पैसे ठेवीिाराला केव्हाही काढता - ठेवता येतात असे बकेँतील 
खाते. 
 
चािू दाणयत्व (अथच.) आर्णथक व्यवहारातील परत फेडीर्ी जबाबिारी. 
 
चािू धारिाणधकार पु. कजार्ी परतफेड होईपयंत िुसऱ्यार्ी मालमत्ता ताब्यात ठेवण्यार्ा हक्क 
असिे. 
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चािू नािे (अथच.) चवचनमय व्यवहारात मूपयमापनारे् माध्यम म्हिून वापरले जािारे राजमुराचंकत 
नािे. भारतात रुपया हे असे नािे आहे. 
 
चािू पि (वाचिज्य.) बकँ खातेिारास काही एका मयािेपयंत चवमातारि रक्कम उपलब्ध करून 
िेते. 
 
चािू भांडवि (अथच.) कच्चा माल, वीज, वतेन यासंारख्या उत्पािनाच्या प्रमािात बिलिाऱ्या बाबींवर 
वापरले जािारे र्ालू झकवा खेळते भाडंवल. 
 
चािेचािे हळूहळू; कूर् मुक्काम करीत. 
 
चाल्ला पु. कंुकवार्ा चटळा : ‘तू चवधवा ? मर् डोक्याला हा र्ाल्ला का ?’ - धाधो १३. 
 
चाव पु. ऐट; ढंर् : ‘आपले सोवळे र्ाव करून…’ - जोफुसगं्र १४४. 
 
चाव पु. वर्चस्व; अचधकार सत्ता. (व.) 
 
चावका चव. र्ाविारा; र्ावरा (कुत्रा वरै्रे). [सं. र्वच] 
 
चावट चव. १. बाष्ट्कळ बडबड करिारा; वात्रट; तोंडाळ; र्घळ; वार्ाळ; र्हाटळ : ‘र्ावट र्ोष्टींर्ी 
प्रर्ारातील पुस्तके त्यास (पालला) आवडत नसत.’ - पाआव्ह ८५. २. नापसंती िशचचविारा, सलर्ीतपया 
लहान मािसाला लावण्यात येिारा शब्ि : ‘केव्हा ंर्ालचवलें  खडे खुपचतसें कोठें तुला र्ावटा ।’ - मनोरं (जून 
१९२१). [सं. वार्ाट] 
 
चावट चव. चर्वट; वातड; र्ावण्यास कठीि (भक्ष्य पिाथच वरै्रे). 
 
चावट चव. िंीज िंापयामुळे चढले अर्र सैल िंालेले (स्िू, चबजार्ऱ्या, यंते्र वरै्रे). 
 
चावटा स्त्री. वटवट; बडबड : ‘तंव िैत्येश म्हिे वाजटा । व्यथच का ंकचरसी र्ावटा । तव सैन्द्य लाचवले 
बारा वाटा । हें काय दृष्टीं न िेखसी ।’ - जैअ ७९·६७. [सं. वार्ाट] 
 
चावटाई, चावटणगरी - पिा स्त्री. वात्रटपिा; बडबडेपिा; पाजीपिा. 
 
चावटी,चावटे स्त्री. वार्ाळता; बाष्ट्कळ बडबड; थट्टा (चि. करिे, चपटिे.) : ‘तैसा मीं जरीं तुम्हापं्रती । 
र्ावटी कचरतसें बाळमती ।’ - ज्ञा ९·१६. 
 
चावडी स्त्री. १. कोतवालार्ी करे्री; बाजारातील पोलीस र्ौकी : ‘वाः म्हिजे त्याने मला आयतेर् 
र्ावडीवर न्द्यावें.’ - मृच्छ ४३. २. र्ावातील कामकाजार्ी जार्ा; र्ावकरे्री. ३. प्रवासी, उतारू वरै्रेंसाठी 
असलेली धमचशाळा, अड्डा वरै्रे. ४. कुटाळकंपूर्ा अड्डा. (हॉटेल झकवा न्द्हाव्यारे् िुकान यासंारखा). ५. 
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शतेसारा; सरकारला यावयार्ा कर : ‘तलाठ्यासं रुपये १६ । १२ । २० काय र्ावडी म्हिेल ती रयतेने यावी.’ 
- खेया १७. [सं. र्ौहाट] [झह.] 
 
चाविे उचि. १. र्वचि करिे; िाताखाली रर्डिे. २. िंश करिे; िातानंी जखम करिे; नारं्ी वरै्रे 
टोर्िे. ३. लर्का तोडिे, िुःख िेिे; टोर्िे. उिा. जोडा र्ाविे. ४. पोटात तोडिे; आतड्ासं पीळ पडिे. 
५. डोके िुखिे; डोक्याला खाज सुटिे; चर्वचर्विे; बरेै्न होिे. ६. लार् घेिे. [सं. र्विच] (वा.) चावि 
बोििे - िात आवळून बोलिे. चाव ूका णगळू करिे - एखायाच्या नाशास उयुक्त होिे. चावनू घाििे - 
पुष्ट्कळ चववरि करून आचि पुनःपुन्द्हा बोलून सारं्िे अथवा चशकचविे. चावनू णचकट करिे - १. स्वतःला 
फसवनू घेिे; लोर्टपिामुळे काम चबघडून घेिे. २. कंटाळवािी बडबड करिे; जपमाळ घेिे; व्यथच 
काा याकूट करिे. र्ावनू चर्वनू खरर्िे - कृपिपिे, कंजूषपिाने खर्च अथवा उपयोर् करिे. र्ावनू चर्वनू 
ठेविे - अचतशय काटकसरीने संर्य करिे. र्ावनू चर्वनू संसार करिे, घर र्ालचविे - काटकसरीने संसार 
र्ालचविे. (चर्वनू र्ावनू अथवा चर्वनू र्ार्ून असेही म्हितात.) 
 
चाविे न. खाबंार्ी उंर्ी वाढचवण्याकचरता त्यास जोडलेला तुकडा. 
 
चावदस, चावदसी स्त्री. र्तुिचशी. पहा : चौदस : ‘र्ोरा जचस कृष्ट्िपझक्ष र्ाविसी ।’ - मोकिच २८·४. 
[सं. र्तुिचशी] 
 
चावदसी स्त्री. जार्ृतावस्था; जारे्पिा; जार्ृती. 
 
चावणदवस, चावदीस पु. अचश्वन वय र्तुिचशी; नरकर्ुतिचशी : ‘र्ावचिवसाचिवशी घमघमिारी 
आंघोळ शजेारीपाजारी करीत.’ - पचक्षिी १८. 
 
चावनट   चव. वात्रट; बडबड्ा; पाजी; फाजील त्यार् त्या र्ोष्टीर्ी कटकट करिारा : ‘ईः िोडा 
! र्ावनट मुडिा !’ - र्ंर्ो १०६. 
 
चावनटपिा पु. फाजीलपिा; र्ावटपिा : ‘हा हो काय तुमर्ा र्ावनटपिा !’ - आआश े१०१. 
 
चावर न. र्ार बलै हाकायर्ा र्ामड्ार्ा कोरडा; र्ावरार्तक्या लाबंीरे् माप : ‘जमीन ८ र्ावर आहे.’ 
- पेसाआप ६८. 
 
चावर पु. (सामा.) र्ाहूर; १२० चबघे जमीन : ‘त्या खर्ीं चक्षचत चकतेक र्ावर । व्याचपली प्रभ ुमधे चजर्ा 
वर ।’ - वाविेु २·१०. 
 
चावर पु. १. उसासाठी खोल वाफे तयार करण्यारे् हत्यार. २. पार्र. 
 
चावर स्त्री. नारं्राच्या धुरीपुढच्या बलैजोडीर्ी जार्ा. पहा : चाहूर, चाव्हर 
 
चावरा चव. र्ाविारा (घोडा र्.); िंोंबिारा : ‘हवते र्ावरा र्ारठा आलेला होता.’ - व्यमाकं २१०. 
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चावरा स्त्री. र्ौरंर्. [सं. र्तुर] 
 
चावरा, चावरी पु. स्त्री. जनावरानंी र्ावनू तुडचवलेला र्ारा. र्ावलेपया अन्नार्ा / र्वतार्ा जनावरापंुढील 
अवशषे. [सं. र्र्वच] 
 
चावरा, चावरीमोट, चावऱ्या पहा : चाव्हरी 
 
चावरािा चिचव. र्ाहुरवार; प्रत्येक र्ाहूर जचमनीस अमुक अशा पद्धतीने : ‘मर् बेलेपटी व प्रजेपटी 
िोनी बाबा यार्ी चखस्त र्ावरािा करून चिली.’ - पेि ४५•३. 
 
चावराि पु. अव. र्ाहूर अनेकवर्न. 
 
चावरी चव. बोर्िारी; िंोंबिारी : ‘र्ावऱ्या थंडीनं ते हैराि िंाले आहेत.’ - लव्हाळी १३४. 
 
चावरी स्त्री. एक प्रकारर्ी घडवरं्ी. पहा : चाहूर [सं. र्तुर्] 
 
चावरीचा चव. नारं्राच्या िुसऱ्या जोडीला योग्य असा. 
 
चावरे चव. र्रं्ल; स्वैर; बहकिारा : ‘यापरी स्वकमाचिकीं । मन होय अचधकीं र्ावरें ।’ - एभा २३·६३६. 
 
चावरे न. र्ाविारे कीटक : ‘र्ावडीत र्ावरे बेसुमार होते.’ - वाटा ४३. 
 
चावि पु. तािूंळ. [झह.] 
 
चावि स्त्री. र्ाहूल; हालर्ाल : ‘माजीया अंर्नात तुळशीबाईर्ी र्ावल.’ - जलोसा ७१४. 
 
चावि स्त्री. उपिेश : ‘तेथे पारं्ाल िेश सुचभक्ष सुकाळ । चभके्षर्ा नाही िुष्ट्काळ । ऐसा करोचनया र्ावल । 
रे्ला व्यास िेवो ।’ - कक ५·१२·८३. 
 
चाविीन न. मुलासं औषध िेण्यारे् कारे्रे् लहान भाडें. (कु.) 
 
चावळ स्त्री. हालर्ाल; र्ळवळ. [सं. र्ल्] 
 
चावळ स्त्री. र्ौफिी पाभर. 
 
चावळिे  अचि. १. सारं्िे; बोलिे : ‘आपुचलया मना बरवी । असमाई र्ोडी जीवी । ते कविेचस 
र्ावळावी । जरी ऐक्य जाहले ।’ - ज्ञा ६·११८. २. बडबडिे; भलभलते बोलिे : ‘र्ावळताहंी वाग्जपपू । 
अथचहीन उमजेना ।’ - मुआचि १९ ७६. ३. ज्वर, भय, चनरा र्त्यािी कारिामुंळे चवर्ूक बोलू लार्िे; बरळिे 
: ‘भय घेतलें  मानसीं । म्हिोचन भलते र्ावळसी ।’ - राचव २३·८३. ४. वडेे होिे; खूळ लार्िे. 
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चावळी स्त्री. चनरथचक बडबड. 
 
चावा पु. िंश; िंशारे् चर्न्द्ह; व्रि; िाताने केलेली जखम. [सं. र्वच] (वा.) चावा मारिे - लग्र्ा 
साधिे. 
 
चावाचवीना पु. लार्. 
 
चावाचीव, चावाचावी स्त्री. १. असंतोष; कुरकुर; चवनाकारि केलेली हरकत, टाळाटाळ र्. २. 
लोर्टपिार्ी मार्िी. 
 
चावाचुक होिे र्प्प होिे : ‘र्ावकरी एकिम र्ावार्ुक होऊन रे्ले.’ - वावारू १४६. 
 
चावारिे अचि. वखवखिे : ‘एखािे बुभचुक्षत जनावर आहाराकचरता ंजसें र्ावारलेलें  असतें…’ - 
स्वस्था १०२. 
 
चाणवरा चव. र्ाविारा; र्ावण्यार्ी सवय असलेला : ‘पुढे र्ाचवरा मारे् लाचतरा’ - एवाका ११९. 
 
चावी स्त्री. १. चकल्ली. २. खुबी. ३. हामोचनयममधील सुरार्ी पट्टी. ४. बाधंकामातील कमानीच्या 
मध्यार्ा िर्ड. [तु. र्ावे] 
 
चावी स्त्री. तोटी; चकल्ली चफरवनू पािी ज्यातून पडते असे नळ : ‘बाई मािूस असून ‘मी रे्लो’, ‘मी 
आलो’ ‘म्हिे, नळाला र्ावी म्हिे.’ - डाली ९९. (वा.) चावी णिरविे - हेतुपूवचक चवपयचस्त बातमी सारं्िे; 
सूर्क बोलून भडकाविे व र्ंमत पाहत राहिे; एखाया बातमीर्ा चर्डचवण्यासाठी उपयोर् होिे : ‘त्याच्या 
हातात कोिार्हंी खुस्पट चमळालं, की सर्ळ्या वालपाखाडीत र्ाव्या चफरवत झहडायर्ं…’ - वासुनाका २१. 
 
चावीचा दगड (स्था.) १. िर्डी कमानीर्ा मधला पार्रीच्या आकारार्ा िर्ड. २. (ल.) अत्यंत महत्त्वार्ा 
भार्; सवच कायचिमार्ा आधार : ‘अंिाजपत्रकातील र्ावीर्ा िर्ड म्हिजे िारुबिंीर्ा कायचिम.’ - के 
२५·४·३९. 
 
चाव्येकार पु. चकल्लीवाला; कोठीवाला. (र्ो.) 
 
चाव्हरा, चाव्हऱ्या आसूड शतेकऱ्यार्ा लाबं र्ाबकू; कातड्ार्ा, र्ामड्ार्ा र्ार बलै हाकावयार्ा कोरडा. 
 
चाव्हरी स्त्री. बलैारं्ी िुसरी जोडी लावावयाच्या सोलार्ा, िोरार्ा पुढर्ा भार्. [सं. र्तुर् = र्ार] 
 
चाव्हरी,चाव्हरे बैि पुढपया जोखडाला जंुपलेली बलैारं्ी िुसरी जोडी. (यावरून सहा बलैी र्ाव्हरी, 
आठ बलैी र्ाव्हरी, सोळा बलैी र्ाव्हरी हे सामाचसक शब्ि होतात). 
 
चाव्हरी मोट बलैानी ओढायर्ी मोट. 
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चाश, चाशष, चाशस पु. पचक्षचवशषे; तास पक्षी; ह्ास खंजन, खंजरीट, मचिकंठ असेही म्हितात 
: ‘रावे, मयरू, भारिाज, र्ाष, हंस…र्कडून चतकडे उडत आहेत.’ - मंजुघोषा २. [सं. र्ास.] 
 
चाषगणि, चाषगिी स्त्री. (नृत्य) उजवा पाय पुढे सरकवनू पुन्द्हा पचहपया जारे्च्या मारे् ठेविे व 
डावा पाय मारे् रे्लेपया त्या उजव्या पायाजवळ आिून ठेविे. [सं.] 
 
चास स्त्री. नारं्रताना पडलेली नारं्रार्ी रेषा, तास; नारं्रट. [झह.] 
 
चास पु. ओढा, नाला; निीवरील उंर्वटा : ‘र्िपािीवचरलीकडे वास : तेया र्ासारे्या टेंकावचर 
र्ोसावी उभे राहीले :’ - लीर्उ ३७८. [सं.] 
 
चासिी, चाशनी स्त्री. साखरेर्ा पाक : ‘खडीसाखरेर्ी भकुटी करून ती अिपाव पाण्यातं टाकावी व चतर्ी 
र्ासिी तयार करावी.’ - र्ृचश २·३२. 
 
चासिी स्त्री. ऊसार्ा रस कढचवण्यार्ी काहील. 
 
चासिी, चासिूक पहा : चाचिी, चाचिूक 
 
चासिीकार पु. राजे लोकारं्ा स्वयंपाक आधी खाऊन पाहिारा अचधकारी; र्ोख्या. [फा. र्ास्नी] 
 
चासनी स्त्री. र्व. [फा. र्ास्नी] 
 
चासपिे अचि. र्ापसिे; र्ार्पिे. [सं.] 
 
चासेचास चिचव. नारं्राने पाडलेपया प्रत्येक रेषेत; पाभरीच्या प्रत्येक तासात : ‘चजया अमृत 
लेशालार्ीं सायास । तयार्ा पाऊस केला र्ारी मास । पाृ वी वाहून र्ासेर्ास । झर्तामचि पेचरले ।’ - ज्ञा 
११·५८२. 
 
चास्नीगर पु. नािे पाडण्याच्या चमश्र र्ािंीर्ी परीक्षा करिारा. 
 
चाह पहा : चहा 
 
चाहिे अचि. आवडिे; चप्रय असे मानिे; र्च्छा करिे; मानिे, आिर करिे. उिा. मला तो भारी र्ाहतो. 
[झह. र्ाहना, सं. र्च्छा] 
 
चाहिा चव. भक्त; मानिारा; आवड असिारा : ‘ही सर्ळीर् र्ाहतेमंडळी अप्पाचं्या आवडीर्ी नसत.’ 
- र्ंर्ाजल २५. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चाहरम, च्याहरम, चाहारूम पु. र्ौथाई; र्ौथ; र्ौथा चहस्सा; वसुलीर्ा र्ौथा भार्; खंडिी : 
‘सुज्यावतेखान अलजपूरर्ा सुभा यानें तीन वरशें आमर्ा च्याहरम चिपहा नाहीं.’ - पेि १५·८२. [फा. 
र्हारुम] 
 
चाहरुम   चव. र्ौा या िजारे्; क्षरु. 
 
चाहाडी   स्त्री. १. र्ाड; र्डी; लावालावी २. र्च्छा : ‘म्हिोचन िेसी शब्ि उघडी । जे अथामृती 
र्ाहाडी’ - रकौ ६. 
 
चाहादािी पहा : णकटिी 
 
चाहाळ पु. र्ाहूल, आवाज. (व.) [सं. र्ल्] 
 
चाहाळु पु. र्ाहूल; अस्पष्ट आवाज : ‘मर् र्ोसावीं खाकंचलले : तीहीं म्हिीतलें  : एथ मािुसारं्ा र्ाहाळु 
असे : ’ - लीर्पू ५११. 
 
चाहुरा पु. र्ाबकू; कातड्ार्ा कोरडा : ‘चसपाय नवरा नको बये र्, र्ाहुऱ्यार्ा मार िेतो बये र्’ - 
एहोरा ७९. 
 
चाहुरी, चाहुरीमोट पहा : चावर, चाहूर, चाव्हरी 
 
चाहुिी, चाहुळी  स्त्री. र्ाहूल; आवाज; हालर्ालीने होिारा शब्ि : ‘राक्षस आला तेचर् वळेीं । जािोचन 
चवप्रार्ी र्ाहुली ।’ - कक २·१३·१२१. [सं. र्ल्] (वा.) चाहुिी मारिे - र्ाहूल लार्ू न िेिे; आवाज न 
करता र्ालिे : ‘र्डी ठेवचूनया बाहेरी । र्ाहुली मारूचनया ंसंर्ार करी । तंव या झशचकयाचर्या हारी । र्ार्पडतां 
सापंडपया ।’ - चनर्ा ३६. 
 
चाहूर पु. पहा : चावर [फा. र्ाहर] 
 
चाहूर पु. न. १. र्ार बैली आउतातंील पुढर्ी जोडी; धुरवीच्या पुढर्ी जोडी. [सं. र्तुर] 
 
चाहूर पु. न. धान्द्य वाखण्यार्ी घडवरं्ी; वावडी. 
 
चाहूि स्त्री. पडसाि; कानोसा; मनुष्ट्याच्या अथवा जनावराच्या हालर्ालींर्ा आवाज, चर्न्द्ह; मािसाच्या 
येण्यार्ी सूर्ना : ‘जार्ा रे र्ोपाळानंो ठायी ठायी जार्ा । र्ाहुलीने भार्ा िूर मजपासूनी ।’ - तुर्ा २५१. (वा.) 
चाहूि िागिे - कोितरी जवळपास आपयार्ी जािीव (होिे) : ‘त्याला कशी काय र्ाहूल लार्ली आपली?’ 
- र्आर्ा ५. [सं. र्लनवलन] 
 
चाळ स्त्री. अनेक चबऱ्हाडासाठी बाधंलेली एकार् नमुन्द्याच्या सलर् खोपया असलेली र्मारत. [सं. 
शाला] 



 

 

अनुक्रमणिका 

चाळ पु. वाळू वरै्रे पिाथच र्ाळला असता र्ाळिीवर जो जाडाभरडा भार् चशल्लक राहतो तो; र्ाळून 
राचहलेला अवशषे. 
 
चाळ पु. तोंडावरील वि; िेवी वरै्रेर्ा डार्. (खा.) 
 
चाळ पु. पैंजि; नार्ताना पायासं बाधंावयार्ी घंुर्रारं्ी माळ. [सं. र्ल्] 
 
चाळ पु. शोधिे; हुडकिे. 
 
चाळ पु. १. उलथापालथ; घडामोड. २. (ल.) कारवाई; पाताळयंत्र. 
 
चाळ पु. धोतरजोड्ार्ी िोन पाने कापून वरे्ळी करण्यासाठी मध्ये न चविता ठेवलेली मोकळी 
जार्ा; कुरळ. 
 
चाळ पु. र्ालिे; हालर्ाल; हलचविे. 
 
चाळ पु. निीतील भोवरा. 
 
चाळ पु. तोंडाने घातलेली शीळ; संू असा आवाज. 
 
चाळ पु. एक प्रकारर्ा र्जकिार्ा चकडा. 
 
चाळ पु. मासे पकडण्यासाठी खारे पाटात केलेले खडे्ड. 
 
चाळ पु. टाकून बोलिे : ‘उपहासु र्ाळु । वमचस्पशच’ - ज्ञा ३·२७०. 
 
चाळ पु. खेळावयाच्या सार्रर्ोट्यारं्ा संर्. 
 
चाळ पु. लुर्डे र्त्यािीच्या काठामंध्ये नक्षी उठचवण्यारे् हातमार्/यंत्रमार् यातील साधन. 
 
चाळ स्त्री. खोडी; र्ाळा. 
 
चाळ स्त्री. पट्टी : ‘र्ौिा र्ाळ कोकि’ - मुआचि २६·२८. 
 
चाळक पु. र्ाळकबाऊ नामक व्याधी (र्जकिच). पहा : चािक 
 
चाळक चव. र्ालचविारा; पे्ररक; र्ती िेिारा. जसे: - चवश्वर्ाळक : ‘कोि होईल तो ब्रह्माडं र्ाळक ।’ 
- तुर्ा २६६८. [सं. र्ालक] 
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चाळक चव. १. खोडकर; व्रात्य; खट्याळ : ‘िाड आपेसी वोंर्ळ । र्ाळक र्ुबंक लव्याळ ।’ - िास 
२·३·२८. २. नखरेबाज, चछर्ोर (स्त्री.) [स.ं र्ल्] 
 
चाळक चव. र्पळ; र्रं्ल : ‘र्ाळक मािें मन, पारुं्ळ पै जाले’ - नाम ३५५. [सं. र्ल्] 
 
चाळक भवानी र्टकर्ािंिी; नखरेबाज; चछर्ोर र्ाळे करिारी स्त्री : ‘आई काय आहे र्ाळकभवानी कमी. 
चतर्रं् कारटं हे.’ - यख १०२. 
 
चाळढाळ पु. १. र्ालढकल; अडर्ि िूर करिे. २. हालर्ाल : ‘चजयेते अळुमाळु । रूपारु्िार्ा 
र्ाळाढाळु । ते भलतैसाही खेळु । लेखा आचि ।’ - ज्ञा १३·९·८५. ३. मोहक आचवष्ट्कार. 
 
चाळि स्त्री. १. धान्द्य, पीठ र्. र्ाळण्यारे् सल्च्छर साधन. २. (ल.) पुष्ट्कळ िंरे असलेली चवहीर. ३. 
चिंरचिंरीत चविीरे् अथवा जीिच िंालेले कापड. ४. र्ाळण्यार्ा पिाथच, धान्द्य, पीठ वरै्रे. ५. र्ाळण्यार्ी 
चिया. ६. र्ाळपयानंतर राचहलेले भसू, केरकर्रा. [सं. र्ालन] 
 
चाळिपुळी, चाळपुळी स्त्री. र्ाळपुळी; िूरवर पसरिारी पुळी, व्रि, क्षत. 
 
चाळिा   पु. १. लाह्ा भाजण्यासाठी िोन हात लाबंीच्या काठीच्या टोकाला कापड रु्ंडाळून 
केलेले साधन; घाटािा; घोळिा. २. र्हू, डाळी र्त्यािी र्ाळण्यासाठी केलेली पत्र्यार्ी मोठी र्ाळिी. [सं. 
र्ालन्] 
 
चाळिा   स्त्री. सूक्ष्म चर्चकत्सा; छाननी; चवर्ार : ‘पि आय हेतूप्रमािें ते (हुन्नरी) र्ालतात झकवा 
नाही ह्ार्ी र्ाळिा करण्यार्ें सोडून चिलें .’ - र्ावंर्ाडा १४८. 
 
चाळिावळ स्त्री. र्ाळण्यासाठी चिलेली मजुरी, पैसे. 
 
चाळिी   स्त्री. १. पहा : चाळि १. २. उलथापालथ. ३. र्ंचजफारं्ी चपसिी. ४. घरार्ी कौले 
शाकारण्यार्ी चिया. ५. शोधिे; हुडकिे. ६. (ल.) पहा : चाळिा : ‘आम्ही घेतलेपया र्ाळिींत अखेरीस 
काहंीं नावडतेर् खडे राचहपयास…’ - चटकेले २·१०४. [सं. र्ालनी] (वा.) चाळिीि पािी घािून जीव देिे 
- चवनाकारि चजवावर उिार होिे; अत्यंत चनराश होिे; कोरड्ा चवचहरीत जीव िेिे. [सं. र्ालनी] 
 
चाळिे सचि. १. करिे : ‘ऐसा र्ाळीत नाना युक्ती’ - मुआचि ४२·३. २. पेलिे; िेंपिे : ‘परी जेिें शस्त्रासी 
र्ाचळजे । यश र्ौरव त्यासीर् साजे ।’ - मुसभा ७·७०. ३. चफरचविे : ‘वायसा एकें  बुबुळें  िोहींकडे । डोळा 
र्ाचळता अपाडें ।’ - ज्ञा १३५. ४. र्ाळिीत घालून र्ाळिे. ५. पुस्तकार्ी पाने, घरार्ी कौले, चवड्ार्ी पाने 
र्. उलटिे; र्चंजफा चपसिे. ६. धंुडाळिे; शोधिे. ७. (पुस्तक वरै्रे) धावते वार्न करिे. [सं. र्ालन] 
 
चाळिे सचि. आर्रिे : ‘भतूीं िुष्टपिा र्ाचळता ं। समूळ चनजचर्त्ता चनिाळंू पाहे ।’ - एभा ८०·३·३६३. 
 
चाळिे सचि. पाळिे; संभाळिे : ‘रायारे् िेह र्ाळू । रंकाते परउते र्ाळू’ - ज्ञा १२·१४५. 
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चाळिो   पु. १. मोठी र्ाळिी. (र्ो.) २. पहा : चाळि ६ 
 
चाळवट  न. थोपटण्यापूवीरे् हाताने तयार केलेले मातीरे् भाडें. 
 
चाळवि, चाळविी, चाळविूक स्त्री. आशा लावनू चिरंर्ाईवर टाकिे; िुंलचविे; टाळाटाळ करिे; 
आज ये उया ये असे सारं्िे; खेटे घालावयास लाविे : ‘पाहू, सारं् ूअसे करून र्ाळवण्या र्ालवपया.’ - भचि 
२·६९. [सं. र्ालन] 
 
चाळविे   अचि. १. भलतेर् सारं्ून नािी लाविे : ‘काय आम्हा र्ाळचवसी वायाचवि । म्हिती िुरून 
िेचखलासी ।’ - तुर्ा ३८. २. र्कविे; िुंलचविे. [सं. र्ालन्] 
 
चाळविे   सचि. बाजूस सरकविे; ढळण्यास लाविे. 
 
चाळवाचाळव स्त्री. १. िुंलविे; व्यथच आशा लाविे. २. एकसारखी उलथापालथ करिे; खालीवर 
करिे; उसकटिे. ३. र्लचबर्ल : ‘कळालं तेव्हा बरं वाटलं. मनार्ी उर्ार् र्ाळवार्ाळव नको.’ - लव्हाळी 
६८. 
 
चाळणविे उचि. िुंलचविे; व्यथच आशा लाविे; वडेे करिे : ‘कोिी येकें  र्ाळचवलें  । कोिी येकें  
भ्रष्टचवलें  ।’ - िास ३·७·१६. २. हलचविे; रे्तना िेिे; प्रवृत्त करिे : ‘तव प्रवृचत्तरे् कार्ं साघें । र्ाळचवलों 
फळश्रुतीरे्चन मार्ें ।’ ऋव २८. ३. आजूबाजूस चफरचविे. ४. घसरावयास, चनसटावयास, िुंकावयास लाविे; 
मूळ जारे्वरून हलचविे. ५. रे्ष्टा करिे; हरभऱ्याच्या िंाडावर र्ढविे. ६. र्ीड येईलसे करिे; त्रास िेिे; 
खोडी काढिे. 
 
चाळणविा पु. र्ालक : ‘मना र्ंचरयार्ा तंूचर् र्ाळचवता’ - नाम १७२१. 
 
चाळशी, चाणळशी, चाळसी स्त्री. १. वयाला र्ाळीस वषे िंापयावर दृष्टीत येिारा अधूपिा. २. 
र्ाळीस वषांरे् वय. ३. र्ष्ट्मा : ‘चपवळ्या झपपळपानारे् िेठ तोडून िोन्द्ही डोळ्यानंा त्यारं्ी र्ाळशी.’ - सोझप 
५३. [का. र्ाळीसु.] 
 
चाळा पु. १. छंि; नाि; सवय; ध्यास. २. वडे : ‘र्ाळा लाचवयेला र्ोप र्ोपीनाथें.’ - तुर्ा ११२. ३. 
खोडी : ‘उर्ला राहे न करी र्ाळा । तुज चकती सारं्ों रे र्ोवळा ।’ - तुर्ा १२९. [सं. र्ल्] (वा.) चाळा िागिे 
- नाि झकवा छंि लार्िे. चाळा िाविे - नाि झकवा छंि लाविे : ‘र्ाळा लावचून र्ोचवतोसी । िावचूनया लपसी 
। लपोचन केउता जासी । तैसा माव न करी आम्हासंी रे र्ोझविा ।’ - ज्ञानिेव. 
 
चाळा पु. १. पिाथच जोडण्यार्ा साधंा, जोड. जसे:- हातार्ा र्ाळा, मनर्टार्ा र्ाळा, रु्डघ्यार्ा 
र्ाळा. २. हातमार्ार्ा पावडा व पावसरा जोडिारी िोरी. ३. करळी; जेथे कापडारे् भार् करावयारे् तेथील 
न चविलेला भार्. ४. मार्ातील ओवी झकवा वही. 
 
चाळा पु. भतुाचं्या एका वर्ारे् नाव. 



 

 

अनुक्रमणिका 

चाळाकुचाळा पु. उपद्व्याप; भानर्ड; खोडी; र्डबड; बडंखोरी : ‘कोठंचह असतील तेथें लटकी 
राजकारिें करावीं, र्ाळाकुर्ाळा करावा. च्यार लोक फोडाव.े’ - पेि २०·१०४. 
 
चाळाचाळ, चाळाचाळी स्त्री. १. पहा : चाळवाचाळव. २. सोय. जुळवाजुळव : ‘आठ आने भरार्ी करा 
की कशी तरी र्ाळार्ाळ !’ - मळिी १०७. [सं.] 
 
चाळाचूळ चव. उतावळा. 
 
चाळाबोळा पु. १. हाताने र्ुरर्ळून र्ोळाबोळा केलेला, बऱ्यार् सुरकुत्या पडलेला कार्ि अथवा 
कापड. २. र्ोळाबोळा करण्यार्ी चिया. ३. (ल.)(प्रवाशाप्रमािे अथवा लुटारूप्रमािे) घाईघाईने, 
अव्यवल्स्थत रीतीने केलेली सामानार्ी, कपड्ारं्ी, कार्िारं्ी बाधंाबाधं. 
 
चाळाळ   पु. लाटारं्ा झकवा पाण्यार्ा खळाळ : ‘पहाटे जाहले र्ाळाळ । पाचियारे् ।’ - चिपु २·२७·७९. 
[ध्व.] 
 
चाणळिा  पु. हलचविारा; पे्ररक; र्ती िेिारा : ‘म्या ंहालचवपया प्रािु हाले । जो जर्ातें र्ाचळता 
।’ - ज्ञा ९·२८३. [सं. र्ल्] 
 
चाणळसा  पु. १. र्ाळीस शरेारं्ा मि. २. सामान्द्यतः र्ाचळसारं्ा समुिाय. ३. र्ाळीस हात 
कापड. ४. जे ओिें वाहण्यासाठी र्ाळीस मािसे अथवा पशू लार्तात असे ओिें. 
 
चाणळसा  स्त्री. अव. र्ाचळसारं्ा समुच्चय; अनेक र्ाळीस. (कुि.) 
 
चाणळसा   पु. उत्तर झहिुस्थानात संवत् १८४० मध्ये पडलेला िुष्ट्काळ : ‘हा भयंकर िुष्ट्काळ संवत् १८४० 
मध्ये पडला यावरून त्याला ‘र्ाचळसा’ हें नावं पडलें . तें अयाचप लोकाचं्या बोलण्यातं येतें.’ - मझशर् १९१. 
 
चाळीणचपळी स्त्री. फसविे; छके्कपजें : ‘जेथे र्ाळ्याचर्पळ्या करून चनभण्यासारखे आहे.’ - र्ारं्ा 
१२२. 
 
चाळीपाळीने, चाळूनपाळून चिचव. आळीपाळीने; पाळीपाळीने; आलटूनपालटून. 
 
चाळीव चव. १. र्ाळलेला; र्ाळावयार्ा. २. (ल.) र्ाळीव. 
 
चाळीस चव. ४० ही संख्या; र्ार िशक. [सं. र्त्वाझरशत्] 
 
चाळीसपत्र न. र्ष्ट्मा; उपनेत्र. 
 
चाळु पु. असोशी; र्ाड; ध्यास : ‘व्रत आर्रीले र्ाळु । कृष्ट्िालार्ी ।’ - श्रीकृष्ट्िर् १५४. 
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चाळंुद्रा चव. र्ाळे करिारा; खोडकर; खट्याळ. 
 
चाळूनचा, चाळूनपाळून चिचव. पुनः पुनः उर्लून; चफरवनू; उलटापालट करून; अिलाबिल करून. 
 
चाळेखोर चव. खोडकर; खट्याळ; वात्रट; हूड. 
 
चाळेगि   पु. भतुारं्ा जमाव; चपशाच्चार्ा समुिाय. (कु.) 
न. चपशाच्च. (र्ो.) 
 
चाळौिी   स्त्री. टाळाटाळ; चिरंर्ाई; र्ाळवार्ाळव. (र्ो.) 
 
चाकु्षष न. प्रत्यक्ष ज्ञान, डोळ्यापासून होिारे ज्ञान. 
चव. १. डोळ्यासंबंधी; दृष्टीसंबधंी. २. दृशय; चिसिारे. [सं.] 
 
चाकु्षष पु. सहावा मनू. [सं.] 
 
चाकु्षषी स्त्री. एक अस्त्र : ‘मर् योचजता िंाला र्ाक्षषुी । काचमनी सैन्द्य वधावया ।’ जैअ २२·५८. 
चव. डोळ्यासंबधंीर्ी; दृचष्टचवषयक. [सं. र्क्षुस्] 
 
चाकु्षषी पे्रम बाह् स्वरूपावरून उत्पन्न होिारे पे्रम : ‘र्ाक्षषुी पे्रमाच्या पचहपयार् दृष्टीने आषुकमाषुक बद्ध 
होतात.’ - चवह २०. 
 
चाकु्षषी णवद्या जािूचर्री; नजरबिंीर्ी चवया; दृचष्टमोह करण्यार्ी चवया; जर्ातील कोिताही पिाथच 
आपपया र्क्षूंनी जसा चिसावा असे र्च्छाव ेतसा तो चिसिे ह्ा चवयेला र्ाक्षषुीचवया म्हितात. ही चर्त्ररथ 
र्ंधवाने अजुचनास चिली होती : ‘अजुचने सावधानें ते क्षिा ं। र्ाक्षषुी चवया जचपन्नली ।’ - जैअ ७५·१७३. 
 
चा ं
 
र्ा,ं र्ा; षष्ठीर्ा प्रत्यय : ‘जेआंतळी नंिार्ा ंकुमरू ।’ वच्छह १३९. [सं.] 
 
चांग चव. १. र्ारं्ला बरा; उत्तम; छानिार : ‘ते वळेीं भचूम तैसें र्ारं् । र्ोख जें असिें ।’ - अमृता ४·४३. 
२. धीट; धैयचवान; शूर: ‘एका उभयाचंर् प्राि रे्ले । र्ारं्ारें् िातं बसैले ।’ - ज्ञा १·१३५. ३. र्ारं्ले, नीट : 
‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : र्ारं् पहा : मर् िंडवत घाला :’ - लार्पू १९४. [सं. र्रं् = संुिर, सुदृढ] 
 
चांग पु. एक प्रािघातक यंत्र. एका उंर् मंर्ाखाली एक खड्ग जोडलेले असे. त्या मंर्ावरून 
अपराध्यास त्या खड्गावर फेकून िेत असत. 
 
चांगट चव. संुिर; सुरेख; सुबक; र्ोचजरवािा; सुरूप; िेखिा : ‘कचडसाखंचलर्ा माळा र्ारं्ट,…’ -
मंजुघोषा ४६. 
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चांगटिे  चि. थक्क होिे. 
 
चांगभिा, चागंभिे पु. १. भरैवउपासक याते्रकरू, ज्योचतचलंर्ारे् भक्त, हमाल, मजूर र्त्यािी 
एकिम मोठ्याने जो र्जर करतात जो. या शब्िार्ा अथच ‘कपयाि अर्र र्ारं्ले होऊ िे’ असा आहे. भरैवाच्या 
प्राथचनेर्ा शब्ि : ‘िेव ज्योचतबा बोलती र्ारं्भला’ - जलोसा ६८. [का. र्ारुं्भला] २. शुभझर्तक जयघोष. 
[सं. र्रंभाल] (वा.) चांगभिा करिे - जयजयकार करिे; स्तुती करिे; प्रशसंा करिे. रु्लाल उधळिे. 
 
चांगभांग पु. चस्रयारं्ा नट्टापट्टा; विेीफिी. 
 
चांगिा, चांगिे चव. १. उत्तम; बरा : छान; योग्य; नीट; साफसूफ असा. २. भरभराटीर्ा; समृद्ध; र्ब्बर; 
सुखी. ३. नेहमीर्ा; सापं्रिाचयक; चशरस्त्यार्ा; रूढीस साजेसा; लोकचरवाजाप्रमािे योग्य. [सं. र्रं्] 
 
चांगिाचंुगिा चव. सुरेख; उत्तम : ‘मी आचि मािंा चमत्र र्ारं्लेर्ुरं्ले कपडे घालून…बाहेर पडलो.’ -
वावारू ७१. 
 
चांगिेपि, चांगिेपिा न.पु. र्ारं्ले असिे; भलेपिा; उत्तमपिा. 
 
चांगा, चांगागी, चांगागे चव. र्ारं्ला. पहा : चांग : ‘हें समरे तो र्ारुं् । बहुतामंध्यें ।’ - चवझस २·९०. [सं. 
र्ारं्] 
 
चांगाचांगी स्त्री. उत्कृष्टता; र्ारुं्लपि : ‘धैयाचर्या र्ारं्ार्ारं्ी ।’ - राज्ञा १८·६३५. 
 
चांगावा, चांगावे पु.न. र्ारुं्लपिा; महत्त्व; उत्तमत्त्व : ‘जे र्ीताथार्ें र्ारं्ावें । मोक्षोपायपर आघवें ।’ - ज्ञा 
१८·१२३०. 
 
चांगी चव. र्ारं्ली : ‘ठाई ठाई राखिें घातलीं : र्ाचंर् नीवचचड केली :’ - लीर्पू १९८. 
 
चांगुिपि, चांगुिपिा पहा : र्ारं्लेपि [सं.] 
 
चांघा पु. (सोनारी) र्ािंी ठोकून वाढचवण्यार्ा हातोडा; चवचशष्ट प्रकारर्ा होतोडा. 
 
चांच चव. हुशार; र्पळ; र्लाख; िक्ष (मूल). पहा : र्रं् : ‘समय न कळे वडेर्ळ बुद्धी । चवजाती ते 
शुद्धी र्ारं् र्ाट ।’ - तुर्ा ३७४१. [सं. र्रं्] 
 
चांचड न. मोठी ताबंडी मंुर्ी.  
 
चांचि, चांचिी न. स्त्री. १. र्ाच़ड. २. डास; मच्छर; चर्लट. 
 
चांचर पु. तुकडे, टरफल; झर्ध्या (उंिरानंी कुतडलेपया वस्तूच्या). (को.) 
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चांचरी स्त्री. मुरेर्ा एक प्रकार. 
 
चांचरें न. र्ाल : ‘घेता ंचत्रपेरे् र्ारं्रे : वावडाए पारं्वीए धारे ।’ - चशव १०१२ 
 
चांचिें  न. र्रं्लता : ‘भिों तरंर्वत जीव : र्ारं्लें  तेचर् कमचभाव’ - ज्ञाप्र ६०३. [सं. र्ारं्ल] 
 
चांचल्य   न. १. र्रं्लपिा; अल्स्थरता; अस्वास्ा य (मन, स्वभाव र्. रे्); घालमेल; अस्वस्थता. 
२. क्षचिकत्व; नश्वरता; अशाश्वतता. [सं.] 
 
चांचवर   न. पीठ, कचिक, कोंडा वरै्रेंरे् चमश्रि. (र्ो.) 
 
चांचु, चांचू स्त्री. र्ोर् : ‘चतऄ चप्रये भिौचन र्ारं्ु आंडे खोचवती । र्ुबंना लार्ी॥’ - चशव ६४७. [सं. 
र्रं्ु] 
 
चांचुडा पु. र्ोर्ीर्ा चर्मटा : ‘पचक्षकुलार्ा ंर्ारं्ुडा धरलेया ।’ - कला ९. 
 
चांचुवडा पु. र्ोर् र्रं्ुपुट : ‘र्कोर र्ारं्ुवडे पसरीचत ।’ - ज्ञा १३·३२५. [सं. र्रं्ु] 
 
चांचंू न. १. एकही अक्षर, शब्ि. पहा : ब्र (चनषेधाथी प्रयोर्). २. जार्रुकता; सावधानता; अल्स्तत्व 
िशचचविारा आवाज; हंुकार, खाकरिे अर्र िुसरे काही शब्िोच्चारि; हंू का र्ू.ं [ध्व.] 
 
चांचोड स्त्री. र्ोर्. 
 
चांट स्त्री. १. टार्. (र्ो.) २. (ल.) प्रर्ती; पुढे पाऊल. 
 
चांडा चव. चनलाजरा. (बे.) 
 
चांडा, चांडी, चांडे चव. लाडावलेला; लाडका. (कर.) 
 
चांडाि, चांडाळ  पु. १. अचत नीर् मािूस : ‘र्ाडंाळ पूर्णवर्ा वैरी ।…उलट त्या चनर्ारीस मारी ।’ 
- शारिा. २. अंत्यज; अस्पृशय : ‘नाना र्ाडंाळ मंिीरासीं । अवर्टें आचलया संन्द्यासी ।’ - ज्ञा १६·१७६. ३. 
ब्राह्मि स्त्री व शूर पुरुष यापासून जन्द्मलेला : ‘त्याच्या चलखािात र्ाडंाळारं्ा उल्लेख आला आहे.’ - आंचवमं 
४४. [सं. र्ाडंाल] 
 
चांडाळखि न. पहा : चंडाळखि 
 
चांडाळ चौकडी, चांडाळी  पहा : चंडाळ चौकडी 
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चांडे न. शतेात बी पेरण्यारे् लाकडारे् नरसाळे : ‘ज्ञानिेव म्हिे मी र्ाडें । सद्रु्रुकृपा केला कोडें ।’ 
- ज्ञा ६·४८९. 
 
चांद पु. १. र्रं : ‘िेखोचन चनजप्रबोध र्ािं । भरते अर्ाध तुज िाटे ।’ - एभा २०·२. २. र्रंाच्या 
आकारार्ा िाचर्ना; चबल्ला; पिक. ३. र्ािंई. (बे.) ४. एक प्रकाररे् िारुकाम. यात र्रंाच्या आकाराच्या 
काबंी असतात व उडताना चनरचनराळ्या रंर्ारें् तारे बाहेर पडतात. ५. पाढंरा वाटोळा चठपका : ‘(र्ायीच्या) 
कपाळावर र्ािं होता.’ - शझंश ६. चांद बांधिे - झभतीस पाऊस लार्ू नये म्हिून आडोसा बाधंिे. चांदाची 
वृद्धी असिे - चितीयेच्या र्रंाप्रमािे वाढिे : ‘र्ािंार्ी वृचद्ध असो नािंा सानंि सानुर् स्वस्थ ।’ - मोआचि 
३५·७७. 
 
चांदई, चांदिी स्त्री. िुपाखी घरार्ी आढ्यापयंतर्ी उंर् झभत; कडेर्ी रंुि झभत; करा. [क. र्िंी] 
 
चांदका पु. पानर्ा. 
 
चांदकी स्त्री. लहान भाकरी झकवा पोळी. [सं. र्रं] 
 
चांदिापाख पु. शुक्ल पक्ष. [सं. र्रं + पक्ष] 
 
चांदिी स्त्री. १. लहान तारा; तारका. २. घोड्ाला होिारा एक चवकार. ३. छत; र्ािंवा; ४. 
राखाडीसारखा परंतु जरा लहान असा चस्रयारं्ा िाचर्ना. ५. घोड्ाच्या कपाळावरील पाढंरा चठपका. (वा.) 
चांदिी िरारिे - आशाळभतूपिे पाहिे; भीती, क्षधुा, रार् र्त्यािी कारिाने मुरा कावरीबावरी होिे; 
डोळ्यापंुढे काजव े र्मकिे. चांदिी बघिे - अधचवट उतािे होिे; वर पाहिे : ‘र्ािंिी बचघतली, एका 
कुशीवर िंाला, एक खािंा जचमनीला लार्ला कीं कुस्ती िंाली.’ - के २०·१२·३८·३. चांदिी बुडी जािे - 
शुिास्त होिे. 
चव. र्रंप्रकाश असलेली (रात्र, पधंरवडा. र्.) 
 
चांदिी, चांदिी  स्त्री. छोटा तंबू; शुभ्र कापडार्ा मंडप : ‘भाऊसाहेब स्नानभोजनाकचरता ं
र्ािंिीवर आले तर चवश्वासराव तेथेर् असत.’ - िुरं १७७. (ल.) लहान आकारार्ी वस्तू. 
 
चांदिीकेदार पु. (संर्ीत) र्ायनशास्रातील एक रार्. र्ायनसमय रात्रीर्ा पचहला प्रहर. [सं.] 
 
चांदिे न. १. र्रंप्रकाश. २. ग्रहारं्ा प्रकाश. 
 
चांदनी णदवाि स्त्री. लहान झभत.  
 
चांदमारी स्त्री. नेम मारण्यार्ा अभ्यास; लक्ष्यवधे; चशकार. (लक्ष्य र्रंाकृती असते यावरून) : ‘वषातून 
५१० र्ोळ्या पार् परं्वीस याडावरून उडवनू र्ािंमारी केली.’ - युचज २३. 
 
चांदर चव. कपाळावर पाढंरा चठपका असिारी (र्ाय, बलै). (को.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

चांदराि, चादंरात्र स्त्री. १. अमावस्येनंतरर्ी पचहली र्ािंिी रात्र. २. र्ािंिे असलेली रात्र. ३. 
(ल.) आनंिार्ा काळ; सढळ हातार्ा खर्च. [झह.; सं. र्रं + राचत्र] (वा.) चांदराि उडविे - वाटेल तसा 
पैसा उडचविे, र्ैन करिे; लुटिे: ‘…आपपया कर्ाट्यात सापडलेपया टोळधाडीर्ी ते पुरेपूर र्ािंरात उडवीत 
असत.’ - स्वप २२७. चांदराि करिे - उत्सव करिे; र्ैन करिे : ‘र्ाडयानंी िोन्द्हीकडील फारर् र्ािंरात 
केली. हुजरातेर्ी व र्ोहोकडील फौजेर्ी खैर जाहली.’ - ऐको ३७३. चांदराि झडिे - ज्या रात्री प्रथम 
र्रंिशचन होते त्यार् रात्रीपासून मुसलमानी मचहन्द्यास प्रारंभ होतो. त्या रात्री नोकर-र्ाकर लोकासं पर्ार 
चमळतो. त्यावरून पैसा चमळिे; रव्यप्राप्ती होिे; र्ैन होिे; लार् चमळिे र्त्यािी : ‘एकाएकीं स्वप्नीं नसते ती 
र्ािंरात िंडंू लार्ली.’ - चटकेले ४८०. 
 
चांदिा पु. १. कंुकवावर लावावयार्ी र्कर्कीत चटकली. २. र्ंधार्ा मेठा चटळा. ३. चटकली; पुतळी. 
 
चांदिा पु. वस्त्रचवशषे. 
 
चांदिा पु. रु्जराती लोकातं चववाहसमयी वधूवरासं केला जािारा रोख रकमेर्ा आहेर. [सं.] 
 
चांदवड, चांदवडा पु. एक वृक्ष. यार्ी पाने एका बाजूस वाटोळी व शवेटी चनमुळती होत जातात, 
िेठ मध्यभार्ी असतो. 
 
चांदवड, चांदवडा न.पु. कंुभा, बाभळ र्. वृक्षाचं्या सालीर्ा तुकडा; खाप. 
 
चांदवा पु. १. पाळिा. मंडप याचं्यावरील छत. २. िेव, िेवता याचं्यापुढे टारं्लेली लाकडी र्ौकड, 
मंडपी : ‘र्ािंवा मोत्यारं्ा रु्ंफीयेला ।’ - रासिीडा २०. ३. माडंव; माडंवाच्या मध्यभार्ी असलेला उंर् भार्. 
४. बायका कपाळावर कंुकवाच्या खाली लावतात ती चटकली. ५. टोपीर्ा वतुचळाकार भार्. [क. र्ािंचि] 
 
चांदवेि   स्त्री. एका जातीर्ी वले. 
 
चांदसिामी स्त्री. १. नूतन र्रंिशचनाच्या चिवशी सरिाराला अर्र उमरावाला चिलेली सलामी, 
मुजरा. २. प्रसंर्ोपात्त र्ाकरीवर असिे (र्ुकारपिा करिाऱ्या र्ाकराचवषयी बोलताना). [झह.] 
 
चांदा, चांद्या चव. १. कपाळावर पाढंरा चठपका असिारा (बलै). २. डोक्यावर सफेत चठपका 
असिारा लहान मासा. 
 
चांदा, चांदाडा पु. एक वृक्ष. पहा : चांदवड 
 
चांदा पु. मध्यप्रिेशात शतेाच्या हद्दीवर खुिेकचरता बाधंलेला िर्ड अर्र चवटारं्ा खाबं. 
 
चांदामांदा पु. लहान मुलारं्ा खेळ. ‘र्ािंामािंा चर्रचर्र कािंा, अधी भाकर सर्ळा कािंा,’ 
‘टीऽऽकपयो, टीऽऽकपयो’ म्हिून मुलाच्या कपाळाला हात लावावयार्ा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चांणदिा   चिचव. र्ािंण्यात. 
 
चांणदिापाख, चांणदिी, चांणदिे पहा : चांदिापाख 
 
चांणदिी, चांणदि, चांणदने स्त्री. न. १. र्ािंिे. २. र्ािंिी : ‘तुिेंया सचन्नधानार्ें र्ाचंिने : मािेंया 
चजवर्कोराचंस नव्हें पारिें’ - उर्ी १७ (१) ८०. 
 
चांणदिे चव. पाढंरे. 
 
चांदी स्त्री. १. शुद्ध रुपे; लर्डीरे् रुपे; वीट; र्ीप; र्ािंी नरम, पाढंऱ्या रंर्ार्ी, जड, रंर् न बिलिारी 
अशी असते. २. रुपे. ३. अशुद्ध रुपे. ४. (रसा.) रुपे; आिव िमाकं ४७. आिव भार १०७·८८ असलेले 
धातुरूप मूलरव्य. [झह.; सं. र्िं] (वा.) चांदी आटिे, आटणविे - १. खरपूस समार्ार घेिे; रर् चजरविे. 
२. चजवावर बेतिे : ‘पि जर का…कटकटीत सापडलो तर र्ािंी आटपयाचशवाय राहायर्ी नाही.’ - तोबं 
१५८. चांदी उडिे - नाश होिे; अतोनात त्रास होिे; नुकसान होिे; ते्रधा उडिे : ‘परमुलुखातील 
लोकाकंचरता ंआमर्ी र्ािंी आिखी चकती चिवस उडिार… ’ - चटकेले २·२·६३. चांदी उडविे, करिे - नाश 
करिे. खाक करिे; चबघडविे; नासिे; उधळून टाकिे. 
 
चांदी स्त्री. १. मजा. २. वारकरी पक्षी. (िंाडी) 
 
चांदी स्त्री. र्ट्टा; पाढंरे कोड. 
 
चांदुकिी स्त्री. पहा : चांदकी 
 
चांदे न. पहा : चांदा, चांद्या 
 
चांदोड पहा : चांदवड 
 
चांदोडपिा पु. लुडबडू. 
 
चांदोडी  पु. (र्मचकार) मारवाडी जोडा (हा सामान्द्यतः बायका वापरतात). 
 
चांदोबा पु. र्रं : ‘पि ते आशरेे् पंख र्ािंोबाच्या सबबीवर मोले साहेबानंी तोडले…’ - चटव्या (वा.) 
चांदोबा दाखणविे - डोळ्यापंुढे काजव ेर्मकतील अशी कानचशलात भडकाविे. 
 
चांदोरा पु. मोठे कंुकू. 
 
चांदोवा पु. १. र्ािंवा; कापडी छत; छताला बाधंलेला फुलोरा : ‘र्ोसावी म्हिीतलें  : सारंर्धरीरे् भोपे 
सारंर्धराचस आर्णत करीत होते : ते र्ािंोवयेाचस आर्ी लार्ली :’ - लीर्पू ७. २. चफरताना झकवा चमरविुकीत 
डोक्यावर धरलेले वस्त्र : ‘र्ोसावी तेथ बीजे केलें  : र्ोसावीयावंचर र्ािंोवा धचरला :’ - लीर्उ १०३. 



 

 

अनुक्रमणिका 

चांद्र योर्मार्ातील मस्तकाच्या चठकािी असिारे र्रंामृत : ‘जेव्हचळ कंुडचलिी र्ारं चपए ।’ - ज्ञा ६·२५९. 
[सं.] 
 
चांद्र, चांणद्रक चव. र्रंासंबधंी, र्रंाचवषयी. [सं.] 
 
चांद्रणदन पु. (भौ.) र्रंार्ा आपपया अक्षाभोवती चफरण्यार्ा कालवधी. 
 
चांद्रमणहना पहा : चांद्रमास : ‘एका अमावस्येपासून िुसऱ्या अमावास्येपयंत र्ारंमचहना होतो…’ - सुज्यो 
८. 
 
चांद्रमान न. र्रंाच्या फेऱ्यावरून, ल्स्थतीर्तीवरून केलेली र्िना; कालमापन. 
अमावस्येपासून झकवा पौर्णिमेपासून सुरू होिारा मचहना. र्ारंमानाने वषारे् चिवस ३५४ होतात :‘ एवरं् 
र्ारंमानें तेराही स्पष्ट साचरले अब्ि ।’ - मोचवरा ४·६३. [सं.] 
 
चांद्रमास पु. र्रंार्ा पाृ वीभोवती एक प्रिचक्षिा झकवा पचरभ्रमि करण्यार्ा कालावधी; िोन 
नवर्रंिशचनाचं्या मधला कालावधी. हा २९ चिवस, १४ तास, १४ चमचनटे, ३ सेकंि र्तका असतो. [सं.] 
 
चांद्रयान न. र्रंावर उतरवण्यासाठी तयार केलेले आकाशयान; र्रंावर सोडलेले चवमान : 
‘र्ारंयान हें…अर्िी ठरपया वळेीं र्रंभमूीवर उतरले.’ - अहीचि ७७. 
 
चांद्रवषय   न. बारा र्ारंमासारं्तका कालावधी. [सं.] 
 
चांद्रायि न. र्रंाच्या र्ढत्या झकवा घटत्या कलापं्रमािे जेवि कमीजास्त करण्यारे् एक 
प्रायचश्चत्तात्मक व्रत. हे र्रंाच्या वृद्धीप्रमािे करतात : ‘अथवा एकातंरा कृच्छी । र्ारंायिे मासोपवासी ।’ - ज्ञा 
१७·३६४. [सं.] 
 
चांधई पहा : चांदई 
 
चांप स्त्री. कडी. 
 
चांपाहुिी चव. र्ाफ्याच्या फुलासारखी चपवळट : ‘वाचन र्ापंाहुली नाही कार् ताचह तूचल ।’ - 
राजमती. 
 
चांिी न. अव. र्ाफ्यार्ी फुले : ‘…धोतराच्या घोळातं मावतील तेवढीं र्ाफीं र्ोळा करून…’ - सोबत ६४. 
 
चांब पु. र्ामडे : ‘र्ाबंारे् पहा िाम र्ालती ज्यार्ा तो मुल्ला काजी ।’ - पला ६९. [सं. र्मच] 
 
चांबऊ, चांब पहा : चामऊ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चांबट चव. १. चर्मलेले, कोमेजलेले : ‘बाजूला र्ाबंट-चपवळसर चहरवे र्वत पडलेले होते.’ - सोझप 
१२१. २. र्ावट. (माि.) 
 
चांबडी, चांबडे (प्र) र्ामडी, र्ामडे : ‘जैसे धमनारे् र्ाबंडे ।’ - कक १·१·५२. [सं. र्मच] (वा.) चांबडी 
िोंबणविे, चाबंड्या िोंबणविे - शरीरार्ी कातडी चनघेपयंत मारिे; मरेमरेतोवर मारिे. 
 
चांबुळी स्त्री. एक िुंडूप. 
 
चांबेटा पु. र्ाप; खोडा : ‘हातास र्ाबंेटे चखळून पहाऱ्यात ठेवले.’ - आंघई १०. 
 
चांबोटा-चांबोटी   पहा : चामोटा, चामोटी 
 
चांभार पु. कातड्ारे् जोडे, वहािा वरै्रेर्ी चनर्णमती, िुरुस्ती वा चवचिर्ा धंिा करिारी जात अर्र 
व्यक्ती. [सं. र्मचकार] 
 
चांभार ओढ अत्यंत चजकीर; ज्याप्रमािे र्ाभंाराला चर्ऱ्हाईकानंी मुित टळपयाबद्दल सतवावे त्याप्रमािे 
िंालेली ओढाताि. 
 
चांभारकी स्त्री. र्ाभंारार्ा धंिा; र्ामड्ाच्या वस्तू तयार करण्यार्ा व्यवसाय. 
 
चांभारकुकडी स्त्री. भारिाज पक्षी. (व.) 
 
चांभार, चांभारी, चांभाऱ्या गोचीड १. रु्राचं्या अंर्ावरील एक प्रकारर्ी र्ोर्ीड. २. (ल.) अत्यंत लोर्ट, 
र्ेंर्ट मनुष्ट्य. 
 
चांभारचिुराई पहा : चांभारचौकशी 
 
चांभारचाळविी   स्त्री. र्ाळवण्या िाखचविे; लाबंिीवर टाकिे; टोलवाटोलवी करिे. (र्ाभंार 
जोडा चशवावयास चिला असता आज िेऊ उया िेऊ अशा र्ाळवण्या िाखचवतो यावरून). 
 
चांभारचौकशी स्त्री. आपला संबधं नसताना उर्ार् केलेली र्ौकशी : ‘तुला र्ाभंारर्ौकशा काय 
करायच्या आहेत ?’ - पडछाया १४६. 
 
चांभारिट स्त्री. नसती परं्ाईत. (राजा.) 
 
चांभारवाडा पु. र्ाभंार लोकाचं्या वस्तीर्ा भार्, पेठ, मोहल्ला. 
 
चांभार, चांभारी, णहरडा पु. एक िंाड व त्यारे् चपवळे फळ; र्ामडे रंर्चवण्याकडे यार्ा उपयोर् 
करतात. बाळ चहरडा व सुरवारी चहरडा अशा िुसऱ्या िोन जाती आहेत. 
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चांभारी   स्त्री. एक प्रकाररे् िुंडूप. 
 
चांभारी   स्त्री. १. ढोराच्या, जनावराच्या अंर्ावर उमटलेला मारार्ा वळ झकवा वि. (व.) २. 
ओळ, पट्टा. (व.) 
 
चांभारी पाटी आट्यापाट्याचं्या खेळातील पचहली पाटी; कपाळ पाटी. 
 
चांभारी िाख लाखेर्ा एक प्रकार. 
 
णच 
 
णच शअ. काव्यात वापरले जािारे शब्ियोर्ी अव्ययारे् रूप. पहा : च : ‘पे्रक्षक त्या युद्धाहुचन बहु 
वर्णिती आपुलें चर् तैं पुण्य ।’ - मोकिच १०·१०. 
 
णचऊ स्त्री. चर्मिी या पक्ष्यारे् लहान मुलाचं्या भाषेतील नाव. जसे :- काऊ-चर्ऊ. [ध्व.] 
 
णचक पु. बाबंचू्या बारीक कामट्यारं्ा केलेला पडिा. [फा. र्ीघ] 
 
णचक पु. िंाडाच्या पानातील पाढंरा रस. 
 
णचकणचक स्त्री. १. चर्कटी; चर्कटाई; घामाने शरीराला आलेला ओलसरपिा; पावसामुळे िंालेला 
पातळ चर्खल. २. वािंर्; घासाघीस (चि. करिे). [स. चर्क्कि] 
 
णचकणचकिे अचि. १. चर्कट होिे (घाम र्त्यािीपासून शरीर र्त्यािी). २. अस्वस्थ होिे; धुमसिे : 
‘मत्सरानं त्यारं्ी म्हातारी मनं चर्कचर्कली होती.’ - सीए ३४. [ध्व.] 
 
णचकणचकाट पु. अचत चर्कटपिा; चर्र्चर्र्; रेंिाडपिा. 
 
णचकणचणक, णचकणचकीि चव. चर्कट; चर्कटिारे, डकिारे; घामाने चर्कट िंालेला. 
 
णचकट चव. १. चर्कटपिा असलेला; चर्कटिारा. २. (ल.) कंजूष; करू; घासाघीस करिारा. ३. 
(ल.) चर्वट व मजबतू बाधं्यार्ा (मािूस). ४. लाळघोट्या; चपच्छा पुरचविारा. [सं. ल्क्लद्, चर्क्कि] 
 
णचकटगोड चव. लोर्ट; आजचवी : ‘त्या (सौ. नाबर) लाल ओठातूंन चर्कटर्ोड हसायच्या.’ - 
चत्रशकूं ९. 
 
णचकटि स्त्री. चर्कटपिा. 
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णचकटिे सचि. १. चर्कटपिामुळे एक पिाथच िुसऱ्या पिाथाशी संलग्न होिे. २. (ल.) एक पिाथच 
िुसऱ्याच्या अर्िी जवळ येिे. ३. एक पिाथच, वस्तू िुसरीस लार्ून असिे. ४. खोडी, सवय, व्यसन जडिे. 
[सं. शीक्.] 
 
णचकटपट्टी स्त्री. सरस, र्ोंि झकवा झडक लावनू डकवण्यासाठी तयार केलेली कापडी पट्टी; 
जखमेवर घट्ट बसिारी कापडार्ी पट्टी. 
 
णचकटबुक, णचकटवही न. कात्रिे, मजकूर चर्कटवनू ठेवण्याकचरता असलेली वही : ‘तसंर् आपपया 
कायचिमाचं्या प्रचसद्धीर् ं एक चर्कटबुक…’ -न्द्यनूर्ंड ८८ : ‘हे चवडंबनर्ीत चप्रयोळकराचं्या चर्कटवहीत 
अधचवट राचहलेले आढळते.’ - चप्रस्मृगं्र १६६. 
 
णचकट भेंडी, भोकर, णचकट्या चव. (ल.) चपच्छा पुरचविारा; लोर्ट : ‘एक एक मानस चर्कट 
भोकरार्त असत्यात.’ - रैत ११८. 
 
णचकटमािी स्त्री. (भशूा.) ओली िंापयावर िाट, चर्कट, लापशीसारखी होिारी काहीशी बुळबुळीत 
माती. 
 
णचकटवट स्त्री. (जचमनीर्ी) ल्स्नग्धता; कस, चर्किपिा. 
 
णचकटविा न. चर्कटण्यारे् पिाथच र्ोंि, झडक, खळ, सरस र्. 
 
णचकटव, णचकटणविे, णचकटाणविे सचि. १. र्ोंिाने डकचविे. २. (ल.) नोकरीला लावनू िेिे : 
‘मला म्युचनचसपालटीत चर्कटवायला रु्ंडीत मित करिार होते असं कळलं’ - लव्हाळी ७. 
 
णचकटा पु. एक प्रकाररे् र्वत. 
 
णचकटा पु. १. केसानंा, कातडीला चर्कटून आलेला मळ; केसारं्ा चर्कटपिा. २. पावसार्ी बारीक सर 
पडपयावर होिारा जचमनीर्ा चर्कचर्कीतपिा. ३. जखमेतून वाहिारा चर्कट पू. र्.; र्ाई, म्हशी 
र्त्याचिकाचं्या स्तनातूंन येिारा चर्कट िुग्धाशं. ४. धान्द्यावर रोर्रूपाने येिारा चर्कट पिाथच; बुरशी. ५. 
िळताना जात्याच्या तळीस चर्कटलेले पीठ. ६. रोर्ट हवनेे िंाडानंा, जनावरानंा होिारा रोर्. ७. पक्षी 
पकडण्यासाठी केलेला चर्कट पिाथच. चजभेवर बसतो तो पाढंरा साका. (वा.) णचकटा पडिे - चपकावंर 
पानउवा पडिे. 
 
णचकटा, णचकटे पु. पुरुषारें् नेसावयारे् मुकट्यासारखे सोवळ्यारे् रेशमी झकवा लोकरीरे् वस्त्र. 
 
णचकटाई स्त्री. चर्कटपिा. 
 
णचकटी   स्त्री. १. केसातंील चर्कट मळ. २. घामटपिा; ओंर्ळपिा. ३. जात्याच्या तळीस पीठ 
चर्कटपयामुळे जात्यास येिारा चर्कटपिा; नव्या धान्द्यार्ा चर्कटपिा. ४. झर्र्ोक्यार्ी खळ. 
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णचकटोबा पु. चर्कटिारा : ‘चर्कटोबा कुठला…’ - सबा ११. 
 
णचकि चव. १. कठीि (िर्ड); चर्वट (लाकूड); मजबतू (कापड, कार्ि, िोरा) किखर; िमिार; 
कसिार (मनुष्ट्य, जनावर). २. (ल.) रव्यसंपन्न (मुनष्ट्य). [सं. चर्क्कि] 
 
णचकि चव. १. चर्कट; ल्स्नग्ध (जमीन). २. ज्यात कस चवशषे आहे असे (िूध) झकवा असे िूध िेिारी 
(र्ाय). ३. (ल.) कंजूष; कृपि; चर्कू्क. ४. रु्ळरु्ळीत; मऊ; नरम. 
 
णचकि काकडी तवसे; एक प्रकारर्ी काकडी. 
 
णचकि खडू १. पाढंरी माती; एक प्रकारर्ा शाडू. २. चवशषे प्रकारर्ी सकस शतेजमीन. 
 
णचकिचोपडा, णचकिचोपडे चव. १. ल्स्नग्ध; जास्त तेल झकवा र्रबी असलेले; चर्कट (जमीन). 
२. रु्ळरु्ळीत (िर्ड, कार्ि, लाकूड). ३. मऊ, चर्वट, मजबतू (रेशीम). ४. र्कर्कीत; पॉचलश केलेले; 
तुळतुळीत. 
 
णचकि दुमट (कृचष.) चर्किमाती आचि बारीक वाळू यारें् चमश्रि असलेली माती. 
 
णचकिवट चव. ओशट; चर्कट (जमीन). 
 
णचकि, णचकिी  चव. चवचशष्ट प्रचिया करून तयार केलेली सुपारी; मऊ, नरम केलेला सुपारीर्ा 
एक प्रकार : ‘चर्कचिला म्हिचशल का बरडा.’ - राम जोशी - मला ११०. [का. चर्कचि.] 
 
णचकिा, णचकिामूळ पु. न. एक औषधी वनस्पती. याला र्ुरं् असेही िुसरे नाव आहे : ‘उडीि, 
चर्किामूळ…अश्वर्ंधा या सात औषधारं्ा काढा’ - चनऔ ४२. 
 
णचकिा, णचकिा, णचकना चव. १. ल्स्नग्ध; तेलकट; मऊ; र्मकिार; रु्ळरु्ळीत : ‘मातीर्ा ताबंसू 
चर्किा र्ाळ…’ -डोह १६०. २. (ल.) लोभस; संुिर; आकषचक : ‘हसताना तू र्तकी चर्किी चिसत होतीस…’ 
- ऑक्टोपस ७२. [सं. चर्क्कि] 
 
णचकिाई स्त्री. ल्स्नग्धपिा; रु्ळरु्ळीतपिा; तेलकटपिा : ‘कझलर्डाच्या मर्जात एक भार् 
चर्किाई म्हिजे र्रबी…’ - फचर् ५७. [सं. चर्क्कि] 
 
णचकिी   स्त्री. एक प्रकाररे् िंाड. 
चव. पहा : णचकि 
 
णचकन चव. (ल.) रव्यसंपन्न; पैसेवाला : ‘िंालंर् तर चर्कन आसामी हाय. पान्द्यावनी पयसा वतील.’ - 
पार्ोळा ५३. 
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णचकन न. नक्षी, कचशिा असलेले पातळ; चिंरचिंरीत पाढंरे कापड : ‘चर्कनरे् काम कोठे छान 
पाचहले.’ - अहीचि २०. 
 
णचकन न. कोंबडीरे् मासं : ‘एक ऑमलेट-एक डिंन चर्कन समोसा ।’ - चनक १२०. 
 
णचकनदोजी, णचकंदोजी चव. कापडार्ी एक जात : ‘अंर्ात चर्कनिोजीर्ा अंर्रखा शोभत होता.’ - 
श्रीयो ४९१. 
 
णचकना चव. (ल.) संुिर; आकषचक; लोभस : ‘रक ड्रायव्हर र्त्यािींच्या शब्िातं ‘चर्कना माल’.’ - 
अंअ ४७. 
 
णचकभणरि चव. र्ीक भरलेपया; अधचपक्व; खाण्यास योग्य : ‘चर्कभचरत जाहपया चपकातें । भोरड्ा 
वोरबचडती तेथें ॥’ - एभा ३१·४००. 
 
णचकभावई स्त्री. फापरु्न अमावस्या. 
 
णचकरिे  सचि. चवखरिे. 
 
णचकिदोडकी स्त्री. भातार्ी एक मध्यम जात. 
 
णचकिविी चव. िलिलीत; चर्खल व पािी यानंी युक्त. (र्ो.) 
 
णचकिवािी चव. घािेरडा; चर्खलात चफरून तसार् राहिारा. (र्ो.) 
 
णचकवडी स्त्री. तािंळारे् पीठ, मीठचमऱ्यारें् एक प्रकाररे् तोंडी लाविे. 
 
णचकशा, णचकस्या स्त्री. १. संशय; खुरखुर; संिेह; आशकंा. (चि. आििे, बाळर्िे, धरिे, 
वार्चविे, येिे, उठिे, वार्िे र्.) २. कंटाळा; वीट. (चि. येिे.) [सं. चर्चकत्सा] 
 
णचकसा   पु. अंर्ाला लावण्याकचरता केलेले एक प्रकाररे् सुर्ंधी रव्य; जोंधळा, हळि र्. वाटून 
अंर्ाला लावण्याकचरता केलेले उटिे : ‘नाना नुचठता िेहिशा । कालवचून लाचवजे चर्कसा ।’ - अमृता ७·७२. 
 
णचकसे न. खाण्यार्ा एक र्ोड पिाथच. 
 
णचकंदाज वलेबुट्टी काढिारा; मुतर्णरज. 
 
णचकाचा पडदा पहा : णचक 
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णचकाट, णचकाटढ्यान चव. चर्कट पिाथाने पूिचपिे माखलेले; अचतचर्कट : ‘सारखी शपूेट चफरवनू 
फरं चर्काटढ्यान करून टाकलेलं…’ - र्ोतावळा १२. [का. चर्क्कि.; ध्व.] 
 
णचकाटी   स्त्री. १. धडाडी; नेट; करारीपिा; चनग्रह; सोशीकपिा. २. अनेक अडर्िी सोसून िीघचकाल 
प्रयत्न करण्यार्ा रु्ि; प्रयत्नशीलता एखाया र्ोष्टीर्ा झहमतीने पाठपुरावा करण्यार्ा रु्ि. िीघचसूत्रीपिा. ३. 
चवरंरु्ळा. 
 
णचकाटी  स्त्री. १. बळार्ी परीक्षा करण्यासाठी मनर्टावरर्ी पकड सोडविे : ‘धरूचनया हाती हात 
पोरा धचरसी चर्काटी ।’ - चनर्ा ९६. (चि. धरिे, सोडिे.) २. पचहलवानार्ी चवचशष्ट पकड. ३. स्वारार्ी 
घोड्ावरील मजबतू माडं. ४. (ल.) वािचववािात प्रचतपक्षार्ी अडविूक करण्यासाठी घातलेला प्रशन. 
 
णचकाटी, णचकाठी स्त्री. १. पक्षी धरण्यासाठी केलेला चर्कट पिाथच; लावलेली काठी; र्ुना, 
सफेता :‘सुिीं ससािे चर्काटी खोंर्रा । घेऊचन चनघती डोंर्रा । पारधी जैसे ।’ - ज्ञा १६·३४५. २. चर्कटपिा 
(लाकडार्ा). ३. (ल.) लघळपिा; लोर्टपिा; लारं्ूलर्ालन. [सं. चर्क्क] 
 
णचकाटी   स्त्री. चमठी; पाठलार्; चपच्छा. 
 
णचकाटी  स्त्री. आरोळी. (खान.) [ध्व.] 
 
णचकाडा  पु. एक प्रकाररे् िुधाळ िंाड; शरे. 
 
णचकार चिचव. पूिचपिे; खच्चनू; चरकामी जार्ा न ठेवता. (चि. भरिे.) 
चव. िाट; र्च्च; फार; कपपनातीत; अतोनात : ‘रे्ले र्ार चिवस चर्कार पाऊस पडतो आहे.’ - लव्हाळी 
२१. 
 
णचकार पु. माकडार्ा र्ीत्कार : ‘माकडें चर्कार कचरत आचथ’ - कला ९. [सं. चर्त्कृ] 
 
णचकार, णचकारा  पु. कंजारी लोकारं्ी सतार; िोन तारारं्ी चकनरी; एक र्ोंडी वाय. [झह.; सं.] 
 
णचकार चव. चबनलढाऊ; कर्रा : ‘चकपपयातून चर्कार मािूस चनत्य थोडे बहुत पळोन जात आहे.’ - 
ऐलेसं ४३७९. 
 
णचकारा  पु. नावड; चतटकारा; चकळस. 
 
णचकारा  पु. काळवीट. 
 
णचकारी   पु. सतारीस लावलेपया सात तारापंैकी शवेटर्ी (सातवी) तार. 
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णचकारी बोिी, भाषा शब्िाचं्या आरंभी र्-चर् लावनू त्यातील विार्ी उलटापालट करून बोलण्यार्ी 
साकेंचतक भाषा. उिा. र्लाम, चर्लाम = मला, र्लातू, चर्लातु = तुला र्. 
 
णचकारय न. मूल, पोर. (नंिभाषा) 
 
णचकाळ, णचकाळा, णचकाळ्या चव. फार र्ीक असलेले (िंाड, फिस, आंबा). 
 
णचकांदी  स्त्री. चर्ळकाडंी; फवारा : ‘घोड्ाचं्या खुराबंरोबर चर्खलाच्या चर्कायंा उडू लार्पया.’ 
- श्रीयो २३५. 
 
णचणकि (नृत्य) खालरे्-वररे् िात एकमेकापंासून िूर ठेविे. जाभंई आली असे िाखचवण्याच्या वळेी नृत्यात 
हा अचभनय करतात. 
 
णचणकत्सक पु. १. वैय. २. (ल.) काा याकूट करिारा; कीस काढिारा; खोिूनखोिून र्ौकशी 
करिारा. ३. ििी; तज्ञ. ४. सूक्ष्म चनरीक्षि, तपासिी, चवश्लेषि करिारा : ‘बचहिी तर अचतशय चर्चकत्सक 
आहेत.’ - लव्हाळी १७१. [स.ं] 
 
णचणकत्सा स्त्री. १. वैयकी; वैयचिया; उपर्ार : ‘ते झहसा चनवारावया केली । चर्चकत्सा का ं।’ - ज्ञा 
१३·२२५. २. रोर्ासंबधंी साध्यासाध्य चवर्ार व औषधयोजना. ३. रोर्ार्ी परीक्षा; चनिान. ४. (ल.) सूक्ष्म 
चनरीक्षि; काा याकूट. (चवशषेतः फाजील, चवर्क्षिापूिच असे). [सं.] 
 
णचणकत्सा, णचणकक्त्सका स्त्री. १. सूक्ष्म तपासिी; चवश्लेषि; मीमासंा; र्ौकस चवर्ार. २. काकं्षा; अंिेशा; 
चवतकच . [सं.] 
 
णचणकत्सा मनोणवज्ञान (मानस.) उपयोचजत मानसशास्त्रार्ी ही एक शाखा आहे. मानसशास्त्रीय चसद्धातं व 
पद्धतींर्ा अवलंब मनोचवकाराचं्या चनिानासाठी व उपर्ारासंाठी यामध्ये केला जातो. 
 
णचणकत्सािय न. चवचशष्ट रोर्ार्ी चर्चकत्सा झकवा तपासिी करून त्यावर औषधोपर्ार करण्यार्ी 
व्यवस्था असलेले स्थळ; िवाखाना; रुग्िालय. 
 
णचणकत्सेखोर चव. उर्ीर् काा याकूट करिारा; फाजील चर्चकत्सा करिारा; भलभलते संशय-शकंा 
घेिारा (मनुष्ट्य). 
 
णचकी, णचक्की स्त्री. १. रु्डिािी. २. पातळ चर्कट पिाथच; र्ोंि; खळ. ३. पाघळिारा आंबसू र्ूळ. ४. 
काकवी. ५. िाट होईल र्तकी कढवलेली साखर, पाक. ६. उडिाच्या चपठार्ी खळ. ७. ताविाने र्ौकटीत 
घट्ट बसचवण्यारे् लुकि, लाबंी र्.; लोट्यार्ी लाख. 
 
णचकीचा  चव. खडी काढलेला (लुर्डे, कापड, कपडा). 
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णचकीर चव. चकर्कट; त्रासारे्; घोटाळ्यारे्; चर्कीरीरे्. 
 
णचकू, णचकू्क पु. एक र्ोड, साधारिपिे बटाट्याएवढे फळ. 
 
णचकू, णचकू्क चव. कंजूष; कृपि; करू. [सं. स्तोक; क. चर्क्क] 
 
णचके चिचव. क्षिभर; जरा; काही क्षि.  [क.] 
 
णचकोटा  पहा : णचकटा १, २, ३, ४, ६. 
 
णचकोटी  स्त्री. खेळार्ा एक प्रकार : ‘मुलारें् चकती र्मतीिार खेळ : चर्कोटी, हंज्याप र्.’ - बलुतं 
१८. 
 
णचकोटी  स्त्री. घट्ट चमठी. 
 
णचकोडा  पु. जोंधळ्यावर पडिारा रोर्; थंडी पडली म्हिजे जोंधळ्याच्या पातीवर तयार होिारा 
एक चर्कट पिाथच. 
 
णचकोरपिा पु. थटे्टखोरपिा; चछर्ोरपिा. (व.) 
 
णचकोरी  पु. मातीर्ी पिती. 
 
णचकोरी  स्त्री. (प्रायः बहुवर्नी प्रयोर्) थट्टा; मस्करी. (व.) 
 
णचकोरोंडी स्त्री. चववाहातील धेंडा. 
 
णचक्क चव. चर्वट. 
 
णचक्क चव. छोटी, लहान : ‘ह्ा मूतीर्ी लहान आटोपशीर प्रचतकृती ‘चर्क्कमूती’ म्हिून उत्सवासाठी 
असते.’ - पचरपूर्णत ६४. [क.] 
 
णचक्कट पहा : णचकट  
 
णचक्कि पहा : णचकि 
 
णचक्कर चव. लहान; चर्मुकले; क्षलु्लक; आकारात कमी (फळे, फुले, अक्षरे, आकृती, चवड्ार्ी पाने र्.) 
[क. चर्क्क = लहान] 
 
णचक्का पु. मावा; चपकावरील रोर्. (अचह.) 
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णचक्की स्त्री. रु्ळाच्या, साखरेच्या पाकात िािे, तीळ, खोबरे र्. घालून करण्यात येिारी चमठाई; 
रु्डिािी : ‘चर्क्कीमध्ये वापरण्यासाठी चर्क्कीर्ा र्ूळ चमळतो.’ - चमखा १०७. 
 
णचकू्क पहा : णचकू 
 
णचकू्कि पु. चर्खल : ‘वाटंला चर्कू्कल िंाला असंल, नीट पायाकंडं बघून जपून जावा.’ - आभाळ ४८. 
 
णचक्ना पु. एक िुंडूप. यार्ी केरसुिी खळ्यावर वापरतात. (िंाडी) 
 
णचक्नावट स्त्री. रु्ळरु्ळीतपिा. (िंाडी) [झह.] 
 
णचक्र न. कपबशी. (र्ो.) 
 
णचखि १. पु. र्ारा; चकर्ड; रेंिा. २. चवचहरीतून वर काढलेली बािली ज्यावर टेकवतात ती 
चहरवळीर्ी जार्ा. [सं. ल्क्लि] (वा.) णचखि करिे - भातारे् रोप लावण्यापूवी करण्यात येिारी िुसरी 
नारं्रट. शतेात चर्खलासारखी जमीन करिे; र्लर्लीत, रबरबीत करिे; चमसळिे. णचखिाि धोंडा टाकिे 
- भलत्यार् भानर्डीत पडून स्वतःला त्रास करून घेिे. णचखिाि रुििेिी गाय - असहाय व्यक्ती; संकटात 
सापडलेली व्यक्ती. 
 
णचखििी स्त्री. (कृचष.) लोखंड शुद्ध करण्यार्ी पद्धती. 
 
णचखििे अचि. १. पावसाने जचमनीवर चर्खल होिे. २. चर्खपयारं्ा चवकार होिे. ३. रेंिाड करिे. 
 
णचखििे सचि. हाकिे; लोटिे (हत्ती, घोडा); रे्तविे; पुढे ढकलिे. 
 
णचखिधुिी स्त्री. भातार्ी बोिी, पेरिी करिाऱ्या मजुरारे् कामानंतररे् हातपाय धुिे, स्नान करिे, 
अवजारे वरै्रे धुऊन काढिे. र्. काम : ‘चर्खलधुिी सोंपली, तेव्हा ं बापू तावड्ारे् घर लाविीच्या 
कामचर्रीतून अचजबात मोकळे िंाले होते.’ - तोरि ९७. (को.) 
 
णचखििेक स्त्री. (ल.) स्वैर झनिा, टवाळी, अशोभनीय टीका, धूळफेक करिे : ‘चर्खलफेक म्हिजे 
टीका नव्हे.’ - र्ोबे १२३. 
 
णचखिभावळी, णचखिभावी स्त्री. ज्येष्ठ अमावस्या. (व.) 
 
णचखिवट स्त्री. िारार्ा उंबरा. 
चव. १. जेथे लवकर चर्खल होतो अशी (जार्ा, जमीन). २. जेथे चर्खल िंाला आहे अशी (जार्ा, 
जमीन); चर्डचर्डीत; रेंिाड. 
 
णचखिविी न. चर्खलाने युक्त पािी; र्ढूळ पािी. 
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णचखिी  स्त्री. चर्खलात चफरपयामुळे पायाचं्या बेर्क्यात होिारा एक चवकार. 
अव. चर्खपया : ‘चर्खपया चजव्हाळ्या लार्ती । या नावं आचिभचूतक ।’ - िास ३·७२२. 
 
णचखल्या पु. हळीशील रुमिे खंुटी मारून बसवतात ती खंुटी. 
 
णचणखणमखी स्त्री. चर्रचर्र; कुरकुर : ‘हे चर्चखचमखी कार्सी ?’ - तसा ९४३ 
 
णचखोरा   पु. नखानंी घेतलेला चर्मटा; नखानंी त्वरे्वर काढलेला ओरखडा; चर्मकोरा. (व.) 
 
णचगणचग, णचगढाि, णचगधाि स्त्री. १. चर्कचर्क; चर्डचर्ड; बरार् चर्खल होिे. २. घामाने अंर्ाला 
येिारा चर्कटपिा; चर्वचर्व. 
चव. रेंिाड; चर्खल असलेले. 
 
णचगट पहा : णचकट : ‘कुपफीमलईवाला आला, तसार् ढकलीत चर्र्टबाटपया.’ - मढेक ७९. 
 
णचगर चव. चकरकोळ. 
स्त्री. वाळूतील चपसू. 
 
णचगिेणबगिे पु. फासेपारधी. [क.] 
 
णचगूर पु. झर्रे्र्ा कोवळा पाला : ‘…चर्रु्रार्ी भाजी त्याच्या चवशषे आवडीर्ी होती.’ - र्ाचलब ६३. 
 
णचगूर, णचघोर पु. घोळका; समुिाय; र्िी : ‘बाकी लहान पोरारं्ा चर्र्ूर होता.’ - वाब ६४; ‘पोरारं्ा 
चर्घोर र्ोंर्ाट करीत बसला होता.’ - उअ २. 
 
णचघळ पु. र्ूळ, साखर, मीठ र्त्यािी पिाथाला सुटतो तो रव. (को.) 
 
णचघळ स्त्री. एक प्रकारर्ी रानभाजी. 
 
णचघळिे अचि. पािंरिे; र्ळिे; स्त्रविे (मीठ, साखर, र्ूळ र्.); जखमेत पू होऊन ती पसरिे, 
वाहिे. [सं. र्ल्] 
 
णचघळ्या चव. पािंरिारा; चवतळिारा; चिंरपिारा (र्ूळ, साखर र्. पिाथच). 
 
णचघळ्यादेवी स्त्री. अव. ज्यातून पू वाहतो अशा िेवी; कथपया िेवी. 
 
णचघुर चव. लहान; चर्मुकला; छोटा; खुजट. पहा : णचक्कर 
 
णचचकाट स्त्री. भानर्ड. 
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णचचिी, णचकचिी स्त्री. र्वतात अथवा भातखार्रात उर्विारी एक वनस्पती; हरळीसारखे एक 
प्रकाररे् र्वत. 
 
णचचिी, णचकचिी स्त्री. झर्र् : ‘झर्र्ण्या तोडू िंाडावर.’ - िाचव २६२. 
 
णचचरा, णचचारा पु. झर्र्ोका; झर्रे्रे् बी. (र्ो.) 
 
णचचांदर स्त्री. चर्र्ुिंरी; उंिरार्ी एक जात. (र्ो.) 
 
णचणचर णचणचर चिचव. चर्चर्र असा चवचशष्ट आवाज करीत; न अडखळता : ‘पुढले िोन पाय ठेवनू चर्चर्र 
चपऊ लार्ले.’ - जैरेजै ३७. 
 
णचची स्त्री. रानचकड्ारं्ा, रातचकड्ारं्ा आवाज; चर्मण्यारं्ा चर्वचर्व शब्ि. [ध्व.] 
 
णचचुकिी स्त्री. चर्मटी. 
 
णचचंुदरी, णचचोंदरी, कचचंुद्री, कचचोंद्री स्त्री. १. उंिरार्ी एक जात; उंिरासारखा परंतु आखूड 
शपेटीर्ा व र्ूंर्ू ंआवाज करिारा एक प्रािी. २. एक प्रकाररे् र्िाकार चफरिारे िारूकाम : ‘र्ंरज्योचत, 
हातनळे…चर्र्ुंिऱ्या…वरै्रे आतषबाजीरे् प्रकार.’ - मसंघचव २२३. ३. (ल.) लहान र्ुिर्ुिीत मुलर्ी : ‘शवेटी 
एक चर्र्ुरंी पुढे आली…’ - कावढा ४६. [सं. छुछंुिरी] 
 
णचचेरा चव. र्ुलत : ‘भानू मजकूर बाळाजीपतंारें् चर्रे्रे बधुं ते मृत पावले.’ - ऐको ३७९. [झह. र्रे्रा] 
 
णचचोर, णचचोरा, णछचोर चव. अर्ावर्ा बोलिारा; पोकळ डौल करिारा; बाष्ट्कळ; िुव्यचसनी; 
चवषयासक्त. 
 
णचचोरा   पु. झर्र्ोका. 
 
णचचोरडा चव. क्षलु्लक (जीव). (व.) 
 
णचचोरा, कचचोरा पु. झर्र्ोका; झर्रे्तील बी : ‘झर्र्ोऱ्यारं्ा खेळ खेळताना त्यानंी सवच झर्र्ोरे झजकले.’ 
- मस ं३१. (व.) 
 
णचचोरी   स्त्री. चछर्ोर वतचन; हलकटपिा; क्षरुपिा; पोकळ ऐटबाजपिा; पोरकटपिा; 
स्वभावार्ा, वतचनार्ा मूखचपिा. 
 
णचचोऱ्या चव. लाल रंर्ारे् लुर्डे. 
 
णचचोंदरा चव. र्पळ; हुशार; र्ुरुर्ुरु बोलिारा (मुलर्ा). 
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णचच्छक्क्ि, णचच्छक्िी स्त्री. सरे्तन तत्त्व; शुद्ध र्ैतन्द्य; परमात्मा; बुद्धी; मन. [सं.] 
 
णचजपट, णचजवट, णचजबीज चव. चर्र्चमड; चर्ताड (अक्षरे); वाईट रीतीने चलचहलेले, काढलेले. 
 
णचज्जड पु. मायास्वरूपार्ा एक चवभार् : ‘जड अजड चर्ज्जड एवं चत्रचवधमाया’ - लीर्उ १३३. 
 
णचट चिचव. चनमूटपिे; स्तब्धपिे; मुकाट्याने; र्ूप. 
 
णचटकी   स्त्री. चवचशष्ट आकारारे् मातीरे् भाडें : ‘कंुभार…डेरा, सुर्डे, वळेण्या, चर्टकी वरै्रे 
बलुत्यात िेतो.’ - र्ावंर्ाडा ७७. 
 
णचटकी   स्त्री. १. मुळ्यार्ी शेंर्; झडर्री. २. एका चवचशष्ट वनस्पतीर्ी शेंर्; एरंडारे् बारीक जातीरे् 
बी. ३. र्वारी. 
 
णचटकी   स्त्री. हातारे् मधले बोट व आंर्ठा याचं्या संयोर्चवयोर्ाने होिारा आवाज; र्ुटकी : 
‘शतसंख्या वाजवी ज्या जेवचवता ंमाय िेवकी चर्टक्या ।’ - मोउयो ७·७६. [ध्व.] 
 
णचटकुरा न. कार्िारे् कपटे, तुकडे : ‘मी फाडलेली चर्टकुरं घाईघाईत वार्लीं.’ - कोसला 
५६. 
 
णचटकुिा चव. लहान; चर्मुकला; छोटासा. [क. चर्चट्ट = लहान] 
 
णचटके न. छटाकारे् माप; शरेाच्या एक सोळाशंाएवढे माप. [क. चर्टे्ट] 
 
णचटकोबा पु. मातीरे् झलर्. 
 
णचटकोरा पु. कपटा : ‘रुपया रुपया र्ोळा करून पावतीरे् चर्टकोर िंोपडकरंूच्या तोंडावर 
फेकीत होते.’ - माखा १२९. 
 
णचटक्यांचे मांडव पहा : चटक्याचें मांडव 
 
णचटणचट, णचटणचटा चिचव. िूध काढायच्या भाडं्ात थेंबथेंब र्ळिाऱ्या िुधाच्या होिाऱ्या शब्िाप्रमािे; 
वासरू र्ाईरे् िूध पीत असताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे. 
स्त्री. चर्टचर्ट असा आवाज : ‘अंधारात काही चिसत नव्हतं; पि चर्टचर्ट ऐकू येत होती.’ - आभाळ १२. 
[ध्व.] 
 
णचटिी   स्त्री. पहा : णचटिे 
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णचटिीस पु. (राज्य.) एखाया व्यक्तीर्ा झकवा संस्थेर्ा पत्रव्यवहार, चलखाईपढाई र्त्यािी 
पाहिारी व्यक्ती. 
 
णचटिे सचि. कासेतील, स्तनातील िूध संपपयावरही थेंब थेंब िूध काढिे, चपिे. 
न. थेंब थेंब चपळून काढलेले िूध. [ध्व.] (वा.) णचटिीस पडिे - मूल, वासरू याचं्या चनःशषे चपण्याने 
(र्ाईरे्, आईरे्) क्षीि होत जािे. 
 
णचटिे अचि. (पालीने) चर्ट असा शब्ि करिे; पालीच्या आवाजार्ा वार्क धातू. [ध्व.] 
 
णचटिे चि. चबलर्िे. 
 
णचटनणवशी, णचटणनशी स्त्री. १. चर्टनचवसारे् काम, अचधकार. २. चर्ठ्यार्पाट्या चलचहिे; चनव्वळ पते्र 
चलचहण्यारे् काम. ३. चर्टचिसाच्या अक्षराप्रमािे संुिर, लहान (अक्षर.) [फा. चर्टनवीस] 
 
णचटनवीस, णचटिीस, णचटनीस पु. पते्र व पत्रारं्ी उत्तरे चलचहिारा सरकारी कमचर्ारी; चशरस्तेिार. 
[फा.] 
 
णचटपट, णचटणपट चव. चिचव. खरडलेले; चर्र्चमड चलचहलेले. 
न. खरडलेला, चर्र्चमड चलचहलेला कार्िार्ा तुकडा. 
 
णचटपाखरू न. कोिीही (मनुष्ट्य, पक्षी, जनावर र्.); लहान पाखरूसुद्धा (ह्ा शब्िार्ा उपयोर् 
नेहमी अकरिरूपीर् करतात) : ‘…कोिी मािूस-अर्िी चर्टपाखंरंूसुद्धा…ंचतथे उभे राहू िेऊ नका.’ - केस्व 
३२५. (वा.) णचटपाखरू नसिे - पूिच शून्द्यता, शातंता असिे. 
 
णचटिंड पु. िर मचहन्द्याला सभासिाकंडून ठरावीक रक्कम जमा करून एकचत्रत करायर्ा चनधी 
: ‘चतच्या संसाराकचरता ऑचफसच्या चर्टफंडातून कजच काढलं आहे मी - तीनशारं्.ं’ - अआर्ं ८०. 
 
णचटणमटा चव. र्ुटमुटा; र्ुटपुटता; जेमतेम पुरेल असा. 
 
णचटरं बाटरं न. जनावरारं्ी चपल्ले. 
 
णचटकिग, णचटू पु. लहान पि हुशार व मोहक मूल. 
 
णचटवी, णचटी चव. चर्टारे्; चर्टाने आच्छािलेले. 
 
णचटी स्त्री. चठपका : ‘चपवळ्या अंर्ावर ताबंड्ा चर्ट्या उठू लार्पया.’ - खळाळ १२०. 
 
णचटी स्त्री. चर्मूट : ‘कस्तुरीत पडली झहर्ार्ी चर्टी । चबर्डली सोन्द्यार्ी भटी ।’ - लोसाको 
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णचटी, णचठी, णचठ्ठी मसािा-ले सरकारी हुकूम पोहोर्चविारास रयतेकडून चमळिारी पोटर्ी : ‘चर्टी 
मसाला मौजे कोलोसे र्नाम पैकी सालाबािी जमा आहेत.’ - मसाप २·१५३; प्रचतवािीला बोलावण्यार्ी फी. 
[सं. चर्ट्] 
 
णचटुकिी, णचटुरिी चव. अर्िी लहान; चर्मुकली : ‘बाहुलीर्ं रक्षि करायर्ं कशाला आचि ही 
चर्टुकली उषा चतर्ं रक्षि करिार काय ?’ - सुिे ५८. 
 
णचटू पु. लहान, हुशार मूल. 
 
णचटूक पु. न. एका पक्ष्यारे् नाव. 
 
णचटोरा, णचटोरे, णचठोरा   न. कपटा; कार्िार्ा लहान तुकडा : ‘चशवर्चरत्रावर काही नवा 
प्रकाश पडेल असं वाटिारं एखािं चर्टोरं सापडण्यार्ी आशा वाटली.’ - र्िर्ोत ११२. 
 
णचट का णमट चिचव. अर्िी र्प्प : ‘संुिरी र्तका वळे ओरडून अर्िी कल्लोळ करीत होती; पि आता 
अर्िी चर्ट् का चमट्’ - पलकोघे ८१. 
 
णचट्टी स्त्री. वलेबुट्टी; नक्षीकाम; चवचवध आकारार्ी आकृती : ‘(पाडीने) र्ारचकन मुतात चभजलेली शपूेट 
चफरचवली…) पाव्हण्याच्या कापडावर चर्ट्ट्ट्या चर्ट्ट्ट्या.’ - र्ोतावळा २. 
 
णचट्टी, णचठ्ठी, णचटी, णचठी स्त्री. पहा : णचटी १. छोटे पत्र. [का. चर्ठे्ठ; र्ीटी = लहान पत्र.] २. 
हंुडी. ३. मटक्याच्या अड्ड्ड्ावंरील पावत्यारें् लहान लहान तुकडे : ‘तो… एका मटक्याच्या अड्ड्ड्ावर 
चर्ठ्याठ्या फाडतो.’ - धुश ४१. [सं. चर्ट्] (वा.) णचट्टी उिरिे - (वर झकवा चवषयी या शब्ियोर्ी अव्ययाला 
जोडून उपयोर्) मरण्यार्ी सनि चमळिे. (श्रीमंतार्ी, िेवार्ी र्.). णचट्टी उिरिे - एखायाकडून पैशार्ी 
चवलक्षि मित होिे. णचठ्ठी, णचठ्या टाकिे - १. आपपया मनात जो प्रशन असेल त्यार्ी होकाराथी व नकाराथी 
अथवा संभाव्य असतील चततकी उत्तरे कार्िाच्या सारख्या चनरचनराळ्या चर्ठ्याठ्यावंर चलहून त्या र्ुरर्ळून 
िेवासमोर टाकून व प्राथचना करून त्या चर्ठ्याठ्यापंैकी एक लहान मुलाला उर्लायला सारं्ून अशी चर्ठ्ठी वार्िे 
आचि त्यात चलहीलेले आपपया प्रशनारे् उत्तर असे समजिे. २. लाभाथीर्ी नाव ेचर्ठ्याठ्यावंर चलहून, चर्ठ्याठ्या 
उर्लून अग्रिम ठरविे. णचट्टी णिरविे, माघारे टाकिे - असाध्य िुखण्यातून बरे होिे. 
 
णचट्ट्या पु. चर्त्ता; चबबळ्या (वाघ). 
 
णचट्याणचट्याची   चव. नक्षीिार, वलेबुट्टीर्ी : ‘चहरीतपया पाण्यावर हंुबरार्ी काळीभोर चर्ट्याचर्ट्यार्ी 
सावली डसलेली.’ - खळाळ ११४. 
 
णचठडी, णचठोडी, णचठोरा पहा : चर्टोरा 
 
णचणठकार पु. चर्ठी, पत्र िेिारा : ‘ठाओ न पवता ंजेयार्ा । मनेचस मुरडील वार्ा । तो िेओ होये 
शब्िार्ा । चर्चठकारू’ - ज्ञा १५·१५. 
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णचठ्ठ, णचठ्ठी, णचठ्ठ, णचठ्ठा, णचठ्ठी पु. स्त्री. १. जमाबिंीर्ा तक्ता. २. खचजन्द्यावर केलेली मार्िी. ३. 
र्नामचर्ठ्ठी; र्नाम जचमनीर्ा तक्ता. ४. (प्रातंातील) पर्ारिाराचं्या पर्ारवाटिीर्ा तक्ता. ५. (लाविी हा 
शब्ि पूवी जोडपयास) लार्वड केलेपया जचमनीरे् पत्रक. ६. टार्ि; चटपि; नोंि. [सं. चर्ट्] 
 
णचठ्ठीचपाटी स्त्री. चर्ठ्ठी पत्र वरै्रे; चर्ठ्ठीचबठ्ठी. 
 
णचठ्ठीचा आकार   चर्ठ्ठी येतार् हजर होिारा आज्ञाधारक; चवश्वासू नोकर. 
 
णचडका, णचडखोर, णचढखोर चव. चर्डिारा; लवकर रार्ाविारा. 
 
णचडखोरपिा पु. बारीकसारीक र्ोष्टीवरून रार्ाविे; चर्रचमरा स्वभाव. 
 
णचडणचड स्त्री. १. चर्कचर्क; रेंिाडपिा. २. घामामुळे शरीराला आलेला चर्कटपिा; चर्बचर्ब. 
 
णचडणचड स्त्री. थोडक्या जारे्त पुष्ट्कळ मािसे, पिाथच असपयाने होिारी िाटी, र्िी, अडर्ि. 
 
णचडणचड स्त्री. कुरकुर; त्राचसकपिा. 
 
णचडणचडिे अचि. १. चर्खलाने युक्त होिे; रेंिाड होिे (जमीन, जार्ा र्.). २. चर्कट होिे; 
चर्डचर्डीत होिे (डोळे, शरीर र्.). 
 
णचडणचडिे अचि. चर्डिे; त्रासिे. 
 
णचडणचडा चव. चर्खलार्ा; चर्खलाने युक्त असा; रेंिाड. 
 
णचडणचडा, णचडणचड्या चव. त्राचसक; चर्डखोर. 
 
णचडणचडीि चव. १. चर्खलाने युक्त; रेंयार्ा; चनसरडा. २. (घामाने) चर्कट िंालेले (डोके, 
शरीर); चर्बचर्बीत. 
 
णचडणचप, णचडीणचप स्त्री. स्तब्धता; सामसूम. उिा. मास्तरारं्ी दृचष्ट वर्ाकडे वळतारं् सर्ळीकडे 
चर्डीचर्प. 
 
णचडचीड स्त्री. िाटी; र्िी. 
 
णचडिे, णचढिे अचि. १. र्ीड, रार् येिे; काविे; संतापिे. २. फोड िंालेपया, सडलेपया जारे्तून मासं 
वरै्रे वर येिे; उभरिे; उतिे. (वा.) णचढीिा येिे - रार्ाविे : ‘चशपाईबोवा…चर्ढीला येऊन 
त्यानंी…तरवारीला हात घातला.’ - मोर्न १४. [सं. र्द्च] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णचडणमड, णचडणमडाट स्त्री. अचतशय िाटी, र्िी, र्ोंधळ; र्िीपासून उत्पन्न होिारा संकुचर्तपिा; 
अडर्ि : ‘चर्डचमडाट तरी कमी होईल.’ - लव्हाळी २६०. 
 
णचडणमडिे अचि. चर्डचमड करिे; अंर् चफरविे; हलिे; सरिे (र्िीत, िाटीत). 
 
णचडरा, णचढरा चव. चर्डका; चर्डखोर; चर्डचर्ड्ा; चतडचतड्ा. 
 
णचडविी, णचढविी स्त्री. चखजविी; (एखायाला) कुल्त्सत बोलून, त्यारे् वमच काढून रार् आििे, 
चर्डविे. 
 
णचडणविे सचि. चखजचविे; र्ीड, रार्, संताप येईलसे बोलिे. 
 
णचडा पु. पक्षी; चर्मिी : ‘चर्डाकायी बोल व बोल चर्डा हारबर फोल फोलता फोलता तानेली िंाली’ 
- लोश २८. [झह.] 
 
णचडािी   स्त्री. कोटेरी जार्ा : ‘िोधार्ें प्रबल भरतें । भरी िेषाचर्या तचरयातें । असूया चतरस्कारारं्ी तेथें । 
चर्डािी उते अचतरुचत ।’ - एभा २·९७. 
 
णचडािी  स्त्री. १. कुजकेपिा; कुजिे : ‘अन्नाचर्या चर्डािीं । पीडती पशुपचक्षप्रािी ।’ - एभा 
२३·८५१. २. घाि; कुपात्र; घािेरडे भाडें : ‘जे का ंिुरं्धार्ी पोहिी । जे उतली चर्डािी चवष्टेर्ी ।’ - एभा 
२६·२०३. 
 
णचडार न. कोंबडे : ‘मातारं्ारे् चर्डारू ’ - र्ोप्रर् १८४. 
 
णचणडकाणमडी, णचडीकाणमडी, णचणडणमडी स्त्री. िाटी; र्िी; र्ेंर्रार्ेंर्री; र्ोंधळ. 
 
णचडी, णचणडया स्त्री. चर्मिी : ‘काळी चर्डी काकि घारी’ - एभा १०·५८१; ‘चर्ड्ा चर्मिे कावळे ।’ - 
िाचव २४४. [सं. र्चटका] 
 
कचडी स्त्री. १. चर्मिी. (व.) २. पत्र्यार्ा लहानसा चिवा : ‘र्रीबाच्या घरात असत तशा ‘चर्डी’ म्हिजे 
चर्मण्या ’ - एस्पडृा २६. [सं. र्चटका.] 
 
णचडी स्त्री. पत्त्यातील एक पान. 
 
णचडीचीप, णचडीचूप, णचडीणचप्प शातं; अर्िी स्तब्ध : ‘मंुबई शहर चर्डीर्ूप िंोपलं होतं.’ - अिेशी १३४. 
 
णचडीयाघर न. प्राचिसंग्रहालय : ‘सायंकाळी मध्यभार्ी असलेपया चर्डीया घराभोवती घोटाळिारे 
र्ोंर्ाटारे् थव…े’ - माचव १३. [झह.] 
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णचड्ड चिचव. वाढ खंुटलेले. ‘भात चर्ड्ड धरले.’ - भातार्ी वाढ खंुटली. (बे.) 
 
णचड्डी पहा : चड्डी : ‘शवेटच्या िोन खंुट्यापंैकी एकीवर िहाबारा वषच वयार्ी चर्ड्डी अन् िुसरीवर त्यार् 
आकारार्ं रेघारेघारं्ं कुडतं लोमकळत होतं.’ - बाचवबु ३. 
 
णचढखोर, णचढिे, णचढरा, णचढविी पहा : णचडखोर र्. 
 
णचिका, णचिकारा पु. १. फिकारा; संताप; रार्ार्ा िंटका; िोधावशे. (चि. येिे, लार्िे.) : 
‘वयस्कर बायकानंा िेखील चर्िकारा आला.’ - परेपा २३२. २. चतटकारा; चकळस; चशसारी. (चि. येिे.) 
[ध्व.] 
 
णचिका, णचिक्या चव. चर्डका; चर्डखोर; रार्ीट. 
 
णचिकारिे अचि. रार्ार्ा, संतापार्ा िंटका येिे. 
 
णचिकुिा, णचिुकिा, णचगोरा, णचिोरा चव. चर्मुकला; लहान. [क. चर्ण्ि = मूल] 
 
णचिणचि स्त्री. १. (उष्ट्ितेने, उन्द्हाने होिारी) र्ुिर्ुि; आर्. २. धुसफुस; रार्ार्ी कुरकुर; 
र्डफड; फिफि : ‘िोधें करी चर्िचर्ि । तो येक पढतमूखच ।’ - िास २·१०·३३. ३. चर्िार्ीि. ४. चजकीर; 
चफकीर; काळजी; धास्ती घेतलेपया मनार्ी अवस्था : ‘िोन तीन हजार मािूस जमलेलें  पि चर्िचर्ि करीत 
सर्ळा बाजार मार्ें पुढें मार्ें पुढें रेलत होता.’ - उअं २१. [ध्व.] 
 
णचििे सचि. १. वीट, िर्ड र्. ररू्न बुजचविे (िार, चखडकी र्.) : ‘धमार्ा िारवटंा दृढतर चर्चिला हा 
कली फार खोटा ।’ - चनमाक १·५७. २. (बीळ र्त्याचिकात) िर्ड, माती ठोकून भरिे. ३. ठासिे (लहानशा 
जारे्त मािसे, सामान); कोंबिे; र्ेंििे. ४. चजवतं र्ाडिे (एखाया मािसाला झभतीच्या पोकळीत जुलमाने 
घालून) झभत बाधूंन काढिे. ५. ठार मारिे. [सं. चर्.] 
 
णचििे सचि. १. वीि घालिे. २. परकर र्. ना र्ीि घालिे. 
 
णचिाचीि स्त्री. अनेक चखडक्या, चबळे र्. बुजवण्यारे् काम. 
 
णचिो पु. राळा. [रु्.] 
 
णचिोरा   पहा : णचिकुिा [क.] 
 
णचि चव. उतािा; पाठीवर चनजलेला. पहा : चीि झह.] (वा.) णचि करिे - उतािा पाडिे; कुस्तीत 
झजकिे. 
 
णचि चव. जार्ृत : ‘चर्तचर् र्ा रे्वचल र्ा रे्वचवले । चनिैलेचर् चनिचवले’ - अमृ ७६५. [सं.] 
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णचि न. मन : ‘हे लाखा ंचर्ता ंपुनवतंा’ - कालवार शीला ९·२४. 
 
णचिई, णचिई-या स्त्री. १. अजर्रासारखे एक जनावर. हे आकाराने मोठे, मंि व चनरुपरवी असते 
: ‘कोंबड्ा खािारी चर्तई…’ - सामा १४३. २. सपार्ी एक जात. 
 
णचिकवडी स्त्री. (खेळात) उतािी पडलेली कवडी. 
 
णचिड चव. चर्र्चमड चलचहलेले; खरडलेले; खोडाखोडी केलेले; काट मारलेले (चलखाि). 
 
णचििे चि. झर्तिे, ठरचविे, चवर्ार करिे : ‘आिी रामार् ंनाव घ्याव ंमर् चर्तपया कामा जाव’ं - जसा 
१७. 
 
णचिपट   चव. चनकाली कुस्ती; चनिायकरीत्या कुिीतरी चवजयी ठरेपयंत र्ालिारी कुस्ती : ‘तर 
त्या िंुंजीला चनकाली झकवा चर्तपटार्ी कुस्ती म्हिता येिार नाही.’ - युचज ६९. (वा.) णचिपट करिे - 
पराभतू करिे : ‘पलच  हाबचर येथपया पचहपया सलामीत तर जपानने अमेचरकेला चर्तपट केले होते.’ - िुमयु 
१३५. 
 
णचिर पु. काळवीट; चर्तळ. (िंाडी) 
 
णचिर न. चर्त्र : ‘चर्ताचरया चर्तरें काढी झभतीवरी’ - नर ९. [सं. चर्त्र] 
 
णचिर न. भतूखेतं : ‘हे र्ालतंया कसं ? का चर्तराचबतरार्ी भानर्ड हाय ?’ - उपरा ४६. 
 
णचिरकथा स्त्री. १. आश्चयचकारक घटनानंी भरलेली कथा. २. तमाशा, झधर्ािा : ‘एक हा मुलर्ा. 
त्यार्ी अशी चर्तरकथा.’ - बाब ७८. 
 
णचिरकथी, णचिरकथ्या चव. पौराचिक कथारं्ी चर्ते्र काढून त्यावरून कथा सारं्िारी एक जात झकवा 
त्यातील व्यक्ती; चर्त्रारे् चववरि करिारा. [सं. चर्त्र + कथ्] 
 
णचिरिे, णचिारिे सचि. १. चर्त्रानंी, आकृतींनी आच्छाििे (जमीन, झभत, कार्ि र्.) : 
‘हृियझभचतवरी चर्तरावा ।’ - िाचव २७२. २. वाईट रीतीने चर्ते्र, आकृती र्त्यािी काढिे. ३. (वाऱ्याने) 
आकाश बारीक ढर्ानंी आच्छाचित करिे. [सं. चर्त्र, चर्त्र्] 
 
णचिरणनथर होिे  पारं्िे: ‘मािसारें् घोळके त्यानंा पाहून चर्तर-चनथर िंाले.’ - अहेअहे २०५. 
 
णचिरंग   न. चर्त्र. 
 
णचिवािी स्त्री. मनःल्स्थती; चर्त्तवृत्ती. [सं. चर्त्त + वृचत्त] 
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णचिळ पु. न. अंर्ावर चठपके असलेले, आखूड झशर्ारे् झकवा चबनझशर्ारे् हचरि; चर्त्रमृर्. [सं. चर्त्र, 
चर्त्रल] 
 
णचिळ न. एक नािे. 
 
णचिळं बायडं चव. नक्षीिार; वलेबुट्ट्ट्यार्. 
 
णचिळी   चव. चर्त्रमृर्ाच्या रंर्ार्ा; चर्त्रमृर्ासारखा (प्रािी) : ‘एके मोहरीं मोरी पारडीं । एके 
वायी चर्तळी पुडंी ।’ - वाह २८१. [सं. चर्त्रल = चर्त्रचवचर्त्र] 
 
णचिंग, णचिांग पु. स्त्री. पहा : णचिांक ,णचताक 
 
णचिा स्त्री. पे्रतिहनासाठी रर्लेली लाकडे; सरि. [सं.] 
 
णचिा, णचिेवान पहा : णचत्ता, णचत्तवेान 
 
णचिाकिी, णचिागिी चव. झर्तेत; झर्ताग्रस्त : ‘आज असा का चर्ताकती बसलास ?’ - भजु १११. 
 
णचिाड, णचिड, णचिाडगुिार चव. चर्र्चमड चलचहलेले; डार् पडलेले, रेघोट्या, फराटे ओढलेले. 
 
णचिाड चिचव. पूिचपिे र्ीत : ‘कायिा फास िंाला कीं रयत चर्ताड मेली.’ - खेया १३. (कुि.) 
 
णचिाडिे चिचव. चर्चत्रत करिे; रेखाटिे : ‘प्रिवा पै चर्ताडैली खुने : जेथ िेवारें् ठाकले विचने ते 
वस्तु कारिे ’ : - ऋम ७९. [सं.] 
 
णचिाभस्म न. चर्तेतील राख. [सं.] 
 
णचिाभूणम, णचिाभूमी स्त्री. स्मशान; पे्रत जाळतात ती जार्ा. [सं.] 
 
णचिामिी चव. झर्तातुर : ‘मी झर्तेत पडलो. चर्तामती िंालो.’ - तअं १७६. 
 
णचिारिी स्त्री. चर्ते्र काढिारी स्त्री : ‘अन्द्यथा ज्ञानार्ें चर्त्र उठी । तेथ चर्तारिी हे चत्रपुटी । प्रचसद्ध 
जे का ं।’ - ज्ञा १८·४६०. [सं.] 
 
णचिारिे सचि. १. चर्चत्रत करिे, रेखाटिे. २. घाि करिे; रंर्चविे : ‘चपर्काऱ्या, थंुकी यानंी 
चर्तारलेला फुटपाथ.’ - धुश १३. [स.ं चर्त्र] 
 
णचिाणरया पु. चर्त्रकार : ‘चर्ताचरया चर्तरें काढी झभतीवरी’ - नर ९. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णचिारी   पु. चर्ते्र काढिारा; चर्त्रकार; चर्ते्र रंर्विारा. [सं. चर्त्रकार] 
 
णचिाणविे सचि. १. जारे् करिे; सूर्ना िेिे. २. चर्डचविे; त्रास िेिे; खोडी काढिे; सताविे. [सं. 
चर्त्] 
 
णचिांक, णचिाक-र् पु. स्त्री. मराठे लोकातंील चस्रयारं्ा र्ळ्यात सरीसारखा घालण्यार्ा अलंकार. 
परंतु आठव्या शतकाच्या सुमारास तो कमरेर्ा िाचर्ना होता असे चिसते : ‘चफटला झर्तेर्ा अचभलाख । 
म्हिोनी न घाली चर्ताकं । कृष्ट्िपिींर्ा पिाकं । तेचर् पिक हृियीरे् ।’ - एरुस्व ७·३७; ‘सरी चर्ताक भोंवरी 
। अलंकाराचर्या परी । नामें िंालीं िुरी । एक सोनें आचटला ।’ - तुर्ा ३७७५. [सं. चर्त्र + अंक] 
 
णचणि, णचिी स्त्री. सहा काटकोन-र्ौकोनानंी मयाचित असलेली घनाकृती. उिा. पुस्तक, पेटी, 
र्ौकोनी ओटा र्त्यािी. [सं.] 
 
णचणि, णचिी पु. चवचशष्ट आकाराचं्या चवटा माडूंन तयार करायर्ी यज्ञवेिी. ‘र्रुडाच्या आकारार्ी 
चर्चत (चवटारं्ी रर्ना) बनवनू…’ - र्ािे ४२. पहा : चयन [सं.] 
 
णचणि, णचिी स्त्री. (भौ.) चनमुळता खाबं. 
 
णचिी स्त्री. बुरा; बुरसा; बुरशी. 
 
णचिी स्त्री. झभर् 
 
णचिी पु. अजर्र. [झह.] 
 
णचिी, णचत्ती स्त्री. धुळ; राख : ‘आंर्ी चर्तीयेरे् काले’ - ज्ञानप्रबोध ८१९. [सं. चर्चत] 
 
णचिीय िुळई (स्था.) ज्या तुळईरे् सवच आडवे छेि एकरूप असतात अशी तुळई. 
 
णचिूर पु. काळा चतत्तर पक्षी. करड्ा चतत्तराएवढा तपचकरी काळा, अंर्ावर भरपूर पाढंरे चठपके व पटे्ट 
आचि पखं व डोक्यावर लालसर पटे्ट असलेला पक्षी. मािी बहुधा पाढंरा र्ळा असलेली. 
 
णचिेिे अचि. पाढंऱ्या बुरशीने युक्त होिे; बुरसिे. 
 
णचिेवान, णचत्तवेान पु. चशकारखान्द्यातंील चशकारी चर्त्त्यारें् काम पाहिारा झकवा चनर्ा राखिारा 
अचधकारी. - ऐको ३७९. 
 
णचिोड, णचिोडा   पु. घोड्ार्ा एक रंर्; पाढंऱ्या अंर्ावर ताबंडे चठपके असलेला (घोड्ार्ा) रंर्; 
तचिचशष्ट घोड्ार्ा प्रकार. 
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णचत स्त्री. ज्ञान; बुद्धी; र्ैतन्द्य; शुद्ध ज्ञान - र्ैतन्द्यरूपी ईश्वर; ब्रह्म; आत्मा. [सं.] 
 
णचत्कि  पु. र्ैतन्द्ययुक्त, र्ैतन्द्यरूपी कि : ‘त्या चर्त्किाच्या वरच्या जडारे्…’ - पासंर् ४५. 
[सं.] 
 
णचत्कब्रा  चव. राखी रंर् 
 
णचत्कािा ,णचत्काळा स्त्री. १. प्राण्यारे् सरे्तनत्व; ज्ञानशक्ती; र्ैतन्द्य. २. जीवनकला; जीव : ‘तंू 
पे्रमार्ा पुतळा । भक्तीर्ा चजव्हाळा । मचैत्रयेचर् चर्त्कळा । धनुधारी ।’ - ज्ञा ४·२९. [सं.] 
 
णचत्कणिका, णचत्कणळका   स्त्री. र्ैतन्द्यकचलका; ज्ञानरूप ज्योती : ‘अजुचनालार्ीं चर्त्कचळका । उजळचलया 
श्रीकृष्ट्िें ।’ - ज्ञा ११·१७८. [सं.] 
 
णचत्गेह न. ईश्वर; ज्ञानमय शातंी, आनंि र्. रे् स्थान, घर, चठकाि. 
 
णचत्घनचपिा स्त्री. ज्ञानरूपी मेघातील वीज : ‘ज्ञाताच्या कंुपिावरून ‘चर्द्घनर्पला’ उड्डाि करून 
जाते तेव्हा…’ - अंया २०. 
 
णचत्त न. मन; अंतःकरि; बुद्धी; वृत्त्यात्मक अंतःकरि परं्कातील र्वथा अवयव; मनोवृत्ती, चवकार, 
भावना, रार् र्त्याचिकारें् अचधष्ठान मानलेले हृियस्थान : ‘जे वस्तुर्ा चनश्चयें केला । पुढें तेंचर् झर्तंू लार्ला 
। तें चर्त्त बोचलपया बोला । येथाथच मानावें ।’ - िास १७·८·८. [सं.] (वा.) णचत्त उडून जािे - १. घाबरिे, 
उिास होिे; मन न रमिे. (कत्यार्ी षष्ठी असते) : ‘तें ऐकून महाराजारें् चर्त्त उडून रे्ले.’ - र्रंरु्प्त १३४. 
२. एखाया र्ोष्टीचवषयी मन चवटिे; नावड उत्पन्न होिे. णचत्त पुरणविे - लक्ष िेिे; लक्षपूवचक ऐकिे. णचत्ताि 
कुन्हा जािे, येिे - चर्त्तात चवकपप येिे. 
 
णचत्तक चव. हुशार; र्लाख; अपपवयस्क असून मोठ्या चवषयार्ी आवड असलेला. 
 
णचत्तचमत्कार पु. आश्चयच; अर्ंबा; सानंिाश्चयच. [सं.] 
 
णचत्तचाळक चव. १. र्च्छेरे्, मनोवृत्तींरे् चनयमन करिारा (ईश्वर). २. मन रमविारा; मनोरंजक; 
मन र्ाळविारा, चवकारयुक्त करिारा. [सं. चर्त्त + र्ालक] 
 
णचत्तज पु. मिन; कामिेव; मनात जन्द्मिारा (मिन). [सं.] 
 
णचत्तथरारक चव. मनात भीती चनमाि करिारे : ‘खून-मारामाऱ्या व चर्त्तथरारक प्रसंर् यानंी 
र्ाजलेली रहस्यकथा…’ - र्ोब े१८८. 
 
णचत्तभं्रश, णचत्तवैकल्प पु. न. १. मानचसक शक्तींर्ा भरं्; म्हातारर्ळ. २. िेहभानार्ा नाश; डोके 
चठकािावर नसिे; डोके चफरिे. [सं.] 
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णचत्तभ्रामक चव. मन मोहून टाकिारा; चर्त्ताकषचक; मन वेडे करिारा. [सं.] 
 
णचत्तर न. चवचर्त्र : ‘तू तर लेका चर्त्तरर् हायेस चनव्वळ !’ - भजु ४६. 
 
णचत्तिहरी स्त्री. अव. मनोचवकार; मनारे् छंि, तरंर्, चवलास र्. [सं.] 
 
णचत्तणवभ्रम पु. मन बहकिे; बुचद्धभ्रंश; मन चठकािावर नसिे. [सं.] 
 
णचत्तणवके्षप पु. चर्त्तार्ा समतोल चबघडिे; चवमनस्कता. [सं.] 
 
णचत्तवृणत्त, णचत्तवृिी स्त्री. १. मन. २. मनाच्या लहरी, तरंर्, पचरभ्रमि. [सं.] 
 
णचत्तस्पंद पु. चर्त्तारे् आंिोलन; चर्त्तार्ी र्रं्लता : ‘लोकझनिेच्या अचतरेकाने वैतार्ून 
िेशचहतारे् के्षत्र सोडण्याला चर्त्तस्पिं’ - आभासे ५३. 
 
णचत्तहीन चव. मन चठकािावर नसिारा; मनावर योग्य संस्कार नसलेला : ‘ते आघवेंचर् रे्लें  वाया 
। जे चर्त्तहीन ।’ - ज्ञा ९·१७८. [सं.] 
 
णचत्ता पु. वाघाच्या जातीरे् एक जनावर. याच्या अंर्ावर चठपके व डोळ्याखाली चतरक्या काळ्या रेघा 
असतात. [झह. र्ीता; स.ं चर्त्रक] 
 
णचत्तागि-णचत्तागिी चव. झर्तामग्न, झर्ताग्रस्त : ‘भरली र्रंभार्ा वढेा वशेीला पडला । रुक्मीन 
चर्त्तार्ती कंुडलीक का बुडाला ॥’ - लोसाको. 
 
णचत्ताणथिा चव. सजीव; चवर्ारी; चर्त्तसंपन्न; एकाग्रचर्त्त : ‘मा मी तंव चर्त्ताचथला । आचि श्रीरु्रु 
ऐसा िािुला’ - ज्ञा १८·१७११. 
 
णचत्ती स्त्री. राख, धूळ. [सं. चर्चत] 
 
णचत्तीिय सपय घोिस. हा जंर्लात सावपयामंधून वावरत असतो. 
 
णचत्पद पहा : ित्पद 
 
णचत्य, णचत्याक्ग्न, णचत्याग्नी पु. जचमनीवर चवटा माडूंन पेटचवलेला पचवत्र अग्नी : ‘चर्त्य, चर्ती व 
चर्त्याल्ग्न म्हिजे तीन वार औरस-र्ौरस नारं्रलेपया जचमनीवर चवटा माडूंन पक्ष्याचं्या बाह्रेषा 
िाखचवलेपया भार्ातं प्रज्वचलत केलेला पचवत्र अल्ग्न…’ - सह्ारी ४६१. 
 
णचत्याकृणि, णचत्याकृिी स्त्री. (र्.) खडीच्या रुळासारखा आकार. 
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णचत्र न. १. रंर्ीत तसबीर; रेषानंी, रंर्ानंी िर्ड, कार्ि, धातंूर्ी भाडंी र्त्याचिकावंर काढलेली 
मनुष्ट्य, जनावर, पिाथच, चनसर्चदृशय र्त्याचिकारं्ी आकृती. २. पत्त्याचं्या डावातील, र्ंचजफातील चर्त्रातंील 
राजा, रािी, रु्लाम. ३. चर्त्रचवचर्त्र रंर्. ४. मृर्जल. [सं.] (वा.) णचत्र पाडिे - चर्त्र काढिे, रेखाटिे : 
‘ऐको चिसीं र्ोसावीं पुचसलें  : ‘बाई तुम्हीं र्ीत्र पाडंू जािा ?’ : - लीर्पू ४४३. 
 
णचत्र पु. एरंड. [सं.] 
 
णचत्र न. चवचर्त्रपिा; चवचर्त्रपिारे् र्ाळे : ‘माते पाहुचन चर्त्र काय कचरता ंका ंपा ं। तुम्हीही असे ।’ - 
आसुर् ४३. 
 
णचत्र न. आश्चयच; नवल : ‘रोिवधे चरप ुमाचनचत जय मानू या, न चर्त्र हे तोही ।’ - मोकिच २·५. 
चव. १. आश्चयचकारक; र्मत्काचरक. २. चनरचनराळ्या रंर्ारं्ा; बहुचवध; नानाप्रकारर्ा. [सं.] 
 
णचत्रक पु. चर्त्ता; चबबळ्या वाघ. [सं.] 
 
णचत्रक पु. एक औषधी वनस्पती. 
 
णचत्रक पु. चर्त्रकार; चर्तारी : ‘र्र्णवष्ठ चर्त्रक शस्त्रधारी ।’ - रु्र् ३६·६७. 
 
णचत्रक पु. एक रत्न. 
 
चर्त्रक चव. चवचवध प्रकाररे् : ‘कोिंडी सर चर्त्रकी भयकरी तीरी’ - र्रा १११. 
 
णचत्रकथी, णचत्रकथ्या पु. एक लोकरंजनकार. तो र्ीतबद्ध कथा सारं्तो. त्या र्ीतातंील कथारं्ा 
दृक्प्रत्यय येण्यासाठी तो त्या कथेतील चवचवध प्रसंर्ारं्ी रंर्ीत चर्ते्र िाखचवतो. 
 
णचत्रकिा स्त्री. चर्ते्र काढण्यार्ी कला; सृचष्टसौंियारे् अर्र एखाया ऐचतहाचसक प्रसंर्ारे् झकवा 
एखाया व्यक्तीरे् हुबेहूब चर्त्र कार्िावर अर्र सपाट फलकावर काढिे. [सं.] 
 
णचत्रकंठ पु. १. खबूतर. २. सारस पक्षी. 
 
णचत्रकाई चव. अपूवच िेहार्ा; ज्यारे् शरीर चवचर्त्र आहे तो. 
 
णचत्रकार पु. चर्ते्र काढिारा; चर्तारी; चर्ते्र बनचविारा. [सं.] 
 
णचत्रकाव्य, णचत्रगाथा न. केवळ शब्िाचं्या रर्नेर्ी र्मत्कृती असिारे काव्य : ‘चतवारींर्ी प्रवृत्ती 
चर्त्रकाव्ये रर्ण्याकडे फार आहे…’ - सासंर्ा १४. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णचत्रगुप्ि, णचत्रगाथा पु. १. मनुष्ट्यमात्राच्या पापपुण्यारं्ी नोंि ठेविारा यमाच्या िरबारातील 
साकेंचतक अचधकारी. २. (ल.) चहशबेाच्या, चलचहण्याच्या कामात तरबेज असलेला मनुष्ट्य; कलमबहािूर. ३. 
(उप.) लोकारं्ी रु्प्त व झनय कृत्ये िुष्ट हेतूने पाहिारा. [सं.] 
 
णचत्रचंणद्रका स्त्री. चर्त्रपटात काम करिारी स्त्री : ‘त्या सुप्रचसद्ध चर्त्रर्चंरका आहेत ना !’ - जॅकपॉट 
११९. 
 
णचत्रठसा पु. चर्त्र असलेला छापण्यार्ा ठोकळा. 
 
णचत्रि न. रेखन; बारकाईने विचन करिे. 
 
णचत्रि न. कॅमेऱ्यातील चर्त्रपट्टीवर बाह् िेखाव्यार्ी चर्ते्र घेिे : ‘चर्त्रपटाच्या चर्त्रिासाठी मंुबईला 
जाण्यार्ा कायचिम…’ - चवशा २·८०. 
 
णचत्रदीप पु. दृक्-चशक्षिाला उपयोर्ी पडिारे एक याचंत्रक साधन झकवा उपकरि. लहान 
लहान कार्ावंर काढलेली चर्ते्र व चलचहलेला मजकूर प्रखर प्रकाशाच्या िंोतात पडयावर प्रके्षचपत करिारे 
साधन. र्ंग्रजीत त्याला मचॅजक लँटनच असे म्हितात. [सं.] 
 
णचत्रदूरिेखन न. (चवअ.) िूर अंतरावर चवयुत् संिेशानंी चर्त्र पाठचवण्यार्ी तारायंत्रासारखी एक 
पद्धत. [सं.] 
 
णचत्रन्यास पु. १. चर्त्राप्रमािे दृशय, माडंिी. २. (स्था.) जचमनीत संर्मरवरी िर्डारे् चवचवधरंर्ी 
तुकडे बसवनू केलेले जडावारे् काम. [सं.] 
 
णचत्रपट  पु. १. अनेक हलती चर्ते्र असलेला पट; चसनेमा. २. चर्ते्र असलेले कापड; नकाशा. 
[सं.] 
 
णचत्रपणट्टका स्त्री. (चशक्षि.) व्यक्ती, वस्तू, आकृती र्त्यािींच्या ल्स्थर छायाचर्त्रिाच्या आधारे तयार 
केलेली चर्त्रमाचलका. एक प्रभावी शकै्षचिक दृक् साधन. [सं.] 
 
णचत्रपारेषि न. (चवअ.) संिेशसंकेत पद्धतीने चर्त्र एका चठकािाहून िुसऱ्या चठकािी पाठचविे. 
[सं.] 
 
णचत्रबई   पु. मोर. 
 
णचत्रबंध  पु. काव्यातील शब्िरर्नेर्ा एक प्रकार : ‘अधचभ्रमक यासारखे चर्त्रबंध…’ - सासंप्र ६६. 
 
णचत्रबोध पु. चर्ते्र पाचहपयामुळे होिारे ज्ञान व अक्षर ओळख : ‘चर्त्रबोधाच्या आधाराने 
रामापाशीर् ती मुळाक्षरे चशकली…’ - उअं ९२. 
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णचत्रभंगी चव. एक झकवा तीन पाय पाढंरे असलेला (घोडा). अश्वप १·९८. हा अशुभ माचनतात. 
पहा : अरजि, अरजिी, अरजेि 
 
णचत्रभानु, णचत्रभानू पु. अग्नी. 
 
णचत्रमणि, णचत्रमिी पु. चठपक्यानंी युक्त असे रत्न : ‘नीलमिी हे कि सोन्द्यारे् चर्त्रमिी चतकडे 
।’ - चटक ४८. [सं.] 
 
णचत्रमंदीर न. चर्त्रपट तयार करतात झकवा प्रिर्णशत करतात ती जार्ा, र्मारत झकवा आवार : 
‘नाटकाच्या तालमीला हजर रहावयारे् त्या वळेी तो चर्त्रमंचिरात अडकलेला असतो.’ - ननाना १४१. [सं.] 
 
णचत्रमागय पु. (वािन) िोन मात्रा या प्रमािार्ा ताल. [सं.] 
 
णचत्रमूळ  स्त्री. एका वनस्पतीरे् नाव. 
 
णचत्रयुक्ि शब्दसंग्रह (चशक्षि.) अक्षर आचि त्या अक्षरारे् बोधिशचक चर्त्र एकार् चठकािी मुचरत केलेपया 
चर्त्रारं्ा संर्; चवयाा यांना अक्षर ओळख सुलभतेने व्हावी म्हिून वापरावयार्ी चर्त्रिर्णशका. 
 
णचत्रयोग पु. मातीर्ी चर्त्र तयार करण्यार्ी कला. [सं.] 
 
णचत्ररथ  पु. चमरविुकीतील सजवलेला िेखाव्यार्ा र्ाडा. 
 
णचत्ररूप, णचत्ररमिीय चव. (सास.) डोळ्यापंुढे हुबेहूब उभे करिारे िशचनीय; चर्त्राप्रमािे संुिर. [सं.] 
 
णचत्ररेखा स्त्री. १. चर्त्रार्ी रूपरेषा, बाह्रेषा, आराखडा. २. एका संुिर स्त्रीरे् नाव; उषेर्ी िासी. 
३. चर्त्रासारखी चजर्ी रूपरेषा आहे अशी संुिर स्त्री. [सं.] 
 
णचत्रणिणप, णचत्रणिपी स्त्री. (सास.) अक्षराऐवजी चर्त्रामंधून आशय व्यक्त करिारी चलपी. ‘कानजी 
ही चर्त्रचलपी सवांत अवघड आहे.’ - जाजपू १५१. [सं.] 
 
णचत्रिेखन न. चर्ते्र काढण्यार्ी कला; चर्ते्र काढिे : ‘कृचषकमचशास्त्र झकवा चर्त्रलेखन हे चवषय 
घेऊन जे परीक्षा िेतील त्यासंर् नोकरीस लायक समजलें  जाईल.’ - रशामू १. [सं.] 
 
णचत्रिेखसृणष्ट, णचत्रिेखसृष्टी स्त्री. चर्त्रकारार्ी सृष्टी; चर्त्रसृष्टी. [सं.] 
 
णचत्रिेप  पु. १. र्ोपीर्िंन अथवा र्ंधर्ोळ्या यारं्ी केलेली मूती : ‘ताबं्यारे् िेव चर्त्रलेपे ।’ - िास 
१९·५·१. २. तसबीर; झभतीवर काढलेली चर्ते्र : ‘तटस्त जैसी चर्त्रलेपे ।’ - वसेीस्व ५७. [सं.] 
 
णचत्रवज्रिंुड न. एक रत्न. [सं.] 
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णचत्रणवणचत्र चव. र्मत्काचरक; चनरचनराळ्या रंर्ारें्; आश्चयचकारक; नानाचवध. [सं.] 
 
णचत्रणवणथ, णचत्रणवथी स्त्री. चर्त्रिालन; कलाकृतींरे् प्रिशचन करण्यासाठी असलेले चवचशष्ट िालन. 
[सं.] 
 
णचत्रशब्दकोश पु. (चशक्षि.) पूिचतः झकवा बहुताशंाने शब्िाथचबोधक चर्ते्र समाचवष्ट केलेला शब्िकोश. 
[सं.] 
 
णचत्रशाळा स्त्री. चर्त्रसंग्रहार्ा चिवािखाना; कलािालन. [सं.] 
 
णचत्रस्िीि चव. तटस्थ, स्तब्ध : ‘र्ंचरय चर्त्रस्तीरे् : जाली र्ाते्र स्तीतमंते’ - ऋव ३९६. 
 
णचत्रा स्त्री. सत्तावीस नक्षत्रापंैकी र्विाव ेनक्षत्र. [सं.] 
 
णचत्रा चव. चठपक्यारं्ा. [सं. चर्त्रक] 
 
णचत्राचे ऊन चर्त्रा हे पजचन्द्यनक्षत्र असताना पडिारे ऊन. हे रुक्ष व कडक असते. उंर्ी वसे्र या उन्द्हात 
तापवली तर त्यानंा कसर लार्त नाही, हचरिाचं्या पाठी ह्ा उन्द्हाने काळ्या होतात. [सं.] 
 
णचत्राचे बाहुिे बाहुपयाप्रमािे वार्चवता येिारा आचश्रत मनुष्ट्य. 
 
णचत्रान्न न. प्रसंर् चवशषेी डाळ टाकून केला जािारा एक प्रकारर्ा फोडिीर्ा भात. [सं.] 
 
णचत्राबाहाडा चव. रंर्ीबेरंर्ी. 
 
णचत्रािंकार पु. साचहत्यशास्त्रातील एका अलंकारारे् नाव. यारे् िोन प्रकार आहेत. १. प्रशनातर् 
उत्तर अंतभूचत असते तो. २. िोन झकवा अचधक प्रशनानंा एकर् उत्तर असते तेव्हा होतो तो. 
 
णचत्राविी, णचत्राहुिी; णचत्राविी, णचत्रावथी, णचत्राधी स्त्री. अव. भोजनारंभी ब्राह्मि पानाच्या 
बाहेर उजव्या बाजूस िेवतानंा उदे्दशून जे घास ठेवतात ते. त्यारं्ी संख्या संप्रिायपरत्व ेिोन ते पार्पयंत असते 
: ‘पानाभोवती चर्त्राहुती घातपया’ - एस्पडृा.८. [सं.] 
 
णचत्राणविे पहा : णचिरिे [स.ं चर्त्र] 
 
णचत्रासारखा चव. (ल.) स्तब्ध; मूक; चनश्चल. 
 
णचत्रांकन न. १. चर्त्र काढिे; रेखाटिे; उिाहरिािाखल झकवा स्पष्टीकरिाथच काढलेली चर्ते्र, 
रेखाटने र्. २. एखािा प्रसंर् झकवा दृशय शब्िाचं्या सहाय्याने हुबेहूब उभे करिे. 
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णचणत्रक   पहा : णचत्रक : ‘जैसा चर्चत्रकु आपुला ंकरीं । चर्त्र काढी जाता कुचसरीं ।’ - चिपु २२. 
 
णचणत्रिी   स्त्री. शृरं्ारशास्त्रानुसार ठरचवलेपया चस्रयाचं्या र्ार (पचद्मनी, चर्चत्रिी, हल्स्तनी, शचंखनी र्.) 
वर्ापैकी एक. नानचवध कलारु्िानंी युक्त स्त्री. [सं.] 
 
णचणत्रिे सचि. शब्िानंी विचन करिे : ‘सुशीलेच्या व्यल्क्तमत्वातपयार् सहजतेच्या आधाराने - हा सवच प्रसंर् 
चर्चत्रला जातो.’ - जास्विं १८. 
 
णचणत्रि चव. १. रेखाटलेले; चर्त्रानंी युक्त; चर्तारलेले; चर्त्राचंकत केलेले; ज्यावर चर्ते्र काढली आहेत 
असा. २. स्तंचभत; चिड़्मूढ; आश्चयाने थक्क, र्चकत िंालेला. [सं.] 
 
णचत्रीकरि न. चर्त्रपटातील दृशये कॅमेऱ्यातून चर्त्रपट्टीवर उमटचवण्यार्ी चिया; पद्धती. 
िेखाव्यारें् चर्त्रपट्टीवरील चर्त्रि : ‘चर्त्रीकरि पहायला आलो आचि आता ंचसनेमात आपि काम करिार.’ 
- अक्षर ८३. [सं.] 
 
णचत्रीव, चीत्रीव चव. १. चर्त्रातंील; चर्त्रात काढलेले; चर्तारलेले : ‘जाि पोकळीरे् पेडवळे । अर्ा 
चर्त्रीव फळें  । वीर हे िेखें ।’ - ज्ञा ११·४६४. २. चर्चत्रत; रंर्ीत; नक्षीिार : ‘हातीं चर्त्रीव काठी होती :’ - 
लीर्पू २०५. 
 
णचत्रींचा िेख १. झभतीवर काढलेले चर्त्र. २. (ल.) िेखण्या मनुष्ट्यास व प्राण्यास म्हितात; संुिरी; संुिर 
स्त्री. 
 
णचत्रोपम चव. चर्त्रासारखे  
पु. (तत्त्व.) आत्मा हार् अंचतम अथवा प्राथचमक सत्य आहे असे सारं्िारे तत्त्वज्ञान. [सं.] 
 
णचत्सागर पु. ज्ञानझसधू; ज्ञानरूपी समुर. [सं.] 
 
णचत्साक्षी, णचत्स्वरूप पु. ईश्वर. [सं.] 
 
णचत्सुख  न. चर्त् मध्ये असिारे सुख; ज्ञानमय आनंि, चर्रूपी सुख. 
चव. ज्यारे् चर्त् हेर् सुख आहे तो; ज्ञानमय आनंिार्ा भोक्ता. 
 
णचत्सूयय पु. ज्ञानरूपी सूयच; ज्ञान हार् सूयच. 
 
णचत्स्वरूप चव. ज्ञानरूप; ज्ञान हेर् ज्यारे् रूप तो (ईश्वर). 
 
णचथड, णचथाड पहा : णचिड 
 
णचथडा, णचथडी पु.  झर्धी; फडका; रर्टे; सुडके; चर्रर्ूट;फाटलेला कपडा; चठर्ळ. [झह,] 
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णचथडा पु. मािसाच्या, जनावराच्या अंर्ावरील तीळ, मस, डार्; फळावरील डार्. [झह. चर्थ्रा] 
 
णचथडे न. पातळ साल, सालपट, टरफल, पापुरा. 
 
णचथिे अचि. चर्डिे; रार्ाविे; काविे. 
 
णचथविी, णचथाविी स्त्री. १. (वाईट र्ोष्ट करायला िुसऱ्याला चिलेले) प्रोत्साहन; उते्तजन. २. 
(एखायाच्या चवरुद्ध िुसऱ्यास चिलेली) उठाविी. ३. चर्डचविे; संतापचविे. भडकविे : ‘बौद्धारं्ी चर्थाविी 
होती.’ - एवाका २७. (चि. िेिे) 
 
णचदणचद्ग्गं्रणथ, णचदणचद्ग्गं्रथी स्त्री. र्ैतन्द्य व जड िेह यारं्ी र्ाठ, भेट; जड व र्ैतन्द्य यारं्ा 
परस्पराध्यास : ‘जीव नाश ेचशवपिेंसी । चर्िचर्द्गं्रथीसी अहंकारू ।’ - एभा २०·३७८. [सं.] 
 
णचदरने   चि. १. फुशारकी मारिे. २. चर्डिे. 
 
णचदंबर   न. १. र्ैतन्द्यरूप आकाश; चर्िाकाश : ‘का ंप्रतीचतपाखीं चर्िंबरा । र्ोसाचवया नोहावें 
।’ - ज्ञा ७·१५४. २. चर्रूप, र्ैतन्द्यरूप वस्त्र. [सं.] 
 
णचदात्मा पु. १. परमात्मा. २. चवर्ारशक्ती. 
  
णचदानंद पु. ज्ञानमय आनंि; ब्रम्हानंि. [सं.] 
 
णचदाभास प. (प्राण्यारे्) सरे्तन तत्त्व; ज्ञानाभास; र्ैतन्द्यार्ा आभास; जीव. [सं.] 
 
णचद घन   चव. र्ैतन्द्यमय, ज्ञानमय (ईश्वर). [सं.] 
 
णचद्ग्द्रव्य न. (तकच .) आकलन, स्मरि, चनिचय, र्च्छा झकवा तकच  या र्ोष्टी करण्यार्ी क्षमता 
असलेली शक्ती अथवा शल्क्तसमुिाय. मानवामधील बौचद्धक झकवा तार्णकक र्ंचरयशक्ती. 
 
णचदु्रप, णचदू्रप चव. र्ैतन्द्यरूपी, शुद्धज्ञानस्वरूपी (ईश्वर) : ‘तो साक्षी चर्रुप । कमचप्रवृत्तीर्ा संकपपु ।’ 
- ज्ञा १८·४५७. [स.ं] 
 
णचद्वाद पु. १. (तत्त्व.) अंचतम सत्ता ही मायावी सत्याच्या पलीकडे असते अथवा कोित्याही वस्तूरे् 
सारतत्त्व चतच्या संबधंी आपपयाला होिाऱ्या आकलनात अनुस्यतू असते असे प्रचतपािन करिारा 
तत्त्वज्ञानातील चसद्धातं, मत. २. (सास.) वस्तुजात हे चर्त्तत्त्वार्ा आचवष्ट्कार आहे असे प्रचतपाििारी 
चवर्ारसरिी. [सं.] 
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णचद्वादी   पु. (तत्त्व.) एकतर मायावी सत्यापलीकडील वस्तूर् फक्त सत्य असतात झकवा 
कोित्याही वस्तूरे् सारतत्त्व चतच्या आपपयाला होिाऱ्या आकलनाच्या अथवा बुचद्धर्म्यतेच्या व्यचतचरक्त 
काही नसते असे मानिारी व्यक्ती. 
 
णचणद्विासवाद पु. बद्ध झकवा मुक्त अशी कोित्याही तऱ्हेर्ी सापेक्ष जािीव ज्ञानाच्या चठकािी न राहिे 
हे तत्त्वज्ञान. 
 
णचद वृिी. णचद वृत्ती स्त्री. १. र्ैतन्द्यस्वरूप वृत्ती असिे. २. माया; आचिप्रकृती : ‘तेथ चर्द् वृत्ती पचहलें  
। महतत्त्व उमललें  । तें पान वापहेंिुपहें । एक चनघे ।’ - ज्ञा १५·९४ [सं.] 
न. (सास.) र्त् तत्त्वार्ा आचवष्ट्कार. [सं.] 
 
णचन न. चर्न्द्ह; खूि : ‘सीताबाई लळे िंाडािंाडाले पाहून । मारोती बरमर्ारी चर्न पाहे वरतून ॥’ - 
लोसाको. 
 
णचनई, णचनाई चव. र्ीनिेशार्ा; र्ीनिेशासंबधंी; चर्नी. 
 
णचनका, णचनक्या चव. चर्डखोर; रार्ीट; तामसी. पहा : णचिका 
 
णचनका, णचनगा चव. लहानसा; छोटा; चर्मुकला (मुलर्ा). [क. चर्न्न] 
 
णचनका, णचनकारा, णचनकारिे पहा : णचिका, णचिकारा, णचिकारिे 
 
णचनकाणविे सचि. १. चर्डचविे; रे्तचविे; चखजचविे; चडवर्िे; टोर्िे. २. र्शारा, खूि करिे. 
 
णचनकुिा, णचनगुिा चव. छोटा; लहानसा; चर्मुकला; चर्मिा. पहा : णचिकुिा [क. चर्न्न] 
 
णचनख स्त्री. झर्ता; काळजी. (व.) 
 
णचनगवने सचि. भडकविे. (अचह.) 
 
णचनगारी स्त्री. चठिर्ी; तेज : ‘कृताथच जीवनाच्या स्मृतीर्ी चर्नर्ारीचह होती.’ - डाली ४२. 
 
णचनगी स्त्री. चठिर्ी. (अचह.) [ध्व.] 
 
णचनणचनी, चीनचीनी स्त्री. १. रातचकडा; रात्री चर्नचर्न असे ओरडिारा चकडा; रात्र : ‘चनजो नेिी 
सकाळवळेीं । राती काळीं चर्नचर्नी ।’ - तुर्ा २२८७. २. (ल.) कटकट. [ध्व.] 
 
णचनट न. चर्नीमातीरे् वैचशष्ट्ट्यपूिच भाडें : ‘कार्सामान घ्यावयारे् तर चर्नटपासून…उत्तमोत्तम 
माल…’ - अचशचि २०. 
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णचनट, णचिट न. डास; मच्छर र्त्यािी. 
 
णचनिे सचि. र्हूकडून घेरिे, लहान जारे्त बचंिस्त करिे, झभतीत चर्निे : ‘जैसा येकािा पारधी वनातुं 
। भोवतेआ वारु्रा चर्चनतु ।’ - चिपु ७४२. पहा : णचििे [सं. झर्.] 
 
णचनपाट पु. टमरेल; पत्र्यार्ा डबा : ‘तवलीर्ा कर्कोल झकवा चरकामा चर्नपाट त्याला पुरे.’ - 
बलुतं ६. 
 
णचनणभन होिे काही न सुर्िे; र्िाविे : ‘िोन चिस रडून रडून त्येर्ं डोसकं चर्नचभन िंालंय…’ - 
र्ोतावळा ५९. 
 
णचनमुिा चव. लहान; छोटा; सुरेख. 
 
णचनवि  जकात महसूल. 
 
णचना, णचनॉ स्त्री. एक प्रकाररे् फळ; चर्नी; एक कंि (कु.) 
 
णचनाई पु. जचमनीवरील एक पक्षी; यास चर्नी असेही म्हितात. 
 
णचनाटी   चव. लहानसा पि संुिर; नीटनेटका. [क. चर्न्न] 
 
णचनान चिचव. जोरात : ‘अप्पा लवंड…तट्ट्ट्यार्ी बलैर्ाडी चर्नान पळवीत येऊन िाखल िंाला.’ - चमरास 
२८७. 
 
णचनापटिी, चेनापटिी चव. मराससंबधंी; मरासर्ा; मरासकडील. 
 
णचना बेटींग एक प्रकारर्ा जुर्ार : ‘चर्ना बेटींर्’ हा खेळ खेळायला तर एक आिाही पुरे.’ - बलुतं ६. 
[रं्.] 
 
णचनार स्त्री. १. रे्री. (र्ो.) २. काचशमरातील एक वृक्ष. 
 
णचनांसुक न. तलम रेशमी वस्त्र : ‘पाय धुचन िाचटले चर्नासुंके’ - एरुस्व ५०·३९५. [सं.] 
 
णचणनमारो चव. लहानसा, चर्मुकला. (कु.) [क. चर्न्न] 
 
णचनी चव. लहानसा. [का. चर्न्नी = लहान मुलर्ी] 
 
णचनी, णचने स्त्री. कोनफळार्ी एक जात; चर्नी कोनफळ, चर्नी कोनफळार्ा वले, मूळकंि. 
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णचनी स्त्री. र्ूक; चखळा; मेख. 
 
णचनी स्त्री. १. ज्याने पत्रा तोडतात तो लोखंडी जाड चखळा; चछनी. २. भाडं्ावर नाव घालण्यारे् 
हत्यार. [सं. चछर] 
 
णचनी स्त्री. मेंिीर्ी एक जात. 
 
णचनी स्त्री. (चवटीिाडूंच्या खेळातील) चवटी. [क. चर्न्नी] 
 
णचनी स्त्री. (धोतरार्ी) र्ुिी. (व.) 
 
णचनी, चीनी, णचनी साखर स्त्री. १. एक प्रकारर्ी पाढंरी चपठीसाखर. २. साखरेर्ा एक प्रकार. 
[झह.] 
 
णचनी कापूर कापरार्ी पाढंरी जात (र्ीन िेशातून हा कापूर येतो असा समज आहे). 
 
णचनी मािी स्त्री. चर्कि मातीर्ा एक प्रकार. ही शुभ्र पाढंरी असते. चहर्ीर् चर्नी भाडंी (पेले, बशा, 
र्हािाण्या र्त्यािी) करतात; शाडू : ‘अन् सलते ही माझ्या चर्त्तीं । ‘ आज-काल’ र्ी जिु चर्चनमाती ।’ - 
मढेक ५२. 
 
णचनी रेशीम र्ीन िेशातील रेशीम; हलक्या जातीरे् रेशीम. 
 
णचनुकि, णचनुगि, णचमुिा चव. चर्मुकला; र्वलासा; छोटा. [क. चर्न्न] 
 
णचनूक पु. (भ.ू) रॉकी पवचताच्या उतरिीवरून सखल भार्ाकडे वाहिारे र्रम वारे. 
 
णचनोरा चव. लहान पि संुिर; चर्मुकले (मूल, चपलू, वस्तू र्त्यािी). [क. चर्न्न] 
 
णचन्नादािी, णचन्नादानी चव. र्ुिर्ुिीत आचि हुशार (मुलर्ा); र्लाख; हजरजबाबी (पोर, मूल). 
 
णचने्न न. रताळे. (बे.) 
 
णचन्मय, णचन्मात्र   चव. १. शुद्ध ज्ञानस्वरूपी; र्ैतन्द्यरूप; शुद्ध ज्ञानमय (असा ईश्वर, ब्रह्म). २. शुद्ध 
ज्ञानाने, बुद्धीने युक्त : ‘रक्त श्वेत कृष्ट्ि पीत प्रभा चभन्न । चर्न्द्मय अंजन सुिलें  डोळा ं ।’ - तुर्ा ४०३६. ३. 
चर्न्द्मय; र्ैतन्द्यरूप असे. [सं.] 
 
णचन्ह न. १. मनुष्ट्य, वस्तू, पिाथच ओळखण्यार्ी खूि; चनशािी. उिा. मस, तीळ, डार्, चठपके 
र्त्यािी. २. (साहर्यच, समानाचधकरि र्त्यािी चनयमामुंळे कोिा एका र्ोष्टीरे्, रु्िाचिकारें्) ज्ञापक; र्मक; 
अचभज्ञान; व्यंजन. उिा. िॉस, स्वल्स्तक, चबल्ला, संप्रिाय, योतक, वषे र्त्यािी. ३. (र्चितशास्त्र, 
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रसायनशास्त्र) पाचरभाचषक साकेंचतक खुिा. उिा. अचधक (+); उिे (-); रु्चिले (✕); भाचर्ले (/) र्त्यािी. 
४. (लाकडाच्या फळीने, बंिुकाच्या बाराने चिली जािारी) सूर्ना. ५. अवलक्षि; लोकचवलक्षि कृती; र्ाळा; 
खोडी. ६. अवलक्षिी; चवचर्त्र, खोडसर, िाड, लोकचवलक्षि असा मनुष्ट्य, मूल. ७. ज्ञापक अर्क र्मक 
र्ोष्ट, वस्तू; रोर्ारे् बाह्लक्षि. उिा. चपवळे डोळे, काटेरी जीभ र्त्यािी : ‘नाना रोर्ारं्ी परीक्षा । नाना 
चर्न्द्हारं्ी परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।’ - िास ५·५·१५. [सं.] 
 
णचन्हिे सचि. ओळख पटचविारी खूि करिे; ‘ऐसा चर्न्द्ही चर्न्द्हतु । िेखसी तो चर् मुर्तु’ - ज्ञा ३·७४. [सं. 
चर्न्द्ह] 
 
णचन्हाणचन्ह न. मुरा, चटळे, पताका र्. : ‘चर्न्द्हाचर्न्द्ह अपार िंाले होते’ - लीर्उ ४५४. [सं.] 
 
णचन्हांकन न. १. (गं्रथ.) वर्ीकरिात वापरलेपया साकेंचतक खुिा. २. खुिा करिे. 
 
णचन्हांकनपद्धणि, णचन्हांकनपद्धिी स्त्री.  (गं्रथ.) वर्ीकरिार्ी साकेंचतक पद्धती. 
 
णचक्न्हि  चव. खूि केलेला; डार्, चठपका असलेला; आकृती काढलेला; ज्यावर चर्न्द्ह आहे 
असा. [स.ं] 
 
णचक्न्हि धनादेश  (वाचिज्य.) आडव्या झकवा उभ्या रेषा मारलेला धनािेश. अशा धनािेशार्ी 
रक्कम त्यावर चनिेचशत केलेपया व्यक्तीच्या, संस्थेच्या खात्यातर् भरली जाते. 
 
णचप पहा : चीप 
 
णचप, चीप चिचव. र्ूप; र्प्प; काही न बोलता; हंू का र्ू ं न करता; अर्िी स्तब्ध : ‘काय 
स्तनार्णथचशशुच्या शब्ि उचर्त सातं्वनी पडे चर्प हा ।’ - मोउयो १०·६३. 
 
णचपकिे अचि. चर्कटिे : ‘चर्पकून बसपयावनी म्हशीच्या पाठीवर बसून राचहला.’ -वाळवि १३१. 
 
णचपका चव. (विचचवपयासाने िंालेले चपर्का या शब्िारे् रूप). १. अधचवट चमटलेला; चर्पड्ा; मंि 
तेजार्ा; ज्यातून पािी र्ळते आहे असा (डोळा). २. चपर्क्या डोळ्यार्ा (मनुष्ट्य). 
 
णचपकी स्त्री. चर्मूट; चर्मटी (तपकीर र्. र्ी). 
 
णचपकुरा पु. अळू; एक प्रकारर्ी पालेभाजी. पहा : चमकुरा 
 
णचपणचपिे पहा : चपचपिे, चवचविे र्त्यािी 
 
णचपणचपीि पहा : चबचबीि : ‘आंघोळ करायर्ी आचि…चर्पचर्पीत अंर् पुसायरे्…’ - मकथा ६०. 
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णचपट, णचपड न. १. चििल धान्द्यार्ी सालपटासह असलेली डाझळबी. २. डाळीवर राचहलेले 
फोलकट; डोळ. ३. पोकळ, न भरलेला िािा. [सं. चर्पट्] 
 
णचपट, णचपड, णचपटणचपट न. १. प्रभातकाल; अरुिोिय. २. संध्याकाळी; संचधप्रकाश. (चि. 
पडिे.) 
 
णचपड स्त्री. संध्येर्ी पळी; आर्मनी. (कर.) 
 
णचपट पु. र्ोथा. 
 
णचपटा पु. (कुस्ती) एक डाव. एका पटाऐवजी िोन्द्ही पट उपसिे. 
 
णचपटी स्त्री. १. रस काढून घेतलेला, चपळलेला ऊस; उसारे् चर्पाड. २. खायला न चमळापयामुळे, 
आजारामुळे वळलेली पोटार्ी खपाटी, िामटी; रोडावलेले शरीर, पोट, र्त्यािी. ३. िंाडार्ी बारीक फािंी; 
फोक; चशपटी; चशमटी. [सं. चर्चपट्] 
 
णचपटे न. पावशरेारे् जुने माप : ‘शवेट बारीला बळहो साक चर्पटी बेतल.’ - एहोरा १३७. [क. चर्टे्ट] 
 
णचपड, णचपडा न. डोळ्याला येिारा चर्कट पाढंरा मळ, मळार्ा तंतू; तुकडा : ‘डोळा चनघतीं चर्पडें । 
नाकीं िाटलीं मेकडे ।’ - िास ३·१·२१. 
चव. चर्पडलेपया डोळ्यार्ा; चमर्चमच्या डोळ्यार्ा (मनुष्ट्य) [सं. चर्चपट्] 
 
णचपड, णचपाड, णचपडणचप, णचपाडणचप, णचपडणचपाड चव. अंधुक अंधुक; अस्पष्ट चिसिारे; भरुकट 
चिसिारे. 
 
णचपडिे  अचि. (डोळ्यानंा) चर्कटा, चर्पड येिे; चर्कट्याने डोळे चर्कटिे. 
 
णचपडा पु. एक जाड मध्यम भात. 
 
णचपडी स्त्री. डोळ्यारे् पाते लवण्यास लार्िारा काळ; क्षिाथच; चनचमष. [सं. र्प्] 
 
णचपडी स्त्री. १. एक र्वत. २. र्कलीर्ा सार्ा. 
 
णचपिे सचक. रे्पिे; िाबिे; चमटिे. या रूपात या चियापिारे् जुळचविे, एकमेकाजंवळ आििे, 
एकमेकाशंी जोडिे, संलग्न होिे र्त्यािी अथच होतात. उिा. पाय चर्पिे - (उडी मारताना) पाय एकमेकाशंी 
जोडिे, जुळचविे. फासे चर्पिे - (िान टाकताना) र्ष्ट त्या िानारे् फासे जुळचविे. डोळे चर्पिे - चर्पडाने 
डोळे चर्कटिे. डोळे चर्पिे, हाताने चर्पिे - (खुिचवताना, सूर्ना करताना)डोळे चमटून, चमर्कावनू, 
नाकावर बोट ठेवनू, हात िाबनू खुिाविे. तोंड चर्पिे - (तापात) ओठ एकमेकानंा चर्कटिे. [सं. र्प्] 
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णचपिळ, णचपिळा, णचपिाळा चव. बसकट; थबकट; र्पटा. 
 
णचपनळी स्त्री. १. चपर्कारी; पाण्यार्ी धार जोराने िूर उडवण्याकचरता केलेले नळीच्या आकारारे् 
एक यंत्र. २. सळईच्या आकारारे् एक वैयकीय हत्यार. (चि. मारिे.) 
 
णचपरी स्त्री. चर्ळकाडंी, चपर्कारी : ‘एखािी मोटार पाण्याच्या चर्पऱ्या उडवीत भरधावत र्ालली.’ - 
नार्ीि ६०. पहा : णचपळी 
 
णचपिा-णचपिी   स्त्री. चपर्कारी : ‘सेनाधंुरधरास मूत्रकृच्छामुळें  प्रािाचंतक श्रम जाले. सेवट 
बाह्ोपर्ार र्ंचरयिारा कवायार्ी चर्पली (काढ्यार्ी चपर्कारी) मोठ्या प्रयासें करून केली, तेव्हा ंहोत होत 
(हळूहळंू) मूत्र मोकळे जाले.’ - ऐको ३८०. 
 
णचपिी स्त्री. एक प्रकारर्ी चपवळट माती. 
 
णचपळी, णचपुळी, णचपोळी  स्त्री. १. चपर्कारी. फवारा. २. सळईसारखे वैयकीय शस्त्र; कापसार्ी 
वात. ३. ओघळ; ओहोळ. ४. पाण्यार्ी चर्ळकाडंी : ‘धारा धबाबे खळाळ । चर्पळ्या र्ळक्या भळाळ ।’ - िास 
११·७·४. ५. माडं्ारं्ी पकड. [सं. र्प्] 
 
णचपळी स्त्री. ताल धरण्यारे् एक लाकडी साधन, वाय. भजन, कीतचन र्त्याचिकाचं्या वळेी ताल धरताना 
वापरतात. [सं. र्प्] 
 
णचपळी स्त्री. पावसार्ी सर. (कर.) [ध्व.] 
 
णचपाट, णचपाड न. १. उसातील रस चपळून काढपयावर राचहलेला शुष्ट्क भार्; कडब्यार्ी फोलकटे, 
वाळलेली ताटे : ‘उंसार्ीं चर्पाडें साडुंनी । जैसा रस घेईल र्ाळूनी’ - चवझसउ ६·६७. २. (ल.) पोट खपाटी 
रे्लेला, िुबळा िंालेला मनुष्ट्य. ३. डोळ्यातील चर्कट मलाशं, चर्पडा, र्ू; डोळ्यातील चर्पड्ार्ा तंतू 
अथवा थोडासा भार्. [सं. चर्चपट] 
 
णचपाड्या चव. रु्ऱ्हाळातील चर्पाडारं्ी वारावार करिारा. 
 
णचपारी स्त्री. एक चवचशष्ट वनस्पती. 
 
णचपारी स्त्री. खडकातील, डोंर्रातील भेर्, कपार, खबिड : ‘झखडीच्या चर्पारींतून सारखे पाण्यारे् 
प्रवाह वाहत होते.’ - स्वप २८. 
 
णचपारी स्त्री. र्ाभंारार्ी बारीक आरी. 
 
णचणपटाक्स्थ, णचणपटास्थी   स्त्री. र्ापट हाड. [सं.] 
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णचपी उडी पाय जुळवनू मारलेली उडी. 
 
णचपुटकचगळी स्त्री. चर्टपाखरू; यार्ा प्रायः अकरिरूपी प्रयोर् करतात. 
 
णचपुळी, चीपुळी स्त्री. १. र्ुटकी : ‘मोटकें  िािोसाकचडल चवर्ारीचत : आचि र्ोसावी चर्पूळी वाचत :’ - 
लीर्उ १·१. २. चपर्कारी [सं.] 
 
णचपोटा पु. लाकडातील अथवा िर्डातील भेर्, चछर; पोकळी बुजवण्यासाठी वापरलेला लाकडार्ा 
तुकडा, र्ीप, कपर्ी र्. [सं. चर्पीट] (वा.) (अंगाचा, शरीराचा, पोटाचा) णचपोटा होिे - अंर्, शरीर, पोट 
आजाराने, अशक्तपिाने, खायला न चमळापयाने सपाट, कृश होिे. 
 
णचपोटी   स्त्री. वरून व खालून िाब िेऊन बाधूंन काढलेली र्ठडी, र्ोठोडे. [सं. चर्चपट] 
 
णचपोरा पु. (िर्डार्ा, सुपारीर्ा) बारीक तुकडा; बारीक खंड : ‘र्ंर्ीतला सुपारीर्ा र्ोपरा काढला.’ 
- वानर्ी १४४. (व.) 
 
णचपोळी  स्त्री. १. िर्डार्ी, लाकडार्ी लहान र्ीप, कपर्ी, धलपी. २. कथेकरी, भजनकरी 
याचं्या हातातील चर्पळ्यापंैकी प्रत्येक. 
 
णचपोळी  स्त्री. मडक्यार्ी खापरी. 
 
णचप्प चव. ओले झर्ब; संपूिच; र्पर्पीत : ‘तेलाने चर्प्प चभजलेला िंर्ा…’ - सामा २०१. 
 
णचप्प चिचव. शातं; र्प्प; र्ूप; स्तब्ध; र्पर्ीप. 
 
णचबणचब, णचबणचबा चिचव. पावसार्ी चरपचरप, पाण्यारे् थेंब टपकिे र्त्याचिकाचं्या आवाजाप्रमािे 
आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
णचबणचब स्त्री. १. (कपडे र्त्याचिकारं्ा) ओलेझर्बपिा; चर्बचर्बीतपिा. २. (रस्त्यार्ी) 
चर्डचर्ड; चर्र्चर्र्. ३. (जचमनीर्ा) िलिलीतपिा; चनसरडेपिा; िलिल. 
 
णचबणचबिे अचि. १. (कपडे र्त्यािी) ओले झर्ब चभजिे; पाण्याने थबथबिे. २. (जमीन) चनसरडी, 
बुळबुळीत होिे, चर्खलाने युक्त होिे; चर्डचर्डीत होिे; रेंिाडिे. 
 
णचबणचणबि चव. १. ओलेझर्ब; पाण्याने थबथबलेले; ज्यातून पाण्यारे् थेंब टपकत आहेत असे. २. 
चर्डचर्डीत; चर्खलार्ी; िलिलीत; चनसरडी; रेंिाड (जमीन). 
 
णचबटिे   चि. िाबिे, आवळिे. 
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णचबड, णचबोड चव. िलिल; पािथळ; चिंलाि (जमीन) : ‘ते चर्बडीर्ं रान तेवढं तुझ्या वाटिीला…’ 
- पेरिी १४६. 
 
णचबडीि स्त्री. चर्बुडारं्ी वले; शेंिाडार्ी वेल. (राजा.) 
 
णचबिे, कचबळिे चि. िाबिे, चर्रिे. 
 
णचबििे सचि. चर्वडिे : ‘खंुटीवरर्ी सोल काढून चर्बलीत बसला,’ - मळिी. 
 
णचबल्ले चव. वाह्ात; खोडकर; िाड. (खा.) [झह. चर्चबल, चर्चबल्ला] 
 
णचबळ पु. धान्द्य खािारा एक पक्षी. 
 
णचबुक पु. १. हनुवटी. २. (नृत्य) हनुवटीरे् अचभनय. हे ओठ, जीभ व िात याचं्या साहाय्याने करतात. हे 
सात प्रकाररे् आहेत. [सं.] 
 
णचबूड, णचबडे न. शेंिाड; वाळूक : ‘चर्बडें तउसीं चवनोि…ते कोठा ंमेळतीं ॥’ - चिपु २१·०३. [सं. 
चर्र्णभट] 
 
णचभट, णचभूट, णचभूड स्त्री. शेंिाडार्ी, चर्बुडार्ी वले. 
न. १. शेंिाड; चर्बडू; वाळूक; राजापुराकडे यालार् चर्भाड, चर्बुड म्हितात. काही प्रातंात फूट असेही 
म्हितात : ‘हार्ता ंचर्भाडे वाळुकें  खातु असे.’ - परं्तंत्र १·२६. २. पूिचपिे वाढ होण्यापूवी चपवळा पडलेला 
आंबा. [सं. चर्र्णभट] 
 
णचभाड स्त्री. पािी धरून ठेविारी जमीन. 
 
णचभावनी स्त्री. वाकुली; वडेावनू िाखविे. (व.) 
 
णचम न. पोल; फोलकट; पोर्ट भात. (कु.) 
 
णचमकचारी चव. कंजूष. 
 
णचमकिे सचि. (चमर्किे यारे् विचचवपयासाने िंालेले रूप.) (डोळ्याने) खूि, र्शारा, संकेत 
करिे. 
 
णचमकी स्त्री. र्ोयटी : ‘नारी तू नटलीस तू का उसाच्या चर्मकीला । चपत्या माज्या िौलतीर्ं आंबं लोळती 
चजचमनीला ।’ - लोसाको. 
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णचमकुरा, णचमकोरा पु. (अंर्ाला घेतलेला) चर्मटा; (अंर्ावर नखानंी काढलेला) चवर्कुरा, 
ओरखडा : ‘ती चर्डली आचि चर्मकुरे काढण्यासाठी अबिुलर्ा पाय शोधू लार्ली.’ - र्ार्ो ८८. [क. 
चर्मटु] 
 
णचमकुरादळ पु. एक प्रकारच्या अळवार्ी भाजी. पहा : चमकुरा, चमकोरा : ‘चर्मकुरािळ चर्रुचन 
र्ारं्ली र्मर्मीत फोडिी िेउचन र्राचरत ।’ - अमृत ३४. 
 
णचमकुिा चव. लहानसा; चर्मिासा; छोटा; न्द्हानुला. [क. चर्न्न] 
 
णचमखडा पु. १. (कामटीवरून बोटाच्या जोराने फेकायर्ा) लहान खडा. २. (ल.) र्लाख, 
र्ुिर्ुिीत, र्ािाक्ष मुलर्ा. ३. रस्त्याच्या बाजूर्ी िर्डारं्ी रास; रस्त्यावर आपयारे्पया लोकानंी एक एक 
िर्ड टाकपयामुळे जमलेला िर्डारं्ा ढीर्. पहा : णचमिखडा 
 
णचमखुरा, णचमखोरा, णचमकुरा, णचमकोरा, णचमकोडा, णचमखोडा पु. एक पालेभाजी; अळू. पहा : 
चमकोरा 
 
णचमणचम चिचव. त्रस्त : ‘िुपारर् ंउन्द्ह चर्मचर्म करत होतं.’ - राकाघाका ४५. 
 
णचमणचमिे सचि. कुजबुजिे; झनििे : ‘र्टक र्ािंण्या मज चर्मचर्मती । तारे तरुिे िपचि र्िचत ।’ 
- बाल. [ध्व.] 
 
णचमणचमिे अचि. िंोंबिे; र्ाविे; िुखिे. 
 
णचमट, णचमटी स्त्री. (अंर्ाला घेतलेला) चर्मटा; चर्मखुरा. [सं. मुर्ुटी] 
 
णचमट स्त्री. चर्मूट; र्ुटकी; हातार्ा अंर्ठा आचि पुढले बोट याचं्या जुळिीने घेतलेपया पिाथारे् 
पचरमाि; आंर्ठा व तजचनी यारं्ी जुळिी : ‘उजव्या हातार्ी चर्मट पुढं करून ते म्हिू लार्ले…’ - व्यंमाक 
४६. 
 
णचमट स्त्री. स्पशच केला असता चजर्ी पाने चमटतात अशी लाजाळूसारखी वनस्पती. 
 
णचमट पहा : कचबट 
 
णचमटिे  अचि. १. चर्मटा घेिे; िाबिे; चर्मटीत धरून आवळिे. २. र्ेंर्रिे; चर्रडिे; रे्पिे; 
झर्बटिे. ३. आकसिे; संकोर् पाविे; संकुचर्त होिे; सुरकुत्या पडिे. 
 
णचमटा चव. कपळावर िोन भोवरे असलेला (घोडा). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णचमटा पु. ताल धरण्यासाठी वापरण्यात येिारे िोन पात्यारें् लोखंडी हत्यार; वाय; साधन : ‘एक पेटी, 
एक ढोलकं, एक चर्मटा… हा भजनी मंडळीर्ा जामाचनमा.’ - रामन २३. 
 
णचमटा पु. १. हातार्ा आंर्ठा व तजचनी यारं्ी पकड; चर्मखुरा; चवर्कुरा. २. पिाथच. वस्तू घट्ट 
धरण्याकचरता, चपळवटण्याकचरता, उर्लण्याकचरता, उपटण्याकचरता केलेले सोनार र्. रे् हत्यार. ३. 
(ल.) एकमेकानंा चमळिाऱ्या (परस्पराशंी लघुकोन करिाऱ्या) िोन नयामंधील, िोन रस्त्यामंधील 
जचमनीर्ा चत्रकोिाकृती झर्र्ोळा भार्. ४. (ल.) र्कडे आड चतकडे चवहीर अशा प्रकारर्ी पेर्ार्ी, 
अडर्िीर्ी, संकटार्ी ल्स्थती. ५. (चर्मट्याने केस र्त्यािी) उपटिे. [झह.; क. चर्म्मु] (वा.) णचमटा घेिे 
- एखायाला िंोंबेल, बोरे्ल असे बोलिे, तशी कृती करिे. णचमटा धरिे - न्द्हाव्याकडून चर्मटा करवनू, 
केस उपटून घेिे. णचमट्याि धरिे - पेर्ात धरिे; अडर्िीत आििे. णचमट्याि सापडिे - अडर्िीत, 
पेर्ात पडिे, धरले जािे. 
 
णचमटागुडघा पु. झमधेपिा; पेर्; अडर्ि : ‘तुम्हास कोिार्ा चर्मटारु्डघा असपयास चिक्कत घेऊन 
लाबंिीवर पडपयास तुम्हास वाईट आहे.’ - ऐसंसा २·१७. 
 
णचमटा वळि (स्था.) घाटाच्या रस्त्यावरील १८० अंशातून चिशा बिलिारे अवघड वळि. 
 
णचमटी स्त्री. चर्मट (तपकीर र्. र्ी). (वा.) णचमटी घािणविे - एखायाला मारण्यासाठी मंत्रप्रयोर् 
करिे. णचमटी टाकिे - कीटकारें् चवष उतरचवण्यासाठी मंत्र घालिे. णचमटी िाविे - युल्क्तप्रयुक्तीने कोिा 
एकाला वश करिे. 
 
णचमटी स्त्री. डोंर्रावर पसरिारे एक काटेरी िुंडूप. 
 
णचमडी स्त्री. (साकेंचतक) तलवार. 
 
णचमि, णचमिा, णचमिसा चव. लहान. चर्मुकला; र्वलासा; छोटासा; लहान पि सुरेख; लहान 
आकारार्ा. 
 
णचमिखडा पु. कामटीने, र्लोलीने, धनुकलीने जोराने उडवायर्ा बारीक खडा. [क. चर्म्मु = 
बोटाने उडविे] 
 
णचमिचारा पु. र्वतार्ी एक जात; हे र्वत चर्मण्यानंा चवशषे आवडते म्हिून याला हे नाव पडले 
असावे. 
 
णचमिचारा, णचमिाचारा पु. मुलारं्ा खाऊ. 
 
णचमिणचटके न. प्रातःकाळर्ी चर्मण्यारं्ी चर्वचर्व सुरू होण्यार्ी वळे. 
 
णचमिडोळ्या चव. चर्मिीच्या डोळ्यापं्रमािे लहान, बारीक डोळे असलेला (मनुष्ट्य). 
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णचमिबाग पु. स्त्री. लहानशी बार् : ‘चतच्या (िंाडीच्या) मध्यभार्ी एक लहानसा चर्मिबार् असे.’ - 
पाआव्ह ३७. 
 
णचमिसाळ स्त्री. एक प्रकाररे् भात. 
 
णचमिा पु. चर्मिी या पक्ष्यातंील नर. 
 
णचमिी स्त्री. १. चर्मण्यातंील मािी. हा पक्षी रानात न राहता मनुष्ट्याने र्जबजलेपया वस्तीत राहतो. हा 
जर्ातील बहुतेक भार्ात आढळतो. ह्ार्ी उपजीचवका धान्द्य व चकडे यावंर असते. २. लाकडारे्, मातीरे् 
चर्मिीरे् चर्त्र. यातून चशटी वाजचवता येते. ३. िोन वाटोळ्या खापऱ्यास र्ामडे मढवनू केलेले खेळिे; 
कुडमुडे. ४. िारारं्ी, चखडक्यारं्ी ताविाने बिं करण्याच्या उपयोर्ी असलेले, काट्याभोवती चफरिारे 
चर्मिीच्या आकारारे् लाकडी बोंड. ५. केळफुलातील फिीच्या िात्याच्या तळातील कोश. हा शुभ्र व अधचवट 
पारिशचक असतो. हा भाजीला चनरुपयोर्ी असतो. [सं. स्यम्] णचमिीच्या दािाने िोडिे - (सुपारीसारखा) 
खाय पिाथच वस्रात रु्ंडाळून िातानंी फोडिे. असे केपयाने तो पिाथच मुखरसिूचषत, िुसऱ्या मािसाने खायला 
उष्टा होत नाही अशी (मुलारं्ी) समजूत आहे. णचमिीसारखे िोंड करिे - (चनराशमुेळे, िुःखामुळे, 
अपमानामुळे) मुरा, तोंड, रे्हरा उतरिे; चनस्तेज होिे; एवढेसे तोंड करिे : ‘पि पहा तो कसे चर्मिीसारखे 
तोंड करून बसला आहे.’ - रु्मं. 
 
णचमिी   स्त्री. १. (चर्रण्यातंील, कारखान्द्यातंील) उंर् धुराडे : ‘पुण्याच्या आसपास शेंकडों 
चर्मण्या उभ्या राहतील…’ - लोचटकेले १·१६९. २. धारे (धूर बाहेर घालचवण्यासाठी घराला असते ते). ३. 
रॉकेलच्या चिव्याच्या बनचरवर ठेवण्यार्ी कारे्र्ी नळी, फुर्ा र्त्यािी. ४. तेल र्त्यािी ओतण्यासाठी केलेले 
नरसाळे. ५. चटनच्या पत्र्यार्ा धुराडचिवा. ५. रॉकेलवर र्ालिारा, समभजु असिारा, पत्र्यार्ा र्ोल छोटासा 
चिवा. [रं्. चर्म् नी] 
 
णचमिीची मुरकंुड चर्मण्याचं्या चर्त्रानंी (झभत र्. वर) काढलेली, रंर्वलेली वतुचळाकृती. हीत 
चर्मण्यारं्ी तोंडे बाहेर असतात. 
 
णचमिीचे पोहे एक प्रकारच्या र्वतारे् बी. हे चर्मण्यानंा फार आवडते. पहा : पोहे 
 
णचमिे, णचमळिे  पहा : कचबिे, कचबळिे : ‘त्यामुळं त्यार्ा रे्हरा चर्मून रे्ला.’ - बाचवबु १०७. [सं.] 
 
णचमधार  चव. चिंमचिंम : ‘बाहेर चर्मधार पाऊस लार्ला होता.’ - र्दृपा ११३. 
 
णचमाई चोट्टी चव. र्ोरटी, रु्पर्ूप, र्प्प. 
 
णचमाईना स्त्री. सोन्द्यार्ी सरी. 
 
णचमाटी   स्त्री. (र्मचकार) तजार्ी, (जोड्ावरील सार्ळीर्ी) मार्ील िोन टोके जोडायला 
मध्यस्थी धरलेली र्ामड्ार्ी र्ीट. 
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णचमी, णचमू स्त्री. लहान मुलाचं्या भाषेतील चर्मिीर्ा वार्क शब्ि. 
 
णचमुकिा चव. लहान पि सुरेख; तल्लख (मुलर्ा). [क. चर्न्नु] 
 
णचमुटिे  सचि. पहा : णचमटिे १ : ‘तैशी सुबद्ध आटली । पुटीं होती िाटली । तें वज्रासनें चर्मुटली 
। सावध होय ।’ - ज्ञा ६·२२५.  
 
णचमुटा पु. लर्का; तुकडा : ‘झजचतया मासारे् चर्मुटे । तोचडती जेथ ।’ - ज्ञा १७·२५७ [सं. मुर्ुटी] 
 
णचमुटी-चीमुणट स्त्री. चर्मूटभर मीठ : ‘साधेंहो : तुम्हाचस तिपाना अनोज्ञाः सीः बीः र्ुळुः र्ीमुचटः या ं
र्हंुमध्ये न र्मे तचर एकु ठाओ आपजवीजेः’ - लीर्उ ७८. 
 
णचमुरडा चव. १. लहान; छोटा. २. खुजट; पूिच वाढ न िंालेला (मुलर्ा). 
 
णचमुरा, णचमोरा, णचमुटा पु. चर्मटा; चर्मखोरा (चि. काढिे, घेिे); चवर्कुरा; ओरखडा. (वा.) 
णचमुरा उठिे - ओरखडा, चवर्कुरा पडिे. 
 
णचमुळिे अचि. सुरकुतिे : ‘त्वर्ा झकचर्त चर्मुळली होती.’ - भचि ३१. 
 
णचमूट, णचमोट स्त्री. १. चर्मट (तपकीर र्त्यािी पिाथांर्ी). २. र्ुकटी; चर्मटी. ३. घोड्ाच्या 
कपाळावरील एक अशुभ चर्न्द्ह; घोड्ाच्या कपाळावरील िोन भोवरे जोडिारी केसारं्ी रेषा, चर्मटा. पहा : 
झुपका [सं.] (वा.) णचमूट िाविे - तर्ािा लाविे; चपच्छा पुरविे; चनकड लाविे : ‘या पुस्तकारें् काम 
मजकडून अर्िी चर्मूट लावनू करवनू घेतलें .’ - आम प्र. १२. 
 
णचमोरा, णचमोरी, णचमोरे   पु. स्त्री. न. निीतील खेकड्ार्ी एक जात. 
 
णचमोि, णचमोिा चव. लहान व संुिर; चर्मुकला; छोटा. (प्रा.ं) 
 
णचम्म चव. चभजलेले. पहा : कचब 
 
णचम्मटपंथी चव. कवडीर्ुंबक; कृपि : ‘डॉ. आपटे मोठें धार्णमक असून चर्म्मटपथंी होते.’ - आघर् 
१२५. 
 
णचर चिचव. िीघचकाळापयंत; बरेर् चिवस. उिा. चर्रकाल. र्. [सं.] 
 
णचरक स्त्री. चतटकारा; वीट; चशसारी; चकळस. (प्रा.) 
 
णचरकखोर चव. तऱ्हेवाईक; कंटाळखोर; चमजासी; आजारपिामुळे र्ोखंिळ िंालेला. 
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णचरकिे   उचि. र्र्, टर ्आवाज होऊन, करून फाटिे, फाडिे (वस्त्र र्त्यािी). [ध्व.] 
 
णचरकिे  अचि. आमाशंािी चवकाराप्रमािे लहान मुलाला, आजारी मनुष्ट्याला एकिम पि थोडे 
शौर्ाला होिे; चपळकिे. [फा. चर्र्णकत; ध्व.] 
 
णचरकिे  अचि. (हत्तीरे्) र्ीत्कार करिे. [ध्व. र्र्] 
 
णचरकिे  अचि. १. (मातीच्या, कारे्च्या भाडं्ाला) र्ीर, तडा पडिे. २. (वयात आपयावर 
मुलार्ा, फार र्ायन केपयामुळे र्वयार्ा) आवाज फुटिे; बिसूर होिे. (सामा.) (र्वयार्ा आवाज र्ाताना) 
मधूनमधून बिसूर होिे. ३. चबघडिे; फसिे; चफसकटिे (धंिा, मसलत, बेत र्.). ४. (रार्ाच्या भरात, 
आवशेात) बडबडू लार्िे. ५. ओरडिे; चर्त्कार करिे : ‘एक खार…खोडावर उलटी होऊन चर्रकू लार्ली.’ 
- व्यंमाक ५४. [ध्व.] 
 
णचरकर, णचरकन, णदनी-णदशी चिचव. चर्ळकन; टरचकन; चर्रच, टरच असा आवाज करीत; टरचचिशी. 
[ध्व.] 
 
चेरकंडी, चेरकांडी स्त्री. पहा : णचळकांडी, णचपळी. १, २. (ल.) पावसार्ी जोरार्ी सर. (चि. 
लार्िे) [ध्व.] 
 
णचरका स्त्री. डोंर्रावरील हरळीसारखे र्वत. 
 
णचरका चव. १. सहज फाडला, चर्रला, कापला जािारा; चठसूळ (कार्ि, लाकूड र्.). २. फाटलेला 
(कार्ि); भेर्, फट, र्ीर पडलेले (लाकूड, िर्ड). [ध्व.] 
 
णचरका चव. चर्रकिारा; चर्डखोर. 
 
णचरकाम न. करवतीने लाकडे कापण्यारे् काम; अरेकसारे् काम. 
 
णचरकाि चिचव. फार चिवसपावतेो; बहुतकाळ; िीघचकाळपयंत. [सं.] 
 
णचरकाणिक चव. फार चिवस चटकिारे, राहिारे; फार चिवसापंासून र्ालत आलेले. [सं.] 
 
णचरकाळी स्त्री. चर्रटी; पट्टी (लाकडार्ी, पानार्ी, कापडार्ी). 
 
णचरकांब स्त्री. र्ीप (सोन्द्यार्ी, र्ािंीर्ी). (प्रा.) 
 
णचरकी स्त्री. १. पहा : णचळकांडी, णचपळी. २. आतड्ार्ा एक चवकार; आमाशंामुळे थोडा थोडा 
चवसर्णजलेला मळ. (वा.) णचरकीस येिे - थकिे; िमिे; चजकीरीला येिे. 
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णचरकी, णचरक्या  चव. ज्याला लवकर चकळस, कंटाळा, वीट येतो असा (मनुष्ट्य); खंतखोर. 
 
णचरकुट, णचरकूट न. १. कापड; कपडा. २. झर्धी; फाटलेले कापड; झर्धुक; फटकूर : ‘सवांर्ी 
लोबलें  मासं । चर्रकुटा साचरखें ।’ - िास ३·५·४६ फाचडलें  चर्रकुट ।’ - िाचवधा २९४. पहा : णचरगुट 
 
णचरखाडिे अचि. रेघोट्या ओढिे, असंबद्ध चलचहिे : ‘…पाटीवर काहीतरी चर्रखाडून…’ - माअ ८६. 
 
णचरखांब पु. तुळई उभी चर्रून, कापून केलेला खाबं. 
 
णचरगटिे, णचरंगटिे उचि. (िोन पिाथांच्या कैर्ीत, पेर्ात, िाबात सापडून) चर्रडले जािे; 
चर्रडिे; िाबिे; र्ेंर्रिे; िाबले जािे. 
 
णचरगुट, णचरगूट  न. १. (उप) कापड; कपडा; वस्त्र. २. झर्धी; चर्रटी; फडके; झर्धूक. ३. 
पाघंरूि; अंथरापाघंरायरे् कपडे; वस्त्रप्रावरि; कपडालत्ता वरै्रे. [सं. र्ीर+क. रु्ठ्ठ] 
 
णचरघोडी स्त्री. (सामा.) १. कुरघोडी. २. बेडूकउडीर्ा, कुरघोडीर्ा खेळ. 
 
णचरणचर  स्त्री. चर्र्चर्र्; रपरप; चर्बचर्ब; रेंिड. 
 
णचरणचर, णचरणचरा चिचव. १. र्रकन, टरकन, र्रच आवाज करीत. २. बुरबुर पाउस पडत; 
चिंरीचमरी; चशचरचशरी. [ध्व.] 
 
णचरणचरिें अचि. १. ओरडिे; र्ीत्कार करिे (हत्ती र्त्यािीकानंी). २. रार्ाविे. ३. तडकिे; 
तडासिे; फुटिे; चर्रकिे (आवाज). ४. आवाज होउन फाटिे. ५. कुरकुरिे; हळू रडिे : ‘पोर तेवढ्यात 
उठले चन चर्रचर्रू लार्ले.’ − र्िं २९. [ध्व.] 
 
णचरणचरीि चव. जुने; चिंरचिंरीत; चवरचवरीत िंालेले (कापड). [ध्व.] 
 
णचरणचऱ्या चव. तापट स्वभावार्ा; चर्डखोर; चकरकोळ कारिावरून चर्डिारा (मनुष्ट्य). [ध्व.] 
 
णचरचंुबक पु. र्ुबंकत्वारे् कायम स्वरूपारे् रु्ि असलेला लोहर्ुबंक. 
 
णचरचोळी स्त्री. एक प्रकाररे् िंाड; (सामा.) मेळ ह्ा नावाने ओळखले जािारे िंाड. 
 
णचरचोळे न. रे्ळफळ; चर्रर्ोळीरे् फळ. 
 
णचरट, णचरट, णचिट न. डास; घंुघुरटे; मच्छर; मुरकूट. पहा : णचिट 
 
णचरटा पु. एका बाजूकडून घेतलेला केळीच्या पानार्ा तुकडा, फाळका. 
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णचरटी, णचरटे स्त्री. (चर्रटा या शब्िापासून लघुत्ववार्क) १. चर्रटा; केळीच्या पानार्ा एका बाजूने 
फाडलेला तुकडा : ‘मात्राचर्या चत्रपुटीया । प्रिव काय केला चर्रटीया ।’ − अमृता १·५८. २. जचमनीर्ा 
झर्र्ोळा तुकडा. ३. झर्धी; चर्रफळी; पट्टी (कापडार्ी, कार्िार्ी). [सं. र्ीर] 
 
णचरटोळी स्त्री. १. तान्द्ह्ा मुलाला स्तनपान चशकचवण्यासाठी कापसार्ा चभजवनू र्ोखायला िेतात 
तो बोळा. २. तुकडा; चर्रफळी : ‘लाकडी र्जानंी चर्रटोळ्या केलेलं ते आकाश …’ − िुिचम्य २८६. [सं. र्ीर] 
 
णचरड, चीड स्त्री. १. रोष; रुसवा; रार्; त्रास; उिे उत्तर, ममचश्रवि र्. पासून होिारा मनार्ा क्षोभ; 
अपमान जािविे; रार्. (चि. भरिे.) २. चर्डखोरपिा. ३. चतटकारा. चकळस. (चि. येिे). 
 
णचरड, णचरडी, णचरडखोर, णचरडीखोर चव. चर्डिारा; लवकर रार्ाविारा; चतडचतडा; चर्डचर्ड्ा; 
चहरवट. 
 
णचरडिे उचि. १. रे्पिे; िाबिे; संतापिे. २. मारिे; कुसकरिे. [सं. र्ृत्] 
 
णचरडी स्त्री. लहान मुलीरे् लुर्डे. (वा.) णचरडी नेसिे, णचरडी मागिे – रार्ाने, संतापाने फिफििे, 
धुमसिे; तळपायार्ी आर् मस्तकाला जािे. (रार्ाने फिफििाऱ्या मुलामुलीसंबंधी म्हितात). 
 
णचरडीखपिी चव. उग्र आचि तापट; शीघ्रकोपी. 
 
णचरि स्त्री. १. उभे चर्रलेले केळीच्या पानारे् अधच, तुकडा; फाळका. २. र्ीर; भेर्; तडा; फट. ३. अरंुि 
रस्ता; बोळ (िोन घरामंधील). 
 
णचरिा पु. फाळका. पहा : णचरि १ 
 
णचरिी स्त्री. १. चर्रि; केळीच्या पानार्ा मधूनर् उभा कापलेला तुकडा; फाळका. २. लाकडाला, 
िर्डाला पाडलेली खोबि, खार्ि ३. खार्िरंधा; खोबि पाडण्यारे् हत्यार; एक प्रकाररे् झककर; अरंुि 
पटाशी, चककरे. ४. वरे्वरे्ळे भार्; भेर्ा : ‘र्ाकूने िंश िंाला होता त्या चठकािी भराभरा चर्रण्या पाडपया.’ 
− वाटा ४३. ५. पचहली नारं्रट. ६. करंज्यारें् काठ कापण्यारे् साधन; काति. 
 
णचरिी स्त्री. आडोशासाठी केलेली एक चवटेर्ी झभत; झभतीर्ा पुढे आलेला भार्; कंर्ोरा. 
 
णचरिी स्त्री. एक प्रकारर्ी लहान र्ाडी. 
 
णचरिी स्त्री. रर्ना; आखिी : ‘ऐसी वारु्र चर्चरजे : ऐसी माडंीजे : ऐसी चर्रिी करावी :’ − अली ४४. 
 
णचरिे न. १. कार्िार्ी जाळी पाडण्यारे् हत्यार. २. मूती कोरण्यारे् हत्यार. ३. करंज्याचं्या कडा 
कापण्यारे् साधन, काति. 
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णचरिे उचि. फाडिे; कापिे; र्ीर पाडिे; तुकडे करिे; वरे्ळाले भार् करिे : ‘तेिे भावशुचद्धचर्या वाटे 
। चवखुरले चवकपपारें् काटे । मर् चर्चरले अव्हाटे । अप्रवृत्तींरे् ।’ − ज्ञा ७·१७०. [सं. चर्चर] 
 
णचरिे उचि. मयािा आखिे : ‘मर् महाभतूारें् एकवाट । सैरा वेंटाळूचन भाट । भतूग्रामारें् आघाट । चर्चरले 
र्ारी ।’ − ज्ञा १३·४५. 
 
णचरिे उचि. पसरिे : ‘एकीकडे त्याने चर्चरपया वारु्रा । ठेचवले श्वानपुत्रा एकीकडे ।’ − तुका ३. [सं.] 
 
णचरणनद्रा स्त्री. काळिंोप; मृत्यनंूतरर्ी अरे्तन अवस्था : ‘हे सोल्व्हएत नेते काळाच्या कुशीत 
चर्रचनरा घेत आहेत.’ − िेबु. १६६. 
 
णचरणनभयय चव. सिाधीट, कधीही न चभिारा : ‘तू चर्रचनभचय होतास’ − चकचरस्ताव १०५. 
 
णचरपिे  अचि. १. िबले जािे. २. चिंरपिे : ‘तेिे र्र्णभर्ी पखाल चर्रपे’ − एरुस्व ५४·४२९. 
 
णचरपिे, णचरपुटिे अचि. (आजारीपिामुळे, अशक्तपिामुळे) एकिम न कळत पि थोडे शौर्ास 
होिे, चर्रकिे. [ध्व.] 
 
णचरपाटा चव. हाडकुळा : ‘पाटील चर्रपाटा हुता …’ − रैत ९५. 
 
णचरपाटी स्त्री. आट्यापाट्यावंर खेळण्यार्ा एक खेळ. 
 
णचरपी पु. खोिकाम करिारा : ‘बाय माचरली चर्रप्याघरी । पािी पाचडले पाउल भर । पािी काचढले 
र्ाडीवर ॥’ − लोसाको. (को.) 
 
णचरपुट   स्त्री. चटर्की : ‘त्याने चसर्ारेटर्ी चरकामी पेटी डाव्या हातात घेतली आचि चतच्या 
खालच्या पषृ्ठभार्ावर उजव्या अंर्ठ्याने चर्रपुटं लर्ावनू ती वर उडवनू चिली −’ अंवा. [ध्व.] 
 
णचरपुट, णचरपुटी स्त्री.  एक प्रकारर्ी वनस्पती. ही हात − िीड हात उंर् असून चहला पाढंरट 
चहरवट लहानशा वाटोळ्या बोराएवढी फळे येतात. ही फळे खातात. (र्ो.) 
 
णचरिळ स्त्री. एक िंाड. 

न. चर्रफळीरे् फळ. यार्ी चमरचमर लार्ते. याला कोकिात चतरफळ असेही म्हितात. [सं.] 
 
णचरिळ, णचरिाळी, णचरिोळी स्त्री. (वस्त्र, लाकूड, कार्ि र्त्याचिकारं्ा) फाडून, चर्रून काढलेला 
लाबंट तुकडा; चर्रटी; झर्धी : ‘अंर्ातपया कुडत्याच्या चर्रफळ्या िंालेपया … आयबरू्ी मािंी जास्त भाषा 
िंालीर् नाही.’ − बनर्र २०. [सं. र्ीर+फलक] 
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णचरिळिे अचि. वरे्ळी होिे; चभन्न होिे : ‘यामुंळे िोन प्रकारच्या चर्रफळलेपया भाषा तयार होतात. 
अचभजात आचि लौचकक.’ − भाअव्य ११५, ११६. 
 
णचरिाड स्त्री. १. तुकडे. २. (ल.) एखाया चवषयार्ा खरमरीत समार्ार : ‘(ते) तावातावानं 
परं्ारं्ार्ी चर्रफाड करीत होते’ − िुिचम्य २·७५. [सं. र्ीर+फाट झकवा सं. छृद्+स्फट्] 
 
णचरबीड  चव. िाटीने चलचहलेले; खोडाखोडी करून चलचहलेले. 
 
णचरबुट न. एक लहान िंाड व त्यारे् फळ. (कु.) 
 
णचरबोटी स्त्री. एक वनस्पती : ‘चर्रबोटीर्ी िंाडे हात, िीड हात उंर् वाढतात.’ − फचर् ९०. 
 
णचरबोटे  न. चर्रबोटीरे् फळ. पहा : कपाळिोडा 
 
णचरभोग   पु. (राज्य.) र्ालू वचहवाट; र्ालू वचहवाटीर्ा हक्क. [सं.] 
 
णचरभोजी पु. िीघच काळपयंत (राज्य) उपभोर्िारा, राज्य करिारा. 
 
णचरमी स्त्री. १. मनुष्ट्यारे् शरीर, लाकूड, फळ र्. तील रसाशं कमी िंापयामुळे वरील त्वर्ा आकंुचर्त 
होऊन पडलेली सुरकुती पडलेली वळी. २. वस्त्र र्. पडलेली वळी. [सं. र्ीर] 
 
णचरमी जोडा साध्या आकारार्ा एकतळी जोडा; मारवाड्ाच्या लग्नात लार्िारा एक जोडा. 
 
णचरमुटिे पहा : णचमटिे ३, णचमुळिे 
 
णचरमुिी चव. बारीक; लहान : ‘एक चर्रमुली खारीक माझ्या हातात कोंबली.’ − मळिी ४७. 
 
णचरवट   चव. चर्र्चमड चलचहलेले; खरडलेले; चर्ताड. 
 
णचरवटिे अचि. आवाज खरडून ओरडिे : ‘तातू … चर्रवटून ओरडू लार्ले.’ − आआश े२५८. 
 
णचरवटा  पहा : णचरोटा 
 
णचरणवश्रांिी स्त्री. १. मृत्य;ू २. मृत्यनंूतर अरे्तन मानवी िेह मातीत पुरून ठेविे : ‘परिेशातील 
कम्युचनस्टही र्थे चर्रचवश्रातंी घेत आहेत.’ − िेबु १६६. 
 
णचरसमय पु. िीघचकाळ. [सं.] 
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णचरस्थायी चव. कायम चटकिारा; शाश्वत; चर्रंतन : ‘एऱ्हवीं जर्िाकारार्ें चसरें । जें चर्रस्थायी 
यारें् धुरे ।’ − ज्ञा ८·१५४. [सं.] 
 
णचरळिे, णचराळिे अचि. भेर्ा पडिे, चर्रा पडिे. 
 
णचरं वस्त्र, लुर्डे : ‘चिवाळी बाईनं कसं चिवाळं काचढलं । बधुंजीनं माझ्या चर्रं घेऊन धाचडलं ॥’ − 
लोसाको. पहा : चीर 
 
णचरंगट   स्त्री. (पिाथार्ी, वस्तंूर्ी, सामानार्ी) ठेर्ाठेर्; र्िी; खेर्ाखेर्. 
 
णचरंगटिे, णचरगटिे सचि. एखाया जार्ी वा बारिानात ठासून बसचविे, कोंबिे. 
 
णचरंगटाणचरंगट   स्त्री. (सामा.) र्ेंर्रार्ेंर्र; ठेर्ाठेर्. 
 
णचरंजी स्त्री. आत र्ारोळ्या असलेली र्ोड चमठाई. (िंाडी) [झह.] 
 
णचरंजीव पु. १. पुत्र; मुलर्ा : ‘पि आपले चर्रंजीव आपिासं उलट चलचहिार नाहीत कशावरून 
!’ − पलकोघे. २. आपपयापेक्षा कमी वयाच्या मनुष्ट्याला पत्र चलचहताना त्याच्या नावामारे् लावायरे् उपपि, 
शब्ि. उिा. चर्रंजीव र्ोपाळ यास अनेक आशीवाि. ३. अमरपुरुष; ब्रह्मकपपापयंत जर्िाऱ्या सात 
पुरुषापंैकी प्रत्येक (अश्वत्थामा, बली, व्यास, मारुती, चबभीषि, कृप, परशुराम हे सात पुरुष चर्रंजीव 
आहेत). ४. िीघायुषी; पुष्ट्कळ वष ेजर्िारा; चर्रकाल चटकिारा : ‘तेिें न लोटती जे भाग्यारे् । िेखती ते 
स्वर्ीर्ें चर्रंजीव ।’ − ज्ञा ८·१५७. [सं.] 
 
णचरंजीवी स्त्री. मुलर्ी; कन्द्या. 

चव. चर्रकाल जर्िारा; िीघायुषी. 
 
णचरंट न. चर्ऱ्हाटीरे् फळ. 
 
णचरंिन   चव. १. जुना; प्रार्ीन; पुरातन; शाश्वत. २. चर्रंजीव : ‘तरी सारें् काचय हे होती । चर्रंतन 
।’ − ज्ञा २·९८. [सं.] 
 
णचरा पु. १. र्मारतीर्ा घडीव िर्ड; खािीतून सुरंर् लावनू उडवलेला िर्डार्ा, खडकार्ा तुकडा, 
खपला; िर्ड, चशळा : ‘हचरनें कामा घातला चर्रा । चवत्तवरा मुकचवलें  ।’ − तुर्ा १२३. २. बाधंावरील हद्दीर्ा 
िर्ड. (वा.) णचरा उभारिे – व्यक्ती झकवा घटना यारं्ी स्मृती म्हिून िर्ड बसविे. णचरा उिथिे – 
(कोिी लठ्ठ मनुष्ट्य) एकाएकी मरि पाविे. णचरा घाििे – धोंडा घालिे; नाहीसे करिे; नष्ट करिे : ‘तुका 
म्हिे घालू चजवपिा चर्रा । जाऊं त्या माहेरा चनजाचर्या ।’ − तुर्ा २५५४. णचरा पडिे – १. धोंडा, िर्ड 
पडिे. २. (ल.) (एखािी चिया) बिं पडिे : ‘शरीरा येिे सरे । झकबहुना येरिंारे । चर्रा पडे ।’ − ज्ञा १२·१३६. 
णचऱ्यावरची रेघ – १. िर्डावरील लेख. २. (ल.) कधी न पुसले जािारे चलखाि. ३. कधीही न मोडली 
जािारी र्ाल. णचऱ्यांचा पाया– १. िर्डी पाया. २. (ल.) (स्त्री संततीहून चवरुद्ध रु्ि, चभन्न अशी) पुरुष 
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संतती (स्त्री संतती िुसऱ्या कुळात जाते आचि पुरुषसंतती मूळच्या कुळात कायम राहते म्हिून पुरुषसंततीस 
चर्ऱ्यारं्ा पाया असे म्हितात). ३. (ल.) स्थैयच, भक्कमपिा असलेले राज्य, मालमत्ता, हुद्दा, उयोर्, मसलत 
र्त्यािी. 
 
णचरा पु. कौमायच; ज्वानी; कुमारीिशा. [झह.] (वा.) णचरा उखळिे, णचरा उिरिे – कौमायच नष्ट 
करिे; वशेयेच्या अनुपभकु्त मुलीशी प्रथम संभोर् करिे : ‘चर्रा उखळा मािंा राव नशा । घेऊन तुम्ही पलंर्ावर 
बसा ।’ − पला ४·२५. 
 
णचरा पु. रंर्ीत खाबं, त्यावर छत्रीच्या आकारारे् र्ुिीिार बाधंलेले लुर्डे म्हिजे तरंर्. त्यास तेथे 
चर्रे म्हितात. (र्ो.) 
 
णचरा पु. शस्त्र : ‘आवारू साडुंचन तेलंर् िेसा नीर्ाले : आसूर्ी वाखारी कढीवा ंबाधंली : हातीं चर्रा 
:’ − लीर्उ ५४८. 
 
णचरा पु. र्ोव्यातील चशरर्ावच्या िेवळात लई राई (िेवी) म्हिून ठेवलेला परं्धातूर्ा उलटा कलश 
: ‘परं्धातूर्ा एक कलश तेथे उलटा ठेवलेला आहे. हा कलश म्हिजे लईराई. हा कलशर् रात्री डोक्यावर 
घेऊन चमरवला जातो. चमरचविाऱ्यास ‘मोड’ म्हितात व कलशास चर्रा.’ − अहार्ो ५७. 
 
णचरा पु. जरीच्या उभ्या काड्ारे् अरंुि व लहान पार्ोटे; मंिील : ‘चशरी बाचंधयेला चर्रा । खोवी 
मोचतयार्ा तुरा ।’ − अमृतसं १२७. [सं. र्ीर] 
 
णचरा पु. वाफा : ‘िोन्द्ही वक्तार् ंचमळून तीस बत्तीस चर्रं (पािी) प्यालं.’ − र्ोता ४. 
 
णचराई स्त्री. लाकडे कापण्यार्ी मजुरी. 
 
णचराईि, णचरायि स्त्री. चकराईत; काडेचर्राईत. पहा : णकराईि 
 
णचराक, णचराख   पहा : णचराग : ‘तो शहरातं सकाररे् वाड्ापासून भवानी पेठेपयंत िो बाजूनें 
चर्राखा तयार केपया.’ − ऐको ३८०. [फा. चर्राय] 
 
णचराखदान न. चिवा झकवा मेिबत्ती ठेवण्यारे् घर. 
 
णचराखबत्ती स्त्री. (िेवळातील, मचशिीतील, घरातील) चिव ेलावनू ते व्यवल्स्थत ठेवण्यार्ी चिया. 
[फा.] 
 
णचराखी   स्त्री. १. (मुसलमानाचं्या) चपराजवळ चिवाबत्ती लाविे, चपरास फुलारें् हार व र्तर वस्तू अपचि 
करिे र्त्यािी कायच. २. वरील कामाबद्दल चमळिारे सरकारी वतेन, वषासन. ३. वरील काम करण्यार्ी 
नोकरी, कामचर्री. ४. फचकरास संध्याकाळी यायर्ी चभक्षा. [फा. चर्रार्] 
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णचराग पु. चिवा; बत्ती चिव्यारं्ी रारं् ठेवण्यार्ी र्ौकट; बत्ती. [फा.] 
 
णचरागदान, णचराखदान न. १. िीपस्तंभ; िीपमाला : ‘िंुंबरार्ी चर्रार्िाने पेटचवण्यात आली.’ − 
बहुरूपी १३. २. शोभेकचरता ओळीने लावलेपया चिव्यारं्ा समुिाय. [फा.] 
 
णचरागान, णचरागदान कामट्याचं्या ताट्या करून त्यावर पित्या वरै्रे लावनू केलेला िीपोत्सव. 
 
णचराटा पु. पावसाळ्यातील पचहली नारं्रिी. (िंाडी) 
 
णचरादस्िी कौशपय. 
 
णचरायि   स्त्री. चहमालयातील एक औषधी िुंडूप, क्षपु. औषधाकरता सवच क्षुप मुळासकट बाजारात 
आितात. 
 
णचरायु, णचराय ू चव. िीघायुषी; बरेर् आयुष्ट्य असलेला. [सं.] 
 
णचराळिे उचि. चर्रफाळिे : ‘मार्च्या बाजूला उभा करून चर्राळला अडसर ठेवला होता.’ − पधों 
१८. 
 
णचरांबा पु. चर्रलेला आचि खारलेला आंबा. 
 
णचणरणमरी, णचरीणमरी स्त्री. बचक्षशी (चि. घेिे). बक्षीस म्हिून चिलेला पैसा; लार् : ‘साहेबार्ी भेट 
घ्यावयार्ी म्हिजे चशपायाला चर्चरचमरी यावी.’ − के २६·७·३०. 
 
णचरी स्त्री. १. केळीच्या पानारं्ी चर्रटी. २. भेर्; र्ीर; ओरखडा. ३. (कंुकवार्ी, र्ंधार्ी) बारीक कोर; 
रेघ : ‘भाळीं शोभे कस्तूरी । जैसी ते अधचर्ंरार्ी चर्री ।’ − कक १·२·६१. ४. एखाया वस्तूर्ा चर्रून केलेला 
तुकडा; बारीक कापलेली फोड : ‘तंव तेचर्ये अवसरीं । जरा नामें चनशार्री । चतयेनें िेचखपया िोन्द्ही चर्री । 
राचत्रभार्ीं ।’ − कक ४·१·७४. [सं. शॄ] 
 
णचरी स्त्री. लहान साडी; चर्रडी. [सं. र्ीवर] 
 
णचरीक स्त्री. आकल्स्मक भीती, धास्ती; र्ाळि; ते्रधा; चतरचपट. [फा.] 
 
णचरीकणचरीक चव. चरमचिंम. 
 
णचरीणचरी चिचव. भीतीने (चि. ओरडिे, चर्रकिे, खर्िे) : ‘बचर्तपया बचर्तपया तर चर्रीचर्री 
चर्रकले.’ − पार्ोळा ८२. 
 
णचरीपट्टी स्री. बायकारं्ी वेिीफिी, काजळ कंुकू र्त्यािी प्रसाधनचवधी. [सं. र्ीवर] 
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णचरीव चव. चर्रलेले; फाडलेले; फाटलेले; करवतीने कापलेले; उभे चर्रलेले. 
 
णचरीव चव. कोरून काढलेले; कोरीव; रेखलेले : ‘चहमवतीयेरे् आचटले हीव : ते िळवाडे काढुचन चर्रीव 
: िामोधर केले कातंीव चहमोिकारे्’ − रुस्व ४१६. (राजा.) 
 
णचरू स्त्री. कपड्ात होिारी मोठी व पाढंरी ऊ. 
 
णचरूट पु. चनवळ तंबाखूर्ीर् चवडी; िोन्द्ही बाजूंनी उघडी चसर्ारेट. [रं्.] 
 
णचरेकोर पु. र्मारतीरे् िर्ड घडवनू चवकिारा. (र्ो.) 
 
णचरेदार  चव. घाटिार : ‘केळीच्या खाबंासारख्या चर्रेिार माडं्ा’ − अयेवाफु ४९. 
 
णचरेबंदी   स्त्री. १. घडीव िर्डारे् बाधंकाम; चर्ऱ्यानंी केलेली बचंिस्ती फरशी; फरसबिंी. २. (ल.) िमिार 
व ल्स्नग्ध पिाथारे् भोजन. 

चव. चर्ऱ्यानंी बाधंलेला; भक्कम; मजबतू. (वा.) णचरेबंदी पाया घाििे – (ल.) (कोित्याही 
कायार्ा) भक्कम पाया घालिे; पके्कपिी आरंभ करिे. 
 
णचरोटा, णचऱ्होटा पु. रवा व मिैा एकत्र मळून, त्याच्या आठ नऊ घड्ा घालून व र्ौकोनी लहान 
तुकडे करून तुपात तळून केलेल पक्वान्न : ‘लाडू बुचंिरे् र्ोमट । चतथे चर्रोटे धाकूट ।’ − मसाप २·२३. 
 
णचरोटी   स्त्री. लहान चर्रोटा. 
 
णचरोटी   पहा णचरटी, णचरटे : ‘जुने बारिान, चर्ररु्टे, कंतानाच्या र्ोरोट्या …’ − डाली २७. 
 
णचरोंजी  स्त्री. र्ोरोळी; र्ार नामक िंाडारे् बी. [झह.] 
 
णचमयटी स्त्री. सुरकुती. (िंाडी.) 
 
णचऱ्हाट   न. र्ऱ्हाट; िोरखंड. 
 
णचऱ्हाट, णचऱ्हाटे  न. चर्ऱ्हाटीरे् फळ. 
 
णचि न. अफूच्या शतेातील एक र्वत. 
 
णचि स्त्री. घार (अव. चर्ला) : ‘होले चततर र्ोंबी चर्ला ।’ − िाचव २४४. [सं. चर्ल्ल.] 
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णचिकट, णचिबाट न. जनावराच्या ओपया कातड्ाच्या मासंाकडील भार्ाला र्ुना लावनू 
ठेवपयावर. ९−१० चिवसानंतर रापीने त्यार्ा तासून काढलेला मासंल भार्, त्यार्ी घाि. : ‘घािीर्ी चर्लकटं 
िूर फेकू लार्ला.’ − आ १०. 
 
णचिका  स्त्री. बरग्यावरर्ी फळी. (कर.) [‘चकलर्ा’ र्ा विच चवपयास] 
 
णचिखि न. १. चकपपयाच्या तटाच्या आतील बाजूरे् आधारािाखल केलेले बाधंकाम; अस्तरी 
बाधंकाम; िुहेरी झकवा जोड बाधंकाम : ‘र्डार्ी र्मारत र्रजेर्ी करु नये. तट, बुरूज, चर्लखते, पाहार, 
पडकोट जेथे जेथे असावे ते बरे मजबतू बाधंाव.े’ − बावि १·९७. 
 
णचिखि, णचिकि न.  शरीराला बिुंकीर्ी र्ोळी झकवा तरवारीर्ा, शस्त्रार्ा वार लार्ू नये म्हिून 
घालायर्ा लोखंडी कड्ार्ा, पट्ट्ट्यारं्ा अंर्रखा; कवर्; शरीरत्राि. [फा. चर्चहपकि] 
 
णचिखिी चव. संरक्षिात्मक कवर् असलेला. 
 
णचिखिी काच (स्था.) बिुंकीच्या र्ोळीने न फुटिारी कार्. 
 
णचिखिी दि चर्लखती आवरियुक्त वाहने असलेला लढाऊ सैन्द्यार्ा चवभार् : ‘स्थल सेनेरे् लढाऊ 
चवभार्ात १) पायिळ २) चर्लखती िल (आमचड्च कोअसच) ३) तोफखाना … हे पोटचवभार् आहेत.’ − युचज 
३४. 
 
णचिखी   चव. १. र्ारं्ला; उत्कृष्ठ; नामी; उंर्ी. २. घिकोरा; मूर्णतमंत (रुपया र्. नािे). [झह. चर्लक] 
 
णचिगोंडा पु. विेीर्ा र्ोंडा : ‘शरे सोनीयारं् रखमाईर्ं चर्लर्ोंडं र्ठ्ठल महाराजाला पढंरीर्ा 
राजिंड ।’ − जसा ५३६. 
 
णचिघोळ स्त्री. बारीक पानारं्ी घोळ नावार्ी भाजी. 
 
णचिणचिाट पु. (मनुष्ट्ये, पक्षी, माकडे र्त्यािीकाचं्या) घोळक्यार्ा आवाज; चकलचकलाट; 
र्लबला. [ध्व.] 
 
चर्लट, चर्लीट न. १. डास. २. घंुर्रटे ३. उंबरातील कीटक. [सं.] 
 
णचिि स्त्री. १. र्ीर; चर्रि; भेर्; तडा. २. झखड; भर्िाड. ३. बोळ; शरेी. (को.) 
 
णचिप स्त्री. र्ामड्ार्ा पट्टा बसचवलेली रवडावा. प्रत्येक; र्प्पल. (र्ो.) 
 
णचिपाट, णचिपाटी, णचिपाट्या  पु. एक प्रकारर्ा खेळ; लोिपाट; आट्यापाट्या. (व.) 
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णचिपे पु. अव. लाकडारे् ढलपे; सालपा. 
 
णचिणबििे सचि. कुरवाळिे : ‘कासेत हात घालून चतरे् र्वलेसे सड चर्लचबललं.’ − व्यमाकं २४. 
 
णचिणबिाट पहा : णचिणचिाट (िंाडी) 
 
णचिणबल्या चव. अवखळ. [झह.] 
 
णचिबीि स्त्री. हालर्ाल. (िंाडी) 
 
चर्लम, चर्लीम स्त्री. १. तंबाखूर्ा धूर ओढण्यार्ी मातीर्ी नळी. २. चर्चलमीत घातलेली तंबाखू र्त्यािी. 
[झह.] 
 
णचिमनी पडदा पहा : णचकाचा पडदा : ‘बायकाही चर्लमनीच्या पडयाआड बसपया होत्या.’ − जीसे ३१६. 
 
णचिमी चव. १. चर्लीमबाज; तंबाखू ओढिारा. २. र्ंर्ीभरं्ी लोकानंी उठवलेली लोिकढी (कंडी, थाप, 
र्प्प). 
 
णचिमी वियमान पुण्यातील भागं्या मारुतीच्या अड्ड्ड्ावरील लोकवाता : ‘चर्लमी वतचमान चमरजेच्या सनिा 
श्रीमंतानंी श्री. चर्माजी अप्पास करून चिपया असे बोलतात.’ − ऐको ३८१. 
 
णचिविा, णचिवना, णचिवाि, णचिवान चव. ठेंर्ू; खुजट; बुटका (मनुष्ट्य, जनावर र्त्यािी). [क. 
चर्ल्लरे] 
 
णचिसी, णचणळसी स्त्री. चकळस; वीट : ‘साघंें पूयपझकरे् चकडे । कार् चर्चलसी घेती ॥’ − ज्ञा ५·१२०. 
 
णचिा पु. जरीच्या उभ्या काड्ा असलेले लहान पार्ोटे; मंिील. पहा : णचरा 
 
णचिा पु. तळ्यातील र्वत. लव्हाळे. (र्ो.) (िंाडी) 
 
णचिाटी  स्त्री. अव. एक काटेरी िुंडूप : ‘काही चर्लाटी’ − जैरेजै १०८. 
 
णचिार, णचल्हार, णचिारी, णचल्हारी स्त्री. १. िुंडूपार्ा एक प्रकार २. तीन र्ार फूट वाढिारे एक 
िुंडूप. याच्या फोकापंासून िुरड्ा, किर्ी, टोपली र्. तयार करतात. 
 
णचिारी  चव. लहानर्ा; छोटा; चर्मुकला : ‘यमुना जमुनार्ी बारीक वाळू । तेथे खेळे चर्लारी बाळू 
।’ − मसाप ४·२५१. [क. चर्ल्लरे] 
 
णचणिणच्चि, णचणिच्चीि चव. चर्लचर्लीत; चर्कचर्कीत. (िे.) 
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णचिी, णचिये स्त्री. आग्नेयी चिशा. (हेट.) 
 
णचिीणपिी न. अव. १. मुलेबाळे, कच्चीबच्ची, बालबच्ची. २. मकर संिातंीच्या वािातील बारीक बारीक 
बोळकी. 
 
णचिीम मािी (भशूा.) भाजलेपया मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी उपयुक्त असा मातीर्ा एक प्रकार. 
 
णचिुका  पु. पाण्यातील जंतू. [सं.] 
 
णचिेबखिर न. चर्लखत; शरीरत्राि : ‘आंर्ातील चर्लेबखतर धाचडले चलहून आले सचवस्तर ।’ − 
र्ापो ८०. [फा. चर्चहल बख्तर] 
 
णचल्या, णचल्ल्या पु. १. आग्नेयकडील वारा. पहा : णचिी. २. होडी सरपटत चकनाऱ्यावर नेण्याकरता 
केलेली फळ्यारं्ी रर्ना. 
 
णचल्याणपल्याची पाटी मुलेबाळे असलेली स्त्री. 
 
णचल्ल पु. घार. [सं. चर्ल्ला ध्व.] 
 
णचल्लर, णचल्हार, णचल्हेर पु. हलकी नािी; खुिा. 

चव. चकरकोळ; बारीकसारीक; लहानसहान; फुटकाळ : ‘चर्ल्लर िेशाचं्या महामंत्र्याच्या भेटीर्ा 
उल्लेख होतो.’ − अहीचि १४३. [त. चशल्लरै] [फा. चर्ल्लर] 
 
णचल्लरखचय पु. १. चकरकोळ खर्च. २. वसुली नोकरास चिलेली सािीलवारी. 
 
णचल्ला पु. धनुष्ट्यार्ी िोरी, प्रत्यंर्ा : ‘धनुष्ट्यार्ा बाि वीर रातं्रचिवस र्ढवनू चर्ल्ले ।’ − पला १०९. [झह.] 
 
णचल्ला पु. र्ाळीस चिवसारें् उपोषि व ध्यानमग्नता : ‘तुम्ही चर्पपयातून उठले यार्ी खबर चलचहली 
जाते.’ − २३९. [फा.] 
 
णचल्लाय स्त्री. आरोळी : ‘पोरं झनघाले चभजत िारी चर्ल्लाया मारत’ − बर्ा १३७ 
 
चर्ल्लार, णचल्हार, णचल्ला चव. चर्डलेला. (िंाडी) 

स्त्री. वनस्पतीचवशषे; एक काटेरी वले : ‘पािंीवाटेला आली. कडंन चर्ल्लारार्ी जाळी.’ − नार्ीि 
२. 
 
णचल्लाविे अचि. रडिे; ओरडिे. (व.) [ध्व.] 
 
णचल्हा पु. शवेाळ. 
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णचल्हाटी स्त्री. चर्व्हाटी; एक काटेरी वेल : ‘वाटच्या वाटसरा लेक जन्द्मते चर्पहाटी । मायबापाच्या 
कुळाला डार् लावते शवेटी’ − वलो ७१. (व.) 
 
णचल्हार–णपल्हार न. लहान मुले, लेकरे. 
 
णचव पु. मासे पकडण्यासाठी घातलेला बंधारा. (कु.) 
 
णचवचंदी चव. अल्स्थर. 
 
णचवणचव स्त्री. १. चर्मिी, उंिीर वरै्रे प्राण्यारं्ा आवाज. [क. चर्वुचर्वु] २. (ल.) लहान मुलारं्ी 
बोबडी बडबड : ‘अरूर्ी बोबडी चर्वचर्व.’ − वैष्ट्िव ११९. ३. रार्ावलेपया लोकारं्ा, तर्ािा करिाऱ्यारं्ा, 
चभकाऱ्यारं्ा, शाळेतील मुलारं्ा कलकलाट. ४. र्ीत िंालेपया पचहलवानारे्, मुष्टीयुद्ध्यारें् पुटपुटिे, 
र्डफडिे, कबुली िेिे. ५. असंतुष्टपिे स्वतःच्या मनार्ी कशीबशी समजूत घालून घेिे; अक्षमतेर्ी, 
िुबळेपिार्ी चपरचपर. [सं. चर्र्व चि.] 
 
णचवणचविे अचि. १. (चर्मण्यारें्) चर्वचर्व आवाज करिे; (उंिरारें्) र्ू ं र्ू करिे. २. चर्डिे; 
काविे; चखजिे. [ध्व.] 
 
णचवणचविे अचि. १. (जखम, र्ळू र्.) ठुसठुसिे; चशिका मारिे. २. (आम्ल पिाथच) फेसयुक्त 
होऊन फुरफुरिे, चफिचफििे. ३. (पक्वान्न) बेर्व आचि पािर्ट होिे. 
 
णचवणचवाट पु. अचतशय पराकाष्ठेर्ी चर्वचर्व, कलकलाट; र्ोंर्ाट. [ध्व.] 
 
णचवचंुदरी स्त्री. सुसंुिरी; उंिरासारखा एक प्रािी; चर्र्ुरंी. 
 
णचवट न. जाड्ा भरड्ा सुतार्ी रु्ंडाळी. ही बहुधा बारा हात लाबं आचि तानवटाभोवतालच्या शभंर 
िोनश ेफेऱ्यारं्ी असते. 
 
णचवट न. चव. १. वातड; र्ामट; चर्कट. २. (उप.) चर्कट; कृपि; चहमटा. ३. कुसकरलेले; चर्वडलेले. 
(अन्न, फळे र्.). ४. सोशीक. [सं. सीर्व] 
 
णचवटिे  उचि. १. र्ुरडिे; र्ेंिामेंिा करिे; २. चर्मटिे. [सं.] 
 
णचवटा पु. झकतान; र्लबताच्या चशडारे् जाड कापड. कॅनव्हास. 
 
णचवटी स्त्री. र्ोय; र्ोयटी; चशळक. (व.) 
 
णचवटी चव. चर्वटारे् केलेले; चर्वटासंबंधी. 
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णचवटाँग नवटाँग  कच्चीबच्ची; चर्ल्लीचपल्ली. (कु.) 
 
णचवड स्त्री. र्ुर्ली; नापसंतीिशचक र्ोष्ट; चर्डण्यासारखी र्ोष्ट : ‘सखारामजवळ बाबानंी नानार्ी चर्वड 
साचंर्तली येथीलचह पुसले.’ − पुि १·१८१. 
 
णचवडिी स्त्री. १. चर्वडण्यार्ी चिया. २. (ल.) चर्डचविे; चखजचविे; संतापचविे. 
 
णचवडिे  सचि. १. काला करिे, कुसकरिे; र्ेंर्रिे; र्ुरडिे. २. अव्यवल्स्थत करिे; र्बढब 
करिे; बर्ाबर्ा कालविे. ३. (ल.) वळे कसातरी िवडिे : ‘चिवस चर्वडीत राचहली.’ − पुपू ७३. [सं. र्पचट्] 
 
णचवडा पु. पोहे, र्ुरमुरे, हरभऱ्यारें् डाळे, खोबरे, िािे र्त्यािी अनेक पिाथच तळून एकत्र चमसळून 
केलेले चतखटचमठारे् खाय. [सं. चर्चवट्] 
 
णचवडा पु. १. (फळे, फुले अन्नपिाथांर्ी) पुन्द्हापुन्द्हा चर्वडपयामुळे िंालेली िुिचशा, भेसळ. २. (ल.) 
चबघाड; चवर्का; घोटाळा; बर्बर् : ‘िाचरद्र्ये चर्वडाचर् सवच, िवडा थोरीवडापावडा ।’ − आसुर् ५. [सं. 
चर्चवट्] 
 
णचवडाणचवड स्त्री. १. पुनः पुनः चर्वडिे; काला करिे; घालमेल करिे. २. सरभेसळ; चखर्डी. 
 
णचविे अचि. रू् ंरू् ंअसे (उंिरारे्) ओरडिे : ‘तरी न तरोचनया उंचिरी । का ंपा ंघरोघरीं झर्वताती ।’ − एभा 
५·११७. 
 
णचविे न. एक प्रकारर्ा मासा. 
 
णचवनारू चव. (आचि.) चर्मिे; र्वलेसे; चर्वचर्व करिारे. 
 
णचवरे न. कच्चे पोफळ; सुपारीरे् कच्चे सालासकट फळ. 
 
णचविी−णचवाटी   स्त्री. एक प्रकाररे् रेशमी कापड. [सं. चर्र्व] 
 
णचवळ चव. १. रोड; सडपातळ; बारीक; प्रमािाबाहेर लहान घेरार्ा : ‘जें हळुवट ना र्झहस । जें चर्वळ 
ना सपोश ।’ − एभा ३·६७९. २. लाबं आचि बारीक; र्पटा केलेला; रे्पटलेला. ३. अरंूि. (बे.) 
 
णचवळ पु. एक पक्षी : ‘सकाळ−संध्याकाळ धान्द्यावर िेंप टाकीत भोरड्ाचर्वळारं्ा थवा झहडू 
लार्ला.’ − चमरास २५४. 
 
णचवळ स्त्री. उन्द्हाळ्यात होिारी एक पालेभाजी. (व.) 
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णचवळिे  सचि. १. हाताने िाबिे; (फळे र्त्यािी) हातानंी िाबनू र्ोळून मऊ करिे. २. रे्पटिे; 
र्ापट; लाबंट करिे. 
 
णचवळी स्त्री. नयाचिकाचं्या काठी असलेली अरंूि वाट. (कु.) 
 
णचवा, णचविी पु. स्त्री. लहान जातीर्ा जंर्ली बाबंू : ‘रानहाके काठ्या, झर्व ेजमव ूलार्ले’ − नभ ७५. 
 
णचवा पु. १. एक पक्षी. (िंाडी). २. उंिीर. (कात.) 
 
णचवार, चीवार स्त्री. न. १. चर्वा जातीच्या बाबंरेू् बेट : ‘कमानीसारख्या सुकलेपया चर्वारीवाली उभा राहून 
पाहू लार्लो.’ − सोबत ९४. २. एका जातीरे् र्वत. 
 
णचवारी स्त्री. बाबंरू्ी भरीव काठी; बाबं ू: ‘शरीरयष्टी … चर्वारीच्या काठीसारखी किकिीत होती.’ − सीपो 
२. 
 
णचवाळिे अचि. बारीक होिे (कु.) 
 
णचवनू चावनू चिचव. काटकसरीने; कोरून कोरून; जेमतेम; चमतव्ययाने. 
 
णचव्याचे भेि बाबंरेू् र्ापट पाते : ‘कुिाच्या तरी कंुपिाला आडवे बाधंलेले चर्व्यारे् भेत त्याने घेतले.’ − 
शलूेक १०४. 
 
णचहळिे, णचहाळिे, णचळिे अचि. १. चर्घळिे. २. (मीठ, साखर, र्ूळ र्त्यािी पिाथच) रविे; 
चिंरपिे; र्ळिे; चनर्रिे. ३. (ल.) र्ळून जािे : ‘बकाल िाटीतून आलेले डॉक्टर चर्हाळून रे्ले.’ − कृकािे 
८२. [सं. चजघृ] 
 
णचहाळ पु. घाम; पािंर; (मीठ र्. र्ा) रव, स्त्राव; िमटपिा. (को.) 
 
णचळकंडी, णचळकांडी, णचळकी स्त्री. चर्रकाडंी; (रक्तार्ी, िुधार्ी) जोराने बाहेर उडिारी धार. [क. 
चर्ळचकसु; ध्व.] 
 
णचळि पहा : णचिि 
 
णचळिे उचि. चर्ळिे; पोटात ढकलिे : ‘भकू लार्ली असेल तर चर्ळा िोन घास पोटात’ − धाधो ८८. 
 
णचळवे न. एक माप; कोळव्यार्ा चनम्मा भार्; शरेार्ा बचत्तसावा भार्. 
 
णचळस, णचळसी, णचळशी  स्त्री. चकळस; वीट; चतरस्कार; चशसारी : ‘झकबहुना चर्ळसी । पात्र 
होईन ।’ − ज्ञा १३·५७४. 
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णचळसखोर, णचळसबाज चव. चमजासखोर; र्ोखंिळ; चर्चकत्सेखोर. 
 
णचळसिे अचि. १. कंटाळिे; चवटिे; कंटाळा, चतटकारा करिे. २. चकळस, वीट येिे : ‘ती 
त्याबद्दल चर्ळसली नाहीं.’ − कालकूट ६९. 
 
णचळसी   स्त्री. चकळस; घृिा : ‘चर्ळसी मना येतसे ।’ − एभा ७·१४९. 
 
णचळहाट पहा : णचहाळ 
 
कच 
 
कचकारा  पु. एक हरिचवशषे : ‘आधींर् झर्कारा हरिारं्ी जात मोठी िेखिी …’ − स्वामी ११०. 
 
कचगकचगा चिचव. भन्नाट वरे्ाने : ‘लातूरच्या वाटं झर्र्झर्र्ा पळचवनार व्हतो’ − मळिी ९७. 
 
कचगकचग्या चव. कंजूष. (व.) 
 
कचगळ, कचगूळ स्त्री. १. एक अचतशय लहान मासा : ‘आतील बारीक झर्र्ाळा उर्ार्र् फडफडपया’ − 
शलूेक २८. २. लहान झवर्ू, खेकडा. ३. चर्मुकले र्ाजर, बटाटा, कािंा, अपक्व फळ र्त्यािी. 
 
कचगाटी, कचगारी, कचगोटी स्त्री. १. लहानसा भोवरा. २. (ल.) र्लाख, र्पळ, मोहक मूल. ३. 
ठेंर्ू मनुष्ट्य. 
 
कचणगरा पु. िुंकाडंी : ‘पोरानंी चिला झर्चर्रा बरं का साहेब.’ − जाचंि ७३. 
 
कचगुटी स्त्री. झर्धोट; झर्धी : ‘कोबराल र् लें रु्टी आन मुनकारं्ें र्. झर्रु्टी = कंबरेला ही लंर्ोटी आचि 
डोक्याला ही झर्धोटी.’ − चभल्लीर्ो ३५. (चभ.) 
 
कचगुरा चव. चर्मुकला. 
 
कचगुिी चव. छोटीशी : ‘अव्या चकती झर्रु्ली खोली !’ − माताजी ५३. 
 
कचग्री पु. एका जातीर्ा मासा : ‘झर्ग्री या जातीरे् मासे घेताना फार जपले पाचहजे.’ − आरोशा १·११४. 
 
कचघरा पु. चतळावरील एक प्रकारर्ा रोर्. 
 
कचच स्त्री. एक िंाड आचि त्यारे् फळ. झर्र् आंबट असून स्वयंपाकात भाज्या वरै्रे पिाथात उपयोर् 
करतात. [क. झर्र्ा] 
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कचचकरटे, चींचकरटा, चींचुकरटा न. झर्र्ा, झर्र्ोके कुटून, त्यार्ा जाड लर्िा करून, 
त्यापासून तयार केलेले भाडें : ‘माहािाईसें भीके्षचस रे्ली होती : तवं आंडोरीं एके घरी र्ींर्करटा ंपािी घातलें  
:’ − लीर्उ ४४९. 
 
कचचिी   न. हरळीसारखे एक र्वत. 
 
कचचिसर न. झर्रे्वरील कर. 
 
कचचपटी पहा : कचचपेटी : ‘सोळाव्या शतकात महाराष्ट्रीय चस्त्रयानंा कोिकोिते िार्िाचर्ने आवडत 
ते काव्यातून लक्षात येते. सीसफूल, हसली, … झर्र्पटी … र्त्यािी.’ − मजील्स्थ ८८. 
 
कचचपानी चव. झर्रे्च्या पानाच्या रंुिीरे् काठ असिारा (धोतरजोडा, पातळ) : ‘चतने िोरव्यारे् 
पाढंरे व झर्र्पानी जरतारीरे् बारीक पातळ नेसून … − रत्नप्रभा २. 
 
कचचपेटी स्त्री. चस्त्रयारें् एक कंठभषूि; झर्रे्च्या पानाचं्या आकाराच्या सोन्द्याच्या पेट्यावंर मोत्यारे् 
झकवा चहरकण्यारें् कोंििकाम करून त्या पेट्या वज्रचटकेप्रमािे रेशमाने पटवनू केलेला अलंकार. 
 
कचचबरट न. झर्र्ोक्यारे् बरबट : ‘मर् कुचर्ळ रूप धरीलें  : र्ींर्बरटें हातपाए तोंडे माखीं : वरी 
राख उधळीं : ’ − लीर्अ २८. 
 
कचचमोहर पु. मेथी, मोहरी, हळि, झर्र् यारं्ी र्टिी; झर्रे्रे् पािी, चमरर्ी, मीठ याला फोडिी 
िेऊन केलेला पिाथच. (बे.) 
 
कचचविी न. झर्र् कोळलेले पािी; झर्रे्रे् पािी : ‘झर्र्विी खािलें  । त्या झर्र्ोऱ्यारे् वृक्ष आले 
॥ −’ मब ४०. 
 
कचचळा पु. १. चिव्याच्या वातीर्ी काजळी, कोजळी. २. तेलाच्या चिव्यात पडिारे स्फुझल्लर्, जळते 
कि. 
 
कचचारा पु. झर्र्ोका. (कु.) पहा : णचचरा 
 
कचचाविे अचि. चर्वचर्व करिे; चर्वचर्विे. [ध्व.] 
 
कचणचिी  स्त्री. भातात, र्वतात वाढिारे एक रोप (हे िुभत्या र्ाईंना खाऊ घालतात). पहा : 
णचचिी 
 
कचचुकिी स्त्री. चर्मटा. (चि. घेिे) 
 
कचचुटी, कचचोटी, कचचुडी, कचचोडी स्त्री. वागं्याच्या जातीर्ी एक वनस्पती. 
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कचचुरटे, कचचोरटे,  कचचुरडे, कचचोरडे न. झर्र्ुरटीरे् फळ. 
 
कचचेचे िकू र्ाभळु्या झर्र्ा वाटून त्यात चतखट, मीठ घालून केलेला पिाथच. (व.) 
 
कचचोका, कचचोरा, कचचोरी पु. झर्रे्र्ी बी : ‘सवचजे्ञ म्हिीतलें  : र्ींर्ोरीर्ीया आसू करा : 
िामचनयारें् िाम करा :’ − लीर्ए ५६. 
 
कचचोिी  स्त्री. झर्र् िाट कोळून त्यात र्ूळ, खोबऱ्यार्ा कीस, र्ारोळी घालून सवचचपत्री 
अमावस्येला करतात तो पिाथच. (व.) 
 
कचचोळके चव. चनमुळते : ‘बुडाशी झर्र्ोळकं िंालेलं अचभषेकपात्र’ − पुत्र २२. 
 
कचचोळा  चव. चनमुळता; चनरंुि; अरंूि होत जािारा; चर्वळ; (हत्तीच्या सोंडेप्रमािे) िमाने 
बारीक होत जािारा : ‘धाडधाड करीत वरच्या माळार्ा झर्र्ोळा चजना ते र्ढू लार्ले.’ − एपर्ार २९. 
 
कचचोळा  पु. १. चिव्याच्या वातीर्ी काजळी. २. कोळीष्टक. पहा : कचचळा 
 
कचटुकिी चव. चर्टुकली, लहान : ‘त्या र्ािीवर चनळीर् चर्टुकली उशी.’ − कोउ ६३. 
 
कचिक चव. झर्तिारा; झर्तन करिारा; र्ल्च्छिारा; मनात आििारा, बाळर्िारा. (समासात) 
शुभझर्तक, अचनष्टझर्तक. [सं.] 
 
कचििी, कचिविूक स्त्री. झर्तन करिे; चवर्ार करिे; (रु्रूच्या उपिेशारे्) मनन करिे. [सं. 
चर्न्द्त्] 
 
कचििे सचि. १. झर्तन, चवर्ार करिे; मनात धरिे, योजिे. २. (काही एक र्ोष्ट कधी होईल, कशी होईल 
र्त्यािी संबंधाने) चवर्ार करिे. ३. र्ल्च्छिे; िेवाजवळ मार्िे. (कपयाि, शुभ, अकपयाि.) ४. मनात रर्िे, 
कल्पपिे, धरिे. ५. (चशकलेला ऐकलेला चवषय) मनात घोळविे; मनन करिे. [सं. चर्न्द्त् = चवर्ार, मनन 
करिे] 
 
कचिन न. मनन; ध्यान; चवर्ार करण्यार्ी चिया; ध्यास. [सं. चर्न्द्त्] 
 
कचिणनका स्त्री. (सास.) झर्तनशील चवर्ारर्भच काव्य; मानवी जीवन आचि मुख्यत्व े मानवारे् 
आल्त्मक जीवन यासंबंधी सखोल चवर्ार ज्यात अचभव्यक्त िंाला आहे असे काव्य. [सं.] 
 
कचिनीका, कचिना, कचिनी स्त्री. मनन; ध्यान; चवर्ार (चवशषेतः रु्रूने चशकचवलेपया र्ोष्टी मनात 
साठचवण्यासाठी) मनन, झर्तन करिे. 
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कचिनीय चव. मनन, ध्यान, चवर्ार करण्यास योग्य; ज्यारें् ध्यान, मनन, झर्तन करायरे् ते. [सं. 
चर्न्द्त्] 
 
कचििमक्िा, गुत्ती पु. स्त्री. मोठ्या प्रमािावर लावलेला कर. 
 
कचिविी, कचिवन स्त्री. काळजी; झर्ता : ‘जया सवचत्र सवचपिें । सवांही काळीं असिें । जें पावचून 
झर्तविें । झहपुटी जाहलें  ।’ − ज्ञा १२·४३; ‘पाचडयेलों वनीं थोर झर्तवनीं । उशीर का अिंचून लाचवयेला ।’ − 
तुर्ा १६०६. [सं. चर्न्द्त्] 
 
कचिा स्त्री. काळजी; धास्ती; आर्; घोर. [सं.] 
 
कचिाकुि, कचिाक्रांि, कचिाग्रस्ि, कचिािुर, कचिाक्न्वि चव. काळजीने ग्रासलेला; खंर्लेला; 
र्ाजंलेला. 
 
कचिागिी चव. झर्ताग्रस्त; काळजी करिारा : ‘एवढा वळे आई झर्तार्ती बसली होती −’ पेरिी 
९५. 
 
कचिाक्ग्न, कचिाग्नी, कचिाज्वर पु. पराकाष्ठेर्ी काळजी; घोर झर्ता; झर्तारूपी अल्ग्न, ज्वर, ताप. 
 
कचिाचूर चव. झर्ताग्रस्त; झर्ता करण्यात र्ढून रे्लेला : ‘भोवतालर्ी मंडळी सिैव झर्तार्ूर चिसू 
लार्ली.’ − श्रीयो १४. 
 
कचिामणि, कचिामिी पु. १. झर्तलेली र्ष्ट वस्तू िेिारे स्वर्ीय रत्न : ‘का ंझर्तामचि जालया हातीं 
। सवा चवजयवृचत्त मनोरथीं ।’ − ज्ञा १·२४. २. र्िपती; र्िेश : ‘धंुडी चवनटला तुझ्या र्रिीं । ियाळू तंू 
झर्तामिी ।’ − झर्चव २·६. ३. परीस; ज्याच्या स्पशाने लोखंडारे् सोने होते तो कल्पपत िर्ड : ‘झर्तामिीर्ा 
होता स्पशच । सुविच करी लोहास ।’ − रु्र् ५·६८. ४ (उप.) झर्र्विी; झर्रे्रे् पािी. 
 
कचिामणि, कचिामिी चव. मानेवरील केस खुरापयंत असिारा (घोडा). 
 
कचिाविे अचि. काळजी करिे; काळजीत, चववरं्नेत पडिे : ‘मर् समुरपचत झर्तावला ।’ − जैअ 
१५·३३. 
 
कचिावस्था स्त्री. (मानस.) शकंा−कुशकंा व भीतीने युक्त आचि मानचसक तािार्ी अवस्था. बहुसंख्य 
मनोचवकारारें् मूलकारि. 
 
कचणिि चव. झर्तलेले; मनात आिलेले; मनन केलेले. [सं.] 
 
कचिू (छाप) सोने न. चवचशष्ट कस चनिेचशत करिाऱ्या छापारे् सोने. झर्तू पटवधचन या नावाच्या 
सराफार्ी मंुबई येथील पेढी सोन्द्यार्ा कस ठरवनू छाप मारून िेत असे यावरुन : ‘चशक्षकानें स्वाथचत्यार् केला 
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पाहीजे असा घोष पूवी कधीं काळीं सुरू िंालेला आहे तो जशार्ा तसा झर्तू सोन्द्याप्रमािे अखंड चटकून आहे.’ 
− साधा १६ 
 
कचत्य चव. चवर्ार करायला योग्य; मननीय; लक्षात घेण्याजोर्ा. [सं.] 
 
कचदडी, कचधुडी, कचदी, कचदीचोळा, कचधुकिी, कचदोडी पहा : कचधी 
 
कचदर, कचधी स्त्री. चर्ररु्ट; फाटके वस्त्र : ‘मर् मचहले झर्िर घालुनु … पुसती तेयारे् ॥’ − चिपु 
४६·११२. 
 
कचदीचांदी स्त्री. फाटलेले वस्त्र, लहान झर्ध्या : ‘पि काही िंोपड्ा पोत्या − तरटानंी उभ्या केपया 
होत्यार्. त्यावर पुन्द्हा वाकळा − लपेटारं्ी, झर्या − र्ायंार्ी भर टाकली होती.’ − हातभट्टी १२. [ध्व.] 
 
कचधडी स्त्री. १. (झर्धीरे् तुच्छतािशचक रूप). जीिच व फाटक्या कापडार्ा तुकडा; सुडके रर्टे. २. 
कपर्ी; चर्रफळी; चिंलपी; ढलपी. (वा.) कचधड्या उडिे, कचधड्या उडून जािे – झर्ध्या होिे; तुकडे 
तुकडे होिे; नाश होिे. 
 
कचधाचोळा, कचधीचोळा पु. (उप.) चर्रर्ूट; पाघंरूि. (वा.) कचधाचोळा करिे, कचधीचोळा करिे – 
संुिर वस्तूर्ा, र्ोष्टीर्ा चवध्वंस करिे : ‘केवळ िारकेप्रमािे चिल्ली नािंत होती. ऐशा शहरार्ा झर्धीर्ोळा 
केला.’ − भाब २३·६. 
 
कचधादेवी, कचध्यादेवी स्त्री. १. चजला रस्त्याने जािारे लोक झर्ध्या अपचि करतात अशी रस्त्यावरील 
िेवता (या झर्ध्या रस्त्याच्या बाजूस असलेपया िंाडास बाधंतात). २. (ल.) झर्ध्या र्ाळिारी, नेभळट. ३. 
एका काठीला झर्ध्या रंु्डाळून केलेली मुलींच्या खेळातील िेवी. 
 
कचधी स्त्री. कापडार्ा, जचमनीर्ा, अरंुि पि लाबं असा वाकडाचतकडा झकवा सरळ तुकडा, पट्टा, पट्टी; 
फाटलेले वस्त्र; पटकूर. [सं चछद्] 
 
कचधीचीरकुटी स्त्री. फाटके तुटके वस्त्र : ‘झर्धीर्ीरकुटी नेिो कैर्ी चमळेल’ − सुआ २७४. [सं.] 
 
कचधुकिी स्त्री. झर्धूक यार्ा लघुत्ववार्क शब्ि; लान झर्धी; लंर्ोटी. 
 
कचधूक, कचधूट न. (उप.) लहान झर्धी; फटकूर; क्षलु्लक वस्तू : ‘… एकिा हंुडा चिला की, मर् एक 
झर्धुकिेखील चमळायरे् नाही …’ − पलकोघे. 
 
कचधोटी स्त्री. झर्धी; धािंोटी; चर्रफळी. 
 
कचध्यादान न. अत्यंत क्षरु झकवा टाकाऊ र्ोष्ट िेिे : ‘अस्मद्र्ान नव्हे ‘र्ान’ ते र्ाना झर्ध्यािान 
…’ − केक. 
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कचध्यापीर पु. १. ज्या पीराला झर्ध्या वाहतात तो. २. (उप.) र्ोधड्ाबुवा, झर्ध्याबुवा, 
पटकुऱ्याबुवा. 
 
कचपाट पहा : णचनपाट 
 
कचपांझी न. आचफ्रकेतील एक जातीरे् र्ोचरलापेक्षा लहान माकड. पुच्छहीन माकडार्ी चशकवनू तयार 
होिारी एक हुशार जात. [र्ं.] 
 
कचब न. बाबंरू्ी कामटी, काबंीट र्. 
 
कचब न. पूिचपिे न पोसलेली शेंर्. 
 
कचब चव. चठबकण्यार्तका चभजलेला; चर्बचर्बीत, थबथबलेला; चभजलेला. [सं. ल्स्तम्] 
 
कचब पहा : कचबचॉि; भातार्ा पोकळ िािा : ‘सापयार्ी आजर्ी पैली मपनी आसाल. सग्ला झर्ब 
घात् लान्.’ − अउआ १२५. 
 
कचबका चव. १. र्ेंबटलेला; र्पटा; बसकटलेला. २. सुरकुत्या, वळ्या, चर्रम्या पडलेला; चर्रमुटलेला. 
 
कचबचळे  न. न भरलेला िािा (मुख्यत्वे भातार्ा). 
 
कचबचॉि पु. भातार्ा तािूंळ नसलेला पोकळ िािा : ‘झर्बर्ॉल सेत् र्ा आचन थोटामोटा पोटर्ा.’ 
− अउआ ४४. 
 
कचबट स्त्री. (अव. झर्बटा) बाबंरू्ी कामटी, पट्टी; काबंीट : ‘बाबंचू्या बारीक बारीक झर्बटा करून उभ्या 
आडव्या बसवीत.’ − कृचव ४८६. 
 
कचबट, णचमट चव. १. चर्वट (लाकूड). २. सुरकुत्या, वळ्या पडलेले. ३. चहरवट; कच्चे; पूिचपिे न 
चपकलेले; आत रस, रव असलेले (धान्द्य, किीस). ४. आंबट ओले; पूिचपिे न वाळलेले (वस्त्र र्.). 
 
कचबटिे  अचि. १. चर्मटा घेिे. २. चर्मटिे; िाबिे; चपळिे; र्ेंर्रिे. 
 
कचबिे अचि. चर्रमुटिे; सुरकुतिे. (फळ र्.); आकसिे (लाकूड) कातडी. 

सचि. १. रे्पिे; िाबिे; िाबनू एकत्र करिे. २. चर्रफाळिे; झपजिे. [क. झर्पु] 
 
कचबपोि न. भातार्ा, वरीर्ा, साव्यार्ा, कडधान्द्यार्ा न पोसलेला, न भरलेला िािा; पोर्ट, 
पोकळ िािा. 
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कचबविी न. पुन्द्हा पािी िेऊन चभजचविे : ‘पुनः तीन र्ार चिवसानंी (हळिीला) झर्बविी म्हिजे 
िुसरे पािी याव ेलार्ते.’ − र्ार १५. 
 
कचबळ स्त्री. डोक्यावर ओिें घेताना ते डोक्याला रुतू नये म्हिून डोक्यावर ठेवण्यासाठी केलेले 
कापडारे्, र्वतारे् वेटोळे; र्ुबंळ. 
 
कचबळिे   सचि. चर्मटिे, िाबिे. 
 
कचबा पु. फुलोरा. (व.) 
 
कचबा चव. १. चर्रम्या, सुरकुत्या, वळ्या पडलेला; आकसलेला. २. र्ापटलेला; िाबलेला; 
र्ेंर्रलेला; रे्र्लेला; चर्रडलेला. 
 
कचणबविे सचि. चर्रून चलबचलचबत करिे : ‘डोसकं कोयता घालून झर्बीवपयार्त िंालं.’ − खळाळ 
२३. 
 
कचबुिा पु. भाला; तीराला असलेले पोलािी पाते. 
 
कचबू पु. आवळ र्ळ्यारे् पािी घ्यावयारे् एक भाडें; र्बं.ू (र्ो.) 
 
कचबूळ, कचभूळ स्त्री. (को.) रु्ंबळ. पहा : कचबळ 
 
कचबोिी  न. उसार्ी लार्वड केपयावर त्याला पार् सहा चिवसानंी यायरे् पािी. पहा : अंबविी 
 
कचबोरा, कचबोरी, कचभोरा, कचभोरी पु. खेकड्ार्ी एक जात : ‘झर्भोऱ्या पकडण्याकचरता लोक 
खलाटीतून झहडताना चिसत.’ − आआश े१६९. 
 
कचबोळी   स्त्री. झर्धी; झर्धडी : ‘त्या र्समाच्या आवाजाच्या झर्बोळ्या होऊन त्याला बोलता ंयेईना.’ − मरं 
३०. 
 
कचभ न. पूिचपिे न भरलेली, िािा काढून घेतलेली शेंर्. पहा : कचब 
 
कचभाटी   स्त्री. बाबंरू्ी एक अर्िी बारीक जात. 
 
ची 
 
ची  पहा : णच, च 
 
ची स्त्री. (कुस्तीतील) पराभव, िुबचलता कबूल करण्यार्ा शब्ि. [ध्व.] 
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चीक पु. १. (वड, उंबर, रुई, शरे र्त्यािी िंाडारें्) िूध; चर्कट पिाथच; (बाभळू, झनब र्. िंाडारं्ा) 
झडक. २. नुकत्यार् प्रसूत िंालेपया स्त्रीच्या, नुकत्यार् व्यालेपया र्ाय, म्हैस र्त्यािी पशूचं्या स्तनातंील 
चर्कट िूध. ३. बलक; र्ोंि. ४. चर्कवड्ा अथवा पापड्ा बनचवण्यासाठी चशजवलेले तािंळारे् पीठ. ५. 
केळीच्या सोपटापासून झकवा र्हू र्त्यािी धान्द्ये चभजत घालून वाटून त्यापासून काढलेले सत्त्व. ६. चतळाच्या 
तेलात काढलेले र्मेलीरे् सत्त्व. [सं. चर्क्कि] (वा.) णचकीि असिे, णचक्कीि असिे – अपचरपक्व अवस्थेत 
असिे; र्ीक भरलेपया ल्स्थतीत असिे : ‘बार्ायती शाळू अजून हुरड्ात आहे. काही चर्कींत आहे.’ − र्ार 
१०७. णचकी भरिे – धान्द्यात रस उत्पन्न होिे; िािा भरिे : ही चपकें  ऐन चर्कीं भरण्याच्या वेळींर् वाळून 
रे्पयामुळें.’ − के १०·११·१९३६. 
 
चीकसा   पु. सुर्ंधी उटिे : ‘ओलिी तेल र्ीकसा आचिला’ − लीर्पू ११५. 
 
चीच पहा : कचच 
 
ची ची स्त्री. छी थू.; फचजती; पराभव : ‘चजकडेचतकडे होते र्ीर्ी । अवलक्षिें ।’ − िास १९·३·२४. 
 
ची ची स्त्री. फोलपिा; क्षिभरुं्रता; चनरथचकता : ‘काया माया िों चिसारं्ी । आचिअंतीं अवघी र्ीर्ी ।’ − 
िास १५·८·३८. 
 
चीची माशी स्त्री. आचफ्रका खंडातील एक चवषारी माशी. 
 
चीज स्त्री. वस्तू; र्ोष्ट; (सामा.) चर्त्ताकषचक, र्मत्काचरक, संुिर वस्तू, र्ोष्ट : ‘या मंुबईत जर्ातपया 
सवच चर्जा भरपया आहेत.’ − पापू ३. [फा.] 
 
चीज स्त्री. १. र्ािे; पि. २. लकबीने र्ाण्याकचरता रर्लेले पि : ‘अमक्या अमक्या चर्जा आमरे् 
रु्रुजी …’ − र्ाचवचि ७. [फा.] 
 
चीज न. साथचकता; सफलता. उिा. याने माझ्या श्रमारे् र्ीज केले. (चि. करिे, होिे). 
 
चीजवस्िू स्त्री. सामानसुमान; भाडंीकंुडी; वस्त्रप्रावरि वरै्रे. जंर्म चमळकत; मालमत्ता : ‘र्ोरानंी 
त्यार्ी सवच र्ीजवस्तू लाबंचवली.’ − रु्मा १०८. 
 
चीझ न. िह्ापासून केलेला एक खाय प्रकार; खमीर. [र्ं.] 
 
चीट न. पातळ, रंर्ीत, वलेबुट्टीिार कापड; छाप काढलेले कापड; छीट : ‘मुली कशा छान छान 
चर्टं नेसून येतात.’ − िुिचम्य २६०. [पोतुच.] 
 
चीड स्त्री. १. चर्रड; चतटकारा; घुस्सा; रार्; संताप; चतडीक; नाराजी. २. शीघ्रकोपीपिा; रार्ीटपिा. 
[झह. चर्ढना] 
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चीड न. वृक्षचवशषे : ‘चहमालयाच्या उतारावर … २००० ते २५०० मीटरपयंतच्या उंर्ीवर र्ीड या 
नावार्ी िंाडे चवपुल आहेत.’ − वसृ २१९. 
 
चीड पु. कोयंड्ासह असलेला कलिार रुपया. हा कंजारिी चस्त्रया र्ळ्यामध्ये घालतात. 
 
चीडारू   न. कोंबडे : ‘आवो : मातारं्ारे् र्ीडारू होयचर् म्हिे :’ − र्ोप्रर् ६२. 
 
चीडीमंुगी स्त्री. चकडामंुर्ी : ‘नारायन िेव सारं्ाया लार्ला ऐकी महािेवा, र्ीडीमंुर्ीला 
पशुपरं्शाला सर्ळ्यालेर् जोडा आहे अन् तूलर् तो नसावा ह्ा काय बरा चिसत नाय.’ − आलो ४४. 
 
चीि स्त्री. १. (वस्त्राचिकासं पडलेली) सुरकुती; (परकर, चवजार र्त्याचिकासं घातलेली) र्ुिी; 
चनरी. २. (जमीन, झभत र्त्याचिकासं पडलेली) भेर्; र्ीर; फट. [सं. चर्] 
 
चीि स्त्री. १. घराला ओल येऊ नये म्हिून चर्िून बसचवलेला िर्डार्ा थर. २. र्ारं्ली ठोकलेली, 
र्ोपलेली जमीन. (को.) [सं. चर्] 
 
चीि चव. १. कुस्तीत पराभतू होऊन उतािा पडलेला; जचमनीला पाठ लार्लेला. २. (ल.) 
जमीनिोस्त केलेला; नासधूस िंालेला; खराब िंालेला; व्यापारात र्मावलेला (पैसा). ३. (कवड्ाचं्या 
खेळात) उतािी पडलेली (कवडी). ४. चर्ताड; खरडलेले; चर्र्चमड चलचहलेले. [सं. चजत] (वा.) चीि 
करिे − जमीनिोस्त करिे; ठार मारिे; उतािा पाडिे; पराचजत करिे. 
 
चीिपट कुस्िी कोिीतरी र्ारी मंुड्ा र्ीत िंापयाचशवाय न सुटिारी कुस्ती. 
 
चीत्कार  पु. हत्तीरे् ओरडिे : ‘हत्तींच्या र्ीत्कारानंी आसमंत …’ − अआमार्ो २४. [सं.] 
 
चीन पु. न. रताळ्यार्ी एक जात. 
 
चीन स्त्री. र्ुिी; टीप. 
 
चीन स्त्री. १. (प्र.) र्ीि (कपड्ाला, कापडाला पडलेली) सुरकुती; र्ुिी; चनरी. २. (जचमनीतील, 
झभतीतील) फट; भेर्. [फा.] 
 
चीप स्त्री. १. िर्ड, लाकूड, सोने र्. र्ा पातळ, सपाट तुकडा; पार्र; कपर्ी; धलपी : ‘चवचवधा 
औत्सुक्यारं्ी िाटी । र्ीप िाटत होती कंठी ।’ − ज्ञा १८·१५५६. २. (र्मच.) टारे्र्ा मार्र्ा भार् 
उजरण्याकचरता, सुधारण्याकचरता लावलेला र्ामड्ार्ा तुकडा. [सं. चर्चपट] 
 
चीप न. खाडीतून, खाऱ्या िलिलीतून वाढिारे, ठेंर्िे पि फैलाविारे एक प्रकाररे् िंाड : ‘तेथेंर् 
आज खारवट पाण्यावर पोसिारीं ही िळभरीं र्ंपळीर्ीं व चर्पीर्ीं िंाडें मातलीं आहेत.’ − सपा ९४. (को.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चीप स्त्री. फुलारं्ी माळ. पहा : िुरा 
 
चीप स्त्री. (चवशषेतः लहान मुलानंा होिारा) आतड्ारं्ा एक प्रकारर्ा चवकार. [सं. चर्चपट] 
 
चीप, चीब चव. ओलाझर्ब; चनथळता; थबथबीत; र्बर्बीत. [ध्व.] 
 
चीप चिचव. लवकर; जलि. [सं. चक्षप्रम्] 
 
चीप चिचव. चर्रडलेले; रे्पलेले : ‘घोड्ार्ा खुरखी जाता : मािुसे र्ीप जाली’ − चशव ५५६. 
 
चीपिळ  पु. लहान र्ीप; िर्डार्ा लहान पातळ तुकडा : ‘डावा ंस्त्रीकरीं काळी र्ट : अुचजवा 
स्त्रीकरीं र्ीपतळ :’ − लीर्उ ६३२. 
 
चीपी स्त्री. िाटी : ‘तेथ रवीर्ी जाली थोर : असंक्षात आत पडले पायारे् मोर्र : र्ीपीआंतौनी िडपले 
आतुर : येरयेरारें्’ − रुस्व २१७५. 
 
चीम पु. १. आमरस. २. पन्द्हे. (व.) 
 
चीमा पु. चर्मखडा; लहान खडा : ‘बुथंी आंतु िंाकुचन घेउचन एतें असचत : र्ोसावी र्ीमेचन हािीतलें  
:’ − लीर्उ १०१. 
 
चीमोरा पु. चर्मटा : ‘रात्रीं र्ंरभट र्ौरार्साचंस कोपों लार्ले : र्ीमोरे घेचत : र्साळु केला :’ − लीर्पू 
३९८. 
 
चीय पु. एक पक्षी : ‘अंर्ाने बारीक साधारि चर्मिीएवढे पोपट आढळतात. त्याचं्या शपेटीच्या 
आरंभी लाल रंर् असतो. त्यानंा त्याचं्या ओरडण्यावरूनर् र्ीय असे नाव चिलें  आहे.’ − पि ६७. 
 
चीर न. वस्त्र; कपडा; (सामा.) अंतवचस्त्र : ‘पारं्वि र्ीर नेसो िेतसा’ − उर्ी १२१. [सं.] 
 
चीर स्त्री. १. फट; भेर्; तडा. २. (बायकी) कंुकवार्ी र्रंकोर लावण्यार्ी र्ािंीर्ी काडी. ३. 
कंुकवार्ी कपाळावर काढलेली आडवी रेघ. 
 
चीर न. एक प्रकाररे् िंाड. या जातीच्या िंाडापंासून राळ तयार करतात. यापासून टरपेंटाईन 
चनघते. याला र्ंग्रजीत पाईनरे् िंाड म्हितात. 
 
चीर पु. १. जंचबयार्ा एक डाव. बेंबीच्या उजव्या बाजूला मारून डावीकडे चर्रत जािे. २. शत्रूंच्या 
पायामंधून वर करावयार्ा लाठीर्ा वार. ३. फरीर्िग्यार्ा वरीलप्रमािे वार. 
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चीरक पु. कस्तुरी पक्ष्याच्या समूहातील पक्षी. रॉबीन. वर खेर्लेली शपेटी चफरवीत आवाज करीत 
झहडिारा. रंर् थोडा तपचकरी र्कर्कीत काळा कायम उभारलेपया शपेटीच्या बुडाशी तपचकरी रंर्ार्ा भार् 
चिसतो. 
 
चीरचोळी स्त्री. मकर संिातंीच्या चिवशी सुवाचसनी चस्त्रया एकमेकींना जे र्ोळी आचि लुर्ड्ारे् 
वाि िेतात ते; लुर्डेर्ोळी : ‘मर् म्हार्ंमटीं र्ीर र्ोळी घेतली.’ − र्ोप्रर् ५२. 
 
चीरिी स्त्री. िाटी : ‘र्कार्ी र्ीरिी र्ीचरली’ − र्ोप्रर् ९९. 
 
चीरिे सचि. रर्ना करिे, लाविे : ‘ते अवघेयातें बुचध सीकवी : ऐसी वारु्र र्ीचरजे : ऐसी माचंडजे :’ − 
लीर्अ ४४. 
 
चीि स्त्री. एक चनकृष्ट पालेभाजी : ‘भिरं् कंर्ाल अन्नरचहत, वस्त्रानें रचहत, कळाहीन र्ीलार्ी भाजी 
खात आले.’ − भाब १४२. पहा : णचिघोळ 
 
चीि स्त्री. १. भेर्; फट; र्ीर. (राजा.) २. झखड; बोळ; िरी; चर्लि. 
 
चीि स्त्री. पोते (र्ोिपाटारे्). (र्ो.) 
 
चीि स्त्री. राजपुऱ्यारे् िंाड. 
 
चीि न. र्ामड्ाला लार्लेले मासं. 
 
चीिा पु. आंबोळीर्ा एक प्रकार : ‘िंाकि तापपयावर काढाव ेव र्ीला उलटावा.’ − पाकचसद्धी २७०. 
 
चीळ स्त्री. (स्तन, सडातून) एकिम चनघिारी िुधार्ी चर्ळकाडंी; पान्द्हा. [ध्व.] 
 
चीं चीं उद्र्ा. पराभवाच्या कबुलीर्ा वार्क शब्ि. 
 
चींपुिी पहा : णचपुळी 
 
चु 
 
चुईटी, चुयटी, चुर्टी, चुई, चोय स्त्री. १. पत्रावळीर्ी पाने जोडण्यासाठी केलेली बोरूर्ी, बाबंरू्ी बारीक 
काडी, र्ोय, र्ोई, र्ोयटी. २. फिीला, कंर्व्याला असलेली बाबंूर्ी बारीक सळई. ३. डफावरील बोल 
काढण्यासाठी वापरायर्ी लवर्ीक वतेार्ी काडी. [सं. सूचर्] 
 
चुर्टी स्त्री. उसाच्या र्डेंरीर्ा, जोंधळ्याच्या ताटार्ा र्ावनू राचहलेला र्ोथा. [सं. चर्चपट] 
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चुर्टी स्त्री. घोड्ाच्या आयाळाच्या केसाचं्या वळलेपया विेीस जोडलेली साटिीर्ी, चफतीर्ी चर्रमी, 
धािंोटी, झर्धी, पट्टी. 
 
चुकचुक  स्त्री. हुरहुर, अस्वस्थपिा; पश्चाताप (चि. वाटिे.) : ‘जायच्या वळेी आईर्ी आठवि 
काढलीन ह्ाने आम्हाला र्ुकर्ुक लार्ली.’ − रथर्ि १२१. [ध्व.] 
 
चुकचुक स्त्री. पालीर्ा आवाज; काही जातीच्या पक्ष्यारं्ा आवाज. [ध्व.] 
 
चुकचुक, चुकचुका चिचव. र्ुकर्ुक अशा शब्िाने; र्ुकर्ुक असा आवाज करीत. [ध्व.] 
 
चुकचुकिे अचि. १. पालीरे्, काही चवचशष्ट पक्ष्यारें् र्ुक्रु्क् आवाज करिे. २. (ल.) हळहळिे : 
‘आठिहा लोक िूर उभे राहून र्ुकरु्कत होते.’ − पेरिी ८७. 
 
चुकटी स्त्री. १. चर्मूट. २. हातार्ा अंर्ठा व मधले बोट यानंी वाजिारी र्ुटकी. पहा : चटकी [झह. 
र्ुटकी] [ध्व.] 

चिचव. कर्कर्ा; कडकडून : ‘मोठी आरभटी करूचन र्ुकटी िंतावळी र्ावुनी ।’ − आसीस्व ४२. 
 
चुकटी स्त्री. (एखाया कामातील) खुबी; हातखंडा; प्रावीण्य. (चि. साधिे, येिे, बसिे.) 
 
चुकटी स्त्री. भकुटी; पूड. 
 
चुकिे अचि. १. र्ूक, प्रमाि करिे; नको ते करिे; अपराध करिे. २. मार्ापासून र्ळिे; बहकिे; भकिे; 
भलत्या रस्त्याला जािे : ‘उंडळ उंडळ रु्कों नये । हेकाडपिें ।’ − िास १४·४·१३. ३. कामात कसूर, कुर्राई, 
कामर्ुकारपिा करिे. ४. (नेम, लक्ष्य र्.) न साधिे; न लार्िे; अंतरिे : हुकिे : ‘वाटा लारे् तरी र्र्ना 
भेटे । एऱ्हवीं र्ुकें  ।’ − ज्ञा ८·२५३. ५. व्हावयारे् टळिे; न घडिे. ६. (र्ष्ट, योग्य वळेात, पद्धतीत) कमी झकवा 
जास्त होिे. ७. संख्येमध्ये आकड्ार्ा फरक पडिे, लार्िे; आकडा कमी येिे. ८. र्फलतीने, नजरर्ुकीने 
वर्ळला, टाकला जािे; र्ळिे. [सं. च्यर्व] (वा.) चुकल्या चुकल्यासारखे होिे – आपपया सवयीरे् मािूस 
झकवा वस्तू जवळ नसपयामुळे, परक्या चठकािी रे्पयामुळे मनास अस्वस्थ वाटिे. 
 
चुकिे अचि. १. (चहशबे) र्ुकता करिे; फेड करिे; चनवाडा होिे; कज्जा तुटिे. २. (एखािे काम, र्ोष्ट) 
केली जािे. [सं. च्यर्व] 
 
चुकिे सचि. (एखायास रु्किे) एखायाकडे िुलचक्ष करिे झकवा एखायास चवसंबिे झकवा एखायाबद्दल 
उिासीन राहिे : ‘तेव्हा ते िोघे नािंीवशास रे्ले आचि आईच्या र्रिावर मस्तक ठेवनू समजाचवते िंाले की 
आम्ही सोमाजीरावास र्ुकिार नाही.’ − िसचशमोर् प्र. ४. 
 
र्ुकतर्ुकत, र्ुकतमाकत, र्ुकतवाकत चिचव. र्ुका करीत; काही र्ूक काही बरोबर अशा रीतीने 
अडखळत : ‘र्ुकत वाकंत आठवलें  । र्तुकें  संकचळत बोचललें  । न्द्यनूपूिच क्षमा केलें  । पाचहजे श्रोतीं ।’ − िास 
१३·५·१९. [र्ुकिे चि.] 
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चुकिा चव. १. पुरा केलेला; बाकी नसलेला (चहशबे); फेडलेले (कजच); चनकालात काढलेला; 
तोडलेला; चमटवलेला (कज्जा, िावा, खटला). २. पुरता; पूिच : ‘साहेबारं्ी र्ाडी पुसता पुसता तू अर्िी 
र्ुकता ड्रायव्हर िंालास की रे !’ − कॉग्ज ९०. (वा.) चुकिा करिे, चुकिा करून देिे – १. चनकालात 
लाविे. २. बाकी राचहलेला (चहशबे), चशल्लक असलेले (कजच), वािग्रस्त असलेला (हप्ता), चनकालात 
काढिे : ‘करा मािंा पर्ार र्ुकता ! हा मी र्ाललो.’ − संक ५. 
 
चुकर चव. र्ोंधळलेला; घाबरा; बावरा; आश्चयाने थक्क िंालेला. 
 
चुकर स्त्री. टंर्ाई. 
 
चुकरा चव. र्ुकिारा; र्ुका करिारा. 

पु. र्ुकामूक; भेट न होिे. (चि. पडिे). 
 
चुकरार्, चुकराई स्त्री. िीनपिा; उिासपिा : ‘तुमरे् पत्र बहूत र्ुकराईरे् आले ते ऐकोन चर्त्तास 
बहूत श्रम जाहले’ − ऐको ३८२. 
 
चुकिामाकिा, चुकिावाकिा चव. नजरर्ुकीने राहून रे्लेला; िखल घेण्यारे् राचहलेला; योग्य वळेी 
हजर न राचहलेला; वाट र्ुकून भलतीकडे रे्लेला. [र्ुकला चि.] 
 
चुकविी, चुकिी   स्त्री. कजार्ी फेड; तडजोड; कजार्ा चनकाल लाविे. 
 
चुकवाचुकव, चुकवाचुकवी स्त्री. १. टंर्ळमंर्ळ; अळमटळम; (एखािे कायच आपपयाला करावे 
लारे्ल म्हिून कुर्रपिे केलेली) टाळाटाळ; उडवाउडव; आज उया करिे; िुलचक्ष करिे. २. (अनेक 
िेण्यारं्ा, कज्ज्यारं्ा) चनकाल; तडजोड; वारावार. [रु्कविे चि.] 
 
चुकणविे सचि. १. (नजर) टाळिे; िुंकचविे; र्ुकवार्ुकव करिे; िुंकाडंी िेिे. २. घोटाळ्यात 
पाडिे; र्ूक करावयास लाविे; फसचविे. [रु्किे प्रयोजक] 
 
चुकणविे सचि. (कज्जे, िेिी र्.) चनकालात काढिे : ‘सिर अिालतीने चजपहे कोतडारें् 
चनवाड्ावचरल अचपलें  र्ुकवावी.’ − न्द्यासे ४. [र्ुकिे प्रयोजक] 
 
चुका पु. र्ूक; घोटाळा : ‘परातंराचस न लावावा ढका । किाचप पडो नेिावा र्ुका ।’ − िास 
१२·१०·२०. पहा : चूक 
 
चुका पु. चहशबेार्ा चनकाल. 
 
चुका, चुक्का पु. १. एक प्रकारर्ी औषधी वनस्पती. २. एक पालेभाजी; आंबटर्ुका. [सं. र्ुचिका] 
 
चुकाऊ चव. (काम, कतचव्य) टाळिारा; र्ुकचविारा; (कामात) कुर्रपिा, टंर्ळमंर्ळ करिारा. 
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चुकाचूक स्त्री. १. फार मोठी र्ूक; घोडर्ूक; घोटाळा; र्ोंधळ. २. र्ुकामूक; र्ाठ न पडिे. [सं. 
युच्छ्] 
 
चुकाभुका चव. क्षलु्लक. (िंाडी) 
 
चुकामुकी, चुकामूक स्त्री. १. भेट ठरली असूनही ती र्ुकिे व र्ाठ न पडिे : ‘र्ुकामुकी माचज माय 
िेखताचंर् वाडेकोडें बाळ जसें र्ळा पडे ।’ − अमृतधु्रव ६. २. योजलेपया अनेक साधनातं मेळार्ा, ऐक्यार्ा 
अभाव. [र्ुकिे चि.] 
 
चुकार, चुकारी, चुकारू चव. वाट र्ुकलेले; भटक्या मारिारे; हरवलेले (जनावर, वस्तू). हरवलेले 
जनावर, वस्तू परत सापडपयावर त्यासंबंधीही हा शब्ि योजतात. (वा.) चुकाऱ्या जािे – र्ुकिे; नाहीसे 
होिे; मरिे. नाश पाविे : ‘पितोंडें भचक्षतो पिजा । मूल बापास मारी वोजा । र्ुकाऱ्या रे्ला राजा । र्ौघा ं
जिारं्ा ।’ − िास १५·५·२. 
 
चुकार, चुकारी, चुकारू, चुकाव ू रु्कारतटू्ट; कामार्ी टाळाटाळ, टंर्ळमंर्ळ करिारा; कुर्राई करिारा : 
‘ही आमर्ी खेडेर्ावर्ी मािसे म्हिजे अशी र्ुकारतट् टू’ − समक ११३. 
 
चुकारा पु. १. पैसे र्ुकते करिे, मजुरी िेिे. २. खंडिीर्ी र्ुकती झकवा र्ुकोती; फेड : ‘भिावरर्ाचह 
र्ुकारा (खंडिीर्ी र्ुकती) जाला.’ − ऐको ३८२. 
 
चुकाविा चव. रु्कार; र्ुकारतट् टू; र्ुकवार्ुकव करिारा. 
 
चुकाविी स्त्री. नजर रु्कचविे; टाळिे; डोळा र्ुकचविे. 
 
चुकाविे, चुकाणविे सचि. १. र्ुकचविे; खोटे करिे : ‘लोकीं केलें  तें र्ुकावी । लोझक भाचवलें  तें 
उलथवी ।’ − िास ११·१०·११. २. टाळिे; नजर, डोळा र्ुकचविे : ‘मातें करीं धचरल िेखुचन एक लीला । 
र्ाले र्ुकवुचन पुढें र्मकोचन घोषा । झबबाधरा शचशमुखीं चपकमंजुघोषा ।’ − आकं ३. [र्ुकिे प्रयोजक] 
 
चुकांडी   स्त्री. िुंकाडंी; दृष्टी र्ुकवनू पळून जािे; हातावर तुरी िेऊन पळून जािे; फसचविे. 
 
चुकी स्त्री. १. र्ूक : िोष; अशुद्धता. २. अपराध. ३. अपराधाबद्दल चशक्षकाने केलेली चशक्षा. (वा.) 
चुकी ठेविे − िोष लाविे; मारे् सारिे, टाकिे : ‘जे साचहत्यातें वोजावी । अमृतातें र्ुकी ठेवी । र्ोंचडसेंपिें ।’ 
− ज्ञा १३·१२५६. 
 
चुकी स्त्री. ताबं्याएवढी टोपली. (िंाडी) [सं. र्ुलूक] 
 
चुकीची अजी पुरविी अजच; अचधक खुलासा करिारा अजच. 
 
चुकीभुिी स्त्री. र्ूक : ‘र्ुकीभलुी ते र्ाटेयाहंी सारं्चत−लीर्पू १५. 
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चुकुर, चुकूर पु. १. भ्रम; भ्रातंी. २. र्ुकवार्ुकव. 
चव. आश्चयाने र्चकत िंालेला; बावरलेला; र्ोंधळलेला : ‘तुका म्हिे संर् िेशी कोण्या काळीं । 

र्ुकूर िुबचळी होतों आम्ही ।’ − तुर्ा. (वा.) चुकुर होिे, चुकूर होिे − िीन होिे : ‘आपि अन्नाचवि र्ुकुर 
जाहलो व मेलो तरी आपिासं वतन काय होये?’ − ऐको ३८२. 
 
चुकूनमाकून, चुकूनवाकून चिचव. र्ुकीमुळे; नजरर्ुकीने; िुलचक्ष होऊन; यिाकिाचर्त; न ठरवता; 
सहजर्त्या : ‘र्ुकूनमाकून एखायाला झहमत िंालीर् तर’ − िुिचम्य २·१७२. 
 
चुकूनसुद्धा चिचव. र्ुकीनेिेखील (नेहमी अकरिरूपी प्रयोर्). 
 
चुकूर काळ भयंकर, मोठा िुष्ट्काळ : ‘सन १११४ आपला लेक व भाऊ पोटाचवि मेले. र्ुकुर काल 
पचडला. मािसे सुजलीं.’ − ऐको ३८२. 
 
चुकूरपिा पु. भ्रचमष्टपिा; बावरलेपिा : ‘मंजुघोषा र्ुकुरपिे म्हिते. हं हं हें काय?’ − मंजुघोषा 
३५. 
 
चुकोट चव. र्ारं्ले. (राजा.) पहा : चोखट 
 
चुकोणि, चुकोिी  स्त्री. (कजार्ी) फेड; तडजोड; वारावार; घटवटना; व्यवस्था. पहा : 
चुकवाचुकव २. 
 
चुक्र पु. १. एक पालेभाजी. पहा : चुका. २. धान्द्यापासून बनचवलेला चसरका. [सं.] 
 
चुगई पहा : चुगिी 
 
चुगडी चव. चकरकोळ, थोडे; लहान पोते झकवा र्ोठोडे. 
 
चुगिखोर, चुगिीखोर चव. र्हाडखोर; पश्चात झनिा करिारा; खोटेनाटे सारं्िारा; कुटाळखोर; 
बालंटखोर; कुर्ाळखोर; तुफानखोर; कानाशी लार्िारा; लावालावी करिारा. 
 
चुगिी स्त्री. र्हाडी; र्ाऱ्हािे; र्हाड्ा करिे; र्हाडखोरी; लावालावी : ‘वचडलाचं्याकडे कोिी र्ुर्ली 
केली की काय कुिास ठाऊक.’ − पवा २९. (वा.) चुगिी खािे – झनिा, लावालावी, कुटाळी करिे. 
 
चुगल्या चव. र्हाडी करिारा; र्हाडखोर र्ुर्ली लाविारा. 
 
चुगी स्त्री. १. मूठभर धान्द्य. २. र्वतार्ी झकवा कडब्यार्ी पेंढी. ३. शहरात चवकपया जािाऱ्या वस्तूवर 
बसचवलेला कर. 
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चुचकारिे, चुचकाणविे उचि. १. (बुजलेपया जनावराला शातं करण्यासाठी) ओठानंी र्ू ंर्ू ंअसा चवचशष्ट 
शब्ि करून र्ोंजारिे; थोपटिे. २. लाडीर्ोडी लाविे; आंजारिे र्ोंजारिे; मन वळचविे; समजाचविे : ‘या 
नेमस्तानंा र्ुर्कारून नेि ंहेंर् आपपया चहतार् ंआहे.’ − िुिचम्य ७१. [ध्व. र्ू ंर्ू ं+ कर] 
 
चुचर, चुचरट न. आंबा र्. फळातंील रेषा. 
 
चुचळा, चुचुरा पु. समई मालवपयानंतर चलकचलकत राहिारे वातीरे् टोक; चिव्यार्ा काजवा, 
काजळी. (कु.) 
 
चुचा स्त्री. १. लहान पक्षी पकडला, िुखावला रे्ला असता त्याने केलेला केचवलवािा आवाज. २. 
(ल.) आतच, िुःखार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
चुचाविे, चंुचाविे अचि. १. (बिुंकीर्ी र्ोळी) सिसििे; िंिकारिे; संू संू करिे. २. (उंिीर र्.) 
र्ू ंर्ूं करिे. ३. हंू का रू्ं करिे; शब्ि करिे. 
 
चुची स्त्री. स्तनारे् बोंड : ‘मर् र्ोसावी तीर्ी र्ुर्ी तयार्ा ंतोंडीं घातली’ − र्ोप्रर् ४. 
 
चुचु स्त्री. पक्ष्याचिकारं्ी र्ोर्. 
 
चुचुक, चूचुक न. स्तनारे् अग्र, बोंड : ‘र्ुर्ुकाचर्या र्या’ − उर्ी ६८. 
 
चुटकि न. चर्पळीसारखे एक र्ोंडी वाय. (ना.) 
 
चुटका पु. १. अर्िी लहान पि चवनोिी, हास्यकारक र्ोष्ट, आख्याचयका, चकस्सा, र्ािे; उपहासपर 
पोवाडा; चवनोिी कोडे, उखािा; प्रहेचलका; अन्द्तलाचपका र्. : ‘रु्िें वेधी भेिी रचसकचर् कळा रम्य र्ुटका ।’ 
− िाचव २२३. २. अनपेचक्षत चवरोध झकवा साम्य झकवा अथचचवपयासामुळे र्मत्कार वाढचविारे वाक्य. [क. 
र्ुटकु.] 
 
चुटका पु. (िंोपेर्ी) डुलकी. (चि. लार्िे.) ३. (चर्लमीर्ा, चवडीर्ा) िुंरका; (उसार्ा रस, िूध, 
पािी) घोट. (चि. घेिे.) [सं. सम् + उत् +कृत्] 
 
चुटका पु. तापवलेपया लोखंडाने चिलेला डार्, र्टका. (चि. िेिे.) 
 
चुटका पु. मनाला र्ुटपुट, हुरहुर लाविारी र्ोष्ट; मनाला लार्िारी र्ोष्ट. 
 
चुटका पु. (कर.) रहाटाला रंु्डाळलेपया परं्वीस फेऱ्यारें् सूत. [झह.] 
 
चुटका, चुटकी पु. स्त्री. पायातील जोडव.े (र्ोंडी) 
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चुटकी स्त्री. १. (हातार्ा अंर्ठा व मधले बोट याचं्या संयोर्चवयोर्ाने वाजिारी) चर्टकी; र्ुटर्ुट असा 
आवाज. २. चर्मूट; चर्मटी; हातार्ा अंर्ठा व मधले बोट याचं्या चर्मटीत राहील र्तका कोित्याही पिाथांर्ा 
अंश; र्ुटकी. ३. र्ुटकी वाजचवण्यास लार्तो र्तका वेळ; अत्यंत अपप काळ. [सं. छोचटका] 
 
चुटकी पहा : चंुगी 
 
चुटकीसरसा पहा : चुटकी : ‘चवधानसभेच्या सभार्ृहातं बाजू बिलली की, पक्ष बिलला र्तका राजकीय 
प्रवास र्ुटकीसरसा होऊं नये’ − रझर् ४७. 
 
चुटकुिा पु. छोटासा र्ुटका. 

चव. छोटा; चर्मुकला; र्वलासा; लहानर्ा; चर्टकुला. 
 
चुटक्यांचे मांडव  पहा : चटक्यांचे मांडव 
 
चुटचुट चिचव. िूध वरै्रे चपताना होिारा तोंडार्ा आवाज : ‘चतर् ंअधरामृत र्ुटर्ुट चपईन’ − उःशाप ४२६. 
[ध्व.] 
 
चुटपुट स्त्री. तळमळ; र्डफड; हुरहुर; खुरखुर; पश्चात्तापार्ा र्टका; न करावी ती र्ोष्ट केपयामुळे, न 
आवडिारी र्ोष्ट िंापयामुळे होिारी मनार्ी र्डफड : ‘काशीबाईना उर्ार् र्ुटपुट लार्ून राचहली.’ − राऊ 
१९७. 
 
चुटपुट, चुटपुटा, चुटपुटिा, चुटपुटीि चव. १. बेतार्ा; अर्िी मोजका; हवा असेल चततकार्; 
आटोपशीर; अपप; जेमतेम पुरेल र्तका. (चि. होिे.) २. ओिंरते : ‘कशाला आपया आहेत कुिास ठाऊक? 
… र्. र्. र्ुटपुटते ऐकले नसते …’ − पलकोघे ३२९. [सं. र्ुट्ट] 
 
चुटपंुजी, चुटपंुज्या चव. (प्र. तुटपुजंी, तुटपुजं्या) लहानसा; थोड्ाशा भाडंवलावर केलेला 
(व्यापार, धंिा). पहा : िुटपंुजी 
 
चुटमचारा पु. अबरर्बर खाय : ‘किाचर्त िुकानातला र्ुटमर्ारा र्घळायला चमळावा म्हिूनही 
असेल, सूया जेवायला फारसा धजत नसे.’ − बाचवबु १७७. 
 
चुटरा चव. खािाड. 
 
चुटाचुमा, चुणटया, चुणटया चुरमा, चुट्याचुरमा पु. किकीरे् र्ाकर र्ुरून त्यात तूपसाखर घालून 
केलेले लाडू. 
 
चुणटमुटी, चुणठमुठी चव. अपुरा; बेतार्ा; तुटपुजंा. 

चिचव. काटकसरीने; अर्िी बेताबेताने; हात राखून (खर्च करिे). 
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चुटी पहा : चुर्टी 
 
चुटी, चुट्टी स्त्री. चर्मूट; चर्मटीत राहील एवढा पिाथार्ा अंश. 
 
चुटी, चुट्टी स्त्री. चर्रूट; चसर्ार; तंबाखूच्या पानार्ी चवडीप्रमािे ओढण्यासाठी केलेली वळी; र्ुट्टा. 
[क.] 
 
चुटूचुटू चव. भरभर; लर्बर् : ‘बावर्ीच्या शेंर्ा मोडपयार्त र्ुटूर्ुटू र्ाललेली.’ − खळाळ २७. [ध्व.] 
 
चुटूरूचारा पु. खाजे. (िंाडी) 
 
चुटूरू चुटूरू चिचव. र्ुरूरु्रू (बोलिे). (िंाडी) 
 
चुट कन, चुटकर, चुटणदशी चिचव. १. र्टकन; िंटकन. २. र्ुटकीसरशी; एका क्षिात, चनचमषात. 
[ध्व.] 
 
चुट्टा पु. १. केळीच्या पानात वळलेली चवडी. २. बरं्ाली चर्रूट. ३. तंबाखू ओढण्यार्ी नळी, चर्लीम 
: ‘या र्ड्ाने अफूर्ा र्ुट्टा तयार करून ओढला …’ − र्ंर्ो १४९. [क. र्ुट्टी] 
 
चुडिी स्त्री. अंधाऱ्या रात्री प्रवास करताना उजेडासाठी सिकाड्ा, माडाच्या पोई झपजून केलेले तुकडे 
र्त्याचिकारं्ी जुडी पेटवनू घेतात ती चिवटी. पहा : चुडी : ‘पेटत्या र्ुडण्या घेऊन …’ − र्ािै ११६. (को.) 
 
चुडि, चुडिे, चुडवि न. १. नारळीरे्, ताडारे् पान; क्वचर्त भेरळी माडाच्या पानासही म्हितात. २. 
िंाप (माडार्ा) : ‘र्जा सोमि अंर्िात र्ुडतं चवित होता.’ − चवभतू १३०. 
 
चुडिी स्त्री. नारळीच्या र्ुडतार्ी, माडाच्या िंापार्ी पाती. (कु. हेट.) 
 
चुडिी स्त्री. उजेडाकचरता पेटवायर्ी चिवटी, र्ूड. (र्ो.) 
 
चुडळ न. िंावळ्या, िंाप : ‘नारळीच्या … र्ुडळे … करवटं्या सरपिाच्या उपयोर्ी पडतात.’ − फचर् 
११२. 
 
चुडा, चुडी पु. १. काकंि; बारं्डी. २. (ल.) चस्त्रयारें् सौभाग्य (कारि नवरा मेपयावर चस्त्रया 
करभषूिे घालत नसत) : ‘करी लार्पाठ चर्त्त चवत्त नको पाहों । अखई तो र्ुडा तुज भोर्ईल नाहो ।’ − तुर्ा 
२८८. [सं. र्ूडा] (वा.) चुडा भरिे, चुडा िेिे, चुडी भरिे, चुडी िेिे – १. बारं्ड्ा भरिे; सौभाग्यवती 
होिे : ‘जन्द्मसाचवत्री र्ुडा पयाली.’ − नामिेव ९२. २. (उप.) चभत्र्याप्रमािे मारे् सरिे, हटिे. चुड्यावरची 
बांगडी – बारं्ड्ाचं्या चविीवर फुकट चिली जािारी बारं्डी. 
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चुडाचोंबडा चव. लुबरेपिाने पुढे पुढे करिारा; फार लुडबुड करिारा; फाजील कारभार करिारा; 
लुडबुड्ा. [र्ोंबडा चि.] 
 
चुडाि, चुणडि न. नारळीर्ी िंावळी; नारळीच्या िंाडार्ा िंाप. (हेट. कु.) पहा : चुडि 
 
चुडािा स्त्री. सौभाग्यलंकारयुक्त चववाचहत स्त्री. : ‘र्ुडाला चस्त्रयेरे् संर्ती’ − एवाका ११२. 
 
चुडावोंडा पु. र्ुडी ओंडा वरै्रे : ‘सरकारर्ी वठेचबर्ार र्ुडावोंडा व शाकार फडफमास व राबता 
महार वरै्रे येिे.’ − थोमारो ७·४७. 
 
चुणड स्त्री. र्ूड; पुढे आलेले लाबंट तोंड : ‘तेथर्ें सार तेंही अमेध्यूचर् कीं : सोरू असे : तें बोडी आंतु 
र्ुचड खोवी :’ − लीर्उ ३०३. 
 
चुणडयार पु. बारं्ड्ा करिारा. 
 
चुडी स्त्री. अंधाऱ्या रात्री उजेडाकचरता सिकाड्ा, माडारे् िंाप र्त्यािींर्ी जुडी पेटवनू केलेली 
चिवटी; मशाल; र्ुडिी; पेटवलेली र्वतार्ी जुडी, पेंढी : ‘क्षिाधात चजकडे चतकडे र्ुड्ा पेटून उजेड 
िंाला.’ − स्वप. 
 
चुडी स्त्री. र्ूड; सोंड : ‘बोडीआतु र्ुडी खोवी’ − लीर्उ ३०३. [सं. र्ूड] 
 
चुडी स्त्री. चशजचवण्यार्ी चिया. 
 
चुडी−चांचुडी चिचव. चर्मूट चर्मूट वरे्ून, र्ोळा करून : ‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : बार् : बापुडें वानरें र्ुडी 
र्ारं्ुडी करूचन घेऊचन ए :’ − लीर्उ ६०१. 
 
चुडीि न. र्ुडत; नारळीर्ा न चविलेला िंाप, िंाबळ. (को.) पहा : चुडि 
 
चुडीदार पायजमा रु्डघ्यापयंत सैल व खाली पोटऱ्यावर घट्ट असा पायजमा : ‘झहिु मुलींनीं र्ुडीिार 
पायजमा व अंर्रखा घालावा अशी नोटीस हैिराबाि येथे लार्ली आहे.’ − के ३०·६·१९३९. 
 
चुडीपुनव स्त्री. माघ शुद्ध पौर्णिमा. कोकिात त्या चिवशी होळीला सुरुवात होते. ह्ा चिवशी रात्री 
र्रंासमोर व र्ावाच्या सीमेर्ी खूि िशचचविाऱ्या िेवाभोवती, िर्डाभोवती रु्ड्ा, चिवट्या चफरचवतात. 
 
चुडुडी स्त्री. जुडी : ‘माहुळुर्ार्ी र्ुडुडी मुखीं धचरजें’ − वैवसं ६. 
 
चुडुििे  अचि. रार्ाने िात ओठ खािे. 
 
चुडुमुडू  चिचव. अंर्ार्ी घडी करून. 
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चुडूप पु. र्ोळ्यारं्ा र्ठ्ठा, जुडर्ा : ‘बंिुकीत र्ोळ्यारं् ंर्ुडूप भरून …’ − रानर्ंर्ा ३२. 
 
चुडेदान  न. १. सौभाग्यचर्न्द्ह म्हिून सुवाचसनींना बारं्ड्ा िान म्हिून िेिे : ‘काल 
मकरसंिातं, राजवाड्ात हळिीकंुकू. र्ुडेिान.’ − बएरा ४. २. एखाया स्त्रीच्या नवऱ्यार्ा जीव वार्विे; 
एखाया स्त्रीरे् सौभाग्य राखिे. (वा.) चुडेदान देिे – एखाया स्त्रीरे् सौभाग्य राखिे; चतच्या पतीस चजवंत 
सोडिे : ‘रुखमािेवी म्हिे िेई र्ुडेिान । संरक्षी रे प्राि भ्रतारार्ा ।’ − तुर्ा. चुडेदान मागिे – वैधव्य येऊ 
नये, सौभाग्य कायम, अखंचडत राहावे अशी प्राथचना करिे; पतीरे् जीचवत, प्राि रक्षि व्हाव ेअशी चवनंती 
करिे. 
 
चुडेमंणडि चव. सुवाचसनीच्या हाताच्या कोपऱ्यापयंत बारं्ड्ा भरलेले हात : ‘िोन्द्ही हात 
कोपऱ्यापयंत र्ुडेमंचडत करावते’ − चकचरस्ताव ५६. 
 
चुडेरहाट, चुडेराहाट पु. एक प्रकारर्ा पािरहाट; कनेकडास र्ोवीस रव ेमारून केलेला रहाट. 
(को.) 
 
चुडेि स्त्री. स्त्रीरूप िुष्ट चपशाच्च; हडळ; रे्टकी. ‘येता डोक्यामधी रार् जशी र्ुडेल घुमते.’ − बर्ा १२४. 
(अचह.) [रु्ज.; झह. र्ुडैल] 
 
चुडेि चव. छर्ोर; खट्याळ. (व.) 
 
चुड्या चव. १. चिवटी, र्ूड धरिारा. २. (ल.) आर्लाव्या, कळलाव्या; लावालावी करिारा; 
कज्जेिलाल; कळरे्ट्या. 
 
चुिकन, चुिकर, चुिणदनी, चुिणदशी चिचव. सिसि करीत; संू संू करीत; सिसिा. [ध्व.] 
 
चुिकस  स्त्री. कापडास र्ुण्या पाडण्यारे्, करण्यारे् झशप्यारे् हत्यार. 
 
चुिकळी स्त्री. ज्यार्ा भाजून र्ुना करतात असा भसुभशुीत खडा; िर्ड; र्ुनखडी. 
 
चुिका पु. र्ुिूक. 

चव. १. तरतरीत; हुशार; र्लाख; र्पळ; र्ुिर्ुिीत (मुलर्ा). २. चनवडक; वरे्क; उत्कृष्ट. 
(प्रा.ं) 
 
चुिखडा पु. १. चनवडक, वरे्क, उत्कृष्ट रत्न. २. (ल.) र्ुिर्ुिीत आचि आनंिी मूल, मनुष्ट्य. 
 
चुिचुि, चुिचूि स्त्री. १. र्ुरर्ुर; सिसि; िंििंि; चतडीक; फुिफुि. (चि. लार्िे, होिे, 
करिे.) २. (ल.) पस्तावा; मनस्ताप; रुखरुख; हुरहुर. (चि. लार्िे.) ३. िंोंबिे; शहारिे : ‘खोलीतून 
बाहेर पडू नये वाटते, सारखी र्ुिरु्ि थंडी वाजते.’ − वावटळ ५. [ध्व.] 
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चुिचुििे अचि. र्ुिर्ुि करिे; र्ुरर्ुरिे; िंििंििे; ठसठसिे. 
 
चुिचुिाट पु. र्रर्राट; सिसिाट; फार तीव्र र्ुिर्ुि; अचतशय िंििंििे. (चि. लार्िे, होिे, 
करिे.) 
 
चुिचुिीि चव. तरतरीत; हुशार; र्लाख; र्पळ; फटाकडी. 
 
चुिचेिी साखर, चुनचुनी खडीसाखर पत्री खडीसाखर. 
 
चुििे–चुनिे उचि. १. चनऱ्या करिे; घडी घालिे; (वस्त्रास) र्ुण्या पाडिे : ‘ठेव िािासाहेबारं्ी धोतरं 
र्ुिून.’ − यख १. [क. र्ुनार्सु] 
 
चुििे–चुनिे उचि. (चवड्ार्ी पाने र्.) र्ळत लावनू ठेविे; व्यवल्स्थत ररू्न ठेविे. [सं. र्ुण्] 
 
चुििे, चुनिे सचि. चनवडिे. [झह. र्ुनना] (वा.) 
 
चुििुि, चुििुििे, चुििुिाट पहा : चुिचुि 
 
चुिी स्त्री. अिी; टोक; अग्र : ‘पाठीमार्ून कट्यारीर्ी हूल र्ालचवली. ते र्ुिी लार्ली.’ − भारतवषच 
पतंप्रधान िुसरी शकावली १९३९. 
 
चुिी स्त्री. चनरी; सुरकुती; िुमड; सळ; मोड; िूि. [सं. र्ुण्] 
 
चुिी स्त्री. कण्या चमसळलेला, भरड कोंडा; डाळीर्ी सालपटे, धान्द्यारे् कि र्. चमसळून रु्रानंा 
खायला घालायर्ा कोंडा; र्ूि. [सं. र्ूर्णिका] 
 
चुिी स्त्री. लहान माचिक; चहरा; चहरकिी : ‘कनकर्भार्ी धर्धचर्त । मुक्तमिी ढाळ िेत । रत्नर्ुिी 
हेलावत । तेजलहरी लोटती ।’ − वसेीस्व ९·१२७. [सं. र्ूर्णिका] 
 
चुिीदार चव. िुमड, सुरकती असलेला : ‘र्ुिीिार पैजमा’ − अहीचि ५. 
 
चुिूक स्त्री. १. (एखाया शास्त्रार्ा, कामार्ा) नमुना; आस्वाि (कृतीर्ा, कायचपद्धतीर्ा); मासला; 
मासपयाकचरता म्हिून चिलेले चशक्षि, पाठ; (एखाया उचद्दष्ट चियेरे्) अंधुक, अग्रसूर्क चिग्िशचन. (चि. 
िाखचविे, पाहिे.) २. थोडीशी र्ुिरु्ि; र्ुरर्र; फुिफुि. 
 
चुिूकदार, चुिूकबाज चव. तरतरीत; र्ुिर्ुिीत; र्लाख; पािीिार; हुशार. 
 
चुिेदार आरसा फे्रम झकवा र्ौकटीवर मािकारें् खडे बसचवलेला आरसा. 
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चुिड, चुिडा, चुिाड न. पु. (अश्लील) स्त्रीरे् रु्ह्ारं्; जननेंचरय. [सं. च्यु] 
 
चुिडबंधू पु. एकार् स्त्रीरे् जार. 
 
चुिबावळा, चुणिया, चुत्या, चुत्यानंदन, चुणियानंदन चव. (ग्राम्य) बावळट; मूखच; 
व्यवहारज्ञानशून्द्य; खुळा; खुळर्ट. [झह. र्ूचतया] 
 
चुथडिे  सचि. नष्ट करिे; नाहीसे करिे : ‘समुरा, तेिें त्या सकल खलनौका र्ुथडव ू।’ − केक 
३३. 
 
चुथडा पु. उलथापालथ केपयामुळे वस्तंूर्ी, सामानार्ी िंालेली सरभेसळ; घालमेल; िुिचशा; 
नासाडी; चबघाड; खराबी; कायार्ी अव्यवस्था; चवर्का : ‘झहिी राजकारिार्ा कसा र्ुथडा उडाला आहे.’ − 
व्यल्क्तरेखा ४३. 
 
चुथिे सचि. र्ाळार्ाळ करून धंुडाळिे; उलटापालट करिे. (एखािी वस्तू शोधण्यासाठी 
उलथापालथ, र्ल्लत करिे.) 
 
चुथाचुथ  स्त्री. र्ाळार्ाळ केपयामुळे िंालेली िुिचशा; घालमेल; अस्ताव्यस्तपिा; र्ोंधळ; 
खोडाखोड, डार् र्त्याचिकानंी (चलखािार्ी) िंालेली िुिचशा; र्ुथडा. [रु्थिे चि.] 
 
चुनकट   स्त्री. चर्वटर्ाळ; र्ुना असलेले. 
 
चुनकशी पहा : चुिीदार 
 
चुनकळी, चुन्याची कळी स्त्री. भाजलेपया र्ुन्द्यार्ा खडा; न चवरवलेपया र्ुन्द्यार्ा खडा. 
 
चुनका चव. चनवडक; वरे्क; शलेका. पहा : चुिका २ 
 
चुनकी स्त्री. १. चठिर्ी. २. अल्ग्नर्ि. 
 
चुनखडक पु. (स्था.) र्ुनखडीर्ा िर्ड; न भाजलेपया र्ुन्द्याचं्या खड्ारं्ा बनलेला 
िर्डासारखा पिाथच झकवा खडक. प्रामुख्याने कॅल्पशअम काबोनेट असलेला खडक, कंकर. 
 
चुनखडा पु. १. चनवडक रत्न. २. (ल.) हुशार, र्पळ, र्ुिर्ुिीत मुलर्ा, मािूस. 
 
चुनखडी स्त्री. १. न भाजलेपया र्ुन्द्याच्या खड्ारं्ा ढीर्, रास. २. जीत र्ुनखडे असतात अशी 
माती : ‘र्ुनखडीने रंर्वलेपया पाढंऱ्या शुभ्र झभती.’ − र्आर्ा ७३. 
 
चुनखडी स्त्री. र्ुिर्ुिीत मूल. 
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चुनडी स्त्री. १. चठपक्याचठपक्यारें्, चस्त्रयारें् एक वस्त्र; बुटीिार लुर्डे : ‘आचि िेवकाईला कोरी र्ुनडी 
नेसचवली.’ − उअं १५५. २. लहान मुलींरे् नेसावयारे् वस्त्र. ३. र्ुनडीवरील चठपका. [झह. र्ुनरी] 
 
चुनडी स्त्री. एक प्रकाररे् रत्न. यास संस्कृतात पुलकमिी व र्ंग्रजीत र्ानेट म्हितात. 
 
चुनपटी, चुनपट्टी स्त्री. र्ुना लावलेले चवड्ारे् पान. 
 
चुनभट्टी  स्त्री. र्ुना भाजण्यार्ी भट्टी. 
 
चुनिाखडा चव. कळलाव्या. (व.) 
 
चुनवटा   पु. र्ुनखडीर्ी खाि; र्ुनखाि. 
 
चुनविी  न. र्ुन्द्यार्ी चनवळ. 
 
चुनळ, चुनाि, चुनाळ, चुनाळे न. चवड्ाच्या पानास लावण्यार्ा र्ुना ठेवण्यारे् लहानसे पात्र, डबी. 
[सं. र्ूिच+आलय] 
 
चुनंदा, चुनंदी चव. उत्कृष्ट; चनवडक; तेजिार : ‘पहा प्रभाकरारे् छंि र्ुनंिावािी’ − मला १८५. [फा.] 
 
चुना पु. (रसा.) १. कळीर्ा र्ुना, कॅल्पशअम ऑक्सार्ड. २. फकी, चवरलेला र्ुना, कॅल्पशअम 
हैड्रॉक्सार्ड. 
 
चुना पु. १. झशपा, कालवे, र्ुनखडीरे् िर्ड भाजून व चवरवनू केलेले र्ूिच. र्ुना बाधंकामाला 
वापरतात, तसेर् चवड्ाच्या पानानंाही लावतात. २. (ल.) चवध्वंस; चनिालन. [सं. र्ूिच] (वा.) चुना करिे 
– (ल.) एखाया पिाथार्ा सत्यानाश, चवध्वसं करिे. चुना घाििे – शखं करिे; अपशब्ि उच्चारिे. चुना 
णपटिे – र्ुन्द्यार्ा चर्लावा िेऊन तो पक्का होण्यासाठी ठोकिे : ‘तेिें नीवािेरे्या िेउळा र्ुना पीचटला : पोळी 
केली : तीए अस्तीके :’ − लीर्पू ४८. (प्रणिपक्षीयांच्या नाकास) चुना िाविे – आपपया कायाच्या आड 
येिाऱ्या मािसारे् काही र्ालू न िेता आपले कायच साधिे. चुना िाविे – बोंबलत राहिे : ‘मन्द्सफ रे्ला र्ुना 
लावीत …’ − सवा २३. 
 
चुना चिचव. अशाप्रकारे : ‘मी भचूमकेवचर असोचन तया र्ुनाचह’ − निस्व २२५. [का.] 
 
चुनाडा पु. र्ुना तयार करिारा : ‘प्रिचखिेचस बीजें कचरताचत तवं र्ुनाडे र्ुना उखरडीत होते :’ − 
लीर्पू ७६. 
 
चुनी पहा : चुिी : ‘जडचवपया र्ुन्द्या बेसरी । करून कुसरी । नयनारं्ी खोर्ली सुरी ।’ − पला ४·२३. 
 
चुनी असे, र्तके. 
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चुनीदा, चुनींदा चव. चनवडक : ‘त्यारे् उपराळ्यास जनरल मंडोर यािें आपले हमराहीपैकीं बेश र्ुनीिी 
जमी येत पाठचवली.’ − पया ४८१. 
 
चुनेकी स्त्री. र्ुन्द्यामध्ये पूिचपिे न रापलेले र्ामडे. 
 
चुनेगच्ची  स्त्री. १. र्ुन्द्याने बाधंलेली आर्ाशी. २. (ल.) नुसती तंबाखू र्ुना लावनू खािे : 
‘र्ुनेर्च्चीच्या भक्कम तंबाखूच्या बारार्ी सवय िंापयावर मीठा पानवापयारं्ा रु्ळर्टपिा आवडेनासा होतो.’ − 
र्िर्ोत २३९. 

चव. र्ुन्द्यार्ा चर्लावा करून बाधंलेले. 
 
चुनेरी चव. र्ुन्द्यारे् बनलेले. 
 
चुनोटा, चुनोटी पु. स्त्री. र्ुनाळे. [सं. र्ूिचवटी] 
 
चुनाँचे अ. म्हिून; ज्याअथी; या कचरता : ‘र्ुनाँरे् आँ मेहेबाही र्ंग्रजारं्ी मकािें घेतली’ − एको ३८३. 
[फा.] 
 
चुन्नडी स्त्री. र्ुनडी. − (तंजा.) 
 
चुपकड   न. १. रहाटर्ाडग्याच्या माळेर्ी लाकडे; ज्यावर रहाटर्ाडग्यार्ी मडकी बाधंतात ती 
लहान लाकडे; खापेकड. २. रहाटर्ाडग्यारे् र्ाक. 
 
चुपकिी, चुपकिे, चुपकळिे पहा : चुबकिी र्. 
 
चुपकारना चि. बलैानंा र्ोंजारिे. (िंाडी) 
 
चुपिे पहा : चंुििे 
 
चुप्प, चुपचाप चिचव. र्प्प; स्तब्ध; रु्पर्ुप; मुकाट्याने; काही आवाज न करता. 

उद्र्ा. र्प्प रहा; बोलू नको; खामोष. [झह.] 
 
चुबक स्त्री. टोर्लेले, वधेलेले लहानसे भोक, चछर. 
 
चुबकडा, चुबुकडा पु. ताशा झकवा नर्ारा वाजवण्यार्ी काठी. 
 
चुबकडा  चव. लहान आकारार्ा व र्रर्रीत, वाटोळसर; अटस आचि सुबक (घोडा, मनुष्ट्य). 
 
चुबकिी स्त्री. धुवायरे् वस्त्र िोन्द्ही हातानंी धरून िर्डावर हळूहळू आपटण्यार्ी चिया. 
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चुबकिे  उचि. १. धुवायरे् वस्त्र िोन्द्ही हातानंी िर्डावर र्ुबरु्ब आवाज होईल अशा रीतीने र्ोळिे 
: ‘काठच्या िर्डावर एखािी बाई धुिे र्ुबकीत होती.’ − भजु ४३. २. खुपसिे; टोर्िे; बोर्िे; चछर पाडिे. 
[ध्व.] 
 
चुबकिे, चुबुकिे अचि. थाबंिे; कंुचठत, स्तब्ध, तटस्थ होिे; मौनाविे : ‘सभा अवलोचकता ंदृष्टीं । 
शोभासमुर हेलाव ेपोटीं । र्क्ष ुपोहिार उठाउठी । ऐलकाठंीं र्ुबकलें  ।’ − मुसभा २·७७. [सं. स्तंभ्] 
 
चुबकिे  न. चशपपकारारे् एक हत्यार. 
 
चुबकिी उडी मोटकुळी उडीच्या उलट उडी. िोन्द्ही पाय जोडून पाण्यात टाकलेली उभी सरळ उडी. 
 
चुबकवड्या स्त्री. र्ोळ्यारे् साबंारे. (व.) 
 
चुबकळिे उचि. बुर्कळिे; बुडविे : ‘जे आनंिसमुरीं कंुभ । रु्बकळोचन भचरले ।’ − ज्ञा ९·१९१. 

अचि. १. बुडिे; र्टारं्ळ्या खािे. २. (ल.) मौनाविे; कंुचठत होिे. 
 
चुबकळी, चुबकुळी स्त्री. बुडी; बुर्कळी. 
 
चुबका पु. १. (र्वतार्ा, केसारं्ा, पानारं्ा) िुंबका; बुजका; रु्च्छ; तुरा. २. पुजंका; जमाव; घोळका; 
समुिाय. [सं. स्तबक] 
 
चुबके न. (लोहार) भोके पाडण्यारे् हत्यार. 
 
चुबचुबिे अचि. झर्ब, ओले र्च्च होिे; थबथबिे; चर्बचर्बिे. [ध्व.] 
 
चुबुककाटा पु. भईुवर पसरिारी ही शाक असते. त्यार्ा उपयोर् चवशषे िुष्ट्काळात भाजी म्हिून 
करतात. − वसृ ६२८. 
 
चुबुकचुळ् चव. पाण्यात बुडी मारताना झकवा पाण्यातून बाहेर येताना होिारा पाण्यार्ा आवाज : 
‘जवळपास मासळी उडत होती आचि र्ुबुकर्ुळ् असा र्मतीिार आवाज होत होता.’ − शलूेक ६. 
 
चुबुकडुबूक स्त्री. लुडबुड; चवर्काचवर्क. [ध्व.] 
 
चुबुकिे  उचि. वधेिे; छेििे; टोर्िे. 

अचि. चशरिे; आत जािे; बोर्िे. [झह. र्ुभना] 
 
चुबुकळिे सचि. बुडचविे : ‘चतयें प्रमेयार्ीर् हो का ंवळलीं । कीं ब्रम्हरसाच्या सार्रीं । र्ुबुकळलीं ।’ 
− ज्ञा ७·१८८. 
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चुबुकळिे अचि. बुटकुळी, बुडी मारिे : ‘नाहीं धारिा ध्यान । नाहीं समाचध आसन । र्ुबुकळीत 
आनंिघन । आपिामाजीं ।’ − परमा १३·५. 
 
चुबुका स्त्री. हनुवटी : ‘शयामर्रंार्ी सपोष कोर । तैशी र्ुबुका अचतसुंिर ।’ − एभा १४·४७६. [सं. चर्बुक] 
 
चुबुक्कन चिचव. र्ुबुक असा आवाज करून : ‘त्यार् वेळी र्ुबुक्कन एखािा बारीक सारीक िर्डही …’ − 
चकचरस्ताव २४. 
 
चुबूक चुबूक चिचव. पाण्यात एखािी वस्तू बुर्कळपयानंतर पाण्याच्या लाटामुंळे येिारा आवाज : 
‘होडीच्या िोन्द्ही बर्लानंा र्ुबूक र्ुबूक करून आिळिाऱ्या स्वच्छ पारिशचक पाण्यात माशारं्ी …’ − र्आर्ा 
९८. 
 
चुबूकाठा स्त्री. र्ुबुककाटा; पसरिाऱ्या लहान वलेीरे् काटे : ‘घरापुढं र्ुबुकाठ्यारं्ं, सावरार्ं 
जंर्ल वाढलेलं.’ − बलुतं २०. 
 
चुभकळिे सचि. बुर्कळून काढिे : ‘र्ोसावी िोन्द्ही श्रीर्रि फाचकले : आचि : साधारे् तोंड 
र्ुभकळलें  :’ − लीर्उ १४५. 
 
चुभय स्त्री. र्ुभंळ. (व.) 
 
चुभल्या   चव. कामी; चवषयासक्त; स्त्रीलंपट. 
 
चुभळीजिे सचि. बुडविे : ‘उसळत तैलार्ी कटई । तेथें र्ुभळीजती सपायीं । तचळली कुरवडंी 
साडंयी । तैसे होती ।’ − ज्ञाप्रबो ३०३. 
 
चुमक चव. कंजूष; कृपि. (व.) 
 
चुमडे न. र्ाठोडे : ‘(जोंधळ्यारे्) रु्मडे बाधूंन चिलें  …’ − र्ंर्ो ६. 
 
चुमळ, चुमडी, चुमकळ स्त्री. चंुबळ. 
 
चुमाचूम   चव. तंतोतंत. (िंाडी) [सं. र्ुंब] 
 
चुयक्या   चव. र्ाऱ्हािी करिारा. (व.) 
 
चुयमंुगी सुटिे चि. र्ुटपूट लार्िे. 
 
चुरकन, चुरकर, चुरणदशी, चुरणदनी चिचव. कापड फाटताना, फाडताना, तापलेले लोखंड पाण्यात 
बुडताना होिाऱ्या र्ुर् र् अशा शब्िाप्रमािे; रु्र् र् असा आवाज करीत. [ध्व.] 
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चुरका पहा : चरका : ‘पि माझ्या फुललेपया वृत्तीवर र्ुरका िेिारी र्ोष्ट …’ − कथाकातंा ७५. 
 
चुरगळिे, चुरगाळिे  सचि. १. (कार्ि, कापड, फूल र्.) र्ुरडिे; रे्पिे; कुसकरिे; र्ोळामोळा 
करिे; रर्डिे. २. (मनुष्ट्य, पशु र्.) िाडंर्ाईने वार्चविे; भलत्यार् रीतीने उपयोर् करून खराब करिे. ३. 
खराब, अव्यवल्स्थत, चवस्कचळत करिे. 
 
चुरगळा, चुरगाळा, चुरगळामुरगळा, चुरगाळामुरगाळा पु. १. र्ुरर्ळून, चपळवटून, र्ेंर्रून, 
कुसकरून केलेली िुिचशा; र्ोळामोळा करून केलेली खराबी. २. (ल.) (कामाने, श्रमाने, आजारीपिाने, 
काळजीने िंालेली शरीरार्ी) िुिचशा. 
 
चुरगडी  स्त्री. सुरकुती. (व.) 
 
चुरचुर स्त्री. १. भाजपयामुळे, जखमेस मीठ र्त्यािी क्षारयुक्त पिाथच लार्पयामुळे, औषध िंोंबपयामुळे 
होिारी थोडीशी आर्, विेना. २. (ल.) पहा : चुटपुट; (एखाया कृत्याबद्दल मनाला लार्लेली) टोर्िी; 
हुरहुर; रुखरुख; पश्चात्ताप; खेि; काळजी; अनुताप. ३. कटकट; कर्कर्; बार्ाबार्; धुसफूस. [सं. र्ुर्.] 
 
चुरचुर, चुरचुरा चिचव. १. पिाथच तळताना होिाऱ्या र्ुर् र् आवाजाप्रमािे; रु्र्रु्र् आवाज करीत. २. 
र्ुिर्ुि; फडफडा; र्रर्र; न अडखळता (चि. बोलिे). ३. (कापड र्त्यािी एकिम फाटताना होिारा) 
र्र् र् आवाज करीत; वाळलेपया पानावर र्ालताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे : ‘पाने र्ुररु्र करू लार्ली.’ − 
अहीचि ५२. [ध्व.] 
 
चुरचुरिे अचि. १. थोडीशी आर् होिे; र्ुरर्ुर होिे; र्ुिर्ुििे; सिसििे. २. (ल.) पश्चात्ताप 
होिे; मनाला लार्िे; खेि होिे; र्ुटपुट, हुरहुर, खंत वाटिे : ‘तेिें करून िुसऱ्या चस्त्रया आपिासं तसी 
संपिा नाही म्हिून आपपया मनातं र्ुरर्ुरत असतात.’ − व्यचन ३५. [सं. र्ुर्] 
 
चुरचुराट पु. १. अचतशय र्ुररु्र; फुिफुि. २. (ल.) अचतशय खेि होिे; फार वाईट वाटिे. 
[सं. र्ुर्] 
 
चुरचुरीि चव. १. सुके आचि तळण्यास योग्य; कुरकुरीत; खुसखुशीत २. खडखडीत वाळलेले; 
पूिच सुकलेले (धोतर र्.). 
 
चुरचुरून चिचव. धीम्या र्तीने, सतत आचि सौम्य आवाज करीत : ‘अवकाळी पावसार्ी सर 
र्ुरर्ुरून येत होती.’ − बएरा १८. 
 
चुरचोंडा, चरचोंबडा चव. लुब्रा; बडबड्ा; (िुसरे बोलत असता) मध्ये तोंड घालून बोलिारा; 
टकळी लाविारा. पहा : चरचोंडा 
 
चुरडई, चुरडय स्त्री. सापार्ी एक जात. 
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चुरडिी  स्त्री. र्ुरडिे; र्ोळामोळा करिे; रे्पिे; िाबिे; र्ेंर्रिे; कुसकरिे. 
 
चुरडिे सचि. िाबनू र्ुरा करिे (र्ुरिे आचि र्ुरडिे हे शब्ि जरी समानाथचक आहेत तरी र्ुरडिेच्या 
अथात अचधक तीव्रता आहे. र्ुरडून कायमर्ा नाश होतो तसा र्ुरण्याने होत नाही). [सं. र्ूिच] 
 
चुरडा पु. र्ोळामोळा; कुसकरा; र्ुराडा; र्ुरडलेली, चर्वडलेली ल्स्थती. 
 
चुरि न. (धान्द्यार्ी) मळिी. (व.) 
 
चुरि न. १. करंज्यात घालण्यारे् सारि, पुरि. २. र्ूिच; औषधी पूड. (र्ो.) ३. सुरि. (हेट) [सं. 
र्ूिच] 
 
चुरिे सचि. १. (हाताने कुसकरून, िाबनू) र्ुरा, भरु्ा, र्ूिच करिे; बारीक बारीक तुकडे करिे. २. 
(ल.) (शरीरारे् अवयव) िाबिे आचि कुसकरिे; रे्पिे; रर्डिे; र्पंी करिे; हलक्या हाताने िाबिे; र्ोळिे 
: ‘पाथच स्वहस्तें र्ुरी पाया ं।’ − मुआचि ३९·३. ३. (ल.) िुःखाने, संतापाने हात र्ोळिे : ‘लोक शोकें  र्ुचरती 
कर । आप्त म्हिती अनथच थोर ।’ − मुसभा १४·१६६. ४. र्ुरर्ळिे; र्ोळामोळा करिे. ५. जोराच्या िाबाने 
खराब करिे. [सं. शॄ−छुर्] 
 
चुरिे अचि. (एखािे जनावर अथवा मनुष्ट्य शक्तीपेक्षा अचधक काम पडपयामुळे) खुरटिे; वाढ खंुटिे. 
 
चुरन नपु. मळिी. (व.) [सं.] 
 
चुरपने चि. र्ोखिे. (व.) 
 
चुरबुरा, चुरबुरीि चव. तीक्ष्ि. 
 
चुरमटिे, चुरमुटिे अचि. सुरकुत्या, वळ्या पडिे; चर्रमटिे; चर्रम्यानंी युक्त होिे; (सामा.) 
आकंुर्न पाविे, आकसिे; संकोर्िे; अटरिे; चर्मटिे. 
 
चुरमटी, चुरमुटी स्त्री. सुरकुती; वळी; चर्रमी. 
 
चुरमरिे सचि. सुरकुत्या, वळ्या पडिे; रु्धडिे. [सं.] 
 
चुरमा पु. एक पक्वान्नचवशषे. पहा : चुटाचुमा [झह.] 
 
चुरमा पु. आंर्मोडे. 
 
चुरमाडिे सचि. र्ुरर्ळिे : ‘… हातातली चवडी जचमनीवर र्ुरमाडीत नाना म्हिाला …’ − र्ार्ो ५६. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चुरमुर स्त्री. १. तळमळ; हायहूय; चवव्हळिी. २. कुरकुर; कुरबुर; पुटपुटिे; मुळमुळिे; संताप; रुसवा; 
रुखरुख. ३. (वरील प्रकारानंी िशचचवली जािारी) र्ीड; संताप; रुसवा; खेि; हुरहुर र्त्यािी. 
 
चुरमुरिे अचि. १. तळमळिे; चवव्हळिे; शोक करिे; खेि करिे. २. असंतुष्टपिे कुरबुरिे; 
र्रफडिे. ३. ‘कोिी कोिाशी न बोलता एकमेक आपिाशीर् र्ुरमुरत राचहले.’ − रत्नप्रभा ९०. 
 
चुरमुरिे चि. मुरुडिे; सुरकतचविे. 
 
चुरमुरा, चुरमुरी पु. स्त्री. भात उष्ट्ि पाण्यात चभजवनू खापसत भाजतात ते कुरमुरे. [सं. र्ुर् + मृ] (वा.) 
चुरमुरा खािे, चुरमुरा खाि बसिे, चुरमुरा देि बसिे, चुरमुरी खािे, चुरमुरी खाि बसिे, चुरमुरी देि 
बसिे – (उप.) जार्च्या जार्ी मुकाट्याने र्ुरमुरत, र्रफडत बसिे; धुसफुसत राहिे; आशाभरं् िंापयामुळे 
खजील होिे. चुरमुऱ्याचे िाडू खािे – (उप.) जेवि न चमळापयामुळे र्रफडत राहिे. 
 
चुरमुरा, चुरबुरा, चुरमुरे, , चुरबुरे चव. िंििंिीत; र्ुररु्रिारे; तीक्ष्ि : ‘आधींर् रव्यें र्ुरमुरीं । 
वचर पचरवचडजती मोहरी । चजये घेता ंहोती धुवारी । नाकें  तोंडें ।’ − ज्ञा १७·१४६. 
 
चुरमूर पहा : चुरचुर 
 
चुरम्या चव. तुरळक, बारीक (कळा), बारीक (वेिा) : ‘आता कुठं तुला र्ुरम्या येिा सुरू हैत’ − ऊन 
८. 
 
चुरिी स्त्री. खेकडा. (कु.) 
 
चुरवट चव. १. र्ुरलेला; र्ुरडलेला. २. र्ुरर्ळलेला; र्ोळामेळा केलेला. 
 
चुरस स्त्री. १. स्पधा; ईषा; िुसऱ्यावर र्ढाई करण्यार्ी र्च्छा; र्ढाओढ. २. िेष; वैमनस्य; अिावत; 
वैर; आकस; िावा; डाव. [सं. चर्कीषा] 
 
चुरस स्त्री. र्ढाओढ. [सं. चर्कीषा, झह.] 
 
चुरसाचुरस स्त्री. एकमेकातंील मत्सर, हेवा, िेष, िावा, स्पधा : ‘स्वाऱ्या करून सरिार बुडचवती चरपु 
र्ुरसार्ुरशीं ।’ − ऐपो ३०४. [रु्रस चि.] 
 
चुरसी चव. िेष, मत्सर करिारा; डाव धरिारा; मनात अढी बाळर्िारा; खुनशी; हाडवैरी; िीघचिेषी. 
 
चुरंगटिे पहा : चुरगळिे [सं. र्ूिच + र्म + ट] 
 
चुरा पु. १. (ठेर्ण्याने, मोडण्याने, फुटण्याने, फोडण्याने िंालेले एखाया पिाथारे्) बारीक बारीक 
तुकडे, कुटके, कि र्.; भरु्ा. २. (ल.) (शरीरार्ी) जजचर ल्स्थती; शचैथपय; शीि; उठवि. [सं.] 
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चुराचारा पु. तुकडेताकडे; काटकेकुटके; र्ारार्ुरा; (कोिताही पिाथच फुटून मोडून त्यारे् 
िंालेले) तुकडे र्.; भरु्ा. [रु्रा चि.] 
 
चुराडा पु. १. (पिाथच फुटून, तुटून त्यार्ा िंालेला) र्कनार्ूर; र्क्कार्ूर; भरु्ा; नाश; खुिा; खराबी : 
‘कालर्िानें आजपयंत मोठमोठ्या राज्यारं्ा पार र्ुराडा िंाला.’ − पाआव्ह १०. २. (ल.) (अचतश्रमाने 
शरीरास आलेली) ग्लानी; थकवा. ३. (मसलतीर्ी) नासाडी. 
 
चुणरजिे सचि. र्ूिच करिे; र्ुराडा करिे : ‘कुळार्ळारे् घाटें : रु्चरजचत करपुटें’ − उर्ी २३·२३१. 
 
चुरी स्त्री. डोळार्ा भरडा; र्ूर. [सं. र्ूिच] 
 
चुरुक स्त्री. पावसार्ी सर. [सं. र्ुलूक] 
 
चुरुचुरु, चुरुचुरू चिचव. उद्धटपिाने; मयािा सोडून (बोलिे). 
 
चुरुमुरु   चव. र्ोड, रूर्कर. 
 
चुरय चिचव. (भाजताना, डार्ताना, तापलेले धातूरे् तुकडे पाण्यात बुडचवताना होिारा) र्ुर् र्ुर् असा 
आवाज करीत. [ध्व.] 
 
चुिकोंबडा पु. घरकोंबडा : ‘काय बसलायऽऽ आयेच्या पिराखाली र्ुलकोंबड्ार्त …’ − तोरि 
१३. 
 
चुिखंड  न. (उप.) (बायकी) र्ूल : ‘घरातं रु्लखंड थंडावलं आहे, चतथं मािंी हाडं लावूं का ं
तुमर्ी.?’ − एप्या ४१. 
 
चुिचुिे  चव. अधीर; उतावीळ; अस्वस्थ : ‘हे र्ोष्ट नबाबास चवर्ाचरली. उत्तर चिधले की, 
कुरूके्षत्राकडे फौजचह पाठविें आम्हास पुरवत नाहीं व अतःपर आम्ही फार र्ुलर्ुले जालों.’ − पेि २·३९. 
[ध्व.] 
 
चुिटी स्त्री. उसार्ी साल : ‘संन्द्यासी चभक्ष ुर्ुलट्या सोलून ऊंस खातात.’ − संख ७९. पहा : चुर्टी 
 
चुिि चव. र्ुलत्याच्या संबधंार्ा; र्ुलत्याकडून; र्ुलत्याच्या बाजूच्या नातेचवषयक शब्िास हा शब्ि 
उपसर्ाप्रमािे लावतात. (र्ुलत हा शब्ि एक अंश िूरर्ा असा शरीरसंबधं िशचचवतो.) 
 
चुिि, चुिेि न. होडीरे् वपहे ज्या उभ्या िाडं्ाला टेकून खेर्तात तो िाडंा, खंुटा. 
 
चुििा पु. बापार्ा भाऊ; काका. [सं. क्षुल्लतात] 
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चुििी स्त्री. र्ुलत्यार्ी बायको; काकी; काकू. 
 
चुिदान  न. र्लबतावरील चवस्तव पेटवायरे् भाडें. 
 
चुिभानवशा, चुिभानोश्या चव. १. र्ूल व भानवस सोडून न जािारा; घरकोंबडा; राडं्ाराघोबा; 
बाईलकाम्या. २. (ल.) नेभळट; िुबळा; क्लीब; बायकी. 
 
चुिमोगरा पु. एक प्रकारर्ा मोर्रा : ‘बरं्ालमध्ये र्ुलमोर्ऱ्यारे् तेल अंर्ाला लावण्यास िेतात …’ 
− चनऔ ४५. 
 
चुिवि  न. र्ुलीच्या आसपासर्ी जार्ा : ‘… सुस्तावलेली माजंरीही र्ुलविाशी बसपया 
बसपयार् पेंर्ली होती.’ − र्ार्ो ९२. 
 
चुिवा पु. तात्परती केलेली र्ूल; ओबडधोबड र्ूल. 
 
चुिवाि, चुिवि, चुिवान, चुिवन, चुिांगि, चुिाि न. १. उसार्ा रस काढण्यार्ी काचहली 
ठेवायर्ी र्ूल, भट्टी. २. र्ुलींर्ी रारं्. ३. मोठी र्ूल : ‘र्ुलवािाजवळ बसलेला मालक धावनू रे्ला.’ − 
र्ोतावळा १२२; ‘रु्ऱ्हाळात र्ुलारं्िाला महाराने सरपि पुरवाव.े’ − र्ावरं्ाडा ११८. 
 
चुिहानेवािा चव. रसार्ा राधंा करिारा. 
 
चुिा, चुल्ला पु. वैल नसलेली मोठी र्ूल : ‘बाकीरे् आपापले र्ूले पेटवतात.’ − काझभ ४२. 
 
चुिीचा रान पु. उसार्ा वाफा. (िंाडी) 
 
चुणल्लकापूजन न. १. र्ुलीर्ी पूजा, आराधना, सेवा. २. (ल.) स्वयंपाक : ‘त्यानें आपले अन्न तयार 
करण्यास र्ुचल्लकापूजन केलें .’ − र्रंरु्प्त ४१. 
 
चुवक र्लबत प्रकार − मआपा प्र. ५७. 
 
चुवा पु. र्िंनाच्या लाकडापासून केलेला एक पिाथच : ‘अबीर, रु्लाल र्ुवा र्िंन …’ − एहोरा २३. 
[झह. र्ोआँ] 
 
चुवा, चुहा पु. १. उंिीर. २. (ल.) हुशार, तरतरीत मनुष्ट्य. [झह. र्ूहा, फा. र्ुवा] 
 
चुवा–वा पु. उन्द्हाळ्यात पाण्यासाठी तळ्यामध्ये खिलेली चवहीर. (व.) (वा.) चुवा घाििे – 
वारं्ी अर्र चमरच्या लावपयानंतर पाऊस न पडपयास ताबं्याताबं्याने रोपाच्या बुडाशी पािी घालिे. 
 
चुव्वेणगरी स्त्री. कुरतडण्यारे् काम : ‘हे हेविेाव,े र्ुव्वचेर्री, चमळकतीरे् वाि …’ − आआश े२६१. 
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चुस्टाई स्त्री. र्ौकशी; पाचरपत्य : ‘हैबतरामोशी सापं्रत सासवडासर् आहे त्यास यार्ी र्ुस्टाई बहुत 
होईलसे वाटते’ − पुि २·१८६. 
 
चुस्ि चव. १. तंर्; नीटनेटका. २. धूतच. [फा.] 
 
चुस्िी स्त्री. र्पळता. [झह.] 
 
चुहाड, चुव्हाड पु. ओचरसा प्रातंातंील एक लुटारू जात : ‘सोनपूररे् व संबळपूररे् रानातं आला तो तेथे 
र्ुव्हाडानंीं लुटून घेतला.’ − ऐको ३८४. 
 
चुहेदान, चुवेदान न. उंिरार्ा सापळा, झपजरा. 
 
चुळ पु. ताकारे् पािी : ‘सी. बी. : रु्ळु : चर्मुटी … हे साधनर्तुष्टयें’ − लीर्उ ७८. 
 
चुळक चव. र्मकिारे : ‘एके (रुपें) सचवयारं्ी र्ुळकीं जैसे ब्रह्मकटाह खेंवचिले माचिकी’ − ज्ञा 
११·१३३. 
 
चुळकर, चुळकन, चुळणदनी, चुळणदशी चिचव. पाण्यार्ी, िुधार्ी चर्ळकाडंी उडताना होिाऱ्या र्ुळू 
आवाजाप्रमािे आवाज करीत. [ध्व.] 
 
चुळका पु. डोंर्रारे् चशखर, मस्तक; सुळका : ‘झसहार्ळाचर्ये र्ुळके ।’ − उर्ी १. 
 
चुळकाभर पु. १. पािी, िूध र्त्यािी रवपिाथच हातावर राहावा म्हिून केलेला तळहातार्ा चवचशष्ट 
आकार; खोलर्ट तळवा. २. हाताच्या खोल केलेपया तळव्यात, र्ुळक्यात मावले र्तके पािी, िूध र्त्यािी 
पिाथच; र्ूळ. (चि. भरिे.) [सं. र्ुलुक] 
 
चुळकी स्त्री. नूतन आम्रवृक्षाच्या पानाप्रमािे कोमलता; आरक्तता. 
 
चुळके न. एक बायकी चशवी. 
 
चुळचुळ  स्त्री. चनकड; तातडी; घाई; अधीरता; उत्कंठा. [ध्व. र्ुळ चि.] (वा.) चुळचुळ िागिे 
– उतावीळ, अधीर होिे; (एखािे काम, र्ोष्ट) केव्हा करीन असे होिे. चुळचुळ िाविे – अचतशय उतावीळ, 
त्वरा, घाई करिे. 
 
चुळचुळ, चुळचुळा चिचव. र्ुळ र्ुळ आवाज करीत. [ध्व.] 
 
चुळचुळ मंुगळा १. मुलाचं्या खेळातील एक शब्ि. २. मुलाचं्या एका खेळारे् नाव. (उप.) ज्याला फार घाई 
िंाली आहे, जो फार अधीर िंाला आहे असा मनुष्ट्य. 
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चुळचुळा पु. १. अधीरता; उत्कंठा. २. (ल.) खाज; खवखव. (चि. सुटिे.) खरूज. ३. खेि; 
पश्चात्ताप; मनार्ी अस्वस्थता; हुरहुर र्. 
 
चुळचुळा, चुळचुळ्या चव. अधीर; उतावळा; अस्वस्थ. 
 
चुळचुळी स्त्री. चनस्तेज : ‘र्रंकळा होए र्ुळर्ुळी’ − चशव १८७. 
 
चुळिी स्त्री. र्ूळ भरण्यासाठी तोंडात घेतलेले पािी; रु्ळिा; र्ूळ. 
 
चुळबुळ   स्त्री. १. र्ळवळ; उठपळ; वळवळ; लहान मुलारं्ा खेळकरपिा. (चि. करिे, र्ालविे, 
माडंिे, लाविे.) २. चपसवारं्ी र्पळ हालर्ाल. ३. मानचसक अस्वस्थता; संभ्रमावस्था र्त्यािी भाव सूक्ष्मपिे 
िाखविारी शरीरार्ी प्रचतचिया, हालर्ाल : ‘तेव्हा र्ुळबुळ करीत चर्रंजीवर् म्हिाले …’ − राऊ ९. [फा. 
र्ुलबुल.] 
 
चुळबुळिे अचि. (िंोपेत, तापात) तळमळिे; अस्वस्थ होिे; (मूल) वळवळिे; र्ुळबुळ करिे. 
[फा. र्ुलबुल] 
 
चुळबुळिे अचि. ओशट पिाथाने माखले जािे, चलप्त होिे, र्ोपडिे. 
 
चुळबुळ, चुळबुळ्या चव. अस्वस्थ; र्ुळबुळ करिारा; र्ळवळ्या; ऊठपळ करिारा; एका चठकािी 
शातं न बसिारा; अधीर. 
 
चुळबुळाट पु. र्पळाई; अचतशय र्ुळबुळ; वळवळ; (लहान मुलारं्ी) अधीरता. 
 
चुळबुळीि चव. तेल र्ोपडलेला; ओशटलेला; बुळबुळीत. 
 
चुळमुळ  स्त्री. १. र्ुळबुळ; अधीरता; उत्कंठा. २. धुसफुस. (चि. करिे.) 
 
चुळमुळिे अचि. १. र्ुळबुळ करिे. २. उतावीळ होिे; उत्कंठा लार्िे. 
 
चुळवरा  पु. पार् बोटे एकत्र जुळवपयावर होिारा हातार्ा आकार : ‘पािी र्ुळवऱ्याने डाव्या 
हातात घेऊन …’ − पाकचसद्धी २२. 
 
चुळी, चूळ स्त्री. पहा : चुळका १ [ध्व.] 
 
चुळुक न. चशखर : ‘सैहाळाचर्या र्ुळुके.’ − उर्ी १. 
 
चुळुक, चुळूक चव. संुिर; र्मकिारे : ‘एकें  साचवयाचर् र्ुळुकीं । जैसा ब्रह्मकटाह खचर्लें  माचिकीं ।’ − 
ज्ञा ११·१३३. 
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चुळुचुळु  चव. थोडे थोडे; र्ुळभर : ‘र्ुळु र्ुळु पािी ऐसें । घेउचन चनरे् ।’ − राज्ञा १८·१६९३. 
 
चुळोदक न. र्ुळकाभर पािी : ‘का ंर्ुळोिके आपापंती । अघ्युच नेचिजे ।’ − ज्ञा ९·१३. 
 
चुळोबणळक स्त्री. र्पळता. पहा : चळोबणळक : ‘हावभावाचर्या र्ुळोबचळका ।’ − उर्ी ३१०. 
 
चुळ्हा पु. र्ूळ. (खा.) 
 
चंु 
 
चंुखिे, चुखिे पहा : चोखिे 
 
चंुग, चंुगा स्त्री. पु. पलटि, तुकडी; ताडंा; टोळी; कळप; संघ; िंुंड; (सामा.) जमाव; समुिाय. 
 
चंुग, चंुगा पु. वस्त्राच्या पिरार्ा भार्; सोर्ा. 
 
चंुगडा पु. न. १. एकत्र बाधंलेला मोत्याचं्या लडींर्ा, सरारं्ा समुिाय; पेंडाळे. २. (पेंढ्यारे्, ताटारें्, 
वतेारें्, केसारें्, आर्काड्ारें्, लहान सळ्यारें्, काठ्यारे्) जुडरे्; जुडी; पेंढी; पुजंका; जंुबड. 
 
चंुगडी चव. चकरकोळ; थोडे; चर्ल्लर : ‘अमर झसर्ाने अकरा वषे र्ुंर्डी चिवस राज्य केले.’ − मऐचश 
११४. − (तंजा.) [रु्ज.; क. र्ुरं्ू] 
 
चंुगडे न. र्ाठोडे; र्ुमडे; धान्द्याने अधचवट भरलेले लहान पोते : ‘धाबारा पायपयार् एक र्ुरं्ड कर’ − 
मळिी १५०. 
 
चंुगि मूठभर. 
 
चंुगि स्त्री. चर्मटी. 
 
चंुगाि पु. १. पजंा, पकड २. (ल.) जुलूम; जबरिस्तीर्ा ताबा : ‘बहुत खुशवक्त िंाले कीं 
जबरिस्ताच्या र्ुरं्ालापासून र्चरबारें् वतन खलास जाले.’ − मर्सा २०·४९. [सं. र्तुर + अंरु्ली] 
 
चंुगी स्त्री. १. पहा : चंुग. २. र्वतार्ी, कडब्यार्ी पेंढी. [झह.] 
 
चंुगी स्त्री. शहरात आिायच्या वस्तंूवर बसवलेला कर; जकात. [झह.] 
 
चंुच, चंुचु स्त्री. र्ोर् : ‘उडी घालोनी महाडोही । र्ुरं्ी धरोनी काटीजे अही ।’ − मुआिी ३२·७५. 
[सं. र्ंर्ु] 
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चंुच स्त्री. एक औषधी वनस्पती. 
 
चंुदडी स्त्री. बुटीिार लुर्डे; चठपक्या चठपक्यारे् (चस्त्रयारें्) एक प्रकाररे् बाधंिीरे् वस्त्र : ‘तसेर् र्ुिंड्ा 
रंर्चवण्यारे् व बाधंिीरे् … कौशपयारे् कामही तेथे सतत र्ाले …’ − साजंवात ३८. 
 
चंुििी स्त्री. १. (मुलारे्) र्ोखिे; झरर्िे. २. लहान मुलाचं्या र्ळ्यात बाधंलेली र्ोखिी. 
 
चंुििे, चंुपिे उचि. (फळातील रस) र्ोखिे; (स्तनातील िूध) चपिे : ‘िोन मुलानंी आंब्याचं्या कोयी 
र्ुफूंन नुकत्यार् संपचवपया होत्या.’ − कलंिर १४४. [सं. र्ुम्ब] 
 
चंुिा पु. १. तोंडाने फळातील रस, स्तनातील िूध ओढून घेण्यार्ी चिया. २. एका वळेी ओढून 
घेतलेला फळातील रस, स्तनातील िूध. 
 
चंुब स्त्री. र्िी; िाटी; िंोड; िंुंड. (चि. पडिे.) (राजा.) (वा.) चंुब उडणविे, प्रचंुब उडणविे – 
परस्परासं भेटिे; र्ुबंिे; चमळिे : ‘डोळ्यावंरखाली पापण्या असती । पळें  पळ र्ुंब उडचवती । परी डोळे काहंी 
त्यासं न िेखती ।’ − योस ८·५४. [सं. र्ुम्ब] 
 
चंुबक पु. (भौ.) लोखंड, पोलाि यासंारख्या पिाथांना खेरू्न घेण्यारे् अंर्भतू सामा यच असलेली 
वस्तू. लोहर्ुबंक : ‘र्ुबंकसचन्नधानमाते्र लोह भ्रमतसे चवचर्ते्र ।’ − चवझसउ २·५७. [फा. र्बंक; सं.] 
 
चंुबक चव. १. (ल.) र्ुंबन, मुका घेिारा; स्त्रीलंपट; चवषयी. २. कृपि, करू; कंजूष; कवडीर्ुंबक : 
‘िाड आपेसी वोंर्ळ । र्ाळक र्ुबंक लच्याळ ।’ − िास २·३·२८ ३. प्रत्येक चवषयात तोंड घालिारा : ‘जो 
झनिकू नाल्स्तकु । ज्ञानेचवि र्बंकु’ − चवस १५६. [सं. र्ुम्ब] 
 
चंुबक क्रोड चव. अ. चवयुतर्ुबंकात वापरले जािारे लोखंडी िोड. याच्याभोवती र्ुबंकीय तारेरे् वटेोळे 
असते. या वटेोळ्यातून चवजेर्ा प्रवाह वाहू लार्ला की चवयुतर्ुबंक कायचरत होतो. 
 
चंुबकत्व  न. आकर्णषत करून घेण्यार्ा, खेर्ण्यार्ा रु्िधमच. [सं.] 
 
चंुबकत्त्वमापी पु. र्ुबंकीय आकषचिार्ी तीव्रता मोजण्यारे् उपकरि. 
 
चंुबक पाषाि (भौ.) र्ुबंकारे् रु्िधमच असलेला पत्थर. यात मुख्यतः मगॅ्नेटार्ट हे लोहखचनज असते. 
 
चंुबक ििक शकै्षचिक दृक्साधनापंैकी एक महत्त्वार्ा घटक. मार्ील बाजूस र्ुंबक चर्टकचवलेली चर्ते्र 
आवशयकतेनुसार या फलकावर चर्कटचवता येतात व काढून घेता येतात. 
 
चंुबक णिि (भौ.) लोहर्ुंबकत्वारे् रु्िधमच असलेपया लोहखचनजाच्या पुडीर्ा लेप चिलेली पातळ 
लवचर्क फीत. 
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चंुबकमणि, चंुबकमिी पु. लोकानंा आकर्णषत करण्यारे् सामा यच असलेली व्यक्ती, स्थान. [सं.] 
 
चंुबकसूणच, चंुबकसूची स्त्री. होकायंत्र; लोहर्ुबंकार्ी लहानशी काडंी टारं्ून ठेवली असता पाृ वीच्या 
र्ुबंकीय के्षत्राच्या प्रभावामुळे चतरे् ठरावीक टोक उत्तरेकडे राहते. चिशा ओळखण्यासाठी र्ुबंकसूर्ीर्ा 
उपयोर् होतो. [सं.] 
 
चंुबकके्षत्र न. लोहर्ुबंकारे् प्रभावके्षत्र. लोहर्ुबंकाच्या शक्तीनुसार र्ुंबकाभोवतीच्या ज्या भार्ात 
काही अंतरापयंत र्ुंबकार्ा लोखंडाला आकषूचन घेण्यार्ा रु्िधमच चिसतो ते के्षत्र. 
 
चंुबकावरि न. (पिाथच) ग्रहाभोवतालर्ा स्वतःच्या र्ुंबकत्वाच्या प्रभावाखालील प्रिेश. 
 
चंुबकीय अक्ष लोहरु्बंकाच्या धु्रवामंधून जािारी कापपचनक रेषा. 
 
चंुबकीय दृक शास्त्र प्रकाश व र्ुबंकत्व याचं्या परस्पर संबंधारे् शास्त्र. यार्ा शोध प्रथम फॅराडे याने 
लावला. 
 
चंुबकीय धु्रव (भौ.) १. लोहर्ुबंकाच्या प्रवतचनरेषा अनुिमे उत्तर व िचक्षि धु्रव या िोन अग्राजंवळ एकत्र 
आलेपया असतात. अशा प्रत्येक अग्रास र्ुंबकीय धु्रव म्हितात. उत्तर धु्रवापासून प्रवतचनरेषा चवभार्तात तर 
िचक्षि धु्रवावर त्या एकत्र येतात अशी कपपना आहे. २. पाृ वीवर भौर्ोचलक उत्तर व िचक्षि धु्रवापासून जवळ 
र्ुबंकीय उत्तर व िचक्षि धु्रव आहेत. र्ुंबकीय धु्रव एक संकपपना आहे. 
 
चंुबकीय पणरपथ (भौ.) र्ुबंकीय स्त्रोतार्ा वलयाकृती मार्च. 
 
चंुबकीय याम्योत्तर, चंुबकीय रेखावृत्त (भौ.) पाृ वीवरील एक बृहत वतुचळ. (रेखावृत्त) र्ुंबकीय 
याम्योत्तरावर असिारी र्ुंबकसूर्ी फक्त पाृ वीच्या र्ुबंकके्षत्राच्यार् प्रभावाखाली असते. 
 
चंुबकीय युग्मन (चव.अ.) एकमेकानंा छेििाऱ्या र्ुबंक−के्षत्राच्या योरे् चवयुतवटेोळ्यानंा जोडिारा 
िुवा. 
 
चंुबकीय वादळ (भौ.) पाृ वीवरील रु्बंकीय के्षत्रात अर्ानक आलेली खळबळ. सूयामधील डार्ामंधून 
चनघिाऱ्या र्ुंबकीय किाचं्या िंोतामुळे पाृ वीवर असे बिल घडून येतात. 
 
चंुबकीय णवषुववृत्त (भौ.) भौर्ोचलक चवषुववृत्तापासून चभन्न असे पाृ वीवरील बृहत् वृत्त. या वृत्तावरील 
प्रत्येक झबिू र्ुबंकीय उत्तर व र्ुबंकीय िचक्षि धु्रवापासून नव्वि अंशावर असतो. त्यार्ी पातळी पाृ वीच्या 
र्ुबंकीय अक्षाक्षी काटकोनात असते. 
 
चंुबकीय के्षत्र पहा : चंुबकके्षत्र 
 
चंुबडे न. र्ाठोडे; बोर्के : ‘कुळत्या भरडून आिपयालं रु्ंबड हाय.’ − रैत ११२. 
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चंुबिे उचि. मुका, र्ुबंन घेिे. [सं. र्ुंबन] 
 
चंुबिे उचि. १. (स्तन, फल र्.) र्ोखिे; सेवन करिे : ‘परी ते वरे्ळेपिे भोचर्जे । जैसे पचक्षये फळ 
र्ुचंबजे ।’ − ज्ञा ५·१३१. २. (ल.) र्ोखून शुष्ट्क करिे; (ताप, भतूसंर्ार, र्.) कृश, क्षीि करिे. [सं. र्ुबंन] 
 
चंुबि चिचव. नाईलाजाने; मुकाट्याने; चबनतिार; चनमूटपिे : ‘जेव्हा बाहेर र्ावरे् मजूर शोधू लार्लो 
तेव्हा कातोडी र्ुबंत कामावर आले.’ आआश े३७६. 
 
चंुबन, चंुबा न. १. मुका घेण्यार्ी चिया. २. मुका. ३. आकषचि. (चि. घेिे, िेिे.) [सं.] 
 
चंुबळ, चंुभळ स्त्री. १. डोक्यावरील ओझ्याखाली, घार्रीखाली ठेवायर्ी कापडार्ी, चर्ररु्टार्ी 
रु्ंडाळी, वटेोळे. २. (ल.) मूळव्याधीच्या मोडारे् वेटोळे, वठे. 
 
चंुबळ स्त्री. सुसरीर्ा जबडा व नाक यामंधील सुळका : ‘चतर्ी छद्मी दृष्टी, करकरीत िाढा, र्ुबंळ …’ 
− डोह १२८. 
 
चंुबळ न. उसारे् चर्पाड. (को.) 
 
चंुबा पु. (मंुग्यार्ा, अळ्यारं्ा, कीटकारं्ा) बुर्का, पुजंका, िंुंड, घोळ, जमाव. [सं.] 
 
चंुबाचंुबी स्त्री. लर्ट : ‘प्रचतर्ामी संघटनाशंी र्ुंबार्ुबंी न आवडून …’ − अहीचि २३६. 
 
चंुणबि चव. र्ुबंन घेतलेले, र्ुचंबलेले. [सं.] 
 
चंुणबि, चंुबीि चिचव. आपि होऊन; मुकाट्याने; चनमूटपिे; िबकत; नाईलाज होऊन आपसुख; खाली 
मान घालून; नाक मुठीत धरून : ‘मी आपली र्ुचंबत तेथून उठून िुर्ीला घेउन खाली र्ालती िंाले …’ − 
पलकाघे २२६. 
 
चंुबी स्त्री. र्िी; िंुंड. 
 
चंुबी चव. १.र्ुबंन घेिारा. २. (ल.) पोर्िारा; स्पशचिारा. उिा. र्र्नर्ुबंी, मुखरु्बंी, र्रंर्ुबंी र्. 
 
चंुभळ पहा : चंुबळ 
 
चंुभळ चव. आशाळभतू; हावरा; लोभी : ‘चरद्धीचसद्धी िेसी । आम्ही र्ुंभळी नव्हो तैसी ।’ − तुर्ा १४५५. 
[सं. र्ुम््] 
 
चंुभळ स्त्री. सुरंुर्ासाठी भोक पाडताना अंर्ावर र्िळ उडू नये म्हिून पहारीच्या टोकावर बाधंलेली 
कापडार्ी रु्ंडाळी. 
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चंुभळी स्त्री. व्यचभर्ारी स्त्री. : ‘र्ुभंळुीशी करी र्ुभंळुीर्ा संर् । अंर्ीं वसे रंर् चियाहीन ।’ − तुर्ा २१२२. 
[सं. र्ुम्ब] 
 
चू 
 
चू, चुवा, चुहा पु. ओपया खोबऱ्यार्ा हळिचमचश्रत कीस. (कर.) पहा : चव 
 
चूक स्त्री. लहान चखळा. 
 
चूक स्त्री. िोष; र्ुकी; अपराध; रै्रवाजवी कृत्य; घडू नये अशी र्ोष्ट; र्फलत; हयर्य. 
 
चूकडाव  पु. सोंर्ट्याचं्या खेळात र्ुकीने चिलेला डाव. 
 
चूकभूि   स्त्री. नजरर्ुकीने, चवस्मरिाने राचहलेला, िंालेला िोष, अशुद्ध र्.; अशुद्ध, व्यंर्, िोष, 
कसर, न्द्यनू र्. अथार्ा व्यापक शब्ि. 
 
चूकमाक स्त्री. अपराध : ‘मोठ्या बायाचं्या कौलावरून जी र्ूकमाक केली िंाली असेल, त्यार्ी 
बायाजंवळ क्षमा मार्ून तळी भरली’ − धाधो २४३. 
 
चूकवाक स्त्री. र्ुकी वरै्रे; िोष; अपराध : ‘आम्हाकडून र्ूकवाक बोलीमध्ये िंाली असेल तर क्षमा 
असावी.’ − पेि २६·५३. [रू्क चि.] 
 
चूच स्त्री. डोक्यारे् पुढील केस काढून टाकिे; एक प्रकारर्ी हजामत : ‘१। रुपया वरास 
(नवऱ्यामुलास) र्ूर् केली तेव्हा न्द्हावी यास शलेा १.’ − ऐको ३८५. 
 
चूटिी स्त्री. चनवडिूक. [सं. र्ुण्ट] 
 
चूड न. काडंर जातीर्ा साप. यारे् शरीर र्कर्कीत असते. म्हिून यास हे नाव पडले. 
 
चूड स्त्री. र्वत वरै्रे : ‘वठेबेर्ार व र्ूड वोंडा वरै्रे कारसाज पाचहजे.’ − बाबा ३·२७५. पहा : 
चुडाबोंडा 
 
चूड, चुडी स्त्री. र्ड्डी; पेंढी : ‘सवचजे्ञ म्हिीतले : बाई : बापूडे वानरे र्ुचडर्ा ंर्ुचड करून घेऊचन ए : 
तें तेया हाती िे :’ − लीर्उ ४६५. 
 
चूड पु. मुकुट; तुरा. [सं. र्ूडा] 
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चूड स्त्री. १. पहा : चुड; चुडी २. (भात पेरिीच्यावेळी हातात धरून लावण्यार्ा) भाताच्या रोपारं्ा 
िुंबका. (वा.) चूड उचििे, चूड धरिे, चूड िाविे – एखायावर खोटा आरोप करिे, बालंट घेिे. चूड 
णिरविे– िेश, र्ाव र्. लुटिे; जाळपोळ करिे. 
 
चूडा स्त्री. १. शेंडी; २. मोराच्या डोक्यावरर्ा तुरा; कोिताही तुरा, रु्च्छ. ३. (ल.) मुकुट; चशखर; 
शेंडा. ४. मंुजीत शेंडी राखण्यार्ा चवधी. [सं.] 
 
चूडाकमय न. र्ौल; लहान मुलारे् जावळ काढून प्रथम शेंडी ठेवायर्ा चवधी. [सं.] 
 
चूडामणि, चूडामिी पु. चशरोरत्न; चशरोभषूि; मस्तकी धारि केलेला मिी, रत्न: ‘हस्तें ओचढल 
वस्त्र र्ुंचबल तिा र्ूडामिी मार्िें ।’ − चवरमं ६८. २. (ल.) अत्युत्तम कतचबर्ार मािूस, वस्तू; अचतशय चनपुि 
मनुष्ट्य. उिा. संर्ीतर्ूडामिी, चर्चकत्सकर्ूडामिी र्. [सं.] 
 
चूडारत्न न. तुऱ्यातील रत्न; मस्तकी धारि केलेले रत्न. 

चव. (ल.) अगे्रसर; अग्रभार्ी असिारे : ‘जो मातें सेवी चकरीटीं । तो होय ब्रह्मतेच्या मुकुटी । 
र्ूडारत्न ।’ − ज्ञा १४·४००. [सं.] 
 
चूणड लाबंट तोंड : ‘सूकर असे : तो बोडीआंतु र्ूचड खोवी :’ − र्दृपा १७·९. 
 
चुडेि स्त्री. रे्टकीि : ‘रात रातभर जार्नर् ंर्ाललं तं कसा नाई होनार अवतार रू्डेलसारखा ?’ − 
मािूस ११७ 
 
चूि स्त्री. न. रु्रास खायला घालायर्ा तूर, हरभरे र्. चििल धान्द्यार्ा र्ुरा आचि कोंडा; आंबोि : 
‘जनावरानंा घालतात ती तुरीर्ी र्ूि घेउन येतो’ − आआश े२१३. [सं. र्ूिच] 
 
चूि न. बेसन; हरभऱ्याच्या डाळीरे् पीठ. (बा.) 
 
चूि स्त्री. लहान माचिक; चहरकिी; रत्नार्ा लहान तुकडा. पहा : चुिी 
 
चूि स्त्री. वळी; सुरकुती; र्ुिी; वळकटी; मुरड; चनरी; र्ीि; वस्त्रार्ी मुरडलेली, सुरकुतलेली 
अवस्था. [सं. र्ूण्] 
 
चूिकस स्त्री. कातण्यारे्, र्ुण्या पाडण्यारे् हत्यार. पहा : चुिकस 
 
चूिडी, चूनडी स्त्री. चठपक्यारें् लाल लुर्डे : ‘एक म्हिे पैल मािंी र्ूनडी ।’ − आपद् ९५. [झह. र्ुतरी] 
 
चूि पु. आम्रवृक्ष; आंब्यारे् िंाड : ‘लता चपके आघवी । तव ंर्ूत बाधें पालवी ।’ − ज्ञा १८·१२४. [सं.] 
 
चूि पहा : चुिड 
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चूिणपसा चव. स्त्रीलंपट; कामुक. [सं. च्युचत] 
 
चूििळ  न. आंबा; आम्रवृक्षारे् फळ : ‘जैसें एकेर्ी र्ूतफळें । र्ंचरया वरे्ळेंवरे्ळें  ।’ − ज्ञा 
१८·४७३. [सं.] 
 
चूिांकुर  पु. आंब्यार्ा मोहोर. 
 
चून न. १. नारळार्ी खरवड; खवलेले खोबरे. (कुर्ो.) २. बेसन. ‘र्ंजातलं घट्ट रू्न र्मच्यानं 
ताटात वाढलं.’ − मािूस ६०. (व.) ३. घासकामात खाली पडलेपया पत्र्यार्ा भसुा. ४. र्ूिच; औषधी पूड. 
(र्ो.) [सं.र्ूिच] 
 
चूनबीड  न. चबडारे् भसू. हे शोभेच्या िारूकामात घालतात. 
 
चूनवडा  पु. र्व्हाच्या चपठार्ा साजंा हरभऱ्याच्या डाळीच्या चपठात घालून तुपात तळून केलेला 
वडा. (र्ो.) 
 
चूप चिचव. र्प्प; स्तब्ध; चनमूटपिे. पहा : चुप्प : ‘र्ूप आर् लावायर्ी आहे मला −’ नाकरु २·४१. [सं. 
र्ुप्] 
 
चूर पु. १. र्ूिच; भरु्ा; तुकडेतुकडे; खुिा; र्ुरा; पूड : ‘असुरारें् अल्स्थपजंर । र्ूर होती लार्ता ।’ − 
राचव २५·१४६. २. (ल.) (अचत श्रमाने, थकव्याने, तापाने िंालेला) र्ळाठा; ग्लानी; उठवि; शचैथपय : 
‘थकून थकून र्ूर होऊन, चनकालार्ी सर्ळी उत्सुकता मरुन चरकामा िंालेला.’ − मुखवटे १३९. [सं.र्ूिच] 
 
चूर चव. १. (अभ्यासात, चनरेत, मयाच्या धंुिीत, पे्रमलीलेत); मग्न; रु्ंर्; र्कच ; तल्लीन; चनमग्न; 
र्ढून रे्लेला : ‘जो तो आपपया चठकािी अर्िी र्ूर होउन रे्ला.’ − वज्राघात ५१. २. चथजलेला; 
आश्चयचर्चकत िंालेला; चवल्स्मत; र्ोंधळलेला : ‘आपिा स्वतःहून अचधक बुचद्धमान अशा स्त्रीशी बोलत आहों 
ही खात्री पटून तो मनात र्ूरर् िंाला.’ − के १५·५·३४. [झह.] 
 
चूरचार पु. तुकडे, कपडे, कि र्. 
 
चूरमार चव. आश्चयचर्चकत; र्ोंधळलेला : ‘तो मला भेकड म्हिाला ! … र्तकं मनापासून म्हिाला की मी 
र्ूरमार िंालो …’ − कृकािे ११२. [झह. र्ूर] 
 
चूरवगय पु. अल्ग्नजन्द्य खडकार्ा एक प्रकार. या वर्ात ज्वालामुखीपासून जे पिाथच उडून मोकळे बाहेर 
चनघतात त्यापासून िंालेले खडक येतात. 
 
चूिय न. १. पूड; पीठ; भकुटी; औषधाचिकारं्ी कुटून वस्त्रर्ाळ केलेली पूड; बुकिी. २. र्ुना. [सं.] 
 
चूियखंड  पु. र्ुनखडी; बारीक पूड करण्यार्ी चिया. [सं.] 
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चूर्णिका   स्त्री. १. पयारे् र्यात्मक चनरूपि. २. अलंकारप्ररू्र वाक्य; र्यात्मक छंि : 
‘र्पूंकाव्यातील र्ूर्णिकारं्ा र्यार्ा प्रथम प्रयोर् मराठी रर्नेत केला तो आनंितनयाने.’ − हचरश्चरं−प्रस्तावना 
४. [सं.] 
 
चूिी स्त्री. र्याला पयबंधार्ा भास चनमाि करून िेिारा जैन वाङ्मयप्रकार : ‘असा शब्ि वररुर्ीर्ी 
कथा असलेपया जैन र्ूिीत चमळतो.’ − लोसारू ७४. 
 
चूि स्त्री. पिाथास उष्ट्िता िेण्यासाठी, अन्न चशजवण्यासाठी केलेली मातीर्ी वीत−िीड वीत उंर्ीर्ी, 
र्ार बोटे जाडीर्ी अधचवतुचळाकार रर्ना. चहच्या पोकळीत लाकडे पेटवनू वर भाडें ठेवतात. [सं. र्ुल्ली] (वा.) 
चूि अडिे – पैशार्ी अत्यंत अडर्ि भासिे; स्वयंपाक करून जेवण्यार्तकेही पैसे नसिे; भकूमार होिे. 
चूि थंड पडिे – चशजवायला काही नसिे. चुिीजवळ शौयय दाखणविे – घरकोंबडेपिा करिे; 
राडं्ाराघोजी बनिे. चुिीि जािे – नाश पाविे; चवध्वसं होिे; चनरुपयोर्ी ठरिे. चुिीि मांजरे व्यािेिी 
असिे – १. एखायार्ी अचतशय चवपन्नावस्था, िाचरद्र्यावस्था होिे. २. कारिपरत्व ेर्ूल पेटचवण्यारे् बिं 
पडिे. चुिीिून णनघून वैिाि पडिे – आर्ीतून चनघून फोफाट्यात पडिे; एका संकटातून वार्पयावर 
िुसऱ्या त्यासारख्या संकटात पडिे. चुिीिा अक्षि देिे – एखाया घरर्ी सवच मंडळी जेवायला बोलाविे. 
चुिीिा अक्षि िागिे – घरातील सवच मंडळींना िुसरीकडे जेवायला जायरे् असपयाने र्ूल बिं असिे. 
कोितेही धमचकृत्य संपले म्हिजे ब्राह्मि र्ष्टिेवतावंर अक्षता टाकून ते संपले असे सूचर्त करतात. त्या वरून 
र्ुलीरे् त्या चिवसापुरते काम नसिे असे वरील वाक्प्रर्ाराने िाखचवतात. चुिीिा णवरजि घाििे – 
र्ुलीतील अल्ग्न चविंिे. चुिीशी डोके खुपसिे – स्वयंपाकार्ी चजर्चजर् सहन करिे. 
 
चूि स्त्री. हौस. उत्साह. (िंाडी.) [झह.] 
 
चूिखंड  न. र्ूल. 

चव. उसाच्या रु्ऱ्हाळ्यात काचहलीखालील भट्टीत उसाच्या चर्पाडारें् जळि घालिारा; 
जाळव्या. 
 
चूिदान   न. १. र्ुली घातलेपया आहेत तो मातीर्ा ओटा. २. र्ूल. 
 
चूिपोिेरे न. र्ूल िंाडिे, सारविे र्. स्वयंपाकाच्या तयारीच्या पूवीरे् काम. या िोन्द्ही शब्िारं्ी 
वरील अथी अिलाबिल होते. (चि. करिे.) 
 
चूिभािस न. वधूवर वरातीनंतर वरर्ृही आपयावर होिाऱ्या लक्ष्मीपूजनानंतर वरमातेने नववधूस 
स्वयंपाकर्ृह िाखचवण्यार्ा चवधी. 
 
चूिभानवशा चव. घरघुशया; राडं्ाराघोबा; र्ुलीपाशी बसण्यार्ी आवड असिारा. 
 
चूिभानवस, चूिभािवस, चूिभानस, चूिभानोस स्त्री. पु. १. र्ुलीच्या मार्ील मातीर्ा, र्ुन्द्यार्ा 
ओटा. २. र्ूल सारविे, र्ुलीत पेटवि घालिे, वर भाडंी ठेवनू स्वयंपाकास लार्िे र्. र्ुलीपुढील कामे. 
जेवि तयार आहे या अधी र्ूलभानवस िंाडली−सारवली−झलपली−आटपली असे शब्ि वापरतात. 
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चूिभुई   स्त्री. स्वयंपाकानंतर, जेविानंतर, र्ुलीजवळील भाडंी आचि ताटे काढून टाकून जार्ा 
साफ करिे, सारविे र्. काम. या अथी र्ुकीने र्ूलपोतेरे या शब्िार्ाही उपयोर् करतात. 
 
चूिवेि  पु. बाजूच्या भार्ासह असलेली र्ूल : ‘मािंी आई … कमरेवर मातीर्ा र्ूलवेल घेऊन 
आमच्या नवीन घरीं जात होती’ − चवरंरु्ळा २. 
 
चूष स्त्री. १. र्ोडी; मजा; र्ंमत : ‘ही फळे थोडी खाण्यातर् र्ूष आहे.’ − फचर् ३०. २. टूम. 
 
चूषि न. र्ोखिे; शोधून घेिे. 
 
चूषिेख  पु. पसंतीच्या झकवा आवडीच्या, महत्त्वाच्या प्रासंचर्क चवषयावर केलेले लेखन : 
‘अचतशय सकस व र्ोड िूध असावे; परंतु ते र्ळक्या अथवा फुटक्या खापरातूंन चपण्यासाठी चिले जावे तसे 
चकती तरी अग्रलेखाचं्या अथवा र्ूषलेखाचं्या (फीर्सचच्या) वार्नाच्या वळेी वाटत रहाते.’ − भाअंव्य ७१. 
 
चूणषत्र न. (भौ.) हवा झकवा रव यारं्ा, जोराने ओढून (शोषनू) प्रवाह चमळचवण्यासाठी वापरले जािारे 
यंत्र. 
 
चूहेटी स्त्री. र्ोयटी : ‘बोलता बोलता र् हरीनं माव केली । र्ूहेटी घेऊन बोट चर्रून घेतली ॥’ − 
लोसाको. 
 
चूळ स्त्री. १. पहा : चुळका. २. तोंडात घालून खळबळून बाहेर टाकण्यासाठी तोंडात घेतलेले पािी; 
रु्ळिी : ‘कीं र्ूळ जो जलचधर्ी कचर, त्या मुनीर्ी ।’ − वालोसं ६. [सं. र्ुलुक] 
 
चूळ स्त्री. १. खाज; कंडू, २. खुमखुमी; बलवत्तर र्च्छा. (खा.) [झह. र्ुल] 
 
चंू 
 
चंू न. स्त्री. १. धनुष्ट्यार्ा टित्कार. २. बिुंकीच्या र्ोळीर्ा सिसिाट. ३. नाजूक, सौम्य आवाज, शब्ि. 
उिा. उंिरार्ा रू् ंरू् ंअसा आवाज. (चि. म्हििे, करिे.) (वा.) चंू करिे – बोलिे; तोंडातून शब्ि काढिे 
: ‘पि स्टालीन हयात असेपयंत कोिार्ी र्ूं करण्यार्ी टाप लार्ली नाही.’ − आआआ १६. 
 
चंूचंू न. चर्मण्यारें् चर्वचर्विे; उंिरारें् रु्रं्ाविे. [ध्व.] 
 
चे 
 
चेर्िे, चेईिे, चेिे अचि. जार्ृत होिे; रे्तिे; जारे् होिे; चनजून उठिे; चनरेर्ा त्यार् करिे : 
‘रे्र्चलया आपुलें  ज्ञान । जैसें नाहींचर् होय स्वप्न ।’ − ज्ञा १५·५५९. [सं. चर्त्] 
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चेर्री, चेर्रे स्त्री. न. जार्ृती : ‘आंतु महानंिा रे्र्रें जाहलें  । बाहेचर र्ात्रारं्ें बळ हारपोचन रे्लें  ।’ − ज्ञा 
११·२४६. 
 
चेर्िेपि न. जार्ृतावस्था; जारे्पि : ‘काय कीचजती रे्र्लेपिी । स्वप्नीर्ीं चतयें बोलिी ।’ − ज्ञा 
१५·२१८. 
 
चेक पु. धनािेश; हंुडी; नमूि केलेली रक्कम चनर्णिष्ट व्यक्तीला िेण्यार्ा बकेँला चिलेला लेखी आिेश 
: ‘रे्क वटला पि खातेिार बुडाला.’ − रु्मा २. [र्ं.] 
 
चेक पु. कापडार्ा एक प्रकार; र्ौकटीरे् कापड. [रं्.] 
 
चेक पु. (अचधकाऱ्यार्ा) िपटशा; तंबी; िाब; अडथळा. [रं्.] (वा.) चेक करिे – तपासिी करिे. 
चेक ठेविे, चेक घाििे – िाब ठेविे; शह घालिे. चेक येिे – िाब येिे; चनरोध, अडथळा येिे, होिे. 
 
चेकचाक चव. स्वच्छ. 
 
चेकना चव. एका डोळ्यानंी आंधळा, चतरळा. [सं. र्क्ष]ु 
 
चेक नाका पु. जकात वसूल करण्यारे् चठकाि : ‘रे्क नाक्याच्या कारकुनाने …’ − मंुपोर्ाक ८. 
 
चेकर पु. (चतकीट र्.) तपासिारा. [र्ं.] 
 
चेकरने चि. र्रकिे. (व.) 
 
चेकरमू चव. तऱ्हेवाईक, लहरी. (व.) 
 
चेकळ स्त्री. र्रं्ळ; रेलरे्ल; चवपुलता; बाहुपय; प्रार्ुयच; लयलूट; आबािानी. 
 
चेकानी   स्त्री. र्किी : ‘यार्ी नजर रे्कानी …’ − बर्ा १३०. 
 
चेकाळिे, चेकळिे अचि. १. बेबंि वार्िे. २. चनश्चयाने, आवशेाने, जोराने उयोर्ाला, कामाला, 
खेळायला लार्िे; आवशेाने प्रवृत्त होिे. ३. (घोडा, बलै र्.) बुजिे, बेफाम होिे. ४. (पाऊस, वारा र्.) 
जोरात, सोसाट्याने सुरू होिे. ५. (मूल र्.) बेसुमार रडिे. ६. (आर् र्.) भडकिे; पसरिे. ७. (धान्द्य, फळे 
र्.) माजिे; चवपुल होिे; वेडे पीक येिे. या चियापिार्ा उपयोर् अचनयंचत्रत आहे. सामान्द्यपिे या शब्िाच्या 
सवच प्रयोर्ामध्ये अमयाि चवपुलता, प्रार्ुयच अचभपे्रत असते. 
 
चेकोंडा पु. र्ाट; भलुावि; हुलकाविी. 
 
चेचकट, चेचट चव. थोडाबहुत रे्र्का; रे्पलेला. 
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चेचका चव. १. अनेक र्रे पडून चवरूप िंालेला (रुपया र्.). २. खोमललेला; रे्र्लेला; ठोकलेला; 
खोर्ा पडलेला. 
 
चेचड, चेचाड चव. १. काहीसा रे्र्का (रुपया र्.) २. उंर्सखल; खडकाळ; खडबडीत; 
र्ोरचर्लटारं्ा (रस्ता). ३. (ल.) िुबोध; घोटाळ्यात टाकिारा; चकर्कट (गं्रथ, श्लोक र्.). ४. जड; 
अवजड. (माि.) 
 
चेचिे, चेचरिे उचि. १. ठेर्िे; चर्रडिे. २. ििकाविे; कुटिे; ठोकिे; मारिे; चपटिे; कुर्लिे. [ध्व.] 
 
चेचरचाचर चव. हलक्या हाताने वाटलेले; फार बारीक न वाटलेले : ‘फुटाण्यार्ी पुररु्ंडी 
रे्र्रर्ार्र होईल.’ − वानर्ी ५०. (व.) 
 
चेचवड चव. बोटरे्प्या; ठामपिा नसलेला : ‘तथापी धमाजुचन याकामी बरेर् रे्र्वड आहेत हे कृष्ट्िाने 
ओळखले होते.’ − चवश १२९. 
 
चेचा पु. ठेर्ा; धने व चमरच्या एकत्र कुटून केलेली जाडीभरडी र्टिी. 
 
चेचे न. (अन्न र्त्याचिकाकचरता) पक्ष्याचं्या चपलार्ी चर्वचर्व. [ध्व.] (वा.) चेचे करिे – 
िीनवािीने चवनविी करिे. 
 
चेट पु. िास; सेवक; र्ाकर : ‘चतकडे रे्ट, र्कडे चवट, हे आहे तरी काय?’ − मृच्छ १३. [सं.] 
 
चेट, चेटक पहा : चेटूक 
 
चेटक न. रे्टूक; जािू; जािूचर्री : ‘ते िेउळा आंतु कोंचडजचत : तव ंबाहीचर खेळता िेचखजचत : सवचजे्ञ 
म्हिीतलें  : हें र्टकार्ें कायच र्ा :’ − लीर्पू २००. 
 
चेटका, चेटकी, चेटक्या चव. १. जािूटोिा, मंत्रतंत्र, करिी करिारा; कवटाळ्या; जारिमारिारे् 
प्रयोर् करिारा. २. (ल.) िुसऱ्यार्ा घातपात करिारा; िुसऱ्याच्या नाशासाठी र्ूढ चहकमती योजिारा; 
कारस्थानी : ‘मिै भोंिु परिारी । भरुरेकरी रे्टकी ।’ − िास २·३·३१. 
 
चेटकीि स्त्री. जािूटोिा, जारिमारि, करिी करिारी स्त्री. 
 
चेटिी स्त्री. र्टिी; चतखट. (र्ो.) 
 
चेटा पु. मुलर्ा : ‘सुईिीपुढे रे्टा लपिार नाही.’ या म्हिीचशवाय हा शब्ि र्तरत्र क्वचर्त आढळतो 
: ‘सुईिीपुढें रे्टा । काय लपचवसीं र्ाटा ।’ − तुर्ा ६२३. 
 
चेटाडिे  चि. रे्तचविे; पेटचविे : ‘चतले फासमा ंटाकी चिधं अन् फास रे्टाडले.’ − तीसा १५१. 
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चेटाळिे अचि. संर्रिे; वारे चशरिे. [सं. रे्ष्ट्] 
 
चेटांग स्त्री. थाप. (व.) 
 
चेटी स्त्री. िासी; सेचवका. [सं.] 
 
चेटीचंद  पु. मचहन्द्याच्या प्रथम चिवशी चिसिारी र्रंकोर; झसधी समाजार्ा एक उत्सव. [झसधी] 
 
चेटुल्या स्त्री. थट्टा. (िंाडी) (को.) 
 
चेटूक न. १. जािूटोिा; जािूचर्री; करिी; मंत्रतंत्र; कुचवया; जारिमारि. २. (ल.) कपट; शाठ्य; 
छके्कपजें; र्करमकर. [सं. रे्ट] 
 
चेड स्त्री. मुलर्ी; तरुि स्त्री. [सं. रे्ट, रे्टी] 
 
चेड–ड, चेडरु न. लहान मूल. (को.) 
 
चेडका पु. मािूस : ‘रे्डका थानार नाय.’ − अउआ १०२. 
 
चेडको चव. आईबाप नसलेला; पोरका. (र्ो.) 
 
चेडवळ पु. तुरा असलेला र्ंडोल पक्षी. 
 
चेडवा स्त्री. मुलर्ी. (को) 
 
चेडा पु. मुलर्ा. (को.) [सं. रे्ट] 
 
चेडा, चेडे पु. न. १. रे्टूक; करिी; जारिमारि; जािूटोिा : ‘कोिी एकार्ा श्राप जडे । कोिी येकें  
केले रे्डे ।’ − िास ३·७·१५. २. एक प्रकाररे् चपशाच्च : ‘चरर्चवती जळतकुडी । लाचवती रे्ड्ार्ा ंतोंडी ।’ − 
ज्ञा १७·९७. ३. महारारं्ा िेव. 
 
चेडाबेंडा पु. लहान वासरू. 
 
चेडी स्त्री. मुलर्ी. (र्ो.) 
 
चेडीपि चव. पोरका; आईबाप नसलेला (मुलर्ा); रे्डका. (र्ो) 
 
चेडू स्त्री. मुलर्ी; कुमारी; कंुवार. (को.) 

न. मूल. 
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चेडूिी र्डंोल; सैन्द्यार्ी चपछाडी. 
 
चेढा पु. कटकट, हेका. 
 
चेढुि पु. सैन्द्यार्ी चपछाडी; र्डंोल : ‘यशवतंराव पवार यािी सिरीं चलचहपयाप्रमािे मोर्लाकडील 
रे्ढुल लढाई करून बुडचवला नंतर यशवंतराव पवार पाचनपतरे् लढाईत फौजेसुद्धा र्िच होऊन रे्ले.’ − ऐको 
३८५. 
 
चेिे न. जारे्पिा; जार्ृतावस्था : ‘ययारें्चन बोभाटे । आत्मयार्ी िंोप लोटे । पूिच तरी ऋि न चफटे 
। जें रे्िेंचर् झनि की ।’ − अमृता ३१. [सं. रे्तन] 
 
चेिे, चेणयिे अचि. जार्ृत होिे; जारे् होिे : ‘नुरेंचर् रे्चयचलया । नींि जैसी ।’ − अमृता २·४१. पहा : 
चेर्िे [सं. रे्तन] 
 
चेि न. चर्त्त; मन; अंतःकरि. [सं. रे्तस्] 
 
चेि स्त्री. पेट; भडका. (चि. घेिे, होिे, येिे) 
 
चेि चव. १. मूल्च्छचत; बेशुद्ध; चनश्चेष्ट. २. र्ीत; पाठीवर पडलेला; उतािा. 
 
चेि चव. जार्ा; जार्ृत : ‘असतेचन िेहें एतुला । जो रे्तुचर् चिसे चनिेला ।’ − ज्ञा ६·६५. [सं. रे्तस्] 
 
चेिक पु. (सास.) उते्तजक; प्रोत्साहक. [सं.] 
 
चेिक चव. (मानस.) व्यक्तीला कोित्याही स्वरूपार्ी चिया करायला प्रवृत्त करिारा चतर्ा अंतर्चत 
झकवा बाह् घटक. 
 
चेििे अचि. १. (चवस्तव, आर् र्.) पेटिे; भडकिे; जळिे. २. (ल.) (काम, िोध र्.) जार्ृत, उद्दीचपत 
होिे : ‘चर्त्त आपुलें  आपि झजचतलें  । ते चनचश्चत जेथ सुतले । रे्तीचर्ना ।’ − ज्ञा ५·१४८. 

सचि. १. पेटविे; भडकविे; उद्दीचपत करिे. २. अंर्ात (भतू, चपशाच्च) आििे; (भतू) घालिे. 
[सं. चर्त्] 
 
चेिन न. (सास.) प्रोत्साहन; उते्तजन. [सं.] 
 
चेिन न. १. जारे्पि; जार्ृती; उद् बोध. २. सजीवपिा; चजवतंपिा : ‘त्यािें िंालें  मज रे्तन । 
ज्ञानसूयच प्रकाशून ।’ − रु्र् १९·४. 

चव. १. सजीव; चजवंत. २. संविेनक्षम. ३. शुद्धीवर असलेला. [सं.] 
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चेिनगुिोक्क्ि, चेिनगुिोक्िी स्त्री. (सास.) चनसर्च र्. अरे्तन पिाथांवर मानवी भावनारं्ा आरोप 
करून केलेले चर्त्रि; एक अथालंकार. [सं.] 
 
चेिनावाद पु. (सास.) प्राकृचतक वस्तू; घटना व चवश्व याचं्या ठायी आत्म्यारे् अल्स्तत्व आहे असे 
मानिारे मत. [सं.] 
 
चेिना स्त्री. १. जीवनशक्ती; प्रािशक्ती; जीव; प्राि; जार्; जार्ृती : ‘म्हिोचन अग्नीचवि िेहीं । रे्तना 
न धरे ।’ − ज्ञा ८·२१४. २. पुरुषत्व; पौरुष; जननशक्ती. ३. आकलनशक्ती; ग्रहिशक्ती; बुद्धी; चर्त्त; मन; 
ज्ञानशक्ती : ‘चववकेारे् लोपपया भान । स्तब्ध रे्तना होय जाि ।’ − एभा २१·२१८. [सं.] 
 
चेिनावगय पु. र्ंचरयसमुिाय : ‘हा रे्तनावरु्च आघवा । मरिीं असे टवटवा ।’ − ज्ञा ८·२१०. [सं.] 
 
चेिनाशून्यत्व न. बचधरपिा; बचधरता. [सं.] 
 
चेिनासंस्थाशास्त्र, चेिनीणवज्ञान न. (वैयक.) मेंिू, मज्जातंतंूर्ी रर्ना, त्याचं्या चिया व चवकार ह्ारं्ा 
चवर्ार करिारे शास्त्र. 
 
चेिनी (मानस.) पहा : चेिा 
 
चेिनीकरि न. (सास.) सजीवीकरि; सरे्तनकरि. [सं.] 
 
चेिरा चव. धूतच; र्तुर; हुषार. [सं.] 
 
चेिव पु. १. क्षबु्धता; चवकारवशता; (एखाया साहसकृत्यासंबंधीर्ा) आवशे; अचभचनवशे; क्षोभ; 
उद्दीपन; उत्साह. (चि. येिे, अंर्ी आििे.) २. चजवंतपिा; प्रािशक्ती. ३. पािंर; स्त्राव. (चि. फुटिे, 
सुटिे.) 
 
चेिवि न. अग्नी उत्पन्न करण्याकचरता, पेटचवण्याकचरता उपयोर्ात आिण्यारे् र्वत, काड्ा, 
धलप्या, काटक्या र्.; र्ूल; र्ूड; पेटवि. 
 
चेिविी, चेिाविी स्त्री. सूर्ना; र्शारा; आव्हान. चर्थाविी : ‘या प्रकरिी एक रे्ताविी मात्र 
चिलीर् पाचहजे’ − मसासंअभा ४१९. [सं. चर्त्] 
 
चेिविे अचि. क्षबु्ध होिे; चवकारवश होिे; चखन्न, लचज्जत होिे : ‘िेखोचन मोर्से रे्तवला । तंव तेचर् परौतीं 
मृत्यु पातला ।’ − चिपु १·२२·१९. [सं. चर्त्]. 
 
चेिविे, चेिाविे अचि. १. पेटिे; रे्तिे. २. रडू कोसळिे; (लहान मुलास) रडण्यार्ी लहर येिे. 
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चेिणविे, चेिाणविे सचि. १. पेटचविे; पाजळिे; चशलर्ाविे; प्रिीप्त करिे. २. (ल.) उद्दीचपत 
करिे; क्षबु्ध करिे; क्षोभचविे : ‘कंकिें रुण् िुंिती प्रर्डं । मनातें रे्तवावया ।’ − मुआचि १९·२२. ३. 
र्ैतन्द्ययुक्त करिे; जीव घालिे; चजवतं करिे; उते्तजन िेिे; चफरून चजवंत करिे : ‘जे जडातें जीववी । 
रे्तनेतें रे्तवी ।’ − ज्ञा ७·२०. 
 
चेिव्य चव. १. झर्तनीय; चवर्ार करण्याजोर्ा, योग्य र्.: ‘तेिेंचर् चर्त्ताचस रे्तव्य । बुचद्धसी बोधव्य तेिे 
ब्रह्मबोधें ।’ − एभा ३·६४०. २. चजवतं करिारा, र्ैतन्द्य िेण्यारा, जार्ृत करण्यास योग्य. [सं. चर्त्] 
 
चेिळिे, चेिाळिे उचि. १. (लाकडे हलवनू, ठसकारून अग्नी) प्रिीप्त करिे. २. (ल.) प्रबुद्ध, 
जार्ृत करिे; उर्ल, उठाविी करिे. ३. (ल.) रार्, िेष, मत्सर, उत्साह, िोध र्. मनोचवकारानंा र्ालना 
िेिे; (भावना) उद्दीचपत करिे. 
 
चेिा चव. जार्ा; जार्ृत; सावध : ‘पचर रे्ता रे्तचयता जाला । िोनी तोचर् ।’ − अमृता २·६६. (व.) 
 
चेिासंस्था स्त्री. मज्जापेशींच्या रु्ंतारु्ंतीच्या जाळ्यार्ा बनलेला शरीराच्या सवच चियारें् चनयंत्रि 
करिारा अवयव. यात मेंिू, पषृ्ठमज्जारज्ज ूतसेर् शरीरभर पसरलेपया मज्जारज्जूंर्ा समावशे होतो. 
 
चेिाबंद रेशीम एक प्रकाररे् रेशीम. 
 
चेिी स्त्री. बुरशपेिा; बुरसलेली अवस्था; बुरा. पहा : णचिी 
 
चेद्दर स्त्री. र्ािर. (व.) 
 
चेन स्त्री. १. साखळी. : ‘चकल्लीर्ी रे्न ती उलट्या चिशनेे चफरव ूलार्ली.’ − वषा १२७. २. जमीन 
मोजण्यार्ी ६६ फूट लाबंीर्ी लोखंडी साखळी. [रं्.] 
 
चेन स्त्री. राड; पािी सार्ून िंालेली रेंिाड. (कु.) 
 
चेन शअ. पासून; च्याने : ‘आत्म्यारे्नी जाला पवन । पवनारे्न प्रर्टें अग्न ।’ − िास १६·१०·६. 
 
चेन चव. जार्ृती : ‘कीं रे्डूला रे्ऊ वैसे । ऐसे रे्न’ − अमृ. ३०९ [सं.] 
 
चेनिार्न स्त्री. शतेातील परस्परापंासून िूरर्ी चठकािे साधंिारी कल्पपत रेषा, ज्या रेषेवर र्तर 
कोिझबिूपासून लंब कल्पपतात ती रेषा. [रं्.] 
 
चेणन, चेनी शअ. त्याने; मुळे; पासून; − च्या योर्ाने : ‘जाओचन पूिचचर्रीरे्चन घाटे । कळा ं
आस्वाचितातंी ।’ − वच्छह १५०. 
 
चेन्नोर स्त्री. भातार्ी सुवाचसक जात. (िंाडी.) 
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चेप स्त्री. पु. १. िाब; रे्पिी; ठासिी. २. िाटी; र्िी; कर्ाटी : ‘चवधीचनषेधारे् सापडलो रे्पे । एक एका 
लोपे चनवडेना ।’ − तुर्ा १५०७. 

पु. काटेरी काड्ाकुड्ार्ा िाबनू बाधंलेला भारा; काट्यारं्ा फेसाटा. 
स्त्री. १. रु्ळार्ी र्पटी ढेप. २. एकास एक चर्कटलेपया कार्िारं्ा, जटा वाढलेपया केसारं्ा 

समुिाय; केसातील रु्ंतवळारं्ा पुंजका. (को.) 
 
चेप स्त्री. रोर्ार्ी साथ. 
 
चेपकडे   न. काट्यारं्ा फेसाटा बाधूंन लहान करण्याच्या, घट्ट िाबण्याच्या उपयोर्ी अशा 
बाबंचू्या िोन कामट्या, चर्रट्या. (राजा.) 
 
चेपकने चि. मुडपिे, र्पटा होिे. (व.) [सं.] 
 
चेपट चव. र्ापट; बसकट; थबकट; र्ापटलेला. 
 
चेपटिी  स्त्री. िाबनू, ठोकून, पसरट र्ापट करण्यार्ी चिया. 
 
चेपटिे सचि. िाबनू, िडपून र्ापट, पसरट करिे; रे्पून सपाट करिे. 
 
चेपि, चेपिे न. (एखािा पिाथच) रे्पण्याकचरता, िाबण्याकचरता त्याच्यावर ठेवलेले वजन, 
िडपि. 
 
चेपिी स्त्री. १. र्वडं्ारे् थापटिे; करिी. २. िाब िेण्यार्ी, रे्पण्यार्ी चिया; िडपि; िाब. 
 
चेपिी स्त्री. आढी : ‘एऱ्हवीं र्ाचंििें चपकचवजन आहे रे्पिीं । कीं वारया घालत आहे वाहिी ।’ − ज्ञा 
९·२०. 
 
चेपिे सचि. १. िाबिे; आवळिे; िाबनू सपाट करिे; िाबनू लहान करिे; जोराने िाबिे. २. स्पशच 
करिे; हात लाविे : ‘जैसा वशेयाभोर्ीं कवडा वेंर्ें । मर् िारही रे्पू ंन ये चतयेर्ें ।’ − ज्ञा ९·३२९. [सं. चर्प्] 

अचि. (पाया, झभत, तुळई, खाबं) खर्िे; िबिे. [सं. र्प्] 
 
चेपिे अचि. १. िडपिे. २. चमळिे : ‘र्ोसावीं बार्सातें दृष्टीं अवळोचकलें  : िीठी िीचठ चमळे आचि बार्सें 
ऐसीं खालुचत वास पाहाचत : र्ोसाचवयारं्ी दृचष्ट रे्पे ना :’ − लीर्पू १०७. 
 
चेपिे न. जमीन र्ोपण्यासाठी केलेले लाकडी आऊत; र्ोपिे. (कु.) 
 
चेपन्या स्त्री.  अव.वहािा; र्प्पल−र्पला. 
 
चेपिी, चेपळी स्त्री. वहाि; पायति. (राजा.) पहा : चप्पि 



 

 

अनुक्रमणिका 

चेपा चव. बसकट; थबकट; िाबपयामुळे सपाट िंालेला; र्ापट; र्पटा. 
 
चेपाचेप  स्त्री. १. िाटी; र्िी; ठेर्ाठेर्. २. (ल.) िाबािाबी; छपवाछपव; िडपून टाकिे. [रे्पिे 
चि.] 
 
चेपाटी स्त्री. मार्ावरील र्ोिपटार्ी खालर्ी सुते रे्पण्यासाठी व चविलेला भार् िाबण्यासाठी त्यावर 
िडपपया जािाऱ्या बाबंचू्या पोकळ काठीला जार्ा करून िेण्यासाठी उपयोर्ात आिलेली काठी, पट्टी. 
 
चेपारा पु. रे्प; िाटी; र्िी; िाब. 
 
चेपाविे  न. चस्त्रयानंी पायातं घालायर्ी वहाि. (को.) 
 
चेपे पु. अव. पाय रे्पिारे : ‘महाराष्ट्रात आजचमतीला … िेवळारे् िेवळे, पूजा करिारे पुजारी … पाय 
रे्पिारे रे्पे आहेत.’ − मजील्स्थ ९. 
 
चेपे न. बसकी र्पटी टोपी. चवशषेतः लष्ट्करातील चशपायारं्ी, अचधकाऱ्यारं्ी हॅट; टोपी : ‘आताचह 
त्याने डोक्यावर रे्पे घातले होते.’ − माखा ५८. (राजा. कु.) 
 
चेमट, चेमटिे, चेमिे पहा : चेंबट, चेंबटिे 
 
चेमटिे अचि. रोडाविे; कृश होिे : ‘मी अर्िी रे्मटून रे्लो होतो.’ − वाटा १०. 
 
चेणयरा, चेणयरे चव. जार्ा; जार्ृत. पहा : चेर्रा : ‘रे्चयरा कचरताचह अवर्िोचन । घोंरती घोरें पुन्द्हपुनः 
।’ − िाचव २३४. 
 
चेर स्त्री. चखजविी; खाजविी; चर्डविी; क्षोभ; र्ाजंिूक; क्षबु्धावस्था; रे्तवलेली ल्स्थती. (प्रा.) 
 
चेर शअ. वर. उिा. मेजारे्र = मेजावर. (र्ो.) 
 
चेर, चेरा पु. एक रानटी वनस्पती. या िंाडापासून एक प्रकारर्ा चर्कट पिाथच चनघतो. यारे् 
बोंड काटेरी असून त्याला तीन खापे असतात व आत सहा चबया असतात. 
 
चेरगडी  पु. चखजविारा; रे्तविारा; चर्डविारा; आर्लाव्या. 
 
चेरिे पहा : चेकळिे 
 
चेरंजी स्त्री. िेवळाच्या आवारात प्रसाि म्हिून चवकले जािारे हलव्यासारखेर् काटे असलेले साखरेरे् 
िािे; साखरफुटािे : ‘माझ्या हातावर कधी िोन रे्रंजीरे् िािे ठेवले नाहीत.’ − आआं १००. 
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चेरा पु. फचजती; टवाळी. हा शब्ि फचजती या शब्िाला जोडून योजतात. उिा. फचजती रे्रा = 
फचजती; खूप फचजती. पहा : िणजिी : ‘जनवाि लोकझनय चपशुनारे् रे्रे । साहंू तुजसाठीं अंतरलीं सहोिरें 
।’ − तुर्ा २९५. 
 
चेरा पु. रे्हेरा, मुरा. 
 
चेरामोरा पु. तोंडवळा; रंर्रूप; मुरा; रे्हरामोहरा. [रे्हरा चि.] 
 
चेरी पहा : णचरी १, ३ 
 
चेि न. कापड; वस्त्र; कपडे. पहा : सचेिस्नान [सं.] 
 
चेि स्त्री. वैपुपय; समृद्धी. 
 
चेिगडी पु. १. खेळर्डी. २. पहा : चेरगडी 
 
चेििीचं चव. फायिेशीर. (व.) [झह.] 
 
चेिमडिे सचि. रे्मटिे : ‘माजंरानं उंिीर रे्लमडावा तसा पाटील उलथापालथा िंाला.’ − 
फचकरा १४५. 
 
चेिा पु. चशष्ट्य; छात्र : ‘रे्पयारं्ा सुकाळ । झपडिंड भर्पाळ ।’ − तुर्ा २८१९. [झह.] 
 
चेिा पु. मुलर्ा; पालकपुत्र; रे्डा. (र्ो.) [सं. रे्टक] 
 
चेिा पु. लाकडार्ा ढलपा. 
 
चेिो न. व्हायोचलनच्या जातीतील एक मोठे तंतुवाय. िंांज संर्ीतात यार्ा वापर करतात : 
‘त्याचं्याकडे डबलबास झकवा रे्लो वाजवण्यार्ें काम िेण्यात येई.’ − प्रका २२७. 
 
चेव पु. १. उद्दीपन; ईषा; स्पधा; उत्साह; आवशे; त्वषे; मस्ती, जोर; सिक. २. जार्; जार्ृती; 
िंोपेतून उठिे; रे्तना : ‘ििके वाजता ंििििा । रे्व आला पारं्ाजंिा ।’ − मुआचि ३७·३८. [सं. चर्त्] 
 
चेवचेव, चेवचेविे पहा : णचवणचव, णचवणचविे 
 
चेवचेव स्त्री. त्रास; चजर्चजर्. (व.) 
 
चेविा चव. चबथरलेला; उच्छंृखल : ‘जो आशचेर्या रे्विा । सवांर्ार्ा वोळर्िा ।’ − एभा १७·५१७. 
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चेविे अचि. १. उच्छंृखल, बेताल, बिफैल होिे; भ्रष्ट होिे. २. ढळिे; मुकिे : ‘तो आज्ञार्िावरोचन 
रे्वला । केपया मुकला कष्टासी.’ − एभा १२·३·५०. ३. र्ळिे; वडेे होिे; (एखाया र्ोष्टीरे्) वडे लार्िे; 
उन्द्मत्त होिे; नािी लार्िे : ‘चवषयीं र्वलों मीपिा मुकलों । शरि तुज आलो पाडुंरंर्ा ।’ − तुर्ा ९४७. [सं. 
चर्] 
 
चेविे अचि. त्रासिे; रे्तिे : ‘तंव िेखला स्फंुित । नारि कळी लाचवत । त्याचस पुसे जर्न्नाथ । का ं
रे्वलाचस ।’ − कक ३·१०·१०. [सं. रे्तन] 
 
चेवविे, चेवणविे, सचि. जारे्, जार्ृत करिे; प्रबुद्ध करिे; रे्तचविे : ‘जैसा एकला जर् रे्ववी । 
सहस्त्रकरू ।’ − ज्ञा ६·२०; ‘का ंचनिेले रे्ववुनी । रे्वचवतें जैसें ।’ − अमृता ५·२४. [सं. चर्त्त्] 
 
चेवा पु. जार्ृती; जारे्पिा. 
 
चेवाचेवाने चिचव. तितिून; रार्ावनू; चर्डून; त्वषेाने : ‘अशा रीतीने तो रे्वारे्वाने बोलंू लार्ला, 
तेव्हा ंचमसेस स्वीटने त्याला िाबलें .’ − सुिे १५१. 
 
चेवांडी स्त्री. कुरे्ष्टा; खोडी. 
 
चेवनूचेवनू शअ. जोर करून : ‘चवठ्ठलरावानंी रे्वनू रे्वनू त्याला पाडला.’ − चवभतू १५३. 
 
चेष्टक चव. १. चर्डचविारा; चखजचविारा, त्रास िेिारा; कुर्ाळखोर; खोडकर; आर्लाव्या. २. 
रे्तविारा; उते्तजन िेिारा. 
 
चेष्टखोर, चेष्टबाज, चेष्टेबाज पहा : रे्ष्टेखोर [झह. बाज] 
 
चेष्टिे अचि. र्लनवलनाचि चिया करता येिे; वतचिे; वार्िे; हालर्ाल करिे : ‘जसें रे्ष्टे सूत्राधीन । 
िारुयंत्र ।’− ज्ञा १·८१. [सं. रे्ष्ट्] 
 
चेष्टणविे, चेष्टाणविे सचि. १. प्रबुद्ध, जारे् करिे; उठचविे; हालर्ाल करावयास लाविे : ‘िेह जेिें 
स्वभावें धनंजया । जालें  तें अपैसया । रे्ष्टवीर् तें ।’ − ज्ञा १८·४२८. २. चर्डचविे; संतापचविे; रे्तचविे. ३. 
सरे्तन, चजवतं करिे; जीव घालिे; उत्साह उत्पन्न करिे. 
 
चेष्टणविा चव. पे्ररिा िेिारा; कायचप्रवृत्त करिारा : ‘र्ंचरया मनातें रे्ष्टचवता आत्मा : सकळाहंी 
प्रकृतीतें रे्ष्टचवता परमात्मा :’ − लीर्उ ६४४. 
 
चेष्टा स्त्री. १. र्लनवलनािी चिया, व्यापार; (चजवतं प्राण्यार्ी) हालर्ाल; र्ळवळ : ‘जे रे्ष्टा ते 
रु्िाधीन । आपेसी असे ।’ − ज्ञा ३·५३. २. हावभाव; वडेावाकडा प्रयत्न. [सं.] 
 
चेष्टा स्त्री. झटर्ल; टवाळी; र्ीड आििारे कृत्य झकवा भाषि. [सं.] 
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चेष्टा स्त्री. चिया; हावभाव : ‘श्रीप्रभरू्ीया केचळिीडा िेचखलीया आचि माहात्मेयार्ीया रे्ष्टा िेचखलीया 
:’ − लीर्पू ५८९. 
 
चेष्टापर   चव. टवाळकीच्या स्वरूपारे्, चखजविारे (भाषि) : ‘मात्र चतला पाहून चतच्या स्वरूपानें 
मोचहत िंालेले एकिोघे पहारेकरी आपापसात रे्ष्टापर बोलत राचहले.’ − रूरा ६३. 
 
चेष्टाविी स्त्री. १. खोडी; कुर्ाळी; र्ीड आििारी र्ोष्ट. २. (एखायाचवरुद्ध) चपशाच्चास रे्तविे. 
 
चेष्टाविीचे भूि १. (एखायास सतावण्याकचरता) रे्तवलेले, उठवलेले भतू, चपशार्. २. (ल.) 
(एखायाचवरुद्ध) भाडंि करण्यास चर्थवलेला शातं व चनरुपरवी मनुष्ट्य. 
 
चेष्टाविे, चेष्टाणविे सचि. १. एखायाला िुसऱ्याचवरुद्ध भाडंण्यास प्रवृत्त करिे. २. एखायाचवरुद्ध 
चपशाच्याला रे्तचविे, उठविे. 
 
चेणष्टि न. कृत्य; आर्ार; कृती; कमच; हालर्ाल : ‘आता ंजाहचलया भ्रमहत । जैसें चपशार्ार्ें चर्त्त । मर् 
र्ंचरयारं्ें रे्चष्टत । चवकळु चिसे ।’ − ज्ञा ५·५७. 

चव. आर्रलेले; केलेले; हालर्ाल करण्यार्ी शक्ती असलेले; र्लन पावलेले. [सं.] 
 
चेणष्टि स्त्री. हालहवाल, हकीकत : ‘तीथचरूपास तेथील रे्चष्टत सचवस्तर चलहीत जाव.े’ − ऐको ३८५. 
 
चेष्टेखोर, चेष्टेबाज चव. थटे्टखोर; मस्करी करिारा; खोड्ा, टवाळ्या, कुर्ाळ्या करिारा. 
 
चेस पु. (मुरि) छापण्यार्ा मजकूर कंपोज केलेला फॉमच ज्या र्ौकटीत बसवतात ती र्ौकट. [रं्.] 
 
चेस पु. बुचद्धबळार्ा खेळ. [रं्.] 
 
चेसवटपिा पु. लोर्टपिा; कोडरे्पिा : ‘अन्द्यायमूलक चनबधंाच्या किचमातं लोळत राचहपयानें 
त्याचं्या मनाला असा रे्सवटपिा आला होता.’ − रभी 
 
चेस्टनट  पु. (वन.) थंड प्रिेशात वाढिाऱ्या कास्टाचनआ या वनवृक्ष प्रजातीर्ी लाल−चकरचमजी 
रंर्ार्ी फळे अथवा चबया. [रं्.] 
 
चेहन स्त्री. कुशल; सुखी. (व.) 
 
चेहरगडी पहा : चेरगडी 
 
चेहरिे, चेहराविे पहा : चेकळिे 
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चेहरा, चेहेरा पु. १. मुख; तोंड; रूप; तोंडवळे; रंर्, विच आचि मुखर्या (ज्यावरून एखायाच्या 
आजारीपिार्ा झकवा चनरोर्ी ल्स्थतीर्ा बोध होतो) या िोहोंबद्दल हा शब्ि वापरतात : ‘रे्हरा भव्य व मनोवधेक 
होता.’ − पाआव्ह ३. (चि. उतरिे, पालटिे, बिलिे, टवटवीत होिे.) २. मुरा; र्या; सुरत. [फा. चर्हरा] 
(वा.) चेहरा करिे, चेहरा बनविे, चेहेरा करिे, चेहेरा बनविे – िाढी वरै्रे करवनू, चमशा वळवनू रे्हरा 
मोहक, आकषचक करिे. चेहरा पडिे, चेहेरा पडिे – अत्यंत िुःख होिे; िुःखामुळे रे्हरा चखन्न होिे : 
‘जुर्ारावर बापू पैसे उडवतात हे कळलं तेव्हा आईर्ा रे्हरा साफ पडला.’ − लव्हाळी ५४. चेहरा मािविे, 
चेहेरा मािविे – रे्हरा म्लान, चनस्तेज होिे; मलूल होिे : ‘काही िुःख होिारी र्ोष्ट आठवनू त्यार्ा रे्हरा 
मालवपयासारखा िंाला असावा.’ − पलकोघे १११. 
 
चेहरामोहरा, चेहरामोहोरा पु. तोंडवळा; रे्हऱ्यार्ी ठेवि. 
 
चेहराणविे अचि. रे्तचविे; चखजचविे; रे्ष्टचविे. 
 
चेहरेदार, चेहरेबाज चव. संुिर व आकषचक रे्हरा असलेला; भव्य रे्हऱ्यार्ा; िेखिा; र्ोरार्ोमटा. 
 
चेहरेपट्टी, चेहेरेपट्टी स्त्री. १. तोंडवळा; रे्हऱ्यार्ी ठेवि : ‘त्यार् ंनाव, र्ाव, रे्हरेपट्टी …’ − िेशमु 
१३९. २. तोंडवळ्याच्या विचनार्ा तपशील. 
 
चेहिकि, चेहिखि पहा : णचिखि 
 
चेहिदा  पु. वजंारी लोकाकंडून वसूल करावयार्ा कर. 
 
चेहळ पु. पहा : णचहाळ 
 
चेहळ, चेहेळ स्त्री. समृद्धी; र्रं्ळ, चवपुलता. 
 
चेहळिे, चेहेळिे पहा : णचहळिे, णचहाळिे, णचळरे २ 
 
चेळ स्त्री. (प्र.) रे्ल; समृद्धी; वैपुपय; र्रं्ळ. [झह. रे्ल] 
 
चेळ पहा : चळ ३,४. 
 
चेळिे उचि. जोराने आत चशरकाविे; ठासिे; र्ेंििे; चर्ििे. [सं. र्ल्] 
 
चेळिे, णचळिे णचहळिे अचि. १. ओलसर होऊन पाघळिे. पहा : णचघळिे. २. बारर्ळिे; वडेे र्ाळे 
करिे. पहा : चेकळिे 
 
चेळपंत्रा, चेंदरिा चव. वडेेर्ार करिारा. (व.) 
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चेळमडिे सचि. कुस्करिे; िूरपिे हाताळिे : ‘तरण्या पोरी रे्ळमडून बेजार केपया.’ − रानर्ंर्ा 
२४. 
 
चेळा चव. हट्टी, खोडकर, टवाळ; वात्रट; कुर्ाळ (मूल). (प्रा.) [सं. र्ल्] 
 
चेळा पु. चवचहरीत माळ सोडिे व ओढिे यासाठी माकडी ज्या िोराने व खंुट्याचं्या साहाय्याने 
सोडतात ते साधन. 
 
चेळे न. १. र्ळ; खूळ; चपसे; वडे; भ्राचंतष्टपिा; म्हातारर्ळ. (चि. भरिे, येिे, लार्िे, घेिे.) २. 
िुराग्रह; हट्ट; माथाकूट; चजकीर. (प्रा.) 
 
चें 
 
चेंगट, चेंगटी, चेंगट्या चव. १. आळशी; सुस्त; मठ्ठ; र्मिारा; चिरंर्ाईने काम करिारा (मनुष्ट्य); 
िीघचसूत्री; रमतर्मत काम करिारा. २. लाबंिीवर पडलेले, चभजत पडलेले, रेंर्ाळत र्ाललेले (काम). ३. 
चर्कट; लोर्ट; खिपटीस बसिारा : ‘तरीही सोन्द्या र्ेंर्टासारखा बसून राचहला.’ − र्ि १२९. 
 
चेंगटाई स्त्री. १. र्मण्यार्ी सवय; चिरंर्ाई; िीघचसूत्रीपिा. २. त्रासिायक असा लोर्टपिा. 
 
चेंगट्या   पहा : चेंगट 
 
चेंगठा चव. र्ेंर्ट; चर्वट; रेंर्ाळत काम करिारा; लोर्ट : ‘सीताबाई बोले तू र्ोसावी र्ेंर्ठा ’ − 
जलोसा ३०९. 
 
चेंगरट स्त्री. िाटी; र्िी; भीड; अडर्ि; संकोर्. 
 
चेंगरिे, चेंगडिे  उचि. १. र्ेंबटिे; चर्रडेल अशा तऱ्हेने िाबिे; रे्पिे. २. िाबले, रे्पले जािे; 
र्ेंिा होिे. 
 
चेंगराचेंगर, चेंगडाचेंगड   स्त्री. १. र्ेंिार्ेंिी; रे्पारे्पी. २. र्ेंिार्ेंिी, िाबािाबी होऊन िंालेली, 
कुसकरलेली ठेर्लेली ल्स्थती. [र्ेंर्रिे चि.] 
 
चेंगोिी   पैसे घेऊन केलेले काम. 
 
चेंच स्त्री. ठेर्. (र्ो.) 
 
चेंचकट, चेंचट, चेंचका चव. खरडले रे्लेले, अधचवट चिंजलेले (रुपया, मोहोर र्. नािे). 
 
चेंचट चि. १. खरडला रे्लेला (रुपया व नािे). २. ओबडधोबड रस्ता. 
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चेंचिे, चेंचरिे स. चि. १. ठेर्िे; खूप िाबिे. २. एखायाला र्ोप, मार िेिे. [ध्व.] 
 
चेंचवट चव. कोडर्ा : ‘वारंवार रार्ावनू बोलले, चशक्षा केली तर मुले जास्त र्ेंर्वट बनतात.’ − 
कमीअमी ८६. 
 
चेंचा पु. कोझथबीर, चमरच्या र्. पिाथच ठेर्ून करायरे् तोंडी लाविे; ठेर्ा. 
 
चेंचूड स्त्री. लाल मंुर्ी; र्ार्ड. (र्ो.) 
 
चेंचे न. खायासाठी पक्ष्यारं्ी चर्वचर्व. (वा.) चेंचे करिे – १. एखायार्ी प्राथचना करिे झकवा 
करुिा भाकिे. २. र्ोप, मार बसपयामुळे झकर्ाळिे. ३. नाईलाज िंापयामुळे तडफडत बसिे. 
 
चेंडकी स्त्री. एक वाय. 
 
चेंडा पु. (िंाडार्ा) शेंडा : ‘मर् पाय ठेऊचन खाचंियेवरी । र्ेंडा िंेंपावला हरी ।’ − चनर्ा ४४. 
 
चेंडू पु. १. खेळण्याकचरता केलेला रबरार्ा, र्ामड्ार्ा, प्लाल्स्टकर्ा वाटोळा र्ोळा. २. (ल.) 
ठेंर्िा परंतु वाटोळा र्रर्रीत मनुष्ट्य. ३. रारं्ोळीर्ा एक प्रकार. [सं. कंिुक] (वा.) चेंडू बनून राहिे – 
कुिीही लाथाडावे, ठोकर मारावी अशा अवस्थेत राहिे : ‘(नवबौद्ध) र्ावाच्या पायाशी ‘र्ेंडू’ बनून राहात 
नाहीत.’ − अर्ाअचव ६३. 
 
चेंडूिळी स्त्री. १. फळीने आचि र्ेंडूने खेळायर्ा एक खेळ : ‘कृष्ट्ि खेळे र्ेंडूफळी र् ।’ − मसाप 
२·३०. २. चिकेट. 
 
चेंडूि, चेंडोि, चेंदोि पु. डोक्यावर तुरा असलेला पक्षी; र्डंोल. 
 
चेंढळमेंढळ स्त्री. मुले; पोरेबाळे; कारटी. 
 
चेंडायनी स्त्री. र्ाळा; नाि; छंि. (व.) 
 
चेंद स्त्री. १. िाटी; र्िी; खेर्ाखेर्; र्ोंधळ. २. (पािी साडंपयामुळे, पाऊस पडपयामुळे होिारी) 
चर्डचर्ड; रेंिाड; चर्खल; चनसरडे. ३. चर्ळचर्ळीत, चबलचबलीत, चर्घळिाऱ्या, पाघळिाऱ्या (खरबुजे, 
आंबे, र्ूळ र्.) पिाथांर्ी रास. 
 
चेंदिे सचि. १. र्ुरडिे; िाबिे; रे्र्िे; ठेर्िे; र्ेंर्रला जाईपयंत िाबिे. २. (एखािा पिाथच) ठासून 
भरिे; कोंबिे. 
 
चेंदरड पहा : चेंद २, ३ 
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चेंदरिे, चेंदाटिे सचि. र्ुरडिे; कुसकरिे; िाबिे; ठेर्िे. 
 
चेंदा पु. १. पहा : चेंद २. (बऱ्यार् लोकारं्ी आजारामुळे िंालेली) अशक्तावस्था; ग्लानी; उठवि; 
िुबचलावस्था. (चि. वळिे.) ३. (क्व.) भक्ष्य पिाथार्ा, अन्नार्ा घास. 
 
चेंदाड स्त्री. रेबड; राड. 
 
चेंदाडा पहा : चेंदू १, २. 
 
चेंदामेंदा, चेंदुमेंदा, चेंदामेंदु, चेंदुमेंदा (चि. करिे.) पहा : चेंगरा(डा)चेंगरी, चेंगडाचेंगरी चेंगराचेंगडी  
चेंगडाचेंगडी २. 
 
चेंदेपोर्   चव. केवळ चभक्षारं्ा र्ेंिा खाउन राहिारे : ‘जोरु् नासला : जोर्ारे् पार कव्हिी नेिे : 
जोरु् महनु : हे अवघे र्ेंिेपोर् :’ − लीर्उ २७०. 
 
चेंधा पु. रर्ाडा : ‘सवच कामकाजारं्ा र्ेंधा उपसून …’ − जोफुसगं्र २४१. 
 
चेंबटकचब, चेंमटकचब चव. १. ओलसर; िमट; आंबटओले (कापड, कपडा र्.). २. चर्वट (लाकूड 
र्.) ३. सुरकुतलेले, चर्मटलेले आचि आिसलेले. 
 
चेंबटिे, चेमटिे  सचि. (शरीरार्ा अवयव र्.) िाबिे; रे्पिे; चर्रडिे; चपळिे; र्ेंर्रिे. 
 
चेंबिे पहा : चेंबटिे 
 
चेंबर न. न्द्यायाचधशार्ी न्द्यायमंचिरातील व्यल्क्तर्त खोली : ‘कोटच आले होते, पि अजून र्ेंबरमध्येर् 
होते.’ − चमरास २१२. [रं्.] 
 
चेंबरी, चेमरी स्त्री. कोंडके आचि एले याचं्या जोडीला झकवा नुसत्या एपयालाही लावायर्ा शब्ि. (प्रा.) 
पहा : कोंडके, एिे. िार, चखडकी र्त्यािी बिं करावयार्ी योजना. 
 
चेंबिे न. तळाला र्ोल व वर उभट आकारारे् पािी प्यायरे् भाडें : र्ेंबपयातनं आच्छेर िूध आिून … 
भाईर ठेवलंतं’ − रैत ३. 
 
चॅट करिे बनविे; फजीत करिे : ‘एखािा समानधमा चमळाला आचि त्याने सवालाला जबाब िेऊन 
र्टॅ केले म्हिजे रहाळकर मनापासून हसत असत.’ − चिअहो ८३. 
 
चॅट पडिे तोशीस पोहोर्िे; िंळ लार्िे; र्ाट करिे : ‘ते खरं ! पि तुमच्या चखशाला काय र्ॅट पडत 
नव्हती ना?’ − आपा ११३. 
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चॅटमॅट न. (होडी र्ालवताना) बाबं ूमारण्यार्ा एक प्रकार. (र्ो.) 
 
चॅम्पीयन पु. (िीडा) चनपुि; (िीडा) पटू; पचहपया प्रतीर्ा खेळाडू : ‘… कॅरमर्ा तर तो र्मॅ्पीयन 
…’ − अर्ावा ७९. 
 
चै 
 
चैि पु. र्ैत्र मचहना. [सं. र्ैत्र] 
 
चैिन्य न. १. जीव; प्राि; शरीरातील र्ालक, प्रवतचक शक्ती; आत्मा : ‘जैसें र्तायुषी शरीरीं । र्ैतन्द्य 
वासु न करी ।’ − ज्ञा ३·१०९. २. ज्ञानकला; ग्रहिशक्ती, आकलनशक्ती, चवषयविेनशक्ती. ३. चर्त्त; मन : 
‘र्यावरी तो पडूंर्ा । कुमरू सद् भावो जीवींर्ा । पुसल तो र्ैतन्द्यार्ा । कानीं ऐका ।’ − ज्ञा १६·४७०. ४. 
जीवमात्रानंा प्रवतचक, र्ालक, रे्तना िेिारी िेवता; शक्ती; तत्त्व; परमात्मा; जीवमात्रातं, भतूमात्रातं व्यापून 
असिारे तत्त्व; ईश्वर : ‘जड पिाथच रे्तचवतें तें । म्हिौचन र्ैतन्द्य बोचलजेतें ।’ − िास २०·२·२१. [सं.] 
 
चैिन्यगाभा, चैिन्य ज्योणि, चैिन्य ज्योिी चैिन्यमूर्णि, चैिन्यमूिी, चैिन्यमूस, चैिन्यस्वरूप, चैिन्यरूप
 पु. स्त्री. न. र्ैतन्द्यार्ा र्ाभा, ज्योती, मूती र्. असा परमेश्वर; चवश्वाला र्ैतन्द्य िेिारा परमात्मा. 
 
चैिन्यवाद पहा : णचद्वाद 
 
चैिन्यणवद्या स्त्री. मायेर्ी चवया : ‘संजयो महािवीर्ें प्रथम करि : रोिाचस शाक्तेयार्ें प्रथम करि : 
शुकार्ी ते र्ैतन्द्यचवया :’ − लीर्अ २७. 
 
चैिन्यशक्क्ि, चैिन्यशक्िी स्त्री. चर्च्छक्ती; सवच चवश्वाला प्रवतचक अशी शक्ती; जीवनचिया : 
‘शास्त्रज्ञार्ें असें मत होतें कीं … र्ैतन्द्यशक्तीच्या साहाय्यानेंर् सेंचरय पिाथच बनतात, आचि त्यास कृचत्रमचरत्या 
तयार करता ंयेिार नाहीं.’ − सेंर १·२. [सं.] 
 
चैिन्यहीनिा स्त्री. र्ैतन्द्यार्ा अभाव; चनस्तेज; चनजीव असिे : ‘… त्यारं्ी ती र्ैतन्द्यहीनता माझ्या 
हळव्या कुतूहलार्ा र्ोळामोळा करून टाकते.’ − लोचक्ष १६१. 
 
चैिन्यारोप पु. (सास.) अरे्तन वस्तूवर मानवी भावनारं्ा आरोप करिे. 
 
चैिान चव. चिचव. उत्तान; उते्तचजत, रे्तवलेला : ‘चशवशकंर र्ैतान िंाला हात चभलिीवर टाकला…’ 
− घाश्रलो २८. 

न. चर्त्त; मन; मेंिू. (अचह.) 
 
चैिाळिे अचि. हंबरिे : ‘र्ाई र्ैताळताती हष े। तैसेचर् पाडे व्रज र्ोप ।’ − चनर्ा ५०. 
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चैिी स्त्री. एक उत्तर भारतीय संर्ीत प्रकार : ‘…होरी…र्ैती र्त्याचिकारं्ा स्वतंत्र चवर्ार येथे केलेला 
नाही.’ − संसों १११. 
 
चैत्य चव. अंतयामा संबंधार्ा. 
 
चैत्य न. १. झपपळ. २. वृक्षाभोवती बाधंलेला पार. ३. बौद्धानंी कोरलेपया लेण्यातील मोठे िालन; 
यात स्तूप असतो. [सं.] 
 
चैत्य चव. झर्तनीय (चवषय) : ‘ते चर्त्त र्ैत्यत्यार्ें । मातेंचर् भजे ।’ − ज्ञा १८·१२६७.  [सं. र्ैत्] 
 
चैत्य न. चर्त्तार्ा र्ंर्लपिा. (प्रा.) 
 
चैत्यदु्रम  पु. झपपळारे् िंाड; र्ावातील मोठा वृक्ष. [सं.] 
 
चैत्र पु. झहिंूच्या शाचलवाहन शकाच्या वषार्ा पचहला मचहना. हा मार्च-एचप्रलच्या सुमारास असतो. 
 
चैत्रकशपिे न. र्ैत्राच्या मचहन्द्यात भरुभरु पडिारा पाऊस. 
 
चैत्र पु. बुद्ध चभक्ष.ु 
 
चैत्रगौर, चैत्रागौर, चैत्रगोरी, चैत्रागोरी स्त्री. १. र्ैत्र मचहन्द्यात झहिू चस्त्रया पावचतीच्या प्रचतमेर्ी पूजा 
करतात ती प्रचतमा. २. र्ैत्र मचहन्द्यात एखाया शुभ चिवशी पावचतीर्ी प्रचतमा माडूंन चस्त्रया सुवाचसनींना 
हळिकंुकू िेण्यार्ा जो समारंभ करतात तो. र्ैत्रर्ौर, र्ैत्रडोपहारा बसचविे − िोन्द्हीकडे िोन खाबं व मध्ये 
िंोपाळा व त्याच्यावर िेवी, अशा लाकडी, चपतळी र्ौकटीत अन्नपूिा िेवी बसवनू र्ैत्र शुद्ध तृतीयेपासून 
वैशाख शुद्ध तृतीयेपयंत त्या िेवीर्ी, शजेारी सुपारी व लेकुरवाळे हळकंुड ठेवनू पूजा करिे. 
 
चैत्रपािवी, चैत्रपल्लव स्त्री. पु. र्ैत्र मचहन्द्यात (वसंत ऋतूमुळे) िंाडानंा फुटिारी नवी पालवी. 
 
चैत्ररथ, चैत्ररथ्य न. कुबेरार्ा बार्. 
 
चैत्रा, चैत्री चव. र्ैत्राच्या मचहन्द्यातील; र्ैत्र मचहन्द्यासंबधंी. 
 
चैत्रावळ  स्त्री. र्ैत्र मचहन्द्यातील उत्सव. हा र्ैत्र शुद्ध पौर्णिमेस असतो. 
 
चैत्रांगि  न. र्ैत्रात पावचतीच्या पूजनाचनचमत्त अंर्िात काढलेपया रारं्ोळ्या. 
 
चैत्री स्त्री. १. र्ैत्रातील पौर्णिमा. २. र्ैत्रात भरिारी िेवीर्ी यात्रा. 
 
चै (देिे) स्त्री. (मुलास चिलेली) ठो; टक्कर; ढुशी. 
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चैन स्त्री. १. आराम; सुख; चवश्राम; चवसावा; स्वस्थता; मजा; आनंि. २. ऐषआरामार्ा, 
सुखचवलासार्ा चजन्नस, र्ोष्ट; खोट्या र्रजा भार्चवण्यासाठी, र्ोष्टींसाठी केलेला खर्च : ‘र्ैन ही व्यक्तीला 
घातक व समाजाला मारक आहे.’ − मज्ञा २०२. (वा.) [झह.] 
 
चैन गडी, चैनी गडी पु. मजा मारिारा, र्ैन करिारा मनुष्ट्य. 
 
चैनचमन स्त्री. डामडौल; र्ंर्ळ : ‘भाडंवलिारारं्ी र्ैनर्मन…ही सवच रोखली पाचहजे कीं तशींर् 
र्ालंू ठेचवलीं पाचहजेत?’ − आआआ ६४. 
 
चैनबाज, चैनबाजी चव. सुखाचभलाषी; रु्लहौशी; चवलासी; ऐषआरामी; रंरे्ल. 
 
चैनी चव. र्ैन करिारा; मजा मारिारा. 
 
चैि न. वस्त्र; कापड; कपडा. पहा : चेि [सं.] 

चव. वस्त्रासंबधंी. 
 
चैिी स्त्री. धलपी; ढलपी; सालपट. [झह. र्ला] 
 
चो 
 
चो पु. आंब्याच्या चकसारे् लोिरे्. (व.) 
 
चो पु. झर्ध्या. (व.) 
 
चोर्टी स्त्री. र्ुई. पहा : चुर्टी : ‘नाना साली भचक्षपया । अथवा र्ोर्ट्या र्ोचखपया ।’ - िास ६·२·४. 
 
चोक पु. र्ौक. [रु्.] 
 
चोक पु. (चवअ.) चवयुतप्रवाह चनयंचत्रत करण्यारे् साधन. याने चवजेतील शक्ती खर्च न होता प्रवाह 
चनयंचत्रत करता येतो. [र्ं.] 
 
चोकटाई स्त्री. स्वच्छता. 
 
चोक कंुडि (चवअ.) ए.सी. चवयुतप्रवाहाला अडथळा आिण्यासाठी वापरले जािारे प्रवशेक कंुडल. 
 
चोकणडया चिचव. र्ोहीकडे : ‘तऱ्हतऱ्हेरे् बठैक अयने लाचवयले र्ोकचडया ।’ − िेप ५८. 
 
चोकडी   स्त्री. मोरी. [रु्.] 
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चोकशी   पहा : चौकशी 
 
चोक्शी पु. सोने व र्ािंी पारखिारी एक जात; पारखी. [रु्.] 
 
चोकस चव. र्ोख; पारखून घेतलेली : ‘माघारे िेशास येतसमयीं बातमी बरी र्ोकस राखोन बहुत 
खबऱ्यानें सावधपिें यावयार्ा चवर्ार केला पाचहजे.’ − ऐको ३८६. 
 
चोका पु. सापार्ी एक जात. (िंाडी) 
 
चोकोट पहा : चकोट : ‘तेका मी र्ोकोट साबंाळीन…’ − तोरि ३६. 
 
चोख, चोखी न. स्त्री. शुद्धपिा; चनमचळपिा; पाढंरेपिा; शुभ्रपिा; स्वच्छता : ‘मर् नर्लतें कलंकेवीि । 
शचशझबब जैसें पचरपूिच । तैसें र्ोखी शृरं्ारपि । मनार्ें जें ।’ − ज्ञा १७·२३०. [सं. र्ोक्ष] 
 
चोख, चोखा चव. १. शुद्ध; चनमचळ; चनष्ट्कलंक; र्ारं्ले; अस्सल; स्वच्छ; चनभळे : ‘तें चनजज्ञानही र्ोख 
। जािता मीचर् ।’ − ज्ञा ५·४३६. २. उत्तम; उत्कृष्ट; धीर; श्रेष्ठ. ३. प्रामाचिक. [सं. र्ोक्ष] 
 
चोख कीड, चोखा कीड चव. शुद्ध आचि अशुद्ध : ‘पचरसार्ा वारकळी । नाही र्ोखाकीडार्ी बोली’ − ज्ञा 
१७·४०४. [सं.] 
 
चोखट चव. र्ारं्ला; उत्तम; शुद्ध; संुिर; र्खोट : ‘ऐसा मचहमा घनवट । र्ंर्ा तैसी र्ोखट ।’ − ज्ञा 
२·२१३. 
 
चोखटचार पु. न. उत्तम पक्वाने्न; जेविातील उत्तम प्रकार : ‘हे पाहा, आपपयाला ते र्ोखटर्ार काही 
समजत नाहीत.’ − आआश े५८. 
 
चोखटा, चोखटी, चोखटे, चोखडा, चोखडी, चोखडे चव. र्ारं्ला; शुद्ध; दृढ; चनष्ट्काम; चनमचळ; 
र्खोट : ‘तैसें श्रदे्धर्ें िळवाडें।  आंर्ें कीर र्ोखडें । परी प्राचियाचं्या पडे । चवभार्ी जै ।’ − ज्ञा १७·५५. 
 
चोखटाई स्त्री. र्ारुं्लपिा; शुद्धता; र्ोखटपिा; कुशलता; उत्कृष्टता; सच्चेपिा; प्रामाचिकपिा; 
चनलेपता. 
 
चोखटीव स्त्री. र्ारुं्लपिा; शुद्धपिा; चनमचळता : ‘र्ोखाचटवा आपुचलया । पुचढला उर्ािा घेयावया 
। तया िपचिार्ीचर् परी धनंजया । केली आम्हा ं।’ − ज्ञा १५·५७०. 
 
चोखटे चव. र्ारं्ले. (प्रा.ं) 
 
चोखटेि न. करडई, तीळ, खुरासनी, जवस र्. तेल; र्ोडे तेल. 
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चोखड चव. अप्रचतम. पहा : चोखट 
 
चोखडे चव. खरे; यथाथच; शुद्ध; संुिर; नीटनीटके. पहा : चोखट 
 
चोखिी  स्त्री. उटी; उटिे; शरीर, केश स्वच्छ करण्याकचरता लावायरे् चशकेकाई र्. मसापयारे् 
सुर्ंधी चमश्रि : ‘मर् ते सुर्ंध र्ोखिी । श्रीमंत कंुतला लाउनी ।’ − वसेीस्व ८·१५. 
 
चोखिी  स्त्री. १. लहान मुलास र्ोखण्यासाठी यावयारे् झरर्िे; र्ोखिे. २. र्ोखण्यार्ी चिया. 
[सं. बुद्ध] 
 
चोखिे सचि. र्ुपंिे; शोषिे, ओठानंी िाबनू (आंब्यातील रस, स्तनातील िूध र्.) तोंडात ओढून घेिे. 
[सं. र्ुष्] (वा.) चोखि राहिे − वाट पाहत बसिे. 
 
चोखिे अचि. र्ोपडिे; उटिे; र्ोळून स्वच्छ करिे : ‘बार्सें श्रीमुरु्टु र्ोखीचत : श्रीमुर्णत प्रक्षाळीचत :’ − 
लीर्पू ४८०. 
 
चोखनळ, चोखनेळ, चोखंदळ चव. १. बारकाईने खोड काढिारा; चर्चकत्सेखोर. २. मळमळ 
सुटलेला. 
 
चोखिि, चोखिन न. अंर् घासिे, र्ोळिे, स्वच्छ करिे र्. : ‘यशोिा माता घालीते पािी । 
र्ोखलि वेळावळेा ंकरीती I’ − स्त्रीर्ीत २०. 
 
चोखििी स्त्री. र्ोखलण्यार्ी चिया. 
 
चोखििे, चोखळिे पहा : चोखाळिे 
 
चोखळ चव. शुद्ध; चनष्ट्कलंक; उत्कृष्ट : ‘तैशी भाषा मािंी र्ोखळ ।’ − चिपु १·१·१२२. 
 
चोखळा  पु. तुकडा : ‘का ंकेळीर्ा र्ाभा मोडला । र्ोखळा असुडला आकाशार्ा ।’ − अमृता 
७·६९. 
 
चोखंड चव. पाव; र्ौथा चहस्सा; एकर्तुथांश भार्; र्तकोर. (खा.व.) 
 
चोखंदळ, चोखनळ, चोखनेळ चव. नाजूक; टापचटपीर्ा; खाण्याच्या बाबतीत चमजासखोर; 
चर्चकत्सेखोर; चजभेर्ा र्टोर : ‘र्ोखंिळ संपािकार्ें संपािन−कौशपय ।’ − चनअसा १३०. पहा : चोखनळ, 
चोखनेळ 
 
चोखा पु. १. तािूंळ. २. िेवार्ारासंबंधी उघड्ा हवेत, अंर्िात वर्ैरे चशजवलेला भात. (कु.) 
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चोखा पु. र्ाखून पाहिारा; श्रीमंताचं्या घरी प्रथम पिाथच र्ाखून पाहिारा. 
 
चोखा स्त्री. र्ारं्ला; उत्तम. 
 
चोखारी  चव. र्ोखनळ; (जेवण्याच्या बाबतीत) चर्चकत्सेखोर. [सं. र्ोक्ष] 
 
चोखाळ, चोखाळी चव. १. स्वच्छ; शुद्ध; चनमचळ; सोज्वळ : ‘सत्वचेर् येिें र्ोखाळें । करी यज्ञाचिकें  
सकळें ।’ − ज्ञा १७·३१८. २. चनष्ट्कलंक; पचवत्र; चनिोष : ‘कीं र्ोखाळ वाटे जी चक्षती । चतजवर र्ालती सकळ 
याती ।’− भचव २३·४४. ३. पहा : चोख 
 
चोखाळ, चोखाळा चव. र्ोखनळ; चर्चकत्सा करून जेविारा; खाण्याच्या बाबतीत सूक्ष्म 
आवडीचनवडी असिारा : ‘पि बकरें र्तकें  र्ोखाळ आहे तरी मेंढरू चशविार नाहीं असे काहीं खािें बकरें 
खातें.’ − मचतपु १३ (१८७३). 
 
चोखाळिे सचि. (एखािा मार्च) अवलंबिे : ‘असे मार्च त्यानंा एकिम र्ोखाळता येत नाहीत.’ − पवा 
१५४. 
 
चोखाळिे सचि. १. र्वत आचि ति काढून (जार्ा, जमीन) साफ करिे. २. (िंाडाचं्या बारीक 
बारीक फाजील फायंा व पाने) छाटिे; खडसिे. ३. (िात) कोरिे; कोरून साफ करिे. ४. पायातून काटा 
काढून पाय मोकळा करिे. ५. (रस्ता, कपडा) धुऊन, पुसून, घासून साफ करिे. ६. खराब िािे वरे्िे; 
चनवडिे. 
 
चोखाळिे उचि. स्वच्छ करिे; शुद्ध करिे; शुद्ध होिे : ‘तैसे यमचनयमीं कडसले । जे तपोज्ञानीं 
र्ोखाळले I’ − ज्ञा ४·६५. 
 
चोखाळिे सचि. तेलाने (लहान मुलारं्ी टाळू) भरिे; माखिे. 
 
चोखाळिे सचि. धंुडाळिे; बारकाईने शोधिे; िंाडा घेिे; नग्न, नार्वा करिे; नार्चविे. 
 
चोखाळि, चोखाळिा चव. चनमचळ; शुद्ध. पहा : चोखाळ : ‘जेिें र्ोखाळत चिसे न्द्याय । तो व्यवसायातं 
व्यवसाय ।’ − ज्ञा १०·२८६. 
 
चोखाळपि, चोखाळपिा पु. न. १. नीटनेटकेपिा; स्वच्छपिा; शुद्धपिा : ‘वचर परं् घारर्ारी । 
आळंर्ी र्ोखाळपिें ।’ − ऋव १. २. चनमचळपिा; चनिोषता : ‘र्ोखाळपिें िंळकती । पल्लवसडका ।’ − ज्ञा 
१·९; ‘तैसे हचरकथाश्रविेंवीि । जीवा ंकाईं र्ोखाळेंपि ।’ − वच्छह १२. 
 
चोखाळा पु. (र्ोखाळिे पासून नाम) १. पूिचपिे साफसूफ स्वच्छ करिे. २. शोधिे; धंुडाळिे, 
बारीक रीतीने तपासिे; पाहिे; चनरीक्षि करिे र्. (चि. घेिे.) 
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चोखी स्त्री. र्ारुं्लपिा : ‘चववरं्ू ंजाता ंर्ोखा । र्ोखीं बोलीं ।’ − ज्ञा १८·७६८. 
 
चोखी स्त्री. चनमचळपिा; शुभ्रपिा; स्वच्छपिा : ‘काचळमा साडंील कोळसा । वरी र्ोखी होईल वायसा ।’ 
− ज्ञा १६·२८५. 
 
चोखुट, चोखोट चव. सुरेख; र्ारं्ले; र्खोट; र्ोखट. पहा : चोखी : ‘वडे केले र्ोखुट ।’ − मसाप २३. 
 
चोखोट चव. पूिच : ‘र्ोखोट बरी होईल.’ − पेसाआप १६०. 
 
चोखौळ  न. र्ारं्ले फूल : ‘स्वकमाच्या र्ोखौळीं । मज पूजा करुचन भली ।’ − ज्ञा १८·१२४७. 
 
चोख्या चव. फुकट्या. 
 
चोगिा पु. (प्र.) र्ौरु्ला, र्ौघला. पहा : चौघुिा 
 
चोगा पु. एक पायघोळ अंर्रखा : ‘आम्हीं धट्ट्ट्याकट्ट्ट्या पुरुषानंी काचशमरी र्ोरे् घालावे…’ − 
आलेसं २८५. [क. र्ोरे्] 
 
चोच स्त्री. १. पक्ष्याच्या तोंडार्ा अग्रभार्; र्रूं्; पक्ष्यारे् तोंड. २. (ल.) पार्ोट्यार्ी, पर्डीर्ी कोकी; 
कोर्की; राघू. ३. र्ाकू, कातर र्. शस्त्रारं्ी टोकिार अिी, शेंडा. [सं. र्रं्ु] 
 
चोच स्त्री. कपाळावरील कडानंा चत्रकोिाकृती िेऊन केलेली, र्ोर्ीच्या आकारार्ी हजामत. (चि. 
करिे, ठेविे.) [सं. र्ंर्ु] 
 
चोचि न. १. नारळ, सुपारी र्त्याचिकाचं्या भोवतालच्या तंतुमय वषे्टिार्ा पुजंका; नारळार्ी शेंडी. २. 
(फार ठोकलेपया चखळ्याच्या, खंुटीच्या माा यार्ी अथवा फार वापरलेपया लेखिीच्या टोकार्ी) नारळाच्या 
शेंडीसारखी अवस्था; खडबडीतपिा; र्ोर्ण्यामुळे बनलेला रु्च्छ. 
 
चोचिे पहा : चोचाविे 
 
चोचर, चोचरट न. आंबा र्. फळातंील रेषा, तंतू. 
 
चोचरा चव. अडखळत बोलिारा; तोतरा; र्ार्रिारा. (राजा.) 
  
चोचिा, चोचेिा  पु. १. (लावण्यातून रूढ) स्तन; जोबन. २. प्रािनाथ; चप्रयकर; चजवलर् 
(स्त्रीने पतीस झकवा चप्रयकरास उदे्दशून वापरावयार्ा शब्ि). ३. हावभाव; डौल; नखरा; चछर्ोरपिा. ४. 
र्ष्ट्कबाजी; चवलास; लीला; कामरे्ष्टा; थट्टा. [सं. र्ंर्ु] 
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चोचिा, चोचेिा  पु. कोड; कौतुक; लाड. ‘यापंैकी कुिारे्र् र्ोर्ले मला पुरवता आले 
नाहीत.’ − एपर्ार ६. 
 
चोचा पु. १. तंुबडी, रोंबी लावण्यापूवी वस्तरा र्त्याचिकानंी मारलेली फासिी. २. औषधाकचरता 
चिलेली डार्िी : ‘आचि मुलाच्या पोटावर शभंर र्ोरे् मारतात.’ − स्मृचतचर्ते्र १२७. ३. डार् चिपयाने 
कातडीवर पडलेली खूि; डार्; र्ूल. सामान्द्यतः अनेकवर्नी प्रयोर्. उिा. र्ोरे् िेिे, मारिे. ४. हत्याराने 
वृक्ष र्. वर केलेले क्षत. 
 
चोचाविे अचि. (धनुष्ट्यापासून सुटलेपया बािारे् र्ोफिीने फेकलेपया िर्डारे्) संूसंू करिे; 
र्ोंर्िे; सिसििे. 
 
चोचाविे, चोचाणविे सचि. १. र्ोर् मारिे; अिकुर्ीिार हत्याराने टोरे् मारिे; कुरतडिे. २. 
(आवळे, आंबे र्. शस्त्राने) टोरे् मारिे; टोर्ून टोर्ून बारीक बारीक चछरे पाडिे; र्ोर्िे; (मुळा, काकडी र्. 
चवळीवर उभी चफरवनू चफरवनू कोझशचबरीकरता) बारीक बारीक झर्धोट्या, कुर्ा, खुरच्या करिे. ३. खाडंिे; 
खापलिे; तुकडे करिे. 
 
चोचो पु. भोपळ्याच्या वर्ातील एक वेल. याच्या फळारं्ा मोरंबा करतात. 
 
चोचोविीधोधोविी न. बेर्व जेवि : ‘आईने कसाचह स्वयंपाक केला तरी र्ोर्ोविीधोधोविी 
केलंस असे म्हिून ते आईच्या अंर्ावर ओरडत असत.’ − आआश े१९५. 
 
चोज न. १. नवल; आश्चयचकारक र्ोष्ट; र्मत्कार : ‘अहो पाहता कीर प्रचतभासे । एथ नवलावो काय 
असे । पचर न पाहता ंही चिसे । र्ोज आर्का ।’ − ज्ञा ११·२२९. २. कौतुक; लाड : ‘नातरी बालक बोबडा बोलीं 
। का ंवाकुडा चवर्ुका पाउलीं । ते र्ोज करूचन माउली । चरिें जेवीं ।’ − ज्ञा ९·६. ३. पे्रम; प्रीती : ‘पाहा पा ं
नवल कैसें र्ोज । कें  उपिेशु केउतें िंुंजा ।’ − ज्ञा ६·१२३. ४. करामत : ‘भीमा िाखवी आपले र्ोज ।’ − मुचवरा 
५·९१. ५. नखरा; रे्ष्टा; र्ाळा; र्ंमत; मजा (अनेकवर्नी प्रयोर्). (चि. करिे.) [सं. र्ुद्−र्ोय] 
 
चोजिे अचि. समजून, कळून येिे; कपपनेस नवलाईप्रमािे चिसून येिे, वाटिे; मनास कौतुकास्पि 
भासिे : ‘का ंकाळा राहे काळावखा । तो आपिा ना आचिका ं। न र्ोजव ेतचर अचसका ं। हा मी बािे ।’ − अमृता 
४·३६. 
 
चोजबावळा चव. र्मत्काचरक; चवलक्षि; तऱ्हेवाईक; खुळर्ट; अधचवट वेडसर (बोलिे, भाषि). 
 
चोजिे पु. अव. कोडकौतुक; सोपस्कार : ‘शरीरारे् चकती र्ोजले पुरवावयारे्?’ − पुत्र ७९. 
 
चोजविे, चोजणविे अचि. १. कौतुकास्पि असिे, वाटिे, होिे. २. समजिे; जािविे; कळून येिे. 
३. आवडिे; कौतुक वाटिे : ‘ब्रह्माडं नायक र्ोजवनेा । हें बरें नव्हे ।’ − िास ६·१·१३. ४. संतोषिे; प्रसन्न 
होिे : ‘सद्रु्रूरे् कृपें र्ोजवता ंिेव ।’ − िाचव २२३. 
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सचि. १. आश्चयचर्चकत करिे; नवल वाटावयास लाविे; चवल्स्मत करिे. २. कौतुक करिे : 
‘र्ोजचवत घरा येती । ज्यारं्ा िेखती शुद्ध भाव ।’ − चनर्ा १६४. ३. शोधिे; तपास करिे : ‘कायंार्ा खािार 
र्ोजवी कस्तूरी । आपि चभकारी अथच नेिें ।’ − तुर्ा ८९२. 
 
चोजंणबनी स्त्री. आनंि, कौतुक, आश्चयच वाटिारी र्ोष्ट : ‘तरी त्यास र्ोजंचबनी फार िंाली ।’ − कृको 
४७. 
 
चोजाविे अचि. र्ोजिे; कौतुक वाटिे; चवल्स्मत होिे : ‘राय र्ोजावला  वर्नीं ।’ − मुआचि १८·३३. 
 
चोट स्त्री. १. तडाखा; घाव; िुखापत; शस्त्राने, मुष्टीने केलेला प्रहार; बुक्की; रु्द्दा. २. (ल.) हल्ला; धाड. 
(व.) ३. (ल.) (व्यापारातील, धंयातील) धस; तोटा; नुकसान; िुिैवार्ा घाला. (चि. लार्िे.) : ‘जब 
कमाई न होय । र्ोट साहे धनकी रे ।’ − तुर्ा ४२९. ४. िैवयोर्ाने िंालेला अकल्पपत लाभ; अनपेचक्षत रीतीने 
िंालेला फायिा; लाभ. (चि. साधिे, लार्िे, लाविे.) ५. र्ारुडी व र्ावरंु्ड याचं्या खेळात परस्परावंर डाव 
लार्ू िंापयामुळे होिारी विेना. ६. (सामा.) जखम; व्यथा : ‘र्ष्ट्कार्ी काळजामध्ये लार्ली र्ोट जी जी I’ − 
प्रला १९३. [झह.] (वा.) चोट चािणविे − हल्ला करिे, घाव घालिे, जखम करिे. : ‘पवचतीस पतंप्रधानानंी 
वाघावर हत्ती घालून सेर केले. येके हातीने वाघावर र्ोट र्ालऊन जाया केले.’ − ऐको ३८६. 
 
चोट स्त्री. १. शयचत. (चि. खेळिे.) २. शयचतीत लावलेला पि. उिा. पैसा र्ोट खेळू. (व.) 
 
चोट, चोटिा  पु. (अश्लील) पुरुषारे् जननेंचरय; चशस्न. [सं. र्ुट्] 
 
चोटकुिी, चोटकुिे स्त्री. न. लहान मुलारे् चशस्न. 
 
चोटिे अचि. चर्कटिे. [रु्.] 
 
चोटिेट  स्त्री. िंटापट; मारामारी : ‘अबिालीरे् आर्ाडीरे् लोकासी व राजश्री ित्ताजी झसिे 
याचं्या आर्ाडीरे् लोकासी नजर नजर र्ोटफेटचह जाली.’ − पेि २·१०९. 
 
चोटिी   स्त्री. (लहान मुलारे्) चशस्न; झलर्; बुल्ली. 
 
चोटळिे, चोटाळिे सचि. १. फसविे; ठकचविे, (व्यवहारात) नाडिे; लुबाडिे. २. कस्पटाप्रमािे 
मानिे; अर्िी तुच्छ लेखिे. 
 
चोटाळ चव. बाहेरख्याली; रंडीबाज. (व.) 
 
चोणटया, चोट्या घोड्ाच्या आयाळीच्या शोभेसाठी घातलेपया वणे्या. 
 
चोटी स्त्री. शेंडी. (व.) [झह.] 
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चोटी, चोटीचुरमा पहा : चुणटयाचुरमा : ‘र्ोटीर्ुरमा मालपुवे अचत ।’ − अमृत ६२. 
 
चोटीभोवरी स्त्री. घोड्ाच्या (कपाळावरील) शेंडीखालर्ा भोवरा; घेरा. 
 
चोट्टा चव. (झनिाथी) र्ोरी करिारा; र्ोरटा. (ना.) 
 
चोट्टी स्त्री. र्ौपिरी; िंोळी. (र्ो.) 
 
चोटे्टपोटे्ट पु. अव. र्ोरपोर; वाटेल ते लोक : ‘माझ्या मालावर र्ोटे्टपोटे्ट मजा करतात…’ − बाचवबु २३. 
 
चोड न. १. नारळावरील सुकलेले, तंतुमय वषे्टि, साल : ‘फळाच्या (जायफळाच्या) वरर्ी साल 
नारळाच्या र्ोडासारखी जाड असते.’ − मचतपु २४ (१८७३). कवर्; आवरि; काा या; र्वड. २. नारळावरील 
काा यार्ी पीठ र्. र्ोळा करण्यासाठी केलेली कंुर्ली, कंुर्ा. ३. चपळून काढलेपया उसारे् चर्पाड. (को.) 
[सं. र्ूडा] 
  
चोडचौनवा चव. र्ौरस्त्यावर र्ारी बाजूने मोकळा. 
 
चोडशी   स्त्री. मातीर्ा सार्ा; मूस. 
 
चोढाळ, चोढाळा, चोढाळ्या, चोढळिे, चोढविे पहा : चौडाळ, चौढाळ 
 
चोढोळी  स्त्री. चवटाळ. 
 
चोिकेपिा चव. लुडबडू; र्ोंबडेपिा. (व.) 
 
चोिक्या चव. लुडबडू, उठाठेव करिारा; र्ोंबडा. (ना.) 
 
चोिरी, चोथरी, चोथड पु. र्ोथा; (पिाथच, ऊस र्.) र्ोखपयानंतर, र्ावपयानंतर, र्घळपयानंतर 
अवचशष्ट राचहलेला टाकाऊ अंश, भार्. ‘नीचतरूपी र्क्षुिंडार्ा आस्वाि न घेता… त्यार्ी नुसती र्ोतरी हातीं 
िेण्यात तुम्हाला काय पुरुषाथच वाटतो कोिास ठाऊक?’ − नीशाप्र २४२. 
 
चोथडी स्त्री. १. चर्थडी; सुडके; चठर्ळ; घासिी. २. नासक्या िुधार्ी रु्ठळी; िह्ार्ी कवडी. ३. पिाथच 
र्ावनू रसहीन िंालेला, थंुकून टाकायर्ा र्ोथट भार्; र्ोथा. 
 
चोथििे, चोथळिे सचि. १. र्ोा याने, घासिीने, झर्धीने पुसिे, घासिे. २. (शरीर, भाडें वरै्रेंना 
तेल, माती, राख र्.) फासिे; लाविे; र्ोपडिे; र्ोळिे; माखिे. 

अचि. (िही, िूध र्.) र्ोथापािी होिे. 
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चोथवा, चोथा, चौथा पु. एक माप; र्ोभ्यार्ा र्तुथांश झकवा एक पायली : ‘भसक र्ोथवा करून 
त्यावर चशक्का सरकारी ।’ − पला ७०. [क.; सं. र्तुथच] 
 
चोथवा पु. पोकळ नळा; तोटा : ‘िारू वीस मि सापंडली व बािारे् र्ोथवे काहंीं सापंडले.’ - पेि 
२५·१५९. 
 
चोथा पु. १. सत्त्व काढून घेतपयानंतर राचहलेला पिाथार्ा त्याज्य भार्; र्ोथड. २. (भाडंी 
घासण्याकचरता, भोकाला िट्ट्ट्या िेण्याकरता उपयोर्ी) र्वतार्ी रु्ंडाळी, झर्धीर्ा बोळा, घासिी र्. ३. 
नासक्या िह्ार्ा, िुधार्ा र्ोळा, घट्ट भार्; चर्थडी. [सं. र्ुस्त] 
 
चोथा पु. १. भातारे् रोप. २. एका चर्मटीत राहील र्तकी भाताच्या रोपारं्ी र्ड्डी. 
 
चोथों चव. १. बाईलबुद्धीर्ा. २. र्ोंबडा. (र्ो.) 
 
चोदिे सचि. (ग्राम्य.) समार्म; मथुैन करिे; संभोर्िे; उपभोर्िे. [सं. र्ुद्] 
 
चोदना स्त्री. पे्ररिा; अंतःस्फूती. [सं.] 
 
चोदबावळा चव. लबाडीने, लुच्चेचर्रीने, बावळी मुरा धारि करिारा; वडेारे् सोंर् पाघंरिारा; ढोंर्ी. 
 
चोदििे सचि. १. पायानंी तुडचविे. २. पाण्यात र्ालून ते र्ढूळ करिे. 
 
चोदीचा, चोणदच्चा चव. (अपशब्ि) एक चशवी. बटकीर्ा; राडेंर्ा; हलकट. 
 
चोदू, चोदूनंदन, चोद्या पु. एक चशवी; रंडीबाज; र्ष्ट्कबाज; जारकमी. 
 
चोन पु. १. तडाखा. पहा : चोट. २. (ल.) चवलास; र्ैन; रंर् : ‘आर् लार्ो तुझ्या र्ोन्द्याला ।’ − ऐपो 
५२. 
 
चोनका चव. बेकार; बेकाम; मधे मधे करिारा. 
 
चोप पु. १. ठोक; मार. (चि. घेिे, िेिे, बसिे.) २. र्ोपिीने जमीन र्. ठोकण्यार्ी, टिक 
करण्यार्ी चिया; र्ोपिी. ३. चविकराच्या फिीर्ा शवेटर्ा भार्, बाजू. या चठकािी िात बारीक व 
जवळजवळ असतात. ४. िंड, काठी. पहा : चोब 
 
चोप पु. स्त्री. १. (ल.) जरब; िाब; चनयमन; चनयंत्रि; चनग्रह; शासन. (चि. करिे, िेिे, बसिे.) २. 
अभ्यासामुळे, प्रावीण्यामुळे मनाला लार्लेली सवय; पचरपाठ; राबता. (चि. लार्िे.) : ‘र्ोप लाऊन मनाप्रचत 
वरे्ें । सवच नीट पढली अनुरार्ें ।’ − शचशसेना ७२. ३. काळजी, झर्ता, खबरिारी. (व.) [फा. र्ो्] 
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चोप स्त्री. १. (ताड, माड, सुरमाड र्त्याचिकाचं्या सोटार्ी) उभी चर्रफळी; सोपट; लाबं फाळी; यार्ा 
कापून केलेला पाण्यार्ा पन्द्हळ. २. र्ौघडा वाजवायर्ी बारीक व लहान काठी; ढोलके, नर्ारा वाजवण्यारे् 
चटपरे, चटपरी. (व.) 
 
चोप स्त्री. (घाम र्त्यािीर्ा) ओलावा. 
 
चोप स्त्री. कायंारे् रोप. (िंाडी) 
 
चोपई स्त्री. सापसुरळी; सरड्ार्ी एक जात. 
 
चोपकारिे सचि. िम िेिे; खडसाविे : ‘एकिा िारकीला र्ोपकारलं -’ वानर्ी १०४. 
 
चोपकारने चि. कुरवाळिे. 
 
चोपणचनी स्त्री. एक औषधी वनस्पती. पहा : चोवणचनी 
 
चोपट न. १. सोपट; र्ोप : ‘सरस ऊंस घाचलजे घािा ं। रस चपळूचन भरे मािंिा । चरता र्ोपटीं करकरी 
घािा । ते र्ती जािा याचज्ञका ंI’ − एभा १०·४६८. २. ताड, माड, सुरमाड र्.च्या खोडार्ी उभी चर्रफळी. 
(को.) 
 
चौपट चव. र्ौकोनी; र्तुरस्त्र; घन (लाकूड). 
 
चोपट चव. तेलकट; रु्ळरु्ळीत; (सामा.) र्ोपड; ओशट; बुळबुळीत. 
 
चोपटिे सचि. १. (जमीन, र्च्ची र्. र्ोपिीने) ठोकून सपाट व रु्ळरु्ळीत करिे; ठोकून खाली बसचविे, 
टिक करिे. २. मारिे; ठोकिे; चपटिे; बडविे. (वा.) चोपट करिे − नष्ट करिे; पार सपाट, साफ करिे. 
 
चोपटिे  अचि. १. (शरीर) िंडिे; बारीक होिे. २. (जमीन, र्च्ची र्.) िबिे; खर्िे; खाली 
बसिे. 
 
चोपटिे  अचि. बुळबुळीत, तुळतुळीत, ओशट होिे. (प्रा.ं) 
 
चोपड चव. तेल र्ोपडलेले; बुळबुळीत; तुळतुळीत; ओशट. 
 
चोपड चव. र्ौिा : ‘उधानु काटीवरी र्ोपडूर्ी आस । नवरा राजस चमरवतसे ।’ − तुर्ा ४४५९. (नंि.) 
 
चोपड पु. १. र्ौपट; एक खेळ. हा लाबं फाशानंी खेळतात : ‘र्ंजीफा, सतरंज र्ोपड नवें तें निचही 
सारं् जे ।’ − सारुह ३·४६. २. सोंर्ट्या. 
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चोपड घोड्ाच्या अंर्ास लावावयार्ा औषधी लेप : ‘येिेप्रमािे कुटून वस्त्रर्ाळ करून धयातं कालवनू 
र्ोपड घोड्ाच्या अंर्ास लावाव े’ − ऐलेसं ८४१४. 
 
चोपड, चोपडि   न. (तेल, तूप, र्रबी र्.) ल्स्नग्ध (पिाथच); ओशाट. 
 
चोपड, चोपडा, चोपडि   पु. न. १. अंर्, केस याला लावायरे् तेल र्. : ‘नीटचर् युल्क्त पहाता ंहें 
कीं मी कृष्ट्िवारू र्ोपड तें ।’ − मोअनु ७·४४. २. केसानंा तेल र्. र्ोपडण्यार्ी चिया. ३. शरीराच्या 
िुखावलेपया अवयवाला, थकलेपया जनावराला तेलात औषधे कालवनू करायरे् माचलश; चर्खल झकवा 
झर्रे्र्ी पाने बकरीच्या रक्तात चभजवनू यायर्ा लेप. ४. वरील लेप लावण्यार्ी, माचलश करण्यार्ी चिया. 
५. वरील प्रकारे माचलश केलेली, लेप लावलेली ल्स्थती. 
 
चोपडि  न. १. पहा : चोपड, चोपडा. २. र्लबतास तेल झकवा रंर् लावण्यार्ी चिया. (चि. 
करिे.) (हेट.) ३. र्लबताच्या पाण्यात बुडिाऱ्या भार्ास लावण्यार्ा तेलर्ुन्द्यार्ा रंर्. 
 
चोपडिे  उचि. (तेल, तूप र्त्याचिकानंी) माखिे; लेपिे; र्ोपडून नरम, रु्ळरु्ळीत करिे; 
र्ोपडि करिे. [सं. र्तुर्+पत्र] 
 
चोपडवना पु. खुशामत. (िंाडी) 
 
चोपडा पु. १. पहा : चोपड. २. वनस्पतींना होिारा एक रोर्. यासर् मेकाड असे म्हितात. 
 
चोपडा पु. उडिाच्या डाळीर्ा वडा. 
 
चोपडा चव. १. रु्ळरु्ळीत; बुळबुळीत; चर्कि; मऊ आचि सपाट. २. तेलकट; तुपकट; चर्कट. ३. 
र्टर्टीत रु्ळरु्ळीत; तकतकीत; पॉचलश केलेला; उजळ; र्कर्कीत; लखलखीत. 
 
चोपडा पु. १. हौिा. २. हौि : ‘तेथे पाण्यार्ा र्ोपडा म्हिजे हौि होता.’ − भाप्र ५३. [फा.] 
 
चोपडा देवदार (ल.) वरपारं्ी भलेपिा िाखचविारा; साळसूि (मनुष्ट्य). (व.) 
 
चोपडा दोडका १. घोसाळे. (ना.) २. चर्लके. (खा.) 
 
चोपडा िाख वडीर्ी लाख. (प्र.) र्पडा लाख. 
 
चोपडी, चोपडे स्त्री. न. १. एका आकारारे् अनेक कार्ि एकत्र करून चलहावयार्ी केलेली वही. चशवलेले, 
बाधंलेले पुस्तक, वही; लहानसे पुस्तक. २. चहशबेारे् पुस्तक; जमाखर्ार्ी वही. ३. (ल.) लहानसे झकवा 
चभकार पुस्तक : ‘प्रचसद्ध करण्यात आलेली र्ोपडी…’ − चनअसा २७२. [रु्. र्ोपडी; झह. र्ौपत्री] 
 
चोपडू पु. र्ोपडलेला पिाथच. 
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चोपडे न. पीताबंर; कोितेही रेशमी वस्त्र. 
 
चोपडेपिा पु. रु्ळरु्ळीतपिा : ‘कापडचनर्णमतीमध्ये पाढंरेपिा व र्ोपडेपिा आिण्यासाठी…’ − 
भाख. 
 
चोपि चव. चर्कि (जमीन, माती). (प्रा.ं) 

स्त्री. राड; चर्खलवट जार्ा. (व.) 
 
चोपि, चोपिी, चोपिे स्त्री. न. १. (जमीन र्.) र्ोपण्यार्ी, ठोकण्यार्ी चिया (र्ोपिेपासून नाम). २. 
र्वडं्ारे् जमीन थोपण्यारे् लाकडी हत्यार. हे हात िीड हात लाबं, वीतभर रंुि व र्ार पार् बोटे जाड असून, 
याला हातात धरण्यासाठी मारे् एक मूठ असते. [का. र्प्पटे पेट्टचि; फा. र्ो्] 
 
चोपि, चोपिी, चोपिे स्त्री. न. लहान मुलारें् झरर्िे; र्ोखिी. 
 
चोपिमािी स्त्री. एक प्रकारर्ी चर्कि माती. 
 
चोपिे सचि. १. र्ोपटिे; (जमीन र्.) र्ोपिीने ठोकून सपाट, साफ, टिक, रु्ळरु्ळीत करिे. २. (ल.) 
मारिे; बडविे; ठोकिे; चपटिे. 

अचि. १. (जमीन, भईु र्.) खर्ून, खाली बसून सपाट चिसिे. २. रोड, अशक्त होिे; कृश होिे; 
वाळिे : ‘जनीं वनीं तुजसाठीं मनीं िुंरता ंमी र्ोपलें  ।’ − होबाला ९४. 
 
चोपिे उचि. (सामा.) र्ुफंिे; र्ोखिे. 
 
चोपिे सचि. ठोठाविे : ‘फासंपारध्यात १०० रुपयारें् खाली लग्न होत नाहीं, आचि १२५ रुपयेपयंत पंर् 
िंड र्ोपतात.’ − र्ावंर्ाडा. 
 
चोपदार  पु. वते्रधारी; हातात अचधकारिशचक िंड झकवा काठी असलेला सेवक. [फा. र्ोब्र्ार.] 
 
चोपन पु. िलिलीर्ी जार्ा, जमीन. (व.) 
 
चोपनाई  चव. पािथळ. (िंाडी) [फा. र्ोबा] 
 
चोपनी स्त्री. पहा : चोपि, चोपिी २ 
 
चोपय स्त्री. र्ोपई; सरड्ाच्या जातीर्ा एक प्रािी, सापसुरळी. 
 
चोपरू चव. र्ौिा. (नंि.) पहा : चोपड [क.] 
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चोपिेिे चव. रोडावलेले; कृश; हाडकुळे : ‘एक लाबंोळें  र्ोपलेलें  कुते्र त्याच्या शजेारीं िोन पाय 
पुढें पसरून िीनवािेपिे त्याच्या तोंडाकडे पाहत बसले.’ − उअं. 
 
चोपाचोट चि. ठोकून जमीन सपाट करण्यार्ी चिया. 
 
चोपाचोप स्त्री. १. (जमीन, भईु र्.) र्ोपण्याने, सारखी ठोकण्यार्ी चिया. २. (ल.) याला र्ोप, 
त्याला र्ोप अशा रीतीने मार िेण्यार्ी, र्ोप िेण्यार्ी चिया; मारामारी; ठोकाठोकी; कंुिी काढिे. [र्ोपिे 
चि.] 
 
चोपाटिे अचि. थकिे, कृश होिे. (राजा.) 
 
चोपाडिे सचि. र्ोपडिे, फासिे; तेल र्. लावनू बुळबुळीत करिे. (राजा.) 
 
चोपाय पु. पक्ष्यार्ा पजंा. (र्ो.) 
 
चोपाळा, चोिाळा पु. १. िंोपाळा; िंोपा; िोला; आंिोला. २. फळ्यारं्ी र्ार खुरारं्ी खाट, 
र्ोपाळा. (कु.) [सं. र्ौ+फलक] 
 
चोपाळा  पु. चवश्रातंीर्ी व पािपोईर्ा जार्ा : ‘मौजे मजकुरी आमरे् वचडलारं्ी थडी (समाध्या 
झकवा वृिंावनें) व र्ोपाळे आहेत.’ − ऐको ३८६. 
 
चोणप, चोपी (वस्त्रार्ी) घडी : ‘र्हीं बोधार्ी र्ोचप लूचसली’ − राज्ञा ३·२४९. 
 
चोणपव पहा : चोपूनचापून : ‘कटीला चनचर र्ोचपव ना फुटे’ − मला १५०. 
 
चोपूनचापून चिचव. १. (जमीन, भईु र्.) र्ारं्पया रीतीने ठोकून; सपाट, साफ, रु्ळरु्ळीत करून. २. 
(धोतर, उपरिे, फेटा, पटका र्.) र्ारं्पया रीतीने िाबून; रे्पून; योग्य रीतीने वस्त्र र्. धारि करून. [र्ोपून 
चि.] 
 
चोिाळ   पु. पातळ पासोडी; र्ािर. [सं. र्तुर+पल्लव झकवा र्ौ+पालव] 
 
चोब स्त्री. फाळ लावण्यार्ी जार्ा. (िंाडी) 
 
चोब १. काठी. २. कायालयीन कमचर्ारी. 
 
चोबकिे चि. जनावरास टोर्िे. (िंाडी) 
 
चोबडे चव. र्ोपडे; रु्ळरु्ळीत; लाचडकपिारे्; र्ौरवारे्. 
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चोबिे सचि. खंुटी, बोळा र्.नी भोक वरै्रे बिं करिे. 
 
चोबदार  पहा : चोपदार [फा.] 
 
चोबर शअ. पचरपूिच; बबंाळ. (िंाडी) 
 
चोबळिे, चोंबळिे पहा : चोबाळिे 
 
चोबा, चोभा पु. कानाच्या खालर्ा र्ोल भार्; कानार्ी पाळ : ‘कानारे् र्ोबे आचि नाकार्ा शेंडा 
र्ारठून िुखत होते.’ - र्ार्ो २०३. 
 
चोबा पु. भात वरै्रे धान्द्य वाहून नेण्याकचरता केलेला भाताच्या पेंढ्यारं्ा किर्ा. (को.) पहा : मुडा 
 
चोबा, चोभा पु. सोळा पायपयाचं्या मिार्ा र्वथा चहस्सा; र्ार पायपयारें् माप : ‘काहीं र्िे होआवे 
: मर् तेही र्ोभे िोचन र्िे िीधले :’ − लीर्उ २८८. 
 
चोबा, चोभा, चौबा पु. १. र्ंर्ापुत्र; उपाध्याय; के्षत्रोपाध्याय (चवशषेतः मथुरेरे्) : ‘आम्हा मथुरेच्या 
र्ोभ्यासारखा सुखी प्रािी पाृ वीच्या पाठीवर कोिी तरी असेल काय?’ − तोब.ं २. के्षत्राच्या चठकािी 
यजमानाकंरता धार्णमक कृत्ये करिारा ब्राह्मि : ‘असेल कोिी तरी यजमान धंुडीत चफरिारा र्ोबा ।’ − स्वस्था 
२७३. [सं. र्तुवेिी; झह.] 
 
चोबारा पु. र्वाठा; र्ौक. [झह. र्ौबारा] 
 
चोबाळिी स्त्री. १. उपद्व्याप. २. व्यवहार. ३. भानर्ड. (र्ो.) 
 
चोबाळिे, चोंबाळिे उचि. १. (मुलाला, जनावराला) थोपटिे; र्ोंजारिे; शातं करिे; रार् शमविे. 
२. (ल.) र्ोड र्ोड बोलून; थापा िेऊन फसविे; एखायाच्या तोंडावरून हात चफरचविे. [सं. र्ीभ्] 
 
चोबाळा पु. खोटा बडेजाव, भलूथापा : ‘…हातरु्िारं्ा र्ोबाळा करीत डॉक्टरीिबाई आपया… .’ − मार्ू 
१३७. 
 
चोबी चव. लाकडी : ‘नबाबारे् खैम व र्ोबी बरं्ला जाऊन उभा राचहला.’ − मर्सा ७·९८. [फा.] 
 
चोबीना पु. १. लाकडे. २. लाकूडकाम. [फा.] 
 
चोभा पु. उसारे् काडें; उसारे् वाडे. 
 
चोमक चव. कंजूष. (िंाडी) [सं. र्ुंबक] 
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चोमडा पु. मोठे वेटोळे, रु्डंाळी. (र्ो.) 
 
चोमडेपिा पहा : चोंबडेपिा : ‘झबिुताई, लार्लीस र्ोमडेपिा करायला !’ − भाब ं१७६. 
 
चोमि, चोमिे न. (अश्लील) पुरुषारें् जननेंचरय. 
 
चोमिी स्त्री. (अश्लील) लहान मुलारे् जननेंचरय; बुल्ली; नंुर्ी. 
 
चोमळ स्त्री. र्ुबंळ : ‘आयरीखाली पायरी, पायरीखाली चिंरा, उठा उठा xx पाटील घार्र तरी भरा, 
नायत र्ोमळ तरी करा’ − लोसाको. 
 
चोय न. उसारे् रु्ऱ्हाळ. (कु.) 
 
चोय स्त्री. पहा : चुई. नारळ झकवा त्यासारख्या िंाडावर असिारा फुलारं्ा िुंबका; रु्च्छ. (कु.) 
 
चोयकाडी स्त्री. बाबंरू्ी पातळ पि चटकाऊ काडी. ह्ारं्ा उिबत्त्या करण्याकडे उपयोर् होतो. 
 
चोयटी स्त्री. र्ावनू राचहलेला र्ोथा : ‘ऊस खाऊन टाकलेपया र्ोयट्यारे् चढर्ारेही िोन तीन चठकािी 
पडलेले होते.’ − चशिोरी ३९. 
 
चोयोबोयो स्त्री. तापवनू चवरजलेले िूध. (र्ो.) 
 
चोर पु. १. र्ोरी करिारा, िुसऱ्यार्ी वस्तू त्याला नकळत पळविारा मािूस : ‘र्ोर भाडंारी करावा 
। घसरतारं् साभंाळावा ।’ − िास १९·९·९. २. (एखायापासून काही र्ोष्ट, वस्तू र्.) छपवनू, लपवनू ठेविारा; 
(एखािी र्ोष्ट स्वतःपाशीर्) िाबनू ठेविारा, िडपून टाकिारा. ३. (समासात) प्रच्छन्न; रु्प्त; लपचवलेला; 
छपचवलेला; राखून ठेवलेला; खाजर्ी; आड; बाजूर्ा; कोपऱ्यार्ा र्. उिा. र्ोरअडसर, र्ोरखीळ र्. ४. 
(स्वतःस) मारे् राखिारा; र्ोरून ठेविारा; अंर् काढते घेिारा; र्ुकचविारा; र्ुकार या अथी पुढे र्ोर शब्ि 
लावनू अनेक सामाचसक शब्ि होतात. उिा. कलमर्ोर, खािंर्ोर, पाठर्ोर, अंर्र्ोर, कामर्ोर, चवयार्ोर, 
र्. [सं. र्ुर्] (वा.) चोराआधी मोट उचििे − एखािी र्ोष्ट भलत्याच्या हाती जाण्यापूवीर् आपपया अंचकत 
करिे झकवा हस्तर्त करिे : ‘ते कशाकरताहंी का ंयेतना, आपि आपली र्ोराआधी मोट उर्लावी…’ − मोर्न 
४६. चोराचे चोटाने कवचू मारिे − िुसऱ्यास खर्ी घालून आपले काम साधिे : ‘िरबाररे् मुिसिी र्ोरारे् 
र्ोटानें झवर्ू मारिार ! खर्ाखालीं मात्र आम्हीं यावें.’ − ऐको ३८७. चोरांची दावि देिे − र्ोरारं्ी िावि 
बाधूंन त्यारं्ी डोकी सडकिे. र्ाबकाने बडविे. 
 
चोर पु. केळफुलाच्या फिीच्या िात्यातंील पसरट माा यार्ी काडी; कावळा. 
 
चोर पु. (र्ंचजफा, पते्त र्. खेळातं) हुकमाच्या पानाखंेरीज र्तर पान. 
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चोरअंक, चोरअंख, चोरआंख पु. १. कापडाच्या र्ाठीवर, कापडावर, चविीच्या वस्तूवर घातलेला, 
खरी झकमत िाखविारा, अत्यंत बारीक आकडा. हा आकडा िुकानिाराच्या स्वतःच्या उपयोर्ाकचरता 
असतो. हा चर्ऱ्हार्काला कळवायर्ा नसतो. चर्ऱ्हार्काकचरता झकमतीर्ा िुसरा मोठा आकडा चिलेला 
असतो. २. हस्तचलचखत पुस्तकाच्या पानावर घातलेला अनुिमार्ा बारीक आकडा. ३. (सामा.) रु्प्त 
आकडा. 
 
चोरओटी स्त्री. चिसण्यात लहान पि फार िूध िेिारी (र्ाईर्ी, म्हशीर्ी) ओटी, कास. (वा.) 
चोरओटी भरिे − स्त्रीच्या प्रथम र्भारपिाच्या चतसऱ्या झकवा र्वा या मचहन्द्यात खासर्ी रीतीने (र्रोिर स्त्रीला 
झशक्याखाली बसवनू) ओटी भरिे. तीन मचहनेपयंत स्त्री र्भार आहे हे चनचश्चत कळू शकत नाही. यावरून या 
समारंभाला र्ोरओटी म्हितात. पहा : ओटीभरि 
 
चोरक न. एक वनस्पती; शचंखनी; र्ोरपुष्ट्पी; केचशनी. 
 
चोरकाटा पु. तापार्ी बारीक कसर; थंडीर्ा बारीक काटा; र्ोरटा ताप. (चि. येिे, लार्िे, 
भरिे, वाटिे.) 
 
चोरकाटा−चोरिाजवा पु. खोटा तराजू. 
 
चोरकाठी स्त्री. (चशकार) जनावर मािसाळण्यार्ी एक युक्ती. र्ारपार् मािसे समोरून पन्नास 
फुटावरून घोंर्डी पाघंरून एकिम ओरडत पळत येऊन जनावराच्या पायाजवळ व तोंडाजवळ येऊन 
पडतात, लोळतात व तोंड उघडून त्यास र्ोंजारतात. 
 
चोरकाम न. १. चकतीही केले तरी िुसऱ्याच्या डोळ्यातं न भरिारे काम. २. पार पडपयावर 
ज्यारे् फारर् थोडे अवशषे राहतात असे काम. 
 
चोरकुळ न. र्ोरारं्ा समूह : ‘र्ावंघेिी करचतल र्ोरकुळें र्ंचरयार्ी’ − मुप्र २८८४. 
 
चोरक्रांि, चोरक्रांणि, चोरक्रांिी स्त्री. र्ोरारं्ी पुडंाई; र्ोरानंी केलेली लुटालूट, नासधूस, धूळधाि. 
 
चोरखडी स्त्री. कोंििात बसवलेले लहान रत्न : ‘लेईला अलंकार भषूिें परवडी चिव्य रत्नें 
र्ोरखडी खेविें तया ंI’ − चनर्ा १२४. 
 
चोरखि पु. १. (पेटीतील, कपाटातील) रु्प्त कप्पा, खि, पूड. २. घरातील चबनमहत्त्वार्ी, 
बारीक खोली, भार्. 
 
चोरखाई स्त्री. प्रवाशावंर हल्ला करण्यासाठी लपून बसण्यारे्, सोयीरे्, िऱ्याखोऱ्यातील खबिाड, 
अरंुि झखड. 
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चोरणखडकी स्त्री. १. एकातंात बसावयार्ी लहान चखडकी. २. (ल.) (लेखातील, भाषिातील) 
पळवाट, सोडवि; (लेखातून, भाषिातून) चनसटण्यासाठी केलेली संचिग्ध वाक्यरर्ना. ३. प्रसंर्चवशषेी 
चनसटून, पळून जाण्यासाठी केलेली लहान व रु्प्त चखडकी. 
 
चोरकखड स्त्री. प्रवाशानंा लुटण्यासाठी सोयीर्ी असलेली िोन डोंर्रातंील अरंुि वाट. पहा : 
चोरखाई 
 
चोरगल्ली स्त्री. १. मुलारं्ा एक खेळ. २. या खेळात पाडावयार्ी र्ल्ली, खड्डा. ३. (र्ोरानंा लपण्यास 
सोयीर्ी) आडर्ल्ली, बोळ. 
 
चोरगस्ि स्त्री. रात्री िुसऱ्याला कळू न िेता पोलीस लोक मुकाट्याने जी फेरी घालतात ती; 
रु्प्तपिे घातलेला रस्त्यावरील चफरता पहारा; मुकी र्स्त; वायाचशवाय रु्पर्ुप घातलेली र्स्त. 
 
चोरघडी स्त्री. अपुरी, लहान घडी; चर्ऱ्हाईक कापड चवकत घेताना त्यार्ी लाबंी घड्ावंरून, 
सळावंरून ठरवतात. म्हिून त्यानंा फसचवण्यासाठी व्यापाऱ्याने एका घडीच्या पोटात घातलेली िुसरी लहान 
अपुरी घडी . 
 
चोरघंटी स्त्री. र्ोर झकवा अनाहूत व्यक्ती यारं्ी र्ाहूल लार्तार् सूर्ना िेिारी घंटी. 
 
चोरघाई  स्त्री. १. र्ोर आले असता उडिारी धािंल, घाई. २. (ल.) अचतशय धावपळ; धािंल. 
 
चोरचाबड चव. र्ोर; लबाड; अप्रामाचिक; ठक : ‘परंतु चनमचळ भली लबाड र्ोरर्बाड नसती तरी 
ठेविें.’ − पेि २७·२५८. [र्ोर चि.] 
 
चोरचाहूि स्त्री. रु्प्तपिे ऐकून, पाहून लार्लेली एखाया मािसाच्या, जनावराच्या अल्स्तवार्ी, 
हालर्ालीर्ी र्ाहूल, कानोसा. 
 
चोरचांदिी स्त्री. पहाटे उर्विारी र्ािंिी : ‘उया र्ोरर्ािंिी उर्वण्याच्या सुमारास पुढर्ा रस्ता 
सुधरावयार्ा.’ − केस्व ५२. 
 
चोरणचरट, चोरणचिट, चोरणचल्लट पु. र्ोर वरै्रे : ‘हल्लीं र्ोराचर्लटारं्ा र्थें फार त्रास आहे. − 
भाब ं५२; ‘वळेप्रसंर् पडपयास र्ोराचर्रट्यापंासून संरक्षि करायला उपयोर्ी पडतील असे चशपाई प्यािे… 
वरै्रे प्रकाररे् लोक त्याजपाशी फारर् थोडे होतें.’ − झवध्यार्ल १११. 
 
चोरचंुबा पु. १. रु्प्तपिे चिलेला बोळा, िट्ट्ट्या र्. २. (ल.) लार्. (चि. पडिे, िेिे.) 
 
चोरछपी पु. र्ोरून, लपूनछपून येिारे; हेर : ‘र्ोरछपी जे आिखी कोिी खाली त्यारे् येतील 
ते माराव.े’ − ऐको ३८७. 
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चोरजासूद पु. रु्प्त हेर, र्ार, टेहळ्या. रु्प्तपिे शत्रपुक्षातील बातम्या काढिारा. 
 
चोरटा पु. र्ोर. 

चव. १. अप्रामाचिक; लुच्चा. २. रु्प्त; लोकानंा नकळत करायर्ा (धंिा, व्यापार र्.) : ‘र्ोरट्या 
पापामुळे मन चजतके चभत्रें होतें चततकें  चभत्रें िुसऱ्या कशानें होत नाहीं.’ - वाब ४·१. ३. वरून न चिसिारा 
(ताप र्.). (वा.) चोरट्यासारखे होिे - संकोर् वाटिे; काहीतरी अपराध, र्ूक केपयाप्रमािे वाटिे : ‘बाळू 
व सुनंिा यानंा अर्िींर् र्ोरट्यासारखें िंालें  होतें.’ − सुिे ८. 
 
चोरटा माि सरकारी कर र्ुकवनू व लपून छपून आिलेला माल, चजन्नस : ‘र्ोरटा माल 
नेण्याआिण्यार्ा दृष्टीने…’ − स्मिु २२. 
 
चोरटावा पु. र्ोरटेपिा; र्ोरवड; र्ोरी करण्यार्ी प्रवृत्ती : ‘कामर्ारात टंर्ळमंर्ळ व र्ोरटावा 
माजून राचहला आहे.’ − र्ावंर्ाडा १५३. 
 
चोरटावे, चोरटाई (सामा.) र्ोराव,े र्ोरवडा. पहा : चोरवि 
 
चोरटा व्यापार बिंी असलेला झकवा जकात भरावा लार्िारा माल र्ोरून परिेशी पाठविे झकवा िेशात 
आििे. 
 
चोरटी स्त्री. र्ोरीमुळे होिारे नुकसान : ‘वठे, चबर्ार र्ंिीिािा, र्ोरटी, वर्चिी.’ − खेया २२. 
 
चोरटी आयाि मालार्ी रु्प्तपिे केलेली आयात; चबनापरवाना िेशात आिलेला माल. 
 
चोरटे न. र्ोरारं्ा उपरव. 
 
चोरटेपिा न. र्ौयच; र्ोरार्ी कृती; र्ोरून, ओशाळवािेपिाने केलेली र्ोष्ट : ‘मी रचववारी ते काम 
करीत असे, तेचह − एकप्रकारे र्ोरटेपिानेर्.’ − पवा ३६६. 
 
चोरटे पािी रु्प्त स्नान. मंुबईजवळच्या काही शतेकरी लोकातं चववाहापूवी मुलर्ी ऋतुमती िंापयास 
चतला र्ौा या चिवशी रु्प्तपिे घातले जािारे स्नान. 
 
चोरटे पीक किसात र्ारं्ले भरलेले पि काडाचं्या आखुडपिामुळे उठाविार न चिसिारे, वरून 
चभकार चिसिारे पीक. 
 
चोरिे उचि. १. िुसऱ्याच्या वस्तूर्ा अपहार करिे; िुसऱ्यार्ी वस्तू त्याला नकळत लाबंचविे. २. रु्प्त 
ठेविे; िाबनू िडपून टाकिे (एखािी र्ोष्ट, माचहती र्.); (सामा.) लपचविे; छपचविे : ‘दृशयास बाह् संर्लें  
। परी तें चवश्वास र्ोरलें  ।’ − िास ९·२·५. ३. (एखािी र्ोष्ट) र्ोरून रु्प्तपिे करिे. र्ोरिे हा शब्ि पुढे जोडून 
अनेक वाक् प्रर्ार होतात. उिा. अंर् र्ोरिे = कुर्राई करिे; फार श्रम न घेता काम करिे; चिरंर्ाईने काम 
करिे. अंर्−हात−पाय−डोळे र्ोरिे = हात, पाय र्त्यािी अवयव संकुचर्त, आखूड करिे, ओढून घेिे. पान्द्हा 
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र्ोरिे = पान्द्हा न सोडिे; पान्द्हून स्तनात उरलेपया िुधारे् वर आकषचि करिे (र्ाय, म्हैस र्त्यािींनी). [सं. 
र्ुर्] 
 
चोरिाप  पु. हातास न लार्िारा परंतु शरीरात असिारा बारीक ताप; हाडीज्वर; तापार्ी सतत 
असलेली बारीक लक्षिे. पहा : चोरकाटा 
 
चोरथरा  पु. खोटे नािे. पहा : चोरमोळा : ‘टाकु पाचडला र्ोरथरा । ब्रह्मचवयेर्ा ।’ − उर्ी ६३५. 
 
चोरधाड, चोरधाडा स्त्री. पु. र्ोरानंी केलेला आकल्स्मक घाला, हल्ला; िरवडा; डाका. 
 
चोरनजर स्त्री. १. (िुसऱ्याला) नकळत पाहिे; डोकावनू पाहिे; रु्प्तपिे टेहळिी करण्याकचरता 
टाकलेली नजर; र्ोरून पाहिे; र्ोरटी दृष्टी : ‘घरातंील बायका र्ोरनजरेनें जावयाकडे पाहतात.’ − मोरएल् 
२४. २. र्ोरासारखी मुरा, र्या, दृष्टी. 
 
चोरपडदा पु. १. आतील रु्प्त पडिा. २. शरीराच्या आतील पडिा; अंतस्त्वर्ा. 
 
चोरपि  न. (बायकी) मुलींच्या खेळात येिारी र्ोर होण्यार्ी पाळी. ज्या मुलीवर डाव असतो, 
ती जर डाव न िेता जाऊ लार्ली तर र्तर मुली चतला आपले र्ोरपि िुसरीस िेऊन जाण्यास सारं्तात. 
 
चोरपाऊि, चोरपाय न. पु. आवाज न करता टाकलेले पाऊल. पावलारं्ा शब्ि न करता र्ालिे; 
र्ोरटे र्ालिे; र्ोरर्ाहूल. 
 
चोरपािी, चोरेपािी न. िुखण्यातून नुकत्यार् उठलेपया आजाऱ्यास स्नान घालण्याकचरता तयार 
केलेले औषधीयुक्त र्रम पािी. 
 
चोरपान्हा पु. १. धार काढते वळेी र्ाय झकवा म्हैस मुद्दाम कासेर्ा संकोर् करून िुधार्ा काही 
अंश वासरासाठी राखून ठेवते तो. २. असे राखून ठेवलेले िूध बळजबरीने काढतात ते; र्ाईने, म्हशीने 
नाखुषीने चिलेले थोडे िूध. ३. (ल.) लघवी केपयानंतर पुन्द्हा थोडथोडी होिारी लघवी; नकळत लघवीला 
होिे : ‘तेज साडूंचन नयना । टाळी पडोचन ठाती काना । मुतता ंलरे् र्ोरपान्द्हा । तरी िेहाचभमाना वाढवी ।’ − 
एभा २२·५२८. 
 
चोरपाळि स्त्री. आपि दृष्टीस न पडता िुसऱ्यारं्ी बातमी युक्तीने काढण्यार्ा प्रकार; रु्प्त रीतीने 
ठेवलेली पाळत. पहा : पाळिी 
 
चोरपेठ   स्त्री. चजथे खोटी वजने वापरतात व र्ोरटा धंिा र्ालतो अशी पेठ; र्ोरबाजार. 
 
चोरपोर  न. (समुच्चयाथी) र्ोर; उर्पया; भामट्या; लहान−सहान र्ोऱ्या करिारी पोरे; उर्पये 
र्. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चोरबाजार ज्या चठकािी जुना माल चवकला जातो असे चठकाि, बाजार. 
 
चोरभूक  स्त्री १. थोडी चशल्लक राचहलेली, पूिचपिे न शमलेली भकू. २. थोडेसे खाऊन शातं 
होिारी भकू; झकचर्त भकू. 
 
चोरमहाि पु. १. रु्प्त जार्ा, खोली. २. रखेपया ठेवलेली जार्ा; िासीमहाल. 
 
चोरमळ्या, चोरमु ळ्या चिचव. लपून छपून; रु्प्तपिे (टेहळिे); पाळत ठेवनू; रु्पर्ूप. 
 
चोरमूठ स्त्री. पकडलेपया जनावराला तीन चिवस एका जारे्वर पडू िेिे. 
 
चोरमोळ चव. खोटे; नकली; बनावट : ‘पुनः र्ोरमोळी म्हिोचन रचसकी वाचहली वरिळार्ी’ − 
रुस्व ५२०. [सं. र्ोरमुरा] 
 
चोरमोळा पु. र्ोरारं्ा चशक्का; खोटे नािे : ‘हा र्ोरमोळा अचसका । प्रपरं्ार्ा ंठसा लटका । जो 
प्रवृचत्त पचडला लोका ं। अज्ञानारं्ा ।’ − ज्ञाप्रबो ५४९. पहा : चोरथरा 
 
चोरिक्षि न. र्ोरटेपिार्ा स्वभाव िाखचविारी मुरा, नजर, रे्हऱ्यारे् वळि, र्ालण्यार्ी धाटी 
र्.; (पाचहलेला मनुष्ट्य) र्ोर आहे असे िशचचविारे लक्षि; र्ोरटेपिार्ी छाप. 
 
चोरवड, चोरवडा, चोरावि, चोरावाि, चोरिे स्त्री. पु. न. र्ोरानंी केलेला उत्पात, धुमाकूळ, 
अनथच, नासाडी, लुटालूट; र्ोर फार माजपयामुळे उत्पन्न िंालेली िुिचशा. (चि. सुटिे, मातिे, होिे, माजिे, 
उठिे, मोडिे, िाबिे, िबिे.) : ‘मुलखात र्ोरवडा फार माजला होता.’ − स्वप ८५. 
 
चोरवाडा पु. १. र्ोरारं्ा अड्डा; र्ोरारं्ी वस्ती. २. ज्या घरातील सवचर् मािसे र्ोराप्रमािे 
वार्तात ते घर. 
 
चोरणवद्या स्त्री १. र्ूढ, अज्ञात शास्त्र, कला. २. रु्प्त चवया. ३. जारिमारिार्ी, जडीबुटीर्ी चवया. 
 
चोरवेळ, चोरळी   स्त्री. १. चिवसाच्या झकवा रात्रीच्या तीस घटकारें् प्रत्येकी तीन पूिांक तीन 
र्तुथांश घटकेरे् असे आठ भार् कल्पपलेले आहेत. त्यास अमृतवळे, काळवळे, शुभवळे र्. नावे आहेत. त्या 
आठ भार्ापंैकी एका वळेेस र्ोरवळे झकवा र्रं्लवळे असे म्हितात. पहा : वेळ. २. ज्या वळेेस र्ोरारं्ी चवशषे 
भीती असते ती वळे. 
 
चोरणशपाई पु. मुलारं्ा एक लपाछपीर्ा खेळ : ‘ती(मुले) रु्रे संभाळीत र्ोर − चशपाई व साखळीर्ा 
खेळ खेळत असतात.’ − र्ार ७४. 
 
चोरशी स्त्री. पटाशी; झककरे. 
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चोरसा पु. र्ौकोनी तुकडा : ‘साबिारे् लहानमोठे र्ोरसेचह सवचत्र चमळतात.’ − चत्रकाळ १५·१०·१९३९. 
 
चोरस्नान न. पहा : चोरपािी 
 
चोरहट्टी, चोऱ्हाटी स्त्री. र्ोरवाडा; र्ोरारं्ा अड्डा; र्ोरारं्ी वस्ती. 
 
चोरहरकारा पु. रु्प्त िूत. 
 
चोरा पु. १. चबबा तापवनू िुखऱ्या भार्ावर चिलेला र्टका, र्रका. (कु.) २. (सामा.) डार्. (को.) 
 
चोरा पु. १. मोठा ओटा. २. िेवडी. ३. पोलीसर्ौकी; फरासखाना : ‘तेव्हा ंत्यास खोळण्यासाठीं ती 
चनघाली आचि र्ोऱ्यावर आली.’ - मौज २·६·३०. [रु्.; सं. र्तुर्] 
 
चोराड, चोराडी   स्त्री. र्ोरवडी; र्ोराव.े पहा : चोरवि 
 
चोरापोरी, चोरामोरी, चोरामोरा चोरवा चिचव. र्ोरानंी आचि र्ोरट्या उनाड पोरानंी; र्ोर भामटे 
र्त्यािीकाकंडून (र्ोरून नेलेला र्.) : ‘रक्तार् पािी करून त्यानं चपकवलेलं धन असं र्ोरामोरी का जावं?’ 
− र्ार्ो ७९. 
 
चोरामारा चिचव. र्ोरट्या मुरेने; र्ोरटेपिाने; र्ोरूनमारून : ‘असा र्ोरामोरा चकती चिवस 
वचहवाटिार.’ − सूयचग्र १२९. 
 
चोरावा पु. र्ोरीर्ी कृत्ये; र्ोऱ्यामाऱ्या : ‘प्रातंात िंर्ा आहे. रामोशी र्हंूकडून उठले आहेत. र्ोरावे 
भारी जाहले आहेत.’ − ऐको ३८८. 
 
चोरावे, चोरावा न. पु. १. (र्ोरारें्) र्ोरीच्या धंयासाठी चफरतीवर झकवा र्ोर िरोडेखोराच्या िंर्लीत 
असिे. २. पहा : चोरवड, चोरवि 
 
चोरी स्त्री. १. र्ोरण्यार्ी चिया; र्ोरारें् कमच; (कायिा) िुसऱ्याला नकळत र्ीजवस्तू लाबंचविे; 
मालकाच्या परवानर्ीवार्ून त्याच्या ताब्यातून जंर्म माल अप्रामाचिकपिे नेिे. २. रु्प्तपिाने केलेले 
(भलतेर्) कमच; र्ोरटे कमच, वृत्ती; लपूनछपून केलेली र्ोष्ट; छपाविी. ३. (एखािी र्ोष्ट) िाबिे; िडपून 
ठेविे; रु्प्त ठेविे; बाजूस ठेविे. ४. अपराध : ‘अशी काय केली ईश्वरा तुझ्या घझर र्ोरी ।’ − प्रला १६४. [सं. 
र्ौचरका] 
 
चोरी स्त्री. मनाई; आडकाठी; प्रचतबधं; न करण्यार्ी, न बोलण्यार्ी, िडपून टाकण्यार्ी जरुरी, 
आवशयकता; संयमन. (चि. होिे, असिे) : ‘श्रीमंतानंा जवळ पैसा व लत्ताकपडा असून त्यार्ा उपभोर् 
घेण्यार्ी र्ोरी िंाली होती.’ − रु्र्. 
 
चोरी स्त्री. र्ोळी. (िंाडी) [सं. र्ोली] 
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चोरीचकारी, चोरीचपाटी  स्त्री. र्ोरी; िरोडा; उर्लेचर्री; सोिेचर्री; बिनामी. 
 
चोरीची बाब १. र्ोरून आिलेली वस्तू; र्ोरीशी संबंध असलेली र्ोष्ट; २. काळीबेरी रे्ाष्ट; काळेबेरे; ज्या 
र्ोष्टीबद्दल उघड बोलता येत नाही अशी र्ोष्ट; संशयास्पि कृत्य. ३. ज्यारे् खरे स्वरूप आपिास कळालेले 
नाही असा व्यवहार, बाब र्.; रु्प्त र्ोष्ट. 
 
चोरीमारी, चोरीमोरी स्त्री. र्ोरिे, मारिे, लुटिे, ठोकिे र्. कृत्ये; िरोडेखोरी; ठकबाजी; 
र्ोरीर्पाटी : ‘र्ोऱ्यामोऱ्या करण्यापयंतही यार्ी मजल जाई.’ − काआ ४७. 
 
चोरीिपी स्त्री. र्ोरून केलेला व्यवहार : ‘त्यार् मन कुठेतरी हातभट्टीच्या झकवा र्ोरीलपीच्या 
धंयात रु्ंतलेलं असायर्.’ − प्रचतचनधी १३२. 
 
चोरीव चव. र्ोरलेला; र्ोरून आिलेला. 
 
चोरूनमारून चिचव. १. िुरार्रिाने; र्ोरीमारीने, बेकायिेशीर कृत्ये करून २. रु्प्तपिे; लोकासं 
नकळत; र्ोरटेपिाने. पहा : चोरिे 
 
चोरोव, चरोव पु. र्ारा. (र्ो.) 
 
चोि न. एक भाजी. 
 पु. तंजावर व भोवतालर्ा प्रिेश. 
 
चोिखंड पु. एक र्ोळी होईल एवढा तुकडा : ‘र्ोलखंड खर्नी ।’ − प्रामको ८. 
 
चोििे पहा : चोळिे 
 
चोिा, चोळा पु. उरोभार् आच्छाचित करिारा एक प्रकारर्ा अंर्रखा; छाती, पोट व पाठ 
आच्छाििारे वस्त्र. 
 
चोिी स्त्री. र्ोळी. 
 
चोिी स्त्री. १. पूजेर्ी उपकरिे ठेवण्यार्ा पेटारा; संबळी; लहानशी बुरडी. २. चवड्ार्ी पाने ठेवण्यार्ी 
टोपली; ३. लहानसा बुरडी पेटारा. 
 
चोिीकुचािी चव. उपद्व्यापी; िंरे्खोर; उर्ापती करिारे : चफतुरी : ‘र्कडे मुरारराव वरै्रे 
र्ोलीकुर्ाली फार आहेत. स्नेहानें सवच आपले करून आपलें  कायच होईल.’ − पुि ३३४. [कुर्ाली चि.] 
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चोिी दामन (मैत्री ककवा िह) पक्का; घचनष्ठ; दृढ. (र्ोली = र्ोळी, िामन = पिर) र्ोळीवर जसा पिर 
हटकून असावयार्ार्, चबलकूल ढळावयार्ा नाही, त्याप्रमािे एकमेकासं न सोडिारी मतै्री : ‘त्यात तुमर्ा व 
त्यार्ा (चनजामार्ा) र्ोळी िामनर्ा लेखा, चलचहले पुसले आहेत !’ − ऐको ३८८. [झह] 
 
चोल्हार चव. सामान्द्य. मानहीन. 
 
चोव पु. १. ओपया खोबऱ्यार्ा कीस; खरवि; खवलेले ओले खोबरे. २. िूध काढून घेतपयावर 
राचहलेला खोबऱ्यार्ा र्ोथा. पहा : चव 
 
चोवडा पु. एक खायचवशषे; उडिार्ी डाळ चभजवनू व वाटून तीत खारेकोहळ्यार्ा कीस घालून तेलात 
तळून केलेला वडा; चकसार्ा वडा. (व.) [सं. र्ो] 
 
चोवडी स्त्री. र्ोयटी; र्ुयटी; रस र्ोखून घेतपयावर (ऊस र्त्याचिकारं्ा) राचहलेला र्ोथा : ‘नाना भसू 
आचि कि । येकाचर् म्हििे अप्रमाि । रस र्ोवचडया कोि । शाहािा सेवी ।’ − िास १८·५·३०. [सं. सीर्व] 
 
चोवना चि. १. चिसिे. २. र्ारपिरी किोडा; बायकाचं्या कमरेर्ा र्ािंीर्ा अलंकार. (िंाडी) [सं.] 
 
चोवा पु. १. र्िंनापासून केलेला एक पिाथच; र्िंनार्ी उटी. पहा : चुवा : ‘र्ोवा कस्तुरी बुका सधर 
। अपूचचन पुष्ट्पाजंळी संभार ।’ − एभा २७·३३०. २. अर्रुसार. [झह] 
 
चोवा चव. शुष्ट्क; सुकलेला; चनस्तेज. 
 
चोवा लापशी; अधचरव. 
 
चोवाऱ्हा  न. र्िंनापासून केलेला एक पिाथच; अर्रूसार. [झह. र्ोवा] 
 
चोवीस चव. १. २४ ही संख्या; वीस आचि र्ार चमळून होिारी संख्या. २. अठरा पुरािे व सहा शासे्त्र : 
‘विेश्रुचत तुज नेिती कोिी । र्ोवीस ठेंर्िी धाडंोचळता ।’ − तुर्ा ८७०. [सं. र्तुचवशंचत] 
 
चोशी चिचव. र्ारी बाजूंनी. (र्ो.) 
 
चोषक चव. वर ओढून, आकषूचन घेिारा (बबं, पपं र्.); शोषक : ‘ह्ा बबंाने पाण्यार्ें र्ोषि करता येतें 
व तें वर र्ढवता येतें म्हिून यास र्ोषख व उच्चालक असे म्हिाव.े’ − मसपु ९८. [सं.] 
 
चोषि न. (पपं र्त्यािींनी पािी) ओढून घेिे, खेर्ून घेिे. (सामा.) र्ोखिे; शोषिे : ‘र्ोषिाच्या 
योर्ाने बबंातं पािी वर र्ढते अशी लोकारं्ी समजूत आहे.’ − मसपु ९७. [सं.] 
 
चोष्ट्य चव. र्ोखण्यार्ा; र्ोखायला योग्य; र्ोखण्याजोर्ा. [सं.] 
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चोहट चव. उत्तम; सुरेख; र्ोखय उत्कृष्ट : ‘नातरी सहोिरा र्ोहटा । ववे्हारु लाचवसी ।’ − कापु १४·६६. 
 
चोहट, चोहाट, चोहोट, चोहटा पु. १. बाजारर्ौक; र्ार रस्ते जेथे येऊन चमळतात ती जार्ा. (प्र.) 
पहा : चवाठा : ‘उकलू चवषयारं्ा पेटा । होत मनार्ा र्ोहटा ।’ − ज्ञा ८·१८४. २. र्ौकी : ‘परी वाटेमझध र्ोहाटे 
बाचंधले ।’ − अमृत २३.. [सं. र्तुर्+हाट] 
 
चोहटी, चोहोटी   स्त्री. र्ुर्टी. पहा : चुई 
 
चोहरीया चव. र्ोखट; उत्तम : ‘मर् सवचज्ञें म्हिीतलें  : उततीया र्ोहरीया : बखीया भेओ जािा ं:’ 
− लीर्उ ४२१. 
 
चोहा पु. चमरर्ीरे् झकवा तंबाखूरे् रोप लावपयानंतर पाउस न आपयास त्या रोपाला िेतात ते चवचहरीरे् 
पािी. (चि. घालिे.) (व.) [झह.] 
 
चोहा पु. लहान चवहीर. 
 
चोही कडे, चोही बाजंूना, चोहो कडे, चोहो बाजंूना  चिचव. र्हूकडे; र्ारी बाजूंना. पहा : चहूकडे 
 
चोहोकोन, चोहोकोनी चिचव. र्ारी बाजूंनी : ‘र्ोहोकोनी र्ंर्ोिक पाटी न्द्हाचिती ।’ − वसार्ा २१. 
 
चोहुनी चिचव. १. झर्ध्या होऊन; तुकडे होऊन. २. र्ारी बाजंूनी : खाडंीयारे् धारेऐसीं वृक्षार्ी पानें : िेवता 
हातीं पार् धरूचन तयावरी घाचलती : र्ोहूचन खाचल पडचत :’ − लीर्उ १२१. 
 
चोहोचा आकडा   पु. १. र्ारार्ा आकडा २. (ल.) प्रशस्त घातलेली माडंी; आसनमाडंी. ती र्ार 
या आकड्ासारखी चिसते म्हिून . (चि. घालिे.) 
 
चोहोत्रा पु. र्बुतरा; र्ौथरा : ‘िग्यारे् खालील र्ोहोत्र्यारे् काम’ - घाको ३७. 
 
चोळ स्त्री. १. (र्ाडीत भरून, बलैावर र्ोण्यातून नेलेपया धान्द्यारे् कि एकमेकावंर ) र्ोळले, घासले 
रे्पयामुळे, फुटून, चर्रडून रे्पयामुळे मूळच्या मापात येिारा तुटवडा. २. वापरपयाने िंालेली एखाया वस्तूर्ी 
िंीज, घासाघास, फुटतूट, वजनात कमीपिा र्. ३. (उभ्या चपकार्ी, शतेार्ी रु्रानंी केलेली) तुडवातुडव; 
विचळ. ४. (धान्द्यार्ी) नासधूस, र्ोळामोळ, तुडवातुडव िंालेली ल्स्थती. 
 
चोळ स्त्री. (जखम, र्ळू र्.) र्ोळले, घासले रे्पयामुळे होिारा चवकोप, वाढ; अचधक चवकृती. (चि. 
भरिे.) 
 
चोळ स्त्री. १. (रस्ता, जमीन, शहर, र्.र्ी) रहिारीर्ी, विचळीर्ी ल्स्थती; विचळीमुळे धुराळ्याने युक्त 
िंालेली जमीन, रस्ता. २. खोरे; लहानशा खोऱ्यातील उतरिीर्ी जमीन; िोन उंर्वट्याकडून उतरती होत 
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आलेली जमीन : ‘काळी मळी पाढंरी र्ोळ । पचर ते केवळ वसुधार्ी ।’ − एभा ४·२६४. ३. खोऱ्यातील सुपीक 
जमीन. (माि. व.) 
 
चोळ पु. सोर्ा : ‘रुल्क्मनी मनीती चवठ्ठल कोठं नाही । धोतरारे् र्ोळ खवी जनीसंर्ं शने लावी ।’ − 
लोसाको. 
 
चोळकट न. (अपपाथी) र्ोळी. 
 
चोळकी   पु. खिारं्ा क्वचर्त लुर्ड्ारं्ा व्यापार करिारा. 
 
चोळको   पु. केळीच्या पानार्ा लहानसा तुकडा, फाळका. (र्ो.) 
 
चोळखि, चोळखंड पु. र्ोळीर्ा खि; एक र्ोळी होण्यासारखा कापडार्ा तुकडा : ‘र्ोळखि हे 
चनत्य प्रर्ारातील उपायन आहे.’ - भातै्र १०·३·१२६. 
 
चोळखिे सचि. र्ोळिे; िाबिे : ‘मनर्ट र्ोळखत र्ोळखत सखाराम अंर्िात आला.’ − वानर्ी 
१८२. 
 
चोळखा  पु. तुकडा. पहा : चोखळा 
 
चोळखा  पु. सुरकुती. 
 
चोळचाळ स्त्री. लहान खोऱ्यातील उतरिीर्ी जमीन : ‘काळीच्या र्ोळर्ाळ जचमनीर्ं… एक ठीक.’ 
− र्ाधंारी ७८. 
 
चोळटिे पहा : चोळवटिे 
 
चोळि स्त्री. १. (रु्राचं्या विचळीने होिारी शतेार्ी, चपकार्ी) तुडवातुडव; र्ोळ; र्ोळार्ोळ; विचळीमुळे, 
रहिारीमुळे (शते र्.स) होिारा उपरव. २. झर्धीर्ोळा; नाश : ‘कुलाबासंस्थान आपलेर् आहे. स्वार व 
र्ाडिी जावयार्ा र्तका अट्टाहास कशास पाचहजे? रयतेर्ी र्ोळि होईल.’ − ऐको ३८८. 
 
चोळिा पु. रु्डघ्यापयंतर्ी आखूड चवजार; माडंर्ोळिा; र्ड्डी; लाडंी पाटलोि, तुमान : ‘र्ोळण्यात 
झवर्ू, उंिीर, सरडे घालून तो अपराध्याला चशक्षा म्हिून नेसवीत.’ − मर्सा १६·१२. [क. र्ल्लि = वरे्वरे्ळ्या 
लाबंीर्ी र्ड्डी] 
 
चोळिी स्त्री. १. (शरीर र्.) र्ोळण्यार्ी, रर्डण्यार्ी चिया; मिचन; संवाहन; र्पंी. २. रु्राचं्या पायाखाली 
किसे र्ोळून, मळून (धान्द्यारे्) िािे चनराळे करिे. ३. (ल.) सेवा; संवाहन; लार् िेण्यार्ा एक प्रकार : 
कोटच करे्ऱ्या आचि बरं्ले उंबरठे चिंजवनू हातिाबिी, पायर्पंी, चवनविी, र्ोळिी र्. प्रकार करण्यारे् अपूवच 
प्रसंर् जुन्द्या लोकाचं्या पचरर्यारे् नव्हते.’ − खेया २८. ४. र्ोळवटलेली ल्स्थती; खराबा; नास. 
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चोळिीमळिी, चोळिीमोळिी स्त्री. पहा : चोळिी २ 
 
चोळिे उचि. १. धान्द्य मळण्याकचरता, त्यावरून जोराने हात चफरचविे; रर्डिे; भाडंी स्वच्छ 
करण्यासाठी घासिे; माखिे. २. शरीराच्या चशरा सैल करण्यसाठी मिचन करिे; (शरीरात) तेल मिचन करून 
चजरविे; र्पंी करिे; मळिे. [सं. र्ुल्] 

अचि. र्ुटपुटिे; एखाया र्ोष्टीबद्दल हळहळिे; पश्चात्ताप होिे. [सं.] 
 
चोळिे, चोळो न. पु. चवजारीसह असलेला एक प्रकारर्ा सिरा; र्ोळिा; िंर्ा; अंर्रखा. (र्ो.) 
 
चोळिे मळिे उचि. र्ोळिे. [र्ोळिे चि.] 
 
चोळपडिे सचि. मळिे. (धान्द्य र्.) 
 
चोळमािीश, चोळमािीस स्त्री. (घोड्ारे्) अंर् रे्पिे, त्याला माचलश, खरारा करिे र्त्यािी 
काम. 
 
चोळिाग पु. र्ोळीर्ा लार्, साधंा; ठुशीखाली (र्ोळीतील बर्लेच्या चत्रकोिी तुकड्ाखाली) 
लावलेला, असलेला (कापडार्ा) तुकडा, साधंा. पहा : िाग 
 
चोळवटिी स्त्री. जोराने घासण्यार्ी, र्ोळवटण्यार्ी चिया. 
 
चोळवटिे अचि. १. (वस्त्र र्.) घासले, र्ोळले जािे. २. र्ुरर्ळिे; र्ुरडिे; (वस्त्र र्त्यािीर्ी) फार 
वापरपयाने तकाकी, ताठरपिा नष्ट होिे; सुरकुतिे. ३. कुसकरिे; आवळिे. 

सचि. (वस्त्र र्.) ओबडधोबडपिाने र्ोळिे; कुसकरिे; चर्वडिे; (पिाथार्ी) खराबी होईल अशा 
रीतीने (तो) वापरिे; नासधूस करिे, ‘हळूर् ठेव भाऊराया पोा या र्ोळवटतील बरे.’ − बाळचमत्र २·१२४. 
 
चोळा स्त्री. अळसंुिा. पहा : चवळी [रु्.] 
 
चोळा पु. काठापिराचशवाय वस्त्रार्ा बाकी भार्. पहा : चोिा [सं. र्ोल] 
 
चोळा पु. र्ोळेर्ा रंर्; पुट (चि. िेिे) : ‘ईश्वर ध्यानाचर्या र्ोळा । मना काले चिजती वळेावंळेा ं।’ − 
उर्ी ६८६. 
 
चोळाखा पु. हाल; हालअपेष्टा. 
 
चोळाखा पु. १. र्ोळीर्ा खि; र्ोळखि. २. अंर्रखा; तुकडा : ‘तुवा ं परम पुरुषें । याचजरे् 
शचररारे् र्ोळाखे ।’ − ऋव ५०. ३. सारं्ाडा; शरीरार्ा मध्य भार् : ‘र्ोळाखा न फुटे या कलेवरार्ा I’ − उर्ी 
१४७. 
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चोळाचोळा, चोळामोळा स्त्री. पु. १. रु्रानंी चपकारं्ी केलेली तुडवातुडव. २. (सामा.) र्ुरण्यार्ी, 
र्ेंर्रण्यार्ी, रु्धडण्यार्ी, कुसकरण्यार्ी चिया; र्ोळून, र्ुरडून, कुसकरून, र्ेंर्रून िंालेली िुिचशा. ३. 
नाश; खराबी : ‘त्यार्ा होर्ल र्ोळामोळा ।’ − केक ८८. [र्ोळिे चि.] 
 
चोळी स्त्री. १. चस्त्रयारं्ा उरोभार् व बाहू िंाकिारे चशवलेले वस्त्र. (कंर्ुकीर्ी − कार्ोळीर्ी र्ाठ ही मारे् 
असते व र्ोळीला पुढे र्ाठ िेतात) : ‘तेवीं वरौती पाखीं उर्चललीं । र्ोचळयारं्ीं ।’ − चशव ५५९. २. कपड्ारे् 
अंर्; अंर्रख्यार्ा छातीभोवतालर्ा भार्; र्ोळा. ३. (ल.) स्त्रीला र्नाम चिलेली जमीन. िंि व समाहार िंि 
खेरीज समासात र्ोळीबद्दल र्ोळ होते. उिा. र्ोळकट, र्ोखळि, र्ोळलार् र्. [सं. र्ोल] (वा.) 
िुगड्यािा िागिे − संसाराला लार्िे : ‘पोरर्ी र्ोळी लुर्ड्ाला कशी लार्ते.’ − लपव ७३. 
 
चोळीकचधी, चोळीणचरगूट स्त्री. न. कपडेलते्त; वस्त्रप्रावरि; चवशषेतः चस्त्रयारं्ा कपडालत्ता; 
िार्िाचर्ने वरै्रे. 
 
चोळीबांगडी स्त्री. १. (व्यापक) चस्त्रयारं्ा कपडालत्ता, िार्िाचर्ने र्. २. चस्त्रयासंाठी घ्यायर्ी वसे्त्र. ३. 
चस्त्रयारं्ा (विेीफिी, लुर्डे नेसिे र्.) वशेभषेूर्ा चवधी; विेीफिीरे् साचहत्य; शृरं्ारसाज. ४. (बायकी) 
सौभाग्यवती चस्त्रयानंा िेिर्ी म्हिून ज्या वस्तू िेतात त्यानंा समुच्चयाने र्ोळीबारं्डी म्हितात. सुवाचसनीला 
र्ोळी व बारं्डी ही कमीत कमी िेिर्ी होय. ५. माहेरपि. (चि. करिे.) ६. ज्यारे् पती सरकारी कामात 
मृत्युमुखी पडले त्या चस्त्रयानंा सरकारातून चमळिारी पोटर्ी; र्नाम उत्पन्न. ७. र्नाम (सौभाग्यवती स्त्रीला). 
८. बहीि मानून चिलेला आहेर वरै्रे; (उपहासाथी) जामाचनमा. (व.) 
 
चोळे न. र्ौल; जावळ काढून शेंडी राखण्यार्ा संस्कार; र्ूडाकमच : ‘भरली अडीर् वष ेर्ोळेंकचरती 
I’ − वसार्ा १०. [सं. र्ौल] 
 
चों 
 
चोंगई, चोंगाई स्त्री. पुरुषारे् जननेंचरय. [झह. र्ोंर्ा] 
 
चोंगा पु. रोटासारखा एक खायपिाथच (मुसलमानात रूढ) : ‘आता ती (शानो) र्पात्यारें् र्ोंर्ें 
बनवत होती.’ − अंअ ११५. (कर.) 
 
चोंगा, चोंगी, चोंधा पु. १. र्ार बोटे रंुिीरे् माप; हाताच्या पजंाच्या रंुिीरे् माप; र्ोंर्ा. २. िोन 
पजंाच्या रंुिीर्तक्या काठीरे् माप; आठ अंरु्ले. (को.) 
 
चोंगे न. चर्लीम; र्ुट्टा. [क.] 
 
चोंटके, चोंडके न. र्ोंधळी, शाहीर र्त्याचिकारें् एका तारेरे् तंतुवाय; एकतारी; तुितुिे : ‘आम्ही 
िैवारे् शतेकरी रे या र्ाण्यात आलेले र्ोण्डके त्या दृष्टीने उल्लेखनीय आहे.’ − प्रका ११६ पहा : चौंडके 
 
चोंडक पु. तुितुिेवाला. 
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चोंडके न. तोंड. 
 
चोंडि न. सोडि; नारळावरील तंतुमय आवरि. पहा : चोड १ 
 
चोंडा पु. भाताच्या रोपारं्ी जुडी, िुंपका. (को.) पहा : चोंढा 
 
चोंडा पु. र्वतार्ा पेंढा आत भरून केलेली प्रचतकृती, पुतळा : ‘एथें एक रायारे् नवघट रव्या असचत 
: र्ोंडा रायार्ी वरी बसैली : तेंये एथचर् पुचरली :’ - लीर्पू २·३१६. 
 
चोंढ, चोंढा, चोंढी, चोंढे पु. स्त्री. न. १. बाधं घातलेले भातारे् खार्र. २. खार्; खळर्ा : ‘जयजय िेवी 
श्रीढंुढे । क्षिें घाचलशी चवश्व र्ोंढें ।’ − स्वाचि १·४·१६. ३. पाण्यार्ा डोह; र्ता; खोल पािी : ‘र्ोचढये पाथरु 
रे्ला । तैसेचन जो बुडाला ।’ − ज्ञा १३·५४९. 
 
चोंढिे सचि. चर्कटविे. 
 
चोंढी स्त्री. जेथे मोट बुडते अशी चवचहरीतील खोल जार्ा : ‘र्ोपाळ र्ोंढीए लपविें’ − लीर्पू ५३ 
(शीषचक). 
 
चोंढोळी  स्त्री. चवटाळ, हस्तस्पशच र्. िोष; र्बढब. (व.) 
 
चोंद स्त्री. जखम; व्रि. (व.) [सं. र्ुद्] 
 
चोंदडिे  सचि. खुपसिे; जोराने चशरकाविे. 
 
चोंदिी स्त्री. र्ोंिण्यार्ी चिया. 
 
चोंदिे, चोंदडिे उचि. १. कोंििे; कोंिून जािे. २. ठासिे; ठासून भरिे. ३. (झर्ध्यानंी, बोळ्यानंी) 
बुजचविे; बिं करिे; बुजिे; बिं होिे. [सं. र्ोिन] 
 
चोंदिे सचि. बिं होिे; अडथळा करिे; साकळिे; कोंििे. 
 
चोंदळिे सचि. १. पायाखाली तुडविे; मळिे. २. पायानंी तुडवनू पािी र्ढूळ करिे; ढवळिे; र्ाळ 
करिे. 
 
चोंदा, चोंदी पु. स्त्री. १. भोक बुजचवण्यासाठी उपयोर् केलेपया झर्ध्यारं्ा, चर्ररु्टारं्ा बोळा, िट्ट्ट्या; 
बिुंकीत ठासलेपया झर्ध्यारं्ा र्ोळा. २. बिुंकीत झर्ध्या ठासण्यार्ी, भोकात झर्ध्यारं्ा िट्ट्ट्या बसवण्यार्ी 
चिया. ३. (ल.) कोंडमारा : ‘सर्ळ्याकडून आमर्ी र्ोंिी.’ − रथर्ि. (वा.) चोंदी घाििे, चोंदी देिे, चोंदी 
बसिे, चोंदी बसविे − झर्ध्या र्त्याचिकारं्ा िट्ट्ट्या िेऊन बिं करिे; (तोंडात) बोळा कोंबिे. 
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चोंदाटिे, चोंदाडिे पहा : चोंदिे 
 
चोंदान स्त्री. व्रि, जखम. 
 
चोंदी स्त्री. फसविूक; लुबाडिे. (चि. िेिे, बसिे.) (वा.) चोंदी देऊन जािे − (ल.) (एखायाला 
लुच्चेचर्रीने) फसवनू पळून जािे; मंुडिे; डोक्यावर हात चफरवनू जािे. 
 
चोंधळा चव. डोळ्याने अधू; चमर्क्या, चमर्चमच्या डोळ्यारं्ा. [झह. र्ोधला] 
 
चोंबटपिा, चोंबडपिा पहा : चोंबडेपिा 
 
चोंबडकी, चोंबडे चाळे स्त्री. १. लाडंा कारभार; लुडबुडेपिा २. सारं्ोसारं्ी; लुतरेपिा; र्कडर्ी र्ोष्ट 
चतकडे करिे. ३. र्हाडी; र्ुर्ली; झनिा. 
 
चोंबडचोिरेपिा  पु. र्हाडखोरपिा; लुडबुडेपिा; र्ुर्लखोरपिा. 
 
चोंबडा चव. १. लावालावी करिारा; र्ुर्लखोर; र्हाडखोर; र्कडरे् चतकडे आचि चतकडरे् र्कडे 
करिारा. २. उर्ार् लुडबुड करिारा; लुब्रा; लाडंा कारभार करिारा. ३. कोडर्ा. [सं. र्ु्] 
 
चोंबडाचाटू चव. १. लाळघोट्या; थंुकी िेंलिारा; हाजंी हाजंीखोर; नार्रा. २. लुडबुड्ा; लाडंा 
कारभारी. ३. र्ुर्लखोर; र्हाडखोर. 
 
चोंबडेपिा पु. १. र्ुर्लखोरपिा; र्हाडखोरपिा; लुडबुड. २. संबधं नसता बोलिे; र्कडरे् 
चतकडे जाऊन सारं्िे. ३. मध्येर् बोलिे; र्हाडी करिे. 
 
चोंबिे उचि. (चछरात) बोळा िेिे; िट्ट्ट्या बसविे; र्ोंििे. [सं. र्ुं् ] 
 
चोंबळिे, चोंबाळिे, चोंभळिे उचि. (शरीर, भाडें र्.) तेलाने माखिे; र्ोळिे; तेलाने मिचन करिे; 
कुरवाळिे. 
 
चोंबळाचोंबळ स्त्री. परस्पर, सावचचत्रक फसवाफसवी; फुसलाविी; घुलाविी. 
 
चोंबा पु. १. तोंड बिं करण्याकचरता तोंडात कोंबलेली वस्तू, बोळा; एखाया भोकात िट्ट्ट्याप्रमािे 
कोंबलेला झर्ध्यारं्ा र्ोळा. (चि. िेिे, घालिे, बसचविे.) २. र्ाठ, रु्च्छ, िुंबका, जुडी; केस, पाने, र्वत 
र्. वस्तंूर्ा (खोर्ीर र्त्याचिकात घालण्याकचरता केलेला) र्ड्डा, र्ठ्ठा. 
 
चोंबारा पु. र्वाठा. 
 
चोंबी पहा : चोंदी 
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चोंभय स्त्री. र्ुबंळ : ‘सोनानी घार्र मोतीनी र्ोंभय जनीनी पचहली खेप नामिेवानी अंघोय’ − जलोसा 
६०४. (अचह.) 
 
चोंभा पहा : चोबा, चोभा 
 
चोंभाळिे पहा : चोबाळिे 
 
चोंवा चव. शुष्ट्क, चनस्तेज. 
 
चॉकिेट न. कॅकाओ या वृक्षाच्या चबया भाजून त्याचं्या भकुटीपासून तयार करण्यात येिाऱ्या 
र्ोड वड्ा, चमठाई र्. : ‘१९४१ साली एका भारतीय कंपनीने … र्ॉकलेट व कोकोबटर बनवण्यार्ा पचहला 
कारखाना सुरू केला.’ − चमखा १६. 
 
चॉळ न. अनपेचक्षत लाभ. (कु.) 
 
चाँच न. १. आंब्याच्या बाठीस झकवा सालीस असिारे बारीक तंतू. २. संुर्टाच्या अंर्ावरील खवले. 
(कु.) 
 
चौ 
 
चौ चव. १. र्ार. या शब्िार्ा उपयोर् समासातर् अचधक करतात : ‘जेवीं मिोन्द्मत्त हत्ती । र्ौ िंतारं्ें 
।’ − कक १·१३·९५. २. (साकेंचतक) र्ार विे : ‘तो हा पढंरीर्ा राजा । पुसा सहा र्ौ अठरा ंजिा ं।’ − तुर्ा 
२५३९. [सं. र्तुर्] 
 
चौ चा आंकडा आसनमाडंी. 
 
चौक पु. १. र्ौकोनी अंर्ि, जार्ा. २. र्ौसोपी वाडा; घरार्ा, मंचिरार्ा र्ौकोनी मध्यभार्; 
िेवळातंील र्ाभाऱ्याच्या समोरील सभामंडपातील खाबंामंधील र्ौकोनी जार्ा. ३. र्वाठा; र्ार रस्ते येऊन 
चमळतात अशी शहरातील र्ौकोनी जार्ा. उिा. मोतीर्ौक, चटळकर्ौक; शहरातील मोठी पि मोकळी उघडी 
जार्ा (या चठकािी बाजार भरतो, र्ावडी असते). ४. लग्नािी मंर्लसमारंभात पाटपासोड्ावर र्हू, तािूंळ 
यानंी काढलेला र्ौकोन : ‘र्ौक भचरयेला आसनीं । पार्ाचरली तुळस्वाचमनी  I’ − तुर्ा २८२. ५. र्ौकोनी 
कापड; रुमाल : ‘मेिकापडारे् र्ौक.’ − प्रसूचतकृत्यािशच ११. [सं. र्तुष्ट्क] (वा.) चौक भरिे - पहा : 
चौकपासोडा. सािव्या चौकाि बसिे − १. (घराच्या) अचतशय आतपया भार्ात, खोलीत बसिे. २. भेट, 
िशचन अर्िी िुलचभ होईल अशा प्रकारे राहिे. 
 
चौक अ. र्ौकोनी तलाव. 
 
चौक पु. १. र्ारी पाय उर्लून भरधाव पळण्यार्ी घोड्ार्ी र्ाल : ‘जरा घोड्ावािी र्ौक टाक.’ 
− र्गं्र ९१. २. र्ारं्ला घोडा. [सं. र्ोस्क] 
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चौक पु. लाविीतील अंतरा; पोवाड्ातील कडवे, एक भार्; एक छंि. [सं. र्तुष्ट्क] 
 
चौक पु. फाशावरील र्ार चठपक्यारं्ी संख्या; र्ारारें् िान. [सं. र्तुष्ट्क] 
 
चौक पु. रारं्ोळीर्ा एक प्रकार; नानाचवध रंर्ानंी काढलेली वेलींर्ी माचलका : ‘सिैवीं जेथ अपुला ं
हातीं । र्ौक भचरले चनरु्ती ।’ − ऋव ७३. [सं. र्तुष्ट्क] 
 
चौक पु. (मनुष्ट्याच्या) कमरेवरर्ा पाठीर्ा भार्; (पशूरें्) ढंुर्ि. [सं. र्तुष्ट्क] 
 
चौक पु. १. र्ौकडा; मुलाचं्या कानातील एक िाचर्ना. २. (सोनारी) ठुशीर्ा एक भार्; र्ार पिरी 
मोत्यारं्ी माळ : ‘मुक्ती साम्राजीं सेश र्ौकु : कविा भरीला?’ − भाउर्ी १९. (बे.) [सं. र्तुष्ट्क] 
 
चौक पु. चशमग्यातील रात्रीर्ा जलसा. (बे.) [सं. र्तुष्ट्क] 
 
चौक पु. र्ौकट. (कु.) [सं. र्तुष्ट्क] 
 
चौक अ. र्ोक; संख्येर्ी र्ौपट िशचचविारा शब्ि. उिा. तीन र्ौक (र्ोक) बारा. [सं. र्तुःकृत्वा; सं. 
र्तुष्ट्क] 
 
चौक पु. (आट्यापाट्या) िोन पाट्यारं्ा अधा भार् व सूर यानंी मयाचित भार्. 
 
चौक स्त्री. संबळ वाजचवण्यार्ी काठी. 
 
चौकचाकर पु. सोंर्ट्याच्या खेळातील एक पाचरभाचषक शब्ि. 
 
चौकचारी पु. र्ौघार्ारी; समाईक हक्क : ‘त्यातील वचहवाट रु्रवाहाती करून उत्पन्न होईल ते 
र्ौकर्ारी वडलारे् वडीली मुलर्ावंकरारें् चवयमानें श्री कडे खर्चवेंर् करून उस्तवारी करीत असाव.े’ − ऐको 
३८९. 
 
चौकट स्त्री. १. र्ार लाकडे र्ारं्ली तासून टोकाशंी काटकोनात साधूंन, जखडून बनवलेला र्ौकोन. 
उिा. िारार्ी, चखडकीर्ी, तसचबरीर्ी र्ौकट. (सामा.) र्ार तुकडे जोडून जोडून साधूंन केलेली 
र्ौकोनाकृती; र्ार कडा, बाजू असलेली वस्तू. २. मोट ज्याला बाधंलेली असते तो र्ार लोखंडी पट्ट्ट्यारं्ा 
सारं्ाडा. ३. र्ौकोनी मोकळी जार्ा; र्व्हाटा; िेवळातील, घरातील र्ौक र्. ४. लक्ष वधेाव ेम्हिून र्ौकटीत 
चिलेला मजकूर. [क. र्ौकटु्ट] 
 
चौकट स्त्री. १. मारका, जखीि, कलखंबा व समंध या भतुारं्ा जमाव, र्ौकडी. २. र्ार िुष्ट मािसारें् 
टोळके. [सं. र्तुष्ट्क] 
 
चौकट स्त्री. र्ौकोनी लाल रंर्ारे् चठपके असलेले पत्त्यारे् पान. 
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चौकट स्त्री. बाजू; संबधं; अथचबंध; पचरमाि : ‘आपपया कथावस्तंूभोवती ते संिभाच्या चनरचनराळ्या 
र्ौकटी (कॉन्द्टेक्स्ट्) चनमाि करतात.’ − खपा २७८. 
 
चौकट आकाशग (चवअ.) वातावरिातून येिारी प्रारिे झकवा चवयुत् र्ुबंकीय लहरी ग्रहि करिारा 
र्ौकटीच्या आकारार्ा वाहक. 
 
चौकट नक्षी (स्था.) िरवाजा अथवा चखडकीच्या सभोवती र्ौकट व झभत यातंील साधंा िंाकण्यासाठी 
केलेली उठावार्ी नक्षी. 
 
चौकट पांढरी (चविकाम) लुर्ड्ातील एक प्रकार; फिीर्ी तीन घरे काळा तािा व एकघर पाढंरा तािा 
अशी उभार व आडविही त्यार्प्रमािे चविून केलेले लुर्डे. 
 
चौकटा   पु. १. हत्तीवरील एक प्रकारर्ा हौिा : ‘श्रीमंत राजपुत्र स्वारींत जात असपयास 
त्याचं्याकचरता ंचशकारी र्ौकट्यासह हत्ती… पाठवावा.’ − डुचश १५. २. र्ौकडीर्ी र्ाडी. 
 
चौकटी   िरवाजार्ी र्ौकट. 
 
चौकटीचे मरि (मारका, जखीि, तळखंबा व समंध या) र्ार भतुानंी पछाडपयामुळे ओढवलेले मरि. 
 
चौकड स्त्री. घाण्याच्या तोंडावर बसवायर्ी र्ौकट. चहच्यावर घािा हाकिारा बसतो व घाण्यात र्चळत 
सारिे, लाटीवर पािी झशपिे, बैल हाकिे र्. कामे करतो. (राजा.) 
 
चौकड स्त्री. र्ार घरे एकत्र येऊन होते ती; एकमेकानंा, परस्परानंा लार्ून असलेपया घरारं्ा समूह : ‘मी 
लहान असतानंा आमरे् घर व र्ौकड… भरलेली असे’ − माजीया ९. 
 
चौकडिे अचि. उड्ा मारिे : ‘पुढा र्ौकडत कस्तुरी मृर् ।’ − नरुस्व ७४५. 
 
चौकडा   पु. १. पुरुषारें् एक किचभषूि; र्ार कुडक्यारं्ा समुिाय. २. नथेतील झकवा डुलातील 
र्ार सारख्या मोत्यारं्ा समुिाय. [का. र्ौकचळ] 
 
चौकडा   पु. घोड्ारे् र्ारी पाय उर्लून भरधाव धाविे. 
 
चौकडा, चौकडी पु. कापडारं्ा आठ नर्ारं्ा समुिाय; र्ोवीस मुटे्ट झकवा तोबे. (कर.) 
 
चौकडा, चौकडी   पु. स्त्री. र्ार वस्तंूर्ा समुिाय (र्ार कार्ि, नािी, मोती र्.). एकमताचं्या र्ार 
मनुष्ट्यारं्ा समुिाय. उिा. र्ाडंाळर्ौकडी. कापडावरील, लुर्ड्ावरील र्ौकट; आडव्या−उभ्या रेघा; 
र्तुरस्र चर्न्द्ह. िोन जासूि जोडे एकिम पाठचवले म्हिजे त्याला र्ौकडा म्हित : ‘सतरा सफरर्ी आज्ञापते्र 
पाचटलबाबारें् र्ौकड्ाबरोबर चडरे्च्या मुक्कामी पावली.’ − मझशयाका ४६९. (वा.) चौकडा भुििे, चौकडी 
भुििे, चौकडा गंुग होिे, चौकडी गंुग होिे − मोहून, भलूुन जािे; भाबंावनू जािे; बावर्ळिे; र्ोंधळिे. 
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चौकडी   स्त्री. हचरिारें् बार्डिे; हचरिार्ी उडी. 
  
चौकडी   स्त्री. र्ार युर्ारं्ा समुिाय; कृत, ते्रता, िापार व कली या युर्ारं्ा चमळून होिारा काल. 
उिा. र्ौिा र्ौकड्ारें् राज्य. 
 
चौकडी   स्त्री. संर्ीतातील र्ीज : ‘असे चशष्ट्य एके चठकािी जमले म्हिजे एकेक रार्ाच्या 
‘र्ौकड्ा’ कोिाला चकती येतात यार्ी एकमेकातं पूसतपास होई.’ − अस्ताई ३८. 
 
चौकडीची गाडी   र्ार घोड्ारं्ी र्ाडी, बग्र्ी, रथ : ‘स्वारीबरोबर चपछाडीस एक र्ौकडीर्ी र्ाडी 
ठेचविें’ − ऐरापु ५१०. 
 
चौकडे, चौकडो   चिचव. र्ोहोबाजंूना; र्हूकडे. पहा : चोहोकडे : ‘र्ौघे र्ौंकडे वोचढती । येक ते 
िंोंकून पाचडती ।’ − िास ३·८·२४. 
 
चौकडे न. संबळ वाजचवण्यार्ी वाकडी काठी. (राजा.) 
 
चौकिी, चौकिी णचरा पहा : चौकोनी 
 
चौकिे अचि. (घोडा र्.ने) र्ौक टाकीत र्ालिे, नार्िे, बार्डिे. 
 
चौकनहाि न. लग्नसमारंभात चवचहिीला, वराच्या आईला, मखरात बसवनू थाटाने घातलेले 
स्नान. 
 
चौकपासोडा पु. १. मंर्लकायात र्ौरंर्ावर, पाटावर शाल र्. घालून त्यावर र्हू, तािूंळ यारं्ा 
र्ौकोन काढून बटूला, वराला, वधूला, त्याचं्या आईवचडलानंा बसण्याकचरता केलेले आसन. पहा : चौक ४. 
२. मुलींर्ा एक खेळ; पासोडी पाघंरलेपया मुलीला आवाजावरून ओळखिे. (कऱ्हाड). 
 
चौकिेर पु. आट्यापाट्याचं्या खेळात खेळिाऱ्या र्ड्ानंी एका अधच भार्ातून िुसऱ्या 
अधचभार्ात जािे. 
 
चौकिा  पु. र्ार मात्रारं्ा समूह : ‘… र्ार र्ार मात्राचं्या र्ार र्ौकलापंैकी.’ − मसं ११२. 
 
चौकशी, चौकसी स्त्री. १. काळजीपूवचक चवर्ारपूस; चनिचयाचवषयी पुरतेपिी चवर्ार, परामशच. २. 
शोध; तपास; छडा, पत्ता लाविे; पडताळा पाहिे. ३. न्द्यायालयात होिारे रु्न्द्ह्ाबाबतरे् कामकाज. [झह.] 
(वा.) चौकशी ठेविे, चौकसी ठेविे − १. िेखरेख असिे; व्यवस्था पाहिे. २. काळजी घेिे; तपासिी करिे. 
 
चौकशीस बट्टा टाकसाळीत खरी खोटी नािी तपासून घेिारा अचधकारी तो ‘र्वकशी’. अशा अचधकाऱ्यानेर् 
आपले काम करताना पुन्द्हा त्यात आपला बट्टा म्हिून काही चनराळी घेतलेली लार्. 
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चौकशी सणमिी (शाव्य.) एखाया प्रकरिार्ी शहाचनशा, तपासिी करण्यासाठी नेमलेली सचमती. 
 
चौकस चव. १. तरतरीत; र्ािाक्ष; र्तुर; धोरिी. २. चवर्क्षि; र्ौकशी करण्यात कुशल; शोधक; 
चजज्ञासू : ‘सारा असारा चनवडूचन र्ौकस चिजातं जे चनमचळ मानसौकस ।’ − मोकृष्ट्ि ६९·३३ [का. र्ौचकसु, 
झह] ३. सावध; िक्ष. ४. स्पष्ट; चनचश्चत : ‘जुन्द्या कारकीिीत कारखान्द्यारे् र्ौकस चवभार् िंालेले नसपयामुले 
त्याचं्या हकीकतीर्ी’ − ऐरा प्रस्ता ३. 
 
चौकसिे उचि. १. शोधिे; तपासिे; छानिे. २. परीक्षिे; पारखिे; कसाला लाविे. 
 
चौकसदार चव. १. धूतच; शहािा; शोधकबुद्धीर्ा; धोरिी; र्तुर; चवर्क्षि. २. र्ौकशी, तपास, शोध 
करण्यास नेमलेला, लावलेला (मनुष्ट्य, र्ाकर). ३. तपासनीस; पाहिी करिारा; िेखरेख ठेविारा. 
 
चौकसनीस चव. १. तपासनीस; २. पहारा करिारा; िेखरेख करिारा. [झह] 
 
चौकसभाविी स्त्री. नको त्या र्ौकशा करिारी : ‘काय काय पद्मेनं तुला साचंर्तलं? पद्मा बरीर् 
र्ौकसभावली चिसते!’ − रूरा २४. 
 
चौकळ, चौकाळ  स्त्री. रेलरे्ल; सुकाळ; र्रं्ळ; चवपुलता. (कुि.) 

चव. चवपुल; पुरून उरण्यार्तका; भरपूर. पहा : चेकळ 
 
चौका पु. स्वयंपाकासाठी साफ केलेली व सारवलेली र्ौकोनी जार्ा : ‘आपला आमर्ा र्ौका 
चनराळा, सर्ळें चनराळें.’ − सूयचग्र ११३. 
 
चौका पु. जरब; धाक; अंमल : ‘तीनश ेहबशी व्यंकाजीपतंीं माचरले. घोडे पाडाव केले… असा र्ौका 
बसवनू आलें .’ − छचशब ६४. [झह. र्ौक] 
 
चौका ठािे, बस्तान (चि. बसचविे). 
 
चौकाटिे न. उभ्या फुलीच्या आकारारे् लाकडी चर्न्द्ह; िॉस. 
 
चौकाबासन न. स्वयंपाकपािी. पहा : चौका 
 
चौकार पु. (चिकेट) जोरार्ा फटका मारून र्ेंडू सीमापार रे्पयामुळे न धावताही फलंिाजाला 
चमळिाऱ्या र्ार धावा : ‘त्याने एकिम र्ौकारर् हािला.’ − वावारू ४३. 
 
चौकी स्त्री. तन्द्मण्यार्ा मधला रत्नजचडत भार् : ‘र्ार अंरु्ळें  र्ौचक पार्ुर्ी.’ − मला १४७. 
 
चौकी स्त्री. १. शहराच्या, रस्त्याच्या चवचशष्ट भार्ात र्ोर, भामटे र्त्याचिकाचं्या बिंोबस्तासाठी ठेवलेली 
चशपायारं्ी तुकडी : ‘हे स्वयंपाक करून जेवतात तो र्ौकी आली.’ − स्वप १४९. २. पहाऱ्याकचरता, 
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बिंोबस्ताकचरता ठेवलेपया पोचलसारें् ठािे; रे्ट; नाके. ३. पहारा; राखि : ‘तयाभोंवती र्ौकी बळकट ।’ − 
िाचव ३९१. ४. िेवडी; आपयारे्पयार्ी र्ौकशी, विी जेथे होते ती जार्ा; पहारा. ५. माडं; ठािे; बठैक : ‘जव 
मािकोबानंीं र्ौकी माडुंनी । सभोंवतीं भावें रंर् भरूनी ।’ − िाचव ७८६. [सं. र्तुल्ष्ट्कका](वा.) चौकी देिे − 
पहारा करिे; राखि करिे. चौकी बसणविे − अंमल बसचविे; पहारा ठेविे : ‘तुम्ही चवशाळर्डाखालीं र्ौकी 
बसचवली आहे म्हिून वतचमान आर्कोन स्वामी संतोषी जाले.’ − शारो १·१८. 
 
चौकी पहा : चोक 
 
चौकी स्त्री. (वीिा र्. तंतुवायातंील) घोडी; तारिान; अट. 
 
चौकी स्त्री. १. र्ौरंर्; घडवरं्ी; िेव वरै्रे ठेवण्यासाठी केलें ली लाकडी, र्ौकोनी बैठक; आसंिी; खुर्ी; 
र्ारपाई; तक्त : ‘मुकुट काढुनी मस्तझक वरले । र्िंनर्ौकीवचर चवस्ताचरले ।’ − अमृत ३१. २. घरार्ी ओसरी. 
३. घरातील र्ारी बाजंूनी पडव्या असलेला र्ौक : ‘तेया−ते िोनी र्ौकीया होतीया’ − लीर्पू १७६·२. ४. 
चबऱ्हाड : ‘चतघा ंभाउवाचंर्या तीन र्ौकीया : एकचर् जोतें’ − र्ोप्रर् ३०३ [सं. र्तुल्ष्ट्कका] 
 
चौकी स्त्री. र्ार धु्रपिारं्ा समुिाय. 
 
चौकी स्त्री. (बायकी) प्रकार; चवधी; संस्कार : ‘र्वा या चिवशीं र्वथी र्ौकी । बाळबाळंचतचिर्ीं न्द्हािी 
ही होती ।’ − पाळिे ३. 
 
चौकी स्त्री. (मािसारे्, मुलारे्) िुधारे् िात; पुढले िात; पिाथच फोडण्याच्या उपयोर्ी र्ौकडीरे् िात. 
हे प्रत्येक जाभाडात र्ार असें एकंिर आठ असतात : ‘किी कंुडले तळपती लघुिंत र्ौकीरे् िंळकती ।’ − 
हरी चव ४·१७२. 
 
चौकीदार पु. पहारेकरी; रखवालिार; र्ौकीवरील चशपाई : ‘नजीबखान रोचहला यािे 
र्ौकीिारारं्ा चशरच्छेि केला’ − भाब २९. 
 
चौकीदारी स्त्री. १. पहारा ठेवण्यारे् रखवालिारारे् काम. २. पहारा ठेवण्याबद्दलरे् वतेन. ३. 
र्ौकीिारासाठी र्ावकऱ्यावंर बसचवलेला कर. 
 
चौकीपहारा, चौकीपाहारा, चौकीपाहरा पु. राखि; रखवाली; बिंोबस्त. (चि. असिे, होिे, 
करिे.) 
 
चौकूट न. नेहमी एकत्र असिारा र्ार ठरावीक लोकारं्ा समूह : 
 
चौकेर स्त्री. वाड्ातील र्ौक : ‘पुढर्ी ओसरी व एक खोली ओलाडूंन आत जाव े तर समोर र्ौक; 
राजारं्ि. याला र्ोव्यात र्ौकी झकवा काही र्ौकेर म्हितात.’ − अहार्ो २४६. 
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चौकोि, चौकोन  पु. र्ार बाजू असलेली सरळरेषाकृती; र्ार कोनानंी युक्त अशी आकृती. [सं. 
र्तुष्ट्कोि] 
 
चौकोन, चौकोनी, चौकोि, चौकोिी, चौकून, चौकूनी चव. र्ार कोन, कोपरे असलेला (िर्ड, 
जचमनीर्ा भार्, आकृती र्.). 
 
चौकोनांवचे सचि. पिाथच र्ौकोनी करिे. (र्ो.) 
 
चौख पु. झभतीत बसचवलेले कपाट. (र्ो.) 
 
चौख चव. परीक्षक; तज्ज्ञ : ‘वरील टीकाकार यासं मराठी भाषेरे् र्ौख कोिी नेमले हेंही आम्हासं 
कळत नाहीं.’ − चन ९१८. 
 
चौखई स्त्री. सार्रर्ोटे खेळातली एक खेळी; र्ार खडे एकिम िेंलिे : ‘त्यार्ा खडा पडला म्हिजे 
र्ौखईवर जरी डाव आला असला तरी तो सवच डाव िेवाला िेऊन पुन्द्हा पचहपयापासून डावाला आरंभ करी’ 
− स्मृचतचर्ते्र ७. 
 
चौखडें चव. शुद्ध; स्वच्छ; उत्तम : ‘सोने होए सर्ीर र्ौखडें’ − मूप्र ५२८. [सं. र्ोक्ष] 
 
चौखिी  चव. १. र्ार मजली (र्मारत र्.). २. र्ार खि, भार् असलेले (घर); र्ार खिारें् घर. 
 
चौखर पु. १. सोंर्ट्यारं्ा पट. २. र्ौरस्त्यार्ी जार्ा; र्ौक. (व.) 
 
चौखरिे, चौखुरिे सचि. जखडून बाधंिे; र्ारी बाजंूनी तािून बाधंिे. पहा : चौखारिे : ‘पाथा तें र्ा 
तम । रर्ूचन ऐसें वमच । र्ौरी िेहात्म । माचनयातें I’ − ज्ञा १४·१७७. 
 
चौखंड चव. र्तकोर; पाव. (व.) 
 
चौखंड पु. सुपारीच्या घडाला वषे्टिाऱ्या सालीर्ा केलेला रोि; फार्ोट्यार्ा झकवा चवरीर्ा रोि. 
(र्ो.) 
 
चौखंदा पहा : चौखंुदा 
 
चौखािी स्त्री. अंडज, जारज, स्विेज, उद् चभज : ‘र्ौखािीरे् प्रािी असती… असंख्यात ॥’ − िास 
१५·९·१ 
 
चौखार पहा : चौखुरी 
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चौखारिे उचि. घट्ट आवळिे; ताििे; ओढिे (चवशषे जोर आिण्याकचरता र्तर चियापिासह 
योजतात. उिा. र्ौकारून बाधंिे, कसिे, आवळिे, ओढिे र्.). 
 
चौखांबा  पु. िेवासमोर उभे राहून शपथ घेण्यार्ी जार्ा. (राजा.) 
 
चौखांबी  चव. १. र्ारर् खाबंावर आधारलेली २. िेवळार्ा र्ाभारा (हा बहुधा र्ार खाबंारं्ा 
असतो). (राजा.) ३. मूती असलेपया र्ाभाऱ्याच्या पुढील जार्ा; सभामंडप; मंडपी. 
 
चौणख स्त्री. िेवडी : ‘कुमरार्ें रूपडें केलें  । िार र्ौचखयातुं स्थाचपलें  ।’ − चिपु ८८. 
 
चौखी स्त्री. अंर्िाच्या र्ारी बाजंूना असलेली छपराखालर्ी जार्ा : ‘राज अंर्ि असलेली र्ौखी.’ − 
अआमार्ो १९. 
 
चौखी ओटा : ‘मािंी आई ओट्यावर (र्ौखी) उभ्याने−’ − चप्रस्मृर्ं. ११. 
 
चौखुरिे अचि. (वासरू, झशर्रू) र्ार पाढंऱ्या खुरानंी युक्त असे जन्द्मिे. 
 
चौखुरी स्त्री. बाज; खाट. 

चव. र्तुष्ट्पाि; र्ार पाय, खूर असलेला (प्रािी, पशू). 
चिचव. १. र्ार खुराचं्या बाबतीत, चवषयी; र्ार पाढंऱ्या खुरानंी (युक्त जन्द्मिे). (चि. उतरिे.) २. 

र्ारी पाय उर्लून. 
 
चौखुरे न. खावयास योग्य असा र्ार पायारं्ा प्रािी; र्तुष्ट्पाि खाय प्रािी. उिा. बकरा र्. (कु.) 
 
चौखंुट चिचव. र्ारी चिशानंा व्यापून (जहार्ीर र्त्यािी); र्ोहोकडे; सवचत्र. पहा : चारखंुट 
 
चौखंुटी स्त्री. बाळंतपिाच्या र्ौा या चिवशी करावयार्ा चवधी. 
 
चौखंुटीमार पु. एखाया मािसास पालथे पाडून, र्ार खंुटास हातपाय बाधूंन पाठीवर चिलेला मार 
(र्ोर, िरोडेखोर पैसे काढण्यासाठी असला मार िेतात). 
 
चौखंुदा पु. (कापड, कार्ि, जमीन र्त्याचिकारं्ा) र्ौकोनी तुकडा : ‘वतुचळाकार के्षत्रासी पाही । मध्ये 
र्ौखंुिा लवलाही ।’ − पैमा. 

चव. रंुि; प्रशस्त; मोठा; ऐसपैस. उिा. र्ौखंुिा रस्ता, र्ौखंुिा मार्च, र्ौखंुिा चर्रा, र्ौखंुिी 
छाती र्त्यािी. 
 
चौखूर चिचव. एकिम र्ारी पाय उर्लून (उडी मारिे, पळिे र्त्यािी); र्ौखुरी (चि. उडिे, धाविे, उडी 
मारिे, टाकिे.) : ‘र्ौखुर चनघे त्वषेार्ी । घोड िौड संताजीर्ी ।’ − मसंर्ी १६. [सं. र्तुर+क्षरु्] (वा.) 
चौखूर दूध काढिे − र्ाई म्हशीच्या र्ारी सडातंील िूध काढिे. 
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चौगि स्त्री. ठाईच्या, ल्स्थरतालाच्या र्वा या चहशयार्तका काल. मूळ तालाच्या र्ौपट जलि ताल : 
‘(पखवाजीस) सवच तंतुवायारं्ी आचि नार्िारार्ीचह साथ तोडा, िुर्ि, र्ौर्ि सुद्धा करता आली पाचहजे.’ 
− कखा १९. 
 
चौगदय, चौगदा चिचव. र्ोहीकडून; सवच बाजूंस; र्ोहोबाजूंनी (पाऊस र्. येिे). 
 
चौगिा, चौगुिा, चौगुिा, चौघुिा पु. एक र्ाव कामर्ार; वतनिार अचधकारी; र्ावाच्या बारा 
बलुत्यापंैकी एक; र्ावपाटलाच्या हाताखालील एक कामर्ार. : ‘साधारितः पाटील… र्ौरु्ला… सनर्र… 
डौऱ्या… घुडसी… तराल झकवा कोरबु… वरै्रेंना अठरा नारु झकवा आलुतिार म्हितात.’ − र्ावंर्ाडा १०. 
 
चौगिा, चौघिा ग्रामनेता; र्ौरु्ला. [झह.] 
 
चौगस्ि   न. र्ार वषामार्ील वषच. 
 
चौगान, चौगन न. मिैान; पटारं्ि : ‘तेिें घोडा चफरचवला र्ौर्ानातं ।’ − शमा ९६. [झह] 
 
चौगाना स्त्री. एक अलंकार : ‘हातीं र्ौर्ाना बवी । रत्नजडीत सुहावीं ।’ − र्ेंडुफळी १९. 
 
चौगीदय, चौणगदय चिचव. र्ारी बाजंूनी : ‘एकाएकीं उडी घालंू नये. िुरूनर् र्ौर्ीिच घेऊन भाचंडयारं्ा मार 
िेत असावें’ − मराजा ३६. (वा.) चौगीदय करिे, चौणगदय करिे − र्ारी बाजंूनी वढेिे. ‘सवच सरिार येऊन 
हैिरास घेऊन र्ौचर्िच केले.’ − ऐलेसं १७९७ 
 
चौगुि चव. १. र्ौपट; र्तुरु्चि. २. र्ौथा रु्ि जो शुद्ध सत्त्व रु्ि त्याने युक्त असा : ‘येती पािीया चमळोचन 
जर्जेठी । र्ेंडु र्ौरु्िा खेळता वाळवटंी ।’ − तुर्ा १३५. ३. र्ार पिरी झकवा र्व्हेरी (वस्त्र) : ‘मर् िुिें केलें  : 
र्ौरु्िें केलें  : मर् या श्रीर्रिावचर ठेचवलें  :’ − लीर्उ १५. [सं. र्तुर+रु्ि] 
 
चौगुणिि, चौगुिी चव. र्ार पटीने; र्ौपट; र्तुरु्चचित. 
 
चौघडा पु. १. िेवालयातूंन, राजवाड्ातून चनत्य र्ार, र्ार घटकानंी वाजचवण्याकचरता कालू, नर्ारे, 
नौबती, सूर, सनई र्त्यािी वायारं्ा संर्. प्रत्येकी िोन याप्रमािे िोन मनुष्ट्यानंी वाजवावयाच्या र्ार नर्ाऱ्यारं्ा 
समुिाय. यापंैकी िोन नर्ारे व िोन चटमक्याचिंला असतात. यावरून नौबती, सूर, सनई र्त्यािी वायाचं्या 
समुिायासही हार् शब्ि लावतात : ‘िंडतो नामार्ा र्ौघडा ।’ − भज ६३. २. एक मान (र्ौघडा 
बाळर्ण्यार्ा). हा मराठी राज्यात चवजयी सरिारास चमळे, त्याबद्दल सरकारातून त्यास सालीना १२०० रु. 
र्ी नेमिूक चमळे. [सं. र्तुर + घचट] (वा.) चौघडा आखर होिे − अखेरर्ा र्ौघडा वाजिे. तळावरून कूर् 
व्हावयाच्या चिवशी अंतराअंतराने तीन र्ौघडे वाजत. शवेटर्ा र्ौघडा वाजपयानंतर तळावर कोिीही असता 
कामा नये असा चरवाज असे. चौघडा वाजिे − (कत्यांर्ी षष्ठी). (ल.) एखायार्ी बिनामी होिे. 
 
चौघडा, चौघड्याची अवटी पु. सोन्द्यार्ािंीच्या पत्र्यावर ठसे उमटवण्यारे् सोनारारे् एक साधन. 
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चौघडी स्त्री. पातळ, लुर्डे र्त्यािींर्ी र्ौपिरी घडी : ‘रंरु्आजी पुढपया सोप्यात र्ौघडीवर अंर् 
टाकीत.’ − हपा १०३. 
 
चौघडी, चौघड्या चव. र्ौघड्ातील नर्ारा व िंील वाजचविारा. 
 
चौघाचार पु. लोकाचं्या तळतळाटार्ा, अचभशापार्ा भोविारा पचरिाम; (लहान मुलाला 
लार्िारी) लोकारं्ी दृष्ट. (चि. बाधिे.) 
 
चौघाचार पु. (एखाया वस्तूवरील) पुष्ट्कळारं्ी मालकी; सामाईक हक्क; सावचजचनक सत्ता. 
 
चौघाचार पु. १. सामान्द्य व्यवहार, आर्ार; लोकरीती. २. र्ौघानंी केलेला न्द्याय; परं्ाईत; 
चनवाडा : ‘राचखला हा होता बहु र्ौघार्ार । साक्षीनें ववे्हार चनवचडला ।’ − तुर्ा १२१७. 
 
चौघुिपिा, चौघुिकी पु. स्त्री. र्ौरु्पयारे् काम, अचधकार. 
 
चौघे, चौघी चव. पु. अव. १. र्ारजि; र्ार आचि र्ौघे या िोहोंच्या अथात थोडासा फरक आहे. र्ार 
शब्ि सवांसाठी वापरतात परंतु र्ौघे हा शब्ि सजीव प्राण्यास उदे्दशून − चवशषेतः मनुष्ट्यासं उदे्दशून वापरतात. 
२. थोडे; चतघे−र्ौघे; तीन−र्ार. ३. जर्; जनता; समाज; लोक; जन. उिा. र्ौघारं्ा चवर्ार, बुद्धी, रीत. ४. 
(साकेंचतक) र्ार विे : ‘न मनी र्ौघारं्ीं उत्तरें । उपवासें नावरे ।’ − ऋव ४४. ५. र्ार िेह; सूक्ष्म, स्थूल, 
कारि व महाकारि िेह; शरीर : ‘राजस चवठाबाई मािंें ध्यान तुिें पायीं वो । त्यजूचनया ं र्ौघासंी लावी 
आपुचलये सोई वो I’ − तुर्ा २८९. ६. र्ार मुक्ती : ‘र्ौघी जिी तटस्थ पाहती । स्वरूपल्स्थती न विचव े।’ − 
हचरचव ३·२. ७. र्ार वार्ा (परा, पशयंचत, मध्यमा, वैखरी) : ‘कृष्ट्ि विुचचनया श्रेष्ठ । र्ौघे र्जचताती भाट ।’ − 
एरुस्व ६७६. [सं. र्तुर्] (वा.) चौघाि बसिे − लोकात, समाजात वावरिे, वार्िे; लौचकक राखिे. 
चौघांवर िान घेिे − १. लोकमत िुंर्ारून िेिे; जनतेर्ा, समाजार्ा चनिचय धाब्यावर बसचविे; लोकावंर 
ताि करिे. २. अचधक उंर् तान, लकेर घेिे. 
 
चौघेरा चव. (चविकाम) िोन फिीच्या िोन तारा घेऊन िाट चविलेले. 
 
चौचक न. कवाड; िाराच्या फळ्या; िंडपा : ‘नविाराचंर्या र्ौर्कीं । बािूचन संयतीर्ी आडवकंी ।’ − 
ज्ञा १२·५२. 
 
चौचाकी स्त्री. र्ारर्ाकी र्ाडा : ‘जेजुरकर सुतार र्ौर्ाकी नीट करावयासी आले. त्यास चतवट १ रु. १३३ 
बाभळा खरेिी केपया. र्ौर्ाकीस व तफास खािीवर ४२.’ − पेि ३१·११८. 
 
चौचाकी पांढर १. र्ाव; र्ावकरी; र्ाववस्ती; र्ावरे् र्रीब, सुखवस्तू र्. सवच लोक. (चि. चमळिे, जमिे, 
र्ोळा होिे.) २. र्ौर्ाकी यातील र्ार र्ाकाचं्या अथासंबधंी बरार् मतभेि आहे. काहींच्या मते ही र्ौर्ाके 
म्हिजे िेशमुख, िेशपाडें, पाटील व कुलकिी ही (र्ार र्ाके) होत. काही लोक सूयारे्, कंुभारारे्, तेपयारे् 
व र्ाड्ारे् अशी (र्ावार्ी) र्ार र्ाके मानतात. कोिी पचहले सरकार, िुसरे पाटील, कुळकिी, िेशपाडें, 
िेशमुख; चतसरे चमरासिार, शतेकरी र्. समुच्चयाने व र्ौथे बलुतेिार अशी र्ार र्ाके मानतात. ३. काही लोक 
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असे म्हितात की खेडेर्ावरे् लोक जो कोिी नेता भेटेल त्याच्या तंत्राने वळेेनुसार वार्िारे, प्रसंर् पाहून 
पुढेमारे्, उजवीकडे, डावीकडे वळिारे व अल्स्थर बुद्धीरे् असतात त्यावरून हा वाक्प्रर्ार रूढ िंाला आहे. 
 
चौचाि चव. १. र्वर्ाल; प्रत्येक नव्या कपपनेने, र्ालीने, मोहून जाऊन तीप्रमािे वार्िारा. २. लहरी; 
स्वचे्छार्ारी; स्वच्छंिी. ३. नाना कुलंर्डी, लफडी करिारा. ४. भटक्या; भिरं्; बडबड्ा; र्हाडखोर; 
र्प्पीिास; वार्ाळ (हा अथच चस्त्रयाचं्या संबधंी चवशषे रूढ आहे). ५. स्वचे्छार्ारी; िुःशील; नार्री; नटवी 
(स्त्री). 
 
चौकचथी  स्त्री. अंिाधंुिी; बडंाळी : ‘नानाफडिीस याच्या मृत्युनंतर पुिे िरबारातंील जी र्ौझर्थी 
माजली.’ − सअस ६०. 
 
चौजारे न. र्ातुर्णथक ज्वर; िर र्ौा या चिवशी येिारा थंडीताप. 
 
चौटके पु. र्ार टाकारें् पचरमाि; छटाक; शरेाच्या सोळाव्या भार्ारे् माप, वजन; र्वटके. 
 
चौटाकी  चव. र्ार टाक्यारं्ा (रोि). 
 
चौडचाि स्त्री. (घोड्ारे्) पुढील पाय जलि उर्लून िंपाट्याने र्ालिे. पहा : चावडचाि 
 
चौडाळ   पहा : चौढाळ : ‘काय र्ोड बोलिें भजुवर र्ालिे मुरवत र्ौडाळ्यार्ी I’ − सला ३९. 
 
चौडाळिे अचि. (र्ाय, म्हैस यारं्ी कास) प्रसूतीर्ी वळे जवळ आली असता चवस्तृत होिे. [झह. 
र्ौडा] 
 
चौडुका पु. र्ोडके; एक र्मचवाय : ‘र्ोंिकापुढे र्ौडुका वाजे’ − लीर्पू २०४. 
 
चौढाळ न. १. जाचतधमचचवरचहत आर्रि. २. घोटाळा : ‘हाटारे् र्ौढाळे कोि जािे ।’ − नवनीत १५१. 
 
चौढाळ चव. र्ार उतरत्या बाजू असलेले (छप्पर, छाविी). 
 
चौढाळ, चौढाळा, चौढाळ्या चव. १. र्ौंढळ; र्हाटळ; पार्कळ. २. हरएक कामात ढवळाढवळ 
घोटाळा करिारा, कामात र्ोंधळ घालिारा. 
 
चौढाळिे उचि. जाचतचनबधं, चववाहबधंन तोडून सबर्ोलंकार होईल अशा तऱ्हेने वार्िे; 
कामुकतेर्ा अचतरेक करिे; ताळतंत्र सोडून संभोर् करिे; र्ौंडाळिे. 

सचि. १. घालमेल; हलवाहलव करून र्ोंधळ करिे; चबघाड करिे; चवर्का करिे; अनेकानंी 
चमळून एखाया कायार्ा चवर्का करिे. २. बाटचविे : ‘र्ौढाचळलें  र्ोकुळ सवच येिे:’ − सारुह १·६९. [सं.च्यु] 
 
चौढाळे  न. र्िी; िाटी. 
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चौिा पहा : चविा 
 
चौि, चौिकर, चौिकोर   पु. (फळ, कंि, भाकरी र्त्याचिकारं्ा) र्वथा भार्, चहस्सा; पहा : 
चिकोर 
 
चौि स्त्री. र्तुथी चतथी. पहा : चौथ 
 
चौिरा पु. र्बुतरा; ओटा : ‘र्ौतरेयावरी लंबोधरापुढे उतरामुख आसन’ − र्ोप्रर् १६५. [सं. र्तुर्] 
 
चौिरा पु. १. र्व्हाटा. २. कोतवालार्ी करे्री : ‘जार्ा स्वसंतोषे िेऊन खरेिीपत्र करून चिपहे ते 
तुम्ही र्ौतरा आिून िाखचवले.’ − ऐको ३९१. 
 
चौििय , चौििा, चौििी चव. र्ार राजे मालक असलेला िेश, राज्य. 

चिचव. र्ोहोकडे; र्ोहोकडून; सवच बाजूला; सवच बाजंूनी; र्ौर्िी. 
 
चौिाि, चौिािा पु. वािनातील एक ताल, ठेका. र्ार टाळारें् ठोके लार्िारा धृपि र्. [सं. 
र्तुस्ताल] 
 
चौिाळ एकार्वळेी जन्द्मलेपया र्ार अपत्त्यारं्ा समूह. 
 
चौिाळ चिचव. र्ौखूर; र्ारी पायानंी उड्ा मारीत : ‘चनळा म्हिें फंुपात उठी । र्ौताळ लारे् पाठीं ।’ − चनर्ा 
२४. 
 
चौिाळिे अचि. पहा : चविाळिे. १. चपसाळिे; क्षोभिे : ‘मज लचक्षता ंमन आकळे । मज चवसरता ं
तें र्ौताळे ।’ − एभा १६·१७०. २. धावनू येिे; भरधाव पळत सुटिे : ‘र्ौताळती र्र्नपथें । ऐसे वारू र्ारशतें 
।’ − मुसभा १२·१९२. ३. वरे्ाने जािे : ‘वरे्ें सारा यातें म्हित । र्पळ र्ौताळो िे रथ । कृष्ट्िनाथ जेथें असे ।’ 
− एरुस्व १२·६९. ४. चवस्तार पाविे; पसरिे : ‘माहा ं बळी होऊन रे्ले । पाृ वीवरी र्ौताळले I’ − िास 
१६·३·२६. [सं. र्ौ + ताल] 
 
चौिीस चव. ३४ संख्या; तीस अचधक र्ार. [सं. र्तुझस्त्रशत्] 
 
चौिुकडा चव. र्ार तुकड्ानंी बनवलेला; र्ार तुकड्ारं्ा. 
 
चौिुकी, चौिूक चव. र्ार कडवी, चवभार् असलेले; अस्ताई, अंतरा व आभोर् यानंी युक्त असे (धु्रपि). 
 
चौिू पहा : चौिारी 
 
चौिोंडा पु. र्ार तोंडार्ा, र्तुमुचख ब्रह्मा; ब्रह्मिेव : ‘र्ौतोंडा ब्राह्मिु आला : तो नेिो काई आळोर्ुचन 
रे्ला’ − उर्ी ६२. [सं. र्तुः+तुण्ड्] 
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चौत्य पु. र्तुथांश, पाव. 
 
चौत्रा पु. पहा : चौथरा 
 
चौत्रा पु. नाके; बसण्यार्ी जार्ा; स्थान; पीठ : ‘आपिासं मोर्लाई अमल र्ौते्र यावर रोज व जमीन 
र्नाम चबघे व र्नामर्ावं आहेत.’ − बाबारो २·११७. 
 
चौथ स्त्री. १. र्तुथी चतथी. २. धान्द्य मोजण्यारे् चवचशष्ट पचरमाि. ३. र्तुथांश. ४. र्ौथाई; 
मुसलमानाचं्या अमलाखालील प्रातंातून सरकारी वसुलाच्या एक र्तुथांश र्तकी मराठे वसूल करत ती 
खंडिी. 

चव. र्तकोर (भाकरी). [सं. र्तुथच] (वा.) चौथीचा चंद्र पाहिे, चौथीचा चांद पाहिे − काही 
तरी आळ, चकटाळ येिे; र्िेश र्तुथीर्ा र्ंर पाचहला असता र्ोरीर्ा आळ येतो असा समज आहे : ‘र्ौथीर्ा 
र्ािं पाचहलातं यार्ा हा पचरिाम बरे का?’ − नामिेव ८६. 
 
चौथकर, चौथकोर पहा : चिकोर 
 
चौथभरिी स्त्री. १. भारपि वयात भरिी नक्षत्री र्रं असतो असा (तृतीयेर्ा, र्तुथीर्ा, परं्मीर्ा) 
चिवस. २. मार्ील बारा मचहन्द्यातं मेलेपया मािसारें् या चिवशी केलेले श्राद्ध; भरिी श्राद्ध. 
 
चौथरा पु. घर र्. बाधंण्यासाठी बाधंलेला र्ौकोनी ओटा; जोते; र्बुतरा; घराखालर्ा र्ौकोनी उंर् 
ओटा. [फा.] 
 
चौथरा पु. र्वा या चिवशी म्हिजे मध्ये िोन चिवस सोडून येिारा ताप. 
 
चौथरा, चौथि पु. स्त्री. १. शतेातील एकूि उत्पन्नार्ा र्ौथा चहस्सा. २. शते खंडाने िेण्यार्ा एक प्रकार. 
यात शतेार्ा मालक स्वाचमत्वाबद्दल शतेाच्या उत्पन्नापैकी र्तुथांश स्वतःला ठेवनू बाकी कुळाला िेतो. 
 
चौथरी स्त्री. र्ौघडी : ‘तीं वस्त्रारं्ीया ंर्ौथरीया ंसाचट आसु िेचत :’ − र्ोप्रर् ९६−९७. [सं. र्तुधारी] 
 
चौथा पु. एक माप. (खा.) 
 
चौथा चव. पचहला, िुसरा या अनुिमातंील चतसऱ्याच्या पुढर्ा व पार्व्याच्या मार्र्ा; र्ार ही संख्या 
ज्याने पूिच होते तो. [सं. र्तुथच] 
 
चौथाई स्त्री. १. र्ौथा चहस्सा; र्तुथांश. २. खंडिी; कर; हक्क. [झह.] 
 
चौथाई अंमि र्ौथाई वसूल करण्यार्ा हक्क. 
 
चौथान्न न. चववाहसमयी वधूरे् नाव ठेवण्याच्या आधीर्ा चवधी. (कु.) 
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चौथी स्त्री. र्तुथी चतथी : ‘र्ौथीच्या वळेी घरोघरी फुर्ड्ा खेळतानंा र्वळीसारखे अंर् लवे.’ − मकथा 
६०−५. 
 
चौथी भक्िी स्त्री. ज्ञानभक्ती. 
 
चौथे न. र्ार अधोली धान्द्य; एक पचरमाि. (अचह.) 
 
चौथेिी   स्त्री. र्ौथल; शतेाच्या उत्पन्नार्ा र्ौथा चहस्सा. पहा : चौथरा 
 
चौदस स्त्री. र्तुिचशी चतथी. [सं. र्तुिचशी] 
 
चौदंडी चव. कुस्तीतील एक डाव. 
 
चौदंिी चव. १. र्ार िात ज्याला आहेत असा (हत्ती) : ‘जेवीं मिोन्द्मत्त हस्तीं । र्ौिंतारें् ।’ −कक 
१·१३·९५. २. ऐरावतारे् चवशषेि; र्तुिंत = ऐरावत : ‘ते र्ौिंते र्ोखडे । क्षीरसार्रीरे् ॥’ − चशव ९४१. [सं.] 
 
चौदा स्त्री. र्ौिा चवया : ‘र्ौिाजिींर्ी ठेव । नर्ले स्वरूप विावया ।’ − हचरचव ३·३. 

चव. १४ ही संख्या; िहा अचधक र्ार. [सं. र्तुिचश] 
 
चौदा पु. एक वनस्पती : ‘मयुर चपत्तेंसी रसेले : र्ौिेयारे् पत्र लेचपले : − रकौ १०७. 
 
चौदा कॅरट सोन्द्याच्या शुद्धतेरे् पचरमाि. शभंर नंबरी सोने म्हिजे २४ कॅरट बरोबर समजले जाते : 
‘र्ौिा कॅरटवाले सोने म्हिजे काय हे सोन्द्याच्या व्यापाऱ्यानंा… जेवढे समजेल… तेवढे ते र्तरानंा जािविे 
शक्य नाही.’ − भार्मू ५८. 
 
चौदा चौकड्यांचे राज्य न. कृत, ते्रता, िापार व कली ही र्ार युरे् चमळून एक र्ौकडी होते. अशा 
र्ौिा र्ौकड्ा होईपयंत केलेले राज्य; अचतशय िीघचकाल केलेले राज्य; राविारे् राज्य : ‘सवच िेवानंा बिंीत 
टाकिारा व र्ौिा र्ौकड्ा राज्य करिारा रावि स्वतःच्या प्रतापासंबधंाच्या र्ुकीच्या कपपनेला बळी 
पडला.’ − कीव. 
 
चौदा नारु पु. अव. र्ौिा अलुतेिार. 
 
चौदानी   चिचव. र्ार प्रकारच्या िानानंी : ‘र्ोसावीयाचंस आसन जालें  : र्ौिाचन जंु पडत असे :’ − 
लीर्पू. २८. 
 
चौदावे रत्न १. (र्ुकीने) र्ाबूक. (र्ौिा रत्ने विचन करिाऱ्या ‘लक्ष्मीः कौस्तुभ पाचरजातक.’ 
श्लोकातील ‘शखंोऽमृतं र्ाबंुधेः.’ या चतसऱ्या पािाच्या शवेटी ‘र्ाबंुधेः.’ बद्दल र्ुकीने र्ाबकू असे वार्पयाने 
र्ौिाव ेरत्न म्हिजे र्ाबकू असा अथच. २. (ल.) खरपूस मार (र्ौिाव ेरत्न (अमृत) चनघापयावर िैत्यानंा 
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बसलेपया मारावरून चशक्षा). ३. भाबड्ा मािसार्ी केलेली खोडी, फसविूक, (वा.) चौदावे रत्न दाखणविे 
− र्ाबकाने मारिे, खरपूस समार्ार घेिे. 
 
चौणदवािी, चौणदवारी स्त्री. र्ारी बाजूंनी झभती असलेले, र्ौकोनी अंर्ि; पटारं्ि; र्ौक. 
 
चौणदसा  चिचव. र्ार चिवसापूंवी : ‘अमई! चनरचखली म्या ंर्ोरटी र्ौचिसा ंरे् ।’ − आकं १८. 
 
चौधरी पु. १. र्ावर्ा एक सरकारी अचधकारी; पाटलार्ा मितनीस; काही प्रातंातं यालार् सरिेशमुख 
आचि सवचसामान्द्यपिे र्ौरु्ला म्हितात : ‘सेट्या ना र्ौधरी । पाडेंपि वाहे चशरीं ।’ − तुर्ा ३०५९. २. श्रेष्ठ; 
मुख्य मनुष्ट्य; पुढारी : ‘अवघ्या झशिळारं्ा र्ौधरी । नवाजी आचिल बायका ।’ − अमृत १२९. ३. एखाया 
समाजातील, जातीतील, धंयातील मुख्य मनुष्ट्य; वजनिार मािूस; पुढारी. ४. बलैर्ाडी हाकिारा कामर्ार, 
बलैावंरील अचधकारी : ‘स्वारीत कोतल र्ालण्यास नेण्याकचरतां… एक बैलजोडी … यावी आचि… 
र्ौधऱ्यार्ीचह नेमिूक करावी.’ − ऐरापुप्र ९·५११. [झह.] 
 
चौधार, चौधारा, चौधारी   चव. र्ार धारा, बाजू, कडा असलेले; र्ौधारी : ‘शतयोजनें रंुि लाबं । 
र्ौधार रत्नमिीरे् खाबं । आटोचनया शातकंुभ ।’ − मुसभा ४·१२. 
 
चौधारा पु. र्ार धारारें् शस्त्र : ‘एका र्ौधरे चिधलेः’ − उह १०८१. [सं.] 
 
चौनट चव. पहा : चवनट, चावनट. १. (खाण्याचपण्याच्या बाबतीत) र्ोखनळ; चर्चकत्सेखोर. २. 
र्ावट; र्हाटळ; फाजील; चवर्कट. 
 
चौपई, चौपय स्त्री. सापसुरळी. पहा : चोपई 
 
चौपट स्त्री. १. सोंर्ट्यारं्ा खेळ : ‘रंर्ीत र्ौपट तुशी खेळाया पठे पठेन जान र्डे ।’ − पला १०८. २. 
सोंर्ट्या खेळावयार्ा (घरे आखलेला) पट. [सं. र्तुर्+पट] 

चव. र्ारपट; र्ारानंी रु्िलेले; र्तुरु्चचित, र्ौरसाकार. (वा.) चौपट करिे − लाकूड तासून 
र्ारी बाजूंनी साफ करिे; र्ौरस करिे; र्ौपाट. 
 
चौपट्टा पु. १. र्ौकोनी, सपाट व चवस्तृत मिैान, जार्ा. २. रंुि व सपाट प्रिेश. 

चव. र्ौकोनी, सपाट व चवस्तृत (मिैान). 
 
चौपड पु. एक खेळ. पहा : चोपड 
 
चौपदरा, चौपद्रा चव. १. िंोळीसारखा; र्ार पिर एके चठकािी बाधंलेला : ‘हातीं पायीं धचरला । मर् तो 
र्ौपरा केला । काळारं्ा ंहातीं पडला । लार्ले मारंू I’ − र्ीतािचव २·२३८०. २. र्ौपिरी; र्ारपिरी (बे.) 
(वा.) चौपदरा पसरिे, चौपद्रा पसरिे − र्ौपिरी र्ळा काढिे; रडिे; भेकिे. 
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चौपदरी स्त्री. र्ौकोनी फडक्यार्ी र्ार टोके एकत्र धरून चभके्षसाठी बनचवलेली िंोळी; मधुकरीरे् फडके 
: ‘अन्नसत्रवापयास जसा र्ौपिरीर्ा योर् यावा त्याप्रमािे या भरतभचूमवासी जडभरतार्ी आजला हालहवाल 
होऊन रे्ली आहे.’ − के. 

चव. १. र्ार पिरारं्ा, पेडारं्ा (िोर र्त्यािी). २. र्ार पापुरे असलेपया, िोन घड्ा घालून 
केलेपया (पोळ्या). ३. र्ौघडी; र्ार पिर होतील अशा रीतीने घडी घातलेले (लुर्डे, धोतर र्त्यािी). (वा.) 
चौपदरी गळा काढिे − मोठ्याने ओरडिे, रडिे. (हाती) चौपदरी घेिे, चौपदरी येिे − चभक्षा मार्ण्यार्ा 
धंिा आरंचभिे; भीक मार्िे; अचतशय र्चरबी येिे. 
 
चौपदरीचा जहाणगरदार पु. (उप.) चभकारी. 
 
चौपदी स्त्री. र्ार र्रिारें् काव्य : ‘र्िधरारं्ी ही र्ौपिी ऐकून सारे भक्तजन त्याचं्या र्रिी लार्ले.’ − 
मसंत ५०. 
 
चौपन घट्ट, चर्खलार्ी, चर्किमातीर्ी जमीन. 
 
चौपन्न चव. ५४ ही संख्या; पन्नास अचधक र्ार. 
 
चौपाखी, चौपांखी चव. र्ार पाख्यारें् (घर); र्ार उतरत्या बाजवारं्ी ज्यार्ी छाविी आहे असे 
(घर, र्मारत); र्ार छपरानंी आच्छाचिलेले (घर र्त्यािी). 
 
चौपाट चव. र्ौरस, र्ौकोनी केलेला (र्मारती लाकडार्ा तुकडा). 
 
चौपाट चिचव. भरधाव; र्ौखूर. (चि. काढिे, पळिे, धाविे, चनघिे.) पहा : चौपाठी 
 
चौपाटिे सचि. (लाकूड र्त्यािी) तासून र्ौकोनी, र्ौपट करिे. 
 
चौपाटी   स्त्री. पुळि; समुरालर्तर्ा भार्; सावचजचनक चठकाि : ‘आपपयापुढे कोण्या 
र्ोरबाजारातंील झकवा र्ौपाटीवरील बाजारू भाषा काढण्यार्ा प्रशन नाही.’ − मसासंअभा ४२७. 
 
चौपाटी   स्त्री. र्ार रस्ते जेथे एकत्र चमळतात अशी जार्ा. [सं. र्तुःपट] 
 
चौपाठी   चिचव. र्ौपाट; भरधाव; र्ौखूर : ‘मोनजाती उर्लोचन माथें । धावंती र्ौपाठी I’ − चिपु 
१·५·११. 
 
चौपानी   स्त्री. पाण्यात वाढिारी एक र्ार पानारं्ी वनस्पती, भाजी. 
 
चौपाय पु. अव. र्ार पाय. चवचशष्ट वाक् प्रर्ारात येतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चौपायी   चिचव. १. र्ारी पायाचं्या चठकािी, बाबतीत. २. भरधाव; र्ौखूर; र्ौपाठी; र्ार पायावंर. 
(वा.) चौपायी उगविे, चौपायी उजविे − १. (घोडा र्त्यािी) र्ारी पायातं र्ारं्ला आचि सवच लक्षिातं 
बरोबर आचि र्ारं्ला चनघिे. २. (उप.) सवच लाज टाकिे; उच्छंृखल होिे; र्ोरी, झशिळकी, र्हाडी, लबाडी 
र्त्यािींमध्ये अट्टल, तरबेज बनिे. चौपायी उिरिे − १. (वासरू, झशर्रू र्त्यािी) र्ारी पाढंऱ्या खुरानंी 
जन्द्माला येिे; जन्द्मकाली पायारें् र्ारी खूर पाढंरे असिे. पहा : उिरिे. २. र्ारी पायातं भोपळेपिा येिे; 
थकपयामुळे पाय जड होिे; पायात र्ोळे येिे. चौपायी काढिे − (घोडा र्त्यािी) भरधाव फेकिे. चौपायी 
धाविे, चौपायी पळिे, चौपायी उडिे, चौपायी सुटिे, चौपायी णनघिे − (घोडा र्त्यािी) भरधाव पळिे. 
 
चौपायी   स्त्री. (प्र.) र्ौपाई; र्ार पायी; खाट. [सं. र्तुष्ट्पिी] 

चव. र्ार पायारं्ा; र्तुष्ट्पाि. 
 
चौपायी   स्त्री. झहिी पिरर्नेतील एक प्रकार : ‘चनरचनराळ्या रार्ातंील व तालातंील र्ौपाया.’ − 
र्ाचवचि ६०. 
 
चौपार चव. र्ार पार असलेला : ‘पूवी र्थे र्ौपारीर्ा वाडा होता…’ − वावारू ३६. 
 
चौपारी   चिचव. र्ाऱ्ही बाजंूनी; सर्ळीकडून; पहा : चौपाशी : ‘जैसा तडार् भरला चवशाळ । त्यार्ें 
र्ौपारीं फुटलें  जळ ।’ − पापं्र ५०·११३. 
 
चौपािवी स्त्री. र्ौपिरी; चभके्षर्ी िंोळी : ‘र्ौपालवी बाधंोचन करीं । भीक मार्ावी िारोिारीं ।’ − एभा 
३·४९४. 
 
चौपाशी, चौपास, चौपासी चिचव. र्ारी बाजंूना; र्ोहोकडे; सवच बाजंूना; सवचत्र : ‘महाभयार्ीं भतूें 
र्ौपाशीं । अहर्णनशीं िंोंबती ।’ − एभा २·२८०. 
 
चौपाळा  पु. कडीपाटार्ा िंोपाळा : ‘िेसाई र्ौपाळ्यावर कपाळाला बुक्का लावनू बसला होता.’ 
− अर्ोर्र ८. 
 
चौपाळे न. एकार् वळेी र्ार मुलासं जन्द्म िेिे. उिा. जुळे, चतळे याप्रमािे. 
 
चौपुटी स्त्री. (सामा.) र्ौपिरी; चभक्षा मार्ण्यार्ी िंोळी. (वा.) चौपुटी घेिे − चभक्षा मार्ण्यार्ा धंिा 
आरंभिे. 

चव. १. पहा : चौपुडी. २. र्ौकोनी : ‘आसन सोरठा उिचपटीं । पुढा ंमारं्ळी र्ौपुटी ।’ − ऋव ८०. 
 
चौपुडी चव. र्ार पुडे, खि, कप्पे असलेली (पेटी, करंडा). 
 
चौपेट स्त्री. १. एखाया र्मारतीच्या र्ारी बाजंूनी, अंर्ानंी वचेष्टलेले र्ौकोनी अंर्ि, जार्ा; र्ौकी : 
‘(घराच्या) र्ौकीभोवतालच्या जारे्ला र्थे र्ौपेट म्हितात.’ − अहार्ो २४६. २. र्ौसोपा. (र्ो.) 
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चौिि, चौिळ चव. १. र्ौकोनी; र्तुष्ट्कोिाकृती : ‘घटाकारें वटेाळें  । तेथ नभ र्मे वाटोळें  । मठीं तरी 
र्ौफळें । आये चिसे ।’ − ज्ञा १३·८९७. २. र्ौपट; र्ारपट : ‘मोठें र्ौफळ । अंर्ीं उल्च्छष्टार्ें बळ ।’ − तुर्ा 
२३५८. [सं. र्तुर+फल − फलक] 
 
चौिळिे सचि. र्ौरंर्, र्ोपाळा करिे : ‘आता ंहृिय हें आपुलें  । र्ौफळूचनया ंभले । वरी बैसऊं 
पाउलें  । श्रीरु्रुर्ीं ।’ − ज्ञा १५·१. [सं. र्तुष्ट्फलक] 
 
चौिळा, चौिाळा पु. र्ौरंर्; र्ौपाळा; चजर्ा खाटेप्रमािे, र्ौपाळ्याप्रमािे उपयोर् करतात अशी 
पायासचहत झकवा पायाचशवाय असलेली फळ्यारं्ी र्ौकट : ‘आनंिरावानंी ओटीवरच्या र्ौफळ्यावरून ढेकिा 
फोडला.’ − अर्ोर्र ५. (राजा.) 
 
चौिळा   पु. (चविकाम) (लुर्ड्ारे्, खिारे्) सवच सळ एक जार्ी जमवनू त्यार्ी घातलेली 
घडी. 
 
चौिुिा  पु. १. लवंर्, वेलिोडे, जायपत्री र्. चवड्ाच्या मसापयारे् पिाथच चनरचनराळे 
ठेवण्याकचरता फुलाच्या आकारार्ा, र्ार झकवा सहा, सात पुडारं्ा डबा; पानसुपारीर्ा डबा; कर्ोळे : 
‘खुशाचलत वर बसावया बाधुंन चिधला िुंला । रुपेरी तस्त तबक र्ौफुला ।’ − प्रला २१५. २. सराफार्ी वजने 
ठेवण्यार्ी वाटोळी चपशवी, बटवा. ३. एक चपतळी, घनाकृती, पार् लहान मोठे खळरे् असलेले, सोनारारे् 
उपकरि, याच्यावर सोन्द्यार्ािंीरे् पते्र हातोड्ाने बडवनू मंर्ळसूत्र र्त्याचिकातं ओवण्याच्या मण्याचं्या 
वाट्या बसवतात. ४. पत्रावळीर्ा एक प्रकार. यात मधपया पानाभोवती र्ार पाने लावलेली असतात. (को.) 
 
चौिुिी  स्त्री. १. नक्षत्राच्या आकारार्ी फुली (कापड र्त्याचिकावंर काढतात तशी); र्ािंिी. २. 
उभ्या रेघेवर बरोबर मध्यावर चतच्या र्तकीर् लाबं आडवी रेघ चिली असता होिारी आकृती; फुली. ३. र्ार 
मोती असलेला (कानातं घालण्यार्ा) लहान िाचर्ना. ४. रारं्ोळीतील र्ार चठपक्यारं्ी र्ौकट. 
 
चौिेर, चौिेरी चिचव. र्ारी बाजंूनी; र्हूकडून; चजकडेचतकडे; र्ौर्िच : ‘तंव पावले ऋषेश्वर । िेवीं िाटलें  
अंबर । अल्ग्न लाचवला र्ौफेर । परशुरामें ।’ − कक २·१३·१०७. (वा.) चौिेर उडिे, चौिेरी उडिे − १. 
(ल.) बोलण्यात, भलतीकडे वाहविे; चवसंर्त चवधाने करिे. २. र्ारी चिशानंा उधळिे. चौिेर काढिे, 
चौिेरी काढिे − (घोडा र्.) भरधाव पळविे; र्ौखूर िामटिे. चौिेर णनघिे, चौिेरी णनघिे, चौिेर उडिे, 
चौिेरी उडिे, चौिेर जािे, चौिेरी जािे − र्ौखूर, भरधाव पळू लार्िे. 
 
चौबक स्त्री. चवटीिाडूंच्या खेळातील एक पाचरभाचषक शब्ि. चवटी खाली पडू न िेता वररे्वर िाडूंने र्ार 
वळेा लार्ोपाठ उडवण्यार्ी चिया. 
 
चौबळा चव. र्ौकोनी. 
 
चौबंदी स्त्री. १. र्ावठी कार्िार्ा ताव, प्रत्येकारे् िोन वखच (पाने) असे यारे् िुमडून र्ार बिं केलेले 
असतात. २. (कार्ि र्त्याचिकारं्ी) र्ार घड्ा पाडलेली ल्स्थती, रु्ि. ३. घोड्ाच्या र्ारी पायानंा नालबिंी 
करण्यार्ी चिया; नव्याने नालबंिी करिे. 
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चव. र्ारारं्ा बनलेला. १. र्ार बिं, वखच ज्यास आहे तो (र्ावठी कार्िार्ा ताव). २. र्ारी 
पायानंा मारलेले (घोड्ारे् नाल). ३. र्ार बिंानंी र्ाठलेले (कंुपि र्.). ४. र्तुरु्चिी; र्ारपट; र्ारानंी 
संबद्ध. [झह.] 
 
चौबार, चौबारा, चौबारी पु. स्त्री. १. र्व्हाटा; नर्रातील र्ार रस्ते ज्या चठकािी चमळतात तो र्ौक : 
‘म्हिौचन वारे्र्ा र्ौबारा । घातचलया धमार्ा पसारा ।’ − ज्ञा १६·२२३; ‘तपोवृत्ताचर्या झर्ध्या । रु्ंडाळोचन 
िेहनाम बाहुचलया । वारे्च्या र्ौबाचरया । ज्ञान िेती पोसिें ।’ − मुआचि १·६२. २. (घरासमोरील) र्ौक; अंर्ि 
: ‘चरठेमाळ अचत बरवी । करीं घेऊचनया सािावी । नंि र्ौबारा जाऊचन ।’ − चनर्ा ११. ३. र्ौबारी; चिवािखािा; 
मंचिर : ‘हाट र्ौहोटे तीथरी । मढ मंडप र्ौबारी । िेखे धमचसाळा ंI − ऋव २०. 

चिचव. र्ोहोंकडून; सवचबाजंूनी : ‘उर्वला चिनराज बाि आले र्ौबारा :’ − बर्ाथा ६०५. 
 
चौबारी स्त्री. सोंर्ट्याचं्या खेळातील पचरभाचषक शब्ि. र्ार एकरंर्ी सोंर्ट्या मेपयाने होिारा, येिारा 
डाव, बाजू; र्ौसष्टी. 
 
चौबारी चव. एकामार्ून एक असे र्ार बार करिारा (फटाका). 
 
चौबारे न. र्ारी बाजंूनी बाधूंन काढलेली र्ौकोनी चवहीर : ‘वसेी आंतु र्ौबारें − स्थानपोथी २५. 
 
चौबुरजी स्त्री. १. र्ार बुरुज असलेली र्ढी, कोट, लहानसा चकल्ला. २. शत्रूपासून बर्ावारे् 
चठकाि; लहान िुर्च. ३. एक प्रकारर्ा लाकडी चकल्ला. असा चकल्ला संरक्षिाकचरता करीत असत व ह्ातून 
तोफारं्ा मारा करता यावा म्हिून झभतीत भोके ठेवलेली असत. ४. अस्मानी महाल; उंर्ावरील तटबिंी 
केलेला महाल, वाडा र्. [फा.] 

चव. र्ार बुरुज ज्याला आहेत असा (चकल्ला र्.). 
 
चौभय पु. र्ुबंळ : ‘मोतीनी र्ौभय’ − जलोसा ६०४. 
 
चौभास चव. १. र्ार भाषा जाििारा. २. (ल.) हुशार; र्लाख; तरतरीत; जािता; र्ौकस. [सं. 
र्तुभाषी] 

चिचव. (र्ार भाषाचं्या प्रातंातं) र्ोहोकडे; र्ारी बाजूला; सवचत्र : ‘उिीम वाढला र्ौभास । बावन्नविा 
साचरखा ।’ − मुआचि २५·५३. 
 
चौमुळी पहा : चौमोळी 
 
चौमेखिे उचि. हात पाठीमारे् बाधंिे; मुसक्या बाधंिे; र्तुभुचज करिे. (वा.) चौमेखी करिे − िोन 
हात व िोन पाय र्ारी बाजूस र्ार मेखा ठोकून त्यास िोरीने बाधूंन ठेविे : ‘उभयता मारेकरी याचं्या पायात 
बेड्ा घालून र्ौमेखी करून पहाऱ्यात ठेवले.’ − नार् २·७७. 
 
चौमेर स्त्री. पु. र्वाठा. 
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चौमेर, चौमेरी, चौमेरे चिचव. (शतेाच्या) र्ारी बाजंूनी, मेरानंी, कडानंी; र्ौफेर; र्हूकडून : ‘ना तरी 
रिीं शव साचंडजे । तें र्ौमेरी चर्धीं चविाचरजें ।’ − ज्ञा २·२००. 
 
चौमोळी  चव. र्ार पाखी असलेले; र्ौपाखी (घर र्.). 
 
चौर पहा : चवर, चवरगोंडा, चवरी 
 
चौर पु. जमीन मोजण्यारे् एक पचरमाि. पहा : चाहूर 
 
चौरकानी रेघ, चौरकानी ओळ िुमडलेपया कार्िाच्या र्ार रकान्द्यातूंन जािारी रेघ, ओळ; मुलानंा, 
चवयाा यांना, आचश्रतानंा पत्र चलचहताना अशी (र्ार रकान्द्यातूंन जािारी) ओळ काढतात. (चि. काढिे, 
ओढिे.) 
 
चौरडोि, चौरडोिी पु. स्त्री. अंबारी. पहा : चवरडोि : ‘काम सुनेरी बहुत मुलायम र्ौरडोल 
हलकचडया ।’ − िेप ५८. 
 
चौरपंचक न. (ज्यो.) र्ोरपंर्क, पार् अशुभ मुहूतांपैकी एक. अल्ग्नपरं्क, मृत्युपरं्क, राजपरं्क 
व हाचनपंर्क ही र्तर र्ार अशुभ पंर्के होत. या मुहूतावर प्रवासाला चनघापयास र्ोर, िरोडेखोर यापंासून 
त्रास होतो. पहा : अक्ग्नपंचक, पंचक 
 
चौरिी स्त्री. र्ोरवळे. पहा : चोरळी 
 
चौरशी स्त्री. एक प्रकारर्ा सामता; सुतारारे् चछर पाडण्यारे् एक हत्यार; चककरे. पहा : चोरशी 
 
चौरस पु. सवच बाजू समान व सवच कोन काटकोन असलेला र्ौकोन; समर्तुष्ट्कोन. 

चव. १. र्ौकोनी (शते र्.). २. साफ तासून र्ौकोनी केलेला (र्मारती लाकडार्ा तुकडा, खाबं 
र्.). ३. (ल.) र्तुर; हुशार; हरएक कामात प्रवीि. 
 
चौरस आहार समतोल आहार; पोषक रव्ये असलेला आहार : ‘र्ौरस आहाराच्या दृष्टीने अन्नारे् घटक,’ 
− पाकचसद्धी ९. [सं. र्तुर् + अस्त्र] 
 
चौरसपि न. प्रमािबद्धता; कोनारं्ा प्रमािशीरपिा : ‘पचर ते भारु कैसे । िेवारे्चन कृपावसे । 
िोन्द्ही माडंले सचरसे । र्ौरसुपिें ।’ − ऋव ७१. 
 
चौरसमान न. र्ौरस माप, प्रमाि; के्षत्रमान; जमीन र्त्याचिकारें् के्षत्र चलचहण्यार्ी, सारं्ण्यार्ी 
पद्धती. उिा. शभंर र्ौरस याडच; र्ारश ेर्ौरस फूट. 
 
चौरस सारिी (र्.) ज्या सारिीमधील पकं्ती आचि स्तंभ यारं्ी संख्या समान असते अशी सारिी. 
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चौरसी घंटा घंुर्रू लावलेली िंलू. 
 
चौरस्िा  पु. र्ार रस्ते चमळतात ती जार्ा; र्ौक : ‘चिवसातून िहा वळेा पानासाठी र्ड्ाला 
र्ौरस्त्यावर चपटाळिे.’ − पचरपूती ६२. 
 
चौरस्िा  चिचव. र्ारी, अनेक रस्त्यावंर, रस्त्यातूंन; र्ारी रस्त्याचं्या बाजंूनी, र्ारी बाजंूनी, 
र्ोहोकडून; र्ौफेर. 
 
चौरस्िी  चव. र्ार रस्ते असलेला : ‘बर्ीच्यातंील र्ौरस्ती मार्च स्फचटकमय, एकसारखे समान 
असून.’ − मंजुघोषा २. 
 
चौरंग पु. १. र्ार पाय असलेली, स्नान र्. करताना बसायला घेण्यासाठी केलेली लाकडी र्ौकी; 
लाकडारे् र्ौकोनी, र्ार पायारें् आसन, बठैक. २. (ल.) हातापायाने चवरचहत असा; परं्ू : ‘त्या परतोचन 
राजकन्द्येसी सारं्ती । कीं र्ौरंर्ा केला जो चनचश्चतीं । तो तस्कर तेचलयाच्या र्ृहाप्रती । घािा हाकंीत बसैला 
।’ − शमा ६६. (चि. करिे) [सं. र्तुर+अंर्] (वा.) चौरंग होिे, हािापायांचा चौरंग होिे − १. (थंडीने, 
िुखण्याने) शरीर आखडिे; बसण्यार्ा एक प्रकार : ‘करून र्ौरंर् र्ौरंर् िेहार्ा ।’ − भपसं ५४. २. (र्ोर र्.) 
हातपाय जखडून बाधंला जािे. 
 
चौरंगिे  (एखायारे्) हातपाय छाटून परं्ू करिे; र्ौरंर् बनचविे. 
 
चौरंगवायु, चौरंगवाय ू पु. घोड्ार्ा एक रोर्; ‘याने घोड्ारे् र्ारी पाय सुजतात.’ − अश्वप २·१८०. 
 
चौरंगी पु. वड्ार्ा एक प्रकार. 
 
चौरंगी घाव र्हू बाजंूनी मारा करिे : ‘हािा हािा : ना एका : ऐसें म्हिौचन र्ोसावीं तेयाचंस र्ौरंर्ी घाओ 
केला :’ − लीर्पू २९९. 
 
चौरंगी णवद्या र्ौरंर्ीनाथाला प्राप्त िंालेली शरीरावयव पुन्द्हा चनमाि करिारी चसद्धी : ‘सारंर्पडंीतीं 
र्ोसावीयातंें पुचसलें  : जी जी : र्ौरंर्ीर्ी वीया कविी ठार्ं आचत?’ − लीर्उ ४२५. 
 
चौराशी   स्त्री. एक सुतारी हत्यार, र्ोरशी. (को.) पहा : चौरशी 
 
चौरी स्त्री. मोरे्ल. पहा : चवरी : ‘बसूनशानी िाजी फडके वर र्ौरी उडवीत ।’ − चवज्ञाचव ८·४·८०. 
[सं. र्ामर] 
 
चौरीदार पु. र्वरीने वारा घालिारे नोकर : ‘र्ौरीिार र्ौऱ्या ढाळत होते.’ − राऊ ११०. 
 
चौरीय न. र्ोरी : ‘र्ौरीय कचरता र्ायन बजावे’ − परं्ो १५५·३. [सं. र्ौयच] 
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चौरीयेरि पु. र्ोरून व्यचभर्ार करिारा : ‘र्तके र्ौरीयेरत चजया काचमनी चतया तृिसमान लघु 
माचनती’ − परं्ो १८·१८. [सं. र्ौयचरत] 
 
चौरीबदार, चौरीबारदार  पु. र्वरी ढाळिारा. पहा : चवरीबरदार 
 
चौरेचाळ, चौरेिाळ, चौरेचाळीस, चौरेिाळीस चव. ४४ ही संख्या; र्ाळीस अचधक र्ार; र्व्वेर्ाळीस 
पहा : चवरेचाळी [सं. र्तुश्चत्वाझरशत्] 
 
चौरेहत्तर, चौऱ्याहत्तर चव. ७४ ही संख्या; सत्तर अचधक र्ार. [सं. र्तुःसप्तचत] 
 
चौरे णहव िर र्ार चिवसानंी शरीरात भरिारी थंडी; चहवतापार्ा एक प्रकार : ‘हा एकाएकी र्ौऱ्या 
चहवाने आजारी िंाला.’ − वाचक ५४. 
 
चौराँ पडिे एकार् वस्तूला फार मार्िी असिे. (कु.) 
 
चौयय न. र्ोरिे; र्ोरण्यार्ी चिया. [सं.] 
 
चौयय−उन्माद पु. (मानस.) र्ोरी करण्यार्ी अचनवायच पुनरावती र्च्छा. 
 
चौययकामुकिा स्त्री. (मानस.) र्ोरी करण्यातून लैं चर्क उते्तजन अनुभविे. 
 
चौऱ्याण्िव चव. ९४ ही संख्या; नव्वि अचधक र्ार. [सं. र्तुनचवचत] 
 
चौऱ्यायशी, चौऱ्याशी चव. १. ८४ ही संख्या; ऐशी अचधक र्ार. २. (ल.) र्ौऱ्याशंी लक्ष योनी; जीवाला 
प्राप्त होिारे अनेक जन्द्म : ‘उत्तम तनु जार्ल मर् फेरे र्ौऱ्याशी चफरसी ।’ − िेप ६८. [सं. र्तुरशीचत] 
 
चौऱ्यायशी, चौऱ्याशी जन्मयािना चौऱ्यायशी िक्षयोनी, चौऱ्यायशी िक्षजीवयोनी १. र्ौऱ्यायशी लक्ष 
योनींतून जन्द्ममरिाचं्या भ्रमिारे् िुःख : ‘न र्ुकली जन्द्म र्ौऱ्यायंशी यातना ।’ − चनर्ा ३२४. २. जारज, 
अंडज, स्विेज व उद् चभज या र्ार खािींतून प्रत्येकी चनरचनराळ्या एकवीस लक्ष योनी चमळून र्ौऱ्याशंी लक्ष 
योनी होतात झकवा २० लक्ष वृक्षािी स्थावर योनी, ११ लक्ष कीटकयोनी, ९ लक्ष जलर्र योनी, पक्ष्याचं्या १० 
लक्ष योनी, ३० लक्ष पशुयोनी व ४ लक्ष मनुष्ट्ययोनी चमळून ८४ लक्ष योनी होतात : ‘प्राप्त र्ौऱ्याशीलक्ष योनी ।’ 
− िेप २६. 
 
चौऱ्यायशीचा िेरा, चौऱ्यायशीचा गरका १. र्ौऱ्यायशी लक्ष योनीतून पुनः पुन्द्हा जन्द्मिे−मरिे असे ८४ लक्ष 
वळेा होिे; जीवाला र्ौऱ्यायशी लक्ष चनरचनराळ्या िेहातूंन, रूपातूंन भ्रमि केपयानंतर मोक्ष चमळतो ही झहिंूर्ी 
समजूत आहे : ‘तुका म्हिे शहािा होईरे र्व्हारा । र्ौऱ्याशीर्ा फेरा चफरों नको ।’ − तुर्ा ३०१८. २. (ल.) 
पुनजचन्द्म; संसारयातना. ३. (ल.) अत्यंत रु्ंतारु्ंतीर्ी ल्स्थती; न उकलता येिारा घोटाळ्यार्ा प्रसंर्. 
 
चौऱ्याहत्तर चव. ७४ ही संख्या. सत्तर अचधक र्ार. पहा : चौरेहत्तर 
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चौयोन्माद पु. (चश.) कोितीही आर्णथक हतबलता नसताना, उलट आर्णथक सुबत्ता असतानाही 
वस्तू र्ोरण्यार्ी अचनवायच वृत्ती झकवा ऊमी; एक चवकृती. [सं.] 
 
चौि न. लहान मुलार्ी शेंडी राखण्यार्ा चवधी; र्ूडाकमच; र्ोळे : ‘र्ौल तें कुमारावस्था जाि । 
ब्राह्मिपि उपनयनें ।’ − एभा २१·२५१. [सं.] 
 
चौि, चौिी स्त्री. र्वली पाव भार : ‘अधी आसु नपुरे : मर् र्ौलेया साटी आउसारं्ी वाटी वीकीली :’ 
− लीर्उ ३९८. 
 
चौिी स्त्री. िोन आिे चकमतीरे् (र्ािंीरे्) नािे; िुिेली. पहा : चवि, चविी 
 
चौविी स्त्री. एक खायपिाथच : ‘तािुंळ वेचळलेः र्ौविी एकवाट वचेळलीः’ − लीर्उ २२४. 
 
चौवर न. र्वरे, वाखार्ा र्ोंडा, सिावारी र्ाईरु्राचं्या झशर्ाला बाधंतात तो : ‘चिन चिन चिवाळी, 
र्ाया म्हशी ववाळी । र्ाया म्हशी र्ौवरं, झशर् भाई नव्वर ।’ − लोसाको. 
 
चौवरआढी चौचा अंक − प्रशस्त माडंी घालिे. 
 
चौवा पु. १. र्व्वा; र्ंचजफातील, पत्त्यातंील कोित्याही रंर्ारे् र्ार चठपक्यारें् पान. पहा : चव्या. २. 
फाशाचं्या खेळातील र्ारारें् िान. 
 
चौणवशी  स्त्री. र्ोचवसारं्ा समुिाय. 

चव. र्ोवीस भार् ज्याच्या पोटात आहेत असा (शरे र्.). 
 
चौवीस चव. २४ ही संख्या; वीस अचधक र्ार; र्ोवीस. [सं. र्तुचवशंचत] 
 
चौवेचाळ, चौवेिाळ, चौवेचाळीस, चौवेिाळीस चव. ४४ ही संख्या, र्ाळीस अचधक र्ार. पहा : 
चौरेचाळ 
 
चौशािा   पु. शपेयासारखे एक वस्त्र : ‘अंर्ावरील र्ौशाला िोन जोचडया होत्या.’ − पेि १८·८८. 
 
चौशी, चौश्या चिचव. र्ारी बाजूंनी; र्हूकडून. (र्ो.) 
 
चौशेरी स्त्री. र्ार शरेारें् माप, वजन. 

चव. र्ार शरेारें् बनलेले (माप, वजन). 
 
चौस पु. खाजिार्ा भार्. (र्ो.) 
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चौसर पहा : चौसार : ‘लहानपिापासून जडलेली शतरंज व र्ौसर याचं्या जुर्ारारं्ी सवय उफाळून 
आली.’ − र्ाचलब १४. 
 
चौसष्ट, चौसट चव. ६४ ही संख्या; साठ अचधक र्ार. [सं. र्तुःषचष्ट] 
 
चौसष्ट कपपळी र्ौसष्ट प्रहर खलून औषधाकचरता तयार केलेली झपपळी. 
 
चौसष्टी स्त्री. एकार् जातीच्या र्ौसष्ट वस्तंूर्ा समुिाय. 
 
चौसष्टी स्त्री. (एक पक्षाच्या) एकार् रंर्ाच्या र्ार सोंर्ट्या मारपया रे्पयाने अंर्ावर येिारी बाजू. 
(सोंर्ट्यातील) र्ौवारी. 
 
चौसष्टी स्त्री र्ौसष्ट कला : ‘चशिपया बहुत र्ौसष्टी । स्वरूप तुिें वर्णिता ं।’ − हचरचव ३·४. 
 
चौसा चव. खालच्या व वरच्या िाढा आलेला (बैल र्त्यािी) : ‘तो (सजा बैल) आता र्ौसा िंाला 
होता.’ − भेटी ९१. 
 
चौसार, चौसारखेळ पु. १. सोंर्ट्या, बुचद्धबळारं्ा खेळ. २. बुचद्धबळार्ा, सोंर्ट्यार्ा पट. 

चव. १. र्ार सोंर्ट्या−सारासंंबंधी; बुचद्धबळाच्या खेळातील एक पाचरभाचषक शब्ि. २. र्ौकोनी. 
(प्रा.) [सं. र्तुर्+सार] 
 
चौसारिी, चौसंरिी स्त्री. र्ौा यािंा (नारं्रण्यार्ी, वार्ण्यार्ी, आवृत्ती करण्यार्ी) चिया करिे; 
र्ौथी पाळी. 

चिचव. र्ौा याने; र्ौा यािंा. 
 
चौसारिे, चौसरिे उचि. (नारं्रिे, वार्िे, उजळिी करिे र्. चिया) र्ौा यािंा करिे; र्वथी पाळी 
करिे. 
 
चौसीम स्त्री. र्ौा या प्रकारर्ी हलकी जमीन. 
 
चौसोपी  स्त्री. १. र्ार सोप्यारं्ी जार्ा; वाड्ार्ा एक भार्; र्ौक : ‘मानकरी, सरिार वरै्रेर्ी 
तजवीज र्ौसोपीत लावावी. − डुचश २. २. र्ार सोप्यारं्ा समुिाय. 

चव. र्ार सोप्यारं्ी (र्मारत, घर र्त्यािी). 
 
चौहटा, चौहाटा  पहा : चोहटा : ‘मर् म्लेंछारें् वसौटे । िारं्ािें हन कैकाटें । का ं चशचबरें र्ौहटे । 
नर्रींरे् ते ।’ − माज्ञा १७·२९४. 
 
चौहद्द स्त्री. र्तुःसीमा िाखचविारा तक्ता, नकाशा. 
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चौहाशी  चव. र्ारी बाजूंना नक्षीिार काठ असलेली (शाल र्त्यािी). 
 
चौहोट, चौहाट पु. र्ौकाकृती िुकाने; र्ौकातील र्तुवाही िुकाने. पहा : चोहट, चौहटा चव्हाठा : 
‘रर्नाचवशषेें चवचर्त्री । हाट र्ौहोटे तीथरी ।’ − ऋव २०. 
 
चौळा, चौळी पहा : चवळा, चवळी 
 
चौं 
 
चौंगा पु. १. र्ार बोटे रंुिी; र्ार बोटाचं्या प्रमािेर् (लाबंीरे्, रंुिीरे्) माप; र्ार अंरु्ले; हाताच्या र्ार 
बोटाचं्या मुळाशी चिलेला िोऱ्यार्ा वढेा. २. पजंा; तळहात : ‘र्ौंरे्यावरी र्ौंर्ा ठेचवला’ − अली ८९. 
 
चौंचे उचि. १. पाहिे. (र्ो.) २. र्ालिे. 
 
चौंटके पहा : चोंडके 
 
चौंडक चव. ज्याला र्ार डंक्यार्ा मान चमळाला आहे असा. 
 
चौंडका, चौंडकी, चौंडके, चौंटके पु. स्त्री. न. र्वडंके. पहा : चोंडके : ‘आचि सहस्राजुचन सपचरवारीं 
माचरला । त्याचर्या धडार्ा र्ौंडका केला ।’ − स्वाचि १·६·७७; ‘र्ोमुखी र्ळका र्ौंडकी िुटाळा ।’ − हचरचव 
२३·२७; ‘एक मरिारे्चन धाकें  । काखे लोभार्ें र्ौंडके ।’ − एरुस्व ११·६०. [क.] 
 
चौंडका पु. तुितुिे. 
 
चौंडाळिे सचि. संकर करिे; चबघडविे. पहा : चौढाळिे : ‘र्ोवळीजन चवटाचळला । र्ौंडाचळला 
व्यचभर्ारें ।’ − मुसभा ११·२६. 
 
चौंढळ पहा : चौढाळ 
 
चौंधा पु. १. र्व्हाटा. २. र्ार र्ावर्ी हद्द जेथे चमळते ती जार्ा : ‘र्ौ र्ावंीर्ा र्ौंधा िचक्षिेस सुपे.’ − 
मर्सा १८·४. 
 
च्यकम च्यकम उद्र्ा. तंबाखू वरै्रे र्घळताना होिारा आवाज : ‘आपटेने जयार्ी चर्मूट फक्कन तोंडात 
टाकली आचि हात िंाडीत च्यकम् च्यकम् करू लार्ला.’ − मकथा ६०. 
 
च्यक उद्र्ा. घोडा, बलै हाकताना उच्चारावयार्ा शब्ि : ‘टारें्वापयानं घोड्ाला रक, च्यक्, हार्ट्, 
वरै्रे करावं तसं चतर् ंर्ाललं होतं.’ − अर्ं १०७. 
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च्यविे अचि. १. घसरिे; ढळिे; पडिे : ‘जननीकुक्षींतूचन िोधें च्यवला म्हिोचन तो च्यवन ।’ − मोआचि 
३·१२. २. (ल.) पतन पाविे; भ्रष्ट होिे; नीचतमते्तपासून ढळिे; र्ळिे : ‘झपडोिक चियालोपें च्यवती सवच 
पूवचज ।’ − र्ीस १·४१. [सं. च्यवन] 
 
च्यवन न. १. घसरिे; पडिे; िूर होिे; च्युती. २. पािंरिे; स्रविे; र्ळिे. [सं.] 
 
च्यवन स्त्री. कलावतंीि; नायकीि. (र्ो.) 
 
च्याऊम्याऊ, च्यावच्याव स्त्री. १. लहान मुलारं्ा एक खेळ. यात मुले एकमेकारें् कान धरून र्ािे 
म्हितात. २. (ल) चभते्रपिाने कर् खािे माघार घेिे; कार्रिे. 
 
च्याच्या स्त्री. १. पकडलेपया, िुखावलेपया झकवा िुरावलेपया पक्ष्यारं्ा आवाज, झकर्ाळी; र्ावर्ाव. २. 
(ल.) चपरचपर करिे; रडर्ािे सारं्िे; र्यावया करिे. (चि. करिे.) 

चिचव. १. र्यावया करीत, चपरचपर करीत, च्याच्या आवाज करीत. [ध्व.] 
 
च्यान प्रत्यय. पासून या अथी. उिा. कालच्यान = कालपासून. (िेवाच्यान, र्ळ्याच्यान यातील च्यान 
शब्ि शपथवार्क ‘र्ी आि’ असा आहे.) (कुि. र्ो.) 
 
च्याप्या स्त्री. १. मोठ्या कुटंुबातील चर्पयाचपपयारं्ा एकचत्रत र्ोंर्ाट. २. (ल.) पोरेबाळे; चर्लीचपली. 
[ध्व.] 
 
च्यामारी उद्र्ा. चनषेधात्मक उद्र्ार : ‘च्यामारी! ते माझ्या लक्षातर् नव्हतं.’ − उकथा ११८. 
 
च्यायभिे उद्र्ा. आश्चयोद्र्ार : ‘च्यायभले! म्हिजे आम्हीर् मूखच!’ − लव्हाळी १२५. 
 
च्यायिा उद्र्ा. चनरथचक उद्र्ार : ‘चलचहतानासुद्धा, च्यायला! आमर्ी भाषेर्ी कसरत.’ − लव्हाळी 
११६−११७. 
 
च्यारी चव. र्ारही : ‘ऐसे च्यारी आत्मे ।’ − िास ८·७·४५. 
 
च्यावच्याव स्त्री. च्याच्या; चर्वचर्व; ओरड; कटकट; र्ोंर्ाट. 
 
च्युि चव. भ्रष्ट िंालेला; पडलेला; र्ळालेला; घसरलेला; र्चळत. (समासात) पिच्युत; स्थानच्युत; 
अचधकारच्युत; बधंच्युत र्. [सं.] 
 
च्युिपंचम चव. (संर्ीत) कमी उंर्ीर्ा परं्म : ‘या परं्माला च्युतपरं्म असे नाव चिलेले आहे.’ − 
मार्ोवा १७. 
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च्युणि, च्युिी स्त्री. १. घसरलेली, खालावलेली ल्स्थती, अवस्था; भ्रष्ट अवस्था; उतरती कळा; ऱ्हास. 
२. (शाप.) मार्च सोडिे; सरिे; सरकिे. [सं.] 
 
च्युणिकोि पु. जहाजावरच्या लोखंडाच्या आकषचिाने ‘ख’ झबिूमधून जािाऱ्या वतुचळाशी 
होकायंत्राच्या सुईने केलेला कोन. [सं.] 
 
च्युणिमंि चव. पतनशील, ज्यामुळे पतन होते अशी : ‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : एक तें अच्युत पि : 
आन्द्यकें  च्युचतमतें पिें :’ − लीर्उ ४८४. 
 
च्यरू्ंग गम र्घळण्याच्या र्ोळ्या : ‘र्ॉकलेट झकवा च्यरू्ंर् र्म.’ − खडेघाशी ४८. 
 
च्येि न. ताबंडा व जाड कपडा. (र्ो.) [सं. रे्ल] 
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छ 
 
छ मराठी विचमालेतील बाचवसाव ेअक्षर आचि सातव ेव्यंजन. 
 
छ उद्र्ा. नापसंती झकवा चतरस्कार िाखचविारे अव्यय. जसे : − चछः चछ : र्. 
 
छ १. जुन्द्या कार्िपत्रात मुसलमानी तारखेसाठी चर्न्द्ह म्हिून योचजले जात असे. उिा. छ५ मोहरम 
= मोहरमर्ी पार्वी तारीख. २. पोथीच्या अखेरीस समाल्प्तिशचक चर्न्द्ह म्हिूनही यार्ा वापर करतात. 
 
छई स्त्री. मानमोडीर्ा रु्रारं्ा रोर्. [झह.] 
 
छक पु. (लोहारी) वस्तू पकडण्यासाठी जबड्ाच्या आकृतीसारखी पकड; र्क. 
 
छकड, छक्कड स्त्री. १. थप्पड; र्पराक. (चि. मारिे.) २. (ल.) िुिैवार्ा फेरा; तोटा (व्यापारात). 
(चि. बसिे, येिे.) ३. लुच्चेचर्री; कपट; फसविूक. (चि. िेिे.) ४. वािचववाि; िंर्डा; िंोंबी; तंटा. 
‘शास्त्रीय पद्धतीतील हेत्वानुमानारं्ी केवळ बुचद्धग्राह् नीरस छक्कड सुटपयारे् कोिासही… वाईट वाटिार 
नाही.’ − र्ीर ४६२. ५. पैशार्ा तर्ािा. (चि. बसिे.) [सं. र्क्] 
 
छकड, छक्कड स्त्री. र्ाण्यार्ा एक प्रकार; लाविी : ‘डफावर थाप मारून छकड म्हितो.’ − नाकरु 
३·७४. 
 
छकडभेद, छक्कडभेद पु. अव. युक्त्या; कपट; डावपेर्. [सं. शकटभेि; झह.] 
 
छकडा, छकडी पु. स्त्री. १. एकबलैी र्ाडी (िारुर्ोळा, खचजना, तंबू, डेरे वरै्रे न्द्यावयार्ी). २. तट्ट्ट्या 
घातलेली र्ाडी. ३. रेंर्ीपेक्षा झकचर्त मोठी र्ाडी; रेडू; पायटारं्ी; रेकला; एक्का. (व.) [सं. शकट] 
 
छकडी चव. मोहक; नखरेल : ‘एवढ्या संुिर छकड्ा पोरींना.’ − र्जरा २९. 
 
छकडी स्त्री. सहारें् माप झकवा र्ट; समुिाय (कार्ि, फाशावरील सहा चठपके, आंबे, रुपये र्.); 
चतफाशी सोंर्ट्यातंील सहारे् िान. [सं. षट् क] 
 
छकडे न. लहान मुलारे् लाडके नाव; छबुकडे : ‘तंव लहान मुलें  आले छकडे ।’ − िाचव ३८०. 
 
छकिे उचि. १. खोडिे; रेघ मारिे (व्यापाऱ्याच्या वहीमधील बाब). २. फसिे; ठकिे. ३. आश्चयचर्चकत 
होिे; र्ोंधळून जािे; चिपिे. [सं. र्क् = प्रचतघात करिे] 
 
छकि, छक्कि, छकिी, छक्किी न. स्त्री. तुकडा; खाप; फाक; फोड. [सं. शकल] 
 
छकविी, छकाविी स्त्री. फसविूक; हुलकाविी. (चि. िाखचविे.) 
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छकवाछकवी स्त्री. १. खोडिे; रेघ मारिे; बिलिे; शुद्ध करिे. २. फसचविे; मूखच बनचविे; धाब्यावर 
बसचविे. 
 
छकाछकी स्त्री. १. र्कमक; िंटापट. २. थाटार्ी मेजवानी. (व.) 
 
छकुडी स्त्री. मुलीला लाचडकपिाने चिलेले नाव. 
 
छक्क चव. १. आश्चयचर्चकत, आश्चयचभचरत; चवल्स्मत; भ्रातं. २. अचतशय अशक्त. (व.) [सं. र्चकत] 
 
छक्कडधापडी स्त्री. आंधळी कोझशबीर (खेळ). 
 
छक्का पु. चहजडा : ‘छक्क्यारं्ा ताडंा नार्ताना पाहून काशीरामच्या िारासमोर र्िी जमली.’ − माखा 
५५. 
 
छक्का पु. १. पत्त्यातंील सहा चठपक्यारं्ा पत्ता. २. फाशातंील सहा हे िान. ३. सहारं्ा समुिाय. [सं. 
षट् क] 
 
छक्कापंजा पु. पत्त्यारं्ा एक खेळ. 
 
छणक्कि न. ठकचविे; फसविूक. [सं. छप्] 
 
छके्कपंजे  पु. अव. १. लबाडी; कपट; युक्ती; डावपेर्; लपंडाव : ‘िुसऱ्या महारासंारखे छके्कपंजे 
त्याला माहीत नव्हते.’ − व्यंमाक १०. २. कूट; श्लेष, अंतलाचपका. ३. बनावटपिा; नकलीपिा; पापहाळ. 
(पजंाच्या चठकािी हातर्लाखीने छक्क्या झकवा छक्क्याच्या चठकािी पजंा आितात. त्यावरून वरील 
लाक्षचिक अथच बनले आहेत). (चि. करिे, ओळखिे.) 
 
छगमग चव. तर्मर् करिारा, तपखली करिारा : ‘र्रभीन बाईला उन्द्हाळा छर्मर् । हौशा कान्द्तानं 
लाचवली िारी केवड्ार्ी बार् ॥’ − लोसाको. 
 
छगि पाण्यासाठी वापरण्यार्ी र्ामड्ार्ी िंारी. [फा.] 
 
छचोर, छचोरा चव. रंरे्ल, छटेल; र्टोर; बिफैली; नटवी: हलकट : ‘झसधूरे् काम करिारी नटी जरा 
छर्ोर चिसली.’ − ननाना १०७. [सं. चछत्वर] 
 
छचोरी, णछछोरी  स्त्री. छर्ोरपिा; रंर्ढंर्. 
 
छट उद्र्ा. छे; नाही. [ध्व.] 
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छट, छाट चव. १. लुच्चा; सोिा; कपटी; फसव्या : ‘पि तो कसला छट, त्याने मुळीिेखील िाि 
लार्ू चिली नाही.’ − पलकोघे १४१. २. कृपि; चर्कू्क. [सं. शठ] 
 
छटका पु. १. धपली; तुकडा. (चि. उडिे, उडचविे.) २. पुष्ट्परु्च्छ. ३. (ल.) शवेटास र्ोंडा असलेला 
लहानसा र्ाबूक. [ध्व.] 
 
छटकारा पु. (सोनारी) रेर्ोतळीने िाचर्न्द्यावर काढलेली रेघ. [ध्व.] 
 
छटिी स्त्री. काटछाट; छाटिी; कामावर असलेले लोक कमी करिे : ‘औयोचर्क कलह काययानुसार… 
छटिीच्या वेळी थोडा भत्ता चमळतो.’ − अम ५४. 
 
छटन स्त्री. बडंी : ‘त्याच्या अंर्ातली अधी छटन भजेुवर चठर्ळ चिलेली चिसत होती.’ − बाब १०८. 
 
छटपटिे उचि. तडफडिे; झनिा, टवाळी करिे; पखं आपटिे : ‘मािें मन छटपटते.’ − माताजी 
११९. 
 
छटिट  स्त्री. टवाळी; झनिा; छी−थू. (चि. करिे, लाविे, माडंिे, र्ालचविे.) 

चिचव. झनिा करून; टवाळी करून. [ध्व.] 
 
छटा स्त्री. रंर्; छाया; पद्धत; लकब (बोलिे, चवर्ार करिे र्.र्ी).  

पु. कवडसा; छाया; िंाक : ‘चतरे् अंर्ावर सूयाच्या कोमल चकरिारें् छटे वृक्षाचं्या पानामंधून 
पडपयामुळे पातळावर कलाबतूरे् बटूर् काढले आहेत कीं काय अशी शोभा चिसत होती.’ − रत्नप्रभा २. [सं.] 
(वा.) छटा मारिे − भाष्ट्य करिे; टीकाचटप्पिी करिे : ‘मधूनमधून प्रर्चलत राजकारिावरही ते छटा मारीत 
होते.’ − धाधो ३८६. 
 
छटा स्त्री. र्व; लज्जत; लकेरी. 
 
छटा, छटी पु. १. छट्टा; टप्पा; मयािा; आटोका; पल्ला; अंतर. ‘श्रीमंतारं्ा मुक्काम तीन कोसाचं्या 
छटीनें सुप्यावर होता.’ − ऐको ३९२. २. शलैी. [झह.] 
 
छटाक पु. शरेार्ा सोळावा भार् (वजनी, मापी). [सं.षट्+टंक] 
 
छटाकी  स्त्री. १. छटाक भारारे् वजन झकवा माप. २. (ल.) सुग्रास जेविास कुल्त्सताथी 
म्हितात. 
 
छटाकी  स्त्री. छटेल, नखरेबाज, कलावंत स्त्री : ‘सुर्ीच्या बाजारातं छटाक्यारं्ी व कोपहाटिींर्ी 
र्िी उडे.’ − पािकळा. 
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छटाछट, छटाछटा चिचव. खपाखप, सटासट अशा त्वरेने कापताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे आवाज 
होऊन. [ध्व.] 
 
छटादार चव. िंोकिार; शलैीिार : ‘सभ्य र्ृहस्थाला छटािार भाषिही करता आले पाचहजे.’ − 
मसप्र ४९. 
 
छटेि, छटेिा चव. १. बिफैली; छर्ोर; छाकटा; िुव्यचसनी; नटरंर्ी : ‘या छटेल पोरीशी रु्रूर्ं लग्न.’ 
− ऑक्टोपस ४५. २. झिंर्लेला; मत्त. 
 
छट्टा पु. टप्पा; अंतर; पल्ला. पहा : छटा, छटी 
 
छट्टा पु. डार् : ‘जुन्द्या ओपया रंर्ावर छटे्ट पडले असतील…’ − तप २४. [झह.] 
 
छड पु. सळ (खिार्ा); घडीमुळे पडलेली रेघ. (काशी) 
 
छडिी, छडिूक  स्त्री. १. छळिूक; त्रास; यातना. २. (ल.) बारीक तपास; कसून तपासिे. 
 
छडिे उचि. १. त्रास िेिे; छळिूक करिे; र्ाजंिे : ‘यैसे बहुता… छडून काईल केले.’ − पेि ६·५५. २. 
(ल.) कसून, खोिूनखोिून चवर्ारिे; छेडिे; तपासिी करिे. [झह.छेडना, सं.शट्.] 
 
छडिे उचि. १. सूर लाविे (र्ाण्यार्ा); रार्िारीत म्हििे. जसे :− ताल छेडिे; रार् छेडिे. २. सतार, 
बीन, वीिा वाजचविे. [झह. छेडना] 
 
छडा पु. १. रेशमार्ा र्ोफ झकवा सोन्द्यार्ी साखळी (चजच्यामध्ये हातातील झकवा र्ळ्यातील िाचर्ना 
ओवलेला असतो). २. चखशातील घड्ाळार्ी साखळी. ३. र्ाठ झकवा पीळ असलेला िाचर्न्द्यार्ा िोरा, 
धार्ा. 
 
छडा तोफा. 
 
छडा पु. बारीक तपास; र्ौकशी; पत्ता; मार्. (चि. लाविे, लार्िे.) : ‘अयाचप यार्ा मूळ छडा 
नीटसा लार्ला नाहीं.’ − स्वप २६२. (वा.) छडा िाविे − तपास करिे; शोधून काढिे : ‘त्याच्या मनात आहे 
तरी काय ह्ार्ा छडा लावण्यासाठी मी म्हिालो.’ − झपपेर २२. 
 
छडाछड स्त्री. बारीक र्ौकशी, तपास : ‘त्यास सरकाररे् आरमार करी यािंीं छडाछड करंू नये.’ 
− समारो ४·३१५. 
 
छडाछड चिचव. सपासप, छडीने झकवा फटक्याने मारले असता होिाऱ्या आवाजाप्रमािे. [ध्व.] 
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छडी स्त्री. १. वतेार्ी र्मकी; बारीक लाबं काठी. २. र्ोबिाराच्या हातातील र्ािंी−सोन्द्यार्ी काठी. 
३. वस्त्रातील चवचशष्ट रंर्ार्ी रेघ, ओळ, पट्टी : ‘छडी जुन्नरी रंर् नाना तरंर्ी’ − झकरौव ७९. [झह.] 
 
छडीकाव चशडकाव : ‘जुने हश ेलालचहरव ेसोनेरी छडीकाव असे तसचबरारं्ें एकवीस फरिर् राचहले.’ 
− मिरूती : १७७. 
 
छडी टांग १. उभ्याने करावयार्ा कुस्तीतील एक डाव. (चि. लाविे). २. (ल.) प्रचतपक्षावर र्टपट 
मात करिे : ‘कशी? नुसती छडी टाकं लावायर्ी !’ − वळीव १००. 
 
छडीदार, छडीबरदार पु. र्ोबिार : ‘राजेसाहेब एका छडीिाराच्या ललकारीत…’ हाझर् १६९. 

चव. छडीसारखे उभे पटे्ट असलेले (कापड). 
 
छडीपट्टा पु. िाडंपट्ट्ट्यासारखा काठी आचि फरीर्ा खेळ. 
 
छडू्ड पु. िंड. (वा.) छडू्ड मारिे − िंड थोपटिे (कुस्तीपूवी). [झह.] 
 
छिकि, छिकन, छिकर, छिणदनी, छिणदशी चिचव. चवचशष्ट आवाजासह; ठिकन्, ठिचिशी; रुपये 
मोजताना होिाऱ्या आवाजासारखा आवाज करून. [ध्व.] 
 
छिछि, छिछिा चिचव. १. ठिकन, ठिचिशी; सामान्द्यतः रोख, सरळ, मुक्त हस्ताने पैसा िेिे या 
अथी. २. पायातंील र्ाळाचं्या झकवा घंुरु्राचं्या होिाऱ्या आवाजासारखा ध्वनी होऊन. [ध्व.] 
 
छिछििे, छिाििे सचि. रुपये, ताशा र्त्यािींर्ा छिछि असा आवाज होिे. 
 
छिछिाट पु. १. छिछि असा मोठा आवाज. २. (ल.) िुष्ट्काळार्ी मोठी हाकाटी; खिखिाट. 
३. जोरार्ी र्ावार्ाव (माशा, डास यानंी केलेली). 
 
छिी स्त्री चछिी; िर्ड तासण्यारे्, कोरण्यारे् एक टोकिार लोखंडी हत्यार. (बे) [सं. चछद्] 
 
छि न. १. पटई, कडेपाट, आढे, तख्तपोशी; अभ्रा; आच्छािन; र्ािंिी; र्ािंि, र्ािंवा. (कापड, 
फळ्या, र्ुन्द्यार्ा चर्लावा यारं्ी) : ‘महालीं जरीर्ा छत चर्रवीला ।’ − पला ४·३. (चि. बाधंिे, भरिे.). २. 
र्च्ची. (काशी) [सं. छत्र] (वा.) छि उठविे, छि बांधिे, छि भरिे − पराकाष्ठेर्ी बहार आििे; रंर् आििे; 
शोभा आििे : ‘छोटूझसर्ाने बोलण्यार्ें असे छत उठवनू चिले, आचि अशी चमठ्ठास लावली कीं, फरुक्शार 
अर्िीं र्ारेर्ार होऊन रे्ला.’ − रूरा १३०. 
 
छि स्त्री. तेज; र्कर्काट. 
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छिकटोरी, छिवाटी स्त्री. (चवअ.) चवयुत् चवरोधक पिाथापासून (प्लॅल्स्टक, बकेॅलार्ट र्.) 
बनचवलेली छताला टारं्ावयार्ी टोपी. या टोपीच्या तळाशी असलेपया भोकामधून चवजेर्ी आच्छाचित 
लवर्ीक तार बाहेर काढलेली असते. 
 
छिार स्त्री. सहा तारारें् एक तंतुवाय; सतार. [सं. षट् + तारा] 
 
छिाणविे उचि. छत लाविे; र्ािंवा लाविे. 
 
छ िीन नऊ पु. अव. (तीन फाशारं्ा खेळ) फाशावंरील नऊ संख्येरे् िान (जसे एका फाशावरील ६, 
एकावरील २ व एकावर १). 
 
छत्ता पु. छत्री. (ना.) [सं. छत्र] 
 
छणत्तशी  स्त्री. १. छत्तीस पचरमािारे् वजन (तोळा, शरे, मि र्.रे्). २. छचत्तसारं्ा समुिाय 
(मािसे, रु्रे र्त्यािींर्ा). ३. छत्तीस मािसारं्ी आवशयकता असिारे काम झकवा वजन. (को.) ४. (वैिू) 
छत्तीस औषधारं्ा समुिाय. 
 
छणत्तसा  चव. कावबेाज; धूतच. (व.) 
 
छणत्तसाचा आकडा (ल.) िावा; चवतुष्ट. ३६ या आकड्ात एकमेकारं्ी तोंडे चवरुद्ध चिशलेा असतात 
त्यावरून ज्यारें् कधी पटत नाही असे वैर. 
  
छत्तीस भाया (संर्ीत) छत्तीस राचर्िी : ‘तेिें साही रार् छत्तीस भाया । र्ौसष्टी मूच्छंना िावचूनया ं। अनेक 
उपरार्ाचं्या चिया । र्ार्पया तेव्हा चरसानें ।’ − हचरचव २५·११९. 
 
छत्र न. (स्था.) घुमटी छप्पर; आवरि. 
 
छत्र न. १. राजचर्न्द्हार्ी छत्री (चवशषेतः पाढंऱ्या रंर्ार्ी). २. िेवमूतीच्या डोक्यावर बसचवलेली 
र्ािंीर्ी, सोन्द्यार्ी छत्री. ३. (ल.) आश्रय; संरक्षि : ‘रडे र्ोचपकाबाई एकटी छत्र चिसेना नयनीं ।’ − ऐपो 
१३५. ४. छत्री (पावसाळ्यात वापरण्यार्ी). [सं.] (वा.) छत्र धरिे − स्वारीत असताना राजावर छत्री धरिे. 
सावली करिे; आच्छाचित होिे. उिा. मेघानंी छत्र धचरले = आकाश मेघाच्छाचित िंाले. 
 
छत्र न. अन्नसत्र; अन्नछत्र : ‘आउसें नाथोकोरोर्ा ंछत्राचस रे्ली :’ − लीर्उ ९९. 
 
छत्रक न. ज्योचतषशास्त्रातील एक शुभ योर् : ‘१) आनंि, २) कालिंड… ११. छत्रक असे २८ योर् वार 
नक्षत्रानुसारी आहेत.’ − सुज्यो ३४६, ३४७. 
 
छत्रचामर न. राजचर्न्द्हे; राज्याचधकारिशचक वस्तू. [सं.] 
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छत्रधारी चव. पु. राजावर छत्री धरिारा. [सं.] 
 
छत्रपणि, छत्रपिी पु. १. सावचभौम राजा. २. श्री चशवाजी महाराजानंी ‘श्री चशवराज छत्रपती’ अशा 
अक्षरारें् पाडलेले ताबं्यारे् नािे. यावर असलेपया िोन उभ्या−आडव्या रेघामुंळे रूढ िंालेले नाव िुिं(िा)ंडी. 
 
छत्रपणि, छत्रपिी पु. अन्नछत्रात जेविारा. 
 
छत्रबंध पु. चर्त्रकाव्यार्ा एक प्रकार. 
 
छत्रभवरी स्त्री. नृत्यातील एक आचवभाव : ‘िेता ंछत्रभवरीं अलर्−भवरी.’ − उर्ी ७०. 
 
छत्रभंग पु. वडील मािसार्ा मृत्य.ू मृताच्या आप्तेष्टाकंडे समार्ारास रे्ले असता (मृत मनुष्ट्य वडील 
असेल तर) छत्र नाहीसे िंाले असे म्हितात. 
 
छत्रभूि (होिे) सवांवरील अचधकारी (होिे) : ‘आपि छत्रभतू होऊन आले उपराचंतक सवचत्रास धीर 
भरवसा आला आहे.’ − ऐको ३९३. 
 
छत्रकसहासन पहा : छत्तचामर 
 
छत्राक न. अळंबे; कुत्र्यारे् मूत. एक वनस्पती. यार्ा िेठ आचि पाने छत्रीसारखी असतात. [सं. छत्र] 
 
छत्री पु. १. उन्द्ह झकवा पाऊस लार्ू नये म्हिून मेघडंबरी आकारारे् डोक्यावर धरावयारे् साधन; 
छत्ता; आतपत्र. २. समाधी व तीवर बाधंलेली र्मारत. [सं. छत्र] 
 
छत्रीधारी पु. अवकाशात उघडिाऱ्या चवचशष्ट हवाई छत्रीच्या साहाय्याने चवमानातून उडी घेिारे 
सैचनक. 
 
छत्र्या चव. राजाच्या मस्तकावर छत्री हे राजचर्न्द्ह धरिारा िरबारी नोकर. 
 
छदाम पु. १. पैशार्ा एक र्तुथांश (नािे); िोन िमड्ा; सहा िाम. २. (ल.) अपप अंश; झकचर्त 
भार्; जवळजवळ अभाव : ‘त्याच्याजवळ छिामही चशल्लक नसतो.’ − सामा १८२. [सं. षट् + रम्म] 
 
छ दोन आठ पु. (चतफाशी खेळ) फाशावरील आठ हे िान (एकावर सहा व िोहोंवर एक एक असे). 
 
छद्ग्म न. १. कपट; लबाडी लुच्चेचर्री; कपटार्ा वषे. समासातं छद्मकृती, छद्मभाषि. छद्मवाक्य, 
छद्मवशे, छद्मव्यवहार : ‘छद्में कपयाि नसे ऐकावें प्रथम हें सिुक्तपि ।’ − मोसभा ६·१०३. २. उपरोचधक 
भाषि झकवा त्यातील खोर्; वमच. ३. र्ंचर्त; मतलब; र्र्णभताथच (कचवता, वाक्य यारं्ा). [सं.] 
 
छद्ग्म न. १. व्यंर्; िोष. २. सबब. ३. रहस्य, र्ूढ, अचभप्राय. [सं.] 
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छद्ग्म न. (सास.) व्याजस्तुती; व्याजझनिा; उपरोचधक भाषि. [सं.] 
 
छद्ग्मनाम न. (सास.) लेखनासाठी पौराचिक झकवा ऐचतहाचसक व्यक्तीरे् धारि केलेले नाव. 
उिा. रामशास्त्री, रोिार्ायच. [सं.] 
 
छद्ग्मभेद पु. वमावर बोट ठेविे; रहस्य उघडकीस आििे : ‘प्रसंर्र् पडला तर उपहास आचि 
छद्मभेि या साधनारं्ा भरपूर उपयोर् तात्यासाहेब करीत असत.’ − चवश ४८. [सं.] 
 
छद्ग्मवेष पु. (सास.) कपटवषे; खरे स्वरूप लपचविे. [सं.] 
 
छद्ग्मावरि न. (राज्य.) आपली शसे्त्र, साचहत्य, रस्ते र्त्यािी र्ोष्टी शत्रलूा चिसू नयेत म्हिून 
नैसर्णर्क वातावरिार्ा उपयोर् करून शत्रूला फसचविे. [सं.] 
 
छद्ग्मी चव. १. कपटी; खोडकर; मतलबी : ‘आम्ही छद्मीपिे हसत होतो.’ − पुत्र ५१. २. ममचभेिक; 
चतरसट. 
 
छन पहा : णछनी 
 
छनछनाट पु. ध्वचनसूर्क शब्ि : ‘छनछनाट, चकिचकिाट.’ − अआमार्ो १४. 
 
छनिे उचि. र्ाळिे; र्ाळिे : ‘सखाराम भयै्याकडे भरं् छनण्यारे् काम असे.’ − काम्हाएम्हा १४. 
 
छनापन  स्त्री. िंटापट; र्ढाओढ : ‘भेट िंाली पाचहली हानीपानं । िोघारं्ी लार्ली छनापन । 
जैतून वाटं माचरला जपून :’ − ऐको ३९३. 
 
छन्न चव. िंाकलेले; आच्छाचित. [सं.] 
 
छन्नमागय  पु. चवचवध कक्षानंा, भार्ानंा जोडिारा मार्च; सज्जा; आच्छाचित मार्च : ‘आम्हाला बरार् 
वळे छन्नमार्ामध्येर् चतष्ठत’ − असा १५५. [सं.] 
 
छन्नस्मृणि, छन्नस्मृिी स्त्री. (मानस.) अबोधावस्थेतील सुप्त आठविी. [सं.] 
 
छन्नी स्त्री. िर्ड चछलण्यारे्, भोक पाडण्यारे्, तोडण्यारे् एक पोलािी हत्यार : ‘अशमयुर्ातील 
िर्डाच्या छत्रीपासून… ॲटमबॉम्बपयंत.’ − सशा ६३. [सं. चछद्] 
 
छपखून  पु. १. पहा : शब्खून. २. रात्रीर्ा हल्ला; रातघाला : ‘राजश्री र्ोपाळराव र्िेश यािी 
राजश्री आपाजी र्िेश यारे् फौजेवरी िर्ा करून छपखून करून काही लोक लुचटले व बाकीरे् पलोन रे्ले.’ 
− पेि ३७·१०४. 
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छपिे अचि. लपून बसिे; िडिे; रु्प्त राहिे. [सं. चक्षप्] 
 
छपरमैना स्त्री. सपॅर व मायनर यार्ा अपभ्रंश. पलटिीतील रस्ते वरै्रे करिाऱ्या लोकारं्ी तुकडी. 
[रं्. सपॅसच अँड मायनसच] 
 
छपरी स्त्री. १. लहान िंोपडी; खोपटी. २. पडवी; ओसरी. (व.) ३. छत : ‘काळ्या ढर्ारं्ी छपरी पूवेकडे 
सरकू लार्ली.’ − श्रीयो ३२५. 
 
छपरी णमशा ओठ िंाकले जातील अशा सोडलेपया चमशा : ‘त्यारं्ा… उग्र रे्हरा, भरघोस छपरी चमशा 
सवच कसे अजून डोळ्यापंुढे येते.’ − चवरंरु्ळा १२०. 
 
छपविी, छपाविी, छपविूक स्त्री. लपचवण्यार्ी चिया; पाघंरूि घालिे. 
 
छपवाछपवी स्त्री. छपविी; लपवालपवी; उडवाउडवी. 
 
छपणविे, छपाणविे सचि. लपचविे; िडचविे. [सं. छप्] 
 
छपाई स्त्री. १. छापण्यार्ी चिया. २. छापण्यार्ी मजुरी. 
 
छपाछप  पहा : छटाछट 
 
छपाटी स्त्री. छडीने चिलेला मार : ‘जनावरानंा छपाट्या मारीत ते (जते्रकरी) र्ालले होते.’ − व्यंमाक 
७७. 
 
छपेिी स्त्री. १. वाड्ापुढील र्ुनेर्च्ची. २. आर्ाशी; तटाच्या वरील र्च्ची; सफेली. [फा. चसफाली] 
 
छपेिू चव. सहा पैलू असलेला : ‘पारं् मिनाईक छपेलु.’ − समारो ३·७१. 
 
छप्पन्न चव. ५६ ही संख्या; पन्नास अचधक सहा. अनेक िेश, भाषा, व्यक्ती र्त्यािींर्ा उल्लेख करताना या 
आकड्ार्ा वापर करतात. उिा. छप्पन्न िेश; ‘तुझ्यासारखे छप्पन्न पाचहले आहेत.’ वरै्रे : ‘छप्पन्न िेश 
अनुतापें नार्ताती तेधवा ।’ − हचरचव ५·७८ [सं. षट् परं्ाशत्.] 
 
छप्पन्न णदवाळ्या  चव. सिोचित चिवाळे काढिारा. 
 
छप्पन्नवेळ, छप्पन्नहजार चिचव. अनेक वार; अनेक वेळा. 
 
छप्पन्नी, छप्पन्या चव. १. अनेक िेश झहडून, अनेक भाषा चशकून आलेला (मािूस); त्यावरून. २. (ल.) 
लुच्चा; धूतच; फसव्या. 
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छप्पर न. १. घरावररे् आच्छािन; कौलार. २. ताटी; र्ौकट (घरार्ी पाखी िंाडण्यासाठी, 
सावलीसाठी, वाटेल तेथे उभी करता येण्यासारखी). ३. पलंर्ावररे् छत. ४. िंोपडी; खोपट. ५. (ल.) 
डोकीवरील वाढलेले केस. ६. (र्मच). र्पलेच्या खालच्या तळावरील वररे् तळ. (चि. कापिे.) [सं. चक्षप्] 
 
छप्परपिंग, छप्रपिंग पु. छत असलेला पलंर् झकवा खाट : ‘चनजण्यार्ा छप्परपलंर् वरै्रे र्ोष्टी 
आिपया होत्या.’ − िौलत १२०. 
 
छप्परबंद पु. १. शाकारिी करिारा मािूस. २. खोटी नािी पाडिारी एक रु्न्द्हेर्ार जात. 
 
छप्परबंदी स्त्री. १. शाकारिी. २. तात्पुरत्या िंोपड्ा बाधंिे; बाधंलेपया िंोपड्ारं्ी रारं्. 

चव. छप्पर असलेले; छपरी. 
 
छप्परमैना स्त्री. बुरूज, चकल्ले, बधंारे, खंिक, भयुारे र्. स्थापत्यार्ी कामे करिारे कारार्ीर. 
 
छप्पा पु. सहा र्रिारे् वृत्त : ‘हे वार्ून मला अपार आनंि िंाला, शामकभट्टार्ा छप्पा आठवला.’ − 
मसप्र ६७. 
 
छप्पा पु. १. चशक्का; उठाव; मोहोर. (चि. मारिे.) २. कपाळावरील र्ंधार्ा चटका. (चि. लाविे.) 
पहा : सप का [सं. चक्षप्] 
 
छप्पा पु. शत्रवूर अर्ानक केलेला हल्ला. (चि. घालिे.) (वा.) छप्पा वळिे − १. शत्रवूर जोरार्ा 
हल्ला करिे. २. पुष्ट्कळ नाश होिे. 
 
छप्पाछप्पी स्त्री. कापाकापी; सपासपी. पहा : छटाछट 
 
छप्पापािी न. मुलींर्ा एक खेळ; हा खेळ पुष्ट्कळ मुली एकत्र येऊन खेळतात. यात एकीवर 
चशवण्यार्ी पाळी येते व चतने कोित्याही एका मुलीस चशवनू डाव फेडावयार्ा असतो. (चि. घालिे.) : 
‘फुर्डी संपली की छप्पापािी सुरू होत असे.’ − पालखी ५८. 
 
छप्पी स्त्री. छडी. (चि. खािे.) (कर.) 
 
छब स्त्री. १. आकार; ठेवि; आकृती; घडि; रूप (चवशषेतः चप्रय). २. नेटकेपिा; सौंियच; 
बोलण्यार्ालण्यार्ी ढब; मुरा; नूर. [सं. छचव] 
 
छबकडा, छबकडी चव. संुिर; मोहक; र्ोचजरवािा; र्ोंडस : ‘रारं्ायला लार्लेली िोन छबकडी 
− मुलं.’ − र्न्द्साफ २७५. 
 
छबडी, छाबडी स्त्री. फळे झकवा चमठाई ठेवण्याकचरता केलेली बाबंरू्ी करंडी. 
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छबडे न. र्ोचजरवािे मूल : ‘…व पारं्र्ार छबडीं पोरें पैिा केलीं’ − माता ६२. 
 
छबदार, छबीदार चव. १. संुिर; सुरेख आकारार्ा. २. मनाला आवडिारा; मोहक (काम, 
आकार, रूप). 
 
छबना, छबन्या चव. र्ोंडस; सुरेख; नीटनेटका; मोहक; चवशषेतः पोकळ व चिखाऊ मािसाबद्दल 
योजतात. 
 
छणबना पु. िेव झकवा राजार्ी चमरविूक, पालखी : ‘ऐतबार सोन्द्यार्ा ऐतबार सोन्द्यार्ा । छचबना चतघे 
धन्द्यार्ा कैरार्ा झहर्ूळ ॥’ − लोसाको. 
 
छणबना, छबीना पु. १. घोडिळार्ा पहारा; रातपहारा (लष्ट्कर झकवा चकल्ला याचं्या भोवतालर्ा तसेर् 
राजा, िेव याचं्या चमरविुकीबरोबर असिारा) : ‘शचनवारवाड्ाच्या त्या उत्तराचभमुख प्रवशेिारावर 
छचबन्द्यारे् चशपाई चशस्तीत उभे होते.’ − स्वामी ३. २. स्वारीमध्ये असिारे घोडिळ झकवा पायिळ. ३. 
आरमारातील पहारा करिारे जहाज झकवा काचफला. ४. आबकारी खात्यार्ी पहाऱ्यावर असलेली जलि 
जािारी होडी; सरकारी प्रवासी र्लबत. [फा. शबीना] 
 
छणबिा, छबेिा चव. र्ोचजरवािा, सुरेख. पहा : छबदार [सं. छचव.] 
 
छबी स्त्री. पािी; तेज : ‘… बरोबरीला तमाम फौजेर्ी छबी पळाली.’ − भाब ८३. 
 
छबी स्त्री. तसबीर; चर्त्र. [सं. छचव] 
 
छबीना पु. र्िे वरै्रे खाय : ‘प्रत्येकाला रोज अधा आिा छचबन्द्याकचरतां म्हिजे र्ण्याकचरता िेण्यार्ें 
ठरलें .’ − चर्ज जुलै १९४०. पहा : चणबिा 
 
छबेिी चव. र्ोंडस; मोहक : ‘… छबेली नार’ − मला १५४. 
 
छब्बा पु. १. (संकेताने) रुपाया. २. संुिर, सुरेख, हुशार मुलर्ा. 
 
छमकिे अचि. १. पहा : छिछििे. २. (स्त्रीरे्) ठुमकत र्ालिे. [ध्व.] 
 
छमकर, छमकन, छमणदनी, छमणदशी चिचव. िाचर्न्द्यारं्ा, छडीच्या मारार्ा छमछम आवाज, पैशारं्ा 
आवाज, यासारखा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
छमकाविे सचि. छम् असा आवाज करून मारिे : ‘पोराचं्या हातावर छडी छमकावायला त्यानंी कमी 
केले नाहीं.’ − िुिचम्य १४२. 
 
छमकाणविे उचि. सढळ हाताने खर्च करिे. 
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छमछम, छमछमा चिचव. छम् कन. पहा : छिछि−छिछिा [ध्व.] 
 
छमछमाट, छमछमी पु. नृत्यातील नुपूर, अलंकार र्.र्ा मोठा आवाज. 
 
छर स्त्री. लहर; हुकी; िंटका : ‘असेही काही पुरुष… वैराग्याच्या छरीत सारं्तात.’ − अचहपया १४. 
 
छरा पु. (र्वडंी) वाळू व चसमेंट याचं्या चमश्रिार्ा झभतीवर सडकून मारावयार्ा लेप. [सं. क्षर] 
 
छदी स्त्री. ओकारी; उलटी. [सं. छिच] 
 
छरा पु. १. बिुंकीर्ी बारीक र्ोळी. २. लोखंडारे् बारीक तुकडे, कि, र्ोळ्या वरै्रेर्ा तोफेतील 
बार; खुिा : ‘सुरा पाठींत, छरा उरीं ।’ -मढेकर [सं. क्षर्] (वा.) छरे उडणविे- जोरिार आचि आवशेपूिच 
भाषि करिे. 
 
छि पु. नैयाचयकानंी केलेला एक िोषप्रकार. र्रे्त होत जािाऱ्या िोषारें् नैयाचयकानंी तीन वर्च 
केलेले आहेत. या तीन वर्ास त्यानंी ‘छल’, ‘जाचत’ व ‘चनग्रहस्थान’ अशी नाव ेचिलेली आहेत. [सं.] 
 
छि, छळ पु. १. कपटवषे, रूप, सोंर्, २. ढोंर्; बताविी. ३. कपट, लुच्चेचर्री : ‘धमच म्हिे छळ 
कचरसी मयािा त्यजुचन ढाचळसी फासे ।’ -मोसभा ४·५. [सं.] 
 
छि, छळ पु. त्रास; सताविी; जार्. [सं.] 
 
छिक, छळक चव. छल करिारा; त्रास िेिारा, कपटी : ‘राजे रु्मानाझसर् बहुत कृचत्रम, बहुत छलक; 
सरकारात लक्ष थोडे.’ -ऐले पा. म्यु. प्र - १५३ [सं.] 
 
छिकट, छळकट चव. उंर् आचि सडपातळ. (कों.) 
 
छिकपट पहा : छि, छळ : ‘याने आजवर छलकपट करून अनेकानंा छळले आहे.’ -लोसंचक्ष १४१. 
 
छिणछद्र न. कपट; छापा : ‘पूवी हायिर नाईकही छलचछरें अशीं बहुत करीत होता. परंतु 
श्रीमंतारें् प्रतापे फौजा चटपूर्ें पारपत्यर् करीत रे्पया आहेत.’ -ऐको ३९४. (चि. करिे, घालिे) 
 
छिना स्त्री. त्रास. 
 
छि बेछि चव. चवस्कळीत; चवखुरलेले; उसकटलेले. 
 
छिांग स्त्री. उडी; एका ढारें्रे् अंतर : ‘अवघ्या पार्सहा छलारं्ातं वाघ पुन्द्हा आडवळिानें येऊन उभा 
राचहला.’ -मनोरं जुलै १९३८. 
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छिांग िान (सं.) एक प्रकारर्ी तान : ‘चबजलीकडक तान, छलारं् तान असले प्रकार बालर्ंधवांनी 
केलेर् नाहीत.’ -चवशा ३२५. 
 
छणिि चव. शृरं्ाचरक : ‘छचलत काव्ये म्हिजे शृरं्ाचरक काव्ये...’ -लोसारू ८५. 
 
छल्ला पु. १. हाताच्या बोटात घालावयार्ी सोन्द्यार्ी अष्टपैलू अंर्ठी; सल्ला. २. सामान्द्यतः चस्त्रयाचं्या 
कमरेस अडकचवला जािारा र्ािंीर्ा िाचर्ना. यास र्ािंीरे् कडे असून त्यात महत्त्वाच्या चकपपया 
अडकचवण्यार्ी व्यवस्था असते. 
 
छल्ला चव. शवेटर्ा. 
 
छल्ला पु. मठ; अड्डा : ‘या िावलमचलकरे् छल्ले चठकचठकािी पसरलेले असून --’ -सूसं १००. 
 
छल्लाटा  चव. शलेाटा, उंर् व सडपातळ : ‘धाकला मािंा िीर र्ोरा छल्लाटा नाकयेला । चकती 
धाक मी लाव ूत्येला ।’ -लोसाको. 
 
छल्ली चव. छर्ोर; छाकटा. (व.) 
 
छवडी स्त्री. फोकारं्ी चविलेली लहान टोपली : ‘आईनं सािंन टुपन करायर्ं, छवड्ा, कुडुकी 
यायर्.ं’ -उपरा ६. 
 
छणव, छवी स्त्री. १. प्रकाश; कातंी; तेज; लावण्य; सौंियच; शोभा : ‘तेवीं झनिोपाधी आंतर्वी । मंि 
जाहली प्रज्ञा छवी ।’ -एभा ५·१७५. २. प्रचतकृती; छाया; छायाचर्त्र. [सं.] 
 
छळ पु. १. त्रास; पीडा; शारीचरक वा मानचसक र्जा पोर्विे; िुःख िेिे; अत्यार्ार; जुलूम. २. 
कपट. 
 
छळ पु. अचभमान; ईष्ट्या : ‘िेवा : प्रतापछळें र्ाचलजे : पुरुषाथचपिें भीमकीतें प्रिीजे’ -रुस्व १२४४. 
 
छळकी स्त्री. नािबद्धता : ‘चर्पळ्याचं्या छळकीवर महाराज र्ात होते.’ -श्रीयो १३७. 
 
छळछद्ग्म पु. सोंर्ढोंर्, कपटकारस्थान : ‘जो छळछद्म बोलत नाही.’ -एवाका १२९. 
 
छळछाविी स्त्री. (राज्य.) राजकीय चवरोधकारं्ा छळ करून, त्यानंा सक्तीने काम करायला लावनू 
आचि र्तर चवचवध मार्ांनी यातना िेण्यासाठी लोकवस्तीपासून िूर स्थापन केलेपया छावण्या. 
 
छळि, छळिी, छळिूक  स्त्री. त्रास; सताविे; र्ाजंिूक. 
 
छळिा स्त्री. सताविी; त्रास; पीडा : ‘मािंी नाना तऱ्हेनें छळिा व हेळिा करून.’ -मंजुघोषा १०१. 
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छळिे उचि. १. त्रास िेिे; र्ाजंिे; सताविे. २. भयभीत होिे. [सं. छलयचत] 
 
छळिे अचि. कपट करिे; ठकचविे; फसचविे : ‘तो प्रमिामिें वेधवोन । नर्रा आिावा छळून ।’ -
भाराबाल १·१००. [सं. छल = कपट] 
 
छळिोक्िी स्त्री. कपटवर्न : ‘चमा याजपप, छळिोक्ती, विोक्ती.’ -एवाका १२९. 
 
छळवाद  पु. १. सताविी; र्ाजंिूक : ‘र्ीनने ब्रम्ही सरकारर्ाही कायम छळवाि र्ालचवला 
होता.’ -मालआ ७३. २. त्रासिायक स्वभाव. (राजा.) 
 
छळवादी चव. सताविारा; र्ाजंिारा; कजार्. 
 
छळणवभ्रम पु. (मानस.) संभ्रातंी (संशयग्रस्तता) आचि िुमचनस्क (चर्त्तचवकृत) रुग्िामंध्ये 
आढळिारे प्रमुख लक्षि. कोित्याही िोन व्यक्ती बोलताना चिसपयास त्या (आपपया चवरुद्ध) कट कारस्थान 
करीत आहेत असे वाटिे. 
 
छं 
 
छंगीिंगी चव. व्यसनी; िुरु्चिी; छंिीफिी : ‘छंर्ीफंर्ी िोस्ताचं्या नािी लार्ून.’ -माजीर्ा ३७०. 
 
छंद चव. रु्प्त; िंाकलेले. [सं. छन्न] 
 
छंद पु. १. ध्यास; ओढा; आवड (र्ारं्पया-वाईट र्ोष्टींर्ी). (चि. घेिे, धरिे, लार्िे.) २. उत्कट 
र्च्छा; आग्रह; हट्ट; नाि; सोस : ‘ऐसा नाचथला छंिु अन्द्तःकरिें । घेऊचन ठाके ।’ -ज्ञा ६·७४. ३. मजी; र्च्छा; 
खुषी. ४. खोड्ा; उनाडपिारे् वतचन; ख्याली खुशाली. [सं.] (वा.) छंदांस िागिे, छंद भरिे- नािी 
लार्िे; मोहून जािे : ‘लार्ले तुझ्या छंिा । सोडून कामधंिा I’ -पेंर्ौगं्र ११९. 
 
छंद पु. १. शब्िारं्ी लयबद्ध र्ानयोग्य रर्ना : ‘र्ायत्री छंि जे म्हचिजे ।’ -ज्ञा १०·२८२. २. विेारे् 
एक अंर्; छंिःशास्त्रार्ा गं्रथ. 
 
छंद, छंदू पु. १. वर रंर्ीबेरंर्ी लाखेर्ी नक्षी असलेली बारं्डी. २. पायात घालावयारे् नक्षीिार 
पैंजि. ३. चस्त्रयारं्ा एक िाचर्ना : ‘नार्बिं छंि पाठीवर । सूयार्ी शोभती कोर र्रंकोर ।’ -ऐपोकेखं २·१९७. 
 
छंदखोर, छंदवाईक चव. छंचिष्ट; लहरी; नािी. 
 
छंदिंद  पु. अव. रंर्ढंर्; छाचिष्टपिा; नखरे; व्यसन : ‘तोर् त्यारं्ा उच्छंृखल छंिफंि होय.’ -अंया 
७. 
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छंदिंद, छंदणवच्छंद पु. अव. बाष्ट्कळपिा; खोड्ा; ढंर्; धुमाकूळ; नखरे. (चि. करिे, माडंिे, 
लार्िे.) : ‘अजुचन चकती िाखवसील छंि फंिडें । - होला ८९. 
 
छंदिंदडा पु. नखरा : ‘िेऊन आम्हा ंभलुथाप आता ंचकती िाखचवसी छंिफंिडे’ -मला १४१. 
 
छंदबंद पु. एक अलंकार : ‘छंिबिं बरं्ले सुशोचभत.’ -मंजुघोषा ४६. 
 
छंदमरि न. र्च्छामरि : ‘छंिमरि अचत िुजचय अमरातं नसे असी महामरता ।’ -मोमीष्ट्म 
११·१५४. 
 
छंदिग  चव. ज्यार्ा छंि लार्ला आहे असा : ‘तें हें र्तुभुचज कृष्ट्िरूपें खेळे । माझज त्या र्ोपाळें  
छंिलर् ।’  -चनर्ा ७८. 
 
छंदःशास्त्र, छंदरचनाशास्त्र न. वृत्ताचवषयीर्ें शास्त्र; पयरर्नेर्ी मूलतत्त्व ेसारं्िारे शास्त्र. [सं.] 
 
छंदानुरोध पु. िुसऱ्याच्या कलाने जािे, आजचव; खुशामत. 
 
छंदी चव. नािी; एकार् र्ोष्टीर्ा ध्यास असलेला : ‘अशा प्रकाररे् छंिी, लहरी वतचन.’ -वज्राघात ३७. 
 
छंदीिंदी चव. वाईट र्ालीर्ा, सवयीर्ा; छंिखोर; व्यसनी; र्रं्ीभरं्ी. 
 
छंदेछंदे  चिचव. हळूहळू; मंिर्तीने; संथपिे : ‘छंिें छंिें वेिु वाजे ।’ -मार्ा २३४. 
 
छंदोबद्ध चव. पयरूप; कचवताबद्ध; चनयचमत. 
 
छंदोभंग  पु. र्िाचं्या चनयमारें् उल्लंघन; वृत्तचनयमारें् उल्लंघन; र्ि मोजण्यातील र्ूक : ‘कोठे 
(काव्यात) छंिोभरं् िंालेला असतो.’ -भ्रपने ३१. 
 
छंदोविी स्त्री. (संर्ीत) र्ौा या श्रुतीरे् नाव. 
 
छा 
 
छाआ स्त्री. छाया; सावली : ‘तुवा ंमािंी छाआ चबघचडली ।’ -श्रीकृर् १८ (१). 
 
छाउ पु. आश्रय; सावली. [सं. छाया] 
 
छाक स्त्री. िंाक. 
 
छाक उद्र्ा. मुळीर्, अचजबात; छायामात्र. 
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छाकटा चव. पहा : छटेि. छानछोकी करिारा; नखरेबाज; अक्कडबाज धूतच; र्तुर; छर्ोर; धंुि : 
‘छाकट्या’ वडील सभ्य मािसासारखी चशवी िेऊन म्हिाले.’ -पोपट ७५. [सं. शठ] 
 
छाकटेपि न. नीर्पिार्ी वार्िूक; हलकटपिा. [सं. शाक्त] 
 
छाकटेपिा पु. छटेलपिा : छर्ोरपिा : ‘मंुबईरे् लोक बटू - पाटलोिी घालून छाकटेपिा 
करतात.’ -र्आर्ा ६६. 
 
छाकिे अचि. झिंर्िे; नशा करिे. 
 
छाग, छागि पु. बोकड. [सं.] 
 
छाग, छागि पु. कातड्ार्ा पोहरा; कातड्ार्ी पािचपशवी : ‘र्डावरच्या राजरस्त्यावर छार्ल, 
पखाल, मषकधारी पािी झशपीत होते.’ -श्रीयो २·१८२. [सं.] 
 
छागमेध पु. ज्यात बोकडाला बळी िेत असा यज्ञ : ‘छार्मेधही बिं िंाले.’ -भासं १८३. 
 
छागवस्त्र न. लोकरीरे् कापड : ‘चतळ कृष्ट्िाचजन छार्वसे्त्र ।’ -रु्र् ३७·६. 
 
छाछू अंर्ारेधुपारे, मंत्रतंत्र, जािूटोिा (करिे) : ‘चतर्ा सासराबी बसपया बसपया छाछू करून पोटापुरते 
चमळवतो.’ -मळिी २. [सं.] 
 
छाट पु. १. खाप, तुकडा; धािंोटी. २. तोडावयार्ा झकवा तोडलेला भार् (पाचहजे असलेला आकार 
यावा म्हिून). ३. खाली उरलेला र्ाळसाळ; चनवडून टाकलेला भार्. ४. वर्ीकरि; चनवड. [झह. छटना] 
 
छाट चव. लबाड; धूतच. (ना.) 
 
छाट चव. हुशार : ‘बरं चन माठ मन्द्ह चहरिमा ंछाट । भाऊतले चिचखसन मन करस मोठं ।’ -जामो ३३६ 
(आचि.) 
 
छाटकिम न. (वन.) चजवंत खोड अथवा फािंी यारं्ा कापून काढलेला तुकडा; मूळच्या 
वनस्पतीपासून तशीर् नवीन वनस्पती बनवण्याकचरता हा तुकडा (कलम) उपयुक्त असतो. उिा. रु्लाब, 
जास्विं, कण्हेर. 
 
छाटकं चव. पोषाखी, पहा : छाकटा : ‘मािूस लय छाटकं चनघालंय! कपड्ावरनं हा मािूस महार हाय 
का मराठी हाय, काय कळंना.’ -तअं ३७६. 
 
छाटका  चव. थापेबाज; ढंर् करिारा. [सं. शठ] 
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छाटछूट  चिचव. आटोपशीर : ‘छाटछूट करायर्.ं’ -कलंिर ३४३. 
 
छाटछूट  स्त्री. १. खाप; तुकडा. २. कापिे (ढलपा). ३. (ल.) छाटिी. 
 
छाटि, छाटिी  स्त्री. कॉलर छाटलेला आखूड सिरा : ‘अंर्ात पातळ मलमलीर्ा छाटि 
घालून तो (भयै्या) पाटावर बसलेला असतो.’ -व्यंमाक २३९. 
 
छाटिी  स्त्री. १. कापिी; तोडण्यार्ी चिया. २. कपात : ‘नोकरारं्ी अर्र कामर्ारारं्ी छाटिी 
करिे.’ -वक्तृत्व १३४. पहा : छाट 
 
छाटिे सचि. १. कापिे; तोडिे; भािरिे; कातरिे. २. खुडिे. ३. वर्चवारी लाविे; चनवडिे. ४. िंटकन 
कापिे. ५. कपात करिे (पर्ार, खर्च यातं). ६. कत्तल करिे (सैन्द्यार्ी). ७. प्रवाहातील पाण्यार्ी धार 
हाताने तोडीत पोहोिे. [सं. छिच] 
 
छाटिे सचि. १. भट्टीत न घालता वस्त्र र्ुबकून धुिे. २. हलक्या हाताने मळ काढून टाकिे. 
 
छाटिे सचि. १. (पािी वरै्रे) झशपडिे. २. (र्प्पा) मारिे; (वािचववाि) करिे. ३. श्वास, िम कोंडून 
धरिे. 
 
छाटन स्त्री. कंबरेभोवती रु्ंडाळण्यारे् वस्त्र : ‘िुरून वळचखते र्ाली माझ्या पठानार्ी । माझ्या चवठ्ठल 
हरीर्ी घंुर्रं वाजती छाटनार्ी ।’ –लोसाको. 
 
छाटा पु. १. एक थेंब; झशतोडा; तुषार. (चि. मारिे, उडचविे, उडिे, येिे.) २. डार्; चठपका 
(रत्नातील एक िोष.). 
 
छाटा पु. टप्पा; पहा : छट्टा : ‘तो तेथून चर्लच्यास सोळा कोसारं्ा छाटा होता.’ -भाब ६८. 
 
छाटाछाट स्त्री. १. कापाकापी. २. (ल.) कपात (पर्ारात, खर्ात) : ‘पर्ारारें् मान बिलतानाही 
र्ष्ट तेवढी छाटाछाट एकिम केली जािार नाही.’ -धरार्ाले ९. 
 
छाटी स्त्री. १. संन्द्याशारे् अंर्ावररे् वस्त्र; कफनी. २. हातरुमाल : ‘िेवस्थानसाठी ज्या छाट्या 
(कफनी) वापरपया’ -र्ाचवचि ९४. [सं. शाटी] 
 
छाटीव चव. १. कापलेला; छाटलेला. २. वरे्क; चनवडक. पहा : छाटिे 
 
छाड पु. रु्रारं्ा एक रोर्; घटसपच. 
 
छाडाछेड स्त्री. छळ; तसिी; त्रास : ‘रयतेस छाडाछेड केली.’ -मज्ञात १४३. [छेडिे चि.] 
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छाि स्त्री. परीक्षा; छाननी; तपासिी; चनवड. [सं. शान्] 
 
छािा पु. छत्री. [झह.] 
 
छािा पु. मधमाशारें् पोळे. [सं. छत्र] 
 
छािाड न. छाती. (उपहासाने झकवा आश्चयाने रंुि छातीस म्हितात). 
 
छािी स्त्री. १. वक्षःस्थळ; उरोभार्. २. चस्त्रयारें् स्तन. ३. (ल.) धैयच; धाडस; झहमत; साहस. पहा : ऊर. 
[सं. वक्षस् + ल्स्थचत] (वा.) छािी असिे- झहमत होिे; धीर होिे. छािी करिे, छािी काढिे- धैयच िाखविे. 
छािी धडधडिे- धडकी भरिे; भीती वाटिे. छािी णपटिे- िुःखाने छाती बडविे. छािी िाटिे, छािी 
िुटिे- िुःखाने अंतःकरि चविीिच होिे. छािी भरून येिे- िुःखार्ा उमाळा येिे; िुःखाने हृिय िाटिे. 
छािीचे सहाने होिे- छाती आत जािे; कमालीरे् अशक्त, कमजोर होिे. छािीचा कोट करिे - अचतशय 
धाडसीपिा िाखचविे. एखायाच्या रक्षिासाठी स्वतः धाडसाने उभे रहािे. छािीिा हाि िावूनम्हििे, 
सांगिे- खात्रीपूवचक, न कर्रता सारं्िे. छािीवर काढून चाििे- ऐटीत र्ालिे. छािीवरदगड ठेविे- 
(ल.) १. छातीर्ा कोट करिे; संकटात ढकलिे, पाडिे. २. मन घट्ट करिे. छािीहोिे- धीर होिे; झहमत 
होिे. छािीछािीस िाविे- आझलर्न िेिे. 
 
छािीखोर चव. झहमतबाज; धीरार्ा. 
 
छािीचा, छािीदार चव. धाडसी, धैयचवान. 
 
छािी-ठाव पु. छातीर्तके खोल पािी. 
 
छािीठोक, छािीठोकपिे चिचव. सडेतोड; धैयाने; चनभचयपिे; चनचश्चत; खात्रीने : ‘आम्ही 
छातीठोकपिे समजू शकत होतो.’ -पुत्र २. 
 
छािीपूर  चव. १. रंुि आचि भरिार छातीर्ा. २. धीट; धाडसी; धैयचवान. 
 
छािीिोड पहा : उरस्िोड 
 
छात्र पु. चशष्ट्य; चवयाथी. [सं.] 
 
छात्रक न. घोड्ार्ी र्ौकी र्ाल. [सं.] 
 
छात्रकें द्री अध्यापन (चशक्षि.) चवयाा यांरे् वय, अचभरुर्ी, बुचद्धमत्ता, क्षमता, र्रजा यासंारख्या र्ोष्टी 
लक्षात घेऊन अभ्यासिम व अध्यापनपद्धती यारें् केलेले चनयोजन व कायचवाही. 
 
छात्रकें द्री पद्धिी (चशक्षि.) चवयाथी हार् कें र मानून स्वीकारलेली अध्ययन अध्यापन पद्धती. 
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छात्र िाणसका (चशक्षि.) शालेय अध्यापनाच्या संिभात चवयाा यांच्या दृष्टीने ठरचवण्यात आलेली 
अध्यापनार्ी वेळ. 
 
छात्रवृणत्त, छात्रवृत्ती स्त्री. (चशक्षि.) चवयाा यास चमळिारी ठरावीक आर्णथक मित; चशष्ट्यवृत्ती : 
‘चवयाा यांना िरमहा रु. ४५ छात्रवृत्ती चिली जावी.’ -भाप्र २५२. 
 
छात्रसुरक्षा पथक (चशक्षि.) रस्त्यावरील वाहतूक सुरचक्षतपिे होण्यासाठी तसेर् पािर्ाऱ्याचं्या 
सुरके्षसाठी आवशयक अशा चनयमारें् प्रात्यचक्षकासंह प्रचशक्षि घेतलेपया चवयाा यांरे् पथक. 
 
छात्रसेना स्त्री. सैचनकी प्रचशक्षि चिलेले चवयालयीन व महाचवयालयीन चवयाा यांरे् िल : 
‘शातंतेच्या काळात कायिा, न्द्याय यारें् पालन करिारा उत्कृष्ट नार्चरक व परर्िाच्या काळात एक 
चशस्तबद्ध, प्रचशचक्षत असा सैचनक तयार करिे असे या छात्रसेनेरे् िुहेरी ध्येय सारं्ता येईल.’ -युद्धशास्त्र २२९. 
 
छात्रसैणनक पु. सैचनकारे् चशक्षि घेिारा चवयाथी : ‘तेव्हाच्या छात्रसैचनकाचं्या चशक्षििमारे् नाव 
बिलून ते एकिम ‘अचधकारी चशक्षि’ िंाले.’ -युचज २४. 
 
छात्राध्यापक पु. (चशक्षि.) चशक्षक या नात्याने आवशयक असिारी शकै्षचिक व व्यावसाचयक पात्रता 
अचधकृतपिे चमळचवण्यासाठी चशक्षक प्रचशक्षि संस्थेमध्ये अध्ययन करिारा प्रचशक्षिाथी. 
 
छात्रािय न. चवयाथी वसचतर्ृह. : ‘पुसि येथे हचरजन छात्रालय होते.’ -साअ २४. 
 
छादन न. (वन.) आच्छािन; आवरि. [सं.] 
 
छान स्त्री. १. ऐट; नट्टापट्टा; िंकपक. २. डामडौल; सौंियच; टवटवीतपिा (घर, बार्, कपडे यारं्ा). 
३. र्ारुं्लपिा; उत्तमपिा; लज्जत; खुमारी (सेवन करण्याच्या चजनसाबद्दल). [अर. शान] (वा.) छान 
उिरिे, उडिे- र्ारं्ले होिे; सुशोचभत होिे. छान मारिे − थाटमाट करिे; प्रावीण्य िाखचविे. 
 
छान चव. सुरेख; उत्तम; ऐटबाज; िंळकफळक (वस्तू). 
 चिचव. र्ारं्ला; सुरेख. [अर. शान] 
 
छान स्त्री. १. टीका. २. उजळा : ‘आमच्या प्रचतपक्ष्यारं्ी वरील शब्ित्रयावर उडचवलेली छान होय.’ -
चन ५११. [अर. शान] 
 
छान स्त्री. र्ाळिी; शोध; तपास; चवर्ार; वजन. (मराठीत यार्ा उपयोर् मुख्यतः लाक्षचिक करतात.) 
[सं. र्ालन] 
 
छानछुकी, छानछोकी चव. ऐटबाज; भपकेबाज; डामडौली; चिमाखिार. 
 स्त्री. ऐटबाजपिा; भपका : ‘पुण्यातील छानछुकी त्याचं्या अंर्वळिी पडली नव्हती.’ -िुिचम्य 
५५. [अर. शान-उ-शौकत] 
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छानछूक, छानछोक स्त्री. थाटमाट; डामडौल; नोकिंोक : ‘या लोकारं्ी आज प्रचसद्धी म्हटली 
म्हिजे चमजास, छानछूक...या रु्िानंीर् फार करून आहे.’ -चर्ले २२२. [अर. शान-उ-शौकत] 
 
छानिे अचि. १. र्ाळिे. २. र्ाळिे : ‘सूयचतापाने मूच्छा आपयास हा 
 
१२६ 
 
(उसार्ा) डोळा अथवा अंकूर वाटून पाण्यात छानून पाजावा.’ -फचर् ४९. ३. (ल.) बारीक तपास करिे, 
र्ौकशी करिे. ४. (ल.) चनवडून काढिे. [सं.] 
 
छानदार चव. १. सुरेख; डौलिार; भपकेबाज. २. पहा : छानछूक, छानछोक [फा. शानिार] 
 
छानदारी स्त्री. भपका; डामडौल; सुरेखपिा : ‘त्यारं्ा स्वभाव छानिारीर्ा आहे.’ -काप्रर्सा ५३. 
 
छाननी स्त्री. बारीक तपास; ऊहापोह; चवश्लेषि; र्ीरफाड : ‘या चनिायक महत्त्वाच्या प्रशनार्ी छाननी 
करण्यास आपि आता सुरुवात करू.’ -भािा ३२. 
 
छानणपछान स्त्री. चनवडाचनवड; ओळख : ‘तुरंुर्ातं बिंीवान बहुत जाले आहेत. एक वळे छानचपछान 
जापयास काहंीं कमी होतील.’ -ऐको ३९४. 
 
छानबाज चव. नीटनेटकी; व्यवल्स्थत; आकषचक : ‘र्ाजंार्ी अढीचह वस्तीवर छानबाज लावनू 
ठेवलेली आहे.’ -चमरास २८३. 
 
छानमोड पु. अपमान; अप्रचतष्ठा; पािउतारा. 
 
छाना पु. र्ाळून, पािी काढून टाकलेला चजन्नस, वस्तू : ‘पचहले िोन्द्ही भार् नासवनू छाना करावा.’ 
-पाकचसद्धी ८८. 
 
छानी स्त्री. भारें्च्या पाण्यात केलेला घोटा. 
 
छानी स्त्री. १. ऐट; र्ौरव : ‘झकवा हेचह चततकें  पसंतीस न पडून याहूनचह छानी करण्यार्ें मनातं 
आिपयास.’ -चन ११२. २. भपका; चिखाऊपिा; संुिरपिा : ‘त्यातचह छानीपेक्षा भक्कमपिार् पाहून तें 
(लुर्डें) घेतले असाव.े’ -मल्स्थ ९३. 
 
छानीचा  चव. संुिर; छानिार; थाटामाटार्ा. 
 
छानीबानी स्त्री. रंरे्लपिा; शौक; र्ैन. 
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छानुिा  चव. छानिार; र्ोंडस; र्ोचजरवािा : ‘चतने िाखचवलेला झसह खरेर् छानुला होता.’ -
कोउ ७१. 
 
छाप पु. १. ठसा; चखळा; छापण्यारे् अक्षर; टाईप. २. ठसा; छापण्यारे् साधन. ३. (ल.) वृत्तपत्र : 
‘मोठ्या डौलाने तसे केपयारे् छापात नाव िेऊन छापतात.’ -ससावा ३·६२९-३०. ४. थाप (तबला, मृिंर् 
यावरील). ४. कार्िावर झकवा नाण्यावर असलेला सरकारी चशक्का; ५. वजन-मापावंर त्यारं्ा अर्ूकपिा 
िाखण्यासाठी केलेली खूि. ६. जकात भरपयार्ा मालावर मारलेला चशक्का. 
 स्त्री. (ल.) वर्चस्व; िाब. [सं. र्प्] (वा.) छापटाकिे- डामडौल करिे; प्रभाव पाडिे. छापठेवून 
असिे- वजन, प्रभाव असिे; वर्चस्व राखिे : ‘या नव्या ढंर्ामुळे मी त्याचं्यावर आपली छाप ठेवनू होतो.’ -
अस्ताई १०४. छापदेिे- भलूथाप िेिे. 
 
छाप स्त्री. १. पचरपूिचता; पूिच कौशपय; नैपुण्य. २. (पोहण्यात) हात टाकिे. (चि. टाकिे.) [सं. र्प्] 
 
छाप स्त्री. न. १. खोचर्राखालरे् बुरिूस; घामोळे; नमिा. [सं. र्प्] 
 
छाप पु. चशक्का. [सं. र्प्] 
 
छापक पु. छापिारा; मुरक : ‘अशारें् साहाय्य रे्पया तीस-र्ाळीस वषांत छापकानंी व प्रकाशकानंी 
घेतले होते.’ -रालेसं २३३. 
 
छापकागद पु. चटपकार्ि. 
 
छापकार, छापारी चव. चशके्क छापिारा, करिारा. (र्ो.) 
 
छापखाना पु. छापण्यार्ा कारखाना; मुरिालय. २. टाकंसाळ. 
 
छापछूप  स्त्री. १. डार्डुजी; साफसफाई. (चि. करिे.) २. (ल.) थापाथापी; हुलकाविी; 
धाब्यावर बसचविे. (चि. करिे.) 
 
छापडी स्त्री. छापलेला कार्ि : ‘छापडीनं वारा घेत बसलेपया बव्यांनाही ती सूर्ना पटली.’ -चशिोरी 
४२. 
 
छापिावळ स्त्री. छपाईखर्च; छापण्यार्ी मजुरी. 
 
छापिी स्त्री. छपाई; ठसे मारिे; कापडावर रंर् र्ढचविे. 
 
छापिे सचि. १. मुचरत करिे; ठसा उमटचविे; एकसारख्या प्रती काढिे. २. झलपिे (झभत वरै्रे). ३. शाई 
चटपिे. (कु.) [सं. र्प्] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

छापा पु. ठसा; छापण्यारे् अक्षर. 
 
छापा पु. (समाज.) धाड. मुख्यतः कर र्ुकचविाऱ्याच्या घरावर, पेढीवर अर्ानक घातलेली धाड. 
 
छापा पु. वतचमानपत्र : ‘आत्तार्ीं पोरा ंछपो वार्ायला लार्लीत. र्ावात धा छापे येतात.’ -र्ंधन ८. 
 
छापाखािचा गृहस्थ वर्चस्वाखालील मािूस; ताबेिार. 
 
छापारी पु. छापिारा; कपड्ावंर चनरचनराळ्या प्रकारर्ी नक्षी उठचविारा; रंर्ारी लोकारं्ी एक जात. 
 
छापी स्त्री. हातोटी; कसब; हुकमत; प्रभतु्व. [सं. र्प्] 
 
छापी स्त्री. चर्लमीला रु्ंडाळावयारे् फडके : ‘जचमनीवर ठेवलेली चर्लीम, छापी, र्कमक उर्लून 
त्याने...’ -बनर् १९. [अर. साफी] 
 
छापी चव. १. ठसा मारलेले; छापलेले. २. राजार्ा छाप असलेला (कार्ि). ३. चवशषे प्रकारर्ा छाप 
असलेला (रुपया). 
 
छापी नाक पुसायरे् फडके. 
 
छापीखोगीर पु. बुरिुसाच्या बाजू असलेले खोर्ीर. 
 
छापीि, छापीव  चव. चवशषे प्रकारर्ा छाप असलेला; मुचरत; छापलेला. 
 
छापीसुिाखी चव. १. छाप आचि सुलाख असलेले (रुपया खरा की खोटा आहे हे पाहण्यासाठी चवचशष्ट 
प्रकारर्ा ठसा त्यावर आहे की नाही हे व भोक पाडून त्यात चहिकस धातू आहे का हे पहात असत.). २. 
पुष्ट्कळ ठसे मारलेला (रुपया - यामुळे यारे् वजन कमी भरते.). 
 
छापेकरी नाण्यावर झकवा करे्रीत चशके्क मारिारा अचधकारी. 
 
छापेखािी चिचव. एखायाच्या वजनाखाली, िाबाखाली (चि. असिे, र्ालिे, वार्िे, चनभिे.). 
 
छापो पहा : छप्पापािी 
 
छाया स्त्री. १. सावली. २. प्रचतझबब. ३. आच्छािन; आश्रय; पडिा; रक्षि : ‘चनवारोनी जाय माया । ऐसी 
छाया जयार्ी ।’ -तुर्ा ७. ४. अंधुक प्रचतमा; झकचर्त िशचन; प्रचतझबब; मुरा; र्या; अधचवट पडछाया. ५. थोडेसे 
साम्य. ६. स्वरूप; कातंी; सवचसाधारि िेखावा; टवटवी; शोभा. [सं.] (वा) छायाधरिे- (पाऊस, मेघ, 
आभाळ यानंी) छायेने, अंधाराने भरून टाकिे. 
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छाया स्त्री. १. लक्षि; चर्न्द्ह (रोर्, मनोचवकार यारें्). २. भास. 
 
छाया स्त्री. १. (संस्कृत नाटकात) प्राकृत भाषेर्ी अथचबोधक व्याख्या. 
 
छाया स्त्री. रूपातंर; प्रचतकृती; भाषातंर : ‘पि यास भाषातंर ही संज्ञा नसून छाया हे नाव आजपयंत 
र्ालत आले आहे.’ -चन १८३. 
 
छाया स्त्री. सूयार्ी बायको. 
 
छाया, छायाकल्प स्त्री. पु. (सूयावरील) डार्ारं्ा मध्यभार् फार काळा चिसतो. त्याला ‘छाया’ 
म्हितात. डार्ासभोवती काळसर जार्ा चिसते. चतला ‘छायाकपप’ असे म्हितात. - सुज्यो ३२५. 
 
छायाककमि स्त्री. (अथच.) उत्पाचित वस्तूर्ी उयोर्संयोजनासाठी र्ृहीत धरलेली चकमान झकमत. 
 
छायाकृणि, छायाकृिी स्त्री. (सास.) छायारूप चर्त्र. [सं.] 
 
छायाग्रह पु. सावलीने प्राण्यास खाली ओढून घेिारा मासा झकवा र्तर प्रािी. 
 
छायाघटक पु. भपू्रिेशाच्या उंर्-सखलपिामुळे प्रके्षपिात चवयुत् र्ुबंकीय संिेशार्ी कमी-जास्त 
होिारी तीव्रता. 
 
छायाघड्याळ न. सूयचप्रकाशाच्या आधारे वेळ िाखचविारे यंत्र. 
 
छायाणचत्र न. १. पडयावर पाडलेली चर्त्रार्ी छाया : ‘स्वमायेरे् आडवस्त्र । लावचून एकला खेळवी 
सूत्र । बाहेरी नटी छायाचर्त्र ।’ -ज्ञा १८·१३०३. २. प्रकाशाच्या साहाय्याने काढलेले चर्त्र; फोटो. 
 
छायाणचत्रकार पु. प्रकाशाच्या साहाय्याने छायाचर्ते्र काढिारा; फोटो काढिारा : 
‘कोिाही...छायाचर्त्रकाराला हे अदु्भत सौंियच पकडता येिेर् शक्य नाही.’ -जाजपू १९१. 
 
छायाणचत्रपेणटका स्त्री. झभर् व आरशाच्या साहाय्याने पिाथांर्ी चर्ते्र काढण्यास मित करिारी 
एक पेटी; कॅमेरा. 
 
छायाणििक पु. (संर्ीत) हा एक जोड रार् आहे. छायानट व चतलक कामोि या िोन रार्ाचं्या 
चमश्रिाने िंालेला हा रार् आहे. आरोहात, पूवाधात छायानट व उत्तराधात चतलककामोि असतो. 
अवरोहाच्या पूवाधात छायानट व उत्तराधात चतलक कामोि असतो. [सं.] 
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छायानट पु. १. परमेश्वर. २. (रार्) र्ायन शास्त्रातील एक रार्. र्ानसमय रात्रीर्ा पचहला 
प्रहर. [सं.] 
 
छायानाटक न. (सास.) बाहुपयाचं्या झकवा नटनटींच्या सावपया पडयावर पाडून सािर करण्यात 
येिारे नाटक, करमिुकीर्ा कायचिम : ‘छायानाटकारे् तंत्र अजून तयार व्हावयारे् आहे.’ -ननाना ८४. [सं.] 
 
छायानायक पु. सूयच : ‘छायानायकसा चनिाघ समयीं छाया करीतो चवधू’ -र. ७. 
 
छायाणनणध, छायाणनधी पु. एक पक्षी. यार्ी सावली ज्याच्यावर पडेल तो श्रीमंत होतो असा समज 
आहे. 
 
छायानुछाया स्त्री. अनेक छटा, अनेक िंाकंी; अचभप्रायातून चनघिारे िुसरे अचभप्राय : ‘चतच्या चवचवध 
छायानुछायाचनशी शब्िमंचडत केली तरी...’ -अंया २४. 
 
छायानुहरि न. ढोबळ भाषातंर; अनुकरि. 
 
छायापुरुख पु. १. आपपया सावलीच्या रूपाने प्रर्ट होिारा मृत पुरुष : ‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : हा 
छायापुरुखू र्ाः’ -लीर्पू १८६. २. उन्द्हात झकवा र्ािंण्यात उभे राहून आपपया छायेकडे सतत पाहत असता 
एकाएकी सूयच, र्रं याजंकडे पाचहले म्हिजे जो पुरुष चिसतो तो; स्वरशास्त्रात हा प्रचसद्ध आहे : ‘तेथ 
छायापुरुष िाखचविे ।’ -स्थापो २७. 
 
छायाप्रि स्त्री. पुस्तकातील मजकुरार्ी काढलेली फोटोप्रत; िेंरॉक्स. 
 
छायाप्रदेश पु. (भशूा.) भकंूपाच्या उर्मकें रापासून सवचत्र पसरिारे भकंूप तरंर् जेव्हा पाृ वीच्या 
अंतभार्ात चशरून प्रवास करतात त्या वळेी पाृ वीच्या मध्याशी असिाऱ्या र्ाभ्यामुळे त्यारें् विीभवन होऊन 
पाृ वीच्या पषृ्ठभार्ी एका चवचशष्ट पट्ट्ट्यात ते पोर्ू शकत नाहीत. या पट्ट्ट्याला छाया प्रिेश म्हितात. 
 
छायाभाग पु. ज्यावर प्रकाश पडत नाही, सावलीत असिारा भार्. 
 
छायामंडप पु. १. पहा : छायाणचत्र १ : ‘छाया मंडपीर्ी सेना । सृचष्टसाचरखीर् रर्ना’ -िास 
८·१·३६. २. जािूच्या चिव्यारं्ा खेळ. 
 
छायामंडपी पु. चव. छायाचर्त्रारं्ा खेळ खेळिारा. 
 
छायायंत्र न. (भौ.) सावलीवरून वेळ िाखविारे घड्ाळ; मधोमध खाबं रोवनू व भोवती आकडे 
चलहून सावली ज्या आकड्ावर पडेल त्याप्रमािे वेळ िाखविारे घड्ाळ; खाबंारे् घड्ाळ. 
 
छायारंग पु. सूयच. 
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छायाकय  पु. मध्यान्द्हकाली चववचक्षत उंर्ीच्या पिाथांर्ी सूयाच्या उन्द्हामुळे पडिारी छाया. [सं.] 
 
छायािग राग िुसऱ्या एखाया रार्ाच्या साहाय्याने रंजनकारी होिारा रार्. 
 
छायािाभदर (अथच.) उयोर्ात र्ृहीत धरलेला काही चकमान लाभिर. या िराने हा व्यवहार केला जातो. 
 
छायाणवखार पु. चजर्ी सावली पडली असता मनुष्ट्यास मृत्यू येतो अशी मण्यार (साप). (को.) 
 
छाया व्याजदर (वाचिज्य.) रु्ंतविुकीमध्ये र्ृहीत धरलेला काही चकमान व्याजिर. या िराने व्यवहार केला 
जातो. 
 
छायाळ चव. छाया िेिाऱ्या : ‘प्रर्डं बुंधा, लाबं पसरलेपया अनेक छायाळ शाखा.’ -प्रका १५२. 
 
छाव स्त्री. छाया. [झह] 
 
छावड, छावडे न. लहान मुलारे् लाडके नाव; छबुकडे. [सं. शावक] 
 
छाविी, छावनी   स्त्री. १. लष्ट्करासाठी तात्पुरते बाधंलेले छप्पर झकवा र्मारत. २. (घरावररे्) 
छप्पर व त्यार्ी शाकारिी. ३. चखडकीवरील झकवा िरवाजावरील चवटाचं्या कामाखालील फळी; ४. 
जचमनीखालच्या नळावरील िर्डी छप्पर झकवा कमान. [सं. छािनी] 
 
छाविी  स्त्री. (राज्य.) लष्ट्करार्ा तळ. 
 
छाविीचा दगड  पु. आच्छािनार्ा िर्ड. 
 
छाविीपािी स्त्री. छाविी; छाविीर्ा मुक्काम : ‘फौज आहे ते राहू यावी. छाविीपािी त्यार् प्रातंीं 
होईल. तर सावध असावें.’ -वठेे िप्तर १·३६. 
 
छाविे सचि. शाकारिे (घर). (ना.) 
 
छावा पु. १. झसहारे्, हत्तीरे् चपलू. २. (ल.) संुिर व शूर मनुष्ट्य, मूल र्.: 
 
१२८ 
 
‘जो होळकरार्ा छावा.’-चवक १४. ३. कोित्याही प्राण्यारे् लहान पोर. [सं. शावक] 
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छा ं
 
छांदस चव. वृत्तासंबंधी; छंिासंबधंी. 
 
छांदस पु. विेशास्त्रसंपन्न पुरोचहत, कमचठ विेान्द्ती; उपाध्याय : ‘तें छािंस पानीबुडीयार्ें वाक्य म्हिा पा ं
:’ -लीर्उ ४७३. 
 
छांदस चव. छाचंिष्ट; नािी; तऱ्हेवाईक; लहरी : ‘िोघा ंअयाचप नाही भेटी । महाहटी छािंस ।’ -एभा 
१२·३२५. [सं. छंिस्] 
 
छांदसवाडा पु. छाचंिष्टपिा. 
 
छांदसवृणत्त, छांदसवृत्ती, छांणदष्ट, छांदीस, छांदसी चव. नािी; खोडकर; टवाळ; नाचिष्ट; तऱ्हेवाईक; 
लहरी : ‘छािंसी म्हिती हा मुळाहुचन ।’ -िाचव ३२. 
 
छांणदष्टपिा पु. चवचक्षप्तपिा; खूळ; वडे. [सं. छंिस्] 
 
णछ 
 
णछ, णछणछ उद्र्ा. चतरस्कार, तुच्छता, नापसंतीिशचक अव्यय. 
 
णछक्का स्त्री. झशक; झशकिे. (चि. करिे.) [सं.] 
 
णछचडी  स्त्री. मासंार्ा टाकाऊ भार्. नेहमी अनेकवर्नी (चछर्ड्ा असा) वापरण्यात येतो. 
 
णछचोर चव. रंरे्ल; र्टोर; बिफैली. पहा : छचोर : ‘चशवाजी बालवयात असले चछर्ोर कपडे अंर्ावर 
घालीत...’ -नाता ६७. 
 
णछचोर, णछचोरी, णछछोर, णछछोरी पहा : छचोर 
 
णछटकिी स्त्री. १. पडिे; झशपडिे. २. सडा. 
 
णछटकाव, णछडकाव पु. सडा, झशपि; झशतोडे टाकिे. [झह.] 
 
णछटझदा न. जर भरलेले र्ीट. 
 
णछटिे, णछटाऊ, णछटाि, णछटाऊबंदर, णछटाविे पहा : णशटिे, णशटाऊ 
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णछटणपट, णछटणिट स्त्री. चतरस्काराने नाकारिे; चहचडसचफचडस करिे; कमी लेखिे. (चि. करिे, 
लाविे.) [ध्व.] 
 
णछटणपट, णछटणिट चव. खोडलेले; खरडलेले; चर्र्चमड. 
 
णछटा, णछट्टा पु. उडचवलेला झशतोडा, डार्; मोत्यावरील झकवा फळावरील डार् : ‘हा लखोटा 
म्हिजे एक सोनेरी चछटे असलेला...होता.’ -केस्व ५१. [सं. चक्षप्त] 
 
णछटी चव. चर्टारे् केलेले. 
 
णछडकिे, णछटकिे स्त्री. रंर्चविे; रंर्ार्ा चशडकाव िेिे. [सं. चक्षप्] 
 
णछििे सचि. तोडिे; कापिे; मोडिे; तुकडे करिे. [सं. चछद्:] 
 
णछिीक, णछनीक स्त्री. चशळक; वातार्ी कळ; विेना; सिक. (चि. भरिे, चनघिे, मारिे, येिे, 
होिे.) 
 
णछद्र न. १. भोक; छेि; पोकळी; िर; बीळ : ‘चछरार्ा आश्रय उंचिर कुळवाडी I’ -तुर्ा १९८३. २. 
(ल.) उिीव; न्द्यनूता; िोष. ३. (ल.) प्रवेश; बीळ; मार्च; रु्प्त िोष; कमीपिा; रु्ह्; अपूिचता; ममच; ममार्ी 
जार्ा. ४. रु्प्त मार्च (चकल्ला); र्ोर चखडकी; पळवाट. [सं. चछरम्] (वा.) णछद्रपाडिे- प्रवशेमार्च शोधिे. 
णछद्रपाहिे- न्द्यनू, िोष पाहिे. णछद्राि णनघिे- हलके होिे, नमिे. 
 
णछद्रक पु. न. भोके झकवा चछरे पाडिारे अवजार, हत्यार : ‘मुख्यत्वेकरून खुरपिी, वधेिी आचि रंधक 
झकवा चछरक या तीन प्रकारर्ी हत्यारे तेथे चिसून येतात.’ -अम १०. [सं. चछद्] 
 
णछद्रिणक्रया स्त्री. (यंअ.) भोके पाडण्यार्ी चिया. 
 
णछद्रदशी, णछद्रदृणष्ट, णछद्रदृष्टी चव. (ल.) िुसऱ्यारे् िोष, न्द्यनू पाहिारा. 
 
णछद्र पोगर (यंअ.) भोक पाडण्यारे् अवजार. 
 
णछद्रान्वेषक, णछद्रान्वेषी चव. िोष पाहिारा; िोषैकदृष्टी असलेला; खोडसाळ; चर्चकत्साखोर. 
 
णछद्रान्वेषि न. न्द्यनू पाहिे; िोष पाहिे. 
 
णछद्रांणकि चव. अनेक िोष, न्द्यनेू असलेला : ‘आपला समाजिेह अशा रीतीने चछराचंकत िंालेला 
आहे’ -आआआ १३४. 
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णछणद्रि पत्र (चशक्षि.) संर्िकामध्ये संग्रचहत करावयाच्या माचहतीवर यंत्राच्या साहाय्याने प्रचिया करता 
यावी म्हिून चवचशष्ट अंतरावर, चवचशष्ट आकारमानार्ी भोके पाडून तयार केलेले काडच झकवा पत्र. 
 
णछणद्रष्ट चव. चछरे असलेला; पािी शोषि करण्यासारखा. 
 
णछनिे सचि. पळविे; चहसकावनू आििे : ‘मर् ते तुझ्या शस्त्रार्ारात सापडो वा ह्ा नवीनाचं्या 
शस्त्रार्ारातूंन चछनता येवो!’ -ससावा ३·३७५. [झह.] 
 
णछनिे अचि. १. एकेक कि वेर्िें. २. कापिे, तासिे. [सं. चछद्] 
 
णछनाि चव. व्यचभर्ारी; बिफैली; जारकमी (स्त्री). [सं. चछन्ना+नारी; झह.] 
 
णछनािचोदीचा चव. व्यचभर्ारोत्पन्न; व्यचभर्ारातून िंालेला. 
 
णछनािा, णछनािी चव. १. झशिळकी करिारा (पुरुष, स्त्री). २. झशिळकी. 
 
णछनाविे, णछनाणविे सचि. चहसकावनू घेिे; बळजबरीने घेिे : ‘प्रजेर्ी र्ीजवस्तू त्याने चछनावनू 
घेतली.’ -श्रीयो २·४४८. [सं. चछन्न] 
 
णछनी स्त्री. सुरूच्या पानासारखी पाने असलेले िंाड. 
 
णछन्न न. १. तासलेला पषृ्ठभार्. २. ओबडधोबड तुकडा झकवा ढलपा. 
 चव.  तोडलेले; कापलेले; चवभार्लेले. [सं.] 
 
णछन्नकणट, णछन्नकटी न. नृत्यात एका पायावर उभे राहून िुसरा पाय ताठ ठेऊन पुढे मारे् हालवीत 
राहण्याने कंबरेर्ी पुढे मारे् हलत राहण्यार्ी ल्स्थती; फार व्यायामाने थकिे, घाबरिे वरै्रे िाखचवण्याच्या 
वळेी हा अचभनय करतात. 
 
णछन्नणभन्न चव. तुकडे तुकडे केलेले; फोडलेले; फाडलेले. 
 
णछन्नमनस्किा स्त्री. (मानस.) चर्त्तचवकृती या र्ंभीर मनोचवकृतीर्ा एक प्रमुख उपप्रकार. या चवकाराने 
पछाडलेली व्यक्ती चमा या भास, भ्रम, भावचनक अल्स्थरता यात स्वतःला टाकते व वास्तव जर्ापासून स्वतःला 
िूर करते. 
 
णछन्नणवक्च्छन्न चव. फाटलेले, फाडलेले; तुकडेतुकडे केलेले; अस्ताव्यस्त फोडलेले : ‘पावसाने 
चछन्नचवल्च्छन्न िंालेली छत्री.’ -बपं १५५. 
 
णछन्नावयव पु. ज्यार्ा एखािा अवयव कापून टाकला आहे असा, अंर्च्छेिन केलेला मनुष्ट्य. 
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णछन्नी पहा : छन्नी [सं.] 
 
णछपटी स्त्री. चशपटी; र्मकी; छडी. 
 
णछपणयिा चव. पु. चशळेवर लेख कोरिारा; कोरक्या : ‘सासन चछपचयता 
 
१२९ 
 
रामु ।’ -कलवार चशलालेख १·२७. 
 
णछिका, णछिटा, णछिपा पु. १. ढलपा, र्ीप; कपर्ा; चिंलपी; टरफल : ‘सफाईिार रीतीने 
यारे् (िर्डारे्) चछलके काढून पाती बनविे’ -अम ५. २. कातडे; साल. [झह.] 
 
णछिणछिीि चव. रोडका; उंर् व सडपातळ : ‘कृष्ट्िाजी भास्कर चछलचछलीत अंर्लटीरे्...होते.’ -
श्रीयो २२७. 
 
णछििे सचि. तासिे; र्ोळिे; रंधिे; साल काढिे. [सं. चछद्] 
 
णछिपाट न. पातळ साल; फोलपट : ‘पातळ चछलपाट चनघू लार्ली.’ -जैरेजै १२. 
 
णछिवा, णछिवागजरा पु. िाडें एकमेकातं रु्ंतवनू केलेली फुलारं्ी माळ; डेखे खोडून केलेला 
पुष्ट्परु्च्छ : ‘आिवा लाहान चछलवा ।’ -सला ७. 
 
णछिाई-जुडाई स्त्री. (यंअ.) वस्तंूर्ी समपातळीवर जोडिी. 
 
णछिाक  चव. र्लाख; र्पळ; नाजूक : ‘सोन्द्यार्ी अंर्ईठी र्ोऱ्यापनातं चिसईना : तान्द्या चछलाक 
बाळाला चिस्ट िंापयाली सोसईना ॥’ –लोसाको. 
 
णछिी, णछिे स्त्री. न. िरवाजाच्या िुहेरी र्ौकटीर्ी खालर्ी जोडलेली िोन लाकडे. वरच्या लाकडानंा 
घोडा झकवा मेंधला म्हितात. 
 
कछद स्त्री. कापलेली वस्तू, तुकडा, शकल. 
 चव. छाटलेले; कापलेले. खच्ची केलेले; तोडलेले. [सं. चछन्न] 
 
कछदिे सचि. १. कापिे; तोडिे; चछन्नचभन्न करिे. २. चभडिे; स्पशच करिे; थाबंचविे, अडथळा करिे. 
(ना.) [सं. चछद्] (वा.) कछदी कछदी उडविे- तुकडे तुकडे करिे. 
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छी 
 
छीट न. र्ीट; रंर्चवलेले, छाप मारलेले सुती अथवा तार्ारे् कापड; चर्त्रवस्त्र : ‘छीट नावारे् कापड 
मुलतानला तयार होत असे.’ -मसंधचव ३०१. [पोतुच. र्ीट] 
 
छीट स्त्री. १. शीट, पक्ष्यार्ी चवष्ठा. २. डार्; चठपका; चछटका. [सं. चक्षप्त] 
 
छीन स्त्री. १. चछनिे; काढून घेिे. २. लाठी हातातून पाडिे; काढून घेिे. 
 
छीपा चव. कपडे छापिारा; रंर्ारी; खडी काढिारा. (माळवी) 
 
छीि स्त्री. (सोनारी) र्ािंी, सोने र्. धातूच्या सुतार्ी र्ोल कडी. 
 
छीिछद्ग्म न. कपटार्रि; लबाडी : ‘तह पडत होता परंतु करिारानंी छीलछद्म करून 
उभयतामंध्ये चबघाड पाडून... र्तके प्रकार केले.’ -मर्सा १४·६५. 
 
छीविे, णछयिे चि. संर् करिे. 
 
छीः थूः उद्र्ा. बेअब्र;ू बिनामी; फचजती; हुयो; हुरेवडी; अपकीती : ‘एकिा का ती (लुच्चेचर्री) बाहेर पडली 
म्हिजे मर् त्याचं्या छीः थूः ला काही पारावार नाहीसा िंाला म्हिून समजाव.ं’ -पलकोघे ४०३. 
 
छु 
 
छुक, छुत उद्र्ा. माजंराला हाकलण्यार्ा शब्ि. [ध्व.] 
 
छुटी जोडी डाकेच्या जासुिाखेरीज िुसरे जासूि वेळप्रसंर्ी उपयोर्ात आिीत अशी जासूि जोडी : 
‘पूवी डाकं उज्जनी पावेतो होती. उज्जनीहून र्कडे छुटी जोडी येई.’ -ऐको ३९५. 
 
छुटे कासीद डाकेत नसिारी पि स्वतंत्रपिे पाठचवण्यात येिारी ‘कासीि’ (म्हिजे पते्र) पोहर्चविारे 
लोक. 
 
छुट्टा पु. र्ोंडी बायकारं्ी कारे्च्या मण्यारं्ी र्ळसरी. (र्ोंड.) 
 
छुट्टी स्त्री. सुट्टी. [झह.] 
 
छुिछुििे अचि. ठुसठुसिे; र्ुिर्ुििे; चतडीक येिे. 
 
छुिछुिाट पु. जास्त जोरार्ी चतडीक, ठुसठुस. 
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छुिछुिी स्त्री. चतडीक; धडपड; र्ुिर्ुि, ठसठस. [ध्व.] 
 
छुनछुन  स्त्री. नाण्यारं्ा, पैंजिारं्ा होिारा आवाज : ‘त्यानंा नाण्यारं्ी छुनछुन कळते.’ -अिेशी 
११९. 
 
छुपा चव. आडून, िडून केलेला; र्ोरटा : ‘चिस्ती प्रर्ारकारें् उघड व छुपे हल्ले र्ालू िंापयामुळे 
झहिंूमध्येचह जार्ृचत उत्पन्न होऊन.’ -मसचव ७४. 
 
छुपा चव. रु्प्त; न चिसिारा; लपचवलेला; िंाकलेला. 
 
छुपा रुस्िुम, छुपो रुस्िुम आपले खरे रु्ििोष, कळा लपविारा मनुष्ट्य : ‘अरे, तू तर छुपो रुस्तुम चनघालोस; 
लोक बोलतात, तुला कशाशी पचं्यातर् नाय. आनी तू लक्षमुीर्ी र्ौकशी करायला लार्लोस?’ -र्ंधन ७९. 
 
छुपी बेकारी (अथच.) नोकरी नसलेपया व्यक्तींर्ी खरी आकडेवारी न सारं्िे. बेकाराचं्या 
वस्तुल्स्थतीसंबधंी र्ुकीर्ी माचहती िेिे. 
 
छुमछुम, छुमछुमा चिचव. पैंजिारं्ा, घार्ऱ्यारं्ा नािमधुर ध्वनी होऊन : ‘बहू रुचर्र नूपुरें छुमछुमा 
तिा वाजती ।’ -कमं २·७५. [ध्व.] 
 
छुणरका, छुरी स्त्री. १. सुरी. २. वािंंोटी र्ाय. [सं.] 
 
छुणरकाबंध पु. ब्राह्मिातील रु्ंजीसारखा शूरात करावयार्ा एक चवधी. 
 
छंुकार पु. छुमछुम असा आवाज : ‘...मी तुझ्या पैंजिारं्ा छंुकार ऐकला’ -वजे ७९. 
 
छुः छू उद्र्ा. १. कुत्र्याला हुकूम, र्शारा करण्यार्ा शब्ि. १. कुत्र्याला हुकूम, र्शारा करण्यार्ा शब्ि. 
(चि. करिे, म्हििे.) २. (ल.) (भाडंि करण्यास) चर्थाविे; उते्तजन िेिे : ‘मोठ्या मुलानंी आम्हाला छू 
केलें  आमर्ी कुस्ती लावली.’ -िीअहो ५१. [क. छू चबडु] (वा.) छुः छुक म्हििे, करिे- शातं राहण्यास 
सारं्िे. 
 
छू 
 
छूट स्त्री. छटा; र्काकी; तेज (रत्नारे्). 
 
छूट स्त्री. मोकळीक. 
 
छूटिूट  चिचव. सहज; चवनासायास : ‘छूटफूट नोकऱ्या चमळतात.’ -एर्ाएपा १५५. 
 
छूणरकाबंध पु. शूरास मंुजीरे् ऐवजी करावयार्ा संस्कार. 
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छे 
 
छे, छेछे  उद्र्ा. नापसंती, चतरस्कारिशचक शब्ि. [ध्व.] 
 
छेक पु. खोडून टाकिे. 
 चव. साफ; पूिचपिे; चनपटून : ‘जो र्ावं छेक उजाड आहे, त्यार्ी तरतूि होत नसपयास 
पट्ट्ट्यानेंर्ाव यावा.’ -पेि २४·२६६. 
 
छेक चव. र्तुर. [सं.] 
 
छेकिे पहा : छळिे 
 
छेकि मंत्र; रु्प्त खलबत; मसलत. 
 
छेका पु. काट; रेघ (खोडून काढण्यासाठी ओढलेली). [सं.] 
 
छेका पु. टुमिे; छडाछड. 
 
छेकानुप्रास पु. िोन अथवा अचधक विार्ी पुनरावृत्ती; वृत्त्यनुप्रासाहून 
 
१३० 
 
चवरुद्ध, रु्िचभन्न : ‘नखचह नको ज्या काया त्या काढावा कशास करवाल.’ -मोकाव्य. 
 
छेकापन्हुणि, छेकापन्हुिी स्त्री. एक अथालंकार. यात वाक्यार्ा अथच चफरचवण्यासाठी श्रोत्याचं्या सहज 
लक्षात न येिाऱ्या अथार्ा एखािा श्लेषात्मक शब्ि-द् व्यथी शब्ि - योजलेला असतो. उिा. ‘अंबरर्तपचर 
पयोधरातें रर्डुचन पळतो िुरी । काय हा धीट म्हिावा तरी । तो नंिार्ा मूल काय रे् सारं् कन्द्हय्याहरी । नव्हे 
रे् मारूत मेघोिरीं ।’ -राला ३५. 
 
छेकोक्क्ि, छेकोक्िी स्त्री. विोक्ती; वाकडे, िुटप्पी, उपरोचधक भाषि. पहा : छेकापन्हुिी 
 
छेजा स्त्री. सजा; र्च्ची : ‘कबालारे् र्ायन यैचकपयावरी बरं्पयावरील छेज्यावर जाऊन पुण्यारे् आबािी 
वरै्रेर्ी सयर केली.’ -ऐको ३९६. 
 
छेटा, छेडा पहा : छटा, छडा (वा.) छेडखानी करिे- त्रास िेिे; खोडी करिे; कुरे्ष्टा करिे. 
छेडीजािे- त्रास िेिे वरै्रे. (ना.) छेड काढिे- सताविे; असभ्य वतचन करिे. 
 
छेडिे सचि. वाजचविे. उिा. सतार छेडिे; सतारीच्या तारा छेडिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

छेडिे सचि. १. बारीक तपास करिे : ‘मला स्वतःला त्यानंी एकूि पार् वळेा छेडले.’ -असा ९५. २. 
सताविे; कुरे्ष्टा करिे; अचशष्ट वतचन करिे. [सं. चशट्] 
 
छेडा पु. पहा : छडा २. 
 
छेडाछेड स्त्री. १. कटकट; िंर्ा; चफसाि; बंडाळी : ‘त्या मार्ास छेडाछेड वाट र्ालो िेत नाहींत.’ 
-पेि २४·८१. २. उपरव; त्रास. 
 
छेडाछेड स्त्री. बारीक तपास; खोिूनखोिून चवर्ारिे; परीक्षा. 
 
छेडी िौज तोफा, डेरे िाडें, झकवा बाजार वरै्रे बरोबर नसलेली फौज : ‘स्वामींनीं या कायात मन 
घालून तूतच पारं् हजार छेडी फौज जलि रवाना करावी.’ -ऐको ३९६. 
 
छेद पु. १. लहान चछर; भोक. पहा : णछद्र. २. र्ीर; फट, भेर्. ३. कापिे; िोन करिे; तोडिे. ४. 
जड पिाथच उभा-आडवा कापला असता त्यावर पडलेली र्ीर. [सं. चछद्] (वा.) छेदसाधिे-मध्यझबिू र्ाठिे 
: ‘हल्लीच्या काळातील फसफसिारं पे्रम आचि िोन चपढ्या अर्ोिरर्ं अबोल पे्रम यानंा योग्य छेि साधिारा 
पे्रमिशचनार्ा मार्च आमच्या कुटंुबातूंन अजून अल्स्तत्त्वात यायर्ा आहे.’ -एपर्ार २६, २७. 
 
छेद पु. अंतर. 
 
छेद पु. १. (र्.) अंशस्थानीय आकड्ास ज्या अंकाने भार्ावयारे् तो अंक; मुख्य वस्तूरे् चकती भार् 
करावयारे् ते िाखविारा अंक. उिा. एक र्तुथांश. २. भाजक. [सं.] 
 
छेदक पु. चवभार् पाडिारा. 
 
छेदक पु. पचरच्छेि : ‘...शब्ि, वाक्ये, छेिक यारं्ी भयंकर उलटापालट...१’ -मसासंअभा ४०४. 
 
छेदछेदक चव. १. तोडिारा; कापिारा; भार् करिारा. २. (र्.) भाजक. [सं.] 
 
छेदछेदक पु. नक्षत्रारें् स्थान आचि र्ती िाखचवण्याकचरता काढलेले चर्त्र. [सं.] 
 
छेदिे सचि. १. कापिे; छाटिे; तोडिे; चर्रिे; भार् करिे. २. मोत्याला वजे पाडिे. ३. िुभार्िे. ४. 
नाश करिे; तोडिे; कापिे. [सं. चछद्] 
 
छेदन न. काटिे; छाटिे; कापिे; तोडिे. 
 
छेदन न. छेि; कापण्यार्ी चिया. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

छेदन कोन (र्.) िोन वि एकमेकासं ज्या झबिूत छेितात त्या झबिूपाशी असलेपया त्याचं्या 
स्पशचरेषातंील कोनास त्या विामधील छेिन कोन म्हितात. 
 
छेदनकबदु, छेदनकबदू पु. (भचूमती) ज्या चठकािी िोन रेषा झकवा वतुचळे एकमेकासं छेितात तो झबिू. 
 
छेदनरेघ, छेदनरेषा स्त्री. चजच्या योर्ाने िुसरी रेषा कापली जाते ती रेषा. 
 
छेदनीय  चव. छेिावयास योग्य; भार् करण्याजोर्ा. 
 
छेदकबदु, छेदकबदू पु. (र्.) िोन रेषा झकवा िोन वि झकवा एक रेषा आचि वि याचं्यातील 
सामाईक झबिू. 
 
छेदभेद पु. नाश; झहसा; तोडमोड : ‘झकबहुना साडंाव े। छेि भेि ।’ -ज्ञा १७·२१२. 
 
छेदा स्त्री. (र्.) चिलेली संख्या चमळचवण्यासाठी चवचशष्ट संख्येला चतनेर् चकतीिा रु्िाव े लारे्ल हे 
सारं्िारा अंक. [सं. चछद्] 
 
छेदामापश्रेिी स्त्री. (र्.) छेि मोजण्यार्ी श्रेिी. 
 
छेदामािा स्त्री. छेि पंक्ती. 
 
छेणदका स्त्री. (र्.) िोन झकवा अचधक रेषानंा छेििारी (चनराळी) रेषा. 
 
छेणदि चव. कापलेला; भार् केलेला. 
 
छेद्य पहा : छेदनीय 
 
छेमीना पु. शाचमयाना : ‘तैसेर् वाडातं रे्ले, जाऊन मार्ती माघारे छेमीन्द्याखाले येऊन बसले.’ -ऐको 
३९६. 
 
छेिकाठी चव. सडसडीत; शलेाटी : ‘...र्मनर्ी अंर्काठी शवेरीच्या िंाडासारखी उंर् आचि 
छेलकाठी होती.’ -व्यंमाक ११३. 
 
छेिछणबिा, छेिछबेिा पु. लाडका; रु्लजार; आनंिी; र्ैनी, पहा : छािछबीिा : ‘नको मला अंतर 
िेऊ छेलछबेपया रे.’ -प्रला १७९. 
 
छेिछबेिी चव. लाडकी; संुिर; मोहक : ‘छेलछबेली रंर्ीबेरंर्ी फुले.’ -अआमार्ो २०. 
 
छेििें सचि. कापिे. [सं. चक्ष्वल] 
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छेिबटाऊ चव. नटरंर्ी; नटवा; ऐटबाज : ‘शवेटच्या पायरीवर चनवातं बसलेपया चमसेस रु्प्त्याचं्या 
अंर्ावर छेलबटाऊ रघ्या सपशले कोसळला होता.’ -पोपट २९. 
 
छेिा पु. नखरेबाज मािूस; अक्कडबाज मािूस. 
 
छेळिे न. अिकुर्ीिार लोखंडी र्ज, पहार, सळई. 
 सचि. पहारेने ठोकिे; चछर पाडिे. 
 
छेंदिे अचि. अडकिे; लाविे; आपटिे. (व.) 
 
छो 
 
छोकरा, छोकरी पु. स्त्री. पोरर्ा; पोरर्ी : ‘समोरच्या हॉटेलातील छोकरा ककच श आवाजात िोन र्सम तीन 
आिे...वरै्रे ओरडून.’ -संबा १८६. [त. शोक्कन्] [सं. शावक+रा] 
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छोटा चव. लहान. [सं. क्षरु] 
 
छोटासािभाई एक पचक्षचवशषे : ‘छोटे सातभाई म्हिून पक्षी आहेत. याचं्या घरट्यात र्ातकी अंडी घालते.’ 
–पि ३३. 
 
छोटी स्त्री. लहान : ‘वीिी काली । न छोटी न मोटी ।’ –राजमती ३. 
 
छोटी पु. रु्रारं्ा एक रोर् : घटसपच. 
 
छोटी हजेरी स्त्री. सकाळर्ी न्द्याहारी (हा शब्ि युरोचपयन लोकाचं्या बटलरी भाषेत रूढ आहे). 
 
छोटेखानी चव. १. लहान; छोटेसे : ‘यार् वेळेस ग्रीसमधील लढाईला जो र्ढला होता आचि त्या 
छोटेखानी राष्ट्राला वार्चवण्यासाठी जनरल मेटलँडर्ी चतकडे रवानर्ी करण्यात आली.’ –िुमयु १२४. २. 
सरासरीर्ा; मध्यम; िुय्यम िजार्ा. 
 
छोनछडी स्त्री. कसबीि स्त्री. (माि). 
 
छोर चव. लहान : ‘तुम्ही माल पवचताकार । आल्म्ह बाळकें  छोर ।’ –श्रीकृष्ट्िर् १९·४८. 
 
छोि पु. (सुतारी) रंधा. 
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छोिदार पु. सोलिाि; सोपजरर्ा अपभ्रंश : ‘र्ंग्रजाचं्या पलटिापैकी िस्तारबिं व छोलिार व 
तुरुपस्वार वर्ैरे याचं्या तपचशलार्ी याि पाठचवली आहे.’ –ऐको ३९७. 
 
छोिदारी पु. चतकोनी तंबू झकवा पाल. 
 
छोिा पु. मोठ्या आकारारे् पाढंरे हरभरे : ‘राधेला छोले घेऊन चिले.’ –तंूमातंूमो १२५. 
 
∎∎∎ 
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ज 
 
ज मराठी अक्षरमालेतील तेचवसाव ेअक्षर व व्यंजनमालेतील आठव ेव्यंजन. यार्ा उच्चार मराठीत िोन 
प्रकारे होतो. १. तालव्य–जल. जप र्. २. िंततालव्य–जरा, जवळ र्. असे िोन प्रकाररे् उच्चार होतात. 
 
ज चव. (संस्कृत शब्िापुढे जोडपयावर) उत्पन्न िंालेला; जन्द्मलेला. उिा. पकंज, र्ोत्रज र्. [सं.] 
 
जर् पासून सुरू होिारे शब्द र्थे न आढळल्यास जै मध्ये पहा. 
 
जर्ि न. जय. (र्ो.) [सं. जी = झजकिे] 
 
जर्ंिी स्त्री. जयंती, वाढचिवस : ‘तेयातंें आचधली चिसीं जर्ंती जाली होती ।’ –लीर्पू ४९३. [सं. 
जयंती] 
 
जई, जै स्त्री. १. जेथे झभत छपरास चमळते त्या चठकािी आतील बाजूस राचहलेली जार्ा; येथे काही वस्तू 
ठेवता येतात; तसेर् चकत्येकिा चवटारं्ा थर बाहेरील बाजूस काढून अशी जार्ा मुद्दाम केलेली असते. २. 
चवहीर पडू नये म्हिून धर लारे्पयंत खिलेली जमीन (बे.) : ‘लाटा नव्यानं जईवर येऊन फुटू लार्पया.’ –
भेटीर्ाठी १२. [सं. जाचत] 
 
जईक चव. कष्टी; क्षीि. 
 
जईनच, जईनमसन, जईनमईन चव. चिचव. १. (अचशष्ट) कारिापुरते; बेतारे्. २. पुष्ट्कळ; चवपुल; 
भरपूर. 
 
जईपट्टी स्त्री. (सोनारी) तर्डावरील (धातूच्या पत्र्यावरील) बाजूर्ी उभी पट्टी. (बे.) 
 
जईि,जयि,जैि चव. वृद्ध; कष्टी; क्षीि; अशक्त : ‘आम्हीं जईफ िंालों आहों बहुत चिवस वारं्त 
नाही.’ –मर्सा १·२८. [अर्.] 
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जईभ, जैभ चर्लखतार्ा एक प्रकार. 
 
जईं, जर्ं चिचव. जेव्हा, ज्यावेळी : ‘कृपा करूचन धाचडला जर्ं मिीय बंधु स्वये ।’ –मोकृष्ट्ि ५८·५. 
[सं. यिा] 
 
जउ, जऊ पासून सुरुवाि होिारे शब्द जो ककवा जौ मध्ये पहा : जोळी, जौळी. 
 
जक पु. पराभव; धक्का; थप्पड; तंबी : ‘एवढी जक खडयावर हजरतीस बसली.’ –मर्सा ५·१६. 
[अर. िक्क] 
 
जक पु. (नाचवक) एखाया लाकडास फूट रे्पयास मजबुतीसाठी चिलेले िोरीरे् र्ार–सहा फेरे. 
 
जकड, जखज स्त्री. १. ताि, ओढ. (चि. ताििे, आवळिे.) २. र्ारठ्याने आखडिे. (हा शब्ि बाधंिे, 
टाकिे, धरिे, राखिे या शब्िाशी जोडून योजतात). 
 
जकरीरा पु. पहा : जणकरा. माल; सामान : ‘ठािीं िावतीं असतील तीं जकरीरासुद्धा यारें् 
हवालीं करावीं.’ –िुबारो ५·१६८. [अर. जकीरा] 
 
जकिा चव. (अचशष्ट) सर्ळे; संपूिच; सवच. 
 
जकाि स्त्री. १. धमाप्रमािे प्रत्येक मुसलमानाने िानधमासाठी यावयार्ा आपपया प्राप्तीर्ा ठरावीक भार् 
(चि. िेिे); धमािाय कर; धार्णमक उत्सवासाठी र्ावकऱ्यानंी र्ोळा केलेली वर्चिी : ‘प्रत्येक मुसलमानाने 
िरसाल आपपया संपत्तीर्ा ¹/₄₀ वा भार् अथवा अडीर् टके्क, र्ोरर्चरबानंा िानधमच म्हिून चिला पाचहजे. 
याला जकात असे म्हितात.’ –भामु १५. २. कर; िस्तुरी; करोडचर्री; स्थलातंचरत (आयात व चनयात) 
व्यापारी चजनसावरील कर. [अर.] 
 
जकािदार पु. जकात वसूल करिारा अचधकारी : ‘जकातिारचह तसेर् करतात ना’ –चिथसा 
३०. 
 
जकािनाके न. १. जकात वसूल करण्यार्ी जार्ा, ठािे. २. (ल) ज्यावर जाता येता कपाळ 
आपटते असा ठेंर्िा िरवाजा. 
 
जकात्या चव. १. जकातिार. २. एक पक्षी. हा ज्या पक्ष्याला झजकतो त्यारे् एक पीस उपटतो 
म्हिून त्यास म्हितात. 
 
जणकरा, जकेरा पु. १. अडर्ळ; सामानसुमान; जुना र्ळाठा; रास (पुस्तके, कापड, कार्ि 
र्त्यािींर्ी). २. कोठार; संर्य : ‘ठाण्यात िारू व तोफेरे् र्ोळे, बाि वरै्रे जचकरा पोक्ता आहे.’ –ऐलेसं 
९∙४५०३. [अर.] 
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जणकरी चव. िारूर्ोळ्यारें् : ‘त्याजवर सामान जचकरी पूवीलप्रमािें राखावें.’ –चर्थोशा ३२. 
 
जकीरखाना पु. कोठार; र्ंजीखाना; अठरा कारखान्द्यातंील एक. अडर्ळ ठेवण्यार्ी जार्ा. 
 
जकेणरया साठवि : ‘याकचरता ं तैसे जार्ा ं जकेचरयार्ें पािी म्हिोन िोनर्ार तळीं टाकीं बाधूंन 
ठेऊन...’ –आज्ञापत्र १०९. 
 
जक्कड पहा : जखडबंद 
 
जख स्त्री. नुकसान : ‘खाविंारे् िौलतीस जख चकती बसली हे खाविंारे् ध्यानातं आहेर्!’ –ऐको 
३९८. (वा.) जखखािे– र्ोता खािे; नुकसानी होिे; नाश होिे : ‘कमजोर िंापयावर कोिास तरी आपले 
करून ठेवावें. यातं मािूस जख खात नाहीं, असे चसद्धातं आहेत.’ –ऐको ३९८. 
 
जखड, जखि, जखळ चव. बुढ्ढा; वृद्ध; अशक्त; क्षीि. 
 
जखडि न. आवळिे; रु्ंतारु्ंत; घट्ट बाधंिे : ‘स्वप्नासाठी चकती चजवारं्ी जखडि केली.’ –
श्रीयो ५१४. 
 
जखडिे सचि. घट्ट बाधंिे; तािून, आवळून बाधंिे; र्कडे चतकडे हालर्ाल करता येिार नाही 
अशा तऱ्हेने बाधंिे. पहा : जकड, जखड. [सं. योक्तृ] (वा.) जखडून टाकिे– र्च्च, घट्ट बाधंिे; घट्ट; 
बचंिस्त करिे : ‘सारी संस्कृती ‘चशव ूनको’ या िोन शब्िातं जखडून टाकली...’ –एपर्ार ५२. 
 
जखडिे अचि. रु्ंतिे; अडकिे : ‘सायंकाळी ६ पयंत जखडला जािार असेन...’ –जटापा १३१. 
 
जखडबंद पु. एक पेर्. प्रचतपक्षाच्या पाठीवर असपयास त्याच्या हातावंरून आपपया हातार्ा 
चवळखा घालिे. 
 
जखडबंदी स्त्री. १. बाधंिे (जनावर खंुट्याला). (चि. करिे.) २. (ल.) भार् पाडिे; उपकृत 
करिे. ३. बंधन; बद्ध ल्स्थती. (चि. करिे.) : ‘जाचतर्त जखडबंिी होती त्या काळात ती कशी होती 
याबद्दल...चवर्ार करावयार्ा आहे.’ –िोहस ७८. ४. प्रचतबंध; चनयंत्रि. ५. रु्ंडाळण्यार्ी चिया. ६. र्ठ्ठा 
बाधंिे. 
 
जखडाजखडी स्त्री. बाधंिे व आवळिे; घट्ट आवळिी. (चि. करिे, होिे, र्ालिे.) 
 
जखडीन पहा : जखीि 
 
जखम स्त्री. १. िुखापत; घाव; वि; आघात (शस्त्राचिकाने िंालेला). २. जोखीम या अथाने र्ुकीर्ा 
उपयोर्; व्यापारात तोटा, धक्का. (चि. बसिे.) ३. उिीव. [फा. जख्म] (वा.) जखमभरिे– जखम बरी 
होिे. जखमशेजेसयेिे– जखम बरी होऊ लार्िे : ‘िोन चिवशीं जखम शजेेस येतारं् कोन्द्हेरराव कूर् करून 
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करवीराकडे जािार आहेत.’ –ऐको ३९८. जखमेवर मीठ घाििे– िुःखावर डार् िेिे; िुःखार्ी तीव्रता 
वाढविे. 
 
जखमपट्टी, जखमाना, जखमीना स्त्री. पु. १. जखमेवरील मलमपट्टी. २. एखायास सरकारी कामामध्ये र्जा 
िंापयास उपाय करण्याकचरता िेण्यात येिारी िेिर्ी : ‘मुलाच्या समार्ारास पाठवनू जखमपट्टीकचरता तीन 
हजार रुपये िेवचवले.’ –मर्सा ५∙३०. 
 
जखमी चव. १. घायाळ. २. िुखावलेले; जखम िंालेले. 
 
जखिी  स्त्री. आके्षप; ओढ : ‘मुलकार्ी र्ोष्ट श्रीमंतानंी आज्ञाचपली ते समयीं आम्हीचह जखली 
घेतली होती.’ –पेि ४०∙४९. 
 
जखािदार, जखाददार पहा : जकािदार 
 
जणखरा, जखीरा, जखेरा  पहा : जीकरा 
 
जखीि−जंखीन  १. बाळंचतिीरे् चपशार्. २. एक क्षरु िेवता : ‘जचखिी िेवी म्हिे जो सवचकतारा!’ 
–श्रीसप्र ५∙१०. पहा : डंखीि. ३. (ल.) भाडंकुिळ, कजार्, िाड स्त्री. [सं. यचक्षिी] 
 
जख्ख,जख्खड, जख्खि चव. अचतशय म्हातारा आचि अशक्त; थकलेला (म्हातारा शब्िाशंी 
योजून); जखूड. (माि.) [क. जचक्कसु] 
 
जग न. १. स्थावरजंर्मरूप अचखल सृष्टी; चवश्व; पृा वी; िुचनया. २. ब्रह्माडं; मािसारें् वसचतस्थान; 
मनुष्ट्य जात; लोक. [सं. जर्त्] (वा.) जगािून उठिे– १. लोकार्ाराचवरुद्ध वार्िे. २. (वैधव्यामुळे, 
आपत्तीमुळे) सवचस्वी बुडिे. जगािून उठणविे– सवचनाश करिे; सवचस्वी बुडचविे : ‘मीर् त्याला वनवासी 
केला. जर्ातून उठचवला.’ –पहहाब्र २४. जगामुिखाने सोडिेिा– जातीवरे्ळा टाकलेला; साऱ्या र्ावाने 
ओवाळून टाकलेला. 
 
जग पु. १. जोर्चतिीच्या डोक्यावरील परडी. या परडीत िेवीर्ा मुखवटा असतो आचि त्या 
मुखवट्याच्या िोन्द्ही बाजूंना मोरचपसारें् िुंपके असतात. २. पािी वाढण्यारे् भाडें. 
 
जगजुग  न. (ल.) १. मोठी आपत्ती; जर्ावर आकाश कोसळिे : ‘औचर्तें जर्जुर् पचडले : 
सनकाचिकावरी’ –उर्ी १६. २. चवश्व; ब्रह्माडं. 
 
जगजूट  पु. सुव्यवस्था. 
 
जगजेठी पु. १. जर्ात मोठा, श्रेष्ठ (ईश्वर) : ‘स्वयें चनघाला जर्जेठी’ –एभा २·१४४. २. 
जर्ातील बलवान पुरुष, मल्ल. [सं. जर्त्+श्रेष्ठ] 
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जगज्जीवन न. १. जर्ारे् जीवन; जीवन सृष्टीरे् जर्ण्यारे् साधन (पाऊसपािी, अन्न र्.). २. 
सजीव प्राण्यारें् अल्स्तत्व. 
चव. जर्ारे् धारि–पोषि करिारा (ईश्वर). 
 
जगझंप, जगझंपू पु. चव. १. जर् झजकिारा; जर्ाला िंोडिारा : ‘उधटेआ िेवा ंजर्िंंपु’ –चशव 
१५४. २. जर्ाला िंाकून टाकिारे : ‘डोलताचत जर्िंंप टळे : कंुरे् िंड हेलावताचत नेटके’ –रुस्व २१५४. 
 
जगझोडी स्त्री. बटीक; िासी : ‘लाज धरी भाडें । जर्िंोडी राडें ।’ –तुर्ा २६०. 
 
जगडंबर न. १. अवडंबर; अवाढव्य पि चनरथचक थाटमाट; धामधूम; आव (चवया, पैसा यारं्ा). 
(चि. घालिे.) २. अफाट जर्ास आश्चयाने म्हितात; चवश्वचवस्तार; एखािी अवाढव्य, चवस्तीिच वस्तू : ‘तो 
हा जर्डंबरू! – ज्ञा १५·४७. 
 
जगडी स्त्री. िंर्री; शकेोटी. ही बारा मास चिवसरात्र पेटलेली असते. (ठाकरी) 
 
जगड वाळ, जगड व्याळ चव. प्रर्डं; अवाढव्य (र्मारत, अरण्य) : ‘चफलाडेल्पफया येथील जर्ड् व्याळ 
प्रिशचनातही त्यारं्ा अपूवच र्ौरव िंाला.’ –चशफ २९. [सं. जर्त्+व्याल] 
 
जगढाि, जगढाळ पु. ध्वज; िंेंडा. [सं. जर्त्+ढाल] 
 
जगिूक  स्त्री. चनवाह; जर्ण्यार्ी चिया; जीवन. 
 
जगिे अचि. चजवतं राहिे; अल्स्तत्वात असिे; आयुष्ट्य कंठिे वार्िे; चनभाविे; रक्षि होिे. [सं. जीर्व] 
(वा.) जगायिा जािे– रु्जरािीसाठी र्ाव सोडून जािे : ‘ती मािसं जर्ायला र्ालली आहेत!’ –एर्ाएपा 
३६. 
 
जगि पहा : जग १, २ 
 
जगिापंथ पु. १. आपत्तीतून वर येिे; भयंकर िुखण्यातून बरे होण्यार्ी ल्स्थती. (चि. (जर्त्या 
पथंास) लार्िे, लाविे.) २. (ल.) बुडीत िंापयानंतर पुन्द्हा धंिा सावरिे, उभारिे. (चि. जर्त्या पथंास 
लार्िे, लाविे.) 
 
जगिी स्त्री. एक वैचिक छंि. यारे् र्ार र्रि असून प्रत्येक र्रिात १२ अक्षरे असतात. [सं.] 
 
जगिी स्त्री. झभत; आवारारे् कूस; तट : ‘र्ारं्िेवी जर्ती आंतु मठीं अवस्थान िीस सात.’ –लीर्उ ६५. 
 
जगिी स्त्री. १. पहा : जर् १, २. २. मठ : ‘पूवाचभमुख जर्ती असे ।’ –ऋव १०६. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जगत्कारि न. जर् उत्पन्न करिारी शक्ती. हा शब्ि चनरचनराळे पथं, ईश्वर, माया, परमािू या 
चनरचनराळ्या संकपपनानंा, वस्तंूना लावतात. [सं.] 
 
जगत त्रय न. स्वर्च, मृत्य,ू पाताळ हे चतन्द्ही लोक. [सं.] 
 
जगत्प्राि पु. हवा, वाय.ू [सं.] 
 
जगत णििा स्त्री. १. जर्रीत, समजूत र्. २. आचधभौचतक मोह, माया; खोट्या जर्ार्ा खऱ्याप्रमािे 
भास. [सं.] 
 
जगत्शेट पु. १. फार श्रीमंत. २. (ल.) चनधचन मािूस. 
 
जगत्शेटीचानािू पु. चनधचन मनुष्ट्य. 
 
जगदळ, जगदाळ चव. १. जर्ाला भरडिारा : ‘िापीतेआं िेवारं्ा जर्िाळा ।’ –चशव १५५. २. 
(बायकी) जर्ाशी भाडंिारा. 
 
जगदाणनया पु. उिार; उद्धारक. 
 
जगदाभास पु. जडरूप माया; बाह् सृष्टी. [सं.] 
 
जगद बंधु, जगद बंधू पु. चवश्वबंधू; सवच सृष्टीवर पे्रम करिारा. [सं.] 
 
जगद णविक्षि चव. १. सवच जर्ाहून चनराळा, चवलक्षि. २. वाह्ात; र्मत्काचरक; तऱ्हेवाईक. [सं.] 
 
जगधाम, जगणन्नवास चव. सर्ळे जर् व्यापून राहिारा; परमेश्वर; सवच जर् हे ज्यारे् घर आहे असा. 
[सं.] 
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जगनाड पहा : जगदळ, जगदाळ 
 
जगनाि पु. परशूर्ा एक प्रकार. 
 
जगन्नाथाचा रथ ज्याला सवांर्ा हातभार असावा लार्तो असा (र्ाडा, प्रकपप, योजना र्.); सवांच्या 
प्रयत्नानंी होिारे काम : ‘शासनाच्या जर्न्नाथाच्या रथाखाली भरडून जाऊ नये याकचरता...’ –अम ४०. 
 
जगन्नाथी पु. एक प्रकारर्ा परं्ा; जाड वस्त्र. 
चव. जर्न्नाथ शहरासंबधंी (धातूर्ी भाडंी, हरक). 



 

 

अनुक्रमणिका 

जगणन्नयंिा चव. जर्ाच्या हालर्ालीवर चनयंत्रि ठेविारा, परमेश्वर. [सं.] 
 
जगन्मािा स्त्री. १. जर्ार्ी आई; जर्िंबा. २. (ल.) मातृतुपय स्त्री. [सं] 
 
जगन्मोहना स्त्री. जर्ाला भलुचविारी स्त्री. [सं.] 
 
जगबोळ पु. जर्ाला पारखा होिे : ‘त्यार्ा जर्बोळ जाहाला ।’ –उर्ी ९१. 
 
जगबोळ  पु. १. सवचनाश : ‘यािवारं्ा जर्बोळु केला’ –श्रीर् २(१), २०. २. कडू कातबोळ : 
‘नारिा होतुसे जर्बोळारे् मानु ।’ –उर्ी ६३. [सं. जर्त्+क. बोळ] 
 
जगभांड  पहा : जगदळ 
 
जगर, जगरे पहा : झगरे 
 
जगरहाटी स्त्री. जर्ार्ी पद्धत, रूढी : ‘ही जर्रहाटी आहे.’ –जाजपू २०४. 
 
जगराि  चव. जंर्ी, मोठे : ‘ताजबावडी िोरीला चहरीवर िंाकाि जर्राि । होय बाबा सापार्ं 
नाही वाट जायाला ।’ –लोसाको. 
 
जगरे, जगे्र न. पु. र्ोवऱ्यारं्ा धर्धर्ीत चवस्तव; िंर्रे : ‘भाजभाजंु खा : हो का ंनी : मर् वीसी िेओ 
आिवीला : जर्रें घालवीले :’ –लीर्उ २७३. 
 
जगि, जगाि स्त्री. नारं्रार्ा फाळ. (र्ो. कु.) 
 
जगिावचे अचि. वीज र्मकिे. (र्ो.) 
 
जगिीिा, जगत िीिा स्त्री. १. जर्ार्ी रीत; सवचसामान्द्य लोकारं्ी वार्िूक, पद्धती, समजूत वरै्रे. २. 
आचधभौचतक मोह, माया; खोट्या जर्ार्ा खऱ्या जर्ाप्रमािे भास. 
 
जगवि स्त्री. नांदविूक पहा : जगिूक 
 
जगविूक स्त्री. चनवाह; जर्चवण्यार्ी, राखण्यार्ी, चजवतं ठेवण्यार्ी चिया. 
 
जगवनू–िगवनू  चिचव. काटकसरीने; हात राखून (खाय पिाथच खर्चिे); सोपस्काराने, काळजी 
घेऊन. 
 
जगस न. िचक्षि कोकिातील एक आंबट र्ोड, रक्तविी आवळ्याएवढे फळ : ‘कोपऱ्यावर तो, अनंता 
आचि बाळा...जर्से वाटून घेत.’ –शलूेक १०६. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जगुमिा चव. लाडकी, अचतशय चप्रय : ‘उभ्या वाटेनं र्ालली पहा माही जरु्मला । पळे बाहेर 
खेळाला र्ेंडू र्ािंिीनं नेला ।’ –लोसाको. 
 
जगूि, जोगूि न. वीज (र्ो.) 
 
जग्नी स्त्री. एक तेल बी. (िंाडी) 
 
जग्रा पु. व्यथच पसारा. (िंाडी) 
 
जघन पु. १. बल्स्तप्रिेश; जाघं; जाघंाड. २. ढंुर्ि; माडंी; कंबर : ‘धचरला जघन ियकरीं ।’ –चनर्ा 
१२१. [सं.] 
 
जघनचपिा स्त्री. १. नतचकी स्त्री. २. जाचरिी; व्यचभर्ाचरिी. 
 
जघन्य चव. १. हलके, नीर्. २. शवेटर्ा; पाठीमार्र्ा. [सं.] 
 स्त्री. अपचकतो. 
 
जघन्य चव. जर्जाहीर : ‘हें शून्द्यवाचि यारं्ें मत जघन्द्य’ –कक ६·११·९०. [सं. जर्त्] (वा.) जघन्याि 
होिे– जर्जाहीर होिे. (मूखचपिारे् झकवा वाईट कृत्य) ‘कीर्णत जघन्द्यातं िंाली ।’ –अफला ५१. 
 
जघन्यवृणत्त, जघन्यवृत्ती स्त्री. अप्रशस्त, हलकट, मनोवृत्ती; नीर् र्ाल. 
 
जचिे अचि. मेहनत घेिे; फार श्रम करिे : ‘कीं नैरा बापारे्या पुत्र जरे् ।’ –ज्ञा १३·५४२. पहा : जाचिे 
[सं. यत्] 
 
जचिे अचि. मनात जळिे : ‘प्रािीया बहुत िीस जर्तु असे : तचर कार् बार् :’ –लीर्पू २०३. 
 
जचना चि. उचर्त वाटिे. (िंाडी) 
 
जजबाि स्त्री. भावना. (अचह.) 
 
जणजया, जझीया पु. (मूळ अथच संरक्षिाकचरता बिला पैसा) मुस्लीम शासकानंी मुसलमानेतर 
प्रजेवर लािलेली डोईपट्टी, कर : ‘न्द्यायारे् मार्ानें पाहता जचजया पट्टीर्ा कायिा केवळ रै्र.’ –सनिा १५०. 
[अर. चजचिंया] 
 
जणजरा, जंणजरा पु. १. पाण्यातील चकल्ला; जलिुर्च : ‘आरमाराला भक्कम जंचजरा नव्हता.’ –श्रीयो 
१·३८३. २. कुलाबा चजपह्ातील एक संस्थान व चकल्ला. [अर. िंचजरा, जंजचरह] 
 
जजू पु. (उप.) यजुवेिी लोक. [सं. यजुस्] 



 

 

अनुक्रमणिका 

जट पु. पोटातील कृमी. (िंाडी) [सं. जंतु] 
 
जट स्त्री. १. पेड वळलेले केस (शकंर झकवा साधू लोक यारें्); न झवर्रपयामुळे, तेल वरै्रे न 
लावपयामुळे एकास एक चर्कटलेपया रु्ंतलेपया केसाचं्या कपाळावर व पाठीवर लोंबत राहिाऱ्या बटा; 
वळ्या; जटा. २. संघ; जूट; जमाव. [सं. जट्] 
 
जटिे अचि. एकत्र होिे; जुर्िे; रु्ंतिे. [सं. जट्] 
 
जटदाट  चव. बळकट; सुरचक्षत : ‘जटिाट ओवरे, जेतार्ावचस ताचह’ –ताम्र १·२५. 
 
जटल्ली स्त्री. थाप; बात. (व.) 
 
जटर चव. १. टिक. २. जून (चि. होिे). (िंाडी) [सं. जठर] 
 
जटा स्त्री. १. पहा : जट १. २. केसारं्ी रु्ंतारु्ंत : ‘केसारं्ी नुसती जटा िंाली होती.’ –तोरि १९. ३. 
वैचिक वाङ्मयातील पठिचवषयक एक चवकृती. संचहतेच्या िोन पिारं्ा संधी करून म्हििे. त्यास िम 
म्हितात व त्या िोन पिाचं्या पुढील पि त्यास जोडून त्या तीन पिारं्ी संचहता करून ती तीन पिे उलट 
म्हििे. उिा. अल्ग्नमीळे ईळेल्ग्नमल्ग्नमीळे । ईळे पुरोचहतं पुरोचहतमीळ ईळे पुरोचहतं । – र्. [सं.] 
 
जटागौर स्त्री. एक औषधी वनस्पती. चहच्यावर शवेाळ्यासारख्या रेषा असतात. ही र्ौरीला 
वाहतात. 
 
जटाजूट पु. केसारं्ा समूह. डोक्यावररे् वाढलेले केस. पहा : जटा : ‘जटाजूट एका मुरु्ट माथा 
चशरी ।’ –तुर्ा २०५०. 
 
जटापाठ पु. विेाच्या ऋर्ा म्हिण्यार्ी एक चवचशष्ट पध्िती. उिा. ‘रु्रंूना विंावे’ हे शब्ि ‘रु्रंूना 
विंाव ेवंिावे रु्रूना रु्रंूना वंिावे’ –अशा पद्धतीने म्हिण्यार्ी पद्धत. 
 
जटामांसी, जटामावशी स्त्री. केस काळे करण्याकचरता जे तेल तयार करतात त्यासाठी उपयुक्त अशी 
एक सुर्ंधी वनस्पती. 
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जणटि चव. जचडत : ‘कंठीं माळा मुखीं पट्टा । जचटत सूत्रीं ।’ –र्ीतािचव १·४८२. 
 
जणटि चव. १. कठीि; ल्क्लष्ट; रु्ंतारु्ंतीर्ा; चकर्कट : ‘बऱ्यार् जचटल बाबींच्याकडे आपले लक्ष वधेावे 
लार्ले.’ –मार्ोवा ३०. २. जचटलासंबधंी. पहा : जटाधारी [सं.] 
 पु. १. तपस्वी. २. ब्रह्मर्ारी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जणटि, जणटळवेखंड न. काळे वेखंड. 
 
जणटि सारिीयन रु्ंतारु्ंतीर्ी कोष्टके तयार करिे. 
 
जणटि क्षार (रसा.) िोन झकवा अचधक साध्या क्षारापंासून बनलेला चमश्र क्षार. 
 
जणटिी णक्रया १. यौचर्क चिया. २. औषधी रसायने वरै्रे करण्यार्ी एक पद्धती. 
 
जट्याळ  चव. जटा धारि करिारा : ‘जट् याळ र्ाट् याळ चमळती राशी । केवीं साधुत्व त्यासी मानंू 
आम्ही ।’ –एभा ५·१७९. 
 
जठर न. पोट; उिर; चपर्डं. [सं.] 
 
जठरगं्रणथ, जठरगं्रथी स्त्री. जठररस उत्पन्न करिाऱ्या जठराच्या आंतरत्वरे्तील सूक्ष्म गं्रथी. [सं.] 
 
जठरज्वािा स्त्री. पोटशूळ. 
 
जठररस पु. (जीव.) जठरात पािंरिारा पार्क रस, रवपिाथच. [सं.] 
 
जठरहीनिा स्त्री. (वैयक) काही मानवी िेहातं जठर हा अवयवर् नसण्यार्ी ल्स्थती. 
 
जठराक्ग्न, जठराग्नी, जठरानि पु. पोटातील अग्नी; पर्नशक्ती. [सं.] 
 
जठरामय पु. जलोिर. 
 
जठरांत्रदाह पु. सूक्ष्मजंतूमुळे पर्नसंस्थेर्ा होिारा रोर्. िूचषत खायपिाथच व पेये यामुंळे हा 
उद्भवतो : ‘जठरातं्रिाह (र्सॅ्रो एन्द्रायचटस) ह्ा चवकारात उलट्या व जुलाब सुरू होतात.’ –आआआ १६४. 
[सं.] 
 
जठरांत्रशोथ पोट व आतडी यारं्ा (लाली व सूज असलेला) िाह. [सं.] 
 
जठी अ. जेथे; ज्या चठकािी. 
 
जड स्त्री. १. मूळ; आधार. २. (ल.) स्थान; जोर; बठैक : ‘शत्रशूी जड कमी होईल.’ –समारो ४·३१३. 
३. (ल.) धन; पैसा; मालमत्ता. [सं. जट] (वा.) जडदाबिे– एखाया िंाडार्ी फािंी मध्येर् जचमनीत 
पुरपयावर त्या फािंीस मुळ्या फुटून त्या फािंीरे् नवीन कलम करिे. जडबळाविे– बळ वाढिे; साथीिार 
वाढिे : ‘आईसाहेबार्ी जड बळावत र्ालली... तरी तुम्ही आपले जार्ा खबरिार राहून...’ –ऐको ४०२. 
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जड चव. १. मोठेपिार्ा; मानार्ा. २. भारी चकमतीर्ा; मौपयवान. ३. र्ंभीर; चवित्ताप्रर्ुर; पचरपूिच 
(टीका, वाि, चवषय). ४. भयंकर; जबर (रोर्); चजवावररे्; असाध्य (िुखिे). (वा) जडधरिे– मोठा 
समजिे. 
 
जड चव. १. अरे्तन; भौचतक. २. (विेान्द्त) धन; रव, वायुरूप नव्हे असे. ३. (ल.) थकलेला; 
िंोपाळू; त्रासलेला. [सं.] 
 
जड चव. १. चित्त. २. कठोर (अक्षर). 
 
जड चव. १. िुःखी, िुःख िेिारे. २. त्रासिायक; कठीि; महत्त्वारे् (काम) : ‘मिुद्धरि मात्र का ंजड 
तुम्हा ंचिसे वाचरती ।’ –केका १९. (वा.) [सं.] (वा.) जडजािे – कठीि होिे; अवघड होिे; त्रासिायक 
होिे : ‘त्याचं्या वाटेला जाल तर ते तुम्हालंा जड जाईल.’ –स्वश्री १९७. जडवाटिे– कठीि, िुःखिायक, 
त्रासिायक असिे. जडहोिे– १. कठीि जािे; आर्णथकदृष्ट्ट्या न परवडिे : ‘खरें म्हिजे मािंें राहिें 
बाहेरील चमत्रानंा जडर् होऊं लार्लें  असावें.’ –काझभ ६५. २. प्रचतष्ठेमुळे एखायास र्वच र्ढिे. 
 
जड पु. स्त्री. न. १. जमाव; समुिाय. २. संस्था. ३. मित; मितर्ार. 
 
जड चव. १. भारी; वजनिार; उर्लावयास कठीि. २. (ल.) मंि; आळशी; मूखच : ‘मी अत्यंत जड 
असे I’ –ज्ञा ३·१८. ३. पर्नाला कठीि (अन्न, पािी). [सं.] (वा.) जडसांगिे – (रोर्, अडर्ि) 
अचधकाचधक वाढत जािे. (बूड) शवेटी जबरिस्त होिे. 
 
जड अवघड कठीि संकट आचि अडर्ि यानंा व्यापक संज्ञा. 
 
जडकाई स्त्री. आळस. (िंाडी) 
 
जडकाम न. जोडण्यारे् काम; साधंकाम. 
 
जडकाविे अचि. १. रोर्, पाऊस र्. पचहपयापेक्षा अचधक होिे; वाढिे; बळाविे. २. जड पडिे; िुखू 
लार्िे (अंर्). (ना.) पहा : जडाविे 
 
जड खणनज सामान्द्यपिे २·८ पेक्षा अचधक चवचशष्ट रु्रुत्व असिारी खचनजे. 
 
जडणगरी चव. कार्िार्ा एक प्रकार. 
 
जडगीर न. अवजड सामानसुमान : ‘येथे भारी तोफा वरै्रे सरंजाम भारी जडर्ीर असेल ते ठेवनू आम्ही 
मोर्लारें् शहावरी जात असो’ –ऐलेसं २७२. 
 चव. (लुटीच्या भाराने) भारावलेले; लािलेले : ‘तेथोन कूर् करोन चनघोन जावें, तर लशकर 
जडर्ीर जाहले होते.’ –ऐको ४०२. 
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जडगं्रणथ, जडगं्रथी पु. (विेातं) आत्म्यार्ा भौचतक पिाथांशी संबंध. [सं] 
 
जडणचदैक्य न. जड व रै्तन्द्य यारें् ऐक्य; मन आचि दृशय पिाथच यारें् ऐक्य. [सं.] 
 
जडकचब न. भातातील ज्या िाण्यातं फार सत्त्वाशं नसतो परंतु जे पोलापेक्षा थोडे जड असतात त्यानंा 
जडझर्ब म्हितात. (को.) पहा : जडपकळज 
 
जडजखमी चव. भारी, अचतशय जखमी : ‘रामाप्पा घोरपडा आमर्ा जडजखमी आहे. रामजीपतं 
भार्ा वार्ता ंचिसत नाहीं.’ –ऐको ४०२. 
 
जडजवाहीर, जरजवाहीर न. सोने, रत्ने वरै्रेंना व्यापक संज्ञा : ‘सवच चजनस अज्नास 
जरजवाहेर नार्पुरास घेऊन जाऊन...’ –मर्सा ७. [फा.] 
 
जडजंबाि न. िुबोध र्ोष्ट; चकर्कटपिा : ‘...वार्कानंा र्चिताच्या जडजंबालामध्ये अडकवनू 
ठेवण्यासारखे होईल...’ –कहीर् १६४. 
 
जडजा पु. न्द्यायाधीश : ‘र्ाव नाचसकाच्या वाटे सावली सडकेला । आता सखा मािंा जडजा जातो 
कोरटाला ।’ –लोसाको. [र्ं. जज्ज.] 
 
जडजीववाद पु. सवच आचधभौचतक व मानचसक र्ैतन्द्य जड प्रकृतीपासून िंाले असे प्रचतपाििारे 
कोितेही तत्त्वज्ञानमत. 
 
जडजूग  न. ओिें आचि भार (धंयार्ा, काळजीर्ा). 
 
जडजोखीम न. संभवनीय आपत्ती, अनथच (सवच आपत्ती झकवा एखािी आपत्ती); पेलण्यास कठीि 
असे काम, जबाबिारी. 
 
जडडोसके, डोकसे हजामत करावयास कठीि असे राठ केस. न्द्हावी लोकातं म्हितात. 
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जडि स्त्री. १. जडकाम; साधंकाम. २. (ल.) आत बसचविे, जडचविे; (रत्न र्. सोन्द्याच्या कोंििात) 
खोविे. ३. जोड; साधंा. ४. जोडिावळ; जोडण्यार्ी मजुरी. ५. संर्म; संघटन; जाळे. 
 
जडिघडि स्त्री. १. तयार होण्यार्ी, बनण्यार्ी चिया; घडत जािारे स्वरूप; उत्िातं स्वरूप : ‘त्या 
िेवतारं्ी जडिघडि करिाऱ्या लोकमानसार्ी आंतरचिया उलर्डत जाते.’ –लोसंचक्ष ६०. २. उभारिी. 
 
जडिावळ स्त्री. १. जोडण्यार्ी मजुरी. २. जोडण्यामधील कौशपय, र्ातुयच. 
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जडिी स्त्री. १. जडकाम; साधंकाम. पहा : जडि १. २. पायतिार्ी चशविावळ. (कु.) 
 
जडिे, जडणविे  उचि. १. साधंिे; एकत्र होिे. २. (ल.) कोंििात बसचविे (रत्न वरै्रे). ३. 
(ल.) ठाम बसिे; नोकरीवर कायम होिे. ४. चर्कटिे; धरिे; बाधंिे : ‘एव ंवासना जडपया हचररूपाशीं ।’ 
–एभा २·६८८. 
[सं. युज] 
 
जडिा स्त्री. मंिपिा; सुस्ती; ल्स्थचतशीलता. 
 
जडिार, जडिारी पहा : जरिार, जरिारी 
 
जडत्व न. १. वजन, २. सुस्ती. ३. आळस; मरर्ळ. 
 
जडत्व न. सवच पिाथांमध्ये असिारा एक रु्िधमच; (शा.प.) पे्ररिारूप कारिावार्ून आपली 
ल्स्थरावस्था अथवा सरळ रेषेतील समर्लनावस्था न बिलण्यार्ा धमच. [सं.] 
 
जडत्व बि (भौ.) चनसर्चतःर् प्रत्येक वस्तूत असिारे हे बल त्या वस्तूच्या होिाऱ्या ल्स्थत्यंतरास अर्र 
चतला र्ती चमळण्यास चवरोध करते. 
 
जडत्वाकषयि न. रु्रुत्वाकषचि. [सं.] 
 
जड द्रव्य जार्ा व्यापिारा, वजन असलेला, र्ंचरयानंा कळिारा पिाथच; भौचतक वस्तू. 
 
जड धरि (स्था.) स्वतःच्या वजनामुळे ल्स्थर राहून साठलेपया पाण्यार्ा िाब सहन करिारे धरि. 
 
जड धािू ज्यार्ी सापेक्ष घनता ४ पेक्षा जास्त असते असा धातू. 
 
जडप न. १. जडकाम; साधंकाम. २. पहा : जडि २. ३. (चनरचनराळ्या जबान्द्यारं्ी) एकवाक्यता; 
चमलाफ; मेळा; जुळिी (अजमास, कूटप्रशन, कोडे यामंधील). (चि. बसचविे, बसिे.) 
 
जडप, जडब चव. १. कठीि; त्रासिायक (काम, धंिा). २. भयंकर (िुखिे). ३. जास्त मोलार्ा 
(पिाथच, वस्तू). [अर. जबच] 
जडपकळज न. पोलापेक्षा थोडे जड भात. पहा : जडकचब 
 
जड पािी ड्ूटेचरअम ऑक्सार्ड; साध्या पाण्यात हैड्रोजनरे् अिू असतात त्याऐवजी ह्ात 
ड्ुटेचरअमरे् अिू असतात. रैिव भार २०. या जड पाण्यार्ा उपयोर् अिुभट्टीमध्ये न्द्यरूान्द्सर्ी र्ती कमी 
करण्यासाठी होतो. 
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जड, जडब पारडे १. सुबत्ता; भरभराट (तराजूच्या ज्या पारड्ात वजन जास्त असते ते पारडे खाली 
जाते व कमी वजनारे् वर जाते). २. समृद्ध मािूस. 
 
जड, जडब पारडे त्रासिायक काम. (चि. उर्लिे, वाहिे, उरकिे, सोसिे.) 
 
जड बुडाचा (ल.) श्रीमंत आचि प्रचतचष्ठत, वजनिार (मनुष्ट्य). 
 
जडबुणद्ध, जडबुद्धी, जडमणि, जडमिी स्त्री. १. बुद्धीर्ा जडपिा; बुचद्धमायं. 
चव. १. मूखच; अडािी. २. (मानस.) मचतमंित्वाच्या तीन प्रकारापंैकी हा सवात र्ंभीर प्रकार होय. 
सामान्द्यतः अशा व्यक्तीर्ा बुचद्धरु्िाकं २० पेक्षाही कमी असतो. [सं.] 
 
जडबोका पु. चव. स्थूल (मािूस, प्रािी, वस्तू). 
 
जडभरि पु. १. एक ऋषी. २. (ल.) आळशी, सुस्त मािूस. 
 
जडभरिपिा पु. आळस; सुस्ती : ‘शतकानुशतकारं्ा हा जडभरतपिा िूर फेकून या.’ –भास्मृगं्र 
१६७. 
 
जडभारी न. संकट; आपत्ती. (वा.) जडभारीअसिे– बरे वाटत नसिे; संकटात असिे; 
आपत्तीत असिे : ‘र्ावात कुिाच्या चजवाला जडभारी असले की त्याला भेटायला जाण्यात आई फार तत्पर 
असे.’ –वाटा ७०. 
 चव. कठीि; डोईजड; त्रासिायक : ‘माचिंये जीवीरे् काहंी जडभारी I’ –तुर्ा ८५८. 
 
जडभारी न. अवजड सामान : ‘हत्ती व कारखाना व जडभारी यािवाडास ठेचवले आहे’ –ऐलेसं 
२७९९. 
 
जडभ्रम  पु. आचधभौचतक पिाथारे् र्ुकीरे् ज्ञान; सृष्टी शाश्वत असपयार्ा र्ुकीर्ा समज. 
 
जडवस्िु, जडवस्िू स्त्री. (तत्त्व. तकच .) अवकाश व्यापिारी व परं्ेंचरयानंी जािता येऊ शकेल अशी 
(चनजीव) वस्तू; भौचतक वस्तू. 
 
जडवळी, जडविी स्त्री. जुळिी; जोडिी; साधंकाम. 
 
जडवाद  पु. जडवस्तू हेर् सत्य असून मन, भावना र्. त्यार्ीर् पचरित रूपे आहेत असे मानिारी 
चवर्ारसरिी. सवच मानचसक चियारं्ा खुलासा आचधभौचतक व रासायचनक फरकानंी होतो हे मत. सवच 
वस्तुजाताच्या मुळाशी िैवी शक्ती आहे हे नाकारिारी प्रिाली : ‘त्या काळर्ा भौचतकवाि म्हिजे र्ावाकार्ा 
जडवाि, सुखवाि, भोर्वाि’ –संवासाफ ५०. 
 
जडवादी चव. णनरीश्वरवादी. 
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जडवामन पु. (मानस.) कंठस्थ गं्रथींच्या जन्द्मजात अवचियेमुळे चनमाि होिारा मानचसक 
मंिनार्ा एक चर्चकत्सात्मक प्रकार. अशा व्यक्तीर्ा शारीचरक चवकास चवकृत स्वरूपार्ा, शारीचरक चिया 
सीचमत व िोषपूिच असतात. 
 
जडणविे सचि. कोंििात बसचविे. [कान. जडायुचस] 
 
जडशीळ, जडशीि चव. जड; भारी वजनार्ा; अवजड : ‘काही वळेा जुने–पुरािे र्डू चमळतात. 
जडशीळ आचि नक्षीकाम केलेले.’ –वाटा ५५. 
 
जड हािाचा कंजूष : ‘मी जड हातार्ा हाय हे खरं हो...पन र्ावार्ी पट्टी खर्ायला माझ्या बार् ंकाय 
जातंय हो.’ –रु्चश ४८. 
 
जडा स्त्री. पु. परमेश्वराच्या शक्तींर्ा एक चवभार् : ‘जडारे्तना शक्तीसी र्िधरू : मूत्तच जाला’ –मूप्र 
८३७. 
 
जडाई स्त्री. १. जडावारें् काम. २. जडावकामार्ी मजुरी. 
 
जडाजड स्त्री. एक करण्यार्ी चिया; साधंकाम; रु्ंफि; रर्ाई (झभती, वस्तू र्त्यािींर्ी, अनेक 
मािसाकंडून व्यवल्स्थतपिे केलेली). 
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जडात्मकिा स्त्री. सुस्तपिा; बुचद्धमायं; मंिपिा; उिासीनता. [सं.] 
 
जडादै्वि  न. एका जड प्रकृतीतर् सवच र्ोष्टींर्ा समावशे करिारे अिैत; सृष्टीरे् मूळ. [सं.] 
 
जडान्न न. पर्ायला कठीि असे अन्न. [सं.] 
 
जडाव पु. १. जडिी; कोंििात बसचवण्यारे् काम, बसचवलेली ल्स्थती. २. रर्ना; तरतूि : ‘त्याप्रमािे 
मोरे्बिंीर्ा जमावार्ा जडाव नाला – तोफा िेखील िेऊन’ –पेि ३·११६. ३. हुद् यावर कायमर्ी नेमिूक. 
४. जमाव. ५. साचहत्य. 
 
जडावकार पु. जडावारें् काम करिारा; मीनार्ार; कोरून काढिारा. 
 
जडावजोहर, जडावजोहार, जडावांचे दाणगने न. पु. अव. सोन्द्याच्या कोंििात रत्ने वरै्रे बसवनू 
केलेले अलंकार, िाचर्ने. 
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जडाविे अचि. १. (पाऊस, वारा, रोर् र्त्यािींर्ा) जोर वाढिे : ‘तेव्हा ती (जखम) जडावनू 
राजास मृत्यरू्ीं चर्न्द्हे होऊ लार्लीं.’ –र्ंिेव ११९. २. (बसलेला व्यापार) भरभराटीस येिे. ३. संपन्न होिे; 
श्रीमंत होिे. पहा : जडकाविे 
 
जडाविे अचि. (त्रासिायक ओिें) जड, भारी होिे; भरून येिे : ‘जपान सोडताना जीव 
जडावला.’ –जजचि १७४. 
 
जडाविे अचि. (शरीर) सुस्त, बचधर होिे. 
 
जडावस्था, जणडमा स्त्री. अत्यपप आंचशक जाचिवरे्ी आचि मानचसक प्रचतचियाशीलता खूप कमी 
िंालेली अवस्था. 
 
जडावी णगिावा (स्था.) घडीव िर्डार्ा आभास चनमाि करण्यासाठी केलेले चर्लावा काम. 
 
जडांश पु. आचधभौचतक पिाथच. [सं.] 
 
जणडि, जडीि न. रत्नखचर्त अलंकार : ‘पयाली जचडतारे् भषूि ।’ –ऐपो ७. 
 
जणडि जोहार पहा : जडावजोहर 
 
जणडव चव. जचडत; (रत्न) खचर्त : ‘घ्या र् घ्या र् र्ुडा बायानंो जचडवार् ंलेिं’ –लोसाको. 
 
जडी स्त्री. वषचभर जर्िाऱ्या कपाशीर्ी एक जात. 
 
जडी स्त्री. मूळ; औषधी; पाळे. [सं. जट] (वा.) जडीरुििे– १. मूळ धरिे. २. (ल.) कायम, बळकट 
होिे. ३. आपत्काळासाठी राखून ठेवलेला पैसा. 
 
जडी स्त्री. १. बळ; चर्काटी. २. जमाव : ‘हैिराच्या हातास रे्पयावरी त्यार्ी जडी भारी, सावनूर, 
बकंापूर िोन्द्ही स्थळें  त्याच्या हातीं लार्लींशी होतात.’ –ऐको ४०३. 
 
जडीप चव. भारी; डोईजड; भयंकर; त्रासिायक : ‘सावकारानंा याव े लार्िारे जडीप व्याज वारं्ून 
त्यारं्ा पुष्ट्कळ फायिा होईल.’ –र्ावंर्ाडा १३३. 
 
जडीप चव. जडप; जास्त मोलारे्, अथात चनवडक : नामाचंकत; ‘जासूिास व पारे्रे् जडीप आढळारे् 
बारर्ीर, त्यास महीने बाधूंन चिपहे ते िरमहा चिपहेर् पाचहजेत.’ –ऐको ४०३. 
 
जडीप, जडीब पहा : जडप, जडब 
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जडीबुटी, जडीबुट्टी स्त्री. १. औषधी रु्ि असलेले िंाडारे् मूळ. २. काष्ठौषधी : ‘डॉक्टर जंर्ली 
जडीबुटी चवकतो.’ –चमख ९१. 
 
जडीबुटी, जडीबुट्टी स्त्री. १. आपत्कालासाठी साठवनू ठेवलेला पैसा झकवा िाचर्ने. (ल) २. अदु्भत 
रीतीने कायच घडवनू आििारी वस्तू; ताईत, र्ंडा, िोरा वरै्रे. 
 
जडीव न. तुकड्ातुकड्ारं्ा जोडून केलेला पिाथच. 
 चव. १. साधंलेले; चशवलेले (मुख्य वस्तूला िुसरी वस्तू). २. जोडलेले; चठर्ळ मारलेले; तुकडे 
तुकडे एकत्र केलेले. ३. चर्कटवलेले. ४. कोंििात बसचवलेले. 
 
जड्ड न. आजार; रोर्. (बे.) [क. जडु्ड] 
 
जड्या पु. (अव. जडे) पच्चीकाम, जचडतकाम करिारा; परं्ार्र : ‘जडे लोक त्याच्या (चहऱ्याच्या) 
योर्ाने रत्ने काचपतात.’ –मसपु ११४. 
 चव. मूळर्ा एखाया चठकािर्ा नसून बाहेरून येऊन स्थाचयक िंालेला. 
 
जड्यागिपणि, गिपिी चनरचनराळे हात–पायािी सुटे अवयव जोडलेला र्िपती. याच्या उलट डका झकवा 
छापार्ा र्िपती. 
 
जड्या भाऊ पु. लटपटी करून काम, मुद्दा साधिारा मािूस. 
 
जि, जिी,जिे पु. न. (अव.) मािूस; व्यक्ती; असामी; लोक. या शब्िाच्या मारे् संख्यावार्क शब्ि 
लावतात. जसे: – िोन –तीन – र्ार जि : ‘ऐसे चतरे् जि प्रबुद्ध थोर जाले ।’ –पंर्तंत्र १·२. िोघे–चतघे–
र्ौघे जि झकवा व्यक्ती हा शब्ि फक्त मािसानंार् लावतात. पहा : जन [सं. जन] (वा.)जिहाराचे, 
जिीहाराचे,जिेहाराचे, जिचोराचे, जिीचोराचे,जिेचोराचे − काही लोक र्ोराच्या बाजूला, काही लोक 
धन्द्याच्या बाजूला असतात अशानंा उदे्दशून. जिाचे हािी दोन धोंडे– कोित्याही तऱ्हेने वार्ले तरी लोक 
खूष राहत नाहीत या अथी. जिाि णमसळून राहिे, असिे– लोकातं चमळून चमसळून राहिे, असिे. 
 
जिकथा–चाि–िज्जा–वाढ, जिजाहीर–मयादा पहा : जन 
 
जिदािा पु. ज्ञान िेिारा : ‘तुजासाचरखा जििाता : मजसाचरखा मार्ता’ –ऋभ १६९. 
 
जिू, जिो अ. जसे काय; जसे काही; जिू काय; मला वाटते; िशचनी. [सं. जाने] 
 
जि स्त्री. संघ; जूट; संयोर्; एकचवर्ार. [सं. युचत] 
 
जि, जिी स्त्री. १. र्ीत; र्ािे; पि : ‘श्रीमंत मासेकर िेसायारं्ी जत, भोसपयार्ी जत र्.’ –ब्राह्मि 
(मा.) २. पयार्ा एक प्रकार : ‘उपचनषेधारे् रहस्य : जत पिीं बाधंोचन र्ार्लें  :’ –लीर्पू १३३. 
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जि पहा : जंि 
 
जि चव. जड. (खा.) 
 
जिकारिी, जिकारिे पहा : जिाविी, जिाणविे 
 
जिकी स्त्री. बलैाच्या र्ळ्यातील पटे्ट. (वे.) [क. जचत्तचर्] 
 
जििूक  स्त्री. साभंाळ; जर्विे; उिरचनवाह : ‘रु्राढोरारं्ी व आपली जतिुक’ –जोफुसगं्र २२८. 
 
जिन, जिना, जिनाई स्त्री. चनर्ा; जपिूक; तत्परता; साभंाळ; काळजीपूवचक रक्षि; संरक्षि; संर्ोपन; 
प्रचतपाल : ‘हे आता जतन करी नाम ।’ –तुर्ा १६४८. [सं. यत्] (वा.) जिनेस, जिनाईसअसिे, घाििे, 
ठेविे– काळजी घेण्यासाठी एखायाच्या स्वाधीन करिे, असिे. 
 
जिन, जिने चिचव. काळजीने ठेवलेले. (चि. करिे, ठेविे, राखिे, असिे.) 
 
जिनामा पु. वशंावळ; वशंवृक्ष. 
 
जिनाय  स्त्री. संर्य; साठा. (र्ो.) [सं. यत्] 
 
जिनाणविे सचि. काळजी घेिे; रक्षि करिे; शुश्रूषा करिे; सुरचक्षत राखिे : ‘जन्द्मभर जतनावनू 
ठेवलेली झपजर’ − तोरि १२९. 
 
जिनीनं  चिचव. काळजीपूवचक; जपून : ‘अरे, ते आंब्यार् ंिंाड! चकती जतनीनं ते आबासाहेबानंी 
लावलं.’ − वास्तु ८. 
 
जिने, जिनेऊन चिचव. साभंाळून; जपून; सावधचर्रीने. काळजीपूवचक; चनर्ा राखून. (कु.) 
 
जिमि स्त्री. एकचवर्ार; एकमत : ‘वाये कोठे वाजचवतात, कोठे बिं ठेवतात यार्ा वास्तचवक चनकाल 
म्हटला म्हिजे (१) वचहवाटीप्रमािे अर्र (२) एकमेकाचं्या जतीमतीने व्हावयास पाचहजे.’ − चटकेले ३२७. 
 
जिा पहा : जथा 
 
जिाविी स्त्री. सूर्ना; र्शारा; ताकीि. 
 
जिाविे, जिाणविे सचि. बजाविे; सूर्ना िेिे; सक्तीने मना करिे : ‘ड्रायव्हरने ती (िारे) बंि 
करण्यार्ा प्रयत्न केला तेव्हा िािानंी त्याला जतावले.’ − आआं १२१. [सं. यत्] 
 
जणि स्त्री. रे्य र्ीत : ‘मर् तेहीं जचत केली : श्रुतीकार सचरसे केले’ − लीर्पू ४१८. 
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जिी, जणिपद पु. १. जैन लोकातंील संन्द्याशी; साधू; यती. २. योर्ी : ‘मािंा तू अपमान केलास, तर 
आता मी जती होतो’ − मृच्छक २९. [सं. यचत] (वा.) जत्या म्हििे − जती (यती) रे् पचवत्र लेख (स्तोत्र 
पाठ) वार्िे या वरून (ल.). र्प्पा छाटिे, मारिे. 
 
जिी स्त्री. जत्रा; यात्रा : ‘पुढे येत िेवी । चतर्ी जती र्ालों यावी ।’ − तुर्ा २८४. 
 
जिीमिी, जथामथी स्त्री. १. एकजूट; एकचवर्ार; संयोर्; एकमत : ‘आपि जतीमतीनं शतेी करू’ 
− आआश े२७५. २. (कायिा) एकार्ी सवांबद्दल झकवा प्रत्येकार्ी पृथकपिे स्वतःबद्दल आचि सवांबद्दलर्ी 
जबाबिारी. पहा : एकजिी, एकमिी. 
 
जिीर न. १. कंुभारारे् र्ाक. (कु.) २. कापसार्ी सरकी काढण्यारे् यंत्र; कापूस लोढण्यार्ा रहाट. 
(खा.) [सं. यंत्र] 
 
जिो, जथो, जत्ता पु. लग्नात नवरानवरीला लार्िारे कापड; आहेरारे् कापड. (के, राजा, 
र्ो.) 
 
जत्र चिचव. जेथे : ‘जत्र जीव तत्र चशव हें तों न ये माचिंया मनासी ।’ − ज्ञार्ा २९६. [सं. यत्र] 
 
जत्रा स्त्री. १. (िेवाचं्या उत्सवाप्रीत्यथच) यात्रा; मेळा. २. याते्रकरंूर्ा मेळा. ३. याते्ररे् चठकाि; के्षत्र. 
[सं. यात्रा] (वा.) ॰ जत्रा करिे − १. क्षुर िेवतानंा बकरे, कोंबडे र्. बळी िेिे. २. भतूबाधा होऊ नये म्हिून 
कोंबडे झकवा बकरे मारिे (कर.). ॰ जत्रा िुटिे − पारं्ापारं् होिे : ‘येथील जत्रा फुटून र्ोपाळकाला होत 
आहे.’ − ऐको ४०३. 
 
जत्रा स्त्री. जते्रमध्ये करावयार्ा एक नाट्यप्रकार. हा िचक्षि कोकिात प्रर्चलत होता. जत्रा 
करिाऱ्यानंा िेवळी म्हितात. 
 
जतु्र, जतू्र न. र्ळ्याजवळील हासळीरे् (सरीरे्) हाड. [सं.] 
 
जते्रकरी, जते्रकरू पु. याते्रकरू. 
 
जथ स्त्री. जूट; जमाव; समुिाय. [सं. यचूथका−झह. जथा] 
 
जथचे अचि. जुळून येिे, सार्िे. (र्ो.) 
 
जथिे सचि. १. एके चठकािी जमिे; (रक्कम) युक्त्या−प्रयुक्त्या करून एकत्र जमचविे, र्ोळा करिे; 
(र्मारत) तयार करिे, बाधंिे; एका रारें्त जमिे, उठिे, र्ालीस लार्िे; आरंभ करिे. २. (पुस्तक) तयार 
करिे; माडंिे; रर्िे. ३. जोडिे; जुळचविे : ‘कोिती कशी र्ोष्ट मी जथूं I’ − कसुर् १६. [सं. यूचथका] 

अचि. जंुपिे; भाडंिे; लढिे. 
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जथनामा पु. वशंवृक्ष; वशंवेल; कुळकट : ‘र्ावर्ा पोंके्ष कुलार्ा जथनामा आमरे्पाशी असलेला 
पाठचवला आहे.’ − ऐको ४०४. 
 
जथपि, जथपथ  स्त्री. पूवच तयारी; जुळवाजुळव; माडंामाडं. 
 
जथविे  सचि. पहा : जिाणविे. बजाविे; चनक्षनू सारं्िे : ‘रिाचित्य यानेंचह पुढे पश्चात्ताप होईल 
असे जथचवले.’ − रात ७. 
 
जथणविे सचि. जमचविे; र्ोळा करिे; एकत्र आििे; घडवनू आििे. 
 
जथा पु. १. समूह; थवा; तुकडी; ताडंा; घोळका; समुिाय; मंडळी : ‘िातेसाहेबानंी आमर्ा हा जथा 
र्क्क एका मजुराच्या घरीर् उतरचवला होता’ − र्िर्ोत २०६. २. कुटंुब; वशं; जात; कुळ; चपढी; टोळी; 
‘सूयचवशंी जथा चनका ।’ − वसेीस्व ६·५२. ३. घािा; एका कृतीसाठी लार्िाऱ्या मालारे् प्रमाि. [झह.; सं. 
यचूथका] 
 
जथाजथ, जथापि, जथाथ स्त्री. १. समूह; ढीर्; एकत्र जमाव; युल्क्तप्रयुक्तीने केलेला (पैशारं्ा) 
संर्य. २. एकत्र आििे, सवच बाजंूनी र्ोळा करिे. ३. धंिा झकवा काम याचं्यासाठी केलेली सवच तऱ्हेर्ी 
उपाययोजना. 
 
जथाड न. र्ाठोडे. 
 
जथाबंद, जथाबंध चव. सामुिाचयक; समूहाने; र्टश : ‘जथाबिं पद्धतीने…’ − असा १८९. 
 
जथावळ स्त्री. १. कुटंुब; वशं; जात; कूळ. २. (रोर्, िुरु्चि र्त्यािींर्ी) आनुवचंशकता िाखचवताना 
उपयोर् करतात. 
 
जथेकरी पु. अव. शतेकऱ्याचं्या टोळ्या. 
 
जथेदार  पु. चशखातील पुरोचहत; पुजारी : ‘शीखसमाज अजूनही पुरािमतवािी अंधश्रद्धा 
जथेिाराचं्या व मास्टराचं्या अधीन आहे.’ − र्शा २८२. 
 
जथेवार  चिचव. कुळवार. 
 
जथो पु. ज्या वधूवरारें् लग्न व्हावयारे् त्यारें् आई वडील, धाकटी भावडें, र्त्यािींर्ा समूह. (लग्न 
जुळचवण्यापूवी पाहण्यारे् एक आवशयक काम.) (चर्.) 
 
जथ्था पु. टोळी; समूह; जमाव : ‘छोट्या जा ा यासह चतबेटाच्या’ − कती २१. 
 
जदनामा पु. वशंावळ : ‘र्ोखपयाचं्या एका जिनाम्यार्ी नकल मार्चवली.’ − र्ोराघ ९८. 
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जदी बकरा. 
 
जदीद चव. १. नवीन (चशपाई, र्ाकर). २. अलीकडर्ा : ‘जिीि करार िंाला’ − ऐलेसं ७·३५७०. 
[अर.] 
  
जद्द पु. आजा. [अर.] 
 
जधय अ. जेव्हा; एकिा. ‘र्ािंीना र्ड्ा याले रुपाली घसनी । भाऊ पेटो पानी जधय रामना िुकानी 
॥’ − लोसाको. (अचह.) [सं. यिा] 
 
जधी चिचव. जेव्हा; ज्या चिवशी : ‘जधीपासून हचर जन्द्मला आनंि चर्त्तीं ।’ − पला २४. [सं. यिा] 
 
जन पु. सोबत करिारा सेवक : ‘मी मार्ा ंराचहलीं : जनु होता तो बैलु घेऊचन पळाला :’ − लीर्पू 
३००. 
 
जन पु. १. मािूस. (व्यल्क्तशः व एकत्र) : ‘तुज नको जन कोि म्हिे असे ।’ − रक ४७. २. लोक; 
जनता. (समासात) मनुष्ट्यजन = मनुष्ट्यजात; खजन = कुत्र्यार्ी जात. ३. जर् : ‘जैसा जनामाजी खेर्रू ।’ 
− ज्ञा ५·९९. [सं. जनः] 
 
जनक पु. चपता; बाप : ‘करुचन जनक मार्ा धावंता ंवेर् र्ाठंी ।’ − मुरामा ६·२९९. 

चव. उत्पन्न करिारा; कारक. समासात − हास्यजनक, िोधजनक र्. [सं.] 
 
जनकत्व न. (समाज.) पूवचजपरंपरा; चपतृत्व. 
 
जनकथा स्त्री. िंतकथा; र्ोष्ट; परंपरार्त हकीकत; आख्याचयका. [सं.] 
 
जनकबोिी स्त्री. बोलीमध्ये पचरवतचन आचि चवघटन होऊन उत्तरकाळात र्तर काही बोली उत्पन्न 
िंापया असे मानता येते अशी बोली. 
 
जनकसूत्र न. (भाषा.) अंतःस्तरीय रर्नेरे् पषृ्ठस्तरीय रर्नेमध्ये पचरवतचन करिारी सूते्र. [सं.] 
 
जनगिना स्त्री. िेशातील लोकसंख्या मोजिे; खानेसुमारी : ‘जनर्िनेच्या वळेी सातारा 
चजपहा…सवच चजपह्ातं आघाडीवर नोंिला रे्ला पाचहजे.’ − श्रीग्रामा ६. 
 
जनचचा स्त्री. लोकर्र्ा; बोलवा; अफवा. 
 
जनजनावर न. सापचकरडु : ‘ते म्हिाले, तुम्ही और चिसता.ं जनजनावर काहंीं वेळकाळ?’ − 
कोसला १७७. 
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जनजाणि, जनजािी स्त्री. समान कुळी, प्रिेश, संस्कृती असलेला सामान्द्यतः आचिम जनसमूह. 
 
जनजाणिपणरषद  स्त्री. (समाज.) वन्द्य जमातींर्ी कायिेकानून करिारी सभा, मंडळ; त्याचं्या 
चवकासार्ा चवर्ार करिारे मंडळ. 
 
जनिे अचि. प्रसविे; चविे; जन्द्म िेिे. [सं. जन् = जन्द्मिे] 
 
जनिा स्त्री. लोकसमूह; समाज : ‘शतयोजनें तिाचश्रत जनता ती सवच िुःख चनस्तीिा ।’ − मोसमा १·२३. 
[सं.] 
 
जनिाकौि पु. जनमत; एखाया प्रशनावर चनरचनराळ्या सामाचजक घटकारं्ी मते अजमावनू 
काढलेला चनष्ट्कषच; एखाया प्रशनावर चवचशष्ट लोकानंा भेटून केलेले सवचसाधारि अनुमान; मयाचित मतिान 
: ‘आपि आपपया र्ाळीपुरता जनताकौल लाव.ू ’ − वावारु २९. 
 
जनिा जनादयन, जनी जनादयन पु. सवच लोक हेर् िेवस्वरूप ही कपपना : ‘सवांनी आपले आयुष्ट्य 
जनताजनािचनाच्या र्रिी समपचि करून टाकले.’ − ममामम ८१. 
 
जनिासंपकय , जनसंपकय  पु. लोकानंा सवच र्ोष्टींर्ी माचहती पुरवनू त्याचं्याशी संबधं ठेवनू त्यारं्ा सद्भाव 
चमळचविे : ‘सवात महत्त्वार्ी तयारी जनतासंपकार्ी’ − पालखी ६. [सं.] 
 
जनन न. जन्द्म; उत्पत्ती. [सं.] 
 
जननकामुकिा, जननेंणद्रयविी अवस्था स्त्री. (मानस.) चसग्मंड फ्राईडने साचंर्तलेपया मनोलैं चर्क 
चवकासाच्या तीन प्रमुख अवस्थामंधील ही शवेटर्ी अवस्था होय. ही अवस्था १२ ते २० या वयोर्टातील 
मुलामंध्ये असते. या अवधीत व्यल्क्तमत्त्वार्ा पूिच चवकास होतो. या अवस्थेरे् वैचशष्ट्ट्य म्हिजे या कालावधीत 
बालकामुकतेरे् पुनरुस्थापन होते. या अवस्थेर्ी प्रर्ती िोन टप्प्यातं होते. (१)१२ ते १५ वषांच्या वयात 
समलैं चर्कता. (२) १५ वषांनंतर चवषमलैं चर्कता. [सं.] 
 
जननणक्रयाणवज्ञान न. (शाप.) प्रजोत्पािन चियेर्ी माचहती िेिारे शास्त्र. 
 
जननगं्रणथ, जननगं्रथी स्त्री. (जीव.) (स्त्री−पुरुषामंध्ये) जननपेशी चनमाि करिाऱ्या गं्रथी. [सं.] 
 
जननगं्रणथहीनिा स्त्री. शरीरात जननगं्रथी नसिे ही अवस्था. [सं.] 
 
जननद्रव्य न. (जीव.) जननपेशीतील, बीजपेशीतील रव्य. [सं.] 
 
जनन−पेशी (जीव.) पुनरुत्पािनार्ी क्षमता असलेली पेशी; फचलत होिारी पेशी. [सं.] 
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जननप्रमाि न. बालकाचं्या जन्द्मारे् त्या भार्ातील लोकसंख्येशी असलेले प्रमाि. हे सामान्द्यतः िर 
हजारी मोजले जाते. [सं.] 
 
जननशास्त्र न. प्राण्याचं्या उत्पत्तीरे् शास्त्र. [सं.] 
 
जननशांणि, जननशांिी स्त्री. अचनष्ट ग्रहावर जन्द्म िंापयास िोषचनवारिाथच करावयार्ा धार्णमक चवधी, 
करावयार्ी शातंी. [सं.] 
 
जननसंस्था स्त्री. (जीव.) पुनरुत्पािनारे् अवयव असलेली व पुनरुत्पािनारे् कायच करिारी 
र्ंचरयसंस्था. [सं.] 
 
जननक्षमिा स्त्री. प्रसवशक्ती; जन्द्म िेण्यार्ी कुवत; उत्पािकता; फलनक्षमता. [सं.] 
 
जननाशौच न. सोयर; वृद्धी. [सं.] 
 
जननी स्त्री. जन्द्म िेिारी; आई; माता. [सं.] 
 
जननेंणद्रय न. प्रजोत्पािनारे् लैं चर्क अवयव. [सं.] 
 
जनपद पु. िेश; प्रातं; खेड्ारं्ा प्रिेश; ग्रामीि चवभार् : ‘शाचहरानंा जनपिारे् वावडें होतें असे नाहीं. 
परंतु ते नर्रातंर् जास्त रमलेले होते.’ − मला १२. [सं.] 
 
जनपदधमय पु. लोकनीती; सामान्द्य ग्रामीि लोकाचं्या धमचसमजुती व र्ालीरीती. [सं.] 
 
जनपदभाषा स्त्री. िेशी भाषा : ‘र्ीवाि शब्ि पुष्ट्कळ जनपि भाषाचर् िेखता थोडी ।’ − मोमंरा १७. 
[सं.] 
 
जनप्रवाद पु. बाजारर्प्प; कंडी. 
 
जनमि अभ्यास, जनमि अध्ययन (समाज.) लोकाचं्या र्ालीरीती, त्यारं्ी मतमतातंरे र्त्यािीसंबधंी केलेली 
अभ्यासपूिच पाहिी. 
 
जनमिचाचिी स्त्री. (राज्य.) एखाया चवचशष्ट हेतूने लोकारें् मत जािून घेण्यासाठी केलेली चनवडक 
पाहिी. 
 
जनमिदशयन न. (राज्य.) एखाया सावचजचनक चवषयावर मतिान घेऊन लोकमत अजमाविे. 
 
जनमयादा स्त्री. लोकरूढी; लोकरीत. 
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जनमानस न. लोकमत; लोकारं्ा अचभप्राय; मनार्ा कल : ‘ज्वलंत प्रशनावर जनमानस काय 
आहे’ − टेअं ५९ [सं.] 
 
जनरव पु. १. र्ोंर्ाट (लोकारं्ा). २. बाजारर्प्प; कंडी. [सं.] 
 
जनरी स्त्री. घंुरु्र (वाळे) : ‘पायाक सलमुिी त्यावैर जनरी वाळे त्यानी वोळचखपया रे्’ − लोसाको. 
(को.) 
 
जनरूढी स्त्री. (समाज.) लोकातं प्रर्चलत असिाऱ्या र्ाली झकवा प्रथा. लोकारं्ी र्ालर्लिूक, 
वार्ण्यार्ी पद्धती. [सं.] 
 
जनिोक पु. १. प्रत्येक मनुष्ट्य. २. सप्तलोकापंैकी पार्वा लोक. पहा : िोक 
 
जनवाक्यजनादयन पु. सवच लोकारें् म्हििे ते िेवारे्र् हा समज; पारं्ामुखी परमेश्वर. 
 
जनवाढ स्त्री. चिढी; िुढी; हंर्ामात सवच लोकानंी योग्य अशी ठरचवलेली (अर्ाऊ चिलेपया धान्द्यार्ी) 
वाढ. 
 
जनवाद, जनवािा, जनश्रुणि, जनश्रुिी पहा : जनप्रवाद 
 
जनणवक्षोभ पु. (राज्य.) सावचजचनक अशातंता चनमाि होईल असे कृत्य करिे. 
 
जनव्यवहार, जनणशरस्िा पहा : जनरूढी, जनरीि 
 
जनश्रुणि, जनश्रुिी स्त्री. परंपरेने र्ालत आलेली समजूत; ऐकीव माचहती : ‘ही मशीि औरंर्जेबाने 
बाधंपयाच्या जनश्रुतीला पुरावा चमळतो.’ − मसं १५९. 
 
जनसत्ता स्त्री. (राज्य.) लोकारें् राज्य; लोकारें्, लोकाकंडून, लोकासंाठी असलेले राज्य. 
 
जनसंख्याशास्त्र न. (भ.ू) लोकसंख्येर्ा सालं्ख्यकी दृचष्टकोनातून केलेला अभ्यास, या मध्ये 
लोकसंख्येत कालानुरूप होिारा बिलही अभ्यासला जातो. 
 
जनसंपकय  पु. लोकमानसात आपली र्ारं्ली प्रचतमा असावी यासाठी संबचंधत संस्थानंी प्रर्ार, 
प्रसार, प्रचसद्धी यासंारख्या र्ोष्टींर्ा केलेला अवलंब. [सं.] 
 
जनसंपकय  साधन, जनसंपकय  माध्यम (राज्य.) फार मोठ्या प्रिेशातील लोकसंख्येपयंत जलि र्तीने 
पोहोर्िारे प्रसारारे् माध्यम, साधन. उिा. वृत्तपते्र, माचसके, आकाशवािी, िूरिशचन र्. 
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जनसंमदय पु. लोकारं्ी र्िी : ‘जनसंमिाच्या र्जबजाटापासून िूर िंापयार्ा तुम्हाला प्रत्यय 
येईल.’ − पउ ९२. [सं.] 
 
जनसंमोही नेिृत्व (राज्य.) अलौचकक, अदु्भत, जिू ईश्वरी िेिर्ीच्या प्रभावानेर् प्राप्त िंालेले 
नेतेपि; जनमानसावर पर्डा र्ाजविारे प्रभावी नेतृत्व. 
 
जनसंज्ञापन न. (समाज.) समाजाला, लोकानंा माचहती पुरचवण्यार्ी यंत्रिा, पद्धती. [सं.] 
 
जनस्वी  चव. पु. लोकसमुिायाबरोबर जािारा; लोकासंारखा वार्िारा : ‘माहायोर्ी आचि जनस्वी 
। जनासाचरखे ।’ − िास १·८·११. [सं.] 
 
जनाकाडी स्त्री. व्यचभर्ार. (िंाडी.) 
 
जनाकीिय चव. मािसानंी र्जबजलेला : ‘त्या जनाकीिच राजपथातून जात असता’ − साझस ६१६. 
[सं.] 
 
जनाचार पु. लोकरीत; जनरीत. [सं.] 
 
जनाजा  चव. मानेवर केसारें् र्ार भोवरे असिारा (घोडा). 
 
जनाजा  पु. पे्रत; शवपेटी; मुसलमानारं्ी चतरडी : ‘बावनखिीत त्या र्ाचयका त्याच्या 
जनाज्यापुढे र्ालपया होत्या’ − र्िर्ोत १२६. [अर.] 
 
जनाि स्त्री. (नाचवक) जास्त मजबुतीसाठी काठाच्या खाली लावलेली जाडी फळी. ही जनात सवचर् 
र्लबतासं असत नाही. जनातीर्ी फळी घडण्याच्या फळीपेक्षा जाड असते. 
 
जनाणधप पु. राजा. 
 
जनानखाना, जनाना, जनेदारखाना पु. अंतःपुर; र्ोषा; रािीवसा : ‘राजेलोक मोठमोठे 
जनानखाने बाळर्ीत.’ − चस्त्रकावा ७. [फा. िंनान] 
 
जनानी चव. १. बायकासंाठी केलेले; बायकानंा योग्य असे (वस्त्र, पिाथच). २. बायकी र्ळ्याला शोभिारे 
(र्ािे, पेहराव). ३. बायकी (वार्िूक, हावभाव, चवर्ार, आवाज). ४. बायकी; नेभळेपिारे्; नामिचपिारे्. 
५. चहजडा; नपुसंक. [फा.] 
 
जनापवाद पु. िोषारोप; ठपका : ‘शर सह् पार जातां हृियीरे् जनापवािशर थारे ।’ − भोवन 
९·५०. 
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जनाब पु. महाशय; श्रीयुत; महाराज; साहेब : ‘जनाब झसधमधील आमील जातीरे् होते.’ − चिअहो 
१७२. [अर.] 
 
जनाब पु. १. उंबरठा. २. अंर्ि; बाजू : ‘खाविंारे् जनाबातं सेवक लोकानंी हजर असावें.’ − मर्सा 
३·७३. [अर.] 
 
जनाबआिी पु. महाराज; बहुमानिशचक संबोधन. 
 
जनाबआिी पु. उंर् उंबरा. 
 
जनाबा, जनावा पु. मुलाबाळारं्ा खटला; पसारा. (व.) 
 
जनादयनी ऊद चपवळसर आचि र्ारं्पया जातीर्ा ऊि. 
 
जनावर  न. १. पशू; र्तुष्ट्पाि प्रािी. २. (ल.) साप. [फा. जानवर] (वा.) जनावर उखळिे − 
पायारे् मूळ सुटिे; साधंा चनखळिे. (माि.) जनावर णठपिे − मारलेपया िर्डाने जनावरार्ा पाय िुखावला 
जािे. जनावर िक्कटिे − जनावर र्वत खाऊन खूप फुर्िे. जनावर बुरट असिे − िुभते जनावर थोडे िूध 
िेिारे असिे. जनावर वांगरल्यासारखे णदसिे − िुखिे असपयासारखे चिसिे. 
 
जनाह १. पखं; २. हात. 
 
जनांणिक चव. रु्प्त; र्तरासं ऐकू न येिारे : ‘काहंीं तरी महत्त्वार्ा ऊहापोह चिसतो चशवाय 
जनाल्न्द्तक असाव.े’ − पुरुषाथच मार्च १९३९. [सं.] 
 
जणन, जनी स्त्री. जनन; जन्द्म. [सं. जन] 
 
जणनि चव. जन्द्मलेला; उत्पन्न िंालेला; तयार केलेला. (समासात) र्वचजचनत, िोधजचनत, 
शोकजचनत र्. [सं.] 
 
जणनि, जणनिकरि न. (नृत्य) एक हात वक्षःस्थळावर ठेविे व िुसरा हात लोंबत सोडिे व 
र्वड्ावर उभे राहिे. 
 
जणनि भौणमचारी (नृत्य) एक हात मुचष्टहस्त करून छातीवर ठेविे व त्यार् बाजूर्ा पाय अग्रतलसंर्र 
करिे. [सं.] 
 
जणनिा पु. चनमािकता; बाप; चपता. [सं.] 
 
जणनत्र, जणन्नत्र न. (भौ.) ऊजा चनमाि करिारे यंत्र : ‘वीज पैिा होते ती वाफेवर र्ालिाऱ्या 
जचनत्रात’ − अअं ३३६. [सं.] 
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जणनष्ट्यमाि चव. ज्यार्ा जन्द्म व्हावयार्ा आहे असा; पुढे जन्द्मास यावयार्ा. [सं.] 
 
जनी, जनीचे पान स्त्री. एक प्रकारर्ी नार्वले; चतरे् पान. हे लहान, काळे, सुवाचसक, चतखट, 
िोन्द्ही बाजूला खोर् असलेले असते. 
 
जनुक, जीन पु. संततीत चपढ्यानचपढ्या उतरिाऱ्या लक्षिाबंद्दल जबाबिार असा रु्िसूत्रातंील 
जचटल घटक. 
 
जनुबा, जनूब स्त्री. िचक्षि चिशा. [फा.] 
 
जनू पु. जन्द्म : ‘घेता ंनावं चजर्ें अनंत जनुर्ें जें पाप िेहीं असे I’ − नवनीत ४७५. 
 
जनेदारखाना पु. जनानखाना. 
 
जनॅि चखडकी. (र्ो.) [पो. जनेला] 
 
जनोई न. १. जानव.े २. लाठीतील एक वार; खायंावरून खाली चतरपा जानव्याप्रमािे केलेला वार. 
३. मंुज : ‘काही मुलारं्ी जनोई’ − तीम ६७. [झसधी] 
 
जनोपा पु. व्याप; पाश. 
 
जनोबा पु. षंढ. 
 
जनोबाभट्टी चव. जनोबा नावाच्या लेखकावरून वापरात आिलेली मोडी अक्षर चलचहण्यार्ी एक 
घाटी पद्धत; चबवलकरी वळिापेक्षा सरस. 
 
जन्नि−आरामगाह चव. स्वर्चवासी. [फा.] 
 
जन्नि−नशीन चव. स्वर्चवासी. [फा.] 
 
जन्म पु. १. उत्पत्ती; प्रसव. २. आयुष्ट्यमान. ३. (समासात) जन्द्मापासून, एकंिर आयुष्ट्यभर. जसे :− 
जन्द्मखूि, जन्द्मखोड, जन्द्मर्ाठ र्. [सं.] (वा.) जन्म घाििारास रडिे − जन्द्मिात्याच्या नावाने खडे 
फोडिे. जन्म घेिे − अल्स्तत्वात येिे. जन्म जािे − (आळसामध्ये) आयुष्ट्य खर्च होिे. जन्म देखिे, जन्म 
पाहिे, जन्म येिे − (ल.) ऋतुस्नात होिे; न्द्हाि येिे. जन्म देिे − बाळंत होिे; प्रसूत होिे. जन्म वेचिे − 
आयुष्ट्य घालविे, खर्च करिे : ‘कसाचह शतेकरी असला तरी… रुपयाऐवजी सतराआिे कुठून चमळतील ह्ा 
नािातं जन्द्म वेंर्तो.’ − कोसला १६३. जन्माचा पत्कर घेिे − एखायाच्या पालनपोषिार्ी जबाबिारी जन्द्मभर 
अंर्ावर घेिे. जन्माचा पाटा −वरवंटा घेिे − एखायास जन्द्मभर पोसिे, त्याच्यासाठी श्रम घेिे. जन्माचा वीट 
करिे − नाश करिे : ‘असें असून एक लाख रुपयाच्या लोभानें चतने माझ्या जन्द्मार्ा वीट करण्यार्ें मनातं 
आचिलें  आहे.’ − रत्नप्रभा १७. जन्माची आठवि राहिे − १. जन्द्मभर स्मरि ठेविे; कधीही चवस्मृती न होिे. 
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२. पक्की अद्दल घडिे. जन्माची धन − कायमर्ा सोबती; कायमर्ी कमाई : ‘भईुवरर्ी ती खोक आता जन्द्मार्ी 
धन होऊन बसली आहे.’ − एपर्ार १६. जन्माचे कमी − आयुष्ट्यात एकिा होिारी, वारंवार न होिारी र्ोष्ट, 
कृत्य. जन्मािून उठिे − कायमर्ी बिनामी होिे; बेअब्र ू होिे : ‘एक िाचर्ना र्हाळ िंापयाने पेशव्यारं्ा 
जवाचहरखाना चरकामा होिार नाहीं; पि माझ्यासारखा सामान्द्य मािूस जन्द्मातूंन उठेल.’−स्वामी ८. 
जन्मािून जािे − चनरुपयोर्ी होिे (कतचव्यशून्द्य मािसासंबधंी योजतात). जन्मास घाििे − अल्स्तत्वात 
आििे. जन्मास येिे − अल्स्तत्वात येिे. नवा जन्म होिे − एखाया भयंकर अपघातातून झकवा रोर्ातून उठिे. 
 
जन्मआघाि, जन्माणभघाि पु. (मानस) र्भाशयात अन्न, ऊब, शातंता व प्रािवाय ूभरपूर असतो, 
तो सोडून भकू, थंडी, कोलाहल व श्वसनाच्या अडर्िी भरपूर असलेपया चठकािी अभचकाला प्रवेश करावा 
लार्तो, ह्ा एकिम बिलिाऱ्या पचरल्स्थतीर्ा मनावर होिारा आघात. मनोचवश्लेषिवािी तत्त्वांनुसार 
कोिताही आघात व्यक्तीच्या मनावर खूि करतो. पचरिामी व्यक्तीमध्ये िीघचकालीन झर्ता चनमाि होते. 
 
जन्मकरंटा चव. जन्द्मापासून िचररी; िुिैवी. 
 
जन्मकमय न. १. आयुष्ट्यातील चवशषे काम; आश्रमधमच. २. उत्पत्ती आचि कायच; आयुष्ट्यातील 
एकंिर हकीकत. 
 
जन्मकाि पु. १. जन्द्मार्ी वेळ. २. जन्द्मपचत्रका. ३. सवच आयुष्ट्य. 
 
जन्मकुटाळ, जन्माचा कुटाळ चव. नेहमी कुरे्ष्टा करिारा; नेहमी कुटाळी करिारा. 
 
जन्मकुऱ्हाड स्त्री. (ल.) नेहमीर्ा, सतत त्रास िेिारा; र्ावकुटाळ. 
 
जन्मकंुडिी स्त्री. (ज्यो.) ज्या लग्नावर जन्द्म होतो त्या लग्नकाळच्या ग्रहांच्या ल्स्थतीरे् कोष्टक. 
 
जन्मखिाविी स्त्री. जन्द्म िंालेपया चिवसार्ी व वळेेर्ी नोंि करिारे नोंििीपुस्तक : ‘याचशवाय मािंं 
नाव आहे ते सर्णटचफकेटातं आचि म्युचनचसपाचलटीच्या जन्द्मखताविीत.’ − आर्णफयस ३४. 
 
जन्मखंुट पु. खोखोच्या खेळात खंुट म्हिून िोन टोकावर बसवलेले र्डी. 
 
जन्मखूि स्त्री. तीळ झकवा मस यासंारखा शरीरावर जन्द्मापासून असलेला डार् झकवा खूि. 
 
जन्मखोड स्त्री. जन्द्मापासून लार्लेला झकवा हाडी मासी चखळलेला िुरु्चि. 
 
जन्मगाठ स्त्री. १. जन्द्मभर चटकिारा संबधं. २. वाढचिवस. [सं. जन्द्म + गं्रथी] 
 
जन्मगुि पु. मुलार्ा स्वाभाचवक रु्िधमच. 
 
जन्मचुडेि, जन्मचुढेि स्त्री. (झनिाथी) भाडंखोर, कजार् स्त्री. 
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जन्मजडिा स्त्री. जन्द्मापासून असलेले बुचद्धमायं. 
 
जन्मजन्मांिरी; जन्मजन्मी, जन्मोजन्मी चिचव. पूवीपासून िंालेपया सवच जन्द्मामंध्ये आचि ह्ा जन्द्मात; 
अनेक जन्द्मात. 
 
जन्मजाि चव. १. जन्द्मापासून असलेले; बाह्पचरल्स्थतीमुळे प्राप्त न िंालेले; उपजत; 
स्वाभाचवक. उिा. शारीचरक फरक, भेि. २. जननरव्यी (जननरव्यासंबधंी). [सं.] 
 
जन्मजाि, जन्मणसद्ध चव. (तकच .) जन्द्माला येण्याच्या प्रचियेतून प्राप्त िंालेला. 
 
जन्मजुगाक चिचव. आजन्द्म; प्राि असेपयंत. (र्ो.) 
 
जन्मजूग चव. जन्द्मभर पुरेल असे : ‘जन्द्मजूर् हातातं । चवभचूतर्ा र्ोळा I’ − अमृतक १२८. 
 
जन्मजोड स्त्री. जन्द्मभर पुरेल र्तका साठा. 
 
जन्मजोडा पु. पहा : जन्मगाठ १ 
 
जन्मठेप  स्त्री. (न्द्याय.) आजीव कारावास; आयुष्ट्यभरार्ी कैि; सामान्द्यतः र्ौिा वष े कैिेर्ी 
चशक्षा. 
 
जन्मिे अचि. १. उत्पन्न होिे; जन्द्मास येिे; चनपजिे; उपजिे. २. जन्द्म िेिे. 
 
जन्मिः चिचव. १. जन्द्मापासून; जन्द्मामध्ये. २. स्वाभाचवक; स्वभावतः 
 
जन्मणदनप्रमािपत्र न. (शाव्य.) अमुक तारखेला जन्द्म िंापयाबद्दलर्ा पुरावा िेिारा िाखला; 
पाचलका कायालयाने चिलेले जन्द्मारे् प्रमािपत्र. [सं.]  
 
जन्मनाम, जन्मनाव न. जन्द्मनक्षत्राच्या संबधंाने अवकहडा र्िावरून (बारशाच्या चिवशी) 
ठेवलेले नाव. 
 
जन्मपत्र, जन्मपत्री, जन्मपंक्िी, जन्मपणत्रका न. स्त्री. जन्द्माच्या वळेरे् वषच, चतथी, राशी, कंुडली र्. 
चलचहलेला कार्ि व त्यावरून घडिाऱ्या र्ोष्टीरे् तयार केलेले कोष्टक; जन्द्मचटपि. 
 
जन्मपाश पु. आयुष्ट्य संपेपयंत मारे् लार्लेले संकट, लर्ाडं. [सं.] 
 
जन्मपूवय  चव. र्भचधारिेपासून मूल जन्द्माला येईपयंत. 
 
जन्मप्रथा स्त्री. (समाज.) बालकाच्या जन्द्माच्या वळेी परंपरेने पाळावयारे् रीचतचरवाज. [सं.] 
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जन्मभोए स्त्री. जन्द्मभमूी (भोए = भमूी, जमीन, माती) : ‘आचि कमार्ी जन्द्मभोए । ये प्रकृती जे 
काहंी आहे ।’ −राज्ञा १८·१२५७. 
 
जन्ममरिाचा प्रश्न पु. ज्यावर आयुष्ट्य अवलंबून आहे अशी र्ोष्ट. 
 
जन्ममयाद चिचव. मृत्य ूयेईपयंत; सवच जन्द्मभर; आजीव. 
 
जन्मयोग पु. जन्द्मकालीन ग्रहारं्ी शुभाशुभ फलसूर्क ल्स्थती. [सं.] 
 
जन्मराणश, जन्मराशी, जन्मरास स्त्री. ज्या राशीवर जन्द्म िंाला ती; जन्द्मकाली र्रं ज्या राशीत असेल 
ती रास. [सं.] 
 
जन्मरुदन न. (मानस.) जन्द्म होतार् अभचकाच्या स्वरयंत्रातून हवा आत जाऊन श्वसन व फुप्फुसे 
याचं्या कायास प्रथमर् सुरुवात होते. पचरिामी अभचकाच्या रडण्यार्ी चिया घडून येते. ही संपूिचतः प्रचतचक्षप्त 
प्रचतचिया असते. [सं.]. 
 
जन्मरोग पु. जन्द्मापासून जडलेला रोर्. 
 
जन्मरोगी चव. कायम आजारी; नेहमीर्ा िुखिेकरी. 
 
जन्मिग्न न. जन्द्मकाली जी राशी उिय पावत असेल ती. [सं.] 
 
जन्मिांच्छन न. जन्द्माला कमीपिा आििारी र्ोष्ट; कलंक : ‘स्वतःच्या जन्द्मलाचं्छनाशी तुलना 
करता −’ केतका २३. [सं.] 
 
जन्मणिणखि पहा : जन्मपत्र. चवचधचलचखत; जन्द्मकाळी चवधीने िैवात (कपाळात) चलचहलेपया बऱ्यावाईट 
र्ोष्टी. 
 
जन्मवर, जन्मभर चिचव. आयुष्ट्यभर : ‘जन्द्मवरी स्वाथच केला ।’ − िास ३·५·५०. 
 
जन्मणविा चव. जन्द्म िेिारा. 
 
जन्मवेर  चिचव. जन्द्मभर : ‘जन्द्मवरेी ताबेिारी’ − चस्त्रकावा १. 
 
जन्मव्रिी चव. जन्द्मभर व्रत घेिारा, आर्रिारा. 
 
जन्मशिाक्ब्द, जन्मशिाब्दी स्त्री. एखािी व्यक्ती, संस्था याचं्या जन्द्माला शभंर वषे पुरी िंापयावर 
करण्यात येिारा सोहळा : ‘र्ाधंीजींर्ी यंिा जन्द्मशताब्िी आहे.’ − लोबा १११. 
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जन्मसवाशीि, जन्मसौभाग्यविी स्त्री. १. अहेवपिी मरिारी स्त्री. २. (ल.) वशेया. 
 
जन्मसळ चव. जन्द्मापासून खोडकर; त्रासिायक (मूल). 
 
जन्मसंस्कार पु. (समाज.) बालकाच्या जन्द्मानंतर करावयारे् धार्णमक चवधी. [सं.] 
 
जन्मसाणवत्री स्त्री. १. (आशीवाि िेताना) आजन्द्म सौभाग्यवती; जन्द्मसवाशीि : ‘तंू जन्द्मसाचवत्री 
होसी । र्रंाकच वरी राहसी ।’ − कक १·२·१७०. २. (ल.) जे कधी धुतले जात नाही असे पाघंरण्यारे् झकवा 
नेसावयारे् वस्त्र. 
 
जन्मसांड स्त्री. जन्द्मापासून एखाया र्ोष्टीपासून पराङ मुखता. (चि. िेिे, करिे.) 
 
जन्मणसद्ध अणधकार, जन्मणसद्ध हक्क (राज्य.) उपजत अचधकार; नैसर्णर्क हक्क; स्वाभाचवक अचधकार; 
प्रत्येक व्यक्तीला न्द्यायाने व नीतीने चमळापया पाचहजेत अशा र्ोष्टी. 
 
जन्मसोवळा चव. कधीही धुतले न जािारे वस्त्र नेसिारा. 
 
जन्मसौभाग्य न. जन्द्मापासून र्ारं्ले नशीब. [सं.] 
 
जन्मस्थान न. १. जन्द्मभमूी. २. जन्द्मलग्न. [सं.] (वा.) जन्मस्थानी िघुशंका करिे − १. 
मातृर्मन; मात्रार्मन. २. (ल.) उपकार करिाऱ्यावर अपकार करिे; कृतघ्नता. 
 
जन्मस्वभाव पु. जन्द्मापासूनर्ी वार्ण्यार्ी तऱ्हा. [सं.] 
 
जन्माचा  १. जन्द्मप्रभचृत; जन्द्मापासून. जसे : − जन्द्मार्ा रोर् = वंशपरंपरेर्ा, जन्द्मापासून असलेला 
रोर्. जन्द्मार्ा रोर्ी = जन्द्मापासून आजारी. २. जन्द्मभर चटकिारे; जसे − जन्द्मार्ा जोडा, सोबती = अत्यंत 
ऋिानुबधंी चमत्र; पचतपल्त्नसंबधं. 
 
जन्माची गाठ चववाहासारखा कधी न तुटिारा संबंध. 
 
जन्माची जोड १. पहा : जन्मजोड. २. पचतपत्नी, बाप − लेकसंबधं. 
 
जन्माची भाकरी, जन्माची बेगमी जन्द्मभर चटकिारे पोटापाण्यारे् साधन. 
 
जन्माची साट, जन्माची साठ पहा : जन्माची भाकर 
 
जन्मादारभ्य चिचव. जन्द्मापासून (आतापयंत) : ‘व्यक्तीरे् जन्द्मािारभ्य संपूिच’ − अंया १५३. 
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जन्माथय  पु. िरवषी िर एक हजार जनसंख्येत नवीन जन्द्मास येिाऱ्या मुलाचं्या संख्येर्ा िर; 
जन्द्मिर. 
 
जन्मावर चिचव. वशंपरंपरा : ‘चिला अमळें र्ावं चठकािा िािा करून जन्द्मावर ॥’ − ऐपो १३२. 
 
जन्माष्टमी स्त्री. र्ोकुळ अष्टमी; श्रावि वय अष्टमी. 
 
जन्माक्षर न. परं्ारं्ामध्ये अवकहडा र्िात जन्द्मनक्षत्राला जे अक्षर असते ते. 
 
जन्मांिर न. नशीब; िैव. (वा.) जन्मांिर उपटिे − र्ारं्ले अथवा वाईट नशीब अनुभवास येिे. 
जन्मांिर िुटिे − नशीब फुटिे; िुिैव ओढविे. 
 
जन्मांिर न. िुसरा जन्द्म (मार्र्ा झकवा पुढर्ा). (वा.) जन्मांिर आठविे − लहानपिरे् चिवस 
आठविे. जन्मांिर काढिे, जन्मांिर सापडिे, जन्मांिर णमळिे, जन्मांिर हािास िागिे − जन्द्माबद्दलर्ा 
अस्सल िस्तऐवज चमळिे. जन्मांिरी न घडिे, जन्मांिरी न होिे − सबधं जन्द्मात न होिे. जन्मांिर पाहिे, 
जन्मांिर शोधिे, जन्मांिर िपासिे − जन्द्मपचत्रका पाहिे; संसारातील कामकाज पाहिे. 
 
जन्मांिर कथा, जन्मांिर गोष्ट, जन्मांिर हकीकि मार्च्या आयुष्ट्यातील र्ोष्ट झकवा वाईट कृत्य. 
 
जन्मांिरचा वैरी, जन्मांिरीचा वैरी, जन्मांिरचा दुष्ट्मन, जन्मांिरीचा दुष्ट्मन, जन्मांिरचा दावेदार, 
जन्मांिरीचा दावेदार मार्ील जन्द्मातील शत्र.ू जन्द्मातंरीर्ा िेष, जन्द्मातंरीर्ा ऋिानुबधं र्. 
 
जन्मांिरचे ज्ञान, जन्मांिरीचे ज्ञान लहान मूल झकवा प्रािी याचं्यामधे चिसून येिारी उपजत बुद्धी. 
 
जन्मांिरयोग पु. मार्च्या जन्द्मी केलेपया र्ारं्पया कृत्यामुळे या जन्द्मी सुख चमळते ही कपपना. 
 
जन्मोत्तरी, जन्मोत्री पहा : जन्मपणत्रका : ‘वचरष्ठे वतचचवली जन्द्मोत्री । यासी िोन पुत्र आचि एक स्त्री I’− 
कक ३·३·७१. 
 
जन्य न. युद्ध : ‘नृपभर्ित्ताचि नरवरा जन्द्य ।’ − मोभीष्ट्म ११·७६. [सं.] 
 
जन्य चव. १. जन्द्मलेला; उत्पन्न िंालेला; तयार केलेला. (समासात) चपत्तजन्द्य, अज्ञानजन्द्य र्. २. 
जन्द्मास यावयार्ा. [सं.] 
 
जन्यजनकभाव चव. उत्पन्न होिारा व करिारा यारं्ा जो परस्पर संबंध तो; पुत्रचपता संबधं; कायच−कतृच 
संबधं. [सं.] 
 
जन्यराग पु. (संर्ीत) थाटामध्ये वर्ीकृत केलेला रार्. चवचशष्ट थाटावरून तयार िंालेला रार्. 
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जन्य ू पु. १. जीन; जनुक; संतानात आनुवचंशक रु्ि संिान्द्त करिारा घटक : ‘या २४ रंर्सूत्रातंील 
एकेक जन्द्य ू(जीन) एकेका रु्िार्ा वाहक असतो.’ − शोभा ३२. २. शुिजंतू (पशूरं्ा); रेतजंतू. [सं.] 
 
जन्ह चव. तरबेज : ‘चमसनवालाबी हाये की. लई जन्द्ह चशवनारा हाये म्हनतेत.’ − पार्ोळा ६. 
 
जप पु. १. विेऋर्ा, र्ायत्री र्. मंत्र र्त्यािींरे् पुनः पुन्द्हा पठन करिे; िेवारें् नाव र्. मनातपया 
मनात म्हििे. २. मंत्र म्हित जपार्ी माळ ओढिे. ३. (ल.) चनचिध्यास. [सं.] (वा.) जप घेिे − मंत्र म्हित 
माळेरे् मिी ओढिे. 
 
जप स्त्री. चनरा; िंोप. 
 
जपजाप्य न. जप व त्यासारखे र्तर धार्णमक कृत्य : ‘त्यारें् प्रिीघच जपजाप्य सुरू िंाले.’ − कॉग्ज 
३२. [सं.] 
 
जपजी पु. चशखारं्ा एक पचवत्र धमचगं्रथ : ‘कुराि … जपजी या धमचगं्रथाशी त्यारं्ी जीवश्च कंठश्च मतै्री 
आहे.’ − आप्रचि १७३. 
 
जपि, जपिी, जपिूक स्त्री. १. जतन; साभंाळ; राखि. २. वाट पाहत बसिे; पाळत. (चि. करिे, 
जपिीस बसिे, लार्िे.) ३. लक्ष लाविे : ‘चनजपिी जपिी जड िाचवना ।’ − वानृि ८१. (वा.) जपि 
घाििे, जपिी घाििे, जपिूक घाििे − टपून बसिे : ‘वरकडासंही धरावयाकचरता ंजपिी घातले आहेत. 
तमाम संुिर बार्का बारा वाटा पळून रे्ले! बार्का धरावयास कारि चटपूरे् पालक लेक आहेत, त्यासं चस्त्रया 
करून िेिेस नेतात.’ − ऐको ४०५−६. जपिीस िागिे − टपून बसिे; संधी शोधीत राहिे : ‘कान्द्होजी 
नायकाच्या पुत्रानंी जपिीस लार्ोन वरसा सा मचहन्द्यानंीं आनसावा, चतर्ी कुिबीि व कुिचबिीरे् पोर ऐसी 
चतघेजि मारली.’ − ऐको ४०६. 
 
जपिे अचि. १. पुन्द्हा पुन्द्हा उच्चारिे; वारंवार म्हििे; जप करिे. २. (ल.) सारखी कुरकुर करिे; 
रडर्ािे र्ािे [सं. जप् = मनात म्हििे] 
 
जपिे अचि. १. साभंाळ, जतन करिे. २. लक्षपूवचक पाहिे. ३. सावधानपिाने, काळजीपूवचक वाट 
पाहिे; टपिे; टपून बसिे. [सं. रु्प] 
 
जपमािा, जपमाळ, जपमाळा स्त्री. जपार्ी संख्या मोजावयार्ी मण्यारं्ी माळ. [सं.] 
 
जपयज्ञ  पु. नामस्मरिरूपी यज्ञ, सतत नामस्मरि करिे. [सं.] 
 
जपा स्त्री. जास्विं (िंाड व त्यारे् फूल). [सं.] 
 
जपानना चि. १. र्ाडिे. २. लुबाडिे. (िंाडी) 
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जपाळ पु. जेपाळ. पहा : जयपाळ (एक औषधी) 
 
जपून, जप्िीना चिचव. काळजीपूवचक. (िंाडी) 
 
जप्ि पु. चनयंत्रि; िबाव : ‘असे लोकावर जप्त का राहील?’ − मर्सा ५·५२. [अर.] 
 
जप्ि चव. (न्द्याय.) कायिेशीर हुकुमाने ताब्यात घेतलेला; टार् आिलेला. सरकारजमा. [अर.] 
 
जप्ि रप्ि, जफ्ि रफ्ि पु. बिंोबस्त; व्यवस्था : ‘करारवाके जफ्त − रफ्त करंू.’ − मर्सा ६·६१२. 
[फा.] 
 
जप्िी स्त्री. १. जप्त करण्यार्ी चिया; हरि; नार्विूक; अम्मल; ताबा; जप्त केलेला माल सरकारजमा 
करिे. जप्त केलेला र्ाव. यावरून पडलेले र्ावारे् नाव. २. (कायिा) चमळकतीवर खाजर्ी ताब्याऐवजी 
न्द्यायालयार्ा ताबा सुरू करिे. ३. (ल.) नजरकैि : ‘तुिें घरी तुजवर जप्ती केली सखे सवचत्राहंी ।’ − होबाला 
१०३. ४. चडिी. [अर.िंबत] 
 
जप्िीदार, जप्िीवािा पु. बेलीफ. जप्ती करिारा अंमलिार. 
 
जप्या, जपी चव. जप करिारा. 
 
जप्रा चव. िंोपाळू. (िंाडी) 
 
जप्री स्त्री. रातवा पक्षी. (िंाडी) 
 
जिर पु. चवजय. [फा.] 
 
जिा चव. फाजील; जास्त. (कु.) पहा : जािा 
 
जिारखाना पु. रुग्िालय : ‘या सोयीव्यचतचरक्त एक जफारखाना आहे.’ − चहप्र २१३. [फा.] 
 
जफ्त पु. व्यवस्था; बिंोबस्त : ‘वरघाट जफ्तकचरता त्यास आिून.’ − आंपव्य ५. 
 
जब, जबा, जबे स्त्री. चवचधपूवचक हत्या; वध; ठार करिे : ‘पुढे र्ाय जब केली ।’ − ऐपो ११. (चि. करिे.) 
[अर.जव्ह] (वा.) जबे करिे − ठार मारिे; हत्या करिे :’ ‘सवय नानाकडील कारकून व भालिार जाऊन 
घोडा पाहून आले, नंतर जबें करिेंर्ी आज्ञा जाली. त्याप्रमािे जबे जाली.’ − ऐपो ४०८. 
 
जबजब चिचव. चतळचतळ; किकि; थोडे थोडे : ‘जबजब नूतन संपािावें व बळकट व्हावें.’ − ऐको ४०६. 
 
जबडा पु. तोंड; जाभाड; िाभाड; वासलेले तोंड. [क. िवडे; झह. सं. जृभ = जृम्भ] 



 

 

अनुक्रमणिका 

जबड्याची िान (संर्ीत) कंठातून चनघिारी तान. जबड्ाच्या साहाय्याने घेतली जािारी तान. ही तान 
घेिे अवघड असते. पुरुष र्ायकानंा ती शोभते. 
 
जबिब चिचव. कसेतरी; जेमतेम. [झह.] 
 
जबर स्त्री. पहा : जरब. धाक; शासन : ‘त्याजंकडील लोक असतील ते तमाम जबर पोर्वनू.’ − शारो 
१·११६. 
 
जबर, जबरा स्त्री. िरारा; वरर्ढपिा : ‘जबर त्यारं्ी सबसे ज्यािा र्ािीवर िवलतराव झशिा ।’ − ऐपो 
१५२. 

चव. १. श्रेष्ठ; ताकिवान (मािूस, पशू). २. जोरार्ा, सोसाट्यार्ा (पाऊस, वारा). ३. कठीि; 
त्रासिायक (काम, ओिें). ४. जंर्ी, मोठे (घर, निी, िंाड). ५. उभट, कठीि (र्ढ, र्ढि). ६. िेण्यास 
कठीि; फार अवाढव्य (झकमत, िर). ७. िुघचट, त्रासिायक (रोर्). ८. लाबंलर्क; कंटाळवािा (रस्ता, 
मार्च, प्रवास). ९. अर्डबंब, अवजड (िाचर्ना). (प्रमािराचहत्य आचि प्रर्ंडपिा िाखचवण्यासाठी 
योजतात.) [फा. जब्र] 
 
  
जबर पु. (पत्त्यारं्ा खेळ) डाव्या हातर्ा चभडू, खेळिारा. 
 
जबरजंग पु. लहान तोफ. 

चव. शूर; जवानमिच; लढवय्या. [फा.] 
 
जबरदस्ि चव. १. जुलमी; अन्द्यायी; िडप्या. २. श्रेष्ठ; मजबतू; बळकट; मोठ्या योग्यतेर्ा. [फा.] 
 
जबरदस्िी स्त्री. १. जुलूम; जोर; अन्द्याय; बलपूवचक केलेले कृत्य : ‘र्ंग्रजारं्ी जबरिस्ती सवांवर 
पडली असें वाटतें.’ − ऐलेसं ११·६०·३० २. आवशेारे् कृत्य, यत्न; श्रम. 
 
जबरा पु. (छापखाना) मोठा टाईप; मजकुरातील स्थलनामे व व्यल्क्तनामे या टाईपात घेण्यार्ी पद्धत 
आहे. 
 
जबराई पहा : जबरदस्िी (िंाडी) 
 
जबरानजोि स्त्री. अचतिमि. (िंाडी) 
 
जबरी चव. स्त्री. पहा : जबरदस्िी १. ‘पािशाही जबरीनें घेईल.’ − चर्चशमब ३४. [फा.] 
 
जबरीची चोरी (कायिा) िरोडा; बळार्ा वापर करून केलेली लूट. 
 
जबरी संभोग (न्द्याय.) बलात्कार; स्त्रीच्या र्च्छेचवरुद्ध चतच्याशी लैं चर्क व्यवहार करिे, संर् करिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जबजयस्ि, जबदयस्ि पहा : जबर 
 
जबा पु. चर्लखतार्ा एक प्रकार. 
 
जबा पहा : जबान : ‘साराशं र्ोष्ट आम्ही सवांस जबा िेऊन आपले ियेवर र्तरासं भरोसा िेऊन हे पत्र 
चलचहलें  आहे.’ − ऐको ४०७. 
 
जबा पु. बािारं्ा भाता. [अर.] 
 
जबान स्त्री. १. जीभ. २. वािी; वर्न. (चि. येिे, पालटिे.) [फा.] 
 
जबानी स्त्री. साक्ष; साक्षीिारारें् लेखी, तोंडी म्हििे, हकीर्त : ‘कुिब्याचं्या पोचलसाकडे खेपा. 
भावाच्या, त्याच्या बरोबरीच्या र्ड्ाचं्या जबान्द्या.’ − र्ंधन ५४. [फा. िंबानबिंी = साक्ष] [फा.] 

चव. मौचखक; तोंडी. 
 
जबाब पु. १. उत्तर; प्रत्युत्तर; काही एका प्रशनास चिलेला जाब. २. हंुडीबरोबररे् पत्र. ३. (कायिा) 
प्रचतज्ञा. [अर.] 
 
जबाब पु. तोंड : ‘वाऱ्यारे् भोक केवढे आहे व त्यार्ा जबाब कोठे आहे.’ − सूयोिय १०९. [अर.] 
 
जबाबकाडय न. जोडचर्ठ्ठी; उत्तर िेण्याकचरता काडास जोडलेले काडच. 
 
जबाबिे  चि. उत्तर िेिे. 
 
जबाबदार चव. उत्तरिायी; ज्याच्यावर जबाबिारी आहे असा; चजम्मेिार; जोखीम घेिारा; 
भरवशार्ा. [फा.] 
 
जबाबदारी स्त्री. चजम्मा; िाचयत्व; जोखीम; कतचव्य भार. [फा.] 
 
जबाबणनशी स्त्री. जबाबनीस यारे् काम व हुद्दा. 
 
जबाबनीस पु. १. अजांना उत्तर िेिारा कामिार. २. (र्ुकीने) चशरस्तेिार, चर्टिीस 
 
जबाबसवाि, जाबसाि पु. बोलिे, उत्तर प्रत्युत्तर : ‘आम्ही जबाब सवाल केला जे.’ − तंरा ८१. 
 
जबाबी चव. १. उत्तरे िेण्यात तयार; हुशार. २. (कायिा) शपथ प्रमाि करून न्द्यायासनापुढे 
साचंर्तलेली (हकीकत, चिलेले उत्तर). ३. मामलेिाराच्या हाताखालर्ा जबाब चलहून घेिारा (कारकून). 
(को.) [फा.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जबाबी चव. तासारे् ठोके िेिारे (घड्ाळ) : ‘एक घड्ाळ जबाबी.’ − मर्सा १२·६८. 
 
जबाबीहंुडी स्त्री. पेढीवर पैसे भरून ज्याला पैसे पाठवावयारे् असतील त्याच्या नावार्ी 
पेढीवापयाकडून घेतलेली पावती. 
 
जबुन, जबून चव. १. वाईट; घाि; खराब : ‘जबुन हें कनाटकर्ें जळ ।’ − ऐपो ७४. २. िचररी; र्रीब; 
भ्याड : ‘वऱ्हाडरे् महाल जबून म्हितात.’ − मर्सा १·११७ [अर.] 
 
जबेिराश, जबेिरास चव. हजरजबाबी; उत्तर िेण्यास तत्पर; बोलण्यात हुशार. [फा. 
जबान्+तराश] 
 
जबेिराशी स्त्री. हजरजबाबीपिा. 
 
जबेिरास चव. वक्तृत्व रु्ि अंर्ी असलेला. [फा. जबान् + फराश] 
 
जम पु. १. व्यवस्था; मेळ; जोड; जमाव; चमलाफ; बनाव; जुळवाजुळव; संबद्धता (वाय, पिाथच, 
नानाप्रकाररे् स्वभाव र्त्यािींर्ी). २. चमलाफ; जुळिी; एकी (बोलिे, भाषि, चहशोब यातं). (चि. पडिे, 
बसिे.) : ‘नव्या कपपना आचि जुने अचभमान यारं्ा जम कसाबसा बसवत आपि पुढे र्ाललो असतो’ − पवा 
७७. ३. प्रभतु्व. (िंाडी) ४. यम : ‘हा काळिंडे जमु’ − र्रा १४८. [सं. यम्] (वा.) जम असिे − व्यवस्था, 
मेळ, जुळिी असिे; भरभराटीस येिे :’ मुलाखतीस जे वठेल त्यावर जम आहे.’ − वक्तृत्व १४४. जम बसिे 
− स्थैयच येिे; र्ालू लार्िे, मेळ बसिे : ‘फाउंड्रीर्ा जम उत्तम प्रकारे’ − चनअसा ३१. जम राहिे − मेळ बसिे; 
जुळिे; एकमत होिे : ‘त्यार्ी शाळा बुडते आचि चशकण्यार्ा जम राहत नाहीं यासाठींर् त्याला नेलें .’ − 
पलको ३८. जमेि नसिे − चखजर्ितीत नसिे : ‘… आचि हार् काचशराम मचहन्द्यापूवी कोिाच्या जमेंतचह 
नव्हता.’ − एपर्ार ११६. 
 
जमई स्त्री. एक शस्त्र. : ‘हत्यार जमई जमिाड माडु घेऊन हाती ।’ − ऐपो १०९. पहा : जमदाड 
 
जमकान, जमखान न. जाजम; मोठी सतरंजी : ‘तो जीन काढ, जमकान काढ… मी हाथरूि करते 
िािारें्’ − परेपा ३४. [फा. जमखाना; क. जंखाने = सतरंजी] 
 
जमखट्टा पु. जमाव; र्िी; अड्डा. (व.) 
 
जमखाक स्त्री. कट्यारीर्ा एक प्रकार. 
 
जमघट्टा  पु. बठैक; अड्डा : ‘कारि तो केशवरावाच्या ‘जमघट्ट्ट्या’तला आहे.’ − र्िर्ोत ८१. 
 
जमचे अचि. जमिे. (र्ो.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जमजमा पु. (संर्ीत) एकर् खटका एकसारखा रुतर्तीत म्हित झकवा वाजवीत जाण्याच्या 
चियेला जमजमा म्हितात. मुख्यतः सतारीत हा प्रकार वाजचवतात. जेव्हा िोन स्वर जलि−जलि, 
एकानंतर लरे्र् िुसरा असा वाजचवला जातो तेव्हा त्याला जमजमा म्हितात. 
 
जमजूट  पहा : जंगजोड 
 
जमजूि  पु. यमिूत : ‘खािंावचर मुद्र्ल : ऐसे जमजूत आले : मर् म्हिीतः’ − लीर्पू. १०९. 
 
जमिे अचि. १. एकत्र येिे; एकवटिे. २. घट्ट होिे; र्ोठिे; चथजिे. ३. दृढ आचि बळकट होिे (शरीर). 
४. सार्िे; र्ारं्ला होिे; फलास येिे (भाजीपाला, उयोर्). ५. भरभराटीला येिे (उयोर्). ६. चमलाफ 
होिे; सारं्ड असिे; मेळ बसिे; जुळिे; पटिे; एकमत होिे (नाना प्रकाररे् स्वभाव, घटकावयव). सख्य 
होिे पहा : जम. ७. मंजूळ होिे; कानास र्ोड लार्िे (र्ािे). ८. श्रीमंत होिे. ९. र्ष्टपचरिामकारक; 
व्यवल्स्थत होिे. १०. उठाविार होिे. [झह. जमना; सं. यम्−याम्यते] 
 
जमदक्ग्न, जमदग्नी पु. १. एक ऋषी. २. (ल.) शीघ्रकोपी मािूस. [सं.] 
 
जमदड, जमदाड, जमदाडा, जमदाढा स्त्री. पु. लाबं पपपयार्ी तलवार : ‘जमिाड माडु घेऊन हातीं ।’ − 
ऐपो १०९. 
 चव. (ल.) लठ्ठ; धझटर्ि; अर्डबबं. [सं. यमिंष्ट्रा] 
 
जमधर स्त्री. १. तलवारीर्ा एक प्रकार. २. यमर्ृह. 
 
जमधाढ  न. िोन पात्यारें् एक शस्त्र; यमिाढ. 
 
जमन, जमनणबिावर पहा : यमन, यमनणबिावर 
 
जमणनका स्त्री. पहा : जवणनका 
 
जमनीव  स्त्री. वधूवरातंील अंतरपाट, पडिा. [सं. जवचनका] 
 
जमनीस पु. १. एक वसुली अचधकारी. २. फरासखान्द्यावरील एक अचधकारी. [फा. जमनवीस] 
 
जमपथ पु. यमार्ी चिशा; मरिवाट : ‘आम्ही जात असों जमपथाः मायौतीं न यों सवचथा’ − भाऊर्ी 
३८·३२३. 
 
जमयेि स्त्री. मंडळी. पहा : जमाि [अर.जमाअत्] 
 
जमरूद  पु. पेरूरे् िंाड आचि फळ. [फा. जमरुचि] 
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जमरूद  पु. पार् (जवाहीर) : ‘जमरूि पारे्र्ा जोड एक.’ − महसा ७. [फा.जमरुचद्] 
 
जमविी  स्त्री. जमवाजमव : ‘राजाचं्या रोचहडेश्वराच्या खेपा, मावळ्यारं्ी जमविी.’ − श्रीयो ८२. 
 
जमवाजमव स्त्री. १. चनरचनराळ्या चठकािाहूंन वस्तू एकत्र करिे. २. जमचविे; मेळ घालिे. 
 
जमणविे  सिी. १. एकत्र करिे; र्ोळा करिे. २. र्ोठचविे; चथजचविे; िाट करिे (रव पिाथच). 
३. पटचविे; चमलाफ घालिे. पहा : जमिे 
 
जमसेरी  चव. होनार्ा एक प्रकार : ‘एकंिर झकमत २७ होन जमसेरीं चलचहलें  आहेत.’ − ऐको 
४१०. 
 
जमा स्त्री. १. आय; संग्रह; नफा; उत्पन्न (जमीन, िुसऱ्याकडून रोख अर्र अन्द्य रूपाने आलेली रक्कम, 
र्ाव ेयारें्); प्राप्ती; चमळकत. २. (ल.) र्िना; अंतभाव. ३. एकूि रक्कम; बेरीज. ४. रु्प्तधन. (िंाडी) 

चव. एके चठकािी जमचवलेले; र्ोळा केलेले. [अर. जमअ] (वा.) जमा करिे, जमा धरिे − १. 
जमाखर्ाच्या वहीत रक्कम जमेच्या बाजूला चलचहिे. २. र्ोळा करिे; एकत्र जमचविे : ‘उल्च्छष्ट फळे जमा 
करी ।’ − ििासंभा ६६७. जमेि न खचाि − मुळीर् महत्त्वारे् नसिे. 
 
जमाईिदार पु. टोळीर्ा नायक : ‘सवच जमाईतिार चमळाले ॥’ − मव ६७. [फा.] 
 
जमाई िारू तारवार्ा एक प्रकार. 
 
जमाऊन स्त्री. रु्ळार्ी राब; काकवी. (िंाडी) 
 
जमाकदीम पु. जुन्द्या काळापासून पूवापार र्ालत आलेला सारा. 
 
जमाकामाि, जमाकाणमि पु. पुरापुरा, कायमर्ा, शवेटर्ा सारा. 
 
जमाखचय पु. १. आय−व्यय. २. चहशोब; व्यक्ती झकवा संस्था यानंी र्ालचवलेपया 
उयोर्धंयासंबधंी होिाऱ्या िेवघेवीर्ी व्यवल्स्थत रीतीने ठेवलेली नोंि. [अर.] (वा.) जमाखचय बरोबर असिे 
− नफातोटा बरोबर असिे; चशल्लक बाकी पूज्य. जमाखचय नसिे − महत्त्वारे् नसिे. जमाखची उगविे − १. 
जमाखर्ात िाखल करिे, माडंिे. २. कोित्याही कामाला, नोकरीला योग्य करिे. 
 
जमाखचय णववरि (वाचिज्य) जमाखर्ार्ा र्ोषवारा, संके्षप, सार. 
 
जमाखची चव. १. चहशोबासंबंधी. २. चशल्लक कमी जास्त न होता, िेिे घेिे र्ढते झकवा कमी होते 
ती. ३. जमाखर्च चलचहण्यात हुशार. 
 
जमाखािी नोंद (वाचिज्य) बँकेतील ठेवीच्या जमेकडे माडंिे. 
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जमाणचठ्ठी स्त्री. (वाचिज्य) खात्यामध्ये रक्कम भरपयाबद्दलर्ी अचधकृत पावती. 
 
जमाजम स्त्री. १. एकत्र जमिे; र्ोळा होिे. २. पुष्ट्कळ लोकारं्ा जमाव. (चि. जमिे.) 
 
जमाि स्त्री. १. जात; र्ोत; तुकडी; चवचशष्ट जातीर्ी एकत्र जमलेली मंडळी : ‘प्रत्येक जमात आपपया 
मानाला प्रसंर्ीं रक्तार् ंमोल िेऊन जपते.’ − एपर्ार २०. २. जमाव : ‘पाहुनी र्ोधनार्ी जमात I’ − नवनीत 
१३·५९. ३. सभा; मंडळी; थवा; सैन्द्यार्ी तुकडी; एकत्र जमलेली मंडळी; परं्ायत. (समासात) 
पायिळजमात = पायिळार्ी तुकडी; स्वारजमात = घोडिळार्ी तुकडी. [अर.जमाअत] 
 
जमािखाना, जमायिखाना पु. मशीिीरे् चतन्द्ही बाजंूस जमातीस बसण्यासाठी बाधंलेला िुमजली 
अर्र चतमजली सोपा. 
 
जमािजीवन न. (समाज.) वन्द्य जमातींर्ी जीवनपद्धती. 
 
जमािदार, जमािीदार, जमाद्दार पु. सैन्द्याच्या तुकडीर्ा नायक; जमािार. [अर. जमअ+फा. िार.] 
 
जमािपणरषद स्त्री. (समाज.) वन्द्य जमातींच्या समस्यारं्ी सोडविूक करिारी, चनयम करिारी सभा. 
 
जमािबंद चव. जमातीच्या, टोळीच्या जोखडाखाली बद्ध असलेला (समाज) : ‘अचफ्रकेतील 
समाजानंा एकमुखी व एकावयवी नेतृत्वार्ी सवय जमातबिं समाज रर्नेमुळे’ − आआआ १२२. 
 
जमािवाद पु. जातीस कें रस्थानी धरून चवर्ार करिे; टोळी करून राहण्यार्ी वृत्ती : ‘एका दृष्टीने 
तो जमातवािी अथवा टोळीवािी होता.’ − डाली १७. 
 
जमािी चव. सैन्द्याचवषयी. जसे : − जमाती खर्च, जमाती िरमहा, जमाती मोहजबा, जमाती चशल्लक, 
जमाती चहशबे. र्त्यािी. 
 
जमािी महसूलार्ी रक्कम पूिच वसूल होण्यासाठी लावलेली जािा जकात. 
 
जमादार, जणमदार पु. १. पहा : जमािदार, जमािीदार. २. िंाडूवाला. 
 
जमादारी स्त्री. जमािारारे् काम आचि हुद्दा. 
 
जमादारीन स्त्री. िंाडूवाली (िंाडी). 
 
जमाणदिाखर, जमाणदसानी पु. मुसलमानी वषार्ा सहावा मचहना. [अर.] 
 
जमाणदिावर, जमाणदिोवर, जमाणदिावि, जमाणदिोवि  पु. मुसलमानी वषातील पार्वा 
मचहना. [अर.] 
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जमान पु. जबाबिार; हमीिार; जामीन; प्रचतभ ू : ‘ऐसा तह करून जमान घेऊन.’ − मर्सा १५·२४ 
[अर.] 
 
जमानकिबा पु. जामीनपत्र; हमीपत्र; मुर्लका. 
 
जमानगि स्त्री. जाचमनकी; जामीनर्त; हमी : ‘सखो महािेवाबद्दल जमानर्तीर्ें रुपये आपानीं 
पुण्यातं घेतले.’ − ऐको ४०९. 
 
जमानि, जमानाि स्त्री. जाचमनकी; जबाबिारी (चि. घेिे.) : ‘राजकारिार्ी र्र्ा करिारे पत्र 
असपयास जमानत माचर्तली जाई.’ − जुआ ४९. (वा.) जमानिीवर सोडिे − जामीनावर मुक्त करिे. 
हमीिार चमळापयास अपराध्यास कैि न करता मोकळे असू िेिे. 
 
जमानिदार, जमानदार पु. (न्द्याय.) जामीन; हमी घेिारी व्यक्ती; हमीिार, [अर.] 
 
जमानिपत्र न. (न्द्याय.) जामीनावर सुटलेपया कैयाने स्वतः चिलेले झकवा सुनाविीच्या वळेी कैिी 
हजर राहील अशी हमी त्याच्यावतीने र्तरानंी चिलेले पत्र. 
 
जमानिी आदेणशका जामीन घेऊन सोडण्यार्ा हुकूम. 
 
जमानसाखळी स्त्री. परस्परासं जामीन राहण्यार्ी चिया, जामीनिारारं्ा र्ट : ‘तेथे जे मराठे लोक 
भेटले असतील त्यारं्ा बहुता प्रकारें चिलासा करून जमानसाखली करून घेऊन तेर् स्वामी कायावर सािर 
होत तो अथच करिे.’ − मर्सा ६·८. 
 
जमानसाज चव. काळाप्रमािे वतचिूक करिारे; संचधसाधू. 
 
जमानसाजी स्त्री. जामीनकी; हमी : ‘त्यानी जमानसाजीवरी चरष्टी चिपही आहे.’ − विे २८·७३. 
 
जमाना पु. १. हंर्ाम; ऋतू. २. काळ; वळे; युर् : ‘आजी जमाना एक प्रकारर्ा आला आहे’ − ऐलेसं 
११·१८३. [अर.] 
 
जमानोंद स्त्री. (वाचिज्य) खातेिाराच्या खात्यात रक्कम जमा केपयार्ी नोंि. 
 
जमापंचोत्र न. बाहेरून येिाऱ्या मालावरील जकात. 
 
जमाबंदी स्त्री. १. शतेसारा; िरवषी यावयार्ा आकार; जचमनीर्ी पाहिी करून ठरचवलेला 
आकार. २. चनयचमत जमाव वसूल; सामान्द्य कर. ३. शतेसाऱ्यार्ा जमाखर्च. 
 
जमाबंदी स्त्री. सैन्द्यार्ी भरती; सैन्द्यार्ी टोळी; समुिाय : ‘अशी जमाबंिी करून.’ − ऐपो १०७. 
पहा : जमा 
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जमाबंदी आयोग (शाव्य.) शतेसारा, जमीनधारिा, जमीनधारकारं्ी सूर्ी, जचमनीर्ी मालकी, महसूल 
यासंारखी सवच कामे पाहिारा आयोर्. 
 
जमाबंदी जमा जमीन मोजिीच्या वेळेस अचधकाऱ्याने ठरवलेली जमाबंिी झकवा वसूल. 
 
जमाबंदीपट्टी स्त्री. चजपहाचधकाऱ्याने र्ावच्या पाटलाला तयार करून चिलेले पुढील वषातील र्ावच्या 
जमाबिंीरे् पत्रक. 
 
जमाबाकी स्त्री. (वाचिज्य) खात्यातील चशल्लक रक्कम; वसूल कर आचि उरलेली बाकी. 
 
जमािगोटा पु. १. जयपाळरे् बी. याने शौर्ास साफ होते : ‘जयपाळ या वासनाला ‘जमालर्ोटा’ 
असेही म्हितात.’ −  वसू ८१६. २. (ल.) कडक शब्िातं हजेरी घेिे; चनभचत्सचना करिे. (चि. िेिे.) (व.) 
[फा.] 
 
जमाव पु. १. पहा : जमाि. २. अनेक वस्तंूर्ा संग्रह. ३. फौज. ४. जमाव या शब्िार्ा, जम या शब्िारे् 
जे चनरचनराळे अथच आहेत त्याप्रमािेही उपयोर् करतात. ५. पचरवार, कुटंुबकचबला. [अर.] (वा.) जमाव 
पडिे − कायम करून घेिे (धंिा, हुद्दा); दृढ, ल्स्थर, भरभराटीर्ा, र्ारं्ला होिे. 
 
जमावट  स्त्री. संग्रह; र्ोळा करिे : ‘शस्त्रास्त्रारं्ी जमावट’ − नकावा १३५. 
 
जमावबंदी स्त्री. शातंता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासकीय आिेशािारे लोकानंा एकत्र येण्यास 
केलेली मनाई : ‘कचमशनरनं सभा आचि जमावबिंीर्ा हुकूम जारी केला होता.’ − साहेब ४२८. 
 
जमावदी स्त्री. परािम; बहािुरी. [फा. जवाँ + मिी] 
 
जमाववियन न. (समाज.) समुिायारे् वार्िे. हे व्यक्तीच्या वार्ण्यापेक्षा अचधक भावनाप्रधान व 
कमी चववकेप्रधान असते हे या वतचनारे् वैचशष्ट्ट्य होय. 
 
जमावसूि पु. सरकारी वसुलार्ी रक्कम. 
 
जमावानसी चिचव. जमाव, र्ट करून टोळीने (केलेली र्ोरी); मंडळीचनशी; मंडळीने (केलेले कृत्य). 
 
जमाणविे स्त्री. एकत्र जमिे; र्ोळा करिे. 
 
जणमनीिोक पु. स्त्री. र्नामिारवर्च. 
 
जणमयि  स्त्री. मंडळी; सैन्द्य. पहा : जमाि [अर.] 
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जणमया पु. जंचबया : ‘चशद्दीकरंज यानें आपला जचमया एकिम म्यानातूंन काढून चशद्दी समूलखानाच्या 
मस्तकातं मारला.’ − ऐको ४१०. 
 
जमी स्त्री. १. जमीन. २. भईुकोट चकल्ला. [अर. जमीन] 
 
जमीदारी, जमीदोज चव. भईुवररे्; भईुकोट : ‘रु्ंडी बडें, हंप समुर वरै्रे चकल्ले पहाडी व जमीिारी 
कुल बापूजी रंु्डो याच्या हवालीं करून कबज घेतले.’ − ऐको ४१०. २. जचमनीशी चखळलेला; जमीनिोस्त. 
 
जमीन स्त्री. १. भमूी; धरिी; भईु; नया, समुर आचि वातावरि याखंेरीजर्ी जार्ा. २. पाृ वीर्ा पृष्ठभार्; 
अंतर; जार्ा. ३. शते; लार्वडीर्ी जार्ा. ४. र्च्ची; मजपयावरर्ी भईु अथवा पेंडार्ी तयार केलेली भईु. ५. 
मूळ आधार. पहा : भुई [फा.] (वा.) जमीन अस्मान एक होिे − १. सपाटून पाऊस पडिे; धुरळा, धुके यानंी 
चिशा धंुि होिे. २. (ल.) अचतशय र्र्णवष्ठ होिे. जमीन अस्मानाचे अंिर − फार मोठे अंतर, तफावत. जमीन 
उकरिे − आंर्ठ्यानंी भईु उकरिे (संकटग्रस्त, भीचतग्रस्त होऊन घोडा टापेने जमीन उकरतो तसे). जमीन 
ओढिे − जमीन लार्वडीस आििे. जमीन कोरिे − हळूहळू बळकाविे; खरडिे : ‘बाबूरावने पाट काढताना 
बेर्सच होमच्या जचमनी कोरपया आहेत.’ − अर्ाआवे ४९. जमीन धरिे − १. आजारीपिामुळे अंथरुिाला 
चखळिे : ‘आख्खा मचहना िंाला, म्हातारीनं जमीन धरली होती… म्हातारी आता उठिार नव्हती.’ − नार्ीि 
११४. २. रार्ाला वश होिे. जमीन माडी ठेविे − बार्ाईत चपकाकचरता जमीन चरकामी ठेवनू उरलेपया 
जचमनीत एकर् पीक काढिे. जमीन वािेिा येिे − वाफसा होिे; पेरिीसाठी योग्य होिे. जमीन सोडिे − 
१. जचमनीतून वर येिे, चिसिे (पीक). २. (ल.) िुखिे, िाचरद्र्य र्त्यािीतून वर येिे, उठिे. जणमनीवर 
पाय नसिे − र्पळ घोडा, जलि पळिारा, र्डबड्ा मािूस यासंबंधी योचजतात. जणमनीस पाठ (अंग) 
िागिे, जणमनीवर पडिे − िुखण्याने झकवा अचतशय िाचरद्र्याने चपडिे. जणमनीस पाय िागिे − रोर्मुक्त 
होिे. जणमनीस णमळिे − सवचस्वी नाश होिे (अक्षरशः आचि लक्षिेने). 
 
जमीन स्त्री. चर्त्रार्ी पाश्वचभमूी. [फा.] 
 
जमीन स्त्री. वस्त्राच्या काठामंधील अंर्; तवा. [फा.] 
 
जमीनउत्पन्न न. १. जचमनीरे् उत्पन्न. २. सारा झकवा वसूल. 
 
जमीनजुमिा पु. खेडेर्ावातील सर्ळी जमीन, घरिार, वतनवाडी, कुरिे यासं व्यापक अथाने 
म्हितात. [फा.] 
 
जमीनझाडा पु. जचमनी, र्ाव, खेडे यारं्ी एक चवस्तृत यािी : ‘… िुसरा असार् िंाडा असावयार्ा 
पि त्यातं जचमनीस प्राधान्द्य चिलेले व तो जमीन िंाडा.’ − अमराअ १४९. 
 
जमीनदार पु. वशंपरंपरेने सरकारी वतनिार, कामिार, जसे :− िेशमुख− िेशपाडें, (कोठेकोठे) 
पाटील, कुलकिी. 
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जमीनदार, जमीदार पु. १. सनिी सरंजामी मािसे. (व.) २. स्वतःसाठी मेहनताना म्हिून काही 
टके्क वसूल कापून घेऊन बाकीर्ा वसूल सरकारात पाठचविारा; वतनिार. [फा.] 
 
जमीनदार व कुळे बऱ्यार् जचमनी स्वतःच्या मालकीच्या असलेला सधन मनुष्ट्य. जचमनीर्ी लार्वड 
करिाऱ्याकंडून तो खंड वसूल करतो. अशा व्यवहारात जचमनीच्या मालकास जमीनिार व जमीन 
करिाऱ्यास कूळ अशी संज्ञा आहे. 
 
जमीनदारी स्त्री. १. जमीनिारार्ा हक्क, हुद्दा, धंिा; जमीनखंड र्. २. (ल.) लुच्चेचर्री; छके्कपजें. 
 
जमीनदोस्ि चव. १. (कुस्ती) जचमनीला चखळचवलेला; लोळचवलेला; र्ीत. २. सवचस्वी नाश 
िंालेला; फन्ना िंालेला : ‘चसकंिर लोिीच्या आिमिापुढे ते जमीनिोस्त िंाले.’ − अहीचि २१०. [फा. 
िंमीनिोिं] 
 
जमीनधारिा स्त्री. जमीन धारि करिे, जचमनीवर ताबा असिे. 
 
जमीनधारा स्त्री. जचमनीर्ा कर; शतेसारा. 
 
जमीननीस, जमीननवीस पु. १. शते, जमीन, चपके र्त्यािींर्ी पाहिी करून सारा ठरचविारा 
अचधकारी. २. िप्तरवार. (कर.) [फा.] 
 
जमीनबाब स्त्री. सारा; कर. 
 
जमीनमहसूि पु. जमीनबाब; शतेसारा; जचमनीपासून कराच्या रूपाने होिारे सरकारी उत्पन्न : ‘… 
शतेी उत्पन्नावरील प्राल्प्तकर व जमीनमहसूल चमळून’ − अहीचि ५४. 
 
जमीनमोजिी स्त्री. जचमनीरे् के्षत्र मोजून जमाबिंी करिे. 
 
जमीनणशरस्िा पु. जचमनीर्ी पाहिी करून, प्रत लावनू ठरचवलेला सरकार सारा. 
 
जमीनसांड चिचव. जचमनीपासून चनराळे (उर्ललेले ओिें). (राजा.) 
 
जमीनसुधार पु. (शाव्य.) बाधंबचंिस्ती, खते, भराव र्. मार्ांनी जमीन सुपीक करिे. 
 
जमीन सुधारिा (शाव्य.) जमीनिारी नष्ट करिे, कसिाऱ्याला, कुळाला जमीन िेिे यासंारख्या 
जमीनमालकीच्या संिभातील सुधारिा. 
 
जमीयि  स्त्री. मंडळी; सैन्द्य. [अर. जमात] 
 
जमीये, जमे चव. सवच; एकंिर : ‘जमीये िोस्तासं मुबारक लाये.’ − पया ४८२. [फा.] 
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जमीर पु. स्त्री.  सिसद् चववेकबुद्धी; मन. 
 
जमीव चव. १. जमचवलेले; एकत्र केलेले. २. र्ोठलेले; चथजलेले. पहा : जमिे. ३. वस्तू घेऊन तयार 
केलेले (पते्त, चर्खलार्ी झभत). 
 
जमुिा पु. लहान प्याला. (िंाडी) 
 
जमेि, जम्याि, जमेदार, जमेदारी, जमेयि पहा : जमािदार, जमािदारी : ‘ते व आपली जमेत 
र्ालून पुढे आले.’ − चर्धोशा ३२. 
 
जमेदारी पेशा साज, सरंजाम असिे; मोठा कुटंुब कचबला असिे; पै पाहुिा यारं्ी विचळ असिे : ‘पाटील 
− कुलकण्यांना र्ारर्ौघापं्रमािे प्रपरं् र्ालवायर्ा असून आचता याच्या कामातं जमेिारी पेशा राखावयार्ा 
असतो.’ − र्ावर्ाडा ५९. 
 
जमेनीस पु. एक मुलकी कामर्ार; जमाबिंीकडील कारकून : ‘सिाचशव कानो जमेनीस 
पाठचवले आहेत.’ − बाबारो ३·२५. 
 
जमौचे सचि. जमचविे; एकत्र करिे. (र्ो.) 
 
जम्मि स्त्री. (लहान मुलाचं्या भाषेत) र्म्मत. 
 
जम्मन चव. भला मोठा; जंर्ी. (व.) 
 
जय पु. १. यश; चसद्धी; चवजय; फते्त; जयोत्सव, सरशी. २. िेवाला नमन करताना त्याच्या नावाच्या 
पूवी लावतात. [सं.] (वा.) जय करिे − झजकिे; यशस्वी होिे. जयास जािे − भरभराटीस येिे (यत्न, 
उपाय, आयुष्ट्य); सफल होिे : ‘ईश्वरप्राथचना जयास रे्ली कीं, महाराजारें् आर्मन िंाले.’ − ऐको ४११·१२. 
 
जयघंटा स्त्री. जय िंापयावर वाजचवण्यार्ी घंटा. 
 
जयघोष पु. चवजय िंापयावर तो सवांना कळावा म्हिून केलेला हषचध्वनी. 
 
जयजय, जयजयकार पु. स्तुचतकीतचन; जयघोष. 
 अव. लाड करिे; थोपटिे; कुरवाळिे. उद्र्ा. − भले शाबास, भले पठे्ठ र्. उद्र्ार; जयर्ीत; 
जयारे् र्ािे. 
 
जयजयवंिी स्त्री. ( रार्) र्ायनशास्त्रातील एक रार्. र्ानसमय − रात्रीच्या िुसऱ्या प्रहरार्ा शवेट. 
 
जयजया उद्र्ा. जयनाि. 
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जयढाक पु. जय िंाला असता वाजवावयार्ा नर्ारा; ढोलके. 
 
जयि पु. (संर्ीत) एक रार्. र्ानसमय सायंकाळ. 
 
जयिन न. सरपि; जळि; जळवि. (व.) 
 
जयिवादी चव. चवजयी : ‘जयतवािी होऊचन श्रीकृष्ट्िर्िवती र्ाचलले’ − श्रीर् ५५. 
 
जयणिस्म चव. भरभराटलेले (राज्य). 
 
जयिीर  पु. वेंरु्पयाकडील िसऱ्यार्ी जत्रा. (कु.) [सं. जैत्र] 
 
जयत कल्याि पु. (संर्ीत) एक रार्. र्ानसमय रात्रीर्ा पचहला प्रहर. 
 
जयदनामा पु. वशंवृक्ष : ‘पेडाबेंकरामध्ये कार्िार्ी वाटाघाट र्ालंू होतीर्. सहा फूट लाबं व तीन 
फूट रंुिीर्ा एक मोठा जयिनामा मला िाखचवण्यातं आला.’ – ऐको ४११. 
 
जयदंुदुणभ, जयदंुदुबी पु. जय िंापयावर वाजवावयार्ा नर्ारा; त्या नर्ाऱ्यार्ा आवाज. 
 
जयध्वणन, जयध्वनी पु. १. जयघोष. २. (ल.) कोिताही मंर्लसूर्क शब्ि. 
 
जयपिाका स्त्री. जयारे् चनशाि. 
 
जयपत्र  न. ज्यार्ा पराभव िंाला त्याने चलहून चिलेले जयारे् पत्र; लेखी कबुली, कार्ि 
(कुस्ती, पचंडतातंील वाि, चफयाि अयाि यातंील). 
 
जयपाळ  पु. एक औषधी वनस्पती; चतरे् बी. [सं.] 
 
जयिळ  न. १. जय. २. (र्ुकीने) जायफळ. 
 
जयमंगळ चव. कैऱ्या डोळ्यार्ा (घोडा); डोके; कपाळ, मान, छाती, ओठ, बेंबी या प्रत्येकावर 
एकएक केसार्ा भोवरा आचि पोटावर िोन व कुशीवर (पुठ्याठ्यावर) एकएक भोवरा असलेला (घोडा). हे 
यारे् शुभलक्षि होय. – अश्वप १·९२. 
 
जयमुहूिय पु. ज्या चवचशष्ट वेळी काम आरंभले असता यश चमळते अशी वळे. 
 
जयर न. १. जहर; चवष. २. (ल.) अचततीव्र (ऊन) : ‘उन कसं जयरावानी पडलं हाये?’ – मािूस 
३७४. (ग्रा.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जयवाद्य, जयिुरी न. जय िंाला असता वाजवावयारे् वाय; तुतारी : ‘जयवाय चनत्य वाजती ।’ 
– ऐपो ३१८. 
 
जयशब्द पु. जयार्ा ध्वनी, शब्ि. 
 
जयश्री स्त्री. जयाने आलेली शोभा; तेज. 
 
जयस्िंभ पु. जय चमळालेपया चठकािी जयारे् स्मारक म्हिून उभारलेला खाबं (िर्डी, 
लाकडी); रिस्तंभ. 
 
जयस्वी  चव. नेहमी चवजय पाविारा (अंती स्वी असिाऱ्या संस्कृत शब्िारें् अनुकरि). 
 
जयंिी स्त्री. िेवार्ा, अवतारी पुरुषार्ा झकवा थोर पुरुषार्ा जन्द्मचिवस व त्या चिवसार्ा उत्सव; 
वाढचिवस : ‘जयंत्या उपोषिें नाना साधनें ।’ – िास ४·१·३२. [सं.] 
 
जयंिी स्त्री. एक वृक्ष व त्यारे् फळ. 
 
जया स्त्री. (ज्यो.) तृतीया, अष्टमी झकवा त्रयोिशी या चतथी. [सं.] 
 
जया स्त्री. यश. (िंाडी) 
 
जया स्त्री. भारं्. 
 
जया, जये सवच. ज्या; ज्याला; ज्याने : ‘जया राहे पाठातंर’ – िास २·७·८०; ‘जये संर्तीने मती राम 
सोडी ।’ – मश्लो ४५. 
 
जणयष्ट्िु, जणयष्ट्िू  चव. जय चमळचवण्यार्ी र्च्छा असलेला : ‘पराभतू वाछंा, जचयष्ट्िू ईषा ।’ – 
अंया ११८. 
 
जयी नवरात्रात पेरलेपया धान्द्यारे् अंकूर, पाती िसऱ्याला एकमेक 
 
जयी चव. चवजयी; जय िंालेला; जय चमळचवलेला. [सं. जचयन्] 
 
जयेजिे  अचि. झजकिे; झजकता येिे : ‘तुका म्हिे पिोपिीं कान्द्हो वनमाळी । जयेजत मर् 
सेवचटला एक वळेीं’ – तुर्ा ३३५. [सं. चज.] 
 
जयेद जायजाि; सैन्द्याच्या खर्ास लावनू चिलेले महाल. 
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जय्यि, जयद चव. १. पूिच; अर्िी; अवघा; सवचतोपरी : ‘त्यातंील पलटि जयि बबाि जाली.’ – होकै 
११६. २. चसद्ध. [अर. िंार्ि] 
 
जर उअ. संकेतबोधक अव्यय; अमुक र्ोष्ट घडली तर अशा अथी पूवीर्ी अट, चनबधं, वस्तुल्स्थती 
िाखचविारे अव्यय. हा शब्ि पुढील शब्िाशंी जोडूनही वापरतात – का, कचरता, काय, करून, होऊन. जसे 
:— जर का तो आला तर मी िेईन. [सं. यत्] 
 
जर पु. स्त्री. १. कलाबतूरे् वस्त्र; सोन्द्यारुप्यार्ी तार; कलाबतू. २. सोने; पैसा : ‘जर पिरी जर नसला 
तर तो नर संसारी येऊन बैल.’ –पला [फा.] 
 
जर पु. १. ताप, ज्वर. २. तापाच्या पुटकुळ्या, पुरळ. [सं. ज्वर] (वा.) जर उििे – (ताप 
रे्पयानंतर) अंर्ावर, तोंडावर पुरळ उठिे. जर जािे – िुखिे येिे; रोर् उत्पन्न होिे. (शाप म्हिून 
योजतात). जर बांधिे – ताप नाहीसा होण्यासाठी मंतरलेला िोरा, र्ंडा, ताईत हातात, मनर्टात बाधंिे. 
जर भरिे, जर होिे – १. अंर्ात ताप भरिे. २. (ल.) अशक्त, अयोग्य, असमथच होिे (प्रािी, आचि वस्तू 
यासंबधंाने नकाराथी अथवा प्रशनाथी योजतात). 
 
जरकडी स्त्री. (कलाबतू काम) धाग्यानंा पीळ िेण्यासाठी चजच्यामधून र्ालीवरून िोरे घेतात ती 
कडी. [फा.] 
 
जरकबरक चव. लखलखीत; र्काचकत; तेजस्वी; तजेलिार; उजळपाजळ. [अर. बकच  चि.] 
 
जरकमर पु. सुविचकचटबंध; कचटसूत्र. [फा.] 
 
जरकमळ न. चस्त्रयारं्ा एक जुना िाचर्ना : ‘सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधात महाराष्ट्रीय चस्त्रयानंा 
कोिकोिते िार्िाचर्ने आवडत ते या काव्यावरून लक्षात येते. सीसपूल…जरकमळ…र्त्यािी.’ – मजील्स्थ 
८८. 
 
जरकणरिा उद्र्ा. जरी (एखािे वळेी); जरी (एखाया रीतीने); जरी (ययचप, अथाचप). 
 
जरकरी चव. ताप आलेला मािूस. 
 
जरखाना पु. सुविचशाळा; सोने ठेवण्यार्ी जार्ा. [फा.] 
 
जरगुडी  चव. रेषाळ; तंतुमय; िोऱ्यार्ा. 
 
जरगूड न. १. आंब्याच्या कोईभोवतीच्या रेघा. केसरपुजं. २. आंबाडी, काा या, झपपळाच्या मुळ्या 
र्त्यािींच्या तंतंूर्ा र्ड्डा; जाळे; जुडी; तंतुसमूह. 
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जरजरीयान न. सोने आचि सोन्द्याच्या वस्तू; रव्य आचि अलंकार; कलाबतू आचि त्यारे् काम; 
कचशिा. (समुिायाथी प्रयोर्). [फा.] 
 
जरठ, जरंड चव. १. चनबर; म्हातारा; जीिच. २. थकलेला; अशक्त; कमजोर : ‘एकािा जख्ख जरठ 
उभा आहे’ –एवाका. [सं. जरा + स्थ] 
 
जरठोद्वाह पु. म्हाताऱ्यारे् लहान मुलीशी लग्न; जरठकुमारी चववाह : ‘बालचववाह, जरठोिाह… 
वरै्रे अनेक सामाचजक चवषय’ –सको १५६. 
 
जरड स्त्री. िोर; रेषा; िोराळपिा; तंतुमयता (चनबर भाजीपापयार्ी). 
 
जरड चव. चनबर; राठ; म्हातारा : ‘िुसऱ्यापनात पोट्टीच्या मानानं जरड होईन रे !’ – वानर्ी २३३. 
[सं. जरठ] 
 
जरडा पु. जर; ज्वर, (वा.) जरडा भरिे, जरंडा भरिे – ताप भरिे : ‘उन्द्हाळी जरंडा पावसाळीं 
चवजालवती ।’ – वसार्ा २०. 
 
जरडी, जरंडी स्त्री. म्हातारी स्त्री; चवशषेतः सुवाचसनी स्त्री. : ‘जरंडी घोलािा र्ंडमाळा या नाव 
आध्याल्त्मक’ – िास ३·६·३७. [सं. जरठ, जरा] 
 
जरडेि  चव. तंतुमय; रेषाळ. पहा : जरगुडी 
 
जरि स्त्री. पर्न : ‘अन्नातं स्टार्च चमसळला म्हिजे अन्नारे् जरि र्ारं्ले होते.’ – चवज्ञाचव २·२५·८. 
[सं. जॄ–जीिच] 
 
जरिर अ. संकेतबोधक अव्यय. अट; कायचकारिभावी बोलिे. 
 
जरिार स्त्री. न. १. कलाबतू. २. हलक्या धातूवर सोने, रुपे, र्ािंी र्ढवनू त्या धातूर्ी तार काढून ती रेशमी 
अर्र सुती धाग्यावर रु्ंडाळिे. हलक्या धातूवर सोने, र्ािंी र्ढवनू तार काढून केलेपया जरतारीस खोटी 
जर व र्ािंीवर सोने र्ढवनू काढलेपया तारेच्या जरतारीस खरी जर म्हितात. 
 
जरिारी  चव. कलाबतूरे्; जरतार असलेले (पीताबंर, पार्ोटे र्.). 
 
जरिारी  चव. १. चिखाऊ; वररे्वर २. जर–तरनी युक्त; रु्ळरु्ळीत; ठामपिा नसलेले (चवधान) 
: ‘सुभाषबाबूरं्ा रु्ळरु्ळीत तरतारी नकार.’ – चवचवध २६·५·१९४०. 
 
जरत्कारु, जरत्कारू चव. १. एक ऋषी. हा फार अशक्त होता (यावरून) २. (ल.) फार अशक्त, 
रोडका; सुिामिेव; कृश : ‘पि तो काही या… जरत्कारू खोतासारखा असायर्ा नाही.’ – र्आर्ा ५२. [सं.] 
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जरदा, जरदार्ि चव. चपवळा; चपवळ्या रंर्ार्ा (घोडा) : ‘…जरया घोड्ावर स्वार िंालेले 
सेनापती’ – श्रीयो १२७. [फा. जिच] 
 
जरदा भाि शवेईभात. 
 
जरदार  चव. धनाढ्य; श्रीमंत : ‘हैिर अलीखान जरिार खजानेजेपूर स्वारासं नालबंिी पेशर्ी 
तलब िेईल.’ –ऐको ४१४. [फा.] 
 
जरदाळू  पु. एक फळिंाड व त्यारे् फळ. [फा. जिालू] 
 
जरदोज  पु. कलाबतूरे् काम करिारा. [फा.] 
 
जरदोजी स्त्री. कलाबतूरे् काम.  
 चव. भरजरी; जरीर्ा : ‘खाशा स्वारीकरता भरर्च्ची लोड र्ाशा झकवा जरिोजी र्ािीलोड 
लाचविे.’ – ऐरा २७. 
 
जरप न. पाऊस पडपयानंतर खिून पेरिी करावयारे् शते. (र्ो.) 
 
जरिडिे अचि. तडफडिे : ‘न संपडे जालें  भचूमर्त धन । जरफडी मन तयापरी ॥’ – तुर्ा ३६५. 
 
जरब स्त्री. १. धाक; भीती वाटावी असे तेज; वजन; छाप. २. िरारा; िटाविी. (चि. िेिे, िाखचविे.) 
३. भीती; धास्ती; वर्क. (चि. खािे, धरिे, पाविे, घेिे.) ४. चशक्षा; मार : ‘ज्यानंी मग्रूरी केली त्यारें् प्रातंासं 
व त्यासं जरब चिली.’ – चर्थोशा ४७. [अर. जबच] (वा) जरब खािे – भीती बाळर्िे. जरब णपिे – भीती 
घेिे. 
 
जरब स्त्री. नािी पाडिे; छाप; चशक्का : ‘अलीर्ोहरार्ा चशक्का चिल्लीत पडला…पातशहार्ी जरब मोडून 
यारं्ें नावें करिें.’ – मर्सा १·३६३. 
 
जरब स्त्री. तोफ : ‘मोठमोठ्या पपपयाच्या जरबा ।’ –ऐपो २१६. 
 
जरब, जरबदार चव. १. अचतशय मोठे, प्रर्डं (ओिें, माप). २. फार जड; भारी; जबर (झकमत, िर). 
३. त्रासिायक; जुलमी; कठीि (नोकरी, धंिा). ४. थकवा आििारे; राक्षसी (ओिें). (अचतशयपिा, 
चवस्तृतपिा, भारीपिा झकवा त्रासिायकपिा िाखचवण्यासाठी या शब्िारं्ा उपयोर् कचरतात.) 
 
जरबिे अचि. चभिे; भय पाविे; धास्ताविे : ‘जरबला जरा. बसला मुकाट्या.’ – पार्ोळा ४४. 
 
जरबरी स्त्री. िमिाटी; धाक; िरारा : ‘धाक िाखचवण्याच्या हेतूने असले जरबरीरे् खचलते’ – वज्राघात 
२८३. 
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जरबवान चव. १. िराऱ्यार्ा. २. कतृचत्ववान : ‘जरबवान पुरुष आहे, त्यारे् तोंडात िौलत आहे.’ 
– होकै १०९. 
 
जरबंद पु. ताप बंि करावयार्ा मंत्र. 
 
जरबंद पु. घोड्ारे् चपछडे; (घोड्ार्ा) र्ामडी पट्टा. पहा : जेरबंद 
 
जरबाब, जरबाफ्ि चव. कलाबतूने चविलेले जरतारी; भरजरी. पहा : जरदोजी [फा.] 
 
जरबी चव. १. अरेरावी; वर्क, धास्ती बसचविारा. २. भयंकर; जुलमी; त्रासिायक; भयोत्पािक : 
‘सैन्द्यातं अरब वरै्रे जरबी लोकारें् वर्चस्व िंाले.’ –मर्ं १४५. ३. तीक्ष्ि; प्रखर (शस्त्र, पशू). 
 
जरबी णशक्षा (राज्य.) कठोर, जरब बसेल अशी चशक्षा. 
 
जरबेरा न. एक फुलिंाड. 
 
जरमजरि स्त्री. सुशोचभत आसन; भरजरी बैठक. 
 
जरणमना पु. भरजरी मौपयवान वस्तू; जमीना : ‘जरचमना जरबाब…आचिकरून अशषे वस्तुजात 
यारं्ा उिीम र्ालवावा.’ – मराआ २१. 
 
जरमॅणनक चव. (भाषा.) भारोपीय भाषाकुलार्ी एक शाखा. ही शाखा आपपया ध्वचनपचरवतचनासाठी 
प्रचसद्ध आहे. 
 
जरयान न. पहा : जरजणरयान 
 
जररोजीगि चिचव. िररोजप्रमािे : ‘जररोजीर्त धुि ंचभजवनू ती आली’ –रैत ५३. 
 
जरिगी  स्त्री. न. जरीरे् चनशाि; जरीपटका : ‘बाबा फडके मुहूतेकरून चनघाले. जरलर्ी व अंबारी 
व ३००० फौज बरोबर आहे.’ – ऐको ४१५. 
 
जरिपेट स्त्री. तापार्ी साथ. 
 
जरस न. बारीक ओव्यासारखे बी. पोटिुखीवरील एक औषध; चजरकरि. 
 
जरंगा पु. मासे पकडण्यारे् जाळे : ‘आता ं वृद्धाप्याच्या तरंर्ा– । माजी मचतभ्रंशार्ा जरंर्ा ।’ –ज्ञा 
७·८६ 
 
जरंबा पु. एक अर्िी आंबट आंब्यार्ी जात. (राजा.) 
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जरा स्त्री. म्हातारपि; वयस्कता : ‘कृतातंकटकामलध्वज जरा चिसों लार्ली ।’ – केका ४६. २. 
चशचथलता; अशक्तपिा; िौबचपय. [सं.] 
 
जरा पु. ज्वर; ताप : ‘मिार्ा तंव जरा अंर्ी र्ढत’ –ज्ञा १६·३२३. 
 
जरा चिचव. १. चतळमात्र; झकचर्त; थोडेसे; थोड्ा प्रमािाने. २. अमळसा; थोडा वळे : ‘राहोनी जवळी 
नयेचस कचधही मत् दृचष्टपातीं जरा ।’ – कमं २·५४. [अर. िंरा] 
 
जराई स्त्री. शतेी : ‘तरी उतार वरै्रे जराई बट्टापटी बाब.’ – बाबारो ३·३ [अर. िंरह] 
 
जराक, जराकसा चिचव. थोडेसे; झकचर्तसे. पहा : जरा : ‘त्या कृष्ट्िसारचथपुढे होचशल मूक न 
जराक बकशील’ – मोरोि १७·४१. 
 
जराकांडा पु. एका वृक्षारे् नाव : ‘(पुण्यात) र्तर रस्त्याचं्या काठी रु्लमोहोर… जराकाडंा… 
आहेत.’ – वसृ ९२६. 
 
जराजीिय चव. वृद्धत्वामुळे शारीचरक व मानचसक िुबचलता आलेला. 
 
जराबजरा पु. किन् कि : ‘र्नामारे् जराबजरा पावते कीजे.’ – ऐको ४१५. 
 चव. ईषन्द्मात्र; झकचर्त्. [अर.] 
 
जरायु, जराय ू १. (प्रसूतीनंतरर्ी) वार; र्भचकोश; र्भचवषे्टि; खोळ; र्भाशय. २. सापार्ी कात. [सं.] 
 
जरायुज  चव. र्भाशयापासून उत्पन्न िंालेला (मनुष्ट्य, पशू). जीवाचं्या प्रकारापंैकी एक. पहा : 
अंडज, स्वेदज, उद णभज 
 
जरार, जरारा पु. उग्रपिा; रानटीपिा; िूरपिा; तापटपिा. [अर. जरीर] 
 
जरारा चव. ओसाड; र्ीजवस्तू हलवलेला : ‘शत्र ूहावभरी जाहला. याजकचरता ंर्ावं जरारा करावा 
म्हिून चलचहलें  आहे.’ – ऐको ४१५. 
 
जरारा, जरारी, जणरदा चव. १. एकटा; सडा; फझटर्; ज्याला बायकापोरे, नोकरर्ाकर नाहीत असा : 
‘जरारा राचहला आहे.’ –पेि २·१६६६; ‘जचरिा होऊन बऱ्हािपुररे् पाचरपत्यास येिार.’ – मर्सा १·२७. २. 
फरारी; पळून रे्लेला; बेपत्ता असलेला. [अर. जरीिा] 
 
जराि पु. चफरंर्ी सेनापती. [पोतुच.] 
 
जराणवज्ञान न. (मानस.) वृद्धावस्थेतील लोकाचं्या सवच प्रकारच्या प्रशनारं्ा अभ्यास करिारे शास्त्र. 
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जराशाने चिचव. थोडक्या वळेाने : ‘जराशाने आमच्या सेनापतीसाहेबाचं्या महालात जाऊन तू तें पत्र 
िे.’ – बाब ं२·२. 
 
जराशास्त्र न. (जीव.) वृद्धत्वार्ी कारिे आचि वृद्धत्वाला कारिीभतू असिाऱ्या चिया – 
प्रचियारं्ा अभ्यास करिारी ज्ञानशाखा. [सं.] 
 
जरासा चव. थोडासा. 
 
जणरयान न. १. सोनेरी भरजरी कापड, कचशिा. २. सोन्द्यार्ािंीरे् िाचर्ने; जडजवाहीर. [फा.] 
 
जणरिा, जरीिा  स्त्री. कापसार्ी एक जात : ‘खानिेश भार्ात जचरला, चवरनार या (कापसाच्या) 
जाती लावाव्यात.’ –सभा ११८. 
 
जरी, जरी उअ. १. ययचप; तरीिेखील. २. जर. [सं. यर्णह] 
 
जरी स्त्री. तापार्ी साथ. [सं. ज्वर] 
 
जरी स्त्री. सोन्द्यारुप्याच्या तारा. 
 चव. जरीच्या, सोन्द्यारुप्याच्या तारानंी चविलेला : ‘जरी सामान.’ – सभाचशब ६८. [फा.] 
 
जरीजरिार स्त्री. न. जुनी जर; जुन्द्या वस्त्रार्ी जर; जुना कलाबतू, काठ, िंाला, सोनेरी पक्षी 
र्त्याचिकारें् तुकडे र्. (जरीपुरािेवाले ओरडताना हा शब्िप्रयोर् करतात.) 
 
जरीटोप पु. जर लावलेले राजारे् चशरस्त्राि : ‘जरीटोप, अंर्रखा…’ – श्रीयो ३१. 
 
जरीटोपी स्त्री. एक चशरोभषूि : ‘जरीटोपीस झपपळपान ।’ – मध्वक २५. 
 
जरीद भाला. 
 
जरीदा चव. पहा : जरारा, जरारी जणरदा 
 
जरीपटका पु. १. मराठ्यारें् मुख्य चनशाि : ‘जरीपटका म्हिजे … र्ंरध्वजर्. र्ंराच्या ध्वजाला 
जिंचर म्हिून संस्कृत नाव असे. पटका म्हिजे कापडार्ा तुकडा. जिंचरीकपटक = जरीपटका.’ – रालेसं 
२३. २. जरीर्ा कमरबिं; काच्या. मोचहमेवर जािाऱ्या सेनापतींना हा चमळे. 
 
जरीपटका रुपया, जरीपटकीचा रुपया, जरीपटक्याचा रुपया जरीपटक्यारे् चर्न्द्ह असलेला अंकुशी 
रुपया. 
 
जरीपदरी चव. जरीर्ा पिर असलेले (पार्ोटे, शलेा). 
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जरीपुरािेवािा पु. जुन्द्या वस्तंूर्ा व्यवहार करिारा मनुष्ट्य : ‘एकिा हा मुलर्ा कसला तरी जुना 
चजन्नस घेऊन… त्या जरीपुरािेवापयाकडे रे्ला.’ – हखेमओ ४९. 
 
जरीििू  स्त्री. जरीरे् कुडते, कोपरी : ‘अंर्रख्याच्या आत घातलेली जरीफतू अंर्रख्यातून चिसत 
होती.’ – श्रीयो ३३६. 
 
जरीब पु. १. जमीन मोजण्यारे् माप, िोरी झकवा साखळी. २. (अव.) जचमनीर्ी मोजिी, पाहिी : 
‘चबघेवार सेत पाडून जरीबारे् रुईने पायमाली… घेईन.’ – पेि २०·२१५. पहा : जरबदार. [अर.] 
 
जरीबखरडा, जरीबखडा पु. जमीन मोजिीर्ा तक्ता. 
 
जरीबख्िर न. लोखंडी जाळीरे् चर्लखत : ‘चजरेटोप तुटून, आतले जरीबख्तर…’ – श्रीयो २४४. 
 
जरीबदार पु. जमीन मोजिारा. 
 
जरीबादिी चव. जरीच्या, कलाबतूच्या उभ्या काड्ा असलेले (कापड) : ‘जरी बािले खाबं र्ािंवे 
सोर्ा िंाला र्ौफेर.’ –ऐपो १७७. 
 
जरीबाना पु. जमीन मोजण्यार्ी िस्तुरी : ‘नाकेिारी जरीबाना व नजरािा.’ –बाबारो ३·४९. 
पहा : जरीब 
 
जरीबाब (प्र.) पहा : जरबाब 
 
जरीबी चव. तब्बल; पुरे; पके्क मोजून : ‘िुसरे चिवशीं जरीबी ७ ॥ कोस अंतर तोडून चनलंग्यापासून एक 
कोसावर मुक्काम िंाला.’ –ऐपो २·६. [फा.] 
 
जरीबुटी, जरीबुट्टी स्त्री. १. पहा : जरीजरिार. २. जुनी जर (जरीबुटी) र्ाळली असता तीतून 
चनघिारी र्ािंी. ३. जरतारी बुट्टी, चठपके. ४. (ल.) रु्प्त ठेवा; राखून ठेवलेले िार्िाचर्ने, पैसा. 
 
जरीबंुदी चव. जरीबुट्टी; जरतारी चठपक्यारं्ा : ‘राजानंी अंर्ात जरीबुंिीर्ा पाढंरा शुभ्र अंर्रखा 
पेहेनला होता.’ – श्रीयो ४१८. 
 
जरीमरी  स्त्री. रोर्ार्ी साथ (चवशषेतः पटकीर्ी); कॉलरा; िेवी. (सामा.) पटकी, वाखा. (चि. 
उठिे) 
 
जरुरािी, जरूरािी चव. कामर्लाऊ; जरूरीपुरते; हंर्ामी : ‘काही लोक लार्पयास जरूराती 
ठेविे व िंर्ा वारचलयावर िूर करिे.’ – समारो १·२०. 
 
जरून उअ. जर; ययपी. 
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जरूर स्त्री. अपचरहायच कारि; र्रज; आवशयकता; जरूरत. 
 चिचव. १. अवशय; कसेही, काहीही करून; अर्त्य; काही असले तरी. २. कष्टाने; क्वचर्त; चवरळा. 
३. जलि; ताबडतोब; लवकर; त्वचरत. [फा.] 
 
जरूरि, जरूराि, जरूरी स्त्री. जरुरी; पवा; आवशयकता : ‘कोिास बक्षीस काय यावे यार्ी 
जरूरात तुमरे् चवर्ारे असेल त्यार्ी याि पाठचविे.’ – ऐलेसं ८·४२००. [फा.] 
 
जरूरे चव. एकटे; सडे : ‘मुत्सिी शहरास रवाना करून आपि जरूरे होऊन नमचिा तीरास रे्ले.’ ऐको 
४१७. 
 
जरेिे अचि. ज्वराने युक्त होिे; ताप येिे, भरिे. (राजा.) [सं. ज्वर] 
 
जगा पु. मंडळ; वढेा : ‘सवांनी जर्ा एकर् केपयास काम तमाम होऊन नफे फार होतील.’ – मर्सा 
१९·३७. [फा.] 
 
जगार पु. सोनार. [फा. जर्चर] 
 
जजयर, जजयरीि चव. १. वाधचक्यामुळे थकलेला; क्षीि िंालेला : ‘जजचर िंापया झनिक हे अवघे होती ।’ 
–नवनीत ४४४. २. पीचडत; पछाडलेला : ‘तैसा तो धनुधचरु । अत्यंत िुःखे जजचरू ।’ – ज्ञा १·२७२. [सं.] 
 
जजयरा, जरजरा  चव. अिू अिू. बारीकसारीक : ‘हकचर यानंी जर् जरा चतलचतल खबर घेऊन 
आपुले पािशाहासी साचंर्तलें .’ – ऐको ४१२. 
 
जिारी चव. कलाबतूरे्. 
 
जदय चव. सोनेरी; चपवळा : ‘नबाब जया अंबारीत.’ – पया ५४. 
 अ. चपवळा आचि लाल या शब्िारे् रु्िाचधक्य िाखचवण्यासाठी जिच हा शब्ि त्यास जोडतात. 
उिा. चपवळाजिच, लालजिच र्. [फा. िंिच] 
 
जदा पु. प्रचिया केलेली खाण्यार्ी तंबाखू [फा. िंिच] 
 
जदोजी, जरदोजी चव. जतारी : ‘खानपोश जिोजी जवाहरजचडत, मोत्यार्ी िंालररे् आिून  
ठेचवले.’ – ऐको ४१२. 
 
जनयि पु. १. एखाया चवयापीठाने, संस्थेने काढलेला चनयतकाचलकार्ा अंक : ‘मेचडकल जनचल 
र्ाळीत बसली.’ –अयेवाफु ६७. २. चशक्षि संस्थातूंन चशक्षि घेताना िैनंचिन अभ्यासार्ी – चवशषेतः चवचवध 
शास्त्रीय प्रयोर्ाचं्या कृचत – चनष्ट्कषांर्ी – सचवस्तर लेखी नोंि चवयाा यांनी ज्या पुल्स्तकेतून केलेली असते 
अशी पुल्स्तका. [रं्.] 
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जनाया चव. मत्सरी. (िंाडी) 
 
जबय पहा : जरब 
 चव. ठार. [फा.] 
 
जबयजान स्त्री. तोफेर्ा एक प्रकार. 
 
जबाबी चव. भरजरी. पहा : जरीबाब : ‘खुशा मख्मल जबाबी मढोन माचंडपया होत्या.’ – मर्सा १·४२ 
 
जमयन बाया िेवीर्ा रोर् : ‘जमचन मीसपस वरून या रोर्ाला हे नाव चमळाले असावे. िेवीच्या रोर्ाला 
‘जमचन बाया’ असे नाव चिले रे्ले होते.’ –रोपा ८२. 
 
जमयन णसल्व्हर (रसा.) चनकेल, ताबंे आचि जस्त असलेला एक चमश्रधातू. [रं्.] 
 
जमयि न. ‘जमचनचसपव्हर’ या चमश्रधातूरे् अपभ्रष्ट रूप : ‘भट्टीवापयानं… जमचलर् ं भाडं माडंलं.’ – 
मािूस ५. 
 
जमेणनअम न. (रसा.) आिव िमाकं ३२; आिव भार ७२·६० असलेले िुर्णमळ, धातुरूप मूलरव्य. 
[रं्.] 
 
जऱ्यामऱ्यानं चिचव. जरा वेळाने : ‘जऱ्यामऱ्यानं डॉक्टर चस्त्रयाचं्या खोलीत आले.’ – अर्चतका ३४. 
 
जवयर स्त्री. (अप.) जरूर : ‘भकेुलेपयानंा पळायर्ी ‘जवचर’ नव्हती.’ – उअं २१. 
 
जसी स्त्री. अंर्ाबरोबर बसिारा लोकरीर्ा स्वटेर : ‘जसी व जाकीटे यारं्ाचह शक्य चततका पुरवठा 
केला.’ – चनप्रशन ३५. [सं.] 
 
जऱ्ही उअ. जर. पहा : जरी : ‘असो जल्ऱ्ह कृष्ट्ि – हृचिस्थ ।’ – राप २·७८. 
 
जऱ्है अ. जरी, जरीही : ‘का ंयुर् चर् हें बुडालें  । जऱ्है एथ ॥’ – राज्ञा २·१८१. 
 
जि न. पािी; उिक; तोय; अंबू; नीर. [सं.] 
 
जि न. वैभव; िंकाकी. [अर. जल्ल] 
 
जि अवशोषि (कृचष.) पािी चजरिे (जचमनीत). 
 
जि अंिग्रयहि (कृचष.) वनस्पतींनी शोषनू घेतलेले पािी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जि– आकाशयान न. पाण्यात व आकाशात संर्ार करिारे यान : ‘या जल – आकाशयानातील 
यंत्रज्ञानार्ी … काहीही माचहती नव्हती.’ – वैर्ूक १२३. 
 
जिआिेख पु. पाण्यार्ी पातळी, वरे्, बाहेर पडिारे पािी र्. िाखविारा आलेख. 
 
जि उपचार पु. (मानस.) पाण्याच्या साहाय्याने केलेला कोिताही उपर्ार. सवचसाधारिपिे बरार् 
वळे शीत व उष्ट्ि पाण्याने चवचशष्ट प्रकारच्या टबमध्ये बसून स्नान करतात; काही मनोचवकारामंध्ये 
अचतउते्तचजत रुग्िाला शातं करण्यासाठी अथवा अचतचवषण्ि रुग्िाला उते्तचजत करण्यासाठी यार्ा उपयोर् 
केला जातो. 
 
जिकपािी स्त्री. (मानस.) मानचसक मंिनार्ा हा चर्चकत्सात्मक प्रकार आहे. प्रमल्स्तष्ट्क मज्जारज्ज ू
रवार्ा संर्य मेंिूच्या खोलर्ट भार्ात झकवा मेंिू आचि कवटी यामधील मोकळ्या भार्ात होतो. त्यामुळे अशा 
व्यक्तीरे् डोके सामान्द्य व्यक्तीपेक्षा मोठे आचि रे्हरा चवस्तृत चिसतो. चतच्या चलचहण्या–वार्ण्यात खूप िोष 
आढळतात. 
 
जिकुक्कड पु. १. पािकोंबडा २. (ल.) कूपमंडूक : ‘करे्रीतपया जलकुक्कडानंा असा धक्का बसला 
म्हिता.’ – सरहद्द ३४. 
 
जिकुकु्कट पु. पािकोंबडा. 
 
जिकुिूप न. उंर् व सखल असे जलमार्च एकमेकाशंी जोडण्यारे् साधन; ज्यामधील पािी 
आपपया र्च्छेप्रमािे खालच्या झकवा वरच्या पातळीत िुसऱ्या जलाशयापाशी समपातळीत आिता येते अशी 
रर्ना; कोंडी. 
 
जिकंुड न. (चि.) बाल्प्तस्म्याकंचरता ज्यात पािी ठेवतात ते पात्र झकवा कंुड : ‘बाळकासं घेऊन 
आलेपया लोकानंी… प्राथचनेतील िुसरा पाठ िंापयावर लार्लेर् जलकंुडाजवळ यावें.’ – साप्रा ९०·१०५. 
[सं.] 
 
जिकंुभी स्त्री. एक रानिंाड : ‘जलकंुभीरे् (चतच्या पानारे्) झकवा उंडीरे् प्रचतकंुचर्त–’ वसृ ३७. 
 
जिकृणष,  जिकृषी स्त्री. (वन.) पाण्यात चवरिाऱ्या पोषक रव्याचं्या साहाय्याने वनस्पतींर्ी कृचत्रम 
पद्धतीने वाढ (संवधचन) करण्यार्ी पद्धती (प्रकार). [सं.] 
 
जिकेणि, जिकेिी, जिणक्रडा स्त्री. १. चवषयी पुरुषारं्ा चस्त्रयासंह जलाशयातील चवलास. २. 
पाण्यामधील खेळ; नावा वपहचवण्यार्ी, पोहण्यार्ी शयचत : ‘क्षीरचधतीर चवहारी जलकेचल करंू निींत 
र्र्नीच्या ।’ –मोकिच २८२५. ३. निी – समुरपयचटन. [सं.] 
 
जिणक्रया स्त्री. १. चपतरारें् तपचि. २. पाण्यारे् कायच; धुिे वरै्रे. [सं.] 
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जिखोकड पु. एक मासा. 
 
जिगणिशास्त्र पु. (शाप.) पिाथांच्या पाण्यातील र्तीसंबधंी चनयम िाखचविारे शास्त्र. 
 
जिग्रहिके्षत्र न. निीच्या पािलोटारे् के्षत्र, प्रिेश. 
 
जिचक्र न. (भशूा.) सार्रातील पाण्यार्ी सूयाच्या उष्ट्ितेने वाफ होऊन पजचन्द्य– चहमवषाव 
– नया – भजूल र्त्यािी मार्े ते पुन्द्हा सार्रात कसे परत येते यार्ा अभ्यास. 
 
जिचर न. पु. १. पाण्यातील प्रािी : ‘जैसे जळर्रा जळसाडें । आचि तत्क्षिीं मरि माडें ।’ – ज्ञा ३·११७. 
२. (संकेताने) समुरापलीकडून आलेला परकीय मािूस. ३. युरोचपयन लोक; र्ंग्रज लोक : ‘जलर्र तयार 
िंाले.’ –मर्सा १०·१७५. [सं.] 
 
जिणचणकत्सा, जिोपचार स्त्री. पु. पाण्याच्या माध्यमातून रोर्ावंर उपर्ार करिारी पद्धती : ‘त्यार्ा 
क्यनूीच्या जलचर्चकत्सेवरही चवश्वास होता.’ – मसप्र २५२. 
 
जिणचन्ह न. कार्ि प्रकाशाच्या चिशनेे धरपयावर त्यावर चिसिारे ओळखचर्न्द्ह; पािखूि. 
 
जिचुना पु. (स्था.) पाण्याच्या संसर्ामुळे कडक होिारा र्ुना. 
 
जिज चव. पाण्यापासून उत्पन्न िंालेला, पाण्यात जन्द्म पावलेला (मेघ, कमळ र्.) [सं.] 
 
जिजिाट पु. भरभराट; उत्कषच. (व.) [झह.] 
 
जिजंिु, जिजंिू पु. जलर्र; जलसंर्ारी प्रािी; जलामध्ये उत्पन्न होिारे जंतू (प्रत्येकी). 
[सं.] 
 
जिजीवपात्र, जिजीवािय न. (वन.) सिैव पाण्यात असिाऱ्या वनस्पती व प्रािी यानंा नैसर्णर्क 
पचरल्स्थती प्राप्त करून िेिारी व त्यारं्ी वाढ व प्रजोत्पािन यानंा मित करिारी कृचत्रम पेटी (पात्र). अशा 
पेट्यातूंन मोठ्या प्रमािावर वनस्पती व प्रािी ठेवनू त्यारं्ा अभ्यास व प्रिशचन करण्यार्ी सोय असलेली संस्था 
(जलजीवालय). [सं.] 
 
जििरिणवद्या पाण्यातील खेळ, िीडा, पोहण्यार्ी कला. 
 
जििरणिका स्त्री. पोहण्यार्ा तलाव. 
 
जििरंग पु. १. पाण्यार्ी लाट, लहर. २. एक वाय; चर्नीमातीच्या पेपयातं पािी घालून िोन 
बारीक छड्ाचं्या साहाय्याने वाजवले जािारे वाय. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जििस्कर पु. र्ार्ा; समुरावरील लुटारू. [सं.] 
 
जििाडन न. (पाण्यास चकतीही मारले तरी ते िुभरं् होत नाही यावरून). (ल.) चनष्ट्फळ श्रम, 
प्रयत्न : ‘ही बाब जलताडिासारखी व्यथच होती.’ –केसासं २·९३. [सं.] 
 
जिद, जिधर पु. पािी िेिारा; मेघ; ढर् : ‘लाचवचत ते जलिा चनज माना ।’ –निस्व १४. [सं.] 
 
जिद चिचव. शीघ्र; लवकर; त्वरेने. 
 चव. १. र्पळ; हुशार; िंपाट्याने चलचहिारा. २. लवकर काम करिारे, रु्ि िेिारे (औषध). ३. 
भडकिारा; लवकर उडिारा; ज्वालाग्राही (स्वभाव, बिुंकीर्ी िारू). [अर. जपि] 
 
जिदजािपटि  न. अभ्रपटल; आभाळ; ढर्ानंी व्याप्त आकाश. [सं.] 
 
जिदणििािा (ताल) पहा : णििवाडा 
 
जिदाई स्त्री. र्पळता; घाई. 
 
जिदी स्त्री. त्वरा; घाई; र्डबड; लर्बर्; र्पलता : ‘जलिीस आता झकमत आहे.’ – मर्सा १९·५२. 
 चिचव. त्वरेने; जलि. [फा.] 
 
जिदुभीणि, जिदुभीिी स्त्री. (मानस.) तलाव, जळातील वाहते पािी, पाण्यारे् िंरे र्. चवषयीर्ी 
अतार्णकक, असामान्द्य चनरथचक व स्थायी स्वरूपार्ी भीती वाटिे. िुभीती हा मानसचवकृतीर्ा एक प्रकार आहे. 
 
जिदेविा स्त्री. पाण्यातील िेवता; अप्सरा; आसरा. [सं.] 
 
जिदे्वष  पु. (जीव.) चपसाळलेले कुते्र र्ावपयामुळे वाटिारी पाण्यार्ी भीती; चशसारी. [सं.] 
 
जिधर पु. (भशूा.) ज्याच्यात पािी सार्ून राहू शकते असा थर अथवा खडक. 
 
जिधर केदार (संर्ीत) एक रार्. र्ान समय रात्रीर्ा पचहला प्रहर. 
 
जिणध, जिधी, जिणनणध, जिणनधी पु. पाण्यार्ा संर्य; समुर. [सं.] 
 
जिणध, जिधी, जिणनणध, जिणनधी पु. (अंकर्चित) िहा शकूं. एकावर र्ौिा पूज्ये र्तकी 
संख्या. [सं.] 
 
जिधौि संडास  पािलोटाने स्वच्छ धुतला जािारा शौर्कूप; उद्धावनी, एकिम जोराने बाहेर 
येिाऱ्या पाण्याने धुतला जािारा संडास. 
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जिनाडी स्त्री. जचमनीच्या पोटातून जािारी पाण्यार्ी शीर; पाृ वीच्या पोटातील पाण्यार्ा मार्च. 
 
जिणनष्ट्कासन न. (स्था.) पािी बाहेर काढून टाकण्यार्ी चिया. 
 
जिणनस्सारि न. र्टारातून पािी वाहून नेण्यार्ी व्यवस्था. 
 
जिपाई  स्त्री. एक औषधी वनस्पती. 
 
जिपादचारी चव. पाण्यातून पायानंी र्ालिारा एक पचक्षवर्च. यारें् पाय लांब व उघडे असतात. 
 
जिपान न. १. पािी चपिे. २. फराळ. [झह.] [सं.] 
 
जिप्िा पु. त्रास. (व.) 
 
जिप्रदाय के्षत्र (शाव्य.) कालव्याखाली येिारे के्षत्र; पािी चमळिारी जमीन. 
 
जिप्रपाि पु. उंर्ावरून खाली पडिाऱ्या पाण्यार्ा स्रोत; धबधबा. 
 
जिप्रिय पु. पूिच पाृ वी पाण्याखाली बुडून जािे; जर्बडूी. [सं.] 
 
जिप्रिय णसद्धान्ि (भ.ू) एका मोठ्या जलप्रलयामुळे हजारो वषांपूवी पाृ वीर्ा पषृ्ठभार् पाण्याने थोड्ा 
कालावधीसाठी व्यापलेला होता अशी कपपना माडंिारी प्रिाली. 
 
जिप्रवाह पु. १. पाण्यार्ा ओघ; र्ंर्ाप्रवाह. २. (थोर पुरुषारं्ी रक्षा, अस्थी, िेवारे् चनमापय र्.) 
निीमध्ये सोडावयार्ी चिया. 
 
जिप्राय चव. जलपूचरत; पाण्यार्ी समृद्धी असलेला (िेश). [सं.] 
 
जिबुदबुद पु. न. १. पाण्यावरर्ा बुडबुडा. २. (ल.) क्षिभरुं्रता, क्षचिकत्व िाखचविारी र्ोष्ट. पहा 
: पाण्यावरचा बुडबुडा 
 
जिभी स्त्री. चपसाळलेला कुत्रा र्ावपयामुळे वाटिारी पाण्यार्ी भीती. 
 
जिभूशास्त्र न. (भशूा.) भजूलार्ा संर्य, आढळ, शोधपद्धती र्त्यािीचवषयक भशूास्त्र. 
 
जिभोगाणधकार  पु. पािी वापरण्याबद्दलर्ा हक्क. 
 
जिमजुग चिचव. मरेपयंत; जन्द्मभर. 
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जिमज्जनी स्त्री. (रसा.) जलकंुड; वस्तंूना उष्ट्िता िेण्यासाठी वापरले जािारे र्रम पािी असलेले 
पात्र. 
 
जिमय  न. सवचत्र पािीर् पािी होिे; भोवताली पाण्यावार्ून काहीर् नाही अशी अवस्था. [सं.] 
 चव. १. जलपूिच. पहा : जिप्राय. (िेश, जार्ा, फळ). २. पाण्याने िंालेले (बफच , र्ार). ३. 
पाण्यात बुडलेले (र्ाव, िेश). 
 
जिमंणदर न. निी, सरोवर याचं्या पाण्यात बाधंलेले घर (उन्द्हाळ्यासाठी); जलाशयातील 
िीडार्ृह; धारार्ृह. [सं.] 
 
जिमापकयंत्र, जिमापी  न. पािी चकती वाहते झकवा खर्च होते हे अजमाविारे यंत्र; पािी 
मोजिारे मीटर : ‘मोजके पािी जाव ेम्हिून जलमापकयंत्र (मीटसच) सवचत्र लावलेली होती.’ – चभव्यका ४४. 
 
जिमागय पु. १. र्लबते वरै्रे जाण्यार्ा पाण्यामधील मार्च. २. समुरावरील कर; आयातचनयात 
मालावरील पट्टी. याच्या चवरुद्ध जकात, ही जचमनीवर असते. [सं.] 
 
जिमेंढा पु. खालून वर पािी नेण्यारे् एक यंत्र. [सं. जलमेष] 
 
जियंत्र  न. १. कारंजे : ‘उठेत जेथें जलयंत्र धारा ।’ – सारुह ५·१७. २. रहाट, पािर्क्की, लाट 
र्. पाण्यार्ी यंते्र. ३. जलशक्तीने र्ालिारे यंत्र. 
 
जियात्रा स्त्री. जलप्रवास; (जलमार्ाने) परिेशर्मन. 
 
जियान न. होडी, नाव, र्लबत, तराडें र्.; पाण्यातील प्रवासारे् वाहन. 
 
जिरक्ििा स्त्री. (वैयक.) रक्तामध्ये पाण्यारे् प्रमाि जास्त होिे. 
 
जिरणक्षि चव. (चवअ.) १. पाण्यापासून अपाय होऊ शकिार नाही असे. २. ज्यात पािी चशरू 
शकत नाही असे. 
 
जिरंग न. पाण्यारे् माध्यम वापरलेला रंर् : ‘ते…जलरंर्ातील चर्त्र’ – िेबु ४५. 
 
जिराज पु. (शाप.) ज्यामध्ये सोने चवरघळते असे अम्ल. 
 
जिरेषा  स्त्री. १. पािी चजथपयंत पोर्ले ती पातळी िाखचविारी रेषा; पािरेखा. २. जहाज 
पाण्यात असताना चजथपयंत बुडेल तो भार् िाखचविारी रेषा. 
 
जिरोध  पु. (चवअ.) पाण्यार्ा त्यामधील हालर्ालीस होिारा चवरोध; पाण्यार्ा त्यामधून 
वाहिाऱ्या चवयुत् प्रवाहास होिारा रोध. 
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जिरोधक चव. पाण्यार्ा प्रवेश रोखिारे; पािी चशरू न िेिारे. 
 
जिि पु. उिीव; कमतरता : ‘कोण्हेचवषयीं त्यावरी जलल अथवा त्यार्ा अपमान होऊ न यावा.’ – 
आज्ञापत्र ८९. [अर.] 
 
जिवास पु. काही काल बेंबीपयंत पाण्यात उभे राहण्यार्ी तपश्चया (साधूर्ी). [सं.] 
 
जिवासी, जिचर, जिीय चव. (वन.) सिैव पाण्यात असिारे. उिा. शवेले, मासे र्त्यािी. 
 
जिवाणहका स्त्री. र्लबत; नौका; नाव; होडी. [सं.] 
 
जिणवद्या स्त्री. (भशूा.) भजूलाचवषयीर्ा तसेर् पाृ वीवरील पाण्यारे् वहन, साठे र्त्यािींर्ा 
अभ्यास. [सं.] 
 
जिणवदु्यि स्त्री. (भौ.) पाण्याच्या शक्तीर्ा उपयोर् करून चनमाि केलेली वीज : ‘येथे 
जलचवयुत् चनर्णमतीर्ा एक जंर्ी कारखाना… उभारण्यात येत आहे.’ –मई १७१. [सं.] 
 
जिणवदु्यिगृह (स्था.) जेथे पाण्यापासून वीज चनमाि करण्यात येते ते चठकाि, र्ृह. [सं.] 
 
जिणवदु्यिसंयंत्र  न. (चवअ.) पाण्यातील ल्स्थचतज आचि याचंत्रक ऊजा वापरून त्यायोरे् जचनत्र 
(र्ि) चफरवनू वीजचनर्णमती करिारी यंत्रसामुग्री (संयंत्र). [सं.] 
 
जिणवभाजक पु. १. (स्था.) पुलाच्या खाबंार्ा प्रवाहाच्या बाजूर्ा चत्रकोिी भार्. २. (कृचष.) िोन 
नयानंा, कालव्यानंा चवभार्िारा बाधं. िोन नयाचं्या खोऱ्यानंा चवभार्िारा उंर्वट्यार्ा प्रिेश. [सं.] 
 
जिणवज्ञान न. पाण्यारे् रु्िधमच व प्रयोर् याचवषयीरे् शास्त्र : ‘भारताने जलचवज्ञान (हैड्राचलक्स) 
कालव ेव पाटबधंारे ह्ा बाबतीत फारर् मोठी प्रर्ती केली असून’ – भाख १९. [सं.] 
 
जिवेगभंजक पु. (स्था.) पाण्यार्ा वरे् मोडून काढिारा बधंारा. [सं.] 
 
जिव्यवस्थाकें द्र  न. पाण्यार्ा साठा, शुद्धीकरि व चवतरि करिारी यंत्रिा. 
 
जिव्याि पु. पािसाप. 
 
जिशाक स्त्री. (ल.) मासे; पािशेंर्ा : ‘बरं्ाली बाबसू ताजी जलशाक व महाराष्ट्रीय ब्राह्मिासं 
लोिकढे तूप.’ – चटकेले १·३७४. [सं.] 
 
जिशास पु. वरुि; पाण्यार्ी िेवता : ‘जलशास महाजलशाचल’ – निस्व २३४. [सं.] 
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जिशास्त्र न. पाृ वीच्या पोटातील पाण्याच्या प्रवाहारे् ज्ञान िेिारे शास्त्र. [सं.] 
 
जिशास्त्री पु. पाण्यारे् रु्िधमच जाििारा : ‘िंऱ्यार्ें पािी… पूवीच्या जार्ी परत येत नाही असा 
अनुभव जलशास्त्री सारं्तात.’ – कावढा १७६. 
 
जिशवैाि न. पाण्यावर, खडकावर येिारे शवेाळ : ‘जीवािूच्या वरर्ी पायरी जलशवैालारं्ी 
(अपर्ा) होय. (जलशवैाले नावंाप्रमािेर् बव्हंशी पाण्यात अर्र अचतशय िमट जचमनीवर म्हिजेर् 
चर्खलावर व पाण्यानें कायम चभजिाऱ्या िर्डावंर उर्वतात.)’ –वकाप ४. [सं.] 
 
जिशोधक न. पािी शुद्ध करिारे यंत्र अथवा पात्र. [सं.] 
 
जिशोष पु. १. तहानेने घसा कोरडा होिे; रुक्षता; कोरड. २. िुष्ट्काळ; अनावृष्टी; अवषचि. 
[सं.] 
 
जिशोषक चव. पािी शोषनू, ओढून घेिारे, हवतेील आरचता िाखचविारे (यंत्र). [सं.] 
 
जिश्वासेंणद्रयपुट न. माशास श्वासोच्छ् वास करण्यास साहाय्य करिारी शरीरातील एक 
चपशवी; र्ळर्ुटी. 
 
जिसत्र न. पािपोई. पहा : जळछत्र 
 
जिसमाणध, जिसमाधी  स्त्री. १. पाण्यात बुडून मरिे. २. संन्द्याशाने पाण्यात उतरून स्वतःस 
बुडवनू घेिे; फक्त संन्द्याशानेर् प्रयार् येथे जलसमाधी घ्यावी असा शास्त्रचनबधं आहे. [सं.] 
 
जिसंकल्प पु. एखाया व्यल्क्तबरोबर करार करिे झकवा काही वर्न िेिे यासाठी त्याच्या हातावर 
पािी सोडून त्यार्ा उच्चार करिे. 
 
जिसंघणनत्र न. थंड पाण्यार्ा उपयोर् करून बाष्ट्परूपातील पिाथांरे् रवरूपात अथवा घनरूपात 
रूपातंर करण्यारे् यंत्र. [सं.] 
 
जिसंचयके्षत्र न. जलग्रहिके्षत्र; तलावामध्ये ज्या प्रिेशातील पािी येते तो प्रिेश. [सं.] 
 
जिसंधारि न. (कृचष.) पािी साठवनू धरिे; पािी चटकचवण्याच्या दृष्टीने संरचक्षत करिे; पाण्यार्ी 
साठवि करिे. [सं.] 
 
जिसंपणत्त, जिसंपत्ती स्त्री. पाण्यारे् सवच साधनस्त्रोत चमळून उपलब्ध होिारा पाण्यार्ा साठा. [सं.] 
 
जिसंवधयन न. पाण्यावर शुद्धतेर्ी चिया करिे; पाण्यातील पोषक रु्ि वाढचविे. [सं.] 
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जिसा पहा : जल्सा : ‘चनवृत्त िंापयापासून भजने, जलसे आचि फुटकळ कामे करून.’ – व्यल्क्तरेखा १२१. 
[अर.] 
 
जिकसचन न. चपकानंा पाटािारे पािी िेिे. [सं.] 
 
जिकसचनके्षत्र (कृचष.) पावसाच्या पाण्याखेरीज र्तर मार्ांनी चभजिाऱ्या जचमनीर्ा प्रिेश. 
 
जिसेिु, जिसेिू पु. (स्था.) एखाया निीवरून झकवा िरीवरून पाण्यार्ा नळ नेण्यासाठी 
बाधंलेला पूल. 
 
जिसेबाज चव. छानछुकीत, र्ाण्याबजावण्यात रमिारा : ‘आपि उथळ, चथल्लर, जलसेबाज 
आहोत असे भासवण्यार्ा’ – चिअहो ८३ 
 
जिस्िंभ पु. पाण्यावरून जािाऱ्या र्िी वािळामुळे पाण्यार्ा पषृ्ठभार् व आभाळ यामध्ये उभा 
राहिारा पािी व तुषारारं्ा खाबं. 
 
जिस्थिचर न. जमीन व पािी या िोन्द्ही चठकािी राहिारे प्रािी. [सं.] 
 
जिस्थिवासी, जिस्थिीय चव. (वन.) पाण्यात व जचमनीवर जर्िारे (जीव.) उिा. िलिलीत 
वाढिारी वनस्पती; कमळ, पािकिीस. वनस्पतींच्या बाबतीत मॉस, चलव्हरवटच व काही नेरे् जातींना 
उभयर्र ही संज्ञा वापरतात. [सं.] 
 
जिक्स्थणिशास्त्र, जिस्थैणिकी न. पाण्यामध्ये पिाथच ल्स्थर राहण्यासंबंधीरे् चनयम व रु्िधमच 
सारं्िारे शास्त्र; पाण्याच्या िाबासंबधंीरे् व शक्तीसंबधंीरे् शास्त्र. ‘जलस्थैचतकीमधील पचहला चनयम 
आर्णकचमडीजला सापडला होता.’ – कहीर् ३६. 
 
जिाघाि पु. (भौ.) पािघि; जलघप्प; नळातील पािी एकिम वाहण्यारे् बिं िंापयाने होिारा 
मोठा आवाज. 
 
जिाजि पु. घोड्ाच्या वक्षःस्थलावर बाधंण्यात येिारा घंुरु्रारं्ा रु्च्छ झकवा माळ. 
 
जिाद पु. फाशी िेिारा मारं्. 
 चव. (ल.) कठोर; जुलमी : ‘अम्मलिार हमिानी जलाि’ – ऐचट ५१०. [अर. जल्लाि] 
 
जिादि स्त्री. मोठेपिा; श्रेष्ठता; सामा यच; र्ापपय. [अर.] 
 
जिाणधकार पु. उघड्ा समुरावर, चकनाऱ्यापासून चवचशष्ट मयािेपयंत असलेला त्या िेशार्ा 
मालकी हक्क. [सं.] 
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जिाणधवासन न. १. एखाया िेवतेच्या मूतीर्ी मंचिरात कायमर्ी स्थापना करण्यापूवी एक रात्रभर 
ती मूती पाण्यात ठेवण्यार्ा चवधी. २. (सामा.) मूतीर्ी चमरविूक काढण्याच्या पूवचरात्री वरीलप्रमािे 
करावयार्ी चिया. [सं.] 
 
जिानुवर्णित्व न. (वानस.) पाण्याच्या रे्तनाने होिारी वनस्पतीच्या अवयवारं्ी हालर्ाल. [सं.] 
 
जिाबंब चव. पाण्याने भरपूर, तुडंुब. (ना.) 
 
जिाभेद्य चव. (चवअ.) ज्यात पािी प्रवशे करू शकिार नाही असे. [सं.] 
 
जिाि पु. मान. [अर.] 
 
जिाि, जिेि चव. १. तीक्ष्ि; चतखट. २. उग्र; तापट; कडक; जालीम (स्वभाव). ३. रखरखीत; 
जाज्वपय; तीव्र (आर्, उष्ट्िता). ४. िंोंबिारी, कापचविारी (थंडी). ५. तीव्र; जहाल; जळत जािारे (औषध, 
चवष.). ६. तीक्ष्ि धारेरे् (शस्त्र). ७. भेिक. [अर. जलाल्] 
 
जिाि पु. जुलूम; जबरिस्ती. पहा : जिेि : ‘रयतेवर जलाल होऊन रयत पीडा पावते.’ – मराआ 
२४. 
 
जिािी स्त्री. उग्रपिा. 
 
जिा, जिाविन न. हद्दपारी; वतनापासून िूर करिे; वतन काढून घेिे. (चि. करिे.) : ‘हाडें 
यारे् पारपत्य जला−वतन करिे.’ – सनिा ७०. [अर.] 
 
जिाविरि न. (शाव्य.) नवीन बाधंलेली बोट प्रथमतः समुरात हाकारिे; पाण्यात सोडिे. [सं.] 
 
जिावना चि. घसरि होिे. (िंाडी) 
 
जिाविा चव. घसरि िंालेला. (िंाडी) 
 
जिाशय पु. पाण्यार्ा साठा, स्थान (समुर, तळी, डबके, तलाव र्.) : ‘शले कक्षारं्ी कुहरे । 
जलाशय पचरसरे ।’ –ज्ञा १३·६१२ [सं.] 
 
जिांजिी, जिांजुिी स्त्री. मृताच्या िहाव्या चिवशी अशम्यावर मृताच्या नावाने चतळचमचश्रत पािी 
सोडिे; चतलाजंली िेिे, सोडिे. (चि. सोडिे, िेिे.) : ‘िेऊचन जलाजंली स्वचप्रयसुत बधंूंचस म्हिुचन हा 
रडत ।’ – मोसमा ७·७२. [सं. जल + अंजली] 
 
जिांिर चव. पाण्याखालून जािारी : ‘त्याला अपवाि फक्त जलातंर नौकारं्ा तेवढा म्हिता येईल.’ – 
सैस्वा ३९. 
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जिांश पु. (स्था.) ओपया मातीत असलेला पाण्यार्ा अंश. 
 
जिांशहीनिा स्त्री. शरीरातील पाण्यार्ा अंश कमी होिे; शरीरातील पेशीजालामंध्ये रवार्ी कमतरता 
होिे. 
 
जिीि न. भिंुड. पहा : जळीि 
 
जिीय चव. १. पाण्यासंबंधी, पािीचवषयक. २. (वन.) पािी असलेले; पाण्यात केलेले (चवरव, रावि). 
 
जिीय िरंग, जिीय णचन्हे (भ.ृ) जलाशयाचं्या आचि सार्राच्या चकनारी वाळूवर लाटाचं्या आचि 
जलप्रवाहाच्या पचरिामामुळे चनमाि होिाऱ्या तरंर्ाकृती. 
 
जिीि चव. १. प्रकाशमान. २. वैभवसंपन्न : ‘नबाबार्ी िौलत बहुत जलील िंाचलयास आिखी जल िेिे 
अथवा रोनक आििे हा यल्ख्तयार तुम्हाकडे आहे.’ –मर्सा ५·७६. [अर.] 
 
जिूका, जिौका स्त्री. जळू. [सं. जलोका] 
 
जिूशी चव. राज्यारोहिापासून मोजण्यात आलेला (सन.). [अर. जुलूसी] 
 
जिूस, जिूष, जिूश पु. १. झसहासनारूढ होिे; राज्य करिे. २. वर्चस्व, चहतसंबधं. ३. समारंभ : 
‘मोठा जलूस जाहला’ – ऐचट १·६५. ४. कीती; प्रख्याती : ‘माधवरावसाहेब यारें् जरबेर्ा जलूश मोठा.’ – 
होकै ४२. [अर. जुलूस] 
 
जिेि, जिेिी स्त्री. जुलूम, अन्द्याय. [अर. जलाला] 
 
जिेहखाना पु. समारंभारे् स्थान. पहा : णजिौखाना 
 
जिॅक न. कोट. (र्ो.) 
 
जिोढ, जिौढीय चव. प्रवाहाबरोबर वाहत आलेला र्ाळ साठून तयार िंालेली (जमीन). 
 
जिोढ णत्रभुज (भशूा.) वाहून आलेला र्ाळ नाले उपनिी यारं्ा मुख्य निीशी जो संर्म होतो त्या चठकािी 
सार्पयाने होिारा चत्रकोिाकृती पंख्यासारखा भराव. 
 
जिोढन न. (भशूा.) चनरंुि आचि जास्त उताराच्या िरीतून मोकळ्या मिैानी के्षत्रात येिाऱ्या 
निीमुळे, तसेर् उपनिी मुख्य निीस चमळते त्या जार्ी उपनिीर्ा वरे् कमी िंापयामुळे सार्लेला र्ाळ. 
 
जिोढ मृदा (कृचष.) पुरामुळे खळमळ साठून तयार िंालेली जमीन; निीच्या र्ाळार्ी माती. 
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जिोत्सगयक न. पािढोसळी; फ्लझशर् पॉट. 
 
जिोत्सारि न. र्ाळ, रेंिा र्त्यािींनी भरलेले घाि पािी वाहून जािे; मोऱ्या झकवा र्टारे यातूंन 
पािी वाहून जािे. [सं.] 
 
जिोदर पु. पोटात पािी साठपयामुळे होिारा रोर् : ‘अिूरिशी मनुष्ट्याने वरुिाच्या या न्द्यायचनष्ठेर्ा 
अनािर केला, तर वरुि त्याला जलोिरानें पीचडत करतो.’ –जीली २९९. 
 
जिोद्धरि उपयंत्र पािी उपसण्यार्ी साधनसामग्री. 
 
जिोद्यान न. जचमनीऐवजी पाण्यावर वाढिारी बार्. 
 
जिोपचार पु. वरे्ळ्या पद्धतीने पाण्यार्ा उपयोर् करून रुग्िावंर उपर्ार करण्यार्ी पद्धत. 
 
जल्प, जल्पना पु. स्त्री. बडबड; वपर्ना; बरळिे; मूखचपिाच्या र्प्पा; बढाईरे्, प्रौढीरे् भाषि : ‘मातला 
हस्ती क्षोभला सपुच । भ्रष्टला ब्राह्मि पेटला िीपु । अमयाि चस्त्रयारं्ा जपपु । आवरू न शके चवधाता ।’ – मुआचि 
१६·१६९. [सं.] 
 
जल्पक चव. बडबड्ा; झनिक : ‘आचतत्याई जपपक ।’ – िास २·३·२६. 
 
जल्पिे अचि. १. प्रौढी सारं्िे; र्वच वाहिे. २. बडबडिे; पोकळ बढाया मारिे. 
 सचि. बोलिे; उच्चार करिे. [सं. जपप] 
 
जल्पनोन्माद पु. (मानस.) आत्यंचतक, अनावर झकवा असंबद्ध बडबड. हे वतचन सातत्याने 
आढळपयास र्ंभीर मनोचवकृतीरे् लक्षि ठरते. 
 
जल्पवाद पु. बडबड; जपपना : ‘अहं ममतेचर्या जपपवािी ।’ – ज्ञा. ७·०६. 
 
जल्मा पु. शतेातील िेवकृत्ये करिारा मािूस. (र्ो.) 
 
जल्याकाटवा पु. एक अंर्ठ्याएवढा मासा. (िंाडी) 
 
जल्ल चव. मोठा; श्रेष्ठ. [अर.] 
 
जल्लोश पु. र्ोंधळ; आरडाओरड; आनंिोत्सव : ‘मंडळी जल्लोश करायला लार्ली. चशट्या काय चन 
आरडाओरडाकाय !’ – पडघ २२७. 
 
जल्लॉ पु. िुंरळ. (र्ो.) 
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जल्सा पु. १. संमेलन. २. र्ाण्या बजावण्यार्ी मफैल. ३. तमाशा. 
 
जव पु. १. यव, सातू. हे िंाड िोन तीन फूट उंर् वाढते; जवाच्या भाकरी करतात व जनावरानंा 
र्िंी म्हिून घालतात. धार्णमक चवधीत यार्ा उपयोर् करतात. २. या धान्द्याच्या लाबंीरे् माप; एक लाबंी 
मोजण्यारे् माप (सहा मोहऱ्या ंर्तके). ३. अंर्ठ्याच्या िुसऱ्या पेऱ्यावरील यवाकृती रेषा. ४. कंकिात, माळेत 
घालण्यार्ा जवाच्या आकारार्ा सोन्द्यार्ा मिी. पहा : जवा [सं. यव] 
 
जव पु. बायकाचं्या हातातील एक प्रकाररे् काकि. [सं. यव] 
 
जव पु. वरे्; र्ती : ‘आज्ञा घेऊनी िारूकात्मज हय पे्ररी जवें आर्ळे ।’ – मोकृष्ट्ि ७७·१ [सं.] 
 
जव आगळी र्हूभर अचधक, थोडासा जास्त. 
 
जवईक  चिचव. जवळ, जवळीक : ‘पढंरपुरामंिी वास सुटला केवईक । महािार ओलाडुंनी जाले 
राऊळा जवईक ॥’ – लोसाको. 
 
जवकिे पहा : जविे 
 
जवका स्त्री. झशर्; शृरं्; ऱ्हस्वारं्; जीवक. [सं.] 
 
जवखार  पु. जवार्ा पेंढा जाळून केलेला खार; औषधी खार; सोरा : ‘कमरखमधून जवखार 
िेण्याने’ – फर्ी ५२. 
 
जवखेळ  चव. एकत्र केलेले; र्ोळा, जमा केलेले. 
 
जवजव चिचव. जो जो. 
 
जवजाळ पु. त्रास; यातायात; जंजाळ; संसारपाश : ‘घडंना तुिंी सेवा रु्ंतले जवजाळा.’ –
जलोसा २००. 
 
जवजे स्त्री. बायको; पत्नी. पहा : कोम. कार्िपत्रामध्ये नवऱ्याच्या नावाच्या मारे् हा शब्ि लावतात. 
जसे :— मधुबाई जवजे कृष्ट्िा. [अर. जोजा] 
 
जवट पु. १. जोड; जोडी : ‘तेयारें्या खािंावचर हातु घालुचन : हातीं सुिे यारं्ा जवटु’ – लीर्पू २०१. 
२. समूह : ‘ऐसा रिसमुर डहुळला : तारुवार्ा जवटु पूचरला’ – रुस्व २२६६. ३. जोर : ‘घेऊचन कनकारे् 
धोटे : झसपती एके जवटे’ – चशव ६६८. 
 
जवटिे  अचि. जवळ करिे. पहा : जवकिे : ‘तृष्ट्िेतें चनवटी क्षमेस जवटी र्याचिकातें चपटी ।’ –
नीश. 
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जवटु न. १. वजनिार घोस; िुंबका. २. जोडपे; जुळे : ‘कानी कंुडलारं्ा जवटु’ – एरुस्व २२. 
 
जविे, जवकिे, जवखारिे १. एकत्र जोडिे, एकमेकातं र्च्च बसचविे; साधंिे. २. एकत्र र्ोळा करिे. 
३. घट्ट, र्च्च बाधंिे. ४. बाधंिे, जखडिे (खंुट्याला पशू). ५. र्ाठ घालिे, बाधंिे. [सं. युज्] 
 
जवि चव. १. जास्त; जािा. २. व्यथच. (कुलाबा, को.) 
 
जवन चव. वरे्वान : ‘धृतराष्ट्राथच वराया र्ाधंारी तें निीसुतें जवन । त्या र्ाधंारपचतकडे पाठचवला िूतवर 
जसा पवन ।’ – मोआचि १४·८९. 
 
जवणनक स्त्री. सट्टकातील एक अंक. 
 
जवणनक, जवनीक, जवणनका, जवनीका स्त्री. १. पडिा; कनात : ‘तवं महाभतूारं्ी जवचनक चफटे ।’ –
ज्ञा ६·१०६. २. वस्त्र; आडपडिा : ‘फेडुनी जन्द्मार्ी जवनीक ।’ – उर्ी ६०४. ३. नाटकार्ा पडिा. [सं. 
यवचनका] 
 
जवपयंि चिचव. जोपयंत : ‘जवपयंत सुखिुःख, मी – तू हे चवर्ार तुमच्या मनातूंन रे्ले नाहींत 
तवपयंत व्यवहारामध्ये असले वेिातं व्यथच आहेत.’ – मोर्न ९१. 
 
जवमाळ  स्त्री. अंर्ठ्यावरील यवाकृती रेषा. सामुचरक ही पाहतात : ‘जवमाळ करी िंळाळ.’ –
मला १६४. 
 
जवरक, जव्हरिोक उअ. जेव्हा; जोपयंत. (व.) 
 
जवरा पु. १. स्मशानातील चपशाच्च; काळ; मृत्यू; यम. २. र्ोमाजी; मसिा; कुत्रा र्. ज्यार्ा काही संबधं 
नाही अशा कल्पपत व्यक्तीर्ा बोध करण्याकचरता योचजतात. काही एक कायच मनात नसता कोिीसुद्धा 
करिार नाही या अथी यार्ा उपयोर् करतात. 
 
जवरी चिचव. जोपयंत : ‘जवरी मायबाप तवरी येनंजानं । भाऊ भावजया राजी जुनं मोडून नवं ठानं ॥’ – 
लोसाको. 
 
जविसाटा चिचव. जवळपास; पंर्िोशीत; अवतीभोवती : ‘सुतारकामाच्या बाबतीत तुमर्ा हात धनारा 
जवलसाट्यात िुसरा कोन हाय.’ –अउआ ६०. 
 
जवशी, जवस अळशी; एक तृि धान्द्य. यारे् तेल काढतात, र्ळू वरै्रेवर बाधंण्यासाठी पोटीस करतात, 
र्टिी करतात. तेलार्ा उपयोर् वऱ्हाडात स्वयंपाकात करतात. याच्या वाख्याच्या तंतूर्ा केलेला कपडा 
मौपयवान व चटकाऊ असतो. [सं. अतसी] 
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जवळ अ. १. सचन्नध; चनकट; पाशी (स्थलवार्क, कालवार्क, र्ोष्टी, पिाथांरे्, मनुष्ट्यारे् सादृशय 
झकवा नात्यारे् चनकटवर्णतत्व िाखचवण्यासाठी व्यापकपिे हा शब्ि योचजतात). २. बरोबर; स्वाधीन; ताब्यात. 
३. स, ला, ते या चवभल्क्तप्रत्ययाऐवजी योजतात. उिा. ‘त्याजवळ िे’, ‘त्याजवळ सारं्.’ र्त्यािी. 
 चव. १. नजीकर्ा; चनकटर्ा. २. नात्यार्ा; आप्त. [सं. युत] (वा.) जवळ करिे – १. घरातपया 
मािसातं सामील करिे; चवश्वासात घेिे; साभंाळ करिे; काळजी घेिे : ‘पुरुषोत्तमरावानंा राघोबािािानंी 
जवळ केले.’ – र्ंप ९. २. एखािी वस्तू चनकट आििे, सचन्नध आििे. जवळ उभा करिे – आपपया समोर 
येऊ, राहू िेिे; जवळ करिे; संबधं ठेविे (नकाराथी प्रयोर्). जवळ घेऊन – जवळ आिून; प्रीतीने; ियेने; 
ममतेने. जवळ जािे – १. समीप जािे. २. संभोर् करिे; र्मन करिे; उपभोर्िे. जवळ धरिे – आपपया 
र्ाकरामध्ये र्िना करिे. पहा : जवळ करिे 
 
जवळ चव. जुळे. [सं. युर्ल] 
 
जवळ १. वािळ. २. वािळी ढर्; मेघजाल; अभ्र. (को.) [झह. जौलान] 
 
जवळ पु. िचक्षि कोकिातील ब्राह्मिातंील एक पोटजात व तींमधील व्यक्ती. यानंा खोत असेही 
म्हितात. हे जवळात म्हिजे वािळात झकवा भटकत आले म्हिून ही संज्ञा चमळाली असे म्हितात. 
 
जवळचा, जवळिा, जवळीि चव. चनकटसंबधंी, चनकटवती (जार्ा, वळे, नाते या अनुरोधाने). 
 
जवळजवळ चिचव. १. बहुतेक; बहुताशंी. २. शजेारीशजेारी; खेटून. 
 
जवळ नािे न. १. जवळर्ा नात्यार्ा संबंध; आप्तपिा. २. चनकट संबंध; संलग्नता. 
 
जवळपास चिचव. पहा : जवळ जवळ 
 
जवळसर, जवळसार चिचव. शजेारी; जवळपास. 
 
जवणळके चिचव. जवळ; सचन्नध : ‘ऐसे बोलोचन सुरासुरर्ि पार्ाचरले जवचळके ।’ – मुआचि ४·१५६. 
 
जवळी पहा : जवळीक 
 
जवळी चव. १. वािळाला योग्य; वािळातून पार पडण्याजोरे्; जवळातून र्ालायाजोर्ी (मोठी 
र्लबते). २. वािळार्ा (वारा). [झह. जौलान्] 
 
जवळी स्त्री. लग्नानंतर प्रथम यावयार्ी साडीर्ोळी; वसे्त्र. 
 
जवळी स्त्री. कोित्याही औतास यावयार्ा जोड. (बे.) 
 
जवळी स्त्री. शतेात पािी खेळवण्यासाठी केलेला लहान पाट. (र्ो.) 
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जवळी स्त्री. लाबंट सोन्द्यार्ा मिी. (र्ो.) 
 
जवळीक स्त्री. १. साचन्नध्य; चनकटता; शजेार : ‘बीज जळार्ी जवळीक लाहे ।’ – ज्ञा. ९·१०९. २. 
चनकट संबंध; जवळर्ी सोयरीक; िाट पचरर्य; घरोबा आप्तपिा. ३. सलर्ी; मतै्री. 
 चव. १. जवळ असिारे; जवळरे् : ‘जे श्रीकृष्ट्िार्ीआं जवचळका ं।’ – वच्छह १२२. २. अनुर्र; 
सेवक. 
 
जवळीक स्त्री. चसद्धी; लाभ : ‘परी पुत्रप्राप्तीर्ी जवळीक । न लाभेचर् तेिे ऐश्वयच सुख । परम िुःख 
त्या वाटे ।’ – मुसभा ६·९. 
 
जवळीका स्त्री. साचन्नध्य; चनकटता; शजेार : ‘र्िंनाचर्या जवळीका आरी : बोरी : टाकळी’ –दृपा 
१४. 
 पु. सेवक : ‘मर् िोघी संप्रधारु केला : जवचळकाचस’ – रुस्व ३७५. 
 
जवळून चिचव. १. पासून (र्ती िाखवनू). २. शजेारून; बाजूने. ३. च्यापासून घेऊन, काढून. ४. कडून; 
माफच त. ५. पैकी; आतून; आसमंतातून; साचन्नध्यामुळे. 
 
जवंजार, जवंजाळ पु. त्रास; यातायात. पहा : जंजाळ 
 
जवा पु. १. चस्त्रयाचं्या हातातंील एक प्रकाररे् सोन्द्यारे् काकि; यात जवाच्या आकाराच्या कळ्या 
बसचवलेपया असतात. २. त्या काकिातील एक जवार्ी कळी, िािा, अवयव. [सं. यव] 
 
जवा पु. १. जोड; साधंा; कळाशी (िोन लाकडाचं्या तुकड्ारं्ा). (चि. बसिे, चमळिे.) २. (ल.) 
चमलाफ; मेळ (मािसारं्ा) : ‘कसा ब्रह्मिेव प्रारंभीं र्ुकला जवा । मुळीं संर् न करता ंजर्ीं जाहला र्वर्वा ।’ 
–प्रला २००. ३. रर्नेर्ी जोड; जम; जुळिी; बस. ४. ताळा; मेळ; संर्ती (चहशबे, अजमास, युक्ती यारं्ी). 
[सं. यम् = जमिे] 
 
जवा पु. सरोि वरै्रे वाये वाजचवण्यार्ी र्ंर्भर लाबंीर्ी हल्स्तिंती काडी. 
 
जवा आगळा जवभर जास्त; थोडासा जास्त. 
 
जवाद चव. मोठे; जािा; जास्त; अचधक (संख्या, प्रमाि, चवस्तृतता यातं). [अर. चजयािा] 
 
जवादी स्त्री. न. कस्तुरी माजंरारे् अंड : ‘अंडातील कस्तुरी : ‘अंर्ी जवािी र्र्णर्ली ।’ – वसार्ा ३. (को.) 
[अर. जवाि] 
 
जवादीपेर न. चलचहण्यार्ा काळा बोरू (जवािी माजंराच्या रंर्ावरून). 
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जवादी मांजर, जवादी णबडाळ, जवादी णबडाळक न. पु. र्ंधमाजार, ज्याच्या अंडास सुवास येत असतो 
असे एक माजंर; कस्तुरी माजार : ‘जवािी चबडाळार्ें वृषि । मस्तकीं खोचवती श्रीमंतजन । रासभारे् 
लंबायमान (किच) । कोिी हातें नातळें ।’ – मुसभा ५·६०. 
 
जवादे न. घोरपड. (कु.) [अर. जवाि] 
 
जवाद्या पु. वलवी नावारे् जनावर. पहा : जवादी 
 
जवान पु. १. ज्वानीतील तरुि; युवक. २. पुरुष व्यक्ती (म्हातारपिापयंत); तरिाताठा मािूस. ३. 
चशपाई र्डी : ‘तेथे … सेनािलातले जवान चन अचधकारी रे्लेले नव्हते.’ – मालआ १३. ४. सोबती; चमत्र. 
(खा.) 
 चव. तरुि; तरिा बाडं. [सं. युवन्; फा. जवान] 
 
जवानकट्टा, जवानपठ्ठा, जवानजमान पु. धट्टाकट्टा; तरुि; तरिाबाडं; तर्डा. 
 
जवानमदय, जवामदय १. तरुि आचि शूर; धाडसी; साहसी. २. जवानकट्टा; र्लाख. [फा.] 
 
जवानमदी, जवाँमदी स्त्री. १. शौयच; परािम; धाडस. २. शौयार्ी कृत्ये : ‘काहंीं चकल्ले ठािे पािशाहींत 
रे्लीं तीं जवामिींनें घेतलीं.’ – चर्थोशा ७४३. ३. औिायच; चिलिारी. 
 
जवाणनि पु. िंंिंावात; वािळ. 
 
जवानी स्त्री. १. तारुण्य; तारुण्यावस्था. २. तारुण्यातील जोम. [फा.] 
 
जवाबी चव. ज्याला उत्तरार्ी र्रज आहे असा; ज्यापासून झकवा ज्याच्या उत्तरार्ी जरूर असते असा. 
(समासात) जवाबी पत्र. [फा.] 
 
जवाय पु. (आचि.) जावई : ‘जवाय आहे चकऱ्यानष्ट चशवी िेतो आईवर ॥’ –लोसाको. [सं. जामात] 
 
जवार न. १. पहा : जवाहीर. (र्ो.) २. जवाचहऱ्यार्ा धंिा : ‘जवार कैसे तरी चफटेना ।’ – िास 
१९·७·२० [अर. जोहर] 
 
जवार, जवारा पु. जावळ. (िंाडी) 
 
जवार, जवारी स्त्री. एक धान्द्य; जोंधळा; ज्वारी. [सं. यव + नाल] 
 
जवार, जव्हार, जवारी, जव्हारी न. स्त्री. १. मोठ्या शहराशजेारर्ी खेडी. २. लहान पेठ. [अर. जुवार] 
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जवारी चव. बलैार्ी एक जात. ही जात तुलनेने धीमी, मंि असते; िेशी : ‘येनाळार् ंकामर् असं होतं – 
जवारी बैलार्त’. –टारफुला ४०. 
 
जवारीचा, जवारी चव. र्ावरानी; खेड्ात उत्पन्न, तयार िंालेले (तूप, वस्त्र र्.). 
 
जवारीदार चव. (संर्ीत) स्वरारें् रंु्जन ठेवनू िंारिार रीतीने घेतलेली (तान). 
 
जवाऱ्या  चव. जुळा. (िंाडी) 
 
जवािी  स्त्री. बलैारे् जोत; जुपिी; जू बाधंण्यार्ा पट्टा. पहा : जुवािी 
 
जवाशी, जवासा, जवासी स्त्री. एक वनस्पती; ताबंडा धमासा. [सं. यवास्] 
 
जवासा पु. जवािी माजंरारे् अंड. 
 
जवाहर, जवाहीर न. १. रत्न; मौपयवान मिी. २. रत्नारें् िाचर्ने : ‘तेथे जवाहीर घेऊन जाऊन.’ 
– स्फुर्ो. ३. भारी, रत्नजचडत मुठीर्ी उत्तम काराचर्रीर्ी तरवार. [अर.] 
 
जवाहरी, जवाणहरी पु. जवाचहरार्ा व्यापारी, जव्हेरी; जोहरी; रत्नपारखी.  
 चव. रत्नासंबंधी. 
 
जवाळी स्त्री. माळ; हार; खारका, बिाम वरै्रेंर्ा हार : ‘नवरीरे् र्ळ्यातं जवाळी मुर्ीर्ी (र्ाभंारार्ी) 
केलेली न घालावी.’ – पेकाम ४०२. 
 
जवी चव. जलि; र्पळ; वरे्वान. [सं. जव] 
 
जवेची माळ लाबंट जवाच्या आकाराच्या कळ्या बसवलेली सोन्द्यार्ी माळ : ‘र्ळ्यातं चटक्का…जवरे्ी 
माळ…’ – रे्तेचि २८. 
 
जव्हय चिचव. जेव्हा. (खा.) 
 
जव्हर न. चवशषे रु्ि. [अर.] 
 
जव्हर, जव्हार, जव्हेर, जव्हरी, जव्हारी, जव्हेरी पहा : जवाहीर, जवाणहरी 
 
जव्हारदार चव. (मूळ संर्ीतात सुरेल या अथी) उत्कृष्ट; संुिर : ‘बोर्नचवलार्ी चनळी जव्हारिार 
आभा.’ – अयेवाफु ४. 
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जव्हारी  स्त्री. १. तंबोऱ्याच्या तारारं्ा ध्वनी र्ोड चनघावा म्हिून घोडीवर ज्या चठकािी तारा 
टेकतात त्या खाली थोडा कापूस अथवा सूत घालून तारेर्ा ध्वनी खुलचवण्यार्ी जार्ा. २. सतारीर्ी तार 
घोडीवर ज्या चठकािी टेकते ती जार्ा. [झह. जुवारी] 
 
जव्हारी  स्त्री. खेड्ापाड्ातले लोक; र्ावरानी; खेडूत; शहराजवळर्ी लहान लहान र्ाव े : 
‘पढंरीर्ा चवठू नाही कुिाच्या िेव्हारी । त्याच्या िशचनाला सारी लुटली जव्हारी ।’ – लोसाको. 
 
जव्हारीदार चव. सुरेल; संुिर; सुस्वर : ‘त्यारं्ा स्वर… भरिार, भारिस्त व जव्हारीिार बनला 
होता.’ – थोसं १७५. 
 
जव्हेर न. तरवारीवर र्ढचवलेले चवष; जहर. 
 
जव्हेरी पु. सराफ; रत्नपारखी : ‘… त्याचं्याकडे र्ािंिी र्ौकातील र्ंचजफाशौकीन जव्हेऱ्यारं्ी मुलें  येऊं 
लार्ली…’ – र्ाचलब १७. 
 
जशद न. (शाप.) एक खचनज धातू; जस्त. [सं. यशि] 
 
जशदगंधणकद न. जशि व र्ंधक याचं्या संयोर्ापासून बनलेला खचनज पिाथच. 
 
जशन पु. समारंभ; उत्सव. [फा. जशन] 
 
जशाचा, जशेचा, जसाचा तसा जसा तो होता तसार्; अर्िी तोर्; जसा चवचशष्ट वळेी होता तसार्; 
मुळीर् फरक न िंालेला; न बिललेला; जसा एक तसा िुसरा; सारख्याला सारखा; तोडीस तोड. 
 
जस न. यश; जय; उत्कषच. (कुि.) [सं. यश] 
 
जसन न. चवनोि; मनोरंजक र्ोष्टी. [फा. जशन] 
 
जसिा चव. ज्या प्रकारर्ा, आकारार्ा, तऱ्हेर्ा. तसला – याच्या पूवी हा शब्ि जोडतात. 
 
जसा चव. ज्यासारखा, ज्या प्रकारर्ा, र्ालीर्ा. 
 चिचव. १. ज्याप्रमािे; ज्या मानाने. २. जो, ज्या वळेी. ३. जेव्हा : ‘चिव्य श्रीमंचडत तो राम जसा 
िंडका वना रे्ला । पुजुचन मुचन म्हिती तुज्या पिें चवसावा चिलाचर् र्ंरे्ला ।’ –मोमंरा [सं. यादृश] 
 
जसािसा, जसे िसे करून, जैसे िैसेपरी चिचव. १. कसेतरी; कोित्या तरी (भपयाबुऱ्या) साधनानंी. २. 
काही तरी (चियेर्ी हयर्य, अचनश्चय, शचैथपय िशचचवण्याकडे उपयोर्) ३. मोठ्या कष्टाने, श्रमाने (िीघच 
प्रयत्न, प्रयास िशचचवताना). 
 
जसे, जैसे चिचव. ज्याप्रकारे; ज्याप्रमािे. 
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जक्स्टिाय सचि. १. मजकुरार्ी एक ओळ जुळवनू िंाली म्हिजे ल्स्टकेच्या रंुिीप्रमािे ओळीर्ी 
लाबंी धरून प्रत्येक शब्िात सारखे अंतर पडण्यासाठी कमी जास्त स्पेस घालून ओळ सारखी करिे. २. एकार् 
ओळीत वरे्वेर्ळ्या जाडीरे् टाईप असपयास सवांत जाड टाईप असेल त्या बरोबर सवच टाईपारं्ी जाडी 
(लहान टाईपास भर िेऊन) सारखी करिे. [रं्.] 
 
जस्ि न. (रसा.) आिव िमाकं ३०,  आिव भार ६५·३८ असलेले धातुरूप मूलरव्य; एक हलका 
धातू. [सं. यशि] 
 
जस्ििूि न. जस्त तापून फुर्ले म्हिजे होिारा पाढंरा पिाथच. 
 
जस्ि सिेदा शुभ्र पाढंऱ्या रंर्ार्ी, मुख्यत्वे जस्तारे् ऑक्सार्ड असलेली भकुटी. 
 
जस्िीबीड जस्त चवतळवनू लोखंडारे् कढईत ओतपयानंतर व चनवपयानंतर ताबं्याच्या तपेलीने खलले 
असता होिारा वाळूसारखा र्ूर. 
 
जहत्स्वाथयिक्षि, जहत्स्वाथयिक्षिा पहा : जहल्लक्षि 
 
जहत्स्वाथयवृणत्त, जहत्स्वाथयवृत्ती स्त्री. सामाचसक शब्िारं्ा एक वर्च. ह्ात शब्िारं्ा मूळर्ा धात्वथच सोडून 
लाक्षचिक अथच घेतला जातो. उिा. िेवाना ंचप्रय = अशोक. [सं.] 
 
जहदजहल्लक्षि, जहदजहल्लक्षिा स्त्री. न. चजच्या शब्िाथार्ा काही भार् ग्राह् असतो व काही भार् त्याज्य 
असतो अशी व्याख्या झकवा वर्च. जसे :— तो हा मनुष्ट्य; अथवा काल जो मनुष्ट्य आला होता तो हार् पुढे उभा 
आहे = तो मनुष्ट्य हा आहे, तो पूवी रे्लेला मनुष्ट्य हा जवळ हजर आहे. ह्ा चठकािी वतचमानकाल व भतूकाल 
ह्ाचं्या मधील भेिार्ा चवर्ार त्याज्य केला आहे (जहत्), परंतु िोन्द्ही काळी असिारा मािूस ग्राह् धरला 
आहे (अजहत्). पहा : जहल्लक्षिा, अजहल्लक्षिा : ‘उपाचध िोनी टाकिे । अचधष्ठान िोहींरे् उखिे । हीस 
म्हिती शास्त्रचनपुि । जहिजहल्लक्षिा ।’ – वाचनर्म ७·७९. [सं.] 
 
जहन, जहान न. १. पाृ वी. २. जन; लोक; मनुष्ट्यजात. पहा : जहान [फा.] 
 
जहननशीन चव. श्रुत; माहीत : ‘मेहेरबानास जहननशीन व्हावी म्हिोन तपचशल कलमी केले असे.’ 
– ऐलेसं ७·३५७४. [फा. जहन + नशीन] 
 
जहन्नम पु. नरक : ‘िुचनया रे्ली जहन्नमेमे !’ – पुत्र ६०. [फा.] 
 
जहमि स्त्री. श्रम; कष्ट; विेना; िुःख. 
 चव. कष्टी : ‘राजा जहमत जहाला आहे.’ – सभाचशब ४२. [अर.] 
 
जहर न. चवख; र्र; चवष. 
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 चिचव. चवषार्तका कडू, अचप्रय. अचतशय कडू म्हिून सारं्ताना कडू शब्िाबरोबर योचजतात. उिा. 
‘कुटकी कडूकडू जहर आहे.’ [क.] 
 
जहरबंद पु. एक रोर्. याने जनावराचं्या पोटाखाली झकवा अंडावर फोड येतात. –अश्वप २·१५. 
 
जहर मोहरा, जहरी मोहरा १. र्िच चहरव्या रंर्ार्ा िर्ड. हा सापारे् चवष उतरवतो असे समजतात. २. 
(ल.) जलाल, जहाल चशपाई. 
 
जहरी चव. १. चवषारी (प्रािी, वनस्पती, पिाथच). २. (ल.) प्रचतपक्षास िंोंबिारे : ‘जहरी फडे र्ंग्रजी 
चलचहिारा’ – व्यल्क्तरेखा १६६. 
 
जहरी बापहीक (पजंाब) िेशातील घोडा. [अर.] 
 
जहरी कुचिा एक प्रकारर्ी औषधी. 
 
जहरी नारळ नारळार्ी एक जात. यारें् खोबरे कडू पि औषधोपयोर्ी असते. 
 
जहरी सोनटक्का अलुमंिार नावार्ी वेल. 
 
जहल्लक्षि , जहल्लक्षिा स्त्री. न. चजर्ा शब्िशः झकवा वास्तचवक अथच न घेता केवळ लक्षिेने अथच 
लावावयार्ा असतो अशी शब्िरर्ना. जसे :— पाण्यावर र्ाव म्हिजे पाण्याच्या काठावररे् र्ाव (पाण्याच्या 
सपाटीवर नव्हे), आपपया पानावर बसै = पानाच्यावर नव्हे तर पानाजवळ : ‘जहल्लक्षिा जे म्हचिजे । ते 
त्यार्लक्षिा जाचिजे ।’ – र्ीतािचव १३·२९१. [सं. जहत् + लक्षिा] 
 
जहा स्त्री. नजर : ‘नेत्रारं्ी करडी जहा ।’ – प्रला ११८. 
 
जहाणगरदार, जहाणगर, जहागीर, जहाणगरदारी, जहाणगरी जहागीरी पहा : जाहगीर, जाहगीरदार 
 
जहाज न. १. तारू; र्लबत; जलयान. २. (ल.) अर्डबबं, थलथलीत मनुष्ट्य; आडमाप मािूस; धूड. 
[अर.] (वा.) जहाज िागिे – चवहीर खोिीत असता तळाशी एक प्रकारर्ा कातळ लार्िे. अशा तऱ्हेर्ा 
कातळ लार्पयास चवपुल पािी लार्ते. 
 
जहाजम न. जाजम; सुताडा. 
 
जहाजा (चि. करिे.) टोर्ून, लार्ट बोलिे. (व.) 
 
जहािी चिचव. चनचमत्ताने; कारिाने : ‘जहाती भडंारा.’ – मर्सा १५·१५३. [फा. चजहात] 
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जहान न. १. पाृ वी; जर्त् (मािसानंी वसलेले). २. मनुष्ट्यजात; लोक; चवश्व. ३. (ल.) थवा; जमाव. 
(चि. जमिे, लोटिे.) ४. फौज; सैन्द्य : ‘तीन लाख चमळाली जहान पेशवशेाई ।’ – ऐपो २३३. [फा.] 
 
जहामदय चव. शूर; धाडसी : ‘पैर्ंबरारे् जहामिच चशष्ट्य’ – जोफुसगं्र २०१. [फा. जवामिच] 
 
जहार पहा : जोहार 
 
जहाि चव. १. कडक; उग्र; तीक्ष्ि. २. चतखट; जळजळीत. ३. कजार्; तापट; रार्ीट; मवाळ नसिारा. 
[फा.] (वा.) जहाि जािे – एखायावर काविे; आर् पाखडिे. 
 
जहािि, जाहािि स्त्री. पशुत्व; अज्ञान; मूखचपिा : ‘आता रु्ढी बलावली जाहालात न करावी.’ – 
पेि ३८·९५. [अर.] 
 
जहािम, जहािीम चव. जालीम; चनकरार्ा : ‘यार्ी त्यार्ी सरचमसळ होऊन जहालीम तरवार 
र्ाचलपया.’ – मिरु २·३. [फा. जालीम] 
 
जहािमिवादी चव. १. राजकारिात कडवी व टोकार्ी मते असिारी; तडजोडीच्या, मध्यममार्ाच्या 
चवरोधी असलेली व्यक्ती. २. (राज्य.) मुळापासूनर् सुधारिेर्ा आग्रह धरिारा; मूलर्ामी पचरवतचन 
घडचवण्यारे् ध्येय असलेला. 
 
जहाि मानविावाद (राज्य.) मानवाला कें रीभतू मानून, मुळापासून चवर्ार करिारे झकवा मुळापयंत 
पोर्िारे तत्त्वज्ञान; मूलर्ामी पचरिाम आचि पचरवतचन घडचवण्यारे् ध्येय मानिारा मानवतावािी चवर्ार. 
 
जहािी  स्त्री. उग्रता, तापटपिा; भयंकरपिा; चतखटपिा. (मनुष्ट्य, स्वभाव, चमर्ी, औषध 
यारं्ा.). 
 
जहां स्त्री. जर्. [फा.] 
 
जहांदारी स्त्री. जर्ार्ा प्रचतपाळ; पािशाही. [फा.] 
 
जहांदीद चव. जर् पाचहलेला, अनुभचवक : ‘उमिा सरिार व जहािंीि होते.’ – मर्सा २२·२५. 
[फा.] 
 
जहांपन्हा पु. १. राजा. २. (सरकारी कार्िपत्रातूंन) एखािा मोठा अचधकारी. [फा.] 
 
जहांबाज चव. १. पक्का; वस्ताि. २. शूर. ३. कैिाशीि; कृत्या : ‘एक होती जहाबंाज बाई.’ – 
एहोरा ४१. [फा. जाबंाज] 
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जहांबाजी स्त्री. चजवावर उिार होऊन केलेला परािम; शौयच : ‘राघोपतं सुभेिारासं धरावें, 
र्तक्यातं त्यािें जहाबंाजी करून चकपपयातं पळून रे्ले.’ –ऐको ४२२. [फा. जाबंाज] 
 
जहांमदय, जहामदय, जहांमदी, जहामदी पहा : जवानमदय, जवानमदी : ‘जहामिच तरवारकरारें् ।’ –ऐपो 
२१८. ‘जहामिी संसार िाचवते करून तुम्हालंा बघा ।’ – पला ८५. 
 
जहुर पु. भरती; उधाि : ‘चर्खोल बहूत; जहुरारे् पािी बहुत येते.’ – पेि १६·१४५. [अर.] 
 
जहूर पु. प्रचसद्धी; जाचहरी : ‘सरकाररे् वर्नार्ी कायमी कशीं हें आर्ंिे जहुरातं येईल.’ – मर्सा 
१०·१६६. [अर. जुहूर] 
 
जळ न. १. पािी; उिक. २. (ल.) र्ंग्रज. (जळर्र = र्ंग्रज) : ‘होळकराने जळार्ा समग्र फडशा 
केला.’ – ऐको ४२३. [सं. जल] 
 
जळ स्त्री. १. (धातू, लोिी, मेि र्.) तापपया – कढचवपया – चवतळचवपयावळेी रे्लेला भार्; 
जळालेला, वाया रे्लेला भार्; जळून, तापून, कमी िंालेला भार्. २. भाडं्ाच्या बुडार्ी मस, करप. 
 पु. १. रार्; संताप; रोष. २. आवशे (वाईट अथी); ताठरपिा; रर्; िुराग्रह; चजद्द. ३. 
जळफळाट; अढी. 
 
जळ स्त्री. पटईमधील िोन फळ्याचं्या साधं्यावरील तुकडा; रीप. पहा : जंिी 
 
जळकट, जळका चव. थोडासा जळलेला; होरपळलेला; करपलेला. 
 
जळका पु. १. फार उष्ट्िता; लाही (शरीरार्ी). २. जोरार्ी खाज; कंडू. (चि. सुटिे, होिे.) ३. 
चपत्तापासून घशात जळजळिे; खवखविे; पोटात डार्िे; आर् होिे. ४. (ल.) हेवा; मत्सर; जळफळाट; 
जळ. (चि. येिे.) (नाचशक) 
 
जळकी, जळगी स्त्री. मासळी; खारवलेले मासे. (कु. कर.) 
 
जळके भातशतेीस होिारा एक रोर्. (राजा.) 
 चव. जळकट. 
 
जळगिे  अचि. १. (भात, नार्ली र्. पीक) उन्द्हाने झकवा र्तर कारिाने करपिे. २. झकचर्त 
भाजिे, जळिे, करपिे. (को.) 
 
जळगार  स्त्री. र्ोठलेला जलझबिू; र्ार : ‘जळीं जळर्ार चिसे’ – नार्ा ३२९. 
 
जळग्रह  पु. मेघ; ढर् : ‘येरू म्हिे तंू जळग्रहो । कमट होसी कपचटया ॥’ – मुआचि ५·९६. 
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जळघािी स्त्री. पाण्यात वस्त्र धुतपयाने आलेला मातकट रंर् : ‘मळघािी फेचडजे जळघािी 
लाचवजे’ ॥ ७४ –सूपा २४. 
 
जळचेटूक न. पाण्यातला ल्स्तचमत करिारा खेळ (जािूसारखा) : ‘सर्ळेर् जि रे्डोर् ं हे 
जळरे्टूक पाहत होते.’ – चकचरस्तावं ९७. 
 
जळछत्र  न. पािपोई. 
 
जळजळ स्त्री. १. अंतिाह, वेिना (चपत्ताने, चतखटाने); आर्; खवखव (चि. सुटिे.) २. जुलूम; 
जबरिस्ती. ३. िोधयुक्त मत्सर; मनात जळिे; पोटात रार्. (चि. सुटिे.) ४. पे्रमार्ी, मायेर्ी आर्; 
अचतशय प्रीती; कळकळ. 
 
जळजळिे अचि. १. घशात झकवा पोटात िाह होिे (उन्द्ह, चतखट अन्नापासून झकवा चपत्तापासून). 
(अकतृचक प्रयोर्) जसे – ‘पोटात – उरात – घशात – जळजळते. २. (क्व.) (वर या शब्िाबरोबर प्रयोर्) 
तडफडिे; रार्ाने जळिे; जळफळिे. ३. तापाने काचहली होिे. 
 
जळजळाट पु. १. (जळजळर्ा अचतशय) कडक आर्; उष्ट्िता; पोळिे; भाजिे; िाह : अचतशय 
जळजळ (र्ळा, डोके, पोट, घसा या चठकािी). २. रार्ारे् कृत्य; उपरव; भयंकर जुलूम; अत्यार्ार (चि. 
करिे, माडंिे, र्ालचविे, बसचविे.). ३. चनष्ठुरपिा; अचतशय कडकपिा. ४. िरारा; धाक : ‘कोिी 
अंमलिार या िेशार्ा असला, म्हिजे तो फार जळजळाट करतो.’ –लोश ३२०. 
 
जळजळीि चव. १. अचतशय उष्ट्ि; कढत; उकळिारे (पािी, वस्तू). २. चतखट; तीक्ष्ि; कडक 
(मसाला, मय) ३. जहाल; तापट. 
 
जळजळीि चव. स्वच्छ; लखलखीत (रुपया, रव्य). 
 चिचव. भरपूर; घळघळीत; पूिचपिे. 
 
जळि न. १. सरपि; र्ोवऱ्या, लाकडे र्. र्ंधन. २. (ल.) चनरुपयोर्ी, कुर्कामार्ा मािूस (फक्त 
जळण्यास योग्य). [सं. ज्वलन] 
 
जळिूक स्त्री. र्ाजंिूक; त्रास; जार्; जुलूम; छळिे. 
 
जळिे अचि. १. पेटिे; पोळिे; भाजिे; अल्ग्नसंयोर्ाने िग्ध होिे. २. ज्वाला येिे, चनघिे; प्रज्वचलत होिे 
(आर्, चिवा). ३. होरपळिे; करपिे; नष्ट होिे (कडक थंडीने अथवा उन्द्हाने पीक). ४. आर् होिे (अंर्ार्ी); 
जळफळिे; जळजळिे; िाह होिे (ताप, चपत्त र्त्यािींच्या वळेी). ५. (ल.) संतापिे; जळजळिे; तडफडिे 
(त्वषे, रार् र्त्यािींनी). [सं. ज्वलन्] (वा.) जळो, जळोजळो, जळ्ळे – जाळ ते; मरू िे (रार्ाने झकवा 
चतरस्काराने काढलेला उद्र्ार) : ‘जळो जळो तयार्ा जप । व्यथच काय कोरडा प्रताप’. न जळिे – 
आर्ीनेसुद्धा जळण्यासारखे नसिे; अचतशय समृद्ध, भरपूर असिे (पीक, पैसा, मालमत्ता). 
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जळिे अचि. (पत्त्यारं्ा खेळ) खर्ी होिे; चनरुपयोर्ी होिे (वास्तचवक पत्ता टाकावयार्ा असता टाकला 
नाही म्हिून झकवा मोठ्या पानाबरोबर, झकवा िुसऱ्या रंर्ाच्या हातात टाकपयाने). 
 
जळि चव. कढत; उष्ट्ि; आर्ीसारखे ऊन; उकळते; धर्धर्ीत. पहा : जळजळीि. (वा.) जळिा खांब 
(खांद्यावर) घेिे – िुसऱ्यारे् चबनफाययारे् काम करिे; लष्ट्करच्या भाकरी भाजिे; चवकतरे् श्राद्ध. जळिा 
णनखारा पदराि बांधिे – अचतशय धोक्यार्ी र्ोष्ट : ‘अहो, जळता चनखारा पिरातं कुिी बाधूंन घ्यावा?’ – 
आग्रोकी १३. जळिा पाय जाळिारा – आपला नाश होत असताही हट्ट न सोडिारा; जािून बुजून संकट 
ओढवनू घेिारा. 
 
जळिि  न. सरपि. पहा : जळि (व.) 
 
जळिस्कर पु. र्ारें् : ‘काबंे काठे कंकमखर । जळतस्कर मासंाशी ॥’ – मुिंाचि २९१. 
 
जळिाड चव. हेवा करिारा. (व.) 
 
जळिारक चव. पािबुडे; पाण्यातून तरून नेिारे नावाडी वरै्रे : ‘मचिकार रजक । जळतारक 
चनघाले ।’ – भावाअयो १२·५८ [सं. तृ] 
 
जळिी स्त्री. (अपर्नामुळे घशात होिारी) जळजळ. (चि. लार्िे.) (ना.) 
 
जळिे घर अचतशय धोक्यारे् झकवा चबनफाययारे् काम, वस्तू (चवकत घेतलेली, चमळालेली, 
पत्करलेली); चवकतरे् श्राद्ध; नसता उपद् व्याप; भाडंि (भाड्ाने घेिे याबरोबर योजतात.). (वा.) जळत्या 
घरचा वासा, पळिा वासा – चिवाळखोराच्या मालमते्ततून जे काय हाती लारे्ल ते; र्ोराच्या हातर्ी लंर्ोटी 
या अथी. 
 
जळिोंड्या चव. १. िुिैवी; कमनचशबार्ा (मािूस). २. िुलौचकक िंालेला; काळतोंड्ा. 
 
जळत्या  चव. १. आर्लाव्या (घर, मालमत्ता यानंा); घर जाळिारा. २. (ल.) िोष काढिारा; 
झनिक; आळ घेिारा. 
 
जळणनके्षप पु. (मृतास) जलसमाधी; चवसजचन; निीच्या पाण्यात पे्रत टाकून केलेला अंत्यसंस्कार 
: ‘तेयार्ी मोट बाधंा : तािुंळा घाला : तयाचस जळनीके्षपु करा :’ – लीर्उ ३०५. 
 
जळप स्त्री. एक वसूल पद्धती; पूवी सावकार चभल्ल लोकाकंडून सवच पीक एकतृतीयाशं झकवा चनम्मे 
झकमतीत घेत. 
 
जळप, जळंप पु. १. िाह; प्रखर उष्ट्िता. २. िोधार्ा आवेश; अचतशय संताप. 
 स्त्री. जळ; धातूर्ा रस केपयावर, तापचवपयावर चनघालेला मळ, वाया रे्लेला, जळलेला भार्. 
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जळप, जळंप पु. ज्या व्यवहारार्ा दृढ अभ्यास िंाला असेल त्यारे् स्वप्न पडिे. (चि. पडिे.) 
 
जळपिे  अचि. रार्ाने बरळिे, भकिे; जळफळिे. [सं. जपप] 
 
जळकपपळी स्त्री. झपपळीर्ी एक जात. 
 
जळिळ स्त्री. तडफडाट; रार्ाने लाल होिे; मनात जळिे. 
 
जळिळिे अचि. १. रार्ाने संतप्त होिे : ‘अपमानानें जळफळुनी ।’ – मसंर्ी ५०. २. तापाने शरीर 
ऊन होिे. [सं.] 
 
जळिळाट पु. संताप. [जळिे चि.] 
 
जळिळीि चव. १. उष्ट्ि; आर्ीसारखे (ऊन); जळजळीत. २. िोधयुक्त; संतप्त. 
 
जळबंब  न. पाण्यार्ा भरपूरपिा, र्रं्ळ; पािी बाहेर साडंिे (निी, तलाव, चवहीर यातंील). 
 चव. पाण्याने भरपूर, तुडंुब; जलमय (निी र्.). 
 
जळमट  न. १. घराच्या पाख्यावररे् झकवा झभतीवरील कोचळष्टक, सुतेरा. २. पीठ, फळे, धान्द्य 
नासले असता त्यामंधून चनघिारे िोरे, जाळे; कृचमजन्द्य तंतू, िोरे. ३. तोंडातून चनघिारा कफ, शेंबडू, 
र्ोठलेले रक्त र्त्याचिकारें् तंतू. पहा : जळंवट [सं.] 
 
जळमनुष्ट्य, जळमािूस पु. १. मत्स्यकन्द्या–मत्स्यपुत्र; पाण्यात राहिारी एक कल्पपत मनुष्ट्यजात. : 
‘र्ोपानंी जळमनुष्ट्य माचरले ।’ – हचरचव १३·१६८. २. (ल.) कोळीजात; कोळी. ३. अचतशय लहान, खुजा 
मािूस. 
 
जळमळिे अचि. पाण्याने काठोकाठ भरिे. [सं. जलमय] 
 
जळमळीि चव. पाण्याने काठोकाठ भरलेले; तुडंुब. 
 
जळमंडप पु. कळसूत्री बाहुपयारं्ा खेळ. 
 
जळमंडपी पु. १. जळमंडप खेळ िाखचविारा; खेळ्या. २. खेळातील बाहुली : ‘को जळमंडचपयारें् 
नार्िे जाि । कळसूत्राधीन असे की ।’ – भचव ५७·२१३. 
 
जळमांडवी स्त्री. पाण्यात वाढिारी एक वले : ‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : कव्हिी एकु जळमाडंचवयेर्ें रोप 
पाचिया ंआंतु घाली ।’ – लीर्पू ४४७. 
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जळमांडवी स्त्री. र्ािंवा; चफरताना डोक्यावर धरलेले कापडारे् छत्र : ‘र्ोसावीयावंरी जळमाडंवी 
धचरली : लोकु पुसे : राघविेव हो : हें कवि :’ – लीर्पू १७६. 
 
जळमांडवी स्त्री. जळिीडेर्ी जार्ा; पुष्ट्कचरिी; बाधूंन काढलेला तलाव : ‘र्ोसावी भीतचर बीजें 
करीचत : बारव ेजळमाडंवीए श्रीमुख प्रक्षाचळती’ : – लीर्पू ७५. 
 
जळमुय  स्त्री. एक प्रकारर्ी बारीक मंुर्ी. ही र्ावली असता फार आर् होते. (र्ो.) 
 
जळवि  न. लाकडे; सरपि; जळि; र्ंधन. 
 
जळवि, जळविी स्त्री. १. जाळिूक; र्ाजंिूक. २. सते्तच्या जोरावर चिलेला त्रास. (र्ो.) 
 
जळविे  अचि. त्रास िेिे. (बे.) 
 
जळविॉ चव. सते्तच्या जोरावर त्रास िेिारा. (र्ो.) 
 
जळवाि  पहा : जाळवाि; चवपाचिका : ‘त्याच्या पायाचं्या जळवातार् स्मरि चतला िंालं’ –रथर्ि 
१३६. 
 
जळवारधी पु. कोळी : ‘तव ंर्ळु आसुडी । जळवारधी ॥’ – राज्ञा १४·१४६. 
 
जळवेकरी पु. जळवा चवकिारा, लाविारा मािूस. 
 
जळवेि  पु. एक वृक्षप्रकार : ‘चबबवा, कवठी…वते, जळवते हे वृक्ष…’ –सभा १०१. 
 
जळवेि  स्त्री. (समुराच्या पोटातील) उष्ट्ि प्रवाहार्ी लाट; (‘जळ’ ियथी घेऊन) जळाच्या 
पाण्यार्ी लाट : ‘अजब जळवलेींर्ा ओिंरता अल्ग्नस्पशच’ – अंया २२५. 
 
जळशयन न. जलचनरा, जलमंचिर : ‘मर् र्ीताथुचसार्रीं । जळशयन जाले ।’ – ज्ञा १०·२१. 
 
जळंब पु. जळजळ, कफ, लाळ र्. : ‘तेयाचर्या तोंडा । येर जळंबार्ा लोंढा ।’ – राज्ञा १३·५६३. 
 
जळंबट  न. १. लाळ; कफ; खाकरा : ‘तयाचर् पाहे या तोंडा । येईल जळंबटार्ा लोंढा ।’ –ज्ञा 
१३·५६४. २. पहा : जळमट [सं. जाल] 
 
जळंबिे  अचि. भरून येिे; िाटिे : ‘िेखुचन माजें अंतकरि । जळंबलें  िुखें ॥’ –चिपु ३१·५२. 
 
जळा स्त्री. अव. जळवा : ‘चसरा तोचडती जळा लाचवती । या नाव आचिभचूतक ।’ – िास ३·७·३५. 
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जळाऊ  चव. सरपिाजोरे्; जाळण्यास योग्य. 
 
जळाऊपिे चिचव. मनात जळून; जळफळून : ‘जळाऊपिे मािंी र्ौकशी करू लार्ले.’ – लबोतोअ 
८९. 
 
जळाधारी स्त्री. पाण्यार्ी िंारी; पाण्यारे् भाडें : ‘या चशलेवर जळाधारींतून पािी पडंू लार्लें  म्हिजे 
चशलेवरील पूजेर्ी फुले आसपास चवखुरली जातात.’ – स्मया ३०५. 
 
जळापिे पहा : जळपिे (कु.) [सं. जपप] 
 
जळांि चव. अथारं्; अत्यंत खोल; अचतशय खोल; ठाव लार्त नाही असे (पािी) : ‘भक्तजनीं म्हिीतलें  
: जी जी : एथ कार्सेन साडंोवा बाधंवैल : हें जळातं पािी :’ – लीर्उ १·१६. 
 
जळीि न. १. जळलेला, वाया रे्लेला भार्. २. बुडालेले, वसूल न होिारे पैसे. ३. िाह; प्रखर उष्ट्िता. 
 स्त्री. १. धातू तापचवण्यात झकवा चवतळचवण्यात आलेले नुकसान. (चि. जािे.) २. जळालेले घर, 
र्ंज, पीक र्. अग्नीने िंालेले कोितेही नुकसान. ३. जचळताबद्दल चमळिारी नुकसान भरपाई. ४. अन्द्यायाने 
लािलेला कर, िंड, ओिें. पहा : भुदंड. ५. रै्रकारभारामुळे िंालेपया नुकसानीबद्दल केलेला िंड. ६. 
जाळण्याकचरता ठेवलेला पिाथच (सरपि, र्वत र्.). [सं. ज्वल] (वा.) जळीि जाळिे – अन्द्यायाने त्रास 
िेिे. (जे जळले आहे झकवा जळत आहे तेर् पुन्द्हा जाळिे). 
 
जळीिखि पु. १. कुळाकडून येिे असलेली बाकी आपयानंतर त्या कजचखतास झकवा 
िस्तऐवजास म्हितात. २. सिर बाकी चमळत नाही असे चिसून आपयावर त्या बाकीसंबधंी जवळ असलेले 
करारपत्रक; बुडीत रकमेरे् खत. 
 
जळीिबाकी स्त्री. १. बाकी राचहलेला, यावयार्ा पैसा (रयत, कूळ याचं्याकडील). २. जी परत 
येण्यार्ी आशा नाही अशी बाकी. 
 
जळीिी  पु. आर् लाविारा; जचळत करिारा : ‘एखािा जाबसाल बोलण्यार्ा पडला तर 
जळीती आपि नसावें. आर् पडली ती चविंचविें होिें कठीि.’ – ऐको ४२३. 
 
जळीपळीर्ी भाडंिे न. अव. घरास आर् लाविे, िुसऱ्यार्ी बायको काढून नेिे यासंारखी भाडंिे : 
‘ह्ानंार् लोक ‘जळीपळीर्ीं’ भाडंिे म्हितात.’ – र्ावंर्ाडा २२. 
 
जळीमळी चिचव. चजकडेचतकडे. (कु.) 
 
जळू, जळूका स्त्री. १. एक जलतंतू. रक्त शोषिारा प्रािी; शरीरातील अशुद्ध रक्त काढून 
टाकण्यासाठी जळवारं्ा उपयोर् करतात. : ‘र्ोवी जळवा अशुद्ध घेती ।’ – िास १·१०·५५. २. (लहान 
मुलार्ी) थोडे थोडे सारखे चपण्यार्ी चिया. िूध चपताना आईरे् स्तन लवकर न सोडिाऱ्या मुलास उदे्दशून 
म्हितात. [सं. जलौका] 
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जळॅर, जळार न. डास; मच्छर. (र्ो.) 
 
जळौचे सचि. सते्तच्या जोरावर लोकासं त्रास िेिे. पहा : जळवि 
 
जळ् ळं, जळ् ळं मेिं उद्र्ा. (बायकी) नापसंतीिशचक झकवा त्रासिायक उद्र्ार; जळो; आर् लार्ो. 
 
जळ्ळ्या  उद्र्ा. नापसंती, रार् र्. िशचचविारे उद्र्ार; जळो; आर् लार्ो ! : ‘अर्िी रचववारीसुद्धा 
तुम्हालंा त्या जळ्ळ्या ऑचफसात काम असतंर् थोडंतरी.’ – अआर्ं २१. 
 
जंक न. नावरे्ा एक प्रकार. [र्ं.] 
 
जंक्शन चव. (ल.) पटाईत; उत्तम; तरबेज : ‘तो र्डी ह्ातला अर्िी जंक्शन मािूस हाय.’ – चमरास 
१७७. [र्ं.] 
 
जंग पु. १. र्ंज, कीट; (लोखंड, ताबं,े चपतळ यावंरील) ताबंरा. (चि. र्ढिे.) २. (ल.) क्षीिता; 
जडता; माचलन्द्य; उपयोर्ात नसपयामुळे येिारी ग्लानी. [फा.] (वा.) जंग देिे – पुष्ट्कळ चिवस चटकिे, 
राहिे (एखाया धंयात, कृत्यात मािूस झकवा वस्तू). 
 
जंग न. तारवार्ा प्रकार; र्लबत; जहाज : ‘नावा होडीं बेचडया जंर्ें चवस्तीिे ।’ – नरुस्व ७२०. 
 
जंग पु. घाटसर; घंुर्रारं्ी माळ; घंटा वरै्रे : ‘बलैाचं्या र्ळ्यातंील जंर्ारं्ा नाि.’ –एचशआ २५१. 
 
जंग पु. लाछंन; िोष : ‘आम्हापुढें तुम्ही पळता हा जंर् तुम्हावर आहे याप्रमािे बहुत लाजचवलें .’ – 
ऐको ३९९. 
 
जंग चव. पुष्ट्कळ : ‘र्जचचत कचव (कैक) जंर्’ – (र्ंरु् हैबती) मला ७५. 
 
जंग पु. स्त्री. लढाई : ‘तीन वष े सतत जंर्…’ – जोफुसगं्र १४३. [फा.] (वा.) जंग जंग पछाडिे – 
अचतशय श्रम करिे; प्रयत्नारं्ी पराकाष्ठा करिे. 
 
जंगजू चव. भाडंखोर; कलार्तीखोर. 
 
जंगजोड, जंगजूट पु. स्त्री. १. भरपूर व र्ारं्ली ल्स्थती; सुबत्ता. २. भरलेले घरिार; संसार (पुष्ट्कळ 
मुले–बाळे, र्ाकर – नोकर असलेला). ३. योग्य जोड; जम. ४. संजोर्; जुळिी; साचहत्य. (चि. घालिे, 
करिे.) ५. मैत्री : ‘जंर्जोड यासी करावा यैसा मनसबा घातला आहे.’ – पेि २०·४५. 
 
जंगजोड पु. युद्धार्ी व्यवस्था : ‘जंर्जोड बसेल.’ – ऐलेसं १०·५३·४५. 
 
जंगट चव. र्ंजलेले. 
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जंगट न. काशार्ा तास िेवापुढे आरती वरै्रे म्हिताना वाजवावयारे् वाय; िंेंर्ट. [ध्व.] 
 
जंगट खटिा त्रासिायक बाब; र्ोष्ट : ‘त्यामुळे असपया जंर्ट खटपयारं्ा चवर्ारसुद्धा माझ्या िचररी 
डोक्याला असह् होता.’ – संबा १६१. 
 
जंगड, जंगडी स्त्री. एकत्र जंुपलेपया पशूतंील चनकट संबंध; योर्. यावरून िाट मतै्री. [सं. युज्] 
 
जंगिे अचि. कीट र्ढिे. 
 
जंगम पु. चशवार्ी उपासना करिारा एक पथं; झलर्ायत जात व व्यक्ती. झलर्ायत लोकारं्ा रु्रू : 
‘जंर्मास रुर चशकचवण्यार्ा अचधकार नसे.’ – चनबधंसंग्रह ११८. 
 
जंगम चव. हलचवता येण्यासारखे; र्ल : ‘सरकारने त्यार्ा काही जंर्म माल जप्त केला.’ – चवजी ६. 
[सं. र्म्] 
 
जंगम स्त्री. एक रानफळ व त्यारे् िंाड. (र्ो.) 
 
जंगमकजदगी, जंगममाि, जंगमणमळकि पु. स्त्री. १. हलचवता येिारी संपत्ती; भाडंीकंुडी. २. (कायिा) 
जमीन व भमूीशी संलग्न असिाऱ्या वस्तू झकवा अशा संलग्न वस्तंूशी लर्टून राहिाऱ्या वस्तू खेरीजकरून 
हरएक वस्तू. 
 
जंगम ढवळे समारंभातील आर्ारचवर्ारशून्द्यता. 
 
जंगमपट्टा पु. १. जंर्म लोकाचं्या कपाळावरील लाबंलर्क भस्मार्ा पट्टा. त्यावरून २. (ल.) 
(उप.) याप्रमािे एखाया बाईने लाचवलेले कंुकू. 
 
जंगमणवद्या स्त्री. झलर्ायतारं्ी शासे्त्र र्. 
 
जंगमणवष न. प्राचिज चवष. 
 
जंगम शेटाई ओढूनतािून आिलेली प्रचतष्ठा. (को.) 
 
जंगमी चव. जंर्म लोकासंंबधंी. 
 
जंगम्या पु. खरीपाच्या जोंधळ्यावरील रोर्. याने ताटे वाळू लार्तात व ताबंडी चिसतात. 
 
जंगि, जंगिा, जंगाि पु. र्ंज; कळंक : ‘नवसार्र आचि जंर्ल यारं्ें र्ूिच िारंूत चमश्रि केपयास 
त्यापासून चहरवी ज्वाला उत्पन्न होते.’ –अिी १५. 
 चव. जंरे्ल; र्ंजलेले. [फा. जंर्] 
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जंगि न. अरण्य; िंाडी; उजाड, ओसाड, नापीक, मनुष्ट्य वस्ती नसलेली जमीन, जार्ा. [सं.] (वा.) 
जंगि णिरिे – शौर्ास जािे; िंाड्ास जािे. 
 
जंगि चव. वाधचक्याने जीिच िंालेला (मनुष्ट्य, प्रािी). 
 
जंगिखरडा पु. कापिी होण्यापूवीरे् चपकारे् पाहिीपत्रक, आिेवारी; अंिाजपत्रक. 
 
जंगिगरक, जंगिगकय  चव. िंाडािुंडपानंी भरलेले (जमीन, शते) : ‘बार्ाईत जमीन जंर्लर्कच  पािी 
पाटसुद्धा जाहली आहे.’ –समारो २·२४४. 
 
जंगिचट्टी स्त्री. जंर्लातील प्रवाशाकंचरता उतरण्यार्ी जार्ा : ‘उतरताना खाली जंर्लर्ट्टी 
चिसली.’ – भोवरा ३०. 
 
जंगि णचमिी, जंगिी णचमिी स्त्री. एक प्रकारर्ी चर्मिी (पक्षी); बोर्ा चबलचबली; ही साध्या 
चर्मिीपेक्षा लहान असून चहरे् पोट चपवळे व र्ोर् आचि पाठ काळी असते. 
 
जंगिट  चव. जंर्ली; रानवट; खेडवळ; अडािी. 
 
जंगिशाही स्त्री. रानराज्य : ‘त्या वळेी जंर्लशाहीच्या बािशहार्ी झसहर्जचना सुरू होऊन वरच्या 
अस्मानी सवालाला जचमनीर्ा जबाब चमळतो.’ – रासं ५. 
 
जंगिा स्त्री. एक राचर्िी. 
 
जंगिा पु. १. कठडा (माळवी). २. कळंक; र्ंज. 
 
जंगिी चव. १. पहा : जंगिगरक. २. रानटी; रायवळ; रानामधील (सवच प्रकारर्ी िंाडे – चशशू, सार् 
याखंेरीज). ३. मुद्दाम लार्वड न केलेले (िंाड). ४. न सुधारलेला; खेडवळ; अडािी; चबन मािसाळलेला 
(पशू, मािूस, लोक). ५. जंर्लात राहिारा. ६. जंर्लासंबंधी. ७. (ल.) असभ्य : ‘तेव्हाच्या जंर्ली 
वार्ण्याबद्दलरे् आपले मत’ – कोउ १४६. 
 
जंगिीजट चव. खेडवळ. 
 
जंगिी णहरडा रानटी चहरडा. (हा चहरडा कोवळा घेऊन वाळचवला म्हिजे त्याला बाळचहरडा (हचरतकी) 
म्हितात.) 
 
जंगिी माठ जंर्लात वाढिारी एक शाकभाजी : ‘ही वधायु झकवा चर्रायु शाक असते.’ – वसृ २६६. 
 
जंगिी मुणद्रका स्त्री. एक शाक वनस्पती : ‘रु्जरातेपासून काशमीरापयंत उत्तर भारतात आढळिारे हे 
शाकवानस आहे.’ – वसृ ९६९. 
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जंगिोजड चव. रानटी. 
 
जंगाट चव. र्ंजलेले; जंर्लेले. 
 
जंगाि पहा : जंग 
 
जंगी स्त्री. अंर्डी; िाट मतै्री. 
 
जंगी स्त्री. १. बिुंकीर्ी र्ोळी मारण्यासाठी तटाला ठेवलेले भोक. २. लहान चखडकी : ‘तटाच्या 
वरच्या बाजूला बिुंकीने मारा करायला उपयुक्त अशी चछरे (जंग्या) ठेवलेली आहेत.’ –मसंधचव ३०६. 
(र्ो.) 
 
जंगी चव. १. लढाईचवषयी; लष्ट्करी. २. मोठा; भयंकर : ‘चकपपयातं चफरंर्ी रोचहला जंर्ी’ – ऐपो 
१८२. ३. प्रर्ंड; अवाढव्य. 
 
जंगी िाबूि तरवारी, ढाली वरै्रे शस्त्रारं्ा केलेला ताबूत. 
 
जंगीपूर  न. रेशमार्ी एक जात. 
 
जंगी भोवरा पु. भो, भो असा आवाज करिारा भोवरा. 
 
जंगुमिा चव. लाडकी; आवडती : ‘उभ्या वाटेनं र्ालली । पाहा माही जंरु्मला । पळे बाहेर 
खेळाला । र्ेंडु र्ािंिीनं नेला ।’ – वलो ८१. (व.) 
 
जंघ, जंघा स्त्री. १. माडंी; सबंध पाय. पहा : जघन २. पोटरी. [सं.] 
 
जंघत्राि, जंघात्राि न. माडंीरे् झकवा पोटरीरे् चर्लखत. 
 
जंघि, जंघाि, जंघळ,जंघाळ, जंघी चव. वरे्वान; र्पल (घोडा) : ‘जंघाल जो पवन –सं –
र्चतर्ी सव ेघे ।’ – रकाव्य ७; ‘हे वामनेक पिभचूम नमोचन जंघी ।’ –रकाव्य ४. 
 
जंघी चव. माडं्ा असलेला : ‘…नसोचन जंघी । एके चिनींर् रचवसूत नभास लंघी ॥’ – निस्व ३. 
 
जंजार पु. १. ओिें. २. त्रास; प्रयत्नारं्ी पराकाष्ठा. (चि. तोडिे.) [सं. जंज्] 
 
जंजाि, जंजाळ  पु. १. त्रास; कष्ट; िर्िर्; झर्ता; कटकटी; उपद् व्याप; रु्ंतारु्ंत; संसारातील 
अडर्िी : ‘जर्ज्जाळ जंजाळ हा सवच तूटे ।’ – िाचव ८. २. आचधव्याधी; लोढिे; यातना; त्रास (मािसाचं्या 
कामार्ा). ३. शुक्लकाष्ठ. (वा.) जंजाि िोडिे – अचत त्रास, कष्ट सोसिे. जंजाि पछाडिे – १. छळिे; 
यातना िेिे. २. खूप प्रयत्न करिे; जोरार्ा प्रयत्न करिे. 
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जंजाळ स्त्री. जेजाला (तोफेर्ा एक प्रकार) : ‘नाळे मार्े नाळ । शतें सोडीत जंजाळ । जिो आचर्या वतेाळ 
। ऐसा बेटा भाडंला ।’ –ऐको ४००. 
 
जंणजरा  पु. पाण्यातील चकल्ला : ‘प्रत्येक खाडीच्या तोंडाशी बाधंलेले जंजीरे.’ – स्वप १२७. 
 
जंणजरी  स्त्री. १. लहान साखळी. २. कमान (घड्ाळार्ी); शडेा. [फा.] 
 
जंणजरी  स्त्री. जंर्ी; र्वाक्ष. 
 
जंणजरी  चव. तीक्ष्ि : ‘भवंयकमाना ओढुन मारसी नेत्रबाि जंचजरी ।’ – प्रला १०६. 
 
जंणजरी गोळी स्त्री. जोडर्ोळी. 
 
जंजीर स्त्री. नर् : ‘एक जंजीर फील.’ – पया ३८४. 
 
जंजीर स्त्री. १. पहा : जंणजरी स्त्री १. २.बेडी : ‘र्ळ्यात जंजीर तोफेर्ी.’ – चर्थोशा ६६. [फा.] (वा.) 
जंजीर पटकिे – पराकाष्ठेर्ी खटपट करिे; धडपड करिे. (व.) 
 
जंजीरजाणमनी स्त्री. बधंपत्र; जामीनपत्र. 
 
जंजीरबंद चव. १. भरभक्कम; संर्ीन (र्मारत). २. अर्िी बरोबर (चहशबे). ३. सुसंर्त (भाषि, 
लेखन). [फा. जंजीर–साखळी] 
 
जंजेणरया स्त्री. साखळ्या; पायारं्ा एक अलंकार. [फा.] 
 
जंज्याळ  स्त्री. पहा : जेजाि. लाकडी बठैक (िस्ता) असलेली मोठ्या तोंडार्ी बिूंक. चहच्या 
तोंडार्ा व्यास १ ॥ ते २ र्ंर् असून नळीर्ी लाबंी ७ चवती असते. [सं. जंज्] 
 
जंि पु. पक्वाशयात उत्पन्न होिारे वाटोळे, र्पटे, चनळे, काळे कृमी. [सं. जंतु] 
 
जंिर न. १. तार काढण्यारे् यंत्र, पट्टी. २. यंत्र. ३. तीक्ष्ि तारेरे् शस्त्र, आयुध. ४. धार लावण्यार्ा 
िर्ड. ५. कातण्यारे् साधन. (िंाडी). [सं. यंत्र] 
 
जंिरपट्टी, जंिरपाटी, जंत्रपट्टी, जंत्रिळी  स्त्री. (सोनारी) एकापेक्षा एक बारीक अशी अनेक 
भोके पाडलेली लोखंडी जाड पट्टी. या भोकातूंन तार ओढून आवशयक चततकी बारीक करतात. जंतीर. (र्ो.) 
 
जंिरमंिर पु. न. १. जािूटोिा; छाछू; छू मंतर; थातूरमातूर. २. (चिल्ली) वधेशाळा (सवाई 
जयझसर्ाने बाधंलेली). [सं. यंत्र + मंत्र] 
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जंिरी स्त्री. लाकडाच्या घनफळारे् कोष्टक. (िंाडी) [सं. यंत्र]  
 
जंिवािाळे न. जंतामुळे फुर्िारे पोट. 
 
जंिी स्त्री. (अव. जंत्या) कडीपाटाच्या कड्ावंर व चकलाच्याखंाली बसचवलेपया र्ोलर्ीच्या लहान 
पट्ट्ट्या. (बे.) 
 
जंिु, जंिू पु. १. डोळ्यानंा न चिसिारे सूक्ष्म जीव, कृमी. २. सजीव प्रािी चवशषेतः सरपटिारा 
प्रािी झकवा कीटक. [सं.] 
 
जंिुघ्न न. सडण्यार्ी चिया करिाऱ्या जंतंूना प्रचतबधं करिारे औषधी रव्य; जंतू नष्ट करिारे औषधी 
रव्य; जंतुनाशक. 
 
जंिुभयगंड पु. (मानस.) प्रत्येक र्ोष्ट जंतुमय असण्याबाबतर्ी अतार्णकक, अवास्तव भीती. 
 
जंिुयुद्ध  न. (राज्य.) चवषािूचं्या साहाय्याने मानवसंहार करिारी युद्धपद्धती. 
 
जंिुरोधी चव. (वैयक.) जंतंूच्या वाढीस प्रचतबधं करिारी (रव्ये झकवा औषधे). 
 
जंिुवादी पु. (ल.) क्षरु र्ोष्टींना महत्त्व िेिारा : ‘र्ाडर्ीळ हे जंतुवािी आहेत.’ – खपा १७३. 
 
जंिुवाहक चव. ज्याचं्यामुळे जंतंूर्ा संसर्च–प्रसार होऊ शकेल अशी व्यक्ती. 
 
जंिुशास्त्र न. रोर्कारक कृमींबद्दल चववेर्न करिारे शास्त्र. 
 
जंत्र न. १. यंत्र. २. पहा : जंिरपट्टी. ३. तोफ; बंिूक. ४. लाकूड पोखरण्यारे् साधन. (र्ो.) [सं. 
यंत्र] (वा.) जंत्रािून ओढिे – १. (ल.) कडक चशस्त लाविे (िाडंग्या मुलास). २. कसोशीने पाहिी करिे; 
परीक्षा करिे (चहशोब, जबानीमध्ये). जंत्री धरिे – कडक रीतीने वार्वनू काम घेिे; तरवारीच्या धारेवर 
धरिे. 
 
जंत्र न. वाय : ‘तव जंते्र वाचजनली अनुहाते.’ – एरुस्व ६७. 
 
जंत्रमंत्र  पहा : जंिरमंिर 
 
जंत्रािून ओढिेिा (चव.) अचतशय कृश िंालेला; र्रकातून काढलेला. 
 
जंत्री स्त्री. १. िमवार यािी; सूचर्पत्र; अनुिमचिका; कोष्टक; र्ोष्टी झकवा हकीकती यारं्ी परंपरा, 
साखळी; शकावली; सनवार कोष्टक. २. यािी; सूर्ी; सारिी; कॅटलॉर् : ‘त्या गं्रथातील र्ुकारं्ी जंत्री 
धडाधड म्हिून िाखवीत.’ – व्यल्क्तरेखा १६६. 
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जंत्री चव. यंत्राने तयार केलेले. [सं. यंत्र] 
 
जंत्री स्त्री. मूस; सार्ा. (व.) [सं. यंत्र] 
 
जंदना चि. बाळंत होिे; जन्द्म िेिे. [सं. जनक] 
 
जंद्री स्त्री. पायात घालण्यार्ी रुप्यार्ी साखळी; तोडा. (अव.) जंरयो. (कु. र्ो.) [फा. जंजीर] 
 
जंपिी पु. िंपती; नवराबायको. [सं. िंपती] 
 
जंपर पु. पोलक्यार्ा एक प्रकार : ‘चहरवीर्ार साडी, पोपटी रंर्ारे् जंपर.’ –सोबत १७. 
 
जंब पु. प्याला. (िंाडी) 
 
जंब, जंभ पु. न. १. ढोंर्; बताविी. २. र्वच; अहंकार. [सं. िंभ] 
 
जंबया, जंणबया, जंज्या पु. एक प्रकारर्ी कट्यार; जंजीर. [फा.] 
 
जंबाि चव. हुशार; कुशाग्रबुद्धीर्ा; चनष्ट्िात. (र्ो.) 
 
जंबाळ पु. १. चर्खल; राड; रेंिा : ‘तो तो फुरे् कुरे्हिारीं मूत्रेंचह जेचव जंबाळ ।’ – मोकिच २८·१९. २. 
पाण्यात वाढिारे एक िंाड. [सं. जंबाल] 
 
जंबीर पु. न. १. झलब.ू २. झलबार्ी एक जात. [सं.] 
 
जंबीराम्ि न. झलबापासून चनघिारे अम्ल. 
 
जंबु, जंबू न. स्त्री. जाभंळारे् िंाड आचि फळ. 
 
जंबुक, जंबूक पु. कोपहा. [सं.] 
 
जंबुणद्वप, जंबुद्वीप न. १. झहिुस्थान. २. काशमीरर्ा जम्मू हा प्रातं. [सं.] 
 
जंबुरक, जंबूर, जंबूरा, जंबूणरया पु. उंटावरील एक लहान तोफ : ‘सूत्रबनाळी जंबुरे उंटावर रोखुन ।’ 
– ऐपो १०९. [फा. िंंबूरक] 
 
जंबुरेदार पु. उंटावरर्ा र्ोलंिाज; जंबुरा र्ालचविारा : ‘एक हजार उंटावररे् जंबुरेिार होते.’ 
– िुरं १७४. 
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जंबुका पु. जंबुरा; तोफेर्ा एक प्रकार : ‘जाटाजवळ जंर्ी सामान भारी. तोफारं्ी जंबुक्यांर्ी मार फार 
यामुलें  तोंड कोिारे् न लारे्.’ –ऐको ४०७. 
 
जंबुदी चव. पार्ूसारखा चहरवा रंर् असलेले. [फा. िुंमुरूचि = पार्] 
 
जंबुिािीि णकरि, जंबूपार णकरि (भौ.) अचतनील चकरि. सूयचप्रकाशाच्या विचपटातील जाभंळ्या 
पट्ट्ट्याच्या पलीकडर्ा, साध्या डोळ्यानंी न चिसिारा पट्टा. यार्ी तरंर् लाबंी सु. ४००० ॲर्स्रॉम 
एककापयंत असते. 
 
जंबुसरी चव. परिेशी चबयारे् (पीक). 
 
जंबूर, जंबोर पु. चखळे उपटण्यार्ा मोठा चर्मटा, मोठा अंबर : ‘चमठू्ठनं जंबुरानं डब्यार् ं िंाकि 
उखडून काढलं’ – बाचवबु २६२. 
 
जंबूशेरी, जंबूसरी चव. परिेशी बी वापरून चपकचवलेले (पीक); बी आिून चपकवलेले (भईुमूर्) : 
‘आचि जंबशूरेी हाय !’ – उअं २०. 
 
जंबेरी स्त्री. कार्िी झलबार्ी र्ोड जात. पहा : जंबीर 
 
जंबोरा पु. मोठा अंबर; चखळे उपटण्यार्ा चर्मटा. 
 
जंभ पु. (यंत्र) जबडा; िोन वस्तू अर्र वस्तंूर्ी िोन भार्ानंी पकड साधता यावी यासाठी केलेली 
रर्ना. 
 
जंभ बंधक जंभ बसचवलेला, वस्तूर्ी पकड घेऊ शकिारा भार्. 
 
जंभोरा चव. अचतशय आंबट (िही वरै्रे). (ना.) [सं. जंबीर] 
 
जंव चिचव. १. जोपयंत. २. पावेतो; पयंत. २. जो; त्यार् वेळेस; तोर्. ३. जेव्हा; जै : ‘मुखाचस जंव 
पातलीं श्रम अरण्य ऐशीं पिें ।’ – केका ८०. [सं. यिा, यावत्] 
 
जंवट, जवट न. १. मंडळी; टोळी; जमाव; कंपू; समुिाय. २. जोडपे, जुळे : ‘तैसी जाि जवटें । 
िोन्द्ही र्ये एकवटें ।’ – ज्ञा १३·९६१. 
 
जंवकबधु  पु. िंवझबिू : ‘अल्ग्न आचि स्फुझलर्ा । जंवझबधु आचि मेघा । …चजतुला पाडु ॥’ – 
श्रीकृष्ट्िर् १९·२४०. 
 
जंवर चिचव. जोपयंत. पहा : जववर : ‘करी स्मरि भपूती जंवर आठवोनी पिा ।’ – नवनीत ४७५० 
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जंववर, जंववरपयंि, जंववरपावेिो चिचव. जोपयंत. 
 
जंवसर चिचव. जोपयंत. (कु.) 
 
जंवळा चव. जुळा : ‘तेया याको र्साकारे्आ कुमरा । जंवळा बंधु होता िुसरा ॥’ – चिपु ११४. 
 
जा 
 
जार्जिा चव. जािारा; नाहीसा होिारा; अशाश्वत : ‘धन कि लक्ष्मी सकळ । जार्जिे ।’ – िास 
३·१०·४७. [सं. या – याचयन् = जािारा] 
 
जार्त्री, जाईत्री पहा : जायपत्री 
 
जार्यांचे चव. (उसने आिलेले परत यावयारे् असते त्यास अनुलक्षून) केव्हातरी जािारे : ‘आता ं
जार्यारें् जैसें लेिें । आंर्ावचर आहार् वािें ।’ –ज्ञा ९·४०८. 
 
जार्ि, जाईि चव. केसाळ (कुते्र) : ‘बनकरीरे् भाव जार्ले र्डे : ते र्ालती धनुवाडे ।’ – रुस्व ७४६. 
 
जार्िेपि न. १. जाईच्या फुलासारखे नाजूकपि : ‘रूपारे्चन जार्लेपिे’ – एरुस्व १९२. २. 
सवचश्रेष्ठत्व. 
 
जाई स्त्री. बायको : ‘पतीच्या शापाने चशळा िंाली अचहपयाबाई । रामाच्या स्पशाने उद्धरली र्ौतमार्ी 
जाई’ – जलोसा २४४. [सं. जाया] 
 
जाई स्त्री. एक फुलवेल व चतरे् फूल; मालती. [सं. जाचत] 
 
जाई स्त्री. भोवरा चफरवण्यासाठी त्याला रु्ंडाळायर्ी िोरी. (अचह.) 
 
जाई स्त्री. जाळी. 
 
जाईऊळ, जाऊळ न. जाईरे् फूल : ‘फाकिे की सुकिे । जाउळारे् ।’ – अमृता ४·८ [सं. 
जातुल] 
 
जाईदाद स्त्री. मालमत्ता : ‘आम्हासं जमेचतसुद्धा सोडावे आचि जाईिाि पचहपयापासून आम्हाकडे 
आहे ती मात्र यावी असे जाबसाल.’ – ऐको ४२३. 
 
जाईिळी स्त्री. जायफळारे् िंाड. 
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जाउपे न. १. पहा : जायपे. २. वत्स; लेकरू; मूल : ‘क्षीरसार्रारें् जाउपे ।’ –वच्छह २८२. ३. जुळे 
मूल. 
 
जाऊ स्त्री. नवऱ्याच्या भावार्ी, चिरार्ी बायको. [सं. यातृ] (वा.) जाऊ भाऊ नसिे – धाक 
िाखचविारा, ताब्यात ठेविारा कोिी नसिे. स्वतंत्र असिे. 
 
जाऊक, जावक  न. र्ाईरे् झकवा म्हशीरे् वासरू. पहा : जाउपे, जावपे (व.) [सं. जन् – जात] 
 
जाकव पु. घोड्ास जीन तंर् बाधंला असता होिारा रोर्. याने फोड उठतात. – अश्वप २·३०१ 
 
जाकिी  चिचव. जेव्हा; ज्या वेळी, ज्या काली. 
 
जाकसिे अचि. र्ाजंलेले असिे : ‘आडले आकसले जािावें…कोिी येकासी ॥’ –िास १२·१०·६. 
 
जाकळिे सचि. १. ग्रासिे : ‘भ्रमें जाकळे लार्पया सपच ।’ – मुआचि ३२·७३. २. चवव्हळ होिे; 
पोळिे; कळवळिे : ‘शोकें  जाकळे राजा धमच ।’ – मुआचि २९९·१३९. [सं. जक्ष्] 
 
जाकळिे सचि. व्यापिे : ‘चिठी जाकळोचन चनघो पाहे ।’ – ज्ञा ६·२६७. [ते] 
 
जाकळिे सचि. मोह पाविे. 
 
जाणकट, जाकीट न. सिऱ्यावर घालावयार्ा तोकडा कपडा; चबनबाह्ारं्ी बंडी. [र्ं. जॅकेट] 
 
जाख स्त्री. र्वताच्या मुळारें् तंतू; ति : ‘अळी खिून मुळ्या उघड्ा कराव्या, जाखा छाटाव्या.’ – 
मज्ञा २·२६. [सं. शाखा] 
 
जाखिे पहा : जोखिे 
 
जाखिे उचि. साभंाळिे. (व.) 
 
जाखीि  पहा : जखीि 
 
जाखीर, जाखेर पु. यक्षवीर; जाखमाता; यचक्षिी; मंत्रतंत्र करिाऱ्या िेवता : ‘तंव एकी म्हिीतलें  : जी 
जी : यातें जाखीरार्ा िेव्हारा असे : सुपलीया : असचत :’ – लीर्पू ५३९. 
 
जाग पु. (अर्ानक मृत िंापयास) मृताच्या िहाव्या झकवा बाराव्या रात्री केलेले जाग्रि. या वेळी र्ार 
िेविंाडे चमळवनू वायािीपूवचक समारंभ करतात. (को.) [सं. जार्ृ] 
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जाग स्त्री. १. जार्ृतावस्था; जार्रि. (चि. होिे, येिे.) २. हालर्ाल; र्डबड; र्जबज. (घर, 
खेडेर्ाव यातंील) (राजा.) ३. र्िी; र्ोंर्ाट (िाट वस्तीतील, जते्रतील). ४. कोित्याही प्राण्यार्ी एखाया 
जारे्तील सतत वस्ती; पहारा; वर्क बसण्याजोरे् अल्स्तत्व. ५. वस्ती : ‘यवतेश्वराच्या डोंर्रावर मनुष्ट्यार्ी 
जार् असपयामुळे तो डोंर्र न र्ढता.’ – स्वप ३६४. ६. र्ाहूल. (र्ो.) [सं. जार्ृ] (वा.) जागे करिे, होिे 
– सावध करिे, हुशार करिे, होिे. 
 
जागचे जागी चिचव. १. त्यार् स्थळी; असलेपया जाग्यावर. २. आपि होऊन; िुसऱ्याने न सारं्ता. 
 
जागजूग स्त्री. हालर्ाल; जारे्पि; र्ाहूल : ‘…बाहेरर्ी िंाडंमाडंही स्तब्ध होती. जार्जूर् 
नव्हती.’ राकाघाका ११. 
 
जागड स्त्री. स्वास्ा य. 
 
जागिा चव. जार्ा; जार्ृत. 
 
जागिे अचि. १. जार्त राहिे; सावध राहिे; लक्ष ठेविे. २. चनजून उठिे; जारे् होिे, असिे; िंोप न 
घेिे. ३. पहारा करिे; सावधचर्री ठेविे. ४. लक्ष िेिे; िखल ठेविे; काळजी घेिे (धंिा, नोकरी, र्नाम, 
शपथ, वर्न यारं्ी). ५. ताजे असिे; आठविे, स्मरिे (अभ्याचसलेले शास्त्र र्.). [सं. जार्ृ –जार्रि] 
 
जागिे सचि. पाळिे; साभंाळिे : ‘… पि वर्नाला ते जार्ले नाहीत.’ – राऊ ३६३. 
 
जागिा चव. १. जार्रूक; सावध; िक्ष. २. तजेलिार; तेजस्वी; टवटवी असिारा; ज्यार्ी सुधारिा 
आचि रक्षि काळजीपूवचक होते असा; संस्कृचतसंपन्न; सुल्स्थतीने युक्त (धमच, चवधी, र्ाल). ३. तरतरीत; 
जोमिार (मन, बुद्धी र्.). ४. ताजेतवाने; न र्ंजलेले; मचलन नसलेले (चमळचवलेले ज्ञान). ५. लोकाचं्या 
डोळ्यापंुढे असिारा व ज्यार्ी लोकानंा नेहमी आठवि होते असा; आठविीत राचहलेला (मेलारे्ला मािूस, 
र्ोष्ट, वृत्तान्द्त, प्रसंर्). 
 
जागिा, जागिी  चव. शक्ती, रु्ि आचि सामा यच यानंी युक्त; तत्काल फलिायी; उपासकाला 
पाविारी (िेवार्ी मूती, मंत्र–तंत्र, औषध); जार्ृत. 
 
जागणिक चव. १. जर्ार्ी; जर्ासंबधंी : ‘जार्चतक शातंतेला जो धक्का बसिार आहे.’ – के 
१७·६·३०. २. चवश्वव्यापी; सावचचत्रक. [सं. जर्त्] 
 
जागणिकीकरि  न. िेशात खुला व्यापार, रु्ंतविुकीसाठी मोकळी बाजारपेठ आचि तंत्रज्ञान व 
कुशल व्यावसाचयकानंा िेशातंर करण्यास सुलभ कायिेकानून अशी जार्चतक व्यवस्था. 
 
जागिी  चव. जार्ृत (स्थान); उपासकाला पावते असा लौचकक असिारी (िेवता) : ‘वाटेत एक 
ओढा लारे् व त्या काठी एक जार्ती िेवी असे.’ – एचपआ २६६. 
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जागिी जोि, जागिी ज्योि पहा : जागिा. कडक; सामा याने युक्त अशी िेवी, िेव, मंत्र, औषध; सय 
: पचरिामी; तात्काल फलिायी र्ोष्ट; खडखडीत िैवत; रामबाि औषध : ‘जार्ती जोती काचढली हनुमान 
रूपें ।’ –श्रीसप्र ३·४२. 
जागिी झोप, जागिी णनद्रा १. र्ाढ नसलेली, सावध िंोप; थोडीशी र्ाहूल लार्तार् जार् येते अशी 
िंोप. २. डुलक्या घेिे; पेंर्िे. 
 
जागिी भाषा प्रर्चलत भाषा; चजवतं भाषा. 
 
जागिेपिा पु. उपासकाला पाविारे, जार्तृ िैवत : ‘(तडवळ्याच्या) साऱ्या महारारं्ी मारुतीच्या 
जार्तेपिावर श्रद्धा होती.’ – व्यंमाक १३. 
 
जागमाग स्त्री. लोकारं्ा वावर; वस्ती : ‘जवळपास जार्मार् नव्हती.’ – माखा ४९. 
 
जागर पु. जुर्ारातील िानार्ा एक प्रकार : ‘र्ौिानी जंु पडत असे : कडु जार्रू : नािु : बेतीया :’ – 
लीर्पू २८. 
 
जागर, जागरि पु. न. १. जारे्पिा, जार्ृतावस्था. २. चनरा संयमन; िेखरेख; पहारा. ३. िेवतेप्रीत्यथच 
चववचक्षत कालपयंत जार्ण्यार्ा प्रकार. ४. पुनरावृत्ती; उजळिी करिे; नव,े ताजे करिे (विे – घोषाने मंत्र); 
मंत्रजार्र : ‘… या र्ोंधळाला वाघ्यामुरळीर्ें ‘जार्रि’ असेही म्हटले जाते.’ – मसंधचव १४८. [सं. जार्ृ] 
(वा.) जागर घाििे – खंडोबाच्या नावाने वाघ्यामुरळ्या आिून, त्यारं्ी पूजा करून, त्यानंा जेवावयाला 
घालून नार्चविे. (माि.) [सं. जार्ृ] 
 
जागर, जागरि पु. न. पुरातन काळरे् नाटक : ‘जते्रपूवी १५ चिवस जार्र होत असतो. जार्र म्हिजे 
र्ोव्यारे् मूळ नाटक’ – अहार्ो २३७. (र्ो.) 
 
जागर, जागरि पु. न. नारळी पौर्णिमा. 
 
जागरि  न. (मानस.) मेंिूला चियाशीलतेच्या उच्च पातळीवर आिून सावध करिारी ल्स्थती; 
ही ल्स्थती जालमय उद्दीपन यंत्रिेकडून वर मेंिूकडे जािाऱ्या संिेशामुंळे चनमाि होते. 
 
जागरा चव. १. अचतशय जार्िारा. २. जार्ा राहिारा; िक्ष; सावध. 
 
जागरूक चव. १. सावध; िक्ष. २. जार्रिशील. ३. उघड (पुरावा). 
 
जागरूकिा स्त्री. सावधपिा; िक्षता; सजर्ता : ‘आपिाचवरुद्ध कोिी हंू र्ूं करतें काय, हे पाहण्यार्ी 
जार्रूकता मात्र या राजेश्रींनी भरपूर िाखचवली.’ – शलेे १५५. 
 
जागरे न. जार्ृती; जारे्पि : ‘नीि मारूचन जार्रे । नाचंिजे जेवी ।’ – अमृता ४·१. 
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जागि स्त्री. १. पहारा; राखि; सावधानता. २. पहारेकऱ्यार्ा पर्ार. ३. जार्रि; जार्ृतावस्था. 
 
जागि, जांगि स्त्री. १. जारं्ड; सारं्ड; जोडिी. २. (र्वडंी) एका िर्डात खार्ा घेऊन त्यात िुसरा 
िर्ड बसचविे; िोन िर्डानंा खार्ा घेऊन ते लोखंडी बाराने साधंिे. [सं. युग्] 
 
जागिकी, जागिी स्त्री. जार्पयाबद्दलर्ी मजुरी, राखिावळ : ‘र्ावंातं घोडें, र्ाडी मुक्कामाला 
राचहली तर महार जार्ले अधा आिा जार्लकी घेतात.’ – र्ावंर्ाडा ९७. 
 
जागल्या, जागळ्या पु. पहारेकरी; रखवालिार; प्रवाशाचं्या सामानावर पहारा करिारा 
खेड्ातील महार; रामोशी; रात्री र्ावार्ी राखि करिारा, पहारा करिारा : ‘जार्ले मात्र सवचत्र आढळतात.’ 
– र्ावंर्ाडा ३५. 
 
जागविे, जागणविे उचि. १. जारे्, जार्ृत करिे, ठेविे; जारे् राहून काळ काढिे : ‘आपला 
मोठेपिा जार्वत ती अशीर् आर्रटपिे सोसत राहाते.’ – अधो ९. २. पहारा करिे; नजर ठेविे. ३. 
(सामा.) राखिे; पाळिे; ठेविे. वाक्यरर्नेत यार्ा पुष्ट्कळ शब्िाशंी जोडून उपयोर् करतात. जसे :— अब्र ू
– मान – नाव जार्चविे – अब्र,ू नाव साभाळंिे; शील राखिे. [सं. जार्ृ] 
 
जागसुिा, जागेसुिा, जागसूद चव. १. र्टकन जार्ा होिारा; िंोप सावध असलेला; ज्यार्ी िंोप 
र्टकन उघडते असा : ‘कव्हिी एकु नीजेला जार्सुता असे’ – दृपा ५२. २. जार्ता; सावध : ‘केरूर्ी िंोप 
‘जार्सूि’…’ –बाब ५८. [सं. जार्ृत] 
 
जागा स्त्री. पु. १. स्थळ; स्थान. २. चरकामे स्थळ; अवकाश; वाव. ३. हुद्दा; नोकरी; अचधकारारे् चठकाि; 
िजा. ४. बिली स्थळ. ५. पाया; आधार (प्रमाि, पुरावा, समथचन यासाठी). ६. साधन; कारि; चनचमत्त; सवड 
(कृत्यासाठी). ७. उभे राहण्यारे् चठकाि; आधार; साधन; युक्ती; बल; सामा यच. ८. चकल्ला; ठािे : ‘तो जार्ा 
सुरंुर्ाने बुरूज उडवनू घेतला.’ – चर्चशमब ८७. ९. पहारा. [फा. जाय् + र्ाह्] (वा.) (दोन) जागा करिे, 
होिे – िोन भार् करिे; चिभार्िे. जागा घेिे – चरकामी केलेली जार्ा स्वीकारिे; बिली येिे. जागा भरिे 
– नेमिूक करिे; नेमिूक होिे. 
 
जागा चव. १. जार्ृत; िंोपेत नसलेला. २. (ल.) सावध; िक्ष; सावधान : ‘तन्द्मत मान्द्य मला, कीं नय 
तचच्चतीं असे सिा जार्ा ।’ – मोसभा ४·१०३. ३. ताळ्यावर, शुद्धीवर आलेले (मन, वृत्ती) : ‘भरतजनचन जार्ी 
होय रामप्रतापें ।’ – वाभभा ८९. ४. स्वस्थ. [सं. जार्ृ] 
 
जागा पु. जार्र; र्स्त; पहारा : ‘तव ंतराळ जारे् घालताचत : तराळीं पार्ाचरलें  : तुम्ही कोि र्ा :’ – 
लीर्उ १·११. 
 
जागा, जागी, जागे चिचव. चठकािी; ऐवजी; बद्दल. 
 
जागाईि चव. रखवालिार. पहा : जागल्या 
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जागाईि स्त्री. समासफळी; कार्िास रेघा आखावयार्ी फळी : ‘सुऱ्या कातऱ्या जार्ाईत ।’ – 
िास १९·१·१५. 
 
जागाजुगा, जागापागा स्त्री. स्थळ; जार्ा वरै्रे : ‘मंुबईस चतकडून पुढे जाऊन जार्ाजुर्ा सोय रै्रसोय 
पाहून.’ – पलकोघे ३०१. [जार्ा चि.] 
 
जागाबजागा चिचव. जार्ोजार्ी; चठकचठकािी : ‘तीन्द्ही सरिारारें् कमावीसिार जार्ाबजार्ा बसले.’ 
– ऐको ४२५. 
 
जाणगरदार, जाणघरदार, जाणगरी, जाणघरी, जागीर ही रूपे चवशषे प्रर्ारात नाहीत. पहा : 
जाहगीरदार, जाहणगरी, जहागीर 
 
जाणगरजाि व्यल्क्तर्त सेनेर्ी आवशयकता, व्यल्क्तर्त सेवरे्ा करार. 
 
जागीसुिी चव. स्त्री. जार्त बसलेली : ‘बाप रखुमािेवीवरू मािें मानसींर्ा होये । तयालार्ीं सये मी 
जार्ीसुती ।’ – ज्ञार्ा २८६. 
 
जागृि चव. १. जार्ा; सावध. २. शल्क्तसामा यचयुक्त, उपासकाला पाविारे (िैवत) : ‘आमच्या घरामध्ये 
श्रीराघवेंरस्वामींरे् जार्ृत वृंिावन आहे.’ – पुडंचलक. ३. (ल.) सावधचर्त्त; िक्ष; तत्पर. [सं.] 
 
जागृि चव. (चवअ.) चवयुन्द्मय; चवयुत् भाचरत; चवजेर्ा प्रवाह वाहत असिारे (टोक). 
 
जागृि ज्वािामुखी (भ.ू) प्रत्यक्ष उरेक र्ालू असलेला तसेर् पूवी उरेक िंापयारे् पुराव े असलेला 
ज्वालामुखी. 
 
जागृणि, जागृिी  स्त्री. १. जारे्पिा; सावधपिा. २. (ल.) सावधानता; िक्षता. ३. खळबळ; 
र्ळवळ; चजवतंपिा : ‘आमच्या िेशातं असपया उत्सवाने जार्ृचत करण्यार्ा आमर्ा हेतू आहे.’ – चटव्या. 
 
जागेकर  पहा : जागल्या : ‘चघरट्या घाचलती जारे्कर.’ – जैअ ६३·६६. 
 
जागेश्वर पु. जार्ती ज्योत : ‘विे तो जारे्श्वरू ।’ – ज्ञा ६·४४६. 
 
जागोजाग चिचव. सवचत्र (िंाडी). 
 
जागोवा  पु. जार्रि : ‘चिहा खोलिें रात्रीं जार्ोवा ।’ – ज्ञा १६·३४०. 
 
जाग्वार  पु. व्याघ्रजातीतील एक झहस्र प्रािी : ‘काळे चबबळे, काळे जाग्वार, प्यमूा, चठपकेवाला 
वाघ, झसह.’ – वाघझसह १९२. [र्ं.] 
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जाच पु. १. त्रास; र्ाजंिूक; छळिूक; यातना; जेरीस आििे; बेजार करिे : ‘जाळू यारे् हे कर 
आम्हा ंहा सोसवले जार् कसा ।’ – मोसभा ५·३६. २. अशातंता; व्याधी; पीडा; उपाधी; अस्वाा यारे् मूळ. 
 
जाचक चव. जार्िारा; जार्ास कारिीभतू; त्रासिायक (उयोर्, धंिा). 
 
जाचजुिूम पु. अचतशय जार्; छळ; त्रास; पीडा; जुलूम र्. उपरव. (चि. करिे, र्ालचविे.) 
 
जाचि, जाचिी, जाचिूक स्त्री. र्ाजंिूक. पहा : जाच १ : ‘एकूि आताशा तुमच्या पाठीमारे् मोठी 
जार्िी आहे म्हिायर्ी !’ – पलकोघे ३४९. 
 
जाचिे सचि. त्रास िेिे; छळिे; र्ाजंिे. 
 
जाचिे अचि. १. घट्ट बसिे; र्ालण्यास कठीि वाटते, जािे; कष्टाने हलिे झकवा प्रवशे करिे; त्रास 
होईल असा िाब बसिे. २. बोर्क, जार्क होिे; अवमानिे; पीडिे. ३. अथच करण्यास कठीि जािे (कचवता, 
वाक्य). ४. घडून येण्यास अशक्य, असंभवनीय होिे; असंभाव्य, अशक्य असिे. ५. अडिे; खुटिे (घोडा). 
 
जाचना पु. यातना; त्रास; र्ाजंिूक : ‘येमपुरीर्ी जार्ना । भोर्िारू असे ॥’ –चिपु १४·१५७. 
 
जाचविे सचि. जार्, छळ, र्ाजंिूक करिे : ‘पडसी यमा हातीं जार्चवतीं र्ौऱ्याशंी ॥’ – तुर्ा 
२·२५०६. 
 
जाचंद, जाचंदा, जाचोंद्रा चव. त्रास िेिारा; छळिारा (मूळ, जनावर, आजारी मािूस र्.). (कु. 
को.) 
 
जाचंद, जाचोंद्रा  चव. चपर्क्या डोळ्यार्ा; चपर्का. पहा : आचोंद्रा 
 
जाचंदे, जाचवंदी, जाचवंदे न. अव. आईवडील; माताचपता : ‘तवें श्राविें म्हिीतले : मीं श्राविु र्ा : 
जार्िें तान्द्हेंलीं : म्हिोचन पाचियाचंस आला ं:’ – लीर्अ १०७. 
 
जाणचन्निे अचि. िुःख पाविे : ‘कोशचकटु जैसा जाचर्न्नला पैं ।’ –ज्ञा १६·२८२. 
 
जाजिी, ज्यादिी चव. जास्त; अचधक; आिखी. [अर. चिंयाित्] 
 
जाजिी, ज्यादिी स्त्री. १. बढती. २. जबरिस्ती : ‘जाजतीनें पुढेंर् होऊन िेश आपले हातून रे्ला 
हा प्रकार.’ –चर्चशमब ३९. ३. आचधक्य. ४. जुलूम; पीडा; अचधकपिा : ‘ठािीं र्कडील असता ंज्यािती 
करून चटपूनें घेतलीं.’ –मर्सा ७·२१. [अर.] 
 
जाजिी, ज्यादिी आजार पु. जुलूम; पीडा. 
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जाजिी जिाि  जुलूम : ‘याते्रकरू आले आहेत यासं कोिी कज्ज्या भाडंि व जाजती जलाल करू 
नये.’ – ऐलेसं ७·३७८६. 
 
जाजम, जाजीम  न. बसावयार्ी बैठक; रंर्चवलेपया चर्टारे् खाली खारव्यारे् अस्तर असलेले 
वस्त्र, चबछाईत : ‘फरशीवरच्या जाजमावर कोलमडून.’ – अयेवाफु ६५. [फा.] (वा.) जाजमे हंिरिे – 
धरपया जारे्वरून झकवा बैठकीवरून चबलकूल न हलण्यार्ा चनश्चय करिे : ‘त्या पक्षीं सोक्षमोक्ष आजर् व्हावा 
असा चनश्चय करून जाजमे हंतरून जयपूरवापयाशी लढाई घेतली.’ – ऐको ४२६. 
 
जाजमी छीट जाजमाच्या उपयोर्ारे् एक प्रकाररे् र्ीट; छापलेली पासोडी. 
 
जाजरिे अचि. र्ारं्रून बोलिे. [सं. जजच] 
 
जाजरू  न. शौर्कूप; शतेखाना. [अर.] 
 
जाजाविी स्त्री. त्रास; काताविे; अंर्ावर येिे; त्रस्त होिे : ‘सोनीर्ीं बोलिीं जीं ऐकू येत होती; ती 
िुसऱ्या कोिाच्या उत्तरावर प्रत्युत्तरे व जाजाविीं होती.’ – यख १५१. 
 
जाजाविे अचि. १. रार्ाविे; काताविे; अंर्ावर येिे : ‘जाजावला कुरुपती बहु मानसीं रे ।’ – 
वाचवरा ७·१७१. २. त्रासिे; त्रस्त होिे : ‘माहापूरें जाजावला ।’ – िास ३·६·४. 
 
जाजाविे अचि. १. र्ुरडिे; चर्रडिे. २. मरिे; मरि पाविे (अचतश्रमाने झकवा अपघाताने). 
 सचि. चनभचत्सचना करिे. [सं. जजच] 
 
जाजू, जाजू स्त्री. १. आळ; संशय; आरोप : ‘लचटकी जाजू घेऊं नये ।’ – िास २·२·२१. २. भाडंि; 
चवतंडवाि. 
 
जाजोरा पु. पोळ्यारे् चिवशी मुलानंा चमळिारे पैसे. 
 
जाज्वि, जाज्वल्य चव. १. तेजस्वी; प्रखर (सूयच, अग्नी). २. र्कर्कीत; तकतकीत (धातू). ३. 
रु्िकारी; वीयचवान (औषध, मंत्र). ४. तापट; तल्लख; जहाल; र्लाख; उत्साही (मािूस). ५. रार्ीट; 
भयंकर; जार्तृ (िेवता). ६. कायचक्षम; तीक्ष्ि; उच्च िजार्ी (बुद्धी) : ‘त्यारं्ी चवर्ारशक्तीचह मोठी जाज्वल 
असावी.’ – चन २०६. [सं. ज्वल्] 
 
जाज्वल्यमान चव. १. र्कर्कीत; लखलखीत. २. प्रखर; तेजस्वी (अग्नी). [सं. ज्वल्] 
 
जाझ न. पाश्चात्त्य संर्ीतार्ा एक प्रकार : ‘…झकवा जािं संर्ीताप्रमािे उत्स्फुतचतेने स्वातंत्र्य घेतो.’ – 
संआक ११. 
 
जाट पु. रजपुतातंील एक जात व तीमधील व्यक्ती. [झह.] 
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जाणटल्य न. तपस्या; तप : ‘कोिी येक कायच जें तें । जाचटपयाचवि न कळे ।’ – िास ९·४·३९. 
[सं.जचटल] 
 
जाटी स्त्री. छाटी. – (तंजा.) [सं. शाटी] 
 
जाटी स्त्री. र्ाबकू. – (तंजा.) [सं. जटा] 
 
जाठर चव. पोटासंबधंी; उिरस्थ. [सं.] 
 
जाड न. १. घन; ठोकळा. २. आडपडिा : ‘हळू हळू त्यारं्ें पुण्य जालें  वाड । वारलें  हे जाड चतचमरारे् 
।’ –तुर्ा ४०. [सं. जड] 
 
जाड न. पर्ंर्; कासोटा : ‘एकीं वयसेर्ें जाड बाधंलें  । मर् मन्द्मथोचर्धयें कासे लारे् ।’ – ज्ञा ७·८५. 
[ते. जाडी = वस्त्र] 
 
जाड चव. १. स्थूल; जाडर्ा (फळी). २. जाडेभरडे; खरखरीत (कापड). ३. िाट; फार पातळ 
नसिारा (प्रवाही पिाथच). ४. धटे्टकटे्ट; किखर (शरीर). ५. जड; मोठे (ओिें). ६. भारिस्त; प्रौढ; घोर; 
कठीि : ‘प्रबंध कचवता जाड वर्नें ।’ – िास ११·६·८. ७. मोठी; भव्य; प्रर्डं : ‘पुजा िेखता ंजाड जीवीं 
र्ळालो ।’ – रामिास करुिा. ८. लठ्ठ; िाडंर्ा; स्थूल (मािूस, शरीर). ९. घट्ट. पहा : जाडा. [सं. जड] 
 
जाड चव. हत्ती, डुक्कर र्त्यािींर्ी चशकार : ‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : जाड : वाड : कोड : कवतीक : जाड 
पारीध हस्तीर्ी : वाढ पारचधवाघार्ी’ – लीर्पू २१०. 
 
जाडकुळा चव. लठ्ठ : ‘अशीर् ही जाडकुळ्यार्ी चन काटकुळ्यार्ी जोडी ठेवली.’ – र्ोतावळा २६. 
 
जाडगा, जाडगेिा चव. जाड; लठ्ठ; धष्टपुष्ट; र्बिुल (मनुष्ट्य, प्रािी) : ‘लेले झकवा कािे 
याचं्यासारखा अंमळ जाडरे्ला असा मासा त्यासं र्ावतो.’ – चन १०६९. [सं.] 
 
जाडबुडी स्त्री. कोळी (एक जंतू). (बे.) [क. जाड = कोळी] 
 
जाडवी  न. अव. मंर्लकायात पावलावंर काढावयाच्या कंुकवाच्या रेघा. (चि. काढिे.) 
 
जाडसर  चव. झकचर्त जाड. 
 
जाडसुिी चव. जाड्ाभरड्ा सुतारे्, चविीरे् (कापड). 
 
जाडा चव. १. पहा : जाड. २. मोठा चविान; प्रचतभासंपन्न; भारिस्त (पचंडत, कचवता, कपपना, कोटी, 
लेख र्.). ३. भरीव; अथचपूिच; र्हन. 
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जाडाजोड स्त्री. माडंामाडं; व्यवस्था : ‘सारी जाडाजोड तर अर्ोिरर् करून िंाली होती.’ – 
वाळवि १४८. 
 
जाडाधोंगडा चव. १. ओबडधोबड; खरखरीत (वस्त्र). २. भरड िळलेले; भरडलेले; भरभरीत 
(पीठ). 
 
जाडाबार पु. मोठा फटाका : ‘जाडे बारचह लाचवती धडधडी त्यारं्ा उठे तो ध्वनी ।’ – केक १४१. 
 
जाडी स्त्री. १. जाडपिा; घनता. २. स्थूलता; लठ्ठपिा. ३. िाटपिा. पहा : जाड 
 
जाडी स्त्री. धुरीच्या पुढील र्ाव्हरीच्या बलैारें् जू; चशवळ. 
 
जाडी स्त्री. बरिी; सुरई. [तंजा.] 
 
जाडी स्त्री. १. काबंळे; पाघंरण्यारे् जाड वस्त्र : ‘र्ोरार्ी जाडी (काबंळे) राचहपयारे् पाहून र्िधर 
म्हिाले.’ – मसंत ४६. २. वस्त्र : ‘एकी अंर्ी फेडा : आचि जाडी फेडा : जी जी : जाचड चवि न र्मे :’ – 
लीर्उ ७८. 
 
जाडी प्रकरि, जाडे प्रकरि न. (उप.) असामान्द्य मािूस; वजनिार, चविान, श्रीमंत मािूस; बडे 
धेंड : ‘वरील िोघाहूंनचह जाडी प्रकरि जे वरील महाचवख्यात स्वामी त्याचं्याचवषयीं काहंीं चलहून हा भार् 
आटपतो.’ – चन ३३९. 
 
जाडे न. फास नेण्याकचरता र्ाड्ावर केलेली र्ौकट. 
 
जाडेिा  चव. १. जाडा; लठ्ठ. २. जाडसर. पहा : जाडा [सं. जड] 
 
जाड्य न. थंडी; चहव : ‘भटोबास जाड्े आले असे’ – पूजावसर. 
 
जाड्य न. १. वजन; जडत्व. २. मंिपिा; आळस; सुस्तपिा. (ल.) ३. अज्ञान; मूखचपिा. ४. 
औिासीन्द्य; बेचफकीरपिा. 
 
जाड्य न. १. जडपिा; अपार्कता; अन्नार्ा पर्न न होण्यार्ा धमच. २. अपर्नामुळे पोट जड होिे; 
अजीिच. [सं. जड] 
 
जाड्याि न. तेलात पिाथच तळपयावर चशल्लक राचहलेले तेल. (कु.) 
 
जाि स्त्री. १. ज्ञान; ओळख; समज. २. कृपा, िया यारं्ी जािीव, कृतज्ञता; प्रत्युपकारशील वृत्ती. 
(चि. असिे.) ३. नोकरीर्ा झकवा श्रमार्ा र्ौरव; रु्िज्ञता; रु्िारे् र्ीज करिे; रु्िग्राहकता. (चि. जाििे.) 
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 चव. १. जािता; समजिारा; चनपुि : ‘तरी जािा ं नेिा ंसकळा ं ।’ – ज्ञा ५·१६. २. ज्ञानवान; 
बुचद्धवान; चवर्ारशील. ३. लक्ष घालिारा; मानिारा; काळजी घेिारा : ‘नव्हे जर्ीं कोिी मुचकयार्ा जाि ।’ 
– तुर्ा १४८२. ४. कृतज्ञ; उपकारार्ी परतफेड करिारा. ५. सज्ञान; अज्ञान, अजाि नसिारा : ‘साखरेर्ा 
र्ंरावि घडू । जािा र्ोड नेिा कडू ।’ – एभा २८·४६७. ६. भोक्ता; रचसक : ‘पचर सौरभ्य नेलें  चतहीं । भ्रमरीं 
जािीं जे ।’ – माज्ञा १५·५९४. [सं. ज्ञान] (वा.) जाि असिे – म्हशीला जसजसे खािे घालाव ेतसतसे 
चतरे् कासेस अचधक िूध येत असिे. 
 
जाि स्त्री. जानोसा; जानवस घर; वधू झकवा वरपक्षारे् र्ावात एखाया जार्ी उतरिे : ‘नवरिेवनी जाि 
उतरनी सूयातळी । अशी जमकनी बाझशर्नी कळी ॥’ – लोसाको. 
 
जािकार चव. ज्ञानी; समजिारा; ओळखिारा; जािकार; रचसक. 
 
जाििे उचि. १. समजिे; कळिे; ज्ञात असिे; उमजिे; खात्रीपूवचक माहीत असिे. २. (ल.) ओळखिे; 
ियेने, मानाने, र्ौरवाने वार्चविे (जुन्द्या ओळखीच्या िीन, र्रीब मािसास). ३. जािीव असिे; मान्द्य करिे; 
मानिे; प्रत्युपकारार्ी, मोबिला िेण्यार्ी बुद्धी असिे. (नोकरी, श्रम, उपकार याबद्दल). ४. रु्िचवशषे 
माहीत असिे. ५. लाभानुरूप वार्िे. [सं. ज्ञा] 
 
जािि, जाििजािि चिचव. जािूनबुजून; समजूनउमजून; जािून. 
 
जाििमूखय चव. जाित असून मूखचपिारे् ढोंर् करिारा; ढोंर्ी मूखच. 
 
जाििा  चव. १. शहािा : ‘भव बुडवी म्हिुचनर् तव भजनीं सनकाचि जािता रमला ।’ –मोउयो 
६·१. २. चनपुि; तरबेज; हुशार (रोर् बरा करण्यात, सूचतकाशास्त्रात)– परं्ाक्षरी; माचंत्रक; वैिू; पशुवैय. ३. 
(ल.) धूतच; लुच्चा (जसे :— र्ोरार्ा मार् लाविारा, पाण्यार्ा थारं् लाविारा). ४. चनवाडा करिारा; 
न्द्यायाधीश. ५. एखाया र्ोष्टीर्ा र्ौरव करिारा; रु्िग्राहक; आश्रयिाता. ६. (श्रम, उपकार र्.) 
ओळखिारा; जाििारा. ७. परीक्षा करिारा; बऱ्यावाईटार्ी पारख करिारा. ८. वयात आलेला; सजाि. ९. 
वडीलधारा (मािूस). [सं. ज्ञा] 
 
जाििी  स्त्री. बुद्धी : ‘धमाधमच रूपें चजयें । चतयें न र्ोजचवता ं जाये । जािती जे का ं ।’ – ज्ञा 
१८·७२०. [सं. ज्ञा] 
 
जाििी  स्त्री. वयात आलेली स्त्री; सज्ञान. (वा.) जाििी होिे – ऋतुस्नात होिे; न्द्हातीधुती 
होिे. 
 
जाििी कळा १. पचरपक्व, पूिच ज्ञानारे् तेज. (जािपिा आपयावररे्); बुद्धीर्ी र्मक (चि. येिे.) २. 
अप्रत्यक्ष चवषय िशचन; चत्रजर्त आचि चत्रकाल यामंधील र्ूढ वस्तंूरे् ज्ञान. ३. ज्याच्यामुळे भतूबाधा जािली 
जाते असा एक मंत्र. 
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जािपि न. १. ज्ञान; चवित्ता : ‘संतापुढें जािपि । सवचथा आपि न चमरवावें ।’ – एभा ३·३५७. 
२. जाितेपि : ‘जािपिें न चपएचत आंब ।’ – चशव ८४. ३. अल्स्तत्व : ‘तेवीं िंिारं्ें जािपि जािवी असे जें 
ज्ञान ।’ – एभा ३·४११. 
 
जािविी स्त्री. १. सूर्ना; र्शारा. २. जािीव : ‘ऐसी होता ंजािविी’ – राप ं१·१२९. 
 
जािविे उचि. समजिे; कळिे; जाििे; जािीव होिे : ‘ऐसा मानी चवर्ारी । तव जािवते मुरारी 
।’ – कक १·४·१०४. 
 
जािवसा पु. वस्िी. पहा : जानवसा 
 
जािवाय स्त्री. १. शहािपिा. २. जािीव. (र्ो.) 
 चव. फाजील प्रौढी बाळर्िारा; र्ढेल. (र्ो.) 
 
जािणविे उचि. १. समजाचविे; जािण्यास लाविे. २. समजावनू, कळून िेिे; आपले अल्स्तत्व 
भासचविे. ३. बाधिे; अपायकारक पचरिाम करिे (औषधे, सराव नसिाऱ्या र्ोष्टी र्.) [सं. ज्ञापय] 
 
जािसळ, जािसाळ चव. र्तुर; जाििारा. पहा : जाििा 
 स्त्री. र्ातुयच; नैपुण्य ; ओळख; माचहती. 
 
जािसळिे, जािसाळिे अचि. जाित असिे; र्तुर असिे; चनपुि असिे; अनुभव आचि व्यवहार असिे. 
 सचि. परीक्षा करिे; पारखिे; अनुभव पाहिे. 
 
जािा पु. १. चप्रयकर; सखा. २. मंत्रचवया जाििारा : ‘र्ावंोर्ाचंवरे् रु्िीए : जािे : जोर्सी : मंत्रवािी 
मातें फेडावया एचत’ – लीर्पू ३५. 
 
जािावे न. जे्ञयचवषय; जािण्यार्ी र्ोष्ट : ‘जािता ना जाििें । जािावें उरे ।’ – ज्ञा १८·५३३. [सं.जे्ञय] 
 
जाणिजे सचि. (आज्ञाथच) जािाव;े समजाव ेकी; जाहीर कचरतो की; ध्यानात आिाव े(पत्रामध्ये हा शब्ि 
नेहमी योचजतात). 
जाणिवा चिचव. जािूनबुजून : ‘जाचिवा आंब न चपया : तचर हे कार् होए ऐसें तुम्हीचर् वीर्ारा पा ं:’ – लीर्उ 
५४७. 
 
जािी चव. ज्ञानी; शहािा : ‘चतअें वासुंरुवें तचर जािी ।’ – वच्छह ३२६.  [सं. ज्ञानी] 
 
जािीििे सचि. जािविे : ‘वृक्षच्छायेचस बैसता ंमिन । जािीतला मानसीं ।’ – मुआचि १३·७७ 
 
जािीव स्त्री. १. जािण्यार्ी शक्ती; चवषयग्रहिशक्ती; बुद्धी : ‘नातरा जाचिवचे्या आयिी ।’ – ज्ञा 
२·१२९. २. समज; समजूत; ज्ञान : ‘म्हिोचन जािीव स्फुरचवसी ।’ – परमा १·१३. ३. भावना. [सं. ज्ञा] 
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जािीवकळा स्त्री. ज्ञान; आत्मशक्ती : ‘प्रािी व्हावया मोकळा । आधी पाचहजे जािीवकळा । …सहज 
चर् होये ॥’ – िास ९·८·५०. 
 
जािीवपूवयक चिचव.  समजूनउमजून. 
 
जािुपि न. ज्ञान; जािीव : ‘पचर एकेकासी थोर अचभमानु । जािुपिार्ा ं।’ – वच्छ १७१. 
 
जािू, जािो जिू; जिूकाय; जसे काय; यासारखे; माझ्या मते. [झह. जाने] 
 
जािून, जािूनसमजून, जािूनपुसून, जािूनबुजून, चिचव. समजूनउमजून; चवर्ारपूवचक; 
बुचद्धपुरस्सर; उघड्ा डोळ्यानंी : ‘मुला, जािून पुसूनर् हा कार्ि मी तुला चिला.’ – बाळचमत्र २·६५. 
 
जािे अचि. १. र्मन करिे; र्ालू लार्िे; प्रवास करिे; पुढे सरिे; पूवचस्थळ सोडिे. २. पूवचस्थळ सोडून 
चववचक्षत स्थळ र्ाठिे; स्थलातंर करिे. ३. चनघून जािे; नाहीसे होिे; नाश पाविे; हरविे; हलचवलेले 
असिे. ४. लोटिे; िमिे (वळे). ५. चछराचिकातं प्रवशे करिे; आत चशरिे; समाचवष्ट करिे. ६. (चवशषेतः 
भतूकालात उपयोर्) वाया जािे; नासिे; चनरुपयोर्ी, टाकाऊ होिे; खराबिे. ७. घडून येिे; होिे 
(नजररू्क, रु्न्द्हा, योग्य झकवा रूढ मार्ारे् उल्लंघन). ८. एखायाकडून र्ुकून होिे, घडून येिे (र्फलतीने 
एखािी र्ुकीर्ी र्ोष्ट). ९. वजा होिे; कमी होिे. १०. चनबचल होिे; शक्ती जािे; रु्ि जािे (र्ंचरये, औषधे 
यारं्ा). ११. अनुसरिे; पाठीमार्ून जािे; वैधिे; अचभलचषत होिे (मन, डोळे, कान, प्रीती र्.) (वर अथवा 
कडे शब्िाबरोबर प्रयोर्). १२. चिले जािे. (शब्ि, वर्न – भतूकाळी उपयोर्). १३. चविंिे (चिवा, प्रकाश, 
अग्नी). १४. ऱ्हास, नाश होिे. चिंजिे (शरीर). १५. एखाया स्त्रीशी रत होिे; संभोर् करिे. १६. एखािा 
पिाथच चववचक्षत कालपयंत चटकिे. कोित्याही चियापिाच्या वतचमानकालवार्क चवशषेिाबरोबर ह्ा 
चियापिार्ा उपयोर् केला असता त्यार्ा अथच चियासातत्य िशचचवण्याकडे होतो. उिा. १. जसा व्यापार 
वाढवाल तसा मी पैसा िेत जाईन. २. सकमचक चियापिाच्या पूिचभतूकाळाबरोबर उपयोर् केला असता 
कमचकतचरीर्ा अथच होतो. जसे :— तुला चशक्षा केली जाईल. ३. ऊनप्रत्ययान्द्त धातुसाचधताशी उपयोर् केला 
असता यार्ा अथच चियापूिचता िशचचवण्याकडे होतो. जसे :— तळ्यातील पािी आटून रे्ले. ४. िुसऱ्या 
चियापिाच्या आज्ञाथी रूपानंतर ह्ा चियापिाच्या आज्ञाथार्ा उपयोर् केला असता पचहपया चियापिावर 
जोर चिला जाऊन, चियेर्ा जोरिारपिा चसद्ध होतो. जसे – आि जा; ठेव जा; िे जा; कर जा र्. [सं. या] 
(वा.) जाजा येये करिे – चनरथचक पुनः पुनः जािे येिे; खेपा. (चि. घालिे) 
 
जािे अचि. सती जािे : ‘परसोजी महाचडक मेले. बायको जात होती त्यास वरािजी मोचहते याही जाऊं 
चिपही नाहीं.’ –ऐको ४२६. 
 
जािेयाचा चव. जर्ण्यार्ा : आजा ंभरंवसा जाला । जािेयारं्ा ॥’ – राज्ञा ११·६६१. 
 
जािो  उअ. जिू; जिू काय; जसे काही : ‘काटंाचर् काचढला तो जािों तव सूनुच्या मना मचधला ।’ – 
मोकिच ४·१५. [सं. जाने] 
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जािोपरी चिचव. पाहण्यात; िेखत; जािण्याच्या वळेेपासून; अनुभवाच्या, सज्ञानपिाच्या, 
जािपिाच्या काळापासून. 
 
जाि न. बलैारं्ी जोडी; जोते. (र्ो.) [सं.युचत] 
 
जाि स्त्री. रजःकि; झबिू; लवलेश (नकाराथी उपयोर्). 
 
जाि स्त्री. स्वतः : ‘आता ंमिार नाना यारें् जातीवर आहे.’ – ऐचट १·२५. [अर.] (वा.) (आपिे) 
जािीवर करिे, घेिे, देिे, भांडिे – स्वतःच्यार् अकलेने, शक्तीने आचि साधनानंी कोितेही कृत्य करिे. 
 
जाि न. समुिाय; जमाव; समूह; समुच्चय; संघ : ‘तैसा चवषय जातारं्ा र्रा । वाजो नेचिजे र्ंचरयिारा 
।’ – ज्ञा १६·९०. नेहमी समासात उपयोर्. यारं्ी उिाहरिे असंख्य आहेत. जसे :— वस्त्रजात = सवच प्रकारर्ी 
वसे्त्र; वस्त्रातंील सवच प्रकार, नमुने. यार्प्रमािे धातुजात, शब्िजात, रु्िजात, अथचजात, रव्यजात र्. [सं.] 
 
जाि चव. उत्पन्न केलेला; चवशषेतः समासात उपयोर्. उिा. वृक्षजात, फलजात, जलजात, 
कमलजात. जेव्हा जा हे समाजामध्ये िुसरे पि असते तेव्हा त्यार्ा अथच – च्यापासून उत्पन्न िंालेला, 
जन्द्मलेला असा होतो. परंतु जेव्हा पचहले पि असते तेव्हा – ला िंालेला असा अथच होतो. जसे :— ‘पक्षी 
जातपक्ष िंाले म्हिजे आईला सोडतात.’ याप्रमािे जातिोध, जातकाम, जातलोभ = िोधाने, कामाने, 
लोभाने आचवष्ट व िोधजात, कामजात, लोभजात = िोधापासून र्. िंालेला. असे िोन्द्ही प्रकाररे् समास 
वाटेल चततके होतात. जसे :— र्भचजात, संस्कारजात, आनंिजात, िुःखजात, सुखजात र्. [सं.] 
 
जाि चिचव. पूिचपिे. रु्िचवशषेिारे् पूवी जोर येण्यासाठी एक या शब्िासह उपयोर्ात येतो. जसे :— 
एकजात पाढंरा, एकजात चपवळा, एकजात मऊ = पूिच पाढंरा, पूिच चपवळा, पूिच मऊ. 
 
जाि स्त्री. १. प्रकार; वर्च; कूळ; वशं; परस्पराचंवषयी एकत्वार्ी आचि र्तरापंासून चभन्नत्वार्ी भावना 
असलेला मािसार्ा समूह. २. जन्द्मस्वभाव; मूळ स्वभाव; अंर्र्ा रु्ि. ३. झहिू धमातील ब्राह्मि, क्षचत्रय, 
वैशय, शूर हे र्ार विच. यातून व्यवसायपरत्वे, जन्द्मामुळे झकवा र्तर कारिानंी चनमाि िंालेले चभन्न जनसमूह. 
पहा : जािी. [सं. जाचत] (वा.) जािीवर जािे, येिे – मूळ स्वभावाप्रमािे करिे; स्वभावात बिल न करिे 
: ‘… हे मुसलमान… जातीवर रे्पयाचशवाय राह्रे् नाहीत.’ – एपर्ार ४९. 
 
जािर्नाम न. स्वतःच्या हयातीपुरते, वशंपरंपरेरे् नव्हे असे र्नाम. 
 
जािक न. १. जन्द्मकाळच्या ग्रहाचं्या ल्स्थतीवरून मािसाच्या आयुष्ट्यात घडिाऱ्या शुभाशुभ 
र्ोष्टीचवषयीरे् विचन करिारा ज्योचतषशास्त्रार्ा एक चवषय, फलज्योचतष : ‘नंिें जातक वतचवनू । बचळभर नाम 
ठेचवलें  ।’ – हचर ३·५३. २. कंुडली र्त्यािीवरून भचवष्ट्य वतचचविे. ३. चववाह जुळचवण्यास लार्िाऱ्या आठ 
र्ोष्टीपैकी एक. ४. पहा : जािकमय [सं.] 
 
जािक न. स्नेह, अनुरूपता. 
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जािक पु. चभक्ष.ू 
 
जािककथा स्त्री. बुद्धधमातील कथा : ‘जातककथातूंन तो मानवपे्रमी’ – र्ािे १२. 
 
जािकिबा पु. (कायिा) जातमुर्लका. 
 
जािकरी पु. जातीतला मािूस; जाचतबाधंव. 
 
जािकमय न. पुत्रावि; नूतन जन्द्म पावलेपया बालकार्ा चपत्याने करावयार्ा संस्कार. हा संस्कार 
सोळा संस्कारापंैकी आहे : ‘जातकमच नामाचभधान । कचटसूत्र अन्नप्राशन ।’ – भाराबाल ७·१२. [सं.] 
 
जािकशी पु. स्वतः शते नारं्रिारा; स्वतः कसिारा. (र्ो.) 
 
जािकसबी चव. चपढीजात एकर् धंिा करिारा : ‘शतेकरी, सुतार… वरै्रे र्ावरे् जातकसबी 
र्त्याचिकाकंडून ते (चशक्षि) िेण्यार्ी सोय िंाली.’ –र्ावंर्ाडा १८८. 
 
जािकुळ, जािकूळ, जािकुळी स्त्री. न. जात आचि वंश यासंबधंीर्ी सवच माचहती (लग्नाच्या वळेी ही शोधून 
काढून चहर्ा चवर्ार होतो). 
 
जािखि न. हमीपत्र; जामीनपत्र : ‘ऐचसयास पाटीलकी तुमर्ी आचि आपले जातखत रु्ंतले 
यास्तव ३५०० शें रु.रे् र्ावकरी यारें् खत घेतले.’ – ऐको ४२७. 
 
जािखूद चिचव. स्वतः होऊन; जातीने. [अर.] 
 
जािखेवो चिचव. जाताक्षिीर् : ‘जैसें शकंा जातखेवो लोपे । सापपि माळेर्ें ।’ – ज्ञा ९·७३. 
 
जािगंगा, जािजमाि स्त्री. एकंिर सवच जात; एकत्र जमलेली सवच जात (जातीत घेिे, बाहेर टाकिे 
र्. प्रशनारं्ा चवर्ार करण्यासाठी). 
 
जािगोि न. स्वतःर्ी जात आचि स्वतःच्या र्ोत्रातील मािसे याबद्दल समुच्चयाथी; आपपया 
जातीर्ी व र्ोतार्ी मािसे. 
 
जािचावडी स्त्री. सरकारी र्ावर्ावडीखेरीज एखाया जातीने स्वतंत्रपिे बाधंलेली चनवाडा करे्री : 
‘सावचजचनक कामासाठीं र्ावंर्ावड्ाखंेरीज स्वतंत्र जातर्ावड्ा बाधंपया.’ – र्ावंर्ाडा ५५. 
 
जािचौगुिा पु. जातीतपया, जातपरं्ायतीतपया अम्मलिारातंील प्रमुख. 
 
जािजेवि न. सवच जातीला चिलेले जेवि; जातीतील सवच मािसारं्ी पंर्त; ज्ञाचतभोजन. 
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जािणनशी, जािणनसबि चिचव. खास स्वतः; खुद्द आपि; जातीने. 
 
जािनी स्त्री. १. ठाऊक असिे, होिे; वाता; र्वर्वा. २.(ल.) चरकामपिाच्या र्प्पा. 
 
जािपत्र, जािमुचिका न. पु.  स्वतःच्या नावाने केलेला करार, करारनामा. स्वतःर्ी लेखी जबानी; 
स्वतःसंबंधी करारपत्र. 
 
जािपरजाि पु. वशंपरंपरा. 
 
जािपंच  पु. जातीतील प्रमुख अचधकारी : ‘वडर, कैकाडी, कोपहाटी, कंुरे्वाले वरै्रे जातींत 
ब्राह्मिाला न बोलावता जातपरं् लग्ने लाचवतात.’ – र्ावंवाडा ११३. 
 
जािपंचायि स्त्री. न्द्यायचनवाडा करिारी जातीतील प्रौढ व्यक्तींर्ी सचमती : ‘प्रत्येक जातीला 
परंपरार्त अशी एक चवचशष्ट आर्ारपद्धती असते. ती पाळली जाते की नाही हे पाहण्यारे् काम जातीतील वृद्ध 
व आिरिीय व्यक्तींच्या जातपरं्ायतीकडे असते.’ – झहसअन्द्व २५. 
 
जािपाटीि पु. जातीने नेमून चिलेला मुख्य अम्मलिार. पहा : जािचौगुिा 
 
जािपाि स्त्री. १. जातीर्ी, र्ोतारं्ी वशंातील मािसे. पहा : जािकुळी, जािगोि. २. पहा : 
जािगंगा 
 
जािपूि, जाणिपुिी, जाणिपूि स्त्री. जात आचि वंश. पहा : जािगोि [सं.जाचत + पुत्र] 
 
जािपूिचा चव. शुद्ध वशंार्ा, बीजार्ा; कुलीन. 
 
जािभाई, जािभाऊ पु. जाचतबाधंव; स्वजातीय मािूस : ‘आपपया जातभाईच्या चहताकचरता 
सरकार त्या सवडीर्ा कसा िुरुपयोर् करीते’ – चटकेले १·५०२. 
 
जािमुखिार चव. अर्िी स्वतंत्र; बधंनापासून मुक्त. २. कुलमुखत्यार; कुलकारभारी. ३. 
जातर्ौरु्ला, जातपाटील. 
 
जािमुचिका पु. (न्द्याय.) ठरलेपया तारखेला न्द्यायालयात उपल्स्थत राहिे, कजच र्ुकते करिे 
यासंारख्या बाबी पूिच करण्यार्ी हमी िेिारे, न्द्यायालयात झकवा िंडाचधकाऱ्यापुढे केलेले बंधपत्र. 
 
जािमुबारक स्त्री. खुद्द; श्रीमंत; राजा; स्वामी : ‘सरकारर्ें जातमुबारकेर्ें लक्ष सोडून जे असतील 
त्यारं्ा बंिोबस्त मनोियानुरुप केला जाईल.’ – मर्सा ७·२९. [अर.] 
 
जाििग चव. १. मोठ्या कुळातील, जातीतील (जनावरे, फळे). २. स्वतःच्या जातीर्ा; 
जातीसंबधंीर्ा. (कर.) 
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जािवेद  पु. अग्नी : ‘सुटत शर धडाडी पेचटजे जातविेें ।’ – मुरामायुद्ध २१८. [सं.] 
 
जािव्यवहार पु. ‘स्वतः व्यवहार करण्यास योग्य; पधंरा वषापुढील तरुि मािूस; सज्ञान. 
 
जािसरंजाम, जािजागीर पु. लष्ट्करी सेवेबद्दल स्वतःर्ा पर्ार म्हिून चमळालेली जार्ीर झकवा 
र्नाम; उत्पन्नार्ा जेवढा भार् चशलेिाराच्या, सरिाराच्या अर्र मुत्सयाच्या स्वतःच्या चनवाहाथच चिलेला 
असतो तो; जातीचनशी लष्ट्करी र्ाकरी केली पाचहजे या करारावर चिलेला सरंजाम. 
 
जािा न. पहा : जािे 
 
जािापाय, जािापाया पु. ऱ्हास; क्षय; नाश; उतरती कळा. (चि. येिे, लार्िे, होिे, सुर्िे.) 
 
जािाबाकी स्त्री. (कारकुनी) पर्ार िेऊन झकवा खर्च करून राचहलेली बाकी; चशल्लक. 
 
जाणि, जािी स्त्री. १. (संर्ीत) रार्ार्ा आरोह व अवरोह ह्ामधील स्वरसंख्येवरून रार्ारे् जे प्रकार 
होतात ते प्रत्येकी. त्यारं्ी संख्या ९ आहे. २. (संर्ीत) न्द्यास, अंश, ग्रह र्त्यािी स्वर, तसेर् ताल, कला, मार्च 
हे ठरावीक असून अमुक एक रस उत्पन्न व्हावा अशी योजना ज्या एखाया चनयमबद्ध स्वररर्नेत असते तो. 
चहरे् प्रकार िोन – शुद्ध जाती व चवकृत जाती. ३. (संर्ीत) मात्राचनयमावरून तालारें् िंालेले प्रकार प्रत्येकी. 
[सं.] 
 
जाणि, जािी स्त्री. १. जात; प्रकार; वर्च. २. वंश; कूळ; बीज. ३. विच. पहा : जाि [सं.] 
 
जाणि, जािी स्त्री. (सास.) १. एक अलंकार. २. छंिार्ा एक वर्च. [सं.] 
 
जाणि, जािी स्त्री. अंश व छेिारें् एकीकरि. उिा. चवशषे–शषे जाती. [सं.] 
 
जाणि, जािी स्त्री. १. जाई; वले व फूल : ‘जैसे जातीरे् मुकुल । का ंतेज परी शीतल ।’ – ज्ञा १६·११५. 
२. मालती; र्मेली. [सं.] 
 
जाणि, जािी स्त्री. वािातील िुसऱ्या प्रकारर्ा िोष. स्वतःवरही उलटण्यासारखे िुसऱ्याला चिलेले 
िूषि. 
 
जाणि, जािी स्त्री. (तत्त्व, तकच ) नर–मािीत लैं चर्क संबंध होऊन प्रजोत्पािन होऊ शकते असा 
जैचवक वर्ीकरिार्ा प्रवर्च. 
 
जाणिअंध पु. र्रर्र चफरवनू भोवळ आिण्यार्ा एक खेळ : ‘मर् र्ोसावी उभे ठाकले : बार् : या 
: एथौचन जाचतअंधार्ा खेळु िाखवीजैल : जातीअंधा बाहुबळ :’ – लीर्उ ३५९. 
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जाणिगि पद्धिी (राज्य.) समाजातील एखाया संपूिच वर्ाशी झकवा समूहाशी संबचंधत झकवा त्यानंा लार्ू 
असलेली पद्धती. 
 
जाणिगंड पु. जातीबद्दलच्या अचभमानाने पछाडिे : ‘तो प्रशन म्हिजे जाचतर्ंड’ – केतका ७८. 
 
जाणिजुिी स्त्री. जाईजुई : ‘जाचतजुती पानें पोफळें पचरएळी’ – मधउ ५४. 
 
जाणिदंड पु. १. जातीने लािलेला कर. २. जाचतबचहष्ट्कृत मािसाने शुद्ध िंापयावर जातीला 
यावयार्ा िंड. 
 
जाणिणनहाय चव. जातीप्रमािे; जातवार : ‘लोक जाचतचनहाय मत िेतात.’ – िोहस ७२. 
 
जाणिपक्ष पु. सामुिाचयकरीत्या जात (संबंध जात एक धरून चवर्ार करताना). 
 
जाणिपुिी, जाणिपूि स्त्री. वशं; कुळी. पहा : जािपूि 
 
जाणिपुिीचा चव. खानिानीर्ा; कुलीन. 
 
जाणिप्रमािपत्र न. (समाज.) १. चवचशष्ट जातीत जन्द्मपयाबद्दलरे् अचधकृत पत्र. २. जातीर्ा िाखला. 
 
जाणिप्रवृणत्त, जाणिप्रवृत्ती स्त्री. (समाज.) जातीच्या वतचनार्ा स्वाभाचवक कल. 
 
जाणिबणहष्ट्कार पु. (राज्य.) वाळीत टाकिे; आपपयार् जातीतून बचहष्ट्कृत करिे. 
 
जाणिभेद पु. वशं, विच अर्र चनरचनराळे उयोर् यावरून समाजारे् पडलेले वरे्वेर्ळाले र्ट. 
जातीजातींत चभन्न आर्ार, रूढींमुळे जाचतभेि उत्पन्न होतात. जातींमधील चभन्नत्व, असमानता.  [सं.] 
 
जाणिभ्रष्ट चव. जाचतबचहष्ट्कृत; जाचतबाह्; बाटर्ा. 
 
जाणिभं्रश पु. जाचतबचहष्ट्कृत होिे; जातीस मुकिे. 
 
जाणिमयादा स्त्री. जातीरे् चनयम (र्ालर्लिुकीरे्); जातीने घालून चिलेले बंधन. 
 
जाणििक्षि न. जातीरे् चवशषे झकवा सामान्द्य रु्िधमच. जातीर्ी रीत, वतचन. 
 
जाणिवंि चव. १. उच्च घराण्यातील, कुळातील; खानिानीर्ा; घरंिाज; कुलीन; उत्कृष्ट : 
‘चकजचवज कचरताती जातीवंत पाखरे ।’ – सला ४१. २. पहा : जाििग 
 
जाणिवाचक चव. १. (व्या) वर्च–प्रकार–भेििशचक (संज्ञा). २. सामान्द्य, वर्चवार्क (नाम). 



 

 

अनुक्रमणिका 

जाचतवार्क चव. जातीरे् नाव, उल्लेख असलेली. उिा. जाचतवार्क चशवी र्. 
 
जाणिणवखय पु. जाचतवतं, उत्तम भोर् : ‘जें चवखो त्रीवीध : एकु जाचतचवखो : एकु वैजात्यचवखो : 
एकु ग्रामचवखो : जयामंाचज जाचतचवखो तो उत्तमु :’ – लीर्उ ३५५. 
 
जाणिवैर न. जन्द्मतः असिारे शत्रतु्व; स्वाभाचवक वैर. 
 
जाणिव्यवस्था स्त्री. (समाज.) समाजात चनमाि िंालेपया जातीनुसार केलेली समाजार्ी व्यवस्था 
यामध्ये रोटीबेटी व्यवहार उच्चनीर्ता, स्पृशास्पशृता यासंबधंीरे् चनयम येतात.  [सं.] 
 
जाणिव्यवहार, जाणिवेव्हार पु. चवचशष्ट समाजामध्ये प्रर्चलत असलेपया र्ालीरीतींरे् आर्रि : 
‘कीं जाचतववे्हारा परौता ।’– ऋव १४. 
 
जाणिसंस्था स्त्री. अनेक जातीजमातींत चवभार्लेली समाजव्यवस्था. 
 
जाणिसंहार पु. एखाया चवचशष्ट वाचंशक झकवा राष्ट्रीय र्टार्ा हेतुपुरस्सर संहार करिे. 
 
जाणिसूध चव. जाचतशुद्ध; शुद्ध जातीर्ा; उत्कृष्ट : ‘ऐसा जाचतसूध थोडा एकु आचत :’ –लीर्पू ३१. 
 
जाणिस्मर न. पूवचजन्द्मीरे् स्मरि असलेला : ‘ती जाचतस्मर असतात.’– युर्ान्द्त १५९. 
 
जाणिस्मृणि, जाणिस्मृिी स्त्री. पूवचजन्द्मस्मरि : ‘मर् जाहली जाचतस्मृती ।’ – रु्र् ११·९२. 
 
जाणिस्वभाव पु. १. कुळार्ा, जातीर्ा, वर्ार्ा स्वभाव; जाचतलक्षि. २. जन्द्मस्वभाव; प्रकृचतस्वभाव. 
 
जािीचा चव. १. जातीने; जातीसंबधंाने. २. जन्द्मस्वभावार्ा; जाचतवतं; अस्सल : ‘तुका म्हिे तेथें पाचहजे 
जातीर्ें । येरा र्बाळारे् काम नोहे ।’ –तुर्ा ३५८७. ३. खानिानीर्ा; मोठ्या कुळातला. 
 
जािीचा चव. स्वतःर्ा : ‘र्ंरोजी किम… जातीरे् घोड्ास र्ािंीरे् नाल करून नालबिंी करीत होता.’ –
मिरू १२५. 
 
जािीचे आंगवि स्वारें्करून परािम; स्वतःर्ा आवाका : ‘र्ोहिकर जाट यारं्ा र्रािा ग्वालेर घ्यावी हे. 
परंतु जातीरे् आंर्वि थोडे तथाचप उयोर् करीतर् होता. तो ग्वालेर श्रीमंतानंीं झशयास चिली.’ – ऐको ४२७. 
 
जािीचे िेकरू (ल.) लुच्चा, लबाड मािूस. 
 
जािीि  स्त्री. १. भात भरडण्यारे् मोठे लाकडी जाते. २. जात्याच्या आकारारे् िारूरे् िंाड. ३. 
जात्यार्ी पेड, तळी; जाते. (राजा.) पहा : जािि (को.) 
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जािीने चिचव. १. स्वभावतः ; जन्द्मस्वभावाने. २.स्वतः; खुद्द : ‘लढाई घेऊ जातीने’ – ऐपो ३९१. 
 
जािीपत्री स्त्री. जायपत्री. [सं.] 
 
जािीिळ न. जायफळ. [सं.] 
 
जािीयिा स्त्री. जातीजातीतील चभन्नत्व. 
 
जािीय णनवाडा (राज्य.) १. जातीजातींतील हक्कासंबंधी न्द्यायचनवाडा, फैसला. २. चब्रटीश सरकारने 
ऑर्स्ट १९३२ मध्ये भारतातील चवचवध धमच व जाती यारं्ा राजकीय प्रशन सोडवण्यासाठी जाहीर केलेला 
चनिचय. या चनवाड्ाप्रमािे मुस्लीम, अस्पृशय, शीख, अँग्लो र्ंचडयन यानंा स्वतंत्र मतिारसंघ िेण्यात आले. 
 
जािीयवाद पु. (राज्य.) राष्ट्र झकवा एकूि समाज यापेक्षा आपला धमच झकवा जात यावर अचधक 
चनष्ठा ठेवण्यार्ी प्रवृत्ती. 
 
जािीस  सवच. स्वतःस : ‘जातीस जखम लार्ली व बसावयाच्या घोड्ास जखमा लार्पया, मोठी 
शतच केली.’ –ऐको ४२८. 
 
जािे न. िळण्यारे् साधन, यंत्र; धान्द्य िळून पीठ करण्यारे् िर्डी साधन. (चि. ओढिे. चफरविे) 
घट्टी; घंटी; र्क्की; जातीि: ‘िळुचनया पीठ केलें  । काळ बलै तेचह चर्ळी । ऐसें हें िुष्ट जातें । बहुता ंजनालंा 
छळी ।’ – मध्वक ३८९. [सं. यंत्र] 
 
जािे न. मुलींर्ा एक खेळ. 
 
जािे उकट्या चव. टाकी लाविारा. 
 
जािे परिे चव. उपरे; तात्पुरते : ‘वतनी र्ाकर जातेपरते नाही.’ – पेि २·९२. 
 
जात्य, जात्यणत्रभुज न. (भचूमती) काटकोन चत्रकोि. [सं.] 
 
जात्य युग्म (उपकरि) (र्.) कंपासपेटीतील, एक कोन काटकोन असिारी चत्रकोिी आकारार्ी 
उपकरिे. 
 
जात्य समांिरपृष्ठक (र्.) ज्यारे् सवच पषृ्ठ समारंतरभजु र्ौकोन असतात असा बहुपषृ्ठक. 
 
जात्यस्मरत्व न. मार्ील जन्द्मातील स्मरि : ‘त्याचस जात्यस्मरत्व जाले : मी अमुकी : ऐसी मार्ील 
अवघी ववेस्ता साघंीतली :’ – लीर्पू २८१. 
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जात्यंध  चव. १. जन्द्माधं; उपजत आंधळा. २. (ल.) जातीच्या अहंतेमुळे ज्यार्ी दृष्टी िूचषत 
िंाली आहे असा; जातीच्या फाजील अचभमानामुळे ज्यार्ा तोल रे्ला आहे असा. [सं.] 
 
जात्यंध णक्रडा एक प्रकारर्ा खेळ : ‘जात्यधं चिडे लघुत्व प्रर्टीयें करिें’–लीर्उ ३५९ (शीषचक) 
 
जात्या, जात्या ं चिचव. १. स्वभावतः; प्रकृत्या. २. स्वतः; जातीने : ‘अन्निान करीत असता ंआपि जात्या 
आपले स्वकमीं उजू तवाजू करून’ –भाब ५२. 
 
जात्रा पहा : जत्रा 
 
जाते्रकार चव. जते्रला रे्लेला, जािारा; याते्रकरू. 
 
जाथू चिचव. कायम; सतत; नेहमी; चनयचमतपिाने (नोकरी, होिारा नफा, घडून येिारी र्ोष्ट). 
 चव. फार चिवसारं्ी (जुनी, रूढ–र्ालरीत). 
 
जादा, ज्यादा पु. १. अचधक; जास्त. २. चवशषे; चनराळे; स्वतंत्र. पहा : जवाद [अर.] 
 
जादा ििबी स्त्री. फाजील मार्िी, तर्ािा : ‘स्वराज्यार्ा अंमल वाजवी मामूलप्रमािे िेत जावा, 
ज्यािा तलबी न करावी.’ – खलप २·११३. 
 
जादू स्त्री. १. माया; रे्टूक; र्ंरजाल; चपशाच्चचवया; जारिमारि; अचभर्ार; शाबरीमंत्र. २. या चवयेर्ा 
प्रयोर्. [सं. यातु] 
 
जादूगर, जादूगार, जादूगीर चव. १. जािू करिारा; रे्टक्या. २. जािूचवया जाििारा. ३. कपटी; 
चहकमती. [फा.] 
 
जादूगरी, जादूणगरी स्त्री. रे्टूक; मोचहनी. पहा : जादू : ‘जािूचर्री नजरबिंीनें दृष्टी फसते. पि 
कारकुनी कलमबिंीनें सृष्टी फसते.’ – रासं १८. [फा.] 
 
जादूचा कंदीि पु. पडयावर चर्ते्र अर्र िेखाव े िाखचवण्याकचरता उपयोर्ात आितात तो तीव्र 
प्रकाशार्ा कंिील. 
 
जादूटोिा पु. १. जािूचवया; भतुाटकी, मंत्रतंत्र, जािू यानंा व्यापक संज्ञा : ‘… जािूटोण्यार्ा 
उपयोर् करून चनसर्चशक्तींना कह्ात आिण्यार्ा प्रयत्न’ – मसं १३५. २.(ल.) मोचहनी. [फा.] 
 
जाद्दह पु. मार्च मुधो [अरं.] 
 
जान न. हाचन; नुकसान. (व.) [फा.; सं.] 
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जान पु. स्त्री. १. जीव; आयुष्ट्य. २. प्राि, आत्मा : ‘वजीरखानासी बाि लार्ता ंहौयातं जान सोचडली ।’ 
– र्पुचस्त्रपो २१४. ३. (ल.) चप्रयकर; चप्रया. [फा.] 
 
जान पु. लग्नार्ी वरात. 
 
जान, ज्यान पु. लोकरीर्ा र्ावठी र्ालीर्ा; बुरिूस. 
 
जानक, जानकॉ पु. िेवाला बळी यावयार्ा रेडा.(र्ो.) 
 
जानकुड, जानखोड न. वखराच्या खोडावर पास बसचवण्याकचरता लाचवलेले उभे खंुटे; वखरारे् 
िाते, पाय; जानोळे. (व.) 
 
जानणगरी स्त्री. १. नुकसान; खराबी; संकट. २. खून : ‘तेथे युद्धप्रसंर् होऊन तुमर्ी जानचर्री 
होईल.’ – शारो ११४. 
 
जानगुदाझ चव. प्रािघातक. [फा.] 
 
जानजवान, जानजमान, जानबमान चव. तरिाताठा; जवान. 
 
जानििग चव. आजीव; हयातीपयंत; तहहयात : ‘कंपनी सरकारकडून पेन्द्शन उभयता बायासं 
जानतलर् िोन हजार र्ालवीत आहेत.’ – ऐको ४२९. 
 
जानदार चव. जेमतेम चजवतं; अचतशय आजारी; क्षीि (िुखिेकरी). (कों.) [फा.] 
 
जानणनसारी स्त्री. प्राि ओवाळिे. [फा.] 
 
जानपछान, जानपहचान पु. ओळखीर्ा मािूस; स्नेही. 
 स्त्री. पचरर्य; ओळख; ओळखिेख : ‘…एका वेटरशी आमर्ी थोडी जानपछान िंाली होती.’ – 
र्ोप्र २०९. [सं. ज्ञान + प्रत्यचभज्ञान] 
 
जानपद  चव. खेड्ातला; खेडेर्ावर्ा; ग्रामीि. 
 पु. चनवासी; मुपकी; रचहवासी. 
 
जानपदिा स्त्री. चनवासाचधकार. [सं.] 
 
जानपदप्रणिरक्षा स्त्री. मुलखारे् संरक्षि; असैचनक संरक्षि. [सं.] 
 
जानपवयजी स्त्री. जीवारे् पोषिास, जातीच्या खर्ास चिलेले उत्पन्न. 
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जानणिशानी, ज्यांणिशानी स्त्री. चजवावर उिार होिे; प्रािापचि; आत्मयज्ञ : ‘याजवर मी उत्तर 
केलें  नोकर खाझविारे् कामावर ज्याचंफशानी करून र्ाकरी कचरतों.’ – मर्सा ७·१५७. [फा.] 
 
जानमदय  पहा : जहामदय 
 
जानवस, जाणनवस, जानवसा, जाणनवसा, जानीवास जानोसा न. पु. लग्नाच्या वऱ्हाडाला (वधू वा 
वराच्या) उतरण्यासाठी चिलेली जार्ा. वधू–वरार्ा तळ; चबऱ्हाड; वऱ्हाड, जानवसा. [सं. जनवास, 
जन्द्यवास] 
 
जानवळ, जानवळे, जानोळे न. पहा : जानकुड : ‘कुळवार्ा पास बसचवण्यार्ा खंुटा; हे िोन 
असतात.’ – मसाप २·३·७७. 
 
जानवा पु. जंचबयार्ा एक डाव. आपपया हातातील जंचबयाने आपपया उजव्या बाजूला (अथात 
जोडीिाराच्या डाव्या बाजूला) जानव े असते त्या चठकािी बेंबीच्या डाव्या बाजूपासून वर बरर्डीच्या 
झशपीपयंत कापत जािे. पहा : जानवे सोडणविे, जानवे उिरिे 
 
जानवाझ पु. प्रािाशी खेळिारा. [फा.] 
 
जानवान चव. जािते; सुज्ञ; शहािे : ‘यासी अंतर परस्परें न कराव.े आपि सवच प्रकारे जानवान 
आहा. चकतीयेक कचजये र्ावासंमधे आहेत, ते साहेबी नीट कराव.े’ –ऐको ४२९. 
 
जानवाळ स्त्री. खरूज. 
 
जानवे पु. नारं्रार्ा फाळ व पान जोडिारा लोखंडी र्ोल तुकडा. [बे.] 
 
जानवे न. १. मंुजीत चवचधपूवचक र्ळ्यात घालावयारे् तीनपिरी सूत्र; यज्ञोपवीत. २. (कंुभारी) मडके 
र्ाकावर बनत असता त्याच्या मध्यभार्ी चर्कटवनू ठेवतात ती संुभार्ी िोरी. ३. लसण्या नावाच्या रत्नावर 
एखािे वेळी चिसिारी पाढंरी रेघ. ४. र्ाडूंळ. (व.) [सं. यज्ञोपवीत] (वा.) जानवे िोडावयास उठिे, 
जानव्यास हाि घाििे – अचतशय रार्ाविे; चर्डिे; जानव ेतोडण्यार्ा धाक घालिे. (जानव ेतोडले असता 
धमच जाऊन अपचवत्रपिा येतो). जानवे धोिर िाडिे, टाकिे – १. अचतशय रार्ाविे; डोक्यात राख घालिे. 
२.चनलचज्ज, बिफैली होिे; बेफाम उधळिे. जानवे मोकळे, उक्िे करिे – सुतकातून मोकळे होिे; चियाकमच 
करून शुद्ध होिे; िुसरे शुद्ध जानव ेघालिे. जानवे सोडणविे, उिरिे – जानव्याच्या जार्ी तरवारीर्ा वार 
करिे. पहा : जानवा. जानव्या धोिराची गाठ घाििे – १. अचतशय रार्ाविे; रार्ाने बेफाम होिे. २. 
िुसऱ्याच्या (जानव्याच्या) नाशार्ी धमकी िेिे. जानव्याची िाज धरिे, जानव्यास िाजिे – (जानव ेपचवत्र 
म्हिून त्यार्ा मान राखिे). जानव े(धमच) साभंाळण्यासाठी तरी िुरार्रि न करिे. जानव्यािा जानवे णमळिे 
– सजातीयारें् ऐक्य होिे, चमलाफ होिे, एक होिे; जात ओळखिे. जानव्यास वस्त्र बांधिे – (पूवी 
वािचववािात झजकपयास जयपत्र घेिे झकवा आपि पराचजत िंापयास वस्त्राने जानवे तोडिे असा िम असे) 
यावरून झजकण्यार्ी प्रचतज्ञा करिे. 
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जानवे जोड पार् जानव्यारं्ा संर् झकवा लडी. 
 
जानी पु. ज्ञाता; जािता : ‘ते वर्णिता ंजानी : अवधान िीजे’ – चशव ६२०. 
 
जानी चव. जीवश्चकंठश्च; अचत चनकट; चजवलर् (िोस्त). [फा.] 
 
जानी स्त्री. १. खंडोबाच्या झकवा िेवाच्या नावाने सोडलेली र्ाय, वासरू, झकवा मुलर्ी; िेवर्ाय; मुरळी. 
२. (ल.) आडिाडं मुलर्ी. 
 
जानी स्त्री जवानी; तारुण्य : ‘तुळसीबाई चहरवी तुिंी जानी । भाळला तुजला र्ोझवि बाळपिी ।’ – 
लोसाको. 
 
जानी बैन, जान बैन चिचव. िुतफा; िोन्द्ही बाजूंनी : ‘जानी बनै जुिार्ी पट्टी.’ – पया ४८४. [अर.] 
 
जानीवे पु. घोड्ार्ा एक रोर्. यात एका झकवा र्ारी पायावंर माडं्ाचं्या आत र्ाठी येतात. – अप 
२·२८४. [सं. जानु] 
 
जानु, जानू पु. रु्डघा. [सं.] 
 
जानुका, जानुमंडि स्त्री. न. (वैयक) रु्डघ्यार्ी वाटी. 
 
जानुदघ्न चव. उंर् रु्डघ्यार्तके खोल (पािी, खड्डा र्.). 
 
जानुबंध  न. रु्डघ्यावर बाधंायरे् संरक्षक कवर्. [सं.] 
 
जानुबंधन न. (स्था.) छप्पर आचि लोखंडी स्तंभ याचं्या सारं्ाड्ातील ताि. 
 
जानुिय पु. रु्डघ्यावर झकवा रु्डघ्याच्याजवळ असिारा भोवरा. हे घोड्ारे् अशुभलक्षि आहे. 
 
जानुणशरासन न. एका पायार्ा तळवा िुसऱ्या पायाच्या माडंीस लावनू िोन्द्ही हाताचं्या आंर्ठ्यानंी 
िुसऱ्या पायार्ा अंर्ठा धरून डोके रु्डघ्यावर लाविे. [सं.] 
 
जानू (उिटा) पु. हातातील जंचबयाने जोडीिाराच्या, आपपया डाव्या बाजूच्या (अथात जोडीिाराच्या 
उजव्या बाजूच्या) रु्डघ्याच्या बाहेरील डोळ्यावर जंचबयाने मारिे. 
 
जानू (सीधा) पु. जंचबयाने जोडीिाराच्या डाव्या रु्डघ्यावर मारिे. या डावाला जानूसीधा म्हितात. 
 
जानू, जान्हवे पहा : जानवे 
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जानेवारी पु.  र्ंग्रजी वषार्ा पचहला मचहना. [रं्.] 
 
जानेवारी चव.  जोरिार; जोमिार; पाठपुरावा करिारा : ‘ऐसा हरी जानेवारी उडी मारूनी चकल्ली 
काढेली’ - लोसाको. 
 
जानेंिानें चव.  जाितेनेिते (मूल) : ‘र्ीतामाउलीचस नसे । जानेंतानें । ’ - ज्ञा १८·१५१८. 
 
जानोसे  न.  चठकाि; लग्नातील चवश्राम करण्यारे् परकुळातील स्थान, घर. 
 
जानोसे  न.  कुळवार्ा फास. कुळवास बसचवण्यार्ा मधला िुवा. 
 
जान्हवी  स्त्री.  श्राद्धाच्या वळेी काही जमाती र्ळ्यातं रंु्डाळतात तो रेशमी िोरा. 
 
जाप पु.  १. जबाब; उत्तर; जाब. २. उच्चार. ३. िेवाला केलेली चवनंती, मार्िे, नवस : ‘पाथाचर्ये 
चवनंतीयेचस जाप चिधली.’ - चिपु ६७६. (चि. लाविे.) 
 
जापक चव.  जप करिारा; जाप्यक : ‘जे र्ायत्री मंत्र जापक ।’ - भाराचक ११·९१. [सं.] 
 
जापने, जांपने सचि.  सारं्िे; म्हििे. (मंुबई) 

अचि. जाब िेिे; रडून, काकुळतीने बोलिे, कबुली िेिे (अपराध कबलू करताना झकवा पुढील 
र्ारं्पया वतचनार्ी हमी िेताना). 
 
जापसाि पहा : जाबसाि 
 
जापाििे सचि.  आच्छाििे. 
 
जापाििे सचि आटोपिे : ‘आता जापािीं जापािीं आपुले ।’ - ज्ञा ११·३८१. 
 
जापाििे सचि.  अपमान करिे; भ्रष्ट करिे : ‘येक िेव जापाचिला ।’ - िास ६·६·३५. 
 
जापारिे अचि.  उलटून बोलिे; प्रत्युत्तर करिे. (िाडंर्ाईने, उद्दामपिाने, उद्धटपिाने). 
 
जापाळ पहा : जेपाळ 
 
जापे, जावप पु.  १. वते, वीि (रु्रारं्ी). २. वासरू, पहा : जाउपे 
 
जाप्िा पु.  पहारा. पहा : जाबिा : सरकारी सामानावर जाप्ता ठेविे.’ - डुचशचन २१. 
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जािि, ज्यािि, णजयािि, जाफ्िी स्त्री.  १. आचता य; मेजवानी : ‘सरिार-िरकिाराचं्या घरीं 
जाफत िंाली.’ - वज्राघात १७४. २. नजर; भेट : ‘पार्शें रुपये नवाबाने चजयाफत मेजवानी पाठचवली ते 
सेवकास चिधली.’ - मर्सा १·४३. [अर.चजयाफत] 
 
जािर न.  जाडेभरडे सुती कापड. 
 
जािरखानी चव.  केशरी रंर्ारे्. 
 
जािरिे अचि.  एखायावर संतापिे; रार्ाविे; खेकसिे; उखडिे, तडफडिे, आिळआपट करिे. 
पहा : डािरिे 
 
जािरमाना, जािरमानी चव.  केशरी; केशरी रंर्ार्ा : ‘मार्ें जाफरमानी व केशरीबुटारं्ा पोशाख 
पाठचवले होते.’ - पेि १९. [अर.] 
 
जािरा पु.  केशर. [अर.जाफरान] 
 
जािराबादी चव.  जाफराबािर्ी, जाफराबाि र्ावर्ी (चवशषेतः म्हैस, र्ाय) : ‘हत्तीर्तकी मोठी 
जाफराबािी म्हैस’ - हाझर् ८७. 
 
जािरी गंुडी स्त्री. केसरी रंर्ारे् फूल; अबोलीरे् फूल. 
 
जािरी िुगडे सुताडा; कमी चकमतीरे् हलके लुर्डे. 
 
जािा चव. चिचव. वाजवीपेक्षा जास्ती; अचधक : ‘फक्त तापाच्या साथींनीं… मािसे जाफा मेलीं.’ - 
आलेसं ३२४. [अर.र्जाफा] 
 
जाफ्री पु. ताट्यारे् झकवा चर्कारे् पडिे तयार करिारा. 
 
जाब, ज्वाब पु.  १. उत्तर : ‘कोिी काहंीं तरी िान पुण्य करा । जाब नेिा तरी जातो माघारा र्ा ।’ - 
तुर्ा ३४७. २. हंुडीसंबधंीरे् पत्र. पहा : जबाब. ३. बोलिे; बोलण्यारे् र्ातुयच. [फा. जबाब] (वा.) जाब 
णवचारिे, ज्वाब णवचारिे - हडसून खडसून चवर्ारिे; उत्तर मार्िे; प्रशनोत्तरे करिे; प्रत्युत्तर करिे : ‘आम्ही 
जाब चवर्ारायला आलो होतो.’ -िुिचम्य १६९. 
 
जाबकरी पु.  जासूि; चनरोप्या : ‘त्यारें्कडून उत्तर आपयावरी जाबकरी रवाना करू म्हिोन 
लेहून पाठचवले.’ - ऐको ४३०. 
 
जाबछडा पु.  एखाया र्ोष्टीर्ी र्ौकशी करण्यासाठी झकवा छडा लावण्यासाठी पाठचवलेले 
प्रशनपत्रक : ‘या जाबछडार्ी पुरसीस करून सेरभर पीठ िेखील घेतले असेल त्यासुद्धा र्ौकशी करून लेहून 
पाठविें.’ - ऐको ४३०. 
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जा-बजा, जा-बज्या चिचव.  स्थळोस्थळी; चठकचठकािी : ‘ऐशा ताचकिा जा-बजा पाठचवपया.’ - ऐलेसं 
७·३५·७५. [फा.] 
 
जाबड पु.  िाराच्या खालच्या बाजूस फळीला असलेला मोठा लोखंडी चखळा. (माि.) 
 
जाबडिे, जाबिे अचि.  १. िंोपेत बोलिे. (कर.) २. वडे्ासारखी बडबड करिे; असंबद्ध भाषि करिे; 
बरळिे : ‘िंोपेत जाबडपयासारखे मी बोललो’ - व्यव २०१. (राजा.) 
 
जाबडा पहा: जबडा 
 
जाबि, जाबीि पु.  अचधकारी; मुखत्यार : ‘जोर्ेंरर्ीर मानभाऊ जाबती कमलनैन सेकीन संमत झनब’ 
- मर्सा १५·१७२. [अर. जाचबत] 
 
जाबिा पु.  १. कायिा; चनयम. २. अचधकारपत्र; मुखत्यारपत्र; अचधकार; मान्द्यता; मंजुरी. ३. परवाना; 
पास. [अर.] 
 
जाबिा पु.  १. सरंजाम झकवा र्नाम याचं्या अचधकारार्ी कलमबिंी यािी. २. व्यापाऱ्याला पाठवलेली 
मालार्ी यािी; फेचरस्त : ‘जातेसमयीं कुललष्ट्कररे् लहान थोर लोकारें् चबशािीरे् जाबते कराव.े’ - सभाचशब. 
[अर.] 
 
जाबिा पु.  १. अंमल; कडक चशस्त : ‘लष्ट्कररे् लोकानंीं ताकीि न ऐकता ंत्याचं्या र्िचना माचरपया, 
जाबता बसचवला.’ - मिरू १·८५. २. िेखरेख. [अर.] 
 
जाबिा पु.  कैि. [अर.] 
 
जाबिा पु.  मोजलेपया जचमनीर्ा तुकडा. [अर.] 
 
जाबिा पु.  पहारा; राखि; सोबत. [अर.] 
 
जाबनीस पु.  जाब झकवा खुलासा चवर्ारिारा अचधकारी : ‘प्रभ ू कारखानीस झकवा ब्राह्मि 
मुजुमिार व जाबनीस असे हुदे्दिार नेमलेले असत.’ - युद्धशास्त्र ९. 
 
जाबरी स्त्री.  कऱ्हा; िर्डार्ा कापलेला चर्रा. 
 
जाबरी स्त्री.  नार्िीर्ा एक प्रकार. 
 
जाबसाि पु.  १. प्रशनोत्तर; संभाषि; बोलिे : ‘तेव्हा प्रसंर्ास सख्त जाबसाल कोिी न करीत.’ 
- मर्सा १३·१०. २. बोल; भाषि; उच्चार. ३. तह; : तहारे् बोलिे : ‘र्ोझविराव बापुनंीं जाऊचन जाबसाल 
लाचवला ।’ - ऐपो २८६. ४. जबाब; खुलासा. [फा. जवाब + सवाल] (वा.) जाबसाि करिे - तोंडी तपासिी 
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करिे : ‘बाहेरून येिाऱ्या लोकावंर पोचलसारं्ी कडक नजर असे; पि त्यारं्ा जाबसाल करताना ते ताळतंत्र 
सोडीत.’ - जीसे ३८७. 
 
जाबसािी चव.  १. हजरजबाबी; न अडखळिारा. २. प्रमािभतू; साध्य व्यवहारास उपयुक्त 
(कार्ि). 
 
जाबसािी कागद पु. अव. कामार्ी पते्र; उत्तर प्रत्युत्तरार्ी पते्र. 
 
जाबळी  स्त्री. मासे ठेवण्यासाठी केलेली जाळीिार परडी, टोपली. (कु.) 
 
जाबािा येिे पाण्यातील माशानंी मधूनमधून वरर्ी हवा घेण्यासाठी पाण्याच्या पषृ्ठभार्ावर येिे. 
 
जाबळॉ, जाभळॉ  पु.  मोठ्या चछरारें् जाळे. (र्ो.) 
 
जाबाड, जाबाडे  पहा : जाभाड, जाभाडे 
 
जाबी, जाबी हंुडी पहा : जबाबी हंुडी 
 
जाभाड, जाभाडे, जांभाड, जांभाडे न. जबडा; तोंडार्ा खालर्ा वरर्ा भार्, चवशषेतः खालर्ा : 
‘जळर्रें पसचरता ंजाभाडे.’ - मुआचि ३०·२३१. [सं.जंभाल्स्थ] 
 
जाम चिचव.  पके्क; घट्ट; काही केले तरी (चि. बसिे.) : ‘…पि आई आचि बाबा जाम तयार होत नाहीत.’ 
- लव्हाळी १७७. [रं्.जॅम] (वा.) जाम होिे - १. अडकून पडिे. २. खलास होिे : ‘त्यानं धडपडून तोंड 
बाहेर काढलं. मी काठी ज्यास्त ज्यास्त िाबली, आचि जरा वळेानें तो जाम िंाला.’ - कोसला १७. 
 
जाम पु.  शहरातील रस्त्यावंर शोभेसाठी लावण्यार्ा वृक्ष. जाभंळीच्या जातीतील एक िंाड. त्यार्ी 
फुले पाढंरी व फळे चपवळसर असून मधुर व सुवाचसक असतात. 
 
जाम पु.  एक प्रकाररे् भाडें. पहा : जांब [फा.] 
 
जाम चव.  िुबचल; अशक्त. 
 
जामगी  स्त्री.  तोफ अथवा बंिुकीर्ा तोडा; वात; काकडा; फटाक्यार्ी वात; बत्ती : ‘िोन जामग्या 
िंाडारे् आड दृष्टीस पडपया.’ - चर्थोशा ६०. [फा.] (वा.) जामगी िाविे - भाडंि लावनू िेिे. त्रास िेिे; 
छळ करिे. जामग्यांनी भाजिे - अचतशय जुलूम करिे; छळिे. 
 
जामजोड पु.  १. घोड्ाच्या टारे्च्या खुरावर बाधंावयार्ा र्ामड्ाचं्या पट्ट्ट्यारं्ा जोड. २. िोन 
वस्तंूर्ी जोडी; िुक्कल. 
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जामि, जामन, जामनू चव.  जामुन; ठेंर्िा; बुटका; खुजा, पहा : जामुन 
 
जामिे  सचि.  रार्ाविे; जरब बसेल असे करिे : ‘त्याला आज र्ारं्लार् जामला पाचहजे.’-मंुचि १३. 
 
जामदानी स्त्री.  १. ज्या कापडात चविून वेलपत्तीर्ा उठाव केला आहे असे कापड; एक प्रकाररे् 
कापड; हे आंर्रख्यास वापरीत. २. एक प्रकारर्ी कातडी चपशवी; पेटी (कपड्ार्ी); बरॅ्. [फा.] 
 
जामदार पु.  जामिारख्यान्द्यातील अचधकारी; जवाचहरखान्द्यार्ा व वस्त्रार्ारावरील मुख्य 
अचधकारी; खजानर्ी; खचजनिार. िाचर्ने, वसे्त्र साभंाळून लारे्ल त्यावळेी िेिारा अचधकारी. [फा.] 
 
जामदारखाना पु.  १. सरकारी खचजना; जवाचहरखाना. २. वस्त्रार्ार; कपड्ारं्ी कोठी : ‘रजईर्ा 
मजकूर चलचहला तर प्रस्तुत जामिारखान्द्यातं शाल नाहीं.’ - ब्रप ७१. 
 
जामदारी स्त्री.  १. जामिारारे् काम आचि हुद्दा. २. संरक्षि; चजम्मेिारी; रक्षि : ‘जामिारासंचह 
स्वार घेतले होते. जामिारीर्ा पैका िेऊन मुलुक लुटीत रे्ले.’ - पेि २८·२४३. 
 
जामदारीि स्त्री.  १. सरकारी खचजनिारार्ी पत्नी. २. (ल.) फुकटरे् िाचर्ने घालून चमरविारी स्त्री. 
३. िंाडूवाली; भरं्ीि. 
 
जामा पु.  एक प्रकारर्ा लाबं, पायघोळ, अंर्रखा. [फा.] 
 
जामाि, जामािा  पु.  जावई. [सं.जामातृ] 
 
जामाणनमा पु.  १. (जामा व चनमा) अंर्ात घालावयार्ी िोन वसे्त्र. २. जामाचनमा घालून सजिे; 
संुिर वस्त्रानंी नटिे. ३. सवच पोषाख. (चि. करिे.) 
 
जाणमत्रदोष पु.  चववाहाला चनचषद्ध असा लग्नकंुडलीतील िोष : ‘र्ष्टकालीन लग्नकंुडलीत 
लग्नापासून झकवा र्रंापासून सप्तमस्थानी कोिताही ग्रह असता त्या समयी चववाह करू नये. याला 
जाचमत्रिोष म्हितात.’ - सुज्यो ४०५. 
 
जामीन पु.  १. िेण्याघेण्याच्या व्यवहारास जबाबिार राचहलेला मािूस. २. खात्री पटचविारा मध्यस्थ; 
हमीिार. ३. (ल.) पडू लार्लेपया खाबं र्त्यािीस खालून चिलेला आधारा; जोड तुकडा; आधारभतू वस्तू. 
[अर.] 
 
जामीन पु.  पतंर्ार्ी िोरी. ही आर्का यावयासाठी असते. [अर.] 
 
जामीन पु.  (सोंर्ट्या) चतफाशी सोंर्ट्याचं्या डावातील एक चवचशष्ट सोंर्टी; पक्क्या रंर्ार्ी सोंर्टी 
अडकून पडण्यासाठी काळ्या रंर्ार्ी जी सोंर्टी मारतात ती. [अर.] 
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जामीन पु.  चवरजि. (रात्रीच्या वळेी नासिाऱ्या िुधाला चवरजि. हे जाचमनाप्रमािे असते म्हिून). 
[अर.] 
 
जामीनकिबा, जामीनकदबा पु.  जामीनकीर्ा िस्तैवज; जामीनपत्र : ‘रािोजीर्ी सही 
जामीनकिब्यावर घेतली रे्ली.’ -मई १३७. [अर.] 
 
जामीनकी स्त्री.  १. हमी; जबाबिारी. (चिलेली, कबलू केलेली) (चि. िेिे, घालिे, करिे.). २. 
जामीन राहण्याबाबत चिलेला पैसा. ३. आरोपी करारास र्ुकपयास जाचमनाकडून घेतलेला िंड; जाचमनार्ा 
जप्त करावयार्ा पैसा. 
 
जामीनखि न.  हमीपत्र. 
 
जामीनग, जामीनगरी स्त्री.  १. हमी; जामीनकी. (चि. िेिे, घालिे, करिे.) २. (ल.) जामीन होऊन 
स्वतःला बाधूंन घेिे. 
 
जामीनििब स्त्री.  जामीनार्ी मार्िी. 
 
जामीनदार चव.  हमीिार; हमी घेिारा. [अर.] 
 
जामीननामा पु.  जामीन राहण्याबद्दल चलहून चिलेला कार्ि; हमीपत्र : ‘… तो जामीननामा 
रामझसर्ाने अमीनखानाच्या हाती चिला.’ - श्रीयो ४८३. 
 
जामीनसाखळी स्त्री.  १. एक घरािे िुसऱ्या घराण्यास जामीन राहते, चतसरे पचहपयास आचि र्ौथे 
चतसऱ्यास याप्रमािे र्ावातील सवच कुटंुबानंी एकमेकासं जामीन राहण्यार्ी चिया; र्ावच्या वसुलाबद्दल सवच 
रयतेर्ी संयुक्त जबाबिारी. २. (ल.) एकमेकावंर अवलंबनू असिे; अन्द्योन्द्य - सापेक्षत्व; संबधंारं्ी साखळी 
(कचवतारं्ा भार्, नाटकारें् संचवधानक यातील). 
 
जामुन, जामून, जामुि, जामूि पहा : जामि. खुजा; बुटका; ठेंर्ू : ‘एक िाचतरें राखोंडे फें र्डें । जामुन 
खुजें ।’ - वच्छ २८६. [सं. वामन] 
 
जाय स्त्री.  जाई; एक फुलिंाड आचि चतरे् फूल. पहा : जाई (र्ो.) 
 
जायजि, जायजिा, जायजािा, जायवळ चव.  १. प्रसंर् साजरा करण्यासाठी उसनवार 
आिलेले; परत बोलीने आिलेले (कापड, िाचर्ने र्.). २. (ल.) मुलर्ी (ती िुसऱ्याला यावयार्ी म्हिून). 
३. जािारे; क्षिभरुं्र; अल्स्थर; नाशवतं (शरीर) : ‘कासया मी आता ंवरं्ू ंहें शरीर । आहें बारर्ीर जायजिें ।’ 
- तुर्ा १७९१. [सं.] 
 
जायजम पु.  वलेबुटीर्ी नाजूक सतरंजी. पहा : जाजम, जाजीम 
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जायणजिे चव.  अशाश्वत. 
 
जायदािे चव.  सनिी. [फा. जायिाद्] 
 
जायदाद स्त्री.  १. सैन्द्याच्या खर्ास लावनू चिलेली जहार्ीर. २. नेमिूक; उत्पन्न; मालमत्ता : 
‘नबाब नजबखाना यानंी चमजा सफ्रीखान यास मेरट वरै्रे अकरा महाल जायिाि चिली.’ - चिमरा १·१०१. 
र्. एखाया चजपह्ार्ी महसूल िेण्यार्ी क्षमता. [फा.] 
 
जायदी खजूर मोकळा, पेंड न बाधंलेला खजूर. 
 
जायनी स्त्री.  र्माई; जावक. 
 
जायपत्री स्त्री.  जायफळावरर्ी साल. ही औषधी असून चवड्ातं खातात. [सं.जातीपत्र] 
 
जायपे न.  जावपे; र्ाई-म्हशीरे् वासरू. (को.) पहा : जाउपे 
 
जायिळ न.  औषधोपयोर्ी सुवाचसक फळ; जायपत्रीच्या िंाडारे् फळ; जायफळाभोवती 
जायपत्री असते. जायफळ हे उते्तजक, पार्क व वायुनाशक आहे. [क. जाचज; सं. जाचतफल] 
 
जायबंदा, जायबंदी, जायाबंदा, जायाबंदी  चव. जखमी; िुखावलेला; र्जा िंालेला; घायाळ; 
चनरुपयोर्ी िंालेला (मोडिे, फुटिे र्त्यािीमुळे) : ‘जायबिंी करण्यारे् प्रयत्न केले.’ - अआमार्ो १३. 
[अर.] 
 
जायमान चव.  अल्स्तत्वात येिारे; उत्पन्न होिारे; भावी. [सं.] 
 
जायिेिे न.  परत करावयाच्या बोलीने आिलेले िाचर्ने. 
 
जायवळ  पहा : जावळ 
 
जायणशळी स्त्री.  जास्विं : ‘नाकाला जायचशळीर्ी कळी आपयार्त चिसत हुतं’ - र्ोतावळा २२. 
 
जायसर  चिचव.  होईपयंत. उिा. ‘जेवरे् जायसर’ = जेवि होईपयंत. (र्ो.) 
 
जायसाळ न.  जास्विंीरे् फूल झकवा िंाड. फुललेपया फुलारें् तोंड खाली वळलेले असते म्हिून 
मलूल रे्हऱ्याला यार्ी उपमा िेतात : ‘शारी जायसाळाच्या फुलार्त मलूल चिसू लार्ली.’ - वळीव २५. 
 
जाया, जायां, जांयां चव. चिचव.  १. नष्ट. २. खराब; नािुरुस्त : ‘नळ पाण्यार्ा जार्ा जार्ा जाया 
िंाला आहे.’ - समारो १·३४. ३. घायाळ; जखमी : ‘परंतु कोिी जाया जखमी जालें  नाहीं.’ - ऐलेसं ८·४३९०. 
४. चनरुपयोर्ी : ‘वािेंंच्या मथुैनापरी रे्ले वाया ं। बाडेंपयार्ें जाया ंजालें  पीक ।’ - तुर्ा ३०४६. [अर.] (वा.) 
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जाया देिे, जायां देिे, जांयां देिे - (र्ाय, िाचर्ने, मालमत्ता र्.) आंिि िेिे. (ही िेिर्ी टाकून 
चिपयासारखी असते म्हिून). 
 
जाया स्त्री.  बायको; भाया; पत्नी : ‘त्या िुष्टोल्क्तश्रविें धमार्ी संकटी पडे जाया ।’ - मोसभा ५·३. [सं.] 
 
जाया, जायास चिचव. उसनवट; उसने म्हिून. 
 
जायाचा, जायाचे चव. परत करावयार्ा; उसना घेतलेला. पहा : जािे, जायजिा : ‘आता ं
जायारं्ें जैसें लेिें । आंर्ावरी आहार्वािें ।’ - ज्ञा ९·४१२. 
 
जायाचा  चव. क्षचिक : ‘भाव आचिकला जायार्ा । मंत्र घेतला रु्रुर्ा । चशष्ट्य जाला िो चिसारं्ा । 
मंत्राकारिे ॥’ - िास ५·३·७५. 
 
जायाचा दाणगना, जायाची वस्िू स्त्री.  (ल.) मुलर्ी. 
 
जाणयजिा पहा : जायजिा १. 
 
जायी स्त्री.  मुलर्ी. (कातकरी) [सं.जात] 
 
जाये स्त्री.  १. उर्ार् ये जा करिे; जािे व परतिे; पुढे मारे् करिे; र्कडेचतकडे व्यथच भटकिे; 
कंटाळवािी पायपीट; चनष्ट्कारि येरिंार. २. र्ुळबुळ; र्ळवळ, ३. उर्ार् जाऊन येिे. (चि. करिे, लाविे.) 
 
जायेपि न.  जन्द्म : ‘आचिवकुे पारुं्ळा जायेपिी ।’ - चिपु २५·६६. 
 
जायेि चव.  रे्लेला; वाह्ात; अडािी. (खा.) 
 
जार पु.  १. परस्त्रीशी संबधं करिारा; उपपती; धर्ंड. २. चप्रयकर; िोस्त; यार (स्त्रीर्ा). ३. जारकमच; 
व्यचभर्ार : ‘ज्यासं न कळता ंघडला जार । चतहीं रासमंडळीं खेळला यािवेंर ।’ - हचरचव १८·१०. [सं.] 
 
जार पु.  १. प्रसूतीनंतर बाहेर पडलेली वार; र्भचवषे्टन : ‘तुका म्हिे भार ज्यार्ा जार त्यासी’ - तुर्ा 
१३३४. २. नुकत्यार् जन्द्म िंालेपया मुलाच्या तोंडातून चनघिारा फेस, ओठावरर्ी कोमल त्वर्ा. [सं.जरायु] 
(वा.) िोंडाचा जार वाळिेिा नसिे - प्रौढ नसिे; बालबुद्धी असिे. 
 
जार पु.  र्लर्ल; समुराच्या काठाला सार्लेला पाढंरा फेस. 
 
जार, ज्यार चव.  १. बेजार; त्रस्त; जेर : ‘तरी तोफेरे् र्ोळे राहीना नबाब िंाला मर् जार ।’ - ऐपो 
२५९. २. जखमी. [फा.] 
 
जारक पु.  प्रािायामार्ा एक प्रकार. 
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जारकमय  न.  व्यचभर्ार; बिफैलीपिा; चववाचहत पुरुषाने अर्र स्त्रीने अन्द्य स्त्रीशी अर्र पुरुषाशी 
केलेला संर्; परशय्या; परिार; व्यचभर्ार. 
 
जारज चव.  १. र्भाशयापासून िंालेला; जरायुज; पाृ वीवरील जीवमात्रार्ा एक वर्च; अंडज, स्विेज, 
उचद्भज हे र्तर वर्च आहेत : ‘पचर आधीं तंव स्विेज । जारज उचद्भज मचिज ।’ - ज्ञा १५·१४८. २. अनौरस; 
जारकमापासून िंालेली (संतती). [सं.जरायुज] 
 
जारजूट  चव.  व्रात्य; हट्टी. 
 
जारट चव.  कठीि; टिक (फळ, र्ळू) : ‘येके मधुरें अलविीं जारटें ।’ - स्वाचि ६·४·४७. [सं.जरठ] 
 
जारटिे, जारठिे अचि.  १. टिक, कठीि होिे; आिसिे (कडक उन्द्हाने झकवा अकाली पावसाने 
फळ र्.). २. िडस, टिक, कठीि होिे; आखडिे; आिसिे (र्ळू). ३. (ल.) आजारीपिामुळे सुरकत्या 
पडिे, वाळिे. [सं. जरठ] 
 
जारटिे वांगे न.  १. वाळून टिक िंालेले वारें्. २. (ल.) वाढ खुरटलेला मािूस; खुजट; मोठ्या 
वयार्ा पि लहान मुलासारखा चिसिारा मािूस. 
 
जारि न.  १. मंत्रचवया; जािूटोिा. २. िुसऱ्याला अपाय करण्यासाठी केलेला मंत्रप्रयोर्. ३. (वैयक) 
वनस्पती, धातू र्त्यािींरे् भस्म करिे. [सं.जृ] 
 
जारि न.  लय; शवेट : ‘मर् पवन ठेचलया जारि । नीरींरे् नीर ।’ - चससं ४·२१६. [सं.जृ] 
 
जारि, मारि, उच्चाटि हे मंत्रचवयेतील तीन प्रकार आहेत. शत्रूला अपाय व्हावा म्हिून केलेले जारि, 
मारि र्त्यािीरे् मंत्रप्रयोर्; जािूटोिा यास व्यापक शब्ि. 
 
जारिा स्त्री.  १. रेत स्तंचभत करून ते चजरचवण्यार्ी चिया : ‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : उधच रेते होचत : ते बींिुर्ी 
जारिा जािचत :’ - लीर्पू २००. २. धातूरे् भस्म करिे. 
 
जारि स्त्री.  यात्रा; पचवत्रस्थानास भेट : ‘िर्ाहास जारत करून.’ - चिमरा १·११८. [अर. चजयारत] 
 
जारस चव.  १. अयाप रस र्ळत आहे अशा ल्स्थतीतील. (को.) २. (सामा.) रसाळ; ज्यातून रस र्ळत 
असतो असा : ‘एके जारसें कर्कचर्तें।’ - एरुस्व १४·१७. ३. शतेात लावलेले भात चपकले असता त्यार्ा 
िािा पुरतेपिी न वाळू िेता कापतात ते (भात), तशा भातार्ा काढलेला तािूंळ. [सं.जालरस] 
 
जारसंिणि, जारसंििी स्त्री.  अनौरस संतती; चववाहबाह्, बेकायिेशीर संतती. 
 
जारसेिे चव.  रसाळ; ज्यातून रस र्ळतो असा : ‘जारसेले वाळुक असे : तें खावोंचर् न ए:’ - दृपा 
१५. 
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जाणरिी, जारीि  स्त्री.  व्यचभर्ाचरिी; चछनाल, जारकमी स्त्री. 
 
जारी स्त्री.  १. र्ालू असलेले, चवयमान सरकार, कायिा. २. अचधकारार्ा काल; सत्ता, अम्मल यारें् 
चिवस; र्लती. (चि. करिे.) 

चव. १. र्ालू; हयात; चवयमान; र्नाम, र्ाकरी, वषासन, सरंजाम र्त्यािी शब्िाशंी हा जोडतात. 
२. सुरू : ‘त्याजकडे बोलिें र्ालिें ही जारी आहे.’ - मर्सा ५·१८९. [अर.] (वा.) जारी करिे - सुरू, 
प्रर्चलत करिे : ‘कंपनीच्या नावार्ा नवा रुपया झहिुस्थानातं जारी करण्यातं आला.’ - सअसं १०६. १२. 
जारीि आििे - प्रर्ारात आििे. 
 
जारी स्त्री.  िुसऱ्या चतसऱ्याने लार्वडीत आिलेली (जमीन). 
 
जारी पहा : ज्वारी 
 
जारी णचठ्ठा पु.  जारी वसुलार्ा चहशबे. 
 
जारीने चिचव.  १. जोराने; वरे्ाने. २. कसोशीने : ‘िािार्ा वचकलीर्ा अभ्यास जारीने सुरू िंाला.’ - पलको 
५०३. 
 
जारीबन पु.  जालीम, खात्रीपूवचक. 
 
जारीवधू स्त्री.  जारकमी स्त्री. 
 
जारी वसूि, जारी बाकी, जारी वणहवाट, जारी णहशेब सावचजचनक पैशार्ा र्ालू चहशबे. 
 
जािे न. पावसाच्या सुरुवातीस पेरण्यारे् शते. (र्ो.) 
 
जावा पु.  जळमट, कोळीष्टक; रोपाखाली िंालेली मुळारं्ी जाळी. (िंाडी) 
 
जाि स्त्री.  (चविकाम) मार्च्या र्ारी (खड्ड्ड्ा)मध्ये असिारी लाकडी फळी, पावडी. धोटे र्कडून 
चतकडे जाण्यासाठी, पेला पाडण्यासाठी चहर्ा उपयोर् करतात. [सं.] 
 
जाि पु.  आरोप; आळ. (ना.) [सं.] 
 
जाि न.  १. मासे पकडण्यारे् जाळे. २. अनेक वस्तंूर्ा एकत्र समूह, समुिाय. जसे:- शब्िजाल, 
मेघजाल, तंतुजाल. ३. (ल.) रु्ंतण्यारे् साधन, यंत्र, सापळा; पाश. जसे :- मायाजाल, चवषयजाल र्. ४. 
जाळीिार वस्त्र, िाचर्ना. ५. चखडकी: र्वाक्ष; िंरोका. ६. पडिा, बुरखा, र्ोशा. [सं.] 
 
जाि स्त्री.  प्रलोभन (िंाडी). [झह.] 
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जािक  न.  (भौ.) जाळी; जाळीर्ी र्ौकट. 
 
जािनी  चव.  जालना शहरासंबधंी; जालन्द्यारे् (कापड र्.). 
 
जािप पु.  जयपाल; एका जातीच्या िंाडाच्या मुळार्ी भकुटी; ही रेर्क म्हिून वापरली जाते. 
 
जािपाि, जाळपाि पु.  जाळ्या झकवा जाळ्यारें् पडिे : ‘पातशहाच्या चस्त्रया िंरोचकयातूंन 
जाळपाळातूंन राजा (चशवाजी) पाहता ंबहुत थक्क जाहपया.’ - ऐको ४३४. 
 
जािमाऱ्या चव.  लार्खोर. (िंाडी). 
 
जािमी  स्त्री.  जुलूम : ‘याप्रमािे जालमी व जलालीर्ी र्ाल अलफखानर्ी.’ - मर्सा ७·१५०. 
[फा.जाचलमी] 
 
जािमुखी स्त्री.  िलिलीच्या प्रिेशात वाढिारी, चर्कट स्राव रविारी ड्रॉसेरा प्रजातीमधील 
कीटकभक्षक वनस्पती. 
 
जािव्यहू पु.  (चवअ.) एकमेकानंा जोडलेपया घटकानंी होिारी प्रिाली. 
 
जािंदाज चव.  १. पाश टाकण्यात कुशल; युक्तीने शत्रूला जाळ्यात धरिारा. २. कपटी. 
 
जािंधर  पु.  िंरोका; जाळी. 
 
जािंधर, जािंदर पु.  १. र्ोसाव्यातील एक पंथ. २. नवनाथापंैकी एक. ३. योर्शास्त्रोक्त 
बधंत्रयातंील कंठस्थानर्ा बधं : ‘मर् जालंधर साडंी’ - ज्ञा ६·३०२. [सं.] 
 
जािी स्त्री.  बाभळू. (बे.) 
 
जािीम, जािम  चव.  १. तीक्ष्ि; जलाल; जोरिार; वीयचवान (औषध, उपाय र्.). २. जुलमी; 
कडक (अम्मल, राज्य, कायिा); अघोरी; ३. वरर्ढ; र्ढेल; कडक; अचततामसी (मािूस) : ‘िोघेही कते 
नामी चसपाई जालम असे चनवडले.’ - भाअ १८३४·९२. [अर.] 
 
जािे न.  जन्द्म; उत्पत्ती; उत्पन्न होिे; संभव : ‘जयार्ें जालें  बंधा ं । उरो नेिी ।’ - ज्ञा १७·४१२. 
[सं.जात] 
 
जािेपि, जािेंपि न.  १. पूिचत्वार्ी खोटी जािीव; अहंकार : कोि ठाओवऱे्ही जालेपि !’ - 
लीर्उ ५१४. २. पूिचत्व : ‘हृियीं नाही जालेपि ।’ - ज्ञार्ा ८५९. ३. जीचवत : ‘नामा म्हिे त्यारे् जळो जालेंपि 
।’ - नार्ा ६२१. 
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जािौरी  चव.  जालौरी नावारे् (खालवाड) एक बिंर आहे त्यासंबधंी; िंालवाडसंबंधी : 
‘जालौरीर्ें कें कािे थोरु ।’ - चशव ९३७. 
 
जावई पु.  १. मुलीर्ा नवरा; जामात. २. (ल.) बोलाचवपया-कळचवपयाचशवाय िुसऱ्याच्या घरी जाऊन 
र्ैनीत राहिारा मािूस. (वैसं. जामेय; पूवी बचहिीर्ा मुलर्ा (जामेय) जावई करून घेत. (जाचम = बहीि; 
जामेय = भार्ा) [सं.जामातृ] (वा.) जावयाचा बेटा - १. जावयार्ा मुलर्ा. हा बहुतकरून आपपया कामाला 
चनरुपयोर्ी असतो. कारि तो वरे्ळ्या कुळातला म्हिून त्यारे् लक्ष आपपयाकडे लार्िार नाही असा समज 
आहे. २. चनरुपयोर्ी व आपपयार् तोऱ्यात असिारा आप्त. जावयाची कीड - नाजूकपिािशचक थटे्टर्ी संज्ञा. 
जावयाची पंगि - (जावयाच्या परं्तीला सासू साखर, तूप, पक्वाने्न र्. स्वतः भरपूर वाढते यावरून) (ल.) 
श्रीमंतार्ी राहिी, जेवि. 
 
जावईआग्रह पु.  १. (जावयाला करतात त्याप्रमािे) जेविाखाण्यार्ा अचतशय आग्रह. २. वरवर 
केलेला, तोंड िेखला आग्रह. 
 
जावईजेवि न.  (लग्नातील जावयारे् जेवि) थोडथोडे, नाजूकपिारे् खािे; अपपाहार. 
 
जावईडौि पु.  (जावयासारखा) फाजील ऐट, चिमाख; यथाल्स्थत िुसऱ्याच्या घरी र्ैन करिे. 
 
जावईि  स्त्री.  जावयार्ी बहीि; करवली. 
 
जावईपोशाक, जावईपोशाख, जावईपोषाक, जावईपोषाख पु.  अचतशय डामडौलार्ा, प्रसंर्ाला न 
साजिारा असा, भपकेिार पोशाख. 
 
जावईशोध पु मूळरे् बरोबर असता त्यात ज्ञानाच्या घमेंडीने र्ुकीर्ा घातलेला शोध; शुद्धारे् 
अशुद्ध करण्यार्ा खटाटोप, अनावशयक िुरुस्ती. 
 
जावक चव.  पाठवावयार्ा, धाडावयार्ा (करे्रीतून कार्ि, हुकूम, पत्र). 
 
जावकबारणनशी स्त्री.  जािाऱ्या कार्िपत्रारं्ी चवषयवार नोंि चलचहण्यार्ी वही; नोंिवही; जावक पुस्तक. 
 
जावक बीजक (वाचिज्य.) खरेिीिारास पाठचवलेपया मालार्ी यािी. 
 
जावडे न.  कंुकवाच्या रेषा, बोटे. पहा : जाडवी : ‘पायीं मी तव अर्णपतों अचतशयें आलक्तके जावडे’ - 
चनमाक १·१४. 
 
जावि, जावतकाि चिचव.  जोपयंत. पहा : यावि, यावतकाि 
 
जावत्री स्त्री.  जायपत्री. (खा.) 
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जावपे न.  जोपे; पोर; र्ाईरे् वासरू, म्हशीरे् पारडू : ‘मेंढराने लाडीस पुष्ट्कळ जावपे चिली.’ - वासारू 
१६.(को.)(वा.) जावपेपेजाने वासरू पोसायास देिे - वासरास जे प्रथम जावपे होईल त्यास पोसिाराने 
घ्याव ेअशा बोलीने वासरू पोसण्यास िेिे. 
 
जावपेकरीि स्त्री.  िुभती र्ाय झकवा म्हैस; चपिारे वासरू चजवतं असलेली र्ाय, म्हैस. 
 
जावपेशुद्ध चव.  र्ारं्ले वासरू, पारडी िेिारी (म्हैस झकवा र्ाय). 
 
जावरदा, जावरदे, जावदा चव.  १. बाहेर पाठवायर्ा माल; चनयात; चनर्चत. २. (क्व.) जावक; 
बाहेर पाठचवण्यार्ा कार्ि, हुकूम र्. 
 
जावशी स्त्री चिरार्ी बायको; जाऊ. (राजा.) 
 
जावळ पु.  १. लहान मुलाच्या डोक्यावररे् मूळरे् केस. २. ते काढण्यार्ा चवधी, र्ाल. [सं. जात + 
बाल, र्ाल] 

चव. जुळे : ‘हे िोघै भाउ जावळारें्’ - लीर्पू २५९. 
 
जावळ न.  लुर्ड्ार्ा चवचशष्ट काठ. (कर.) 
 
जावळपान न.  जावळातं घालावयार्ा झपपळपानासारखा िाचर्ना : ‘घरीं मामाजी पुसती ! भासीला 
काय तानं । सोचडती जावळपानं !’ - वलो ५६. (व.) 
 
जावळिळ न.  जुळे फळ; जोडफळ : ‘परस्परे के्षम कवळी । उभयतनू जापयामेळी । जावळफळापरी 
।’ - मुवन ८·१९४. 
 
जावळा, जावळारावळा चव.  १. जुळे; एकार्वळेी एका र्भातून उत्पन्न िंालेली िोन मुले. २. 
जुळ्यातंील एक; जुळा भाऊ. [सं.युर्ल] 
 
जावणळया पु.  जोडीिार; सोबती; जुळा भाऊ : ‘का ं झसहे न पाचहजे । जावचळया ॥’ - राज्ञा 
१८·८५३. [सं.यमल] 
 
जावळी  पु.  जोड; भावडं : ‘चब्रिातंारे् जावळी । जें एकेक चवश्वातें र्ीळी ।’ - राज्ञा ११·३९१. 
 
जावळी  पु.  चबनझशर्ार्ा मेंढा. (जुन्नरी) 
 
जावळी-जावळी  चव.  जुळी; आवळीजावळी. 
 
जावळीभावळी चव.  १. भावाचं्या बायकासंंबधंी. २. समाईक; सारखा; संयुक्त; समान (धंिा, प्रपरं् र्. 
र्ोष्टी). (समासात) जावळीभावळी धंिा - जावळीभावळी संसार. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जावळीहळद स्त्री.  चपवळी, मऊ, मोठ्या जातीर्ी हळि. 
 
जावळे न.  जंुवळ; जुळे मूल. 
 
जावायेवा पु.  १. जािे येिे; खेपा; र्कडून चतकडे प्रवास. िळिवळि; नेहमी संबधं; २. (ल.) 
आश्रय, वचहवाट. 
 
जाव ू स्त्री.  चिरार्ी बायको. पहा : जाऊ 
 
जासन चि.  जाईल. (व.) 
 
जासणपिी स्त्री.  व्यवस्था : ‘जासचपती करून ठेवलीया की हुईल तेवढी.’ - खळाळ १०५. 
 
जासिवट, जासवट न.  पळी; डाव; िवी : ‘तो पाळिे यावरूचन पचडला : तें जासलवट रूपलें  : तो 
डोला फुटला :’ - लीर्उ २७५. 
 
जासवंद, जासवंदी, जासंुद, जासंुदी, जास्वन; जास्वंद, जास्वंदी स्त्री. न. एक फुलिंाड व त्यारें् फूल. 
फुलारं्ा रंर्ासाठी आचि औषधातही उपयोर् होतो : ‘शेंिुर र्र्णर्ला मस्तकावरी । जास्वन सुमनार्ी पूजा चशरीं 
।’ - स्त्रीर्ीत ७. [सं. जपासुमन] 
 
जासवान चव.  जास्विंी रंर्ारे् (वस्त्र). 
 
जासुद, जासूद, जासूस पु.  १. चनरोप्या; िूत; टपाल पोर्चविारा; हरकारा; काशीि; बातमी 
पोहोर्चविारा. २. (ल.) पतंर्ाच्या िोरीवरून पतंर्ाकडे जाण्यास सोडलेला कार्िार्ा तुकडा. 
[अर.जासूस] 
 
जासुदी स्त्री.  १. जासूिचर्री; जासुिारे् काम. २. जासुिाने आिलेली बातमी. ३. जासुिार्ी मजुरी, 

पर्ार. 
चव. जासुिाचवषयी, जासुिासंबधंी (र्मी जोडा, र्ाळ र्.). 

 
जासुसी  स्त्री.  टेहळिी; बातमी काढिे; हेरचर्री. 
 
जासूदकाठी स्त्री. हरकाऱ्यार्ी हातात धरण्यार्ी, काळ्या बाबंूंर्ी काठी. 
 
जासूदकी, जासूदणगरी स्त्री.  जासुिारे् काम, धंिा, हुद्दा : ‘त्यामुळे टपालखात्यार्ें जाळें  सवच िेशभर 
पसरपयामुळे महारारं्ी जासुिकी सुटली.’ - र्ावंर्ाडा ६८. 
 
जासूदजोडी स्त्री.  िोन जासूि. बहुधा िोघे जासूि बरोबर मोचहमेवर जात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जासूदपट्टी स्त्री.  जासुिाच्या खर्ासाठी र्ावावर बसचवलेला कर, पट्टी. 
 
जास्ि, जास्िी चव.  १. अचधक; पुष्ट्कळ; अचतशय. २. फाजील; जािा; फालतू. [अर. चिंयाि] 
 
जास्िान न.  चवचशष्ट चठकाि; वस्तूरे् ठरलेले चठकाि : ‘चशडी नेऊन होती चतथे जास्तानला 
ठेवनू चिली.’ - ऊन ७२. 
 
जास्िानी चव.  व्यवल्स्थत. 
 
जास्िी स्त्री.  जुलूम; जोर; जबरिस्ती. पहा : जाजिी. [अर. चिंयािती] 
 
जास्िीकमिी चिचव.  कमी अचधक; अचधकउिे : ‘तू जर चतला जास्तीकमती बोलशील तर उर्ीर् 
आिखी आर्रटपिा बरीक होईल.’ - पलकोघे ४३४. 
 
जास्िीजिाि पु.  जुलूम. 
 
जाक्स्मन पु.  (कृचष.) १. मोर्रा. २. सुर्ंधी फूल. 
 
जाहणगर, जाहगीर, जाहागीर, जाहाणगर, जाहणगरी, जाहगीरी, जाहागीरी, जाहाणगरी, जागीर स्त्री. 
 १. सरकारातून एखाया जचमनीर्ी, र्ावार्ी अथवा वसुलाच्या हक्कार्ी र्नाम झकवा धमािाय म्हिून 
चमळालेली िेिर्ी. ही सरकारी लष्ट्कराच्या खर्ासाठी झकवा एखाया व्यक्तीच्या अथवा कुटंुबाच्या 
पोषिासाठी चिलेली असे. २. िेवाचिकाचं्या नेमिुकीच्या खर्ाबद्दल चिलेले र्ाव. ३. (सामा.) पेन्द्शन; 
तनखा. ४. (ल.) खर्णर्क. (िंाडी) [फा.] 
 
जाहगीर अमि मराठे व कोतवालार्ा र्ौथ वजा िंापयावर उरलेपया जमेतील मुघल राज्यकत्यांर्ा चहस्सा. 
 
जाहजम, जाहजीम, जाहजमी छीट पहा : जाजम 
 
जाहर, जाहरी न. चव.  पहा : जहर [अर.िंहरच] 
 
जाहिी`  स्त्री.  १. भयंकरपिा; कडकपिा; उग्रपिा. २. साहस; प्रखरता. 
 
जाहिी, जाहेिी, जाहिीयि स्त्री.  अडािीपिा; मूखचपिा : ‘र्तक्याने िाबसलाबत मोठी होती ते 
मपहारराव यारें् जाहेलीमुळें  हे खराबी.’ - मर्सा ७. ; ‘िबार न कचरता जाहलीयत करावी हे वतचिुक राजास 
युक्त नाहीं.’ - जोयेरा १०६. [अर.जाहचलयत्] 
 
जाहिी  स्त्री.  त्वरा; घाई. (कर.) 
 
जाहिीम पहा : जािीम 



 

 

अनुक्रमणिका 

जाहंगीर स्त्री.  १. हातातील िाचर्ना : ‘रु्जराथी काकंिे अरु्स्तान न जाहंचर्र’ - अफला ५५. २. 
बोटात घालण्यार्ी घंुर्रार्ी अंर्ठी. 
 
जाहंबाज, जाहांबाज, जाहंबाद, जाहांबाद  पु. चव. १. हुशार; पटाईत; कुशल २. पक्का; वस्ताि. ३. 
शूर; धाडसी. ४. पुरुषी; कैिाशीि; कृत्या (स्त्री). [फा.जानबाज] 
 
जाहाणगरी, जाहागीर, जाहाजम, जाहांबाज, जाहािी, जाहािीम हे शब्द ‘जाह’ मध्ये पहावेि. 
 
जाहागीरअमि पु.  सरिेशमुखी आचि र्ौथाई वजा जाता बाकी राचहलेपया वसुलावरील हक्क. 
 
जाहागीरदार पु.  जहार्ीर असलेला, चमळालेला र्सम; र्नामिार. [फा.] 
 
जाहािी  चव.  जुलमी : ‘नाहीं वठेी जेवा सारा । जाहाती नाहीं म्हचियारा ।’ - तुर्ा ३६०. [फा. 
जाह] 
 
जाहांबाजी, जहांबाजी, जाहंबाजपिा स्त्री. पु. १. शौयच; चजवावर उिार होऊन केलेला परािम : 
‘राघोपतं सुभेिारास धराव ेर्तक्यातं त्यािें जहाबंाजी करून चकपपयात पळून रे्ले.’ - ऐलेसं १५२. २. हुशारी; 
वस्तािचर्री : ‘जाहंबाजीरे् हुन्नरें रे्लें  राज्य साधावें’ - चर्थोरा ३०. ३. कैिाशीिपिा; कजार्पिा. 
 
जाहांमदय चव.  शूर; परािमी; कोित्याही कामात पुढे उडी घालिारा; कधी न हटिारा; खंबीर. 
[फा. जवानमिच] 
 
जाणहद पु.  कमचठ; धमचचनष्ठ : ‘…(तुम्हालंा) कमचठ जाचहिारं्ी, धमचमातंडारं्ी थट्टामस्करी पाचहजे ?’ - 
र्ाचलब १७४. [अर्.] 
 
जाणहर, जाहीर, जाणहरा, जाहीरा  चव.  १. सवचश्रुत; प्रचसद्ध; सवांस कळचवलेले; व्यक्त : ‘ते खबर 
जाहीरा होऊन’ - मर्सा १५·२७४. २. सावचजचनक रीतीने प्रख्यात. ३. चवचित; माहीत : ‘हे खबर च्यारो 
बािशाहासी जाहीर जाहाले.’ - र्मं १३. ४. छापील; प्रकाचशत. [अर.] 
 
जाणहरािा, जाणहरी पु. स्त्री.  प्रचसद्धी; उघडीक; जहूर : ‘ही र्ोष्ट आपिास कळावी म्हिून चलचहले आहे, 
जाचहराण्यात आिू ंनये.’ - ऐलेसं ८·३९ २५. 

चिचव. उघडपिे; प्रर्ट रीतीने; लौचककात : ‘परंतु जाचहरािा तर यािीप्रमािेंर् कबूल करावें 
म्हितील.’ - मर्सा १२·१२४. 
 
जाणहराि स्त्री.  १. स्वतः तयार केलेपया अथवा आिचवलेपया मालार्ा झकवा स्वतःच्या धंयार्ा 
वृत्तपते्र, चभत्तीपत्रके, माचहतीपत्रके, कॅटलॉर् वरै्रे साधनामंाफच त केलेला प्रर्ार, प्रचसद्धी २. प्रचसद्धीपत्रक; 
जाहीरनामा; प्रचसद्धीरे् साधन. ३. कळचविे; प्रचसद्धी िेिे. (चि. िेिे, करिे, लाविे.) 

चिचव. उघडपिे : ‘जाचहरात अर्र अन्द्तरर्ती या र्ोष्टीस त्यार्ें अनुमत नसावें.’ -मर्सा १२·१२३. 
[अर.] 
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जाणहरािििक  पु.  रस्त्याच्या कडेला जाचहरातीसाठी उभारलेला लाकडी फळा. 
 
जाणहरािबाजी स्त्री.  १. प्रचसद्धीर्ी अचतरेकी हौस; अवाजवी प्रचसद्धी: ‘अचधकारी जाचहरातबाजीच्या मार् ं
धावताहेत.’ - र्न्द्साफ १४३. २. लोकारें् लक्ष वधूेन घेण्यासाठी संपकच माध्यमािारे स्वतःर्ी, स्वतःच्या मालार्ी 
केलेली अचतशयोक्त प्रशसंा. 
 
जाणहरी  स्त्री.  प्रचसद्धी : ‘यकसखुनीपिार्ी नेकी व खुबी सवच टोपीकरातं जाचहरीस येई तें करिें 
वाजीव व लाजीम आहे.’ - मर्सा १०·२८०. 
 
जाणहरीि चिचव.  उघडपिे; बाह्तः : ‘जाचहरींत बहुत स्नेह िाखवनू.’ - चिमरा २·९४. 
 
जाहीरखबर स्त्री.  जाचहरात; नोटीस. 
 
जाहीरिे १. प्रचसद्ध होिे. २. उघड होिे : ‘अधचवट खोटा जाहीरला.’ - मर्सा ८·४३. 
 
जाहीरदारी स्त्री.  १. प्रचसद्धी. २. बाह् िेखावा; बाह्ात्कार : ‘जाहीरिारीने सफाई ठीक नाहीं, 
चिलापासून साफ व्हावें.’ - मर्सा ५·१६७. ३. बाह् सलोखा; वरपारं्ी मतै्री : ‘सरिारारं्ी आपसातं चर्त्तशुद्धता 
नाहीं, जाहीरिारी मात्र परस्परें आहे.’ - चिमरा १·३१८. ४. जाचहरी; प्रचसद्धी : ‘अयाचप मसलतीरे् वतचमान 
जाहीरिारीत आले नाही.’ - चिमरा १·२०९. 
 
जाहीरनामा पु.  १. प्रचसद्धी; डारं्ोरा; िवडंी. २. जाहीर केलेला लेख; सरकाररे् प्रचसद्धीपत्रक; 
नोटीस. ३. राजकीय पक्षानंी चनवडिुकीपूवी केलेले धोरिचवषयक कथन, चनविेन. 
 
जाहीरसभा स्त्री.  जाहीर चठकािी भरलेली सभा; सवांना जेथे मुक्तिार आहे अशी सभा; प्रकट सभा. 
 
जाळ पु.  १. चवस्तव; ज्वाळा. २. ताप; ज्वर. (चि. येिे.) : ‘जरा वाईर् जाळ आलाय…’ -उअं १२३. 
३. रार्; संताप. ४. आर् झकवा चतखट याचं्या स्पशाने शरीरास होिारी विेना; जळजळ; काचहली : ‘तळव्या 
जाळ सुटला I’ -वसार्ा ६१. [सं.ज्वाला] (वा.) जाळ उठिे - जळजळीत होिे; लाल होिे (डोळे, हात, 
पाय). 
 
जाळ स्त्री.  कोळप्यार्ी (डवऱ्यार्ी) जोडी. (व.) 
 
जाळ पु.  मळ, घाि (धातूतील). 
 
जाळ स्त्री.  लतार्ृह; जाळी; कंुज; िाट िुंडपे. 
 
जाळ न.  मासे पकडण्यारे् जाळे. (र्ो.) 
 
जाळ न.  (समासात) समुिाय : ‘बािजाळ सोचडले ।’ - एरुस्व १०·४८. 
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जाळकट स्त्री.  रु्ंतारु्ंत : ‘रेघोट्याचं्या त्या जाळकटीत एखािे फुलपाखरू … एखािा जखमेर्ा व्रि 
सापडतो आहे असे वाटायरे्.’ - वजे २८. 
 
जाळखेपि न.  त्रास. 
 
जाळखॉ  चव.  १. जळिारा; आर् लाविारा. २. (ल.) त्रास िेिारा. (र्ो.) पहा : जाळगा 
 
जाळगा  चव.  िुराग्रही; हट्टी; छळवािी (मूल). (राजा.) 
 
जाळगी  स्त्री.  भोवऱ्याला रु्ंडाळावयार्ी िोरी. (बे.) पहा : जाळी [सं. जालक] 
 
जाळगी  स्त्री.  चमर्ी (तोंड भाजते यावरून). (कु.) 
 
जाळट चव.  घशात जळजळ उत्पन्न करिारा : ‘त्या एकेक वस्तू जाळट…’ - माताजी ३०. 
 
जाळि न. स्त्री. सरपि; र्ंधन; जाळायर्ी वस्तू. पहा : जळि (को.) 
 
जाळिी  स्त्री.  १. कळकळ. (र्ो.) २. चवर्ारपूस. 
 
जाळिूक, जाळिी स्त्री.  छळिूक; त्रास; जुलूम; यातना. 
 
जाळिे सचि.  १. आर् लाविे; पेटचविे; जळेल असे करिे. २. (ल.) त्रास िेिे; छळ करिे; यातना िेिे; 
र्ाजंिे. ३. केवळ जाळावयाच्या उपयोर्ी, चनरुपयोर्ी झकवा अमंर्ळ असिे; करिे. ४. (ल.) नीर् उपायानंी 
पोसिे, भरिे (पोट). [सं.ज्वल्] (वा.) (पािी) जाळिे - िैव अनुकूल असपयामुळे मनास येतील त्या र्ोष्टी 
करिे. 
 
जाळदोर पु.  (रु्ऱ्हाळ) उसाच्या र्ुलािारे् जाळ घालण्यारे् तोंड; याच्यातून खराब हवा बाहेर 
येते. 
 
जाळप करिे जमीन जाळिे; राब, िाढ करिे. (कु.) 
 
जाळपी पु.  (रु्ऱ्हाळ) जाळ टाकिारा, जळि लाविारा मािूस. 
 
जाळपुळी स्त्री.  एक त्वर्ारोर्; आर् होिारे व पसरिारे क्षत, व्रि. पहा : चाळपुळी 
 
जाळपोळ, जाळपोळी, जाळभाज स्त्री.  शते भाजिे व तत्संबधंी र्तर कृत्ये यासं व्यापक संज्ञा. 
 
जाळपोळ स्त्री.  समाजरोही घटकाकंडून र्मारती, घरे, वाहने र्त्यािींना आर्ी लावण्यारे् प्रकार. 
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जाळमाळ न.  र्ूढ कृती, कारस्थान. [सं. जाल + माला] 
 
जाळविी स्त्री.  १. र्ौकशी, चवर्ारपूस, पहा : जाळिी. २. (ल.) उठाठेव. (कु.) 
 
जाळवंड न.  १. वेलींर्ी जाळी : ‘जाळवडं जरा िंोडपावं म्हिजे काय असेल ते आपोआप बाहेर 
येईल.’ - र्गं्र २१. २. जनावर व्यापयानंतर बाहेर पडिारा जार. (व.) 
 
जाळवा पु.  रु्ऱ्हाळातील र्ुलाण्यावरील कामकरी : ‘र्ुलािे साभंाळिारा जाळवा पि तयार करता 
आला असता.’ - परेपा २९८. 
 
जाळवाि पु. स्त्री.  हातापायाचं्या तळव्याला घमावरोधामुळे होिारा रोर्; जळवात. [सं.ज्वाला + 
वात] 
 
जाळव्या, जाळ्या पहा : जाळपी 
 
जाळारख न.  जाळंधर; जाळीर्ी चखडकी; िंरोका : ‘मार्ौता आला : ऐसें म्हिौचन जाळारखें 
पाहावयेा राचहला :’ - लीर्पू २९. 
 
जाळांधर न.  जाळी; िंरोका; लहान चखडकी : ‘जाळाधंरे मुक्तारं्ी ।’ - वसेीस्व ३·५०. [सं.जाल] 
 
जाळी स्त्री.  १. जाळे; जाळीरे्, जाळीिार, भोके असलेले काम; जाळीिार भोके पाडलेली वस्तू; 
कोितेही नक्षीिार चछरयुक्त काम; पडिा; र्ाळिी; आडव्या-उभ्या पट्ट्ट्या असिारे लाकडी काम र्. (चि. 
पाहिे, खोििे, उकरिे, रु्ंफिे, घालिे.) २. पडिा; र्ोषा : ‘असे मयािेने जाळीत ठेचवली.’ - चर्सं. ३. 
लग्नात व र्तर समारंभात मुलींच्या डोक्यावर घालावयार्ा फुलारं्ा साज; फुलारें् कोितेही जाळीिार काम; 
जाळीिाडंा ४. (ल.) पाश, बंधन. ५. शतेात मेंढवाडा करावयार्ा असला तर तट्ट्ट्या वरै्रेच्या ऐवजी केलेला 
जाळीप्रमािे आडोसा. ६. (खडीकाम) रंर्ार्ा िाब कमी जास्त करण्यासाठी वापरावयार्ा जाळीिार पडिा. 
७. र्सॅबत्तीरे् मॅटँल. ८. मधमाशारें् पोळे. (कु.) [सं. जाल] 
 
जाळी स्त्री.  वलेीरे् घर; कंुज; रु्ंफा; लतार्ृह; िाट िुंडूप. [सं.जाल] 
 
जाळी स्त्री.  भोवऱ्यार्ी िोरी. 
 
जाळी स्त्री.  १. मुसके (जनावराच्या तोंडास घालण्यारे्). २. िावे; िोर (पशूनंा बाधंण्यार्ा). [सं.जाल] 
 
जाळी स्त्री.  १. कुरळ्या; िशा (धोतराच्या वरै्रे). पिराच्या शवेटरे् िोरे (चविपयानंतर राहिारे). २. 
चविलेपया कापडाच्या काठार्ी करवत; करवतीकाठ. [सं. जाल] 
 
जाळी स्त्री.  १. माळका; सारं्ड (एखाया कामास बलै वरै्रेंर्ी). २. बरोबरी; समानता (एका 
जोखडाखालील बैलारं्ी). [सं.जाल] 
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जाळी स्त्री.  १. अचत िाट मतै्री; स्नेह; एकजूट. २. मंडळ; संघ. [सं.जाल] 
 
जाळी स्त्री.  चखडकी; िंरोका. [सं.जाल] 
 
जाळीकार पु.  जाळीतून चलचखत संिेश आििारा; िूत : ‘पातले जाळीकारु भीमकारे्’ - मातृरुस्व 
३४. 
 
जाळीचा मिी पु.  चस्त्रयाचं्या र्ळ्यातील माळेत घालावयार्ा जाळीिार मिी; असा मिी मध्ये 
घातलेला एक िाचर्ना. 
 
जाळीिें न अव. ज्ञान. 
 
जाळीदार चव.  १. नक्षीरे् केलेले; जाळ्या लाचवलेले (मखर, िेव्हारा र्.). २. जाळी खोिलेले. 
 
जाळीदांडा पु.  डोक्यात फुलारं्ी जाळी. 
 
जाळीव चव.  १. जळाऊ २. जाळलेली; भाजलेली (पेरिीसाठी, जमीन). ३. भाजलेपया जचमनीमधील 
(पीक). ४. आतील घटकावयव भाजून तयार केलेले (औषध, रसायन). ५. जाळण्यास योग्य; सरपिास 
योग्य. 
 
जाळे न.  १. िोऱ्यानंी केलेले अनेक चछरयुक्त साधन; रु्ंफिी; जाल; पाश. २. जाळीिार काम; नक्षीरे् 
काम; चवरचवरीत वस्त्र; र्ाळिीर्ा तळ. ३. (ल.) आटोका; ताबा; काब:ू कपटव्यहू : ‘तो केवळ सेवमुेळे स्त्रीच्या 
जाळ्यात सापडिे शक्य तरी आहे काय?’ - नाकरु ३·३३८. [सं. जाल] (वा.) जाळे णवििे - व्यहू रर्िे; 
र्ातुयचपूिच आखिी : ‘वाकटकरानंी…. पुढर् ं जाळं चविायला सुरुवात केली.’ - मंुपोर्ाक ७४. जाळ्याि 
पकडिे - काबतू आििे; कैर्ीत धरिे. 
 
जाळे न.  कोळीष्टक; कोळ्यारे् घर; जळमट. [सं.जाल] 
 
जाळे न.  कासारार्ी भट्टी. 
 
जाळे न.  मार्ावरच्या वस्त्राला जाळी (करवती काठ) करण्यारे् साधन. हा रु्लाडीर्ा एक भार् आहे. 
पहा : गुिाडी 
 
जाळे न.  रत्नात रेघा असण्यार्ा रत्नातील िोष. [सं.जाल] 
 
जां शअ. जो. (राजा.) 
 
जांग स्त्री.  ओरखडा. (र्ो.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जांग स्त्री.  (चवप्र) जाघं. १. माडंी. २. रु्ह्ेंचरय प्रिेश; कचटसंधी. 
 
जांगट न.  िंेंर्ट. पहा : जंगट 
 
जांगटी स्त्री.  चभके्षकऱ्यार्ी वाजचवण्यार्ी थाळी, तास : ‘फुटकी जारं्टी । मोडकी परडी ।’ - एहोरा ९१. 
 
जांगड न.  १. (परत करावयाच्या बोलीने) िुकानातून मोघम आिलेला माल; पाहून पसंत 
करण्यासाठी आिलेला, घेतलेला माल. २. झशपी झकवा कापडवाला याचं्याकडून चविीसाठी आिलेले 
कापड, कपडा. ३. वरील प्रकाराने घेतलेपया मालार्ा चहशबे झकवा चहशोबार्ी वही, जारं्ड वही. ४. लबाडीने 
चमळचवलेले रव्य. (व.) 

चिचव. कायम चविीच्या ठरावाचशवाय घेतलेला (िुकानातील माल). 
 
जांगड न.  १. (जनावरे) एकत्र बाधंिे; िावि. २. जोड, सारं्ड घालिे. (चि. घालिे, करिे.) ३. 
सारं्ड; संर्त; संबंध. 
 
जांगड न.  लबाडीने झकवा अन्द्य प्रकाराने चमळचवलेले रव्य. (ना.) 
 
जांगिा, जांगिी, जांगळा ,जांगळी चव.  रानटी. [सं.जंर्ल] 
 
जांगिी, जांगळी  पु.  रु्राखी; र्वळी : ‘येकु भोडुवा सेघे आला । जारं्लीयारे् रुष्टी पडला’ - 
चिपु ८·५४. (को.) [सं. जंर्ल] 
 
जांगवळ, जायंवळ पु.  जाघेंस घेतलेला चर्मटा. (र्ो.) 
 
जांगाड  न.  (चतरस्काराथी) जारं्; माडंी : ‘तर माझ्या जारं्ाडातून पलीकडे मान काढून वासरू 
आईकडे आशाळभतू नजरेनं बघू लार्ले.’ - वळीव १३३. [सं. जघा] 
 
जांणगया  पु. (पचहलवानार्ी) र्ड्डी. (बडोिे) [सं. जंघा] 
 
जांगी स्त्री.  घाण्याभोवती चफरिारी िुबेळकी. ही जचमनीपासून थोड्ा अंतरावर घाण्याच्या बाहेरून 
अडकचवलेली असते. (तेली) 
 
जांगुणिक पु.  सपचवैय; सपाच्या चवषावर औषध िेिारा वैय; चवषघ्न औषधारं्ा व्यापारी; र्ारुडी. 
[सं. जारुं्ल = चवष] 
 
जांघ स्त्री.  १. माडंी; कचटसंधी. पहा : जांग २. कमरेपासून जाघंाडात मारलेला चतरकस वार. [सं.] 
 
जांघजोड पहा : जंगजोड 
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जांघड, जांघाड  न.  (चतरस्काराथी) जाघं. 
 
जांधभोवरी चव.  माडंीवर भोवरा असिारा घोडा. 
 
जांणघव पु.  मुलर्ा : ‘श्रीकृष्ट्िारं्ा ंजाचंघवा ंहोईजे । तचर लावण्यारे् पडप लाचहजे ।’ - चशव ३७०. 

चव. माडंीपासूनर्ा; माडंीवरर्ा (मुलर्ा). 
 
जांघी स्त्री. अधी चवजार : ‘थंडीत प्रत्येक कैयाला िोन जाचंघया चिपया जात होत्या.’ - के १५·३·१९३८. 
[सं.] 
 
जांघोवा  पु.  पुत्रत्व : ‘तेिें म्हिीतलें  : जी जी : मज तुिंा जाघंोवा होआवा :’ - लीर्श्रीर् १३. 
 
जांिि, जांििी, जाििी न. स्त्री. जाते; खेळातले जाते. (राजा.) 
 
जांपाि न.  आच्छािन; आवरि : ‘आता ंजापंािीं जापंािीं आपुलें  । अस्तोव्यस्त हें ।’ - राज्ञा ११·३७६. 
 
जांणिशानी पहा : जान णिशानी [अर.] 
 
जांब, जांभ पु.  १. जाभंळीच्या जातीतील एक िंाड. २. जायजाभंळू, फळ व िंाड. ३. पेरु, िंाड 
आचि फळ. ४. काजू. (को.) ५. खरबुजार्ी एक जात. हे ताबंसू रंर्ारे् व र्ोलाकार असते. पहा : जाम [सं. 
जंबु] 
 
जांब, जांभ पु. जाम; एक प्रकाररे् भाडें; पेला; खाली पेंिी असलेले फुलपात्र : ‘जाबंलोटी 
पाण्याशीं ।’ - स्त्रीर्ीत ९६. [फा.जाम] 
 
जांब, जांबय, जांबोय स्त्री.  जाभंई. (कु.र्ो.) [सं. जंृभा] 
 
जांब बांगडा बारं्डा माशातंील एक जात. 
 
जांबळी  स्त्री.  जाभंळ; जाभंळारे् िंाड; जाभंळू. [सं.जंबू] 
 
जांबा पु.  एक जंर्ली िंाड. पहा : जांभा. जाभंळार्ी फािंी. 
 
जांबा, जांभा पु.  िर्डार्ा एक प्रकार; जाभंळट ताबंसू रंर्ार्ा चठसूळ िर्ड : ‘िेवळार्ी मुकसाळ… 
पोवळ… जाबं्या िर्डारे् आहेत.’ - डाली ७. 
 
जांणबि स्त्री.  कार्िी झलब ू: जाभंळीच्या जातीरे् एक िंाड : ‘पोफळीवरून जाचंबिीवर र्ढायर्.ं’ - पचक्षिी 
८. 
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जांबीर पु. न.  कार्िी झलब.ू (प्र.) पहा : जंबीर 
 
जांबुवंि  पु.  १. श्रीरामाच्या वानरसेनेतील सवांत म्हातारा अस्वल. २. (ल.) शहािा म्हातारा 
मािूस; वडीलधारा पुढारी. 
 
जांबूनद  न.  १. सोने : ‘जाबंनूिार्ा चपचळला रस’ - वसेीस्व ७·३३. २. धोतऱ्यारे् फळ. [सं.] 
 
जांबेथर  पहा : जांणभथर, जांभीत्री 
 
जांबोरी  स्त्री.  बालवीरारं्ा मेळावा : ‘१९२७ च्या मंुबईच्या जाबंोरीला मी पार्श ेबालवीर घेऊन 
रे्लो होतो.’ - चिअहो ३९२. 
 
जांबोस पु.  माशारं्ी एक जात. हे चिवाळीच्या सुमारास पकडतात. 
 
जांभ पु.  एक प्रकाररे् भाडें, पेला; खाली पेंिी असलेले फुलपात्र : ‘बाळ र् मािंं खेलंू आलं बाई लाबं 
। हातामध्ये जाभं िूध मारे्’ - लोसाको. [फा. जाम] 
 
जांभई, जांभळी, जांभाळी स्त्री.  चनरा, आळस र्त्यािींमुळे तोंड पसरून चनघिारा िीघच श्वास. 
(चि. घेिे, िेिे) [सं.जंृभा] 
 
जांभई चव.  (अचह.) जाभंळ्या रंर्ार्ी : ‘मामाजी मामाजी आंिन काय । िेसूह बचहिी जाभंई र्ाय ।’ - 
लोसाको. 
 
जांभळा चव.  जाभंळाच्या रंर्ार्ा. 
 
जांभाड न.  तोंड; मुख. 
 
जांबूळ, जांभूळ स्त्री. न. जाभंळीरे् िंाड आचि फळ. यारे् लाकूड र्मारतीच्या उपयोर्ी असून सालीर्ा 
उपयोर् रंर्ासाठी करतात. फळार्ा रस औषधी आहे. [त. शाम्बल् = जाभंळू] 
 
जांभेथर, जांभीत्री चव.  जाभंळसर रंर्ाच्या िर्डार्ा थर असलेला (िर्ड, धोंडा). असपया 
िर्डारं्ा कोकिात र्मारतीसाठी उपयोर् करतात. 
 
णज 
 
णजअिे अचि.  जर्िे; चजवतं राहिे : ‘तनु जाली म्हातारी । चजआवें चिसु िोचन च्यारीं ।’ - चशव १३७. [सं. 
जीव] 
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णजआिे  न.  जीवन; आयुष्ट्य; चजिे : ‘तुआं स्नेहो साचंडलें  । तरी जळों हें चजआलें  ।’ - चशव १०१. 
[सं. जीव] 
 
णजउिी-णिउिी चिचव.  ज्या - त्या बाजूस; सवचत्र : ‘तैसी चजउतीचतउतीकडे । तुिंी वक् त्रेंचर् प्रर्डें ।’ - ज्ञा 
११·३३९. 
 
णजक चव.  त्रस्त : ‘आमर्ें ही मािूस चजक जाहलें .’ - मर्सा ६·४९७. [अर.चिक्क] 
 
णजकणजक चव.  पहा : णजगणजग : ‘चजक चजक चजक चजक िुःख चपकचवले ।’ - राला ७७. [फा.] 
 
णजकडिे, णजकडने पहा : णजकडून 
 
णजकडून, णजकडोन चिचव. ज्या प्रिेशाकडून; ज्या बाजूकडून; ज्या चिशकेडून. 
 
णजकडून-णिकडून, णजकडिे-णिकडिे चिचव. सवच बाजंूनी; र्ोहोकडून; सवचत्र, सभोवती, सवचकडे. पहा 
: हून 
 
णजकडे चिचव.  १. ज्या प्रिेशाकडे; ज्या जारे्कडे, चिशकेडे. २. ज्या चठकािी; जेथे. [सं.यत् + कटम्] 
 
णजकडेणिकडे चिचव.  सवच चठकािी; प्रत्येक स्थळी; प्रत्येक बाजूला; प्रत्येक चिशलेा; र्ोहोकडे; सवचत्र. 
 
णजकनी  स्त्री.  तोल साभंाळण्यासाठी खालून चिलेला आधार; चधरा. (व.) 
 
णजकर पु.  १. भानर्डीर्ी हकीकत; कमचकहािी. (व.) २. पहा : णजकीर 
 
णजणकरा, णजकेरा चजकीरखाना. पहा : जणकरा, जकीरखाना 
 
णजणकरी, णजकीरखोर चव.  चजकीर करिारा. पहा : णजकीर 
 
णजणकरीचा, णजणकरीची चव.  त्रासिायक; कष्टप्रि; कष्टारे्. 
 
णजकीर पु. स्त्री.  १. कटकट; त्रासिायक प्रशन, र्ोष्ट; भिुभिु; घासाघीस; र्ळी पडून चवनवण्या करून 
तर्ािा लाविे. (चि. करिे, लाविे.) : ‘लढाईर्ी र्ोष्ट लढाईत राचहली त्यार्ा चजकीर आता ं कशाला 
पाचहजे.’ - मर्सा ५·१२. २. छळ; त्रास; चजर्चजर् (त्राचसक झकवा आजारी मािसार्ी). (चि. िेिे, करिे.). 
३. असहाय ल्स्थती; मेटाकुटी. (वा.) णजकीरीस येिे - मेटाकुटीस येिे; टेकीस येिे; हैराि होिे. [अर. 
चजि; सं.चजघृक्षा] 
 
णजकूनणिकून पहा : णजकडून णिकडून 
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णजकूनपस पु.  िम खालीवर होिे. घोड्ार्ा एक रोर्. - अप २·१८९. 
 
णजक्क चव.  त्रासलेला; कंटाळलेला; वीट आलेला. पहा : णजक [अर. चिक्क] 
 
णजक्र स्त्री.  बोलिे; हकीर्त; उल्लेख. पहा : णजकर [अर.] 
 
णजग स्त्री.  (भशूा.) धातुक खचनजाचं्या संस्करिात खचनजार्ी प्रत वाढचवण्यासाठी वापरात असलेले 
एक याचंत्रक साधन. 
 
णजगणजग स्त्री.  १. कटकट; चपरपीर. पहा : णजकीर (चि. लाविे, माडंिे होिे.) २. श्रम व त्रास; 
चनष्ट्फळ प्रयत्न; मेटाकुटी; उटारेटा; जर्ण्यार्ी धडपड. पहा : णजकीर [फा. चजकचजक] 

चव. १. पहा : णजक. २. जजचर : ‘शनेैयचह दृचष्टपुढे येता ंकेला पळातं चजर्चजर् जो’ - मोभीष्ट्म 
६·३५. 

 
णजगणजग स्त्री र्कर्क; िंर्िंर्. (र्ो.) 
 
णजगणजगचे अचि.  र्काकिे. पहा : णझगणझगिे (र्ो.) 
 
णजगणजगावचे सचि.  १. प्रकाश पाडिे. २. (ल.) भेडसाविे; त्रास िेिे. (र्ो.) 
 
णजगणजगॉ पु.  काजवा. (र्ो.) 
 
णजगट चव.  चर्कट. 
 
णजगटा, णजगी पु.  चर्कट पिाथच. (बे.) [क.] 
 
णजगर पु.  १. हृिय. २. (ल.) प्राि : ‘तुम्हाबरोबर आम्ही आपला चजर्रर् चिला आहे.’ - मर्सा 
६·३८२. [फा.] 
 
णजगर न.  (चवअ.) िोर आचि कप्पी याचं्या मितीने पाण्याच्या िाबावर र्ालिारा पाळिा; अवजड 
वस्तू उर्लण्यारे् साधन. 
 
णजगरजान, णजगरदोस्ि चव.  जीवश्चकंठश्च चमत्र. 
 
णजगरी चव.  चजवलर्; प्यारा. 
 
णजगळी  स्त्री.  (शतेकी) कुरीर्ी, पाभरीर्ी चजभली. (बे.) 
 
णजगा पु.  पार्ोट्यावरील रत्नालंकार : ‘हस्ती, चजर्ा, वसे्त्र, अस्व, चसरपाव जाला.’ - पेि १५·५०. 
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णजगाट चव.  चर्कट : ‘धोंड्ावर एका बाजूला चजर्ाट चजर्ाट पसरलं.’ - र्ोतावळा ९६. [क.चजर्टु] 
 
णजणगणमगी स्त्री.  िंळाळी : ‘ब्रह्माचिकाचं्या आंर्ीं : आचत िेवपिार्ी चजचर्चमचर् :’ - आउर्ी ८५·६४४. 
 
णजगीषा  स्त्री.  १. झजकण्यार्ी र्च्छा. २. महत्वाकाकं्षा; थोर र्च्छा. ३. लढण्यार्ी हौस; लष्ट्करी 
बािा; उत्साह. ४. स्पधा; ईषा; ईर. [सं.] 
 
णजगीषु, णजगीष ू चव.  १. झजकण्यार्ी, पुढे, वर जाण्यार्ी र्च्छा करिारा. २. महत्त्वाकाकं्षी; स्पधा 
करिारा 
 
णजग्या पु.  एक चनरुपयोर्ी तृि : ‘उसात चजग्या, टारफुला असलं तनकाट.’ - रैत १२३. 
 
णजजी स्त्री.  १. मोठी बहीि. २. (बहुमानाथी) कोितीही वयाने मोठी स्त्री. ३. मावशी. 
 
णजजीणवषा स्त्री. जीवनेच्छा. [सं.] 
 
णजणझया  पु.  मुसलमान बािशहानंी झहिंूच्यावर लािलेला एक कर : पहा : जणजया, जझीया : 
‘अकबरानं रद्द केलेला चजचिंया कर बािशहानं पुन्द्हा लार्ू केला.’ - शहेन ४४२. 
 
णजिगािी, णजिगानी, णजनगािी, णजनगानी, णजनगी स्त्री.  १. जर्िे; जन्द्म: जीचवत्व; अल्स्तत्व : 
‘थू त्येच्या चजनर्ानीवर.’ - र्आझसरे्. २. उपजीचवका; उिरचनवाह. ३. मालचमळकत; र्स्टेट; पुजंी; ऐवज 
(जमीनजुमला, वतनवाडी चवरचहत) : ‘कवडी कवडी करून जमवलेपया आपपया चजनर्ीतील.’ - सको 
५९७. पहा : कजदगी : ‘एकिा ित्तचवधान िंालें  म्हिजे िंाडून साऱ्या चजनर्ािीवर आपला कबजा बसलार्…’ 
- चन ६४०·४. अब्र.ू [फा. झजिर्ी] 
 
णजिणजत्रब न.  जनावरे : ‘माडाखाली िरयेक चजिचजत्रब.’ - आंपव्य ७०. 
 
णजििे, णजिविे अचि.  झजकिे : ‘चजिावयेा तो चवखाहारू । कैसा पाचळला आपुला फुडारू I’ - 
चिपु ५·१४०. [सं.जी] 
 
णजििे उचि.  जन्द्मिे; जन्द्म िेिे. 
 
णजिी स्त्री.  १. जीवन; चजिे. २. जन्द्मार्ी सफलता : ‘हो काना मनार्ी चजिी ।’ - ज्ञा १३·११६१. 
 
णजिे न.  जर्िे; जीचवत; प्राि; अल्स्तत्व : ‘अशा तुज न जो भजे मनुज चधक् तयार्ें चजिें ।’ - केका 

११ 
अचि. चजवतं राहिे; अल्स्तत्वात असिे, जर्िे : ‘चवश्व सवच जेिें चजये I’ -ज्ञा ८·८८. [सं.जीवन] 
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णजिे, णजििे अचि.  झजकिे; झजतिे : ‘कळे कीतीसीं चजती ।’ - ज्ञा १·११३; ‘कन्द्यात्रय चजिोचन पैजा । 
अनुजालार्ीं करिें भाजा ।’ - मुआाचि २३·१०४. [सं.चज.] 
 
णजिे वाचिे १. आपले बरे र्ालिे; मनाप्रमािे चिवस काढिे. २. चजवतं राहिे व चनभाविे; चटकिे; 
चटकाव धरिे. 
 
णजि चव.  चजवतं. 
 
णजि, कजि चव.  १. पराभव पावलेले; झजकलेले. २. चमळचवलेले; स्वाधीन करून घेतलेले; वश 
केलेले. (समासात) कामचजत, िोधचजत, कामिोध र्त्यािींनी झजकला रे्ला आहे असा. जेव्हा समासात 
प्रथमपिी हा शब्ि येतो तेव्हा उलट अथच होतो. जसे - चजतकाम, चजतिोध, चजतस्त्री = काम, िोध र्त्यािी 
ज्याने झजकले आहेत असा. [सं.] 
 
णजिका, णजिकािा, णजिुिा चव.  जेवढा. [सं.यावत्] 
 
णजिक्यास णििका जेवढा उपयोर्ी पडेल तेवढा; जेवढा योग्य असेल तेवढा; चववचक्षत कायापुरता; 
फार नाही व थोडा नाही; बेतार्ा : ‘(तमाशात) अध्यात्म चजतक्यास चततके असपयास ते स्वाभाचवक होते.’ - 
मजील्स्थ १६४. 
 
णजिखोर चव.  हट्टी; िुराग्रही; भाडंखोर. पहा : णजद्दखोर 
 
णजििे, कजििे उचि.  झजकिे : ‘िेवारे्चन िेजे बहुवशें । अचरराअें झजचतलें  अनायासें ।’ - चशव ७३५. 
[सं.चजत] (वा.) णजिून उभे राहिे - चजद्द खाऊन, पाय रोवनू ईषनेे उभे राहिे : ‘आचि तीनी वरूिे र्िंारे् 
फंिामध्यें (र्ंिासाहेबारें्) चजतून उभा राचहला’ - ऐको ४३८. 
 
णजिनी पािी एका खेळारे् नाव : ‘लहान मुले… र्ल पाडून ‘चजतनी पािी’ खेळतात.’ - र्ार १४५. 
 
णजिपि  चव.  जेवढे; चजतके; ज्या प्रमािारे्; याच्या जोडीला चततपत. 
 
णजिपत्र  न.  पराभव िंालेपया पक्षाने चिलेलेजयपत्र (कुस्ती, वाि यातंील). 
 
णजिपयंि, णजिपावेिो चिचव.  जेथपयंत; जोपयंत; चजतका वळेपयंत; चजतक्या िूरपयंत. 
 
णजिरब, णजिराब न.  १. जीवनाला आधार असे जचमनीरे् उत्पन्न; चपकलेले उभे शते. २. श्रम 
करिारा प्रािी; बार्ाईत व ते करिारी (घोडा, बलै, र्ाढव, र्ाय, रेडा, म्हैस र्.) जनावरे : ‘जीव यावा 
त्यापेक्षा चजतरब रे्ले तरी उत्तम म्हिोन घोडी सोडली.’ - भाब ९१. [सं.चजत्रप] 
 
णजिराप न.  जनावर : ‘लाख मोलार् ंचजतराप हाय ते.’ - र्ोतावळा १३९. 
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णजििा, णजिुिा चव.  जेवढा. पहा : णजिका [सं.यावत्] 
 
णजिवि, णजिािे न.  १. औक्षि; झनबलोि; कुरवंडी; दृष्ट काढिे : ‘चजतवि करूचन जननी । 
वस्तू साचंडपया वोवाळूचन I’ - मुआचि २९·१६५; ‘चिवस लार्चलया माता । कोपावें कीं जीचवता । चजतािे कीजे 
।’ - ज्ञा १३·३३६. २. जीवन; चजवतंपिा : ‘आता ंचजतािें श्रीमूती । जाहलें  चयया ं।’ - ज्ञा ११·६६६. 
 
णजिविी, कजिविी न.  १. वाहते पािी. २. (ल.) जीवन; चजव्हाळा : ‘कमारे् आहे झजतविी ।’ - 
ज्ञा १८·५१४. 
 
णजिा चव.  १. चजवतं. २. (ल.) न चविंलेला (चवस्तव). ३. राख न िंालेला (कोळसा, चनखारा). ४. 
वाहते, िंऱ्यारे् (पािी). ५. र्ालू प्रर्ारातील (भाषा, चलपी, र्ाल). ६. अर्िी चजवतं; चनःसंशय. पहा : कजि 
७. जार्रूक. [सं.जीवन्द्तः] (वा.) णजत्या पंथास िागिे - भयंकर िुखण्यातून उठिे, जर्ण्याच्या मार्ात 
असिे. 
 
णजिा चव. र्रं्ळ; मारलेला – भस्म केलेला नव्हे असा (पारा र्. धातू). 
 
णजिा चव.  फेडले जाईल असे; तरते; न बुडिारे (कजच). 
 
णजिा कोळसा पु. १. चनखारे पाण्याने न चविंचवता जचमनीत पुरून तयार केलेला कोळसा. २. 
धर्धर्ीत जळते चनखारे. ३. लवकर पेट घेिारा कोळसा. हा काही चवचशष्ट लाकडापासून करतात. ४. 
धर्धर्ीत चनखाऱ्यार्ी पूड (जखमेत भरण्यासाठी). 
 
णजिाजागिा चव.  र्ारं्ला चजवतं असिारा; जार्रूक; समथच असिारा; धडधडीत चजवतं. 
 
णजिाजीव पु.  (जीव शब्िाला जोर आिण्यासाठी) चजवतं मािूस; सजीव प्रािी. 

चव. चजवतं; रे्तनायुक्त (प्रािी). 
 
णजिाड स्त्री.  जळून रे्लेपया झकवा नाश पावलेपया चपकामध्ये चहरवार्ार चिसिारा चपकार्ा तुकडा. 
(को.) 
 
णजिाडा, णजिारा पु.  उन्द्हाळ्यात ओलाव्याच्या आश्रयाने उर्वलेले चहरवे र्वत (को.) 
 
णजिािे १. झनबलोि; २. जीवन. 
 
णजनाष्टमी स्त्री.  नवरात्रीर्ी िुर्ापूजा. 
 
णजिासु, णजिासू  चव.  चजवतं; वाहते (पािी). [सं.] 
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णजिी स्त्री.  १. वाढती अवस्था. २. र्ैतन्द्य : ‘धैयाचर्या र्ारं्र्ारं्ीं । झर्तविी चजती आंर्ीं । वाहे जो का ं
I’-ज्ञा १८·६३८. [सं.चजता] 
 
णजिुि चव.  चजतके : ‘चजतुले रथ चततुलेचर् र्ज’ - उह ६२५. 
 
णजिेर न.  (सुतारी) िोन मािसानंी ओढावयार्ा रंधा. पहा : णकसूळ (र्ो.) 
 
णजिे रहो उद्र्ा. शाबास; वा रे पठे्ठ. [झह.] 
 
णजिेंणद्रय चव.  ज्याने आपली र्ंचरये झजकली आहेत असा; संयमी : ‘परी चजतेंचरयासीचर् घडे । 
योग्यतावश े।’ - ज्ञा ४·१४३. [सं.] 
 
णजत्त ं चव.  चजवतं : ‘कुिाला चजत्तं सोडू नका.’ - अर्ाअचव ७. 
 
णजत्रा चव.  पाने र्ळालेले (िंाड); चिंत्रा. 
 
णजथपयंि, णजथपावेिो, णजथवर, णजथोर चिचव.  १. जेथपयंत; ज्या जारे्पयंत, २. जोवरी; चजतका 
वळेपयंत; ज्यावळेेपयंत. 
 
णजथाळिे अचि.  चजवतं होिे; कोंब फुटिे (िंाड र्त्यािीस). (व.) 
 
णजथे चिचव.  जेथे; ज्या जारे्वर; ज्या चठकािी. [सं.यत्र] 
 
णजथेणिथे चिचव.  सवच चठकािी; सवचत्र. 
 
णजद, णजद्द स्त्री.  १. हट्ट; िुराग्रह; चजकीर; आडमुठेपिा. २. कसोशी. ३. चनधार; आग्रह. ४. चनकर; 
चनकड : ‘िुर्चकर चहमतीनें िंुंजत आहेत परंतु हैिरखान चजद्दीस आला आहे.’ - ऐलेसं ६·३०२९. ५. उर्ार् 
चवरोध; हट्टार्ा नकार. भाडंि. [अर.] 
 
णजद्दखोर, णजद्दीखोर, णजद्दी चव.  १. हट्टी; हेकट; िुराग्रही. २. भाडंखोर. ३. आग्रही; प्रचतकूल 
पचरल्स्थतीत प्रयत्न करिारा. [फा.] 
 
णजन न.  कापूस वटचवण्यारे् यंत्र; कापसाच्या बोंडातूंन सरक्या काढायरे् यंत्र; कारखाना. [र्ं.] 
 
णजन, णजन्न पु.  समंध; राक्षस. पहा : कजद [अर.चजन्न] 
 
णजन पु.  १. जैन पंथातील चवचशष्ट वर्ातील व्यक्ती; तीथंकर; अहंत. २. बौद्ध पंथातील महान पुरुष; 
बुद्ध. [सं.] 

चव. चजतेंचरय. [सं.] 
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णजन पु.  घोड्ावरील बठैकीरे् सामान, बिं वरै्रे. [फा.िंीन्] 
 
णजन (णजबटा) चव.  धनलोभी. (माि.) 
 
णजनकर, णजनगर, णजनगार पु.  (जीन करिारा) १. खोर्ीर, लर्ाम र्. कातडी सामान तयार 
करिारी जात व त्या जातीतील व्यक्ती : ‘चजनकराला ताकीि केली.’ - ऐपो ४३०. २. चर्ते्र, बाहुपया र्. 
तयार करिारी जात. [फा.] 
 
णजनगरी चव.  १. चजनर्राने तयार केलेले. २. चजनर्रासंबधंी. 
 
णजनगानी, णजनगी पहा : कजदगी : ‘काय उरली चजनर्ानी ।’ - राला ४५. [फा.झजिर्ानी] 
 
णजनणजत्रब न.  शतेातील, बारे्तील, उभी चपके. 
 
णजनिान न.  तोंडात ठेवण्याच्या सुर्ंधी बारीक र्ोळ्या : ‘(र्ाडी लार्ू लार्ली) आचि मर् 
झलबाच्या 
फोडी, चजनतानच्या र्ोळ्या… वरै्रे प्रकारानंी िेवघेव सुरू िंाली.’ - र्ोव े१५. 
 
णजनपैरा, णजनपैरे पु. न. शतेकीच्या कामासाठी शजेाऱ्याकडून मार्ून आिलेला मजूर; उसनवार 
मजूर. शजेाऱ्यार्ी पाळी आली असता त्याला आपिही परत फेडीसाठी असार् मजूर यावा लार्तो. 
 
णजनबंद  पु.  खोचर्रार्ा बिं. पहा : जीन (चि. करिे.) 
 
णजनबंदी स्त्री.  तयारी; चसद्धता : ‘चजनबिंी करून चबनीवाले सरसावनू आहेत.’ - उचि ६६९. 
 
णजनबाजी स्त्री.  १. लढाईरे् व्यसन. २. कूर् करण्यार्ी तयारी : ‘कळो लार्ली चजनबाजी’ - मला 
८५. 
 
णजनशी, णजन्नशी, णजनसी, णजन्नसी चव.  १. मालाच्या वाहतुकीरे् (जहाज). २. बारिान, भरताड 
भरलेले; चजन्नस भरून आलेले. 
 
णजनशी  स्त्री.  कोठार; चजन्नसखाना : ‘तीन तोफा व बारुिरे् पेटारे बारा आिले होते ते चजनशींत 
िाखल करचवले.’ - मर्सा ५·१९४. 
 
णजनस, णजन्नस पु. स्त्री.  १. वस्तू; पिाथच; (चविीर्ा, खरेिीर्ा) माल; र्ीज. २. कोितीही एखािी वस्तू; 
काही एक पिाथच. ३. (ल.) डार्; िाचर्ने. ४. जात; प्रकार. ५. क्षरु वस्तू; पिाथचः ‘चजवबा बोले र्जुचन मोंर्ल 
काय आचिला चजन्नस’ - ऐपो २५८. [अर.] 
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णजनसमासिा पु.  वस्तूर्ा नमुना, स्वरूप; पिाथच : ‘कोठें उिें कोठें अधीक । परंतु चजनसमासला येक 
। … जाचहपयाचवि नाहीं ॥’ - िास १०·१·२५. 
 
णजनसाणजनसी चव.  हरतऱ्हेरे् : ‘जचडतार्ा शृरं्ार कोंििें चहरे हरचजनसाचजनसी ।’ - अफला ५४. 
 
णजनसाना पु.  प्रकार; प्रकृती; स्वभाव : ‘ऐसा यार्ा चजनसाना । पाहाता ंकळों येतें मना ।’ - िास 
१९·१०·२९. 
 
णजनसाना पु.  सामानसुमान; माल : ‘हैिराबािेस आपिाकडील चजनसाना आहे. तो 
घ्यावयाकचरता ंईिग्यासमीप जाऊन रहावें.’ - ऐको ४४१. 
 
णजनसीवािे पु. अव. तोफखान्द्यारे् अचधकारी. 
 
णजनसी सामान न.  िारूर्ोळा; तोफखान्द्यारे् सामान. 
 
णजनहार चिचव.  चबलकूल; सवचथैव; हरर्ीज : ‘करारास चजनहार कसूर येिार नाहीं.’ - पया ४८४. 
[फा.] 
 
णजनं न.  जर्िे, आयुष्ट्य : ‘रुकमीन बोलयीती काय तुळशी तुजं चजनं । उसाच्या वाड्ासंर्ं लार्ं वसा 
तुजं लर्ीन ।’ - लोसाको. 
 
णजना पु.  िािर; पायऱ्यारं्ी वाट; सोपान. [फा. िंीना] 
 
णजनार पु.  झजकलेले रव्य : ‘कविातंें मार्ावा चजना : ब्रह्मसुखार्ा?’ - उर्ी १७(५)१३१. 
 
णजनी स्त्री.  चजवतंपिा; सजीवत्व : ‘कीं मूतीचस आचलया चजनी : डोळेयाचर्या :’ - एरुस्व ७९. 
 
णजनोम  सजीवाचं्या कोित्याही प्रजातीतील यच्चयावत, आनुवचंशक रु्िधमारे् चनिेशन करिारा संपूिच 
जनुकसमूह. 
 
णजन्निमकान चव.  स्वर्चवासी; पैर्ंबरवासी: ‘चजन्नतमकान चनजाम अल्लीखान हे लढाईरे् र्रायाने 
फौजसुद्धा ंर्ालून आले होते.’ - ऐको ४३९. 
 
णजन्नस पु.  वस्तू पहा : णजनस. [अर.] (वा.) णजन्नस उडणविे - खरू्चन टाकिे. 
 
णजन्नस पु.  िुसऱ्या पिी येिारा शब्ि. उिा. बाईमािूस, पोरसोर याप्रमािे : ‘लेकरू चजन्नस हाय. व्हत 
असतो अन्द्येव.’ - पार्ोळा ३८. 
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णजन्नस अज्नास स्त्री.  पिाथच; माल; वस्तू : ‘मशार्णनपहे या चजन्नस अज्नाशीच्या तलाशातं, शोधातं आहे.’ 
- ऐचट ३·६५. [अर.] 
 
णजन्नसखाना पु.  कोठार; वखार; सामान साठचवण्यार्ी जार्ा [फा.] 
 
णजन्नसदार चव.  आत चजन्नस (पुरि) घालून तयार केलेली (रोटी). 
 
णजन्नसपानस पु.  १. अनेक प्रकारर्ा चजन्नस; सामानसुमान, हरचजन्नस. २. कोठारातील सामान. 
 
णजन्नसभाव पु.  बाजारभाव. 
 
णजन्नसविाळा पु.  धारा धान्द्यरूपाने भरावयार्ा असेल तेव्हा भारी जातीच्या धान्द्याच्या बिली हलक्या 
जातीरे् धान्द्य जास्त प्रमािात घेतात, ते जािा प्रमाि, माप; भारी धान्द्यार्ा मोबिला, वताळा. 
 
णजन्नसवार चव.  १. चनरचनराळ्या तऱ्हेरे्; पुष्ट्कळ जातीरे्. २. सुबक; चर्त्रचवचर्त्र; अचतशय र्ारं्ले; 
उत्कृष्ट; भारी िजारे् (माल, कापड). 
 
णजन्नसवार चव.  १. प्रत्येक मालार्चिक ठेवलेला; वर चजनसार्ा चनिेश केलेला (चहशबे, कार्ि). 
२. चपकासंंबंधी स्वतंत्र तक्ता. 
 
णजन्नसाना, णजन्नसणजन्नसाना, णजन्साना चव.  उच्च िजार्ा; खरा. पहा : णजन्नसवार २ 

पु. माल; सामान; कोठारी माल : ‘तेथे सरकारर्ा चजन्द्साना आहे त्यार्ी मोजिाि त्यास िेऊन 
पावती घेिे.’ - मर्सा १२·१३६. 
 
णजन्नसी गिबि, णजन्नसी िारू स्त्री.  माल वाहावयारे् तारू–र्लबत. 
 
णजन्योष  पु.  र्ाशा; चजनावर घालावयारे् वस्त्र. 
 
णजप्सम  न. एक प्रकाररे् खचनज. [र्ं.] 
 
णजप्सी स्त्री युरोपातील एक भटकी जात व तीतील व्यक्ती. चजप्सी हे मूळरे् झहिी होत. (र्चजल्प्शयनर्ा 
अपभं्रश. हे र्चजप्तमधून आले असे युरोचपयन मानीत). [रं्.र्चजल्प्शयन्] 
 
णजबट चव.  १. हलक्या चजभेर्ा. २. वक्ता. (र्ो.) 
 
णजबर न.  एक प्रकारर्ी मासळी. (र्ो.) 
 
णजबरोहोकना पु.  १. र्ािंीर्ी र्ापट पायली. २. जीभ घासण्यार्ी पट्टी. (िंाडी) 
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णजबिी  स्त्री.  अधा कापलेला जोड्ार्ा तळ. पहा : णजमिी (र्ो.) 
 
णजबिी  स्त्री.  र्ंचजनर्ी िंडप. (िंाडी). 
 
णजबिीचा खेळ पु.  चटकरी; चशडी : ‘मुली चजबपयार्ा खेळ खेळत आहेत.’ - र्ार १०६. 
 
णजबी गोंडा विेीर्ा र्ोंडा : ‘शरे सोनीयार् ं। रुखमाबाईर् ंचजबी र्ोंड ।’ - जलोसा ५२४. 
 
णजबूड, णजभूड स्त्री. न.  एक वले आचि चतरे् फळ; पहा : णचबूड 
 
णजभई स्त्री.  १. मार्ावर कापड चविताना ते ताठ बसवावयार्ी पट्टी, कामटी (या पट्टीच्या टोकानंा कापड 
िाबनू त्यास हा ताठपिा आितात.). २. (काही चठकािी) ज्या िोन िोऱ्यानंी मार्ाच्या वह्ा आलटून 
पालटून उर्लपया जातात त्या िोन बाजूच्या िोऱ्या. 
 
णजभट, णजभटू चव.  वार्ाळ; बोलका : ‘मर् राया भेटचवला चकन्नरू चजभटुः’ - एरुस्व १८. 
 
णजभिी  स्त्री.  १. जीभ (लचडवाळे अथवा चतरस्काराने योजतात). २. जीभ (साप, घोरपड, पोपट 
र्त्यािींर्ी.) िुभार्लेली, चर्रलेली ४. जीभ (यावरून). (को.) ३. चजभेखालच्या िोन मुख्य चशरा. ४. 
(सामा.) लहान जीभ. ५. जीभ खरडण्यार्ी बारं्डी, कडी र्. [सं. चजव्हा] (वा.) णजभल्या चाटिे - तोंडाला 
पािी सुटिे; प्राप्तीर्ी र्च्छा होिे. 
 
णजभिी  स्त्री.  िंाड (चवचहरीच्या बाहेरच्या बाजूला उर्विारे). 
 
णजभिी किम मूळच्या खंुटात र्ल्च्छत वनस्पतींरे् पार्रीसारखे कापलेले कलम बसचवण्यार्ी प्रचिया. 
 
णजभिी काठी चव.  चवचशष्ट प्रकाररे् काठ असलेले धोतर. 
 
णजभळी, णजभोळी स्त्री.  १. जीभ खरडण्यार्ी काडी. २. पहा : णजभिी ५. ३. ओष्ठप्रातं - भार् (चि. 
र्ाटिे.). 
 
णजभा पु.  (र्मचकार) जोड्ाच्या तळाच्या वरर्ा र्ामड्ार्ा िुसरा भार्. 
 
णजभाळी, णजभोळी स्त्री.  खालर्ी मऊ, नाजूक कातडी. पहा : णजव्हाळी १ 
 
णजभांगे न.  (नाचवक) वाऱ्याला रोखून धरिारा व जहाजाला र्ती िेिारा चशडाला बाधंावयार्ा कापड 
वरै्रेर्ा तुकडा. 
 
णजभी स्त्री.  जीभ खरडण्यार्ी काडी. पहा : णजभिी ६ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णजभी स्त्री चकपपयार्ा पुढे आलेला भार्; चकपपयार्ा िूरवर पसरलेला भार्; चकपपयाच्या प्रवशेिारापुढे 
बाधंलेली झभत : ‘तुम्हास बेंर्रुळ घेिें तर तोफा र्ार पारं् पूवेरे् िरवाजेस पेटत नेऊन चजभीवर मार च्यार 
चिवस करावा.’ - पेि २८·२४३. 
 
णजभीची चौकी स्त्री.  चकपपयाच्या िरवाजाच्या बाहेर असिारी पचहली र्ौकी. पहा : णजभी 
 
णजभेचे पािे चजभेरे् टोक; िाताच्या वरील बचहवचि भार्ासमोरील भार्. 
 
णजमखाना पु.  व्यायामशाळा; तालीमखाना; क्लब. [रं्. चजम्नॅल्स्टक + झह. खाना] 
 
णजमिी चव.  जबाबिार; हमीिार : ‘मािंें नावें पत्र चजमती खातरजमेरे् पाठवाव.े’ - मिवा २·३३ 
[अर.चजम्मा] 
 
णजमा पु.  ताबा; हवाला; स्वाधीन : ‘असा करारमिार करून तोफ त्यारे् चजमेस केली.’ - भाब ४३. 
 
णजमीन स्त्री.  जमीन. 
 
णजमी णबघा स्वाधीन असलेला, चजम्मेस असलेला चबघा; लार्वड िंालेली जमीन : ‘आिी र्ढी कोट 
चजमी चबघा चवरर्ा जार्ा तनखा वरै्रे.’ - बाबारो ३·२२. 
 
णजमेनीस, जम्नीस पु.  जमावसुलार्ा एक अचधकारी : ‘चजमेनीस यािीं पोते, जामिारखाना, 
याजवर िखल् चर्री करावी.’ - सनिा १२६. [अर.जम्+नीस्] 
 
णजम्मा पु.  अंतभाव; र्िती : ‘ त्यात आमर्ीही चजम्मा िंाली का ?’ - भाब. ३०. 
 
णजम्मा पु.  जबाबिारी; हमी. [अर.](वा.) णजम्मा उचििे - जबाबिारी घेिे : ‘चजच्या संरक्षिार्ा 
आपि चजम्मा उर्लला.’ - मी २४२. 
 
णजम्मापारक, णजम्मािारक चव.  जबाबिारीतून मोकळा केलेला; चजम्म्यातून मुक्त. [अर. चिंम्मा 
+ फाचरघ] 
 
णजम्मेदार चव.  जामीन; जबाबिार; ज्याने आपपया अंर्ावर जबाबिारी घेतली आहे असा. [अर.] 
 
णजम्मेदारी स्त्री.  जबाबिारी; हमी : ‘ती चजम्मेिारी मािंी.’ - श्रीयो १·२०७. 
 
णजम्ह (दृणष्ट) स्त्री.  (नृत्य) चतरकस दृष्टी करून पाहिे; पापण्या चमटवनू आकंुचर्त करिे. हा अचभनय 
असूया, आळस, जाड् हे भाव िर्णशत करण्याकचरता केला जातो. [सं.] 
 
णजयादा  पहा: जादा 



 

 

अनुक्रमणिका 

णजयािि स्त्री.  मेजवानी. पहा : जािि [अर.] 
 
णजयारि स्त्री.  प्राथचना. पहा : जारि : ‘वर्ात जाऊन चजयारत केली.’ - मर्सा १·१८३. [अर.] 
 
णजयािा  पु.  उत्कषच : ‘वाचिया व्येव्हारा चजयाला बहुवसु’ - रुस्व ७०४. 
 
णजये न.  जीव : ‘आती लापहाचत चजयें ।’ - ऋव २. 
 
णजयेचे अचि.  वार्िे; जर्िे. (र्ो.) [सं.जीव] 
 
णजरगा पु.  तािुंळार्ी एक जात; चजरेसाळ. [का. जीचररे्] 
 
णजरगा पु. १. समूह; िल. २. पुढाऱ्यारं्ी झकवा मतिारारं्ी मोठी सभा. पहा : जगा [फा. चजर्ा] 
 
णजरणजरीि चव.  जजचर; फाटके. पहा : णझरणझरीि (र्ो.) [सं.जजचर] 
 
णजरिी स्त्री.  एक िुंडूप. 
 
णजरिी स्त्री.  आत मुरिे. [सं. जृ] (वा.) णजरिी पडिे, णजरिी खािी पडिे, - १. कमी पडिे; हलके 
होिे; उतरिे (ताप). २. शरीरात चभनिे; रु्िावह होिे (औषध). ३. सोसिे; पर्िे; पर्नी पडिे (खाण्यार्ा 
पिाथच, औषध - नेहमी उपयोर् केपयाने). 
 
णजरिे अचि.  १. शोषले जािे; चभनिे; मुरिे. २. आतपया आत नाहीसे होिे; बसिे (चपत्तामुळे, र्भारपिी 
पोटार्ा मोठेपिा, स्तनार्ी पुष्टता र्.). ३. बाह्ात्कारी चवकृती न होता कमी होिे, जािे (घामाचशवाय ताप, 
पू िंापयाचशवाय रु्पम). ४. िबिे; खाली होिे; आतपयाआत राहिे; शातं होिे (र्वच, रार्, आनंि). [सं.जृ] 
(वा.) कंडू णजरिे, खय णजरिे, खुमखुम णजरिे, मोडशी णजरिे - नाहीसे होिे; कमी होिे (सूड, िेष 
र्त्यािींच्या तीव्र भावना). 
 
णजरिे अचि.  पर्नी पडिे; काही एक पचरिाम न होिे (औषध, चवष यारं्ा) : ‘सारें् हाळाहाळ चजरेल; 
सेचवचलया काई ।’ - ज्ञा ३·२०३. [सं. जृ] 
 
णजरिे अचि.  १. चर्ळिे; र्ट्ट करिे; आधाशासारखे खािे; नासाडी करिे (पैसा, पिाथच यारं्ी). २. पर्िे 
(अन्न). ३. (ल.) अंर्ी लार्िे; पूिच उपभोर् चमळिे (अन्द्यायाने चमळचवलेपया पैशार्ा). ४. लबाडी, रु्न्द्हा 
यातून चशक्षा िंापयाचशवाय सुटिे; जार्क न होिे; पर्िे. ५. फचजती पाविे. ६. आत सामाविे, राहिे, 
खपिे. ७. साधनसामुग्री खपिे; लार्िे. [सं.जृ] 
 
णजरमािी स्त्री.  पर्न, पहा : णजरिी [सं. जीयचमाि] (वा.) णजरमािी, णजरमािीस पडिे - 
मानविे; पर्नी पडिे (सारखा उपयोर् केपयाने एखािे अन्न, औषध). 
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णजरमुिा पु.  एक प्रकारर्ा कंि. पहा : णबरंबोळा (र्ो.) 
 
णजरिे न.  िुंरळ. (कु.) [क.] 
 
णजरवि  न.  पार्क : भकू वाढविारे औषध; अल्ग्नवधचक पिाथच. 

स्त्री. पर्न. (र्ो.) [सं.जृ] 
 
णजरविी न.  १. जड अन्नारे् पर्न होण्यासाठी घेतलेला रव पिाथच. २. (ल.) हरामखोरारें् कृत्य 
चजरचवण्यासाठी साचंर्तलेपया काही तरी सबबी; सारवि. 
 
णजरविी पु.  १. चजरून जाण्यार्ी चिया; चजरविीर्ा पाऊस. २. पहा : णजरविूक 
 
णजरविीचा पाऊस भीजपाऊस; ज्यारे् पािी जचमनीत चजरून जाते असा पाऊस, 
 
णजरविूक स्त्री.  १. शोषचविे; मुरचविे; पर्चविे. २. पहा : णजरवाणजरव 
 
णजरविे  उचि.  १. शोषचविे; मुरचविे; पर्चविे : ‘तुझ्या चजरचवले बहु प्रिलमंतु पोटे पि ।’ - केका 
१८. २. िाबिे; कमी करिे. ३. बाहेर फुटू - पडून िेिे; छपचविे. ४. (मस्ती, रर्, रु्मी) खोडकी मोडिे; 
चशक्षा करिे; फचजती करिे. 
 
णजरवाणजरव स्त्री.  बाहेर येऊ न िेिे; छपवाछपवी; िाबािाब; चनरवाचनरव; सारवि. 
 
णजरवेि  स्त्री. भातार्ी एक जात. पहा : णजरगा 
 
णजरसपोट, णजरसपोटा चव.  लहान मूल पीत असता झकवा औषध घेत असता आई लचडवाळपिे म्हिते 
तो शब्ि. [सं. जृ] 
 
णजरा पु.  लोखंडारे् कडे. [फा.] 
 
णजराईि, णजरायि न.  १. कोरडवाहू शतेीला योग्य अशी जमीन. २. लार्वडीतील जमीन. ३. 
धान्द्यार्ी शतेे; जमीन; ह्ा जचमनीतील उत्पन्न; माळव े: ‘ऐसे आमुरे् बार्ाईत । वरकड तुमर्ें चजराईत ।’ मध्वक 
४०२. ४. केवळ पावसावर चपकिारे शते - पीक. [अर.] 
 
णजराईि, णजरायि, णजराईिी, णजरायिी, णजराि चव.  १. पावसावर चपकिारी; कोरडवाहू (जमीन, 
पीक) : ‘चजरार्तातील बाजरी हळूहळू वाढली.’ -बनर् ५९. २. लार्वडीच्या जचमनीवर उत्पन्न केलेले. ३. 
शतेीच्या कामार्ी; शतेीला योग्य अशी (जमीन). ४. शतेातील चपकासंबंधी (सारा, पाहिी र्.). 
[अर.चजराअत्] 
 
णजराईि, णजरायि, णजराईिी, णजरायिी, णजराि चव.  उपऱ्या. 



 

 

अनुक्रमणिका 

णजराथखाना पु. शस्त्रार्ार. [फा.चजराह+खाना] 
 
णजराणनयम न.  लहान कंुडीत लावण्याजोरे् एक शोचभवतं िंाड. 
 
णजराि पु.  आचफ्रकेतील उंर् मानेर्ा प्रािी; उष्ट्र व्याघ्र; चर्त्रोष्ट्र. [फ्रें .] 
 
णजरायि, णजरािखाना, णजरादखाना पु.  धान्द्यारे् कोठार; सरकारी धान्द्यारे् कोठार; अठरा 
कारखान्द्यापंैकी एक. 
 
णजराह पु.  चर्लखत; कवर्. [फा.] 
 
णजरी पु.  चजरे चपकविारी माळ्यार्ी जात. (व.) 
 
णजरीिूि पु.  एक पालेभाजी. (िंाडी) 
 
णजरू न.  चजऱ्यार्ा िािा. 
 
णजरूणमरू न.  चजरे व चमरे र्. मसापयाच्या सामानाला व्यापक शब्ि; चकरािा चजन्नस. 
 
णजरे, णजरी न.  एक प्रकाररे् सुवाचसक धान्द्य. यार्ा मसापयात उपयोर् करतात. हे रक्तशोधक व 
िाहशामक आहे. [सं. जीर] 
 
णजरे, णजरी न. स्त्री.  चर्लखत. पहा : णजराह : ‘जरीरे् िंचर्यारे् अंतभार्ीं नवचरी बारीक कचडयार्ी 
लोखंडी चजरे.’ - चर्चशमब ११२. [फा.] 
 
णजरेगार णजरेहगर, णजरीगार णजरेहगर पु.  चजरेहर्र; चर्लखत तयार करिारा. [फा.] 
 
णजरेटोप, णजरीटोप पु.  चशरस्त्राि : ‘चजरेटोप पेट्या बाधूंन.’ - भाब १०. ; ‘चशरीं चजरीटोप घातला 
।’ - ऐपो ३२. 
 
णजरेपाक पु.  चजरे वरै्रे घातलेला एक प्रकारर्ा पौचष्टक पाक, औषध. 
 
णजरेसाळ स्त्री.  भातार्ा एक प्रकार : ‘चजरेसाळीर्ा भात वाढावा.’ - डाली ५१. 
 
णजरेळ, णजरेळी, णजरेळे स्त्री.  केळीर्ी एक जात. पहा : जीर 
 
णजरॅणनयम (कृचष) एक फुलिंाड. [रं्.] 
 
णजरौचे अचि.  पर्चविे; चजरचविे. (र्ो.) 
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णजिकाद पु.  मुसलमानी (अरबी) वषार्ा अकरावा मचहना. [अर.] 
 
णजिबी, णजिेबीच्या िोिा, णजिबी िोिखाना नेहमीच्या स्वारीच्या पचरवारातील बाळर्ता 
येण्यासारख्या तोफा. 
 
णजिबी, णजिीबी , णजिेबी स्त्री.  एक चमष्ट पक्वान्न; हे मयैाच्या चपठापासून करतात. [झह.चजलेबी] 
 
णजिबीचा घोडा  पु.  कोतवाली घोडा. 
 
णजिबीचे मािूस पचरवारातील मािूस : ‘अचलजाबहाद्दर यारें् चजलबीरे् मािसावर ब्राह्मि मारला हा आरोप 
आला’ - ऐको ४४३ - ४४. 
 
णजिबीभािी चव.  पायात घालण्याच्या तोड्ार्ा एक प्रकार : ‘पायातील चजलबीभाती िुहेरी तोडे’ - 
साजंवात २४. 
 
णजिही  स्त्री.  भोवऱ्याच्या खेळात काढलेले लहानसे वतुचळ. 
 
णजिागर पु.  र्काकी आििारा; पॉलीश करिारा. [अर.चजला] 
 
णजिीद, णजल्दन न. बाधंीव पुस्तक; लेखबंध. [फा.] 
 
णजिीदपुस्ि न.  पषृ्ठभार्ारे् पान; वरर्ा कार्ि. 
 
णजिीब, णजिब स्त्री.  १. खाशारं्ा पचरवार; समुिाय; लवाजमा; र्तमाम. २. स्वारी; चमरविूक (राजा 
झकवा िेव यारं्ी. यात कोतवाली घोडे, ईटवाले, बोथाटीवाले, बंिुकवाले, भालाईत, सारं्वाले आचि 
बािाईत असे सहा प्रकाररे् लोक असतात). [फा. चजल्] 
 
णजिीबदार, णजिबदार पु.  चजलीबमधील मािूस; नोकर; हुजऱ्या. 
 
णजिीबहुदे्द, णजिबहुदे्द पु. अव. ईटवाले, बोथाटीवाले, बिूंकवाले, भालाईत, सारं्वाले, बािाईत र्. सहा 
प्रकारर्ी शसे्त्र धारि करिारे हुदे्दिार. 
 
णजिेणटन न.  (रसा.) प्राण्यारं्ी हाडे व कातडी यापंासून तयार होिारा सरसासारखा पिाथच. 
[रं्.] 
 
णजिेबी स्त्री.  स्वारी; चमरविूक : ‘चजलेबीरे् हत्तीर् पन्नास होते.’ - स्वामी १४५. 
 
णजिेवंि चव.  शोचभवतं : ‘तक्तराव चजलेवंत नार्ती सभारं्ना आनंिात ।’ - प्रला ४१. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णजिोह पु.  १. लवाजमा : ‘त्यास छत्रार्ी व चजलोहार्ी तयारी जलिीने करून पाठवावी.’ - चिमरा 
२·१५०. २. थाट; समारंभ. [फा.चजपवा] 
 
णजिोहखाना, णजिोखाना पु.  िरबाररे् िालन; सभास्थळ : ‘नबाबानंीं हवलेीरे् 
जलोहखान्द्यापुढे एक तोफ ठेचवली.’ - मर्सा २·१२०. 
 
णजल्काद पु.  अरबी वषार्ा अकरावा मचहना. [अर.] 
 
णजल्दसाज पु.  गं्रथबाधंिीकार. 
 
णजल्ल स्त्री.  छाया. 
 
णजल्हर्, णजल्ह, णजल्हे स्त्री.  १. र्काकी; उजळा; िंळाळी. २. पिाथच रु्ळरु्ळीत, र्कर्कीत करण्यार्ी 
चिया; पॉचलश. ३. तेज. [अर.चजला] 
 
णजल्हईगर, णजल्हईगार, णजल्हगर, णजल्हेगर, णजल्हगार, णजल्हेगार पु.  उजळा िेिारा. 
 
णजल्हईदार चव.  र्काकीत; र्कर्कीत : ‘चजपहर्िार अपकरे वाटते आज र्रकी धचरले.’ - प्रला 
१. १९. 
 
णजल्हा पु.  १. िेशचवभार्; परर्िा; प्रातं. (सामा.) भार्. पहा : देश. २. काही तालुक्यारं्ा चमळून 
िंालेला राज्यार्ा एक भार्. [अर.चजला] 
 
णजल्हा पु.  कार्िाच्या बिंार्ा अधा भार् (कार्िाला पाडलेपया र्ार घड्ापंैकी िोन घड्ारं्ी जार्ा). 
 
णजल्हा पु.  चमश्र रार् : ‘त्यानंा शुद्ध रार्ापेक्षा चजपहा पसंत पडेल.’ - सको २५१ 
 
णजल्हादार पु.  १. चजपह्ावरर्ा अचधकारी. पहा : सुभेदार. मराठी राज्यात पेटा-तालुक्यावंरच्या 
अचधकाऱ्यालाही हा हुद्दा असे. २. (र्ुकीने) जेलर; तुरंुर्ार्ा अचधकारी. [फा.] 
 
णजल्हाणधकारी पु.  (शाव्य.) चजपह्ार्ा मुख्य महसूल अचधकारी. 
 
णजल्हापणरषद स्त्री.  चजपहा पातळीवर काम करिारी लोकचनयुक्त संस्था. 
 
णजल्हे न.  मासे धरण्यारे् लहान जाळे. (को.) 
 
णजल्हे र्िाही पु.  परमेश्वरार्ी छाया. (ल.) बािशहा. 
 
णजल्हेज पु.  मुसलमानी (अरबी) वषातील बारावा मचहना. [अर.] 
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णजल्हेवीि, णजल्हेवीिरेघ  न. स्त्री.  बिंाच्या र्ार रकान्द्यापैंकी िोन रकान्द्यामंधून काढलेली रेघ. 
 
णजवट, णजवस चव.  १. रर्िार; पािीिार; जोरिार; िमिार; काटक (मनुष्ट्य, जनावर). २. बळकट; 
दृढ; किखर : ‘असा पुरुष चनत ती एक भोचर्ल चजवट असेल रंडी ।’ - प्रला १८८. [सं.जीव] 
 
णजवट, णजवस चव.  १. योग्य; लायक; समथच; ऐपत, मालमत्ता वरै्रे असिारा २. नफ्यार्ा; उत्पन्नार्ा 
(धंिा, उयोर्). [सं.जीव] 
 
णजवटपिा पु.  चर्वटपिा; चर्काटी; काटकपिा; तर्ून राहण्यार्ी क्षमता : ‘आमच्या लौचकक 
संस्थातं चजतका चजवटपिा यावयास पाचहजे चततका अजून आला नाही.’ - चटकेले ४७. 
 
णजवडा पु.  १. (सामा.) क्षुर जीव; जंतू. २. सरपटिारा प्रािी; उरोर्ामी (साप, चकडा र्.) [सं.जीव] 
 
णजवडा पु.  चप्रयपुत्राचिकासंाठी लडीवाळ नाव (कचलजा, चहरा याप्रमािे). 
 
णजविी, णजव्हिी स्त्री.  जेविी; िोन ओठामंधील र्ीर, फट : ‘त्या मुलारें् ओठ लाल असून 
चजविी लहानसर होती.’ - कोचक ४२९. [सं.जेमनी] 
 
णजविे अचि.  जर्िे; चजवतं असिे. [सं.जीवन] 
 
णजविी स्त्री.  १. मुलास िीघायुष्ट्य चमळाव ेम्हिून श्रावि मचहन्द्यात माता िर शुिवारी पूजतात ती िेवता. 
२. मूल जन्द्मपयानंतर सहावीच्या चिवशी पूजावयार्ी िेवता; सटवीर्ी मुलाच्या र्ळ्यात बाधंतात ती लहान 
प्रचतमा. [सं. जीवचंतका] 
 
णजविी स्त्री.  आषाढ वय अमावास्या. (व.) 
 
णजवनळ पु.  िेवनळ; एक प्रकाररे् र्वत; बोरू. (र्ो.) 
 
णजविग चव.  चजव्हाळ्यार्ा; आवडता; चप्रय; चजवास आधारभतू (पती, चमत्र, पुत्र, ईश्वर र्.) : 
‘िेवाच्या सख्यत्वासाठी । पडाव्या चजवलर्ासंी तुटी’ -िास ४·८०८ [सं.] 
 
णजवणविे उचि.  चजवतं करिे; जर्चविे : ‘अन्न चजववी पचरचमत आहारीं । अचधक िंाचलया तेंचर् मारी 
।’ - मुआचि २०·८५. 
 
णजवसा पहा : णजविग 
 
णजवळिे अचि.  चजव्हारी लार्िे : ‘चजया मिन चजवचळला ऐसे चनज लावण्य’ - परं्ो १०७·८. 
 
णजवंि  चव.  प्राि असिारा; चजता. 
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णजवंिपिा पु. र्ैतन्द्य; प्रािशक्ती. 
 
णजवंि प्रवाह वाहते पािी; सतत र्ालू असलेला ओघ. 
 
णजवा पहा : णजिा 
 
णजवा पु.  (नाचवक) िोरीरे् िोन पेड वळून िंापयानंतर त्यात चमसळावयार्ा चतसरा पेड; चशडाच्या 
िोन पाखा ज्या जोडसुंभाच्या िोरीने जोडलेपया असतात तो र्ोट. 
 
णजवा पु.  बारीक शेंर् झकवा फळ. 
 
णजवा, जीवा अर्ोर्र शक्तीच्या बाहेर. 
 
णजवा आगळा चव.  एखायाच्या काम करण्याच्या शक्तीच्या बाहेर. 
 
णजवाचा कणिजा  प्रािापेक्षाही चप्रय. 
 
णजवाचा सोबिी आयुष्ट्यार्ा सोबती (नवराबायको, रोर्). 
 
णजवाजड चव.  कुवतीबाहेररे् : ‘चशके चकतीही र्ारं्ले असले तरी तुमच्या चजवाजड हे लग्न मला 
कतचव्य नाही.’ - साजंवात ११४. 
 
णजवाजीपंि पु.  (चवनोिाने) जीव; प्राि. 
 
णजवाजूक, णजवाजूग चव.  चजवापाड; सामा याबाहेर : ‘त्यानंीं चजवाजूक उर्ललेली कजार्ी धोंड 
पाहून मीनाच्या भावप्रवि मनाला चकती क्लेश िंाले.’ - अडा २०. 
 
णजवािू, णजवािे  न.  १. (सामा.) सपाच्या जातीर्ा प्रािी. २. क्षरु जीव; जंतू; चकरडू : ‘सिू 
चजवाण्यासारखा मनातून वळवळत होता.’ - राकTघाका १७४. 
 
णजवाद स्त्री.  घोरपड; जवािे. (कु.) 
 
णजवानकल्ला पु.  जीवखडा; अशमा. 
 
णजवापरिा, णजवापिीकडे चिचव.  १. सहन करण्याच्या बाहेर (श्रम, आजार). २. प्रािापेक्षा 
(चप्रय.). 
 
णजवापाड, णजवापाडे चिचव.  चजवारे् मोल िेऊन, शक्तीबाहेर. 
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णजवाभावाचा पु.  (सोबती, र्ाकर, पिाथच, र्ोष्ट, काम) आपपया स्वतःच्या संिभात लाडका, 
आवडता, मूपयवान वरै्रे. 
 
णजवाभावािा, णजवाभावास चिचव.  स्वतःसाठी; स्वतःला; चवशषे जरुरीकरता. 
 
णजवाभ्य  चिचव.  चजवापाड; चजवापलीकडे : ‘त्यानें पडेल तसें चजवाभ्य श्रम साहस करून 
स्वामीकायच कराव.े’ - मराआ. 
 
णजवाभ्यास, णजवाभ्यासाने चिचव.  आपलेपिाच्या भावाने; अर्िी मनापासून. 
 
णजवारा  चव.  चकड्ाने खाल्लेला (पिाथच). 
 
णजवावरचा िाप, णजवावरचा ज्वर, णजवावरचा रोग, णजवावरचे दुखिे प्रािघातक ताप, आजार र्. 
 
णजवावर िाि िुसऱ्याच्या मितीवर र्ैन करिारा. 
 
णजवाणवशेष चिचव.  स्वतःच्या शक्तीच्या पलीकडे. 
 
णजवासांड चव.  चजवाला धोका येण्यार्तका (आजार, त्रास). 
 
णजवाळा  पु.  िंरा : ‘बारमाही पाण्यार्ा चजवाळा.’ - र्न्द्साफ ४५. 
 
णजवाळा  पु.  पहा : णजव्हाळा. १. िेह. २. चजवतंपिा. (कु.) 

चव. सजीव : ‘लविार्ी मासोळी । जरी होय चजवाळी’ - अमृता ७·३६. 
 
णजवाळी  स्त्री.  आत्मा; सार; मुख्य तत्त्व; चजव्हाळा : ‘आत्मेयारं्ी चजवाळी : झम कृपाकटाके्ष चनहाझळ’ 
- उर्ी १०६·७९४. 
 
णजवाळे  न.  लहान कमळ : ‘र्ौकावचर चजवाळीं । नवरत्नारं्ी ।’ -ऋव ७४. 
 
णजवीचा  चव.  प्रािचप्रय; चजवलर्. 
 
णजव्हा स्त्री.  (यंअ.) याचंत्रकी यारीर्ा वरखाली करता येिारा जचमनीशी समातंर राहिारा आडवा भार्. 
 
णजव्हा स्त्री.  १. जीभ; रसनेंचरय : ‘जर्ामध्ये जर्चमत्र । चजव्हेपासीं आहे सूत्र ।’ - िास १९·२·१९. २. 
(भाषा.) भाषेच्या उच्चारिातील सवात महत्त्वार्ा अवयव. स्वर आचि व्यंजन याचं्या उच्चारिात चतर्ा उपयोर् 
होतो. ३. (ल.) अग्नीर्ी ज्वाळा. ४. चजभेच्या आकारार्ी वस्तू [सं.] (वा.) णजव्हा खािे - रार्ाने, त्वषेाने 
जीभ र्ाविे. णजव्हा वाकडी पडिे - १. रै्रसावधपिाने बोलिे. २. अधांर्वायनेू जीभ लटकी पडिे. णजव्हा 
णवटाळिे - १. चजव्हेरे् रसज्ञान नष्ट करिे. २. चशव्या वरै्रे िेऊन जीभ भ्रष्ट करिे; चजभेने पाप करिे. ३. 
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नालायक, वाईट मनुष्ट्यार्ी चशफारस करिे, मध्यस्थी करिे. णजव्हा हािी धरिे - १. फार चशवीर्ाळ करिे. 
२. अचतशय बरळिे. ३. अधाशीपिाने खािे. णजव्हेिा आढावेढा असिे - बोलण्यार्ी मनाई, आडकाठी 
असिे; बोलण्याला आडपडिा असिे; णजव्हेस टाचा देिे - १. न खािे. २. र्ंचरयिमन करिे. ३. न बोलिे, 
र्तर वाक्प् र्ारासाठी पहा : जीभ 
 
णजव्हाग्र  न.  १. चजभेर्ा शेंडा, टोक. २. (र्ुकीने) चजव्हार. (वा.) णजव्हाग्री असिे - तोंडपाठ 
असिे. [सं.] 
 
णजव्हाछेद पु.  जीभ कापिे (खरेपिा चसद्ध करण्यासाठी). 
 
णजव्हादंश पु.  (चजभेला िंोंबिारे, र्टका बसिारे.) तोंडी लाविे : ‘आचि राखेहूचन कोरडे । आंत 
बाहेरी येके पाडें । तो चजव्हािंशु आवडे । बहुतया I’ - ज्ञा १७·१४४. [सं.] 
 
णजव्हादोष पु.  १. भाषिातील िोष. २. चजभेतील िोष; अडखळिे. 
 
णजव्हाप्रमाद पु.  बोलताना अनवधानाने िंालेली र्ूक : ‘चवर्ारपचरप्लुतच्या ऐवजीं पचरलुप्त म्हिाला 
होता तो चजव्हाप्रमाि.’ - र्ोबे १०६. 
 
णजव्हामध्य पु.  (भाषा.) चजभेर्ा मधला भार्. मध्य स्वराचं्या उच्चारिात उपयोर्ी पडिारा अवयव. 
[सं.] 
 
णजव्हामि पु.  चजभेवरील राप : ‘बार्सी चजव्हामळ साडंावयेा लखुमींरभटा हाती िीधले’ - लीर्पू 
२२१. 
 
णजव्हार, णजव्हारी न. स्त्री.  १. हृिय; आत्मा; रे्तनास्थान; काळीज; अंतःकरि. २. (ल.) प्रािाप्रमािे 
र्ैतन्द्योत्पािक र्ोष्ट, तत्त्व; ममच; सत्त्व; जीवनकला. ३. जीव : ‘शस्त्रारं्ीं चजव्हारें । आरोपुनी’ - ज्ञा १·२२०. ४. 
जीवार्ी रु्प्त र्ोष्ट, रहस्य; काळीज; ममच : ‘विे जयालार्ीं िंकचवले । लक्ष्मीयेही परी राहचवलें  । चजव्हार जें 
I’ - ज्ञा ११·११८. ५. चजव्हाळा : ‘ना तरी सकल धमांर्ें माहेर । सज्जनारें् चजव्हार ।’ - ज्ञा १·३१. पहा : णजव्हाळी 
[सं.] 
 
णजव्हारी  चिचव.  नाजूक भार्ात; ममचस्थानी; अंतःकरिात (जखम र्.): ‘नरपचत रमिी ते खोंर्लीसे 
चजव्हारीं ।’ - सारुह ३·५७. [सं.] 
 
णजव्हारूढ चव.  केव्हाही पाठ म्हिून िाखचवता येिारा; चजव्हाग्री असिारा; सिाचसद्ध; अर्िी 
तयार. 
 
णजव्हािौल्य न.  हाव. 
 
णजव्हास्िंभवाि पु.  चजभेर्ा अवष्टंभ; जीभ लुळी पडिे. 
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णजव्हाळ  पहा : णजव्हाळी २. 
 
णजव्हाळा पु.  १. कळवळा; काळजी; उत्कंठा; जीव लार्िे; मन जडिे; आत्मीयता. २. माया; 
ममता; आप्तभाव. [सं.जीव + आलय] 
 
णजव्हाळा पु.  उर्म; उत्पत्ती; मूळ; िंरा ‘तयामध्ये जािीवकळा । जर्ज्जोतीर्ा चजव्हाळा’ - िास 
१०·९·५. [सं.जीव + आलय] 
 
णजव्हाळा पु.  १. आत्मा; सार; ममच; मुख्य तत्त्व : ‘नेिती मुक्तीर्ा चजव्हाळा ।’ - एरुस्व ७·४३. २. 
ममचस्थल; वमच. ३. जीचवत; प्राि; र्ैतन्द्यारे् उर्मस्थान; आधार : ‘नामरूपा तंूचर् चजव्हाळा ।’ - एरुस्व १६·९२. 
 
णजव्हाळा पु.  १. (वीिा, तंतुवाये) घोडी आचि तारा जेथे एकत्र होतात त्या झबिूवर जो कापूस 
लावतात तो; िंारा. २. वीिेर्ा िंारा. 
 
णजव्हाळा पु.  पोहोर्; आवाका; धारिाशक्ती 
 
णजव्हाळा पु.  लाभ : ‘तेतुला चजव्हाळा । मानावा हा ।’ - ज्ञा १३·१०८९. 
 
णजव्हाळी स्त्री.  १. एखािी ममार्ी जार्ा; नाजूक, वमार्ा भार् (नखाच्या, झशर्ाच्या खालर्ा झकवा 
कानाच्या मार्र्ा). २. सरे्तन मासंार्ा भार्; ममचस्थान. (चि. लाविे, लार्िे.) ३. चजवतं; जीवयुक्त : 
‘लविार्ी मासोळी । जरी होय चजव्हाळी ॥’ - अमृता ७·३६. 
 
णजव्हाळी स्त्री.  १. झशर्, चपपािी, पोघरे, अलर्ूज र्त्यािींतून सूर चनघण्यासाठी त्याचं्या तोंडात 
बसचवलेला अधचवतुचळ झकवा र्पटा तुकडा. २. यंत्रातील पडिा [सं.चजव्हा] (वा.) णजव्हाळी िागिे, णजव्हाळी 
िाविे; णजव्हाळीिा िाविे, णजव्हाळीिा िागिे - १. ममचभेि होिे; (अक्षरशः व ल.) चजवाला लार्ून राहिे. 
२. नखाच्या मुळाशी जखम िंापयाने रक्तस्त्राव होिे. 
 
णजव्हाळ्याचा चव.  अत्यंत मतै्रीर्ा; चजवलर्; मायेर्ा; काळजीर्ा; कळकळीर्ा : ‘तो र्ाजुिीखान 
याच्या चजव्हाळ्यार्ा होता.’ - भाब २०. 
 
णजव्हांकुर पु.  (मानस.) मानवी चजभेवरील लहान-लहान उंर्वटे. आकारानुसार यारें् तीन 
प्रकार पडतात. प्रत्येक चजव्हाकुंरात एक वा अचधक रुचर्कचलका असून त्यारं्ा संबंध रुचर्विेनाशी असतो. 
 
णजक्व्हका स्त्री. (जीव.) जीभ. [सं.] 
 
णजव्हेचा जड १.  स्पष्ट, पूिच शब्िोच्चार करावयास असमथच; बोलण्यात खोड असिारा. २. अबोपया; 
कमी बोलिारा. 
 
णजष्ट्िु, णजष्ट्िू चव.  १. सिोचित चवजयी; जयशाली; बलशाली. २. (समासात) झजकिारा. [सं.] 
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णजसाळी स्त्री.  (शतेकी) एक प्रकाररे् औत. 
 
णजस्ि, जुस्ि चव.  बरोबर. (र्ो.) [र्ं. जस्ट] 
 
णजहिम, णझिम  पु.  चर्लखतार्ा एक प्रकार. 
 
णजहाद न.  (र्स्लाम) धमचयुद्ध. [अर.] 
 
णजळवाट चव.  चर्कट : ‘भोकरार्ी चजळवाट बी येशाच्या डोसक्यात पडली.’ - खळाळ. ४. 
 
णजज्ञासा स्त्री.  ज्ञानार्ी र्च्छा; कुतूहल; शोधक बुद्धी, औत्सुक्य [सं.] 
 
णजज्ञासाप्रवृत्ती स्त्री.  (माशा.) कुतूहल भावना. 
 
णजज्ञासु, णजज्ञासू चव.  १. ज्ञानार्ी र्च्छा असिारा; शोधक; र्ौकस. २. चवयाव्यासंर्ी. ३. मुमुक्षु 
[सं.] 
 
कजकिाभानी, कजकिूक स्त्री.  (कवड्ारं्ा खेळ) केवळ र्मतीखातर न खेळता पि लावनू खेळिे. 
 
कजकिी, कजकिूक स्त्री.  जय; चवजय; यश; झजकिे. 
 
कजकिे उचि.  १. पराभव करिे; पािािातं करिे; पाडाव करिे. २. जय चमळचविे; यशस्वी होिे (लढाई, 
खटला, खेळ यातं). ३. कह्ात ठेविे; ताबा चमळचविे; सुटका करून घेिे; स्वाधीन ठेविे (िंोप, क्षधुा, 
तहान, रोर्). ४. िडपिे; िाबनू टाकिे. काही र्ालू न िेिे (चवकार, मनोवृत्ती, लोभ, र्ष्ट्क, भोरे्च्छा यारें्.). 
५. र्ढ करिे; सरशी करिे; आपपया रु्िानंी र्तर पिाथच हलके करिे. ६. सोडचविे; उलर्डिे; फोड करिे; 
उत्तर िेिे, काढिे; करिे (कोडे). ७. न्द्यायतः चमळचविे; स्वत्व चसद्ध करिे (चववािास्पि झकवा र्तर रव्य). 
८. संकटातून मुक्त होिे; चनभावनू जािे. [सं.चज] (वा.) (ऊब) कजकिे - अनोळखीपिामुळे एखायाच्या 
श्रेष्ठतेबद्दल भय वाटत असता ते ओळखीमुळे नाहीसे होिे; भय वाटेनासे होिे; भीती जािे. 
 
कजकिे, कजकण्हे अचि.  पराभतू होिे; चजत होिे. : ‘संग्रामाते झजकण्हारू’ - र्ीतािचव १·५३५. 
[सं.चज] 
 
कजगी स्त्री.  माडीवरर्ी चखडकी; पहा : जंगी : ‘एका बाजूला िोन तीन बारीक झजग्या झभतीतून आरपार 
रे्पया असून.’ - मोर्न ६५. (कु.) 
 
कजि चव.  १. चजवतं; सरे्तन. २. (ल.) केवळ; चनःसंशय (चवशषेतः चपशाच्च, समंध, अविसा अशा 
शब्िाशंी जोडून). पहा : णपशाच २. जार्रूक; सावध. (राजा.) 
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कजिरोटी स्त्री.  काडी मोडून चिलेपया बायकोच्या उपजीचवकेकचरता नवऱ्यास यावा लार्िारा 
पैसा. 
 
कजिविी न.  चजवतं झकवा वाहते पािी (पाट वरै्रेरे्). (राजा.) 
 
कजिािे न.  मीठमोहऱ्यानंी दृष्ट काढिे : ‘आंता झजतािे श्रीमूती । िंालें  र्या’ - ज्ञा ११·६५६. 
 
कजिु चव.  चजवतं : ‘तो झजतु जाहाला ऐसा डोळा िेखोचन । तुमीं साचखनािु चिधला ॥’ - चिपु १·८३. 
 
कजथिे जर्िे; चजवतं राहिे : ‘एकें  पवनुचर् झपथी । एके तृिेतंब झजथी’ - ज्ञा ७. ३७. 
 
कजद पु.  १. मेलेपया मुसलमानारे् चपशार्. २. िुष्ट मािूस; कपटी मनुष्ट्य; सैतान. ३. हट्टी मुलर्ा. 
(व.) [अर.चजन्न] 
 
कजद पहा : णजद्द : ‘झजि वाढचवपयास कामास येिार नाही.’ - पाबे १८. 
 
कजदगी, कजदगािी, कजदगानी १. आयुष्ट्य; जीवन : ‘त्यार्ी आठवि मला झजिर्ीभर राचहली आहे.’ - 
वाघझसह. २. संसार : ‘उपरी कोित्या सुखें झजिर्ानी करावी.’ - ऐलेसं १·१७८; ‘काय उरली चजनर्ानी ।’ - 
राला ४५. [फा.] 
 
कजदान पु.  तुरंुर्. [फा.] 
 
कजदानवान पु.  तुरंुर्ार्ा िरोर्ा; जेलर. [फा.] 
 
कजमा स्त्री.  (बायकी) र्िती; जमा; अंतभाव. 
 
कजमा, णजम्मा स्त्री. पु.  १. भार; पत्कर; हमी; जबाबिारी : ‘ज्यानंी लोकासं मार्च िाखवनू काहीं 
प्रकारचवशषेानें ज्ञानामृत पाजण्यार्ा झजमा घेतला आहे.’ - चन. ८८७. [अर.] 
 
कजमा, णजम्मा १. चवश्वास; जामीन (वस्तू, मनुष्ट्य, कृत्य यारं्ा). २. ताबा; हवाला. ३. (कायिा) चतसऱ्या 
र्समारे् वर्न, जबाबिारी झकवा िेिे पुरे करण्यार्ा करार; जामीनकी. [अर.] (वा.) कजमेस करिे - स्वाधीन 
करिे; हवाली करिे : ‘पन्नास हजार फौज व तीनशें तोफा तुिें झजमेस करतो.’ - भाब ४२. 
 
जी 
 
जी सना.  जो या सवचनामारे् स्त्रीझलर्ी एकवर्नी रूप. 
 
जी अ.  १. नावाच्या पुढे आिराथी, बहुमानाथी लावावयार्ा प्रत्यय. जसे - र्िपतरावजी, 
रामर्रंजी, साहेबजी. २. हाक मारताना चवशषे पचरर्यिशचक असा योजावयार्ा प्रत्यय. जसे : - ‘अरे 
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खंडूजी’. ३. प्रशनाथचक संबोधन. (यात उत्तर र्ृहीतर् असते) : ‘चतला स्वचशशुवंर्नें अियता चशव ेकाय जी 
?’ - केका १०६. ४. महाराज, स्वामी या अथारे् चवनयिशचक संबोधन : ‘ॐ नमो जी । आया ।’ - ज्ञा १·१. ५. 
व्यक्तीच्या चवशषेनामास लावावयार्ा सन्द्मानाथी प्रत्यय. उिा. अप्पाजी, रघूजी, संभाजी र्. पतं झकवा 
वचडलारें् नाव जोडावयापूवी योचजतात. जसे – कृष्ट्िाजीपतं, बाळाजी चवश्वनाथ. [सं.जचयन्] 
 
जी अ.  १. मान्द्यतािशचक होकार म्हिून वापरला जािारा शब्ि. [ध्व.] (वा.) जीजी करिे, जीजी 
म्हििे - हाजंी हाजंी करिे; खुषमस्करी करिे. २. पोवाडा, लाविी याचं्या कडव्याचं्या शवेटी साथ करताना 
उच्चारावयार्ा शाब्ि. 
 
जी न.  जेवि. 
 
जीआिी चव.  चजवतं : ‘तीयें एिें वीि जीआली असचत : आचि हें पुसत होतें : ऐसें साघंावें :’ - 
लीर्उ ६५४. 
 
जीउिीणिउिी चिचव.  त्या त्या बाजूला. 
 
जीउिी स्त्री.  लहान जीव : ‘हा ंर्ा : तुमरे् जीव : मर् यारं्ीया कार् जीउलीया?’ - लीर्उ १०२. 
 
जीक चव.  श्रचमत; त्रस्त; क्षीि. पहा : णजक्क 
 
जीख स्त्री.  जय. (र्ो.) 
 
जीग न.  कलाबूत : ‘जीर्नं भरलेलीं ‘सुस्वार्तम्’ ही अक्षरं चवटलीं होती.’ - कलंिर १४५. 
 
जीग एकार् तऱ्हेच्या अनेक वस्तू तयार करण्यासाठी वापरायर्ा सार्ा. 
 
जीगरबाज चव.  बेडर; चनधड्ा छातीर्ा. 
 
जीगर चव.  (ल.) चबनधास्त; बेचफकीर : ‘तो पैशानं मातला होता. जीर्र िंाला होता.’ - हातभट्टी २१. 
 
जीगा पु.  पर्डीर्ा तुरा : ‘वकील मुतलख व अमीर उल उमरावर्ी चखलत र्ारकुवा व जीर्ा व 
चशरपेंर् व पझरिा.’ - ऐको ४४५. [फा.] 
 
जीघटक पु.  (मानस.) स्पीअरमनने सुर्वलेली बुचद्धमते्तर्ा प्रधान घटक म्हिून मानली जािारी 
कल्पपत सवचसामान्द्य क्षमता. 
 
जीिवणि चव.  झजकिारी : ‘जीिवचत र्जघंटा.’ - उर्ी २३·२३०. 
 
जीिस पु.  चजन्नस. 
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जीिा पु.  झजकलेले रव्य : ‘प्रतिीनीं सारी जंु खेळचत : जीतुका जीिा ए तीतुका िानाचस िेचतः’ - 
लीर्पू १८. 
 
जीिी स्त्री.  १. चजवतंपिा : ‘मोअधमुच का ंजीिी । आला असे जेथ’ - ज्ञा १८·१५१४. २. जीवन; आयुष्ट्य 
: ‘या आमुर्ीया जीिी जी’ - लीर्पू ७६… ३. जर्ण्यारे् साथचक : ‘चफटो चववकेार्ी वािी । काना मना जीिी’ 
- ज्ञा १३·११५५. 
 
जीिे न.  १. जन्द्म; जर्िे. पहा : णजिे : ‘काय जीिे माचरलें  िुष्ट भाजे ।’ - नवनीत २५१. २. जीवन. 
[सं.जीव] 
 
जीिे अचि.  जर्िे : ‘माचर्ल सा र्िवतींरे् या पचर । जीिें िेशार्ा ंकरभारीं । तैसा नव्हे रावा मुरारी । हा 
आपुलेचर् िे’ - नरुस्व ७०६. [सं.जीवन] 
 
जीि स्त्री.  ज्योत : ‘भाऊ करू याही पैसानं लाव ूपोतं । भार्ी करू सून जसं र्ल्लयनी जीत ।’ - लोसाको. 
(अचह.) 
 
जीि चव.  चजवतं. पहा : णजिा : ‘जरी आप्तार्ें साथचक न कीजे । जीत मेपया साचरखे ।’ - मुआचि 
२८·८०. पहा : हरळीची मुळी. [सं.जीचवत] (वा.) जीि हाडािा णखळिे - सवच जन्द्मभर एखायाला चर्कटून 
राहिे. 
 
जीि स्त्री.  जय; सरशी (खेळ, पि, होड यामंधील). [सं. चज-चजत] 
 
जीि स्त्री.  १. आग्रह; चनकड. पहा : जीद : ‘हिचम खाविंासी जीत करावी.’ - पेि ६·७९. २. पैज; होड; 
ईर : ‘चतने तािून धरला पती । िोघीजिी पडपया जीचत ।’ - पला ७७. (व.) [अर.चजद्द] 
 
जीििे अचि जर्िे; झजवत राहिे :‘जीताचत हे सकल जीवचह र्ापपािी ।’ - मुआभा. 
 
जीिवि, जीिवन न.  दृष्ट काढण्यार्ी चिया : ‘कंुती जीतवन करून । भषूिें टाकी ओवाळून ।’ - 
पापं्र ८·१५९. 
 
जीिसिी स्त्री.  मोठी पचतव्रता स्त्री. 
 
जीिहिेर, जीिहत्यार न.  जे नेहमी हाताशी असते व ज्यार्ा उपयोर् ताबडतोब करता येतो असे 
(तरवार, भाला, कट्यार यासंारखे) हत्यार. 
 
जीिु चिचव.  चजवतंपिीर् : ‘िचररें जीतुचर् पे्रत जाि ।’ - मुआचि ८·३६. 
 
जीिे चव.  जार्ृत : ‘सवचज्ञें म्हिीतलें  : तुिंें स्थळ जीतें असे मा ं? तीही म्हिीतलें  : जी जी : मीं वार्ुं 
नेिें :’ - लीर्पू ७२. 
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जीद स्त्री.  चनकड; हट्ट. पहा : णजद्द : ‘राजे व व्यंकटराव चमळून करंडे याजकरवीं जीि धरचवली.’ - 
पेि २०·१०८. [अर.चजद्द] 
 
जीन चव.  म्हातारा; वृद्ध; जीिच : ‘कैसा झजकावा ही करूचन बळे आहवा युवा जीने ।’ - मोभीष्ट्म ४·९. 
[सं.जीिच] 
 
जीन न. पु.  खोचर्रार्ा एक प्रकार. चवशषेतः चवलायती र्ामड्ारे् खोर्ीर; पलाि : ‘वर जीन घातलं 
होतं.’ - फचकरा ७३. [फा.िंीन] 
 
जीन न.  एक प्रकाररे् सुती कापड. 
 
जीन पु.  (जीव.) आनुवचंशक रु्िधमच धारि करिारा रु्िसूत्रार्ा लहानसा चवचशष्ट भार्. [रं्.] 
 
जीन पु.  भतू. पहा : कजद, णजन : ‘चिलीरखानाच्या अंर्ात कोिी जीन चशरून बोलत आहे.’ - सूग्र 
९०. 
 
जीन स्त्री.  चवशषेतः चस्त्रया चपतात असे एक प्रकाररे् मय : ‘ चतनं जीन घेतली.’ - जॅकपॉट १९२. 
 
जीनखोड न.  खोचर्रावर बसिाऱ्याच्या सुरचक्षततेसाठी केलेला टेका, आधार. 
 
जीनगर  पु.  र्ामड्ारे् काम करिारी एक जात व तीतील व्यक्ती. [फा.] 

स्त्री. चजनर्रार्ा धंिा, कसब. 
 
जीनिे जाििे. 
 
जीनिुकडा पु.  न्द्हाव्याच्या धोकटीतील वस्तरे ठेवण्यार्ा बुरिुसार्ा तुकडा. 
 
जीनपाठक चव.  सवच रंर् एकसारखा व फक्त पाठ पाढंरी असिारा घोडा. (हा अशुभ समजतात) - 
अश्वप १·१०१. 
 
जीनबडक चव.  चर्कू्क; कृपि. 
 
जीनबंद  पु.  जीन आवळण्यार्ा पट्टा. 

चव. खोर्ीर वरै्रे कसून तयार असलेला (घोडा). 
 
जीनबंदी, जीनबाजी स्त्री.  कूर् करण्यार्ी तयारी; खोर्ीर र्ढचविे; मुस्तेिी : ‘झशयाचं्या लष्ट्करातं 
आवई पडली त्याजवरून तेथे िोन प्रहरातं जीनबिंी जाहली.’ - ऐलेसं ७·३४९८; ‘शनवारातूंन िुंकत र्ालली 
केली हावयावर जीनबाजी ।’ - पला ४·१३. [फा.] 
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जीन वारंवारिा (वैयक) एकार् प्रकाररे् जीन्द्स पुनः पुनः येिे. जननशास्त्रात होिारी घटना. 
 
जीनसी  स्त्री.  तोफखाना. 
 
जीना पु.  झजकलेली वस्तू; िान : ‘कविाते मार्ावा जीना’ - ऊर्ी १३१. [सं.चज] 
 
जीनी स्त्री.  १. चजवतंपिा : ‘नवल जीनी जाली : वैराग्याचस’ - उर्ी ४४·२. २. चमळकत : ‘तै 
तुडताळार्ीया जीनी : पारुखलीया’ - चशव ६३५. 
 
जीप स्त्री.  मोटारर्ाडीर्ा एक प्रकार : ‘ध्वचनके्षपक लावलेली एक जीप जमावात चफरचवण्यात आली.’ 
- मालआ ६६. 
 
जीभ स्त्री.  १. र्व घेिे, अन्न घोळविे र्ाटिे व चर्ळिे या कायाना मित करिारा तोंडातील स्नाय:ू 
रसनेंचरय. २. (ल.) चजभेच्या आकारार्ी वस्तू, भार्. [सं. चजव्हा] (वा.) जीभ आवरिे - बोलण्यावर 
चनयंत्रि ठेविे : ‘र्पें, जीभ आवर.’ - रु्चश १८१. जीभ काढिे - पिाथच खाण्यासाठी आशाळभतूपिा करिे. 
जीभ चाविे, जीभ चाविीशी करून बोििे - १. र्ूक लक्षात येिे. २. चभऊन, संकोर्ामुळे िबत िबत बोलिे. 
जीभ चुरुचुरु चाििे - अयोग्य, अप्रासंचर्क, वडेेवाकडे बोलिे. जीभ जड असिे, जीभ जड होिे - १. 
लवकर पाठ करता न येिे. मंिबुद्धी होिे २. (अस्पष्टोच्चारामुळे) बोलता न येिे; र्ारं्ले शुद्ध बोलता न येिे. 
जीभ झडिे - (खोटे वरै्रे बोलण्याने) वार्ा नाहीशी होिे. जीभ नरकाि घाििे - पोकळ वर्नानंी चरकाम्या 
बढायानंी वरै्रे जीभ चवटाळिे; खोटे बोलिे. जीभ पाघळिे - रु्प्त वाता फोडिे; न बोलावयार्ी र्ोष्ट, रु्प्त 
र्ोष्ट बोलिे. जीभ बणधर होिे - जीभ जड होिे. जीभ मोकळी सोडिे - हव ेतसे बोलिे, खािे; बंधन, चनयम 
न पाळिे. जीभ मोडिे - बोबडी वळिे; मुके बनिे; शब्ि न फुटिे. जीभ िविव करिे - र्ुरुर्ुरु बोलिे. 
जीभ िाि-चाविे - खाण्याला उत्सुक असिे; तोंडाला पािी सुटिे. जीभ िांब करून बोििे - वचरष्ठाशंी 
अघळपघळ बोलिे; उमचटपिाने बोलिे. जीभ वळवळिे - (लहान मुलाने) १. बोलण्यार्ा प्रयत्न करिे; 
बोलावयास लार्िे. २. चशव्या िेिे; अिातिा बोलिे जीभ णवटाळिे - अपशब्ि बोलिे; वडेेवाकडे बोलिे. 
जीभ कशदळ, जीभ णनसरडी - वाह्ात, ताब्यात नसलेली जीभ. जीभ सैि सुटिे - बडबड सुरू होिे : 
‘समुिाय चमळापयावर जीभ सैल सुटे.’ - कलंिर २३७. जीभ सोकिे, जीभ सोकाविे - १. र्टक लार्िे. 
२. र्व येिे (अन्नार्ी - सरावाने). जीभ हािी धरिे - मन मानेल तसे बोलिे, खािे. णजभा अवघडिे - 
बोलायला सुरे्नासे होिे : ‘त्याचं्या पैशाला अशा र्ारीकडनं वाटा हैत. मर् कशार् ंर्टळ करतोय? यावर 
िोघारं् ंबोलिं कुर्मलं, चजभा अवघडपया.’ -वळीव ३६. णजभेचा पट्टा - अिातिा बोलिे; वार्ाळता. णजभेचा 
पािट - खाण्यात बिल; रोजच्या खाण्याच्या पिाथांऐवजी र्तर पिाथच खािे. णजभेचा िोळ, णजभेचा िोळा 
-अचतशय कढत पिाथच खापपयाने जीभ भाजून जािे. णजभेचे िुटािे िुटिे - फाडफाड बोलिे. णजभेच्या 
टोकावर असिे - बोलून टाकण्याच्या तयारीत असिे; तोंडपाठ असिे : ‘आपपया अर्िी चजभेच्या टोकावर 
ते नावं आहेसे तुम्हालंा वाटत राहतें चन असे असूनचह तुम्हालंा तें आठवत नाहीं.’ - हखेमओ ६१. (एकाच) 
णजभेने साखर ककवा गू खािे - एकार् वेळी बरेवाईट म्हििे; िोन्द्ही प्रकारे बोलिे. णजभेिा काटा िाविे - 
एखािी र्ोष्ट रु्प्त ठेविे. णजभेिा णचमटा घेिे - तोंड ताब्यात ठेविे. णजभेिा टाचा देऊन (काही एक) ठेविे, 
णजभेस टाचा देऊन (काही एक) ठेविे - आपि न खाता िुसऱ्यासाठी र्ोड पिाथच राखून ठेविे. णजभेिा 
डाग देिे - जीभ ताब्यात ठेविे; चजभेला चनयंत्रि घालिे. णजभेिा िगाम घाििे - बोलण्यावर चनयंत्रि 
ठेविे : ‘थोडा चजभेला लर्ाम घाल.’ - राऊ १६०. णजभेवर असिे - १. तोंडपाठ असिे. २. अर्िी ताज्या 
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आठविीत असिे. ३. बोलून टाकण्याच्या तयारीत असिे. णजभेस आडवा वेढा नसिे - वाह्ात बडबड 
करिे; चनरथचक प्रलाप काढिे. णजभेस हाड नसिे - जीभ ताब्यात नसिे (खोटे बोलिे, चशवीर्ाळ करिे 
यात); खोटे, अपशब्ि बोलण्यारे् भय नसिे. 
 
जीभ स्त्री.  एक प्रकाररे् शीड; फोर्ी. 
 
जीभ स्त्री.  रिर्ाडा झकवा पाळिा यार्ी खालर्ी बाजू (व.) 
 
जीभट पु. चव. वार्ाळ. 
 
जीमूि पु.  मेघ; ढर् : ‘जीमूत पे्रचरले सत्वरा ।’ -मुआचि ४९·९८ [सं.] 
 
जीमूिविय चव.  मेघविच; चनळा. 
 
जीयावे जर्ाव े: ‘या वरी आता ंजीयावें या हे पि बरें’ - र्ीतार्चंरका १·४६. 
 
जीर पु.  कोवळे केळ. (को.) 
 
जीर स्त्री.  लहान साखळी. [फा. चिंराह्] 
 
जीिय चव.  जुने; फाटके; तुटके; कमकुवत; जुनाट; अशक्त; नासलेले; चवरलेले (वस्त्र, वस्तू, प्रािी). 
[सं.] 
 
जीिय चव.  पर्लेले; चजरलेले (अन्न). [सं.] 
 
जीियज्वर पु.  पुष्ट्कळ चिवसारं्ा बारीक ताप; हाडीताप. [सं.] 
 
जीिावस्था स्त्री.  मोडकळीस आलेली अवस्था, र्त. [सं.] 
 
जीिोद्धार पु.  १. जुनी मूती झकवा िेऊळ यारं्ी डार्डुजी झकवा नवीन बाधंिी; जुन्द्यारे् नव ेकरिे. 
२. (ल.) जुनी वस्तू काढून नवी घेिे; बिल करिे; जुन्द्या बिली नवे घेिे. [सं.] 
 
जीि पु. स्त्री.  १. िंील; संबळ वायापंैकी लहान चटमकी; चटमकी. २. बलैाच्या र्ळ्यातील घंुर्रे. (व.) 
[फा. िंील] (वा.) जीि देिे - उठाविी िेिे; उते्तजन िेिे. (व.) 
 
जीि पु.  काटेरी िुंडपारं्ी िाट जाळी. (व.) 
 
जीिसुभानी स्त्री.  १. ईश्वरार्ी सावली. २. (ल.) पािशाहार्ी एक पिवी : ‘हजरत जीलसुभानी यािीं 
आज्ञा केली जे…’ - मर्सा ६·६२७ [अर.चजल ए सुबहानी] 
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जीव पु.  १. प्राि : जीचवत. २. प्राि असिारा चजवतं प्रािी. ३. लहान कीटक; प्रािी (चर्लट, 
घंुर्रडे, चपसू, चकडा र्.). ४. तेज; वीयच; जोम; धमक; पािी; शक्ती, धैयच; कायचक्षमता; सत्त्व; सार (मािूस, 
घोडा, बलै र्त्यािींरे्). ५. अंतरात्मा; सरे्तन आत्मा. पहा : जीवात्मा [सं.] (वा.) जीव अधांत्री उडिे - 
संकटात पडिे; भाबंावनू जािे; घाबरून जािे. जीव अधा करिे - मनुष्ट्याला अचतशय त्रास िेिे. सवच शक्ती 
खर्च करिे (श्रम, व्यथच चशकवि र्.). जीव अधा होिे - चभिे; त्रासले जािे; र्भचर्चळत होिे; श्रमिे; िमिे; 
अधचमेले होिे. जीव अडकिे, जीव टांगिे, जीव टांगिा असिे - आवडत्या वस्तूच्या प्राप्तीसाठी घाबरे होिे, 
काळजी लार्िे. जीव आटिे - १. मरेमरेतो काम करिे. २. अचतशय थकून जािे (मेहनत, काळजी र्.नी). 
जीव आंबिे - त्रासून जािे; कंटाळिे. जीव उडिे - १. पे्रम नाहीसे होिे; चवटिे. २. भीचतग्रस्त होिे. जीव 
कयंगटीस येिे - १. मेटाकुटीस येिे. २. मुरर्ळून पडिे. (कर.) जीव कािणविे - र्लबलिे; अचतशय क्षोभ 
होिे; घाबरिे; र्डबडिे. जीव की प्राि करिे - अचतशय पे्रम करिे. जीव कोड्याि पडिे - बुर्कळ्यात 
पडिे; काही न सुर्िे : ‘हे ऐकून भार्ार्ा जीव कोड्ातं पडला.’ - ऊन १७. जीव कोरडा होिे, जीव कोरडा 
पडिे - घसा वाळिे; थकिे; अचतशय िमिे; (आजार, श्रम, भकू यानंी). जीव कोंडाळिे - रु्िमरिे (ना.). 
जीव खरडून बोििे, जीव सुकिे, जीव रडिे - आकातं करिे; ओक्साबोक्सी रडिे. जीव खाऊन - सवच 
शक्ती एकवटून झकवा मनापासून; जोरजोरात : ‘ताशा वाजंत्रीवाले सकाळपासून िाराशी येऊन िोन पायावंर 
बसले होते आचि जीव खाऊन वाजवीत होते.’ - भजु १२२. जीव खाऊन काम करिे - मनापासून काम 
करिे; कसून काम करिे. जीव खािे, जीव घेिे, णजवास खािे - एखायाच्या चजवास त्रास िेिे; िुंरचविे. 
जीव खािी पडिे - उत्कट र्च्छा पूिच होिे; साध्य र्ाठिे; मनाजोरे् होिे. जीव गंगाजळ होिे - धन्द्य होिे; 
कृताथच होिे : ‘मळवट भरून त्येंच्यासंर्ं रे्ली असती. जीव र्ंर्ाजळ िंाला असता मािंा.’ - खळाळ ७४. 
जीव गोळा होिे - १. अधीर होिे. २. मरिोन्द्मुख होिे. अचतशय घाबरिे : ‘जों जों िेखे िेव काखेंत बोळा । 
तों तों त्यार्ा होतसे जीव र्ोळा ।’ - आसुर् २६. जीव घेऊन पळिे - जीव वार्चवण्यासाठी पळून जािे. जीव 
जाळिे, जीव मारिे - चनग्रह करिे; िमन करिे (कामेच्छा, पाप वासना, मनोचवकार यारें्). जीव टाकिे - 
१. प्राि सोडिे. २. चनराश होिे; चर्त स्वस्थ नसिे. ३. फार उत्कंठा लार्िे; अचतशय हट्ट, छंि घेिे. ४. खूप 
पे्रम करिे; लुब्ध होिे : ‘त्यासाठी मी जीव टाकतो.’ - अआबािें ११. जीव टाकून पळिे - अचतशय त्वरेने, 
घाईने, एकिम पळिे; चभऊन पोबारा करिे. जीव टांगिीस िागिे - १. एखाया वस्तूवर प्रीती बसिे. २. 
झर्ताग्रस्त होिे. जीव टांगिे - काळजीत असिे : ‘लवकर ये रे बाबा - मािंा जीव टारं्लेला आहे.’ - एपर्ार 
१२८. जीव टांगून ठेविे - चतष्ठत ठेविे; काळजीत ठेविे : ‘र्ार वषं चबर्ारीर्ा जीव टारं्ून ठेवलात.’ - 
ऑक्टोपस ६१. जीव णठकािी नसिे - अस्वस्थ असिे; र्ैन न पडिे. जीव डहळिे, जीव मळकिे - (ना.) 
मळमळिे. जीव िुटिे - १. अचतशय थकिे. २. तळमळ लार्िे. एखायार्ा ध्यास लार्िे; एखायाबद्दल 
अचतशय काळजी वाटिे. जीव िोडिे - िुःखाने सझर्त होिे. जीव िोडून करिे - अचतशय मेहनतीने करिे. 
(काम, धंिा). जीव थारी असिे - स्वस्थपिा असिे. जीव थारी नसिे - अस्वस्थ असिे; र्ैन न पडिे. जीव 
थोडा थोडा होिे - (ग्लानी, िेिे र्त्यािी कारिानंी) अचतशय झर्ताग्रस्त होिे; काळजी लार्िे; भीती वाटिे; 
फार िुःख होिे; धैयच खर्िे. जीव देिे - १. आत्महत्या करिे. २. सर्ळे लक्ष घालिे; लक्ष िेऊन करिे; 
पुष्ट्कळ प्रयत्न करिे. जीव धडधड करिे - काळजी, भीती वाटिे. जीव धरिे - नवीन शक्ती चमळचविे; 
रंर्ारूपास येिे; बरे व्हावयास लार्िे. जर्िे, वाढीस लार्िे (िंाड वरै्रे). जीव धरून - १. धैयच धरून; 
उत्सुकतेने; उत्साहाने (कृत्य करिे.) २. चजवतं राहून; अल्स्तत्व चटकवनू (कसा तरी याला जोडून योजना.). 
जीव धागधूग करिे - घाबरिे; वरखाली होिे : ‘चनकालार्ा चिवस जो जो जवळ येऊ लार्ला तो तो मािंा 
जीव धार्धूर् करू लार्ला.’ - पलको ४९१. जीव धुकुडपुकुड करिे - घाबरिे. (ना.) जीव नाकास येिे - 
नाकी नव येिे; नाकी नळ येिे; िमछाक होिे. जीव पछाडिे - मोठ्या कळकळीने, लार्ारीने नम्र होिे. जीव 
पडिे - एखाया र्ोष्टीत मनापासून चशरिे; र्ोडी लार्िे; तत्पर होिे. जीव पाखडिे - १. अचतशय मेहनत 
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करिे; प्रयत्न करिे. २. जळफळिे; तडफडिे. जीव पोळिे - १. िुःख होिे. २. र्ट्टा बसिे; धडा चमळिे. 
जीव प्यारा असिे - चजवाचवषयी अचत प्रीती िाखचविे. जीव िुटिे - अचतशय उत्सुक होिे : ‘तुिें भेटीसाठी 
चनचशचिवस मािंा चजव फुटे ।’ - सारुह ६·१५८. जीव बसिे - (एखायावर) मन बसिे; पे्रम करिे. जीव 
भांड्याि पडिे - जीव स्वस्थ होिे. जीव मट्ट्यास येिे - िमिे, अर्िी थकून जािे. जीव मुठीि धरिे - १. 
काळजीपूवचक स्वतःरे् संरक्षि करिे (धोक्यामुळे). जीव मोठा करिे - १. जोरार्ा प्रयत्न करिे; धैयच धरिे. 
२. उिार होिे (खर्च करण्यात); मन मोठे करिे. जीव रखमेस येिे - कंटाळा येिे; त्रासिे. (कु.) जीव 
राखिे - चजवारे् रक्षि करिे; आळसाने काम करिे. जीव िाविे - पे्रम करिे; माया लाविे. जीव वर धरिे, 
जीव वरिा धरिे - अचतशय उत्सुक होिे; उत्कंठा लार्िे. जीव वारा णपिे - उिास भासिे; भयाि वाटिे. 
जीव सुकिे - अशक्त, व्याकूळ होिे. जीव सुकचि नसिे - काळजीत असिे. जीव सोडिे - १. मरिे. २. 
जीव धोक्यात घालिे; स्वतःच्या चजवार्ी आहुती िेिे. ३. अचतशय र्च्छा िशचचविे. ४. आजारी मािसावरून 
कोंबडे ओवाळून टाकिे (याने आजाऱ्यार्ा रोर् कोंबड्ावर जाऊन ते मरते अशी समजूत). णजवाचं काय 
पांढ ढ (कांळ-पांढरं) करिे - चजवारे् बरेवाईट करिे : ‘कोन्द्या आडशर्रीवर जाव ंआन् आपपया चजवार्ं 
काई काय पाढं ढ करून टाकाव.ं’ - चशळान ७८. णजवाचा कान करिे - लक्षपूवचक कान िेऊन ऐकिे : 
‘वयातीत वृद्धही त्यारें् बोलिे ऐकण्यासाठी चजवार्ा कान करीत असत.’ - लोसंचक्ष १२१. णजवाचा घाि करिे 
- १. आटोकाट प्रयत्न करिे; चजवापाड मेहनत करिे. २. अचतशय छळिे; र्ाजंिे (जीव जाईपयंत). 
णजवाचा घोट घेिे - चजवार्ा घात करिे; मरेपयंत छळिे. णजवाचा धडा करिे - साहसार्ा प्रयत्न करण्यास 
तयार होिे. णजवाचा णनधडा करिे - चजवावर उिार होिे : ‘तेव्हा त्यािें चजवार्ा चनधडा करून चशपार्चर्री 
म्हिावी तैशी केली.’ - ऐको ४४५. णजवाचा िोळ करिे - १. फार श्रम करिे; चजवाला त्रास िेिे. २. फार 
मेहनत घेिे. णजवाची कोयकोय करिे - (कुत्र्यासारखे भुकंावयास लाविे म्हिजे) अचतशय छळिे. णजवाची 
ग्वाही देिे, णजवाची पाखी देिे - खात्रीपूवचक सारं्िे. णजवाची घािमेि होिे - जीव अस्वस्थ होिे : ‘तुझ्या 
चजवार्ी आता जी घालमेल र्ालली होती’ - असा ८१. णजवाची बाजी - चजवार्ी पवा न करता : ‘येसाजींनी 
चजवाच्या बाजीनं वाटा रोखपया.’ - श्रीयो २४७. णजवाची मंुबई करिे - र्ैन करिे : ‘मोटारी उडवनू चजवार्ी 
तात्पुरती मंुबई करतात.’ - शलेे ३८. णजवाची राळवि करिे - अचतशय काम करिे (राळ्याच्या काडीसारखे 
होिे); त्रास घेिे. णजवाची हुल्लड करिे - मोठा नेटार्ा प्रयत्न करिे. णजवाची होड करिे - प्राि पिास 
लाविे; एखािे कायच सवच सामा यानुसार करिे : ‘चजवार्ी होड करून र्ालचवलेपया त्या स्वातंत्र्यसंर्राने.’ - 
मसासंअभा ४४६. णजवाचे चार - र्ार करिे - थेर करिे; नार्िे; र्ैन, चवलास करिे. णजवाचे रान करिे - 
अचतशय कष्ट सोसिे. णजवाच्या आकांिाने - र्भचर्चळत होऊन; अचतशय घाबरून; सवच शक्तीचनशी : ‘ते 
चजवाच्या आकातंाने बाहेर पडले.’ - मार्ू ३७३. णजवाच्या गाठी बांधिे - मनात नीट ठसवनू झकवा झबबवनू 
घेिे. णजवाि जीव आहे िोपयंि - मरि येईपयंत; जन्द्मभर; सिासवचिा. णजवाि जीव घाििे - १. उते्तजन 
िेिे; सातं्वन करिे; धैयच िेिे. २. आपले व िुसऱ्यारे् मन एक करिे; आपले चवर्ार िुसऱ्यास नीट समजाविे. 
णजवाि जीव नसिे - धीर नसिे - अस्वस्ा य होिे : ‘घरी येईपयंत चतच्या चजवात जीव नव्हता.’ - रथर्ि 
१७३. णजवाि जीव येिे - रे्लेली शक्ती, धैयच पुन्द्हा येिे; धीर येिे. णजवाणनशी - चजवासकट. णजवाणनशी 
जािे - मरिे (जुलमाने, अकाली). णजवािा करवि िागिे - अचतशय झर्ता लार्िे. णजवािा काही िरी 
करून घेिे - आत्महत्या करिे; जीव िेिे. णजवािा खािे - मनाला लार्ून राहिे; िुंरिे; चिंजिे. तडफडिे. 
णजवािा चरका िावनू जािे - बेर्ैन करिे : ‘हे पि चजवाला र्रका लावनू जात असे.’ - मास्मृगं्र १४२. 
णजवावर आंगेजिी करिे - चजवावर उिार होऊन कायचभार् अंर्ीकारिे : ‘लढाई होईलसी चिसती ते बहूत 
हे थोडे परंतु हे चजवावर आंरे्जिी कचरतील श्री यश कोन्द्हास िेईल पहाव.े’ - ऐको ४४५. णजवावर उठिे - 
िुसऱ्याच्या चजवार्ी काळजी न करिे; त्यार्ा जीव घ्यायला याला तयार होिे. णजवावर उड्या मारिे - 
िुसऱ्याच्या पैशावर, मितीवर र्ैन बढाई मारिे. णजवावरची होड - प्रािावर बेतलेले संकट; प्रािार्ी पैज; 
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प्रािपिाला लाविे. णजवावर द्वारका करिे - एखायाच्या आधारावर, आश्रयावर र्ैन करिे; महत्कृत्य 
करिे; मोठा उपकार करिे : ‘तुमच्या चजवावर एवढी िारका केले घरिार िोमजली ।’ - पला ८५. 
(दुसऱ्याच्या) णजवावर (आपिे) पोट भरिे - िुसऱ्यावर अवलंबून आपला उिरचनवाह र्ालचविे. णजवावर 
येिे, णजवावर बेििे, णजवाशी गाठ पडिे - १. जीव धोक्यात पडिे; मोठे संकट ओढविे. २. िुष्ट्कर वाटिे. 
३. चर्डिे. णजवावरचे आधि उिरिे - कठीि प्रसंर्ातूंन बर्ाविे, चनभाविे. ९८. णजवाशी धरिे, णजवाशी 
बांधिे, णजवी धरिे, णजवी बांधिे - अचतशय प्रीती करिे; बहुमोल वाटिे : ‘काय र्िें न धरावें अधनत्वें भपू 
- जन - वरा जीवीं ।’ - मोवन १३·१८ णजवाशी बेििे - प्राि जाण्यार्ी वळे येिे : ‘चजवाशी बेतपयावर तरी 
शुद्धींत याल असं वाटलं होतं.’ - एपर्ार ११२. णजवास जहानणगरी करिे, णजवास जहानणगरी होिे - 
चजवावर मोठे संकट येिे, आििे; संकटार्ा प्रसंर् ओढविे. णजवास जीव देिे - चप्रय मािसासाठी आपला 
जीव िेिे. अचतशय सख्य करिे. णजवास पािी घाििे - चजवावर उिार होिे : ‘अवघे लोक पळाले, ऐसा 
प्रसंर् लोकारं्ा या भरोचसयावर रहाव ेतरी आपपया जीवास पािी घालोन रहावे लार्ते.’ - ऐको ४४५. णजवास 
मुकिे - मरिे; मृत्य ूपाविे. णजवी िागिे - १. आवडीर्ा असिे; चप्रय वाटिे. २. ममचभेि होिे; चजवाला 
लार्िे. णजवे धुस जािे - धस्स होिे; चजवात धडकी भरिे : ‘तुमते एता ंिेचखलें  । तेंर्ी मािंा ंजीवे घुस रे्ले 
।’ - चशव १२५. जीवे प्रािे उभे राहिे - चजवावर उिार होिे : ‘हें जीवें प्रािें उभे राचहलें  तेव्हा ंत्यािीं अमल 
चिपहा व तह केला.’ - ऐको ४४७. णजवे मारिे - जीव जाईपयंत मारिे. णजवे वाचिे - एखािे संकट टळून 
चजवतं राहिे; जीव जाण्यार्ा प्रसंर् असता जीव न जाता बर्ाविे. 
 
जीव पु.  खरेपिा; सत्यता; चवश्वसनीयता; चमलाफ; मेळ (बातमी वरै्रेंर्ा). [सं.] 
 
जीव पु.  सौंियच; जोर; िम (चलचहण्यार्ा). [सं.] 
 
जीव पु.  मन; प्रवृत्ती; कल, [सं.] 
 
जीव पु.  १. यश; नफा; राम; अथच (कायच, काम, उयोर् यातं). २. बळकटी; स्थैयच; मजबुती; 
चटकाऊपिा; भक्कमपिा (पिाथच, वस्त्र यारं्ा). [सं.] 
 
जीवई स्त्री.  कलाकुसर केलेली छोटी स्टूलवजा बठैक : ‘बठैकीच्या िोन्द्ही बाजूला आिोडी जीवयावंर 
मुरािाबािी र्ािंीच्या चपकिाण्या ठेवपया होत्या.’ - स्वामी २४६. 
 
जीवकि पु.  अपप जीविशा, जीवाशं : जीवकिु जयार्ा उपमिें’ । - ज्ञा १८·१२७२. 
 
जीवकळा स्त्री.  चजवतं मािसाच्या तोंडावररे् तेज. 
 
जीवकोश पु.  प्रािारे्, आत्म्यारे् आवरि; शरीर. 
 
जीवखडा, जीवधोंडा पु.  अशमा. (कुि., आर्री., को.) 
 
जीवग्रह  पु.  आयुष्ट्यात साठवलेली पुजंी : ‘राउळीं मािंा बालकार्ा जीवग्रहो राचखला’ - र्ोप्रर् 
७०. 
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जीवघटक पु.  पेशी. [सं.] 
 
जीवघेऊ, जीवघेिा, जीवघेिी, जीवघेण्या चव.  १. जीव जाईपयंत त्रास िेिारा; लोर्ट 
(चभकारी). २. भारी कठीि (काम). 
 
जीवजंिु, जीवजंिू पु.  १. लहान चकडा, प्रािी; चकडा-मंुर्ी र्. २. सवच प्राचिमात्र (अनेकवर्नी 
प्रयोर्ात) 
 
जीवडवाळ स्त्री.  चजवार्ी उपाधी : ‘हे अज्ञानकृत जीवडवाळ।’ - रंयोवा ८·१४३. 
 
जीविे अचि.  जर्िे. पहा : णजविे : ‘म्या कें चव अन्द्यजनसख्यसुखें चजवावें ।’ - मुआभा १. 

सचि. संतुष्ट करिे. [सं. जीर्व] 
 
जीवत्व न.  र्ैतन्द्य; जीविशा : ‘जीवत्विुर्ी आचडला ।’ - ज्ञा १७·२. 
 
जीवदयासंघ पु.  प्राचिमात्रावर िया िाखचविारी, प्राचिमात्रार्ा जीव वार्चवण्यार्ा प्रयत्न करिारी 
मंडळी; र्ोरक्षि वरै्रे करिारे मंडळ. 
 
जीवदशा स्त्री.  १. आयुष्ट्य; अल्स्तत्व; सरे्तन ल्स्थती. २. आत्मज्ञानावार्ून जीवन व्यतीत 
करण्यार्ी अवस्था. 
 
जीवदान न.  १. जीचवतारे् िेिे, िेिर्ी; प्राि न घेिे. २. िुसऱ्याच्या प्रािारें् संरक्षि; एखायाला 
संकटातून वार्चविे. (चि. चमळिे, करिे, िेिे.) 
 
जीवदार चव.  १. सरे्तन; चजवतं. २. (ल.) धैयचवान; पािीिार; जोरिार; शल्क्तवान. ३. 
रसयुक्त; रसाळ. ४. (ल.) फायिेशीर (धंिा, उयोर्.). 
 
जीवद्रव  पु. पहा : आणदरस [सं.] 
 
जीवद्रव्य न.  (जीव.) सजीव पेशींतील मूलाधार असिारे रव्य. [सं.] 
 
जीवधन  न.  रु्रेढोरे, जंर्म मालचमळकत. 
 
जीवधमय  पु.  कामकमाचिक. 
 
जीवन न.  १. आयुष्ट्य; अल्स्तत्व; प्रािधारिा; चनवाह. २. जर्ण्यारे्, उिरचनवाहारे् साधन (नजीकरे् 
झकवा अंचतम भक्ष्य, अन्न, उयोर्धंिा). ३. धारिा; साधन; अग्नीरे् जीवन वायू, िंाडारे् जीवन पािी : 
‘विनकथामृतश्रवि । तें जीवन मज तुिंें । - एरुस्व १·५. ४. पािी: जल. 

चव. आयुष्ट्य िेिारे; जीविायक. [सं.] 
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जीवन न.  वतेन : ‘का ंसेवका ंिेसी जीवन’ - ज्ञा ९·९९. 
 
जीवन न.  र्ोलपिा, रंर्, तेज या दृष्टीने एकसारखी असिारी बसराई मोती. 
 
जीवनकिह पु.  चजवतं राहण्यासाठी करावी लार्िारी धडपड; योर्के्षमासाठी करावा लार्िारा 
संघषच. 
 
जीवनकिा, जीवनकळ स्त्री.  १. पहा : जीवकळा. २. आयुष्ट्य पुष्ट्कळ चिवस राखण्यार्ी युक्ती; 
जर्ण्यार्ी कला. 
 
जीवनकाि पु.  (वन.) एखाया वनस्पतीर्ा (झकवा प्राण्यार्ा) चजवतं ल्स्थतीत असण्यार्ा काळ. 
 
जीवनचक्र न.  (जीव.) सजीवाच्या जीवनातील वरे्वरे्ळ्या जन्द्म-बाल-तारुण्य-वृद्धत्व-मरि 
अशा अवस्था. [सं.] 
 
जीवनपाडी, जीवनपाडे, जीवनापाडी, जीवनापाडे चिचव. यथाशल्क्त; यथासाधन; शक्त्यनुसार; 
सामा यानुरूप (काम सारं्िे, िंड करिे, औषध िेिे र्त्यािी). 
 
जीवनपािी न. शक्ती; जोर; आवशे, िम; योग्यता; धारिाशक्ती. पहा : जीव ४ 
 
जीवनप्रणिणध स्त्री.  आयुर्णवमाचनधी. [सं.] 
 
जीवनभृणि स्त्री. पोटमजुरी. पहा : जीवनवेिन [सं.] 
 
जीवनमान न.  (अथच.) जीवन जर्ण्यार्ा चवचशष्ट स्तर, पातळी; व्यक्तीला ज्या र्रजारं्ी सवय 
असते त्यारं्ी पूती होईल अशी राहिी. 
 
जीवनमान णनदेशांक (अथच.) जीवनावशयक वस्तंूच्या चकमती िाखचविारा अंक म्हिजे जीवनमान 
चनिेशाकं. 
 
जीवनमािक चिचव.  यथाशल्क्त; यथासाधन; शक्त्यनुसार; सामा यानुरूप (काम सारं्िे, िंड करिे, 
औषध िेिे र्.). 
 
जीवनरस पु.  मूल स्रोत; र्ैतन्द्यार्ा स्रोत : ‘…हे र्ारचह ठराव चमळून एक प्रचतमा बनलेली आहे. 
त्या सवांमधून वाहिारा जीवनरस…त्याचं्यातंील मूलपे्ररिा एकर् आहे.’ - आआआ ५५. 
 
जीवनरसायन शास्त्र पाश्चात्त्य वैयकातील एक प्रकार; बारा क्षाराचं्या औषधारें् शास्त्र. मानवी शरीरात 
बारा क्षार असून त्यातं एक अर्र अचधक कमी िंापयास रोर् होतो, ही उिीव, कमी असलेला क्षार शरीरात 
घालून भरून काढतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जीवनवृत्तांि पु.  एखाया व्यक्तीच्या आयुष्ट्यार्ा िमवार र्चतहास. 
 
जीवनवेिन न.  जीवनाच्या चकमान र्रजा पुऱ्या करता याव्यात म्हिून (पर्ाराऐवजी) िेण्यात 
येिारी रक्कम; जर्ण्यापुरती मजुरी : ‘एक लहानसे जीवनवतेन िेण्यात येईल.’ - असा २०१. 
 
जीवनशक्क्ि, जीवनशक्िी स्त्री.  जर्ण्यार्ी शक्ती; िम. [सं.] 
 
जीवनणशक्षि (चशक्षि.) जीवनचशक्षि म्हिजेर् र्ाधंीजीप्रिीत मूलोयोर् चशक्षि. यात एखाया 
मूलोयोर्ाला कें र मानून जीवनाला आवशयक असिाऱ्या सवच चवषयारें् चशक्षि चिले जाते. 
 
जीवनसत्त्व न.  शरीरातील र्यापर्य यंत्रिा कायचक्षम राहण्यासाठी आवशयक असलेली योग्य 
पोषक घटकरव्ये. 
 
जीवन सहजप्रवृत्ती (मानस.) फ्रॉर्डप्रिीत मनोचवश्लेषिातील जीवमात्रार्ी पुनरुत्पत्तीर्ी व 
स्वसंरक्षिार्ी जन्द्मजात पे्ररिा. (चवरोधी संज्ञामूपय सहजप्रवृत्ती). 
 
जीवनसूत्र न.  जीवाधार; चजवार्ा र्ालक : ‘जेथ जर्ार्ें जीवनसूत्र । श्री महालया असे ॥’ - ज्ञा 
१८·१८०३. 
 
जीवनहेिू पु.  १. जर्ण्यार्ा हेतू, कारि. २. चजवारे् कायचक्षम साधन. 
 
जीवनावश्यक वस्िू (अथच.) भकू, चनवारा, आच्छािन अशा र्रजा तीव्र असतात. त्यारं्ी पूती 
जर्ण्याला आवशयक असते. अशा र्रजा पूिच करिाऱ्या वस्तू. 
 
जीवनी स्त्री.  व्यक्तीर्ा जन्द्म, त्यारे् घरािे आचि त्याच्या कतृचत्वार्ा थोडक्यात पचरर्य. 
 
जीवनीटीप घरार्ा कर चनचश्चत करण्यासाठी पहािी करण्यास येिाऱ्या महसूल अचधकाऱ्याला धान्द्य 
झकवा पैशाच्या रूपाने चमळिारे शुपक. 
 
जीवनुक स्त्री.  चजवतंपिा; जीवनारे् अल्स्तत्व : ‘ज्यारे्नी जीवनुक जीवा । म्हिोनी भल्क्तशवेा ।’ - 
श्रीकृष्ट्िर् १०·५०. 
 
जीवनोपाय १. चनवाहसाधन; जीव राखण्यार्ी युक्ती : ‘जीवनोपावो का ंजैसा । कोपहाचटयारं्ा ॥’ - ज्ञा 
१८·६०६. २. उिरचनवाह; शरीरधारिा. ३. संकटापासून वार्ण्यार्ा उपाय. 
 
जीवन्मुक्ि चव.  १. चजवतंपिीर् आत्मज्ञान होऊन िेहाचभमानापासून मुक्त िंालेला; या जन्द्मीरे् 
संस्कार व पुढील जन्द्ममरिारे् फेरे यातूंन सुटलेला. २. पूिच आत्मज्ञानी. ३. अत्यंत चवरक्त; संन्द्यस्त. 
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जीवन्मुक्क्ि, जीवन्मुक्िी स्त्री.  आध्याल्त्मक ज्ञानाने ऐचहक संस्कारापासून व पुढील जन्द्ममरिापासून 
िंालेली सुटका; जीवन्द्मुक्तार्ी ल्स्थती. 
 
जीवन्मृि चव.  १. चजवतंपिीर् मेपयासारखा असिारा. २. िुष्ट्कीती प्राप्त िंालेला; झनय; पचतत. 
३. (ल.) मूखच; वडेा. 
 
जीवपूवय  चव.  (भशूा.) सजीवारं्ी उत्पत्ती होण्यापूवीच्या काळातील. 
 
जीवपेशी स्त्री.  चजवतं प्राण्याच्या शरीरारे् अचतसूक्ष्म सजीव घटक. [सं.] 
 
जीवप्राि पु.  १. जीव आचि आत्मा; प्राि (जोर िेण्यासाठी वापरतात). २. आवडता मािूस; 
लाडका, जीव की प्राि असा मािूस, चमत्र. 
 
जीवभाव पु.  १. चजवार्ा भाव; र्च्छा; मनीषा : ‘मार्िे तें तुज मार्ों । जीवभाव तुज सारं्ों I’ -
तुर्ा १५७८. २. आत्मा; स्वतः (जोरिार अथी). ३. चजवारे् अल्स्तत्व. 
 
जीवभौणिकी न.  (वन.) भौचतक (वास्तव) शास्त्राच्या दृचष्टकोनातून केलेला सजीवारं्ा अभ्यास. 
तापमान, आरचता, वातावरिार्ा िाब. समुरसपाटीपासून उंर्ी र्त्यािी घटकारं्ा सजीवावंर होिारा पचरिाम 
अथवा त्याचं्या प्रचतचिया; भौचतक चनयमाप्रमािे घडून येिाऱ्या काही शारीचरक प्रचिया. 
 
जीवमदी स्त्री.  शथच; शौयच: ‘सरकारच्या २ तोफापंैकी १ जीवमिीकरून काचढली. िुसरीर्ें तक्त 
मोडलें  म्हिोन रे्ली.’ - ऐको ४४७. 
 
जीवमान पु.  हयात असिे; अल्स्तत्व : ‘माझ्या वचडलारं्ा जीवमान असेतोपयंत आमच्या घरीं 
िरवषी बारा ब्राह्मिारं्ी ही समाराधना होत असे.’ - स्मया ५३. 
 
जीवणमणि, जीवणमिी स्त्री.  (चशक्षि.) संख्याशास्त्राच्या साहाय्याने जैचवक वैचशष्ट्ट्यारं्ा व प्रचियारं्ा 
अभ्यास करिारे शास्त्र. 
 
जीवयात्रा स्त्री.  चजवाच्या मुक्तीसाठी अनेक योनींतून िंालेला प्रवास : ‘जीवयात्रा, लोकयात्रा हे 
शब्ि प्रार्ीन मुनी महत्त्वारे् मानीत.’ - भासं ११. 
 
जीवयोणन, जीवयोनी स्त्री.  १. सरपटिारे प्रािी ; क्षरु कीटक र्त्यािींर्ा वर्च. २. जरायुज प्राचिवर्च. 
पहा : योणन 
 
जीवरखी स्त्री.  िेवार्ा नक्षीिार िेव्हारा. (को.) 
 
जीवरस  पु.  जीवन िेिारा रस. 
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जीवरसायनशास्त्र न.  (वन.) सजीव प्रािी व वनस्पती याचं्या शरीरातं र्ालू असलेपया झकवा 
त्याचं्या मध्यस्थीने शरीराबाहेर र्ाललेपया रासायचनक प्रचियेसंबधंीच्या माचहतीरे् शास्त्र. उिा. शरीरातील 
पर्न, चवघटन, संघटन, उजाचनर्णमती; शरीराबाहेरील कुजिे, आंबिे र्त्यािी सूक्ष्मजंतूिारे होिाऱ्या घटना; 
चवतंर्न. 
 
जीवरक्षक चव.  पाण्यात बुडिाऱ्यानंा वार्चविारी; चजवारे् रक्षि करिारी; जीव वार्विारी : 
‘कॉव्हेट्ट्सप्रमािेर् ७२ फूट लाबंीच्या लॉँरे्स, जीवरक्षक छोट्या बोटी.’ - युद्धशास्त्र ८१. 
 
जीवरसायनशास्त्र न.  सजीवाचं्या शरीरातील चवचवध रासायचनक प्रचियारें् अध्ययन करिारी 
चवज्ञानशाखा. 
 
जीववस्िुमान न.  १. (भ.ू) एका मयाचित प्रिेशात (वसचतस्थानात) ठरावीक पद्धतीच्या अन्नभक्षक 
सवयी असिाऱ्या चजवतं प्रािी अवस्थेतील वनस्पती. यारें् एका वेळी असिारे एकून वजन. असे वजन 
प्रत्यक्षात करत नाहीत. अनुमानाने काढतात. 
 
जीववस्िुमान न.  कोित्याही पोषि पातळीवरील सवच सजीवाचं्या एकचत्रत शुपक वजनार्ा 
रव्यसंर्य. - व्यामको. 
 
जीववा हाि जेविार्ा हात (उजवा) : ‘येते समयीं घोडीहून पडले त्यार्ा जीववा हात िुखून जरबेत 
आला आहे.’ - ऐको ४४७. 
 
जीवणविे सचि.  र्ैतन्द्ययुक्त करिे; चजवतं करिे : ‘पचर आता ंर्रंापासोचन चनवचवते । जें अमृताहूचन 
जीवचवते ।’ - ज्ञा ९·२४. 
 
जीवणवरोधक न.  (जीव.) सजीवाचं्या चवषावरील उतारा. [सं.] 
 
जीवशक्क्ि, जीवशक्िी स्त्री.  प्रािशक्ती. 
 
जीवशास्त्र न.  प्रािी, वनस्पती आिी सवच सजीवारं्ा सवांर्ीि अभ्यास करिारी ज्ञानशाखा. 
 
जीवशास्त्रज्ञ पु.  सवच सजीवारं्ा अभ्यास व संशोधन करिारा शास्त्रज्ञ. : ‘मर् जीवशास्त्रज्ञानंी तर 
काही र्ूक केली नसेल ?’ - स्वयु १२०. 
 
जीवणशवपेठ स्त्री.  चजवाचशवाचं्या भेटीर्ी जार्ा : ‘ते रूप वैकंुठ जीवचशवपेठ’ - चनर्ा ५०. 
 
जीवशिै पु.  (भ.ू) जैचवक प्रचियानंी तयार िंालेला खडक; सामान्द्यपिे यात जैचवक अवशषे 
असतात. तसेर् यार्ी रर्ना स्तचरत असते. उिा. स्टोमटॅोलाईट. 
 
जीवश्चकंठश्च चव.  अत्यंत घरोब्यार्ा; अचतशय दृढ (चमत्र, मतै्री) 
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जीवस चव.  चजवट. 
 
जीवसरे  चिचव.  प्रािाप्रमािे; चजवासारखी : ‘जािोचन र्ीता जीवसरें । धचरली चमया ं ॥’ - राज्ञा 
१३·३२९. 
 
जीवसाित्य न.  (वन.) पूवचज चजवापंासून नवीन चजवारं्ी चनर्णमती, अशी सनातन परंपरा. 
 
जीवसांक्ख्यकी स्त्री.  आयुिायशास्त्र; ह्ा शास्त्रात चनरचनराळ्या जातींरे् लोक चकती चकती वष ेजर्तात 
यार्ा चवर्ार केलेला असतो. 
 
जीवणसद्धान्ि पु.  (जीव.) अनुवंशचवषयक चसद्धान्द्त. 
 
जीवसुि  पु.  अंत्येचष्टकमच; औध्वचिेचहक चवधी. (र्ो.) [सं.] 
 
जीवसृणष्ट, जीवसृष्टी स्त्री.  सरे्तन सृष्टी. 
 
जीवस्वर पहा : वादी 
 
जीवहत्या स्त्री.  जीवजंतू यारं्ा नाश, वध, खून; प्राचिहत्या; झहसा. 
 
जीवंिहत्यार, जीवंिहिेर न.  तलवार, भाला र्. पहा : जीिहत्यार 
 
जीवा स्त्री.  (र्.) ज्या; वतुचळावरील वा िुसऱ्या कोित्याही विावरील िोन झबिंूना जोडिारा रेषा खंड. 
[सं.] 
 
जीवा स्त्री.  (यंअ.) कैर्ी (तुळयारं्ी रर्ना) मधील महत्त्वार्ा घटक. सवचसाधारिपिे िाब आचि तिाव 
पेलिाऱ्या तुळयाचं्या जोडीपैकी एक तुळई. 
 
जीवाअजोग चव.  चजवापलीकडील; सामा याबाहेररे्; शक्तीपलीकडील : ‘जीवा अजोर् श्रमानें बेशुद्ध 
होऊन पडले.’ - चवछर् ६०. 
 
जीवाजीव पु.  अव. जडाजड; प्रािी आचि वस्तू; सजीव व चनजीव प्रािी, सृष्टी. [सं.] 
 
जीवािुज चव.  (वैयक) सूक्ष्म जंतूपासून उत्पन्न होिारे. 
 
जीवािुनाशक पु.  (जीव.) चजवािूरं्ा नाश करिारा (घटक पिाथच). [सं.] 
 
जीवािुयुद्ध न.  सूक्ष्म रोर्कारक जंतंूर्ा, चवषािूरं्ा मानवसंहारासाठी वापर करून केलेले युद्ध. 
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जीवािुशास्त्र न.  (कृचष.) चजवािूरं्ा अभ्यास करिारी चवयाशाखा. 
 
जीवािु, जीवािू  पु.  (जीव.) एकपेशीय सूक्ष्म सजीवारं्ा व्यापक वर्च; बकॅ्टेचरया. [सं.] 
 
जीवात्मा पु.  जीवरूप आत्मा; रु्िानंी बद्ध, िेहाचभमानी आत्मा : ‘झपडीं व्यापक ब्रह्माशं । त्यास 
जीवात्मा बोचलजे ।’ - िास ८·७·४९. याच्याहून चशवात्मा झकवा परमात्मा - शुद्ध आत्मा हा चनराळा आहे. 
 
जीवाभारी चव.  डोईजड ‘जीवाभारी िंाले आहे.’ - चनअसा १४२. 
 
जीवाभावाचा चव.  जवळर्ा; अचतशय पे्रम असलेला; फार आवडता : ‘लोकमान्द्यारें् एक जीवाभावारे् 
स्नेही .’ - उर ३४. 
 
जीवाभ्य, जीवादारभ्य चिचव.  १. जन्द्मापासून. २. चजवतं असेपयंत. ३. मनापासून; तनमनधनेकरून; 
चजवापलीकडे : ‘ये समयीं जीवाभ्य श्रम करून िौलत वारं्वू.ं’ - चर्सं २२. [सं.] 
 
जीवाश्म पु.  प्रार्ीन काळातील वनस्पती झकवा प्रािी यारं्ा झकवा त्याचं्या अवयवारं्ा िर्डावरील ठसा 
अथवा काबचन, रेती झकवा र्ुनखडी पूिचपिे व्याप्त असा अलशषे. 
 
जीवाळा  पहा : णजव्हाळा : ‘तेथ जीवाळा काही आहे । प्राप्तीर्ा।’ - राज्ञा ४·१९३. 
 
जीवाळे  न.  लहान कमळ : ‘र्ौकावरील जीवाळी : नवरत्नारं्ी’ - ऋव ४५९. 
 
जीणवका  स्त्री.  १. व्यवसाय; उपजीचवका : ‘यज्ञाऐसें वतचन । जीचवकें  केलें  ॥’ - ज्ञा १७·३३९. पहा : 
जीवनोपाय. २. शक्ती; सामा यच अनुकूलता. [सं.] 
 
जीणवि, जीणवत्व  न.  जीवः आयुष्ट्य; अल्स्तत्व; चजिे; प्रािधारिा. 

चव. चजवतं केलेला; सजीव केलेला. [सं.] 
 
जीणवष्ट्िु, जीणवष्ट्िू पु.  जर्ू र्ल्च्छिारा : ‘…ह्ा । जीचवष्ट्िु, वर्णधष्ट्िु… मानवी समूहानंा’ - प्रचतचनधी 
११५. 
 
जीवी चव.  जर्िारा; चनवाह करिारा. (समासात) चभक्षाजीवी. [सं.] 
 
जीवीचा  चव.  प्रािचप्रय; चजवलर्. 
 
जीवेभावे चिचव.  अंतःकरिापासून; प्रीतीने; मनापासून; उत्साहाने; नेटाने. 
 
जीवोपजीवी पु.  िुसऱ्या चजवारे् शोषि करून उपजीचवका करिारा; परजीवी; बाडंर्ूळ. 
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जीहिे अचि.  चजवतं राहिे - असिे. [सं.जीव] 
 
जीहुजूर  अ.  हाजंी हाजंी करिारा : ‘मी ‘होयबा’ वृत्तीर्ा ‘जी हुजूर’ मािूस नव्हे.’ - मीएचशसं 
७१. 
 
जींपिे सचि.  पराभव करून चवजय चमळचविे; पाडाव करिे : ‘तो तुिें वाक्य वार्ूचन । न जींपे आचिकें  ॥’ 
- राज्ञा २·६४. 
 
जु 
 
जुअ पु.  जोडा, जोडी; युग्म. 

चव. जुळे : ‘जुआं सारं्डीं ।’ - वच्छह २८०. [सं.युर्] 
 
जुआरी  पु.  यतूकार; जुर्ार-जू खेळिारा : ‘माध्याने एकी रात्रीं जुआरी जंु हारवीलें  : ते तेथ 
आले :’ - लीर्पू ९२. 
 
जुआणळकारू चव.  जवळ असिारा; रहस्यातील, रु्ह् र्ोष्टी सारं्ण्यास योग्य असा : ‘रु्चपचतअें 
जुआचळकारंू । मातुसाचंर्तें’ - चशव ३५४. [सं.युज्] 
 
जुर्टे न.  बेट. 
 
जुई स्त्री.  एक पुष्ट्पलता व चतरे् फूल. जाईच्या फुलापेक्षा हे फूल थोडे लहान असते : ‘हा प्रकृतीमाचिं 
उभा । पचर जुईं जैसा वोथंबा ।’ - राज्ञा १३·१०१६. [सं.यचूथका] 
 
जुई स्त्री.  मंचजरी; मंजुळा : ‘तुळस आऊबाई कुनी हलाई तुही जुई ।’ - जलोसा ७२७. 
 
जुकड, जंुकड, जुखड, जंुखड न.  जु. पहा : जोखड [सं.योक्तृ] 
 
जुकणविे अचि.  टाळिे; फसचविे : ‘या र्ष्ट्काते जुकचविें ।’ - होबाला ७६. पहा : झुकणविे 
 
जुका स्त्री.  ऊ : ‘तया पासोडेयावचर… जुका असे’ - परं्ो ३७·११. 
 
जुकाड न.  जोखड (चतरस्काराथी). [सं.योक्तृ] 
 
जुकाम, जुखाम न.  थंडी; सिी; पडसे : ‘ती जुखाम होण्यार्ी भीचत सारं्ते.’ - चशळान ४९. 
[अर.िुंकाम्] 
 
जुक्क्ि, जुक्िी स्त्री.  युक्ती. पहा : जुगि [सं.युज् - युक्त] 
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जुखेळ पु.  जुर्ार; यतू. [सं.यतू] 
 
जुग न.  युर् : ‘अनंत जुर्ार्ा िेव्हारा I’ - तुर्ा १७७. 
 
जुग न.  १. जुळे; जोडी. २. एका घरातील िोन सोंर्ट्या. [सं.युर्] 
 
जुग, जंुग, जंुक न.  र्लबतार्ा एक प्रकार. 
 
जुगड पु.  मतै्री; िोस्ती. 
 
जुगडाव  पु.  सोंर्ट्याचं्या झकवा फाशाचं्या खेळातील एक डाव. ज्या िानाने िोन सोंर्ट्यारें् जूर् 
एकिम नेता येते असे िान. उिा. पोबारा, र्विा, पधंरा, िसिोबारा र्त्यािी. 
 
जुगिी न.  रत्नखचर्त पिक (छातीवरील). 
 
जुगिे अचि १. भार्, तुकडे जोडिे; जुळचविे. २. (ल.) जमिे; चमलाफ होिे; एकमत होिे; 
चसद्धयनुकूल परस्पर सुसंर्त होिे (िोन मािसारें् चवर्ार, उपाय, पिाथच). ३. समजूत पटिे; सख्य होिे; 
तडजोड होिे (शत्रू, वािी, प्रचतवािी यारं्ी). ४. चमलाफ बसिे; परस्पर जमिे; जुळिे; अनुरूप घटना होिे 
(काव्यारे् र्रि र्त्याचिकारं्ी). ५. संभोर्ासाठी स्त्री पुरुषानंी एकवटिे. [सं.युज्.] (वा.) जुगू िागिे - 
कामिीडा करिे; संभोर् करिे. ६. अनेक सोंर्ट्या एका घरात येिे. 
 
जुगि स्त्री.  १. युक्ती; शक्कल; र्ातुयच; चहकमत : व्यावहाचरक हुशारी. २. जुर्ूल याबद्दलही क्वचर्त वापर. 
३. पहा : जुगूि. [स.ंयुल्क्त] 
 
जुगिाई   पहा : जुगि १ 
 
जुगदान  पहा : जुगडाव २. सुयाळे; कार्ि वरै्रे ठेवण्यार्ी चपशवी; जुजिान. 
 
जुगि स्त्री.  १. जमाव; समूह. २. सख्य; चमलाफ; एकतानता (वाये, उपाय) यारं्ी. ३. सामना; बरोबरी. 
४. जोडीने र्ािे, खेळिे, िुसऱ्याशी आपले जमचविे; साथ; एकमेकारं्ा संयोर्. ५. एकत्र केलेले खलबत; 
मसलत. ६. (सामा.) जूर्; जूट; जोडी. [सं.युर्ल] 
 
जुगिबंदी स्त्री.  मुख्यतः संर्ीतातील खेळीमेळीर्ी स्पधा; प्रशनोत्तरी; एकमेकावंर मात करण्यासाठी 
र्ाललेली होड : ‘लोकारं्ी र्र्ा आचि पेंडशारें् उत्तर अशी जुर्लबंिी हल्ली रोज रात्री र्ालू असते.’ - चनठ 
६०. 
 
जुगिी स्त्री.  हूि; वार; आघात : ‘तरवारेर्ी जुर्ली जानोजी चपसाळ्या लार्ली. पोटला बाहेर चनघाला.’ 
- मर्सा १५·२. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जुगंि चव.  एकत्र; संमीचलत : ‘ऋचष िंाले जुर्ंत ’- वसार्ा ४४. 
 
जुगाड न.  सिी; खोकला वरै्रे चकरकोळ आजार. 
 
जुगाड पु.  व्यवस्था; तयारी. (िंाडी) 
 
जुगाि न.  घनघोर युदं्ध. 
 
जुगार पु.  पैशाच्या लोभाने झकवा नचशबार्ी परीक्षा पाहण्याकचरता करमिुकीच्या खेळात पैसे लावनू 
खेळिे; जुवा; युत. [सं.यतूकार] 
 
जुगारी, जुगाऱ्या चव.  जुर्ार खेळिारा; जुर्ारीरे् व्यसन असलेला. 
 
जुगांि न.  प्रलय; घनघोर युद्ध. [सं.युर् + अंत] 
 
जुगुणि स्त्री.  १. युक्ती, तंत्रमंत्र र्. : ‘र्ोसावी श्रीमुरु्टें नीरा कचरलें  : जोरु् नाहीं : जुरु्चत नाही :’ - लीर्उ 
१·२२०. २. योर्साधना. 
 
जुगुप्सा स्त्री.  झनिा; वीट; चनभचत्सचना; िोष िेिे, लाविे. [सं.] 
 
जुगुक्प्सि चव.  झनचिलेले; िोष चिलेले; चतरस्कृत. [सं.] 
 
जुगुक्प्सि दृष्टी स्त्री.  (नृत्य) डोळ्यार्ा मध्यभार् व पापण्या आकंुचर्त करिे. हा भाव जुरु्प्सायोतक 
आहे. 
 
जुगूि १. कपपक युक्ती, योजना; खुबीिार कपपना; टूम; बटू. २. कला; कौशपय; हातोटी; कायार्ी सुरेख 
व्यवस्था लाविे. ३. काटकसरीने प्रपंर् र्ालचविे; चनवाह करिे. पहा : जुगि. [सं.युल्क्त] 
 
जुगूिुगू चिचव.  कसंबसं, रुटूखुटू : ‘र्ालवायर् ंत्येच्यावर कसंतरी नाटाचनटीनं, जुर्ूतुर्ू !’ -रैतं १५०. 
 
जुगूि पहा : जुगि 
 
जुगोटा जोगी, जोणगड्डा पु.  कावळ्याच्या रंर्ासारखा, पुरुषभर लाबं व जाडा साप. हा चनर्णवष असून 
मोर, ससा खािारा आहे. हा र्ावत नाही. [सं. योर्ी] 
 
जुग्म न.  युर्; जोडी. [सं.युग्म] 
 
जुज, जुझ पहा : जंुज, जंुझ, जूझ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जुजका  चव.  जुजबी; चकरकोळ; क्षलु्लक : ‘िोस्तीर्ा लौचकक अटक रामेश्वरापावतेों जाला त्यातं 
जुजका कामावर नजर ठेविें हें खानिानासं उमेिपिासं लाजम नाही.’ - ऐको ४४७. 
 
जुजगि  चव.  जुजबी; चकरकोळ : ‘जुजर्ल कोन्द्ही राचहले.’ - पेि १६·३६. 
 
जुजिा चव.  १. भेटिारा; िोन चवरुद्ध चिशानंी समोरासमोरून येऊन एकमेकानंा चमळिाऱ्या तुळया, 
काठ्या, म्याने चतरकस ठेवलेपया व एकमेकारं्ा एकमेकानंा आधार आहे अशा. २. िोन्द्ही बाजंूकडून कामास 
सुरुवात होऊन मध्यावर एकमेकासं चमळिारे (काम, शतेार्ी कापिी र्त्यािी). ३. कार्िाच्या वरील व 
खालील बाजूकडून चलचहण्यास प्रारंभ करून मध्ये येऊन खेटिारे (चलखाि). 
 
जुजदान न.  कापडार्ी चपशवी, बटवा (कार्ि, पाने, सोवळ्यार्ी र्ीजवस्तू र्त्यािी 
ठेवण्यासाठी) : ‘जुजिान िेखील आचिलें  त्यातं िरबारखर्ार्ी यािी.’ - ऐलेसं १०७१. [फा. जुझ् + िान] 
 
जुजबी चव.  १. चकरकोळ; तात्पुरती; सरासरी चनवाहापुरती; कमजोर बाधंिीर्ी (र्मारत). २. लहान 
प्रमािावर र्ालचवलेला; तात्पुरता; चकरकोळ; यथातथा चनवाहापुरता (व्यवहार, धंिा). ३. थोडा; हलका; 
काहीसा; झकचर्त; क्षरु : ‘याचंस जुजबी पीक आले.’ - मर्सा १८·३१. ४. कामर्लाऊ; तात्पुरता; हंर्ामी : 
‘नंतर लॉड् चस सभेत काहीं चकरकोळ वाटाघाट होऊन त्या सभेनें आपपया रर्नेत काही जुजबी फेरफार 
करण्याबद्दल ठराव केले.’ - पालचमेंट २४६. ५. आटोपशीर (संसार). ६. रास्त; योग्य. (अचह.) 

चिचव. बेताबेताने; हळूहळू; तुरळक. [अर.जुझ्बी] 
 
जुजरशी, जुजरुशी, जुजरसी, जुजरुशी स्त्री.  १. काळजी; झर्ता; लक्षपूवचक शुश्रूषा (प्राण्यारं्ी, 
वस्तंूर्ी). (चि. ठेविे, राखिे, करिे, पाहिे.) २. बारीक र्ौकशी : ‘शहररे् िरवाजे तीन र्ार खुले; तेथें 
र्ाडिी ठेऊन येिाऱ्या जािाऱ्यार्ी जुजरसी बहुत आहे.’ - मर्सा ५·९९. ३. काळजीपूवचक व्यवस्था, संपाििी 
(काम, धंिा यारं्ी). [फा.जुिंसी] 
 
जुजाट, जंुजाट पहा : झुझाटा 
 
जुजुत्सू पु.  जपानमधील कुस्तीर्ा एक प्रकार. या खेळात शक्तीपेक्षा युक्तीर्ा जास्त उपयोर् करून 
आपपयापेक्षा अचधक भारी अशा र्ड्ाला र्ीत करायरे् असते. [सं.युयुत्सु] 
 
जुक्ज्बयाि न.  चकरकोळ र्ोष्टी; तपशील : ‘आम्हाकडील जुल्ज्बयातरे् फडरे् करून याव.े’ - 
मर्सा ५·११. पहा : जुजबी. [अर.] 
 
जुझारी  स्त्री.  युद्ध : ‘तचर आपोआप चवस्कटी । जुिंारी तेयारं्ी ॥’ - चिपु २६·२३ 
 
जुटिे अचि.  १. जोडले जािे; संयुक्त होिे; चमळिे. २. एकत्र जमिे; र्ोळा होिे; जमिे. [सं.युज्] 
 
जुटी स्त्री.  १. जूट; ऐक्य; चमलाफ. २. टोळी; संघ. ३. र्िी; जमाव; समाज. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जुटेदार  चव.  कापड र्ुिून चशलाई केलेली; र्ुिीिार : ‘आमरे् भावजाई आहे. त्यास आम्ही येथून 
पातल व र्ोली सोनेरी जुटेिार पाठचवली आहे.’ - ऐको ४४८. 
 
जुट्टा पु.  िहा चवटारं्ी अर्र कौलारं्ी रास. 
 
जुठ्या चव.  खोटे; िंटू : ‘र्ार घड्ा जुठ्या बोल.’ - एहोरा ८·१०. 
 
जुडका, जुडके, जुडगा, जुडगे पु. न. भारा; र्ड्डी; पेंढी; लहानसा र्ठ्ठा; जुडी (आर्काड्ा, भाजी, 
उसार्ी काडंी, बोरू, केस र्त्यािींर्ी). 
 
जुडचे सचि.  अंर्र्टीस येिे; सुटून पडिे. पहा : जुडिे (र्ो.) 
 
जुडिी स्त्री.  १. जुळिी; साधंिी; जोडिी. २. समुिाय; जुडर्ा. 
 
जुडिे अचि.  १. प्रवृत्त होिे; धावनू येिे. २. एकत्र जमिे, येिे. ३. चमळिे; जमिे; एकमत होिे; चवरोध 
न येिे (अनेक बातम्या, मजकूर यारं्ा). ४. चभडिे; चबलर्िे; खेटिे : ‘मंथरा जुडे अंतरी उडे ।’ - मध्यक 
४२. 

सचि. १. व्यवल्स्थतपिे व िमाने एकत्र करिे, जुळिे; एकत्र रर्िे; िमाने लाविे. २. लाविे; 
जडचविे; वर बसचविे; ठेविे. [सं.युज्] 
 
जुडा, जुडी पु. स्त्री.  १. जुडर्ा; समुिाय (आर्काड्ा, भाजी, पेल्न्द्सली, अंबाडी यारं्ा). २. र्ाठ; जुडी; 
बुर्डा; अंबाडा (केस, कािें यारं्ा). 
 
जुडाई स्त्री.  १. चमलाफ करिे; जोतिे; जोडिी. २. जोडलेपिा; संयुक्तता; जूट. ३. जुळचवण्यार्ी 
मजुरी. ४. (र्वडंी) बाधंकाम. 
 
जुडाई द्रव्य साधंिारे, जोडिारे रव्य : ‘मातीर्ा उपयोर्.. घराच्या बाधंिीसाठी व जुडाई रव्य म्हिून 
होत आला आहे.’ - भाख २१. 
 
जुडी स्त्री.  लहान जुडा; लहान पेंढी. पहा : जुडा. (वा.) जुडी करिे - अंर् आखडून घेिे; हातपाय 
पोटाशी घेिे : ‘रडत, लंर्डत तो बाजूला जुडी करून बसला.’ - रथर्ि ५. [त. मुचड] 
 
जुडी स्त्री.  १. सरकारी नोकरानंा त्याचं्या नोकरीबद्दल बक्षीस चिलेली र्नाम जमीन. २. या 
जचमनीवरील सरकारी सारा, पट्टी. 
 
जुडीव चव.  व्यवल्स्थत रीतीने जोडलेले, ठेवलेले, बसचवलेले. 
 
जुडूप न.  रास; लहानसा र्ठ्ठा : ‘र्ोळ्यारं् ंजुडूपर् भरून ठेवलं.’ - रानर्ंर्ा ८०. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जुि न.  यतू; जुर्ार : ‘जुतिीडा’ (शीषचक) - लीर्पू १८. 
 
जुि स्त्री.  लार्ि; जोपासना; लाविी; मशार्त; नारं्रिी : ‘तुम्ही खाऊन मुलखार्ी जुत होत नाही.’ 
- बाबारो ३·७ [सं.युज्-युचत] 
 
जुििे, जंुििे सचि.  जंुपिे; जोडिे : ‘तरी संसारपातंीं जंुतचलया । भवताचर् असावें ॥’ - ज्ञा ८·२४४. 
[सं.युत] 
 
जुिररो, जुत्री स्त्री.  १. लहान ओढा; नाला; ओहोळ. २. कोरडा ओढा; ओढ्यारे् कोरडे पात्र. पहा : 
झुिरी, झुत्री 
 
जुिा, जुिी, जुिे पु. स्त्री. न.  पायताि; जोडा; वहाि; र्प्पल. [झह.जूता] 
 
जुिी स्त्री.  उक्ती; वर्न : ‘आहो नारिाचिका ंसंता ं। तेयाचंर्या जुतीस्वरूप सचरता ।’ - राज्ञा १०·१४९. 
 
जुिीपैजार, जुिेपैजार स्त्री.  १. खेटराखेटरी; जोडाजोडी; वहािानंी एकमेकानंा मारिे. (चि. करिे, 
होिे, र्ालिे.) २. भाडंि : ‘सख्या भावातं िेखील जुतेपैजार होते.’ - आर्र ३·१८४. 
 
जुत्पत्ती पु.  रिकुशल योद्धा; बाका लढवय्या; शूर वीर; जेती : ‘तो अंर्ि िचक्षिेप्रती । सवें िेवोचन 
जुत्पत्ती । रामें धाचडले सीताशुद्ध्यथा ।’ - भाराचक १६·१५१. [सं.युद्धपचत] 
 
जुदा चव.  चनराळा; वरे्ळा; चभन्न; अलर्. [फा.] 
 
जुदाई, जुदागी स्त्री.  चनराळेपिा; वरे्ळीक; अंतर : ‘पचंडत प्रधान व नबाब चनजाम यारं्ा तचरका 
एक्लासीर्ा कचिमापासोन र्ालत आला, हबाबे त्यासी जुिार्ी नाहीं.’ - मर्सा १०·१६५. 
 
जुदी चव.  वरे्ळी; चनराळी : ‘ती भाषा जुिी हाय.’ - परेपा २९७. 
 
जुबट न.  थवा; जमाव : ‘आचिकें  जुनटे नवनवजिें । आंबनवपीती जािपिें ।’ - जास्विं 
 
जुनट, जुनवट चव.  १. जीिच; प्रार्ीन; जुना. २. आनुभचवक; जुन्द्यासारखा : ‘जुनटु जंुिंारू हा येकु । 
नाहीं जयातें कलंकु’ - र्ीतािचव १·४३५. [सं.जीिच] 
 
जुनरी स्त्री.  एक प्रकारर्ी केळ्यार्ी जात : ‘िहा प्रकारच्या केळी लावपया मी : राजेळं… हजारी, जुनरी.’ 
- आआश े६४. 
 
जुनवट चव.  म्हातारा. 
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जुनवि  न.  जून िंालेली; रापलेली (नार्वलेीर्ी पाने) : ‘रेशमी पानमळ्यातूंन जुनविार्ा 
खुडा करून परतेन.’ - परपा ं३१७. 
 
जुनवि स्त्री.  नार्वलेी, वड र्त्यािी िंाडारं्ी चपकलेली पाने. 
 
जुनवान  चव.  १. चपकलेली (पाने). २. जुनाट (िंाड, वनस्पती). ३. जुना; अनुभवी : ‘तातडीर्ा 
चनरोपचह एका जुनवान कारकुनाजवळ त्याने िेऊन ठेवला होता.’ - भजु १४. 
 
जुना चव.  १. पुरािा; प्रार्ीन; पुरातन; अवार्ीन काळर्ा नव्हे असा. २. फार चिवस वापरलेली 
(वस्तू); चिंजलेला, फाटलेला (चजन्नस). ३. बिं होऊन बरार् काळ िंाला आहे असा (व्यापार र्.). 
[सं.जीिच] 
 
जुनाट चव.  १. जुना; प्रार्ीन; फार चिवसारं्ा; जुन्द्या काळर्ा. २. पक्का, पक्व (बुद्धी, चवर्ार, अनुभव, 
िंाड). ३. पुरातन; कालबाह्. 
 
जुनापाना, जुना पुरािा चव.  १. बरार् जुना; जीिच; २. वापरलेला; फाटलेला, चिंजलेला. (कपडा, 
भाडें, घर). ३. वडील; ज्येष्ठ; फार चिवसारं्ा (मािूस). ४. बहुत काळर्ा; जुना (कामिार, हुद्दा, धंिा, 
व्यापार). पहा : जुना ३ 
 
जुना पापी धूतच; शहािा (म्हाताऱ्याबद्दल वापरतात). 
 
जुना बाजार जुन्द्या, वापरलेपया वस्तू चमळण्यारे् चठकाि : ‘या चिव्याला असेल असे बनचर स्वस्तात 
चमळचवण्यासाठी जुन्द्या बाजारार्ी वाट धरण्यार्ी वचहवाट असे.’ - रोपा १५. 
 
जुनारदार पु.  वाख झकवा केकताड यारें् िोर वळिारे लोक : ‘िेशक मंडळी म्हिजे… चजनर्र, 
कोळी,… जुनारिार वरै्रे चबनसरकारी.’ - शसौ ६१. 
 
जुनाविे  अचि.  १. जून होिे; पक्व होिे; पके्क होिे; स्थाचपत होिे; बळाविे; दृढता पाविे (वस्तू, 
िंाड, बुद्धी, अभ्यास, बातमी, रोर् र्त्यािी). २. (वाईट अथाने) तारुण्यातील जोर जािे (बुद्धीर्ा); उतरत्या 
कळेस लार्िे. 
 
जुने खोड चव.  ििकट; चर्वट; टिक; सशक्त (म्हाताऱ्या मािसास म्हितात). 
 
जुनेर, जुनेरे न.  जुने वस्त्र (चवशषेतः बायकारें् जुने लुर्डे) : ‘मुकाट्याने एक जुनेर घेऊन उठली.’ 
- पलको ३१५. (को.) 
 
जुन्नर हरहुन्नर चहकमत; लुच्चेचर्री; युक्ती; करामत; लटपट; उलाढाल. हा शब्ि व्यापक अथाने वापरतात. 
 
जुप न.  कोठार; भाडंार : ‘नातचर िेव -राजधानीर्ीं जुपें । उघडली मज पातंा ं।’ - ऋव २३. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जुपि, जंुपि, जुपिी, जंुपिी स्त्री.  १. जंुपण्यार्ी चिया. २. जंुपिी. ३. जंुपण्यार्ा सोर्स्करपिा, 
योग्यता; सवरं्ड्ाशी जुळते असिे. ४. बलैास बाधंण्यार्ी िोरी. (कु.) 

न.  १. र्ाडीर्ी धुरी; र्साड व जू यानंा बाधंिारी िोरी. २. जाड, मजबतू पिरारं्ी - िुपेडी 
चतपेडी िोरी. ३. (वस्त्रोयोर्) मार्ाच्या िुसऱ्या टोकाजवळरे् सूत ताििारे धनुष्ट्याकृती लाकूड. ह्ा लाकडाने 
व रु्लड्ाने हे सूत तािले जाते. पहा : गुिडा [सं. युज्] 
 
जुपिे, जंुपिे उचि. १. जोडिे. २. (ल.) रु्ंतचविे; कामास लाविे, लार्िे. ३. प्रारंभ करिे; व्यवस्था 
लावनू िेिे (काम, उयोर् र्त्यािींर्ी). ४. प्रवृत्त होिे (युद्ध, वाि र्त्यािींस); सुरू होिे. [सं. युज्] 
 
जुपिे, जंुपिे न. १. पहा : जंुपि ३. २. (वस्त्रोयोर्) कापड चविून िंापयावर उरिारी एका ताण्यार्ी 
शवेटे िुसऱ्या कापड चविायच्या ताण्यास जोडण्यारे् साधन. ३. (ल.) उत्पत्ती; रर्ना : ‘जै पचहलें  सृष्टीर्ें 
जंुपिे ।’ - ज्ञा १४·५७. ४. बलैाच्या र्ळ्यातील िोरी; जोखडार्ा पट्टा; िोरी. पहा : जुविी, जुवािी [सं. 
युज्] 
 
जुपन न. औताच्या जंुपण्याच्या बेरडी, र्ऱ्हाट, वारती, कासरा चमळून होिारे सवच. पहा : जंुपि (व.) 
 
जुपी स्त्री. पूवच तयारी; जोडाजोड : ‘(िंाडं घेतपयात त्येंर्ी) तोडायला जुपी करायर्ी हाय.’ - 
र्ोतावळा १३१. (वा.) जुपी होिे- सुरुवात होिे : ‘कामाला लार्लीर् जुपी िंाली.’ - आपा २०. 
 
जुपेंड पु. डवरा; जुवाला बाधंण्यार्ी िोरी. (व.) 
 
जुप्पी स्त्री. जोडिी : ‘वाडीच्या िोन बैलर्ाड्ा आपया. जुप्पी केली.’ - रैत ४१. 
 
जुिो पु. रानर्ाजंा. 
 
जुबा पु. पायघोळ िंर्ा (सवांत वर घालण्यार्ा); िंब्बा : ‘जुबा मोठ्या पट्टीरे् मश्रूर्ा.’ - ऐचट ३·५०. 
[फा.] 
 
जुभा स्त्री. कफनी. 
 
जुमडा पु. (वन.) र्वत अथवा तत्सम वनस्पतींर्ा िुंबका; काही र्वताळ प्रिेशातं र्वत िुंबक्यानंी 
वाढते. उिा. तृिसंघात.; बुर्का; जंुबाड. 
 
जुमिा, जुम्िा पु. १. एकूि जमा, बेरीज, आकार : ‘नाचकिी असेल जुम्ला पैकीं । तें चकिी करावी 
चनकी ।’ - मेपुले (लेखकाचधकार) ११५. २. समुिाय. ३. सव्वाश े घोडेस्वारारं्ी पलटि; शभंर−िीडश े
चशपायारें् पायिळ. [अर.] 
 
जुमिेदार पु. १. जुमपयावरर्ा अचधकारी; शताचधप : ‘एवढी मोठी छाविी पि जुमलेिार, 
कारकून याव ेतसे लक्ष िेत नाहीत.’ - श्रीयो २·१७४. २. जमाबिंी खात्यातील मुख्य चहशबेनीस. 
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जुमस, जुम्मस १. भय; धास्ती; िरारा : ‘येकायेकी जुमस खािार नाहींत.’ - पेि ४•५. २. कर्; फारकत. 
पहा : जुमान [फा.] 
 
जुमस, जुमास, जुमान पु. स्त्री. १. जार्ा सोडिे; सरकिे; बिलिे; हार खािे; हटिे (नेहमी चनषेधाथी 
उपयोर्). (चि. खािे, पाविे.) २. धाक; आिरयुक्त भीती; िरारा; व्यक्ती, वस्तू यासंबधंी फार भयप्रि 
कपपना. (चि. खािे, पाविे, पडिे, असिे.) [फा. जंुचबश् = र्ती व फा. रु्मान = कपपना, चवर्ार]. 
 
जुमानिे सचि. १. झकमत मानिे; मान िेिे; महत्त्वारे्, भारिस्त झकवा भयंकर आहे असे समजिे; 
भय बाळर्िे; पवा करिे (चनषेधाथी उपयोर्). २. कसाला लाविे; अजमाविे. ३. अनुल्लघंनीय आहे असे 
मानिे. ४. र्ाठिे. [फा. रु्मान] 
 
जुमाराि स्त्री. रु्रुवार. [अर. जुमेरात] 
 
जुम्मा पु. शुिवार : ‘काय रे, जुम्माच्या नमाजेला नाय आयलोस.’ - र्ंधन ६७. [फा.] 
 
जुम्िह पु. एकूि; सवच. [अर.] 
 
जुयटे न. निीतील, खाडीतील बेट; निीच्या पात्रातील उघडा पडलेला लहानसा भार्. (को.) [सं. 
िीप] 
 
जुरई चव. घोड्ारं्ा एक रंर्. - अश्वप १·२८. 
 
जुरि स्त्री. धाडस; ताकि; झहमत; मिुचमकी; चबशाि; शौयच (चनषेधाथी प्रयोर्) : ‘जुरत कोिार्ी पाहील 
मजकडे नजर करून वाकडी.’ - पला ६. [अर.] 
 
जुरिदार, जुरिद्दार चव. धाडसी; शूर; धीट; झहमतिार. [फा.] 
 
जुरि मेहनि धैयार्ा प्रयत्न : ‘पूवीपासोन जो कोिी जुरत मेहनत करीत आहे त्यास मुलखास व 
खजान्द्यास व फौजेस कमी नाहीं.’ - चिमरा १·३४. 
 
जुरदा चव. उत्तम. (माि.) 
 
जुरबगार चव. तीक्ष्ि धारेर्ी तलवार. 
 
जुरा पु. ससािा. [अर.जुरा] 
 
जुरा, जुराबावरा  चव. कुरेबाज ; अक्कडबाज; रंरे्ल; नटवा: ‘सवाई यशवतंराव जुरा ।’ - ऐपो 
३६१. 
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जुरुरि  स्त्री. आवशयकता. 
 
जुरूर चिचव. आवशयक. 
 
जुबाना, जुमाना पु. िंड; चशक्षा. [फा.] 
 
जुिबगार स्त्री. चमरविुकीत ताबुताबरोबरील तलवार आचि भाला. [अर. जुलफकार] 
 
जुिमाचा रामराम पु. चनरुपायाने नाखुषीने पत्करलेली र्ोष्ट; चशक्षा होईल अशा धाकामुळे केलेले 
काम; सक्तीने करून घेतलेले काम, नोकरी र्त्यािी : ‘आज या घराला रामराम ठोकण्यापेक्षा घटकाभर 
जुलुमार्ा रामराम पत्करला.’ - भाब ं९०. 
 
जुिहाि चव. र्पळ. [अर.] 
 
जुिमी चव. जबरिस्ती करिारा; प्रजापीडक; अन्द्यायी. [अर. िुंपमी] 
 
जुिाब पु. १. ढाळ होण्यारे् औषध; ढाळक; रेर्क. २. त्या औषधाने िंालेला ढाळ, रेर्. [अर. जुल्लाब] 
 
जुिाि चव. प्रभावी. (िंाडी) 
 
जुिाह पु. कोष्टी; चविकर. पहा : जुल्हाई [अर.] 
 
जुिूप न. केसारें् िुंलूप; काकपक्ष. [फा. िुंल् फ] 
 
जुिूम पु. १. जबरिस्ती; जबरी; बलात्कार; परपीडा; अन्द्याय; अन्द्यायार्ा िाब; प्रचतबधं; सक्ती. २. 
िीघच प्रयत्न; अचतशय श्रम; अचतशयपिा; जाजती; कमाल. ३. एखाया र्ोष्टीर्ा अचतरेक िंालेला पाहून 
िंालेली आश्चयचर्चकत मनोवृत्ती िशचचवण्यासाठी योजतात. [अर. िुंपम] 
 
जुिूमगार पु. जुलूम करिारा : ‘…जुलूमर्ार जुलमी बनतो.’ - स्मया २०३. 
 
जुिूमजबरी स्त्री. बलात्कार; जुलूम; िडपशाही. 
 
जुिूमजास्ि, जुिूमदस्ि, जुिूमजास्िी, जुिूमदस्िी स्त्री. १. जुलूम. २. जुलमार्ा, जबरिस्तीर्ा 
व्यवहार झकवा आर्रि; करडा अंमल; सक्ती, जबरिस्त उपाय. [अर. िुंपम+फा.िस्त] 
 
जुिूमपादशाही स्त्री. अचतशय जबरिस्ती; बलात्कार; बळजबरी; कडकपिा; अमयाि कृत्य. एखाया 
कृत्यार्ा बेसुमारपिा िशचचवण्यासाठी योजतात. [अर.िुंपम् + फा.पातशाही] 
 
जुिूमबाजार पु. ठरावीक चिवसाहून अन्द्य चिवशी भरवावयास लावलेला बाजार. 
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जुिूष, जुिूस पु. १. चमरविूक; उत्सव. २. समारंभ; थाट; डामडौल; भपका; वैभव: ‘चतकडून 
िीडप्रहर रात्रीस मोठे जुलूसाने चफरंचर्यासंहवतचमान शहरातं आले.’ - मर्सा १·२७. पहा : जुिूष 

चव. वजनिार. [अर.जुलूस] 
 
जुिै पु. र्ंग्रजी वषार्ा सातवा मचहना. [रं्.] 
 
जुल्कद्र चव. प्रचतचष्ठत : ‘जुलकर कृष्ट्िराव नारायि.’ - मर्सा १९·१०५. [अर.िुंल ्+ कर] 
 
जुल्म पहा : जुिूम 
 
जुल्हई, जुल्हाई, जुल्हही, जुल्हाही पु. कोष्टी; चविकर. [फा.जुलाहा] 
 
जुव न. जोखड. पहा : जू 
 
जुवडी जोडजू; जोडिी. पहा: जुवाड, जुवाडी (खा.) 
 
जुविी स्त्री. १. कोळप्यार्ी जोडी. २. जुपिी, जोते (बलै र्त्याचिकाचं्या मानेस अडकवावयारे्). 
(राजा.) 
 
जुवळ न. जुळे; जुळी मुले; एका र्भापासून उत्पन्न िंालेले िोन प्रािी. [सं.युर्ल] 
 
जुवळा चव. १. जुळा; जावळा; जुळ्यापंैकी एक. २. िुहेरी; जोडीने वाढिारी (फळे). 
 
जुवळी स्त्री. १. जोडपे; जोडा; जोडी; युग्म. २. जुळी. 
 
जुवा पु. साधंा; जोड; जवा; एकमेकाशंी बरोबर चमळिे; जोडले जािे. ‘तीं (कौले) एकमेकातं जुवा 
होऊन बसतील अशीं असावीं.’ - तप ८२. [सं.युज्] 
 
जुवा,जुवे पु. न. निीतील बेट. (को.) पहा : जू [सं.िीप] 
 
जुवा, जुवार पु. १. फाशारं्ा खेळ; यतू; जुर्ार. २. जुर्ारी : ‘तें चजिें कीं जुवारार्ें । चटटेघर ॥’ - 
ज्ञा १८·६७३. [सं.यतू] 
 
जुवाटा पु. घोळका. 
 
जुवाड, जुवाडी स्त्री. लहान जोखड; नारं्राच्या, र्ाहुरीच्या वरै्रे पुढील बैलाचं्या मानेवरील जू. 
 
जुवामदी, जुवामादी स्त्री. परािम; जवामिी; शौयच. पहा : जवानमदी. [फा.] 
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जुवारी स्त्री. जोंधळा; जवारी (धान्द्य). [सं.] 
 
जुवारी चव. १. जुर्ार खेळिारा. २. (समाज) अधम वृत्तीर्ा; खोटे नाटे करून जुर्ार झजकिारा. 
 
जुवािी  स्त्री. बलैाला जंुपण्यार्ी िोरी. पहा : जुविी (को.) 
 
जुवाणळया पु. जुळवाजुळव करिारा; वाताकार; संघ करिारा. [सं.युर्] 
 
जुवाळून  चिचव. मेळ करून; संघ करून; समजून. 
 
जुवीज पु. न्द्यायाधीश : ‘आपपया वचडलाचं्या ओळखीच्या एका जुवीजाला या चमठार्रातंील शेंवट्यारं्ी 
कशी र्टक लार्ली होती.’ - जोसह्ारी १०४.(र्ो.) [पोतुच.] 
 
जुवे न. बेट. उिा. कंुभारजुवें. (र्ो.) [सं.िीप] 
 
जुवेबाज  चव. फाशानंी यतू खेळिारा; जुर्ारी. 
 
जुव्वा, जुव्वेबाज, जुव्वेबाजी पहा : जुवा र्त्यािी 
 
जुष्टी स्त्री. आनंि : ‘चवश्वें घ्यावी साठंवनू । ही एक तुिंी जुष्टी ।’ - चटक १८३. [सं.जुष् = संतोषचविे] 
 
जुस्ि चव. योग्य; बरोबर. [सं.युक्त] 
 
जुस्िाजुस्ि चव. नीटनेटका; ठाकठीक. (र्ो.) [पोतुच.] 
 
जुहारिे  अचि. ‘जोहार’ म्हिून विंना करिे : ‘मर् तैसा चर् भेिभेि । पुडुती जुहारी र्रि ॥’ - 
राज्ञा ११·४८५. 
 
जुहूर चव. व्यक्त; जाहीर. [अर.] 
 
जुळिी स्त्री. १. परस्परारं्ा संयोर्; जुळण्यार्ी चिया; मेळाने झकवा व्यवल्स्थतपिे, िमवार जुळिे; 
एकत्रपिा; रर्ना; योग्य आचि चनयचमत एकत्रीकरि. पहा : जुळिे. २. मेळ; तुलना; समता; जम; जवा. ३. 
सुटे भार् जोडिे, एकत्र करिे. 
 
जुळिीस पु. जुळारी : ‘रं्ग्लंडमध्ये जुळिीसाला चमळिारे वेतन.’ - अम ६४९. 
 
जुळिे उचि. १. चनयचमतपिे एकावर एक ठेवनू चमळते जुळते होिे; बाजूला जोडिे (कापड मोठे 
करण्यासाठी त्यास तुकडा); एकापुढे एक लाबंवर जोडले जािे. २. (शब्िशः आचि ल.) मेळात, एकत्र 
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येण्यास योग्य असिे; व्यवल्स्थत रर्िे (यंत्रारे् भार्, कचवतारें् र्रि, धंयारं्ी खाती, पुस्तके, कार्ि, पाने, 
ठसे र्त्यािी); मेळ बसिे; एकत्र असिे, ठेविे (अनेक चहशबे, मजकूर, नानाचवध स्वभाव). 

सचि. पटिे; मतैक्य होिे. [सं.युज्] (वा.) जुळवून घेिे - मेळ घालिे; अनुयोजन करिे; जमवनू 
घेिे; एकत्र करिे; समायोजन : ‘साथीिार तुितुिे, डफ, टाळ जुळचवत होते.’ - श्रीयो ५६. 
 
जुळिेिा चव. १. एकत्र केलेला; संयुक्त. २. सवचच्या सवच झकवा आठ िात उर्वलेला (बलै). 
उिा. हा बलै जुळलेला आहे = याला सवच िात आले आहेत : ‘तो आता ‘र्ौसा’ िंाला होता. पि ‘जुळलेपया’ 
खोंडाला भारी चिसत होता.’ - भेटीर्ाठी ९०. (वाई). 
 
जुळव पु. भारा; जुडी. 
 
जुळविी स्त्री. एखाया याचंत्रक उपकरिारे् वरे्वरे्ळे भार् एकत्र करण्यार्ी कृती, प्रचिया. (चि. 
करिे.) 
 
जुळवाजुळव स्त्री. १. व्यवल्स्थत माडंिी; नीटनेटकी व्यवस्था (अनेक भार्, व्यक्ती र्त्यािींर्ी). पहा 
: जुळिी. २. अनेक चठकािाहूंन आिून एक करिे, माडंिे (वस्तू); तयारी : ‘सप्तरंर्ी चर्त्रपटार्ी 
जुळवाजुळव पूिच िंाली.’ - अक्षर १७०. 
 
जुळा चव. १. जावळा; जुवळा; आवळ्याजावळ्यापंैकी एक. २. िुहेरी; आवळाजावळा; एकमेकास 
चर्कटून उत्पन्न िंालेली; जोडीने एकत्र वाढ़िारी (िोन फळे). [सं.युर्ल] 
 
जुळाजुळ, जुळाजूळ पहा : जुळवाजुळव 
 
जुळारी पु. मुराक्षरे जुळविारा; टाईप जोडिारा; जोडारी : ‘एक जुळारी ह्ा नात्याने.’ - चनअसा ३४०. 
 
जुळी न. अव. एखाया स्त्रीने एकार् वळेी जन्द्मास घातलेली िोन अभचके. एकबीज व चिबीज असे जुळ्यारें् 
िोन प्रकार असतात. 
 
जुळी स्त्री. १. र्ठ्ठा; ढीर्; र्ड्डी; जुडी; युग्म; जोड (चवड्ार्ी पाने, पते्त, कार्ि र्त्यािी एकार् 
जातीच्या आचि एकार् आकाराच्या वस्तू). २. िोन बारं्ड्ारं्ा िाचर्ना; िोन रत्ने झकवा सोनेरी मिी असलेले 
िोन सर. ३. एकत्र वळचवलेली िोन वातींर्ी जोडी. ४. (सामा.) िुहेरी, जोडवस्तू. पहा : जुवळी 
 
जुळीदूड स्त्री. कारे्च्या मण्याचं्या झकवा चहरव्या पोतीच्या िोन पिरातं सोन्द्यारे् िोन मिी 
घातलेला लहान मुलींच्या र्ळ्यातील िाचर्ना. 
 
जुळे न. १. जोड मुले; आवळीजावळी मुले. पहा : जुवळ. २. बारं्ड्ारं्ा जोड झकवा बारं्ड्ारें् जुळे. 
३. जोडी; िुक्कल; जूर् (आंब्यारे् - केळ्यारे् - पेरुरे् - फळारे् - जुळे.) ४. मथुैन (पक्षी, साप र्त्यािींरे्). ५. 
नवराबायको; पुरुषस्त्री; चमथुन. [सं.युर्ल] 
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जंु, जंुआठा पु. जुर्ार खेळण्यारे् चठकाि; यतू,जुव्वा खेळण्यार्ी जार्ा : ‘र्ोसावीयाचस सारी जंु 
खेळावयार्ी प्रवृचत्त : मर् र्ोसावी प्रतिीनीं जंुआंठेयाचस बीजें करीचत : सारी जंु खेळावयेार्ें वसेन स्वीकरीचत 
:’ - लीर्पू १८. 
 
जंुगट न. रु्ंजट (विच चवपयासाने); लाकडाला आलेले टेंर्ूळ, र्ाठ. 

चव. र्ाठी असलेले (लाकूड). 
 
जंुगा पु. झिंर्ा नावार्ा मासा : ‘जेय सावजारं्ा धुधुवाटीं । जंुचर्यारं्ा रुििंनाटीं ।’ - चशव ३१४. 
 
जंुगा चव. तरबेज; हुशार; र्तुर; कुशल. (प्रा.ं) 
 
जंुगाड न. १. िंाडे, िुंडपे, वलेी र्त्यािींच्या पानारं्ी झकवा फायंारं्ी रु्ंतारु्ंत; जंुबाड; िाट चवस्तारारे् 
िंाड, िुंडूप, जाळी. (को.) २. (ल.) अर्डबबं मािूस, रेडा, साप, मासा र्त्यािी. 
 
जंुगो चव. १. वृद्ध. (र्ो.) २. चनष्ट्िात. पहा : जंुगा 
 
जंुज, जंुझ न. स्त्री. लढाई; युद्ध; िंोंबी; भाडंि; कज्जा : ‘न होअेंर्ी जंुिं भाडंि ।’ - चशव १२०. [सं.युद्ध] 
 
जंुजिे, जुजिे, जंुझिे, जुझिे अचि. लढिे; भाडंि करिे. 
 
जंुजार, जंुझार चव. युद्धकुशल; युद्धार्ी आवड असिारा; वीर; शूर; लढवय्या : ‘आधीं जंुिंार तुवा ं
होआवें । मर् जंुिंावया शस्त्र घेयावें ।’ - ज्ञा १८·१२८३. 

न. लढाई; युद्ध (चि. लार्िे, होिे.) [सं.युध्] 
 
जंुझावाि, जंुझावाय,ू जंुझामारुि, जुझापवन पहा : झंझावाि 
 
जंुिी स्त्री. जंुपिी. 
 
जंुिि, जंुििी, जंुििे पहा : जंुपि, जंुपिी, जंुपिे 
 
जंुबड, जंुबाड, जंुबडा, जंुबाडा, जंुबडे, जंुबाडे, जंुभाड न. १. विेी, शेंडी यारं्ा डोक्यावर 
बाधंलेला बुर्डा, र्ाठ. २. समुिाय; िुंबका; जुडर्ा (काा या, वते, मुळ्या, केस, मोत्यारें् सर र्त्यािींर्ा) : 
‘काढूचन प्रळयचवजूंर्ीं जंुबाडें । जैसें पन्नाचसलें  र्र्नारे् हुडे ।’ - ज्ञा ११·३६३; ‘तुचिंया भजुारं्ें जंुबाड । हें मी 
करीन शतखंड ।’ - कक २·१३·१४५. ३. सापारे् वटेोळे : ‘हातें रर्चडता सपचतोंडें । सुटली सपांर्ीं जुम्बाडें ।’ 
– मुआचि २९·१०६. ४. िाट पानारं्ा वृक्ष, िुंडूप; जाळी; िंाडाचं्या फायंारं्ी, पानारं्ी रु्ंतारु्ंत; िाट िंाडी : 
‘नाना वृक्षारं्ें जंुबाड ।’ - िास १०·९·२. ५. (चवशषेतः) मािसारं्ी टोळी, समुिाय. [सं.युग्म] 
 
जंुव्हारिे अचि. विंन करिे; जोहारिे : ‘कर जोडोचन जंुव्हाचरते जाहाले । वेळोवळेी तेया ॥’ - चिपु 
८८. 
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जू 
 
जू स्त्री. ऊ (प्रािी). [सं.यकूा] 
 
जू न. बलैाच्या मानेवररे् जोखड. पहा : जुव. २. (ल.) ओिें; बोजा (जबाबिारीर्ा, धंयार्ा, 
काळजीर्ा र्त्यािी); रु्लामचर्री; जबाबिारी. [सं.युज्] 
 
जू न. जुर्ार; यतू : ‘छचळतया झविाना - । माजीं जंू तें मी चवर्क्षिा ।’ - ज्ञा १०·२८४. [सं.यतू] 
 
जू निीतील बेट. (को.) पहा : जुवा 
 
जूग न. १. मंडळी; टोळी; जूट. २. मंडळ; सचमती; संघ, ३. (सोंर्ट्यारं्ा खेळ) िोन झकवा अचधक 
सोंर्ट्या एक घरात येिे. [सं.युर्] 
 
जूग न. (नाचवक) िोऱ्या (टाकिी, अलाज, खुराप) तयार करण्याकचरता केलेले एक साधन. 
(कु.) [सं.युर्] 
 
जूग न. एक प्रकाररे् र्लबत. 
 
जूग चव. जास्त. (िंाडी) 
 
जूज चव. थोडे; चकरकोळ; क्षरु : ‘जूज कामाकचरता ंआपआपपयातं नाखुशी राखिे ठीक नाही.’ - 
मर्सा १९·१०. [अर. जुिं + अ] 
 
जूझ न. युद्ध; लढाई : ‘जे धमालय म्हचिजे । तेथ पाडंव आचि मािें । रे्ले असचत व्याजें । जूिंारे्चन 
॥’ - ज्ञा १·८६. 
 
जूट पु. स्त्री. न. १. जूर्; तट; मंडळी; जुळलेली मंडळी. २. एकोपा; मतै्री; सलर्ी; ऐकमत्य. ऐक्य 
: ‘सवच कुलकण्यांच्या जुटास’ - जोफुसंग्र १२८. ३. समाज; ताडंा; संघ; समुिाय; कंपू. ४. जंर्जूट. पहा : 
जंगजोड [सं.यथू] 
 
जूट न. अंबाडी, तार् [र्ं.] 
 
जूटभाऊ पु. एकत्र कुटंुबातील व्यक्ती. 
 
जूड पु. िुंडूप. (िंाडी) 
 
जूडा पु. अंबाडा; बुर्डा (केसारं्ा). (ना.) 
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जूिा पु. जोडा; पायति : ‘माझ्या पायातं, मला वाटतें, चिल्लीर्ा जूता असावा.’ - चिअहो १६९. 
 
जूिी स्त्री. जुडी; जुडरे् : ‘बािाच्या सवे जूत्या राजा चमजा मोहोरे आला.’ - ऐपो २·२९. 
 
जूद चिचव. लौकर; त्वरेने; जलि : ‘जूि रे्नापट्टि तालुक्यातं जािें होय तें करावें.’ - मर्सा १९·७३. 
[फा.िंिू] 
 
जूदिर चव. अचधक त्वरेने : ‘जूितर खर्ार्ी मित र्म्िाि पोक्ता ऐवज िेऊन रवाना करून पाठवावें.’ 
- पया ३८७. 
 
जूदो पु. जपानी कुस्तीर्ा प्रकार; जुजुत्सू : ‘जूिोमध्ये प्रावीण्य चमळचवण्यार्ा त्यारं्ा प्रयत्न र्ालू 
आहे.’ - जाजपू २३०. 
 
जून चव. १. कोवळेपिा रे्लेला; चनबर; राठ; पक्का िंापयामुळे कठीि िंालेली (वनस्पती, फळे 
र्त्यािी). २. (ल.) दृढ; पचरपक्व; घट्ट (र्ारं्पया व वाईट अथी - समज, समजूत, बुद्धी). ३. भक्कम; मजबूत; 
पक्का : ‘बुरजार्ा घेर शभंर हात होिें आहे तें काम जून पायावर र्ढवावें लार्तें तें करावयासी लाचवलें  आहे.’ 
- पेि ३९·१४९. 
 
जून पु. र्ंग्रजी वषार्ा सहावा मचहना. [रं्.] 
 
जूप न. कोठार; भाडंार : ‘ना तरी िेवराजधानीर्ी जूपें । उघडली’ - ऋव १२४. 
 
जूि न. खेळातील एक संज्ञा. या खेळार्ा प्रकार असा - अनेक खेळिाऱ्यानंी र्क्यावर उभे राहून 
प्रत्येकाने एक एक असे र्लीत पैसे फेकावयारे्. ज्यार्ा पैसा र्लीत पडेल त्याने र्लीच्या बाहेर पडलेपया 
(र्तरानंी साचंर्तलेपया) पैशावर नेमका पैसा फेकून मारावयार्ा व फेकलेले सवच पैसे झजकावयारे्. 
 
जूम पु. १. पहा : जुमान. २. र्लबताकचरता काा यारे् िोर वळण्यारे् एक साधन; जूर्. (को.) 
 
जूसर न. जोखड. (कुलाबा,को.) 
 
जूहारिे अचि. नमस्कार करिे : ‘तव ंअवस्वचरये जुहाचरले : ’ - एरुस्व १२७. 
 
जूळ न. जुळे; िुहेरी वस्तू. पहा : जुळे 

स्त्री. (प्रा.) एकत्र बाधंिे; जंुपिे (िोन बैल र्त्यािी). (चि. घालिे.) [सं.युर्ल] 
 
जंृभि, जंृभा न. स्त्री. जाभंई, जाभंळी. (चि. घेिे.) [सं.] 
 
जंृभिे अचि. १. जाभंई िेिे. २. स्वस्थता पाविे : ‘जी । जी । याहुचन लाभ काय? म्हिुनी भपूाळर्ी जंृभला 
।’ आसीस्व ५७. [सं.जंृभ्] 
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जंृभनास्त्र न. जाभंया आििारे अस्त्र : ‘तो फंुपातेचन जंृभनासे्त्र : पीसा केला’ - चशव ४५७. [सं.] 
 
जंृभावाि पु. ज्यामध्ये फार जाभंया येतात असा वातरोर्. [सं.] 
 
जे 
 
जे उअ. १. की; (हा शब्ि पुढील चवधानार्ा िशचक आहे) कारि की : ‘जे सानुकूळ श्रीरु्रू ।’ - ज्ञा 
१·७५. २. ज्यामुळे : ‘कैसें वो तुमर्ें करि । जे पुचढला ंएओ पाहे मरि ।’ - चशव ८०. [सं.यत्] 
 
जे अ. १. पािपूरिाथचक अव्यय. २. अवधारिासूर्क अव्यय; जेहेते्त. 
 
जे सना. १. कोिते. २. ते या संबधंी सवचनामारें् प्रचतस्वरूपी रूप. [सं.] 
 
जे अ. म्हिून. (प्राम.) 
 
जेउिा, जेउिी, जेउिे चिचव. जेथे; चजकडे : ‘मर् जेउती वास पाचहजे ।’ - ज्ञा ४·१९१. 

चव. चजतके; जेवढे. [सं.यावत्] 
 
जेक पु. खाबं. 
 
जेका उअ. की (पुढील वाक्यार्ा िशचक). पहा : का 
 
जेगा न. डोक्यावरील (पार्ोट्याला बाधंण्यार्ा) एक मिानी अलंकार : ‘जेर्ा व चशपरे् चिला.’ - 
ऐलेसं ८·४०००. [फा.जीघा] 
 
जेच्चा चव. जेथला. (िंाडी) 
 
जेजया, णजणजया पु. मुस्लीम राज्यात मुसलमानेतर लोकानंी यावयार्ी डोईपट्टी : 
‘अलमचर्रारे् कारकीिीत यज्ञोपवीतास साडेतीन रुपये जेजया बसून, ओलें  अन्न चवकावें, सवांनीं घ्यावें हें 
नौबि रु्जरली.’ – ऐको ४५३. 
 
जेजािे न. युद्ध; लढाई. पहा : झंुझिे [सं.योधान्] 
 
जेजाि स्त्री. चफरचवता येण्यासारखी लाबं नळीर्ी बिूंक : ‘जेजाल जंुबरे बािकरी वळवळ ।’ - राला 
१०१. [झह.जंजाल, फा.जेजाल] 
 
जेजािन्दाज, जेजाि बरदार पु. जेजाल उडचविारा, डार्िारा; र्ोलंिाज. [झह.] 
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जेजुर्ट  चव. चिस्ती कॅथाचलकामंधील एक संप्रिाय : ‘सतराव्या शतकात जेजुर्ट चमशनऱ्यानंी 
मराठी भाषेत केलेली साचहत्यचनर्णमती.’ - चप्रस्मृगं्र १४६. 
 
जेजे स्त्री. त्रास; श्रम; उपरव; यातायात; कंटाळवािी र्ोष्ट. (चि. करिे, िेिे, पडिे, पाविे, 
सोसिे.) 
 
जेजेकार पहा : जयजयकार 
 
जेजेवंिी स्त्री. एक फुलवेल. 
 
जेट १. (भौ.) फवारा; २. चवमानार्ा एक प्रकार. एखाया नळीतून झकवा बारीक चछरातून िाब िेऊन 
उडवण्यात येिारा वाफेर्ा झकवा रव पिाथार्ा जोरार्ा फवारा. [र्ं.] 
 
जेटी स्त्री. समुरावरील धक्का : ‘चतथं जेटीलर्त असलेपया टेकाडाशीं ते उभे राचहले.’ - स्मर्ा १९. 
 
जेठ, जेठवड, जेठोडी पु. ज्येष्ठ मचहना. [सं.ज्येष्ठ] 
 
जेठ चिचव. जेथे : ‘िूर जार्ा पाचहला तुहा वारा नाहीं जेठ ।’ - होबाला ५३. (खा.) [सं.यत्र] 
 
जेठ, जेठा, जेठ्या चव. वडील; थोरला; ज्येष्ठ : ‘जेठ्या लेकार्ी पचहली िंोप.’ - जसा १०१. 

पु. वडील िीर. (खा.) [सं.ज्येष्ठ] 
 
जेठिे उचि. घट्ट, तािून बाधंिे; आवळिे. 
 
जेठा पु. कुसंुब्यार्ा काढलेला पचहला आचि र्चहरा रंर्. 
 
जेठा पु. १. रु्डघे उभे करून बसपयावर कंबर व रु्डघे याचं्याभोवती वस्त्र रु्ंडाळून बाधंतात तो 
प्रकार. (चि. मारून बसिे.) २. (ल.) उयोर् नसिे; आळशी बनिे. (वा.) जेठा मारिे - ठाि माडूंन बसिे 
: ‘चबजलीने जेठा मारून जचमनीवर बसण्यार्ी आपली घािेरडी सवय सोडून चिली.’ - वाघझसह ८३. 
 
जेठािी, जेठानी स्त्री. थोरली जाऊ : ‘मािंी जेठानी ‘पानाईं’ - बर्ा १२२. (खा.)  [रु्. ][सं.ज्येष्ठ] 
 
जेठामाि पचहपया प्रतीर्ा, उत्तम माल. (व.) 
 
जेठी पु. वतेाळ; जबरे भतू. 
 
जेठी पु. १. मल्ल; पचहलवान; कुस्तीर्ीर : ‘कोचट जेठी लार्ले । उर्चलता ंभार्ले । झत्रबकासी ।’ - 
मध्वक ३७. २. ज्येष्ठ, श्रेष्ठ; वीर : ‘मनोवरे्ीं पाडंव जेठी ।’ - मुसभा १३·६९. [सं.ज्येष्ठ] 
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जेठोडी, जेठोडे न. ज्येष्ठात पडिारा पाऊस.  
 
जेड न. (भशूा.) सोचडयम ॲपयुचमचनयम चसचलकेट हे संघटन असिारे चर्वट, उपरत्न म्हिून 
वापरले जािारे खचनज. [र्ं.] 
 
जेड पु. कोष्टी. (बे.) [क.जाड] 
 
जेडिा चिचव. जेव्हा. (चर्.) [सं.यावत्] 
 
जेडवळ, जेडोळ  चिचव. १. जोपयंत; जेथपयंत; चजतका वळेपयंत. २. र्तका वेळ, उचशरा. 
 
जेिे पहा : णजिे 
 
जेिे चिचव. ज्यायोरे्; ज्यामुळे : ‘जेिे सिकीती वाढे ।’ - िास २·९·२. [सं.यत्] 
 
जेिेकरी, जेिेकरून चिचव. ज्यायोरे्; ज्यामुळे : ‘जेिेकझर झम संसार तरे ।’ - परं्तंत्र १·२७. 
 
जेिव्य चव. झजकण्यास योग्य असा. [सं.] 
 
जेिा चव. सिैव झजकिारा; अक्षय चवजयी; जयशाली : ‘थोर आपहाि जेत्यारं्ा ।’ - एरुस्व १२·८१. 
[सं.जेतृ] 
 
जेिाश्री पु. (संर्ीत) एक रार्. र्ायनवेळ सायंकाळ. [सं.] 
 
जेिी पु. अने. चव. चजतके : ‘जेती घािे वाहचत तेतीयापं्रचत पली पली तेला’ - पाटि चशला १·२४. 
 
जेिी चिचव. जेथे. (िंाडी) 
 
जेिीिेिी चिचव. सवचत्र. (िंाडी) 
 
जेिीबनिा िेिी कोठेही; र्तस्ततः. (िंाडी) 
 
जेिुका, जेिुिा, जेिुिे चव. चिचव. १. चजतका; जेवढा (पचरिामवार्क). २. चजतका 
(संख्यावार्क) : ‘असचनधाचन जे जेतुलेचन क्षाळाव ेते तेतुलेचन िंाळी ।’ - चससू २६·८. [सं.यावत्] 
 
जेिुिािे चव. चजतके; जेवढे म्हिून : ‘िेखें जेतुलालें  कमच चनपजे । तेतुलें  आचिपुरुषीं जरी अर्णपजे 
।’ - ज्ञा २·२७१. [सं.यावत्] 
 
जेिूर चिचव. ज्यात. (कु.) 
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जेिृत्व न. जय; चवजयीपिा; झजकण्यारे् सामा यच. [सं.] 
 
जेथ चिचव. जेथे; ज्या चठकािी; ज्या जारे्वर (संबंधिशचक). [सं. यत्र] 
 
जेथचा, जेथिा, जेथीि चव. ज्या जारे्र्ा (संबधंिशचक). 
 
जेथपयंि, जेथपावेिो, जेथवर चिचव. १. चजतके; ज्या जारे्पयंत. २. जोपयंत; ज्या वेळपयंत. 
 
जेथून, जेथोन, जेथने चिचव. ज्या जारे्पासून (संबधंिशचक). 
 
जेथे चिचव. चजथे; ज्या चठकािी (संबधंिशचक) : ‘जेथें नाहीं उत्तम रु्ि । तें करंटपिार्ें लक्षि ।’ - िास 
१९·३·२७. [सं.यत्र] 
 
जेथेकोठे चिचव. जेथेजेथे; ज्या, कोित्याही चठकािी. 
 
जेथेिेथे,जेथूनजेथून चिचव. सवचत्र; सवच चठकािी. 
 
जेदीस,जेदुस चिचव. ज्या चिवशी. (र्ो.) 
 
जेधवळ, जेधोळ चिचव. जेढवळ; जेवढा वळे. [सं.यावत्काल] 
 
जेधवा चिचव. जेव्हा; ज्या वेळेस : ‘नातरी जेधवा ंचजयें ठायीं ।’ - ज्ञा ९·२५४. : ‘वाटंिी जेिवा ंिंाली तेिवा ं
कोलो काय म्हिता.’ - लोककथा २·५७. (को.) [सं.यिा] 
 
जेन न. १. बुरिूस; लोकरीस खळ वरै्रे लावनू केलेले एक वस्त्र. २. चनजावयार्ी र्ािी. (व.) ३. 
लेप, रजई. (ना.) (वा.) जेनाच्या पदरी गाठ देिे, जेनाच्या पदरी गाठ मारिे - अशक्य काम करण्यार्ा 
प्रयत्न करिे. 
 
जेनबुद्धी स्त्री. बुरिुसबुद्धी (ज्याप्रमािे बुरिुसाला सुईने पाडलेली भोके बुजून जातात, त्याप्रमािे 
एखायाच्या बुद्धीवरील िंालेले संस्कार तेव्हार् नाहीसे होतात, त्यावरून); जडबुद्धी; स्थूलर्ती. 

चव. मूखच; जड. 
 
जेपाळ पु. जयपाळ. एक औषधी वनस्पती. याच्या चबयाला जमालर्ोटा म्हितात. ही तीव्र रेर्क असून 
झवर्वाच्या चवषावर उर्ाळून लावतात. कोकिात ही िंाडे येतात. [सं.जयपाल] 
 
जेपाळाचा ढाळ १. मोठा रेर्. २. (िंतकथेवरून व व्याजोक्तीने) सवौषधी रू्िच; तै्रलोक्य झर्तामिी; प्रत्येक 
रोर्ावरील औषध; बहात्तर रोर्ावर रामबाि. 
 
जेिा चव. फाजील; जास्त. पहा : जािा (कु.) 
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जेब पु. १. चखसा २. (ल.) आवाका : ‘बडोयावर जािें िोन चिवस तहकूब करावे, ते आपले जेबातं 
आहे.’ - मिवा १·३०. [फा.] 
 
जेब करिे ठार करिे : ‘मर् मनुष्ट्य एक शहरातूंन धरून आिून तोफेवर जेब केले.’ - भाब ४०. 
[फा.जबच] 
 
जेब-व-जीनि स्त्री. शोभा : ‘त्यारें् येण्यातं रौनक अचधक होईल; जेब व जीनत येईल.’ - मर्सा ७·१९४. 
[फा.िेंब = अलंकार] 
 
जेमिेम, जेमत्येम चिचव. कसेतरी करून; पराकाष्ठेने; मोठ्या कष्टाने (यामध्ये केलेपया कामात 
अपूिचता तरी असते झकवा पूिचता असली तरी करिाराला चनिान फार श्रम पडलेले असतात) : ‘चवयाथीही 
जेमतेम करून तेवढी यातायात करतात.’ - चन १७७. [रु्.] 
 
जेमन न. जेवि : ‘नेिें तृल्प्तस कामधेनु कवण्या पावले कीं जेमनीं ।’ - मोकृष्ट्ि २०·५८. [सं.] 
 
जेमने चि. जुळिे; एकचत्रत होिे; साधिे. (व.) 
 
जेमाि चव. िेशी; जाडेभरडे. 
 
जेय चव. झजकण्यासारखा; वश करून घेण्यासारखा; हस्तर्त करण्यासारखा. [सं.] 
 
जेया सना. ज्याला पहा : जया : ‘िेखत िेखता ंआत्मघातु । घडला जेया ।’ - ऋव ८. 
 
जेर चव. १. कमी योग्यतेर्ा; अशक्त; लेर्ापेर्ा. २. हतवीयच; िमलेला; भार्लेला; थकलेला. ३. 
त्रस्त, हैराि (िाचरद्र्य, आजार र्त्यािींनी). (चि. होिे, आििे.) [फा.] (वा.) जेर करिे - कोंडी करिे; 
बेजार, त्रस्त करिे, र्ोहो बाजंूनी जखडिे : ‘र्ारी बाजंूनी जेर केलंय त्याला.’ - श्रीयो १·५३. जेरीस आििे 
- सततर्ा त्रास िेऊन हतबल करिे. जेरीस येिे - मेटाकुटीला येिे; हैराि होिे : ‘िोन्द्ही चठकािी पटवधचन 
जेरीस आले होते.’ - ओंकार १३६. 
 
जेरकडी स्त्री. लर्ामार्ी कडी. 
 
जेरजप्ि चव. हस्तर्त; स्वाधीन : ‘पाण्यातं र्ड बसचवले म्हिजे िया जेजचप्त आहे.’ - चर्चशमब 
८७. 
 
जेरजबर स्त्री. उिूच चलपीतील अकार व र्कार िशचक चर्न्द्हे; (ल.) शब्िन् शब्ि : ‘सुसंस्कृत आिब 
व परािमी आत्मचवश्वास यारं्ा प्रसन्न र्ंध तर या फारसी पत्राच्या जेरजबरमधून िरवळतो.’ - शसौ २२. 
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जेरजबर, जेरजबरी चव. १. डाव्या अंर्ार्ा जबर व उजव्या अंर्ार्ा जेर अशा संकेताने खेळण्यार्ा 
र्ंचजफारं्ा एक खेळ. २. िुबचळ-सबळ : ‘त्यास कळों न िेंता चबघाड करावा; मर् जेर- जबर कोि चकती तें 
पाहावें.’ - चर्शाब ८०. 
 
जेरजबरी स्त्री. (र्ुकीने) जोरजबरी; जुलूम. 
 
जेरजामा पु. कमरेखाली नेसावयारे् वस्त्र; अधोवस्त्र : ‘तुिंा जुना जेरजामा.’ - वज्राघात १९. 
 
जेरदरयाफ्ि चव. र्ौकशी व्हावयार्ी : ‘चशक्षा न िंालेपयास जेरिरयाफ्त कैिी असें चलहावें.’ - के 
२३·६६·१९३९. 
 
जेरदस्ि चव. १. पहा : जेर १. िीन; र्रजू. २. कमजोर; िुबचल : ‘चतकडून र्रािरे् शाहानें 
जेरिस्त केलें .’ - र्भ ं२६०. ३. पहा : जेरजबर, जेरजबरी. ४. काबीज; जेरजप्त : ‘ममताई िेशपाडंीि र्िें 
तमाम प्रर्िा जेरिस्त केला.’ - एभा ७. [फा.] 
 
जेरदस्िी स्त्री. १. चवपन्नावस्था; िुबचलता. २. र्ंचजफाचं्या खेळातील एक संज्ञा. [फा.] 
 
जेरबंद पु. घोड्ाच्या पाठीवररे् जीन आवळून धरण्यार्ा र्ामडी पट्टा. या बंिार्ा उपयोर् जीन 
आवळण्यासाठी व मार िेण्यासाठी ही होतो : ‘प्रािी राजिंड पावत । जेरबिं र्ाबुक वते ।’ - िास ३·७·६३. 
[फा.] 
 
जेरबार चव. त्रस्त; हैराि : ‘तेथे जाऊन व्यथच जेरबार व्हावें, वरकड अथच नाहीं.’ - चिमरा १·२८७. [फा. 
िेंबार] 
 
जेरी स्त्री. िुबचलता; पडती; कमजोरी : ‘चफरंर्ी यारं्ी जेरी, श्रीमंतारं्ी जबरी असें सोमवाररे् वतचमान 
आहे.’ - मर्सा ४·९८. 
 
जेरी नारळ पहा : जहरी नारळ 
 
जेि पु. तुरंुर्; कारार्ार; बचंिशाळा; कैिखाना. [र्ं.] 
 
जेि, जैि चिचव. खाली चिपयाप्रमािे (तपशील) : ‘त्यावरून मौजे मजकुरास जाऊन थले नेमून 
चिधली तपशील जेल.’ - ऐको ४५४. 
 
जेि न. चवरवार्ी घनल्स्थती; र्ोठवलेला व घट्ट केलेला रस. [रं्.] 
 
जेिर पु. तुरंुर्ाचधकारी; कारार्ृहावरील अचधकारी : ‘पुढे त्याने… जेलरर्ी नोकरी पत्करली.’ - 
चप्रस्मुगं्र ३५. [र्ं.] 
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जेिी स्त्री. (रसा.) चजलॅचटनसारख्या पिाथाच्या चवरवापासून तयार केलेला घनसदृश पिाथच. [रं्.] 
 
जेवटा पु. जेवि : ‘माचंडला र्ोपाळी जेवटा । ग्रास घेती मटमटा ं।’ - कक ४·५·४. [सं. जेमन] 
 
जेवडे न. म्हसरे; टोिरे्. 
 
जेवढा, जेव्हढा चव. १. चजतका मोठा; चजतका. २. चजतका (संख्यावार्क). ३. जो; कोिता 
(पुष्ट्कळापंैकी); प्रत्येक; जो कोिी. पहा : एवढा [सं.यावत्] 
 
जेवढ्यािेवढं चिचव. चततक्यापुरते : ‘ओळखीपाळखीर् फार िंापयात. ते सारं आपलं जेवढ्यातेवढंर् 
असते.’ - वाचक ७२. 
 
जेवि न. १. भोजन; खािे; अन्न भक्षि करण्यार्ी चिया. (चि. जेविे, करिे.) २. जेविारे् पिाथच; 
वाढलेले अन्न. ३. आहार; खाण्यारे् प्रमाि. [सं.जेमन] (वा.) जेवि अंगावर येिे - जेवि भरपूर िंापयाने 
सुस्ती येिे, िंोप येिे : ‘ते जेवि अंर्ावर आपयामुळे जरा पाठ लावण्याच्या चवर्ारातं आहेत.’ - काझभ २६. 
 
जेविकार पु. श्राद्धाच्या चिवशी चपतराचं्या नाव ेजेवावयास बोलाचवलेला मनुष्ट्य. (कु.) 
 
जेविखाि न. अन्न; खाय; खाण्यारे् पिाथच. 
 
जेविघर न. १. घरातील भोजनार्ी जार्ा; स्वयंपाकघर : ‘ती जेविघरातं रे्ली.’ - बाळचमत्र. 
२. हॉटेल; खािावळ. सन १८५३ साली मंुबईस झहिंूच्या फराळाच्या िुकानास जेविघर म्हित असत. 
 
जेविवि न. जेवण्याच्या उपयोर्ारे् पान (केळी वरै्रेरे्). 
 
जेविा, जेवणिआ चव. उजवा (हात) : ‘तो ओळचर्अें जेवचिअे भजु ।’ - चशव ३६०. (जेवि 
करण्यार्ा हात म्हिून उजवा). (खा.व.) 
 
जेविाईि पु. १. जेविारा मािूस. २. परं्तीस घेतलेला आचश्रत. 
 
जेविावळ स्त्री. १. मेजवानी; भोजनसमारंभ. (चि. करिे, घालिे.) : ‘आतपया बाजूला जेविावळ 
र्ालली होती.’ - कलंिर २४५. २. जेविार्ा खर्च. ३. (मंुबईस, जुन्द्या काळी) जेविघर; खािावळ; हॉटेल. 
 
 
जेविावारी चिचव. प्रत्यक्ष पैसे न िेता जेवि िेऊन काम करून घेिे. 
 
जेविी स्त्री. १. धान्द्य मळिारे मजूर, नोकर याचं्या मजुरीबद्दल चिलेले धान्द्य; चशधा : ‘र्ावात काये, 
प्रयोजन जाहापयास नारळ पानचवडा जेविी घ्यावी.’ - मसाप २·१७११. 
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जेविी स्त्री. मुख; चजविी. 
 
जेविे अचि. १. खािे; भोजन करिे. कधी कधी या चियापिाला कमच असते तथाचप त्यार्ा संबंध 
कत्याशीर् असतो. उिा. मी भात जेवलो, भाकरी जेवलो. २. (ल.) फळ र्ाखिे; भोर्िे (एखाया बऱ्यावाईट 
कृत्यारे्); अनुभविे; पचरिाम भोर्िे. ३. लार् घेिे.(वा.) जेणविा ठाव टाकिे - पुढरे् ताट ढकलून िेिे; 
पानावरून उठिे. जेवून सेवा गोड - जेवि िंापयानंतर मर् नोकरी वरै्रे बरी वाटिे. दोहोंकडून जेविे - 
एखाया कामात िोन्द्ही पक्षाकंडून पैसा खािे. दुसऱ्याच्या िोंडाने जेविारा - १. िुसऱ्यारे् बोलिे ऐकून घेऊन 
तेर् पुन्द्हा बोलिारा. २. स्वतःच्या मताने काही न करिारा; िुसऱ्याच्या तंत्राने वार्िारा. 

न. िेवळातील जेविावळ. (राजा.) [सं.जेमन] 
 
जेवण्या  पु. र्लबतावरील जेवि करिारा.(को.) 
 
जेविागि चव. १. केवळ जेवण्याच्या कामार्ा (मािूस). २. (ल.) चबनकामार्ा पि खािाड 
(मािूस); फुकटखाऊ; भोजनभाऊ. 
 
जेविेव चिचव. कसेबसे; कसेतरी; काहीतरी करून : ‘त्याज अलीकडे र्ार पारं् वषे जेवतेव र्ालचवलें . 
र्तवषी काहंी पावलें  नाहीं.’ - पेि २३·८२. पहा : जेमिेम 
 
जेवर न. िाचर्ना; अलंकार. [फा.] 
 
जेवा पु. १. जेवि; खािे; भोजन. २. उपजीचवकेरे् साधन. ३. जेविार्ा कोरडा चशधा, सामुग्री 
(धान्द्य, पीठ र्त्यािी). ४. अन्नखर्च; भोजन; जेविखर्च (र्ाकरारं्ा) : ‘नाहीं वठेी जेवा सारा ।’ - तुर्ा ३६०. 
(वा.) जेवा पाडिे, जेवा साधिे, जेवा काढिे - जबरीने जेवि चमळचविे. 
 
जेणवि चव. जेविारे : ‘जेचवतें बठैले जैसें । रंधन करंू ।’ - ज्ञा १८·४८८. 
 
जेवी चिचव. जसे; ज्याप्रमािे; ज्या रीतीने : ‘कृतकृत्य होय तवसुत जेचव चपता अर्णपता ंवरीं िुचहता ।’ - 
मोकिच ७·३३. [सं.यथा] 
 
जेवीिेवी चिचव. जसे असेल तसे; र्ारं्ले झकवा वाईट; कसेबसे; हरप्रकारे : ‘कपयािाथच सुनेनें 
सासूर्ें जेझव तेझव सोसावें ।’ - मोअनु ७·१८. [सं.यथातथा] 
 
जेव्या चव. जेविाच्या वेळी हजर असिारा; भोजनभाऊ. पहा : जेविागि 
 
जेव्हणि  चिचव. जेव्हा. 
 
जेव्हा चिचव. १. ज्या वेळेस; ज्या समयी; जथी. २. ज्या अथी; जर; ज्या कारिास्तव. [सं.यिा] 
 
जेव्हाकधी चिचव. कधीकाळी; केव्हातरी; एखाया समयी. 
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जेव्हािेव्हा चिचव. सिोचित; नेहमी; प्रत्येक वेळेस; सतत. 
 
जेसिा, जेसना चव. जसा; जेवढा; चजतका : ‘जो तंू जेसिा जैसा । तो तंू तेसिा तैसा ।’ - र्ीतािचव 
१·३६; ‘जेसनारें् मार्ता । तेसनाचर् िाता ।’ - उर्ी ८५·६५०. [सं.यादृश.] 
 
जेहनशीन, जेहननसीन चव. चवश्रुत; माहीत : ‘अक्षरशः मजकूर नबाब सम्सामुद्दौला बहािूर यासंी पत्रें 
वार्ून िाखवनू जहननसीन केला.’ - मर्सा १·११४. [फा.] 
 
जेहपटी, जेहेपटी स्त्री. मोकळे केस; विेीर्ी बट; चिंपरी. पहा : झेपटी, णझपटी 
 
जेहाचे सना. ज्यारे् : ‘अजुचना विुे जेहार्ें मूळ ।’ - राज्ञा ४·१५६. 
 
जेही सना. ज्यानंी : ‘जेंहीं शोधून पचहला ।’ - िास १·९·१२. 
 
जेहुिीं िेउिीं चिचव. चजकडे चतकडे : ‘तैचस वक्त्रें जेहुतीं तेउतीं । तूिंी िेखतसें चवश्वमूती ।’ - राज्ञा 
११·२६६. 
 
जेहेत्त े जे आहे ते (पुराचिक, हचरिास याचं्या तोंडी अवधारिाबोधक प्रयोर्). पहा : जे 
 
जेंगट न. १. िंेंर्ट; तास वाजचवण्यारे् धातूरे् घड्ाळ; हातघड्ाळ (काशारे्) : ‘तंवं जेंर्टू 
पीटीचनलें  । मध्यरात्रीर्ें ।’ - चशव १६९. २. चभके्षकऱ्यारं्ी वाजचवण्यार्ी थाळी; तास : ‘माथा ंसेंिुर िातं खाती 
। जेंर्ट हातीं सटवीरे् ।’ - तुर्ा ४१६. पहा : जंगट ३. एक वाय (चवशषेतः िेवळातंील) : ‘जेंर्ट मृिारं् टाळ 
।’ - िास २·७·२४. [ध्व.] 
 
जेंजाळ पु. त्रास. पहा : जंजाळ 
 
जेंठमूि  न. ज्येष्ठमूळ; एक िंाड; ज्येष्ठमध : ‘चर्खल करीं जेंठमूल’ - एहोरा ८९. 
 
जेंि पु. जंतू, चकडा : ‘केशवनाएकारं्ा पऱ्हीवा ंजेंतीं भरला असे : ’ - लीर्उ ६४. 
 
जॅक पु. (भौ.) अवजड वस्तू उर्लण्यासाठी वापरले जािारे जलशक्ती व याचंत्रक शक्ती यावंर 
र्ालिारे उपकरि. 
 
जॅ 
 
जॅक पु. (चवअ.) एक मंडल (सकीट) पूिच करिारे साधन. याला चवजेच्या तारा जोडलेपया 
असतात. 
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जॅकपॉट पु. रेस, जुर्ार यातंील शयचतीतून सार्लेले मोठे बक्षीस : ‘तो (मार्च) म्हिजे रेसमध्ये 
जॅकपॉटवर पैसे लाविे हा होय.’ - जॅकपॉट १०. 
 
जॅन्ना चिचव. जेव्हा.(र्ो.) 
 
जॅम पु. फळाच्या र्रात साखर घालून, चशजवनू केलेला मऊसर पिाथच. बे्रड पोळी याबरोबर 
खातात. [रं्.] 
 
जॅर चव. जेरीला आलेला; बेजार; त्रस्त (चि. होिे): ‘मूल जॅर िंालं होतं.’ - तअं २०५. 
 
जॅस्पर पु. (भशूा.) लाल, चपवळा, तपचकरी र्त्यािी रंर्ारं्ा अपारिशचक, अस्फचटकी चसचलकार्ा 
प्रकार. 
 
जँयसर, जंयसर चिचव. जेथपयंत. (कु.) 
 
जँयसून, जंयसून चिचव. जेथून. (कु.) 
 
जै 
 
जै स्त्री. झभत व छप्पर यामंधील जार्ा; (काही पिाथच ठेवण्यासाठी) झभतीच्या शवेटावरील जार्ा; 
वळर्ि. पहा : जई 
 
जै स्त्री. चनजिे; िंोपिे (मुलातं रूढ). (कर.) पहा : जोजो 
 
जै, जैं, जैअ उअ. जर; ज्यापक्षी. 

चिचव. १. जेव्हा; ज्या वळेेस. ‘जैं कहीं िेवें । अनुभचवलें  फावें ।’ - ज्ञा ६·३१७. २. जेथे; जेथून. (र्ो.) 
 
जैकार पु. जयजयकार : ‘हैकार थैकार जैकार । तळप र्वरें र्मत्कार ।’ - भाराचक ९·४४. [सं.जय + 
कृ] 
 
जैि, जैत्य, जैत्र पु. जय : ‘तैसे दृशय झजकता ंरष्टे । पचडले जैताचर्ये कुटे ।’ - अमृता ७·१५४; ‘एका 
जैत्य एका हारी ।’ - एरुस्व १३·६४. [सं.जेतृत्व, जयत्रम्] 
 
जैिवादी, जैत्यवादी, जैत्रवादी चव. चवजयी : ‘रिीं जैतवािी जाला । यािव नरेंर ।’ - चशव १०८४. 
 
जैिाश्री पु. (संर्ीत) जैत व श्री या िोन रार्ाचं्या चमश्रिातून िंालेला रार्. पूवांर्ात जैत आचि 
उत्तरारं्ात श्री असतो. 
 
जैत्र चव. झजकिारा; जयशील. 
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न. १. चवजय. २. श्रेष्ठत्व. 
 
जैदाद स्त्री. फौजेच्या खर्ाकचरता चिलेला सरंजाम, नेमिूक, जमीन वरै्रे : ‘महािजीनें या नव्या 
फौजेच्या खर्ासाठी चडबाईनाला िुआबातंील काहंीं प्रातं जैिाि अर्र सरंजामकचरता ंचिला.’ - मझशर् २२४. 
पहा : जायदाद १ 
 
जैन पु. १. महावीराने स्थापन केलेला भारतातील एक प्रार्ीन धमच. २. चजनमतानुयायी; जैन धमार्ा 
मािूस. 
 
जैनचैन, जैनमैन, जैनसैन चिचव. (अचशष्ट) कारिापुरते; बेतारे्. २. पुष्ट्कळ; चवपुल; भरपूर. 
 
जैपाििे पहा : जापाििे 
 
जैपाळ पहा : जेपाळ : ‘जैपाळारे् चवषावर वलेिोडे िह्ात वाटून तीन चिवस याव.े’ - फचर् १९१. 
 
जैि, जईि, जयि चव. म्हातारा; बुढ्ढा; अशक्त. [अर.िंईफ्] 
 
जैिी, जयिी स्त्री. म्हातारपि : ‘आ जयफी नबाबार्ी.’ - मर्सा ५·८२. [फा. िंईफी] 
 
जैणमनी कानडा (संर्ीत.) एक रार्. र्ानसमय मध्यरात्र. 
 
जैयि चव. १. जय्यत. २. तयार; सज्ज; चसद्ध. ३. हत्यारबिं. कधीकधी जैयत तयार असेही म्हितात. 
 
जैय्य चव. झजकण्यास योग्य; झजकण्यासारखा; वश होण्यासारखा. [सं.] 
 
जैऱ्ही चव. चवषारी : ‘तसं वडाच्या रोपार् ंतठी जेऱ्ही रोप िंालं.’ - बर्ा ६९. 
 
जैि पु. मायना; सिर; पुढर्ा भार्; खाली आलेला चवषय. [अर. िंील्] 
 
जैव चव. जीवासंबधंी; प्राण्यासंबंधी. [सं.] 
 
जैव अनुकूिन (जीव.) पचरल्स्थतीशी जमवनू घेण्याकचरता सजीवात होिारे बिल. 
 
जैव प्रणिबंधक चव. रोर्जंतू चनमाि होण्यास प्रचतबधं करिारे (औषध) 
 
जैव मनोणवज्ञान (मानस.) शारीचरक कारिामुंळे चनमाि िंालेपया मानचसक घटनारं्ा अभ्यास. 
 
जैवणमणि, जैवणमिी स्त्री. (शाप.) सालं्ख्यकीय पद्धतीने जीवशास्त्रीय माचहतीर्ा, सामग्रीर्ा अभ्यास 
करिे. 
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जैवश्रेिी स्त्री. (जीव.) एकमेकाशंी संबंचधत असलेपया सजीवारं्ी साखळी. [सं.] 
 
जैणवक चव. प्राचिशास्त्रासंबधंी. [सं.] 
 
जैणवक घड्याळ  शरीरचिया, शरीरातील जीवरासायचनक प्रचिया तसेर् अनेक व्यवहार यारें् 
चनयमन करिारे शरीरातील कालबद्ध र्ि. 
 
जैश न. सैन्द्य; फौज. [अर.] 
 
जैसा, जैसी, जैसे चव. ज्या प्रकारर्ा. पहा : जसा, जसी, जसे [सं.यादृश] 
 
जैसे थे यथापूवच; होते तसे : ‘जैसे थे पचरल्स्थती ठेविे एवढेर् जिू खात्यारे् काम होते.’ - मीएचसश ं७४. 
 
जो 
 
जो पुझल्लर्ी संबधंी सवचनाम; तो या शब्िार्ा पूवचर्ामी शब्ि. [सं.यत्] 
 
जो चिचव. जव; ज्या वेळेस; जेव्हा. हे अव्यय कोित्याही कृत्यार्ा जलि पचरिाम, र्ापपय, त्वरा 
िाखचवते. या अव्ययार्ी जो या सवचनामाप्रमािेर् जी आचि जे अशीही रूपे होतात. उिा. जो टोला मारला तो 
िोन तुकडे केले. 
 
जो चिचव. १. जोपयंत; ज्या काळापयंत; जेथपयंत. २. पावेतो; पयंत. ३.ज्या काळी, अवधीत; ज्या क्षिी. 
[सं.यावत्] 
 
जोर्स, जोईस न. १. ज्योचतषशास्त्र. २. भाचकते; भचवष्ट्य. ३. र्चित. [सं.ज्योचतष] 
 
जोर्सी पु. जोशी. [सं.ज्योचतषी] 
 
जोक पु. माप; वजन. (िंाडी) 
 
जोकना चि. तोलिे; मोजिे. (िंाडी) 
 
जोकने चि. लार्िे. (व.) 
 
जोकम स्त्री. जबाबिारी. (िंाडी) [झह.] 
 
जोकर पु. १. चविूषक २. पत्त्याच्या खेळातील एक चर्त्रारे् पान. : ‘सीके्वन्द्स न लार्पयामुळे िोन 
जोकसच असूनही.’ - अंअ ७३. [रं्.] 
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जोकिा  चव. सीचमत; मोजके. (िंाडी) 
 
जोकी पु. माशारं्ी एक जात; हे चिवाळीच्या सुमारास पकडतात. (को.) 
 
जोक्िर  स्त्री. वशेयाव्यवसाय करिारी बेरडीि. 
 
जोख स्त्री. जळू (प्रािी). [सं.जलौका] 
 
जोख न. १. भार; वजन : ‘सहस्रखंचडकाप्रमािे जोख ।’ - मुकका १२·१९१. २. मेज; तुला; तुलना; 
जोखिे. (चि. करिे.) ३. माप; चनचश्चत आकार; भार : ‘आला जोख उिा म्हिोचन वरुता नंिीशही ठेचवला ।’ 
- चनमाक १·४३. (राजा.) ४. प्रमाि; मान. [सं.जुष्] 
 
जोखड न. १. जुखड; जू; बलैाच्या मानेवरील िोन लाकडापंैकी एक; चशळवट. २. (उसाच्या) 
र्रकार्ा आडवा िाडंा. याच्या एका टोकाला पाठीवर नवऱ्यारे् डोके व िुसऱ्या टोकाला शलेे असते झकवा ते 
ओढकाठीला जोडलेले असते. (को.) ३. (ल.) काळजीरे् ओिें; लोढिे. ४. (ल.) अधेले, अजर्र वरै्रे 
जातीर्ा प्रर्डं साप [सं. यौक्तृ] 
 
जोखडबंद चव. जखडलेले; बंचिस्त : ‘बायकानंा र्ारं्लं जोखडबिं करून ठेवलंय.’ - पुत्र २०. 
 
जोखि न. मूपयमापन; मोजमाप : ‘र्ाण्यार्ी जोखि करण्यार्ा मानिंड आहे की नाही ?’ - एचपआ 
२१२. 
 
जोखिी  चव. १. जोखिारा : ‘वैशय तुला धचर वािी । सत्य वार्ा सत्य जोखिी ।’ - एभा १२·८९. 
२. मापन; तुला. 
 
जोखिे उचि. १. माप, वजन करिे. २. (ल.) अजमास करिे; अजमास काढिे; परीक्षा पाहिे; 
(पिाथातील तत्त्वाशं) तकाने जाििे; तुलना करिे. 

अचि. फायिा होिे; चमळिे; पिरात पडिे. [का.जोखु] [सं.जुष्ट्] 
 
जोखम, जोखीम, जोखीव न. स्त्री. १. धास्ती; भय; संकट. २. धोका; धोक्यारे् काम; चजवावररे् 
काम; अर्ाट झकवा साहसारे् काम; पचरिामार्ी झर्ता. (चि उठचविे.) ३. धोका होईल असे रव्य, माल. ४. 
(क्व.) कोित्याही कामामध्ये आलेला तोटा, कमतरता (पैशार्ी र्त्यािी). ५. जबाबिारी; हमी. [झह. 
जोचखम] 
 
जोखमाप न. वजनारे् प्रमाि; वजन केपयानंतररे् माप. 
 
जोखमी  चव. धोका असिारे; संकटारे्; जबाबिारीरे्. 
 
जोखा स्त्री. बाई; स्त्री. [सं.योषा] 
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जोखी स्त्री. सिकाडी. (राजा.) 
 
जोखी चव. १. वजनी; वजनारे्. २. वजन केलेले, ठरचवलेले. ३. र्ड्डी; जुडी : ‘अंबाडीच्या र्ार जोख्या 
घेतपया.’ - रु्ंजा १३७. 
 
जोखीि  स्त्री. जळवा लावण्यार्ा धंिा करिारी स्त्री. 
 
जोखीव  चव. वजन केलेले; वजनाने ठरचवलेले. 
 
जोख्खळ होिे चि. घाबरून जािे; भीतीने डबडबिे. 
 
जोग पु. (संर्ीत.) िाचक्षिात्य संर्ीतातील एक रार्. ‘नाट’ अथवा ‘नाटे’ असेही त्याला म्हटले जाते. 
त्यार् स्वरूपार्ा झहिुस्थानी संर्ीतातील रार् म्हिजे जोर् होय. 
 
जोग पु. १. संन्द्यास; संसारत्यार्; कुटंुबपचरत्यार्पूवचक वैराग्य. (चि. घेिे.) : ‘एका पोटासाठीं जोर् 
।’ - तुर्ा २४१६. २. हठयोर्; योर्ाभ्यास; योर्; चर्त्तवृचत्तचनरोध; समाधी. (चि. घेिे.) : ‘तरी येथेंचर् जोर् 
आर्रावा ।’ - नभसा १७·१३२. [सं.योर्] (वा.) जोग भरिे - १. मुरळीर्ी पाटी अन्नाने भरिे (हा पूजेर्ा एक 
प्रकार आहे). २. जोचर्िीर्ी िीक्षा िेिे; जोर्ीि बनचविे. 
 
जोगकंस पु. एक रार् : ‘त्यारं्ी जोर्कंसमधील ही र्ीज’ - हंुिके ११०. 
 
जोगडा  पु. (झनिाव्यंजक) बैरार्ी; र्ोसावडा. 
 
जोगडी  स्त्री. ज्वारीर्ी एक जात. 
 
जोगडीि स्त्री. बोहारीि; सुया, िाभि, र्ळेसर वरै्रे चवकिारी स्त्री. [सं.योचर्नी] 
 
जोगड्याचे भाि  एका जातीरे् भात. 
 
जोगिी  स्त्री. चभक्षापात्र; तंुबा. (वा.) जोगण्या बांधिे - मंत्रसामा याने भीती घालचविे. (व.) 
जोगण्या िाविे - भीती, िहशत घालिे. (व.) 
 
जोगिीमांगिी स्त्री. अव. १. ज्येष्ठी अमावास्येच्या चिवशी चशववेर जाऊन करावयाच्या चवधीतील 
िोन िेवता. २. संचतिी; जोर्िी. या नवरात्रामध्ये चभक्षा मार्ण्यास येतात. 
 
जोगिे सचि. जोडिे; चमळिे; जुर्िे. [सं.युत्] 
 
जोगिा पु. रेिुकेला (यल्लमा) वाचहलेले मूल : ‘मािंं पोर जर्ू - वार्ू िे. मी त्याला जोर्ता सोडीन.’ - 
नार्ीि १२९. 
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जोगिा, जोगा चव. १. (काही एका चियेचवषयी) योग्य. हा शब्ि या अथाने सुटा येत नाही, धातंूच्या 
आया, आवया प्रत्ययान्द्त रूपास जोडून यार्ा प्रयोर् होतो. उिा. तो पिाथच खाण्याजोर्ता आहे. २. (चववचक्षत 
पिाथास) अनुरूप; साजेसा. जसे :- पायाजोर्ता जोडा, अंर्ाजोर्ता अंर्रखा. [सं.योग्य] 
 
जोगणिि, जोगिीि, जोगणििी, जोगिीिी स्त्री. १. यल्लम्मा िेवीला वाचहलेली मुलर्ी. २. जोर्वा 
मार्िारी स्त्री. ३. योरे्श्वरी (यल्लमा)िेवीर्ी झकवा रेिुका मातेर्ी भक्तीि. ४. मंत्रतंत्र जाििारी चभकारीि, 
संतीि. 
 
जोगिी पु. १. यल्लमा िेवीला वाचहलेला मुलर्ा : ‘नवसाने यल्लम्मा िेवीला वाचहलेपया मुलापंैकी मुलरे् 
जोर्ती बनतात आचि मुली जोर्चतिी.’ - मलोसंउ १०६. २.(ल.) झहिू जातीर्ा चहजडा. ३. कनाटकातील 
यल्लम्मा िेवीस वाचहलेला व्यचभर्ारोत्पन्न मनुष्ट्य. 
 
जोगन्या  स्त्री. अव. ध्यास; तंरी. (िंाडी) 
 
जोगम्मा  स्त्री. र्बाळी आचि घािेरडी स्त्री, मुलर्ी; र्ोसाव्यासारखे केस सुटलेली आचि अंर्ास 
राख फासलेली स्त्री; माभळभटीि; चहडशी. 
 
जोगरुवे, जोगरंु  पु. अव. अधम, नीर् योर्ी : ‘जी जी या पींडाकारिें भवतीं जोर्रुवें लुलाचत : हा 
थोरीं कष्टीं राचखला जीः’ - लीर्अ २८. 
 
जोगििे उचि. मित करिे; साभंाळिे; हात िेिे; आधार िेिे (आजारी झकवा अशक्त मािसास). 
(राजा.) 
 
जोगिी  स्त्री. मातीर्ा लहानसा परळ, थाळी (जेवण्यार्ी). ठािे चजपह्ात जोर्पया असे पुझल्लर्ी 
रूप आढळते : ‘मातीर्ा मोरवा, परळ व जोर्पया असावयार्ा.’ - जोफुसगं्र २४०. [क.] 
 
जोगवटा पु. वस्त्र; कफनी; जोग्यारे् वस्त्र : ‘यातेंचह एकु जोर्वटा होता : पचर : तो पाटसुतार्ा : 
’ - लीर् १·१५. 
 
जोगवि, जोगावि, जोगविी, जोगाविी, जोगविूक, जोगाविूक  स्त्री. १. चनवाह; पोषि, 
रु्जारा : ‘प्रचतष्ठेंते अनुसरोनी । बाहीर कचर जोर्ाविी ।’ - राप २·६०९. २. चनवाहापुरते चजन्नस : ‘ही तुमर्ी 
तात्पुरती जोर्विी. आपली मीठभातापुरती.’ - पडघ ७. 
 
जोगवि, जोगावि, जोगविी, जोगाविी, जोगविूक, जोगाविूक  स्त्री. काळजीपूवचक 
संरक्षि; चनर्ा : ‘त्याचं्या जोर्विीस कसर्ीचह उपमा साजत नाही.’ - चन ५६. 
 
जोगवि, जोगावि, जोगविी, जोगाविी, जोगविूक, जोगाविूक  स्त्री. र्मिे; आळस; 
रेंर्ाळिे; िीघचसूत्रीपिा; र्ालढकल. 
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जोगविे  सचि. पोसिे; खाऊन, र्रून पुष्ट होिे : ‘कुिचबकीला सवात जास्ती ज्यारं्ा उपयोर् ते 
बलुत्ये पचहपयानें कासेंला लार्तात, आचि यथेच्छ जोर्वतात.’ - र्ावंर्ाडा ९. 
 
जोगविे, जोगाविे अचि. १. र्ारं्पयाप्रकारे र्ालिे; त्रास न होता सुलभपिे चनवाह होिे. २. 
बेतासबात होिे (संसार, प्रपरं्). ३. भरभराट होिे; र्ारं्ले र्ालिे; फोफाविे; पुष्ट होिे (प्रािी, वनस्पती) 
: ‘जोर्ावलों पोटीं खर । पाठी भार वचर नाहीं ।’ - तुर्ा २३५४. ४. पुरेसे होिे; काम भार्िे. ५. तृप्त असिे : 
‘आलोर्ूं जो नेिे । अनुभवचर् जोर्ाविें ।’ - ज्ञा १३·३६३. [सं.योर्] 
 
जोगविे, जोगाविे अचि. १. रेंर्ाळत काम करिे. २. र्ालढकल करिे. 
 
जोगवा, जोगेश्वरी पु. िेवीच्या नावाने पार् घरे माचर्तलेली चभक्षा. (चि. मार्िे.) 
 
जोगणविे सचि. बसचविे; व्यवस्था करिे; ठीक करिे : ‘भाडंी आिून जोर्चवतो.’ - पेि ३·१५. 
[सं.युज] 
 
जोगणविे, जोगाणविे सचि. काळजी घेिे; र्ारं्ले पोषि करिे; बाळर्िे (चवशषेतः प्रािी). 

अचि. र्चरबीने पोसिे; कसातरी रु्जारा करिे. १. (ल.) संपाििी करिे; पार पाडिे : ‘पूचजतीं 
िैवतें जोर्ावी ।’ - ज्ञा १३·७९५. या चियापिारे् सकमचक व अकमचक हे अथच एकमेकाचंवरुद्ध आहेत; परंतु 
पचहला अथच अचधक प्रर्ारातील आहे. [सं.योर्] 
 
जोगवेकर, जोगवेकरी, जोगवेकरीि पु. स्त्री. जोर्वा मार्िारा; जोर्वा मार्िारी. 
 
जोगं चव. योग्य, उपयुक्त. 
 
जोगा, जोगी, जोगे चव. योग्य; सारखा. पहा : जोगिा : ‘हा प्रसंरु् असे तुजचर् जोर्ा ।’ - ज्ञा 
१५·६७. [सं.योग्य] 
 
जोणगडा पु. खसखशीरे् रोर्ट व चपवळे चिसिारे रोपटे. 
 
जोणगया पु. (संर्ीत.) एक करुिरसप्रधान रार्. र्ानसमय प्रातःकाळ. 
 
जोगी पु. आपपयाकडील र्ोंधळ्यापं्रमािे चिल्लीकडे असिारे शाहीरी पेशारे् लोक. 
 
जोगी स्त्री. एक राचर्िी; आसावरीर्ा एक प्रकार. 
 
जोगी पु. र्ोसावी; बरैार्ी; संन्द्याशी : ‘जर् जोर्ी जर् जोर्ी । जारे् जारे् बोलती ।’ - तुका ३२६. 
[सं.योर्ी] 
 
जोगी पु. एक प्रकारर्ा साप. याच्या अंर्ावर मळकट पटे्ट असून हा फार चवषारी असतो. [सं.योर्ी] 
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जोगी पु. िुध्या भोपळा. (कु.) [सं.योर्ी] 
 
जोगीि  स्त्री. १. जोग्यार्ी बायको. २. िेवीर्ी भक्तीि; जोर्ी िंालेली स्त्री. ३. नार्िी या 
धान्द्यार्ी एक जात. 
 
जोगीदंड पु. जोर्ी, साधू हातात धरतात ती काठी : ‘र्ोसावी नाथोबार्ी पुष्टीवचर आरोहि करुचन 
िोहीं श्रीकरी खािंावचर जोर्ीिंडु धचरला असे : ’ -लीर्उ १५३. 
 
जोगे शअ. चितीय पिी जोडले जािारे अव्यय. उिा. खाण्याजोरे्, चपण्याजोरे् र् : ‘अळजपुर नर्र बरवें 
असे जी : सीधसाधकाजंोंरे् : बरवें लाखारवन : बरवीं : िेउळें असचत : ’ - लीर्पू ७४. 
 
जोगे न. एका जातीरे् भात; जोर्ड्ारे् भात. 
 
जोगेटा पु. १. (झनिेने) जोर्ी; बरैार्ी. (को.) २. (झनिेने) जोर्ी नावार्ा साप. (को.) [सं.योर्ी] 
 
जोग्या पु. कुस्तीतील एक पेर्. (चि. भरिे.) 
 
जोजविे अचि. आंिुळिे; डोलविे; िंोप आििे : ‘मर् ती त्याला धोपटायर्ी, जोजवायर्ी.’ - 
तर्ा ं३१. 
 
जोजवार पु. जबरिस्ती; सक्ती; त्रास : ‘माझ्यावर एवढा जोजवार नको.’ - मल्स्थ १८०. 
 
जोजार, जोंजार  पु. १. धबडर्ा; कुटंुबार्ा मोठा पसारा; व्याप (त्रासिायक व पोसण्यास 
कठीि): ‘जोंजार प्रसवलाचस बहुवसु ।’ - ऋव ३२. २. (ल.) बोजा; त्रास; जंजाळ; भार; कष्ट; ओिें जसे 
कजार्ा - कुटंुबार्ा - घेण्यािेण्यार्ा र्त्यािी जोजार : - ‘तरी जन्द्मोचन जोजारु साचहजे ।’ - ज्ञा ४·३४. 
जोजवार. (व.) ३. कटकट; त्रास; कष्ट; खटपट: ‘कासया कचरसी जोजार ।’ - िास ३·१०·४८. 
 
जोजारिे, जोजाविे अचि. १. मोठे कुटंुब, खटला असिे; त्याच्या जबाबिारीखाली वाकून जािे. २. 
त्रासिे; कष्टिे : ‘प्रलयकाळीं जोजावलाचस ।’ - कक ७·७·१४६. [सं.जॄ] 
 
जोजारी  चव. मोठे कुटंुब असलेला; कुटंुबभाराने त्रासलेला. 
 
जोजो उद्र्ा. लहान मुलानंा चनजचवताना म्हिावयार्ा शब्ि; अंर्ाई जसे : - जो जो जो जो रे कुळभषूिा, 
िशरथ नंिना, बाळा जो जो रे । 

स्त्री. लहान मुलारं्ी चनरा; अंर्ाई. (चि. करिे.); चनजावयास जािे; चनजिे; िंोपी जािे (लहान 
मुले). [ध्व.] 
 
जोट, जोठ पु. भरभरीत व जाड सुती कापड; पाघंरावयार्ी खािीर्ी पासोडी; शपेयासारखे वस्त्र : 
‘एकविी तंतू नानाविी पट । कोण्ही जोट शलेे पर्ड्ा ।’ - मध्वक ५४१. [सं.जटा] 
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जोट, जोठ पु. मळईर्ी जमीन. (मावळ) [झह. जोत] 
 
जोटा पु. पोत्यात माल भरून तोंड बंि केपयावर उलट बाजूने िुसरे पोते घालून ते चशवनू तयार 
केलेली बरं्ी, पासचल. 
 
जोटी, जोठी, जोटीव, जोठीव चव. जोठाच्या कापडारे् केलेले (पंर्ा, अंर्रखा र्त्यािी). 
 
जोठ पु. खाबं आचि तुळई याचं्यामध्ये मजबुतीसाठी घातलेला लाकडी तुकडा. 
 
जोड पु. स्त्री. िुक्कल; जोडी; जोडा; युग्म (एकार् जातीच्या िोन िोन असिाऱ्या वस्तू). जसे :- पाटली 
जोड, काकिे जोड र्त्यािी. २. जोडी; संघ; संर्; ताफा (सोंर्ट्या खेळिाऱ्यारं्ा, पूजापात्रारं्ा, 
खेळिाऱ्यारं्ा, वायारं्ा, वाजचविाऱ्यारं्ा); डाव (पत्त्यारं्ा, र्ंचजफार्ा); संर् (कपडे, धोतर व अंर्वस्त्र 
यारं्ा). सामान्द्यतः सेट. ३. चठर्ळ; र्ावडी; सार्ा लावलेला तुकडा; संयोर् (वस्त्र, लाकूड, धातू वरै्रेस). 
४. सूर लावण्यासाठी सा, रे, र्, म, प, ध, नी हे सूर खाली-वर करिे; आलाप घेिे. ५. जोडलेला या अथी 
हा शब्ि फळाचं्या नावाचं्या मारे् जोडतात. जसे :- जोडआंबा, जोडपेरू र्. ६. िुहेरी या अथाने जोड शब्िारे् 
समास होतात. जसे :- जोडकडी, जोडखाबं र्. ७. वीिेच्या मधपया िोन तारा; सतारीच्या मधपया िोन (त्या 
षड् ज स्वरात चमळचवलेपया असतात त्या) तारा. [सं.जुड्] 
 
जोड स्त्री. (बाधंकाम) पुस्ती; नवीन र्ोष्टींर्ी झकवा कामारं्ी वाढ. [सं.जुड्] 
 
जोड स्त्री. (ओतकाम) िोन चपशव्यानंा िोन हातानंी फंुकला जािारा भाता. [सं.जुड्] 
 
जोड स्त्री. (कुस्ती) एक डाव. जोडीिारार्ा एक हात त्याच्या िोन्द्ही पायातूंन धरून आपला िुसरा हात 
जोंडीिाराच्या मानेवर ठेवनू जोडीिारार्ी मान खाली िाबनू पायातूंन जोडीिारार्ा धरलेला हात वर उर्लून 
त्याला र्ीत करिे. [सं.जुड्] 
 
जोड स्त्री. १. साठा; संर्य; संग्रह; चमळचवलेले रव्य. २. चमळकत; लाभ; चकफायत : ‘जोड जोचडली 
मनुष्ट्यिेहा ऐसी ।’ - तुर्ा ७१२. [सं.जुड्] 
 
जोड स्त्री. १. मतै्री; सलर्ी; चजव्हाळा. २. बरोबरी; साम्य; साथ : ‘धमाचस म्हिे बार्ा साधो जोडा 
नसेचर्या चिवसा ।’ - मोचवरा ७·१६. [सं.जुड्] (वा.) जोड करिे - कृपा संपाििे. जोड देिे - लाभ, फायिा 
िेिे : ‘संतपिार्ी जोड । िे रे हरी ।’ - अमृतकसं १०८·३४. जोड नसिे - बरोबरी न होिे; उपमा न चमळिे. 
 
जोड स्त्री. रु्ंतवि; साधंा; संबधं; सारं्ड; रु्ंतविूक (पशूरं्ी, मािसारं्ी) जोडपिा; साखळी. (चि. 
घालिे.) [सं.जुड्] (वा.) जोड करिे - साधंिे; चमळचविे : ‘पुण्यार्ी करावया जोड, जीव हा सजला ।’ - 
चवक ६९. 
 
जोडकरीि चव. तुपयबल, जोडीर्ी (वस्तू) : ‘अटकेर्ी जोडकरीि तोफ फते्तलष्ट्कर होती.’ - भाब 
४०. 
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जोडका  चव. (जोडिारा) चमळचविारा; संपािन करिारा; कमावता; चमळचवता : ‘जोडका पुत्र 
िेखोनी रु्िी । जनक जैसा सुखाव े।’ - मुआचि ३०·२२४. 
 
जोडका पूि, जोडिा पूि, जोडका राम, जोडिा राम, जोडका रावजी, जोडिा रावजी पु. १. 
कुटंुबातील पैसा कमाविारा मुलर्ा. २. लोकारं्ी अंडीचपल्ली सरकारला सारं्िारा नीर् मािूस. या मार्ाने 
पैसा कमविारा पुरुष. 
 
जोडकाम न. १. चनरचनराळे तयार केलेले भार् जोडून केलेले काम. २. जोडधंिा; मुख्य 
कामाखेरीज िुसरे काम. 
 
जोडकार चव. जोडका. (र्ो.) 
 
जोडखीळ स्त्री. जोडिारा िुवा : ‘ते राष्ट्र सेंटो व चसयाटो यातंील जोडखीळ आहे.’ - सैस्वा २४२. 
 
जोड गहू खपपया र्हू. 
 
जोडणगर, जोडगीर, जोडरीर चव. १. तुकडा जोडलेला; तुकडा जोडून केलेला. २. िुहेरी; िोन 
वस्तू ज्यात आहेत असा; जोडार्ा (खाबं, चकपपयाच्या झभती, कौलारें् घर). 
 
जोडणगर, जोडगीर, जोडणगरी, जोडगीरी स्त्री. १. साथ; मित (र्वई, हचरिास यानंा). २. िुहेरीपिा; 
िोन पिाथांरे् एकत्रीकरि. ३. जोडलेली ल्स्थती. 
 
जोडगोळी स्त्री. १. िोन र्ोळ्यारं्ा वार. २. एका वळेी िोन र्ोळ्या िंाडिारी बिूंक. ३. (ल.) 
िोन्द्हीकडून खटपट. ४. (ल.) जोडी; युग्म. 
 
जोड चौकट िुहेरी र्ौकट. यार्ा सार्ा (चवशषेतः िारार्ा) िोन लाकडे बाह्ानंा जोडून केलेला असतो. 
 
जोडजंिर पु. उपाययोजना. (िंाडी) 
 
जोडजू न. शलेाटी (पुिे); चशळवट, जडी (नर्र); शवेळ, चशवळ (सातारा); जोडिी, जुवडी. 
(खानिेश). 
 
जोडजोड स्त्री. जंर्जोड; एकी; एकात्मता : ‘लाला नरझसर्िासजीर्ा व यारं्ा जोडजोड आहेर्.’ 
- ऐको ४५७. 
 
जोडिी  स्त्री. १. जोड; साधंा जोडिे. (जोडिे चियापिारे् धातुसाचधत). २. जुपी; व्यवस्था; सोय 
: ‘त्येच्याजवळ र्ाडीबैलार्ी, मोटनाड्ार्ी जोडिी नको का ?’ - रैत ८. 
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जोडिे सचि. १. साधंिे; जुळचविे; संयोर् करिे; एकत्र करिे (िोन तुकडे). २. चमळचविे, अचधक 
लाविे; जोड िेिे (लाबंचवण्यासाठी); एकावर एक झकवा एकापुढे एक ठेविे (िुसरा थर, अस्तर). ३. जवळ 
जवळ लाबंीच्या पुढे, बाजूस, शजेारी ठेविे. ४. जंुपिे; मानेवर जू ठेविे झकवा खोर्ीर घालिे (रु्रे, घोडे 
याचं्या). ५. (ल.) जारे्वर रु्ंतचविे; कामाला लाविे, चर्कटचविे. [सं.जुड्] 
 
जोडिे सचि. १. जमचविे; र्ोळा करिे; सार्चविे. २. चमळचविे; संपाििे; स्वतःसाठी कायम करिे, दृढ 
करिे; (कृपा, स्नेह, मतै्री, आश्रय, धंिा र्त्यािी) : ‘आम्ही जें जें जोडावें । तें समस्तीं र्हीं भोर्ावें ।’ - ज्ञा 
१·२१७. [सं.जुड्] 
 
जोडिे सचि. १. पूिच करिे; तडीस नेिे; घडवनू आििे. २. युक्ती काढिे; तजवीज करिे; उपाय करिे. 
[सं.जुड्] 

अचि. १. ताब्यात येिे; चमळिे. २. (क्व.) भरभराट होिे; भरमसाठ चमळिे; लग्र्ा साधिे. 
[सं.जुड्] 
 
जोडिा चव. चमळचवता; संपािन करिारा. पहा : जोडका 
 
जोडिोड स्त्री. समायोजन. (िंाडी) 
 
जोडदंड पु. (व्यायाम) कसरत करण्यासाठी िोन आडवी लार्डे बसचवलेले साधन. 
 
जोड दुबीि (स्था) िोन्द्ही डोळे लावनू पाहण्यार्ी लहान िुबीि. 
 
जोडधंदा पु. मुख्य धंयाबरोबर करता येण्यासारखा िुसरा, छोटा धंिा. उिा. शतेीबरोबर 
कुकु्कटपालन हा जोडधंिा : ‘शतेकऱ्यास जोडधंिा बघून यावा.’ - धरार्ाले १४१. 
 
जोडनाि पु. तालीमखान्द्यातील एक साधन. 
 
जोडप न. जोड; साधंा; जोडिे; जुडचविे. (राजा.) 
 
जोडपट्टी स्त्री. १. (लोखंडी पािरहाट) पोहरे एकमेकाशंी अडकवनू माळ करण्यासाठी प्रत्येक 
पोहऱ्याच्या िोन बाजंूना बसचवलेपया लोखंडी पट्ट्ट्या. २. (स्था.) िोन रूळ लाबंीच्या बाजूने जोडण्यासाठी 
वापरतात ती साधंपट्टी. 
 
जोडपत्ता पु. जोडीने येिारे पान; पत्त्यातील एकामार्ून येिारी िोन पाने : ‘काय, एक्काबाशा होय 
का ंजोडपत्ता ?’ - वानर्ी २९. 
 
जोडपाडे चिचव. िंिाने; भेिबुद्धीने : ‘चवचधचनषेध जोडपाडें । जेथ चवशषे कमच वाढे ।’ - एभा ७·६७. 
 
जोडपी चव. जोडीिार; सोबती; बरोबरीर्ा; जोडीर्ा; जुळिारा (सजीव, चनजीव वस्तंूमध्ये). 
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स्त्री. (क्व.) १. जुळिी; मेळ; एकत्र जोडिे. २. जुळण्यास योग्य असिे; बरोबरी. 
 
जोडपे न. १. नवराबायकोर्ी जोडी : ‘अडर्िीमुळें  चववाहसंबंधाने बद्ध अशी स्त्रीपुरुषारं्ी चवसंर्त 
जोडपीं दृष्टीस पडतात.’ - चटकेले ४·२. २. जुळे; एकिम जन्द्मलेला मुलर्ा व मुलर्ी. 
 
जोडिळाचा सांधा १. (ल.) सततर्ा संयोर् झकवा संबधं; चनकटरे् साहर्यच (र्ारं्ले वाईट, सुख िुःख 
र्.). २. चनकटर्ी िाट मतै्री; स्नेह. 
 
जोडबंद  पु. एकास एक चर्कटवनू लाबंी वाढवलेला कार्ि. 
 
जोडमंडी स्त्री. वज्रमुष्टी व्यायाम; बठैक मारून िमाने िोन्द्ही हात व िोन्द्ही रु्डघे जचमनीवर टेकून 
करावयार्ा व्यायाम. 
 
जोडमंुदी स्त्री. जोडव.े (िंाडी) 
 
जोडरेघ  स्त्री. चवरामचर्न्द्हातील खूि ( - ); अपसारि चर्न्द्ह. 
 
जोडवे पु. चस्त्रयानंी पायाच्या अंर्ठ्याजवळच्या बोटात घालावयारे् र्ािंीरे् जाड व मोठे वळे. 
 
जोडवज्रांगी स्त्री. िुहेरी चर्लखत : ‘जोडवज्राचंर्या भेिौचन । भेिताए वके्षस्थळ’ - उह १३८२. 
 
जोडणशवि स्त्री. साधं्यावरील टीप. 
 
जोडा पु. १. एकार् जातीच्या पिाथार्ी जोडी. यापैकी िोन पिाथच प्रायः एकत्र असतात (पायातंले 
जोडे, एका ताण्यार्ी िोन धोतरे र्त्यािी); चववाचहत स्त्रीपुरुषारं्ी जोडी : ‘हा जन्द्मार्ा जोडा आहे.’ - मोरएल. 
१९; सजीव प्राण्यारे् (नरमािीरे्) जोडपे : ‘हा पचक्षयारं्ा जोडा ।’ - कक १·३·८५; जानव्यारं्ा जोड (पार् 
जानवी); िोन सोबती : ‘समाबसवतं कबीर खेचळया । जोडा बरवा चमळाला रे ।’ - तुर्ा २४३. २. पायातंील 
जोड्ापंैकी एक; पैजार; पायपोस; कोित्याही जोडीपैकी एक वस्तू; सोबती; चभडू. ३. जोडीिार; बरोबरीर्ा 
झकवा जोडीर्ा मनुष्ट्य, वस्तू झकवा उिाहरि. ४. भरिी श्राद्धात आपपया जातीरे् घालावयारे् मेहूि. 
(कुि.ठािे) (वा.) कोिाचा जोडा कोिाच्या पायाि नसिे - बडंाळी, घोटाळा, अव्यवस्था असिे. जोडा 
टाचिे - (र्ाभंारी) रेशीम भरण्यासाठी तजास अरीने भोक पाडिे. जोडा िाडिे, जोडा णझजविे - 
एखायाच्या भेटीसाठी अनेक फेऱ्या झकवा खेटे घालिे. जोडा मारिे, जोडेपूजा करिे - खरडपट्टी काढिे; 
पायपूजा करिे. 
 
जोडा पु. बरोबरी; उपमा. (चि. नसिे.) 
 
जोडा पु. भराडी र्ौरीच्या वळेी मुली परड्ावंर फुलाचं्या पाकळ्यारं्ी काढतात ती चर्त्रचवचर्त्र 
आकृती. (ना.) 
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जोडाई स्त्री. जोडिावळ; चनरचनराळ्या वस्तू झकवा तुकडे एकत्र जोडण्यार्ी मजुरी. [झह.] 
 
जोडाजोडी स्त्री. जुळवाजुळव : ‘करंू जोडा जोडी अक्षरारं्ी’ - तुर्ा ९३६. 
 
जोडाजोडी स्त्री. परस्परानंा जोडे मारिे; भाडंि; मारामारी; खेटराखेटरी. 
 
जोडारी  पु. यंत्रारे् तयार सुटे भार् जुळचविारा कारार्ीर. 
 
जोडाक्षर न. जोडलेले अक्षर. उिा. ि, म्ह, स्त र्त्यािी. 
 
जोडी स्त्री. १. जोडा; जोडपे; युग्म (एका जातीरे्); जुळे. २. संर्; जोड (हचरिास, पुराचिक र्त्यािीर्ा 
एक मुख्य व िुसरे मितनीस यासंह). ३. एका वळेी चफरचवण्यारे् िोन मुद्र्ल. 
 
जोडी स्त्री. बरोबरी; साम्य; तुपयरु्ित्व. 
 
जोडी स्त्री. १. ठेवा; साठा; राशी; लाभ : ‘रु्ि र्ाईन आवडी । हेचर् मािंी सवच जोडी ।’ - तुर्ा ११९३. 
२. प्राप्ती; संग्रह : ‘मानसा कचर तयाचर्र् जोडी ।’ - सारुह ४·१०४. 
 
जोडी स्त्री. सरकारी सारा, पट्टी. पहा : जुडी 
 
जोडी स्त्री. प्रारब्ध; नशीब : ‘तुिंें कमच असे सहज । आपली जोडी भोर्ावी ।’ - रु्र् २०·२१. 
 
जोडीचा चव. जोडीसंबधंी; बरोबरीर्ा. 
 
जोडीदार पु. १. साथी, सोबती, सवरं्डी. २. (समाज.) एकमेकाशंी पती झकवा पत्नी या नात्याने 
संबचंधत असलेली व्यक्ती. 
 
जोडीपाड पु. मुलारं्ा एक स्काऊटर्ा खेळ. 
 
जोडीव चव. तुकडे जोडून केलेले; ज्याला तुकडा जोडला आहे असे; जोडलेले; एकत्र केलेले; चठर्ळ 
लावलेले. 
 
जोडे शअ. शजेारी : ‘चर्कन सोपारी एकली कशी खाऊ । शीवजोडे भाऊ अंतर का िेऊ ॥’ - लोसाको. 
(अचह.) 
 
जोडे न. १. चववाचहत जोडपे; जोडा (स्त्री-पुरुषारं्ा, नरमािीर्ा) २. नारळारं्ी जोडी. (को.) ३. 
हातापायातंील जोडवे; वळे. (राजा.) 
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जोडेकरी पु. जासुिजोडी; हरकारे : ‘पत्रिशचनी जोडेकरी िोन्द्ही स्थली रवाना कराव ेचवस्तारे 
आपिासी पयाहाव.े’ - पेि ३·२२. 
 
जोडेजोडे चिचव. बरोबर; एकमेकाचं्या संर्तीने. (खा.) [जोडरे् चि.] 
 
जोडेपट्टी स्त्री. जोड्ानंी मारामारी; जोडाजोडी : ‘प्रसंर्ी जोडेपट्टी व्हायर्ी पाळी आली तरी.’ - 
चमरास ६३. 
 
जोडेिाड स्त्री. जोडे फाटेपयंत चफरावे लार्िे; यातायात : ‘वधूचपत्याप्रमािे त्यानंा जोडेफाडही 
करावी लार्ली नाही.’ - आंटा१९. 
 
जोढे अ. जवळ. 
 
जोि न. तलवारीर्ा बंि. 
 
जोि स्त्री. १. ज्वाळा. २. तेज; उजेड; र्कर्कीतपिा; शोभा; र्कर्की : ‘जोत जचरपटक्यार्ी.’ - 
एपो १९१. ३. तेज; पािी; लकाकी (रत्नारं्ी). ४. सफाई; र्काकी (वस्त्रार्ी). ५. पािी (शस्त्र झकवा 
हत्यारारे्). ६. जोर; जोम; सत्त्व; तेज; बळ; जोरकसपिा (पाऊस, ऊन, पीक, पिाथच, मनुष्ट्य, प्रािी, धंिा, 
व्यापार र्.र्ा). ७. प्रख्यात मािूस झकवा कडक िेवस्थान; जार्ती ज्योत. ८. घशातील जळजळ. (चि. 
लार्िे.) ९. वचहवाट हक्क. १०. कोवळी शेंर्. (िंाडी) [सं. ज्योचत] (वा.) जोि धरिे - तेज, शोभा, जोर, 
सौंियच संपािन करिे झकवा येिे. 
 
जोि पु. घुमट वायावर म्हिावयारे् एक र्ीत : ‘एक जोत र्ाण्यास त्याने आरंभ केला.’ - जोसह्ाचर 
६८. 
 
जोि न. १. जंुपलेपया बलैारं्ी जोडी. (चि. बाधंिे, लाविे, लार्िे.) २. बलैाचं्या जोडीने ओढलेला 
नारं्र. उिा. जोत र्ालले, जोत धरले, जोत पडले, जोत सुटले : ‘चवश्रामने जोत धरले होते.’ - शलूे ३१. 
३. जंुपिी. (खा.) ४. िोन होड्ानंी समुरात जाऊन मासे मारतात ते जाळे. (कु.) ५. नारं्रिी; लाविी. ६. 
बलैाच्या र्ळ्यास जू अडकचवण्यार्ा पट्टा. (व.खा.) (को.) [झह.; सं.युत] 
 
जोिक न. भाचकत; भचवष्ट्य : ‘मज स्वप्नापासाव मृत्यु आसे : ऐसें जोतकीं आसे ’ - परं्ो २२·३. 
 
जोिकशी चव. शते नारं्रिारा. पहा : जॉिकशी (र्ो.) 
 
जोिकार चव. िेवळाजवळील चिवे लाविारा. (र्ो.) 
 
जोििे सचि. (बलै) जुवास जंुपिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जोिदार चव. १. तेजस्वी; र्कर्कीत; लखलखिारा; प्रकाशमान. २. (ल.) शहािा; धूतच; 
समथच; हुषार; बुचद्धमान; प्रचतभाशाली. 
 
जोिपाि न. नारं्र, बैल वरै्रे शतेकीस लार्िारे सामान. 
 
जोिरा पु. ओटा; िेवळीपुढर्ी बसण्यार्ी जार्ा. (अचह.) 
 
जोिाड स्त्री. ज्योत. (ना.) (वा.) जोिाड िाविे - आर्लावपेिा करिे. 
 
जोिी पहा : ज्योिी : ‘तुमीं प्रथुवीरे्आ जोती । तुमीं स्वर्चिारे उर्चडती ।’ - चिपु १·८६. 
 
जोिीक न. ज्योचतष; ग्रहतारकाचिकाचं्या र्तीरे् शास्त्र : ‘सवचजे्ञ म्हिीतलें  : बार् : जोचतकातव जाचिजे 
:’ - लीर्पू ५५२. 
 
जोिीवंि पहा : जोिदार 
 
जोिे पु. जोडा; पाित्राि : ‘घोड्ाबलैो बाबा माजो जोतें चवसरलो.’ - लोसाको. [झह.जूता] 
 
जोिे न. चर्रेबिंी कडा, काठ. याच्यामुळे घरार्ी र्च्ची झकवा ओटा सुरचक्षत राहतो. र्ौथरा; र्च्ची; 
उंर् केलेली जार्ा; चर्ऱ्यानंी बाधंलेला ओटा; र्मारत बाधंण्यापूवीरे् चर्रेबिंी काम : ‘र्रुडपार्ूंर्ीं जोतीं ।’ - 
हचरचव ३·४·१३५. [का. जत्तचर्; सं. युक्त] 
 
जोिे न. १. चजने बलैार्ा र्ळा जोखडाशी बाधंला जातो ती िोरी झकवा पट्टा. २. जू; शळूे. [क.जत्तचर्; 
सं. योक्त्र] 
 
जोिेर न. धडुते; धोतर : ‘कमरे नेसला जोतेर.’ - एहोरा ९. 
 
जोिेके्षत्र न. (स्था.) र्मारतीरे् जोते व त्याच्या आतील भार् यानंी व्यापलेले एकूि के्षत्र. 
 
जो िो सना. १. जो कोिी; प्रत्येक जि; प्रत्येक मनुष्ट्य; हरएक व्यक्ती : ‘जो तो रे्ष्टवी मुला ।’ - भाराबाल 
९·७४. २. कोिी; कोिी एक; कोिीतरी : ‘जो तो म्हिे हा प्रर्डंवीर । सारं्ती राविासी बचडवार ।’ - राचव 
२१·११४. 
 
जोत्या चव. १. नारं्ऱ्या; नारं्रिारा मािूस; जोत धरिारा र्डी; शतेकरी. २. (ल.) र्ावढंळ; नारं्ऱ्या. 
३. (ल.) मंिबुद्धी; ढ; अक्षरशत्र.ू 
 
जोधा पु. योद्धा. 

चव. १. मजबतू; धष्टपुष्ट; राकट; पचहलवानासारखा : ‘ढेंसा कविु तो जोधारं्ा मेळावा ।’ - चशव
  ९४४. २. उंर्ापुरा; ; लठ्ठ व बळकट हातापायारं्ा. (व.) [सं.युध्] 
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जोन स्त्री. मासळीर्ा एक अवयव. (िंाडी) 
 
जोन्हळा, जोनांग पु. जोंधळा. ‘चवरूढलेया ंजोन्द्हळा । कचिसार्ा चनवाळा ।’ - ज्ञा १४·१२५. 
 
जोप, जोपे न. वासरू (र्ाईरे्, म्हशीरे्). पहा : जावपे : ‘र्ारं्ली जोपें चनपजण्याकचरता ंरर्िार 
जनावरे पाचहजेत.’ - र्ावंर्ाडा १८१. 
 
जोपिे उचि पोसिे; रक्षि करिे; साभंाळिे; खाऊचपऊ घालिे. [सं.रु्प् = रक्षि करिे] 
 
जोपयंि, जोपावेिो चिचव. जंव; ज्यावेळेपयंत. [सं.यावत्] 
 
जोपा, जोपन स्त्री. काळजी; चनर्ा; संर्ोपन; संरक्षि; जोपासना : ‘जो पाहे सिसद् चवर्ार हृियीं जोपा 
जनार्ी करी ।’ - रकाव्य ४. [सं.रु्प्] 
 
जोपािे अचि. वाढिे : ‘मर् ते अंकुर जोपाता ंरु्िीं पावले पचरपुष्टता ।’ - र्ीतािचव १३·१७८. 
 
जोपारिे अचि. उलट जबाब िेिे; बेपवाई िाखचविे; उद्धट होिे : ‘वर मलार् उलटं असं काय 
करता ंहो म्हिून जोपारावं ?’ - फानाछ १. पहा : जापारिे 

सचि. चिंडकारिे; तुच्छा मानिे; चतरस्कारबुद्धीने नाकारिे. 
 
जोपाऱ्या चव. िंोपाळू; चवसरभोळा. (िंाडी) 
 
जोपाविे, जोपासिे उचि. काळजी घेिे; चनर्ा राखिे; संर्ोपन करिे; बडिास्त ठेविे. (को.) 
[सं.रु्प्] 
 
जोपाशीर जोपा, जोपाशीि जोपा पहा : जोपासना 
 
जोपासना, जोपासिी स्त्री. चनर्ा; बडिास्त; काळजी; लक्षपूवचक पालनपोषि झकवा साभंाळ, संर्ोपन 
करिे; मशार्त. [सं.रु्प्] 
 
जोबन पु. १. स्तन; उरोज; कुर्; थान: ‘तंर् र्ोळी छातीवर जोबन कोवळे रसरसले ।’ - होबाला ८९. 
२. तारुण्य; ज्वानी. [सं.यौवन्] 
 
जोबनपट्टी स्त्री. १. जोबन; स्तन. २. (ल.) चस्त्रयावंर बसवलेला कर : ‘कुलाबकर आंग्ऱ्यानंीं तर 
सोनकोळ्याचं्या बायकावंर जोबनपट्टी नावंार्ा कर बसचवला होता.’ - जोसह्ाचर ४६५. 
 
जोबाळिी स्त्री. जोपासना. पहा : जोपाशीर, जोपा 
  
जोबेदंड  चव. १. शल्क्तमान; जोरिार; बळकट. २. जवानमिच; चधप्पाड; िाडंर्ा; र्लेलठ्ठ. 
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जोम पु. १. घटमुठपिा; िाढ्यच; घट्टपिा; शरीराच्या बाधं्यार्ा व रे्हऱ्यार्ा तजेला, भरिारपिा. २. 
शरीरातील बल; जोर; शक्ती; बळकटी (बाधं्याच्या घटमुठपिामुळे). ३. िम; अवसान. [सं.यौवन; क. 
िंोअम] (वा.) जोमाि असिे - १. िंोकात झकवा थाटात असिे. (माि.) २. जोरात असिे; उत्साहयुक्त 
असिे. 
 
जोमदार चव. १. घटमुठ : आवशेयुक्त. २. शल्क्तमान; बळकट; सामा यचशाली; जोरिार. ३. 
िमिार; अवसानयुक्त. ४. भक्कम; दृढ: ‘ियानंिानी त्याला जोमिार स्वरूप चिले.’ - व्यल्क्तरेखा ५१. 
 
जोय जवळ; पाशी. 
 
जोयजे पाचहजे; हवा.(अचह.) 
 
जोयशी  पु. ज्योचतषी; जोशी. (कु.) [सं.ज्योचतषी] 
 
जोर पु. १. जोम; शक्ती; ताकि; बळकटी. २. स्थैयच; िाढ यच; र्ंभीरपिा; िमिारपिा; सहनशक्ती 
(सजीव प्रािी, वस्तू यारं्ी.) ३. वरे्; शक्ती; आघात; िंपाटा; र्तीर्ा वरे् (वार, बिुंकीर्ी र्ोळी यारं्ा). ४. 
जुलूम; जबरिस्ती; अन्द्याय. ५. िाब; ताि; नेट; वजनार्ा भार. ६. जोष; पूिच वरे्; भर (रोर्, पाऊस, थंडी 
यारं्ा). ७. तालमीतील एक व्यायामचवशषे; िंड. (चि. काढिे.) ८. (यंत्रशास्त्र) पे्ररकशक्ती. ९. महत्त्व; भर 
: ‘या र्ोष्टीवर र्व्हनचरसाहेबानंीं बरार् जोर चिला होता.’ - केले १·१९९. [फा.] (वा.) जोर करिे, जोर 
िाविे, जोरास येिे - जबरिस्तीने वार्िे; अडथळा करिे; शक्तीर्ी, बलात्कारार्ी र्रज उत्पन्न करिे; 
तडीस नेण्यास, उरकण्यास कठीि करिे, जािे. जोर काढिे - िंड काढिे; व्यायाम करिे : ‘तू नाईलाजाने 
आपले जोर काढीत असतोस.’ - ओंकार २४. जोर चढिे - वरे् येिे; भरात येिे : ‘आता लढाईला खरा जोर 
र्ढलेला चिसतो.’ - लव्हाळी ६७. जोर देिे - १. पुष्टी; मित, आधार िेिे; भर िेिे. २. महत्त्व िेिे; चवशषे 
उल्लेख, चनिेश करिे. 
 
जोर पु. (नाचवक) पूर; समुरार्ी भरती (चवशषेतः पौर्णिमा - अमावस्येच्या चिवशीर्ी); उधाि. 
 
जोर पु. ज्वर; ताप. [सं. ज्वर] 
 
जोरकस चव. १. िंड काढिारा. २. व्यायामपटू; ताकिवान; सशक्त ३. (ल.) फायिेशीर; भरपूर 
उत्पन्न िेिारे; प्रभावी : ‘वॉझशग्टन व बाल्पटमोर या शहरातील मुक्कामही मोठे जोरकस रे्ले’ - वाघझसह २१५. 
 
जोरगि  स्त्री. उधाि; उसाि; समुरार्ी भरती (अमावास्या व पौर्णिमेर्ी) : ‘पुनवचे्या व 
जोरर्तीच्या चिवशीं भरतीच्या वळेीं मानसेर्ीं िारें बिं केपयावरसुद्धा काय चबशाि होती.’ - जोसह्ाचर ९४. 
(राजा.) 
 
जोरजबरी, जोरजुिूम स्त्री. पु. जुलूम; जबरिस्ती : ‘मला जोरजुलमाने आत बसता येण्यासारखे 
नव्हतेर्.’ - मसप्र १०८. 
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जोरििप, जोरििब स्त्री. १. हजर राहण्यार्ा तर्ािा. २. अन्द्यायपूवचक हरि; बलात्काराने हरि : 
‘जोरतलबेनें ऐवज झशिे यानंीं आचिला म्हिून वाता आहे.’ - ऐलेसं ९·४९८४. 
 
जोरििपी, जोरििबी स्त्री. जुलूम; जबरिस्ती. 

चव. १. जुलमारे्; जबरीरे्; जोरारे्; बळजबरीर्ी (हजेरी, पैसा उकळिे यासंबधंी मार्िी) : 
‘त्यापेक्षा ंअंमल जोरतलबीर्ा सुरू करावा.’ - चर्थोशा ७७. २. मग्रूर; अरेराव : ‘कोठें जोरतलबा महाल 
असतील, हरामखोरासं तंबी पोहोंर्वनू पैसा वसूल करून िेिे.’ - मिवा १·११८. [फा.] 
 
जोरििबीटीप, जोरििसर स्त्री. पत्त्याचं्या खेळातील एक संज्ञा. 
 
जोरदार, जोरवान चव. १. बळकट; सशक्त. २. पचरिामकारक; प्रभावी; सामा यचशाली. 
 
जोरपट्टी स्त्री. िोन थरानंा जोडिारी पट्टी : ‘जरूर पडपयास वरवंड्ा जोरपट्टीने जोडाव्या.’ - 
तप १३. 
 
जोरबळ  न. शारीचरक बल; पाशवी शक्ती; आडिाडंपिा; िाडंर्ाई; जुलूम. 
 
जोरबेजोर, जोरबेजौर चिचव. जोरावारीने; जबरिस्तीने : ‘र्ंग्रज घाट र्ढोन येन जोरबेजोर 
होसकट् ट्यार्ें ठािें घेतलें .’ - ऐलेसं ९·४४५४. 
 
जोरा पु. १. अचधकार; सक्ती; जोम; सत्ता. २. जुलूम; जबरिस्ती; अन्द्यायार्ा िंड, चशक्षा. ‘आम्ही 
रोजर्ारानं घेऊ काम. जोरा नको लोकारं्ा.’ - सीए १३३३. ३. शह; जोर : ‘स्वामीरे् पुण्यप्रतापें अबिालीस 
जोरा पोंर्वनू तंबी करतील.’ - र्मं २६०. [फा.िंोर] जोराि असिे - िंोकात असिे; भरात असिे : ‘बक्षी 
जोरात आहेत.’ - यहो ७. 
 
जोराविे अचि. १. (अक्षरशः व ल.) बळाविे; समथच, शल्क्तमान, परािमी, तेजस्वी होिे. २. 
जुलमी होिे; माजिे. ३. जोरार्ा होिे (वारा, पाऊस, मनोचवकार, रोर्). ४. वाढिे; फोफाविे : ‘िंाडे िुंडपे 
जोरावली, वलेी पसरू लार्पया.’ - वामा १५. 
 
जोरावर, जोरावार चव. १. जोरिार; बलवान; समथच : ‘मालोजी जोरावर ।’ - मध्वक ३१४. २. 
जुलमी; जबरीर्ा; जबरिस्त. 
 
जोरावरी, जोरावारी, जोरावा स्त्री. पु. १. बळजबरी; जुलूम; जबरिस्ती : ‘आपिावरी जोरावरी 
कचरताती.’ - मर्सा २०·४५. २. पाठपुरावा; पाठबळ; मित. [फा. िंोरावर्] 
 
जोरासोराना चिचव. उत्साहाने (िंाडी). 
 
जोरी स्त्री. ज्वारी. पहा : जोंधळा [झह.] 
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जोरी स्त्री. जुलूम; जबरिस्ती; पुडंावा : ‘चकलेकरी जोरी कचरतील.’ - मर्सा १६·३४. बळजोरी शब्िात 
हा शब्ि येतो. [फा.] 
 
जोरी चव. (बुचद्धबळार्ा खेळ) पाझठबा झकवा जोर चिलेले, िेिारे (प्यािे). या डावात एका बाजूने 
िुसऱ्यारे् जोरात असलेले मोहरे मारावयारे् नसते. [फा. िंोरी =बल] 
 
जोरी स्त्री. तापार्ी साथ.(र्ो.) [सं. ज्वर्] 
 
जोरी पु. सोन्द्यारे् मिी, मंर्ळसूत्र र्. डोक्यावर घेऊन चवकिारा सराफ. 
 
जोरू स्त्री. स्त्री; पत्नी; बायको. [; फा.] 
 
जोि स्त्री. जमिे; साजिे; शोभिे; जुळिे. (प्रा.) 
 
जोिीचा चव. चमलापी; जुळिारा; योग्य असिारा; शोभिारा. 
 
जोल्ल न. लाळेर्ा ओघळ. (बे.) [क. जोल्ल = लाळ] 
 
जोव स्त्री. वीज. (राजा.) [सं.चिव] 
 
जोविी स्त्री. जोखडार्ी चशवळ, खंुटी, खीळ. (राजा.) 
 
जोविे अचि. वीज र्मकिे. (राजा.) [सं.योतन] 
 
जोविे अचि. िाटी जमिे, होिे; घोंर्ाविे (माशा, मंुग्या र्त्यािी). (राजा.) [सं.योजन] 
 
जोवर, जोवरी चिचव. १. जोपयंत; ज्यावळेेपयंत. २. यावत्काल; चजतका वेळपयंत. [सं.यावत्] 
 
जोवळा पु. नामिच; नपुसंक. 
 
जोवाि  स्त्री. जमीन भाजिे, टहाळे तोडिे र्त्यािी शतेीर्ी सवच कामे करण्यासाठी अनेक 
शतेकऱ्यारं्ा जमलेला समूह; अनेक शतेकऱ्यानंी एकवट काम करिे; ताळे. पहा : सावड (राजा.) 
 
जोव्हारी  पहा : जोहरी 
 
जोश, जोष, जोस पु. जोम; जोर; आवशे; आवरे् : ‘तो कमालीर्ा थकला होता. उफाळिारा 
जोश आटोपला होता.’ - र्ि ९७. [फा.जोश]् 
 
जोशन न. चर्लखतार्ा एक प्रकार. 
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जोशी पु. जनावरे चवकिारी एक जात. 
 
जोशी, जोसी पु. १. र्ावात परं्ारं् सारं्िारा; भचवष्ट्य वतचचविारा; चभक्षकुी, जोसकी करिारा ब्राह्मि 
(चवशषेतः धंिेवाईक); ग्रामजोशी. पूवी ही वृत्ती असे व जोशाला र्ावात बलुते िेण्यार्ीही वचहवाट असे. २. 
कुिब्यातंील एक जात; कुडबुडे जोशी (कुिब्यातंील). हे सहिेवी मतारे् मुहूतच, ज्योचतष जाितात. 
[सं.ज्योचतषी] 
 
जोशी, जोसी पु. बर्ळ्याच्या जातीतील पक्षी; कुकुडकंुभा. 
 
जोसकी, जोसपि, जोसपिा, जोसीक स्त्री. पु. न. र्ावजोशार्ी वृत्ती, धंिा, वतन. 
 
जोसगंड पु. जोशास झनिाथी म्हितात. 
 
जोसाविे अचि. जोर धरिे; वाढीस लार्िे : ‘महाराष्ट्रातंील संस्था चनघतात व कशाबशा चटकतात, 
पि त्या जोसावत नाहींत.’ - नके ५१. 
 
जोहनळा पु. एक तृिधान्द्य; जोंधळा : ‘चशशुपाळ सैन्द्यारे् जोहनळे । पीटु करेिु एकें  वळेें  । उखळीं 
वसंुधरेर्ा ं।’ - चशव ९१४. [सं.यावनाल] 
 
जोहर पु. न. १. अग्नी : ‘जोहरीं रक्षील सपातें ।’ - मुआचि ९·७१. २. (ल.) संकट : ‘मला सत्य घालील 
कीं जोहरीं तो ।’ - झकसुर् ८८. ३. लाक्षार्ृह : ‘मार्ा ंजळत काचढलें  जोहरीं ।’ - ज्ञा. ११·६०. 
 
जोहरी, जोहारी, जोहोरी पु. १. सराफ; जव्हेरी; जवाचहऱ्या; रत्नपरीक्षक : ‘जैसा रत्नामाजी जोहारी । 
रत्न पारखी आपुलें ।’ - मुआचि ४१·१०१. २. जुना जरतार चवकत घेिारा; जरीपुरानावाला. ३. आरशा, फण्या, 
र्रकी भाडंी र्त्यािी चजन्नस चवकण्यासाठी िारोिार चफरिारा; अशी जात. ४. मिी, पोवळी चवकिारी एक 
जात. (व.) [अर.] 
 
जोहळा, जोहऱ्या, जोहा, जोया, जोहे पहा : जोंधळा (ना.) 
 
जोहार पु. १. चनकराच्या वळेी शत्रचू्या हाती पडण्याऐवजी झहिू चस्त्रया करीत असलेले अल्ग्नचिव्य. 
रजपूत लोकातं हे चवशषे प्रर्चलत होते. २. अल्ग्नसात होिे : ‘ऋचष जोहार जालें  ।’ - उर्ी १०१. [फा.जोहर 
= अल्ग्नचिव्य] 
 
जोहार पु. १. नोकर लोक राजाला वंिन करताना हा शब्ि‘हे वीरा’ या अथी वापरत असत : ‘रायाचस 
जोहार करुचन उचर्त स्थाझन बसैचवला.’ - परं्तंत्र १·१६. २. महार, र्ाभंार वरै्रे आपसातं झकवा वचरष्ठानंा 
नमस्कार करताना हा शब्ि योजत असत : ‘जोहार जी मायबाप जोहार ।’ - तुर्ा ३३६. [सं.जयहर] 
 
जोहार, जोहर न. १. जवाहीर; रत्ने र्त्यािी : ‘आंर्ावर जोहार फार खुलले । वनीं जिू पळस तरु 
फुलले ।’ - होबाला १३५. २. जवाचहऱ्यार्ा धंिा; सराफी. [अर.जोहर] 
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जोहारिे अचि. विंन करिे : ‘मर् जाऊचन बंिीजन । जोहाचरला नृपनंिन ।’ - कक ६·१५·२२. [झह. 
जोहारे] 
 
जोळ स्त्री. जळू (प्रािी). (र्ो.) 
 
जोळक न. माडार्ी बार्. (कु.) 
 
जोळी स्त्री. १. आतडे. (र्ो.) २. नारं्राला बैल जोडण्यार्ी िोरी. (ठािे) 
 
जोळोव, जळोव पु. जळि; सपचि. (र्ो.) [सं.ज्वल्] 
 
जोळ् क चव. फोल (भातारे्). (बे.) [क.जोळकु = फोलपिा] 
 
जोक्षीकन चिचव. फुरसतीने. (खा.) 
 
जोंदुिीं  स्त्री. एक काटेरी िंाड. (िंाडी) 
 
जोंधळा पु. एक प्रकाररे् तृिधान्द्य; त्यारे् रोप व िािा; ज्वारी झकवा त्यारे् ताट. [सं.यावनाल] (वा.) 
जोंधळे उचििे - शपथ घेिे. 
 
जोंधळी स्त्री. भईु आवळी; एक वनौषधी. चहर्ा काढा मधुमेहात िेतात. 
 
जोंधळी पोि जोंधळ्यासारखे बारीक सोन्द्यारे् मिी असलेली, र्ार-पार् पिरारं्ी, मधोमध जाळीर्ा मिी 
झकवा बेलपान असलेली पोत. 
 
जोंबडा पु. १. जुमडा; र्वतार्ा भारा, र्ठ्ठा; लाटा. २. (चवशषेतः) शतेात टाकलेला झकवा फळिंाडावर 
बाधंलेला झबडा (सरकारिाहीरे् चर्न्द्ह. यावरून शते कापिे झकवा िंाडावरर्ी फळे तोडिे यास सरकारी 
मनाई आहे असे समजण्यार्ी खूि). ३. (ल.) सैल बाधंलेली शेंडी. 
 
जोंबाड पहा : झोंबट, झोंबाड 
 
जोंबाळिे, जोमाििे उचि. १. उत्तम रीतीने राखिे, जपिे. पहा : जोपाविे. २. नेहमी र्ोंजारिे; लाड 
करिे (लहान मूल र्त्यािींना); नेहमी कुरवाळिे; लचडवाळपिे वार्चविे झकवा साभंाळिे; पाठीवरून हात 
चफरचविे. 
 
जॉ 
 
जॉख न. वजन. (र्ो.) 
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जॉिे, जुिे न. वहाि. (र्ो.) [झह.जूता] 
 
जॉिेकार, जुिेकार पु. र्ाभंार. (र्ो.) 
 
जॉबकाम न. छपाईरे् चकरकोळ काम; फुटकळ काम. 
 
जॉबर पु. रोखे बाजारातील शअेर खरेिी-चविी करिारा वर्च; मंिीवापयापासून चवकत घेऊन 
तेजीवापयास चवकिारा वर्च. 
 
जॉबर पु. १. छपाईर्ी चकरकोळ कामे करिारा. २. चर्रिीतील मुकािम. 
 
जॉजेट न. एक प्रकाररे् तलम कापड : ‘चनळसर रंर्ारे् पार्वारी जॉजेट ती नेसली आहे.’ - खेकडा 
१३२. 
 
जाँि, जाि बलैास काम चशकण्याकचरता केलेला खंुटारा; जनावरास वठिीस आिण्यासाठी केलेले 
साधन; एखाया मािसाला चशक्षा िेण्यार्ी रीत. (कु.) 
 
जौ 
 
जौ चिचव. जोपयंत. [सं.यावत्] 
 
जौजा स्त्री. पत्नी; स्त्री. उिा. राधा जौजे माधव = माधवार्ी पत्नी राधा. पहा : जवजे [अर.] 
 
जौजार पु. त्रास; कंटाळा. पहा : जोजार 
 
जौनपुरी पु. (संर्ीत.) एक रार्. र्ानसमय चिवसार्ा िुसरा प्रहर. 
 
जौस, जौसगी चव. उत्तम; र्ारं्ले. पहा : जोश (नंि.) 
 
जौहर पु. रत्न; जवाहीर. 
 
जौहर पु. १. आर्ीर्ी खाई : ‘मार्ा ंजळत काचढलीं जौहरीं । तें तें िेहासी चर् भय अवधारीं ।’ - राज्ञा 
११·६०. २. युद्धात हार होण्याच्या प्रसंर्ी बायकामुलानंा जाळून मारण्यार्ी रजपुतातील एक र्ाल. पहा : 
जोहार 
 
जौळ न. १. अभ्र; अभ्राच्छाचित आकाश. (को.) २. सपाट्यारे् वािळ; जोरार्ा वारा. यार्ा वेर् ताशी 
५० मलै असतो. (राजा.) 
 
जौळ पु. समूह : ‘कोंमेजे केतकी - जौळु : ’ - उर्ी ८·१८. [सं.जालम्] 
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जौळी चव. १. वािळी, तुफानी (हवा, वारा). २. वािळार्ा पचरिाम न होिारे; त्याला टक्कर िेण्यासाठी 
तयार केलेले (तारू). 
 
ज्या स्त्री. १. धनुष्ट्यार्ी िोरी. २. (भचूमती) जीवा; वतुचळाच्या पचरघातील कोित्याही िोन झबिंूना 
साधंिारी सरळ रेषा. ३. पाृ वी. [सं.] 
 
ज्याजुळ  स्त्री. व्याकुळता : ‘लचटकी ज्याजुळ न िेखे : आचि बाळु आहे काखे’ - ऋभ ४७६. 
 
ज्यािप्राय चव. जवळजवळ पूिच िंालेले; िंापयासारखे : ‘तो हौि ज्यातप्राय आहे.’ - पेि १८·१८२. 
[सं.जात + प्राय] 
 
ज्यािू चव. ज्यािा; बिली : ‘ ‘ज्यातू’ म्हिजे कोिी कामर्ार रै्रहजर असेल तरर् ज्याला काम चमळते 
असा कामर्ार.’ - श्रीनापें १२५. 
 
ज्यादम  न. जाजम. (र्ो.) 
 
ज्यान िार्दा पु. तोटा, नफा. [फा.] 
 
ज्यानी दुष्ट्मनी हाडवैर : ‘त्या चिवसापासून फडिीस व झत्रबकराव यारं्ा र्चतफाक (सख्य) व 
सखारामपंतासी ज्यानी िुशमनी.’ - ऐको ४६०. 
 
ज्यापक्षी, ज्यापेक्षा चिचव. ज्या अथी; कारि की; अशाकचरता. 
 
ज्यािि  न. (र्.) ज्यापासूनरे् अंकरूप फल; वतुचलर्ापारे् माप; धनुफल. [सं.] 
 
ज्याबीद, ज्याबूद चव. सुरचक्षत; शाबतू. [अर.शाबीत] 
 
ज्याणमिी, ज्याणमिी स्त्री. (भचूमती) भपूचरमाि; भमूापन; भचूमती; पाृ वीरे् के्षत्रफळ. [सं.] 
 
ज्याणमणिभूषा शिाका (स्था.) चजन्द्याच्या बाजूला बसवलेले नक्षीिार उभे िाडें, शलाका. 
 
ज्याणमिी नक्षी (स्था.) काटकोनाकृती जाळीर्ी नक्षी; आडव्या व उभ्या पट्ट्ट्या बाधूंन केलेली नक्षी. 
 
ज्याहां चिचव. जेथे. (राजा.) 
 
ज्याणहि चव. अज्ञानी; अचवर्ारी : ‘कारपरिाज (कारभारी) मनसुबेबाज व तरतुिी नाहीत केवळ 
ज्याहील आहेत हा िोष लार्तो.’ - ऐको ४६१. 
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ज्याहेिी स्त्री. पहा : जहािी. उग्रता; रार्ीटपिा; कडकपिा; चतखटपिा : ‘ते मपहारराव यारें् 
ज्याहेलीमुळें  हे खराबी ! मोटा सिमा रु्जरला.’ - मर्सा ७. [फा.] 
 
ज्युदी स्त्री. अंर्रखा. (र्ो.) 
 
ज्युणबिी स्त्री. महोत्सव; आनंिोत्सव; एखाया र्ोष्टीस, संस्थेस अर्र व्यक्तीस २५,५०,६० अर्र 
अचधक वष ेिंाली म्हिजे करावयार्ा उत्सव. [र्ं.] 
 
ज्यटू पु. तार्; सि. [र्ं.] 
 
ज्यणूनपर न. चहमालयाच्या पचश्चमेच्या कोण्ि प्रिेशात आढळिारे क्षुप. 
 
ज्यरूी स्त्री. न्द्यायालयात चनिचयासाठी नेमलेले परं्. पहा : जूरी. [रं्.] 
 
ज्येष्ठ पु. झहिू वषातील चतसरा मचहना. [सं.] 
 
ज्येष्ठ चव. १. वयाने मोठा; वडील; (भावडंामंध्ये) मोठा. २. उत्तम; उत्कृष्ट; श्रेष्ठ. ३. सेवते, नोकरीत 
अर्ोिर नेमिूक िंालेला. [सं.] 
 
ज्येष्ठिा स्त्री. (शाव्य.) नोकरीत सेवाकालानुसार चमळिारा वरर्ा िम. 
 
ज्येष्ठमध, ज्येष्ठीमध पु. एका औषधी वनस्पतीरे् मूळ. हा र्ोड असतो. यार्ा अकच  खोकपयावर 
िेतात. 
 
ज्येष्ठमंगि न. चववाह झकवा उपनयन संस्कार. [सं.] 
 
ज्येष्ठमूळ न. (र्.) समीकरिातील अशी संख्या की चजर्ा वर्च जास्तीत जास्त मोठा येतो : 
‘(क्ष,य) ला अनुिमे ऱ्हस्व आचि ज्येष्ठमूळ (रूट) संबोधले आहे.’ - कहीर् ५१. 
 
ज्येष्ठिय पहा : णविंणबि िय 
 
ज्येष्ठवड स्त्री. ज्येष्ठार्ा काल; सबधं ज्येष्ठ मचहना (आठवडा, पधंरवडा यासंारखा बनलेला शब्ि). 
 
ज्येष्ठा स्त्री. सत्तावीस नक्षत्रापंैकी अठराव ेनक्षत्र. [सं.] 
 
ज्येष्ठाकणनष्ठा स्त्री. १. समुरमंथनातून चनघालेपया िोन बचहिींपैकी वडील (ज्येष्ठा) ती अलक्ष्मी आचि 
धाकटी (कचनष्ठा) ती लक्ष्मी होय. काहींच्या मते फक्त लक्ष्मीर् समुरमंथनातून चनघाली. त्या वेळी चतला 
ज्येष्ठा म्हित व चतरे् चवष्ट्िूशी लग्न लार्पयावर चतलार् कचनष्ठा म्हिू लार्ले. २. वरील बचहिींच्या पूजेर्ा 
चिवस; भारपि शुद्ध पक्षातील ज्येष्ठा नक्षत्रार्ा चिवस. [सं.] 
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ज्येष्ठासन न. लहान साडूने मोठ्या साडूस लग्नात यावयार्ा मानपान झकवा लहान मुलीच्या 
लग्नप्रसंर्ी मोठ्या जावयास सासऱ्याकडून यावयार्ा असतो तो मानपान; ज्येष्ठ जावयार्ी पूजा. [सं.] 
  
ज्येष्ठांश  पु. अनेक भाऊ असताना सवांत वडील भावास वचडलार्णजत चमळकतीर्ा सवात जास्त 
चहस्सा चमळावयार्ा हक्क. 
 
ज्येष्ठी चव. ज्येष्ठ मचहन्द्यातील (पौर्णिमा). 
 
ज्योि स्त्री. स्मरिाथच सतत पेटत ठेवलेली ज्वाला/ज्योती. 
 
ज्योणि, ज्योिी, ज्योि स्त्री. १. उजेड; तेज; र्काकी; प्रभा; प्रकाश. पहा : जोि. २. वात. ३. रूप : 
‘तुका म्हिे होती । तुिंी मािंी एक ज्योचत ।’ - तुर्ा ३७७२. ४. पािी; तेज (रत्नारे्) : ‘तैसीर् चहचरयार्ी ज्योती 
।’ - यक्ष २·६४०. [सं.ज्योचतस्] 
 
ज्योणिरूप स्वरूप न. प्रत्यक्ष प्रकाश; स्वयंचसद्ध प्रकाश. 
 
ज्योणिमयय चव. १. ताराचंकत. २. तेजस्वी. 
 
ज्योणिणिंग, ज्योणिकिग पु. चशवारे् झलर्. ही बारा आहेत : ‘सत्य ज्योचतचलंर्ें बारा । प्रातःकाळीं स्मरि 
करा ।’ - भजू्या १०. पहा : बारा ज्योणिणिंग 
 
ज्योणििोक पु. आकाशातीत नक्षत्रलोक. [सं.] 
 
ज्योणिर्णवद पु. ज्योचतषी; ज्योचतषार्ा जािकार. 
 
ज्योणिर्णवद्या स्त्री. ज्योचतषशास्त्र. 
 
ज्योणिवैद्यक न. ज्योचतष शास्त्राच्या आधारे रोर्चनिान करिारे शास्त्र. 
 
ज्योणिष न. १. ज्योचतशास्त्र; ग्रहारं्ी र्ती जािण्यार्ी चवया; सामुचरक व ग्रहज्योचतष; रमलचवया. २. 
ज्योचतषार्ा उयोर् व धंिा; जोशीपिार्ी वृत्ती; जोसकी. [सं.] 
 
ज्योणिषचक्र न. नक्षत्रर्ोल. [सं.] 
 
ज्योणिषी पु. १. आकाशातील ग्रहताऱ्याचं्या ल्स्थतीर्तींरे् शास्त्र जाििारा, संशोधक. २. 
फलज्योचतष सारं्िारा; जोशी; र्िक : ‘पढोचन मुहूतच झर्तामिी । जाला ज्योचतषी ब्राह्मि ।’ - मध्वक ४३२. 
[सं.] 
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ज्योणिष्टोम पु. १. ज्यात सोळा ऋल्त्वज लार्तात असा यज्ञचवशषे, अल्ग्नष्टोम. २. (झनिाथी) मोठा 
डौल; जंर्ी तयारी असिारे काम. [सं.] 
 
ज्योणिष्ट्मा चव. तेजस्वी; तेजःपुजं; र्कर्कीत; संुिर; प्रकाशमान. [सं.] 
 
ज्योणिःशास्त्र न. सूयचर्रं, ग्रहतारे र्त्यािींर्ी ल्स्थती व र्ती यासंबंधीरे् शास्त्र; खर्ोलशास्त्र; 
फलज्योचतषशास्त्र. [सं.] 
 
ज्योत्स्ना स्त्री. र्ािंिे; र्रंप्रकाश; कौमुिी. [सं.] 
 
ज्योहबेज्याह चिचव. जार्ोजार्. 
 
ज्वर पु. ताप. [सं.] 
 
ज्वरपाचवा, ज्वरपाचावा पु. ताप चनघापयानंतर झहडाचफरावयास लार्पयामुळे उलटलेला ताप; नजर 
लार्पयामुळे उलटलेला ताप. 
 
ज्वरमापक, ज्वरमापी पु. ताप मोजण्यार्ी कारे्र्ी नळी : ‘ताप आहे की काय म्हिून ज्वरमापक 
लावनू पाचहले.’ - समक १२. 
 
ज्वरणवपाक पु. तापार्ा भर; जोरार्ा ताप. पहा : णवपाक. [सं.] 
 
ज्वरसृणष्ट, ज्वरसृष्टी स्त्री. तापाच्या रु्ंर्ीमुळे पडिारे स्वप्न, होिारा भास. [सं.] 
 
ज्वरहारी चव. (वैयक) ज्वरघ्न; ज्वर नाहीसा करिारे (रव्य झकवा औषध). [सं.] 
 
ज्वराणिसार पु. तापाबरोबरर्ा अचतसार; हर्वि. [सं.] 
 
ज्वरांकुश पु. तापावरील एक औषध. [सं.] 
 
ज्वरांश पु. तापार्ी कसर; किकि; तापार्ी लक्षिे. [सं.] 
 
ज्विज्जहाि चव. अचतजहाल; कडवा सरकारचवरोधी. [सं.] 
 
ज्विन न. १. पेट; जळिे; िहन. २. चवस्तव; अग्नी. ३. जळिे. [सं.] 
 
ज्विन िापमान एखािा पिाथच झकवा चमश्रि ज्या तापमानापयंत तापचवपयास पेट घेते ते तापमान. 
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ज्विनमूल्य न. एक गॅ्रम वजनाच्या पिाथारे् ज्वलन िंाले असता त्यापासून बाहेर पडिाऱ्या 
उष्ट्ितेच्या कॅलरी (उष्ट्माकं). 
 
ज्विनांक पहा : ज्विनिापमान 
 
ज्विंि चव. १. धर्धर्ती; तीव्र; जबरिस्त : ‘चमयाचं्या जीवनातंील ती एक ज्वलंत महत्त्वाकाकं्षा होती.’ 
- एपर्ार ५६. २.भडका उडेल असा. 
 
ज्वणिि चव. १. जळत असलेले. २. जळलेले; िग्ध िंालेले. [सं.] 
 
ज्वल्य स्त्री. १. त्वषे; संताप; िोध; रार्. २. भीती; धाक; भयार्ी प्रबळ भावना. ३. िुरं्धी; घाि. [सं.] 
 
ज्वाि न. औत. पहा : जोि (कु.) 
 
ज्वान, ज्वानी, ज्वानकट्टा, ज्वानकठ्ठा, ज्वान मदय, ज्वान मदी, ज्वामदी, ज्वानाणदवानी पहा : जवान 
र्त्यािी. : ‘अंर्ीं तारुण्यार्ा बहर ज्वाचनर्ा कहर, माचरते लहर, मिन तलवार ।’ - राला ११३. 
 
ज्वामदय, ज्वामदी पहा : जवानमदय, जवानमदी 
 
ज्वार, ज्वारी स्त्री. जोंधळा. [सं.](वा.) ज्वार भडकिे, ज्वारी भडकिे - ज्वारी वाळिे. (व.) 
 
ज्वारी पु. जुर्ार खेळिारा; जुवा खेळिारा : ‘बहीरवी अवस्थान : ज्वारी उपरो : ’ - लीर्पू ९२. 
 
ज्वारी पोि स्त्री. ज्वारीसारख्या मण्यार्ी पोत. (िंाडी) 
 
ज्वािक न. (भौ.) शरे्डी झकवा ओव्हन (भट्टी) र्ा एक भार्. यातून ज्वाला झकवा उष्ट्िता बाहेर चिली 
जाते. 
 
ज्वािा, ज्वाळ, ज्वाळा स्त्री. ज्योत; जाळ; अल्ग्नचशखा; जळत असिारा चवस्तव. [सं.] 
 
ज्वािाग्राही चव. जळिारे; जळण्याला योग्य; जलि पेट घेिारे. [सं.] 
 
ज्वािापटि न.  ज्वालारं्ा समुिाय; आर्ीर्ा डोंब, िंोत. [सं.] 
 
ज्वािामाळी पु. अग्नी. [सं.] 
 
ज्वािामुख न. ज्वालामुखीरे् तोंड; ज्वालामुखी पवचतारें् कंुड. 
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ज्वािामुखी पु. पाृ वीच्या पोटातील उष्ट्ितेमुळे वाय ू व तप्तरस ज्या पवचताच्या तोंडावाटे बाहेर 
पडतात तो पवचत. 
 
ज्वािामुखी स्त्री. एक िेवी. चहच्या मुखातून ज्वाला चनघत असते. 
 
ज्वािामुखी, बणहःस्त्रावी खडक (भशूा.) भपूषृ्ठातून लाव्हा रस बाहेर ओतला जाऊन तयार िंालेला 
खडक.  
 
ज्वािारस पु. ज्वालामुखीतून बाहेर पडिारा रव. 
 
ज्वाहार न. जवाहर : ‘अंर्ावर ज्वाहार िंळके भारी’ - मला १६३. 
 
ज्वाळी चव. ज्वालामय : ‘चतजा नेत्र ज्वाळी जातविे’ - नार्ा ५४४. 
 
ज्वाळी स्त्री. जासुिामाफच त आलेला लेखी राजािेश : ‘ज्वाळीया आलीया’ - लीर्पू ७४. 
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झ 
 
झ मराठी विचमालेतील र्ोचवसाव ेअक्षर आचि नवव ेव्यंजन. यारे् ज या विाप्रमािे िोन उच्चार आहेत. 
एक तालव्य. उिा. झिंर्िे, िेंब्रा व िुसरा िंतमूलीय. उिा. िंटिे, िंर्ा. 
 
झउि चव. (अचशष्ट) लफंर्ा; थापेबाज. (ना.) 
 
झक, झक्क स्त्री. १. मासा. २. (ल.) वाईट र्ोष्ट; झनय कमच. [सं.िंष् = मासा] (वा.) झक मारिे - 
(अचशष्ट) १. ढोबळ र्ूक करिे; मूखाप्रमािे वार्िे. २. झनय कमच, व्यचभर्ार र्. करिे; लोकसंप्रिायाचवरुद्ध 
वार्िे. ३. करू नये ती र्ोष्ट केली असे कबलू करिे झकवा कबलू करून चतच्याबद्दलर्ा िोष आपपया पिरात 
घेिे. झक मारीि पडिे - चनरुपयोर्ी, चनष्ट्फळ होऊन पडिे. (एखािी र्ोष्ट) झक मारीि करिे, झक मारीि 
जािे, झक मारीि देिे, झक मारीि येिे, झकि करिे, झक्कि करिे, झकि जािे, झकि देिे, झकि येिे; 
झक्कि जािे, झक्कि देिे, झक्कि येिे - र्च्छा नसताही नार्लाज म्हिून करिे - जािे र्.; आपसुख करिे 
र्.: ‘या भरवसेनें िवचडलें  लुब्धा । येईल िंकमारू म्हिोचन ।’ - िाचव ४४०. पहा : झकि, झक मारीि राहिे 
- भीक मार्िे; नार्लाज म्हिून हात र्ोळीत बसिे; बोंबलत राहिे : ‘मार्ें िौलत चकल्ले स्वामींरे् स्वामी 
घेतील. कजचिार िंक मारीत राहतील.’ - ऐलेसं १·१७७. झक मारून झुिका खािे - िंक मारिे; मूखचपिा 
करिे. (कर.) 
 
झक स्त्री. िंाक; र्मक; चिपचविारा प्रकाश : ‘िंक पडे नयनीं । जाय चनघोचन ।’ - िाचव १७८. 

चव.  िंक्क; भपकेिार; र्कर्कीत; िंर्िंर्ीत; लख्ख : ‘िंळकत िंक िंक घनिाचमनी ।’ - िाचव 
४९६. [सं.र्कास्] 
 
झककि, झककन, झककर, झकणदनी, झकणदशी चिचव. एकिम र्मकून; तेज पाडून; लकाकत. 
 
झककिे अचि. िंळकिे; िंकाकिे; र्काकिे : ‘शषेफिारं्ी आकृती । चहरेजडीत िंककती ।’ - 
हचरचव ३४·११८. [िंकरे् चि.] 
 
झकझक, झकझकी स्त्री. र्काकी; तेज; र्मक; लकाकी; िंळक (अल्ग्न, तारे वर्ैरेर्ी). 

चव. लखलखीत; र्कर्कीत; प्रकाशमान; िंळकिारे. [िंकरे् चि.] 
 
झकझक, झकझका चिचव. लखलख करीत; र्कर्कत; िंळकत. 
 
झकझकिे अचि. र्काकिे; िंर्िंर्िे; लखलखिे; र्मकिे. 
 
झकझकाट पु. लखलखाट; र्कर्कीतपिा; र्कर्काट; अचतशय प्रकाश. 
 
झकझकीि चव. र्काकिारे; तेजस्वी; िंळकिारे; लखलखिारे. 
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झकटिे  अचि. १. घसटिे; (जाताना, येताना) घासून जािे; र्ाटून जािे. २. िंर्डिे; भाडंिे; 
कलह करिे. पहा : झगडिे. 
 
झकडी  चिचव. र्ारं्ली; उत्तम : ‘आकडी घालंू िंकडी पैंजन फकडी । सबा म्हनी राया । आकडी 
घालू आमी साजनी बाया ।’ - लोसाको 
 
झकिे अचि. १. चवल्स्मत होिे; मोहून जािे; फसिे; चिपून जािे; थक्क होिे; र्किे : ‘येती ना चिज 
केवलान्द्वय िंके कृष्ट्िापुढें िारके ।’ - आसुर् १८. २. मोहून, भरुळून, हुरळून, र्ोंधळून जािे; र्ुकिे; 
भटकिे; मार्च सोडून जािे; बहकिे; फसिे : ‘िेखोिेखी रु्रु कचरती । चशष्ट्य चशिती । रु्रुर्ी पचरक्षा नेिती । 
िंकोचन जाती ।’ - िाचवधा १३५. 
 
झकि, झक्कि चिचव. चनरुपाय म्हिून; िंकमारीत; नार्लाजाने. हा शब्ि सवच चियापिारं्ा रु्ि िाखचवतो 
आचि पुरुष व वस्तू यानंा लार्तो : ‘मी िंक्कत टोपली सुपे उर्लली’ - शलूेक ७९. [सं. िंक्] 
 
झकपक, झकमग स्त्री. १. र्काकी; िंळक; र्मक. २. साफसुफी; र्कर्कीतपिा. ३. 
नीटनेटकेपिा; टापटीप. 

चव. साफसूफ; र्कर्कीत; लख्ख. [िंकरे् चि.] 
 
झकमक स्त्री. र्कमक; भाडंि; खटका; खडाजंर्ी. (चि. िंडिे.): ‘िंकमक सुरू िंाली कीं अशा 
बातम्या चनघायच्यार्.’ - सूयचग्र २३५. 
 
झकिट  चव. १. चवचक्षप्त २. लहरी. (िंाडी) 
 
झकिी  चव. स्वच्छंिी वृत्ती. 
 
झकवि, झकविी, झकविूक स्त्री. १. फसविूक; ठकविूक; भलूथाप. २. फसले रे्पयार्ी ल्स्थती, 
प्रसंर्. 
 
झकवाद  पु. १. शुष्ट्क वाि; चवतंडवाि. २. लपंडाव; फसवचेर्रीरे् भाषि; ठकवाि. ३. 
चमा यावाि; अचहतकारी भाषि, उपिेश : ‘आिीक कोिारे् िंकवािीं । वावरों नेिों मानसा ।’ - मुसभा १२·३४. 
 
झकाकिे अचि. अचतशय िंकिंकिे; र्काकिे; लखलखिे; लकाकिे; िंळकिे : ‘सतेजीक तेज 
िंकाकी लखाखी ।’ - रामक १·९०. [सं.र्कास्] 
 
झकाकी  स्त्री. र्काकी; र्कर्काट; िंर्िंर्ाट; तेजल्स्वता; तकाकी. 
 
झकाकीि, झकाकि चव. १. र्कर्कीत; तेजःपुजं; सतेज. २. सफाईिार; तजेलिार. 
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झकाझक, झकाझका चिचव. १. धडाधड; खळखळ; िंडिंडा (पैसा येिे - जािे). २. एकिम व 
एकसारखे; र्प्पचिशी. [ध्व.] 
 
झकाझकी स्त्री. १. िंकाकी; भपका; पोकळ डौल : ‘िंकािंकी िंकों नका । ठकाठकी ठकों नका 
।’ - िाचव २०·८. २. कटकट; व्याप; भाडंि: ‘फुकटच्या िंकािंकी पाचहजेत कशाला’ - उअ १२०. 
 
झकाझोक स्त्री. ऐट; नखरा; डौल; थाटमाट; नटूनथटून डौलाने जािे. (चि. लाविे, माडंिे, 
करिे, बनून र्ालिे.) 
 
झकार स्त्री. उष्ट्ि हवेर्ी लपेट. (ना.) 
 
झकारपटी स्त्री. खरडपट्टी; खडसाविी; खरपूस समार्ार. (र्ो.) 
 
झकास, झकाथ चव. १. र्ारं्ला; उत्कृष्ट; मारू. २. ऐटबाज; डौलिार. (कु.) ३. र्कर्कीत. 
 
झकू पु. तर्ािा; भिुभिु; नेट : ‘आचफ्रकावापयानं मेव्हण्याच्या मार्ं िंकू लावपयापासून र्ंप्यार्ी 
धावाधाव र्ाललेली चिसते.’ - लव्हाळी २२६. 
 
झकेिी पु. िुंला; िंोपाळा 
 
झक्क चव. १. र्क्क; लख्ख; उत्कृष्ट; र्काकिारे; र्ारं्ले चिसिारे. २. पहा : झकास 
 
झक्ककि, झक्ककन, झक्ककर, झक्कणदनी, झक्कणदशी र्. शब्द ‘झक’ मध्ये पहा. 
 
झक्कड स्त्री. िंर्डा; र्कमक. [झह.] 
 
झक्कड चव. स्वच्छंिी; हेकेखोर; हट्टी; िुराग्रही. 
 
झक्की चव. लहरी; छाचंिष्ट. (व.ना.) 
 
झकू्क पु. १. (चवटीिाडूंर्ा खेळ) एक संज्ञा; रु्ि (माकच ) मोजण्यार्ा पचरमािवार्क शब्ि; एक सबधं 
डाव; रे्म; वकट, लेंड र्. झजकपयावर डाव लार्ू होऊन एक िंकू्क होतो. २. उतारीच्या रंर्ारे् पान नसपयास 
िुसऱ्या रंर्ारे् पान टाकून भारी पानवापयाला डावातंील सवच पाने घ्यायला लावण्यार्ी चिया. (कर.) 
 
झकू्क पु. तर्ािा; नेट. 
 
झकू्क पु. (अश्लील) मैथुन; स्त्रीसंर्; संभोर्. 
 
झगझग, झगझगिे, झगझगाट, झगझगीि, झगझगीि पहा : झकझक र्. 
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झगझग  स्त्री. िर्िर्; यातायात : ‘प्रवासार्ी िंर्िंर् नाही !’ - कोउ ४५. 
 
झगझाप  स्त्री. िंडप; उडी : ‘सावळ्या सुरतीवर नार टाचकते िंर्िंाप । माझ्या र् बाळार् ंअजून 
बाळरूप ।’ - लोसाको. 
 
झगटिे  उचि. १. जोराने पकडिे; धरिे; कवटाळिे. २. जोराने पुसिे, घासिे. ३. िंाडिे; 
िंटकिे : ‘हस्तीं िंर्टी कबरीभार ।’ - नमसा २०·१८. 

अचि. १. जोराने िंोंबिे; चर्कटिे; िाबिे; खेटिे; चभडिे; चबलर्िे : ‘ब्रह्मचवये िंर्टैली । परा 
र्ार्रैली ।’ - ऋव ५९४. २. िंर्डिे; भाडंिे; (एखायावर) र्ालून जािे; जोराने हल्ला करिे; तुटून पडिे; 
चभडिे; वाि करिे. पहा : आदळिे : ‘मेरू मािंर िंर्टले । तैसे रथ अचतरथ तर्टले ।’ - एरुस्व ११·२४. ३. 
जडिे; वधेिे : ‘माझ्या स्वरूपीं िंर्टलें  मन ।’ - एभा. १४·१६२. [ध्व.] 
 
झगडिे  अचि. १. भाडंिे; तंटा करिे; वािचववाि करिे; हुज्जत घालिे; लढिे. २. चबलर्िे; 
िंोंबिे; िंर्डिे. ३. कष्टिे. [क.] 
 
झगडा पु. मुलींर्ा एक खेळ. 
 
झगडा पु. मूपय; पैसे; झकमत : ‘एका चभचल्लिीला मी िंर्डा भरला आहे म्हिून एक मुसलमान उर्लून 
घेऊन रे्ला.’ - प्रबोध ८·११·१६. 
 
झगडा, झगड पु. स्त्री. १. तंटा; भाडंि; कलह. २. कज्जा; मुकद्दमा; खटला. ३. लढाई; युद्ध : ‘तो िुःशासन 
राया सहिेवा बधुंसीं करी िंर्डा ।’ - मोकिच ९·६. ४. (नाटक) िोन पात्रारं्ा संर्ीत वािचववाि, संवाि, 
छक्कड : ‘अर् म्या पुष्ट्कळ संर्ीत िंर्डे.. संर्ीत छक्कडी पाचहपया आहेत.’ - घोटाळा ५. ५. (ल.) एकरूपता; 
चमश्रि : ‘राजहंसापुढें । र्ारं्ूर्ें आर्रडे । तोडी जेवीं िंर्डें । क्षीर नीरारे् ।’ - ज्ञा १४·२०७. [क. ज (िं)र्ळ; 
झह.] 
 
झगडाऊ, झगडाळू चव. भाडंखोर; भाडंकुिळ; कलहचप्रय; तंटेखोर. 
 
झगडाझगड स्त्री. १. भाडंाभाडंी (सामुिाचयक, सावचचत्रक); जोरारे् भाडंि, कज्जा. २. मुकद्दमा; 
खटला. 
 
झगडारगडा पु. खडाजंर्ी; धडकाधडकी; र्लबपयाने युक्त असे मोठे भाडंि. 
 
झगडी चव. स्त्री.  भाडंखोर; तंटेखोर; भाडंकुिळ : ‘वासनाबायको शजेारीि । िंर्डी कुटीळ मोठी िारुि ।’ 
- भपसं २१. 
 
झगडेकार चव. भाडंिारा; तंटेखोर; कलहचप्रय. (र्ो.) 
 
झगबग स्त्री. तळमळ; अस्वस्थता. 
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झगमग स्त्री. र्काकी; लकाकी. पहा : झकमग : ‘िीपाचर्या िंर्मर्ा । जाळील हें पतंर्ा ।’ - ज्ञा १३·७४०. 
चव. लखलखीत; र्कर्कीत. [िंकरे् चि.] 

 
झगमगिे अचि. िंळकिे : ‘केशर कस्तुरी भाळी िंर्मचर्ताहे ।’ - श्रीसप्र ४·१७. 
 
झगमगाट पु. र्मर्माट. 
 
झगमगी  स्त्री. र्काकी; तेज : ‘िेखोचन िीपरूप िंर्मर्ी । उपभौर्बुद्धी पतंर्ीं ।’ - एभा ८·८९. 
 
झगमगीि चव. तेजस्वी; तेजःपुजं : ‘त्रयोिश वष ेरजनींत । िंर्मर्ीत होते पै ।’ - पापं्र ३६·३३. 
 
झगरे, झगरी न. स्त्री. १. पेटवलेपया र्ोवऱ्यारं्ा, रखरखीत चनखाऱ्यारं्ा ढीर् (स्वयंपाकासाठी, 
शकेण्यासाठी). चवस्तव. २. थोडासा चवस्तव असलेली तप्त राख. (चर्.) ३. (सामा.) शकेोटी; आर्टी : 
‘शतेातूंन शतेकरी लोक शीतचनवारिाथच मोठमोठ्या िंर्ऱ्या पेटवनू सभोंवतीं बसले होते.’ - मौयो २१५. [ध्व.] 
 
झगिे न. लहान मुलारं्ा िंर्ा; िंबले. [झह. िंंरु्ली] 
 
झगा पु. १. पायघोळ अंर्रखा : ‘पाळी येकला चत्रजर्ा । अंर्ीं चपवळा िंर्ा ।’ - मध्वक ३५. २. मारे् 
रु्ंड्ा असलेला व कमरेजवळ र्ुण्या असलेला मुलींर्ा र्ळ्यापासून पायापयंतर्ा कपडा. 
राजव्यवहारकोशात याला प्रचतशब्ि कंर्ुकी असा चिला आहे. [फा. जुब्बा, जुबा] 
 
झगागी स्त्री. िंर्ी. पहा : झकाकी 
 
झगाझगा चिचव.  भराभर; जलि : ‘ऐन र् िुपारीर्ा कोि येतोया िंर्ािंर्ा । बंधूच्या चभर्बाळीर्ा 
मोती करीतो भर्ाभर्ा ।’ - लोसाको. 
 
झगार न. १. पावसार्ी अंधारी; मळभ; आभाळ; मेघारें् अवडंबर. (चि. येिे, उठिे, चनघिे, घालिे.) 
२. अभ्रपटल; ढर्ारं्ा समुिाय; मोठा ढर्. ३. पावसार्ी सर. (चि. पडिे.) 
 
झगाळ चव. पायघोळ; ऐसपैस : ‘िंर्ाळ, जनंु की रानीवनी ।’ - मढे ६४. 
 
झगी स्त्री. मासे पकडण्यारे् कंुपि. (िंाडी) 
 
झगी स्त्री. र्काकी; तेज; िंाक; िंकाकी : ‘जेवीं का ंझशपीरे् अंर्ीं । जडली रुपेपिार्ी िंर्ी ।’ - एभा 
२२·२३९. 
 
झगुिा पु. िंबले. (िंाडी) 
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झजकारून चिचव. स्वच्छ; सुस्पष्ट : ‘निीच्या पपयाडून हाका मारी िंजकारून । मािंा भाऊराया आला 
पार चशिर्ारून ।’ - लोसाको. 
 
झझिा पु. पखंा; झविंिा. (व.) [सं.वीजन] 
 
झझन पु. पखंा. (व.) 
 
झट न. लर्ाडं; लोढिे; चलर्ाड; खेकटे; िंेंर्ट; उपरव; उपाधी (मनुष्ट्य, प्रसंर्, ल्स्थती याकडे 
उपयोर्). र्तर अथी पहा : िचांड : ‘मध्वनाथ म्हिे आलें  होतें िंट । परसरामभट िबावीलें  ।’ - मध्यक ७६. 

स्त्री. न. १. आघात; धक्का; धुसिी; ठोका; चहसका; प्रहार. (चि. लार्िे.) : ‘आिळता ंमोहार्ीं िंटें 
। ज्यार्ा बोध किा न पालटे ।’ - एभा २५·३३२. २. ठेर्; ठोकर. (व.) (वा.) झट घेिे - बालंट रर्िे; 
चवनाकारि आरोप करिे. झट िागिे - १. िंळ पोर्िे; शब्ि लार्िे. २. ब्याि मारे् लार्िे; ससेचमरा, लर्ाडं 
पाठीशी लार्िे : ‘कीं चभता ंमज एका उद्धचरता ंलार्तील फार िंटें ।’ - मोसंशय ४५. झट िाविे - १. कंटाळा 
येईपयंत र्प्पा मारिे. २. तर्ािा करिे. 
 
झट, झटसा चिचव. लौकर; त्वरेने; जलिीने; िंटकन; र्ुटकीसरशी; ‘तेव्हा ंभीम उठोनी रे्ला बाहेर 
तूिच िंटसा रे ।’ - कीत १·१८. [सं.िंचटचत] 
 
झटक स्त्री. १. र्टचिशी जाऊन परत येिे; फेरफटका; फेरा; ये जा. (चि. मारिे.) २. िंटका; 
िंटकारा; फटकारा; तडाखा. (चि. मारिे.): ‘हासें िेखोचन मातें िंटक उठचवता ंकाय सारं्ूं कपाळा ।’ - 
आकृ २९. [ध्व.] (वा.) झटकझुटक करिे - रार्ाने बोलिे; डाफरिे : ‘वामननं सूयाला आिखी थोडं 
िंटकिुंटक केलं.’ - बाचवबु २७१. 
 
झटकिे  अचि. १. सटकिे; िंडाडिे; िंटकन चनसटिे. २. (एखायापासून) चवभक्त होिे; चनराळे 
राहिे; संबधं तोडून वार्िे; तुटक वार्िे. (या अथी हे चियापि सामान्द्यतः फटकिे या चियापिाला जोडून 
येते. उिा. िंटकून फटकून राहिे, असिे.) 
 
झटकिे, झटकाणविे उचि. १. िंाडिे (वस्त्र). २. वस्त्राने िंाडून टाकिे; फटकारा मारून, चहसडा 
िेऊन िंाडिे. ३. (धान्द्य, अग्नी र्त्यािींवर) वारा घालिे; फोल, कोंडा र्. चनघेल असे करिे; पाखडिे. ४. 
पखंा र्त्यािीने वारा घालून अग्नी प्रज्वचलत करिे. ५. चहसडिे; चहसडा िेिे; िंटका िेिे; िंाडिे (हात, 
पाय र्.). 
 
झटकन, झटकर, झटणदनी, झटणदशी चिचव. लौकर; जलिीने; त्वरेने; र्टकन; लर्बर्. [का. 
ि(ध)क्कने] 
 
झटका, झटकारा पु. १. (विेनेर्ा, िुःखार्ा) आवरे्; कळ; लहर; आर्का; चतडीक; र्मक; 
करक. २. एखाया व्याधीने पछाडपयार्ी अवस्था. ३. (काठी र्.र्ा) तडाखा; फटकारा; रट्टा; आघात. ४. 
चहसका; चहसडा (हाताने, पायाने मारलेला) : ‘हातानें माचरन िंटका ।’ - मसंर्ी ४७. ५. (शस्त्रार्ा) िंपाटा; 
फटकारा; फेर; मंडळ. ६. वस्त्राच्या शवेटार्ा फटका; फटकारा. (चि. मारिे, िेिे, बसिे.) ७. (वाऱ्यार्ा) 
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वरे्; िंपाटा; सपाटा; सोसाटा. ८. (रार्, वारा, संताप र्त्याचिकारं्ा), फिकारा; िंिकारा. ९. िंपाटा 
(भतू, चपशार् र्त्याचिकारं्ा). १०. िंोका; पाय मारे्पुढे होिे (नृत्यातील). ११. (हातार्ा, शरीरार्ा) 
हेलकावा; हेलावा; िंोक; िंोल. १२. (धान्द्य र्. सुपात घालून झकवा पखं्याने) फटकण्यार्ी चिया; िंडपि; 
पाखडिे. (चि. िेिे.) १३. (एखािा पिाथच िुसऱ्यावर आिळपयाने लार्लेला) धक्का; ढुसिी; आघात 
(पडताना लार्लेला); ठोका; मार. (चि. लार्िे.) १४. (उन्द्हार्ी) िंळ; चतरीप. १५. (रोर्, जरीमरी, साथ 
र्त्याचिकारं्ा) घाला; सपाटा; धाड (ताप, चपत्तचवकार यार्ा). १६. (चपकावंर पडिारा) ताबंेरा, मेकाडा. 
१७. (व्यापारातंील) तोटा; धक्का; ठोकर. (चि. लार्िे, बसिे, मारिे.) [ध्व.] (वा.) झटका देिे, झटकारा 
देिे - चहसका िाखविे : ‘जमले तर त्यानंाही एक िंटका यावा असा चवर्ार.’ - र्ार ९. 
 
झटका पु. बकरे एका िंटक्यात मारण्यार्ी पद्धती. 
 
झटका पु. एक घोड्ार्ी, कमी उंर्ीर्ी छकडेवजा र्ाडी. - (तंजा.) 
 
झटकाखटका पु. छोटीमोठी कुरबुर, भाडंि : ‘हे संरक्षक युद्ध पेशवाईंतचह िंटक्याखटक्यानें र्ालूर् 
होते.’ - मसासंअभा ४४३. 
 
झटकािटका पु. १. सवच अथी पहा : झटका. २. (पावसार्ी) जोरार्ी िंड; िंडी; वािळी पाऊस. ३. 
जोरार्ा सपाटा; िाब; जोर; िंोल; तडाखा. ४. तर्ािा; नेट; लकडा (कामार्ा, धंयार्ा). 
 
झटकािटकी चिचव. त्वचरत; वळे न घालवता; तडकाफडकी : ‘संपचह केले. पि ते िंटकाफटकी 
संपवाव ेअसा सूर असे.’ - पऐको २१०. 
 
झटकारिे उचि. १. िंटकिे; िंाडिे. २. चहसाडिे; ओढिे. ३. चिंडकारिे; चतरस्कारिे; चधक्कारिे. 
 
झटकाविे उचि. पहा : झटकिे : ‘तें आपलें  ऊर पाण्यातं बुडवनू तीं चभजलेली चपसें धुळीवर 
िंटकावतें.’ - मसपु २५. 
 
झट की पट ताबडतोब; क्षिाधात : ‘तर आकाशात उडिाऱ्या पक्षाच्या छाटा तुम्ही िंट की पट मोजून 
िाखव ूशकाल.’ - वासुनाका १६५. 
 
झटक्यापटक्याि चिचव. एका िंटक्यात; क्षिाधात; िंट् चिशी; िंटक्यासरशी. 
 
झटक्यासरशी, झटक्यासरसा चिचव. १. फटक्यासरशी; फटकारा लार्तार्; तडाखा बसतार्. २. एका 
चहसक्यासरशी; एकिम ओढतार्. ३. एका उडीसरशी, उसळीसरशी, उसळीसरसा. ४. जोराने; र्पलतेने; 
िंटकन. ५. (रार्ाच्या, संतापाच्या) फिक्याने; फिकाऱ्याने; िंिकाऱ्याने. ६. एका आर्क्यात; एकिम; 
एकाएकी (प्राि जािे, मरून पडिे). 
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झटझट, झटाझट, झटझटा, झटाझटा, झटाटा चिचव. पहा : झटकन. र्पलतेने; एका क्षिात; 
िंटक्यासरशी; पटपट : ‘र्ला िंटिंटा वोसंडुचन वाट । पढंरी मूळ पीठ िूरी आहे ।’ - बबार्ा ४५८. [िंट 
चि.] 
 
झटझडून चिचव. खोिून खोिून. 
 
झटझोंबट न. (व्यापक) १. तंटेबखेडे; भाडंाभाडंी; भाडंितंटे. २. अडर्िी; चवघ्ने; खेकटी; 
लर्ाडें; पेर्; परं्ार्ती. 
 
झटिे अचि. १. (एखाया र्ोष्टीचवषयी) नेटार्ा प्रयत्न करिे; आटोकाट यत्न करिे; मनापासून श्रम घेिे 
: ‘धराया रायारे् भट िंटत येताचंर् जवळी ।’ - मोकृष्ट्ि ६२·३४. २. (लढाईत, भाडंिात एखायाच्या अंर्ाशी) 
चभडिे; िंोंबिे; लर्ट करिे; तुटून पडिे : ‘तो र्ज र्िाप्रहारें धृष्टयुम्नें िंटोचन लोळचवला ।’ - मोशपय ३·३७. 
[सं.िंट्] 
 
झटनारी चिचव. र्टकन. (िंाडी) 
 
झटपट स्त्री. त्वरा; घाई; जलिी; र्पळाई; र्लाखी (कामार्ी). (चि. घेिे, खािे, धरिे, करिे). 

चिचव. र्पकर; िंटचिशी; र्टकन; तडकाफडकी; लौकर. [ध्व.] 
 
झटपट पहा : झटापट : ‘िंटपट क्षिोक्षिी जवळ येऊ लार्ली.’ - फचकरा ७७. 
 
झटपटिे अचि. धडपडिे; प्रयत्न करिे. 
 
झटपट्या चव. र्लाख; र्पळ; िंपाट्याने काम करिारा. 
 
झटपेट न. ल्स्परीट; र्टकन पेटिारे तेल. 
 
झटा पु. लर्ट; ऐक्य. (वा.) झटा िागिे - उपरव होिे. 
 
झटा पु. िंटापट. पहा : झंुज, झट : ‘बोलके पचहलवान कळकटे । तयासीर् घ्याव ेिंटे ।’ - िास 
१९·९·१९. [सं.िंट्] 
 
झटाटिे  अचि. लार्िे; चर्कटिे : ‘लोखंड पचरसा िंटाटलें  जेव्हा ं।’ - बबार्ा ४४६. 
 
झटाटा चिचव. िंटपट : ‘िंटाटा तुिंं सर्ळं आवरून घे.’ - रैत २२. 
 
झटाडकन् अ. र्टकन; लवकर. 
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झटापट, झटापटी स्त्री. १. भाडंि; कलह; रार्ार्ा वािचववाि; िंटपट; िंोंबािंोंबी. (चि.उडिे, 
िंडिे, लाविे, होिे, लार्िे, करिे.) २. घोटाळा; घाई; र्ोंधळ; धाविौड; धािंल. ३. स्पधा; अहमहचमका. 
[ध्व.] 
 
झटाळ न. िंट; िंेंर्ट; लर्ाडं. पहा : झट 
 
झटाळ, झट्याळ, झटाळी, झट्याळी चव. १. नाना तऱ्हेच्या युक्त्या, चहकमती, कपपना 
लढचविारा; युल्क्तबाज; मसलत्या. २. कजचबाजारीपिामुळे अनेक लर्ाडें मारे् असलेला; पेर्ात 
सापडलेला. ३. िंोंट; िंोंड; चनलचज्ज; अप्रामाचिक. ४. र्ळधट; चर्कट; चर्वट. (व.) 
 
झटाळी, झट्याळी स्त्री. िंटाळ मािसार्ी वृत्ती, धंिा; िंटाळपिा. 
 
झणटणिप्रत्यय चव. (सास.)  ताबडतोब येिारा अनुभव; र्टकन येिारा कलात्मक अनुभव. [सं.] 
 
झटीझोंबी स्त्री. पचरश्रम; खटपट : ‘र्ाडीसंर्ं िंट्यािंोंब्या खाऊन िुसरं र्ाक बसचवलं.’ - 
र्ोतावळा ३१. 
 
झटू चिचव. िंटकन; ताबडतोब : ‘सकाळी उठूईनी आधी बाहेर रे्ले िंटू । बया मालन र् मािंी तुळशी 
घाली खेटू ।’ - लोसाको. 
 
झटे न. अव. १. ढोसिी; ओढाताि; िंोंबी; िंुंज. पहा : झट : ‘वसवीतीं कपाटें । डोंर्रा ंिेर्जेचत िंटे’।’ 
- ऋव ७९. २. (ल.) ऐक्य; एकरूपता : ‘तंव महाभतूारं्ी जवचनक चफटे । मर् िोहींचस होय िंटें ।’ - ज्ञा 
६·३०६. (वा.) झटे खािे, झटे घेिे - िंोंबिे; िंटिे; िंर्डिे, टक्कर िेिे : ‘त्याचं्या तोंडावर र्िेशपतं व 
भापकर सात आठ हजार फौजेनसी राहून िंटे खात आहेत.’ - ऐको ४६२. 
 
झटे स्त्री. १. ठेर्. २. ढुमिी. ३. धडक. 
 
झटेपटे, झटे्टपटे्ट न. अव. अटापीट; उरस्फोड; िर्िर्; आटाआट; यातायात. (चि. खािे, घेिे, सापडिे.) 
 
झटेि, झटेिी चव. वात्रटपिाच्या, खोडकरपिाच्या र्ोष्टी करण्यात पटाईत; पूिच चहकमती; 
त्रासिायक; उत्पाती. पहा : झटाळ, झट्याळ 
 
झट्टी स्त्री. १. नाटकार्ी तालीम. २. परवर्ा; उजळिी. (र्ो.) 
 
झट्टीणमट्टी स्त्री. चर्काटी. (वा.) झट्टीणमट्टी खेळिे - मनर्टे धरून िंोंबािंोंबी करिे. 
 
झट मावशी चव. खोटा आरोप करिारी; खाष्ट. 
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झड स्त्री. १. पावसार्ी एकसारखी वृष्टी; झिंबड; पजचन्द्यार्ा संतत वषाव; त्यावरून. २. (ल.) एखाया 
वस्तूर्ा सारखा वषाव. (चि. लार्िे, बसिे.) : ‘भीमावचर न र्िुचन शरवृष्टीर्ी िंड करी करी लर्ट ।’ - 
मोरोि २·४६. ३. जोराच्या पावसारे् उडिारे तुषार; वाविंड; झशट. ४.(ल.) पावसारे् तुषार आत येऊ नयेत 
म्हिून िार, चखडकी, पार्ोळ्या र्त्याचिकावंर बसचवलेले िंडप, तट्ट्ट्या, पाखाटी, छप्पर, हाथरी; 
सुपारीच्या िंाडार्ी र्ुडते. 
 
झड स्त्री. १. (घार, चर्धाड र्. झहस्त्र प्राण्यारं्ी) िंडप; िंपेट; िंाप. २. (ल.) धाव; उडी; (एखािी 
वस्तू चमळावी म्हिून) उत्कंठेने घातलेली उडी; िेंप : ‘िंडकरी िंड घाली धावं पंर्ानना रे ।’ - करूिा. ३. 
एखाया वस्तूवर एकार् वेळी अनेकारं्ी प्रवृत्ती; कल. (चि. घालिे, करिे, पडिे, लार्िे.) ४. (एकामार्ून 
एक येिाऱ्या र्ोष्टींर्ी, मािसारं्ी) माळका; परंपरा. (चि. लार्िे, पडिे.) [ध्व.] 
 
झड स्त्री. लाट : ‘िंड सरली चहवार्ी.’ - जलोसा ८४५. 
 
झड स्त्री. १. (डोक्यारे् केस, िंाडारं्ा मोहोर, पाने र्. एकसारखे) र्ळिे; पड. २. (ल.) (शरीरार्ी 
क्षय र्. ने होिारी) िंीज; क्षय; क्षय रोर्. (चि. घालिे, लार्िे, पडिे.) 
 
झड स्त्री. त्वरा; जलिी; घाई : ‘पारं्ाळ िेशू ं लंघौनीं । पातलासे िंड वरौचन ।’ - चशव २३६. 
[सं.िंचटचत] 
 
झड स्त्री. १. थंडी. २. िंडप. 
 
झड स्त्री. िंुंज; लर्ट; िंोंबािंोंबी; हल्ला : ‘ज्याच्या शरीरबळार्ें कोड । एकला लक्षावंरी िे िंड ।’ - 
एभा १७·१३९.[सं.िंट् ] (वा.) झड जािे - रारे् भरिे : ‘तुम्हीं स्विस्तुरें पत्र चलचहलें , त्यातं लोक न आले, 
त्यामुळें  फारर् शरमी (श्रमी) व आम्हावरचह िंड रे्ला. ऐशास आमर्ा उपाय काय?’ - ऐलेसं ११६. झड येिे 
- लोभीपिाने मारे् लार्िे : ‘तो रु्रू नव्हे चभकारी । िंडे आला ।’ - िास ५·२·२०. झड्या घेिे - अंर्लटीस 
येिे; िंोंबिे; िंटिे : ‘तो िाडंरे्श्वर चकतीतरी चिवस त्याचं्याशी िंड्ा घेई.’ - डोह १८. 
 
झड स्त्री. चपशाच्चबाधा. (र्ो.) 
 
झडकिे  पहा : झटकिे सवच अथी. चवशषेतः िंाडिे चियापिाच्या पुढे योजतात. उिा. िंाडून 
िंडकून ठेव (धान्द्य, चवस्तव, घर र्.) 
 
झडकिे  अचि. भाडंि होिे : ‘सुरेशनं पि पोचलसाला अस्सल चशव्या चिपया. त्यारं्ी र्ारं्लीर् 
िंडकली.’ - कोसला १८१. 
 
झडकिे  चि. एकिम जािे. [सं.संटक्] 
 
झडकन, झडकर, झडणदनी, झडणदशी पहा : झटकन र्. 
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झडकर, झडके चिचव. िंपाट्याने. पहा : झडकन [सं.िंचटचत] 
 
झडकरी, झडकरून चिचव. लौकर; िंटकन; जलिीने; त्वरेने : ‘ते वेळीं अजुचन म्हितसे िेवा । आता ं
िंडकरी रथु पेलावा ।’ - ज्ञा १·१६९. 
 
झडका चव. क्षीि िंालेला; रोडावलेला; िंडलेला (शरीर, पाने). 
 
झडका पु. िंटका; घाव; आघात; जोर : ‘रोचहतकर पाटलास प्यायानें चनरापराधें तरवारीरे् िंडके 
माचरले,’ - ऐको ४६३. (व.) 
 
झडका पु. नोक; िंोक; ऐट. (व.) 
 
झडकारिे, झडकाणविे पहा : णझडकारिे 
 
झडकी चिचव. सत्वर; वरे्ाने : ‘बचनयेर्ा राउळा आचिली िंडकी’ - नरुस्व ४४·३८८. 
 
झडक्यानं अ. जोराने. 
 
झडगे न. भातार्ी एक जात. (कर.) 
 
झडझणजिे चि. वरे्ाने वाहिे, येिे. 
 
झडझड, झडझडा चिचव. १. जलिीने; िंरिंर; घाईने; लर्बर्ीने. पहा : झटझट, झटझटा. २. 
धडधड, िंडिंड असा आवाज होऊन : ‘वायो िंडिंडा ंवाजे ।’ - िास १३·९·३६ [सं.िंचटचत] 
 
झडझडिे  अचि.  १. (एखायाच्या अंर्ावर) वसकन् येिे; वसवसा करिे; चतडचतडिे; 
चखसचखसिे (वर- शी- अंर्ावर या शब्िाबंरोबर प्रयोर्). २. (एखाया कामावर) तुटून पडिे; िंपाट्याने 
लार्िे. ३. िंपाटिे. [ध्व.] 
 
झडझडाट पु. १. जोराने वाहिाऱ्या वाऱ्यार्ा आवाज, वरे्, सोसाटा: ‘िंडिंडाटें सुटला वारा ।’ 
- मुआचि २६·८१. २. घोष; र्जचना. ३. (ल.) अल्स्तत्वार्ी मोठ्याने जािीव करून िेिे : ‘माजीं विेारं्ा पाला 
िाट । तो करी सुचवयेर्ा िंडिंडाट ।’ - ज्ञा १५·१९२. [ध्व.] 
 
झडझडाडिे अचि. िंड िंड वाहिे. 
 
झडझडीि चव. रोडावलेला; हडकलेला : ‘िंडिंडीत िंालेला नाना हंबरत होता.’ - रानर्ंर्ा १३. 
 
झडझडीि, झडझडून चिचव. १. अथाला अचधक जोर आिण्याकचरता िंाडिे या चियापिापूवी 
योजतात. उिा. खोली िंडिंडीत, िंडिंडून िंाड. २. जलिीने; त्वरेने. पहा : झडकरी (चि. बोलिे, 
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र्ालिे, पळिे, धाविे, िेिे, मारिे, करिे र्.). ३. चनश्चयपूवचक; तावातावाने : ‘असे मढेकर िंडिंडून 
सारं्तातही..’ - मक १९. [ध्व.] 
 
झडझडीि, झडझडून चिचव. चिंडकारून; िंाडून : ‘सोडुचन सूत सुयोधनपक्षातंें िंडिंडोचन बा । चनघ रे 
।’ - मोउयो ११·१५. [ध्व.] 
 
झडझडौणन चिचव. िंटकून टाकून; त्वचरत. 
 
झडझड्या चव. १. (एखायावर) वसवस करिारा; अंर्ावर येिारा; चतडचतड्ा; चशडचशड्ा. २. 
जोराने, धडाक्याने काम करिारा; कामावर तुटून पडिारा; िंटिंटून कामास लार्िारा. 
 
झडझोंबट पहा : झटझोंबट 
 
झडिी, झडिूक स्त्री. िंडण्यार्ी, र्ळण्यार्ी, र्ळून पडण्यार्ी चिया. 
 
झडिे अचि. १. (र्ौघडा, िंाजं र्. वाये जोराने) वाजिे : ‘िंडे र्ौघडा अंबेरे् पुढे’ - पाळिे ६. २. (बिुंका 
र्.) उडिे; धडाडिे. ३. (सैन्द्यार्ा झकवा नोकरीर्ा) पर्ार ठरपया वळेी मचहन्द्याच्या मचहन्द्यास चमळिे; 
भराभर, एकसारखा पैसा घेण्यार्ा िम सुरू असिे; अखंड पैसा चमळत असिे. [सं.िंट्] 
 
झडिे, झडने अचि. १. (डोक्यारे् केस, शरीरारे् अवयव, फळे, पाने र्.) एकसारखे र्ळिे; र्ळून 
पडिे; तुटून पडिे : ‘हे हातपाय िंडून जावोत.’ - नामर्ा ८३. २. चिंजिे; क्षीि होिे; रोडावत जािे. ३. 
(रंर्, चर्ते्र, लेखन र्.) चनस्तेज, चफके होिे. ४. (ल.) अंर् र्ोरिे; अंर् संकुचर्त करिे : ‘कार्ि िंडताचह 
िंडावें । नलरे्चर् अक्षर ।’ - िास १९·१·११. ५. तुटिे; चछन्न होिे; नाश पाविे; (र्मारत, छप्पर, व्यवस्था, 
संस्था र्.) मोडिे; ढासळिे. [का. जचर; ध्व.] 
 
झडिे अचि. आवाज करिे. [सं.सम् + हृद्] 
 
झडिे अचि. सतत र्ालू असिे. [सं.सं+टक्] 
 
झडिपडि चिचव. (प्र.) पडतिंडत. १. साडंतसाडंत; र्ळतर्ळत; टपकतटपकत; िंरिंरत (र्वत, 
पाने, वाळू, राख र्. नेत असताना). २. धडपडत; कष्टाने; ठेर्ाळत; मोठ्या िुःखाने; कसेतरी. 
 
झडिी स्त्री. पहा : झाडा. १. (कायिा) (सामानारं्ी, घरातंील कार्िपत्रारं्ी- पोलीस अचधकाऱ्याने 
केलेली) बारीक तपासिी; िंाडा; धंुडाळा. (चि. घेिे.) : ‘िंडत्यारं्ं सत्र र्ालू होतं.’ - अहीचबवा ७. २. 
(एखािी वस्तू सापडण्याकचरता केलेला) शोध; तपास; धंुडाळा. ३. सैन्द्यर्िना. ४. (घरातील जंर्म 
चमळकत, उत्पन्नाच्या बाबी र्.) मोजिाि; र्िना; र्िती; चहशबेार्ी तपशीलवार यािी झकवा तपासिी : 
‘िंडती चर्रंजीव राजश्री माधवराव नीलकंठ यारं्ें लग्न.’ - भातै्र १०·३·१६. ५.(सामा.) चहशोब; िंाडा; 
उलर्डा : ‘जािों स्वाऽधमार्ी िेती येथेंचर् वीर ते िंडती ।’ - मोकिच ३३·४३. ६. ताळा. (र्ो.) ७. खेड्ाच्या 
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मुलकी उत्पन्नार्ा व खर्ार्ा चहशोब; सिर चहशोबार्ा तलाठ्याजवळ असिारा तक्ता. ८. र्चित; उजळिी 
: ‘िंडतीर्ी तर मी एकोत्रीपयंत मजल र्ाठंली होती.’ - कंुजचव मार्च १९२७. (कु.) [सं.सद्] 
 
झडिी स्त्री. १. िंडारीतील एक काव्य प्रकार. २. पोळ्याच्या चिवशी र्ाण्यार्ा िोहा. (िंाडी) 
 
झडिी स्त्री. (पैसा, अन्नािी पिाथच र्.) फडशा; फन्ना. (चि. लाविे, िेिे.) 
 
झडिी स्त्री. १. नाटकातील भचूमकेच्या भाषिारे् चलखाि. २. उठाविी; भचूमका घेतपयाप्रमािे वार्िे. 
(व.) 
 
झडिी चिचव. लौकर; त्वरेने; िंपाट्याने: ‘नाना नीि धराया हातीं । घेऊचन उचठला िंडती ।’ - अमृता 
७·७५. [सं.िंचटचत] 
 
झडन पु. िंडलेले भातारे् लोंब. (िंाडी) 
 
झडप स्त्री. न. १. िारार्ी, चखडकीर्ी फळी, ताविान; कवाड; आडोसा. २.(फोटोग्राफी) पडिा. 
 
झडप स्त्री. पावसारे् उडिारे तुषार. (िंाडी) 
 
झडप स्त्री. िेंप; िंाप; उडी; उड्डाि; धाव; पकड. (चि. घालिे.) [झह.] 
 
झडप स्त्री. (भौ.) फोटो काढावयाच्या कॅमेऱ्यार्ा एक भार्, फोटो काढतेवेळी ही िंडप थोडा वेळ 
उघडी ठेवतात. 
 
झडप स्त्री. िंटपट; त्वरा. 
 
झडपड स्त्री. पहा : िडिड. जोरार्ी धडपड; िंटापट. 
 
झडपड पहा : झटपट 
 
झडपडा  पु. पहा : झडप. पकड; पटकाविे; चहसडा. (चि. घालिे.) 
 
झडपड्या चव. १. धडपड्ा. २. र्पळ; तरतरीत; िंपाट्याने काम करिारा. 
 
झडपि  चव. १. िंडपण्यारे्, वारा घालण्यारे् साधन; पखंा. २. िंाकि; आच्छािन; ढाकि; 
चखडकीर्ी फळी; िंडपा. 
 
झडपि, झडपिा स्त्री. १. भतूबाधा; बाहेरवसा; िंपाटिे : ‘कशी र्त करंू ह्ा बाळाला िंाली 
िंडपिा । घेईना थान रे् बाई काहंीं केपया समजेना ।’ - सला ३. २. एकाएकी तापाने पछाडिे. 
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झडपिी  स्त्री. १. वारा घालण्यार्ी, िंडपण्यार्ी चिया. २. वारा घालण्यारे् साधन; पखंा. पहा : 
झडपिे. ३. िेव, भतू, सटवी र्. बाधा. पहा : झडपिा : ‘येकी सारं्चत वो जाचल िंडपिी ।’ - चनर्ा ७७. ४. 
िंडप; िंपेट; िंाप : ‘सोचसल र्रुडार्ी काय िंडपिी चर्मिी ।’ - मोमौसल १·४७. 
 
झडपिे  न. वारा घालण्यारे् साधन; पाखडण्यारे् साधन; पखंा; सूप. 
 
झडपिे  उचि. फडफडाविे. 
 
झडपिे  सचि. १. धान्द्य, चवस्तव यावर वारा घालिे; वारविे. २. (भतू, चपशाच्च, िेवता र्.) 
पछाडिे; िंपाटिे : ‘भतूें िंडपोन माचरती ।’ - िास १·१०·५९. ३. िंोडपिे; मारिे. पहा : झोडपिे : ‘िंडपीती 
वारुवारें् मोहाळें  ।’ - उह १७२३. ४. पकडिे; धरिे : ‘र्रुड जसा र्र्नातुंचन वरे्ें उतरोचन पन्नर्ा िंडपी ।’ - 
मोकिच ४५·११. [सं.सम् + चक्षप्] 

अचि. िंडप घालिे; (पक्षी र्.) उडी घालिे : ‘तो करींर्ा झपड िंडपोनी । घारीनें नेला अकस्मात 
।’ - राचव ३·१८७. 
 
झडपिे  अचि. थाबंिे (पाऊस). 
 
झडपिे  अचि. १. धडपड करिे; हातपाय िंाडिे : ‘र्ाप उरीं िडपे िंडपे मर् आननपलं्क्त धरे 
रर्ली ।’ - वासीस्व ११. २. िंडिे; धास्ती घेिे; िडपून जािे : ‘बारु्लभेिें काळ िंडपे । कीं अंधारर्िीं रचव 
हारपे ।’ - जैअ ७८·१४. ३. जोराने हलविे : ‘िाविीतील र्ाय तिावनू जार्ी होई आचि वाजीबाबानंी 
टाकलेली पेंडी कान िंडपीत खाऊ लारे्.’ - हपा १०२. 
 
झडपदार न. िंटक्याने बिं होिारे िार; ढकलून उघडले जािारे व सोडपयाबरोबर बिं होिारे 
िार : ‘वझेटर्रूमच्या िंडपिारार्ा आवाज िंाला.’ - स्मृर्ापा ४६. 
 
झडपपंखा पु. नोकरानंी वारा घालण्यार्ा मोठा पखंा : ‘भरर्च्ची लोडर्ाशा लाचविे, िंडपपंखा 
हजर ठेविे.’ - ऐरापुचवचव ४४. 
 
झडपा पु. १. (पेटी र्.) िंाकि. २. कारव्या, बाबंूच्या काठ्या र्.ने बनचवलेले (बर्ीर्ा र्.रे्) िार, 
िंापा, िंोपा, ताटी, काटक : ‘िंडपा वाजला.’ - जैरेजै ५५. ३. बाबंचू्या र्टईर्ा पंखा. 
 
झडपा पु. ठोसा. 
 
झडपाझडपी स्त्री. १. वारा घालिे; वारविे. २. (ल.) िंोंबािंोंबी; धक्काबुक्की. 
 
झडणपिे  अचि. पछाडिे; िंपाटिे : ‘जािता म्हिे जनातें । तुम्हासं मृत कैसें िंडचपतें ।…चनर्णवष म्हिे 
॥’ - िास ९·८·५३. 
 
झडपी, झडपे स्त्री. न. ताटी; फाटक. पहा : झडपा 
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झडपीव  चव. वारा घातलेले; वारवलेले. 
 
झडप्पी स्त्री. चनरसन; सोडविूक; फेडिे. 
 
झडप्या पु. खेडूत : ‘नार्पूरजवळील र्ािंा आचि भडंारा या िोन चजपह्ानंा आजिेखील ‘िंाडी’ हे नाव 
आहे आचि तेथील खेडुताला ‘िंडप्या’ असे म्हितात.’ - मजील्स्थ १०. (र्ािंा) 
 
झडवारा, झणडवारा पु. १. पावसार्ी संतत धार व वारा : ‘पावो िंाडी तचर मार्ा ं खाबंीं लारे् : 
िंडेवारेन पीटे : ’ - लीर्पू ४९०. २. जोरार्ा सोसाट्यार्ा वािळी वारा. 
 
झडणविे  अचि. भाडंि लाविे; तोडिे. 
 
झडा स्त्री. त्वरा; घाई; जलिी. पहा : झड. (वा.) झडा घाििे - िंडप घालिे : ‘तंव तीं अवघीं सावध 
जालीं…िंडा घाचलती ॥’ - िास ३·५·७. झडा मारिे - प्रयत्न करिे. 
 
झडाका  पु. (काठी, पिर, पाऊस, वारा यारं्ा) जलि तडाखा, रट्टा, प्रहार. (चि. लार्िे.). 
या शब्िार्ा िंपाटा व धडाका या शब्िाचं्या अथीही क्वचर्त उपयोर् होतो. 
 
झडाझड, झडाझडा, झडाझडी, झडाझडाड, झडाडा चिचव. लौकर लौकर; िंटपट; जलिीने : 
‘अशुद्धारे् महापुर वाहती चशरें उडालीं िंडािंडी ।’ - ऐपो १३४. 
 
झडाड पु. १. (वारा, पाऊस र्.र्ा) जोर; सोसाटा; िंपाटा; धडाका : ‘प्रळयवायरेू्चन िंडाडें । आकाश 
चनजस्वभावें नुडे ।’ - एभा ११·४१२. २. (पखंारं्ा) फडफडाट; जोरार्ी फडफड : ‘ज्याच्या पाखारं्ा िंडाड । 
उन्द्मळी सुदृढ भववृक्षा ।’ - एभा २१·२. 
 
झडाड स्त्री. वृष्टी; वषाव. 
 
झडाडिे अचि. १. (एखाया उयोर्ास) तावातावाने, रार्ाने लार्िे; जोराने, उत्सुकतेने लार्िे. 
२. उत्साहाने पुढे र्ालिे, सुरू ठेविे. ३. (वारा) सोंसों करीत वाहिे. िंडिंड आवाज करीत वाहिे : 
‘िंडाडी तो वारा िंडकत नभामाचज चवतुळे ।’ - िाचव २२७. 
 
झडाडिे अचि. िंोडपिे. 
 
झडाडी  स्त्री.  पहा : झडाड पु. १. 

चिचव. सोसाट्यार्ा, फार जोरार्ा; िंंिंावातासारखा : ‘वायु िंडाडी सुटला व वातर्िाकचरता ं
धुरोळा उठला.’ - मर्सा १·२३. 
 
झडाडे चिचव. जोराने; िंडाडून : ‘िंडाडें सूटला प्रळयवारा ।’ - मुआचि ५६२. 
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झडाि चिचव. िंडाडत; िंडिंड आवाज करीत : ‘बहुत वात िंडात िंडाचडतो ।’ - िाचव ८६. 
 
झडािावा पहा : झरािावा 
 
झणडिी  चिचव.  लौकर; िंटकन; जलिीने. [सं.िंचटचत] 
 
झडी स्त्री. पावसार्ी संततधार. 
 
झडी स्त्री. १. क्षयरोर्; िुंरिी; रेंर्ाळत राहिारा, क्षीि करिारा रोर् : ‘िंडी पडलें  मी कमळि भ्रमरा 
केव्हा ंभोर् िेसी ।’ - होबाला १७५. २. (िंाडे र्त्याचिकाचं्या पानारं्ी) र्ळती; जीिच होऊन र्ळून पडिे : 
‘वृक्षाचस होय पानिंडी ।’ - एभा ३·१५५. 
 
झडी स्त्री. १. उडी; िंडप : ‘तुका म्हिे आता ंिंडी घालंू पाहें । पाडुंरंरे् माये तुिें पायीं ।’ - तुर्ा १६११. 
२. पावसापासून रक्षि करिारे िार; चखडक्या र्त्याचिकावंरील िंडपि, तट्टी र्. : ‘तेथे िंड्ा पखंे वरै्रे 
असपयाने उन्द्हार्ा त्रास…’ - मापु ९४. 
 
झडी स्त्री. १. घाई; त्वरा. २. उत्साह; उमेि : ‘ओढीना न िंडी धरूचन तुळवी कोिी न तोली बरा ।’ - 
आसीस्व ५०. [सं.िंचटचत] 
 
झडीबदिी, झडीबादिी पावसार्ी संतत धार, िंड : ‘कटक जवळ कराव.े नाहींतर िंडीबिली लार्पयास 
उठिेंर् कठीि होईल.’ - नार् १·११०. 
 
झडून चिचव. कसून; मनःपूवचक : ‘िंाजं… तुितुिे धरिाऱ्याच्या जोडीर्ा िुसरा सुरत्या िंडून वाजवीत 
असतो.’ - मलोत ५६. 
 
झड्या चव. (रोर्ाने) क्षीि होत जािारा; खंर्िारा; क्षयी. (चशवीसारखा यार्ा उपयोर् करतात) : 
‘मेपया िंड्ा.’ - रोआज्यू ८७. 
 
झड्यापड्या स्त्री. अव. िंोकाडं्ा; िुंकाडं्ा; पायारं्ा थरकाप. (चि. िेिे, खािे, जािे.) 
 
झिकन, झिकर, झिणदनी, झिणदशी चिचव. १. िंििंि, सिसि, संू संू करीत (बंिुकीर्ी र्ोळी, 
र्ोफिीर्ा िर्ड र्. जािे). २. िंट् कन; िंटचिशी; िंटक्यासरशी; खट् कन. [ध्व. िंण्] 
 
झिकवाय ू पु. घोड्ाच्या पायाला होिारा एक रोर्. याने घोडा र्ालत असताना त्याच्या पायात 
चशिका मारते. - अश्वप. २·१११. 
 
झिका, झिकार, झिकारा पु. १. िंिकारा; (झवर्ू र्त्याचिकाचं्या िंशाने होिारा) सिका; 
सिसि; र्ुिर्ूि; तीव्र विेना. (चि. लार्िे, सुटिे, वाटिे.) २. (रार्, संताप र्त्यािी मनोचवकारारं्ा) 
िंटका; िंिकारा; उरेक; लहर. (चि. येिे.) : ‘पे्रमाच्या िंिक्यातं हंसाबाई म्हिाली.’ - स्वप ४८. ३. 
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िंििंि असा आवाज; छनछनाट; िंित्कार : ‘नाण्याच्या िंिक्यानं नार्िारी भतंु िाचरद्र्याच्या मंत्रानं िूर 
होतात.’ - सरु् ९२. ४. िंपाटा; र्पळाई, वरे् (बोलण्यार्ा, काम करण्यार्ा). [ध्व.िंण्] 
 
झिकार, झिकारा पु. १. टित्कार; िंित्कार; िंििंि असा आवाज; सिाटा; सिसिाट. २. 
िंटका; फटकारा; िंटकारा. ३. (बोलण्यार्ी, काम करण्यार्ी) र्पळाई; हुशारी; िंपाटा; वरे्. ४. 
(मनोचवकारारं्ा) उरेक; फिकारा; लहर. (चि. येिे.) ५. (झवर्ू र्त्यािी कीटकाचं्या िंशाने होिारा) 
सिकारा; चशिका; र्ुिर्ूि; िंिका (चि. मारिे.)[सं. िंित्कार, िंंकार] 
 
झिकारा पु. टोमिा : ‘आमरे् सारे…माईसाहेबानंी ऐकून वर येऊन हा िंिकारा मारला.’ - 
पलकोघे २७०. 
 
झिकी स्त्री. १. (आघाताने, तडाख्याने कानात, हातासं र्त्यािी होिारी) िंििंिी, भिभि. २. 
र्ुिर्ूि; िाह; तीव्र विेना (नारं्ी मारपयामुळे). ३. (अचतशय चतखट पिाथच खापपयाने होिारी चजभेर्ी, 
तोंडार्ी) आर्; िाह; िंििंि. (चि. मारिे, उडिे, चनघिे.) वरील अथी िंिक्या (अव.) हे रूप जास्त 
प्रर्ारात आहे. [सं. िंण्] 
 
झिझि  स्त्री. १. वारा िंोंबिे. २. पहा : झिझिी (र्ो.) 
 
झिझि, झिझिा चिचव. १. िंििंि असा आवाज होऊन; िंंकार करीत. २. जलि; लौकर. ३. 
फिकाऱ्याने. [ध्व.] 
 
झिझििे अचि. १. िंििंि आवाज करिे; खिखििे; ठिठििे; घिघििे (टाळ वरै्रेनी); 
िंंकार करिे. २. (मोठा आवाज, आघात र्त्याचिकानंी डोके, हात, कान र्त्यािी अवयव) िंिक्याने युक्त 
होिे; भिभििे; चशवचशविे; धमकिे; ठिकिे : ‘र्ापरु्ि िंित्कारें चिग्वारि मस्तकें ही िंििंिवी ।’ - 
मोकिच ४८·५१. ३. (चतखट र्त्यािी पिाथांनी तोंडाला, चजभेला) िंोंबिे; आर् होिे; भडका होिे. ४. (झवर्ू 
र्त्याचिकाचं्या िंशाने) सिका मारिे; र्ुिर्ुििे; फुिफुििे. 
 
झिझिाट पु. १. (वायारं्ा) िंििंि असा मोठा आवाज; (शस्त्रारं्ा) खिखिाट; घिघिाट; 
ठिठिाट. २. (आघाताने शरीरावयवातं होिारा) भडका; आर्. ३. (झवर्ू र्त्यािींच्या िंशाने होिारी) तीव्र 
र्ुिर्ुि; चशिका. 
 
झिझिी, झिझि स्त्री. पहा : झिकी (चि. येिे, सुटिे, लार्िे, उठिे.) 
 
झिझिीि चव. १. फार चतखट; तोंडाला िंोंबिारा; अचतशय मसालेिार; र्रर्रीत; खमंर्. 
(पिाथच, जेवि र्त्यािी). २. (ल.) र्ुरर्ुरीत; िंोंबिारी : ‘एवढी माचहती िंििंिीत बातमी चलचहण्यासाठी 
त्याला पुरेशी होती.’ - अक्षर ४८. 
 
झित्कार पु. (नूपुरे, घार्ऱ्या, वाळे र्. र्ा) िंििंिाट; िंििंि झकवा छुमछुम असा आवाज. 
[सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

झित्कारिे अचि. िंित्कार करिे. 
 
झििि स्त्री. उडिे; उड्डाि. (कर.) 
 
झिाझि, झिझिां चिचव. एकसारखा िंििंि, खिखि असा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
झिाटा पु. १. (िर्ड र्.र्ा तशार् वस्तंूवर आिळून होिारा) मोठा व आवाजयुक्त ठोका, टोला, 
तडाखा. (चि. बसिे, मारिे.) २. बाि, बिुंकीर्ी र्ोळी र्त्याचिकारं्ा) र्ोंर्ावत, संू संू करीत लार्लेला 
तडाखा. (चि. लार्िे, बसिे.) ३. झवर्वाच्या िंशार्ा िंिकारा. (चि. मारिे, बसिे, होिे, वाटिे.) ४. 
(उन्द्हार्ी) िंळ; चतरीप. (चि. लार्िे, बसिे.) ५. (मनोचवकारारं्ा) उरेक; उमाळा. (चि. येिे.) ६. 
(सढळपिे) अवजडपिा; मोठेपिा; चवस्तीिचता; अवाढव्यपिा; अचतरेक; आचधक्य (आकार, संख्या, 
पचरमाि, रु्ि र्त्याचिकारं्ा. उिा. उन्द्हार्ा िंिाटा, वाऱ्यार्ा िंिाटा, थंडीर्ा िंिाटा); समासातही 
उपयोर् होतो. तसेर् चवशषेि व चियाचवशषेिासारखाही उपयोर् होतो. उिा. िंिाटा साप, िंिाटी म्हैस, 
िंिाटा पाऊस र्त्यािी. [ध्व.िंण्] 
 
झिाि पु. १. अचतशय मोठा, िंििंि, घिघि असा आवाज. २. (बाि र्.र्ा) िंििंि असा आवाज 
: ‘बाि िंिाि खिाचित भाली होताहे भचडमार ।’ - िाचव ३३४. ३. पहा : झिकी [ध्व.िंण्] 
 
झिाििे अचि. १. (घाट, वीिा र्. वायारं्ा) िंििंि असा आवाज होिे : ‘वीिेच्या सर्ळ्यार् 
तारा िंिािपया.’ - राकाघाका २४५. २. (फोडिी र्.र्ा) िंििंि, र्ुरर्ुर आवाज होिे; िंििंििे. 
 
झिािा  चिचव. एकसारख्या िंििंि, अशा मोठ्या आवाजाने; घिघिा; खिािा; ठिािा. [ध्व.]
  
 
झिी, झिे उअ. किाचर्त; न जािो; नाही तर; चनषेधाथी अव्यय : ‘तें िेखोचन आचिपुरुष चवल्स्मतु । 
म्हिें िंिें होय पा ंअंतु ।’ - ज्ञा १·१५९. [सं.क्षिे] 
 
झिी, झिे चिचव. लौकर; त्वचरत; जलिीने : ‘कीं जीव िेहार्ें धरिें । मज पाता ंसुटे िंिें ।’ - ऋव 
६५. [सं.क्षिे] 
 
झिे चिचव. अर्ानक. 
 
झिे अ. १. किाचर्त; जर. २. चियापिाला जोडून चनषेधाथी उपयोर् करतात : ‘म्हिोचन अिुंनी 
अजुचना । िंिें चर्त्त िेसी या हीना ।’ - ज्ञा २·१७. 
 
झिे चिचव. चनश्चयेकरून; खरोखर; चनःसंशय; खात्रीने : ‘केला ंकमींनें िेयावें । तें िंिें मज होआवें ।’ - 
माज्ञा १८·१९१. 
 
झनक हनु; हनुवटी. 
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झनका पु. आर्; अग्नी. 
 
झनकारा पु. १. आर्. २. धक्का. ३. रार्. (िंाडी) 
 
झनझनें  चिचव. िंित्कार करीत. 
 
झननन उद्र्ा. (मंजुळ वाये, घंुर्रू, पैंजि यारं्ा) िंििंि असा आवाज : ‘िंननन िंानंन िंनत्कारी ।’ - 
राला ३९. [ध्व.] 
 
झनाट्या चव. फार मोठा; िाडंर्ा (वाघ, झवर्ू, साप र्त्यािी). पहा : झिाटा ६ : ‘तो मठ्ठ पि 
िंनाट्या बाप होता.’ - सूयोिय ४. 
 
झनानिे  अचि. िंििंििे; िंिाििे. (व.) [ध्व.िंण्] 
 
झनाना पहा : जनानखाना, जनाना [फा.िंनान] 
 
झनापन स्त्री. िंटापट : ‘िंनापन उडनार म्हनत्यात.’ - टारफुला २६. 
 
झनापनी स्त्री. िंटापट; िंोंबी; हािामारी : ‘त्या टायमाला त्येच्याबरोबर िंनापनी िंाली ती, त्येर्ी 
ती खूि !’ - चर्ताक १४७. 
 
झने चियापिाला जोडून नकाराथी उपयोर् : ‘मी तुमर्ा धाकुला बिुं । िंने विु करा ॥’ - चिपु ११·२३. 
 
झन् गा पु. कुड. 
 
झन्नाट्या चव. जोरार्ा; सुसाट, सोसाट्यार्ा : ‘वारा आलारे िंन्नाट्या िंाडं िुंडप ंडोलली ।’ - 
बबार्ा ४३. 
 
झन्नाविे, झन्नावने सचि. िंििंि होण्यार्तके जोराने मारिे; भडकाविे. 
 
झपकन, झपकर, झपणदनी, झपणदशी चिचव. िंटकन : र्टकन; लौकर; त्वरेने. पहा : झपझप 
 
झपकवने चि. मारिे. 
 
झपका पहा : झुपका, झुमका 
 
झपका पु. डुलकी; र्ाढ िंोप : ‘त्याला िंोपेर्ा िंपका लार्ला होता.’ - जैरेजै ८४. 
 
झपकी स्त्री. िंोपेर्ी डुलकी. (िंाडी) [झह.] 
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झपके चव. िुंपकेिार : ‘िंाड िंपकं फूल टपकं।’ - मसाप ४·४·२५२. 
 
झपकेबाज चव. िंोकिार : ‘आजींनी िंपकेबाज नथ घालून.’ - हेतोप्रबो १६. 
 
झपझप भरभर र्ालण्यार्ा पायारं्ा आवाज. 
 
झपझप, झपाझप, झपझपा, झपाझपा चिचव. भरभर; िंपाट्याने. पहा : झटकन, झपकन : ‘सवच र्ोष्टी 
त्याला िंपािंप समजत असत.’ - कोचक ७२८. [सं.सम् +चिंप्] 
 
झपटिे सचि. धरिे; हल्ला करिे. [सं.सं + पत्] 
 
झपडझपड चिचव. घाईघाई, लर्बर्ीने. 
 
झपिे अचि. िबिे. (व.) 
 
झपिाि  पु. (संर्ीत) र्मचवायातील (तबला, पखवाज र्. तील) एक ताल : ‘िंपताल हा िहा 
मात्रारं्ा ताल.’ - संचहता १८८. 
 
झपाटिे  सचि. १. (एखािी र्ोष्ट, काम) त्वरेने तडकाफडकी करून टाकिे, उरकिे, जलि 
संपाििे. २. र्ट्ट करिे; बकाबका खािे; खाऊन फस्त करिे. ३. (भतू, चपशार् र्.नी) पछाडिे. [ध्व.] 
 
झपाटा पु. १. सपाटा; जोर; वरे्; तडाखा; आवशे; घाई (यात कौशपयार्ा अंतभाव होतो). उिा. 
र्ालण्यार्ा िंपाटा, चलचहण्यार्ा िंपाटा, २. (शस्त्र, पिर र्त्याचिकानंी लार्िारा) जोरार्ा तडाखा, घाव, 
फटका. ३. जोर; आवरे्; तीव्रता. उिा. तापार्ा िंपाटा, वाऱ्यार्ा िंपाटा, उन्द्हार्ा िंपाटा, जरीमरीर्ा 
िंपाटा, साथीर्ा िंपाटा. ४. (पशु, पक्षी र्त्याचिकानंी भक्ष्यावर घातलेली) िंडप; िंपेट. ५. अचतशचयतता; 
अचधक्य. उिा. हातार्ा िंपाटा, बोलण्यार्ा िंपाटा, र्ालण्यार्ा िंपाटा, खाण्यार्ा िंपाटा. ६. फटकारा. 
उिा. पिरार्ा िंपाटा. ७. चकरकोळ लढाई; र्कमक. [ध्व.] (वा.) (एखायाच्या) झपाट्याि सापडिे - 
कर्ाटीत, तावडीत सापडिे. 
 
झपाटा पु. सपाटा; जोर; वरे् : ‘नवसाचहत्यार्ा आजर्ा िंपाटा. ’ - नकावा ९८. 
 
झपाटेबंद चिचव. वरे्ाने; िंटपट : ‘त्यारें् चवतरि िंपाटेबंि कसें होईल.’ - चनअसा ६०. 
 
झपाट्या चव. १. र्पळाईने काम करिारा; कामार्ा उरक असलेला. पहा : झपाटा. २. फार 
मोठा. 
 
झपाडिे  सचि. चनजचविे; िंोपचविे. (खा.) 
 
झपाडी चव. अचतशय मोठी. (को.) 
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झपाि न. डोंर्राळ, अडर्िीच्या प्रिेशातील प्रवासारे् साधन; डोली : ‘रघुनाथरावानंीं त्या िेशारे् 
चरवाजाप्रमािें स्वतः बसण्याकचरता ंएक िंपाि केलें .’ - तीप्र ३३. [झह.िंंपान] 
 
झपापा चिचव. घाईने; त्वरेने. 
 
झपुझा, झपूझा उद्र्ा. मुलींच्या खेळात ‘जा पोरी जा’हे शब्ि असताना होिारा ध्वनी, शब्ि. हा शब्ि कवी 
केशवसुत यानंी अत्यानंिाच्या सीमेर्ा वार्क या अथी रूढ केला : ‘िंपूिंा ! र्डे िंपुिंा !’ - केक १०६. 
 
झपेट, झपेटी स्त्री. १. (झहस्र पक्ष्यार्ी) िंडप; िंाप; उडी. २. (ल.) चपशाच्चबाधा. [झह. िंपाटा] 
 
झपेटिे, झपाटिे पहा : झोडिे 
 
झबक न. िुंबका; िुंमका. 
 
झबगोंदा पु. नक्षीिार काम. 
 
झबिे न. लहान मुलारें् एक चवशषे प्रकाररे् अंर्डे. हे अध्या माडं्ापंयंत लाबं असते. पहा : झगिे 
[अर.जुब्बा; फा.जुबा, िुंबा] 
 
झबा, झुबा, झब्बा, झुब्बा पु. िंर्ा; मोठा, पायघोळ सिरा; कुडता (नेहरूशटच सारखा) : ‘थंडीच्या 
चिवसात ते फ्लॅनेलच्या बंड्ा व काचशमरी भरतकाम केलेले िंब्बेही वापरीत.’ - बहुरूपी ८. [फा. िुंबा] 
 
झब्बी स्त्री. नरसाळे; र्ळिी. 
 
झब्बू पु. १. घमेंडखोर मनुष्ट्य. २. चशष्ट समजला जािारा, लब्धप्रचतचष्ठत मािूस. [झस. िंब]ू 
 
झब्बू पु. (पत्त्यारं्ा खेळ) एक खेळ. त्या खेळातील मारिी : ‘खेळतोस तरी काय? िंब्ब?ू’ - अचहपया 
१११. 
 
झब्बूपिा पु. घमेंडखोरी; चशष्टपिा : ‘…पाढंरपेशी िंब्बूपिाही चतच्या अंर्ी नव्हता.’ - धाधो ८५. 
 
झब्बूशाही स्त्री. पुडंशाही; जोरा; जुलूम : ‘या बोलण्याने लाडंग्यार्ी िंब्बशूाही उघडी पडून नवा 
चनयम साफ चनकालात चनघाला.’ - र्साप ३७. 
 
झमकिे  अचि. १. र्मकिे; िंळकिे; र्काकिे; प्रकाशिे : ‘कंुडलें  तळपती नीळ । वरी जचडले 
िंमकती ।’ - िास १·२·१४. २.(ल.) शोभिे : ‘बारा हजार घोडा पुण्यातं कडकडीत । ह्ाचशवाय िंमकती 
पार्ा नाहीं र्चित ।’ - ऐपो १३०. ३. िंििंि असा आवाज करिे; िंित्कार करिे : ‘चविें ताळेंघोळें  िंमकत 
रु्िी िोषिहनीं ।’ - िाचव २२२. [झह. िंमक] 
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झमकिे  अचि. १. भाडंि जंुपिे; र्कमक उडिे. (व.) २. चवस्तव पेटिे. (िंाडी) [झह. िंमक] 
 
झमकाझमकी स्त्री. िंटापट; मारामारी : ‘र्ार शहाण्यानंीं आवरला म्हिून, नाहीं तर चतथंर् व्हायर्ी 
िंमकािंमकी’. - पडघ१९२. 
 
झमझम, झमझमा चिचव. १. (घंुर्रारं्ा, घार्ऱ्यारं्ा) रुििुंि, छुमछुम, िंििंि असा आवाज 
होऊन. २. जोरार्ा पाऊस पडत असताना होिाऱ्या िंमिंम अशा आवाजाप्रमािे ध्वनी होऊन. पहा : 
णझमणझम [ध्व. िंल्म्ि.] 
 
झमझमा  स्त्री. मेघ मंडळासारखी र्डर्डर्िारी तोफ. 
 
झमझमा  पु. (संर्ीत) खटका : ‘आलापारे् र्पळ िंमिंमे त्याच्या मनात भरले.’ - अस्ताई २१. 
 
झमझमाट पु. १. नूपुर, र्ाळ, घंुर्रू र्.र्ा िंमिंम असा मोठा आवाज. २.(ल.) नृत्य; नतचन; 
नार्. [फा. िंम् िंम्=र्ािे, नार्] 
 
झमझमीि चव. खरमरीत : ‘चतला िंमिंमीत उत्तर यावं, असं त्याला वाटत होतं.’ - ऐलेसं ३४३. 
 
झमाझमी स्त्री. १. तरवारींर्ी र्कमक, कर्ाकर्; र्कार्की. २. (ल.) भाडंि; कटकट; 
बार्ाबार्; खटका; र्कमक. 
 
झमामा चिचव. सपाटून; बेिम: ‘िंमामा िंोडीपली. ढॉर वरडपयार्त वरडली.’ - खळाळ २३. 
 
झमाि काल. 
 
झमेिा  पु. १. बखेडा; धुडर्ूस; धुमाकूळ : ‘हुकमाप्रमािें चत्रवर्ांनीं र्डबड करून चिवसभर 
िंमेला माडंला.’ - चवर्ंसं ३·६६. २. भानर्ड; जंजाळ. 
 
झम्माटा  पु. िंपाटा; जोर : ‘म्हिताना िंम्माट्यान ती तशीर्.’ - जलोसा ६९. 
 
झय स्त्री. िंळ : ‘पढंरपूरमा ंिंय ंसुटनी चहवनी’ - जलोसा ४८६. (व.) 
 
झयकिे  चि. िंळकिे; िंळाळिे : ‘चपताबंर र्र्ने िंयकना’ - जलोसा १२. (व.) 
 
झयकी चव. र्मकिार; र्कर्कीत. 

स्त्री. र्कर्कीतपिा; अभ्रक. 
 
झर स्त्री. १. िंरा. (र्ो.) २. (पिाथार्ा) िंरून, चिंजून रे्लेला अंश : ‘हा र्ाळ म्हिजेंर् पाण्यानें 
वाहून आिलेली िंर होय.’ - सृचष्ट ४०. [सं. िॄं] 
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झरक पहा : झरकन : ‘शरीर िंरक िंरिंरी रोम थरथरी अनचर्त्त वळतें ।’ - िाचव ४१७. 
 
झरकटचे, झरकटावचे अचि. ओरखडिे; खरर्टिे. (र्ो.) 
 
झरकिे, झकय िे  अचि. १. िंरकन चनघून जािे; पोबारा, पलायन करिे; सरकिे; चनसटिे; 
हातावर तुरी िेिे : ‘नळे आडचत उठती । बाि हवाया िंकच ती । र्र्नामध्यें ।’ - िाचव ५०४. २. िंरिे; र्ळिे : 
‘तेिें िंरकती पे्रमाबंु लोर्नीं ।’ - िाचव ३७५. [ध्व. िंर्] 
 
झरकन, झरकर, झरणदशी, झरणदनी चिचव. िंटकन; र्टचिशी; िंटक्यासरशी. 
 
झरका पु. (हालर्ाल, चिया, भाषि र्.) त्वरा; र्पळाई; र्ापपय; र्लाखपिा. (चि.करिे, माडंिे, 
लाविे.) : ‘र्ालचस हंसर्ती िंरका’ - पला १२९. (वा.) झरका देिे - चर्रका िेिे; फसचविे; हातावर तुरी 
िेिे : ‘नाहीं तर िे िंरका कापा र्ळा ।’ - सला २. 
 
झरकंुड  न. जंर्ल. 
 
झरझर, झराझर, झरझरां, झराझरां, झरारा पहा : झपझप : ‘-चनिंचर िंरिंर उड्ा माचरती मृर् 
चवचपनीं उडती बार्डती ।’ - चवक ३५. 
 
झरझरिे अचि. १. स्फुरिे; फुरफुरिे; अंर्ावर शहारे येिे; थरथरिे : ‘त्या अंकुरार्ी डहाळी होऊन 
िुंलत असपयार्ी जािीव अंर्ा अंर्ावर िंरिंरली.’ - खळाळ १८५. २. ओघळिे. 
 
झरझरी  स्त्री. रु्डरु्डी; हुक्का व त्यार्ी नळी : ‘अस्ताव्यस्त लोक र्ाश ेटाकून िंरिंऱ्या लावनू 
बसले.’ - भाब ९९. [ध्व. िंर्] 
 
झरझरीि पहा : णझरणझरीि [सं. जजचचरत्] 
 
झरझरीि चिचव. ओघळत. 
 
झरिपात्र न. पािंरिपात्र. ज्यातून कॉफीसारखे रव पिाथच सावकाश चिंरपतात, असे पात्र. 
 
झरिी, झरनी स्त्री. शाई भरलेली लेखिी : ‘मािंी ही िंरिी - हें फौंटन.’ - काझभ २१. 
 
झरिे अचि. १. पािंरिे; बारीक धारेने वाहिे; चिंरपिे. २. पाघळिे; चर्घळिे. ३. र्ळिे; टपकिे. ४. 
(शरीर, आयुष्ट्य, संपत्ती, बुद्धी र्.) कमी होत जािे; िंडिे; चिंजिे; क्षीि होिे. [सं.क्षर् - क्षरचत, िॄं] 
 
झरन पु. पािथळ जमीन. (िंाडी) [सं.क्षर्] 
 
झरना पु. िंरा. उंर्ावरून पडिारी पाण्यार्ी धार : ‘जवळर् पाण्यार्ा िंरना.’ - केया ३४. 
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झरनाटबंद चव. मोठा; अवजड; अवाढव्य. (व.) 
 
झरनाटा पु. िंपाटा; िंिाटा. (व) 
 
झरनाटून चिचव. सपाटून. (व.) [फा.] 
 
झरपा पु. पािंर : ‘ते बारके बारके िंरपे बुधलाभर पसरले होते.’ - जैरेजै १२६. 
 
झरबादी  पु. ब्रह्मी स्त्री व मुसलमान पुरुष यारं्ी संतती. 
 
झरवि न. िंरा; चिंरपि. 
 
झरविी न. १. िंऱ्यारे् पािी. २. चिंरपिारे, पािंरिारे, चठबकिारे पािी. 
 
झरविे अचि. घासिे; उर्ाळिे : ‘आबा वखंेड िंरवीत होता.’ - रापा ७४. 
 
झरस स्त्री. एक वनस्पती. ही कडू व र्ोड अशा िोन प्रकारर्ी असून चहच्या पापयार्ी भाजी करतात. 
 
झरा पु. १. जचमनीतून, खडकातून चिंरपिारे पािी, त्यार्ा प्रवाह; चिंरा : ‘वळिें वाकिें भोवरे । 
उकळ्या तरंर् िंरे ।’ - िास ११·७·३. २. (ल.) पैशारे्, संपत्तीरे् उर्मस्थान, मूळ; खाि. ३. (रव्य र्.) सतत 
होिारी प्राप्ती. [सं.िॄं] 
 
झरा पहा : झारा 
 
झराका पु. र्पळता; र्लाखपिा. पहा : झरका 
 
झराझर, झराझरां, झरारां पहा : झरझर : ‘चमपटनर्ीं काव्यें िंरािंर बाहेर पडलीं नव्हतीं.’ - चवज्ञाचव 
८·९·१६६. 
 
झराट चिचव. संतत; एकसारखे; िंरिंर : ‘तेिें लोटलें  अपार जीवन । र्क्षूंतून िंराट तें ।’ - नभसा १४·२३. 
 
झरािावा स्त्री. अव. जोरार्ा, नेटार्ा प्रयत्न; आटोकाट यत्न. (चि. िेिे.) 
 
झरायने  चि. मंिाविे िंरिे. 
 
झरी स्त्री. १. िंरा; ओहोळ; ओढा : ‘नाना िंऱ्या चिंरपती ।’ - िास १६·४·६. २. (शतेकी) खार म्हिून 
जी भातजमीन तयार करतात चतला बाधं घालून आतील पािी सोडण्यास बाधंास जो फाजं (िरवाजा) 
राखतात तेथपासून खार जचमनीच्या उंर् भार्ापयंत बाधंलेला फरसबिंी नाला. (को.) [सं.िंॄ] 
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झरी स्त्री. ऱ्हास; क्षय (संपत्ती, शरीर, आयुष्ट्य र्.र्ा); कमी कमी होत जािे; क्षय पाविे. (चि. 
लार्िे.) [सं.िृं, क्षर]  
 
झरी स्त्री. १. लाकडार्ी खार्. २. सोनाराकडील नाल. ३. पािवठा. (िंाडी) 
 
झरी पहा : झारी 
 
झरीपट्टी  स्त्री. (र्वडंी काम) चखडक्या व जाळ्या याचं्या पाया यार्ी चर्लाव्यार्ी उतरती झभत. 
 
झरोका, झरोखा  पु. (झभतीतील) लहान चखडकी; र्वाक्ष. [का. जेरुर्ंडी, जेरुझर्डी; 
झह.िंरूका] 
 
झनाट्या चव. अर्डबंब; अवाढव्य. (व.) पहा : झन्नाट्या 
 
झरयकन चिचव. सरचकन : ‘र्डार्ें नावं घेतपयाबरोबर िंरचकन् चतच्या अंर्ावर रोमारं् उभे राचहले.’ – मोर्न 
२२. 
 
झि स्त्री. हुशारी; तरतरी. 
 
झिक स्त्री. र्ुिूक; नमुना; वानर्ीिाखल िाखचवली जािारी दृशयमाचलका : ‘त्यार्ी नुसती िंलक 
पाचहली.’ – टेचलल्व्ह ९८. 
 
झिक स्त्री. उडालेले तुषार. (िंाडी) 
 
झिक, झिकी स्त्री. तरतरी; हुशारी; र्लाखपिा. (व.) 
 
झिझि चव. नाजूक; मऊ. 
 
झिमा पु. पडिा : ‘लाल िंलम्यार्ी र्ाडी । पाहता ंका ंिारीं सोडा ।’ – वलो ९७. (व.) 
 
झिारी स्त्री. पाण्यार्ा तरंर्. (िंाडी) [सं.] 
 
झिाळ, झल्लाळ स्त्री. १. िंळाळ; र्मक; तेज; र्काकी : ‘मुरु्ट माथा ंकोटी सूयार्ा िंल्लाळ ।’ – तुर्ा ३. 
२. ज्वाळारं्ा डोंब, भडका; जाळ. [सं. ज्वल्] 
 
झिैरी स्त्री. वस्त्रार्ी िंालर. 
 
झल्लकिे अचि. मोठी ज्योत होऊन जळिे, र्काकिे. [सं. संलक्ष्] 
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झल्लर स्त्री. िंालर; चकनार : ‘मुक्ताफळार्ीं िंल्लरें । िुंबके रत्नमिीरे् ।’ – वसेीस्व ७·८२. [सं. िंल्लरी] 
 
झल्लर पु. पाण्यारे् तुषार; ओलावा : ‘नीरज भार समार सुमारें । िंल्लर माचरतसें वर वारें ।’ – िाचव 
४४६. 
 
झल्लरी स्त्री. िंाजं; िंंर्ट; टाळ : ‘नाि उचठला िंल्लरी । मृिंर्ध्वनी त्यामािंारीं ।’ – एरुस्व ६·७४. [ध्व.] 
 
झल्ला चव. िंडलेला. (िंाडी) 
 
झल्लावना चि. रार्ाने ओरडिे. (िंाडी) [झह.] 
 
झल्लावा स्त्री. जोरिार लाटा : ‘पािी मारते िंल्लावा’ – जलोसा ६७६. 
 
झल्लाळ न. तेज. 
 
झवकीर  चव. (अश्लील) कामुक; चवषयाधं; स्त्रीलंपट. 
 
झविे, झवने उचि. (अश्लील) संभोर्िे; मथुैन करिे; स्त्रीशी रत होिे. [सं.यभ्, यंभ्] 
 
झविरोड चव. (अश्लील) रोडका; चकरकोळ बाधं्यार्ा; अशक्त; िुबळा; मरतुकडा. 
 
झवना पु. अश्लील, ग्राम्य चशवी : ‘चभकार िंवन्द्यार्ं ह् ेअसलं जर् िंालंय’ – रैत १७९. 
 
झवरपट्टी, झवाडपट्टी स्त्री. (अचशष्ट) एखायार्ी भरमसाठ चशव्या िेऊन केलेली चनभचत्सचना; 
खरडपट्टी; घािेरड्ा चशव्या िेिे. (चि. काढिे.) 
 
झवाडिे  सचि. (अचशष्ट) चशव्या िेऊन खरडपट्टी काढिे; चनभचत्सचना करिे; अभर बोलिे. 
 
झवाड्या चव. (अश्लील) व्यचभर्ारी; अचतशय कामुक; चवषयासक्त. 
 
झवुबायल्या चव. नेभळट; नपुसंक. 
 
झष पु. मासा. [सं.] 
 
झळ स्त्री. १. धातू तापचवपयाने होिारी घट; धातू तापचवताना चनघून रे्लेले अशुद्ध रव्य. २. (ल.) 
व्यापारातील घस, तूट, बडू, ठोकर, तोशीस. (चि. लार्िे.) [सं. िंला] (वा.) झळ पोहोचिे – आर् 
लार्िे; धर् पोर्िे; (ल.) उपरव होिे : ‘ह्ामुळे र्ंग्रजाचं्या सते्तला काय िंळ पोहोर्िार आहे?’ – िुिचम्य 
५८. 
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झळ, झळर्य स्त्री. १. उन्द्हार्ी चतरीप; धाप; धर्; अंर् भाजिारी उष्ट्ि वाऱ्यार्ी िुंळूक. (चि. खािे, 
लार्िे, बाधिे, बसिे.) : ‘तृषाता मरूिेशीं । िंळे अमृतें बोळली जैसी ।’ – ज्ञा १८·१६१. २. अग्नीर्ी धर्; 
अही; आंर्. ३. मृर्जळ : ‘उिकाऐसी िावुचन ओढी । ऊर फोशी िंळर्च ।’ – तुर्ा १२६३. [सं. ज्वल् – िंला] 
 
झळ, झळर्य चव. तेजस्वी; िंर्िंर्ीत : ‘िंळकत िंक िंळ घनिाचमनी’ – िाचव ४९६. [सं. ज्वल्] 
 
झळक स्त्री. १. उन्द्हार्ी िंळ. २. र्मक; र्काकी. (चि. मारिे.) [सं. िंला] 
 
झळक न. मासळी. (र्ो.) 
 
झळकिे अचि. (पातळ पिाथच र्.) हेलकाविे; डबकिे; डबकून साडंिे. (ना.) पहा : झुिकिे 
 
झळकिे अचि. १. र्काकिे; प्रकाशिे; र्मकिे; िंाक मारिे. २. शोभिे; साजिे : ‘कंठीं िंळके 
माळ मुक्ताफळारं्ी ।’ – आरती – र्िपतीर्ी. ३. दृष्टीस पडिे; आढळिे; चिसिे : ‘वाघ त्या जाळीत मला 
िंळकला.’ – नम ९०. [स.ं िंला] 
 
झळकिळक स्त्री. र्कर्कीतपिा; र्काकी; तेजल्स्वता; िंकाकी. 

चव. र्कर्कीत; लख्ख; िंकिंकीत : ‘कोिी िंळकफळक र्ृहस्थ आले म्हिजे आजूबाजूरे् 
लोक म्हित.’ – उअं १२५. 
 
झळका स्त्री. चिंलर्च : ‘सुरी असे : ते नीसीजे : िंळका करूचन पोर्र आच्छािचत :’ दृपा ५३. 
 
झळकाट पु. चिखाऊ र्काकी : ‘नीचत हें ज्ञानार्ें मूपय होय. तद्व्यचतचरक्त जे ज्ञान तो केवळ 
वरील िंळकाट व आडंबर मात्र.’ – मसचव ७०. 
 
झळकाविे सचि. १. र्कर्कीत करिे; लखलखीत करिे. २. (ल.) (शस्त्र र्.) परजिे : ‘कोपहाटी 
शस्त्र िावी िंळकावनू । परी रिपचंडत नव्हे तो ।’ – हचरचव ५·१९३. 
 
झळझळ, झळझळी स्त्री. १. र्कर्काट; लखलखाट; चिंलर्च; तकाकी; उजळा; तजेला. २. 
कवडसा. ३. स्वच्छता; सफार्च. (र्ो.) 

चिचव. र्कर्क करीत; िंर्िंर्ीतपिे : ‘अचतमृिु पितळ िंळिंळ तळपचत ।’ – आचवश्वा, र्ूर्णिका. 
 
झळझळिे अचि. (भाडंी, िाचर्ने र्.) र्काकिे; र्कर्कीत चिसिे; र्मकिे : ‘ओंकारातुंन माया 
िंाली चहऱ्याहून िंळिंळे ।’ – पला ८. 
 
झळझळाट पु. (िंळिंळर्ा अचतशय) अचतशय तेज, र्काकी; िंर्िंर्ाट. 
 
झळझळांवचे सचि. स्वच्छ करिे; खळबळिे. (र्ो.) 
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झळझळीि चव. १. र्कर्कीत; िंर्िंर्ीत. २. स्वच्छ; स्पष्ट; पाढंरे. ३. चनमचळ; शुद्ध. पहा : 
झुळझुळीि. ४. (ल.) थाटामाटार्ा : ‘तुमच्या तेवढ्या िंळिंळीत िेवपूजा पाहाव्यात.’ – नामिेव ७५. 
 
झळझळीि चिचव. १. अर्िी उघडउघड; स्पष्टपिे; ढळढळीतपिे; धडधडीत. ह्ा शब्िार्ा या अथी 
सामान्द्यतः झनिाव्यंजक शब्िाबरोबर उपयोर् करतात. उिा. िंळिंळीत वडे, िंळिंळीत सोिेचर्री. २. 
(चनषेधाथी) चबलकूल; अर्िी; मुळीर्. 
 
झळिे अचि. सूयचचकरिानंी तापिे (मय र्त्यािी). उन्द्हाने तापिे. (पािी).  
 
झळिे अचि. िंाकले जािे, पहा : झाळिे 
 
झळपेंवचे अचि. िंोपेत बरळिे. (र्ो.) 
 
झळिळ स्त्री. १. िंकपक; िंर्िंर्ाट; र्काकी. २. (ल.) थाटमाट : ‘बाह् केली िंळफळ । 
िेहबुद्धीर्ा चवटाळ ।’ – नवनीत १८६. 
 
झळिळिे १. िंळकिे. पहा : झळझळिे : ‘माजीं कौस्तुभमिी िंळफळी वो ।’ – िाचव १५४. २. पहा 
: जळिळिे 
 
झळिळाट पु. १. पहा : झळझळाट. २. िाह; तडफडाट. 
 
झळिळीि चव. १. तेजस्वी. २. स्वच्छ; चनमचळ : ‘िंळफचळत उपकिे । माळा र्वाळी आसनें ।’ – 
िास २·७·८२. ३. भरभराट पाविारा; भरभराटीर्ा; समृद्ध; संपन्न. 
 
झळम चव. १. लोंबिारे; लटकत असलेले; वाकलेले; िंळंबिारे (िंाड). (यामुळे) २. 
(ल.)र्ढावयास कठीि (वृक्ष, शाखा र्.). 
 
झळमळिे, झळंबळिे अचि. १. (हलिारे पािी, कार् र्.) र्काकिे; र्मकिे. २. (िंाडाच्या फायंा र्. 
वाऱ्याने) हलिे; हेलकाविे; हेलकावे खािे. [िंळ चि.] 
 
झळवट चव. उन्द्हाने तापलेले, तापचवलेले (पािी र्त्यािी). 
 
झळविी न. उन्द्हाने र्रम िंालेले, केलेले पािी (उन्द्हाळ्यातील घामोळे त्वर्ा रोर्ास 
उपयोर्ी.). 
 
झळविे  अचि. पोळून चनघिे. 
 
झळंब पु. िेंपि; िंळ; िंळर्च. पहा : जळप, जळंप 
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झळंब पु. र्ािंवा; छत : ‘कीं िंळंबारे्चन मीषें । अनुरार्ें रातला असे ।’ – ऋव ६८. 
 
झळंबिे, झळंमिे उचि. १. (जाताना एखाया पिाथाशी) घासिे; र्ाटून जािे; घसवटिे; खरडिे. 
२. भतू, चपशाच्च यानंी पछाडिे; िंपाटिे. ३. (िुःख, र्वच, माया, मोह र्त्याचिकानंी) पछाडिे; व्याप्त होिे; 
िंोंबिे : ‘सवेंचर् प्रािी िंळंबला । मायाजाळें ।’ – िास ३·४·४९. ४. ताप िेिे; जाळिे; पोळिे : ‘प्राक्तनु 
र्डंासंार्ा रशमी । थोर तातली कमचभचूम । िंाउवी पिुउमी । िंळंचबला जो ।’ – ऋव ९. ५. उन्द्हात तापचविे; 
ऊन िेिे. ६. स्पशच करिे; स्पशचिे ७. (ल.) लेपिे : ‘कापूरकुमुिारं्ें पािी । मर्णिजे र्रंचकरिी । तेिें ते 
चवरचहिी । िंळंबीजे ।’ – चशव ७७५. [सं.सम्+रंभ्] 
 
झळंबिे, झळमिे अचि. १. भरून येिे; उर्बंळिे; डबडबिे; बुडिे : ‘तैसे डोळे चिसचत । िंळंबैले 
। अश्रुपातीं ।’ – ऋव १६. २. हेलकावे, र्टारं्ळ्या खािे : ‘जन्द्ममृत्यचूर्या लाटीं । िंळंबती ह्ा सृष्टी ।’ – ज्ञा 
१२·८७. ३. (सूयच चकरिानंी पाण्यात झकवा मृर्जळाने हवेत) हेलकावे खािे; हेलकाविे. ४. चवरघळिे : ‘जैसे 
लवि जळें िंळंबलें  ।’ – ज्ञा २·३. [सं. िंला] 
 
झळंबिे, झळमिे अचि. १. आिळिे; धके्क चिले जािे; हािरिे; डर्मर्िे; ममी लार्िे : ‘पै 
पुनरावृत्तीरे्चन उभडें । िंळंबती सत्यलोकींरे् हुडे ।’ – ज्ञा ७·८४. २. ओळंबिे; लोंबिे; लटकत राहिे : ‘त्या 
निीच्या तीरावरून एक मोठे िंाड िंळंबलें  आहे.’ – झसब ४५; (फळाफुलारें् रु्च्छ िंाडावर) लोंबत राहिे. 
३. िंळ लार्िे. [क. िंल्ली] 
 
झळंबिे  सचि. १. चशडकावा करिे. २. िंळकिे ३. मूल्च्छचत होिे. ४. धरून राहिे. ५. िंाकोळले 
जािे. ६. अस्वस्थ करिे; वमी लार्िे. 
 
झळंबुका पु. िेंला; रु्च्छ; घोस : ‘वासींर्ारे् िंळंकुबे िोहींकडे लार्ती ।’ – ऋव १३८. 
 
झळंबुका पु. एक किचभषूि. पहा : झळंुबुके 
 
झळंबून धरिे (फळे र्त्याचिकानंी िंाडापासून) लोंबत राहिे; लटकून राहिे. पहा : झळंबिे ६ 
 
झळाळ, झळाळा, झळाळी, झळ्ळाळ, झळ्ळाळा, झळ्ळाळी स्त्री. पु. १. (िंळिंळर्ा अचतशय) र्कर्काट; 
लखलखाट; र्काकी; उज्ज्वलता; कातंी : ‘कळस चढमारे् पोकळ । जळो वरील ते िंळाळ ।’ – ज्ञा १३·४७४. 
२. तरंर्. 

चव. १. र्काकिारा; उज्ज्वल; िंळकिारा : ‘िंळाचळआं िेवारं्ा पाळा । तंू र्ोचपनाथा ।’ – चशव 
१५५. २. उन्द्हाच्या िंळीमुळे उत्पन्न िंालेले (मृर्जळ र्त्यािी) ‘िशाहंी र्ंचरयारें् िश चवषयरूप मृर् ते िंळाळ 
उिकापाचठ धाओचन अज्ञानत्वें मरों रीरे् ।’ – ऋव ९. 
 
झळाळिे अचि. र्कर्किे; लकाकिे. पहा : झळझळिे : ‘पेशव्यारं्ी हवेली चिमाखानं िंळाळली.’ 
– राऊ ३८२. [सं.िंला] 
 
झळाळा पु. र्काकी; तेज. 
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झळाळी  चव. तेजस्वी; शल्क्तमान. 
 
झळी स्त्री. िुंडूप. (बे.) 
 
झळुसिे  सचि. भाजून, होरपळून काढिे. 
 
झळंुबुके न. अव. कानातंील िाचर्ना, िुंबका, बाळ्या : ‘काचनरे् िंळंुबुके करीचत चवरार :’ – एरुस्व ९५. 
 
झळे स्त्री. उन्द्हार्ी धर्. 
 
झं 
 
झंकार पु. १. िंििंि, घिघि असा आवाज; िंित्कार; छुन् छुन् आवाज (घंटेर्ा झकवा नार्िाराच्या 
पायातंील घंुर्रारं्ा, वायारं्ा र्.) : ‘जैसें चनरंजनीं उठे िंंकारा ।’ – िाचव ६८. २. रु्ंजारव. [सं.ध्व.] 
 
झंकृिी स्त्री. िंंकार; वायारं्ा, तंतुवायारं्ा ध्वनी, िंित्कार : ‘(खंचजराच्या)... िंंकृतीनें, ...त्या 
शातंतेर्ा भरं् केला.’ – वैष्ट्िव ५३. 
 
झंगट न. १. एक वाय; तास. पहा : जेंगट : ‘तंू प्रथम िंंर्ट वाजीव.’ – बाबं १·२. २. मोर्रीने ठोके 
वाजचवण्यारे् धातूरे् घड्ाळ. पहा : जेंगट. ३. वायारं्ा र्जर, कडकडाट. (चि. उठिे, लार्िे.). ४. 
र्ोंर्ाटाने युक्त असे भाडंि, वािचववाि; कल्लोळ; र्ोंर्ाट; खडाजंर्ी. (चि. लाविे, माडंिे, र्ालिे.). ५. 
(व्यापक) (मेजवानीतील पिाथच, र्ािे, बजाविे, नार्िे र्.र्ी) चवपुलता; र्रं्ळ; लयलूट. 

चिचव. जोराने; मोठ्या आवाजाने; कलकलाटाने; ििििाटाने (तंतुवाये र्. वाजिे). [ध्व.] 
 
झंगट न. लर्ाडं; भानर्ड. पहा : झेंगट 
 
झंगाझंगी स्त्री. िंोलािंोली; टोलवाटोलवी; वाि. (माि.) 
 
झंजट स्त्री. भाडंि; भानर्ड. [झह.] 
 
झंजर पु. घंुर्ूर. (र्ो.) [ध्व.] 
 
झंजवाि पु. वावटळ; सोसाट्यार्ा वारा; िंंिंावात. 
 
झंजळिे अचि. रार्ाविे; संतापिे. (व.) 
 
झंजापवन, झंझापवन मारुती; समीर. 
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झंजावाि, झंझावाि, झंजावाय,ू झंझावाय ू पु. पजचन्द्ययुक्त वािळ; सोसाट्यार्ा वारा; वािळ; वावटळ; 
अचतशय जोरार्ा, र्जचना करिारा वारा; तुफान : ‘जैसा प्रकटता ंिंंजामारुत । जलिजाल चवतुळे.’ – हचरचव 
१·२०; ‘चशरला कौरवकटकीं जैसा िंंजासमीर तरुचनकरीं ।’ – मोभीष्ट्म ७·१६. [सं.िंंिंा] 
 
झंजावािी चव. तुफानासारखा वरे्वान; र्चतमान; खळबळ उडवनू िेिारा : ‘त्यारं्ा िौरा िंाला तो 
िंंजावाती िौरा िंाला.’ – रझर् १२८. 
 
झंजुरूकेन पहाटेर्ा संचधप्रकाश; िंुंिुंरके; ताबंडे फुटिे. 
 
झंझट न. १. िंंर्ट; लर्ाडं; शुक्लकाष्ठ; ब्याि. (ना.) २. त्रास; व्याप; कटकट. 
 
झंड चव. हट्टी; िंोंड; िंट; हूड. (र्ो.) 
 
झंडी स्त्री. चनशाि : ‘चहरवी िंंडी बर्लेत मारून र्ाडच उभा होता.’ – जहेवोजे २. 
 
झंडू दाटिे, िुटिे चवषारी साप र्ावपयावर तोंडातून रक्तचमचश्रत फेस बाहेर येिे, कासावीस होिे : 
‘तीव्र विेना होण्याच्या जाचिवनेे िंंडू िाटू लार्तात.’ – भास ४१. 
 
झंप पु. (संर्ीत) झहिुस्थानी संर्ीतातील एक ताल. याच्या मात्रा िहा असून भार् र्ार आहे. पहा : 
झंपा 
 
झंप पु. तेज; िंळाळी. 
 
झंपा पु. १. एक प्रकारर्ी िंाजं. २. (संर्ीत) एका तालारे् नाव. हा कनाटक संर्ीत पद्धतीतील 
आहे. [सं.] 
 
झंबाद चव. १. जहाबंाज. २. चनष्ट्िात. (र्ो.) 
 
झा 
 
झा ध्व. पीक राखताना पाखरानंा उदे्दशून म्हिण्यार्ा शब्ि. [ध्व.] 
 
झा, झां पहा : झ्या. (वा ) झा करिे, झां करिे – पळून जािे. 
 
झार्य स्त्री. भोवळ. (िंाडी) 
 
झाऊ, झाव पु. एक प्रकाररे् सुरूसारखे िंाड; शरेिी. 
 
झाऊ स्त्री. िंळ. (ना.) 
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झाऊ चव. १. चिंरचिंरीत; चवरचवरीत; पातळ चविीर्ा (कपडा र्.). २. हलका, तकलािी; नाजूक 
(िाचर्ना, कार्ि, भाडें र्.). ३. (ल.) टाकाऊ; चनरुपयोर्ी; कुर्कामार्ा (मनुष्ट्य, चजन्नस). ४. एक 
प्रकारच्या िंाडार्ी शोभािायक पाने. (अचह.) 
 
झाक स्त्री. १. (रत्ने, िाचर्ने, धातू, रंर् र्.र्ी) र्मक; र्काकी; लकाकी; तेजल्स्वता. २. (सोने, रुपे 
र्.र्ा) मुलामा; चिंलर्च. 
 
झाक स्त्री. पावसार्ी जोरार्ी सर. (चि. येिे.) 
 
झाक स्त्री. पक्ष्यारं्ी िंुंड; (टोळ र्.र्ी) धाड; पक्ष्यार्ी िंडप; िंाप. (चि. येिे, पडिे, मारिे.) : ‘वरौचन 
कापूरकेळीं । भ्रमरारं्ी िंाकं उचठलीं ।’ – चशव ६०५. 
 
झाक स्त्री. १. (उन्द्हार्ी) चतरीप; िंळ; ऊन झकवा थंड हवरे्ा मारा. (चि. लार्िे, बसिे, येिे, वरून 
जािे.). २. (ल.) र्ुिूक; भास; लकेर : ‘िुष्ट्काळामुळे कहर उसळला नाहीं तर त्यार्ी िंाक मात्र चिसली.’ 
– चवज्ञाचव ८·७·१३५. ३. िुंळूक; छटा. 
 
झाक स्त्री. १. (भतूबाधा, चपत्त, उपासमार यानंी डोळ्यावंर येिारी) िंापड; िंाप; तंरी. (चि. पडिे, 
येिे, घालिे.). २. र्क्कर; भोवळ; घेरी. ३. ग्लानी; रु्ंर्ी; सुस्ती; डोळे जड होिे व तारवटिे. (चि. येिे.) 
४. (ढर्, िंाडे र्.र्ी घनिाट) अंधेरी; छाया; िंापड; काळोख. (चि. घालिे, पडिे.) ५. संध्याकाळ. ६. 
मोचहनी. 
 
झाक उगाड स्त्री. ऊन पाऊस. (िंाडी) 
 
झाकट स्त्री. उजाडण्यापूवीर्ा काळोख; िंुंजुरका : ‘शवेतंाबार्च नेहमींप्रमाि ंअर्िीं िंाकटींत न येता...’ 
– अर्चतका २१. 
 
झाकड स्त्री. काळोख : ‘िंाकड पडली, थाबं ूनकोस.’ – राक १६. 
 
झाकडाळ स्त्री. जेविानंतरर्ी आवराआवर : ‘धोंडूमामींर्ी िंाकडाळ जोरात र्ालली होती.’ – 
आआश े५९. 
 
झाकि न. १. आच्छािन; टोपि; ढापि. २. (क्व.) पहा : झांपड, झापड [सं.छािन] 
 
झाकिा  चिचव. िंाकि घालून; िंाकि असलेपया ल्स्थतीत (भाडें, र्. ठेविे, असिे). (चि. ठेविे, 
घालिे, असिे.) (राजा.) 
 
झाकिी  स्त्री. १. आच्छािन; भाडंी र्. िंाकण्यार्ी ताटली, तबकडी, वळेिी : ‘तपतेजार्ा 
रे्तऊन अल्ग्न । उिासीनता िेऊचन फोडिी । आिि वोतूचन पचतपायविी । िंाकंिी िंाचंकली उपासना ।’ – 
िाचव १०४. २. (बलै, घोडा र्. जनावराचं्या डोळ्यानंा लावायर्ी) िंापडी; अंधारी. ३. आच्छािण्यार्ी, 
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िंाकण्यार्ी, लपचवण्यार्ी, रु्प्त ठेवण्यार्ी चिया; िाबािाब; छपविूक. ४. (सुस्तीमुळे) डोळ्यावंर येिारी 
िंापड. 
 
झाकिे पहा : झाकि १ : ‘जैसें िंाकंिें र्मचकंुडार्ें । उघचडतारं् नये ।’ – िास ३·१·१४. 
 
झाकिे, झाकने उचि. १. आच्छाििे; िंाकि घालिे. २. लपचविे; छपचविे. ३. (ल.) (एखािी र्ोष्ट, 
व्यवहार) छपचविे; िाबनू, लपवनू ठेविे; िाबािाबी करिे. ४. (उपकार र्.) न फेडता तसेर् ठेविे, राखिे 
: ‘तुिंा ऐसा उपकार मी न िंाकंीं ।’ – रकाव्य १३. [सं.छद्] 
 
झाकपाक, झाकापाक, झाकापाकी स्त्री. १. जेवि िंापयानंतरर्ी स्वयंपाकघरातील उरलीसुरली 
कामे; सवच पिाथच िंाकून जार्च्या जार्ी ठेविे र्. : ‘स्वयंपाक घरातील िंाकपाक करून त्याही वर रे्पया.’ 
– कोचक ३०३. २. जलिीने, र्डबडीने आवरिे, उरकिे. [िंाकिे चि.] 
 
झाकर न. १. अचतशय िाट व पुष्ट्कळ फायंा फुटपयामुळे चवस्तृत चिसिारे (चमरर्ी र्.सारखे) िुंडूप. 
२. िंाडाच्या िाट पानारं्ा र्िच, चनचबड भार्; जाळी. ३. िाट पाने असलेली िंाडार्ी खािंी. [सं. शाख] 
 
झाकरि न. शाकारिी; घरावर कौले र्ढविे : ‘पावसाळा सुरू होण्याच्या आत िंाकरि केले 
नाही.’ – एहोरा ६६. 
 
झाकरिे अचि. (िुंडूप, िंाड र्.) भरर्च्च पानानंी िंाकले जािे – युक्त होिे; रु्रफटलेले असिे. 
 
झाकरी चिचव. ताबडतोब; लौकर; त्वचरत : ‘िंाकरी अनुमानारे्चन करतळें ।’ – ज्ञा ७·१९२. 
 
झाकिे माणिक (ल.) चिसायला साधा पि खरोखर रु्िी व चविान मनुष्ट्य. 
 
झाकल्या पाठीचा ज्याला काही सबब सारं्ता येर्चल झकवा जो फारसा अक्षम्य समजला जािार नाही 
असा (अपराध र्.). 
 
झाकल्या पाठीने चिचव. अब्र ूर्मावनू न घेता; प्रचतचष्ठतपिाने; बोज कायम ठेवनू. 
 
झाकल्या मुठीने रु्पर्ूप; बभ्रा न कचरता; बोभाटा न होऊ िेता; कोिालाही कळू न िेता; रु्प्तपिे. 
 
झाकणविे पहा : झकणविे 
 
झाकणविे उचि. १. लपविे. २. व्यापिे. 
 
झाकसापा पु. िाबािाबी; लपवालपवी. 
 
झाकळ चव. अस्पष्ट. 
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झाकळिे, झाकाळिे उचि. १. िंाकून ठेविे; लपचविे; आच्छाचित करिे; िडचविे. २. घेरिे; व्यापिे; 
लुप्त करिे; व्याप्त होिे : ‘िंोपेनें िंाकंचळला चप्रयो ।’ – मुआचि ९·४०. [सं. िंष्] 
अकतृचक 

चि. १. अंधुक होिे; मचलन होिे; अंधारून येिे (ढर् वरै्रेंनी) : ‘प्रभा पचृथमीवरी । यकायकीं 
िंाकळली बरी ।’ – ऐपो १२७. २. पहा : झाकुळिे, झाकोळिे 
 
झाका स्त्री. १. मूच्छेमुळे, ग्लानीमुळे डोळ्यावंर येिारी िंापड. (प्रा.ं) २. अंधारी; घेरी. (चि. येिे, 
पडिे, घालिे.) 
 
झाका पु. १. मोठे टोपले. २. भाडें ठेवण्यार्ी जार्ा. (िंाडी) [झह.] 
 
झाकाझाकी स्त्री. आवराआवर. 
 
झाकािाप, झाकािापा पु. लपंडाव; छपवाछपवी : ‘प्रर्ट चववके बोलेना । िंाकंातापा करी जना ।’ – 
िास १९·६·९. 
 
झाकी स्त्री. र्रले. (िंाडी) [सं. ढक्क] 
 
झाकीबाज चव. ऐटबाज : ‘तोंर् एका िंाकंीबाजारे् सवच कपडे ओलेझर्ब िंालें .’ – नाता ३७. 
 
झाकीव चव. १. िंाकि, ढापि असलेला (डबा, पेटी र्.). २. ज्यावर िंाकि, आच्छािन ठेवलेले आहे 
असा. ३. िंाकून ठेवलेला; लपवनू ठेवलेला; बिं करून ठेवलेला. 
 
झाकुळिे, झाकोळिे उचि. १. िंाकिे; लपचविे; आच्छाचित करिे : ‘यािव सैन्द्यार्ा महाचर्री । 
शरधारीं िंाकंोळला ।’ – एरुस्व ८·४९. २. (ल.) िंाकले जािे; चफके पडिे : ‘मत्स्यवशंकुळिीपकजोती । 
िंाकुंळेल म्हिऊचन उजोती ।’ – वाचवरा ७·१४९. ३. व्याप्त होिे; चलप्त होिे : ‘परी तेचथचर्या उमी । िंाकंोळे 
ना ।’ – ज्ञा ३·७०. 

अचि. १. चिपिे; चिपून जािे; र्चकत होिे. २. बिं होिे; चमटिे (डोळे, पापण्या र्.) : ‘बुद्धीर्ें िार 
। िंाकंललें  जेिें ।’ – राज्ञा १३·११५. ३. अंधारमय होिे; सायंकाळ होिे : ‘िंाकंोळलें  र्र्न सूयच रे्ला चभऊन 
।’ – ऐपो १२०. 
 
झाकू चव. िंकास; छान : ‘काय वं साहेब जार्ा कशी िंाकू आहे का नाय?’ – कृकािे ३८. 
 
झाके अ. व्यथच. 
 
झाकोळिे, झकोळिे उचि. १. आच्छाििे. २. व्यापिे. 
 
झाक्या चव. िंाकिारा. 
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झागमाग स्त्री. िंर्मर्ाट; िंर्मर् : ‘र्सॅबत्तीच्या प्रकाशात चहरवार्ार शालू िंार्मार् करावा तसं 
ते वावर र्मकत होतं.’ – ऊन २७. 
 
झाज पहा : जहाज : ‘मोत्यापोवळ्यानंी िंाजे भरली....’ – एहोरा १४९. 
 
झाजरिे, झाझांरिे उचि. १. घसवटिे; घासटिे; खरडिे; खरर्टिे : ‘र्चंरकेच्या अंर्ावर 
िंाजरपयासारखें िंाले.’ – चनर् ं१४. २. (ल.) फसविे; एखायाला टोपी झकवा र्ोता घालिे. (राजा.) ३. 
वापरून खराब होिे; जीिच, जजचर होिे : चिंजिे; चछन्नचभन्न करिे; खराब करिे : ‘ती जखम िंाजरपयार्तकी 
कठीि ठरली नाहीं.’ – िंामूं २. ४. (ल.) पीडिे; पीडा िेिे : ‘िंाजंरलीं परं्बािें एकमेकावरी पचडतीं हरिें 
।’ – उर्ी ४३०. [सं.जजचर] (वा.) झाजर माडाचे गरे खािे – (उप.) िंाडावरून पडून अंर् खरर्टपयाने, 
ठेर्पयाने पीचडत होिे. 
 
झाजाविे, झाजणविे सचि. जोरजोराने धसधस तोडिे; पुन्द्हा पुन्द्हा घाव मारिे; खापलिे; खाडंिे. 
पहा : जाजाविे [सं.िंिंा] 
 
झा झा, झां झां उद्र्ा. (घोडा, बलै र्त्यािीने) जलि र्ालावे म्हिून उच्चारावयार्ा र्शाऱ्यार्ा शब्ि [ध्व.] 
(वा.) झाझाचे करिे, झां म्हििे – चनसटून जािे; पलायन करिे; हातावर तुरी िेिे; पोबारा करिे. 
 
झाजाि स्त्री. चशकस्त; पराकाष्ठा; आटोकाट यत्न; यातायात. (चि. करिे.) (कर.) 
 
झाझ ू स्त्री. १. कटकट; धुसफूस; बोलार्ाली; कलह. २. िुंमिुंम, छुनछुन असा आवाज. [ध्व.] 
 
झाट न. (अश्लील) चशस्नाच्या झकवा योनीच्या वरील केस, केसारं्ा समुिाय; रु्ह्स्थानरे् केस; 
शष्ट्प; शटे [सं.जटा] 

स्त्री. खाली लोंबलेपया बटा : ‘मोहालीं पाजंरावंरी िंाटंा । पायीं नोपुरें क्षरु घंटा ।’ – र्ीतािचव 
१·४८२. 
 
झाट मंुडावि रु्ह्ेंचरयावरील केस काढिे, यावरून (चतरस्काराथी) अचतशय शुर व सोपे काम. 
 
झाटी स्त्री. िाटी; र्िी : ‘कृष्ट्िमेघाचंर्या िंाटंी ।’ – राज्ञा ११·२०१. 
 
झाटोजी  चव. (अचशष्ट) (उप.) व्यथच फुशारकी मारिारा; ढोंर्ी; र्र्णवष्ठ (मािूस); क्षरु; हलका 
(मािूस). 
 
झाड न. १. वृक्ष; िुंडूप; रोप; वनस्पती (लहान, मोठी). २. शाखायुक्त वस्तू, पिाथच; वृक्षाकार वस्तू. 
३. मेिबत्ती र्. लावण्यारे् कारे्रे् िंुंबर; पुष्ट्कळशा उिबत्त्या लावण्यारे् वृक्षाच्या आकारारे् धातूरे् घर : 
‘र्ािंीच्या िंाडातूंन उिबत्त्या खोंचवपया होत्या.’ – अभा १३६. ४. िारूकामातील एक प्रकार; वृक्षाच्या 
आकारारे् िारूकाम. ५. भतूाने पछाडलेले मािूस : ‘ज्यास भतू पछाडतें त्या िंाडास तें सुग्रास अन्न खाऊं 
िेत नाहीं.’ – अभा ५८. ६. वशंवृक्ष; वशंावळ. ७. बिुंकीर्ा लाकडी भार्, िस्ता. (कु) [सं.िंचट] (वा.) झाड 



 

 

अनुक्रमणिका 

उभे करिे – उत्कृष्ट रीतीने एखािे काम वठचविे. उिा. र्ायन, वािन, कीतचन, व्याख्यान र्. उत्तम रीतीने 
करिे, रंर्चविे. झाड णपछाडी करिे – संपूिच िंाडा करिे, संपूिच फडशा पाडिे : ‘हल्ली यािी पाठचवली 
आहे, त्यात एक कलम न राहता िंाडाचपछाडी करून िेिे’ – को. प्रा. १७८. कोण्या झाडाचा पािा – 
एखायार्ा चिमाख, नक्षा, मर्रूरी उतरण्याकचरता योजावयार्ा शब्ि; अशा मािसाचवषयी क्षरुता व चतरस्कार 
िाखचविारा शब्िसमूह : ‘सुभेिार? हं: सुभेिार म्हिजे कोण्या िंाडार्ा पाला? आम्ही ओळखीत नाहीं असे 
जाऊन सारं् जा? – नाक. झाडाचे राऊि णदसिे, करिे – भीतीमुळे िंाड घोडेस्वाराच्या, सैचनकाच्या 
आकृतीप्रमािे चिसिे; िोरीर्ा साप बनचविे. झाडावरचे भूि – ज्यार्ा नामचनिेश करिे अचनष्ट आहे अशा 
नीर्, चतरस्करिीय मनुष्ट्याबद्दल वापरायर्ा वाक्प्रर्ार. सुक्या झाडािा बाक िाविे – (सुकलेले िंाड र्ष्ट 
त्या चिशनेे वाकचवता येिे शक्य नाही यावरून) एखाया वृद्धाला उपिेश करिे; हट्टी, हटवािी, पूवचग्रहिूचषत 
मािसाला बोध करिे (अशक्य आहे.). 
 
झाड न. र्ोंधळ; िैना. 
 
झाडकवी पु. मचतमंि झकवा क्षरु कवी : ‘बधंक, खोटे : कार् र्ा : काहंीं तुमरे्या सास्त्राचस 
मीळताए? कीं अवघे िंाडकचव :’ – लीर्उ १७१. 
 
झाडकळी स्त्री. वृक्षराजी; िंाडारं्ा समुिाय : ‘आर्चच्या पाठोपाठ आम्ही िंाडकळींतून’ – डाली 
१०५. 
 
झाडकी  स्त्री. चकर्च िंाडी. 
 
झाडकुट न. वाळलेले, मोडून पडायला आलेले िंाड, फािंी, काटकी. (र्ो.) 
 
झाडखंड न. १. जंर्ल; िंाडी; िंाकर; जंुबाड; रार्च; रान : ‘चवशाळें  बहू लार्लीं िंाडखंडें ।’ – 
रामक १·१२. २. िुंडपे; जाळी; लहान िंाडारं्ा समुिाय. 
 
झाडखंडा चव. चिचव. १. (वर चिलेपया िंाड उभे करिे ह्ा वाक्प्रर्ाराच्या उलट अथी – 
िंाडार्ी पाने, फुले, फळे तोडून टाकली असता ते बेढब व ओबडधोबड चिसते यावरून) ओबडधोबड; 
अधचवट; रुक्ष; नीरस; अशास्त्रीय; अव्यवल्स्थत; बेचशस्त असे (र्ायन, वािन, कीतचन, व्याख्यान र्.). २. 
रु्रूपाशी अभ्यास न करता नुसते ऐकून आपपयार् अकलेने वाजचविाऱ्यारे् वािन; स्वयंचसद्ध (र्वयी, 
वािन). 
 
झाडखंडी स्त्री. (क्व.) िंाडे व िुंडपे : ‘िरें िकुच टें िंाडखंडी अनेकी ।’ – िाचव.  
चव. अरण्यमय; जंर्लार्ा (प्रिेश, जार्ा र्.). 
 
झाडगळ स्त्री. िंाडी झकवा िंाडोरा माजलेला मुलूख. 
 
झाडझडुल्ला पु. (व्यापक) लहानमोठ्या िंाडारं्ा समुिाय; वृक्ष; िुंडुपे; रोपटी. [िंाड चि.] 
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झाडझपट, झाडझटक स्त्री. १. (व्यापक) धूळ, केर र्. काढण्यारे्, िंाडण्यारे्, िंटकण्यारे् काम; 
िंाडिंडू; सडासंमाजचन. २. (ल.) (व्यापक) लुबाडिे, लुटिे र्. समाजचवघातक समजपया जािाऱ्या चिया. 
३. लुटालूट; धूळधाि; िािािाि. 
 
झाडझवा चव. (शब्िशः अश्लील, पि तो अथच मनात येत नसपयाने रूढ) उनाड; भटक्या; भिरं्; 
भटकभरैव; उडािटप्पू. 
 
झाडझाड स्त्री. वरकिी टाळाटाळ : ‘वामनला खुलचवण्यासाठी चमठू्ठ उर्ार् िंाडिंाड करीत असे.’ 
– बाचवबु ३१७. (व.) 
 
झाडझाडोरा, झाडझुडपी, झाडझडुल्ला, झाडझुडूप, झाडझूड पु. स्त्री. न. लहान मोठ्या 
िंाडारं्ा समुिाय. (समुच्चयाथी, एकूिएक, कोितेही.) 
 
झाडझूड पहा : झाडझपट १ 
 
झाडि स्त्री. १. केरसुिी; िंाडिी. २. िंाडण्यार्ी चिया. ३. (ल.) (कजच, अन्नसामुग्री र्.) बेबाक 
करण्यार्ी चिया; फडशा पाडिे; िेिे; वारिे; काम पार पाडिे. 
 
झाडिा चव. िंाडिारा : ‘मी िंाडिा मी चखल्लारी ।’ – एभा १२·५६१. 
 
झाडिी  स्त्री. १. िंाडि; केरसुिी : ‘चर्त्तीं म्हिे नृप अहा र्वरी ती िंाडिीर् ंकीं केली ।’ – 
मोआचि १२·७८. २. िंाडिे; िंाडून, िंटकून टाकिे. ३. अंर्ातील भतू, चपशाच्च र्. मंत्रतंत्रानंी काढिे; 
चपशाच्च, चवष, डोळ्यातील फूल र्. काढण्याकरता माचंत्रक करतात तो टाहाळ टाकण्यार्ा चवधी; हकालपट्टी 
: ‘अहंमचहषासुर लार्ला जनीं । त्याचस करावया िंाडिी । कृष्ट्ि रु्िी र्ाचलला ।’ – एभा ७·२०८. ४. (ल.) 
रारे् भरिे; कानउघाडिी; खरडपट्टी; खडसाविी; चनभचत्सचना. ५. र्भचपात : ‘मला चिवस रे्लेत; िंाडिी 
करायर्ी का?’ – राकाघाका १. [सं. िंाटन; त. शोिचन] 
 
झाडिे उचि. १. (केरसुिी र्त्यािींनी) केरकर्रा काढून साफ करिे; जार्ा चनमचळ करिे. २. हसडिे; 
िंटकिे; िंटक्याने हलचविे (ओले, वस्त्र, शेंडी र्.); (हात, पाय डोके र्. ना) िंटका येिे : ‘िंाचडता ंआपला 
हात । लंब आंर्ाचस असे जचडत ।’ – परमा १०·१९. ३. लोटून िेिे : ‘त्यातंें उडोचन िंाडी िंाले ते र्ूिच जेझव 
नर्पातें ।’ – मोवन १२·२९. ४. काढून टाकिे; नाहीसे करिे : ‘लोक पारखुन सोडाव े। राजकारिें अचभमान 
िंाडाव े।’ – िास ११. ५. (चवस्तव र्त्याचिकासं) पखं्याने वारा घालिे; िंडपिे. [सं. िंाटन; क. जाचडसु] 
(वा.) झाडून टाकिे – िंटकिे; अंर्ाबाहेर टाकिे : ‘भाऊ असे िंाडून टाकील असे त्याचं्या स्वप्नीही आले 
नव्हते.’ – केस्व ३०. 
 
झाडिे उचि. १. खरडपट्टी काढिे; खडसाविे; चनभचत्सचिे : ‘बाळूला आचि नंयाला लक्ष्मीकाकंूनीं 
र्ारं्लेर् िंाडलें .’ – सुिे ५२. २. (मार्िारार्ा, चभकाऱ्यार्ा) चनषेध करिे. [सं. िंाटन; क. जचड] 
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झाडिे उचि. १. (सरकार, सावकार र्त्याचिकारं्ी) बाकी काढून टाकिे; िेिे बेबाक करिे : ‘धन्द्यार्ी 
बाकी हळु हळु िंाडा ।’ – भपसं १३४. २. (अंर्ातील भतू, चपशार् र्.) काढिे; हाकलून लाविे. 
 
झाडिे उचि. (बिूंक र्.) उडचविे; र्ोळी मारिे. 
अचि. (बिूंक उडताना हात र्. अवयवाला) चहसडा, िंटका िेिे. 
  
झाडिे पुसिे उचि. काळजी घेिे. पहा : झाडिे ४ 
 
झाडदस्ि पु. फळिंाडावरील कर : ‘िंाडिस्त िंाडे सुमारी ३१ येकूि रुपये.’ – मसाप 
२·२·१४३. 
 
झाडन, झाडनी स्त्री. िंाडिी; र्वतार्ी केरसुिी. 
 
झाडनी स्त्री. कडाक्याच्या थंडीने, झकवा फार आंबट पिाथच खापपयाने (मनुष्ट्याने केलेली) हात, पाय, 
डोके र्. िंाडण्यार्ी चिया; शहारे आपयासारखे करिे. (चि. िेिे.) (व.) 
 
झाडनी स्त्री. (अंर्ातील भतू, चवष र्.) मंत्रोपर्ाराने काढिे, कमी करिे : ‘भतूबाधा िंालीसे र्जला करा 
िंाडनी याघडी ।’ – होबाला १४१. 
 
झाडपच्छाड स्त्री. बोलार्ाली; उत्तरप्रत्युत्तर; तंटा; भाडंि : ‘आम्ही मेलो. आमर्ी िंाडपच्छाड 
बहूतर् िंाली. आम्ही जाऊ न िेऊ ऐसें िेखोन बाबाजी म्हसके यािीं चनकाल काढला.’ – पेि ३३·३२७. 
 
झाडपट्टी स्त्री. १. शतेसारा झकवा घरपट्टी याबद्दलर्ी बाकी र्ुकती करण्यार्ी अखेरीर्ी मार्िी. 
२. (उप.) खरडपट्टी; खडसाविी; बोडंती. (चि. करिे.) 
 
झाडपदरी चव. चकनारीमध्ये रेशमार्ी िंाडे, फुले काढलेले (वस्त्र र्.). 
 
झाडपंचाळ चव. १. (माकड अचतशय र्पल असपयाने ते जिू काय एकार् वेळी पार् िंाडावर 
असपयार्ा भास होतो यावरून) र्पळ; तरतरीत; टुिटुिीत; र्लाख. २. र्रं्ल; र्ळवळ्या; र्ुळबुळ्या; 
पायावर भोवरा असलेले (मूल र्.). 
 
झाडपाखड स्त्री. १. (धान्द्य र्.) सुपाने पाखडण्यार्ी, िंटकण्यार्ी, साफ करण्यार्ी चिया. २. 
(ल.) कवडीकवडीर्ा चहशोब िेिे–घेिे. 
 
झाडपािा पु. १. (व्यापक) (औषधाच्या उपयोर्ी) वनस्पती, त्यार्ा पाला, मुळे र्.; (सामा.) 
वृक्ष; वनस्पती. २. (व्यापक अथी) खाण्याच्या उपयोर्ार्ा भाजीपाला, पाने र्. 
 
झाडणपड,  झाडपीड, झाडपेड स्त्री. न. िंाडिंडू; िंाडलोट : ‘िंाडपीडी करूचन मानऊं संताला 
।’ – िाचव २५३; ‘खालच्या प्रशस्त अंर्िात िंाडपेड संपून पािी झशपडि ंर्ाललं होतं.’ – कलंिर २७३. 
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झाडणपड्या चव. िेऊळ, मंचिर र्त्याचिकारं्ी िंाडलोट करिारा. 
 
झाडपी चव. (भडंारा र्ोंचियाकडरे्) िंाडीत राहिारे. 
 
झाडपेढ–झाडमाड पहा : झाडझाडोरा 
 
झाडपोिे न. कजचफेडीर्ा शवेटर्ा हप्ता. 
 
झाडिूक स्त्री. अंर्ारा; धुपारा; माचंत्रकाकंडून करायर्ा मंत्रोपर्ार. (चि. करिे.) (ना, िंाडी) 
 
झाडिेडिी, झाडिेडी स्त्री. िंाडिी; केरसुिी : ‘शूरी िंाडफेडिी िंाडफेड करी ।’ – योसं ६·४१. 
 
झाडबंदर न. खेळार्ा एक प्रकार : ‘िंाडबिंरही खेळत असू.’ – माआवा ७८. 
 
झाडबाकी स्त्री. १. (कजच, अन्नसामुग्री र्.र्ी) पूिच चनःशषेता; बेबाक; चनराचनपटा. २. कजचफेडीर्ा 
शवेटर्ा हप्ता. (चि. करून टाकिे, करिे.) 
 
िंाडबोहोर स्त्री. स्वच्छता. (िंाडी) 
 
झाडरू न. लहान िंाड; िुंडूप : ‘या बाजूस रानातून, डोंर्रातून ििवा, रामाठा वरै्रे िंाडरूर् रर्ड?’ 
– खेया ४३. 
 
झाडिी  स्त्री. र्लबतात शौर्चवधीसाठी केलेली लाकडी झशक्यासारखी र्ौकट. 
 
झाडिें  न. िंाडिुंडुप. 
 
झाडिोट स्त्री. केर काढिे, सारविे र्.; िंाडिंडू; केरवारा : ‘बाकी िंाडलोट, जेविखाि आर्च 
व बायको चमळून करीत.’ – माआ ५०. 
 
झाडवि  स्त्री. न. िंाडण्यार्ी चिया; केरसुिी : ‘त्या हातात ही िंाडवि घेतलेली मला 
बघवत नाही.’ – उःशाप ४३१. 
पु. १. िंाडिारा : ‘र्ोखामेळा म्हिे मी तुमर्ा । िंाडवि सार्ा म्हिचवतो ।’ – र्ोखा. २. केरसुिी; िंाडू. 
 
झाडवळ चव. िंाडूवाला : ‘आवघे िंाडवळी महार । उतरले पार संतासंर्ें ।’ – भपसं ६३. 
 
झाडवान पु. िंाडलोट, सफार्च करिारा र्ावकामर्ार. 
 
झाडणविे उचि. र्िर्िा हलवनू खाली उतरचविे. 
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झाडशार्य स्त्री. वस्त्रावंर काढलेली िंाडािुंडपारं्ी चर्ते्र. 
चव. िंाडारं्ी चर्ते्र ज्यावर आहेत असे (वस्त्र, झभत, जमीन). 
 
झाडसारव, झाडविसारवि, झाडसारवि. स्त्री. (घर र्.) िंाडिे व शिेाने सारविे र्. चिया; 
साफसुफी : ‘िंाडसारवि... वरै्रे... करतानंा त्यारं्ीं अंर्ें उचकरड्ासारखी होत असतील यातं काय 
नवल!’ – नाकरु ३·९. 
 
झाडसुने न. िंाडकुत्रा; कुत्र्यार्ी एक जात : ‘पािसुनीं िंाडसुनीं । नाना प्रकारारं्ीं सुनीं ।’ – 
िाचव २४४. 
 
झाडळ, झाडळी  स्त्री. िाट िंाडी; रार्च : ‘जीवधमाचर्या िंाडळी । मनोरथाचर्या वशंजाळी ।’ – 
ज्ञाप्रबो २६६. 
 
झाडा पु. १. (कायिा, सामानसुमान र्. र्ी सरकारी नोकराने केलेली) िंडती; बारीक तपासिी. 
(चि. घेिे.) २. (सामा.) चहशबे र्ुकता करिे; चहशबे, िेिे–घेिे चमटचविे. ३. (ल.) पूिचपिे, काही लपवनू 
न ठेवता उघड करिे; खरे स्वरूप प्रकट करिे; िंडती िेिे : ‘अहंताचि भावा ंआपुचलया ं । िंाडा िेऊचन 
आघवयेा ं।’ – ज्ञा १५·२७९. [सं.िंाटन्] (वा.) झाडा करिे – १) कजच फेडिे : ‘िंाडा करून िेऊ.’ – भाअ 
१८३५·२७५. २. नाश करिे; चनकाल करिे : ‘ऐसा िािश बािें िंाडा केला ।’ – जैअ ३०·३७. झाडा सुचिे 
– चवस्तारपूवचक सारं्िे : ‘श्रोते म्हिती न सुर्ी िंाडें । लग्न चनवाडें लार्ोंया ।’ – एरुस्व १५·१५९. झाडा 
होिे – संपिे; ‘आता ंबातमी हरकारे िंाडा िंाले, लवकरी आिीक पाठचविें.’ – पिे १०·९१. 
 
झाडा पु. जुलाब; मलचवसजचन; मलशुद्धी. 
 
झाडा पु. काबंळ्यार्ी एक पट्टी. 
 
झाडा पु. फन्ना; चनकाल; फडशा; चनरास : ‘त्यार् चिसीं िंाडा रव्यार्ाही जाला ।’ – रामक २·९९. 
 
झाडाखडा पु. चपवळे वस्त्र. 
 
झाडाझटका पु. शौर्मुखमाजचनािी चवधी : ‘लोकासंही साचंर्तलें  कीं कंबरा सोडून िंाडािंटका 
करावा आचि चफरून याव.े’ – ऐको ४६४. 
 
झाडाझटका पु. (व्यापक) सरकारी नाके र्त्याचिकावंर केली जािारी िंडती, तपासिी र्. 
  
झाडाझडिी स्त्री. १. (व्यापक) पहा : झाडाझटका. २. (एखायाकडून) कवडीकवडीर्ा चहशबे घेिे; 
चहशबेार्ी कसून केलेली तपासिी. (चि. घेिे.). 
 
झाडापट्टी स्त्री. घरपट्टी झकवा जमीनसारा भरण्यार्ी सरकारकडून आलेली अंतीम मार्िी. 
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झाडापत्र, झाडापत्रक न. मामलतिाराने ठेवायरे् सारावसुलीरे् माचसक पत्रक. पहा : णनकािपत्र 
 
झाडापवाडा, झाडापाडा पु. १. कसून चहशबे मार्िे; कडक रीतीने जाब चवर्ारिे. २. अशा तऱ्हेने 
चिलेला चहशोब, जाब, िंडती (सामान्द्यतः अनेकवर्नी प्रयोर्). (चि. करिे, िेिे, घेिे, होिे, येिे.) : ‘न 
सुटेचर् बाकी नव्हें िंाडापाडा ।’ – तुर्ा १५४३. 
 
झाडबाकी स्त्री. (कजाच्या) बाकीर्ा चनकाल, फडशा : ‘नामिेवा म्हिती घ्यावा जन्द्म तुम्हीं । 
िंाडाबाकी आम्ही करंू येथे ।’ – रामक २·१४३. 
 
झाडावा पु. तपासिी; शुद्धी. 
 
झाडावारंट न.  (कायिा.) जंर्म माल शोधून काढून िंडाचधकाऱ्याकडे हजर करण्याबद्दल पोलीस 
अचधकाऱ्याला चिलेला हुकूम. 
 
झाडी स्त्री. १. िंाडिे; िंाडून टाकण्यार्ी चिया : ‘मुरचडवें आंर्ें िंाडी कचरतु । अचनयाळा ंडोळा ंवेंिं 
घेतु ।’ – चशव ७१०. २. चनकाल; फडशा. पहा : झाडा. ३. शुद्धी : ‘िेहजाड्ाचर्या चकटा । आवृचत्तपुटीं सुभटा 
। िंाडी कीजें – ज्ञा १७·२०९. ४. लाबंचविे; पळचविे. (वा.) झाडी करिे – िंाडून टाकिे : चनकाल, नाश 
करिे : ‘स्वानंिे तृल्प्त िंाली । िंाडी केली भवरोर्ा ।’ – एभा १०·२९. 
 
झाडी स्त्री. १. जंर्ली झकवा िंाडािुंडपानंी व्यापलेला प्रिेश; रार्च; िंाडारं्ा समुिाय : ‘ज्याचं्या रम्य 
तटावंरी पसरपया िंाड्ा चकती संुिर ।’ – केक १२८. २. िंाडोरा; िंाडािुंडपानंी व्याप्त अशी अवस्था, 
चनचबडता. (वा.) झाडी िागिे – जंर्ल वाढिे; मशार्तीवार्ून राहिे. 
 
झाडी स्त्री. र्लबताचं्या वाकंाचं्यामध्ये उभे घातलेले लाकूड; (र्लबताच्या) वाकारं्ी वाढी व भार् व 
र्लबतार्ी एक एक बाजू यानंा जोडिारा चतरपा वासा. (हेट.) 
 
झाडी स्त्री. एक लहानसे लाकडी टाळासारखे र्ोंडी वाय. (ना., का र्ोंिी.) 
 
झाडू पु. १. केरसुिी; खराटा. २. िंाडिारा; भरं्ी हलालखोर : ‘ही बया माझ्या चशकारखान्द्यामधीं 
िंाडूर् ंकाम करीत व्हती.’ – बाब ं२·६. 
 
झाडूखोर पु. भरं्ी; मेहतर. (ना.) 
 
झाडून चिचव. यच्चयावत्; एकूिएक; एकही न वर्ळता : ‘यिुसचर्व पौरमुख्य रुत आिचवले सभेंत िंाडूनी 
।’ – मोमौस २·२९. 
 
झाडूवािा चव. रस्ते िंाडिारा; भरं्ी : ‘पचहपयार् िंपाट्याला िंाडूवालीर्ें काम पत्करते.’ – 
नाकरु ३·३८. 
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झाडेकरी पु. (जकातीच्या नाक्यावर नेमलेला) जकात अचधकारी. 
 
झाडेकार पु. भतूबाधा घालविारा, चवष र्. उतरचविारा माचंत्रक. (र्ो.) 
 
झाडेझडोरे न. िाट िंाडी; रार्च : ‘िंाडेिंडोरें लार्त होती.’ – जाचंि ८०. 
 
झाडेभवांडे पु. अव. १. अळंटळं; हयर्य; चिरंर्ार्च. २. हाल; हालअपेष्टा; भोर्. (व.) 
 
झाडेमोह न. िंाडाच्या फायंावरील िंाडायला सोपे असे मोहळ. 
 
झाडोरा, झाडोिी पु. स्त्री. १. िाट, र्िच िंाडी; रार्च; िाट िंाडेिुंडपे असिारी जार्ा : 
‘कपपतरंूरे् िंाडोरे ।’ – वसेीस्व ९·२०; ‘चवचर्त्रा वेिवलेीं । चिसतीं सहजें चसद्धाओंळीं । भावा भावाचर्आं 
िंाडौली । र्होंकडें ।’ – वच्छह ४४४. (को.) 
 
झाड्या पु. १. िंाडूवाला; भरं्ी. २. सोिा; उर्पया; भामटा; र्ोर. 
 
झात झात करिे चमनतवारी करिे : ‘मी त्याला पुष्ट्कळ साचंर्तले. िंात् िंात् केली; पि त्या िुष्टाने ऐकलें  
नाहीं.’ – मोर्न ९८. 
 
झान न. सैन्द्य. 
 
झान न. ज्ञान : ‘कोिा ंसारं्तसा ंिंान । ठकाठकीर्ें लक्षि ।’ – तुर्ा १४३०. 
 
झानन पु. िंनिंन असा आवाज; िंििंिाट; िंित्कार; छुमछुम; रुििुंि; नार्ण्यार्ा आवाज. पहा 
: छनन : ‘चधमकी चधमकी चधमभेरी – िंननन िंानंन िंनत्कारी ।’ – राला ३८. [ध्व. िंन्] 
 
झानी पु. बाहेरख्याली, व्यचभर्ारी मनुष्ट्य. [अर.] 
 
झाप पु. १. काटेरी िुंडपारें् िाबनू बाधंलेले मोठे ओिें; काट्यारं्ा भारा. २. िंाडार्ी मोडलेली 
फािंी; िंाकर. ३. नारळीच्या िंाडार्ी फािंी, िंावळी, सावळी. (को.) ४. नारळीर्ी, माडार्ी चविलेली 
िंावळी; िंावळीर्ी र्टर्च : ‘शतेात िंापारे् हंर्ामी चथएटर बाधंीत...’ – माजीया ४६. ५. माडारे् िंावळ. ६. 
कळकार्ा झकवा फोकारं्ा रात्री कोंबड्ानंा िंाकण्यासाठी केलेला टोपला, करंड्ाच्या आकारारे् खुराडे : 
‘आर्च... कुडीक िंाप घेऊन र्ावात... रे्लीली.’ – उपरा २. ७. रु्रे जाऊ नयेत म्हिून केलेले फाटक; 
िुबेळके; बेडे. ८. िारारे्, चखडकीरे् िंडप; फळी. ९. शतेातील र्वतारू िंोपडी : ‘शतेात एकिोन घरें असलीं 
तर त्यानंा िंापं म्हितात.’ – र्ावंर्ाडा २. 
 
झाप न. रु्ंतारु्ंत. (र्ो.) पहा : घुसिी 
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झाप स्त्री. १. पक्ष्यारं्ी िंडप; िेंप; उडी. (चि. घालिे.) २. (मनुष्ट्य पोहताना, साप सरपटताना, 
कडेवरील मूल एखाया ओळखीच्या मािसाच्या पुढे केले असताना करतात ती) शरीरार्ा पुढील भार् थोडा 
उंर्ावनू पुढे िंोकण्यार्ी चिया; िेंप. (चि. टाकिे, मारिे, घालिे, खािे.) : ‘त्या तरुिीने एकिम िंाप 
टाकली.’ – वज्राघात ३. ३. (र्ोर र्. र्ा) हल्ला; छापा. (चि. घालिे, पडिे.). [सं.िंंप] 
 
झाप स्त्री. (मूच्छा, भतूबाधा, चपत्त र्. मुळे) डोळ्यावर येिारी रंु्र्ी; िंापड; ग्लानी; तंरी. [सं.स्वाप] 
 
झापकिे अचि. फसिे. 
 
झापकुडूके न. काड्ा, फोक याचं्या चविलेपया तट्ट्ट्या झकवा टोपपया : ‘असेल िंापकुडूक्यार्ं 
चर्ऱ्हार्चक.’ – उपरा १. 
 
झापटळ न. माडार्ी जुनी िंावळी; जुनी िंाप. 
 
झापड स्त्री. १. (चपत्त, मूच्छा र्त्यािींमुळे डोळ्यावर येिारी) िंाप; रु्ंर्ी; ग्लानी; तंरी; िंोपेर्ा पर्डा; 
डोळे चमटू लार्िे. (चि. पडिे, घालिे.) सुस्ती : ‘या स्वामीस लार्ले वडे । सािर मृत्यिूंापड ।’ – नमसा 
१५·७४. २. ढर्ारं्ी अंधारी, काळोखी; मळभ. (चि. घालिे.) ३. तोंडावरून पाघंरूि घेिे; वस्त्राने तोंड 
िंाकिे. (चि. घालिे.) ४. (ल.). भलू; मोह; भरुळ : ‘यासं कालर्तीमुळे िंापंड पडली.’ – भाब ४८. ५. 
जनावराचं्या डोळ्यानंा बाधंतात ती ढापिी. ६. पहाट; उषःकाल. (खा.) (वा.) झापड देिे – एखायाच्या 
तोंडावरून हातार्ा पजंा उलटा करून डोक्याकडून खाली उतरिे. २. (ल.) फसचविे. (व.) 
 
झापड स्त्री. आटोका; तावड : ‘लोक त्यानंा चफतचवण्यास आले परंतु ते त्याचं्या िंापडींत आले नाहीत.’ 
– सअस ४०८. (ना.) 
 
झापडकन् अ. ताडकन्. (व.) 
 
झापडवािा चव. १. डोळ्यानंा िंापडे लावलेला. २. (ल.) ठोकळेबाज चवर्ारारं्ा; पोथीचनष्ठ : 
‘पा यावर पडिारा एक िंापडवाला चवर्ारपथं आहे.’ – अंया २११. 
 
झापडी स्त्री. १. रु्ंर्ी; ग्लानी; तंरी : ‘बाि सुटले कडाडी । पडली डोचळया ंिंापंडी ।’ – एरुस्व १०·१९. 
२. अंधारी. पहा : झापड ७; ‘का ंतेचलयार्ा ढोर पाही । डोळा ंिंापंडी स्विेहीं ।’ – एभा २१·२६१. ३. तोंडावरून 
वस्त्र रु्ंडाळिे; घंुघट; बुरखा. ४. पावसार्ी िंडप घरात येऊ नये म्हिून िारावर, चखडकीवर केलेली 
पत्र्यार्ी, र्वतार्ी छपरी, िंडप, िंाजंी. (व.) ५. (सामा.) पहा : झापड. (वा.) झापडीि येिे – फसिे; 
भलुिे; कपटात रंु्तिे. 
 
झापि न. रु्ंर्ी; ग्लानी; तंरी. (चि. पडिे, घालिे.) 
 
झापि, झापिी न. १. िंाकि; ढापि; आडोसा : ‘हाताचं्या तळव्यारें् भुवंयावर िंापि करिे.’ – 
ननाना १२५. २. िंोपडीच्या िारार्ी िंडप; िंापी. 
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झापिी स्त्री. अंधारी; िंापड; िंापि. 
 
झापिे सचि. खडसाविे. 
 
झापिे उचि. १. िंाकि घालून बिं करिे; िंाकिे; िंाकि ठेविे. २. चिपिे. – प्रामको. [सं. छद्] 
 
झापिे पहा : झेपिे 
 
झापिी न. जोते; बलैार्ा र्ळा जुवाशी रु्ंतविारा पट्टा : ‘जू त्येंच्या खायंावर चठऊन िंापत्या बािंपया.’ 
– रैत २५. 
 
झापर न. १. िंोपडीरे् फाटक; िंापा. (ना.) २. र्वताने शाकारलेली िंोपडी : ‘चतथे िंापरीकडे हात 
केला.’ – र्िंभ ू३८. 
 
झापरे न. डोक्यावरील केसारें् छप्पर; चिंपऱ्या. (ना.) 

चव. केसाळ. 
 
झापणविे सचि. िंाकि घालून बिं करिे; िंाकिे : ‘आपपया हातानं माजी बोटं त्यावर िंापचवली.’ 
– रैत १०४. 
 
झापळिे, झापाळिे अचि. १. (िंाड) िाट फायंानंी, पालवीने युक्त होिे; र्िच, घनिाट होिे. २. 
(मेघ र्त्यािींनी आकाश) िाटिे; व्यापिे; िंाकोळिे; भरून येिे. 
 
झापा पु. (कंुपि, िंोपडी, र्ोठा यारं्ा) तट्ट्ट्या; कामट्या, र्वत, िंावळी र्. र्ा केलेला िरवाजा, 
फाटक; िंाप : ‘त्या कबरस्थानार्ा लोखंडी िंापा उघडलेला होता.’ – आर्णफयस १. 
 
झापा पु. छापा : ‘लक्ष्मि खंडार्ळे व आनीक डोंर्रे चमळोन िंापा घातला. नारो अप्पा मोडला, फौज 
लुटली.’ – पेि १४·४८. 
 
झापाळ, झापळ न. १. िंाकर; र्िच छाया; िंाडाच्या फायंारं्ा चनचबडपिा; िाट िंाडी. २. ढर्ारं्ी 
अंधेरी. (चि. येिे.) 

चव. िाट फायंा असलेले (िंाड); र्िच; चनचबड; घन; िाट. 
 
झापी स्त्री. िंापड. 
 
झापी स्त्री. वारा झकवा ऊनपाऊस यारं्ा त्रास होऊ नये म्हिून बाबंचू्या कामट्या झकवा िंावळ्या 
याचं्यापासून तयार केलेला आडोसा. 
 
झाबड चव. अर्िी वृद्ध; म्हातारपिामुळे रोड िंालेली; जख्खड. (व.) 
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झाबळा पु. िोऱ्यारं्ी चविलेली चपशवी; जाळे. पहा : झारगे (कु.) 
 
झाबळी स्त्री. १. पकडलेले मासे ठेवण्यारे् कोळी लोकारें् लहान जाळे. (को., हेट.) २. जाड्ा सुतार्ी 
चविलेली जाळीिार चपशवी. (हेट.) ३. र्वत ठेवण्यासाठी बलैर्ाडी खालील असलेली चपशवी. (कु.) 
 
झाबा, झाबू पु. तेल ठेवण्यार्ा, ओतण्यार्ा र्ामड्ार्ा बुिला; तेलारे् कातडी भाडें. [झह.िंाबा] 
 
झाबू, झाव,ू झाऊ १. क्षलु्लक; चकरकोळ. २. अशक्त; मोडके–तोडके. ३. कुर्कामारे्. 
 
झामझुक्का पु. खेड्ातील मुलींर्ा एक खेळ. 
 
झामड, झामडिे पहा : झांबड, झांबडिे 
 
झामर न. कार्िी झलबाच्या जातीरे् एक अचतशय आंबट फळ; र्चडझलबू. [सं.जंबरू] 
 
झामरा चव. केसाळ; फार केस असलेली (कुत्र्यार्ी जात. लक्षिेने. मािसालाही म्हितात). 
 
झाम्या चव. मूखच; लहरी. 
 
झाय, झाया स्त्री. िंळ; िंळा : ‘र्तलं लेसीनी परघर जाशी । आर्च बा जीवाले िंाया लावशी ॥’ – 
लोसाको. (खा.) 
 
झायणमिी स्त्री. तळमळ; तडफड; अस्वस्थता : ‘पाऊस चन वारं ... एकर् िंायचमली सुरू िंाली.’ 
–रैत १३७. 
 
झायणिन न. िर्डी कोळसा झकवा खचनज तेलापासून चमळिारे एक चवरावक. [र्ं.] 
 
झायाझुया स्त्री. अव. (ऊन्द्ह, ताप यामुंळे चिपया जािाऱ्या मोठ्या) धापा; सुस्कारे; 
श्वासोच्छ् वास.  (चि. करिे, िेिे, टाकिे, होिे.) : ‘चर्रीजा करी िंायािुंया.’ – जलोसा १२८. [ध्व.] 

चिचव. धापा टाकीत; लाहक्या, अहाळण्या िेत. 
 
झायीझायी चिचव. िंळा येऊन : ‘उन्द्हायार् ंऊन लार्ते िंायीिंायी । भाऊ रे्ला र्ावंी छतरी नेली नार्च 
॥’ – लोसाको. (व.) 
 
झार स्त्री. तािूंळ र्. धान्द्यारे् कुटपयानंतर, िळपयानंतर, र्ाळिीने र्ाळून राचहलेले अचतशय बारीक 
कि. (राजा.) [सं.क्षर्] 
 
झार पु. १. रचशयाच्या राजघराण्यातील राजार्ी पिवी. २. (ल.) जुलमी राजा. 
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झार पु. न.  शवेाळासारखा निीतून वाहून तीराला लार्िारा एक बुळबुळीत पिाथच. 
 
झार चव. (तंतुवायाच्या तारेला िंारा लावला असता होिाऱ्या आवाजाप्रमािे) खिखिीत; उंर् आचि 
स्वच्छ आवाजी; पहाडी (कंठ, तंतुवाय र्.). [ध्व.] 
 
झार चव. अचतशय कडू; कडू जहर. 
 
झार, झारे न. समुरातील एक प्रािी. याच्या समुिायाला आकृतीवरून पोतुचर्ीज लोकारें् लढाऊ 
जहाज या नावाने संबोचधतात. (कोळी) 
  
झारगे न. १. (िंाडावरून फळे काढण्यार्ी) जाळी लावलेली आकडी; िेंला. २. (सामा.) जाळे; 
चपशवी. ३. नारळ वरै्रे आिण्यासाठी िोऱ्याचं्या जाळ्यार्ी केलेली चपशवी; थैली. (कु.) पहा : झाबळा. ४. 
मळिी िंापयानंतर प्रथम ज्या र्ाळिीने धान्द्य र्ाळतात ती र्ाळि, र्ाळिी. (को.) [सं. क्षर] 
 
झारिी स्त्री. १. र्ाळिी. २. र्ाळिे : ‘वामननं तीनिा समजावनूचह िंारिीनं झपपातलं तेल कसं 
हापसायर् ंते त्याला जमेना.’ – बाचवबु १५५. 
 
झारिे उचि. १. (माती, पीठ र्.) र्ाळिे; र्ाळिे. (राजा.) २. पहा : झारा [सं. िृं] 
 
झारदार  चव. खिखिीत; उंर् (आवाज) : ‘त्यारं्ा तो बारीक पि मंजुळ व िंारिार आवाज 
िूरवर ऐकू येर्च.’ – चवरंरु्ळा ९६. 
 
झारय स्त्री. खेकडे धरण्यार्ा र्ळ. (र्ो.) 
 
झारशाही स्त्री. १. िंारार्ा अंमल, राज्य. २. (ल.) िंार बािशहाच्याप्रमािे जुलमार्ा व 
िडपशाहीर्ा अंमल : ‘सरकारच्या िंारशाही जुलुमार्ा चनषेध केला आहे.’ – के २७·५·३०. 
 
झारंबा पु. १. (उसार्ा रस कढत असताना त्यावरील झकवा तेलावरील) मळी काढण्यार्ी अथवा 
छाटण्यार्ी परडी; िंारा; टोपली. २. तेलातील र्ाळ. 
 
झारा, झारी, झाऱ्या, झाणरया, झारे, झारेकरी पु. १. सोनाराच्या िुकानातील राख चवकत घेऊन 
ती र्ाळून, र्ाळून तीतून सोन्द्यारे् कि काढून त्यावर र्चरताथच करिारी एक जात व तीतील व्यक्ती : 
‘चमरचवती रु्िज्ञ कनका काढी सूक्ष्मा जपोचन िंारा ज्या ।’ – मोमंभा २·१. २. (ल.) कृपि; करू. 
 
झारा पु. १. वीिा र्. तंतुवायाच्या घोडीजवळ तारेखाली घातलेला कापूस, लोकरीर्ी िशी. 
(आवाज र्ारं्ला येण्यासाठी). २. तंतुवायातील खजच स्वरार्ी चपतळी तार. ३. िंाऱ्याच्या योर्ाने चनघिारा 
र्ारं्ला आवाज; या आवाजासारखा कंठातून चनघिारा आवाज. [ध्व.िंार] 
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झारा पु. १. िाडंा असलेले तसेर् एका टोकाला सपाट, वाटोळे व सल्च्छर असलेले स्वयंपाकातील 
एक उपकरि. २. र्ाळण्यारे् साधन; र्ाळिी : ‘नीर बहुत ठार्ं झहडलें  । िंारा घातला मर् चनवळलें  ।’ – िाचव 
७७४. ३. पािी तापचवण्याच्या बबंातील चवस्तव ठेवण्यार्ी जाळी. [सं.िृं] 
 
झाराझुरा पु.  र्ुरा; र्ारार्ुरा : ‘पािी वरून पडतें । मोत्यारं्ा िंारािुंरा । जाते पािी िेवघरा ।’ – 
वलो २२. (व.) 
 
झाणर स्त्री. साल; फलकट; क्षार : ‘अमृता ही िंाचर फेचडजे ।’ – राज्ञा १८·१३२०. 
 
झारी स्त्री. १. लाबं र्ळ्यारे्, पािी थंड राखण्यारे् (चवशषेतः जस्तारे्) भाडें. २. तोटी असलेला र्डू : 
‘चनघे न िंारींतुचन नीरझबिु ।’ – वामन, वामनर्चरत्र १·२७. ३. िंाडानंा पािी घालायरे् जस्तारे् भाडें. याला 
एक लाबं तोटी असून चतरे् तोंड पसरट व सल्च्छर असते. ४. र्हार्ी चकटली. ५. तोटी. [सं.िृं] 
 
झारी पु. िंारेकरी : ‘कीं धुळींत हारपलें  मुक्त । िंारी चनवडी सावचर्त्त ।’ – राचव ३१·४५. 
 
झारीची पळी िंारा. – (तंजा.) 
 
झारे पहा : झारंया १ 
 
झारोखा  पु. १. िंरोका; चखडकी. २. झभतीतील मडके वरै्रे पुरलेला कोनाडा. पहा : झरोखा 
 
झारोळी  स्त्री. िंाऱ्यावर भाजलेली पोळी : ‘पोळ्या पुरिपोळ्या िंारोळ्या.’ – ऐचनसं २७०. 
 
झापानी  पु. तळारे् अवचशष्ट पािी. (िंाडी) 
 
झाि स्त्री. १. एखायाच्या अंर्ावर लहान मुलाने टाकलेली िेंप, उडी, िंाप. (चि. टाकिे.) २. 
(र्ोट्याचं्या खेळात) र्ोटी चवचशष्ट मयािेच्या बाहेर पडिे, फेकिे. (चि. खािे.) ३. एखायावर रार्ाने धावनू 
जाण्यार्ी चिया. (चि. जािे). ४. िंोल; िंोकाडंी; र्ार्री. (चि. जािे.) 

चव. (प्र.) पहा : जहाि (वा.) झाि जािे – (कोिा एकावर) त्याला उदे्दशून अमयाि भाषि 
करिे. 
 
झाि मोहार्ा मोठा वृक्ष. (िंाडी) 
 
झाि स्त्री. सायंकाळर्ा अंधार; िंाजंड. (ना.,व.) 
 
झाि स्त्री. १. सुरमाडाच्या फळारं्ा व फुलारं्ा लोंबता घोस. (कु.) २. सुरमाडाच्या पानारें् केलेले 
पायपुसिे. 

पु. बलैाचं्या झशर्ाला बाधंायर्ा केसारं्ा र्ोंडा. 
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झाि, झाि झेंडा  १. डाली; वळूेरे् केलेले उथळ व पसरट चशपतर. २. झहिू चववाहातील एक चवधी. 
चशपतरात किकीरे् चिवे, फळे व र्तर पिाथच ठेवनू वधू वरर्ृही जाण्याच्या पूवी वराच्या आर्चला िान करतात. 
पहा : ऐरिी : ‘र्रव्या घार्री आचि िंाली । हारे डेरे रत्नारे् ।’ – वसेीस्व १४·३९. [क.जल्ली] 
 
झाि झेंडा पु. १. बाबंचू्या र्पट्या पट्ट्ट्यारं्ा केलेला चत्रकोिी ध्वज. २. उत्कषच : ‘नार् नार् 
माझ्या जीवा । संसारार्ा िंालिंेंडा ।’ – बर्ा १७. 
 
झाििा  पु. बाबंचू्या कड्ाला अडकवलेले मासे धरायरे् हातजाळे. ह्ाला हातिंालिा असेही 
म्हितात. (को.) [सं. जाल] 
 
झािमान पु. न. िंोल; िंोका. 
 
झािर स्त्री. १. िंाजं; िंाजंरी; टाळ : ‘मुहूतचचवि िंालर त्वचरत वाजवी त्या क्षिीं ।’ – सीक ३०. २. 
मोठ्या आवाजारे् एक रिवाय : ‘र्ौघडे व नर्ारे व डौल व िंालरी व तासे र्त्यािी रिवाये र्ावातं कोिास 
वाजवू ंिेऊं नये, परंतु मंर्लवायें वाजचवपयास झर्ता नाहीं.’ – वधेप्र. [सं. िंल्लरी] 
 
झािर स्त्री. १. मंडप, छत, िंर्ा र्.ना शोभेसाठी लावलेला, र्ुण्या घातलेपया कापडार्ा पट्टा; संजाप; 
मर्जी; नक्षीिार काठ. २. (नाट्य) राक्षसाच्या सोंर्ाने नेसायर्ा लुर्ड्ार्ा–र्ुण्या पाडलेला–घार्रा. ३. 
(नाट्य) पडयाच्या वरच्या बाजूला लोंबिारा कापडार्ा चर्चत्रत पट्टा. उिा. महालार्ी, आकाशार्ी, 
जंर्लार्ी िंालर. [का. जालचर, िंालचर; सं. िंल्लरी; झह. िंाल्लरी] 
 
झािर स्त्री. १. रु्ऱ्हाळातील मािंि झकवा नािं यावरील चर्व्यारे् केलेले िंाकि; र्ाळिी; उसार्ा रस 
र्ाळून घेण्यार्ी चवरळ चविीर्ी टोपली. २. चववाहसमारंभात वरातीच्या चिवशी चजच्यात ताबं्या व बाळकृष्ट्िार्ी 
मूती ठेवनू मानकऱ्याच्या डोक्यावर ठेवतात ती िंाल. पहा : गोपा ३ 
  
झािरदार चव. शोभेसाठी लावलेला र्ुण्या घातलेला पट्टा; नक्षीिार काठ : ‘कोठे अिकुर्ीिार तर 
कोठे िंालरिार.’ – डाली १०२. 
 
झािरी स्त्री. िंालर; लोंबती चकनार. 
 
झािा पु. (वाय) सतारीच्या सवच तारावंर (चर्काऱ्यासुद्धा) रुत र्तीने सतत बोल काढिे; बीन झकवा 
सतार वाजवीत असता कड – िंीलीच्या तारेत ताल धरिे. 
 
झािा चव. वयात आलेला बलै. (िंाडी) 
 
झािा पु. मुलर्ा : ‘वािेंंचर्या िंाचलया.’ – अमृता ७·८२. 
 
झािेपि न. जन्द्म; आयुष्ट्य : ‘चवजेझसर् युद्धास आला म्हिोन नामोहरम व्हावें तरी िंालेपिार्ें 
साथचक काय?’ – माब १०. 
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झािोरी  स्त्री. िंालर; पताका : ‘र्वंरे िंालोरी िंलकती ।’ – चिपु १०·७. 
 
झाल्लर चव. १. सैल. २. डेरेिार. (िंाडी) 
 
झाव स्त्री. (उन्द्हार्ी) िंळ, चतरीप; उष्ट्ि वाफा; ऊन : ‘उन्द्हाच्या िंावा लार्तील ना’ – मािूस ३७०. 
(ना.,व.) [सं. िह्] (वा.) झाव काढिे – १. एखायार्ी खरडपट्टी काढिे. (व.). २. उष्ट्िता कमी करिे. 
 
झावर सतरंजी; वाकळ; र्ोधडी. 
 
झावरझावर चिचव. अंधुक अंधुक : ‘नंबर वाढलेपया डोळ्यानंी िंावरिंावर चिसाव ंतसं...’ – अयेवाफु 
९. 
 
झावरेिा चव. उन्द्हाने करपलेला (आंबा). (िंाडी) 
 
झावळ न. िंुंजुमंुजु; अंधुक उजेड: ‘िंावळंतर् उटलाव की चनर्ालाव र्ावाकडं.’ – पार्ोळा ५०. 
 
झावळ, झांवळ चव. १. चवसराळू; भ्रचमष्ट; भ्राचंतष्ट; अजार्ळ; िंाबंऱ्या : ‘बुचद्ध िंावल जयार्ी । तो ते मानी 
।’ – गं्रथराज ६·६७. २. चवसराळूपिारे्; भ्रचमष्टपिारे्; र्बाळपिारे् (वतचन, भाषि र्त्यािी). ३. अस्पष्ट; 
अंधुक; संचिग्ध : ‘एऱ्हवीं संकपपाचर्ये साजंवळेें  । नावके चतचमरेजती बुद्धीरे् डोळे । म्हिोचन अखंचडत पचर 
िंावंळें  । भतूचभन्न ऐसें िेखे ।’ – ज्ञा ९·७२. 
 
झावळझावळ, झावळमावळ, झावळझाववळ न. स्त्री. िंुंजुमंुजु; िंाजंड. पहा : झांजडमांजड सवच 
अथी. 

चिचव. अंधुकपिे. 
 
झावळिे अचि. भ्रचमष्ट हािे. 
 
झावळा चव. सावलीमुळे काळसर चिसिारा; धूसर : ‘पापिी उघडू लार्लेपया िंावळ्या डोहार्ा 
प्रवाह...’ – डोह १२९. 
 
झावळी स्त्री. ताडामाडार्ा, पोफळार्ा, सुरमाडार्ा िंाप, फािंी (चविलेली झकवा साधी) : ‘सरळ सोट 
सुरमाड येकावर येक चजवट िंावळी ।’ – प्रला १५४. (को.) [सं. छायावली] 
 
झावळे न. िंाजंड; अधचवट प्रकाश व अधचवट अंधार : ‘मर् र्डि ना ंउजळ । ऐसें िंावळें होये ।’ – राज्ञा 
८·२२७. 

चव. धूसर; अस्पष्ट. 
 
झावाड न. खडकावर आपटिारी पाण्यार्ी लाट. (चि. उसळिे, उठिे, पडिे.) 
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झाव ू चव. क्षलु्लक; चकरकोळ. पहा : झाऊ, झाबू, झाव ू
 
झावेिा चव. िंळ लार्पयामुळे म्लान िंालेला. (व.)  
 
झाशा पु. धमकाविी; धाक; िहशत : ‘सरपंर्ाच्या बोलण्यार्ा िंाशा पाहूनर् हचरजन मंडळी चहय्या 
का करत नसावीत हे लक्षात आले.’ – एर्ाएपा ६. 
 
झाषकिे अचि. फसिे : ‘कैसे िंाषकालो ।’ – राज्ञा ७·१८९ 
 
झास पु. िाट िंाडी : ‘अनथारे् आसुर । जेथ िंासं िुधचर । अचतस्नेहारे् पािंर । उल्लाळें िेचत ।’ – 
ज्ञाप्रबो २७८. [सं. िंप] 
 
झासा पु. १. (िुसऱ्याला लुबाडण्यार्ी, र्जा झकवा िुःख िेण्यार्ी, वार्चट करण्यार्ी) धमकाविी; 
िहशत; िपटशा; धाक; भीती; अमुक र्ोष्ट न केपयास पुढे तुिें अमुक तऱ्हेने वार्चट करीन अशी (एखायाला) 
िमिाटी; धमकाविी : ‘मनार्ा बलात्कार कैसा । चनरु्चिी पाडी रु्िार्ा फासंा । लावचून जीवपिार्ा िंासंा । 
संसारवळसा आवती ।’ – एभा २३·६१७. २. लुटालूट; पुडंचर्री; उकळेचर्री : ‘...िंासंा करण्यास कोिी 
मािूस चनघेल आचि त्यामुळे बडं, चफतुर होर्चल तर माचजसे्त्रटानें सिर अिालतीर्ी आज्ञा घेऊन.’ – न्द्यासे 
१००. [सं. िंण्] 
 
झासा पु. तळमळ : ‘लाचवसी हरी चकती मज िंासंा ।’ – सारुह ४·११७. [सं. ध्यास] 
 
झासुरिे  अचि. १. मनात िुंरिे; तळमळिे : ‘तेंचह ब्राह्मिु नेवों सरे । कीं हाचिरे्चन चशिें िंासुंरे ।’ 
– ज्ञा १७·२९२; २. आळसाने स्वस्थ पडून असिे; चनश्चेष्ट पडिे : ‘उचर्तानुचर्त आघवें । िंासुंरता ंनाठव ेजीवे 
।’ – ज्ञा १४·१८४. 
 
झाळ स्त्री. १. (उन्द्हार्ी) िंळ; चतरीप; िंळर्च : ‘िंाळेंकरोचन म्लानलें  मुख ।’ – िाचव १५७. २. डाक 
िेिे. [सं.ज्वाल] 
 
झाळकाम न. डाक लावण्यार्ी चिया : ‘िंाळकामाला जेवढी धातू लार्ते तेवढा...’ – कायंअं 
६२. 
 
झाळकी  स्त्री. जाळी; िुंडूप; राहाटी : ‘झशर्ें एका िंाळकीत अडकपयामुळे त्या र्रीब जीवार्ा 
घात िंाला.’ – सायं. 
 
झाळि, झाळिी न. स्त्री. १. कमी तपमानाला चवतळिारा चमश्रधातू वापरून िोन धातंूरे् पषृ्ठभार् 
जोडण्यार्ी चिया. २. िंाळण्यार्ी, डाक लावण्यार्ी चिया; डाक लावनू घट्ट बसचविे. ३. िंाळलेली, डाक 
लावलेली अवस्था. 
 
झाळिे सचि. (धातूर्ी भाडंी र्.स) कस्तर, डार् लावनू अल्ग्नसंयोर्ाने सािंिे, जोडिे. [सं.ज्वल्] 
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झाळिे उचि. काढून टाकिे; स्वच्छ करिे; धुिे : ‘िंाळौचनया लेपु एकु’ – ज्ञा ६·४९. [क. र्ाचलसु] 
 
झाळारी  पु. (स्था.) टीनर्ा पत्रा कापून त्याला आकार िेऊन, साधें जोड करून वस्तू बनविारा 
कारार्ीर. 
 
झां 
 
झांकचे अचि. बडबडिे; बरळिे. (र्ो.) [झह. िंंखना, िंकना] 
 
झांकढाळ स्त्री. िंाकापाक : ‘त्यानंी... िंाकंढाळ, ठेविें – रेविें, सवच व्यवस्था आपपया लाडक्या 
सुनेवर सोंपवली.’ – सरार्च १७८. 
 
झांकिी  चव. बरळिारा; बडबडिारा (र्ो.) 
 
झांकर  न. िाट िंाडी. [सं. शाख्] 
  
झांकवळपि न. भलुाविी. 
 
झांकी स्त्री. १. शोचभवतं माडंिी, आरास : ‘श्रावि मचहन्द्यातं िेवाच्या मंचिरातूंन िंाकंी व रोषनार्च 
होण्यार्ा चरवाज आहे.’ – चवर्ंसं १·७०. २. ऐट; डौल. 
 
झांकुळिे अचि. १. साठिे; एकत्र होिे. २. अंधारमय होिे; चफके पडिे. [सं.सम् + कुल्] 
 
झांगट न. (ल.) लर्ाडं; ब्याि; भानर्ड; लफडे : ‘सालीर् ं त्या लक्षमु्मी र्ल्लास हॉटेलवापया 
भडंाऱ्याशी िंारं्ट असलं पाचहजे.’ – र्ि १०७. 
 
झांगड स्त्री. १. एक प्रकाररे् वाय; िंंर्ट : ‘िंारं्ड नौबत वाजली ििािि ।’ – ऐपो ११८. २. अनेक 
वायारं्ा एकिम होिारा कडकडाट, र्जर. ३. लर्ाडं; चलर्ाड; िंंर्ट; ब्याि. (व.) ४. भाडंि; कलह; 
बार्ाबार्ी; िंारं्डझिंर्ा. [ध्व.] 
 
झांगड स्त्री. भाडंाभाडंी; जोरारे्, हमरीतुमरीरे् भाडंि; िंर्डा. 

चिचव. नर्ारा, नौबत याचं्या आवाजाच्या ििक्याने; मोठ्या र्ोंर्ाटाने; र्लबपयाने. 
 
झांगड न. मोठ्या चवस्विारे् जाळे. (कु.) 
 
झांगडकझगा पु. तंटाबखेडा; धारं्डझधर्ा; झधर्ािा; झधर्ामस्ती. [िंारं्ड चि.] 
 
झांगडू, झांगटू चव. उत्तम; फक्कड; फाकडू. (कर.) 
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न. १. पे्रमपात्र; रखेली बार्च. २. पे्रमरहस्य; रु्प्त पे्रम : ‘रु्ंचडलानंी हे िंारं्डू जमवलं कसं?’ – लव्हाळी 
९०. 
 
झांगरा पु. उडवाउडव; थापेबाजी. (ना.,व.) (वा.) झांगरे णशकविे, झांगरेबाजी करिे – 
उडवाउडवीर्ी उत्तरे िेिे; बोलताना एखाया र्ोष्टीर्ा थारं् न लार्ू िेिे. झांगरा पाडने – कसेतरी काम 
करिे. 
 
झांगाटी स्त्री. फािंी. 
 
झांज स्त्री. १. लहर; आवेश; त्वषे. २. मूच्छा : ‘तरी िंाजं स्वभावानी आली तरी सबूरी करून र्म खािे 
हा मोठा उपाय आहे.’ – शामब ४·१९२. ३. धंुिी : ‘कान्द्होजीच्या आरमारी सामा यार्ी र्तरानंा आलेली 
प्रर्ीचत पाहून चसद्दीर्ी िंाजं उतरली होती.’ – सह्ारी ३८६. [सं.िंंिंा] 
 
झांज स्त्री. १. पंखा; झविंिा. २. ताटी; पडिा. पहा : कुरकुिा : ‘वाचळयाच्या िंाजंी । िवण्यारे् कंुड 
घालोनी ।’ – ऐपो १५. 
 
झांज, झांझ स्त्री. एक प्रकाररे् काशारे् वाय. हे पुरीएवढ्या काशाच्या तुकड्ाच्या मध्यावर थोडी 
फुर्वटी असलेले व तीत िोरी ओवण्याकचरता एक भोक पाडलेले असे असते. ओवलेपया िोरीस बाहेरील 
बाजूला धरण्याकचरता लाकडार्ी र्ोटी बाधंतात. प्रत्येक हातात एक िंाजं घेऊन त्या परस्परावंर आपटून 
भजन, कीतचन र्त्याचिकातं ताल धरतात. [फा. सञ्ज.] (वा.) झांज खािे, झांझ खािे, झांज झाडिे, झांझ 
झाडिे – एखायार्ी खरवड काढिे. ताशरेा िंाडिे. (व.) झांज झडिे, झांझ झडिे, झांज जािे, झांझ 
जािे – १. िंाजंा हातात असिे; िंाजंा वाजचवपया जािे. २. एखाया कामात असिे; र्कमक उडिे; 
भाडंाभाडंी होिे; मोठ्याने ओरडून बोलिे. 
 
झांजड, झांजर, झांजरमांजर, झांझडमाजंड, झांझडमांझड न. स्त्री. १. पहाटेच्या वळेर्ा मंि 
उजेड; िंुंजुमंुजु; अंर्ावरील लव चिसण्याजोर्ी पहाट. उिा. िंाजंड िंाजंड िंालें  कीं लार्लेंर् औषध घ्या. 
(चि. पडिे, होिे.) २. सायंकाळर्ा संचधप्रकाश : ‘िंाजंर पडता ंघेऊन पळे हा राडंमंुडेर्ा चनत भारा ।’ – 
प्रला २४०. 

चिचव. अंधुकअंधुक; चमिचमि. 
 
झांजि, झांजन न. पु. १. वषे; आच्छािन. २. वषेधारी; अंर्ावरून आच्छािन घेतलेला : ‘एथ 
र्ारं्िेओराउळ नाहीं : एकु िंाजंिु असे : तेयाचस रु्जरू वेखू असे : मर् पापहाडारं्ीया रे्ला :’ – लीर्पू 
२·२७. 
 
झांजर चव. जीिच, चिंरचिंरीत, चवरचवरीत िंालेला (कपडा र्.) : ‘एका अंर्ावर िंाजंर शलेा तो जातो 
र्ुरर्ुरा ।’ – पला ८३. [सं. जजचर] 
 
झांजर पु. (हत्ती, बलै, घोडा र्.च्या पायात घालायर्ा) वाळ्यासारखा िंििंि वाजिारा िाचर्ना. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

झांजरिे अचि. १. घसटिे; खरर्टिे; चखळचखळीत होिे; पीडिे, पीडा िेिे : ‘रु्डघे कोपर 
िंाजंरीचत ॥’ – दृपा १३. २. घायाळ करिे. [सं. सम् + र्र्] 
 
झांजरिा पहा : ओझरिा 
 
झांजरसा चव. चिंजलेला; जजचर िंालेला : ‘िोन्द्ही खायंाला िोन्द्ही घटे्ट बाधंपया र्रशी । वाकंडा 
हातखुळा िेह िंाली िंाजंरसी ।’ – पला ८०. 
 
झांजरा पु. र्ुटपुट; हुरहुर : ‘शत्रनुें तुज बाचंधता ंरझथ हंुबरा समा वासरा । फोचडला असशील तंू मज 
लार्ला चजवीं िंाजंरा ।’ – कुशलवाख्यान ३२. 
 
झांजरी स्त्री. लहान िंाजं; टाळ : ‘मोरर्रं् िंाजंरी पतीसंपत्यही नानापरी ।’ – राला ३१. [फा. सञ्ज] 
 
झांजरी स्त्री. हुग्र्ी. कोंडा काढून केलेली र्व्हार्ी खीर. (बे.) 
 
झांजरी, झांजी िंोपडीच्या िारार्ी िंडपी (र्वत वरै्रेर्ी). (व.) पहा : झांज. 
 
झांजी, झांज्या, झांझी चव. िंाजं वाजचविारा. 
 
झांजुळ र्ाजावाजा. 
 
झांजू न. एका चवचशष्ट तालात र्ावयारे् पि, पोवाडा. 
 
झांझड, झांझडी  स्त्री. सायंकाळर्ा संचधप्रकाश : ‘पहाटेपासून िंािंंड पडेपयंत र्ालायर्ं.’ – 
नार्ीि ११८. 
 
झांझर, झांझरी पहा : झांजरी : ‘वाय ंवाजवायर्ी. र्वडंकं, तुितुिं, िंािंंरी.’ – नार्ीि १२४. 
 
झांझरिे पहा : झांजरिे 
 
झांझी स्त्री. कापसाच्या पऱ्हाट्यारं्ी चविलेली ताटी. (व., खा.) 
 
झांटी स्त्री. िाटी; र्िी : ‘तेथ कृष्ट्िमेघाचंर्या िंाटंी । माचिं कपपातंचळ जंूचर्या फूटी ।’ – ज्ञा ११·२०. 
 
झांप पु. िाट आच्छािन. 
 
झांपाळो  चव. िंोपिारा; िंोपाळू. (र्ो.) 
 
झांपुकय  पु. उंटावरील स्वार; सारवान; बिूंकिार. [अर. तुकी–िंाम्पूरक (िंन्द्बूरक)] 
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झांब स्त्री. घेरी; मूच्छा. (खा.) 
  
झांबड स्त्री. १. चहसकावनू घेिे. २. (ल.) लुबाडिे; लुटिे; लूट. 
 
झांबड चव. बेडौल; अचतशय मोठा; अवाढव्य. 
 
झांबड स्त्री. िंापड; अंधार; काळोख. (चि. पडिे.) 
 
झांबड, झांबड्या  चव. र्ोंधळ्या; िंाबंऱ्या; भाबंावलेला; भ्रचमष्ट. 
 
झांबडिी, झाबंाडिी स्त्री. चहसकावनू घेिे; लुटमार; लुटालूट; नार्विूक. 
 
झांबडिे अचि. (आजारीपिामुळे) सुस्त होिे; मंि होिे; मरर्ळिे. (राजा.) 
 
झांबडिे, झाबंाडिे उचि. १. चहसकावनू घेिे; िंडप घालून लुटिे; चहसडिे; चहसकिे; जोराने 
ओढिे : ‘चशरींर्ा पाडोचनया मुरु्ट । िाहाही िंाबंाचडले कंठ ।’ – भाराचक १६·१३६. २. लुटिे; लुबाडिे; 
नार्चविे; बुर्ाडिे. 
 
झांबडिे अचि. लढिे; युद्ध करिे; लुटिे. 
 
झांबडाझांबड स्त्री. १. जोरार्ी चहसकाचहसक, ओढाताि, िंोंबािंोंबी. २. लुटालूट. [िंाबंड चि.] 
 
झांबर न. पाभराने पेरिी करताना पेरलेले बी व्यवल्स्थतपिे मातीखाली िंाकले जाव े म्हिून 
पाभराच्या मारे् बाधंलेले काटेरी िुंडूप झकवा िंाडार्ी फािंी : ‘पाभंर पाभंर माघें धारये िंाबंर.’ – बर्ा ३१. 
 
झांबरा, झांमरा, झांबऱ्या, झांमऱ्या चव. (वतचनात, चिसण्यात) र्ोंधळ्या; चवसराळू; भ्रचमष्ट; 
र्फलत्या; र्बाळ्या; र्ुका करिारा. (राजा.) 
 
झांबरी चव. र्बाळी; रै्िी; र्ोंधळी. 
 
झांबविा चव. अंधुक; अस्पष्ट; मंि : ‘ना चिवस नव्हे सोज्वळ । जैसी िंाबंवली साजंवेळ ।’ – एभा 
२५·२५१. 
 
झांबळ स्त्री. लूट; जाळपोळ. पहा : झांबड 
 
झांबळट  चव. बावळट; चवसराळू. 
 
झांबळने  चि. घुटमळिे, शोधिे. 
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झांबळे न. काबंळे; लोकरीरे् वस्त्र. 
 
झांवळ चव. १. चवसराळू, भ्रचमष्ट. २. अस्पष्ट; संचिग्ध. [सं. शयामल] 
 
झांवळिे उचि. िंावंळ्यानी िंाकिे. [सं. सम् + आ+वृ] 
 
झांवळिे अचि. डोके चफरिे; भ्रचमष्ट होिे. [सं. सम् + भ्रमर] 
 
झांस स्त्री. िाट िंाडी : ‘ए िंासंीं सोरें घातलें  : एथौचन घोडा प्रतवीला:’ – लीर्उ ५१३. [सं. िंष्] 
 
झांसुरिे  उचि. तळमळिे; िुंरिे. [सं. ध्यास] 
 
णझ 
 
णझकणझक, णझगणझग पहा : णजगणजग 
 
णझकणझकिे, णझकणझकी, णझकणमकी, णझकणझकीि पहा : णझग 
 
णझकिार चव. िेंलिारा. (र्ो.) 
 
णझकिे, कझकिे सचि. (र्ेंडू वरै्रे) िेंलिे. 
 
णझकिेस स्त्री. (भरतकाम) जरतारीरे् बिं; जीर्र्ी लेस. पहा : झीक  
 
णझकवि, णझकविी स्त्री. फसविूक. पहा : झकवि, झकविी. (चि. करिे, लाविे, माडंिे.) 
 
णझकणविे उचि. र्कचविे; फसचविे; ठकचविे. पहा : झकविे २ 
 
णझकापुरी काठ पु. जरीच्या काठारं्ा एक प्रकार. (नाचशक) 
 
णझकुिा  पु. िंाका; िंोपाळा. (अचह.) 
 
णझगणझग स्त्री. १. चजर्चजर्; पायधरिी; चमन्नतवारी; त्रासिायक चवनविी. २. चकरचकर; चपरचपर; 
कटकट; तिार. ३. पावसार्ी बुरबुर. 

चव. त्रस्त; त्रासलेला; बेजार (अचतश्रमाने). [ध्व.चिंर् चि.] 
 
णझगणझग स्त्री. (हालर्ालीतील, कायातील) मंिपिा; सुस्तार्च; चढलार्च; चिरंर्ार्च. (चि. करिे, 
लाविे, माडंिे, र्ालचविे.) 
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णझगणझग, णझगणझगी स्त्री. र्मक; लुकलुकी; र्काकी; तेज; ‘राहेल कसी कौस्तुभमचिपाशीं 
माचिकातं चिंर्चिंर् जी ।’ – मोमीष्ट्म ६·३५. 
 
णझगणझगिे अचि. र्काकिे; लुकलुकिे; र्मकिे. 
 
णझगणझगीि चव. िंर्िंर्ीत; र्मकिारे; लुकलुकिारे; र्काकिारे. 
 
णझगर, णझगीर न. १. अंर्ठ्यात धरून धनुष्ट्यार्ी िोरी ओढतात ती जार्ा. २. धनुष्ट्याच्या िोरीने अंर्ठा 
व तजचनी यारें् मासं खोलले जाऊ नये म्हिून बोटास बसवावयारे् टोपि झकवा अंरु्स्तान. 
 
णझणगणमगी स्त्री. िंर्मर्. 
 
णझगी स्त्री. (नाचवक) पट्टिास खालच्या अंर्ास आधार म्हिून जोडतात ती लाकडे. (को.) 
 
णझगी स्त्री. चजपहर्च; र्काकी. पहा : णझगणझगी 
 
णझजिावळ स्त्री. (एखाया वस्तूच्या आकारमानातील) घषचि र्.च्या योर्ाने िंालेला कमीपिा; 
िंीज; चिंजिी; घसारा. 
 
णझजिी  स्त्री. १. चिंजण्यार्ी, कमी कमी होत जाण्यार्ी चिया; रोडाविे; क्षीि होिे. २. क्षयरोर्; 
चिंरपिी. 
 
णझजिे अचि. १. घषचि र्.मुळे क्षय पाविे, कमी होिे; िंरिे : ‘मना र्िंनारे् परी त्वा ंचिंजावें ।’ – मश्लो 
८. २. (शरीर र्.) रोडावत जािे; कृश, क्षीि होिे. ३. (ल.) कष्ट घेिे, करिे; उपयोर्ी पडिे : 
‘चिंजपयावार्ुनी चकती कैं र्ी । मान्द्यता नव्हे कीं फुकार्ी ।’ – िास १९·३·२४. [सं.चक्ष] 
 
णझजणविे सचि. १. घासून कमी करिे. २. घसवटून जािे; घस, िंीज सोसिे; िंरचविे; कार्चविे. 
 
णझज्या पु. मुलारं्ा एक खेळ : ‘वाघोडी आचि आट्यापाट्या । चिंज्या बोकट अर्लर्ोट्या । भोंवरे र्िें  
फेरवाट्या । िेती काठ्या सत्वर ।’ – भचव २७·२० 
 
णझट न. १. िंाडार्ी फािंी : ‘राचहलेले भात लोकानंी.... झर्रे्च्या चिंटाने िंोडपून काढले.’ – 
आआश े२४२. २. वठलेले िंाड. पहा : झीट १. [सं. झिंटी] 
 
णझटकारिे, णझटकारविे  सचि. चधक्कारिे; चतरस्काराने उडवनू िेिे; धुडकाविे : ‘भाबी मला 
घार्चर्िीनं चिंटकारून... म्हिाली.’ – कसा ४०. पहा : णझडकारिे [सं. चहट्] 
 
णझटपीट स्त्री. हातघार्च; हािाहािी : ‘थोडासा र्नीम एकिोन वेल रे्ला त्यार्ी यारं्ी चिंटपीट 
होऊन र्नीम माघारा चफराऊन लाचवला.’ – ऐको ४६५. 
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णझणटणमटी चिचव. १. थेंबाथेंबानंी (िूध भाडं्ात पडिे, पािी र्. चठपकिे, र्ळिे). २. किाकिानंी; 
थोडा थोडा; थोडथोडका; तीळतीळ (नफा र्. चमळिे). ३. क्वचर्त क्वचर्त; कुठेकुठे; तुरळक (पाऊस पडिे, 
चपके र्. चपकिे). [ध्व. चिंट् चि.] 
 
णझटी स्त्री. झिंजी; चिंपरी. पहा : कझगी [सं.झिंटी] 
  
णझडकणझडकु चिचव. िंरारा; भरारा : ‘चिंडकचिंडकंु धावं ेवारा ।’ – िास २०·८·२५. 
 
णझडकिे, णझडकारिे, णझडकाणविे उचि. धुतकारिे; धुडकाविे; कठोर भाषिाने चधक्कार करिे; 
िंटकारिे; चिंटकारिे : ‘चतजलार्ीं पोटाचस धचरता होये । तों ती तयातें चिंडकावीत ।’ – जैअ ७७·१७; 
‘र्ाडंाळा चनघ बाहेरी चिंडचकला माजारवेषें िडे ।’ – कीतचन १·८२. 
 
णझडका  पु. १. (हात, पाय, वस्त्र र्.र्ा) िंटका; चहसका; िंटकारा; चहसडा. २. पहा : झटका 
र्तर अथी (चि. मारिे. िेिे.). 
 
णझडकार, णझडकारिी पु. चधक्कार; हेटाळिी; हेडसाविी; धुडकाविे. 
 
णझडकारिे उचि. धुडकाविे; त्यार् करिे : ‘यज्ञ व यज्ञफल ही िोन्द्ही चिंडकारली.’ – एवाका ९७. 
 
णझडणपडिे अचि. अडखळून पडिे : ‘(तो) कुिार्ा धक्का लार्ून मध्येर् चिंडचपडे.’ – खेकडा १३. 
 
णझडणपड्या चव. अशक्त; हडकुळा : ‘कुडीनं चिंडचपड्ार् आहे, पि बुद्धीनं तल्लख आहे हो!’ – 
स्मर्ा ३८. 
 
णझडपंुचे  सचि. चिंडकारिे. (र्ो.) 
 
णझडबीड स्त्री. िंटापट : ‘फौजेचनशी बाहेर िोन कोसावंर येऊन राचहली. त्यास आठपंधरा चिवसा 
त्यारं्ी यार्ी चिंडबीड होतर् होती.’ – ऐको ४६५. 
 
णझडाडिे सचि. चिंडकारिे; िूर सारिे : ‘ते आपिासी िंोंबी लार्ले. काये मुिा होता नकले. 
आपि त्यासी चिंडाडून र्ाचललो.’ – ऐको ४६५. 
 
णझिकार पु. १. (वाये र्त्याचिकारं्ा) िंंकार; िंित्कार. २. (कठीि वस्तूवर आघात केपयाने 
हात र्त्याचिकासं येिारी) िंिकी, िंििंिी. ३. पहा : णझडकार 
 
णझिणझििे उचि. १. िंिाििे; िंििंि असा आवाज करिे; िंित्कार करिे. २. (झवर्ू र्त्यािीच्या 
िंशाने) िंिकारे चनघिे. ३. कठीि वस्तूवर आघात केपयाने हातास चिंिचिंण्या येिे. [ध्व. चिंि चि.] 
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णझिणझिी स्त्री. १. शहारा; िंिकारा; कठीि वस्तूवर आघात केपयाने हातास प्रत्याघाताने विेना 
होिे : ‘... भीतीर्ी एक लहानशी चिंिचिंिी त्याच्या अंर्ातून र्मकून रे्ली.’ – वजे १२७. २. सुखि विेना 
: ‘अंर्ारं्ातून सुखाच्या चिंिचिंण्या उमटपया.’ – राऊ २५०. 
 
णझिा चव. चिंजलेला; घासलेला (िाचर्ना, भाडें र्.). [सं. क्षीि] 
 
णझिी स्त्री. िंळक. 

चव. झकचर्त, अपपस्वपप. 
 
णझण्या स्त्री. अव. पूिचपिे न पोसलेले, पोर्ट असे धान्द्यारे् िािे. हा शब्ि एकवर्नी (चिंिी असा) 
क्वचर्तर् आढळतो. 
 
णझिरी स्त्री. (ओतकाम) ओतलेली मूती साफसूफ करताना होिारी घस. 
 
णझत्तर न. झशिीरे् मोडलेले टोपले, चशपतर. (व.) 
 
णझनका पु. पाण्यात मासे पकडण्यारे् कोळ्यारें् साधन. (िंाडी) 
 
णझनकारा पु. िंिकारा; िंटका (रार्ार्ा) : ‘त्यानं रार्ाच्या चिंनकाऱ्यानं... चशव्या हासडपया.’ 
– उपरा ३. 
 
णझना व्यचभर्ार. 
 
णझणनया  पु. उयानातील एक शोचभवतं वनस्पती. 
 
णझनी स्त्री. चठिर्ी : ‘तया प्रकाशार्ी चिंनी । ते स्वर्ीं शशी तरिी ।’ – ज्ञाप्रबो ४९१. [ध्व. चिंन्] 
 
णझनॉ पु. एक प्रकाररे् िंाड. (र्ो.) 
 
णझन्न चिचव. जलि : ‘िाचवता ंखंडवरुे् । कैसें राउतैर्ें आंरु् । मुरडता ंचिंन्न वेरु् । डोळा ंसुजावती ना ।’ – 
चशव १४२१. [ध्व.] 
 
णझन्न झकचर्त; अपपस्वपप. 
 
णझप चव. र्ळलेली; खाली पडलेली. पहा : णझम [सं. चक्षप्] 

स्त्री. सडा. : ‘पहा फुलारं्ी पखरि चिंप् । मािें र्डेर् । चटप् फुलें  चटप् ।’ – केक. [सं.चक्षप्] 
 
णझपटी स्त्री. केसारं्ी बट; झिंजी. पहा : णझपरी 
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णझपिर न. टोपपयारे् फाटके बडू. 
 
णझपनी स्त्री. भाजीपाला ठेवण्यार्ी पसरट टोपली. (िंाडी) 
 
णझपरा, कझपरा, णझपऱ्या, कझपऱ्या, णझपरं, कझपरं चव. ज्यारे् केस लाबं असून अस्ताव्यस्त झपजारलेले 
आहेत असा : ‘सकच शींत काम करिाऱ्या चिंपऱ्या पोरीसारखी उडी मारून.’ – नाकरू ३·१२. 
 
णझपरी, कझपरी १. बट; झिंजी : ‘माथा ंझपर्ट झिंपऱ्या, मुखचबळीं चविाळ िंतावळी ।’ – आपूव ४२. २. (ल.) 
अजार्ळ, र्बाळ, र्ोबरी पि व्यचभर्ारी स्त्री; माभळभटीि; नेभळभटीि स्त्री. (वा.) णझपरी धरिे, कझपरी 
धरिे – केस ओढिे; अवहेलना करिे; प्रत्यक्ष चशक्षा करण्यास उयुक्त होिे : ‘नेिो केव्हा ंधरूचन चिंपरी िेव 
घेर्चल िंाडे ।’ – आठपये. 
 
णझपुटा पु. िंोक्यार्ी, पाळण्यार्ी, िंोळीर्ी (िंोके िेण्यार्ी) िोरी; शपेटा. [सं. शपे] 
 
णझपोटी  स्त्री. केसार्ी बट. (व.) 
 
णझपोडी  स्त्री. अस्ताव्यस्त केस असलेली. 
 
णझप्पट  न. (कंुपिारे्, िंोपडीरे्) िंाप, िंडप, िंोपा. 
 
णझबिी  स्त्री. चमठार्चर्ी टोपली. (ना.) 
 
णझबा, णझबे पु. न. पायघोळ अंर्रखा. पहा : झुबा, झबा 
 
णझबी स्त्री. मुलींच्या वेिीतील रेशमी र्ोंडा. (कुि.) 
 
णझम चिचव. एकसारखा व जोराने; मुसळधार (पाऊस पडिे). [ध्व.] 
 
णझमणझम स्त्री. बारीक पि एकसारखा पाऊस; भरुभरु. 
 
णझमणझमा चिचव. बारीक पि एकसारखा (पाऊस पडिे). [ध्व. चिंम चि.] 
 
णझमटा चव. कंजूष; कृपि; चहमटा. (बे.) [ध्व.] 
 
णझमड, णझमडी, णझम्मडी, णझमर पहा : णझम्मड 
 
णझमने चि. कोमेजिे; सुकिे. 
 
णझमन्या गाळिे िुःख, शोक करीत बसिे. (व.) 
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णझमुट चव. बारीक. पहा : णझमटा 
 
णझमूर णझमूर चिचव. चिंमचिंम. (िंाडी) 
 
णझमोटा  पु. (रार्ाने, चतरस्काराने) कपाळास आठ्या घालिे, नाक, तोंड मुरडिे; भु्रकुटीभरं्. 
(चि. मारिे, घालिे.) 
 
णझम्मड स्त्री. िाटी; र्िी; िंुंबड : ‘िररोज रात्री चिवसा ं स्वामींच्या भोवती ज्ञानेच्छु मंडळींर्ी सारखी 
चिंम्मड.’ – चन ३४१. 
  
णझम्मा पु. मुलींर्ा एक खेळ. यात मुली एकमेकीकडे तोंड करून उभ्या राहून परस्पराचं्या हाताचं्या 
पजंावर पजें मारून थोडेसे मारे् जाऊन पुन्द्हा पुढे येऊन, परस्पराचं्या हाताच्या पजंावर पजें मारतात. [ध्व. 
चिंम] (वा.) (एखाया घरी भतुानंी) णझम्मा खेळिे – भतेु नार्िे; भतुानंी घरात खेळ करिे, झधर्ािा माडंिे. 
 
णझयादिी स्त्री. अचधकपिा. पहा : जाजिी [अर.] 
 
णझयादह, णझयादा चव. जािा; अचधक. पहा : जादा [अर.] 
 
णझयािि स्त्री. मेजवानी. पहा : जािि, णजयािि, ज्यािि र्. 
 
णझरकिी स्त्री. (चर्कट िुखण्यामुळे, चजवलर् मािसाच्या चवरहामुळे) मनाला लार्लेली िुंरिी; 
चिंजिी. पहा : णझरपिी 
 
णझरकिे अचि. रोडाविे; खंर्िे; चिंजिे; िुंरिे; क्षय होिे. [सं. िृं] 
 
णझरकीगल्ल न. बरार् बाक आलेले काकडी, िोडका यासंारखे फळ. (र्ो.) 
 
णझरकंुचे अचि. िेंलला जािे. (र्ो.) 
 
णझरणझर चिचव. बुरबुर; थेंबथेंब पाऊस पडिे. 
 
णझरणझरा, णझरणझरीि चव. १. जीिच िंालेले; चवरचवरीत िंालेले; फाटलेले (वस्त्र). २. पातळ; चवरळ 
चविीरे् (कापड र्.). [सं.िृं] 
 
णझरिे, णझरिीस िागिे, पडिे, येिे अचि. चिंजिे; िुंरिे; कृश होत जािे; िुंरिीस लार्िे. 
[सं.िृं] 
 
णझरपि, णझरपिी  स्त्री.  १. पािंर; र्ळती; िंरण्यार्ी चिया. २. िुंरिी; चिंजिी. (चि. घेिे.) 
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णझरपिे  अचि. १. पािंरिे; र्ळिे; िंरिे; स्त्रविे (भाडं्ातूंन, खडकातूंन, िंऱ्यातूंन पािी र्.); 
थेंबथेंब. २. (ल.) िुंरिे; चिंजिे; खंर्िे; थकिे. [का. जोरू] [सं.क्षर्] 
 
णझरपरोधक पु. (यंअ.) र्ळती थाबंचवण्यासाठी केलेली उपाययोजना. 
 
णझरपा पु. १. स्त्राव; पािंर; र्ळती (एखाया फुटक्या भाडं्ाला असलेली, भाडं्ातून होिारी.) २. 
ओहळ; ओघळ; िंरा : ‘चठकचठकािी सतत वाहिारे िंरे व चिंरपे असून.’ – खेया ८. 
 
णझरबुटी  पु. हळवार जचमनीतील भात. 
 
णझरमळी, णझरणमळी पहा : णझळणमळी 
 
णझरमा पु. खाबंाखालर्ा िर्ड. 
 
णझरमाट पु. चिंरचिंर पडिारा पाऊस; हलकी सर : ‘चिंरमाट पडू लार्लं आचि...’ – 
टारफुला २८३. 
 
णझरणमट चिचव. थेंबथेंब. 
 
णझरणमर, णझरणमरी  चिचव. १. थोडाथोडा; बुरबुर (पाऊस पडिे); ‘मर् चिंरचमर वषावो चनर्णमला ।’ – 
िाचव ६६. २. (ल.) मंि प्रकाश : ‘िूरवर मंि, काजव्याचं्या िंळाळीर्ी चिंरचमर पसरलेली होती.’ – 
राकाघाका १०. [ध्व. चिंर चि.] 
 
णझरणमरी स्त्री. मूच्छा; घेरी; िंीट. 
 
णझरणमरीि चव. ज्याच्यामधून पलीकडरे् चिसते असा; पातळ : ‘(चखडकीवर) पातळ चिंरचमरीत 
पडिा होता.’ – राकाघाका १२७. 
 
णझरमुिॉ पु. एक प्रकारर्ा कंि. (र्ो.) 
 
णझरमोळी स्त्री. (फुलमाळ्यार्ा धंिा) हाराच्या मध्यावर सोडलेले पिर. पहा : णझळणमळी 
 
णझरविी न. िंऱ्यारे् पािी; िंरा. 
 
णझरंग पु. कढीझनबारे् िंाड. 
 
णझरंग स्त्री. एक प्रकाररे् र्वत : ‘चिंरंर्ीत ह्ो भेटला.’ – जाि ३४२. (बे.) 
 
णझरंगट  न. चिंमचिंम, मिाळ पावसाच्या हलक्या सरी. (माि.) 
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णझरंगी, णजरंगी स्त्री. कौशपय; पाटव. 
 
णझरंबाट  न. भरुुभरुु पाऊस पडिे; थोडा वळे बुरबुर येिे : ‘पाऊस उर्ंर् चिंरंबाटार्त कवा 
पडायर्ा.’ – रैत १५०. 
 
णझरा पु. १. ओरखडा. २. िंरा. (िंाडी, र्ोंड.) 
 
णझरा पु. १. वाळू उकरून पािी साठवण्याकचरता केलेला खड्डा; भचूमर्त ओहळ. २. (ल.) उर्म; 
उत्पचत्तस्थान. [सं.िृं] 
 
णझराअि पहा : णजरार्ि [अर.चजरायत] 
 
णझरी स्त्री. ओढा; ओहोळ. 
 
णझरूणमरू चव. िुंरुमुरु. १. सरासरी जीव मात्र धरून राचहलेला; अत्यंत अशक्त (मनुष्ट्य); कसा 
तरी धुर्धुर्ी धरून असलेला (आजारी मनुष्ट्य). २. खंर्लेपया, खालावलेपया ल्स्थतीत असलेले (िंाड, पीक 
र्त्यािी). 

चिचव. बारीकबारीक; तुरळक तुरळक; थोडाथोडा; झकचर्त (पाऊस, ऊन पडिे.) [सं. जृ.] 
(वा.) णझरूणमरू करिे – १. मरूमरू करिे; चजवतंपिार्ी झकचर्त धुर्धुर्ी असिे; (मरिसमयी). 
जीवज्योती चकलचकलिे. २. आजारी असिे; अचतशय िुबळे, अशक्त होिे. 
 
णझरे न. १. (कंुपिाकचरता) िंाडार्ी तोडलेली फािंी; काटकी; िंाकर. (को.) २. बाबंरू्ा बारीक 
शेंडा. 
 
णझरोग्रािी स्त्री. (भौ.) साध्या कार्िावर मूळ िस्तऐवजार्ी बरहुकूम प्रत चमळवण्यासाठी वापरली 
जािारी पद्धत. [रं्.] 
 
णझर्णपटावचे सचि. चिंडकारिे. (र्ो.) 
 
णझि स्त्री. बलैाच्या र्ळ्यातील लहान घंुर्रारं्ी माळ. पहा : झीि (व.) 
 
णझि, णझिगा, णझिगो, णझिो पु. मुलर्ा. (को. राजा. र्ो. बे.) पहा : झीि : ‘परवारें् चिवशीं चिंलरे् 
भोंवडीवर रे्ले व आज परत आले.’ – जोसह्ारी ११८. 
 
णझिर्, णझिर्य, णझिार्य, णझल्हर्य, णझल्हार्य, णझल्ली, झीि स्त्री. तकाकी; र्काकी. पहा : णजल्हर्य. 
(वा.) णझिर् देिे, णझिर्य देिे, णझिार्य देिे, णझल्हर्य देिे, णझल्हार्य देिे, णझल्ली देिे, झीि देिे – उजळा 
िेिे; तजेलिार करिे. 
 
णझिर्यकार पु. उजळा िेिारा; र्काकी आििारा; पॉचलश करिारा. 
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णझिर्यदार चव. तकाकी असलेला; र्कर्कीत : ‘रु्ळरु्ळीत केलेपया चिंलर्चिार बाजारी.’ – असा 
३६४. 
 
णझििी  स्त्री. ढलपी : ‘जळिासाठी चिंलण्या घेऊन जायला सारं्ायर्ा.’ – कचनसा ५८. 
 
णझिपा  पु. फािंी : ‘कावया कोकाये र्ंिनना चिंलप्यावरी । भाऊ श ेपाव्हना बचहन धु्रपतीना 
घरी ।’ – लोसाको. (अचह.) 
 
णझिपी  स्त्री. ढलपी; धलपी : ‘र्ुलीतपया... चिंलप्यामंधून चपवळ्या चजभा बाहेर पडपया.’ – 
जहेवोजे १५. (व.,खा.) 
 
णझिमट न. पहा : जळमट. कोचळष्टक : ‘कानाकोपऱ्यातं कोठें जाळीं चिंलमटें आहेत का ंकाय 
पाहून.’ – सुिे ३३. 
 
णझिणमि चव. चमळचमळीत. 
 
णझिमीि स्त्री. प्रकाश पडून लकाकिे : ‘उन्द्हं कलत होती. समुर चिंलमील करत होता.’ – 
आर्णफयस २०. 
 
णझिं न. पु. आंबेतोडी. (व.) 
 
णझिा, णझल्या पु. एक प्रकारर्ा नार् : ‘मयोर मंडुक चिंपयाचि नार् ।’ – िाचव २५२. 
 
णझिाि, णझिान १. पािथळ जार्ा; िलिल; ओलवट जमीन. २. (जमीन र्.र्ा पाण्याच्या िंऱ्यार्ा 
चनिशचक असा) ओलावा; आरचता; ओल. ३. जचमनीच्या पोटातील िंरा. पहा : झीि. [सं. क्षीर] 
 
णझिाभािा पु. एक प्रकारर्ा भाला. 
 
णझिी चिचव. हळू. 
 
णझिी स्त्री. झभरु्रटी; भुरं्ी. 
 
णझिीची, णझल्हर्यची, णझल्लेची मािी, णझल्हर्य, णझल्ली स्त्री. भाडंी, हत्यारे साफ करण्याकचरता 
वापरतात ती चपवळसर ताबंडी माती. 
 
णझल्काद पु. अरबी अकरावा मचहना. पहा : णजल्काद 
 
णझल्लट चव. १. चवरचवरीत; चिंरचिंरीत (कापड). २. पातळ; अचतशय बारीक (कार्ि, मनुष्ट्य र्.). ३. 
(ल.) क्षरु; चकरकोळ; घािेरडा (मनुष्ट्य, चजन्नस). [झह. चिंल्ली] 
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णझल्लमटोप पु. बािार्ा एक प्रकार. 
 
णझल्ली स्त्री. रातचकडा; राळ; मुरकुट : ‘ज्या वनीं कचरती झिंकृत चिंल्ली ।’ – आशआ ५. [सं.] 
 
णझल्ली स्त्री. (मासंाहारात) (जनावराच्या) मेंिूवरर्ा पापुरा : ‘प्रथम चिंल्लीसह तीन मेंिू वाफपयावर 
त्यावंरर्ी चिंल्ली काढून टाकावी.’ – र्ृचश २·८५. [सं. छाल] 
 
णझल्लीम स्त्री. न. १. चशरस्त्राि. २. (चवशषेतः) मुखवटा (चशरस्त्रािार्ा). [झह. चिंलम] 
 
णझळमळिे अचि. मंि प्रकाशिे; लुकलुकिे : ‘जीव ज्योचत चिंळमळी : हृिया आंतु’ – उर्ी १६·७४. 
 
णझळणमटा, णझिणमट्यार पु. िंुंजुमंुजु; िंाजंड; िंाजंरमाजंर. पहा : णझळणमळिे (र्ो.) 
 
णझळणमळ, णझळणमळा चिचव. १. िंळंबत; िंोलावत; हेलकाव े खात; लोंबकळत. (चि. लोंबिे, 
लटकिे, हालिे.) २. लुकलुक करीत; र्मर्म करीत : ‘सावळ्या रेशमी लाटा चिंळमीळ करीत धावत 
होत्या.’ – जहेवोजे १००. 
 
णझळणमळिे अचि. चलकचलकिे; चमिचमििे; मंि मंि प्रकाशिे : ‘जीवज्योचत चिंळचमळीं हृियां’ – 
उर्ी ७४. [सं.ज्वल्] 
 
णझळणमळिे चि.  थरकापिे. 
 
णझळणमळी स्त्री. १. नथ, हार र्. िाचर्न्द्यासं शोभेसाठी लावलेले लोंबिारे मोती, लोलक र्. : ‘पायी 
पैंजि साकंळ्या । नचक्षिार र्रिारुं्ळ्या । लावनू वते चिंळचमळ्या ।’ – होबाला ८०. २. कारे्च्या िंुंबराला 
लावलेला लोलक. (पर्डी र्.ला) शोभेसाठी लावलेला कलाबतूर्ा िुंमका, पिरारे् िोरे, िशा, आर्ळ्या : 
‘वरतीं टारं्ण्याकचरता ं कमानीर्ा घाट काढून खालीं चिंळचमळ्या काढाव्या.’ – रवं १·१६. ४. शोभेसाठी 
लावलेपया (कार्ि, िंालर र्.च्या) चर्रफळ्या. ५. जुनाट छपराला लोंबिारे कोचळष्टक; जळमट. ६. (ल.) 
चलकचलकी; मंिमंि प्रकाश; चमिचमि : ‘चनबरी कािुं सारखी । चिंचळचमळी करी ।’ – चिपु २·२२·४२. 
[सं.िंला] 
 
णझळणमळीि न. अस्पष्ट आकृती : ‘भातारे्आ टेकाआड चिंलचमलीत चिसतु असे’ – लीर्उ १०१. 
 
णझळे न. मासे धरण्यारे् जाळे. (को.) 
 
कझ 
 
कझकिे, णझकिे सचि. वररे्वर िेंलिे, पकडिे, धरिे. (राजा.) 
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कझग स्त्री. १. धंुिी; नशा : ‘झिंर् अशी आली होती कीं, सारखं पुढें पाऊल टाकायर्रं्.’ – कोसला 
१६७. २. तर्ािा. (चि. लाविे) (अचह.) 
 
कझगचे अचि. खुरटिे; खंर्िे; रोडावत जािे; िुंरिे. (र्ो.) 
 
कझगट न. झिंर्ा नावार्ा लहान मासा; झर्र्ाटी; कोळंबे. [सं. झर्र्ट] 
 
कझगट चव. िारुड्ा; चनशाखोर; अंमली; िारू चपऊन झिंर्िारा. 
 
कझगडी पु. र्ावटपिा. (र्ो.) 
 
कझगिे अचि. (िारु, अफू र्. मािक पिाथांच्या सेवनाने) धंुि होिे; रु्ंर्िे; बेशुद्ध होिे; रु्ंर्ून पडिे; 
कैफात, तारेत येिे. [सं.चशख्] 
 
कझगनी माि पु. एक प्रकारर्ा र्ोड व पौचष्टक र्ारा; र्वत : ‘वरच्या रानर्ा झिंर्नी मात ।’ – मसाप 
४·४·२६४. (को.) 
 
कझगरडू  न. शतेात आढळिारा एक लहान कीटक. [सं.झिंर्रूप] 
 
कझगविे  सचि. धंुिी आििे; रु्ंर्विे : ‘पढंरीने समाजाला झिंर्वलें  नाही.’ – चिअहो २६६. 
 
कझगा पु. संुठ. (िंाडी) 
 
कझगा, कझगरू पु. न. लहान मासा : ‘जळीं राघव माशास अडचवलें  असंख्य झिंग्यानंीं ।’ – ऐपो ४०३. [सं. 
झर्र्ट] 
 
कझगा पु. (रार् र्. मनोचवकारारं्ा) िंटका; लहर; आवरे्; िंपाटा. (चि. येिे.) 
 
कझगा पु. र्ारुडी, जािूर्ार, तमासर्ीर र्त्यािी लोकाचं्या चवशषे वापरातील अश्लील अथार्ा एक 
शब्ि. 
 
कझगा, कझग्या, कझगीखोर  चव. िारुड्ा. पहा : कझगट 
 
कझगाटो  पु. एक प्रकाररे् राक्षसारे् सोंर्. (र्ो.) 
 
कझगाभोर्य पु. चभक्षा मार्िारा. 
 
कझगी स्त्री. १. अंमल; धंुिी; माज; रु्ंर्ी. २. (ल.) (संपत्ती र्.च्या योर्ाने येिारा) ताठा; धंुिी; 
माजरेपिा; मस्ती. ३. मािक रव्य; िारू; मय. (चि. खािे) 
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कझगी, कझजी, णझटी, कझझोटी स्त्री. तोंडावरून अस्ताव्यस्तपिे लोंबिारी केसारं्ी बट; चिंपरी. 
(नेहमी अनेकवर्नी प्रयोर्. उिा. झिंग्या, झिंज्या.) [सं. झिंटी] 
 
कझगीखोर चव. िारुड्ा; झिंग्या. 
 
कझगुडे्ड न. १. बारीक बारीक काटेरी बोंडे येिारे एक जंर्ली िंाड. २. बाडंर्ूळ. (व.) 
 
कझगोटा  पु. िंोके घेण्यार्ा खेळ : ‘आर्ोटा पार्ोटा घाली झिंर्ोटा । सीता बोलते पान हालते.’ 
– स्त्रीर्ीत २०. 
 
कझजाडिे, कझझाडिे, कझजाटिे उचि. १. (एखायाला) केस धरून खाली पाडिे; झिंजी धरून 
वाकचविे. २. चिंडकारिे : ‘थोरपिाचस पाचडले । वैभवाचस चलथाचडलें  । महत्त्वाचस झिंजाचडलें  । चवरल्क्तबळें  
।’ – िास ५·९·३८. ३. िुंर्ारिे; िंाडिे (हात, पाय र्.) : ‘सोडवचून मर्रचमठी । झिंजाडोचन लोचटला ।’ – 
मुसभा ७·२५. ४. (ल.) चतटकारिे; हुयो, छी, थू करिे. [सं.जट] 
 
कझजाडिे, कझजारिे अचि. १. (बिूंक उडताना, काठी मारताना) प्रत्याघात होिे; िंटका िेिे; उसळी 
खािे. २. िंटका बसिे; प्रत्याघाताने (हात र्.) जायबंिी होिे. 
 
कझजाडा, कझजारा पु. १. (बिूंक, तोफ र्. उडताना झकवा काठीने मारताना होिारा) प्रत्याघात, 
धक्का, िंटका; उलट खािे (चि. होिे, येिे.) २. वरील धक्क्याने (हात र्.वर) होिारा पचरिाम, विेना. 
(चि. बसिे.) 
 
कझजाळी चव. चिंप्री; केस पसरून बसिारी : ‘न्द्हाऊन धुऊन स्वयंपाक केला, झिंजाळ्या कारटीने 
उष्टा केला.’ – एहोरा. 
 
कझजी, कझझी स्त्री. पहा : कझगी. केसारं्ी बट : ‘झिंजा धरूचन पाचडती ।’ – पापं्र १६·१८९. 
 
कझजी स्त्री. िंुंज. 
 
कझजोटी, कझझोटी, कझझूटी स्त्री. (संर्ीत) एक रार्. र्ानसमय रात्रीर्ा िुसरा प्रहर. हा 
सावचकाचलकही मानतात. [झह. झिंजोटी] 
 
कझजोटी राग – (ल.) एकमेकींच्या झिंज्या ओढिे : ‘बाया विचळीवर येत. कधी कधी झिंजोटी रार्ापयंत 
मजल जार्च.’ – चिअहो ५४. 
 
कझज्यावाि, कझझ्यावाि पहा : झंझावाि 
 
कझडवा पु. एकास एक चर्कटलेले, अशा जोड केळ्यारें् लोंर्र. [रु्.] 
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कझडवा पु. अफूर्ा िोडा, बोंड. [रु्.] 
 
कझद पु. मेलेपया मुसलमानारे् चपशाच्च. पहा : कजद : ‘तुमच्या घरातं झिंि रे्लें .’ – धकु ८३. 
 
कझदाबाद चव. चर्रायू; चवजयी : ‘आता ं आपि करतों आहोंत तें आपपयाला जमेल, असं कधीं 
वाटलं होतं? आपि झिंिाबाि!’ – कोसला ७३. 
 
कझपा, कझपापािी खेळ पु. मुलींर्ा एक खेळ; यात िोन्द्ही पक्षाकंडील र्डी एकमेकावंर पािी फेकतात 
: ‘झिंपा रे् झिंपा रामर्रि झिंपा । चवषयारे् र्ोही बाया ंनको करंू खेपा ।’ – बबार्ा ५९२. [सं. चक्षप्]  
 
कझपोरडी स्त्री. झिंजी; चिंपरी. (व.) 
 
कझबड, कझबडी स्त्री. १. पावसार्ी जोरार्ी िंड. (चि. बसिे.) २. (ल.) मेजवानीतील, र्ाण्याच्या 
मजलसीतील, खेळातील र्ंर्ळ; सामुग्रीर्ी चवपुलता; बहार–रंर्. ३. (कामार्ा, धंयार्ा) रर्ाडा; िंोड. ४. 
(मािसारं्ी) अतोनात र्िी; िंुंबड; िंोड; िाटी. [ध्व. चिंम] (वा.) कझबड्या मारिे – र्ैन करिे; मजा 
करिे : ‘अशा झिंबड्ा मारता मारता जवळर्ी रक्कम केव्हार् उडून रे्ली.’ – र्ार्ो १३. 
 
कझबा  पहा : णझम्मा 
 
झी 
 
झी धनुष्ट्यार्ी प्रत्यंर्ा झकवा िोरी. 
 
झीक, झीग पु. जरतार; कलाबतू. 
 
झीग स्त्री. सुळक्यार्ा टेका. 
 
झीणगमीगी स्त्री. तेज; िंर्मर् : ‘आर्ीचर्या िंीचर्मीर्ी :’ – उर्ी ४१·३४०. 
 
झीज स्त्री. १. (िाचर्ने, भाडंी, यंत्र, धातू र्.र्ी) वापरण्याने, घषचिाने होिारी घस; काही अंश कमी 
होिे; वजनात उिेपिा. २. (ल.) शारीचरक कष्ट. ३. (व्यापार, व्यवहार र्.तील) घस; नुकसान; बडू. (चि. 
खािे, बसिे, येिे.) : ‘त्याच्या कचरता ंमी बरीर् तनमनधनानें िंीज सोसली.’ – चटसू ३. ४. (सामा.) क्षय; 
नाश. [सं. क्षीय] 
 
झीजिूट स्त्री. वापरामुळे िंालेली घट, तूटफूट र्. 
 
झीज थर पषृ्ठस्तर; घषचिथर; रस्त्याच्या सवात वरर्ा थर. 
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झीट स्त्री. १. (म्हातारपि र्त्यािींमुळे र्ालताना जािारी) िंोकाडंी; िंोक; िंोल. २. घेरी; मूच्छा; 
अंधेरी; भोवळ. (चि. येिे.) [सं. क्षीि] (वा.) झीट येिे – घेरी येिे. 
 
झीट, झीड, झीि, झींट न. स्त्री. १. जीिच, खराटलेले, वठलेले िंाड, वनस्पती. २. असपया 
िंाडारे् खोड, बुधंा, सोट. ३. असपया वृक्षार्ी एखाििुसरी उरलेली फािंी. ४. (ल.) जजचर िंालेला, 
खंर्लेला खप्पड, म्हातारा मनुष्ट्य; र्रीब; मरतुकडा मािूस. (को.) ५. (ल.) (साथीत वरै्रे कुटंुबातील 
बाकीर्ी मािसे मेपयामुळे) चशल्लक राचहलेला एकटार् पुरुष. वशंाकुंर. 
 
झीट न. १. काटक्या, ढलप्या, फायंा, उपटलेली वाळकी रोपे यारं्ा भारा. ही जमीन भाजण्यास 
उपयोर्ी असतात. २. (नाचवक) िोरीला अडकवनू ठेवण्यारे् लाकूड. (हेट.) ३. (अचशष्ट) िंेंर्ट, लर्ाडं, 
अडथळा; पेर्; संकट; त्रास; िशा. [सं. क्षीि] 
 
झीटपीट स्त्री. (प्र.) िंटापट; र्कमक : ‘यैचसयास त्यार्ी यार्ी िंीटपीट िंाली.’ – पेि ३·१२६. 
 
झीि स्त्री. (र्िंनारे् खोड, र्ंधार्ा रवा, हळकंुड र्.र्ा उर्ाळून उर्ाळून चशल्लक राचहलेला तुकडा; 
बोटूक; खोड; (एखाया पिाथार्ा) घासून घासून अवचशष्ट राचहलेला भार्. [सं. क्षीि] 
 
झीिा चव. १. जुना; फार चिवसारं्ा. २. पातळ; कृश. [सं. क्षीि] 
 
झीन्न चव. अस्पष्ट, झकचर्त : ‘ज्ञान जालें ? सवचज्ञें म्हिीतलें  : वानरेशा ज्ञान िंीन्न :’ – लीर्उ ६२०. 
 
झीबी स्त्री. मुलीच्या वेिीतील रेशमी र्ोंडा : ‘त्याखालीं फुल तेंचर् तार्त पहा िंीब्यावंरी आंवळे ।’ – 
अककसं २. 
 
झीम चिचव. एकसारखा व जोराने; मुसळधार : ‘पाऊस िंीम बसला; शतंे ओली चकच्च िंाली.’ – खळाळ 
८६. 
 
झीि पु. १. मुलर्ा; चिंलर्ा, िंीलो (को.र्ो.) : ‘तंू नंिार्ो िंीलो, माका ंफडको िी ।’ – भपसं ८. 
२. एका िंाडापासून केलेले, उत्पन्न िंालेले िुसरे िंाड. ३. (ल.) जवळजवळ नष्ट िंालेपया वशंातील चजवतं 
मनुष्ट्य, वशंार्ा अंकुर. [सं.िंला=मुलर्ी] 
 
झीि स्त्री. (संर्ीत) १. र्ाण्यातील सफार्च, ठाकचठकी, २. र्ािाऱ्या कंठार्ा कंप; चर्टकडी. ३. (वाय) 
संबळाच्या िोन चटमक्यापंैकी लहान आकारार्ी खिखिीत आवाजार्ी चटमकी (मोठ्या व ढब आवाजाच्या 
चटमकीला बंब म्हितात.) ४. र्ौघडा. (क.) ५. एक प्रकाररे् र्मचवाय. हे कड्ा एवढ्या चटमकीच्या 
आकारारे् असून याला प्रायः कड्ाच्या मधून सभोवार खार्ा पाडून लोखंडी अर्र चपतळी र्ोल पत्र्या झकवा 
िंाजंा बसचवलेपया असतात. ६. (तमाशात) र्ाण्यातील पालुपि; (तमाशातील) पुढील र्ािारानंी म्हटलेपया 
भार्ाला साथीिारानंी पालुपि म्हिून करायर्ी साथ. ७. बलैाच्या र्ळ्यातील घंुरु्रमाळ. (व.) [सं. चिंल्ली] 
(वा.) झीि ओढिे, झीि धरिे, झीि देि – १. (िुसरा) र्ाताना त्याच्या सुरार्ी साथ करिे. २. (ल.) 
(एखायारे्) अनुकरि करिे; री ओढिे, धरिे. 
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झीि स्त्री. रत्न र्त्याचिकावंरील तेज. [फा. चजला] (वा.) (एखायार्ी) झीि उडिे, झीि उिरिे, 
झीि णबघडिे – (एखायारे्) वैभव खालावत जािे, नष्ट होिे; कीतीर्ा, मानमरातबारं्ा नाश होिे. झीि 
चढिे – (कत्यांर्ी षष्ठी). (एखायाच्या) वैभवार्ी, मोठेपिार्ी भरभराट होिे. झीि चढणविे – १. अर्िी 
तकतकीत, साफ हजामत करिे, तासिे. २. (एखायाला) नावारूपाला आििे; प्रचतष्ठा चमळवनू िेिे; 
मोठेपिाला र्ढचविे. 
 
झीि न. एका टोकाला जाळी लावलेली, िंाडावरून आंबे र्. काढण्यार्ी बाबंरू्ी आकडी, िेंला. 
(प्रा.ं) 
 
झीि पु. १. पािथळ, िलिलीर्ी जार्ा, जचमनीर्ा ओलावा; िमटपिा; आरचता; ओलसरा : 
‘एकेकडून पानें व शरेिीर्ीं बेटें व पाचियार्ी िंील असे अडर्िींत उतरलों.’ – भाब ५६. २. िंरा; ओहोळ. 
[झह.] 
 
झीि स्त्री. १. िाट िंाडी. २. (चवटीिाडूंच्या खेळातील) एक सप्तक; िंकू. (र्ो.) 
 
झीि चव. हलके : ‘का ंमेघारें् आंर् िंील । चिसे वारेचन जैसें जार्चल ।’ – ज्ञा १३·२१३. 

चिचव. हळू; मंिपिे. 
 
झीि चव. चिंरचमरीत, भोके पडलेले : ‘पार्लें  तवं िंील ऐसें िेचखलें  : मर् साचंडलें  :’ – लीर्पू ८६. 
 
झीिगो  पु. १. मुलर्ा. २. र्डी. पहा : णझिगा (कु.) 
 
झीिि  पु. (संर्ीत) एक रार्. र्ानसमय चिवसार्ा पचहला प्रहर. 
 
झीिाि  पहा : णझिाि 
 
झीणल्ल स्त्री. झभरु्रटी : ‘उिचनाचभ िंीचल्ल : या ंर्ोचवसा ंरु्रंुर्ी वोचळ : साचंघतली तुज.’ – भार्ी २९·२६८. 
 
झु 
 
झुअरह पु. शुिार्ा तारा. [अर.] 
 
झुर्य स्त्री. निीतील बेट; जुवा; जुव;े जु. 
 
झुकझुक चिचव. १. आर्र्ाडीच्या वाफेच्या र्ंचजनासारखा आवाज. २. डुलतडुलत; रमतर्मत; 
अचतशय मंिर्तीने : ‘फुलरािी नावार्ी मुलारं्ी लहान आर्ीनर्ाडी िुंकिुंक करीत नुकतीर् सुटली होती.’ 
– वाचक ७१–७२. 
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झुकिे, झुकने अचि. १. लविे; वाकिे; नमिे; एका बाजूला कलिे; वळिे. [क. जग्रु्] २. डुलतडुलत, 
िंोके खात र्ालिे. ३. रमत र्मत, रेंर्ाळत र्ालिे; डौलाने, चमरविुकीतपया प्रमािे र्ालिे : ‘घाटरे् मोचहते 
माने पाटिकर िुंकती ।’ – ऐपो १०७. ४. दृष्टी र्ुकवनू चनसटिे; पळून जािे; हातावर तुरी िेिे; पोबारा 
करिे. ५. (आजाराने) कृश, रोड होिे. 
 
झुकिझुकि चिचव. डुलतडुलत; िंोके खात. 
 
झुकविी स्त्री. १. वाकवण्यार्ी, ओिचवण्यार्ी, कलचवण्यार्ी चिया. २. िुंकाडंी; िुंर्ार; 
हुलकाविी; टाळाटाळ; र्ुकवार्ुकव. (वा.) झुकावा करिे – छापा घालिे. 
 
झुकाटिे, झुकांडिे अचि. (एखायाच्या) हातावर तुरी िेिे; पोबारा करिे; चनसटिे. [सं. ष्ट्वष्ट्क्] 
 
झुकाटा, झुकाटी, झुकाटिी पु. स्त्री. र्ुकवार्ुकव; र्कचविे; फसवनू चनसटून जािे. (चि. 
िेिे.) 
 
झुकापुरी स्त्री. (चवनोिाने) िुंकाडंी. (चि. िेिे.) : ‘जी व्हय, आलो हातनं मार्ारी असे म्हिून 
िुंकापुरी िेत नसे.’ – व्यंमाक ११. 
 
झुकाव पु. कल : ‘नेत्याचं्या डाव्या उजव्या वैयल्क्तक िुंकावारें् मनावर िडपि असले.’ – सैस्वा २०४. 
 
झुकांडा, झुकांडी पु. स्त्री. १. िंोल; तोल. २. डुलिे; िंोक; िंोकाडंी; भेलकाडंी; चभरकंडी. 
३. रु्ंर्ारा; पळ; चनसटिे. (वा.) झुकांडा देिे, झुकांडी देिे – र्ुकविे; टाळाटाळ करिे; र्कविे. 
 
झुगझुग, झुगझुगा चिचव. अचतशय मंिपिे; चमिचमि; धुर्धुर्ीने, अंधुकपिे (चिवा, जीव – 
प्रकाशिे, असिे). [ध्व. िुंर् चि.] 
 
झुगझुगिे अचि. १. (चिवा, प्राि) चलकचलकिे; चमिचमििे; धुर्धुर्ी असिे. २. फडफडिे; 
लुकलुकिे. 
 
झुगझुगी स्त्री. (चिवा, जीव र्.र्ी) धुर्धुर्ी; चलकचलक; चमिचमि; अचतमंि प्रकाश. 
 
झुगटिे  सचि. फेकिे; िूर लोटिे; िुंर्ारिे : ‘कुकमाचस सत्कमे िुंर्चटलें  ।’ – िास ५·९·४८. 
 
झुगर न. िंुंबर. 
 
झुगर, झुगार न. १. जाडेभरडे व चिंरचिंरीत कापड. २. लग्नकायात पाटील, िेशमुख र्त्याचिकानंा 
िेण्यार्ा मानापानार्ा पोशाख. ३. टाकाऊ, क्षरु, चबनचकमतीरे् कापड, वस्तू, मनुष्ट्य र्. 

चव. जुने व जीिच (वस्त्र र्.). 
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झुगारिे  सचि. फेकिे; फेकून िेिे; उडचविे; िूर लोटिे; चभरकाविे; िंोकिे; िुंर्ाडिे : ‘वोढी 
सनाळ कमलासं तटीं िुंर्ारी ।’ – रकाव्य ५६. (खा.) [सं. अचध + उद्र्ारिम्] 
 
झुगारिे  न. िुबचळ व कृश मनुष्ट्य, जनावर. 
 
झुगारपट्टी स्त्री. ढकलाढकल; आज–उया असे सारं्ून काही तरी पोकळ सबबीवर लाबंिीवर 
टाकिे; िुंकवािुंकव; िुंलविी. (चि. िेिे.) 
 
झुगारा पु. नजर र्ुकवनू काढलेला पळ; िुंकाडंी; र्कचविे; िुंकाटा; रु्ंर्ारा; टाळाटाळी; िडी; 
िुंर्ारपट्टी. (चि. िेिे.) 
 
झुगुर न. लहान एकेरी घोंर्डी. (ठाकरी) 
 
झुज, झुस न. िंुंज; लढार्च; भाडंि. [सं.युद्ध] 
 
झुजिे सचि. िंटापट करिे : ‘िोन चिवस ती खिाशी िुंजत होती.’ – रथर्ि १८८. 
 
झुजिा पहा : जुजिा 
 
झुजाट, झंुजाट, झंुझाट स्त्री. जोरार्ा वारा; वािळ; वावटळ; पहा : झुजाटा (चि. येिे.) 

चव. सोसाट्यार्ा, जोरार्ा, घोघाट्यार्ा, सनाठ्यार्ा (वारा र्.) ‘तो सुटला िंुंिंाट वारा ।’ – 
वैसीस्व २·४२. 

चिचव. १. सोसाट्याने वाहत. (चि. सुटिे.) २. जोराने; र्पळतेने; र्पळार्चने (घोडा र्. धाविे.). 
 
झुटकिे  अचि. पळून जािे; िुंकाडंी, िुंर्ारा िेिे; पळ काढिे. पहा : झटकिे 
 
झुटका पु. १. (चवडी, रु्डरु्डी र्.र्ा) िुंरका. २. (उसार्ा रस, िूध, पािी र्. पेयार्ा) घोट; घुटका. 
(चि. घेिे.) ३. र्ुट्टा; चवडी; चर्रूट. ४. (र्ोष्ट, र्ािे, लेखन र्. कारं्ा) र्ुटका; मजेिार उतारा. ५. व्यंर्ोक्ती; 
उखािा; आहािा; कोडे; कूट प्रशन. ६. र्ुटका; िुंळूक; डुलकी. [ध्व.] 
 
झुटा, झुटीसानक स्त्री. १. उष्टे िंापयामुळे िुसऱ्याच्या उपयोर्ी न पडिारे ताट, अन्न र्. २. (ल.) 
कायमर्ी, परत न घेता येण्यासारखी जहार्ीर, र्नाम जमीन. पहा : सानक, खुदयसानक. ३. र्नामपत्र. [सं. 
उल्च्छष्ट] 
 
झुरा दोरा खोटी आशा, अपेक्षा : ‘उर्ार् िुंटा िोरा ठेवनू आम्हास श्रमी करता!ं सवेप्रकारें आमर्ा नाश 
होतो.’ – ऐको ४६६. 
 
झुटामुटा चिचव. १. थोडेथोडे; थेंबथेंब (िूध र्ळिे, चपळून काढिे.) २. तुरळक तुरळक (पीक र्. 
येिे.). 
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पु. (क्व.) तुटवडा; िुष्ट्काळ; कमतरता; तोटा. [झह.] 
 
झुट्यार  चव. खट्याळ; स्वैर; हूड; िाड; वात्रट. (कु.) 
 
झुडिे पहा : झडिे 
 
झुडिर, झुडिार  न. (झनिाथी) १. खुरटे, पाने र्ळलेले व कोमेजलेले िुंडूप. २. खुजा व िुबळा 
मािूस; म्हातारपिाने जजचर िंालेला जख्खड मनुष्ट्य, जनावर. 
 
झुडप, झुडूप न. १. लहान, खुजट व पसरिारे िंाड. २. िाट िंाडी; िंाडारं्ी जाळी; िंाडी; 
वृक्षवाचटका. (को.) पहा : झुडपी 
 
झुडपी स्त्री. िुंडुपारं्ी िाटी; िंाडी; अनेक फायंानंी, वलेींनी र्च्च भरलेले िंाड; जाळी; िंाडिंडू. (को.) 
 
झुडूपािीि खार  स्त्री. मुलारं्ा एक खेळ. 
 
झुिका न. बेसन; चपठले; अळि. 
 
झुिझुि, झुिझुिा चिचव. १. पायातील पैंजि, नुपूर र्.र्ा िुंनिुंन असा आवाज होऊन (चि. 
वाजिे.) : ‘िुंििुंिशब्िाकचरचत घार्ऱ्या तालावरतीं र्ाती ।’ – कमं ४·१०९. २. संू संू करीत; सोसावत; 
र्ोंर्ावत (वारा वाहिे). [ध्व. िुंिरे् चि.] 
 
झुिझुििे अचि. १. (वारा र्. काने) सूं संू, घो घो करिे, र्ोंर्ाविे, २. (वीिा, बीन र्. तंतुवायाने) 
तनन् तनन्, तुन तुन करिे. ३. (पायातील पैंजि, वाळे र्.नी) िंन िंन, छुमछुम असा आवाज करिे; 
रुििुंििे; छुमछुमिे. ४. फुिफुििे; सिसििे; िंििंििे. 
 
झुिझुिा, झुिझुिी स्त्री. लहान मुलारं्ा एक प्रकारर्ा खुळखुळा. 
 
झुिा चव. नाजूक : ‘हाचत रूमाल बाचरक िुंिा’ – मला १६३. 
 
झुिा, झुण्या, झुना पु. लहान मुलींर्ा एक खेळ : ‘िुंना बार्च िुंना । िुंना घालंू रात्रीं ।’ – मसाप 
२·३·२३२. [ध्व.] 
 
झुिा, झुना पु. (मुलीर्ा) लहान लहंर्ा, परकर; लहान लुर्डे; रंर्ीत पातळ : ‘जरताचर िुंिा 
करनाटचकर्ा ।’ – अककसं २. (व.) [झह. िंनूा] 
 
झुिूक स्त्री. झकचर्त भास. पहा : चुिूक 
 
झुिरी, झुत्री स्त्री. १. लहान ओढा; नाला. २. लहान ओढ्यार्ा पाट. ३. पाटारे् कोरडे पात्र, तास. 
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झुनका पु. बलैारं्ा साज. (िंाडी) [झह. िुंमका] 
 
झुपका, झुबका, झुमका पु. १. रु्च्छ; घोस; पुजं; र्ेंि (फुलारं्ा, केसारं्ा र्.). २. किचफुलाला 
लावलेला मोत्यारं्ा घोस, लोलक. [क. जोंप] [झह. िुंमका] 
 
झुपकी स्त्री. (वलेी र्.र्ी) जाळी; कंुज; पुजं; िुंपका : ‘मुलीरे् हातीं एक शतावरी नामक वलेीर्ी िुंपकी 
लार्ली होती.’ – धकु २५. 
 
झुपाट न. िुंडूप; लहान िंाड : ‘चवखुरलेपया चतळाचं्या िुंपाटावंर चपवळसर फुलें  लार्ून त्यारं्ा मंि 
वास पसरू लार्ला.’ – चकलोस्कर नोव्हें. १९४०. 
 
झुबकळी स्त्री. िुंबक बाळी. पहा : झुपका, झुबका, झुमका 
 
झुबकी स्त्री. िुंपकी; पुजं; पुजंका; राशी : ‘पचवत्रा ते केली परम असता ंपापिुंबकी ।’ – चनमाक २·८७. 
 
झुबकेबाळी, झुबकबाळी, झुबेबाळी, झुबा, झुबी, झुबे, झुबुकबाळी स्त्री. पु. न. मोत्यारं्ा, पोवळ्यारं्ा 
घोस लोंबत असलेली बाळी : ‘बुर्ड्ा िुंबकबाळ्याच्या जोडें ।’ – िेभाव ४. 
 
झुबड, झंुबड स्त्री. १. िाटी; र्िी; झिंबड; खेर्ाखेर्; भोवती र्ोळा होिे : ‘तसेर् त्याच्याही पलीकडे 
नैऋच त्येकडे उडालेली अशीर् िंुंबडही सहज चिसेल.’ – पालचमेंट ४५. (चि. र्ालिे, पडिे.) २. पहा : कझबड 
[अर. िुंमरा] 
 
झुबा पु. डूल; एक किचभषूि : ‘मािंें कानातं संुिर िुंबे घातले होते.’ – माआअ ५८. 
 
झुबा पु. पायघोळ अंर्रखा; िंर्ा. पहा : जुबा [अर.] 
 
झुबी न. अव. लोलक : ‘िुंबी लटकती नथिीस.’ – समारो ४·७२. 
 
झुमकिे अचि. ठमकिे; ठुमकत, नखऱ्याने, अडकीने र्ालिे; नटूनथटून, नाटकी पद्धतीने र्ालिे. 
[ध्व.िुंम्] 
 
झुमकदोडके न. िोडक्यार्ी एक लहान जात. यारे् घोस असतात. (खा.) 
 
झुमझुम, झुमझुमा चिचव. पायातंील घार्ऱ्यारं्ा, पैंजिारं्ा छुम् छुम् आवाज होऊन. (चि. वाजिे, 
करिे.) [ध्व.िुंम चि.] 
 
झुमर स्त्री. िंुंबड; मारामारी; हातघार्च; र्कमक : ‘खालीं आंतील मािूस, वर र्कडील लोक, िोनर्ार 
रोज मोठी िुंमर िंाली.’ – ऐको ४६७. 
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झुमरा, झूमरा पु. एक ताल. यास र्ौिा मात्रा व र्ार भार् आहेत : ‘डावा हात कोिताही ठेका मर् तो 
िुंमरा असो.’ – र्ाचवचि ७२. 
 
झुम्मड स्त्री. र्िी; खेर्ाखेर्. (खा.) पहा : झंुबड (वा.) झुम्मड उडिे – र्िी, खेर्ाखेर्, रेटारेटी होिे. 
 
झुम्रह पु. र्िी; जमाव. [अर.जुमर] 
 
झुरकि, झुरकन, झुरकर चिचव. त्वचरत; सपाट्याने; िंटकन; पळात; क्षिात : ‘आनंिवनीं भ्रतार 
होता । िुंरकर उडाला रे्ला केउता ।’ – र्ारं्ा २१. [ध्व.] 
 
झुरकिे  सचि. तपकीर, चर्लीम यारं्ा िुंरका, वारा र्. खूप जोराने आत ओढिे; िम मारिे. 
 
झुरकिे  अचि. चनसटिे; पळिे; िुंकाडंी िेिे. 
 
झुरका पु. १. जोराने (तपकीर, वारा, चवडी, रु्डरु्डीर्ा धूर र्.) आत ओढण्यार्ी चिया; जोराने 
मारलेला िम. २. पातळ पिाथार्ा जोरार्ा घुटका, घोट. (चि. घेिे, ओढिे.) [ध्व. िुंर; सं.सकृः] 
 
झुरका पु. िंरोका; चखडकी. [झह.] 
 
झुरझुर, झुरझुरा, झुरझुरून चिचव. पहा : िुंळिुंळ; खळखळ, रु्डरु्ड असा आवाज होऊन. पहा : 
झरझरा [ध्व.] (वा.) झुरझुर पळिे, झुरझुरा पळिे, झुरझुरून पळिे – जवळजवळ पि जलि पावले 
टाकून पळिे (झवर्ू, लहान मूल र्त्यािीनी); तुरतुर पळिे. 
 
झुरझुर चिचव. एकसारखी : ‘ती मनात िुंरिुंर िुंरत होती.’ – व्यंमाक १२७. 
 
झुरझुरिे अचि. १. िंरिे; चिंरपिे; चठबकिे. २. िुंरिे; क्षीि होिे; चिंजिे; क्षय पाविे (शरीर र्.) 
: ‘तुजसाठीं जैसी मनैा िुंरिुंरी.’ – होबाला १४४. ३. हळूहळू नाहीसे होिे. 
 
झुरझुरपंजर चव. अत्यंत क्षीि िंालेला; अल्स्थपजंर उरलेला; हाडार्ा सापळा असा चिसिारा 
(मािूस). 
 
झुरझुरी  स्त्री. हुक्का, त्यार्ी नळी (ध्वन्द्यनुवार्क) : ‘अस्ताव्यस्त लोक र्ाश े टाकून िुंरिुंऱ्या 
लावनू बसले.’ – भाब ११२. 
 
झुरझुरीि चव. १. चिंरचिंरीत; पातळ; चवरळ चविीरे् (कापड). २. उपयोर् केपयाने चवरचवरीत 
िंालेले; फाटलेले (वस्त्र). [सं. िृं = जीिच होिे] 
 
झुरट चव. क्षीि; अशक्त; थकलेला. 
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झुरडी स्त्री. १. सुरकुती. २. क्षीिता. 
 
झुरि न. तािूंळ काडंपयानंतर िंालेली किी; तािंळार्ा र्ुरा. पहा : झुरकिी 
 
झुरिी स्त्री. १. (चप्रय मािसाच्या चवयोर्ामुळे होिारी शरीरार्ी झकवा मनार्ी) क्षीिता; क्षय; चिंजिी. २. 
खंत; चनचिध्यास. ३. र्ळती; िंरिी; चिंरपिी. (वा.) झुरिी िागिे – चवयोर्ाने क्षीि, अशक्त होिे : ‘िुंरिी 
लार्लेपया पाटलीिबार्च.’ – टारफुला ८. 
 
झुरिे अचि. १. चिंरपिे; स्त्रविे; र्ळून जािे. २. चिंजून, िंरून हळूहळू नाहीसे होिे (पावसाने झभत 
र्.). ३. िुःखाने क्षीि होिे; खंत घेिे; िुंरिीला लार्िे. ४. (ल.) डोळा र्ुकवनू पळून जािे; चनसटिे : 
‘साधुसंता पाहुचन िुंरा ।’ – चससं ३·१७५. [सं.िृं] 
 
झुरि स्त्री. झहमत; परािम : ‘िुंरतीने चकल्ला घेर्चन.’ – ऐपो ३५१. [फा.जुरचत] 
 
झुरिडी  स्त्री. सुरकुती; वळी. (व.) 
 
झुरिी स्त्री. पलायन; पळ. (चि. करिे.) : ‘तुम्ही िेखतचर्टी िुंरती करिे.’ – भाब ७८. 
 
झुरिुडिा चव. १. कृश; चिंजलेला. २. थकलेला; क्षीि िंालेला. ३. (ल.) र्रीब; अशक्त; 
चनरुपयोर्ी (वस्तू). 
 
झुरने चि. शोक करिे. [झह.] 
 
झुरमुट स्त्री. िंटापट; िंोंबी : ‘त्यारं्ी यारं्ी एकिोन वेळा िुंरमट होऊन, येथे आपले पाय चटकत नाहींत 
असे समजून.’ – ऐको ४६७. 
 
झुरमुट्या चव. बोडका (खडक) : ‘डोंर्रावरून िुंरमुट्या कातळ उतरून खलाण्यातं चशरत होते 
हे िोघे.’ – पडघ १८७. 
 
झुरमुरिे अचि. १. खालाविे; ऱ्हास पाविे; चिंजिीला लार्िे; रोर्ट होिे (प्रािी, िुंडूप). २. 
(चप्रय वस्तू, मािसे याचं्याबद्दल) िुंरिीस लार्िे; शोकाकुल होिे; खंत करिे. [सं. सॄ] 
 
झुरमुरिी चव. खंर्लेली : ‘अशक्त िुंरमुरत्या शरीरार्ी आपली सवत.’ – कार्क १०. 
 
झुरमुरीि चव. थोडासा रार् झकवा रार्ार्ा आवशे आिलेला; िंििंिीत; खरमरीत. (र्ो.) 
 
झुरमुिी  पहा : णझळणमळी : ‘मोत्यार्ा चशरपेंर् व िुंरमुपया पर्डीला शोभा िेत होत्या.’ – स्वामी ५६. 
 
झुरिी स्त्री. सुरकुती; वळी; िुमड : ‘रु्ंर्, लख्ख, िुंरली खळखळिारा.’ – सामा ६३. 



 

 

अनुक्रमणिका 

झुरणविे  सचि. चरिंचविे; आनंि िेिे : ‘तुकोबार्ीं पिें अव्िैत प्रचसद्ध । त्यारं्ा अनुवाि चर्त्त िुंरवी.’ 
– बबार्ा २१·६. 
 
झुरळ न. १. बारु्रडा; चकटकवर्ातील एक चकडा; एक क्षरुजंतू. २. पतंर्ार्ी एक जात. [क. 
चजचरलें .] 
 
झुरळी स्त्री. १. सुरकुती; वळी; चर्रमी; वळकटी (मासं, फळ, वस्त्र र्.ला पडिारी) चशचथल र्ामड्ाला 
पडलेली सुरकुती. २. िुमड; िूि; घडी. [सं.िंल्लरी] 
 
झुरळूक  स्त्री. अस्पष्ट, अंधुक, ओळखू न येण्याजोर्ा िेखावा झकवा आकृती (वस्तूर्ी). 
चिचव. अंधुकपिे; अस्पष्टपिे (चिसिे). 
 
झुरा चव. करपलेला. (िंाडी) 
 
झुरा पु. ओढा. (जुन्नर) 
 
झुरा, झुराबावरा चव. १. धाडसी; बेचफकीर; चनधड्ा छातीर्ा : ‘चमळालें  िळ तीन लाख िुंरा. – ऐपो 
२८७. २. चबनचिक्कत; चनःसंकोर्; बेरु्मान; चनभीड. ३. डामडौली; फाकडा; रंरे्ल; र्ष्ट्कीबाज : ‘तुम्ही िुंरे 
बावरे फंिी मुशाफर चिसता ।’ – प्रला १९१. [फा.िंहरा] 
 
झुरांटी स्त्री. लाबं पपपयार्ी बिूंक. (र्ो.) 
 
झुरांटा पहा : झुरका (र्ो.) 
 
झुरी स्त्री. लहान ओढा. पहा : झुरा 
 
झुरी स्त्री. आंब्याच्या फळाच्या िेठातील र्ीक. 
 
झुरुका पहा : झुरका, झरोका 
 
झुरुझुरू चिचव. खळखळा. पहा : झुरझुरा 
 
झुरूझुरू, झुरेमुरे चिचव. अत्यंत कष्टावस्थेत; मृत्युपथंास लार्लेला; क्षीि, जजचर िंालेला : ‘हा 
संप्रिायर् िुंरूमुरू अवस्थेत आहे.’ – लोसारू ३८. पहा : णझरूणमरू 
 
झुझुयरा चिचव. िुंरूनिुंरून : ‘िुंिंचरों पजंर होऊन चिंजे । या नाव आचििैचवक ॥’ – िास ३·८·२६. 
 
झुऱ्या उद्र्ा पु. १. चवटीिाडूंच्या खेळातील संज्ञा. 2. असावधान. 
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झुरा पु. एक प्रकारर्ा बचहरी ससािा : ‘बचहरी ससाण्याच्या ‘बाज’, ‘िुंरा’, ‘लर्ड’, ‘चशिा’ अशा 
मुख्य जाती आहेत.’ – चशस ६६. 
 
झुिकिे उचि. हळू हलिे झकवा हलविे; फडफडिे (वाऱ्यात – चनशाि, कापड, कार्ि र्.). 
 
झुिकविी, झुिकाविी, झुिविी स्त्री. भलूथाप; र्ालढकल; र्कविी. 
 
झुिकणविे, झुिकाणविे, झुिणविे, झुिाणविे उचि. १. बतावण्या सारं्ून िुंलत ठेविे; नािी लाविे; 
सबबी सारं्ून काम लाबंिीवर टाकिे. २. आळसाने वळे घालविे. 
 
झुििा, झुळिा पु. िंोपाळा; र्ौपाळा; पाळिा. [झह. िंलूना] 
 
झुििी, झुळिी स्त्री. िंोका; डोल. [झह. िंलूना] 
 
झुििे अचि. १. अंर् हालिे; डुलिे (हत्ती र्ालत असता, घोडेस्वार िौडत असता). २. (ल.) हळूहळू 
र्ालिे; रमतरमत र्ालिे; रेंर्ाळिे. पहा : झुििे. ३. (ल.) र्िर्ििे (हसताना शरीर). ४. िंोका घेिे; 
आंिोलिे. [सं. िोलन] 
 
झुिपडिा चिचव. सायंकाळी. (िंाडी) 
 
झुिविे अचि. आशा लावनू र्ालढकल करिे : ‘खचलते पाठवनू िुंलवीत ठेविार.’ – वज्राघात ३०२. 
 
झुिवा पु. वशेया, जोर्तीि झकवा चवधवा चहला स्वस्त्री म्हिून बाळर्ताना लग्नचवधीप्रमािे करायर्ा एक 
चवधी. 
 
झुिवा, झुिावा पु. १. िंोका; आंिोलन. (चि. िेिे.) २. र्ौफाळा; िुंला. [झह. िंलूना] 
 
झुिवाझुिव, झुिवाझुिवी स्त्री. पहा : झुिकविी. टोलवाटोलवी; कपटाने लाबंिीवर टाकिे. 
(चि. करिे, माडंिे, लाविे.) 
 
झुिवॉ, झुिा पु. िेवालयात झकवा िेवाच्या पालखीपुढे कलावचंतिींनी र्ायर्ी स्तुचतपर पिे. (र्ो.) 
: ‘बािंकरानंीं रर्लेले ‘िुंले’.’ – अआमार्ो १०२. 
 
झुिा पु. िंोला. १. जते्रतील पाळिा; झहिोळा; िंोपाळा; र्ौपाळा. २. डोंर्राच्या कड्ावंर, निीच्या 
िोन्द्ही काठावंर खाबं उभारून िोरखंड बाधूंन त्या िोरावरून सरकत्या टोपलीतून जाण्यार्ी योजना. ३. 
वरीलप्रमािे िोन कड्ानंा, तीरानंा िोरी बाधूंन त्या िोरीच्या साहाय्याने खाली बाधंलेपया लाकडावरून 
जाण्याकचरता केलेला रस्ता; साकव; िोरीर्ा पूल. उिा. लक्ष्मि िंलूा. ४. िुंलता चबछाना; िंोपाळा; 
पाळिा. [झह. िंलूा] 
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झुिा पु. घोड्ार्ा रोर्. पहा : कमरी – अश्वप २·१०९. 
 
झुिार पु. िंोपाळा; पाळिा. पहा : झुिा : ‘परी पुत्रमोहार्ी संपत्ती । चर्त्तिुंलारीं हेलाव े।’ – नभसा 
१६·१७३. 
 
झुिाविे न. िुंला. पहा : झोिा 
 
झुिुआ, झुिुक, झुल्लक, झुिू स्त्री. िुंळुक, लहर, वारा : ‘चवकाराचंर्या िुंलुआ र्ुकोचन ।’ – मा 
७·९५.; ‘पवनु अचत चनबचलु । मंि िुंल्लका ॥’ – रामा ६·१७५. 
 
झुिूप न. १. कुरळ्या केसारं्ा िुंपका झकवा रु्च्छ; कानावर लोंबलेले डोक्यारे् केस. २. लहान 
मुलाच्या टाळूवर व कानावंर ठेवण्यात येिारे केस; (बहुधा अनेकवर्नी ‘िुंलपे’ प्रयोर्); काकपक्ष. [फा. 
िुंपफ] 
 
झुि  झुि  स्त्री. पहाट. (व.) 
 
झुल्ल, झुि पु. चवटीिाडूंच्या खेळातंील संज्ञा; खंडा; डाव; िंकू. (कर.) 
 
झुवा पहा : झुबा 
 
झुळकिे अचि. १. हळूहळू व मधूनमधून वाहिे; िुंळिुंळ, मंिमंि वाहिे (वारा). २. हळूहळू, 
लपतछपत चफरिे : ‘वाघ जाळीजाळीतून िुंळकत होता.’ – नभसा ४८. 
 
झुळका पु. र्ुबळा; र्ूळ (पाण्यार्ी). (चि. घेिे, टाकिे.) [ध्व.] 
 
झुळकी चव. आलविी रंर्ारे् आडव े सूत व कंुकवासारख्या भडक रंर्ारे् उभे सूत घालून चविलेले 
(लुर्डे). (कर.) 
 
झुळझुळ, झुळझुळा चिचव. मंि, वाहत्या पाण्याच्या आवाजाप्रमािे (चि. वाहिे.). पहा : झुरझुर, 
झुरझुरा [ध्व. िुंळ चि.] 
 
झुळझुळ, झुळझुळा चिचव. अंधुक, अस्पष्ट (आकृती). 
 
झुळझुळिे अचि. हळूहळू, मंिमंि वाहिे (पािी, वारा). 
 
झुळझुळीि चव. र्कर्कीत; तेजस्वी; र्ारं्ली चजपहर्च चिलेले; रु्ळरु्ळीत; मोहरेिार; तकतकीत. 
२. िंकपक; स्वच्छ; संुिर (लुर्डे र्.).  
 
झुळमुळी पहा : णझळणमळी 
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झुळविी न. िुंळिुंळ वाहिारे पािी. 
 
झुळळी स्त्री. िुंळिुंळ वाहिारी पाण्यार्ी धार. 
 
झुळंबक, झुळंुबक न. १. एक किचभषूि; लोलक. २. िंळाळी; तजेला : ‘मौल्क्तकारं्ें िुंळंुबकें  ।’ 
– चशव ४२४. [सं. ज्वलल्लंवक] 
 
झुळा चव. १. जुळे; जुळ्यातंील एक. २. िुहेरी (फळ). 
 
झुळी स्त्री. सुरकुती : ‘ती नऊवारी साडी र्ारं्ली र्ापून र्ोपून नेसली होती. कुठं िुंळीसुद्धा ंपडली 
नव्हती.’ – मािूस २४९. 
 
झुळु स्त्री. िुंळूक. 
 
झुळूक, झुळक, झुळकी स्त्री. १. वाऱ्यार्ी मंि लहर; ‘वारेयारं्ी िुंळकी आली ।’ – चशव ६१३. २. (ल.) 
अनुकूल वळे, संधी. (चि. वाहिे.) ३. ओघ; अखंड प्रवाह; र्लती (वारा, चवशषे प्रकारर्ी हवा, पाऊस, 
उन्द्ह, थंडी, व्यापारधंिा, रोर्रार्च, साथ र्.र्ी). ४. (ल.) तकाकी; र्काकी. [सं.सृकः] 
चिचव. पहा : झुळझुळ (चि. वाहिे.) 
 
झुळूक, झुळक, झुळकी स्त्री. अंधुक, अस्पष्ट िेखावा; (वस्तूच्या) आकारार्ा झकचर्त भास. 
 
झंु 
 
झंुकार पु. िंित्कार; िंंकार : ‘तेथें आलीं षट्ट्पिकुळें । िुंंकारशब्िे ।’ – िास १·२·११. [सं.िंंकार] 
 
झंुकारिे अचि. र्ूं र्ूं असा आवाज करिे; रु्ंजारव करिे : ‘भ्रमर िंुंकरती िंुंकारें ।’ – मुआचि 
२८·९. 
 
झंुग स्त्री. ताडंा; समुिाय; टोळी; िंुंड. (प्रा.ं) 
 
झंुज, झंुझ न. स्त्री. १. लढार्च; युद्ध; रि : ‘बहुतकरुचन कौरव । हे आतुर िुःस्वभाव । 
वाचंटवावीि हावं । बाचंधती िंुंजीं ।’ – ज्ञा १·१७२. २. भाडंि; कलह; िंोंबािंोंबी. [सं.युद्ध, युज्] 
 
झंुजिार, झंुजिारा चव. िंुंजार; लढवय्या : ‘सखाराम पानश ेपरशुराम भाऊ भले िंुंजिार ।’ – 
ऐपो २५५. 
 
झंुजिे, झंुझिे अचि. १. लढिे; युद्ध करिे. २. हुज्जत घालिे; भाडंिे. (वा.) झंुजाि राहिे – लढार्चत 
ठार होिे. झंुजास, झंुझास उभे राहिे – लढार्च िेिे; लढार्चला चसद्ध असिे. 
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झंुजरुक मंुजरुक, झंुजुमंुजू, झंुजुकमंुजुक न. संचधप्रकाश; अरुिोियाच्या वळेेर्ा प्रकाश. पहा : झांजड  
 
झंुजणविे सचि. १. िंुंजण्यास लाविे; लढचविे. २. भाडंिास प्रवृत्त करिे. (वा.) (कण्या, दािे 
टाकून कोंबडे) झंुजणविे – र्मतीखातर लोकानंा भाडंायला प्रवृत्त करिे; लालूर् िाखवनू भाडंि लाविे. 
 
झंुजागाळ स्त्री. रिभमूी. (र्ो.) 
 
झंुजाि न. तुफान; वािळ; िंंिंावात. पहा : झंुजाट [सं. िंंिंावात] 
 
झंुजार, झंुझार, झंुजारट, झंुझारट स्त्री. लढार्च; युद्ध; घनर्क्कर. (चि. लार्िे, असिे, होिे.) 

चव. लढवय्या; युद्धचनपुि; रिशूर : ‘धाक घेतला िंुंिंारीं । केचशक सैन्द्य पळे िूरी ।’ – एरुस्व 
१०·३६. 
 
झंुजारराव, झंुझारराव पु. योद्ध्यास यायर्ी एक पिवी; वीरपुरुष; शूरबहाद्दर; रिर्ाजी : 
‘पुण्यातंपया तरुिानंीं मोठमोठ्या िंुंिंाररावानंा र्कचवलें .’ – संप १२०. 
 
झंुजारी चव. अंर्ाशी अंर् लावनू लढिारा. (र्ो.) पहा : झंुजार 
 
झंुजुरका, झंुजुरकी, झंुजुरके चिचव. पहाटेला; उजाडता उजाडता; अरुिोियाच्या वळेी. 
 
झंुझ न. लढत. 
 
झंुझरूक न. पहाटेर्ा संचधप्रकाश : ‘िुंंिंरूक िंालेलं असतं.’ – पवंा १८. 
 
झंुझाट स्त्री. वािळी, सोसाट्यार्ा वारा. [सं. िंंिंा] 
 
झंुझुक न. पहाटेर्ा प्रकाश : ‘अजून िंुंिुंकर् असते.’ – उअं ८०. 
 
झंुझुमंुझु न. संध्याप्रकाश. पहाटेर्ा अंधुक प्रकाश. [क. मंजु= धुके] 
 
झंुझुरका चिचव. िंुंजुमंुजु होताना; पहाटेस. 
 
झंुझुरझंुझुर चिचव. थोडथोडे; अस्पष्टपिे; अंधुकपिे : ‘आता ंपायाखालीं िंुंिुंरिंुंिुंर चिसंू लार्लें .’ – 
चनर्.ं 
 
झंुझूरमािा, झंुझूरमाळा स्त्री. घोड्ार्ा एक िाचर्ना. 
 
झंुट न. िुंडूप : ‘कनकनाम हा पलाश, तैसा क्षरु िंुंट धत्तरू ।’ – चटक १८८. [सं.] 
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झंुडडी स्त्री. १. (मनुष्ट्य, प्रािी र्.र्ी) टोळी; जमाव; र्िी; कळप. समुिाय; (पशू र्त्याचिकारं्ा) कळप; 
चखल्लार : ‘िेवें एकचह न चमळे जेथ मृर्ाचं्या सिैव बहु िंुंडी ।’ – मोकिच ४१·५२. २. (मानस.) एखाया चनचश्चत 
उचद्दष्टाच्या चिशनेे सचिय असिारा जमाव. [सं.यथू] 
 
झंुड पहा : (प्र.) झोंड, झोंट [क. झहडु] 
 
झंुड वियन (समाज.) जमावार्ी अचववेकी, बेलर्ाम वार्िूक. 
 
झंुडार्य स्त्री. िंुंडपिा; िाडंर्ार्च. पहा : झोंटार्य 
 
झंुबड स्त्री. र्िी; तोबा; जमाव; खेंर्ाखेंर्. [अर.िुंमरा=र्िी] 
 
झंुबडा, झंुबडे पु. न. (धान्द्याच्या किसारं्ी) जुडी; मोकळे; जुडर्ा; रु्च्छ : ‘हाती िंुंबडा जार्चर्ा’ – 
जसा ४३९. (माि.) पहा : जंुबाड 
 
झंुडी स्त्री. (सामा) िंुंड. 
 
झंुबिे, झुमिे अचि. िंोंबिे; र्ाविे; िंश करिे. (खा.) 
 
झंुबर न. १. अनेक चिवे लावता येतील अशा रर्नेरे् चबलोरी कारे्रे् लोंबिारे िंाड; चिव्यारें् िंाड : 
‘खोलीच्या मध्यावर िुंंबर टारं्लेलं होतं.’ – कलंिर १४५. २. (खडीकाम) कमानीच्या नकशीमध्ये 
िंुंबरासारखी काढतात ती आकृती. 
 
झंुबर, झंुबड न. िंोंबी : ‘िंुंबर कचरतो चतथें कोि कुिार्ा वाली ।’ – राला ४०. 

चव. तंुबळ; हातघार्ंरे्; चनकरारे् (युद्ध) : ‘आला चिवस िोनपारला लार्ली टक्कर िंुंबर लढार्च 
िोन्द्ही िलाला ।’ – ऐपो ३३५. [अर.िुंमरा] 
 
झंुबाडी स्त्री. जुडी : ‘र्वतार्ी िंुंबाडी धरून.’ – जैरेजै १२९. 
 
झू 
 
झ ू उद्र्ा. पहा : छू [ध्व.] 
 
झूझू पु. लहान मुलाकंचरता बाधंलेला कापडार्ा पाळिा. 
 
झूट स्त्री. लबाडी. 

चव. लबाड; खोटे; असत्य (भाषि, मजकूर). [सं.शठ; झह.] 
 
झूटा चव. उष्टे. पहा : झुटा. [झह.] 
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झूटाबियन १. उष्टे भाडें. २. (ल.) उपभोर् घेऊन टाकलेली वस्तू. [झह.] 
 
झूटेपि चिचव. खोटेपि. कपट. 
स्त्री. िुंडूप; लहानसे िंाड; िंाडिंडू. [झह.] 
 
झूड, झूम स्त्री. १. िंुंड. २. तर्ािा; चनकड; आग्रह. ३. भोवती जमिे; र्िी करिे; (चि. घालिे, 
पडिे.) [फा.] 
 
झूद चव. र्लाख. [अर.] 
 
झूम पद्धिी जंर्ल जाळून शतेी करण्यार्ी पद्धत : ‘िंमू पद्धतीने (जंर्लार्ी पट्टी जाळून शतेी 
करण्याच्या पद्धतीने) शतेी करावयार्ी नाही...’ – सीपो ३६. 
 
झूम कभग स्त्री. (चवअ.) कॅमेऱ्याला जोडता येिारे अनेक झभर्ानंी बनचवलेले संयुक्त झभर्. यामुळे 
कॅमेऱ्यारे् कें रातंर (फोकल् लेंथ) सलर्पिे एका ठरावीक मयािेत कमीजास्त करता येते. या झभर्ामुळे 
जवळच्या व िूरच्या वस्तंूर्ी प्रचतमा सुस्पष्ट चमळवण्यासाठी झभर् बिलाव ेलार्त नाही. 
 
झूमरा पु. (संर्ीत) एक ताल. यात र्ौिा मात्रा व र्ार चवभार् आहेत. 
 
झूर स्त्री. १. सल्च्छर जार्ा, भोक (बधंारा, मातीर्ी घार्र वरै्रेतील). यातून पािी चिंरपते. २. 
सल्च्छरता. ३. चिंरपलेले, र्ळालेले पािी; रवपिाथच. [सं.जृ] 
 
झूर न. सडताना िंालेपया तािंळाच्या कण्या; र्ूर. 
 
झूि, झूिी स्त्री. घोडा, हत्ती र्.च्या अंर्ावंरील, पाठीवरील वस्त्र; आच्छािन : ‘यापरी पषृ्टीं िुंली 
व्यक्त ।’ – नभसा १३·७४. [क.िंलुू, िंलुू; झह.] 
 
झूि पु. चवटीिाडूंच्या खेळातील एक संज्ञा; िंकू्क. 
 
झूिा पहा : झुिा 
 
झे 
 
झे अ. जो; अचतरेक िाखचविारा उद्र्ार. 
 
झेक मारने चि. नार्चलाज होिे; असफल प्रयत्न करिे. 
 
झेजरिे, झेझरिे उचि. १. घासटिे; खरर्टिे; िंाजरिे. (राजा). २. (ल.) फसचविे. ३. 
हालवनू चखळचखळे करिे; धसकफसक करून, वडेेवाकडे वापरून नािुरुस्त करिे; र्जा करिे; चबघडचविे; 
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चशचथल करिे. ४. िेंजररे् = रे्र्िे; बिडिे; ठेविे. (र्ो.) ५. ठेर्िे : ‘बाळतझलबार्ा पाला िेंजरून आन 
–’ वारी १२१. ६. त्वर्ा हुळहुळी होिे. 
झेजरिे, झेझरिे पहा : झेंझटिे, झेंझडिे 
 
झेटकने चि. रोड होिे; अशक्त होिे. 
  
झेणट स्त्री. केसारं्ी बट : ‘कपाळ िेंचट चमसें बोट लाचव तेसी लल्लाटीं ।’ – चनर्ा ९०. [सं जटा] 
 
झेडोिी, झेडोळी स्त्री. र्वतार्ी र्ुडी (प्रकाशासाठी पेटचवली जािारी).  
 
झेप स्त्री. १. पुढे झकवा बाजूस कलण्यार्ी र्ती; िंोक; तोल; िंोकाडंा; हेलकावा; िंाप. (चि. िेिे, 
खािे, घेिे, जािे.) : ‘िेंप घालीं सुखरूप र्र्नपथंें ।’ – रकाव्य १८. २. पक्ष्यारं्ी भक्ष्यावरील िंडप. ३. 
एखािा पिाथच पकडण्यासाठी पुढे मारलेली उडी, िंाप : ‘िंाला सावकाश िंेंप घाली वरी ।’ – तुर्ा ५१. ४. 
पोहिाऱ्यार्ी पुढे जाण्यार्ी अथवा पािी तोडण्यासाठी लाबं हात टाकण्यार्ी र्ती र्. (चि. घालिे, मारिे, 
टाकिे.) ५. लंबक, पाळिा, िंोपाळ र्.र्ी िुंलती र्ती; आंिोलन; डोल; िंोल; मारे्पुढे होिे. (चि. घालिे, 
िेिे, घेिे.) [सं. चक्षप] 
 
झेप स्त्री. अथारं् पूर असलेली ल्स्थती. (व.) 
 
झेपटी स्त्री. तोंडावर लोंबिारी (केसार्ी) बट. 
 
झेपिे अचि. १. पोहिे; पाण्यावर तरंर्िे; खेळिे. (खा.) २. िेंप घेिे. 
 
झेपिे, झेपाणविे उचि. पेलिे; सोसिे; पूिच करिे; पार पाडिे; बजाचविे; करिे (एखािे कष्टसाध्य काम) 
: ‘प्रचतपािन करावयारे् र्हन अथच कोत्या मराठी भाषेस िेंपण्यास कठीि असे वाटून.’ – चन २. 
 
झेपसा पु. १. िंोपाळ्यार्ी िोरी; िेंपुटा. (को.) २. िंोका; िोल; डोल. (चि. िेिे. घेिे.) [सं. शपे] 
 
झेपसा पु. मातीर्ा ढेपसा; ढेकूळ. (प्रा.ं) 
 
झेपाविे अचि. १. उडी घालिे झकवा टाकिे : ‘चकतीयेक िंेंपावती अंतराळीं ।’ – रामक १·१३. २. िंडप 
घालिे (पक्ष्याने). ३. वरे्ाने येिे; उसळिे; िंाप टाकिे (सापाने) : ‘लज्जेनें न पुसे सचखप्रचत किा कंिपच 
िंेंपावला ।’ – अकक २. ४. लुब्ध होिे; भलुिे; मारे् लार्िे : ‘पाहून मोहरा तुजसारखा तुजवर िेंपावती । 
तुला आपलेकडे मोचहती ।’ – होबाला ९३. 
 
झेपाळिे अचि. हेलपाटिे; िंोक जािे : ‘वाऱ्याला धराय र्ालपयार्त िेंपाळत हुता.’ – र्ोतावळा 
२७. 
 
झेपुटा पु. िंोक्यार्ी, पाळण्यार्ी िोरी; िेंपसा. [सं. शपे] 
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झेपुटी स्त्री. िंोपाळ्यार्ी िोरी. 
 
झेम स्त्री. डुलकी; िंोप. (र्ो.) 
 
झेमिा पु. शमेला, फेटा बाधंपयावर त्यार्ा खाली सोडतात तो िंोळ : ‘डोक्याला खािीर्ा फेटा 
(त्याला िेंमला नसे) असा असे.’ – माजीया २४७. 
 
झेराणिन न. एक चफरंर्ी नािे. 
 
झेि स्त्री. १. िंोका; िंोपाळा; िंोला : ‘तुटली संसारार्ी िेंल.’ – अमृतकसं ११३. २. जाळे. 
 
झेि पु. वस्तू र्ेंडू िेंलिे, पकडिे : ‘त्याने घेतलेले िेंल..’ – र्ाचिप २२०. 
 
झेिकरी पु. र्ािाऱ्याच्या मारे् सूर धरिारा : ‘िेंलकऱ्यार्त बायकोनं सूर काढला...’ – 
टारफुला १७५. 
 
झेिगे न. आंबे काढण्यार्ी आकडी. पहा : झेििी २ 
 
झेिचे अचि. मारे्पुढे होिे; डोलिे; िंोका घेिे. (र्ो.) 
 
झेिचेंडू  पु. लॉनटेनीसर्ा खेळ. (बडोिे) 
 
झेििी स्त्री. १. वस्तू अलर्ि पकडिे; पकड. २. फळे काढण्यार्ी जाळे लावलेली आकडी; िेंलरे्. 
 
झेििे उचि. १. फेकलेली झकवा पडिारी वस्तू हाताने अलर्ि पकडिे. २. (ल.) तत्काळ (श्लोक, र्ािे 
वरै्रे) ध्यानात ठेविे; उर्लिे; अनुसरिे. ३. उत्सुकतेने कबलू करिे, मान्द्यता िेिे, परवानर्ी िेिे (सूर्ना, 
चवनंती, वर्न यास). ४. स्वीकारिे; ग्रहि करिे; पत्करिे (आव्हान र्.) [सं. सम् + वले्ल] (वा) (थंुकी, 
शब्द र्.) झेििे – आपपया कामासाठी िुसऱ्यार्ी वाटेल ती र्ोष्ट ऐकिे. 
 
झेििी स्त्री. (नाचवक) बोडतास िम भरण्याकचरता असलेली िोरी. 
 
झेिपटिे अचि. िंोकाडं्ा खािे : ‘िेंलपटत बाहेर येता येता िारात आडवा पडलेपया जमीवर 
त्यार्ा पाय पडला.’ – र्ि ४४. 
 
झेिपाटी स्त्री. िंोकाडंी; तोल न सावरिे : ‘ते कुते्र... िेंलपाट्या खात रस्त्याच्या कडेला आले.’ 
– वजे ३०. 
 
झेिरवा  पु. (सोनारी) फीव; सोन्द्याच्या सुताच्या एका टोकास चिव्यावर धरून केलेला रवा; 
र्ोळी (हा नथेसाठी वापरतात). 
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झेिा पु. १. पुष्ट्परु्च्छ; फुलारं्ा िुंबका, घोस : ‘र्मे र्पंक–कुसुमौघ हार िेंला ।’ – रकाव्य १८. २. 
फुलासारखी नाजूक पकड : ‘िळि िळीते, पार् बोटाचं्या िेंपयानी । िूध घेतलं तुिंं र् मालनी ।’ – लोले 
३११. 
 
झेिा, झेिी, झेिे पु. स्त्री. न. १. िंाडावर लावलेले मोठे जाळे. आखी. यात िेंलिीने 
उतरलेले आंबे टाकतात. २. शतेाला पािी यायर्ी एक प्रकारर्ी टोपली. 
 
झेिौचे अचि. मारे्पुढे करिे; िंोके घेिे; हलचविे. पहा : झेिचे (र्ो.) 
 
झेहि चव. जलाली; जहालपि. 
 
झेंगट न. एक वाय. पहा : झंगट, झंगड [ध्व.] 
 
झेंगट न. १. कठीि काम; त्रास; लर्ाडं; कर्ाटी; घोटाळ्यार्ा प्रशन. २. रु्प्त कट; चहकमत; 
युल्क्तप्रयुक्ती. ३. (ल.) ठेवलेली बार्च; रखेली. [सं. जेंर्ट, झिंजट] 
 
झेंगट्या  चव. चहकमती; लटपट्या; चवनाकारि ब्याि आििारा. 
 
झेंजटिे  अचि. वाजचविे; र्ािे. [ध्व.सं.चशज्] 
 
झेंजटिे, झेंजडिे अचि. थंडीने जड होिे; नाक र्ोंििे; थंडी बाधिे; सुन्न होिे. [सं. हठ्] 
 
झेंडा पु. १. पताका; चनशाि; ध्वज; काठीसह चनशाि. २. फुलाचं्या माळा घालून चमरविुकीत 
र्ालचवलेले चनशाि. ३. (ल.) मोजिी कामर्ारार्ी काठी, चनशाि. [सं.ध्वज+िण्ड] (वा.) झेंडा नाचणविे, 
झेंडा णमरणविे – स्वतःर्ी प्रौढी चमरचविे, स्वतःस मोठे समजिे; आपलार् परािम सारं्िे (परािम 
केपयानंतर, चववाहानंतर िंेंडा (धेंडा) नार्चवण्यार्ी र्ाल असते तीवरून). झेंडा िाविे, झेंडा रोविे – 
एखािा मोठा परािम करिे; कीती संपाििे; ध्वज लाविे (हा शब्ि उपरोचधक अथानेही वापरतात) : 
‘चिल्लीआग्ऱ्यावर िंेंडे रोचवले ।’ – ऐपो २४९. 
 
झेंडापट्टी, झेंडेपट्टी स्त्री. १. नवीन चनशािार्ा खर्च भार्चवण्यासाठी र्ावावर (प्रवासी, व्यापारी 
याचं्यावरही) बसचवलेला फाळा. २. िंेंडा लावण्या–वापरण्याबद्दलर्ा कर. 
 
झेंडू पु. १. एक फुलिंाड व त्यारे् फूल. याच्या कळ्या (लहान मुले) ताबंड्ा मखमालीच्या 
र्ेंडूसारख्या चिसतात; मखमाल. (वा.) झेंडू िुटिे – अरुिोिय होिे; संचधप्रकाश. [का. र्ंडुहुव्वु] 
 
झेंडू पु. जहरी साप र्ावपयानंतर तोंडातून बाहेर येिारा रक्तचमचश्रत फेस; फेसकूट; रक्तार्ी 
रु्ळिी. (चि. येिे, फुटिे.) : ‘तत्काळचर् िंेंडू येऊन । तेथेंर् त्याला रे्ला प्राि ।’ – भाचव ५४·४७. (वा.) 
झेंडू िुटिे – १. (ल.) तोंडाला फेस येर्चपयंत िमछाक होिे. २. घाबररंु्डी उडिे : ‘त्यार्ा िंेंडूर् फुटला 
असता.’ – उअं २३. 
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झेंडू पु. रु्राचं्या घशातील एक रोर्. (राजा.) 
 
झेंडू पु. लाकडार्ी मोठी टकळी. 
 
झेंडूगेंद  पु. िंेंडूच्या आकारार्ा र्ेंि; रु्च्छ. 
 
झेंडोिी, झेंडोळी स्त्री. र्वतार्ी र्ूड. पहा : धेंडोिी 
 
झेंबिे, झेंमिे, झेमिे अचि. १. कोमेजिे; वाळत जािे (वृक्ष, लता र्.). (को.) २. िंोपेर्ी डुलकी घेिे. 
(को.) 
 
झॅ 
 
झॅक स्त्री. तोरा; ऐट : ‘पुन्द्हा ते आपपयार् िंॅकेत बोलले.’ – तअं २१६. 
 
झॅक चव. िंक्क; िंकास; सुरेख : ‘र्ावाला िंॅक सडक िंापयावर...’ – आपा ५. 
 
झॅम स्त्री. िंोप; डुलकी. (र्ो.) 
 
झॅि जािे कडक वार्िे; उग्र धोरि स्वीकारिे : ‘तंवर िंॅल जाण्यात अथच न्द्हार्च...’ – टारफुला २३६. 
 
झो 
 
झोक पु. १. कल; ओळंब्यातूंन एकीकडे कलिे; िुंकिे; तोल. (चि. जािे.) २. (ल.) वळिे; रोख; 
कल; चिशा; मोडिी; रीत; र्ाल; वृत्ती (सैन्द्य कूर् करताना, स्वभावार्ी, भाषिार्ी र्.). ‘राजबाच्या लक्षातं 
केसरझसर्ाच्या बोलण्यार्ा िंोकर् आला नव्हता.’ – स्वस्था १९. ३. वाऱ्यार्ा मोठा िंोत; वािळार्ा तडाखा, 
िंटका. ४. िंपाटा (वस्त्राच्या पिरार्ा). ५. (ल.) भाषिार्ा प्रवाह, वरे् : ‘श्लोक वार्ण्यार्ा िंोक थाबंवनू 
अथाकडे थाबंावें लार्तें.’ – चवज्ञाचव ८·७·१२४. ६. प्रवृत्ती; तालमान; रीत. [झह.] ७. बाज; पद्धत : ‘नानार्ा 
पुढला आयुष्ट्यिम फारर् चनराळ्या िंोकावर रे्ला असता.’ – र्िप १०१. ८. डौल. 
 
झोक पु. चिमाख; ऐट. [अर.] 
 
झोक पु. िुंबका; रु्च्छ. (ना.) [झह.] 
 
झोकणचट्टी, झोकणचठ्ठी स्त्री. १. खोटे अचभवर्न; खोटा रे्क झकवा करारपत्र. २. व्यथच चिलेला 
हेलपाटा; कपटवर्न; खोटी आज्ञा. (चि. िेिे.) 
 
झोकिी  स्त्री. १. िुंकिे. २. ढोसण्यार्ी चिया. 
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झोकिे अचि. १. ओळंब्यातून एकीकडे जािे; कलिे; वाकिे; िेंपिे; नमिे. २. िंोके खात जािे; िुंकिे. 
[सं. जुष्] 
 
झोकिे सचि. ढोसिे; मोठमोठे घोट घेिे; ढसढसा चपिे (िारू, िूध र्.). 
 
झोकिे सचि. १. फेकिे; िुंर्ारिे. २. साधिे; पार पाडिे; िेंपिे. ३. बेधडक र्प्प ठोकून िेिे, सारं्िे; 
(नसेल ते) उठचविे. ‘तू आपला थाप िंोकून िेतोस वाटते.’ – कमचयोर् ३७. 
 
झोकदार चव. ऐटबाज; रुबाबिार : ‘एकसारखे िंोकिार पोशाख करून.’ – िुिचम्य २८३. 
 
झोकने चि. फेकिे. (व.) 
 
झोकपट्टी स्त्री. पोकळ वर्न; भलूथाप; फुसलाविी. पहा : झोकणचठ्ठी 
 
झोकबाज चव. र्ारं्ली; सुरेख. 
 
झोकि बािमी उडत बातमी; हूल; अफवा. 
 
झोका पु. १. हेलकावा; िंोला; आंिोलन. (चि. घेिे, खािे, िेिे, टाकिे.) २. वजन करताना 
लुच्चेचर्रीने तराजूला मारलेला िंटका, आर्का. ३. (ल.) चनष्ट्कारि प्रवास; हेलपाटा; फेरा; धक्का; फुकट 
फेरी. ४. िंोपाळा; िंोला. ५. हलचविे; मारे्पुढे ओढिे. (चि. टाकिे.) 
 
झोका पु. १. तोटा; नुकसान. २. फसविूक; लुच्चेचर्री; र्ोता. (चि. िेिे.) 
 
झोका पु. १. पािी िंोकण्यारे् टोपले. २. रस चपळण्यार्ी जार्ा. (िंाडी) 
 
झोकाझोक स्त्री. १. फेकाफेक. २. (ल.) टाळाटाळ; सबबी सारं्िे; चिवसर्त लाविे; र्ालढकल. 
३. िुसऱ्यावर काम टाकिे; कोलवाकोलव; टोलवाटोलव. [िंोकिे चि.] 
 
झोकाठोका पु. बोलाफुलास र्ाठ पडिे; अवचर्त घडिारी र्ोष्ट; िैवयोर्; तडाखा; लग्र्ा 
(नचशबार्ा). (वा.) झोक्याठोक्याि येिे – सहजर्त्या झकवा िैवयोर्ाने घडून येिे. 
 
झोकाना  चिचव. काळजीपूवचक. (िंाडी) 
 
झोका बेिानं अ. हळूहळू; साभंाळून; जपून. 
 
झोकाविे अचि. िुंकिे; डोलिे; तोल जािे : ‘हसं अनावर होत श्रोते र्कडे चतकडे िंोकाव ूलार्ले.’ 
– साहेब २७४. 
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झोकांडा, झोकांडी, झोकांडे पु. स्त्री. न. १. िुंकाडंी; तोल जािे. (चि. जािे.) २. 
चनसटिे; तुरी िेिे; िुंकाडंी. (चि. िेिे.) 
 
झोग स्त्री. िुंकलेला, पुढे आलेला भार् (मोटविीरे् खाबंार्ा, सुळक्यार्ा र्.) 
 
झोजा, झोझा, झोज्या, झोझ्या चव. १. स्थूल; िोंिील; पोटाळ; ढमापया. २. सुस्त; आळशी व मंि. 
पु. र्ाडूं. [अर.िंौजा] 
 
झोज्यामल्लारी पु. र्बिुल, अजस्त्र मािूस. कपड्ार्ा बोंर्ा आलेपया, मोठ्या मािसारे् कपडे 
घातलेपयास म्हितात. 
 
झोट स्त्री. बलैारं्ी िंुंज. (िंाडी) 
 
झोट, झोटा पु. केसारं्ा बुर्डा. 
 
झोटा पु. १. रोपारं्ी पेंडी. २. केसारं्ा टोप (चवर्). (िंाडी). [सं.जटा] 
 
झोटाळिे सचि. शेंडी धरून ओढिे : ‘मन धावंता ंकपपनेपाठीं । चववके उठाउठीं िंोंटाळीं ।’ – एभा 
२३·९५. 
 
झोकटग पु. १. भतू; चपशाच्च (चवशषेतः मृत मुसलमानारें्) : ‘जाग्या िंोझटर् जचखिी । त्यासं भजोन जन 
बुडाले ।’ – हचरचव १३·६७. २. (ल.) घरिार, बायको मुलर्ा नसलेला, फझटर् मािूस. ३. जुलमी, आडिाडं, 
त्रासिायक मािूस. 
 
झोकटगपाच्छार्य, झोकटगपादशाही, झोकटगबादशाही, झोकटगशाही स्त्री. १. बेबंिशाही, बेबंद्धशाही 
जुलमी व भोंर्ळ कारभार, राज्यव्यवस्था : ‘सुधारलेपया राज्यपद्धतीस अनुसरून काहंीं र्ोष्टींत सवचर् 
िंोझटर्पाच्छार्च करता ंयेत नाहीं.’ – चटकेले ४·२३०. २. अंिाधंुिी; र्ोंधळ; घोटाळा; अराजक. 
  
झोटी स्त्री. डोक्यावररे् लाबं केस. 
 
झोटे पु. अव. झिंज्या; केस : ‘िंोटे सोडलेली, भरपया कंुकवार्ी... बार्च त्याला ... बोलावत होती.’ – 
आआं ५२. 
 
झोड स्त्री. १. ठोक; मार; र्ोप. (चि. मारिे, काढिे.). २. (ल.) यथाल्स्थत ििकिे, िंोडिे, खरपूस 
समार्ार. ३. (भातार्ी, धान्द्यार्ी र्.) िंोडपिी. ४. (ल.) एकसारखा जोरार्ा पाऊस. (चि. बसिे झकवा 
पावसाने िंोड लाविे.) ५. अचतरेक; पराकाष्ठा; भचडमार. उिा. र्ाण्यार्ी, जेवण्यार्ी, चलचहण्यार्ी िंोड. 
(चि. लाविे, लार्िे, पडिे.) ६. र्िी; रास. (व.) (वा.) झोड उठणविे – कहर करिे; भचडमार करिे : 
‘पावसानं िंोड उठवली होती.’ – बएरा ३५. 
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झोडकाम न. ओबडधोबड, साधारि प्रतीरे् काम; ज्याला र्ातुयापेक्षा शक्तीर्ी जास्त र्रज आहे 
असे काम; अंर्मेहनतीने काम. 
 
झोडकामी, झोडकाम्या चव. चजचकरीरे्, त्रासिायक, हमालीरे् काम करिारा; कसबी नव्हे असा 
(सुतार र्.); अकुशल. 
 
झोडगा चव. िंोडण्यार्ी आवड असिारा; मारकट; मारका; चनलचज्ज; हट्टी; हेकेखोर; ठोक िेिारा. 
 
झोडगी स्त्री. धान्द्यार्ी किसे िंोडपून त्यातून िािे काढण्यार्ी चिया; िंोडिी; िंोडपिी. 
 
झोडगे न. कोडर्ी, चनलचज्ज, स्वैचरिी, हट्टी स्त्री. (राजा.) 
 
झोडझपाट, झोडझपाट, झोडझपेट पु. स्त्री. १. जोरार्ा हल्ला, धाड (मारण्यासाठी झकवा 
लुटण्यासाठी). २. मारामार; लुटालूट; जुलूम; मूठमिार्च. 
 
झोडिी स्त्री. १. भात िंोडण्याकचरता आयंडा ज्या िोरीने बाधंतात ती िोरी. पहा : झोडगी. २. काठी 
र्त्यािींनी िंोडपण्यार्ी, मारण्यार्ी चिया. 
 
झोडिे उचि. १. बडचविे; कुटिे; िंोडिी करिे; मळिे. २. (ल.) र्ारं्ले मारिे; ठोकिे; िंोडपिे; 
कुबलिे. ३. रेटिे; भरडून काढिे. ओबडधोबडपिे करिे (काम, मेहनतीरे् काम, व्याख्यान). ४. (अचशष्ट) 
घशात कोंबिे; खच्चनू भरिे. ५. (खेळात) डाव मारून येिे. [सं.क्षुर] (वा.) झोडून घेिे – (र्ंचजफारं्ा 
खेळ) घेिी घेिाराने राजाबरोबर आिखी एक पान टाकून मारिे; िेिी िेिारा जर आपपया लर्तर्ा 
(उजव्या हाताकडील) असेल व िेिीसाठी उतरलेपया पानाच्यावरील पान आपपया हातात असेल तर 
राजाबरोबर ते पान टाकून डाव घेिे. असे केपयाने या हातार्ी सहा पाने चमळतात. 
 
झोडिे उचि. (ग्राम्य) संभोर् करिे. 
 
झोडिे सचि. १. लुटालूट करिे; िरोडे घालिे. २. हािमार करीत राहिे; िाडंर्ार्चरे् वतचन ठेविे. 
 
झोडपट्टी स्त्री. १. खरपूस मार, र्ोप, ठोक. २. (ल.) खरडपट्टी. 
 
झोडपिे  उचि. पहा : झोडिे (शब्िशः व ल.) १. ठोकिे; बडविे. २. ताव मारिे; फडशा पाडिे. 
३. िंोडिे; 
 
झोडपा पु. फळें पाडण्यार्ी काठी. (िंाडी) 
 
झोडपे न. लाकूड : ‘(नार्पुरी मराठीतील) सासू (=जळि), ताप (= चवस्तव, शके)... िंोडप ं(= 
लाकूड) वरै्रे शब्िचह ग्राचंथक मराठीला नवीन वाटतील.’ – पेंर्ौगं्र ११८. (ना.) 
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झोडाझोड स्त्री. १. यथाल्स्थत र्ोप, मार; मारामारी; ठोकाठोकी. २. (ल.) र्लाखी; र्पळार्च 
(काम, लढार्च र्.तील). [िंोडिे चि.] 
 
झोडी स्त्री. मार. 
 
झोडीधाडी स्त्री. पुडंावा : ‘धारापत पुढंाव ेिंोडीधाडी करीत असत.’ – ऐको ४६७. 
 
झोडीव चव. १. िंोडलेले; मळिी केलेले. २. (ल.) ओबडधोबड रीतीने तयार केलेले; कसेबसे भरडून 
काढलेले. ३. वाकसाने कसेबसे चछलून काढलेले (लाकूड). 
 
झोि, झोिावा पु. १. आर्ीर्ी मोठी ज्वाळा. २. पाण्यार्ा मोठा प्रवाह, लोंढा, लोट (वरून खाली 
पडिारा); धोत. ३. (सामा.) प्रवाह; लाट (वारा र्त्यािींर्ी) : ‘वोसािे वाहाती उिंड । िंोतावे िकुच टे िर्ड 
।... वळसा उठे ॥’ – िास ११·७·६. ४. प्रकाशार्ा लोट : ‘तेव्हा आपि तरुि होतो... चकतीच्या िंोतात 
होतो.’ – साहेब ४०२. [सं. ज्योचतस्] 
 
झोिणदवा पु. प्रकाशचकरि टाकिारा चिवा : ‘बाजूच्या पडिािीतून िंोतचिवे...’ – असा ११. 
 
झोिदीप पु. १. (भौ.) िूर अंतरापयंत प्रकाश िेिारा चिवा. २. (चवअ.) मोठा प्रिेश प्रकाशमान 
करण्यासाठी पषृ्ठभार्ापासून काही अंतरावर ठेवलेले मोठ्या क्षमतेरे् चिव.े 
 
झोिभट्टी स्त्री. (भौ.) धातूर्ा रस करण्यार्ी र्रम हवचे्या िंोताने र्ालिारी भट्टी. 
 
झोििी स्त्री. िोरार्ा पाळिा; मोठी चपशवी. 
 
झोणि, झोिी स्त्री. अडथळा; व्यत्यय. चवके्षप; धक्का. ‘रर्लेपिा पडैल । िंोती हन ।’ – ज्ञा १३·२५६. 
 
झोत्री स्त्री. िोरीर्ा पाळिा. (िंाडी.) 
 
झोप स्त्री. चनरा; नीज. (चि. घेिे, येिे.) [सं. स्वप्] 
 
झोपडकरू पु. िंोपडीत राहिारा : ‘आजारी चन अपंर् िंोपडकरंूर्ी चतरपीट उडाली.’ – माखा 
१०. 
 
झोपडपट्टी स्त्री. नार्री सुखसुचवधारं्ा अभाव असलेली, अचतर्िी, िाटीवाटी असलेली र्चलच्छ 
वस्ती; आरोग्यचवघातक अस्वच्छ वस्त्या, िाचरद्र्य आचि सामाचजक बेचशस्त यानंी युक्त असलेला बकाली 
नार्री झकवा उपनार्री भार्. 
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झोपडी, झोपडे स्त्री. न. १. र्वतारू घर; खोपटी; पिचकुटी. २. काड्ामोड्ारें् घर; अर्िी 
र्चरबार्ी राहण्यार्ी जार्ा (िंोपडीपेक्षा िंोपडे हे जास्त हलकेपिा िशचवते. अर्िी कमी प्रतीर्ी िंोपडी = 
िंोपडे असाही अथच करतात.) 
 
झोपि न. बलैाच्या डोळ्यावंरील ढापि. 
 
झोपिे अचि. चनजिे. 
 
झोपय, झोपै स्त्री. िंोका; आंिोलन. (र्ो.) 
 
झोपरा चव. िंोपाळू; खूप िंोपिारा. 
 
झोपा पु. १. डोल; हेलकावा; िंोका. २. िंोपाळा; र्ौपाळा; िुंला : ‘आडचकला िंोंपा । चरता 
कचळवरार्ा खोंप ।’ – तुर्ा २४७६. 
 
झोपा पु. १. नारं्रलेपया जचमनीत धान्द्य पेरून ती जमीन सारखी करण्यासाठी लाबं िोरी बाधंलेला 
टहाळारं्ा िुंबका, केरसुिी. (को) २. िंापा; िंोपाटा; िंोपडी झकवा कंुपि यारें् (बारीक फायंारें् चविलेले) 
ताटीवजा िार; िंापा. 
 
झोपाळ न. भाराने वाकलेली अवस्था : ‘तुळशीला घाली पानी चतर् ं िंालंया िंोपाळ । चतथं खेळतो 
र्ोपाळ ।’ – लोसाको 
 
झोपाळा  पु. १. िंोके घेण्यारे् साधन; झहिोळा; र्ौपाळा; िुंला. २. एक कडी पायाचं्या लविीत 
धरून िुसरी कडी हातात धरून िंोके घेण्यार्ा खेळ. [क. जोकाचल] 
 
झोपाळा आंबा पु. ज्यार्ी फळे खाली टेकतात असा आंबा. 
 
झोपाळू, झोपाळ, झोपाळ्या चव. अचतशय िंोप घेिारा; नेहमी सुस्त असलेला. 
 
झोरा पु. थोडेसे सामान मावण्याजोर्ी, र्ळ्यात अडकचवण्यार्ी कापडी चपशवी, बरॅ् : ‘आठवपयानं 
र्ािीपाट अन् एक धडसा सिरा घेऊन िंोऱ्यातं कोंबला.’ – बाचवबु ३२६. (व.) 
 
झोरा पु. िंोऱ्या; एक तऱ्हेरे् जाजम झकवा सतरंजी. 
 
झोरा पु. एका लोखंडी र्ौकटीस िंोळाप्रमािे कापड चशवनू मुलाकंचरता केलेला िंोला, पाळिा 
र्त्यािी. 
 
झोरा पु. (बाधंकाम) धाब्यातंील धारे; िंरोका. 
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झोरीमुशी स्त्री. समुरातील मुशी नावाच्या माशार्ी एक जात. 
 
झोरो पु. रोडपिा; अशक्तता. (राजा.) 
 
झोऱ्या पु. जाड सुताडा. हा जाड्ाभरड्ा सुतार्ा असतो. बोऱ्या; पाढंरे जाजम झकवा सतरंजी : 
‘खाली बसायला एक िंोऱ्या होता.’ – मल्स्थ ४३. (खा.) 
 
झोऱ्या पु. सुतारारे् एक हत्यार. (को.) 
 
झोि, झोळ पु. वस्त्रार्ा सैल व हलिारा शवेटार्ा भार्; घोळ; घेर (अंर्रखा र्त्यािींर्ा). [सं. 
िोल] 
 
झोि पु. िंोला; चहसका; धक्का : ‘जैसा क्षपचिक चनषेधी िंोल । चपकपया मधुमोहळारें् ॥’ – मुआचि 
१६·१४२. 
 
झोि, झोळ पु. १. कल; तोल; एकिम एका बाजूस वळिारी र्ती; िंोक; िंटका; फेर; चर्रकी. 
(चि. िेिे.) २. िंोका; डोल : ‘िंोल िंोलों’ िेवापासी जर्ावें रे ।’ – िाचव २०३. 
 
झोि चव. लफंर्ा; लबाड. (व.) 
 
झोि चव. थलथलीत : ‘वयें उतार िंोल शवेटीं ।’ – अकक २. [सं. िोल] 
 
झोिकांडा पु. िंोक; िंोकाडंी. (चि. जािे.) 
 
झोििे अचि. िंोका घेिे, िेिे, खािे; डोलिे; हालिे. 
 
झोिर, झोिार चव. घोळारे्; फुर्ीर; िंोल आलेले (छत, बाज, वस्त्र र्.). 
 
झोिणविे सचि. िंोके घेिे, खािे, िेिे; हलचविे. 
 
झोिा पु. १. िंोका (चि. िेिे, घेिे.) : ‘तो मुकाट्या उठला, अंर्ाला िंोले िेत र्ावात रे्ला.’ – 
वाळवि ५. २. िंोपाळा; झहिोळा. [सं. िोला] (वा.) झोिा खािे – िंोके घेिे : ‘झहिोळ्यावर िंोले खाऊ 
लार्ले.’ – अंया ३३. ३. िंोक; कल; तोल : ‘डोले बोलत बोल तों न धरव ेरे्लारें् िंोला भला ।’ – आसीस्व 
४४. [सं. िोला] 
 
झोिा पु. १. फसविूक; र्प्प; कपट; लबाडी; टाळाटाळ. (चि. िेिे.) २. धोका; संकट; त्रास : 
‘येमयातनेर्ा िंोला । कठीि आहे ।’ – िास ११३·३·८. ३. र्ोता; चहसका. (चि. मारिे.) : ‘जो िेता मधुकैटभ 
– कनकचशपुमुख – महासुरा ंिंोले ।’ – मोस्त्री २·३०. [सं. िोल] (वा.) झोिा बसिे – र्ोता बसिे; नुकसान 
होिे. 
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झोिा पु. १. िंोळ – िंोल; पिर; काठ; सोर्ा. २. घोळ सुटिे, सोडिे; िंोलफुर्ारा (वस्त्रार्ा). 
[सं.िोल] 
 
झोिाझोि स्त्री. िुंकाडंी; टाळाटाळ; टोलवाटोलवी. [िंोलिे चि.] 
 
झोिाविे अचि. ढेरपोट्या, थलथलीत, र्बिुल होिे, असिे. 
 
झोल्याचा शेकाटा उंर् बाबंू; ‘चशवाजी असा होता? बोंड्ा नाकार्ा?.. िंोपयार्ा शकेाटा?’ – पडघ 
२२०. 
 
झोवीरे पु. अव. िंरे : ‘ठार्च ठार्च िंोवीरे जाले । चविुपयतारें् ॥’ – िास १६·४·२७. 
 
झोळ पु. वस्त्रार्ा वरै्रे लोंबिारा फुर्ीर भार्; घोळ : ‘कासेच्या िंोळावरून चतर्ी (शळेीर्ी) िोन तीन 
वतेे िंाली असावीत.’ – वावटळ ३२. पहा : झोि 
चव. (ल.) चमा या; खोटा. 
 
झोळ, झोळी स्त्री. १. िंोळी, चपशवी : ‘तें िेह िंोळु ऐसें मानुनी । ठेले आपिर्ें आपिचर् होउचन ।’ – 
राज्ञा ८·५९; ‘जैसें कपपतरू तळवटीं । बसैोचन िंोचळये पाडी र्ाठंी ।’ – राज्ञा ९·३०८. २. खोळ; र्वसिी. 
 
झोळकंबिे, झोळंबिे उचि. लोंबकळिे; लोंबकळत राहिे, ठेविे; िंोके होिे; हेलकाविे; हेलकावे 
घेिे. 
 
झोळकंबा, झोळखंबा, झोळकंुदा, झोळखंुबा पु. १. सैलपिे र्कडेचतकडे, पुढेमारे् हलिे; िंोल; 
िंोका; लोंबकळी; हेलकावा. (चि. घेिे, खािे.) : ‘तिन्द्याय तरूवरतीं । िेव उफराटे िंोळकंबे घेती ।’ – 
नभसा १२·१८५. २. िंोपाळा; र्ौपाळा; पाळिा; िंोला. 
 
झोळि स्त्री. १. र्ोळ; िंोळ; फुर्वट (वस्त्र, छत र्त्यािींर्ा). २. सुरकुती; वळी; आठी. 
 
झोळिा पु. १. औषधारं्ा, चवड्ाच्या सामानार्ा, र्ार तोंडार्ा व र्ार िोऱ्यारं्ा बटवा, चपशवी; लोंबती 
मोठी चपशवी. [क. जोळ् ना] २. र्ार कोपरे एकत्र केलेले वस्त्र (आजाऱ्यास नेण्यारे्); अशा िंोळण्याने 
आजाऱ्यास वाहून नेण्यारे् काम करिारा तो िंोळिेकरी : ‘िंोळिेकरी व तटे्ट व पालखी व िुम–मनुष्ट्य, 
र्ालिार नव्हे ऐसे लोक, शेंिीडशें हें आम्हाकडे पाठचवले.’ – ऐको ४६८. जहाजावर जनावर 
र्ढवण्याकचरता तयार केलेली नवधि, झशके, झशकाळी. ३. पोते (भसू, हलके पिाथच ठेवण्यारे्). [सं. 
िंौचलक] 
 
झोळिी  स्त्री. भारपिातील र्ौरींच्या सिाच्या चिवशी करावयार्ा एक पिाथच. (व.) 
 
झोळमाठ चव. ज्यारं्ा डेरा झकवा पोट मोठे आहे असा (माठ) : ‘कारे्रे् मतचबान िंोळमाठ मडकीं 
आिून... त्यात तेल तूप साठवावें.’ – मराआ ११०. 
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झोळा पु. १. मोठी िंोळी. २. डोळा : ‘तेिे िंापंताचत िंोळे : सारथीयारे्’ – रुस्व २०७८. [सं. 
िंौचलक] 
 
झोळी स्त्री. १. पहा : झोळिी. २. र्ौपिरी; िोन िोन कोपऱ्यास र्ाठ चिलेले फडके (भाजीरे्, चभके्षरे्). 
३. वस्त्रार्ा पाळिा; िोऱ्यारं्ा चविलेला पाळिा. ४. (सामा.) चपशवी. ५. लढाईत जखमी िंालेपया मािसास 
उर्लून आिण्यासाठी िोन भापयावंर पासोडी रु्ंडाळून त्यार्ी स्रेर्र बनवनू त्यास काढून आिीत, त्याला 
िंोळी म्हित. [क.जोचळरे्; सं. िंौचलक]. (वा.) झोळी घेिे, झोळी सावरिे – चभक मार्िे. 
 
झोळीकोपरगावचा सुभा चभकेर्ा धंिा. (चि. घेिे.) 
 
झोळीगुढा पु. चशष्ट्याला िंोळी (म्हिजे संन्द्यास) िेण्याच्या चवधीबाबतर्ा गं्रथ. 
 
झोळीबंद चव. चभकारी; भीक मार्ण्यार्ा धंिा करिारा. 
 
झोळु पु. पिर, घोळ : ‘अंर्ौचन येकुिा िंोळु । फेचडताचंर् तो बाचहचरलु’ – अमृता २·४८. 
 
झों 
 
झोंट पु. १. चनलचज्ज, अरेराव, सिसद् चवर्ारशून्द्य मािूस. २. (चवशषेतः) कजच फेडण्याच्या कामी 
लबाड्ा झकवा खळखळ करिारा मािूस. ३. (सामा.) अरेराव, जुलमी, िाडंर्ा मािूस. पहा : झोंड 
 
झोंट, झोटी स्त्री. १. चिंपरी; पुढील केस; िुंलूप; बट : ‘िंोंटी धरूचन चवराटसुता ।’ – मुचवरा ६·६२. 
२. लहान मुलारें् जावळ. ३. (सामा.) शेंडी. [सं. जटा] 
 
झोंट धरिी स्त्री. १. एकमेकारें् केस धरून ओढिे; भाडंिे; केशाकेशी. २. (ल.) भाडंि; तंटा; कज्जा 
: ‘िंोंट धरिी केशयुद्ध ।’ – मुआचि ३०·१६०. ३. िंोंबािंोंबी : ‘परंतु झहमत धरून आंर्ावर कोिी येईनात. 
परस्पर िंोंटधरिी होतर् होती.’ – भाब ७०. 
 
झोंटधरिी स्त्री. १. िंोंट मािसापासून कजचफेड करून घेण्यासाठी केलेले अचतशय श्रम, खटपट. 
२. कृपा व्हावी म्हिून एखायार्ी केलेली हाजंीहाजंी; नीर् सेवा. 
 
झोंटाई स्त्री. िंोंट मािसारे् वतचन, वतचिूक, िाडंर्ाई; िंोंडपिा. 
 
झोंड पु. १. पहा : झोंट. २. िाडंर्ा; पुडं. ३. (चवशषेतः) चनर्रर्ट्ट कूळ : ‘नाहीं र्ळा ंपडलों िंोंड ।’ 
– तुर्ा १२५४. 

चव. चर्कट; कोडर्ा; चनलचज्ज, अंर्ाला चर्कटिारा. [सं. सं+पत्] 
 
झोंडगी स्त्री. चनलाजरी; िाडंर्ी स्त्री : ‘िंोंडा िंोंडर्ीरे् पोटी । फळें  चवजाती करंटी ।’ – तुर्ा २९७४. पहा 
: झोडिे 
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झोंडपिा, झोंडाई पु. स्त्री. उद्दामपिा; अरेरावी; चनर्रर्ट्टपिा : ‘आता ंपक्कार् िंोंडपिा करायर्ा.’ 
– संस ४९. पहा : झोंटाई : ‘हे तो िंोंडाईरे् र्ाळे । काय पोटीं तें न कळें ॥’ – तुर्ा २०२६. 
 
झोंडोिी स्त्री. जुडी पेटचविे. 
 
झोंड्यांचा कापूस शवेटच्या वरे्िीर्ा कापूस. 
 
झोंबकळिे अचि. लोंबकळिे : ‘िंोंबकळपयार्त वाकून बघू लार्ला.’ – टारफुला १५५. 
 
झोंबकळा पु. िंोपाळा; झहिोळा. (माि.) 
 
झोंबट न. मथुैन; संभोर्; ते करिारे जोडपे; िंारं्डू (चवशषेतः सापारे्, प्राण्यारें्). 
 
झोंबट, झोंबड, झोंबडे, झोंबाट न. १. त्रासिायक काम झकवा मािूस; लर्ाडं; कुलंर्डे. २. कर्ाट; 
संकट; तंटाबखेडा; भाडंि; कलह; समुिायारे् भाडंि; वाि आचि त्यातील लोक : ‘हे काय रे िंोंबट हे.’ – 
संस ५७. 
 
झोंबडिी, झोंबाडिी स्त्री. १. ओढाओढ; चहसकिी. २. लूट; र्ोरी. 
 
झोंबडिे उचि. १. धान्द्यार्ी मळिी करिे. २. र्ोपिे; घाव घालिे; आपटिे (धुताना कपडे). ३. पहा :  
झोंबाडिे 
 
झोंबडा चव. १. (बायकी) चनलचज्जपिे, िाडंरे्पिाने अंर्ाशी लर्ट करिारा; अंर्ाला िंोंबिारा; 
आवळिारा (अचतप्रसंर् करिाऱ्या पुरुषास म्हितात). २. लोर्ट; चर्कट; नकार चिला तरी चपच्छा 
पुरचविारा; अत्यंत आग्रही. ३. र्ाविारी (मंुर्ी, माशी.). 
 
झोंबडाझोंबड स्त्री. १. चहसकाचहसकी; ओढाओढी. २. िंर्डिी; िंोंबी.  
 
झोंबिी स्त्री. १. कुस्ती; िंोंबी. २. िंर्डािंर्डी; चहसकाचहसकी. 
 
झोंबिे, झोमिे सचि. १. आर् होिे; तीव्र विेना होिे; ममचभेि होिे. २. (ल.) बोर्िे; टोर्िे; र्ाविे; 
र्रर्रिे; िंिाििे; र्ुिर्ुििे; डसिे (जाळ, उपरोचधक शब्ि झकवा भाषि, झनिा). ३. डसिे (साप) : ‘कीं 
िंोंबला करीं साप ।’ – मोकिच ६·५६.; नारं्ीने टोर्ून तीव्र विेना करिे (झवर्ू र्त्यािींनी). ४. जोराने व 
बलात्काराने स्त्रीस आझलर्िे, िाबनू धरिे; पकडिे; अंर्लट येिे; चमठी मारिे : ‘ऐसे विोचन कंठीं िंोंबें 
िुःशासन स्वभावाच्या’ – मोवन ७·७०. जोराने घसटिे. ५. भाडंिे; मस्ती करिे; युद्ध करिे; तुटून पडिे; 
कुस्ती करिे : ‘र्कडे चनशािाकडे जनकोजी झशिे िंोंबतर् होते.’ – भाब ६३. ६. (ल.) ओढा असिे : 
‘कृष्ट्िाकडे िंोंबचत मायबापें ।’ – सारुह ७·९२. ७. (ल.) आकलन करिे; समजून घेिे : ‘बोलाआचि िंोंचबजे 
। प्रमेयाचस ।’ – ज्ञा १·५८. ८. िंटून काम करिे : ‘नरनारी िंोंबती साचहत्य कचरत ।’ – िाचव १७२. [सं. 
जंभ्] 
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झोंबिे अचि. िाट येिे; रु्च्छ बनिे; अचतशय लर्डिे (फुले, फळे, बहर). [क. जोंपु= रु्च्छ] 
 
झोंबरा चव. १. तीव्र विेना करिारा, िेिारा; ममचभेि करिारा; चजव्हारी लार्िारा; िंश करिारा; 
टोर्िारा (अक्षरशः व ल.) : ‘त्यारं्ा चवनोि कधींही िंोंबरा नसे.’ – कोचक ७२२. २. जोराने लर्टिारा; 
अंर्लट करिारा; जोराने अंर् आवळिारा, धरिारा; पकडिारा. ३. एकिम र्ाविारा, तोडिारा. ४. 
जळजळीत; िंोंबिारा; तीव्र : ‘माळावरून र्ार िंोंबरे वारे वाहू लार्ले.’ – बनर् २. 
 
झोंबा पु. तेल ठेवण्यारे् भाडें; बुिला. पहा : झाबा, झाबू   
 
झोंबाउ नपु. नसती ब्याि. 
 
झोंबाडिे सचि. १. जोराने, िाडंर्ाईने चहसकावनू घेिे; धसकफसक करिे. २. लुटिे; नार्चविे; 
लुबाडून घेिे; र्ोरी करिे. 
 
झोंबाडा  पु. १. जबरीने पकडिे, घेिे; घाला; चहसकावनू घेिे; धाड; िेंप. (चि. घालिे, करिे, 
घेिे, मारिे.) २. र्ोर; लुटारू; िरोडेखोर. ३. भतूबाधा. (िंाडी) ४. कटकट. (िंाडी) 
 
झोंबारा  चव. िंोंबिारा : ‘र्ार िंोंबारा वारा आत येत होता.’ – तूमातूंमो ४६. 
 
झोंणबनिे, झोंणबन्निे, झोंणबणनिे सचि. आझलर्िे. पहा : झोंबिे : ‘असाचसतु िंोंचबचनली । प्रािवल्लभाचस 
।’ – चशव ७०६. 
 
झोंबी स्त्री. १. कुस्ती; िंुंज; लढाई. (चि. घेिे. खेळिे.) : ‘कृष्ट्िापुढें नार्ती र्ोवळे । िंोंचबया घेती एक 
बळें ।’ – हचरचव १३·२२४. २. कज्जा; भाडंि; तंटा. (चि. घेिे.) : ‘की बाचंधले ती आरोर्कें  । िंोंचबआं चविू ।’ 
– चशव ११९. ३. अंर्लट; आझलर्न : ‘तारुण्याच्या बळें  घेऊं धावंलीस िंोंबी ।’ – चनर्ा ९६. ४. उडी. (वा.) 
झोंबी घेिे – िंुंज घेिे : ‘त्याच्याशी िंोंबी घेत राहािे एवढेर् हातात उरते.’ – खळाळ १८७. 
 
झोंबीिोंबी स्त्री. अंर्लट; कुस्ती : ‘िंोंबीलोंबी घेऊन । जाती टाचकती  नेऊन ।’ – िाचव ४०४. 
 
झोंबीिोंबी स्त्री. खेळीमेळीर्ी िंटापट. 
 
झॉळिॉ  पु. पाळण्यारे् कापडी छप्पर. (र्ो.) 
 
झाँकी आरास; सौंियचयुक्त माडंिी. 
  
झ्यंड न. लर्ाडं. (र्ो.) 
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झ्या, झ्याझ्या उद्र्ा. बलै, घोडा यानंा हाकताना उच्चारावयार्ा शब्ि : ‘तो कोिंडार्ें घोडें करूनी । झ्या 
झ्या म्हिोचन ओढी मेचिनी ।’ – राचव ७·२४९. (वा.) झ्या म्हििे, झ्याझ्या म्हििे, झ्या करिे, झ्याझ्या करिे 
– पळून जािे; िुंकाडंी िेिे. 
 
झ्याऊ चव. पािराफुसका; कुर्कामार्ा; चनजीव.  
 
झ्याक, झ्याग चव. छान; संुिर; उत्तम; र्कर्कीत; प्रकाशमान. पहा : झाक 
स्त्री. नोकिंोक; ऐट; र्काकी; र्मक : ‘आज काय झ्याकीत काम चिसतंय!’ – रैत ६९. 
 
झ्याझ्या पु. (लहान मुलातं) घोडा. 
 
झ्याझ्याि स्त्री. पराकाष्ठा; चशकस्त. (चि. करिे.) (कर.) 
 
झ्याझ्य,ू झ्याट, झ्याप, झ्यापिे, झ्याि, झ्योजा – हे व असलेर् िुसरे शब्ि िंािं,ू िंाट र्त्यािीमध्ये पहा. 
(यातील ‘य’ अक्षराने या शब्िारं्ा उच्चार कठोर होतो.) 
 
झ्याडीपुडी स्त्री. खुशामत करिे; पुढे पुढे करिे : ‘मास्तर जवळ परत झ्याडीपुडी करायर्ी.’ – रैत 
२९. 
 
झ्येिीय, झ्येिीव पु. १. अचशचक्षत. २. चकचरस्ताव मािूस. (र्ो.) 
 
⬛⬛ 
 
ञ – मराठी विचमालेतील परं्चवसाव े अक्षर आचि िहाव े व्यंजन. हे व्यंजन शब्िारंभी आचि शब्िात 
र्तरत्र येत नाही. 
⬛⬛⬛ 
  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ट 
 
ट मराठी विचमालेतील सल्व्वसाव ेअक्षर आचि अकरावे व्यंजन. 
 
ट पु. अक्षरशत्रू; मूखच; ढ. (वा.) ट ि करिे – एखाया चवषयारे् फार थोडे ज्ञान होिे : 
‘चवयालयातूंन जे संस्कृतज्ञ बाहेर पडतात त्यानंा ट फ करण्यार्ें सामा यच आलें  न आलें  कीं लरे्र् कोित्याही 
शास्त्रावर व्याख्यान, चनबधं वरै्रे सुरू िंालेर्.’ – चन. ट ि करीि वाचिे – अडखळत झकवा र्ुका करीत 
वार्िे; एकेक अक्षर लावनू वार्िे (नवीन चशकिारा असे वार्तो). ट िाट जुळणविे – १. यमकासाठी 
अक्षराला अक्षर जुळचविे. २. कमी प्रतीरे् काव्य, कचवता करिे : ‘असे ढ पुढें येिार आहेत हें जर त्या कवीला 
माहीत असतें तर त्यानेंचह ट ला ट जुळचवण्यारे् श्रम घेतले नसते.’ – मूना. 
 
टऊर चव. खोडकर; टवाळ; उनाड (मूल). पहा : टौर 
 
टक पु. १. औषधार्ा एक भार्; डोस. (खा.) २. भार्; चहस्सा.  
 
टक स्त्री. १. कपाळशूळ; कपाळ उठिे. (चि. लार्िे). २. एकाग्र दृष्टी; एकसारखी दृष्टी. (चि. 
लाविे, लार्िे.) : ‘डोळीया पडलें  टक ।’ – बर्ाथा २३४. ३. टकळी; रु्ऱ्हाळ. 
न. १. आश्चयामुळे होिारी एकाग्रता; ल्स्थर दृष्टी; नवल; अत्यंत आश्चयच; भलू. (चि. पडिे) : ‘मार्धासी 
पडलें  टक । तटस्थ ठेला मुहूतच एक ।’ – एरुस्व ११·४५. २. (ल.) मौन; मुग्धपिा (आश्चयाने) : ‘वर्णिता ं
थोराचंस पडलें  टक ।’ – भचव २७·८. [सं.टक्] 
 
टक स्त्री. १. अखंड आवाज (अभ्यास, ओरड, रडे, र्ािे, पाऊस पडिे र्.र्ा); सातत्य; अखंडता. 
२. टकळी; रु्ऱ्हाळ. ३. सवय. (व.) 
 
टक स्त्री. संकट. [सं.तक् = तर् धरिे] 
 
टक पु. कपडा चशवण्यार्ी एक तऱ्हा; टीप. (चि. घालिे). २. र्ूि (आडवी).  
 
टक पु. झपड : ‘टका कावळा चशवला नाहीं.’ – ऐको ४६९. 
 
टकटक  स्त्री. १. अखंडपिा; सातत्य. २. कंटाळवािे भाषि; बडबड; टकळी; वटवट. ३. सतत 
चपरचपर; चर्रचर्र; रडिे (मुलारें्). (चि. लाविे, लार्िे.). ४. र्ालू घड्ाळार्ा एकसारखा ध्वनी.  
चव. सतत; एकसारखे (पाहिे). [ध्व.] 
 
टकटक  स्त्री. र्कर्क; र्काकी; तकाकी (सापार्ी). 
 
टकटक, टकटका चव. चिचव. १. अचनमेष दृष्टीने; एकसारखे रोखून; नजर न हलवता; न खळता 
: ‘िाजी टकटका पाहत होता.’ – राकाघाका २१६. २. (कानचशले र्.) चशलचशलण्याने, उडण्याने. (चि. 
करिे). 
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टकटक  स्त्री. भिभि. (अचह.) 
 
टकटकिे अचि. टवटवी येिे; फुलिे; खुलिे; ताजेतवाने होिे; जोमिार चिसिे (फुले, रे्हरा) : 
‘मन मरत नाही.... रे्र्ून रे्र्ूनही टकटकत राहतं डोळयातं....’ – मुखवटे १३६. २. कानचशले उडिे, 
ठिकिे.  
 
टकटकी स्त्री. टवटवी; प्रफुचल्लतपिा; तुकतुकी (रे्हऱ्यार्ी). 
 
टकटकीि चव. टवटवीत; तुकतुकीत; प्रफुल्ल; सतेज; ताजातवाना (रे्हरा, पिाथच); लख्ख. 
 
टकिे उचि. १. चमळिे; येिे; लार्िे. २. साधिे; प्राप्त होिे; करता येिे; साध्य होिे : ‘हे अर्ाध चनष्ठा 
पचरपूिच । बाळ्या भोळ्या न टके जाि ।’ – एभा २·५१७. ३. तकाने जाििे. [झह.; सं. तग्] 
 
टकिे अचि. १. एकसारखे सकाम दृष्टीने पाहिे; टक लावनू पाहिे. २. शकिे; करू शकिे. ३. चटकिे; 
ल्स्थर राहिे : ‘असो न टकें  मािंें ध्यान ।’ – एभा २८·६१७. [सं. टक्] 
 
टकिे अचि. चवरोध होिे. [सं. स्तक्] 
 
टकिे अचि. १. अडिे; बिं पडिे : ‘जैं यमचनयम टकचत । तैं र्ंचरयें सैरा चवर्रचत ।’ – ज्ञा १·२४८. २. 
आश्चयचर्चकत, थक्क होिे : ‘रे्ले टकौचन अवघे पटचर्त्ररूपें ।’ – र्रा २७१. 
 
टकिे अचि. १. सोडविे. २. प्राप्त होिे. ३. टाकिे. 
 
टकिे सचि. १. चर्कटिे; जवळ जािे. २. चमळिे. [सं. तग्] 
 
टकिे पहा : ठाकिे 
 
टकबंदी  स्त्री. चपकारें् व र्ावकऱ्यारें् रक्षि. र्ाव वसाहतीस आिण्याच्या तीन मुख्य कामातंील 
एक. 
 
टकबंदी  स्त्री. िर टक्यास (प्रत्येक १२० र्ौरस चबघ्यास) अमुक रक्कम अशी जचमनीर्ी टके्कवारीने 
मोजिी करून कायमर्ा ठरचवलेला धारा.  
चव. १. (टका = १६ चशवराई) टक्यामंध्ये ठरचवलेले, चहशबे केलेले, ठेवलेले; (नेहमीप्रमािे रुपयातं न 
ठेवलेले) चहशबे, रोखे. २. टक्क्याच्या चहशबेाने ठरचवलेली, अजमास केलेली (जमीन). 
 
टकमक  स्त्री. टवटवी; बहर : ‘तारुण्याचर्या टकमका : सवांर्ें एकमेका ं: बाधंतीं जालीं :’ – 
उर्ी ३८·३१०. 
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टकमक  पु. पवचतार्ा उंर्, कठीि, तुटलेला, वरून खाली पाचहले असता डोळे चफरतील असा 
सुळका झकवा कडा; अर्िी उभा कडा. 
 
टकमक  स्त्री. चनश्चल दृष्टी. पहा : टक 
 
टकमक, टकमका चिचव. चनश्चलपिे; र्चकत होऊन. (चि. पाहिे) : ‘टकमक पाहत होते 
प्रभमुुखर्रंाकडेचर् मग्न र्ातकसे ।’ – मोउयोर् ७·९८. 
 
टकमक, टकमकी स्त्री. र्ोलाकार, भोपळ्यासारखी फळे येिारी एक वेल. 
 
टकमक  स्त्री. र्ोहुकडे; खालवरही. – तंजा. 
 
टकमकीि पहा : टकटकीि 
 
टकमके  न. टकमक वेलीरे् फळ. 
 
टकरिे सचि. टक्कर घेिे; हल्ला करिे : ‘येसाजी झशिे यानंी ४,००० फौज व िोन हत्ती ऐसे र्ाठूनर् आले 
व पतंारे् फौजेवर येऊन टकरले.’ – ऐको ४६९. 
 
टकरमकर चिचव. एकसारखे; टकटक. (व.) 
 
टकराघो चव. पोपटासारखा वार्ाळ; टकळी लाविारा; बाता मारिारा. 
 
टकराविे अचि. धडक मारिे : ‘र्ावठी जते्रर्ा जिू पूर लोटला होता आचि आत चशरायला एकेका 
डब्याशी टकरावत होता.’ – जहेवोजे २.  
 
टकरी चव. सारखे बघिारी. (व.) 
 
टकिा चव. िोन्द्ही झशरे् मारे् असलेला. (व.) 
 
टकिाई  चव. सारखी चफरिारी; भटकी. (व.) 
 
टकिी, टकिे, टकळी स्त्री. न. १. डोके; डोर्के; चवशषेतः डोक्यार्ी कवर्ी. २. सपाट जचमनीवरील 
उंर्वटा; टेकडी. 
  
टकल्या, टक्किमाथ्या चव. डोक्यास टक्कल पडलेला. 
 
टकसाय स्त्री. हेटाळिी; रै्रसोय. 
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टकळा पु. १. टुकळा; चवरहाने लार्लेली घोकिी; वधे; ध्यास; जप; उत्कट र्च्छा. (चि. घेिे, धरिे, 
लार्िे, ठेविे.) : ‘साडूंचन िुधार्ी टकळी । र्ोंवारी र्ावंधेनु वेंटाळी ।’ – ज्ञा १८·१७४. २. घोष; घोकिी. 
 
टकळाई  स्त्री. टवटवी; तेज : ‘त्यारं्ी पचहली कळा मावळून आता अंर्ातोंडावर थोडी टकळाई 
आली होती.’ – हपा ९६. 
 
टकळी स्त्री. १. जीभ. २. एकसारखी वटवट; बडबड; र्ऱ्हाट; तोंडार्ा पट्टा; लाबंि; रडारड; भुकंाभुकं 
(बडबडे लोक, मूल, कुते्र र्त्यािींर्ी). (चि. लाविे, लार्िे.). पहा : टकळा [रा. टक, सं. स्तक्] 
 
टकळी स्त्री. (ल). १. कापसारे् सूत काढण्यार्ी र्ाती : ‘म्हातारे बाजीनाना टकळीवर लोकर कातीत 
बसत.’ – घरिार ७. २. डोके; डोक्यार्ी कवर्ी. ३. तीव्र र्च्छा. [रा. टक] 
 
टका, टक्का पु. १. एक नािे. २. पैका; धन; रव्य. ३. कर. (समासात) घरटका, लग्नटका, 
तोरिटका. [सं. टंक = नािे, टंकक = छाप मारलेले र्ािंीरे् नािे] (वा.) टके करिे, टके्क करिे – १. 
पैसा जवळ करिे; एखािी वस्तू चवकून चतरे् पैसे करिे. २. फायिा, नफा चमळचविे. ३. वर्चस्व चमळचविे; 
वरर्ढ होिे. 
 
टका, टक्का पु. १२० र्ौरस चबघे जचमनीरे् माप; जमीन मोजिीरे् एक पचरमाि. 
 
टका पु. कापडावर चलचहलेला लेख : ‘येथेर् िासोपंताचं्या पासोडीसारखे कापडावर चलचहलेले लेख 
चमळाले. त्यासं टका म्हितात.’ – अहार्ो २३२. 
 
टका न. टोक; मयािा : ‘टके उचठचत बहुवसा ।’ – ज्ञा १५·१८६. 
 
टका, टके पु. न. १. चनशाि; ध्वज; छत्र. २. (ल.) प्रचतमा; ठसा; छाप : ‘स्त्री पुरुष नपुसंकें  । हे 
व्यल्क्तभेिार्ें टके ।’ – ज्ञा (कंुटे) १५·१६१. [सं. तञ्च्; क. टंके=काठी, टेके्क=चनशाि] 
 
टका पु. स्त्री. अग्रभार्; कोंभ; अंकुर; पारंबी; धुमारा : ‘तो पाला तया धुमे । टकेयावरी ॥’ – ज्ञा १५·१६६. 
[सं. तञ्च्, तग्] 
 
टकाका  पहा : टकटक, टकटका 
 
टकाचोर पु. चहमालयातील एक पक्षी : ‘(चहमालयात) साधारितः ५००० ते ७००० फूट 
उंर्ीपयंत टकार्ोर नावंारे् पक्षी वररे्वर चिसत. त्यारं्ें मुख्यारं् साळंुकाएवढें असून शपूेट मात्र त्याच्या िुप्पट 
लाबं असतें.’ – पि ११२. 
 
टकाटका चिचव. एकसारखे रोखून : ‘तालुक्याच्या वाटेकडे टका टका बघू लार्ला.’ – आपा २१. 
 
टकािोंडपा पु. आघात; अनुभव : ‘जमीिार येऊन टकातोंडपा खाऊन....’ – आंपव्य ५. 
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टकापैका पु. पैसाआडका : ‘आजीपयंत टकापैका खर्च जाहाला तो फुकटर् जाहला!’ – ऐको 
४६९. 
 
टकाबंदी, टक्काबंदी स्त्री. १. पहा : २ टकबंदी. २. टका (ताबं्यारे् नािे) या नाण्यात चहशबे ठेविे. 
 
टकामका चिचव. र्चकत होऊन. 
 
टकामयोर पु. छत्रमयूर; ज्याच्या छत्रावर मयरूचर्न्द्ह आहे असा. 
 
टकारी, टंकारी पु. िर्डार्ी जाती तयार करिारी झकवा त्यानंा टाकी लाविारी पाथरवटार्ी जात; 
त्या जातीतील व्यक्ती; िर्ड घडवण्यारे् काम करिारी एक जात, व्यक्ती. 
 
टकुच, टकूच, टकोच, टकुचे, टकूचे, टकोचे न. डोके, कान िंाकिारे (बायकारें्, लहान 
मुलारें्) टोपडे; कानटोपी; कंुर्ी. 
 
टकुरे, टकुिे, टकोिे न. १. डोके; टाळू; मस्तक; टाळू; टकोरे; बोडके : ‘माजं टकुरं मंजी काय 
मधानं बरबाटलेलं फूल हाय का?’ – जैरेजै ३१. २. वरील भार्; तोंड. 
 
टकुिी, टकुळी पहा : टकळी 
 
टकुळी स्त्री. पहा : टकळा १ : ‘िुधार्ी टकुळी साडूंचन’ – राज्ञा १८·१७२. 
 
टकेकार  पु. छत्र धरिारा. 
 
टके शेर १. अचतशय स्वस्त; पैशास पायली; मातीमोल. २. कवडी चकमतीर्ा; क्षरु; महत्त्व नसिारा. ३. र्ारं्ले 
झकवा वाईट एकार् मापारे्, एकार् योग्यतेरे्; समानमूपय. 
 
टकोचा पु. हत्तीच्या डोक्यावर घालावयार्ी टोपीसारखी चशरी. 
 
टकोटको चिचव. टकमक (पाहिे). ( िंाडी) 
 
टकोर चव. कठीि; कडक (र्ूळ, माल). 
 
टकोर पु. स्त्री. घोष; कल्ला; र्ोंर्ाट; कटकट. पहा : टक ३ 
 
टकोर, टकोरा चव. मोठ्या आकारार्ा; साधारि मोठा; (िुसऱ्यापेक्षा) मोठी. सामान्द्यतः लहानसहान 
वस्तंूबद्दल वापरतात. 
 
टकोरिे, टकोरे पहा : णटकोरिे, णटकोरे 
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टकोरा पु. १. ठोसा; रपाटा (फळी, काठी, िाडंरे् यारं्ा). पहा : णटकोरा २. एकसारखा नाि. ३. मोठी 
वाटी. (िंाडी) 
 
टकोरी, टकोरे, टकुरे, टकु्करे, टकुिे, टकोिे स्त्री. न. (चतरस्काराथी) डोके; टाळू; टाळके. [क. 
टकोर= लहान चटमकी] 
 
टक्क चिचव. पूिचपिे : ‘टक्क रात्र उजाडून उन्द्हे वर आपयाचशवाय आईर्ा झवर्ू उतरत नसे.’ – व्यंमाक 
२७७. 
 
टक्क स्त्री. खोड; र्ट; सवय. – (तंजा.) 
 
टक्कन चिचव. िंटक्यात; पटकन : ‘म्हाताऱ्यार्ी हनुवटी टक्कन उघडली.’ – र्ि १०. 
 
टक्कर स्त्री. १. (जनावरारं्ी) झशरे् झकवा कपाळ यानंी परस्परावंर केलेला आघात; ढुसिी; समोरासमोर 
बसलेली धडक; ठोकर; धक्का. २. (ल.) बरोबरी; स्पधा; र्ढाओढ करण्यार्ा प्रयत्न; सामना. (चि. खािे, 
मारिे.). 
 
टक्करिे  अचि. आिळिे; आपटिे : ‘नव्या झभतीवर जोरानं टक्करला.’ – रानर्ंर्ा ११. 
 
टक्कि न. १. डोक्यावर मध्यभार्ी केस नसिे; डोक्यावरील केस नसलेली जार्ा; केशहीनत्व 
(म्हातारपि, रोर् र्त्यािी कारिामुंळे िंालेले). २. (ल.) उभ्या चपकाच्या शतेातील पीक नसलेला जचमनीर्ा 
तुकडा; माळरान; उंर् व कोरड्ा जचमनीर्ा प्रिेश. ३. (चतरस्काराथी) तोंड; रे्हरा. ४. सपाटपिा. [क. 
तरट] 
 
टक्का पु. मुलाचं्या खेळातील कपाळावर चटर्की मारण्यार्ा खेळ. (वा.) टक्का देिे – टोलवाटोलवी 
करिे; जबाबिारी टाळिे : ‘कोि म्हितो टक्का चिला? अशासारखा प्रकार र्ालला होता.’ – रथर्ि १०२. 
 
टक्का पु. आघात; घाव; टवका : ‘नुसता रूढीच्या चवरूद्ध शब्ि काढायर्ा अवकाश की आलीर् सारी 
काव काव करून र्ोर्ींनी टके्क काढायला!’ – पलकोघे ४७८. 
 
टके्कटोिपे, टकेटोिपे पु. अव. १. ठोसे; आघात; प्रहार; ठेर्. २. (ल.) संकटे; हालअपेष्टा; अडथळे; 
बरेवाईट अनुभव. (चि. खािे, घेिे, सोसिे, भोर्िे.). ३. अद्दल घडिे. ४. धके्क. ५. (ल.) संकट. [सं. तक्] 
  
टके्कवारी स्त्री. शकेडा प्रमाि : ‘र्ढत्या प्रमािात ही टके्कवारी वाढत जाते.’ – भािा ३८. 
 
टक्याचे भांडि मुलींर्ा एक खेळ. 
 
टगचाई पहा : िंगचाई 
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टगट पु. चटनार्ा मोठा पत्रा. 
 
टगटगिे अचि. रडिे; आिंिन करिे : ‘तीसी घाए लार्ले : ते रे्ले : एकवीरा टर्टर्ीचत होचत : 
परसरामा : धावं धावं :’ – लीर्उ १४६. 
 
टगळ स्त्री. युक्ती; खुबी; शलैी. (चि. साधिे) : ‘ही बरी हाय की टर्ळ....’ – टारफुला १९७. (कर.) 
 
टगेणगरी  स्त्री. १. भामटेचर्री; लुच्चेचर्री; डाव; कपट. २. िाडंर्ाई; पुडंाई. 
 
टग्या चव. १. लुच्चा; उनाड; रु्ंड; लबाड; भामटा; कपटी : ‘एखािा पुडं टग्याही असेंब्लीर्ी जार्ा 
अडवूं शकेल.’ – के १·७·३०. २. र्बिूल; र्लेलठ्ठ; धझटर्ि. ३. तर्डा; चनकोप; सशक्त : ‘र्ारं्पया टग्या 
आहेस.’ – हाकाधं १९४. [सं. ठक; क. टकु्क = लबाडी, कपट] 
 
टग्या पु. चशसे आत भरलेली मोठी कवडी. 
 
टच न. नेमलेली वेळ; योग्य प्रसंर्; काळ (कामकाजार्ा); हंर्ाम; ऋतू; सुर्ीर्ी वेळ; तयारीर्ा, 
घातीर्ा समय. (को.) 
 
टच स्त्री. सोन्द्यार्ा िजा; कस. [र्ं.] 
 
टचकिे  अचि. १. बोर्िे; रुतिे. २. धक्का लार्ून थोडेसे चटर्किे (अंडे रं्.). [सं. तस्] 
 
टचकन, टचकर, टचणदनी, टचणदशी चिचव. (यार्ा उपयोर् हळूर्, र्पलतेने या अथी टोर्िे, 
भोसकिे, खुपसिे र्. चियापिाबंरोबर करतात.) टर् असा आवाज होईल असे. उिा. टर्कन डोळ्यातं 
पािी आले. [ध्व.] 
 
टचकरा, टचकारा, टचकारनीस पहा : िजकरा र्. 
 
टचका पु. १. एक लाकडी खेळिे (हे लाकडी र्ोट्याचं्या घडारे् असते.). २. टोर्; टोर्िी; टोर्ा : 
‘टर्का बसतार् कोिती जािीव तरारून वर येईल यार्ा नेम नसतो.’ – पवा २०४. ३. बोटाने झकवा र्ोटीने 
हळूर् मारलेली चटर्की, धक्का र्त्यािी; टर् आवाज होईल असा प्रहार. (चि. मारिे). ४. (खडकाळ 
रस्त्यातून जाताना) र्ाडीला बसलेला आर्का, धक्का. ५. एकिम भळभळा स्त्राव (रक्त, पू, रस, अश्रू यारं्ा). 
६. खटका. [ध्व. टर्] 
 
टचका पु. तुितुण्यावरील लावण्या म्हिण्यातील िंोक. [ध्व.] 
 
टचटच, टचटचा चिचव. टोर्ताना, ठोकताना, उवा–चपसवा र्. मारताना, र्ळू ठुसठुसताना 
होिाऱ्या आवाजाप्रमािे. [ध्व.] 
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टचटचिे अचि. १. ठुसठुसिे; ठसठसिे; ताठरून कडक बनिे; ठिकिे (र्ळू र्.). २. टर् टर् 
असा आवाज करिे. ३. फुर्िे; सुजिे व िुखिे. [ध्व.] 
 
टचटचीि चव. १. ठुसठुसिारे; ठसठसिारे; ताठरून कडक बनलेले; घट्ट; टिक; चनबर (र्ळू); 
डब्ब िंालेले, फुर्लेले (पोट); रक्त खाऊन फुर्लेला (ढेकूि). २. रसरशीत (राके्ष); र्च्च भरलेली (शेंर्, 
किीस र्.) : ‘तुरीच्या टर्टर्ीत सावळ्या शेंर्ा ओरबाडायच्या...’ – वाटा २. चवशषेतः फुर्िे, भरिे या 
चियापिाबंरोबर, चियाचवशषेि असताना योजतात. 
 
टचटचीि चिचव. सढळ हाताने; औिायाने (खर्च करिे). 
 
टचटचून चिचव. १. चवपुलतेने; भरपूर; पुरेपूर; वाहून जाण्याजोरे्. (टोर्पयाबरोबर आत कोंडला 
रे्लेला प्रवाही स्त्राव र्.). २. अचतशय; चवपुल (रडिे, डोळ्यातं पािी येिे, सारखे खुपिे, जोराने ठिकिे या 
चियारं्ा आवाज, प्रकार यारें् अनुकरिवार्क). 
 
टचिे अचि. ओढाताि करिे. [सं. तञ्च्] 
 
टचरिे, टचरने अचि. कर्रिे. (व.) 
 
टचाचिे  अचि. (टर्टर्िेर्ा अचतशय) जोराने, सारखे खुपिे; ठिकिे; सळक मारिे; ठुसठुसिे 
(र्ळू र्.). 
 
टचाचून, टचाचा, टचाटच, टचाटचा चिचव. टर्टर्, टर्टर्ून यारं्ी आचधक्यिशचक रूपे. 
 
टटमडना चि. ताटकळिे. (िंाडी) 
 
टटमड्या स्त्री. अव. भकेुच्या जाभंया. (िंाडी) 
 
टटारिे  सचि. ताठिे (अंर् र्त्यािी). पहा : िटाटिे 
 
टटास स्त्री. नीलकंठ पक्षी. (िंाडी) 
 
टटोरी स्त्री. धान्द्याने भरलेले, घोसिार किीस. (को.) 
 
टटोरी स्त्री. अन्न झकवा श्वासनचलका; अन्नमार्च. (कुि.) 
 
टट चव. १. ताठ. २. ल्स्थर. ३. तुडंुब. (िंाडी) 
 
टट्यान  पु. एक प्रकाररे् र्वत. (िंाडी) 
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टिक चव. १. कठीि; दृढ; भरीव; चनबर; कडक; िाट; घट्ट; फोडायला कठीि. २. (ल.) तर्डा; 
मजबतू; किखर; बळकट : ‘टिक धाकुटीं । अवघीं सरती चवठ्ठलीं ।’ – तुर्ा ३५५. ३. खिखिीत; 
खडखडीत; चनरोर्ी. ४. प्रर्डं; मोठा; स्थूल र्ंभीर : ‘ऐसा टिकु झसहनािु ।’ – र्ीतािचव १·७५५. [ध्व.;सं. 
तिचक; क.ठण् के] 
 
टिक चव. उंर्. (तंजा.) 
 
टिक, टिकारा, टिकभाग पु. श्रमामुळे आलेला थकवा; शीि; भोर्वटा; बेजारपिा. (चि. येिे) 
: ‘आता ंआला असे टिक । चनराकरी उर्ार्ी ।’ – भचव ३२·३८. 
 
टिकिे अचि. १. (बायकी) कुरकुरिे; तिार करिे; फुरंर्टिे. २. चहरमुष्टी होिे; िुमुचखिे. ३. थकिे. 
 
टिकिे, टिकारिे, टिकिे भागिे अचि. पुष्ट्कळ श्रमाने ग्लानी येिे; थकिे; िमिे; शीि येिे : 
‘आवघीं भर्तीजने टिकली : तीये राहीलीं :’ – र्ोप्रर् ८०. 
 
टिकिे, टिकाविे सचि. मारिे; काठीने मारिे; सपाटा िेिे. [क. टण् के=काठी, सोट्या, 
टि=मारण्यार्ा आवाज] 
 
टिकन, टिकर, टिणदनी, टिणदशी चिचव. टिक पिाथास लार्ून मारे् उसळलेपया र्ोटी 
र्त्यािीच्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन; धनुष्ट्याच्या टित्कारासारखा. (उड्ा मारिे, नार्िे, बार्डिे, 
धुडर्ूस घालिे र्त्यािी चिया जोरिारपिे िशचचवण्यासाठीही त्या त्या चियापिाबरोबर हे चियाचवशषेि 
योजतात). [क. टन; ध्व.] 
 
टिकारी चिचव. पटकन. 
 
टिका, टिकारा पु. १. झवर्वाच्या नारं्ीर्ा ठिकारा; िंश; फिकारा (चि. मारिे); विेना. २. 
(ल.) टोमिा; ममचभेिक भाषि; व्यंर्ोक्ती; खोर्िार भाषि. (चि. मारिे, मारून जािे.). [ध्व.] 
 
टिकाई स्त्री. १. काचठण्य; दृढता; घनता. २. किखरपिा; धटे्टकटे्टपिा.  
 
टिकारिे अचि. वाजचविे : ‘मज कुडकुडें नाहीं येिें । नाहीं कवाड टिकारिें ।’ – एभा १२·२०२. 
 
टिकारिे सचि. छेडिे. 
 
टिकारिे, टित्कारिे सचि. धनुष्ट्यार्ी िोरी वाजचविे : ‘टण् कारोचन धनुष्ट्यही लर्बर्ा ं व्याधें मृर्ी 
घेरली ।’ – आमृर् ९७. [ध्व. टित्कार] 
 
टिकी चव. सुदृढ; ठिठिीत : ‘र्ंिू ही चशरूच्या भावंडातंील सवांत टिकी. िोन िोन बालड्ा धुिी 
एकटी धूत असे.’ – श्रीनापें १०८. 
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टिक्कन  अ. (उडी) मारून. 
 
टिटि  पु. (र्ेंडूर्ा) आवाज. [क.; ध्व.] 
 
टिटि, टिटिा पहा : टिकन, टिकर, टिणदनी, टिणदशी. (वा.) टिटि उडिे, टिटिा 
उडिे, टिटि बोििे, टिटिा बोििे – टोमिा मारिे; खोर्िार उत्तर िेिे; रार्ाने फाडफाड बोलिे 
र्त्यािी. 
 
टिटि, टिाटि, टिटिा, टिाटिा अ. भराभर (उड्ा मारण्यासंबधंाने). 
 
टिटििे अचि. १. उडिे व उशी खािे (र्ेंडूने); उड्ा मारीत र्ालिे. २. (ल.) टोमिा मारिे; 
खोर्िार प्रत्युत्तर िेिे. ३. तितििे; अचतशय रार्ाविे; फार ताििे. 
 
टिटिी  स्त्री. एक िुंडूप : ‘टिटिीच्या िुंडपावर ते (बुलबुल) वारंवार आढळतात.’ – पि 
१२·१३. 
 
टिटिीि चव. १. तितिीत; तुटेपयंत तािलेला. २. शरीराने अत्यंत सुदृढ व टुिटुिीत : ‘मी तर 
र्ारं्ला टिटिीत आहे.’ – जहेवोजे १५५. 
 
टित्कार पु. बाि सोडताना होिारा धनुष्ट्याच्या िोरीर्ा आवाज : ‘भावानंा त्याच्या धनुष्ट्यार्ा 
टित्कार ऐकू येत नाही.’ – व्यासपवच ७४. 
 
टिू, टण्िू पु. न. आघाताने डोके झकवा कपाळ यास आलेले टेंर्ूळ : ‘कपाळास लार्ून टिु आलें .’ 
– रामक १५·११८. [सं. स्तन्; ध्व.] 
 
टण्िा, टन्ना स्त्री. योनी; स्त्रीजननेंचरय. [झस. टिो] 
 
टन शअ. र्; केवळ. (िंाडी) 
 
टनचन चव. व्यवल्स्थत; ठाकठीक; र्ारं्ली (पचरल्स्थती). (व.) 
 
टनटन स्त्री. चकरचकर; कुरकुर. [क.] 
 
टनभार पु. (स्था.) एक हजार चकलोगॅ्रम वस्तुमानारे् वजन. 
 
टनस पु. ताठा; अहंकार. (व.) 
 
टनस स्त्री. वाि; खोडी. [झह.] 
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टप पु. १. र्ेंडूर्ी उशी, उसळी. २. खेळण्यार्ी मोठी र्ोटी. [ध्व.] 
 
टप पु. १. तंबरेू् आच्छािन. २. र्ाडीरे् वरील आच्छािन, तट्ट्ट्या. [सं. स्तुभ्; र्ं. टॉप]. 
 
टप पु. डूख (चि. धरिे) : ‘यासाठी बसला होता काय तू टप धरून?’ –  जैरेजै ९७. 
 
टपक चव. टपोरे. 
 
टपकिे  अचि. १. थेंब थेंब पडिे; र्ळिे; िंरिे : ‘थेंबानंी झपडीवर टपकत होते.’ – पुत्र २२. २. 
येिे; अर्ानक उपल्स्थत होिे; अकस्मात येिे. ३. मरिे. [ध्व.] 
 
टपकन, टपकर, टपणदनी, टपणदशी चिचव. १. टप असा आवाज करून. २. चनचमषात; क्षिात; 
फटकन; र्टकन; जलि; िंटक्यात. ३. हळूर् टोर्ून (बोलिे.). [ध्व.] 
 
टपकळ  चव. १. भरीव; मोठे व र्ारं्ले; भक्कम; ठळक; ठोकळ. २. स्वच्छ; स्पष्ट; पूिच; पुरेपूर; 
उठाविार (खूि, अक्षर). 
 
टपका पु. १. टपकत पडिारा पाण्यार्ा थेंब. २. (ल.) एकसारखी र्ळती; िंरिी (पाऊस, फळे, 
साथीत मरिारी मािसे झकवा जनावरे यारं्ी). (चि. लाविे). [सं. चतप्; ध्व.] 
 
टपका पहा : ठपका 
 
टपका पु. कुसवारे् घर. 
 
टपका पु. चवड्ारे् चपकलेले पान. 
 
टपकाळ  चिचव. बेताने; अल्लाि. (व.) 
 
टपखािे घाबरून पडिे. (तंजा.) 
 
टपटप, टपटपा चिचव. १. थेंब थेंब पािी पडण्याच्या आवाजाप्रमािे; धावताना घोड्ाच्या टापारं्ा होिाऱ्या 
आवाजाप्रमािे. २. जलि; क्षिात; िंटक्यात.  
 
टपि पु. जपिे. (तंजा.) 
 
टपिी स्त्री. िक्षतेने (िबा धरून) वाट पाहात बसिे; टेहळिी; पहारा.  
 
टपिे अचि. लक्ष लावनू स्वस्थपिे वाट पाहत बसिे; िबा धरून बसिे (ध्यानस्थ–शातं बसिे 
ह्ावरून); टेहळिी करिे; जपत राहिे; संधी साधण्यासाठी जपून बसिे. [सं. तप्] 
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टपनारी  चिचव. पटकन. (िंाडी) 
 
टपर न. फडके. 
 
टपर टपर बडबड; चवनाकारि बोलिे. (चि. करिे). [क.] 
 
टपरं न. पु. टरफल; बेकार वस्तू. (व.) [क. टप्पा] 
 
टपराि  न. टेपर; ठपका; बोल; िोषारोप. (कु.) 
 
टपरी स्त्री. तात्पुरता उभारलेला छोटासा चनवारा; छोटेसे िुकान : ‘म्हातारा मारवाडी घराशजेारच्या 
टपरीत िंोपला होता.’ – कृकािे ५४. 
 
टपऱ्या चव. १. हलकट; कमी िजार्ा. (व.) २. िचररी (डोक्यास टपरफडके बाधंिारा यावरून). 
 
टपििे, टपाििे, टंबििे सचि. कामभोर्ासाठी आवळिे; आवळून धरिे. [सं. तपप]  
 
टपिा, टपिी पु. स्त्री. र्ापट; र्ापटी; थप्पड. [ध्व.] 
 
टपिी स्त्री. १. लाकडार्ी उडालेली ढलपी; धपली; सुकलेपया कातड्ार्ी खपली. (चि. चनघिे, 
जािे, उडिे.). २. चतरस्कृत ल्स्थती; अप्रचतष्ठा; सवच प्रकारे मानखंडना (चि. उडिे); नष्ट ल्स्थती. ३. 
थकावट; चशिवटा (काम, कष्ट, खर्च यामुंळे आलेला). 
 
टपिेबाजी स्त्री. थप्पडबाजी; खरपूस मार. (चि. करिे, काढिे.). 
 
टपाटप स्त्री. पहा : टपटप, टपटपा. एकामारे् एक; लवकर लवकर. (तंजा.) 
  
टपार स्त्री. (नाचवक) र्लबतास पावसार्ी झकवा समुराच्या पाण्यार्ी िंड लार्ू नये म्हिून िोन्द्ही 
बाजंूना बाधंावयार्ी लाकडी साटी. (हेट.) 
 
टपाि न. मुलारं्ा एक खेळ. [क.] 
 
टपाि, टप्पाि न. १. डाकघर. २. डाक; पते्र; पोस्ट. ३. पते्र र्त्यािी नेिे–आििे. 
 
टपािदाखिी पत्र पोस्टात टाकपयार्ा िाखला घेऊन पाठवलेले पत्र; परतपावतीरे् पत्र. 
 
टपािपेटी स्त्री. पते्र टाकण्यासाठी पोस्ट खात्याने ठेवलेली पेटी; डाकपेटी. 
 
टपािहशीि न. टपालाने पाठचवण्यास चतचकटे र्. रूपाने लार्िारा खर्च. 



 

 

अनुक्रमणिका 

टपािा न. घोड्ार्ा एक रंर्. 
 
टपुरा पु. ििका; टोला. (व.) 
 
टपूर पु. धष्टपुष्ट मेंढा. 
 
टपूर चव. मोठा. 
 
टपूर, टपोर, टपूरा, टपोरा पु. काठीर्ा तडाखा. (चि. मारिे). पहा : टकोरा 
 
टपूर, टपूरा पहा : टपोर 
 
टपोर, टप्पोर, टपोरा, टप्पोरा चव. मोठा; मोठ्या आकारार्ा; र्तरापेंक्षा मोठा; पुष्ट्कळामंध्ये मोठा; 
उठाविार; फुर्ीर; ठसठशीत. 
 
टपोऱ्यानें अ. ताबडतोब. (व.) 
 
टप्पकन, टप्पकर, टप्पणदशी पहा : टपकन र्त्यािी. 
 
टप्पर न. पु. १. िंाकि; पत्रा. (व.) २. छप्पर. 
 
टप्पि न. १. व्रिावरील खपली; र्ामडे. (चि. उडिे, चनघिे.). २. (ल.) सवचस्व. (वा.) (खचाने) 
टप्पि उडिे – खर्ाने त्रासून जािे. 
 
टप्पि स्त्री. पहा : टपिा. (वा.) टप्पि खािे – थप्पड खािे; अवमाचनत होिे : ‘टप्पल खावी तसं 
चतला वाटलं.’ – रथर्ि ११९. टप्पि देिे – टोमिा मारिे : ‘उर्ार्र् जाता जाता िुसऱ्याला टप्पल 
यायर्ी म्हिजे काय?’ – लव्हाळी २७२. 
 
टप्पा पु. १. पते्र आिचवण्यासाठी टप्प्याटप्प्यावर लोक ठेवनू बसचवलेली डाक : ‘पुण्याकडील टप्पा 
आला आहे; टप्प्यार्ीं पत्रें वार्ून िाखचवली.’ – ऐको ४७०. २. पल्ला; आवाका. [क.] 
 
टप्पा पु. १. (र्ायन) एक र्ीज. चमय्या शौरी याने ही र्ीज तयार केली. चहर्ा चवषय शृरं्ार. काफी, 
खमाज, भरैवी र्त्यािी रार्ातं बहुधा ही वापरतात. २. एक ताल; यात १६ मात्रा व ४ चवभार् असतात. [क.] 
 
टप्पा पु. १. र्ेंडू, बाि, बिुंकीर्ी र्ोळी याचं्या माऱ्यारे् अंतर; फेक; मयािा : ‘भाडंी, जंबुरे 
आचिकरून यंते्र... तटोतट टप्पे मुजरे साधून ठेवावी.’ – मराआ १११. २. िोन थाबं्यामंधील ठरावीक अंतर; 
िोन रेघातंील–र्ावातंील अंतर. ३. चवसाव्यार्ी झकवा थाबंण्यार्ी जार्ा; चवशषेतः डाक पोर्चविारे धावते 
नोकर झकवा हमाल अथवा घोडे यारं्ी अिलाबिल होते ती जार्ा; ठेवलेली डाक; टेकडीवरील, घाटामधील 
चवश्रातंीरे् चठकाि झकवा र्ढ; चजन्द्यावरील मधली थाबंण्यार्ी आडवी जार्ा. ४. र्ेंडूर्ी उशी, उसळी. ५. 
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(ल.) प्रवाह; ओघ; आटोका; कल; कक्षा (भाषि, मन, धारिाशक्ती यारं्ा); प्रर्तीर्ी अवस्था. ६. मजल; 
ठेपा; चवराम; चवरामारे् स्थान. [क. टप्पा, टप्प; फा. तप्पा] (वा.) टप्पा खाऊन येिे – ताबडतोब परत येिे 
(िूत, चनरोप्या). २. रमतर्मत, मध्ये चवसावा खाऊन येिे. टप्पा खािे – थाबंिे; चवसावा घेिे (बोलताना, 
वार्ताना). टप्प्याि येिे – आटोक्यात, आकलनशक्तीत येिे; अवसानात येिे. टप्पे िाविे – मुक्काम 
िरमुक्काम करिे. 
 
टप्पा पु. चशवण्यार्ी एक तऱ्हा. 
 
टप्पा पु. िेशचवभार्; घेरा (मोठे शहर व त्याखालील भोवतालर्ी खेडी चमळून). पहा : देश 
 
टप्पा पु. जेथे झभत छपरास चमळते त्या चठकािी आतील बाजूस राचहलेली जार्ा. पहा : जई 
 
टप्पा, टपा पु. नेम; र्ोळीर्ा धक्का. 
 
टप्पागायक चव. संर्ीतातील टप्पा हा प्रकार र्ािारा; तानबाजी फार करिारे र्ायक : ‘त्या वळेी 
चमरजेस महेश्वरबुवा नावारे् एक टप्पार्ायक राहात असत.’ – र्ाचवचि. 
 
टप्पागुजरा पु. तोफारं्ा धमधमा; उंर्वटा : ‘तटोतट टप्पेरु्जरे बाधूंन... ’ – मराआ ३३. 
 
टप्पार न. डोंर्रमाथा; छप्पर : ‘...डोंर्राच्या मानानं हे वरर् ंटप्पार चकती िाडंर्ं चिसत हुतं!’ – रैत 
१६३. 
 
टप्पू पहा : टप्पि : ‘आिखी कुिी... डोक्यावर एक सॉचलड टप्पू ठेवनू चिला.’ – कोउ १४०. 
 
टप्पेदार चव. टप्प्याटप्प्याने र्ढत जािारे : ‘आवाज बुलंि आचि हसिे टप्पेिार.’ – चिअहो १२. 
 
टप्पेबाजी स्त्री. र्प्पाटप्पा : ‘काहंीही टप्पेबाजी न करता आम्ही टाईम पास करीत होतो.’ – 
वासुनाका ६२. 
 
टब न. १. लाबंट जस्ती भाडें. २. झपप. ३. स्नानासाठी वापरण्यात येिारे लाबंट आडव ेपात्र. [रं्.] 
 
टब चव. तुडंुब. 
 
टबकिे, टबका पहा : टपकिे, टपका 
 
टबका पु. १. पहा : टमका. २. मार; अचवरत मार : ‘आंत रेकला झलबाएवढ्या र्ोळ्यार्ा आहे. ते िोन्द्ही 
रातं्रचिवस टबका लाचवला आहे. मारिार र्ारं्ला आहे.’ – ऐको ४७०. 
 
टबकेपि न. टवटवी; तेज. 
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टबिा पु. तबला; ताल धरण्यारे् एक जोडसाधन. 
 
टबुका, टबूक चव. (ग्राम्य) मोठ्या आकारार्ा; अजस्त्र; धेंड; धूड. 
 
टबोिा चव. मोठा; मोठ्या आकारार्ा.  पहा : टपोरा 
 
टब्बू पु. र्ोट्यारं्ा खेळ. 
 
टम चव. काठोकाठ; भरर्च्च (चि. होिे, भरिे र्.) : ‘त्यारं्ी पोटं टम िंाली. त्यानंी ढेकर चिले.’ – 
हातभट्टी १३६. 
 
टमक पु. चटमकी. 
 
टमकिे  अचि. ठुमकिे. 
 
टमकन अ. र्टकन; पटकन. (व.) 
 
टमका पु. र्ापटी; थप्पड. 
 
टमकी, टमटम पहा : णटमकी, णटमणटम 
 
टमकी स्त्री. डारं्ोरा; धाडंोरा; एक प्रकाररे् लहान वाय. (तंजा.) 
  
टमटम स्त्री. १. एक प्रकारर्ी घोडार्ाडी. २. सहा आसनी चरक्षा. 
 
टमटम चिचव. र्टकन. 
 
टमटम स्त्री. १. आवाज; र्लबला २. वायारं्ा ध्वनी. ३. बोभाटा. 
 
टमटमनगरी स्त्री. १. प्रचसद्धी; डारं्ोरा; र्ाजावाजा. २. र्ोंधळ; अव्यवस्था. ३. जेथे पुष्ट्कळ र्प्पीिास 
व र्हाडखोर लोक राहतात ते र्ाव; र्प्पारें् आर्र. 
 
टमटमराज्य न. १. बेचशस्त, अव्यवल्स्थत कुटंुब, जमात, समाज. २. र्ोंधळ; अव्यवस्था. 
 
टमटमीि पहा : टुमटुमीि 
 
टमरट न. पु. टोकरी; डबा. (व.) 
 
टमरेि न. पािी चपण्यारे् कान असलेले पात्र. 
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टम्ना चिचव. र्टकन. (िंाडी) 
 
टम्म चव. भरलेली; र्च्च : ‘बाळार्ी डुरी िुधाने टम्म िंाली होती.’ – आआश े१३०. 
 
टर स्त्री. फचजती; मानहानी; चनभचत्सचना; उपहास; रे्ष्टा; टवाळी; हेटाळिी. (चि. उडचविे, करिे, 
उडिे, होिे.). [सं. तृह] 
 
टर स्त्री. १. घरघर, करकर आवाज (भोवरा, खेळिे र्.र्ा). २. आग्रह; हट्ट. 
 
टरक टरक चिचव. जोराने; कुरकुरत. (चि. करिे, बोलिे). 
 
टरकिे उचि. १. र्रकिे; चभिे; घाबरिे. २. रु्ंर्ारा िेिे; त्यार् पावली परतिे. [सं. तज्च;ध्व.] 
 
टरकिे उचि. टरच असा आवाज होईल अशाप्रकारे वस्त्र, कार्ि र्. फाटिे. [ध्व. टर] 
 
टरकिे अचि. शौर्ास पातळ होिे. 
 
टरकन, टरकर, टरणदनी, टरणदशी चिचव. टरच असा फाटण्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. 
(चि. फाटिे, फाडिे.). [ध्व.] 
 
टरकमोहबि, टरकमोबि स्त्री. वरवर केलेली समजूत, संपाििी; हाजंी हाजंी; तोंडपूजा; लाघवी 
भाषि; खोटी झकवा पोकळ प्रीती. 
 
टरकहािी स्त्री. कंटाळवािी व त्रासिायक र्ोष्ट, भाषि; भाकडकथा; कटकट; टुरटुर; चपरचपर; 
भिुभिु. 
 
टरका चव. १. घाबरट : ‘....डोळे जरासे टरकेर् िंाले होते....’ – कोउ ११९. २. चतरळा. 
 
टरका पु. पािण्यार्ा ढं असा आवाज; पाि. (राजा.) [ध्व.] 
 
टरकाकडी स्त्री. उन्द्हाळ्यात निीच्या काठी होिारी मोठी व लाबं काकडी. पहा : िरकाकडी 
 
टरकाविे सचि. कापड फाडिे. [क. चर्रक्कसु, चर्रकु] 
 
टरकाविे, टरकाणविे उचि. १. पहा : २. टरकिे. २. (ल.) कानउघाडिी करिे; खडसून झकवा रार्ाने 
बोलिे. [ध्व.] 
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टरघािी स्त्री. मुलारं्ा एक खेळ. एका खाबंावर अडकवलेपया आडव्या लाकडाच्या िोन टोकानंा 
िोऱ्या बाधंतात. त्यानंा धरून िोन मुले लोंबकळतात आचि ते र्रर्र चफरचवतात. तेव्हा टरचटरच असा आवाज 
होतो. [ध्व.] 
 
टरटर, टरटरा, टरटरून पहा : टरकन 
 
टरटरिे  अचि. वर येिे; फुर्िे. [सं. त्रग्] 
 
टरटरिे, टरारिे पहा : िरिरिे, िरारिे 
 
टरटरीि चिचव. ‘टरच’ असा आवाज करिारा. 
 
टरकटगि स्त्री. टवाळी; रे्ष्टा : ‘बघ्याचं्या टरझटर्लीत...’ – माजीर्ा १२८. 
 
टरपेन्टिेि, टरपेन्टाईि, टरपेन्टाईन न. रंर् सुकण्यासाठी त्यात वापरावयारे् िेविाराच्या िंाडारे् 
तेल; टारपीि तेल. 
 
टरपेि न. टरपेन्द्टाईन तेल : ‘टरपेल लावनू जरा पाठ र्ोळू कां?’ – जाि १५. 
 
टरिि, टिय ि, टििर न. १. कवर्; फोल; बाहेरर्ी त्वर्ा; आवरि; साल (पोफळ, बिाम, भईुमूर् 
र्.र्ी) वाटाण्यार्ी शेंर्; झर्रे्रे् बोटूक; मोठा कोंडा. २. फोतरे. (अचह.) [सं. तृह+फल; ध्व.] 
 
टरिूस, टुरिूस, टरभोवरा स्त्री. पु. कानाशी होिारी कटकट; चकरचकर; त्रास; ओरड. (चि. लाविे, 
माडंिे, करिे.). [ध्व.] 
 
टरबाजी स्त्री. थापेबाजी; टरेबाजी; मुजोरी; िाडंर्ाई : ‘असें टरबाजीरे् उत्तरही िेण्यातं आलें .’ 
– के १२·४·१९३८. 
 
टरबूज पु. न. कझलर्ड. [फा. तबुचिं] 
 
टरि चव. फुर्ीर : ‘फुटािेकार.... र्िेयाचस वोल िे : भीजचत : कंर्ुकवत टरल होए :’ – र्िूफा 
३४. 
 
टरि न. टरफल. 
 
टरळी स्त्री. नाला; पाट; खंिक; मोरी; र्टार; र्र; खळी; पाळी. 
 
टरांवटरांव, टरंवटरांव, टरंवटरांव, टरंवटरंव चिचव. बेडकाचं्या ओरडण्याच्या आवाजारे् अनुकरि 
करून. [ध्व.] 
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टराकिे  अचि. घाबरिे : ‘मािूस सापाला टराकत.’ – फचकरा १७८. 
 
टराटर, टराटरा, टरारा, टरारून पहा : टरटर, टरटरा 
 
टरारिे  अचि. तुकडे होिे. [सं. तृह] 
 
टरारिे  अचि. १. अचतशय फुर्िे. २. र्वाने उन्द्मत्त होिे. ३. नशा करून झिंर्िे. ४. चभिे; 
घाबरिे. ५. उते्तचजत होिे.  पहा : िरारिे. ६. अपानवायरू्ा आवाज होिे. 
 
टरू न. घट्टा; चकिा; बचधर जार्ा. (राजा.) 
 
टरोटरो करिे चि. उर्ार्र् मोठेपिा चमरविे : ‘अहंकाराने टरोटरो करिारे...’ – भासं १५. 
 
टर्णकश टॉवेि रु्बरु्बीत, सुते वर ठेवलेला टॉवले. [र्ं.] 
 
टकी पु. एक खायपक्षी.  
 
टको चव. वार्ाळ. 
 
टनय पु. १. (छापखाना) कंपोज करताना केसीच्या घरातील एखािे अक्षर संपपयावर, त्याच्या जार्ी 
उलटे लावले जािारे िुसरे अक्षर. २. पाळी; खेप. ३. वळि. [र्ं.] 
 
टर्णनप पु. एक कंिमूळ : ‘उत्तर भारतात मुख्यतः मुळासाठी टर्णनपरे् पीक घेतले जाते.’ – भाजीपाला 
८२. 
 
टमय स्त्री. १. पाळी; सत्र. २. ठरावीक मुित. ३. शालेय वषार्ा चवचशष्ट कालावधी. [र्ं.] 
 
टरेबाजी स्त्री. मुजोरी; बढाया मारिे; िाडंर्ाई. (ना.) [झह.] 
 
टिबटा  पु. (उर्ले) पार्ोटे. 
 
टििे चि. हालिे; टाळिे : ‘आचि रु्िार्ा ंयावाजावा । टले र्ले ना पाडंवा ।’ – ज्ञा १४·३३७. 
  
 टल्ला पु. र्क्कर; फेरी; फेरा : ‘मी नाही जातचर्त र्तक्या लाबंवर टल्ले मारायला...’ – बाचवबु ३१३. 
[झह.] (वा.) टल्ले खािे – कष्ट भोर्िे; टके्कटोिपे खािे : ‘एकंिरीत आमच्या नचशबातं जन्द्मभर टल्ले खायरे् 
आहेत एवढंर् खरं.’ – संस ७५. 
 
टल्लू चव. १. लहान व जड. २. ठेंर्िाठुसका. ३. लटू्ठ. 
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टल्लेनणवशी स्त्री. चरकामटेकडेपिा. (ना.) [झह.] 
 
टव पु. (कासारी धंिा) पत्रा कापताना मध्यझबिू काढण्यारे् एक चखळ्यासारखे हत्यार. 
 
टवकिे  सचि. बारीक करिे. [सं. त्वक्ष्, त्वच्] 
 
टवका पु. १. कुसवारे् घर; भोक; खोबि. (कु.) २. पषृ्ठभार्ार्ा झकवा त्वरे्र्ा लहानसा तुकडा 
(शस्त्राघाताने चनघालेला); कपर्ा. 
 
टवका पु. १. पूवचसूर्ना. २. आवाज. 
 
टवकारिे अचि. आश्चयच, रार् र्.मुळे मनुष्ट्याने डोळे व पशूने कान ताठ करून एखायाकडे पाहिे; 
कान उभारून, डोळे वटारून बघिे; सावध होऊन पाहिे : ‘ऐकता ंमुरलीर्ा स्वर । र्ाई टंवकारपया समग्र ।’ 
– हचरचव १३·४१. 
 
टवकारिे अचि. चवकासिे; फुलिे. 
 
टवकारी चव. टोकिार : ‘आधीर् झशर्ं हाईत टवकारी.’ – खळाळ १०१. 
 
टवकी स्त्री. र्कडेचतकडे चफरिे. 
 
टवकेपि न. टवटवी; तेज.  
 
टवचिे  अचि. टोर्िे; भोक पाडिे (जमीन, भोपळा वरै्रेस). 
 
टवचिे  सचि. कातडे धरिे; खपली धरिे. [सं. त्वच्] 
 
टवचळिे, टवचा, टवची ‘टो’ पासून सुरू होिाऱ्या शब्दामध्ये पहा. 
 
टवटव स्त्री. बेडकार्ा आवाज : ‘पाण्यार्ी खळबळ आचि बेडकारं्ी टवटव कानावंर आली.’ – हपा ३७. 
 
टवटव स्त्री. टवटवी; र्ोंडसपिा : ‘घरी टवटव अचतबरवी ।’ – एभा ३·३९०. 
 
टवटविे अचि. फुलिे; बहर येिे; ताजे चिसिे; खुलिे; प्रफुचल्लत होिे; ताजेतवाने होिे (फुले, 
रे्हरा). [सं. तु] 
 
टवटवा चव. प्रफुचल्लत; ताजा : ‘मरिी असे टवटवा ।’ – ज्ञा ८·२१०. 
 
टवटवी  स्त्री. प्रफुल्लता; तेज; ताजेपिा; रे्हऱ्यार्ी हुशारी; तजेला; बहर. 
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टवटवीि चव.  सतेज; प्रफुचल्लत; ताजा; ऐन उमेिीत आलेला; पािीिार रे्हऱ्यार्ा तेजस्वी; 
आनंिी. २. चनरोर्ी. 
 
टविा, टविी, टविे स्त्री. १. वजनी मापाबरोबररे् कैली माप. २. वजनी पार् शरे मापार्ा उभा 
ताबं्या. (को.) 
 
टविा, टविी, टविे चिचव. काठोकाठ; भरपूर. (चि. भरिे, येिे.). 
 
टविे अचि. उतरिे; नरम होिे. (व.) 
 
टवर स्त्री. तुकडा; तोडलेला भार्. 
 
टवरकी, टवरचाळ, टवरचाळा स्त्री. पु. उडािटप्पूपिा; बिफैलीपिा; भटकेपिा; टवाळकी. 
 
टवरा पु. मोठी पिती. (िंाडी) 
 
टवरी चव. भटक्या; उनाड; चवषयी; बिफैली; उडािटप्पू. 
 
टवरी स्त्री. लहान पिती. (िंाडी) 
 
टवऱ्या, टवऱ्या माहाडोर पु. बाबंबूनात राहािारा चवषारी साप. (िंाडी) 
 
टवसि  चव. टिक; कडक. (व.) 
 
टवळ, टवळा, टवळे न. समई झकवा पळीरे् तोंड, र्ाडे. यात तेल व वात असते : ‘खेि संतापें 
उपजळला । हृियटवळा िीपकु ॥’ – मुआचि ३४४. 
 
टवळी स्त्री. १. नारळाच्या करवटंीर्ा तुकडा. २. लामि चिव्यामध्ये ज्या खोलर्ट तबकडीत तेलवात 
घालतात ती चपतळी पिती. ३. डोक्यार्ा पुढर्ा भार्; कपाळ. ४. पळी; र्ाटू. [सं. ट्वल; क.] 
 
टवळी स्त्री. एक प्रकारर्ी चशवी. वाईट र्ालीच्या स्त्रीला उदे्दशून हा शब्ि वापरतात. [क.]  
 
टवळी स्त्री. जोंधळा झकवा ऊस यातंील एक प्रकाररे् बाडंर्ूळ. [क.] 
 
टवळी अमावस्या, अवस १. आषाढी अमावास्या. या चिवशी टवळ्यारं्ी म्हिजे चिव्यारं्ी पूजा करतात. २. 
(ल.) अभर झकवा अपशकुनी स्त्री. 
 
टवळे न. तुतारीर्ा टोकार्ा भार्; र्ुनाळ्यार्ा, तपचकरीच्या डबीर्ा, डब्यार्ा अधा भार्; र्ुन्द्यार्ी 
डबी; िुहेरी झशपीरे् अधच; वाटीच्या आकारारे् भाडं्ारे् अधच; र्ोफिीत िर्ड ठेवावयार्ी जार्ा. 
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टवंक्क चव. तुडंुब; भरपूर. (र्ो.)    
 
टवंच न. िुःख; त्रास; टोर्िी : ‘कोिीचह टवरं् न िेखे ।’ – ज्ञा १२·१८२. 
 
टवा पु. डौल; ढब. 
 
टवाि, टवाळ पु. १. आळ. २. सोंर्; ढोंर् : ‘सपचबुचद्ध तंव टवाला । उखी होऊचन ॥’ – राज्ञा 
१३·११३२. 
 
टवाळ, टवाळी, टवाळकी, टवाळणगरी स्त्री. १. थट्टा; झनिा; उपहास; कुरे्ष्टा; नक्कल. २. चनरुयोर्ी; 
स्वैर; त्रासिायक; खोडकर झकवा बेचफचकरीरे् वतचन झकवा वार्िूक (मुलारं्ी). ३. र्टोरपिा; उनाडपिा. 
४. अथचशून्द्य बडबड; वटवट. [क. ठवुचळ] 
 
टवाळ, टवाळ्या, टवाळखोर, टवाळीखोर चव. १. नेहमी झनिा करिारा; िोष काढिारा; चनभचत्सचना, 
उपहास, कुरे्ष्टा करिारा; र्टोर; झटर्लखोर; वाह्ात; वात्रट. २. उनाड; खोडकर; व्रात्य; र्ाळे झकवा 
खोड्ा करिारा; िुरु्चिानंी पचरपूिच (मूल). ३. र्हाडखोर. ४. लटके; चमा या; चनरथचक : ‘तरी साडंी म्हिे 
आघवें । टवाळ हें ॥’ – ज्ञा १३·८१०. [क. टमाळ=कपटी; सं. ट्वल]  
 
टवाळे न. अव. खोटेपिा; अवरु्ि; खोड्ा; िोष; टवाळपिा : ‘ययारं्ीं टवाळें  जािें ।’ – चशव ८६५. 
 
टसर न. एक प्रकाररे् कच्च्या रेशमारे् जाड कापड. [रं्.; सं. त्रसर] 
 
टहरिे अचि. ठरिे; ल्स्थर राहिे; ठाम उभे राहिे. 
 
टहििे, टहििा पहारा, टहळिी, टहळिे, टळ्या पहा : टेहििे, टेहळिी र्त्यािी. 
 
टहाटळ पु. टाकळा, तरवटा या नावार्ी वनस्पती. 
 
टहािटुहाि न. मंत्रतंत्र; नवससायास; जािूटोिा : ‘पोराकरता तुझ्यावानी टहािटुहाि नाय 
करीत आम्ही!’ – आआश े८. 
 
टहाळ पु. १. डहाळी; फािंी (िंाडार्ी). २. लाख, वाटािा, चवशषेतः हरभरा या चििल धान्द्यारे् 
रोपटे, िंाड. 
 
टहाळा, टहाळी, टहाळे पु. स्त्री. न. १. पाने असलेली लहान फािंी, डहाळी (िंाडा–िुंडपार्ी 
तोडलेली). २. पहा : टहाळ २ 
  
टहू पु. मोठे बोर. (व.) पहा : टंबू 
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टळकि, टळकर, टळणदनी, टळणदशी चिचव. लख्खकन; िंळकन; र्टचिशी (चिसिे, रक्त चनघिे, 
उसळिे, उडिे, डोळ्यातं पािी येिे.). [ध्व.] 
 
टळका पु. बाबंरू्ी लहान र्टई; हाथरी; डाळी. पहा : िळका 
 
टळटळ, टळटळीि चिचव. १. चनखालस; र्कर्कीत; भर; ढळढळीत; उघड उघड. हे जोरिार शब्ि 
िोन प्रहर या अथाच्या शब्िाबरोबर योजतात. जसे :– ‘टळटचळत िुपारा ंजन्द्मला रामरािा.’. २. क्वचर्तर् 
‘मध्यरात्र’ या शब्िाबरोबरही योजतात. 
 
टळटळिे अचि. बरोबर मध्यान्द्ह होिे. 
 
टळटळिे अचि. रकरकिे; तळतळिे; तडतडिे. 
 
टळटळीि चव. १. ऐन (मध्यान्द्ह, चतन्द्हीसाजंा). २. स्वच्छ; चनखालस; लख्ख; स्पष्ट; र्कर्कीत; 
मोठे आचि र्कर्कीत चिसिारे (अक्षर, खुिा, र्ळू, अश्रू, िव र्.). [सं. तल्] 
 
टळिे सचि. ठाकिे; सहन करिे. [सं. तल्] 
 
टळिे अचि. १. जािे; चनघून जािे; नाहीसे होिे; र्ुकिे; कलिे. (काळ, ऋतू, संकट, िुःख) : ‘हे 
चकती? न त्यास त्यार्ें काळासीं चभडचवता ं सुतप टळतें ।’ – मोभीष्ट्म ८·५५. २. पराङमुख होिे; न येिे; 
पाळण्यास रु्किे; न जार्िे (वर्न, शब्ि र्.); अंतर पडिे. ३. कलंडिे; कलिे (जहाज, नाव). ४. पळिे; 
ढळिे : ‘टळती र्जचह न अन्द्य पे्रक्षक जे तेचर् तेधवा ंपळती ।’ – मोकिच ८·२२. [सं. तल्] 
 
टळमळिे अचि. तळमळिे. 
 
टळोऽ करून चिचव. चरकामटेकडेपिाने; कामधंिा न करता : ‘तुम्ही एक टळोऽ करून र्ाडीबरोबर 
चफरत ऱ्हावा.’ – चर्ताक १०. 
 
टळोटळो न. िुपाररे् कडकडीत उन्द्ह झकवा प्रकाश. 
चिचव. ढिढिीत; टळटळीत; र्कर्कीत चकरिानंी युक्त; सतत तेवत झकवा तळपत असिारा (सूयचप्रकाश, 
प्रिीप्त आर्). 
 
टक्षी स्त्री. शेंडा : ‘िंाडाच्या टक्षीवरील चफकट होऊन रे्लेपया पानाचं्या...’ – सनई १७८.  
 
टं 
 
टंक पु. १. अक्षरार्ा झकवा लेखनचर्न्द्हार्ा ठसा : ‘सातआठ टंक टंकपेचटकें त कमी लार्तील.’ – 
मसासंअभा ४१०. २. टाईप; छापखान्द्यार्ा चखळा; ठसा. ३. नािे. [सं. तञ्च्] 
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टंक पु. पाथरवटार्ी चछन्नी; टाकी : ‘खाली चक्षचतला िंडें जेझव चशळेलाचर् खचिता टंकें  ।’ – मोआचि 
२·१०४ [सं. तञ्च्] 
टंक पु. र्ार माशारें् वजन; पक्क्या शरेार्ा ७२ वा भार्. पहा : टाक 
 
टंक पु. लबाड मनुष्ट्य. 
 
टंक पु. रिर्ाडा. 
 
टंक पु. डोंर्रारे् चशखर. 
 
टंक चिचव. (जोरिार, अथचयोतक अव्यय. यार्ा उपयोर् वजन–मापासंबधंीच्या चियापिाशी व नामाशी 
होतो) तंतोतंत; भारंभार; अर्िी वजनाबरहुकूम. (चि. उतरिे, होिे.). 
चव. परस्परतुपय; बरोबर. 
 
टंकि न. सवार्ी. पहा : टाकिखार 
 
टंकिाम्ि न. बोचरक ॲचसड. 
 
टंकन न. नािेपाडिी; नािे तयार करण्यार्ी चिया. 
 
टंकयंत्र, टंकिेखनयंत्र न. अक्षराचं्या कळा बोटानंी िाबनू छापपयासारखा मजकूर चलचहण्यारे् यंत्र; 
टाईपरायटर. 
 
टंकिेखन चि. टंकलेखनयंत्रावर मुचरत करिे. 
 
टंकशािा, टंकसाळ, टकसाळ स्त्री. नािी पाडण्यार्ा कारखाना; टाकंसाळ. [सं. टंकशाला] 
 
टंकसाळचा िुटका, िुटिेिा १. टाकंसाळीत मोडलेला. २. (ल.) लहानपिापासून िुवृचत्त, चबघडलेला; 
आईबापाचं्या घरीर् कुर्कामी िंालेला; नीट चशक्षि न चमळालेला; असंस्काचरत. 
 
टंकसाळ्या चव. १. नािी पाडण्यासाठी ठेवलेला (सोनार). २. (सामा.) टाकंसाळेतील एखािा 
नोकर. 
 
टंका पु. एक ऐचतहाचसक नािे : ‘बुऱ्हािुद्दीनकडे तीन हजार टंके नजर म्हिून चिले.’ – सूसं ६७. 
 
टंकाम्ि न. (शाप.) टाकिखारार्ा तेजाब, फूल. 
 
टंकार, टित्कार पु. धनुष्ट्याच्या िोरीर्ा टित्कार : ‘चशरले यवनाच्या श्रविीं त्या टंकार ।’ ह्न 
चवक २६. [ध्व. सं. टित्] 
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टंकारिे  अचि. टित्कार करिे, होिे. 
 
टंकी, टंका, टंकीरा स्त्री. (संर्ीत) एक रार्. र्ानसमय सायंकाळ. 
 
टंकेकारी पु. िारपाळ. 
 
टंकोटंक चिचव. बरोबर; तंतोतंत. पहा : टंक [टंक चि.] 
 
टंगचाई  स्त्री. तंर्ी; टंर्ाई : ‘आम्ही कजचिार, चनत्य खर्ार्ी टंर्र्ाई. रुपये कोठून िेिार?’ – 
ऐको ४७५. 
 
टंगडमंगड चव. वडेेवाकडे; कामर्लाऊ. 
 
टंगशी स्त्री. डहाळी : ‘वरच्या टंर्शीवर िोनतीन चपकलेले पेरू मी हेरून ठेवले होते.’ – र्आर्ा ९४. 
(र्ो.) [क. टोंर्ी = शाखा] 
 
टंगस्टन न. (रसा.) पाढंऱ्या रंर्ारे् धातुरूप मूलरव्य (चवतळिझबिू ३३८०°). याच्यापासून बपबमधील 
तारा बनचवतात. [रं्.] 
 
टंगस्टन दीप (चवअ.) टंर्स्टन धातूर्ी तार (चफलॅमेंट) असिारा चवजेर्ा चिवा. 
 
टंगळ स्त्री. ते्रधा; त्रास : ‘पि पुढे संसारयाते्रत उडिारी टंर्ळ कोठे चिसते?’ – पलकोघे ५४ 
 
टंगळमंगळ स्त्री. न. १. चनष्ट्काळजीपिाने, वरवर काम करिे. २. हयर्य; टाळाटाळ; काकूं; चिरंर्ाई; 
मुद्दाम केलेला र्ेंर्टपिा; अनास्थेर्ी र्ुकवार्ुकवी; बेपवाई; आळस; र्ुकारपिा; र्ालढकल. [सं. तग्] 
चिचव. १. हयर्यीने; रमतर्मत; चनष्ट्काळजीपिाने; अनास्थेने; आळसाने (काम करिे). २. लहरीने; 
मधूनमधून; र्कडेचतकडे करीत; थाबंनू थाबंनू; राहून राहून; हात राखून (वळेेवर, योग्य जार्ी करावयारे् 
काम). ३. रडतखडत; अळंटळं करीत; कर्रत; चबर्कत. 
 
टंगाळ्या चव. उंर्; लाबंटागं्या : ‘मामारं्ा टंर्ाळ्या भारे्ली कृष्ट्िा सावतं.’ – सीपो ७२. 
 
टंगुिी स्त्री. लहान कुऱ्हाड. 
 
टंग्या मु. कुऱ्हाड. (िंाडी) 
 
टंच चव. १. र्च्च; भरलेली; भरीव : ‘बायकामंडळी मुलायम, सफाईिार चन टंर्...’ – डाली २४. २. 
श्रीमंत; ििर्ट. 
 
टंचाई, टिचाई स्त्री. महार्ाई; िुर्णमळता; तुटवडा. पहा : िंगचाई  
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टंटिी स्त्री. घािेरी; एक वनस्पती; फुलिंाड. 
 
टंब, टंबू  चव. १. र्रर्रीत; खूप र्ोल : ‘लहान लहान भाकरी तव्यावर पर्वनू र्ुलीत सरकवतार् 
टंब फुर्ून येत.’ – र्िंभ ू४३. २. फुर्लेली; भरलेली : ‘र्ाल फुर्वनू टंब ूचिसिारी...किसं.’ – आआं १४२. 
३. मोठे. (व.) 
 
टंबरेि न. उभट भाडें; पात्र : ‘रुप्यार् ंटंबरेल नाहीं तर पातेली आिा वचहनीबाईपासून मार्ून.’ – माबा 
७६. 
 
टंबििे, टमििे, टमाििे उचि. (ग्राम्य) संभोर् करिे. 
 
टंबू पु. १. मोठे व वाटोळे बोर. (व.) २. (ल.) मोठ्या शेंड्ारे् नाक; बोंड. 
 
टंब्या पु. बिूैल; मोठी र्ोटी. (कर.) [क.] 
 
टवंच पु. टोर्िी : ‘तैसेचन टंवर् चियें । येक िोचन चर् वेल लाहे ।’ – ज्ञा १३·७६४. 
 
टा 
 
टाईट चव. १. र्ोख : ‘...पोटापाण्यार्ी व्यवस्था टाईट करून ठेवावी.’ – वासुनाका १७३. २. आवळ; 
घट्ट; तंर्. [र्ं.] 
 
टाईप पु. १. चशसे र्त्यािी धातंूच्या अक्षरार्ा ठसा, चखळा. २. नमुना. ३. टंकलेखन. ४. प्रकार; वर्च. 
[रं्.] 
 
टाईमकीपर पु. मजुराचं्या येण्याजाण्याच्या वळेेवर िेखरेख ठेविारा. [र्ं.] 
 
टाईि १. चसमेंट, संर्मरवर यारं्ी जचमनीत बसवावयार्ी शोचभवतं फरशी. २. कौल, नळा. [र्ं.] 
 
टाऊक, टाऊके न. टावके; आकल्स्मक लाभ झकवा फायिा; घबाड; प्राप्ती. [सं. टौक्] 
 
टाक, टांक पु. १. चशक्का; धातूच्या पत्र्यावरील िेवतेर्ा ठसा. २. (ल.) एखाया समारंभाला अवशय 
बोलाविे केले पाचहजे असा प्रचतचष्ठत मािूस : ‘जेथें र्ंरसूयार्ा टाकं न पडे ।’ – चससं २·३३. [सं. टङ्क] 
 
टाक पु. १. एक रुपया; कोितेही र्ािंीरे् नािे : ‘पडती बहुवस टाकं ।’ – ज्ञा ७·२५. २. खर्च 
करण्यार्ी शक्ती. (र्ो.) 
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टाक पु. १. चनब लावलेली एक प्रकारर्ी लेखिी; चलचहण्यारे् साधन. २. (ल.) लेख. [सं. टङ्क; क. 
टाकु] (वा.) टाक गंुििे – हातर्ा लेख िेऊन वर्नास बाधूंन घेिे. टाक मारिे – चलचहण्यास घेिे, बसिे. 
टाकाने (िेखिीच्या टाकाने) गळा कापिे – नुसत्या चलचहण्याने एखायार्ा नाश करिे. 
 
टाक पु. टाकी; चछन्नी. 
 
टाक, टांक स्त्री. पायार्ी टार् : ‘टाकेंरे्न उत्तरभार्ें’ – राज्ञा ६·१९६. 
 
टाक पु. िर्डासारखी घट्ट जमीन. (र्ो.) 
 
टाक पु. वाढ. (व.) 
 
टाक पु. एका जातीर्ा आंबा. 
 
टाक चव. कोरडी ठिठिीत (निी, तळे र्.). 
पु. तलाव. [सं. टङ्क] 
 
टाक पु. १. एक तोळ्यारे् (एकबहात्तराशं पक्का शरे) वजन; ९ माशारें् झकवा ४ माशारें् वजन : ‘तुका 
म्हिे घालंू खंडीमध्यें टाकं ।’ – तुर्ा ३८७०. २. (सामा.) अपपप्रमाि (िारू र्.बाबतीत). [सं. टङ्क] 
 
टाक पु. चवचशष्ट जातीर्ा ओवा. 
 
टाक स्त्री. बरोबरी; समान धमच. (वा.) टाक टाकिे – स्पधा झकवा बरोबरी करिे. 
 
टाकटाक बोििे  चि. जेरीस येिे. (व.) 
 
टाकटाकी चिचव. लरे्र्; तात्काळ : ‘तचर टाकटाकीं आचिक एक । माडंी चर् तो ॥’ – ज्ञा ६·४८. 
 
टाकि, टाकन पु. लहान जातीर्ा घोडा : ‘रहवाल... टाकि, तुकी अशी अनेक िेशीर्ी जाचतवंत 
जनावरे पाहून...’ – श्रीयो २·१७१. 
 
टाकि पु. नक्षीकामारे् एक सुतारी हत्यार; टाकिी. (कु.) 
 
टाकिकार, टाकेकरी, टाकरी, टंकारी, टकारी पु. जात्याला टाकी लाविारे. 
 
टाकिखार पु. एक प्रकारर्ा खार, क्षार. यारे् तेपया, र्ौकीर्ा, खड्ा असे प्रकार असून हा 
अपर्न, अल्ग्नमायं, त्वरे्रे् रोर् यावंर रु्िकारी आहे. मातीच्या भाडं्ास चजपहई िेण्यासाठी हा उपयोर्ी 
आहे. उत्तर भारतात सापडिारे खचनज; (र्ं.) बोरॅक्स. [फा. तंर्ार] 
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टाकिी  स्त्री. पखवाजाच्या शाईच्या पुडीबाहेरर्ा काठाजवळर्ा भार्; र्ाट. 
 
टाकिी  स्त्री. लहान रोयली; उलटे पार् पाय असलेला लहान नारं्र. (हेट.) 
 
टाकिी  स्त्री. १. फेकून मारावयारे् सैतीसारखे हत्यार : ‘बिूंक बाळर्िारासह र्डावरील 
हशमानी तरवार टाकिी हेही हत्यारे बाळर्ीत जावी.’ – आज्ञा ३९. 
 
टाकिे सचि. िोऱ्याने चशविे; टार्िे. [सं. टक्, टंक] 
 
टाकिे सचि. १. पेरिे; फेकिे; उधळिे; हरविे; पाडिे; काढिे; काढून टाकिे; िूर करिे; टोलविे. २. 
सोडून िेिे; त्यार् करिे; अंर्ाबाहेर लोटिे; स्वीकार न करिे; ठेविे; घेऊन न जािे; वज्यच करिे. ३. 
(चबछाईत र्.) पसरिे; घालिे. ४. हवाली करिे; सोपचविे; अवलंबनू ठेविे (उयोर्, ओिें, चवश्वास); 
िुसऱ्यावर चवसंबिे. [सं. तक्, त्यज्] (वा.) टाकून बोििे – चतरस्काराने, तोडून बोलिे; खरडपट्टी काढिे. 
 
टाकिे सचि. चमळचविे; र्ाठिे; पकडिे; ठाकिे; जवळ जाऊन पोर्िे; प्राप्त करिे; जवळ करिे : ‘तचर 
हें जैसें नीर्ैल तैसें तुम्ही यातंें टाकाल?’ – लीर्पू ४४४; ‘भट र्ोसावी यातंें टाकीत जाचत : पचर टाकचतना :’ 
– लीर्उ ८४. [सं. टक्] 
 
टाकिे सचि. पैज मारिे; पिास लाविे. 
 
टाकिे सचि. आकलन होिे; आवाक्यात येिे : ‘तें माचिंये अपपमचतचस । केवी टाकें । ।’ – चिपु २·२८·३७. 
 
टाकिे सचि. टाकी लाविे; जात्याच्या टाकीरे् ठोके पुन्द्हा उजरिे. [सं. टंक] 
 
टाकिे सचि. १. चमळिे; प्राप्त होिे; पाविे. २. सुखावह होिे. ३. घडिे. टाकिे हे चियापि घालिे, 
ठेविे या चियापिापं्रमािे व्यापक अथाने तसेर् चनरचनराळ्या प्रकारानंी वापरण्यात येते. पहा : ठेविे. या 
टाकिे चियापिापूवी, अचनचश्चततािशचक प्रत्यय, ऊन प्रत्यय, भतूकालवार्क धातुसाचधत असपयास त्यार्ा 
अथच र्ालू असलेपया र्ोष्टीर्ी पूिचता िशचचवतो. उिा. मारून टाकिे=ठार मारिे, पाडून टाकिे, तसेर् 
खाऊन, िेऊन टाकिे–चलहून–चपऊन टाकिे र्त्यािी. [सं. त्यज् = सोडिे] 
 
टाकिे औपर्ाचरक (मनापासून नव्हे अशी) र्ोष्ट करिे; फुकट नमस्कार करिे; वरवरर्ा िेखावा करिे 
(बोलाविे, भेटिे र्.र्ा) मान झकवा मैत्री नसेल तेथे कोरडा आिर करिे. 
 
टाकिोर, टाक्िोर अ. पयंत. (व.) 
 
टाकिेक स्त्री. अव्यवल्स्थतपिा. (िंाडी) 
 
टाकभर  चव. थेंबभर; थोडेसे : ‘सारजा, जरा मुरवािला टाकभर आि म्हिलंय र्ं सासूबाईनं...’ 
– खळाळ ७५. 



 

 

अनुक्रमणिका 

टाकभाडे न. नुसते पोर्चवण्याबद्दलरे्, वाहतुकीरे् भाडे. 
 
टाकभाड्याचे काम मोलारे्, हमालीरे्, मनापासून न केलेले काम.  
टाकमणटकम चिचव. कसाबसा; जेमतेम. 
 
टाकमणटका, टाकमणटकिा, टाकमणटकळा, टाकमटीक पु. विेीफेिी; नट्टापट्टा; चटळाटोपी; 
छानछोकी; डामडौल; सुरेखपिा; नखरा; डौल : ‘व्यचभर्ारीर्ा टाकमचटका । उपहास होती लोका ं।’ – तुर्ा 
२७५९. 
 
टाकििे सचि. जात्याला वरै्रे टाकी लाविे : ‘बापा, तुले टाकलाये टकारीन आली िारी ।’ – 
बर्ा २०. 
 
टाकिा  चिचव. चनचश्चत; कायम; हमखास. (वा.) टाकिा डाव पडिे – (फाशातंील िानावरून) 
मनात योजलेली र्ोष्ट हटकून घडून येिे. टाकिा येिे, टाकून येिे – फेकपयासारखा नेमका येिे; वररे्वर, 
नेहमी येिे. 
 
टाकिा रोजगार, टाकिा उदीम, टकिा व्यापार एखायावर सोपचवलेला, लािलेला व्यापार र्. 
 
टाकिाविी स्त्री. नोंि; लेख : ‘या र्ोष्टीर्ी लोकानंी कधींर् टाकंलाविी करून ठेवली आहे.’ – 
चवयाचभ १७०. 
 
टाकिी ककमि आपि साचंर्तलेली व ताबडतोब चमळालेली झकमत. 
 
टाकिे पु. अव.  अर्ानक टपकपयासारखे येिारे; चफरस्ते : ‘वषच िोन वषच त्या र्ावी टाकले 
उतरतात.’ – र्ावंर्ाडा १०. 
 
टाकिे अन्न, टाकिे जेवि न र्ुकता चमळावयारे् जेवि. 
 
टाकिेिा चिचव. १. चनचश्चतपिे ठेवलेला; खात्रीर्ा, खरोखर, अवशय, नेहमी, चनयचमत ठेवलेला 
असा. २. पचरत्यक्त. 
 
टाकिेिी चव. पचरत्यक्ता; नवऱ्याने सोडून चिलेली. 
 
टाकविा चव. फेकून िेण्याच्या योग्यतेर्ा; र्ाळसाळ; रद्दड. (राजा.) 
 
टाकविं न. पु. तळपायाला िंालेली जखम. (व.) 
 
टाकसाळ, टांकसाळ स्त्री. नािी पाडण्यार्ा कारखाना. [सं. टंकशाला] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

टाकसाळ, टाकेसाळ न. भातार्ी एक जात. (कु.) 
 
टाकसाळथर, टांकसाळथर पु. चिंजलेले, ठोकलेले, कापलेले व म्हिून पुन्द्हा नवीन 
पाडण्यासाठी टाकंसाळीत परत आलेले नािे. 
 
टाकसाळी, टांकसाळी स्त्री. टाकंसाळीवर बसचवलेला कर. 
चव. टाकंसाळीत तयार िंालेले झकवा टाकंसाळीसंबधंी (नािे, मजूर). 
 
टाकसाळ्या, टांकसाळ्या  पु. टाकंसाळीवरील अचधकारी.  
 
टाकळिे, टाकुळिे अचि. ताठरिे; भाराविे; िमिे; ताटकळिे; थकिे; श्रमिे (जार्रिाने झकवा 
फार वार्ण्याने डोळे). 
 
टाकळिे अचि. आर् होिे.  
 
टाकळा, टाकळी पु. स्त्री. १. एक लहान वनस्पती; याच्या पापयार्ा भाजीसाठी व औषधासाठी (चवशषेतः 
र्मचरोर्ावर) उपयोर् होतो. अंर्ावर चबब्बा उतपयास यार्ा रस लावतात. २. ओसाड प्रिेशात पावसाळ्यात 
उर्विारे ति. 
 
टाकळाि स्त्री. जळपयासारखी आर्. 
 
टाकळे न. भातार्ी एक जात. 
 
टाका पु. ठरलेला, ठरावीक कर. (माळवी) 
 
टाका पु. १. (चशविकाम) टार्ा; चशवि; बधं (वस्त्र, पत्रावळ र्.ना चिलेला). २. शरीरार्ा साधंा. 
चवशषेतः पाठीर्ा मिका. [सं. टक्, टंक] (वा.) टाका चाििा  होिे – एखाया कामात प्रवशे होिे, चमळिे; 
र्लती होिे; र्रं्ुप्रवशे करिे; काम सुरू होिे. टाके ढीि, णढिे करिे – १. सपाटून मारिे. २. अचतशय 
काबाडकष्ट करिे. टाके णढिे, टाके ढीिे होिे – १. साधें चनखळिे. २. फार काम पडिे; त्यामुळे थकिे र्. 
३. खरपूस मार खािे. 
 
टाका पु. हौि. (िंाडी) 
 
टाका पु. मेकाडा (चपकावरील एक रोर्). 
 
टाकाऊ  चव. रद्दड; टाकून िेण्यास योग्य; चनकामी; चनरुपयोर्ी. 
 
टाकाटाकी पहा : टाकोटाक 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

टाकारा, टाकारी पु. टंकारी; िर्डी जात्यास टाकी िेिारा; पाथरवट. 
 
टाकारी  पु. एक पक्षी. 
 
टाकारी कपजारी  र्रीब, िुबचळ, हलका, नीर्, चभत्रा मािूस. 
 
टाणक, टाकी र्च्छेर्ा शवेट; ध्येय; आटोका : ‘आत्तुच आपुली टाचक पा ंचवसरे ।’ – ज्ञा ११·९१. 
 
टाणकिे, टाणकजिे सचि. पाविे; र्वसिे : ‘लोकीं टाचकजे काशी ।’ ह्न ऋव १९. 
 
टाकी स्त्री. िंडक; रीती : ‘बरें ज्यार्ी जैसी टाकी । तैसें करावें । ।’ ह्न िास ११·८·१६. 
 
टाकी स्त्री. १. पाण्यार्ा हौि; टाके; हाळ; रु्रारं्ा पािी चपण्यार्ा हौि; डोि. २. र्सॅबत्तीमधील, 
स्टोव्हमधील रॉकेल ठेवण्यार्ी जार्ा. [झह. टंकी; सं. टंक्] 
 
टाकी स्त्री. १. पाथरवटारे् हत्यार; चछन्नी. २. जात्याला टाकीने मारलेला ठोका, ठोके, टोरे्. (वा.) 
टाकी चाििे – र्लाज र्ालिे; िम र्ालचविे; कोिताही उयोर्, धंिा, कायच र्ालू ल्स्थतीत असिे. टाकीचे 
िोंड, िोंडास टाकी णदिेिी असिे – िेवीरे् वि असलेले तोंड. टाकी िागिे – र्ंर्ुप्रवेश होिे; मार्च 
सापडिे; कामास सुरुवात होिे.  
 
टाकी पु. कृती; आवड; आटोका. [सं. तक्] 
 
टाकी स्त्री. १. तबपयाच्या शाईर्ी कड. २. (तबपयाच्या) र्ाटीवर बोटाने काढलेला, होिारा मधुर 
ध्वनी. 
 
टाकी स्त्री. र्ंचजफाच्या पत्त्याचं्या खेळात प्रथम पान टाकण्यार्ी पाळी. (ना.) 
 
टाकीथापी स्त्री. तबपयार्ी वािनशलैी : ‘हवी ती पराि अर्िीं टाकंीथापीला खिाित राहूनचह 
बत्तासा फुटत नसे.’ ह्न चवछर् ९६. 
  
टाकुिे न. मस्तकाच्या कवटीर्ा पुढला भार्; टकुरे; टकोरे. 
 
टाकुळिे पहा : टाकळिे 
 
टाके न. अचत थंडीमुळे खरबुजाच्या वेलावर पडिारा रोर्. याने वेल पाढंरे पडतात.  
 
टाके न. १. पाण्यार्ा हौि; टाकी; िर्डानंी बाधंलेले झकवा कातळात खोिलेले पाण्यारे् तळे. २. 
मयािा िाखचवण्यासाठी खडपात पाडलेले भोक. (को.) [सं. टंक] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

टाकेकरी पु. टाकारी; जात्यास टाकी िेिारा.  
 
टाकेदार पु. खंडकरी; खंड िेिारा : ‘यामुळें  चतच्या हाताखालरे् टाकेिार क्वचर्त प्रसंर्ींर् खंड 
िेण्यास हरकत करीत.’ – िेअर् १२९. 
 
टाकोटाक चिचव. १. पाठोपाठ; मार्ोमार्; पावलोपावली. २. बरोबर; प्रमािशीर; मापाबरोबर; 
र्रजेपुरता; पुरेपूर; तंतोतंत. ३. ताबडतोब; लरे्र्; डाकेने; अचतशय त्वरेने : ‘तरी नाटोपे श्रीरंर् । टाकोटाकीं 
जातसे ।’ – मुसभा १५·१८७. [क. टाकोटाकु] 
 
टाकोटाकी चिचव. टाकता टाकता. 
 
टाकोिा  चव. िेवीरे् व्रि असलेला.  
 
टाकोळी  स्त्री. खंडिी : ‘टाकोळी १०० रुपये यावी लार्ते.’ – मज्ञा ८१. 
 
टाच स्त्री. पावलार्ी मार्ील खालर्ी बाजू; पायार्ी खोट. [सं. तञ्च्] (वा.) टाच वर करिे – उंर् 
होिे; मानाने वार्िे. उंच टाच करून वागिे, टाचेिा मािी (मळ) न िागू देिे – लक्षपूवचक व शुद्धार्रिाने 
वार्िे; चनरुपरवी व चनष्ट्कलंक असिे. टाचा घासिे – तडफडिे; मरिसमयी पाय िंाडिे. 
 
टाच चव. चटर्के; लहान; उिे; अपुरे : ‘पाता ंर्र्न हीं िीसे टारं्ें’ – राज्ञा ६·१११. [सं.तञ्च्] 
 
टाच स्त्री. रारं्; एकसारखी ओळ; प्रवाह. (व.) 
 
टाच स्त्री. घेिेकऱ्याने झकवा सरकारने घर र्.वर आिलेली जप्ती हुकूमनाम्यार्ी बजाविी. (चि. 
आििे, येिे) : ‘...पट्टीवर टार् चनघाली चिवानी कोडतार्ी :’ – आआश े९४. [सं. तञ्च्] 
 
टाचकळ पहा : टाकळा 
 
टाचका, टाचगा चव. अपुरा; तोकडा; अरंुि; लहान. 
 
टाचके न. आखूड; लाडें; अपप; थोडे : ‘टार्कं पडलं तर आचि अंर्ावर धावनू येतोयं!’ – ऊन २९. 
 
टाचघोळ पु. उत्कषच. 
 
टाचि न. १. नोंि करून, चलहून ठेवलेला मजकूर; अशा मजकुरार्ा कार्ि; चटप्पिी; यािी; मजकूर 
चलचहण्यार्ी चिया : ‘...रु्पहाटी कचमशनला एक सचवस्तर टार्ि सािर केले.’ – धरार्ाले १११. २. 
स्मरिाथच वही. 
 
टाचिी स्त्री. १. पहा : टाचि १. २. कार्ि एकत्र टार्ण्यार्ी चबन नेढ्यार्ी व माथे असलेली लहान सुई. 



 

 

अनुक्रमणिका 

टाचिी स्त्री. १. उिीव; कमतरता; संकोर्; टंर्ाई : ‘न करा टारं्िी । येथें काहंीं आडर्िी ॥’ – तुर्ा 
२५४८. २. िुिचशा : ‘करावें स्वरूपतेमाजी ल्स्थरू । तंव तो टारं्िीर्ा उतारू ।’ – एभा २०·१८२. 
 
टाचिे सचि. वर वर, सैल चशविे; टारे् िेिे; एकत्र करिे. [सं.टंक्, तञ्च्]  
 
टाचिे सचि. टार्ि चलचहिे; उतरून ठेविे; नमूि करिे. [सं.टंक्, तञ्च्] 
 
टाचिे अचि. क्षीि होिे. 
 
टाचिे सचि. टंर्ाई पडिे. 
 
टाच देिे, मारिे  चि. घोड्ास र्ालण्याबद्दल र्शारा िेिे; टारे्ला मंबरेज असतो त्याने 
घोड्ाला टोर्िे. 
 
टाचर, टाचंरू न. टार्. 
 
टाचरा स्त्री. पायार्ी टार् : ‘टारं्राच्या कुच्या मारा वेर्ीं ।’ – तुर्ा २९५१. 
 
टाचरा चव. भाडंकुिळ; उद्धट. 
 
टाचरू, टांचरू पु. टारे्स येिारा फोड, र्ळू, र्ाठ. 
 
टाचऱ्या  चव. टार्ा पूिच न टेकवता र्ालिारा : ‘ह्ो टार्ऱ्या म्हातारार् बोलल म्हंतीस व्हय?’ – 
ऊन ८३. 
 
टाचिांडा पु. आखूड (रु्डघ्यापयंत) शपेटी असलेला बलै. (व.) 
 
टाचळिे, टाचाळिे सचि. १. जनावराने जलि र्ालावे म्हिून त्याला टारे्ने प्रहार करिे; टार् मारिे 
: ‘घोड्ाला टार्ळून र्ालंू लार्ला.’ – कोचक ४७८. २. (ल.) रे्तचविे; नेट लाविे; आग्रहाने प्रवृत्त करिे. 
 
टाचा पु. टाका; चशवि. (चि. मारिे, िेिे, घेिे.) : ‘एक टार्ा समयीं मारपयाने तो नव टारें् 
वार्चवतो.’ – मासंवा २. (वा.) (णजभेस) टाचा देिे – बोलिे आवरून धरिे. (पोटास) टाचा देिे – 
खावयास न चमळिे; पोटास चर्मटा घेिे. 
 
टाचा, टांचा चव. १. अपुरे; लहान; तोकडे (वस्त्र र्.) : ‘यारं्ें हृिय पहाता ंचवपुल म्हिचत कचव तथाचप 
नभ टार्ें ।’ – मोभीष्ट्म १·६२. २. थोडा; अपप : ‘िंाले प्राप्त चवपुलरु्ि सुत तत्संबंधयोर् पचर टारं्ा ।’ – मोअनु 
६·१४. ३. अरंुि; कमी घोळार्ा. 
 
टाचाळिे सचि. सुरीने न कापता हातानेर् (केळीरे् पान) फाडिे. 
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टाचे चव. उिे; थोडे; क्षरु; लहान : ‘पचर टारं्ें न्द्हवे भलें  । पुरतें आहे ॥’ – राज्ञा १०·४९. [सं.तञ्च्] 
न. टंर्ाई. 
 
टाचेचे काळीज १. मेहुिा; बायकोर्ा भाऊ (पायाच्या टारे्ला जसे टोर्िे सहन होत नाही तसे बायकोच्या 
भावाला वाकडे बोललेले चतला सहन होत नाही यावरून). २. अचतशय आवडती बायको. ३. (ल.) अचतशय 
आवडते मािूस, वस्तू र्. 
 
टाट पु. थाट; थाटमाट; शृरं्ार. 
 
टाटका चव. ताजे. (िंाडी) 
 
टाटा करिे चि.  हात हलवनू चनरोप घेिे, िेिे (चवशषेतः लहान मुलाचं्या संिभात). 
 
टाटाळिे, टाटाविे सचि. १. करकरर्ून बाधंिे : ‘टाटाओनी बाधंा वचहला ।’ – चशव १३१. २. तोडिे; 
फाडिे; कापिे (केळीरे् पान – हातानंी). (को.) [ध्व.] 
 
टाटी स्त्री. १. लहान ताट. २. बाबंूर्ी ताटी. (िंाडी.) 
 
टाटू पहा : ठाठू  [ध्व.] 
 
टाटोळा, टांटोळा पु. १. केळीच्या पानार्ा उभा िाडंा. (को.) २. जोंधळ्यारे् झकवा बाजरीरे् 
ताट. 
 
टाट्या पु. लहान रेडा; टोिर्ा. (को.) 
  
टाि पु. १. जोर; जोश. (चि. येिे). २. घमेंड; मर्रुरी. (कर.) 
 
टाि, टािा, टाििे, टािाटाि पहा : िाि र्त्यािी 
 
टािकोि पु. (चविकाम) कापडाच्या मार्ावरील ताण्याला ताि बसण्यासाठी शवेटी 
वापरावयार्ा तीरकामठा. (बे.)  
 
टािटाि चव. जलि; भराभर : ‘टािटाि उड्ा मारत पोरं जवळनं रे्ली.’ – ऊन ९०. 
 
टािाटोिा पु. १. जािूचर्री; मंत्रतंत्र; जारिमारि : ‘केलें  टािेटोिे सारी ।’ – पला ९७. २. 
अधचवट, तुटपुंजे ज्ञान; प्रत्येक चवषयातील थोडी थोडी माचहती. ३. चनवडक वेरे् (गं्रथातील). [ध्व.;झह.] 
 
टािे पु. योग्य वेळ; प्रसंर्; समय; बहर; पक्विशा; मोसम. 
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टािे अचि. राहिे. 
 
टानकूि न. (चविकाम) वईच्या पेढ्यातं अडकवनू त्यारे् पेले पाडण्यारे् लाकडी िोन हात लाबं 
असलेले साधन. 
 
टाप, टांप स्त्री. १. घोड्ाच्या पुढील पायार्ा होिारा टट् टट् असा आघात; घोड्ाने मार्ील 
पायाने मारलेली लाथ; त्यार्ा तळपाय. (चि. मारिे). २. बोटाचं्या पेरानंी डोक्यावर मारलेली चटर्की. ३. 
(ल.)  ममचभेिक टीका; टोमिा; चनभचत्सचना. (चि. मारिे). ४. (वहाि, जोडा यारें्) टारे्रे् कापून तयार 
केलेले कातडे. (बे.) [सं. स्तप्, स्तभ्, स्थापय] (वा.) टाप करिे, टांप करिे – घोड्ाने पुढील पायाने 
बडविे. टाप खाजने, टांप खाजने – बडबड सुरू असिे. (व.) टापेखािी असिे, चाििे, राहिे, वागिे 
– एखायाच्या हुकुमात, ताब्यात असिे. 
 
टाप स्त्री. झहमत (चि. असिे, लार्िे, नसिे) : स्टचलन हयात असेपयंत कोिार्ी र्ूं करण्यार्ी टाप 
लार्ली नाही.’ – आआआ १६०. बहुधा नकारात्मक प्रयोर्. 
 
टाप स्त्री. छाट; तासिी. (चि. मारिे). 
 
टाप स्त्री. आई जवळ नसताना लहान मुलाने चतर्ा घेतलेला ध्यास; धोसरा. (चि. करिे, घेिे.). 
 
टाप स्त्री. भाजीरे् लहान िंाड; तशा िंाडार्ा खंुटलेला अग्रभार्. 
 
टाप पु. लेखात खुिेसाठी केलेले रेघाचिरूप चर्न्द्ह. 
 
टाप पु. टाप; पाऊल. 
 
टाप स्त्री. कुवत; सामा यच. 
 
टापटीप  स्त्री. १. घासिे; र्ापूनर्ोपून नीट करिे; थापटिे; थोपटिे. २. नीटनेटकेपिा; 
सुव्यवस्था; रेखलेपिा; बेतबात; ठाकचठकी : ‘अर्िी सर्ळी व्यवस्था टापचटपीनें केलेली.’ – पलकोघे ३४२. 
[क. टाकुटेकु] 
चिचव. नीटनेटकेपिाने. [टाप चि.] 
 
टापटीप, टापास टीप चिचव. अर्िी अज(ि)मासाबरहुकूम; कमी न पडता झकवा जास्त न होता. 
 
टापटेप  पु. अव. उंर्वटे; टेकाडे; वारुळे; टेकड्ा. (को.) [टेप चि.] 
 
टापिे अचि. (िर्ड र्त्यािीर्ी) बाजू साफ करिे. 
 
टापर स्त्री. १. घोड्ाने मारलेली लाथ. २. बोटाचं्या पेरानंी डोक्यावर केलेला आघात. (चि. मारिे). 
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टापर, टािर, टापरि स्त्री. न. डोक्याला बाधंावयारे् फडके; टापशी. (चि.घालिे, घेिे). 
 
टापर न. मोठे लाकडी घंुर्रू. (ना.) [ध्व.] 
 
टापर, टापऱ्या चव. बडबड्ा (मनुष्ट्य). (ना.) 
 
टापर न. १. (कुल्त्सताथी) तोंड. (व.) २. टपका; िोष; र्ूक; रु्न्द्हा; अपराध. [क. तप्पु = र्ूक] 
 
टापर न. मोर्री; हातोडी; मेखसू. 
 
टापरि, टापरा न. पु. (टापरिेपासून) ममचभेिक शब्ि; टोमिा; व्याजोक्ती; ठोसा; आघात 
(अपराध, उपकार, कृपा र्त्यािीसंबधंाने). (चि. ठेविे, मारिे.). (वा.) टापरि वाजिे, टापरा वाजिे – 
चिवाळे चनघिे; फडशा पडिे; संपिे. (ना.) 
 
टापरि न. उपकारारे् ओिें. 
 
टापरिे, टािरिे, डापरिे, डािरिे, टापारिे १. रार्ाविे; र्वताळिे; खेकसिे; खरडपट्टी काढिे; 
टोमिा मारिे; िटाविे; िम िेिे. २. (घोड्ाने) जमीन टापानंी ठोकिे. ३. मोर्रीने खंुटी र्. ठोकिे. ४. 
(ल.) कोिी मुक्तपिे वार्ू नये म्हिून त्यास एखाया कामात रु्ंतविे. ५. एखायार्ी लबाडी त्याच्यावरर् 
उलटचविे. 
 
टापरा पु. मोर्री; लाकडी मोठा खंुटा. 
 
टापरा पु. १. घंटा. २. तोंड. ३. चिवाळे. (िंाडी) 
 
टापरी स्त्री. १. ओझ्याखाली घेण्यार्ी र्ुबंळ; बुर्डी. (हेट.) २. पहा : टापशी 
 
टापरु पु. बलैाच्या र्ळ्यातील घंटा. (िंाडी) 
 
टापशी स्त्री. १. डोक्याला बाधंावयारे् फडके; टापरी; डोक्याला बाधंलेपया पार्ोटे, रुमाल र्.वरून 
बाधंायर्ा कपडा. २. पाऊस लार्ू नये म्हिून डोक्यावर घेतलेली काबंळ्यार्ी खोळ. (चि. बाधंिे). ३. टक्कर; 
ढुशी. (चि. मारिे). (राजा.) (वा.) टापशा बांधिे – (पे्रतयाते्रच्या वळेी डोक्याला पाढंरा रुमाल, फडकी 
रु्ंडाळतात त्यावरून) पे्रतयाते्रर्ी तयारी करिे : ‘त्यानंतर तासाभरातंर् मंडळींनी टापशया बाधंपया.’ – व्यय 
१००. 
 
टापसिे, टापुसिे अचि. सुजिे; फुर्ीर होिे (शरीर, अवयव). 
 
टापसा पु. सूज; फुर्वटा; फोपशा, फुर्ीर भार्. 
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टापा पु. १. रोप. २. पीक : ‘....ते वालाच्या टाप्यापेक्षा मोठे िंाले होते...’ – आआश े३१६. 
 
टाणपओका अन्नसंर्य करिारी मुळे असलेले िुंडूप अथवा लहान वृक्ष; एक कंिमूळ; यापासून साबुिािा 
तयार करतात. 
 
टापु न. नार्वलेीर्ा अंकुर; कोंभ. 
 
टापू पु. १. बेट; र्ारी बाजंूनी पाण्याने वढेलेला प्रिेश. २. र्लाखा; पचरसर; भार् : ‘झिंर्ऱ्या आचि 
झर्र्ी यानंी त्या टापूतील लोकानंा िारूर्ा रतीबर् लावला होता.’ ह्न र्िंन ६. ३. टप्पा; मजल; प्रिेश; प्रातं. 
[झह.] 
 
टापू न. १. िुंडपारं्ा कोवळा िेठ, शेंडा; लहान िुंडूप झकवा भाजी (खावयास उपयोर्ी); त्यार्ा 
कोंभ. २. हरभऱ्यार्ा टहाळा, िािा; िािे काढून घेतलेली पोकळ शेंर् झकवा त्यारं्ा समूह. ३. हरभरा, तूर, 
वाटािा, मसूर, हुलर्ा, करडई, कोझथबीर यारें् रोप; र्वत; र्ारा; लव्हाळे; हरळी; ज्वारीरे् झकवा बाजरीरे् 
ताट. [झह.] 
 
टापूची सजा जन्द्मठेप; काळ्या पाण्यार्ी चशक्षा. 
     
टापोर न. पहा : टापर 
 
टािरे चव. घोडा टाप टाकतो त्याप्रमािे ठेर्ाळत र्ालिारे : ‘र्ारोळे जामून ठाफरें ।’ – िास ३·६·४२. 
 
टािेटा पु. एक प्रकाररे् घट्ट रेशमी कापड. 
 
टामटूम  स्त्री. र्ाजावाजा; भपका; शोभा; थाटमाट; चिखाऊपिा; तमाशा; डौल िाखविे; 
टािाटोिा; िेखावा. 
चिचव. नर्ाऱ्याच्या आवाजाप्रमािे, ढमढम. [झह.] 
 
टामरेि  स्त्री. रॅम : ‘जाताना फक्त टामरेलीर्ा आिा.’ – माजीर्ा १०३. [रं्. रॅमरेल] 
 
टामारी (उद्र्ा.) काहीही होवो. (व.) 
 
टाय पु. चवशषेतः पुरुष वापरतात तो शटचच्या कॉलरच्या मधून बाधंायर्ी लाबं अरंुि पट्टी. त्यार्ी र्ाठ 
र्ळ्यापाशी मारून लाबं सुटे भार् मोकळे ठेवतात. [र्ं. नेकटाय] 
 
टाय स्त्री. बलैाच्या र्ळ्यातील घंटा. (व.) 
 
टाय स्त्री. हरभऱ्यारे् कोवळे िंाड. (व.) 
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टायकळा भातार्ी एक जात. (कु.) 
 
टायणखळा पु. पहा : टाकळा 
 
टायनी स्त्री. भिुभिु; चपच्छा. (चि. लाविे, पुरविे) : ‘अशी सारखी टायनी लावपयानी हा ं रे्ले र्ार 
चिवस!’ – रु्ंजा १३९. 
 
टायपां न. झभतीर्ी एक बाजू. (र्ो.) 
 
टायिॉर्ड पु. संपूिचपिे न चनघता काही ठरावीक चिवस राहिारा ताप; आंत्रज्वर; मुितीर्ा ताप; 
चवषमज्वर. 
 
टायर पु. न. मोटार, स्कूटर झकवा सायकल यारं्ी रबरार्ी पोकळ धाव. चहच्यात हवा भरलेली रबरार्ी 
पोकळ नळी असते. [रं्.] 
 
टायस चव. स्पष्ट. 
 
टार पु. घोडा. (घोड्ार्ी, त्यार्प्रमािे नार, र्ार, सार म्हिजे बायको, जवाहीर, यतू यारं्ी झकमत 
नेहमी बिलते झकवा कपपनेच्या बाहेर पडते यावरून.). 
न. १. झशर्रू झकवा चनरुपयोर्ी, म्हातारा व रोडका घोडा : ‘वाहावया पोथी वृद्ध टार ।’ – एभा १८·३४८. 
२. खोडकर मूल. 
चव. खोडकर; िाड; टारर्ट. 
 
टारगट, टारगा चव. १. ठेंर्िा; बुटका; लहान आकारार्ा; खुरटा. २. आखूड; अपुरा (मोठ्या मािसारे् 
वस्त्र र्.). ३. खोडकर; िाड; र्टोर; फाजील : ‘त्यानंी ‘मंर्र–मावशी’ अशी टारर्ट पिवी चिली.’ ह्न 
खडेघाशी १९. [िेशी; सं.टारक] 
 
टारगेपिा पु. वात्रटपिा; र्टोरपिा; छर्ोरपिा; र्ारर्टपिा. 
 
टारपीि िेि टपेंटाईन. 
 
टारिुिा, टाळािुिा पु. जोंधळा, ऊस या चपकातं उर्विारी एक वनस्पती. ही िुसऱ्या िंाडात 
आपपया मुळ्या खुपसून स्वतःर्ा चनवाह करते व िुसऱ्या चपकार्ा नाश करते. 
 
टारिे न. ओबडधोबड पाळिा, कावड, िंोळिा. 
 
टाराटुरी, टाराटोरी स्त्री. १. पोकळ धाक; व्यथच भीती; फुकट अरेरावी. २. चनष्ट्फळ प्रयत्न; टुरटूर. 
[ध्व.] 
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टारे चतरकस पाहिे. (तंजा.) 
 
टाटय पु. फळापंासून बनवलेला एक खायपिाथच. 
 
टाटयणरक आम्ि राके्ष, झर्र् आचि र्तर फळातं आढळिारे आम्ल. 
 
टाि चव. पन्नास संख्या; ५०. (नंिभाषा) 
 
टाि पु. न. र्मारती झकवा जळाऊ लाकडे चमळण्यारे् िुकान. (ना.;व.) [र्ं. स्टॉल] 
 
टाि पु. सबधं डोक्यार्ी केलेली रु्ळरु्ळीत हजामत; टाळू; डोक्यास पडलेले टक्कल. (ना.) 
 
टाििे चि. टाळिे; र्ुकचविे : ‘अवाच्य तें तें टाली । जीभ चर् र्ा ॥’ – ज्ञा १४·२०७. 
 
टािमटोिा पु. कायच लाबंिीवर टाकण्यार्ा प्रकार; टाळाटाळ; टंर्ळमंर्ळ; चिवसर्त लाविे; 
थापा िेऊन र्ाळचविे. [झह.] 
 
टािा पु. िुंकाडंी; टाळाटाळ : ‘याकचरता ंटाला िेऊन चिलीकडे छ २७ सफरी कूर् करून रे्ले.’ ह्न 
पेि १४·९. २. कुलूप; टाळे. (वा.) टािा देिे – १. र्ाळविे. २. भलूथाप : ‘राजश्री आईसाहेब र्डावरती. 
खाली आचलयावर िेतील, ऐसे म्हिोन टाला िेत जािे.’ – ऐको ४७१. 
 
टािी स्त्री. (मंडई संकेत) आठ आिे; अधेली. [झह.] 
 
टािेटोिे पु. अव. िंरे्खोर; पुडं : ‘रामजी बंडर्र याने मािकोजी बडंर्र यार्ी फौज आचिकचह 
टालेटोले जमा करून.’ – ऐको ४७१. 
 
टाव पहा : टाहो 
 
टावकं, टावके न. चकफायतशीर चर्ऱ्हाईक; घबाड : ‘डॉक्टरसाहेब, पुन्द्हा आलं आपपयाला एक 
टावकं.’ – मावा २४९. 
 
टावरि न. र्हाफराळारे् िुकान; हॉटेल : ‘र्राण्याच्या टावरिातसुद्धा खातील....’ ह्न माजीर्ा ५२. 
 
टास चव. ठोस; कठोर; कठीि; भरीव; घट्ट; भरभक्कम. 
 
टास न. (नाचवक) लहान ओहळातून खारे पािी वाहिे. (कु.) 
 
टाहकळ, टाहकळी, टहाटळ स्त्री. टाकळा वनस्पती : ‘सीविी टाहकळी वहंेकळी ।’ – कापु २२·१४.
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टाहळ, टाहळा, टाहळी, टाहाळ, टाहाळी पहा : टहाळ र्. 
 
टाहारा पु. िंडारीतील नार्िाऱ्याचं्या हातातील िंड. 
 
टाही स्त्री. लहान मुलारें् ट्याहा ंट्याहा ंरडे. (चि. मारिे, भरिे, घेिे.). [ध्व.] 
 
टाहुवा पु. आलाप; टाहो : ‘तेथ टाहुवा करीचत र्िवाके ।’ – ऋव १८. [ध्व.] 
 
टाहुर न. १. िारूर्ा रु्त्ता. २. टावरन. (र्ो.) [र्ं. टॅव्हनच] 
 
टाहो पु. १. (मोर, बर्ळा र्.) काही पक्ष्यारें् ओरडिे; (त्यावरून) िीघच आिोश; मूल 
उपजपयानंतररे् पचहले रडे, ट्याहा ंट्याहा;ं ओरडिे (मूल र्.रे्). (चि. फोडिे, घेिे.) : ‘िंाला कुमार 
अदु्भतरूप करी तत्क्षिींर् तो टाहो ।’ – मोसभा १·८०. २. हंबरडा; चवलाप; झककाळी, आरोळी; मोठ्याने हाक 
मारिे; घोष; र्लबला : ‘तुका करी टोहो : पाहे रखुमाईर्ा नाहो :’ – तुर्ा २१४२. ३. जचमनीतून वाफा 
चनघिे. (चि. फुटिे). 
 
टाहो पु. लाभ. 
   
टाळ स्त्री. जबडा; तोंड : ‘पिर टाळीत धरून भिेूवानंा वाकून नमस्कार केला.’ ह्न मकथा १४०. [त. 
शालर–रा; ताळम्] 
 
टाळ पु. १. काशार्ी पोकळ िंाजं. (चि. वाजचविे, कुटिे.). २. (संर्ीत) ताल धरिे. ३. बलैाच्या 
र्ळ्यातील घंटा. (व.) [सं. ताल] (वा.) टाळ िाविे – र्प्प करिे; बिं करिे : ‘राज्यार्ा ताळेबिं ज्याला 
मुखोद्र्त आहे त्याला आम्हाला टाळ लावायला फारसा वळे लार्िार नाही.’ – स्वामी १७. टाळ वाजिे – 
१. साठा, कोठारातील वस्तू संपिे. २. पायातं पाय अडकिे. 
 
टाळ पु. (शतेी) नारं्राच्या पानाप्रमािे चिसिारे झिडात बसचवलेले पाभरीरे् फि. (बे.) 
 
टाळ पु. लाडंोरीरे् लहान चपलू. (जुन्नर) 
 
टाळ चव. मधोमध एक वतुचळ असलेले (मोती). 
 
टाळ स्त्री. भोक : ‘मराठ्यानंी सुरंुर् लावला की त्याने उलट सुरंुर् लावनू सुरंुर्ानंा टाळी पाडावी.’ 
– वमो. 
 
टाळ चव. शुभाशुभ र्ोष्टींत स्वाथासाठी वावरिारा (मािूस). (कु.) 
 
टाळ पु. टहाळ; लहान फािंी : ‘खते न वापरता रुईर्ा टाळ, शिेमूत र्.च्या साहाय्याने...’ – 
माजीर्ा ४२४. (राजा.) 
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टाळ, टहाळ चिचव. स्पष्ट; पूिच. (जुन्नर) 
 
टाळकि, टाळकर, टाळणदनी, टाळणदशी चिचव. स्पष्टपिे; उघडपिे; स्वच्छ (चिसिे चियापिाबरोबर 
उपयोर्). 
 
टाळकरी पु. टाळ वाजचविारा : ‘शभंरिीडश ेटाळकरी जमले.’ – माआ ११. 
 
टाळकाहाळ पु. टाळ आचि भेरी. 
 
टाळकुटेपिा पु. (झनिाथी) टाळ वाजचवण्यार्ी सवय; भजनात वळे घालविे : ‘...त्याचं्या 
नामसंकीतचनामुळे टाळकुटेपिार्ी साथ फैलावनू समाज रसातळाला रे्ला...’ – संवासाफ ४८. (ल.) वळे 
घालवण्यासाठी चनरथचक र्र्ा करत बसिे. 
 
टाळकुट्या, टाळघाशा चव. १. (झनिाथी) टाळ वाजचविारा; ढोंर्ीपिाने भजन, कीतचन करिारा. २. 
(ल.) वळे घालवण्यासाठी चनरथचक र्र्ा करत बसिारा (मनुष्ट्य). ३. (ल.) पायातं पाय अडकवनू र्ालिारा 
(घोडा). 
 
टाळके न. १. (झनिाथी) डोके; मस्तक; बोडके; टकले. [सं. तालम्, तालकम्] (वा.) टाळके शेकिे 
– १. मारिे; बडचविे. २. तोटा येिे. टाळक्यावरचे केस काढिे – नार्विे : ‘स्वामी तरी शभंर नंबरी आहे 
का? नायतर िेसायाच्या टाळक्यावररे् केस काढून पोबारा करायर्ा...’ – अर्ोर्र ५. 
 
टाळघोळ पु. िंाजंा वरै्रे वायारं्ा मोठा र्जर. 
 
टाळिे सचि. १. िूर करिे; नाहीसे करिे; र्ुकचविे; बिं करिे; काढून टाकिे; लोटिे; घालचविे 
(संकट, िुःख, त्रास, साथ र्.). २. करमिूक करिे; िुंलचविे; रंजन करिे. ३. लोटिे; घालचविे (वळे). 
४. अळंटळं, टाळाटाळ, टोलवा–टोलवी करिे; लाबंिीवर टाकिे; वळे काढिे. [सं. टल्; क. टलाचयसु] 
 
टाळधरी, टाळधारी, टाळधाऱ्या चव. टाळ वाजचविारा. 
 
टाळनसार चव. सुरेख; नीटनेटका. 
 
टाळबद्ध चव. तालात असलेला; ठेक्यात बसचवलेले.  
चिचव. (र्ायन) योग्य तालावरील (र्ािे). [सं. तालबद्ध]  
 
टाळमुळं  चिचव. मूळ आचि शेंडा; (ल.) वरपासून खालपयंत. 
 
टाळसूर   पु. योग्य काल व आवाज; तालसूर. 
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टाळा पु. १. ढकलाढकल; टोलाटोली; पोकळ बढाई. (चि.मारिे). २. टाळिे; पचरहार; अडथळा; 
रु्ंर्ारा (त्रास, उपरव, संकट यानंा) : ‘तो चनजरु्रुसुत म्हिुचन न िे पचरभव िे तयाचस कचव टाळा ।’ – 
मोभीष्ट्म ६·५७. (वा.) टाळा देिे – अंर् काढिे; चवन्द्मुख होिे : ‘आ समई व्यथच मार खाऊन घोडे मािूस जाया 
कराव ेहें ठीक नाही. या वेळेस टाळा यावा.’ ह्न ऐको ४७१. 
 
टाळा पु. १. तोंडाच्या वरच्या जबड्ार्ा आतील भार्. २. (झशपी) र्ािंवा. (क.) ३. (र्मच.) मोट 
चशवतेवळेी िोन अधोडींमधील वरच्या बाजूस लावलेला कातडी तुकडा; चजभेच्या वरच्या र्ामड्ार्ा र्ारं्ला 
जाड भार्. ४. िारार्ी एक िंडप, फळी. (बे.) [सं. तल] (वा.) टाळा कोरिे – वहाि, जोडा र्त्यािींच्या 
खालच्या तळास नक्षी पाडिे. टाळा वासिे – आ वासिे : “आचि?” चफरंर्ोजींनी टाळा वासला.’ – श्रीयो 
२०२. टाळ्यािा णटपरू नसिे – जीभ सारखी वळवळिे; तोंड कधी बिं नसिे : ‘चतच्या टाळ्याला चटपरू 
नव्हते.’ – परेपा २७०. 
 
टाळा पु. जोंधळ्यारे् ताट. (चि. लाविे). (बे.) 
 
टाळा, टाळी पु. टहाळा; लहान फािंी : ‘मोडोचन वु्रख्यार्ा टाळा । लवलचवत पत्रारं्ा कोवळा । आला 
घेऊचन ॥’ – चिपु ८२. 
 
टाळा पु. कुलूप : ‘कामकचळकेसीं टाळी घातली ।’ – चशव १९०. [ते. टाळमु] 
 
टाळाटाळ, टाळाटाळी स्त्री. र्ालढकल; भलूथाप; र्ुकवार्ुकव; अळंटळं; टोलवाटोलव. [क. 
टाळाटोचळ] 
 
टाळी–टाणि स्त्री. १. एका तळहातावर िुसरा तळहात मारिे; िोन तळहात एकमेकावर आपटपयाने 
होिारा आवाज; ताल. (चि. वाजचविे, वाजिे, चपटिे, मारिे.). २. (र्ायन) र्ाताना हाताने ताल धरिे. 
३. हातावर हात वाजचविे (फचजती, आनंि िशचचवण्यासाठी, संकेत करताना). ४. हातावर हात मारिे; वर्न 
िेिे (सौिा ठरचवताना). [सं. ताल, ताचलका] (वा.) टाळी देिे, टाणि देिे – १. कोित्याही खेळास प्रारंभ 
करिे. २. िुसऱ्याने साचंर्तलेली र्ोष्ट पटली असे िाखचविे. टाळी चेिणविे, टाणि चेिणविे – समाधी 
लाविे. टाळी वाजिे, टाणि वाजिे – लग्न लार्िे. टाळीस टाळी िेिे – वचरष्ठाच्या म्हिण्यास मान 
तुकचविे; हाजंी हाजंी करिे. टाळ्या देिे – पसंतीिशचक झकवा प्रशसंात्मक टाळ्यारं्ा र्जर करिे. 
 
टाळी स्त्री. उपेक्षा; रेंर्ाळिे. (चि. लाविे, िेिे.). 
 
टाळी स्त्री. लय; ध्यान; समाधी. (चि. लाविे) : ‘पंर्चवषय एकवटुचन । लाचवली टाळी ।’ – चिपु 
२·३१·४१. पहा : ब्रह्मटाळी [सं.ताल] 
 
टाळी स्त्री. १. कानठळी; िडा : ‘वाऱ्यानें जाऊं पाहे अवनी । टाळी कानीं बसैली ।’ – एरुस्व १२·१०५. 
२. र्ुनेर्च्ची जमीन. [सं. ताल] 
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टाळी अव. िोन्द्ही जाभाडे, जबडे. [सं. तालु] (वा.) टाळी आत्मा िावनू बसिे – १. समाधी लावनू 
बसिे. २. रुसून चनश्चल बसिे. 
 
टाळी, अटाळी स्त्री. १. चबनछपरार्ी र्ुनेर्च्ची. २. चठर्ळ. [सं. अट्टाचलका] 
 
टाळीचा घोडा मुलींर्ा एक खेळ. 
  
टाळीपटकी स्त्री. हातावर हात मारून (वर्न िेऊन) केलेला करार; पक्का करार (सौयार्ा). (चि. 
करिे). 
 
टाळुकी  स्त्री. फािंी : ‘म्हिे येसेरे्या मुळातुनु । टाळुकी येर्ल चनपजुनु ।’ चिपु ३४·४१. 
 
टाळू, िाळू स्त्री. १. डोक्यार्ा वरील व पुढर्ा भार्; मस्तकाग्र; कवटी. २. टाळूवर ठेवलेले केस. ३. 
तालुप्रिेश; तोंडाच्या वरच्या जबड्ार्ा आतील भार्. [क. तले=डोके, सं. तालु; त. शुचळ] (वा.) टाळू 
भरिे, िाळू भरिे – (र्मच.) टारे्खालर्ा भार् उर्लून िेिे. टाळू भरिे, िाळू भरिे, टाळवेस िाविे – 
(बायकी) लहान मुलाच्या टाळूस तेल लाविे झकवा न्द्हाऊ घालण्यासाठी तेल लाविे. टाळू राखिे, िाळू 
राखिे – केस राखिे : ‘ईश्वराने टाळू राखली होती.’ – व्यंमाक १०. टाळूवर िेि घाििे, टाळूवर िेि 
ओििे – काम होिे; र्रज भार्िे; साहाय्य करिे. टाळूवर णमरे वाटिे – एखायावर पूिच ताबा र्ालचविे, 
अंमल र्ाजचविे. टाळूवर हाि णिरणविे – फसचविे; बुडचविे. टाळूस, टाळेस, टाळवेस णटपरू िागू न देिे 
– १. आपपया अंर्ावर येिारी बाजू मोठे शब्िपाचंडत्य करून उडवनू िेिे; काा याकूट करिे; अघळपघळ पि 
मुद्दा सोडून बोलिे. २. आरोप शकूे न िेिे; सहन न करिे. मढ्याच्या टाळूवरचे िोिी खािारा – अचतशय 
कृपि व नीर्.  
 
टाळू स्त्री. (चर्त्रा नक्षत्राच्या लोखंडी र्रिात पडलेपया पावसाने) जचमनीर्ा बनलेला चर्कट व जाड 
थर. (सामा.) जचमनीर्ा टिक थर, भार्. (चि. धरिे, िेिे.). [सं. तालु] (वा.) टाळू येिे – जचमनीस 
खरपुड्ा येिे : ‘लोक म्हितात जचमनीला टाळू आली आहे.’ – के ३०·३·१९३७. 
 
टाळू स्त्री. तबपयाच्या शाईर्ा मध्यभार्. [सं. तालु] 
 
टाळूचा दाि (सापार्ा चवषारी िात टाळूपाशी असतो आचि तो त्याला फार जपतो त्यावरून) अचतशय 
आवडती वस्तू; चजवार्ा कचलजा. 
 
टाळूनखी स्त्री. भाडं्ाच्या साधं्यावर िोन ओळी कोरण्यासाठी वापरावयारे् कासारारे् साधन. 
 
टाळू पडिे– लहान मुलारं्ा होिारा एक रोर्. याने मुले रोड, चकरचकरी होतात. 
 
टाळे न. १. कुलूप. २. कुलपाच्या झकवा घड्ाळाच्या खालरे् झकवा वररे् अंर्, बाजू. ३. पाण्याच्या 
नळामधील वाऱ्यासाठी असलेले उभे िार; त्या िारार्ी फळी; मोरीमधील र्ाळ काढण्यासाठी मधोमध ठेवतात 
ते िार; [सं. ताल, तालकम्] (वा.) टाळे ठोकिे – बिं करिे : ‘उया पोचलसानंा सुर्ावा लार्ून त्यानंी 
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िुकानाला टाळं ठोकलं...’ – एपर्ार ७३. टाळे पाडिे – भोक पाडिे; भर्िाड पाडिे : ‘त्या सुरंुर्ानें रात्री 
टाळें  पाडून फौजेर्ी फौज आत जावीं असें केलें  आहे.’ – ऐको ४७२. 
 
टाळे न. १. आढे; पोटमाळा; छपराच्या मध्यभार्ार्ा वासा. २. र्मारतीर्ी िशचनी बाजू. [सं. तल] 
 
टाळे न. िंाडाच्या फािंीवरील मधारे् पोळे. (को.) 
 
टाळे न. जोड्ार्ा तळ. [सं. तल] 
 
टाळेिून खीस पडिे - (उप.) अचतशय जोराने टाळघोष करिे. 
 
टाळे न. भोक. 
 
टाळेटाळे पु. अव. पुडं; जमातिार; िंरे्खोर : ‘चवराण्या वरै्रे टाळेटाळे जमा होऊन मुलखातं धूम 
माडंली आहे.’ – ऐको ४७१. 
 
टाळेबंदी स्त्री. मालकाने चर्रिी झकवा कारखाना बिं ठेविे; कामर्ारारें् काम थाबंवनू त्यानंा 
कामाच्या जारे्त प्रवशे न िेिे. 
 
टाळेभेकरा चव. वडेसर; तकच टी; र्िम. (कु.) 
 
टाळेभेकरे न. १. एका जातीरे् माकड. २. मलबारातील एक रानटी जात व त्या जातीतील 
व्यक्ती. हे लोक कमरेभोवती िंाडाच्या लहान डहाळ्या झकवा पाला बाधंतात व बाकीरे् शरीर उघडे ठेवतात. 
 
टां 
 
टांक, टांका चिचव. ताबडतोब; त्वचरत; टाकोटाक (चि. रे्पिे) : ‘चवनािी आिों जातंी टाकं घडावयेा 
िुसु ॥’ – चिपु ४८·५५; ‘तव ंपवचचत काळी घोडे सेळी में में करीत नीर्ाली : तेयाचंर्या टाकंा र्ेंपीचत : आचि 
िाईर्ा उबे राहाचत :’ – लीर्उ ११. . 
 
टांकि चव. चहमालयाच्या डोंर्राळ प्रिेशातील टाकंि िेशातील घोडा. 
 
टांकसाळ दर (वाचिज्य) नाण्यारे् त्यावर टंचकत केलेले मूपय. 
 
टांका पु. सुईर्ा शेंडा. 
 
टांग स्त्री. टारं्ण्यार्ी चतपाई; काटा टारं्ण्यारे् साधन. (कर.) 
 
टांग न. मस्तक : ‘फुलारे्या भोर्ा । लाचर् पे्रम टारं्ा ।’ – ज्ञा १३·५५६. 
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टांग, टांगडी स्त्री. १. (अवहेलनेने) तंर्डी; चटरीपासून पावलापयंतर्ा पाय; ढाप : ‘टारं् धरूचनया 
र्र्नीं ।’ ह्नमपापू १३५. २. चवशषेतः ढेंर्; िोन पाय जचमनीवर एकापुढे एक तािून टाकले असताना 
त्याचं्यामध्ये राहिारे अंतर. [झह. टारं्; सं. टंक्, टंका, टंर्ा] (वा.) टांग किबिे, टांगडी किबिे – १. (ग्राम्य) 
लग्न करिे. २. आंघोळ करिे. टांग बांधिे, टांगडी बांधिे – एखायारे् रु्ह् उमजून घेऊन त्यावर वरर्ष्ट्मा 
चमळचविे. टांग मारिे, टांगडी मारिे – १. िाडंी मारिे; नोकरी, व्यवसायात अनुपल्स्थत राहिे. २. (कुस्ती) 
पायावर लाथ मारून पाडिे. ३. आर्णथकदृष्ट्ट्या बुडचविे; फसचविे. टांगड्या िोडिे – पायचपटी करिे. 
टांगेखािून जािे –  हार जािे; पराभतू होिे; नम्र होिे. 
 
टांगटोिा पु. (चिकेट) र्ेंडू पायामंधून मारे् जाईल असा टोला. 
 
टांगिे सचि. लोंबकळिे; लोंबचविे; लटकचविे; अधातंरी ठेविे;  अडकचविे. [सं. टंकि, तंक्, तंग्.] 
(वा.)  टांगिीिा िागिे – काय होिार या काळजीने बेर्ैन होिे : ‘लोकारं्ा जीव टारं्िीला लावत होते.’ 
– विे ३४. टांगल्यासारखे वाटिे – बेर्ैन होिे; काय होिार हे न कळपयामुळे अस्वस्थ वाटिे : ‘काहंी 
चनचश्चत असे ठरेपयंत टारं्पयासारखं त्याला वाटायर्.ं’ – कोसला ३२. 
 
टांगणदवा, टांगिा णदवा पु. लोंबता चिवा; टारं्ता येईल असा चिवा; लामि चिवा. 
 
टांगर चव. िाडंर्ी (स्त्री).  
 
टांगरा पु. खुजा बैल. (कु.) 
 
टांगरे, टांगूळ न. िोरीला घट्ट पीळ बसण्यासाठी व नंतर मारलेली र्ाठ आवळण्यासाठी उपयोर्ात 
आिायर्ी काठी; अशी मारलेली र्ाठ. 
 
टांगि, टांगूि न. मासे धरण्यारे् मोठे जाळे वर ओढण्यासाठी घेतलेला लहान िाडंा. (कु.) 
 
टांगसी स्त्री. वरि वाढण्यार्ी लहान वाटी. (िंाडी) 
 
टांगळ स्त्री. (ग्राम्य) कसबीि; राडं. 
  
टांगळ चव. १. लाबंटागं्या. २. लाथा मारिारी (र्ाय). 
 
टांगा पु. घोडार्ाडी.  [क.] 
 
टांगाघोडे न. आकड्ाचं्या जुर्ारातील पचरभाषा : ‘टारं्ाघोडे म्हिजे सहार्ा आकडा.’ – मकथा 
६१–३१. 
 
टांगाटोिी, टांगाटोळी स्त्री. उर्लबारं्डी; हातपाय धरून उर्लून नेिे : ‘पोऱ्हं झनघाले चशक्याले । 
कधीमधी टारं्ाटोली ।’ – बर्ा १०७. 
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टांगापढाव पु. टारें् थाबंण्यार्ी जार्ा; तळ : ‘रुक्मा रस्ता र्ालू लार्ली. टारं्ापढावापाशी आली.’ 
– वानर्ी २२३. 
 
टांगे न. १. (चतरस्काराथी) पहा : टाकुिे : ‘प्रभतु्वें साचंसिले कव्हिी । धनुवीचत टारें् ।’ – ऋव ६१. 
२. तंर्डी : ‘काळार्ें टारं्ें मोचडलें  ।’ – िास ५·९·४१. ३. मस्तक; टाळू. 
 
टांटू न. बिुंकीर्ी र्ोळी सोडताना होिारा आवाज. 
 
टांिरिे  चि. मनात फुर्िे. 
 
णट 
 
णटक स्त्री. १. डोळ्याच्या बाहुलीवर येिारा पाढंरा चठपका. २. मोत्यार्ा झकवा जडावार्ा र्ळ्यात 
घालण्यार्ा िाचर्ना. 
 
णटक, टीक स्त्री. चटकली; रवा : ‘पाथा सोनयार्ी चटक । सोनयासी लार्ली िेख ।’ – ज्ञा १४·३८३. 
[सं. चतलक] 
 
णटकणटक, णटकणटका चिचव. १. (करिे या चियापिासह) चमिचमि (जळिे). २. उते्तजन िेिे; 
रे्तचविे; उठाविी करिे. [ध्व.] (वा.) णटकणटक करून राहिे, णटकणटका करून राहिे – अत्यंत र्चरबीत 
चिवस काढिे. (शवेटर्ी धुर्धुर्ी असिे असा मूळ अथच.). 
 
णटकणटक, णटकणटकी स्त्री. १. चविंिाऱ्या चिव्यार्ी चमिचमि; मािसार्ी अखेरर्ी धुर्धुर्ी. २. चवचशष्ट 
आवाज (घड्ाळ वरै्रेर्ा). [ध्व.] 
 
णटकणटकिे अचि. १. चमिचमििे; चिंरूचमरू असिे (मालचवण्याच्या वळेर्ा चिवा.). २. (ल.) 
मृत्यचू्या वळेर्ी धुर्धुर्ी असिे. ३. चटकचटक असा आवाज करिे. 
 
णटकणटळा पु. नखरा; शृरं्ार; नट्टापट्टा. 
 
णटकिे अचि. १. शवेटपयंत कायम राहिे; चवनाअडथळा र्ालू राहिे; नाश न पावता राहिे; चनभाव 
लार्िे; उभे असिे; तर् धरिे; सहन करिे (वस्तूसंबंधी योजतात.). २. (एखायाजवळ) राहिे; वास करिे; 
(असलेली ल्स्थती) र्ालू असिे; चर्कटून राहिे (स्वास्ा याच्या दृष्टीने); थारा असिे (मािसासंबधंी 
योजतात.). ३. (िुकानिारी) चर्ऱ्हाईक चर्कटून राहिे. [झह. चटकना; सं. चटक्=जािे] 
 
णटकिे अचि. उड्ा मारिे (हरीि र्त्यािी). 
 
णटकणमरविा चव. नीटनेटका; चिखाऊ पि पोकळ (मािूस, वस्तू). (राजा.) 
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णटकम टोिा पु. नट्टापट्टा. (िंाडी) 
 
णटकरी, णठकरी स्त्री. जचमनीवरं चवचशष्ट प्रकारर्ी आकृती रेखाटून िर्डाच्या झकवा खापरीच्या लहान 
तुकड्ाने लंर्डत खेळावयार्ा मुलारं्ा खेळ; मामामामींर्ा खळे. (ना.) 
 
णटकि स्त्री. उडी; कुिी. (चि. मारिे, घेिे.). 
 
णटकिग चव. शोचभवतं; जचडत; जडावार्ा (अलंकार) : ‘तेवीं नवरु्ि चटकलर् । लेिें ब्राम्हिार्ें 
अव्यंर् ।’ – ज्ञा १८·८५४. 
 
णटकिस चव. नीटनेटका; टापचटपीर्ा. (व.) 
 
णटकिा  पु. १. कपाळावर र्ंध, र्ोपीर्िंन, कंुकू र्त्यािीर्ी वाटोळी झकवा र्तर िुसऱ्या 
आकारार्ी लावलेली खूि (ही शोभेसाठी झकवा चनरचनराळ्या धमचपथंारं्ा भेि िशचचविारी असते); चतलक; 
मोठा चटळा. २. (ल.) कुळातील झकवा जातीतील श्रेष्ठ पुरुष. [सं.चतलक] 
 
णटकिी  स्त्री. १. लहान चटकला, चठपका. २. बायकाचं्या कपाळावर लावतात तो कंुकवार्ा 
लहान चटकला; लहान वाटोळी वस्तू (अभ्रक, मेि, कार्, जरतार, िंीर् र्.र्ी); लहान पोळी; र्ािंकी. ३. 
(ल.) नट्टापट्टा झकवा नखरा करिारी स्त्री : ‘असपया लै छपन्न चटकपया बचघटपयात म्या...’ – रैत १४५. 
[चटकला यारे् लघुत्विशचक] 
 
णटकिी  स्त्री. १. वाफ्यातून उपटून िुसरीकडे पुन्द्हा लावायरे् भाजीपापयारे् रोप, रोपटे. २. एक 
औषधी वनस्पती. चहर्ी पाने नखाएवढी बारीक व फुले ताबंडी झकवा पाढंरी असतात. 
 
णटकिीचे शेवाळे  ल्स्थर पाण्यामध्ये मुक्तपिे तरंर्िारी लेम्ना प्रजातीमधील जलवनस्पती. 
 
णटकिीणमकिी स्त्री. विेीफिी; नट्टापट्टा; चटळाटोपी; नखरा. 
 
णटकिे न. पातळ कालवि. (कु.) 
 
णटकल्यापािी न. मुलींर्ा एक खेळ. यार्ा उल्लेख वात्सायनसूत्रात आढळतो. 
 
णटकविी स्त्री. जपून ठेविे; शाबुती. 
 
णटकविीचा चव. ठेविीर्ा; चटकाऊ; काळजीपूवचक वापरलेला. 
 
णटकवना चि. १. िेिे. २. बळाने घ्यायला लाविे. (िंाडी) 
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णटकणविे सचि. १. जपून ठेविे; शाबतू राखिे; कायम राखिे; तर्विे. २. (िुकानिारी) चर्ऱ्हाईक 
चमळवनू कायम राखिे; जोडिे. 
 
णटकणविे सचि. १. चवकत घेतलेपया मालार्ी झकमत रोख िेिे. २. लर्ाविे; मारिे : ‘िोन्द्ही हात 
एकत्र पकडून वडील मला िुसऱ्या हातानं पटापट चटकवत राह्रे्.’ – कोसला ९. 
 
णटकशी, णटक्षी स्त्री. अंकुर; कोवळा शेंडा; चडकशी : ‘र्ार फुलं, एखािं बेलार्ं पान, र्ार तुळशीच्या 
चटकशा, असं असलं की त्यारं् ंभारे्.’ ह्न पडघ ६५. 
 
णटकस स्त्री. चतकीट. (व.) 
 
णटकसकटगिा चव. १. हलका; भरुचकन उडिारा. २. ऐटबाज; ढबिार; अलबत्या र्लबत्या. 
 
णटकसा चव. सुर्ंधी उटिे. (व.) पहा : णचकसा 
 
णटका पु. १. पहा : णटकिा १. २. (ल.) जनावराच्या कपाळावरील वाटोळा, पाढंरा चठपका. [झह.; 
सं.चतलक] (वा.) णटका कपाळी िागिे – डार् लार्िे; िोषारोप येिे. णटका िागिे – प्रख्यात होिे; 
कपाळावर चशक्का मारपयाप्रमािे असिे (कृत्य, र्ोष्ट). 
चव. कपाळावर र्ोल, पाढंरा चठपका असलेला (प्रािी). जसे – चटका घोडा, चटका बलै. 
 
णटका, णटक्का पु. राज्याचभषेक चवधी; झसहासनाचधचष्ठत होण्यार्ा समारंभ : ‘चटक्यार्ा हत्ती र्ारं्ला व 
घोडे उत्तम वरै्रे सामान समार्मे घेऊन येिे.’ – ऐको ४७२. 
 
णटका पु. मान; जबाबिारी : ‘वचडलपिार्ा चटका आता ं तुम्हास आहे. भलतसे लळे चर्रंजीवारं्ें 
पाळाव ेहे उचर्त आहे.’ – ऐको ४७२. 
 
णटकाईि चव. र्ािीर्ा हक्किार; युवराज. 
 
णटकाऊ  चव. शाबतू राहिारा; िीघचकाल र्ारं्पया ल्स्थतीत असिारा; िमिार; शाश्वत. 
 
णटकाऊपिा पु. चटकण्यार्ा रु्ि. 
 
णटकारिे न. जाडजूड िाडंके : ‘एक वावभर चटकारिे तोडून आिून त्या ढासळत्या भार्ाच्या 
बाजूने िाबनू चिले.’ – वावटळ ३३. 
 
णटकारना चि. आचता य करिे.  
 
णटकाव, णटकास  पु. कुिळ; चपकाव; खोिकामासाठी लार्िारे हत्यार. [क. चपकासु] 
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णटकाव पु. १. चनभाव; मजबुती; सतत चटकविी (एखाया चठकािी झकवा एखाया मािसाच्या संर्तीत 
सुखाने, सोयीने). (चि. होिे, चनघिे, लार्िे, धरिे.). २. चनभाविी; स्थैयच; खंचबरी; सहनशक्ती (वस्तूर्ी). 
(चि. होिे, चनघिे.). ३. बर्ाव; कायमपिा; यश. 
 
णटकाणविे सचि. १. (हाताने, काठीने) मारिे; लर्ाविे; भडकाचविे. २. पहा : णटकणविे 
 
णटकाळी  स्त्री. उंर् टोक; चशखर : ‘आम्ही एका टेकडीच्या चटकाळीला येऊन पोर्लो.’ – ससप्र 
७·८०. 
 
णटणकणटकी पहा : णटकणटक, णटकणटका 
 
णटकी स्त्री. उयोर्; व्यापार; धंिा; चनवाहारे् साधन; नोकरी. (चि. लार्िे, सापडिे, चमळिे.). 
  
णटकी स्त्री. १. रोपार्ा कोंभ; चडकशी; पालवी. (को.) २. पजंाबातील सप्ताळू नावारे् फळ. 
 
णटकुिी  स्त्री. कपाळावर लावलेला चटळा. 
 
णटकू पहा : णटकिा 
 
णटकूर न. पु. तुकडा. 
 
णटके पु. चठके; तीळ; मस; डार्. 
 
णटके पु. शते; वावर. 
 
णटकेकरी पहा : णटक्याचा धनी 
 
णटकोजी, णटकोबा पु. १. (झनिाथी) मानपानाच्या चटळ्यार्ा अचधकारी; बडे धेंड : ‘आम्हालंा 
सारं्िारे हे चटकोजी कोि?’ – रु्चश ११. २. पहा : णटक्याचा धनी 
 
णटकोर न. लाकडार्ा तुकडा. 
 
णटकोर न. कटकट; त्रास; र्ोंधळ (चि. पडिे) : ‘पारे्च्या घोडीर्ा पाये नलीत जाऊन चटकोर पडले. 
घोडी मेली.’ – पेि ९·४१. 
 
णटकोर, णटकोरा  चव. मोठा भसाडा. पहा : टकोर 
चव. र्ारं्ला. 
 
णटकोर, णटकोरे न. मोठा व संुिर घोडा. 
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णटकोरिे, णठकोरा, णठकोरे न. पु. १. काठी; सोटा; िाडंके. २. (अश्लील) चशस्न. हा शब्ि 
अचतशय मोठ्या व अचतशय लाबंट वस्तूस लावतात. जसे :– चटकोरिे–शते चटकोरा पाऊस र्. ४. ठोसा; 
रट्टा; तडाखा (चवशषेतः काठीर्ा). (चि. मारिे). 
 
णटकोरी, टकोरी  स्त्री. डोक्यार्ी कवर्ी; टाळके. (व.) 
 
णटकोळी, णटकोळे स्त्री. लहान पत्रावळ; चठकोळे. 
 
णटक्कि स्त्री. सततर्ा छळ; त्रास; खरडपट्टी; चशव्यारं्ा भचडमार. (चि. लाविे, माडंिे, करिे.). 
 
णटकं्कणटळा पु. र्ट्टीपट्टी; नखरा. (व.) 
 
णटक्का १. चजपह्ार्ा एक चवभार्. २. ज्या र्ावच्या जचमनीर्ी वर्चवारी, वाटिी व त्यानुसार आकारला 
जािारा कर याच्या सवच नोंिी िंालेपया आहेत असे र्ाव; स्वतंत्रपिे ओळखले जािारे र्ाव. 
 
णटक्का पु. १. जनावराचं्या कपाळावरील वाटोळा, पाढंरा चठपका. २. चठपके पडिारा चपकावरील रोर् 
: ‘तंबाखू ह्न यावर चटक्का... मर हे रोर् होतात.’ – सभा ११८. २. चटळा; चतलक. 
 
णटक्का, णटका स्त्री. पहा : टीक : ‘र्ळ्यातं चटक्का, ठुशी...’ – रे्तेचि २८. 
 
णटक्का, णटक्कोजी वज्रचटका. पहा : णटका र्.  
 
णटक्कार न. काठी; सोटा; िाडंके. पहा : णटकोरा : ‘बाजीबाबानंी... आवशेाने ते चटक्कार रेडकावर 
चभरकावले.’ – हपा १०९. 
 
णटक्की चव. छोटी; आकाराने लहान; चटर्की : ‘बोलता बोलता िोन चटक्की पोती घेटली...’ – खळाळ 
२०. 
 
णटक्की स्त्री. एक औषधी वनस्पती. जखमेतून वाहिारे रक्त थाबंचवण्यासाठी चहर्ा उपयोर् करतात. 
 
णटक्की स्त्री. नेट; चर्काटी. (कर.) 
 
णटक्की चव. कपाळावर पाढंरा चठपका असलेली (मेंढी). (जुन्नर) 
 
णटक्की स्त्री. सोय; तजवीज; संधान; तरतूि. (चि. जमचविे). (वा.) णटक्की िाविे – जेविार्ी सोय 
लाविे. 
 
णटकु्कजी  पु. चशष्ट : ‘लक्षीशी एवढ्या सलर्ीने वार्िारा हा कोि चटकु्कजी म्हिून त्याने वाकड्ा 
मानेने त्याला तीनतीनिा न्द्याहाळले.’ – हपा १९. 
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णटक्या पु. भातचपकास होिारा एक रोर्. 
 
णटक्याचा धनी १. जवळ ज्ञान, पैसा, अचधकार, सत्ता र्. नसतानाही पचरल्स्थतीमुळे ज्याला मानमरातब 
चमळतो असा मािूस. २. कंुकवार्ा धनी; मानापुरता मालक. ३. राजा; सत्ताहीन पिाचधकारी व्यक्ती. 
 
णटग न. डबके. 
 
णटच स्त्री. हटक; अपशकुन. (व.) 
 
णटच न. उसि. 
 
णटच, टीच, णटचु, टीचु पु. स्त्री. लहान वीत; अंर्ठा आचि तजचनी ह्ामंधील अंतर.   
 
णटचकिे चि. वाढविे; चपर्िे (बारं्डी). 
 
णटचकन, णटचकर, णटचणदनी, णटचणदशी चिचव. टर्टर्ा; टर्कन; चटर्की मारपयासारखा आवाज 
होऊन. [ध्व.] 
 
णटचकनी स्त्री. िार बिं करण्यार्ी आडवी पट्टी. (िंाडी) [झह.] 
 
णटचका चव. आखूड (वस्त्र); लहान; तोकडे. 
 
णटचका चव. पु. तडा रे्लेला; चवर्का. (व.) 
 
णटचकी स्त्री. १. चटर्का; टर्का. २. टाप; टर्की; बोटारं्ा प्रहार; र्ुटकी. (चि. मारिे, वाजचविे.) : 
‘ज्यानें चटर्कीनें माचरली । – ऐपो ४९. 
 
णटचकी, णटचकुिी स्त्री. लहान मुलारें् फुर्ीर पोट. (चि. फुर्िे, वर येिे.). 
 
णटचकी  चव. बारीक; लहान. 
 
णटचकीपािी मुलींर्ा एक खेळ. [ध्व. चटर्] 
  
णटचकुिी स्त्री. लहान मुलारें् फुर्ीर पोट. 
 
णटचणटच, णटचणटचा चिचव. पोटातील कुटकुट आवाजाप्रमािे आवाज होऊन.  
 
णटचणटची, णटणचणटणच पहा : णटचणटच 
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णटचिे, कटचिे उचि. १. चटर्की मारिे. २. र्ोटी, कवडी र्त्यािी लक्ष्यावर नेम मारिे; वधेिे. ३. (ल.) 
(पैसे) भरिे; िेिे. [सं. चतज्] 
 
णटचर, णटचरे न. डोक्यातील कृमी पडलेला व्रि; शरीराच्या कोित्याही भार्ात व्रिापासून पडलेले 
चछर. 
 
णटचरिे, णटचिे  अचि. तडा जािे : ‘तो घडा चटर्रतारं्’ – चमख १६८. 
 
णटचविे  सचि. रोख िेिे; हातावर चटकविे : ‘घ्या... तुमर्ी कोंबडीं, कुत्रीं सर्ळीं आिलीं आहेत. 
अकरा रुपये चटर्वले आहेत.’ – व्यव १८१. 
 
णटचा पु. (चवशषेतः नावार्ा चटर्ा – उडिे, पडिे, होिे, करिे या चियापिाबरोबर) अपकीती; 
वाईट नाव; िुष्ट्कीती. 
 
णटचा पु. लहान मुलाच्या कपाळावरील काजळार्ी तीट. (चि. लाविे, लार्िे.) (को.) 
 
णटचीव चव. साफ केलेपया घडीव िर्डारें् (जोते). 
 
णटचुकिी स्त्री. १. लहान फुर्ा. २. चर्की. (िंाडी) 
 
णटचुकिी चव. लहान. (िंाडी) 
 
णटचूणमचू चव. चठसूळ; न चटकिारे. (व.) 
 
णटचे न. तीव्र विेना; उसि; पीडा (शरीरातील). (चि. भरिे, उतरिे.). 
 
णटचे न. र्ळू; पुळी; करट. पहा : णटचर  
 
णटच्चनू चिचव. प्रत्यक्ष; समोरासमोर; भरपूर; रोखठोक; स्पष्ट. 
 
णटट न. १. पायार्ा र्वडा. २. चतकटे. 
 
णटट न. र्ोर् : ‘चटटातुं नळी । धरूचन ठाके ॥’ – ज्ञा ६·७७. 
 
णटटघर, णटटेघर न. अड्डा; सोंर्ट्यातंील कटघर; र्ाडी, र्ोरी, झशिळकी या तीन वाटावंररे्, 
चतठ्यावररे् घर : ‘तें चजिें कीं जुवारार्ें । चटटेघर ॥’ – ज्ञा १८·६७३. [सं. चतट्टा] 
 
णटटव न. १. मोटवि, र्ाक व त्याखालरे् िोन खाबं र्. (व.) २. खाबं व तुळई याचं्यामध्ये त्याचं्यार् 
जाडीर्ा लाबंट, जाड ठोकळा. (खा.)  
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णटटवी, णटटवरी, णटणटवरी स्त्री. बहुरंर्ी व चिसण्यात सुरेख असा एक पक्षी. यारे् अंडे सोनेरी 
असून त्यास र्ारं्ली झकमत येते. [सं. चटचट्टचभ, चटट्] 
 
णटटवी, णटटवरी, णटणटवरी स्त्री. पाटस्थळ; चपकास पािी िेण्यार्ी सरी. (को.) 
 
णटटाळी स्त्री. शेंडा. (को.) 
 
णटणटभ स्त्री. चटटवी. [सं.] 
 
णटणटय, णटटी न. चटट; पक्ष्याच्या पायार्ा र्वडा, चतकटे : ‘चटचटयातुं नळी । धरूचन ठाके ॥’ ह्न राज्ञा 
६·७७. 
 
णटटॅणनअम न. एक धातूरूप मूलरव्य. [र्ं.] 
 
णटणट्टभ पु. ताबंसू रंर्ार्ा नीलमिी. 
 
णटड्डी स्त्री. टोळ. [झह.] 
 
णटिणगण्या स्त्री. अव. खोड्ा; र्ाळे; रे्ष्टा; लुच्चेचर्रीर्ी भाडंिे; वात्रटपिारे् र्ाळे; उनाडक्या. 
(चि. मारिे). (को.) 
 
णटिणटि, णटिणटिा चिचव. १. उडतउडत; उड्ा मारीत; उसळी घेत (र्ेंडू). २. उड्ा मारिे; 
चखिळिे; हंुिडिे (लहान मुलाने). [ध्व.] 
 
णटिमिी, णटिमनी पु. स्त्री. १. घंुरु्रमाळा : ‘बलैाचं्या चटिमण्या हलत होत्या.’ – बाचवबु १४३. २. 
तुितुिे. 
 
णटन पु. न. १. एक धातू; जस्त. २. पत्र्यार्ा वाटोळा डबा. [र्ं.] 
 
णटनपट, णटनपाट न. १. जस्तारे् वजनाने हलके भाडें. २. (ल.) चभकार; िचररी; क्षलु्लक; 
कुर्कामी. [र्ं. चटनपॉट] (वा.) णटनपट वाजिे, णटनपाट वाजिे – चिवाळे चनघिे; फडशा पडिे. 
 
णटनपाट  चव. पोकळ. (िंाडी) 
 
णटप स्त्री. खुषी; बचक्षसी; वाढपी, सेवक र्.ना त्यानंी केलेपया कामाबाबत चिलेली चकरकोळ रकमेर्ी 
बचक्षसी. [र्ं.] 
 
णटप स्त्री. १. पद्धत. २. लहान घंुर्रू; घंटी. (व.) 
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णटप न. अश्रू. (चि. काढिे, र्ाळिे, रडिे). 
 
णटप पहा : टीप 
 
णटपक पु. चटपून घेिारा; शोषनू घेिारा.  
 
णटपकिे  अचि. चठबकिे; थेंब थेंब पडिे; र्ळिे. [सं. चतप्; ध्व.] 
 
णटपका पु. १. चठपका; थेंब; झबिू. २. डार्; खूि; चर्न्द्ह. ३. (ल.) बारीक चटकला. ४. र्ळती; सततर्ी 
चठबकिी (पाऊस, र्ळिारे पाखे, ओले वस्त्र यारं्ी). (चि. लाविे, माडंिे, करिे.). ५. (ल.) हळूहळू पि 
सततर्ा मार. [ध्व.] 
 
णटपकागद, टीपकागद पु. शाई चटपून, शोषनू घेिारा कार्ि. 
 
णटपगारी, णटपणगरी स्त्री. र्ुन्द्याने झभत वरै्रच्या िरजा भरिे : ‘िेऊळ र्ळत असे त्यास... चटपर्ारी 
करचवली.’ – तीप्र २७३. 
 
णटपणटप स्त्री. १. पहा : णटपका ४. (चि. र्ळिे). २. (ल.) तर्ािा; चनकड; टुमिे. (चि. लाविे, माडंिे, 
करिे.). ३. र्ळती. 
 
णटपणटप, णटपणटपा चिचव. र्ळण्यार्ा टपटप असा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
णटपटॉप, णटपटॉप चव. नीटनेटका : ‘चटपटॉप पोषाखातील ड्रायव्हर...’ – रु्मा २५. २. वक्तशीर; 
भरपूर; पूिच : ‘वषचभर ह्ानंी चटपटाप अभ्यास केला होता.’ – कोसला ८८. [रं्.चटपटाप] 
 
णटपि न. १. चर्ठ्ठी; स्मरिपत्र; टार्ि; यािी. २. जन्द्मपचत्रका. ३. लहान चववरि; टीका. [क. 
चटप्पचि; टीप–पु;झह. चटप्पिी;सं. चटप्पनकम्] 
 
णटपि न. १. उडी; उशी (वाघार्ी). (चि. टाकिे). २. नेमलेले स्थान झकवा वेळ; तोफ झकवा बाि 
यारें् लक्ष्य; तारकीट. (वा.) णटपिास येिे – आटोक्यात येिे; आवाक्यात, कके्षत येिे. (को.) 
 
णटपि न. धान्द्य पेरण्यार्ी भोक असलेली नळी; चतफि : ‘चबयािारं्ी ओटी घेऊन आचि चटपि जंुपून 
भपया सकाळी लोक रानाकडे जाऊ लार्ले.’ – बनर्र ४०. 
 
णटपि न. चशविचटपि अशा जोडशब्िात. पहा : णटपिे 
 
णटपिबाज चव. काटेकोर; करारी; वक्तशीर र्. : ‘रं्ग्लंडमधील छापखानेवाले र्कडच्यापेक्षा मोठं 
चटपिबाज.’ – कआत्म ४३४. 
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णटपिी स्त्री. १. यािी, टार्ि र्. करिे; टीप. २. पहा : णटपि १  
 
णटपिीस, टीपिीस, णटपनीस, टीपनीस पु. १. र्ावातील घराचिकारं्ी, लष्ट्करार्ी नोंि करून त्यावर 
पट्टी ठरचवण्यारे् काम करिारा अचधकारी; टीपकर. २. जकातीर्ा अचधकारी. 
 
णटपिे उचि. थेंब थेंब पडिे; र्ळिे; स्त्राव होिे. [सं. चतप्] 
 
णटपिे उचि. (वस्त्र र्.) चशविे; िोरा घालिे; टाका घालिे. 
  
णटपिे सचि. धान्द्यार्ा एक एक िािा वेरू्न घेिे. [सं. चडप्] 
 
णटपिे सचि. शाई, तेल र्त्यािी शोषनू घेिे; वस्त्राने पुसून काढिे; चटपकार्िाने शाई वरै्रे वाळविे; 
ओलेपिा शोषिे. 
 
णटपिे सचि. १. र्ोळी, बाि, र्ेंडू र्.नी लक्ष्य वधेिे; नेम धरून मारिे; (लढाईत) एकटा चनवडून काढून 
ठार मारिे. २. (खेळ) ईष्ट्येने पळून िंाड, िर्ड, खेळर्डी र्.स चशविे, स्पशच करिे. ३. नोंि करिे, घेिे 
(चटपि, यािी करिे; टार्ि करिे) : ‘स्वारारं्ी होिारी हालर्ाल बाजीरावाचं्या कानानंी चटपली.’ – राऊ 
२६८. [सं. चडप्] 
 
णटपिे सचि. र्ुना वरै्रेंनी झभत सारविे. 
 
णटपर चिचव. िंकिंकीतपिे (र्रं प्रकाशिे).  
पु. िेवळाच्या पुढे चिव ेठेवण्यासाठी िहा–पधंरा हात उंर्ीर्ी िर्डार्ी केलेली रर्ना; िीपमाळ. 
 
णटपरघाई स्त्री. १. नर्ाऱ्यावर र्ती वाजवताना झकवा चटपऱ्या खेळताना ज्याप्रमािे अखेरीस 
अचतशय जलिीने वाजवतात व खेळतात त्याप्रमािे अचतशय त्वचरत होिारी चिया. २. घाईने व जोराने केलेले 
कृत्य; अचतशय त्वरा; धुमश्चिी; जोरार्ी धावपळ, र्डबड : ‘क्षिभर तरवारीर्ी चटपरघाई जाली.’ – भाब 
४६. 
 
णटपरं न. अव. तुकडे : ‘...बानं जंुधळ्यार्ी चटपरं सोलून चिली होती.’ – मळिी ९७. 
 
णटपरी, णटपरू, णटपरे स्त्री. मापी पावशरे. 
 
णटपरी, णटपरू, णटपरे स्त्री. १. वीतभर लाबंीर्ी लहान काठी, िाडंी; काडंी (नर्ारा वरै्रे वाये 
वाजचवण्यार्ी, खेळातील, तसेर् हाताच्या बोटामध्ये चपरर्ळण्यासाठी घालण्यार्ी). २. (वाय) ताल 
धरण्यार्ी वीतभर लाबंीर्ी काठी. ही प्रत्येक हातात एक एक घेऊन एकावर एक आपटून ताल धरतात. ३. 
उसार्ा तुकडा. [सं. चडप् ] 
 
णटपरी स्त्री. १. कडा. २. शजेार. 
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णटपरी, णटपऱ्या स्त्री. न. एक प्रकारर्ा र्ाप; िोरीला पीळ घालून लाकडी िाडंी चफरवनू केलेपया छळार्ा 
एक प्रकार : ‘कोिाचह नको चटपरी । हें नाकींर्ी श्रमेचहजन कोचट पचर ।’ – मोकृष्ट्ि ४९४५. 
 
णटपरी, णटपरू स्त्री. न. अंर्ाला घट्ट बसिाऱ्या कपड्ामुंळे, िाचर्न्द्यामुंळे कमरेला होिारी विेना. (चि. 
लार्िे) : ‘घडीभर बसलें  तर कमरेला चटपरू लार्ते...’ ह्न र्ावंर्ाडा १६२. २. अचतशय िमपयामुळे अंर् 
ताठरण्याने होिारी विेना, िुःख. 
 
णटपसी चव. चिचव. ग्लानीत; चनश्चल : ‘तापानं तू चटपसी पडून होतीस.’ – जमा ९३. 
 
णटपळि स्त्री. चवचहरीतील पािी आटिे, कमी होिे. (को.) 
 
णटपा स्त्री. अव. (सास.) स्पष्टीकरिात्मक भाष्ट्य; खुलासेवजा मजकूर. 
 
णटपाड न. पािी साठचवण्यार्ा पत्र्यार्ा ड्रम, चपप : ‘पािी साठवायला चटपाड पाचहजेत.’ – स्मर्ा २५१. 
 
णटपायान न. वळे. 
 
णटपािे िागिे चि. वाजव ूलार्िे; वाजविे. (व.) 
 
णटपावि चव. ठरलेले झकवा ठरचवलेले. 
 
णटणपरा पु. फेरा : ‘तुमच्या म्होरं लाबंर्ा चटचपरा मारून आलुया.’ – बाब ३.  
 
णटपी स्त्री. १. लक्ष्य. २. डूख. (िंाडी) 
 
णटपीि स्त्री. एक फूलवेल. 
 
णटपुजी पु. (झनिाथी) चटकोजी; चशष्ट : ‘सवांवर टीका करिारे तुम्ही कोि चटपुजी लार्ून रे्लात मोठे.’ 
– चवजी ४२. 
 
णटपुसिे, णटपूसिे सचि. थेंब थेंब र्ळिे (भाडें, छप्पर, वस्त्र र्.); हळूहळू पािंरिे; चिंरपिे. 
 
णटपू न. थेंब; अश्रूझबिू. 
 
णटपून चिचव. नेमके; चनश्चयात्मक. 
 
णटपूर पु. चत्रपुर; िीपमाळ. (राजा.) 
 
णटपूर, णटप्पूर चव. र्कर्कीत; चपठासारखे, स्वच्छ पाढंरे शुभ्र (र्ािंिे). 
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णटपूरखेळ, णटपरखेळ, णटपूरघाई, णटपरघाई, णटपूरघाळी, णटपरघाळी पु. स्त्री. नर्ाऱ्यावर चटपऱ्या 
वाजवनू खेळायर्ा नार्. 
 
णटपूरखेळा, णटपरखेळा पु. नर्ाऱ्यावर चटपऱ्या वाजवनू खेळायच्या नार्ातील नार्िारा. 
 
णटपूरखेळे, णटपरखेळे न. (सोनारी) र्ौफुपयावरील पत्रा बसवनू ठोकण्यार्ी हातोडी. 
 
णटपूस न. १. थेंब : ‘केसानंा तेलार्ा चटपूस माचहती नाहीं.’ – वासुनाका १. २. पाण्यार्ा स्वपपाशं; 
तुषार; झशतोडा. ३. (ल.) चठिर्ीने जळून पडलेले भोक. ४. चठपका; झबिू; झटब. 
 
णटपूसिे, णठपूसिे अचि. थेंबाथेंबाने र्ळिे; थेंब पडिे. [सं. चतप्+स] 
 
णटपंूजी पु. र्जारिार; मालरु्जार. (व.) 
 
णटप्पि, णटप्पिी स्त्री. न. चटपि; टीप; खुलासा; स्पष्टीकरि; टीका; व्याख्या; संचक्षप्त लेखन; परामशच. पहा 
: णटपि [सं. चटप्पनकम्] 
 
णटप्पि पहा : णििि : ‘पुनः पेरिी िंाली की वाण्यार्ीर् चटप्पि पावात जाई.’ – व्यंमाक १४०. 
 
णटप्पि स्त्री. चवटी. (िंाडी) 
 
णटप्पस स्त्री. चमजास; ऐट. (व.) 
 
णटक्प्परा  पु. टोला; मार; ििका : ‘धोंड्ार्ा एक खच्चनू चटल्प्परा डोसकं र्वसून चिला.’ – 
र्ोतावळा ३९. 
 
णटबकिे  अचि. थेंब थेंब र्ळिे (पाऊस, वस्त्रातून पािी). [ध्व.] 
 
णटबका, णटबुक पु. १. चठपका; थेंब. २. डार्; कलंक; काचळमा. 
 
णटबना चि. १. पहारीने चछर पाडिे. २. बी पेरिे. 
 
णटबा पु. थेंब. (राजा.) 
 
णटबा पु. उंर्वटा. [झह. चटबरी] 
 
णटबी स्त्री. पहारीने जचमनीस केलेले चछर. [झह.] 
 
णटबुकिी स्त्री. िाबर्ीक पक्षी. (िंाडी) 
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णटब्बा पु. १. माडीवरर्ा सज्जा, र्लॅरी. २. टेकाड; उंर् जार्ा; उंर्वटा; माथा : ‘श्रीधर राजवाडे लाल 
चटब्बावरून...’ – तूमातूंमो १४२. (व.) 
 
णटब्बू पु. िोष; ठपका. (व.) 
 
णटभा पु. पानवलेीवर पडिारा एक रोर्; मेकाडा. 
 
णटभा पु. (र्मच.) टाका; टार्ा; चशवि; चशलाई. 
 
णटमक णटमक करिे पुढे पुढे करिे, मध्ये मध्ये करिे. (व.) 
 
णटमकारिे सचि. १. मारिे; र्ोपिे. २. डोळे वटारून पाहिे; कान उभे करिे. 
  
णटमकी स्त्री. १. लहान नर्ारा; टमकी. २. (ल.) ओरड. [ध्व.; सं.चडमचडम+क; क. टंचक, टमकु] 
(वा.) णटमकी देिे – जाहीर करिे. णटमकी वाजणविे, णटमकी बडणविे – १. अपकीती होिे. २. उिो उिो 
करिे; जाहीर करिे. 
 
णटमकुळ न. चठपका; पूज्य; शून्द्य. (तंजा.)   
 
णटमणटम  स्त्री. १. चटमकीर्ा आवाज. २. चपरचपर; कुरकुर; बडबड. ३. (ल.) रै्न; मजा. [ध्व.] 
 
णटमणटम  चिचव. मंिपिे (तेविे). 
 
णटमणटमिे अचि. मंि, क्षीि उजेड पडिे : ‘काही (चिव)े सिाच्यार् िुखिेकऱ्यापं्रमािे चटमचटमत 
चटमचटमत िूरवर पोर्तात.’ – जीली २५. 
 
णटमणटमा चिचव. टमटम; ढमढमा; चटमकीच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
णटमरूक न. टेंर्ूळ : ‘आपली उंर् मान आचि चतच्यावररे् उंर् चटमरूक चिसले.’ – वषा ४५. 
 
णटय्या, कटया, टुया चव. ताबंड्ा डोक्यारे् छोटे, लहान (पोपट) : ‘ताबंड्ा भडक र्ोर्ीरे् चटय्ये 
राघू फािंीवर उलटे होऊन जाभंळे खात असत.’ ह्न व्यंमाक ११२. 
 
णटरकी स्त्री. धार. (व.) 
 
णटरणटर  स्त्री. क्षिभरुं्र र्कर्काट, आनंि (एखाया चभकाऱ्याला एकाएकी चमळालेपया पैशाने 
होिारा झकवा एखाया महत्त्वाकाकं्षी मािसाला थोड्ाशा प्राप्तीने, चमळालेपया साधनापंासून होिारा); िचररी 
मािसार्ा र्ार चिवसारं्ा श्रीमंती डौल. [ध्व.] 
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णटरणटर  स्त्री. वाि; बडबड; कुरकुर. (िंाडी) 
 
णटरणटरा चिचव. र्मकून; र्कर्काटाने; िंर्मर्ाटाने. [ध्व.] 
 
णटरा पु. चटळा. (िंाडी) 
 
णटरी, टीर स्त्री. ढंुर्ि : ‘एक चटरीर्ा मृिंर् करून । वाकुंपया िाचवती वाजचवती ।’ – हचरचव 
१०·१४५. (वा.) णटरी णपटिे, टीर णपटिे – अत्यानंि होिे. णटरी िाटिे, टीर िाटिे – हैराि होिे. णटरी 
बडणविे, टीर बडणविे – बढाई मारिे. 
 
णटऱ्या चव. खुजट व अशक्त (चवशषेतः पशू). 
 
णटरा चव. हलकट; नीर्; लुच्चा; िुरु्चिी. 
 
णटिक, णटळक पु. १. चटळा. २. श्रेष्ठपिा िाखचविारा शब्ि. 
 
णटिणटिा चव. अशक्त; रोड. 
 
णटिंगी स्त्री. सायकलर्ी घंटी. (िंाडी) 
 
णटिा, णटणिया पु. टेकाड; उंर्वटा : ‘चिलीपार लाहून िरवाजाकडे मजमूच्या चटचलयावर यमुनातीरीं 
मुक्काम करून राचहले.’ – भाब ४२. 
 
णटल्लू, णटल्ल्या चव. लहान; खुजा; बुटका; ठेंर्ू व मजबतू. 
 
णटव स्त्री. ठाव; चठकािा. 
 
णटविे, णटवणटविे अचि. चटटवीप्रमािे चटवचटव असा आवाज करिे : ‘चटटव ेथोर चटवचटवती ।’ – 
मुआचि ३६·५८; ‘चटव नैचि – योचजता स्वाहाकारी’ ह्न वच्छाह ५९. 
 
णटवल्याबावल्या, णटवळ्याबावल्या, णटवल्याबाव्हल्या, णटवळ्याबाव्हल्या, णटवल्याबावळ्या, 
णटवळ्याबावळ्या, णटवल्याबाव्हळ्या, णटवळ्याबाव्हळ्या स्त्री. अव. १. खोड्ा; उनाडपिा; 
कुरे्ष्टा; चरकामटेकड्ा र्ोष्टी; अक्कडबाजी; थट्टामस्करी; वडेेवाकडे नार्िे; टवाळक्या करीत झहडिे. २. 
छानछोकी; नखरा. ३. र्मतीजमती. [सं.ट्वल्+व्हल्] 
 
णटवळा, णटणवळा  पु. एक प्रकाररे् र्मचवाय. टीचवला. – राज्ञा १·१३३. 
 
णटवळे न. नारळाच्या करवटंीर्ा तुकडा : ‘कारि िोन पैशारं्ें चटवळें, त्यातं िमडीर्ें तूप घालून 
ब्राह्मिास िेतात. (त्यापासून जो िान घेतो त्याला काहंीं उपयोर् नाहीं).’ – लोश ११५. 
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णटवंचिे, णटवचळिे, णटवचा पहा : टोचिे 
 
णटवा पु. चटपका. 
 
णटवाटीव स्त्री १. चटटवी पक्षी. २. (ल.) उंर् व सडपातळ मािूस. 
 
णटवाळ न. सार (आमसोलारें्). (र्ो.) 
 
णटवाळ स्त्री. चशिोरी (शतेकऱ्यारं्ी). 
 
णटवाळ स्त्री. नडर्ी. 
 
णटवाळ स्त्री. एक वायचवशषे : ‘धुरधुचरतीं चटवाळा ।’ – चशव ५२३. 
 
णटस स्त्री. तहान : ‘चटस लार्ीसनी रे्ला । पेयालेज पानी ।’ – बर्ा ७१. 
 
णटसणटस न. ठुिठुि; टुमिे; कटकट. (व.) 
 
णटसणमस स्त्री. चवतंडवाि; खोडी. (िंाडी) 
 
णटसवा पु. खच्ची केलेपया िंाडास येिारा नवा अंकुर. (कु.) 
 
णटहा पु. धान्द्यार्ी मळिी करताना खळ्यात बलै जंुपण्यासाठी मध्ये रोवलेला छोटा खाबं; चतवडा. 
 
णटळकिा पु. लहान चटळा. 
 
णटळका पु. चठपका; थेंब (तूप, िूध र्.र्ा); रु्ळरु्ळीत, र्मकिार र्ोळी. (व.) 
 
णटळणटळीि चव. भरपूर व सतेज, र्कर्कीत; तुकतुकीत (राक्ष). [ध्व.] 
 
णटळा पु. १. कपाळावर लावलेला र्ंधार्ा, कंुकवार्ा वाटोळा चठपका; पोट, हात र्.वरील र्ंधारे् 
चठपके. २. कपाळावर र्ंध लावण्यार्ा नाम, यंत्र, छाप. [सं. चतलक] (वा.) णटळा करिे – राज्यावर बसचविे 
: ‘कीं तुम्हासंी चटळा करंू सुचिनीं ।’ – कक ३·१७·२०. णटळाटोपी करिे – पचवत्रपिार्ा बाह् िेखावा करिे; 
नटूनथटून सुशोचभत होिे. णटळा वेशीस िाविे – र्ावातील सवांना जेवावयास बोलाचविे. णटळा िाविे – 
चनयोचजत वधूला कंुकू लाविे; चववाह चनचश्चत करिे. 
 
णटळाणवडा पु. पाटलार्ा एक हक्क. 
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णटळेडोळे पु. अव. १. किकेच्या, उकडीच्या झकवा मातीच्या मुखवट्यावर र्ंध व डोळे काढिे. २. 
नटे्टपटे्ट; थाटमाट; नखरेबाजी. 
 
णटळेपटे्ट, णटळेणमळे पु. अव. सवच प्रकारच्या नटण्याला व्यापक शब्ि. (चि. करिे, होिे.). 
 
णटळेिाटे पु. अव. (उपहासाने) बायकाचं्या कपाळावरील लाबंट व भले मोठे कंुकू. 
 
णटळ्याचा धनी मुकािम; एखाया टोळीर्ा, संस्थेर्ा जबाबिार मािूस. पहा : णटक्याचा धनी 
 
णटक्षा पु. शेंडा; शेंड्ार्ी पाने : ‘माडाचं्या आचि सायाचं्या चटक्षावंरर् काय ती समुरातं डुबिाऱ्या ं
सूयार्ी सौम्य दृचष्ट झकचर्त ल्स्थर िंाली आहे.’ – काझभ ५३. 
 
कटगिे अचि. १. लंर्डिे; अडखळिे; ठेर्ाळिे. २. (ल.) अडकून पडिे : ‘त्यानंा संध्याकाळपयंत शतेात 
झटर्ाव ेलार्ले.’ – आआश े२३६. 
  
कटगना चव. चतरळा. (व.) 
 
कटगर न. तंर्डी; टारं् : ‘बकऱ्यार्ी मार्र्ी पुढर्ी झटर्रे...’ – जोफुसगं्र २४४. [सं. टंर्ा] 
 
कटगरी स्त्री. नरोटीवर छोट्या िाडंक्या बाधूंन तयार केलेले तंतुवाय. 
 
कटगि स्त्री. थट्टा; टवाळी; कुर्ाळकी. (चि. करिे, वाजचविे.). [क. झटर्ल] 
 
कटगि स्त्री. (र्मच.) बारीक चखळा; टेकस. 
 
कटगािी  स्त्री. मातीर्ी परळ; वळेिी : ‘कंुडाला, ....झटर्ािी ही मातीर्ी साधने होती... परळ... 
झटर्ािी ही ताटवाटीप्रमािे वापरायला उपयोर्ी पडत.’ – चशआ १४२. 
 
कटगुस्िी स्त्री. एक खेळ; लंर्डी. (िंाडी) 
 
कटगेरा पु. फेरा; हेलपाटा : ‘सकाळीर् सोनावण्याला चनघालो. येताना परत तेवढार् झटरे्रा पडला.’ 
– सबा ८. 
 
कटच पहा : टीच 
 
कटटघर  न. १. र्हाडी, र्ोरी, झशिळकी या तीन वाटावंररे् घर : ‘तें जीिें कीं जुवारारं्ें । झटटघर 
॥’ – राज्ञा १८·६७०. २. चतठ्यावरील जुर्ारीर्ा अड्डा. 
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कटडा स्त्री. एक भाजी : ‘(उन्द्हाळ्यातील भाजी चपकामंध्ये) काकडी, ...झटडा र्. चपके येतात.’ – 
भाजीपाला १२६. 
 
कटब न. १. थेंब. २. अक्षरावरील अनुस्वार; अनुनाचसकार्ी खूि. ३. (र्चित) पूज्य; शून्द्य. 
 
कटबर, टंुबर न. १. टेंर्ूळ. २. लहान टेकडी. (बे.) 
 
कटबर न. र्मारती लाकूड. 
 
कटबकारिे सचि. छेडिे. 
 
कटबा पु. ििका; फटका : ‘...येतोस का न्द्हाईस? का िेऊ एक झटबा चठवनू?’ – चमरास ३१३. 
 
कटबी स्त्री. लहान मडके; लहान िर्डी. 
 
कटबुरिी  स्त्री. एक प्रकाररे् काळ्या रंर्ारे् लाकूड : ‘एबोनी (यालार् ‘झटबुरिी’ असेही म्हितात) 
व ‘वैन’ या र्तर लाकडाच्या जाती आहेत.’ – मई १२९. 
 
कटबू पु. र्ोट्याचं्या खेळात ज्यार्ा एकही रु्ि िंाला नाही असा खेळाडू. 
 
कटवकटवे  न. तुितुिे. (र्ो.) 
 
टी 
 
टीक न. चठकाि; स्थान : ‘जे ज्ञानें केलें  टीक ।’ – ज्ञा १४·३००. 
 
टीक पु. एक मोठा, उंर् वृक्ष : ‘आकाशात सरळ उंर् उंर् रे्लेली टीकर्ी िंाडे होती.’ – स्वािें १११. 
 
टीक स्त्री. १. चटकली; नथ, र्ळसरी, पाटली र्. िाचर्न्द्यावंरील शोभेर्ी मोत्यारं्ी र्ौकडी झकवा 
चहरकिी अथवा सोन्द्यार्ा मिी; कंुकवावर चर्कटवलेली कारे्र्ी र्मकी. २. मोत्यारं्ा झकवा जडावार्ा 
र्ळ्यातील एक िाचर्ना. उिा. वज्रटीक : ‘टीक भारं्ार एकवट ।’ – ज्ञा १७·३४८. ३. ठुशी, वज्रटीक र्. 
िाचर्न्द्यातंील एक एक स्वतंत्र भार्. [झह. चटका] 
 
टीक स्त्री. डोळ्यातील मोतीझबिू. [सं. चतलक] 
 
टीक स्त्री. हातावर काढलेपया िेवी. [सं. चतलक] 
 
टीकठौळ न. जडावारे् काम. 
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टीकिग चव. जडावारे् काम केलेले. 
 
टीका स्त्री. १. (सास.) एखाया कृतीरे् रु्ििोष चववरे्न; आलोर्ना. २. (कठीि गं्रथावरील) व्याख्या; 
स्पष्टीकरि; चववरि; भाष्ट्य; भाषातंरारे् झकवा व्याख्येरे् केलेले अथचचववरि; समीक्षा; भाषातंर; चनरूपि. पहा 
: णटप्पि २. ३. (ल.) पापहाळ; चवस्तार; अचतशयोक्ती. ४. (ल.) रु्ििोषचववरे्न; िोषिशचन; पाठीमारे् 
केलेली झनिा; कुतकाने केलेले मनस्वी शब्िपाचंडत्य. [सं.टीक्, टीका] 
 
टीका पु. चटळा; चटकली : ‘त्याच्या बोटानं टीका लावला.’ – आभा ५८. 
 
टीकाकार पु. (सास.) रु्ििोषात्मक चववेर्न करिारा; समीक्षक. [सं.] 
 
टीकापाठ पु. (चशक्षि) अध्यापन पद्धतीतील बारीकसारीक उचिवा प्रचशक्षि घेिाऱ्या नवीन 
चशक्षकाचं्या ध्यानी याव्यात म्हिून पाठासाठी उपल्स्थत असलेपया सवच चशक्षकाकंडून साधकबाधक र्र्ा 
करण्यासाठी मुक्त ठेवलेला पाठ. 
 
टीकाशास्त्र न. (सास.) कला, साचहत्य र्त्यािींरे् चवश्लेषि व मूपयमापन याचवषयी सैद्धाचंतक 
चवर्ार करिारे शास्त्र. [सं.] 
 
टीकासंग्रहिांक पु. (गं्रथ.) ‘कोलन’ वर्ीकरिातील टीका गं्रथास चिला जािारा साकेंचतक अंक. 
 
टीकांक  पु. (गं्रथ.) एखाया गं्रथावरील टीकेच्या पुस्तकार्ा वर्ांक (वर्ीकरिातील). 
 
टी-कोझी स्त्री. र्हा र्रम ठेवण्यासाठी चकटलीवर घालण्यार्ी मऊ कापसार्ी टोपी : ‘केतकरानंी 
र्हाच्या चकटलीला रंु्डाळलेली ‘टी–कोिंी’ उर्लेली.’ – मीसापंा ११०. 
 
टी गुण्या, टी स्वेअर (र्चित) र्ंग्रजी टी अक्षराच्या आकारार्ी लाकडी मोजमाप – पट्टी. 
 
टीच स्त्री. १. अंर्ठा व त्याजवळील बोट याचं्या टोकातंील महत्तम अंतर. २. चटर्की; चटर्का; टर्का; 
बोटाने उडविे. ३. टाप; टर्की; बोटारं्ा प्रहार. (चि. मारिे). 
 
टीच स्त्री. लहान मुलाच्या कापाळावरील काजळार्ी तीट. (चि. लाविे). (को.) 
 
टीचभर  चव. अंर्ठा व तजचनी याचं्या टोकातंील कमाल अंतरार्तके; (ल.) अर्िी छोटा, लहान, 
एवढासा. 
 
टीथआरी स्त्री. (र्मच.) बुटाच्या कडेला नक्षी काढावयार्ी िात्यारं्ी आरी. 
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टीप, णटपेचा सूर  पु. (र्ािे) तृतीय सप्तकातील स्वर; तारस्वरवािन प्रकार. या वािनातील 
स्वर मध्यमाच्या िुपटीरे् असतात. (वा.) णटपेिा पोचिे – चशरे्ला पोर्िे; तािली जािे : ‘एक्सार्टमेंट 
अर्िी चटपेला पोर्ली आहे सर्ळ्यारं्ी.’ – सुलतान ४५. 
 
टीप स्त्री. १. चशस्त; रेखीवपिा : ‘बाई र्ालिं टीपीर्ं । काय सारं्ूं राजसार् ं।’ – वलो १०९. (व.) २. 
जम; मेळ; चमलाफ : ‘अस्तुरीका ंपुरुषारं्ी । ख्याली खुशाली चिसेना । टीप िोघारं्ी बसेना । सूत घरातं जमेना 
।’ – वलो ४४. 
 
टीप स्त्री. १. कर बसचवण्याकचरता घेतलेली जनावरे, िंाडे र्.र्ी. र्िती, मोजिी; मोजिाि. २. 
(सोनार) िाचर्न्द्यार्ी झकमत, आकार र्.रे् चटपि. ३. आकडेवार नोंि; यािी; चबल; चहशबे; फेचरस्त; चटपि; 
स्मरिपत्र; पैशार्ी हंुडी. [सं. चडप्] (वा.) टीप जमिे, टीप बसिे – बरहुकूम असिे, जुळिे; चवरोध न येिे. 
णटपेस उिरिे – चटपिाबरोबर जमिे, असिे. 
  
टीप स्त्री. चशवि; चशवण्यार्ी एक पद्धत; चवचशष्ट टाका. ( चि. भरिे, घालिे, मारिे.). टीप घाििे 
– ( र्मच.) जोड्ार्ा ढोपराजवळील भार् िोऱ्याने चशविे. 
 
टीप स्त्री. सोडतीतील चतकीट. 
 
टीप स्त्री. र्ंचजफाचं्या खेळातील एक संज्ञा. तलफ र्त्यािी डाव िुसऱ्याकडून आला असता एका 
पानाच्या ऐवजी िोन पानानंी घेण्यार्ा प्रकार. 
 
टीप स्त्री. पुस्तकातील मुख्य भार्ारे्, पषृ्ठाच्या खाली केलेले चवशषे स्पष्टीकरि; खुलासेवजा माचहती; 
चटप्पिी; तळटीप; संिभचवजा माचहती.  
 
टीप स्त्री. र्ाडीरे् छप्पर; र्ाडीमध्ये चजच्यावर बसतात ती र्ाडीर्ी साटी. 
 
टीप न. नेम; चनयम. 
 
टीप न. अश्रू; थेंब : ‘ते चिवस डोळ्यापुढे उभे राचहले म्हिजे टपाटपा चटपे येतील बरे अजून 
डोळ्यातूंन!’ – भाब ं५७. [सं. चटप्] 
 
टीप न. झपप; अमली पिाथच तयार करण्यारे् लाकडी झपप. 
 
टीपक न. पु. शाई चटपण्यार्ा कार्ि; हा कार्ि बसवलेले उपकरि. 
 
टीपकर  पहा : णटपिीस 
 
टीपगाि न. तारसप्तकातील सूर लावलेले र्ािे र्ािारा र्ायक. 
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टीपगारी स्त्री. (झशपी) चशविकामात टाके घालण्यार्ा एक प्रकार. (चि. करिे). 
 
टीपदार  चव. व्यवल्स्थत वार्िूक असिारा. 
 
टीपदोरा पु. िुहेरी टाका. 
 
टीपॉय पु. र्हार्ा रे ठेवण्यासाठी केलेले बठेै टेबल. [रं्.] 
 
टीब स्त्री. यािी; टीप : ‘परं्चवसा हजाराच्या चटबा चिधपया त्यार्ी हंुडी करून िेिे.’ – पेि १५·१८. 
 
टीर, टीरी पहा : णटरी 
 
टीि पु. र्िारं् पक्षी. हा पाळीव बिकाएवढा असतो. नर करड्ा रंर्ार्ा, त्यारे् डोके तपचकरी 
(रे्स्टनट) रंर्ारे् असते. डोळ्यापंासून मानेच्या मारे् र्कर्कीत चहरव्या रंर्ार्ा पट्टा हे या पक्ष्यारे् वैचशष्ट्ट्य 
होय. 
 
टीणिल्लो  पु. मुलारं्ा एक खेळ. [ध्व.]  
 
टीवकारिे, णटमकारिे चि. वाजविे; ठोठाविे : ‘तव ं मढाचस कवाडें घातलीं असचत :  मर् उपाचध 
कवाड ऐसें आंरु्ळीया करूचन टीवकाचरले :’ – लीर्पू १८१. 
 
टींबकारिे अचि. तार छेडिे; वाजू लार्िे : ‘एकु माहात्मा आचि माहात्मी सचरवीिा घेउचन आली : 
आचि िाडंी टींबकाचरली :’ – र्ोप्रर् ४७. 
 
टु 
 
टुई स्त्री. १. र्ोसावी नावाच्या पक्ष्यार्ा आवाज. २. एकार् तानेरे् र्ायन. (चि. लाविे). ३. टुमिे; 
तर्ािा; चनकड; त्यार् त्यार् र्ोष्टीबद्दल सारखे बोलत बसिे. (चि. िेिे, लाविे.). [ध्व.] 
 
टुक स्त्री. लहान तुकडा; थोडासा रतीब; खुराक : ‘ढेंप लाचवत असे टुक यातें ।’ – झकर्र्चव २३. 
चव. थोडा; अपप. [क.टूचक] 
 
टुक स्त्री. १. र्च्छा; अपेक्षा : ‘आमर्ी िौलत खाली आचि मसलत तो स्वामीरे् टुकेप्रमािें करून 
िाखचवलीं पाचहजे...’ – ऐको ४७३. २. प्रचतष्ठा. 
 
टुक स्त्री. चशस्त; रीत; तजवीज; व्यवस्था; चनर्ा; िक्षता : ‘नेिें संसारार्ी टुक ।’ – तुर्ा ४५५५. 
 
टुक स्त्री. कसोटी : ‘जरी न उतरे टुके र्तर भक्त भरा मुके ।’ – मोकृष्ट्ि ५७·२७. [क. टूचक = साराशं, 
कपपना] 
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टुकची स्त्री. र्लुते; कंुर्ी; टोपडे : ‘त्यानंी आपापपया लहान मुलानंा रंर् रंर्ीत रेशमी र्ोंड्ार्ी टुकर्ी 
घातली.’ – तअं १६३. 
 
टुकटुक, टुकटुका चिचव. आशनेे, उत्सुकतेने, लोभाने पाहिे (िुर्णमळ वस्तूकडे). [क.] टुकटुक 
दाखविे, टुकटुका दाखविे – बोटाने वडेाविे; वाकुपया िाखचविे. टुकटुक माकड करिे, टुकटुका माकड 
करिे – आपि एखािा पिाथच खात असताना बोट वाकवनू िुसऱ्यास चहिविे. (लहान मुलातं रूढ.). 
टुकटुक वािा बसिे, टुकटुका वािा बसिे – फुकट टक लावनू बसिे. 
 
टुकटुक, टुकटुका चिचव. चमिचमि; अंधुकपिे (चिवा जळिे). [ध्व.] 
 
टुकटुक, टुकटुका चिचव. खुटूखुटू; र्चरबीने; जेमतेम (उपजीचवका करिे); कशीतरी रु्जराि 
करिे. [ध्व.] 
 
टुकटुक, टुकटुका चिचव. एकाग्र दृष्टीने झकवा टक लावनू पाहिे. 
 
टुकटुकिे अचि. १. उत्सुकतेने पाहिे; रोखून बघिे. २. चवव्हळिे. 
 
टुकटुकी स्त्री. अखेरर्ी धुर्धुर्ी. 
 
टुकटुकी स्त्री. तजेला; टवटवी; तुकतुकी; पािीिारपिा. 
 
टुकटुकीि चव. ताजा; तजेलिार; टवटवीत (फूल, पान, रे्हरा). 
 
टुकडबापू, टुकडबाबू, टुकडमोड्या, टुकडा, टुकडी पहा : िुकडबापू, िुकडबाबू र्. 
 
टुकडा पु. तुकडा : ‘...शवेतंा रानातून िमून आपयानं आपया आपया भाकरीर्ा तुकडा खाऊन िंोपली 
होती.’ – तअं ८. 
 
टुकडा पु. (घर) लाकडार्ी मोठी तुळई; वासा. (व.) 
 
टुकिी स्त्री. (कोष्टी) चविकराच्या फिीच्या िात्याकंचरता, बाबंचू्या र्ोया करण्यासाठी खोबिी पाडलेली 
फळी. 
 
टुकिी, टुकिे, टुकनी स्त्री. (एखािा पिाथच) चमळण्याच्या र्च्छेने चतष्ठत बसण्यार्ी चिया. (चि. 
लाविे, लार्िे.). (व.) 
 
टुकिे अचि. १. आशाळभतूपिे पाहिे. २. थकिे. ३. तुटिे. 
 
टुकमुक, टुकुमुक, टुकमुकू, टुकुमुकू चिचव. पहा : टुकटुक 
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टुकळा पु. िुंरिी; खंत; नाि; छंि (र्ैरहजर मािूस झकवा वस्तू याचंवषयी). 
 
टुकार, टुक्कार चव. चतरस्करिीय; चभकार; कमी िजार्ी. 
 
टुकी चव. आशाळभतू. (व.) 
 
टुकीने, टुकेने, टुकेवर चिचव. सवच र्ोष्टी योग्यपिे, काळजीने व चनयचमतपिे (करिे, जेविे, टोलिे, 
औषध िेिे, घेिे र्.). (अचह.) 
 
टुकुटुकु  चिचव. उत्साहाने; रोखून : ‘सारी भोवतीनं उभी राहून टुकुटुकु बघत राहतात.’ – ऊन 
१०४. [ध्व.] 
 
टुकुरटुकुर चिचव. टकमक (पाहिे). (िंाडी) 
 
टुगिाई, टुगणिन १. पटवनू घेिे. २. फूस लाविे. (अचह.) 
 
टुचकन, टुचकर, टुचणदनी, टुचणदशी चिचव. मऊ पिाथांत टोकिार वस्तू टोर्ताना चनघिाऱ्या 
आवाजाप्रमािे आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
टुचकुिी, टुचकोिी स्त्री. वाकुपया; थट्टा; चर्मटा; ठुसकी; टोर्िी; ढुसिी (एखायास त्रास 
िेण्यासाठी). (चि. करिे). 
 
टुचबाज  चव. १. मन मोहून टाकिारी; छबेली : ‘रघूच्या मनातून ती टुर्बाज बाई जाईना.’ – 
जाचंि ५८. २. भरीव; भक्कम. 
  
टुटवा चव. झकचर्त स्पशानेही तुटिारा : ‘स्वस्तता पाव ेऐसे काही आचत सवचज्ञें म्हिीतलें  : बार् : चहरवा 
टुटवा जीव :’ – लीर्उ ४५९. 
 
टुिकिे  अचि. उडी मारिे. [क. टिक्किे] 
 
टुिकन, टुिकर, टुिणदनी, टुिणदशी, टुिटुिा, टुिटूि पहा : टिकन, टिटिा र्. 
 
टुिटुिीि चव. शरीराने अत्यंत सुदृढ. 
 
टुपिे सचि. १. सुई झकवा र्तर टोकिार हत्यार आत खुपसिे, भोसकिे. २. जचमनीत बी खुपसिे, 
पेरिे. ३. (झशपी) चशविे या चियापिापुढे योजतात. उिा. चशविेटुपिे. ४. सुईच्या नेढ्यात िोरा घालिे.  
अचि. खुपसिे; भोसकिे; टोर्िे; बोर्िे. 
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टुपसा पु. १. चखळ्यारे् डोके. २. डोके, कान िंाकले जातील अशा रीतीने डोक्यास बाधंलेले वस्त्र. ३. 
फुर्वटी; फुर्ीरपिा. 
 
टुपूकटुपूक, टुबुकटुपूक, टुपूकटुबुक, टुबुकटुबुक चि. हळूहळू (मारिे, ठोकिे). (िंाडी) 
 
टुप्पा पु. घोळका (मुलारं्ा). 
 
टुभिी, टुमची स्त्री. र्ाबकू; परािी. (िंाडी) [फा.] 
      
टुमका टाकिे चि. आर्ीत तेल ओतिे; कळ लाविे. (अचह.) 
 
टुमटाम, टुमठाम  स्त्री. डामडौल; चिमाख; थाटमाट; टामटूम; भपका; अवडंबर. [ध्व.] 
 
टुमटुमीि, टुमटमीि चव. १. नर्ाऱ्यासारखे तािलेले, रु्बरु्बीत (पोट र्.). २. मासंल; र्लेलठ्ठ; 
धट्टाकट्टा; ताजातवाना (पशू र्.). ३. (ल.) मालमत्ता असलेला; खाऊनचपऊन सुखी. [ध्व.टुमटुम= 
नर्ाऱ्यार्ा आवाज] 
 
टुमिी स्त्री. १. पहा : टुमिे. २. आश्रयिात्यार्ी आठवि, स्मरि ठेविे. (चि. लाविे, िेिे, करिे.). 
 
टुमिी स्त्री. र्ावच्या महाराला िेिर्ीिाखल चिलेला जचमनीर्ा लहानसा तुकडा. 
 
टुमिी स्त्री. १. र्ाबकू झकवा परािी. २. टोर्ण्यासाठी शेंड्ाला चखळा लावलेली काठी. 
 
टुमिे न. तर्ािा; टोर्िी; चनकड; लकडा; घडीघडी सारं्िे. 
 
टुमिे अचि. फुर्िे. (व.) 
 
टुमदार चव. १. छोटा पि संुिर; सुरेख; बठैा आचि डौलिार (बरं्ला, घर). २. शोचभवतं; रम्य; रेखीव; 
डौलिार; सुबक; मोहक; छानिार. ३. युक्तीप्रयुक्तीने युक्त. 
 
टुमदारपिा पु. डौल; मोहकपिा; सुरेखपिा. 
 
टुमना, टुमनारी चिचव. १. मध्येर्. २. एकिम. (िंाडी) 
 
टुमा पु. टोमिा; टोर्िी : ‘झत्रबकजी भोसले बाबासं टुमा िेतात कीं, वर्नर्ल न होऊं या.’ – पेि 
६०८४. 
 
टुरटुर, टुरटुरी, टुरटुरु स्त्री. न. १. (बेडकारं्ा आवाज) टरावं टरावं डरावं डरावं : ‘त्याच्यापुढें टुरु टुरु 
टरौंटरौं शब्ि हे चकती कचरसी ।’ – मोकिच २७·९. २. चभकाऱ्यार्ा त्रास, तर्ािा. (चि. करिे, लाविे, 



 

 

अनुक्रमणिका 

माडंिे.). ३. (ल.) एकसारखा त्रास िेिारा आवाज; त्रासिायक तिार; धमकाविी; कुरकुर; चकरचकर. 
[ध्व.] 
 
टुरटुर स्त्री. १. थोडा वेळपयंत र्चकत करून सोडण्यासारखे कृत्य. २. र्मजा. ३. पहा : णटरणटर 
 
टुरटुरिे  अचि. सारखी चपरचपर करिे. [क. टुरुटुरेने] 
 
टुरिूस  स्त्री. १. टुरटुर. २. (ल.) खरडपट्टी; हजेरी; कानउघाडिी. एखायाशी या शब्िास 
जोडून वापर करतात. (चि. लाविे, माडंिे, करिे.). [ध्व.] 
 
टुरमा चव. १. ठेंर्िा; ठुसका; खुजट. २. आखूड; चर्ड्डा (अवयव). 
 
टुरुटुरु  चिचव. टपटप (बोलिे). 
 
टुिटुि, टुिटुिा, टुळटुळ, टुळटुळा चिचव. रोखून; उत्सुकतेने; टक लावनू. (चि. पाहिे, बघिे.). 
[ध्व.] 
 
टुल्ल, टुल्लू चव. ठेंर्िा; खुजट. पहा : टुरमा 
 
टुल्लर चव. १. ठेंर्िा; ठुसका; चर्ड्डा. २. र्ावट; चर्ल्लर : ‘बुवा काहंींतरी र्ंभीर सारं्ायला लार्ले कीं 
बाहेर त्या टुल्लर काट्यांर्ा हंशार्ा कल्लोळ.’ – पडघ २२२. 
 
टुल्लू पु. (अश्लील) चशशन. 
 
टुशी स्त्री. र्व्हातील कोंड्ासह असिारे िािे. (व.) [सं. तुष्] 
 
टंुग, टंुगर, टंुगळ, टंुगूळ, टंुबर न. १. टेंर्ूळ; र्ाठ (शरीरातील, िंाडावरील). २. जचमनीवरील 
लहान उंर्वटा; टेकाड. 
 
टंुगा पु. चकस्सा : ‘ऐकिार असलास तर मी एक टंुर्ा सुनावतो तो ऐक.’ – वावारु १३२. 
 
टंु टंु न. घंुर्रारं्ा आवाज. 
 
टंुबर, टंुबरूक न. टेंर्ूळ. पहा : टंग, टंुगर र्. 
 
टूक स्त्री. १. कळ; रु्रुचकल्ली; युक्ती; खुबी; मख्खी; फसचवण्यार्ी चहकमत; र्ूढ. (चि. साधिे, 
सापडिे.). २. धोरि; खुबी; हातोटी; कसब; उत्सुकता; कौशपय; हुशारी; शीघ्रग्रहिशक्ती; कपपकता; 
आकलनशक्ती. [सं. तक्ष्] 
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टूक स्त्री. १. पहा : ३ टुक. २. जरुरीच्या वस्तू; स्वाभाचवक र्रज; सुल्स्थतीस आवशयक पचरल्स्थती, 
काल, साधनसामग्री. (वा.) टूक चुकिे – योग्य वेळी योग्य, हवी ती र्ोष्ट न होिे. (एखाद्याची) टूक 
सांभाळिे – एखायाला जे हव ेते त्याला हव ेअसेल तेव्हा िेिे.  
 
टूक स्त्री. टक; रोखून पाहिे; एकाग्र दृष्टी. 
 
टूक स्त्री. हयर्य. (चि. र्ुकिे, टळिे, अंतरिे.). 
 
टूक स्त्री. औषधार्ा टक; मात्रा. (व.) 
 
टूक स्त्री. १. सवय. (व.) २. र्ाळा; खोड; ढंर्. (तंजा.) 
 
टूक स्त्री. आठवि; मुद्दा. 
 
टूकििे  अचि. आशा न राचहपयाने खंर्िे. 
 
टूट स्त्री. तोटा; तूट. 
चव. तुटलेले. (िंाडी) 
 
टूम स्त्री. १. नवीन तऱ्हा; फॅशन; र्ूष. २. नवीन युक्ती; शक्कल कपपना; खुबी. (चि. काढिे) : 
‘...सनातनी पुढाऱ्यानंी बापाच्या नावापुढे आजोबारे् नाव लावण्यार्ी टूम काढली.’ – पापू २८. ३. डामडौल; 
मोठेपिार्ी ढब; ऐट; शोभा; चिखाऊपिा. ४. मनात भरण्यासारखा रु्ि, चर्न्द्ह; नवी व सुबक वस्तू; 
र्मत्काचरक वस्तू; नवीन व आश्चयचकारक कपपना, शोध. ५. (मानस.) (बहुधा तरुिामंध्ये) एकाएकी 
उद् भवलेली तात्पुरती झकवा अपपकाचलक परंतु उत्कटतेने अंचर्कारलेली वतचनपद्धती, रीती. [त. मेटू्ट] 
 
टूमयणिन न. वरे्वरे्ळ्या रंर्ात चमळिारे एक प्रकाररे् रत्न. [र्ं.] 
 
टे 
 
टेक स्त्री. न. १. बािा : ‘परशुरामभाऊंनीं आजपयंत चशपाईचर्रीर्ी टेक राचखली.’ - ऐको ४७३. (चि. 
राखिे). २. ऐट; रु्मी; ताठा : ‘पर असली टेक र्ालायर्ी न्द्हाई माज्याजवळ.’ - पेरिी १०७. (वा.) टेकीस 
टेक उिरिे - तोलास तोल िेिे; बरोबरी करिे; स्पधा लाविे. 
 
टेक पु. न. लहान डोंर्र; टेकाड; उंर्वटा : ‘तेचथर्ी उंर्खालें  टेकें  : मज वेंघवचेत ना :’ - लीर्उ ७९. 
[सं. ल्स्थग्] 
 
टेक न. पेव; समूह; पुंज : ‘तेथ चसद्ध येती र्ा आलोटें । सुरवरारं्ें टेक फुटे ।’ - १९·२३३. [सं. ल्स्थग्] 
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टेक स्त्री. थकवा; थकावट; पुढे र्ालण्यार्ी अशक्यता; िुबचलता. (वा.) टेकीिा आििे - हैराि, 
बेजार करिे; असहाय करिे : ‘मोठ्यामोठ्यानंा त्यानंी टेकीला आिलं आहे.’ - िुिचम्य १००. 
 
टेक स्त्री. १. स्वाभाचवक व नेहमीच्या झकवा सवयीच्या र्रजा; पक्की सवय; पचरपाठ; हट्ट. (चि. राखिे, 
साभंाळिे, साधिे, र्ालचविे, उतरिे.) २. रंयारे् पाते. (िंाडी) 
 
टेकड, टेकडे, टेकडी न. स्त्री. लहान डोंर्र; टेकाड; उंर्वटा. [त. चतचट्ट] 
 
टेकि, टेकिी, टेकिे  स्त्री. न. टेकू; टेका; वटकन; आधारभतू पिाथच : ‘चपतळीच्या पुढच्या अंर्ाला टेकि 
लावले.’ - व्यंमाक १२. 
 
टेकिे सचि. १. आधाराने ठेविे, राहिे. २. (ल.) एखाया धंयावर, कामावर आशनेे अवलंबनू राहिे; 
भरवशावर असिे; खटपट न करता चवसंबनू राहिे : ‘ज्या त्या र्ोष्टींत सरकारावर जी टेंकण्यार्ी त्यासं सवय 
लार्ली…’ - चन ४३१. 

अचि. १. आधार घेिे; अंर् टाकिे; ओटंर्िे; रेलिे; बेतात असिे. २. (ल.) अवलंबून राहिे; प्रवृत्त 
होिे : ‘आचथपया भ्रतारें काम नव्हे पुरा । म्हिून व्यचभर्ारा टेकचलये ।’ - तुर्ा ३०२. ३. स्पशच करिे; जवळ 
जािे; लार्िे : ‘जैसी तीरी नाव न ढले । टेंकली, सातंी ॥’ - ज्ञा ७·४. [सं. चटक्, चतक्; क. टेंके] 
 
टेकिे, टेकाविे  अचि. (एखािी र्ोष्ट) पूिच होण्याच्या बेतात येिे; अर्िी जवळ जवळ येिे. उिा. 
मरावयास टेकिे. 
 
टेकदार  पहा : टेकीचा 
 
टेकबाज, टेचबाज चव. र्र्णवष्ठ. (व.) 
 
टेकर पु. टेकाड; उंर्वटा. (िंाडी) 
 
टेकरडंुबर चव. उंर्सखल. (िंाडी) 
 
टेकिेिी चव. चिवस भरलेली; बाळंतपि जवळ आलेली : ‘अर्िी टेकलेली र्भारशी ती.’ - 
पलकोघे २७६. 
 
टेकविे  सचि. १. आधाराने ठेविे, राहिे. २. लाविे; स्पशच करिे. 
 
टेकवा, टेकावा, टेका पु. १. पहा : टेकि (चि. िेिे). २. चधरावा; पाठबळ; आधार; िुजोरा; पुष्टी. 
(चि. िेिे). 
 
टेकस पु. तारेर्ा आखूड चखळा. [रं्.] 
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टेका पु. १. आधार; टेकू : ‘र्ढता याव ेम्हिून टेके िेई.’ - डोह ११. २. िुजोरा; अनुमोिन. (व.) 
[क.] 
 
टेकाड, टेकूड न. १. पहा : टेकड. २. (ल.) ढीर्; रास (मोडकी र्मारत, माती, र्ुना, कर्रा र्.र्ी). 
३. (ल.) र्ठ्ठा; वैपुपय. 
 
टेकाडी, टेकाटी, टेकाळी, टेकोळी स्त्री. पहा : टेकड : ‘तयारं्ें घर तें टेंकाळीएचस :’ - र्ोप्रर् १८. 
 
टेकाविे  चि. होण्याच्या झकवा करण्याच्या बेतात असिे. 
 
टेकी चव. हट्टी; िुराग्रही. (व.) 
 
टेकी, टेकुिी स्त्री. पहा : टेकड : ‘तुचरये ऐसी टेंकुली ।’ - र्ीतािचव १·१३७४; ‘बोळरे् उतरे टेचकया ।’ 
- चिपु २·१४·४७. 
 
टेकीचा चव. आिराचता यात तत्पर, उिार, ल्स्थर; शवेटपयंत चटकाऊ. 
 
टेकू पु. १. ज्याच्यावर तरफ टेकतात तो आधार झकवा ल्स्थर झबिू. २. (ल.) पहा : टेका २. ३. 
अनुमती; मंजुरी. [क.; त. मुट्ट] 
 
टेक ना चि. १. चवसाविे. २. िार बिं करिे.३. आधाराने बसिे. (िंाडी) 
 
टेक नी स्त्री. १. टेकू. २. आधारार्ी काठी. (िंाडी) [झह.] 
 
टेगा पु. र्ोंधळ; र्डबड; िंर्ल : ‘हें न िंालें  तर स्वामी मोर्लाच्या शहास रु्ंतले तो र्ार रोज टेर्ा 
माचजवतील धामधूम कचरतील.’ - पेि ६·२०७. 
 
टेच स्त्री. चमजास : ‘एवढी टेर् आहे तर…’ - पुत्र ५०. 
 
टेट चव. ताठ. [रं्.] 
 
टेटर स्त्री. चव. १. मुजोर; हेकेखोर; उद्धट. २. ताठर; टिक. 
 
टेटाविे  अचि. टेटे करिे (पक्षी); ट्याहंा ट्याहंा करिे (लहान मूल). [ध्व.] 
 
टेटाणविे सचि. १. केळीच्या पानारे् न कापता हाताने फाडून तुकडे करिे. (को.) २. (ल.) 
चिंडकारिे; थट्टा करिे. [टेटे ध्व.] 
 
टेटू पु. एक औषधी िंाड. 
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टेटे न. १. साळंुखी, चटटवी र्त्यािी पक्ष्यारें् ओरडिे. २. लहान मुलारें् रडिे. (चि. करिे, 
लाविे.). ३. बोलावयास प्रारंभ करताना लहान मुलाने केलेला पचहला उच्चार. (चि. करिे). 

चिचव. वरीलप्रकारे आवाज करून. [ध्व.] 
 
टेरोड (चवअ.) र्ार चवयुतअगे्र (र्लेक्रोड) असलेली र्लेक्रॉन नचलका. एका कारे्च्या चनवात नळीत एक 
धनाग्र, एक ऋिाग्र, एक चवयुतचनयंत्रक आचि एक सहायक अग्र असतात. 
 
टेिपिे  सचि. काठीने, टेिप्याने मारिे, िंोडपिे. [ध्व.] 
 
टेिपा पु. मारण्याच्या उपयोर्ार्ी जाड काठी; सोटा; िाडंके. 
 
टेिा, टेिे, टेण्या पु. १. चिव्यार्ी जाड वात. २. लठ्ठ व धष्टपुष्ट प्रािी, कीटक (ढेकूि, ऊ र्.) : 
‘चतच्या केसातं उवारें् टेिचं्या - टेि ंधावत होतं.’ - हातभट्टी ३६. 
 
टेिे न. उडी; उशी. (चि. मारिे, घेिे.). 
 
टेन पु. टोमिा. (व.) 
 
टेनना चि. वाि घालिे. (िंाडी) 
 
टेनप्या चव. धश्चोट (मािूस). (व.) 
 
टेना पु. १. उिाहरि. २. अन्द्योक्ती. (िंाडी) 
 
टेणनस न. आखीव मिैानात मध्ये जाळे लावनू र्ेंडू व चविलेपया रॅकेटस् नी िोन झकवा र्ार खेळाडंूनी 
खेळावयार्ा मैिानी खेळ. [र्ं.] 
 
टेप पु. न. १. टेक; उंर्वटा; ओटा : ‘ती िोघं एक टेप र्ढून रे्ली.’ - जैरेजै १३१·२. चडखळ; ढेकूळ; 
ढेप. (राजा.) [सं. ल्स्तप्, ल्स्थग्] 
 
टेप स्त्री. न. १. टक्कर; ढुशी. (चि. िेिे): ‘बलैाशंी आचि टोिग्याशी िेखील टेपा यायला सोनी र्ाय 
तयार असे.’ - तर्ा ं१२३. २. चटकावाने मारलेला तडाखा. (चि. मारिे) (राजा.) 
 
टेप स्त्री. (झशपी) कपड्ारे् माप घेण्यारे् साधन; र्ंर्पट्टी; मापनफीत; मोजपट्टी (चफतीर्ी झकवा 
नाडीर्ी). [र्ं.] 
 
टेप स्त्री. ध्वचनमुरि, चर्त्रि करण्यासाठी वापरण्यात येिारी एक चवचशष्ट तऱ्हेर्ी पट्टी. चहच्यावर 
भाषि, र्ािे झकवा कोिताही आवाज चर्चत्रत वा मुचरत करता येतो; ध्वचनचर्त्रफीत. [रं्.] (वा.) टेप िाविे, 
टेप चािू करिे - तीर् ती र्ोष्ट पुनःपुन्द्हा सारं्िे; पुनरुक्ती करिे. 
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टेपटाप पु. अव. टेकड्ा; उंर्वटे र्. (को.) [टेप चि.] 
 
टेपि पहा : टेपर 
 
टेपि, टेपिे न. खाबं अपुरा पडपयास त्याच्या वर झकवा खाली भरतीसाठी बसवावयार्ा लाकडार्ा 
तुकडा. (राजा.) [सं. चटप] 
 
टेपर, टेपरे, टेपरि न. पु. १. िोष; बोल; ठपका; उपरोचधक भाषि; अप्रत्यक्ष टीका; टापरि 
(अपराध, कृपा, उपकार याचं्याचवषयी). (चि. मारिे, िेिे, ठेविे, येिे.). २. चनचमत्त; सबब; कारि; 
जबाबिारी : ‘उया नाही व्यवल्स्थत नािंली तर नाखरीिबाई आपपयावर टेपर ठेवतील.’ ह्न लव्हाळी १७६. 
 
टेपर, टेपरा पु. न. उंर्वटा; टेकाड. 
 
टेपर न. (शाकारिी) खारे्त कौल नीट बसचवण्यासाठी खाली टेकि यावयार्ा कौलार्ा तुकडा. 
 
टेपरिे सचि. १. टापरिे; ढकलिे; रेटिे; कोलिे; आिळिे; आपटिे. २. (ल.) (झनिाथी, थटे्टने) र्भार 
होिे. [सं. तृफ्] 
 
टेपरिे न. मोर्री; बळकट िाडंके; सोटा. 
 
टेपरपना पु. हट्ट; उद्धटपिा. (िंाडी) 
 
टेपरा पु. िोष; बोल; ठपका; टोमिा. (चि. मारिे). 
 
टेपििे  सचि. १. फटकारिे; एखायाच्या अंर्ावर धावनू जाऊन त्यास ठोकिे. २. ढकलिे; रेटिे 
: ‘वारे त्या ढर्ानंा र्ेंडूप्रमािे टेपरू लार्ले.’ - फचकरा १६. ३. टोमिा मारिे; उपरोचधक भाषि करिे. 

अचि. १. एकमेकावंर आपटिे, आिळिे; धडक मारिे; धडकिे. २. (अश्लील) र्रोिर होिे. (व.) 
पहा : टेपरिे 
 
टेपिे न. (चतरस्काराथी) र्रोिरपिा; मोठे पोट. (व.) 
 
टेपशी स्त्री. १. टापशी. २. टक्कर. 
 
टेपाड न. टेकाड; लहान टेकडी : ‘त्या िरीतपया टेपाडावर र्ार घरे होती.’ - र्ोप्र ८. 
 
टेप्र चव. तेरा ही संख्या. (नंिभाषा) 
 
टेबरडं न. बारे्तील बारी. (व.) 
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टेबि न. १. मेज. २. कोष्टक; तक्ता; सारिी. [र्ं.] 
 
टेबळी स्त्री. १. फिसाच्या सालीवरील काटा. २. वाकुपया िाखवताना झकवा हसताना बाहेर चिसिारे 
िात. 
 
टेमिी स्त्री. (नाचवक) एक लोखंडी पत्र्यारे् कडे. यास िोरी घट्ट बसण्यासाठी बाहेरील अंर्ास खार् 
असते. 
 
टोमसने चि. मारिे; चपटिे. (व.) 
 
टेमान स्त्री. रास; ढीर्. 
 
टेमूक न. सोटा. 
 
टेर स्त्री. अचत तृप्ती; वीट; चमठी; चशसारी (अन्न र्त्यािीर्ी). 
 
टेर स्त्री. तुकडा. (व.) 
 
टेर चव. तरच; झिंर्लेला; िारू चपऊन धंुि िंालेला : ‘मर् काय र्डी टेर िंाला ना! मर् कसातरी 
उठला आचि लटपटला.’ - हातभट्टी ७६. 
 
टेर स्त्री. हट्ट. (िंाडी) 
 
टेर, टेहर पु. चवष्ठेर्ा पोहो. (चि. घालिे, पडिे.) 
 
टेर, टेरुक न. काडें; तुकडा. (व.) 
 
टेरकी, टेरू स्त्री. न. १. नारं्राच्या जोखडाला मधोमध जेथे र्साड बाधंावयारे् तेथे मारावयार्ी एक 
बोटभर खंुटी. २. नारं्र खंुटामध्ये र्साड बसचवपयावर ते चनघू नये म्हिून बसचवलेली खंुटी. 
 
टेरबाज  चव. हट्टी. (िंाडी) [झह.] 
 
टेरा - कोटा (भशूा.) भाजलेपया मातीच्या वस्तू. 
 
टेणरकॉट न. सूत व कृचत्रम धार्ा याचं्या चमश्रिारे् कापड. 
 
टेणरिीन न. कृचत्रम धाग्यारें् कापड : ‘…भरं्ीसुद्धा टेचरलीन वापरू लार्ला.’ - एस्पडृा १००. 
[रं्.] 
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टेरेस स्त्री. र्च्ची. [र्ं.] 
 
टेिणटकुरी, टेिणटकोरी, टेहिणटकोरी स्त्री. १. अळंटळं; टाळाटाळ; उर्ार् भटकिे. (खा.) २. 
उनाडक्या (चि. करिे) : ‘र्ावातपया िहा पोरासंारखा तो उर्ीर् कुठे टेलचटकोऱ्या करीत चफरत नाही.’ - 
व्यंमाक २६. 
 
टेिबुि करने सवांकडून बोलिे. (व.) 
 
टेणिकप्रटर, टेिेकप्रटर पु. िूरमुरक; िूर अंतरावरून टंकचलचखत मजकूर पाठचविारे यंत्र. [र्ं.] 
 
टेणििोन पु. िूरध्वनी; ध्वचनवाहक तारेतून िूर अंतरावरील व्यल्क्तशी बोलण्यारे् साधन, यंत्र; 
िूरभाष. [र्ं.] 
 
टेणिक्व्हजन न. िूरिशचन; िूरचर्त्रवािी : ‘…टेचलल्व्हजन शोधून काढला जॉन बेअड या स्कॉचटश 
शास्त्रज्ञाने.’ - टेअं १. 
 
टेल्लू पहा : णटल्लू. 
 
टेव पु. मातीर्ा थर. 
 
टेव पु. १. वाईट सवय; कुलक्षि. (चि. पडिे). २. नखरा; नट्टापट्टा; खोड; हौस. 
 
टेव पु. ठेवि; आकृती; ढब; डौल : ‘मस्तकीर्ी चिसे केवळ टेव ।’ - स्वाचि ९·५·६४. 
 
टेव तेविे; तेज. 
 
टेव पु. रीत : ‘नवल सारं्ती ते टेव । युल्क्त र्ातुयच वैभव ।’ - एभा २२·७३५. 
 
टेव, टेवे, टेवरेव  पु. अव. नखरा; रंर्ढंर्; युक्त्या; लकबी; खुब्या; मोहक हावभाव; छानछोकी : ‘तेथ 
लावण्यार्ी टेव । अथचशोभा ॥’ - ज्ञा १·४. 
 
टेवखोर  चव. नखरेबाज; अक्कडबाज; ऐटबाज. 
 
टेवि न. ठरावीक वेळ; योग्य प्रसंर्. पहा : २ णटपि २ 
 
टेवर न. लाकडी तुकडा. 
 
टेवरड स्त्री. बारे्तील बाऱ्या (पाण्यारे् लहान पाट) फोडण्यार्ी लाकडी कुिळ. (व.) 
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टेवा पु. १. जचमनीत झकवा झभतीत पाडलेले लहान भोक; बीळ; जचमनीतील खळर्ा; खोलर्टपिा. 
(राजा.) २. क्षतारे् शोधन. 
 
टेवा पु. ढब; डौल. 
 
टेस स्त्री. १. ताठा; चमजास; र्वच. (व.) २. ऐट; चिमाख; रुबाब; डौल; नखरा : ‘सिान किा टेसात 
वावरिारा मिच…मळकट कपडे घालून आला होता…’ - र्ि ९८. ३. रार्. (वा.) टेस होिे - झिंर्िे; टेर होिे 
: ‘पुन्नाला पोर्वनू आपयावर चर्क्कार चपऊन टेस िंाले…’ - र्ि ९९. 
 
टेसदार चव. र्विार : ‘कोवळ्या झर्र्ा चन आंवळे यारं्ा… ठेर्ा असा टेसिार होती कीं…’ - सोबत १९. 
[रं्. टेस्ट + िार प्रत्यय] 
 
टेसी चव. १. हट्टी. २. र्र्णवष्ठ. ३. रार्ीट. 
 
टेहिी, टेहर स्त्री. हेटाळिी; अनास्था; टवाळी; हसे; अपमान; चवटंबना : ‘सासुरा ंहोईल टेहिी ।’ - 
एरुस्व ८·५२. 
 
टेहिे सचि. राखिे; अडकचविे. [सं. ल्स्तह्] 
 
टेहििे, टेहेििे  सचि. र्ालचविे; किमावर र्ालचविे (घोडा र्त्यािी). 
 
टेहिीणटकोरी स्त्री. १. उनाडकी. २. हाजंीहाजंी. ३. चनरोपाचनरोपी. 
 
टेहिे, टेहेिे अचि. १. टेहळिी करिे; पहारा करिे; र्ोरीसाठी रु्प्तपिे न्द्याहाळून ठेविे. २. खेपा 
घालिे. [झह. टेहलना] 
 
टेहळक  चव. टेहळिी करिारा : ‘पचहपया महायुद्धातील हवाई युद्धातून लढाऊ, टेहळक आचि 
बॉमर असे चवमानारें् तीन वर्च आपोआपर् तयार िंाले.’ - युद्धशास्त्र २०१. 
 
टेहळणटकोरी स्त्री. १. पहा : टेहळिी. २. स्वैर र्मन; उनाडकी. ३. आजचव; हाजंीहाजंी. ४. (रार्ाने 
त्रासून) चनरोपाचनरोपी. 
 
टेहळिी, टेहळी, टेहिी, टेहिी स्त्री. िुरून केलेली बारकाईर्ी पाहिी, परीक्षा; बारीक दृष्टीने पहारा 
करिे; िुरून एखायाच्या हालर्ालीवर नजर ठेविे; रु्प्त पोचलसार्ी नजर; पहारा; पाळत; र्स्त; हेरचर्री. 
 
टेहळिे  अचि. सूक्ष्म दृष्टीने पाहिे; र्ौकशीच्या नजरेने पाहिे; िुरून बारकाईने पाहिे झकवा 
तपासिे; पहारा करिे; रु्प्तपिे संशचयत मािसावर, घडिाऱ्या घटनेवर नजर ठेविे. [झह. टेहलना] 
 
टेहळ्या  पु. पहारेकरी; हेर; बातमीिार; रु्प्तपिे पाहिी करिारा मािूस. 
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चव. टेहळिी करिारा; उत्सुकतेने, बारकाईने, कसोशीने पाहिारा. 
 
टेहेळणटकोरी, टेहेळिे, टेहेळिा, टेहेळिी, टेहेळी, टेहेळ्या र्. टेहळमध्ये पहा. 
 
टेळको पहा : टेहेळ्या 
 
टेळिी, टेळिे, टेळी, टेळ्या, टेळ्यो पहा : टेहळिी र्.: ‘मारु्ता जातो पाहात पाहात । िुरी होऊचन 
असे टेचळत ।’ - चिपु ४६·६९. 
 
टें 
 
टेंगळ, टेंगूळ, टेंगळ, टेंळूळ, टेकाळ न. आघातामुळे डोक्यास येिारी र्ाठ, उटंर्ळ. पहा : टंुग, 
टंुगर 
 
टेंगूळ न. र्ाठ : ‘काठीरे् फनर्ाडे, कोंबरे व टेंर्ळे चवळ्यानं काढत होतो.’ - तअं ६२. 
 
टेंगूळ न. मरासी र्कलीर्ा एक प्रकार. (तंजा.) 
 
टेंगूळ न. डोके झकवा कपाळ यावंर मार लार्पयामुळे उठलेला फुर्वटा. 
 
टेंटू न. एक औषधी िंाड : ‘लहान बेलमूळ, नखेलारे् मूळ, टेंटूमूळ, चशविमूळ व पाडळमूळ या 
पारं्ारं्ा काढा करून…’ - फचर् १५४. 
 
टेंडर न. एखािे काम चवचशष्ट वेळात व चकमान मूपयात करून िेण्यासंबंधीर्ा िेकार; चनचविा. [र्ं.] 
 
टेंप टाकने चि. चवर्का करिे. (व.) 
 
टेंपरवारी चव. हंर्ामी : ‘ऐनवळेीं म्हिून र्ोझविर्ी टेंपरवारी म्हिून नेमिूक िंाली.’ - कोसला 
१९१. [र्ं. टेम्पररी] 
 
टेंपवना चि. मारिे. 
 
टेंपा पु. १. ठोकळा. २. ठपका; िूषि. (िंाडी) 
 
टेंपो पु. उत्साहवधचक वातावरि : ‘त्यामुळं टेंपो कायम राचहला होता.’ - कलंिर २३७. [र्.ं] 
 
टेंपो पु. मालवाहतूक करिारे रकपेक्षा लहान वाहन. [रं्.] 
 
टेंब, टेंभ, टेंभा पु. स्त्री. लहान टेकडी; उंर्वटा; टेकाड. (को. राजा.) 
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टेंबर न. एक खायपिाथच : ‘खारीक - खोबरे, साखर, बिाम, वलेिोडे अशा पार् वस्तंूरे् सारि तयार 
करून ते पारं् मोिकातं भरायरे् याला टेंबर म्हितात.’ - रे्लेचि ७०. 
 
टेंबरू, टेंभरू, टेंबरे, टेंभरे न. टेंबुरिीरे् फळ. 
 
टेंबिी स्त्री. (नाचवक) लोखंडी र्ोल र्कती, र्ाक. (हेट.) पहा : टेमिी 
 
टेंबस न. छोटी टेकडी. 
 
टेंबा पु. िंाडारे्, डोंर्रारे् चशखर, अग्र, टोक, शेंडा, शवेट, टोक : ‘घाटी र्ढून तो टेंबावर आला.’ 
- तोरि १६५. (को.) 
 
टेंबा, टेंभा पु. १. काठीला वाळलेली पाने झकवा झर्ध्या वरै्रे रु्ंडाळून केलेली मशाल; पचलता; 
चिवटी : ‘मर् कंुडचलचनयेर्ा टेंभा’ - ज्ञा १२·५१. २. (र्ोंधळातील) चिवटी; चिवा. ३. चबनकारे्र्ी व खाली 
लाकूड असलेली चटनर्ी रॉकेल तेलार्ी मोठी चर्मिी, मोठा काकडा. (माि.) ४. उंर्वटा. ५. (ल.) डौल; 
ऐट; र्वच. [सं. स्तंभ, िम्भ] (वा.) टेंबा उभा राहिे, टेंभा उभा राहिे - जोरा सुरू होिे; नारा नार्ू लार्िे. 
टेंबा चािणविे, टेंभा चािणविे - िुसऱ्यावर आपले वर्चस्व ठेविे; वरर्ष्ट्मा करिे; वरर्ढ होिे; चिमाख 
िाखचविे. टेंबा पाजळिे, टेंभा पाजळिे - १. चिवा लाविे. २. (कुल्त्सताथी) एखाया अप्रचसद्ध मनुष्ट्याने 
एखाया कृत्याने झकवा श्रीमंतीने एकाएकी पुढे येिे; प्रकाश पाडिे; परािम करून िाखचविे; डौल चमरचविे. 
 
टेंबा, टेंभा पु. १. िंाडार्ा डाभंा; खंुट. २. (ल.) आधार; आश्रय. ३. खाबं; स्तंभ. 
 
टेंबी स्त्री. १. टेकडीरे् चशखर; वररे् टोक. २. नारळार्ी शेंडी. (को.) 
 
टेंबुक न. टेकाड : ‘पलीकडली खलाटी आचि हे टेंबुक जोडलेलं होतं.’ - रथर्ि १०४. 
 
टेंबुरिी, टेंभुरिी स्त्री. एका जातीरे् िंाड. 
 
टेंबुरिी, टेंभुरिी स्त्री. एक प्रकारर्ा रुपया. 
 
टेंबूक, टेंबूस न. टेंर्ूळ; उंर्वटा; र्ाठ (शरीर, िंाड, जमीन यावंरील); उटंर्ळ; धक्का : ‘तंू 
म्हिशील कीं माझ्या पाठीवर टेंबूक आहे म्हिून.’ - चनप १०. 
 
टेंबे पु. अव. लाकडार्ा सोटा : ‘जैसा तो काष्ठारे् टेंबें घेऊचनया ं। र्ाचलला र्ोचलयावचर जुिंावयेा ।’ - 
चिपु २४·१०९. 
 
टेंभििे  अचि. ओरडिे; बोंबलिे; रडिे. (व.) [ध्व.] 
 
टेंभा पु. पुरिाच्या पोळीर्ा कुसकरा व तूप यारं्ा काला. (व.) 
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टेंभी स्त्री. टेकडी : ‘टेंभीवर मुरे्बिंी करून…’ - पेि ३·११७. 
 
टेंभेकरी, टेंभ्या पु. मशालजी. 
 
टॅ 
 
टॅक्सी स्त्री. भाडोत्री मोटारर्ाडी. [रं्] 
 
टॅग स्त्री. टोर्िोरी.  [रं्.] 
 
टॅपटॅप चव. घाबरा; घाबरट. (र्ो.) 
 
टॅटू पहा : गोंदि 
 
टँक पु. रिर्ाडा. [र्ं] 
 
टँकर पु. रवपिाथांर्ी ने - आि करण्यारे् टाकी बसवलेले रकसारखे वाहन. [रं्.] 
 
टो 
 
टो पहा : टोव 
 
टोई स्त्री. टोळी. 
 
टोक स्त्री. र्ोर्. 
 
टोक न. १. शस्त्र; अवजार; हत्यार; लेखिी वरै्रेरे् अिकुर्ीिार अग्र; शवेट. यावरून जमीन, र्ाव, 
खेडे, र्मारत यारं्ा शवेटर्ा भार् झकवा जार्ा, प्रिेश. २. मोड; अंकुर. [सं. त्रौक्] 
 
टोक स्त्री. दृष्टी; नजर. (चि. लार्िे, काढिे.) (व.) 
 
टोक स्त्री. दृष्ट. (िंाडी) [झह.] 
 
टोकि न. टोक; अग्र; शवेट. (राजा.) 
 
टोकि स्त्री. िािे टोकून पेरिी करण्यार्ी पद्धत. 
 
टोकििे सचि. भईुमूर् र्.र्ा एकेक िािा जचमनीत चछर करून पुरिे : ‘त्या चिवशी चिवसभर 
भईुमूर् टोकिला.’ - भेटीर्ाठी ११. 



 

 

अनुक्रमणिका 

टोकिधार स्त्री. वार्ाळ स्त्री; बोलभाडं स्त्री; टिटि करिारी स्त्री. (व.) 
 
टोकिा  पु. लग्नात मुलीला जशी करवली तसा नवऱ्या मुलाला टोकिा; करवला; वरार्ा 
चनकटर्ा चमत्र, आप्त; पािजावई; जावयार्ा भाऊ : ‘टोकिा म्हिून चमरवायर् ंआहे का त्याला?’ - एपर्ार 
५१. 
 
टोकिे सचि. १. हटकिे; प्रशन चवर्ारिे; रोखिे; पुढे जाऊ न िेिे (पहारेकऱ्याने). २. आव्हान िेिे; पुढे 
सरसाविे; जारे् करिे. [झह. टोकना; सं. त्रौक्] 
 
टोकिे अचि. १. एखायाकडे उत्सुकतेने पाहिे; टुकिे; टक लाविे : ‘र्ाटावया स्त्रीअधरामृतासी । 
अचहर्णनशी टोकत ।’ - भाराबाल ९·६३. २. टोकाविे; डोकाविे; डोकावनू पाहिे; चनघू पाहिे. 
 
टोकिे अचि. िोष, ठपका िेिे; टोर्ून बोलिे. (व.) 
 
टोकना, टोकनी  स्त्री. पु. टोपले. [झह.] 
 
टोकना चि. १. अडचविे. २. चवर्ारिा करिे. ३. िोष िेिे. (िंाडी) [सं.] 
 
टोकयंत्र न. पेल्न्द्सलरे् चशसे अिुकुर्ीिार करण्यासाठी वापरायरे् साधन. 
 
टोकर पु. १. र्ामड्ार्ी तेलार्ी पाटीसारखी लहान बुधली (बुधला उभा चर्रला असता त्यार्ा एक 
भार्); र्ामड्ाने मढचवलेली डोिी (ही िंाडारे् खोड पोखरून करतात.) : ‘कोरीव लाकडार्ा टोकर रेतीत 
र्डलेला सापडला.’ - मंजुघोषा ११०. २. टोकरी; मोठी पाटी. 
 
टोकर पु. लाबं व जाड बाबं.ू 
 
टोकर पु. १. नारळार्ी करवटंी; कवर्; टरफल; फोल. २. चटनपाट. (व.) 
 
टोकर पु. सत्यानाश. (वा.) टोकर करिे - पैशार्ी उधळपट्टी, नासाडी करिे. 
 
टोकरिी स्त्री. (स्था.) खरवडण्यारे् िाताळे. 
 
टोकरिे  सचि. १. कुरतडिे; उकरिे; कोरिे. २. (कान, िात र्.तील) मळ काढिे. [सं. त्रौक्] 
 
टोकरा पु. होडी; एक प्रकारर्ी नाव; बाबंचू्या टोपलीसारखे केलेले निी उतरण्यारे् साधन : 
‘व्यंकटराव नावा टोकरे जमा करून जलिीने निी उतरला.’ - वमो. 
 
टोकरी स्त्री. १. करंडी; टोपली; डाळी; िुरडी; चशपतर; हारा. २. परडी. 
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टोकरी, टोकवी स्त्री. र्ामड्ार्ी, र्ामड्ाने मढचवलेली लहान र्ोल पाटी. 
 
टोकरी, टोकवी स्त्री. उनाड पशूच्या र्ळ्यातील बाबंरू्ी घाट; र्ळ्यातील लोढिे. (राजा. कु.) 
 
टोकरी स्त्री. १. लाबंट डोके (साप, पाल झकवा काही पक्ष्यारें्). २. र्ोर्. (को.) ३. चजभेर्ा शेंडा (साप, 
पाल र्त्यािींर्ा). 
 
टोकरी स्त्री. अॅपयुचमचनयमर्ी वाटी; खोलर्ट भाडें. 
 
टोकरी कागद, टोकारी कागद जाड चवलायती कार्ि (हा कार्ि टकारी बिंराहून मंुबईस येत असे अशी 
पूवी समजूत होती); जाड पोतुचर्ीज कार्ि. 
 
टोकरेहशीि नाववेरर्ा कर. 
 
टोकऱ्या  चव. बेफाम; बेकार; चरकामटेकडा. 
 
टोकविे  अचि. टुकटुक करिे : ‘टोंकवाल बाळा आचिकचह ।’ - तुर्ा २३. 
 
टोकळा पु. ध्यास; िुंरिी; छंि; खंती. (चि. धरिे, घेिे, करिे, लार्िे.). 
 
टोकळा पु. ठरावीक पैसे िेऊन घेतलेपया रोजच्या अन्नारे् प्रमाि; तशी पद्धत; ठरलेले वेतन (धान्द्याच्या 
रूपाने). (चि. लाविे, र्ालचविे, तोडिे, लुटिे.). 
 
टोकळा पु. टकटक असा र्ाडीवानाकडून तोंडाने काढला जािारा आवाज. (चि. वाजिे, वाजचविे.). 
 
टोकळा पु. भातार्ी एक जात. 
 
टोका पु. धान्द्यातील एक चकडा; पोर चकडा. 
 
टोका पु. (थटे्टने) मोठा व ओबडधोबड रोि. 
 
टोका पु. माप; ताजवा. 
 
टोकाविी स्त्री. डोकाविी; डोके पुढे करून पाहिे. 
 
टोकाविे अचि. १. एखािी वस्तू बघण्यासाठी डोके पुढे करून पाहिे; (आत) डोकाविे. २. 
िुसऱ्याच्या कारभारारे् झकवा हालर्ालीरे् अवलोकन करिे. 
 
टोकाविी स्त्री. मुलाचं्या खेळातील एक चवनोिी संज्ञा; टुकटुक माकड. 
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टोकी स्त्री. एक प्रकारर्ी मासळी. (र्ो.) 
 
टोगळ चव. हट्टी; बडंखोर : ‘टोर्ळ लेकरू : अव्हेरी जननी : तैसे र्िपािी : त्यजु नको ॥’ - अभरं्र्ा. 
 
टोगा पु. पायघोळ वस्त्र : ‘त्याने आपला टोर्ा र्ढचवला.’ - वज्राघात ८६. 
 
टोच स्त्री. र्ोर्. 

न. टोर्ून पाडलेले क्षत; बोर्. 
 
टोचिी स्त्री. १. वधे; टोर्ण्यार्ी चिया; सूक्ष्म अग्रार्ा तीव्र आघात. २. जार्िी; टुमिी. ३. भोके 
पाडावयार्ा टोर्ा; काडीरे् तीक्ष्ि टोक. 
 
टोचिी स्त्री. अनुताप; अनुचर्त, अचप्रय र्ोष्ट घडपयाबद्दल नंतर वाटिारी बोर्िी; खेि; रुखरुख. (वा.) 
(मनािा) टोचिी िागिे - िुःख होिे; बोर्िे : ‘आपिाचंवषयी नरझसर्रावाच्या मनाला चकती टोर्िी 
लार्ली आहे…’ - चवग्र ५१. 
 
टोचिे उचि. १. अिुकुर्ीिार शस्त्राने झकवा वस्तूने अर्िी बारीक चछर पाडिे; बोर्िे; भोक पाडिे; 
वधेिे; क्षत करिे. २. (ल.) मनास लारे्ल असे बोलिे; र्ाजंिे; ममचभेि करिे; खोर्ून बोलिे. ३. फळ, 
जखम र्त्यािींवर ओरखडिे, खरवडिे. ४. आश्रयिात्यार्ी वरै्रे आठवि करून िेिे. [सं. तुज्; क. चतवर्ु] 
 
टोर्रे चव. टोर्िारे; िुःख िेिारे : ‘…काहीतरी टोर्रे बोलून तू मािें स्वार्त केलेस.’ - तर्ा ं१. 
 
टोचळिे सचि. लहान चछर पडेल असे वधेिे; हळूर् टोर्िे. 
 
टोचं न. चबयाण्यारं्ा उर्वलेला पुजंका : ‘…कोथचमरीर् ंटोर्ं, समिंर् माळवं सोवळं.’ - खळाळ २. 
 
टोचा पु. १. थोडेसे टोर्पयाने झकवा िर्डातून टवका काढपयाने पडलेले भोक; लहान खार्; 
िर्डार्ा काढलेला टवका, कपरी. २. टोर्पयार्ी खूि. ३. भोक पाडावयार्ी टोर्िी झकवा टोर्ण्यारे् हत्यार 
: ‘र्ूळ फोडण्यार्ा टोर्ा कडीत घातला.’ - बाचवबु ३५३. ४. र्मचकारारें् एक हत्यार. 
 
टोची पहा : टोचा १, २ 
 
टोटके न. १. लाकडार्ा ओंडका; ठोकळा. २. सोटा; िाडंके. 
 
टोटरा पु. तोठरा; लाळेच्या अभावाने होिारी अवस्था; घशार्ा कोरडेपिा. (चि. बसिे). 
 
टोड स्त्री. पु. (जीव.) खडबडीत अंर् असलेला, पुनरुत्पािन कालाव्यचतचरक्त जास्त काळ जचमनीवर 
राहिारा बेडूक. [र्ं.] 
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टोिकिे, टोिपिे, टोिकाणविे सचि. िाडंक्याने मारिे, िंोडपिे, सडकून काढिे. 
 
टोिका, टोिके, टोिकूळ पु. न. िाडंके; टेिपा; लठ्ठ सोटा; ओंडका; ठोकळा : ‘लाकडार्ी 
टोिकी आिून िारात टाकायर्ी.’ ह्र जैरेजै ८२. [क. टोल्ण्ि] 
 
टोिगट न. (चतरस्काराथी) टोिर्ा. 
 
टोिगा, टोनगा पु. १. रेडा; हेला. २. खुळर्ा. [क. तोिर्] 
 
टोिगी स्त्री. १. म्हैस; रेडी. २. (ल.) मोठी व आडिाडं मुलर्ी; धारं्डझधर्ा घालिारी मुलर्ी. 
 
टोिप न. कवर्. 
 
टोिपनाथ, टोिा, टोण्या, टोिेश्वर, टोिाऱ्या, टोिपा पु. अडािी; अज्ञ; मूखच, बा थड, आडिाडं 
मनुष्ट्य : ‘टोिपा नव्हे रु्िग्राचहक… येक चर् म्हिती ॥’ - िास १७·१०·१६. [क.] 
 
टोिपा, टोिपे, टोिा पु. न. ओंडा; िाडंके; काठी. [क. टोल्ण्ि, टोण्िे, टोपि] (वा.) टोिपेबाजी 
करिे - सोटे लर्ाविे; काठ्या मारिे : ‘होनाजी बलकवडे यािी चसपायावरी टोिपेबाजी करावयास लोक 
पाठचवले.’ - पेि ३३ प.ृ ३८५. 
 
टोिवा पु. िाडंा. 
 
टोिा, टोण्या पु. जाड, र्लेलठ्ठ ढेकूि, ऊ, र्ोर्ीड. [क. टोल्ण्ि] 
 
टोिा, टोिे, टोण्या पु. १. जािू; मंतरतंतर; टािाटोिा : ‘तो मूढ नेिेर् मुकंुि टोिा ।’ - आर्ो 
२४. २. प्रचतपक्षास िान पडू नये म्हिून हा शब्ि उच्चारून मोठ्याने ओरडतात. 
 
टोिा, टोण्या पु. चवटेर्ा झकवा मातीच्या ढेकळार्ा तुकडा. (व.) 
 
टोिा, टोण्या पु. १. टोला; घाव : ‘प्रर्चतस जर तें हािी टोिा ।’ - केक १०३. २. सोटा; िाडंके. 
(बे.) 
 
टोिाटािा, टोिाटािी पहा : टािाटोिा 
 
टोिी स्त्री. लाकडार्ा लहान ओंडका; र्ाठ. [क. टोल्ण्ि] 
 
टोिे न. १. कैली मापाबरोबररे् वजनी माप. २. (ल.) काहीतरी चकफायत झकवा नफा होण्यार्ा धंिा, 
जार्ा, अचधकार. ३. जड ओिें. 
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टोिो पु. ठिका; ठुसठुस. (राजा. कुि.) 
 
टोिो पु. फार मोठा उंर्वटा; टेकाड. (राजा.) 
 
टोप पु. धातूरे् उभट व रंुि तोंडारे् भाडें; पातेले. [सं. स्तूप] 
 
टोप पु. १. (नाटक) केसारं्ी चविून तयार केलेली र्ारसहा बोटे रंुि व मानेवर र्ाठ मारता येईल 
र्तक्या लाबंीर्ी पट्टी झकवा विेी; बुर्डा (स्त्रीपाटी पुरुषं वापरतात.). २. (नाटक) राजासाठी बेर्ड वरै्रे 
लावनू केलेला लाकडी मुकुट, मुखवटा, चशरस्त्राि : ‘घोचडया बािली मोहाळी । कंर्ि टोप रार्ावळी ।’ - 
एरुस्व ८·१५. ३. रंर्; तेज. ४. मुखवटा. ५. र्ौकी. [क. टोप्प; सं. स्तूप, स्तुभ्] 
 
टोपकर  पु. चफरंर्ी; टोपीकर (युरोप खंडातील) : ‘रूम टोपकर लोकारें् अमलातं रे्ले, तेव्हा ं
रूमरे् लोक शहािे िंाले.’ - लोश २८८. 
 
टोपड पु. घोड्ार्ा एक रंर्. - अश्वप १·२८. 
 
टोपडा (चतरस्काराथी) पहा : टोपकर 
 
टोपडे, टोपरे न. लहान मूल, चस्त्रया यारं्ी बंिार्ी कानटोपी; कंुर्डे. 
 
टोपि न. १. अंरु्स्तान. २. िंाकि; आच्छािन; आवरि. ३. (ल.) टोपिनाव. ४. कानातील एक 
प्रकारर्ी बाळी : ‘कोझथचबरी टोपि घोसूबाळ्या ।’ - सारुह ६·२४. ५. ठपका; िोष : ‘आमच्यावर सवच टोपि 
ठेविार तो.’ - बालर्ं ३३. [सं. स्तुप्; क. टोप्प = िंाकि] 
 
टोपि न. आरी; भोक पाडण्यारे् हत्यार; चर्रचमट; सामता. 
 
टोपि न. नर्ाऱ्यार्ा खोका, सारं्ाडा. [क. टोप्प] 
 
टोपिनाव न. व्यवहारातील, प्रर्ारातील नाव (चमत्र झकवा कुटंुबातील मंडळी एखायास ज्या 
नावाने हाक मारतात ते). 
 
टोपिबाळी स्त्री. कानात घालण्यार्ा एक अलंकार. पहा : टोपि ४ 
 
टोपिणशिा (भशूा.) िंाकिासारखा खालच्या थरावर बसलेला अभेय खडकार्ा थर. 
 
टोपिे न. सुतारारे् एक हत्यार; सामता. 
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टोपिे, टोपसिे सचि. १. सामत्याने भोक पाडिे; खुपसिे; बारीक चछर पाडिे. २. साल काढण्यासाठी 
ओले लाकूड र्. मोर्रीने झकवा िाडंक्याने ठेर्िे, बडचविे. ३. खूप मार िेिे; ठोकिे. ४. टोर्ून लाविे : ‘तो 
पत्रावळी टोपीत बसला.’ - तोरि ४७. [सं. स्तुभ्] 
 
टोपन न. िाडंीच्या जवळरे् व िाडंीस आधार म्हिून लावलेले आखूड लाकूड. (व.) 
 
टोपपदर पु. (लुर्डे) ज्यात उभे व आडव ेसवच रेशीमर् असते असा पिर. 
 
टोपर पु. टोपकर; टोपीवाला; र्ंग्रज : ‘टोपरार्ा कारभार खुलाशार्ा नाहीं.’ - भाऐपया ५१. 
 
टोपर पहा : टेपर 
 
टोपरवेिी स्त्री. टोपविेी; सर्ळ्या केसारं्ी मुकुटासारखी घातलेली लहान मुलारं्ी वेिी. 
 
टोपरा पु. ठपका; आळ : ‘यार्ा सारा टोपरा आईवर आला.’ - बलुतं १६. 
 
टोपरे पहा : टोपडे : ‘त्याला टोपरं घातपयाचशवाय नेत जाऊ नको कुठं.’ - एपर्ार ८९. 
 
टोपऱ्या  चव. मधे मधे चमरचविारा. (व.) 
 
टोपिा पु. १. मोठी वाटोळी पाटी; िुरडी; हारा. २. लहान टोपली. (को.) 
 
टोपिी, टोपिे  स्त्री. न. लहान टोपला; पाटी. 
 
टोपशी स्त्री. १. टापशी; सूज. (चि. येिे). २. डोक्यार्ी कातडी. ३. चखळ्यारे् डोके. (वा.) टोपशी 
उडणविे - जोराने खरडपट्टी काढिे. 
 
टोपसि  न. लहान पेटी, डबी, ताईत वरै्रेरे् टोपि, िंाकि, आच्छािन. 
 
टोपसिे  अचि. टापसिे; सूज येिे; सुजिे; फुर्िे. 
 
टोपसि, टोपसाि न. (ग्राम्य) साल; कातडे. हा शब्ि काढिे (सचि.) या चियापिाबरोबर 
योजतात व चनघिे (अचि.) या चियापिाबरोबरही योजतात. काढिे या चियापिाबरोबर योजपयास त्यार्ा 
अथच चजवतंपिीर् अंर्ारे् कातडे सोलिे असा होतो. उिा. ‘तो र्तक्यात आला तर टोपसल काढील.’ (वा.) 
टोपसि णनघिे, टोपसाि णनघिे - नाश होिे; िचररी होिे; फार खर्च होिे. उिा. त्या प्रयोजनात मािें 
टोपसल चनघाले. 
 
टोपसा, टोपसी पु. स्त्री. १. डोके व कान िंाकले जातील अशा पद्धतीने रु्ंडाळलेले वस्त्र; टापशी. (चि. 
बाधंिे). २. चखळ्यारे् डोके. (वा.) टोपसा उडणविे, टोपसी उडणविे - पहा : टोपशी उडणविे 



 

 

अनुक्रमणिका 

टोपसा पु. सूज; फुर्वटी; फुर्ीरपिा; फोपशपेिा. (चि. येिे, र्ढिे, उतरिे.). 
 
टोपंजी चव. मोठा मनुष्ट्य. (व.) 
 
टोपा पु. एक प्रकाररे् र्रले. 
 
टोपा पु. सोने, र्ािंी आटवण्यार्ी लहान मूस. (र्ो.) 
 
टोपाझ (भशूा.) पुष्ट्कराज; फ्पयुओरीनयुक्त अॅपयुचमचनयम चसचलकेटरे्, रत्न म्हिून वापरले जािारे, 
चपवळ्या रंर्ारे् खचनज. 
 
टोपी स्त्री. १. डोक्यावर पार्ोट्याखाली घातलेले चशरस्त्राि, कुल्ला; डोक्यावरर्ी साधी टोपी; 
पावसाळ्यात डोक्यावर घेतात ती सखलाि वरै्रेर्ी घोंर्डीच्या खोळेसारखी मोठी कंुर्ी; युरोचपयन लोकारें् 
चशरस्त्राि; लष्ट्करी पोषाखातील नाना प्रकारर्ी डोक्यावरील आच्छािने. पहा : टोपि. २. (र्मारत) खाबं व 
र्ल्स्पजंर याचं्यामधील र्ोल घडिीरे् बाधंकाम. [सं. स्तुभ्; क. टोप्प, तोप्परे्] (वा.) टोपी घाििे - 
एखायास बुडचविे; फसचविे; तोट्यात आििे. टोपी बसिे - नुकसान होिे : ‘वारंवार यासंी अजच कचरतो 
कीं, पार्ोटीयार्ी आबरू सोडून टोपी घालाल तर पुरती टोपी बसेल.’ - ऐको ४७५. टोपी सिामि, टोपीचे 
राज्य िपो, गादीटोपी सिामि - र्ोऱ्या लोकारें् शुभझर्तन करिे. 
 
टोपीउचि पु. स्काऊट खेळातील टोपी उर्लण्यार्ा खेळ. 
 
टोपीकर, टोपीवािा पु. युरोचपयन मािूस; चफरंर्ी; टोपी घालिारा मनुष्ट्य. 
 
टोपीणिरव्या पु. (राज्य.) चनष्ठा बिलून चवश्वासघात करिारा. 
 
टोपु पु. १. फुर्वटा. २. (ल.) िर्िर्, खटाटोप : ‘टोपु वाहे र्ळा ं। व्यापारार्ा ॥’ - राज्ञा १४·१७१. 
 
टोपू पु. फुर्वटा; फुर्ारा; सूज; टापशी. 
 
टोपूि न. लहान टोपली. (कु.) 
 
टोपे न. मोठा रोि. 
 
टोबने चि. काही ठरावीक अंतरावर हाताने बी पेरिे; टुपिे. (व.) 
 
टोबरा पु. टोकार्ा तुकडा : ‘शपेटीच्या वरर्ा टोबरार् तेवढार् चनघाला.’ - कोसला १५. 
 
टोबा पु. कपड्ास पडलेले चछर. (िंाडी) 
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टोमका पु. १. आलुत्याबलुत्याखेरीज रामोशी वरै्रे र्ावातील र्तर हक्किार. २. जाड काठी. 
 
टोमिा, टोमिे पु. न. १. (चवटीिाडूं) चवटीला मारलेला टोला, रट्टा, आघात. २. (ल.) व्याजोक्ती; 
खोर्; ममचभेिक टीका; टर्का; छद्मी भाषि; शब्िारं्ा मार. [क.; सं. स्तुभ्] 
 
टोमिी स्त्री. तर्ािा. पहा : टुमिी 
 
टोमिी स्त्री. १. (जेवण्यारे्) लहान ताट. २. (ल.) पहा : २ टुमिी. [क.] 
 
टोमिे न. सुमारे पार् शरेारे् तेल मोजण्यारे् माप. 
 
टोमसूळ  चव. वडील मािूस झकवा पालक यारं्ा धाक नसलेला; ठोपया; उनाड (मूल, मािूस). 
(र्ो.) 
 
टोमाटो, टोम्याटो ,टमाटा, टोमॅटो पु. एक प्रकारच्या फळभाजीरे् िुंडूप; त्यारे् फळ; बेलवारें्. 
(व.) [र्ं.] 
 
टोर स्त्री. १. टोळ. २. मोहारे् बी. ३. भातातील र्वत. ४. तािंळातील कीटक. (िंाडी) 
 
टोरि चव. पोकळ : ‘कोरूचन िेह टोरल केला ।’ - निस्व १८१. 
 
टोरूिी स्त्री. मोठी मंुर्ी; र्ार्ड. (िंाडी) 
 
टोि पु. १. नाके. २. नाक्यावर वसूल होिारा कर; जकात; र्ुरं्ी. [र्ं.] 
 
टोि पु. पायटा : ‘िर्डी टोलावंरून एक एक पाय टाकीत चवश्वास घराकडं जातो आहे.’ - जहेवोजे 
१३. 
 
टोि पु. रट्टा; मार : ‘िेन्द्या, आज तू मार्ं लार्लास तर टोलं खाशील हा.ं’ ह्न बा ३८. 
 
टोि चव. भव्य; काळकट. 
 
टोिगा पु. टोळभरैव; उनाड; चनरुपयोर्ी; फुकटखाऊ (चशवी म्हिून) : ‘कार् जालें  या ंटोलर्ीयाचंस : 
वीयावतंें होऊचन र्ावंढी :’ - लीर्उ १६२. 
 
टोिटोिी स्त्री. र्ळती. (िंाडी) 
 
टोििे पु. सचि. १. ढकलिे; अंर्ाबाहेर काढिे. २. िुसऱ्याच्या अंर्ावर काम ढकलिे; टोलविे; 
कोलवाकोलव करिे. ३. धक्काबुक्की करिे. 
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टोिनाका पु. र्ावाबाहेरून आलेपया मालावर जकात (कर) वसूल करण्यारे् चठकाि. 
 
टोिविे  अचि. ढकलिे; लर्ाविे, फटकारिे (र्ेंडू) : ‘हॉब्ज र्ेंडू टोलवनू लावी.’ - र्ाचिप २५. 
 
टोिवाटोिव, टोिवाटोिवी स्त्री. र्ालढकल; टंर्ळमंर्ळ; टाळाटाळ (कामार्ी); र्कडून चतकडे 
चतकडून र्कडे करिे. 
 
टोिणविे मारिे; हाकलिे; ढकलिे. पहा : टोिाणविे 
 
टोिा पु. १. िाडं, काठी झकवा िर्डार्ा प्रहार; फटका; तडाखा; रट्टा; आघात; ठोका. २. चवटेर्ा 
तुकडा; रोडा. ३. (ल.) कोपरखळी; छद्मी बोलिे; खोर्िार भाषि. (चि. बसिे, िेिे, मारिे.): ‘तसं 
पाचहलं तर ह्ा मािसार् ंअसं काय मोठंसं कतृचत्व होतं? टोला बसला.’ - रथर्ि १५४. (वा.) टोिा खािे 
- नापास होिे; यश न चमळिे; (परीके्षत) अनुत्तीिच होिे : ‘आर्रकरानंी मात्र एम.ए.च्या परीके्षत टोला खाल्ला.’ 
- िुिचम्य १०६. टोिा बसिे - फटका बसिे. टोिा िागिे - नेम लार्िे : ‘परीक्षा सुरू होिार. टोला लार्ला 
तर चसक्सर नाही तर क्लीन बोपड अशी तयारी आहे.’ - लव्हाळी ३२. 
 
टोिा, टोिी पु. स्त्री. वाडी; उपनर्र. (िंाडी) [त.] 
 
टोिाटोि, टोिाविी पहा : टोिवाटोिव 
 
टोिाठोसरा पु. १. तडाखा; रपाटा. २. (ल.) टोमिा; खोर्. (चि. िेिे). 
 
टोिार, टोल्हार चव. १. पोकळ; न भरलेले (किीस, धान्द्यार्ा िािा, शेंर्). २. चकड्ाने खाल्लेले; 
पोकळ केलेले (धान्द्य, लाकूड). ३. (ल.) रोड; सुरकुतलेला; चर्पडलेला (मािूस, जनावर). ४. पोकळ 
नळी (मेलेला झवर्ू, चकडा याचं्या शरीरार्ी). 
 
टोिाणविे सचि. १. काम र्ालढकलीवर टाकिे. पहा : टोििे. २. एकमेकावंर ढकलिे. ३. (ल.) 
टोमिा मारिे; उपरोचधक भाषि करिे. ४. फेटाळिे; घालचविे : ‘मूखे स्वचहत टोलाचवलें  ।’ - नवनीत ४४५. 
५. एखाया मािसाला टाळिे. 
 
टोिी स्त्री. पैशार्ा आठवा भार्; अधी िमडी : ‘ए, एक टोलीर्रं् आि म्हिजे आजर्ा चिवस पुरेल…’ 
- मल्स्थ ९. 
 
टोिीके  न. एक वाय. 
 
टोिेजंग चव. १. मजबतू; िाडंर्ी; बळकट; खंबीर; धके्क खाऊन चटकलेली (र्मारत, खाबं र्.). 
२. अजस्र; भव्य; अत्यंत मोठे; प्रर्डं; र्र्नर्ुबंी. [फा.] 
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टोिेबाजी स्त्री. फटकेबाजी; लार्ोपाठ टोले मारिे : ‘या टोलेबाजीत मात्र चनघृचिता नव्हती.’ - 
र्ाचिप २५. 
 
टोिेवारी स्त्री. टोलवाटोलवी; र्ालढकल : ‘मर् चनघापया िेहाबाचहरी । बाईल घेती टोलेवारी ।’ 
- भाराबाल १६·८२. 
 
टोल्या पु. टोलवाटोलव करिारा; र्ालढकपया; आपपया अंर्ावररे् काम िुसऱ्यावर ढकलिारा. 
 
टोव पु. १. पहा : टेवा १. २. चशवरे्ी खूि म्हिून झकवा मयािा िाखचविारे एक फूटभर खोल 
खिलेले भोक, खड्डा झकवा िर्डावरील खूि. ३. खोबि; िाराच्या कुसवारे् घर. 
 
टोविी स्त्री. १. जचमनीत बोटाने भोक पाडून वाटािे, पावटे र्त्यािी पेरण्यार्ी चिया; टुपिी. (राजा) 
२. जचमनीत चछरे पाडून चबयािे लावण्यारे् छोटे अवजार. 
 
टोविे न. एक माप. पहा : टोमिे. (वा.) टोविे भरिे - र्च्छा पूिच होिे. 
 
टोविे, टोणविे सचि. पहा : टुपिे १, २. 
 
टोणविे सचि. १. खरवडिे; ओरखडिे. २. वधेिे. 
 
टोसकर चव. वयात आलेली; सज्ञान. (व.) 
 
टोस्ट पु. १. भाजलेला पाव. २. चवशषे प्रसंर्ी, चमत्र आप्तेष्टानंी ग्लास उंर् करून शुभेच्छा िेण्यार्ा 
प्रघात : ‘चवशषे समारंभप्रसंर्ी ‘टोस्ट’र्ा कायचिम असला…’ - मीसापंा ६२. [रं्.] 
 
टोस्टर पु. टोस्ट बनविारे यंत्र : ‘टोस्टरमधपया र्ार स्लाईसपैकी…’ - हेतोप्रबो ४४. [रं्.] 
 
टोहो पहा : टोव 
 
टोया पु. पत्त्यारं्ा एक चवचशष्ट प्रकारर्ा खेळ; िंब्बरू्ा डाव. (ना.) 
 
टोळ पु. १. चपकारं्ा नाश करिारा व पखं असलेला एक कीटक. ही जात समुिाय करून राहिारी 
असून जर्ात सवचत्र आढळते. चहर्ी वाढ फार िंपाट्याने होते. २. नाकतोडा. [सं. ट्वल] 

चव. उडािटप्पू; उनाड. (वा.) टोळटोळ करिे - उच्छंृलपिे भटकिे; विवि : ‘… टोळटोळ 
करीत र्ावभर झहडायर् ंतुला म्हाचयत.’ ह्न आआश े६. 
 
टोळ पु. झर्र्ोळा पन्द्हाळ. (र्ो.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

टोळ पु. १. र्ाडीर्ी र्ौकट. (बे.) २. (र्वडंीकाम) चखडकी वरै्रेच्या र्ौकटी मजबतू बसण्यासाठी 
र्ौकटीच्या बाजूला जास्त राखलेली लाकडे. 
 
टोळ, टोळगोटा पु. िर्डार्ा वाटोळा र्ोटा. (व.) 
 
टोळ, टोळवि स्त्री. एक प्रकाररे् र्वत. (बे.) 
 
टोळकर  पु. कामकरी लोकाचं्या र्टार्ा प्रमुख. 
 
टोळका  पु. रोि. (बे.) 
 
टोळके न. टोळी; र्ट; थवा : ‘लहान मुलारें् एक टोळके आले.’ - वाचक ५. 
 
टोळक्रांि, टोळक्रांिी पहा : टोळधाड 
 
टोळखाद, टोळखाज स्त्री. टोळानंी केलेला नाश. 

चव. टोळानंी खाल्लेले. 
 
टोळधाड स्त्री. १. प्रर्डं संख्येने येिारा, उभे पीक नष्ट करिारा टोळारं्ा समूह. २. (ल.) छापा; 
हल्ला; टोळधाडीप्रमािेर् अर्ानक हल्ला; : ‘अकस्मात् पोचलसारं्ी टोळधाड येऊन जोरार्ा लाठीमार िंाला.’ 
- एपर्ार ७०. 
 
टोळपिे  अचि. १. ओसरिे; कमी होिे; पडिे; मंिाविे. २. (व्याजोक्तीने) मरिे. 
 
टोळभैरव चव. उनाड; उडािटप्पू; चरकामटेकडा; टोळासारखी उर्ार् नासाडी करीत झहडिारा; 
िाडंरे्श्वर; र्ावरु्ंड; चनरुयोर्ी; भटक्या; मोकाट; वाडं. [सं.] 
 
टोळंबी स्त्री. मोहाच्या फळातली बी : ‘मोहार्ी टोळंबी म्हिजे फळातली बी पाण्यात उर्ाळून…’ - फचर् 
१७५. 
 
टोळा पु. तािंळा; मोठा िर्ड : ‘मूळिरी संस्कारू केला : एकू टोळा घातला :’ ह्न लीर्उ १४६. 
 
टोळी स्त्री. १. मंडळी; टोळके; सैन्द्यार्ी तुकडी; समूह; िंुंड; समुिाय; जथा; घोळका; र्ट; जमाव. २. 
टोळधाड. ३. र्ि; कचबला. [सं. टोळ; क.] 
 
टोळी स्त्री. एक प्रकारर्ी मासळी. (र्ो.) 
 
टोळी स्त्री. मोहाचे्र फळ. (व.) 
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टोळीवाद पु. टोळीच्या चहताला प्राधान्द्य िेिारा चवर्ार : ‘एका दृष्टीने तो जमातवािी अथवा 
टोळीवािी…’ - डाली १७. 
 
टोंकिी  स्त्री. टोळी; जमाव; जथा. 
 
टोंग न. टेंर्ूळ. (को.) 
 
टोंग चव. पु. हट्टी; छाचंिष्ट; उमचट; हेकट (मूल, स्त्री); आडिाडं; हूड; र्ढेल; चशरजोर. 
 
टोंग न. मोठा; पुडं; थोर; बडर्ा; धडेिार. (तंजा.) 
 
टोंगदार  चव. पोकळ डौल िाखचविारा; बढाईखोर; पोकळ अरेराव; र्र्णवष्ठ. 
 
टोंगपि न. धटाई; जबरिस्ती. 
 
टोंगळ चव. १. जाड; ओबडधोबड (काठी, िाडंके). २. (ल.) पहा : टोंगदार 
 
टोंगळा, टोंघळा, टोंघया टोग्या पु. रु्डघा. (व.) 
 
टोंगा पु. खोळंबा. (कर.) 
 
टोंगाई स्त्री. टोंर्पिा; मर्रुरी; स्वैरार्ार; र्ढेल झकवा आडिाडं वार्िूक; आपढंर् (मूल, स्त्री यारं्ा); 
िाडंर्ाई; उमचटपिा. 
 
टोंगी स्त्री. टेकडी; झबडा; टेंब; डोंर्र : ‘अंजनवेलीकडील खाडी अलीकडे आहे ती धामिीपासून येक 
भार् होऊन येक फाटा धामिीच्या टोंर्ीखालून रे्ली आहे.’ - पेि ३३·३९२. 
 
टोंटो पु. आवाज : ‘सपारे् टोंटो, … असे उिास शब्ि कानीं पडू लार्ले.’ - मंजुघोषा १०८. 
 
टोंडभर पु. चिचव. चनलचज्जपिे. 
 
टोंडी स्त्री. चवचहरीर्ा वरील घेर. 
 
टोंपा पु. टोमिा. 
 
टॉ 
 
टॉणनक न. शल्क्तवधचक औषध : ‘…समाजात र्ैतन्द्य चनमाि करिारं ते एक मोठं टॉचनकर् असतं.’ - 
िुिचम्य २९१. [र्ं.] 
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टॉक्न्सल्स न. घशातील र्ाठी : ‘चतच्या टॉल्न्द्सपस िुखंू लार्पया.’ - माआ ३००. 
टॉप चस्त्रयाचं्या कामातील िाचर्ना. [र्ं.] 
 
टॉप पु. चवशषेतः मुलींच्या अंर्ातील कापडी कुडता. [र्ं.] 
 
टॉप चव. उत्कृष्ट : ‘र्पयुचमनेशन टॉप आहे अर्िी.’ - सुलतान ४३. [रं्.] 
 
टॉपि न. टोर्ण्यारे् आयुध. (र्ो.) 
 
टॉिी स्त्री. चर्क्की : ‘टॉफी हा प्रकार कडक व चर्वट असतो.’ - चमखा ४५. [रं्.] 
 
टॉचय पु. चवजेरी; सेलवर र्ालिारा चिवा. [र्ं.] 
 
टॉवेि पु. अंघोळीनंतर अंर् कोरडे करण्यासाठी वापरले जािारे जाड कापड. [रं्.] 
 
टॉस पु. खेळार्ी सुरुवात कोिी करावयार्ी हे ठरचवण्यासाठी केलेली नािेफेक; छापकाटा. 
 
टाँका पु. १. लहान टोपली. (र्ो.) २. रानटी लोकारें् पक्वान्न. (र्ो.) 
 
टौ 
 
टौकी स्त्री. १. मस्तकार्ा पुढील भार्; कवटीर्ा, कपाळार्ा भार्; कोटी. २. कापून काढलेला झकवा 
तोडून टाकलेला तुकडा. (चि. घेिे, तोडिे.) ३. अधा भार्; भक्कल (अंड्ार्ा, कवठार्ा, नारळार्ा र्.). 
 
टौचिे, टौचळिे, टौचा, टौची पहा : टोचिे र्त्यािी 
 
टौर चव. खोडसाळ; टारर्ट; कुरे्ष्टेखोर; छाचंिष्ट; सोिा; लुच्चा; अप्रचतचष्ठत; हलकट; र्टोर : ‘नचह 
तचर न म्हिीजे पोर हें टौरवािी ।’ - र्र्ौव्र ३९. 
 
टौळ स्त्री. चिवलेाविी; िेवाजवळील चिवा : ‘तें ज्ञान ब्रह्मचवयेर्ी िीपकळा । सत्त्वरु्िीं अचधकार टौळा 
।’ - ज्ञाप्रबो ५४७. 
 
टौळा पहा : टोिा 
 
टौळी स्त्री. लहान भाडें. 
 
टौळे न. एक प्रकारर्ा चिवा; मातीर्ी पिती : ‘मर् सवचज्ञें म्हिीतलें  : वानरेया : टौळारं्ें तेल घेया र्ा 
:’ - लीर्उ ८. 
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ट्याहां - ट्यांहां चिचव. लहान मुलाच्या रडण्यार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
ट्यूब स्त्री. धातू, कार्, रबर र्.र्ी नळी : ‘फ्लूरसंट लार्टच्या ट्यूब्ज…’ - हेतोप्रबो ४४. [रं्.] (वा.) 
ट्यूब पेटिे - अथच समजिे : ‘िुसऱ्याच्या बोलण्यार्ा अथच कळला नाही म्हिजे ‘ट्यूब पेटली नाही’ असं आम्ही 
म्हितो.’ - ऑक्टोपस ३४. 
 
र 
 
रक स्त्री. मालवाहू मोटारर्ाडी. [र्ं.] 
 
रंक स्त्री. लोखंडी पेटी. [रं्.] 
 
रंककॉि पु. एका र्ावातून िुसऱ्या र्ावात केलेला फोन : ‘चिल्ली - मंुबईच्या त्या िोन व्यापारी 
कंपन्द्यातं रंककॉल होऊ शकेल…’ - रु्भा १२. [र्ं.] 
 
राम, राम्बे स्त्री. रस्त्यावर रुळावरून र्ालिारी चवजेर्ी र्ाडी. [र्ं.] 
 
रायोड न. (चवअ.) एक धनाग्र, एक ऋिाग्र आचि एक चवयुत्प्रस्थ (चग्रड) चनयंत्रक अग्र अशी तीन अगे्र 
(र्लेक्रोड) असलेली कारे्र्ी चनवात नळी. 
 
रे पु. तबक; कार्िपते्र, वस्तू ठेवण्यारे्, नेण्याआिण्यारे् साधन. [र्ं.] 
 
रेनर पु. प्रचशक्षि िेिारा (मनुष्ट्य, प्रािी यानंा). [रं्.] 
 
रेिर पु. जोडवाहन; अनुयान. [र्ं.] 
 
रॅक पु. १. आखीव मार्च (शयचतीत). २. ग्रामोफोन तबकडीवरील खोबिीर्ा मार्च. ३. प्रर्चतपथ 
(जीवनातील). [र्ं.] 
 
रॅक्टर पु. याचंत्रक नारं्र. [रं्.] 
 
रॅपीझ पु. व्यायाम झकवा कसरत करण्यासाठी उंर् टारं्लेला िंोका : ‘तालमींत मी झसर्लबार, 
डबलबार, रॅपीिं वरै्रे चशकण्याकचरता जात असें.’ - माआ ४२ [रं्.] 
 
रँणझस्टर पु. १. आकाशवािी र्त्यािीरे् कायचिम ऐकचविारे याचंत्रक साधन; अधचसंवाहक. २. 
चवचशष्ट तापमानात उष्ट्िता व वीज यारें् वहन करू शकिारा छोटासा घनपिाथच. [र्ं.] 
 
∎∎∎ 
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ठ 
 
ठ मराठी विचमालेतील सत्ताचवसाव ेअक्षर आचि बाराव ेव्यंजन. 
 
ठक, ठग पु. लुच्चा, फसवा, धूतच मनुष्ट्य; लबाड; अप्रामाचिक; कपटी; बिमाश. [सं. स्थग्. स्तग्; 
क. ठक्कनु] (वा.) ठकास ठक भेटिे ह्न जशास तसा भेटिे. 
 
ठक न. तटस्थपिा; आश्चयामुळे येिारी दृष्टीर्ी एकाग्रता; आश्चयच; वीरकृत्य; भलू; चवस्मृती; 
चिङ मूढता. (चि. लार्िे, पडिे.) : ‘उभा जानकीरमि । वधुसचहत सुलक्षि । उभयरूपार्ें बरवेपि । पाहण्या 
ठक पाचडलेसें ।’ - वसेीस्व १०.१२१. 

चव. तटस्थ. [सं. स्थर्] 
 
ठक स्त्री. थकवा. (िंाडी) 
 
ठकठक स्त्री. ठिठि झकवा टकटक असा ठोकण्यार्ा आवाज; ििका; चकटचकट; धूमधडाका; 
त्रासिायक भिुभिु झकवा बडबड. [ध्व.] 
 
ठकठकिे अचि. ठक ठक असा आवाज करिे (हातोडीने ठोकून र्.). 
 
ठकठका चिचव. हातोड्ाने एखािी वस्तू ठोकली असता होिाऱ्या आवाजासारखा आवाज होऊन. 

चव. ठोकण्यार्ा कानठळ्या बसविारा (आवाज). 
 
ठकठके न. पक्ष्यानंी चभऊन उडून जावे म्हिून बनवलेले, मोठा आवाज करिारे एक लाकडी यंत्र; 
खटखटे. [ध्व.] 
 
ठकठाकुर पु. ठाकुर व त्याचं्यासारखे र्तर लोक : ‘राया लार्चतते राएं घेतले : एर राजेराउचत 
ठकठाकुरीं घेतले :’ - लीर्पू ३१. 
 
ठकडा, ठकडी, ठकडे, ठकड्या पु. भलुविारा; मोठा ठक : ‘म्हिती ठकडा रे कान्द्हा ।’ - तुर्ा २३०. 
 
ठकडेपिा न. फसवचेर्री : ‘तें ठकडेपि श्रीपती । न र्ले मजप्रचत सवचथा ।’ - एभा २९·७२८. 
 
ठकिा, ठकिी पहा : ठकडा : ‘कोि चमळाली ठकिी.’ - अफला ७८. 
 
ठकिूक स्त्री. फसविूक; फसर्त; लबाडीने केलेली नार्विूक. 
 
ठकिे अचि. फसिे; फसले जािे; िर्ा होिे; चनराशा होिे; बुडिे (धंयात); र्ुकिे : ‘मािंी ठकली वो 
बुचद्ध ।’ - कक १·५·१४२. 
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सचि. िर्ा िेिे; नाडिे; ठार मारिे (बेसावध असता, सापाच्या िंशाने झकवा र्ोरानंी हपपयात.). 
(को.) [झह. ठकना; सं. स्थग्] 
 
ठकिे अचि. १. ठाकिे; उभा राहिे : ‘न ठके चनषेध आड । न पडे चवधीर्ी भीड ।’ ह्र माज्ञा १६·१८८. २. 
घडिे; होिे; प्राप्त होिे : ‘नातरी िेवो जैसें सारं्तील । तैसें आपिपा ंजरी न ठकेल ।’ - ज्ञा ६·३३५. ३. राहिे; 
ल्स्थर होिे; वास्तव्य करिे; असिे : ‘तयारं्ीं न ठकतीचर् अंर्ीं कामें ।’ - ज्ञा १०·१६६. ४. थाबंिे; बिं पडिे 
: जरीं राजा घराचस ये । तरी बहुत उपेर्ा जाये । आचि कीर्णतही होये । श्राद्ध न ठके ।’ - ज्ञा १७·१८६. ५. संपिे; 
अंतरिे; सरिे. ६. (र्ुकीरे्) थकिे; िमिे; श्रम होिे झकवा पाविे. [सं. स्थग्, स्तक्] 
 
ठकिे उचि. ठकचविे : ‘म्हिशील मना र्ंर म्या ंठकीला’ - बबार्ा १२७. 
 
ठकिे अचि. १. थक्क होिे; ल्स्तचमत होिे; आश्चयच वाटिे. २. थाबंिे : ‘कार् मोकला ंझह र्वडा ं। न ठके 
चर् पूसंा ।’ - ज्ञा १८·३९०. [सं. स्थग्] 
 
ठकधंदा, ठकविी पु. फसवचेर्री; सोिेचर्री; लुच्चेचर्री. [क. ठकु्क] 
 
ठकना चि. १. थकिे. २. िेिे; बाकी असिे. (िंाडी) 
 
ठकबाज चव. लुच्चा; कपटी. पहा : ठक 
 
ठकबाजी स्त्री. १. लुच्चेचर्री; फसवचेर्री; ठकाठकी; लबाडी. २. (कायिा) एखाया मनुष्ट्यास 
फसवनू माल िेण्याचवषयी त्यारे् मन वळचविे. [झह.] 
 
ठकऱ्याची चव. ऐटीर्ी; नखऱ्यार्ी. (व.) 
 
ठकिे ठािे जार्च्या जार्ी आश्चयचर्चकत होऊन राहिे. 
 
ठकविा, ठकवरा चव. ठकचविारा; लुच्चा : ‘मोठा ठकविा पढंरीर्ा रािा.’ - र्ोखा १६. 
 
ठकविे, ठकणविे सचि. फसविे; लुबाडिे; नार्चविे; लबाडी करिे : ‘नोकरलोक तुम्हाला 
ठकवतात.’ - रथर्ि २१४. [क. ठकु्क] 
 
ठकवा, ठकव्या, ठकाऊ, ठकारू, ठकाव,ू ठकू पहा : ठकविा, ठकवरा 
 
ठकवाई  स्त्री. १. थकवा. २. कामार्ी बचक्षसी. (िंाडी) 
 
ठकवाठकव स्त्री. नाना प्रकारर्ी फसविूक. 
 
ठकणवद्या, ठकूणवद्या स्त्री. फसचवण्यार्ी कला; कपटयुक्ती; लबाडी; ठर् लोकारें् र्ातुयच. 
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ठकव्याज न. फसवनू घेतलेले व्याज; अमयाि व्याज. 
 
ठकव्यापार न. कपटार्ा व्यापार, धंिा, उयोर्. 
 
ठकसेन पु. लबाड; लुच्चा : ‘…तो चबलंिर ठकसेन पोचलसाचं्या हाती सापडला नव्हता.’ - मंुपोर्ाक ९५. 
 
ठकसौदा पु. १. चर्ऱ्हाईकाला ज्या वस्तूने झकवा मालाने फसवण्यात आले तो माल. २. पहा : 
ठकव्यापार 
 
ठकाठकी स्त्री. पहा : ठकबाजी १ : ‘प्रत्ययेंचवि पे्रत्ननाना । ठकाठकी ।’ - िास १०·२·८. 
 
ठकार पु. सौंियच, ऐट. [सं. स्थग्, स्तक्] 
 
ठकार पु. ठ अक्षरार्ा आकार; आकृती : ‘स्त्रीरे्चन नावंें ठकारही न पाहावा : पाचहलेया ंमाजवी :’ - 
लीर्उ १११. 
 
ठकार, ठकारे चव. मनोहर; संुिर; मोहक : ‘तटस्त जैसी चर्त्रलेपें । ठकार मूती िेखोनी ।’ - वसेीस्व 
५·७. 
 
ठकार, ठकारू चव. १. ठक; लुच्चा; र्ोर. २. तोट्यार्ा (व्यापार). 
 
ठकार पु. उटी झकवा लेपन : ‘आंर्ीं र्ंिनार्ा ठकारू.’ - नरुस्व ७४१. 
 
ठकारिे  अचि. होिे; बनिे; असिे : ‘ठकारली व्यल्क्त चवठ्ठल वधेें ।’ - बबार्ा ३११. [सं. स्था] 
 
ठकारा पु. ठसकारा; तोरा : ‘सासऱ्याला जाता ं। मोठी ठकाऱ्यार्ी तानी । आसु पुसा नेतरार्ी । सोड 
लुर्ड्ार्ी चर्िी ।’ - वलो ११५. (व.) 
 
ठकाविे  सचि. कंुचठत होिे; फसिे; भलुिे. 
 
ठकुिी स्त्री. मातीर्ी लहान हंडी. 
 
ठकोर पु. पचरपाठ; कायचिम : ‘र्ालंू िे चनत्य भेटीर्ा ठकोर’ - अफला ७७. 
 
ठग पु. एक जात व त्यातील व्यक्ती. हे लोक प्रजेला ठकवनू लुबाडण्यार्ा धंिा करीत व प्रसंर्ी 
पैशासाठी लोकारं्ा प्राि घेत. 

चव. थापाड्ा; फसव्या; ठक; लुच्चा. [सं. स्थर्; क. ठकु्क; झह.] 
 
‘ठग’ शब्दापासून ियार होिारे शब्द ‘ठक’मध्ये पहा. 
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ठगाई स्त्री. लुच्चेचर्री. 
 
ठगाळ चव. लुच्चा; धूतच : ‘कान्द्हो ठर्ाळ िीडा करी ।’ - भपसं ६२. 
 
ठगी स्त्री. ठर् लोकारं्ा धंिा; फसवचेर्री. 
 
ठग्गू चव. थापाड्ा. 
 
ठठरी, ठठोरी, ठठोिी, ठठ्ठा स्त्री. थट्टा; रे्ष्टा; मस्करी : ‘उपाध्याय भाषि करते िंाले आमर्ी 
ठठोली करता ंकाय?’ - माभ ू८८. 
 
ठि पु. धातूच्या वस्तू एकमेकावंर आपटपयार्ा आवाज. [सं. तन्] 
 
ठिक स्त्री. ठुसठुस; व्यथा. (चि. होिे). 
 
ठिक अ. ठिक हे अव्यय कोरडा, सुका या शब्िानंंतर आले तर तेथे त्यार्ा अथच चनखालस, पुरेपूर, 
अर्िी कोरडा असा होतो. 
 
ठिक स्त्री. १. स्फुरि; कंप; कंड (िुखावलेला अवयव झकवा क्षत यारं्ी). २. शीि; थकवा; कंटाळा. 
[ध्व.] 
 
ठिक पु. ठाण् असा मोठा आवाज : ‘तीरा र्ोळ्यारें् ठिक होती. ।’ - ऐपो ८३. 
 
ठिकिे  अचि. १. ठसठस करिे; िुखिे; विेना होिे; ठसठसिे. (व्रि, क्षत र्.). २. स्फुरि 
पाविे; उडिे. ३. चशिका झकवा चतडका होत असून िुखिे. (र्ळू, डोके, क्षत र्.). [ध्व.; सं. स्तन्] 
 
ठिकन, ठिकर, ठिकरी, ठिणदनी, ठिणदशी चिचव. धातूवर जड पिाथाने मारपयास होिाऱ्या 
आवाजाप्रमािे; तसा आवाज होऊन; टिकन र्. 
 
ठिका पु. १. तीव्र विेना; ठुसठुस; चतडीक; र्मक; चशिका; िुःख. २. वारा, थंडी यारं्ा कडाका. 
(चि. पडिे, सुटिे.) ३. थंडीर्ी चशरचशरी, हुडहुडी. (चि. बसिे, लार्िे.) ४. रार्ार्ी लहर (येिे). (वा.) 
ठिका बसणविे - खोड मोडिे; कायमर्ा बिंोबस्त करिे. (ना.) 
 
ठिकार  पु. ठि आवाज : ‘उभे रस्त्याने र्ालले पहा जोडव्यारे् ठिकार.’ - मला २३८. 
 
ठिकाविे सचि. १. खरडपट्टी काढिे; कानउघाडिी करिे; भोसडिे; धाक िाखचविे. २. िटाविे; 
िोष लाविे. ३. काम र्त्यािीर्ा तडकाफडकी चनकाल करिे; ताबडतोब उरकून टाकिे. ४. जोराने 
र्ालचविे; बेिरकारपिे हाकिे (वाहन, पशू, मािूस). ५. भाडं्ारं्ा नाि पाहण्यासाठी त्यावर चटर्की, टोला 
मारिे. [ध्व.] 
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ठिकाविे अचि. र्ुिर्ुििे; ठुसठुसिे; िुखायला लार्िे. 
सचि. झवर्ू वरै्रेंनी नारं्ी मारिे, िंश करिे. 

 
ठिठि, ठिठिा चिचव. ठुसठुस (विेनेर्ा); घिघिा (हातोडीने ठोकण्यार्ा, घंटा, घड्ाळ 
वाजवण्यार्ा) र्. आवाजाप्रमािे आवाज होऊन; मोठ्याने (बोंबलिे). [ध्व.] 
 
ठिठििे अचि. १. (जखम र्.) जोराने ठुसठुसिे; ठसठसिे; तीव्र वेिना होिे. २. धातूरे् भाडें 
खिखि वाजिे. ३. टिटि उडिे. ४. तिार करिे; बोंबलिे : ‘… येसू नुकसानीबद्दल ठिठित होता.’ - 
अहीचि १६७. [ध्व.; सं, स्तन् - तस्तन्द्यते] 
 
ठिठिपाळ पु. १. मूखच, र्र्ाळ झकवा िचररी मनुष्ट्य; कफल्लक मािूस; चवयाहीन मािूस. कधी कधी 
याला मिनर्ोपाळ हा शब्िही जोडतात. २. (ल.) पूिच अभाव. पहा : ठिठिाट. ३. िुसऱ्यार्ा पोकळपिा 
बाहेर काढिारा. 
 
ठिठिाट, ठिाका पु. १. घिघि असा आवाज; (धातूच्या भाडं्ावर हातोडीने मारले असता 
चनघिारा) नाि. २. (चवचहरीतील) पाण्यार्ा खडखडाट; फन्ना; र्ट्टा (वस्तंूर्ा). ३. िाचरद्र्य; र्चरबी; 
पोकळपिा; कमतरता; अभाव; बोंब; िुर्णमळता. ४. शुष्ट्कता. 
 
ठिठिाविे सचि. ठिकाविे; चनभचयपिे सारं्िे : ‘मीं…तें पुन्द्हा एकिा ंठिठिावनू सारं्त आहे.’ - 
खपा १०२. 
 
ठिठिीि चव. १. खिखिीत (धातूर्ा नाि). २. खडखडीत (अचतशय कोरडा). ३. (ल.) र्ोख; 
चनःसंचिग्ध; स्वच्छ (जबाब, भाषि). ४. ििििीत; जबर; व्यवल्स्थत : ‘मला चशक्षाचह ठिठिीत होईल.’ - 
काझभ ७६. 
 
ठिि, ठिाठि, ठिाठिा, ठिािा पहा : ठिठि, ठिठिा 
 
ठिाििे अचि. ठि असा मोठा आवाज होिे. 
 
ठिािा पु. बोंब मारण्यार्ा आवाज : ‘सर्ळ्या र्ावाला ऐकू जाईल असा ठिािा केला.’ - चमरास ३२४. 
 
ठण्िकन चिचव. ठण्ि असा आवाज होऊन : ‘ठण्िकन् ताबं्या वाजतो.’ - ऊन ९०. 
 
ठन स्त्री. चमरर्ी पेरण्यार्ी जार्ा. (िंाडी) [सं. स्थल] 
 
ठनने चि. कण्हिे; चवव्हळिे. (व.) 
 
ठनान चिचव. ठिािा करीत ओरडिे. 
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ठपका पु. िुष्ट्कृत्यार्ा डार्, कलंक; काचळमा; बट्टा; रु्न्द्ह्ार्ा आरोप; िोषारोप. (चि. आििे, ठेविे, 
येिे.) : ‘मी कोिताही ठपका घ्यायला तयार नाही.’ - श्रीयो १. ४२७. [क. तप्पु; सं.] 
 
ठपका पु. िम; लार्ि; राकं : ‘स्वार िंालो त्या चिवसापासून िर कुर्ात घोडी मरावयार्ा ठपका 
लार्ला तो आजपयंत तैसार् र्ालला आहे.’ - ऐको ४७६. 
 
ठपका पु. पडिारा पाण्यार्ा थेंब. 
 
ठपकाठराव पु. (राज्य.) झनिाव्यंजक ठराव; नापसंतीिशचक मत. 
 
ठपकारिे, ठबकारिे उचि. १. ठपका ठेविे; टोमिा मारिे. २. (ल.) ममचभेिक बोलिे; ठिकाविे. 
३. खरमरीत, कडक रीतीने ताकीि िेिे; हुकूम करिे. ४. चर्ळकंृत करिे; िाबिे (धंयात पैसा, नफा). ५. 
िोष येिे. [सं. स्तभ्] 
 
ठपठप, ठपठपा पहा : टपटप 
 
ठप्प चिचव. चनश्चल; अचवर्ल; पूिच थाबंलेले : ‘जार्च्या जार्ी ठप्प उभे राचहलेपया डब्यातंले उतारू.’ 
- प्रचतचनधी २७. 
 
ठप्पा पु. छाप; चशक्का. [क. टप्पे, ठप्पे] 
 
ठप्पामुद्रि न. (गं्रथ.) उठाविीरे् मुरि. 
 
ठमक स्त्री. नखरा; र्ट्टीपट्टी. 
 
ठमकठािवी स्त्री. मोहक बाधं्यार्ी व ठुमकत र्ालिारी संुिर स्त्री; रु्टरु्टीत आचि तजेलिार स्त्री. 
 
ठमकिे  अचि. १. नाटकीपिे, नखऱ्याने र्ालिे; डौलात, ऐटीत र्ालिे; चथरकिे; ठुमकत 
र्ालिे. २. लाजून मुरडून र्ालिे. ३. चवलासयुक्त र्तीने र्ालिे; ऐट करिे; नखऱ्याने वार्िे. [ध्व.; सं. 
स्तम] 
 
ठमकहािी स्त्री. बनवलेली कहािी. 
 
ठमका पु. १. ऐटबाज र्ाल; थाटाने र्ालण्यार्ी ढब; नखऱ्यार्ी र्ाल. २. रुसून झकवा रार्ाने घेतलेली 
चर्रकी, उसळी, आवरे्. (चि. मारिे). ३. िंोकिार र्ालिे. [सं. स्तम्] 
 
ठमकाई  स्त्री. १. थोराड व उफाड्ार्ी स्त्री; ठुमकत र्ालिारी बाई; आडिाडं, र्बिुल मूल. २. 
वयाने लहान पि आजीबाईसारखी पोक्तपिे वार्िारी मुलर्ी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ठमकारा पु. ताठा; र्वच; वरपारं्ी नखरा; उसनी ऐट; तोरा : ‘नेहमीच्या ठमकाऱ्यात चतथे 
प्रर्टली.’ - कथाकातंा १११. [ध्व.] 
 
ठमकी चाि सावकाश पि ऐटीर्ी घोड्ार्ी र्ाल. 
 
ठमटेणळि चिचव. जािूनबुजून. 
 
ठमठमाट पु. तोरा; ऐट; थाटमाट व अहंपिा; पुढे पुढे करिे. 
 
ठर पु. ठराव; चनश्चय; चसद्धातं : ‘कोिते मार्े जावयार्ा ठर होतो, हें पहावें.’ - ऐको ४७६. [झह. 
ठेहराव] 
 
ठरिूक  स्त्री. ठराव; चनकाल; कबुली; चनिचय; ल्स्थरपिा. 
 
ठरिे अचि. १. चनश्चय होिे; पके्क, चनचश्चत होिे; नेमिे; कायम होिे; चनधार होिे; चसद्धातंास येिे. २. 
राहिे; थाबंिे; वस्ती करिे; चनभाविे; चटकिे; नािंिे : ‘चनरंजनवनीं ठराल तेव्हा ं चनत्यानें भराल हो ।’ - 
नवनीत ४५०. ३. र्ाभि होिे (र्ाय, घोडी र्.). ४. रिारं्िात र्ाडून उभे राहिे : ‘लढाई मारंू एकिा ंठरून 
लढाई मारंू रे ।’ - ऐपो २३४. ५. (कायिा) आरोप लार्ू पडिे. [सं. ल्स्थर] 
 
ठराव पु. १. चनकाल; चनश्चय; चनिचय; पक्का चनधार. २. स्थैयच; चटकाव. ३. राहिे; मुक्काम करिे; 
थबकिे. ४. (कायिा) िाव्यातील मुख्य मार्िीखेरीज र्तर िाि चमळण्यासाठी केलेपया अजाबद्दलर्ा 
चनकाल. ५. सभेत मूळ झकवा उपसूचर्त स्वरूपात मान्द्य िंालेला प्रस्ताव, सूर्ना. ६. (कायिा) चनयम; 
चसद्धातं. [सं. ल्स्थर] 
 
ठराविी, ठरविी, टरिूक, ठराविूक स्त्री. चनकाल; चनिचय; कबुली. (चि. करिे). २. चटकाव. 
 
ठरावनामा पु. करार; बोली : ‘आमी काय मर् लय र्ौकशी करीत ऱ्हायलाव नाय. ठरावनामा 
िंाला.’ - अउआ ९२. 
 
ठरावपत्र न. (कायिा) १. िस्तऐवज; फैसला; चनवाडापत्र. २. चनयमारें् पत्रक, सूर्ना झकवा 
हुकमारं्ी कलमबिंी; हुकूमपत्र. 
 
ठरावबंद, ठरावपट पु. शासनचनिचय; ठरवलेली कलमे चलचहलेली यािी; मामलेिार वरै्रेंना 
त्याचं्या कामासंबधंाने आलेला सरकारी कार्ि (यातं त्यानंा सूर्ना, वटहुकूम र्. चलचहलेले असत); 
कानूजाबता; कोिताही ठराव, चनवाडा झकवा त्यातील अटी अमलात आिण्यासाठी चिलेले आज्ञापत्र; 
एखायाला मक्त्याने मामलत चिली असता त्याने सरकारात सालअखेरीला चकती पैसा चकती हप्त्याने यावा 
यार्ी यािी. 
 
ठरावबेरीज स्त्री. चनचश्चत केलेला करआकारिीर्ा िर. 
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ठरीव चव. कायमर्ा; ठरलेला. 
 
ठरावीक, ठराणवक तोर् तोर्, एकर् (चिनिम, काम, र्.). 
 
ठरेिपिा पु. ठरावीकपिा; ल्स्थरपिा : ‘मध्यमवयीन वृत्तीर्ा ठरेलपिा होता…’ - स्नेहाचंकता 
९१. 
 
ठरोिी, ठरविी स्त्री. ठराव; चनिचय; करार; चनश्चय; ठाम मत : ‘नंतर धूतच चवशालमचत सारें् चवहीरहंुडा 
ठरोती ।’ - पैमाषिुे 
 
ठि चव. थटे्टखोर; चवनोिी. (व.) 
 
ठिवा, ठल्वा पु. १. बेकार, बेरोजर्ार मािूस. (व.) २. भचूमहीन शतेकरी. (िंाडी) 
 
ठिाि चव. कुर्र; ठक; वस्ताि. (व.) 
 
ठिेिी स्त्री. थट्टा; मस्करी. (व.) 
 
ठविे चव. ठेविे; स्वाधीन करिे. 
 
ठवय पु. सुतार. (र्ो.) 
 
ठविा पु. जात्याच्या खालच्या तळीच्या साधं्यात पक्की बसचवलेली चजच्या भोवती वरर्ी तळी चफरते 
ती, लोखंडार्ी झकवा लाकडार्ी खीळ, खंुटी. 
 
ठवस  न. पु. वायिा; ठरलेला संकेत. 
 
ठवळ चव. योग्य; शोभेसे; ठळक; ठसठशीत : ‘श्रृंर्ार अलंकार सोनेआर्ें । चठकठवळ माचिक मोचतयारे् 
।’ - चिपु १·३०·५८. 
 
ठस चव. १. स्पष्ट; ठसठशीत; ढळढळीत; मनात भरण्याजोरे्; िंर्िंर्ीत (अक्षर, रंर्). २. बळकट; 
पूिच; ठरावीक (रुर्ी र्.). ३. मजबतू; भक्कम; घट्ट चविलेले; ििकट (कापड); चनचश्चत; चनभीड : ‘ठसठोंबस 
खटनट ।’ - िास २·३·३२·४. भरीव (धान्द्यार्ा िािा). 

चिचव. कठोर; बोजड : ‘तयार्ा शब्ि नावके ठसु : रसवृचत्त तोकडी.’ - स्मृस्थ १२१. [सं. स्था] 
 
ठसक स्त्री. १. ठिका लार्िारी जखम, व्रि. २. ठुमकत र्ालताना पायाचं्या जोडव्यातूंन चनघिारा 
आवाज. ३. (ल.) ऐट; ढब; नाजूकपिा; नखरा; उठाव; मनावर पडिारी छाप; तोरा (र्ालिे, नार्िे, भाषि 
करिे यातंील). ३. प्रभाव; ठेस. (अचह.) [ध्व.] 
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ठसक पु. खोकला; ढास; ऐट. 
 
ठसक चिचव. ठुमकत ठुमकत; मुरडून पाहत (स्त्री, घोडी). (चि. र्ालिे). 
 
ठसकिे  अचि. ठसका लार्िे; ढासिे; खाकरिे; र्शारा करण्यासाठी झकवा कळण्यासाठी मुद्दाम 
खोकिे : ‘कुिी तरी जवळ आले एवढेर् चिसले. मी थोडा ठसकलो.’ - बनर्र १३. [सं. ध्रास + अकच्] 
 
ठसकदार चव. १. नाियुक्त, वाजिारे (जोडव)े. २. ऐटिार; नखरेबाज; ठमकाऱ्यार्ा 
(र्ालण्यात, घोड्ावर बसण्यात). 
 
ठसकन, ठसकर, ठसणदनी, ठसणदशी चिचव. िोन कठीि वस्तू परस्परावंर आिळपयाने होिाऱ्या 
खटकन्, धडकन् आवाजाप्रमािे आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
ठसकरी  चिचव. ठसकन : ‘र्ोसवी र्वरीरे्चन िाडेंचन ठसकचर डोर्येवरी हाचितले :’ - लीर्उ 
१५७. 
 
ठसका, ठसकारा पु. १. कढत झकवा चतखट पिाथच खापपयाने, तपकीर ओढपयाने, पािी घशात 
एकिम रे्पयाने, नाक, डोळे वरै्रेंत घशातून जाताना होिारी विेना; खोकला; ढास. (चि. लार्िे.). २. 
कपाळावर एखाया वस्तूर्ा आघात होऊन िंालेला ठस असा आवाज. ३. बोलण्यातील जोर, छाप; 
वजनिारपिा; ममचभेिक भाषि; टोमिा. ४. िरारा; धाक. (ना.) ५. आवशे. ६. िमिारपिा; तडफ; ऐट. 
 
ठसका पु. ठेर्ा; हरभऱ्याच्या डाळीत मसाला घालून केलेली र्टिी; र्टका. 
 
ठसकेदारपिा पु. ठामपिा; तडफ : ‘तो पूवीर्ा ठसकेिारपिा … सवच काही आता नाहीसा िंाला.’ - 
पलकोघे २२८. 
 
ठसकेबाज चव. फाकडा; छानिार; डौलिार; तडफिार; चर्त्ताकषचक; आवशेी; कडक; रोखठोक; 
जोरकस (मािूस र्.). [ध्व.] 
 
ठसठशीि, ठसठसीि चव. ठुसठुस करिारे (र्ळू, व्रि र्.). 
 
ठसठशीि, ठसठसीि चव. १. खडखडीत; स्पष्ट; हजरजबाबी; उत्साहवधचक; सडेतोड (भाषि, 
कायचिम). २. बोर्िारे; उपरोचधक; टोमिा लर्ाविारा. ३. र्मर्मीत; फोडिीर्ा; रुर्कर (चतखट, उष्ट्ि, 
तीक्ष्ि पिाथच). 
 
ठसठशीि, ठसठसीि चव. १. घोसिार; र्रयुक्त; लठ्ठ (केळे, झर्र् र्.). २. ठळक; डोळ्यातं भरिारे; 
घवघवीत; िळिार; उठविार (िाचर्ने). 
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ठसठस स्त्री. जोरार्ी ठुसठुस; व्यथा; िुःख; ठिका; तीव्र विेना : ‘मनाच्या जखमा सारख्या ठसठसत 
होत्या.’ - र्ावाक २. [ध्व.] 
 
ठसठस, ठसाठस, ठसठसा, ठसाठसा चिचव. १. ठुसठुसत; फुरफुरत (र्ळू र्.). २. कपाळ र्.ला जड 
पिाथच पटकन लार्ून विेना होऊन झकवा ठसचिशी लार्ण्यार्ी चिया होऊन (लार्िे, वाजिे); रपाटे, धपाटे 
मारण्यार्ा आवाज होऊन. 
 
ठसठसिे अचि. १. ठुसठुसिे; ठिकिे; फुरफुरिे. २. (ल.) उमटिे : ‘सुख अंतरीर्ें बाह् ठसठसी 
।’ - तुर्ा ११२. 
 
ठसठोंबरा पु. १. टोमिा; व्याजोक्ती; व्यंर्ोक्ती, तडाखा. (चि. िेिे). २. पाहुण्याला कमी 
प्रतीर्ी वार्िूक िेिे; पाहुण्यार्ा अनािर. (वा.) ठसठोंबरा वाटाण्याची अक्षि देिे, ठसठोंबरा वाटाण्याची 
अक्षि िाविे - तोंडावर रोखठोक, कडक, स्पष्ट, खडखडीत, भीडभाड न धरता नकारात्मक उत्तर िेिे; 
चवनंती अमान्द्य करिे. 
 
ठसठोंबस चव. १. चनभीड व अक्षरशत्रू; अडािी; ठोंब्या : ‘ठस ठोंबस खट नट I’ - िास २·३·३. २. 
ओबडधोबड; मोठा घाटा. 
 
ठसिे अचि. १. मनावर झबबिे; पचरिाम होिे; खोलवर जािे; ठसा उमटिे (मुरा, चर्न्द्ह, छाप). २. 
(ल.) साचंर्तलेले, पाचहलेले मनावर झबबिे; पटिे (उपिेश, र्ोष्ट) : ‘सकळालंार्ीं भाव ठसला ।’ - नभसा 
१८·१८३. [झह. ठसना; सं. तंस्] 
 
ठसिे अचि. शोभिे : ‘बाळ काळसा ठसे.’ - ऐपो २·४३. 
 
ठसदार  चव. िुंमिुंम, छुमछुम, रुििुंि झकवा ठसकेिार आवाज काढिारे (जोडवे). [ध्व.] 
 
ठसन् स्त्री. ऐट; चशष्टपिा. (व.) 
 
ठसर चव. जाड; मजबतू; ठोंबस; भरीव. 
 
ठसविे  चि. प्रकट होिे : ‘चनरु्चि रु्िाचस आले । परब्रह्म ठसवले ।’ - नाम १७१०. 
 
ठसा पु. १. मुरा; नाममुरा; चशक्का; छाप. (चि. िेिे, करिे, पाडिे.). आकार; रूप : ‘ते न मोडता ं
अळंकारठसे I’ - एभा २८·२६४. २. (आकृती र्.र्ा) छाप मारण्यारे् साधन, सार्ा, हत्यार. ३. ठोका; घाव. 
४. (ल.) मनावर पडलेले प्रचतझबब; समजूत; ग्रह. (चि. पडिे). ५. (ल.) अचधकार; अब्र;ू िाब; छाप; मान : 
‘परर्िे पाचटल तुमर्ा सासरा चजकडे चतकडे ठसा ।’ - पला ८६. ६. (ल.) प्रचसद्धी; कीती : ‘आम्ही याचज्ञक 
या आवशेा । चपचटती ठसा चतहीं लोकीं ।’ - एभा ५·१४७. ७. प्रकार; रीत : ‘पावोचनया ंमुक्त िशा । िेही भोर् 
भोर्ी कैसा । त्याचस त्यार्ार्ा कोि ठसा । हृषीकेशा साचंर्जे ।’ - एभा १०·७३. ८. अक्षरारे् चर्न्द्ह; धातूर्ा 
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टाईप. [क. ठस्से] (वा.) ठसा णपटिे - िवडंी चपटिे; प्रचसद्धी करविे. ठसा होिे, ठसा पडिे - िहशत, 
िरारा उत्पन्न होिे : ‘िचक्षि िेशामध्यें यार्ा थोर िंाला ठसा ।’ - ऐपो ३४०. 
 
ठसा पु. ल्स्थती : ‘एक ज्ञान पावोचन जाहला चपसा । पचडला अव्यवस्थ ठसा ।’ - एभा ११·१०१७. [सं. 
स्था] 
 
ठसा पु. कफार्ा बेडका. (व.) 
 
ठसाठस चिचव. कोंबनू; खच्चनू : ‘चतजोरीत लाखो नोटारं्ी बडंले ठसाठस भरलेली असतात…’ - पेआ ५. 
 
ठसाणिकणर चिचव. ठसकन : ‘र्ोसावी र्वरीरे्चन िाडेंचन ठसाचलकचर डोर्एवचर हाचितलें  :’ ह्न लीर्उ 
१५७. 
 
ठसासिे अचि. अचतशय ठिका लार्िे; ठुसठुसिे. 
 
ठसीि, ठसोि चव. ठशारें् : ‘कोठील म्हिालं ठसील नािीं ।’ - वसेीस्व ११·७९. 
 
ठसेकागद पु. शासकीय छाप असलेला कार्ि; स्टँपपेपर. 
 
ठसेठोमसे चव. ओबडधोबड : ‘चमया ंउन्द्मेखें ठसेंठोमसें ।’ - राज्ञा १५·५६०. 
 
ठसेदार, ठसेवािा पु. ठसे, टंक बनविारा : ‘तेथें ठसेिार कोिी नव्हता.’ ह्न चनअसा १६६. 
 
ठस्स पहा : ठसठशीि 
 
ठळक चव. १. जाड; भरीव; पुरेपूर; मोठा; संुिर (धातूरे् पात्र, अलंकार, वसे्त्रप्रावरिे). २. स्पष्ट; 
ठसठशीत; मोकळे; स्वच्छ (अक्षर, आकृती, खूि, र्ािंिे) : ‘त्या र्ड्ाच्या ठळक बोलाबरोबर पाडंा पवार 
र्ालता र्ालता थाबंला.’ - आपा ६६. ३. श्रेष्ठ; महत्त्वार्ा; प्रचसद्ध; संपन्न (चवयेत, धनाने). ४. संुिर; चिखाऊ; 
तुकतुकीत; मजबतू; चधप्पाड; उमिा; टुमिार (प्रािी, वस्तू - सामान्द्यपिे). [क. तळकु] 
 
ठळकून चिचव. चवशषे जोर िेऊन; मुद्दाम : ‘संभा… काळा असेल, पि ते अशा रीचतने ठळकून सारं्ण्यारे् 
काही कारि होते का?ं’ - मलोत १७५. 
 
ठळठळीि पहा : ठळक २ 
 
ठळिे अचि. (लोखंडी कारखाना) काठ काढिे. 
 
ठंडाई स्त्री. पुचिना. (िंाडी) 
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ठा 
 
ठार्का चव. तसार्. 
 
ठार्, ठार्ं, ठाई चिचव. चठकािी; स्थानी; जार्ी. (वा.) ठार् ठाकिे, ठार्ं ठाकिे, ठाई ठाकिे - योग्य 
चठकािी उपयोर्ी पडिे : ‘हें कार् बार् : तुम्ही एव्हडा वेळु ऐसें म्हिा : कोण्ही मानुस खातें तचर ठाई ठाकती 
:’ - लीर्उ १९. ठार् पडिे, ठार्ं पडिे, ठाई पडिे - सापडिे; कळिे : ‘तो िेव कोण्या रु्िें । ठाईं पडे ।’ - 
िास ८·१·१५. 
 
ठाईं, ठायीं अ. सप्तमीरे् चवभल्क्तप्रचतरूपक अव्यय. [सं. स्थाम] 
 
ठाईचा, ठाईची, ठाईचे चव. मूळर्ा; पचहलार्; जात्यार् : ‘तो ठाईंर्ा मावकरी ।’ - कापु १०·४६. 
 
ठाउ पु. जोर; आवशे : ‘आचि नाथोबासाचस ठाउ र्ढे : आचि नाथोबास भटोबासातें लोचटचत :’ - 
लीर्उ १·१०५. 
 
ठाउवा पु. ठावा (पलंर्ार्ा पाय, खूर) : ‘आवो तंु ठाउवा ठाउवा होचस म्हिे.’ - र्ोप्रर् ८८. 
 
ठाउवा पु. माचहतीर्ा; ठाऊक असलेला : ‘हा राचतचिवसु पाझह । जैसा जात्यंधा ठाउवा नाझह ।’ - ज्ञा 
४·२. 
 
ठाऊ, ठाव पु. १. स्थान; चठकाि; जार्ा : ‘बचहभूचमी जावयासी । ठाऊ कैसा पचरयेसी ।’ - रु्र् 
३६·१३५. २. प्रसंर्. ३. सीमा; अंत : ‘आपि होये ल्स्थचत । ठाऊँ तेया ।’ - ज्ञा १३·९९४. ४. आधार. [सं. स्था] 
 
ठाऊक, ठाऊका, ठाऊवा, ठाऊवे, ठावकू चव. प्रख्यात; प्रचसद्ध; माहीत; चवचित; ज्ञात; माचहतीरे् : ‘परी 
तयामाजी र्ळु आहे । जो प्रािातें घेऊचन जाये । तो जैसा ठाउवा नोहे । िंाकंलेपिे ।’ - ज्ञा ३·२१४; ‘प्रभसु्तुचत 
न ठाउकी पचर चतच्या महा कामुका ।’ - केका २५. [क. टाचवके] 
 
ठाए न. १. कायच; पचरिाम : ‘नामारे् िहा ठाए :’ ह्न लीर्उ ६०. २. वस्तू : ‘मर् ते तीन्द्ही ठाए (आंर्ी, 
टोपरें, उपानही) काखे सूचन… रे्ले :’ - लीर्उ ६८. 
 
ठाएठाव  चव. १. जार्ोजार्ी. २. (ल.) तत्काळ. 
 
ठाक चिचव. पूिचपिे : ‘आईर्ं डोकं ठाक चनर्णवकार होतं.’ - िेश ६१. 
 
ठाक पु. ठसा. 
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ठाकणठकी, ठाकाणठकी स्त्री. १. सुव्यवस्था; बेतबात; जम; जेथच्या तेथे लाविे झकवा घालिे (सामान, 
वस्तू, पोशाख); व्यवस्था; नीटनेटकेपिा; र्ापर्ोप. २. डार्डुजी; िुरुस्ती; नीट करिे; टापटीप. [ठीकरे् 
चि.] 
 
ठाकणठक्या चव. टापचटपीने वार्िारा; व्यवल्स्थत. 
 
ठाकठीक चव. िमवार, जेथच्या तेथे, व्यवल्स्थतपिे लावलेला; नीटनेटका; बरोबर : ‘…मंुबईत 
कपड्ालत्त्यारं्ी ठाकठीक जरा अचधकर् असते.’ - िुिचम्य ५९. 
 
ठाकठूक स्त्री. ठोकाठोक; जुजबी िुरुस्ती : ‘मोटारीर्ी ठाकठूक करण्यापुरती माचहती आहे.’ - 
डाली २९. 
 
ठाकठोक चिचव. हातोड्ाने ठोकले असता चनघिाऱ्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन. 

चव. रोख; प्रत्यक्ष; तत्काळ : ‘ठाकठोक मािंी प्राल्प्त । पचंर्स्त न होती आचिकचर् ।’ - एभा १२·४० 
 
ठाकि, ठाकिी न. स्त्री. चठकाि; स्थान; जार्ा : ‘तुका म्हिे वािी । वरे्ों बसैोन ठाकिीं I’ - तुर्ा ३४६९. 
[सं. स्थान] 
 
ठाकिे अचि. सजिे; शोभिे. [सं. स्था] 
 
ठाकिे अचि. १. (उभा या शब्िाने आरंभ होऊन) स्तब्ध राहिे; स्वस्थ उभे राहिे. २. स्वीकारिे : ‘झजहीं 
ठाचकलें  र्रिछत्र ।’ - एभा १९·११४. ३. जवळ येिे; प्राप्त होिे : ‘जैसी नाव थचडये ठाचकता ंI’ - ज्ञा २·३४९. 
४. थाबंिे; बिं होिे : ‘जें यमचनयम ठाकती । तेथ र्ंचरयें सैरा राहाटती ।’ - ज्ञा १·२४९. ५. रे्ष्टा करिे. ६. 
मजी असिे; आवडिे : ‘मर् करंू िेवा ठाके तैसें ।’ - ज्ञा ११·३८. ७. पोहोर्िे : ‘ठाकावया चनजबोधाचस ।’ - 
एभा ७·३५१. ८. र्ाठिे : ‘तेथें उर्चलता पाउलीं । चनजबोधार्ी पव्हे ठाकली ।’ - एभा १०·१९४. ९. पटिे; 
खरे वाटिे : ‘श्रवि ऐकोचन नाल्स्तक । िेवोचर् नाहीं म्हिती िेख । आहे म्हिती ते पोटपार्क । आम्हाचंस चवशषे 
ठाकेना ।’ - एभा ११·७०३. १०. घडिे; शक्य असिे : ‘ठाके तो करावा जपतप ।’ - एभा १८·३१८. ११. प्रत्यक्ष 
होिे; अनुभविे : ‘मािें ठाकावया चर्रूप ।’ - एभा १९·२५७. १२. नखरेल वार्िे; खोटे खोटे वार्िे. १३. 
मस्ती करिे. १४. योग्य होिे; अनेक चठकािी असिे, राहिे : ‘आचि बुचद्ध होचियेरा साचरखी ठाके ।’ - ज्ञा 
११·३९७. (वा.) ठाकून येिे - न चवसरता येिे; ित्त म्हिून उभे राहिे : ‘चजवा जन्द्मिाचरर ठाकूचन आलें  ।’ - 
मश्लो १३८. [सं. स्था, स्तक्] 
 
ठाकि चव. साध्य; हातून घडण्यासारखे : ‘हें ठाकतें कीं नार्व े। हेंही नेिें ।’ - ज्ञा १४·१९०. 
 
ठाकर पु. सह्ारी पवचताच्या भार्ातील एक आचिवासी जमात. 
 
ठाकि, ठाकी पु. खाडा; नार्ा; खंड. (व.) 
 
ठाकसणठकस चव. १. पहा : ठाकठीक. २. टापचटपीर्ा; नीटनेटका (वषे, घरातील सामान र्.). 
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ठाका पु. १. नाियुक्त आघात; ठोका; जोरजोराने भाडंि; कडाक्यार्ा तंटा; खिका; िंर्ा; र्लका; 
धडाक्यार्ा आवाज (बडबड, तोफेर्ा आवाज, वािळार्ा ििििाट, हत्यारारं्ा खिखिाट); घडघडाट. २. 
जोरार्ा, एकसारखा सपाटा; तडाखा (वार्िे, पाठ करिे, अभ्यास करिे, र्ािे, खेळिे, खािे, भाडंिे, 
काम करिे र्.र्ा). (चि. लाविे). [ध्व. ठि] (वा.) ठाका देिे, ठाका मारिे - प्रचतष्ठेने चमळविे. 
 
ठाकाठोका पु. जोशारे् साचंर्तलेले भचवष्ट्य. (चि. उतरिे, पटिे, लार्िे, लार्ू होिे, प्रत्ययाला 
येिे.). [ठोकारे् चि.] 
 
ठाणकजिे पहा : ठाकिे 
 
ठाकी स्त्री. १. र्ाल; रीत; मार्च; पद्धत; सरिी; चवशषे (भाषि, कृती र्.र्ी). (यार्ा उपयोर् जेथे 
उतरिे, साधिे, आििे या चियापिाशी जोडून करतात तेथे त्यार्ा अथच अनुकरि करिे असा होतो.). २. 
पखवाज वाजवण्यार्ी एक तऱ्हा. ३. युक्ती; खुबी; कला; रीत; योग्य सरिी झकवा व्यवस्था. ४. घशात खाकरा 
आिून र्ोराचं्या टोळीला केलेला र्शारा. (चि. िेिे, वाजविे.). 
 
ठाकी स्त्री. योग्यता : ‘आतुच आपुली ठाकी पैं चवसरे ।’ - ज्ञा ११·९१. 
 
ठाकी स्त्री. र्ालू कामात आलेला व्यत्यय; खंड; खाडा; ठाकल. (व.) 
 
ठाकी चव. बाकी; थचकत. 
 
ठाकुर, ठाकूर , ठाकौर, ठाकुरजी पु. िेव; िेवार्ी मूती; ईश्वर. [झह.] 
 
ठाकुर, ठाकूर , ठाकोर पु. १. एका आचिवासी जमातीरे् नाव व तीतील व्यक्ती. २. रजपूत झकवा चभल्ल 
टोळीर्ा नाईक, पाटील, सरिार (राजपुतान्द्यात). ३. मालक; मानार्ी एक पिवी; काही जातींर्ा उपाध्याय. 
[झह; सं. तस्कर] (वा.) ठाकुरदास मांडून बसिे - डौल करिे; (शुद्धतेरे्, पचवत्रतेरे्) प्रस्थ माजविे. 
 
ठाकुरद्वार, ठाकुरदारा न. पु. िेऊळ; िेवघर; र्ाभारा. [झह.] 
 
ठाकुिी  स्त्री. िोन िर्ड माडूंन तयार केलेली लहान मुलार्ी शौर्ार्ी सोय : ‘ठाकुलीवर बसून 
मोठ्याने श्लोक म्हित बसतो वडेर्ळ.’ – शयाआ ११०. (को.) 
 
ठाकूनठोकून, ठाकूनठुकून, ठाकूनणठकून  चिचव. प्रसंर्ानुरूप; अनेक युक्तीने; कलाकौशपयाने; 
सावधचर्रीने; िक्षतेने; चनर्ा राखून; अनेक चहकमती करून. (चि. राखिे, करिे, र्ालविे.) (ठोकिे या 
चियापिापासून बनलेले असे पुष्ट्कळ शब्ि आहेत.). 
 
ठाकेठोक चव. र्लाख; हुशार; ठाकठीक : ‘ठाकेठोक ठेर्ाई करून पाचहल पत त्यार्ी ।’ - पला 
७०. 
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ठाक्या पु. पत्रा बनचविाऱ्यारं्ा हातोडा. [ध्व.] 
 
ठाचिे सचि. ठासिे; ठेर्ून भरिे. 
 
ठाचा पु. (बिुंकीर्ी नळी) स्वच्छ करण्यार्ा बोळा (मारिे) : ‘श्रीपतीने बिुंकीला ठार्ा मारता मारता 
धोक्यार्ा र्शारा चिला.’ - नभ ४२. 
 
ठाटरा पु. बाबंरू्ी जाड ताटी. (िंाडी) 
 
ठाटूक चिचव. नुकता; आतार्. 
 
ठाठू न. १. बिुंकीच्या सोडलेपया र्ोळीर्ा ठंू ठंू असा आवाज; पुष्ट्कळ वायारं्ा आवाज र्. २. पहा : 
छाछंूं [ध्व.] 
 
ठाठूरिे  अचि. थंडीने अवयव आकंुचर्त होिे, र्ारठून जािे. 
 
ठाडा, ठाडी, ठाडे चव. खडा; उभा; सरळ; ताठ असलेला. [झह.; सं. स्तब्ध] 
 
ठाडेसरी चव. पैसा, वसे्त्र यारं्ा अभाव असलेला; कंर्ाल. 
 
ठाि न. १. घोडे बाधंण्यार्ी जार्ा; तबेला; र्ोठा. २. महालातील मुख्य र्ाव; ठािे. ३. स्थान; जार्ा; 
प्रिेश. ४. धक्का; चठकाि; आसन; बठैक. (चि. र्ालिे, ढळिे, हालिे, डर्डर्िे). (ल.) आपपया 
स्थानावरून घसरिे; डळमळिे. ५. (ल.) धैयच. [सं. स्थान] (वा.) ठाि देिे - बैठक मारिे. ठाि मांडिे - 
अढळ आसन ठोकिे; अटळ उभे राहिे. ठाि सोडिे - आसन सोडिे; पलायन करिे; तळ सोडिे; खंुटा 
उपटून (घोड्ाने) पळून जािे. 
 
ठाि न. रूप; आकृती; शरीरार्ा आकार झकवा बाधंा : ‘तुिंें ठाि केवढें ।’ - ज्ञा ११·२७४. 
 
ठाि न. बाि मारतेसमयी उभे राहण्यार्ा एक प्रकार (एक रु्डघा जचमनीवर टेकून र्.); शरीरार्ी 
ठेवि, पचवत्रा : ‘करीं धनुष्ट्यबाि अंतरी झबबलें  ठाि ।’ - िाचव १६४. [सं. स्थान] 
 
ठाि, ठान न. १. कापडार्ा तार्ा. २. कापडार्ा र्ठ्ठा. [सं. स्त्यान] 
 
ठाि पु. मान; र्वच; ताठा. [सं. स्त्यान] 
 
ठािई स्त्री. १. लाकडार्ी समई; वर पिती ठेवण्यार्ी लाकडी, लोखंडी घडवरं्ी. २. खुजट स्त्री, 
मुलर्ी. ३. उठून चिसिारी मुलर्ी. (ना.) 
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ठािक न. १. चठकाि; स्थान; उतरण्यार्ी झकवा राहण्यार्ी जार्ा. २. चकरकोळ व ग्राम्य िेवतारें् 
चठकाि; िेवस्थान; िेऊळ : ‘मला वाटले, ठािकावर जाव.े’ - र्ंधन ११३. 
 
ठािकन, ठािणदशी चिचव. िािकन; ठाि असा आवाज करून. 
 
ठािगा पु. १. चकपपयातील नायकवडी (चकल्लेिाराच्या हाताखालर्ा). (को.) २. तालुक्याच्या 
ठाण्यातील जमाबिंी चवभार्ातील चशपाई; एक हलका अंमलिार. ३. ठािेिार. ४. वस्ताि; ठक; फसव्या. 
(व.) 
 
ठािगुिाम पु. घररु्लाम : ‘िसपटीर्ें सतरा र्ावंी पाटीलकी हक्क हक्किारी व ठािरु्लाम असतील 
त्यासुद्धा ंवंशपरंपरेने र्ालचविे.’ - ऐको ४७७. 
 
ठािठकारे न. शरीरार्ी ठेवि : ‘ठािठकारें अचत उत्तम ।’ - एभा ६·४९. 
 
ठािठूि  स्त्री. खािखूि. (र्ो.) 
 
ठाि - णदपु पु. स्तंभावरर्ा चिवा : ‘सप्त टाचळयारं्ा ठाि - चिपु ।’ - चिपु २१३. 
 
ठािणदवी, ठािवाई स्त्री. १. पहा : ठािाई ‘तेचर् करूचन ठािचिवी ।’ - ज्ञा ६·२३. २. (ल.) हालर्ाल 
न करता बसिे : ‘त्याच्यापुढें ती नुसती ठािवाईसारखी उभी राचहली.’ - भाबा १५७. 
 
ठािपट्टा पु. ठािास बाधंायर्ा पट्टा, िोर : ‘ठािपट्टा व मुजाम नरम असावते ।’ - अप १·१२२. 
 
ठािपिी स्त्री. ठािेिारीर्ा अचधकार झकवा िरक : ‘हैबतराव यास या आढाण्यार्ी ठािेबिंरार्ी 
ठािपती साचंर्तली.’ - ऐको. 
 
ठािपािटाची शेिी वररे्वर स्थान बिलून करावयार्ी शतेी; थारेपालट करून केलेली शतेी : ‘वरील 
िळ्यासारखी ठािपालटार्ी शतेी करिाऱ्या अनेक जंर्ली टोळ्या आहेत.’ - मज्ञाज १३. 
 
ठािबंद, ठािेबंद, ठािबंदी स्त्री. पशूर्ी ठािावरील कोंडिूक, अडकविी. 

चव. ठािावरर् नेहमी बाधूंन ठेवलेला (घोडा र्.) : ‘हत्ती ज्या बाजूला ठािबिं करून ठेवलेले होते.’ 
- वाघझसह १३८. [झह.] 
 
ठािमाि न. १. शरीरार्ा बाधंा, ठेवि; आकृती; ढब; तऱ्हा : ‘झसहाकृचत ठािमाि ।’ - मुआचि 
१६·८२. २. डौल; आचवभाव. 

चव. नीटस; नेटके : ‘संसारार्ें तारंु (कृष्ट्िरूप) ठािमाि चिसे.’ - चनर्ा. 
 
ठािवई, ठािवी  स्त्री. पहा : ठािई १. [सं. स्थानिीचपका] 
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ठािांिर न. पहाऱ्यार्ी जार्ा; र्ौकी : ‘प्रत्याहाराचर्या ठािातंरीं ।’ - ज्ञा १३·५०७. 
 
ठािांिरी, ठािांिणरया, ठानांिणरया, ठािांिरीया, ठानांिरीया पु. पहारेकरी; ठािेकरी; 
राखििार; जार्त्या : ‘ठािातंचरया ंजैसा पाडंवा ।’ ह्न ज्ञा १६·३४०. 
 
ठािी जातर्ौरु्पयारे् एक नाव. 
 
ठािीठुिी न. अव. लहान मोठी ठािी : ‘हैिरखानाकडील फौज अतःपर ठािींठुिींयारें् र्ळीं पडत 
नाहीं.’ - ऐको ४७७. 
 
ठािे न. जार्ा; स्थान. [सं. स्थानम्] 
 
ठािे न. १. तालुक्यारे् मुख्य चठकाि; चिवािी अंमलिारारे्, अचधकाऱ्यारे्, सैन्द्यारे् वरै्रे चठकाि, 
जार्ा : ‘नऊशें स्वार िंाले ठार ठािें यावें रस्त्याला ।’ - ऐपो १८५. २. चशपायारें् राहण्यारे् स्थान, र्ढी, 
चकल्ला र्. ३. पोलीसर्ौकी; रे्ट. ४. (ल.) पाहुण्यारे् फार चिवस राहिे, मुक्काम. (चि. िेिे, करिे.). ५. 
घोड्ार्ा तबेला. [सं. स्थान] (वा.) ठािे घाििे - १. कायमरे् वसचतस्थान करिे. २. मोहीम करिे; स्वारी 
करिे. ३. तळ पाहिे. [क. टाि, टािे] 
 
ठािे, ठाि उचि. स्तब्ध होिे; बंि पडिे. 
 
ठािे न. स्वरूप; आकार; ल्स्थती : ‘र्ये नाहीं हेचर् रूप । ठािें हें अचत उमप ।’ - ज्ञा १४·८८. 
 
ठािेकर, ठािेदार पु. ठाण्यावरील अचधकारी. यारं्ा िजा फौजिाराच्या हाताखाली असे. 
 
ठािेसरी पहा : ठाडेसरी 
 
ठािोरी, ठािौरी  चव. युद्धात मेलेला : ‘म्हिौचन काम वैरी । जाला जेथ ठािोरी ।’ - ज्ञा 
१८·१०६१. 

पु. वीरश्री अंर्ात संर्ारलेला योद्धा : ‘ठािोचरयारे् मवाव े। आचिकीं धाय ।’ - ज्ञा १८·४३९. [सं. 
स्त्यै, स्तान] 
 
ठान, ठानबंद, ठानबंदी, ठानमान  पहा : ठाि र्. 
 
ठापटी स्त्री. कायमर्ा चनिचय; अद्दल; थापड. (िंाडी) 
 
ठापठेप स्त्री. ठाकठीक; नीटनेटकेपि; टापटीप. (ना.) 
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ठाम चव. १. कायमर्ा; दृढ; घट्ट; ठरलेले; ल्स्थर; नक्की; अर्ल; चनचश्चत; पक्का; भक्कम. (चि. करिे). 
२. कायमर्ी (रक्कम); सवच हक्क चमळवनू झकवा वजा करून राचहलेली (वट्ट रक्कम). ३. चनग्रही; चनश्चयी; 
खंबीर. [सं. ल्स्तम्] 

चिचव. मापाप्रमािे; टंकोटंक (वजन, माप यासंाठी यार्ा उपयोर् करतात.) [झह.] 
 
ठामठुमी स्त्री. हौसमौज : ‘अर्िी जुन्द्या पद्धतीनं ठामठुमीत लग्न करायरे् बेत घरात र्ालले 
होते.’ - लामि ३. 
 
ठामिे, ठावके न. (तूप, तेल र्. ठेवण्यारे्) एक प्रकाररे् भाडें; पात्र. 
 
ठामपिा पु. पके्कपिा : ‘पिके्षपात पुन्द्हा ठामपिा आला.’ - िुिचम्य ३०. 
 
ठामसठोमस चव. लठ्ठ. (िंाडी) 
 
ठाय न. ठाव; चठकाि; स्थान; आश्रय; आसन. [सं. स्थान] (वा.) ठायी करिे - चसद्ध करिे : 
‘आत्मा अचवकारी पाही । येिें चनरूपिें केलें  ठायीं ।’ - एभा २८·४९६. ठायी घाििे - चठकािी नेमिे, ठेविे. 
ठायी पडिे - १. पत्ता लार्िे; सापडिे; आढळिे; उघडकीला येिे : ‘ठायीं न पडे कै रे्ली ।’ - मुरंशु ३३३. 
२. मेळ असिे; यथायोग्य करिे; अनुकूल होिे; स्वभाव जमिे. 
 
ठाय पु. १. अन्न वाढण्यासाठी ठेवलेले पान, पत्रावळ. यावरून २. (ल.) जेवण्यारे् ताट; भोजनपात्र 
[सं. स्थान] 
 
ठाय स्त्री. (वािन) मंिताल; (धु्रपि म्हिताना, तबला पखवाज वाजवताना) सावकाश वाजवण्यार्ा 
झकवा म्हिण्यार्ा प्रकार; चवलंचबत मध्यलयीच्या एका आवतचनाला लार्िारा वळे. [सं. स्थान] 
 
ठाय स्त्री. व्यालेपया र्ाईरे् िूध व वासरू या िोहोंना म्हितात. (राजा.) 
 
ठाय स्त्री. प्रकार. 
 
ठाय स्त्री. रु्रे, भाडंी र्. मोजताना संख्यािशचक म्हिून हे चियाचवशषेि लावतात. उिा. िोन ठाय, 
तीन ठाय. [सं. स्थान] 
 
ठायक चव. नेमका. (व.) 
 
ठायचूक चव. १. र्ुकलेला; भलत्या जार्ी ठेवलेला; भलतार्; चवपरीत. २. हरवलेली वस्तू कोठे ठेवली 
यारे् भान नसिारा; ती वस्तू. ३. स्वतःला भटक्या समजिारा. 
 
ठायणठकाि, ठायणठकािा न. पु. पहा : ठावणठकाि, ठावणठकािा 
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ठायणठके चव. ल्स्थर; दृढ : ‘तेथ राहोचन ठायचठकें  ।’ - ज्ञा १०·७४. 
 
ठायदुगि, ठायदुगन, ठायदुगुि, ठायदुगुन, ठायदुगूि, ठायदुगून स्त्री. धृपि र्. सावकाश 
म्हिण्यासाठी लार्िाऱ्या कालात ते िोनिा म्हििे झकवा मृिंर् नेहमीपेक्षा िुप्पट र्तीने वाजविे. 
 
ठायपािट पु. राहते घर बिलिे; थारेपालट. 
 
ठायबसल्या चिचव. बसपया बसपया; बसपया जार्ी; घरबसपया; एके चठकािी बसून; आरामशीर 
(र्ाकरी, रोजर्ार, धंिा, व्यापार, पर्ार, जेवि, रु्जराि र्. शब्िाबंरोबर योजतात.). 
 
ठायवरी  चिचव. येथपयंत : ‘कमी हा ठायवरी ।’ ह्न ज्ञा १८·६८. 
 
ठायीठाव, ठायेठाव अ. १. जेथपया तेथे; नेमका : ‘त ठायीं ठावो पडे । नासाग्रपीठीं ।’ - ज्ञा ६·२०४. 
२. जसा हवा तसा : ‘तेव्हा ंये वासनार्भ े। ठायेठावो ।’ - ज्ञा १४·९४. ३. पूिच : ‘तैं ठायेठावो चवळुचर् होये ।’ - 
ज्ञा ८·१५६. ४. तत्काळ; वास्तचवक; खरोखर. 
 
ठायींचा  चव. मूळर्ा. 
 
ठायेणठके अ. ठाकठीक. 
 
ठार चिचव. १. (चियापिार्ा रु्ििोष िाखविारे चिचव. अव्यय. ज्या वळेेला एकिम व पुरेपूर तोटा, 
नाश, घात, हानी िाखवायर्ी झकवा करायर्ी असेल तेव्हा हे योजतात.) ताबडतोब; जार्रे्जार्ी; पार; 
अर्िी; मुळीर्. (चि. मारिे, करिे, होिे र्.) : ‘ठार कामाला जायर्ा नाही.’ - खळाळ १२. २. मारलेला, 
बुडलेला. ३. (एकिम जेथपयातेथे, जार्च्या जार्ी) नाश. [सं. स्थावर; झह.] 
 
ठािाठेि चिचव. भरर्च्च; खच्चनू भरलेले : ‘ठालाठेल भरलेला र्ावर्ाडा.’ - र्ावंर्ाडा १८०. 
 
ठािीठुिी पु. डहाळी; काटकी कुटकी; िंाडार्ी लहान फािंी. 
 
ठाव पु. १. तळ; खोली; बडू (चवहीर, तळे, खाडा र्.रे्). २. (ल.) बडू; शवेटर्ी मयािा; खोली; 
हद्द; सीमा; अंत. ३. (ल.) अज्ञात स्थान; प्रिेश (हरवलेपया, शोधलेपया वस्तूर्ा). (चि. लाविे, लार्िे.). 
४. जार्ा; स्थान; आश्रय; वस्ती; चठकािा; अचधष्ठान; बठैक; तळ. ५. मोकळी व स्वच्छ जार्ा; प्रिेश; 
अवकाश. ६. पत्ता; ज्ञान; मार्मूस; ठावचठकािा; थारं् : ‘ठाव नाहीं बापार्ा । अकुळी सार्ा श्रीकृष्ट्ि ।’ - एरुस्व 
२·३. ७. नर्; वस्तू. (व.) [सं. स्थान; क. ठावु] (वा.) ठाव आििे - बुडी मारून तळार्ी माती आििे : 
‘पाण्यात लपतो, खेळतो, ठाव आितो.’ - भासं ६६. ठाव करिे - १. पाटार्ा नवरा करिे. (व.) २. जेवलेपया 
जार्ी शिे लाविे. ठाव घेिे, ठाव पाहिे, (खडा टाकून) ठाव पाहिे - १. तळ शोधिे; तळी जािे; खोली 
पाहिे; बुडीि टाकून मोजिे; थारं् झकवा शोध लाविे. २. अजमास काढिे; मनार्ी परीक्षा करिे. ठाव पुसिे, 
ठाव िेडिे - नाहीसे करिे : ‘चनवात कवर्ारं्ा ठावो फेचडला ।’ - ज्ञा १·२००. (णचत्ताने, मनाने) ठाव सोडिे 
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- घाबरिे; र्लचबर्ल होिे; बेभान होिे : ‘आचि म्हातारीच्या काळजानं ठाव सोडला.’ - ऊन १२१. ठाव 
सुटिे - धीर सुटिे; र्लचबर्ल होिे. 
 
ठाव, ठाओ पु. स्त्री. १. समय; प्रसंर् : ‘हा ठाओ चवपरीतंु : ‘आम्हा ंधात्रा जोडला :’ - चशव ७३९. २. 
पिाथच; वस्तू : ‘सीं. बी : र्ुळु : चर्मुचट : या ंर्हंुमध्ये न र्मे तचर एकु ठाओ आपजवीजेः’ - लीर्उ ७८. 
 
ठाव पु. पहा : ठाय १, २ : ‘बारा हजार लाचवला ठाव ।’ - ऐपो ४२. [सं. स्थान] (वा.) ठाव करिे - 
जेवि वाढिे : ‘उमार्सीं ताट वाढीलें  : सारंर्पचंडताचंस ठावो केला :’ - लीर्पू १२५. 
 
ठाव पु. भाव; मुख्य उदे्दश. [सं. स्थान] 
 
ठाव पु. (ल.) जनावर. (व.) 
 
ठाव पु. टाव; टाहो. 
 
ठाव सचि. स्थापिे; राखिे. 
 
ठावक, ठावका,ं ठाविे, ठाविा पु. न. १. भोजनपात्र. पहा : ठाय. २. चिवा ठेवण्यारे् एक प्रकाररे् भाडें. 
पहा : ठामिे : ‘एक ठावक आि आपपया चिव्याला.’ - एहोरा २·२५. ३. पिती. ४. जार्ा. 
 
ठावका, ठावठाका चव. माहीत असलेला; ठाऊक; ज्ञात. 
 
ठावचूक, ठावपािट पहा : ठायचूक र्. 
 
ठावणठकाि, ठावणठकािा न. (स्थान सारं्िारा) पत्ता; नक्की जार्ा; मार्मूस; माचहती : 
‘िेवस्थानार्ा मात्र ठावचठकािा उरलेला नाही.’ - खडेघाशी ९९. 
 
ठावठीक न. कामधाम : ‘चतला घरर् ंठावठीक काहंीं येत नाहीं.’ - कोसला ६. 
 
ठाकठीक चव. नीट; व्यवल्स्थत; सरळ : ‘डोंर्रार्ा घाटु र्ढले; मर् र्ोसावी घाटारे्या माथेयावचर 
ठावठंीकु बीजें कचरतातः’ - लीर्उ ६५४. 
 
ठाविे अचि. राहिे : ‘लाचव आंत ठाऊचन कोपट ।’ - अमृता ४·४. 
 
ठाविे सचि. १. ठेविे. २. स्थापिे; राखिे : ‘फौज ३,००० आहे. पायिळ २,००० पयंत आहे. नव ेलौक 
आपयास ठावतात. परंतु राऊत कोिी आता ंयेत नाहीत.’ - ऐलेसं ५४८०. [सं. स्थापय] 
 
ठावर पु. र्ळू; र्ाठ (एकिा चजरून पुन्द्हा उत्पन्न िंालेली). (चि. धरिे). 
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ठावरक, ठावरी चिचव. पयंत; पावतेो : ‘आता ंठावरक मी जार्ार् होतो जी.’ ह्न अर्चतका ९३. 
 
ठावा चव. ठाऊक; ज्ञात; माहीत : ‘ठावा नाहीं ऐसा होता येथें ।’ - तुर्ा ९७. [क. टाऊके] 
 
ठावा पु. बाजेर्ा झकवा पलंर्ार्ा खूर; पाय. (व.ना.) 
 
ठावे न. चठकाि. 
 
ठावे चव. ठाऊक : ‘आपिाला जे ‘ठाव’े ते िुसऱ्यास साचंर्तले पाचहजे.’ - वक्तृत्व ७. 
 
ठावो आमंत्रि; बोलाविे : ‘राळेयारे् खचर्टें राचंधलें  : मर् तयाचस ठावो केला :’ - दृपा २७. 
 
ठावोवरी चिचव. पयंत; पावतेो. 
 
ठाशीव चव. ठाम; जोरिार : ‘तातंूरे् ठाशीव बोलिे ऐकून वऱ्हाडाच्या चजवात जीव आला.’ - आआश े
४३. 
 
ठास पु. र्ाष झकवा तास पक्षी. [सं. र्ाष] 
 
ठास चव. दृढ; टिक; कठीि (अचतशय िाबपयाने झकवा ठोकपयाने). २. अत्यंत उच्च; ककच श (स्वर). 
३. (ल.) चनचश्चत; साफ; चनखालस; स्पष्ट (भाषि); चवर्ारपूवचक व दृढ चनश्चयपूवचक केलेली (युक्ती, र्ोष्ट); 
खरी, र्ारं्पया आधारार्ी (बातमी); पक्का; अढळ; घट्ट. पहा : ठाम. ४. समजूत. ५. खडतर. [झह.] (वा.) 
ठास देिे - टक्कर िेिे : ‘घाटामाजी सारे जमा होऊन चफतूर र्ाईकवाडास बरे वजेने ठास िेिे.’ - ऐको. 
 
ठासिी स्त्री. १. खच्चनू भरिी; ठेर्िी. २. र्जर्ोटा; िारू ठासण्यारे् लाकूड. (व.) ३. ठाम, चबनर्ूक 
बेरीज, चहशबे र्. ४. बिुंकीर्ा एक प्रकार : ‘ठासिीर्ी बिूंक, र्ोफिी घेऊन… पोरे रानामाळातून 
काडं्ाकरकोच्यामारे् धाव ूलार्ली.’ - बनर्र ६१. 
 
ठासिे उचि. १. खच्चनू, ठेर्ून भरिे; कोंबिे; कोंििे; घट्ट बसचविे. २. अनेक रकमा एकत्र चमळवनू 
केलेली बेरीज; एकत्र करिे. ३. (ल.) भरपूर चपिे (िारू र्.). ४. बंिुकीत िारू भरिे. [सं. अचध + आस्, 
तस्] 
 
ठासपंप पु. हवा भरण्यार्ा पपं : ‘सायकलट्यूबमध्ये वारा भरण्याच्या पपंाला ठासपंप म्हितात.’ - चनप्र 
१५३. 
 
ठासर चव. पैसेवाला; श्रीमंत (कूळ). 
 
ठासा पु. (चविकाम) कापडाच्या चविलेपया भार्ार्ी रु्ंतारु्ंत नाहीशी करून तो साफसूफ व पक्का 
करण्यासाठी चशते झकवा फिी यानंी ठोकिे. 
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ठासून चिचव. ठामपिे; अचवर्चलत; न हलता; न डर्मर्ता; बेिरकारपिे; आग्रजपूवचक खात्रीपूवचक. 
 
ठाळिा पु. मोटेरे् पािी साठवण्यार्ा हौि; थारोळे; थाळिे. (व.) 
 
ठाळा पु. िंाडार्ी लहान डहाळी. (बे.) 
 
ठांगय चव. भाकड : ‘तुिंी म्हईस ठारं्य नको रुसू लतखोऱ्या.’ - बर्ािी १११. (अचह.) 
 
ठांगळ चव. लाथाळ (र्ाय र्.). पहा : टांगळ 
 
ठांगाड स्त्री. म्हैस (चतरस्काराथी). (व.) 
 
ठांगाय चव. वािंं; म्हातारी. (व.) 
 
ठांगाळिे सचि. (ग्राम्य) हडहड करिे; चधक्कारिे; सोडिे; नाकारिे. 
 
ठांब पु. िंाडार्ा (चवशषेतः हळिीर्ा) लहान रोपा. (कु.) [सं. स्तंभ] 
 
ठांबी स्त्री. वासा; डाबं; स्तंभ. [सं. स्तंभ] 
 
ठांबेठोक चव. धडधाकट; धीट; मजबतू; धीरार्ा : ‘र्ार मािसे वार्चविारें मािूस ठाबंेठोक 
पाचहजे.’ - चहखा ४४. 
 
णठ 
 
णठक पु. र्ट्टा; डार्. 
 
णठक न. अलंकार : ‘चहरे चनळेयार्ीं चठकें  ।’ - चिपु २७०. 
 
णठकठवळ चव. ठळक; ठसठशीत : ‘धंुधार आळंकार सोनेआरे् । चठकठवळ माचिक - मोचतयारें् ।’ 
- चिपु ३०६. 
 
णठकठाक पहा : ठाकठीक 
 
णठकडा, णठकडे न. अंर्ठीतील रत्न, खडा. 

चव. संुिर; नमुनेिार (रत्न, आश्चयचकारक वस्तू). ( (ल.) घोडा; मािूस; मूल र्.) : ‘नाजुक रुपडें 
चिपडें चठकडें चजकडे चतकडे असकारा ।’ - पला ४·१२. 
 
णठकडे न. र्ौकोनी तुकडा. (व.) [झह. चठकडा] 
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णठकि, णठकाि न. बार्; जमीन. (र्ो.) 
 
णठकिािी पु. बलुत्या; बलुतेिार र्. 
 
णठकिे अचि. १. पावडंावर र्ालिे; उडत र्ालिे; बार्डिे (घोडा, हरीि र्.). २. (ल.) ठमकिे; 
ठुमकत र्ालिे (स्त्रीने). 
 
णठकर चव. पहा : णठक्कर 
 
णठकरी स्त्री. १. र्ीप; तुकडा (िर्ड, मडके, बाटली र्. र्ा); कपरी : ‘का ं वीजु वषोचन आभाळ । 
चठकचरया आलो भतूाळ ।’ - ज्ञा १८·४३४. २. फोडिीर्ा एक प्रकार. िर्डार्ी खापरी तापवनू तीवर लोिी, 
चजरे र्. घालून ती कढीत बुडवतात. तसेर् लोिर्ी झकवा कढी चतच्यावर ओततात : साबंारीं कचथका बहु 
चठकरीच्या.’ ह्न करे्सुर् ८. या कृतीने कढीला आलेला रुर्करपिा. ३. फुटके, तुटके भाडें, मडके. ४. 
(उपहास) पत्रावळ लावण्यासाठी आिलेले लहान पान. ५. खापरी. ६. डोके; कवटी. (िंाडी) ७. र्कती; 
टवका. ८. चर्रा, भेर्ा (थंडीमुळे बोटानंा, ओठानंा पडिाऱ्या). [झह.; सं. तञ्च्, चतघ्, स्थग्] (वा.) णठकरी 
िापिे - सपाटून भकू लार्िे. 
 
णठकरीचा खेळ १. चबछान्द्यावरील उड्ा मारण्यार्ा खेळ. २. िर्ड, खापरी यारं्ी वाटोळी बारीक र्कती 
घेऊन खेळायर्ा मुलींर्ा एक खेळ. 
 
णठकरे न. खापर : ‘म्हातारपिीं अपेशार्ें चठकरें घेतलें .’ - ऐको ४७८. 
 
णठकिग, ठीकिग पु. रत्नजचडत अलंकार; पहा : णटकिग : ‘म्हिौचन आंर्ाचथले चठकलर्’ - 
वच्छाह ३७; ‘भिऔचन आंर्ाचथलें  ठीकलर् ।’ - वच्छाह १७८. 
 
णठकिा  चिचव. यथोचर्त; बरोबर; नेमके; ठीक. 
 
णठकिा  चव. १. चठपके असलेली (कवडी र्.). २. बेशुद्ध (मासा). 
 
णठकविी स्त्री. जडावार्ा िाचर्ना : ‘चठकविीया पारखो न सीखे ।’ - उर्ी ५३९. 
 
णठकवण्या पु. रत्नपारखी; जोहरी : ‘तो नेिे रत्नजाचत जािो चठकविीये ।’ - उर्ी ६७४. 
 
णठकसठाकस पहा : ठाकसणठकस 
 
णठकस चव. १. उचर्त; ठीक; नीटस; योग्य असा : ‘चठकसा ंबोला ंघोषु पडे ।’ - चशव २०. २. रत्नजचडत. 
 
णठका चव. लटका; खोटा : ‘राजाचह बोलतो की, त्यािी येऊन समक्ष मजला पाहोन चठका म्हटलें  तरी 
ते क्षिीं मजला मारा.’ - पेि ४०·१०८. 
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णठका, णठक्का पु. मोठे शते. (व.) 
 
णठकाठोक चव. १. ठीकठाक; योग्य; बरोबर; तंतोतंत. २. ठेंरे्ठोक. [ठीक चि.] 
 
णठकाि चवश्वसनीय; पके्क : ‘ऐकले ते तर चठकाि बाध (खोटे) लटके व्हावसेे नाहीं, र्तक्यावंर न कळे.’ - 
ऐको. 
 
णठकाि, णठकािा न. पु. १. (सामा.) स्थान; जार्ा; स्थळ; वसचतस्थान; घर. २. अज्ञात स्थान; पत्ता 
(हरवलेपया झकवा शोधलेपया वस्तंूर्ा) (चि. लाविे, लार्िे.) : ‘कशालार् काही चठकािा नाही.’ - 
अयेवाफु. ३. आधार; पाया; थारा (बातमी र्त्यािीर्ा); आश्रय. ४. वंशपरंपरार्त जार्ा; र्ाव; राहण्यार्ी 
जार्ा; घर; वस्ती. ५. (ल.) बडू; तळ; खोली; मयािा; थारं्. [सं. स्थान] (वा.) णठकािचा िुटिे - जार्ा, 
कळप, वशंपरंपरार्त घर र्त्यािीपासून िूर होिे; ताटातूट होिे. णठकािचा कवचू उिरिे, णठकािचा कवचू 
जािे - जेथे झवर्ू र्ावला त्या जारे्र्ी फुिफुि झकवा आर् नाहीशी होिे. णठकाि पुसिे, णठकािा पुसिे, 
णठकाि मोडिे, णठकािा मोडिे - िंाडून िंटकून टाकिे; समूळ नाश करिे. णठकािावर आििे, णठकािी 
आििे, णठकािावर िाविे, णठकािी िाविे - १. पूवीच्या जार्ी आििे; पूवचल्स्थतीवर आििे. २. परत 
चमळचविे. णठकािी येिे, णठकािी िागिे - जेथपया तेथे येिे; बरोबर बसिे; परत आििे; बस्तान बसिे; 
परत चमळिे. णठकािी िागिे - मरिे. णठकािी िाविे, णठकािी पाडिे - १. मूळ चठकाि शोधिे; मूळ बातमी 
चमळविे. २. ठार मारिे; पत्ता पाडिे, पत्ता काटिे. 
 
णठकाि, णठकािा न. पु. १. चमलाफ; एकवाक्यता; सुसंर्ती (भाषि, वतचन यारं्ी). २. सूर्क चर्न्द्ह; 
खूि; अटकळ (भावी र्ोष्टीर्ी). ३. स्वरार्ी योग्य उच्चता; तारस्वर. (चि. धरिे, साधिे, राखिे, सोडिे, 
सुटिे.). [सं. स्थान] 
 
णठकाि, णठकािा न. पु. (नकारात्मक योजपयास) पूिच अभाव. (चि. नसिे). 
 
णठकािदार चव. ज्याला वतनी जार्ा, घर, धंिा, काम र्. आहे असा मािूस; जमीनिार. याच्या 
उलट उपरा. 
 
णठकािमकाि न. (मोघमपिे) वसचतस्थान; राहण्यार्ी जार्ा; स्थावर. 
 
णठकािसूध चव. माचहतीर्ा; माचहतीतला : ‘ब्राह्मि चठकािसूध राजपुरीहून बािकोटास आला.’ - 
ऐको ४७८. 
 
णठकारिे, णठकारने चि. १. थकिे. २. र्ळिे. 
 
णठकारिा चव. थकलेला. 
 
णठकाळिे, ठीकाळिे चव. भेििे : ‘शरीरार्ा ंसराटंी : चठकाळला र्ैतन्द्यपुटीः’ - उर्ी ४४७. 
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णठकाळे, णठकोळे, णठगोळे न. १. लहान पत्रावळ. २. (ल.) जचमनीर्ा लहानसा तुकडा. ३. 
शतेातील अलर् राचहलेला तुकडा. 
 
णठकी स्त्री. नाकात घालण्यार्ी फुली; एक िाचर्ना. (र्ो.) 
 
णठकी स्त्री. िंाडाच्या बुधं्यापासून काढलेला लाकडी तुकडा; र्ाकार्ा लाकडी तंुबा. 
 
णठकी, णठक्की स्त्री. र्ोिपाटार्ी चशवलेली किर्ीसारखी मोठी चपशवी. 
 
णठकी, णठक्की स्त्री. १. रास; र्ंजी. २. र्मारती लाकडार्ा ढीर्. ३. धान्द्याच्या पोत्यारं्ी रास; नुसत्या 
धान्द्यार्ी रास : ‘पोत्यार्ी चठकी लावतानंा मजूर जसे करतात…’ - काझभ १२२. २. एका राशीत असलेपया 
धान्द्यारे् पचरमाि. 
 
णठके न. १. तुकडा; भार्; चठर्ळ; जार्ा; शतेार्ा तुकडा. २. चठकाि; जार्ा. [सं. चतघ्, स्थग्] 
 
णठके न. डार्; तीळ; चठपका (शरीर, रत्न यावंरील). 
 
णठके न. १. बोर्के; र्ाठोडे (मालारे्, वस्तूरे्). २. सुमारे पन्नास चकलो धान्द्य बसेल असे लहान पोते. 
 
णठकेकरी पु. शतेार्ा मालक झकवा किा. 
 
णठकेबंदी स्त्री. १. जचमनीरे् तुकडे, भार् पाडिे; शतेीच्या उपयोर्ासाठी जचमनीर्ी वाटिी करिे. 
२. शतेारें् मोजिी र्त्यािीरे् पत्रक. 
 
णठकेवार चिचव. १. (शतेाचं्या) तुकड्ातुकड्ानंी झकवा भार्शः (बसवलेला सारा झकवा काढलेले 
पीक). २. चविीसाठी एकत्र केलेपया वस्तंूनुसार. 
 
णठक्क पु. पूिच : ‘चठक्क ओवळें.’ - खेस्व ४३. 
 
णठक्कर चव. (अचतशय, खूप या अथाने काळा या शब्िाला जोडतात) काळा कुळकुळीत; फारर् काळा.  
 
णठणक्क स्त्री. हरिार्ी उडी. 
 
णठगळ, णठगळी, णठगड न. स्त्री. जुन्द्या फाटक्या वस्त्राला लावलेली कळी, जोड, पट्टी; िुरुस्ती; चछर र्.ला 
जोडलेला तुकडा; कपड्ार्ी िुरुस्ती. (चि. लाविे, जोडिे.). [सं. स्थग्] 
 
णठगळिे, णठगळविे सचि. १. तुकडा जोडिे; पट्टी जोडिे; चठर्ळ लाविे : ‘येरयेरा जाहचलया भेटी 
। िोनी शवेटी चठर्ळती ।’ - एभा ३८१; ‘आिपया चिवशी लोखंडी मोट चठर्ळावयाला टाकली होती.’ - बाब 
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१०९. २. (ल.) र्ोळीने झकवा बािाने जखम करिे; वाळवी र्.ने वस्त्र खाऊन भोके पाडिे; फळे चठपक्यानंी 
युक्त होिे, अथवा डार्ळिे. 
 
णठगुर पु. डेंबुक माशार्ी एक जात. याच्या अंर्ावर काटे नसतात व यार्ा आकार सापासारखा असतो : 
‘त्याच्या मुठीत एक वळवळिारा चठरु्र होता.’ - शलूेक ९७. (कु.) 
 
णठगुळवािे चव. ओळखीरे्, माचहतीरे् नसलेले. 
 
णठचरे न. उसि : ‘चठर्रे माजामध्यें (कंबरेमध्ये) भरले आहे त्यािे उभे राहू िेत नाही.’ - ऐको ४७९. 
 
णठिकिे अचि. १. धुमसत धुमसत फार वेळ रडिे; स्कंुििे. (को.) २. ठिकिे; ठुसठुसिे. [झह.] 
 
णठिगी स्त्री. अल्ग्नस्फुझल्लर्; अल्ग्नकि; झठर्ळी. [सं. िहनी, धर्नी] (वा.) णठिग्या गाळिे - (एखािी 
वस्तू जोराने िुसरीवर आपटली असता र्कर्क होिे यावरून) अचतशय संतापिे; रार्ाविे. 
 
णठपकिे, णठबकिे अचि. (एखाया वस्तूमधून झकवा पासून) थेंबथेंब पडिे; पािंरिे; र्ळिे; साडंिे 
: ‘अचभषेक पात्रातून झपडीवर पािी चठबकत होतं.’ - रथर्ि १८०. [सं. ल्स्तप्] 
 
णठपका, णठबका पु. १. थेंब; झबिू; झटब. २. कपाळावरील र्ंध र्.र्ा चटकला. ३. (ल.) अपकीतीर्ा 
डार्; कलंक. ४. तुषार; झशतोडा. [सं. ल्स्तप्] 
 
णठपकी स्त्री. एक पक्षी. 
 
णठपणठप, णठपणठपा चिचव. टपटप - टपटपा (पाण्यार्ा झबिू र्ळताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे). 
[ध्व.] 
 
णठपरी स्त्री. अडथळ्यार्ी खंुटी. 
 
णठपसा पु. चठपका : ‘अंर्ावर पाढंरं चठपसं असलेला साप सरारा खालती येत व्हता.’ - चर्ताक २००. 
 
णठबककसचन न. १. झशपि; सडा; चशडकाव; संततधार; र्ळती; प्रोक्षि. २. शतेीला पािी िेण्यार्ी 
एक पद्धत. 
 
णठया, णठय्या पु. १. एखाया वस्तूच्या खाली चिलेला आधार; टेकि (काबंेरा, लहान खाबं, 
लाकडार्ा ठोकळा, िर्ड, पायरी, उथळे, ठेपसा); ठेपा. २. जार्ा; स्थळ; चठकाि (ज्यावर एखािी वस्तू 
उभारलेली असते झकवा उभारण्यारे् ठरवलेले असते असे); (र्वडंीकाम) झभत झकवा चवहीर र्.र्ा कंर्ोरा; 
जई झकवा अरंुि सपाटी, बठैक. ३. जेठा मारून बसण्यार्ी चिया. (चि. मारिे) : ‘रात्री नव वाजेपयंत 
र्ारं्ला चठय्या मारून िरवाज्यात बसून होतो.’ - बाचवबु ११. ४. थाबंण्यारे् चठकाि; अडथळ्यार्ी खंुटी. 
(िंाडी) ५. प्रवशे; तुरमंुडी. (मुसंडी मारून घुसिे.). [सं. स्था, ल्स्थचत] (वा.) णठया देिे, णठय्या देिे, णठया 
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मांडिे, णठय्या मांडिे - ठाि माडंिे. णठया िाविे, णठय्या िाविे - हजेरी लाविे : ‘आम्ही पंर्ायतीच्या 
ऑचफसात सामान टाकले आचि सरपरं्ाकडे जेविार्ा चठय्या लावला.’ - र्िंभ ू४३. 
 
णठि, णठल्लू, णठल्या चव. ठेंर्िा; जाडजूड व र्बिुल; खुजा. 
 
णठिा, णठिी, णठल्या पु. स्त्री. िहीिूध ठेवण्यारे् लहान मडके. 

चव. वाटोळा; जाडजूड; र्टू्ट. 
 
णठविे न. पुरून ठेवलेला धान्द्यार्ा साठा; पेव. 
 
णठसकि चिचव. धुसफुसत : ‘उरलेलं मार्ं चठसकत सरकलं.’ - श्रीयो ५४ - ५५. 
 
णठसकि मुरकि  लर्कत; मुरडत : ‘…र्ाण्यार्ी एक ओळ चठसकत मुरकत त्याच्यासमोर येऊन उभी 
राचहली.’ - काजवा ८४. 
 
णठसका  पु. १. महत्त्व; टेंभा. २. डौल; बडेजाव. (िंाडी) 
 
णठसकारिे अचि. फिकारिे; ठसकारिे : ‘तेव्हा ंरावानें चठसकारत म्हटलें .’ - रभी. 
 
णठसणपस स्त्री. त्रास; िर्िर्. 
 
णठसरिे  चि. रार्ाविे. 
 
णठसराई  स्त्री. खरडपट्टी; हजेरी : ‘मी… मामानंी तातंूर्ी त्याचं्या तोंडावर केलेली चठसराई 
चनमूटपिे ऐकत होतो.’ - आआश े३२८. 
 
णठसरी स्त्री. झनिा; तोहमत; कलंक; चशवीर्ाळ. (अव. प्रयोर्) (चि. करिे, उडिे, उडविे.). 
 
णठसरी स्त्री. १. चर्रट्या; फूट; चर्रा (थंडीने ओठ, बोटे यानंा पडिाऱ्या). २. तडे पडलेली झकवा तुकडे 
होिारी पोळी, भाकरी (पीठ जुने िंापयामुळे झकवा नीट न मळपयामुळे). 
 
णठसूळ चव. १. भसुभशुीत; चढसूळ; र्टकन मोडिारे. २. (ल.) हलके; अशक्त; फुसके; पािरफुसका. 
३. नाजूक; कोमल; मृिू; नरम. 
 
कठकाळिे अचि. भेटिे : ‘झठकाळला र्ैतन्द्यपुटीं ।’ - उर्ी ४४७. 
 
कठगिा, कठग, कठग्या पहा : ठेंगिा 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ठी 
 
ठी स्त्री. १. एखाया चठकािी कामात अडथळा आपयामुळे तेथून मािूस जेथे जातो ते चठकाि, तसेर् 
अर्ोिररे्ही चठकाि; एखािी र्ोष्ट चसद्ध करण्यास उपयोर्ी असलेली कृती. २. ठरावीक वळे, स्थळ, मुक्काम 
: ‘जे उपसंहरूचन कीजेल ठी ।’ - ज्ञा ७·३०. ३. योग्य, र्ोख व्यवस्था, युक्ती, मार्च, रीत र्. ४. झनिा; िोष : 
‘जो अमृताचस ठी ठेवी । तो काजंी जैसा न सेवी ।’ - ज्ञा २·३६३. ५. चनश्चय : ‘का ंपाृ वीचर्या तृिाकुंरा ं। होईल 
ठी ।’ - ज्ञा १०·३००. ६. स्मरि; आठवि : ‘प्रचतक्षिीं काय ठी । करीतसे ।’ - अमृता ७·१८२. ७. मयािा; 
शवेट; सीमा : ‘सकळा ंज्ञानार्ा ंशवेटी । करूचन आर्मा ठी ।’ - ऋ ३. ८. स्थान; ल्स्थती; आधार : ‘जैसा 
पूवापरा ंनिीं समुरु चर् ठी ॥’ - ज्ञा १५·४००. [सं. ल्स्थचत] (वा.) ठीस णमळिे, ठी णमळिे - (एका अधचवट 
कवीच्या र्ोष्टीवरून) होकार िेिे; कबुली िेिे; जुळिे; जमिे; अनुकूल असिे. 
 
ठीक न. अंर्ठीतील खडा. पहा : टीक, णठकडे 
 
ठीक स्त्री. १. मोत्यारं्ा िुंबका. २. अंर्ावरील डार्; तीळ. [सं. ल्स्नघ्] 
 
ठीक चव. १. उचर्त; योग्य; यथाथच; शुद्ध; सत्य; व्यवल्स्थत. २. पूिच; यथायोग्य; बेतारे्. ३. बरोबर; 
कामर्लाऊ. [झह.] 
 
ठीकठाक चव. यथायोग्य; िमवार; चनयचमत; व्यवल्स्थत; योग्यप्रकारे; सुधारलेले; नीट. [ठीक 
चि.; क. ठीकुठाकु] (वा.) ठीकेठाक करिे - वठिीवर आििे : ‘तचर ऐशा र्ाकरास ठीकेठाक केले 
पाचहजेत!’ - श्रीयो २४४. 
 
ठीकठौळ न. १. जडावारे् काम. २. लर्ाम (भावाथाने) : ‘साघैंपैला : िीघुमु आले : वाकुमु रे्लें  
: ठीकठौळ हातीं ठेलेः’ - लीर्उ ५१२. 
 
ठीकिाळ पु. ताळमेळ; जुळिी; समरसता; तािात्म्य; चमलाफ; जम; एकवाक्यता. 
 
ठीकसेठाक चिचव. व्यवल्स्थतपिे : ‘तेथे जाऊन कधी बोलिे, कधी चशविे, कधी कचशिा व जरीरे् काम 
ही सवच ठीकसेठाक र्ालली होती.’ - पलकोघे ५०३. 
 
ठीणटकार पु. ऐट; आढ्यता : ‘ते सारंर्पचंडतासवें र्ोसावीयाचर्या िरीसनाचस आले : ठीचटकारें 
बसैले :’ - लीर्पू २१०. 
 
ठु 
 
ठुकठुक, ठुकठुके, ठुकठुकिे पहा : ठकठक र्. 
 
ठुकठूक  स्त्री. झर्ता; हुरहूर. (िंाडी) 
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ठुकिे सचि. उरकिे; संपिे; घडिे : ‘बचळतपचि ठुकेना ।’ - एभा १८·२९९. 
 
ठुकरिे सचि. काठीने हळूहळू मारिे; र्ुरा करिे; रे्र्िे; घासिे. (राजा., कु.) 
 
ठुकराविे सचि. चिंडकारिे; बाजूला करिे; काढून टाकिे : ‘हातार्ी पकड तशीर् ठुकरावून 
धोंडूने त्याला सोडून चिले.’ - धाधो ५६. 
 
ठुठा स्त्री. १. बिुंकीच्या र्ोळ्यारं्ा ठंु ठंु असा आवाज, ििका. २. तोंडातोंडी; बार्ाबार्ी; धसफस. 
[ध्व.] 
 
ठुठा चव. थोटा; हात तुटलेला. 

पु. पहा : ठंुठी 
 
ठुिक स्त्री. वडेार्ी लहर. (चि. येिे). 
 
ठुिका पु. १. रार्ार्ा िंटका; र्ीड; रुसवा. (चि. येिे). २. बुक्का; ठोसा : ‘ठुिके लासिें चर्मोरे I’ - 
िास ३·७·२५. [ध्व.] 
 
ठुिगा, ठुिका चव. ठेंर्िा; ठुसका; लहानसर आचि र्टू्ट. 
 
ठुिगुि पु. िाचंभकपिा : ‘तुका म्हिे ठुिरु्ि िेखे ।’ ह्नतुर्ा ३१३९. 
 
ठुिठुििे अचि. ठुसठुसिे; ठिका लार्िे; फुिफुििे. 
 
ठुिी, ठुनी आखूड डेळ; मेढ : ‘आंतून िोन ठुण्यारं्ा आधार चिला होता.’ - चशळान ६४. 
 
ठुनका, ठुिका पु. तोडर्ा; मंत्रतंत्रार्ा र्लाज; छाछू. (व.) [ध्व.] (वा.) ठुनका दबिे, ठुिका दबिे 
- खोडकी चजरिे. 
 
ठुनठुन, ठुिठुन, ठुनठुि, ठुिठुि स्त्री. कुरकुर; भिुभिु : ‘चतर्ी भकू जार्पयार्ी ठुिठुि र्ालू 
असते.’ ह्न चशळान ४४. (व.) [ध्व.] 
 
ठुबरा चव. ठेंर्ा. पहा : ठेंगिा 
 
ठुमकिे, ठुमका पहा : ठमकिे, ठमका 
 
ठुमकी स्त्री. पतंर्ास चिलेला चहसका. 
 
ठुमठुमीि पहा : टुमटुमीि 



 

 

अनुक्रमणिका 

ठुमरी, ठंुबरी स्त्री. शृरं्ाचरक लाविी, काव्य; चर्जेर्ा एक प्रकार. टप्प्यारे् रार् तेर् ठुमरीरे् रार् 
असतात. ठुमरी र्ाताना चतच्यातील अथच अचभनयाने व्यक्त करावा लार्तो. 
 
ठुया रावा राघूर्ी एक जात; पहा : णटय्या : ‘ठुया राव्याचवषयीं पेशजी पत्रें चलचहलें  आहे.’ - ऐको ४७९. 
 
ठुिा, ठुिू चव. खुजट. (राजा.) पहा : ठेंगिा 
 
ठुिी, थुिी स्त्री. जाडीभरडी किीक; जाड िळलेले र्व्हारे् पीठ; साजंा; भरडलेले पीठ. [सं. 
स्थूल] 
 
ठुशी, ठुसी स्त्री. १. र्ोळीच्या बाहीखालर्ा चतकोनी कापडी तुकडा; कळी; बर्ल : ‘ठुशीच्या आतली 
घामट बाजू चतनं पाचहली.’ - रथर्ि. २. चस्त्रयाचं्या र्ळ्यातील एक सोन्द्याच्या चटकपयारं्ा झकवा पेट्याचं्या 
खाली मिी लावलेला िाचर्ना. 
 
ठुशी स्त्री. मळिीनंतररे् थोडेसे िािे राचहलेले र्व्हारे् किीस. 
 
ठुशी स्त्री. १. बुक्की; ठोसा; रु्द्दा; आघात; ढुशी. २. (ल.) टोमिा : ‘जािूनबुजून चतनें ही ठुशी चिली 
होती.’ - के १·७·३०. 
 
ठुशी स्त्री. सुरंुर्ार्ी िारू झकवा लहान सुरंुर्. 
 
ठुशी, ठुश्यो चव. प्रचसद्ध. (कु.) 
 
ठुसकि, ठुसकर, ठुसणदनी, ठुसणदशी चिचव. एकमेकावंर आपटलेपया वस्तंूच्या आवाजाप्रमािे आवाज 
होऊन. [ध्व.] 
 
ठुसकर चव. १. चठसूळ; र्टकन मोडिारे. २. लठ्ठ; फोपशा; र्बिुल. 
 
ठुसका चव. आखूड व बळकट; ठेंर्िा व लठ्ठ; जाड व सिसिीत. 
 
ठुसका, ठुसरा पु. १. पहा : ठसका २. भरीव. (राजा.) 
 
ठुसका, ठुसरा, ठुसा पु. ठेंर्िा. (ना.) ठेंर्िाठुसका; खुजा. (व.) 
 
ठुसठुशीि, ठुसठुसीि चव. चपकलेले व वेिना िेिारे (र्ळू र्त्यािी). पहा : ठसठशीत [ध्व.] 
 
ठुसठुस स्त्री. करट झकवा र्ळू यात पू िंाला असता होिारी विेना. [ध्व.] 
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ठुसठुसिे अचि. र्ळू र्त्यािीस ठिका लार्िे; फुिफुििे; धमकिे; विेना होिे : ‘पाय पि भारी 
ठुसठुसतोय.’ - सवा १७. 
 
ठुसठुसा  चिचव. शरीरास विेना होत असताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे; ठिका लार्ला असताना 
होिाऱ्या ठसठशीप्रमािे. [ध्व.] 
 
ठुसा पु. १. उसार्ा करवा; लहान तुकडा (सोललेला); जोंधळ्यारे् सोललेले ताट. २. ताटातील 
भाजीर्ा तुकडा. [झह.; ध्व.] 
 
ठुसा पु. रु्द्दा; ठोसा. (ना.) [ध्व.] 
 
ठुसा चव. ठेंर्िा; आखूड. (व.) 
 
ठंुगिे सचि. फसविे; भोंििे. (व.) 
 
ठंुगा पु. धडुते; झर्धी : ‘वपकलें  नेसुचन ठंुर्ा रु्ंडाळुनी । साडंी जवळुनी िेहभान ॥ धृ ॥’ - तुर्ा ३८८५. 
 
ठंुठि न. १. िंाड तोडपयावर राचहलेले खोड, बुंधा; कापून बाकी राचहलेला अवयव. २. बोथटलेले 
शस्त्र झकवा हत्यार; खंुटा; खंुट. [झह. ठंुठा] 
 
ठंुठी, ठुठा स्त्री. पु. चपकाच्या रोपारें् बुधें खािारा एक रोर्. (भारपिात फार पाऊस पडपयास हा 
होतो.). 
 
ठंुबरा पु. मकेभात; मका सडून फोडिी िेऊन केलेला भात; मक्याच्या िाण्यारं्ी उसळ. (कर.) 
 
ठून स्त्री. (चविकाम) चविलेले कापड रु्ंडाळण्यासाठी असलेली लाकडी र्ौकोनी तीन हात लाबंीर्ी 
फळी. 
 
ठंू न. थोड्ाशा कारिावरून केलेला िोषारोप. (चि. ठेविे). 
 
ठे 
 
ठेई स्त्री. ठेवा; रु्प्तधन. (िंाडी) 
 
ठेऊ चव. १. राखीव; ठेविीरे्. २. चशलकेत टाकण्यार्ा ज्यार्ा स्वभाव आहे असा; काटकसरी. 
 
ठेक पु. अंकुश. 
 
ठेक स्त्री. रास : ‘घरीं ओसरीवर तािुंळार्ी ठेक लावनू चिली.’ - हनाआठ. 
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ठेकडी स्त्री. टवाळी; भबंेरी; चखल्ली (चि. उडविे) : ‘कॉमरेड’ मध्ये मी कम्युचनस्टारं्ी ठेकडी उडचवली 
आहे असा त्यारं्ा समज.’ - एचपआ ९४. 
 
ठेका पु. १. (ताल) चववचक्षत तालाच्या एका आवतचनारे् तबपयावर झकवा पखवाजावर काढलेले 
बोल. २. ताल; एकसारखे र्ालू राहिे. (चि. धरिे) : ‘पावसाने तर ठेका धरला.’ - आआश े१३६. [सं. 
ल्स्तघ्] 
 
ठेका पु. मक्ता; खोती; कंत्राट. [सं. ल्स्तघ्] 
 
ठेका पु. १. मुसळधार पाऊस; चवलक्षि जोरार्ा ताप; सपाटून तडाखा झकवा घोषा (अभ्यास, काम, 
वळे र्.र्ा). २. भारं् चपऊन जोराने र्ालचवलेले वेिाध्ययन झकवा आवृत्ती. (चि. लाविे). पहा : ठाका २ 
[झह.] 
 
ठेका पु. तोरा; ठसका. (व.) [झह.] (वा.) (आपिा) ठेका चािणविे - आपला हेका, हट्ट र्ालचविे. 
ठेका िावनू देिे - आपले वर्चस्व िुसऱ्याच्या मनावर ठसचविे. 
 
ठेकी स्त्री. १. साधारिपिे एकपासून वीस चबघ्यापंयंतरे् शतेजचमनीरे् माप. हे चनरचनराळे असते. २. 
चटनमेकरर्ी लहान हातोडी. (वा.) ठेकीिा येिे - बेजार होिे. (माि.) 
 
ठेकुिे चव. कमी; क्षरु : ‘ज्ञानिेव म्हिें ठेंकुलें  । तैसें हें नोहे ॥’ - राज्ञा १८·१७६२. 
 
ठेकेठोक पहा : ठेंगेठोक 
 
ठेकेदार  पु. मक्तेिार; कंत्राटिार. [झह.] 
 
ठेच स्त्री. १. िर्ड र्त्याचिकासं पाय अडकिे. (चि. लार्िे.). २. (ल.) तोटा; नुकसान; हानी. ३. 
र्िी, भीड; फार िाटी. [झह. ठेंस] (वा.) ठेच भरिे - लग्नात उंबऱ्यास हळिकंुकू लाविे. (आर्री) ठेच 
िागिे - अद्दल घडिे; धडा चशकिे; वाईट अनुभव चमळिे. 
 
ठेच स्त्री. पाऊल : ‘चततं माप् ठेर्ंला एक चर्रि िंालीया…’ - रैत १५८/१५९. 
 
ठेच स्त्री. कॅमेऱ्यातील झभर्ापुढील पाकळ्यारं्ी उघडिंाक करण्यारे् साधन : ‘पुढच्या अंर्ास एका 
बाजूला एक ठेर् असते ही िाबली म्हिजे पडयार्ी उघडिंाक होते.’ - उयम, जाने १९४२. 
 
ठेचकाळिे, ठेचाळिे अचि. १. ठेर् लार्िे. २. (ल.) अडर्िींना तोंड िेिे : ‘एक - िोनिा पडावं 
लार्तं, ठेर्कळाव ंलार्तं.’ - श्रीयो ४९३. ३. वाटेतपया अडथळ्यामुंळे र्ालताना अडखळिे : ‘ते धडपडत, 
ठेर्काळत… भेटायला धावले होते.’ - िुिचम्य ४. 
 
ठेचगा पु. मार; ठोक : ‘शामलास ठेर्र्ा िेऊन खाडी भरवि केला.’ - पेि ३·१४८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ठेचिी स्त्री. िुखापत; ठोक. 
 
ठेचिे उचि. १. रे्र्िे; फोडिे; चर्रडिे; मारिे. २. िडपून झकवा खच्चनू भरिे. ३. घाव घालिे. ४. 
िर्डाखाली कुटिे. [सं. चतज्] (वा.) ठेचून वाटे िाविे - चपटून, पराभतू करून पळवनू लाविे. 
 
ठेचििे  सचि. पायानंी ठोकरिे : ‘िािानंी पायानंी ठेर्लत नेलेली.’ - डोह ५५. 
 
ठेचळिे  उचि. थोडेसे चर्रडिे, फोडिे. 
 
ठेचा पु. चमरर्ी कुटून तयार केलेली र्टिी : ‘कोवळ्या झर्र्ा चन आंवळे यारं्ा मीठ घातलेला ठेर्ा 
असा टेर्िार होतो की…’ - सोबत १९. 
 
ठेटमि पहा : ठेंगमि 
 
ठेटरें, ठेंटरें न. जोंधळ्याच्या चपठार्ा एक खायपिाथच. 
 
ठेटा चव. थेटा; थोटा; चथटा; आखूड; लहान. 
 
ठेठे चिचव. १. कोरड्ा खोकपयार्ी ढास लार्पयार्ा आवाज. (चि. लाविे.). २. असा आवाज 
होऊन. ३. र्ाजावाजा; प्रचसद्धी (र्ोरी, चिवाळखोरी, वाईट र्ोष्ट र्.र्ी). (चि. करिे, वाजविे, माजविे, 
माडंिे.). [ध्व.] 
 
ठेिा, ठेिी, ठेिे  पु. स्त्री. न. चठिर्ी; चर्िर्ी. (को.) 
 
ठेिे अचि. १. उभे राहिे; ताठ उभे राहिे (फक्त भतूकाळीर् व काव्यात प्रयोर्) : ‘चवल्स्मत होऊन र्ंर 
ठेला ।’ - तुर्ा ८१. २. राहिे; थाबंिे; बिं पडिे; कंुचठत होिे; कमतरता येिे : ‘िीपीं िीपू एकवटला । चमळिीं 
एकचर् होऊचन ठेला ।’ - एभा १०·३६३. [सं. ल्स्थत] 
 
ठेप स्त्री. १. िोन वस्तंूच्या टकरीमुळे वा संपकामुळे होिारा अटकाव; र्चतरोध. (चि. खािे, बसिे.). 
२. (ल.) सीमा; मयािा; थाबंण्यारे् चठकाि; हद्द. ३. संकेत; वर्न; नेमलेली वळे; ठरचवलेला काळ; मयाचित 
मुित. (चि. करिे, ठरचविे.). (वा.) ठेप देिे - १. मयाचित, मुितबिं करिे. २. शह िेिे; जवळ येऊन 
चभडिे; मुक्काम करिे : ‘भेलसे घेऊन अर्िी मालवा हाताखाली घालून बऱ्हािपुरास ठेप िेतील यास्तव 
आम्हासर् र्ंग्रजारें् पारपत्यास रे्ले पाचहजे.’ - ऐको. ठेपेस नेिे, ठेपेस िाविे - १. जार्च्या जार्ी आििे; 
पूवचस्थळी आििे, नेमिे. २. ठरचविे. ठेपेस िागिे - शवेट होिे; चनिचय लार्िे. 
 
ठेप स्त्री. अपराधी मािसास काही चनयचमत काळासाठी सरकारी न्द्यायासनाकडून चिलेला 
तुरंुर्वास; कैि; चशक्षा. 
 
ठेप स्त्री. (लाकूडकाम) साच्यार्ा एक प्रकार. 
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ठेप स्त्री. परं्ायतप्रकरिी वािी व प्रचतवािी याचं्याकडून चलहून घ्यावयार्ी कलमवार यािी. 
 
ठेपठाप  स्त्री. चनयचमतपिा; ठरावीक ल्स्थती; टापटीप; ठामपिा; नेमकेपिा. 
 
ठेपिे अचि. १. एकास एक येऊन चमळिे; आघाताने थाबंिे; वाढिे. २. टेकिे; ओठंर्िे; चभडिे : ‘िर्ड 
… होईल चततके एकमेकासं ठेपून बसवाव.े’ - तप ३२. ३. येऊन थाबंिे; प्रवास पूिच करिे. ४. काही एक कायच 
अवशय केले पाचहजे अशा िशसे येिे; एखािी र्ोष्ट एखाया तारखेपयंत करिे भार् पडिे : ‘काही तास 
सक्तमजुरी करायापयंत मािंी मजल येऊन ठेपली.’ - कोआत्म ९. ५. जवळ येिे; चभडिे; टेकिे. [सं. अचत 
+ आप्; सं. स्थापय] 
 
ठेपराई स्त्री. टापटीप; व्यवस्था; व्यवल्स्थतपिा; योग्यायोग्यता; मयािा; सावधचर्री (वार्िूक, भाषि, 
कृत्य, चशक्षि र्.र्ी). 
 
ठेपरी स्त्री. १. ओंडका. २. नथीर्ा पेर्. (िंाडी) 
 
ठेपििे  अचि. १. आघात झकवा अडथळा यामुळे थाबंिे. २. लाथेने उडविे. 
 
ठेपििे  उचि. भोंििे; भलूथाप िेिे; र्ाळवण्या िाखचविे; हळूहळू वश करिे; हुरळचविे; 
र्ोंजारिे; आशा लावनू फसचविे. 
 
ठेपणविे  उचि. १. र्ती बिं करिे; मार्ात अडथळा करिे; ल्स्थर करिे. २. िुसऱ्यावर टेकेल असे 
ठेविे; आधाराने ठेविे. ३. एखाया मुितीपयंत नेमिे; ठरावीक काळी योजिे. 
 
ठेपशीर  चिचव. व्यवल्स्थत : ‘सर्ळं कारस्थान या मास्तरानं अन् रंभाजीनं ठेपशीर उभ ंकेलं होतं.’ 
- वैष्ट्िव ४१. 
 
ठेपसा पु. १. मातीरे् ढेकूळ; ढेपसा. २. नुकतीर् चशलर्ावलेली झकवा जाळून राख केलेली शिेी. ३. 
खाबंाखालर्ा पायार्ा िर्ड; खुर्ी : ‘िर्डाचं्या बाधंकामारे् नऊ उंर् र्ौरस ठेपसे ठेवाव.े’ - तप ५८. 
 
ठेपा पु. १. (र्मच.) टारे्च्या मार्र्ा भार् उजरण्यासाठी केलेला लाकडी ठोकळा. २. आधार; टेका 
: ‘ढासळिारा बुरूज ठेपा िेऊन चटकत नसतो.’ - श्रीयो २·५३२. (को.) 
 
ठेपाऊ न. जरीकाठी रेशमी सोवळे; पीताबंर; महावस्त्र; पैठिी. (ना.व.) 
 
ठेपी पु. लहान खुजट बलै. (व.) 
 
ठेपु, ठेपू  बरू्; िट्ट्ट्या. 
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ठेपीचा, ठेपेचा चव. १. मयािा झकवा कायिा पाळिारा; व्यवल्स्थत; टापचटपेर्ा (मनुष्ट्य, व्यापार, धंिा). 
२. थेटर्ा, अखेरपयंत जािारा (प्रवासी); पुरिारे (काम). 
 
ठेम न. धुळीर्ा उंर्वटा. (हेट.) 
 
ठेमसा पु. एक आचिवासी नृत्य. (िंाडी) 
 
ठेि स्त्री. पु. १. वैपुपय; भरपूरपिा; बाहुपय. २. र्िी; िाटी; घट्टपिा; कठीिपिा; िाढ्यच. ३. कळप. 
(व.) 
 
ठेि चव. भरपूर; पुष्ट्कळ; चवपुल. 
 
ठेि पु. १. िुर्ािीर्ा खेळ. २. आपपया ढंुर्िाने िुसऱ्याच्या ढंुर्िावर मारावयार्ा टोला. 
 
ठेिज न. घराच्या िशचनी भार्ातील छोटी पडवी; िेवडी : ‘वक्षा ठेलजेत बसून नखं कुरतडीत…’ - 
रानर्ंर्ा ६८. 
 
ठेििे उचि. लोटिे; ढकलिे; िाबिे; र्िी करिे; चभडिे : ‘रथ रथासी ठेचलती ।’ - वसेीस्व ७. ९४. 
[झह.] 
 
ठेिमंुगा  पु. १. िुर्ािीर्ा खेळ. २. पहा : ठेि 
 
ठेिा, ठेिी पु. स्त्री. १. पोते; बारिान; लहान र्ोि. २. (ल.) समुिाय; र्िी : ‘तीन लक्षारं्ा एकर् ठेला 
।’ - ऐपो २५२. 
 
ठेिा पु. हालचवता येण्याजोरे् तात्पुरते लाकडी फळ्यारें् केलेले िुकान; हातर्ाडी; पानपट्टीर्ा 
खोका झकवा टपरी. (ना.) 
 
ठेिाठेि, ठेिाठेिी स्त्री. १. र्िी; िाटी; रेलरे्ल; वैपुपय; बाहुपय : ‘अचभमानार्ें ठेलाठेली । मधीं 
िंाली झहपुटी ।’ - तुर्ा ३४१९. २. धक्काबुक्की. 
 
ठेव स्त्री. १. साठा; संर्य; पुरलेले, लपचवलेले झकवा राखून ठेवलेले रव्य : ‘सरु्िरसार्ी ठेव ।’ - 
िास १·२·८. २. खाि : ‘तेथ लावण्यार्ी ठेव ।’ - ज्ञा १·४. ३. चनके्षप र्हािवट झकवा अनामत रक्कम; 
चबनव्याजी झकवा अपप व्याजाने ठेवलेले रव्य; बकेँत व्याजाने ठेवलेला पैसा. ४. भाडंार; संग्रह. [सं. ल्स्थचत; 
क. ठेवचि, ठेवु] 
 
ठेव स्त्री. ढब; ऐट; रीत; तऱ्हा; मार्च; ठेवि : ‘त्या शरभ रूपार्ी ठेव ।’ - कक ७·८·१४. 
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ठेव खािे (वाचिज्य) ठेवीिारानंा ज्या खात्यातून धनािेशाने रकमा काढता येतात व ठरावीक िराने 
व्याज चमळते असे खाते. 
 
ठेवघर न. मौपयवान वस्तू सुरचक्षत ठेवण्यार्ी जार्ा. 
 
ठेवि, ठेविी स्त्री. १. आकार; बाधंा (शरीरार्ा). २. ढब; ऐट; रूप; छब (तोंड, शरीर, र्मारत यारं्ी). 
३. पद्धत; तऱ्हा; रीत; चवशषे रु्ि; खुबी (भाषि, कृत्य यारं्ी). 
 
ठेवि न. उतरण्यार्ी, तळ िेण्यार्ी, चबऱ्हाडार्ी जार्ा; नारं्रवाडा; वरवा. 
 
ठेवि स्त्री. १. चवचहरीतील बाधंकाम ज्यावर उभारले जाते अशी िर्डी झकवा टिक जचमनीर्ी म्हिजे 
पायार्ी जार्ा. २. भक्कम जमीन; भक्कम पाया (बोलिे, वतचन, अभ्यास यातंील). 
 
ठेविस पु. करार (येण्याजाण्यार्ा, कामाला लार्ण्यार्ा र्.). (राजा.) 
 
ठेविा, ठेविाईि चव. ठेवलेला; आचश्रत; िास; राखीव; रु्मास्ता; नोकर : ‘तो केवळ र्चलमार्ा 
ठेविाईत.’ - भाब २५. 
 
ठेविाऊ, ठेविू, ठेविुकी, ठेविुकीचा चव. ठेवलेला; स्वाधीन केलेला; चवश्वासाने ठेवलेला. 
 
ठेविावळ स्त्री. ठेव राखण्याबद्दलर्ा खर्च, मजुरी. 
 
ठेविी, ठेविे, ठेवी स्त्री. न. १. रु्प्तधन; पहा : ठेव १ : ‘राहािें ठेविीं सापडती ।’ - िास ९·८·२१. २. 
चनके्षप. पहा : ठेव २ 
 
ठेविूक पहा : ठेव २ 
 
ठेविे न. लपवनू झकवा पुरून ठेवलेला धनार्ा साठा; पेव. 
 
ठेविे न. पहा : ठेव १, २ : ‘कीं हें आचिशक्तीर्ें ठेविें ।’ - िास १·७·३०. [सं. स्था] 
 
ठेविे सचि. १. राखिे; स्थापिे; माडंिे; लाविे; बाजूस काढिे. २. एका बाजूस टाकिे; चबऱ्हाड माडंिे; 
(काम) करिे; चनराळे काढिे; चशल्लक राखिे; एखािे कायच काही काळ न करता तसेर् राखिे. ३. राखिे; 
वार्चविे; राखून ठेविे; रक्षि करिे. ४. जारे्वर कायम राखिे, होिे; स्थापन करिे; चनयुक्त करिे (काम, 
हुद्दा यावंर). ५. र्ाकरीस, नोकरीस, सेवसे ठेवनू घेिे झकवा बाळर्िे (र्ाकर, सैन्द्य). ६. कायम राखिे; 
जसेच्या तसे जपून ठेविे, राखिे; जोपासना करिे; अबाचधत मानिे. ७. घेऊन न जािे; जेथपया तेथे पडू 
िेिे. ८. (रखेली) बाळर्िे. ९. एखािी वस्तू संरक्षिासाठी िुसऱ्याच्या स्वाधीन करिे. १०. व्यवल्स्थत करिे; 
जवळ असिे; चनचश्चत असिे. [सं. अचत + स्थापय] (वा.) ठेवनू देिे - थोबाडीत मारिे. (जेव्हा हे चियापि 
िुसऱ्या चियापिाचं्या ऊन प्रत्ययातं धातुसाचधताशंी योजतात, तेव्हा त्यार्ा अथच एखािी र्ोष्ट करिे, 
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कोित्याही चियापिाच्या चवषयारे् ठेविे, झकवा तीर् ल्स्थती राखिे, अथवा त्या चियेने िंालेली आचवष्ट्कृती 
असा होतो. जसे : - हे पत्र चलहून ठेव, ती र्ाय बाधूंन ठेव; चपठात पािी घालून ठेव र्. ठेविे हे चियापि 
आचि टाकिे हे चियापि यामंध्ये अथाच्या दृष्टीने साधम्यच व चवषमताही आहे. िोन्द्हीही चियापिे एखाया 
कृत्यार्ी झकवा चवषयार्ी पूिचता िशचचवतात; परंतु ठेविे हे चियापि चियेमध्ये काळजी व लक्ष - चवशषेतः 
राखून ठेवण्यातील - कौशपय िशचचवते. तर टाकिे हे चियापि एखािी वस्तू िूर, लाबं झकवा कायमर्ी सोडून 
िेिे, चतर्ा त्यार् करिे, हात धुऊन मोकळे होिे झकवा िुलचक्ष, हयर्य र्त्यािी अथच िशचचवते. 
 
ठेविे न. ठेवा : ‘नामयारे् ठेविे जनीस लाधले ।’ - जना २२३. 
 
ठेवरेव स्त्री. १. फेड; ठेव; साठा; संर्य; पुजंी; भाडंवल र्. व्यापक अथाने. २. चनके्षप. ३. व्यवस्था; 
चशस्त; िम. ४. टापचटपीने लाविे; चशस्तीने लाविे; िमवार ठेविे. 
 
ठेविे पु. स्त्री. १. पहा : ठेव : ‘सुखार्ा र्मे पूिच ठेवा मनाला ।’ - वावार् १·२. २. खाि; ठेव. ३. (ल.) 
पापपुण्यारे् र्ाठोडे. ४. आकार. ५. साठा; रु्प्तधन. [सं. स्था] 
 
ठेवा पु. पहा : ठेव १ 
 
ठेवाठेव, ठेवाठेवी स्त्री. उठाठेव; कटकट; त्रास; िर्िर् : ‘तुम्ही या ठेवाठेवींत न पडिें । सवचिाही 
।’ - कक ४·५·१७८. 
 
ठेवासाटपा पु. संर्य. पहा : ठेव १ 
 
ठेवी स्त्री. रीत; प्रकार; मार्च : ‘ते चशकवीती अचत नीर् ठेवी ।’ - वानृि २४. 
 
ठेवीदार  पु. ठेव ठेविारा; चनके्षपक; बकेँमध्ये ठेव ठेविारी व्यक्ती. 
 
ठेस, ठेसिे, ठेसाळिे, ठेसा स्त्री. पहा : ठेच र्. : ‘लार्ती र्ालता ंर्ा । रु्ििोषाचं्या ठेंसा ।’ - तुर्ा 
१·१४९. 
 
ठेंगडा पु. (ग्राम्य, अश्लील) र्ाढव (जनावर). 
 
ठेंगडी स्त्री. आखूड पायारं्ी एक हात औरस र्ौरस चविलेली बाजली, चहर्ा उपयोर् खेड्ात 
बसण्याकचरता करतात; बाज. 
 
ठेंगडे न. सोटा; सोडर्ा; लाठी. 
 
ठेंगि चव. कमी योग्यतेर्ा; तुच्छ; हलका : ‘पचरस चिसे ठेंर्ि । ’ - चवझसपू १·७३. [त. झशिन्] 
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ठेंगिा चव. १. खुजा; कमी उंर्ीर्ा, चटल्लू. २. (ल.) नीर्; हलका; उिा : ‘होईल मिन ठेंर्िा ।’ - 
वसार्ा ६. [सं. स्थर्ीयान] 
 
ठेंगिाकरगिा, ठेंगिाठुसका चव. मध्यम बाधं्यार्ा; संुिर शरीरार्ा; हलका व बाधेंसूि; सुटसुटीत. 
[ठेंर्िा चि.] 
 
ठेंगरी स्त्री. काठी. 
 
ठेंगमि, ठेंगेमि न. १. ज्यास शास्त्राधार नाही असे मत; पाखंड मत; नाल्स्तक मत. (चि. माडंिे, 
माजचविे, मातचविे.) २. स्वमतार्ा हट्ट; हेका. 
 
ठेंगळिे, ठेंगाळिे अचि. ठेर्ाळिे; ठेर् लार्िे. 
 
ठेंगा पु. १. सोडर्ा; सोटा; खंुट. २. वाळलेला िंाडार्ा सोट : ‘ठेंग्या केचव अंकुर ।’ - तुर्ा ३०८६. 
३. खाबंाखालरे् उथळे, खुर्ी, बठैक. ४. (अचशष्ट) चशशन. [झह.] (वा.) ठेंगा दाखणविे, ठेंग्यावर बसणविे - 
(मूळर्ा अश्लील अथच, चशशनावर बसचविे. परंतु व्यवहारात) लाििे; फसचविे; प्रतारिा करिे; चनराशा 
करून चवटंबना करिे. ठेंगा नाचणविे - एखायावर आपली र्च्छा, मत लाििे. ठेंगा नेसिे - (हातात सोटा 
तयार ठेविे) साफ नाकारिे; तोंडावर नाकबलू करिे. 
 
ठेंगा पु. १. टेंभा; र्वच; डौल; पोकळ िरारा. (चि. चमरचविे, वाढचविे, माजचविे, मातचविे, 
िाखचविे.). २. बडं; िंर्ा (चि. माजचविे, मातचविे, माडंिे.). ३. उमचटपिा. 

चव. मध्ये तोंड खुपसिारा; उमचट. 
 
ठेंगा, ठेंग्या चव. १. ठेंर्िा. २. उमचट; आडिाडं; िूर; उद्धट. 
 
ठेंगाठेंगी स्त्री. र्ालढकल; नकार (मार्िी, अजच यासंबधंी). 
 
ठेंगारिे, ठेंगाळिे स्त्री. उचि. १. पहा : ठेंगा दाखणविे. २. छी : थू : करिे; वाईट रीतीने 
वार्चविे. 
 
ठेंगी स्त्री. पोहे, र्ुना वरै्रे कुटण्यार्ी लाट; डंर्. 
 
ठेंगू, ठेंगूमामा, ठेंगोजी चव. ठेंर्िा; खुजा. 
 
ठेंगेठोक  चव. अत्यंत हुशार; र्लाख; तरतरीत; िुसऱ्यावर अचधकार झकवा ताबा र्ाजचविारा; 
हुकमती. 
 
ठेंगेदार, ठेंगेवािे पु. लाठीवाले; राखििार; ठेकेिार : ‘महारकी महारकी र्ावकरी ठेंरे्िार’ - 
बर्ा ६०. 
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ठेंगेपि न. कृपिता; कंजूषपिा. 
 
ठेंग्या चव. १. बडंखोर; िंरे्खोर. २. नाल्स्तक; पाखंडी. ३. पहा : ठेंगा 
 
ठेंबा पु. १. मेख; खंुटा; खाबं; धीरा; टेका. २. (ल.) आधारस्तंभ; आश्रय; मित. 
 
ठेंबूस न. पहा : टेंबूक, टेंबूस 
 
ठेंबे न. संकेत; ठरावीक वळे, काळ. 
 
ठेंबेढोक  चव. वस्ताि. (व.) 
 
ठैरिे, ठैराव पहा : ठरिे र्. 
 
ठो 
 
ठो पु. लहान मुले आपपया कपाळाने िुसऱ्याच्या कपाळावर हळूर् आघात करतात तो; टक्कर. 
(चि. िेिे). [ध्व.] 
 
ठोक पु. १. काठी, सोडर्ा याने चिलेला मार. २. सतारीच्या तारेवर केलेला नखीर्ा आघात. [ध्व.; 
झह.; क. टोकु] 
 
ठोक चव. १. जाड; भरीव; जड; ठळक; भक्कम (धातूर्ी भाडंी, िाचर्ने). २. (ल.) श्रेष्ठ; प्रचसद्ध; र्ोख 
(चशक्षि, शहािपि, धन र्.). 
 
ठोक, ठोकबंद चव. घाऊक; पूिच; फुटकळ नसलेले; सवच (संख्या) : समुिायाने मोठ्या प्रमािात, 
ठोकळ, एकिम जमेस धरलेले (रक्कम, बेरीज, माल, सौिा, खरेिी र्.) एकचत्रत : ‘चहशबे ठोक समजा हो ।’ 
- िाचव २४२. [क. टोकु] 
 
ठोककाम न. (यंअ.) पषृ्ठभार् ठोकून सपाट करिे. 
 
ठोकजोशी पु. सहिेवमतारे् ठोके चशकून ठोकळ भचवष्ट्य सारं्िारी जोशारं्ी एक जात व तीतील 
व्यक्ती; कुडबुड्ा जोशी; झपर्ळ जोशी. 
 
ठोकठोक, ठोकठोका पहा : ठाकठोक 
 
ठोकडा पहा : ठोकळा 
 
ठोकडा, ठोकडे पु. न. १. बलैाच्या र्ळ्यातील घंटा (लाकडार्ी, धातूर्ी). २. हत्यार. [ध्व.] 
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ठोकडा, ठोकड्या, ठोक्या पु. (झनिाथी) सोनार; सोनटक्क्या. 
 
ठोकि न. १. उत्पन्नारे् साधन; (ज्याच्यामुळे चनयचमतपिे उत्पन्न चमळते असा) धंिा, काम, व्यापार, 
जमीनजुमला. २. (ल.) फायिा. 
 
ठोकि न. अंर्ावर राचहलेला िेवीर्ा वि, खूि. (कु.) 
 
ठोकि न. िंाडारे् जुनाट खोड; खंुटाडा. 
 
ठोकिावळ स्त्री. ठोकून बनचवलेपया वस्तूर्ी मजुरी; घडिावळ; घडचवलेपया वस्तूर्ी मजुरी. 
 
ठोकिी  स्त्री.(यंअ.) ओतकामाच्या भट्टीत धातूच्या साच्यार्ी रेती ठोकण्यासाठी वापरले 
जािारे अवजार. 
 
ठोकिी  स्त्री. १. आघात; ठोका; टोला. २. चर्लावा ठोकण्यार्ी र्वडं्ार्ी तीन धारारं्ी लाकडी 
खंुटी व चतने ठोकण्यार्ी चिया; र्ोपिी; मोर्री; लाकडी हातोडा : ‘एखािं मोठ्ठ िंाड कुऱ्हाडीनं खापलावं 
तसं तुम्ही त्या माशाला ठोकिी घेऊन बिडीत होता.’ - ऐको. 
 
ठोकिी स्त्री. भडंारी जातीतील लग्नात करवलीचशवाय नवरीच्या र्तर मचैत्रिींरे् पाय धुण्यार्ा चवधी. 
(को.) 
 
ठोकिे न. १. पहा : ठोकिी. २. ठोकण्यारे् हत्यार. 
 
ठोकिे सचि. १. (िाडंके, काठी, हातोडा र्.नी) मारिे; बिडिे; ठोठाविे. २. हळूर् आघात करिे; 
थोपटिे. [सं. त्रौक] (वा.) ठोकून देिे - र्प्प, थाप मारिे. 
 
ठोकिे सचि. करिे; िेिे; पाठचविे. 
 
ठोकिे अचि. कुिळीने भोके पाडून, बी टाकून पेरिी करिे, टोकिे (पाभरीने झकवा िािे टाकून नव्हे) : 
‘लाकडी कुिळीर्ा काथवटी व हेटकरी लोक डोंर्री भार्ातं नार्िी, वरी वरै्रे ठोकण्याकचरता उपयोर् 
करतात.’ - मज्ञा ६२३. 
 
ठोकिा पीर िाडंर्ा, भाडंखोर, नेहमी मारामारीस तयार असलेला मनुष्ट्य. पहा : मारिा पीर 
 
ठोकिाळा न. १. अिमास; अटकळ; अिमासाने पाचहलेला चहशोबार्ा पडताळा. २. प्रतीती; 
अनुभव; बरोबर अंिाज. (चि. घालिे, येिे, पाहिे). 
 
ठोकिाळेबंद चव. एकार् प्रकाररे्; ठरावीक ठशारे्; सारे्बिं. 
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ठोकनापूर पु. ठोक; मार. (व.) 
 
ठोकपीट स्त्री. चवर्ारपूस; र्ौकशी. (िंाडी) 
 
ठोकमि  न. पाखंडमत. 
 
ठोकर न. स्त्री. १. ठेर्. (चि. खािे, लार्िे.). २. धडक; धडाका; अडकून पडिे; धक्का. ३. (ल.) तोटा; 
नुकसान; अद्दल; िुिैवार्ा तडाखा. ४. पायाने मारलेला तडाखा, लाथ; रु्द्दा. (चि. मारिे.). ५. जोड्ार्ा 
अग्रभार्. (व.) [झह.; त. डोकर] 
 
ठोकर चव. जाड; लठ्ठ; ठोसर. (व.) 
 
ठोकरिे  अचि. १. बोलण्यात िंाडिे; खरडपट्टी काढिे. २. लाथेने उडविे. 
 
ठोकरा पु. टोकरा; नाव : ‘कृष्ट्िा उतरण्यासाठीं नावा, ठोकरे जमा करचवले आहेत.’ - ऐको ४८०. 
 
ठोकऱ्या र्चू र्ंर्ळी; चवषारी झवर्ू. 
 
ठोकशाही स्त्री. िडपशाही. 
 
ठोकळ चव. १. मोठा व र्ारं्ला; जाडा व लठ्ठ; मजबतू; भरपूर; जोमिार; भरीव. २. अंिाजी; ठळक; 
मुख्य; सरासरी; ढोबळ; घाऊक; ठोकबिं. 
 
ठोकळा पु. लाकडार्ा ओंडका; लहानसा सोट, र्ोल, र्ोलटा; शाईर्ी िौत ठेवण्यारे् लाकडी साधन 
झकवा कलमिान; सहाि, रेतीिािी र्. आत बसचवण्यासाठी कोरून काढलेले लाकडी खोड झकवा तुकडा; 
चशळेर्ी र्ौकट; हत्यारार्ा िाडंा झकवा मूठ र्.; पर्डबंिार्ा पार्ोटे बाधंण्यार्ा पायाच्या आकारार्ा लाकडी 
तुकडा. 
 
ठोकळा पु. हरभऱ्याच्या भरड्ार्ा उकडून तयार केलेला वडा. (व.) 
 
ठोकळी वीट नंबरी वीट. ही अरंुि, जाड आचि महार् असते. 
 
ठोकळेबाज चव. ठरावीक; एकार् साच्यार्ा; सारे्बिं; र्ाकोरीबद्ध. 
 
ठोका पु. हृियार्ी लयबद्ध धडधड. (वा.) (हृदयाचा) ठोका चुकिे - अचतशय भीती, िहशत वाटिे. 
 
ठोका पु. टोिा; रे्टूक; मंत्रोपर्ार. (व.) 
 
ठोका पु. १. सरसकट जमीन खंडाने िेिे. २. अशी खंडाने लावलेली जमीन. 
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ठोका पु. सततर्ा व कंटाळवािा आवाज; न थाबंिारा ठो! ठो! असा आवाज. (चि. घेिे.) उिा. 
रडण्यार्ा, बोलण्यार्ा, खटखटीर्ा ठोका. [ध्व.] 
 
ठोका पु. १. काठी, हातोडा र्.र्ा तडाखा, आघात; प्रहार; धक्का; मारा. २. धातूच्या भाडं्ावरील 
हातोडीने िंालेली खूि. [ध्व.] 
 
ठोका पु. १. भचवष्ट्य (चवशषेतः हवरेे्, पावसापाण्यारे्); अनुभव; प्रर्ीती; पडताळा. (चि. उतरिे, 
र्ुकिे.); २. भचवष्ट्याप्रमािे घडून आलेली र्ोष्ट : ‘… तसा ठोका आपयार्ी तो पार्सात उिाहरिे सारें्ल.’ - 
चर्ले १६२. 
 
ठोकाठोक स्त्री. ठोकण्यार्ी चिया. [ठोक चि.] 
 
ठोकाठोक चव. मोठा; भरीव; भरपूर (वस्तू - चवशषेतः िाचर्ना, भाडें); वजनिार; िुःखकारक; 
भयंकर; सवांत मोठा (अपराध). [ठोक चि.] 
 
ठोकाठोक चिचव. अर्िी बरोबर; जशास तसा; योग्य. (चि. पुरिे, होिे.) 
 
ठोकाठोकी स्त्री. मार; बडविे; ठोकिे. 
 
ठोकारोका पु. भचवष्ट्यकथन (जोशारे्). [ठोका चि.] 
 
ठोके स्त्री. भटक्या र्ोरारं्ी एक जात. 
 
ठोके पु. अव. हाका करताना ओरडण्यासाठी िंाडावंर बसचवलेले लोक. 
 
ठोकेकरीि स्त्री. जािूटोिा करिारी स्त्री. (व.) 
 
ठोकेजोशी पु. मेझढरे्; चफरस्त्यापंैकी एक. पहा : ठोकजोशी 
 
ठोक्या पु. (साकेंचतक) जार; एखाया स्त्रीरे् चप्रयपात्र. 
 
ठोचिा पु. टोमिा; छद्मी भाषि; वमी बोल. (कर.) 
 
ठोटा चव. थोटा; हात, पाय, बोटे र्. नसलेला (मनुष्ट्य); वठलेले (िंाड); थोटूक िंालेली (वस्तू). 
[झह.] 
 
ठोठार चव. एका धडाक्यात ठार : ‘िारूखान्द्यास अग्न लार्ली.’ - ऐको ४८१. 
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ठोठाविे, ठोठाणविे सचि. १. िारावर थाप मारिे; भाडं्ार्ा नाि पाहण्यासाठी त्याच्यावर चटर्क्या 
मारिे; (सोनारी) हातोडीने ठोकिे; (कंुभारी) मडक्यावर थापटिे; (पत्त्यारं्ा खेळ) मोठे पान टाकून मारून 
घेिे झकवा िंोडपून हात घेिे; िुसऱ्या बाजूर्ा पत्ता ठोकिे. २. (ल.) टोमिे मारिे; चनभचत्सचना करिे; 
व्याजोक्तीने बोलिे (वाईट कृत्याबंद्दल); जोराने सारं्िे. ३. ठो, ठो आवाज करिे; खडबडचविे. [सं. 
स्त्यायनम्] 
 
ठोठािे, ठोठाणविे अचि. अडखळिे; अर्चतक होिे : ‘अभ्यासीं ठोठावला ठाये.’ - राज्ञा २·३१४. 
 
ठोठो चिचव. १. टक - टक; टाप - टाप. २. मोठ्याने, ठिाठिा (शखं करिे, बोंबलिे) : ‘नरु रस्त्यावर 
उभा राहून ठोठो बोंब ठोकीत होता.’ - राकाघाका २४७. (वा.) ठोठो करिे - एखायाच्या चवरुद्ध तिार करिे 
: ‘बातमी र्ुकली की ठोठो करतो.’ - मुचि ६. 
 
ठोठो, ठोठोवाडा स्त्री. पु. र्ोंर्ाट; र्ाजावाजा; बभ्रा; प्रचसद्धी (वाईट कृत्यार्ी). (चि. करिे). [ध्व.] 
 
ठोिका पु. ठोकळा; आविार्ी माती िंाडण्याकचरता केलेला लाकडी ओंडका. 
 
ठोबा पु. आकार. 
 
ठोम पु. वनस्पतीर्ा कािंा; कंि; एक िंाड. 
 
ठोम पु. १. ठोसा. २. भशुासकट धान्द्य. 
 
ठोमिा पु. १. टोमिा. (चि. मारिे). २. रु्द्दा; ठोसा. (कु.) 
 
ठोमिा पु. कळकाच्या (बाबंचू्या) कोंबार्ा लहान तुकडा. (कु.) 
 
ठोमिा - ठोसरा पु. आघात; टोमिा. (वा.) ठोमिे-ठोसरे खाल्लेिा - टके्कटोिपे खाल्लेला; अनुभवी; 
जर्ातील हाल, संकटे र्. अनुभवनू शहािा बनलेला. 
 
ठोमन न. मोठे, सपाट भाडें. (व.) 
 
ठोमरी स्त्री. चवटकरीरे् लहान लहान तुकडे. 
 
ठोमस चव. लठ्ठ. (िंाडी) 
 
ठोमूस पु. टोक; टोकिार काठी, िाडंा. (र्ो.) 
 
ठोिा पु. तलवारीच्या मुठीर्ा (खालर्ा) हाताजवळील भार्. 
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ठोिा, ठोल्या पु. १. घरिार, बायको, कुटंुब र्. नसलेला; फझटर् मनुष्ट्य; नोकरी झकवा र्ाठी पैसा 
नसलेला, पत र्. नसलेला मनुष्ट्य; अब्ररू्ी र्ाड नसलेला. २. पहा : ठोंब्या. ३. एखाया स्त्रीने आपली कामेच्छा 
पूिच करण्यासाठी ठेवलेला पुरुष; जार. ४. र्लेलठ्ठ, र्बिुल मािूस. ५. चरकामटेकडा झकवा मूखच मािूस. 
(व.) ६. अजातशत्र.ू [सं. स्थूल] 
 
ठोवर न. फुटके मडके. (व.) 
 
ठोस चव. भरभक्कम; भरीव; चटकाऊ; चनचश्चत; खात्रीर्ा. 
 
ठोसपिा पु. नेमकेपिा; चनचश्चतपिा; जोर. 
 
ठोसर चव. १. जाडेभरडे; जाड (कापड, सोटा र्.). २. (ल.) अंधुक; मंि (दृष्टी); टाकाऊ, चनःसार 
झकवा पुळपुळीत (भाषि, युक्ती, बेत). ३. ठोकळ; लठ्ठ; मोठे; जाड : ‘टाकंार्ें ठोंसरपि ।’ - िास १९·१·५. 
(व.) ४. ििकट; शल्क्तमान. ५. (ल.) व्यवहारात अनुभवी. 
 
ठोसर नजर वरवर पाहिी; र्ौकशी; टेहळिी. 
 
ठोसरा, ठोसिा, ठोसा पु. आरोप; िूषि; आके्षप : ‘जन्द्मभर ठोसरा तुम्हावंर राहील कीं आमरे् सोयरे 
धायरे आप्त यानंी…’ - ऐको. पहा : ठोंबरा (चि. मारिे, िेिे.). (वा.) ठोसरा सोसिे, ठोसिा सोसिे, ठोसा 
सोसिे - टोमिा सहन करिे : ‘आिखी एक वषच असेर् िुसऱ्याच्या चजवावर त्यारें् कुर्कट नासकट ठोसरे 
सोशीत बसायर्ं?’ - पलकोघे २८९; चतनं असा आतघुमसी ठोसला मारला.’ - चर्ताक १९. 
 
ठोसराई  स्त्री. पोकळ बढाई; भपकेिार शब्ि; भाषिारे् अवडंबर, डौल; प्रस्थ; स्तोम; डौलारे् 
भाषि; फुशारकी. (चि. चमरचविे, लाविे, िाखचविे, नार्चविे.). 
 
ठोसिो  पु. १. जाड व मजबतू बारं्डी. (चर्.) २. टोर्ून बोलिे. 
 
ठोसळ पहा : ठोकळ 
 
ठोसा पु. रपाटा; धपाटा; रपका; रामटोला; रट्टा; तडाखा; रु्द्दा. (चि. मारिे, िेिे.). 
 
ठोसा स्त्री. एक प्रकाररे् भाडें (आत ऊ टाकण्यासाठी). 
 
ठोळ्या पहा : ठोिा, ठोल्या ५ 
 
ठोंग पु. १. अंर्ी पात्रता नसता अनेक उर्ापती करून र्ावात मोठेपिा पावलेला पुरुष; पहा : 
ठोकिा पीर. २. र्ाट; र्प्प; थाप. (व.) 
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ठोंगमि   न. १. पहा : ठेंगमि. २. तरकट; थोताडं; तोहमत; फसचवण्यासाठी झकवा त्रास 
िेण्यासाठी साचंर्तलेली खोटी र्ोष्ट. 
 
ठोंगळ पु. १. लाकडार्ा ओंडका; बुधंा; खोड. २. धष्टपुष्ट, ििकट तरुि. ३. मस्त, टोिपा, मूखच 
मािूस. 
 
ठोंगळ पु. १. राख; र्ंजी. २. लहान जमाव; र्िी. (कु.) 
 
ठोंगळ चव. प्रचसद्ध; प्रख्यात. 
 
ठोंगाई स्त्री. आडिाडंपिा; मस्ती; भाडंखोर वतचन; उद्दाम वार्िूक. 
 
ठोंब पु. १. खायंाचवरचहत खोड, खंुट, सोट : ‘काळ्या रानामंिी ह्रे्ं (र्वतार्)ं मोटं मोटं ठोंब 
असत्यात…’ - वावटळ ६६. २. िुंबका; रु्च्छ. ३. (ल.) धझटर्ि; आडिाडं; ब्रह्मर्ारी झकवा चनपुचत्रक; 
अक्षरशत्र.ू ४. बोकड. [सं. स्तुभ्] 
 
ठोंब न. भाजीरे् लहान िुंडूप. 
 
ठोंब न. लहान मुलार्ी पचहपयाने राखलेली शेंडी. [सं. स्तंब] 
 
ठोंबरिे  सचि. भाडं्ामध्ये पीठ र्. कोंबनू भरिे; ठासिे; कोंबिे; र्ेंििे; िडपून भरिे. (राजा.) 
 
ठोंबरा, ठोंबरे, ठोमरा पु. एक खायपिाथच; ज्वारी झकवा बाजरी भरडून त्याचं्या कण्यारं्ा केलेला 
पिाथच; घुर्री : ‘तुम्ही पात्रीं पचडलें  तें भोजन करावें कीं: मर् र्ोसावी रेर्नाएकाकरवीं तयाचस ठोंबरा वाढवूं 
लार्लेः’ - लीर्उ १८१. 
 
ठोंबरा, ठोमरा पु. १. मनर्टाने मारलेला ठोसा. २. (ल.) टोमिा; उपरोचधक भाषि; उपहास. (चि. 
मारिे, िेिे, करिे.). 
 
ठोंबरा, ठोमरा पु. न. भशुासकट धान्द्य; वाईट धान्द्य. (व.) 

चव. कच्चा, बोटाला टिक लार्िारा (भात र्.). (व.) 
 
ठोंबस पहा : ठोंब्या, ठसठोंबस 
 
ठोंबा पु. १. आखूड व जाड काठी, िाडंके, सोटा; वले र्ढण्यासाठी पुरलेला डाभं. २. (ल.) मूखच. 
पहा : ठोंब्या. ३. लाकडार्ा ओंडका. ४. बत्ता; लोखंडी िाडंा. 
 
ठोंबा पु. कातड्ावर कुसर उठवण्यार्ा सार्ा. (बे.) 
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ठोंबे चव. मूखच; अक्कलशून्द्य : ‘भल्क्तचहन जे कचवत्व । तें चर् जािावें ठोंबे मत । …कंटाळवािें ॥’ - िास 
१४·३·१९. 
 
ठोंब्या, ठोब्या चव. अक्षरशत्रू; ढ; जड बुद्धीर्ा; मठ्ठ; मूखच; मंिबुद्धीर्ा; अक्कलशून्द्य. 
 
ठौळ न. समूह; चखल्लार : कीं र्रत यावा पाृ वीयेर्ा ंपाडीं । ठौळ काचंतलोहार्ें ।’ - नरुस्व ४७३. 
 
ठ्यां करिे अचि. धूम ठोकिे; पळून जािे. (कर.) 
 
∎∎∎ 
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ड 
 
ड मराठी विचमालेतील अठ्ठाचवसाव ेअक्षर आचि तेराव ेव्यंजन. 
 
ड पु. स्त्री. पहा : डह 
 
डई पहा : ढई 
 
डऊ पु. नारळाच्या करवटंीरे् केलेले पात्र. पहा : डव, डहू 
 
डऊिी स्त्री. खर्ारे् अंिाजपत्रक. 
 
‘डऊ’ या अक्षरांनी आरंभ होिारे शब्द ‘डौ’मध्ये पाहावेि. 
 
डक न. जाड कापडार्ा एक प्रकार : ‘त्याच्या अंर्ात पाढंऱ्याशुभ्र डकर्ा कोट असे.’ - बाचवबु. [र्ं.] 
 
डक पु. हजेरीपट. 
 
डकडक , डकाडक, डकडका , डकाडका, डकाक चिचव. १. वस्तूर्ा साधंा, जोड चशचथल झकवा 
नािुरुस्त िंापयामुळे हलण्याच्या होिाऱ्या आवाजासारखा आवाज; डर्डर्; डुर्डुर्; चखळचखळा; करकरा. 
(चि. जािे, हलिे, वाजिे.). २. िंपाट्याने : ‘जेचवत जेवताहंी पाहे । िंोंपी जाये डकडका ं।’ - एभा २५·८४. 
३. डर्डर्त; लडखडत. ४. डुलत; पेंर्त. [ध्व.डक चि.] 
 
डकडकिे अचि. चखळचखळे होिे; डर्डर्िे; डळमळिे; डुलिे; लटलटिे (खाबं, झभत, र्मारत); 
हलिे; करकरिे (चढला सारं्ाडा); र्िर्ि हलिे; थरथर कापिे (स्थूल शरीर). [सं. िध्] 
 
डकडकीि पहा : डगडगीि 
 
डकिे अचि. चर्कटिे; लटकून राहिे. पहा : डगिे [सं. िंश-िष्ट] 
 
डकिे अचि. ओकिे; उलटी, वातंी होिे. (व.) [ध्व.] 
 
डकरिे  अचि. ढेकर िेिे. (ना.) 
 
डकरिे  अचि. शक्तीर्ा र्वच वाहिे; अहंभाव िशचचविे. (व.) [ध्व. झह. डकराना] 
 
डकर  ना  अचि. १. डरकाळी फोडिे. २. वळू हंबरिे. ३. व्यथच भटकिे. ४. फुशारकी मारिे. 
(िंाडी) [झह.डकारना] 
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डकि चव. माहीत; ठाऊक; अवर्त. (चि. असिे). (कु.) 
 
डकिवार, डक्किव्हिर पु. १. मारं् र्ारोडी. २. व्हलर; होलार; मारं्ारं्ा रु्रु. (माि.) 
 
डकिा पु. निीच्या कोरड्ा पात्रात पािी भरता याव ेम्हिून खोिलेला खळर्ा, िंरा; डहुरा; डबके; 
लहानसा डवरा. 
 
डकिी स्त्री. चिव्यात तेल घालायर्ी आंब्याच्या कोयीर्ी, करवटंीर्ी केलेली पळी. पहा : डविी 
 
डकवि  न. चर्कटचवण्यासाठी उपयोर्ी पडिारी वस्तू; खळ; र्ोंि; झडक; सरस; र्ीक; 
चर्कटा. 
 
डकवाडकव स्त्री. चर्कटचवण्यार्ी चिया. 
 
डकविे, डकणविे उचि. चर्कटविे; डकविे : ‘पूवच पचश्चम चिशानंा त्या त्या नावाच्या पाट्या 
डकवपया होत्या.’ - बनर्र ९. 
 
डकाईि  चव. १. र्पळ; र्लाख; हुशार; तयार. २. डाके घालिारा; र्ोर; िरोडेखोर; डाकू; 
लूटमार करिारा. 
 
डकान स्त्री. अडर्िीर्ी जार्ा; खूप िंाडी असिारा भार्. (अचह.) 
 
डकार, डकारी पु. (उप.) १. ढेकर. २. डरकाळी; डकारिे. [झह.] 
 
डकार स्त्री. अवास्तव मार्िी करिे. (िंाडी) 
 
डकारिे  अचि. र्जचना करिे; डरकाळी फोडिे. [ध्व.] 
 
डकाव डकाव  चव. हेलकावत (उंटारे् र्ालिे). (चि. करिे) : ‘साडंिीस्वारार्ा उंट डकाव डकाव 
करत वाटेनं पुढं आला.’ - तअं २६४. [ध्व.] 
 
डके  चव. (मातकाम) छापील; ठशारे्; अवयव सुटे नसलेले; ज्यारे् अवयव शरीराला डकलेले आहेत 
अशी (मूती). 
 
डकेट चव. खेळकर; खोडकर, वात्रट. (िंाडी) [झह.] 
 
डक्किवार पु. भरं्ी; मेहतर. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

डखकणर, डखकरी चिचव. एकिम र्ावनू; िंोंबनू : ‘तें िहीभातार्ा उंडा म्हिौचन डखकचर घासुं घे :’ 
- लीर्पू ७६. 
 
डखिी स्त्री. िंोकाडंी : ‘र्ालता ंपुढो आंर् ढोके : डखलीया िेत र्ालताचतः’ - लीर्अ ५५. 
 
डखळ न. मातीरे् ढेकूळ; ढेला; खडा. 
 
डखारा पु. पसारा; व्याप. (अचह.) 
 
डग स्त्री. सीमा; काठ; कड; चकनारा; मयािा. 
 
डग स्त्री. १. पाऊल; टारं्; किम; पावडंा; ढारं्; रारं्. २. िंडप. 
 
डग पु. १. (र्मारत, खाबं, चढला िर्ड र्.) लटपटिे, हलिे, डर्डर्िे, चखळचखळिे. (चि. 
खािे). २. (ल.) डळमळण्यार्ा संभव, भीती; बडू येिे; फसर्त; त्रास, धोका, नाश र्. होण्यार्ा, तसेर् 
खराबी, नुकसान, पराभव, वाटोळे होण्यार्ा संभव. [ध्व. झकवा डर्िे] 

स्त्री. भीती; संशय; अंिेशा; चिक्कत; शकंा; चवकपप; झकतु. 
 
डग स्त्री. १. हालर्ाल. २. धक्का. ३. धोका. (िंाडी) [झह., रु्ज.] 
 
डगडग, डगडगा चिचव. १. हलत, डळमळत, लटपटत असताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे आवाज 
होऊन (चि. करिे, हलिे, िंोक जािे, िंोप येिे र्.). पहा : डकडक : ‘ती कडी बसचवलेला िर्ड डर्डर् 
करतो आहे.’ - केस्व १६८. २. मोठ्या प्रमािात, अचतशय (घाम येिे). [ध्व. डर्रे् चि.] 
 
डगडग स्त्री. १. हालर्ाल. २. कटकट. (िंाडी) 
 
डगडगिे अचि. १. अचतशय उष्ट्ितेने आचि घामाने त्रस्त होिे; उबर्िे; उबिे. २. र्िर्ििे; 
रु्िमरिे; चशजिे; अचतशय उकडिे. 
 
डगडगीि चव. १. चखळचखळीत; डळमळीत; कंपायमान. २. रु्टरु्टीत; फोपशा; अंर् सुटलेला; 
रु्बरु्बीत. 
 
डगडग्या चव. भटक्या; र्ळवळ्या. (िंाडी) 
 
डगडुवाि, डंगडुवाि न. (व्यापक अथी) कापडर्ोपड; बाडचबछायत; सामानसुमान र्. (राजा.) 
 
डगिे अचि. तर्िे; चर्कटिे; चर्कटून राहिे. 
 
डगिे अचि. वरून टारं् टाकिे; ओलाडंिे. [झह. डर्] 
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डगिे अचि. कापिे; थरथरिे; डर्मर्िे; लटपटिे; डळमळिे. २. (ल.) घाबरिे; चभिे; डरिे; बाजूला 
सरिे : ‘चर्त्तें िोन अशा स्थलीं न डर्शी कोंबावया तंू जरी ।’ - केक ८४. ३. खर्िे; मोडिे; सुटून पडिे 
(तुळई, झभत र्.); र्ळिे; ढळिे : ‘तंू आपली श्रद्धा, भल्क्त व धमच यापंासून डर्ूं नकोस.’ –पपे्र १२७. ४. 
चभते्रपिाने मान्द्य करिे; रुकार िेिे; िबिे. ५. कर्रिे; काकूं करिे. [ध्व. डक, डर्] 
 
डगमग स्त्री. डळमळीतपिा; अल्स्थरता; लटपट; र्ारं्पय : ‘डर्मर् डर्मर् कामा नये ।’ –िास 
१४·४·११. 
 
डगमग, डगमगा  पहा : डगडग, डगडगा 
 
डगमगिे सचि. १. पहा : डगिे १. २. भीतीने कर्रिे; र्ोंधळून जािे; ते्रधा उडिे. 
 
डगय चव. मोठे; जाड. 
 
डगर स्त्री. १. र्ढि अथवा उतरि (निीच्या तीरार्ी, टेकडीर्ी); ढाळ. २. (क्व.) टेकडी; उंर्वटा; 
डोंर्र. ३. िरड; कडपा; कडा. [झह.] (वा.) दोन्ही डगरींवर हाि ठेविे – (िोन पक्षामंध्ये असलेपया 
िुतोंड्ा मनुष्ट्यासंबधंी योजतात.) िोन्द्हीकडर्ा फायिा घेिे. 
 
डगर स्त्री. (संर्ीत) वरच्या सप्तकातील आवाज काढिे; स्वर र्ढचविे. (चि. घेिे). 
 
डगर पु. १. प्रचसद्धी; लौचकक : ‘आिीकही येकु थोरु । यया अव्ययत्वार्ा डर्रु ।’ –िंाये १५·११८. 
२. फोल, खोटी प्रचसद्धी. ३. आळ; आरोप : ‘पचर सूयाचस अंधकार । कैं  जाला होता र्ोर्र । तऱ्ही तमाचर हा 
डर्र । आलाचर् कीं I’ –अमृ २·३४. 
 
डगर चव. मोठा. (िंाडी) 
 
डगर, डगरा, डगरी पु. स्त्री. डवरा; पाण्याकचरता खिलेला खड्डा; पाण्याने भरलेली नैसर्णर्क खळी; 
डबके : ‘मन कपपी डर्र । तें तरंर्ाचवना सार्र ।’ –यिी १८·९६९. 
 
डगरिे, डगारिे न. सोटा; लाठी. 
 
डगि पु. न. स्थूल, मोठ्या आकारारे्. 
 
डगिा, डगिे पु. न. १. आत कापूस भरलेला कंबरेपयंतर्ा लहान कोट; बडंी : ‘चनवडुन डर्पयालंा 
नीलखा बेतवीपया ।’ –सारुह ३·३९. २. (सामा.) चढलाढाला कुडता; लाबं कोट; अंर्रखा. [सं. िुकुल] 
 
डगळ चव. डार्ळलेले; नासलेले. 
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डगळ, डघळ चव. १. चढला; चशचथल; सैल बसिारा; मापापेक्षा खूप मोठा (अंर्रखा, जोडा, खंुटी, 
बरू्); पोकळ; चढली रर्लेली (िर्डी झभत). २. मोठ्या आकारार्ा (र्ेंडू, फळ, र्ोटी). ३. मोठे; ढोबळ 
(अक्षर). ४. (सामा.) स्थूल; भरीव; मोठ्या आकारारे् : ‘आकारें नव्हती डर्ळें ।’ –ज्ञा १७·१२७. ५. (ल.) 
सढळ; उिार (खर्च करण्यात वा धमािायात). [झह. िध्] 
 
डगळिे, डघळिे अचि. कुजिे; सडिे; बुरबुरिे (फळ). पहा : डागळिे 
 
डगळिे, डघळिे अचि. १. एकाएकी कोसळिे (र्मारत, िरड, चवहीर). २. (ल.) सामा यचहीन 
होिे; खर्िे; अवसान सुटिे; जेरीस येिे. 
 
डगळिे, डघळिे अचि. उफाड्ाने वाढिे; चवस्तृत होिे (वृक्ष). 
 
डगळिे, डघळिे उचि. ओबडधोबड घडिे, फोडिे, तोडिे (िर्ड र्.). [वै. सं. िर्ळ] 
 
डगळा, डघळा पु. र्ारं्ली पालवी फुटलेली िंाडार्ी कोवळी लहान फािंी; डहाळी; टहाळा. 
 
डगळीव, डघळीव चव. १. ओबडधोबड घडलेला (र्मारती िर्ड). २. अशा िर्डानंी बाधंलेली; 
कमजोर रर्लेली (र्मारत). 
 
डगा स्त्री. उडी; िेंप : ‘तो िाढीवाला िोन डर्ातं चशडीवरून उतरला.’ –मािूस ९५. 
 
डगागिे  अचि. (डर्डर्िेर्ा अचतशय) उबिे; उकाडा होिे. 
 
डगागिे  अचि. १. कापिे; हलिे; डुर्डुर्िे (साधें चढले िंालेली, चनखळलेली वस्तू). २. खर्िे; 
धीर सोडिे. पहा : डगिे. २. ३. पडिे; उतरती कळा लार्िे; र्ळिे; तुटिे. 
 
डगाडग, डगाडगा चिचव. पहा : डगडग 
 
डगाळी, डगािी स्त्री. फािंी; डहाळी. (व.) पहा : डगळा 
 
डगूर पु. जोखडास डाव्या बाजूस जंुपलेला बलै. (राजा.) 
 
डगूळ न. फिसार्ी एक जात. 
 
डग्गा पु. ताबंे, चपतळ, स्टील, खापर याचं्या डेरेिार भाडं्ाच्या तोंडाला कातडे मढवनू केलेले वाय; 
तबपयार्ा जोडीिार. तबपयार्ी शाई मधोमध तर डग्ग्यार्ी एका बाजूस असते. [सं. ढक्का] 
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डचक, डचका स्त्री. पु. १. धडकी; िर्क; धसका; धक्का (भीतीने, िुःखाने, एकाएकी बसलेला). (चि. 
बसिे). २. आर्ामी संकटार्ी पूवचकपपना, सूर्ना; हुरहूर; अपशकुन. (चि. येिे, वाटिे.). ३. पोटात 
एकाएकी होिारी खळबळ, कालवाकालव. [ध्व. डर्] 
 
डचकन, डचकर, डचणदनी, डचणदशी, डचडचा चिचव. १. ढेकर येताना, करपट घशाशी येताना, 
हलिाऱ्या भाडं्ातून पािी डर्मळताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन. २. पोटात खळखळिे, 
भाडं्ातील रव पिाथच चहसळिे याचं्या आवाजासारखा आवाज होऊन. [डर् चि., ध्व.] 
 
डचकळिे अचि. १. र्चकत होिे; र्मकिे. २. चभिे; िर्किे; भेिरून जािे. [सं. ध्रस] 
 
डचकळिे अचि. १. डर्मळिे. २. डर्कळी येिे. पहा : डचडचिे 
 
डचकळा पु. घोड्ाच्या पुढच्या आचि मार्च्या एकार् बाजूच्या िोन पायानंा बाधंलेली िोरी; 
कळवा. 
 
डचकळी स्त्री. १. ढेकर. (चि. िेिे). २. घशाशी येिे; आंबट, करपट ढेकर. (चि. येिे). 
 
डचडचिे अचि. बोर्िे; टोर्िे : ‘चतच्या पोटात डर्डर्त होतं ते!’ –जहेवोजे १९. 
 
डचडचिे अकतृचक चिया. घशाशी जळजळिे; करपट ढेकरा येिे. 
 अचि. हलिे; चहसळिे. 
 
डचडचीि चव. १. हलिारे; डर्मळिारे; चहसळिारे (पािी, रव पिाथच). २. तटाटून फुटण्याच्या 
बेतात असलेले; टर्टर्ीत (पखाल, काही रवाने भरलेली चपशवी, चपकलेले र्ळू, राक्ष र्.). 
 
डचिे पहा : डसिे [सं. िंशन] 
 
डचमचिे उचि. पहा : डचमळिे 
 
डचमळ  स्त्री. हलिे; चहसळिे (भाडं्ातील प्रवाही पिाथच). [ध्व.] 
 
डचमळिे अचि. वर उसळिे; चहसळिे; हलण्यामुळे बाहेर येिे; डळमळिे. 
 उचि. हलविे; चहसकळिे; खळबळिे; हलवपयामुळे भाडं्ातील पािी बाहेर साडंिे. [ध्व.] 
 
डच्च, डचांग चिचव. काठोकाठ; भरपूर; र्च्च : ‘नुसत्या अंधारानं ती (चवहीर) डच्च भरपयासारखी चिसे.’ 
–बाचवबु १५. (व.) 
 
डच्चावनू, डच्चनू चिचव. भरून; खच्चनू. (व.) 
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डच्च ू पु. कपड्ाला पडलेले बारीक भोक. (व.) 
 
डच्च,ू णडच्च ू पु. १. नकार; टाळा. २. हकालपट्टी; चडच्च;ू अधचर्रं. (चि. िेिे, चमळिे). 
 
डझन न. बारा वस्तंूर्ा समुिाय. [र्ं.] 
 
डटकारना चि. धमकाविे; रार्ाविे. (िंाडी) 
 
डटवना चि. उपल्स्थत होिे. (िंाडी) 
 
डटवना चि. १. घुसचविे. २. खािे. (िंाडी) 
 
डटाड चव. खूष. 
 
डटावना चि. १. रार्ाविे. २. घुसचविे. (िंाडी) [झह.] 
 
डटावनी स्त्री. धमकी; जरब. 
 
डट्ट्या पु. १. वचशला २. धमकी. ३. िाब. (िंाडी) 
 
डत्म्हिी चव. ऐटिार : ‘पाटील पाडं्ानी कशी र्ालली डत्म्हली.’ –लोक. 
 
डपटना चि. रार्ाविे; िम िेिे. (िंाडी) 
 
डपकी, डबकी, डपके स्त्री. न. तेल, तूप ठेवण्यार्ी कातड्ार्ी बुिली. [झह. डबा, डब्बा] 
 
डपिी स्त्री. र्ोवरी. (ना.) 
 
डपेदार पु. वनाचधकारी. (िंाडी) 
 
डि पु. एक र्मचवाय; कडे; मोठी चटमकी. [फा. िफ] 
 
डि–कडािी स्त्री. वायप्रकार. 
 
डिखेळ्या चव. डफावर नार् करिारा. (को.) 
 
डिगर पु. नौबती, नर्ारे र्.वर कातडी र्ढचविारा कारार्ीर. 
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डिगाि पु. डफावर भजन करिारा र्ायक : ‘त्या र्ीतानंा डफर्ािी म्हित असत आचि… त्या 
लोकर्ायकानंा डफर्ाि… म्हित.’ –लोसंचक्ष ७३. 
 
डिगािे न. १. डफावरील भजन : ‘डफ र्ािें मार्ी र्ािें ।’ –िास १२·५·६. २. डफर्ाण्यारे् 
र्ायन. 
 
डिघई, डिघाई, डबघाई, डिगना स्त्री. १. डफावर म्हटले जात असलेले र्ािे संपत आले 
असता र्ायकार्ी र्ाताना होिारी घाई व ती लय. २. (ल) एखाया र्ोष्टीर्ी समाप्तीर्ी, शवेटार्ी वळे. ३. 
(ल.) अधोर्ती; अविशा. (वा.) डिघाईस, डिगन्याि येिे–समाप्तीर्ा, चवनाशार्ा, अवनतीर्ा, 
घसररंु्डीर्ा काळ येिे; मरिोन्द्मुख अवस्था होिे; उतरती कळा लार्िे; चिवाळे काढण्याच्या, मोडण्याच्या, 
बुडण्याच्या ल्स्थतीस येिे : ‘एका व्यापारात (जॉनसन यास) मोठी ठोकर लार्ून तो अर्िी डबघाईस आला.’ 
–चन ६५७. 
 
डिडी, डिडे, डिरी, डिरे स्त्री. न. (डफ यारे् लघुत्विशचक व क्षरुतावार्क रूप) १. लहान डफ; 
चटमकी. २. िोन डफडी. (वा.) डिऱ्यावर पडिे –नावार्ा बोभाटा होिे; प्रचसद्धीला येिे (वाईट अथाने). 
 
डिड्या, डिट्या, डफ्या चव. डफ वाजचविारा. 
 
डििा पु. भोवऱ्याच्या खेळात भोवरा उलटा मोर्रीवर चफरिे. 
 
डिर चव. सामान्द्य; फडतूस : ‘ते कुिाही डफर मािसाला येतं आताशा…’ –बएरा १००. 
 
डिरा पु. १. आर्र्ाड्ा झकवा वीजर्ाड्ा यारं्ा धक्का पािर्ारी झकवा जनावरे यानंा बसू नये म्हिून 
त्याचं्या पुढील बाजूस केलेली योजना. २. एक जहाज िुसऱ्या जहाजावर आपटू नये म्हिून त्याचं्या बाजूस 
सोडलेले जाड िोऱ्यारें् वेटोळे. (कु.) 
 
डिराविे अचि. १. काहीतरी सारं्िे; िडपून िेिे; वळे मारून नेिे; धुडकाविे. २. भीती िाखचविे. 
३. ढकलिे (होडी र्.). 
 
डिळ न. उकडलेपया आंब्यारे् लोिरे्. (व.) 
 
डिळवािी, डिळा चव. फुळकविी; पािर्ट पिाथच; अचतशय पातळ पिाथच. (ताक, आमटी, िूध 
र्.) : ‘मर् ते पचळभचर वारें्यार्ा डफळा घे : ते जेचव :’ –लीर्उ ५०५. 
 
डिळा पु. चविकामार्ा एक प्रकार. (बे.) 
 
डिळा चव. रंर्चवशषे : ‘ढवळें सावळें  चर्तळें  । पोवळें  पारवें डफळें । तैसीर् रूपें घननीळें । असंख्यात 
धचरयेलीं ।’ –ह १०·१९३. 
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डिळी स्त्री. समुरार्ी लाट. 
 
डब पु. १. नर्ारा. २. र्मचवायार्ा ताि कमी िंापयाने येिारा बद्द आवाज. (वा.) डब पडिे –
अवसान जाऊन पडिे : ‘पोटावर डब पडून कोळी…’ –टारफुला. 
 
डब स्त्री. िाब; ताबा; हुकूम; धाक. 
 
डबक, डबका, डबकी, डबके, डबकि, डबखि, डबगा न. पु. स्त्री. पाण्यार्ा खड्डा; जलाशय; 
डोह. पहा : डपकन. २. चर्खलार्ा खड्डा. 
 
डबकविी, डबकोनी, डबकोिी न. (चतरस्काराथी) लोिच्यारे् पािी; पुळकविी; अचतशय पातळ व 
बेर्व पिाथच. (ना.) 
 
डबगाई, डबघाई स्त्री. १. उकडहंडी. २. जचमनीत खड्डा खिून त्यात रताळी पुरून वर चवस्तव पेटवनू 
भाजिे. (चि. घालिे) : ‘हुरडा, डबघाई कधी मक्यार्ी मळीतलीं किसें.’ –नकुला ५७. 
 
डबडबिे, डबडिे अचि. बिबि वाजिे; ढबढबिे; (चढला पडलेला मृिंर्, डफ र्.) अचतशय मंि 
वाजिे. [ध्व.] 
 
डबडबिे अचि. १. काठापयंत, तंतोतंत भरिे (भाडें, निी, चवहीर). २. डोळे अश्रूंनी भरून येिे. ३. 
पडसे र्.नी बेजार होिे; थंडी होिे. 
 
डबडबीि चव. भरपूर; काठोकाठ; ओतप्रोत. 
 
डबडं न. तेलार्ा चिवा : ‘घरातलं डबडं मालवलं रे्लं…’ –चकचरस्ताव ३५. 
 
डबडी, डबडे स्त्री. न. १. पहा : डपकी. २. जस्तारे् भाडें. ३. घासलेटवर पेटिारा चिवा, चर्मिी. 
 
डबडी, डबड्या चव. क्षरु; टाकाऊ; अर्िी चनरुपयोर्ी; योग्यता नसलेला : ‘आमर् ंशरीर म्हिजे डबडी 
मोटार.’ –िंाकोळ ८८. 
 
डबर पु. (स्था.) घराच्या पायात भरायर्ा ओबडधोबड, अनघड िर्डारं्ा समुिाय. [र्ं. रबल्] 
 
डबरकाम न. (स्था.) न घडचवलेले िर्ड रर्ून त्यापासून केलेले भरावारे् अथवा र्डग्यारे् 
बाधंकाम. 
 
डबरपोट्या, डबरा चव. ढेरपोट्या; िोंि वाढलेला. 
 
डबरि पु. पठाि. (चस्त्रया व मुले म्हितात.) 
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डबरा न. रु्बारा; फुर्वटी (पोटार्ी). (चि. धरिे). [क.] 
 
डबरा, डबुरा पु. १. डबके. पहा : डगरा. २. कर्रा टाकण्याकरीता खिलेला खड्डा. ३. 
(रु्ऱ्हाळघर) रस धरण्याकचरता केलेला खळर्ा. ४. खळर्ा : ‘पोटार्ा डबरा कसा भरायर्ा?’ –व्यंमाक ६९. 
[झह. डबरा] 
 
डबि चव. िुप्पट; िुहेरी; िुबार. [रं्.] 
 
डबिघोडा पु. आकड्ाच्या जुर्ारातील पचरभाषा : ‘डबलघोडा म्हिजे आठ.’ –मक १९६१ पृ. 
३. 
 
डबिडेकर चव. िुमजली (बस). [र्ं.] 
 
डबिबार पु. व्यायामारे् एक उपकरि : ‘बाहेर झसर्लबार, डबलबार होते.’ –िुिचम्य ९. [रं्.] 
 
डबिबारी स्त्री. िोन नळ्या असलेली (बिूंक). 
 
डबिबीन स्त्री. घेवड्ाच्या शेंर्ापं्रमािे एक भाजी. [रं्.] 
 
डबिमाचय पु. (व्या.) िुडकी र्ाल; िोन पावलातं साधारि ४० र्ंर्ारें् अंतर ठेवनू केलेली र्ाल. 
[रं्.] 
 
डबिरोट, डबिरोटी पु. स्त्री. पाव : ‘असे म्हिून त्यानंी डबलरोट माझ्या हातात चिला.’ –जीसे १२४. 
 
डबिरोि पु. १. िुटप्पी वार्िे : ‘एक प्रकारर्ा डबलरोल आपि र्ालवला आहे असे मला वाटू 
लार्ले.’ –र्ंधन ९१. २. एकार् व्यक्तीने िोन व्यल्क्तरेखा साकारिे (नाटक, चसनेमा). [र्ं.] 
 
डबा, डब्बा पु. १. चजन्नस वरै्रे ठेवण्याकचरता धातू र्.र्ी केलेली पेटी; करंडा; लहानशी पेटी; 
मोठी डबी; िंाकि असलेले, वाटोळ्या झकवा र्ौकोनी आकारारे् भाडें. २. आर्र्ाडीच्या रारें्तील एक सुटी 
र्ाडी. ३. लहान मुलाचं्या पोटात होिारा एक रोर्; मुडिूस. 
 
डबाड न. डबके. पहा : डबरा 
 
डबाबंद करिे चि. फळे, भाज्या र्. चटकचवण्यासाठी ते डब्यात भरून डब्यातील हवा काढून टाकून तो 
बिं करिे; (र्ं.) कॅझनर्. 
 
डबी, डब्बी स्त्री. १. अचतशय लहान पेटी; छोटा डबा. २. (ल.) िेवळातील चतजोरी; जामिारखाना. 
३. िेवपुढील िचक्षिेर्ी, िेिर्ीर्ी पेटी. ४. जकात, िस्तुरी, कर र्. घेण्यार्ी पेटी. ५. आर्पेटी. (ना.) [क., 
झह.] 
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डबीर पु. १. राजार्ा खाजर्ी कारकून; कारभारी; अष्टप्रधानापंैकी एक. २. लेखक; कारकून; सचर्व; 
चर्टिीस : ‘पेशव ेसुरचनस–चर्टचिस डबीर ।’ –तुर्ा ४४४३. [फा. िबीर] 
 
डबुकवडा चव. र्पट, र्पटे नाक असिारी (व्यक्ती). (अचह.) 
 पु. मसापयाच्या भाजीर्ा एक प्रकार. (अचह.) 
 
डबुिे, डबोिे न. १. साठवनू ठेवलेला पैसा; र्ंर्ाजळी; ठेव; र्ाठोडे; संचर्त धन. २. सापडलेले रु्प्त 
रव्य; खचजना; आयती प्राप्ती; अनपेचक्षत लाभ. (चि. लार्िे, सापडिे, चमळिे.). [क. डब्बी] 
 
डबुरू न. डमरू : ‘पींर्टा जळै : वाघावर पहीरि : त्रीसुळ : डबुरू : ऐसा असे जी :’ –लीर्पू ५३८. 
 
डबुसा, डबूसा पु. (काही अरब लोकाचं्या) जहाजातील मार्ील बाजूस केलेली एक लहानशी खोली 
झकवा छाया केलेली, बचंिस्त जार्ा. [अर. िबसूा] 
 
डब्ब चव. फुर्ीर. 
 
डब्ब चिचव. पुरेपूर; काठोकाठ. (चि. भरिे, सुजिे.). 
 
डब्बा चव. चभकार : ‘हॅट साला! मराठी चपक्र्र? डब्बा!’ –खापंा १०८. 
 
डब्बागोि पु. लहान मुलारं्ा एक खेळ. (अचह.) 
 
डब्बादवािी स्त्री. (लष्ट्करातील प्रर्चलत जुनी संज्ञा) काडतुसार्ी पेटी व पट्टा. [झह.] 
 
डब्री स्त्री. १. िेवापुढील पेटीत याते्रकरू झकवा भाचवकानंी टाकलेले रव्य. २. िेवालयार्ी कोठी. 
 
डभान स्त्री. खोल पाण्यारे् तळे; डबके. (अचह.) 
 
डम न. १. एक वाय; मोठा नर्ारा. २. समेळ. 
 
डमक न. डबके. (कर.) [ध्व.] 
 
डमडम स्त्री. भाडंाभाडंी; िंर्ा; बोलार्ाली. [ध्व. डम] 
 
डमिी स्त्री. कपडे धुण्यार्ी मोर्री. [प.ं] 
 
डमरू न. पु. वाळूच्या घड्ाळाच्या आकारारे्, हलवनू वाजवण्यारे् वाय. यार्ा मधला भार् अरंुि असून 
िोन्द्ही रंुि तोंडे कातड्ाने मढवलेली असतात. मध्यभार्ी एक िोरी असून चतच्या टोकानंा टिक रु्ंडाळे 
असतात. डमरू हलवला म्हिजे रंु्डाळे र्ामड्ावर आपटून आवाज होतो; शकंरारे् वाय; डौर. [सं.] 
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डमरूयंत्र न. बारीक र्ळ्याच्या वतुचळाकार भाडं्ाच्या तोंडावर तशार् आकारारे् िुसरे भाडें 
उपडे ठेवनू चर्कटवनू तयार केलेले यंत्र; अकच  काढण्यारे् उध्वचपातन यंत्र. 
 
डमामा पु. एक वाय; डंका. पहा : डम : ‘मध्वनाथा चवजयी वाजचवतो मी डमामा ।’ –मध्वक ४८. [ध्व.] 
 
डमी पु. नमुना प्रत : ‘प्रत्येक अंकार्ी तपशीलवार डमी आम्हास करावी लारे्.’ –चवराम. [रं्.] 
 
डम्म न. १. फुर्वटी; ताठरपिा. २. (ल.) ताठा. ३. र्ाजावाजा; बभ्रा. 
 चिचव. १. डब्ब; तट्ट; तािून. २. टण्ि; तट्ट िंापयामुळे आवाज करून. 
 
डर पु. भीती; भय; धाक. [झह.] 
 
डर पु. ढेकर. (ना.) 
 
डरकि, डरकिी, डरका, डरकािी न. स्त्री. पु. (वाघ, बलै र्.र्ी) र्जचना; आरोळी. (चि. 
फोडिे, मारिे, घालिे, करिे.). [ध्व. डर] 
 
डरकिे  अचि. १. ओरडिे; र्जचना करिे; डरकाळी मारिे (वाघ, बैल र्.नी). २. डराव करिे 
(बेडकाने). ३. (ल.) आर् पाखडिे; रार्ावनू बोलिे. ४. ढेकर िेिे. 
 
डरकि  न. कफार्ा बेडका; र्ोळा. (कु.) 
 
डरकाविी स्त्री. भीती िाखचवण्याकचरता, घाबरचवण्याकचरता केलेली र्जचना; आरोळी. पहा : 
डरकाळी, डरकि : ‘एकाएकी वाघार्ी डरकाविी आली.’ –लामि ३३. 
 
डरकाविे अचि. चभवचवण्यासारखे मोठ्याने ओरडिे; र्जचना करिे; रु्रकिे; आरडाओरड करिे. 
पहा : डरकिे 
 उचि. र्जचना करून, ओरडून चभवचविे. 
 
डरकाळी, डरकी स्त्री. (वाघ, झसह र्.र्ी) र्जचना; मोठी आरोळी. पहा : डरकि 
 
डरजुिी चव. भेिरलेली; धास्तावलेली : ‘तीं मािसें डरजुलीं … आचि कायमर्ी भकेुलेलीं 
असावीं असे वाटे.’ –उअं ३१. 
 
डरडरावि, डरडरावून चिचव. १. घोरत. २. चनधास्तपिे; स्वस्थपिे. (चि. चनजिे, िंोपिे.). 
 
डरडािर स्त्री. िमिाटी; िहशत; िबाव. 
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डरिे अचि. १. चभिे; भयभीत होिे; भीती बाळर्िे. २. डरकिे; डुरडुर करिे : ‘तंु वृथा का ंडरतोचस ।’ 
ह्न परं् १·२४. [सं. िर] 
 
डरपोक   चव. चभत्रा; भ्याड; भीरु; नामिच; घाबरट; भेकड. [झह.] 
 
डरसा पु. १. भुकंिे; चखसिे; वस्सकन अंर्ावर येिे (रार्ाने माजंर, कुते्र, सपच, मािूस र्.). २. 
एकसारखे पर्ापर् थंुकत राहिे. 
 
डरंगळ स्त्री. अचतसार; हर्वि; ढाळ; जुलाब. (चि. लार्िे). 
 
डरंगळिे अचि. हर्वि लार्िे; ढाळ होिे : ‘काही खाडंातं डरंर्ळण्यार्ा रोर् चशरला आचि मेंढरं 
पटापट मरू लार्ली.’ –बनर्र १२१. 
 
डरा पु. नर जातीर्ा वानर, माकड. (राजा.) 
 
डरांव डरांव चिचव. बेडकाच्या ओरडण्याच्या आवाजारे् अनुकरि करून. (चि. करिे, ओरडिे). 
[ध्व.] 
 
डराविी, डरविी स्त्री. १. बेडकारे् ओरडिे. २. भेडसाविे; चभवचवण्यासाठी मोठ्याने ओरडिे; 
रारे् भरिे. 
 
डबी पु. १. घोड्ाचं्या शयचतीतील जुर्ार. २. िुप्पट पैसे िेिारा खेळ. 
 
डिगेवार पु. रु्रारं्ा समुिाय. (व.) 
 
डिरीड उद्र्ा. हषच–आनंि–जयप्रिशचक उद्र्ार. 
 
डिा, डल्ला पु. १. लहानसा र्ोळा; र्ेंडू; चडखूळ; आटलेला, जमलेला र्ोळा (र्ूिाचिकारं्ा). २. 
रु्प्त साठचवलेला ऐवज; र्ाठोडे; मालमत्ता; भाडंवल; डबोले. ३. र्ोळा; तुकडा (र्ारं्पया वस्तूर्ा); लग्र्ा. 
(चि. साधिे, सापडिे.). [झह.] (वा.) डिा देिे, डिा मारिे, डल्ला देिे, डल्ला मारिे –एखायाच्या पैशारं्ा 
अपहार करिे; पैशावर हात मारिे; पैसा लुबाडिे. 
 
डिीडुल्ली स्त्री. चशळ्या भाकरीरे् तुकडे : ‘चफरंल र्लोर्ली आन् खाईल डलीडुल्ली.’ –बलुतं. 
 
डल्या पु. रु्रारें् मासं. (ना.) 
 
डल्ला पु. ताटातील भाजीर्ा तुकडा. (िंाडी) [झह.] 
 
डल्ली स्त्री. नमिा; बुरिूस; खोर्ीराखालरे् घाम शोषिारे कापड; घामोळे. 
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डल्ली स्त्री. १. मासंार्ा तुकडा. २. मासंाहारी जेवि. (िंाडी) [झह.] 
 
डल्ल्याबुरनसी न. घोड्ाच्या स्वारीरे् सामान. 
 
डव पु. १. लहान नारळार्ा डोळा हे तोंड ठेवनू खरवडून तयार केलेले पात्र; डहू. २. नारळार्ी 
पळी; डाव. नारळाच्या करवंटीला लाकडी मूठ लावनू केला जािारा डाव; लाकडी डाव. [सं. िवी] 
 
डवक स्त्री. १. (जेविा–खाण्याकचरता) तळहात खाली करून पसरलेला हात; बर्क. (को.) २. 
बर्कभर मापार्ा चजन्नस; बर्क पचरमाि. 
 
डवकिे  अचि. रोखून बघिे; टक लाविे. पहा : डौकिे 
 
डवका पु. डूख; मनातील चतढा; रोष; कलुचषत मन; सूड भावना. (अचह.) 
 
डवकारपिा पु. स्वतःच्या कृत्यारे् समथचन. (चि. करिे, िाखचविे). 
 
डवगा पु. मोठा बाबंू; कळक. [क.] 
 
डवगा, डवघा पु. शतेातील उत्तम पीक आलेला भार्, जार्ा. 
 
डवचिे पहा : णडवचिे : ‘पे्रक्षक… एकमेकानंा कोपरखळ्यानंीं डवर्ून झटर्ल करतात.’ –म.सा.सं.अ.भा. 
खं. १–४०४. 
 
डवचिे, डवचविे, डवचाविे सचि. १. टोर्िे, टोर्ून बोलिे; भेििे. २. (ल.) उठविे; रे्तविे; 
उयुक्त करिे; खवळचविे. ३. टोर्ून सूर्ना करिे, िेिे; भडकाचविे. [सं. िुवस्] 
 
डवडव स्त्री. १. िर्िर्; श्रम. २. मळमळ. 
 
डवडव, डवडवा, डवडवीि चिचव. १. सपाटून; सवच शरीर चभजेल अशा तऱ्हेने (घाम येिे). (चि. 
येिे, सुटिे.). २. अचतशय आचधक्याने; बहारीने (फुले येिे). ३. पूिच भरलेले : ‘डवडचवत यशाने जाय आपया 
पथीं रे ।’ –वाचवरा ७·१९९. 
 
डवडविे पहा : डवरिे १–४ 
 
डविा, डवना, डविा पु. करवटंीला, आंब्याच्या कोयीला लाकडी िाडंा बसवनू केलेली पळी; डाव. 
पहा : डव 
 
डविा, डवना पु. रोि : ‘पळसार् ंपान पािी केळीच्या डवन्द्यात…’ –जलोसा २०४. पहा : डोिा [सं. 
रोि] 
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डविा पु. िंर्ा. पहा : डोहिा २ : ‘खािेंशप्रातंें हजार पारं्से राउत रवाना केले आहेत. जार्ा जार्ा 
डविा कचरतात.’ –पेि १२·८४. [झह. डवा] 
 
डवर न. र्ामड्ाने मढचवलेले एक वाय; डवरा. 
 
डवर, डौरा पु. कोळपे; कोळपण्यारे् एक लाकडी अवजार. (व.) 
 
डवरिे सचि. डवराने कोळपिे. (व.) 
 
डवरिे अचि. १. िंाकोळिे; मेघ खाली लोंबिे; उतरिे; अंधारी पडिे. २. फुले, फळे, पाने, किसे 
वरै्रेंनी िंाड बहरिे, मोहरिे, फुलिे; फुलारिे; तरारिे; टवटवीत होिे; (सवांर्) आच्छाचिले जािे. ३. 
(ल.) (िाचर्ने, िेवी, पुटकुळ्या र्.नी) शरीर र्च्च भरून जािे. ४. घामाच्या धारा वाहिे; घामाने चनथळिे : 
‘ओठावरच्या भार्ावर डवरलेले घामारे् तुषार.’ –पॅरॉचल ६७. ५. (पोट) फुर्िे, भरिे, मोठे होिे; सर्भच 
होिे. [सं. ि]ॄ 
 
डवरिे अचि. शोधक दृष्टीने न्द्याहाळून खालवर पाहिे; टेहळिे (घार, हेर, रु्प्त िूत, र्ोर आिींनी). 
 
डवरिे उचि. डेविे; (ओिें) खाली ठेविे. (र्ो.) 
 न. िवरिे; ओिें खाली ठेवण्यासाठी केलेला ओटा, उंर्वटा; धमचकट्टा. 
 
डवरिे उचि. र्ोपडिे; माखिे; चलप्त करिे; लेप लाविे : ‘शृरं्ारमंचडत महावीर केशरकस्तुरी डवरले ।’ 
–वसेीस्व ९·६४. 
 
डवरिे, डवरनं अचि. चफरिे; उंडारिे; चनरथचक चफरत राहिे. (अचह.) 
 
डवरा पु. १. (निी र्.च्या कोरड्ा पात्रामध्ये) पाण्याकचरता खिलेला खड्डा; पाण्याने भरलेला खड्डा. 
२. िंरा. (को.) ३. डबके. 
 
डवरा, डावरा, डाहोरा पु. शतेकऱ्यारं्ा एक सि; िेवकायच; मेजवानी; हंर्ामारे् जेवि; नव.े (यावळेी 
मळिी िंापयावर धान्द्य पुष्ट्कळ भरावे म्हिून चपशाच्चानंा बकरा बळी चिला जातो). 
 
डवरा पु. भ्रमंती. 
 
डवरा चव. मारकट; मारका. 
 
डवरा पु. १. खतयुक्त पािी. २. डवरिीरे् साधन; रु्रमा. (िंाडी) 
 
डवरा पु. डौर. पहा : डमरू 
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डवरा गोसावी, डवरी गोसावी, डवरे गोसावी, डवऱ्या गोसावी पु. र्ोसाव्यारं्ी एक जात व 
त्यातील व्यक्ती; र्ोंधळी; डौर वाजचविारा; भराडी. (हे जोचतबारे् झकवा भरैोबारे् उपासक असतात. हे 
डहुरकरी, डवरी र्ोसावी ज्योचतबार्ा र्ोंधळ, भराड करण्यास हजर असतात) : ‘चभक्षा मार्तानंा ते डमरू 
‘डौर’ वाजचवतात म्हिून त्यानंा डवरे र्ोसावी असे म्हितात.’ –मलोसं ३७१. 
 
डवऱ्याची पास (कृचष.) फावड्ारे् पाते. 
 
डविा पु. (तेलारे्) एक माप. (व.) 
 
डविा पु. डौल; र्वच; शखेी; तोरा; चिमाख. (चि. िाखचविे, चमरचविे.). 
 
डविा पु. एक सुर्ंधी रव्यारे् िंाड. 
 
डविा पु. ढवळा; ढवळाढवळ; डहुळा; िंर्ा. 
 
डविी स्त्री. लहान डव; नरोटीर्ा, लाकडी डाव; पळी. [सं. िवी] 
 
डवशीर  पु. स्त्री. एक सुंिर िुंडूप. 
 
डवळा पु. (सारवपयानंतर चनघिारा) जचमनीर्ा पोपडा. (बे.) 
 
डवंचििे अचि. लोटिे; बुडकळी िेिे : ‘एरातंें डवरं्लीचत : एरातंें डवंर्लीचत : ऐसी जळकृडा 
खेळत होते :’ –लीर्पू २६७. 
 
डवांगी चिचव. बाजूने; आडवारं्ी : ‘मार्ापुढा डवारं्ी न ठकत न मरें.’ –र्स्तो २०. 
 
डवरू, डहूर न. र्लबते पाण्यातून जचमनीवर काढण्यारे् लाकडी यंत्र. (कु.) 
 
डवरूबाजू र्ौकटवजा तयार केलेपया बाजू. 
 
डवरूमुसळ न. जाडे लाकूड. (डवरूामधील मुख्य भार्.). 
 
डव्हरा पु. निीत पाण्यासाठी खिलेली खार्. पहा : डवरा १ 
 
डव्हिा, डव्हळा  पु. १. घोटाळा; चबघाड : ‘म्हिे पातशाही कामार्ा डव्हला होईल.’ –पेि २·२. 
२. िंर्ा; ढवळाढवळ. ३. मंथन : ‘क्षीरसार्रीं चनजश्वासें करूचन डव्हळा । र्ौिा रत्नें काचढलीं ।’ –स्वाचि 
९·१·७. 
 
डव्हळिे, डव्हळा सचि. ढवळिे. 
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डव्हळा पु. १. फार पािी घातलेले वरि, पीठ. २. आजारी मािसाला प्यायला िेतात ते कढि. 
 
डसकर, डसका, डकारा चव. र्ावरा (प्रािी र्.). [सं. िंशकृ] 
 
डसिे उचि. र्ाविे; र्ावा घेिे (झवर्ू, सपच र्.नी). [सं. िंश] 
 अचि. (ल.) चर्कटिे; डकिे; चबलर्िे : ‘भवतीरातें हस्तें न्द्यावें र्रिीं दृढ डसलों I’ –ित्तपिे 
११. 
 
डसाडुकर, डसाडोकर स्त्री. होळीच्या खेळातील हडळीरे् सोंर्. 
 
डसाि, ढसाि चव. आंबट या अथाच्या शब्िाच्या पुढे िंोंबिारे, डसिारे या अथी योजतात (फळे, ताक 
र्.संबंधी.). [सं. िह्] 
 
डस्टर न. १. फळा पुसावयारे् साधन. २. धूळ िंटकण्यारे् फडके. [रं्.] 
 
डह पु. र्ळ्यावर हात मारून काढला जािारा एक चवचशष्ट आवाज. रु्राखी मुले खेळात असा 
आवाज काढतात. [ध्व.] 
 
डहि स्त्री. घरापुढील झिडी िरवाजा. [फा. िेहचलज्] 
 
डहिज, डहळज, डहाळज न. १. िरवाजाच्या र्ौकटीर्ी खालर्ी बाजू. २. िाराजवळील बठैक 
: ‘ती डहाळजच्या रोखानं रे्ली.’ –पेरिी ८६. पहा : ढेिीजा [सं. िेहली] 
 
डहळिे  अचि. डळमळिे; घाबरिे; र्लचबर्ल होिे. 
 
डहा, डहािीवाघ, डहाण्या वाघ, डहाळ, डहाळा, डहाळी पहा : डाह 
 
डहाक न. र्ारपर्ारी लोकारें् वाय. (वा.) डहाक णपटिे –िवडंी चपटिे. डहाक वाजिे –एखायाच्या 
नावार्ा बभ्रा होिे. (व.) 
 
डहाका पु. आध्याल्त्मक कवन. 
 
डहाण्या, डाहाण्या चव. अंर्ावर चठपके असलेपया जातीर्ा साप झकवा वाघ : ‘तंू डहाण्या वाघ 
आहेस.’ –पेरिी २७. 
 
डहाळ पु. प्रकाश; र्मक. 
 
डहाळ पु. उतार. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

डहाळा, डहाळी पु. स्त्री. कोवळी फािंी. 
 
डहुिा पु. पहा : डोहिा २ 
 
डहुरी, डरकरी पहा : डवरी गोसावी 
 
डहुळ चव. अस्वच्छ; र्ढूळ : ‘आकाश जालें  डहुळ ।’ –वसेीस्व १·११९. 
 
डहुळिे, डहुििे उचि. १. र्ढुळिे. पहा : ढवळिे. २. र्डबडिे; खवळिे : ‘जें चथतें हे डहुळलें  । 
मानस मािंें ।’ –ज्ञा ३·१४. 
 
डहुळिे  अचि. िुःखाने हेलाचविे, लोळिे. [सं. धुवच] 
 
डहुळा, डहोिा, डहौिा,डळा पु. र्ोंधळ; िंर्ा. पहा : ढवळा १ 
 
डहू पहा : डव [सं. िवी] 
 
डहूर पु. पहा : डमरू, डौर 
 
डहूळ पु. माचहती भरून यावयार्ा फॉमच. पहा : डौळ 
 
डळडळीि चव. १. तुळतुळीत; चबलचबलीत; फुटण्याच्या बेतात असलेले (चपकलेले राक्ष, र्ळू, 
बुडबुडा र्.). २. लटलट हलिारे; डळमळिारे; थलथलीत (मासं). 
 
डळमळ स्त्री. १. र्रं्लता; कापरेपिा; लटपटती ल्स्थती; लटपट; घाबरेपिा. २. (ल.) अल्स्थरता; 
अचनचश्चतपिा. 
 
डळमळ, डळमळा चिचव. चखळचखळा होऊन; थलथलत; हलत; लटपटत (र्मारत, पाय, मऊ 
मासं, राड र्.). 
 
डळमळिे अचि. १. (धरबिं, आधार सुटपयाने) लटपटिे; हलिे; थरकाप होिे. २. (ल.) 
मोडकळीस येिे; डुलिे; अल्स्थर होिे. ३. डोलिे; डुलिे (जहाज). ४. हलिे; चहसळिे; झहिकळिे; 
र्र्कळिे (भाडं्ातील पािी). ५. डबडबिे; भरिे व भरत येिे : ‘भीष्ट्म रोिाचिकारें् डोळे । अश्रुपातें 
डळमळती ।’ –मुसभा १४·१६५. ६. जारे्वरून हलिे; चसद्धीस न जािे. 
 
डळमळीि चव. १. कापिारा; लटलट हलिारा. २. फुसकी; मोडकी; चबनचटकाऊ; अल्स्थर 
(र्मारत). ३. (ल.) अचनचश्चत; संचिग्ध; पोकळ (भाषि, व्यवहार र्.). 
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डळमळीि चिचव. १. तोंडोतोंड; काठोकाठ (भाडें भरिे). २. खळखळ वाहत : ‘जैसे र्ंर्ारे्चन वोघें । 
डळमळीत जळ जे चनघे I’ –ज्ञा १४·३९९. 
 
डळा पु. (तेली समाजात) चववाहप्रसंर्ी मुलाकडून मुलीसाठी पाठचवला जािारा पोषाख. 
 
डळा पु. खडा; र्ोळा : ‘पोतास कापुरार्ा डळा । जेवीं नातळे काउळा ।’ –एभा ११·३७९. [झह. डल्ला] 
 
डं 
 
डंक, डंख पु. १. चवषारी प्रािी, चकरडु यारं्ा र्ावा, िंश; नारं्ीर्ा तडाखा. (चि. करिे, मारिे.). 
२. िेष; एखायारे् कोिी वाईट केले असता, त्याने त्यार्ा सूड घ्यावा म्हिून मनात सिैव ठेवलेला िेषभाव; 
असूया; सूडबुद्धी. (चि. राखिे, ठेविे, बाळर्िे, धरिे.). [झह.; सं. िंश] 
 
डंका पु. १. एक र्मचवाय; र्ौघडा वाजचविे संपपयावर शवेटी वाजवण्यार्ी मोठी नौबत, नर्ारा : 
‘डंक्यावर चटपरी पडता ंहुशार िंाले ।’ ह्न ऐपो २३५. २. (ल.) प्रचसद्धी; कीती (बहुधा वाईट कृत्यार्ी); ख्याती; 
मानमान्द्यता; र्ाजावाजा; बोंबाबोंब. ३. संबळावर खजच सूर वाजचवण्यार्ी काडी. (आकडी नावाच्या काडीने 
उच्च अथवा टीपेर्ा सूर काढतात.). [झह., सं. ढक्का] (वा.) डंका देिे, वाजणविे –उघडकीस आििे; 
िाडंोरा चपटिे; अपकीती करिे. 
 
डंकी, डंखी स्त्री. कुस्तीतील एक पेर्. (चि. मारिे, िेिे.). 
 
डंकी, डंखी चव. िंशी; मनात िंश, डाव ठेविारा (मािूस र्.). [सं. िंश] 
 
डंकीि स्त्री. पािी उपसून काढण्यार्ा एक प्रकारर्ा पंप. (व.) [र्ं. डाँकी पपं] 
 
डंकीि, डंखीि चव. डाकील; डाक लावलेले. 
 
डंख, डंग पु. र्ुना, पोहे, चतखट र्. कुटण्यार्ी लाट. [ध्व., झह. डंखी] 
 
डंख उजाड घोड्ाच्या तोंडाच्या खालपासून पायापयंत असलेला भोवरा. –अश्वप १·१०३. 
 
डंखिे उचि. पहा : डसिे : ‘चवषयचवषधरी हो डंचखली आचज भारी ।’ –सारुह ४·७. 
 
डंखीक चव. र्ारा–िािा खाऊन मान हलचविारा; डुलिारा (घोडा). 
 
डंखीि स्त्री. १. डाकीि; रे्टकीि. २. (ल.) िूर, जख्ख, कुरूप, भयंकर स्त्री; जखीि; हडळ. [स.ं 
डाचकनी] 
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डंखीि, डंखेि चव. डंख केलेले; पक्ष्यानंी र्ोर्ीने टोर्लेले; चकड्ानंी खाल्लेले; उंिरानंी कुरतडलेले 
(धान्द्य, फळ र्.). [सं. िंश] 
 
डंग, डंगर, डंगाि, डांग न. पु. पहा : डांग ५–८ 
 
डंग न. कुटण्यारे् झकवा काडंण्यारे् उखळ, मुसळ : ‘िारूरे् तीन डंर् लाचवले आहेत.’ –ऐको ३०२. 
 
डंगि न. पहा : डांग. [प्रा. डंर्+सं. वन] 
 
डंगर चव. १. वृद्ध; म्हातारा. (व.) २. उंर्. (खा.) 
 
डंगरी न. एक प्रकाररे् सुती कापड; खािी. (को.) 
 
डंगरु पु. प्रचतबधं. पहा : डगर, डगरु 
 
डंगा, डंगी न. स्त्री. १. एक प्रकाररे् र्लबत, होडी; डंर्ी; डोंर्ा. २. खायंावर वाहण्यार्ी कावड. [प्रा. 
डोंर्ी] 
 
डंगारिे  न. िाडंके; चटकोरे. 
 
डंगाळ, डंघाळ चव. डारं्. पहा : ढंगाळ 
 
डंड पु. १. िंड. २. जुनेरारें् चशवि. ३. शते. (िंाडी) 
 
डंडळिे, डंडििे अचि. १. पहा : डळमळिे १ : ‘तेथ चतन्द्हीं लोक डंडचळत । मेरुमािंार आंिोचळत 
।’ –ज्ञा १·१५५. २. घाबरिे. पहा : डगिे : ‘तेवीं िेहार्ी होता ंहोळी । ज्ञाता न डंडळी चनजबोधे ।’ –एभा 
१३·५७८. [ध्व.] 
 
डंडळिे  उचि. शोधिे; धंुडाळिे : ‘जवें डंडळी स्थान आखंडळारे् ।’ –झकशुक ५. 
 
डंडा पु. काठी; िंडा. [झह., सं. िंड] 
 
डंडार स्त्री. स्थाचनक लोकनाट्य; िंडार. (िंाडी) 
 
डंडी पु. एक र्ायक जात व त्यारं्ी कला. (िंाडी) 
 
डंडी स्त्री. १. नळी. २. िाडंी. (िंाडी) 
 
डंडीगाना पु. १. िंडींरे् र्ायन; िंडीर्ान. २. र्ोंर्ाट. ३. अकारि वाि. (िंाडी) 
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डंड्या चव. भटक्या; चनरुयोर्ी. (िंाडी) 
 
डंिि न. डंका. 
 
डंब न. १. डंभ; ढोंर्; िेखावा. पहा : दंभ. २. चरकामा खटाटोप. 
 
डंब, डबक, डंबक चिचव. पचरपूिच; काठोकाठ; भरपूर; ढब्ब. (चि. भरिे, फुर्िे, सुजिे). [सं. डंभ 
= जमचविे] 
 
डंबर न. अवडंबर; चवस्तार. पहा : अवडंबर : ‘धमार्ें माजवचून डंबर ।’ ह्न केक १०३. मेघ, जर् र्. 
शब्िाशंी संयोर् होऊन सामाचसक शब्ि बनतात. जसे :— ‘तो हा जर्डंबरु I’ –ज्ञा १५·४·७. [सं.] 
 
डंबरिे, डंबारिे, डंभारिे अचि. १. फुर्िे; ताठ होिे; डब्ब होिे. २. (पोट) फुर्िे. ३. (ढर्) 
ओथंबिे; खाली लोंबिे; िंोलिे. ४. पुन्द्हा भरिे; पुन्द्हा पुवाळिे (फोड). [सं. डंबर] 
 
डंबारा, डंभारा पु. १. फुर्वटा; फुर्ीरपिा; रु्बारा (पोटार्ा). २. (मेघारं्ी) ओथंबलेली, िंोलती 
ल्स्थती; (पाण्याने) र्च्च भरलेली अवस्था. ३. घुस्सा; फुरर्टिे; र्ाल फुर्वनू बसिे; िोधार्ी, धाकार्ी मुरा. 
४. (र्ळू, फोड) चपकिे; पू धरिे; पुवाळिे; फुर्वटा; सूज. [सं. डंबर] 
 
डंबाळ पु. १. डौल; थाटमाट : ‘तेथें बहुतें डंबाळें  । पाडंवू ंसाडमेयां आलें  ।’ –चशव ५७९. २. चवस्तार; 
व्याप : ‘पुरिार्ें सरलें  डंुबाळ ।’ –भाए ८६. [सं. डंबर] 
 
डंबेि पु. व्यायामाकचरता मुठीत धरून चफरवण्यारे् जाड मुद्र्ल, झरर्िी; िोन्द्ही टोकास वजन 
असलेला एक लहान, लोखंडी, जड िाडंा. स्नायुबळकटीसाठीच्या व्यायामारे् साधन. [र्ं.] 
 
डंभारिे  अचि. सुजिे; फुर्िे. पहा : डंबारिे 
 
डंशस, डंशश पु. १. िंश. २. र्टका :  ‘चजव्हाडंसु I’ –ज्ञा १७·१४३. ३. ममच : ‘नाथसंकेचतर्ा डंसु ।’ 
–ज्ञा ६·२९१. 
 
डा 
 
डार्, डाव पु. हार; पराभव : ‘जयार्ा भाऊ जडु : तयावचर डार् :’ –लीर्उ ३५९. 
 
डार् पु. (कोपरापासूनर्ा) हात; अठरा र्ंर्ारे् एक पचरमाि : ‘वचर पािीं र्डलें  पनरा डार् I’ –चिपु 
७·१०१. 
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डाई पु. स्त्री. १. जीत; सरशी; खेळातील जय; झजकलेला डाव. २. फासा टाकिे; खेळातील हात. ३. 
खेळण्यार्ी पाळी. पहा : डाव. [फा. िार्व] (वा.) डाईपडिे –रु्रफटिे; रु्ंतिे : ‘खेळ खेळुन न पडे जो डाई 
। तोर् उमजला आपपया ठायीं ।’ –मध्वक १६८. 
 
डाई पु. स्त्री. डाक. 
 
डाई पु. स्त्री. िेष; हेवा. (चि. पेटिे, पडिे) : ‘पडला षट् शत्रूंच्या डाई । वासनेला मारूचन घाईI’ –अमृत 
१८. [सं. िाह्] 
 
डाईक चव. िावा धरिारा; िीघचिेषी : ‘बहु डाईक िुमचती । या नावं बद्ध ।’ –िास ५·७·३०. 
 
डांईज चव. १. भाऊबिं; भाई. २. वचडलोपार्णजत मालमते्ततील वाटेकरी. (माि.) पहा : दाईज [सं. 
िायाि] 
 
डाउ पु. र्िेश; र्िपती : ‘की र्र्न डाउ डवचरला सेंिुरें । प्रकाशारे्चन ।’ –नरुस्व ७१३. 
 
डाउ पु. िेवीच्या कुळधमार्ा एक प्रकार. 
 
डाऊ पु. रे्रू; काव. 
 
डाऊ पु. लग्नात सुपारी लपचवण्याच्या नवरा–नवरीच्या खेळातील सुपारी. 
 
डाऊन संिक्षि–कसड्रोम रु्िसूत्रातंील झकवा रंर्सूत्रातील जन्द्मजात िोषामुळे उत्पन्न होिारी चवकृती. 
(चब्रचटश डॉक्टर ‘डाऊन’ यानंी यार्ा शोध लावला.). 
 
डाऊि न. मोठी पळी. (कु.) पहा : डविी 
 
डाएट न. आहारचनयंत्रि आचि आहारयोजना. 
 
डाओ पु. डार्; झकचर्त स्पशच; र्टका : ‘जीभे डाओ पचडला ऐसें म्हिाल?’ –लीर्उ १५७. 
 
डाॐ पु. डाव : ‘नक्षत्रीं डाॐ पाडावा ।’ –ज्ञा ११.५७१. 
 
डाक स्त्री. १. मािसाच्या मृत्यनंूतर बाराव्या चिवशी केला जािारा चवधी : ‘कारि र्तकी मािसं 
लग्नकायच झकवा डाकीखेरीज कधी येत नाहीत’ –अउआ १२५. २. (एखाया व्यक्तीच्या) अंर्ात आिून 
बोलण्यास लाविे : ‘मंुजाबार्ी डाक भरोजी मेसाई आळचवली हो ।’ –भज. 
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डाक स्त्री. १. कथील, अभ्रक र्.रे् तुकडे (हे र्कर्कीत असून िेव्हारे, चर्ते्र यावंर र्ढचवतात); 
चहऱ्या–रत्नारें् सौंियच वृझद्धर्त करण्यासाठी त्याखाली बसचवण्यार्ा र्ािंी, जस्त र्.र्ा तुकडा, पान, पत्रा. 
२. कृचत्रम जवाहीर बसचवण्यासाठी झभर्ाखाली लावलेला एक रंर्ीत पिाथच. [झह.] 
 
डाक, डांक पु. भाडं्ार्ा जोड बसचवण्यासाठी धातुरसार्ा केलेला राधंा, जडण्यार्ा पिाथच; 
कस्तर. [सं. िंश] 
 
डाक पु. १. भतू–चपशाच्च–चवया; मृत मनुष्ट्याला बोलायला लावण्यार्ा चवधी. (राजा.) २. वरील 
प्रसंर्ी, तसेर् र्ोंधळारे् वळेी उपयोर्ी पडिारे एक वाय; नर्ारा. ३.र्ोंधळासारखा एक कुळधमच. [सं. ढक्का] 
(वा.) डाक भरिे –माडं माडंिे; स्थापना, पूजा र्. करून वाये वरै्रे वाजचविे. 
 
डाक, डांक स्त्री. १. टपाल, उतारू नेण्याकचरता घोडे, मािसे ठेवनू केलेली व्यवस्था. २. (साम.) 
टपाल, पोस्ट. पहा : डाकचौकी. [फा.] 
 
डाकघर  पु. टपाल कायालय. 
 
डाकचौकी स्त्री. पु. डाकेर्ी घोडी, मािसे उतरण्यार्ी जार्ा; टपाल, उतारू नेण्याकचरता घोडे र्. 
बिलण्यार्ी जार्ा; टप्पा. 
 
डाकिे, डांकिे सचि. िंाळिे; उफलविे; साधंिे. [सं. राख्] 
 
डाकिे अचि. डार्ाळिे; काळे र्टे्ट पडिे (फळ, शरीर र्.वर). 
 
डाकनोंदपत्र न. पत्र पोस्टात टाकपयार्ी पावती चमळिारे व ते पोर्पयावर स्वीकारपयार्ी सही 
असलेले पोस्टाला चमळिारे पत्र; पजंीकृत पत्र; रचजस्टर पत्र. 
 
डाकपट्टी स्त्री. रुपे, कथील र्.पासून (डाक लावण्यासाठी) तयार केलेली पट्टी; खोटा कलाबतू. 
 
डाकपत्रा न. ताबं्यार्ा रंर् चिलेला पातळ पत्रा. हा अचतशय र्कर्कीत असून जाळीच्या मारे् 
लावतात; चमन्द्यार्ा पत्रा. 
 
डाकपािी, डांकपािी स्त्री. १. डाकपट्टी. २. (ल.) एकी, समेट, चमटवाचमटव. (चि. करिे). ३. 
टप्पा. 
 
डाकपे्रष पु. आपि पोस्टात पैसे भरपयावर चमळालेला पोर्कार्ि. तो नमूि केलेपया पोस्टात सािर 
केपयावर चनर्णिष्ट व्यक्तीला पैसे चमळतील अशी पोस्टाने केलेली सोय; (र्ं.) पोस्टल ऑडचर. 
 
डाकबंगिा पु. प्रवाशानंा उतरण्यासाठी असलेला सरकारी बरं्ला. 
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डाकमिपणत्रका स्त्री. पत्रिारा मतिान करण्यासाठी पाठचवलेली मतपचत्रका. 
 
डाकमुद्रांक पु. १. पोस्टारे् चतकीट. २. पोस्टार्ा चशक्का. 
 
डाकिखा, डांखिग, डांखीि पु. १. िुसऱ्या जातीशी संबधं आपयामुळे झकवा काही बिकमामुळे 
ज्यार्ी बेअब्र ूिंाली आहे असा मािूस. २. शरीराला काही रोर् होऊन तो पूिच बरा न िंापयामुळे अधू िंालेला. 
 
डाकिग, डांकिग चव. १. डाक लार्लेला; िंाळलेला : ‘कीं कसवटीं लाचवता ं सुविासी । 
डाकंलर् चिसे हीन कसी ।’ –भचव ४६·८. २. िूचषत; मचलन; कलंचकत; भ्रष्ट (अब्र,ू नाव, जात र्.). (ल.) 
डार्ाळलेला; र्टे्ट पडलेला; पूवी होऊन रे्लेपया रोर्ाच्या खुिानंी युक्त (शरीर). 
 
डाकवचा, डाकविा पहा : डाकुिा 
 
डाकवदा पु. र्ोरी करिारी, डाके घालिारी एक जात : ‘तसेंर् पेंढारी, रामोशी, काटक, 
डाकविे, ठक र्ोर र्त्याचिकासं राचखलें .’ –लोश ३४७. 
 
डाकव्यवस्था स्त्री. पते्र, पासचल, पैसे र्. पोस्टाने पाठवण्यार्ी व्यवस्था. 
 
डाका पु. १. र्ोरार्ा हल्ला; िरवडा (चि. घालिे, पडिे.). २. (ल.) र्ोरारं्ी टोळी. [झह.] 
 
डाका पु. १. िेवीच्या पूजनार्ा प्रकार : ‘डाका घाचलता ंभवानी । घुमंु लारे् प्रचसद्धपिीं ।’ –अमृता 
५·३६. २. नर्ारा (डमरूच्या आकारार्ा); डंका; कंुभार जातीत वाजचवण्यारे् लाबंोळ्या आकारारे् एक 
र्मचवाय : ‘डाका अनुहात र्जरें । येऊनी अंर्ासी संर्रे ।’ –तुका २८२. ३. पे्रतचसद्धीच्या वळेी झकवा र्ोंधळ 
घालण्याच्या वळेी उपयोर्ी पडिारे एक वाय. [सं. ढक्का] 
 
डाका पु. मरिानंतर बाराव्या चिवशी पे्रतात जीव आिण्यार्ा चवधी, पद्धत. (चि. घालिे). [झह. डाक 
= चपशाच्च, सं. ढक्का, डाचकनी] 
 
डाकाईि पु. िरवडेखोर. पहा : डकाईि २ 
 
डाणकनी, डाकीि, डाखीि स्त्री. स्त्री चपशाच्च; हडळ; जखीि; र्ुडेल. पहा : डंखीि 
 
डाकीि, डाकीव  चव. डाक लावलेला; िंाळलेला; साधंलेला; डाकलर्. 
 
डाकीि भांडे (ल.) ज्याच्या शीलाचवषयी शकंा आहे झकवा ज्याच्या अब्रलूा बट्टा, ठपका लार्लेला आहे 
अशी (व्यक्ती). 
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डाकुिा, डाकोिा,डाकुििा पु. शूरारं्ी एक जात व तीमधील व्यक्ती. हे लोक हस्तसामुचरक, 
भचवष्ट्य, परं्ारं् सारं्ून, डमरू वाजवनू चभक्षा मार्तात. ब्राह्मि पुरुष व र्वळि जातीर्ी स्त्री याचं्यापासून 
िंालेली संतती. [झह. डकौत, डकौचतया, डाक=वाय] 
 
डाकुिी  स्त्री. र्ुटकी; चटर्की; टाळी : ‘िेखोचन वाती वाकुंचलया । पंचडता ंडाकुचलया । वाजचवती 
।’ –ज्ञा १७·९४. [ध्व.] 
 
डाकू पु. लुटारू; िरोडे घालिारा. [झह.] 
 
डाकोटा  न. पखंावंर र्ालिारे, लहान आकारारे् चवमान. 
 
डाकोडाक चिचव. १. टपालाच्या पद्धतीने; टपालघाईने; उलट टपाली. २. (ल.) त्वरेने; लवकर; 
अर्िी घाईने; मार्ात न थाबंता. [फा.] 
 
डाखिा, डाखळ  पु. न. १. फािंी; डहाळी. (ना.) २. (ल.) अंकुर; तरंर्; उमाळा : ‘तैसे दृशयारे् 
डाखळे । नाना दृष्टीरे् उमाळे ।’ –अमृ ७·१४३. 
 
डाखळ स्त्री. र्ोरर्ल्ली. 
 
डाखळ, डाखळा चव. चर्काळ; चर्काने भरलेला (आंबा, काजू र्.). 
 
डाखळिे अचि. १. कुजून डार् पडिे (फळ र्.स); डार्ळिे. २. जुनी पाने टाकत असिे; िंडिे 
(आंब्यारे् िंाड र्.). ३. ऱ्हास पाव ूलार्िे; मरू लार्िे (िंाड). 
 
डाखळिे अचि. १. डाक लावला जािे; िंाळला असिे; डाकील होिे (िाचर्ना). २. डाक 
लावपयाने चहिकस, अशुद्ध होिे (सोने). 
 उचि. १. डाक लाविे; साधंिे; जोडिे; िंाळिे. [सं. राख्] 
 
डाखळिे अचि. (आंबा, काजू याचं्या चर्कामुळे) घशास बाधा होिे; उतिे; अपाय होिे; डार् पडिे. 
 
डाखा चव. डाव्या हातार्ा जास्त उपयोर् करिारा; डावखोरा. 
 
डाखीि  स्त्री. िचक्षिेकडील वारा. [सं. िचक्षि] 
 
डाग पु. िाह : ‘तेिेचत डारे् : र्ीखले–वाहाळचर्ये :’ –उर्ी १०८. 
 
डाग पु. १. वस्तू; चजन्नस; नर्. २. अलंकार; िाचर्ना. [झह.] 
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डाग पु. शतेार्ा तुकडा; नंबर; एका मालकार्ा चहस्सा. २. सीमा; मयािा िाखचविारा खाबं; िंाड 
र्. 
 
डाग पु. (व्यापारी) बरं्ीर्ा माल; बरं्ी. (व.) 
 
डाग पु. १. चखळा र्. तापवनू शरीरावर चिलेला र्टका; डार्पयार्ी खूि. (चि. िेिे) : ‘अण्िा 
बोलतील, चशव्या िेतील, मारतील, डार् िेतील.’ –एपर्ार १९. २. खूि; चठपका; र्ट्टा; तीळ; वि. ३. शुभ्र 
वस्त्राचिकावंर शाई र्.रे् पडलेले चर्न्द्ह. ४. पाप; कलंक : ‘भीतों बहु मानसातं डार्ाते ।’ –मोआचि ११·८८. 
[फा. िाघ; सं. िह्] (वा.) डाग देिे–वमी लारे्ल असे बोलिे; ममावर घाव घालिे. 
 
डाग पु. धातूरे् चछर बंि करण्यासाठी, धातूरे् साधें चशसे चवतळवनू जोडण्यार्ी चिया. 
 
डाग पु. स्त्री. र्ढि; उंर्वटा; र्ढाव; घाटी. पहा : डांग २ ते ५ 
 
डागणचन्ह न. ओळखीसाठी जनावराचं्या अंर्ावर तापवलेपया ठशाने उठवलेले चर्न्द्ह. 
 
डागडुगी, डागडुजी, डागडोजी, डागडूग स्त्री. नीट करिे; पडिंडीर्ी, मोडतोडीर्ी िुरुस्ती (घर, 
फर्णनर्र र्.र्ी); सुधारिा : ‘अवचशष्ट भार्ार्ी तशीर् डार्डुर् करून…’ –स्वका ४३. [फा. िाघ+िोझ्] 
 
डागडूग, डागडूक स्त्री. १. तापिायक र्रं्लता; अल्स्थरता; धरसोड (कतचव्यार्ी जािीव आचि 
कामाबद्दल नाखुषी या संबधंात); मनारे् हेलकावे; अचनश्चय. २. पहा : डुगडुग. [ध्व.] 
 
डागिी  स्त्री. १. डार्; र्टका; र्रका. २. पहा : डाहिी 
 
डागिी स्त्री. िंोंबिाऱ्या भाषिाने िुसऱ्यास चिलेले िुःख. 
 
डागिे सचि. १. भाजिे; र्टका िेिे; पोळविे; लासिे. २. सरबत्ती लाविे; बत्ती लावनू उडवनू िेिे; 
िंाडिे (तोफ, बिूंक). ३. (ल.) ममचस्पशी भाषिाने िुसऱ्याला िुखविे; व्यचथत करिे. ४. (ल.) कलंक 
लाविे; ठपका ठेविे; िूषि िेिे. ५. र्टका िेऊन कातडीवर खूि करिे. [सं. िह्] 
 
डागमुशी स्त्री. खाऱ्या पाण्यातील एक प्रकारर्ा मासा. 
 
डागरहारी स्त्री. (संर्ीत) एक चवचशष्ट र्ायनपद्धती, ही तानसेनाने काढली असे म्हितात. 
 
डागळिे, डागाळिे, डागििे, डागाििे अचि. १. नासण्याने, खराब होण्याने डार् पडिे. (भाकरी, फळे 
र्.); नासिे; खराबिे. २. आजारामुळे काळवडंिे; कृश; कळाहीन होिे. ३. (भाकरी, पोळी) भाजताना 
करपिे; जळिे. ४. (सामा.) कलंचकत होिे. 
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डाणगिा, डाणगना पु. १. अलंकार; भषूिे. २. चजन्नस; नर्. ३. र्ीजवस्तू; वस्त्र, भाडंी र्. पहा : 
डाग [झह.] 
 
डाणगन्सी चव. र्रोिर. (व., घाटी.) 
 
डागीिदार चव. उपकृत; झमधा. (ना.) 
 
डागीि, न, डागेि,डागीिे चव. १. जबाबिार. २. डार्लेला; डार् लार्लेला; कुजलेला : 
‘डाचर्ल भात भरड…’ –आआश े३२. ३. चशक्का, र्रका, डार् चिलेले. ४. डार् पडलेला; मळलेला; कलंचकत. 
 
डागुरवािी, डागुरबािी स्त्री. धु्रपिासह असलेली र्ायनपद्धती. चिल्लीजवळील डार्ूर या र्ावातील 
चब्रजर्िं या र्ायकार्ी र्ायनपद्धती. त्यावरून या र्ानपद्धतीला हे नाव पडले. [झह.] 
 
डागोबा  पु. (बुद्धार्ा) स्तूप; िात, केस र्. सारख्या बुद्धाच्या एखाया पुरलेपया अवशषेावर 
उभारलेला खाबं, स्तंभ, मनोरा, समाधी, स्मारक. [पाली डाबर्] 
 
डाच पहा : डास 
 
डाच पु. (चशविकाम) टार्लेले, िुमडलले कापड. 
 
डाच न. तोंड : ‘तुिंं राकेसार् ंडार् । तुिंं पोट रे केवढं ।’ –बर्ा १११. 
 
डाचिे उचि. १. पहा : डचडचिे. २. (स्वतःर्ा मूखचपिा झकवा िुसऱ्यारे् वमी भाषि) मनात सलिे; 
घोळत असिे; बोर्िे; शपय राहिे; खुपिे. (या अथी अकतृचक प्रयोर्ही होतो.). ३. त्रास िेिे; छळिे; र्ाजंिे. 
[सं. िंश] 
 
डाचर, डाचाड चव. मोठा; अवजड; लठ्ठ; अर्डबबं; र्बिूल; बोंर्ाडा (प्रािी र्.); फार वाढलेला 
(वृक्ष). 
 
डाजिे उचि. पहा : डाचिे. झर्ता लाविे; घोर लाविे; काळजीत पाडिे : ‘हा! हा! तो साधु मनीं अयाचप 
असाधु–वाि–रव डाजे।’ –मोवन १·७१. 
 
डाजिे अकतृचक चि. उष्ट्मा होिे; उकडिे; रु्िमरिे. 
 
डाझिे, डाझळिे अचि. १. थोडे कच्चे व िडस राहिे; काही कच्चेपके्क होिे (आघाताने चपकिाऱ्या 
ल्स्थतीतील फळ). २. न चपकता तसेर् िडस, ताठर राहिे (र्ोळवटपयाने र्ळू र्.). 
 
डाट पु. (संर्ीत) स्वर िाबिे. 
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डाठरिे, डाडरिे अचि. घट्ट, आवळ होिे. (कर.) पहा : दाठरिे 
 
डाडर स्त्री. डुकरार्ी मािी : ‘(रान)डुक्कराच्या… मािीला डाडर असेही म्हितात.’ –चशस १८. 
 
डाडार्िे अचि. र्जचना करिे; आरडाओरड करिे : ‘खवळैला कृतातुं डाडार्ला । की चनिुसुरा 
महाकाळु ओसानार्ला ।’ –चशव १००५. 
 
डाडोर स्त्री. पोटार्ा फुर्ीर भार्; ढेरी : ‘चहरीतार् ंिेनंघेनं । नही डाडोराकरता ।’ –बर्ा २२. 
 
डाप स्त्री. िाब; वर्चस्व; जरब : ‘वठेचबर्ार िािासाहेबारं्ें डापेखालीं र्ैन पडंू िेत नाहीं.’ –पेि १९·७३. 
 
डापका पु. सापळा. (व.) 
 
डािन्या  पु. खंुटा. (व.) 
 
डािरिे, डाभरिे, डाभारिे अचि. १. रार्ाविे; संतापिे; जळफळिे; र्रफडिे; र्वताळिे. २. 
अंर्ावर येिे; टाकून बोलिे; खडसाविे; खेकसिे. 
 
डाब, डांब पु. १. माठ र्. पालेभाजीर्ा िेठ. २. िंाडार्ी लहान फािंी. ३. खळ्याच्या मध्यभार्ी 
पुरलेला खाबं; चतवडा; स्तंभ. ४. सोटा. (बे.) पहा : डांग 
 
डाब स्त्री. चस्त्रयारं्ा एक िाचर्ना; सोने अथवा र्ािंीर्ा कमरपट्टा. 
 
डाब स्त्री. डबके : ‘माझ्या माहेराच्या वाटे । डाबा पान्द्याच्या लार्पया ।’ –बर्ा ८. 
 
डाब स्त्री. म्हातारी स्त्री. (अचह.) 
 
डाबणखळा, डाबखंुटा पु. र्ाडीर्ा किा व बुटे यानंा जोडिारा चखळा. (व.) 
 
डाबडं, डाबिं स्त्री. न. पु. कंुकवार्ा करंडा; कंुकवार्ी डबी. (अचह.) 
 
डाबडुबिी पु. सूरपारंबीर्ा खेळ. (व., ना.) 
 
डाबडूब  चिचव. आकंठ; काठापयंत; तोंडातोंड. (ना.) 
 
डाबर स्त्री. खोलर्ट जमीन. 
 
डाबर न. डबके. (व.) पहा : डबरा. [झह.] 
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डाबरी स्त्री. चव. नैसर्णर्क घटनेमुळे जचमनीला प्राप्त िंालेला खोलर्टपिा : ‘र्ाड्ा डाबरींतून र्ालत 
होत्या.’ –बाचवबु १४४. 
 
डाबि चि. घामेजिे : ‘रामाले िेखपयानं सीता डाबपयासी रे्ली.’ –जलोसा १९८. 
 
डाब्री, डागी, डाग्री, डुब्री, डुगी, डुग्री चव. फुर्ीर व उंर्ीने कमी अशी (मुले). (मंुबई) 
 
डाभ, डाब पु. (हत्यारे ठेवण्यार्ा) कमरपट्टा : ‘वाघनख ह्ाच्या बोटाला । पारं् हत्यारें डाभाला ।’ 
–ऐपो १६३. [झह.] 
 
डाभा पु. चखळ्यार्ा एक प्रकार. 
 
डामगा, डामरगा  न. एक प्रकाररे् भात. (कु.) 
 
डामडूक, डामाडूि, डामाडूळ, डामाडोि, डाया डोि, डावा डोि स्त्री. १. िंर्ा; अराजकता; बडं. २. 
अचनचश्चत, अल्स्थर वृत्ती, स्वभाव; र्रं्ल ल्स्थती (कायार्ी). 
 चव. उद्ध्वस्त; अस्वस्थता उत्पन्न िंालेला, डळमळीत; अस्ताव्यस्त, घाबरे; त्रस्त : ‘सापं्रत तों 
डामाडूल जाहले आहेत.’ –ऐको. [ध्व. डाम, डुक; झह. डामडोल] 
 
डामडौि, डामाडौि पु. १. लवाजमा; र्तमाम; स्वारी; टामटूम; थाटमाट; सरंजाम. २. 
नीटनेटकेपिा; कपडेलते्त व्यवल्स्थत घालिे; अंर्ावर अलंकार र्ढविे; साजशृरं्ार. ३. स्वतःर्ी छानछोकी; 
बडेजाव; भपका; अवडंबर; चमजास; नखरा; चिमाख; ऐट. (चि. करिे, लाविे, चमरविे, लाविे.) : ‘म्हुन 
तरी डामडौल करंू नये आपला चप्रयकरा ।’ –सला ३. 
 
डामर न. पहा : डांबर 
 
डामर स्त्री. चवटी. (कु.) 
 
डाय पु. १. एक िंाड. २. प्रसंर्; काळ. 
 
डाय स्त्री. कला यासारखा एक प्रकारर्ा पळा. (कु.) 
 
डाय पु. िेष : ‘हतबुचद्धर् हा डाया साधाया मानव ेमुचनर्हाडा या ।’ –मोकृष्ट्ि ३६·२०. 
 
डाय पु. ठसा. 
 
डाय पु. केसानंा यायर्ा रंर्. (चि. करिे, लाविे.). [र्ं.] 
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डायअणिणसस, डायाणिणसस एखाया रुग्िारे् मूत्रझपड काम करेनासे िंापयावर रक्तातील त्याज्य पिाथच 
अलर् करून ते काढून टाकण्यार्ी कृचत्रम प्रचिया. [रं्.] 
 
डायि न. पातळ, चपवळा मोठा मासा. (र्ो.) 
 
डायिे न. रोखीने िेण्यात येिारी पट्टी, हक्क. 
 
डायपंच  पु. ठसा िाबनू तुकडे झकवा भोके पाडिारा चर्मटा. [रं्.] 
 
डायरी स्त्री. रोजचनशी; चिनवृत्त; चिनर्या; िैनंचिनी. [रं्.] 
 
डायि स्त्री. िूरभाष्ट्ययंत्रार्ी ० ते ९ िमाकं असलेली व चफरिारी तबकडी : ‘डायल चफरवताना एका 
चवचशष्ट अंकावर बोट ठेवतो.’ –हेतोप्रबो ४. [रं्.] 
 
डायाडोि चव. भयभीत; त्रस्त; घाबरलेला : ‘शहररे् लोक डायाडोल िंाले आहेत.’ –पेि ६·१५७. 
[झह.] 
 
डारि पु. बाबंरू्ा पाळिा. हा बहुधा कैकाडी लोक वापरतात. 
 
डारंबी स्त्री. माजघरातील िार. (र्रंपुरी) 
 
डाराडूर  चव. र्ाढ : ‘तुम्ही डाराडूर िंोपा.’ –एहोरा ३२. 
 
डाि, डािगे, डािगा स्त्री. न. पु. मोठी, पसरट टोपली, परडी; हारा; करंडा : ‘तों र्ार फलांर्ावर 
िािारं्ा डाल… घेऊन मंडळी येत असलेली दृष्टीस पडली.’ –बहुरूपी ४३; ‘तुटक्या डालग्यातं अंडं िेऊन 
कोंबडी बाहेर पडतार्…’ –जैरेजै ८४. 
 
डाि स्त्री. फीत; नवार; िाल. 
 
डाि स्त्री. डहाळी; शाखा; फािंी. 
 न. (ल.) फािंीवरील फळे. (व.) 
 
डािडा  न. भईुमुर्ाच्या तेलापासून बनवलेले वनस्पती तूप. 
 
डाििे, डाळिे उचि. १. (कोंबड्ा र्.) पाटीखाली िंाकिे. २. (ल.) (बायकोने नवऱ्याला) धाकात 
ठेविे. ३. डाबंून, अडकवनू ठेविे. 
 
डाििे, डाळिे उचि. १. ढीर् रर्िे; रास करिे. २. सोडून िेिे; टाकून िेिे. ३. एके चठकािी व्यवल्स्थत 
लाविे, जोडिे. [सं. तल्] 
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डािन, डािान  न. उसाच्या र्रकातील र्ौकट; र्रकार्ा आडवा िाडंा. 
 
डािन, डािान   न. स्त्री. १. मािंि; नािं. २. उसार्ा रस साठचवण्यारे् पात्र, त्यावर िंाकायर्ी 
टोपली. ३. भसुार्ी ने–आि करण्यासाठी बाबंचू्या कामट्यारं्ा तयार केलेला मोठा हारा, पाटी, िुरडी. 
 
डािन, डािान  न. बलै, औत वरै्रे परस्परानंा िेऊन सहकाचरतेने काम करण्यार्ी 
शतेकऱ्यारं्ी पद्धत. 
 
डािपाटी स्त्री. १. लहान डाले. २. (ना.) पहा : डािगे, डािगा : ‘बायाबापड्ा तान्द्ही पोरे 
काखेला मारून डालपाटीत घालून रानात कामाला जात.’ –बनर्र २५. 
 
डािी स्त्री. १. मोठी टोपली. २. आंबे, खरबुजे, रानशिेी र्. वाहून नेण्यासाठी जनावरावर लाितात ती 
कामर्लाऊ चविलेली हलकी पाटी. ३. (पत्रावळी, पाने र्.र्ा) भारा; ताटी; र्ठ्ठा. ४. झशकाळे; कावड. ५. 
कावडीतील एका बाजूरे् ओिें. ६. फळारं्ी करंडी. ७. (ल.) फळफळावळीर्ी भेट. ८. चशपतर. [प्रा. डल्ल; 
सं. डालक] 
 
डािी स्त्री. सामानभरतीर्ी र्ाडी. (व.) [झह. डाला] 
 
डािी स्त्री. वैरभाव; खंड; स्पधा; र्ुरस. (चि. बाधंिे). [झह.] 
 
डािीबंद चव. र्ढाओढ करिारा; प्रचतपक्षी. [झह.] 
 
डािे न. र्ाडर्ी, मडकी वाहून नेण्याकचरता र्ाढव वरै्रे जनावरावंर लाितात ती साटी; माकि. 
(व.) पहा : डाि, डािी 
 
डािे न. र्रजीक; डालन. (मावळी) पहा : वारंगोळे 
 
डाव पु. १. खेळण्यार्ी वळे, पाळी, बारी; खेळी. २. खेळ (बुचद्धबळ, सोंर्ट्या, र्ेंडू र्.र्ा). ३. 
(कवड्ा, फासे र्.) टाकिे; फेकिे; फेक (चि. टाकिे). ४. फाशारें् िान (चि. पडिे). ५. हार; पराभव; 
खेळातील हात; पाने. ६. खेळण्यार्ा पट (कापड, लाकूड, फळा, जमीन र्. वर काढलेला). (राजा.) ७. 
जाड, वजनिार कवडी. (व.) [फा. िार्व] (वा.) डाव घोणषि करिे – (चिकेट) काढलेली धावसंख्या 
चवजयाला पुरेशी वाटपयाने सवच खेळाडू बाि िंालेले नसले तरी डाव संपपयारे् जाहीर करिे. डाव देवाचा 
– (खेळात) िेवाला पचहले िान िेिे : ‘लरे्र् तो म्हिाला हा डाव िेवार्ा. सुनंिाला हें आवडलें  नाहीं.’ –
सुिे ६. डाव पडिे –१. प्राप्त होिे; घडिे. २. फाशाने खेळिे : ‘चमया ंनक्षत्रीं डाव पाडावा । र्रं र्ेंडुवालार्ीं 
िेयावा I’ –ज्ञा ११·५८१. डाव िेडिे–अंर्ावर आलेली बाजू फेडिे. डाव बसविे –(सोंर्ट्या) रंर्सही 
िंालेपया र्ारी सोंर्ट्या आपपया पटावरील घराच्या तीन रारं्ापंैकी मधपया रारें्त चवचशष्ट रीतीने बसचविे. 
डाव िागिे –अंर्ावर बाजू येिे; हरिे. 
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डाव पु. १. योग्य वळे; प्रसंर्; हंर्ाम; अनुकूल काळ; संधी. २. अंमल; र्लती; अचधकारार्ी वळे, 
चिवस. ३. अचधकार; ताबा; आटोका. [फा. िार्व] (वा.) डाव उचटिे, उचििे –महत्त्वाकाकं्षा धरिे; एखािे 
मोठे काम अंर्ावर घेिे. डाव हाििे –जय चमळविे; झजकिे : ‘तो म्हिाला, ‘बाईजी, काल मी मोठ्ठा डाव 
हािला.’ –कोसला २७३. 
 
डाव पु. १. िेष; मत्सर; वैर; डंख. २. डावपेर्; युक्ती; बेत; योजना; रु्प्त हेतू; कपट; कट; कावा; 
कारस्थान. (चि. खेळिे). [फा. िार्व] (वा.) डाव करिे –पेर् टाकिे; व्यहू रर्िे : ‘तुम्ही भोसपयारं्ी 
मंडळी डाव करण्यात भारी हुशार.’ –श्रीयो ८. डाव साधिे –१. झजकिे; िेष बुद्धीने िुसऱ्यारे् नुकसान 
करिे; कपटाने संधी साधून शत्रलूा मारिे. २. सूड उर्विे. 
 
डाव पु. मासे पकडण्यासाठी तयार केलेला (कृचत्रम) डोह. 
 
डाव स्त्री. कटवा; मोठी पळी. पहा : डव 
 
डाव पु. लोखंड तापवनू केलेले चर्न्द्ह; भाजपयार्ा डार्. पहा : डाग १ 
 
डाव पु. एक प्रकाररे् जहाज; र्लबत. (को.) 
 
डाव पु. मृत शूरारे् उग्र चपशाच्च; भतू. 
 
डाव पु. बसण्यार्ी जार्ा; अड्डा; कट्टा; खेळण्यार्ी जार्ा. 
 
डावके न. संर्य; भाडंवल; साठा; र्ंर्ाजळी; पुजंी. पहा : टावके 
 
डावखुरा, डावखोरा चव. १. डावरा; डाव्या हाताने काम करिारा. २. (ल.) रै्रचशस्त; अव्यवल्स्थत 
(कामधंिा). 
 
डावखोर चव. डाव खेळिारा; कारस्थानी : ‘लाडंरे् लई डावखोरे हावीत.’ –परेपा १६. 
 
डावघाव पहा : घावडाव 
 
डावडाव कचका (मुलींच्या) खेळातील एक संज्ञा. खेळात ज्या मुलीवर डाव असेल ती जर नाकबूल िंाली 
तर मुली ‘डावडाव कर्का, कंुभारी कर्का, आमर्ा डाव फोडून या’ ह्न असे म्हित चतला चर्डवतात. 
 
डावडुबिी, डाबडुबिी स्त्री. सूरपारंबीर्ा खेळ. 
 
डावपेच पु. १. कुस्तीतील खुबीिार डाव; खेळी; पेर्; काव;े खुब्या; मल्लाचं्या युक्त्या. पहा : पेच. २. 
तंत्र; योजना; खुब्या; लटपटी; छके्कपंजे; क्लृप्त्या; व्यहूरर्ना; धोरिे; काटशह; प्रचतशह; चहकमती; 
लबाड्ा; मोरे्बिंी : ‘सैचनकी जीवनातील धोके व डावपेर्… ’ ह्र स्वािै ८६. 
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डावरिे  उचि. िटाविे; धमकाविे. [सं. दृ] 
 
डावरा चव. पहा : डावखुरा. (वा.) डावरा नेसिे –(धोतर र्.र्ा) कसोटा उजवीकडे आििे. 
 
डावरा पु. आकाराने एकसारखे नसिारे झशर्; बेडौल, वाकडे झशर्. (को.) 
 चव. वाकड्ा झशर्ार्ी (र्ाय, म्हैस र्.). 
 
डावििे, डावळिे उचि. १. जाताना (र्ाव झकवा र्तर र्ोष्टी) डाव्या बाजूस टाकिे; डावी घालिे. 
२. (ल.) चनष्ट्काळजीपिाने, चतरस्काराने बाजूला, िूर फेकून िेिे; बाजूला टाकिे; र्ुकविे. ३. त्यार् करिे; 
सोडून िेिे; िुलचक्ष करिे; टाळिे; वर्ळिे; अव्हेर, उपेक्षा, अनािर करिे : ‘चभकारीं साचंडलें  त्यार्ें घर । 
अचतथी डावचललें  चनरंतर ।’ –एभा २३·९२. ४. िेवाने डाव्या बाजूर्ा कळा सोडिे; कौल न िेिे. 
 
डाविी स्त्री. १. (लचडवाळपिे) माजंरार्ा पजंा. २. लाकडार्ी पळी; लहान डाव. ३. (माजंरार्ा) हात, 
पजंा : ‘पैशावर डावपया मारून ते र्ोळा केले.’ –जैरेजै ६२. 
 
डावा पु. िाचंतवािी; पचरवतचनवािी. 
 
डावा चव. १. उजव्या बाजूच्या उलट; वाम बाजूर्ा. २. कमी प्रतीर्ा; र्ौि; कमअस्सल; उिा; कोता; 
कमी; अपचरपक्व. [ऑल्स्रक डवाल] (वा.) डावा करिे –बाजूला सारिे; त्यार् करिे : ‘अपप्रवृचत्तर्ा 
अव्हाटंा । डावा केला ।’ –ज्ञा ७·१२५. 
 
डावाडाव चिचव. आवाडाव; उपद् व्याप. 
 
डावाडोि चव. चवस्कळीत; उत्साहरचहत; चनबचळ. 
 
डावा पक्ष (राज्य.) १. चवचधमंडळात अध्यक्षाच्या डाव्या बाजूला बसिारी व सत्ताधारी पक्षाच्या 
चवरुद्धपक्षीय मंडळी. २. साधारिपिे समाजवािी, साम्य (माक्सच)वािी चवर्ारसरिीर्ा पक्ष. 
 
डावी पु. लपंडाव र्. खेळातील भोज्या. (ना.) 
 
डावी चव. सव्य; वाम (बाजू); उजव्याच्या उलट. (वा.) डावी उजवी देिे, सांगिे, बोििे –नकार 
झकवा होकार िेिे. डावी करिे –खािेंपालट करिे (चवशषेतः मनुष्ट्यार्ा मृतिेह स्मशानात नेताना). डावी 
घाििे –१. डाव्या बाजूला टाकिे, सोडिे; डावलिे. २. िेवाचिकानंा डाव्या बाजूने प्रिचक्षिा घालिे. डावी 
देिे, गुढी देिे –चवनंतीअमान्द्य करिे, नाकारिे. (एखाद्याच्या) डावी पेटिे –एखायाचवषयी मत्सराने 
भडकून जािे; एखायावर अचतशय रार्ाविे; जळजळिे. 
 
डावी उजवी, डावे उजवे स्त्री. न. र्ोराचिकारं्ा एकीकडला हात व एकीकडला पाय (डावा हात व उजवा 
पाय झकवा उजवा हात व डावा पाय) कापिे. (चि. करिे). (वा.) डावेउजवे करिे –पक्षपात करिे. डावे–
उजवे कळिे –तेढे–सरळ जाििे; व्यवहारोपयोर्ी र्ातुयच असिे. (को.) 
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डावीकडचे न. जेविाच्या ताटातील डाव्या बाजूरे् खाय पिाथच (मीठ, झलबू, र्टिी, कोझशचबरी 
र्.). २. कोितेतरी एक तोंडीलाविे. 
 
डाव ू पु. (राजा.) पहा : डाऊ 
 
डावे–उजवेपि  न. पक्षपातीपिा; कमी–अचधकपिा; उच्चनीर्ता : ‘चविते्ततले डावउेजवेपि 
काहीही असो, त्यारं्ा ध्यास अर्िी बावनकशी.’ –चवशा (प्रस्तावना) २·२८. 
 
डावे बोडद र्लबतार्ी डावी बाजू. 
 
डावेरी  स्त्री. (र्ंचजफार्ा खेळ) आपपया डाव्या बाजूच्या र्ड्ाकडून आलेली िेिी. 
 
डास पु. १. र्ोमाशी. २. लहान, काळसर, उडिारा, िंश करिारा, िलिलीच्या जार्ी राहिारा 
कीटक; मच्छर; मुरकूट; चर्लट. ३. िंश; र्ावा. (चि. घेिे) : ‘ज्या हातातं ते कार्ि होते त्या हातार्ा डास 
घेण्यार्ा त्यार्ा बेत चिसला.’ –माबा ३८२. (को.) ४. र्ावलेला भार्. ५. डाव; िेष; हेवा. (चि. धरिे). 
(ना.) [सं. िंश्] 
 
डासखोर, डासऱ्या चव. भाडंकुिळ. 
 
डासि स्त्री. माऱ्यार्ी जार्ा : ‘मोर्लारे् आघाडीस डासि पाहून तोफारं्ी मारचर्री करावी.’ –पेि १·६२. 
 
डासळिे, डासाळिे उचि. १. डसिे; र्ाविे (डास, साप र्.नी). २. कुरतडिे; िात लाविे; नासून 
टाकिे (माकडाने एखािे फळ). [सं. ध्रस्] 
 
डाह, डाहो पु. िाह; अंतस्थ उष्ट्ितेर्ी विेना; अंतिाह : ‘अवलोकनें चनवाला वाटे संसारजन्द्य जो 
डाहो ।’ –अकक २. [सं. िाह] 
 
डाहि पहा : डसाि, ढसाि [सं. िाह] 
 
डाहि न. र्रर्ट; साडंपािी; त्यारे् डबके. 
 
डाहिी स्त्री. डार्ण्यारे् लोखंडी हत्यार; डार्िी. 
 
डाहण्या  चव. आंबटढाि. 
 
डाहळ पु. िंाडाच्या फायंा, छाट, काट, कवळ. [सं. िल्] 
 
डाहळा पु. १. ओपया हरभऱ्यारे् रोप. २. वाटािा, लाख यारें् रोप. ३. डहाळी; कोवळी फािंी. [सं. 
िल्] 
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डाहारिे अचि. १. अंर्ाला लार्िे : ‘वावटळ पडूचन ठाये । सबलु डाहारला आहे I’ –ज्ञा १७·१४३. 
२. प्रचसद्ध होिे, असिे; डाहोर होिे : ‘मर् र्िंतेचस वाळलें  । जें मीपिे वीि डाहारलें  I’ –ज्ञा १५·२६७. [सं. 
राघ्] 
 
डाहारा पु. खड्डा; घाि पाण्यारे् डबके; डाहि; खाडा; र्ार. (व.) 
 
डाहाळी  स्त्री. फािंी : ‘यापरी चनराळीं । वाढे संकपपनार्ी डाहाळी ।’ –ज्ञा १३·५०. [सं. िल्] 
(वा.) डाहाळ्या पडिे –लुळा पडिे; चनबचल होिे. (व.) 
 
डाहोर चव. प्रचसद्ध. [सं. राघम] 
 
डाय चव. (नाचवक) पुष्ट्कळ पािी असलेला समुरार्ा भार्. (कु.) 
 
डाळ स्त्री. भरडलेले चििल धान्द्य (हरभरा, तूर र्.). (वा.) डाळ गळिे, णशजिे –र्ालिे; अनुकूलता 
असिे; िाि लार्िे; म्हिण्याप्रमािे होिे : ‘एका नानारं्ी श्रीमंतापंाशी मात्र डाळ र्ळत नाहीं.’ –ऐको. डाळ 
नासिे –१. होत असलेले काम चबघडिे : ‘सवचत्र यानं डाळ नासली.’ –रानर्ंर्ा ७५. २. (मूल, बायको 
र्.नी) चनरुपयोर्ी, आळशी बनिे. ३. उमचट बेचफकीर बनिे. डाळ महाग करिे –मस्तीला येिे; माजिे. 
आपल्या पोळीवर डाळ ओढिे –स्वतःर्ा फायिा करून घेिे, स्वाथी, आप्पलपोटे बनिे. (कर.) 
 
डाळ, डाळा पु. रास; र्ंजी; ढीर्. [सं. िल] 
 
डाळ, डाळी पहा : डाहळ : ‘धचरता मूळ सापंडे डाळI’ –िाचवधा २३१. 
 
डाळ स्त्री. र्वत, पेंढा रर्ण्यासाठी िोन हात रंुिीर्ी, िाडंक्यार्ी साटीवर बाधंली जािारी र्ौकट. 
(कुलाबा, को.) 
 
डाळकि, डाळगोटा, डाळणपठ्या, डाळपीठ, डाळरोटी शब्द ‘दाळ’मध्ये पहा. 
 
डाळगा पु. कळण्यापेक्षा मोठी किी असलेली डाळ. (कर.) 
 
डाळगी स्त्री. मोठा हारा, पाटी. (को.) 
 
डाळगे न. १. कडवा (वाल) र्ाळण्यार्ी बाबंूर्ी र्ाळिी. २. पहा : डािगे 
 
डाळिे उचि. मातीच्या झभती पावसाने खराब होऊ नयेत म्हिून त्यावर पळसार्ी पाने व माती टाकिे. 
 
डाळिे स्त्री. टाळिे; र्ुकविे; कळून िेिे : ‘आिीक आिवीचत : म्हिौचन बार्सें डाळिी करुचन भीतरी 
रे्ली :’ –लीर्उ ४४२. 
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डाळप न. िेवाच्या व िेवर्ाराच्या नावाने चिलेले भोजन. (र्ो.) 
 
डाळप न. रास घालिे, करिे. (राजा.) 
 
डाळवांगे न. वारें् घालून केलेली डाळीर्ी आमटी. 
 
डाळंब, डाळंबी पहा : डाकळब 
 
डाळा पु. रंुि र्टई. (कु.) पहा : डाळी 
 
डाळा पु. ढीर्; र्ळत. (वा.) डाळा डाळिे – (लग्न, संसार र्.च्या) सामानसुमानार्ी व्यवस्था, 
जुळवाजुळव करिे; माडंामाडं करिे; तडीस नेिे. 
 
डाळाडाळ स्त्री. १. रास, ढीर् (करिे). २. जमवाजमव; जथाजथ (शते र्.र्ी). 
 
डाकळब स्त्री. न. १. डाझळबारे् िंाड; अनार. २. त्यारे् फळ. [सं. िाचडम] 
 
डाकळबवान न. डाझळबी रंर्ारे् लुर्डे : ‘डाझळबवाने जासवाने ।’ –वसेीस्व ९·१५०. 
 
डाकळबी  स्त्री. १. डाळीर्ा िािा; चििल धान्द्यार्ा अधा भार्. २. वालाच्या चबरड्ा प्रत्येकी 
(डाळ) : ‘साडेिहा वाजता ंसुद्धां… चभजू घातलेपया डाझळब्या उपसून बसायर्ी.’ –पडघ ५७. ३. (मुलाचं्या 
भाषेत) कातडीवर घासून आिलेला ताबंडा चठपका. (चि. करिे, िाखचविे.). 
 
डाकळबी  चव. १. डाझळबाच्या िाण्याच्या रंर्ाप्रमािे, आकाराप्रमािे. २. डाझळबी रंर्ारे् वस्त्र. 
 
डाकळबी बाळ्या एक िाचर्ना; बाळ्यारं्ा एक प्रकार. 
 
डाळी स्त्री. राजारे् चशरस्त्राि. 
 
डाळी स्त्री. १. बाबंरू्ी र्ौकोनी व उथळ पेटी. २. र्टई; आंथरी; तट्ट्ट्यार्ा तुकडा (तीन हात रंुिीर्ा) 
: ‘चबजलीच्या र्ावंीं चतला (र्टईला) डाळी म्हितात.’ –धाधो २१९. (राजा., कु.). ३. पहा : डाळी (र्तर 
अथी). 
 
डाळुक स्त्री. लहान डहाळी. (प्रा.ं) 
 
डाळे न. (भसू, केरकर्रा र्. नेण्यासाठी) खुली अथवा चवरळ चविलेली पाटी. 
 
डाळे न. हरभरा र्. भाजून त्यारे् फोल काढून टाकून तयार केलेली डाळ. 
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डाळे न. बुर्डीरे् भोकर. (र्ो.) 
 
डाळे न. जोड्ाच्या तळव्यार्ा पुढर्ा भार्. 
 
डां 
 
डांक स्त्री. डाकीि. [सं. डाचकनी] 
 
डांकिे अचि. िंश करिे : ‘डाकुं लार्ला जेयाचंस । तो हारु िाचव तेयाचंस ।’ –चिपु २१·१३३. 
 
डांका पु. मोठा नर्ारा. 
 
डांग स्त्री. केळीरे् संपूिच पान. 
 
डांग स्त्री. पु. १. (कळकार्ी) आकडी; मेढा; बुधं्यास वाकि असिारा वळूे (हाती धरण्याच्या उपयोर्ी); 
लाबं काठी; िाडंा : ‘एऱ्हवी िोरीचर्या उरर्ा । डारं्ा मेळचवता ं पैं र्ा ।’ –ज्ञा १५·२५१. २. कळकाच्या 
मुळापासून फुटलेला बाकिार कोंब. 
 
डांग स्त्री. चविकामातील जुपिी. (प्रा.ं) पहा : जंुपिी ३ 
 न. कळकार्ी िोन उभ्या िाडंक्यार्ी र्ौकट. यावर कोष्टी आपली फिी तयार करतात. 
 
डांग स्त्री. एक प्रकाररे् र्वत; तृि. 
 
डांग स्त्री. पोफळीच्या बारे्तील र्ार वाफ्यारं्ा एक भार्. 
 
डांग स्त्री. टारं्; ढारं्. (चि. टाकिे). 
 
डांग पु. न. १. नाचशक व सुरत चजपह्ात पसरलेला जंर्ली, डोंर्राळ व र्ढिीर्ा प्रिेश. २. रस्त्यार्ा, 
जचमनीर्ा र्ढता भार्; र्ढि. (को.) ३. सुळाजवळर्ी पवचतार्ी एकसारखी र्ढि. ४. टेकडीर्ी र्ढि व 
उतरि. ५. उंर्वटा; लहान टेकडी; टेकाड; उंर्–सखल, खार्खळरे् असलेला भार् : ‘चतये न खेळती डारें् 
चर्खल वोहळाचर्ये ।’ –भाउर्ी ६९१. ६. झखडीत अथवा अरंुि िरीत असलेला िंाडीर्ा प्रिेश; (सामा.) 
िाट िंाडी : ‘चिव्यरुमारं्ी डारं्ें िाटें I’ ह्न मुआचि ४·१०८. (को.). ७. टेकडीरे् चशखर, टोक. ८. जंर्ल : 
‘भोवताली िंाडीर्ी डारं् भारी होती.’ –भाब ३५. (माळवी) [झह. िारं्] 
 
डांग चव. िाडंर्ी; रानटी; िाडं; उमचट; िूर. [झह. िारं्] 
 
डांग, डांगी स्त्री. फािंी; डहाळी. (व.) [झह. िारं्] 
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डांग पु. िरख; अचधकार; पि; सत्ता : ‘परंतु पाचटलकीर्ा डारं् त्याजकडे र्ालत नव्हता.’ –मर्सा 
१६·४. 
 
डांग पु. भाताच्या रोपार्ा झकवा काडीर्ा वर आलेला भार् : ‘डारं् िेऊन भात उठले व त्याने आपपया 
लोंबी वरच्यावर उर्लून धरपया.’ –आआश े३७६. 
 
डांगगाव न. पवचतपाया याजवळरे् झकवा टेकडीच्या उतारावररे् र्ाव. 
 
डांगि, डांगाि न. जंर्ली प्रिेश; डोंर्राळ मुलूख : ‘अकोले… अर्िी मार्ासलेला भार्. त्या भार्ाला 
डारं्ि म्हिूनर् ओळखीत.’ –स्मर्ा १५४. 
 
डांगर स्त्री. काळ्या भोपळ्यार्ा वले. 
 न. काळा भोपळा : ‘काही डारं्रफळे वाटोळी व काही लाबंोडी असतात.’ ह्न फचर् ९५. 
 
डांगर न. डारं्रकूट; चतखट, मीठ व कािंा घालून कालवलेले उडिारे् पीठ; पापड बनचवण्यासाठी 
केलेला पिाथच : ‘डारं्र हा र्टक्यार्ार् प्रकार आहे.’ –पाकचसद्धी ११४. 
 
डांगर पु. भात; साळ. [रु्ज.] 
 
डांगर न. खरबजू. (व. खा.) 
 
डांगरटी, डांगुरटी स्त्री. १. डारं्ोरा; िवडंी. २. (ल.) प्रचसद्धी : ‘या बोलार्ी डारुं्रटी । चतथें प्रचसद्धी 
आलीं चकचरटी ।’ –ज्ञा १८·२८१. 
 
डांगरी चव. स्त्री. डारं्वि; डोंर्री; टेकडारं्ा : ‘परर्िे डारं्री प्रातं खानिेश.’ ह्न थोमारो १·३२०. 
 
डांगििे सचि. उडवनू लाविे; झशर्ानंी ओरखडे काढिे : ‘माझ्या म्हशीनं चतला पाठीमार्नं 
डारं्लंली.’ –र्ोतावळा ९७. 
 
डांगवि न. डोंर्राळ मुलूख. पहा : डांग 
 चव. डारं् िेशासंबंधी; डारं् िेशातील. 
 
डांगवी स्त्री. ख्याती; प्रचसद्धी : ‘बहुत जोचडपया पुण्यराशी । डारं्वी िंाली िेशोिेशीं ।’ –मकसा ३६·५९. 
 
डांगवीया चव. डोंर्री; िाडंर्ी : ‘कोठें म्हिता ंलाज नाहीं डारं्वीया घोडी ।’ –भपसं ३०. 
 
डांगशी स्त्री. लहान, बारीक फािंी; डहाळी. (को.) 
 
डांगळ पु. हरिार्ी एक जात; साबंर : ‘त्या कळपातला नर डारं्ळ झकचर्त कुतूहलाने…’ ह्न जाि २०५. 



 

 

अनुक्रमणिका 

डांगळ चव. मोठा वाढलेला. (व.) पहा : ढांगळ 
 
डांगळा, डांगळी  पु. स्त्री. १. लहान फािंी; डहाळी. २. वाकड्ा मुठीर्ी काठी. 
 
डांगी चव. १. डारं् प्रिेशातील; डारं्संबंधी; डोंर्राळ. २. जंर्लात, डोंर्रात राहिारा. ३. माळव्याच्या 
पूवच भार्ातील अरण्यातून राहिारी एक रजपूत जात. पहा : गोंड 
 
डांगी स्त्री. डारं् भार्ातील लोकारं्ी बोलीभाषा. 
 
डांगी, डांगे, डांग्या पु. जकातीतील अचधकारी. जकाती कारकून हा पतकीच्या हाताखाली 
असतो. याच्याकडे साधारितः बैल मोजण्यारे् काम असते. (को.) पहा : डांग्या 
 
डांगोर पु. एक प्रकाररे् र्ािे. 
 
डांगोरा पु. १. िवडंी; िौंडी; डंका; हाकाटी; जाचहरात; प्रर्ार; उद्घोष : ‘िोषामंाजीं जया वीरा । 
वाडपिार्ा डारं्ोरा । तो िंभ ु ऐसा ।’ –ज्ञा १६·१७. २. प्रचसद्धी; कीती; लौचकक. (वा.) डांगोरा णपटिे, 
वाजणविे –१. जाहीर, प्रचसद्ध करिे. २. उघडकीस आििे. 
 
डांगोरी (एकादशी) स्त्री. ज्येष्ठ वय एकािशी. 
 
डांग्या पु. पढंरीच्या चवठोबार्ा र्ोपिार : ‘डारें् हे जिू िेवारे् र्ोपिारर् होत. ते प्रत्येक पूजेच्या वळेी 
सोन्द्यार्ी व रूप्यार्ी घाटी घेऊन कमानीत उभे असतात.’ –पचंव ५७. 
 
डांग्याखोकिा पु. सासंर्णर्क व िीघचकाळ चटकिारा खोकला. चवशषेतः लहान मुलानंा होतो. 
 
डांडिे अचि. र्जचना करिे : ‘तंव तंव डाडंाचत उठ : रसना–लासंी’ ह्न उर्ी २०·१९७. 
 
डांडोरा  पु. केळीर्ा खंुट; खोड. [झह. िण्डा] 
 
डांडोरा  पु. डारं्ोरा. पहा : ढांडोरा, ढांढोरा 
 
डांपिे उचि. िंाकिे; ढापिे; िंापिे : ‘येका ंअंिकारें् डापंले डोके…’ –चिपु. २५·६३. 
 
डांणपििे सचि. िंाकले जािे; ढापले जािे : ‘जेसु मोर्से डापंलेचत । एचलअ आिीं करोचन ।’ –चिपु 
(Ⅱ) ३४·४८. 
 
डांब, डांभ पु. पहा : डाभ, डाब : ‘तंव ंिापाचतया ंधारारं्ें । सुिशचन काचढलें  डाबंेरे् I’ –चशव १०७८. 
[झह. डाब] 
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डांबिे, डांभिे उचि. १. पुरिे; हलिार नाही असा बसचविे (खाबं र्.). २. थाबंवनू ठेविे; अडकवनू 
ठेविे; जखडिे; बाधंिे (मनुष्ट्य, प्रािी र्.) : ‘शाळेत चजथें मुलें  बसायर्ीं चतथें शळे्या डाबंायच्या.’ –जाचंि 
७०. ३. अटक करिे; पकडून ठेविे. 
 
डांबर न. मासातं चशरलेला मोठा काटा. (को.) 
 
डांबर पु. आसाच्या वरर्ी व साटीच्या खालर्ी उभी फळी; बुटे. 
 
डांबरणखळा पु. खोबळा व आस यानंा भोक पाडून बसचवलेला चखळा. पहा : डाबणखळा 
 
डांबर न. िर्डी कोळशापासून चमळिारा काळ्या रंर्ार्ा, चर्कट व पाण्यात न चवरघळिारा एक 
पिाथच, रोर्ि. [रं्. डॅमर] (वा.) डांबर िाविे – (तोंडाला काळे, डाबंर फासून) जाहीरपिे नार्क्की करिे. 
 
डांबरट, डांबऱ्या  चव. १. डाबंरासारखा; डाबंर लावलेला. २. चनर्रर्ट्ट; चनलचज्ज; कोडर्ा; 
चनलाजरा; िाडंर्ा; डाबंीस; लबाड; बेरड. : ‘जमातर् डाबंरट आहे.’ –फचकरा ८६. 
 
डांबरबत्ती स्त्री. िारूर्ी वात. 
 
डांबरिे, डांबारिे,डांभरिे, डांभारिे पहा : डंबरिे, डंबारिे, डंभारिे 
 
डांबरिे, डांभरिे अचि. खोटी र्ोष्ट खरी आहे अशा बढाईने सारं्िे. (कु.) 
 
डांबराची गोळी पाढंऱ्या रंर्ार्ी, स्फचटकी, उग्र वासार्ी, कीटकनाशक, डाबंराच्या उध्वचपातनापासून 
चमळिाऱ्या पिाथांपासून तयार केलेली र्ोळी. 
 
डांबरी, डांबुरकी, डांबुकी स्त्री. (बलैर्ाडी) बावखडा. (बे. ना.) 
 
डांबरीकरि न. रस्त्यावर खडी टाकून, त्यावर तापवलेले डाबंर ओतून तो पक्का करण्यार्ी रीत. 
 
डांबारा पु. सूज; फुर्ोटा. पहा : डांभारा १ [सं. डंबर] 
 
डांणबर पु. भाडं्ारे् बिं केलेले तोंड; िािरा. 
 
डांबीर न. जोड; िंाकि : ‘मर् र्ोसावी स्त्री कचरर्ीए करारुं्ळीरे्चन नखें करूचन तें डाबंीर उघडीलें  :’ 
–लीर्उ ३०९. 
 
डांबीस, डांणबस, डँबीस,  डँणबस चव. ठक; लबाड; हरामखोर : ‘आता मी जातो आचि त्या डाचंबसार्ा 
तपास लार्ला तर पाहतो.’ –भचि १७४. [रं्. डॅम्डबीस्ट] 
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डांभिे (बिूंक) सचि. वाघ र्. चशकार बिुंकीच्या माऱ्यात सापडेल अशी बिूंक ठेविे, संधान करिे. 
 
डांभा पु. १. िुबेळका खाबं; स्तंभ; मेढा. २. खंुटा; खाबं (कंुपिार्ा, रु्रे बाधंण्यार्ा). ३. (ल.) सोट; 
खोड. ४. उंर् वाढलेले, जोरिार पीक; उत्तम पीक आलेला शतेार्ा भार्. 
 
डांभा पु. डौल; र्वच; ढोंर् : ‘त्या पािुकारं्ा र्रुडा डाभंा ।’ –सारुह ५·३०. [सं. िंभ] 
 
डांभा डचका उत्तम, सोळा आिे पीक. (चि. येिे). पहा : डांभा ४ 
 
डांभारिे उचि. १. खाबंाला बाधंिे, चखळिे. २. तापून लाल िंालेली चठकरी (आमटी, ताक र्.) 
पिाथात बुडवनू तो पिाथच रु्िकारी करिे; चठकरीर्ी फोडिी िेिे. 
 
डांभारिे अचि. र्डफडिे; डाफरिे. 
 
डांभारा  पु. १. (पोट, र्ळू यारं्ी) फुर्वटी; सूज. २. जड होऊन ढर्ाला आलेला िंोल. (चि. 
धरिे). [सं. िंभ] 
 
डांणभक  पु. लौचकक, िजाप्रमािे करावयार्ा मानसन्द्मान : ‘डाचंभक पूवचवत् र्ालिे तो पुढें 
श्रेहेस्नेह वाढलीयाउपर र्ालेल.’ –ऐको ३०४. 
 
णड 
 
णडकिे उचि. चर्कटिे. [सं. चिह्] 
 
णडकदािी, णडगदािी स्त्री. झडक; झडकार्ा रव; र्ोंि. (अचह.) 
 
णडकमि स्त्री. िीपमाळ : ‘उजव्या बाजूला एक िीपमाळ –चडकमल आहे.’ –एहोरा २·४. 
 
णडकर चव. चर्कट; चर्कटिारे. 
 
णडकरा, णडकरी  पु. स्त्री. मुलर्ा, मुलर्ी. (खा.) 
 
णडकविे, णडकणविे, कडकविे, कडकणविे उचि. डकविे; र्ोंिाने चर्कटविे. 
 
णडकशी, णडगशी  स्त्री. १. कोवळा कोंब; िेठ; टोक (पान र्.रे्); चटकशी; अंकुर. २. अग्रभार्; 
टोक : ‘मोर्रीच्या चडकशा, सुरंर्ीरे् झकवा बकुळीरे् नाजूक र्जरे…’ –सह्ाचर २९२. 
 
णडकामािी, णडकेमािी, कडकमािी स्त्री. एक िंाड व त्या िंाडार्ा औषधी र्ीक. [झह., रु्.] 
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णडकारिे सचि. चधक्कारिे; हाकलिे : ‘येकािा स्रस्ट येईल तुजहोऊचन । मर् तुज चडकाचरल 
येजमाचन ।’ –चिपु (Ⅱ) ३६·७०. 
 
णडकाळ, णडकेरा  चव. चर्कट; चर्काळ (आंबा, फिस र्.). (राजा.) 
 
णडकी स्त्री. स्कूटर, टॅक्सी, कार र्.मध्ये सामान ठेवण्याकचरता असलेली छोटी जार्ा. 
 
णडणक्र, णडक्री, णडगरी स्त्री. चनकाल; हुकूमनामा; चिवािी कोटार्ा चनकाल : ‘एका सावकाराने पार् 
हजार रुपयारं्ी चडिी त्याच्यावर लावली होती.’ –र्ाचलब १२. [र्ं.] 
 
णडखळ, णडखूळ,णडखळी, णडखुळिी, णडखोळी, णडकोळी न. स्त्री. १. भातारे् ढेकूळ, र्ोळा. २. घट्ट 
चवरजलेले िूध; र्क्का; िही; घट्ट केलेला आंब्यार्ा रस. ३. मातीरे् ढेकूळ : ‘सभ्योल्क्त आयकों िे रे न चशळेला 
अपाय जो चडखळा ।’ –मोसभा ५·११७. ५. (सामा.) र्ोळा; घट्ट भार्. 
 
णडगणडग (उद्र्ा.) मुलानंा लाडीकपिे खेळचवण्यार्ा शब्ि. 
 
णडगिी  स्त्री. यारी. 
 
णडगोजी  स्त्री. उपरिे; अंर्वस्त्र. [फ्रें . िेर्ाजे] 
 
णडगोरा, णडगोडा, णडगवडा पु. झडकार्ा लाडू. (व.) पहा : कडकवडा 
 
णडगोरा, णडगोळी पु. स्त्री. लहान ढीर्; र्ंज; झडर्. (को.) 
 
णडग्री स्त्री. १. भार्; अंश. २. पचरमाि (उष्ट्िता, पचरघ र्.रे्); प्रमािाकं. 
 
णडग्री स्त्री. (चवश्वचवयालयीन) पिवी. [रं्.] 
 
णडग्री स्त्री. (छपाई) टार्प जुळचवताना आकार, वलेाटंी ही चर्न्द्हे नसिाऱ्या अक्षरावंर (ओळीतील सवच 
अक्षरारं्ी सारखी जाडी राहण्यासाठी) चशशारे् घातले जािारे पातळ तुकडे. 
 
णडग्री स्त्री. चललाव. (िंाडी) [र्ं.] 
 
णडग्री चव. चजवलर्. (िंाडी) [फा.] 
 
णडचका, णडचके  पु. न. लर्िा; र्ोळा; लर्का; चर्र्का पिाथच. उिा. भातारे्, वरिारे्, राळ्यारे् 
चडर्के. पहा : णगचका : ‘नको मला तुमर्ी भातार्ी चडर्की.’ –एहोरा ४·५५. 
 
णडचके न. तोंड लहान असलेले पसरट भाडें. (कर.) 
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णडचकोिी स्त्री. लहान पोट (चवशषेतः मुलारें्). (भरिे, खपाटीस जािे या शब्िानंा जोडून 
योजतात.). 
 
णडचकोिीची पत्रावळ (ल.) (चरकामे असपयाने) खोल, र्ापट िंालेले पोट; भकाळी रे्लेले पोट. 
 
णडचणडच, णडणचणडणच, णडणचणडची चिचव. पोटात खळबळिे, हालिे र्.च्या आवाजासारखा 
आवाज होऊन. [ध्व. चडर्] 
 
णडचणडचीि चव. चडर्का; चर्र्का; पर्पर्ीत; लर्िा िंालेला (भात, भाजीपाला र्.). 
 
णडचिे अचि. १. असंमत, अमान्द्य, अचहतकारक असिे. २. (ल.) अचहतकर, िुष्ट्पचरिामी, वाकडे होिे. 
 
णडचा पु. एक पक्षी; पािकावळा; बर्ळा (राजा., कु.) 
 
णडजडिे अचि. रार्ाविे; वस्सकन अंर्ावर येिे. (व.) 
 
णडटेक्क्टव्ह पु. रु्प्त पोलीस; हेर; रु्प्तर्र. [रं्.] 
 
णडणजटि चव. िोन अंकारं्ा (चवशषेतः ० व १) उपयोर् करून माचहती साठचवण्यार्ी व 
पाठवण्यार्ी पद्धत. [र्ं.] 
 
णडझार्न न. १. रर्नाचवशषे : ‘तुम्हास चडिंार्न आवडलेलं चिसत नाही.’ –ऑक्टोपस १७३. 
२. बेत; योजना. ३. रेषारं्ी संुिर आकृती. ४. मूळ कपपनेर्ा आराखडा (कपडे र्.). [र्ं.] 
 
णडटमारचा णदवा र्सॅवर र्ालिारा चिवा. [र्ं.] 
 
णडपळ, णडिळ न. ढेकूळ. (राजा., हेट.) पहा : णडखळ 
 
णडपळा, णडिळा  पु. ढेकळे फोडण्यार्ा लाकडी औत. (हेट.) 
 
णडिाडा न. उंर्वटा; टेकाड. (ना.) 
 
णडबरा पु. लाकडार्ा हलका ओंडका; ओंडा. 
 
णडबिी चव. अपायकारक; अपमानकारक. 
 
णडम न. नाटकार्ा एक प्रकार; रूपकचवशषे. [सं.] 
 
णडम पु. चवजेर्ी तीव्रता (पॉवर) कमी असपयामुळे बपबमधून येिारा अंधुक उजेड. [रं्.] 
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णडमर पु. बपबर्ा प्रकाश कमी–जास्त करण्यासाठी वापरण्यात येिारे उपकरि. [रं्.] 
 
णडमकी स्त्री. वज्रमुष्टीर्ा व्यायाम; एका हाताने एक पाय पकडून िुसरा हात जचमनीवर टेकून िमािमाने 
उलटसुलट र्ोलाटं्या मारिे. 
 
णडमणडम स्त्री. चटमकी : ‘मर् ढोल िंुिभी शखंभेरी । श्रृंर्ें चडमचडमी काहळ मोहरी ।’ –जैअ 
१८·३८. 
 चिचव. चटमकीच्या नािारे् अनुकरि करून. [ध्व., सं. झडचडम] 
 
णडमदारी स्त्री. रिघाई; तंुबळ युद्ध : ‘वायघोष चडमिारींत ।’ ह्न ऐपो २००. 
 
णडमरी स्त्री. चखटी; पार्र. (कु.) पहा : कडबरी 
 
णडयो उद्र्ा. आनंि–हषचसूर्क उद्र्ार. [ध्व.] 
 
णडरकी स्त्री. बलैाने काढलेला र्जचनेसारखा आवाज. 
 
णडरिे अचि. अंकुरिे; कोंभिे : ‘सवचेर् चिसे चडरैली । पे्रमलता ते ।’ भाउर्ी ७९४. [िेप्रा. डीर] 
 
णडरंगी पहा : कडगरी 
 
णडरा, णडरी, णडरू, णडऱ्हा पु. स्त्री. १. नवा, कोमल अंकुर, कोंब; मोड. (चि. फुटिे, चनघिे, येिे.) 
: ‘तो चतविा अधोमुखु । चडरू फुटे I’ –ज्ञा १५·९५. २. मुळ्यार्ी शेंर्; झडर्री. [िेप्रा. डीर] 
 
णडऱ्या पु. मोठे, पुढे आलेले पोट; िोंि. 
 
णडल्ली स्त्री. हंडी, मातीरे् भाडें : ‘अंजू बंजू मसापयार्ी चडल्ली फोडून…’ ह्न एहोरा १·३४. 
 
णडव पु. शब्ि, ध्वनी. [ध्व.] 
 
णडवचिे  सचि. १. हलविे; टोर्िे; चर्थाविे; र्ीड आििे. २. खोड काढिे : ‘उर्ीर्र् कुिी 
चडवर्ू नका…’ –ओंकार ३०. [सं. चिष्] 
 
णडवणडवीि चव. १. र्रीब आचि िुबचल. २. फार नाजूक; कोमल (िंाड, रोप); चिसण्यात मोठे पि 
फार अशक्त. 
 
णडविे अचि. १. न मानविे; न पर्िे; बाधिे; त्रास होिे (अन्न र्.). २. (ल.) अपायकारक, अचहतकारक, 
बाधक होिे (र्ोरी, वाईट कृत्य र्.). ३. सलिे; खुपिे; डार्िे (अपमान, मानहानी, कडू आठविी र्.). ४. 
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चडवर्िे; उपरव िेिे; धडक मारिे : ‘आचि झसहातेंचह संजीवकें  झशर् चडचवयले ।’ –परं्तंत्र ४२. (व.) [सं. 
चडर्व] 
 
णडवरा चव. ऐटिार; रुबाबिार. 
 
णडवी, णडवरी चव. मारकट (र्ाय) : ‘चडवी लात्री बुजे बहु नेिी िुध । मुखीं नाहीं शुद्ध, चवष्ठा खाय ।’ –
तुर्ा ४४१८. 
 
णडसपीस पु. (सुतारी) मातुचल; स्िू काढण्यारे् एक हत्यार. (को.) [र्ं. चडस्प्लेस] 
 
णडसेंबर पु. र्ंग्रजी वषार्ा शवेटर्ा (बारावा) मचहना. [र्ं.] 
 
णडस्टेंपर पु. (स्थापत्य) रंर्ार्ी जात; चमश्र रंर्ार्ा एक प्रकार. बारीक केलेली र्ुनखडी, झडक 
झकवा सरस आचि पािी चवचशष्ट प्रमािात चमसळून हा रंर् तयार करतात. [र्ं.] 
 
णडळ, डीळ पु. १. छपरार्ा लहान खाबं. (व.). २. चडरी; खाबंोिी : ‘मिन मंडपाचर्आं चडळी ।’ –
चशव २९८. 
 
णडळणडळीि चव. १. चलबचलबीत; हालते आहे असे चिसिारे (चपकलेले राक्ष, र्ळू, बुडबुडा). २. 
डळमळीत. 
 
कडक, डीक पु. बाभळ, खैर, शवेर्ा र्. िंाडारं्ा र्ीक; र्ोंि; चर्कट पिाथच. 
 
कडकदािी, कडकदानी स्त्री. र्ोंििानी; झडकार्ी बाटली. 
 
कडकवडा, कडकोडा, णडकोडा पु. बाळंतपिासाठी झडक व र्तर औषधे घालून केलेले लाडू, वड्ा 
र्. पिाथच. 
 
कडकविी न. र्ोंिारे् पािी. 
 
कडखदािी, कडखवडा, कडखविे पहा : कडक 
 
कडगमार  न. डेन; डेन्द्माकच  व त्यामधील लोक : ‘वलंिेज (डर्) व झडर्मार (डेन) ह्ा लोकानंाही 
मराठे ओळखीत असत.’ –रालेसं १९३. 
 
कडगर, कडगूर पु. न. मूल; बालक; लेकरू : ‘चवठोबारे् आम्ही लाचडके झडर्र । कापंती असुर काळ धाके 
।’ –तुर्ा ३५७. २. नोकर; रु्लाम; सेवक : ‘मारंू नको बा बचळभरा । िास झडर्र आम्ही तुिें ।’ –एरुस्व 
१२·२०. 
 चव. चप्रय; लाडका : ‘जो िंाला हरीर्ा झडर्रू । त्याचस संसारू असेना ।’ –एभा २३·९२८. [सं.] 
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कडगरा पु. पढंरपूरच्या िेवासाठी पाऊलघडी घालिारा : ‘झडर्रे हे सेवकेरी िेवाने पोषाख केपयानंतर 
त्यास मार्ून पुढून आरसा िाखचवतात व शजेारतीच्या वेळेस पाऊलघडी घालतात.’ –पचंव ५६. 
 
कडगरी स्त्री. मुळ्यार्ी शेंर्; भोर्री. 
 
कडगरी स्त्री. लाकडी पार्र, चखळी (नारं्रार्ा िाडंा घट्ट बसचवण्याच्या उपयोर्ी). (कु.) 
 
कडगिें  न. डर्ले; जाड कापडार्ा अंर्रखा. 
 
कडगळ, कडगळी स्त्री. चपवळी फुले असिारे एक िंाड. 
 
कडगी स्त्री. आधार; टेकू. पहा : डेंग, डेंगी [फा.] 
 
कडगी स्त्री. र्लबतार्ा एक प्रकार; प्रवासी बोट. 
 
कडणडम, कडणडमा  १. एक वाय; डंका; नर्ारा. २. (ल.) र्डबड; र्लर्ला; संभ्रम : ‘तये खेंवीं आटे 
झडचडम । सासंाचरक हे ।’ –ज्ञा १६·४४३. [सं.] 
 
कडडी स्त्री. पसारा : ‘नातरी प्रबोधचलये वळेे । ते स्वप्नींर्ी झडडी मावळे ।’ –ज्ञा. १५·३१५. [सं. झडचडम] 
 
कडडी स्त्री. स्वारी; छचबना; मेळा. [सं. झडचडम] 
 
कडडी स्त्री. १. झिडी. २. महािारार्ी चखडकी. (िंाडी) [सं. झडचडम] 
 
कडब, कडभ पु. न. १. अपत्य : ‘भतूें महाभतूारं्ें झडब ।’ –एभा २·५७६. २. लहान लेकरू : ‘श्रीकृष्ट्िरूपें 
झडभे िेखना ।’ –वह ३०५. [सं.] 
 चव. मूखच; अज्ञानी. 
 
कडब पु. आकृती; मूती : ‘ते ब्रह्मचवयेर्ें र्ालतें झडब ।’ –एभा २·१६८. 
 
कडब पु. आभास : ‘साडूंनी कचठित्वार्ें झडब । सरे्तन मर्चजस्तंभ ।’ –एरुस्व १·२५. 
 
कडब पु. मलाशयार्ा खालर्ा भार्. 
 
कडब पु. उपरव. [सं. झडभ] 
 
कडबगं्रथी स्त्री. १. (जीव.) अंडपेशी. २. स्त्री–शरीरातील िोन बीजवाहक गं्रथी; बीजकोश. [सं. 
झडभ] 
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कडबर न. बलैार्ी डुरकिी : ‘कीं वृषभ माजले झडबरें । पुफंाटती अचत रार्ें ।’ –मुआचि ३१·६७. [सं.] 
 
कडबर, कडबा पु. उंर्वटा. (िंाडी) [सं.] 
 
कडबरी स्त्री. खडसा व रुमिी ह्ातून र्साड पुढे चनसटू नये म्हिून त्याच्या मारे् आडवी मारायर्ी खंुटी; 
झडर्री. (राजा.) 
 
कडणबया  स्त्री. अव. रु्डघे. (को.) (वा.) (धरिी) कडणबया घाििे –िंडवत घालिे : ‘तव 
सकलैकी कर जोडुनी । झडचबया घातचलया धरिी ।’ –चिपु १·१·१७७. 
 
कडम पु. १. लुटुपुटीर्ी, खोटी लढाई. २. आवशेपूिच, उठाविार दृशय. [सं. चडम] 
 
डी 
 
डीक, डीग पु. झडक; र्ोंि. पहा : कडक. (वा.) णडकास िेि – (तेल ज्याप्रमािे झडकात बेमालूम 
चमसळते तसे) अर्िी ठीक; बरोबर; जसे पाचहजे तसे. 
 
डीन पु. चशस्तपालन व शकै्षचिक चवषयासंंबधंी सल्ला िेिारा चवयापीठातील अचधकारी; अचधष्ठाता. 
[रं्.] 
 
डीप पु. साकव; तात्पुरता पूल : ‘पावसाळ्यात मोटारीरे् वाहतुकीसाठीं फक्त एक डीप बाधंलेला 
असतो.’ –के ८·५. 
 
डीम पु. ठमकारा; डौल. [सं. िंभ] 
 
डीर, डीरी, डीरू पु. स्त्री. अंकुर; मोड; कोवळी पाने. 
 
डीरैिी चव. अंकुचरत िंालेली : ‘सवेंचर् चिसे डीरैली : पे्रमलता तेथ:’ –उर्ी १२३. 
 
डीस पु. कोवळा अंकुर. 
 
डींगरा पु. १. िासीपासून िंालेला पुत्र. २. लाडका पुत्र : ‘कव्हिा एका रायार्ा डींर्रा असे : तो 
बोचलसाउलाने : तें उपसाहे :’ –लीर्पू २२३. 
 
डु 
 
डुई स्त्री. डोके, पहा : डोई. (वा.) डुई देिे –डोके िेऊन राहिे; नेट िेिे. 
 
डुक पु. िात; संशय : ‘कुिी डुक धरला तर…’ –टारफुला ६२. 
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डुकर, डुक्कर पु. न. मोठे डोके, अंर्ावर पुष्ट्कळ व राठ केस असलेला, र्तुष्ट्पाि, िुभार्लेले खूर 
असिारा, उभयाहारी प्रािी. [सं. सूकर] 
 
डुकरी स्त्री. १. (सातारा चजपहा) जोंधळ्यार्ी हलकी जात. ही खचरपात होते. २. वरी धान्द्यातील एक 
जात. 
 
डुकि पु. न्द्यनूता. (कु.) 
 
डुकिी, डुकळी स्त्री. पेंर्; िंोपेमुळे डोके िुंकिे; िंोक जािे; िंोपेर्ा र्ुटका; झकचर्त िंोप. (चि. 
खािे). 
 
डुक्करकंद पु. एक औषधी वेल. याच्या कंिावर डुकराच्या केसाप्रमािे राठ केस असतात. 
 
डुक्करखोपडे न. लहान खोपटे; मोडकेतोडके घर. (ना.) 
 
डुक्करदाढ स्त्री. तीव्र विेना िेिारा खाजरा व्रि. 
 
डुक्करमुसळी, डुक्करमुसंडी स्त्री. (डुकराप्रमािे) उतावळेपिाने, सपाट्याने घुसिे; मुसंडी मारिे; 
डुकरार्ी धडक. (ल.) बेफामपिे एखाया कामाला हात घालिे; प्रवशे करून घेिे : ‘जमचनार्ी डुक्करमुसंडी 
अजूनही थाबंलेली नाही?’ –लव्हाळी ६७. 
 
डुगडुग, डुगडुगा चिचव. पहा : डगडग [ध्व.] 
 
डुगडुग, डुगडुगी स्त्री. १. धाकधूक; भीती; काळजी. २. उत्कंठा; प्रबळ र्च्छा; आकाकं्षा. [ध्व.] 
 
डुगडुगिे चि. पहा : डळमळिे. 
 
डुग्ग न. पोक : ‘…र्ालतानं त्येच्या पाठीला डुग्र् आलं.’ –रैत २६. 
 
डुचका, डुळका चव. १. उफराट्या बाहुपयारं्ा; मंि दृष्टीर्ा. २. लहान, बारीक डोळ्यारं्ा; र्जनेत्री. 
[सं. िुष्ट्कृत] 
 
डुच, डुचू, डच्च,ू डुच्चा पु. १. बरू्. २. िट्ट्ट्या; बोळा : ‘िार उघडे ठेवनू मोरीला डुच्चे िेण्यार्ा हा 
चवलक्षि प्रकार.’ –नवाप्रप्र ७५. 
 
डुचमळिे पहा : डचमळिे 
 
डुचुक पु. शकंा; भीती : ‘मी अमृतावर खटला भरीन असा चतला डुर्ुक होता.’ –परेपा १७३. 
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डुडा पु. एक चविकर पक्षी. (को.) 
 
डुडु चिचव. १. उतावळ्या रानडुकराच्या ओरडण्यारे् अनुकरि करीत, डुरडुर. २. जनसमुिायाच्या 
आवाजारे् अनुकरि करून. (ना.) 
 
डुडु पु. हुतूतूर्ा खेळ. [ध्व.] 
 
डुडूि, डुडूळ पु. घुबड; चिवाभीत : ‘कीं डुडुळें  जेचव डोळसें । न लचखजे सूया ।’ –स्वाचि १२·३·४०. 
 
डुढ्ढाचायय पु. पोक्त झकवा प्रचतचष्ठत मनुष्ट्य; (उप.) चशष्ट : ‘सरकारात वजन असलेपया एका 
डुढ्ढार्ायांच्या घरार्ी…’ –लोका ९१. 
 
डुबक, डुबूक पु. पाण्यात एखािा पिाथच पडपयावर झकवा भाडें बुडचवताना होिारा आवाज. [ध्व.] 
 
डुबक स्त्री. १. (र्ाय, म्हैस र्. पळून जाऊ नयेत म्हिून त्यारें्) िोन पाय बाधंण्यार्ी चिया; 
पायआवळिी. २. पाय बाधंण्यार्ी िोरी; भाला. 
 
डुबकिे  उचि. जनावरारें् पुढील िोन्द्ही पाय बाधंिे. 
 
डुबकिे  न. मोठ्या भाडं्ात मावण्यासारखे लहान भाडें (बुडवनू पािी काढण्यासाठी). 
 
डुबकिे  उचि. १. पहा : डंुबिे. २. एका भाडं्ातील पािी िुसरे भाडें बुडवनू काढिे. 
 
डुबकन, डुबकर, डुबणदनी, डुबणदशी चिचव. पाण्यात एकिम बुडिाऱ्या वस्तूसारखा आवाज होऊन. 
[ध्व.] 
 
डुबकविी न. आत भाडंी धुतपयाने घाि, र्ढूळ िंालेले पािी. 
 
डुबकळिे, डुबकणविे उचि. १. भाडंी र्. बुडवनू पािी घाि करिे. २. पाण्यावर जोराने मारिे; पािी 
उडचविे. 
 
डुबकळिे अचि. बुडी घेिे, मारिे. [ध्व.] 
 सचि. बुडचविे. 
 
डुबकळी स्त्री. बुर्कळी; डुबकी. [ध्व.] 
 
डुबका पु. उलंडीचशवाय असलेली लहान होडी. 
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डुबकी स्त्री. १. बुडी; बुर्कळी. (चि. मारिे, िेिे.). २. िडी; लपण्यार्ी चिया. (वा.) डुबकी घाििे 
–१. (मासे धरण्यासाठी) पािी र्ढूळ करिे. (को.) २. पहा : डुबकळिे, डुबकणविे२. [ध्व.] 
 
डुबडुबीि चिचव. काठोकाठ; काठापयंत; साडेंपयंत, बाहेर वाहून जाण्यार्तके. (चि. भरिे, 
वाहिे.). 
 चव. वाहिारे, बाहेर साडंिारे. 
 
डुबिे अचि. १. बुडी मारिे. २. चिवाळे वाजिे; बुडिे; नाश पाविे. 
 
डुबर न. कुल्ला. (वा.) डुबर िासिे –खोडकी, रर् चजरचविे. (बे.) [क. डुबरी] 
 
डुबरा चव. १. सुटलेले, मोठे (पोट). २. ढेरपोट्या; मोठ्या पोटार्ा. 
 
डुबवस्ि  स्त्री. िार्िाचर्ने : ‘िहा बोटी अंर्ठ्या डुबवस्तामध्यें र्जबजली I’ –सला ४१. 
 
डुबी स्त्री. बुडी. पहा : डुबकी [झह.] 
 
डुबुक चिचव. १. काठोकाठ; भरपूर; तुडंुब. २. डु्, डुबुक असा आवाज करून. [ध्व.] 
 
डुबे, डुब्बे न. बार्ाईत जचमनीत वाफे, पाट काढण्यारे् अवजार : ‘ज्याच्याजवळ बलै नाही ते 
डुब्ब्याने सऱ्या घालतात.’ –र्ार ४६. 
 
डुबेकोळपे न. एक प्रकाररे् कोळपे. 
 
डुब्बा पु. खोंड : ‘र्ाय येली, डुब्बा िंाला.’ –एहोरा (४)७२. 
 
डुब्बी स्त्री. १. बुडी; डुबकी; बुर्कळी. २. (ल.) नापास (होिे) : ‘मर् तेथेर् (मरॅीकलार्) डुब्बी खाल्ली 
असती तर पुढर्ा सवच जीवनौघर् बिलला असता.’ –चवरंरु्ळा ६९. 
 
डुमडुम, डुमडुमा  चिचव. नर्ारा, चटमकी र्. वायाचं्या आवाजासारखा आवाज होऊन; डमडम. 
[ध्व.] 
 
डुमडुमे न. लहान चटमकी; टुमटुमे; डफासारखे एक र्मचवाय. [ध्व.] 
 
डुमिा, डुरमा चव. (चतरस्काराथी) लठ्ठ व खुजट; ढेरपोट्या व ठेंर्िा. 
 
डुयी स्त्री. चपढी : ‘आम्ही तर हा चहस्सा िोन डुया खातोय!’ –तअं १२२. 
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डुर, डुरा, डुरी न. पु. स्त्री. डबके; िंरा. पहा : डवरा‘डुरे चवहीरे पािंर । पवचत फुटोन वाहे नीर ।’ ह्न 
िास १६·४·७. 
 
डुरकि, डुकरिी, डुकरिे, डुरकािी, डुरविी,डुरकी, डुरिे पहा : डरकि. [क.] 
 
डुरका पहा : डुर, डुरडुरा 
 
डुक्या पु. (कृचष.) पडवळार्ी एक जात. यारे् फळ हात–सव्वा हात लाबं असते. 
 
डुरडुर स्त्री. १. आर्पाखडिी; आरडाओरड; बडबड; र्रफड. २. बेडकारं्ा डरावं डरावं आवाज. [ध्व.] 
 
डुरडुर, डुरडुरा चिचव. डुरडुर करीत. [ध्व.] 
 
डुरडुरिे अचि. १. डराव डराव करिे, ओरडिे (बेडूक र्.). २. फुसकारिे; फुसफुसिे (घोिस, 
साप). ३. (ल.) र्डफडिे; तडफडिे; चशरा ताििे; ओरडिे. [ध्व.] 
 
डुरडुरा पु. फुरसे; सपार्ी एक जात; घोिस. (राजा.) 
 
डुरमा चव. १. ढेरपोट्या आचि खुजट. २. आखूड व जाड (हात–पाय). 
 
डुिकिे  अचि. डुलकी घेिे; पेंर्िे : ‘ढर् डुलकत डुलकत पुढे सरकत होते.’ –सीपो ४२. 
 
डुिकी स्त्री. िंोप. पहा : डुकिी 
 
डुििे अचि. १. डुलत डुलत र्ालिे; िंोकाडं्ा िेत र्ालिे. २. पुढेमारे्, बाजूस कलिे, रेलिे, हालिे 
(हत्ती, उंटावरील मािूस झकवा खुद्द हत्ती, उंट र्.). ३. हालिे; डोलिे. [सं. िुल्] 
 
डुििे अचि. बुडिे; र्माविे; हातातून जािे (र्हाि ठेव, पैसा, वजन); नष्ट होिे; चवस्कटिे; कोसळिे; 
डळमळीत होिे. 
 
डुिाई स्त्री. सामान वाहून नेण्यारे् काम झकवा मजुरी. (िंाडी) [झह.] 
 
डुल्लि, डुल्लिे पहा : डुििे, डोििे : ‘मुक्तेश्वरप्राथचनें संत । स्नेहभावें डुल्लती ।’ –मुआचि २७·२३१. [सं. 
डुल्] 
 
डुस स्त्री. सरकी पेरण्यार्ी लाकडार्ी नळी; मोघि. (व.) 
 
डुळकिे  अचि. १. ओकिे; िूध ओकून पडिे, टाकिे (लहान मुलाने). २. हर्िे; चपळकिे (लहान 
मूल). 
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डुळकन, डुळकर, डुळणदनी, डुळणदशी, डुिकन, डुिकर, डुिणदनी, डुिणदशी चिचव. (िूध र्.र्ा) 
ओकून पडण्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. [ध्व.] 
 
डुळकविी न. १. ओक; उलटी; ओकून पडलेला पिाथच. २. (झनिाव्यंजक) पािी घातलेले िूध, 
ताक र्. [ध्व.] 
 
डुळकी स्त्री. ओकारी (लहान मुलार्ी). (चि. येिे). [ध्व.] 
 
डुळडुळ, डुळडुळा चिचव. १. भाडं्ातील पािी र्. चहसळण्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन. २. 
(भाडें, पोट, र्ळू र्.) हालण्याने होिाऱ्या आवाजासारखा आवाज होऊन. ३. ढळढळा. (ना.) [ध्व.] 
 
डुळडुळीि पहा : डळडळीि 
 
डुळी स्त्री. झशक्यावरले भाडें. 
 
डुळू न. (भाडें, कापड र्.ला पडलेले) लहान भोक, चछर. 
 
डंुख, डंुखि, डंुखन न. खच्ची केलेले रोप; फायंा तोडपयामुळे भुडंा िंालेला वृक्ष. (को.) 
 
डंुखिे उचि. खडसिे; खच्ची करिे; छाटिे; चवस्तार छेििे. (को.) 
 
डंुग न. लहान जहाज; होडी. (अचह.) 
 
डंुग, डंुगा, डंुगी  पु. स्त्री. १. टेकाड; उंर्वटा; र्ढ. २. ढीर्; रास; र्ंज. 
 
डंुग, डंुगा, डंुगी  पु. स्त्री. वावरार्ा अलर् लहानसा तुकडा; शते. (व.) 
 
डंुग, डंुगा, डंुगी  पु. स्त्री. वाळवटं. (को.) 
 
डंुगिी स्त्री. उंर्वटा; टेकाड : ‘िेवालयामार्ील डंुर्लीवर भेपया धनर्रार्ी एकुलती एक िंोपडी 
असायर्ी.’ –माआवा ८६. 
 
डंुगी पु. खाडीतील जहाजे समुरात नेिारा व आििारा र्सम. (कु.) 
 
डंुबिे, डंुभिे, डंुमिे अचि. १. पोहिे; पाण्यात खेळिे; जलिीडा करिे. २. (ल.) रमिे; र्ढून जािे; 
चनमग्न होिे (चवया, व्यासंर्, धंिा र्.त). [ध्व.] 
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डू 
 
डू चिचव. १. ‘डू’ असा आवाज िेऊन झकवा करून. २. पहा : डुडु१ [ध्व.] 
 
डू, डूब पु. स्त्री. समृद्धी; नको र्तके वैपुपय, बाहुपय; चवपुलता; र्रं्ळ. (चि. होिे, र्ाजिे, माजिे, 
मातिे.). 
 
डूक, डूग पु. मनातील अढी; वाईट ग्रह; िात; रोष : ‘त्यार्ा डूक माझ्यावर आहे.’ –र्ाबा १४५. 
[झह.] 
 
डूब स्त्री. १. हुलकाविी; थाप; िुंकाडंी. (व.) २. बुडी; बुर्कळी. ३. बडू; तोटा. 
 
डूब स्त्री. १. चवटलेपया वस्त्राला पुन्द्हा रंर् िेिे. २. छटा; रंर्; वस्त्रावर बसलेला रंर्. 
 
डूब स्त्री. १. आस्वाि. २. स्पशच; संपकच . ३. शलैी. 
 
डूबके्षत्र  न. पािीसाठा; पािलोटके्षत्र. 
 
डूि पु. एक किचभषूि; लहान मुलाचं्या कानातील लोलक असिारा एक अलंकार; कानात 
घालण्यार्ा लोंबता िाचर्ना. [सं. डुल] 
 
डूिी (चशवी) पे्रत, मढे (सजचविे) : ‘आईला सारकं भ्या वाटायर्.ं ह्ो नीट जर्ू यार्ा न्द्हाय. म्हनून रोज 
डुली चसनर्ारीत हुती.’ –उपरा ७८. 
 
डे 
 
डेअरी स्त्री. िूध व िुग्धजन्द्य पिाथच चमळण्यारे् चठकाि; िूधघर; िुग्धालय. [र्ं.] 
 
डेक पु. र्लबतावरील, छप्पर नसलेला शवेटर्ा मजला. [र्ं.] 
 
डेक चव. (साकेंचतक) सहा. (मंडईतील व्यापाऱ्याचं्या व्यवहारातील व्यापारी शब्ि.). 
 
डेका पु. िेठ : ‘डेका सुकला आचि मासा चपकला.’ –एहोरा (६) ८५. 
 
डेख, डेंख न. १. िेठ; ताट; िंाडार्ी वा रोपार्ी फािंी. २. उर्म (भाषि, र्.र्ा). 
 
डेखि, डेखान न. १. खुडलेले िंाड; रोप; रोपार्ी खूड; खंुट. २. छाटपयानंतर चशल्लक राचहलेला 
िेठ (तंबाखू र्. पानारं्ा). (को.) [सं. चिह्] 
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डेग, डेक स्त्री. स्वयंपाकारे् ताबं्या–चपतळेरे् मोठे भाडें; हंडा; तपेले : ‘चतथे डेर्ा आहेत थोर । तीन 
कळशींर्ा सुमार ।’ –र्ाघपो ५५; ‘मोठमोठाली पातेली, डेक, कढया घासपूस िंापया.’ –बाचवबु ५०. [फा. 
िेर्] 
 
डेग स्त्री. कडा (घराच्या जोत्यार्ी र्.). (कु.) 
 
डेचकी, डेचके, डेचा स्त्री. न. पु. रंुि तोंडारे् भाडें : ‘वारूनं रु्ळार्ा खडा र्हाच्या डेर्क्यात 
टाकला.’ –खळाळ. (कर.) 
 
डेचकी स्त्री. १. र्र्की; चवर्की. २. िुबेळकी काठी. 
 
डेचा पु. १. शेंडा; टोक (रोप, िंाड र्.रे्); चडकशी; डेख. (खा.) २. माथा; कळस; डोके. (चि. 
काढिे, धरिे, पाहिे.). 
 
डेचा पु. अर्िी आिीबािीर्ी वेळ, प्रसंर्; बरोबर मोक्यार्ी वळे, स्थळ; ऐनवळे; संधी. 
 
डेटा पु. (संर्िक) माचहती संर्य. एखाया चवचशष्ट चवषयावर जािीवपूवचक जमा केलेला व सहज 
उपलब्ध होऊ शकेल असा माचहतीर्ा साठा. [रं्.] 
 
डेडी स्त्री. पोट. (खा., चभल्ली.) 
 
डेडोर पु. बेडूक. (खा.) [सं. ििुचर] 
 
डेपो पु. साठा; वखार; संग्रह; कोठार; रु्िाम. [र्ं.] 
 
डेपो (स्था.) खडी, वाळू, चसमेंट यारं्ा योग्य प्रमाि वापरून तयार केलेला ढीर्. 
 
डेप्युटी चव. उप; िुय्यम. जसे डेप्युटी कलेक्टर. (अप.) चिपोटी. [रं्.] 
 
डेप्युटेशन न. १. चशष्टमंडळ. २. िुसऱ्या जार्ी काही काळासाठी पाठविे [र्ं.] 
 
डेबरो, डेणबरो चव. मारकट. पहा : डवरा 
 
डेबा चव. फुर्लेला; सुजलेला. 
 
डेमी पु. छापण्यार्ा २२॥ x १७॥ र्ंर् आकारार्ा कार्ि. [र्ं.] 
 
डेरका, डेरकी, डेरके पु. स्त्री. न. १. मातीर्ा डेरा; खोजा. २. मोठे पोट. ३. घार्र. 
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डेरा पु. १. पहा : डेरका. २. वीिा–वायार्ा भोपळा. ३. र्ोल घुमट; िेवळाच्या कळसाच्या खालर्ा 
र्ोल भार्. ४. नर्ाऱ्यारे् भाडें. ५. भडभुजंाच्या कढईर्ा खोल भार्. ६. ज्यात पािी राहते तो मोटेर्ा भार्. 
७. र्वळी लोकारं्ा चशमग्यातील एक खेळ. यात राजंिाला र्ामडे लावनू ते वाजवतात. 
 
डेरा पु. चर्खल असलेली जमीन; िलिल असलेला भार्. 
 
डेरा पु. १. मोठा तंबू; कापडी घर. २. तळ; तात्पुरती वस्ती; अड्डा. [झह.] (वा.) डेरा देिे–मुक्काम 
करिे; जेवण्याखाण्यास राहिे : ‘र्ावात येऊन डेरा चिला.’ –फचकरा ११२. डेरेदाखि होिे–डेऱ्यात मुक्काम 
करिे; युद्धाला चनघिे. डेऱ्याचे दांडे होिे –१. डेऱ्यारे् कापड िंडून जाऊन फक्त िाडें चशल्लक उरिे. २. 
र्ळाठा झकवा िुिचशा : ‘तुम्ही जाऊन तुमर्ी भेट होण्यास वषच सहा मचहने पाचहजे. र्तक्यातं तुम्ही खर्ार्ें 
कोर्विीत येऊन डेऱ्यारे् िाडें होतील ना!’ –ऐको ४८६. 
 
डेरी स्त्री. (क्व.) १. लहान डेरा; पाण्यारे् भाडें. २. लहान तंब.ू 
 
डेरुिा पु. आंबील वाढण्यारे् भाडें. 
 
डेरेदांडे  पु. अव. तंबू; राहुट्या; छाविीरे् सामान : ‘कोठें डेरे िाडें कोठें उंट तट्टें  राचहलीं.’ –ऐपो. 
 
डेि, डेिकी स्त्री. बेर्क्यार्ी काठी. (मंुबई) पहा : डेळ 
 
डेिकर  न. बेडका; खाकरा (कफार्ा). (राजा.) 
 
डेिची स्त्री. एक कासंडीसारखे भाडें : ‘डेलर्ीभर पािी घेऊन खळाळा हात–पाय–तोंड धुते…’ –
चर्ताक १७९. 
 
डेिज स्त्री. उंर् जार्ा; िेवडी; र्ौरंर्ावट : ‘समोरच्या डेलजला सुंबरान माडंलं.’ –एहोरा (२) १३५. 
 
डेिा स्त्री. नकासर्ीरारे् एक हत्यार; धातूवर नक्षीकाम करण्यारे् एक उपकरि. 
 
डेिा पु. वाडा : ‘त्या वेळी चविकाम डेला व भोजनालय यार् मुख्य र्मारती होत्या.’ ह्न माजीया १७४. 
 
डेणिया पु. (वन.) १. सूयचफूलकुलामधील मोठे फूल असलेली एक चवलायती शोचभवतं वनस्पती–
प्रजाती. २. (सोनारी) कमळासारखे, डोक्यात घालण्यारे् सोन्द्याच्या पत्र्यारे् फूल. [रं्. डेहचलया] 
 
डेिी स्त्री. िाडंी : ‘पालखीर्ी एक डेली र्िपतच्या हातात चिली; िुसरी स्वतः घेवनू ते पुढं िंाले…’ –
एपर्ार ४०. 
 
डेवगा पु. मोठ्या आकारार्ा बाबं.ू पहा : डवगा 
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डेवि, डेविे स्त्री. न. उतार; ढाळ; उतरि. 
 
डेवि, डेविे स्त्री. न. १. ठरावीक वेळ, जार्ा. २. आिीबािीर्ा प्रसंर्; ऐन वेळ; नेमकी वळे. 
 
डेविे अचि. (अचत जेवपयामुळे) सुस्ती येिे; शरीर जड होिे. 
 
डेविे अचि. टोमिा मारिे. (प्रा.ं) पहा : णडविे 
 
डेविे, डेवरिे उचि. १. वर असलेला पिाथच, वजन, बोजा खाली ठेविे, उतरिे. २. उतारावरून खाली 
येिे. 
 
डेस पु. युरोपमध्ये र्ोड्ा पाण्यात आढळिारा एक मासा. [र्ं.] 
 
डेसा पु. रु्च्छ; िुंबका : ‘रुर्रे्या डेसेयारं्ें तोरि बाधंलें  :’ –लीर्पू ३८६. 
 
डेस्क न. चलचहण्यारे् लाकडी छोटे टेबल : ‘डेस्कवर रेटा िेऊन …’ –टारफुला २१. [र्.ं] 
 
डेहे उद्र्ा. (मुलाचं्या खेळात) छातीला बोट र्. लावनू ओरडिे. 
 
डेहेिा पु. तबेला; घोडे बाधंण्यार्ी छपरार्ी जार्ा. (बडोिे) [सं. िेहली] 
 
डेळ, डेळके, डेळकी, डेळी न. स्त्री. १. बेळके; िुबेळके लाकूड; फाटे फुटलेले लाकूड; मेढ. २. (ल.) 
आधार. 
 
डेळमाथि न. शुभकायातील जलकंुभ झकवा त्यार्ा पूजनचवधी. (व.) 
 
डें 
 
डेंकी स्त्री. १. (नाव, झभत, िंाड र्.र्ा) आधार; टेका. पहा : तीर ४–६. २. धीर; पुस्ती. 
 
डेंकी, डेंखी स्त्री. (कुस्ती) आखाड्ात मारायर्ी एक उडी. पहा : डंकी 
 
डेंख, डेंखी न. १. िेठ; ताट. २. मूळ; उर्म (भाषि र्.र्ा). (चि. लाविे, शोधिे र्.). 
 
डेंग स्त्री. केळीरे् पान. पहा : डांग 
 
डेंग, डेंगी स्त्री. आधार; टेका. पहा : डेंकी 
 
डेंग चव. १. बुद्धीर्ा जड; ढ. २. ढोंर्ी : ‘तुका म्हिे कुर्र िािा । तैसा म्हिे डेंर् हा ।’ –तुर्ा २९१३. 
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डेंगिे अचि. १. थकिे; िमिे; टेकीस येिे; मेटाकुटीस येिे. २. मरायला टेकिे. (राजा.) 
 
डेंगिे न. (ग्राम्य) पुरुषारे् जननेंचरय; झलर्. 
 
डेंगरी, डेंगगा स्त्री. पु. खेकड्ार्ा लहान पाय. (कु.) 
 
डेंगळी स्त्री. एक तृिधान्द्य. 
 
डेंगाळिे अचि. सुस्तीने, रेंर्ाळत काम करिे; टंर्ळमंर्ळ करिे. 
 
डेंग्य,ू डेंगू िाप डासािंारा चवषािू पसरून येिारा साथीर्ा ताप; हाडमोड्ा ताप. [र्ं.] 
 
डेंडळ, डेंडळिे, डेंडाळिे, डेंडळपट्टी पहा : ढेंढळ र्. 
 
डेंडाय पोट. (अचह.) 
 
डेंडारी स्त्री. १. ओकिे; ओकारी काढिे (सकाळच्या वळेी मुद्दाम). २. (ल.) (चर्ळलेली वस्तू) बाहेर 
ओकून टाकिे. ३. लार् परत करिे; भरपाई करिे; फेडिे. 
 
डेंडाळे न. पोट फाडून काढलेले आतडे. 
 
डेंबरा, डेभरा, डेमरा चव. १. ढेरपोट्या; मोठ्या पोटार्ा; पोट सुटलेला. २. मोठे, सुटलेले, फुर्लेले 
(पोट). ३. फुर्लेला; सुजलेला (अवयव, मनुष्ट्य, जनावर). [सं. झडब] 
 
डेंबरिे अचि. मोठे होिे; फुर्िे (पोट र्.). पहा : डंबारिे 
 
डेंबरे, डेंमरे, डेबमोरे न. चधरडे. पहा : ढेंबरे 
 
डेंबुक, डेमको पु. चर्खलात राहिारा मासा.हा अंर्ठ्याएवढा लहान असून यारे् अंर् बुळबुळीत 
असते. (कु). 
 
डो 
 
डो स्त्री. डोई; डोके. 
 
डो पु. लाकडी भाडें; पळी; डवला; नारळाच्या करवटंीर्ा केलेला बुधला, डाव : ‘२१ : साकरेरे् 
नाचरएळ : २२ तुपार्ा डो :’ –लीर्उ ११. 
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डोई स्त्री. १. डोके; मस्तक. २. (ल.) प्रत्येक मािूस; व्यक्ती; र्सम. ३. पूवचज; मूळ पुरुष; चपढी. पहा 
: डोके. (वा.) डोई, डोकी, डोके करिे –र्पंी करिे; वस्तऱ्याने हजामत करिे. डोकी वाढणविे –केस 
वाढचविे. 
 
डोईउचिा पु. डोई उर्लिारा; बडंखोर; उपद्व्यापी. 
 
डोईओझे, डोईपेंडके, डोईभारा न. पु. डोक्यावररे्, डोक्यावर वाहून नेण्याजोरे् ओिें. 
 
डोईखरड्या, डोईिाशा चव. (झनिाथी) न्द्हावर्ंड; हजाम. 
 
डोईचा पु. (साकेंचतक) चवधवा चस्त्रयारें् केस कापिारा न्द्हावी. 
 
डोईजड चव. १. अचत मेहनतीरे्; कठीि; भारी (काम); न िेंपिारे; सहनशक्तीपलीकडे; असह् : 
‘येथील लोकानंी डोईजड कर व सक्तीर्ी वठेचबर्र याचवरुद्ध बडें केली.’ –जाआ १४७. २. आटोक्याबाहेरर्ा 
–रे्, ताब्यात ठेवण्यास कठीि; वरर्ढ; चशरजोर; न जुमानिारा; तापिायक. ३. (उप.) श्रेष्ठ; प्रचसद्ध; 
सन्द्मान्द्य; भारी; वजनिार. 
 
डोईथडक न. कपाळावरील टेंर्ूळ. 
 
डोईपट्टी स्त्री. प्रत्येक सज्ञान मािसामारे् बसचवलेला कर. 
 
डोईिोड स्त्री. १. डोके फोडिे. २. (ल.) डोक्याला चिलेले श्रम. ३. (ल.) त्रासिायक, 
कंटाळवािे, चजचकरीरे् काम; कपाळकूट. 
 
डोईिोड्या चव. १. फकीर–चभके्षकऱ्यारं्ा एक पथं व त्यातील व्यक्ती. हे चभके्षकरी काही चभक्षा न 
चमळापयास स्वतःरे् डोके िर्डावर फोडून त्रार्ा करतात. २. याप्रमािे त्रार्ा करिारा; त्रासिायक, लोर्ट 
मािूस. 
 
डोक पु. िलिलीत राहिारा एक पक्षी. (को.) 
 
डोक पु. िोन्द्ही तळहात एकाशी एक धरले असता होिारा आकार. (खा.) 
 
डोकड्या पु. मोठा मासा. (व.) 
 
डोकमा पु. पारशारें् शाचंतमंचिर; पे्रतचवधीर्ी जार्ा; स्मशानभमूी. 
 
डोकरा चव. वृद्ध; म्हातारा. [झह.] 
 
डोकरी, डुकरीि स्त्री. १. वृद्ध स्त्री; थेरडी. २. (ल.) कुरूप, ओंर्ळ स्त्री. [झह.] 
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डोकिा, डोखिा पु. १. निीच्या पात्रात पाण्याकचरता खोिलेला खड्डा. २. िंरा; टाकी; कंुड. 
(प्रा.ं) 
 
डोकसी, डोकसे  स्त्री. न. १. डोई; डोके; डोर्के; मस्तक. २. लसिार्ा झकवा सुरिार्ा कािंा. 
 
डोका, डोंका, डोकिा, डोकिी पु. स्त्री. १. (झनिाथी) तंर्डी; पाय. (राजा. को.) २. रु्डघा. (बे.) 
 
डोकाविे अचि. मुद्दाम पाहिे; डोके खुपसून बारकाईने पाहिे. 
 
डोके न. १. कोित्याही प्राण्यार्ा मेंिू सुरचक्षत ठेविारा, धडाच्या वरर्ा कवटी असिारा भार्. २. 
बुद्धी; चवर्ारशक्ती. (चि. र्ालिे). ३. लक्ष; र्ती. ४. (ल.) अग्रभार्; वरर्ा भार्; टवका; उंर्वट्यार्ा 
भार्.५. नारं्रार्ा एक भार्. ६. पहा : डोई २, ३. [क. डवरेू्] (वा.) डोके असिे –अक्कल असिे. डोके 
उचििे –१. नावलौचककाला र्ढिे. २. पुडंावा सुरू करिे. डोके उठिे, उकििे –डोके िुखू लार्िे; 
त्रास होिे; कटकट होिे : ‘आठ पंधरा चिवस लोकानंी फार कावकाव केली होती. त्यार् ंडोकं उठलं होतं.’ 
–रब ४७४. डोके काढिे, वर काढिे –उियास येिे; वैभवाला र्ढिे; पुन्द्हा भरभराटीला येिे. डोके 
खाजविे –१. त्रास, उपरव िेिे. २. आठवि करण्यार्ा प्रयत्न करिे; आठचविे. डोके चढिे –डोक्याला 
त्रास होिे; डोके जड होिे; संतापिे. डोके चेंडूप्रमािे करव ूदेिे –मानहानी झकवा चशव्याशाप घेिे. डोके 
टेकिे –१. आग्रहपूवचक बसचविे, राहण्यास भार् पाडिे. २. थकिे; खर्िे; अशक्त होिे. ३. आधार घेिे; 
आश्रय करिे. ४. हार पत्करिे. डोके णठकािावर येिे –शुद्धीवर येिे; शातं होिे; चवर्ार ल्स्थर होिे. डोके 
िाविे –अत्यंत पचरश्रम, त्रास घेिे. डोके देऊन बसिे, देिे –१. चनश्चयाने चर्काटीने एखािे काम करावयास 
लार्िे. २. (झनिाथी) लोर्टपिाने आिखी राहिे, बसिे (पाहुण्याने). ३. एखायाला बुडवनू पुन्द्हा शातं 
असिे, काहीर् घडले नाही असे िाखचविे; चनलचज्जपिे वार्िे. डोके देिे, मारिे –१. मित, साहाय्य करिे; 
कायचभार् उर्लिे. २. चनश्चयपूवचक कामाला बसिे.डोके णपकविे –सताविे; अचतशय कटकट करिे. डोके 
णपटिे –शोक करिे. डोके णिरिे –वडेे होिे; रार्ाने बेफाम होिे. डोके िोडिे –१. बारीक चवर्ार करिे; 
डोक्याला त्रास करून घेिे. २. त्रार्ा करिे.डोके भडकिे –त्वषे, र्ीड येिे; अत्यार्ारी बनिे; रक्त तापिे 
: ‘या अनत्यार्ारी र्ळवळींत कुिार्ेंचह डोकें  भडकंू िेता ंकामा नये.’ –के २७·५·३०. डोके भिाििे –अचत 
चवर्ारामुंळे, र्ोंर्ाटामुळे काहीर् कळेनासे होिे. डोकेमारिे –१. चशरच्छेि करिे. २. नुकसान करिे; 
बुडचविे; आशा भरं् करिे. डोकेहिणविे –प्रत्येक र्ोष्टीस मान्द्यता िेिे; चवरोध न करिे. डोक्याचा चेंडू करिे 
–सपाटून चशव्या िेिे; भडकिे; अचत रार्ाविे. डोक्याचे उखळ करिे–१. आर् पाखडिे; संतापिे. २. 
वाईट रीतीने वार्वले असता सहन करिे. डोक्याचे केस नाहीसे करिे –फचजती करिे; रारे् भरिे. डोक्याचे 
खांद्यावर येिे –झर्ता, काळजी िूर होिे, हलकी होिे; संकटारे् चनराकरि होिे. डोक्याच्या वाटेने कजय 
देिे –१. ताबडतोब कजच फेडिे. २. कष्ट, हमाली करून कजचफेड करिे. डोक्याच्या वाटेने घेिे–नम्रतापूवचक 
(साष्टारं् नमस्कार घालून) घेिे. डोक्याि णकडा सोडिे –नाही तो चवर्ार मनात आिून िेिे. डोक्याि 
मशाि पेटिे –खूप रार् येिे. डोक्याि राख (मािी) घाििे –फार रार्ाविे; र्रफडिे; त्रार्ा करिे. 
डोक्यािून काढून टाकिे –चवर्ार सोडून िेिे; स्मरिातून नाहीसे करिे. डोक्याने चाििे –१. अचभमानाने, 
ताठ्याने र्ालिे; र्वच होिे; वाहिे. २. शहािपिाने वार्िे. डोक्याने चािि येिे –नम्रपिाने येिे; नम्रपिा 
धरिे. डोक्यािा हाि िावून बसिे –स्वस्थ बसून राहिे; चनराश होिे. डोक्यावर खापर िोडिे, िुटिे, 
डोक्यावर हंडी िुटिे – (चनरपराधी असता) एखायाच्या माथी िोष लाविे; (वाईट कृत्यार्ा) आळ, आरोप 
ठेविे. डोक्यावर घेिे –१. एखािी र्ोष्ट पत्करिे; त्यार्ी जबाबिारी घेिे. २. वाईटपिा, िोष स्वतःवर घेिे. 
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डोक्यावर चढिे, बसिे –एखायाला न जुमानिे; त्याचवरुद्ध बडं करिे. डोक्यावर णदवस येिे, सूयय येिे–
िुपार होिे. डोक्यावर धूळ घाििे–१. झर्तेमुळे िुःचखत होिे; िुःखार्ी िुस्सहता िाखविे. २. एखाया 
कामाच्या पाठीमारे् लार्पयामुळे अत्यंत हाल–अपेष्टा भोर्िे. डोक्यावर पदर येिे–१. वैधव्य प्राप्त होिे. २. 
(ल.) लोकातं येण्यार्ी लाज वाटिे. डोक्यावर बसिे–वरर्ढ होिे; बढती चमळविे. डोक्यावर बसणविे–
(कमी प्रतीच्या व्यक्तीर्ा) वाजवीपेक्षा जास्त र्ौरव करिे; त्याचं्या मताने र्ालिे; अचधक मान िेिे; फाजील 
लाड करिे. डोक्यावर णमरे वाटिे –१. एखायाचवरुद्ध उठून त्यावर वर्चस्व ठेविे. २. मुळीर् न जुमानिे; 
वरर्ढ होिे. डोक्यावर णवळणविे–एखायावर र्ुकीने िोष लाििे; िोषारोप ठेविे. डोक्यावर हाि घेऊन 
येिे –चरकाम्या हाताने येिे; र्ल्च्छत वस्तू न चमळापयाने चनराश होिे. डोक्यावर हाि ठेविे–१. आशीवाि 
िेिे. २. फसविे; लुबाडिे. डोक्यावर हाि ठेवून जािे–सवचस्वी नार्चवले जािे; (चरक्त हस्ते) कफल्लक 
करून चनघून जािे. डोक्यावरचे केस मोजिे –चर्चकत्सेने पारख करिे; सूक्ष्म दृष्टीने पाहिी करिे : 
‘र्ंग्रजानी मात्र सवच लोकाचं्या डोक्यावररे् केस मोजून ठेवले होते.’ –लोश ३११. डोक्यावरीि पदर 
काढिे–१. उघडपिे खरे स्वरूप प्रकट करिे. २. चनलचज्जपिे वार्िे. डोक्यावरून जािे–न समजिे; 
डोक्यात न चशरिे. डोक्यावरून पािी जािे –१. अनाथ, चनराधार होिे; संकट व नुकसानीमुळे लार्ार होिे. 
२. पचरल्स्थती हाताबाहेर जािे; संकट कुवतीबाहेररे् असिे. डोक्यावर हाि णिरविे–फसविे; लुटिे. 
(हजारांचे) डोक्यास पािी िाविे–हजार लोकानंा, ते म्हितील ते करून, खूष ठेवण्यार्ा प्रयत्न करिे. 
डोक्यास पािी िावनू ठेविे –चशक्षा भोर्ण्यास तयार होिे, सज्ज असिे. 
 
डोकेकूट न. माथेफोड. (ना.) 
 
डोकेदुखी, डोकपीट स्त्री. १. डोक्यात होिाऱ्या विेना. २. कटकट; त्रास; तापिायक र्ोष्ट. 
 
डोके (देिे) –चजचजया कर. झहिंूवर औरंर्जेबाने लावलेला िरडोई कर. 
 
डोकेणिरू चव. वडे लार्लेला (मनुष्ट्य); रार्ाने बेफाम होिारा (मनुष्ट्य). 
 
डोकेबाज चव. हुशार; कपपक; र्तुर. 
 
डोक्याचा पु. न्द्हावी. पहा : डोईचा :‘एक राजा सलो. तेच्या डोक्यात सलें  झशर्…ते डोक्याच्याला 
उमर्ले.’ –लोककथा २·२८. 
 चव. र्लाख; हुशार. 
 
डोघाििे अचि. र्ळ्याला िोन बोटे लावनू आवाज करिे : ‘डोईस लहान झर्घोटी डोघाचलत यमुने 
काठंीं ।’ ह्न राला ६६. 
 
डोचकी, डोचके स्त्री. न. मस्तक; डोके; डोई; डोसके. 
 
डोचिी, डोंचिी, डोचिे डौ(डौं)र्िे. पहा : डवचिे 
 
डोचिे अचि. टोर्िे : ‘मी कुशीत डोर्ून काकाला सारं्ू लार्लो की…’ ह्न सीए ८. 
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डोचििे उचि. सावध करिे : ‘माया जीवातें चवकरे संर्रे वीए, प्रसव े हालवी, डोर्ली डर्ळी 
लोटी:’ –र्चससू ६. 
 
डोडा पु. केळफूल. 
 
डोडी स्त्री. पीक. 
 
डोि पु. कटोरा; वाटी; वाडर्ा. 
 
डोि, डोिी पु. १. िंाडाच्या खोडारे् रोिाप्रमािे पोखरून कोरून केलेले पात्र. २. सुरमाडाच्या 
जाड मुळीर्ा कोरून केलेला रोि, भाडें (लोिरे्, मीठ र्. ठेवण्याकचरता); कोझठबा; िंाडारे् माठि. 
 स्त्री. १. पोहरा (तळ्यातील पािी शतेाला घालण्याकचरता). २. िर्डी–लाकडी कंुड, कंुडी 
(पाण्याकचरता). ३. लहान तारू; एकर् शीड असिारे र्लबत झकवा मर्वा. (कु.) पहा : डोिी [सं. रोि] 
 
डोिगा, डोिगे पु. न. लहान डोि; लाकडारे् भाडें. पहा : डोि २. 
 
डोिणमरची स्त्री. भोपळी चमरर्ी; चसमला चमरर्ी. [क. डोण्िे=लठ्ठ] 
 
डोिसाि न. चवजापूर चजपह्ातील डोिीच्या आकारार्ा सुपीक भार्. 
 
डोिा पु. १. (तूप, तेल र्. ठेवण्याकचरता) केळ, पळस वरै्रेच्या पानारं्ा केलेला रोि. २. र्ाडीच्या 
आसावरील जाड लाकूड; बुटे. (बे.) ३. कढचवलेला उसार्ा रस र्ार करण्यार्ी लाकडी र्ौकोनी काहील, 
डोि. (बे.) ४. लाकडारे् भाडें. (कु.) 
 
डोिा, डोण्या पु. पोतुचर्ीज चशपाई : ‘ते महाचर्री मंुबईहून वरते साहा डोिे घालून पािी जोखावयास 
पाठचवली.’ –पेि ३४·६१. [पो. डॉन] 
 
डोिी स्त्री. १. नाव; होडी; डोंर्ा. २. पानार्ा रोि. ३. कंुडी; लहान हौि; माठिी; टाकी. [सं. रोिी] 
 
डोनट पु. आंबाडा मोठा चिसावा म्हिून आत बसचवलेली कापडार्ी रु्ंडाळी; कापडार्ी वाटोळी, जाड 
र्कती : ‘फक्त आंबाडा त्याला चिसायर्ा आचि आतला तेलकट डोनट.’ –ऑर्णफयस ७३. 
 
डोनट पु. मधोमध चिम असलेला एक प्रकारर्ा र्ोड पाव. [रं्.] 
 
डोिा पु. पानारं्ा केलेला मोठा रोि. (व.) 
 
डोिा, डोंिा पु. रु्डघा. 
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डोब, डोबा पु. १. डुबी; बुडी. २. रंर्ीत वस्त्राला पुन्द्हा त्यार् प्रकारर्ा रंर् िेण्यार्ी चिया. पहा : 
डूब. (चि. मारिे). 
 
डोब पु. डबके. (व.) 
 
डोब पु. भात लावण्यार्ी कातळावरील सखल जमीन. (कु.) 
 
डोबका पु. भोक; बीळ. (बे.) 
 
डोबकाड न. लहानसे डबके. (व.) 
 
डोबड, डोंबड, डोबर न. (झनिाथी) रेडी; म्हैस; म्हसरूड; टोिर्ा; हेला (भाकड, चनरुपयोर्ी 
म्हैस) : ‘ऐशीं ज्ञानार्ीं डोंबडें । आशा चवटंचबली मूढें ।’ ह्न तुर्ा २८४१. 
 
डोबिे उचि. डूब िेिे; रंर् िेिे; कपडे रंर्ात, पाण्यात बुडचविे. 
 
डोबरा, डोंबरा पु. १. (झभत, भाडें, कापड र्.ला) पडलेले भोक. २. खड्डा; खळर्ा (यात रस्त्यावरील 
पािी सार्ून डबके बनते.). पहा : डबरा 
 
डोबूर, डोंबूर पु. खार्; चछर; भोक. –तंजा. पहा : डोबरा 
 
डोबोडोबी चिचव. डबक्या डबक्यात; पाण्याच्या डबऱ्यात : ‘पािी वरून पडतें । पहा म्हशी डोबोडोबीं 
। र्वळी उभा लोभी ।’ –वलो २२. (व.) 
 
डोभि न. पाण्यारे् डबके, खळर्ा. 
 
डोमकावळा चव. १. कावळ्यार्ी एक जात. २. (ल.) टपून बसलेला; मध्ये बोलिारा. पहा : 
डोंबकावळा 
 
डोमडा चव. काळाकुट्ट; काळाकचभन्न. (ना.) 
 
डोमपंणडि पु. डोंब जातीर्ा शीतला िेवीर्ा पुजारी. 
 
डोमि पु. १. (नारं्रार्ी अथवा र्ाडीर्ी) र्ऱ्हाटे व बंि चपळवटून आवळ करण्याकचरता उटाळीप्रमािे 
उपयोर्ी पडिारे एक लाकूड. २. वासा; र्ाडीर्ी िाडंी. पहा : डोंबाळा 
 
डोमाळे न. र्ाडीर्ी िाडंी. पहा : डोमि 
 
डोम्यानाग, डोम्यासपय, डोम्यासाप पहा : डोंब्या 
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डोय, डोयी स्त्री. पहा : डोई : ‘चिसे एक डोयी जटाभार वाहे ।’ –नवनीत ४२१. 
 
डोयिी  स्त्री. पळी. पहा : डविी (को.) 
 
डोर चव. नािमधुर; र्ंभीर; घौस (वाय, आवाज). 
 
डोरक्या, ढोरक्या पु. ढोरे वळिारा; रु्राखी : ‘डोरक्यानंी काठीला खुळखुळ र्ोंडारे…’ –एहोरा 
३२. 
 
डोरिी करगिी एक प्रकाररे् िंाड. 
 
डोरिे न. १. डोरलीरे् फळ; डोरले वारें्. २. डोरलीच्या फळासारखा सोन्द्यार्ा िाचर्ना; 
मचिमंर्ळसूत्रातील सोन्द्यार्ी वाटी. (ल.) मंर्ळसूत्र. 
 
डोरिे न. रु्न्द्हा; शाबीत िंालेला आरोप. (चि. करिे, लाविे.). 
 
डोरिेवांगे न. रानवारें्; वागं्यार्ी एक जात. या फळार्ा रंर् चपवळा असून आकार सुपारीएवढा 
असतो. 
 
डोरशीमुशी स्त्री. समुरातील मुशी माशार्ी एक जात. 
 
डोरी चव. संुिर. 
 
डोि, डोल्या पु. पाण्यार्ी बािली; पोहरा; पीप; पािी वाहण्यार्ी पखापयाजवळर्ी कातडी बालडी 
: ‘डोल रुप्यार्ा िोर रेशमी जपून िंपून पािी भरशी ।’ –पला ४·४०. [झह., फा. िोल् = पोहरा] 
 
डोि पु. र्लबतार्ी, नावरे्ी डोलकाठी. (हेट.) [झह., सं. िोल] 
 
डोि पु. १. िेवार्ा डोलारा. पहा : डोल्हारा. २. डोली. ३. कंप; काप; हलिे : ‘अर्ा वारा जरी 
वाजोचन वोसरे । तरी तो डोल रुखीं उरें ।’ –ज्ञा १८·४२३. ४. डुलिे; िंोके खािे; िंोका. (चि. िेिे) : ‘तेिे 
समथा येतसे डोल I’ –िाचवधा २८१. [सं. िोल्, िोलय्] 
 
डोि पु. उत्तर झहिुस्थानात होिारा एक उत्सव. 
 
डोि पु. चवस्मय. 
 
डोि पु. िुष्ट्काळात सरकारतफे र्ावकामर्ार, महार, जार्ले र्.ना. रोकड झकवा धान्द्याच्या रूपाने 
िेण्यात येिारी खावटी. [र्ं.] 
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डोि पु. लहान मासे पकडण्यारे् जाळे. (राजा. कोळी) 
 
डोिकर, डोळकर पु. १. डोली, पालखी वाहिारा; भोई. २. चशडार्ी काठी साभंाळिारा; 
नाचवक. ३. कोळी; मासेमारी करिारा. 
 
डोिकाटा पु. (भौ.) तालमापक; समकालावधी मापक. 
 
डोिकाठी, डोिखांब स्त्री. १. (नावरे्ी, बोटीर्ी) चशडार्ी काठी; डोल. २. जते्रमधील चनशािार्ी 
काठी. [सं. िोल्+काष्ठ] 
 
डोिग्यारस स्त्री. भारपि शुद्ध एकािशी. 
 
डोिची  स्त्री. डोल; कातड्ार्ी पखाल; पोहरा. [झह.] 
 
डोिची बेग पखालीर्ा धनी; मुसलमान. पखापयास व्याजोक्तीने म्हितात. (घार्रर्डर्ा सुभेिार या 
संजे्ञप्रमािे). 
 
डोिजवासा पु. र्लबतारे् पुढरे् शीड. 
 
डोिझा  पु. (चविकाम) थूनास (चविलेले कापड रु्ंडाळावयाच्या र्ौकोनी लाकडाला) प्रचतबंध 
होण्यासाठी िोन बाजूंना ज्या खंुट्या घालतात त्यापंैकी प्रत्येक. याने थून उलट चफरत नाही. 
 
डोििे अचि. १. हलिे; मान मारे्पुढे झकवा बाजूस करिे. पहा : (सवच अथी) डुििे. एका बाजूकडून 
िुसऱ्या बाजूला आपि होऊन (मनुष्ट्य, वस्तू) हलिे म्हिजे डुलिे आचि मुद्दाम होऊन हलिे म्हिजे डोलिे. 
२. आंिोलन; डळमळिे. [सं. िोल्] 
 
डोिना पु. डोला; पे्रतार्ी चतरडी; पे्रतार्ी पालखी : ‘चशद्दी सुरुरखान साहेब फौत जाले. त्यारं्ा डोलना 
बाहेर राजपुरीस आचिला.’ –भावजंचस ३. 
 
डोिा पु. १. मुसलमानारं्ा ताबतू; ताचजया. २. डोली, पालखी, मेिा यासंारखे वाहन : ‘स्वाचर 
सख्यार्ी येईल कधी चमरवत डौलातं । बसुचनया ंर्ौरंर् डोलातं ।’ –प्रला १३४. ३. पे्रतारे् वाहन; चतरडी. 
[झह., सं. िोला, क. डोळ्ळाचर] (वा.) डोिा जािे – (चशवी) मढे जािे; मरिे. डोिा णमरणविे –डोला हा 
मुसलमानारें् पे्रतवाहनारे् प्रतीक आहे, त्यार्ी चमरविूक; एक चशवी : ‘ठकभटानो तुमर्ा डोला चमरचवला.’ 
–जोफुसगं्र २३९. 
 
डोिारा, डोल्हारा पु. डोल; लहानसा िंोपाळा; झहिोळा; बरं्ई; िेवार्ा पाळिा; िुंलता िेव्हारा 
: ‘अंतःकरिारे् डोपहारीं । आत्मा चनजचवला श्रीहरी ।’ –िेकृज ७९. [सं. िोला] 
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डोिारा  पु. बाह्, वरवर चिसिारा िेखावा; बाह्ात्कारी मोठी पि आतून पोकळ रर्ना : 
‘र्नामिारीर्ा कोसळिारा डोलारा…’ –सामा १४८. 
 
डोिावा  पु. िंोका; तरंर्; हेलकावा : ‘बचहिी म्हिे येती सुखारे् डोलाव े । जािती अनुभवें 
जािते जे ।’ –बबार्ा ४५. 
 
डोणिकायंत्र न. औषधी रव्ये कापडात रु्ंडाळून ती उकळून काढण्यारे् यंत्र : ‘डहळुनु 
डोचलकायंत्रमार्ें : सोचधजे रसु :’ –रकौ ३१. 
 
डोिी स्त्री. १. अशक्त, आजारी मािसानंा, बायकामुलानंा नेण्याकचरता उपयोर्ात आिावयारे् वाहन; 
पाळिा; डोंर्र, घाट र्ढण्या–उतरण्यासाठी अशा डोपयारं्ा वापर होतो : ‘डोलीमाजी घातली तेधवा ं। कृष्ट्ि 
िशचनें तारावया I’ –जैअ ६·५९. २. मेिा; पालखी; सुखासन. ३. (नाचवक) घामत बाहेर टाकण्यासाठी 
पेटीसारखी केलेली व्यवस्था. [झह., सं. िोलय, िोली] 
 
डोिी स्त्री. मच्छीमारीवरील एक कर : ‘िर र्लबतास डोली ४ येकूि िेत असो.’ –पेि ३४·१९७. 
 
डोिी स्त्री. मासे पकडण्यारे् जाळे. 
 
डोिी, ढोिी स्त्री. लहान मुलाचं्या िस्ताझपजर या खेळातील एक संज्ञा; पार् ही संख्या. 
 
डोिीधारा स्त्री. पु. मासे मारण्याकचरता रोवलेपया डाभं्यावरील कर. 
 
डोव पु. डोह. (िंाडी) 
 
डोवारना चि. १. सामान वाहून नेिे. २. लुबाडिे. ३. लपचविे. (िंाडी) 
 
डोशी स्त्री. म्हातारी. 
 
डोस पु. औषधारे् प्रमाि; मात्रा. [रं्.] (वा.) डोस पाजिे – (अचप्रय) उपिेश करिे : 
‘व्यवहारीपिारे् डोस मला मधून मधून पाजपयाचशवाय.’ –वषा २४. 
 
डोसा पु. र्िे, उडीि, तािूंळ याचं्या चपठार्ी तुपात परतून केलेली आंबोळी, चधरडे. [त. िोसै] 
 
डोह पु. मोठा जलाशय; निी, तळे यातील खोल भार्; खळर्ा; खोल पाण्यार्ी जार्ा, साठा. [सं. 
रह, क. मडुहु] 
 
डोह पु. संकट; झर्ता; काळजी : ‘यंिा खर्ामुळे डोहात आहेत.’ –ऐको. 
 
डोह अ. काळा या शब्िास अचतशयोक्ती, आचधक्य िशचचवण्यासाठी जोडण्यात येिारा प्रत्यय. 
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डोहि न. १. डोह; पाण्यारे् डबके; तळे. (को.) २. डोिरे्; रु्रानंा पािी चपण्याकचरता बनचवलेले 
िंाडाच्या खोडारे् पात्र. (ना.) 
 
डोहिा, डोहािा  पु. १. अडथळा; चवरोध; मोडता; चवघ्न (र्ालू कामात) (चि. घालिे). २. 
र्ोंधळ; बडं; िंर्ा : ‘मोंर्लारें् मनात राज्यात डोहिा करावा असे आहे.’ –पेि २०·१२८. ३. टोमिा. (को.) 
 
डोहन न. िोन छपराचं्या जोडावर (मध्ये) बसवायर्ा पन्द्हळ. (व.) 
 
डोहर, डोहार, डोहोर पहा : ढोर : ‘डोहर भाट बुरुड रजक ।’ –स्वाचि ६·५·३८; ‘डोहोर लोहार िासी 
बलुती बारा ।’ –तुर्ा ४०८. 
 
डोहरविी न. ढोराच्या घररे् पािी : ‘तेचथरे् डोहरविीए : मोर्विीए : पीयाला:ं’ –लीर्पू ४७४. 
 
डोहरा पु. निी, ओढा र्.त पाण्यासाठी खिलेला खड्डा. पहा : डवरा 
 
डोहिोट पु. उन्द्हाळ्यात केवळ डोहात असलेले पािी पचहला पाऊस पडपयामुळे वाहून नवीन 
पािी येिे; पचहला वचळवार्ा वरै्रे पाऊस पडून निीच्या पात्रातून पािी वाहिे : ‘कृष्ट्िेस डोहलोट जाला.’ 
–पेि ३८·१२८. 
 
डोहिोटी स्त्री. ज्येष्ठ शुद्ध पौर्णिमा. (व.) 
 
डोहवि  न. १. भाडंितंटा; बखेडा. २. डोहिा; िंर्ा; फंि–चफतूर. 
 
डोहळिे, डोहळा पहा : ढवळिे, ढवळा 
 
डोहळिुिी, डोहाळिुिी  स्त्री. डोहाळे लार्लेली र्रोिर स्त्री. 
 
डोहळा, डोहाळा, डोहिा, डोहोिा, डौिा पु. १. र्भचवती स्त्रीला एखािा पिाथच खावासा 
वाटिे; चतला होिारी चवचशष्ट र्च्छा, मनोरथ, लालसा, लक्षिे. २. अयोग्य र्च्छा; भलत्या र्ोष्टीवर वासना 
जािे; छंि; हौस; शौक (चि. पुरिे, पुरचविे): ‘कैसे प्राप्तीचर्ये वेळे । चनिैवा अंधळेपिारे् डोहळे ।’ –ज्ञा 
६·७३. [सं. िोहि] (वा.) (णभकेचा) डोहळा आठणविे –ज्यामुळे िाचरद्र्य येईल, भीक मार्ावी लारे्ल असे 
ढंर् करिे; व्यसनात पैसा उधळिे. 
 
डोहळेजेवि, डोहाळेजेवि न. डोहाळतुलीला मेजवानी. स्त्रीच्या पचहपया र्रोिरावस्थेत 
(सातव्या मचहन्द्यात) अन्द्य सुवाचसनींना बोलावनू करावयार्ा भोजनसमारंभ. (यावळेी डोहळतुलीस नवे 
कपडे, फुलारें् अलंकार र्.नी सजचवले जाते.) 
 
डोहारिे सचि. १. माल वाहून नेिे. २. िुसऱ्यार्ी वस्तू लाबंचविे. (ना.) 
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डोहोरी स्त्री. उसार्ा वाफा. (िंाडी) 
 
डोळ पु. टरफल असलेली डाळ; अधचवट भरडलेली, सडलेली डाळ; भरडा; र्ोख डाळीमध्ये 
सालासकट राचहलेपया डाझळब्या. 
 
डोळ न. संशय; वहीम; झकतु. (चि. पडिे, येिे.). 
 
डोळ स्त्री. समुरात मासे धरण्यारे् मोठे जाळे. हे पुरलेपया मेढ्यानंा (खाबंानंा) लावतात. 
 
डोळझापिे, डोळढापिे, डोळझापिी डोळढापिी  न. स्त्री. घािा, रहाट वरै्रेला जंुपले असताना 
रेडा, बलै यारें् डोळे िंाकण्यारे् साधन; िंापिी; घोड्ार्ी अंधारी : ‘डोळ िंापंिें लावनू मुद्दाम आडरानात 
चशरण्यास जेव्हा ंमंडळी तयार िंाली.’ –चटकेले ४·२२९. 
 
डोळमीट न. भोक पाडण्यारे् एक लहान हत्यार; चर्रमीट. [र्ं. चर्मलेट] 
 
डोळवस  पु. डोळसपिा : ‘आत्मा स्वयंप्रकाश । जेिें जन होय डोळस । तया डोळ्या डोळवस ।’ 
–चवझसपू ७·११६. 
 
डोळस चव. १. डोळे, दृष्टी शाबतू असलेला. २. (ल.) र्तुर; हुशार; र्लाख; काकदृष्टीर्ा; िूरवर दृष्टी 
पोर्चविारा; सूक्ष्मदृष्टी; र्ािाक्ष : ‘ज्ञान जी तुिेंचन डोळस ।’ –ज्ञा ४·१०. ३. तीक्ष्ि दृष्टीर्ा. ४. संुिर डोळ्यारं्ा 
: ‘रंर्ा येई वो चवठाई । सावंाचळये डोळसे ।’ –तुर्ा २८२. ५. स्वच्छ; प्रत्यक्ष : ‘तें ज्ञान नोहे जािावें । डोळस 
तम ।’ ह्नज्ञा १८·५८१. ६.(थटे्टने) डोळ असलेली (डाळ, वरि र्.). 
 
डोळसिा स्त्री. डोळे असिे; दृष्टी : ‘िेखिेपिें वीि डोळसता । तोर्ी माथा ं स्तबक I’ –एरुस्व 
१·६६. 
 
डोळा पु. मोटेस बाधंावयारे् लाकि. 
 
डोळा पु. (चवटीिाडूं) आर डाव, वकट, लेंड र्.मधील डोळ्यावरून चवटी मारण्यार्ा डाव. (चि. 
मारिे). (कर.) 
 
डोळा पु. १. जात्यारे् तोंड. २. कंुभाराच्या र्ाकातील खार्. 
 
डोळा पु. िुर्णबिीरे् आपपयाकडे असलेले झभर्. 
 
डोळा पु. (सोनारी) चजन्नसाच्या र्तर अंर्ापेक्षा तोंडाशी झकचर्त वाटोळा व डर्ळ असिारा भार्. 
 
डोळा पु. सोळा शरेारे् माप, पचरमाि; एक तृतीयाशं पायली (४८ शरे = एक पायली). १२ डोळे = 
एक माप व ६० मापे = एक साठ. (खा.) 
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डोळा पु. १. माशाच्या पाठीवरील खवला. २. सीताफळ, रामफळ, अननस र्. फळावंरील खवला. 
३. मोराच्या चपसावरील डोळ्याच्या आकारारे् वतुचळ. 
 
डोळा पु. १. माचहती, ज्ञान िेिारा (मािूस, चवया र्.). २. बातमीर्ा, ज्ञानार्ा उर्म (शास्त्र, 
कार्िपत्र, हेर, र्ावर्ा महार र्.). 
 
डोळा पु. १. पायाच्या घोट्यारे् हाड; घोटा. २. रु्डघ्याच्या वाटीजवळ िोन खळरे् असतात, ते 
प्रत्येक. 
 
डोळा पु. (कृचष.) अंकुर; मोड फुटण्यार्ी, येण्यार्ी जार्ा (बटाटा, ऊस, नारळ र्.ला). (वा.) डोळा 
बांधिे –एका िंाडावर िुसऱ्या िंाडारे् कलम करिे. 
 
डोळा पु. लहान भोक; चछर (कापड, भाडें र्.रे्). 
 
डोळा पु. १. रंर्, रूप वरै्रे जािण्यारे् र्ंचरय; नेत्र; नयन; र्क्षु; नेत्रेंचरयारे् स्थान. २. दृष्टी; नजर; 
लक्ष; कटाक्ष. ३. (ल.) अंतदृच ष्टी; आकलनशक्ती; ज्ञानर्क्ष.ू [सं. िोल्] (वा.) डोळा असिे –एखाया 
र्ोष्टीच्या प्राप्तीसाठी टपून असिे, बसिे; अचभलाषा असिे. डोळा ओळखिे, जाििे, समजिे, िाडिे –
िुसऱ्याच्या मनार्ा कल समजिे; आशय, अचभप्राय ताडिे. डोळा घाििे, मारिे –१. डोळा चमर्कावनू खूि 
करिे. २. आपले पे्रम व्यक्त करण्यासाठी एखाया बाईकडे पाहून डावा डोळा चमर्काविे. डोळा चुकणविे –
दृष्टीस न पडिे; भेट घेण्यारे् टाळिे; नजरेला नजर चभडू न िेिे. डोळा ठेविे –एखाया वस्तूच्या प्राप्तीर्ी 
र्च्छा करिे. डोळा देिे –बारीक नजर ठेविे : ‘र्ृध्रासम डोळा चिधला.’ –संर्ी ४१. डोळा न उघडिे –१. 
ग्लानी येिे; आजारामुळे चनपचर्त पडिे. २. आपली र्ूक लक्षात न घेता मग्रूरपिे वार्िे. ३. पाऊस न थाबंिे. 
डोळा पाहिे –डोळे वटारून पाहिे. डोळा प्राि ठेविे –पहा : डोळ्यांि प्राि ठेविे. डोळाभर झोप घेिे –
र्ारं्ली िंोप घेिे. डोळे उगारिे, डोळा गुरकाविे –डोळे वटारिे. डोळे उघडिे –आपले कतचव्य, चहताचहत 
वरै्रेकडे लक्ष वधेिे, सावध होिे; अनुभवाने, र्ट्टा बसपयाने, नुकसान िंापयाने शहािे होिे. डोळे 
उरिाटिे, णिरिे, चढिे –(श्रीमंतीमुळे) मिाधं होिे. डोळे मोठे(केवढे) करिे –डोळे वटारिे; रार्ावनू 
पाहिे : ‘मी नुसतें त्यार्ें नावं घेतलें  मात्र, तो बाईसाहेबानंीं केवढे डोळे केले तें तंू पाचहलेंस ना?’ –फापरु्न. 
डोळे खािे –पेंर्िे; डुलकी घेिे. डोळेगावची कवाडे िागिे –अंध होिे. डोळे गाळिे –आवाज न करता 
रडिे. डोळे चढिे – (िारू, जार्रि, ऊन, रार् यामुंळे) डोळे उग्र, लाल चिसिे. डोळे चढवनू बोििे –
रार्ाने बोलिे. डोळे चोरिे –तोंड लपचविे; भेट र्ुकचविे; नजर टाळिे; फसचविे; डोळ्यातं धूळ टाकिे : 
‘त्याशीं कसें बोलावें यार्ी आज्ञा आली पाचहजे. डोळे र्ोरले असता ंपत जाते.’ –मर्सा ५·२१०. डोळे जळिे 
–िेषामुळे बरे न पाहविे. डोळे जािे –अंधत्व येिे. डोळे झाकिे, ढापिे –१. मरिे; प्राि सोडिे. २. िुलचक्ष, 
हयर्य करिे; कानाडोळा करिे. डोळेझाक करिे –िुलचक्ष करिे. डोळे िरारिे –डोळ्यातं पािी येिे : 
‘डॉ. मार्णटनरे् डोळे रे्पया िोन चिवसातं प्रथमर् तरारले.’ –एपर्ार १४३. डोळे िाटवि बसिे –वाट पाहात 
बसिे : ‘उर्ं का ंबोलिं वाढवत, रातर्ं डोळं ताटवत बसलाय.’ –आपा ७. डोळे िाठिे –अरेराव, मर्रूर 
बनिे, होिे. डोळे िािून पाहिे, डोळे िाकिे –तीक्ष्ि नजरेने पाहिे. डोळे िांबडे–णपवळे करिे –रार्ाने 
लाल होिे; उग्र नजरेने, डोळे फाडून पाहिे. डोळे दाखणविे –डोळे वटारिे. डोळे णनविे, णनवणविे, थंड 
होिे –एखािी ईल्प्सत, चप्रय वस्तू पाहून समाधान पाविे; कृतकृत्य होिे : ‘कृष्ट्िा म्हिे चनवचवले डोळे त्वा ंबा 
यिूत्तमा माजे ।’ –मोएचष ३·३१. डोळे णनवळिे–१. डोळे येऊन बरे होिे; डोळे चफरून स्वच्छ होिे. २. 
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(वडेानंतर) पूवचवत ताळ्यावर, शुद्धीवर येिे. डोळे पठारास, पािाळाि जािे –आजार, अशक्तता र्.मुळे 
डोळे खोल जािे. डोळे पांढरे करिे –१. (डोळे पाढंरे होईतोपयंत) अत्यंत िूरपिार्ी चशक्षा िेिे. २. 
मृत्युपथंास लार्िे. डोळे पापी असिे –डोळ्यानंा नेहमी चवलासी, चवषयी, कामुक असे मानण्यात येते. प्रथम 
(तेर्) पाप करतात. डोळे पाहून वागिे, चाििे –एखायाच्या मनार्ा कल पाहून वार्िे; तब्येत ओळखिे. 
डोळे कपजारिे, किदारिे, िाडिे –(रार्ाने) डोळे वटारिे, िूर करिे. डोळे पुसिे –१. रडायला लार्िे; 
वाईट वाटिे. २. सातं्वन करिे. डोळे पोंढळिे –डोळे खोल जािे. डोळे िाटिे –१. आशा जास्त वाढिे; 
महत्त्वाकाकं्षी बनिे. २. आश्चयचर्चकत होिे. डोळे िाडिे –१. रार्ाविे; डोळे वटारून पाहिे. २. अंतकाळी 
डोळे चनश्चल उघडे ठेविे; डोळे चथजिे. डोळे णिरिे, णिरविे –१. घेरी, र्क्कर येिे. २. मर्रूर, उन्द्मत्त 
होिे. ३. (मरिसमयी) डोळे चफरव ूलार्िे. ४. (करारासंबधंी) बेत चफरिे; मत बिलिे; माघार घेिे. डोळे 
णिरविे – (रार्ाने) डोळे वटारिे; रे्हरा उग्र करिे; अवकृपेने पाहिे. डोळे िुटिे –१. अंध होिे; डोळे 
जािे. २. िुसऱ्यार्ा उत्कषच पाहून मत्सरग्रस्त होिे. डोळे िोडून वाचिे–लक्षपूवचक वार्िे. डोळे बांधिे –
१. भारिे; नजरबिंी करिे (जािूटोिा र्.नी). २. डोळ्यातं माती फेकिे; फसचविे. डोळे भरिे –अश्रूंनी 
डोळे भरून येिे; रडू येिे. डोळेभर, डोळाभर, डोळे भरून पाहिे –तृप्त होईपयंत एखािी वस्तू पाहिे. डोळे 
णमटिे –मरिे; डोळे िंाकिे. डोळे मुरडिे –१. वाकडी नजर करून, संशचयतपिे पाहिे. २. काण्या 
डोळ्याने पाहिे; एके बाजूस पाहिे : ‘डोळे मुरडुचन सहज बघे ती ।’ –शाकंुतल (अंक २). डोळे मोडिे –१. 
डोळे चमर्काविे; डोळ्याने खुिा करिे. २. ऐटीने, र्ोखंिळपिे डोळे उर्लिे, वर करिे; नखऱ्याने पाहिे. 
डोळे िविे –डोळ्याच्या पापिीरे् स्फुरि होिे. (शुभाशुभसूर्क). डोळे िाि करिे, डोळे वटारिे –१. 
रार्ाविे. २. एखायावर उलटिे. डोळे िावनू बसिे –आतुरतेने वाट पाहिे. डोळे होिे –माचहती होिे, 
सावध होिे (कामधंिा, अभ्यास र्.संबधंी). डोळ्यािा डोळा णमळणविे, णभडणविे –उद्धटपिाने टक लावनू 
पाहिे. डोळ्यािा डोळा िागिे –िंोप येिे; िंोपेने डोळे चमटिे. डोळ्यांआड करिे –िुलचक्ष, कानाडोळा 
करिे. डोळ्यांचा अंधार करिे –उजेडात र्ुकिे; धडधडीत र्ूक करिे. डोळ्यांचे कडू मोडिे –डोळा 
लार्िे; डुलकी येिे. डोळ्यांची खोगरे होिे, डोळ्यांच्या खाचा होिे, डोळ्याची कभि होिे –दृष्टी जािे; अंध 
होिे. डोळ्यांचे पारिे णिटिे, होिे –उत्कंठतेने अपेचक्षलेली वस्तू पाहावयास चमळून मन तृप्त होिे. 
डोळ्यांचे णदवे करिे –सतत नजर ठेवीत अत्यंत काळजी घेिे. डोळ्यांच्या वािी करिे –डोळे ताििे, 
डोळ्यानंी जास्त काम करिे. डोळ्यांि अंजन घाििे –कान–उघाडिी करिे; वस्तुल्स्थतीर्ी जािीव करून 
िेिे. डोळ्यांि कुरूप, कुरंुद असिे –असूया वाटिे; एखायाचवषयी मत्सरग्रस्त असिे. डोळ्यांि खुपिे, 
सििे –१. डोळ्यासं विेना होिे. २. मत्सरग्रस्त होिे (िुसऱ्यारे् रु्ि, धन र्. पाहून). (व.) डोळ्यांि 
गंगाजमना येिे, डोळे भरून येिे–रडू येिे. डोळ्यांि जहर उिरिे, डोळ्याि सििे, खुपिे –िुसऱ्यारे् 
वैभव र्. पाहून हेवा वाटिे. डोळ्यांि जाळ पेटिे –संतापाने डोळे लाल होिे. डोळ्यांि जीव गोळा होिे –
व्याकुळ होिे. डोळ्यांि िेि घािून जपिे –अचतशय काळजी घेिे; जपिे; लक्ष िेिे. डोळ्यांि िेि घािून 
पाहिे –फार बारकाईने पाहिे; सूक्ष्म नजरेने पाहिे; पाळत ठेविे; बारीक र्ौकशी करिे. डोळ्यािं धूळ, 
मािी घाििे, िेकिे –फसचविे; नजरबिं करिे. डोळ्यांि पािी असिे –लाज वाटिे; चवनय, मयािा 
असिे. डोळ्यांि प्राि ठेविे –मरिापूवी एखाया र्ोष्टीर्ी र्च्छा ठेविे. डोळ्यांि प्राि येिे, उरिे –१. 
मरिाच्या िारी असिे. २. र्ल्च्छत वस्तू (मािूस र्.) पाहण्या–चमळण्या–भेटण्याकचरतार् केवळ प्राि 
रु्ंतलेला असिे. डोळ्यांि बोट घाििे िरी न णदसिे –अचतशय चनचबड काळोख असिे. डोळ्यांि भरिे –
१. दृष्टीला आनंि, संतोष िेिे. २. पटिे; मान्द्य होिे. डोळ्यांि मािी पडिे –मत्सर वाटिे; िेष करिे. 
डोळ्यांि माविे, सामाविे –डोळ्यानंी खाल्ला जािे; रार्ाने पाहण्याने घाबरून जािे. (नकाराथी वाक्यातं 
उपयोर् करतात.). डोळ्याि वाि घािून बसिे –वाट पाहिे. डोळ्यांि सळई णिरणविे–डोळे काढिे. 
डोळ्यांि हराम उिरिे –एखायाच्या दृष्टीने वाईट असिे. डोळ्यांिीि काजळ चोरिे –पाहता पाहता र्ोरी 
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करिे. डोळ्यांिून उिरणविे –अपमान करिे. डोळ्यांिून गंगायमुना वाहिे –रडू येिे. डोळ्यांिून णठिग्या 
गाळिे –रार्ाने डोळे लाल होिे. डोळ्यांिून पािी काढिे –रडिे; अश्रू र्ाळिे. डोळ्यांनी णदवस उगविे 
–रात्रभर िंोप न येिे. डोळ्यांनी मारिे –पे्रमकटाक्षानंी प्रहार करिे; पे्रमकटाक्ष टाकिे. डोळ्यांनी 
रात्रणदवस काढिे –एकसारखे जार्त बसून रात्र–चिवस घालचविे. डोळ्यांनी भुई णदसेनाशी होिे –उन्द्मत्त 
होिे (संपत्ती र्.ने). डोळ्यांपुढे काजवे चमकिे –भोवळ येण्यार्ी भावना होिे; घेरी येिे; भीतीने डोळ्यापंुढे 
अंधारी येिे. डोळ्यांवर कािडे ओढिे –१. एखाया र्ोष्टीकडे िुलचक्ष करिे. २. बेिरकारपिे, बेफामपिे 
वार्िे. डोळ्यावंर धूर येिे, धुराने डोळे भरिे, डोळ्यांवर पडळ येिे, चढिे, डोळ्यावर मांद येिे, चढिे –
र्वाने अंध होिे; र्वाने कोिास न जुमानिे. डोळ्यांवर येिे –१. डोळ्यातं सलिे. २. (कीती, पैसा यानंी) 
पूिचपिे फुर्ून जािे; धंुि होिे. डोळ्यांस पाटा, पट्टा बांधिे –डोळे चमटिे; कानाडोळा करिे; न 
पाचहपयासारखे करिे. डोळ्यांस पािी िाविे –१. नेत्रार्मन करिे; एखाया धार्णमक चवधीच्या आरंभी 
स्नानाऐवजी उिकस्पशच करिे. २. अनुकूल करून घेिे; संतोषचविे : ‘आताशंा उरे्र् बाबाच्या डोळ्यासं पािी 
लावण्यासाठी र्कडे येते.’ –रत्नकातंा ३. ३. (डाव्या) डोळ्याने पाहिे –१. चतरस्काराने पाहिे : ‘डाव्या 
डोळ्यानें तुमच्याकडे पाह्ारे्सुद्धा ं नाहींत.’ –िंामूं ६१. २. र्ोरून, वाकड्ा नजरेने पाहिे. (दोहो) 
डोळ्यांची मुवयि राखिे –एखायाकडे पाहायला, नजर चभडवायला चभिे, घाबरिे, कर्रिे. (दुसऱ्याच्या) 
डोळ्याि बोट टपकन जािे, णशरिे –िुसऱ्यारे् िोष र्टकन कळिे. (रुप्याचे) डोळे होिे –डोळे पाढंरे 
होिे; मरिोन्द्मुख होिे. (वाकड्या) डोळ्याने पाहिे –कानाडोळा करून पाहिे; भीतभीत पि उत्कट र्च्छेने 
पाहिे. डोळ्यावर कोक्या वाढिे –१. डोळ्यावर पडिे येिे, न चिसिे. २. माज येिे : ’ते चमळतार् िापयाच्या 
डोळ्यावर कोक्यार् वाढपया.’ –चर्ताक १०. 
 
डोळािोडी पु. १. एका पक्ष्यारे् नाव. २. मोठ्या जातीर्ा टोळ. 
 
डोळुिा पु. (लचडवाळपिे) डोळा : ‘वाटुली पाहता ंचसिले डोळुले । िाचवसी पाउलें  कैं  वो डोळा ।’ –
तुर्ा ८२९. 
 
डोळू पु. चछर; भोक; भर्िाड. 
 
डोळूक पु. १. साप, मासा र्.रे् डोके. २. पहा : डोळू 
 
डोळेउजेडी चिचव. १. चिवसाउजेडी; अंधार पडण्याच्या पूवी; उजेडासरशी. २. स्पष्टपिे; तोंडावर; 
आडपडिा न ठेवता. 
 
डोळेझाक, डोळेझाकी स्त्री. मुद्दाम िुलचक्ष; कानाडोळा; हयर्य; उपेक्षा. 
 
डोळेझाकिी स्त्री. पु. एक खेळ. 
 
डोळेिोड चव. १. डोळ्यानंा चहडीस चिसिारी, ओंर्ळ (वस्तू). २. डोळ्यातं भरिारी पि 
चनरुपयोर्ी; संुिर पि टाकाऊ. ३. डोळ्यासं त्रास िेिारे (काम). 
 स्त्री. बारीक पाहिी; तीक्ष्ि नजर. 
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डोळेभर  चव. मनमुराि; समाधान, तृप्ती होईपयंत : ‘उत्तरेकडील बाजूने डोळेभर पाहून 
घेतपयानंतर…… आम्ही पूवेकडे रे्लो.’ –जीली ६८. 
 
डोळेभेट  स्त्री. १. शवेटर्ी भेट (मरिोन्द्मुख व्यक्तीर्ी); नुसते एकिा शवेटरे् डोळ्यानंी पाहिे. २. 
ओिंरती, उभ्या उभ्या भेट; घाईर्ी भेट. ३. नजरानजर; दृष्टीला पडिे : ‘डोळेभेट तरी िुरून िेत जा, नको 
करंू हयर्य ।’ –होला १५१. 
 
डोळेणमचका, डोळेणमचक्या चव. डोळे चमर्कविारा; चपर्चपच्या डोळ्यारं्ा. 
 
डोळेमोडिी चव. डोळे मोडिारी (मूढ होऊन); डोळे चफरविारी (व्यक्ती) : ‘र्ौघी डोळेमोडण्या । 
लाजोचनया ंतटस्थ ।’ –हचरचव ३·५. 
 
डोळेिासू चव. डोळ्यात अंजन घालिारा; वठिीवर आििारा : ‘साचभमाचनआ िेवा ंडोळेलासु ।’ 
–चशव १५६. 
 
डोळो सचि. डोलवा : ‘आवो डोळो डोळो : म्हिौचन कटके माचंडली :’ –र्ोप्रर् २३. 
 
डोळ्याचा िारा डोळ्यातील बाहुली. 
 
डोळ्याचा दाब डोळ्याने घातलेली भीती; नजरेर्ी जरब. 
 
डोळ्याची जीभ पापण्याचं्या आतील बाजूस अस्तराप्रमािे असिारी त्वर्ा. 
 
डोळ्यांमागे–डोळ्यांपरभारे चिचव. पाठीमारे्; रै्रहजेरीत; अप्रत्यक्ष. 
 
डों 
 
डों न. तेल काढण्यारे् नारळाच्या करवटंीरे् पात्र; डवला : ‘तेथचर् डों आिुचन िेिे.’ –ऋ १२२. 
 
डोंग, डोंगा स्त्री. एक प्रकारर्ी नाव; लाकडी सोट झकवा तक्ते घालून बाधंलेला तराफा : ‘निींत 
येऊन तेथून िीडकोस पाण्यार्ा डोहो मातबर होता. तेथें डोंग्यात बसून जाऊन भोयाकडून मासे धरचवले.’ 
–ऐको. 
 
डोंगिे अचि. मरायला टेकिे : ‘…आयला! त्यो आयतवड्ार्ा म्हातारा चकती डोंर्लाय; अजून आटपत 
न्द्हाई…’ –खळाळ ६७. 
 
डोंगर पु. १. पाृ वीवरील खडक, माती यारं्ा नैसर्णर्क उंर् भार्; लहान पवचत; टेकडी; पहाड; घाट; 
उंर्वटा; डर्र; कडा; सुळका. २. ढीर्; रास; थप्पी; र्वड; चढर्ारा; र्ंज; र्ंजी. ३. (ल.) मेहनतीरे् काम; 
काळजी करण्यासारखा आजार; कजार्ा बोजा; पाप, रु्ि, संकट यारें् आचधक्य. ४. (ल.) काजळार्ा र्ोळा, 
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रास (भाडं्ाच्या बुडावर धरलेली). ५. डोंर्राळ मुलुखात प्रथम नार्िी पेरलेले शते. (क.) ६. शुष्ट्क, 
डोंर्राळ प्रिेश; नार्िी, वरी यासंारख्या चपकाचं्या उपयोर्ी जमीन. (को.) [सं. िारं्] (वा.) डोंगर खिून 
(पोखरून) उंदीर काढिे –कष्टाच्या मानाने क्षलु्लक फळ चमळिे. डोंगर माजून राहिे –डोंर्र बळकावनू 
राहिे. डोंगरावरून उडी टाकिे –क्षलु्लक र्ोष्ट करिे; हलकी िेिर्ी िेिे. डोंगरी णदवा िाविे – (पेंढारी, 
लुटारू र्.ना चभऊन) डोंर्रात जाऊन राहिे, वस्ती करिे, संसार थाटिे. डोंगरी मोर नाचणविे –बढाया, 
थापा मारिे; र्ाळवण्या िाखचविे : ‘आजपावतेो डोंर्री मोर नार्चवले, आता अवघड पडले असे जािून 
पाटीलबाबानंी आबा चर्टिीसास सामोरी पाठचवले.’ –ऐको ४८८. 
 
डोंगर ऊस एका जातीर्ा ऊस. 
 
डोंगरकठड, डोंगरकठडा, डोंगरकठडी, डोंगरकठाड, डोगरकठाडा, डोंगरकठाडी  पु.
 डोंर्रकाठ; चकनारा; डोंर्रार्ी कड, हद्द, सीमा; डोंर्राच्या पाया यार्ा आसपासर्ा प्रिेश. 
 
डोंगरकडासी स्त्री. डोंर्र कठडी; डोंर्रार्ी बाजू. 
 
डोंगरकिगट, डोंगरकंगर पु. डोंर्राळ मुलुख; टेकड्ा. 
 
डोंगरकपाट न. डोंर्रातील रु्हा : ‘पालीजवळर् डोंर्रकपाटीं कोण्डी िेवी आहे.’ –माजीर्ा ६. 
 
डोंगरकरी चव. डोंर्री; डोंर्रात राहिारे : ‘डोंर्रकरी कोि आहेत… यारं्ी जोरार्ी र्वकशी र्ालू 
केली.’ –अस्प ृ४. 
 
डोंगरणकनारा पु. डोंर्रचकनारी; डोंर्रकठडा. 
 
डोंगरकोळी पु. डोंर्राळ मुलुखातील एक जात व तीतील व्यक्ती. 
 
डोंगरकखडी स्त्री. झखडीतील अरंुि मार्च; घाट. 
 
डोंगरगिी पु. खोल व मोठा खड्डा : ‘अलीकडील तोंडीं खळ्या भारी िोन डोंर्रर्ण्यासचरख्या…’ 
–भाब ४६. 
 
डोंगरझाप स्त्री. डोंर्रार्ी छाया, सावली. 
 
डोंगरि  चिचव. उत्तरेस. 
 
डोंगरदळे न. जंर्ल तोडून लार्वडीस आिलेली डोंर्रावरील जमीन. 
 
डोंगरपठार न. डोंर्रमाा यावरील सपाट प्रिेश. 
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डोंगरणमरी स्त्री. काळी चमरी; चमऱ्यारं्ी एक जात. (राजा.) 
 
डोंगररान न. डोंर्राळ प्रिेश, मुलुख. 
 
डोंगरवट, डोंगरट, डोंगराळ चव. डोंर्रानंी युक्त; डोंर्री; डोंर्रासंबधंी; खडकाळ (प्रिेश); 
उंर्सखल; पहाडी; पठारी; पवचतमय. 
 
डोंगरसरा, डोंगरसरी स्त्री. डोंर्रारं्ी, टेकड्ारं्ी रारं्. 
 
डोंगरी कापड १. डोंर्री चकपपयाच्या (मंुबईच्या) मुलुखात पूवी चवकत असत ते जाडेभरडे कापड. २. 
(ल.) हलक्या जातीरे् व िरारे् कापड. [र्ं. डंुर्री] 
 
डोंगरे न. डोंर्राळ मुलुखात चपकिारे एक प्रकाररे् भात. 
 
डोंगपुयळी, डोंगपुयिी स्त्री. डोळ्याला होिारी पुळी; राजंिवाडी. (र्ो.) 
 
डोंगशी स्त्री. खाऱ्या पाण्यातील मासा. 
 
डोंगळ, डोंगळा पु. मोठा काळा मंुर्ळा : ‘ओटीवरून डोंर्ळ्यारं्ी रारं् खाली येत होती.’ –रथर्ि 
११०. 
 
डोंगळा, डोंगळी  चव. काळी, जाड, मोठी : ‘मातोश्री आनंिीबाई यानंी कोंकिी चरवाजाप्रमािे 
िोन्द्ही मनर्टातं डोंर्ळी पोतीरे् सर अडकविे वरै्रे र्ोष्टींत कधीर् आळस आचि चवसराळूपिा केला नाहीं.’ 
–र्िपतराव जोशी ४६. 
 
डोंगा चव. वडेावाकडा : ‘ऊंख डोंर्ा । म्हिुनी रस नव्हे डोंर्ा ।’ –र्ोखा १२५. [क. डोंका] 
 
डोंगाढकिी चव. चनष्ट्काळजी, हयर्यी (मािूस, कारभार). (व.) 
 
डोंगा, डोंगी स्त्री. लहान होडी; नौका. [झह.] 
 
डोंगुल्ली स्त्री. लहान डोंर्र. 
 
डोंड पु. धोंडा : ‘हे िेहिुर्णर्रे् डोंड ।’ –ज्ञा ३·२३७. 
 चव. िाडंर्ाई; पुडंावा : ‘डोंडपिें राचहलासे मिनु ।’ –वच्छह ८७. 
 
डोंडु पु. र्ोर; पुडं : ‘मर् न करी नार्ोवा । रसना डोंडु हा ।’ –भाउर्ी ३०. 
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डोंब, डोंम पु. एक जाचतचवशषे व तीतील व्यक्ती. हे रात्री अपरात्री पे्रतिहनारे् काम करतात, 
त्यावरून त्यारं्ा धाडसाशी संबधं जोडला जातो. [सं. डंुब] 
 
डोंब स्त्री. मोरीच्या साडंपाण्यार्ा खड्डा; डबके. (राजा.) 
 
डोंब पु. १. भयंकर आर्; विवा; धूर; आर्ीर्ा लोळ; मोठा जाळ (बहुधा आर् शब्िाबरोबर योजतात) 
: ‘सावळ्यार् ंबोलानं फचकराच्या हृियातं डोंब पेटवला.’ ह्न फचकरा ८२. २. (ल.) उष्ट्िता, िाह, ताप यारं्ी 
विेना, लाही; आर्; (आर्ीरे्, चतखटपिारे्) आचधक्य, परमावधी िाखविारे चवशषेि; प्रत्यय. आर् 
करण्यासारखा (चतखट पिाथच). [क. डोंबी] (वा.) डोंब उसळिे –प्रर्डं भकू लार्िे. डोंबपाजळिे, होिे 
– (शरीर) अत्यंत तप्त होिे; अंर्ार्ी लाही होिे : ‘बोल न चनघे चतर्ें विनीं । परी हृियीं डोंब पाजळला ।’ 
–नभसा २१·१३६.डोंब मारिे –आर्ीर्ा लोळ उठिे, पसरिे. 
 
डोंब अळी मोठी आळी. (कीटक). 
 
डोंबकावळा पु. डोंबाप्रमािे स्मशानात असिाऱ्या कावळ्यार्ी एक जात. 
 
डोंबर, डोंभर, डोंभार, डोंभरगि न. पु. खड्डा. 
 
डोंबरिे  न. िंाड, वलेी यानंा नवीन कोंब ज्या चठकािी फुटतो ती जार्ा; कोंब. (व.) 
 
डोंबरा पु. आर्ीर्ा डोंब; लोळ; आर्ीर्ा िंोत. 
 
डोंबरी स्त्री. खंुट्यावरील लाकूड. (बे.) 
 
डोंबरी चव. जाड; मोठ्या पोटार्ी, अंर्ार्ी; र्ोबरी : ‘चवर्ु आिी डोंबरेआ सर्णपिी । फंुचकती काचलया 
नाचर्िी ।’ –चिपु २·३८·२८. 
 
डोंबि पु. डोंब (एक जात). [क. िोम्मलु] 
 
डोंबि, डोंबिे न. १. (झनिाथी झकवा थटे्टने) डोके; डोकसे. २. सौम्य चशवी : ‘र्ला! खेळ हे माडंले 
डोंबलारे् ।’ –केक ४९. 
 
डोंबळा पु. भोक : ‘अंर्ावरच्या धडुत्याला… चकतीतरी चठर्ळे, अनेक डोंबळे…’ –एर्ाएपा १७३. 
 
डोंबारी, डोंभारी  पु. कोपहाटी; कसरत करिारी एक जात. [क. डोंब, िोंब] 
 
डोंबाळा  पु. र्ाडीच्या धुरेर्ा िोर आवळ करण्याकचरता साटीपासून जोखडापयंत बाधंतात ती 
जाड काठी अर्र रीप. (को.) 
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डोंबाळा, डोंबाळी पु. विवा; मोठी आर् : ‘थेट आर्ीच्या डोंबाळ्यात घुसायरे्.’ –माजीर्ा. 
 
डोंबी स्त्री. १. हट्टाने, चर्काटीने िंटिे; अडथळ्याला न जुमानता पुढे रेटिे; आपले घोडे पुढे िामटिे. 
(चि. िेिे, करिे, मारिे, लाविे र्.); पाय रोवनू राहिे : ‘त्येच्या संर्ट तीन सालं डोंबी चिली चतनं…’ –
खळाळ ७६. २. चजचकरीर्ी व त्रासिायक यार्ना, तर्ािा, कटकट. (चि. करिे, घालिे, घेिे.). (राजा.) 
 
डोंबे न. (ज्यात खोबरे तयार िंालेले नाही असा) र्ळून पडलेला कोवळा नारळ. 
 
डोंब्या चव. १. चर्काटीर्ा; पुढे रेटिारा; िंटिारा. २. तर्ािा लाविारा; डोकेफोडू; लोर्ट; 
कटकट्या. 
 
डोंब्या पु. मासे पकडण्यारे् लहान जाळे. (कु.) 
 
डोंब्यानाग, डोंब्यासपय, डोंब्यासाप, डोंबानाग, डोंबासपय, डोंबासाप पु. मोठा, काळा नार्–साप; 
अत्यंत चवषारी असिारी सापार्ी एक जात. [सं. डंुडुम] 
 
डॉ 
 
डॉक्टर पु. १. रोर्ावर उपर्ार करिारा; वैय. २. कोित्याही ज्ञानशाखेर्ी संशोधनचवषयक पिवी 
असिारा. 
 
डॉजबॉि पु. एक मिैानी, िोन र्टातं ‘व्हॉलीबॉल’ने खेळला जािारा पि ‘नेट’ (जाळे) न 
लार्िारा व आखलेपया वतुचळात खेळावयार्ा खेळ. 
 
डॉट कॉम (संर्िक) एखाया व्यक्तीने, कंपनीने र्. त्याचं्याशी संपकच  साधण्यासाठी चिलेला 
‘र्ंटरनेट’वरील पत्ता. 
 
डॉक्ल्िन पु. मोठ्या आकारार्ा, बाकिार शरीरार्ा, र्ोड्ा व खाऱ्या पाण्यात आढळिारा, 
मािसाळिारा एक सस्तन मासा. [रं्.] 
 
डॉल्बी स्त्री. ध्वचनमुरि करताना अनावशयक आवाज शक्य तेवढे वर्ळून र्ष्ट तेवढार् ध्वनी मुचरत करून 
तो ऐकवण्यार्ी सोय असलेली पद्धत. 
 
डौ 
 
डौ पु. पहा : डव 
 
डौक, डौख स्त्री. पहा : डवक 
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डौकिे अचि. १. डोळे वटारिे; मर्रुरीच्या, धाकाच्या नजरेने पाहिे. २. क्षबु्ध होऊन, आवरे्ाने पाहिे 
(घोड्ाने घोडीकडे). [सं. ढौक्] 
 
डौख, डौंख पु. वैर; मत्सर; िावा; हेवा. (चि.धरिे, राखिे.). पहा : डंख २ [सं. िंश्] 
 
डौचिी  स्त्री. टोर्िी. 
 
डौचिे, डौंचिे उचि. पहा : डवचिे 
 
डौर पु. १. पहा : डमरू : ‘याजसाठी डौर म्या ंधचरयेलें  हातीं । तुका म्हिे तुम्ही र्ाठंी सोडायार्ी 
खंती ।’ –तुर्ा २९४. २. लहान मुलारें् खुळखुळा र्. खेळिे. ३. र्लबतावर नारं्र वरै्रे ओढून घ्यायरे् यंत्र; 
र्लबत चकनाऱ्यावर ओढण्यारे् यंत्र; डेकरी; हात. ४. डमरूच्या आकारार्ी कळाशी; िोन लाकडे अथवा 
फरशीरे् िोन िर्ड एकत्र जोडण्यासाठी केलेला लोखंडार्ा आकडा. 
 
डौर पु. िंर्ा; लाबं अंर्रखा : ‘केली चवजार वचर डौरचह मौन सेचव ।’ रकाव्य १०. [सं. डमरू] 
 
डौर पु. डंका; नर्ारा; प्रचसद्धी; डौल. 
 
डौर पु. हेटाळिी; उपहास : ‘ते आर्कोचन डौर वाहे । चविासुं जो ।’ –ज्ञा १३·८२५. 
 
डौरकार चव. डौर वाजचविारा : ‘या पचहचलया पाहाऱ्यातं । डौलकार सारें्ल मात ।’–मला २३०. 
 
डौरि न. कोळपिे. पहा : डवरिे 
 
डौरिे अचि. कोळपिे (डौऱ्याने). पहा : डवरिे 
 
डौरिे अचि. शोभिे; सजिे; डौलिार चिसिे (वस्त्रालंकार, बहर, फुले र्. नी). पहा : डवरिे २ : 
‘डौरली हे काया कृपेच्या वोरसें । नव्हे अनाचरसें उद्धरलों ।’ –तुर्ा २१७९. [अर. डौल] 
 
डौरी, डौरीगोसावी पहा : डवरी गोसावी 
 
डौरी, डौरा, डौऱ्या जोशी पहा : डाकुिा, डाकोिा 
 
डौि पु. १. आकार; आकृती; ढब; घाट; बाह्ाकृती. २. तऱ्हा; हातोटी; पद्धत; र्ाल (भाषि र्.र्ी). 
३. माडंिी; घटाव; खुिा; चर्न्द्हे. (चि. घालिे, मारिे.). [अर. डौल्] 
 
डौि पु. १. अचभमान; बढाई; ऐट; शान; भपका; तोरा; थाटमाट; नखरा; चिमाख; िंोक;. २. पोकळ 
आव; डामडौल; चिखाऊपिा; पचवत्रा; आचवभाव. (चि. चमरविे, िाखविे.). 
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डौि पु. १. िौलत : ‘तुमच्या कुलडौलार्ी चिवािचर्री ।’ –थोमारो १·१४६. २. मानमान्द्यता; प्रचतष्ठा. 
[अर. डौल=प्रचतष्ठा] 
 
डौि पु. ज्याला पत्र, कारनामा र्. पाठवायरे् आहे त्यारे् नाव चलचहण्यासाठी जार्ा मोकळी 
सोडलेला कार्ि. (वा.) डौि बांधिे–कारस्थान चशजचविे. 
 
डौि पु. हुलकाविी; आव : ‘तेव्हापासून नानानंी राक्षसी कपट डौल िाखचवले ।’ –ऐपो ३९५. 
 
डौि पु. योजना; कायच; कृती; घटना : ‘याप्रमािे चसबिंी असपयाचवना र्ोरारे् पाचरपत्य होऊन 
लाविीरे् डौल होत नाही.’ –पेि २९·१०१. [अर. डौल] 
 
डौि पु. सातारच्या छत्रपतींच्या खासर्ीकडे नेमून चिलेली नेमिूक. 
 
डौि पु. १. सही–चशक्क्यार्ा कोरा कार्ि; छत्रपतींच्या नावार्ा अचधकृत कोरा कार्ि. तो ज्याला 
चिलेला असेल त्याने त्यात तहार्ी कलमे झकवा र्तर कामार्ी कलमे चलहायर्ी. २. एकूि महसुलारे् 
अंिाजपत्रक. 
 
डौिदार चव. र्ारं्पया घाटार्ा; आकृतीर्ा; संुिर; सुबक; मोहक; ढबिार; ठसकेबाज; सुडौल; 
ऐटबाज; टुमिार; प्रमािबद्ध; कळाशीिार. 
 
डौिाचा कारभार सातारकर छत्रपतींच्या खासर्ीकडे तोडून चिलेपया मुलखार्ा झकवा जहाचर्रीर्ा 
कारभार. 
 
डौिाणमया पु. डौली, शखेी चमरविारा, बढाईखोर मािूस; ऐट करिारा, चिमाख िाखचविारा, 
अवडंबर माजविारा मािूस. 
 
डौिी चव. डौलिार; ऐटबाज; बढाईखोर; छानछोकीर्ा. 
 
डौळ न. १. भरून यावयार्ा नमुना; सही–चशक्का केलेला कोरा कार्ि. २. चलखािात सुटलेली 
जार्ा (सही करिाऱ्याने भरावयार्ी). ३. वसुलार्ा अंिाज, अजमास. [अर. डौल्] 
 
डौंड स्त्री. धोंड : ‘घेतचलया अहंभावाचर्या डौंडी । ते मिमीनार्ा ंतोंडी । सर्ळे चर् रे्ले ।’ –राज्ञा ७·८१. 
 
डौंड, डौंडी िवडंी; डारं्ोरा : ‘तंव डौंडीर्ी वीरघंटा । सनसचनतीं जेंर्टा ं।’ –चशव ५२२. 
 
डौंणड स्त्री. डोक्याला रु्ंडाळण्यारे् वस्त्र; फेटा; मंुडासे : ‘डौंचड माथा ंतेयावचर पासवडी पारुं्रले :’ –
लीर्पू ४३९. 
 
डौंणडचे न. नर्ारा; झडचडम : ‘चवरचश्रयेर्ें डौंचडर्ें बाजे ।’ –चशव ३५७. [सं. झडचडम] 
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ड्युटी, ड्यूटी स्त्री. १. जकात : ‘ड्ूटी र्ुकवनू बेर्तात ना साले माल…’ –माखा ९७. २. नेमून चिलेले 
काम; कतचव्य : ‘आपली ड्ुटी कराया तो आयलो.’ –र्ंधन १४४. [र्ं.] 
 
ड्र 
 
ड्रम पु. १. पोकळ, र्िाकार पत्र्यावर कातडे तािून बसवनू तयार केलेले पाश्चात्त्य तालवाय; 
पडघम. २. लोखंडी झकवा पत्र्यारे् पीप; बरॅल. [रं्.] 
 
ड्राफ्ट पु. १. पत्र, ठराव र्. संमत होण्यापूवीरे् त्यारें् स्वरूप; मसुिा : ‘…जो नवा लेखचनकारं्ा वर्च 
तयार िंाला तो… फडे ड्राफ्ट चलचहण्यात धन्द्यता मानू लार्ला.’ –भाअंव्य १६. २. हंुडी; धनाकषच. [र्ं.] 
 
ड्रायव्हर  पु. वाहनर्ालक. [रं्.] 
 
णड्रि स्त्री. १. सामूचहक व्यायाम; कवाईत; कसरत. २. चतरके आटे असलेले भोक पाडायरे् साधन; 
चर्रचमट. (चि. करिे, मारिे.). [रं्.] 
 
ड्रेनेज न. १. पाण्यार्ा चनर्रा करण्यार्ी पद्धत. २. घाि, साडंपािी, मलमूत्र र्. वाहून नेण्यार्ी 
व्यवस्था, नाली; र्टार. [र्ं.] 
 
ड्रेसर पु. (िवाखान्द्यात) रोग्यारें् व्रि धुऊन मलम लावनू पट्टी बाधंिारा पचरर्ारक. 
 
ड्रेकसग न. १. जखम स्वच्छ करून परत मलमपट्टी करिे : ‘रोज सकाळी ड्रेझसर्ला त्याचं्याकडे मी 
जायर्ो.’ –एपर्ार ८६. २. सजावट. [र्ं.] 
 
ड्रॉवर पु. टेबलार्ा खि. [रं्.] 
 
∎∎∎ 
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ढ 
 
ढ मराठी विचमालेतील एकोिचतसाव ेअक्षर आचि र्ौिावे व्यंजन. 
 
ढ चव. अचशचक्षत; अज्ञानी; अक्षरशत्र.ू २. मठ्ठ; मूखच; व्यवहारर्ातुयच नसलेला. 
 
ढई स्त्री. १. जोरार्ा व नेटार्ा प्रयत्न; त्रास घेिे; नेट; अवसान. २. काळजीपूवचक लक्ष िेिे. ३. (पै–
पाहुण्यानंी) पुष्ट्कळ चिवस चठय्या िेिे; लोर्टपिाने चर्कटून राहिे. (चि. िेिे). ४. बुडी. (चि. िेिे, 
मारिे.) (व.) 
 
ढऊर स्त्री. भातारे् एक वाि, प्रकार. (िंाडी) 
 
ढक पु. १. एकिम आवाज होऊन ढासळिारा भार् (र्मारत, निीतीर, टेकडी र्.र्ा). २. अशा 
ढासळण्यामुळे पडलेला ढीर्. 
 
ढकढक, ढगढक, ढकढग, ढगढग, ढकढगा, ढगढगा चिचव. १. डळमळत; र्कडेचतकडे हलत 
(खाबं, र्मारत र्.). २. िुंलत; खालीवर होत; िंोक जात (र्ालताना, उंटावर बसले असता). ३. डुलत; 
डुलकी घेत; उघडिंाक करीत. [ध्व.] 
 
ढकढक  चिचव. र्टर्ट (चि. चपिे). 
 
ढकि स्त्री. १. चनष्ट्काळजीपिाने, कसेतरी, वरवर केलेले काम; र्ालढकलीरे् काम. २. एखािे काम 
लाबंिीवर, चिरंर्ाईवर टाकिे; आज उया असे करीत लाबंविे. ३. आग्रह; बळजबरी; ढकलिे : ‘ढकल 
करून कैसे धाडले िारकेसी ।’ –सारुह ७·२५. 
 
ढकिगाडा पु. खेळर्ाडी; खेळातली र्ाडी. (िंाडी) 
 
ढकिगाडी स्त्री. १. लोटत, ढकलत न्द्यावयार्ी, र्ाके असलेली र्ाडी. २. (ल.) प्रपंर्; आयुष्ट्य; 
नोकरी. 
 
ढकिगुजर, ढकिगुजरि, ढकिगुजराि, ढकिगुजारा, ढकिगुजारी पु. स्त्री. १. कसातरी 
उिरचनवाह करिे (संकटात, अडर्िीत); चिवस कंठिे. २. र्ालढकल. 
 
ढकिचंद, ढकिनंद, ढकिपंच्यांशी, ढकिापा, ढकल्या चव. १. चनष्ट्काळजी; बेजबाबिारीने काम 
करिारा; घाईने कसेतरी काम उरकिारा; ढकलपट्टी करण्यार्ा स्वभाव आहे असा. २. आपले काम 
िुसऱ्यावर टाकिारा; कामर्ुकार. 
 
ढकििी स्त्री. १. र्ाडी ओढताना बलै मारे् सरकू नये म्हिून बाधंला जािारा आडवा वळूे; ढकली. 
(कर.) २. रेटा : ‘पचरल्स्थतीच्या ढकलिीसरसा कजचत सोडून…’ –भाजीपाला ३२२. 
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ढकििे  सचि. १. (पुढे, िूर, बाजूला) रेटिे; सारिे; लोटिे. २. (ल.) घाईने, चनष्ट्काळजीपिाने 
धाडिे; उरकिे; र्ालढकल करिे (काम, धंिा यारं्ी). ३. कसेतरी चिवस काढिे; काळ कंठिे. ४. एखािा 
पिाथच िुसऱ्या पिाथात घुसडून िेिे. ५. अचधकारावरून काढिे. ६. (करायरे् काम) एकमेकांवर लोटिे; 
टोलवाटोलवी करिे; कोलिे. [सं. ढौक] 
 
ढकििे  अचि. १. वाळिे; खंर्िे (शरीर). २. खलास होिे; (प्लेर्, मरी र्.) रोर्ाने मरिे. ३. 
कोसळिे; ढासळिे (र्मारत, रास). 
 
ढकिपट्टी स्त्री. १. (चिवस, मचहने, वषच, काल) घालविे; रेटिे; (संकटात, हालअपेष्टातं) चिवस 
कंठिे. २. िुसऱ्यावर काम ढकलिे; र्ुकवार्ुकवी; टोलवाटोलवी. ३. आजरे् काम उयावर टाकिे; 
लाबंविी; र्ालढकल. 
 
ढकिपंचणवशी स्त्री. आपले काम िुसऱ्यावर लोटिे, टोलचविे; र्ुकवार्ुकवी (कामार्ी). 
 
ढकिपंच्यायशी  स्त्री. उधळपट्टी; रेलरे्ल; सढळपिा (खर्ार्ा, बोलण्या–र्ालण्यार्ा, 
कामार्ा). 
 
ढकिपास पु. वरच्या वर्ात र्ढविे : ‘सातवीत ढकलपास िंालो.’ –एस्पडृा ११. 
 
ढकिाढकि, ढकिाढकिी स्त्री. १. धक्काबुक्की; रेटारेटी. २. पहा : ढकिपट्टी 
 
ढकिी स्त्री. १. उतरिीच्या रस्त्यावर बैलाचं्या पायाला, शपेटीला र्ाक घसटू नये, त्यारें् शिे र्ाडीला 
लार्ू नये म्हिून पुढच्या करलीबरोबर िाडं्ानंा बाधंलेले आडवे लाकूड; ढकल. २. र्ाकानंा अडवनू धरिारे 
लाकूड. 
 
ढकशी स्त्री. समुरकाठर्ा धक्का; ज्यावर लाटा आपटतात ती काठार्ी झभत; उंर् कडा. (को.) 
 
ढका पु. १. धक्का; जोरार्ा चहसका; चहसडा : ‘जो पुचढलारे् ढक्यानंी पडे । तो त्यावरी कोपे वाडे ।’ –
एभा २३·७८०. २. (ल.) िुिैवार्ा, तापिायक सते्तर्ा तडाखा. ३. नुकसान; र्जा; नाश; अपकषच; ऱ्हास. 
(चि. लार्िे). [सं. धक्क्] 
 
ढकाडिे उचि. हाकलिे. (कना.) 
 
ढकाढक, ढकाढका चिचव. १. जोराने डोलत, िुंकत, हेलकाव ेखात. २. डुलकी घेत. 
 
ढकाढका चिचव. ढसाढसा : ‘तेव्हार् साहेब पचहपयािंा अशी ढकाढका िारू प्यायले होत.’ –साहेब 
४०९. 
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ढकार, ढगार चव. एक हजार : ‘सेलू, पोकू आचि ढकार । आवारू सारं्ती सत्वर ।’ –भचव ४२·४६. 
(नंिभाषा) 
 
ढकेि स्त्री. परस्परासं मारे् ढकलण्यार्ा व्यायामार्ा एक प्रकार. 
 
ढक्कळिे अचि. थकिे. (माि.) 
 
ढक्का पु. स्त्री. नर्ारा; मोठी नौबत; डमरू : ‘ढक्काशूल कपाल सायक करी हासंोचन रोषोत्करी ।’ –आमा 
४७. [सं.] 
 
ढकू्क अव. पु. आंबट, पातळ वरि. (माळवी) [रु्.] 
 
ढग पु. मेघ; अभ्र; समुराच्या पाण्यारे्, पाृ वीवरील जलसाठ्यारें् उन्द्हामुळे बाष्ट्पीभवन होऊन मोठ्या 
प्रमािात आकाशात एकचत्रत िंालेले बाष्ट्प. यापासून पाऊस पडतो. 
 
ढग पु. ढीर्; र्ंजी. (िंाडी) 
 
ढग स्त्री. पाऊल; पि. (चि. टाकिे). [झह. डर्] 
 
ढग स्त्री. उंर् जार्ा; टेकाड : ‘झसह नारायिा उत्तरे ढरु् I’ –स्थापो ६२. 
 
ढगढग स्त्री. १. उघड रीतीने केलेली झनिा; बेअब्र;ू बिनामी; फचजती; एखायाला चिवाळ्या, लबाड, 
लुच्चा र्. िूषिे िेऊन त्याच्या नावार्ा केलेला बोभाटा. (व.). २. िर्िर्; झर्ता; काळजी : ‘अचलकडे आमच्या 
कपाळास हे ढर्ढर् आले.’ –ऐको. 
 
ढगढगिे अचि. १. हलिे. २. पािंर फुटिे. [सं. स्थग्] 
 
ढगल्या पु. आपली मुलर्ी ज्याला यायर्ी तो आधीर् घरात आिून ठेवलेला मािूस; राबत्या. (र्ंरपुरी) 
 
ढगळ स्त्री डहाळी; फािंी : ‘िंाडाच्या लहानशा ढर्ळीप्रमािें ती िंपाट्यानें खालीं वाहत जाऊं 
लार्ली.’ –चकलोस्कर, मार्च १९४३, ४३६. 
 
ढगळ स्त्री. १. (खरबजू, भोपळा, कोहळा र्.) नासपयामुळे िंालेला आतील चबलचबलीत भार्; खराब 
र्र. २. पातळ ढाळ; हर्वि; आमाशं; अचतसार. (चि. लार्िे). 
 
ढगळ चव. १. सैल; मोठे : ‘कपडे त्याला ढर्ळ वाटत होते.’ –तंूमातूंमो ११. २. मोठ्या आकारारे् (बी, 
िािे, मोती र्.); ढोबळ; स्थूल. ३. ढेकळे असलेली; नारं्रलेली (जमीन). 
 
ढगळ चव. उधळ्या. 
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ढगळ चव. उंर्; लाबं टागं्या. पहा : ढांगळ 
 
ढगळिे  अचि. १. कुजिे; नासून जािे; आतील र्रारे् पािी होिे; ढर्ळ होिे (भोपळा र्.). २. 
पातळ रेर्, ढाळ होिे; हर्वि लार्िे. ३. शरीर थलथलीत होिे (वात र्. चवकृतीमुळे). [सं.] 
 
ढगळसर चव. मोठ्या आकारारे्; स्थूल : ‘चपलापंैकी जे ढर्ळसर होते ते पटकन घेत…’ –डाली 
१०९. 
 
ढगळा पु. फािंी; मोठी डहाळी. (राजा.) पहा : डगळा 
 
ढगाड, ढगार, ढकार न. मोठा काळा ढर्. (को.) 
 
ढगापेि  चव. चवपुल. (िंाडी) 
 
ढगाळ चव. ढर्ानंी व्याप्त; ढर्ानंी आच्छािलेले (आभाळ, हवा). 
 
ढगाळ न. खेळण्यार्ी मोठी र्ोटी. (कु.) 
 
ढगाळिे  अचि. १. भरून येिे. २. (ल.) उिास होिे : ‘स्त्रीमन िुखावपयासारखं िंालं. ढर्ाळलं.’ 
–चकचर ५२. 
 
ढगोजी पु. महार जातीर्ा रु्रु. 
 
ढजगिा चव. वयाने मोठा : ‘मर् मी एवढा ढजर्िा होऊन मला कापता येऊ नये?’ –आआश े
२७१. 
 
ढढ्ढा पु. मोठा पतंर्. (ना.) 
 
ढिढि, ढिाढि, ढिढिा चिचव. १. खिखि. पहा : ठिठि. २. मोठा जाळ, चिवा याचं्या 
जळण्यारे् कापपचनक आवाजात अनुकरि; मोठा प्रकाश होईल असे (चिव्याने जळिे); ढळढळ. [ध्व.] 
 
ढिढििे सचि. १. ठिठि वाजिे, आवाज करिे; खिखििे; िंििंििे. २. ढळढळ, एकसारखे 
जळिे (चिवा) : ‘कंिील तेवढा ढिढित राहायर्ा.’ –र्ंधन २०. 
 
ढिढिीि चव. मोठा; ढळढळीत जळिारा (चिवा);जोराने पेटिारा (अग्नी, जाळ). 
 
ढिढिा  पु. (थटे्टने) मूखच, अक्षरशत्र ूपुरुष; ढ मािूस. 
 
ढनक्या  चव. मोठा (जाळ). 
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ढपि पु. घोड्ाच्या डोक्यावरील वाटोळा चटळा. हा मोठा असपयास शुभ चर्न्द्ह मानतात. –अश्वप 
१·१०४. 
 
ढपिा, ढपिी पु. स्त्री. १. धलपा; तुकडा; ढेपसा; ढलपा (िर्ड, चर्लावा, लाकूड, रु्ळार्ी ढेप र्.र्ा). 
ढपली हे ढपला यारे् लघुत्विशचक रूप आहे. २. खपली; आवरि; वरील आच्छािन. 
 
ढपळ चव. अचतशय मोठा. पहा : ढबळ 
 
ढपळ, ढप्पळ न. पातळ भाजी, आमटी. [कं.] 
 
ढपळविी, ढप्पळविी न. १. वाजवीपेक्षा जास्त पािी घालून पातळ केलेले ताक; पािर्ट, बेर्व 
कढी, आमटी र्. २. घाि पािी. ३. र्रर्ट. 
 
ढपळशाई स्त्री. १. र्रं्ळ; वैपुपय; उधळपट्टीर्ी राहिी. २. र्ोंधळ; घोटाळा; अव्यवस्था; र्डबड. 
[क.] 
 चव. १. चवपुल; फाजील; अवारे् सवा. २. अव्यवल्स्थत (कारभार). 
 
ढपेिा पु. नर्ारा; नौबत. पहा : डि : ‘चफरला मोंर्लार्ा ढपेला ।’ –ऐपो २२५. [झह.] 
 
ढब स्त्री. १. मोठेपिा; ऐट; डौल; भपका; चिमाख (चवशषेतः क्षरु, लहान र्ोष्टींर्ा). २. वार्ण्यार्ी 
रीत; र्ालर्लिूक; चवचशष्ट ठेवि; पद्धती, मार्च; तऱ्हा. ३. मोठेपिा; महत्त्व; थोरवी (र्वामुळे स्वतःबद्दल 
वाटिारी). (चि. सारं्िे, लाविे, चमरविे, िाखविे.). [झह. सं. िह्, चिह्] 
 
ढबक न. (झभत वरै्रे) वरून पडलेला र्ोळा, पिाथच, ढेकूळ. पहा : धबक [ध्व.] 
 
ढबक, ढबका न. पु. मोठा तुकडा; फाक (भोपळा, टरबजू र्. र्ी); रु्ळार्ा खडा. 
 
ढबकन, ढबकर, ढबणदनी, ढबणदशी चिचव. ढब असा आवाज होऊन. 
 
ढबढब स्त्री. अव्यवस्था; िुिचशा; र्ोंधळ. 
 
ढबढब, ढबढबा चिचव. १. नर्ारा वरै्रेच्या आवाजासारखा आवाज होऊन, डबडब. २. (चवशषेतः) 
फुटलेपया, सैल िंालेपया नर्ाऱ्याच्या बिबि आवाजाप्रमािे ध्वनी होऊन. [ध्व., झह.] 
 
ढबदार, ढपदार  चव. १. टप्पोरा; सुरेख; घोसिार; िंोकिार; डौलिार (मोती, अलंकार). २. 
भपकेबाज; चिखाऊ; डोळ्यातं भरिारी (कमी चकमतीर्ी, हलकी वस्तू). [झह.] 
 
ढबर चव. ढेरपोटे; जाड : ‘अंथरूि केलं पाघंरूि केलं ढबर कारट कुठं रे्लं.’ –एहोरा १००. 
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ढबस चव. ढबू; मोठे; डेरेिार आकारारे् (पार्ोटे). 
 
ढबळ, ढब्बळ, ढबळशाई  चव. १. फार मोठा; अवजड; बेडौल; चवशाल; प्रर्डं (मािूस, जनावर, 
वस्तू). २. अफाट; अवाढव्य; फार पसाऱ्यार्ा (कारखाना, कामधंिा); अस्ताव्यस्त; अव्यवल्स्थत. 
 
ढबाखोर चव. घमेंडखोर; र्र्णवष्ठ; र्ढेल : ‘हीं आधीर् कोलापुरे ढबाखोर.’ –ऐपो २·१९८. 
 
ढबाि पु. फुलार्ा एक प्रकार; डेचलया; चढलेरी [र्ं. डेहेचलया] 
 
ढबािगी चव. िाडंर्ी (म्हैस). 
 
ढबाल्या  चव. सैल; बेढब. (िंाडी) 
 
ढबुिा चव. लठ्ठ व ठेंर्िा; बसका; वाटोळा; थबकड (मनुष्ट्य, भाडें, घर). [फा.] 
 
ढबू, ढब्बू, ढब्बूक पु. एक जुने, ताबं्यारे् नािे (झकमत िोन पैसे); िोन चशवराई चकमतीर्ा पैसा. 
[क. डब्बु] 
 चव. १. (ल.) लठ्ठ; धष्टपुष्ट; अर्डबबं. २. मठ्ठ डोक्यार्ा. (ना.) [झह.] 
 
ढब्बकन, ढब्बकर, ढब्बणदनी, ढब्बणदशी चिचव. झभत पडली असता, जड वस्तू पाण्यात पडली असता 
होिाऱ्या आवाजासारखा आवाज होऊन. पहा : धाडकन. [ध्व.] 
 
ढब्बा पु. डार्; धब्बा : ‘ठशात शाईर्ा ढब्बा येतो.’ –रु्मा ८०. 
 
ढब्बी, ढबेिी चव. जाडी; र्बिुल; िाडंर्ी. 
 
ढब्ब्या पु. मोठ्या पोटार्ा मनुष्ट्य. [क. डुब्ब] 
 
ढम, ढम्म चव. १. अचतशय आळशी; जड; मठ्ठ (मनुष्ट्य). २. स्तब्ध. 
 
ढम, ढमका १. मोठ्याने वाय ूसरिे; पाि. २. पािण्यार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
ढमका चव. कोिीएक; अमुक; अमका (मािूस). 
 
ढमकारा पु. र्ाजावाजा. (व.) 
 
ढमके, ढमढमे, ढुमढमे, ढमढुमे, ढुमढुमे न. मुलानंी वाजवायरे् एक र्मचवाय; चटमकी. [ध्व.] 
 
ढमक्या चव. १. नपुसंक; षंढ. २. बायपया; कतृचत्वशून्द्य. (व.) 
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ढमढम, ढमाढम, ढमढमा, ढमाढमा, ढुमढुम चिचव. १. नर्ारा, नौबत र्. वायाचं्या ध्वनीसारखा 
ध्वनी होऊन (चि. वाजिे). २. वायसूरण्याच्या आवाजारे् अनुकरि. [ध्व.] 
 
ढमढमिे अचि. (र्मचवाय) ढमढम वाजिे. [ध्व.] 
 
ढमढेऱ्या चव. ढेरपोट्या; पोटार्ा नर्ारा असलेला. 
 
ढमिे न. पत्र्यार्ा चिवा; चर्मिी. 
 
ढमभोपळा, ढम्मभोपळा पु. शून्द्य (परीके्षत रु्ि). (चि. असिे). 
 
ढमाई स्त्री. पोट सुटलेली, मुलर्ी, बाई. 
 
ढमामा पु. एक वाय : ‘ढोल ढमामे तुरे जािे । टाळ मृिंर् वाजती ।’ –बबार्ा ४·६६. [ध्व.] 
 
ढमाि न. उलाढाल. (कु.) 
 
ढमाि, ढमािा, ढमाल्या  चव. (झनिाव्यंजक) फार स्थूल; लठ्ठ; फोपशा; अवजड; जाडजूड; 
अर्डबंब. 
 
ढमािी चव. ढालर्ज; उलाढाल करिारी; उपद् व्यापी. 
 
ढयकुनी  न. बेर्व, पातळ पिाथच. (व.) 
 
ढरकन, ढरकर, ढरणदनी, ढरणदशी, ढरढर, ढराढर, ढरढरा, ढराढरा, ढरारा चिचव. वाय ू
सरण्यासारखा आवाज होऊन झकवा करून. [ध्व.] 
 
ढरंगिे अचि. हार्विे. (व.) 
 
ढरंगळिे अचि. पातळ शौर्ास होिे; ढाळ होिे; पोट िंडिे. [ध्व.] 
 
ढरा चव. बेर्व. (िंाडी) [झह.] 
 
ढििे अचि. वाजिे : ‘म्हिौचन संवािार्ा सुवाॐ ढले ।’ –राज्ञा ९·२८. [सं. ध्रण्] 
 
ढििे चि. ढळिे; हालिे : ‘जैसी तीरीं नाव न ढले ।’ –ज्ञा ७·४. 
 
ढिपा, ढिपी, ढिपट पु. स्त्री. न. लाकडार्ा र्पटा तुकडा; तासून चनघालेला लाकडार्ा भार्. पहा 
: ढपिा 
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ढिपी कोळसा (भशूा.) ढलप्यासारखे लाबंट तुकडे पडिारा िर्डी कोळसा. 
 
ढिमििे अचि. हलिे; र्िर्ििे; डुलिे; डळमळिे. [सं. टल्] 
 
ढिाविा चव. १. पडका. २. आजारी. (िंाडी) 
 
ढव पु. डोह. 
 चव. मूखच. 
 
ढवक न. अधा. (को.) [सं. अधचवत्] 
 
ढवढव स्त्री. १. र्ोंधळ; घोटाळा; अव्यवस्था; बजबजपुरी; हास्यास्पि; ल्स्थती; िुिचशा (काम, वस्तू, 
मनुष्ट्य वरै्रेंर्ी). २. पहा : ढवढववाडा 
 
ढवढविे अचि. १. नासिे; चवफल होिे; चफसकटिे; फसिे. (राजा.) २. नाहीसा होिे 
(अचधकार). 
 
ढवढववाडा पु. चवटंबना; िुलौचकक; झधडवडे; अप्रचतष्ठा. 
 
ढविे सचि. ढवळिे; खंर्ाळिे; हातानंी हालविे : ‘मी बी पािी ढवायला लार्लो.’ –उपरा ४. 
 
ढवििे  सचि. पाढंरा रंर् िेिे; उजाळा िेिे; प्रकाचशत होिे : ‘भानुर्ेंचन तेजें ढवललें  ।’ –ज्ञा 
१·३९. 
 
ढविार  चव. र्ुनेर्च्ची वाडा. 
 
ढवश, ढवस न. लहान नर्ारा. 
 
ढवसिे  सचि. लोटिे; हाताने ढकलिे : ‘पुतण्याला हातानं ढवशीत ती बाजूला व्हायला सारं्त 
होती.’ –रथ ३२. 
 
ढवसाॐ न. आहुती; बळी : ‘रििेवता ढवसाॐ केलें  ।’ –चशव ४४९. [सं. ध्वसं्, ध्वसक] 
 
ढवसे चव. जोरारे्; सोसाट्यारे्. (बे.) 
 
ढवळ, ढवळी पु. स्त्री. एक िंाड. ह्ाच्या िेठाच्या पुगं्या, झशरे् करतात. 
 
ढवळ पु. उजेड. –तंजा. 
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ढवळिा, ढवळिे पु. न. घाटिा; घाटािा; टोकाला फडके र्. बाधंलेली काठी; र्ाटू (जोंधळ्याच्या 
लाह्ा, पोह्ारे् भात भाजण्यासाठी उपयोर्ी येिारे). 
 
ढवळिे उचि. १. कालचविे; हलचविे; घाटिे; घोळिे (पातळ पिाथच, धान्द्य र्.). २. (ल.) र्ोंधळ करून 
सोडिे; चवस्कटिे; उलथापालथ करिे. 
 अचि. १. मळमळिे; पोटात कालविे; ढवळून येिे. २. मायेर्ा कळवळा येिे; मायेमुळे जीव तुटिे. 
[सं. धू] (वा.) ढवळून णनघिे –तळापासून उधसून येिे; उलथापालथ होिे : ‘सर्ळे र्ाव ढवळून चनघावे 
अशी एक घटना िंाली.’ –काआ ५१. 
 
ढवळा पु. १. बायकारें् र्ीत, र्ािे; उत्सवर्ीत २. २. लग्नात र्ायलेले वरचवषयक र्ीत : ‘मुहूते स्थापी 
खाबंार्ा प्रकाशा । ढवळा र्ार्न सुरेशा ।’ ह्नस्त्रीर्ीत ६. [सं. धवल] 
 
ढवळा पु. १. र्ोंधळ; अव्यवस्था; नाश; चबघाड; बोजवारा; चवर्का; र्ुथडा (काम, मसलत यारं्ा). २. 
(क्व. शब्िशः) र्ढूळपिा; र्बढब. 
 
ढवळा पु. पाढंरा रंर्. 
 चव. पाढंरा; सफेत. [सं. धवल] 
 
ढवळाकावळा पु. कावळ्याच्या आकारार्ा पि सफेि रंर्ार्ा व मधुर शब्ि करिारा, समुराच्या 
लाटावंर िंोके खािारा पक्षी. –सह्ारी ४·१९३६. 
 
ढवळाढवळ स्त्री. १. हस्तके्षप; र्बढब; ढवळिे; र्ोंधळ घालिे; व्यवस्था चबघडविे. २. भानर्ड; 
घोटाळा; उलाढाल; िुिचशा. 
 
ढवळार  न. वाडा; हवलेी; टोलेजंर् घर. पहा : धविार. [सं. धवल +अर्ार] 
 
ढवळी स्त्री. चपकावंर पडिारा एक रोर्. 
 
ढवंढाय  स्त्री. कडवट आठविींरे् उमाळे : ‘पन मान्द्साले ढवढंाय येतेर्. –धर् २१२. 
 
ढवंढाळ न. १. मसलत; चहकमत; उलाढाल; अर्ाट व धाडसार्ी कामे अंर्ावर घेण्यार्ी चिया. २. पैसा 
उभा करण्यासाठी सवच प्रकार करिे; संसारातील, आयुष्ट्यातील सवच प्रकार, कामे (सुखिुःखे र्.). 
 
ढवंढाळी, ढवंढाळ्या चव. १. चहकमती; धाडसी; उलाढाली करिारा; खटपट्या. २. ढवळाढवळ 
करिारा. (र्ो.) 
 
ढवा पु. १. चहजडा; नपुसंक : ‘संर्ाचस उवचशीच्या स्वप्नीं तचर काय र्ा! ढवा लाहे।’ –मो चवराट 
१·१३३. २. नायचकिीकडे काम करिारा नोकर; साझजिा : ‘हे तों अंर्ीं नाहीं चर्न्द्हें । र्ाईले वेशयेच्या ढव्यानें 
।’ –तुर्ा २८७२. [सं. धव = नवरा] 
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ढवाळं पु. अव. डोहाळे : ‘सुटून आलास त्याला िोन मचहनं िंालं न्द्हाईत तवर ही भाषा. हे ढवाळं का?ं’ –
हपा २६. 
 
ढवाळी स्त्री. कुरे्ष्टा; टवाळी. 
 
ढसके, ढसकि न. चशजवनू ठेवलेला पिाथच (भात र्.). 
 
ढसढशीि चव. र्डि; ठसठशीत : ‘ढसढशीत रंर्ाच्या आचि लाल काठाच्या कोऱ्या खिासारख्या 
त्या आठविी…’ ह्न वजे ३७. 
 
ढसढस, ढसाढस, ढसढसा, ढसाढसा, ढसासा चिचव. १. घाईघाईने, घटाघट पािी चपण्याच्या 
आवाजारे् अनुकरि करून. २. ओक्साबोक्शी रडण्यारे् अनुकरि करून; मनसोक्त. [ध्व.] 
 
ढसढसीि चव. ताबंडेलाल : ‘बारा ं र्ाउवारें्चन मानें ढसढसीत खैरारें् र्ंर्ळ नेउचन तयामध्ये 
घाचलजचत.’ –लीर्उ १:१०२. 
 
ढसिे अचि. खूप खािे; अधाशीपिाने खािे. 
 
ढसर स्त्री. र्रं्ळ; वैपुपय; उधळपट्टी. 
 
ढसराई  स्त्री. टाळाटाळ; हलर्जीपिा : ‘अशा ढसराईवारी र्ालू धमचभोळेपिावर जे पाघंरूि 
घालू र्ल्च्छतात.’ –चकलो फेबु्र १९३७·५३७. 
 
ढसळ, ढसाळ, ढसर ढस्मर चव. १. पैसे उधळिारा; उधळ्या; सढळ; उिार : ‘तुका म्हिे बरा । 
आहे ढसाळ वेव्हारा I’ –तुर्ा ३६७२. २. अचत समृद्ध; चवपुल. [सं. ध्वस्] 
 स्त्री. समृद्धी; र्रं्ळ; रेलरे्ल; ढीर्च्या ढीर्. 
 
ढसळिे, ढसाळिे अचि. १. ढासळिे. पहा : धासळिे. २. चवसरिे. 
 
ढसासिे सचि. कोंबिे; र्च्च भरिे (भाडें, खोली र्.); ढोसिे. बहुधा धसासून भरिे, रे्पिे असा 
प्रयोर्. 
 अचि. १. सपाटून, ढसासून चपिे. २. ओक्साबोक्शी, सपाटून रडिे. ३. ओरडिे; खेकसिे : 
‘कोड्ास कमी िंाले झकवा र्ारं्ले िंाले नाही तर तो त्याच्या अंर्ावर ढसासे.’ ह्न आआश े२०९. 
 
ढस्मा पु. चधमा; सुस्त. पहा : णढम्म 
 
ढळ पु. १. घसरि; चनसरडे; घसरलेली अवस्था. २. र्ूक; एखािी र्ोष्ट करण्यार्ी राहून जािे; 
खंड; स्खलन. (वा.) ढळ िोडिे –जरब बसचविे; िहशत घालिे : ‘कच्च चिल बाळर्ून चन ढळ फोडून 
घेऊन उपेर्ार्ं न्द्हाय.’ –रैत ३०. 
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ढळकोनी, ढळढळविी न. ढळकविी; पाण्यासारखा पातळ पिाथच. (व.) 
 
ढळढळ, ढळढळा चिचव. ढसढसा, पुष्ट्कळ (रडिे, आसव े वाहिे). २. ढिढि; िंकिंक (चिवा 
जळत राहिे). 
 
ढळढळ  चव. पातळ. [ध्व.] 
 
ढळढळिे अचि. प्रखरपिे, ढिढिीत जळिे (चिवा). 
 
ढळढळीि चव. स्वच्छ; ठळक; स्पष्ट (अक्षर, आकृती, चर्न्द्ह, र्ळू र्.); मूर्णतमंत. 
 
ढळढळून चिचव. ढळढळा; खळखळून : ‘नेत्रीं आलें  असू ढळढळून । हात चिंडकावी राचधका ।’ –
पला २. 
 
ढळिे अचि. १. जाग्यावरून हलिे; घसरिे; स्थानभ्रष्ट, पिच्युत होिे; कलंडिे; डळमळिे; िुंकिे : 
‘जैसी तीरी नाव न ढळे टेकलीसातंी ।’ –ज्ञा ७·४. २. रेलिे; कलिे. ३. (शरीरप्रकृती) खालाविे; ढासळिे; 
खर्िे. ४. माघार घेिे; िबिे; अपयश पिरी येिे; कर्रिे; हटिे. ५. र्ुकिे; न लार्िे; अंतरिे (ध्येय, नेम 
यापंासून). ६. (ल.) वजन कमी होिे; मारे् पडिे; चवसरले जािे; रूढीत नसिे. ७. उडिे; मूतीवर र्वरी 
वारली जािे : ‘कंुरे् ढळती िोही बाही जवळी राही रखुमाई ।’ –तुर्ा २७८. ८. स्रविे; र्ळिे (अश्रू). ९. 
वाहिे; सुटिे (वारा) : ‘म्हिूचन संवािार्ा सुवावो ढळे । तरी हृियाकाश सारस्वतें वोळे ।’ –ज्ञा ९·२८. १०. 
िम बिलिे; पुढे सरिे : ‘हें कायसेनही न ढळे अनाचि ऐसें ।’ –ज्ञा ११·४९७. [प्रा. ढल] 
 
ढळिा चव. १. कलिारा; िुंकता (ताजवा, माप–घेिाऱ्यास फायिेशीर). २. उिार; सढळ (हात, 
वजन) : ‘सरकारही प्रातंोप्रातंी सिर संस्थेला ढळत्या हाताने पैसे पुरवीत आहे.’ –र्ावं १९०. 
 
ढळिा काटा, ढळिी दोरी, नजर सढळपिा; मोकळीक; स्वतंत्रता; सवड; सैल कारभार (र्ाकरी, काम 
वरै्रेत) : ‘महाराजानंी एजंटसाहेबारं्ी ढळती नजर आहे हे धोरि ठेवनू चिवसाढवळ्या सडकून जुलूम 
र्ालवला.’ –चवचक्षप्त ३·२४१. 
 
ढळमळिे उचि. ढवळिे : ‘पोटात ‘च्या’ ढळमळपयार्त िंालं.’ –ढर् ८९. 
 
ढळविे सचि. हलवनू जारे् करिे : ‘अण्िा… ऊठ –लक्ष्मी अण्िाला ढळवीत होती.’ –राकाघाका २४०. 
 
ढळाढळ, ढळाढळा, ढळाळा पहा : ढळढळ 
 
ढळी चव. उतरती; चनर्रा होिारी (जमीन, शते, रान र्.). 
 
ढळेपंज  चव. फार म्हातारा (घोडा). 
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ढं 
 
ढंक चव. फाजील उंर्; मोठा; चवस्तृत (मनुष्ट्य, िंाड, र्मारत). 
 
ढंक पु. अडथळा; दृचष्टआड येिारा मोठा पिाथच : ‘जे सोहंभावो हा ढंकु’ –राज्ञा ६·११५. 
 
ढंकाळ, ढंगाळ चव. १. लाबंटागं्या. २. प्रमािाबाहेर, अचतशय उंर्; लंब.ू 
 
ढंकाळपावयिी स्त्री. (झनिाथी) अचतशय उंर् स्त्री. 
 
ढंग पु. १. र्मत्कार; तऱ्हा; अर्ाट र्ोष्ट; नवीन प्रकार : ‘ऑस्रेचलयन मुत्सयानंी एक मोठा ढंर् 
केला. जर्भर खळबळ माजवनू चिली.’ –के १८·२·१९४१. २. र्ाळे; रे्ष्टा; िुव्यचसन; अयोग्य वतचन; वाईट 
नाि; छंि. [झह.] (वा.) ढंग नसिे –अथच नसिे; िम नसिे. (व.) ढंगावर येिे –खरे स्वरूप प्रर्ट करिे; 
मूळ वळिावर जािे. 
 चव. ठाम; परखड : ‘ही जोशार्ी ढंर् मते ।’ –ऐको. 
 
ढंगड्या  स्त्री. अव. (झनिाथी) ढंर्; र्ाळे; रे्ष्टा; खोड्ा. (चि. करिे, लाविे, माडंिे.). 
 चव. रे्ष्टेखोर; ढंर्ी; व्यसनी. 
 
ढंगदार  चव. िंोकिार; डौलिार; डोळ्यातं भरिारी. 
 
ढंगधत्तरुा, ढंगधोत्र पु. न. सोंर्ढोंर्; फसविूक; र्ारूड. 
 
ढंगधोते्रकरी पु. ढंर्धत्तुरा करिारा र्ारुडी; ढोंर्ी; फसव्या (माचंत्रक, वैिू, र्ारुडी र्.). 
 
ढंगमकऱ्या चव. ढोंर्ी; सोंर्ाड्ा. (व.) 
 
ढंगरा पु. नखरा. (व.) 
 
ढंगसंग  पु. अव. रंर्ढंर्; स्वैरार्ार. 
 
ढंगाई लबाडी. –तंजा. 
 
ढंगारू न. पर्ार; वतेन. (व.) 
 
ढंगाऱ्या  चव. बेढंग्या. (व.) 
 
ढंगी चव. सभ्य; योग्य. (िंाडी) [झह.] 
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ढंगी, ढंग्या चव. १. छंिी; लुच्चा; िुव्यचसनी; स्वैरवतचनी. २. खोडकर; र्ाळे, रे्ष्टा करिारा; उपरवी. 
 
ढंढारखाना पु. (चतरस्काराथी) अफाट जार्ा. 
 
ढंढाळ न. छंिफंि; व्यसन. 
 
ढंढाळी  ढाळिे. –तंजा. 

 
ढंढेरा चव. पोट सुटलेला; ढेरपोट्या. 
 
ढा 
 
ढाई स्त्री. कवड्ाचं्या खेळातील र्ल्लत : ‘त मंर् आपलीचह ढाई टाकजो.’ –वानर्ी २९. (ना.) 
 
ढाक स्त्री. थाप; र्प्प. (चि. मारिे). [क.] 
 
ढाक पु. कुस्तीतील एक डाव; ढंुर्िी. 
 
ढाक चव. चिचव. १. (झनिाथी) पहा : ढंक. २. वस्ताि. 
 
ढाक पु. १. नरसाबंर. २. नरसाबंरार्ा आवाज. (िंाडी) 
 
ढाक, ढाके न. स्त्री. १. जुने व वठलेले िंाड. २. लहान िंाडारे् खोड; पाने तोडलेले रोप; पाने 
नसलेपया फायंा; बुधंा. ३. डहाळी; फािंी. ४. वेल पसरण्यासाठी वेलीजवळ रोवलेली काठी झकवा फािंी. 
 
ढाकि, ढाकिी, ढाकिे, ढाकापाक ‘झाक’पासून सुरू होिाऱ्या शब्दांमध्ये पहा. 
 
ढाकिी  स्त्री. सोने, र्ािंी र्ाळपयानंतर त्याला पुन्द्हा घनरूप िेताना होिारा आकार. 
 
ढाकनी  स्त्री. मातीरे् लहान भाडें. (िंाडी) 
 
ढाका पु. राजघोळ या पालेभाजीवरील रोर्. पाऊस जास्त िंापयास यार्ी पाने पाढंरी पडतात. 
 
ढाकािे  न. र्ण्याच्या चपठार्ा ढोकळ्यासारखा पिाथच : ‘मर् बाईसे तेयारं्ी… : अरधे ढाकंािे 
करीचत :’ –लीर्पू ३५८. 
 
ढाकी स्त्री. छोटी फािंी. 
 
ढाकूळ, ढाकळ चव.  १. (राजा.) पहा : ढाक १. २. पहा : ढंकाळ 
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ढाक्या चव. िंाकिारा; िंाक्या; लपचविारा. 
 
ढाचा पु. सार्ा. 
 
ढाचेकाम न. (स्था.) र्ौकट माडंिी; र्ौकटीरे् काम. 
 
ढाचेढू, ढाचेढूचे न. चवसंर्त उत्तर िेिे. 
 चिचव. अप्रासंचर्कपिे; अवास्तव रीतीने; चवसंर्त; वडेवाकडे (उत्तर िेिे, बोलिे.). 
 
ढाडी पु. मुसलमानातंील एक र्ािारी जात झकवा तीतील व्यक्ती. पहा : धाडी. [झह.] 
 
ढाडी स्त्री. र्भचवती स्त्री. (िंाडी) 
 
ढाढी स्त्री. संचमश्र नाि : ‘तेवझल पुसं्कोचकल चननािें ढाढी वाचढवली’ –कला १२. 
 
ढाि न. जनावरारें् खाण्यारे् एक प्रकाररे् र्वत. 
 
ढाि, ढािे न. काळा वि; र्ट्टा; डार् (शरीर, फळ र्.वर पडलेला). [सं. िहन] 
 
ढाि चव. १. आंबटओले; ओलसर (कापड, लाकूड). २. पहा : डसाि, ढसाि 
 
ढाि न. र्ाळ; रेंिा; चर्खल (पािी वरै्रे साडंपयामुळे). 
 
ढािक पु. महार, मारं्, र्ाडंाळ र्. अंत्यज. (वा.) ढािकािा जािे –पूिच नाश पाविे; र्ुलीत, 
मसिात जािे याप्रमािे. ढािकािा, ढािकास देिे, टाकिे, वाटिे, िाविे –१. (मुलर्ी, मुलेबाळे) ढािक 
लोकानंा िेऊन टाकिे; टाकून िेिे, कुत्र्याला घालिे या अथी. 
 चव. िुष्ट; जहाबंाज : ‘रामूभटार्ी आई ढािकर्. ती रार्ावली म्हिजे हाती सापडेल त्या वस्तूने 
सुनेला मारी.’ –वाचक २३. 
 
ढािा चव. धट्टाकट्टा; चधप्पाड; िाडंर्ा. 
 
ढािी स्त्री डार् िेण्यार्ी लोखंडी सळई. [सं. िह्] 
 
ढाण्या पु. अंर्ावर पटे्ट असलेला (वाघ, साप) : ‘ढाण्या वाघाच्या अंर्ावर काळे आडव े सरळ पटे्ट 
असतात.’ –चशस ६. 
 
ढाण्या चव. पराकाष्ठेर्ा आंबट. 
 
ढाप स्त्री. फािंी : ‘तो खालीं न पडता…ं िंाडाच्या ढापीला धरून राचहला.’ –वररुर्ीर्ी कथा. 
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ढापि न. (शाकारिी) िोन उताण्या कौलाचं्या रारं्ाचं्या साधं्यावर ठेवलेले पालथे कौल. 
 
ढापि, ढांपि,ढापिी,ढांपिी न. स्त्री. १. िंाकि; टोपि. २. र्ष्ट्मा. ३. जनावराचं्या डोळ्यावंरील 
आच्छािन; िंाकिी; िंापडी; अंधारी. पहा : झाकि. [झह. ढापंना, सं. छािन] 
 
ढापिी स्त्री. िंाकिे; लपचविे; बिं करिे. 
 
ढापिे उचि. १. टोपि लावनू बिं करिे; िंाकिे; िंाकि लाविे : ‘कोंवळें बोलतो मना आवरतें । 
डोचळयारे् पातें ढापवनेा ।’ –तुर्ा १४४. २. िंाकिे; लपचविे; िडचविे; िाबनू, िडपून टाकिे; रु्प्त राखिे 
(एखािी र्ोष्ट). [झह. ढापना] 
 
ढापिे न. बाधं; ढेकळार्ा बाधं. 
 
ढापरिे  सचि. फटकारिे; हटकिे : ‘एकानं ढापरलं, ‘…कुनाला म्हार म्हनतोस?’ –एस्पडृा ४६. 
पहा : डािरिे 
 
ढापा पु. १. मोठे कौल; आढ्यावररे् कौल; कोनावरील कौल. २. चजना र्त्यािी बिं करण्यासाठी 
लावलेली फळी. ३. (शाकारिी) पालथे कौल. 
 
ढापा पु. िंाडार्ी फािंी; फाटा. 
 
ढाबळ स्त्री. कबतूर ठेवण्यार्ी, पाळण्यार्ी जार्ा; खुराडे. 
 
ढाबळा पु. जमाव; थवा : ‘िहा हजार मनुष्ट्यार्ा ढाबळा शहरात खरेिीकचरता रे्ले.’ –ऐको. 
 
ढाबळी चव. ओबडधोबड; जाडेभरडे : ‘डोसकं र्र्रलेलं. ढाबळी लुर्डं पायाच्या घोट्या पतोर.’ ह्न 
खळाळ ५०. 
 
ढाबा पु. रस्त्यावरील, सडकेवरील भोजनारे् चठकाि. 
 
ढाबाढुबी चिचव. धबाधब; भरभर. 
 
ढामसढुमस चव. आकारहीन; बेडौल. (व.) 
 
ढामीि स्त्री. धामि; सपार्ी एक जात. 
 
ढाय स्त्री. सवय. (व.) 
 
ढारढूर चिचव. (घोरण्याच्या आवाजावरून) र्ाढ (चनजिे). [ध्व.] 
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ढाि पु. आळ, आरोप : ‘कैकई कवसाली ढाल घेतला सीतेवरी.’ –जसा २७५. 
 
ढाि स्त्री. १. शस्त्राच्या घावापासून स्वतःर्ा बर्ाव करण्यासाठी केलेली कातड्ार्ी झकवा कासवाच्या 
पाठीर्ी वस्तू. २. चनशाि (सैन्द्यारे्, मुख्य सरकाररे्, चकपपयावररे्, बाजाररे् वरै्रे). (चि. िेिे). [सं. 
ढालम्, त. डाल्] (वा.) ढाि देिे –१. (लढण्यास, भाडंण्यास, वािचववािास र्.) सज्ज होऊन पुढे उभे 
राहिे : ‘चिपया ढाला मिैानात पराडं्ाच्या बाजूला ।’ –ऐपो २३४. २. आव्हान िेिे; युद्धास बोलाविे. ३. 
प्रवासार्ी तयारी करिे. (उिटी) ढाि देिे, णिरविे –१. बडं करिे. २. लढाई संपून सैन्द्य माघारे, परत 
चफरिे. 
 न. १. परािम; अर्ाट कृत्य; साहस. २. (ल.) कीती. (चि. होिे). 
 
ढाि स्त्री. १. (बायकी) घाटी; कंठमिी; कंठी. २. (ल.) आसरा; छत्र; रक्षि करण्यास समथच 
असिारी व्यक्ती. 
 न. चस्त्रयानंी केलेले धाडसारे् काम, साहस. (चि. र्ळिे). 
 
ढाि न. जारिमारिातील एक मंत्र; साधन; खेटक : ‘केली नाना कवटालें  । पुत्र लोभें केलीं ढालें  ।’ 
–िास ३·३·४५. 
 
ढाि, ढािगज चव. १. लढाईतील चनशािाच्या हत्तीप्रमािे शूर. २. चनलचज्ज; उद्धट; अचतशय मोठी, 
स्थूल (स्त्री). [सं. ढाल+र्ज] 
 
ढािकरी पु. १. सैन्द्यारे् चनशाि बाळर्िारा, चनशािसंरक्षक चशपाई. २. ज्याच्याजवळ ढाल आहे 
असा लढवय्या; ढालाईत; ढापया. ३. (ल.) काठी; आधार; कुटंुबातील, समाजातील कता पुरुष; नेता; 
पुढारी. 
 
ढािकाठी, ढािखांब स्त्री. पु. १. चनशािार्ी (चवशषेतः सैन्द्याच्या मुख्य चनशािार्ी) काठी. २. (ल.) 
समाज, राष्ट्रधुरीि; पुढारी; कुटंुबातील मुख्य पोषिकता. 
 
ढािगजपि न. उलाढाल; उठाठेव : ‘तयाचस रव्य पाचहजे म्हिौचन । केले असंभाव्य ढालर्जपि 
।’ –स्वाचि २·२·१७. 
 
ढािगजभवानी स्त्री. १. साहसारे्, आर्रटपिारे्, अमयाि, अनुचर्त कृत्य करिारी स्त्री. २. उलाढाली, 
उपद् व्यापी स्त्री. 
 
ढािढकि स्त्री. र्ालढकल; अळंटळं; चिरंर्ाई. 
 
ढाििे सचि. स्खलन करिे; ओतिे : ‘जी बुचद्धतें सली । चनश्चयातें ढाली ।’ –ज्ञा ६·४१३. 
 
ढाििी, ढाळिी  स्त्री. पलटी; उलट; माघारा वळसा : ‘र्लबतें…अकस्मात ढाळिी घेऊन चफरोन 
जंजीरे मजकूररे् बाचरयावर होरीबेरी घेत राचहली.’ –पेि ३४·८०. 
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ढािपट्टा पु. चशपायार्ा लढाईर्ा सरंजाम. 
 
ढािपा, ढािपट  पहा : ढिपा 
 
ढािा, ढािी चव. भरिार; प्रसरिशील; पहाडी; भारिस्त : ‘सरस्वतीबाई व श्रीमतीबाई यारें् आवाज 
चस्त्रयाचं्या मानाने ढाले असून त्या खूप जोरकसपिे र्ातात.’ –अस्ताई १२. 
 
ढािाईि पु. चव. १. ढाल धरून जािारा, पायिळ चशपाई; मोठ्या सरिाराच्या स्वारीतील चशपाई. 
२. सैन्द्याच्या अग्रभार्ी असिारे मोठे चनशाि नेिारा सैचनक; सरकारी हुकूम जार्च्या जार्ी अमलात 
आिण्यासाठी चनशाि (ढाल) घेऊन पाठचवलेला चशपाई. 
 
ढाल्या चव. १. पहा : ढािाईि. २. धाडसी; साहसी; मसलती; चहकमती. 
 पु. पेठेतील मुख्य र्ौकीजवळ ढाल (िंेंडा) रोवलेपया जार्ी असलेला महार कामर्ार. 
 
ढाशा वारा पूवेकडील वारा. यामुळे जचमनीतील पाण्यार्ा अंश शोषला जातो. 
 
ढास चव. रानवट; माळरानार्ी; नापीक (जमीन). [फा.] 
 
ढास, ढासी, ढासे पु. स्त्री. न. १. र्ाडीच्या र्ाकावर, धुऱ्यावर बसवलेला भार्; बलैर्ाडीर्ी 
साटी; सारं्ाडा. २. र्ाडीच्या सारं्ाड्ाच्या बाजूला टेकायच्या काबंी; करळ्या. (व.) 
 
ढास, ढांस स्त्री. एकसारखा येिारा कोरडा खोकला. [झह.] 
 
ढास पु. १. र्ावा; िंश. पहा : डास. २. तोडलेला सवच भार्. (को.) [सं. िंश] 
 
ढासि न. १. आधार; आश्रय; धीरा. २. आश्रयिाता; चहतकता. (को.) 
 
ढासि न. १. ऐन आिीबािीर्ी वेळ; नेमकी संधी, वळे. २. नेमकी जार्ा; आडोशार्ी, िबा धरून 
बसण्यार्ी जार्ा : ‘ढासिावर नीट हौिे र्ालचवले.’ –भाब ३४. ३. मोहरा : ‘ऐसे चकत्येक िुसरेकडे ढासि 
धरून र्ोळार्ोळी करीत होते.’ –भाब ४५. ४. तोंड : ‘यारं्ें फौजेर्ें ढासि खंिकास लार्लें .’ –भाब ४६. 
 
ढासिी स्त्री. ढास; खोकण्यार्ी चिया; खोकला (चवशषेतः रु्रारं्ा). (चि. करिे, लार्िे, राहिे.). 
 
ढासिे अचि. १. जनावरारे् खोकिे. २. कोंबिे. [ध्व.] 
 
ढासण्या  स्त्री. अव. र्ाडीच्या साटीरे् सवचसामान बाधंण्याच्या िोऱ्या. या आखरीला 
आवळलेपया असतात. 
 
ढासरा चव. ढासिारा; खोकिारा; खोकरा (घोडा वरै्रे). 
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ढासरा पु. ढोसरा; धसका; धास्ती; िुःखपूिच स्मृती; विेना. (चि. धरिे, घेिे, बाळर्िे, काढिे.). 
 
ढासि, ढासिा न. असट, पातळ भात; पेज. (व.) 
 
ढासिे न. चशजवनू ठेवलेला पिाथच (भात वरै्रे). पहा : ढसके 
 
ढासळिे अचि. १. कोसळून पडिे (र्मारत, चवहीर, रास र्.). पहा : धासळिे. २. वाया जािे; 
व्यथच होिे; चबघडिे : ‘प्रकृती अचधकर् ढासळत होती.’ –बपं २३३. 
 सचि. रर्लेपया वस्तंूर्ी, पिाथांर्ी रर्ना कोसळून पडेल अशी चशचथल करिे. [ध्व.] 
 
ढासळाढासळ स्त्री. पडापड; पडिंड. 
 
ढासुिे न. राळ्यार्ी खीर : ‘र्ाए िूचहली : ढासुलें  राचंधलें  :’ –लीर्पू ४७७. 
 
ढाळ पु. १. जुलाब; रेर् (औषधाने, रोर्ाने िंालेला). (चि. होिे). २. शौर्ाला साफ होण्यारे् 
औषध; रेर्क. 
 
ढाळ पु. १. आकार; घडि; घाट (भाडंी, िाचर्ने यारं्ा). २. शलैी; पद्धती; तऱ्हा; रीत. (चि. पडिे) 
: ‘वोढाळार्ी ढाळ कोटी । मारला जार्ल यासाठीं ।’ –अमृतकसं २३. (वा.) ढाळाखािी चाििे –
नेहमीप्रमािे वतचन करिे. 
 
ढाळ पु. उतार; उतरतेपिा (पाण्यार्ा, जचमनीर्ा). (वा.) ढाळ देिे –१. नोकरास बडतफच  करिे. 
२. टाळाटाळी करिे; र्ुकचविे. 
 
ढाळ पु. ढेप : ‘जाले र्क्षरुसारे् ढाळ । तरी लवि िेिें चकडाळ ।’ –िास १·५·४५७. 
 
ढाळ पु. हापका; पूट : ‘नाना लविार्ें जळु । होआवया िोचन र्ार वेळु । िेऊचन साचंडजती ढाळु । 
तोयारे् जेवीं ।’ –ज्ञा १८·७७५. 
 
ढाळ पु. १. उष्ट्ितेच्या िंळा. २. मनाला लार्िारा शब्ि. 
 
ढाळ पु. १. अचभषेक. २. स्नान; न्द्हाि : ‘चवरहज्वरी ढाळु कचरती : कविी परी :’ –नरुस्व ५६६. 
 
ढाळ न. र्लनवलन. 
 
ढाळ पु. भाव; पे्रम : ‘कासवीर्ा ढाळ जया नेत्री I’ –नामर्ाथा २०. 
 
ढाळ पु. वताळा; नमता तोल. तराजूच्या िोन्द्ही पारड्ातंील वजन समतोल िंापयावर पिाथारे् 
पारडे खाली िुंकण्यासाठी घालतात तो थोडा अचधक पिाथच. 
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ढाळ पु. १. मोत्यारें् पािी; तेज : ‘मुक्तमिी ढाळ िेत ।’ –वसेीस्व ९·१२७. २. शोभा. 
 
ढाळ स्त्री. डहाळी; फािंी. 
 
ढाळउखाळ पु. हार्ओक; ढाळ व ओकारी. (चि. होिे, र्ालिे, िेिे.). 
 
ढाळक न. शौर्ास साफ होण्यारे् औषध. 
 चव. जुलाब होिारे रेर्क (औषध). 
 
ढाळज स्त्री. पडवी; जुनी बैठकीर्ी जार्ा : ‘घरार्ी ढाळज मोठी होती.’ –एर्ाएपा १८०. 
 
ढाळिी स्त्री. नारं्रलेली सुपीक जमीन साफ करण्यार्ी चिया; कुळविी. 
 
ढाळिी स्त्री. पखं्याने वारा घेिे. 
 
ढाळिे उचि. (र्वरी, पखंा र्.) हलचविे; वारिे. २. टाकिे; फेकिे : ‘धमच प्रथम फासे ढाळी ।’ –मुसभा 
१४·३१. 
 
ढाळिे उचि. प्रकाशिे; सतेज चिसिे (मोती). 
 
ढाळिे उचि. (अश्रू) र्ाळिे. 
 अचि. १. पडिे; र्ळिे (अश्रू). २. ढाळ होिे. 
 
ढाळिे सचि. घालिे; वर ओतिे; अचभषेक करिे : ‘श्रीरु्रुझलर्ा ढाळी । ध्यानामृत ।’ –ज्ञा ३८६. 
 
ढाळिे उचि. १. साफ करिे, ढेकळे मोडिे (नारं्रलेपया जचमनीतील). २. पाऊस पडपयानंतर वखरिे. 
 
ढाळदार चव. उतरता; उतार असलेला. 
 
ढाळढाळे, ढाळेढाळे चिचव. १. एका डहाळीवरून िुसऱ्या डहाळीवर. २. हळूहळू : ‘तो हळूहळू ढाळें  
ढाळें  । कौतुकेचन एका वळेे I’ –ज्ञा ३·४२. 
 
ढाळपेटी स्त्री. मेचरसवरून ठसा ढाळण्यापूवी ती ज्या पेटीत बसवावी लार्ते ती पेटी. 
 
ढाळा, ढाळी पु. स्त्री. १. पाने असलेली लहान फािंी; डहाळा; टहाळी. २. हरबरा, वाटािा, लाख र्.रे् 
रोपटे. 
 
ढाळीक  चव. तेजस्वी. 
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ढाळू चव. अचतशय उतरता; ढाळिार. 
 
ढाळे चिचव. १. हळूर्; हळूहळू : ‘तंव वचरले कडोचन ढाळें  । र्रंामृतार्ें तळें  कानवडोचन चमळे । शल्क्तमुखीं 
। –ज्ञा ६·२४७. २. सहज रीतीने : ‘ढाळेचर् काम हातें सिा ।’ –िास १९·८·९. ३. अखंचडत; एक धारेने; अखंड 
प्रवाहासारखे : ‘भरूचन कनकारं्ी घंर्ाळे । उष्ट्िोिक घाचलती ढाळे ।’ –हचरव. 
 
ढाळेढाळा, ढाळेढाळी, ढाळेढाळे चिचव. १. थोडे थोडे : ‘मर् नेमेंचर् ढाळेंढाळा । चपकालार्ीं जळा काचढजे 
पाट ।’ –एभा ५·२१६. २. हळूहळू. पहा : ढाळे १ 
 
ढाळ्या पु. कळीला जोडलेला छपरार्ा पुरविी भार्. 
 
ढाळ्या चव. िवडंी िेिारा, चपटिारा. (प्रा.ं) 
 
ढा ं
 
ढांग स्त्री. १. टारं्; एक पाऊल. २. उभे राचहले असता िोन पायातंील (माडं्ामंधील) अंतर. ३. 
माडंी, पाय. ४. उडी. 
 
ढांग चव. १. अखेरर्ा; िमाने शवेटर्ा. (व.) २. वर्ातील अखेरर्ा; शवेटर्ा यावरून) ढ. 
 
ढांगर न. वलेीला, लहान रोपाला आधार म्हिून लावलेला खाबं; ढाक. 
 
ढांगळ, ढांगाळ, ढांगुळा, ढांगोळा  पहा : ढंकाळ 
 
ढांगळिे  उचि. १. ओलाडंिे; टारं् टाकून जािे. २. (ल.) चिंडकारिे; उपहासपूवचक वार्विे; 
उडवनू लाविे. 
 
ढांडळ, ढांडाळ चव. १. धाडंळ; लाबंट व जाड (जोंधळ्यारे् किीस, ताट). २. उंर् व चधप्पाड. 
 
ढांडुळा पु. शोध; िंाडा; धाडंोळा. 
 
ढांडोरा, ढांढोरा  पु. १. िवडंी; डारं्ोरा; जाहीरनामा; नोटीस. २. एक वाय. 
 
ढांढाळ न. उठाठेव; नसता उयोर्; छंिफंि; व्यसन : ‘सापंें आवैरे्या नार्िेयार्ी ढाढंाळें  आर्कीजचत 
ना :’ –लीर्पू २·२५१. 
 
ढांढुळिे  सचि. बारकाईने शोधिे. पहा : धंुडाळिे [प्रा. ढंढोल] 
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णढ 
 
णढउरी चव. स्थूल; जाड. 
 
णढकळा, ढीग, ढेकळी पु. ओपया मातीर्ा र्ोळा. [सं. चिह्] 
 
णढकळा, णढकळी , णढकुळीपहा : णडखळ 
 
णढकीमणढकीम चिचव. हळूहळू (र्ालिे). (िंाडी) 
 
णढगर, णढगार, णढगारा पु. राशी; ढीर्; र्ंज (धान्द्याचिकारं्ा.) : ‘मोहरा पुतळ्या रुपयारें् जार्ोजार् 
पडले चढर्ारे ।’ –ऐपो १२३. 
 
णढगळ स्त्री. चछर; भोकसे : ‘पिर फाडून छपरार्ी चढर्ळ बुजवीत असलेली थोरली चतला चिसू 
लार्ली.’ –रथ २७८. 
 
णढगा उद्र्ा. पुरे. (को.) 
 
णढगारा पु. राशी; ढीर्; र्जं (धान्द्याचिकारं्ा). 
 
णढगावा पु. आधार. (कु.) 
 
णढगाळ पु. ढीर्च्या ढीर् : ‘पचडले पे्रतारें् चढर्ाळ ।’ –जै ८७·२०. 
 
णढगी स्त्री. टेकि; आधार; टेकू (िंाड, वले वर्ैरेसाठी लाकडार्ा चिलेला). 
 
णढगुिा पु. लहान ढीर्. 
 
णढगोिा  पु. १. लहानसा ढीर्. २. लहानसे टेकाड. (ना.) 
 
णढचळ न. ढेकूळ. 
 
णढपाळ, णढपूळ,णढबळ, न. मातीरे् ढेकूळ; ढेपसे; चडखळ : ‘तेिे वासनाचढबळ चवरालें  ।’ –रंयो 
४·२६१. 
 
णढम पु. मुलामा : ‘कळस चढमारे् पोकळ । जळो वरील ते िंळाळ ।’ –ज्ञा १३·४७०. 
 
णढम, णढम्म स्त्री. १. (िुसऱ्याच्या सारं्ण्यावरून) आपपया उयोर्ा–संकपपापासून चनवृत्त होिे; मारे् 
घेिे. २. र्चकत होिे. ३. प्रवृत्त होिे. (खािे, िेिे, करिे, म्हििे र्. चियापिाबंरोबर चनषेधाथी योजतात.). 
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 चिचव. चधमा; स्तब्ध; मुळीर् न हलता; न ऐकता : ‘जशास तसार् चढम्म उभा आहे.’ –वज्राघात 
१७७. २. मंि; सुस्त; जड. 
 
णढमा पु. १. लहान वाटोळी टेकडी, उंर्वटा; जमीन सपाट खोिताना माप घेण्यासाठी मधूनमधून 
ठेवले जािारे उंर्वटे. २. निीमधील बेटासारखी कोरडी जार्ा. 
 
णढमोरा पु. (जनावराचं्या) पाठीच्या कण्यार्ा शवेट; र्ौक; ढंुर्ि. 
 
णढम्मा स्त्री. जािीव; िाि; पवा; खातरजमा; वाता : ‘अजूनपोतर त्यानंा कशी ती चढम्मा नव्हती.’ –
खेस्व ४९. 
 
णढरा पु. १. चडरा; नवीन अंकुर; कोंब; न उकललेले कोंबारे् टोक. २. (ल.) घर शाकारतेवेळी 
र्वताच्या पेंढ्यावर उडचवण्यासाठी, हलचवण्यासाठी केलेली अिीिार काठी. 
 
णढरा पु. र्ाड्ारे् जू ठेवण्यार्ा चतपाया. (िंाडी) [सं. ल्स्थर] 
 
णढरी स्त्री. लहान चढरा; कोंब; कोमल अंकुर; चडरी. 
 
णढि चव. १. चढला; चशचथल. २. मोकळे; पोकळ. 
 स्त्री. मंिपिा; िुलचक्ष.(चि. िेिे). पहा : णढल्ली, णढिा 
 
णढििा, णढिा चव. १. सैल; घट्ट, आवळ नसिारा; चखळचखळीत. २. लेर्ापेर्ा; चशचथल; भोंर्ळ; 
हयर्यीर्ा; अव्यवल्स्थत. ३. सुस्त; आळशी : ‘तरी आंर्ें कमें चढला ।’ –ज्ञा १३·६७७. ४. र्रं्ल; चनश्चयरचहत 
: ‘होता प्राप्त रु्रुचवरह कैसा न म्हिेल मानव चढला हा ।’ –मोआश्रम २·४. ५. मृिु; नरम : ‘रसें र्ाढींवरी 
चढलीं । रवभावें आचथली ।’ –ज्ञा १७·१२८. ६. षंढ; नपुंसक. ७. मऊ; मंि. [झह. ढीला, त. डीला] (वा.) 
णढल्या कासोट्याचा –व्यचभर्ारी असिे. 
 
णढिाई स्त्री. १. सुस्तपिा; आळशीपिा; मंिपिा. २. हयर्य; िुलचक्ष; अव्यवल्स्थत कारभार : ‘लष्ट्करी 
कारभारात चढलाई व बेकैिी जी एकिा उत्पन्न िंाली…’ –मर्ं १४. 
 
णढिा कुमार्ि चव. १. भाडोत्री (घोडा). २. चभत्रा, कमकुवत, डर्िारा (मािूस). 
 
णढिा माि १. हलका; चनरुपयोर्ी माल. २. (ल.) िुबचळ; नामिच; षंढ; कुर्कामार्ा मािूस. 
 
णढिाविे उचि. सैल, चशचथल करिे : ‘वसन चढलचवत सरळकंठ आकंठ भचरत ।’ –अमृत ६२. 
 
णढिी दोरी लर्ाम सैल सोडिे; बधंन, वर्चस्व, ताबा कमी करिे; कडक अंमल न ठेविे. (चि. िेिे, 
सोडिे.). 
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णढल्या चव. १. चखळचखळ्या शरीरार्ा; ज्यारे् साधें चढले िंाले आहेत असा. २. (ल.) ज्यार्ा कारभार 
चढला आहे असा (मािूस). 
 
णढल्ली स्त्री. १. मंिपिा; सुस्तपिा; हयर्य; र्ालढकल; चिरंर्ाई. (चि. करिे, पाडिे.). २. (ल.) 
िुलचक्ष; चढलाई; चशचथलपिा. ३. बधंने, कडक अंमल कमी करिे, काढून घेिे. ४. (चनयमात चमळालेली) 
सवड; मुभा. 
 
णढव न. बेर्ड; मुलामा : ‘कळस चढवारें् पोकळ ।’ –ज्ञा १३·४६९. 
 
णढवर, ढीवर पु. कोळी जात व तीतील व्यक्ती; धीवर. [सं. धीवर] 
 
णढवरी स्त्री. कोळी जातीर्ी स्त्री. 
 चव. मारकी; रार्ीट. (व.) 
 
णढसर चव. चठसूळ. 
 
णढसराई  स्त्री. र्ढेलपिा. 
 
णढसळ, णढसाळ, णढसि, णढसाि चव. १. अर्डबंब; मोठा; अवजड; बोजड; अफाट परंतु िुबचल; चढला; 
चठसूळ (मनुष्ट्य, जनावर, लाकूड). २. अफाट; अवाढव्य; चवशाल : ‘जर्डंबर अचतचढसाळ । िुधचर घचड मोडी 
सहज ।’ –िेप २. ३. पोकळ; फोपशा. ४. चवस्कळीत; बेचशस्त (कारभार, लेखन र्.). 
 चव. उिार; सढळ; उधळ्या. पहा : धोिाि 
 
णढसळिे अचि. ढासळिे; कोसळिे (र्मारत, चवहीर, रास). 
 
णढसा, णढसूळ, णढसूर चव. १. नाजूक; चठसूळ (लाकूड). २. ज्यारे् स्नाय ू बळकट नाहीत असा; 
फोपशया. 
 
णढसा पु. एक पक्षी; पािकावळा; खंड्ा; र्ण्या. 
 
णढसार चव. नरम (र्ूळ, माल). 
 
णढसाळ चव. १. समथच; मोठे; प्रर्डं : ‘नाहीं येिें पाडे चढसाळ । िुजें जर्ीं ।’ ह्न ज्ञा ४·१७५. २. चवशाल : 
‘हारवली अनंत ब्रह्माडंारं्ीं चढसाळें ।’ –उर्ी ६५७. 
 
णढसाळ पु. लोंढा : ‘कोंकिच्या नयातं मधूनमधून पाण्यारे् चढसाळ उफच  लोंढे काय भयंकर येतात.’ –
मातीथच ४·४. 
 
णढसी स्त्री. चजच्याभोवती सोपल रु्ंडाळतात ती काठी. 
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ढी 
 
ढीग पु. १. मोठी रास; संर्य, र्ोळा; अचतशय मोठा संग्रह; साठा. २. र्िी; एकत्र आवळून असलेला 
सैन्द्यार्ा भार् : ‘मारीत चढर्ात लोटला ।’ –ऐपो ८७. [सं. चिह्] (वा.) ढीग करिे –पुष्ट्कळ, आटोकाट 
प्रयत्न करिे. ढीग घाििे, पाडिे, िाविे –अचतशय, पुष्ट्कळ करिे (काम र्.). 
 चव. समृद्ध; चवपुल; पुष्ट्कळ : ‘बा, ढीर् वेिना अनुभचवपया समरी’ ह्न मोउयोर् १३·८४. 
 
ढीि स्त्री. १. पहा : णढिाई. २. र्ेंर्टपिा; टोलवाटोलव; चिरंर्ाई. (चि. करिे, लाविे, माडंिे.). 
(वा.) ढीि देिे –स्वातंत्र्य, मोकळीक िेिे; सैल सोडिे. ढीि पडिे –कामार्ी हयर्य होिे; चिरंर्ाई 
लावली जािे. 
 चव. सैल; सुस्त; संथ. पहा : णढिा 
 
ढीि न. १. िोंि; ढेर. २. अवजड धूड. (एखाया अजस्र व अवजड वस्तूला आश्चयाथी झकवा 
चतरस्काराथी लावतात.). [झह.] 
 
ढीिढाि स्त्री. चढलाई; चिरंर्ाई : ‘सरकारातूंन ढीलढाल अथवा चिवसर्तीर्ा प्रसंर् आडलला.’ 
–पेि २·१५. 
 
ढीव पु. धीवर; कोळी. [सं. धीवर] 
 
ढीवाचा अिंकार (ल.) नकली, चपतळेरे्, बेर्डारे् िाचर्ने. 
 
ढीवळ न. तुकडा : ‘कपुचरारे् जैसें ढीवळ ।’ –र्ीतािचव १३·९८७. 
 
ढु 
 
ढुक स्त्री. र्च्छा; मनीषा. (अचह.) 
 
ढुकसी, ढुमिी स्त्री. धडक. पहा : ढुसकी, ढुसिी 
 
ढुटा, ढुटी पु. स्त्री. कोळ्यारं्ी मासे ठेवण्यार्ी करंडी. (र्ो.) (िंाडी) 
 
ढुड्डी स्त्री. चशमर्ा; धुळवड. (िंाडी) [सं. धुचल, धुम] 
 
ढुढूस स्त्री. पाखडताना भातातून उडिारा कोंडा. (िंाडी) 
 
ढुढ्ढाचायय पु. चशष्ट; ज्ञानार्ी प्रौढी चमरविारा. [प्रा. िोड् ढ +आर्ायच] 
 
ढुिी स्त्री चधऱ्यार्ा खाबं : ‘मोडकळीस आलेपया र्मारतीस ढुण्यारं्ा आधार िेतात…’ –साहेब. 
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ढुप्प चिचव. हुप्प; न बोलता; हालर्ाल न करता : ‘र्ोिी …बाकावरर् ढुप्प करून बसलेली.’ –व्यव 
१५०. 
 
ढुबा पु. टेकाड; उंर्वटा. 
 
ढुमके, ढुमढुम, ढुमढुमे न. ढमके; चटमकी; (लहान मुलारं्ा) डफ. 
 
ढुमिी स्त्री. १. िूध चपताना वासराने र्ायीला चिलेली ढुसिी; धसक. २. टक्कर; धडक. ३. वासराला 
झशरे् येण्यापूवी डोक्यावर चिसतात ती टेंर्ळे. [ध्व.] 
 
ढुयी ढुयी चिचव. अपप; थोडे थोडे; थेंब थेंब. (अचह.) 
 
ढुिका, ढुिकी पु. स्त्री. र्ोंडी वाय; डफडी. (व. ना.) 
 
ढुशा पु. सूतचर्रिीतून उडिाऱ्या कापसाच्या फुसाडं्ापासून, तुसापंासून चविलेले काबंळे. 
 
ढुशी स्त्री. थाप. 
 
ढुशी, ढुश्शी स्त्री. १. धडक; टक्कर; डोक्याने मारलेली धडक (चवशषेतः वासराने–चपताना र्ाईला). 
पहा : ढुसकी, ढुसिी. २. खुपसिे; चशरकाव. 
 
ढुस, ढुस्स अ. काळा या चवशषेिाला जोडण्यात येिारे आचधक्यिशचक उपपि झकवा प्रत्यय. उिा. 
काळा ढुस्स. [क.] 
 
ढुस िोन काकरी अवजार. (व.) 
 
ढुसकिी स्त्री. धके्क मारिे; ढुसकिे; खुपसिी. 
 
ढुसकिे  सचि. १. भोसकिे; खुपसिे; ठोसिे; रेटिे. २. डोक्याने ढुशी, धक्का मारिे; हुसकिे; िूर 
करिे. [ध्व. ढुस] 
 
ढुसकी, ढुसिी स्त्री. १. खुपसिी; रेटिे; धडक; धक्का; ढुसकिी; आघात. २. ढुशी िेिे; ढुसिी. (चि. 
मारिे). ३. जार्ृती; चफरून आठवि िेिे, करिे (आश्रयिात्याला); टोर्िी. [ध्व. ढुस] 
 
ढुसिे सचि. भोसकिे; (अिकुर्ीिार वस्तू) खुपसिे; खोर्िे; आत मारिे. 
 अचि. डोके पुढे घालून आत घुसिे; मुसंडी िेिे. 
 
ढुसा, ढुस्सा पु. रु्द्दा; बुक्की; बुकािंा; ठोसा (मुठीर्ा). [ध्व.] 
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ढुसी पहा : ढुशी [ध्व.] 
 
ढुसे न. चतफिी; पाभर. (व.) 
 
ढुळका पु. डुलकी. 
 
ढुळढुळ  चव. पातळ. (व.) 
 
ढंु 
 
ढंुकिे अचि. मुद्दाम पाहिे; डोकाविे; डोके खुपसून, पुढे काढून पाहिे. (वा.) ढंुकून न पाहिे, न 
णवचारिे –मुळीर् लक्ष न िेिे; पूिच िुलचक्ष करिे. [सं. ढौक्] 
 
ढंुग न. ढंुर्ि; कुल्ला. [क. डंुर् = उंर्वट्यार्ा भार्] 
 
ढंुगि, ढंुगाि, ढंगड,ढंगाड न. मोठे ढंुर्; कुल्ला; मार्र्ा भार्; कुपपयार्ा चवस्तार, मोठेपिा 
िाखविारा शब्ि. [त. कंुचड] (वा.) ढंुगिावर आपटिे –मूखचपिामुळे मोठी ठोकर बसून नुकसान होिे. 
ढंुगिास हाि पोहोचिे –स्वतंत्र बनिे; कोिार्ी जरुरी नसिे; मुलर्ा मोठा होऊन स्वैर वतचन करू लार्िे. 
 
ढंुगिमोडे न. १. एक प्रकाररे् र्रले. हे वापरिारा वाकला की र्रले ढंुर्िावरून आत िुमडले 
जाते व अशा रीतीने मार्र्ी बाजू चभजत नाही. २. एक प्रकारर्ी मंुर्ी. कमरेजवळ चहच्या शरीरारे् िोन भार् 
पडतात. 
 
ढंुगिी स्त्री. (झनिाव्यंजक) मोठ्या ढंुर्िार्ी स्त्री. 
 
ढंुडा चव. हात तुटलेला; थोटा; फायंा झकवा अवयव छाटलेला; आखूड. (िंाडी) 
 
ढंुडाळिे, ढंुढाळिे सचि. शोधिे; धंुडाळिे. पहा : ढांढुळिे. [प्रा. ढंुढुल्लि] 
 
ढंुडी चव. आखूड. (िंाडी) 
 
ढंुबे न. तृिपाते; र्वतारे् पाते. (माि.) 
 
ढू 
 
ढूम, ढूमा पु. खडक; टेकडी : ‘तैसें उंर्ौचन लोचटलें  कामें । नेहचटत िोधाचर्ये ढूमे ।’ –राज्ञा 
१६·३३९. 
 
ढूस चव. अचवर्ारी; हूड. (व.) 
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ढे 
 
ढेक स्त्री. बलैारे् ओरडिे; हंबरडा. 
 
ढेक स्त्री. न. १. एखायाच्या अंर्ावर मोठ्याने, ककच श ओरडिे. २. डरकिी; डरकाळी (वाघासारख्या 
िूर प्राण्यार्ी). 
 
ढेक पु. र्वच. (व.) 
 
ढेकिी स्त्री. (चविकाम) वही (ओवी) वरर्ी धनुकली. यालार् अटण्याच्या िोऱ्या बाधंलेपया असतात. 
र्ाळ्यासाठी नक्षीच्या िोऱ्या बाधंण्यासाठी वापरलेले कामटीरे् तुकडे. 
 
ढेकिी स्त्री. ढेकूि धरण्यासाठी केलेला अनेक चछरे पाडलेला लाकडी ठोकळा. 
 
ढेकिी स्त्री. िुंरळासारखा काळसर ताबंडा चकडा. 
 
ढेकिे अचि. १. आवशेाने एखायावर उसळिे, ओरडिे; चशरा ताििे; अंर्ावर येिे. २. डरकाळी फोडिे. 
 
ढेकर पु. स्त्री. पोटातील वायू घशातून बाहेर येताना होिारा आवाज. [ध्व., झह. डकार, क. डरचक, डरकु] 
(वा.) ढेकर देिे, देऊन बसिे –पररव्यार्ा अपहार करून ते चजरविे; ठेव म्हिून ठेवलेला पैसा चर्ळंकृत 
करून तसे स्वच्छ सारं्िे. 
 
ढेकिी स्त्री. पािी वर ओढण्यारे् यंत्र. [झह.] 
 
ढेकळ, ढेकूळ पु. चडखळ; मातीर्ा र्ोळा. पहा : णढकळा. [क. हेळ् ळ] (वा.) ढेकळाप्रमािे णवरिे –
तेजोहीन, हतवीयच होिे; चजरिे. ढेकळे िोडिे – (पािथळ जचमनीत) सऱ्या पाडिे. 
 
ढेका, ढेकी, ढेके  पु. न. घाण्याच्या लाटेवर बसचवलेले व वाकचवलेले लाकूड; र्ुना बारीक 
करण्यार्ा बत्ता. 
 
ढेकारिे  अचि. मोठ्याने ओरडिे; ढेकिे. 
 
ढेकी स्त्री. डंख; र्ुना, पोहे वरै्रे कुटण्यारे् साधन; काडंण्याकुटण्यारे् (भडभुजंार्ा डंख, डंर् 
याप्रमािे) साधन. [झह. ढेंक] 
 
ढेकूि पु. १. र्ाविाऱ्या जातीतील एक स्विेज कीटक; खटमल. २. (चतरस्काराथी) घाण्या, कुर्का, 
पािरा मािूस. [प्रा.] 
 
ढेकूिणपसा पु. पूिच िाचरद्र्य; िैना. 
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ढेगशी स्त्री. टेकाड; उंर्वटा : ‘ढेर्शीवर र्ढून तो पुरारे् पािी पहात होता.’ –जाि ३११. 
 
ढेगळा चव. हलर्जी. (व.) 
 
ढेगाळने  अचि. रेंर्ाळिे. (व.) 
 
ढेढे, ढेंढे न. १. धेंड; प्रस्थ; मोठी आकृती. २. अवडंबर. (वा.) ढेढे णिटिे, ढेंढे णिटिे –
पावसाळा सरिे : ‘का ंवार्णषये ढेढें चफटे । जेव्हा शारिीयेर्ा अनुघडु फुटे ।’ –ज्ञा ९·१०२. 
 
ढेि वन्द्य लाकडाच्या झकवा र्वताच्या चिवटीर्ा प्रकार. (को.) 
 
ढेण्या पु. मोठा, पोसलेला ढेकूि; ऊ. पहा : टेण्या 
 
ढेनस न. एक प्रकारर्ी फळभाजी; धेंडसे. (ना.) 
 
ढेप न. १. मातीरे् ढेकूळ; चडखूळ. २. चजराईत चपकार्ी जमीन. ३. जचमनीर्ी चपकावरून, 
उत्पन्नावरून मोजिी. [झह.] 
 
ढेप स्त्री. १. उसार्ा कढवलेला रस चवचशष्ट आकाराच्या साच्यात ओतपयानंतर, थंड िंापयावर त्यार्ा 
बनिारा आकार; रु्ळार्ी भेली. २. पेंड, भात, धान्द्य, िही र्.र्ा र्ोळा; जटाभार, कार्ि, पाने, र्वत र्.र्ा 
र्ठ्ठा, जुडा : ‘ढेंप लाचवत असे टुक यातें I’ –झकर्चव २२. ३. (रु्रे, पाऊस आचि चवस्तव ह्ापंासून संरक्षि 
व्हाव ेम्हिून) वर मातीर्ी चडखळे घालून झलपून ठेवलेली कडब्याच्या पेंढ्यारं्ी र्ंज; ढेपि. [झह.] 
 
ढेप न. रे्प; र्िी; खेर्; समुिाय. (प्रा.ं) 
 
ढेप भेट. (तंजा.) 
 
ढेपझाडा पु. चपकाला योग्य अशा लार्वडीच्या जचमनीर्ी नोंि (तरफ वरै्रेरे्). 
 
ढेपि न. स्त्री. पहा : ढेप स्त्री. ३ 
 
ढेपिे सचि. १. रास करिे; ढीर् रर्िे. २. (ल.) ठासिे; िाबनू, खच्चनू भरिे (अन्न). 
 अचि. चर्कटून, िाबनू ढेप होिे (कार्ि, पाने र्.र्ी); आत जाऊन घट्ट होिे, चथजिे (कढलेला 
र्ूळ चनवपयावर). ३. िंाडाच्या बुधं्याला माती झलपिे. 
 
ढेपिे अचि. १. कायम होिे (एखाया कामावर, जारे्वर). २. माडंी ठोकून बसिे; आसनमाडंी घालिे. 
 
ढेपपहािी स्त्री लार्वडीच्या चजराईत जचमनीर्ी पाहिी. 
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ढेपिोडिे न. नारं्रलेपया जचमनीतील ढेकळे फोडण्यासाठी वापरण्यात येिारा लाकडी मोर्र, 
हातोडा. 
 
ढेपशी स्त्री. र्ोवरीर्ी राखंुडी; ढेपसा. 
 
ढेपशी स्त्री. १. रु्ळार्ी ढेप. २. फिस उभा चर्रून केलेला लाबंट तुकडा. (राजा., कुि.) 
 
ढेपसा पु. १. ढेपशी. २. तुकडा. ३. ढासळून पडलेला झभतीर्ा भार्; पोपडा; खपली. ४. ढेप (पेंड, 
भात, िही र्.र्ी). ५. र्ोळा. 
 
ढेपळ, ढेपळा, ढेपळी, ढेपुळे, ढेपूळ न. पु. स्त्री. मातीरे् ढेकूळ; चडखळ : ‘हे पासूंचर् ढेंपुळी 
चवरेचर्ना ।’ –ज्ञा १५·४०१. 
 
ढेपाळी, ढेपाळे स्त्री. न. रु्ळाच्या ढेपारं्ा सार्ा; कढलेला उसार्ा रस घट्ट होण्याकचरता ज्यामध्ये ओततात 
ती खळी; रु्ळार्ी ढेप तयार करण्यासाठी केलेला खड्डा. 
 
ढेपाया चव. ढेकळे असलेली (नारं्रिी). (िंाडी) 
 
ढेपूस न. निीच्या काठर्ा, िरडीर्ा, पाण्याच्या ओघामुळे ढासळून पडलेला कपरा; ढासळलेपया 
झभतीर्ा भार्. पहा : ढेपसा ३ 
 
ढेपूळ न. फिसार्ा अधा भार्. पहा : ढेपशी 
 
ढेपेचे गुरू १. पेंडीवर पोसलेली र्ाय, बलै. २. (ल.) लार्खाऊ मािूस. 
 
ढेप्या चव. १. आळशी; स्थूल. (िंाडी) २. चर्कट, खनपटीला बसिारा; धरिे धरून बसिारा. 
 
ढेबजा पु. १. लठ्ठपिा. २. रास; ढीर्. 
 
ढेबर न. सुटलेले, मोठे पोट; िोंि. 
 
ढेबरपोट्या, ढेंबरा, ढेमरा, ढेरपोट्या, ढेऱ्या चव. पोट सुटलेला; मोठ्या पोटार्ा. 
 
ढेबरा चव. कुरूप. (िंाडी) 
 
ढेबरी स्त्री. डोके. (िंाडी) 
 
ढेबरी स्त्री. १. र्ाकापुढे आखावर लावलेली लाकडार्ी वाटोळी चफरकी. (व.) २. र्ाकी; र्कती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ढेबरीिोडी स्त्री. िाहसंस्कारातील डोके फोडण्यार्ा चवधी. (िंाडी) 
 
ढेबरे न. धुराडंीवर बसवलेले लाकूड. याच्यावर साटी येते. 
 
ढेबरे अबडधबड बोके नाक. (तंजा.) 
 
ढेम स्त्री. टेकडी; खडक : ‘तैसे उंर्ौचन लोचटलें  कामें । नेहटती िोधाचर्ये ढेमे ।’ –ज्ञा १६·३४१. 
 
ढेमिी स्त्री. ढुशी; ढुसिी. पहा : ढुमिी 
 
ढेमस न. १. मुळा, िोडका र्. भाजीर्ी लहान र्कती. २. चिलपसंि नावार्ी फळभाजी. (ना.) 
 
ढेमा पु. १. निीतील बेट झकवा कोरडी जार्ा. पहा : णढमा २. २. टेंर्ूळ. 
 
ढेमा पु. नाकातील मळ. 
 
ढेर पु. डोळ्यातून बाहेर आलेला चर्कट मळ; पू. 
 
ढेर स्त्री. १. मोठे सुटलेले पोट; िोंि. २. मोठ्या पोटार्ा मािूस. ३. नेहमीपेक्षा मोठा फिस, नारळ 
र्. फळ. 
 
ढेर स्त्री. पु. १. रास; ढीर्. २. रारं्. (व.) [झह.] 
 
ढेरिे अचि. मळाने भरिे (डोळे, पापण्या र्.); डोळे हर्िे. 
 
ढेरी स्त्री. १. पुढे आलेले पोट; िोंि. २. लहान रास; ढीर्. 
 
ढेि स्त्री. नाण्यावर पुसट झकवा अधचवट चिसिारा छाप. 
 
ढेि न. स्त्री. १. ढेरपोट्या मािूस. २. राक्षस; लठ्याठ्या; धूड. पहा : ढीि 
 स्त्री. (अचशष्ट) राशीच्या राशी; चढर्ावर ढीर्. [झह.] 
 
ढेि स्त्री. धेंड : ‘आमुच्या मंुबापुरीतपया एकेका ढेलार्ी काय ते्रधा उडून जाईल बरे?’ –चर्ले २४८. 
 
ढेिच, ढेिज, ढेिेज स्त्री. १. मोठा कमानिार िरवाजा. २. िेवडी. ३. पडवी. ४. घरार्ा उंबरा. [सं. 
िेहली] 
 
ढेिा पु. शतेार्ा तुकडा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ढेिी चव. १. पुसट, अस्पष्ट चिसिारा (नाण्यावरील छाप); ढेल. २. वरील चशक्का न चिसिारे; 
चिंजलेले (नािे). 
 
ढेिीजा  स्त्री. प्रवशेिाराजवळील बसण्यार्ी जार्ा. 
 
ढेव स्त्री. डोह. (र्ो.) 
 
ढेव स्त्री. खाडा. (र्ो.) 
 
ढेस, ढेसा पु. १. काडें; काडंके; पेरे; चडकशी; चडरी : ‘ढेसी ढेसी वोपहावली । अमूतचधारी वो माय 
।’ –ज्ञार्ा ३७४. २. माठ, राजचर्रा या भाज्यारें् जाड िाडें; िेठ. 
 
ढेस चव. १. चनचबड. २. धीट : ‘तयारं्ा शृघंारू कार् वानावा । ढेंसा कवि तो जोधारं्ा मेळावा ।’ –
चशव ९४४. 
 
ढेसि स्त्री. र्िी; िाटी. (व.) 
 
ढेसि, ढेसे न. माडंीर्ा साधंा; कचटसंधी. 
 
ढेसिे उचि. ढोसिे; ठासून, िडपून भरिे; जोराने कोंबिे; रेटिे. 
 अचि. र्िी करिे : ‘तुज करावया नमस्कार । पुढें ढेसे महाचसद्धारं्ा संभार I’ –एभा ४·१४६. 
 
ढेसा उचि. १. रु्च्छ; िुंबका; जुडर्ा. २. अंकुर; कोंभ : ‘उजवीए श्रीकचरर्ीया आंरु्ळी यारं्ीए सािंी 
कुसंबीए तीखीएरे् ढेसे धचरले :’ –लीर्पू ५७२. 
 
ढेसाविी स्त्री. धैयच : ‘माहावतं ढेसाविीरे् प्रर्डं : ते लोळवीले उिंड’–रुस्व ३७५. 
 
ढेहा स्त्री. डोई. (वा.) ढेहा िाविे –मंुडी िेिे; एखािी र्ोष्ट प्रािपिाने अंर्ीकारिे : ‘आचि केवल 
चिलीसी ढेहा लाचवली म्हिजे… कोि वेळेस तऱ्ही, अरीस्ट येईल.’ –ऐको. 
 
ढेळके न. १. बेळक्यार्ी फाटे असलेली काठी. २. पहा : डेळके 
 
ढें 
 
ढेंग स्त्री. १. पहा : ढांग. २. जाघं; माडंीर्ा साधंा. 
 
ढेंगभर चव. एका ढारें्एवढी; (ल.) थोडी : ‘िहा मलैार्ी र्ाल म्हिजे चिनकरच्या भाषेत ढेंर्भर.’ –
र्ाबा ७५. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ढेंगमि न. नाल्स्तक, पाखंड मत; थोताडं मत. 
 
ढेंगळिे  सचि. १. नासिे; मोडिे; लाथाडिे; फोडिे. २. चिंडकारिे; धुडकाविे; चधक्कार करिे; 
ढारं्ळिे. 
 
ढेंगळिे  सचि. १. ओलाडूंन जािे; ढेंर् टाकून पलीकडे जािे. २. (ल.) र्ाळिे; वर्ळिे 
(हयर्यीने, अश्रदे्धने). 
 
ढेंगा, ढोंगा पु. ढंुर्ि; कुल्ला. 
 
ढेंगा पु. सोटा; काठी. (िंाडी) 
 
ढेंगाळ, ढेंगळ चव. १. लाबं टारं्ा टाकीत जािारा. २. अत्यंत उंर्; ढारं्ळ. 
 
ढेंगाळिे  अचि. रेंर्ाळिे; हयर्य करिे. 
 
ढेंगाळी स्त्री. चिरंर्ाई. 
 
ढेंगूमेंगू, ढेंगोजीमेंगोजी, ढेंगोमेंगो  पु. १. (झनिाथी) बढाईखोर; लब्धप्रचतचष्ठत; चरकामा डौल 
िाखविारा ढोंर्ी, तोतया, लुच्चा मािूस. २. महारारं्ा रु्रू. [ढेंर्रे् चि.] 
 
ढेंडरी स्त्री. १. एक जलवनस्पती. २. भातामधील उपरवी र्वत व त्यारे् बी. ३. कोळ्याचं्या जाळ्यारें् 
मिी. (िंाडी) 
 
ढेंडरू पु. धाडं्ातील पाढंरा र्र. 
 
ढेंडळ, ढेंडळिे, ढेंडाळिे, ढेंढाळिे, ढेंडाळी, ढेंढाळी, ढेंढळ, ढेंढिपट्टी, ढेंढळपट्टी स्त्री. जुलाब; 
ढाळ; हर्वि. (ग्राम्य.) 
 
ढेंढा, ढेंढे पु. धेंडा; प्रस्थ; अवडंबर. २. वरातीत वधू–वरासं खायंावर घेऊन नार्तो तो मािूस. 
 
ढेंढाळ न. पोटार्ा मासंल भार् : ‘वाटलं आता यार् ंसहज ढेंढाळ फुटेल.’ –बलुतं ८६. 
 
ढेंपुिी स्त्री. न. मातीरे् ढेकूळ. 
 
ढेंबरा, ढेबरा, ढेमरा चव. १. मोठे पसरट (नाक). २. अशा नाकार्ा. ३. सुटलेले; फुर्लेले; फुर्ीर 
(पोट). 
 
ढेंबराढेमाई, ढेंबराबाई, ढेमाई स्त्री. (झनिेने) लठ्ठ, स्थूल अशी स्त्री. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ढेंबरे, ढेमरे स्त्री. एक प्रकाररे् थालीपीठ; चधरडे. 
 
ढेंबूस, ढेंमूस न. टेंर्ूळ; उटंर्ळ; फुर्ीरपिा; उंर्वटा (शरीर, िंाड, जमीन र्.वरील). (चि. 
वाढिे, येिे, फुर्िे, चनघिे, राहिे, उतरिे.). 
 
ढो 
 
ढो पहा : डोह : ‘नाय तर म्होरच्या पावसकाळात घरात पाण्यार्ा ढो होईल.’ –तअं १. (वा.) ढो होिे 
–तट्ट फुर्िे : ‘पािी चपऊन चपऊन पोटार्ा ढो िंालेला.’ –र्ोता १२. 
 
ढोक, ढोकपाखरू पु. चर्धाडासारखा पे्रते फाडून खािारा एक पक्षी; करढोक. 
 
ढोक पु. करकोर्ा. (िंाडी) 
 
ढोक न. काकवी घेण्यारे् लाकडी पात्र. (र्ो.) 
 
ढोक न. १. जुना वठलेला वृक्ष. २. (ल.) वृद्ध, िुबचल व्यक्ती. 
 
ढोक चव. १. हलका, कचनष्ठ प्रतीर्ा (िाचर्ना र्.). (व.) २. शवेटर्ा (िमाकं). 
 
ढोक, ढोके न. १. तेलाच्या घाण्याच्या लाटेवर असलेले बाकिार लाकूड. २. र्रकातील नवरा व 
नवरीच्या वरर्ी आडवी तुळई झकवा माथेफळी असपयास त्यावरील मोठी लाबं तुळई. 
 
ढोक, ढोके चव. चिचव. अचत मोठा; अवाढव्य. पहा : ढाक 
 
ढोकचे उचि. िाबिे; कोंबिे. (र्ो.) पहा : ढोसिे 
 
ढोकि न. पाथरवटारे् एक हत्यार; िर्ड फोडायरे् कुिळीसारखे एक साधन. 
 
ढोकिे अचि. कलिे; िुंकिे : ‘भवतंें पाहाचत : जवचळ न िेखचत : र्ालता ंपुढा ंआंर् ढोके :’ –लीर्अ ५५. 
 
ढोकिे, ढोकसिे सचि. र्टर्टा चपिे. (ना.) पहा : ढोसिे. [झह. ढोकना] 
 
ढोकरी स्त्री. बर्ळा. (िंाडी) 
 
ढोकरो चव. म्हातारा. (कु.) 
 
ढोकि चव. शवेटर्ा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ढोकििे सचि. ढकलिे. [झह. ढकेलना] 
 
ढोकळा पु. १. र्ण्याच्या भरड्ार्ा वडा. २. हरबरा झकवा हरबरा, उडीि व तािूंळ याचं्या चमश्रिाच्या 
चपठाच्या आंबवनू उकडून केलेपया वड्ा. ३. ताबंड्ा झकवा िुध्या भोपळ्याच्या चकसात डाळीरे् पीठ घालून 
ते अळवाच्या झकवा कोबीच्या पानावर थापून तळून केलेली वडी. 
 
ढोकळा पु. १. मोठा, ढब्ब ूपैसा. २. पैसा. (नंिभाषा) 
 
ढोचिे सचि. िाबनू भरिे; ढुसिे; ढोसिे. 
 
ढोटरा पु. र्ळा. (िंाडी) 
 
ढोटा पु. वासरास आंबील पाजण्यारे् नळकाडें. (िंाडी) 
 
ढोडा पु. ओढा; ओहळ. (िंाडी) 
 
ढोढर न. अंिाज; बातबेत (खर्ार्ा). (व.) 
 
ढोढोवाडा, ढोढो  पु स्त्री. ढवढव; (एखायाचवषयी चिवाळखोर, लबाड असा) र्वर्वा; बोभाटा; 
ओरड. (चि. होिे). 
 
ढोि, ढोिा न. पु. १. मोठा ओंडा (जळाऊ लाकडार्ा). २. (झनिाथी) मासंार्ा र्ोळा; झपड; स्थूल 
मािूस. 
 चव. (ल.) अवाढव्य; अर्डबबं. 
 
ढोि स्त्री. जनावराला पािी पाजण्यारे् लाकडी, िर्डी पात्र; डोि. 
 
ढोि न. र्मत्कार; अपरूप : ‘काय जालें  ढोि, सासुबाई कळेना.’ –नाम ७९. 
 
ढोिकूर, ढोिप, ढोिा, ढोिे न. पु. ओंडका; ठोकळा; ढोि. 
 
ढोिगी मोट िोन बलैानंी ओढली जािारी मोट. 
 
ढोिगे न. उसार्ा रस धरण्याकचरता र्रकाखाली ठेवलेले पात्र. 
 
ढोिग्या आसूड शतेकऱ्यार्ा लाबं आसूड. 
 
ढोिशीर स्त्री. टारे्च्या वरील शीर; घोडशीर. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ढोिस न. १. िंाडाच्या खोडारे् कापून काढलेले मोठे लाकूड. २. िंाडामंधील ढोली. 
 
ढोिस न. अजस्र, भयंकर प्रािी; अजर्र. 
 
ढोिसकड चव. फोपशा; स्थूल िेही; आळशी (मनुष्ट्य, जनावर). 
 
ढोिा पु. १. िंर्ा; चफतुरी; बडंावा : ‘मार्ती ढोिा करावा हार् त्यारं्ा मनसबा.’ –ऐको. ३. व्यत्यय : 
‘सुखाने खात आहोत त्यातही एखािे वेळी ढोिा यावयार्ा.’ –ऐको. 
 
ढोिा चव. उच्च; कुलीन. 
 पु. पोतुचर्ीज चशपाई. 
 
ढोिा, ढोण्या चव. १. मोठा व र्लेलठ्ठ; स्थूल व मठ्ठ; टोिपेश्वर. २. वयाने मोठा पि पोरकट 
(मनुष्ट्य). पहा : टोिा, टोण्या 
 
ढोिी स्त्री. एक प्रकारर्ी नाव; डोिी. [रा.] 
 
ढोिुप ठोंसर लाकडार्ा तुकडा. –तंजा. 
 
ढोपर न. पु. १. रु्डघा. २. कोपरार्ी खीळ, कमरेर्ा खवाटा र्. ३. ढंुर्ि. ४. (र्मच.) जोड्ारे् टोक. 
५. छातीच्या हाडारे् टोक. 
 
ढोपरखळी स्त्री. रु्डघ्यार्ा ठोसा, धडक, मार. 
 
ढोपरखंुटी चिचव. रु्डघे खाली टेकून. (चि. र्ालिे, येिे.). 
 
ढोपरगोटी स्त्री. र्ोट्यारं्ा खेळ. ह्ा खेळात बोटाचं्या पेऱ्यानंी, ढोपरानंी र्ोट्या पुढे ढकलतात. 
 
ढोपरिे  सचि. १. ढोपराने र्ोटी आर्ळीत ढकलिे. २. िुष्टपिाने काम करवनू घेिे, करायला 
लाविे. 
 
ढोपरपंचा पु. रु्डघ्यापयंत नेसलेला परं्ा. 
 
ढोपरी स्त्री. रु्डघी रोर्. 
 
ढोपा पु. ढोपर; रु्डघा. 
 
ढोबचूि  स्त्री. १. जचमनीत खोिलेली लाबं र्ूल; र्र. २. आर्ळ. (व.) 
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ढोबर न. फुटके भाडें; फुटक्या मडक्यारे् खापर. (व.) (वा.) ढोबर होिे –पोकळ होिे. 
 
ढोबर म्हैस मुलींर्ा एक खेळ. –मखेपु ६१. 
 
ढोबळ चव. १. ठळक; ठोकळ. २. जाड; ठोसर; मोठा; बोजड; ओबडधोबड : ‘िास म्हिे रे िंाड ढोबळें, 
बीज ते सूक्ष्मरूपी ।’ –िाचव ३३२. ३. ढेरपोट्या. (कर.) 
 
ढोबळा पु. १. मोठे भोक (झभत, जहाज, फळी, कापड र्त्यािीला पडलेले); झखडार. २. खालर्ा 
आधार सुटपयामुळे लोंबिारा, िंोल िंालेला तुराट्या र्.र्ा र्ठ्ठा; र्ळाठा. 
 
ढोम पु. अडथळा; वाधंा : ‘झहिु झहिु एकत्र येऊन चमळाले, पािशाही कायास ढोम पाचडला…’ –ऐको 
४९५. 
 
ढोमि न. ढंुर्ि; कुल्ला. 
 
ढोमिे न. १. र्ाखतमाखत, चर्वडून केलेले जेवि. २. चर्वडाचर्वड; अन्न उष्टावनू टाकिे. 
 
ढोमनजी पु. ऐतखाऊ. (िंाडी) 
 
ढोमना पु. मातीरे् मोठे कंुड; रु्रारें् अन्न. (िंाडी) 
 
ढोमनी चव. वयाने वाढलेली; वयस्क; प्रौढ. (व.) 
 
ढोर न. बलै, र्ायी, म्हशी ही जनावरे; रु्रेढोरे; रु्रू [झह. ढुरना = र्कडेचतकडे भटकिे या िेशज 
चियापिापासून] 
 
ढोर पु. एक अंत्यज जात व तीतील व्यक्ती; मेलेली रु्रे ओढून नेण्यारे् काम करिारी जात; कातडे 
कमाविारे, रंर्विारे र्ाभंार. [क. डोर] 
 
ढोर चव. १. अचतशय. २. आकाराने मोठा. 
 
ढोरआंबा, ढोिआंबा, ढोरांबा पु. एक वृक्ष. याला मार्चशीषाच्या सुमारास वाटोळी फळे येतात. 
 
ढोरकावळा पु. डोमकावळा. 
 
ढोरकी स्त्री. रु्रेढोरे राखण्यारे् काम; राखिी. (खा.व.) 
 
ढोरकोळी पु. मोठा काळसर रंर्ार्ा कोळी (चकडा). 
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ढोरकोंडा पु. वररे् जाड टरफल; भसु्सा : ‘या ज्ञानार्ा ढोरकोंडा ।’ –एभा २९·५०५. 
 
ढोरगा पु. चर्धाड; र्ृध. (राजा. कु.) 
 
ढोरगी न. रु्रारें् कातडे. (कु.) 
 
ढोरगुरू न. जनावरे; र्ाईरु्रे. चवशषेतः काळ्या रंर्ार्ी रु्रे. 
 
ढोरजा पु. (चविकाम) मार्ाच्या लाटेरे् कुसु ज्यात बसवतात त्या खंुट्यापंैकी प्रत्येक. 
 
ढोरमळी स्त्री. (शतेकी) उसार्ा रस कढचवतानंा पचहपयािंा वर येिारी मळी. 
 
ढोरवी चव. ढोरारं्ी; रु्राढोरासंंबधंी (हाडे, कातडे झकवा त्यारे् तयार चजन्नस). 
 
ढोि पु. १. एक मोठे र्मचवाय. हे र्ळ्यात अडकवनू िोन्द्ही बाजंूनी वाजचवतात. २. (ल.) मोठे पोट; 
िोंि. ३. झनिाव्यंजक संबोधन. (ना.) [ध्व. सं. ढौल, फा. िुहुल] (वा.) ढोि टाकिे –र्रािा िाखचविे. 
ढोि णपटिे –१. प्रचसद्धी िेिे; जाचहरातबाजी करिे. २. लार्ारपिे एखायार्ा उिो उिो करिे : 
‘लोकशाहीरे् ढोल चपटले जातात.’ ह्न चमख ९८. (वाजि) ढोिाने –राजरोस; मोठ्या थाटाने; उघडपिे; 
चनभचयपिे. 
 
ढोि स्त्री. (िंाड, टेकडी, जमीन र्.मधील) मोठे बीळ; रु्हा; पोकळ जार्ा; चववर; भयुार. 
 
ढोि, ढोल्या चव. मोठा; अर्डबंब. 
 
ढोिक, ढोिके न. ख्याल र्ािाऱ्याचं्या साथीरे् वाय. 
 
ढोिक, ढोिकी, ढोिके, ढोिगे, ढोिची स्त्री. न. लहान ढोल; ढोलकी; चवशषेतः लोकनाट्यात 
र्ािाऱ्याचं्या साथीकरता हे वाय वापरतात. (वा.) ढोिक िोडिे, ढोिकी िोडिे, ढोिके िोडिे, ढोिगे 
िोडिे, ढोिची िोडिे – रु्प्त र्ोष्ट उघड करिे. ढोिक णपटिे, ढोिकी णपटिे, ढोिके णपटिे, ढोिगे 
णपटिे, ढोिची णपटिे –स्तोम माजविे; बडेजाव र्ािे : ‘एकाने सुधारिेच्या तत्त्वारें् ढोलकें  चपटावे…’ – चट 
४·७९. 
 
ढोिक्या, ढोिजी पु. ढोलके वाजचविारा. [झह.] 
 
ढोिखांब पु. शतेातून पक्षी हाकून लावण्याकरता ज्याला ढोल बाधंतात तो खाबं. 
 
ढोिगंुज, ढोरगंुज स्त्री. एक प्रकारर्ी मोठ्या आकारार्ी रु्ंज (िंाड व फळ). 
 
ढोिज पहा : ढेिच, ढेिज 
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ढोिमांजर पु. न. एका जातीरे् माजंर. काडेंर्ोर; ऊि; खवपयामाजंर. 
 
ढोिर, ढोिार न. वठलेले व पोकळ िंालेले िंाड. 
 
ढोिर, ढोिार पु. १. अकस्मात होिारा जबरिस्त तोटा, नुकसान (व्यापारात वरै्रे). (चि. बसिे). 
२. (ल.) फसविूक; चवश्वासघात. (चि. िेिे). 
 
ढोिा पु. १. किर्ा; धान्द्य साठचवण्यार्ी कोठी. (ना. व.) २. ढोल; ढोली; िंाडार्ी पोकळी. ३. मोठे 
कोठार; पेव. 
 
ढोिार न. १. िोंि; सुटलेले पोट. २. पोट पुढे आलेला, ढेरपोट्या मािूस झकवा पशू. 
 
ढोणिया, ढोिी पु. ढोलक्या : ‘चिठी ढोचलया नाग्यावर चखळून राचहली.’ –जैरजै २७. 
 
ढोिी स्त्री. १. पहा : ढोि. २. लहान ढोला, किर्ी. (िंाडी) [क. डोरे; त. तळे = भोक] 
 
ढोिी स्त्री. िोनश ेपानारं्ा जुडर्ा. [झह.] 
 
ढोल्या चव. १. ढोल वाजविारा. २. ढेरपोट्या. [क. िोळ् ळु] 
 
ढोव्या चव. र्लेलठ्ठ. (व.) 
 
ढोस स्त्री. खोर्; अिी; लाठीतील मार; आपली लाठी शत्रचू्या कंठात, छातीत अर्र ओटीपोटात 
जोराने भोसकिे. 
 
ढोसकिी, ढोसकिे, ढोसकी, ढोसिी, ढोसिे पहा : ढुसकिी, ढुसकिे र्. 
 
ढोसि स्त्री. चवशषेतः जचमनीवरून येिारा सोसाट्यार्ा वारा. 
 
ढोसिा चहडचमसी. –तंजा. 
 
ढोसिे उचि. घटाघट, र्टर्ट चपिे; ढसासा चर्ळिे. [ध्व.] (वा.) ढोसढोसून जाळिे –अत्यंत त्रास 
िेिे; छळिे. 
 
ढोसरा पु. १. ठोसा; रपाटा; तडाखा. (चि. िेिे, मारिे.). २. टोमिा; व्यंर्ोक्ती. पहा : ढासरा 
 
ढोसिा पु. बारं्डीर्ा एक प्रकार; ओबडधोबड बारं्डी. 
 
ढोसा पु. १. रु्द्दा; रट्टा; बुक्की; ठोसा. २. पहा : ढोसि 
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ढोळक्या पु. एरंडारे् मोठ्या जातीरे् बी. 
 
ढों 
 
ढोंग, ढोंगसोंग न. १. िाचंभकपिा; सोंर्; पाखंड; खोटी बताविी. २. सबब; कारं्ावा; चमष. [झह. ढंर्; 
क. ढोंर्] 
 
ढोंग, ढोंगि, ढोंगाड, ढोंगाि, ढोंगािमोडे पहा : ढंुग 
 
ढोंगधत्तरुा पु. ढोंर्; ढोंर्ीपिार्ी वार्िूक; फसवाफसवी; र्ाळे; फसवण्यासाठी (मंत्र र्.) 
युक्त्या. 
 
ढोंगा पु. १. िळा; तुकडा (जचमनीर्ा). २. कुरमीर्ी शतेीपद्धती; जंर्ल जाळून चवचशष्ट जचमनीवर 
पीक काढिे. हे एकिार् काढतात. िुसऱ्या वषी िुसऱ्या चठकािी यार्प्रमािे नवीन जमीन करिे. 
 
ढोंगाििे अचि. कोसळिे; मोडून पडिे : ‘र्ौसीकड् ना सग्लार् आप्ला ढोंर्ाललेला.’ –अउआ 
३५. 
 
ढोंगी, ढोंग्या, ढोंगीसोंगी चव. १. ढोंर् करिारा; िाचंभक; पाखंडी; लबाड. २. (आजारपिारे्) सोंर् 
करिारा; कारं्ावखोर. 
 
ढोंगेरा चव. मळलेले; ढंुर्िारे् पारोसे (वस्त्र, वस्तू). 
 
ढोंड चव. अडािी. (िंाडी) 
 
ढोंडी, ढोंढी स्त्री. वाटोळा आकार; फुर्ा : ‘आचि ते सवेंचर् मोडोचन ये ढोंढी । ब्रह्म र्ोळकाचं्या ।’ –
ज्ञा ८·२२. 
 
ढोंपुर माजारे् हाड. –तंजा. 
 
ढौढव, ढौढविे पहा : ढवढव, ढवढविे 
 
ढौळ पहा : डौि 
 
∎∎∎ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्य मराठी साणहत्य आणि संस्कृिी मंडळ, मंुबई प्रकाणशि कोश वाङ मय 
 
१. रु्जराती – मराठी शब्िकोश श्री. भाऊ धमाचधकारी 

२. उिूच – मराठी शब्िकोश श्री. श्रीपाि जोशी, श्री. एन. एस. र्ोरेकर 

३. कन्नड – मराठी शब्िकोश श्री. पुडंचलकजी कातर्डे 

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

५. मराठी – कन्नड शब्िकोश श्री. रु्रुनाथ चिवकेर 

६. मराठी – झसधी शब्िकोश श्री. लछमन हिचवािी 

७. मराठी – रु्जराती शब्िकोश श्री. भाऊ धमाचधकारी 

८. पाली – मराठी शब्िकोश श्री. बाबा भारती 

९. मराठी वाङ मय कोश : खंड – १ श्री. र्ं. िे. खानोलकर 

१०. मराठी वाङ मय कोश : खंड – २ भार् १ डॉ. र्ो. म. कुलकिी 

११. मराठी वाङ मय कोश : खंड – ४ डॉ. चवजया राजाध्यक्ष 

१३. आयुवेिीय शब्िकोश भार् १ व २ (संस्कृत–संस्कृत) प.ं वेिीमाधव शास्त्री जोशी, प.ं ना. ह. 
जोशी 

१४. आयुवेिीय शब्िकोश भार् १ व २ (संस्कृत–संस्कृत–
मराठी) 

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

१५. र्ंग्रजी – मराठी स्थापत्य चशपपकोश श्री. रा. चव. मराठे 

१६. ज्ञानोिय लेखन सार सूर्ी : खंड – १ भार् १ डॉ. र्ंर्ाधर ना. मोरजे, प्रा. पद्मा मोरजे 

१७. ज्ञानोिय लेखन सार सूर्ी : खंड –१ भार् २ डॉ. र्ंर्ाधर ना. मोरजे, डॉ. स. वा. मुळे 

१८. ज्ञानोिय लेखन सार सूर्ी : खंड – २ भार् १ डॉ. र्ंर्ाधर ना. मोरजे, डॉ. स. वा. मुळे 

१९. डॉ. माधवराव पटवधचन – वाङ मय सूर्ी श्री. सु. रा. र्ुनेकर  

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

डॉ. र्ो. रा. पराजंपे 

२१. साचहत्य संचहता समीक्षा आचि पाचरभाचषक संज्ञा श्री. वसंत िावतर  

२२. मराठी अनुवाि गं्रथ सूर्ी डॉ. वीिा मुळे 

२३. मराठी शब्िकोश, पचहला खंड, िुसरा खंड प्रार्ायच रामिास डारें् 

२४. चवज्ञान आाचि तंत्रज्ञान कोश डॉ. अ. पा.ं िेशपाडें, डॉ. बाळ फोंडके 
 

आह्मां घरीं धन शब्दांचीं च रत्नें । शब्दांचीं च शस्त्रें यत्न करंू । 
शब्द णच आमुच्या जीवाचें जीवन । शब्दें वांटंू धन जनिोकां । 
िुका म्हिे पाहा शब्द णच हा देव । शब्दें णच गौरव पूजा करंू ॥ 
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